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Elektrikten tasarruf ,için · 
yeni tedbirler alınıyor 
Reklam mahiyetindeki tenvirat yasak ! 

erleri saat 
yirmi ü(le kapanacak 

Devlet dairelerinin çalışma saatlerinde 
kararlaştırıldı değişiklik yapılmaması 

İktisat Vddll Sım Dny'ı.n rclsUtlndc toplanan Mlistc:;arlar Heyeti komilr ve 
elclctrlktC'l'I tıısa.rn.ır ctmt'!k rrınksa.dlylc yaptıkl:ı.n müzakcrcdc alınması zaruri gö
rülen bazı tC(lbl:rlcrt tcsutt ctmlelcrdlr. Hnzırlanan Jaı.nı.rnrunc proJcst Vcklllcr 
Hcycttntn tctklkına arzolunmıı.k üzc:'Cdlr. 

Bu knromamc pro~ mnslannn ırörc roklAm mahb'cttnde olan bllCimum tcııı -
vtrat mcnolunac:ıklır. Bilumum ci!'lcncc yC'l'lerl ııccc saat 2.1 tc kupllllllcak. oclllr 
tcnvlratındııı hur vUAyct kendi lıkt.Jsndt l!llrtlnnm ııöz önünde bulundunı.ra:k tas:ı.r
ruf tcmtnlnc cnlısııcaktır Bugün muayyen ktıovat ı;aattc:n tazla ~·ı~-ıtLrlk sarft'\lün 
mlıCSRCSClcrc ynpılmn.kUı olan tcnzlltıt knl<lınlııroJ<, mır..ı.yyaı k11ovat saatten razı.-ı 
elektrik ıınrtcdc:n müe&t'tiClcr<IPn muaYY\-'11 n!slX'tl<-'T daht!Lndc bir Ucrot almamk-
t~. • 

Şık, Sağlam 

Ucuz ayakkabılar 
Sunl .kösele ve kaucuktruı mamııl 
rekabetsiz ucuz ve cok sağlam ktı· 
dm, erkek, eocuk a~·n:kkabılan snt.ısa 

arzcdıldl. 

Halk Ayakkabıları T. Lt. Ş. 
İstanbul CemberUtıış No. 13 _J 

Tel: 20677 - Tclg: Halluıy, 1.st.nnbul 

C. H. P. Ankara Vilayet 

Kongresi Halkevi' nde 

cumartesi loplamyor 
Öğ"rendiğimize göre C. H. P . .An.

kara vllAyet kongresi bu ayın 12 
inci cumartesi ,ı::-UnU sant 9.30 da 
Ho.Lkevinde toplanacaktır. Parti Vi
JAyet İdare Heyel kongre hazırlı~ 
larınıı baıılamııı ve kongre dclegc
lrini o gtin için davet etmlııtır 

Parti nır.amnamesınc ı:Brc kon -
grede nlAkah resmi mnknm sahip. 
!erinden ba§ka Vlliiye Umumi ve 
Belediye Meclisleri azalan ve Par
ti teşkillerinde çalış:ın İdare Heyet
leriyle ıı.rzu eden Partililer dinleyi
ci olnrak bulunabileceklerdir 

Vllô.yet çevresinde aylardnnberi 
devam e<le.n Parti kongreleri vilA -
yet kongrelerinin stlzgecimlen ı;:e
çen hnlk dilekleri Viiayet Kongre.. 
sinin başlıca çalıl}ma mevT.Uların -
dan birini teşkil edecektir. 

Bir motörümüz 

Karadeniz'de top 

ateıiyle ballrıldı 

Yapılan bu topluntı<la Devlet <1atrclcrln1ın m<"Snl Baatindc h<riınn~ blır dcll'lell< • 
llk yapmanın muvafık olmıyacall'ı dU$UnillmUıı ve buı:Umctl mesai müddetlerinin 
aynen devamının daha muvafık oln.cnitı Jaınırla&tınlnuştır. 

Bu mevzu üzerinde tıazırlruııın karnmome proJcslınln bu ay içinde tatblkma baf
lanacal:ı kuvvotıc ümit olu.nmaktadu". 

Amerikan kıtaları Cezayir'de müttefikler salma geçen Fransız askerlerini 
selamlıyorlar. ( Bu resim Matbuat Umum Müdürlüğünce Radyo Foto 

yoliyle alınm1ştır.) 

1stnnbul, 9 (Telefonla) - Bur. 
gaz limanından İstanbul lımanına 
gelmeke Uzere yola çıknn Kccilıor. 
hı motörU sant 22.10 da Terkos kı
yılarına b<'§ mil uzakta bir deniz 
altı tarafından tap ateııiyle bntırrl
mış, beşi hııfif, ikisi ağır yaralı o
lan yedi k~ilik mUrettebatı Terkos 
gölll civanndıa kıyıya cıkara.k İs.. 

1 

tanbul'a getirilip hastaneye yıı.tırıl-
mı.şlardır. 

~ 1 V on Papen'e yapılan suykast. 

lktisat Vekilimiz 
B. Sırrı Day 

Bir 
yıldönümünü 

kutlamalar 
Falih Rıfkı ATAY 

1941 ilkkanununun yedisin
de Japonya, İngiltere ve Ame
"İka'ya hal".P ilan etti. Bu ha
dise, Amcrika'nm, ikinci dün
:ta harbinde, bütün mihver 
devletlerine kaT§I, müttefik 
bıilletler safında yer almasına 
&ebep olmuştur. Bir haftad an
~i bir tarafta Japonya'nın, 
Cibür tarafta ise Birleşik - Dev
letlerin harbe giriş günü kut
lanmaktadır. 

İkinci dünya harbinin d~r
düncü yıldönümünde . o!du~u 
Ribi, japon müdahalesının ılk 
:trldönümünde de kayıp ka· 
ıanç hesabı şüphesiz ~emok
rasiler ittifakının alcyhıne, ve 
lta)ya müstesna, üçlü pakt it
tifakının lehinedir. Narvik't«:n 
~arsilya ve Girid'e, Atlantık 
k.ryılarından Volga'ya kadar, 
Avrupa krtasının en .h~yü~ 
lt.ıamı nasıl alman haknnıyetı 
llltrnda İse, Uz k-doğu'da Ja • 
l>onya yüz ,milyondan .. fa-z!.a 
l'\üfuslu ana vatanın dort bu
:tliklüğÜndc topraklar f c:.thet
tttiştir. Fakat, bilindiği uzere, 
bir harp için haJkiki bilanço 
flncak son zafer günü yapıla
hi1ir. O günden henüz çok u
:ta.ktayız. 

Mihver devletleri, Amerika 
llrn ikinci dünya harbine .ka.n
':'cağmn, ilk zamanları hıç ~!'1-
ttrnal vermediler. Fransa du§· 
tl'teıni~ olsaydı, ve 1940 alm an 
:ta feri Büyiik Britanya l mpa. -
~atorluğunu hatıra gelmez. hır 
lehdit altma almasaydı, Bırle
tik -Dcvlctlerin sonuna k~dar 
&eyirci kalacağına belkı de 
tiiphc yoktu. 1940 tttn sonra • 
d!r ki Amcrika'da müd~~:"l~
~ılik politika-sı aldı, yurudu . 
tğe.r Japonya Pearl Harbour 
lı~kınını yapmamı§ olaydı, bu 
tllüdahalecilik vnlnız yardım 
&afhasmda mı ~alacaktı, yok· 
la hazırlıklarını ta.rnarnlıyan 
.\rnerika orduları ve don anma
•ı ile beraber müttefikl;r c~p
~eaine katılacak mıydı· Çun· 
tt.. 'lkk" ayına u geçen yrlrn ı anun 
ita.dar amerikan vatandaııla~ı
:ıtın p;k coğu harbin içine gır
~erneM: fikrinde idiler. Pearl 
rtarbour baskını obnaksız•ı;t• 
llirlcşik • Devlctler'de tam hır 
b~vaKı irade birliğinin~ kuru~d-

1.lrnesi imkô.nsrz oldu:;u~u ıE· 
~ıa edenler eksik deı.tıldır. • · 
iter ikinci ihtimal --.. ni Amerı· 
lta.'nın nasıl olsa harbe karışa· 
ca.~, ihtİl""'Rli doITT-u iııe. J?.p~n
)11.'nın müdahalesi hiç şuo. e· 
•iı nıihver devletlf>rinin Jehıne 
t)lınuştur. Bu müda~ale, u • 
~ müddet icin, amerıkan .~s
"-~i kuilretini kendi üstune 

( Sonu 2 lncl sayfada > 

dôvasına dün devam olundu 

Dün İtalyan Büyük Elçiliği 
kapıcısı Liberali dinlendi 
Süleyman'ın~ _şimdiye kadar söyledikle ~-i nin. 

yalan olduğunu ileri sürerek tekrar yaptığı 

tercüman tayini talebi mahkeme tarafından reddedildi 
Almıın Büy(jk Elcts1 Von Pnpct'l'C kal"Gl tcrUbcd1ldl~ en • 

lıışı!an 8U~ muıtuıkcmcs!nc dlln dıc Ankara A~ Ceza 

Mahkıc:mcşlııdu devam oııuruıu. HAldımlCf' h«Voti ve lıdd!ıı. mn

ıcamı. bu dAVBYI tıa.şındanbcırt goren za.tıo.rda.n ~tı. 

ôl:'lodC'n önccld oo.ısc sıııtt .ıo.so cta acıktı. 

Şahlı ola.rok dtnlcnmdlnc cvvclcc kııl'o.r wrillm.18 olnn 

Konstaııttn Llıbcm.11 cağrıldı. Tercümnn olarak Ha.rtc1Ye 
Vd<Alct.I tta)ynncıı tercümanı BuscYl't de bulw\U)'Ol'dU. 6a • 
hlt. Ubcrall'yc )emin ctUrlldl. Anlatmıya b:ı.şlndı : 

Süleymaıı Sağol düşünüyor 

"- Ben 11.ab-nn SctaroUuıncsl k:ı.rtuıınd:ı bulunup Crulka· 
)n lstikamctı:nc dol':nt txıkıyordwn. Otoblls bcldl'Yontum. oıo
bUa gelmedi. l>lr taksi ile ı>ltm~1 dllsUnüYordum. Tam bu 
sınıda önllmdCn bir taksi ı;:cçtı ve arkasından bir lnfll:ı.k.m 
vuku buldu~unu ırordilm. Taksi Uc ln!llAkın vuku bulduğu 
)'C!' arwıı.nda Uıkrlbcn on ~ metro kada.r bir mesafe vardı. 
K~tum. Almıın scrarctı kAtlbcsl:nl ve Scllr Von Papcn'i ~ör
dum. Scrırtn U&t.U bası toz l<:!ndc idi. Sefire lt.oJ,ya.m.:a )-:ım· 
ıanııı yıırulıınnıadıC:ını wrı:1um. O da ıreno ltal)'nnea bir toır 
olmad ıC:ın.ı 6<lYl.c<ll. trıtııAkın vuıru bulduf:ı.ı yere baktım. lllr 
takım t•t parcıılnn ve bir de a)"a.k ııorU!Uyordu. Bu ınmı1a 
pol.ls ve zabıtu kuvvcUcrl de ~cl.mi3 bulunuyorlardı. Ba.$ktı 
blr malQmatım da yoktur. 

Rcls sordu: 
- Ta;ksi h:ı.ngl ta.rafa dofru gitt.1? 

" ""' geliyordu. L 
• -Taksi Çank~·a'dan :ıo.hre doğru 

ashk dagıtlmı yenı ı =\'i:Uh~.!:':~"r"""' 
de kimse yoktu. 

esaslara bağlandı ~,:;:::.::~";f = 
- lnfililktruı sonra kaçar koşan 

Eski lastikleri getirenlere aynı 
sayıda yeni lastik verilecek 

Ticaret Vekilliği,. otoı:nobil, oto- ı yecek ve yenileri göndertlerek yer
blis ve kilıııyon 11\stıklcnnln ılağı - !erine takıldıktan sonra ski IA.stik
tılmnsına dair olan kıı.rurına en Y_e- ı lr daire amirlerince Ticaret Ofisi 
ııi bir karar alnuatır. Bu karar ıle Umum MUdUrl~ne iade olunacak
esasen çok az bulunan ithali de tır. 
çok zorlaşmış olan otorı~obll, . oto- Acentalar veya mutemet satış 
bUs ve kamyon lastlklerıııdekı suy. mıı~:ızası sahipleri geri aldıkları 
ıstımali önlemek amacını gııtmek- eski IAstlkleri ilk vasıta ile merke
teclir. Bu karara göre ihtiynçlnrı zl İstanbul'da bulunan "Ticıı.rct 0-
takclir oluna.rnk kendilerine Beledi. fisl Umum MUdUr!Uı:tU.. adresine 
yekrce !{ıstık alma vesikası veril- gön<lerecckler ve bu fş icln ihtlvar 
mi§ buhınan nakil vasıta!'1 sahiple- eyledikleri nakliye ve muhafaza 
ri, ıııbu vesikrı !le. o gchıre tahsis mnsraflarını Ofist~ ıstiyeceklcr • 
olunan lastllderın muhafnzn ve sa. dlr. 
tışın ı memur otomobil acentasma Aceııtalar veya mutemet satııı 
veya mutemet satıl! m ııtazasına mU- mağazaları. Ticaret Ofisince ken
rııcantln. aynı ııdette eski 15.stikle- dilcrlne şehir İhtiyacı için gondc
ıinl iade etmek suretiyle yeni llls- rllmiıı bııiunan lbliklerln iyi mu-
lkkri alo.bilecektir. l~ski l~st!ıt! hııfaznsınılaıı mc.•nıl olacn.klar ve 
nıevcut olmarlığr veya kavbcıtılılığı Beleılive tıırnfmclaıı verilmiş bulu
lddin olunan vasılaY 1• Beleıllye?e nan ihtiyaç vesikalarına karşılık 
vesika verilmiş olsa dnhi H\stık 15.stik verıllklcrl kimselerin adını 
verilmiyecl'k ve verilen her yeni ve soyadını, vasıtnnın Bele<lİYC ka
lastığe karşılık mutlnk surette eski yıt numarnsım, verilen ınstiıı;in a-
11\qtlk geri alı11acaktır. deılinl, hangi tarihte v~ril<l!ğini ve 

Gerek kayıtlı bulundukları Bele- m:ırknsını bir defcre Blrasiyle kaY
dl:ııderden ve ırere!t~e doğnır1~n deıleceklerllir. Vazlfedarlar tara _ 
doğruya Ticaret Ofısındcn laatık fından zaman zamnn yapılacak tef-

i resmi daire ve ınUesseseler tiıı ve kontrol sırnsında bu hususla
~~ :reni ıS.stlk alııbilmc k lcin es. ra riayet etmb•enler hnkkındıı f;?'e

k"lerini ıııdeye mecbur otacaklnrdır reken taldb3t yapılacak ve kendilc
ş~ kadar ki eski lastikler diğerle- ri bir daha bu gibi 1fler4c ~ 
rinde olduğu glbi pe,ıılnen ist.enmi.. :rnıyacaktır. 

• 

kimseyi gördiln mil? 
- !ki ldşlnin fransız 6C'faret.hııncsi· 

ne dOb'l"U kaştıık'lannı gördUm. Fa'kaıt 
bunlnnn kadın veya eritc'k oldukla· 
nnı görmcdLm. Sonra burada Harici· 
ye Vcltfıfot.i motorcutıuınu gördllm. O 
bnna bunların 'kadın olduklarını söy
lenıişU. Kamıntlme göre bu ikaçan şa
hıslar kor'ktliklan 1'<;ln 'kll(t~-orlnrı'lı. 

Bunılnn sonrn tercüman F..şref vn
sıtnsl.Y1e ı;nhldln ifadesi sovyct. maz
nunlara anlatıldı. Ve 63hicle bir diye-

( Sonu 2 iod sııyfııda ) 

MOSKOVA'YA GÔRE : 

Stalingrat' ta ve 

merkez cephesinde 

taarruz 
savaşları 

devam 
ediyor 

1 LONDRA'YA GÖRE 1 BERLIN'E GôRE 

Elageyla'da 1 Afrika'da 

Amerikalıların muazzam 
uu çankale., !erinden 

birisinin kuyruğundaki 
mitralyözler 

Torino'ya 
• 

gene şiddetli bir 

akın 
yapıldı 

LQndra, 9 a.n. - Resmen blldlrl1dl • 
C:1nc s;öre, b(b'1k bir 1m:U12 hava nıo
su dün ııccc Torlno'yu bombııltı.ml6tır. 

Snl~b'ctll mahtmer, bu o.kının SUlUrıs:. 

ua.ıırax, ı.ancastar ve Woltını:ton bom· 
ba u-.;a:k!.-ı.n ta.nıfından yapıldığım btl· 
ıilrb'Orlar. Hava ook a~ıktı ve t~Mz 
~an a)'dınlatıcı ~!er )-..nlnnb'lc 
hcıdctlcrlnc toplu btr hUCUTll ya~lnr
dır. ntr bomba UÇakı üssüne dönmcm\8-
Ur. 

TorinO'Yll dili\ ırerold nktnd:ı Mrt 
topluk yeni bombalarla btr Cok iki ton· 
hık oombal!ır ve on b!nlc:ree yanf:'ırı 

bombaSl atılmıştır. 

<Sonu 4 üncU ~ada) 

..,. ................................ \,. . 
S. B. 

. . . 
Sümerbank Yerli Mallar ~ 
Pazarından : : . 

Mütckaldin, Eytam ve Era· : 
mile !kupon muko.billnde yapıla· : 
cak satışa bu..r:Ondım itllbaren • 
bnşlanmı.s bulunduğu Ulı.n olu· : 
nur. 2996 : 

.,.,, ........•....••.....••.......• ,, 

I 
Mrl. Rommel e karşı 

ingiliz taarruzu 
baılamak üzere 

mevzii mahiyette 

bazı ~arpıımalar 

cereyan ediyor 
• 

Tunus' ta durum daha Tunus' ta Mihverciler 

iyi bir _şekil alıyor yeni arazi kazandılar 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Seyahat notları 

l)q Politika ya:arımıı: Ahmd Şükrü famrr, Anb:ıra'd.m A/ri1ıı yo/11yl4, /ngilt'9 
re'1e ıe or.M.nı Ammk.11':>a gidip so'"" Cenup Amni.l:a yoluyla ttkrar Anluzr.i1• 
Jo11mü1ıür. Ark""4lımr::; bu scyalJaJin Ad.ina'd.uı itibaren olmı k.ısmını tanare ile 
).ıpmıı. a su :>olu takibeım4tır: Adatw • K.ohire • llartum • F.l/asN • l..agos • LJı:. 
bon. lrlanda. Lo11drtı • İrlı11d.ı • ı·erre 8cuıe • Kmuıdtı • Nec-york ·San Frt111Sislıo 
• l"'cuı Orle.ın • V 4/İngton • Münni • Brer.ilytı • AA:r.ı • El/tıler • litırtRm ı K.ıhi~ 
H.ılep • Ada11.ı • An.kara •• -

Ahmet Şükrü ESMER 

yarından itibaren seyahat notlarını 
gazetemizde yazmıya baıhyacaktır 
Yukartdaki hartada atkadaşrmızın takibettiği yolu 

görüyorsunuz. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BER LlN E GÔR E : 

Kolinin ve T oropez'in 

bazı kesimlerinde 

almanlar 
müdafaadan 

taarruza 

Romen motörlü kILaları Besarabya'da ruslardan geri 
~man bir kö~ 

geçtiler 



Von Papen'e yapılan suykast 
davasına dün devam olundJu 

-2-

Varlık 

içindekilerin 
şikayetleri 

Bir 
yıldönümünü 
kutlamalar 

Dün İtalyan Büyük Elçiliği 
kapıcısı Liberali dinlendi - Avrupa'>-a kürk ısmar!amısum. Ara -

mışlar, taramışlar bulam:uııı~lar, bu 
dUnyanın hali ne olacak? 

<Başı ı mel s~fadn> 
çekecek, İngiltere ile nıüttefik
lorine gelen yardımlar, Pasi
fik cephelerine ayrılacaktı. 
Hesaplarda aksıyan tek §eYı 
bir yıl içinde amerii(an hazır
lığının yalnız Pasifik'te japon 
hamlesini durdurmağa değil, 
Çin ve Rus cephelerinin ıimdat
larma yetiştikten sonra, Afri
ka cephesini de kurabilecek 
bir hadde va:ıımış olmasıdır. 

<Bası 1 tnd sayfada> 
eelderl ohu> olm:ıdıI:ı soruldu. ı 

Pavlof - Şahide knr&ı bir sualim 
7ok. Başka bir djycceğlm var. 

Re.Is - Si>Jle bnkalım. 
Pavlo! - Su hususun nıızan dilc

kate alıruruısını rica cdertm. Hı\d.lse
dc ne von Papcn, ne knrısı, ne de k{l
tıp Bayan Roza ve ne de şahit sıfn
tiyle dinlenen iki kızca ız vcl<lllet 
motorcusu elinde kırmızı bir paket 
gördüklerini söyledilE'I'. Bunu söyllyen 
yalnız c;oför Fahri Uçnr'dır. O &ahit 
böyle bir adrunı ~rdUA'UnU, bir tııD<· 
stnın geçUğtnl ve içinde Karnflof ol
duğunu söyledL Bu şahldın ifadesi i
le diğer blltiln sahitlertn fndcsl ara
aındaki bu farkın zapta ~irllmcsl
ııl rica ediyorum. 

Bundan sonra Karnııorn ne diyc
ceti ııoruld u. 

Karnllot - Ev\'clll &unu söylemek 
lsterlm ki infılliktan sonra berhava 
olan ~ gomlok parç::ı.sı ve di· 
I:er elbise parçalan h:ıttlı mendil par
çası ve diğer elbise pa.rı;ıısı bulunmuş
tur. Fa.kat Fahri Uçarın söylcd. •i gibi 
kırmızı bir örtQye a t hiç blr şey bu
lunmamıştır. Halbuki bUtlln tıı:hkl
kat mUnderecatı ve b hııss:ı eksper
lerin raporu hep bu bc,ı; nnnt Uzerlne 
mlistenltth'. Onun l(ln yapılan tahki
kat kum ib!r temel Uzer ne kurulmuş
tur. 

Rcls - Bu &ahtdln lf:ıdcslnc hır di
::vect'tlnlz var mı? 

- Hayır bir clıyeceğiım yoktur. 
Abdurrahman ve Süleyman dıı sa

hide k~ tir dW<ıeC'kl<-rl olmıı.dığını 
sl>yled!l.er. 

Bundan sonra ııvuko.t Sıılklr Ziya· 
nın kaydının slllnmt'.'SI h.'.lJdcı.nda bnro
dan ı:elcn C('IVap okundu. Bu t<'1.kerc
de; Şakir Zlya'mn adının sillnmcsı se
bebiyle Adliye VektılC'tlndm yo.zılan 
tezkereden ba.hsedllmokte Sa.kir Z9-a
nın iki defa başka t>ıı:ı ~n yerl<'rdc gös
terdiği bfiro maha 1 nvı. tahkikatta 
bulunamadığı, ve ona söre muamele 
yapılması ~·an otunn'uılktn idi. 

Bu tezkere mQnderrentı Pa'\•lof'Jn 
Kamllora anlatıldı. 

Pavl9f ve Knrn!:lol bürosuz avukat 
Sa.kir Zlya'nın c dı ı edilmesini 
1ste<Wer. 

Avukat söz aldı ve dedi kl: 
- Bir mesele<ll'n dolayı büromu 

?stanbul'a nakil mc>Clmr ~•etinde kal· 
dun. Fakat tekrar Ankıırn'ya gellnce 
yazıhane bulmak lmldl.nsızhğı ile kar· 
sılastım. Bu.-.ün de baronun t<-blıgn
tını aldım. BUronı hnzırdır. E yaları· 
mı !stanbUl'a naklctmdk U?.Cr!:"YLm." 

Bu cevap Pavlof'n ve l<arnllof'a 
bUdirlldl. 

Bundan sonra SlllPJ."lllım'ın hlr isti
dası okundu. Bu sUKla<la ölen ııdıunın 
Ömer olmadıtı l.nfıltı.kt.mı sonra Öme
ri görenler bu'unduğuna dair şah t· 
ler bulunduğuna, evvelce verdll!ı ırn
d~in.in yalan ve kencr ni Abôurrah
man vasıtaslyle aldat.ılm~ olduğunu, 
bndlğl ve gördUğU mUh!m hl'l.d sı>'l'rl 
nnla.tnıb lml'S! .cin bir tercllman iste· 
diğ ni, kendisinin hç bir suçu olma
dııtı halde ha nede ko!'·u u değlş
tirıldi.ğ!nl, sovyct mnznunlarJn görüş
medlltinl, b ldlrmektc ldl 

Reis CC'Vatı olnr~: - Sen ilk ecl
ıse:ienbcrt Türkçe konuŞuyordun. Si.-n
d! de TUrkcc konuş. 

Sllleymnn - B:ı.7.ı ı>ylPr var ki o· 
nu anca'k sırpça nnlnt b ııi-un. Türk· 
çe bf1s(>ydLm, mUdn!nruını rnzılı olarak 
yamn:ızdım. docll. Ve eıl<:r tstcnıcnlz 
şlmdl Türk~ ohmk bazı e>ykr sıöy
Jlyeıhnirim. dedi vc ıı;unlnn söylrol: 

- Ben A'bdu?'I'®mnn'ı ruslnrln ta
nJJtırmadım. So\'Y(!f. sı:farot nı- g tme
dim, benim g bl b r bt>rber pnr<:ruıının 
se-1aretto ne IŞ1 var. Bml Abdurrnh
man kandırdL Ya1an söyl tt , t hkl
k&t esnasında bM\I mecbur tti. Ve o 
ne dedi ise dal.;na C'VC't, <.'\' t, C"VM de
don. Bc.n Fahri diye b r ad mln Ab
durrahman v11S1tas ylc tıınıştım. Bu 
ftda:n ortada y0ktur. Bt"ll komOnls! 
de değilim. Benim bu h'ıd' c Ilı: dr 
htc lblr al~kam yoktur. D ha <:0'k SÖY· 
Hyec~lerlm var. fn'kat te('('ümnn ol
madtkc;a bunlan sfıylzyMnlyec<'ğim, 
dedi ve yerine oturdu. 

F krl sorulan MUddclumumı Baş
muavlni Kemnl Bora. 

"- SUleıymım ş~md! hnkElmttcn u
za.'lcl8$IYOr ve ynlnn söylUyor. Tnhkl
kat esnasında kendisi He co'k de-fa 
ya.ln12 kaldık. Ve o sfü:lcrl nyn<'n tC"k
rarlam1$tır. Şimdıye kııdar bir Şl'Y 
söylemediği halde imdi nıısıJ olup dn 
bu yalanlan uydurmıyn c;alışıyor. Bu 
hareketini ha.yreUo knt'1ılı,ı;oruz. SU -
Jeyman Pavlof ve Ko.rn !of gibi red
dlhaJtlm talob:.nde bulundu. Ölen a· 
dam ömer'dlr. Bu eksı,ı r rnporlıırly
le tesbit edllmlstlr. S mdl ·111eymn
n'ın böyle bir lddlada bu unması nok
tası !lzerlnde dutnınk lAztmdır. Ab -
durrah.man'ın SU!e)"man'ı ya an BÖY· 
Jemeğe t~vik ettiği doğru d dlr. 
Süleyman'ın ı mdcye kıı.d:ır söyledlk
lerl hetı doğrudur. BQtUn vnkıalara 
u:ınnıı:..-ıadır. Sül,.yman ın tl'd ğl y 
tahkikatı başka yola sevk t.mc'kUr. 
SQ!eyman'ın bu talebinin rcdde<lllme· 
sW ve kendisinin dlnlcnmcmes!nl ta
lep etmekteyim" dl'dl. 

-SUJC'yman tekrar ayağa kalktı: 
- !ddia maımmı buyuruyor ki ben 

altı gQn susmuşum da sonra itiraf et
mlşlm. ncdım sonra ltlrnf Mmlşlm bu
nu eöylrmlyorlar. Rlcn ederim bnno 

~ b r t1>rcllmıı.n bulunu7" "~er büttln M
diseoyl bUtOn (.'lr>'ıı.k'• \'' nnlntm::ız
ııam beni ıısınız. A:-tık ~ctrr, çektik
lerim kAfldlr. 

Rt>:s - Neden peki &!md ye kndnr 
tıl)ylemed n de ş;mdı bunu söy'fıyor -
S'Un. Ha~·dl evveld tazyık ~tiler. 90n
ra b!z sana hlc b r ft"Y yapmadık. Ne
~ o vak t ,'\yl...,med'n? .. 

- Terctlrro.n o\.mazsD. bir şey söy
ltyrmlyect'ğtm. 

Kemal Bora - SülM--mnn nk :za -
manla.rda hak kntE'.n bız.I dı> aldattı. 
Daha sonra Abdurrahman d :nl<-nl'P dr 
h ak"kat ortaya çıkınrıı onll'n bu işli' 
olan alA.kası anlaşıldı. Cilnl<!!'<'" PG!ITll 

ay!''klanmı7.a kapıı.ndı v• bNıl n.ffOOin 
• rndl lMtr $(.'yl onla~ tl~i V" 

ifade verdi. Shndi ~"'li roldf!. Bunu 
da inkAr ed<-bilir mi! 

M>durr&.'ımıın dıı sl'ruıldı: KC'mal 
Bora'nm sıl',ylcdlk1"r nln doiru oldu -

~ tu ~Ulrvmıın'ın bu sözlf"r n hny
ret~ . ..;,l'dılHnl. cfink'{i gc<:m hafta 

ı Pavlorıarı k...nrlıam•: - Va'klt daha 
ı g~~tlr. Tnlıflr P<!'ctı!füs ": d~ .• 

jtlnl ııôylN! ve tll\vr Mtl • Bu caO Su· 

ldkat sırasında ben IUnıf ettikten 
sonriı o ttırnfn b:ı.şln.mıştır. Yoksa 
herhangi bir Uızyık altında del:ll. SU
ltoyman'ın ruslnr tarafındnn aldatıl
mıs olduğu thUmall çok kuvvctlldlr. 
CünkU nıslar da ölım oon.mın Ömer 
olm:ıyıp başkası olduğunu iddia et -
mC'ktcdı.rler. 

