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dün akşam Orta Anadolu' da 

• 
bir sevahale (ıkhlar 

Rel.ıciimhur lmıet İnönü dün ııJkcMm saat 19 da Orta: CUmhurb'et Halk Partisi Genel Sekreter!, Genel Merkez 
Anadol.u"da bir ııcyaJıate cıJanııtır. : Heyeti Azalan. MlliıtakH Parti Reis Veklıll, Mebuslar, Ge· 

Milli Şef AnJaı.nı ııannda BUy(lk MUIC!'t MC<'llsl Reı-: nclkunnay, Milli MUdataa VekAletl erkAnı ile diker Ve
m Abdülhalik Renda, Batvekil ŞUklU saracoğlu, Genel. : k:i.lctıcr erka.nı. müesseseler direktörleri taratmdan uğur
kunna.y Bukanı Man!9&1 Fevzi Cakmaık. V<ıklller Jle)•cu. : Janmııtır. (a.a.) 

Biten devir, 
başlıyan 

devir! 
Falih Rıfkı ATAY 

Valga- Don arasında Ruslar Stalingrad'ın 
bir gedik açabilen simal ve cenubunda 

rus kıtaları mevzilerini 
imha edi(di düzelttiler 

Merkezdeki taarruz · 

Berlin Rjev'in işgal 
edildiğini yalanlıyor 
Berlin, 10 a.a. - Alman ordalan 

Bıışkom utanlığımn ' tebliği: 
Terek kesiminde alman kıtaıan bir 

• 

Almanl•merkez cephesine 
yeni takviyeler yollachlar 

Stalingrat'ta da 

müdafaadalar 
-( Yazısı 3. üacü l&)'fııcla )-

Amerikan paraşütçü kıtala riyle, 

LONDRA'YA GÔRE 1 
Mihver'in münakale 
hatlarını kesmek için 

müttefiki er 
paraşütçüler 

indirdiler 
Bunlar Tunus çevresinde 

bazı 
tahripler yaptılar 

Eligeyli' da büyük IOP(U 

ve devriye faaliyeti var 
Landır&. 10 a.a. - Roıyt.er: SaJAh!ı)ıetll 

kaynaJdaırda Biiyk!nildttlne söre, Fruı 

radyoMJnUn EIAır~la oepheane kal"Sı 

SEk1ızlnd İn&'IJılz OrdU811ftU!l taarnıza 

IDl!Obltııne dair bu mbah wnt1t1 ha.be!' 
etıPheden dotnJdan doATui>'a haber aıı

DlllCAl'a ık.adar lhUıvaf;:la kanılanmelc ııe

nıldir. 

., •..............................• \. 

uçaklardall' indiril'en 

,. ~Ffa .. t:':WPM 
tanksavar top/arz ve piyadeler mevzi almağa gidiyorlar 

1 MlHVERE GÔRE 

Sirenayka' da topçu 
ve keşif faaliyeti oldu 

henüz büyük 
bir çarpışma 
yapılınadı 

Tunus'ta fena hava 
yüzünden mevzii 

hareketler oluyor 

Mihver ucaldarı Derne fi 
Cezayir' e. akın yaplll• 

Berlln, 10 a.a. - Bugünkü reernl 
tebliğe göre, Sırena.ik'te aılman aaıvq 
uçıılklan Derne hava meydanına hll
cuan ederek yerde bulunan ~ar. 
dan yedisini tıl'hrlibetmleıleTdtr. 

Tunus'ta hava fena olduıtu idn 
yalnız mevzll hardketler olmUŞtuır. 
Dilşm8tll zuiılı birliklerinin Teburt>&
nın cenup bau.ında y.,ub bir bG• 
cwn pQaktllMlaıiİll ve aetctıı uçaK, sav• uçaklannnz tanfmdan :valohrut
Ur. Sıwae UÇaldarımız Bouete Uma• 
nında bulunan orta,. bilı:V(lkl!lkte bir 
ticaret aeınlslne alır çapta bonma1ar Türk pava Kurumu 

Genel Merkez Heyeti 
toplantısı 

U ~un mesafeli Catalina bomba uçakları - ( Scxaı 3 üncü 1&.,.feda " -

Türk Hava Kurumu Ge
nel Mel'kez Heyeti, :rarm 
(12.Xll.1942) cumarte6i 
günü uaıt 10 da Merkez 
binumda aılıtı aylık top
laat..u yapM:aktır. Saym 
ü,elerin tetrifMri rica o
kmur. . . 

• 
"'································" 

TORİ NO 1 GONA'DA 
Sterling grupuna 

dahil devletlerden 

evvelki gece gene 
bombalandı 

japonlar ~emberi ~ ü rkiye'ye 
"" "" yarmaga ugraııyor 

düşman grupunu lmha etmişlerdir. ---------------------

yap·ılan 
ithalôt 

• 

DU'1T!anın mevzıt hücumları aldın 
kııılnnşbr. 

Volga ile Dol) nehlrlerıl arasında 
( Sonu 3 üncü aaıyfada) Ayakkabılar için kôr 

haddi tesbit olundu 

Matbuat U. Müdürü 
lngiliz, Amerikan ve Sovyet basın 
ve ajans mümessilleri şerefine 

dün bir ziyafet verdi 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Seyahat notları 

Ankara'dan Kahire Ye ... 
Eskiden develerin üç senede aldıkları 

Kahire - ElfqJer yolunu ~imdi bir 
uçakla on saatte almak kabil •.• 
Dış Politika yazarımız Ahmet Şükrü Esmer, An· 

kara'dan Afrika yoliyle İngiltere'ye ve oradan Ame -
rika'ya gidip sonra Cenup Amerika yoliyle tekrar An
kara'ya dönmüştür. Arkadaşmuz: 

Alamet Sükrü ESMER 'in 

seyahat notlarına ait ilk yazıyı 

Lorıdn. • a.a. - 1 Sonldaan 9C2 • 
rihindm 30 eylül 942 tarihine kadar 
çen müddet zarfında Sterling gru 
mensup memleketlerden Türkl,.e'-,e 
ticari eşya ithalittnın kıymeti takribm 
95.000.00Q Tiirk liruına baJii baı.. 

