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ADiMi% ANDIMl'Z.DIR. 
-
Memurlara ve ailelerine Hükümetimizin yardımı 

Elbise ve kundura verilmesi 
i(in bir proje hazırlandı 

Vekiller Heyetine gönderilmek üzere olan proje, 
memurları yardım bakımından üçe ayırmaktadır 

r 
Başvl'kiHmlz B. Şükrü Saracoilu, Hükümf't programı· 

nı iuh f'<lm nutuklannda, memurlar için elbıse ve auk 
kabl veriltteiinden bah5etmişlerdı Bu husustaki tetkikler 
hitmis ve Hükümctın bu tedbir ve kararı ger~le,me saf. 
hasına girmiş bulunmakıadır. 

========" 
mine tahi müe~~·e ve te$Ckküllerdeo aylık alanlar fayda
lanabıleceklerdır 

Proıe rukardakı memur ve mustahdemleri, maaş ve 
ucreılerıne gore uç grupa a}ırmaktadır Binncı grupıa bu· 

lunanların kctıd knne ayakkabı ve sçne kendıleri~Je ka
rılarına elbı elık kuma~, ıkinci grupta bulunanların ken

dılcrinc ve kımhrına clbı elık kuınq uçuncu grupta olan

lara i e >aln z kcndilerıne kumaş verılmesinı sağlamak 
ıadır. 

Maliye Vekilliği buna ait kan n projesini hazırlamış 
tır. Öownuı:deki gunlerde icra Vekilleri He,etİnt' ~ondc 
rilmek üzere Başvckillij!e verilecek olan bu proıe ile pa 
rasız giyim eşyası verilmek ıurctİ) le )"&pılacak yardım· 
dan umumı, mulhak, ve huSU5İ büıçelerle, bankalar hare· 

Harbin 1 

ağırlaşan yUkU 
1 

Falih Rıfkı ATAY 
Son bir rakama göre, gerek 

Anglo-Sakaon, gerek mihver 
emrindeki fabrikalar .ayda 20 
bin uçak çrkarmaia başlamış
lardır. Tank, top ve her türlü 
malzeme yapımı buna göre 
artmııtır. Amerikan tehirleri
nin garlannm önünde niçin 
atlı fayton arabalarının dizil
mekte olduğu, ve her taTafta 
ber türlü iatihlak efyasının neaen azaldığı kolayhkla anla
ıılw. Harp, içinde bulunan 
milletlerin bütün enerJısıN ve 
aervetini kendine çekiyor· Es
kiden bu teksif, yalnız totali
ter rejimlere haa bir feydi: bu
gün, Marefal Göring'in "tere· 
yağı yerine top!" parolası, es· 
lh '"'<? yeni,• ~.itün dünya mil
letlerinin malı olmuftur. 

Silahlar sayıca olduğu ka
dar, fiyatça da artıyor. Bu 
harbin batladığı zamanki u
çaklar, tanklar •e yeni icat 
'harp aletleri ile, timdikiler a
rasmda pek az benzerlik kal
mıthr. İngiliz adalanndan 
kalkan uçaklar, Cenova ve Mi 
lano'yu dövüp tekrar üslerine 
dönüyor; 1942 bulutlarmın i
çinden dört bin kiloluk bom· 
'balar yağıyor. 

Korkun~ bir malzeme yo 
ğaltnnı vardır: karada ve ha
vada harcanan veya kullanıl
maluızm denize giden her 
türlü maddenin 'heaabmı hiç 
kimae bilemez. Her gün medt!· 
ni memleketlerin birer tez1rah 
ve tersane manzarası bailadı
ğmı, aivil hayat tartlarmm her 
pn daha faı:la ortadan kalk 
trğmı görece,iz. İngiliz ada 
lan üniformalı kadmlarla dol- ! 
mu&tur. 

B. Nevzat Tandoğan Şehir Meclisinin dünkü 
toplantısına reislik ederken 

Belediye Meclisimiz 
toplantılarına başladı 

Dünkü toplantıda Reislik Divanı 

encümenler 
. . 

seçımr yapıldı ve 
An.kara BdEf > Mc<'l dun sa tin rı neticesinde su netice t.eblll oıwı-

1730 da \ali \e Ucled R 1 N V· mu tur: 
zat Tıındo~an ın re Lndoc bu devren n Relö Hk1ll 1<1erlne lbl'ahlm Rauf A -
llk toplantısını y ıımııtır. ~aı;h ve Feyzi KUtUkc \, kAt pi klere de 

Re celııe> l n~tıktıın sonra esle 11.za Mecdi S. Sayman, Bn. Makbule .Naci El· 
Y1 se!Amlamıı mecll.Mı bu rterıız: 

den dôrt )'Cll Belrozye mcUmentne. İbrahim Rauf 
lı. Feın;l KUtUkcıl, Mecdi S. S&y· 

menler M>c!m .(Sonu 3 ünru sa)fada) 

Şehir Meclisinirı dünkü topfantısmdan bir görünüş 

lstanbul Üniversitesinin havadan görünüşü 

İstanbul Üniversitesi 

Rektörün bir nutkiyle 
dün derslere başladı 
Geçen yıl mezun olanlar sayısı 719, 

ıınıf geçenler sayısı da 5 703 tür 

Üniversite'nin talebe sayısı 
bu yıl 11.000 kişiyi buldu 

istıuıuuı, ~ a a. - lJnl\ erıııtc, bu 
.... u-• •ı&at il C1a kU'.ltcraııı. .. a10uunı.J11 

' wutat turenıe açuw19hr • .t'roıcı;urıc
cın \ e bırkaç bıu taıeuenın bır ugı:r .• 
uaıı suyıedtııı l&tı•laı ,\1ar~ı ıle torcnc 
lıa,.ıınııuş ve lıundıto &<>nra ıt~ı.tur, 

Uıı11 ersıtenın ıo uncu ders .) ıllnı uç
ıııı~ır. 

.Mılli Şefin Unhcrııitc.) i ikhcı de
fa olarak zı.) ıtrctı) le üç gununü urü
da g ı,;ırııılş ve uç günuııu de ııruıc
sör, duı,;C'. ıt ve asıst.ıınlıtrı da H'l ede
rek onlarla gedrıııış olm d o du.) ul n 
minnet ve ukranları ~l ba l ı ıf ıde 
eden Hcktör, uııllctlerın bılı,:I ile .) ı.ı. 
celdığini, bllgı•ıleri.) le tanıldığını ve 
bılgı veren e\ lerb le öıı:Ulıl ığllnü s • 
11.) erek, l'at ıtcn ı huri) e c lla.d r 
gelen devirlerin bilgiye ve bilgi > cr
lerıoıe verdikleri önemi belirtıııi , 
'l aııı.imatın üniversite ) apmıı.k için 
A vru~~'dan mlmıı.r gctırdlğini, .) apıla·1 
ilk binanın harcana•.ı para~ından baŞ
ka TUrkklkle münast'bt'tİ bulunmadı
ğr.ıı, üoivenıite olarak .) aııılan ikinci 
blnl\llın, Cuınhurh etin lise ve ort o
ku.Jlımııdan değil !lkokull.nrı·1dıın bile 
a~ağı olduğunu 8'1.) lecliktrn onra, 

İstanbul Üniversitesi 
Rektörü 

B. Cemil Bilse/ 
Cumhuriyetin bilgiye ve hilgl .)erhc ,-----·--------
Vf'rdiii oncm u~rrlnd .. durnıuş Vf' An-ııflllllllllllllttllllllllllllllllllllllllllllllll 
kara'daki 8 .) ükıck tahsil binaıır.ıı d- • • 

ğülrrrk blre"r eser olarak ırıı~termİ7 BERLIN'E GORE 
ve 7.t'Y"lt!'phıınım konaJın(!R tıkılı o-
lan ' f kültf'nin gmc Cıımhurh·ctln, 11111111u11111111111111111111111111111111111111 

( Sonu ! in<"I sayfada ) 

Rus ordusu 
Suykasl davası ikinci bir kış 

yarın Ağır cezada taarruzuna 

yeniden görülecek hazırlanıyor 

1 MlHVERE GÖRE : 1 KAHIRE'YE GÖRE : 

1 Elôlemeyn şimalinde Mısır savaşında 

Mihver karşı duraklaına 

hücumu bir 
gün sürdü 
İngilider kayıplar 

veretek geri aflfdllar 

1ngi1 izler 20 günde 
306 uçak kaybettiler 

Serhn • :ı..a - nuırunııcu reanı t.eı>
ı.ıte aore Elalemeyn cephe&mm aı.ın ı 

ıc.ımtnde alman ve itaıyan lot&Jan ta· 
re.tından >aPılaıı kan hucum diln bu· 
tün sün devam etmı.ur. Me"OzilerJmızı 

demlaoland\ısnanblihaaaabttAvua· 

t.uıral)'a Ulmenlıım tuttutu kEıidmde a· 
tır kayıplarla aerı auım .. ur. 

Alman - ltalyan hava kuvvetlerinin 
taalb'eU bWıaM8 dütman bataryalarına 
tevcih edllmlet r. Elde edll«ı tam l8a • 

devresi 
başladı 

bir birinden ıynldil• 

Montgomery yen 
bir tabiye kullanıy 

tur 
betler ttuaman bataryalanndall blrcotu· Diln ırunttUı 4 tman 1VIDa ,....,.~ 
nu waturmuttur. HlmaJle avcılanmız 

1 
ıııünde bulunmamı.ur. 

hiç bir kayıp vıtnnederı dört ln11'1Uz av Dün aece dilsnaıun ~ 
uçatıru diltUnMittUr. ı &'es'.ndelci tlıer1 ln!4I ~ lıcıılllb ... 

ıı 1lkU.rinden sı ~ kadar °" I dıman edıtlmtetT. Bomıb& av•allınaıtıl'. 
lali de~ zarlında l:ııaillz hava kuvvet· Ub)'a C'ÖM»* dUlmuıa hır'1IUulun 
leırl 187 •I Akdeniz de ve llmal Afrika 1 vam etrMel«dtr 
üzerinde olmak Uzere S06 ucak ka.rtıet· 1 oo.man. 1lıerl lnta.lmvıua kanı 
mlaUr. Aynı devre za"fl nda tnantere >'C 1 bombant an ıılaMnda bu~ 
kanı olan mücade ede 88 alma11 uca.il eebblltı eotmttııe de :n ene avcııan 
k.aybed lım4fttr dahale etmı.ıer v ~ -~~· 

Şiddetli çarpışmalar bomtıa arım b endi kıt.alıan 
Bel' Ilı 2 a.a - Aııker1 kaynaklardan rilıe &tnıU zorunda ~ w 

blJdlriJd!tiM ıröre. lna1Uz ta&ITUZUllun arada >ıedi Stı*A ~ :m~. 
- ( Sonu 3 üııaı sayfada ) - o.ha. 80N'& allndtlz avcıı.naua 

~ 109 ctU.Unnu.Mnllr. 

Cumhuriyet 
bayramımızın 

İtalya' daki 
yankıları 

Roma, 2 LL - Stefani ajansı bikli • 
r'İy\lr: ital)'&O ,iyası mahfillerinde belir· 
tl1dijine gore cumhurİ}"t:tıD ılanının on
dokuzuncu yıldonumu mun&5ebeıİ)le 
Turkiye'de }-apılan tezahurlct" ltalya'da 
derin bir makes bulmuştur. 

Roma'da belinildiği gibi, lıal}a'da 
fqizm iş batına geldıği gündeoberi hal· 
yan milleti, dMıi Şef Aıatürk'un 9evk ve 
idaresinde Türkiye'de baprılan muh~ 
kalkınma esenni memnwıiyec ve cakdule 
kal'Jılamıttır. lıaiya, Turkiye'yi ilgilcndı· 
rm macleleri her zaman anla}'11 ZJhnı)e
d ile mutalea etmiş ve sıyasetiııi Tiirki · 

, ye'oin istiklaline riayet esasuı.ı istinadet· 

Uzun maateJt avc lanmJ2 
kanl nak atına ~v aJdıııwUlt Jı 

etmı.ı.rd.IT. Dün •beli~ 
limanına ctrmekte o an llcıl ~ 

caret awrı ı.ı batınırru.ıır. Bu 

anm - kW 
veUeri, tam b r hatıa ren hıırtkA 

<SOnu 8 Unc:ll SAYfadaJ 

MOSKOVA'YA 

ıirmiııir. Mhide kalım bazı naz.ile saf • ı 
1 balar munhuıran başka cW>letlerin tahri-

l 
ki mudahaleleri neıiasinde dcığmuıtııa 

Bu <Wvletler buaıı ftalya'nın Akdenu •

1 

St ı · f't k 
deki emnİ)etınİ tehdidedccek tekilde mü- a 1 ng ra o 
dahalelerde bulwımutlardır. 

Turk iuiklll savqınıa oa dokuzun yenı• hu••cumlar 
cu yıldönümü munasebetiyle, italyaa ga-
zeteleri Akdeniz cumhuri)etınio rdahı 

için en samimi temennilerini izhar etmit- "" ki k ld 
!erdir. Gueceler bu vaile ile yazdıklan a m a 1 
yazılarda ıki memleket ve iki millet ara-

Alman Büyük Elçsl Ekıellnı foa tında mevtuC dostluk muna.seebtleri.ıı.i 
Papen'e karşı yapıla•.ı ıuyka.st d.lvaaı s t k t ı • bozabilecek mahi ette tetebbüslerin hir 
hakkındaki karann Temyiıı Mahke- OVye 1 a a rl yer daha tekemır etmıyece.ti ve haıtl nde 
nıesince usul ve esas bakımından bo- memııwııveuulik doiurabilecck hldise-
zulması üzerhe, Ankara Aiır Ceza t k • d · ı · !.er bile zuhur eaniyecefi umıdiıa de iz· .k 
mahkemes.lnde yarın sabah duruşmıya yer • a vıye e 1 ıyor har edi}oorlar. durum nazı 
)enideo başlanacaktır. Yannki du- ı · Be il 2 i>otud k M. Mınolioi'oin harbüı başında da 
ruşmada Temyiı l\fahkemesl•1ln boı.- b r 

1
n'. a.a.h -lif ,_ ~ 1me~ dez söylediii gibi ltalya, d $1D&na llet ol • MMkova. 2 a.a. - Ölle G.n 

ka 1 uyul ,._ b cep es nın mu te .. eıtm erın e he lek d l'f! en ovv4't teb ""· 

Nalçik kesiminde 

karara bajJaııaakur. anlaıııtdıfına stsre ıovyet baıkuman - maş ve edecekur. ve Na Tu~ 

Bu etsiz tahrip ve harcama 
1'arbinin arkumdan gelecek 
hant devri buhranlarının a 
iırlığmı dütÜJJmekten bile ür~ 
kenler haklrdrrlar. Bir tarafın 
zaferi bile pek az gedik kapı 
Yabilecektir. Fakat harp de 
vaın ettiği kadar, bugünkü u
lnU.JDİ buhranın gittikçe daha 
d~raldıimı göreceiiz. ikinci 
dunya harbinin hiç 'bir yılı, ta
raflardan n milletlerden hic 
biri için, bir yıl öncekindt>r 
dah~. !~rahlr olmıyaca.ktır. • 

ma rarıoa uyu up amıyaa., ır aovyetlerin yaptJ#ı hazırhklarda:ı 1 m!yao r m~ ete aıma bunnet « . , Kıtal& ~ı.ı diln ~ 

------------------------------------------~ (Sonu 3 uncu $&yfada) ( Sonu 1 tncll l&7fada ) 

Dovutenf.,r araamda sila' 
muvazeneaizliVinin kaybolmf' 
sı, topyekun harp uaullerlr.r 
herkesin alrtma11, ilk telhis ı• 
aullerine kanık&anmaaı, harbir 
ıüratini de ton derece azalt 
nu,trr. Bir zamanlar, ilk cep 
he vuru,malanndan aonrP 
herhan.-i bir memleketin bir 
'kaç haftadan fazla harbe de 
vam ede111İyeceğine artık in11 
nrlmışh· Sökülen, büyük bi 
hızla, annuna kadar çözüli· 
Yordu. Yalnız Stalinılrat, tel 
ınil Ruaya'nm mukavemeti i<': 
tahmin olunan müddetin ü 
llliali davanmıttır ve hitli !'' 

kak aokak vuru,uyor. Hnrb: 
lllÜz"'i:nle,m• ihtimalleri ar• 
70r. Bantı mümkün kılabi1t 
cek aartlArdan henüz hiç biı 
ortada yoktur. 

Türkiye, cihanı &aran &ıkır 
h ve darlık havasından uza' 
kalamaz. Bununla berabe• 
kendi kendine vetecek bir 7. • 

