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Rom mel Tun usa geldi, müttefiki er 
Bingaziyi tehdide başladılar 

Zelzele Bigadiçle Sındırgı 
da mühim hasarlar yaptı 
• 
insanca kayıblar vardır. Kızılay 
ilk yardım olmak lzere 2 bin 

lira ve 500 çadır gönderdi 
. 

Vişi, T unusta Amerikalılarla mihver kuvvetleri arasında 
birçok noktalarda çarpışmalar olduğunu bildiriyor 

• 

1 p yada 
ı mı 

sel rberlik 
Madrid 18 (A.A.) - General 

Franko tarafından netredilen bir 
emirname mucibince 1spanyada 
kuımi seferberlik ilan editmiştir. 
Seferberlik kara, deniz v~ hava. 
kuvvetlerine ,amildir ve münha· 
sıran İıpanyanm tarafa1z dur!l -
rnunu takviye etınek gaye:nne 
matuf bulunmaktadır. 

Seferberlik, memleketin nor • 
rnal hayatına ve kalkınma faa -
liyetine sekte vermiyecek tekilde 
yapılacaktır. 

-----41>---

Ruzvelti n bir 
kruvazörün batısı 
hakkında beyanatı 
Vaşington 18 (A.A.) - Reia 

Ruzvelt dün bir demeçte bufona· 
rak 10 bin tonluk, Amerikan 
Sanfrançiako kruvazörünün Gua
delcanal deniz muharel'"-oli esna
sında nasıl yaralandığını ve bi
li.hare diğer Amerikan harb ge. 
nüleri tarafından nasıl b-..hrıldı· 
ğın1 anlatmıt ve kruvazörün ku
lnandanı bulunan ıımiralin bu mu 
harebe esnasında kahramanca 
dövütıerek öldüğünü b;ldirmİ§tir. 

Şark cephesinde 
bu sabah ki vaziyet 

l..ondra 18 (~.A.) Gece 
Moakova.da.n alınan haberlere 
1röre Almanlar Stalingradda an· 
cak küçük ölçüde harekette bu • 
lunmuş ve Ruslar tarafından tar~ 
dedilmitlerdir. Sınai bölgede ya· 
puan Alman mahalli taarruzları, 
düşmana ağu- kayıblara malol -

DlUftUl" • 1 
yalnız bir kesimde, Alman ar 

im-az ilerliyebilrni~lerd°:: .d 
Kafkaslarda hüküm suren 'ı • 

detli soğUklar faaliyeti durdur : 
k R kuvvetlerı 

muştur. Anca ua d b' 
Nalçıkm cenub doğusun a 

71 

Londr.a 18 (A.A.) - Mare§alımektedirler. 
Ro~elın ~unusa geldiği haber İngiliz seyyar kolları çekilmek 
venlmekted':'". Mareşalin, peri _ te olan du§manm ardcı kuvvetle
~~ hald~ rı~'at etmekte olan rini hırpalamaktadırlar. 
Lıb>:a~akı Mıhver . ku\.vetlerini Dernenln zaptı, müttefiklerin 
teşkilatlandırarak, lngiliz birinci eline yeni bir üs vermiş olmakta. 

Milli Şef im ize 
Yunanistandan 
gelen hediyeler 

Ankara, 17 (A.A.) - Bugün, dan da gerekli ilk y rdımlar ya
aldığımız haberler, evvelki gece pılmıştır. 
garbi Anadolunun muhtelif yer- K l 
]erinde hissedilmi~ olan yer sar- ızı ayın yardımları 

ordusunun Tunusta ileri hareke- dır. 
tini durdurmak üzere ümidsiz Vi,iye göre 

Vişi 18 (A.A.) - Haberler Ankara 17 (Hususi) - Atina_ 

sıntısının Bigadiç ve Sındırğıda . Anka~a, 17 (A.A.) - Evvel
mühim hasaı-lara ve maalesef in- ki gecekı yer sarsıntısından fazla 
sanca bazı kayıblara sebeb oldu- zarar gören Balıkesir vilayetinin 
ğunu bildirmektedir. Bigadiç Ye Gulcuk nahiyelerine 

Balıkesir valisi ile Kızılay ve ilk yardım olmak Üzere Kızılay 
Parti reisleri bu yerlere giderek umumi merkezince İş Bankaaı 
İcab eden tedbirleri aldıkları aibi vasıtasile iki bin lira ve 500 ça. 
Kızday genel merk"7.İ t!\rllfm- dır gönder.imiştir. 

bir gayret sarfedeceği anlaşıl -
maktadır. 

General Andersonun kuman _ 
dtısmdaki kuvvetl~rle Mihver 
kıt'aları arasında ak çar~ışma 
Cezayir - Tunus hududunun ya-
kınlarında vukubulmustur. Tu. 

nus hava meydanına inmiş olan 
fnıriliz paraşüt kıt'al:ırı kuvayi 
kül'iye için yol hazırlamaktadırlar. 
Amerikan motörlü kıt'aluı İn -
gİIİz kuvvetlerinin hnrckahnı 
deateklemektedirler. 

Libyacla vaziyet 
Londra 18 (A.A..) - Dul'ma

dan ilerliyen sekizinci ordu, Bin. 
gaz.iyi tim<li daha ciddi bir su • 
rette tehdid etmektedir. Dahili 
vol boyunca ilerlemekte olan miit 
tefik kuvveden, Mihv~ri, çevril
mek tehlikeıM ile yüz yüze getir· 

nazırlığı, şimali Afrikadan alt • da meşhur bir çini fabrikası, Yu
nan son haberlere göre, Alman nanhlann şükranlarını ifade et. 
kuvvetleri ile Amerikalılar ara • mek Üzere sureti mahsusada yap
sında çarpışmaların birçok nok- tığı iki tabakla bir vazoyu MiJli 
talarda basladığı, fakat bunların Şefe hediye olarak göndermiştir. Ha • • y k•ı• p ı• 6 d 
öncü çarpt'1tlaları olduğunun tah -~ rıcıye e 11 ar 1 rupun a mln edldiğlni bildirmektedir. • .................................................. . 

Berlinden altnan bir habere göre, (Liii h • ) d • t• • h kk d 
~:i:~~~~y:11::;m~:ı::. =-~e: ~ya cep esı . iŞ sıyase ımız a ın a 
kan tank topluluklarına taarruz- • 

~ ;:ı.;~;~.:.·. ~'."'1~rd•n ~1r.... Derne ve uzun 1Zabat verdı· 
Bone bolgesı uzennde bl'!'çok 

~ava çarpıtmaları vukua gelmiş- Mekilli 
tır. 

fngiliz tebli~lerine ~öre, müt- • 1 d • ıd • 
tefikler vakında burada müh~ ı•ga e 1 1 
çarpHmaların olacağını tahmın T 
el'.melrtedirler, 

Menemencioğlunun izahatı büyük bir alaka. 
ile dinlendi ve sürekli al\(ışlarla karşılandı · 

DÜNKÜ TOPLANTIDA NAFİA VEKİLİ DE JNŞAA T PRO-
Af man tebliği Dernenin JELERI ETRAFINDA İZAHAT VERDJ 

plan mucibince toh1iye At:'kara 17 (A.A.) - C. H. P. mesi mucibince her içtima sene." 
Tunusta harekat gelişiyor 

İngilizler Tunusun askeri uçak 
meydamna paraşütçüler indirdi 
Mihver kaynakları, Alman ve 

• 
/talganların Bizerte hô.kim 

olduklarını bildiriyor 
Londra, 18 (Radyo, sabah sa

at 1 de) - Müttefik kuvvetlerin 
Tunuataki harekatı gelişmekte. 

dir. General Anderaoun kuman
cfaaında bulunan kuvvetler, Tu
nusun askeri tayyare meydanına 
paraşütçüler indirmeğe muvaf. 
fak olmuflardır. 

Diğer taraftan bir Anler~kan 
taniı: kolunun Alman krt•aIArile 
temasa geldiği ve bunlan püs
kürttüğü bildirilmektedir. 

Mihver kaynakları Alman ve 
lta.Iyanların Bizert ı;manına ha
kim olduklarmı söylemektedir -
ler. 