Melbum, 10 a.a. - Cenup- bau Pasi- maktadır. 
fik td>liği: llhu ithallt meyanında ~ 

Gona'daki japon mevzileri didiklen • 14.500.0000 Türk liralık bubulıa w 
mekte berdevamdır .. Japonların köy i • 3.500.000 liralık demiryolu malzemal 
çinde kapanmış olan çelik çemberden vardır. Sıerling grupu memJeketlerinclea 
çıkmak için yaptıkları ümitsiz ve bot Türkiye'ye gönderilmiş olan harp mdo 
ıcşehbüs, düşmanın ne kadar elim bir du- zeatesinin luymeti yukarıdaki -... 
nımda olduğunu gösıermekıedir. Japon- ı dahil edilmemiııir. 

< sonu 3 üncll ~ada> 

Matbuat Umum Müdürü B. Selim Saıpeı'in dün İngi
liz amerikan ve sovyet basın ve ajans mümessileri 
şerefine verdiği ziyaletten bir ıörünü§. (Haber~rimiz 
2 nci saıfadadu.l · 

• buglt 2 nd sayfada okuyunuz 
1 
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!SEYAHAT NOTLAR! 1 

Ankara' dan 
Ka~İre'ye 

T ayyare; bugiln, en emin seyahat 
vasuM!dır. Bu, son zamanlarda tay
yarenin emniyet bakımından teklımül 
et.m.11 olmasından zlyade deruz yoliy
le aeya:haıtiıı daha az emin bir hal 
almasından ileri ıtelıyor. HattA dene
bilir kı uzun yol lcın tayyare yegAne 
seyahaıt vasıtasıdır. Bunun lc.n tay
yare .ile yolculuğun teh!Lkelenni gö
ze almak istenfı.yen seyahatten biıs
butün vaz gecmelld!r. 

Gecen aQ"ustosun ortulıl!'ına doğru 
dört &'8.Zeteci arkadıışla birlikte lngll
tere'yi ve Amenka'yı ziyaret ıçin da
vet ed!ld!fim zaman, yolu.n uzun, yo
rucu ve teh!lkeli olduğunu bildiğim 
halde bu da.vetl kabulde tereddüt et
medim. Düşündüm: İngiltere'nin harp 
ia:YtttlerJ, a.merLkı;ı.n hnrı> snııayıl -
nin veri.mı haıkkında her gi\n yazı ya
zıyoruz. Bunlan yerinde görmeok ve 
bu mevzular Uıerlnde tetkikte bu -
lururı.ak için fırsat veriliyor Şu veya 
b u düşünce ile bu fırsatı reddetmek 
meeletimin !caplanna uygun bir ha· 
reket olmaz. Seyahaıt tahmin ett itim
den ı;ok uzun sürdü. Ve cok daha yo
rucu oldu. Fakat bu uıhnıl'le kutıan
dığımdaın dolayı plsman olmuş defü
llm. Ve bu notlarımı oku:ı;ac.ak olan 
sayın karilerim, gördüıklerlmln, her 
zahmete değer olduğunu anlıyacak • 
!ardır. 

Tayyare seyahati Adana'dan aihıs
tosun yirmi ücüncU günü bnşlndı. tn
e lltere'ye kadar !nglll.'l. Hlikümetini11 
l nsciltere'den sonra Ameriıkn'ya ka
dar ve Amerika'dnn geri clönUşte de 
Amerika HUkilmetlnln mlsaf rl ola
catımızdan bizi AciAna'dan Knhlre'ye 
götüren tayyare bir ln"li!z yolcu tay
Yaresiydl. Bu tayynrenhı, hn pazar 
günü, Adaaıa lle Kahire arıısıncln lş
Jıeyen Gladlator Up nrle hir tayyare 
olduğunu gördük. Bu tip t:ayyarc-ler. 
sonra bindiğimiz tnyyn:relet'C nazaran 
küc:üktürler. Bunlar ancııık yedi veya 
sekiz ;yolcu taşıyan iki ıfıotorlu t~'Yn
relerdir. Tayyare, blztm hnreıket ede
cetnnlz hafta bir gün geç kalarak 
pazartesj öğleye rloğru ıtı:-lcli ve bir 
fkl saat sonra da hnr<"ket etti. Adana 
ne Kahire arası dört snll't bir voıcu
luktur. Adana'dan hareıket etti4.-ten 
sonra KudUs'ün taşyarc meydanı olan 
L lda'ya indik. Bura<'ln d kkntl c:•~ken 
flk şey tayyare meydnnırıın kenann
da bUyUk bir amcrlknn ·bayrağının 
sallanmakta olmasıydı. Amerikalıla
n n biltOn Afdkn'rla ve Or1 nşark'tn 
t ayyare me'Yrlırnlan kıırmn.kta olcluk
lannı öltrendVk. Kudils'tekl tayyare 
meoydaını da sonra c:ok rlnha bUyüklP
r!nl görf'CPı'ı;lmlz m~·ilanlardan biriy
di. Llda'd11ıkl tesisat henüz tarnamlıın· 
mam1şt1. BUyUklU kilcüklü hlrcnk ça
dırlar kurulmus. YU;ı:lPrce işçi de top
rak kazıyor ve taşıyordu. AmPrilk~lı-

. 
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Eskiden develerin üç senede ald ıklar. 

Kahire - Elfaşer yolunu ş imdi bi r 

uçakla on saatte a 1 mak kaabil. .. 
1' •••• ,., yazan: •••••••• , , • , , , • , ••• , , , • , •••• , , • , , , , , , , , , • , , , , , •• , r 

Ahmet ~ükrü ESMER 

ların harp gıı.yretlerlne llk defa ola· 
raık burada le.sadüf ettik. 

Adıınıı'da.n hareket ettikten dört 
saııt sonra Knhlre'nin Hclyopolls tay
yare meydarıınn lnd k. Bu meydan 
sıvU tayyare istasyonu olduğu icin 
burıı.<ian memlekM:e gıren >·olcu, Mı· 
sır pasaport, gümrük muamelesine 
tab dir. Geri dönüşte öğrendik ki 
amerlkalıların ve ingillzlc>rln kullan
dıkları ctlt:er bk askeri tayyarı- istas
yonundan Mısır'a girenler, hic:blr 
kayıt ve muameleye tabi değillerdir. 

