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İstanbul piyasasmda 
fiyatlar düımeğe baıladı Ankara' da kuruldu lManbul, 7 (Tele!onla) - ?.Wlt ~fi· 

mlıtln BUytik Mtllet lec115tntn al-t lnl'J 

~Testnln lctfma yılını açarken Irat bu· 
yurdukları tarihi nutkun teslrleı1 ptya. 

•da ırörülmete t>aolamı&tır. Bazı tıcn· 
~a.neler tıyat t'Usünnflkte, bazılnn da 
kararlar tein hazırlanmaktadırlar 

- . . . . . • . . ·...,.·-~<#·'"«:. ,_ •.. ~ 

Maarif 
yurttaşları 

Vekil i Hasan-Al i Yücel 
Enstitüye yardıma çağırıyor Manl!aturacılar vılAyet idare hcYe· 

tine müracaat etmt~ \·e Milli ~tın nut• 
kundan mUlhem olarak ellerinden !:ele· 
cek her tUrUl !~kflrlıtı yapmata. va· 
tandaıın m~taatlnl ııerektl"'n her tUr· 
1(1 >-ardım ve tedakflrlıtı ı:ös•ermf'k I· 
c1n talimat beklemekte olduklarını bil· 
dtrmblerdlr 

Tuı-k lnkıU.p Tuihi Erutirüsu İlmi 
Danı$1na \ e Yöneıim Kurulu Ensıiıu~u 
ile il.ı;ılı kanunun 1 ünc'Ü maddesine ~i,. 
re ilk ıoplanusını, Ankara Dil 'e 1 a· 
rih • Coğrafya Fakulıe•inde, Maarif \'e
li!i Ha!>an • Ali Yücel'in ba~kanlıj\ında 
)'apmı~tır. Ru toplantıda Tıırih Kurumu 
adına Hikmet Ba)'ur, Dil Kurumu adı
na ibrahim Necmi Dilmen, Cumhurİ) eı 
Halk PaMisi mumc.-ili olarak Çoruh 
S:ı)lavı Ali Rıza Frem, Maıırif Veldlliiii 
müme5,İli olanık inor •a> l:ıvı C°C"deı 
Kerim lncedayı, Kar• •P)lavı c~\at nur 
sunoğlu, hıanbul'da 1 urk fnkıliir Tarı· 
hi Profesörleri Yıımz Ahadan, Ômeı 
llıtfi Barkan, Hıfzı Veldeı. Doçffit C 
mal Tukin ile Ankara'da lnkıliir ıari!-
Profe,orü l'nver Zi)ıı Karni. l)o{enı Si 
na.\İ Alıundni::. Doçent f"Nhİ relikhaş hu 
hınmu1lardır, Maarif Vekillii:ini ıem•İ' 
eden UHler<kn lrmir <aylın• Mnhm ı 
F.!<at 'BmJrnrı İ("timıı<la hulunamamı~ıır. 

Maarif Vekili rruıiıunıin kurulma • 
Slnı ir:abfoıtiren ~eh!!f>lcri ımlaıııktan ..on• 
ra İlmt Danı$mll \•e Ye.netim Kurulu • 
nun, Fmıiıünün ı:eli•m~inde Ü7erinc dü· 
$e'1 önemli rolü belirımis: teşkilat ve 
Çtlı~ıya dair harırlıı.na.n proş:ram ''e 1 
tıllnların incelenıne•İne ba lnnml'ttr. 

İstihlak 
kooperatifleri 

Kemal TUR A N 
Bugünkü Ulus sütunlarında okuna 

cak bır Adana telı;rafı Hll)eıtc hi.r Me
mıırlar J5ıihlik Koopcmıifınin kurul • 
dul;unu haber \crİ)"Or. Bunun memleket· 
~ }"CDİ \C tek bir teşebbüs olmadığını, 

daha c·n-cl tchrimi2dc 'c birkaç vili · 
)'l!tte kunılıuı ısıihlik koo~atiflerinln 1 
muhitlerine faydalı bir ıekilde çalıştığı· 
m luurlanz. Adana td.ı;mfı, koopuaııf 
düsunU,iınun dC'\ am lı lığmı ' e )11.} ı ima 
istidadım belimi inden haber uzerinde 
durulmuştur. Gerçekten harp yılları iler· 
ledikçe memlckeııc yumaşlar ~e bilhas· 
sa sabit gelırlilerin ba~ın<la olan memur· 
lar )'C! yer kooperatifler kurmıra çalışı· 
)lorlar, mu\affıı:k da olu)'Orlar. Ankara· 
da geçen kış kurulıın buyuk ~eme koo· 
ı>eratifi, ba~arı vade<.len geniş hir aıl!&ka 
ile ka~ılandı. DeYlet merkt'7.in<le yıllar· 
d:ınbcri birkaç şubcsi)"le çalışan Memur
lar Kooperatifine gelince müe sese. bu 
sıkıntılı .ı;ünlerde )"alnız ortaklımnıı. dt· 
iil Ankara ha!kıoa da fa)"dalı olmakta • 
du. Vili)"t"t, baz.ı maddelerin dağıtımın· 
da kooperatifin te<:riibeli kadrosundan 
iıltif~de edi)or. 

İsıihllk kooperatiflerinin, bugüııurı 
bir U.~ti haliı\de benim)Cnilmcsi de 
memnunluk 'cricidir. Aziz ~imiz.in de· 
dikleri .ı;ı"bi: "Şuursuz bir ticaret havası, 
haldı scbc-pleri .,an bir rahalılık bugun 
vatanımızı ıstınıp içinde bulunduru • 
yor" (*), 8u ı tırahı azaltmak için Bü • 
)'Ük Millet Medisi ve Huküımet birçok 
Çıtttltt bulacaklar ve taıtıikına geçecek· 
le-rdir. An<'ıtk pahnlılılda mücadelede mu· 
vaffak olmanın bürük şartım Jlene Şe
fim.iz, "ccmi)•etin )'an.lunı" şeklinde ifa· 
de eııilcr. fstilıllk kooperatiflerinin sa • 
yılıırının ~e çalışma knbiliyetlerinin aM· 
tınlması da bu )'ardım direktifi içindedir. 
Gerrektcn koopcraıifler • mr yandan tor
htluğun kazandırdığı bilı::i Ye seM11ll) c 
ltuvvetiyle, bir )11.ndan da Hiıkümttin bu 
sırada bö)le teşekküllere verdiği hizmet· 
ferle muhitlerinde ~mi müıılküo ol • 
dufu kadar uruzlatabilirler. 

Kooperatlfı;iHk C. H. P. programın· 
d .. bir "ana rremip" olarak vasıflandı • 
nhnıJUr. 'Rll)lecc kredi ve satış koopera· 
rifleri ~letı;c milli ekonominin mühim 
bir u11sunı ~ayılmış 'e ayrı kanunlarla 
bu teşekküllerin kurulu, \e işleyi~i tan • 
tlm edilmİ$ıir. Pıırıi !lroıuamı " koopern· 
tifçiliğin fa)odalı ı:;ikülen diğl"r uıih~aı 
~ isıihllk kmmlıırına da ehcaınıİ)•eı" 
verilme ini ıasrih etmişti (4'*), Gerçek· 
ten sayı ı ar olmakla berah<"r i .. ıihsal H· 

fa istihUk için kurulmu olan koopera • 
rifler de kendilerine verilen ehenımİ>·eıin 
hir eseri halinde her zaman !~yık olduk· 
ları yardımı görmüşlerdir. Yapı koope· 
ratiflerinin Ankara'ya iki )'COİ mahalle 
kru.ndımıası, Ankara Memurlnr Koore
ratifinin buırun şehir iı;in fa)'dalı bir 
müenese olarak çıılışma'ı bö)IC bir 
pren,i!lin tıtbikı) le mümkun olmu$tur. 

istihlak \•e istih~aı koorerıııiflerinin 
~sünün bir unıreti halinde kurulma~• · 
nın da memnunluk verici olduğunu W>·· 
!erken bu tetckkıillerin her uman iı;in 
faydalı olan ma.hi)etini belirtme1' iste • 
mhtik Gerı;cktrn ha)ıııları d~ıımlı bir 
isıih<ı\I ve İ•tihtak hıımle'i içinde p:tçeıı 
İn.~nl~rın bir amra ~t'lerrk hu İ•tİh•;ıl 
vevıı i ;.'hlAki en İ) i ve en fard~lı bir 
$ckiM .. \ıtf'malnrı her unıan rerindıo 
olnn hir i•tlr ,\ncnk hö\·le hir torılulu • 
~ v:ırıorın calutırmPk her 7~m3n kol~' 
nlmnrlıl'ın..ı~" hil\.ı2••a İ•tih•al ~e htih 
I'\!.. lır>n,.. ... ~.;ıı ... ; rl~imn '1ÜÇ bir is ':ı 
vılmı~rır fi 1 .......... , .. ne "'""''"""ıimi?d• 
İ!tihsal W' i .. •l,1'\c i~;,.. hih .. ;\. t9•trn1,.~t· 

(Snnu 4 ü..... •'.lrfada) 

(* ) Sa111,ırin 1941 nuıb. 
C*•> <'..H.P. /lf'ocrızmı: M.ulM 10. 

Maarif Vekilimiz 
B . Hasan - Ali Yücel 
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Maarif Vekilimizin 

• beyannamesi 
Büyük Milletimize 

Aziz \'urııa~larım, 
Bü>iik Milli Şefimizin s~ yıl Bü· 

>İik Millet Meclisini a\IŞ nutııklarında· 
ki İşaret \e irşatla~ı üzerine 4204 numa· 
ralı kanunla kurulan 'ru& inkılap 
Tarihi Ensıiıüsü ilmi l)anı~a 'e Yö • 
netim Kurulu çalı~alıırınıı baılan11~ur. 
F~,jz inkıliroımı:ıı incele1n.k, onun öne· 
mini )'Urdun içinde "' dı5ındıı. tanıtarak 
ehedill"~tirmek amacını güden 1 nsıitu, 
'1ldk,adını ,ı,rerçel..le ıirmck uztre hir idi· 
tuı>hane, bir miize, bir arşiv kurmııı ı ilk 
i><:lev saymı$t•r. Bu müe5•eselerôe inkı • 
l"ıbımızla il~ili kendi ~erçeklerimizi &\· 

dınlatacak, milli başarılnrımm belirte· 
cek her türlü kiıap, bel~e. C,)'ll torlana· 
cak ,.e vacandaşlara açık hulundunıucnk· 
ur. 

lu, olarak enstitünün iı; ııılimatna 
(Sonu 4 üncü sa) fada) 

Bü\'Ük Millet fedi imiz, inkılap Ta· · ı . < <\nn•ı 2 {nrl ~n darla ' 
111111111111111111111111111111111111 

Sovycl M!lılnıan Komitesi Reisi 

M. Stalin 

Stalin'in nutku 
Sovvyet Müdafım Komitesi Reisi 

M . Salm'ın ihtilUln 25 incı yıldönU
mü mUnaS<'bctiyle sövledit:'i nutkun 
bir hülAsasmı dünkil sayunı,zda neş • 
retmiştik. Anadolu Ajansı dünkü btil
tenlerinde bu nutkun tam metnini 
vermeye baı,lamısır. Uk kısım buı=\ın 
üçüncü sayfadadır. 

Bulgaristan' da 

tetılike işaretleri 

Sofya, 7 a.a. - Bulgarhtan'ın bazı 
merkezlerinde 6 • 7 sontesrin ı:~i ıeh· 
like iıareıi Yerilmiıtir. Milli)etİ meçhul 
uçaklar Bulgaristan üstunde uçmuılar · 
dtt. 

M. Wendell Wilkie 

bu harbin · 
Şimal Afrika ve 

Türkiyenin etrafında 

bi eceğine kani 
Nevyork, 7 n.n. - M. Wendell 

W ilkle. burada ıöyledlI:i b~ nutuk· 
ta elem ştır kı: 

Şımnl Afrika ve Tilrktye'nln etra· 
fındak <;l!Vre harb mlzl kazanncnf:ı • 
mız veya kııybedcccğimlz yer ola • 
eaktır. 

Intlbnım şudur ki, Turki')·e. hu 
memll'ketı bilhassa dof:unun fethin· 
de ana ~·ol olarak kullanmak lstlye
cek bir mlitecaviz iç-in <;ok korkun( 
bir mesele l('Şkll elm('-ktC(Ur. 

Adana'da memurlar 

kooperatifi kuruldu 
Adana, 7 a.a. - Bugün Adana'da 

bir memurlar lstihl&.k kooperatifi 
teşkil edilmiş ve milessls sıfa.tlyle 
vali kooperırUfln ttatOs!inQ imzala • 
mıştır. Kooperatl!Jn gayesi Ad :na'· 
dald memurlara ucuz Jnda maddeleri 
temin etmektir. 

İki Valimiz 

takdir edildi 
Ankara, 7 a.a. - Devlet hububat 

hisselerini yüzde yUz mhsil eden 
Çanakkale Villsi Fehmi Ural ile İz
mir VAlisl Sabri Öney Dahiliye Ve
kAletince takdir edilmişlerdir. 

SİMA L AFRİKA 'DA 

İngilizler 
400 top 350 tank 
binlerce taşıt ve 

20.000 

Mihver 
inkar edilemiyen 
kayıplara rağmen 

muharebe 

Dr. Lfıtfi Kırdar iaşe 
tedbirlerini anlatıyor 

tstanbul, 7 (Telefonla) - \'Ali ve 
Beledb'e Re ı Dr. LQttl Kırdar ldır1 • 
mızın la&e işleri hakkında beyanatta 
bulunarak lokantalarda Planete bulun· 
durulmamaEının knnt.rolU kolaYlııs1ır • 
dıtmı, tabldot U$Ul0nün >-emek ftyat • \ 

Meclis R eisi. ve Vekillerimiz 1stik18.I Marşını dinliyorlar 

Dün Harp Akademisinde yapılan bir törenle 
(Sonu 4 üncü ayfada) 

Sanh Türk Ordusuna 
7 kurmay daha kahldl 

Akademi Komutanı Korgeneral Ali Fuat Erden 

değerli hitabesini şu cümle ile bitirdi : 

'' ... Milli ~elimiz Yüce Baıbuğumuz 
Akademi Komutanı Korı;tencnı.I 

Ali Fuat Erden 
nutuk söylerken 

İsmet İnönü'nün iyi kurmaylar1 olmanızı dilerim ,, 
Türk ordusuna Jta:hra.ma.ıbar ı>U· ı ıtllTtWndan bily{lk yetlştlrlcflerlnin 

baylar yet$! ren. b gi ve vazife eh· b r son dem glb! c n kulağiyle d!n· 
Ilı.kının şerefli kaynaf:t Kara, IJeniz len n bu nutku ırl!tunlıınmıza aynen 
\e Hnva Hal'.P Akademiler nden ve koyuyoruz. 
Yük~k L<>vazım Okulundan bu yıl Ak d · 
tıkan gene suhnylanmız.a dıplonu a cmı Komutanı 
verme törenı dlin saat 16 da Harp Korgeneral Ali Fuat 
Akl\df"m 'nde ) apılmışt.lr. E d , , d .. . h. • 

Duvo.rlannda Vama, Nıtbolu, Bel· r en ın cgerlı ltabesı 
grat ve Muhat sav~lannın )ağlı bo- "Bu yıl Kara Harp Akademı.stn-
ya re5imlerl asılı 'bulunan vakarlı den 5S sub y, Deniz Hnrıı Akademi· 
tören s. onunun ortasında bu yıl <:ı· Sinden 4 subıı.y, Ha.'\a Harp Akade
knn subaylarımız sıralanmış bulunu- mis ndcn 12 subay diploma aldılar. 
yordu. Bir tarafta Akadenı.lnln pro- Arkadıııslar, kurmay camiasına si· 
fet>Urle\"I diğer tarafta ordumuzun l· rbonıunuz. Kurmay camiası fertler
lerl gulenlerl hulunu)orlardı. den d ğll şnhsly tlerdcn mUrekkc-p-

Bıışta BU) ük Millet Meclisi Re i, tir. Bu camianın mümtaz \"B.sfı or • 
tcra Vekilleri Heyeti, Genelkurmay dunun lill hlzmetlne nc!sl.nl vakf t· 
Asbaşkanı ve dığer Or ve Kol"gem.•· mek ve bilyük ö}<:ilde fcrıu;aUe <;a -
raHenmlzlc> M ilet Vekilleri salona lışmaktır, 
ı:: ı nce törene b landı. 58 iorıt gö- Siz Harp Akad.,,m.s nde ü<: yıl çok 
ğüsten yükselen lsükltıl Ma~ndn.n şey ö.,rend nlz. Fakat Harp Akade
sonra Aka.demi Komutanı Korgene- mi nın 'aZıfesl yalnız bırtok asktrl 
rn.I Alı Fuat Erden, dirılomalan ver- bllgt oğretmek, tab ye ve st'Vkul~" 
m<'S nl B. Mustal• Abdillhalık Ren· tedrl etmek def: dlr. Ku~ su· 
da'dan rica ettl. B . Renda sırasiyle bayının f kır va ıflannda ağırlık 
Hava, Den!%, Kara Akademilerinden merkezi b lg de değı f ktrded.r. Bıl· 

k ve YUksek Levazım Okulundan bu gl hedef de ldlr; hedef tin 'asıta • 
B üyük Millet Meclisi R eisimiz diplomaları dağıtır en yıl mezun olan subaylarımıza birer dır. Ar.. dcmm n asıl vazifesi yilltsek 

---------------- --- - -----·-- -----, birer diploma annı vererek her b rl· askeri flk r t.M'b y{'S v rmektir. Fı· 

1 

nı ayn ~n kutladı \"e başarılar eli· kir terb :resinin ga)f.'S! ryl dı. urur.e-

Memurlara parasız 
ayakkabı 

lcdl. ği oğretmek; kaide e ve pre e
Bundan sonra tören Harp Akade· rl her hale latbllc cd:-cek f k r hur • 

1 
mls1 Komutanının bir söyleviyle sona ~et ve Cf.?\'\ lığ. vermek; her hal 
erdi. i<:in en doğru olan hal'('kct tarzını 

Davetliler tarafından bü" Uk blr bulmıı kıtb 1 yMlnl ı::ellşt.rmektir. 
%e\ k ve tahassüsle, gen<; kur.maşlar ( mu 4 uncu sa> fada) 

elbise ve 

Bu hususla hazırlanan kanun 
projesi Meclise sunulmak üzere 
Umumi mülhak ve hU5Usi bütçeler· ı ~ tarihinde vazife ~uıda olaııltr İs· 

le belediye biitçelerinden ,.e 36S9 sa>ılı ıilade edecekle.rdir. 
kaııuoa tabi müe»CSe ve te~küllerdcn Dairelerince berlunp bir ~ide 
ayhk alanlara parasız. giyim en'llSı \'eril· olursa olsun otedenberi elbise ve a)ıık • 
mesi hususunda huırlanan kanun proje· kabı \'erilmekre olanlara da &)'tıca bu ka· 
si bugünlerde Bli>"Ük Millet Mcdi~ine nun hükümlerine gore gİ)İm c,)-ası ve· 
gond<!rilecektir. rilccektir. 

Bir defaya mahsus o lmak ilıere birer İki nya daha :ı:iradc unfesi bulu • 
çift ayakkabı Ye üçer metre elbi~clik ku· nan ların İ•tihkakı asli vıızifelcrine i;Örc 
Cl'l1l'ı para.sız alacak olanlar projede ı;i~· ta)'in olunacaktır. • , • • 
terilmiı bulunmaktadır. Bu kanunun n~rı tanhinde vazıfede 

Umumi, mülhak \"C hususi bütçelerle (Sonu 5 inci şayt,.da) 
beledi)-e bütçelerinden mUC$~e ve te • 

Ge.nç k urmay subayları istiklal Marşım söylüyorlar 

esir aldılar kudretinde 
ıekküllerden aylık alanlar, subay ve as· 
kert memurlar, memur \"C müstahdem · 
ler (amele, hçi •·e hamallar hariç), GC· 
dıkli erbaşlarla tal.!ım ~ar ,.e gedıkli 
subaylar, muıeferrik mustahdcmlcr, okul 
pansi)'Ollunda çalıştırılanlar, Posta Tel· 

Kahraman erlerimize kışlık 
hediye seferberliği 

Türkiye Greko - romen 

güreı birincilikleri 

aym 14 ünde baıhyor 
İleri hareket devam 

ediyor 

Londra 'ya göre 
Marsa Matruh hizasında 
bir noktaya kadar varıldı 

Kahire, 7 il il - Ortuark lr.r!llı 
k&ra ve hava kuvvetlen umumi karar 
&ı-lhının tf'hll~ : 

6 sontP&rtn ll'f'C"l ve dün hfllflıı ııiı,. 