(Devamı 3 Üncü .ay/'aJa) 

ücrransa 
!I 

edildig"inİ bildiriyor M'pd.is grupu wnunu heyeti b~ün si batında teşekkülü icab eden 
«17.11.1942» saat 15 de reis ve· grup haysı'yet d. · · 

K 
k'li T b b' ıvanı seçımıne 

ahire 17 (A.A.) - Resmi: ı ra zon me usu Hasan Saka- ba,.Janarak reylerin t ·f· t" 
M ef

!l.1 ·-ı=~nd ,__d ... asnı ı ne ı· 
ütt ilLler Deme ve Mekilliyl nın reı"""-'5. e topuw ı: · · t• 

Is 
cesıne ın ızaren ruznamenin ü-

lşgal etrn:iı}erdlr. Ce enin açılmasını ve geçen top .. .. dd . . t k · ı d D' 
lan zah h

"1 ,,____ _
1
___ çuncu ma esını ef ı e en ı 

Alman tebliği tı ıt U&aH.:1lnın utuuı1111asını b k , • -
Berlin 17 (A.A.) - Resmi teb- müteakıb Hariciye Vekili Nwııan y~ a .ır. mebusu cı. AKa~ım Se-

liğ: Sirenaik'te muharebeler devam Menemencioğlu kürsüye g:!lerek ~tekı~ın Naf~a Vekaletıne tev
edlyor. Deme evvelden tesbit edi _ BiJyük Millet Meclisinin son tatilin- cıh e~ış ol~ul!u takririn müza.. 
len plina göre Alman. İtal an kıt- denberi geçen 4 ay zarfındaki ha- keresıne geçıldı. 
a.ları tarafından tabliye ed~lştlr. rici hadiselerle slya.si ve askeri va- Bu takrire cevab veren GJ. Ali 
Savat uçaklarımız İngiliz kıt•atarı· kıa~ıara aid uzun izahlarda buluna· Fuad Cebesoy takrirde mevzuu
nı bomb.anlmıan etm'ttlr. rak memleketin dıt r.İ~ıuıetini uzak· bahs olan muhtelif meseleler 

Laval mareşal 
Petene halef mi 

olacak? 

tan, yakından llgilendıren meıele • h kkı da v kA ı t' kt · 
1 j U 

• b d a n e a e ın no aı naza, 
ere teınu ett. mumı cyelçe e- . 

rin bir _ı,,_ı__ ........ mn nly ..... '- elin- rını ve haz1rlanmıt olan ın~aat -.. ve A..... u o::ue • 1 . . f'l . h 
lenen bu la.batı müıteakıh Hariciye proje erını etra ı e ıza ettikten 
Vekili sürekli alkıflar arasında kür- sonra söz alan hatiblerin bu mev_ 
süyii teıketti. zua temas eden mülahaza ve mü-

Nafıa Vekilinin İ%ahatı talealan dinlenerek ~elseye ni-
Bundan sorıra Parti nizamna- hayet verildi. 