raat memleketi olduğumu7 
~-bu awalarda viyecek i,i~ · 
nwr. millet icin batlrca di' 
~~~ weldiiini unutamayız. 
--aız bu yılki geçineceğimizi 1 

-{SmıuZiacill(fada~-..ı Son günlerde §.iddetli 



Me u ZI 
' 

E •Kİiere ore de fJ)iltı old k

Ç2 ' '. e 
B r ı z so c'u: 
- 7.aıcn fı) ılar m dedığıniz 

yük;c bu o ma~ın! 

H yır ~k ıohuml;ırdan hıun 
m~h• 1 ""r hparta \e Akşdıir pa
ı.:ırı da. bu nohutlar onlara g ~ fark
lı fı atlı uıılı}or. 

1 ı dı· >lune akan Gelendost çıı
yı, bazı i ı llar ı µrak ıki ıarafınd.ıki 
kııylc-rC' ıanır vcrmclde beraber içınde 
bulundu uz ,.:cı·dc uzun "e dar hır 
sah.ının ula.nm;nın:ı dı yaramakı dır. 
nur.ıd hıl'(ok şeyle~ nrasınd:ı >ctlsti
nlm nohuı vr mercimek 5imdiye ka
d.ır bu} k f>" arlar.1 ı mi}crclc yalnız 
korün ıhri) cını lortıl ı 

Fvvelkı yıl Eı::e'n n \cnmli bir kıı-
r.:mnd , •tl.ı}a ~I r hemscri ora-
da H~ll 11 ılen <Un hir ıorha 
ge"tirmışu O ekılmı ın nol utlar alın
ını$ bu bra "'t'(t!l ıl km'Wl kunı 
ııd>zt'lerini ç ' Ak h"r pvan fark
lı h"r fı) ı \Crm ur Ko cc f e'dcn 
bu se er bırk ç çııval ıohum etirili
\"O• Öm m 1 1 ki ufıık yıihn bu m -
huml:ın <>ld kt1 berclceıli ve i)'İ mah
sul ndendır Yakın razar ,imdi hıml.3· 
n arıyor Gelecek v1' hu .ın Gclcndn•ı 
) kın k•'l lerı) le F e ıohumu ekecek 

Rıı ka $evler konı ~ulurken zihınde 
şl\vle hir •ualin aiır'ı ı v~rdı Gelen
M•t vadi•inde nohuıl:ınn hile mffine, 
F ı.:t'"dcn ular• lnı m nık h<'fTlşc • 
rh le )'lkın r z:ırd.aki fiyat ne kadar 
yardım etmi$ll"rdir Rtı"ll rd:ın biri ol
m~uvdı •h "' t~ N~ın:ı hu İ\'İIİ~ 
y.ır>al>ilir mhdi? Ht"t evİ"I, qıJaMhıll"fl 
ııfak hir kmm ror>ri1 ırı:ı t"keceii hir 

• Fele e 

'' V a t a n d a istihsali 
arttıracak tedbirler asıl 

genislik yollarıdır ,, 
Mııll Şef'ın J, J I, IH2 nııtuklnrındnn 

Yazan: 

1 Kemal TURA 
m hsul için buıun kb}l:.ınun hırl~p 

uzaklardan ıohum gctınmesı, bunları 
aralarında pa)laşmuı aldukça kulfedı 
bir işıir. Ancak kuvvetli h'r menfıı:u 
husi bmesi hırlcşnrmeh ki ileri ge
lenler uğraş ın, )cnnden en i)i tohu
mu furoli masraflara irmcdcn vak • 
tinde getirı\in •e ekihin. U\'ıınık hcm
~ri ilk ııığı ı:&ıcrmişıir Onun arka
sından topluca ve hı7la ko m:ık, bu 
şürıhe5İ:ı yakın rıazanL ki fi)aıtn isi 
olmuştu. 

l'ğridir'dcn Gclcndo\t'a gelinri}e 
ka.d;ır göl kıyısında "e ".ıdi cteklC!'ın
dt"ki tarlalarda ılık hir pın('$ ahında 
çalı~nJarı gorm şti.ılc Birkaç ı::un!Uk 
)':lğmurdan 50llrn açım hava, ko) ler 
halkını kırl ra dokmuşıü. Yer yer «>
hum ıııtlı)ordu. Çih hayvaıılan arlu
sında \urgulerle durmadan toprağı duz
li)-cn ko) luler oınmobilimlzin ı:eçhini, 
ı::oz uçlariyle vıkibcdı)'Orbrdı Yolcu
luğumuz el.ıha b'rbç ı::ün burun kırla
rın ins:ın •öiyle ve harekE'ıi)le doldu· 
~ giinE'şli hir hava.d11 f;ec;u. TI<l> lece 
Gelend~ı Halkoda ındaki dU,ı.ince 
bizi a\l:ı bıpakmndı: 

- Topral:;ı verildiğıni görduğu -
muz emtkler, mah5ulun İ>i fiyaı hu· 
lu~nd;ın mıdır? 

Bt"Jkj her sene hu 'ııdi !erde ı:er:e 
hllyle çalışılı)-nr Sri> le s<') liyenlcr de 
h:ıklı obhılirlcr: koylu nasıl 0152 ckt"f, 
bıçt"r, onun ya~rn.ih haşka hir ı3 }nk
nır ki fft"r ınııluh kınn h'İ fi)ııın 

• 

RI ' • 

ckım w:crmdcki t inni ııoruyorduk. 
Aldıgınuz ccv.ıp.ar şu cumlclerdc ıop-
1.ı.nabılır çıftçı )1>eceğiru kısarak ''ar 
gua>Je cim 'e ckıyor. Geçen yılları 
gore ekilen )er eokıur. Ha\'I birkaç 
gı.nJı..k ya murdan 50nra açtı, koylu 
şe--kle tarlalara koşıu Gelecek h:ısaı 
}ılının eok umıılı gunleri içinde çıılı· 
şıhror. Bu m~ iı rtlar içinde da.ha 
fazla t0hum bulup d:ıha çok ekmek 
İSU) enler de ' r A rnk her tarafta 
ckılış artınca fazla tohum bulmak şup
h~İL guçıu. Uunu >Olculu unıuzun so
nunda bir t~ komparıımanında E.ı;c
drn ı;elcn arkadaşımız ıu sozleriyle 
ızah etmış oldu 

- Ege de buıun incir hahçelerınin 
mı;~aiı boşlukların.a da clwn )Apılmış
ıır. Sımdi}e kadar bural&n1 bir şey 

ekilmezdi. 

Zıraar mahsullerinin >"nli fi)'llıları, 
gerçekıen yurtu isuhsali armrmış ve 
yer )er mahsulu İ)ile,tirmışıir. Biri -
birine eklenecek görüşler, hu hükm;.ın 
buıun nıemlckcı i~n doğru olduğunu 
isbaı eder. 

Koylu, f:&ı.la ekim )':lf'm:ıkla ken· 
dmdcn beklenen ''i<,ılkınma harekc
ıi" n~ büıiın eıneifole katılmışıır. Bır 
ıkı ~hnn d.u 50kağıod.ı. \etılcn hu
k;.ımlcrın ıam tersine olarak kö)lerde 
\'e kırlarda mıl)nnlarca ınsan temiz bir 
ı:a> retle ıopn:ığa alnının ıerini doku • 
)or, da.ha çok ve daha i)i mahsul için 
uf;-nı~ıyor. Umği toprağı )iik ek be -
delle de olsa biraz daha• scnişletmt>k, 
kunetli çifı h )\':lJll:trı <'dinmek, C'i
ru barkını onarmak. i,te çifıçınin ıar· 
ladan don;.ışıe k(>rundeki uğraşmalan. 
Kasabada r,orduı:"Ümuz birkaç koy de
lıkanlm, ennden ı:;ene hl>} le bir hi:t· 
mete ko,ulu gelmi ken aramızda bir
kaç ava.re u:ıı ı::eçırchilir Bu, hiç bir 
zaman kadını) 1 ı, kızi)·lc, ihıh arİ) le 
J:encivle buıun bir kown hası hoşluğu 
değildır llcps1 dc nıüle\Rzİ ha)'ılllıırı· 
nı köy ile kır ar.mnd.ı devamlı bir 
çılı$mn içınde ı:cçırmekwdirlcr. On • 
d:ı.n, gene kasabanın U).:ındırdığı "had
den D$ın fiyat hını"' ruı karnlmanusı· 
nı i•ı00i;timi7de, koylu il kerlık şuhc

\itıt' çocu~unu ı:önderirkcn dmduğu 
'a11fo h·~•İyle huıun ~lct tedbirle
rinin muvaffak olmasına çalışımıkıır. 

1 

Bizdeki oksama kelimeleri - B a ş k a dillerde kiler -
Ben şekeri severim - Şekerlerin ç e ş i d i - N e y e 
yararlar? - Türlü ekerlerin tarifleri - A l a t u r k a 

esr 
(H.aşı •. ın<.ı ı>a) fada) 

rııerkt"ıı bma..ını tınıvers 'e) c vcrıı:ıc

ınyıc ıcr.llıL <lıı;ıııı, uıuvcraııc rcıurı ıu 

(.;umhurıyctı• ı oılgı) c ve bılı;ıııc ıııut-sckcrcilik olmamalr ' 

faet $Ckerlerım! B zdc .. ~er" keli
mesi tlırlu (ok)am.t ._ limclcrı - moıs 
de ar ~) arasınd.ı bılh a kadın
ların bınbırlcrıne k.ırıı ku!Lındıkları 
bu ımırdır. 

Ok, ıma kelim kri ıuh;ıf hiı ŞC) .. 
dır. Her dılde de1.-ı ır. Hu nıilkı kcn
dıne ,Wre okşanıa kclinıcler )ııprnıs· 
ur. Bııdckılcrı e\l\ell ~ayıvcrcyim: 

Şckt"run ! Elm:ı.'1m ! Cıjcnm 1 Ci· 
l;er ko,cm ! (,o ~m ! lkı g&zum ! GO
~umün bebe~! Nuru aynım! Canını! 
Ruhum! Ya,nım! Kuzum! 

Hatırıma ı:clmler bunlar Bunla
rın içıodl" erç t tuh.ıf olaman 
v.ırdır am ı bıı alı mı azdır da lcu1ağı· 
q111a anr .ı;t"lm Rh le tabırlerln 
ne dere<C'le kad .. • nth f ldu ıuıu an· 
tırnak ı!:ln ~ $1.;., hır dile m~cıa fi· 
re Çt')e ~"1rmck kıfa)cl <'der. Me
şell· 

(.ı erim ... mon roumnn, 
Cı er kcı)Clll Le coın de ınon 

pounınn, 

Gfuum - mon odl, 

k kv1--cc;.ılıuılıır ı.;ı)er,k, unucr ite 
-----yazan ' kurulu und ınbcrı 18 ) enı l;ına y pıl-r 't dı rıı nlatuıış ve nıha) et ) eni eılc-

i B C''E' 1 l. •K i hı> at ve frn f kultclcrı.nın ıııaketınl i • I'' LL i goster<rek i tunlıııhr.J bu ı;eı ıtını > U- ı 
:...,.,,.,.,..,,.,,, .... - ........... ,...... 1;.cltecck vı: ı;ılıclle ttrecek olan bbu 

lbna sorar anız şekerde a ıl ol.ın aki
dedir. Onun ıtin b.ayılınm akıdeye! 
Kimısi akidcyı e-mc.7, czmC}e b2yı -
lır Bir u.kımı cb kesmeyi M!"Cr. Kes
me nedir hilirsiniz defiıl mı? Kııh"e
lcrde "erilen lokumun adı kcsmcdır 
E kiden meydan kahvelerinde kııhH 
tabileri )":lnı kahveci çırakları: 

- Kesme biiiiir' Çınar dibine! 
di)e kah\e oc.a~ına 51p.:ıri~ bağırırlar
dı. 

hın ının oıı lllkl rı•ıı nnlaııııı' ve u
nıın Ji m \' ckıhıııl&1·1 cı;ltı.;ı iki dc
gcr ı l urk ıuıııı rı t r ıfınd n ).ıpıl
ın kta olduğunu d ı ı;v) krııl tir. 

uoı;~u kabartıcı raJc.amlar 
Uıı o:.ıhsı ltcKtur ıu ı;uı.krlc lJıtır. 

uıı, ur: 
.. lıitu ılıul ~chrı, o ulıııcıılcSı kııhil 

olıııı> un lıır k uı rtıııırHKlc Kar~ıdıı 
lnuııu geuı.. a!,l•. UJr.l) ı > crınac o. 
l.ır.ıı. lnunu u ııtı dıkllccc»l•r. lJC' ı de ! 
guz.d :zehre ha.lıer \ crı) oruoı kı, lno
ıru'nun a.ı.l n11ıtı lıu bılgı cH '11.ıc • Kişniş şdceri h:ış donme ine i)idir 

Pq'lltr st"1.:crıni çocuklara > cdirirlcr. 
Nane ~keri, lımon şekeri "ııpurlard.ı 
uıılır, deniz ruı.ınlara medar ol.$un 
diye. Lohusa şdceri eskiden toCUk do
j;uranların, mı afirlcrine ıkram emk
kri kırmızı lohusa şerbetin n bnır • 
Janma~ındı kullanılır, t.ırçınlı "l" ka
ranfilli bir nC\i şekerdi Sindi pek 
ıu.ıldı. B.ıkla\ .ı bakl.n a kc ilirdi • 

1 
ur. Ve bunun on!.lndc l 1onu lııl •ıye 
"e gentlıe-c ına ırı ş hl nrnış ıradcsı 
ul r k e.ı.ırıara gtıu·nlc b k ıcaktır . ., 

Hckturun anlııttı •ınıı. göre, bu yıl 

~tun bunlann içınde en az hoş
landığım (düsun sekeri) d nllen kaıı 
"e iri h.'ldem ı kerleridir. Hele ağzın
da takma difi olanl:tr s:ıkın )eme in. 
Takımın kırılma tehlikesi )-ıizde )ilz· 
dıir. 

Horoz şekeri eskıden de~'1lcklere 
takılı "e horoı biçımınde kt~lınış ~· 
kerler idi Mahallelerde dolaşan ııe)

)at şekerciler Rtardı E1ma ~dceri de 
a)nı tarzda değneğe saplanmış fakaı 
uzcrı şt"kcrle kaplı elmadan ıb.areı bir 
şqdı Bunlar şırndı arıık ıanhc ksnş. 
u .. Belkı yakın uıak bır lııdc akide, 
ber~amat ı::ıl:>ı bi.ı m s ercılı •ın ( pc-
5iyalite) lt'n de onbrn ılııhak edecek
tir Bium mılll mallarımız ara ınd.1 
n:ml al.uurka mutb:ık, al:ııurkıı mu • 
siki, alaturka kah,e, alaturk• ham;ım, 
alarurkıı ev doıeme1i varu bir de ala· 
ıurka ı kemlik ''llrdır ki dunvadı adı 
hila dola,ır Runları"I da bclll başlı 
elemanları i~tc akide hetgamaı. lo • 
kum, nme, iki kavrulmuş ibi şorlt'r· 
dir Artık ıanhe kuışmı' olanlar cl..a 
hizım mallarımı1dı. 1 °kio düşe dusc 
'e alafran,ı::ı. turedi şcktrlcrı öı ki1eri· 
nin yf'rini ala ııla bİ71ml.ıler ricaı edip 
ıarih sıfınağına girdiler. Gfmul i~ter 
ki şeker tırlce"ti • çunkü ond bİ.ı kuv
vet vardır - bir abruorluı kercilik 
~rıcisi açsın d~ butun bu cm ıeker 
m:ımul ıı dirilıildn •• 

1( Küçük Haberler J 
* 7.onguldlk mektupçusu H Cemil 

C;ılın Savur k:ıymnknmlığına tn
rin ... ~ilınl tir. 

f:r Yllbnncı mcmlekctlrrdt'n ırotmen 
olarak Vt" iltki\ urt"tlylC" ~urdıı
muza gdırl' hulı •tan il 7 ki i 
Turk vatnn•h lıC!'ın'.1 nlınrıışur 

111111111111111111111111111111111111 
Çocuk Esirgt"me Kurumu Gend 

Mrr ezin den: 
Su Vl" mntrfl"rrlk t mlrat 1 )C"rinl 

} ap 1hılecC"k hır 11 tııyn lhtiyneımız 

1 

va!'dır fı;tl"klill"rİ'l grnt"I ml"rkl'ZI' 
m ır r il rı 

111111111111111111111111111111111111 

ll\icrı.ıh:d!'n 7 l!l ki ı ıne:ıun oluıu,,
tıır. :.!!ı8 i tıp, lllfı ı;ı hukuk, !10 ıı c
deblJ' t, 72 sı ı en, GO ı lktısat \ c 31 i 
c.ı'f lıekııı lığındeııdır. 

l'crfı edenlcrın sn)'I&ı li703 tllr. 
Y enı ) .ı:ılwıl:ırın öll) ı ı .ı::ı!JO dır. 0-
nh ersıte talclıe i lıunl rla 11 000 e 
'arını tır. 

Yılın ı;ıılı mal 1rını anlattıkt 1·1 son. 
r ı Hl'ktor, Ünıv!'rı;it~ hoeaL ırrtıı ve 

cnçleri•; d en v tıın vıı.zıfcslnın 
ınan, ve ı::uven ve f lktlc çok ç ılış.. 
mn olduı( ınu, z ırlııkların k~rnkkrli 
mllletlcrl" )t"lme hızı verdı nl, sa\"ID 
ll' vekllln iı.in cl('dlği ı:lbl r4rk mil. 
1 ti ıln h nıurıı d ha ı.ıvadc çetin ınr· 
hıklan yenmek jçin yııl!'ruld•ıitırıu 
~ovlrmı , 1 bedi Sı-f nılı ..\tali ~k'fın 
l\h ık ır t" ıoı ıınl tmış te oderı•ıl 

ulr h"trı ı •lr: 
" - l'nhcr~ltdrr~ hilgill"rivlt', hll· 

ı::I nrmın ı:: n 'rrl) le ve il ili ı.;ıhş
m~ı rlyl,. ımrlıı ıı; hll":-.d'" dt' mllll"t• 
11"P"nin frUVt t'İ \"!' t 'anrıdırlıır 1 ler 
h'rin in ir -ll"•i?ıl n kın•\"et al.r k 
10 ııncn J' ılı"Tlır.ın pnrolasını, zoru 
'tnt"t in~ıtn, hzilrt vc çok çah~m:ı 
nl 1r~!\' il n ı-ı'lıvnrıım 

T Irk n lJlrtlr " inıın. fıır.lll"t vı- tok 
r •t~rrın l\r1e •• t., ,.,il lıill" hılrovrı~ .. 

R• .. ;ı~n sonr~ 1111' ı'lrrA ı>rnfr•ö• Kr. 
r"' r.,.ırn t~r11fır~an Vt"rilmhtlr 

Hu tul Fakültemiz 
S sonteırinde törenle 

dars~ere baıhyacal< 
Şehrim dl"ki yuksl'k okullar ıliln 

dl"rı.I re h:ı lamı l 1rdır Yn1'ıız Anka
ra llııkı k l aktiltl'51, Ebedi Şefımlz 
AtatUrk'un eliyle l!l.!5 yrlın.d ilk ku. 
rulıış ı; ni.i olan ti ikhclte n pl'rŞcm. 
be ıı:unu derslere hn~ı~ acaktır. 

O glin sant 30 da Fokfrltl'd bir 
tı>r~ı )apılae k ve bu torendc hütun 
hııkukçularln fıııkültenin e8kl nıez.un. 
ları da hazır bulunabi!cceklerıllr. 

Türkiye - İsviçre 
ticaret görüsmeleri 

C'ıımhı ri)C't Rayrnmınıbn önreki 
ııo'rrde b •IR'llı nl ın Türk • lsvit· 

re tİt'n~t vı- kllrlng ırılnşmal rı ıııe
r ndC"ki ıı;ffru ıııelrr devıım l"lnıekle
d r. GörUşml"ltr, yurt rluktc bulunan 
ıı in maların • ·hikatı uıcrindc cere. 
) w.ı etmektedir. 

'I 
Bu nota 

hak 
kazanmıştır 

Kızılay A'lkara 

Merkezinin 

beyannamesi Söylev üzerinde düşünce er ..• 
DUnyanın karanlık ve karışık 

manz.ıınısı ortasında Türkiye 
sulh ve sllkClıı sabahı fçıode 

-ı-

Devletlerin, Hükıinıeılcrin b:ı.$arılarının yaşıyor. Bu ~zcl ve büvük en. 
ana ~anı. temel i:trtı, halkın Hüku • bahrn alncalığında Bayrağımız, 
metle işbirliği )"llJ>lllasıdır. Mılll mü- iqllkUl.limiz. barışımız ı;nbi ~ı. 
oıdcle rıllarının dı.in}ıı}a parmak zılııy cin ufkumuzıln pnrılcla • 
ısırtan harikalarını, Cumhuri)'t'J ),ı. muktn ve biraz daha fer. biraz 
!arının akla dursunluk veren başarı- dnha nur edinmek için TUl:'k 
larını hep bu ana ~e temel şarıı ser- vatandaşındnn yarılım bekle • 
çcklc,ıirdi@miz açın )':lraı.ıbildik. mekteıllr. ' 
Hükumetle iş ve sonül birliği ederek Kır.ılay haftası. co büyük 
)"Urdu duşmandan tenıWcdik, llükü • b:ıyram gl}nUmUzle birlikte 
mcıc dcsıck olarak, her fcdııkarlığ.ı ba§lamıe bulunuyor. nayram. 
kaılan.-ı.r.ık Cumhuri>et Tuıt.i)e\İni da sevinmek kaıbr voksulhın 

düşünmek de vazife ve borç • 
kurduk. Gene Devlete ~e Hükumcu tur. Yurdun yoksullarını ko • 
aynı batlanı' "e arııı dort elle sarı- rumayı Uzerlne alan Kızılay'a 
lış a}'CSinde<lir ki, )ııruın 'e kan.aran &za olmanın tam zamanıdır. 
dün)a ortasında tarafsız hir bnrıs ül· Aziz Ankarnlı: Ankara Kı-
k~i olm:ık ~aadcıine erdik. zıluy Merkezi bir kere daha sc. 

Dun)ıının haıısi çağında vera hangi kö- nin hamiyet ve himmetine ma. 
şcsinde bir basan ~·arsa, orada muıl:ık raront ediyor . 
surcııe bu ana ıcmelin ana ı:ırtın ser· Kıymetli vakitlerini Kızılay 
çekl~miş olduğunu gıirürsünlız. Ye· hizmetine vererek Ankara ev-
ni iki misal alalım: !erini dolıı§lp aza yazmıya ırc-

8uı;ün, eğer ingilıere adası htilldan len heyetlerin ~ler vüzle kar. 
kurıuldu ise, bu, lnı:ilıcre Hüküme- şılanncnğını ve memnun edi • 
tinin halka t:ııbik cıtiı(i bir scromla lerek u~rlnnacnStını umuyo • 
elde edilmiş değildir. Bu baş.ırı, giz· ruz. 
11 bir ilacın formülü ile d~j!il, h.alkın Milli humlyet ve şuurun b~ 
Hükumet emrinde işbirlij\i >-armıa.sı, örncıri olmuş başşehir hem • 
fi!Uıne bile k.aılanmnsi)lc se~n;rklcşıı. oerilerlni vazifelerin en ~ze 

line d!lvet ediyoruz. Bugun, e{;er Alman)':l Manş'ıan Volg;ı - J 
)11 kadar hüknıcdebi!İ)'Or 'e du!l)'l\nın \.. ... _____________ ... ,.. 

dvrı huca~ında s.ıuş:ıbilİ}~•rsıı. hu 
alman halkın:ı enerji &jıfam:ıkla gcr
çı.'kleşmedi. Kadın ve çocık da cep
hedeki asker gibi sa,-aşm tan, Hü -
künıeıle işhirliğinden kaçınmoldı. 

Bu misalleri en ) eni hirer umek olarak 
ele ııll')oruz. Turk milletinin feda -
k!rlıkla, kahramanlıkta ve Hükümeı
lc iııblrliğinde hıç hir millcıle kıra ... -
l:ıruımıyaeak miniler verdiğini çocuk 
> aşıa.kilcr bile bilirler. 

Faknı, Milli Şefimize nurkunun ilo.i 1t\'rl 
rerinde şu sözleri 5Ü)·leıcn sebep ne
dir?• 

"Bizim gör<lüJ;ümüz en rehllkl"l; ha•ı:ıl•k, 
ik1 cnt>denberi cenıi)eıimiz içinde 
Cunıhuri)et lliikumeılcrini muvaffak 
etnıcmck için "'1ıirilmi, olan 1ehirli 
haYadır." 

"Acı ile h:ııırlamalı)ız lci n.i!leıl11 iJsc 
i !erini ıanzinı etmek )olunda Cum· 
huri)el Hukumctlcrinin 5arfeıııklcri 
ı;;t) retlcrc, iki scncdcnhcri, cemircıi -
miz tarafından hiç yardım edilmemi · 
tir." 

Vaıan<<"'l"rlikte, kahramaft!ılr11 Vt" her 
ileri dımda örnek millcı olan bizler, 
İaşe i•lerinde Milli Scfinıizdcn bu 
noru neden aldık? 

r 
• en e s 

yil na 1 
Si> asal Dılgılcr OkuJu dıln ııı,ı2.l8 

derıı ) ııına başlnımştır. Salıahrı ı; ı ıt 
ı;ckız 'buı;uğuudn konfcr.ıns t;ulonun
ıla toı•l:ın 1·1 t ılebe ve profcsıırler, ııl. 
kı•l ır oril' ındn kllrsU)e ı;dcn dırck
lul' ı U<.<t !la gıl'ln soz.lcrını bu) lık hır 1 
al ıka ~e ılıkk ıtle dlnlcınl ; b11nd:ı•1 ; 
sonra ııroler.or 1 adıl il ıkkı :Sur l ra. 
fınıl n \erilen •·J l ırp Ekonoııııın \"C 

l l ırıı M ılı~ ~si., ba lıklı oı;ı dersınl 
lakıhetıni tir. 

Y t•ııi ılers ) ıhnı ııtnıııkt.ın ıluyduğu 

Milli Scf'ımiıin r.(lş söylevi, mil· 
lcı buıunluğunun, ıoplulugunun, bera
berliğinl.n, çok renkli \e ışıklı hır 

ıabhnunu \,zdi: her ~aı.ındaş, Büyuk 
Mccl1 ten fc,1ı.Ji birer ışık hdiııde 
dağılır. 

l:n bU} ük milli felaketleri yenerek 
bu maıılckı:ıin ıarıhindr )er tutmuş 

olan Bu)'iİk Mccfü, uımli ve feragatli 
ç.ılışmaları) le millete omck olaca.kur. 
Enı.;in fa}dalan ve fl.")'.İzleri bund.ın 
bddl)OrıJZ. 

B;.ı>-iik Mıllet Mccfüi, bü)Uk mil
letin mcclisı olar.ık bUyUk ,.ınfe gun· 
lerindt>dır; bu fırs:ıt, On!1 kendisinin 
de, "lıilleıin de hli)ı.ıklüJ;ünü ıeccssum 
eııirccck fır ıı verl)or. Bu fıl"Slltlar • 
<Wı f.t>dalıııurak Bü>ü:k Meclis, bu
> d: mılll mezjyederimuin en kU\•vrıli 
delillerini tarihimize bir dah:ı ka)-dc
dccckıir. 

* Hu varan, savaşın dumanı, aıeşi ve 
kanı içındc hun:ılır ve bu milletin ço
cukları ı~ull ordulan karımnda kan 
dokcrken ınsaıılık .ılcmi ne dusünü -
)"Ordu! C:ıdin, onu h:ıurlamı)alım. Fa
kat dun)':! harbi bu yıl cb !kanlı ~il
lc-rı) le memkkcıleri )'llkıp )-ıkmakııı 
dt\Rm eder, tchırlcr 'e cephe ı;crilc
rinin sılahsız halk )ığınları her taraf
vı ..tel içinde \.:alırlarken biz "insan 
olanık H nıillcı olarak ımrap duyu -
)Of\IZ.

0 

Buı;UnS.:u insanlığın ıanhini )':lU· 

c:ık olan yarınki ıarihçi, bu kin, ihti
ras, du~nlık ('llgrnın en necip dur· 
smunu ilk defa bu cumlcde bulduğu
nu kıı)-dedccekıir, 

* Biz, imklal ~nıışımızı yararken 
küçuk, huriik milletler, bizim için ne 
duşunu)orlardı? Gelin onu da baıır
lamı)ıılım. rakın ikinci cihan harbinin 
dorduncu ) ılındı ıarahız Tuııki)·e'rün 
Şcf'i onlar için $U düşunccde, ~ dilek· 
ıt>dir: 

"!ıfilld/ui11, J:iirıilı biiyiik, hepsi 
irin ycr1üıu11d• istil:lal ı·e haysi1etl• 
1aı11m11k iml:.ıi111 ı.ıbiı ol11e111!.ıır." 

Barış ıçındc )aşı)IO Turkiyc'nin 
barışa kavuµcak dün>anın hangi ııi -
z.ım içınde kendıni derleyip toplıra
cağına d;ıir olan du~ünc~ini de gene 1 
sonıcşrin 19"2 oyl<"inde bulU}'Onız: 

"Btitıitı luirc,i J.11p/11mı1 olım h.ır
bi11 simdiyc kadar ollm itıkisafı r:eıiu· 
si oln11k ytnu::iimle bir tarafm h4ki
,,,;yelinc tUr,anan bir siyaset 111/mmm 