(Sonu 3 üncu ur.fada) 

Montgomery zor duruma 
girdi 

Roma 'ya göre 
~uka-M~rsa Mahuh arasında 

'11Uharebe devam ediyor 

graf ve Telefon memurları, kö)' <'j; '1· 

leri ve öğretmenleri, ücret alan )a n· 
a muallimler, i,ı.en el çekıirilenlerle, \•e· 
Ulet emriııe alınanlar, aÇ1ktan tayin edi· 
ı~n V<"kil. ~ur , .e mÜ•tııhdcmler, su • 
bay ' e ukcrl memurlardan açığa çıkart• 
!anlar, ra<\yo rayım mües'c~elerindc dal· 
mi surette çıı.lı•an revmi)cli s:ınatklrlar 
nu haktan i•tifade edeceklerdir. 

Maaş \ T ücretlerinin tutarı 75 lira)a 
kadar (75 lira dahil) olanların kendile· 
rine a}ııkkabı, maaş Ye ücretlerinin ıu • 
tarı 140 liraya kadar ( 140 lira dahil) 

Berlin, 7 a.a. - Alman orduları bı.ş- olanların kendilerine ve kanlarına, maaş 
h.omuıanlı~nın bugunkü resmi tebli İn· ve ücut tutarı 140 liradan fazla olanla • 
de Mısır hareklu hakkında JU mal\ım' ' rın y&lnız kendilerine elbisel1k \cumı.ş 
ıcrilmel"•edtt: l r•llecektir. 

(Sonu 3 \i.ncü ıaıfadı) Giyim e,yışı tcvıiinden b'1 ka.nwıwı 

Adana halkı hamiyetli bağııJarda bulundular 
Adana, ? a a - Kahnı.man er!ertnl. l le)'man ôzekçl, İbrahim tındlrku Gf'· 

ze kışlı:k hed1Ye almmaıa itin Kızılay orı:e Za.blet. Ahmet Toraman, Salih 
kurumuna yapılacak batıı ıM>ı atılmıs Zdd Buıray, Ali Köuotlu 240 v Un, 
olan 11stoyc yeniden bir tok vıı• .. ndaa Jak Natus Ta.htr Dönmez ve ortacı 

lanmız daha iltihak etmlelerJ!c Emtn öı:söz \'C YlltlUf Sarıkelle ıah • 
Bu )'Urttaılanmızdan H t!&n Atıl mut ôz f'lfÜn ve ltardC$lerl ile ~tl"h"'et 

1.!IOO lira, Hıı:.n AkEoy Mehmet Nuri Yaıthcı :ıoo er 11.n, Ahmet Osman ve 
Sabuncu Mehmet Giray \'fl otıı!ları o~llan 160 Ura, Zb'a Aksotan ve Ah· 
Hakkı Salih MuraUı ve kardttler1. tıı- met Hidayet 80 er lira, Rıza ve Avni 
rahbn Bo<lurotlu SOO er lira. Mehmet 
Sa.msas eumaıı öztUrk ve Mustafa Ko- 02uhl.n ı 000, Omer Sabuncu Ue Ah 
cak. zeıceıtıa. %hK:ı a.1d: A'kdotan m~t S&b~ da 2000 lira verm1ıle: 

400 tt nra, ~oı Bll&1 ı~ l1ra, Stl· dJı'. 

TtirkiYe Greko • Fomen ı.ı-ür~ bl. 
rinciliğ"i bu yıl 14 senteşrlnde 1stan· 
bul'da yapıl:ıcakltr. MUsıbakalara 

Ankara Bursa, E 'kişelıir, 'İstanbul. 
İımir Kocaeli ve Konya bölı.ı-elerinl 
temsil "den yedı tak m ~recektir. 

Konya ve Eeltişehir bölı:e takım -
ları 11 sonteşrin çnrşamba ıı:Unü E!
kışehır de bır müsabaka yapacaklar • 
dır Bu mtiaabakalarda kazananiar 
Türkiye birincıl ğİne ı:"irmck hakkı::u 
da kazanacaklardır. (a.a.) 

\. 
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Stalin'in nutkunun 
tam metni 
<~ı OcUn il ımyfa<luJ 

tak telakki cdıkıı fraruız kualanru bir 
darbede ez.en ıılman kııaıarı, egcr bır l ı· 
li askeri kıır~ıko}ma)ıı )alnız bızını nıcm· 
kkeumızdc ra•tladılarn ve karşıko) ma 
ile du kalma) ıp Kızı lordunun darbclerı 

...ltında, zapt<:dık'll nıcujlcrden 400 .. ilv· 
meuedcn f.ıda gcrilcırıı)u mecbur L<İildı· 
kr ve rıc:ıı rotu uzerınde ınuauanı ınık
tarda ıop, kam)oıı \C cc(>hane ıctıKcylc· 

dıler.c, buna sırf bır ı ıdut dtnemcL. 
Bu ola>, ralnız harbııı kış µruarı uc: ıah 
edilemez. 

So,-,cı • alman ce,.,h~inde askeri ha
rekatın ıkınu dcuc•ının ıek ,a,ımı, ıcşd> 
busun nlmanların clıae ı:;eçtnc)I) le, <:ep
bcmızın cenup • batı ıstık.uııcıınde ya 
rılma.sı ılc \C Voruneı, ~talıngraı, No • 
voro l'sk, Pıııııı;or ok 'e Mordok bvlge · 
krinc sırcn aman kııal.ırır.ın ılcrlcmesi 

ile alınanların lchıne bır desı~c ıeşkil 
e>lcmişıir. 

AHupa'd.ı ikinci bir (ephc-mn )vklu· 
iundan ı tıf.ıde eden alman.ar ~~ muı· 
tcfıklcrı, elde mevrnt hutoo ılılİ)iUl.ın 

ru cc(>he) c soknıu~lıır ve bunları Lır ıek 
İ5tikameııe, cenup-batı ı ıik ımeıındc il~· 
ri atarak burada hıı) uk bıı kuvHt us • 
tunluAu )aratnuşlar •e muhı'lı bır ıahi· 

)C mu\a{fakı)etı elde cımışlcrdir. lıunı· 
IU)or kı anık, alınanlar, ge~cn )ılın )il· 

ıında alman taarruzunun ılk a) u.rında 
olduğu b'lhi D)m zamanda her uç istika· 
meııc, cenup, şımal ve merkez ısıikamct· 
krındc taarruza gc-t;ccck dcrect-de kuv • 
vetlı değıldırler. htkaı h.tla herhangi bir 
utikamcrıc ciddi bir taarruz ıaru.im ede· 
ttk kadar kuHctlidirlcr. 

"Almanların yaz 
taarruzunda gayeleri 

ne idi?,, 
Fa$İSt alman 'cvkulcençilerinin, cep· 

heımzdc > aı. taarruzlarını )'llpma k ~u re -
tiyle takıbctııkleri cı;:ıs ga)e ne idi? 

Alman hasını r:.. dahıl olmak üzere 
)ıtbancı ha~ının tcf\irlerine bakılır\a, bu 
taarruzun c.-s.·u ht!defi11in Grmni ve Ra -
kiı p~ırol hMgclcrinin h>-'111İ ıeşkil etrİ· 
ı; duşünulcbilir. rakat hadiseler, bu fa. 
ruj) eyi katl surcıtc )Dlanlamakıadır. Hl
d •eler ı;osıerİ)'Or ki nlmanlann petrol 
bölgeleri tarafına ilerlemesi, esas hrocfi 
değil fu.at ull hedefi t~kil cdi} ordu. 
Bu takdı rdc alman ıa:ırnızunun ~as he
defi acah:ı ne idi? F.s.'1, hedef M oskova· 
rı doğudan (C"irmCk. Volga ve Orcl'<lcn 
arkalarını k~ck 'e ~rn. l\loJ..m'll • 
ya huetım etmckıi. Almaıılann reııupıa 
petrol bölgelerine dojinı ilerleyişleri. 

ikinci dcrece<le hir hedtf olmakla hera • 
bcr )alnız petrol arnı.isini işı.:,'11 etmek 
mak adını dctlil, fakııı arnı :ıamanda hi· 
r.im ha,lıca ihti)aılıırımm cenuba çı:k· 
md\ ' c bıı .ıureıle Moçkovn feptıc,ini 

U)'lf dii~urerek Mrxkm a°)'D karşı hii • 
"-•mbrında kol ıy hir 7a(cr kazanmak ga
yesini ıakibcdİ)'Ordu. 

Almanların ha lıoı hedeflerinin ce • 
nupta degıl, bugıınku guntle Orcl ve 
Sralıngraı mınt ıkalannda hulunma.,ının 

.mcbini bu izahaııan anlamak münlkuo • 
dur. G~cnlcrde alman yenc:lkurma}ına 
mensup hır suba> a kcrlerimiz tarafından 
e5tr cdildıği vııkiı 1.17erinde almanlarıo 
ileri )"Uru) uşlcnnc dair tanzim edilen 
bir pi.in bulunmuş ve hu planda lliıler 
ordu unun 10 temmuzda Boris.ogucb•k 
'9e 2S temmuzda talingrat, 10 e>llılde 
Saratof ve 25 C) luldc Haklı de bulunma
lanoı.ı:ı mukarrer bulıınduğu anla~ılmış -
ur. 

Bu vesika nlmanlnrı:ı ya:ı:: taar • 
1'\IZları eenaeııııla takibcltiklerl baş -
hca heılcfın Moskovn'yı ıloğıı tartıf
tan ı;evim1ek ve cenuplakl hücnnı)a. 
riyle ihtiyatlarımızı nnlınkUn oldu. 
ğu knılar bu schirden 111.ağa çekerek 
hUkümet mC'rkez.lmlr.ln mU<lafaasını 
zayıflattıkları sonra orayı hUcumln 
zapt tmekt n lb r t o1dugunu tC'~l
dctmekteılir Htil a almanlarm ya:r. 
tnnrruz nrının hl'de>fl Mo kovayı mu
haear ellikten sonra muharebeyi bu 
&ene zarfında bitirmek ıtayceini takt. 
bclmlştlr dcnileb lir 

" Almanlar doğu harbini 
b u yıl bitirmek istiyorlardı ., 
G~ n enen n sonteşrln nde, al· 

mıtnlar ce>phl'dcn b r hücumla fos
kova» ı almayı, Kızı~ordu'yu teslime 
mecbur hırakma)'l ve bu suretle 
ıarktn h rbt' son vermc~i dilşiln!I -
yorlardı. Almanlar, n.skerlc>rlnl tıu 
hn) allerlc> a\ ut mu !ardır. Fakat ma· 
llım oldu •u Uz re n m:ınlann bu he· 
saplan doğru <:ıkmnmıştır. 

G~-en 3' ıl Mo kovn') ıı karsı cep· 
hcdl'n hücumda bU) Uk kayıplara 
u rı)'an a mnnlar, bu ene Moskova· 
yı b r <:~ ırme> hare> keti tıe almak ve 
bu sur tle nrkta harbi' nihayet v~
m<'k proJes n dil$Undiller. Almanlıtr. 
simdi de a kerlerlnl bu hayallerle 
avutmnkt dırlar MalCimdur ki al· 
manlann bu h •sarıları da doğru çık· 
mamıştır. 

A-:t nı zamanda iki a\' {)(' lndı> ko • 
san ve hem petrolfi eleg~ rmek hem 
de Mosko\n'y1 snrmnk lstiyen al· 
menlnr, buı::Un güc b r durumdadır· 
lar. Bu surrılr• almaıılnrın vaz taar
ruzundııkl tabiye mu\ affakıyetlerl, 
S!"l.'ku C' yş pl1ınlannın snrnhntl<- s::IS· 
rlildOl':U g b bn nrılamarnnsı yUzUn
den nat,amam kalmıştır. 

1 kinci cc phe meselesi 
Avrupn'da lklnC'I C('llhe mest-lesi. 
Buna rn m •n almanların bu sene 

askeri hnrt'k t te ebb sUnU ellerine 
almıya ve C' pht>mlz ilz<'rlnde ciddi 
tabiye mu\ rrakıy<.'tleri kn1.anmıya 
muvaffak olmalıııı nıı ıi izah edile· 
bll r! 

Bunun sl'b<"hl şudur ki· almanlar 
ve müll f k r n rk cePh<' ne at· 
mak ve bu suretle bır t kamette 
bD>Cik bır kuvH•t UstunlO •U yarat· 
mak Oz re eli r nde me\CUt bOtiln 
iht ~ali n toplnmn •n muvaffak ol· 
muşlardır. Şüph zd r kı bu tedbir· 
ler om a\dt almanlar cepht-mlzde 
b r mu\ affakıyet k zanamazlnrdı. 

Fnkat almanlar acnbn nicın hiltUn 
lh vntlannı toplama a \e ark cep
ht'S nl' atm a mU\affak olmuşllr -
dır? CilnKlı Avrupa'da bir lk ncl cep
h!'nk\ yoklu u a mantara kendılerl 
l<:ln hlc b r t •hl k~ z surette bu ha· 
re-keti y l"mak lmklınını \l.'rm tir 
Deml'k olu' or ki almnnıafhı l'('tlhe
m zd,,kl t biye muvaffakıy<'tlerlnln 

as s,...bch A\ rupa' la b r !kine cep. 
henin vo hı udur Ve bu olmtfnlnra 
e dl' mf:'\l'Ut bütiln bt' tlarını cep
.hımı z,. mnk ve cf'nup batı lstlk:ı
mt>tlnd,. IPhll'rlne b >ilk bir fistün
IUk kurmıık lmkl!"ını \ermiştir. 

Blnncl d nva harb nde olduğU ıı: • 
b Avrupa'dıı b r k ne! cephe bulun
dulu ve hu lk nrl C'!'Phen n mec;ı>lll 
so alman w ~ alman müttefiki Ul· 

menını kendısıne eekuı::uu duqline· 
llm. O zaman cephemizdeki almıın 
kıtalannın durumu ne olurdu? Du -
rumlarının ncınııeok blr halde ola • 
cagını tahmin etmek gUç de{:lldır. 
Bundan da fazla. bu hal, alman fa
ş! t kıtalan için folAkeun başlangı
cı olacaktı. CudkU bu takdirde Kızıl
ordu bugün bulunduğu )erde değil 
fnka.t Pokof, Mınsk. Jıtomlr ve Ode· 
sa c vanndıı bır mahalde olacaktı. 
Bu nlmıın fnşıst ordusu daha bu yıl 
yazında Y•kılmnsının arife inde bu -
luna< aktı, demektir. Ef;E>r bu böyle 
olmamış ise. bunun sebcb. Avrupa
da bir ikinci cc~ıhrnln mevcut bulun
mamasının almnnları kurtarmış ol · 
masırlır. 

AHupa'da ikinci cepha meselesini 
tarihi cephed.-n tetkik edelim: 

(.N'utk•tn devamı var> 

NUTKUN 

YANKILARI 

Berfin kafi azmini 
değiştirmiyor 

Bcrlin. 7 a.a. - Salihlyetli alman 
mahflllerınde ulman askeri ve sıyasi 
Şf'flerinin. Stalın'in nutkundan sonra 
dahi, ~ovyet sietcmın! beşeriyetin sı
yasi ve kı.ilttirel tarıhınclen silmek 
hususundakı kati ar.imlerini hic bir 
urcılc dcAişıimıedıkl<!ri hildinlmck • 
terlir Bund:u sonra ela Avrup ı mi!. 
lctleı'lrıin harp ııarolalaı'ı ( :r.afer ) 
kelimesinden ibaret kalucaktır. 

Mr. W ilkie, Mr. Ruzvelt'i 
methet ti 

Nevyork, 7 a.a. - M. Wcııdell Wil
kie, o)lcdiği bir ııutukıa, M. Ruz,elt'i, 
amenkalılar bakımından Atlanıik misa
kının bütün düıı)a milleılerinc ıatbık e· 
dilehilrcdini açıkça so)lediğinden dola· 
>J mcchctml~ ve M. Çort;il'in bu husu•t• 
ba~ka bir ifade ~ullandığın ı toylemı~ıır. 

istihlak 
kooperatifleri 

( Ba<:ı 1 inci Sil) fada ) 

kurulabilen birkaç kooperaııl \'likit va· 
kiı :ıor günler gcçİrmİ$ ve nihayet reji • 
min koruyıınıhığu i\;İndc buı;une sıhhat· 
le erişchilmişıir. 

içinde bıılunduğıııııuz harp ~anları, 
İstihlak kooı>erariflerinin kurulmasını 
ı.aruri kıldığı kad;1r onların nıu,aflu.k ol· 
malarını da saillı> :tl'llk bir hal<lt'<lir. Ru 
ne'i koof>crıtt iflcri d.ıha çok, •ahit ı;e • 
lirl ilerin ha,ımla olan memurlar kura • 
hili)orlar. lxl)lece İ~ t ihlak kooperatifi 
hulunan )erde ortak memur için geçim 
nisbeıen kolay oluyor. l>C\leıin memur
larına )1lpacağı eŞ)11 )"ardımı bir ailenin 
çeşitli ihtİ)11çları )"anında her 1aınan mah· 
dur knlacağından bilhas~ memurlanmı· 
zın toplanarak İstilılı'lk kooı>eraıHlerı kur· 
malan bir ururct halindedir. istihlak 
koopcrauflerinin muvaffak olmn larını 
ağlıyan şartbnı ~elince Devletin "$>11 

dağıtımı nda hu teşekkulleri tercih etmek
te olduıhınu hatırlamak kı'lfi<iir. 

fuihllk kooperatifleri hutün ortak· 
!ardan san1inıt bir alakıı 'e ızayreı, hil • 
ha sa ha51akilN'dcıı çok hüyuk bir dik
kat i•ıer. Yalnız ı :ı.,,.ıl'ıin geçici )ard ı m
larını beklenıi)erck uranık ve feragatli 
bir nılıla e.konomi icaplarına un:un hir 
çalışma ,arttır. Ana ,31İfo)e a)·rılan >a· 
aıler dışındaki ~erhc~ı ıanınnhır hu 1011· 

lu i,e hasrcdilerdı: elhirli~fo le ivi karar· 
lar alma ve muvaffıık olma çareleri aran· 
malıdı r. idare amirleri, i•tihllk koopcra· 
tiflerinio kuruluşunda oldu~ kadar i~
le) işiocic de 1 ürk memurunun nıhunda· 
ki feragatli ve dürüst ı;alısma ha~letin
den i•tifade edecı.'kll'rdir. 

hıihllk kooperaıifl rinin a> ılannın 
artışı h\ı ıcşckkullerin buı;unc ait \'ll7jfc. 
lerİ) le dCTamlı işleme şanlarının ka-ra
oılmış olduğunu ı:u•terir. Devlet Oemir· 
~ollıın gibi en geniş bir kadro içinde de 
bır İ•tihlak koopcraıifi kunı l ması ıeşeh
bfüü hu kanaaıi tC) ideder İsıih I~ k koo· 
peraıiflerinin nıuuffakıH•ılerini müjde· 
li)en hu halleri kn~dederJ..en )arınki •ulh 
diinya\lnın •aılhım 1 urki)e•ine h<h•le fa> · 
lalı mlıe••e•elerle erişeccl:inıizi diişiiııe· 

biliriz ~ .. iki buı:iinkii •ıkınııların kitl'nnç-
larında .1 hiri de hu nıücıı"selcr olacak· 
ur. Şimdiden hunları ''iaşe i•lerini tan· 
zim etme\ı: ,,,ıunda Cumhurİ)eı Hükü -
metlerine" rardını vuifcsini üzerine alan 
Türle cemİ\t'linin H'Oİ ~erlerinden biri 
olarak $elamlı)ıılım. 

Kemal T U R A N 

U L U S 

Dün Harp Akademisinde yapılan bir törenle HAVA 
HARBİ Sanh Türk Ordusuna 

.:,, 

7 4 kurmay daha katlldı 
Almanya, Fransa, 

Hollanda ve İtalya' da 

muhtelif hedefler ,Ba• ı. inci -ra)·fnda) J 

Prensipler, kaideler. kitaplar hklr 
terbıyesı icındlrler; muharebe mey· 
danına s;etırllmezler. Kurmay subay
lar bılgllerinı dlmaA'larında ı~ıya -
caklar; fakat her yer<le ve her zn -
mandn IA.zım olan karan kendi! kle· 
rıncien \"ercc<'klerdır. 

Harp Akrulem nln gayesi f klr 
tcrbbe61 vermek kadar ku.,,.. tlı ka· 
rakter yetlştlrmeKtlr. 

Kurmay subayının ödll'I<· alanı ıkuv
Vftli karakter ister. 