Kah' re'<le Shephert.I oteline misafir 
edildik. Mısır'ı sulh zamanımla ziya
retim sırasında da bir defa bu olele 
misafir olmuştum. Fakat hu defa kn
pısından içeri ayağımı nttıAım Shep
herıi otelinin beninı ('Ski bll<llftlm 
Shc•pherd oteli olmadığını gördüm. 
Mısır'ın l•n m~hur oteli olan Shep
hl'rd bir asker karargıilıırıa bPnzl,.vor
clu. Otelde on vP haıttt\ ylrmı lngillz 
ve nml'!ri'kıı.n ~uhayına karşı belki dt> 
bir sivll misafir varrlı. Otelin boya
ları ııolmuş, salonlardııJ<.1 eşya eski -
m"s, yatak ooalan pis, her tarafta 
bir P<!rlşanlık manzarası vardı. Otel
de yPrleşlp dışarı çıktığımız zaman. 
sokakların inglllz askerleriyle rlolu 
oldl'lğunu gördUk. Bazı sokaıklarda 
yeril halk kadar asker vardı. 

AITTı9tosun sonun<'u haftası Mısır
dan gec;:erken, bu nıPmleıke1 halkı. hP
niiz b!rkac: ay l"V\'ellcl nıuvaffru'kıy<!I ll 
m~hver tanrruzunun h•'Ye<:oını ld11,le> 
idi. Almanları ve ltalyanları EIAle
meyn'e kadar getiren bu hrnrrıızun 
Kaıhlre'de bUyUk' heyecan uyandırdı· 
ihnı öğrenıll'k. Bir araluk lngll!zler!n 
ML~ır'ı miirla!nn ooeıbllec.-klcrl çok 
~üphell görtınmi!ş ve ınillliT.lerln em
riyle K!ı!hlre'nln bo$nltılmasına da 
bn..,lanmış ~mi~. ! nglllzlerln mihver 
kuvvı:vt1erlni Ell'ılf'mmıtı'de tutnıbilc
C'l"'kle>rlnden ken<llle>rlnfn "" P<"k emin 
olmadtklnrı arnlıı.şılClı. Fnıknıt biz Mı· 
<>ır'a vardığımız nıman. ing'\l!zlCT va
ılyC'ttcn eımln görilnllvorlartlı. Bir 
karşı taarruz hııa:ırlamıwkta olduklıtn· 

nı söylemediler. Faıkaıt Mısır'ı müda
faa edebılccoklerlnıleıı emin oldukla
rını blldiı~diler. Mısır halkı iki kısııııı 
nynlmış gibi göriiniiyor: bir kısmı 
mihverin zıı!erinl istiyor. Bu gerçi 
Mısır bu;ı-Ullıkü V:lZi.Yetinde nıüsıtnıkll 
sayılamnz. Mısır istiklllli için en bü
yük tehlike !ngiıl~re'dır. tngllterc· 
nin Mısır'dan t;ı"kilmesl Mısır ısHkllili 
için ~L'reklkllr. Gercı Mısır'ı Jşgnl ede
cek olıın mihver dt"vlc<tlcrl de Mısır 
lsUklftli için bir lC'hli'ke l!"Skll oocıblllr. 
F'aıkat Mısır hnlkı, karşılnşacağı yen! 
teohl kı> l1c d" me-;gul olacaktır. Yanı 
tngi teıe gitsin de' sonu ne olursa ol
sun, diyC>nler birinci ıümreyi teşkil 
ediyorlar. tı..1.fı<'! bir zümre, Mısır is
t kltil nıfn ~ıncak dc-mokrat dwletle>rln 
uıfetjsle temin ec:l"lcb lece nne inan
mruktn.dır. nunlar on gl\rü !erini şöy
le anıılttılar: mihverin t:ısaıtvur l'tti
ği nılll,,,tıc-rıırnsı mUnnsebetlcrlniıı 
cerçe-vesl iı;ind" hiç bir <ievlete i5tlk
llll hakkı verlll)'mcı:. Uzun znmnn 
mUstıı.kil hayat ynsruını.<; olıtn mlllr.-tler 
bilP istiklıillı•rlrıden malırıım !'!l'lclik· 
ten <>0nra Mı:!lır'ın mlhv<'r ınfrrlrıil<' 
istiklal araması ıın<'aJl< safüklır. Bu 
ikinci zümrE>nin kamını! ıle hu l<li. 

Mısır'da bulunduğumu:ı: ~e nlnınn 
tayyareleri Ka!ıire'ııin yn.n'arına ka -
clar geldi. Ak<;~rn. ehramlara ya>kın 
.Mina otelind" e-lçimizin mlsnflri ola
raık yemek yl:yordu'k. TC'hllke işaret! 
ver:ldl. Yan knranlı'k olan şehir büs
. blıtün karardı. Hlc bir tarafta telaş 
veıya heyeean c.~crl görtilınüyorrlu 
Hl!rkes l~ine devron etLI. Rlr mliddet 
.;;onra da ''tı:-hlike gcctl" işareti ve
rildL Öğrend 'l:mize giire- bir gece ev· 
vel mihver tayyareleri SUveyş kana· 
lının üzerhı" biT a;kın yapmı.!;lnr ve 
bu n1kında bir tayyareleri d\işürtil
rnUştll. 

Ku.hire'de nnCJLk bir gcoce kaldık 

Ertesi giin sruhıı.h snaıt ıiörtıte aynı 

ttr>te bir lngl112 ta'YYnrcslylf df!'Vel~ln 
ilç senede gP.'ct.iğl yolu, Knıhlre • El
fa.şer yolunu, on saatte kntetmcl< 
l~ln Gladlator tipinde bir inı:;lllz tay
YıtrE-siyle IIelyopolls meydıu;ıından 

hav!l'laındrk. 

..., r ......................................................................................... ~ 
Çimento dagılımı İ Halkevj' ndeki stenog~afi ku rsu f 

ve satııı hakkında 
yeni kararlar 

Koordinasyon H eyeti çımento da
iıtma ve aatışmın düzenlenmesine 
dair bir kara.r a.lmışlır. Bu karar 
ile düzenlenme işi için İktisat Ve
killitıne salAhiyet verilnıekte.dir. 
Bu kara.rın esas hilkUmleriııi yazı-
7oruz: • 

"Çinrııento talepler i hakiki ih -
tiyaç miktarını gösteren beyaıınıı

meler üzerine kal"§ılanır. Bu be
y anname lerde i§ mahalli ve luzum
lu çimento miktaruıın gösterilmesi 
ve bu miktarın hakik~ ıhtiync:ı te
kabul ettiğini ıı:österen resmi vesi. 
kaların beyannamelere eklenmesi 
llzımdır. 