ilerleme kaydetmiş ve Almanları 

~~~;~tikleri iki tepeden .:t. Ruzvelt, amiral Dar/anla 
V olllıof cephesinde yenı en • 

Berlin, 17 (A.A.) - Hadise
leri yakın<lan takib eden Vichy 
IDJ,lhfillerinde hasıl olan intıbaa 
göı-e, .ıreçen Pazar günü devlet 
reisi ile hükumet reisi ve nazır
lar arasında yapılan görü~melet' 
esnasında çok mühim kararlar 
alınmış olup bunlar yakında neş
redilecektir. Yine mevcud İnb· 
baa göre Vichy ile Fı·ansız simal 
Afrikaaının timdiki amirleri . ara. 
sındaki bala az çok müphem ka
lan vaziyeti aüratle teab;t etmek 
bizzat Fransız hükumetinin men
faati icabından olmak!" kalmı. 
yor, amiral Plantondan alınan 
rapor dahi umumi efkirın Pazar 
günündenberi beklediği kıt.rsrla

nn ne~ri keyfiyetini de tesri et
mek lüzumunu orta va çıkar1vor. 

Hükômet üç yll sabır ve 
nasihattan sonra nihayet 
"Dur,, işaretini verdi 

Varlık vergisi bu işaretin ilk, tüccarın 
kendi sahasına yabancı maddeleri stok 
yapamaması kararı da ikinci neticesi oluyor 

çarpı,malar olmuttur. b~lma~la~ yapılan anlaşmanın muvakkat 
ağır kayıblar pahasına ~raz ı ~r 
lemi~erdir. B~ad": bw piyade a- mahiyette oldug"" UllU S0·~11lu••gor 
layı kaybetmıtlerdır. • :::# 

. Vilİ 18 (A.A.) - Tuap~enın 
• 1._ .ı Alriı'til kuvvetlen de-

tnna 1J.1Ge, . T k 
rinleTe niifuz etmişlerd•r. ere 
vadisi boyunca birçok Rus ı1aa1r~ • 1 .dır Kal' al' • 
rU»ları gerı atı rnııı>• · • 
bph Stalingrad tehrinde ~ıdd&t· 
li çaTpıfJ"Al&ır devam etmekte 

d~ d 
Volga nehrinin öte kıyısın a 

'bulunan Rus demiryolları d~r -
madan Alman hava kuvvet!erı ta. 
r..fından bombardıman edıhnf'k· 
tedir. .. . ................. ...... r·························· , 
s Bulmacalarım~z 
: 
: 
: 
s 

Dün n"JJl"e'tithnf:ı bul.Jnacıı.mızla 
16 ıncı serıi bulın:ı.c.aı:ırunız nibS. 

Yt-te ermiş oldu. 
Bu eeriye ald buhnıwı.Ia.rı ba.llet. 

miş obuı okuyuC'ulıınmu:ın bıııt~ 
sUra.tte ~önıJemıcıleı4Di rica. ederız. 

l '1 lncl seri buJma<'aıa.rımw bu • 
Ciindeu lUbaren neş~rm. 

\. ................ ; ····-···-·················· 

Londra, 18 (Radyo, sabah sa. 
at 1 de) - Ruzvelt bugün basın 
toplantısında. amiral Dsrlam.n va
ziyetine temaa ederek, amıralle 
devamlı bir aranjman yapmak 
niyetinde olmadığını, ~inıdiki an
latmanın muvakkat mahiyette 
olduğunu ve gerek Fransanın, 
erek şimali Afrika halkının 

!.enf aatlerini korumak maksadi
le yapıldığın •ciylemi~tir. 

Ruzvelt, Vichy Fran5ası reji
minin Afrikada yerleşmesine ce
vaz verilemiyeceğini. maahaza 
General Eisenhower'in şimali ve 
garbi Afrikada yapacağı bil~
mum siyasi anla,maları tasvıb 
ettiğini sözlerine eklemi,tir. 

Üç Franaa 
Ankara, 17 (Radyo gazt>te· 

ai) - Şhnali Afrikadaki s;yasi 
olaylan tahlil eden 1aviçre gaze
telet1, halen üç Fransanın mev
cud oldutunu yazmaktadırlal': 
Petahı ve Laval Fran.aası, Darlan 

ve Giraud Franaası, General dö 
Golün temsil t;ttiii Fratı.a. 

Fransız liderleri arasındaki bu 
vaziyete temas eden bazı İngiUz 
cazeteleri şimali Afrikada başa
rılacak llk itin askeri mahiyette 
olacağını belirtmektedirler. 

Londra 17 (A.A.) - Reuter: 

Diğer taraftan hükumet r~iai. 
n;n maresııı.la halef olıu·alc f{Öste· 
rileceği tahmin edilnıektedir. 

Yugoslav çeteleri 
iki şehir aldılar 

Şimal Af'Tlkaıda, Darlaı.tn son Londra 18 (A.A.) - Yugos -
vaziyeti üzerine hasıl olan karıtık lavyada, çeteciler iki şehri işgal 
durum, general Eisenhower ile Vi- etmişler ve Mihverin yaptığı bü
fi mümesalllerl arasında her türlü tün taarruzlara rağmen bu iki 
anlaımayı reddeden de Gaulle'ün şehri muhafaza etmislerdir. 
beyanatı bir kat daha karıttımıı,tır. 
İsmi açıkça zılaedilmem~te ise 
de bu cümle Darlanı kasddmekte-

Yurdda Uk kar 
dir. Sivas, 1.7 (Hususi) - Vilayet 

Muhıe3ckak olan bir ıey varsa o ve çevresıne bu sabahtanberi 
da amiral Darlan'ın müttefikler kar yağmaktadır. Her taraf kar· 
başkomutan.lığınca şimal A.frlk,. - la örtülmü~tür. 
daki Franaız idaresinin batına ge • İzmit 17 (A.A.) - Dlr kaç gün
çlrHdiğldi.r. Bu sıfatla, amiral Dar - denberi devam eden yağmurları 
lan ifgal altındaıki topraklarda da - müteakıb senenin ilk karı civarın 
bili emniyet beıkımıodaıı emirler en yüksek me'Ylc.li olan Koltepe ve 
nırmeldedlr. Sımanlt dailartna yfimııtır. 

Yazan : Ekrem Usakhgil 
Bu barbde kıymeti ölçülemi- ğı yerde hariciye, ve blrligin 

yecek kadar büyük b:r ruh has- bu~unmadığı yer<le varlık 
!etimiz görüldü. olur? 

Şefin Çi!Vrcain Biz bu birliği )'arattık ve 
de tek kitle ha • yaşattık. ve Ya.tatacağız. Kıy _ 
linde birlefllk. metl ölçülemiyecek kadaı hii-

Biz.de blr İra· yük olan nı.b hasletimiz bu 
de, bir karar var noktada belirdi. Fakat .. 
dır. Fakat zararı ölçülemiyecdt 

Şefin ~ö~t..!r • kadar büyük olan kl<'ôtırumu.z 
d l ği yol üzerln• da o dakikada batlııdı. 
de yürüdük. Hep 11-
o yolun üstünde Her muharebenin üç <<A • 
ylz. Hep o yo • mentü » sü vardır: 
lun üstünde lca • 1 - lstiblaklmizi derhal kı-
lacağız. sacaktık 

Kuvvetli bir ordu, ve kuv- ~ - İstihsallmizi d.::rhal 
vetli bir orduya dayandığı i - çogaltaoaktık. 
çln her tehlikeye kar§I koymak 3 - Kendi kendimize y~t-
in~ını bulan bir hariciye meyi değil. Artırarak aatn 
bul ateı dalgasından koru - düşünecektik ıayı 
muftuT. Fakat Şefin o\rnadığı (Devamı 2· • · f d 

rd d d 
ıncı •ay a a 

ye e or u, or unun olmftdl- 1-f PrPÜn .. t .J ) 
~------ ını ununua 
·~~~ ....... ~ ......... ~~ 
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Hergün 
Hükumet üç yır sabır 
Ve nosihottan sonra 
Nihayet "Dur,, 
işareti verdi 

\. Ekrem V4aklıgil _J 

Tarihi tefrikamız: 12 

A iLE HANIM 
ve 

Ya, neden geç kaldunız? Ya, 
paıa efendimiz size: ((Kuşluktan 
az sonra dememi, mi idi? 

Altuncıoilu koşup kethüda a· 
ğanm eteğini öptü: 

- KusUl'UDlUZU affeylen gu} • 
tanım. Yanlıt •emtlere varup yo· 
lumuz başka aaraylara dü~Ü§ 
idi. 

Kethüda az yum~!lr ~ibi ol • 

ıt~: 

SON POSTA 

RESiMLi MAKALE 6 Her zaman cesaret 

' . 

o 

Hariçten şehrimize gelenler 
için muvakkat karne verilmek 
Üzere fırınlar tahsis edilmesi et· 
rafında tetkikler yapılmaktadır. 

İSTER İNAN, İSTER iNANMA ! 
Bu fmnlar Sirk~ci, Beyoğlu 

ve Tahtakale semtlerinde ola
caktır. 

Bugünkü harbe aid bir tet- ki kayıbı aiıcak 12 milJondu!. 
kik ya:zısmda okadı.h: Harb Yine geçen harbin umum mas· 
patladısındanberi cephe drşın. rafı 1,200 milyar altın frangı 
da çe~idli aebeblerle ölenlerin geçmemiıken fimdi tek yılda 
sayısı 20 milyonu bulmuı; hal. bu rakamdan la:zlaııı aadedil
buki geçen harbin ceplıelerde- mekte imif. 

İSTER İNAN, iSTER 1.NANMA! 

Necati Çiller belediye 
reis muavini oluyor 

Belediyede yeniden ihdas edi. 
lecek olan üçüncü reis muavinli
ğine teftiş heyeti müdürü Necati 
t:iJler ,.,, .. tirilecektir . 

- Paşa efendimiz sabahtanbe 
rü sizi bekler. 

-"1 ... 
- İmdi ayakları tozuna yüz. 

süreceksi%. [Ellerini birbirine 
vurdu, içeriye giren sırma ka -
küllü içoğlanına i,aret etti] a
ğaları, efendimiz huzuru ı~rif "" 
lerine ithal eylen. 

İç oğlanının ardında tekrar 
loş korid-0ra çıktılar. Altuncıoğlu 
nun yüreği çarpıyordu. Kelende. 
rin kulağına eğilerek işitilmiye• 
cek kadar alçak sesle fısıldadı: 

- Elem çekmen yoldaşım. 