En gUzel !lkrl icra etmek tein ira
de ve enerji IAzımdır. lrnde ve ener
f n ln kaynağı d:ı karakterrllr. Gerek 
harpte gerek sulhta cısas olan, yap
maktJr. Karakter ya.ımıakta gözUkUr. 
A~kerlıkte knrıı.kterln kuvvr.llendlrıl· 
meısi zeklinın gelişmesinden daha Ö· 
nemlidir. 

Harp Akıı.d m!slnde Cıkıin terbi· 
yeslne ve knrnktr>rın kuv,·ctlendırll· 
me ine müsn\ ı ehemmlyc-t \"erilm!ş • 
tir. Akadı>min n kudrl'tli \e mUmtaz 
öğretmenleri fikrinizin terbi) l'S ne 
olduğu kadar lrade ~e karnktr.rlnl
zin ı:t<'I şmcslnc <:al~tılar \'e k!'ndi 
ku\ vetll karaıkterleri) le size örnek 
oldular. 

Kurmay subay; esaslı terolye gör
mll$ fıkır rnsıf arı.vle kuv\ elli karak· 
terin ve yapıcılık nıeZl-:tetlerinln ter· 
kLbıdlr. Kurmay suba-:tında enerji \e 
fıklr eşit, beraber, mu\ azeneli ve 
ahE"nklı olmalıdır. 

Kurmay subay; iyi dUşUncn, iyi 
hesap eden. tlhııma, he) ccana. sııblt 
fikirlere. du~ gu} a tabı olmıyarak, 
durumun bütün lcaplannı ve hli· 
mıılleri tartarak mnntıl)'ın yolunu 
son merhalesine kac!ar tnklhedC'n: 
en zor durumda \'e en t~hllkell za· 
manda açık gÖrl'n ve doğru nıuhake· 
me e<!cn nüfu1Ju görüstilr. 

Kurmay subay; buhranlı zaman· 
tarda muhakemesi, fırtınalı denizde 
gemi pusulasının ibresi g bl hiç ~
maksızın doğru ) olu gösteren, dal· 
galı deniz ortasında bir kaya globl 
metin olan, en şiddetli h~ ecnnlarda 
bile sük<lnet ve muvazcnC6lnJ muha
fa7.a eden tunç alındır. 

Kurmay subay; bütün hnrekAtının 
mıyar ve nlızımı önce basiret sonra 
cüret olnn, hesabın \'e mnntıt:ın dik
te ett ii;ıni tatbik ede<'l'k kadar kuv
\ etil s nlre mnlık olan sağlam ka· 
rakterdir. 

sözU: Vcygand'ım ncttde? suali fd1. nü SCQrnektir ve onu tatbik etmek 
İşte kurmay subayının mtikAfab ko· şeklıdir. 
mut11nmın bu candan scvglsl ve gu-
ventdır. Genç kurmay sui:tayıarrna 

Komutan ile kurmay subayının l 
aynı fikir terb~ esi almış olmaları son oğüt er 
ve müşterek h~ at )"nşamalan, hare· Sonsöz olarak ;ıunlan &6ylemek 
kfitm ve durumun muhtemel geliş · lstenm: 
mcsl hakkında sık sık !!kir teati et· l - Kurmay mesleğ nın tem ı, 
meler! ve bilhassa duşünüıı blrlığl haklkattır. Kurmay subay; hakikatı 
neticesi olarak komuuınla kurmay sözle \ eya ) azıyle aneımek cesaı e
suba.> durumu aynı tarzda muhake· une malık olmalıdır. ~le.r ve ger· 

bombalandı 

İ ngiltereye de hava 

hücumu yapıldı 
me ederler ve durum hakkında <:ok çekler ne kadar ~rt.. ne kadar acı Londra, I a.a. - DUn öğleden son
defa bırblrlne ben.t.tyen karar ve lı- olursa olsun, oldukıan gıbl soyleme- ra iki yüz lngiliz a,· uçağı işgal al -
kırlere \"anrlar. Bundan dolayı ko • lı; hoşa gttmtycn ı:ercekleri sUsleme- tındaki Fransa uzerlne Uç akın yap
mutan. yardımcısının tekliflerini cok f;e, hafifleştırmeğc, yanm itiraflarla mıştır. Bu akınlar Cherbourg'dan 
defa aynen kaıbul l'der. Takrir ve ortmeğe ka.lkı.şmnmalıdır. Boulo.ı:ne'a kadar olan saha Uzenn· 
tekliflerı komutan tarafından aynen Her sahada hakikate fıkren ve de olmuştur. 
kabul edilen kurmay suhay, bundan ruhan sadık olunuz. Hakikat ile hiç- Caen'dı>kl alman uçak mc-)danını 
asla mağrur olma.malı. tevaıuln ce- bır zaman u7Jaşnıa(:a ve pazarlığa bombRJa.mıya giden B06ton ucaklnn· 
kllmelldır. Ona mukabil komutan, kalkma} ınıı. Haktkat ıle uzlaştınız nı koruyan lngıllz avcı teşkili duş
kurmayının teklıflerlnl kabul ctmn mı kuvvetınizl ve metanetinizi kay· man hava kunetlerlnın hiç b r mu
ve b~ka bır karar verl,rse, kurmay beder, rahııL ve kolay olan yalana, ka\•cmetl ile karşılasmMnı.ştır. 
subayın gücüne gltmc>melldlr. Yani dolana da alışırı;ınız. Yalan, Htldız, Öğleden evvel Ü<: lngilız bombn 
ne gurur yakı.sır ne ile iğbirar. ı gi>ı;tı?riş, hoş görunme ve h0$ göster- ucafu Clımlz üzerinde uzun bir uçuş 

Kurmay ~uha)o, kin en cctln lm· meden sakınınız. Hatalan ve kusur - yaparak Hollandn'da Scheldt'e kadar 
ilhan, doğruluğuna kenoislnln kanı 1 ları ~ ald11.cılık ile ortmek ve olduı<- gltnıtş ve BC'rgcnopzoon'dakl gazo -
lmndığı bir karnrı icra etmek du· lan gibi bırakmak vicdana ve a k"r- m"·-,.~ 1 hn\a " ucunr.uştur. 

rumunda olmaktır. Böyle bir durum- ' llğe muhaliftir. Zararlar g derilme- Şimal-b3lı Almanya'nın muhtelif 
da komutanın fıkrlni tamamen be· dıkçe, hatalar düzeltilınl'dıkce mesu- yerlerine ve bu arada Osnabruck'a 
nlmseme_!<. onu başarıya ulaştırmak llyet vıcdanınız rahat du~·mnmalıdır. da hUcum edilmiştir. 
lem hulus ıle calışmak H!et borcu· 2 - Ewellı vazifeyi sonra hakkı· • DıınkU hı\rekit esnasında Uç bom. 
dur. nızı dUşUneceksiniz. Vıızlfcyl kayıt -1 ba uçağımız clönmemiştir. 
Kurma~ ın hesaplarında takribıllk 11ız ve şartsız ~ apmak ve lhtlmsla . _ . .. 

ve umumilik kabul edllmcz. Ta.J(nbl sf?''mek gerc-ktlr. 1 Alman teblıgıne gore 
ve umumi hesaplar ynnlış Iikır ve· 3 - Kurmay ~ubayının bir müm· Berlın. 7 e.a. _ Alman resmi teb-
ı1rler. taz vasfı da ı:-ok <:alışmaktır. Sa),n Jitınde bu hususta denılıyor ki : 

n.uuıulaıı kurmayın butUrı mcıııu· Mareşal: "Bir asker yirmi dört saat Tr.k başınn hareket edm inınllz u. 
.unı, lll..,,...,ııllıııı n.uııLıoı e<ıemeı.. u, vazife başındadır"' buyurmuştur. Bu ı;;akları bulutlu bir havada ııimal-ba
KUwıa,>ıauı ııı~~aısını uuzeıuııek \e ı;()z. r.n ziyade kurmay <:ubay !cindir. tı Alman)a ile Hclıgolant koyu uze
uuııaı etmek .ıntt,J. mano11 oıııııtm1111 Kurmay subayın d.mağı ve vlcrlarıı rinde uçuşlar yapmışlaniır. Ahalı a. 
\1! n.ııwr \cı ını.:K ıı;m uuıu~e ıııwı· 24 aaıııt 1.1a1.ıfc~ı düşünecek, vııııft> rasıncla ehemmi~ etli kayıplar olmuş. 
tıı.c uıaugu \e 11.uıııUl)lH Al'ıluı .. ıııu ile meşgul olııcak demı>ktir. B hil 1 1 

4 GAn•~lı"'lne ct~"'ı' J derlnll""ln,. tur ıı cuın arı a ve ıeı::al altınılnkl 
aı.telL•K• unsuııaıa ,.e ıw.suv1aıa ' .., ,. •. ,. ı; · Ü • 
ın.uırıııuıdır . .1..>u ncsaplarda ne )tın· cıılışmak. Geniş. şümullü, cok, llıkln batı arazısı zcrırıe yaııılan akınlar-
ll!iUK, ııe t.o'kliıkıık,, ııu ıaıııı~ırıı.ııc bır yanm ve <:nthl iş ve blklye o knnar da altı cllişman uca,t\'ı clUı;UrülmüştUr. 
tc.ınn> uı oııııanınıl<iır. Mar~aı .\loll· geni$, o kadar «amil olmıyan: Ilı.kin Cenova yeniden 
Ke ";:,evkwce);:ııı uk lianı, kurmay derlnllt: ne> giden yani daha esaslı o· bombalandı 
h~ppıannın \e mesaıs.ııın muUak lan iş VP bilgi mürr.ccahıır. 
ı;Ureı..te ıumada d!.'gcr olmasıdır" de· 5 - Gü<: va:df('lr.rl Sf?\"111ell«lnl:ı:. 
mı.şur. Bu mutlak Kelımcsıne olkka· Giic yahut sC'\-lmslz ~117.i.folcr önlln· 
tmw celucdenm. de mnzerM yahut kacamak aramak 

Ü 
kurmay subaya hl<: ,.·akısmat. 

Yalnız büyuk ışlerde degıl, en k • 6 - Dalma radikal hal tar7.lıınnı 
elik ı ıerde dahı hesatı yurutmeH, en tm-clh etmrllslnl:r.. Yanm tedbir de· 
KU<:Ük tcdb r btle dıişünce mah ulu 1:11: ldareima<ılahat asin d<'fill: tl\m 
olman, keytı olmıınıaııdır. ltlkmetın tedhir. radıkal tNlblr gerl'kl:lr. 
oaşı hesapur. RM!lkal tedtıirler ırllctür. Yarım 

Londra, 7 a .a. - Resmen bildiril
diğine göre İıııriltı-re'rleki Uslerden 
hareket eden i:ıgtliz bomba U(.'nkla -
rından mürekkep teşkiller rliın ge -
ce İtalya'daki hedeflere ve bu ara -
da Cenova ec'hrıne hUcum etmışler· 

dir. 

! ta/yan tebliğine göre 
Roma, 7 a.a. - İtalyan resmt Modern harplerde cabuk düşlln- troblrler kolaıy. lnlslcr rahattır. Fıı· 

mek, caouk emır \ernıcK, cat>uk ış kat şırh!kalııra. doruklara ytik~ehnek 
Kurmay suba>: gÖğ Unde ntesll gormek lazımctır. Bu ca:)Ukluk ancak I<: n yokuşları lhtı~·ıır e-tmı>k ıterek. 

bir ruh taşıyan, hatt.A asil tılr ihtiras kurmay cıhazının cok bıı lşle.mesl ile lir. Yokus ne kııdar dik VP zor olsıı 
besllyen. fakat bunları mükemmel tem n olunabilir. cı 11 vamıı<:lnrıı tırmanmakta 1ı>vk \'P 
bir nefis hflklnıiyeU altın<la saklama· l);i b!r ırnrnıay subayı acele za - n~; vamır. Doruklara ulıışmnk si· 
sını, ruhundııkl derin veknrı mahvl· mantarında, tehlıke ve hatta felaket 1ln 11mnrın11 olmalı<lır. 

tebliğinde Cmova bombardımanı 
hakkı.,ıla ışunlar bildirilmektecllr : 

Diln gl"ce İngiliz uc;tıklan Ceno -
va !herine bir akında bulunmuşlar • 
ılır. Şehrin merke7. ve doıtu mahal -
leleri ı:ok zarar ı:rllrmUştUr. Hasar -
lar hiııscqilerek dcrece<leılir. Şimrl!
yc karlar 20 ölü 50 yarııh sayılmı~ır. 
Ahali mükmnmel bir dlslolin göster-

yet ile örtmes nl bilen ndnmdır. anlarında bıle pürü:zsuz, aynı ıttırat· 7 - F~klr ve ı;:alışma kuvvetini 
Kurmay subaıyı gene ~ aşın<la bil· Ja calışır. :ııeakLa, soğukta. 1:ece, muayyen bir mevzu ve mesele üze· 

~ilk vazıfclenle kullanılacaktır. Ya· gUn<lüz, aç ve uyku uz, tehEK'ilm e<!en rlnde toplıyabllmek çok önemlldlr. 
şın hiç chommi}eti oımı)nn ml'Slek, ı:>layların LaZyıkı, mubalagalı ve hır· Ha:ı:ar r;alı.şmalannda da dalmıı a· 
kurm~dır. Komutanla kurmay su· birine zıt raı.ıorıann tesırl altında ğırlık merkezi fikriyle hareket et· 
bay arasında yaş farkı <:<ık olsa da dııJtl sükunetle, iyi w~ çabuk ~ cıkar· mek. yapılacak vazifeleri P.hemmlyc<t 
kurmay subn3-'lnın salllhl31et ve me- mıya meclıufclur. ve mUııta('(.'llyet ltibarlyle ınra)'B koy-
sullp•tlnden bir S"Y ek lmez. Gene Arkada.ıılar; mak. kU'Vvet.lerl ve vıuııtaları datıt· 
bir kurmay suba), zekA."1nın ve ka· ı n ve mekAnAn 

Modem hartıın. gu''d-'-de insan mayıp on an zamane "' 
raıkterln n kuvvetı) le riltbcslnln ve • o.:ııuu ilhl ·r ·· rl d t pi mak yaşının on derec" Ustünd ki bir mcv- Ue makine yahuL asker ile sllllh !161a en m m vazı e uze n e 

0 
a 

"""it iki fak•"r değıl<lır. Makın· e ve ve onu iyi yıııpmak b~an)'l sağlar ve 
kide> olağanUstü mU r olabilir. Mıl· ...,. ..., 1 k nd ta 

K SilAh •. insan ,.e askh~e nazaran ikinci programla <:a ışına zımı.a an • 11 Şefimiz Yemen'de Ordu urmay ~ 
Bıı.sknnı iken 27 yaşında; BUytik· derecroedlr. Kati netı<:cnın yükü ın- sarrut ettirir. 
harpte Karnrglıhıumumi Hareklll sruıın oıııuzundıı.clır. 8 - ~'laslahatı datrna şahSln tıs· 

miştir. fki homba uçağı alevler lcla
de dUııllrülmtıııtUr. 

lngiltere üzerinde 

8/11/1942 

İnkılap tarihi 
Enstitüsü 

(Başı ı. incı sayfada) 
mcsi, ikina olarak, cıısuıuııun bir kii • 
tuphane, bir arşı\ ~c hır muze kurulma
sı hu..~undaki c asları ıoplı)an raf .. tıı 
çalışma plim oru)uln uş 'e duzelt.cne
lcrdeıı sonra kııhul olurunusıur. Bund.ın 
wnra enstıtuoun uzcnndc ılmi ctı.tlcr 
)"ap.ıc..ı.sı me\;ı:ularla ) )ın bakımından 

baş\'ura<.agı 'OUıtal.ır uz rınd kı pl.uılar 
muzakere cdılmışıır. 

ilmi Dam~ ı.c \ ı netım Kurulu 
' • ıkmcuc rın • 194l de )d ıı ı il.ana 
toplantı ında, 1 ıl p 1 a hı \e Turkı)e 
reıınıı ders pro r.unını den cçırcr ~ 
programın 1 urkı)e r ıımı kı 
Ji maddeler ılaH cıd k tama amıştır. 

Kurulun .on tt planıı ı 6-ıkı cııe$nn 

·1942 de, .Ma rıf Vckılı H an • Alı Yu
ccl in ha~kanlı ında ).tpı mışur. Bu top
bnuda lz.al:ırııııa Jılek ve ıcmennılcri 
de konuşulmuşıur. Mılll Scfımıze l: tı· 
ıunuıı kuruluşund ki tr aı •e ışare:tl in
den doları Kunılun ıe~kkurl rını bil • 
dırcıı bir san:ı yansının l.t< rif Vc~,Ji
mız tarafından ıakdınıı ıçııı yapılan tcıı:.• 
lif soL bırli ı ile kabul edılmı tir 

Türk İnkıl.1p fn ııtu unu kuruJ.ma.. 
\tndan önce Türk lnkıl.ıp kursusüııde 
ders vermiş oları Prof Recep Peker ılc 
Prof. Yu~uf Kcnııl Tc r• k "' Do • 
çent Cavıı lla) ın'un Tt rlc lnk 1" p En.~ti
ıusune fal rı uye ct;ıhm !erine daır tek· 
lif de bırlıkk k.ıhul cd lmı t r. 

Cumhun)cıın 20 ıncı )'lld numünde 
inkılihımızı bel rıccck imi )azıl:ın top. 

lıvan bir l.:ııahın ne redılm ı de ı::örü
şulmuş \C konulara ve bu an \'Uacak 

olanlara daır hır pro • .un hazırlanmı$ • 
tır. A> rıt'a mıtuklarının n ri içın Milll 
Sefimu.:. musaade alının ~ına dair b-
rar ~er mi tir 

Bund n sonra \"3taııd şl nrnıza Türk 
fnkıl.ip Fnstİttı•unun lrunıld unu bil • 
diren 'e onlan cıısritu}e celp ve C$YA 

\"ermİ)--e d.iveı için hazırlanmış olan ~ 
)'llnn:ıme okunmuş ve o~ hi-li İJ·lc mu
vnf ık 1:oruhmıştur. nu he)nnnamC)'İ ay • 
nen nC$ red İ)-oruz. 

. 
lnönün'ün dire ., 
nutkundan s nra 

< Başı 1 incı savfada l 
lannın artın 

dıtını. bc!ed 
nı zarurı ıııda 

lllf ctU~I, y 51• karar-
larla kontrol ın daha 6E':"Oerell btr 
ha.it? getlrroocli1nt. bu Jnktl aartınn 

hail< mcntan.1.1 alE'Yti1ne n: edcn
lcz1n de mukadder Mttbctıcrtnı bula • 
cnklnrıru söylem r. 

Fazla fiyetla gazyağI 
satanlar 

Fazla 1°1Y11tln gıu:yajh ~ruı _ 
dan Ömer oj:\'lu Necıp D ker Suat 
Esenli ve Osman Y imanlar· M ili 
Korunma Mahk mes nı: verilmişlu • 
diT. 

Mr. Hull'le M. Molotof Şubc5ı MlıdürU iken 32 y114ında i<iı- 1nsanı keUmenln en ge.niş mana· tUndc tutmak; lltimııstan son dere· 
ıcr. sında anlnmalıyı'Z: İnsandan murat ce sakınmak gerektir. 

Kurmay suba.Y111ın vazifesi SC'Vku· kıtadır; sevkuldare makamıdır; ku~ 9 - Vuzuh ve sarahat. 