Devlet , H ususi İdare ve Beledi
yele rle bunlara bağlı teşekkül ve 
mUeueııelerin talepleri h:ı.kkın<lııki 
resmi t ezkereler beyanname mahi
yet indedir. 

M ahalli en büyük mülki:,.·e amır
lerınce tavıı;if edılecek, memurlar, 
ha.kiki veya hükmi hususi şahıslara 
aıt ınşa.ıt mahallerıne gıderek bu 
m ahallerde kullanılan veya mevcut 
bulunan çımentonun miktarını tes
blte ve bu çımentolarııı menşeleruıi 
t etkike v e ne suretle kclarik edil -
dıklerıni xöstereıı fatura ve sair 
veailtaları talebe salahıyetlıclir. 

Tevzı edilen çımento kımlere ve 
han~i ıhtiyaç için verilmşse ancak 
onlar tarafından ve o ıhtıyaçlar ıçin 
kullanılablllr. Bu çımentoların lk
tıaat Vekiletinın veya memur ede
ceği vılAyetın yazılı müsıuıdesı oı... 
makaızın aatılmaaı, rehın edilmesı, 
her hansı bır suretle başkasına dev
ri veya tahsis cdıldıği ışten başka 
bir ışte kullanılması yasaktır. 

V ekiletıere, Huausı idare ve 
Bele<lıyelnle bunlıua bağlı mües. 
aese ve teıekküllere, ıstlmal ma • 
hallen ırösterilmeksizın toplu, ola

rak, tahsıs edılen çımentonun bun
lar taratın.dan kendılerıne aıt muh. 
teJif ı ılere tahsıs ve taksı111ı yuka
r iki fıkra hukmUne lal.ıı ddtıldır. 

BilQmum haklkl veya lıtiknıı hu
awıi şahısl'lll' ( V ekA.leUere, Hususı 
l dare ve Beledıyelerlt• bunlara bağ
lı daıre, teşkkul ve müesseselere 
kartı bır iı taahhüt ctnıış buluııuıı 
m üteahhitler de dahıl) bu kararın 
nqrı tanhinde el!erınde satılık ve
y a kendı işleri veya teahhütlerıncleıı 
artnuı bulunan c;ımento miktarını 
bu karuın neşri tarihinden itibaren 
bir hafta içinde ve devam etmekte 
olan itlerinden ilericle ar tacak çi. 
mentolan ela işl erinin hitamırulaıı 
itibaren bir hafta zarfında ve bu 
karar mucibince kenclilerine tahsis 
edilecek çimentodan ellerinde kala
cak bakiye miktarını da <:imento : 
nun muhauaa bulnuduğu ışin hita. 
JnJ tarihinden itibaren keza bir haf. 
ta içinde kendilerine tahsisi yapan 
yere bildjrmeğe m ecburdurlar.,. 

Halkevl Reolsllğlnden : 
Evlmlzde acılıın Sknoırmrı kursl:ırı 10 ders &'.lbl kıM bir zaman !cinde mu -

vaCfackıyctıe bltlrmi.ştlr. Bu kursu Polis f:nstllUsü Stenogran ölır<•lmenl B. Kllzım 

Arar idare e1.ıll~tır. 
Kursıann basıactırıı tarih: 9-11-1942, kursların bıtlftı tarih: 4-12-1942 gibi kıııa 

bir zaman içinde, bu kursL'lrn 40 talebe 1$tlırak etmiş, ve &5 talebe tmlLhan netice
sinde muva!Cak olmuştur. 

Yuıkan<lalct resim kul"Sl.ara devam cdenl<.'rl öğr(!'Unenl<"rl Kll.zı.m Arar ve lrntl -
hanı yapan mtimeyylzlcrle birlikte gô.9t<.'nnektcdlr. Bu kurs yakında tekrarlanacak
tır. 

Çocuk Esirgeme ı C.H.P. ·vilayet 
Kurumu Genel Kongreleri 
Mer.kez Heyeti 
yardımım arhrmak i~in · 

yeni kararlar verdi . 
Çocuk Esırgeme Kurumu Genel 

Merkez Hey<!tı but'iln Kurumun mer
kez b nasında toplanmış, gündeminde 
bulunan işler elrnfında bütün yurdu 
il ·ılendm.'cc-k esaslı kararlar almış • 
tır. 

Bu cilmleden olarak bugün Kuru
nıun muhtelif merke2 \'e şubelerin
deki Esirgeme hareketlerinin imkan 
nisbc-t.lnde gc..nlşleotllmesine v~ bu me
)·anda hesle-nmekte olan beş binden 
fazla çocuğa ilaveten ye-nlden Anka
ra llk mC'ktC>plerlndekl 450 zayıf yav
ru lle 200 er111Jkli ve gebe analara 
yf'mek verilmt>SI ve bllhllıSSll yurtta 
c:ocuk dt'tvnsının bütün yurttaşlan 
nl'Sriya4: yaparak, konferanslar vere
rek ve sergiler açarııık daha zlyadP 
Jlgileorıdlrt>C'<!k şı>kilde gelişme ve hız 
alma"ı rnnksıı.di~·le 941 senesini "Ço
cuk senesi" kabul ve ilt\n ('l:rn<?ğe VP 
bu lıusustn şimcllıien muntazııım vP 
metotlu bir c:alışma proıı:raımının vU· 
cuda ietlrllmeslne karar verllml.şUr. 

Dün aldığımız telgraflar Cumhuri
yet Halk Partisi Kastaımonu ve Kırk
lareli vilayet kongrı !erinin toplan
dıklarını bi!dirmekt<!dir. 

Mıntakalarını olduğu kadar yurt 
için de önemli konular tlzerlnde ge
çen bu kongreler müzakerelerinde va
li ve Parti müfc-ttişlerl de hazır bu· 
lunmu"lar ve muhlc•lif işler üwrlnde 
11ılakadar vilt\yet memurları izahat 
vermL'Slerdir. 