Bunda ııHayberll kale&i muam • 
masa vardır t 

- Hilaf düşünmeniz, bunda 

"-
riye gi:rip çıktıktan sonra perdeyi 
kaldırıp yol verdi] pafa efendi· 
miz andadır. 

Gece, iki yeniçeriyi boğulmak
tan kurtaran semiz ve yağlı yüz. 
lü adam sedirde atlas yastıklara 
dayanmış, iri sürmeli gözlerini 
kapıya dikmişti. ilkin Kelender 
Uğrusu ilerledi, yerlere kapakla· 
na kapaklana eteğini öptü. O çe· 
kilince Altuncıoğlu yana~tı. Da· 
vud Paşa ta~tan kesilmiş gibi ha
reketsiz duruyordu. Neden gonra 
kaba dudakları kıpırdadı: 

- Gece çokça havf eylemİJ 
mi idüniz? 

- Yok sultanım, kelimei şe· 
bir i, var. hadet getürir, ahiret yolculuğu. 

- Var, var amma, ne denlü. na hazırlanur idük. 
dür, işte ana akıl erdiremezüz! 

fç oğlanı arkasına döndüğü Paşa iki pervasız adamı beğe-
için fısıltıyı kestil~r. Oğlan, ilerL nen l:mkışlarla süzüyordu. Gö:ıle
de, k1rmızı atlas. perdeli bir kııpt rini Altuncıoğluna kaydırdı: 
önünde durmuslu, baska bir oğ- - Kangi orlalusm ve ne deyu 
lan atla.s pet"d~yi aralıyarak bir anılur11n? 
eli!e itaret etti: -Altuncıoilu deyu anıluruz. 

..... Az mek~ylen qalal". (içe. /.ltlUIJ ~oıUbi.ı. 

• 
- Terakki [1] almışlığın var Davud Pa~a kahkaha .ile gül. 

mıd1r? dü: 
- Y oktu:r efendim. - Bre oğlancık, sen çocuk hır 
- Kaç ya~ındasın ve kangi sızı mısın? 

cenklerde bulundun? Kelender bir elini göğsüne gÖ· 
- Yirmi beşini bitürdik. Hacı türdü, sarı sıska yüzünü bir kan 

Bektaş efendimiz ocağına kul 0 • dalgası baatırmıftı. Gözlerini te
lah ıeş [2] sal olur. «Hotinı) de 18.tlı teta,lı açtı: 
bulunduk. - Haşa sultanım. 

-
Ya. bu na·ıl la·kabdır? 

- Ya, Karakaş Paıayı şehid 
0 

kolunda mı idin?. - Sabavetimizde öyle demiş-
- Beli Sultanım. 

ler! 
- Sen dahi «terakki'> almı' 

Davud Paşa bh· elile sakalını değil misin? 
tutamladı, başını eğmif düşünü-
yordu. Yeniçerinin söyledikle - - ! · · · 

- «Hotin» savaşınde bulun • 
rinden az memnun olmuş gibi bir 
durumu ve tutumu vardı. Neden dun mu? 
sonra Kelender UğTusuna bakh: - Bulunmadık e{~ndim. 

_ ya senin adın nedir? - Ya, senin buban adı nedir 
- Adımız Mehmeddir. Kelen- ve ne iş yapar idi? 

der Uğrusu deyu amlurız. - Bizim bildüjimiz bubamı • 
zın adı Mestan idi ve demircilik 
eder idi. Anın doğı-u$mt ccana -
mızı> bilür! 

DavudpaJa koynundan beı ese 
Altı di çıkanp uzattı: 

- Aferin t [A.Yaia kalkuı> iki 

[l] Bir \oBmı okuyucular f9tn: BiT 
mtibllrebeııle l'ÖnU11ü fedai yurlanlaan 
güniteUkledne ya.plan anı. 

[!J Bir lcalul GkQJucıalar tcJıı,: 

~ 1110!',1.1 .-

İkinciteşrin 18 

Burhan Cahid 

TAKV1M 2 nci teırir. 

Rumi sene 18 Arabi ıeno 
ısr.a 

Çar§amba 
1861 -2 ııc i teşrin Resmi sene Kuım 

5 1942 11 

GÜI\EŞ 1 

Zilkade 
lM.SAı<. 

s. L>. Ş. [)· 

7 111 9 ti 08 ' 2 02 ı.:.ı 1~ 

Ôğle ikindi Akşnm 1 Yat.eı 

s. u. :->. u. :;;. D. ::,, 1>. 

E· u fı9 lG 33 17 48 19 :l4 

v. 'l ıo 9 44 ~ 1 OÖ 

adama doğru yaklaştı] baka oğ• 
lancıklar, benim hayrakluın olUl" 
mısız ve ıilahşorlarım arasına 
kablmak istemez misiz? 

Yeniçeriler yeri dizleyüp pa • 
şanın eteklerini öptüler: 

- Can ve baş ile devlellu efen. 
dim. Cenabı şerifiniz vezirsiz ve 
sarayt hümayuna v~ kubbe altı
na sık sık teşrif eylersiz. Saadet· 
lıl padişah gözüne ilişmekten 
havfeylerüz ! 

Davud Paşa bir daha takdirle 
baktı: 

- Aferin! [Birdenbire kara • 
rını deği§tirdi] ocağı amirt-den 
gene ayrılman. Sabah akşam bun 
da _taam eylersiz, diler iseniz s.i
lahşorlar koğuşunda yatıp kal • 
karsız. [Gülüm.sedi] yevmiye on 
beşer akçe dahi alacaksız 

Altuncıoğlu ağzının sodukları 
aka aka di.nliyordu, kendini tu4 
tamıyarak bağırdı: 

- Bizim devletlu mürilvvetlu 
efendimizi 

(Arkası var) 
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' e J 
Wilkie, Cörcilin 
nutkunu' teUkid 

ediyor 

Cenubi Pasifikte hö imiyet 1 Yağlar hakkınd~ki 1 ç JV.8 ç,,ı;~T ~-~~ .... ,. 
Amerikan filosuna mı geçiyor? u~~:::0:~~:~u~':;k •~411 AL ~Mı N D ~-

Nevyork 17 (A.A.) - ':>Ei: •v• Vapngto?, 17 (A.A.) - B:r_ 
M. Wanddl W 'le düıl söyl-edıgı leıik Amerikanın Salomon ada

nı:b&ta M, Çörçilin geçcnl~e sÖY.I larında k!'"zanmış olduğu kah~r 
ledigi n n biı' cümleyi fidcletlej muzaffenyet, Japonyanın denız 

lt et · ' . Bu çümle ,ud~: kuvvetlerinde yeniden bir delik 
iSz iı rluğu itiBarile bıze açmıfiır. Bu muzafferiyet netice

&İd Olan her §oCYi muhafaza etn\ek sinde cenubi Pasifik hakimiyeti. 
indeyiz.» nin kat'i surette Amerikan fi!o-

M. Wi~kie "zlerine fCiyle devanı suna geçmel5İ muhtemeldir. 
iştir: büt'. Bahriye nazırlığı, henüz bu 

A.&eri P a bJrlik . un muharebenin netic lerini bildir-
;f:ho.nx~in' yardnnile kuntlmal! • 

dır. An ma yalnız müttefik mil· memittir. Fakat bu nazırlığın ilk 
• -11. • • ...ı'Terl ara nda de • raporuna göre 23 Japon gemisi 

nn -en tc"" 
~n · zamanda milletler arasın· babrılmış ve 30.000 dü~man tay. :a' da;~ A ısıl olmalıdır. fa ve as'keri öldürülmüştür. Şu 

halde Amerikalılar, bu .zaferi 

deniz üzerinde kazanmış olduk
ları en büyük zafer addedebi
lirler. 

Muharebe, Guadalcanal civa. 
rında üç gün devam etmiştir. 

Japon deniz kuvvetlerinin tah
ribi dolayısile kara kuvvetleri
miz bütün adayı geri alabilecek
lerdir. 

Alınan haberler, en İyimser 
tahminlerin üstündedir. Bahriye 
eksperleri, bu muharebenin 1916 
seneııindeki Jutland muharebe
aindenberi deniz üstii gemiler a
rasında 'f"Uku gel~n en büyük 
çaroı•ma olduğunu beyanda müt 
tefiktirlcr. 

Ankara, 17 (A.A.) - İstihsal 
olunacak nebati yağlardan % 
15 inin el konarak bedeli muka
bilinde satın ahrunasına 393 sa• 
yıla koordina.ayon kArarile me
mur ed'lmiş olan Ticaret Veka. 
İeti, mübayaa olunacak yağların 
zeytinyağı, prina yağı ve pamuk 
yağları ile taairi miiteakıb tasfi. 
yeye tabi tutulacak bilumum di
ğer nebati yağlar olduğunu 15. 
11.1942 günü Anadolu ajansı ta
rafından ne~rolunan bir tebliğ 
ile ilan etmişti. 

Öğrendiğimize göre hakiki ve 
hükmi şahıslar tarafından bu hu
susta verileceği kıırarnnmede 
zikredilen beyannameler her ay 

!Slr mahsulü At sonu vaziyetlerine göre mütea-

ld kt r . ıı·şı·yor kıb aym ilk ıs gü:ıü zarfında urutu u an mahallin en büyük mülkiye me.. 
sonra ahn cak munına makbuz mukabilinde 

tevdi edilecektir. 
"-"· 17 (A.A.) - Ticaret kl b .tUIX&ra . .. (Baı tarafı 1 inci :sayfada) Müttefiklere kar1:ı Franşı;ı; Valilikler toplayaca an u 

V - 1 ·1~..1- lilr tanın 1 gon ş· ı· Af 'k d k' .. . ... d .. . .ı.-n;s"' uha! za _ ıma ı rı a muttefık u. lejyonu tef kil edildı beyannameleri aşağı a gosterı.. 
der.erdi, yaı mısırhr~m &ile :ıiis- mumi karargahı, 17 (A.A.) - Londra 17 (A.A.) -Alman rad len birliklere göndereceklerdir. 
aınd.'ki im.ki ızlık d ~ 11 ah Reımi teblii: yoswıun bugün verdiil bir habere Balıkesir vilayetinin Susığır· 
tahsilin, 1borçiandırtldıgı a.~:.ı. Fransız askeri birlikleri her röre Vlfi hükumetinin Paris sefiri lık, Bandırma, Erdek ve Gönen 
aulünü kunltt~. sonra ~ k ge- tarafta prkta ve mf!rkezde kıt'a- de Brinon, <cFran ız nıüstemlcıke • kazalarile Burga, Kocaeli, Bile· 
nin Jixım ı ::Hırını, Y~f 0 

ara ını larımızla iJbirliği yaprnağa baş- lerlnin müdafaası için» mihverle cik, Çanakkale vilayetleri, mer