Süleyman Sağol - Tc.rctlmnn va
sıtııslyle bUUtn bu suallerln cevabı 
hazırdır, dedi. · 

Vakit blr haylı ~ öıtle<len 
sonra dl"Vıım cdll.mEi.'< üzere celseye 
nthayct verlldl. 

Öğleden sonra 
Öğleden sonra duruşmıııyn dl?'Vnm 

ed.ldl. SUleymnn Sağol tarıı!ınd:uı ya
pılan tnlep hıııkkındn veri.fon .kararda 
evelce de SU!cymnn Snğol'un blr ter
cllmnn lstedlğtnl, lnkıııt bu talc.tıtn ye
rinde ı:ôrillmtyere!{ reddcdlld!f:l mu
clp seb<'P olarak SUleyman'ı.n muha
kemenin l?k celsedenbcrl Türkçe ifa
de verdlıti beyan olunmakta 1d1. 

Bundan sonra iddia mıı.kamının ne 
dlyec('ğl soruldu. Müddelumunıl Bay 
Cemil Altay esas hakkındaki ldd!nna
mesl:nl serdetti. lddlan&meyi aynen 
sUtunlarınuza alıyoruz: 

iddianame 
Muhterem Hll.klmlertm. 
Alman BQyilk Elc;:lsl von Papen'e 

karşı tertip ve 24 Şubat 1942 tarihin· 
de icra.sına tcşebbu edllen su)'l)cast 
hlldiseslnln failleri olmak üzere zan 
ıtlUnn alınıp adalet huzuruna c;:ıkarı
lan dl5rt maznun haldkında ı.t.tihnz 
buyurduğunuz 17 haziran tarihli hll
kllm ba.ı.ı seooıılerle Yüksek Tc:nıylz 
Mahkemesince natkzedllmlş bulun -
maktadır. 

Temyiz UA.mının tetl<rkinclen de nn
lnşıldığı üzere !.ki bmUen ibaret bu· 
l un:ın bu nakız sc.<beı>lerlnln birinci 
bend usule ikinci bendi ise C'Sllsa tc
ıılluk etmekte<lır. 

Geçen duruşma ce'lselerlnde okun
mamış olan Doktor Mniik Pn-yo'nun 
raporu lle maznunlıırda.n Abdurrah -
man ,saıymnn'uı lstanbul utbıtaısmca 
tesb1t edilen 28 ~ubat tarihli iradesi 
ııhlren okunmUıS ve Büyük El~nin 
Harfdye Vc'kl\leUmlze tevdi etUkle· 
rı protokolde kendilerinden batısedl -
len husu kl\tLbelerl ile !tnlyan Se
fnret.hruıes:I k11ı1>ıcısının da dinlenmiş 
olmalarına göre nııı~tız seıbepler!ndc."l'l, 
usule mütedair olan .kısmının lc0ıpla
n tamamen lfa edilmiş bu'lunmıı.kta
dır. G~n ceısooe ve bugün lsthnn 
kılınmış o1nn lkl şahldln sehadetlerl 
tahkikatın seyri, elde edilen del ilerin 
mahiyetleri, ve nthayet vasıl olduğu
muz kat! ve şaşmıyaın netice üzerin
de bir değiş!klllc husule geotirmlş ol
madıklıın için bu iki şaho.dM l•trn
fındn a;·rıca, tnhsl.sC'n durma1c lüzu
mu hlsscdllmemdktedlr. 
Duruşmanın nlih~ete eNTlek Ozeore 

bulundu~u şu anda sôyllycc • lcrtmlz: 
20 mayıs tarihli celsede ı.>tra.flı surM
t<.' serdettiğimiz tddiayı aynen ve ta
mameon tdkrıı.r ettlğlmlzden ibarettir. 
D!vMnıza mevzu t~n eden ve 

maznunların Mhımı altına a1ınme1a -
nm lcnbetUrC'n hd.d clerln. vnkı~n
nn oluş sdkUlerl \'\'.! mn:znunlardan her 
birin n OYnıtdtklnrı rol muvııcetıcsın
de ceza hukuku b:tkımmdnırı tayin ve 
tl"Sb!t edilen mesullyct derecl'lt•rl bu 
hu u<.rta t-1de edtloo ve vlcdanl kana
atin t("Tllnlne ve tn.hnssUlOne hMlm 
olnn deU!ler e\'velce tafs!len ıır'ı: \'e 
izah edilmiş bulundu!tu cihet.le !bun
ları tdkrarlanın'ktn da bir fayda mU-
11\ha-zn etmcıı'l~t~'17.. 

Ancak bir no'kUI etrafında kwıcn 
maruzatta bulunmmk l~ln mUsaııde 
buvurmnnızı rica ederız. 

Yüksek Temyiz Mn.h1wmeslnln nn
kız ilAmının jklncl bendine göre t•~· 
!dk ve halledilmesi lcabcden keyfiyet 
maznunlardan Pavlof ile Kamilof'un 
kanuni vllZlyctlerlnln Ömer Toknt'ı 
suc; lşlomeğe azmettirmclc mı yo:<sa 
sadece tahrlJ< ve teŞV k etmek mi?. 
oldu~udur. Tenı,ı;lz Mn.hkomesi bu 
ııokt.aya temas edcrkon (her iKI mnz
nunun vaziyetlerinin zllm.odllen hal· 
krd!'n hangisine dalın uygun olncıı· 
(.'lnın: cari tahktkntın umumi heye -
tinden alınruı kıuı.no.tln \'e ıztıar ed i
len taıkdlrln, hüküm yerinde mucip 
s~ı,lerı lıe!lrtUm~k suretiyle tnyln 
ve tesbltl ve azmettirme vnzlycıtlnln 
kabulü halinde <le Ömer 'foknt'ın 
taayyün etmls bulunan nrht durumu· 
nun na.zara alınarıı:'k 1>4 Uncu madde
nin son f krasının tntblkı mhnlklln o
lup olamıyncdının münakaşa edll
mesD lUzumunn da 4şaret eylemiş bu
lunmalctıı.dır. 

Kısaca e.rzetmeUylz kl hndisemlzdc 
lslmlerl geçen lkl maznun lçln <ıı;:
mettirml"k) hı:ıU. ke menin blltUn 
mannslyle mevcut i.'Örlllmektedll'. 

Yueoslavya'nuı alınıın kuwdlerl 
tarafından işgal edilmesinden sonra 
gelen Bulgar ruıkcrlcrlnlıı tanıTw.ln
nnn maruz kıı.lan nlşaınlısı CC1T11le'nln 
!im l'doheti dot~le mOnfıııil olan 

ômer Tokat'ın !nHkaım hisleri besle· 
d ğine ve Pavlof ile Knmııorun da 
ômer 1'oknt'm bu slddotll, münfıı 1 
duygulanndn.n ıstlfıı.de ctUıklorlne' 
şüphe yoktur. 

Ömer Tokat'ın kin ve lntiknm hls
IPrıyle me.,bu bir vıı.ılyelt!! olm;ısı, 
Ôöyle bir haleti ruhlıyede bulunması 
tozmcttirmek) hallnln reddini lrobet
tırecc;c bir sebep o1maktnn 1Jyade 
&ı Onca maddl'S nln lklncl tıkrn.sındn 
mtitalAa edilen tenzlllltm terasını zn· 
rurl kılan b1r sebep olamk tclllkkl e
dilmek ltızımdır. 

Ömer Tokat m:ı:1Qm ve muayyen 
blr takını sebeplerle herhangi bir he
Ytoü lQtl:malyeye k!l.l'&l menfi blr ta
kım hislerin tesiri altında k&lmış hat
tfi intikam ,atmak fikrine ve cmollnc 
de kapılın~ olablllr. Muha1d<ıı.k olan 
sudur ki bütün bu menrı lılslere ve 
şed;t duygulara mğmen ômcr To
knt'ı BUy(l.k Elc;I aleyhinde smokedcn 
ona bu ınah.lyette bir suç !islemek vn
zlfosl:ni v,eron Pav'lot De KaımUot ol
muşlardır. 

keza 450 ıncı mnddeslnbt dört numa
ralı bendlne tevfıl.:an cczalannın ta
ylrune kıı.rnr ittihaz buyurulmnsını 
talep ve iddia ederiz. 
Müddelumunılnln lddlamunesı o-

- Balık yumurtasını pek ~everim. Ateş 
pahasına, hadi ons da katlandık, fa. 
kat bir ıe>e bcnzemi)'Or. Hele h:ıvya· 
ra hasret kaldık! 

kunnınsını müteakıp Süleyman Snl:
ol'a müdafaasını yapı.p ynpmıyncağı 
soruldu. SUley.man Sa.tol ayağa kal
karıı:k: 

- Sn!xılıley!n vermis olduğum ls
tlıdıı.dn blldlrdlflm g bl hd.d e bu se
kltde cereyan etmmnlsUr. Verdiğim 
ifade ta.mnmen yalan ve uyaurıruıdır. 
Bu t~llıtın kimin tnrrııfmdııın nasıl 
kurulduğunu nnlntnbllmekllğlm lçl.Iı 
slzdcn bir tercü.nw.n rica ediyorum. 
Bnşkıı bl~ dzyeeeğlm yoktur, dl'd!. 

lddianı.ı.rne Pavlot ve Kıırnııorıı 
tercüman vMıtaslyle ııaılaıtıldıktıın 
sonra Pavlof'n bir diyeceği oluı> ol
madığı soruldu. Pavıor, tah'.kikntın 
hen Ur blt.znedlı?J,nl, o'kunmıı.sını lstcdi
l:I rapor hakkında mUtnlAnsı sorul· 
mıtdığını, ileri sOrt>reJc reise bir !stidn 
verdi. Bu istidada, Abdurrnhmaın'ın 
lstruıbul'da n.lınnn lfıı.desl okunması· 
nı istediği, 186 sn.yılı raporun matll
yetl hnlckındıı ne dcyceeğlnln sorul -
mndığma l.ş:ıret C<lılmdkte, Ömer ve 
Abdurrııhman'la tanıştınldığı iddia o
lunan tarihlerde hıı.stıı olduğu. şahit 
manav Ahmet ve cırağı.nın kend siy
le görilştüklerlnl söyledlkfort zanuın· 
!arda hasta bir halde ynta:ktn ynt
mıı.ktn olduğu, von Paııen'e suyknst 
yapmak gfbl bir mescledeıı Abdurrnh
manı E'SaS("l1 tnnımadıf:ı ic'n hiç bah
sutmedil':I blldlrl'lmc•'Jcte idi. 

Bu ısUılııının okunın:ısını mllt,,ııkıtı 
reis mlldnfaa.sını ynpıp ynpmıyo.cnr:ı
nı Pnvıora sordu: Pavlof: 

- MUdnfnruıeımmnl hB21rlrunııı!t lçln 
tkı hafta bir Z.'1.mtın!l lhtlıya.ç \ al'Ciır. 
ceva1bını ,verdL 

Bundan sonra Karnllof aynı şı:•ylC'
rl teıkrarladı. Geçen celsede s:ı:hlUertn 
d nlenmeslnl mUtefikıp kend ine söz 
verll('('eğl reis tnrn.!ındnn blldlrlldl l 
halde söz ver lmc<liğtnl, Türk cc"l.:ı 
muhııkcmelerl usulU kıınununun 250 
lnct mıı.ddesintn "okunrm h<'r E."VI'tl'k 
hakikmda maznunıann fikri sorulmn.'k 
llzungeol!r" dendiği halile 'kendflerl -
mn tıu ha'kıtan mahrum edlldlfttnı. tıll
dlrei'. Reis Saftırt Yol:dıış ceı.·aıı ola -
rak: 

- Biz her evrakın o'lrunm8 nı mU
tea!kıtı sizin ne dUşllndüğUnUzü ror -
duk. Falkırt siz btr talkım dolıı.mbııçlı 
sözlerle cmraı> VN'Jneıdlnlz, dedi. 

Kn.mllot son zabıt suretlerini al -
mıı.'k ve müdıı.fnnnnrncslnl ha:zırlıı.molk 
için Eki hıı!ta bir znmnna lhUyıM; bu
lunduğunu bUdtrdi. 

Avukcııt Şolklr Zi.,fa Knrncay dn 
Pavlof ve Karın.lrofu dinledikten son
ra müdafaasını yaptMb!lecetlnl, çQnkü 
Pav'lof, Kam or ve Sllleyman'm mü
ekldll Abdurrahman'ı müfteri vazi
yetine soktu'.klarını, müdafnalnrını 
hazırlıynıbihnek için blr zamana ihtl
yllCI bulunduğunu bildirdi 

Mllddaumwnl Cemil Altay, mOda
faalQıltllı yaımmk ti~re maznunlara 
mühlet verilmesi talebinde .bulundu. 

Kısa bir fnsıladan sonra verDen ka
rar şudur: 

- Şişesine SO lira vereceğim, ama :iste
diğim kokuyu bulamı)orum. Fransa 
)'ıkıldı, fakat esam endihtrisi de çok
mcdi ya. •• Bir müteşebbis çıksa geıir
t~-bilir, >ııhut eski fransız stokbrın -
dan bulabilir, dü,ünen uğnı~:ın )Ok 
kil. •. 

Benler kont11ınal:mı arad:ı sırada siz de 
rutlamışsınııdır. Harbe rağmen, dar· 
lığa rağmen kazancı lcbiııi ve kasası
nı zorlı}'llnlar hallerine şükredecek -
!erine, durın.'tdan söylennıekte, den 
yannıaktad ı rlar: 

- Mendim, hususi bir uıomobiliııı neden 
olmasıo. }!,·imde her yıl heş sob:ı ya· 
kar ılık bir bahar havası icinde )a· 
prdım. iki ton kömür ne demek? 

l3u konuşmalan uzatmıyalım. Varlıklı -
!arın her dert )'llnışında, her isyan 
cdi~ mü,terek ve hazin bir taraf 
vardır: 

Bunlar ne dün)anın hın-asını, ne de itin· 
de bulunduklan yurdun lıausını har
bin dordüncü yılına girmis olmaları· 
na rağmen ha!i sczememi,, ka\l'ı)a . 
mamışlardır. Kendilerini h!ll bir b:ı,. 
ka {ilcmin altın )ıılilızlı locuında :ı)· 
makta, bütün olup bitenlere sC}ird 
farzerınekte, bir ıİ)'21ronun facia sah· 
nesine bakar gibi o lup biıenlere ılgİ· 
si:r. kaygısı:ı bön bön bakmakıadırlar. 
l>un)'ll durumunun, yun mcnfaııtinin 
l'mrcııiği çekinilm& :mrlarn boyun 
eğmemek iı;ia ellerinden geleni ynp. 
makıa ve bu uf,-urda her )'Ulıı sap -
maktadırlar. 

llalhuki harbin dikıe ettiği m:ıhrunıluk· 
)ar, fedakarlıklar artık karşı konul • 
maz tabiat kıınunlıırı haline gclmi~ 
buluom:ıkıııdır. Bu uıbiııı knnunlarına 
karşı gelmek zelzele ile savaµ kalk • 
rnak kadar bc)1ıude bir \ııhalamadır. 
Bugün, bu m:ılınımluklara ve feda • 
kir!ıkbra knılanmak, onları 5e\'e s~ 
'c kabul etmek hem kemli rahaıl;ırı, 
hem memleket fa}dası için şarttır. 
Sade varlıklılar ını, bazı orıa hafHler 
hile en basit 1oksunluklar için sız • 
lanrnıı.ktadırlar. 1-j;er bunlar, rııd)tı 
dinleme.of< gıı,t>te okumak 1:ıhrııetinc 
katlanmış olsalardı dert di)e onnyo 
sürdiıklcri şeye, ııçlık ve sefillik için· 
de olan dün)-anın bütün lıahirliğine 
rağmen ~on ıakaıi>·ie k.tlıkalıalarla 
güleccğirıi tahmin eder, Ye yiiıoleri 
k11.nrırdı. 

Du~ün dün)'anın Ö)•le bir dönüm nok-ıa· 
sında hulunu}oruz ki, bu b.~yrak nl· 
tındl '\ie bu toprak ustünde her nefes 
alı ınıızın pah:asını biç bir değer öl· 
('Cflle:ı. En hüyGk yok!W?lılk, en bu)'~ 
fedakarltk hile bu s:udctin milronda 
bir pahası değildir. 

Dcrt'ket versin, Türk ıniHeıinin sa~-du -
}" u. mitli şuuru hu hakikati çı:ıkı;ın 
sezmiş ve kavranıı,ırr. Beş on '\1lrlı1c· 
lı şikôyetçiye de Vasıf'ın şu beytini 
tnsi} e ('(!erim: 

Harp ilan edilmeden önce, 
amerikan harp endüstrisi se
ferber değildi. O kadar ki bu
gün dakikada 127.000 dolar 
harp :masrafı yapmasına rağ
men, hata, bu seferberlik ta
mamlanma yolundadır. Pcarl 
Har.bour baskını, bu seferber
liği emekleme halinden, şah
lanma haline kaldırmıştır. 
Bundan dolayı, japon müdaha
lesi de rnÜ'ttefiklcr lehine ol
muştur. 

Pearl Harbour bıukmına, 
hemen hemen, yalnız japon 
donanmasmm bütün mesuHye
ti Üzerine alması ile karar ve
rilmiştir. Donanmaya şu sual 
sorulmuştur: "- fngiliz ve a
mcrikahları denizlerimizden 
kovabilir misin ve nihayete ka
dar bu denizlere hakim kala
bilir misin?" Donanma bu su
ale, "Evet!" cevabını ver:miş -
tir. Bu donanmanın, henüz, en 
ileri taarruz noktalarında. çar
pı~mo.kta olduğu ve Anglo
Sakson hava ve deniz kuvvet· 
lerinin de, henüz, tıu donan
maya. karşı savma muharebele
ri yaptığı meydandadır. Zati 
Anglo-Sakson planlarının önce 
Avrupa'da, &0nra As.ya'da har
bi bitirmek, yani mihverin Av
rupa koluna kar§ı taarruz, As
ya ıkoluna karşı da müdo.faa 
muharebeleri yapmak olduğu 
söylenmektedir. 

Eğer mihyer, Avrupa cephe
lerinde, Rusya'yı gecen yıl de· 
vircbilmiş ve bu yda kadnr da 
Orta ve Y akınşar.k ve Akdeniz 
hakimiyetini elde etmi~ olsay· 
dı, amerikan müdahalesinin 
pr.k geç iknlmış olacağına ~üp
he y<>ktu. İki mukavemet, Sta-
1ingra t ve Eli.lemeyn müda· 
faalnrı, bu müdalıalenin b ir
denbire büyük ehemmiyet al -
masma seıhep olmU§-tur. 

Mııznunlnrdan Kamilorun tnktıt fılilmeı i Jı,.,J;,ıe zer·keımedeılir alrmdt 

Herhalde bugiin görünen 
feYı japon müda.halesi ile Av
rupa cephelerinde hissolunan 
ilk hafifliğin, ~imdi, amerikan 
müdıdmlesinin !hissettirdiği a
ğırlfk yanında t-.hemmyetini 
kaybetmiş olmasıdır. Bun unla 
beraber japon ve amerikan 
müdahalelerinden hangisinin 
ikinci dünya harbi taTihine bir 
dönüm noktnsı olarak geçece
ğini, ancak harbin sonund a 
anlıyacağız. 

üzerine son duruşma zabıtname su
r!...'11n.ln ıkeındls!ne verilme nl'!, Pav
loMa Karnnof'un lbu cc'lse<le verdik
leri istidn.lııınndıı ltı.'hklkntın W"Bil 
hn'lckın<lıı.kl lstclclermln reddine ve 
müdafaalıınnı hıızı.rlıy~lm lcrl lc!n 
ken!!ilerlne mühlet verilmesine, ve 
duruşmanın 2.J.}2-942 çarşaımbn gQ
nU &ıat 9.30 n bırakılmaısına tka.rar 
verıldl. 

Dünkü Meclis 
Btlyijk Millot Mcc11'!11 dan nctet C.ıı • 

nıtez'in Nl-'ruıcttndc t.oplıı.nıırnk Vn.kıf -
kır Umum Müdürlültll 1939 malt Yılı hc-
1111.P katiıO'le, Türlctyc - MaonrlBta:n U -
carot anla8m!ısına mcrt>uıt (Al liste -
sln<'c )'llZllı bnllırsıık ve nm:vo.nt ııcon -
tenJ.ınltırırun tczyldl ~ındn Türle ve 
macıı.r tıUkOmctım nrııamdn tc:ı.tt «il· 
ıcn mcktupta.nn Uısdlkm:ı att kanun h'l
)ilULbırınl mUm1wrc ve k.ıı.bul ctmlşt11'. 

Mcdlll gclccek tQı>lantmıu cuma ı:ü-
nü yapııcaktır. (o.n..) 

Çağrı 

* Türlt pn.ras:m koruma Muvaklkn.t 
Encümeni bugün saıı.tt 10.5 da topla -

tncakt.U'· 
"(:( Adliye EneUmen1 buı:iln ıııın.t 10 

dıı ıopltlnaroırur. * Bül..QC EnotlmCn1 ~ sıınt ıo cm 
topl.'lMC:ı.ktlr • * Arzuhal 

0

cncllrncni :vann ~..ı lO 
da top~ır. 

Tirenlere yükletilecek 
perakende e~ya 

DeVlet Dcmiryollarından veril~ 1113· 

liımata göre resmi mücsJCSelcre aıt .~· 
larla yaş meyva, sebze, et, balık, Süt ve 
fidanlar mustesna olmak üzere evvelce 
bildirilen istas)·oııiardan ııc:"~k~nde ~ure· 
tiyle eşya kııbul cdilmemesı ıcı.n • tat•ın e
dilen müddetin 16-12·1942 ıar~ııne ka -
dar untı!ma~ına lüzum görülmllş ve 
10-12-1942 tarihinden itibaren .. "VVekc 
illln f(lilnıiş olan istasyonlar arasına Pen· 
dik, G:ui ve Kayaş istasyon anıbarl:ın da 
ithal edi imiştir. . 

Diğer taraftan gene 10-12·1942 tan· 
hinden sonra :reni hlr iş'arn kadar )-alnı~ 
ıek rakamlı tarihlerde de bilun.nwn pe~· 
kende C»'ll kabul edilecek ve çıft rakam· 
lı tarihlerde ise perakende eşya kabul 
edilmiyeccktir. • 

/ııiner, 
Gam ii s0tlii /elrl: brJy/e gelir, böyle gi. 

ıler! •• 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Dr. Lıitli Kndar geliyor 
İstanbul, 9 (Telefonla) - İs

tanbul Vali ve Belediye Reisl Lut. 
fi Kırclar bu ıık§aın Ankanı.'ya ha
reket etti. 

Falih Rıfkı A T AY 

Hintli subaylar ingiliz 
asker] ,..rP ceza verf"bilecek 

Y<ml 'f><>lhl, 9 na. - tns:1ltM'C'ntn 
ı-ıwııırum orı:ıusu ni7~'1!1ln:uncslnde bazı 
dt.~tk'lt'1" ynpılnnstır. nundnn böyle 
tılntll ~ lng!Uz ~l de re-
7.nl:ındırob N'clc ro:-. H:ılbU1d slmdb'e 
kn<!:ır tnııUlz n'lkl"!"l<'f1nc o.ncak kumnn
ıl:ı cdı."btl!yorLlr<ll. 

G:o ~·N Ü ~r··.~· G 61~'. G ~· Si 
., • " •• - • ~. • • > • : • ! 

.. .ı • ' 

. ' lzmir den 
armağan 

bir güzel 
aldım 

B U mevsimde l:ı:nıir'dcn ne gele- kıyısına Ataıurk'ün heykeli dikildiği 
bileceğini dÜŞÜncnler arnıağa- gun lnönu'nun tıırihi nuıkuna tah-
nın adını koynı~lardır: bir sis ~luıunusıur: "Baş döndürücü !1ru· 

kutu üzüm "eya incir_ l>unku ~t.ı- nalara tuıulduğu bir z:ımanda mılleıe 
dan çıkan paketin içinde ne üzünı, ne yol gösteren bü}'ük cvlldının hiur:ı~ı-
lncir, fakat benim için bunlardan çok nı gck:cck nesillere nakletmek ıçın 
dahl değerli bir ~y ,ardı: lz.nıir'in toplanmış bulunuyoruz.'' • 
kırmetli Bcledi)e Reisi Rcµı Leblebi- Bu nutuk, itinde ~u İ>lll\C'L YCCJZC-
cioğlu, beni lmıir için çıkarılnıı$ üı; yi ıaşıyan nutuktur: 
güzel kitapla hatırlamak nezaketinde ··- Burada bl'ıyük Başkunıamlanı, 
buluruuuş. kahnı.m;ın mHlet ordularına hedef gös-

Üı; zarif kitap ki, hcc lzmir'i sc"ı:n tmrkcn gönıyonız. A~eıi va1İ>~ler· 
için bunlar, uzaktaki bi.r ı;e\'gİIİ dos· de on.fulara bir şehir, bır ınnak:. nıhR· 
tun muhabbetli &e!Am ı gibidirler. yet gene mahdut hir nıını:ıka goster • 

'" • ı· • j m"'· a"dct iken, Gıı.ı.i n~u.maıula.n .ko-oırı, zmır rehberidir. zmir'i ıa • """' 
nımak İ5tiyenler hunda, bu şirin belde- cnman bir dcniıi hedef ızosıtemt1!"· 

ı 35 ı k ·ıı· ~k(]»niz, binlerce sı: . leotı.en. me-n n asır ı tarı ınden tutun da be- " ~ 
lediye çalışmalarına, <0kak ve otel nd· denİ)eı havzası, dünya }'ltSctının ~C: 
!arına kadar muhtaı; olduklan her bil· çididir. G:ızi, mC).Jan m~~esı~ı 
giyi bulabilirler. Rtitlx'I', a\TIJ"ai bir ınüıcakıp o meydan muhar 51 netı• 

,. • '. 'fadc• eden hedefi değil, Ak sörüslc tcrtibcdilmi,, 30 pafıa ve d(irt ccsını 1 • __ , • 

h- ··k L- •1 · "z si)ıı.~inde '\'C ı\kdenız mC'llenıye-
U~'U ı1Jrta ı e lzmir onu taoımak m · ı· k ldu 

isıİ)cnlerin önüne scnhruştir. tinde Türk milletinin L~'!: .. 0
_ ,iu 

İk. >~ı ._...ı. mcvfui almak ~ını SoStl:r • 
ıncisi, son 1941 fuarı nın bir ka· 'Ul<M-,.. 

taloW.ı, daha doğrusu bir h!iıırasıdır. mişdr." • .. " ı b jld h:ıftn fJllCC, !rour ın değcrfi n-
u u ir l"llpak ve oefiq bir baskı R ı b• 

• · d k l"ı • Sabri Güney'dcn ~ıze ır ~ ıçın e ·ataloğ, geçen yıl fuannın dl-r- M" h 
li toplu bir muhtınmdır. Açış 'ile ka· hüsünü öğrcnnıi,tim. ute ams b!r-
panıı nuıukları, pavyonlar, işıirıık kaç konıisyon si~i bir eser hazırla. 
edenler v. 

1
_ mn~la mc$,ı:uldürlcr. Eserin adı '1:ı -

F k rnir'in Jduıbı" olacaktır. 
• . a aı bence hunlardan da11a değer- İzmir, ki ona Anadolu gelininin 

im, armağanın üçüncü parçasıdır: mı- • 
ki 1 boynuna takılmış bir ınci gerclanlı.k _ 

ıu ar... 320 5llyfa tutan bu eser z· -•- -'· h 
• '-' - ' tır derler, bi""" ""' aşnıa hir tarih, mır uc ııöylenm!ı taritıl sözleri bir M • •- ba 

tek başına bir uOl(K: ~ J1 t bcaşı na 
araya ı;etirmişıir. Nutukları dcrliren Onun 
Suat Yurtkonı'nun da dc;._jj;M ı:ibi bir C5et' d'iY,.e yaşar. kitabı, kHrı-
b 1 _,,_ ... bilir ne güzcl olam! 
, ~n aıua ·~ biri h.nıir sehri tarihi 
ıçın kı}meılı birer vesika teşkil eden Tarihinden, etnoğrnfyasrndarı, fo(. 
bu. nutulda~a, aym ~am:ın<tı, İzmirli- klOf'llndan. turistiğine kadar, her yoJ. 
lerın Ebcdı Scf Atatürk'e a:ıiz Mil'i aınun ihtirııcına }'ete«k, her 11}-dının 
Scf lnönü'ye daima tıtte ' bir hııl<le ,e her memleket ı;ocuğuoun fzmir için 
du)·d ki d · ta•ıdılfı muh:ıbbctli duygu)'U bi1- i ile u arı erın muh:ıbbet \'e minnet • ., "& 

hislerinin =imi ifadesi bu iki bü· yullurııcak olno bu kitabı hazırlıyan _ 
'Ülc hal'·k• ' · Iııra, hu vesile ile bir kere de buradan > ..,, ··r ve imcıllP(1nın izmirlı· 

lere olan 5C"f'gi \'e alLlannın ıiılcri" muvaffakıycc dilccıek ~ 

10/1~/t!ttt 

''Türk Vezni,, üzerine 
bir eser ... 

Türk ~airi ~ehmct Emin Yurdakul 
&On edebi asrımızın hece ve:ı:ni ile ~· 
ir ya.ı:rıı:ıkta öncüsüdür. Onun bu hak· 
kını ne edcl>iraıla ılgili olanlar, ne de 
edebi}at tarihi, unim:ulık cdemc:ı!et. 

Tevfik rikreı'in ona yazmış oldu· 
ğu bir mckıubu, !><:iki, hatırlarsınız. 
"Rebabı Sikcsıe"' şairi, .. Türk Sazı" 
şairine gönderdiği hir rnd.:tupta onun 
~iirlcrini - ~imdi bir aınerikaD \'ataııd.:ı· 
~ı olarak kıı}i>cttiğimiz Hallık da ara
larında olmak üzere - ~lann ve 
ba iı adamların anladığını\ yaıı}'Or, 
gÔ)'ll ıehrik ediyordu. Bence bu kutla· 
ma. Ustu örtülü bir ba\İt giirmcden 
ba~ka hir ~ey deği itli. 

hlc!ıİ)'llll Cedidt•'nin manzum ya· 
.ı:anları lıl(e vewini ağdalı bir aruz 
M:Iİ iı;inJc hof:nıı>a çalı5mışlardır. 