Kongreler başta tnönil olduğu hal
de büyüklerimize savgılannı ve hağ
lılıklarını hir kPre dalın. !'.>el rtmlı;ler 
ve yeni idnre heyetleri ile- hilyfik ku
rultaya l"tirak ey!iy~ak delc-geleri 
seçmh;lerdir. (a.a . l 

Aşevleri İzmir' de de 
çahşmağa başladı 

Burdur'da Akşam Kız 
Uşak'ta y.erdcpremi 1 ' Sanat Okulu açıldı 

"'811<. 10 a.a. - Dün bııra<la saat l 

İzmir, 10 a.a. - Bugün Kızılay 
tarafınclan şehrimizin üç semtinde 
muhtnı: halka sıı:ıı.k yemek dağıtnınik 
üzı>re birer a..,<.evl açılmış ve llk ye -
ıneok etli fns ulyn olnrnk dn(ııtılnııştır. 
Her biri bin kişiye y{)mf"k dağılnçnk 
olan bu 'aşevlerincle ilk yeomc>ğin da
ğıtılL"ınde Vail ili! Cumhuriyet Hnlk 
Partisi Müfe11lşl . BelNl"y" ve Partl 
İdare Heyeti Reisler , Kızılay, mat
buat mümessilleri hazır bulunmuş -
!ardır. 

bugün Vali ve sccl<!n bir davetli lküt
lesinln de hazır bulunduğu bir tören
le açılınJi ve te<lrlıı9&ta başlaıımıetu. 

da b it' yer sarsı.ntıaı. olmuştur. Ha· Burdur, 10 a.a. - Burada yeni t e-
ıaıııwr. alB edilen Aıkfaım Kız SaMt Okulu 
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1 fJfil!!IIUlart ı S P O R 
Anadolu' daki 
aydınlar, 

eser istiyoruz ! 
öz Anadolu, milli renkleriyle, adetle

riyle ed(.•b.lyatırru~ gırmcğe ba;;lı
ya.lı ka;c yı l oldu? Daha dUnc ka
dar romanda okuduğumuz köy, ti· 
yııtro dekorları gubi hayn.lln ya • 
raıttığı uydurma bir kerplç kala
balığından, pınar başında tc>sti 
dolduran al güllü şa;lvnrlı Ke'llban
dan itiaretti, bir ınıi~alıedcnln, bir 
tetkiıkın maıhsulü değlJdi. Muhar
rırlerimiz, yeni yeni Anaılolu'yu 
görüp tanı>orlar, taımtıyorlar. 

ParUmız birkaç yıldır resSaın!arımızı 
Anadolu'nun döi:'t buı:aı'hndn dolaş· 
tınyar, biz.im ren:klerlımlzl getir -
sinler diye... Sergilerde yurt par· 
calarının Türk !ırçaılarındaki a
kisler1ni luıyranltkla seyrediyoruz. 
Fakat, gerçek renklı>rln yuzde ka
çuıı görebiliyoruz? 

Yurdun sesine kavuşalı dn QOk oı
ma.clı. Türkiin bağrından kopan 
nağmeleri yeni yeni duyuyoruz. 
Güzel sanaUarın her kolu lcin ny
nı üzüntü, aynı "mllli" hasre-tl i
çindeyiz. 

Türkün gerwk varlığını, Ana<lolu'yu 
rengiyle, sesiyle, cemiyetiyle, adet
leriyle, bütün reaJıtesl llC' ynşn;t -
mak, birer sanat eseri haline koy
mak vazileslnl sade profcsyonc>l 
sanatkarlardan bcl<lerse-k, bu has
retimiz da.ha çok uzun sUrl'•billr. 

Bu kend"m fze dönme, kenclinılzf tanı
ma ve kendLmlzi tanıtma davasın
da sanatk!l.rlar kadar her münev
verin de vazifeli olduğunu acabn 
kaç aydınımız biliyor? Ana<iolu, 
hiç bir zaman Cumhuriyet yılla -
nııda olduğu kıı.dar bol m\inPvve
re kavu.şmadı. Bugün yurdumuzun 
dört buı:nğına serpilen ünlversltı• 

mezunlannın sayısı saltanat yılla
rındn:ki bütün ıdıııcll mezunlarının 
birkaç; mL-.lini bulmuştur. 

Bugiin aydınlarımız; dağ Oa.şinda mii
hendislir, k:.ızıula doktordur, ınüd
deiumumldlr, ku.ymı:ııka:mdır , hiı -
kirndir, şudur, budur. llepsi de 
işleri dolnyıslyle hı•r an nahlyede
dir, köydedlr. Her g(jn yeni bir ta
biat güzellığl karı;ısındadıi'lar, her 
gün bin bir c<"miyet hususiyetini 
hayretle seyrelml'kloolrler, her 
gün bir mf'mleıket davasını başar
mak için çırpınına.ktndırlar . 

Bu adınlann, bu va.tansev<!r gençle -
!erin büyük başarılarını hayrnnlık
lıı cılkışlı..voruz. Faıkat onlardan ıs
ted"klerimiz, resmi v~lfeyl llıyı
kıy le ifa eımci<IL"Iı lbarC't ddWdir. 
Onl:ırılan Anadolu'ya yE'nl bir ruh, 
yeni bir kültür götürmell!'rini hak
lı olar:ıık i~tiyOru7. Anadolu'drun du 
bize, hanımadde halinclP blle ol.sa 
bir s<.>yler gPtirmr•lerini lstP.mek 
haıkkımı:.oclır. Birkac: satır!. .. Bir lıkl 
fırça dtıırbesi! .. KırMk dökl\ık birkaç 
n:ııtme!... Her a)r<lın genç kendi 
mesleğinin dar ı:erçc-vesl lçlne nc

,den hapSOlmalı? ÜC'ra va.tıın kö
ş-esinde edebiyattan, resimden, mu
sikiden veofalı arkadıı.ş mı bulu
nur? Onlar kaıda.r ruhı:ı sükOn ve
ren, Yorgunluğu dindiren ne vnr
dır? 