Berlln, 7 'll.tı. - D.N.B. ajan 
sının oğrcndiğine ı;>re, 6 sonteşrinde 
alman savaş uçakları İncilterc'nın 
doğu sahilinde Lo" cstof ı;ehrındeki 
askeri hedefleri bombalamıştır. MU
him bir fabrikada ı::eniş YailJ:lnlar 
çıkanlmıştır. Kuvvetli düşman mU -
dalaasın'!l rağmen, hücumlarını de -
vamh BUrette yaptıktan sonra, alman arasında 

ldarenln yani gUdcmın )'alnız teknik maydır 'e komutandır. Kurmay dili vazıh, kati, vecizdir. 
uçaklan hiç kayba uğramadan hslerl- VaşİııE:toıı. 7 a.a. _ Sovyctlerin ıs 
ne dönmUşlerılir. ioci 1'11doııurnu mun~tıJle. Hariciye 

kısmı değilcl r. Onun vazlfesı karar- 1939, 1940, 1941, 1912 harplerindo Kurmay dili e.n kUcUk bır mOp-
ları emir haline ge •. rmekt en ve ko· ılatıl insan ön safa geçmlştlr. Zafe- hemlık ve lüıumuııdan fazla tek ke 1 ngiliz tebliğine göre 'azın M. llull M. Molotof'a arnenkan 

Lonılra 7 a.a. _ Hava neztıreti ile halkının ve hlikumctinin sovyctlcre karşı 
Milli F:m~i:vet :nezaretinin mlişlerek , samimi takdirluini ifade c<lcn bir reb -
tebliAi clıın ~eoo kayda deı:ter bir şey rık tcl,ı:rııfı göndcrmişıir. 

mutanın icra vasıtası olmaktan da riıı ve mağliıh~ctin e5M şartları ve lime kabul etmez. 
ibaret deglldır, K.ırmay subayı. ko - •sebepleri bug"Ün dahi, dUnkU nUn Ye Kurmay dili kayııılarrlan fışkıran 
mutnnın her hususta ynnı ourumun yarının n)·nıciırlar; yanı askeri kıy - pınar kndar bf'rrak, gUnlin ortasın· 
muJınkeıneslndc, k.unr ttılhuzında ve metler ve güdemd1r. Aynı silllh ve dakı gUncş kadar \·azıh olmalıdır. 
icraatta yıırdım('Jsıaır. ı aynı malzeme Ue 1.ııfer kazanılır ya- Ej;er brr emrin yanlış anlaşılma ~ 

olmaılı~ıııı bildiriyor llll 11111111111111111111111111111111 

Bir kurmay subayının dei<erl ko - hut yenilgiye u~rıınılır. Maddi üs - ihtimal! varsa, muhaıkkak o emir 
mutanına yapacağı teki nerle öleli· 'ı tünlUğlin ezıci derec«ie olması h11ll yruılıs anlaşılır. Yanlı.s anlııştlan bir 1 tası ''O"dur. Kurmay camlnstna lntJ
lür. Kurmay subayı istizan etmez; mUstesnn olmak Uzere her Zll!ITlan emir. mutlaka ~ anhş anla,.qlab lecek sabeyll'd ğlnlz u anda. bUtiln cf'al 
~alnız arz ve takrir etm<>z. Müs(IC't daha l~I güdem ve daha iyi asker surette yazılmış olan emlrdlr. ve harckAtınızda Mareşali hedef ve 
kati fikir ve teklıf arzeder. O, kendi- muzaffer olmuştur ve muzaffer ola· Vuzırh ve sarahat zordur. Vuzuh- örnek tutmanızı slze tavsiye ederim. 
sinden sorulsa dn. sorulmasa da her caktır. suzluk kolaydır ve ne istediğini iyi EbOOı;ı;M ;ı; unda uzaklaşan ve 
mühim hu usta kl'ndl kımııat ve mil· YUksek sC'\·kuldare ne lllm<llr ne bllmlycn zayıf ruh ve karakterlerin yU.kselun E Sef'lmlz Alaltirk'On 
ta!AaStnı komutana alnzdan veyn ,.·a· sanattır; lkısinln mecmuu<lur. Bun· kArı<lır. kalblE>rımlzd ve \"icdnnlanmızda h • 
ZJlı olarak arzetmeğe mezun ve me- da ı:örünen tenakuz yalnız zahlrldır. 10 - Kurmay subayının t.a'\TU ha· kim olan aziz hAtı.ramnı. i4 evi d 
mur ,.e mecburdur. YUksPk sevkuldare ilim değildir: reketl ve dl$ s;örünUşU sade v,. kibar nın kendi meslC'ğlne ap eyi 

Kurmay suba;ı., g{lncmln gölı:l'de· lllmden fa;r,la bir &e)•dlr. time ve tec- olmalıdır. Kt'bar tavru hareket. in - eu ırnda tazimle an 
ki kı.,mıdır. Kurmay adsızdır Bütün rlibcve dayanan bir sanattır. E6as sanın içindeki vekann dıs ifadesi de· Topçu kurma ı 
kararlardan. tedblrlerderı \"e lcra:ıt· flkrlmüdiri bir te'\1ye detlşan halle· mektlr. Kibar la\•ru harekPt bQG &1\7.· ErkAnıharbiye Mr 
tan mesul olan komutandır. Komu- re uyarak tatbik etmek sanatıdır: lf:'rdPn .~ jest!Prden sııkınmaktır. okulda, her sınıfta, her yıl bir 
tanın gölgesinde onun c:adık yarıhm· en zor şartların baskısı altında yap· ~Pfs nlz il7.erlnrlen vicdan murak11 • olRn, hayatta ve tarrhte birinci o 
cısı. mGşnvlrl. vkdanı olan. kıta lcln mak «anatıriır. besinin kutlu lnzlhatını hiçbir ıa· Mllll Scrımlz. Yüce Başbu~umuz 
ve komut.anı lcln görünmlyerclt fe - HPr ilmin kaideleri olrlu~u gibi man eksik elme~·inlz. •Ismet lnı.rU"nün 1Yi kurmay an ol· 

Yarını clllştiııco, çocuğu dilşunür 
GUn sabahla. ı:ısanlık c;OCllkla b~lar. 
Çocuk Esirıı:eme Kur mu, memleket 
çocuklarına al;ılmış bır şefkat kue;ı.. 
ğtdır. Onun braş:ırılarına destek olu • 
nuz. 

dakarf'a calışan kunnııy suıbııyı hu- harbin de kaiıfoleri rnmır. FakM ı;:ok Arknrlaslıır; vıvlfonin iffetli fern· manm rl ilPr!m." 
Junur. Bu kurmay subay; hlzmetlf'· rleltllrl!r. BUtün "anat bu kaldelrrl gotll. yorulmaz h'zmrtkArlan olmıı!c Alkışlar ar~ında sona eren nutuk· 1 s 32 :ı.ı 
rlnln \'e mesaisinin mllkllfntını birin· yerlnc!P tatbik etmektir. Kııldl'IE>n l<:ln; lvl dU$Unf"n. az !\Öyllyen vr. ,·a· lan ıonra rlıwetlilM" ve mezunlar b!l- 8 40 AJa.na 
el derecede keneli lı;lnde. kendi \-IC· taarruz ve kıı.l<t,.ten müdafaa yanlı • pıın wiıı.m olmıık icin \"P.<llstlr!ldlnlz. fede dırlıınnrak Hıırp Akarleınısin n 
danında bulacaktır. Bu vlcdıın hav.ı tır. Ne taarruz. ne müdafaa: n" yıır· Kurmay/a r;, ~österilen ruha inan veren havasından aynldı· ı 8.M-
ve komutanının ı;rilvımtnl ve kıtımın ma, ne ku•atma, ne cc>vlnne: ne I<: • • lar. ll.30 Müzik: Uvcrt.ür ve la.r (Pi..) 
ırilvt'ninl kazanmak onun en bilyll}< hat, ne dış hnt: hl<:blr nazariye. hl<:· ıdeal )(. 1230 Proıoram ve mcm saat ayan. 
mlıkı\fııtıdır. bir kaide. hicblr usul 1nferl sa~la· Türk kurmav c:uh~,nın ı~foall ULUS: S nlı TUrk ordusunun ka. 1283 M o ı;ololan (Pl.) 

Marcsal Foch. Bilyükharpte. her mnz. Zaferi ~ıı_ğhyan şu v~·a hn uıml ''Mareşal"dlr. Buı:üniin ve ı;:ele<'ek zandılh ) n kurmaylan tebrik eder, ıert. 
sabah knranrAhına gt"ldiı'U zaman Uk değil; bunlarrlan hlıinl veya obUrO • kurm11y neslllerinln istikamet nok • kendilerine sonsuz basanlar diler. Wrkü ve o;ııuıı ıı.. 

--------------------~------.... --------------------------~--............ , ...... , ........................................... .. 13.30-
name:Yt ı&tedl. Onu yırtacatını anladım. ona a.nlqılmaz ııel!)lordu. Zaten bunu zımdı t1Jnkl ayna 

DİLSİZ SAHİi 
Bundan ernlndbn .~ ltte fenahtı o zaman ustaca yapl)'Ordu. Tedhltı edllmli bir Ui. 
yaptım. Vaıılyetrıamm Mr. Purvls'e >'Ol· kııdın rolti ())'Tluyordu Benim fÜPhf!ie- "~tlıı:ıı Tanlog un annesinin ismi Ara.. 
ladıtını söyfedlm Zavallıcık o kadar rlm var ldl:)'&e- ve bu'1un bö)'le oldu • bclla Arundel'dl. Bella .sadece Ara.bel· 
unut.kandı ki. Bir eeY1 yaptıtını h!c tundan emindi· benim clna.>'eU kocaııı- ıa·nın kısattılnı1$ı idi. A. T. Arabell3. 
hatırlıyamazdı. Bana lna.nriı. Bana •· nın ıtlem!s oldutunu t.annetmeml t tl· Tanıos demekti. Misis Tantos•un aynı 
vukata yazmamı 6oYledl. Ben de yaza- y0rdu. Ve her hanırt blr dakikada o ka· tarı bir IA'nesl olmasında btr acatp!Dc 
catımı ııöyiedlm. rarıutırclıtından emlıı olduğum l!kln<'I y0ktu. Geçcn Ncıelde bu ırmeıer .ı:asct 

14.30 Müzik: Rad).-o salon ortustraa. 
(Şet: Nec;p Alk ). 
l. J'. Rlxn . na;eU lıa.tta. s.oını.; 

2. F. Gro . Bar'..uıroı. 

3 G. Boul~ : • Juao ı.a,,. 
4. ı... Oncel· Kamı ll('l.ta.; 

S. G Braııa.. Seren d, 

ı aı.an ı AGATHA CHRISTIE Çevtl'e.D ı c. 8. 

"Ondan aonra atırlastı ve btr ~ cinayet olabilirdi. Yanında lilr tnaan azdı: rakat bahara kadar hcı1<cs takmn
dUtünecek hail kalmadı. Ve oldil. Va· !ildUrobll«f'lk kadar klora! oldufl'unu hl. tıt baıtamıttı. Ve .Misis Tanlos'un dayı 
ıııyctname okunup da paranın o kadar llyorcl • Tanloa'u cinayeti itiraf edip zadl'fl'I TerC'Za'nın elbise ve 14pka.lannı 
cok oldut:unu ıınl~ınca <:(ık fena oltlum. intiha otmle ııtbf eöstcmı<!8lnden kor- ırtıctl yottııtı kadar kopya cttltlnl de 

6. Teh O\\ : "Fındık Kınm,. 

Balt't ndcn Sü t: 
7. R. Drtıro Arlökcn'ın Ml:J.y(ıa

ıan. 

s T efrika No: 65 Oc yuz yetmlo bet bin lnıılllz ıtraıı. nu kuyordum buntlan evvel milllthe<Je etmı.tlm !J 

len plAnı tatbik ediyor. Zeh1rl kadına ıündUf:Onu de zannedl.)"Ordum Hayattaki kıı<lar olacdı aoklıma aelmemlttl YokM "Ve hAlA onun ıı1~1ılne b1r d 1U bu· ''Bence artık hiç bir 11üphe kalma· 10 
vennek için mükemmel bir vasıta da yeıı:Ane arzusu kocıuıından kurtulmak· bunu yapmudım. lamamıstım Ve atıt, art k l1m ttlz mıştı. ll 
buluyor MI& Anındel'ln yemeklerden tı . ''Panı.Yl ııasbctmişlm altı1 ııeldl ve ne hlr \"az:b'Ctte)'ken b 1"Y bu abl dlm •Şimdi ne )'Bfllle&ktım 7 Hükümette:n ıs oo 
sonra aldıtı katelen:ten Dlrlnl acıy0r, "Yaptıt"ı cinayetin netlce«I bir kı.kl· YaNtcatımı bilemedim. ~n ııün Bel. Miti t..oaon ı>a 11 ada Puartm aeeecl, tzin alıp ölQyü mezardan tıkannak mı9 
le ne fosforu koyuy0r ve tekrar kapa sarı hayalden ba&ka bir aey olmaml6tı la ıı:eltnce kendlıılne parayı J>llYlafttla • Teren Anındel'I m~eıı bıııında e- Bu mtıkemmel yapıl:ablllrdl M Anın· 
tıp kaıe.)1 öbürler nln yanına koyu)or Para, kendini ııarh~ eden para, oldutu mızı teklU ettim. O zaman rahat ede· ılttlmb olank ııönttıtuno söyledi Der- del'ln fosforla zetıtrlendUHnl lsbat et· 

"Kue bOrlerlnln arasında duru E"lbl Mis I...ol!on'a e tmı.tı. Bu onun lcln cektlm" hal .Mflı Lof;(m'un Tereza•yı adam akıl· mek kabildi. F'akat neticeden pek emin 
y0r Her hangi btr ıtün Mla Anındel'ln büyük bir darbe olmuştu; fakat gene Puaro: il ır!iremtıııecetınl k~tettım~ etl."ı\llnl dctlldlm. Oömülell iki ay ôlmuttu nun- 1 pro.ıını.m uı ili. 
bunu yutacatı muh kkak Kadının ze- kurnazca harekete baılamı&tı. Mlıı ı:..o- "Görüyor musunuz!,. dedi. "Mlfllı Ta• tanıyabilecek kadar iYi ııörm'91ne im· dan bafka bazı ahvalde fO!fonın vU • d vamı 
hlrlcndltlndcn kimse ıüphelenmtyc • son'un v1cdanını tahrik ctmcıie baıladı. nloıı arzusunda muvaffak olu)'()rdu. Bu· kltn ~tu. cutıta hlc bir arıza bırakmadı{:ı ve ya- 19.30 Memleket ııa.ıı,t ayan ve aJans ha-
cckll. ŞOpheıentıse dahi o o zaman Zaten. zannıma kalırsa, Mis Lo nun için vaııbetnıuneye itiraz cUnde o Fakat bundan t!mlndl ~ krıır !'din· pılan otopstnln verdltl neUcelc:rln !>ek ber rı. 
Mar1cet BaslnE den cok uzııkta olacak· son'un vicdanı da pe4t mh11t lfel!'lldl.. kadar muanz:dı. Kcndtne aôre ı>!Anları er. Terera'nın hartıennl tafı.yan bir 1~- mOphem oldur:u bir kac kere i'Orill • 19 45 &rıbc5t 10 dflkl.kn 
tı. Birden bir hıçtkırık ııcsl duyultlu. Mis vardı ve Mlı! Loııon'un huwmetlnl cel· neden hnh!lettl. müetü. İl'Ntt e<ttlfmnl tarzedtn Misis 19 M MU 

"Buna rnımten bir tc<lblr aldı Ko J.oson mendilini yuzUne kBJ>ıynrak at· bctmek hlc işine Et"lmbnrdu. Koeıuıının "Mlll Tf!tt7A Arundel'den IAne&inl Tanlottı'un blı' yerden rosror aldığını-. e· 20 ııı Konutma CD rt 
<'nsının ım1.asıııı taklit ederek fazla tnlk ıamaıı:n baalaoı. arzulannı hemCTI kabul Ml)'Onnua ırl'll hana ııöeıtenneıılnl rl<'.ıı ettim 88na it· yah\J't yanında bulunduA-unu ispat ede· , 20.30 Mü lk: Ar:ı.'ll , D 
tarda klnral tP.<larlk etti ı:ıunu nlcln " Çok ted idi . ., db'c hı(kırdı. "Ben yaptı ama kendi düşuncclerlnl de acık· n~1 ııöstl't'dl ve M'rll TA11tm'un bahsetti· bllccel< mb'dlm? Bu ı>ek &ilphell~'dl ci.ln· ı Max ve Stc!! K1 n 

l). 

• 
aldıtındun tUPhf.'ITI yok. leler kötO ıtl. cok kötUIOk ettim! Çok! MIR Arundel'in ca izah ett1. iti ııaattr. mcrdivenlerrle nlrnıuıııtını .;.,y. ki bunu lnı:tıterc')•e ırelmP.dcn tedarik 21 00 Kon~ (E\ 11 t ) . 

denıe ellnlıı altında bulunsun isti.Yor · ncdcn yeni bir vaıııyetname yaptııtını "O sırada iki ma1aındı vaT'dı: cocul<· iP.di. llkönee htrtrılrı ooun IA'nftllnl ııl<lı· etttıtı Dıtlmall cok kuvvctllydl. 2115 l\tü k kıın k m mı rdan Sıu'-
du. cok merak edlyonlum. Ve !llrııün, Mis lannı alarak koc.aaından ayrılmak ve ıtını 7.llnnetttm : takat ırıne ile lt)'lllYll "Vaziyet böYle>1<cn Mtı;tıı Tanl.os kati kılar. 
•-ı:;öyledlitlm ıılbl Misis Tanlos'u ııörilr Arundel istirahat ederken. &OrııüY'Ü ac· Mil! l..o8oıı'la parayı paylatmıılc. O za. hakmf'a hakt'kat oM:BYll ('11rtı . Mlıl T.o • bir harokotte bulundu. Mis Lo!ıon un 21 50 

ırönne-z aradııtımın o oımırıuna kıınaa.t mııta muvaffak oldum ve her teYJ ba· man arzusu yerine eledctl Cocuklaı1Y· son uYllndılı zııma.n hayal meyal biri· mertıarnetlne Ollca ederek kocasını te-
ıı:etlrdtrn tak11t eltmde ispat tein bir de- na bınıktıtını i'Ön:IUm Tabii bu kadar le Mraber tnlltere'de ferah f ahur Ylltl• nl ıtlimıüa•o Bu hıııanın ıröttünde T A. ketti Bundan başka kOC"a.sını bu cür- z.200 
lU Yoktu O kkaUe hareket etmem IA· tok olduhı hlc aklıma ııclmeml$tl. BiT· yacaktı. hartlerlnl taııyan btr 1Ane vardı. Bu ı- mü taıemı. olmakla itham etti. 
zım selly0rdu Mls1• Tanlo!! kend~tn • kae bln zanne-dlyordum Ve neden bıra.k· "GünleT' ııectlkce ~ini koca.ııındıın nu'1 TeT"eZA oldufı\lTlıı kanaat seurmı.- ''Derlıal harekete ııec::IT11Yecck olur • 
den ıUpheleondltlml hlııa~ecek olurA mıyacaktı~ Zaten kendi a.krabalannın aaldıyamaz oldu. Zaten buna teMtıbll• t:ı. u.m l«><'uının ikinci kurbanı o!&f'aflın· 
haıka bir ctnaıret ıeıern~tıuten kortcu - ona karııı bir muhabbeUerl )'Oktu ki il· de f!'t:m~u. Zavalb adam ene!* ,. • .,.&kat a.ynııctır T . A 'l\arflf!'11!11 ~ daıı ermlııd1m. Kendisi )Cin daha f'mln z.ı 4..'i 

at k0$Ul nnın 

B 

<Pi) 
ayan v ajans ha· 

)'Ordum Bundan b&tk& bir clnA,)'et d11· ına, Qok huta oldutu ıa.man. vut»et • keder ~ı. Karauı !ı&tb ~ ~ ~ b&ktk.tte A. T. oım.. l&• (Sonu var! 22..&> Yannkl prov.ı,m "c ~ 
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Kazanması muhtemel 
olan atlara yaHyoruz 

Sonbahar at yanşlannın yedincisi 
bugün saat ıs t e Şehı r Hıponromun
da yapılacaktır. Geçen h aftaki bUyiık 
ikram ı yelı koş ıhıra nı bt-t e h l celt 
olursa hugilnkO yarıslsrın pek o ka
dar alaka celbetmiyece~ · hatıra ~el· 
mektNhr Bununla beraber lelerin -
de kolay ırıbı ~özukmt'I rıoe roitmf'-1 

çok ı;rllc olıınları oldn~unrlan eevre -
denleri gene heyecana !!t'vkerlccck 
ırtızcl koşular gorecef;ımızı tahmın 
erlıyonım. 

Birinci koşu : 

• ~ç yaşındakı yeril yarım kan In
etlız erkek ve rli i ta• Jara mahsu• 
'haııdrkaptır. İkramiyesi 225 lira nıe
•afesi 1600 metrcdır. Bu koşuı\9 ile 
tay vardır. 