Yunus .fnıre'nin ve Karacaoğlan'ın 
adlarını vermeksi.dn onlardan ilham 
alarak hece veınit·le güzel $İİrler yaz· 
mrş <ılan Hıza Tevfik'ı de unuımama
lıyız. f d~" İ> aıımıza hece vezninden 
ı;uzel ornekler ve yeni ht'Ccdlere hız 
\eren odur: 
CaruınıLın 11yrılJım, hası111ım cand.ı, 
Piler g11rbeı elde ,11ramı bı1ğl11r,· 
llı1y/ıdir 111•11re dü1ıiim t 11t.ı11d.m, 
Jl/(ranlı bağrımı laygıl11r dağim. 

kııasımla Riza Tevfik, Türkçenin 
ahengine, 
O sahilde günq 111abmur11 / ikreı Enr 

periJir li 
IJoğar sn•dalı tıks.,,,,ı11r ftİgôhı t apesi

,,;.Je11: 
O sııhilde sahJ bir beııekôrı serseri· 

dir . , 
Ptrİ[.111 nağmeler Pt>rran olur glİ1• 

eniniırden. 

kııasındakinden daha ziyade ulaş • 
PllJU. 

.Meşrutİ}'Ctten, hele Balkan harbin
den sonra gelişen H' yayıl:ı.n hece vez· 
nine, ondan }arnı obnlar "milli vezin" 
derlerken ona karşı olanlar "parmak 
hesahı" )ııhUt da • Ü~ınanlıranın ağ -
<falı bir terkibi ile - "\·ezni bcnan" di
)Orlardı. 

Ben bu }'llZırn<fa hece '\ezninin yal
nız İsıanhul dn \'e Babıali cad~ndc· 
ki kı~a tarihini ele alı)onım. Yoksa 
"Yunus" da en derin duyuş "e inanış
ları, "Kanıcaoğlan" d:ı en ince du)gU· 
ları bi7e sunmuş \e Dndaloğlu'ya: 

l'erman p.ullıahm, dJNI•" bi:imılir 
gibi erkek ve kahraman mısralar 

yaıdırmıı ol:ın hece vcın ini dcj:İI, hat· 
t:ı N~iın'in birk.ıç ş;ırkı yazarken kul
lan<lıı!ı ve Akif Paşa'nın, 

1"ı/lı nneıWıim, u""ımam seni 
/Jyl11r, günler değil, Refse de 11//.w,· 
Telbl.ôm eyledi /İrakm b,.,,;, 
II11tırda11 rıl:ar mı o /atlı diller.' 
di)e ba)lı)'an gÜlel mersİ)'c-~ine 

ölçu o lan hece veznini iocelemek de 
bu,ı:ünkü l.:onıımun dışındadır. 

B:ılkan harhinden mnra hize en 
ı:ihcl hece ve:ıni ömcıklcri verenler 7.İ· 
>'ll Ciikalıı, Ali Canip, ~ı:ıı Sahir, Or· 
han Seyfi, Enis Bdıiç, Yu,-uf Zi)'a, 

• 

lsvi~re ile dün bir 

imza olundu 
İsviçre ll e 2\•ıkara·dn ccreyıın et • 

ınckte olan Ucnret ve mail anlaşnıa 

mUıı:akt.rclcri dlln S<nn ennittır. 1ki 
m emleket ıırasında 60 milyon lsvlçre 
franklık mQbacieleyl derpi ş eden an
foŞrılfLlnr, Türkiye HUkiııneti namına 

lları<'lye \' ckllleU tİt'arl ve ıııa.li a•ı
lıışıııalar ınUıakere Heyeti lleiai Dok
tor Burhan 'l.!hni Sıuıus ve İ6vl~·re 
htıkllıııcli atlına clıı i~v11;re lleye U ilc
isi l>r. Ehrard tnrafınılan sn.a t ı 7 de 
Harici> c \' cklıletinıle iım:alanııııştır. 
A~lıı..~ıııalar ~ l'ıorıkA.nuıı t ıH:J ten 
ltılııırcn merıyete girecektir. İıw~re 
lıeyrti diln nkşaırı ekspresle ınenıle
kellrı<ı hıı.rck..t e tmiştir. (a.R.) 

Tırakya U. müfettiıinin 

tetkik ve lef tiıleri 
Edrtıe, <Husw.t) - On ııeıldrt. ~n • 

denbcrt 'n'akyn bö),gcsıncte t.oUdllc ve ı.er. 
t1' sqyAfjat1!nde bulunan Umumt Millct
Uıa V <idil Salim Gtind<>l::an bugtin &clı • 
1*nlzc dönmıüetUr. 

SaUın OOndoitaıı bu 8QYııhatlerl esna
sında hflhlll!S:ı zlral dunıım UzerUııte 
dur ilik 1 ~I e:rle bl:rl!ktc incelemeler -
..de bulurımu. ve mutıteılt tşlenı dn.12' 
IW'clccrı 4 ;tl:flcn VC!Im!stir. Umumi 
J.tiltet.tJe Vokilt Tnıbıı köyfiMJünün bu 

lilmdd dc!ın1 'YC ekim hazırDklannıdlt n 
mcrnınwxtur. 

İspanyol komünistleri . 
ispanya aleyhinde 
nümayiıler yapfllar 

Tu.ncfl, 9 a.n.. - D.N.8. a.Ja- bMlıırt • 
rbııır : 

~ Fruı'ta l()(>lama kamplannda rnıev· 

ktıt bulunduruiııın ve amertka.hle.r tAnl

nr.tmı llC!romt. btrnJcıllU\ ~ loo • 
mUnlıstlCl'I Kazab'tıı.rl1aı.'da ve ba.eka bk' 
tatam tehiı'l<'l"de f ll(lllll)"& •1ıı!o'tıtnde ııü. 

~ )'llC)lnllJblrdıt". 

~ taeıdıtı ~il 

İdris Sabih, Halit Fıhri'dir. 
-Anıza veda" haşlıgı alıınd:ı hir 

ıiir yazan Halit Fııhri de aralarındn 
oldu~ halde, bunların şımdi aruz ve1-
nindcn o kadar uzıık durmadıklarını 
görüyoruz. Fakat hunu '"anı1.a dünü " 
diye ele almııyıp s;ıde Türkçenin de 
anızla eda cdilehilcceğı hakkında ya· 
pılmış ve oıuvaffa1' olmuş denemelere 
yomıak daha doğru olacalmr. 

* Abdulhak lllmiı de aruz..~:ı man-
nımeler ya:ıdı. Anız.ruz. diyorum. ~n
kü bunlar aruza uymadıi:ı ı;ibi Turk· 
çenin kendi m:ılı ve kendine özel olan 
hece Vl'Znine de uyınuyorc:lu. 

Onun bu mısralarında sade htte 
sayıları biribirine mlhavidir ve sonia-
rına, gereken ycrlerc:lc, birer kafiye ıa
kılmısıır. 

Halbuki Türk vcuıi dediğimiz heo
ce vemlnin ahengini sııflıyan ve yü • 
cclten Jmrallan •'llrdır. 

Abdülhak Hamid"in bilemediği. yıı· 
huı bilip de tatbik etmediği hu kural 
!arın ne olduğunu, enine boyuna. öğ -
renmek isıiyenlerc s:ıyın dmıurn lnet 
Ulvi A>-kun'un 29 yıl ~nra, yeni m. 
vclerle, ikinci ba.>kı ım çıkardığ1 
''Tüı'k Vezni" adlı ol.ı:un kitabını tav
siye «krim. Bu ~rdc ''Türkçe siirle
rin hece üzerine 69 türlü ölçü\Ü" aran
mış, bulunmll$ ve ömcltlcrirlc okuya. 
caklara sunulmuştur. 

Bu konu bizde pek fazla iJ)enmiı 
değildir. F.drcmidi bir aydının bu ko
nu üzerinde kal~ nldıjtı, fakat iç~ 
risinde pek '"kendince" hükümlere var
dığı bir ~rden geç yıl hahsctmiı
tik. 

Evet bu konu bizde o kadar az in
celenmiştir ki Türkçede "'Türk hece 
veıni" için ddil, aruz veıni için hile 
ilk Türkçe eser, ancak 1873 yılında 
yazılıp basılmıştır. 

"Aruzu Türk!" adını tll$ıyan bu 
e!erin mUharriri "Ali Cemalettin". bu 
kitabı neye yazdığını anlııukerı: 

" .... Mir'atı hayalimde Türl<Çt! bir 
aruzun telif ü tertibi suretini müşahe
de, ylni vicdanı pcriµ.nımda ccd be
ced TM olup cb eş'an arabt ve farisf 
namı ü kıraat eylemek hevesinde l>tt
Juıun 1 arı dahi arunı arabl ve fır.riat 
tah\İli te.kcllüfündcn kurtıımıaı'!;ı mü. 
J.1haza" eııiğlni söylüyor. 

Sıırk dunyasında asırlarca konu -
sulnıuş, yazılmış ve hüküm sür.ınüş 

olan Ar11pçanın bir ilim saJ•ılan -
~una karşılık Tiirkçenin de 69 ö!~lü 
bir vezni ve bu ı.eznin bir bilimi oldu
ğuna yeni çıkmış bir phit Rny.ınhı.nl 
Aykurt'un bu kitabını g&tcrıTie-k 11ıe 
gf>Sterert4c öAünm~ hakkımızdır. 

Kiıabın içinde örnek olarak 'leÇİ
len şiir parçalarını okumak size Türk 
şiirinin a~ırlar ünce inden haşlayıp 

bugüne kadar u:ıanan büyük ağacı üu
rindcn renk renk çiçekler ''C ~emişler 
derlemek Ze\kıni de verecektir. 

T. f 

Küçük Haberler) 
* Vakıtlar Umum MlkW.r'lıükü vak.ıf 

i:ClırlcrtnJ ut.tumtd< m:ık&tıd~:l-c ya.p • 

u~ı incclcmclm btt.1.mılıı5 ve 'buna Mı 

kanun proJclertm hazırJnmıştır. 

1 * A)~n·ın Ctne kaza&mA ıxwth 44 
kÔ)'d(? yıı.pılruı b!nn ı;ayımı sona <'l'fllle -
Ur. Bu kôykırclıo buluruı.n b!n:llflnn ~ 
ırUt.n ılrnd::dcn .sorırn )'cn1 lırnAJN' Qzc -

ntııdcn ıWııaeak"tır. * lstnnbul. 1 zn*. Tnı.bzon llrnıın 
ı.-ıctmclcrt taru 1kı ücret cetvelleri 
<k.~lmfıf il'. YenJ tar1t ve ootvı -
lr, J nbUl Vl'.l hrnlr de bu ~ 15 1n -

Tra.trı:on da bu ayın 28 inde t.nt· 
Dlık odtlınWe bıış C<1k'l..ı:r * Ynbatk:1 m ckC!tlcnk>n ~Pli 
olarnk veya ıwca ın.ı:ret1Y1c :vurounıun 

ırt"llme bulunlln 348 ki81 T01'f( va.uındat • 
h~ına almmıttır. 

Sümerbank fabrika Ye 

müesseseleri 1943 
ıahıma proğranu 

SUm~rbank'n nit fnbrika ve m-.. 
eueaelerin 1943 çalışma prt)Kra~ 
nı hazırlamak Uzere bu fabrika v• 
mUcsselerin mUdUr ve muhaııcl:><.-.ci
leri §ehrinılze gelmişti. MUdilr vt 
muhasebeciler şehrimizdeki çalış • 
malerıııı bitirmişler ve hazırladtl<-
lan progrnmı umum m*lOrlü~ 
vermlflerdir. Program umum nıü
dUrlUkçe lncelcmdlktcn 8-0nt'n İkt i
sat Vcknllğirıln tasvibine arzolune
caktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumtı 
Genel Merkezt.nin çok 
yerinde bir teşebbüsü 

Cocıık Eftlrırmıe Kurumu Genel ~ 
kmtnln (Mô) l Yl\vnl Uc süt QR'1 
(.'OCUk1'l.ı ve R annıara ıı:ıeak ~ 
vemıdc lıeln hnzırtıklııra tıasbmıo o)du• 
Qııııu mooınwı~ue hab'.!r aldık 

Ha.yıncVCI' ~lanmııın Kunını• 

ııtist-erecctclerl Yardımlıı.rln bu ndroin c<>
ll'ahılncn~ m~ oldul!und:ı.n bil 
rruıksatln vaki olacak nn:k t v~ nY • 

ntyat bdııtıı.rını Kurum Grnel Mcrl<et:I 
&lilaanln 1<anul1Y11cllkbr. 

Kadıköy' de de bir 

aşevi aç ı lacak 

t !l"'Vl?lnnıı da söylrmedfklert ne ma
h'\m 9 . Pa.rıı vosıtasiYI<' hın' S? yapı· 
lahrllr. SülpYl'Tlntı bnna Fahri nin ne· 
rede- oldu~unu smı.ıvor. ~ onu sıze 

'ldlrm tim. F.mnlvl.'tc sorulursıı o
JMl'eı6t oıiıd\llU ~r. İlk tntı-

Bu, rereyan eden tahldkatın de -
filşmt:!Z bl.T nml~!dir. Bu itibarin 
kendilerine isnat oluno.n filUer:l işle
dikleri 20 mayıs tarihli celsede ser
deyll'dUHmlz iddiada tafsil olunan de
llller)e saıblt derecede buluntuı Pnv
lof ile Karnllof'un hardkctlerln<ı te
vafuk eden Tlll'k Cc-za. K. nun 62 ln
ci maddcsl na:zara alınıtTak 64 üncü 
maddes nln Odncl fık?'uı dell.letıyle 
450 ln.cl maddesinin s!ört numaralı 
bC'ndlne ve Abdurrahman Sayman ne 
Süleyman Safol'un dn aynı K . ınun 
62 ve 65 1ncl maddeleri dııW«b'J.e 

Bundan başka bayram ve res~t ~tıl 
~nltt~ gelen ejY!llRnn sııhıplenne 
teslimini ıemin için isı.-ıS}'nn ve ambar -
!arda icabeden tertibat da alınmış bulun· 

aıakcadu. (a.a.) 

gönıliıyor. 

11t &ffaiar, ~ ,...ında, ~ 

.. dktMc ya.zıh kl1 : 
''&c>anya'yı td<rar IMlı• 

Kff»al Zeki G6r>co"-9M .__ .-. ........_ 

İııtanbul, 9 (Telefonla) - Btı
gün vllf!yette İstanbul mebusu S•

1
; 

det.tin Uraz'ın da bulunduğu b 
toplantıda muhtaç okul taltbcSinC 
sıcak yemek vermek carelerı ar* 
tırıldı. Bu Aııevlerinin umumi (lı.J• 
nımu görüıılfülü Ay bnşı ... da Knı'1• 
klSy'Unde de bir ~ı açı~ 
karar veri ldi. 

p 
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&eneral franko' ya tire 

panya gerekirse 
.. .. . . 

ananevı reıımııı 

Yeniden kura<ak 
iheralizm öldü. · Kapita -
ltn can çekişiyor. Mark -

t fikirler de tutunamadı 

Alman iktisat 

müsteşarana göre 

İngiliz-Amerikan 
aropagandasında 

lezaflar var 

lngiltere'nin Ankara 
8üyük El~isi Londra' da 

' -.'.>-

TELGRAF. TELEFON -RADYÖ HABERLERi ı ı MOSKOVA'YI GORE 
1

1

1 
BERLİH 'E GÖRE 

1 

Elageyla'da Afrika'da 
I 

M rl. Rom mel e karşı mevzii moh;yette 

ingiliı taarruzu baıı ~arpaımalar 

ballamak üıere cereyan ediyor 
Tunus' ta durum daha Tunus' ta Mihverciler 

;y; bir şekil ahyor 
Londra. 9 a.a - Gazete-terin ask~ 

rl YR&rlan Elllgeyi 'dl\ Ma~l 
Rommel hatlarına karşı lng!Jlz tııar
ruzunun bas amak üz ~ olduğunu 
b ldlrlyorlnr. Hat.tA D y Mail gnze
tcsınc gore taarruz belki de ba11la • 
mısttr. Bu gaz!"te, L byn'dnkf hnrp 
muhırb rlertnln t limdlnnndn Mont
ı;umery ukerlennin rop ve tanklan 
ta:ırnız için hazır tutm!lk llzere yap
tıklnırı gayret "" hahsettlklt>rfnl ~ 
ded yor. Gazete, ır<'ncrıı1 Montgonıe
ry'n.ln dlln basına yaptıp demeçten. 
ı:eneralın yeni bir taıblye- t!!ttUbe e
df:'Ct'ğf m ınasını çıkannaktadır. 

Dnlly Eıcpr de &unu yazıyor: 
"Rommel'ln r~·k11hlde kuvı.eUl o

lan müdafaa mevz IC'rlnc ct'Pbeden 
hücum zarureti qırdır. Ve Montgo • 
m"ry'nln kullıınııcağı t'l'I fyl pl!n, bel· 
ki de El lem~'de ya.ptılt rfbl şid
detli bir ~ ate'Sl ile başlamak o
laeıı.ktır." 

K ahire resmi tebliği 
Kahire, 9 a.a. - Ortaı;ark lctilği: 
Dün devrlyelt>rl.mlz ileri böl,ieler • 

de fo.al!yet ı;östcrmışlerd r. Mıırble 
Arch adı verilen hnva meydanı dün 
av-bomba uçnklanmız tarafından tek 
nır bombalruımrş ve burada dOşman 
av·eılarıyfP. )apr a:n sav ta 7 Messe~ 
sctımıtt dUşUıiil rek blrçoklan da ha· 
sara u!ratılnt1$lır. Bir Junker 88 de 
Su-enal.k'a kıyısı açı.1clnrında d11$Urül
mllşt.iir. 'l llkklınunda blr Me98l'rsch· 
rn.'tt 109 un daha düşllrüldiH!;Q &ı.mdl 
tesb t ed 1m1Şt.I r. 

7 /8 1 kldinun gcc('S!, a •ır bomba 
uçnklanmız Mısunı.ta'yn ve Homs Yft• 
kıntndaıft! hava me-ydanl:\nna hllcum 
('(.ıtı ttdir. Aynı gece. B~'deki 
d nlz u~ı üssfi ve doklrır da bomba
anml$, b r dest~rle blr benzin de
posuna "&" biiyiik biMlara •uhctlı:r kay • 
'1Nlllm.ıştlr. Tunus-C.abes dt>mlcyolu 
da başartyle bombalanmıstır. 

DOo I..ampedusa adası nçı:klaruıda 
uzak mesare avcılnnmız dilşmamn Uç 
ta.$ıt uçağını ve b r himaye avcısını 
dil~UrmiJşlerdlr. :Raşka dll$?1Mln uçak· 
lan da hasara ukratılmı.ıır. 

Yukarda bHdlrllf'll han'!ld•ttan iki 
uca~ıml7. üslerine dömnernl9tlr. 

Şimal Afrika resmi tebliği 
Raba4 9 a.a. - F&11 raıd)'QSU Şimal 

Afrlka mUUefikler umumi knrargA· 
hının aşnğıdald leb' I:ı.nl ne rct.ınl$ • 
Ur: 

Teburba çevresfn<}t!ld mOttefik 
karfll hücumu ne«ılcellnde ~ kol
lan de'Vamlı surette müttefik toı>cu· 
sunun fl!'Y'kıtlAde fkldetll Melt kal'Şl· 
sında bulunrnalktadır. Hava t•Bte
rlmts mGtteftk Jnıvv!"tlere ıdtttkce 
daha tesirli yardımda bulunnıı*ta. 
ıımerikmı pilot.l11n harokAtı en kuv
vedl tekil~ &!Me1demektediT. 

Mütt~fik kumandanlı{tl. knnl w 
Jınva kuvvetleri yığmalta devıtm edf· 
yor ve lngiliz·nmerikan hnva kuvvet
lertrıtn fıtaiiyl'tJ artıyor. Tunus ve Bi· 
zerte tcl<rar bombalanmı.ıır. 

Durum iyi bir şekil ahyor 
Loııdra. 9 a.a. - ŞlmaJ Afrika u

mumi karargA.h.ındoo b ldırilclığine 
göre Tunus'ta durum stmdl daha iyi 
blr sekil almaktadır. 

Alınan tamamlayıcı rtll)Orlar 6 ffl<· 
kAnundoJcı hareldltta 20 dtlşmarı tan
kının tahribedlldlflnf K6stermektedlr. 
San &{l.nlerdekl hava harekAtı C'Slla· 
sında, Qc düşman ~ının daha dQ· 
&(lrüldül:Q ve lk1 müttPfik ~ğımn 
daha kaybedildi~ anlaeılm..-ır. MQt
tefiık ucaklarından birinin pilotu sq
dır. 

Slmal Afrika mllttefik1cr umumi 
karargllhından n~redlll'n lldncl tf!b
ll{tde, cephooln ller:! keslrnlerlndeld 
faaliyetin devriye haro'l\l\tma mQnhn· 
11rr kaldııtıı11 b ldlrmt"ktcdlr. 

Kara ve hava kuvvetleri 
artıyor 

Londra. 9 ıı..a. Reuter ajllJlQIUil 
Sımal Afrika'dakl hususi muhabiri 
)azıyor: 

MCltteflk kara ve hava kuvvetleri 
artmakatdır. Av ve bomba uı;atı sa
yısının artmııısı dOşman zırhlı kuırvet
lerı tnrafındıuı yapılan fiddetll hü • 
cumlann dun.lurulrnMUıa Yan.lım et· 
rnektedır. 

Müttefik karşı taarruzları 
Loftdra. 9 a.a - NeY>ori< radyoaı • 

nun buırün liA'leden sonm hlkllnı A'lrıe ırô
re Tunue'tak1 mUtt.Pt'lk motor ve Pb'n· 
de blrltklerl Tn.burba cevn.wtnde •ı 
kA!'ll t&AM'U2ı1a bulunan~ ardır MUt • 
tetikler rıar tce Uerkımb'e muntrll.k ol· 
muelardlr. 

Harp esirlerine yapılan 
muamele hakk111da İngiliz 

harbiye naırrınrn sözleri 

yeni arazi kazandılar 
Berfin, 9 a.a. - Bugimkii alnwı re$• 

aü tf'bliiine ı:öce, Süm.l Afrika cephe • 
siade dünkü a~rri faali} et mcvzü çıı.r • 
pışmalar.ı inhi•ıır eunişdr. Biap:d'nin 
$İmal baımnda büyuk hi.t i ııailiz fi!ehi 
ağır has:ınl uğmtılmışıır. 

Alman avcıfan .( i~iliz •• uçafını 
duştlrmüşlerdir. A• uçaklanrnızdan hiri 
kl)'I ptır. 

Sinııl Afrika'd.aki diqawı kırnetle • 
rinır yi)'Kek v&- mabenae A'IJ(wrn (!ftll.i • 
!ere kar~ı yapılan hareldl bi.lhMu ııw • 
vaffakıyetli olmuşnır. U.ıınlu vapur • 
far ara~ındıı 18.713 ronilitoluk '"C.tta • 
mic' .. vapuru da vardır. Bu vapur Şiaıal 
Afrika'\ıa a ker raşımıya tahd• edilmiş • 
ti. Torpil isabet eder etmez •ıapur baı · 
ınıya b~ı ıır Haı.-a rırımalı •e de . 
niz dalplı ol.duğu için iıısan kaybının 
yüksek bir sa)ı)ı bulma'.\! ıınıbtemeldir. 
Aynı kalil~ dahil ve harp malT.~sİ 
yUldü bqb. üç düımıın vapwıı da batı
rılmıştır. 

l talyan resmi tebliği 
Roo:ıa. 9 a.a. - hııl~an umumi karar

gahının ıeblil:i: l\ırena)~a'da düınan 
m~"?ileri mih•et' topçu~u tarafından dl). 
vülmüşnir. Hava muharebelerinde al • 
aıaa avc ı ları 4 düıonan açaiı d~rnı~· 
!erdir. 

Tunus'ta havanın fenAhlı karadaki 
Ye havadaki hareketlete engel olmuştur. 

Tunus'ta mihver kıtaları 
yeni arazi kazanılar 

Berlln, 9 a.a. - Tunı.ıs'Ua mlhwr 
kıtırlan Teburba yakmlannda ine! • 
1 z - amerikan kuvvetlerine kar$l mu
ı.-aUakJ;yetle muha~ devam edi
yorlar. Anglo-Saiison kıtalan bu mll· 
hlın Yol vedemlryolu ka'VU6Aiının ~ 
nup batısında'kl telX'1eT ~rinde ha· 
zırlan~ olan mell'Zilerl ele &e<:lrmek 
için savnşma11.tadır. Alman kıtalnn 
ııcnlş h r k~atma. hareketi ile bir 
ingillz-amerikım mUfnotııeılinln ml\da· 
f::ıa hıııttını gerl atmıı;tır. Bu düşman 
krtalan mutiıtre'be sımMma Y"tl lre· 
tirilmiş taze kuvvelıerdeıı mürektcetı
Ur. Kendilerini teohdıt eden t~eyl 
gören Anglo-&ı.kııon kıtalan birçok 
tanklarla irtlb.'lt temin etme!~ 
rağmen acele celdle:reıc müıVtt kuv
vctıertne :ıı·eni arml tft'ke-t.mlalerdır 
Düemmı külli)'etli m!ktarda malzeme 
ve mGhtmınat ~. Alınan 
Stuka tetktllerl yürUyo. halinde bu
lunan düeman kollarlYle motorlu ta· 
şıt kafilelerlne ve tanklara tecirll hü· 
cumlnrda bulunmnk suretiyle kıtala· 
nnuzın ileri haroketlnl dcste!klemts· 
lerdir. 10 tankla bi~k motorlu va· 
sıtalar bom.balanmıs vcmaklnell ttı • 
fek at('Şfnc tutulmuştur. 

lngillz - amerikan teŞklllerlnitı ta
ktbettlği yol tam isabetlerle bombar
dıman edilmiş ve tahrlbedılen kam· 
yonlann ve taınklımn enkazı ne 83• 
atlcrce kapalı kalmıştır. 

Alışkanlık 

ve k ölelik 

Sully Prudhomme'un "alıtkanhk .. 
adlı bir tiirini geçen gün töadufc:n 
)eoiden okudum. Alıtkanlıjı oe ka· 
dar <l11 gÜ7d ı:ırif eımiş: 

"Alı,kanlılc bir )"abanndır ki, di· 
)'Or, muhııkcmemi7in bile G tüne çık
manın yolunu bulur ve ibti)ar bir 
himıetçi kaclın gibi, l'\'İmize )erle~İ· 
verir. Ağıı ıkıdır, kendi halinde ve 
sadıktır; evin köte bu<'lliyle &deıa 
Jen1i henlidir: kimw oounla ınet(CUI 
olrnaı, çünkü onun lıendı9İoe mahsus. 
gozl&- görülmez ihtimamlan, itinalan 
vardır: insanın seçenii yolu hilir ve 
ayaklarını o sevlcedtt i nsan frideaji 
ytti ona ııöylemne bile, o bunu anlar 
ve yavasça; "Buradan!" di)ettk yol 
g(j~rrir ... 

•.. Fakat onun ~'Undunıltına gi. 
ren ihıi>·ııı~mn vay halillf'I Çiir'cü, 
"alııkınlık" denen. bu )TknHak •dım· 
lı ihtirır kadın, •&-~tliği daha genç 
yaıta iken U) ku)ıı daldırır. 

Alışkanlıiın kıranlık kılV\•ctine 
faıitında olnıııdan hoyıın ejmlerin 
)•füleri J:erçİ in~an > ü1üdür ama hun· 
lar, harekt>tlrrinden yana, hirer "en'll" 
dan faıit51zdırlar." 

Alışkanlıklarrndsn 

vazgeçemiyenler -
Londra. 9 a.a. - ttalyan hl\rp eslr

lerıne fena muam<"le ed ldifu hakkın· 
da Mu olınl'nln son nutkundl\kl lddla
ıannı, ltalyan hOkOmct n n şlkAyet
rrl taklbetnıemlştlr. 

Birı;oklarımızda, alıskanlıkları • 
m11dan bir turlü vazgrçemedijimiı 
için, Sully Prudhomme'un tarifine ne 
kadar U) gı.ın düıen bir hal var? 

Me~il geçenlerde bir )erde konu
U)orlardı; birid: Hartı ye na7.ln M. Pr12ıt. diln A • 

Hım Kıımaınsında dl'mlştlr ki: 
ltalyan harp <'Slrlerlnln ve hami 

de-.·ll't vasıtulyle ltalyan hOkUmet.1· 
nln hUtlln şlkllvC'tlc-rl. verile-o tafsl· 
lfıt knrı ~örtıldilğfı 7'.amnn her defo· 
sında tnm bir tahkLkata tabi tutul -
makta ve bu şlkAyetlı-re dalma tam 
bir <'t!VBP verflm,.lrte<tir. TafsllM 
mevf'ııt bulunmRdııtırı<lan Musollnl-
nin son nutkundaki iddialar hakkın· 
da tahkt'kat yapılması kabil olmamış
tır İtalyan hllkUmııotl tarnfından ve-
llmltı bir ştkAyt't de alınmamıttır 

Bu iddialan.la Pl"OP&Randadan bqka 
bir teY varsa bu. herhalde cok ıatı· 
IRCl\k bir $eY OIN'&ktır. Hal'() ('Slrll'· 
rine YaPtıtmn:r. muımıı-le, C~~ 
mu'kavl'lename.lne tam olarak riayet 
e9Mlll& ~. 

- Ren alışkınım, dedi. Tat çatla· 
~• •ahahları önce bol ~kerli hir kah· 
ve. !Onra da Ü( tekerle bir finnın 
ko)'u çay içwim. 

Bir başkuı cevap verdi: 

- Benim kahveden, çaydan ı·ıına 
1orum )'ok. Fakar ('Oluk çocuk haftıula 
hir gün ekmcje perhiz ediyoruz. Son
ra da un alıp muhalckak börek yııpt • 

\Oruz. Çünkü hamur işluine bayılı· 
rım. 