Üç gilndenberl böyle bir esere kıwuş
manın sevinci lı:iııdcıy m. Müddel
umuml veya h,ııklrn olduğunu ..va
zıl:ınnda:n tahmin C'ttiğ!rrn İbrahim 
Saffet Omay bana "Evlat kokusu" 
adlı 7·1 sayfalık kUçU:k bir kitap 
armağan etti, kitabın muharriri, 
önsözUndı- şöyle dlyO!': "Bu kita
bı çıknımaıkla edetıt bir lddindıı 
bulunmuyorum. YruT.ılanm bir bü
tün olma1'."fan da uııı.ktır. Ancnk 
yurdu.mıın fo: k()lkusuna ve yüzü
ne sa<ltk knlmağn çal!litım. Oku~'U· 
cularımı C'bedi ı\nndolumuzun ha
kikf havası üz.,.rinde bu yıızılnrını
la blı<k~ dıık>Lka durdurn'olllrsC'm 
yele>r." 

İbrahim SafCe<t Omtı'Y'ı t0bri1< E'dC'lblli
ri7., bu gayesine uı~mıştır. Blır hl· 
kA:ve te'kniği ve tislObu lçlrulc> bizi' 
İsplr'l. Bitlis'i, Anknra lcöylinü, 
,\ khisa r'ı, Erçls'l, Bkt'C'k'l. Van'ı, 
Mersin'i. Tr:ııbzon'u, İzmir'! tanıt
mıştır. Sayfaları Ç<!'Virirkı-n kendi
miz! za,maıı zaımıtn hu yurt k~ 
lerin<lC' dei{'~lk b'n'hlr tıwbint il<'
koru i<'lnde. ,·:ı:tand!l$ ti'pleri kaTŞı
smila. dilşündiirilcU memlekl't me
seole!P.ri öniin<lc> buluvoruz. Hukuk
çu. biitün bu yurt küselerlnl <loln
sı!'kpn l?'PT'<;e'k miinE>VVE'rP'k \1'1\7.lf P
sinl dP unutmnmıs. ve bi1tUn Ana
rtf)lıı'rlnıki avrlınlar için C>rnc'k bir 
~er Ve'Mlli"tir. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Bugünkü 
Meclis 

BİR DEFA MÜZAKEREYE TABİ 
OLAN MADDELER 

Büyük Miller Meclisi 1942 mali yılı 
haziran ve temmuz ayları hesabı hakkın· 
da Mecli s Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
mu batası. 
· İdare Heyetinin, Divanı Muhasebaı 
1942 mali }'l lı büt~inde münakale ya· 
pı lnıasına dair 2-66, Riyaseticumhur 1942 
mali yılı bütçesinde değişik l i k yal"'ılma· 
sına dair 2-68 ve Büyük Millet Meclisi 
1942 mail yı lı bütçesinde değişiklik yapıl 
ması hakkında 2-70 sayı l ı kanun teklif. 
!eri ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

Mill1 .Müdafaa Vekaleti 1942 ma li }'tlı 
bütçesine Fevkalade tahsisat verilmesine 
dair 4228 sayılı lcanuna ek kanun layiha· 
~ ı ve Bürçe Encümeni mazbata11. 

Orman umum müdürlüğü 1939 mali 
yılı hesabı kati,ioe ait mutabakat be)·an
namesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Rira,eıi tezkeresiyle Orman u· 
mum müdürlüğü 1939 mail yılı hesabı 
l..·uhi hakkı nda kanun l ayihası ve Divanı 
Mulıas!!bat Encümeni mazbatası . 

Posta, Telgraf ve Telefon umum mü
, düdüğü 1939 mali )'Ilı hesabı katisinc 
ait mutabakat beyannamesinin ~unuldu

ğuna dair Divanı Muhasebat Riyaseti teı· 
keresiyle Posta, T elgraf ve Telefon umum 
miidiirliiğü 1939 mali yılı heı;ab ı katisi 
hakkında kanun llyihast ve Divanı Mu· 
lıa,t·b;ıt fncümeni mnbatası. 

BiRfNCİ MÜZAKFRESf 
YAPILACAK MADDELER 

2234 ve 2487 sayılı kanun lara ek ka· 
nun layihası ve Bütçe Encümeni mazba· 
tası . 

Mehus seçimi hakkında kanun liyihası 
ve Ac!liye, Dahiliye ve Teşkilatı Esaslte 
Eııcümenleri maıtı&W.n. 

Basketbol müsabakalan 

Yedek Subay Süvari 
Gücü.nü Harp O. Fen 

tatbikatı yendiler 
Dti.n asker? gücler arasında Harp 

Okulu sıılonunda basketbol m~loırı
nıı ba~lanıldı. tlk nıüsaıbaıka.ya Anka
rasiicü gelmediğinden 'f11ıyyarc Defi 
Gücü hiıkmen kazandı. · 

Bundan sonra, turnuvanın en kuv
velll ekiplerinden biri sayılnn Yc!dck 
Su:bay'ln SUvari Gücü karı:ılaştılar. 
Hn!kenı Hüse,.in'in idare etdğj m:ıı;:ın 
ilk dakikalarından ·it'baren Yedek Su
baylılar güzel kombintv.ronlarla sayı

larını çıkarnıaifa b~larlılar. Bilhassa 
Şahap, Osman ve Ahrned'ln güze.! pruı
lruı.ınalariyie blrnıcl set 32-2 bitti. 1-
klnci !telle Yedek Subnylılnr s:ıyıln· 
rını d~ııha 24 sayı lliıve-slyle 56 ya çı

kn.rdılar. Buna karşı Sü\•ari Güclülcr 
de daha 5 sayı yaptılar. 56-7 tik ı;il
zel d••rl•<'e bu giıhi knrşılııo;ıııalardn nz 
rn:.<itlnnnn bir muvaffakıyet olaraık se
yirciler tııırafın<lan alkıslandı. 

lkin<'i maı: ha.kem Naiıll Mora'nın 
iıclnrC>~inde Harp Okulu ile Fen Tnt
brkııt Okulu Gücü arasında oynanrlı. 
Harp Okullular bu oyunun tekniğin!' 
hakkiyle vakıf olduklnrını göster<!rl"k 
birinci sC>ti 41-4 kazandılar. 1kinci 
sc-tl zevk ve heyecanla tak bC'dc•nler 
m~ın 77-12 lle hittilt ni gördüler ve 
Ho.rblyelilerl alkışladılar, 

Maçlara ı?elecek ha.ft.a perŞernbe 
günU ~ant 15 te d~·aım olunıı<'ı>ktır. 