tiri1c:ıcdc m....-hrm a 1~:ıe:m~ lamıılardD'. Oranda Frans'z kıt'a yanyana çarpışmak mere büyük bir kezi Buraada bulunan Bursa ko-
ltunun için ele a1.l111 ~ı.aı )arJ Amerikan garnizon kıt'ala. gönüllü lejyonu tqkil edlldiğinı şÖy za tarım sah§ kooperatifleri bir. 
uza1ıldığını bildınnlthr. rına iltihak etmiflerdir. Llman- llemİftİr. liğine, 

~ b ların temizlenmesine devam edil- 11wuıataki Alman bafkumanda- İstanbul, Tekirdağ, Gelibolu, 
Rommel cenu mektedir. nının mesajı Edirne, Kırklareli vilayetleri, 

.. ~ . b ŞkU ma n· Şarkta birinci fngi!iz ordusu Roma 17 (A.A.) _ Stefanl a- merkezi İatanbulda bulunan Ti. 
OıQ8SI a Amerikan seyyar birlikleri tara. jamının Tunustan ütrcnclijl~ gö caret Ofisi Umum Müdürlüi~~e, 

d 3 nhg"" ı kuru imasını fında~ takviy~ ediJmişt!~· v re TwıuStaki mihver kuvvetleri bq Bütün b~~ mıntakalar harıcın· 
Afrıkanın tımal aahıli açıgın- kumandanı ımeral N~brlng pma\ de kalan dı.ger mın~a~al~rın b~-

i sti yorm UŞ da batırılan bir Alman dE-n:zaltı- A&lka halkına bir beyanname neş yannamelerı de lzmır ıncır ~e u: 
Avrupa.da bir nıabaJ 17 (A. sının ııubayları ve mürett~batı rederek mütecavizi bozduğu sulhü 1~v !anm.. satı.ş ko:peratıflen 

A.) _ Mlliıihte Reınmd'i~ Hitler, bugün göz hapsine a~ın.rnııtır. yeniden kurmak için yapJbnıdda bırligıne gon<lerılccektir. 
HlmmJer ve daha birçok kimselerle Almaıı teblı.ğı alan savaıa i§tirake davet etmiş 
yaptığı görüşınekır oı:2h.temel~ ola - Berlin, 17 (A.A.) - Resmi tir. 
rak Rommel'in asken ~~I ve tebliğ: General Ne!uing, Libyada bi:r 
bütün kuJn'&Y" tefekkulu uzerlnde Şimal Afrika sularındaki f n. 2ırblı tümene kumanda ediyorclu 
tesiri olaakiır. siliz • Amerikan filosuna takvi- ve Rommelin bapnuavlni idi, 

Öğrenildij;rine göre, Ro~mel bu ye getiren vapurlardan 12.000 Çarpıımalar 
"rii:fnteler esnasında, Afrika, ltal • tonilatoluk bir nakllye gemisi bir Londra 17 (A.A.) - General 

go Sordl!l'lya Kafkasya ve cenub Alman denizaltısı tarafından ba. Allderwn ordusu süratle B!zert ü. 
ya, ' · ub böl' si im ' " " -'-""-..11 T · F ansaya ta-mil bir cen ge tırı ııtır. zenne yunrm~ı:euıır. unus cn•arın 
br ~ndanlığının le5ltıini yeni • Bone tehrinin doğumnda ve dtı rniittefiklerle Ahu nlar arasında 
d:n idem ittir. Romınelln .~n ~yük Tu~uııun .~~u.~und": hudud böl- Pddetll muharebeler c~reyaıa ettiği 
akib" fimali Afrikada muttefik ta· gesınde yuruyuf nalmde bulunan temin olurvmaktadıl', Bir Fransl"E ta 

r 
1 

karfl kullanılan Alınan düşman kıt'aları hava hiicumJa- buru Alman rnotörlü v~ keıif müf. 
h b etlerinin kumandanı ha- rımız neticesinde ağır kayablara rm:elerlni kaçmak zorunda bırak • 
" va ~i KesserJlg'ndlr. uğramıtbr. mı§tır. Fransızlar, Almanların Tu -

m -o--- Loı:ltlra, 17 (A.A.) - Cephe mısa geleceklerini öğrenir öğrenmez 

1 ' ı· 1 nıo k"ıtle den alınan te1graflaı·a göre, müt: gemilerini batırmı§lar, hava batar 
0 'lizıef 13 ya tefik kuvvetleri Mihver kıt'aJan- yalarını. benzin depolcrını ve de-

h 1. d b8 b!lrd•man aa taarruz ile bunları Bizert a. miryolu malzemesin! bafka yerle-a in e :i 
1 1 rasında kıskaç içine almak için 1 re naldctm ltlerdir. Fransızlar n A-

ediJ Sİ~İ İStiJlfl3f Tunusun cenubune doiru ilerle- rablar müttefik kıt'aların gelmesini 
_ Buıiin A· mcktedirler. beklemektedirler. 

Londra 17 (A.A.lırçok meb'us - Londra, 17 ( A.A.) - Cezayİr Biz"ertte Fran•ı:.dar mukavemet 
va.m Kanı~ında anda İtalyanın radyosu, Tunus toprakhırında ediyorlar 
lar en ktsa bir :ı~ bombalanma keşif müfrezeleri arasıncfa vukua C'ondra, 17 (A.A.) - Nevyork 
kütle ha!inde ~vaaan gelen ilk çarpıtmanın sonunda radyosunun bu akşam Litdirdiği-
aını · emişlerdır; . ki, Almanların geri çekild:klerini ne göre Bizertcdekl Fransız kıt'a 

ShlnweH demiştır • "a<lar ça • bildirmektedir. ları Almanlara kaT"şı muharebe.. 
Bombardunanl~ı= b~ına ge Cenubi Ru:ıyadaki Alman kıt'a ye devam ediyorlar. 

Luk hal~lfl d çabuk biter. larr Balkanlara getirilmi$ 
tirlrre harb o ka ___::. Stıokholm 17 (A.A.) ~ Britn-

An kara da kahve ve novı:~ bir membadan bikliri1di-
iki Amerikan 
generali öcdü tarifeleri ğine göre, cenubi Rusyada bulunan 

çay . ker Abnan kıt'al rı, tank!e.rı ve tana- Vaşington, 17 (A.A.) - Har-

Romanya petrol saha
larında yangın çıkmış 
Londra 1 7 ( A.A.) - Brltanova 
Fa.3 radyosu, R~manya petrol aa 

halarında çıkan bir yangının tah • 
rib&t yapmakta olduğunu bildir • 
mektedir. Birçok 9üphcll ctbasın 
tevkif edl~ oldukları söylenmek
tedir. 

Yüksek sıhhat 
şurası toplanıyor 

Ankara 17 (A.A.) - Yüksek 
Sıhhat Şlırası 1942 İkincltep'in top
lantısını 19.11.1942 Pel'§Cmbe gü 
nü saat 14,30 da Sıhhat ve içtimai 
Muaveııet Vekileti binasında ya • 
parak gündeminde yuılı adli ve 
fenni meseleleri müzakere edecek -
tir. 

Kömür nakliyatına 
ald navlunlar 

Ankara, 17 (Hwusi) - Hav -
zadan batlıca Türk limanlarına ya
pılacak kömür naldiy tında tediye 
~ilecek azami navlunlar hakkında
ki 316 numaralı koordlnııbyon ka -
rarı bÜkümlerinin ayn_ım tc.tbikına 
devam edilmesi kararlattırılmııtır, 

Müstahsil için göz tası 
idhal edilecek 

Ankara 17 (Husu~ı) Ue ~ele. releri Bulgaristan ve Yunaıılstana biye nazırlığı, şiddetli düpnan a
flatlarının artmaııı dolaahyıs h eler! ~ilmelded.lr. YWUln limnnla • tefi altında 8 Sonte,rin günü 0-
diye daimi encümeni k veo an ta • , rıııda bulunan bütün gev11lere el randa yapılan asker çıkartma 
ve çayfıane1.erin kahve. veylçay kte- konmuştur. Pire açıklarında bit f. hareketini idare eden tümgcne- Ankara, 17 (Hususi) - Müs
rifelerinl yeniden t~ıt._ ~'de~e te • talyan filosunun bulunduğu söylen· ral George Marshall'ın savaş tah ile tevzi olunmak üzere ha-

Fransanın müphem de, ayni battı hareketi gütmek ktl-
yor. 

durumu BunlHl, mihver için temin edchi-

F ransız sili.hlı kuvv'11eri b • leceği başlıca fayda, Fransa efkarını 
•-·nıandanı · 1 Darl ~ rene.ide etmekten kaçınmıı olmak 
ıııw amıra anın b 

Afrika.da bulunduğu sıraaa . nali ve . u sayede ve ~btc.melen ken
Afrik F .. fU .• dlmıe taraftar tenun eyleyeLl1mek-

anın ransız muıtemlekelerını tir B •-- d" ·· ·· ·· _,. f d ihf ed b k la U •an; UŞUllUfUD nDl~J ay &Si 
. ıva en ~~ ısım rı'.1a Ame- olabilir mi? Ve Fransa balkı ilk 

rikan ve İngiliz kuvvetlen çıkarıl- fı--"- mlh -l-·h' d"" · 1 ı • _...ıı_ • • ........... ver ~ ıııe oam1' 
nıası umumiyet e s yası ve ıu.Ken mi? 
durum.da azinı bir deği~lk yaptl, Cevabı kola lı'·'- il bil' .. 
An_! __ , Darla ı l k 1 · Y ıua ver e ır go-
.. unu . n ifft& uvvet enne rünmeyen bu ihtimali.tın karşıhğı-
ıttihak ettı. Mareşal Peten onun bu nı hadiseler müsbit bir ıeklkl 
h ek 1 · ed k d' ' ' ' e ver-ar et na r ve en ısıne venn11 mekte gecikmiyecektlr _ ** 
olduğu vazifeleri geri aldığını ilan ' 

;ngiliz filosu 
Akdenize açıldı 

etti. Bu sırada ve Fransnda henüz 
bir kıpırdama mevcud dı:ğil iken 
müttefikler davasına ilt;tıak eden 
general dö GoJ ise amiral Darlana 
şimali Afrikada ven1mck istenen 
vazife ve aalahlyetlc•I tanımıyaca

Madrid, 17 (A.A.) - La Li-
ğını lliın ctmeğe başladı. neadan bildirildiğin göre, dün 
Fr~ içıl.? .~ir garlb .~az.~yet ih • akşam Akdenize açı tan bjr fi!o 

das ~~-~gorunend ~~utu duruk· Cebelüttarıktan ayrılmıştır. Filo, 