1) Soydan <H. Ermtıı) 65 kilo 
2) K ader (T. İşbilt'n ı 5 kilo 
8) Yabanı;rilllı (N. Çokl 50 kilo. 
Soydan ile Kader'in arası:ırla ıre -

Çen haft a be kılo fark vıırrlı Fakat 
mesafe 1800 metre idı, BuıtUn bu 
fark 7 kiloya çıkmış ise de meııafe 
200 metre azalmıştır. Bu sebepten 
ben ı;rene Soydan'ı rlaha eanslı bul : 
'makta:vım. Tabii en kuvvetli raklbı 
Kader'<lır. 

lkinci koşu : 
Satııı koşu1Udur. tki yasında ve 

hıç koşu kazanmamış yerli saf ~an 
lngıliz t9.ylara ma~stur. İkramı -
Yesi 325 lıra mesafesi 1200 metredir. 
Buraya yazılı olan taylar şunlarrlır ı 
1) Karmen (0. Sıı:ıay) 58'ıi kilo 
2) Zal (Atlı S . Ki. ı 58 kilo • 
3) Virlo ıs. K. Osman ı r,sY.ı kılo 

İçlerinde en fazla kolJU koomuı 
olmaııı rlolayısiyle Vİrlo eanıh ~ö • 
Zlikmekterlır. Fakat bazı uızalar do
layıs1yle bir mılrlrlet istirahat etti. 
Onun için rakiplerine nazaran Kcok 
ıanslıriır denemez. Bu men.ferle ar
men rle hemen hemen Vıdo ka.rlar 
tanıılıdır. 

Üçüncü koşu : 
Uc ve daha yukarı yaıta ve ııe:te 

lı; in<le SOll ll~c\an fazla kuanmamıı 
sar kan İngilız at ve kı.sraklara 
mahsustur tkramiyesi 255 lira me -
aaresı 2200 metredir. 

Bu koşııya yazılan saf kanlar ıun· 
lar<lır : . 

l) Komlsarj (Dr. Seferof~ 60 kılo 
2) Sıfkap (F. Qğan) 52 kılo . 
8) Gonca ıA . .Atmanı 50~ kıl.o 
f) .O.valaciro (S.K.Oaman) 50 kılo 
llk bakışta Cionca'yı oanslı ~ -

mek ıcap etmekte ise ?e ıı:e~ek ~o
mıMd a:erek Davalacıro ıı:ıbl ıkı 
kııvvetlı rakibin bulunması dolayı • 
aıyle koşunu., netlcesinı keııtlr!"ek 
hayli gUçtUr. Mamafih ya1J1nın ıcap 
ettirdiği agu- kiloyu taıımaması da.. 
hR doğrusu en kuvvetli rakibi Dava
laeiro'ya nlshct le avantajlı olması 
Gon<'tı 'nın şansını arttırmaktadır. Fa 
lrat koşunun cereyan tarzı Gonca -
nın aleyhı:ıe de olabılır. Bu ciheti rle 
dl~Unerek diğer atları da ve en be.
ta Davalaciro'yu ihmal etmemek la
zımdır. 

Dördüncü koşu : 
Dört ve daha yukan yaştaki saf 

kan arap at ve kısraklara ntRhSUB 
handıkaptır. İkramıyesi 300 lira me
saf eaı 1800 metredir. Bu koşuya ya
zılı olan hayvanlar şunlardır : 

1) Bozkurt ( N . Kurtay) 65 kilo 
2) CeylAntek (N Sümer) 61 kilo 
3) Bora (K. Köktener) 59 kilo 
4) Tarzan (F. Vunı.I) M kilo 
5) Yılmaz (M. Gökerı 52 kilo 
6) Alok (E. Alat ı SO kilo 
7) FıdRn (F. K . GUney) f9 kilo 
DU.Unduğlim-0 gört" bu keşurla Uc; 

ha\-va.,ı ele almak IA.zımdır. Başta 
Tarzan sonra Ceylintek ve Bozkurt. 
lc;lerincle en mUsaıt kilosu olan hic; 
eupheııız Tarzan'rlır. Ceylintek'ten 
Rltı, Boııkurt'tan on kilo nokllRn ııik
let tqıyacaıtınrlan bu k0$urlakl en 
fıt:ııılı haYyan telı\kki edilmekterlir. 
Tabii iki ~vvetll rakibi CeyHl.ntek 
ile Bozkurt'u ihmal etmemek lazım· 
dır. 

Beşinci koşu : 
(Çalı manialı) rlôrt ve daha y\ıkarı 

J'aştaki yerli ~rım kan inK"lliılere 
m11h51.1stur İkramiyesi 300 lira me-
11afem 8000 metrerlir. Bu k04uda Uc; 
Yarım kan koııacaktır. 

l) Ceııur (F. Atean) 68 kilo 
2) Alreyl!n (H. Özen) 68 kilo 
3\ Sekban (Atlı S. K.) 66 kilo 
Bu k°'unun ,.n ı,ıınııh t>nvvanı hir 

fUT1heııh: AlcPylln'<lır. Fakat kosu 
?nanialııhr Bu 11eb(>ı>te:ı hanl!'iııinln 
1"ı7'1nll<'atını benile keııtiremlvorum. 

~lftt' bahtıı 11<.'!lncil ile dörrlUncO 
kotulıır ara!!l-nilailır. 

Hikmet Yazıcıoğlu 

Cebelüttarık 

ıilah deposu 

haline getirildi 
Stokho!ım 7 a.a. - Madrtttftı Nyan

dacıı Allehanda ııazeteelnden cekllen 
blr tPlırrarta tôYle denllmektedtr: 

Son ır\lnlef'(lc cOk miktarda tanır ve 
Alr harp malz4.'Tllesl CeMlüttar.k ta YI· 

tıı.m11ur Bu malzemenm icabında, 1· 
kmcı cephe.>e ta.ha1ll edilmell mı.ırnJnln· 
dür 

lııpenyoJ uııcert ma.htlllermln una· 
&UM ırör.!' bu kadar COk tankın Cet.e • 
Mit.tanır a v~a 11ınaı Atrttca•ya aml • 
ınaaı .ırUc; kabul cdllecek bir keytı>etl!T. 

Lailnea'dan ırl'l<'ll haberlere ırôre Ce
~lüttank, son umanlarda muauam 
btr •llAh deP<llu haline ıretlrllr.ılltlr. Bu 
•llAhlar lcln yer bulmaık mühim bil me· 
llele olmuıtur tnırlltz latltıkl.:n kı•aıarı 
deniz kl.'nanndakl kayalıktan bertıava 
ederek l.Anklnrııı t.oınba ve av uçakları 
~ Yer hazırlamak zonında k81mıılar· 
dU' 

İaPllnyol uk.m -naıınııertntt oııı,.. . 
da bu kadıu allAh yıtılmaaı \nllanı!' hA· 
tı""- tng111zı~ın Avnırıa'da tktnct btr 
Ol!llıbe aenıü leln Cel>folUttanJc ı üa o1a· 
.._ lııullanmıık nt)"@tlnde olup olmadık· 
1ııın ............. .. 

~ ... " " """""" 111111111111ıır' lecek 1000 ton deınir ile sair inşaat odun ~t ve l8J"t.IAn dah ilinde pazar- misyonda mevcuc rrYJıaf 'ft ~i~ • lb• kk b malzemeainln vesaltten tahliye ile lı.kla aatm alınacaktır. Betler kUosuna uygun olarak pazarlıkla 2'4960 kilo ınra· 
M~LLET'in 7 n<İ sayısı ~ıklı e ıse Ye aya a 1 ~~tel~ı:a~~~~~~a=~ tahmin edUen tıya.t 4 kurll6 :50 sanı.im- " 24960 kilo uıı-k 24960 kilo lahana 

Dedeli en uzaı< mahaııere ııore 19500 tldr Pa:ıarııtı ıı. ıı 94;! cıınamba 111-12490 sayılı kanunun 46 maddesinin M 
J\lUll)'et.cı ve memleketct aeck1n il)'· _ ( Başı 1 inci sayfada ) _ Ura olup temınetı 29..ı:> liradır Şart- ııtı saat 10.30 <1a Eskltehlr'de Lv. Amir- fıkrasına gore acele satın alınacaktır. Pa-

dınlarımızın yazılarl)'le dolu çıkan Mil· bulunup da istilıbklan oJao ICİ>'İın eş • namesi Gel bo!u merıeez Sa. Al. Ko lltl Sa Al. Kom da yaııııacaktır. EV6af z.adık 9.11·942 gunu saat ı~ te atın aJ.. 
let mecmuaaının (aontetrln 1942) 7 lncJ yasını wı istihkaklarını ıe&bit eden vasi • da görülebilir tlıalesı 12-11·19-12 per· ve ıartlan her gün ml"8al 2lllllanlarında ma Kn. da yapılacaktır. 
aayı111 da memleketimizin ceaitıt meae- kaları Umadan istifa edflller, kadroları iı"'mbe ~iinü aa.at 16 da Ko. da YSOI· ırörUIUr. J.steklllerln belli ırUn ve ıaa.t (972.() 57'9 

acaJ<tır. 'lahplerln belli SÜ1' ve 13· ıe ı.>mtnat ma'kbUzlArlYle blrllık~ mU· 
lel~I ele atan dolırun yazılarla cık• jl- edilenler veya kanunlara 0 ore vazife- tt t 1 1 l b llkt K Saman alınacak .._ .. a e em l'&t any e ır e o. na racnuan. c9707ı 5732 
mııtır. !erinden veya meslekten çıkarılanlar, İh· mliracaatlan. <9663> 5706 

Mlllet'ln bu ıa)'lllında: raç veya azlolunanlar, muvakkat mahi • 
lld ırörUı ıs. Kocaçl)'). Kemmı:1et yeıtdci hizmetlere ait masraf ıertiplerin· Sığır eti alınacak Kuru ot alınacak 

Al.. Poe. 520ı sa. Al. Kom dan m Keyfjyet mi! <ProfEjl()r Dr. Fındık den alınan kadrolarda bir 5Cneden aı: c;.111>oıu Aa. Poa. 1Z50 Sa. Al. J((ım .dan: 
2!1.000 kilo halYa aaman kaııalı zart u-oğlu• Millet ve AhlA.k lProf. Nllat E.· müddetler ıçin İstihdam edilmdc üzere 

rım >. Tahsisat Yanmasın! (Pror. br tayinleri yapılanlar bu kanun hukümle
H. Avni GöktUl'kı, Kueük sanatta- ka· rindcn istifade cdemi)eceklerdir. 
nunu projesi mUnaııebeUyJe . II csa · Bu giyim CJ}'aMnın D"kt müessese
met AG:aoaıu, Türltıye lktllıadlyatının leri mamuUundan olmak üure ne şeXiJ. 
hAklm vıuıtı (S. Kocaçay), Slnl'kll Bak de temin olunacağı, İstihkakların teshid
kal ve Halide Edip Ccahlt Okurer>. .ıU-a· ne ait muamelelerin ne suretle yapılaC'&· 
mızdakl hava • ııır <Ali Otmczo(ı!uı. fı, kanunun neşri tarihinden en geç hir 
Bir ya~ur Elendi Akıam ıllT tNllz • sene içinde İstihkak ~ahiplerine hangi ta· 
het Erman>, Düıten suren Ku Sllr rihlerde ''e nA5ıl dağnılaağı icra Veki1· 
Cemal Otuz Ocıtl), DeG:'ı.mem • tllr leri Heyetince ıarin olunacaktır. 
(Ce!U Cumralı), Teaelll ve Umud • h!· Kanunun t•dıikı sıtastndı harırlana· 

!50 ton aıG:'ıı:' eti 3 Bl' mUddeUe mu • 
n.ıı.kaJlaya t>atlanmak üzere pazarlıkla 

elaılltmt>Ye konubnuttur. Muhammen be
deli 40.000 lira muvakl<at temlnau 3170 
liradır. Evaat ve Şerait Gellboluda 1230 
Sa. Al. Kom.da ırorilleblllr. 2ıı er t.ondan 
8.fBtı olmama.le üzere Jkl müt<!ahhlde de 
ihale t!'dllebUlr. fhaleat l6·ll·l!l42 aııat 

17 de 1250 Sa. Al. Kom.da yapılacak • 
tır. (9672) 5893 

('aycuma'da tP.llllm edilmek farll)'lt!' ııul<I ile ekaUtm~ konulmuetur. Sama-
60.000 kilo kuru blllYalı ot kapalı zarı nın muhammen bedeli 9 kurq 50 san· 
usulü ile ~lltmt-~ konmu.ıuı-. Bal.ya· tim Tutan 23750 J1ra Dk ı.mınatı 171111 
lı kuru otun muhammen bedeli 12 ku· lira 25 kurue lhaleel :ııı. 11. 942 118' • 
nıt ııo ııantlm. Tutan 7'200 lira !ite t«nl· sembe ırünü ll&llt 11 de Kom. dil yapı-

nau 540 lirad ır lhRlf'trt 26. 11 942 P@T• lacaktır. Şartname ve -1 hft' r<ın 

eemtıe ırünü 111tal lt de Kom. da yıuııla· Kom. <la ırör{IJ4'!hlltr. latfl!ltlUerirı belH 
caktır. Şartname V<! evsaf hPr ırUn Kom. ırün<1e ihale saatinden blr •at eıvvel 

da ırörUleoblltr tstl'kl ll'rln belli ırlinde Wıkl lf meıktuplannı Kom. na vwmeleırt. 
tff;b t edll<'n llllaUeorı blr ıııuı.t eVV<'I t~- (9fi67) &7l50 
lif mAktuıılannı Kom. na Vf!ITTllıl olma· 

kftye (Turaııt Evreni. Yollanh - tllr cak he)oanname ve cervellerle diier her Gelibolu Merkez Sa. AL Kom.dan : 
CAhmet Arttı. Ayın ırld1-I. bizim •Pr · türlü evrakı ve ve~ikaları hakikat hillfına lhLb'ac kin Gellbolu'da ambara tee· 

Odun alınacak 
lan. (9668) 5749 Bina inşaatı 

Afyon Aıı Sa. Al Kom. dan : 
ccklerlmlzden: bunlar kim? (Remzi tanzJnı r<lenler, hu ı;uretle ha7ırlanmıt • ıım tarUYle 600 ton odun pazarlıkla ıa· 
orıuz Ank).. he)ıanname ve cetvellerle diier her tın alınacaktır. Muhammen bedeli 14!!00 

Odun alınacak A5kerllk 1tıbeel binasının ikmal trıta· 
111 kapalı zart usulü Ue elıaUtm~ ko-

Millet'! butün Bl'dınlara. memlset türlü evr;1kı ft wsikalan hilerek kulla· lira ve kati teminatı 2349 liradır. Evsaf 
ırl'ncllfılne hararetle tawb'e eı1erlz naıılar veya hunlar üzerinde ve hunla • ve tartnameel Gelibolu merkez aatın al· 

Sı\'as As. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher k tosu beş kurustıın 450 ton 

odun kapalı zarf usul yle eksiltmt"Ye 
konmuştur. tha'k>sl 16-11-942 Pll7.ar
teos1 gUnU saat 15 le Ko. da } apıla -
cakt.ır. Ht>psln n tu tan 22500 lira 1lk 
teminatı l687 lıra 50 kuruştur. Sart· 
namesi İstanbul Ankara Lv. Amirli· 
il ile Sıvas • a. Al. Ko. da her giln 
görOl~bilır. t stekl lM"in belll gün ve 
saatte tE"kl'f mek1uplannı kanunun 
tarlfatı daıreıslndt' li.Azırlıvarak mf'Z· 
kOr ihale saatlnrlen bir saat öne<' ko· 
misyona v('rml'l~rl veya bulunrlur
malan. Poııtada g('('Ucmelrr maz,.ret 

nulmuştur. l'lksUtme ve lhalNI 24. 11. 
942 salı ır\Jntl aaat l4 te Aa Ml\tı 5a 

" Güzel Ankara ., rın kullanılmalarında her ne suretle olur· mumda ırörüleblltr. Pazarlıkla ihale.! 
İki haftadıınheri ıehrlmizde c;ık • sa olsun tahrif vt')"a SU)'İstimal yapanlar 16-11·1942 pazartesi rtınil ıaat 16 da 

makta ol&1'1 tıeft.alık Güzel Ankara üç senedt'n ataiı olmamak üzere aitr hı· Knm.da yapılaJ:a.ktır. Tallplf!l"ln meı.ıkar 
gazehesınln ikinci sayısı .rla. dolı:un pis cezalariyle ce:r:alandınlacaklan J!'l°hİ ırUn ve aaatte katı temınatlarl)'le komla· 

Al Kom da yapılacaktır. Muhamnı

tb'atı 19474 ltra A4 ku~ur llıtuvaktrat 

t!'m!Jıatı 14'11 11radır. letstuertn lıal• ı 

mtlnilere<'.atla intltar etmıetır. fcın- sebebiyet verecekleri hazne uran da Yona müracaattan. 
de bir cok fayrlah yazılar Vf' tetkik- kendilerine on misli olarak resen tazmin (9G:25) 

ctn muayyen u.atten btr ••t evvelin• 
kıu'lnr tmıtnat mMt\n>lanın lı:orn!ılyona 

'f'!l'm~ler1 Ve belli ııaattfo komlly(wndıı 

bulunmalıın (9'D8) 5757 Jer bulunan bu a-azeteyl okuyucula - ettirilecektir. Verilen ceza tecil edilmi· 
rımıza tavsiye ederi~ yecek, hu suc-lan işliyen subay, ııskert, 

AMCA BEY "ivi l memurlar ve mü"ahdem~rlt' şerik· 

adında yeni bir mizah 
mecmuası 

leri h41&ında müddeiumumiJikçe doj · 
rudan doiru}·a tahkibt icra ölutıatW<tır 
ve muhakemeleri mC'Vkufen yaptlacalctır. 

.!,111111111111111111111111111111111.ı 
KarikatUriııt Cemal Narlir Gült'r 

tRrafından ( Amcabey) adında bir mi- = H • t • • t • : 
zah mecmuası neşredilece~ıni öA-ren_ : tzme ÇI IS enıyor: 
dik. Arkadaıımıza muvaff'akıyetler : : 
rliler, bu yeni mecmuayı şimdiden : Her işi yapacak bir hizmet - : . - -karilerımlze tavsiye ederiz. : çlye ihtiyao vardır. Gere kal • : 

Ç k : muı tarttır. Tuna caddeli 32 -
OCU _şiirleri ( 1) : nuln9raya müracaat. S 

Sair Mehmet Necati önıay, so 111111111111111111111111111111111111 
sayfalık bır hrosUr clkardı: çocuk 
şıirlerl. Kıtapta. TürklUk, millet, 
milli bayramlar, yurt, köy ve aile 
konulan ile, daha blrcok cetitll ko· 
nular üzerine yazılm1$· 40 kadar ri· 
zel çocuk &lirl var. Yurdun belli baş
lı nehirlerini tasvir eden, böylece 
memlekl"t. coğrafyasının bir parçası
nı cocuklara tatlı bir ıekllde anla -

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilinler 

Kuru ot alınacak 
lrı8olu Aa. Sa Al. Xo. dan: 
lnebohl teııl.imi l~ ton aaır.an ve 180 

tan ıllrler kitapta daıha cok yer al • ton trunı ot a.c;ık eauıme yo u ile alı· 
mıştır. Çocuk babalanna tavsiye e
d<'rrz. 

O> Ali Bitik Kitabcıvt • FJyatı 50 
kuruş. 

Berlin'e göre 

Alman piyadeleri 

yeniden 
• 

arazı 

kazand ı ar 
Berıı.n. 7 a.a. - Alman oı"dulan ba.a. 

komutanlıC:ının tebliğ'!: 
BaU KarkaJIYa'da mevzı1 blr bıuıkın 

hücumu ile dUtrnan bir dat mevztlrıden 
atı im ı&t ır. 

Alma.o pi.Yade teııklller1 Tuaı-'ntn 

•lrnalLnde .~uı bir ya~mur aJtındn 
)apıla.n ınatcı muharebeler eıın ıunnda a· 
razı kazanmıatardır. Alaırl.r'tn cıoe:usun· 
da dUtman mukAbll hücumlarına karii 
;yapılan mUdataada ınatcı bir muhare· 
beden 10r1ra 30 ııovyet tankı ahr.bedll· 
ml6tlr. Alman hava kuvveUer1 de bir 
zıı:1ıb tren tahrıoetml6ttr. Gürclııtan A•· 
keı1 yolunda kıtalann haretteU<"l'I keti! 
uc;a.klarnnız tarafından bombardımana 

U.bt tutubnuıtur. 

na.cakt.ır. Samanın beher k11osunun mu· 
hamrnen bedeli 12 kunıe :ıo u.ntı:n o. 
tun 111 ıcuru.tur. nc.utme 19-11-942 ta
rilıllıde lnebolu'da yapılacalctır. 

(9:576) Şe9J 

P ekmez alınacak 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko. daıı : 
İhriy8' açin Gelibolu'da ambara -

liın şartiyle mevzuatlı 90.0QO kilo pek • 
mez kapalı .ıarfla ek~lhmeye konmUJtur. 
Muhammen be<klı 90.000 lira, kad te • 
minaıı ~7SO liradır Evsaf ve -aartnamesi 
Merkez Sa. Al. Ko. da p;rülebilir. İbale
'11 10-11-942 cumaneel günü ... , 11.30 
da Ko. da ,..rııacakur. Taliplerin ihale
si ıutinclen bir sut evveline kadar tek
lif mektuplarını koınisyooa vermeleri. 