Bir üç\inru ü de atıldı: 

- Ben de öyleyim aftla, b&'nim zo
rum makarnadan. •• C:oculduiuındaabe
ri alıpıpm: mübudtin boi ln,...lt, 
l OiunJw11119 ~ Bir ~ 

M. Hull'un 
Amiral Darlan'ın 
durumu hakkında 

demeci 
Ncı."J"orit. 9 a.a. - V841n&'torn dan 
N~ Timf'ıı sazetetııne ırclerı bir' tel· 
ırrara &Öre. ı ı arictye Nazın Hull dün 
General de Gaullc'Un mUm lt'rinc 
7apt$ beyt!ınfttta 8lrleşlk Amertkıı 'nın 

ha.rı>teo tl<MU'a Am'1'nl Darlan'ın Fran -
a')ıa bu me.mlekellrı ı.t.emtti tt bir re • 
;t1ımt zorla kabul ettlrm8Jrıe mQıııu\de 

cttıı~~1 btkKmı ttr. 
Oıılma aynı l.<i~fll ırore. Mr. HuJJ. 

Darlan'bı. )'llPılan anln.$marun mCltt.tortk· 
tere lk1 ay ka:ıandırı.lıQını V<' m aa 18 
bG1 IMJkerln ~tım kurtarctıtını ua~e 
etmiStk. 

Bu ıeı~. HulU'ln wnlan l!Ö)1C • 

dJA1 utı ve edntyor : 
- Dıaıian, Şimal Atlılka'dıt ~ mll

)'11111 trauı.zla btliUll Frama •ya Fnuı • 
ea'nm ıstcme.1\tı bir reJ~ )'ilk~ • 
l'lM!'Z 

M'r. HuD bütQrı frarısl2! sef)eiinl mth• 

vere k11rsı btrk!$m ""' tıttrnntttır. 
N'C!\')'Qfit Herald Trtbune, M D r • 

&an'm Atrl1aı'da butunduturıu tf!nktde

dl:yor ve bumın b&şkn y~loro ohtutu 
kadar Amert\ta'da da büyük t ürQ 
m~ <*lıutu ha'IClnnda Am n mm· 
taat erinin ttmkı ımeırt aemecettnl 
)'UQ'OI". 

Allllllllar JOl.000 
lonlK gemi bahrddar 

Bert1ın, 9 a.a. - Aınvut derı12ıtUılan 

bOtiin oor\taıerde tnıtıııa - Amerikan mu
nekaattma bl'Sl )'11.pbkhtn rnCctllleffde 
)~idea ııerlak mu\iaffakı)'e(.~ knxan • 
m ıtlal'drr. Filhakika cten!zftlt ı in nm 12 

9CJl1 ır<!n1erde ~n l06.000 ton ı to

tut.anııdB clOwman ırem1ııt bııtınn .. lnr • 
dır. Bunlan:n k1tlde Aıncrllkan as1rort 
tul)'Ul vaı>Urlar dil butumıyıol'm.ı 

Lodra, 9 a.a. - Londra'da buglln 
sU) lendi gine gore almıııı tclıliğincle 
batırıldıgı blld rllen ınUlterik eıniler 
hakkındaki bu iddia· un hiçbır kı) mctt 
>·oktur. Mesel& bu gemilerin haıııcl 
tarihlerde batırıluıış oldupı bildirıl
rneımeıctecllr. 

lngiliz hükumeti 

lsveçe tarziye verdi 
St.okholm, 9 a.a. - tsveç Harldye 

Nazırlığınm İsveç ajansı tarafından 
neP,iredilen blr tctıllğtne ~re. l.nglllz 
:tıllkll.m.etl. 17 /18 90ntetrln geceıd ın
&fttz uçaklıtnnın t.~ ara:r. si Qzerltı· 
de ucmalan dolayısl;ı.1e ı~·tn Lon
dra neminde yaptılı t~Oslf'!'e 
~ti 00\'&lltB, fena görilş fll!l"lltm 
y(lrllnden lngillz U('llldannm lsvee Q. 
zerinde ucmue o1ııibfl~]erlnl kabul 
etmektedir. :tngtlbı hWcihnetJ, bu hu· 
s~a en derin teee&Orlerinl bildir • 
meltte ve lngtllz hıwa kuvvetlerinin, 
lıw~ arazfsl Mvannda vukua aele
rek hıtrC'klta lştirn'klC"rinde bu nraz.I 
llzerlnden uçmamak için sıikı ı>mlrler 
almış olduğu hü1<1nda evv~lce ls· 
vl!!Ç'e verilmiş bulunaın tf'mlntttı yc
nllecn8tf'dlr. 

Yeni bulmacamız 
SOLDAN SACA: 1) K())'Ull ve lce\:I &)'il• 

11. HVU. 2) tlAçlar. 8) AlmBll)'a da b 
ha\'za, blrdcnbl.re, bil' lllh 4) Uk ~· 
ıram!M!r, )'(lrilYentf 5) Mlktftmft. ır<ınün 
fltardııtı yer, tft'lfl karırarun bcltıımuı . 
6) Mükemmel. 7) Keokulu IM>k'to. R) 

Percm. 9> A~ ld. cotraf)'nda bb' tA • 
bir. ıoı Hllffıtl madent ip (Qç kelime). 

ll) Bir renk, ters1 körırk. 
YUKARIDAN AŞAôJ: 1> U~ktan atla • 
mak ~1n Alet, btr nev1 buton 2> Ev'11 
ta1a*natmdan. bir uzvumıu. 8) Kuru 
yem\&, baıtısıamn 4> Sonuna et> UAve
ıılyle tath oımıyıın, bir l!lllAh. btr nota. 
5) Tf'l'B1 cok detll. okur. 6) Er1cek el • 
blııe6kwıtn b\r parçuı, bh' nota 7) Sıfa.t 

ectatı, ~llM! kdkUlu b1r ottan Jronmut 
8> K&baea evP.t, 1k1 -ız harf Ya.ro'llfl!l, 

htr oota, 9> Terw1 damla bir tuıyvan. 
JO) tnre bir ı>J lıs1. mıuı. ll) Bir kut, 

btr ~ lsml 

Evvelki günkü bulmacanın 
h~11Pdilmiş şekli 

SOLDAN SAÖA: 1) At. ıuıptrtn 2) tı. 
tndc. 8) Altay, na. 4) YM. Ankam M 
Neron. fil Lake, nev1. 7) Çorba. 8> Pa· 
n.ııma, ML. 9) Ok. ladf!a. 10) Nılll (nim), 
ip. 11) SPlAnl:k. et. 

Solomon ada ları 

bölgesinde 

]aponlar1n gemi 
kayıbı 135 i buldu 

626 tane de uçak 
tahribolundu 

Va5ingıon, 9 a.a. - Amerikan lhh • 
ri}e Nıızırlıjının teblifi: Cenup Puifik· 
re S ilkklnun tebliğine qağıdaki neti • 
ederi ilhe etmek ~erdmr : 

3 ilkkununda Guadalkanal'dan kal • 
kan bomba ~e torpil uçııklarınıız <ıua· 
dalkınal'ın ıso nıil ıinıal<ıausında ada· 
ya giden '"C 10 kadar kru,azor ve torpi· 
do muhn'binden murekkep olan di.ışnııı.n 
kuvvcılerınc taarruz ctmişlcrd'r. Duşman 
bu taarruzda ıu kayıplara ul:rıtnıışur: 

Birer tonluk iki bomba bir kruvazö.. 
re, "iOO kiloluk bir bomba ikincı kruva • 
7Ön-, ild torpil bir kru•ıızore H')a bir 
torpido muhribine "c iki ıorf'İI de hi r 
kruVRztir vc)'a bir torpido muh•ıbınc 
muhtemel olarak isabet eıml ılr. DiAer 
üç gc.'ITIİ İ'ie muharebe "aha~ı çcvn· inde 
alevler içinde J'ant}ordu. 

nu hareketlerde bir bomh:ı, bir tor· 
J>il ve bir av uça~ı ka)ilcııik. 

Gemi ve uçak kayıplan 
Vaşington, 9 a.a. - Anıerıknn ilah • 

rİ)e Nuırlı~nın bug{lnku rd>lıı,:inde ba
tırıldıJ:ı VC)'a hasara uğraııldı •ı bildirı· 

len ıapon f!emllcri de hc~ahcdilirsc şim· 
diye lcndar Salomon ıı<l.ıları çeueçlnde 
japonl•rın ka}-hı t ~5 ı;cmiri hulmu tur, 
~l\ylc ki: '2 ıremi muh:ıkkak, 4 gemi 
muhtemd olarak baurılrnıJ, 79 .gemi de 
hasara utı"arılmıştır. 

Bundan baJka aynı çevrede hiç de • 
ğihe 626 japon u(2lh tahn'hcdilmiııir. 

12 Fransız Generah 
tevkif edilmiı 

Moskova, 9 a.a. T aJansııuıı 
fran.sız hududwıda:n aldığı haberlere 
göre, ~ fransız ı;enera 1 Frnnsa'da 
Gt:>SU po tnrafından te~ klf ed lm ştır. 
Bunlardan bir tanes.ı gcncr 1 Frl!re· 
d r. C neral Frhre, 1939 ngu tosunda 
Churoh ll'in Magfnot hattını %!) are -
tinde StraSbura vaUsi idi ve sonradan 
14 tın.en bölge komutanlığına aeUrll· 
nıi.U. 

MeJhur Fin kompozitörü 
Sibelius 77 yasında 

Hı>~nkf. 9 a.a. - Meşhur Fin koo;'
POZ!törll Slbelius, bugiln 77 inci yıl
dönilmQnll 1cutlarnaktadlr. Ostadın 
Slhhatl mükemmeld r ve'kendlai, Hel· 
sinkl'nm 20 kllomt!trc .slmallnde kar
la örUllil Jaan•inpn'dı~d ormanda in· 
z~va ~lnd çalışmaktadır. Slbellu.s. 
çal1Ş1rken musik inden btdlsedılme • 
sini scvmC"Z. Bunun çin ne gibi bir 
m ki pn~nsı Q7.crlndı> uğraştığı 
mtılOm def,'ldlr. Ftiknt dokuzuncu 
senfonlı. nL b tirmek ilzerc oldutu aa
ntlmaiktadır. 

iirn yok. Çünkü ne bulursam )erim, 
heni asıl Uıen. Avrupıa malı kwnaı, 
lcravaı, eldıveıı falan bulamamakta ..• 
Bulsam hile fi)'Rtla.r }-anına varılır gi. 
bi değil. Halbuki aksi 1ııhi alı$11lışım 
da ... Başkalarını bir turlu kullaoamı
)'Orum ... 

Ondan sonra da he~i birden, koro 
hatlndc, hir müddet ıhla) ıp ofladılar 
ve barış günlerini haucıle andılar. 

*** SuJI)· Pnıdhomme bu ıiirini )az· 
<lığı zaman, bir gün ~clıp de )urdu· 
nun düşman ifgaline uğrıraaığını, 
yunıı~larının en "lüzumlu" alı kın • 
lıkJarını dahi lıldi~lerin 20ri)le hı· 
rakmak mttburi)etinde kalaaklarını 
hf'r halde tahmin emıi~ordu. Ht'l> le ol· 
duğu halde heıitesc alı~kanlılın ho • 
yunduruğuna girmeınqi tav İ)e ecmiş· 
d. 

Fakat hıırbin d.irdünrii Jılı İ\indc, 
bı~kııları >-İ~coek \e Jri>ecck bulamaz· 
ken, hail çayının şekerinden, }'Ofunlu 
mııkamasından, A\ rupa malı kumaş, 

kravat 'e gıimlclı:teıı vazgeçemiyenleri
nıiz •-ar. 

Onlara Sıılly Pnı&oınme'un tavsi· 
> e ini tekrarlıyalım : 

- Kendinizi bu dar devrede alış· 
kınlıfın boyunduruiundan kurtarın 
ve insan yüzlü bi~r "eş)'a" olmaktan 
•"azgeçin! 

Kundurasız 

kahraman 

Amerika'da Yeni Orlean'da küçüle 
b ir kız. kör bir lıU)"U}"a dutm~. Ku)'U· 
nun ağzı pek dar olduğu İ('İn, çok za. 
yıl bir etltek çoculı: bularak bir iple 
sallandırmıı!ar. Çoculc kıznıjızı bul· 
mut fakat ku~ dar olduğu için kuca
lını alarak yukarıya çıkaramamı,. 

YUKARIDAN AŞAÔJ: ll Artı •• latK"ı!' 2) 
A)'IUI., ak 8) ttmek, ne. 4) Alt, re, nl<ıl 
5) IA. 6) Plano CRlan. 7) tn 8) Renk, 
NR, IUk. 9) be (lktl, cbmeı> (pemtxoj 
JO) Ar, valıl. ll) Al!llbl, l't. _ 

Bunun üzerine iri •>"aklarına haiC· 
lımıı ve lımdiıini tepe,i a,.iı )'Ukarı 
çektimılJ: kızı dı kucafına alına> ı il 
ellerinden tutarak kurtarmış. 

ikisi de ku)'Udan çıkınca, (Orala 
muklfar olanılt ne istediğini sormuş
lar: 

- Rir çift kundura Yerlrıeniz eok 
•evinirim .•• demiı. 

~ıirir eı>C)'tt! almıııım ama, timdi 
bitmek üzere .. Ne ) .. pecajım bilmem' 

Sonra hepsi birden susur, kötede 
oturao b irisine "sen niye konuşmu • 
)'Ol'IUllr der sibi baktılar, ö : 

- Beniaı dtrdim bülbUciln bqb._ 
deci. Boimmdu ,... ıakaou ı;elıılıl-

Mcsur adımın gömle~ olmadıJını, 
('O<'llklııfıımuıdanberi dinledıiimiz bir 
hilıl)'t'den ölrenmi•tik. iyi kalbli inu· 
nın da pmburu oım.dılını, bu hldise 
bi&e ıötewnil olu)ıor. 

SA. - TIR. 

Stalingrat' ta ve 

merkez cephesinde 

taarruz 
savaşları 

devam 
ediyor 

Veliikiluki'de yeniden 
bazı yerler zaptedildi 

MOii3\oVfl, il n.a. 
t<'l> iti : 

C0<ıc kıtıılıınmız staıtnırmt cevre • 
atnd•• ve meıi<cz ~artnde taıuTU:ı: ııa· 

vatlanmı devam f'lmltlerdtr. 

M\Aikova, 9 u..a Bu ı;.abıı.lı ne:ıN • 

dilen ••.N~et tcblJ ine ektir : 
Swt;ıu:l'll.l \.'\lH~e. kıUlla.ı ıııı.u ııt~ 

dUl.!LolôU )'1Jiffi~ır. Fıı.br r 014· 
nu.llıslndo: top Hı havan toplanınu lU 
tal\klmll nokta. a lunan topu trı4.'li ı H 

6 nüı.ralyUZ )"U"UI tahrSbetın1$lcn1.lr. 

B 11klcrim!Zdt'n biri bir 8'eoe &aVNUI • 
ı1a 100 Jwl,a.r alman lildümıilltür 
s~ m cc11P batw.nda birlik· 

l.cı1mlZ Don'un sol kı;-ıı;ında ıaaı ho.rc
kAtUı bulurunuşlcu'dır. Birl.Jklcrlmlzdeıı 

bırt düşın.= hücum ederek 300 suba,} 
ve er üldUnnüştUr. Bneka btr kesimde 
düşmanın .karın hücumu kcnd..Btne 6 
tanı< ve 100 ruıkcı-e ma!olanık püskUr • 
UilmtiştUr. 

staUnarıı\I ın cenup batısında blT ııov· 
)et btrl aı almanlan ta.hJdmli b rnev· 
zklcn çıkBra.nı.k 200 dU$lTian öldUnnUs· 
tür 8 tank, uıccr )illdll 17 kıı.myoın, 

5 top ve 12 mıt.rab'ÖZ tahr'.Aıedllm Ur 
Düşman p~ade ~e toplan b )-nn hU • 
eurnu )IU>ml$Sa da topçumu.zun milda • 
balca\) le plllılcürUllmU.. 5 ta.cic, 15 ton 
\ e b ~ böl k al!ker kll)'b<-uniştJr 

Merkez ~'Ph~lnde taa.ıTuz tra\'4'1An 

dc-> m cdlYol" n.ı v in b:ıt ındn a'tmnn· 
llftr rn,üt.en .karwı hUeum yapmiflnr -
dır Bu hü<."umlnnn ht>ı>SI pU~ürtUI • 
mU.tür Sııvaılnrdn 400 almnn öldUrUI· 
mUt, 5 top, 8 m ttnl)'ö:ı:, 6 hm an tos>u 
tahrlbcdl lmlştir Teşklll<.'rlml.Zdcn biri • 
nın ucaksa\nr to~lan lk g{lnde 15 
amum uça aı '104Q.mıtlş}(.'nttr. 

Novoır'OllJ9k t'(M'Cltndt>, bahttııc top • 
cuıan btr ıtüşnan i>öliltun<l )'Oketmlt 

, ~ 2 düsmen bataf)ııı;mı i\IStumlU$tur 
ucaıcıa~ cıu.manm ıuaıı altında bu· 
lıuuın llmıtna a1..-ın yaparak bir moto • 
tıot batırmıı, 8 a.ndalı da ba8ara ut • 
ratrnı.la.rdlr. 

Merkez cephesinde şiddetli 
sava§lar 

Stdtholm, 9 a.a. - Scmıet ka)'Dllı1dıa· 
nııdan abn6n mnlQımata göre, llmd2 
m~ ~etdnde bılr alman dtwtriı 
oolttAmUıl %ll.PU lcln ılddcW Rı\-ael&r 

>UPılrıı8kUı.dlr. Ml!Mhttk'm tlkrlncc, 
bu ;ı;er RJev • \'!azma dmı.in'Olu Uz.e • 
rlnıWd SUçevka 1Chı1dlr. SOV)~t bir • 
liiklerJnlıı Wc ha.t'tDJd 8lJ>cr)Cft sit'dUC • 
l«4 ve Pmd1 bu Qıerlerdıe .ıMetl1 • -
\'Ular )'aptlchtı ~-

Gene Mo&to\a'da.n blldırtlt:llttne göl'\' 
26 ncı &OV>'Cl tan1c ~-ı tende edilerek 
bırtrıci muhatız ıank ordu.su olrn~r 
Bu btrl fro Genetul Rodln kumanda et· 
melct.OO!r. Bundan buka 180 uncu JJI· 
)'adP aJa.Yı cı.a 83 t1ncU mutıa.tız tUmerıl 

oamueıcur. a llncO tank tutaym.ın acıı ıı 
tncı muhatız tutaYJna ~lst1rdlm19Ur. 

V eliiki .. Luki'de yeni 
yerler zaptedildi 

1 
Moıılrova, 9 a a. - ~ mc'b'(l9U, 

mcı1ccz ooı>hesmddcl 80V)'et talUTUZUllUTI 
ıle\'lUll et.Ultlıni bUd.lrl)'Qr Almanlar bu 
eephed.ı .aV)'et taarruzunu durdunnak 
ıctn bir \'Ole >"."lll kıtalar ıronctıerb'Ol'lar 

Abnnnlann 7 tlkk&nundıa )"!ll)tıklan mU· 
t\'llddıt karı.ı hücum lcmdllerJne 400 
dlUYe malolmuetur. 

Almanlann çdd hi<L"fl topra~ renlrl:'I 
gibi >arııftı.'ldan \•e olt>lacele >e d1t.'S· 

tek noktalan kurduklennı kay<h."llm bu 
bahk1 Kruna>'R z.._ıa aatet.Ht \' 1· 

ld Lukt ı:evt'Nlnde ııovyet lntalannın 

m<ıteadd\t yem yerler zaptetd11dertnt 

b ldtmıektedlı'. ., •..............................• ~ 

l KÜ(ÜI DIJ HABERLER j 
~ •••••••••••••••••••••••••••••••• f' 

Ncvyoıic 9 an - Mtııml knl\ zörO, 
B rleşik Devletlcrtn hıı.rbe g\rlGlnln bl • 
rtncı > ıldönilm(l oıan 111111 ıunu denize 
lnd r1 !ım1$Ur. 

Londııı, 9 a.a. - Umumbe.t l'lbarb'l<' 
lni1JIZ b ını, ııskeı )atını ı e 1nd 

ren kantın ıtıy hns n k "" eh il ı:o
ıilnmclth•ltr. B lUn ııaz dCT HH3 ) 1 

hn n onııı ınevC'Udu b8klmmdıın nn k 
bk' )'il olorn~ ru w bU ı yUıa 1 h: !il • 
l'f!tl1 hareket ed lnül olunacatını ka.) • 

dc.'dt)-orlar 

Londm, 9 a.a. - İngiliz rlraat 
konııeylnln toıılantwnda bir nutuk 
ao>l :ı.en ziraat nazın l\l. Hudson, ö
nümUzdekı huatlan eo...,el lngilterede 
llA\•e olarak 500 bin hektar araz.! sil· 
rUlmeslnl h.'ternlştlr. , 

Va1 ~on, 9 a.a. Küba Cumlıur· 
ı-els M. Bat.ısta dlln Vll' :ngton'a g('l· 
mlş ve ha\'a meydanında R<'ls Ruz
velt ne bl~k slyaısl ve askeri şahsi· 
yetleT tanı.tından karşılanmıştır. 

Londnı. 9 a.a - tnıı ıtM'C'cle Po • 
Jonya hava kU\ veUcrtntn tcnstklndcn • 
beri 117 polonlı ı tayynrcd h vneıhk 
rnadalşnsı almUJtır. MUUctlk lA)')'ll.l'CC'·I 
ııer anısındn en ~ htırp mnd l)':ısı o • 
}f\nlnr pnlon)alılard r. 

Nevyor1c, 9 a..a - (Beliren Wood) 
uca'k ıremla1 doıtu 'kı)'llındakt dl".Nz tez· 
ırlhlanndan blr1nde denize lındlrllmı.ttr 
G«nUe bu ad.~ umumi harl>te B<-1· 
lftll ormanını zapt.eıten dalı. .wtaln 

~...-- ......... 

Kolinin ve Toropez'in 

bazı kesimlerinde 

almanlar · 
müdafaadan 

taarruza 
geçtiler • 

Volga -Don arasmda gene 
~elin mı:haıebeler oldu 

cctelmne ..._ 
)aı>ı n \"e 4 Uct..: rlndcn 2 tlkklııuna 

kadnr sU mUhhn b lOOt leme ha • 
ı~·k"'' ı ft!Nı nda c:ct.cıerın bir cotu _. 
lo.ndtk an >• r l'l'<I cevrtımıe ve bU 09" 

tdcr etradınrltın ~ 81 öldil~. 
T~'!ll lıme hnrd<eUn1 Y11PAn kuvvetle • 
ıin kn.)-ıv an role a.zdır. 

Pasifik' le 
son durum 

Bombalanan Amerikıı 
seyyar hastaneleri 

mruı."tır. 

2 kk nunda Bıma CCV"'t'5~ a... 
rilmn eeyya h ta e9f de boıntMılııD • 
mı.na d.a ha8ar olmamtt'lır 1 kW a • 
mlia. 81 ıcı.ı )'&raltırwnııtır OOtGn ... 
hQeumlarda c l1"larıa o.rble IDllıl .. .... ....... ,,...., 
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S PO R ı Torino'ya ı_N_A_FıA_v_E_KA_L_ET_• _ 

Tesisat yaptırılacak 
Natıa. Veknlct.tnndıcn : 

.. 

Dünkü elf opu ma(larmda 

T oyyore Dafi Gücü 
Süvari Birliği 

Gücünü 10-1 yendi 

Yedek Subay 

Fen Tatbikatla 
berabere kaldı 

gene şiddetli bir 

akın 
yapıldı 

c Başı ı. ı.ncı SllJ'fadıa) 

Şehrin merkezinde ağır 
hasar var 

Roma, 9 a.a. - Bueünkll l't'6Tnl tcb -
1i&'e ıröre d(l;şmıın uı;akları d;(Hı gece To
rtno'ya yeniden •lddctJt bir akın )"8.P

mıslardır. Şehrin m<?l1tczlındcid blınalal", 

bllha&sa Qnlvcrsite blnas!ylc bir hasta. 
11ıe a~ır ha.sara u~mmı$tır. ôl("!}lcıirı ve 
3--arııla.nan 1ann sayısını kati olarak teıı.-

Dün Ankanu:ilcu sahıumıda Askeri b1t etm<-k henüz mUmkiln olamamı&tır. 
Gil<:lcr a.rasındakl elt.opu miıı;.1tıakaL.1 • Ucabavar lxı.taryalan btr dUGman u-

rına dovwn cdlldl. Yamız ali'ı.kn.lı ııüc ı:atını dUıtUnnllştlir. 

mcnsUl>l.ırtnı detıl, blr eok mcr.ıklıl.an A } ·· · d 
dıı bir ara,y;ı wplıyan macıar cak ~'ilzel manya uzerın e 
,.e h~1.'<!anb gecU. lk-rJlll, 9 n.a. - 8 l.Lkıklınu~ .ı;ürııO ın -

GünUn Uık m.ıcı. Ankara'da canlı bir ııil12 bomba uçaklarının AJman.yn'nın 
çar lro)'llaı:ı Jıallnl alan Ycdc'k Suıbay 
Okulu Uc ırC'lle asnı hareketi yaşatan 

l"cm T--.ı.tblkal Okulu GllCU arasında ol-

şl!maJ batı kııumlıırına ve 9 llk&'ınun 

gecesi batı Atmruı~ıı ııahUlıcrJnc yap~
Jan akınlar esnaıı111dıı 4 dUşrnıı.n uçağı 

du. Mncın hakemi Ncdmı A)·dınof:lu kil. duşürulmuıt.til'. Frıınsa'nm bat.ı bölge -
'l'akım.lar &:ıJı.nya su act<l!lde ı;ı.kWar : 

Yedek Suba" Okulu : 

lertyle İni'fltenl'nln dofru-ecnop kıyı -
lan üz.erfndıc de ik1 uçak düşürüJmüs -

Muammer, Sa/r.aı> - Nurettin, Nuaret - tür. 
Osman - Cemil, !amali - Hamdi - Ham • 

1) Ela.ut'da ovveloc lnt;a edıU!mlıj o
lan (80) yal,aklı mcnıdelret bastancstn ın 

lik:matıne atı ~t, &lhhl tctsls:Lt, kal.o. 
rtte.r ve elektrik ~t.ı.mn 10-12-19;2 
t.arlblındc lhalml kanırla.ııtınlıme lilw.n 
gazetelerle yapılan UA.n.ın .rıc,oksa.n alma
• dol<cyı.<rlyle mcır.kQr lıa ~ lx.'<k•l ve 

snrtlar.la Ymıkicn ekslltmeye cık:nnl -
mıştır. 

Kes!.t bedeli (209092.23) Hrndır. 

2} Eksiltme Z1·12-1942 cuma günü sa
at 1.5 te Na.tıa VC!kA!cU yapı ve Jma.r tş

lerl ok.'>lııtrnc knmlsyonu ocı.urnıruı ka -
palı zart usulb'le yapılacnk"tır. 

3) Eksiltme sartnamoo ve bunu mn
tetem evrak UO> tıra 45 kuruş bedel 
muka.bl.lılnde yapı ve imar mıert reisli -
frindon alınabtt:;ı-. 

4) Ekslttmeyc gl:rotıllmck ~ fstdc -
lllerm usu!il oo~ (11704 61) on 
ibtr b:n ye(!\ YİJZ dört llra alllm~ bir 'ku • 
ruolW< muvakkat teminat vcmıclcrl ve 
Nafıa Vek."ılctint!cn bu iş fı;in alınmış 

chl1Yel ves\kası ibraz et.meıcırt 11izım -
dır. 

Bu veo;tam,yı almak ls~nlcıiın dksllt -
me taııl.h\ndm <tatil s-unlcrl h,ırlı;) mı 

az üı; gün evvel hir lsllda ııtc Narı:ı. V1. ... 

kalctine müracaat ebn<-Jm ve lstlda -

L'llrnla en az bil" kalemde bu lıscı ix'nzer 
(150.000> Urahk bir ~ yaptıklarına dall' 
lş-1 .Yaptıran ldarel("l"(fen alınmış vesika 
ra.pt.etmeJeı1 mulct.-ıztdir. 

5) 1stekU1er tclclU' mektuplannı lıtın-

le ır\inü olan 25-12-1912 cuma günü ı>."l.. lngiltere üzerinde 
JJu.ata/a - Bıırhan. Londra, 9 a.a. _ İki düııman ucaıtı nt 14 e ita.dar eksiltme kom18Yotıu reı. .. -

Fen Tatb kat Okulu : buı;:ün cenup doıtu kıyıgı üzerinde kısa ıtthıf' makbuz mu1tablllndc vemıeleı1 
Cemil, Turüut - Vecdi, K4ml - Ke - b)r müdıret 111:tlnıl< Douvrcs oevresl.nde- JüzımdlI'. 

Devlet Orman işletmesi 

Karın tomruğu nakil işi 
Devlet. Orman lş'!etmesi Karabuk 

Rovır Amlrlığjnden: 
l - D~·let Ornıroı lşlet.mesl Knra

bil1c Revir Amlrlit,"İ'nc bağlı Ycııihı:rı 
bölgesinin UQkoz ve Eldt'S ormanla
rında damgnlannrruk kesllıııiş ve kc· 
silecek olan 0500> mctromilklı1> lka
yııı lonıruğıınun re\"iiree dc-1>0 lltihnz 
edilt•n istif mnhallerirw nuıkll !şl 30-
6-943 n~, sonuna !karlar yıı:ı>ılm.11k fü:e
rP açı'k eksMtmcye ı;lilrnrılmışlır. 

2 - Aı,;.ık elksıltmc 23-12-!)42 tarl
hlJıc rıısUıynn carşanılıa günü sant 
14 te Dcv!P.t Orman 1$1etmC'Sl Kara
bük reıvlr am;rllğl blnnsımln toplnna
caık olnn ko:nlı;yon huzurun.da yapıla
cnk1.Jr. 

3 - Birinct maddede yazılı şart!ar 
daırcsinde tşbu emvalin nııık"il işin.in 
beher met.romikfl.bmın muhammen 
bedclı (sakız> Uı ııdır . 

4 - Teminat c.kcC'SI % 7,5 hcsa'biy
J.c. (4200> dört hın iki yüz llrıtdır. 

5 - Bu ~ aıt aı;ıık eksiltme şart
nameleri Anıcara'da Omuın Umum 
.MüdUrlüğfüı.de ve Z.On.guldn.k Orman 
Çıwi.rge MUdürltiğU 'c Ka:rabilk: .R.c
vl r fımlrllğincle görUldbilir. 