mun, ~arasın .~~ an ~ 1 • 2 uçak gemisi, 2 zırhlı, 4 kruva
lar ~ç; ifade ettıgı tek mana §U zör ve 7 muhribden ibarettir. 34 
olabıllr: ticaret ve birkaç hnslane ge-misi-

Buaünkü zaruretlerine katlanmak le 1 zırhlı, 2 uçal. gemisi ve 2 
ve yarının getirebileceği halası bek- kruvazör Cebelüttarıkta knlmış
Üyel'ek esasen mevcud bü)ük yara- lardır. Hasara uğrayan bir lnRİ
yı daha zJyade deremck. Bu va • liz muhr:bi dün Cebelüttarıka 
Zl·y ..... I - bu ...ı::...::..u··ıu·· nıihverin ı k '""' ,..._ ......,..... gelmiş ve yaralı arı araya çı. 
anlamaması nıümkün değildir. Fa- karmıştır. 
kat bu hı»uata muhafaza edilmekte ---o----

ltalyao dPmiryollarrndı 40 
yolcu treni i letilmiyor 

olan kat'i sükUnet gösteriyor ki 
mihver, Fransa hakkındaki diifün
ce ve kararlarını bugünkü tartlar 
içinde açığa vurmak niyetinde de
ğı1dlr, Nasıl ifgal altındtıki Fransa Roma 17 (A.A.) - Yarından 
hadiselerin inkipf ını bekliyerek itibaren balyan demlryolları ijzcrin 
durummıu ona göre tanoo• ~mekl de 40. kadar yolcu treni ifletileroi
lsteğile hareket ediyorsa, mihvet' yecektir. 
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Arabacının kızı filminin unatuhnaz yıldızı 

Bi'LDE KRABL 
ın en son yarattığı a§k ve heyecan dolu bir cıw.r. 

-
Kalbleri le-J>hir eden bir gönü] macerası 
Çılgın e öbneyeo bir afkın romanı 

HANG:SlNi ALAYIM 
GiNGER ROGERS'in 

en müstesna bir eeeri 
HoUivood yıklızlarıntn en fOn ibda ettikleri 

Fevkalade film 
Hergün 11 den ltıöaren devamlı seanslar, ·' #19--------------------·-----, 

Yarın akşam SARAY sinemasında 
sinemanın en güzel ve deıhakir çift artisti 

TYRONE POWER -
BETTY GRABBLE 

taraf ınd:ın yaratılan 

Kahramanlar F. su dir Şeke ~hli.klnın tnnuı • kted' meydanında öldüğünü ve Gene- riçten göztaşı ithal eylemesi için 
· r ·ı • muım yer me rr. S · d t eınsalsi-% fil · "-·1 mln mıı:ksadile bu 11111 u 

1 
ek r Bulgar ve Rumen lıava meydan ral Bateman'ın 11 ont~nn e zmir tarım satış kooperatifleri mı ~ ıyor. 

L yalnız b r f e ı · ü Alın la -•- 1 C bel.'tt kt 'd d · b' ı·~· ' b' 'l 1' HAREKET LÜKS İHTiŞAM MÜKEMMEL MEVZU lerln çayla beraoer .. t _ larına getir en an yyaren:r e u arı a genu en enıze ır ıgı emrme ır mı yon ıraya . . . . . . . . . ı • ... 

wrlhnesi ve tarifenin ooa gore b~ ga!ib biı- ihtimalle Akdeoluie faa düşerek boğulduğunu bildirmek. kadar bir mütedavil sermaye Yarın alqam için yerlerinizi evvelden aldtl'ınız. 
yini bahis mevzuudur. Y@l'ID r 1 ıiyette buluuın~m~a~kta~d~ı~r~lar:;;,. ===='~·~t~e~d~ir~·~==>==========~t~a~lı:=sı~· s~o~lu~n~m~u~ıı~t~u~r;. ======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 
lcarara varılacaktır. ========= 

güldürme~ istiycn i~~anın. gü~ : lehinde iken karşılaşmalı idik. Kim bilir n perişan haldedir! 
Edebi romanımız: 10 memesi lizım geldıgı ka1desın1 Kimbilir seni ne kadar döver • Son zamanlarda Fitnat ile pek 

daima gö:ıönünde tutarak anlatı. diın. Küçük iken çok yaramaz - sevi§iyorlardı. Adeta kıskanıyor-
yor anlatıyordu. Gözleri gözle- mışım, çünkü... dum. 
rimde idi. Yine böyle ayni atei- Tehlike böylece savuşturul Necla gitti. Köşkte gene yalnız 
li parlaklıkla bakıyordu.. muş, fakat hadise zaman zaman kaldım. Fakat artık uyu§ukluk 

BİT' ara na11l olmuştu bılmem: acısını duyduğum bir diken haı yetqir. Şimdi yapılacak vazifem 
_ Necla, seninle evlenmeden linde hafızama saplanıp kalma§. 

evvel tanıpnalı id, ik! demiştim. h. 
b ık t ht rum f şte simdi ayni hal tekrnrla -

Y a%an: Cevad Fehmi Bu cümle e ı a ~şşuu . - .. 
k

• bir k evvelden kendı kendıne mıştı. Bir başka şekilde, daha 
Şüpheaiz bu, bende 1 da ço b' ·· d" O kndar maddi olarak ... Bere):tet bu se • 

. l' - . . d' bac.ka h ırl omış lr soz u. 
his müva.zenesı~ ıg• 1 1

• ır a?" k d ihtiyarsız ağzımdan ferki ııendelemenin farkında ol -
türlü ol mazdı. Bır sendeleme·.. ~kı, .. 0

1 
.~ t~r ki manası ve ehe.-- mamıştı. Yoksa kim bilir ne ka-

B. .. do u mut u k. ·ı d - ··ı kt0 

ar surç.me... • , ak kar~ımda ı ı e ar uzu ece ım. 
A · hal bir kere daha batı- m:yetını anc " D bir Konu,.mamızın &onunda şuna 
ynı • • • b b anlamıştım. urgun .. 

ma gelmıştı. Karımın, aıncRsı~ , era er , • •lmı tı Nec. karar verdik: 
dan kalan bir mirns meselesını suya sanka hır taş at dş k.1 n- O da, ben de tahkikah ba• -

• ·- • A • d c.tu Du a arı ,.. 
halletmek üzere Konyaya gıttıgı la hır en suıımu,. d. d k mı lıy.acaktak. Hizmetçileri, bilhas-

.. ı d 'd" Bir Pazar Necla)·n daki tebessüm ora. a ~ır~a)A ~ sa dadıyı sorguya çe}ecektik. El-
gun e~ e ~ ı. 'd' Ni.,anta••uıda yoksa kaybolup gıtme ~ı hazlıd b' l .. l' kl d' B 
yemea:e l'.tmırım. ır y K ld'r.' • tayin edemez bır a e bet ır şey er soy ıyece er ı. u 
J •• ··k b' tımıında oturur. a ge ıı;nlt u kadın, Fitnatı intihara sürükl= • 
<uçu ır apar. b"tün i le- asttı kalmıştı. Ben de fBŞırnnş, s - l d'? ~· d' 
pıcının karıııı ıle kı~ı ~ t'b· dum Bir lahze her 78n:ıan- ren kadın kim olabi ir ı . ., ım ı 
· · .... l B' ıçmış bo ır suyor · d • ık b b'l' d Em'ru'm rını gorur e~. ıra.z hat kol- kinden aaha başka, da'h;ı erın art unu l ıyor um. 1 • 

Yemek yernıf, genı$ ve ra b" kilde sözlerime bakmış. Necla da biliyordu. Nitekim a
luklara yaala'larak konu~uyl or ·ı ır te silki~erek &Ürekli bir kah- yağa kalkarken sorduğu sualle 
duk M d m~v.ıua llt ıyor, sonra 1 f'kr• • v urdu• 

• evzu an • h" ek kaba ile gülmeie 'bat amıttı: ı ını acıga v . 
her ha'diaeyi biraz ezıp bu.~r Evet mesela mahalle mek. - Nilüferden haber var mı? 
komik bir fekle sokmayı 1 ıyor, - ' • · 

var. 
-VI-

Yefilköy 18 lkincikônun 1940 
Dadıyı Sütlüceden cağırttım. 

İki gündenberi evde beraberiz. 
Kendisini bu felaket günleT'inde 
yanımdan uzaklafhrmam pek 
gücüne gİtmİf. ikide bir bunu 
bana söylüyor. 

Yemen muharebesi l<umandll 
heyetine i~tiralt eden dedemin o. 
radan hurma kutuları, zemzem 
dolu matralar a!'asında henüz ço 
cuk denecek yaşta iken get;rdiği 
bir nevi harb ganimetidir, o ... 
Dadı denince gözümüzün önünde 
canlanan tiplere hiç ben:T.emez. 
Ne saçlan nğarmıshr, ne ellerin. 
de beyaz tenleri knb.ırlma. hari
talara benzeten mavi damar!ar 
görünür, ne aokulgandır, ne de 

anlatacak tatlı masalları vardır. 
Soğuk memleketlerde yetİ§tiril
mek istenen sıcak iklim nebatla
rı aibi kavruk, zavallı kalnıı~ bir 
hali vardır. Yıldızaız geceler ka
dar karanlık gözlerinde Yemen 
çölllerinin hayali alev alev ya. 
nar. Pek ihtiyardır, denemez. Ya. 
şı elliyi geçmesine rağmen hala 
kızdır. Belki gözlerinde tutuşan 
humına memleket hasreti değil 
de doğmadnn ölen ve çok uzak
larda kalan mevhum bir saade
tin bikes iştiyakıdır. Gözlerinde
ki bu acılık istisna edilirse sevim
li denecek bir yü.zü vardır. Cildi 
tatlı kahve rengindedir. İnsan • 
lardan bucak bucak kaçar. Kal. 
binin ~bütün sevmek kabiliyetini 
bir araya toplamış, adeta bir çı. 
kın yapıp hepsini birden bana 
vermiştir. Onun yurdundan ko-
parılıp ge!t"ırilerek kurutulmuş 

hurma dallarına pek benzettiğim 
bu e:ıir, bu zavallı hüviyetini ne 
zaman dü~ünsem dedemin hafı
zamdaki pos bıyıklı, uzun kılıçlı, 

sert bakıtlı hayalıne karşı içimde 
isyan hislerinin köpüklendiğini 