Askeri Güderin yarm 
ve pazar günü 

yapacağı ma~lar 
Ankara Askeri Spor Birliği Baş -

kanlığından: 

ı - 12 llkkAnun 1942 cumıırtesi 
ve 13 llkk!nun 1942 pazar günleri 
Askc>ri Spor Güclermln Ankaraı:;Ucü 
stadında hendbol ve futbol müsnıbaıka· 
larına aşağıda gösterilen programa 
göre devam edilecektir: 

IIENDBOL: 
12 ilkklınun 1942 cumartesi saat 14 

te: AnkamgUcü - Yedeksubay Oku
lu Cüı:ü. 

Orta hakemi: Haıkkı Savaş, yan 
hıtkcnıleri: Raısim Dağlı, Nectım Ay
dınoğlu. 

FUTBOL~ 
12 Jlkkanun 1942 cumartesi saat 

15,15 t e Fen Tatbikat Okulu Gücü -
Süvarj Alayı Güı:ü. 

Orta haıkemi: Necdet özgUc, yan 
hıııkemlerl: Sait At.alkol, Feyzi Ça.t. 

13 il·kktl.nun 1942 paruı.r saat 13 tc 
Kırık:kale Gücü - Harp Okulu Gücü. 

Orta haıkeml: Needeot Özgür:, yan 
hakemleri: FC!l'2i Çat, Ce-mııl Kankır
mızı. 

Aym gün saat 14,45 te AnlmragU
cü - Yedeıksuba<y Okulu Gücü. 

Orta h::ııkemi: Sait Ataıkol, yan hn
kcmlerl: Necdet Ö;ı;ı;üç, Cemal Kan
ıkırmızı. 

2 - Cumartesi ve pazar günleri 
saat 14 tPn itibaren Ulus meydanın· 
dan ıı..<;keri fa4>dkalar önüne kadar 
otobüs SC'ferlc-ri vaTdır. 

Haftanın maçları 

Bölge Fut.bol Ajanlığından: 
1 - Bölge fuLbol bi•rfacilıklerlnc 

bu hafta 19 Maıyıs Staclyomunda aşa
ğıdaki programa göre dC'Vam oluna
caıktır. 

2 - 12-12-042 cumartesi günil sa
ıııt 13.30 da Ywek Ziraat Enstit.tisU· 
Gcııçlcroırllği. Haıkeırn: Refi>k Güven, 
yan hakemleri: Adnan öz.men, Ömer 
Aııalaık. 

3 - 12-12-942 cumartesi gQnü saat 
15,30 da Hu.kuk Fakültesi - Maske· 
sı>0r. IIaıkeom: z ·ya 07.an, yan hakem
leri: Ragıp Ge:n;eker, Rauf Atac. 

4 - 13-12-942 pazar günü saat 
11.15 te Gıızi Terbiye Enstltlisü - De
nıirspor. Hıı.kem: Celal OSkay, yan 
hıııkemleri: Fuat Güveıı,gör, Naci Tü
remen. 

Basketbol maçları 
Bölge sportif oyunlar a.innlıihndan: 
12 ve 13 ilk.kanun 1942 cuma.rtC"!li 

ve ptı?.ar günleri Ankara - lstanhul • 
Edirne takımlan ara<ıında t ertiplenen 
baskc-tıbol maçları dola~·ısıyle bölge 
ba..<ıketbol birlncmkteri ya:pı·lımıya
ı:aktır. 

Okullar arası maçlar.': 
Okul Spor YurUaxı Llg Hey<!t i Baş

kanlığından: 
1 - Spor yurtlan futbol birindlik

lerine bu hafta AnkaraıKikü sahasın
da aş:ığıdaıki programa göre devnm 
olunncaktır. 

2 - 13-12-942 pazar günü saat 10 
da Atatürk Lisesi - Yapı Usta Okulu. 
Heıkc-m: Adnan öıımen. yan halkem
leri: Zi'Ya özge. Ahmot Topuz. 

3 - 13-12-942 pazar gUnü sant 
15,15 te Bölge Sııınat Okulu - Ti<'nret 
LlsP.SI. Hakem: Ömer Apnlnlk, yan hn· 
keomleorl: Neja.t Özcan, Servet Sürme
li. 

ng11i öğretm n 
hada bulunmaları 

'ı . ve hakem cvrın sa-
lüzumu tebll~ olu-

nur. 

Ankara - İstanbul hususi 
boks müsabakaları 

Habcraıldığ~mıuı göre, 13 llkldl.nun 
pn:zar günü İstanbul'da Ankara ve İ.s· 
tanbul bölgeler! arasmda temsııt boıks 
mU~ıııbaka:ları yapı!B(:aıktır. 

Bu müsa.b~BJYa girmek üzere An
kara'dnn 8 boksör seçilmiştir. Kafile 
cuma günü Anıkara'da.n haıreıket ooe
ı:eıktir. Ca.a.) 

Çağrı 

tc AdİJ.ye EnclLmeni bugün aaat 10 
buoukta toı>lıma.ı:ail<rtır. * Adliye ve Dahiliye Enc!mlenle
ri nden milreıktkep muhtelit encümen 
bugün heyeti umumiyedetl sonra top
laınaı:aktır. 

'(ı Arzuıha1 Encümeni buglln saat 
10 da toplanacaktır. 

-(:r İktısat Encümen! bugün umumi 
heyet ıotlmaından sonra toplana<:aık
tır. 

'(ı Maliye Encümeni buaün Umumi 
H~l.ten 10Ma to:ı>Uuıacaktır. 

11/12/194~ 

"Ziya Gökalp'tan 
seçme yazıla r /1 

Şair Baki, "kadrinin musalla taşın
da,, bilinmesini ister. Halbuki yüksek 
şairler, sanaıkarlar ve büyük bilgin
ler için mu,alla ta~mdan sonra yap
mamız gereken hizmetler 'ardır. 