1'.ıl11mıyafağı ı ~" l:urulamırafa ·, m> 

laıılmı}a basla mııtır dt'lld11/11.' 
Bu cumll'}ı oku)uı> u r k d.ı

şununuz. Çw kıı hum J. bu unku s.ı • 
\11Şta ıarafsız ol.an Turkı) c n n )'3rtn

ki barış İçın de ı rafsızu <l~untclcr 

beslcdiJ;ı miıı.ı•ı Hrdır. 

* Hiç bir 7ıtıll11 kol.ı ın, )ornıı:ya -
nın peşinde ~m.an ıı o1 .ı.n Uunhuri
)et Turkı) i, harbın donu ru ~ılın
dıı "- Tarı( ızım' de kc ı e ko .ay 
bir sİ><mtin k p nı çalını~ de ıl<l r. 
Tam ak•ıne, 1 u sı).ı u, zordur, çcttn
dir .,;c )Oruru<lur: 

"Ahııler m.z , ıırıfall rıırr ve 
dosılukb.rımıza dık ol r k •c hcr-
hanı:i hır DC\ lcte kL'lt hıylclı 'e 
lı fikırlı olnı kıa.n dıkk.ıtle sakın.mık 
milli sİ)"1setimızi ıilibcd ccğız. 

" ..... Cmııkçc şiddeti nen t!u m:ın
Jık hava~• içinde, her ı;ı.: ı b;.rı7 d.ıha 
~rurlennıiş ıu.ıfl.ır ortası ıar. fsıı· 
lık roliıika~ı :ı-ı.ınırnıck llukumcı ıçin 
)Orucu olmak dır Bız, her DC\lcılc 
olan ıııun ch<-ılenmız.i açıkçı soy
liychllir bir kar kterdc w kuv•ctte oJ
du!:-umuz ı~ın pol ikıımııı cle.--<l>te 
de sch.aıl.ı ı kıhctmektm çdcinmı~cce
ğiz. l)asctİmudcki d ru•ılu urı her 
urafa aıı fa)'<i.ılannın l>üt..ın ınuhartP
lcrce ı.ıkdır cdıldı ını nı)oruz." 

* Si)as<ıle m rtlı ·ı ) :ı)arul )Uriİ • 

mcz ıki u~ıf fulfUJll r, lilli Şef "llizin 
SO)iC'\'

0 ni tckrıır ıckrar ok;.ım (ı,f rm, 
J\)nı aftızdan çıkıı • ı h tide ara • 

sın<lan bir mc' ·m hile eçnıcdcn h"'i· 
birini )~lanlı).ı.n ı)a 1 Mı)I 1 n d n
lcmi)'C •e okumıra, n.dct.a, alı 11 ınu:ı: 
bir de\ ırde "") lcncn bu >zkrı, 111onı 
aj;ızdJn on dokuz yıl onre çık,ın bir 
iki ~ozle karşıl:ı ıırm k ısııvonım: 

".... IJi:zim mai. ıadımı • /111.l11tl.rr1-
mrun d4bi//11de lon1111/.n-ımı. ıriıı ı•e 
biiltttı Junya iri11 bır sulh ı e l ırur 
amili olmal. ıtr •. .'' 

" ... Si1autimi in gi li 'e I: pak
/, bir noktası yol:tur. Bt mtrtJ 11 l:J
fi o/.,,, ara::lmh iriııde nuı t11tll) tımi
ıi, ınJHyaıımı-ı ıemın t ltm 
ba1J:11 bir Sey du11mm1 >Orll ·" 

2~ - A ı•IO • 192'\ 
... " Türkün trnaıı u ım•.rya ıado?-

1'111 ı e 11l:Je11iği 11111/:aı eleıt <iddi hir 
samİmİ)etlİr. Bu, bi•im yaltrt· bir 
tnı'ımrl ıariM1emiz Je il, bir siarı ıi 
1•11Jimi:dir.'' 

22 - Sont('1rin - 192' 
T. f. 

Fert olarak h{ly;.ik bir ku•urumın v:ırdı, 
hu kusurumuzu imparıııorlul:•lln kl\
ıü mi<alleri nunır ı:i.istcrcmC"zlli Çiln· 
kü milli miıcadcletilcri }oıkınd:ın ııı• 
nımıştık, C..umhuri)eti cııııd;ın nnla • 
mışu1<.. Buruı r:ı~cn ilk ı::iinlcrde ı 
bcs on tcl:işçı, hl', on ).ıkı•ı fıl\dacı, 1 
beş on bencil, Hukümct ta'~' lcrinc, I 
Hukuınet ıedbirlerine, Bukiınıct ı:a~· 
retleri ne )ıırdım eımCk ih k ıhırsun, 
aµjiıl k bir açı!q,izlulıı~un lmrba • 
nı olarak Hü:kümere cc!'he aldıl:ır. 

1 hti) arlıı.;ı ifıdı· ile suı.c ha 1\ an 
Dırektor 1"uat B ı•gil kU'11t ııı ıl ırına 
milli lıi rlik "c 1ı rabcrlık lazımı ını 
mihver y nımıı~; bııı:Un dıın) arım ı;e
çlrınrktc (llcluFu knıılı huhr ına tlik • 
k ıtl çek mi~ \e ı:ıl•ıı;n h rp faC"i 1$1111n 
orta~ n attığı lı ıkikatleri ı:ıöstrrınlş. 
tir. l\ıı hııkik ıtltrln lı.ı!iln ı;deninln 
ınlllı birlik V•' milli dı) anı ıııa oldu. 
gunıı \e ıııllh•llcri•ı ) 1~ ıııınları ıı;in 
hıııı un bir z ırurl'l olduıtıınıı ld ırıu. 1 
dtlrıııi,tir. Buntlon ı;a.ırn scçkln ve 
ıııhncv~ı·r zuııırcııin \'c bu mey mi ı 1 
lıılhassa Si> a5 1 Bılı;ilcr Okulu ı:cnı:
lıı:rlln 1 urk milli caminsındaki ro. 1 
luı e tema edl n direktur; iı,;lnde ycı-

Haydarpaıa Adana -

Haydarpaşa arasmda 
1 Harbin 
ağırlaşan yükü 

f •tifin, vur~un ilk ıohumlarını at· 
ular. ilk örncklt'rİni vc-rdilt"• Tiunun· 
la kalmadılar, bu yol• 1h&t1 h•ndi -
IC'rini m;uur J'.Ö<lt"nnck için h:ı~al:ı 
rını d.ı ı~oikcıtiler, hiler~VC}a hll· 
mhercl; propa~nd:ı vııpulnr. Her t:11n 
bC1 on 7U) ıf iradelivi dJha rıc~lerine 
t:ılım ktı gccikmı."lfücr Ve huı::ünkü 
)"ı.IZ kı;rarııcı Ye acı ...-ııi)eti hazırla • 
dılar. 

Tlı,.,ların zaman uman, bugün \lhdük· 
leri Hukümct kararını )ıırın gıiklcre 
çı'k.ırdıklarını, öbürgün ıekrnr yerle
rin dibine ~cçirdiklerini de ROrduk. 
Onların r.Ô7.undc her llükümet kara· 
n, lcend! fa)dıl:ınna hir ka itti, her 
Hıikümcı rt'dhirinin h:ılııılannıası U • 
zımt"ı. Her Hükümeı karannd~n kur· 
r ılmak ve sı}rılmıık, her Hiikümeı 
- !birinin kn('llmak hir yolunu hul -

mak \e hir ~foı ıaa ~ubu ile her ka· 
rara a)'kırı harekt"t etmcl.: şarııı. lşıe 
ıahd hırslarının, en yakın f11-d:ıl:ırı· 
nın ~iri o1a'1hr buı;üıikü zehirli h:ı
va) ı h:ızırl;ıdılar. 

Fakat bu zchHi havnııın en kıs:ı uman· 
da l:ı5fİ)'e cdilecE',i;inde }'Ü7fımüıdc
ki kızarııyı sileceğimİtde şüphe ede· 
mtı iz Yazımızı Milli Şcfimirin )'U• 

kardıki rün1l!'lerini taınamlı)'an ıu 
~özlerle biıirclim: 

"l1ıc hugun ilk hallolunacıık m~clt", 
umumi itimat havasının iade edilme· 
idir" 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Türkiye İş Bankası 

ikramiye çekilişinde 

kazananların adları 
Türkiye İş Bankasının kumbarıılı 

\'C ırnmo.ıraMz. kuçuk carı tıcı;aıuarı 
ar ıı;r1da lcrup c) H.'liıgi l !J.4.4 ık• awı. 
) e I" ıuının :.ı ııuncı.ıc,rın kcşııtcSl 
llunka umu.ru ıucrkezınaı.: \ c ?-. uıcr lıu 
zuruııd 1.avılııııiur. Hu kq.dcde 
kendııcrınc bu) ilk uı.rıı.ıııı) eler ıı.abct 
odeıı t.ılihlılc!rµı ısıuılcrı, heı;aı> ııu
ıııarııl..ırını \C bulundukları chırlcri 
bıldırıyoruz: 

1000 llrnlık lkrnml)cyi Kon)a'dn 
60t.ı!ı hesap nuııı.ıralı 1 e\ fik ve 600 
liralık ıkr nıiyc} i de hmlr'dc 0746 
hes p r.ıuııı ralı Ali k unıııışlır. 

260 şer lıra kaz:ı.n:ınlar: Ankar 'd.ı 
3HS.6J hes p nuııı:ırulı Ali, llcyoğlun· 
da 7671 \ he. 

100 er llrn kaı.annı.ılnr: Emire 30GG 
(longuld-ık), !llodılııı 61112 (S ııısun), 
khıııeı 1i09 (Kayseri), Nejııt 7662 

(Dursıı), Mur.tufa 401i7 (B ılıkesir), 
'I urgut 611 {Antalya), Ayla 27033 
(Anknra). llandıvı 6323 ( \ııknra), I 
Andon 4'141 (lstıın!ıııl), GUlrn 76076 
(lst ı•ıbul), GüTd 97658 (lstanbul), 
Y ılc;ın ıoııos (Kadıköy), Dılrriye G 65 
(G"llnta), 1\Iı•nmmer U6 ' {İr:mlr). 

yem bir yolcu kalan 
ılı ııııu. bulırıı.nlı anlnrd:ı srçkin Gurulen luzııma bin ıcn li·ll-!H2 

zıınır.-un ıııdın olnınsı ve l"ürk 11111
• I tarihmdc l laydar1ıa,11'dan hnrckı tle 

letiııın ı tikhııliııc ımrsılrııııı bir a k 1 
, ... llıııiı ile onul ba• nııın ı lfııııııp:el- •\d ııı)a kadar ve l7- 11 •9 lı tarihhde 

\ıl ıınd;:ı.n hnrekl·Uc lla) d:ı.rpa yn 
diğini 1111) lcınıs; nııılt'ııklhcn dt' okul kıı.d ır de\ aııı ctıııek uzcre l ln> darp ı-
id reshtn, t"lris ht'yetlnin Vl" '.\lulkl- Ad 11 d rın~\ ,_ 

1 be . . 1 f 1 • 1 lt' r k l ı • " aııa - n> • ı r ını ... 
Y•' ~at' ının v:u t" •'rı.n go rr. •· lıırı:r ) oku katnrı l•klıl<'CLktir. 
)c'nı ~us ~·ılının ftılkıye .J!<"lr!•ı:•. I Jhı katnrlır lla>d ırpa,11 _ Koınn -
ıııllldııl'iz. vr h:ıtH bütıl~ ın~"l~ı) et \dın:ı r ı rıd ı i ll>W >oku k ;t ır
lçh ı:lh:ol .slırprfr.lcT ~;t~mrt<ı~ııı t~- ı larınııı ulncrcrını a) nen l.ıklbc'lh;:cek. 
ıt'r?nl r.tmı~ ''" muv~. n ıye " • lcrdlr. \dap ııurı \C l\ler h şııhcle
lerıvle s ııdı nrı• dl"rsını '·rr~rt'k olnn rlnd<"n hu k ıtarl ıra ku tlık vcrilml
profe~ıır Pn<lıl ILakkı Sur n bırnk- )ecı•ğinılrn, lıu ııııhc· lı:ıtları itin yııl
mı ıır eu k bul edilıııh·rt'C'k, ıııunr. ııı kııt:ır • 

Denizli Ku enslitüsü 

ve ku sanat okulu 
di' n törenle a~ıldı 

Dcn.ı.li, 2 n.n. - Maarif Ve.kllllf:t 
tarafından burada ntılmr.sınn karar 
\'erilmiş ve liJ::retmenlerl tayın edil· 
m1$ olnn Kız Enst tUsU Uc Akpm 
Kız snnıtt Okulu törenle 11.<:ılmıştır. 
Ilugllnd<'n ltıbaren çalısmnlanna b~· 
lıynn bu lkl gUzd tı:- sU:'tl Kız EnstJ· 
tUsUnc Uç ytiz, Akşam Kız Sanat O
kuluna da dört yUzdf'n fnzln talcoo 
knydcdllm ş bulunm:ıktadır. 

Bundıın başkn Vckfilc-tçc gene vl· 
ICıyetJmlz ~inde açılması tnkarrUr 
<'drn SC'yynr h çkl ve diki$ kursu da 
ilk olarak DC'ntzlı'drn beş kllometr<' 
mesafe le Gc-L le köyünde çalışması
na ha lnml$tır. 

Bu törende Vali ve Tiımkomutanı 
ile vllfl\ et ve maarif erkfını, öJ:rC't • 
ml'nleı:-.'lcn knla'bıılık hl?' grup hazır 
bulunmuş vıt Kız Enst!tU U M dtirU 
kursu ~rkcn Türk kndın v kız1a
nnı bu ünün kadınlığına has b!I ı
krl11 t<'thlz etmıtk yolunda Cumhu
rl>et HUkümctinln hiç b r ŞC")l esl.r
g~mC'd itini bl'llrtm st.r. 

Kursa 45 genç kız o;e kadın kay· 
drollmı.)tır. • 

Antep'le yoksul cocuklara 
S!Ca emek 'erilivor 

Ant<'rı. 2 n n. - Şctlr mız Çocuk 
Esirgeme Kurumu'nun oku ) ı • 
nın devamı mUıH tir<'<' r ı n k 
okul takoolcrlnd n u 
ste<tk yemek V('rm t.f d· 
birler tatb k sah hu-
g{ln llk yemek ve ' r. 
mC"ktc vali de hazır bı.o u m 
ç!:nde bulunduğumuz fevk 1 d &art· 
lar dolnyısly!C' b:ışanlmı') o an bu 
ı:Ozc-1 şten dolaYt Cocuk Esirgeme 
Kurumu'nn t~ı:ckkUr ctmlstlr. 

Ekmek kartı 

karşılığında şeker 

alınabilecek 
ı kııra V.ıılill.fdndcn: 

ı J\'tkara halkı ihtiyncı için ız;e. 

lıırd ın ~ l"ız llıı:ydarpaqn - l~ki,ehlr. 
K.ııtrıhl·n • Ko'lvıı • Adann hattı üze
rinde bıılırn~n 1 fn•yonl ırrı lıirinci ve 
ikinci ıııc' ki neli , .... yntnldı yolcul:ırı 
isllfnnr rrlcı-<":..lerdir. 

Bir drfnya mahsu~ olınnlc üzere iş.. 
liyrc k bu nıuftr. nı k'ıtarlardn lltlın· 
eO mrvki ar ha 1 1ı 'T!Iyacak, tı-~ki· 
llıt ynlnıı b rinrl v kınei mevki ·ol
l"U \'Dıronlnn llt' v tAkh ve yeıntklİ 
vagonuc!an tl"rrkküp rdt'rrktir (a.n,) 

1938 ikramiyeli 
f ahvillerinin 
~ekiliJi yaplldı 

M 'llİ) , \ ek Aleti ve Turklye Cu m
hu rıyet Merkca Ba·1kasından: 

Yüz.de il gelirli 1935 ıkraıniyeli tnlı
vlllerının dün Mrrkc.ı Banka5ruh 
Maliye• VckAletl, l\ferke:ı D rnkası ve 
öteki bankalnr ı ıne lllC"rİyle •ıoter 
hıızurund ı yapıl ln O ııncu ikraınl) e 
kl' idt si nm : 

:.ı.,ı f;'l8 quınnr:ı> ı ıo on , u 1530 
nııııııır" ı 10.000, 2'12l7 nurnarayn 
:SOHl,:JRll7Gnıımırn ~000, 123l21, 
123661, 13(1~5, 107626, 21lOG6, 
232l05, 301476 nuıııar .. Lırn ı.ooo, 
l)(i334, l:.!3128, li.?017, '191710, 
2.?IH21', 23< HO, 232l0 , 23 133, 
210"..ıS!J, 2 ıooı2, 2tı5soıı, s~1ou, 
256802 •ıumaralara da 303 er lira ve 
a~ rıca ISOG numaraya da .ıo nr lira 
ikr mıye lsnbet etmiştir. (n.a.) 

Kabadayılık yüzünden 
arkadaşım öldürdü! 

fvnir, 2 (l'elefonla) - Kemer'de 2'i 
y şında fmin kahada)ılık >iizünden 16 
}'il ında:ki Yusuf'u bıç.ıklı}11rak öldur· 
muştür. 

Say·ın halka 
Ankara Vallli~ndcn: 
Yenı ekmek karneleri tt'vzllne 

başlanmıştır. Sayın halkın ekmek 
karnesınl hUsnü muha!azn etmeleri 
ve ekmek karnesi kaybı hakkındaki 
her hanırl bir ttıll"bln naz.arı dikkate 
alınmıyaca~ ilin olunur. 6456 

Lokantalardan 

{lli$ı 1. inci Q)fada) 

nizamlamnk değil, rrelecek yıl 
için Türk topraklarındnn son 
istihsal haddini alm k tedbir
lerini bul cağız. Eli knlcm, 
dili söz tut. n bütün Türk ay
dmlarının memlekette yeni bir 
hava yaratmalarma ihtiyaç 
vardır. Ş hirliye, köylüye, tüc
cara, esnafa, her vntnndnşa 
sesimizi işittirmek zorundayız. 
lmkiinsızlıklar içinde bulunnn 
milletler olabilir; onlara acı· 
maktan başka ne yapabiliriz? 
Ancak vnzifcsini anlamndığm. 
dan, anlamak istemediğinden 
ve yapmadığmdnn dolayı, k<'tl
di kendinin ıstırabını hnzırlı
yan milletler, acımağa da l A -

yık olmazlar. 

Harbin uzun süreceği. her 
gün daha tahripçi olacağı, 
meml k timi:dn asla tehlike
nin uza md olmadığı, dh n
da umumi buhranın her r.ün 
art cağı, bununla beraber, 
kendi ıkcndini tutmak, kendi 
kendini geçindirmek Türkiye
nin kudreti içinde olduP.unu 
herkese duyurmalıyız. Harp 
dışında kaldıkça, hic bir d r
lrk ve sıkıntımız, harbm İçin
de olanl rm felaketleri ile 
uzaktan bile olçülC111ez: bunu 
yalnız sö.r.lemcmdiyiz, işittil'
mcli ve fuandırnuıhyız· Aklın 
bir değeri ve kuvveti varsa, 
akıllı olmakla övüncnkr onun 
neticesini almnlıdırlnr. 

Falih Rılkı AT AY 

Rize' de çay ~kimi 

gittikçe genişliyor 

Hıınbrd Lfl hn~kıı on hesar snhilılnr 
elh t'r, k1rk hesap sahihine Yirmi hl' 
11er lira ve altını~ hı-up sfthihhl' ti 
onar lira i !tbct etmi~tir. nu kt'~ldr 
ile 1 o.ı2 plAnının tatbikatı sona en11-
~indr1 TUrkivr f, Bankası 194"3 )ıh 
itin iı;aher nislıctl daha geniş cılnn 
yı-nl bir ilcrıımiye plAo11 hBZırlıumş bu
lnumakta.dır. 

1 ekerler Memurlar Koorıcrntlfin- ekmek verilmiyecek 
r \'e hAkkallarda her <'kmck knrtt Çay ekidlı-r 

çln ynrım kilo vl'rilmek ı;ureti) le 111. Ankara Valiliğinden: b r cay m tah 
ılııcaktır. ı. 11 942 tarihinden itibaren h11- yakın all\kn._cnnn 

2 - nıına mukabil rkmek kıırthrı- •lln lokantalarda ekmek verilmlye- henUz tlU'.t' ~8$t 
nr1 hnş tarnfınclaki cyllll-hirinr tı- p cektir. LokantAlarda yemPlı viv celı 

1 
yl korumnk ' )<'!'! r 

)A•ısı kesllrcrktlr. j 11ııyın hnllorı ekmeklerini t><-rııber ı.; n d ınnadıuı tnl. cakl 
Sa~ın halka U4n olunur. ti394. götUrmcleri rica olunur. 54ö8 ~ur. 
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Belediye Mecl isi ın iz 1 

toplan tısına başladı 
(Rıışı ı. ıncı 5a) tadaı 

BUtçe EncUmMılne: 
Hayn.ıllAh öı,bu,ıun, Makbule Naci 

Ehl~nl2. Raut Bnyı.an, C'.af(•r Tıı,yyar 

Bt-nadam, sad U.ıtu, A •dın E,•kcr, Ce

mli Ökten: 
Tarlf ve Knvan n EnC'Ur:wnınc: 

tbrahl:m ıtau! A>~l: Mecd s Say -

Jıe 

Ahmet H r ' ı-. ı 1 At kn~ 1 Ke
mal Oran, Bt:ıcct K r: :ı.• ç &:·~r ııııııı 

Nad ı.tıh~ı u. Ve! ı.: usu, Kemal Z'i' 
ki r..encosman· 

T!'lklkl ırc :ı.bat J:•ı<::lr.wntne: 

H&.mlt r.&.: '.'u n!• r Gll.rcar., Nus-
ret F.vcen, Sabn ı::: • <ko" ~· vl/CT Ktızım 
Sevüktekı.n, \"ehb1 Koç, 1zzet Simıen, 
Osman Su>'tl 
il< Fenllt, ı::cr k r an; 

Sıhltat Enctiıı.eorıbıe: 

Dr. HUSC>1n Ert:.ı . uJ Eti, Dr. Hrımıt 
<>sman Ole;u_y, u,. Alı \ :ınıt Yatat, Dr. 
Yusut Hikmet Oktar, Bl:iıı. Akt>a, o.ırnan 
UntOrk, Dr. P--ı.ı;ıırı ruzün; 

Seç:m!erden wnnı. V ıill ve Bele<liYe 
Reiı!ılmlz, Cumnı.myet ~r.ımının 19 un
cu yıldonümü mUnase-t>eLl> le Hipodrom 
B11hasında yapı!E.lı gcc!t resminde Ut ki· 
ıtnln ölUmü ve 16 1"~.ntn de yaralı ola
rak hnstancye kalüt11ımas1.Yle neticele
nen eseru htıdl6to' cu-a!mda mecltse ıza
ha.t ,•emı!ştlr. HA.dlse her >"ıl yapılan 

muvalGl<at aAfi.a.P 1 rlbllıık•r'llen blrlnln, 
tayyareler ıı~rken halkın ht>P birden 
ayala kallımnsı neticesinde vukua gı:.-1-

ınJ.ştlr. 
ru>JsUk makamı. olen KUçUkeııat'ta 

dem1rcl Osman'ın cocuııu Htıanet Unaı. 
ııeyya.r ~klrdekçl ŞcmsetUn Ranaııtı ve 
Mamn.k'ta ' oturan merzltonlu Fatma 
Dökner'in aU.elerinc tehir a.d111a bir ya.r
dun yapılmaSl kkWl.nde bulunmuı ve 
mecfü! uu ll'ldi!I ~ok yerımle bule.ra.k 
prensip tubaı ıylc kabul etnııııı.r. OnU • 
mtizdckl celsede yardım mıktan ıe.t>lt 
edllıecektır. 

Dllnkü toplan.Uda, Ankara Beledble
elnln 1941 mııll >·111 kati hceabı tetkik e
dilmek Uzerc encUmCTJe verllınle ve be
lediye bududunun Kııyae ve ı::tııme&· 
ırut'a kadaı uzatılması ~tUfaıkla karar· 
ıaştırılmııtır. 

lstanbufda 
İstıııılıul, 2 ıı..n. - Yeni Şl"hir Mec. 

füıi lıuı;ıım saat U te ".1111 ,.e bel.edıye 
reisi Liıtli Kırıl ır'ın hır nııt~u ıle ıı.
çılıııı•lır Vali bu nuıkııııda lslı~nlıu. 
IU'ı ıa~r durumundan hııhsetmıs VP 
şehir 1;ıeclıslnin ıııı~ıtyyen içtima ıı:Un· 
Jerl dı<ında fevkalade toplantılar yııp· 
ması ~erekece~l·~i .soyl~ıniş~ir •. 

Sonra reis vekıllıklerı sec;ırııınt ıı;e. 
çilrniŞ ve birinci reis vekilliiHne Fa· 
ruk Dereli, ikinci reis vekilliğine de 
Abdülkadir Karıımlirsel, katipliklere 
Meliha A V'tl, Sn fi ye Erol, Sadi Ö&
deiı, ve Ekrem Tur seçilmişlerdir. 
Bundan sonra daimi encümen Azalık
J11rına Refik Ahmet Sevcngll, Avni 
Yağız, Salt Chsoy, Cevdet İlkuy, Ah· 
met Halit Yaşaro~lu, Ali Turhan, 
Sa.dl Yön, Hfl~nll Alııth ııe~ilmişlcrdil' 

Manisa' da 
Manisa, 2 a.a. - Şehir meclisi al

tıncı dev~nrı birinci covlantıaını bu. 
gUn yllprnıştır 

l zmir'de 
fzmir, 2 (Teldonla) - ~hir Mec: • 

Ji5İ buııün toplanarak rei51iğe ~ itti· 
fakla Reşat l f'blt"bicioğlu'yu seçti. Encü
menler balan da va&ifeletinde ipka edil
di. 

M1HVERE GÖRE: 

Elôlemeyn şimalinde 

Mihver karşı 

hücumu bir 
gün sürdü 
- l Başı 1 inci sa) fada ) -

yeniden basıamasından sonı:a S'ld1 • 
Abdurrahman ısukametlnde dar blr ke
s~dc CefE'YQn eden "1ddetll bir çarpıs
madan sonra. b:ı&-11'1z ıruvve-trert, cumar
tesi ııabatu bh" alman taburunun mev -
zııerıne Skrınete muvaffak olrnutlerdır. 

Bir toplanma h&rekeUnden 110nra, mU • 
h9'n zırhU kuvvetler ve bkr lfıgllt?. piye. 
de tQınenl, ka:vıplara ba.kma.dan, bU ma• 
belli muvatfıııktyett 18Uı!ıma.r etmde ve 
bunu a-cnle !Sl~de bh' here1ret lçhı bas
lıani'lc noktası haline seUrmete kalkış- 1 
mıııardır. Bunun.ıa beraber klt"PI sırtı 
vaztyetinde!cl alman mevzileri, hücumu, 
Ma.reeal Roomnel'e Alman - tta.ıyan :r.ırtı

ıı teeklllerlni ve blrk~ Pb'ade alayını 
tıoı>lamıı.k vaktin' Vel'e<!Elk kader uzun 
mUddet tıutınuelardır. öaıe Uzer! sahsan 
Rommel'ln Jcumandaauıda abnıı.n ka.reı 
hücumu baslamıı ve bu hUe11m, mer. 
kC'Zde düaırnanın hücum hattına kadar 
vannııstır. Bunun üzerinedir ld mUdataa 
ımıtem1 dahilinde saatlerce &Uren büyük 
btr tank muharebe!!! oımuıtur. Taaavvur 
ed~lyecek_ derecede slddt'tll mahiyet· 
te ıröttts ırölll.se t>trcok ~rpışnıalnr re
N>Yan etmııur. Hal"t'krıt, sonunda mllh -
venn sarih bir zaferlvle netlceıenmlştır. 
tnır!Uz kuvvetleri, 1ınt1zanunz bir halde 
ııerl ('E'kllımetre ve evvelce ıuıza11dıkları 
bütün araz'1yt terke mecbur bıral<1lmıl1· 
la.rdır B11'cok ta.nk tahrtbedllmls. yakıl
mıe ve yahut muhıırE'l>e hnrlcl bırakıl

mıfhr Bundan baeka leler bir halde 
18 hınk eevrllmlştlr Bu tanklnnn ıt\Ü· 
rettebatı teslim !'>!muştur. alman pfyıı • 
~ tetklllerı. ıtıt-man zırtıı.ı tetklll.-rinln 
tıııtırfbtne kuvveut surette yıırdım eımı,. 
ıer\tır. 

ftalvan resmi tebliii 
'Roma. 2 a.a. - İtalyan umum! 

kar"r"llhının tPbllğl: 
Mıııır cephesinin şimal keslmlnrlı• 

mihver kuvvetlerinin yaotı~ karşı 
hncum elverişli bir ~~kilde lnklşaf 
etmiş ve 100 kııdnr Avustralyalı eııir 
@dilmiştir. 40 motıirlU vasıta tahrlbo
lunmustur. 

1'>tı'1'Jlaının kesif topçu ateşi yardı 
nıh lyJe mevzllerlmizP kaf8ı yaıphğı 
fteuınıar rıUskllrtlllmüştür. 

......_ Mev7.llerimlzln arknsına Yıtı>ılıuı 

._. llllker cıka.rma teeebb0.11 de der-

Rus ordusu 
ikinci bir kış 
taarruzuna 

Mısır savaşında 

duraklama 
Almanların 

kıl de art maktadır. 4. gün evvel orta 
Kufkıtsya'da NalçLk Ş<"hrinl hücumla 
ele geczıren alman kuvvetlen görü
nü e gore Nalçik Ytıdlslndc ilen ha
rekete devam etmP>mışlerdlr. Bu al
man ktıvvf'tlerl bu vadi bo)•unca dağ
ların öte yanında.kl Kuta!s'c giden 