6 - İstcldilcri.n eksiltme gijnürulc 
teminat ıııkçl'leriyle birlikte revir a
mlrlij!lııc müraıeaat etnıelcrl liizunıu 
ilüıı o1unur. (21.3..'l 107 

Meşe, kayın ve gürgen 
ağacı nakil ve istif ışi 
Devlet Orman İşietmesı Kara 

bıık revir tı.mirliğiıı<len : 

mal - Mu a/Jer, Bal acttln - Nuri - Hak
kı - Ahmcl - Balıthattın. 

k1 balon barajına pfke hücumu ya.ıımı~- Poı.tada olaC'.ak gcdkmclcr knbul <' -
tır. Bir balon alevler !.cinde d!l$Tl(iştür. dilmez. (10571) 6706 

ı - Devlet Orman lşletmesı Ka
rabük revır wnirliglne bağlı Ycni
Jıaıı bölgesiııin Ayıgölu, Urca, Ka
urdaş, :::;ançan, Feııerbıyıklı, S.ırp
koybaşı, Akıncı, Karakuz, Kirazcık, 
Mcşe)anı, Eldeş, Dikmen, Çalba~ı, 
J{arakışla ve bunlara civar ve mul
tasıl <liğer ormaııların muhtelif 
mahal ve mevkilerlmle damgalana
rak kesilmiş ve <ltuııgalanmakla o
lup kesilecek olan tahminen 7000 
metreıııikiip meşe, kayın, gllrj\'eıı 
m:ıden direklik ağacın revirce uepo 
iti ihaz edilen istif mahallerine ııa
kil ve verilect·k ölc;üyc göre tak
sim ve istif işi 30. 9. 943 lıırihine 
k:ıclar yapılmak üzere açık eksill
mnye çıkarılmıştır. 

Ucnlmavar bataryalan faalb'de ~Ls Oyuna F<."11 TnLblkat Okulu Gücü baş. 
la.dL ilk ıı.kın Yedek Subay Okulunun 
kuvvetli müdıı!aaııında kırıldı. Yedcık 

ve Fockewult 190 oklutu sanılan u -
taklar J\lanıı dentzl lstl:kametmde uzak

ırub:ıyl4lar aÇilc O.YtluYortnrdı. BW18 kar- ~ıslardır. 
ıı Fen bıtbl!knthlann oı-ta.<lan bflhaı<~a 

Hakkı vasıtas lylc gol :rdJlllUYa oaıısı - Malta üzerinde 
:ırorlıırdı. Lavalotta. 9 a.a. - DUsnmn av u -

llk iki ~ ccz:ı ıı.t.Jşm.dan Fefl Tat- cakkl.n, Malta dvannda ıı<izükmüoıer 
btıaı.t Ok:ulu yaptı. Yedek Subay da pe- taikat saV8.$t:ın ceklnmlolerdtr. EIAn hiç 
naltıdn.n Hamdi vnaıtııs!yle Uk ııollcrinl blır bomba atılmamıştır. 

kaydotWar. Cahit ve Mustafa vıwtasl.Y
Je cok ırüzcl iki s:ı.ııı daha ı;ıkararıı.k J<2 
vazt;ct.c ı;:cldllcr. Dcvrenm oonmıa dolt
r.u Fen Tatbtkat Okulu Gücü Ahmel va
mt:ıslylc müvazCJl.C)ıl tdkmr bomu!ar. 
Devreyi 4-3 btU:rdller. 

!kinci devre 
İktncl devren.in üc!lncti claklknsın<lıı 

Ycdelt sutxıylıl.ar günün en b'l oyuncu
su Osman Kasmatın uzun blır pasın<lan 

sonra Hayriye kaıd.ı.r ı;:elcn topu cmun 
elJY1e bcra:l>ı!r11(Cc uJn.&tU'dılnr. Mnı: h1.
J,ecanll bl:r durum aldı Blr müddet iki 
ı.aro.r cıa gol yııpam tdı Nlhnycıt Fen Ta.t
btka.ttruı Ahmet lki sayı yaparak tlıkı -
mını 6-4 de UIMt.ırt.ı. 

Bun.dan som-a ycnllm!s vn-zb·et.e bu -
lun.an Yedek SU:bıcyın üstun btr ~1":11 
sartciUğ'I görülüYonlu. Bu gayretin ne -
tic'CS1 Yedek Sub::ı.y ev'\'el:l beslnct ft 
sonra rnvuı at.ısından altıncı ı;:olü de 
cık.anyor. 

Bera.her v.ıztyct oyunun z<'!'A-t:ıııl art -
t.ınyor ve nllıııyct Fcın Tcı.tblkııuan SA -
bııhatttn ve Yedek Sub:ıyda.n Mustara 

Papa bir günde 3000 

ziyaret~i kabul etti 
Roma, 9 a.n. - Bugün Pııra umu

mi kabul giinllnde tıç hlndt•n fn,.Ja ı:i
ynretçlyi knbul etmlqtir. nunlarl'l 
arasında Fiunıi~·inn lirnont ahalisinclı>n 
Vt'"ıi C\'l<'nml~ clort ylız kaılnr çift, 
itnlyan yaralısı ve itnlyan or,lımına 
ınen,up ~ııhııy ve crlf'r de vnrclır. Pa
p:ı. lıilh ıssa Y"ni .. vlilerf' hitahc-1 ı;iiy
lerllili nııtuklu :ıilr s!"flakntı lir.erinde 
jqrar!.ı clunnusı ur. 

Ankara Belediyesi 

Sayın halkın nazarı 

dikkatine 
Be1edtye Rclsliğtnden: 
1 - 3780 sayılı :MilU Korunma 

Kanununwı bazı maddelerin! değişti
Tayyare Df. - Süvari Gücü ren 4180 sayılı kanunun C31> ind 

lkln<:l Mılıı..lamııının hııXEllli gene maddesi esasları dıı.lılliınde etllket 

t:ı:kımlanna birer gol laızarutın:ıoor Ye 
OYUn 7 -7 tıero.bcı'.11lde t>littyor. 

Nedim .ı-\:.dınoftlu ld1.. Tıı.kımJ.ur ıwıJıada meoburiyetlnc tabl olııcnık rtükkAn ve 
ma~aznlarrta satı.sn nrzedilen mevat 
hakkında bcl<ıdlyc erıctmıenlnce 8-10-

Tawuro IJ~Jı Gücü : 942 tarihinde alman karar tnus ga
Abdulkadir, Tank - ll&aatl, St1re! • -ret.esinin 17, 18, 19 11 kteşrln 942 nüs· 

ııu suretle yer alın~lardı : 

halannda illin edtımişU. 
2 - Bu kararın 6 ıncı mnddcslndc 

yeni esasın 1-12-942 tarlıh!nden itiba
ren yürUrlfüte girect•ğl tasrih edilmiş 

Kımıaı, Bcl<;uk - Malıtr, Rifat - Vec- olduğundan tatbllkatıı ~1mlştlr. 
en • .Atml, lrJan - Fethi - Necıwı - .Ab- 3 - Evvelki Mli.ndn da blldiıildiğl 

Noomi - Kil.mn, llüııc-ıılrı - Mıwm71W!" -

ı:ı:rtıı:orul - llııııun - Bahri. 
Suvarl nırııaı GucM : 

duJTahman • Sal41ıattı,.. üzere t~bH edilen esaslara nykın ha-
Raıldb!ne ırorc coJc kuvvctH '\'e tcc - rekctte bulunanlar halkkında Mlllt 

ril!bcl:1 ola.n Tayyare nen Gücü oyunun Korunma Kanunu hükUmlerlnc göre 
başındnn oonuna kadar Ust.ünlUCü elde taiklbat yapılıı.cıı:ktır. 
tut~u ve ilk devro:ırl ~uğru}, Hruıan ve 4 - 3489 sayılı pazarlıksız satış 

kanwıu mccburiyc<Une ta.bl esnafın 
gene Ertul':Tul ..,asıtuatylc 0-3 laızalıdl, kanun takibatı ile )°OBtından al!ka-

suvarı Bl:rUf:I Güctl blrlncl devrede dar olmalan tıı.vsl.ye ve bir kere da-
cok calışt.ı ve üstUn nıklblnln da.ha cok ha lliı.n olunur. (10630) 6644 
i'01 atmasını önMYcblt<11. tktnoı dcvreoo Enkaz satışı 
Tayyare IX>n Gücl!ilcr daha yedi gol cı-
knrdılar. SUvıı.rl Btrl1~ Güçlüler de Noc- Ankara Belcdlye&l lma.r Müdürlü-

ğünden: 
dot'l'l'I clb'lc eeret sayılarım ctkamrak 
sahadan 10·1 yenilmle olarak aynldl • 

lar. 

Okul spor yurtlan 
voleybol müsabakalan 

Adn.sı Parseli Cinsi Muh. Be<l. 
114 3 Ah. Ev. 850 
114 7 Ah. Ev. 800 
114 13 Ah. Ev. 380 

Efi mahalleı;lnde vnkl yukıı.rıda a
da ve parsel numaralnriylc cinsleri 
ya.7.ılı hlnalann hcdlm ve tcsviyei tu
rııb!veleriyle artacak moloz parı;n.la
~ başka yere nakil masrnflan a

Diln Okul Sı>ort Yu.rtııı.rı voleybol la<'.ak şnhsa nlt olmak üzere cnkaz
m!lsa.bakalanoo DördOneO oruı.okul cim lan hizalarında yazılı muhammen 

bedellc>rlc açık artırnııya konulmuş
tur. !haleleri 22. 12. 942 snlı gilnll sa
at 15 te tmar Mildürlüğündc yapıla
cağından taliplerin y{Jzde 7,5 teml
natınrlyle birlikte hazır bulunmnlan 
ll{ın olunur. 00567> 6583 

Umumi Müfettişlik ----
Yol inşaatı 

Birl!ıci Umwnl Murct-tlşllıkt.en : 
A - l:!Jk.sllt.ın<..')'e kon u.ıwı ıcı : 
Sllrt vJ.Uı..ıreLt daılıtllındc Mtı lıı.bmJıl • 

Pl.s.Yar - Zur.ı,n."1. )'Olunun J\Ia.l.a.lıaıU köp

rilsundeın lUbaren 104+:.r.l0-143+900 
ldlomeı.rek."11 anwnda yapUnlacak sı -
nal !ma.IAL l.n.aaaLı Oluıp, k.col.t bC<lclt 
(715:J6J linı. (30) kunJŞtur. 

B - Bu J;:;e alt C'Vmk &UDJ.ardır : 
1) Eksiltme &arıruımt!61. 
2) Mukavele proJcsl. 
3) Ba.yındırll,k iışlcrt ~ şarlnamc-

111, 
4) Şoı;e ve köprülcır tennl enrtname -

&!, 
5) Bctoruı.nnc l>ilyük köprUlcr tcrını 

&aI1.nam~l. 

6J Husueı sartrwı.mt', 
7) Keeı.t hüllısası cctve11. 
8) Sllsllci fiyat cetvcll. 
Yul<arda yazılı evmk Doobaklr'<la 

nafıa mU~vırUtı.nd.e ııc>rUiooııccc~ Klıl>I 

(3) .lira ( 51:1) ıru 1\14 bOOcl nwk.tı.bUl:ndc 
alınabUdr. 

c - EksWme 4-1-1943 <tarihine mil -
90.dif pazartesi günıü sıı.a.t 10 <la Diyar -

bak1rdıa Btnııd Umum! M"lltctUcıllkk dn.1-
runnm Na.tııa. .l\tüşawlıli':i kımımda 11\il -
t.eeddd1 kofn1>."Yon«I. )"npılncakUr. 

D - Eksiltme kn1J(l.lıı zart UBUll)'lc 

ltta eıWccct.."tir. 
E - Muva.lılknt tı:ıınıırıM mtktıın 4826 

üm 32 kıuruştw'. 
F - EksittmcO'e ~ !t;llı !ıs • 

teki~ cart yılı tlcu rot oda& va>fkn • 
siyle ihale &'(lnllndel ( tat!i ı;:ünkrl ha
r1';;) en az üı; K(ln evvel mtlm<".ıat et -
mek ıııuretb'le Dtye:r.t>a'.klı" natıa müdUr
IUt\lnden e.lacaklo.n clılb'ct vcmkasını 

tevdi etmclcrl eart'br. 
G - 16t.ekll1crln t.ckLif mdtt upl.ıın -

nı )'Ukanöa C madıcla.1ındc yazılclığı ü -
:ııere 5aat ona 'laıd:ı.r k~'Ol'l re!s?\f:'tnc 
tevdi ed<'CCk.le'rrliT. Postackı. olan gt'dlk -

meler rııazan Wbn.rc tı.llNOOZ. 
(102!)0) rK>7 

İsviçre - Fransa ., 

Bir banko memuru 
Mes l cıki ıkolbfllycl.I hırl<ac ınıl n 

sertifi'knsı bul un an ve fnsı:ll 7.C'e -

almaıı.caıya vakıf olan 'blr ban
ka memuru bankalarda veya 
ticarethanelerde vazl:fe arnmalk
t.arl.ır. Zinfokl adrese ya:ıı ile 
milracam ol un mnsı 

A. Marquls, RennnzjVill('ne-
UVt" <Vaudl Suis<;e. 24-3 

İş arıyor 
Kızıltoprak'ta büyumüş, her türlü ev 

işlerinden anlıyan ve bir az da lisan bi
len ona y.tŞlı mükeffcl, ciddi ve sıhhatli 
bir bayan 8 )aşırıdaki çocuğundan ayrıl
mamak jartiyJe iş art>or. Gar mc'kıup 
oda•ında hamal Hayyam Ziya'ya müraca· 
at edilmesi rica olunur. 3<>1 

2 - Açık eksiltme 23, 12. 912 
tarihine rasUıyan çarşamb ı günU 
saat 14 te Devlet Onnaıı İşlelmest 
KarabUk revir Amirliği binasında 
toplanacak olan komisyon huzurun
da yapılacaktır. 

3 - Birinci maılılede yazılı §art
lar dairesinde işbu emvalin nakil ve 
ölçüye göre taksim ve islif ışı.. 
rıin beher metremıkabınuı muham
nıl·n bedeli 9 lira<lır. 

4 -- Teminat akçesi % 7.,5 hesa
biyle ·1200 liradır. 

5 - Bu işe ait açık eksiltme 
şartnameleri Ankara da Orman U
mum MlitllirlüğUnLic görlilebilir. 

6 - İsteklilerin eksillme gtlni.ln
de teminat akçeleri ile birlikte re
vir amirll~ine müracaat etmeleri 
JUzumu füın olunur. (2134) 111 

Çam ve köknar ağaçlarının 
kesim, nakil ve istif işi 
Devlet Ormaıı 1ııletm~ Kara -

bük revir ftmlrliğin<ltm : 
1 - Devlet Om-ıan 1ıılelmesi Ka

:rolıük revir amirliğfoe ba.!!;lı Men
gen bölgesinin Soguca.k ve Elccclt 
ormanının muhtelif mııktalarında 
ılamgalanmış v~ danıA"alanmn.kta o
lan (2690) i.ki bin alb ytiz doksan 
lrıetreınlk.ıp çam ve 3730 metre -
mi.kip köknar ağacının dipten kes
me ve verilecek ölçülere gÖre torrı.. 
ruk haline ifrağ etmek ve <lepo it.. 
tilınz edilen mahallere 30. 9. 943 
tarihine kadar nakil ve istif etmek 
Uzerc açık ek.'lilt.nıeye çıkarılmış -
tır. 

2 - Açık eksiltme 16. 12. 942 ta
rihine rastı ıyan çaıııamba gtlnü sa
at 14 te Devlet Orman İşletmesi 
Karabük revir tı.nıirlitti biııasırıda 
toplanacak olaıı koıni!'lyonda yapı. 

laeaktır. 
3 - Birinci nıaılılode ya7Jlı şart. 

lar dalresimle işbu emvalin dipten 
kesme nakil ve istif işinin beher 
ınctrenıiklibının muhamen be<lcli 
(6) liradır. 

4 - Teminat akçesi % 7,:ı hesa
biyle (2889) liratlır. 

5 - Hu işe ait açık eksiltme 
şartnameleri Artkara'da Orman U
mum MlidlirlUğünde ve Zongulılnk
ta Orman Çevirge MilrlUrlliğli ile 

Karabük revir amirliğinde görUle
bilir. 

6 - İstek!ilerin eksiltme g!inUn
tle 1 rminat akçeleri ile birlikte re
vir amirliğine müracaat -etmeleri 
lüzumu ilf~n olunur. 109 

Kayın, gürgen ve meşe 
ağacı istif ve nakil işi 
Devi-et Orman İşletmesi Kara -

bıık revir fı.nılrli)'tin<lcn ı 
1 - Devlet Orman İşletmesi Ka

rabUk revir amirltğlne bağlı Yeni
han bölgesinin Alıışar, l{ırık, J>a. 
zarcık Ahatlarbaşı, Cayıroba or -
manlarının muhtrlif mahal ve ıııev 
kilerinde damgalanarak kesilmiş ve 

KORKU 
- Peki sonra görürüm. Evvela neden 

ölmüş onu ~öylcr mi-iniz? •• 
- Tam kalbe İsa.bet eden bir kurşun. 

Yamk hleri bulunmam~ına ra,i;nıen si· 
lahın çok yakından çckilıııc<liğini ~anı -
yorum .• 

Yazan: Car/ton Wallace 

- Üz.erinde hüviyetini mcy<lana l«ı -
yacık hiç hir vesika bulunmadı mı? ... 

Çeviren: Ş. Taylan - Hayır ... Cepleri tanıamiyle bo~al· 

Tefrika No: 28 
tılmış .. 

- Peki.. Simdi bir de hen hakayım .. 
Polis memurları elektrik fcnerlt•rini 

lüzum kal.mu •• Haydi AIWıaısmarladık 
Ben idcıa ko)arca,ına merkezden 

Tıraş bıçağı vurgunculuğu cıku bir otomobile aılı)'arak dQğru Tat· 
yaptığı için ceza giydi ıeridge karakoluna gitti. Oradaki nöbet
İstanbul. 9 (Telefonla) - 75.000 çİ memur da, kendisine tdcfoıxia ~le -

tıraş bıçağını yUksek fiyatla satan ncnleri ıekrarlı~arak: 
Galata'da Kıısapyaıı on ny hapse, - Her tarafı aradık, <ledi" Bundan 
sekiz yUz lira parn cezasına <:arı>- bir ~aaı kadar ev;el, a.damlanm ilerdeki 
tınldı. Ayrıca dilkkılnı da iki ay yol ağzında hir ceset bulduklarını hil<lir· 
mUdcletle kapatılacaktır, diler. Elbisesinin üzerinde: "Çok ~ 

Dorothy Lamour 

Bing Grosby 

Bop Hope 
yeni bir filmde 

birleşerek 

Ulus sinemasına 

hakkında faıla bildiği vardı .• Death" di· 
)e bir kağıt tutuşıurulmuşmuş .• Daha ce
sedin kime ait olduğu anlaşılamadı. 

- Peki" Siz derhal oruz kilometre 
<;evrede bulunan karakolları vujycttcn 
haberdar ederek dikkatlerinin daima ll}'a• 
nık bulunma~ını bildirın .. ŞüJlheli bir 
kimSl' veya bir otomobil gfüccek olur -
!arsa çcvir~inler .• Kaıil huralardan fazla 
uı:aıldaşmış olamaz .. Cescı $İm<li nerede? 

- Buldukları }erde l'fendim .• Dok -
ıor da orada .. Si7.i heldiyorlar .•. Bir me· 
mur çağırayım da siı:.i vaka yerine kadar 
götürsün .•. Smith huraya gelir misiniz? 

Oda}'1l gİ ren memura: 
- Bay, ensı>e4ıtör Bendilow'dur .. de· 

di. K~ cctQdin ~ w_c 

götürünüz.- k · d'I d Bendilo~ ı;u ura Çe\lr ı er ve om a )ıtn raıan hir 
_ Evet, dedi. Binwı f1ll'\lef gidil' gö- cisnıi ayd1nlattılar. ilk ı;i>riişıe, Ben, 

onun hızla gi<leıı bir otomObilden aşağı 
relim.. fırlaıılmı5 olduğunu anladı .. 

Kapıda bckli)'efl otomobile hin<liler. Bendilow daktora: 
Memur şoföre gidecekleri yeri :;(iyle<li - Ce<eı hulun<luğu zaman da hu va. 
ve: "Hızlı sür . .'' diye de tembih cuncyi zi}etıe miydi? •• di)e sordu .. 
unuıma.dı.. - F.vct .. Belki kim ıılduğuna d.ıir 

Az <;0nra, ilerde bir insan ıoplulu[hı 
ilıerlud@ lıir kağıt bulunur diye ceplerini 

<>öründü. Bendilow'un }'lnırıdaki adam ,.. araşıırdık.. Ben <le muayenemi yaptım .. 
daha: "İc.ıe burası" diye ıöstcrmcden · k d d ~ fa at ur uğu vazi)·cıiıt lıozulnıanu~ınn 
evvel o bura.~• olduğunu tahmin etmişti.. !izanıi dikkat ettik ... 

Yolun keııerıoclaki çukurdan gii.derİ· 
ni ayırmula.ı:ı, vakanın münakaş;mnı eden - Peki.. Bir de ben bakarım ..• 
adambtr, oromobilin ,ı:ünıltii~ünü İ)İtirıce Ben cesede )"aklaşarak, onun yere ka· 
-<izlerini kestiler ve merakla gelcıılcrl' panmış olan yüzünü kendine doğru çc -
baktılar.. virdi .• Bu yüz koıi<u ile tl'knlliis cımi)tİ. 

Bendilow otomohildcn atlı>-arak on· Gfülcri deh~cıle büyUmiiş n<lct•t yuvnla· 
!ara doğru yürüdü: rından dışarı fırlamıştı .. Fakııı Rcn'in hir 

- Ben Scotlan<l Yard'<lan gcliyonım.. çığlık koıı.ırarak kendini ~eri aıma~ı lıu 
Enspekıör Bendilow'um.. dedi- Buracl.ı korkunç minayı gördüğü için değildi .. 
bir c~eı bulunmuş öyle mi?.. Boğuk hir ~e.,lc: 

- Sizi bekliyorduk efendim.. Ben - Ben onu tanıycırom.. dedi.. Bu .. 
clokıonım .. Vakayı hahcr alır almaz kara- bizim aradığımıı a<lam ... Gerald Vospcr .. 
koldan beni buraya gönderdiler ve Sİ7 I Ora.da hulunanların hepsi ha}reıle se· 
gelffie kadar burada kalmamı söylediler rilcdiler. Bir türlü doğru ,)uydukl;ırııı • 
C.C ~ inamunıyorlardı .. M~W'U.O biıi : 

miııeu 3000 nıelremi.kA.p meşe, ita- VHayetJer !)Jlocaıkt.ır. 1 
daıııgalaıını.akt.a ke.silece.k otan lah-1 l il Orman Çeov~· MUdüııillğunde ~ 

yııı, gUrgt!ll, maden direklik ~ _______ ....;________ 3 Hı ı ba.z.ır lbulundu u vazı;ı.ct· 

n111 revırce dePo i.t.tilı.a2. edilen is- ~ · te Mlmr t'O(YrimamuJ 111wtrern.:.1<fı.bl • 
ti! m ıhallerine na.kil ve veriloce:k. !ı'ose ta.tnıratı nın mll'tmmmt>n b.ı.atı C505> kuru~ 
ölçtiye göre direk boylarıyla lak- Kayeeri Vi!Aycti Daimi Encüme- tur. y 
sim ve istıf i§i 30. ıo. 943 tarihine ııinden 1 4 Muvoildmt temınat 1235 lira sS y 
kaılar yapılmak üzere açık eksilt- Knyseri Vi.ıa.yeli dahilinde İnce- kurUŞtur. bo 
meye çıltarılmıştır. Sll - Develi yolunun 53 x 5-00 - 59 x 5 Şıı.ııLrıruılı!.' ve muıkave](' P"°' Y 

2 _ Açık cktıiltme 23. 12. 942 500 ilncU kllomelreleri arasınrla Jeı <>rint Arnlrorn'dn Orman Umum M · ~m 
tarıhine rasllıyan çarşambn KUııu yapıırılıı.cak (53084) lira (70) kurıış ılUrlUğ'O Dl'ni.ZllHe Orınnn Çevirgf J 
saat 14 le Dev!ot Orman İşletmesi keşif beclelli ~tamiratı kapalı zarf MUdUrlügtirule ~rob 'lrlC"r. ~ 
Karoı.bilk revir li:mirli~i binasında uaııli ile eksilmeye konulmuştur. 6 TC'kllf moktırp'lnrırun 30-12• r 
loplıınıı.cak olan komisyon hu:.:urun- Eksiltme :ı.6/12/1942 tarihine rast_ !H2 ınr;hiııe mO :Wif <:nrsıımha gUnD e 
tia yapılacaktır. hyıı.ıı Çar§ıwnba günü saat l 6 da ya· snat 15 e kndnr komı,;y<m reısliğl nuıı 

1 pıla.caktır. Bu işe ıı.it fenni evrak v• rilmC'Si IA.ııırulır. ~aıı 
3 Birinci maddede yazı ı şart- K N M 7 lst('lkli!"t l.n 1 ~rPt 00.,~ı ··""' • ç·ıı 

lar dairesin< le işbu emvalin istif, ay8t•ri afıa ilrfürlü~inrle görU- ~·· ~ •• -~ ( 
taksim ve nakil işinin beher metre- lebilir. Muvakkat tem~atı (3U05) kıı ly'lc lblrlıkte belli ooılen gün \'t eı • 

il ıl T il 1 · k.k t t · t saatte lkom'---,ııın mliro n •1an. ('fi' nun mikihııı111 nrnhanuneıı bedeli dokuz ra ır. a P enn muva a. emına '""'" 1 ~7·ı 

lı·ıaılır. makbuzları ile ve ya banka mektup... cnrot vcsf!k ı 4'fü1U1cnkn aranmaı 1 -
1 ·ı 942 1 · ı 'ka IUı.n o1unur. <2127> 106 aıc 

4 _ •reminat. akçesi % 7,5 he- arı ı e YL ı ucaret O< ası vesı sı te>ıı 
5abiyle 2025 liradır. ve ihaleden en az ile; gtin evvel Vl- Sandrkhane inşaatı ıası 

l layet makamına mUracantla bıı gibi d 

5 - Bu işe alt açık eksi t.nıe ı ı Malaı•'a Tütün FcıbrikaM .\td. <len: :ıül ıııırtnBJııelerı Ankara'da orm.aıı U- ş er yaptığını gösterir vesika ibrazı , ~ 11 
mum .:\iıiılurliiğüncle ve Zonguldak sureti ile alacakları ehliyet vesika- l - Fabrikamız ic;ın muvakkat alt- lır 
Orman Çevirge MiidUrlüğU ile Ka- lan ile 2490 sayılı kanun htikUmlerine ş:ıp Sanclrich:ıne keşif mucibınce )apıla • ber 
rahlik revir ;,mirliğinde görWebi _ göre hazırlıyacaklan kapalı zarfları- cağından 2;.12.942 tarihinde kapalı zarf 'io 
lir. nın yukancla ;-uzılı saa iten bir saat ~uli) le ek~ilımcye konulmuşıur. lcın 

6 - 1.-;teklilerin eksiltme giınUn- evveline kadar makbuz mukabilinde 2 - Keşif beddi (19174> lira 93 l.'tl' Ur 
teslim etmelı•ri ltı.zımrlır. Po.<n:ııla o- k · L ·• de teminat akçeleri ile birlikte rt'- ruştur . .\luvotk aı ıcmınaıı (i·t.38) lira v 
lan gecikmeler kabul e.lilmı>z. k 

vir amirliğine muracat etmeleri lıi (10237) 6269 ;uruşıur. 
zumu ilin olunur. 112 .:> - Fk~lıme 23. 12. 942 çarşamb' A 

Me~e, kayın, çam ve Şose inşaatı ~nü s.'laı ıc; ıe Mal.tt)'il Tütün Fahrikr T 
- • .l::&klşeMr V.0.lıllttln•tcn : 5ıoda alım komisyonunda }apılarnktır. , tün 

gürgen ağaçları nakıl l - Ekslllnl('.)le korıan 1~ ESklşeMr • .f - istekliler ke~il ve ş.ırınaıncı- •e 
ve istif işi Kutıı.h.ıra yolunun <4+6(.11,} -6+36oı ki· Ma!atya Tiıııin Fahtikamıda lıer giin ıck· ll'fı 

lomet.rel<'i"I araıııııcıa e<ıse ve sınai 1ma- nik be · ) \ k • ı · 1 [' iİ' Devlet orman lıılt·tmesi Kara _ şu ~ıııı e ı. n anı ııı 1ısar ar ·~nı ıa_yt 
bu k re vır {ı.nıırlığin.ıeıı : lAt.ı olup .lc<!elt IJ<'(Jell (2.';019.2'.lı Ura - düdüğünde ve hıanbul'da Kııbaın~ ~ ili 

ı - Devld Orman Işletmeıoi Ka- dır. 1.ım şufıe,iııdc 1tliriile[)ik'Cl$tir. 
rabük revir amırligine bagtı Ova HUf;US! eıırtııame muıelh!n<'.... l'aj1ı;t.c 5 - lsıckJilerin mu~11kkaı temiır$1 
cuma l>ölgesının Kayaaltı, Sarpde- husule ırel••n yü:h~lıtmeleır miıt<'&hhiı!e nıcktuı- vefa nıııkhuzlariyle Ticaret od;I" 
re Salavat, Buğadağı Amaarka,,ı, n.ırncıı oomrnektcdlr. sı vesiknları ve Nafıa Müdürlüğünddl 
Ulupıııar Daşılikmen, Büyuk Dik- 2 - Bu Lse alt $aI1.ııam••lcr ve evrok hu iş için alacakları fenni ehli>ct H.'Si ' 
men, Saz ve Uluyayl:ı ormaıılarının &unlardır : kıılarını hamilen yukarda allı geçen gÜI" 
muhtelif mahal ve maktalarında A) Ek81ltme sartlııım<.'61 <le saat ı4 de kad.ır ıeklif mcktuplarıP' 
damgalanan ve kesilmiş ve danı,ga.. B> Mukııvele projesi komisyona vemıefcri il:ln olunur. 
!anmakta olan 11000 metrenuklip C) n..-ıyındırlık isler:! gencl ':'llrtııamcsl (10692' 6703 
meşe, kayın ve gürı:;:en ve çam mıı... D) Şose ve koprüler !t'lln! sıırtnamcsı 
den dırekli.ğİ ile 600 metremikii.p E) Hususi sa:rtnnmc 
kayın lunırıı~u rcvirce depo ittihaz Fı Kı~H C€1tvell, fiyat llorduroou. met-
edılerı yerlere nakil ve istif etmek 
ve verilecek olan ölçhlern gön· tak- raJ 
sim olunnııık şartiyle 30. 10. 943 Gl Orak grıırtklert olup bu :ıınrtname 

ADLiYE VEKALETi 

Bayan IJamia Çağlıyan'a 
Adlb'c Vcıct'ık<t inden : turihiııe kadar ikmal olunmak Uzere ve evnık lx-dl'lsiz olarak Naha MUdUr -

açık eksiltmeye çıkarılrnı~tır !Utlınde gor!ıl«lıllir. Ylııml lir.ı m.ıuı;lı Tum;;iz l\lahkeıme" 
2 Açık eksiltme 16.12.942 ta- ~ - fJkslltmı> 2R-12.l942 la·r1fı1ne mü- si Blrtnd c oıı±rc 1 mc'SlluTluıtuna uıy\11 

rilıiııc rastlayan çarşamba günü sn- sa.ıır pa.7.ıırh':'<I l?tinil ~an.t 14.30 ela v1 - ,...ı~ımıa ol;ın Ltı.mı.ı Oıı\'l:ı)'!ln :-ı il.in için• 
ıı.l 14 te devlet orman işletmesi Ka. !Ayı•t makamınruı t.opl;ınıtn daimi mı - dt• 2'•,llp 15<' ba l ımad !:ı takrlmtc ıstl!ll 
r.ı t.ıii.k revir amirliği binasında te - <'timence yapılaca.ktl?'. or.rnıo s:ı.,yıla<'ııltı ırın olıımlr. 
şekül edecek olan komisyon huzu- 4 - EkE1ltme kapalı zart usuHyle :vn- ,10701) 
runda yapılacaktır. pıla<!:ıktır. 