duyarım. 

Ona birden açılmadım. Necla
nın nasihatini tutuyordum. 1se 
bir fsticvab şekli vermek doğ;u 
değildi. Tabii hep Fitnattan ko
nuşuyoruz, onu hep Fitnatın ken
di kendini öldürdüğü noktaııına 
sürüklemek istiyorum. Ve tuhaf 
değil mi o da bunu anlıyormuş 
gibi böyle bir mevzuıı temastan 
adeta korkarak kaçınıyor. Bu 
hal tabii bana büsbütün merak 
ve heyecan veriyor. Acaba Nec. 
lanın !ahmini gibi bir bildiği mi 
var} r 

Nihayet sabrım tükendi. Onu 
bu sabah adamakılh ukıştırdım. 
İnadında devam ediyor, konuş • 
mak, _!Jildiklerini nnlntmak iııte
miyordu. Sonunda ağlamağa bag.
ladı. Aldırmadım. Tazyike de • 
vam ettim ve nihayet emelime 
nail oldum. 

(Arkası var) 

• 
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( Bulmacamız 1 (17)) 

Banlardan 30 taneıini halledereh 
bir arada yollıyan okuyucuları.. 

mı:ı;Jan 80 kitiye hoflanna 
gidecek he~iyeler venceği:z;. 

r 
lstanbul Borsası '\ r ALMAN TEK.NiGiNiN YARATltGI BiR HARiKA' 

12345678 
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ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 =•1 ·:==== 
$olda.ıı sa.P doi'ru: 
1 - Towu11*ta bir tabir (8). 
2 - Düğme dıellğl delen {8), 
3 - Uykulkı. ikeıı (6). 

• - M-lllk (6). 
5 - Nam, şöhl'et ( 5), Farjside b.lr 

eayı (2). 

6 - Enfes (3). Ba.khınıa m. 
'1 - Bü:yii5t anne (.l) • 

8 - İlgidletı ( 8). 
l!'.ııka.nda.n aşa..trıya. doğ-mı 

1 - Ki:raya verme {8), 

2 - l\Ulli (6). 
3 - Yalancıya (8). U 
4 - MaJüınat l'urnş (5). 
5 - Yalnrı şahsııruı (8). 
G - (Tfml) ki'a.I &el'J111'11lllU ( 4 )~ 

Baı$ma (Al ı-etirse b'ığlıuna. olu:r 13). 

'1 - Bir ha.rf (2), M~ur bir çöl (4). 
8 - Amid (8). .................................................... 
Milli korunma mahkeme1eri 

Ankara, 17 (Hususi) - Milli 
korunma mahkemeleri kadrosu· 
na 40 lira asli maaş ve 40 lira 
aylık maktu tazminatlı 2 tnüd· 
deiumumi muavinliği ilave edil. 
miştir. 

( Yeni neşriyat ) 
FOTO MAGAzi.N - BU(Un fevklda. 

cJe şelııiJıl.e çikıan (Foto Ma.tıııım) ele Ya. 

lııUb Kadrima ha.yatı., Ret• Ball:d Ziya 
Gillııalpla nasıl ta.ıuşf.sttnı, Reşad Ek· 
rem Midi tı:öçdcleri, Kaııdetnir on bh' 
çVtAn msıı nlend1jinl anlatı;Jorbr. O. 

~ 'la:Ysiye edeM. 

Dr. İbrahim Denkefil 
Balıkit Bast. Dahiliye MütebasslSl 
&yoğlD Atacamil, Saıkızaiacı. Çöp. 

lükçesme SC>k3'c No. 13. Tel: •2468. 

• 

17 /11/1942 açılış • kapanış fia.iları 

Ai:ıl .. n k&Pa.nıt 

orıdra. 1 Setc-lln 5.32 
~ew.Yoltı: 100 Dolııv 132.-
Cenıevnt tOO iniore Pr. 80.32.5 
\I~ 100 Peçe!a ıt.89 
C!f.oltholm 180 fsveıı ıtr. 31.50 
Bil' altın ltra 31.'70 
H aşarilk bir ı-ram küloe 
ıı.t- 4115 

9.U Deml:rtYoPıı ı 19.-
% '7 Bhind 1ıet-tıllı Milli 
1\föıktaa isdkraızı 10.10 \. ________ _, 
1 RADYO 1 

C'ARSAM.BA 18/11/1942 

7 ,30: Saat ayarı, 7 .32. Vü~uduınuzu 
ça.Jışt.ıra.hm, '7,40: AJa.n:. haberleri, '7.55/ 
8,30: ~o salon orkestrası, 12,30: sa. 
at ayan, 12.33: Katı<Jrlr rrorra.m (J'IY.). 

12.45: Ajans hıı.bederı, 13/13,30: Sa.ı1tl 

ıve <ür'IW?er, 18: ·sa.at ayarı, 18,03: Fa..<nl 
beyl"t.i, 18,45: Radyo da.as orkıt'f;fırası, 

19,30: Saaıt a.yarı ve ajans ha.berleri, 
19.45: Yuırddı:w sesler, 20,15: Radyo ga. 
~. 20,45: Bfr marş öl:'reDltyoruz, 21: 
Konuşma. (Evin sa.a.tl), 21,15: Sa.inıt • 

S3ıe'11S • Seııtet (Pi.), 21.31): Temsil • 

K~rnr..ı a.lT-esf. 21,50: Riyasetieü.mhur 
bandosu, 2Z.30: Saat ayarı, Aja.r.ıs h'a. • 

btrler:i ve borsalar, 

( TIY A TROLAR) 
İstanbul &l~ 

Şehir T lya.irola.rı 

Dna.m KBnı 
Bu akşam ııaat ıt0,3t ela 

KOLLEGE KRAMOTON 
Gerhart Hauptmann 

Komedi lnsmı 
Bu ~ UIM 29,30 ela 

ASRİLEŞEN B A B A 
CllJDlll18l Ye P&aaı' riin1eri 15,30 t1a 

ma.Une 

DERMOJEN 
YANIK. ÇATLAK, EKZEMA ve 

CİLD YA.&U.ARINA fevkaliule iJ1 
pli&'. Derinln tazeleı:ımesine " 

:yenilenmesine hl•me~ eder. 

HER BCZANEDE BULtJNUB. 

1 are Memuru Almacak 
lstanbul Bölge San'at Okulu Müdürlüğünden: 

San'a.t oıkolla.nna mııhuip ve idare memuru ~tiftirllmek tiıı.ere idare 
memmnı nıamzedleri alına.caldtr. Na<ımedlflri.n memaııin kanununun 4 üncü 
~ yaııılı şartları ba.i• oıınaıa.rı ıa:umcıır. 

Bu işe talih oıanlv araaı.nda 25/Xl/1942 tarihine müsad1t Ç~ rinü 
aa.t 9 ela tmtı.Jıan açıl~ tüb'8rtin 24/Xl/1942 Salı cünü a&ışammo. 
lııaııl:a.r okıal müdürlü;üne bir Widta ile b3Ş 111D'mal:ar1 tin olonur. (1276) 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden : 

Çam, Kayın, Köknar ağaçları
nın kesim nakil ve istif işi 

1 - Devlet orman J.ş.lelmesl K.ı.raıbük revir i.mirUtine bağlı Dqyüll diiz böl. 
resiDin Bii:rükdüz, reldr, Koık.urdan ormanl•uı111 muhtelif ~la.nnda. 

~a.l&na.n Büyük.düz orma.ıuod-a 603 ııttecle muad~I 2711 oıfke mikab kml,. 

m.r ve 488 adede mudil 1605 metre nı'ki.b kaoym ve Kokurdan ormanında. 135 
adede muadil '721 metr~ bikiı.b köinar Ye 90 adede muadil 376 metre miü.b 
llaym ve Tekir omıanınd:~ 160 adede muadil '769 me~ mikab kölr.nar ve 35 
ad«te muadil '79 metre mlki.p çam kl mı-amuu 1511 adede m11<1clll 6261 m~ 
mllkib ç.aıın ~ lı:aym ve Jı:ökna;r asaçlarının dipten k~ ft v&lleeek ö'lçüle. 
re ıröre "tomn* haılinl ilrak etmek, de-ııo l"tıihu edlı~ vıe dıllleeelt ola.n ınabal1e 
30.8.943 tvihlne kadar na,U) ve is!M eı.m~ üz.ere llJ'~ ~llımeıy'J çıkarııl. 

mıştır. 

2 - ~ elıaıilfme 2'7.11.942 tarihine rasb:ran Cuma rünü sa.t 14 de dıev. 
ıet orman işJ.e.tmesı K:a.rabült ttvir amİl!Jiji binasıında. topl~a..:a.c: olan lııo.. 

misyon hwwnaıcla ya.pılacıı.k>tır. 

3 - Bh-lnci m·ulded~ yazıl1 şarllaı- dalroeslnde ~bu emvaltrı dipten ltesme 
naıldı ve fs,tif fş.lnlın beh~r metre mlkibınm mu:baımme:n be~li ıdtı Ura elti 
Jıru;ruşfııır. 

4 - TeırtiNıt al'ıçeeıl % '7.5 ~ı>-'lblle 3053 llıradtr. 

5 - Bn işe aJd açık eksl!tme µrlnamelrıri Anka.n.da Omı:uı Umum Mü. 
dürJütfi ı~ Zonguldak Orman Cevtrce Mödürlüğünde 10e 'Kan.bük ttvlr funtr. 
lii"ncle röriMebiJlr. 

6 - İstekl~ ek<ıiltnı,. (iinünde tıt.mlınaıt d:oe~rile birlikte revir imlTll. 
tlrre miiTacaat etmeleri lüzumu L14.n olumrr. (1456) 

Devlet Demi~yolları işletme U. M. den: 
l\luhammen be:leli 23750 lira. olan 25 ton klonı ~a 3/12/194ı Pe~embe 

rüıtü sa.at 15 de kapalı urf usulü ile AnkaraU. İdare blııa.sınd.ı. toplanan 
1\1~ 9 uıwu Komiııyoncu satın aımaeaktır. 

Bu işe g'lmneı'.ı: isteyenlerin (1'181.25) I~ mu~ teminat ile kanunun 
tayin ~11tj1 vestkalaırı ve tekliflerinl aşnt (ÜD saat 14 e kada.r adı ı:-~en Ko. 

•misyon Re!Bliğ'ıloe venneleri li.zımmr. 

Ş:ı:r'na4Deler pansrı olara.k Ank.arada Malzeme da.ire9lnden, Daydarpap'da 
T"!'tıolli.im Tiı ~ 8ef1fğ'inıbn te.lllıİm oıumır. (H83) 

Radyosu 
Uzun ve de-ramlt ıtetkik tecrubeler malısulüdlil'. 

Osman Şak r Umumimüme~ll 
ve Şki. A. V. MENGER 

Bankıa.Ja.r Cadde.si No. 59 Asslıcur~nl Geneı-.&.li ilan No. 31 

TAKSİTLE 
SATIŞ 

1 - Tam «Süperbel.erodyne .. alıcı 

2 - Devası. kudre~ıı bir makine 

3 - Seste ısadaıiaıt ve Jwd.reti yük.. 

seltıi~ son sisi.em lambalar. 

4 - Ses -re t.on a.,ya.rı ve parazit 
lıesm.e tertıba.k 

\ıı 5 - Sa:rflıywtıf.a ta.sar ruf. 

TE KA DE 
Radyodan a.nJıyaJUJı makinesi 

6 - 1'1um:am oparıör ve ırromofo.n 
ter.:ibaıtı. 

'7 - Yem sistem t.ermlk sigorta. 
8 - 13 metrede-11 itibaren kısa 