Talskl'yp doğru llerliyecek yerde 

devresi
• doğuya Alıııgisk ve Orjonlkldge'ye 

doğru dönmlişlerdir. 

Sta 1 i ng rat'taki 
yeni hücumları 

Rusya' dahi hareketlerin 
siklet merkezi değişiyor 

Kotovo'nun cenubunda yukan Te· 
rek vadL<>inl takibeden diğer birUk -

1 
lPr <le hu şl"hirleN> doğru ııerı~m,. . Sfalingraf 

b d tedlrler. Bu sul'E'tle bu iki Sl"hlr şı - ı a ~ a 1 mal len ve batıdan olmak üzere kıs- - - - --
akim kaldı l hazırlanıyor 

1 (Uaşı ı ın.i ~a~ıada) Y _ ( Başı 1 inci sa} fada ) _ kaç araınna alınmış olacaktır. Nal· B UNl>AN biz ay kadu evvelki 
clanhğı iıuuci bır kı§ taarruzu yıa - < Başı ı inci savfada ) mal ve doğusunda savaşını.şiardır. çik'te bulunan sağ kol da arazi ka· bir yazımızda "Stalingrad'ın 
parıı.k tı:şeobü:ıu ele alıuıya g!lyret sonra simdi bWblrlerlnde.n aynlmı:ııar- Başka cephelerde hiç bir değ şilt- zanmakta devam etmiştir. Bu kolun 
etnı.elilcdır. Bu· kaç gun once de cbr \Jk olmamışı ır. s.imdi kAdlnra-lskl'Jın_ 301 kıl~mettreh ~·akı- g·,·ı.c ... ,düşm·d· en1eı·~·. asvela .. ~~ı·•!"vevze euuunı·~C: 
bıl<lırilcliğı gibi Suşınıci böl,ı:esinde , nına a ar ge mış o a.ca,.ı a mın e- KJıoc y ,,_- ... y 

Düşmanın sablt tleı·ı müdafaa mevzi- Stalingrat ta yenı' alman dılel1lllr Burada ruslar arn·ri IUba ·'"·. "Stalı'nrora• ()ı~•ugu" >~·rde erı"yı· ... 
ve HJc:v ın ceııubundakı sovyet kuv- · · ~ • "'"' "" • u ~ •• 
vet lcri ehemmıyctli nisbette takviye ıertnııe •!11 !lert ınuııcn noktalarda son hücumu akim kaldı rl~le lyı bir durumda bulunmuyor. hit~"Clektir" ~çektt.''ll hadiseler bu t.:~ 

j ·ı S dort ga-e lçlnele blr~·ok mütt!lek kıtalar l:ır. HC'r geni çekilişte goçecekleri ~il<lc bir inki··' uosıermicr;-r, Sulin'in 
e' 1 nıı~lır. Toroper kesiminde ta • mevk1!e.rlnl yavıuı yavaa clllizeltme~·e mu· Moskova, 2 a.a. - Reuler ajansı· yollar daha dar ve daha sarp bir il""' "' ,... 
lin lıirlıkleri aılıyle bir teşkil vU - nın hususi muhabiri blldlılyor: hale gelmektooır. Esasen ruslar dün İStnini ıaşı)an ve Volga'nın burnu aı-
cude getl·r·ıımekle<lı·r. Bu ~·erı" n "ı· - ~"Rffall oımusıru-.ıır. t nda b" b '- "b' .. ~~" b hi 

J " Almıuılıı.rın $t.a.1Lngmt t•ndti~trl c<>tln miidafaa muharebelerinden ı u ıyıx ı.:ı 1 ~·an u ~ r, 
mali:ule yeni bir zırhlı birliği tuplaıı. Büttin ~umartes-! ı:-ünü bir alman ta- kısnıma kaı ı ~ aptJklnı ı ~eni btiyük sonra ye.ni mevzilere cekıldaklerinl iki :ıydı.ın fazla bir zamandanberi ken-
nuştır. Bu büyük birlik motörlU ılört burıınıın ~\Tilm<'k t<:hllkc:>lnl ıınze a- tanrı uz dn nmdnn clnha 24 sunl &l't;· kahul ediyorlar. dis.ini korumakta t"V ev, haımi oda oda 
tuğayla bır tumen avcıdan mUrek • !anık ıılödeUe mil<IMaau:ı bulunduı:tu medl'n akim kalmışlıı. Bu dü,ıuan Tuapse'nln şimalinde alman ileri \:arpı,arak, almanların eline a)-aıkta du-
ke;:ıtır. Buııııııla beraber bu kıtalar l>Lr noktada bu mukavunıetı kırmak lcln taarıuzları şiddetlerini kn~ bed<.'re hareketinde bır terakkı kaydedil· rur bir halde gcçınmıi}e Ç&!ı~ıa • 
fona teı;hiz edilmiş bulunmaktadır. çetin muhıırell('ler devanı etmiştir. benziyor. Ancak alnıru1lar i)ehn rrıuıı- nıı>ktedlr. Ruslar burada ellerlnde dır. Bir Moskova ıel,grafuıa göre al-
Bundan başka kadroları da lam de. y · A - tazam bir usul ılah'llnde ha\ a ıaar- kalan son ııfevzilerde sıkı bir suret-
ğildir. enı bir tabıye ruzln~le kUI ('tmeğ<' dCYam l-rliyor- te tutunuyorlar. Bilhassa rome:n bir- manların yalnız bu 1(.-hir için har.:~-

ÖbUr yandan cephenin merkez Kahm>. 2 a.ıı. - Hoyter'ln hususi !ar. Knra har<?ketleri ağırlaştığı za- likleııyle destcklenc:n alman kU'Vvet- dıidan gençlerin milldarı ıso bindir. 
kesimindeki sovyet hava kuvvelle _ muhabiri l}l!dlrı~-..>r: manlıır'da b•le havalarda hiı: bır du- !eri gerek karada gerekse havalarda 25 bin ı:ank SıaJin'Uı ismi uğr\HkJ.ı. 
rinln 200 kadar uçakla takviye edil- Bu s.ctorkl muhar{'<belerde GCll<'ral rnklnıııa olmamaktadır. 50 Ua 100 sayı ilstünlilğilııe maliktirler. Pazar sarfolunmuJ(Ur; fakaı alrııanlar gene 
eliği tahmin edilmektedir. Bunların Mımtgomeı-ır bUsbiltün ~ni btr t:ılllye alman ucağı şehir üzeıindc b<n una !!Ünü yeni sovyet mevzıleri işgal Je şehri de ge1,;İrt.'nıemişlerdir. Çüıı-
çoğu bomba ve keşif uçağıdır. Bu kullanmıştır. Bu tilblye şudur: l\Hhve-r uı:ınaktadır. Almnn ha' a kuvvf'tic>ı l edilmiştir. Pı~ade); tıııklheden alman kü rU!olar her ,ıdıı.) 1 bir kale, ve her 
kuvvetler şimal kesimlerinden alın- me,·zller1nı fe\•Juı!Adıe sl<l<letli tov~·u lla- bütün gayretlerini bllhassa şehir li - sahrn topçusunun !)('lk ya.kında .şeıh· ~uğla)ı bir bomba ı;i,hi kullanmakta • 

l t zerinde topluma.kta ve askeri hedef- ıi \'t' llınanı rloğrudan doğruya bom- dırlar . ..:c+ıir ··•eıı damıuk bı'r hal.ı~ 
mıştır. ra a ~l:t.·rb le yıpratmıık \•e "cmra set· !erle SO\) el muv[lsala yollaruıu o ka- lıardıman edebılecek atış menzlLine ~ ..._ ... u~-

Bol•evik mevzileri etrahnc1a is - k\11 plya<1e ktıv\'etlerl ıt"öndererok mııyn ,. ..__.k 1 N dir. Maha.lldc:r biribirlerinden mesaba-
tl
'hkam· • kıtalarıııın faalh.·etl göze dar e.hP.mm(.\ et w·ı ıncnıekl{'dır. •al· L:lrıne 1 ..,., leni mektedir. ovorosl6k 

snhalaı ını t<'ml:r.ltı1T1ek vP sorııı·a gene ııız Volg ı Uzeı ındekJ SO\'Yl l ı,ttK;ltleri ke,;ılınlnrle tam ~ekiz h· 'ıa evvel vu- ları deği~-ıı araı.i parçalarıyla a')'MI • 
çarpmaktaılır. Bıı müfrezelerin a l • ılfümıan ta.ş.• hatlarını ııra vorme.ıon de\ anılı hir sur<>tle topçu ve ta~~ u- ku bulan şehrin işgalinden beri tı.ıc mıştır. Bir mahalle ve yahut bir fab-
man mUdafaa siııtemine karşı yer - hava uom!ıarıtımanlnnna tAbl tutmalc - re ate.ş· altındııdır. blr alman ilerleyışl kaydedilmemlı • rİıka ele ~eç~ bik, l'IUO<lan sonra br-

~~ıs~tl:u~;:!::~r/~z~~~~m~~-t~ell~ ~ 1 ır. Bu nrıuıa ınutı eflk t:ıııklıı.n ınlhve-r ya~:;~ f~ :~~~ ~·ı~~~~~di~'.n~~~~~~~ ~= ti\:talingrat'ta bugün biten 10 uncu ~Y:t~~:a>~taz=le ı·~:~dagördem~·. 
l·ııer bolQcvikll"riıı hilcııma hazır • milda!ııa hatlarını.la a~1lan dellklert ge- t da da d ... 

y çakları Jyl neticelerle almnn mU\a· muhasaıa ha 1ası sonun U· damlarda bile haıiX'diluıekte<.'ir. RUıS. 
landıklarını göstermektedir. nlsletmek üzere hazır buhındurultn.-ı'kk· salıılarına ve topcu mevzıleriııe 'e ı umdn kayde değer bir creğişiklık lar Sıalinurad'ı 

1
_ üzednde t•• k-' , 

Alman keşif uçakları düşmanın t:ıılır. Evvelce Rl'<llklerl a(.'lnok ıııı tıın • keza uçak mPyclanlarına taarruzlar olmıımı:ıtır. .. _, •• ... 
asker topluluk'arını görnıiişler ve hra vcrltlr ,.e ı•IYnde bunların :ıı1<a,;ın- yapıyorlar. Gcı;en hafta 80 alıııan u· *** madan bırakmamıya ::.zınctmİ)lerdir: 
bun ların hareketlerini başındanberl <19.n ııerler<I' Şlnm lsf? w.niamble ter· cn,:;:ı şiddetli hnva muharebelerınde llloskovıı, 2 a.a. - SoV>'E't teblt{rlne ve Sıalingraı müdaiaa.~ı. tuilıin en bcl-
fotoğrafla tespit etmişlerdir. Alman sine bir tn.bly<' ku-=-. rliişlirülmüş Vt' ha.-oka 80 alınan u1.:a· ektir: StulLnı.:ıat bc:ilgesl;nde sovıre'I. kl - ıi başlı ve en ı.ot p)ekt'.ın nıüdaI.uları • 
bomba uçakl"'lrı bu fotoğraflardnn is- ğı da yer-ele t ıhrih~l'lmlştiı. Almnı. talan <Lll:ıını ,11 hUcurnlıtnnı 1>uıııkıiırLmtiı1· nın ba'j' kısımlarında )'Cr alacak ,.e 
tifade ederek bolşevik hattı arka • canlı hıılx- rl ":l<.-mC' • ..ı ğT' hnva kuvvetleı i nncnk ba kn ce[lhe- l tenı r nırkac k..:smıd~· kıtalarunı:t. ka.rııı nihayet şehir, rerle bir olduğu ıçın 
sınd~ asker clolıı köylere, ~ühinımat c•afıı kola> .... r-.r•~·ı•·- ltü''"f" lcrden ucaklur ~ekmek sureti)ledl f 1 1 t hiıtiği i~in kalmıpcakıır. Belki huna 
v; y~yccek depolarına ye:lı top m~v- 1 rı yı"ın t Lr.dl' dil ...... a.., ınev-, ki Stallnıuat'to. hava lrnı.ire-tm ellE'· hut•umıı ıılN!Tllşler ve Uer ~mş N'd r hir ~ehrin inıiharı ismini ' 'erenler hu-
zılerınc \'e mu"ııakale yolları-a htı _ " rinde lıulundulabllboılar. Almanım ı l'ıızıı.ı sııh,ıhı ''"~ıuslrı l>ul&l"'111

<.1c J)JT' al· 1 rak " de una ur: fakaı hu, intihHd:ın daha 
cum etmektedirler. takv yelt>r nJ çok l'Znklarda.n tü I..e • ma.n ··~u • aLı~ı t.ı:>pcu 'c ha\n lı0mhar-

ningrnt ve Sidl~a'<hn bile g<'tıı·iyor· tlunanı hazırııı:ıınuan IOll:ıı ,a_ u:t.ıı çok, en müdıiı mücadelelerin bir DU· 

Alman resmı tebl'iği DUlı •• ın hıı 16 -:>!.'1 ~nh· lıır Me•P>lll. nlnınnlar Stalingra<l'ı lıaşlamıetır. tıc saat SUfC'f'I mulı.11~ucdlV1° ı-ı•ınesi o!ncıtkıır. 
Berlln, 2 a.a. - Alman orduı..111 l>ai· l. -ıvarln." dotdur- ı şlddetle. bomhcı.ladıklu.11 zamıuı, Voı;o: ı sonra kıtalı.ınmız dü{lll1aru ı!K mevzı ~ 

komutanlıQının resmi t.et>llfıl: Dal'ıllk bir muş ve ı, 1 s ltılıl r nglll:z tnnklannın nıd ı:ev resinde duru~ oriar. \ e \o ı1ne sünnticılcn.t r. l3u harekctl<ı uu~ Bundan sonra l>ölRede ve geçilmeııl gUc bir arazide ha- delel>llecel1;1 t>lıtUn lstlknmctlerl at!'SI nl. roneJ ı:evrp,sinl bombıılı~dıkl1Rn zt:a- na nı,;ıı kavıı>lar \Cl"\J rllmlştlr. Ask<'! -
.... ~ d •- T ı •- mruılnrrla da Stııllnı;:raL ta mva a- · ·-- - -r"""'t YUJ>iln plyıı em .... , uapse <em .. • tına aımıstır l"akut nlrn· nlıa.r bir defa 

1 
ki rt r it ı ırn z <tuşm ının blrı;ok müslulıkc-ı. n 1 ----

1 imi ..... bir nıı·uzu ı urnıa u ı . ")N >"O unun ı!Jnal ke$ .,,.,yunca sıra katı olarak g<."!" lemcııe lıaı;lıırlarım mu- . , • nokıalarını C'le ıı ·c:lrnı:şlcn:llr. } t ı;ıf'len haberl<'r<len iif.rendi-
hallnele t.erUl><'Ctllmış zırhlı sırıını~klan dafna şlsl.l'Ulllerl u kaıl ır !Cfllrll olıunı· Nal çık ta durum nazık Ş<;h n crnuıı ınu<la!ıın kes'..ınln•le v r l ğintize göre, Sıaliııı;rat içinde 
ele g~'<;lnnek lçlın lıaşan ile yııııılan ı:e- )-acaklıı. Knfkas) a'<lıı Nalclk't "ki . d uı-unııı ıtkh• im ·z,ıcn lılı-1 alnı.uı mli<i<ıfııalar nın 1 alman ıaarrııw lıira' ılurakla-
tln muhareblt.'l'<len sonra yeni Uerlcme- Amerikan uçaklarının ~~~nce, Kızıl Yıldız b"llZetesı diyor! •lk ıı ttını >nrn11stır. ~·uzıercc uuşm.ın mı~ .;•lidir. \imanlar, bu şehrin i\;. 
ter J<aydt."tmeAe muva!fak olmu,ıuc. Bir- akınları ·Burıııcla vııziyct na.z•ktir. Ve mu. subay ve erı uldUru musıur. Top~~mu •

1 

~daha P7 kU\veıler ~a >lanıakıadırlar. 
kaı: d1lı;nuın ırru,ııu çevril.t'l'<'ık yok edil- haıeheleı· hemen hemen C<'Vlcnin her zun ve havan toıılıaıımı.ıın att•şı "'-• ı•ı· Bu, iıem hun<lan \nnra ılaha az adam 
m1-i ve !W"çok ıuuııı hücumlar püskür· Kahire, 2 a.a. - Orta.Şark amerikan larafınd.l vuku bulmakUıdır. Al_!1ı.an- >ade alruını •lniutmı~ \'e imha rtın::;t.ır. j r!eunC'k, hem de hu • üzden alman 
tülmüıtür. - hava kuv"eıleri umumi kararg:ıhının reb- lar muhtelif noktalara sayıca ustün Çok sayı<ln oos:mıı.n oıumoulll de t:tltrl· •!'karında ha•ıl olabi•eC<.k enc.li~leri 

Terek'ln batısında alman t~klllerı Jiği: Orta-Şark amerikan ordu.una bağlı asker yı~ıyorlar. Çiinkü sovyet ge- bolıunınuştur. uc.ıksava.r bataryul:ırımı- ı a1.alımak kargısın<lan doJim:tkıadır. 
tara.tından cok ll.nza.lı blr saharia büyük ağır bomha uçakları Girit a<la,ında Ma- rilerinde bulunan muvnsula yvllaı-ı • :ı;ın ateşiyle ve avcılarımız tarıı!ınd.uıı ,Almanlar, ,imdi pİ)'adc ı~arnı1lıırını 
bl.- hızla ya.pılan hücum, &lddetle mü· leme hava me)'danına >·eniden hücum et· na nlsbetle almtİıılann muvasala yol· yapılan hava muha.robelerfnde on il<: 1 ,'e\~eterck şehre hlhadan i)Jüm ..açmı· 
dalaa eden düşmanı b!Tcok ınnaklnrcıan mişlerdir. Hedeflerde infilaklar olrnu1 !arı rlııha jyirllr. _ DUn iki kesimde alman ucağı dl.ışUrUlmu&tiır. ı )'a ba~i:ımışlardır. Hatta bir habere l/:Ö-

ö•-- .... ü ....... 'rtmek netıı-e«ml vennlştir. 1 k 1 t ı:ovyet kuvvctlerı yeni mevzllı>re çe- L k 1 1 . . . 
"""""' ... ""u ve yangın ar çı arı mış ır. kllmişlcrdir. Bu gl!ri çekildfkleri ke- suııınıırat'ın &imal Lıa.tısında ııovyet I re, ı>U ma sata, t'tıını:rat ve sı.ılva-
Ala~ ,etırl zaptedllml' ve mühim bl.r Çiil hava ku\Verlerimiıe bağlı av u • simlerden birinde ruslar çekllme<l<'n kltıı.ları rnevzllerJnl tahkim etmişler ve <lan hile uçaklar çeknıi~ler, ve Sulln. 
askert yol olan C>eeetl yolu tutulm~ur, çaldarı muharri>e bölg~ üzerinde bir önce altı bin kadar almanı öldür· k1:.-şlf rnaııyetlerlnde bulunmu.ııkı.rdır. ! graı hava•ıntla "" kun-cılcriyle d~. 
Hava kuvvetleri kara orduları tnrafın- muha-rehe vemıişler ve avcılarımızın bi- müşler ve 40 tank f ahrılbt't.mlş\l"!-dlr. Nuh:lk bölgesinde şiddetli mild<ıtaıı fcşchilmişlerdir. Sdıi-r, diri olarak de--
dan yapılan muharebeleri destt"kleml• maresi altında hareket eden müttefik Başka bir keoslmıle L~ sovyetler çev· muhıırebeleı1 ceın.•yan ctm1şUr. Bir blr- ğil, ölü olarak ele ı:cçirile-l:>ilf'n·ktir 
ve Tua1>9e'dekl d!l'f(llnn kamplarını ve bomba uçaklarımı hücuma teşebbü~ eden rllmişlerse de alman cemberlnl yar- ıı~lımlz 370 <tüeman crt oldünnüt ve 1'kl Faıkaı her şeye raj;mm ."U& Jm.v,-etle • 
Orojonl\cldse '6dırmln <lcmlryolwrım bir Mes!lerschll\İtt 109 teşkilini dağıt • mağa muvaffak olmuşlardır. alman tan~ını sava.ı; dısı etmiştir. Bil.&· rinin komutanı General Roclmizcv 
"'-""'lamı•tır. tı Tua<pse'n'n şimal rloğusun<la sov· k b'- '--'-d k la _.,_ hil~~a cenuntaki m •. L~. ıı l-rı' mı·'.ı•. .,.,,,,,..... ~ mış r. yet kıtalan dağ )"ollnrında buraları a " ...... ~ .... e a!Jnan ıta n mev ..... .,... •· uı.. ~ IU~ 

sta.Unsrııt•ın cenubunda münferit su· Müttefik bomba uçaklariyle birlikr.e karlarla ört ITTmllş olmıısına rağmen rimlzde bir ııed!k a.cmntn muvaffak oı- f.ura devam etmekte 'e !<imalde ve' 

rette h al'e9cet eden tanıkl8Mn d(>t>tekled!- yapılan di~er UÇU.tlatda avcı larımız düş- ilerliyorlar. ç ... vrilen müteaddit al • muela.rdır. Uzun ve şf<ldeıt.H muh&f<E'lhc- yer, Volµ'ya ul:ışan alman kuvvt>tleri-
tt yen! d<lııman hücumları blır defa daha maıı u~larına tesadüf etmenıitferoir. mıın kuvvetleri yokedılml.ş ve diğer !(•rdl"n S<mrn blırlltlmlz yen! mevzll«c nin arkalarına sariun.W: inık~nlannı 
m'llvaffakıyetslzlllte uaramııttı.r. Sehrln hir alınan takviye kolu da 'keza im- Ct."kllmlştl!r. da aramaktadır. Bund:ın doln,'ldır ki, 
&b'nalmde ııovyeot kıtalart t>OŞ yere yap. Habesintan'dan yurt1arına ha olunmuştur. 1'u:ıı>SC"nln şimal doğusunflıı. blT sov- almanlar, şimdi Rusya'tlalci 1-arf'lctrleri· 
tıklan bir lhraı:: teeebbU'<Unde ı!uha bu. a·· k · 1 } 1 NovorosL«k'tt> alrrıanlar 'fun~r'<'lr· )••f l>'' 11"1 ı<t~-•eJlk fth~m•·~·ı olan bi:" nin aiırlık merke?ini de:ı:i•ıirmi•ler, onece ıta yan arı a mıya 1 ın1n ı ı 11·· ~ "' .. ,..,, ·- ~·.. ..,,.. '" • ' 
ıunmuıııardır tkl topı::e-keT ve cık ırmn ki SO'Vyet ku\·vet er ger sil(' uş- tPpeyl a.pteotmtştır. 300 kadar dUısıman ve bir arak evvel, Kıtfkas)'a'nın i('ine 

har6ka· undıı. kullanılan !ki bli>Uk t ı'!ıt iki vapur gitti mek i~in tekrar taarruza geçmi.;lel'" dalmak "a\.Tt"tini "u"'rmı"ve baclamıcl~r-•c ılir. Muhnt'f'beler devam ediyor. Şim- kl"l1 ııldürülmUfJtıilr. tkl top, lO maki. ... ~ , , , • 
ııemlsl batırılmıt ve bil' topçeker hasıırıı M~drit. 2 A a. - İnır:iliz sııhayları- diye kadar bl\tUn alman tnarruzlnı-ı nelltllrt'k ve başka mnlzeme ele ırcçlrll- dır. Almanlar, bilha~~a Hazer deni1i· 
utratıımıttır. Blrtak esir aıınmı&tır. nın ktYıtrolii nltınd:ı hulunnıı )irmi püskürti\lmüştür. mlştir. Başka bir keslmde alman~r ni ve Kafka~ dağlarının hüyük geçit-

Rumen oombn ucaklnn Don kesimin- cliirdn bin tonll."ıtolnk iki ynlcıı "a- Alıman • R us harbinin ınev-zHrlmlzc kıırşı bir hücll'O'lfla bulun· !erin hedef tutmalcıadırlar. 
t1f! doenılrırollarıne. katısı yapılan hUcum- ımru kiiınilr nlıııak lizcre L:ıs l'alrrıııs'ıı. muııloııo.a da ateşimizle pü51ollrt.{llmüı· 
·-~. bao6nlar kayd"'-lflerrlir. ır:elıııi•lrtclir. Ynpurlnr Halıesi5tnn\lnn 72 nci haftasrnda durum _" .... ..,..... lıerdlr. Novoros-lsk böll!'f'!dnde ııovyet bah-

I>Uşma.n LNrıY'nln ,ımaı batısında ınPmlckı-llf'rinr ııvdct Mlecek nlın Stokholm, 2 a.a. - Doğurla harbin 
ya.ptıtı rnevzıı hUcumıa.r muvaffakıyet- i tnh•:ınlnrı n.Jın ık iiı:crr prın /\ frikA- 72 jnci hafta...ı haşlatıkP.n umumi alll
slzllle utramı.tır. va hnrdcf't !'drreklf'rdir. Diinli~krin. kn tC'krar Sta\lngrırt'tnın Knfk~ya. 

Cephenl.n tımal ve merkez kesimlerin· rlr ır:ene T.n~ Pıılmııs'a uğrınırıı!· r-lıtn ya çevr'lmı:"ktedir. 
hu vapıır1"rrı lırr ikisi de ll'iiröllniir Tuarıse önOnde Orjon~kJd<ı'p kesi • 

de k~lt ve hücum unsurlarının mü.tte- şı kild,. kı~ılhnç l•arrlinl tnsıwırln r . mlnı'lekl ıılman b!1$kısı harız bir şe • 
rek faaliYet.1 omıu.tur. 

Macar resmi tebliği 
Bud:ıpt"Şte, 2 a.A. _ Mrıcnr tl"'hliği: 
Geçen h•fta düşmanın keşif ve ha • 

va faallveti macar or dusunun cephe
ııinrle çok •lcldetli olmıı~tur. DiiŞnınnn 
bUtlln te~~hhU~leri ma<'ar piyR-desinin 
isııbetll ateşi karŞısında akim kalmış. 

:e..:s<_. 
rl~~ıne men!ftlP bir kcelf llTU'Pll dtt"1!an 
ge'1ilt>l'l1ıe k!lrııı bir a.'kındn bulıınmu• • 
tur. YU"e yakın dfulmım n9kerl öld!lrtl1-
müştUr. R blo'k'lınvz lle bir mühimmat 
ve ktşe dell(W<u tahıihed"lbnt&tlT. 

İrak Parlamentosu 
knal naibinin bir 

nutku ile a~lldı 
Bağdat, :.! a..a.. - I rak kıra! Naibi 

Alıduıu&h, parlıi.ıııeııtuııun ıı.çdı~ındu 
IO) le<liği uutukta t•lıtıa""a cleıııi~tır ı.ı . 

"- .Haqı d uru mu, geçen &ene,> c 
nazaran daha elverı~lıtlır. 

Kal kas ıimali 

D ÜNKÜ atman tehli inden njf -
rendiği.mizc gvre, Na c;ik ch
rinin 50 kilomeırc 

doğusunda hulunan \la r 
alınmıştır. Alman pi}ad si bura)a va
rabilmek için Hazer de ·wıe akan 
TcICk nehrinin ka~naklarınr ı 1 
eden tutam tuıam ımıakları aıla.mıİk 
7.ıırunda kalmı~lardır. R ı !el klc 
man kuwctleri, Nalç k M z 
Alagjr üçgenini ıurmu,ı. rdır. Bu ada 
geni~ bir Ç1.>\İrme harekctı >aıııldı 
muh, kkakıır. Almanlar hır tar ı n 
rus kuvvetlerini harckcb· hır halde 
bırakmı)a uğraşırken. digcr taraftan. 
hiç şüpheı iz, \ ladikafka eç dı i de 
tutmak ga} rctini ı:utmckr !er. Çun
kü Vl:ı.dikafkas, Kııfk:ısya'n1n en mu
hi.nı iki ıcı>esindcn biri ola \4: 'i0•(3 

metre )-00ekliiHn<lcki K k d ılı • 
nın doğusundan Tifli>C' "den e de 
hakimdir. Burası, ıa C'S'ki ı.-ı ihl den. 
heri büyak istila )Oll rından li 
Daricl ı.:cc,'idi nami> le maru ı ır 
ıruuılar IX>, lefüde, Kafka dağ] rınııı 
cenubundaki Ma' era) i K ika• ıan İ• 
malc gelebilecek hır y:ırd mı on )e • 
cekler \'e bir taraftan Ka kn.s da l:ın, 

dii:er uraftan Volga \'C Don hö\'\ ı· 
nın iki cenderesi ara.~ında kalan n ıı
lan c!aha kolaylıkla ycrun<"k imk:ı.nl~ 