3- Birinci nıadıleclc yazılı şart- li _ 1':lksl1tml!G'<' ıtlrebllmek lı;ln 11; -

lar dairesin.de işbu emvalin nakil ve 
iııtif ve verilecek ölçliye göre tak
sim işinin beher metre mikübııııa 
muhammen bedeli 8 liradır. 

4 - Temlnul akçesi % 7,5 hesa.
bilc 6990 liradır. 

5 - Bu işe ait açık eksiltme şıırt 
nameleri Arıkara'da Ormıın Umum 
Müdiir!Uğüıııle ve Zonguldak orman 
çevirge mUdUrlUğil ile Karabıık or
man revir amlrli~nılc ~j:Örlilebilir. 

6 - İstcltlilerin eksiltme gUniinde 
teminat akçeleri ile birlikte revir 
amirliğine mliracaat etmeleri !uzumu 
ilin olunur. (2133) 110 

Çam ve köknar ağaçlarının 
kesim, nakil ve istıf işi 
Devlet Orman İşlclmeı>i Kara • 

blık revir tı.ınirliğinden : 
ı - Devlet Omı.aıı İşlet.ıı:w.ııi Ka 

rabük revir amirligiı.e bağlı Yalak. 
kuz hölgcsiııi.a Cenikoren EICJııan 
-0rnıanlar.wın muhtelit :ınakla.lıı.rıııda 
damgalanmış ve danıga.laıımııkta o
lan 4266 mctremi.kiı.p çam ve ıo.o 
metremi~ köknar ağacının dipten 
kesme ve verilecek blçülere göre 
tomruk haline ifrağ etmek ve depo 
itllhaır. edilen mahallere 30. 9. 943 
tarihine kadar nnkil ve istif clnıek 
üzrre açık eksiltme çtkarılmıştır. 

2 - Açık eksiltme 16. 12. 942 
tn rihine rastlıyan çarşamha günü 
saat 14 te Devlet Orman İşletmesi 
Karı.ıl.ıUk revir amirliği binasında 
l.oplanncak olrun komisy-011 huzururı
ılıı yapılucaklll'. 

3 - 13irlııci maddede yazılı ııart
lar dairesiude işbu emvalin ılipteıı 
kesme ııakil ve istif i~inlıı beher 
metremiktıbmın muhammen beık·li 

6 liradır. 
4 - Temlnal akçesi yiiZde 7,5 

hesabiyle 2638 liradır. 
5 - Bu işe ait açık eksiltme 

şartnamesi Ankara'ıla Orman U
mum mUılUrlü,ninıle ve Zong'lı!ılak 
Ormnn Çevigre Müdlir!Uğti ile Ka
rabük revir tı..m.irliğinrle görillebİ
lir. 

6 - İsteklilerin ekı:ıilfme ciinllıı
ıle leminaı akçeleriyle birlikte re
vir tı.mirli!ı'ine müracaat etmeleri 
lüzumıı ilan olunur. (2131) 108 

Kadın terzisi 

SELİM EMRE 
Dress Designer 

Ankara iıcln hazırladığı roh, 
manto ve tuvıı:letlcrini 14-15 Jlk· 
kfinun paiartcsi ve :;alı günleri 
saat 15 te Bclvü Palas salonln
rındn teşh.ir edecektir. 304 

- Gcrald Vospcr mi diye o;ordu ••. 
Onun olduğuna muhakkak surette enıin 
misiniz? •• 

Faat Ben doğrudın doğruya ona 
<~'Yap vemıi)'crck kendi kendine söylenir· 
lesine: 

- Gerald Vosper .. diye tekrarladı •. 
.Mümkiin değil bu ... Nıısıl olur!., Fııkaı 
işte meyclandıı ... 

BüyÜk hir hayoıl kırıkhı;ına uğradığı 
hclli>di •. "Fakat çok çahuk kendini topla
dı .. Kendine has hir '°ğuk kanlılıkla der· 
hal vazİ}etc hakim olarak memura : 

- Siz, <k'<li, karakola giderek Scot -
land Ynrd'a ıclcfoıı ediniz ve Bay Cor -
hyn'i bura}'a görıtkrınclerini söyleyiniz .• 
Sonra bu ceset <le knrakolıt götürülsün. 
Ba)' O>rb}n gcliıKe l>lınu ona 1tfüıerir· 
siniı. Bakalım o tl.t ıcşhİ• c.fobilecek ıııi? 
Hn)'di ~-ahuk .• 

Ve tekrar eğilerek c~i dikkatle 
gi\Lden geçirdi: 

- F.vct .. ti kendisi. .. Ve hızla giden 
hir otomobilden aşa):ı atıldığı da mu -
hakkak ... Durduğu vaziyetll•n şu istika· 
nıctıe ~den hir oromohildcn atıklığı an· 
laşılıror ... ~ istikamette ... Yani Vo:; -
pcr'in sıÜ<lyosuna doğru ... 

Hen bur.ıda hiraz d.ıba fa1la lx>yle 
duraaık olorsa çıldıracai:ını sandı ve 
oradakilere hiç hir ~y r.öylcmeden koş.ı· 

r:ık otomobiline atladı ve son hula süre
rek uıaklaşıı •• 

Yol virajlar ve kıvrınularla Mili Hill'e 
doğru u~anı}ordu. Ben. hll.la Deach"ı 

arı)an polisler tarafından kaç dl'fa dur· 
durumrak hüviyeti o;oruldıı. Böylece hü
> ük ~ ~lu.ııa kadar va.rd&.. ~ 

t.cklllertn ; 
a) 187fl.44 ııralık muva·kkat ternlnnt 

vcnncsl, 
h) En 117. 10000 llrahk lıılır ln$1\ııt fşi 

b.-ısanhğmn dalr b\T bomıeT'vlsl ve bu işi 

l<t:ıre edcbtlecck mali ~kt.tdara tınl'z o1 -
duihınu müşir bir hıınkıı re!C'rllnsı ile 
ekslltm<'n~n yapılacal!ı ıtilnden en az Oı; 

"1!n evv<'.l h!T tstl<la ile v!Uiyeot Nn rıa 
mfül!lrlüf:'ünc müra<":ınt ederek alaenğı 

bu ekınıtmwc fştlrnk vesikasını ibraz 
etmesi ll'ızımdır. f 

6 - T<•l<llr mckttıı>lan yuk;ında 11 • 
cünMl mnd<k'<lc yazılı sentten htr snnt 
c-vv!'llne kadar v11.~Y<'1 makamıfln m<ı.k

buz m\lkll'h\11.ndc V(!l"tiP.OO!ct.tr. 
Posta ile ll'ÖJ1<1<"11le<'elı: m<"ıct.upllınn 

nttıayet il(ı!Jt'l("Ü maddede yıı.7.ıh sn.ate lm
ı\.~T ırcJro 11$ olmlısı ve ttıfJ m rrıa rm mil -
ht)r mumu fle fol'!"" klU\llblm:ış ölmaSt 

l'<c~ ril'll<ınlc ll:'Cl"likmı+er lm~ııl .. -
mtmc2. C105."\.'\) 6599 

Çatı yaptırılacak 
F.l(ızığ Bel00ly€Slırıııla1 : 
Beled!yeyı? alt slınerna b!naısiyle 

hususi muhaeebentn k:annda bvlunnn 
binanın üstüne catı ya(>tınlaooinndan 
kapalı zarf usul!yle eksiltmeye konul 
muştur. 

l - Keşif bedcll 27092 lira 44 ku
ruştur. 

2 - Tenünntı m\l!Y'M<kate 2001 Jıi
r:ı !H kuruştur. 

3 - İhale 23-12-942 carı;ııın\'00 gll
nil ııoo.t 15 tir. 

4 - 1'a.Lipler ellerinde bulunan eh
Iiy<>t.nf\nıe vP ti<'ar<·t o<lllıfllnm veslkn
siYI<'. şimdiye kadar hu gibi inşaat 
işlerinde bulunduğuna dair Na.fıoıdan 
aldım iş vasiknsını th11le ıı;ününden üç 
gün evvel ibraz edecc!ktlr. 

5 - Bu Is üzerinde> keşif ve 61lrtna
mey~ gôrmck ve fazla ma!lım:ı.t al
mrı.k lstiyen talipler her gün b<'-lı!dtye 
fen dalr!'.'Shıde gôN"bilirler. 

6 - Tekllr mektuplan makbuz 
mukabilinde ihale günü olan 23-12-
942 çıarşımıba günü saat ı.ı 1e Vff· 

mek ı;art lır. Sair m<ıhn.llerrle-n ıtelf'
cek tekUf mektupları postada vukun 
g('lecck tenhhiirdcn dolll'YI vaktin<le 
yetişmc7.se m<.'SUIİyl't knhul PllilemC"z. 

(10451) &190 

Çam devrik satılacak 
Denizli Ormnn M:üdürlüğiind("fl: 
1 - Denlzll Vlliıyptlnirn Tavas ıka

z.'1.Sı dnlıllinde hudutları ıŞarlnaımesin
dl' ynzılı ESk<'re ormanında ııumnra -
lanmış 2019 nıl~ mua.Oili tahminen 
326.1 MJ. 055 D.1. cam devri'k ağacı 
bir sene 7.arfında orınhndan çı.knnl. 
m::ı.'k üze.re 30-11-942 ıt.'lrihinden füba
rmı bir ay :mü<lrlc•t1e Vl' J<apalı zarf u
sullyle ı;n.tıılıf:a çıkanlmıstır. 

2 - Satış 30-12-942 tarihine mil a 
dH çarşrunl)a günü sııat 16 da Denı 

arnba•rnı durdurarak polise ken<li,ini ta· 
nııııktnn sonra: 

- İki •aaııenbcri buradan kaç oıo . 
nıohil geçti? dire <;ordu. 

- Bir tek otomobil geçti efcn<lim .. 
- Nereye doğru gidiyordu .. 
- I.ondra i~tikameıine doı:tru .. 
Ben'in içi hirdcn ferahladı .. Hiç ol 

mazsa kati hir malumat edinmişti .. Kaıi• 
lıh oıoif!olıilinin izini kayhetmemişri .• 

- lçinde kim vardı? •• diye sordu. 
Yalnız Şofor vardı .. 

- N<'redm gcldii;ini sormadın11 mı ? 
• luşteri goıürdüğünü şimdi de sa· 

raıa di\ndü.i:-iinü 5/;rlcdi.. 
- t~mini sordunU7 mu? .. 
- Oıomohil kullanma m\içaade,inc 

bakıım •• Muamele5İ tamamdı .. hmi hıııı
rımd;ı kılmadı .• 

- Peki" şeklini tarif edebilir misi. ) 
nız .• 

Polis bir müddet düşündükten 'IOt1 -

rıı: 

- F.smcrdi •• dedi.. Adeta günc1ten 
yanm ış ı;ihiydi. Fn ı;ok hu hum,ircti 
ı;öziimc çarpıı .. Gfüleri de ,ira.lııı .. Do· 
yunun falım na,ıl oldu)hınu hilmiyorum .. 
Yalnız kon115ma•ı hir nıhaftı .• Çok ~ofı,el 
ingifüce konu~m~•ına rağmen hafif hir 
yaha!l('I $İn~i ,eziJiyor<lu. 

- Ya.hancı mı dediniz? .• Sakın iıal· 
)'an şivesi olmasın?. 

- Sahi .. Bakın .. Ben pek farktxle • 
mcmiştim ama siz sfi)'lcdikıen o;onra şİm· 
di onun iıalyen ,lv~ie konUŞtUğunu 
aniı)'OCWa.. 

,_ BUGÜN -Ulus Sinemasında 
Arabacı kızı filminin 

parlak yıldızı 
HiLDE KRAHL'in 

Son yarattığı bir filmi 
2 Jslmlı .. 2 hilvi~ctıl .. 2 şahsiyetli 

kn.dırıın macernlcın 

Gece, gündüz 
benimsin 

F.şslu. h!r ımuvnrtnıkıyct t.ıırosmda 
btltün gönülleri M.eş!i.ye.::dk ve 
biltiln sinema se-vcınleri tcmtr 
cdccdkHr. 

-( İkinci film )
CANİLER ŞEHRİ 

Büyük avöntür filmi 
3aş artist : 

DICK FORAN 
A..Ynoo: rtıdyom <kühlir filmi) 

Soonslar: 1•1,30 - 17,30 
GflXJE GONDllZ BF~1'"1MSIN 

lfı-19 ıhı CANII..ER ŞEHRİ 
21 de g('(·c giin<lüz beın!ıııan 

ve radyom 

TL 6294 

(10 İlk;kanun 1942) 
07.80 Progrnm ve ffiffTl1dkct ooat ayart 
07 32 Urohm. 
1740 

iı5 

08.30 Muzlik· ~ <Pi.) 
12.JO Proımım ve memleket sruı.t a.Yştt 
12..33 Mll7.lk" Kmıı.şık proıcmm (Pl.) 

12.H5 Ajtın; tuıbcıilort 
1:1.00 

ı:uıo M'.ilztlc Kn•lm ~ntıın trı. • 
s>I şıuıkııları. 

18.00 ı>roımım V!'.' memlclwt n# 
18.03 .'.\tiiıll': Mı~ı>b sıwlM"t.km saz e' 

9(.'l'ltıı1. 

18.15 :-.ıUzl!k: Faml JTcyoU 

19.00 Kon.1.1şma (Zlraat ııanU'). 

19.15 J\Hız~ n:ıns müziği (Pl > 
19..SO Mmılekct. saıı4 aoıw·ı ve n.J;ıns hl' 

bel'larl. 
ı !l 45 SeI'bcst ıo d;ı!dlca 

19.55 MüzOc: ~. beste, Sl(U1ln ~ f1I' 
mnller. 

20.15 R;:u1)'0 C::ızf!tc!rt 

20.45 .Müzl!k: Kcmnn 901oihın !P1. \:. 
1) Rll.uff: Knvnttın, 
21 Goouro: JoolC'Tl"iıı n4:nallı6, 
3) nmın: Hntmı, 

4) l>vomlk: Sl:ıv ılıırım. 

2100 Konuııımıı: :Evlıı sıuı:U 

21.rn Milr.'k: Mil7.llk snlıbetlrrt. 
21.4.J MO:=l'.k: Rad.Jo'O &,lfOll'I Oıtc~ 

($c1: Dr. Prn<"t(Jll"!tıs) : 
1) llfoz:ırt: 24 llncti fl!aao ~ 
1oonı, <ln m'nvr. (Rol\ sabo). 
2) d"Alhct1.: (Tol'l:md) ~ • 

Tokyo radyosunda 
Türkçe yayın başladı 

T01'J!::O· !> a.ıı Totcyo rad.)o;a 3-1~ 
lll4:.! Lttrtaıin<teıı lıllba~n aısaliııla :•'ıı 
ll pmgmmıa Tünkı:c ı..ı.vımın.a baŞJıııt\I~· 
t.ır : 

--( ııın.ııstnn lı;tn >-
TUı~ l'oetnnın 

sanli l.;ıaroU K losikl 
17.:;o .ızr .ıı,o 2 u533 
18.40 JZI JLG 2 9535., 

( G rt>I Aaya lı;in ) -
~mbn, <"U!Tln, Pll21L?' gjj:Plcrl ~ 

20.30 JZJ JLT 2 11800 :ı:; 
( Hlndlstnn ve Gıı.rt>l Asya tçb'I y 
Oırş: mb:ı l'\llTl4 ve pazı gtınlcr' _~ 

Wl..»11 JLG • ~ ~ 

.. .. .. 

r .. ~ 
" 
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Direk nakliyatı 
Yoqat Aa. Sa. AJ. Kom. dan: 
Yozgat ın Akdatmaden kazasındaki 

\oyları 4 veya 5 metre olan 30.000 
direit ~ liradan ve Peyin na· 

esındekt 1800 çam dimi beheri 
liradan &ene Peyin nahiyesindeki 
metre mikabı kereste beiler met
miklbı 36 liradan Yerköy ı.tasyo

llna nakll ve va ona tahmıll ilinin 
ııalı zart uauliyle ihalesi 23. 12. 942 

amba gUnU saat 14 te Yorzgat as
ı ık şubesinde satın alma komlsyo-

llnda yapılacaktır. Lüzumu olan 
:.ı teMoke benzin lle 32 ile 6 ebadın· 

ı on adet iç ve dış lastik komls
nca verilecektir. Mukavelesinln im

~ndaıı sonnı 90 iş gününde nalcle
llilmtş bulunacak yııtmurlu ve tatil 
ltinlert iş g!lnüne ithal edilmlyecek· 

r. Daha evvel de nakledileblUr. Be
~r 15 günde bir naıkledilenln parası 
lezgat'ta ödenecektir. Fazla tafslllt 
lııln komisyondan şartname istenebi
lir Ye görülebilir. 

(10557) 

Zayi makbuz 
Aa. Poe. M01 K. TOPÇUiar : 

9596 

Ttlımen Stıh. bölUitüne alt 14-11-1942 
ilin ve 1-9 cUt ve 109209 umumt sayılı 

mullt.evtyatJ btr adet l>tıdon OliLn Lv. 
~-1.-,.Ulıt ı..eıı&rı makbuzu B<lncl kımıı 

edUm"'*'· HQktımaUa oldutu llAn 
I"" ınıı..·-··. (10626) 6668 

Odun alınacak 
Gelll>olu Merkez Sa AL ıcc.n. dan: 
lht:1iY&C l<:kı 600 tocı odun Ba4lla.l>u r

..._ te.ııım 18lti)'le pazarlıkla &alin 
~bl'. Muhammen bedeli 15600 Ura 

ıııS '- küt teminat 2440 llradır. EVMf ve 
~ Kom. dıı. ııörUkıbtl.11'. Pazar. 
laka lbaJell( 17. 12. 942 penem.be a11nü 
laıııt 1B dıa Kem. ,.~ )l'&Pılııı.cıı.ktır. Talil> 
tlanıann meııkQr ırUn ve saaıtt.e tanl

•• 

Uadırle ~ ~ ınQn.eaat-
._ (10488) 6537 

Sığır eti kavurması alınacak 
AIL POL 3150 S.. AL Kom. dan 

loyabat 
Sinop ve Boyabat'ta bulunan bir

lıkıertmllı lhtıyacı içın kapalı ıarf 
l&auliyle 18.000 kilo sıjlr eti kavur
ltıuuıa talip çıkmadıtwdan ikinci 
tbUune7e koDulmU§tur. Beher ki
'°-u 270 kunıltan muhammen bedeli 
41800 Ura tik temlııatı 8646 liradır. 
kaılımelli 12. 12. 9'2 cumacteai 

U .... ı 10 da olup ,.ıınamen 
r gUn komi117onöa görillebilir. la. 
klllerio veaal.k ve teminatlarlyle 
rlikte ihale saatinden bir aaat ev

el mUracaatlan. 
(10312) 6847 

._a&Aaa• ve pırasa alınacak 
AL Poa. 1010 Sa. Al. Kom. dan 

• Çekmece 
Koıni.ayooda mevcut evsaf ve tart· 

dahillade il{> uın lahna 50 ton 
aaa kapalı mrf uaullyle aatın a-

nacaktır. Labnaoın teminatı 668 Ura 
aaanıu 825 liradır. Eksiltme ıı. 

1. H2 aut 16 da HC)fdere köyün. 
ki komlll,yonda ~ılacaktır. ı.. 
klllerla teklif mektuplarım meaktr 

ve saatten bir l&&t evvel ko-
7ona venneleri. 

(10309) 6336 

incir yuları sapı alınacak 
Bil' .... Aa. &a. Al. Kom.d&ıı : 
Beber a.decUnııe 180 Jı:unae tıp.ı tala· 

ln ed.llıen 17000 adeı slnalr >'Wılr sapı 
arlıkla ...ıuı al•aoewır. Pua.rııaı 

13-l.9G puarı.ı sUnQ aat 13 te Ba-

sa. AL Kom.da 7111>ılluMbr. 
~ 4l!80 llradır. sartıarı-

ve mQhOrlıQ nQmuneled!d ır6mı«* 111-
ber ırtın komisyonda ııörebl!.lrler. 

ıUnclr yular aapı bll' ınöt.eııhhtıde 
ecHJebtlecett s1ıbA ııooo, 2000 den ... 

oJmamıık üzere ayrı ayrı taUplere de 
edilebilir. Ta.Hplerlıı muayyen aa -

~-~ 
(10614) 6658 

Bakır kap imaliyeai 
iatanbul M. il, V. -6 No. lu Ba. 
, Ko. dan : 
Afalada yasılı 6 kalem bakıl' ede

~atan imallyeal bakın ciheti askeriye.. 
«en verftınek Uzere pazarlııkla 16/12 
1942 gtınU saat 15 te Kom. d& yapıla. 
Claktır. Teminatı 3342 liradır. nu • 
atlunelerl görmek ve evaafı hakkında 
!&abat almak latiyenler daha evvel 
l6rebillrler. Taliplerin ayni «ÜD ve 
'-atte komtayona gelmeleri. 

700 adet Bakır yemek tenceresi 
'50 kilçUk bakır yat tavası 
ı:;o bakır yemek tevzi kepçeal 
12000 bakır çorba tuı 
aoooo bakır karavana 
2000 bakn' au bardait 

(10653) 6688 

lnpat yaptmlacak 
to_ ~~ As. Poa. 4305 Se. AL 

Askeri hutaneslnJn 51 m Ura 39 
~rue tutan ildncl kıam ıneaatı pa-

ıır ~1!1d~ yııotınlaeaktır. Muvakkat 
""llllDMI 3883 Ura 31 kuruftur. tha.Ie
~ 24-12-942 peqeınbe gllnll saat 14 
• Hadımkö)'(lnde komlayonumuzun 

111' ~undutu mahalde yapılacaktır. b
'"'KWerin ınezkQr sün ve saatte te
~ veCkaJariyle koınlsyonumuz.da 
"1llwunaları. (100'18> 6613 

Sığır eti alınacak 
Yalova As. Sa. Al. Ko. dan : 

:Miktan Muıh. Fi. Muv. Te. 
~ Ton kUl'UI Ura 
~ etl 23 100 2725 

• • 28 100 2100 
• .. 35 100 262S 
.. " 75 90 l5062.50 
8ılır etle-rt '8rtnflmeslndekl .... 

kaı:ıah zarfla lhıı.le olunacaktır. 
29-12-942 gllnü aaaıt 15 tedlr 

a att enaf ve e@ralt her sün ko• 
~iaYOnda aftrlllebUir. tateklfle'l'ln bel· 

llln ve eaatten bir aaaıt;eYVe-1 kanu
~ 2 ve 3. mıııddes ndekl vesaiki ha
~ telrltf ınMtuıplannı Yalova'da bu· 
-.._ komlayona vermeleri <10656> 

6717 

Kamış alınacak 
l:rzurum Aa. Sa. Al. Kom da.il : 
10o ton k&mJI pazarlıJUa muııa.kua
ltcınulmuttur Mlln&kaaUl 28-12-1912 

.-unu 11&&t 14 tıe yaoıJacakt.lr 
1n bedeli 38300 Ura olup ıcatt te • 

~ti ım5 Ul'adır earınan-ı her ırUn 
lllYOnda ırörilkıblHr. ı.tekHlerlll bel• 

~ tiln '" .. u. t.emlnaUariYle ıcomıa • 
.,,... mQracaaUan. (10619) 671' 

Sığır eti alınacak 
l'opkapı As. Pos. 350 Sa. AL Ko. dan: 
1'irliılimi:ı ıhtiyao için beher partiei 

.000 kilo olmak liıere iki müsavi par. 
100 000 lıılo 11jır ed puarltlda sa· 

alına<'llkur. ihalesi 16-12-9"2 çart&ID· 
llnll saat t5 ııe yapdac.aktır· Taliple -
._ olaa8D .....a ....ıaadari1Je 

mıinıcaadan. (1°'1P) (;1C'J 

ULUS 

MiLLi MUDAF AA V. Ambalaj sandığı Sığır eti alınacak Sabun alınacak 1 
Al. Poa. M.20 Sa. Al. Kom.dan : M. M. v. 1 No.ll sa.. AL K.om.dlıın : 

th~ ıc:tn .laıpaJs zartla 40 ton ııı - 1) Hava mU.f.ıelU'.l.ıjı lhtl)'aa ielıı -------------- yaptırılacak 
M M. Vl'kAM.lnden: 

tır eti alınacaıı:.tır. 1h&laıl 25-12-1942 paurlıkla alınacıtk :ıo tOl'I sabuna a -
esna ırünü saat H te Kunıunıu nahiye. tekil cıkmadııtıooan tekrar Pft.281'lıtı ıs
~ 7a.p118ca.ktır. 111< teminatı 1500 U- 12-1942 ııaat 10 da Lv. Amtrlifı! bloa • 
ractır. (1~; 6592 sında yapılacaktır. 

Odun alınacak 
Söke S&. AL Kom.dan : 

2> Muhammen bedeli 57l500 !1ra olup 

katt teminatı 8162:1 liradır. 

3) ŞartDame he!' rin !rom~ ıro
rU k!blıllr. Beher kilosuna 3 kurna fiyat tahmin 

edilen ııoo ton odım :Z:.-12-1942 cuma ııtl· 
rU _t n te kapab a.rtıa ealltrnel11! 4) lstddtoıer111 be1M rlllı. ve aıatte 
«onmu.tur Ilık temırıau ~ Jlradır kanuni vesika ve temınatlartyJe lııo -

lstettllleıin kanwıun t&l'Uatı dahilinde misyona müracaatlan. 
bazırlıyaca.kla.rı teklU mactuplanru ek • (10633) 

6720 

sııtme ııtlnO aaat l~ e kadar makbuz Nakliyat yaptırılacak 
mukabilinde komisyona vennelel"l. Siıli As. Pos. 920 Sa. AI. Ko. dan : 

(10432) 6484 26-1 l-942 wihinde kapalı zarf usu-
Süt alınacak ıu ile ihalesi iıın olunan 63.ooo too er _ 

Çanakkale Garnizon Sa. Al. Ko zak vesairenin Haydarpap'dan Siri<eci • 
misyonundan 

1 
" ye nakli tahmil ve tahliyesine te4'lif edi-

İhtiyaç içın 80000 kilo süt kapa. len fiyat itlllİ sörüldüiünden tekrar ve 
lı zarf usuliyle alınacaktır. İhalesi pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Hu-
14-12-1942 perşembe günU saat ıı de wıi ,artlan komisyonda görülebilir. İs
Kom.da yapılacaktır. Muhammen fi- ıeklilerin kati teminatlariyle Harbi,.e'de 
7atı 62 lnınlf tutarı 15600 lira mu - Yd. Sb. Ok. Sa. Al. Ko. na müracaatla -
vakkat teminat 1170 liradır. Evsaf rı. (10686) 6712 
ve şartlan her gUn komisyonda gö • Amb · 
rülebilir. İsteklilerin ihale gUnU ko- ar ınşaatı 
misyonda bulunmaları. (102681 6280 Eskişehir Lv. Amirliji Sa. AI. Ko. 

Sığır eti alınacak dan : 
Mıntab birlikleri ihtiyaa için 101375 

Şifll Aa. Sa. Al. Kom. danı lira 84 kuru, keşif bedelli iki ambar ka· 
Kapalı Vll'f uauliyle 30 ton sığır palı :ıarf usuliı ile eksiltaı- konulmn• • 

eti alınacaktır. Evsaf ve hususi şart 1 .,_ .... 
tarı komisyonda görülebilir. Muvak: halesi 28-12-942 pazartesi günü saat ıı 
kat teminatt 2138 liradır. İhalui de fükitelıir Lv. Amirliii sa. Al. Ko. da 
15. 12. 942 günU saat 15 te yapılaca- yapıJacakur. Buna aic kqif prtname w 
tından isteklilerin ihale saatinden krokiilıer gün mesai :ıamanlarıılda sörü
bir aaat evvel komisyona mUracaat. lür. isteklilerin kanuni vesaikleriyle bir-
lan. (10308) 6337 likte ıeminatlannı ve teklif mektuplan • 

Sığır eti alınacak na ihaıe saarinden bir saat evvel Mi:ıü ııe-
AI. Pos 1140 Satın Alma Komlsyo ten komisyona vermit hulunmalan tart· 

nundan Çorlu tır. Posta ttecikmeleri kabul delildir. 
Corlu ııamlzon birlikler:! için ııo ton (10685) 6713 

sıA'lr etJ pazarlıkla 11atm alınacaktır Sebze alınacak 
lhale&l 17. 12. 942 ırünil saat 15 ıe cor- Ankara As. Pos. 5151 Sa. Al Ko. 
ıu aatın alma komtayonundll yapılacak- dan : 
tJr. Muvaıkkat teminatı 3375 llradıp Zir'de iki ay zarfında ıeslim n mu . 
Şartname ve evKf her &11n komisyonda kaveleye bağlanmak şartiyle 3400 kilo Pi• 

ırörUleıblllr. lstekt1lerin lüzumlu vesika- rua, 3400 kilo lahana. 3400 kilo aspanak 
larlYJe ihale ıramı ırelmeleı1. satın alınacaktır. 