(9.330) 5361 

Odun alınacak 
Erzunım sa. Al. Ko. daıı: 
l - OOCı ton meee odunu acık llaıUt· 

me Mıretl)'le mlln~a konu.lm~tur, 
Tahrnln1 3!!500 lira umlnatı :2438 Ura· 
dır. MUnakaaaa 17·11·942 a&l.ı rtınö •· 
at ı~ te yapılacaktır. Şartnam81 h« 
ırUn ıro. da aörUlür. ı.td<Ulerın beoltt 
ırQn ve u.a.tte temnU&rty:t. blı'llkte ko 
na müracaauan. 

(9491) 5493 

Pekmez alınacak 
Çorlu As. Pos. 11 "<> Sa. Al. Ko. dan : 
30 ton pekmez pazarlıkla aat(n alı -

nacaktır. İhale 12·1MM2 sfuıü aut 15 
te yapılacaknr. Muvakkat reminan 3375 
liradır. Şerait her gün Ko. da ,ıı6rülebilir. 
isteklilerin lüzumlu vesikalariyle ihale 
günü •lıneJ.eri. (9332) 5359 

Kuru ot alınacak Stallnırrat kestmlnde mevzii muhare
beler oımuetur. Sav11 v• P*" ucakla· 
nmız Vo!Jıa'nın dotuawnda topçu mev· Ankara AA. POL 5151 Sa. AL Ko. 

ctan: 
zllertnt bornbalamııtır. Be> .tkahıra kadar en yakm !stas-

Cel>herıln merltez kHtmlnde hU('IJlft :ııona .eslim ve vagona yQkletııme.ı 
unsurlarımız d\151nanın blT' c<>k tıeton mUtt-:.hhldine alt bulunmak lcabe
ıntınaklarını tahrip ve lıclndekl uker· derse bu mlktar parçalanarak 400 
ım imha etmı.temır. ton kuru ot yüzer tonluk ııarçMM 

Hava kuvvetıerlmtz Dwlna ve Volıra 
nehtr~rtntn mmbaWına yıücın böl.ırede 

ııovyet kıta ha:r.ırlrklarb'le nalcllye ha • 
rekeUerıne hüc111nlard& bulunmqlıa.r • 

halinde muk~veleye bağlanmak ıu -
retlylt> satın alınacaktır. Pazarlıtı 
16-ll-lil42 pazarte&l ailnü aaat 16 da 
Sankı•ia'dald Sa.AL Ko. da yapıla -
caJ«ır. Evsaf ve &artna.rne.ını aör -

dır. mek ı.t.iyenler her ailn il eaatlerin-
Br nee hücumunda Moekova'nın ti· de ve 1.stekllierln de belli ailn ve sa

mal bat11ındalcl br hava meydanında atte sözil gecen komi@yona ıelmele
bUyUk :ranırınler cıkanlmıttır. ri. İatanbul Lv. AmJrllllne; Pol.t.lı 

t\mftl ırölilnQn 1ınıaı dotuwnda 09'Y· belediye rly~tine .. l'tn&t'Mden bl • 
rıımı. olan bir dıı.tn.M ırnıpu c:<* arıza. ~r suret aönderul.mifUr. <9665> 
h arazide ırilnlcrce ıUn-n bir muhare • 

57°' 
bed n aonra trnııa ec1ıımı1ur. Kuru ot alınacak 

Atır kara t1>11l4rımızın ateeb'le Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 
~tat elektı1k raıbrlkaıında ya.nırın Pazarlıkla 480 ton ~alı kuru ot 
cı.kanlrnıMır. u.tm alınacalctır. Muhammen bedel 48 

Yukarı T erek bölgesinde bın ın oıup ilk temına.t 3600 11radır. 
Berll:rı, 7 a.a. _ D. N. B. a1Aft9ının Şartname kemlıaYl'.ında S6rille0Ulr. Pazar. 

ötrendttıne söre, almııtı Mvae uca.kl&· lıG:'l 11·11·942 canamba rüMI nat 10 
n, 6 aonteerlnde, l"*an Terek blll• • dadJr. lat.ek1Dlr1n belli rin " M&tte 
ırlnd~ bottevtklertn hM'ekette bukınan Tra.baoft Sa. AL Ko. na mQracaatlan 
kıtalanna hUc111n etmS.t1r. ~ .,. .(9335) &888 

btrıı«tertnın ıeıraı etmekte oldutu 'btr Sığır eti alınacak 
COk !tıUhklmlarla kaA.balar muvatta - Aa. Po9. :uM Sa. AL Kom.dan : 
kl)'etle bOmbalanmı.tıT. Al~an :rapı,, ANKAJlA 

lan UÇUtlarla bir aov)'9t sll1ı1ı tnnl 3 Uda Cubl*'ta t•llrn ft mukaft-
tahrlbedllmletlr, leye bal'lanmü eartlYl• 40 ton aıtı~ eti 

Stallnırrat muhaftlM tıölıreetnM Shı· 
kalarla ııavu ucaklarunız bir c:<* düt· 
man top mevzilerini ve Volıra'nın dotu· 
ııundakt demlıryolu hatlannı bombala • 
mıstır. 

Orta kwtrnde ha"' ueaktanTıtlan mil· 
teeeıkkll btr COk mühtm tetecllleT bol • 
scvlklertn nak~ hanketlmM hUcum 
etmielerdir. Bir cdC )'erde demk')oo!u 
hallan kw1'lmte ve ilç nakliye tren1 A• 

tır hatıAra utratılm11tır. Av uçakları· 

mız bomba('ılarımızın ha~tını htma· 
ye etmll w elmdl)'e kadar aJınan ha • 
bf!rlere nazann T u~ ıtU.UmUtlerdtr. 

Memur ahnacak 
A.:ıkara D&rdtıncü Noter dairesine 

bir teblit memuru alınacaktır Ke • 
biliyetine s&re Oeret wrilec~l<tlr. Ba 
...,.. ........ eNb'lll .. 

ııatın alınacaktır. Sıtır etinin kat1 te • 
mtnatı IMOO llradır. Puarlıtı 1T·11·1M2 
aalı l'ÜllC1 Mal 1& te Sa.n.kıela'd& sa. Al 
Kom.da yapılacaktır. Evsaf ve eartna • 
meelnl s<Snnek .ı.tb'enler her s<ın il aa· 
aUll1nde tımılcJUertıı beıllt S(Jır. ve aaatte 
tl!lnlnaUartylı birlikte 9ÖZU ırecen ko -
m~ Selmeler1. (8610) 11695 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu KeıtEa &L AL Kom.dan : 
Demlrtepe'de &UnlOk lhtb'aca söre 

teslim tartWle 100 tm ııtır ett pazar • 
tıkla aatın alınaealttır. Muharnmflft be • 
deli 90 000 Ura olup kati temlna\ı lUIOO 
liradır. Evu.t ve tartnameal Kanı.ela •ö
rUleblllr. Puartıtcla Dlalest 19-11-1942 
ı>enembe ırana Mat 16 da Mer1c• aa. 
Al. Xonı.da yapılacalctır. Talip olanların 
mnkQr aGn ft aaaıtte lratt tnntnlltlı.-ı1r· 
le ........ cutlln. 1""1 .. 

Odun ve patates alınacak 
Aa. Poa. 350 Sa. AL Kom.dan : 

TOPKAPI 
Bl.rllkler lhlb'acı olan l 000.000 kilo 

oduıı ve 40 kilo patatea pazarlıkla satın 

MiLLi MÜDAFAA V. 

M.yılmaır. <93261 5.'J97 İnşaat malzemesi alınacak 
aıınacalctır. nıaıeıert 16·11.1942 ııv.ar- Tebliğ 

tea1 rinU aaat 15 ~ ;yapılacaJctır. Ta • Ankara Hv. Müdafaa Cn Komutan· 

M M . \" den : 
Pazarlıkla Marsllya t.kııl y~lt Jd • 

rem t ki re<: kapı ve pencere l'IM".nte
&e ve kllldı ve saire olmak Q~ 28 
kalem ınşa malzem.151 satın alınaıea.k
tır. Muhammen t><-del! 120!> lira to 
kuru~ olup kati temlnah 180 lıra 90 
kunıstur. 

Uplertn t&Ylrı olunan zamanda teminat· lııtındıın : 
larb'le komlayona mllracaatları. Kü<:lik Yozıı:a.Ua.k l AA. Pos o 4830 

(9618) ~708 emrinde bulunan blrlncl tabur karar • 
ırAh erlerindenn olup Cartamba asker-
ilk aube61 halkından V<! ~217 A6. No ıu Saman i lmacak 

.... Poa. M&l Sa. Al. Kom.dan 133.5 doG:'umlu ŞülcrU Ot. Yuar Ylldı· 
Pavı.rlıkla ihalem 13-11-942 ı-umıı 

günü saat 9.30 da M M. V 4. No lu 
Sa. Aı Ko. Rs. df! yapılacalrt:r. M.11· 
zemen in tam llste&i ve ketti her rün 
komls;ı; onda görilleblllr. lateklllmn 
~111 gün ve saat~ ı.aO temlnatl<t 
blrli.kte komisyonda bulunmalan. 

ANKARA rım hakkında 115\11.uz •W<A.yet suçundan 
BeyUkahıra kadar en yakın lstaı.yon· tıudbıtt yapıl<lıl'ıı sırada ve kıtaaının 

da ı.llm v• v-.ona yük!etllm"I müte • Ankaradan KUc;ük Yo7.gat 'a nakli ıısna
ahhldlne att bulunmaJc leap ederse bu •ında Lalah11n'dan fıra r ettltl "" NTRr· 
mtktar parcalanarak 700 ton balya ha· da iken kendisinin Çubuktaki As birli· 
llnde ıaman ımukavelt',ye haG:lanmalt te tabi bulundutundım bnhsed~rdc An· 
auretb'le) Ntın a!ına('akUr. Muvakkat kanıda GOnıı:ör oll!llnde otW"llıtcen oto.. 
temlna.tı 867& liradır. Pazarlıtı 16-11·942 mobil 11\ı<tlftl ıataNdtını aöyl()w'ek Kon
paarteal •rtırıQ aaat 15 te sankıala'da yalı Şatıabın 500 ııra8ını oolan<fırdıtı 
sa. Al. Kom da yapılacalctır. Evaat ve iddia edilen 'lie vukanda acık RctrNi 
aartıa.nnı •örmek lırtıyesıter her a11n it ya:r.ılı usulııuz &~>et. firar ve ooıan 
ıaaUennde ve lateklllerln de belli ırün dıncılıl< suclarından :r.analtındn bulunan 
ve u.atte J<om.na ıre1meler1. (9669) Yaear Yıldınm'ın yakalanarak ırnml • 

5696 
Z'()n K. lıG:ı 1 numanılı Aı mllht<emf!ll 

(9549\ 5640 

Kösele ve vaketa alınacak 
M. M. '. lstanhul Sa. Al. Ko. daıt: 
20 ton kadu valceta ~ ton kadar 

pençelık koselc ve 20 ton kadar Mn a&· 

hunlu kösele teklı1 edileıı fiyat muvafık 
görüldüğü 5Uretle hejenilerek paz.arlık· 
la satın alınacaktır. PazarlıJc 27·1 J.S>-42 
cuma JtÜnU saat ı~ te Tophane'de M. M. 
V. 4 No. lu Sa. Al. Kcı. da yapılankur. H elva alınacak 

Gelibolu Merku Sa. Al. Kom. danı 
İhtıyaç iç.uı Gelibolu'da ambara 

tuhm pnıyle mevauaUı .SOOOO lcııo 
t&bur heJnaı kapalı aarfla ekııılt.me
ye konuJmuftur. Muhammen bedelı 
70.000 lira muvakkat teminatı 6760 
liradır. Evaaf 'H fartnameJI Gt-libolu 
Merkez Sa. Alma Kom. da gllrUlebl -
lir. İhalesi 12. 11. 962 paıart~.st ııU.. 

-nil 11at 10 da Kom. da yarılacaktır. 
Taliplerin ihale aaatindcn bir saat er 
veline kadar 2'90 aayılı kanunu lşte
diii veaaikle birlikte teklif mcktupla
nnı komis) ona vermeleri. 

(9320) 6368 

Kuru üzüm alınacak 
G elibolu Merkez Sa. Al. Kom.danı 
İhtiyaç için Gelibolu'dald ambarda 

tealim ıartiyle mevzuaUı 333000 kılo 
kuru üzüm kapalı urfla eksiluneye 
konmuıtur. Muhammen bedeli 208125 
lira muvakkat teminatı 11656 lira 
26 kuruttur. Bvııaf ve prtıuuncsi 
Gelibolu'da Kom.da ırörülebilır. İha
leai 10-1l-19f2 cumartesi a-ünü aaet 
11 de Kom.da yapılacaktır. Talip -
lerin ihale saatinden bir a&At evve
line kııdar teklif mektuplarını ko -
miayona vermiı olmaları lbımdır, 

(9329) 5162 

Kuru ot ve saman alınacak 
ICuımıona As. IU. 5100 S... AL 

Ko. dan: 
ihti)'IÇ i(iıı bpalt zarf UMılü ile mü

nekaşaya ~lan 633 ton OOküm veya 
ıel balyalı kuru otla '422 ton dökum _. 
ya tel balyalı N.mAnll taHp .ıuhur etme • 

diiioclen 2490 sayılı kanumuı "<> madde
si mucibince pazarlıja çıbnlmııtır. Otun 
ınuhamman bedeli 63300/ 44310 muvak· 
kat teminatı .C7°'8/33l) liradır. Samanın 
16880/ 29540 ınuvalcbt teminan 1266 
/22 16 lindu. Şaruıame,t Kn. dan veril· 
mektedir. ihalesi 18-1 MM2 u.rihinde ,.. 
at 16 ek yapılaaıktır. Talirtletin meı 
kür ~ ve sutte Ko. da bulunmaları. 

9662) 5751 

Sebze alınacak 
Geliholu As. Pot. 1250 Sa. AL Ko. 

dan: 
bıtiyac jQ&ı 100 ton lahana 100 ttın 

pırasa ımıbwleye bq.lanarak tulı-t so
nuna kadar alınmıılı uzere pazarlıkla de· 
ailtmeye koomuttur. Pırasanın muham • 
ınea fiyatı 20.000 lira lahanaıııo 17.000 
liradu. Mavakkat tmıinatlan 1500 ve 
1275 liradır. Llhana ve pırasa ayn ayn 
mütalıhitlere de ihale edilebildi#i ıtihi 
yalnız biftaine de ihale ediltf>ilir. Evsaf 
ve ,.rtlan Gelibolu As. Post. 12'50 Sa. 
Al. Ko. da aörültf>ilir. İhalesi 16.11.9"2 
saat 17 de Ko. da yepalacaJuır. 

(9713) 5748 

Nakliyat yaptırılacak 
EnunJm Aa. Sa. Al. Kom. dan : 
Boraradan JCöae ve D . Beıvuıta )'llJ)I· 

lacak 200 tonl\llc: hutıub&t natclb'81 pa

zarlıkla münıı.kaaaya konulmqtur. llbU 
nakltyatın umummıUft ton lnlometre tl· 
za"lnden tahmin bedeli 23Z10 Ura olup 
kM! t.nlD&tı 3491 ltndır. Münakuaıı 

lT. 11. 942 ..ı . .una aaat 14 tedtr. Şart. 
namesi bir dit Kıım. da ırörillebUtr. 

ıateeı:ınertn bell'1 ıran ve aaAtte teminat· 
lan 1le Korn. na mCM'acaatıan. 

<tnD> ımıs 

Sığır eti almacak 
Ulak Aa. Sa. Al. Kom. dan : 

Utall'tald blrl.9cler ıctn komllııYOnda 

mevC'Ut "'81 ve tartnamwlrıe uyırun o
laı'alc pazarl1'rla 2490 l&)'l)ı kanunun 46 
maclıOtamm 9 Ntruına tevfikan 118(1()() 

kUo .ıtır .eti •tm atmaca4rtır. PIUlU'lık 
•· U.. 9C2 silıı41 saat 15 te Kom dıl. yıı 
1111 Hlll•• pı3ll .,. 

ne ııdamlı olarak ır~trllmes1 aııkt!'rl u· 
ıulü mutıak~e kanununun 111 mııd· 

de.I ıre~ttnce 111\n olunur. (9721) 57:14 

Odun alınacak 
Kayseri As. Mnt. Sa. f.I. Ko. dan: 

Mıntaka birlikleri ihtiyacı için kapa· 
lı urfla ebılımeye konulan 1100 ton o
duna talip çıkmadıAından bır ay içinde 
ııo•rlıkla alın8('A)cıu. 

Mecınuunun muhammen bedPJi 69600 
lira ilk temınau 4730 liradll'. Toptan bir 
talihe ihale edilebileceği gibi merkez 
birlikler hariç birliklerin hİHeleri ayn 
ayrı u1iplere de ihale edilehılir. Bu 
takdirde merke:r. birliklerinin 740 ton 

odunlHMln ilk temınatı 3330 lira ve ha· 
ri( birli4d~ ait 360 eon odunun ilk ıe
minan Ul90 liradır. 

Evsaf ve şerait her ırürı Ko. da ıtQrü
ltf>ilir. isteklilerin Ko. na muracaatla • 
n. (9719) :5756 

Sebze alınacak 
Bıılı!kESlr As. Sa. Al. Kom. dan 
Beher kilosuna 12 kurue ro aantım 

tahmin Etlllen 40 ton pırasa ve on bet 
kurul tahmin edllt'n 40 ton lahana ve 
20 kuruı tahmin edilen 6 ton havuc ve 
2:ı kllt'U4 tahmin edlleon 8 ton karna.ba· 
har ve l2 kurue 50 tantlm tı:Yat tahmin 
edilen 8 ton kereviz kapalı zart uaulü 
lle ekııU1meye konm~ur. EksUtmeııl 
Z7. 11. 942 cuma rinU saat 16 da Kom, 
da yaprlacakUr. F.vııat ve tartlannı gör
mek lstb'l'lller hf'I' ıriln Ankara l8tan· 
bul Lv 11.mlrltklerl ve Balıkl'lltr sa Al, 
Kom da ırllrOlf'lblllr Altı kalmı llf'Obzt!'
ye bir tııtokll cılanadıtı ta.kdlrde ayn 
ayn mütt>ahhlde venleblllr. Tallpleflfn 
muvakkat t«nlnat!Rn ile td<llf mf!k • 
tu11lannı en ıreç 15 " kadaır "1a1<ıbuz mu
kabilinde koml~YQnA venneıerı. 

( 9720) 57?15 

Taliplerin ,.&meJeri. (9710) 5753 

Pamuk attırılacak 
M . M . Veklletlnden : 

HNap memur okulunda bulunaıı 

2!5CIO : 3000 ldlo kadar pamuk attınlma. 

aı 18. ıı. 942 cuma Qrıd .-U 1f> ı. pa

zarlıkla lıhllle t'dllecektlr. l!lu iti yacı • 

mııık ı.tb'enlertn teklif edecSJert ~ta 
ııöre ita.ti t«ntnaUan lle bll"lllı:te M . M. 
V 3 No. lu aa.tın alma ktımlll)oaftUIUl ftl· 
meler!. (9681) 15748 

Elbise dolabı alınacak 
M. M. V. den : , 
'Seherine 70 lira fiyat tıılımin .dilen 

boyu 1.70 ~11iii 0,70 derinliii 0 .45 
olan S.C adet elbüe dolııbt 16-11-942 119· 
1.artesi günü saat l l de puslıkla ktek· 
Ji,ine ihale edilecektir. Muhanımen bede· 
li 3780 lira olup kati teminatı 567 lira· 
dır. ~rtrıam~i her gün knmisyonda -aö
rüW>ilir. lsteklilenft belli Iİİtl 'ft saaıte 
M. M. V. 3 No. Sa. Alma kıomisyonuna 
jle]meleri. (9680) 57.C5 

Kereste alınacak 
M . M. V . den: 
Aşafıda cins ve milfrfdatı ,,_.11 

Uç kalem ık~reete pazarlıkla utın a
hnac&ktır. Pamrhkla ıtıalMi 17-11-
942 aalı sQıntl u.at 11.30 da M.M.V. 
4. No. lu SL Al. Ko. da yapılacakt1r. 
Muhammen bfııdell 3000 lira ve katı 
teminatı 450 linıothr. Kfltfl her siln 
'4:omltıYOnda cısrillebntr. ı.tflllclllerin 
mull'Y'Y"! a1ln ve aaaıt.te komilıyonda 
bulun.malen. . 
Cinsi 
Cırıtlı cam 
ke?'f'Ste 100 Ad. o.~xo. 30x4,20 
Cıralı (am 
t.Mıta 
Cı"'lı 1:am 
k&dron 

50 .. o.25xo, 25x4,00 

30 .. o.ıoxo. ıo x 4.oo 
(~) 5747 

Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesaplara 

1943 iKRAMiYE PLANI 
·':eşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, ı İlkteşrin 

tarihlerin de yapıbr. 