nnı bulacaklardır Bundan doLıvıdır 
iki, şimdi Rus}-a'daıki hart·ketlcrin a ı!l
lık mrrkezi Kafk dkemıG& ,. 
ne nakledilmiş denilebilir. 

Netice 

H ADiSELERIN inkişaf ıanındıuıı 
o anlaşılı)or ki, ;limanlar kıt 

adamakıllı b:ısurnıada.n evvel 
Kark~>a mcselcsını lulkımck çarele
rini aramışlardır. Şımdı Ala~r deo 
sonra ilk hedef şurhe ız, \ ladikaf
ka.•tır. Nırekim ;ı ınan ıan-arelcıri 
Ordjonikıd c'}e gelen d minollanıu 
lxmıhardım:ın eımı krdır Ord onı • 
kidse ise \ ladıkofk ı <ı h:ışka bır şey 
değildir. Sözlcnnıiıı hula a cd 
şu netice)~ \arahili · : rçi almanür 
bir tarafıan Gro~ny )e ı ! 1p peu Wl 

ayaklarına varnıa)ı çok ı tem le • 
<lirler: fakat bundan daha müh mm& 
şüplıe<>i1, ~rateiik ba~ılar elde edil
mesidir lşre bundan do a)'ldır ki, Te
rek nehri lcnuhımd:uı Gro•n} ye S&ll

kacak )'Crde Nalçik'iıı do sun.dan 
Kafkııs dağlarının şuna! vcrsanl rıpı 
ruımaya ım> reı etmektedirler. Kara.de
nizde Tuaı>sc limanına doğudan yapa• 
lan taarruzu dahi bu ı;:iı)e)i tamamı .. 
yıcı bir harcl«.'t olarak ıclakki etmdl 
lazımdır. Çünkü bu sayl>de hem Kara
dcoiz'dcki nıs filo u, No,orosi k teQ 
sonra en mühim bir ü:ı.ten rnahnını ka
in, • lıeııı <le Kafka• d •I rının şimal 
kısnu ruslardan temi k ner~k Tı ı:
den Vlıı<likafkas'a k la 1 rı da ccı> 
hesi dün·ltilecekcir. Fa b mın içın 
geç kalııun:unış mıdır" K h lamıt
tır. Ve td r:ı'J r, bu böf 1 r"n b r. 
çuk )·erleri ıdl' iki meır ~en fazla laıc' 
oldu.". • ı.," fümckıcdir 

Mümtaz Faik FEN! 

Fransa açıklarında 

bir deniz savaşı 
Lun.drıı., :? a..ıı.. İngiliz 

N~u:ırlıgınııı tclılıı.:i: 
Dun ı;ab ılı crkcndC'ı in ılı h 

gcıııilcri ""ı cdl adı., açıkl ırınd 
kuçilk lıışc gemi J} t• huni rı hı 
eden iki torpıclo uıulıribı •e bır aal 
lı lıalıkçı geıııisinclcıı ınurc tkeu bir 
<liı,ıııaı1 kafılc•inc ra,tl ını tır. 

tır 
Mae!lr t opçusu dllşma·ıın as~er 

toplulukarını ve tesislerini çok tesırll 
olarak bombardıman etmiştir. Macar 
uçaksa,.,n• 'o•• tfa ılii~m~rırı lı~v~ ıeıı 
killerin i dııli:ıtnıışlıır ve 14 uçak dü-
şilrmü~lf'rdir . . 

!\l.~car hilC'tını kı tıılnn bnıı devrıye 
lıarekl'tll'rl•ıdr hıı\ıınmıı•l Rr, hıınl11.n 
kayıpsız ıını\·affnkıyetle lııışarınışlnr. 

Tarihe karışan 

bir pakt 
" ..• Zücaciye e~y~ı satan bir maj{a

zada dÖ\-üı:;en akılsızlar gibi, in
sanlar da korkunc hlr kaideye u
yara.k birbirlerinin üzerlerine atı
lırlar, birbirlerin! öldtirürler, yüz
lerre yı.I birlikte caJısarak elde 
elll.kleri zen lııllkll"l·I, yarattıkları 
eserleri yokerlerler. Sonra aıkılla
n ba.şlnnna ı;:ellnee ölülerini sa
~arlar, kayıplarını gözden ge<;:lrir
lcr, yaralarını sararlar, kırılıp dö
külenin ma.~rafını. sineye ceke.rler 
ve lnsıınltk. son hıırbi yaptı~ı ha
yaltne kapılarak yeniden çalışma
ga koyulur ...• " 
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vaktiyle .kendisine Y84lıılaaı bu ''ha· 
karet"in öcünü almak için, $imdi 
birçok memleketlerde kendi ka
nunlarını yürlltmektedir. Her gün 
harb'n neticelerinden doğan acı 
bir hnber duyuynruz. Harbin için· 
le değiliz ama, ba:ıı kıyı şehirleri· 
mlzden. karşı kıyıda cereyan eden 
konlı hoğuşmanın gürültülerini 
duyduğumuz oluyor. 

Hal hüyle iken bir taıkımlanmız 
kııtU bir mantığa saıplanıyorlar: 

•~ıHteıuı.ıwu; lugıı.cıc, tıcııu' ı~uı.. 
lıi.Jını alm<Uıu~ uiwcı .uap uıcwıc.-.c,. 
eruıın usıık.ıuıu 'u..Jc.) .cıııı~lır • .uu va.
adııı .) crııı.: gctırıu;..:cgıne tıııu ıuwa. 
dıuıu; vardır ve ııa.> cuııı<, uu ıııt:ııuc
kcUcl'i•.ı ıı.rıı.usıınu ve .\raplıınn cıııci. 
lcrlnı .) crıoe getirecek ırnrelle lıuııu 

1 
tahakkuk cılırıııcklır. 1 

I rak Nuilıi, lrah. ordusunun madılı 
ve m.ıncvı olara.. h.U\ H·tll'ııdıg,•.ıı ve 
ı;iııı<li kır.uııgın ıııulıaıııa uldugunu 
ı.oyleıınşlir. 

Dusnıan i.nse ~cm lerın len biri te. 
~e vcrHnıis ve dı •er bır de b r bil' 
ıı ılde bır,ıkılmıslır. 

İngiliz harp gemilerinde ne hasar Da! 
de hsancu ka~ıp vardır. 

""ı cdı a<l.ı,, 1- r ııı .. a kıyı ı açı 
ruıı.lu •C l'iuuın. naclı burnu ka 
Ja lı:uçuk lur ad il r gruı u.dur. 

Macar başvekıli ltalya'y 
Clır. 

Almanya'da 42 milyon 
mark iane toplandı 

Beı-lln, 2 a.a. - 11 Hlrteşrin pn:ı:n. 
rı•ıa rastlıyan ikinet iane gününde el· 
de edılen hasılı\t 42 milyon mark tut
muştur. Geçen yılın aynı g!lnlindc 82 
mil,yoıı mıırk toplanmış olduğuna gö. 
re bu yıl 31 milyon marklık bir faz· 
lalı k vardır . 

haıl akamete uğratılmıştır. 
Alman ve J.talya.n uçakları düş

man hatlarına müteaddit defa m u · 
vaffaıkıyetle hücum etml.$1erdlr. Al
ınan avcılan 4 dUşmaın uçağı düşür
milşler ve yerde bulunan uçaklar
dan birço~unu haısara uiratmışl ardır 

Muharebenin ikinci 
safhası başladı 

Berlln , 2 a.a. - Alman askeri 
mahfilleri Mısır'da Elı11emeyn mev -
zLleıi etrafında yapılmakta olaın mu
harebelerin llerrleki geUşmelerl hu -
susunda büyük bir itimat besliyor • 
lar . 

Şimal Afrika C'epheslnden gelen en 
90n haberler, dün lnglllzlerin E lale
meyn'dekl alman·ltalyan mevzilerine 
yaptık.lan yeni büyük hUcumda.n 
sonra Mısır muharebelerinin ikinci 
safhasının başlamış olduğu suretinde 
tefsir edilmeıktedlr. Bu ikinci taar -
ruz da ilk lnglllz taarruru gibi men
fi netl<?e vermiştir. Bu ikinci sa.flıa
dakl muharebeler de aynı lngillz ta
blyeslyle b~lamış ve gene dün bü -
tlin gün muharebeler ancak alman· 
ltalyan mevzllerlnıln ileri hatlannda 
ct>~Yan etmiştir. 
C~phentn hl<: bir kesiminde henü:1 

tank muharebe~rt olmamıştır. 

Komı:;u memleketlerden birisi-
nin dlplomatlııruıdan bi.rl bundan 
birkaç ~,ı önce harbi böl le ta
rif ectiY.ordu. Umumi harple dün· 
vanın gördiiğü en korkunç harbi 
vaptıklar.nı sanan insanlar. bun
dan pismanlılc duymuş olaea.klar 
ki. hep birden harhe tövbe etme
ğ! kararlaştırdılar. Nitekim 28 a
ıtustos 1928 de cıkan bütün dUnya 
gaz<>teleri, bliyiik başlıklarla bir 
haber veriyorlardı: 

"Harbı kanun dışı eden Briıınd
Kellog paktı, diln Paris'te lmza· 
lanmıştır." 

Bu pakta, Mllletlı>r Cemiyetin
de ll.za olaırı ve bugünkU harp fa· 
clasırıın da bnşlıca aktörlPrl bulu
nan biitün devletler lmzalannı 
koymuıılardı. Bunlıın tekt"r teker 
saymak uzun olur. Fııkat lmzala
nnı kovup da harpdısı kalan dev
letlerden başlıralannı tlflymnk ge
rPkll'lle, bunlann başında T Urkl
ye'yl, İsvlçre'vi, Portekiz'!, lspan· 
va'yı, Norve<;'l ve daıha birkaç 
memleketi ııa-yabilirlz. 

Brland öleli yıllar oluyor. Paık· 
tın lm1.a edilm ş oldu~u Paris. slm· 
dl işgal altındadır. Kellog'a gelin
ce, Ytııktlyle tıUtUn rlUnya gR7.Pte
lerinrle avla~ıı mll<'ldM i!!lml ve 
r('S1Tll cıkmış olan hu zatın öldü -
i!llnll dP l?!"C;enlerdı> bir Avrurın 
gaze-tesl. lk1 ıııı1ırlık tık ~a 
haber \'C'r'.vnrdu .• _ -

Mi lli Selin 
son nutku 

Kanwıdıfı edilen harp, ııeınki 

Yeni bulmacamız 
Soldan ııata: 1. Toplamn, tıtr pey. 

ııaml>er. 2. etrafı su olan toprak, enll 
deltil. kalburla, S. rıı.k8, !azla yokt1ık, 

4. bir meyva, !5. mlnnred<' okunan, ez1· 
yet, R. bir 1!'11tc'k 18ml, 7. çiftçi il.leli, 
bir malın deten, 8 şart edatı, Japcınya
da bir ~ahir, nota, 9 bir renk, boy bos, 

10 lskBmhllde htr kA.Rıt, hlı' r~nk sırat 

ı'datı, lkl harf yan yanıı, 11 blrdenbfro 
bir peyırıımber. 

Yuknrrlıın nsa.Rı: 1. ı,.tanbulun bfr 
sayfiye yeri, ta vur, bas. S ııorUnüş, 4 

bir z1LJT1ir, çok tahLvk Q:l<len, 5. ıınlay15-

lı, 6. bir balık, 7. bir hayvan 8. göz 
rengi, rıun<lan yanm kitre. 9 blr \'llA· 
yet merkezi. ıo. ghz rengi, vasıtalar, 11 
frakın tarihteki ismi ••• 

E vvelki bulmacanın 
halledilmiş şekli 

Solöıın sata: 1. Kutlamak. 2. ru, 
mis, S Alaııııına, 4. ummak. te, l'i. tav· 
la, eda. il. ata, tla, stn. 7 ney, nornl! 
8. tE, lldeta. 9. Ollküdar, 10. kae, lta, 
11 9Ü ti Ü böl"E"k •• • 

Yukardan atalı 1 Komutan. ak, 2. 
ma.tem, 3. tramvay, ü&O. 4. lll.1, Ilı, !'5. 

l 
lfakat, eıldl, 6. llm, ütü. 7. Alet, nnııdab, 
8. ne, oda, 9. ama, C!<lllet, er, 10. ki, a
cil. it, u. ee, aınlemak ... 

1 

- Adam sen de... harbl.n dör· 
düncü yılım yş.kaJadık. Harbeden 
taraflar ePf'Yİ yıprandılar, aşın
dılar. Bize taarruzu kim aklına 
gl'tlI"e<'ek ? .•• 

Ve bu glbllerln, banş devrlınde 
bilt> hoş görUlemlyecek gaiilce ha· 
roketlerde bulunduklan bile olu
yor. 

Miııt Şetlmlz bu türlQ dQşilnen· 
!eri. glir bir ses Ye keskin cümle
lerle uyand1nlmı$lır: 

" ..• Patladılh gündenberl dünya 
harbine, memleketimiz en ziya.de 
bugün yaklaşmıştır. Hakiki kuv· 
ve.tlerimiıJ, sağlam vazlyetimlııl 
bulandırıp gölgeli>ndlren bir mAne· 
vi tel!lş ve ıstırap haıvası, bugün 
vatammızın üzerinde esmektedir. 
Böyle haller, bir mille-tıı hastalıklı 
ve zayıf gösterirler . Hastalıklı mil
lı>l bUnyeleıi harlct tehi keleıi sil· 
ratle iizerlerine cekerler. Bu se
bPJıle bir gün bi l medl~lmlz bir is· 
tiknmetten ve bllme<llilmlz bana· 
neler al1ında vatır.nımızın taaITu
zn mırruz kalmll61 mtlmalini BU· 
vük Millet Meclisinin eki& olarak 
~öz ününde tutması lcabeder." 

Bii~ ük Şef, tehltkeyi bütün a
çıklığiyle hnber vermiş, faıkat bu
nun nasıl önoleneceğlnl de aöylemlş· 
tir: 

"Harp kine g1rm14 v e millet ae
IAmetinin kaygusuna düşmüş ~bl 
her mahrumiyeti gö:ze alacak, ve 
bütün milletçe kQlfet ve nimette 

• b'rllğimizl ve bernoorMğlmlzl göz
lerin önünde canlandıracak za. 
mımdayız. BUyUk MecMsln ve on
dan feyi%li ziyalar gibi datılarak 
her vatand114ın, Cumhu riyM. Hü
kümetine yardım etıneal llzım
dır." 

Şimdi mmtwtce hepi~ d üeen 
va~fe, bu rlll'l"ktırıen canla. başla 
yerine get..ırmektılr. 

SA. - TlR . 

Büyük Britanya'da 

istihsôl artıyor 
C nrd lff, 2 a..a. - Dahili Emniyet 

Nıı.zırı M. \lerlıert Murrisun, burada 
bir n u t uk .. ö yliycrck demiş lir ki : 

Büyük Hritn•ıyıı.nın adam bıışınıı du
şen istihsuliıtı dun~ ada ıııcvcut ıster 
dost ister diışman olsun ba~ka biJtun 
ıııemlekctlcrcle udııııı b ı•ııı.:ı dilı.;en ls
tihsaliıttaı.ı ç<>k ü&lunclilr. Meselii de. 
niı lrışııntı sıı.hıısnıda İngiltcre'dc a
danı b ışına diişendcıı iki misli fazln. 
c!Jr. işçi lınkıınl'ldan BüyiJk llrilanya 
azami hadde yakln•mış olmakla be. 
raher üstünlilk seviyesin e vnr:ımamıs
sa dn isçi kaynnklnrının dnha nıiıkcm
ıııel hir teşkil/ita lıağlıınıııası ve tnk. 
sim edilme~! llır:crinde çnlışılmnktndır. 

Eyllll içi•ı<le nıtıhlt-lif h:ırıı m'll· 
ııenıesi imalıitı yllzdc ı~. uçak imnlıln 
l8e sıklet ltilı:ıri)·lr yfüıde 1 R n isb<'
tind e artmış bulıısmaktıulır. Bih·flk 
Britıut)"a hnrıı btlhsnllltının yUzde 
~ek8ellini df"ıizaşırı memleketler e sev. 
ketmrktı-rli r. 

Müttefikler Yeni 

Gine'de ilerliyor 
Melbourne, 2 a .a. - Avustu r.&lya 

kılrargAhı mUtt eflk kıtRlanı1 Yeni 
Gine'de 0wfn Stanleoy daıtlıırındıı ileri 
yürüyü§lerine devam ettiiini bildrl. 
yor, 

gıdecek 

l~tanhul, 2 (Telefonla) 
lar bugun C. H. P. de İda 
~ıodao B. edil in bqkaı da 
n&rak bir bir.Ltk kurma memCblDI 
nuşcula-r. 

İstanbul'da bir yangm 
lstanbul, 2 (Tele onla) Bu 

\pansaray da bir aşçı dükkanında 
ııın çıku. Bı.r kunduracı ve bir qçı 
kini)le ü, ev }aodıkıan 
dü. 

Sümerbank Umum 
Müdür Muavinligi 

SOmef1>ank umum lı M 
Bülent BtHct.a• bu b 
dilr Muavini tttne ta 
dlsıne muvartakıyetl« 

Otomobil lastiıTi dağı 
başlıyor 

İManbul, 2 (Telefonla) 
gelen bir emre göre Tıcarer Ofisı 
deki otomobil listikleru derı 
beti Deovlec ihtiyaç! ı 1ÇU1 ayııüa .. Mı.I 
)'\izde sek~ beti beleJıyeler wıthftjıwıllMiıl 
te,kil edifecek komisyonlar 
d• •rılmak merc viliyedeq aıllııııılli~ıı,..,_1 
cdttir. 
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Eski Türk Çi. ·ıeri (1) 
Kiıabı }ıtı::ı N.ıretun Yatman 

Se;vcr l SKlT 

(1) "F.ı;kl Tilrk Çinllrrl". \ 'ann: 
Nıı,...ttln \ 'afman. JU2 - Raslln An
kara"da Çanka;ı;a matbaası. • &)fa: 
102. Rf' im 25. 

Mahkumiyet ilanı 
Anka Milli Korunma Müdd<> umu • 

ml.llt n: 
Faz a r > t. e)cktıilt: oca r:ı an lm k 

wrelu1e ml il korunma k 11U11uoo mu· 
balefetlRn suc:lu Auka d 
eaddeirulde "2 sa ılı e 
diildcUın.da çalışan 

ııot. 

ve bU müddl"t zarfındı ım 
tenmenn v hkümh 
ra.tı m hkQma t olm üzeore ncı nt' 
dlllr vl'li C'r1 15 9-94" tıu1hll kanı rtn k 
tllest1tl llAn olunur 

(95()2) 5557 

Alôka kesmek 

Devlet Resim ve Heykel Sergisinin Başvekilimiz 
t a r a f ı n d a n açıldığım haber vermiştik. S e r g ı 

şehrimizde büyük bir ilgi uyandırmış ve bütün sanat 
sever/eri kendisine çekmiştir. Yukarıdaki resim sergide 
te§hİr edilen ressam Saib'in A T A T Ü R K büstünii 

göstermektedir. 

Folklor Enstitüsü ı 
Naki TEZEL 

Ve<laı 1'.'e<lını ·ı or, E;cçcnlcrde, bll 
ünınlarda hır 1 olklor 1 nsıııusu kurul

ma ı ı:creğme ı ar t ettı. 

11.tcmlekeı kulıuru bakınıını:bn bu -
ruk ont•mi olan ho)Jc hır ışın gerçek • 
kşm~ı ıem(nnısinc hız d huıun gon • 
lumu1.le iştir k t.-dl\oru1.. 

Unuunı)-alım kı mılll edebi)ıtl ~e 
anaıın elı m ı, milll .ına karların ço· 
ğalma ı, ancık 5anat ohıckıifimııin mıl· 
li değerlere ve buim olan k.ı)n:ıklara 
çevrilme-;ı) le mumkundür. 

Buyuk mcdenı)elİ ile orıa A•>adan· 
beri )"aş.ım kta \C tarih kadar )aŞl)"aCllk 
olan 1 urk milleıınin, kulıur \e san:ıı 

nlıınınd.ı da kendine yakışır C'll ) ırk•ek 
nokta)a varacaı;ına hiç şuplıcmiz )okıur. 
Bu 1<1e milli kat-naklar mı1 u1ennde dur• 
m.ıdan, )orulnud.ın, bıkm ıdan çalış • 
makta ı;erçcklcşecckıir. 

folklqr tetkik ve ılerkmelcri, şuurlu 
olarak bu) ilk inkılıibımıı.la ~nıbcr baş· 
l:ımıştır Bu t;alışnı;ıların na ıl geni le • 
di 'ını, her j:Un. g:ızcıe, mecmua. kııaı> 
H' rıul)o ı:ıhı )a)ın \nsııalnrııı<lan çok 
gu-Jcl ıakıbc.-debılı)Otul. 

1927 de h ılk b 1 i dcrnc irun ku • 
rulma<ı) le b<'1'.ıbcr, bir ıe kıllı tarafın 
dan pl:ınlı ek ilde > unıı ılmi) c haslan • 
ıııış olan folklor ıcıkik ve derlenıderi. 
daha sonraları lblkc' ferinin nçılınasİ)lc 
bu mue sc~ltnn clıl 'e e<l.bı)al kon ıte· 
terine ııcçmış \C bugune kadar de,am 
cdeı:elm şt"r. 

Tıırki>'llı r nmıu u. İsıanbul 'e An· 
kam Konservaıııvarları gibi dıı:er mu~· 
seselenn bu alanı:l ıki çalışmalnrından 
hafka şahsi ı:a rcıler de her g n artmak· 
ıadır. B"r senedir rad)'Omuzda her on 
beş gunde bir t krırlanan "Halkc,lui 
Folklor saııılcri" de, folklorla uğraşan • 
lann SC\ınçle kar ıladıkları ola)lardan 
biridir. 

1 ıe büıun bu çnlışmalan, kurulacak 
ı•lan hır folklor c.-n ııı~ıın ın c;aıısı altın· 
la ıoııfanıak buı:un arıık hır zarureı ha 
line ı;:elmiştir 

lla k edebi ııının. sanal 'e kulıunı 
nun hal"ı hmulmadan )<tşadıjiı )"UCC ko 
$Clerindcn dC\arnlı 'e ııtiınlı hir çalı)mıı 
ile hizc hazineler 'erec k olan folklor 
enstını•unun ı: rçckl~me•inı. buıun fol· 

SANATTA KOLAY 

Baki SÜHA 

B İR gııır-1 sanat e~rıni 5C)red rken, 
elımııde olmı>arak san.ıık.ırııı 
sarEctııı;ı cchıı \e ı;ayrcıın dere • 

ce:.ını de tayın etmt-k i ıeriz. l ğer, el<le 
cd len neııce sarfrdılen emef;e de&mış· 

sc s:ınaık~rı alkışlaııııra mecburuz. nu 
hal, biıdekı takdir ve gıptoA 1ınllkının 
~uurumuıa )crlcşıirdıtı basit bır muha· 
r.cbc endı~ındc.-n doı;ar. 

MuvaHakı)etlİ bir anat eseri, zah • 
mcı.iı: \C kol!l)' elde edilmişse, ha)ran • 
lıgımız )-arı )-arı)'ll azalır. Hunu o)le • 
ınekle "b:ı it >:wel' ı, " de guzcl' ı las· 
ıeım )Orum. ' unus Emre nin, Kııracııoı;· 
Lm'ın ins.1na kola} :ô<•> lenmiş hi~ ııu ve
ren O) le m1'raları \ardı.r ki, onl.ırı oku· 
)lln her hangi bir kimse, bunu ben de 
so)li)ebilirim, di)ecek kada• kendı in<! 
cesaret gurur. Fakaı ış ı;orundui,u b 
dq;ildir. Bııe kola} \e rahaı SO} len 1) 

hı ini vt"ren o m1'rnlar, cvo;elt't· çckıl • 
miş sanat çilelerinin olgun bir ınt') a ı 
•e gene C\\dce )'llşanmış derin hı· 1e\k 

rİ)-azetının ınahsulUdur. Nedense, sanat 
~erlerinde, mmbet hir o!"l)'Tctin, hir )or· 
gunlui:-un izlerini arnmı)11 alışmışll. Oku· 
nıadan, duşunmt,.len, rotuş etmedl'n bir 
dostwıuzun, bır arltadaşınızın ı;wıluk İş· 
teri arasında c;ırpışıırıvcrdii:i )ıızılarına 
ızıııt"I de ola, hakiki bir kı)mcc eıfcımc· 
nıze imk;in )okıur. <,.unku, zahmeısiz 'c 
kol:ı> )-azılmıştır, belki hır tcsad..ı( e e· 
ndır, hakıkl bir kafa ve ruh maJı,ulu 

deı;ıldir. 

Önlerinde hünneıle e~ildinimiz kl.hik 
şaheserlerın )'llratılma.,ıbda gosıenlro sa· 
hır 'e ı ha.rnmül ahllkına karşılık, bu • 
ı;unkü sanarkiirın acelC'<'I 'e sinırlı calış· 
malan ı;U-lel ,;anaı adına bir > ıgın cılız, 
kansıı 'e ac,ıi(l eserlerin mC}dana çıkma· 
•ın:t seher olu}or. 

Her turlu şekil endişesini, ahenk hu· 
susiycılerini, bır nevi kelime kuyumcu· 
tuğunu hic;c sayarak, yazılan 'e maalc,cf 

klor çalışmalarını ıeŞ\ık H hima)e eden. 
•elı~lİrcn C. il P. Genci Sekretrrlı ın· 

den beklemek, hir mcmlekeı çocuğunun, 
mcmlekcı )onünden )<"tinde gosteri miş 
hir dilrği U)"tlamaz mı? 

DİLSİZ SAHiT 
ı .ıuı.o ı 

.:> 

AGATHA CHRISTIE 
Tefrina Nn: 60 

Çevırco ı C. B. 

U L U S 

Küçük ölçüler 
Vedat Nedim TÖR 

Bu memlckeıin on binlerle doktora, mu· 
hcndise. oğreunene, :ıanaatkira ıhtiyacı 
'ark il, ıutrugumuz olçülcrın kuçukluğü 

1 
) uzunden, a z doktorumuz, mühendı· 
sımız, ö retmcnimız, zan:ı:ıtkiırımız \'ar 
da, onun için kalkınma ıempomuz hu 
kadar )avaş oluyor. di)cnlcr haksız de
ğildir. Buyuk çapın ın an )Ctışıırmck sır
rın."t t'rd ı,-imız nısb tte, "'Cennet Tiirld· 
) c" ıdealine yaklaş;ıcagız. 

A) nı ureıle, s a n ı t k i t kadrosu· 
nun darlığı yuzunden de guzcl sanat dal· 
lar mız, )ılda bir, tek çiçek veren kak
ı lexe benzi)"Or. O tek çıçckler de ıtek 
d a r bır ziımrcnin imııy:ızı halınde ka· 
lıyor. 

Hilıun Tur ki) ede, bir )"11 içinde, mesela 
bir enfonık konser dınli)cnlerııı sa) ısı, 
bıln C'\ ız, hır kaç bını aşar mı' A)'Ill cı· 
lız s~> ıla a.ı opera, tİ)'atro, rc~1m ser,ııı ı 
~rcdcnler için de ıckrarlı)amaz mı\lz. 
R:ıd>o alıcılarımız. hıle Fa 'ıakinden 
P7ml$. 

Demek ki, o)le bir cemiycı ic;ınde )aşı 
)oruz ki, in anlarına )'lllnız mıdclerıni 

\C kor neFislennı duşunnırktcn başka 

}'ll(lacak bir şey bırakmı)or. llö)le bir 

ccınİ) eı, hene ı 1 ı u c c a r zıhni}eü 

için mukeınmcl bir (idcliktir h:er bu 

pın, bir i d e a 1 
çk ı;crinıli bır 

mahrumuz da ondan. 

ıkınıı ı içinde isek, 

ideal iklımindcn 

Jdeal ıkfimi, gu7el sanatların kc>J nun.U 

'c ol c5inde ı;elİJıı. 

MAARİF VEKİLLİGİ 

Atölye inşaatı 

Askerlik İşleri 

Cagrı 
Ankara A kr-r k Şubesl R 1 in-Maarıl Vckllletiııden ı 

1 - Kayserı Bölge &inat Okulu.. d 
nun yemden yapılacak bir katlı tes
viye atölyesi bııı Bı ınşantı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmus
tur 

2 - Bu ınşaatın ke§ıl bedeli 
(471906) fır (10) kuruııtur. 

S - Eksıltmc 9 ıkıncıteşrın 1942 
pazarte ı ı:ıınü saat Hi tc. Ankara'
dı:ı bUyUk Evkn! npartım nındaki 
Mesleki ve Teknık Öğretim Muste
şarlığında toplanac k V ckıllik ihale 
komısyoauııd ~ pı lacaktır. 

4 - :Uu ııı aata aıt proje ve art
nameler, (23) !ıra (60 ı kuruş mu • 
k bıllncle Ankara da Vekıllık vapı 
ııılcrı mlldUrlUA"üııcfen. Kayscrı'de 
m ant mt.ıdUrlUğilnılen alınabıltr 

5 - Bu inşa.at ıc;ın luzumlu olan 
ç mento ve demır Vekıllıkc:e tcmın 
olunncaktır 

6 - Eksıltmcye gırebılmek ıc;ın : 
a) 22626 !ıra 24 kuruştan ıbaret 

muvakkat teminatın 2490 83Yllı ka
nunun hUkumlrrı daırcsınde veril -
meı 

bl Enaz (200.0001 liralık benzeri 
ınşaatın teahhUt cdıldıt!'lne ve ıeah -
hUdUn ıfa olundu~una d ır vesıko 
ı:ö erılm sı. 

c) İhal~ tarihinden Uc ı:ün evvel 
(tatil ırtırılcrı h<ırıc;) Nafra Vckıllı • 
ınden nlınmış ehlıyet vesıkusının 

ıbraz edılmcsı 
el) 1942 senesıne aıt tıcareı o -

rlasındnn vcsıka alınmıs olması şart
tır 

7 - İsteklllcrııı . teklıt mektup • 
tarını ıh it"' cılnu ol ın il ıkıncıtesrı n 
11142 paz ırte ı ıı:Unu s:ıaı 14 e kadar 
komisyona v rmış veya ~öndermıs 
olm3l rı lazımdır 

Postada vuku bulacak ırccıkme -
fer knhul edılmez <9190) l'i264 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

Çağrı 
Ankara Asker k Şubesi ~ f n

den: 
Zir t Bankn da memur iken 

memur y tlndcn nynlıp Urlaya 
d n Erm aklı 58 kayıt No. lu 
yedek levazım t m n Hacı A m 
o u Hulu 1 Tun~ • uk rda > zıh ma
hal! rde bulunamnmıştır. Her nrre
de aC<"lc bulundu ·u ~ert 6712 sayı 
ı c ub m zc \CYa bulundu u yer n 
ubes n b ldırm IUzumu ilan olu-

nur. <95 sı 5563 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Alakadarlara 
\ nkıfl:ır t:mum l\lıidUr" U ünd n: 
Vnkıftnr Umum MlldUrlll U vezn.,

s;.nd ~ h > t h d mest tcluıUt dul 
)"et m t \ 1 t ve 'lı'ıdi) t muhUl in 
mıı. n nrd n h<.'lluz bc)nnnamc
vcrmeml olnnlıır il cıı cok üç glln 
çındc V kıf ar Umum Mildilr ilt!U 

mUra~atlan. <9526> 556 

Enstitüler 

Alat alınacak 
'ı ıık ek 7.ıraat Enstııu ü Rektörlu· 

ğundell : 
Elbise diktirilecek 1 Kurumumu• Suculuk gn lltlı-

sunıln ders \e ta 11 at için a agıda 
P T T Umum lll ıJ rlüt nd n ınuhamıııcn fJ) tı , e cın~ı > a ılı al t 
1 - lpl dl.~e kopc: 'e ııuna m 1 açık ek ıltnn~ suret le alınncllkt r. 

mns11 dlk~ m z mf'S müteahtı de nlt 2 ihale 9. 11. 9H ıı zarte ı gü-
l y c le: m lzemesı idare tıı· nu llektorl ıkte ıııule ckkıl komis -

rnf nd<ın v rllmek sarUyle S ronnn ı.ı- )On tnr fından ıaı ıl ıcnktır. 
zertne GOOO takım maa kask<?l el 8 M ınakkat tenıınat 3 7,IS tur. 
blsenln dk 1 k p ı zart usul\> c cks l· '"'art ame nı ve d h fazla lr.nhat al 

Guıcl sanatların ) mişlend h ıı r c ı - mt')"e konulmuştur m k ı tı) enlcri11 en tltü !)al~ :ı.ı il· 
ılurlu une mürac atları. 2 - Muh men bcd<>I kırk üc: bin t -ı\ l e m bir ruh be ini haline geıirmİ>c 

m olup muvakkat teminat üc bl:n lk.I 
çalışmak, maddi kalkınmamız için de ıc- )ÜZ Ylıml uca 1 rndır 
mel şarıtır. Çü ku heyecanlanma knbılı· 3 - r::ıcıı ıtmc 6 ıı 942 tarihine mü· 
)eılen donmuş ın•anların ı;ıılı~ıa şcıtk· d t cuma günü sa t 16 da Ankara 

teri ele wnuk, )-anıınıa hızları da dur· •in umum mllf.lUrlUk bina ında mül 5 
k 1 müb yn komls) onu da yapılac k 

gun, )aşama arLulan da gC\şek olur. tır 

Ruh mı kınliğine karşı, anc.ak ı; u z e 1 • 4 _ Tnllı> crtn ııun n t eartnamcvl 
1 i k şırın ·aları kir eder. Işın zahmeti· her gün Ankarada P T T evl\Zım mu 
ni, ancak ı;uLcl ~anaılar bir 7C\k haline dür!Ul:iind<'TI ve lstnbul'cln yen \'nlld<? 
geıircb rr. Yoksa ze'-k vcmu)cn İş, bir hanında umumi depo tı)"lllyat muh s P· 

lltlndcn bcd l o arak alab 1 rlC'I" 
anı;al')a olur. hin angal')-a olarak te-

k 
roro3ı ~n 

likki • ise, bizim gıbi alkınma o;e u}ıın-

ma çağında olan az nufuslu ınilletler 

için ıchlikclenn en korkuncudur. 

Milleı.ımizin İj hacmini hem kemi}et, 
hem kC) fiyet b.1kımından arııırmak ıçin 

güzel ~naıların el ıllarını geni, halk yı· 
ğınlannın cri~hilecekleri kadar aşağı· 

lanı indirmelİ)tZ. Bunun içın de, s:ınaı· 
kiır kadrolarımızı ç a b u c a k ı;e • 
ni~lctnnk 'e :;..1naı go•ıcrilcrfoi ~ğalı • 
m.ık, onları da hir iki burill: ,ehrın ve 
bunlar içınde de daracık bir zumrcnin 
monopolünden kurtarıp )"Urt ve halk içı· 
ne y n ) m a k 7orunda) 11. 

llu konu üzerindeki duşüncelerim11: arka 
arka)-a so>lı>cceğız. 

Devlet Hava Yolları 

Boş benzin tenekesi satışı 
Devlet Hava Yolları Umum Mudur· 

luğunden : 
l - 968 adef tenekesi) le 484 adet 

sandık açık antırma sureti)lle saıılığa ı;t· 
karılmı~ıır. 

2 - Muhammen bedeli ıan-are me)· 
danın<la teslim ( 1016) lira {iO) kuru$, 
mmakkat ıcminaıı da (76) lira 23 ku • 
nl$1Ur. 

3 - \rıtırma 14-ı 1·1942 cum:ırte~i 
gunu sııaı 11 <le Dr-vleı Jlava)olları U • 
mum Miıdurlul:u b•:usında )apılacaktır. 

4 - J ıcklilerin )-Uknrda )"azılı gun 
ve saatte ıeminaılati) le beraber komu 
)onda bulunmaları ilan olunur. 538-0 

\det \ lc~in aılı Piyan 
l f h lmetr1k Nı cin an illeti 820 

(irat tak ım tlı f'hıta I> le 
birlikle 7.cl s m rka. 

ı 1 ahın t'trt• 1 endollti JY Grııt 
tnk ırııatlı. mahfR ve St'h -
pa t)le bir'ikte i'.eis mark 1100 

(9240) ~824 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Be.ledlye Reısııttndcn: 
l - Ocüncü maddcrte yazılı nususlar 

b<?lcdlYe ıembUılerı ara.sına aıınmısur 

:ı - BunJarıı &Ykm nareket edenler 
ıcos ve 2S75 numanııı ııtanunlara ııörc 

cezalandın aca.klanl.ır. 

8 - A> lhttyac: madd<?lcrlnln dat!U· 
mında ve ııunıar ıcın kart vertllalnde. 

BI Ne.kU vıuntaLıınna 1>\n!fte 
cı Umumı >erlere ~ ve c:ıkıta nal· 

kın t>lrblr1 ardı ııra d zUmeıerı mecburi· 
<Ur. <8409 ı 8592 

Tulum alınacak 
Ankara Bcled ::ndcn: 

l Pazarlı :la Sl adet lşç1 tulumu 
"ec.lcbi C!ler" damı;asını w,ı)-an, •ahırs11. 
ncekci ve koları nrı)an ")iııirli adam'"ın 
mah•ulleri ardı arası kc ilmı} en bir ta~· 
kınlıkl;ı nıccmualarımızı dolduruyor. 
İ~ın a•ıl korkunç ıarafı, ~naı lcrqnnla· 
rını kı).ıfet modaları gibi m;lnasız \C 

' ursuz istıkıınıetlere SC\-keımiş olmak • 

ıı.lmacnkur 1 
Elbise ve palto diktirilecek 2 - r.ıuh mmen bcdel1 C434) ıtrad r 

tadır. Me.sell, b r iki sanark:ırın tecrübe 
sinden sonra, buıwı gençlerin vczın iz 
ve kafi> u: şiir )azmıya b.ışlaııı:ı ı gibi. 
Gerçı, İ> i ve)a khcu her ııırlu anat cc· 
re)anı ilk defa bir moda d.ılı,"ll~ı halinde 
)'<l)'ılır. rakaı onu taıhik eden anaıkirın 
\ıtpıığı işi hilmt' i, o cerC)aııın ic;ıimal, 
tarihi •e bedii imk:lnlar içimkki mevkıi· 
ni ıa)in eımesi ş.ırııır. Her devirde \e 
her >erde guzcli )'iltBtrnl\ıt mccbıır olan 

n:ıtkir, ) cnılikleri kabul edeı1.:CI\ çok 
ıiıiz, tok mürak beli H pk filowf ol • 
mıık zorundadır. Çıınkü dun;aJa butun 
kanııııl.ır, ııhliklar. cliııler deS:ı dıilir, fa. 
kaı ı:ır.ıdlik ıellkkileri çok 7or değişir. 
Konfuc;yu~'ün ıcsıs eııiği ahlak, Solon'un 
ıed' in eftıği kanun Bu<la'nın ) raıııjiı 
din zamanla deı?işıisi h.tlde, "Vcnııs · 
kı)meıinclen btr zerre hile ka)l)('tmcmiş· 
tir. 

Müstakbel k )ın b adcr!n z h kın

da boo hll)'1lllarc k pılm d il' nız goril • 
nüyor, 

"Hayır. Onu gay t ~tcrcs..-ın b r tet-
k 

l>l"'let Han)olları 
luğıındcn: 

s - Tem:n u C~) Ura CM) kunt • 
Umum Mudur- tur. 

1 - Yalnız kumaşları idare ta.rafın· 
dan ıcmin l.'dilınck ve diğer malzeme i 
muıeahhide aiı olm k uz.ere 12 takım cJ. 
hi.e ile 30 adcı palto açık eksiltme su • 
retİ) le rapıırılacııktır. 

2 - Muhammen hedefi S04 lira olup 
muvakkat ıeminaıı 31 liradır. 

3 - J k~"lımr 14·11·942 cumarıe•i 
gunu saat 11 de Devlcı llawyolları U • 
mum Miidurlugu bina•ında yapılacaktır. 

4 - hıcklilerin > ukarcla )'llztlı gun 
'<' saaııe tcminaılari)le beraber knmis • 
)"Onda bulunmaları ilin olunur. 5382 

Daktilo kursu 
100 ilnrU dM< r knyıtlanna 

ıasladı. Blr ayda d plomn ve
rllır. Memurlar Koop rı:ıtlfl kar 
s sı No. 3 TclC'fon: 3714 12 

l<'Yln z. Yann ı;. bah &a t ıo da ~llrec 
kendisine 15tcdlğlnl vcrlrtm . ., 

"Yann onda mı?"' 
"Fiv('(,. 
"Pcl<I, kond e SÖY erim ., 
Puanı nun g zlcn bir su ı ııoruyor. 

du lltıeımln işaret r.ttım • 
Tanrlan dcf'tş -

4 - ş. rtname ve nümuncs!nl ıı nn 
her ııün cncumcn knkmln 

ııü 

eaatın.r:ı 

Muhasebeci aranıyor 

ek~. 
ı phe-

kimden s ph <!!UI ıı: n1 b ıe. 
mem, H tini:&. Her hald ı il h -

Tereza'nın yapaı:a g nnck-

Grnc: doktor herk b IC'Y. 

bahscdC'I' g bl. ga~ct tabii: 
"Tcreza h r1'::csln para kin her ICY 

duC:unun ve para>-ı bu kartar tcmcs apab ICC<'~ ne kan d r. dcd 

nizdcn ba ka bl 
hilkümctten ma 
b 

hen z kalır mı" .. 
"Bunu demek öyle alıyorsunuz' An 

lı)orum Pcıkt ne b k yoıı;unuz?" 

''Son bir del 1 bek 1yorum .. 
Bu 11rada telefon çaldı Puaro'nun 

nln ı tn emel n ı tahakku1c ettire· "Evet. ôYle ııörünüy0r Kardesl de tsareU üstüne kalktım telC!onu a<:Uin. 

he ol· ten h~I ndır:tnı z nn'""""""nn_ 

sunu.zr• 
"Kn ti del 11 y rın m 

ğ!m. 

Dr. Donııldson lstlh! na kaılannı 

kaldırdı 

"Ah', ded ''Yann• Baz.an, M. Pwıro, 
yarın c:ok u ak olur .. 

Puaro: 
"0 tAlcls lıcn her zaman yannın )"l'k· 

rnuı:ı'k b lnt :zamla buı:ilnil tak!bett ti· 
n gllrOrOm dedi. 

Donald on ırUlümsedl A>·nı:-a knl'k' ı 
''V kt n 1 israf ett!.rdlm, M Puaro 
''Kattyoo Aniaemalc hl!I' :z:ıman b1 -

"ll yır, ha~ ır, ben böyle şeylerle eğ
l<ınmcm , 

"Sana )ak=eak b hareket o du~u-

dl, nma bu d lg n 
t t.lctk ettim 

• B r ICY n var" diye sordum 
•Ben h p bö:Ylc &onuna dof'ru ııltı il 

ollırum n r )an ıeı k o ursa • 
"B r yanlışlık olmns nın lm1clm var 

mı., .• 
"Zaıınc1.ıl'1Yorum , Kaelannı c:atara1< 

durdu "Jkor lh m le ka.ııu tcdbtr adı 

Puaro yu b 

e na~tl unutup 

fikir Has ES 

p\ycs e götUr -
d ~ • mek yanl1$lıl:ıru yapmama raıtmcn ı:tı • 

Haf tc:c ef'il<!l'ek Dr. Dona dson oda· zc-l blr gece ıreclrd Bütün okuyucula. 
dan çıktl 

Sah bi bulıındu um Suml'r B 
f!'V!mle tahtı t <' nmdn bu un n U
ma! Basımev nde b rknç s ne<'! nbe

rt taltcım kta ve mat.bnalara alt fa
turaları tahsil "" milnnkasal rn isti· 
rak etm ktc olan Bay Muzalfcr 
Göken n bu nd n t baren a ıkn"ın 
keem bu undu undan her Ba
s me1.'im namına b ç b r muamele 
yapmaji'ıı sallıh Y<'t o mııdığını. mat· 
baalanmdıı ıdpa rl bulunan Ve) a 
bundan ""vlt> sl parlş Vt>re<'ek olıı.rı 
•yın mllşterllerıme saygı le arzey· 
lerim. 

SOmer Ba mev! &ahlbl 
Müfit SUmer 

~ 
1 

b en ç n oldutunun !ananda o fikirde , 
rnısıruz?, "Carls kendi her halde para ıcın her 

"Tab taı1ondayun. Size budala ol· Ge)1 yapar.,. 

Sest derhal tanıdım. 
"Kaptan Hası naıı~ Ben Mlsts Tan!oıı. 

M Pııaro'ya hakh oldutunu lQt.terı IC»'· 

Bir kurban daha 
Puaro düf(lnt'f'Y1e: 
''RU zclrl btr adam , dedi. 
"Mak5adını anlamak blraı: mii4jlcill.,. 

nma bu- nns:hatım var. Blr asken ıııı· 

ker1 b p;yese, bir bahrl.yel:ly1 b ~ den z 
plyes1ne b1r ts1coc:u b1r tskoe Pb"efrtn~ 
bir P<>ll8 hattb'eıstıd dnal b p~ ve 

J,Sorı U VU'! 

• 

CEMiYET •. HA YA Ti i. 
' . . ....... 

Toplantı 

"Türk Hu~uk tarihi 
Enslif üsü,, a h 

toplanhlan 
TUıi< J 

saatte 

Acı bir ölüm 
A 

Çok acıkll bir ölüm 

Mutlu bir doğum 

-( 3 / Sonteşrin 
7.30 pragrıım 
7.32 j 

1803 ıı:ılon 
traııı (Şef: .. 

Aflcm) 

ı 4 ra..sıı 

19.80 aJam 



1 
n 
a 

• 

r. 

:A-

!/11/1942 u ı; u s 

2 SONTESRİN 1942 TARİHİNDE 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde yapılan 

ikramiyeli 0/o 5 faizli 1938 tahviline ait 
dokuzuncu ikramiye keşidesinde kazanan numaralan gösterir listedir. 

Tahvil İkramiye Tahvil İkramiye Tahvil İkramiye Tahvil İkramiye Tahvil İkramiye rahvil İkramiye Tahvıl ikramiye 
No. Miktarı No. Miktarı No. Miktarı No. Miktarı No. Miktarı No. Miktarı No. Miktarı 

1531 40 100780 40 134998 40 194706 40 232404 40 280043 40 351012 40 
1532 40 102321 40 134999 . 40 194707 '° 232405 1000 280044 40 351013 40 
1538 40 102322 40 135000 40 194708 40 232406 40 280045 40 351014 303 
1534 40 102323 -40 139581 40 194109 40 _.,2407 40 280046 -40 351015 40 
1536 40 102324 40 139582 40 194710 303 232408 303 280047 40 351016 40 
1637 40 102325 40 139583 40 197621 •O 232409 40 280048 -40 351017 4-0 
153& 40 102326 40 139584 40 197622 40 232410 40 280049 40 351018 40 
1539 4-0 102327 40 139585 1000 197623 40 238131 40 280050 4U 351019 40 
1640 40 102328 40 139586 -40 197624 40 238152 40 287831 40 351020 4 

18261 40 102329 40 139587 40 197625 40 238133 303 287832 40 351251 40 
18262 40 102330 40 1395~8 40 197626 1000 238134 40 287833 40 351252 40 
18263 40 110531 40 139589 40 197627 40 238135 40 287834 40 351253 40 
18264 40 110532 40 139590 40 197628 40 238136 40 287835 40 351254 4 
18265 40 U0533 40 142091 40 197629 40 23bl37 40 287836 40 351255 40 
18266 '° 110534 40 142092 40 197630 40 238138 40 287837 •O 351256 4 
18267 40 110535 40 142093 40 207191 40 238139 40 287838 40 351257 40 
18268 40 ııo536 40 142094 40 207192 40 238140 -40 237839 40 351258 40 
18269 40 110537 40 142095 40 207193 40 240281 40 2h7840 40 351259 40 
18270 40 110538 40 142096 40 207194 40 240282 40 290751 40 351260 40 
18751 '° 110539 40 1'42097 303 207195 40 240283 40 290752 40 356 Ol 40 
18752 40 110540 40 1420!!8 40 207196 40 240284 40 290763 40 356802 303 
18753 40 111091 40 142099 40 207197 40 240285 40 290754 •O 356803 40 
18764 40 111092 40 142100 40 207198 40 240286 40 2907M 40 356804 40 
18755 40 111093 40 142 51 40 207199 40 240287 40 290756 40 356 5 40 

18756 40 111094 40 142852 40 207200 40 2402b8 40 200757 40 356806 40 
18757 40 111095 40 142853 40 2119öl 40 Z40289 303 290758 40 356 07 40 
18758 '° 111096 40 1• 14281)4 40 211962 40 240290 40 290759 40 356 08 40 
18759 -40 111097 40 142855 4-0 211963 40 249041 40 290760 40 356809 40 
18760 40 111098 40 142856 40 211964 40 249042 303 292471 40 356810 40 
24181 40 111099 4P 142 57 40 211965 40 249043 40 292472 40 360711 40 
24182 40 111100 40 142858 40 211966 1000 240044 40 292473 40 360712 40 
24183 40 114641 40 142859 40 211967 40 249045 40 292474 40 360713 40 
24184 40 114642 40 142860 40 211968 40 249046 40 292475 5000 360714 40 

24185 40 114643 40 157341 40 211969 40 249047 40 292476 40 360715 40 

2'186 40 114644 40 157342 40 211970 40 249048 40 292477 40 360716 40 

24187 40 114645 40 157343 40 218691 40 249049 40 292478 40 360717 40 

24188 40 114646 40 157344 4-0 218692 40 249050 40 292479 40 360718 40 

'24189 '° 114647 40 157345 40 218693 -40 250711 40 292480 40 360719 40 

24190 40 114648 40 157346 40 218694 40 250712 40 302561 40 8607 o 40 

47061 40 114649 40 157347 -40 218695 40 250713 40 302562 40 368211 40 

-47062 40 114650 40 157348 40 218696 40 250714 40 302563 40 368212 40 

47068 40 40 157349 40 218697 40 250715 40 302564 40 368213 40 
115901 

47064 40 40 157350 40 218698 40 250716 40 302565 40 368214 40 
115902 302566 40 368215 40 

47065 40 115903 40 160061 40 218699 4ıl 250717 40 
302567 40 36R216 40 

47066 40 115904 40 160062 40 218700 40 250718 40 
302.')68 40 368.,17 4 

47067 40 115905 40 160063 40 220901 40 250719 40 
302569 40 36 218 40 

41068 40 115906 40 160064 40 220902 40 250720 40 
47069 40 115907 40 160005 40 220903 40 254891 40 302570 40 36 219 40 

368220 40 
47070 40 115903 40 160066 40 220004 40 2114892 40 804941 40 

40 
115909 40 25< {.l.i 40 304942 40 381471 

50361 40 160067 40 220905 40 
40 40 381472 40 

50362 40 115910 40 160068 40 220906 40 254894 304943 
:ıo363 254895 40 304944 40 381473 40 

40 116331 40 160069 40 220907 4• 
254896 40 304945 40 381474 40 

50364 40 116332 40 160070 40 220908 40 1000 254897 40 304946 40 381475 
50366 40 l16333 40 163481 40 220909 40 

254898 J.0000 304947 40 381476 5000 50866 40 116334 03 1634~ 40 220910 40 8<14948 40 381477 40 50387 40 116335 40 40 254899 40 40 163483 225421 304949 40 381478 40 5()368 40 116336 40 163484 40 225422 4() 254900 40 
S0369 40 116337 40 1634R5 40 225423 40 264471 40 304950 40 381479 40 
50870 40 116338 162486 40 40 264472 40 312961 40 381480 40 

40 226424 
69851 40 163487 40 264473 40 312962 40 395001 40 

116339 40 225425 40 312963 40 395002 40 69852 40 163488 40 225426 4i) 264474 40 
116340 40 312964 40 395003 40 

&9853 40 123421 1000 163489 40 225427 803 2&4475 40 
395004 40 

698M 40 163490 40 225428 40 264476 40 312965 40 
123422 40 312966 40 395005 40 

69855 40 40 264477 40 123423 40 164601 40 225429 
264478 312967 40 395006 40 

69856 40 123424 40 164602 40 225430 40 40 
264479 40 312968 40 395007 40 

89857 40 123425 40 164603 40 230431 40 
264480 40 312969 40 89 o 8 40 

69858 40 123426 40 164604 40 230432 40 265591 40 312970 40 395009 40 
6!1859 40 123<&27 40 164605 <&O 230433 40 265592 40 323181 40 395010 40 
69860 40 123428 303 164606 40 280434 40 265698 40 328182 40 410261 40 
91571 '° 123429 40 164607 40 230435 40 26M94 40 323183 40 410262 40 91572 '° 12348<1 40 164608 40 230436 40 265595 40 823184 40 410 63 40 
91573 40 123661 1000 164609 40 230437 40 265596 40 323185 40 410264 40 
9Hi74 40 123662 40 164610 40 230433 40 265597 40 823186 40 410265 40 
91575 40 123663 40 175871 40 230439 40 265598 40 323187 40 410266 40 
91576 40 123664 40 175872 40 230440 303 265599 sos 323188 40 410267 40 
91577 40 123665 40 175873 40 231021 40 265600 40 323189 40 410268 40 
91578 40 123666 40 175874 40 231022 40 266951 40 323190 40 410269 40 
91579 '° 123667 40 175875 40 2310.,3 40 266952 40 344871 40 410270 40 
91580 40 123668 40 175876 40 231024 40 266953 40 344872 40 4115.21 40 

100771 40 123669 40 175877 40 231025 40 286954 40 344873 40 411522 40 
100772 40 123870 40 175878 40 231026 40 266955 40 3441!74 40 411523 40 
100773 40 134991 40 17l5879 40 231027 40 266956 40 84-4375 40 411524 40 
100774 40 134992 40 175880 40 231028 40 266957 40 344876 40 411525 40 
100775 40 134993 40 194701 •O 231029 40 2669M 40 844877 40 411S26 40 
100776 40 134994 40 194702 40 2310l0 40 26691}9 40 344878 40 411527 40 
100777 40 134995 40 194703 40 2"?.401 40 

1 

266960 40 344879 40 411528 40 
100778 40 134996 40 194704 40 232402 40 280041 40 344880 40 411529 40 
100779 40 134997 40 194705 40 232403 40 280042 40 351011 40 411530 100 ıo 

-
1 - Bu tahvillerden kura çrkan numaraların her birine yukarıda yazılı ikramiyeler ödenir. 