(10488) 6ISSO Pırasanın kati teminan 84 lira 15 ku· 
Kuru ot alınacak ruş. lahananın 84 lira 15 kuruı ve ısrıe· 

Erzurum As. Sa. Al Ko. dan: naltn 109 lira 6'S kuruşrur. Pazırlıjı 
2400 ton ki veya tel balyalı kuru 12·12·942 günü saaı 10 da Sardcııla'dakl 

ot müteahhit nam ve hesabına açık Ko. da yaptlacaktır. Evsaf ve ,artlan her 
eksiltme ile münakasaya konulmuş- gün iı saatlerinde komisyonda görülebi -
tur. MUnalcasaısı 18. 11. 942 cuma gll- lir. İsteklilerin belli gtın ve saatte komla-
nQ saat 15 te yapıla<'aıktır. Taıhmln yon& mürawıları. (10683) 6710 
bedeli 240.000 lira olUP temlnatl 
16250 liradır. Şartnamesi h~r gUn Sebze alınacak 
kornlsyonda g6rWeblllr. lsteklllerln Enincan As. Sa. AI. Ko. dan : 
belli gQ.n ve saatte temlnatlarlyle bir- Kişli seksenbeşlerden 13500 kilo ıs-
11.kte komlayona mür~aatlan. panak 39500 kilo lahana ile 43500 kilo 

6481 
pırasanın 7-11-942 günü kapalı zarfla iba-

Sığır eti alınacak lesine talip (lkmadıitndaa bir ay müd • 
Canakkale prnl;ı.oıl Sa. Al. Ko. dede pazarlıia konulmuırur. Pazarlık 

dan: ıriinleri pa:ıarıe9i, çarşamba aaat 14 de 
thtıya<: lçlın 20000 ktlo sıtır eti alı- kilosuna tahmin edilen fiyat 11panalc 18 

nacaktır. Pazarlılh 14-12-942 ırünü !abanı 15, pırasa 18 kunııtur. Tutan 
saat 10 da Kom. da yapılacaktır. Mu- 6965 Ura olup muvaktcat teminatı 1273 11· 
h~ bedeli 20.000 Ura llk temi· radı natı 3000 liradır. Evsaf ve ıartlan r. Sartnamesi her SÜo lroaıisyoada 
her sUn komJayonda sörülebtnlr. ts- sQriilebilir. isteklilerin teminadariyle 
teklllerin lhafe Jt(lnQ komfııyonda bu- birlikte pazarlık günleri komisyona mü • 
lunmalan. <10607> 666!S raaıatlan. (10680) 6708 

Boz kumaş ~tınacak y·· k H _... K 
M.M.v. • No.lı Satın Alma Komt.ıwo- ur: ava ununu 

mandan: - TOPHANE 

14000 Al. Pol. 118'11 K. 
14000 Aa. Poa. 5354 K. 
HOOO As. Poa. 1368 K. 
0!!000 .u. Pea. S88l K. 
14000 Aa. POI. llS72 K. 

5378) K. 
OfllOO 58801 K. 

5380) K. 

Kurban derisi satllacak 

-- -- -
15 1 735 
10 1.3/t 1!580 
20 2 3960 
15 2.1/4 3916 
30 2.1/2 9210 
~ 3 8560 
8 3.1/4 4086 

14 3.1/2 8540 
7 3.3/4 4816 
9 4 6830 -- -

Emtitüler 

Elbise diktirilecek 
Yuımek Ziraat EDMitQeQ R*t6r)Q • 

tünden : 
Kurunıunnm hademeler! S0tın US ta• 

lanı ellılııe mulıanunen bllClel u..tJı.d8n 

1nınıae u&ar " .ur -raıı.n mı.mu 
t&rarınduı verllecekUr. Dlltmelert ma-

69CIOO (106S3) 8711 tesnede ast oJıınajc Usent t9kt11 acık tlc • 

K . . IUtme 9Ul"ettYlıe ihale edtll!eetrtlr. 
uru ıncır alınacak u 1baı. 14 •• ıueG puarWll ırtına 

lzaW As. Pos. 8758 Komu&anlılın - •at ıı de '*Ulrlük blnumdlıld mCl • 
dan: tetlldW ~ ıu.tıDdaıl 111Pllacak· 

Tahmin bedeli 34500 lira .>lan 3' ıon br. 
4 kronlaw ve 13 ill 15 kiloluk kurular 21 Muvaldı:at teminat :vUzde 7',5 tur 
içinde protObent tipinde itlenmiı .. " eartnamellnt " daba tala lallat al • 
10 riifuzu qmıyan kuru incir pazarlık!'< mak 48Uyenıertn EneUUl dltre mılkUlr . 
alınac:~mı. lsreklileria fJfı 1' kati temi !Qltlne maracaatıan. (10819> 8387 
nadariyle birlikte 26-12·942 ııWıü saat 
10 da Naldölıeacletd komutanldc satın al
ma he,edne müracaatları. S&rtııamesi her 
gün aıllrilJebiliı. (10682) 6711 

Boz elbiselik kumaş 
alınacak 

MALiYE VEKALETi 

Mühim ilôn 
Malı,e Teftit He1'9tlnden ı 

111 iL V. 4 No.ll &a. AL Kom.dan : 1. 12. 042 tarihinde icra edtlece-
tSTANBUL ti evvelce ilin edllmiı olan Mali1e 

llSS21 metre ao santim boz eM>leellc Ru· Mllfettio muavlnlıtı imtihanı ' fU· 
maı pazarlıkla alınacaktır. tJıaıeet 16- bat 1943 Pertembe &'iintlııe talik e-
12-194.2 -.a.ı l• tıe Kom.da yapılacak • dilmiıttlr. 
tır 8&ı1naJDeel ber dil sÖl'UJebtur. ı.ı _ ICnelkt illnımuda'ld IU'tlan lı&. 
teldllll1n 1111111 vakitte 9694 Ura ııo ku • iz olup da flmdiJ'e bdu müracaat 

JraU teminatla ı etmemıı olanlaruı 20 aonklnun 19'3 
::....,. (Jlml).l'l'1le Kom.na~ tarihine ~ar mUracaatlan ilAa o-

lııht. (10lllT) 

Ampul alınacak 
.M. M. v. den: 
Müteahhit ~ hesabı.na 8!18iıda 

olns ve miktarla±ı )'azılı 4.250.000 adet 
Yena e&mından mamul bol ampul 
alıınaoaıktır. Hepaine tahmin edi.1en 
fiyat 33910 lira olup kati temlnatı 
5087 lira 50 kunu,,tur. Pazarlığı 17-
12-942 perşembe ııU.nU saat 15 tedir. 
Şartnımıesl komisyonda her glln gö
rilleht-ür. lateklUerin kati tA!m.lnatJa
r:lyle bl.rllkte M . .M. Veklletj V numa
ralı satı.n alma korniayonuna müra
caatlan. 
Cinai .Mtııctan adet 
Bol blrlUı: rerı.ksiz ampul LS00.000 

n " renkli • 500.000 
• ikilik renksiz ,. l.!500.000 
" ,, renkli " :ıoo.ooo 
,, onlıık renksiz ., 250.000 
(Ampuller Yena falırik•ınm ca -

DUl1dan olaıealttır.> <10'46> 6560 

Alet almacaık 
M. M. VekAletınden : 
Behf'l'lne 35 l1ra fb'a.t tahmin olunan 

1127 adet tıeeJc dold.wnıa Aleti komls -
)'Ollda mevcut tennt ~le plAn· 
lan ııeretınce 15-12-1942 saı.ı &1lnQ INlal 

15 te pazarlrkla llM.ln alınacaktır. Bun· 
lan vennek ı.tııYenlerln 5916 lira 7:5 ku
l'U6hıi< kaU tmünatlaı1yle b!ırlıtı:te pa -
zarlık ırtın ve saatJnde M.M.V. 2 No.lı 

Satın Alma Kom~ aeımeıert. 

R.esUn ve 1&rtnam.ı 198 kunıt muka -
bllılnde a.lmabWr. (10Cl49> 8632 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. VeicAleUnden : 
Ankara'da buluna.n blır blrlite aııt bi

na ve kotu•lantı datmt tamırat.ı leln 
ceman 41 (ku1ı: b"°) kalem tıonı ve
ııaJre ıılbl malzeme lle bolla malzemesi 
pazarlılda aatın ıilınacaktır. Ketlf bede
li 4323 Ura 70 ku.nıe olup kati temlnat.ı 
da 648 llnl 60 k~tur. 

Pa.zarlıfıı 12-12-1942 aünil aaat 10.30 

da M. M. V. 4.. No ıı Sa.un Alına Kem ıs.. 
yoouncta yapılaca.ktı.r. K.ııt ve maıze -
me ıı.teaı h• &1lll kunlılYonda aökue -
bilir. ı.teklllerln ~ ııtln41 belıl:t Matt.e 
kaU temtnatı hamtl«ı komlll>'Onda hazır 
bulunmaları. 

(10643) 6684 

Kürsü yaptırılacak 
il. K. Veklletinden : 
Seherine 140 lıra fıyat tahmin 

edilen (4) adet yazı tahtasiyle be
herine 105 Ura tahmin edilen ( 4) 
adet öğretmen kUratlaU 11. 12. !K2 
cuma gdnU saat 11 de pazarlıkla 
uıtelill•ine ihale edilecektir. Heps.İ
nın ınuhamm~ bedeli 980 lira olup 
kat: teminatı 1'7 liradır. Nümune
leri Fen Tatbikat Okulunda ıtart -
namesi her gün komlsyooda görü.. 
lebilir. lateklilerin belli l[(ln ve 
saatte katı teminatları ile birlikte 
M. M. V. a. No lu satın alma komis
yonuna seımcı.rt (105604) 6M2 

10 adet ambar yaptırılacak 
JUıLV.dln: 

30081 *' 80 .lı.wUI a.ıı bedem Kı
~de 10 adet ambal' lıDIUı lel 14. 

12. 9G pazaı1.eC a11nll -- ıı de 11.aıı&l.ı 
ıarrıa ~ kOD"Ylltır. 1lk t.emi
rıa.tJ 22:16 JıLra Ul aını.tur. Ke9it ve 18.rt
nameal uıo n,. bedel m'*'8ıbM! ftl"l· 
Ur. MilheıMül ve mımar omuyanJann 

Aakeı1 fa.tırtkal8l'a ıııQıuaatla ebll)'et 

...... alaMUan ft lb&le ııQall -
ıo a lı8clll' tıllltllı m ! _..... il.il. v. 4 
Ro.lU SL AL lro. ... ...._. 

(J.O'Zl&) 6aı8 

Kolan almacak 

11.K.V. dm: 
Harp Olmla ihtiyacı içln 12 ka1eın 

8P01' malaemeai ıı. ll. IK2 owna 
a11nU ... ı 16 te kapalı sarf uaulU ek
ailtme ile i8tekliaiııe ihale edilecek
tir. 

lartnameld her sUıı lı:omlayondıa 
görülebilir. Muhammen bedeli 6511 
lira olup ilk teminatı 488 liradır. :te
teklllerin belll lf(ln ve ... tten en u 
bir saat Onceye kadu' tıekllf mek
tuplannı makbu kat1llıtında Anka
ra'da 11.K.V. 1 No. atın ahna ko
misyonuna vermeleri. 

(10211) 633j 

Eyer sabunu alınacak 
M. M. v. den: 
KomllQıonda mevcut ev..ı w tart· 

naıne&lne söre beher kilosuna 130 ku
rucı f:b'at talımlıı olunan 1629 kilo e
yer aalbunu 14-12-942 pmartad ailnO 
aaat 11 de müıteabbit namı heea.bına 
ıııçık ekaılltme ile Mtm almecaktır. 
Vermek l&tlyenlerin 1S'72 lira 58 ku· 
l'Ufhak tik temlnatlartyle birlikte ek· 
lıiıtme dn ve .. tinde JUi. V. 2 No.b 
IBıtın alma kom)s,yonuna setmelerl. 
Evsaf ve ıartnameai komla)'onda 16-
tillebıllr. (10101> 6300 

Dam aktarılacak 

600 adet iki boy ambalAj IBlldı 

~ı.lrnalll ta.ı:ıbl zuıtıur c.'1!.medlğlnd 

tekrar pezar.tıklıa l!hale)'e kıonulmulf(.ur 

Kl!llt bedelleı1 )'el(Qm.ı 4S.'i2 Hra oJıuı> 

kMl tEmlnatı 679 ı.iı'ıı. 80 kıuırlMıtur. Pa 
nınıtı 17-12-1942 ırana -.aıt 10.ao da 
M' M.V. 4 No.b Satm Alma Komlıııryo 

nunı1a yapllacaktlr. Bu 1-e Ut ketlf 
l&l'blftme her ırün komllQ.oonda aörll 
lebD r . 1sWk tlJeı1n m ı.ııayı.wı artın ve sa 
atte komls)'onda kati ttm1neıllıa birlik 

tı 
en 

. 

-
ve 

--
-

te bıızı.r bıu.lu'11llıUan. (10046) 6727 

Elektrik patron.lan 
değiştirilecek 

M. M. Ve.kAlM.l!nıdoo : 
Muayym ııil'nde talılbl llUhW etm.b'en 

Oebect'oo bulunml blır btrlllre ak run 
lb'athanede ekokıtt1k peıt.ronlanrun de 

~ ~ pe1'.ftrlıklııı. 1tıale ~ 

e-
-
-

Ur. 
Keett 'bedeli 1487 11ra l50 1curue ve 

kati temtnftb da 22S llmdır. Pazartı 

H-12-1942 aünll ııaat 14 30 da M.M. 
tı 
v 

4 No lı Satuı Alma KomlBy(ınunda yapı 
lacaktır. Keş t her ırün kom1Byonda ııö 
rl1~hlll1r tıtteklll~ mu~en ırUn 
aaatte >ı:a.tt t('J111rı tlarlyle birlikte len 

-
-

ve 
-

mllıvonda hu:ır bulunmalan • 
(10645) 

Elektrik tesis işi 
M M. VelkAletl!ndt"ll : 

I!-78'2 llnl llO kun.14 keetr ~ bir 
1*trllk tesis lel p zarhkla ihaleye ko 
nulmoştur .Pazarlıtı 17-12 1942 ırün 

lllUlt 10.M da M.M V. 4 No.lı SRtın Alm 
KomlBYonunda ;yapılacaktır. Keıt f v 
aart.name!'I her ırün komisyonda ıroril 

leb1ıllr. tateklllmn 115 ı rn 85 kunı 

k.all teml'l'latlanyt.e bl.rllkte komla,ycın 

-
Ü 

a 
e 

-
' -
!! da haı:ır bulunm IRrı . 110"42 • 6T.?l 

Kiremit alınacak 
M. M . Vekl'ı.lclltııtlESı : 
10.000 ıuıet kiremit J>a7.arltkla Mtın 

ıılınacaktır. Muhıımmcn t>P.<:lell 2'100 W 
ra olup kati tem naU (330) liradır. Pa 
zarlıAı 14-l:l-1942 ııilnü 1N1At 13.45 ıe 
MM V. 4.. Nolı Sa. Al Ko.da ' pıla 

caktır. K~lf ve IQrtnanH91 her ııun ko
mlallonda ııörl11El>Rlr. tatdcltl«"l.n bel 
ır!l.n ve eaatt.e kati t.eml!naUarıyıe bl: 

-
-
-
1 

-
Hktıe kıomlsYonda ha.zir ~unrnalıın 

(10647) 67'"6 

Döküm kumu alınacak 
M M. VekAleUııdeo: 
MueY>'OO ııün ve Sl!lLtte ta:nbt zuhu 

etm~ muhammen lıedeld 6000 lira o
lan 500 ton döküm kumu 12-12 1942 cu 
ına.rteırl ııtlnıil ımat 11 de pazarlıkla ek 

suımeye konu~uet.ut'. Katl temln"ll 
900 IJl'adır. Nl.lmUDıl:' ve 111rtnameıd her 
ıran Allkert Fahrtluılarda ve llltın alın 

koml~·omında ırııetertlir. tel.ek ilerin ı 
hale ııtln ve aaat1.nde M M. v. 4. No. 

r 

-
-

a 

-
lı 

Sa. .Al. Ko da bul'Ullmala.n. 
(10688) 671 9 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. V('jc!JetlnOOn : 
Muayyen ırUn ve aaatte taıtbl zUhur 

etmben An'kam civarında ~ek 

bk' yerde <Uzel el<.'ktroJoo 11'l'\!PU<!Wl mah 
8U8 bir elektrtk llftlltnl.lı binası lııeaa 

-
-

tı. teJcrar pazar! kla lha.IEIYC komılm'Uf 
tur. Kıellt bedeli 6613 Ura 66 kUl'UI o
kıp kaıU temm.U 992 ~ 10 ltunıl 
tlll'. Pazariıtı 16-12-1942 canamlıe. ıra 
nü 18&t 14 te M.M.V. 4 Nn.lı Saıtm At 
ma ~ )'allı.leaılatlr. ı.tek 
"**' JılııU tar*tatlıırtyle '*1dlrte mua.Y
l"l!ll sQıı ve aaatt.e komlıQ"Cında bukın 

-
--~ 

--
-

m&lan. (1066CJ) 6724 

Duvar inşaatı 
llıL M. VekA letlırıden : 
~ ıran ve aaatte taHbl ZUhur 

etm'"'1 Anlcara ctvanııda bir ıtıMa du 
van ~ıma.t pa.zıı.rl.ııkla ltıa.Iıeı.Ye ko
nulıımıet.ur. Kee1ıt bedelt 2227 Jın N 
k\INt olup kaU tııırnıınaU 333 tin 40 

Jtuınwtur. Paza.rlıtı 22-12-1942 ııa.lı aü 
nü ııııat 14 te M.M.V. 4 No.11 Se.. AL Ko 
dıa yapılaaıkbr. tırt.ellı»l«I mllan'erl 

ırOın " 9IMıte kati temmatııanrle bS' -

. 

. 

- ~ bulw9n&lıln. 
(10662) 

Kösele alınaı:ak 
M. :M. VekAıet1nden : 
Jılütealıhldt nam ve heEbına :vacnıan 

•Uıtmede tallbl emnıyan 116&'18 ldlo 
an ..ııunaıı ~ 16·12-ı&d sOIMl -. 
- 16 .. J)Qlllll'Jıık\a .un alıııBcıalıtr 
Matıammen bedeli 435G13 ltra o1ıup kati 

temma.tı. 42842 Ura 6 kuruılQlr. NOıınıu'1e 
te IQl'l.ııftlnt'I her ,&iln .JcomJıııvonda ııö

l'Wıl!bml'. t.wcıüertn belli ırOın ft .... 

tıe Aıılaıl'a'da M.M..V. 3 No.h 8a.bll Al • 

111& ~ ll8lmelSL 
(108663) 

Baraka yaptırılacak 
Jıt. M. Velc&lıeıtlndal : 
Muanm sQıı ve 111&tte w~ 11111ıur 

eıtnııırm Aıılııarıı"dıa ır~ mabal
de t.elı:Nr alıt.ı adet tıanıiclllWl dıılllll ve 
bartcl eMkt.rlk ı.ı..tı )l8Pt.ınlmea tek

rar aClk dcall1ı'ılıe Be ~ lııonulmUI -
tur. KeeK tım.X 11.119 MnL 88 lall"ue olup 
ilk terrımMı ,,, liradır. lhıaı.ı 17-12-
19'2 ~ ırllnQ ... ı 11 - il. il. 
V. 4 No.ll aıbn alıma ~ ,.. 
pı.IMıdttr. KNW ve ~ JDom1ll • 
10lııdl a&"GIM>•. tıııı n T'S'ln • te -
~ ..... tıııımlııt'llll bulun
ınaı.n. (10638) 8721 

Askeri Fabrikalar 

İnşaat yaptırılacak 
ita. Fü. ı.n.. Si. ,._, iL AL KD -

mllt'onundan 1 
1) 1'lbl1 1'llıl1blllr ?.- SilAh 

FMırt!ııMl mun lıclnde &1111* )'Ulk in· 
..a.ı ilBi .n. aYn ,,... ...... lıa -
pala -.rf mulıb4e m~ JııonuP -
muttlll'. 

2) !bale 14-12-1942 puartaıt aGnQ 
saat 14 te bmır'de HaJlcal>_.dıı. 8UAh 

tatırtncumda t.ap1anaOllk JıımMıronda n
pıiaollLtır . 

1) Kellf .,. ııroJelıSt Jıııel' aQn ... --
llıL llıL Velr&ilıUDclm : ldmlll ona>t,ıeoa Jııldar' llllMı fılıbrtlraa 
AI*aıa'da 1* Mrtlle att blnalann m1ldlb1GIQnlle lllll'QlıalııWr. 

clamJarmm aııııtanımuı ve baZI tııml - 4) Taıtplel1n ~ Mı9de "*' 1&Pbnllnalt • PMll1*ıla 9ıale UIUlln tamlln edeoePder4 t.ek)tf ınııılc -
edllecelatlr. tuplanni lbUe llllMndım 1* 9U& fl'I • 

BU tlln 1ıııılPt 1ıedlll 118'7 -.. !!O kWW veUne lıadar ~ muPtalJl!mde Jcıo -
"e ıaı.u teminatı da 1111 lira :zo _.,.. - ml9yona ı.e.ımt etmeleri JAzımdır 
tm'. Pazat'hlı 18-12-1941 ırQnG 1e&t ıı Poetada vaki ıectl<r'ooler 11LY111ı k bul 
de M.M v. 4 No.lıı la.bn Alma Komll - detllcBr. (6527 10172) 68M 
J'()llUllda yapı~. Keen 118' stıa tn.aatm Kee1t beıc1e11 TmıSna.tı 
~ ll6r'Qlllımr. Taılplertn mu • c1N1 L1"a Kunı9 Ura. K~ 
U3l9l • ,.. .... ... ...... •tt !Ambar ...... tl lo.190 s:ı .,.,. ., 
~ MrJlcte ~r 'lılldlllmatan. Del'O ın.aatı aoeı m. • a 

...... M39 Da,... ... Jllm5 il UI a 

-9-

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -- -- -§ Belediye Hastahanesinde ge<eleri § 
- -- -- -§ nöbetıi tabibi bulunacak i 
- -- -5 Belediye Reisliğinden : § 
- -: 1 - Geceleri ani Ye miilıtacel valudanle hasta aa- : 
5 hiplerinin müracaatlarmı kartrlamaık Üz«"e İtfaiye 5 
: meydanınclaıki Belediye Hutaneainde bir nöbetçi ta- : 
5 bipliği ihdu eclilmiftir'. 5 = 2 - Nöbetçi blhibi 10-12-942 peqembe giinünden 5 
: itibaıren h.. gÜn saat 17 den erte.i aaıWı 9 a kadar : = vazif•i ba.tmda bulunacaktır. Taıbibin emrinde acil 5 
: va•kalara yetifmek üzere imdadı aıhlıi olıomobili de var- : 

= dn-. = 
: 3 -.Nöbetçi taıbibliiinia telefon nmnara• 2257 dir. ! - -.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

Fidan satdacak 
Buıwı Z'ınıM MEktEbl Mıüıdtlırtıtlti Gövdeleorin 

Cinsi 

Top !Mkasya Bırtnd 

Top akasya İkinci 

ortalama 
yülk~itl 

metre 

l.'15 
1.5'2 

~ 
b r met.re 

yilıkııekl il< telkl 
ortalama QBPı 

santim 

3.5 
2.5 

BetıerlnlP 
tlyıwtı 
kurue 

40 
30 

~ısız 'beyaz <:i.çeık 11 
a:ka..'1,Ya Btrlnd 1.80 3.5 30 
Ytıkanda v&Motl boy caplan yazııh Ndt ve 1141812 akaew. ftdıııınlan, htza.Ja.nndald 

rıyat.lll sa.t.ıta cıkanlmı.tbr. Sal.le mektePt.e ve pefln ı-'ll ile yapthr Fidan ar -
halAJh ve ambı\JAJmz olft.rak lıltete ııöre Burm'da hel'hlln&'I btr nektb'at amlıanna 
t<'Slmn edtıehlllr. Amhall'tJ mruıım.flan fidan bedeK tutannın )'llroe 20 Bldtr. ~ 
IL"l1n mckWt> mlldilf'tUtune mtı.racaat.lıan- 6689 

----------- h ~ uauM,.ıe elaıüt~ koMl-
Ankara Valiliti muttur. 

Karoser yaptırılacak 
Ankara Vilıliğıntlen : 
1) Nafıa MüdilrlUğtine ait bir a. 

det Stoda Baker marka kamyon f& -
ıeaine yaptınlacak karoser iflnİll i
halesi 14-12-1942 tarihine rutlı1an 
pazar'lesı gunU saat 16 te villlyet dal. 
mi eııcUmenınde yapılmak Usere a
çık ekailtmeye konulmuştur. 

2) Keıılf bedeli 1800 lira ve mu -
vakkat temlnau 1'2 liradır. 

3) İateklilerln muvakkat teminat 
mektup veya ınakbuzlarlyle Ticaret 
Odaaı veıtikalarını hamilen )'Ukarıda 
adı geçen gün ve saatte encümen re
laliiine gelmeleri. 

4) Bu 1.te ait ketlf n prtname)'I 
her gun Nafıa mUdürluttmd• pre
bilcceklerl. (10192) 1276 

Odun alınacak 
Ankwa Valwtınclen: 
l Nafıa daireci .iıçin <12> ton 

kuru meşe ve i'lll'lren odwı mllba)'aa· 
sı isi 21-12-942 paızartee\ s(lnü saat 
on beşle daimi encümende lhalal ya
pılmak üzere eIWltmeye konulmUt-
t ur. 

2 - K~f bedeli 840 Ura munık· 
kat teminatı 63 Mrachr. 

3 - lstek111erJn muvaıklcat Wrni • 
nat Jne>ktu.s> veya ın&kbmu ticaret 
odası velılkaaiyle blrl.lıkte yu.kaa'da a
dı geçen gün ve 1Utte da1ml encü • 
mene gelmeleri. 

4 - Buna ait keşif ve '84'b'ıameyl 
er gUn Naı:fıa .Müdllı1üiünde sörebi-h 

1 ecelcıleri. (lm73> 8602 

Sabit dolap yaptırılacak 
Ankara Val'lMinden: 
1 - Denardılri* ....... mıubt.IU 

ııeni1*t inde yapı.lac:* M1bıt dolap itL 
'*1 elıdtmelllne taıtp c:ıtcmedıtı.ndan 

m»ctan nzaltılllMlık auretkYJıe ve hali ıe 
balr ra;ylc:lere ~ ""*"" tanıılm e

Ren keeif QzetWMlen 14. 12. 942 t.af'tlll
ne rut.ııyan paarUll ııtlnll aaaıt 15 te 

nafıa kom~ lhale8' )'all&Jmelc 
zere acık~~. 

d 

Q 
2 - Ketlf bede11 ~ nra ve 1m1vak

k&t tıemln&b 881 ... ıcurwtur. 
s -~ mavaidaı.t ıamnat 

mf'ktup veya makl>USlııu1YJıe Uclıı'I& oda• 
vestkalannı ve nam mGdQrlılliUl1dell 

alacakla.n hml!l ehlb'et 'V'Nllealamu ha
nen yukarıda adi aecetı stlnde -.at 

• 
m 

2 - KeeJI bedeli <3453&2> lira (60> 
kurUIS ve muvakkat tenıinaıb (17563) 
lira (70) kunıştur. 

3 - hteklilerin m~at teml
netl mektup veya makbuzlar ;vte ti
caret odası vesikalarını ve Naıtıa .MU· 
dü.rlütüııden bu ı. için alacak an feo
nl ehliyet vf91.kalarmı hamllea n • 
karda yazıh günde ll8ılllt 14 ~ kadar 
teklif mektuplarını encllmen .relsliğt
:ııe vermeleri. 
4-Bui9ealt~ve~ 

:rl her sQn Nafıa MüdQrlQiUnde gıG. 
rebllecekleri. (1040) 6432 

Karpit ve buji ahrıacak 
.A1*ara VaııtftıllııdNl : 

Asfalt )'()laln tamirat lelırJDde <:& .... 
lan lUım)'On)an totııı 1000 kilo karpk ... 

6 adet bu.il möba.Yaa ili 14-12 19'2 pa -
aarteırı ırürMl aat on ıııe.ıe .umt tllldl. • 
mende ıhaleıll yapılmak Uzere acık ek • 

......... lııonuJmll9tm'. 
Keelf bedeli (1812) Mra (135) ... 

<80> Jwnıttur. 
1steldilerin tanına.t mektup ._. 

maW>u&u tıcanıt Odaa \reııl!raebie '* -
likte e&ıa ~ S4ln w ..... _,. -
~ aelmeJeri. 

ıc.,.ııt ve ~ ıı6mw* llta 
nafıa ınQıdürWtune ~. 

(lAMOO) 

Çanta alınacak 
A ...... VA.Wltlndıma : 
l) Bee adet köy ebe oanlıııım ..... • 

cmldr. Dr. Vaaf A~ m(l...,e .. ıı-• 
mamaıa.tındMı o1ıup 1111111*,...... tamam 
olaaılctır. 

2> Mıer centamn "'9ıt1 100 Jlradlr 
TllıJPplerln tanllJM ~ :ıs-ı:ı 942 
paza.rtılll öl'leden ...... vlıAyet danl 
enctım.-.e münıcıuıilan ılzmdlr. 

(10691) .... 