1943 ikramiyeleri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
30 
60 

250 
334 

Liralık 

1999 
999 
888 
777 
666 
55S 
444 
333 
222 

99 
44 
22 
11 

= 

Lira 

1999 
999 
888 
777 
666 
sss 
444 
666 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

,"ürkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız 
3ra biriktirmiı ve laiz almış olmaz, aynı :zaman

da talihinizi de denemİ§ olursan-. 
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BUGUN 

Ulus siMmasında 
2 Film Birden 

1 - Memnu meyYa 
~ın en Jr1.lııel romanı .. 

İhtiraatn eıı ateoli hiklyeııL.. 
Gunahın en baJ d6ndilrUcU 

heyecanıdır ... 
ARTİSTLER 

Barbara Stanwyck 
Henry Fonda 

2 - Hüsar aşkı 
Atk ve rllya memleketi olu 

Macariata.-ı'd• çevrilen 
müziğin neteal, bayatın 

e...-riyle .Ual~neıı bllyilk film 
AYRICA 

Deniz Canavarları 
Seanslar 

1'.30 _ 17 30 da 

Memnu Meyva 
16 - 19 da 

Hüsar Aşkı 
21 de 

Deniz Canavarları 
-ve-

Memnu Meyva 
10 Ucuz Matinesinde 

iki fılm birden 

Dehşet Adası 
-ve-

İsveç Bülbülü 
Telefon: 62M 

~11111111111111111111111111111 111~ - -- -E Satahk arsa § - -: TenleMI!' Sıhhat Vekaleti ,_. = 
: nmda ~ llllha Sdnde 278 nM!t.. = 
: relllc INU"'Mllenm'9 arsa. ınua Mn : - -: memur1uıı- mOraoaat. : - -.,llllllllllllllllllllllllllllllllr" 

Kızılcahamam k8'Ealll. Sulh Hukuk 
hAklmlilinden: 

Devlet onnaıılanrıdan biNdz al-o 
keserek atıl y~ suçlu: ına.. 
clk k6yünden Ahmet otlu Ali Güm.ili 
ve İbrahbn otlu Bekta5, Ahmet. ot
lu Mustafa, M~hmet ot.ıu M~ 
Satılm.ıs otlu Mu.t.ıııfa. Halıl otılu S.. 
tılmli. Mehmet oğlu Hasan. Dunil 
otlu HU.yin ve Mustafa otlu O.. 
man hıııklarında yapılmakta olan da
rusrnada dAYanın müruru zam• 
noktasından ceza dlvamnm ortadaa 
kaldınlmasuıa daıtr verlleon kM'U' 6-
7.erlrıe orman kienıai vekili ta-ralJDo 
dan bu ıuçlular aleyhinde aullt ha -
kuk matıkeımeslne müraıcaatla yapd. 
makta olan duM.14mftda: orman lda
%'81 v..lrill bu ıu~lular tanıluıd98 
yapılan &illa aarfed len atactann 
tazmini olan 42 lira 37 «urusun tllla
ailını iııt~ oldutundan ve bu müd
delalt'Yhlerdeın Ahmet otlu Mustala 
ve Mehmet otlu s.tılm14 tkametdh
lan bulunmadıtından Ulus ırazeıte • 
style llt.neorı t~blrgat i<'ra eıdild ltl hM
de sene &'f'lmemlı ve bir V('lkH dahi 
aöndermeomlıl olduklanndan halel .. 
nndald muhakemf'!lln sıyaben de
w.mına ve bu Lki müddelale.Yhe il • 
781> karanıu.n sene bu aazete Me a
lenen tebl1-at terasına karar v~ mı. 
oldutundan 27-11-942 tartnhlnde Kl
zılcıılhamaım Sulh Hu~uk mahk~ 
sinde 'bulunmamz v~a lblr ve-ld1 s&l 
dennentz aJca takdirde mlllak"1\elÜD 
aıyaıben devam edfıC'e#I Vl' ıııyao ica
rannın tebliğ edrldiline dai'l' tebl!gaoo 
tın tebUır rnaluıınuna kaim olmaık • 
:rıere illıı olunur. 12 

Sayın mülferilerimiıe 
~Oe tlnn Jı:ömlkMl 7,!§0 lı:U· 

nıe kDoMI Sotuldnı)'u'dll Anlııara 

Puan. RUDAt 8ANt Ttl: lml> 

Devlet Demiryollan 

Kuru çam odunu almacak 
Devlet Deırnlryollan 3. ltletme 

Mildilrl<lf(lnden: 
Milttar, muhammen bedel ve ma

vıtkıkat tMNnetı aflltıda yuıll kuru 
cam odunu kapalı 7.&rl u.ul yle 4*
alltme:pıe lconulmuetur. lhal.ı 23-11• 
1942 J)ll.7.a.rtMi rinü l8aıt 16 da Balı
kMlr'de 3. lşlet.me blınMJnda yapala
cakur. isteklll@rin 2490 ayılı 1aan.
n un tayin et.dit VMHcalarla !.hale .a
na muaıyyeın uat~ bir ...... eıvYlll 
komisyonumuza müracaatlan !Ama
dır. Bu ite ait tart.name v~ mukaw
IMa~ proJ~l~rl parasız komlayona-
muzdan l\lınabll r. (gs.tl) 

Bulundutu yer: İş~me m~ 
dahlU~ heri\anai Nr ~ 
v ... on ~ritıln<ko. mlJrtaın 500 Uın. 
muhammen bed~l beher ton tçln 31 
lira. muvakkat Uımlnat 1312 Ura IO 
kuruş. 5622 

Karaağaç kalası almacak 
D. D Yolluı Ha)ode.rpqa Sa. 

K<n. dan: 

Muhaınmaı bfodfolt (leooô) oa ... 
blrı ı.n-a olan (100) )'(iz m.tre mtuıa 

mutıteltf et.atta K.anıatac kalu (18. 
ııoıtt.etırln 1942) çeraambe .una -
mn on altıda Ha)"llal"pap'da a.r .,.._ 
.. &h~ tromta,on tar.tındul ıı:a

Tl&lı ZAJ't uıruMlfl• •tın aJına(lUrtr. 

:eu ıee .mne1ı: ~ıerın cı~ 

bin ld )'(iz llralıtc muvalctcat t«Nnat 
kanunun taytn ett.itl Vftlftcalır.rla telr• 
Ufl«'inl muhtevt zarllannı a)'lll ııGa 
aaat (15) on bfııte kadar Jı:om~ :rıll9o 
lttlne wnn•lflt'I JAZımdl1', 

Bu ıe. alt sartnanw'l4!r Jmmtıııyonc1ılıll 
panwz otaralr datıtı"lrnaktadır. 

(9403) -

~hlimur kalası alınacak 
\.. D Yollıan Ha)o0arpa1& Sa. AL 

Kom. dan: 

Mutıaınm«ı ~ 01000) «111 ,.. 

... ll!"a olall (100) J11Z IMtre mtllMıl 
nnıtıt.atf ....... ltıllıımUr laıJu (18 -
t-1n 1N2) eanamtıa ırono ... ı (l!i.11)) 

m bel bucakta ~·d& G&I' "9 
naa dahi~ konı1-0n tatatındlıD 

ka1*Jı zarf u.Wb'lıe aatm aımac~ 
Bu ... ırtnnek ~1- (12715) ... 

iki )'(Is Jl'Mmll bel llra1* muv.ııtıat 

tmntnet, ıra-un 1a7'n «tlll V-.. 
lıM'la tıekıın.rtnı mutıt...t zunenm u
m sün &aM <14.80) on dört otuaa a..r 
kcıoıtasıcwı ft41ıllftM vemM'ler! IAsımcllf'. 

9ıa tee Ut 1&rtnaJneoler konı•D ---

, 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARİHİ : 1888 

Sermayesi 100.000. 000. Türk lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Zlraa.t &nkuında ırumııu..ıı ve thbanız taaamıt hsaplannda en 

az l'!O ı.tra& tıulunıı..nlar. ıeınede dÖl't defa ceklltcek ıcura ile ııeatıda.kı 
plln& ırOre Uı:ram\ye @tıtııaca.kt.ır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 

4 Adet 

40 Adet 

100 Adet 

120 Adet 

160 Adet 

250 Liralık 1000 Lira 

100 Liralık 4000 Lira 

50 Liralık 5000 Lira 

40 Liralık 4800 Lira 

20 Liralık 3200 Lira 
Kuralar &e'?ll'M 4 defa. U mart, U ha.Ziran. U 11YlÜl ve U blrüıc1· 

kAn un Utnhln<lıf> Cl!'klıet'9ktir. 

DlKKAT: Heupla.nnda.ld paralar blr 1«1e tç1nde 50 Ur&dan uatı 
dfWnlyenlen lknıml)l'e cılttıtl takdirde .vüııda 20 tazwnyla venlecektl.r 

Stenografi kursu 
Ankara Ticaret lisesi Müdürlüğünden : 

Okulumuzun ıtenografi kunlarma talehe ka~t ve kabul 
muamelesi 4/Xl/1942 • 14/ Xl/ 1942 tarihleri arasmda ya· 
pılacaktır. Kurs, haftada Üç akıam derı gösterilmek sure· 
tiyle 6 ay devam edecektir. 

1 - En az ilkokul diploması, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3 - A~ı kağıdı ve sağlık ra:ponı ile sa.at 17-19 araamda 

okul idaresine müracaat edilmesi. 
G eçen devre deneme imtihanlarmda ~.u".'~ffak olanlarm 

sürat imtihanları 2/ XII/ 1942 çarşamha gunu saat 17 de ya-
pılacaktır. Kurslar parasızdrr. (9556) 5613 

' KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK. YORGA."'1. YATAK kullanmıüt hem kesenize ve hem de 

sıhhaUnlze 

faydalıdlr - Bir kuş tüyü yastık iki liradır 
Yatak. yorJl'anJarı da pek ucuzdur, Adree: t&tanbul Çakmakçılar, San· 

dal.yacılar sokak ömer Ballo~lu Kıu; Tüyü tabrlkruıı. Telefon; 23027 An
karada sauı yeri: \'enJ Buraa paz:arı Azız Çapçı Ana1arta1ar caddesi. 

Askerlik lşleri 

Çağrı 
Ankara Askerlik Şubesi Re1slitln

de11.: 
Dörtyol subeslnde kayıtlı iken Er· 

zln Nahiye Mlidilrlüğilnden ayrılıp 
halen billnmiyen adreste Ankara'da 
bulunan yedek top te,!:men 53725 Ab· 
durrahman oglu Aziz Yaşann acele 
10019 sayı ile $Ubemize lüzumu mü· 
racaatı iliın olunur. <9676) 5665 

Çağrı 
Ankara Askerlık Şubesi Reisliğin

den: 
İş Bankası Umum Müdürlüğü ve Ca

talca'dakı adreslerinde bulunmıyaıı 
yedek pıya.clc teğmen 41629 kayıt No 
lu ve 326 doğumlu htanbul Kadıköy· 
lü Me-hrnet oğlu Ali Nihat Olgan va
zife almıştır. 8876 sayı ile şubemize 
veya bulunduğu yerin askerlik şube
sine lüzumu müracaatı !lan olunur. 

(9677) 5664 

Gümrük Muhafaza 

142 kalem ilaç ve sıhhi 
malzeme alınacak 

Guıııruk .\1 uhafa:ııa üı:nel K. lığı 
.\lerb.eı ~ ıtın Alma Koıııbyonund1111: 

l - 21 ılkt,·~rın !H~ sa.lı Jo?:U' ıu a.
ı;ık eksılluıe usu lıy le satıu aıın ıcagı 
evvelce ıiiın eıli!uıış bulunan (14.:) 
kalem ılıiç ve sıhlıı ıııal1.cmcniu ılı ı
le.i, ı;orule-ı lur.uııı u~crıne ;;crı bını.

kılrııı;tır. 
2 - .\luh·ım111crı bedelleri (3tııJO) 

ve murn.kkal ,l'mınatı (:!ll5) lir ıd ın 
ibarec olan bu ılilc; ve 6ilıhi mal1.eııır
nin 20 1 ı. 9 1 ~ ıle s:ıat H te yeniden 
açık olarak f'ksıllnıl.'si y.ıpıl.ıcaktır. 

3 - Al!'111cak ilıiç ve sılılıi ıııal~e
menin teslim ıııud<lrti, iha.ledcrı ltilm
ren llir ayılır. 

İl.iç ve sılıht ıııal~erııcnln cin<leriylc 
mıkt:ırlarını ırı>!t\l'rir listt ile hına 
11it irlari ve f~ıni •.ırtname her gıin 
komi<yonrla ı?öriilrhilır. 

·l - F.:kı1ilt1ı>f' ırilmrhk \P İ-ılıis ır -
lar Yf'\c:;1Jrt! hinı~ı iehdr tn,,'3nac~k 
olan konıi.-·nnrlij ,.ıı nıhr'lktır. 

il - f,teklilrrin hrlli eiin ,.r •nııt
t~ komi<wrnn hıı< vıırırııları 

(Q~Q~) ~~'7 

Banka!ar 

Elek altı buğday 
tohunılttğ u satıbc Rk 

Türkiye Cumnuı iyN! Ziı-aıı: Dan· 
kası Merke, 1\l(r :l.l!:'lüj:i;ünde•ı: 

Muhtaı:; mi'ı •tniı~:ııere '.ia~ıtılan 
tohumluk hu <iay!arın Sel.,.!cH\rdPn 
ıı:eçir!lmeı;i net•cec;lnde husu' P :!Plen 
l.kl bucuk ton elek altı sı>.tılıktır 

Terkibinde 3 8 cılız bu~day ve 
% 3 de tavuklar laraJından kab!Jı 
ekil ot tohumunun mevcudiyeti gö
rülmektedir. 

Ankara Hubuhat Silosunda te--llm 
ve te~ellüm edılecektir. Alıcıların 
12-11-942 perşembe günü saat 17 YI' 
kadar MUdürlüiWmüztin Zira1 İkra7-
lar Servisine ve görmek i.~ti~·enlerln 
Sılada Çankaya Zıraat Muallim nr 
müracaattan ilan olunur. 2905 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YAŞAT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı A partımanma 

nakletmiştir. 

M. M. Vekaleti Deniz 

İnşaat ilam 
lzmlt Dımlz :,.ılın Alma Koml&>·o

nundan: 
ı - Muhammen keşi! bedeli 5964ti 

lira ıı kuruştan rb&ret olup Jl'O.Slerıle • 
cek bir mahalde yaptırılaC'ak olan bir 
fırın blnaSının ı;ıa.zarlııiı 12. ll. 9.\:l per
ı;eınbe g(lnil &aat 1'5 Le lzrrut'te Tersa· 
ne kapısındaki' kombyonda . apılaeaktır. 

2 - .'.lo!uvakkat teminatı .ı23:.l llra 30 

kuruştur. Bu ıae ait rennı ve ııuııusı 

Ankara Valiliği 

Karakol binası inşaatı 
Ankara Va.L:ill~l.cıden : 

3 - latek!llerm muanen ıc\lnde 900 şartnameler, keşif proJe ve •alr 11&"111 
Uraltk muvakkat teminat makbuzu ve- evrakı, mahalll emniyet müdur.u~un -
ya banka mektuhl.yle 2490 sayılı k.anu· den alınan hüsntih.ıl ve natıa müdur -
mm 32 lncı maddesı mucibınce tanzim lUklerlnden cıkarılan ehliyet v~ıkala -
edecekleri tekllt mektuplarını sa.at 14 e rını hamil ı-teklller her a-iln komtsyon
kadar koml&yon reısııaıne vermeleı1 IA· da goreblllrler. 

ı - Annkara'da Etlik mevkünde ~· zundır. 3 - Pazarlıtıa lstlrak edecek talip-
pılaı'"a.k n.Umune Jandarma karakolu t>l- P0&tada olan ı;eclkmeler kabul edile· ıerı.n yukarıd.ı. yaz!ll teminat mıı.kbu~ 
nası l?l$3Atının lhaletı1 9. ıı. 942 tarihi· mez ve ve;;lkalartyle birlfüte tıell! atin ve 
11e ra.stıu·an pazart.esl ı;unü aaat 15 te 4 - Bu 1$ hakkında fazla izahat al· saatte komisyona müracaatları. 
Nafıa komt&j·onunda yapılmak u:zere ma.k l&tlyenler ve llat ve devat listesini (l063 l 56 

}tapalı urt WiUllYle eksiltmeye ıı:onul· ı;ormek lstlyenlerin defterdarlık mllll ••••••••••llİl•••ll 
emlll.k müdUrlüailne müracaatları. mu"$tur. 

2 - KC$1.t lıede1i (1578.5) Un. (17> 

kurta ve muvakkat temhıa.tı (1183) U. 

ra C:i>9) kuru5tur. 
3 - tırtekltlerin muvakkat temlnat 

ırıektup veya ma.kbuzlaM)lle ticaret oda· 
m vesikalarını ve natıa mildürlütün 
den ııu 1s tein alacakları fennl ehliyet 
vesikalarını hamllen yukarıda adı Jl'e
cen günde saat 14 de kadAr teklit mek 
tuplannı kom\.<;yon relsllQ'lne vermeleı1. 

4 - su ı.se aıt ke&lf ve ıartnameyl 
hf!r snın nafıa müdUrlütUnde ı;orehlle

cekleri. (9223) 5313 

Alat satışı 
Ankara va.ınıttnden: 
l - Muhammen bedeli on 1kı oin 

liradan ibaret olan Eldelek kere&te fab· 
rlkasm.dakl makine AIAt ve edevatı ıra. 

palı zart usuUyle aat~a konutmue~ur 
2 - Dıale 15-11·9~2 tarıhlne mnsadl! 

ı:wı.zartesı ı:'tlnti saat 15 te det•er..tarllk
ta muLeeekkU koml§Y<>nda yapılacak

tır 

(9311) 543'5 

Memur alınacak 
A•1kareı Valiliğinden : 
Deflerdarlıkca munlıal memuriyet. 

le r içın askerli ki e rıni yap uı ı~ llbe ve 
orta uıe:.tep mezunları arasında lti. 
11. 912 tarıhine mü~adif paıa.rte~ı 
günu saat 14 te wu~abaka ıwtihanı 
yapılactt ktır. 

lrutlha· ın ı;irmı:k istiyenlerin a.şa.
ğıda yazılı belıtelerle 14.11.9~2 gunu 
saat 12 ye kadar dilekçeleriyle bir
likte Deftrrdarlık sicll bürosuna nııi
racaat cderrk fotogra.flı kabul lı:artı 
alm.ı h.rı lfıııııırlır. 

İstenilen evrak: 
ı - Tahsil vehikuı, 
2 - ~ufıı• ttr.keresi, 
3- Doı?rulıık kAğıdı, 

1. - Sıhhat raporu. 
5 - 5 .. ~ X 6 ebadında '2 fotograf. 
Doı?rulıık kdğtrlı Ye ~ıhhAt rapo • 

rıı imtihırnı k:ı7.annnlarda·1 billh::ı.re 
ıılına<'ııkhr. Yiik~tk t.ııhsilr nt1'tı.m e
denler mil~ahakAva kAhııl ,.dilmez. 

(!'J!jClfj) • 5ı;:ı1 

POKER 
Traş bıçakla rı 
Cildinizi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde 

POKER 
traş bi.;aklarmı araymı.z. 

Sayın halka 
Belediye Relsli2inden : 

1 - Taksi ücretlerine yapı
lan yüzde 60 7.lımma göre ta.rı· 
zim edllen listeler şoförlere da
~ıtılmıştır. 

2 - Taksimetreleri acık bU· 
ıunduran ve bozuk taksimetrl' 
Kullanan ve tslenllen yere glt· 
mlven ve her ne suretle olursa 
ols~n talimatname hilafına ha· 
reket enen şoförler l<:ln derhal 
2890, 2960, 2713, 698.'3 ve 6847 
numaralı telefonlarli malQmal 
•'ermeleri sayın halktan rica o· 
ıunur. 2789 

Sat.ilk ev 
Bah<;eli Evlerde kaloriferll sıcak 

su tesisatlı demlr camekanlı telefon
lu pembe tiplerden köşe başında ar
zu edenler derhal görebllir. Emlak 
lş Gök<;ek Tel 1953 saat 20 den 3307 
ve 5333. 2898 

u L u s - 24. Uncu yıl. - No. 7635 

lmtıyaz sahibi 
Hasan Reşıt TANKUT 

Neşriyat ,.e Müe$Sese Müdüril 
NAS!T ULUC 

ULUS Basımevi A.1'."KARA 

hiçbir mesul!yet kabul edilmez. 