2 - İkramiyeler Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, Merkez ve Şubelerinde ve M e r k e z Bankasının müesses olmadığı yerlerde 

de Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası Şubelerinde keşide listeleri üzerinden ödenecektir. 

MALİYE VEKALETİ TÜRKİYE CÜMRİYET MERKEZ BANKASI 

Vilayetler 
İh le 16 11. 9'2 günıı saat 16 te es ye 1 , ka.sı ıbraa etnıelerl hu lfl başarabilc-

bele•lı:ııe encuıııeoıinde )apıla<'aktır. 2 Keşif IX'deli <17.530) Ura <56> cek ehlı)et ve ikıldarda olrlukl •rına 
Talıp olırnlar yllade > tdihuçıık kıı - kuruştur. dair ihale günunden en az uç gün ev 
ruş teminatlarını y 'tır 'rak ihııleye 3 Bu işe alt şartname ve f!V· vcl vilAyete müracaatla uırnlü dııirf'· 

Şehir imar tatbıkat plinı glrehlleceklerı artoıaıııe ınl gorml"k rak şun ardır: sisde alacakları ehliyet vesıka ını gnA 

Yaptın1acak ve ö rcnınek uııı> enlerin de neledıyt-~ A) Ke f, B> Hususi fenni şartna· trrınelerı ve uçuncil nıaildedc- yuılı 
deo1 '5tlyebllcccklerı ııan olunur. iTie, C> Graf k, D> Sartname, El Mu· evrakı okuyup knhul ettıkıc-rlnc dair 

Adana Bclcdıye ita. den: :!!18 • kavelename <bu evraklar vlllyet en· 1 .Adana teınrı )enı etur ınımıının ımar cümcn nde ve Antalya Nafıa MUdür- imza r~mrl,.ri, ~OO ıayı 1 kanun hil-' 
alatbıkat ı>l..,ıııırının t.anauu ve terıım Satılık yol fazlası ıu unde oruleb lir.> kumlrn daıruln<k hazırlıvaeakları 
a-ı 1 kapalı ı.arfıa ekaıltmeye çıK.aru- lzmır BeJedly sinden: 4 Eksiltme 16-10-942 tarihinden kapalı ııarflırını 11. 11• 9.ı2 çnr am· 
~. ur. liedelı keŞıf 1000 lıra uıdu- 1 - . Fcvztpaşa Bulvannda 368 ın- IUbaN'n 10-11-942 tanhlnc rastlıyan ıtünlı saat 16 e kadar komlsyo rl'ıs-

r-tundan muvakkat ıemınaı 1125 ıiradır 1 cı adanın 20,50 metre murabbaında aalı gilnü saat 15 te Antalya da vl· ı liğine verml"lni !Azım.dır Po~tada vu. 
İ:":k ııtıneye g reeeklt:r ııuıo sayılı ıhıı· 3, 4, 5 sayılı arsalartyle J05 metre IAyet encUm nlnde yapılaca.lctır. lı:uhulat'lk l'!'f'<'llcml'tır kabul enllmt-ııı. 
le k ununda.ki vsafı l\aiı. olduğu murabbaında 16 sayılı ~ol fazlası ki 5 - Eks lune kapalı zarf usully· (9815) 6410 
• bı •:u ı te ehıı~etı oıduiına daır c man 325,50 metre murabbaı yertn le ve ,alıtdl fiyat uzertnden ya.pala· Kapalı zarf usuliyle 
~ V kı\I ti d alarağı vesika u- sat~ı. bu arsalara ait !Anın lstan- caktır. l" h" . 

llfıa r. e , n en dı eler ımar he but g t !erinde ncşrcdllm~m ı yu- 6 Tallpk>rln 2490 sayılı kanunun eksiltme i anı te ın 
nur. 

Posta nakli k ~rlne !-nkara da belr. > . • zünd n lunlr ve Ankara'da yapılan 32 inci maddE'Sl.11ın tarlfatı dairesin· Böı~• 

Al 
,.ttt fen 'eflı"'indeol eksıltmeye ıştl. ıl .. -ıar yok sayı arak yemden ve ya· de hiızım edecekleri teklif mektup- Beden Terbiyeli Kocaeli •"""' K P T T u il 

"t " "ı ı&zımdır "'' .... u d t 15 k Ba.şkanlılından: al'I · M dllrl ıı n erı · 
•it ve ı.. ı a mal.arı k zı işle MildilrlU Und kı p.rtnamesı lannı muayyen g n e saa e a- 20-ıo..942 tarihinde kapalı eksilt· 

bô1 Ekslltnıeye e a& tc kıl eden en~ - Ve<;hUe kapalı zarflı artırmıya ko • dar vılAyet makamına vermiş veya meye konulan villyet merkezindeki Yum araba, kıı n araba k 
·ı,r Ankara'da Releili> eler imar e. nuımuştur. Muhammen bed u 2~0 posta ile gönderml$ ol malan !Azım· l59S5.04 Ura k._ıf bedeH oları st.ad- h&yvanla na.kl yat yapılması ve bunun 

yettt1 fr.n C"flltinrle ve \dıı•ıa heledıye Ira, muvakkat temlnatı 1935 liradır dır. yom ihata duvarlarlyle evvelce ya- için cut bey&'lrı.t araba Vf!Y& kıza.le kul· 
~ı,., mt1dllrllı,ündcn aJınahilir. Tn- lhaJeal 4-11·1942 cnrsa.mba gUnü sa- 7 - Eksiltmeye airehll~k için pılmıı olup blllhare sellerden yıkılan lanılımak üzere Kara . K!>tek • Pemavut 
"ısl 1> eri•1 ek ıltme günü olan 2a ı ı 942 at 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun 1314 Ura 80 kuru•luk muvakkat te- duvarlann yenJden tnıaaı ışlne talip v. ltdır men Uh ~nde dôroer hay 

.tıı.rıhr a-lı ırlınü ıtı..,ıe zamanı olan tar fa.tı dahil nde hazır anmıe teklif mlnat yatırmalan ve bundan bafka cıkmadıtından 7·11-942 &ilnüne tehir van bulunduruımaaı ve ıı e. tı('>kı\e 
R :5 ten hlr saat evvel yani r;aat ıne tuplan ihale ırtinil azami saat aşa ıdakl vesikaları ibraz etmeleri edllmlttlr. ııl'ferde dok112 yUz kiloya kadar .Yilk ta . 

h ~,. 11 ,rflllr~n lmu mnknhllinM he. ~!30 a kadar encümen rlyaııetlne 08'{-:ırBu işe girebilmek k:ln Nafıa Evvelce blldlrildlji U:zere bu IŞe ıııımıuıı ve h~tA!ın yük ve .ııoıcu al· 
• :,diye riYR eline tevdi rtmr.le~~~~An ~U,: Şilkrll Saracoğlu Bulvannın M!ldilriyetl ehliyet komltıyonundaıı ait mukavele projesi ve diler evrak mıı.kta milıe.üıhldln wıtM!llt bulunm 
" nur !sın t 1 il K•-· otrik aJınm•• mUteahhltllk veslkaaı, Nafıa Mtıdür1Ultlnden tatil ~nlerl m-rut. Kanı • Jtdır 8l'll&I ....-ft _,., __ 

ebl· Pata Bu van e cu.ım ··- hariç olmak üzere her &Un &ôrllle- ~ .,._... ..... ...,.. 
Odul'l kömiirü alınacak caddeaı arasındaki kı mının ve Ne- v~k-ası.Carl<93l:e"> eye ~ticaret odMJ bilir ahhtuıtı (ll!OO) bin bQ yUz ııra AYlılt 

. caUb<.oy caddesinin, Gazi ve tsmetpa- ~ Muvllkkat remtnat 1198.79 ı radır. muhammm bedelle ve on bt't ırtın m d . 
İı:mir Jltledıye R.a. den ı şa Bulvarlan arıı.slndakl kısmının Esaslı yol tamiratı tneklflerln Nafıa MüdilrlUHnden a- t'ltıUe kaı>Rh zarfla NariltmpYe konul 
lCış nıevsımınde hRlka tevsi olun • Parke taşlan ile yen d n yaptınlma- lacıı.klan vesika, yt>nJ yıla alt T caret mueıur Mllnllkııaa 9-11· 942 pe.zart 
ak üzt-re (3rll"diyc Havagaı.ı idare.si· sı ve SUkrü Saracoğlu Bulvarının Balııce.tr Nafıa Mudürlüıundea OdM1 kUıdı ve 2490 sayılı kanun bil· Jr(1nU aat ll5.30 da Kan p T. T Md 

., ıkı vuı hın kilo odun kl\murü ııı- Gazı Buivan ile Kazım D rl.k c dde- 1 _ Uıı.nclırma _ Balıkeur _ .Sın - kUmlerlne tevfikan tanzim edecek· 
il alınn a ı > aııı~ ı•lerı müdllrlUliln - si araaındakl ldl tMlarla dötetımlı dırgı yolunun H + 4~0 - 87 + 660 leri mektuplarlyle birlikte 7-11-942 liltu binasında yapıle.cMc ve l&rtnam8I 

- "'kı cıırll\"-nıl"sı mucıhın<'c kapalı kısmının parke taşlan ile t'SaSlı ta- ancı kıloınclrclerı arasında (2·'741) cumarteeı gilnU ııaıa.t <10> da vllAyet mf"J'lcez Md alınacaktır. Muvakkat te. 
l'flı ekı-lltnıcve konıılınııştur. Mu - miri itleri, fen lılcn mildilrlüğünde· lira 76 kurut keşıf bcdellı §oae eau- makamında tetekktU edecek korni9- mine.ta 12:'IO 1'nıdır. 

n 1 l'llt'n ı.rdt'tl vlrn!I bir bin lira, ıo~- ki kP.$11 ve eartııamesl vechlle kapa! h tamiratına latekli çıkmadııt.ndan yona mUracaatlan lbımdır. 5411 tatf4d ıerın kanıma UYl'un tddtf mdt-
•lckat ,,.01111atı hın brş yiia yetını~ zarflı eks ltmı>ye konulmuştur. Ke- id k al f uli 1 eksitlmo- tuplarını, temlın t rnakbuaunu ""' lhal 

1 0 11 1haleaı 9 ıı H2 paz r- t bedeli 36088 ı ra 38 kurue. mu - yen en aı> 1 aar ua Ye Posta nakli 
11 ıra 

5 
at 16 80 dadı; 2490 sayı- vakkat tcmlnau 2706 lira 65 kuruş- ye çıkarılmı tır. Jrlıtıtıannırı ıtıal.clen bir aat ev""1ne 

a lc:n:~ 
11 

tarlfatı dahlll~de tı.a.zır- tur. İhal!'SI 4.11.1942 çarşamba gUnO 1 2 - Ekıtllıme 11. ıonteşrln H2 Kına P. T. T. MildilrltıtOnden kadar ~ wrilmtwl l!An olunur 
"'1 klıf rncktuplRrı ihale ünU aat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun çarşamba günü saat 18 da nafıada Yaııın otomobil, lufın araba, kııalı: (9400) M51 

nı te t 15 :w a k-4ar e ti 1 rl tarlfatı dahilinde hazırlanm19 teklif müteŞekkll ekailtme koınlayon\llldl Ye -ya gibi &dl Ymaltle haftada iki 
rnı sa• · ne men • k ıl kt ,,_ K al rf l" 1 1 •ae•. yerıJır. 2878 mf' tuplan ihale 1rUnil azam! aaat yaµ aca ır. sefer yapmuı ve ahval dola111lyle ap ı za USU ıy C yo 
.ıne 15.30 a kadar encUmen riyasetine 3 - Bu işe alt baymdırlık lııleri ~ benı:ın, !Aatlk bulunam.adıiı halinde be tanıiri 

Duvar yaptınlacak veril r. Pvuı müzaye,deye ~kanla· nel şan.umut. to.e Ye köprüler fenol lediyede-.ı takdir olunacak ücret ve~ 
a~ 9eJedlyeainde11 , cak &1'la Ue Men~ektlr. tartınameel, ketif metrlJ, lilsllei ft • melr tarti11e Jum dahi araba fte nak- (>neWrah YalBlilndeft: 
(17.WS~; }ita (81) lı:urut bedeli k~ <59115-91"8> 5228 Yat cetveli, fenni tartname, tat, kum, liJ'&t Japılm• Ye barttn lcln yu wr· ~ _ ~ ~ 
fl Buntar Beled 1eainee npılmar ~ 1 •-:-ti au Yu&U maafe cet.elleri, elratltmt' lamHla bir otomobil, kit qlanıcl& cift metN taHlade -ıs tlmirine 
oı,.. 1Eabirlat1rJ ih• ~ara O MU&&&&• tartnameai Ye muka.ele proJeal na.ha beyJirll bira' anıba ..,.. klaak kalla- ~;~;;.ı~--~-~-~'·· 

...,. ~ .... ı~·;"·:;·~ti·'a;;"i=.ıi~~~'.~-i~ 

5452 

MiLLi MÜDAFAA V. 

Nakil tahmil ve tahliye 
}aptrrhacak 

M M. V sa Al. Ko dan: 
Behflr' lOOUJ14 S lira ti() ICUrut 

tahmln Oôll«ı 5.000 tonluk nak ı. 
m 1 ve t 

l 11 
ış 6-ll·942 cuma ııUnll 

Mktan 
kilo 

M 
lM 
M 
M 

eoo 
rıı d mf'I im 10 

Pudr d reırlllı 600 
On n m ryel (t'lout>le) rlOO 

On v ıı tuvıır 500 
(9145) 53!lEI 

Çadır kolanı alınacak 
M :M V. den· 
IJ('her metrealne (30) kurue fiyat ~h

m n Nt k't'I 2l't 000 met.re cadır lcnlıanl 4-
11-94" ca~mba ııUnQ aaat (15) tıe pa. 

rl kla ııa tın alınacaktır. 

lif ı h m mHı be<leH 7:500 1 llM oluP lra. 
tt tmı tı 11~ liradır Şartname ve 
n mun~I her ırün komtııyon<\a ır rUle
h Ur tat4!'kMlerin be l ırün ve 911&tte 

M M v s No ııaun ana kcmı.v<ınun-
1\ı\ buhınmalan 

(1}3M) :1374 

Pavyon inşaatı 
M . M. ""1: 
Ankaradıı ııosterllecek ;perde tııır pav

yoc k •ıtuı r.al'tla .ııK• IL .. ••ıP. ko

nulmu.tur Kettt bedelıt 166.278 ıra e 
k~• o up lk teminatı 9563 lira 82 ku

ruıtur lhalcı 10-11·942 aall a11nl1 ııa-
1 ıe .M M. V ._ No. 1u Sa. AL Ko 

ır. Kecıİf ... ''lame, pn>Je 
.,,. 32 kuruı mukabl • 

rı •uplannı ihale 
s.: at evveline kat'lar mıılcb< 7. muka-

1 ıc.om " elerL 
(9292 5400 

Gümüş kumu alınacak 

5479 

M M VckAletlnilflll: 
M mak't" ö Hİlf'Cf'k mahalde bir 

Ost"Jın baz.ı kı tmlarmın tan ırı Ye 
600 nıetre inin kumtıvıman i 1 p zar· 
Jıkl iha eye konulmu tur. Keşıf bedf'. 
11 l 116 hra o up k t'I temınatı 158 
1 ra 'o kını tur İhale i 6- 11 942 
cuma ü saat 1'80 da M. M V 4 
No: hı SA AL. KO da yapılM"alı:tır: 
Ke if ve rtnameai heraün komi yD'.ı_ 
da ıı; ırulebllır lıteklilerln kat'ı temi
natlarıyle birlkte lı:omilyonda b lun-
m&!a,.ı (9411) 6'81 

Sandık yaptırılacak 
Mllıl. V den: 
Bir adet nUmune dolabı ile Ge adfot 

eıınclltı :ıtlPbnlmul 9-U-&U 

-!-

Sayın halka 
e :yaps

Kazan tamiri 

re tan
ere da 

Acele satıhk 
yemek odası takıntı 

Çok ııağhlm bQytık bir büfe 
k bır meaa Ye 12 Kndal ed 

ret bır yemek oduı takım • 
satılıktır Sut 14 16 aruında Y .... • 
tehır Uı;ar *>k il 16 raya ml
rraCML 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASlllDA 
2 Film Birden 

en 

1 - Jenny Und 
lsveç bülbülü 

B .. Rol"le t 

Gt)ZEL SESLi 
ilse Wer~r 

2- Delqel 111111 
baJfanball heyecat 

Ar uıtler ı 

M argerit Lindsay 
Humpbrey Boggart 

Donald V oods 



ULUS 

1 l 
llMQ'• Jrııınlllm~tur. Elıalanesl 16-11. 

Ankara Levazım Amirliiıne 942 ııazarteeıı stınu •at uı ıe Bakırköy-.,. .. ..,. ___ .-_____ ıelen ilinler c1e Aa. Poe 790 Sa. AL Ko. da yapılacak· 

koçanı baatınlacak w-. eanname ıaınu.:roncsa aörU1ebuır. 

bil alınacaıktır. TahmUı bedeli 53400 11· 
ra Dk tanına.tı 3920 Ura.dır. sartııeme 

267 kUl'UI muk.ıııbülındıe komlı!Yondan •· 
bnır. EkeUtmesi 20-11·942 cuma ailnU 
GllmUeanede aarnlzon Saıtın Al. Ko. 
da yapılaca:ktlr. 1ateldlılerin bellt ırtın 

ve llllB. tte ıca.nunun 34 maddesinin tarif 
ettltl vechtıe hazırlı:racaıklan teklif 
mektuplarını eklliltme 188.tlnden bir 1&&t 
evvel Ko. na vermeleri lA.zıınc:hr. Poııta· 

daıkl eedlımeler kabul edilmez. 

lsteklüerJn teklılf mektuplaruu ihale •· 
veıca....... Odun alınacak atmden bir Mat evvel vermeleri. Mu • 
~ daJrelerl fılltnel lıOm te• ~büır Aa. sa. AL Ko, Cl&D: vakkat temlnatı 33715 Mradlr. Odunlar 

•l:lrllı.c.ık aı1lm8 dit .ıcocaıwı DAM1 Jıhl1ceı bJrtiklert lbti>'acı lçm 400 toıı 
kapalı zarf uallliYJe eDUtme.ve ko- odıumm kaMLı zarııa, ..utmel4 2-11-

Jlıılwıunen lıMkı Clcrec.t 211899 
40 k~tür 

·- 1-!uvakkat temlnaU 190t lılra 
altı ıcunıstv 

• - a.rt.ndıesJ bir Ura 27 kW'lll mu· 
ievazım ve kl omeW evra.11 

tuncıeıı. utan u da Dolmabab. 
ınaıae evrakı matı>ua llDlblln me-

9!1'11ı.i~ıten wruır 
- U.Uı.m.l ........ 942 c&rl&Dlba. Sil· 
...ı ıa.81) da Ma ... ~ leva -
,,. aQometlt 8'VT&k dUrIGaOnde 

.. ılldıcıt .aıutme tr.cımıaıronımce )'al)l• 

(908'1) 518& 

Defter bastmlacak 
llrt Velclletmder.ı: 

ı Miti ye daireleri lhUyam iÇin 
!ıllıbıırtttrtleeelr 1HIO adet cl:ftetin bas· 

teref.i. kapalı uıf aauli:rle eluilt
konulmuştur. • 

'9 - Muhammen bukt teretl ff062 
eD1 ınruttv. 

- Muvakkat teminatı 19158 lira 
tUuttur. 

6 ş.rtaamal 1 Ura IO kurut 
..ı•Wııde leYUım Ye kıfmetli er 

a6clarlQtnde11; latanbOI'da Dol
llall:re llnaln Matbua 

.-• .-n memurlaiunclu verilir 
,fi - Bkailtmea '6 ıı. HS çartamba 

IUt H .otuclıt llallJ'e Veklletı 
!ıMlldlln, ye Kıymetli Bnak Mldllrlü

orltt•feldril ebiltme komt.tyo. 
y pıkcaktU'. 

ilıililllletbl ~4.90 ll•DIMalı karıunun 
e ~ aıaddelerlnde yazılı bel· 
mVTaklrat teminat makbuzu ıoe. 

blDlta kefalet mektublyle birlikte 
uın tarifati cl&ireainde koaüayo· 
JD6,.aa&tlan. 

(9088) 1181 

Cetvel bastırılacak 
Xan- Vell&letlaclen : 
ı - •&UJr• daireleri ihtly.acı 1-
ı~ top -bir t&ratfı, 2900 top '
taraflı ~tbaa kAltdı Clserine 

c&l a. 626 000 adet cetv9' 
Maltı Ucreıi kıapalı urt um

• eımilt'Jne)'e koaulmuttur. 
2 - lluhaJ:QJiM bUkı Ocred 
Ur.,ıır 

~~•aldcat teminatı 518 lira 

- ~eııt levamn ve ıay. 
ıWra1r 11lf14ftr'lQUnden, taun. 

'~ l>olmabaJlo .. de Maliye ıı:v. 
Xat'blla A.mban Memurhıtun
vetfllr 

bı - IJkllltmeld f. ıı. 942 oar • 
dol aaat tt otuzda JfaHye 

4ltl ı.,.ınm ve kıymetli ev. 
ndkltlr'ltllllnııle mDt ... k1dl ek

lromi8Tonunca yapılacakur 
•1r1uer1a 2490 numaralı ıra • 

2 ,,. 8 U.el maddelerinde 
Wseler ımrnldtat teminat 

~-... -~.,,. banka kefalet mek-
elrlilıte IWaunun tarlfan 

ellDcl4' .,mfsYoe& mQracaatı..n 
ttott> mtT 

Aabra Vllili_. 

942 Çll.l'l8mba atlnQ 1&&t 1 de yapılacak· 
a.ar. Beller J<IJa.ıana dört kuru4 ti)'at tatı· 
ınııı dlmlttlr. Uk temiıı&tı 1200 Uradır. 
lat.eıcl!krlon bildlrYıell vaıkitte 1&&t 16 :ra 
ıca.da.r tekW ve teminat melctuplannı 

makbuz lcarlıhtmda I>b'ubakır Ae. Al 
Ko il&. Venne&eri. 

(8068) 15116 

Kuru ot ve saman 
alınacak 

8amMın sa.. .u. Ko. dllın: 
....... dlll ve mJktarlen :raııiı iki 

kalem :rem mlıdd•l ka&l&lı zarfla eıkeılll· 
me.ve koDWnıultur. Muhammen oedeıl· 

lerb'le muvakkat tanınatıan ve ihale 
ırün ve su.Uerl aiatıda hlZ&lannda :va· 
zılnuttır. l&rlnameet komıa~ncladır 

Ta.llt>lerfı\ ka.nua1 v.ırkalart1'1e bfrMkte 
komllıYonuanıza ınuracaatlan tha1edtll 
tıtr Mat evvel tek!lf mstuplartyle te
mlnat makbuzJarmı koıın»7one vennıı 

bukmacakl&rdır. 

CiMi: ba}Val1 ıcuru ot. mtıctan sqo.ooo 
kNo. MUlı. Ft. 98.000 ltra, M. temlnatı 
noG *'8, llıalemn t&rJhl 4-U-942 l&ll· 

ti 10 
Cimi tel tıaı,.ıı aman. mlktan 600 

bin kUo. Muti Fi 80000 ı.tıra. M temkıatı 
4300 l!lra, lıhalenin t.arMıl 4.ll-942 ... 

at ıı. 
(9088) Sll'f 

Et almacak 
Tl'&brzon .... Sa. Al. Ko. elan: 
Kapalı arf ..-ıe 10 ton ıntır eıu 

ekılLMmen .kıoGUllDU•tur· Mutıammea 
bedeli 3&.000 lira Uk lSlılınatı 2628 Ura· 
dır. Eva.t lcolordwıon bQtün sanmon· 
lanndıa vardır. Ekailtme 6-11·&62 cuma 
a1in(l aat 10 dadır ı.tekıuerin belli atin 
ve 1&&tte ımnı.ınun 32. mllA1d9Mıe ıröre 
hazu117&caklan teklif mektı.ıpknnı ek· 
ılltme 11&&\Jrlden bir aaat evvel Sa. Al 
Ko. ft'& te'Vtll etmeıert. 

(9070) 8118 

Buğday kırması almacak 
Ba1*eıllr Sa. Al. Ko. elan: 
Bdler ~ 2 Jııurut 2 -.ntmı n

,..ı t8bmln edüeD bkl ton DUtda:r lDr • 
maıtı ~ ad mlllb'Je l!Ull'Upe:re 
ıronu:ımuetur. DmOt.m.a •ıı-942 l&lı 
ırünü aaat 16 da Behk...ır Sa. Al Ko .. 1a 
:vapılacalııbr. Muvaldcat temlınau 1650 
liradır. Evlat vıl -.rtıa.rı her ııiln B&l.ı· 
keetr sa. Al Ko. da ANcara. ı.tanbul 
Lv. lmlrltlder1 Sa Al Koda JÖMUebWr. 
T&Jılplerln muvMlrat temlm.tlarb'le tetr
lff ınektllplanıU ve kanUtıl vedr&lal"W. 
ıe benıber ıtıaıe 1U.tindell br ıaat flV· 

veıme kadar ~ m'*abllıl komll -
,_ vermeılıel1. Saat ıa t.-ı llOlll'B mek· 
tUıl>' kabul edllmelı. 

<8071> sııe 

Kavurma almacak 
Adapaıan SL Al. Kom.dan : 
Cinai: Ko;vwı eti ıcavurma. m.Lkta· 

n 25.000 kilo, bedeli -65.000 lrira, mu
Te. 4875 lira, sUnQ 28-11·942 K. Z. 
-.at ıo. 

cın.t: Koyun eti k8VUrm&. mlkta· 
n: &000 kilo, Meleli 65.000 li.ra, Mu. 
Te-. 4875 ltra. sQntt 26-11-9'2 K. z. 
..ı 10. 

Cimi: Ko)'Wl eti kavurma. mikta· 
n: 25.000 kilo. bedeY. 65.000 1 ra, Mu 
Te. 48'15 Jtıi. ailnü 26-11-942 K. Z. 
saat 12. 

Kaı>aiı zarf uaullyle 3 parti koyup 
etinden kavurma satın abnacaktır. 
Tahmin edilen bedld behctr parti ~n 
65.000 liradır. MuYaıkkaıt tef"' lnatı 
beher partinin 4875 öıradı.r. thaleeı 
Adapazan aatııı alma Ko. da 26-11· 
942 cumş.rt.eei ııınıı aaat 10, 11, 12 
de yapılacaktır.~ beır aün 
komJqorıda ır6ıilİe"11J.r. Telcllf mek· 
tupJan 2490 sayılı artırma. eluıHtme, 
ve ihale kanununun 32 inci maddeel· 
ne söre tanzim edllerek ihale IMtl.n· 
den en geç Mr 1&&t evveline .kadar 
komisyona tevdi edllm1I olacaktır 
Bu ...ıten ;.mf seWn DıektUPltU' 
kabul edlleqaez. htekl.Yedn belli sün 
ve saatte buır bulunmalan veya 
sallhlyetll vekillerini J>ulundurma
ı.rı ve 2490 k-.ıunun 2,3 c1l madde
ııbıdeki eıvsafı haiz olmalarL 

<9072> 5130 
Et alınacak 

Çorla S.. S.. AL Ko. daıa : 
Kırklareli birlikleri IÇÜJ 20 COD IJ -

tat eci .un abmcakuı. lba1e 6-ll-942 
aW .... 1' re yapılacalnu M'l!valckaı 
cemimcı 1350 liradır. s.nmaıe • evsaf 
her sQo komisyonda a6riiJ.ebiUr. lmkli · 
ledn lüzumlu veaiJcalari)rlı ihale aünü 
plmeleri. (9127) •us 
Kış patatesi alınacak 

Konya h AL Kouı. elan 
Koa:va sanuzonundaki blrllklerin 

ihtiyacı Cin 5'.000 kilo IDt •tatesl 
kapalı :ııart usulll Ue ekailtmeye ko
nuli'nuttur. Evsaf ve fe?'&lt1 komia
YoDumıud& IM'\'O\lttur. ?halesi 1-11· 
942 cuma atıııt1 ...ı ıs da Ko. da 
yapılacaktır. lluııamnlm bedeli 
16200 Ura ve icabında alınacak "" 25 
fulul71e beraber Dk temtnMI 1518 
Ura '75 lw'Ullm\ ı.tekllleriD Uık te
minatlanıu vü.lt ve zamanı ile yatı
np 8-U-1M2 cuma aiJJlQ n.at 15 e 
üdar teklif mektuplanıu komisyon 
balkanlı...._ v•rmelert. <9135> 5203 