J!llllllllllllllllllllllllllllllll\1 

§ Satıhk arsa a - -: Y~ir Srhhat VekAleot.1 ,a- : 
: nanda yeşlJ saha l<:lnde Z78 mtıt· : - ........... -: ,_ parsellenmlt arsa. ınm : 
: lılln memurluğuna mllracaat. : 
111111111111111111111111111111111111 

Jandarma 

s ıe lı:<Jmllı)ıoll N19Utıne ınClt'acaatan Patates alınacak 
4 - Bu ile alt ıceetr ve ~ • 

1 

tıer ııQn naha mGctltl'tQIUlldl .cnt>l!e- Adlara Jandarma SaunaJma Komis)9 
ceklert. (10191) 6277 nunduı 

Okul inruaatı M~ız Jandanna Tabunl İhtİYllCI~ 
,,- için puarlı4da oma toD P9ıMel wll8Cllıı-

A.rrk8N Valfllttnden: ur. tık 181DİD&tl 788 liradır. Ek~hmlll 
1 - Maltepede yeniden ini& oluna-! 17.ız-9"2 peİtelllbe 8ÜOÜ .. t 15 1e.,. 

cak 10 denJhıı:rıeli nıeectep binMı in· • şaatı.run iıbaleı81 17-~-942 tarih.ine ru- pıJacakur. lsteklılerin belli giin ve ... 
ıyan ııertembe ıreınu IUl 15 te dal- uı 1ı.ocnı.,.,_ müracaatları. 1 

ıfıl encümende yapılmak Ozere noa- (10588) ~ 
..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 s~ !'!~ ~azar1 dikkatine 1 
: 3780 aa'J1iı Milli Konnma bnuaanan ._. __.. .... = rini ~ 4180 .. ,.. .. kUIUDUll 31 inci .......... 
5 ewllll'I d&hilind.e etlcet meclı wiJeti;w bılli ol.ak 
: dilkıki.n ve matuau,ct. Nltlf& U'Zedilecek meYaClda 
5 ait olup a.lecliJe EndD...mc. tamim '" ilall edilnnit 
: olan liete7• 'bilammn balsW..,.. bal•Çı cffMdrMnnda 
5 ve miima.il malWl..de l&tll& anedilen BMWMidm ... = 10-lZ-942 tariıhinclen itibann .... edilmek Ü---. i ilıhal ecliMili .. ,... halka bihliriUr .. (10629) 8643 ! 
"l11111ıı•ıııııııııııııııııııııııııııııııaıııııııııııııııııııııııııııtf' 

Kumaş ahnaca.k 
M. Jlıt, Vtlrlleöndln : 
Aaatıdll cim ve mllrtarlarbrJıe mutıunmen bedel w ~ ,_. 9111 Jı.

INmal ve I* laılml kWln 16.12 194.2 ~bil 8'Gnl1 -.at ıa te ~ ve ..ı 
.ao dada ktllln ~ atm almM rwı:r. ~ ._. sQıı » ı, _.. • 
ıetıtMr. 
Bmılenn her biri 1111'1 Qft ta.l!plere' de tbale ..,.,.,...., t.wcmet1ıa btm ... 

1& 
rQ 

lll&tU Amıft'da JUl.V. 8 numu"a1I &Mm Alma~ aıetıınelılft. 
(loa&'f) 

Olnal Klktan Jlulı. bedelleri L. 
ııhk elblaelik • 

ırum81 10.000-ııs.ooo Jle. 
aputluk kumq 10.000-16.000 Ke. 
ilim 5.000 Ad. 

K .. 
10900 

40T2 se K 
K 

TEREDDUT ETMEDEN 

HAZ 1 R 
Tırq bıçaklanm laıHrrn 

Hlldld ı..ee caıattıııden: h ....... ~ manır '*' .... .. 
yapbn]an llAZlR. blıoalıtan: ~' ....... l*llodlıldk. :a..,.. ti 
nıırtıa anym. 

ANKARA: __. ..... Jlmt: .... lfelıb. T• Hll& -aa --
Jl'e!lm Ardaıı ve lll'ld. FlıııdıMıııan Han il ı.taabul. _. 
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Ticaret Vekaleti İ( Ticaret 
Umum Mü ürlüğünden: 
Türkiye' de yangın ve nakliyat sigorta işleriyle meşgul ol

mak üzere kanuni hükümler dairesinde tesçil edilerek el -

yevm faaliyette bulunan Ankara Anonim Türk Sigorta 

Şirketi bu kerre müracaatla Jangın ve nakliyat sigorta 

işleriyle meşgul olmak üzere Ankara ve havalisi acenteli -

ğine tôyin ettiği Seyfullah Necin biraderleri bu acentelik

ten azlettiğini 24 - 11 - 1942 tarihli istida ile bildir-
• I 

miştir. Alôkadarların lstanbul da yeni Postahane karşı-

sında Erzurum hanında Ankara Anonim Türk Sigorta Şir

ketine ve icabında Ticaret Vekôletine müracaat etmele -

ri ilôn olunur. 

Sayın halka 

Cereyan· kesilecek 
Tuti.Ye Halinde Ankara El t.rııc Türk Anonim S ı!l ndcrı • 

Sehtr H1'>0dromundan it.ibaren Onnnn Clrtı ğ 11<1«1 ıreçercf< F.Umcdut' 
kadar uzanan elektr1k t('ıbelcesln<lcn 12· 12· 1942 cum ıırt.e8I ırunu s n l 14 ten 
16 ya kndnr ~ kaıilC()t~. Bu hattın c "a.nnda bu nan s:ıyın bo-

bfldrlrlz. 3000 

T 1 1 
kezinde ceıııi)eıimizfo senelik umumi op antı ıoplantm )apılarak )"Cnİ idare hc)eti SC• 

1 

tilecektir. Bilumrım şolor 'e otomobılci 
12·12·942 aımancs.i ıriinü saat 14 le esnarının ıoplannıaları (uzumu ilfo olu. 

Samanpazarınd~kl Esnaf Cemi)etleri mer· nur. Cemhet R isliıli 

Aşağıda yazılı mevzular üzerine 

i NGI LIZCE Ki RA LIK KİTAPLAR 
l) Ziraat, cl<'ekcll1k. b!Ok>JI. n<!ba.tat. hBYVannt, metcoroloJI, 2) Mimnr1 

llludc1, temllll ve tanaea. .anot t. 3) Ta.warecl ııc. 4) blcblya.t, tcnktt, Jllir, 
5) Ha.tırat, ınethur ıı.damlann ha)'atı, 6> ln&'llt.erc ve lnır ttye imparator· 
ıutu. 7) Fizik. kml)'IL. 8> Ticaret, aıuı.n,yt, 9) Mülıenı lllllic ve tcknokı L 10) 
Edeb ya.t (umwnt) ve muhtel!!, 11) Tıır91, 12) Ma.tmuıtlk. 13> Tıp ve txıytnr-
1 14) Fe!Rre, nabb'at. ~ oJI. t ve 8b'u1 nf\ZB.rb'tl 15) Colt· 
rafya. 16> Umumi. lknl e.erler. 17) Slı&ketıpeare kül atı. 18) Yen! it • 
~ve ırmç1ıer lıc:ln Jıit&ı>Jar. 

Dilmen Kitabevi Bankalar Caddesi No: 8 

Alakadarlara 
Ankara Anonım Tuıic igorıa Şirke

ıinden 

Jd re m lı mızio 30 sont~rln 1942 
ıarıhlı ıopldntı ın !d 5irkeıınıiz esd ni • 
zamnam inin d kuzuncu mnılde•i hü • 
kıınılerıne te\ fık ın erma) enin ikinci nı· 
buunun hi• edarlıırd:ın ı.ıh•ıline karar \e• 
rilmi tir. 

iıııhaz olunan hu karar mucıbince 
a)ın hı <ed.ırlarımızın :ahıp bulunduk· 
(arı beher hi se için Lidenmcmiş serma • 
)eden ıkinci nıbuunun mukabili olan 
(1 2'5) hir lira >inni beş kurusu işbu illn 
ı rıhinden iııharen ı '5 sonkı1nun 194'3 ıa· 

rıhine kadar ,iıiceıimize ıidcmelt'ri ve ak· 
<i takd rde e a~ nızan namemizin onuncu 
nıad i ahk:l.mının raıluk edılcc ği ilin 
olunur. 2R!I 

DAHiLiYE VEKALETi 

Memur alınacak 

KAŞELERİ 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
ve bütün ağrılan derhal keser. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatım haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

PIRLANTALI ve ELMASLI YENİ SİNGER 
KAPAKLI SAATLARI, ŞOVAUYER ve ÇiÇEKLERiN 1943 MODELLERi GELMiŞTiR 

Gazet~lerde tethir ettiiimiz modelleri, l>azı kopyaları gördüğümüz için, ba8ema 
bu gibi yeni icatlarımızı gazetelerde teıhir edemiyeceğimizden aaym mÜflcrilerimi
zin naz an dikkatlerini cel beclerken 1943 fevkalade zengin çetitlerimizi görmek için 
majazamızı tetrif buyurmanızı rica ederiz. 242 

Singer Saatleri Mağazası İstanbul Eminönü No. 8 

ULUS 

lnhiıarlar Umum Md. Askerlik itleri 

Depo yaptırılacak ÇAGRI 
inhisarlar Umum MudurluAünden : Ankara Atıkerllk Dalrcs1 Reisi itin • 
l - Mevrut keşif, proje ve ıartname- d<ın : 

lerl mucibince Samsun'da yaptınlacak Ankara Hulltuk FakUitcstnde 5652 No. 
ça>. kahve ve diğer meı.ııdda ait depo in· lı talebe adresinden ve eeker ıl:ıitelln • 
sa:ııı kapalı -zarf usuli)le eksiltmeye kon· ı deki yeıinden 11.)Tllnrnk h4l1 lınzır ad • ı 
muştur. resin! meçhul bırakan Kıınunanlı \C 332 

2 - Muh:unmen !>edeli 56609.91 lj. doıtum ve !50377 kayıt No lı Ahm t o u 
rn muvakkat teminau 424~.75 liradır. Hasan Alpclll'nln 10236 sayı ııe 111tıc • 

3 - J kdlınıe 22.12.942 salı gunu ~a· mlzc VC)a bulumtuıtu :rertn nskcrl k ıu· 
at 11 d Kabatıt$'ta leı.-azım şu~si alım b<.'stnc ne c mü.roc:uıtı 1Uzumu mn o • 
komiq"Onunda )ııpılacakıır. ıunUl'. 006!19) 6678 

4 - Kt'~if, proje ve ı:ırınamcler her 
gür. uğlcden sonra sözi.ı gcçt'n ıuhcden 
ve Ankara, lzmir ba5mudurluklerindcn 

HARiCiYE VEKALETi 

2R3 l."\lruş mukabilinde alınabilir. İmtihan günü uzatıldı 
5 - Munaka•aya gireceklerin ıııühür- Hnrtclyo VekAlcllndcn : 

lu teklif meknıplannı kanuni \e~aikle 14 llkkllnun 1942 de yapılaro{lı uruı 
<"'o 7,S gu~eııme parası makbuzu veya ban· ooıımtıı o n Haricll'c Vt'k ıcu m 00• 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ım imtihanı. ııörülcn lQzıun üzerine 4 
kapalı urflarını ihale gunu eksiltme ~a· 90lll<Anun 1943 pnznrtcsl ınanlınc ınra • 
atinden bir saat ~eline kadar mezkur kılmış, mürat"aa.t ve kayıt gUnO de 25 
komis)nn başkanlığına makbuz muknhi· Ukkllnun 1942 tnrthlne kndnr u-zatılmıı· 
liııde vermeleri Jizımdır. Postada vukua tır. 
gelecek ,:ec:ikmeler kabul olunmaz. 

(1932) 101 

Ambar tadili işi 
inhı ar aç Umum MUdürluğUn • 

den : 
l - Keşif, plin ve oartnamelen 

mucluınce .l-'aşabahçe Rakı Fabri • 
kası ıımbarlarmın taılılatı 1§1 kapa. 
Jı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammt:n bedeli :.!8410.96 
!ıra ve muvakkat teminatı 2130.82 
lıraılır. 

3 - I• ksilt.Jne 22. 12. 942 salı 
ı 1il saat 10 30 da l{abataş ta leva. 

Llnl t.tdİ alım komisyonunda ya· 
ınlncakttr. 

4 ı.c::~if, proje ve şartnameler 
her g 111 q;ledeıı sonra sözi.ı 'l'eçen 
ubcdrn ve Ankara İzmir başmU • 
ılurlUklcrınılen 142 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

5 - MUnakasaya gıreceklerln 
mlih lrlU ekli! mektuplarını kanuni 
ve aikle yüzde 7,5 gtıvcnme parası 
m kbuzu veya banka tcmınat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarf arını ihale gUnU eksiltme saa
tinden bir sant evvelıne kadn.r mcz. 
kur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri 1 ızımılır. 

Postaıla vukua gelecek gecikrf!e. 
ler kabul olunmaz. (1933) 100 

Çivi alınacak 
Inh snrlar Umum MildilrlUf:ilnden: 
Cıvı 5 000 kilo 30 m /m lik 

15.000 " 40 m /m • .. 15.000 ,. 50 m/m " 
20.000 .. 60 .. " 
30.000 .. 70 .. .. 
5.000 " 18 m/m .. 

.. 5.000 .. 22 .. .. 
ı - Yuknı'dıı ebadı ;\ nzılı ccman 

95 ton ı,; vı pazarlık.la saun alınacak· 
t.ır. 

2 - Pazarlık 15.12.942 salı saat 
9 30 da Kabataşta levazım subest mer 
kl"L alım komlsyonunda yapılacaktır. 

3 - lsteklnerln pazarlık lı,;ln ta· 
yln olunan g(1n ve saatte "'o ıs gil· 
venme paraslyle blrliıkte adı geçen 
komisyona gelmeleri veya fiyat ve 
sartıarmı bildl.rmelerl UQ.n olunur. 

<1599) 82 

Teknik ve ticari 
Almanca muhabere -

( Deutsche Korrespon -
denz) Türkçeden .1 Al
mancaya süratle tercü
me işleri yapılır. 

Müracaat: Posta ku -
tusu 102. 253 

Acele satılık 
Kilı,;Uk Esnt ilk otob!ls durağında 

su ve elı!ktr ğl bulunan bir e-ı ve ar
saısı az met dolayıslyle ~ olarak a· 
cele ııatrlacaktır. Nllfus Umum Mil· 
dür! Allnde Bay MU2Afier lnt<'pe'ye 
müracaat. 287 
111111111111111111111111111111111111 - -- -: Sahhk lokanta : - -- -- -: Ankara'nın Sanayi cadılesl : 
: ve Maarif Vekileti karııısın - : 
: ılaki PARLAK LOKANTASI : 
: devren satılacaktır. Taliplerin : 
: mezk(ir lokanta.ya müracaat - 5 
: lan. 249 : 
111111111111111111111111111111111111 

Öğretmen alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Umumi Merkezinden 
GllndQz bakımev1 Gtretmenl ti açl1 -

mıtUr. Otretmen okull&nndan mezAJn 
ana auutıan tedr!A.tına vakıf ve ınec:· 

buı1 hlızmetlrıA ikmal etmtl ~ kadın 
Gtreılmenlenleıı arzu edeftlertn Umuml 
Mericea Relalltlne mllracaatlan. 2988 

~ 

tmt1}'llZ sabfbl 
Haısao ~ TANKUT 

Neşriyat ve MQeaeae MQdQrQ 
NAŞlT ULUO 

ULUS Basımev1 ANKARA 

OIKKAT: Guetenme ~ rm 
nevı yazılar neeredl181n edllmesln p
rt verilmez ve ka)tbOllJ,f\UldaD dolayı 

• 
tılı,;blr meeultyet kabul edıllmeL 

Yeni Sinemada 
BUGÜN 14 30 dan ttJlbıı.rm 

TGllllUIHf ac fTaııtn• artiııti11i11 
ııorottıklon 

Par~alanmıı kalpler 
-( DORA NELSON )-

88' Rollerde: 
Ellvre Popeııco - Aııdre Le/aur 

Auvaıe. 

-< Seanalar l-
14.30 • 16.30 • 18 30 • 21 

12.15 t.e Ucm HALK Ma.Uneml 
1940 BRODWAY MELODi 

Kaydını ynptırmıt ve ynptırarak o • 
lanlann 4·1·1943 s:ıat 9 da llartcbe 
Vekillet ndc bnı.ır bulunmal:ın J n o • 
ıunur (10584) 6617 

Eczacı aranıyor 
Diplomalı bir ecza

cı aranıyor. Merkez 
Eczanesine müracaat. 

Ka>,P - Holu ,jJi\etı Kıbrı cık ıu· 
hi)esinin D"'e\iran ko)u ilk okulundan 
aldığım 28·5·1929 tarihli tasdiknamemi 
ka)beııim. Yt'ni•ini alacağımdan eski i 
nin hiikmu kalmamıştır. 302 

73 No. da ka)ıtlı Muh!i. Coşkun 

Mahkemeler 

Ankara A Iİ}C ikinci Hukuk H'kim· 
liğindt'n : 

Ankara Doğanlı{') mahallc~i de Gon· 
ca S 11 No. lu e'dc Ha an Tah in nıah· 
keme)e murncaatla lrız O)adının Üçenı 
olarak d~11iştirilme~ini İ\tcmiş \e duruş
ma sonunda nufustan J;elcn ka)da na7a· 
ran değiştirilmesinde mahzur olnıadığı 
anlaşılmakla dl,-acının Irız SO) adının 
Üçnıı olarak değı~ıirilm~inır 2S·l 1·9f2 
günunde tem)İZ )olu a('ık olmak üzere 
karar verildiği ilin olunur. 300 

Mahkumiyet karan 
Mnlknra C. M. Umum il •ınd n: 
Mıı.lknrn'dn bıı.kkal Hn.I ve HU n· 

mcttln mUştcre en mut nrnr oıduk· 
lan dUkkllnda knln.ya kursun kııtarn 
malın kıymetin du Urdilkler ha de 
aynı fiyatın SMtıklnnndıın M ili Ko· 
runma Kanununun 32 inci ~e .,9/2 \C 
63 üncil mıııddelerJ muclb nce her Jk 
maznunun Uı,;cr ay hapıs ve ) Uzer lı· 
ra ağır para cezası e mnhkl'.lml) et· 
~rlne ve bir ay dukkllnınuı kapatıl· 
masına ve bu mliddet zarfında tica
retten menlerine ve hüküm hulllsası· 
nın dilkıklnm aöze carı>:ıcnk yerine 
taUkına ve Ulus ..,gazctesınde ltınına 
2'2-9-942 &'~n \e 157 sayı ile karar ~e-
ıilmı.tır. 350 

Diyarbakır Asliye Hukuk HA.. 
kimliğinden ı 

Diyarbakır inhisarlar idaresine 
lzafetcn muhakemat irniri Nizaml 
Koç tarafıntln.n Dlyarb:ı.kır'lin tUc. 
car Tıı.hir Çelebi oğlu ve Diyarba -
kır Jo'alih Pü§a mnhnlieslııdeıı İh
aa.ıı Sönmez aleyhine açılan zarar 
ziyan dAvaaının yapılan muhakeme
sinde mUddea aleyhlerden İhsan 
Sönmez namın. çıkan! n xıyap il
mUhaberinden mumalleyhin İzmir'. 
de ise de aılreal malum olmadııtın
dan tebliğat yapılamathğı blldıril -
mi§ ve mahkemece tebliğatın ili. 
nen ifasına karar Vjlrildiğlnden '\nıı
hakeme günU olnn 11. ı. 9f8 pamr. 
tesi gUnU aaat dokuzda Diyarbakır 
asliye hukuk mahkemesine gelme
diği veya bir vekili kanuni aönder
medlği takdirde hnkkındnkl muha
kemenin gıyaben rUyet olunacaıtı 

tebliğ makamına ka.lm olmak llzcre 
ilin olunur. 2998 

Ke8ldn Hukulc Hlıkknllltlnndeıı : 
Kmldrı'dc Metımct Ekici ttımfından 

K.etılQ!n'de 114oÇI RecEs> al<'Yhlnc a<:ılan a· 
laellll< dtlvıuııındnıı dolayı müdclıoo~'h n 
aıu1h adres! belli olmadıl!'ından l:ltınıırı 

tebllltat ıtıuıınn malıkl'lllcce kamr ve • 
ıilmlt ve mnhkmıe 12·1·1943 ııaaı 9 a 
taHk1 icra lal rwnıe ok'tlllttmdnn mcz • 
kOr ırllnde mahkemede hazır bul nmn • 
111 Ve)'ft bir vektı ıroo~ı l<:trı tl!'tı· 

Hht malaunına katnı olmak Uı.cre 1 n 
olumıc'. 397 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tesçili 
Merkez. Tapu Sicil Muhalıı.lığından: 
Keıif D. No. 64. 
Gicık kO)"Ü Ağıldere mevkiinde pr· 

kan "ayalık, garbeıı ka)'lllık, $İmalen çay, 
cenuheıı sırt ile çevrili ve Ziya ojlu Kir· 
kor'dan metriık olup Demirkııyanın işga· 
liode bulunan bai yerinin Maliye hazine· 
si namına tescili Uefterdarlıkça talebcd.il· 
melcıedir. 

:MC"ZlcUr gayıi menlculün rapu sicilHn· 
de kaydı bulunamadığından senetsiz tı • 
sarruf hakkındaki kaidelere uyarak ta ar· 
rufun resbir ve tahkiki ve mesaha ının ic 
rası için ıs.12.942 tın nde mahallın 
memur gonderilecckıir. 

8u yerde aynı bir hak Mdia edeni 
rNı ~mi belgeleriyle hirlikte ke ıf 
nünden evvel muhıfızlığımıza 'e 
kür günde yerinde memura mu aa 
ilin olunur. ( 10674) 6705 

ICa)'lP - Bergama nüfu§undan aldı 
ğtm huviyer cuzdanımı ka)~tıim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmıi yok • 
tur.- 1337 doğumlu Rahmi Özdemir 30S 

Park Sinemasında 
BU GüN BU GECE 

latoııbıd'da altı 1&a/tadaııberl 

apıa~kta olaıı buyuk Tılrk JılıM 

SÜRTÜK 
TUrkce 

Seanslar: 
14.30 • 16.30 • 18.30 • 21 

Nıımaralı sıerleriıt evveldeıı 

GldtnJmoaa nco oı"""'· 
Tele*ıa: 1131 

10lt2/1!ft 

Hemşire alınacak 
Sümer Bank iplik ve dokuma f abrikalan mü

. essesesi Kayseri bez fabrikası müdürlügünden : 
1 - Hilaliahmer mezunu olmak, 
2 - Büyük hastanelerin hariciye aerviainde çal1""" 

ve oradan bonşervİs ibraz etmeık, 
3 - Ayrıca iki ay müddetle faıbrikamız Operatörü 

nezdinde çahfmak suretiyle staja tabi olarak ondan 
bonservis almak, 

4 - Hutanede yemek ve yatmak, Ücret 80 liradır. 
2989 

Erzak ahnacak 
Devlet Dmılno an Umum MUd r üi!'{i:ndm : 

Aı;altıda ismi, mutı l1UTl<'l'I bt'llıc-11 ve mu\ nkkn t t.cmlrıatı ayn ayn 51:östft1'lmW 
o n muhlt Ut ıııdıı maclde: eri 25-12·1942 rum ırünıU ıııaa.t 15 lt:n 1t kaı:ı!UI 

7. rt usu le Anknrn'dıı ld:ı.re blnas dıı m ile \~ ıı;ı.n ll.)M <f<s tmeyc korrulm ,.. 
tUT. 

Bu iş(' girmek lstlyen rln llst h n<ln )n k muv tem t ka • 

n \C tdt tkrt ıı.>'lll ının 14 c ıromır komlıııo:on re-
:ı:ımd r 

ş rtn:unt'lcr p ı o rnk Anknnı'dn Malzeme D lr<.'9hı00n ve ll ~'dl 
T~llUm ve Scı.k S<fl ~lndon Wınln ro (10660) 6699 

Muhmnmen bedel Muvakkat t mına' 
Lra Lra 
1983.10 148.73 

Eks ltm~ c konnn mııllzmne 
1 No. lu liste muhlcv}yatı dkmek 

2 " 
3 n 

4 .. 

5 " 

6 .. 

.. 

.. 

" 

.. 

.. 
" 

etler 
S t. )O rt 
Uızc seb7.c 
~c mC>Y\ olar 
> ··ıar ve 
pevn rler 

" kuru eı-~ ve 
rece Her 

7500 00 562.50 
6200.00 465.00 

584500 

9340.00 

9125.00 

438.37 

70050 

68437 

Doktor, Sıhhat memuru, Hemıire ebe aranıyor 
Zonguldak'ta Ereğli kömürleri işletmesi : 

Sağlık teşkilatı 
Meri.;ez ha~ıancsi için 300 lira ucretli 1 Asahi)e Mutehauısı. 

300 n 1 Cildi}e • 
'H ,. ,., tOO .. .. 2 Hcmıire 

~iui)e st'.n.i i için 100 .. .. l F.be 
Kandilli hastanesi için 70 .. 1 Sıhhat memuru 

alınacakıır. A~lık ücretleri üzerine ayrıca pahalılık zanunı verilmektedir. Ta· 
tiplerin 21·12-942 paıanesi gunu al;~ıına kadar Zooguldak'ta hletme 
1 mum Müdurlugune muracaaıları illn olunur. 29117 

Toplantı 
Türkiye İş Bankası A. Ş. Memurları Yapı Koope -

ratifi İdare Meclisinden : 
Ş m 7 12· l t2 t.n.Mh nd!? yapı n h lıııııed !evb.IAde }J(')'et1 urmımlal9' 

ıı. n bm tem n edll«nıımestrKkfl Um: ·l!M!l42 tarihine nıaı.Jl)'ıllı ~ 
edllmle olır ıtundruı ortlı.klanmızın mdkCl'r ırUın ve -.adlf 

e lş llanluuıındııkl daire! ı:nnhlll-.da bazlr bU1urım&_. 

nnı rica ederiz 
l('tlmadıı &nhııcn hazır bul'tlnamı~acn!ol r, ılıfc«"t ııtaWıııünün :;w; ncı madııteal Jıı9" 

kümlertnc g re lnn ım «lcccklcrl 'e şt.rket.e ııöndc'fe<'elcler1 bir ~ 'l# 
k('l'J(! k-rtıı h<"Yotl umum ede bir H.'k temsll eU.lrdJQlrier. 

Yap c:ık lAd ııore 1111tel 11 

Yen Şclcn: 
Mnddc 30 ş r'k t t'.' ort olahll· 

m k lı,;ln aşa •ıdnki şartlan ha z ol· 
ma'lt ltızımdır. 

a) Tilr.k oimıık 
bl Sl}asl h!'iklarıı saı'hlp olmak ve 

sui söhrot snh o mamak, 
c> Tilrklye 1ş Bankıısmın rnaaelı 

ve daimi ücrt>tll JnMl\UCU olmllık, 
Aııcıılc 13·4·942 UIT h nden llba -

r n be$ sene zarf nda "C" C kT81Bında 
yazılı mf'MUr fırtını 7. vl ~ n bım· 
ka m<'murlnrının bu ort:ılkhk h kıkı· 
nın devam cd p l"tmi.3'~· hususwt· 
da İdare Me<: karar ~. 

FAl<I Seki: 
M ddc 30 - Sirkme ortak otr 

bllm k )C n nşağıdNkl. tartJarı ~ 
ol.m.'\k 1 Lzı.md ı r. 

a> Tilrlk olmak, 
b> Sbasl haklara sntı1'l olmak <tf 

sul şöhret sah bl olmamak, 
el Türkı:ye ls Banlkasınıa mattl' 

ve damtl ücretli memuru olmak. 

Türkiye İş Bank1181 A. S Memurl ... 
Yapı KooııeraıtLfı 

2999 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Reisliğinden: 
l - Çalıpcıalc vaziycue olrnı)ıan Yeya bcmini bulwımryao tllksiler bek· 

leme mahallerinde ve caddelerde du ıyacalmr. 
ı - Bekleme mahallinde ve rde duran uıık mlltrerl alınıya 

mecburdur. 
~ - Bazı toförleriıı müıreriler&o fnla iicm talebet iklori vaki tlkl· 

yederdcn öjirenilınişnr. 
Siltlyetl olanların Emniyer 4 üncü fllbeyc .eya Beledi)e MüfertisJıiğine 

mür:ıcaıtl:m n olunur (102Rl) 6WS 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

i Makinist ahnacak 1 
= 1 § Ankara Telefon Müdürlüğünden : i - ~ 
: Ankara ve ls.tanbul telefon aantrallannda ataj görÜI' i 
: yetifttrildikten aonra lüzum görülecek yerlere gönde- ; 
: rilmek üzere mÜ&a:baka ile Bölge Sanat Okulu mezur ~ 
: larmdan makinist almacaktır. i 
: Müsabaka 30-12-942 çar~ba günü aaat 9 da Arı- i 
: kara, latanbul ve lzmw Telefon Müdürlükleriyle Ay- 1 
: dm, Diyarbakır Konya ve Sıva• P.T.T. Müdürlüklerio- i 
: de yapılacaktır. 1 
: lsteklilerin bu müdürlüklse müracaatlan itin okt-1 
: nur. (10673) 6704 ~ 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••' 

BELSAMİTOL 
1 rar > lla ı iltihabı, )eni ve eski BELSOCl KLUCU, idrar zorluğu._. 
ane, pro•ıat iltihabı, ~uit, koli !İ tiılerc, IX>hrek rahtsız:lıldM'lna kaqı dJ 

miikemmel bir ilaçıır. BEi AMITOL kuJhnlar bu hastalıklardlO 

çabuk kurtulurlar. Buıün Eo.ane ve f.cza depolarından ~ 

Deı>osu: Sami Ak!IU, lı Bankao a~uı Ralnancılar d. No. S, lstadıol ~ 

Sus Sinemasında 
BU GüN BU GECE 

Sinemacılık Almılnde mllU 
ır rülmemle büyük tim 
AŞK." IU:YECAN." 

Kalpazanlar 
çetesi 

-( Seanslar)-
lt • 16 • 18 • :l0.30 

Telefon : 3S89 

Sümer Sinemasında 
BUGON 12.15 len ttı1barea 

iki /Um blrdft 

1 • ELLER YUKARI 
il - Kurdun izi 

Seamlar: 

12.15 • 14.30 • 16.30 • 18.80 - -