U L U S 

Vilayetler 

Köprü tamiri 
;\.1anisa Daimi Encümc.z.lnden: 
1 - Borlu - Salihli yolunun 6+ 

810 uncu kilometreslndeki Taytan 
köprüsü kiriş ve döşemelerinin ta
mlrı inşaatı (11503> lira nsı kuruş
luk keş fna:mesinde tesbıt edilen va
hit fiyatlar üzerındım kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye cıkarılmıştır. 

2 - İha:le 20-11-942 cuma günü 
~aat (11> de vilayet dairnt encüme· 
nıncle yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarfın saat 10 a ka
dar encümen riyasetine tevdJ edil
mesl veya posta ile l>u saatte vasıl 
olması şarttır. 

4 - Muvakkat teminat <862> lira 
< 75 > kuruştur. 

5 - Taliplerin 912 ~·ılına ait ti
carı>ot odası vesi kasiyle nafıa müdilr· 
lüğünden alacakları ehllyet vesikası· 
nı teklif mektubu Lçine koymaları 
lazımdır. 

6 - Kapalı zarfların 2400 saYJlı 
kanunun 32 lncı madde-ı:lne tevfikan 
hazırlanması ve tevdii şarttır. <95401 

5621 

Eksiltme ilam 
Bilecik Nafıa Müdürlüğunden 

1 - Bılcc.ik hı .• Karaköy - Bursa 
yolunun es3.51ı şoı.a camirauyle ıstinat du· 
vau inşaatı olup keşil bedeli 92147 lira 
24 kuru~ üzerinden kapalı ıarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - ihale: 25.11.1912 çarşamba günü 
,a.ıt ( 15) le Bilecik viliıyeıi Nafıa Mü· 
diırlüğU odasında ıeşckkul edecek ihale 
koıuı,}onunca ) apılacaktır. 

3 - İhale evrakı ~unlar<lır: 
A - Keşi! meırajı, B - keşif hu 

lit~a~ı. C - EJusu.~i şartname, D - Mu. 
ka,·ele formülü, E - Ek~iltmc ş:ırıname· 
\İ, 1! - Silsilei fiyat tel\ eli, H - Ba"n· 
dırlık işleri ~enel \"e fenni ş.ıcınanıde:; , 

Bu evrak 461 kuruş bedel mı...<.ı:>t:i.ı· 

de Bilecik Nafıa Müdürlüğur.ct<:r. a!!.r..a · 
bilir. 

4 - Eksiltme}e iştirak rıT~k içi
a~ağı<la ı ~ıılı ş.ırtl:ırı haiz olmak ~arıtır 

A - İhale ıarihinden 3 ıc\in '\'velinr 
k:ıda- Nalla ~:udwri:.iğüne mür;Knt ede 
ıek bır sene z:ı.rfında en az ~O i-in !im 
ni,heıinde ~osa in5aaıı yarımış ~>ldu~a 
dair ve~ik ibrn ederek bu i,e ;:irebil · 
mc.-k için vilayeııen ehli}·et ,-e~ikası alı · 

nacaktır. 

B - 942 }11ına ait Ticaret Odası ve· 
,jı.a\ı. 

5 - Muvakkat teminatı 5857 lira 36 
kuruştur. 

6 - ihaleye girmek İstiyerılerin 2490 
qayılı kaırunun tarifarı dairesinde hazır· 
lıncakları kapalı zarflarını 2 foci mad . 
d!'<l,. ~·azılı vakitten 1 <aat evveline kadar 
komi<ron r~~lij!ine makbuz mukabilin<!~ 
'c-r'nrlrri lhımdır. 

Pmtada ~'Ukubulacak gecikmeler ka· 

''"' Prlilmez. {1011) 52 

Umumi Heyet toplantısı 
Antalya Ba.hçe<ıilik Kooperatifi 

ldare :Meclisi ReL~llğinden: 
Şirket~m.izin 2 ikinciteşdn 1942 ta· 

rl.hınde aktolunacak heye<ti umumiye 
toplantısına dair :raııılan davet üze
rıne icabet edenlerin mlklan yarı)., 
bulmamış olduğundan içtuna akli 
mümkün olma.dıl?ından ücüncü defa 
olmak üzere 18 lklnoiteşrin 942 tari· 
hine müsa.dif carşamba günü toplan
tı yapılacaktır. 

Muhterem hi<>seclarlarımızın ~·ev
mi mez.kürda saat 15 tP Antalya'da 
şirket binasına teşrifleri ri<:a olu -
nur. 

Ruzname: 
1 - Yapılmış yapılacak ve yapıl

makta olan l:;;ler. 
2 - Cari ~ler. 61 

Kundura imali 
19tanbul Jandp.rma satın Alma 

Komisyonundan: 

Şıı rtnamesine göre icabeden köse
le ve vaketa.~ı ayn,.n \·erllmek ve 
mütebaıki malzemesi müteahhidine 
ait olmak şartiyle bir cift iç.in 295 
kuru~ imalı.ye ücreti tahmin edilen 
10.000 çift jandarma kundurasının 
lmali 24-11-942 :;alı günü saat 15 te 
İstanbul Ta.ksim'de Jandarma Satın 
Alma Komisyonumuzda kapalı zarf 
eksiltmesiyle ihale edile<:ektir. Mu -
vakkat teomlnaıt 2212 lira 50 kuruş
tur. Nümune her gün komisyonda 
görUlür. Şartnamesi 148 kuruş bedel 
karşılığında alınır. İsteklilerin kanu
nen ibrazı icabeden vesiıka ve temi
nat mektup veya nfakl:ıu:r.larını muh
le\.i kapalı zarf tekll.t mektuplarını 
eksiltme vaktinden bir saat eYveline 
kadar komisyonumııuı Yermeleri. 

(1037) 54 

Okul hır 

Tamirat yaptırılacak 
S!yual Bllgller Okulu Satın Alma , 

Komısyonundan: 

Müeıısese binasında elll, yaaıı b<>Ya 
ve mo-.ta)lı..k tamlrl lslerl açık ekslltme~·e 
konulmuştur. Bu illerin kesıı bedeli 
1290 llradır. 1Lk temlna t 96 lira 75 ku°! 
ru&tur. Bkıı!ltmc 19 ııontesrln 942 per
şembe ı;ünil saat 15 te Ankara Mektep
ler l\luhasebecıııaınde yapılacaktır. ts
teklllerden Ankara vlllyet Nafıa Mil· 
durli.ıA'ündrn ehliyet veslka.ı aranacak· 
tır. Kesit evrakı ve Yaı>ılacak yerler her 
ı;Un müessese Jdarselnde ı;ôrüle-blllr. 

(0503) 5628 

Acele sahhk 

yemek odası takımı 
Çok sağl1ım btiyük bir btife. bU • 

yük bir mEUıa ve 12 sandalyeden iba
ret bir yemek odaar t~kımı acele 
satılıktır . Saat 11.16 arasında Yeni • 
şehir Uçar sokak 16 numaraya mü. 
rracaat. 

Yeni Sinema 
Buı;ün bu gec~ 

LA KONGA'NL'l 
~anı hayret ve unutulm ız yı:dm 

JUNY GARLA..'<D'ın GEORGE MUR
PHY lle beraber çevirdikleri en caz. 
ıa musikili 

Küçük Nellie 
"LltUe Nellle Kelly .. 

Seanslar: ıo • 12 • 14.30 - 16.30 .. 
18.30 • 21 

Telet<la: SMO 

B-W DİZEL 

DENİZ · VE SABİT MOTt1RLARI 
Her takat ve k;ıhiliyette imal ve t~slim olunur. 

BURMEİSTER - W AIN 
KOPENHAGEN (Danimarka) 

Türkiye Vekili: Mecdettin Şerbetçi 

Kuru Kahveci Han 1 inci Kat -Telefon: 20083 - İstanbul P. K. 529 

k D f d 1 
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An ara e ter ar ığı 1 ~ NEosTERIN ~ 
MU ha Se be MU .. d u·. r 1 u·. 1 ==- ~;;h~~~u~'.mb~~a!cite ı~:::::cı~= § 

- 0rını sıhht bır tarzda temiz bu· = 
• •mnurması lazımdır. -

- Bu yollarla giren nezle an- 5 

g...,., u·. n den emek ı ·ı, d U ~ .~ V· e 
1 

§=_ i~~:r k~~kur~~ıı. <:~~;~mı~~ctc~ = 
} t: ii. m~ncnjit. •. tlah bulaşıc.1 -

Yetim moası alan la rla : =~ Pülvorl,~::~:;~~~ . ., ... ~ ~ 
~ sıfaya yardım edt>r : 

Böyle hastalar ile temasta : 

h • d • t : nulunanlan korur. şahst lhti- : 

1 em a 1 Va ,!a( a n 1 ye er- - yat \"e tedbırı aldırır. Eczane- _= 
: ıerde recetesiz satılır. -

ti binden tahsisat ala n- l ::;,~:~;::·~::~~"ı';~;:~::;; 
ların nazarı dikkatine 

Ankara Valiliğinden • 
• 

Tomruk satışı 
Dedet Orman İşk'Ull~ ~İll()p Revir 

A.mirli~intlen : 
1 - Sir1<>I> J>e,Jet Orman İşletm61 

Gerzcnin Kuz~-a) ı dcpmun<la istifle mev• 
cut 361 adet muadili 425 ~B021 D3' 

b l" E k6knar ıomrujhınun hthcr metre küpü 
1) Defterdarlık Muhase e Müdür uğünden mekli, 2; ıira lira .,~ kuruş muhammen bedel 

Dul ve Yetim maaşı alan !arla hidematı vataniye ter- Ulerinde!l :tçık arturma ile satılığa çıka. 
tibinden tahsisat alanların verdikleri beyannamelere .ımışur. T ki '--· k 

:! - omru ·arın d.}rıca ·~ esme 
göre hazırlanan memurlara mahsus olan ekmek kart- 'l>a)lan mcnur olup hacım kabuksuz o.r-

ları evvelce Halk Dağıtma Birlikleri tarafından ve- 1 
ta kuıur tı1erin,ıen hesaplanmı~ıır. 

· 1 · 1 - · · · ı · ) - Toınnıklara ait satış şartname-
rılen ekmek kart arıy e degıştırı ecektır. Sıra nu - ~i Ankara. ı,ıanbul, İmıir, Sam•tın, Trab-

maralarr aşağıda gösteril en maaş sahiplerinin hiza - ;on Orman Ç_edr,_e Mlidurliıklerinde Ye 

larmda gösterilen günler de nüfus tezkereleri ve bir- Sinop Re,·ir Amirlijiiadc ~•m.ilebilir. 
, • 4 - Tomrukların muhammen bedel 

}ik}er tarafından verılmış ekmek kartları, maaş CÜZ • Ü7erinden 'r 7,5 mu,akkaı ıcminatı 760 

danları resmi senetleri ve tatbik mühürleriyle bir • lira 26 k'!nı1ıur. 
· M' h b M .. d .. ı·· ~" ·· l · l ~ 5 - lsıeklilt·rin mu\akkat temin.at • 
lıktt u ase e u ur ugune muracaat etme erı a ~ !arını ~nıileıı ıs. 1 ı. 942 çar~a.mba gü-

zımdır. nü ,aaı ı 1 cc ~inop He"ir Amirliğine 
ASKERt MÜLKİ muracaatları ılan olunur. 

1 - 500 1 - 500 9/ 11 / 1942 Pazartesi <
10601 

• 
9601

) 
5763 

501 - 1000 501 - 1000 10/ 11/1942 Salı Satılrk çam tomruğu 
1001 - 1500 1001 - 1500 11/ 11/ 1942 Carsamba ~ıno>1 ue,leL urman lşleuneıeM RP.-

'i on ı I I 942 P J b vır a.m.rJ.ı:ınd.m : 1501 - 2000 L 01 - 20 2 11 1 ersem e 1 _ l>JtUIJ de,.et orman ~le.tmest 
2001 - 2500 2001 - 2500 13 111 1042 Cuma ~ncnın :.ıezarlık dcvoounda ıstıtte 
2501 - 3000 14 111/ 1942 Cumartesi me,cut ooı adet nllladhı 402 M3. uıs 

p 03. ı:am Loınru{:unurı ıı her metrekıltıfl 
3001-3500 15/ 11 / 1942 azar 2ı, llra öö kuruş muhı men bedct Uze-

2) Tebdil edilecek k::ırneler Hi 11 l / 1942 tarihinden iti - 1 rınden «~ık aı ttırma ile sntılıb cıka • 

b h l .l ~ .:ı k · 1 , ,...., k .. ' rılını~tır. aren mutP Pr n 11uu11rın an ;:ırnec:ız <~ · .. ama uze-ı ., ·r , , , 
1 

•• ,. .. - omrukların ,ı~ rıl' ı lıaş kC6111e 
re fn;:l::tc:; ıo:ah1,.,1Pr1M1n 1·v•hı",........, ,,_,, gununde mural'::ı::ıt- pa~la.rl ml'\CUl olUp hacim kabUkSUZ 

ları lüzumu ilan olunur. (9735) 5762 vrta kutur UZl.'ı nacn heı;tplanmlŞtlr. 
3 Tomı uklara aıı saLış ı;artnamecl 

İzmit Deniz Sahn alma Komisyonu nda11 
Keşif bedeli 
Lira kuruş 
17073 81 

6792 49 
6792 49 
3505 10 

Teminatı 
Lira kuruş 
2561 07 ) 
1018 87 ) 
1018 87 ) 

525 77 

Pazarlığı Saati 

12 İklnclteşrin 1942 16 

1 - Yukarda dört kalem tnınaat işi aırrı ayn sa.rtnamede eıra ayrı 

ayrı taliplere ihale edilmek ~uretıyle pazarlık eks itmeleri hizalarında yazılı 
gün ve saatte lzrnlt'te Tel'tlane Kapısındaki komls>·onda yıı.pılacaktır. 

2 ;- 1'..'mnlyel vesikalannı hamll ısteokliler. keşi! ıartname. •e projelerini her 
ııiln komlsynnda aörehlllrler. 

3 - Taliplerin bu ırl1bl şlerl yaptıklarına dair nafıa mUdürltiklrrlnden ala • 
cakları ehliyet veslkıılarını ve h1zalarıncla yazılı lı•mlnııt maklıuıl>1rlYIE' bir -

ilkte belll gün ve saatle komisyona müracaallan. ll&lli2ı 55 

Hizmetçi aranıyor 
Karı koca ve bir çocuktan ibaret bir 

ailenin her işini görınek için ~ıbhatli te
miz \'e dürü.çc bir ba>·ana ihtiyaç vardır. 
Pazardan başk, her gün saaı 17.30 -
18.30 arasında Ulu! gazetesinde R. T. B. 
adreçİne müraca.at. 

Bayanlara 

Mü ide 
Avrupa'dan iyi cinsten teda • \ 

rik edilen krem ve rujlardan 
ve Amerikan ıı5ulı} le oudrası1 
aıayl makyaj vapılır 

B a l o ve D ü ğ ü n 
makiyajlan yapılır. 

~ ı UUıellik Tuvalet Salcl'l u Yeni • 
şehir Atatürk Bulvarı 8fi da 
lre :>. 2761 

Park Sineması 
Bu ı;ece 21 den ıtınıaren macrea 

atik tllmlerlnln en ı;üzell L:Y'lln 
Barl'nln yarattt~ı: 

Kumarbazlar 
şehri 

10.30 • 1'2.30 - 14.30 - 16.30 • 18.30 
seanglarında. FERHAT 1LE S1R~ 

"Tür1'ce aözlii ve aarkılı,. 

Nı.ımarah yerlerin ıwveldeı:ı. 

aldırılmul rica olunur. 

ıııııııııııııııtıııııııııııııııııııı - --= Mobilyah Kiralık Daire~ 
Telefon. radyo ve güzel mo· : 

: bilyPll kaloriferli ve cak akar -
- suyu olan bir dfl re klralıklır. : 
- Ulus'ta S. rumuwna j'azı ile : 
: nıiiracaat. : 
111111111111111111111111111111111111 

Enstitüler 

Memur alınacak 

1 
Yilksek ZıraH L Enstlli.ı.s-ü Hel>lorlı.I • 

~i.ındtın : 

.Kuı umumuı.dR acık bulunan .!O ııra 

maa ~it ve 40, lilı, 70 ve 75 1 ı a ürret il 
memur!) eller için yt.ık»ek mektebe dt?
vam etmlyen, halen a.skerl1kle alfıka.sı 

olmı»an lıse ve orta mektep mezunlarlY· 
le: bu ırıaas '\e i.ıcretı ~lmaf:a mlıstahak 
olanlar araı:ında lfi. ll. 94:.? ııawrtesl 
ırünu mt.ı~ahaka imtihanı •yapılacaktır 

lRteklilcrın e\'raklariyle bl.rllkte mu
racatıarı llAn olunur. 

(9714) 5761 

Sus Sinemasında 
Buının bu gece 

Hel'kesln sabırsızlıkla bekledlQi ... 

Şarkın en nerıs aşk ma!erası. 

Ferhat ile Şirin 
Tilrkce !IÖ7.IÜ VEo $3.rk•:ı 

Seanslar: 10 • 12 - 14 • 16 • 18-

20.30. 

Telefon: 3389 

.\nkara'da, ı~tanbul, lzmtr. Sam,,un. 
Trabzon. Omıan ~.e\ rxe mi.ıdürlükle _ 
rinde ve Sinop revir tmırııaınnde worü
leb.llr. 

4 ~ Tomrukların muhammen bedol 
Uz :nden yüzde 7,5 muvakkat teminatı 

9 lira 56 kuruştur. 

1s'eklilerln mu' ak'kat teminat• 
a en 1 , 11. 942 ,ı:arsam ba ll'Ü· 

t 14 te :=:ınop reYf lı.mlrlltlne 
a atları ıltı n olunur. 

(10611·9602) 5764 

Acele satılık 
Otomat ırrnnıofnnlu RCA 

marka salon rad~ osu ve ıyı cins 
bır kaç halı sec<'ade. 

Adres: MmtPP<'. köprü civa
rı. Ayla sokn ı Olq ApL daire 
Ko. 3 •aaıt 16 dnn 20 ye kadar. 

6fl 38 

Ankara 3 üncu Sulh Hukuk Hikim· 
liğindcn : 

E<kiş~hir.de İmnyon caddesi lOR nu
marada İbrahıın hşar )'anında amele 
çavuşu Haydar Ç..iftçi. 

Karınız Faıına ıanıfından ale}l.iniu 
ı~ıl~n nalaka d.I\ a•ınııı ~-ari muha~ eme
\ İnde evYelcc }apıl.ın ıehlıı:Jta rağmen 
mahkemeye: ;:c:lnıediğirıiıdl'n Q}nı adrese 
;:iindcrilen ):l)ap k.ır.ırı :ulre,ini1Ck•ı ar· 
rılmı} ~e ikanıeıg:ılıınız hilinememi~ ol· 
dui:undan halıi~le hilj tebliğ ia<lc e..1İl· 
mişıir. "\ eni adrl'1nı11 mahkenıt')e hil 
c.lirmedığini7den dolıı)ı ı:ı)ap kararının 
il:tnen tc.-hliı:iine \C dun <manın l~.l 1.942 
~":lrşamba ,a.u ıu a ıaltkine karar vedl • 
clığinden; mua~)l'n ~iın ve '<\aite mahke· 
meye ~clmedıginiı '"C hir '"ekil gonder· 
mediğiniL ıakdirclc duruşmanın ~ı}'ahı • 
n11da de,am olunacağı ıehli.I: makaıııına 
kaim olm.ık üzere il:rn olunur. '9 

Sümer Sinemasında 
Bu Glin Bu Gece 

Doyulmaz derecede ı;uıunç ''e ..-ı \ il 
rüc(l sahnelerle dulu harlkullt ı 

komedi 

Lorel - Hardi Mektepte 
Tü rkce 5'5zl ü 

Seans!Ar: 10 • 12 - 14.30 • 16.30 
18.30 - 21. 

Telefon: 3590 

DİKKAT: Gazetemize gönderilen her 
nevi yazılar neşredilsin edilmesin &'e
ri verilmez ve kaylSolu.şwıdan dolayı 1 
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