Patates alınacak 
Buta .. Aa. S.. Alına Xomiıyooıun. 

dan : 
tbfi;~ lçllı 'komfqonda 111ıtt11t e•· 

Nf Y• tu~tt-., ııypn owt1ı 8'1800 
kilo patetea -..ıı •rf ulUllyle er 
atımqe koe~uttı.ır. Blı:llltmeııt 
t -11....U p...ne.i shCl ıaat •ts da 
Buna'da Topbuede adı belat ukerı 
Sa. Al Komll1o1loada yapılacaktır. 
lluhalnmea bedeli QTO lira Ye mv· 
valrkat tankaaır lana Jlradır, ı.teid -
ItTt.ı muanen «inde ihak ••tiıaden 
bit saat eMeliH k.lldar temlnat mü
bun -nıfa baka mekaplarn1 han 
teklif mektapla1"111J koıall:vona •e1'111f'-
lerl. (Jt71) 086 

Od1uı Pltnaçak 
A& .,_ 1'llOILAL D clml: 
1800 ton oCle lfP-h l&tfla ...... 

2SO tondan a.eatı olmamadc 
ayn ihale edilebilir. 

(9239) 

Uıere a:rn 

Kuru ot alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko dan: 
Pazarlıltla 480 ton bal.)'alı kuru ot 

1atuı alınacaktır. Muhammeo bedel 48 
bm Ura oluP ilk tanı.nat 3600 llftdır. 

Şartıuıme ıcom,ljyonda ırörülebWr Puar· 
ııtı 11-11-942 çana.mba ırunu 1&&t to 
dadır. lstekllle!'lııı belli atin ve u.atte 
Tr&bJıon Sa Al Ko. na müracaatları 

(9335) 53156 

Pekmez alınacak 
Çorlu As. Pos. 1140 Sa. Al. Ko. dan: 
30 coo pekmez pazarlıklı sat(n alı • 

!lKlktır. thaıe 12-11-942 günü saat ıs 
te yapılacaktır. Muvakkat teminatı 3375 
liradır. Şerair her sün Ko. da görülebilir 
isteklilerin lüzumlu vesikalariyle ihale 
pnü gelmeleri. (93321 5359 

Pekmez alınacak 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko. dan ' 
İhtiyaç için Gelibolu'dı ambarı tes· 

lim p.rtiyle me'VZUıtlı 90.000 kilo pek • 
mez kapalı zarflı eksiltmeye konmuttur. 
Muhammen bedeli 90.000 lira, kati te · 
minau c;750 liradır Evsaf ve şartnamesi 
Merkez Sa. Al. Ko da aörülebilir. lhale
'i 10-11-942 cumartesi günü saat ll.\O 
da Ko dı yapılacaktır. TaliplHın ihale
si saatinden bir saat evveliDe kadar tek· 
lif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(9~~) c;361 

Kuru üzüm alınacak 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Kom.danı 
İhtiyaç çln Gelibolu dıaki ambarda 

tealım §artiyle mevzuatlı 833000 kilo • 
kuru Uzüm kapalı zarfla eksıltmeye 
konmuotur. :Muhammen bedeli 208121i 
lıra muvakkat teminatı 11656 lira 
25 kuruştur Evsaf ve eartııamesi 
Gelıbolu'da Kom.da ırörUlebilir İba. 
lesi 10-11-1942 cumartesi ırUnü sa 
11 de Kom.da yapılacaktır? Talip • 
lerın ihale saatinden bır saat evve
line kadar teklif mektuplarını ko • 
mı.yona vermiş olmalan lA.zımdır 

(9329) 5362 

Helva alınacak 

(91516) 15567 

Odun almacak 
ErzllrUm Aa. Sa. Al Ko. dan: 
İl\U)'aC ldrl 1200 ton çam odunu alı· 

Q&caktır. Tahmln bedeli 72000 lira olup 
kati temkıatı 10.800 Hra.cfır. Pazartıtı 
&-11-942 cuma atlni1 188.t 115.80 da :rapı. 
ıacaktır. Şartnameel her 9'.ln Ko. da ııö
rUlilr tııtacHlerlft beW atin ve ııaa.tte 

temmat.ı.arlYle Ko. na milracaaUan. 
(9517) 151568 

Odun alınacak 
Da vuıtpqa ita. Pos. 116'1 Sa. Al. Ko 

dan: 
1166 birl!ıklerl lht.1)-acımn temini ~ 

2490 9&Yllı kanunun 46 maddeslnlll M 
trıc:ruı mucttımce paıarhkla 800 ton o
dun mlltıayaa ed lecektir. Eksltme .UnU 
11·11·942 canamba ııilnil saat n.Sd da· 
dır tsteıklllerln mezt<Qr atl'llde temlrıat 

akçelerlYle blrl~e koml&Yona milraca-
atlan ilan olunur 

(9318l 5569 

Sığır eti alınacak 
Corlu Aa. Poe 1140 Sa. Al. Ko. dan· 
Lülebunıaz blrlldtlert ıçtın 20 ton 11tır 

<?U pazarlıklıa aatın aJ.macaıktır 1lıaletl 

16·11-942 aüflii saat 14 te yapılacaktır 
Mu\'aJ<kat teminatı 1350 lirad ır. Şart· 

name ve evsaf her ııiln Ko. da ııorüle· 

b 1T ıaıeıcwerın lüıumw vee1'<alar!Yle 
llıale guni.I ııelmelerl . 

(9519) 

Sığır eti alınacak 
Corlu AS. Pos. 1140 sa AL Ko. dan: 
Babaeekidekl blırUkler lcln 20 ton M• 

aır eU paza.rll'kla satın alınacaktır lha· 
ıeeı 16-11-942 ııUnü saat 1~ le yapılacak· 
tır. Muvakkat teminatı 1300 liradır. 

,arıname ve ev1111f her ııiln Ko. da ııö· 

rUleblıfu. tste«Uıleıiın lüzumlıu veeli<ala· 
rlyle ihale atini! ııelmeı.erı. 

(91520) 15571 

Deri tabaklattınlacak 
tzmiır Lv. ADW"Htı Sil. Al. Ko. dan: 
~ adetten ibaret 8687 kilo Sudan 

Gelibolu Merkez Sa. ı\I. Kuru. dan. malı tuzJ.a.nmıf ve lcunı.t.ı.ılmıa aıtır de

lhtıyaç ıç1n velıbolu'da aıııOdra ' rillll tş.bakla.t.tlİ'llllCa:kt.ır. Muamele ve 
teahııı ~rı.l le ıııevzuatlı 30Uuu ~ı.u ı.tıtı.IAk verırıııı hariç beher klloııuna 230 
ıabur helvası kapalı zarfla ek~ıllım:- kuru• ucret tahmin edl>lmlelll'. Kati te• 
)e konıdmu~tur. Muhammen tı • .ı ıntnat tefı:aıTÜl' edıect* bedeUJ'I yüzde 
70.000 lıra muvakkat tewınat~ • ı 4U 15 ldlr, Pazarlıtı müteakip aıınatutır. 
lıradır Evsaf ve ~artnanıesı velıbolu Paza.rhk 6_11•942 cuma atlnü saat 14 te 
Merkez :;a. Alma Kom. da gurulebı • •. , _,_ K .... ııa--ı.tlll' 
1. t 11 Kıılada aa ... n ...... a o . ... yap ..,.... . 
ır. haıesı 12. ıı. 942 pazartesi g • __ , .. , ö ek ....... lenn her 

nü saat 10 da Kom, da yapılacaktır. Derileri ......... ır nn -erı 
Talıplerln ihale ııaarinde~ bir saat ey· ırün Ko. na mUracaauan. 
veline kadar 24.90 ııayıh kanunu iste. (9521) 
dıti veuıkıe birlikte teklit mektupla. Odun alınacak 
rını komlııyona vermeleri. A p l166 s Al K dan· Da· 

(9820) 5366 s. oa. a. • o. . 
vulpaşa: 

Odun alınacak 1166 nı.n ihtiyacı ıoıa 19-10-942 ııU· 
J:rzurum Sa. Al. Ko. dıYı: 
ı - llOO ton mftl! odunu açık ekMlt

me wret.iYlıe münaıkala:ra konuJm~r. 
Tahmtm S2SOO Ura temmatı 2438 lira
dır Mtlnakaeaa 11-11-942 1&1ı auno •
at U te yapılacakbr. eart.ııamest her 
ırün Jro. da ırörUlür. tıttekWerln belli 
ırUll ve aaaıtte temlnatlarb1e bı.rııtkt.e lı:o 

na müraca&Uarı 
(9491) 15498 

Malzeme nakliyatı 
Gelibolu Merkez Satm Al. Kom. 

dan : 
OıfılYae k:1n Gel1ıbolu'da limana 

ıelecek veya Gelibolu limanından 
sevkedilecek on iki bin tO'.:ı miktarın
daki çubuk demir kere4Ste tomtuk 
balyalı ot ve. saman döküm en.ak 
mevzuatlı er zak ile odun kömür 'H 

aur bl:lctlmlıe qyanın Gelibolu ı.ıı.e • 
Jıeeelae selecek vapur veıra moıtörd«ı 

tebliye Yeya bu vesaite tahmil ve am
'barlarma ıra.dar nakliyesi paaarlıkle 
eksiltmeye kO'.:ımuştur. Muhtelif me
vada ıröre besap ecıııen vuau mu • 
hammen fiyat 82400 lira olup kati 
teminatı ~dOO liradır $artn"mesi Ge

Ubolu Merkez Sa alma komla)'onun · 
ıW görülebilir İhalesi 7. 11. H2 cu. 
martesi günü 111Rt 11 de merkez Sa. 
Al. Kom. da ~·apılacaktır. Taliplerin 
meıkıir gtr1 ve saatte kati teminat. 
larlyle 2490 11ayılı veaalkle müracaat. 
lan. (94.84.) IM8 

Patates alınacak 
tnecöl Al. POll 1988 Sa A.I. Ko. dan: 
lhU)'aç iclm 20.000 lcllıo patataı *• 

.ııım_.. konmuttur; Teka.ITUr edecek 
bedeal ~ :rilZde 15 t«mnat ala· 
nacaktır. Patateee Ut enaı ve l&l"llar 
lneıröl sa. AL Ko. da ırörülebül!'. Taliı>· 
la1n 6.11-942 aünU •at UI te 1neaöl Sa 
Al. Ko. da hazır tıuıuıımalan. 

(9012) 81164 

nü ekailtmeye konulan 800 ton odu· 
na verilen feyat orduca gali görUI· 
mllı oldutundan 2400 aayılı kanunun 
43. madde&l mucibince ikinci defa ek· 
alltmeye konulmuştur. Eksiltme &Ü • 
nü 6-11·1942 cuma günü saat. 11 de
dir. ı:..teklUerin mezkQr gUnde Kom. 
na müracaatlan ilin olunur. 

(9522> 5573 

Sığır eti .alınacak 
A& Pos. 1166 sa. Al. Ko. daıı: Da

vutı:>alla: 
1166 birliklerinin et l:htlyaıcJannı 

te.mln lcl:n 2490 sayılı kanunun 46 
maddesinin M fı.krasın.a gÖre pazar· 
!ıkla 70 ton sıjlır eti qıllbayaa edile· 
ceıktır. İhale günü 11-11-942 çarıtam· 
be. günü saat 11 dedir. İsteklHerin 
mezkQr günde teminat akçelerlyle 
birllkte komisyonumuza mllracaatla· 
n flAn olwıur. <9523> 5574 

Hizmetçi aranıyor 
Kavakbdere'de bir alman ail~ 

nezdinde sabahları llMt 7 den ona 
kadar çal11mak ii2ere mllmklln mer
tebe dil bilir bir tımnetçl aranıyor, 
AtatQı+t Bulvarı 135 Mensil A.part· 
!J\&111 15 Numaraya 9-10 anıeında 
nHlracaat... 2894 

..ıtıııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

§ Nesibe § - -- l= 5 Voa - modıevi : - -- Ş T E -i p E § 
• Sonbahar p.pka v e dikiş -
: mod~lteriııi yeniden teehlre : 
: baılamııtır.. : - -5 Her gün saat 14 - 18 5 
- -: Kbım Ö zalp C&ddeat : 
: Altunohık Sokelr : 
: B ehiç TQmer Ap. No. 2 : 

Kunı soğan alınacak ';11111111111111111111111111111111F 
Kan 41- sa. AL Kat dan: -.!1!!!!!!1!!!!1!!!!!!!1!!19!!!!1!!!!11!1191-11!!1!1111!11•!!!' il ma-.na sor. -..ıarııta lııoDlalıuı ,. c o • 

80tGIJINnl10tanlll 80t.cıelQM IMek11 ........ 911! ..... llJlll .... ll!ll .... ~ 
Çllınae4ıtJ,ndı •bQ mataı' M flllıı'uma 

ırön paUl1ıla korıuımu.tur. BJır kııo.ıı 

8:5 Jııunıl olUp tik ~tı ıaaO l!Ta4ır 
Evaat kolomu evu.fld&r PUU"lıtı ""11· 
~ canamba sUtıO. saat JJS t.e Kant& 
kc>m1aYOnucı bukındutu mah&lde Y&C>ıla· 
caık. ı.teıdlılerin m~r sUn ve aatt.e 
tem!l:ııatıarf.YJe Komlıı)'ona lflm91erl. 

(91518) -

Saman alınacak 
Ut* 41- SıJ.. AL Ko dan: 
U..ıctlid blırtllDJerln lbUV&cı tdn Jro. 

m-.ıncia mevcut rnaf ve 1&rtnalne9lne llJ'..... olaraJc. pazarlıkla 2490 l&)'1lı ka· 
nunun 46 maddeDım 2 fıkrutna sllre 
800 ıoa aemuı acele atın aıme~tır 

Puaı1ık S-11-942 -.at 11 t.e -· alma 
kıo. da nılllllaca1rtlt'. 

(951S) 

Odun alınacak 
~ Aa. POL 2UO la. AL Ko 

u L u & - 24. uncu nt - No. '1680 

!tııtl;vaz u.hibl 
Haaaıı Retlt TANKUT 

Netriyat ve Müeaseee MQdUrll 
NAŞtT ULUQ 

ULUS Basımevi ANKARA 

OllUL\T: Gazetemıze aönderilen her 
nevi yazılar netredllabı edilmesin se
ri verilme& ve kayboluaımdan dolayı 

hloblr mesulb'et kabul edllmez. 
F • 

Yeni Sinema 

Sebze alınacak 
KARMELITA 

EVLENiYOR 
a.neı.,r. 14.80 • 16.80 - ı&80 - 21. 

12.15 t.e lııaa maUDMI 
OOlm. ımLAlt PAll211'e 

~-

Devlet Demiryollan 

Kiremit almacak 
Devlet oemı.r:roııarı Eeılct.ıenr satın 

Alma KomllıYonundan: 
Muhammen bedeli 21000 Ylmtl bir bin 

ıın olan 100000 adet ManılI:ra tipi kl!re
mtt ııe :5000 adet Manıl1Ya Upl mahya 
kJremldı 12·11·942 perşembe aunü ııa&t 

15 te kapalı Z4rf ueuUyle Eskltehlr ı. • 
letmAı mlldıürlütü bin.asında toplana:ı 

k0ml8Yon tanııından satın alınacıı.1'Lır. 
Muvakkat temına.tı 1575 lµ-a oıuıı ,;c. 

t.eklll«1n kanumm ~ ettltl belıreı.e

rbfl teımtıeı unı ~ as.at 14 e ka· 
dar komıs:von reıııııttne vermeleri lltn 
olunur 

Şart.name9l, Ankara. Ha:vd&l'Pata ve 
Strkecl idare veznelerl7lıe F.akleehlr ıta • 
tın alma JromJa,yonund&n panuıız alına· 

bmr S9 

Çam kalas ve azman 
alınacak 

Devlet Demıryolları U. Md. den 
Çankın ısıasyonunda rampada tcs· ı 

lim şartiyle muhtelif ebatta 2ıi0 M3. 
çanı kalas vf' azman kapalı zarf usu. 
liyle satı•1 alınacaktır. Muhammen be
deli (:lö,000) yirmi beş bin ve mu • 
vakkat tenıınatı ( 1815) bin sekiz yü:ı: 
yetmiş beş liradır. Eksiltme 11 ııonteş.. 
rın 1942 larihiole rastlı,an çarşamba 
gunu saat 16 da Ankara lsrasyonnu•:ı. 
d~ :l incı işletme bhıısında toplana • 
rak komisyonda yapılacaktır. Bu lşe 
girmek ısrıy.:nlerin kanır1 ve şartna
menın tayi·1 ettiği ve~aik ile muvak. 
kat ıeminat ve tekliflerini havi zarf. 
larını ta~ ı·ı edilen ihale saatınclen bır 
saat evveline kıtdar komisyon reislıfi. 
ne verıuelerı liu<ıındır. Şarınarıı~ ve 
mukavelf' projeleri komiısy<Pıdan l' ı ra. 
ıııı alınabilir. (9J10) 6827 

Vaketa alınacak 
Devlet Demtryollan Haydarpaea sa 

Al Ko. dan: 
Mubammm t>edel! (21000 > :rlrmJ oır 

Din ılra olan 3000 üç bll! Kıı dana de
rlııl ıvaketaı ııı lklncltetrln 1942> çar
ıamba aünll saat 115 30> on oeı oucuk· 
ta Hayd11rpa11&da ııar binası dahlllnd kl 
komisyon tarafından kapalı zarf uaull:r· 
le ıatın ahn•caktır. 

Bu ite ıılrmek latlyenlerln 1157151 blın 

bet Yilı :ret.mit bet Uralık muvakkat te· 
mlnat. kanunun tayin ettıtı veelkalar • 
la tekllfierlnl muhtev! zarnannı aynı 

ııiln saat 114.301 on dört otuza kadar 
komisyon relsllt!ne vennelerl IAzımdır 

Bu ıae alt eartnameler komlayondan 
para.ııız olRrRk ılatıtılmaktadır 

192601 5328 

Memur alınacak 
1Jev.ıeı .LJcı.UujUUd.Cl VWLUü ..k&UUU..i• 

.,y.".&J.U.Cil ' 

.ı. - uıı:vu:ı Uewıryuuarı ••Lll.a.)'uu 

aıuıtlnQlıL u..uıuauı euuıııe& ı.ı:.ı. .. u; 111u-
11auaKa ue urta uıeK•e,ı.ı we.ı.uu,aruı • 
uıuı ıııu·eıtet weıııur m&w:.ı.euı ı&•ıuu 

Cı&1'llr. 

ll .Mu .. abakaWı kazauıı&ıa aıı hra 
ucret veruc:ceı.ur. ı 

8 - )lu.,auaKa IWUhanı l... 11, ' 
11-lı:l CUWULHI 15uııu ..aat 1-lı ıc: lid)'• 1 

darva~a, Ankara, öa.lı1'eı;u, lı.ay•t:rı. . 
.~aıaLya, A<laua, Afyon, l:&wu, ::tıı • 
kecı, .t;uuruw ve Eskı§ehtr ıfleLwı: 
merkezıerınde Sıvaıı cer ateıyeııın<le 

yapılacaktır. Mılracaatlar bu ltletuıe
ler ve atelye uıudürlüğü ve ıstaıyou 
şefliklerınce kabul olunur. 

• - Mu,abakaya ışnrak şartları 
şunlardır: 

4~ ~ .. il hl i ! I! t-< i ,_ 1 Ş.,. ~,._ N 1 

İkramiye ikramiye İkramiye 
Adedi Miktarı Tutan 

Lir8 Lira 
1 20.000 20.000 
2 10 000 20.000 
4 15.000 20.000 

20 2.000 40'.'aoo 
40 1.000 40 000 
80 500 40000 

400 100 40.000 
400 GO 20.000 

2.000 20 40.000 
4.000 10 40.000 

80 000 1. 2 160 000 
86.9'7 -{ Yekillı )-... '80.088 

Taın Bilet 2 Lira 
Yanm Bilet 1 Lira 

Yüz Bilette 21, 74 Bilet 
kazanacaktır. 

Haaılltın yüzde 60 ı 
İkramiyedir. 

Mülga i'aıe teıkllalında aııkla 
kalan mamurların nazarı dikkatine 
Ticaret Vekôletinden : 

Maaşlı memuri)enen ııakJen ve yahut ma&flı memuriyetten isdfulı. ~ 
sonra açıktan mülıta iaşe ftşlnlluna geçmiı ve tetkilltm İlJlllll dolaflllyM &eti 
kalmış olan memurlıınn, haklarında 26'8 Sl)'llı kanun bükümleri aereifnce m~ııq.e. 
ıi' yai'Jlabi lm'°" uzere, bugünkü ikanıetph adreslerini açık olarak bıt baha içiade 
\.' eklletimiz 7,ari•leri ve 1 evazim Müdürlüiüne yazı ile bddirmeleri illrı ~ 

. 

Hurda eşya satlşı 
Ulus müessesesi müdürlOğünden : 

Müessesemiz hurda ambarındaki oluklu çinko. 
:;inko hurdası, klişe çinkosu parçalan, muhtelif 
tahta ve demir parçalan ve ambalaj kağıtlan a
çık arttırma suretiyle satıl,acaktır. Açık ~ 
ya girmek istiyenlerin 4 i İkinciteşrin / 1943 Çar
şamba günü saat on buçuğa kadar U L U S 
vemesine ( 50 ) liralık depozitA y~ Ji· 
zımdrr. Açık arttırma o gun saat ( 1 ı ) at: ~ -
nılacaktxr. 

l - Türk ollna. 

ıııa9m~. Ecnebi bır kimse ile evli ol. Fe11 memuru ve Silrveyan a1ılll<lk 
8 - 18 yaşıaı bitirmiş ve 80 u seç 

oıemiş olmak (80 yaş dahil) . 

.. - Aakerlığini yapoıış veya as • Toprı'· Mahsulleri Ofisi Umum Müdürl1•11t1en : kerlttına yavnıasıaa en as bir ııene P\ P 
ıaman kalmJŞ olmak {emııalleri sılltı •• t 
altında bulunan veya celbe ta~ı o. Konya civariyle Eakitehir bavaliaincl9ki in .. at ı .. esinaia.t. 
luılardan tahııili veya sıhhi ıebepler- ı kontrol ve pntive tefi olarak kullanılmak iaete 8 fen ......... 
le erteıı •meye bırakılanlar iştirak ru ile 16 aürveyan almacakbr. 
edemezler). Taliplerin afatıda yazılı evrakı müabiteleriyle birlikte Ofi. 

a - Aıkerliilnl yapmış Ye ihtiyata aimiz Teknik Büro Reialitine müracaatlan-
!:U°!!a 

0:~~: :ı~!c::~~ede kaaa • 1 - Niifu hüviyet cizdaaı, 2 - Şehadetname. "Ya W. 
ı - İdare doktprlan tarafından dikname, 3 - Doğruluk kajıdı, 4 - Hizmet YeMkaaı. S -

yapılaC'.ak muayenede &1hhl durumları Sıhhat raporu 6 - Askerlik v.-ikuı. 7 - Fotorraf. 1314 
demlryol işlerinde vazife ıönnete el-~-----------....... ------..... ----~~---. .... _ 
veri•li hıılonmak. 

ı Müracaat iRtldalanna bati• 
nııC'R it vesikalar şunlardır : 

NUfuıı ctbdıtnr, diploma Ye;vıı ta .. 
dlkname, aı1kerllk •esikası ve a ker • 
tik yoklAmaları. ımlisten tuı'llkl\ i'ri 
hal kA~dı. çİ('"lr aşısı kAı"tıdt .• evlı ı. 
se• evl"nmf' rttıııdıını, altı adet vesika· 
lık fotnırraf 

fi - Tlaha fııııla mal1\rrı11t ıı1malc 
iAtlvenlerln lşletrn" mlldllt'lflklft"tnt 
veva lırta~v•m ffflikll'lrinf' mUrııcAıt 
,.tmf'llill,.ln • 

T - t~tldAlar f'D ınn f'l fl A4t 
ırUnft Hatif 19 "" kac!Ar lcAhı 1 nlıınıır. 

(Q90 •• , ~Q~~ 

Sayın mü"8rflerlmize 
Sönm0t tarın IC6mllrQ "Z.80 ini 

nıa ıcııosu. sotukkufu'da A.nkara 
Puan· HUDAt 8ANt Tel: ımo 

28SO 

Kirahk ve satılık 
Uç kat 21 odalı konforlu beton bl· 

na top~ kiralık ve saıtılıılr. Sökmen 
Emllk Itleıi. Y enl SiMma llsttı 
Tel: 2303 • 2434 2890 

is arıyor 
Almanca ve Tö ce bi ftl e 

daktllo, di.klş. biçki, f!N e 
de ttıtieM sahibi ecne ba
ymı il aramaktadır. Poata Ku 
tU8U 126 :va yazı ~ müracaet 

10 

Park Sineması 
Bua111I bu cece en DQıyQ!r ma~• 

nı. mmıertınJın MVlmU lcahrama· 
111 WARLo\CE BEERY tarat.ından 

3"U'ltSJaıı mUP.Zzam " mötNıt 

l&l'lfteJerle dolu l>OYU1c oiı' tum 

KARABULUT 

Gayri menkul satıp 
tatanbul eeıecHYeıımcaerı • 

Tahmin bedeU lik lutname ve 
beher m&tresl minatı saire bede\s 

100.00 5712,50 4 46 
100,00 5712,50 4 46 
100,00 5362,50 4 11 
100.00 5362.;56 4.ll 
100.00 5362,sa u1 
100 00 5362,50 • 11 
100 00 4640,00 3,39 
100.00 4605,00 3,36 
100.00 5257,50 4 00 
100.00 5250,oo 4.00 
100 00 5275,00 4,00 
100 00 5275.00 4 00 
100,00 5246 00 3 99 
100,00 5187,9) 3M 
100 00 5257.50 4 00 
100 00 5257 4 00 
ıoo.oo 3850 a so 

T'akalmde ~uriyet caddesfııde .. 
r arsuından mQfrez 
talıalı arsalar 

Parsa flio. Metre murabbM 
1 892,!() 
3 $9250 
' 82250 
5 82250 
1 822 
7 82250 
8 61 
9 61 

10 80 
11 80000 
12 "°500 
13 .805 00 
14 '198,00 
15 18750 
11 801.50 

~ u 
Tahmlll bed6llert Ue He teminat rnlktarlan ve maahat aaıt:vrıert ~ 

>aztb TaJcalmdek1 meıarıııı anuından mtıtNz ld U& on eeldz pa1JCll No 1' UT) 
parea a!'M .en.ıu veçhlle tıınalar hlla eıUJmek oa.... 1rapa1t rart uaulb1e &l'Ullı. 
ma:ra konuımııttur thalwt 9 11. ık2 pazarteel auna A&t (111) te ı.tantıaı Bele
d yeet Daimi Enctımeoı Od&aında 111.P lacakhr. 

Bu analara alt l&rt:ıı&me. proJtı ve aa r e~ Y\lıkanda blıla-- ... ,..._ 
bedeller tlurlMen Heap tsıerı MU rllltundt'I\ alıııauıııtıl' 

Şeraiti • 'irenmek 'tl:rtnler her riıı Be ed1Y9 tJllMı\!_,.... mMfbnat 
alablllrler. Tallpler1n ilk temındt malCINa veya kaJtmten 11mta 

zun ırelen dJter veslkalarlyle 2490 No ki kan "91 ...... 1ıazu1ı. 
:racakıan teJqlt mektuplarını ll'ıale aumı aat • lAlbar Da.tmt EncUmme 
venneJerl IAzundır. ~) 32 

Satılık ev aramyor 
Bahçeli eıvlerdea B-4 tiPJındetıııl, e

vin utmak lstiyerı~rin Tel: J2'tl 
No. 1'e. müracaatıan. 13 

Sus SU.enaôsında 
Bu "8C8 20.3'Q dall llıllıuen 

!'4ılMllırııJn en etlıeıilııWkıl w aı kah· 
caball komedlll. Frank X<ırsaa ve 

BJIJıle BuJke'ntııı Y&l"Mıtlllhd 

PERiLi EV 
14·18·18·...........-

Satıhk 
'Yenl.şehlrlıı mu._ nrincle *9 

katlı beler odalı bina ehven& satıhk: 
Yeni Sinema ~tı S6lmlea l:nd6k 
İllerl: Tel: 2303 at 