da.ip. 

9 - Yiikısek randıloo.nb anUfeding 
teııtilbatı. 

10 - · PİİJ"Üzs'in nuı.c;lkl. ____ ,,, 
Fikri T. Kardeş 
OTOMOBİL ve MAKİNİST OKULU 

Bomontı tram.~ ctııratı kaqısı - Ş~U 

Yeni dıevre '7 tıldkıanım 942 ile ~ua.ca&tır. 
Olııulıll.n aıırJdnlst toför cliplom.asl 1'hnlao:, otomobllel~ 
tlııte büyük başarıla.r eüsterı11'i«i &'lbıi askerlik çatında 
bııhınanlar motörlü lkıl'alal:'&ı muva.ffakcyetıe ça.llŞ. 

ınaJııtaclır. o:.;aıun 18 1ıll 1k haya.tı, 4000 J bolb.n llDetDUDları bu sözlerin cua.n
ffsld.ir • .Ka.biı.I şarllannt ve diter tmt.haıtı Okulun ııesmi talimatnıı-meslnde bula. 

~Bizden ~iniz Ve yerlerinizi ti:mdiden temin ed®z. Tel: 80259 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - Ka.:ı;ıa.ıı :lm'f usulü Ue ya.pıJaın eksll:lbıe:le ıs:ıdkl:i ç*mıı.nıası &la;yrs§Jıe, 

2490 saıyılı kanunun 40 mcı rr a.&:Iesi hnlıımüne g-ö~ paa;a.rlık.l.a, ibalesıine karar 
verilen 24'7.612) ka .25) lııunış keşif bedelli Sivas Bij)ge san·at Okıulu ma.. 
ııanı:-oz atıeqt9 binası lnp.a.tıı paa;azJıkli& tatıbine UıaıJe edilecekti~ • 

2 - P~la. ihale, 24.xI.1942 Salı &'ÜRÜ sut 15 te An.kan.'da biiyl* Ev. 
lııa.f a;>aııtmıa.nuıda. Mf'Sleki ve Teknik Öğ:reUlın Militeşa.rlığmda toıııa.na.ca& 

Velııll.lıik İb:ıJe Kom~onunda yapılacallrtır. 

3 - Bu !ıı.~ J&ıln W.zumlu olan çbneıi!ıo ff dem'lr Vekilltk:çe temin ecflle. 
cStir. 

4 - Bu iDşa&ta alt P~Je ve Şllllbıameler, Ve1ıttlliıt Ya.pı İşitti Müdürlü.tün. 
ı!eın (1) lira 311 lııBl'uş mukabiUnde alınabilir. 

5 - paa;aınıfa girebilmek için, 

a) 13630 Hm. 61 kuruştan ~t mu~mıt temhııMınm 2490 sa;yü1 kanun 
hü1aiimleri ~'ie verilmesi, 

b) En aız (200,0<IO) Jira.Jık be~eri inpaıtuım taahhiid ecUld.lğine ve ta.ah.. 
hildiin tfa oıııntfatuna da!r vesika rösteırüımest, 

c) İhale ta.rihlrıden üç g-ün evvel (ta'•il günleri, ~) Na.fııa. VekJlDii\ilndıen 
alı:mmş ehfiye't v~nın l·bra.z edlılmeel, 

d) 1H2 &elllfBi~ a.id. Ticaret Od.asındım ft8lk.a a.bnmış olması cıarbtır. 
(1'94) 

• 
işçi ·Alınacaktır 
Devlet Limanları Umum Müdürlüğünden: 

Möl,..niz lhtılyacı için Torna.et, Tesv~, Motörcii, Deml1'c1, Kaba ma. 
ranıos, Kalala.'lipı Te Burruou &l.ııı.acalctll', 

h~lllerin mtisbet e1't'altllıl'lle Ha.liçdıe ~ meftttndea kfanmb yeni 
atölye ı.efllitne m~ eimelerl l!Aıı oıırmsr. (1516) 

Maarif Vekilliğinden: 
ı - E~ kapalı zarf usulü ve palllll'l*b. J&pıla.n ihalesinde 15kk.ll çık,. 

mamııuı d~ 7enlde11 !Jıeşll ~ıan Eıılııieehir Bötp S&n'8' Okulu bir katl'l 
Tesvtre Aıteıyeıııı& bbıa.sı lnpaiı (eıeadrik ~1 hario) teir• bpa.la sarf u. 
111ıü ile «*stJtmeye ıronulmuştur. 

2 - Bu hl$aa.tm taıunln edilen kesif ıbedıell 366385 llradlr. 
3 - Ektslltme 2/Xll/19-12 Ça.~ l'Üft.Ü 8aM. llS te, Anlmrada büYük Ev. 

kaf ~ındakl Mesleki ve Teknik Ötreıim Miis!lrşatlatmda a.pWuwıak 
\'eıdllllk iııaıe Komisyonunda J"l.Pilacakbr. 

4 - Bn inşaa.ia a.iıl proje ve şaıüıameler, (18) Ura (3!) luırQf mdmlıi • 
llnde Ankarada Vekillik Ya.pı İşleri Möctürlütünden, &*işe~ Maarif MU. 
diirlüiünden aıınablllr, 

5 - Bu bışlaıt için libtunlu ol.an .ıemtr ,.. oimento VetLl&llQe tem.in o• 
na.ca.ldır. 

6 - Eksiltmeye ctrebilmck foln, 
a.) 18'05 ti!ra. 40 kuruştan ibaret muva&lktaıt ııemına.t.nı 2490 ~lı lı.:ıanun bil,. 

kümleri daireslrule verilmesi, 
b) En az (200,000) !halık benzeri tııp:ıWrn ~ eıötii;iae 1'e taabbii.. 

cJün lfa. oluııduğwıa. .ıw wsib cöst.eribnesl. 
c) İhale taııihlnden üç gün enel (1.afil l'iinled ~) Na.fi& Vsllllthıclen 

alıımuş ~l~d TellikasıDJD &'ösieribndi. 
d) 1942 senesine aAd Ti'cuet Ocfasından veelka &Jmmış olması pritd', 
'I - İsiıeldldlecl:n tekJV mekıtıublanm, lha.le günü oLa.n 2/Xl[/1942 Ça.rşa.mba. 

giinti saat 14 e lcıa.thr komisyona vermil Yefa pndermlf olmıl.lan prbtır. PGs. 

tal• ~ cecıllkm.elıer kabul odlıme&. (1'93) 

Jkincite,rin 18 
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NEZLE - GRİP - BAŞ - DIŞ 
derhal keser. Her eczaneden 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahrif etmez, 
cildi yumuşatır. 

er yerde 

PO K ER 
traş bıçaklarını arayınız. 

Açık eksiltme fanı 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları Mües

sesesi Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Fa.bıriaıada ya.pılılcak mıwakkat smdımıa. içlu a.pğıda yazılı inşaat mal. 

mamıeai mübayaa olunacaklır, 
- Ma.hemenin cıı:ı& 

Kereste 
Tui'Ia. 
Kll1ll 
Çakıl 

Taş 

20,966 
28,350 
63,000 
70,000 

!)lçüsü 1 

m3 
adet 
rn 3 

m3 

it - Bu mahemeıım tahmini k~lf l>edeM 632'7 Um 17 kuraş olup leıtekJlnlD 
ebU1ımeye gi.reblmesl için 474 Ura 54 C.ur114 muva.ldcat temina.t verecektir, 

2 - Bu işe a.id şa.rlname ve evrak şuuı.a.rdır: 
A - Eksiltme Ş'llrlnamesl, 
B - HllSUSi şartnanw , 

C - Iluıs.usi, fenni Şl\rtname, 

D - l\laJır.l'me eb':ıd Jls't>SI. 
E - Mal'l'A."!M keşiıf dı-ft.erı11 
3 - EksUlıme 23/ 11/ 912 ı:-unü saat 13 dıe fabnlcada. yap1lııeaktır, (1513) 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

Çam ve Köknar ağaçlarının 
kesim nakil ve istif işi 

1 - Devlet orman işletmesi Karabük revir amlrllltine bağlı Kel1.epe böl&'e,. 
sQdıı Keli.epe orma.nnuı muhtelif makta.lannıda da.mga.lana.n 2902 ad~e mııa,. 
dll 8461 metre m.ikab köknar ve ll6i acledıe mu.adil 2289 met.re mitAb ram 
ağ&çJa.rının dipten kesme ve verllel'ek ö çülere göre iomnı.Jı; naliue ifrat etmeli 
ve kmluklannı soym:ık ı..ureliiıe depo i.tt.ihwı e.düe.n ~ edilece-k olan yerlere 
ııaJclı ve lslılf işi 30/ 10/!H3 taribi:rıe kallat ya.pılm.aık ü:ııere açık eıkammeyc çı.. 
karılmıştır. 

2 - Açık eksiltme ~0/11/942 tarihine rastlaşan Paa.a.rtesi günil maıt H de 
devlet orman işletmesi Karabiilt revir 1mJrJiği binasında. top1ao.1eail ola.n u. 
mJ~oo huzurunda yapılaea.k.tır. 

3 - Blrlnoi madıd~c yaulı sartıar dairesinde işbu emvıı.Jio cllpten Umne. 
na.kıl ve istif işinin 'ı>eher mettt mikabı (~) flradı:r. 

4 - Temlna.t alı.çest % '7.5 hesabtre 5650 liradır. 

5 - Bu işe aid a.çık eiısi'lııme şa;rıtnameleri Ankarada orm!l.n UllllllD mit • 
dürliltü Ue Zonguldak orman çevirge miidürlüğünc!e ve Kara.bük revir bılr. 
lllılndıe rörıiüe bi ı ıır. 

6 - İstıekJJlerhı eksiltme gününde tem.irııat ak~lerile b~llkte revir bılr. 
llttn• mürac3M e4iıneieırl Jüwmu llan olunur. <1455) 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları Mües
sesesı Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden: 
ı - E.ksittmeye konan iş taJılikadB ya.pılaıcak muvaJııka.t sm'iınna ~~ 

U-4'7 Jlra 29 Jruınış olup vahidi tiat e5U' ü:TC'rindıen iaşaronlara ver'lecelı:Ur. 

ı - Da işe aid şa.rf.na.me n evnılr tmıla.rdır: 

A - Ek3Atme !$1'rloamesl, 
B - Muka.vol& projNf 

O -- H~, fenni Ş.'lr4u:ı.m•, 
D - Keşif t'e metrı.J l'e('\•cll, 

E - ~mltt bu e.ııUı:ı Bakım Şeftl~ ıöreblJirler. 
S - Eksilime 23/ ll/ 9i2 ıönii>ııe mUsadil ra.zartmt ı-ünü saat 13 de fQ.. 

rlkada. yapı!aoıı.U:.r. 
( - Elui.ıtmeyc Vt'cbilmf'k ~n w.11.li 198 ltra, 55 kuruş muvakkat temtna& 

?e!'eeelı:tir. (1514) . .......................... ····-·-·-· .......... _._.._.___.. ...... _. .................. __ 
Son Posta Matbaa" ı N~trfyat Midii,;h M. Sami Karayel 

SAHiBi ı A. Eknım UŞAKIJCIL 