Bu hizıııctler yapılmadı.i!ı, }erine 
gcıirilnıediği İçindir ki birçok bü) ük· 
lcrimizin ha)'l'ltımlaıı bize ancak ina· 
nılmıyncak vc,ik:ısu masallar kalmış
ur . .Mc"•la İıri bir masal, Hafız Po•c 
bir cf-.ıneılir. O kad.ır e,kifere ı;iımeğe 
ne haccı? Öllımündm }arım a.ır ka
d.ır bir zaman ge,·cn Namık l\:em.ıl'in 
annesi hakkında bile birbirini totnıı
)'an y.ınlar o4mm.ıdık mı? 

Su hale.le bir sanatkar, bir şair, bir 
hiiriik .ıd.ını iiliiıın~ onu rakından ta
m)'an kalem ~.ıhitılcri hemen kaleme 
sarılmalı, bildil..lerini, öğrendiklerini 
yuıııalı, orıl.ı r h.ıkkımla buldukları ve· 
~ikaları hir araya getirmeli onun lı:ı
}'atıııı çajida~larına ve kendil~rinden 
ronrn gt"lcet•k olanlara tanıtmalıdırlar. 

,\lxllillıak Hamit için hunu!J yapıl
dı~ını 'annıt)·orunı. Yanlnıış olan ıck
türk eserler, i'tcdiginı çapta şeyler de
ğildir. 

.'.\hlımt'I Akif, bu hususta Öteki şa
irlerimiıdea daha hahciyarclır: çünkü 
ufak tdck ri~alclcrin dışında Akif için 
şinıdile kadar üç büyük ve olgun cjlJ 
}1lltlnııs hulunu}or. 
Y.ıkında Zi'a Gfılkalp da bu bakım

dan b:ıhci}ar iilülerinıiz arasına gire
cek: aziz ii~tadını kardeşim Kizım 

. Nami Duru "Zi}a Gi>kalp" ı hayatı, 
çevresi, hilghi ve fikirleri bakımın
dan incel irı:n bir eser h:vırl ıyor. Ba
zı sayfalarını hana okudu: diıılecJim. 
O eser hallrlana ve basılma yoluna 
>eİrc dursun, Ka~ı m Nami Duru, Ziya 
Gökalp'ıan s~ıiği şii rleri , - esas e
sere bir iincü ı:ihi - iki yıl içinde 
ikinci defa olaralc tıa,t ı rmıştır. 

Bu kirııpıa rahmetli Ziya Glikalp'ın 
birçok manzumeleri yer almış ve bun
ları seçen üstaı. hu şiirlerin anlaımak, 
aşılamak ve belirınırk istediği fikirlr
ri ~e duyguları Türk gençlerine, Türk 
çm:uklarına itahlarl:1 anlatmıştır. nu 
h.ıkımdan kit.ıp, tlüpedüz bir antoloji 
olmaktan çıkı)or; Ziya Giikalp' ı . eser-

• !eri~ it" ıanııııak i,cirenfere didaktik bir 
c'cr ııl ııyor. 

Kiıahın birinci ba,ımını ı:iirnıü5, 
okıınıu5 ı)lııııfar da ikinci bası mını 
giirnıl·ktl'll farda lahmıyacak dc~iller
dir: çiiııkü Klıım Nami Duru, rah
met linin yeni yeni $İirlcriııi bulnıu, 

ve bu ikinci basıma kııınııştır. 
Kiıabın sayfalarını Çf''\İrince - ç<>k· 

tanılır görüşmediğimiz birçok ıanıdık
lara bir arad.ı rasılar ibi - Gökalp'ın 
memleket tlu) u~u ve di.ışıinüşii üzerin
de uzunca bir nıuddet iz bırakan t"Set· 

!erini toplu bir halde ı;<itu)or,unuz; 

Benim halkım, 11um/aaJ/m, ar"'-Mm yok, 
l'tzzifem 1ar, bJıka l"l" liiz11m yok. 
Ak/mı, gön/tim dii111111ı1ezler, d111url11T; 
011d,ı11 gelen emirlere ll'l'arl'": 

Gözftrrimi lap.J11m.1 

Vazifemi yap.zrım! 

Ziya R<->in Türk gencinde }aracmak 
İ~tediği ,,ızife duyı;mu bu idi. Onun 

Türk'tc ~ırnıck İHediği giiven ı•e ı;üç 
de şu ınısrnlarda, hakınız, nasıl dfle 
~elmi2tir: 

Dile, r,ıp! T tzmım11 semin bileği, 
Gök ı·ürkii11 sendedir yüce dilt•ii. 
Demir sana t.1par, ıimıek haf el,er, 1 

isteme, sen f'"a/; görme, sen gÖJter! 

Bir tOl"'luluk içerisinde "fen" in ve 
"cemiycı" in birbirlerine kar~ı duru
mu nasıl olmalı? Bunu Gökalp'ın 
"Ahilik" manzumesinin dört mısraıır 
da anlıyabiliyorsunuz: 

Ren, sen yokuz, biz ı arı:; 
il em O jia11, hem ~111/.ırız 
"Ri:" ıiemek ''Bir" de,,,ekı}r, 
Ben, sen 011.J laflarız. 

Zi}a Gökall"', milli masalların Türk 
çocuklarını ıcrbiye<le hiıyi.ık bir fayda 
saı:tlıyacağına inanmış hir şair ve bil
gindi. Mesela biıruk Tüıi. Hakanı 
Oğuz'un Dc<lc Korkut kitabında anla
ıılan m:ısallar<l.ın birisi de kendisine 
hir ilhanı k;l) rııığı olmuş, ondan bir 
ma,al çıkarıııı$ıı r. 

Bu masal şii}•lc tıiıivor: 
Dede Korl.11t tebrik etti Oit11:'u 
Dt!sltznl,ır ok11d11, çaldı k0Puz11. 
Dedi: "lalmmıanılır Türkü yasattm, 
1'iirJ. di'ı11/~ eksik olmaz kahraman. 
Hir zaman gelC'cek geue 1"iirk yurdu 
Görecek Rum adlı melıin bir ort/M; 
O zaman rıl:acak Ortaç da~mtl.m 
'Bir M111tafa Kemal adlı kahraman. 
Kurtarıp TurHtiğii bu Tepegöz'dt'fll 
Kılar.ti.> ı.rtam bahtiyar, şad, sen. 
TıirJ.ı111 /Jaurt gihi rokıur aslam: 
Mu•tafa Kemal'dir haı J....ılmımmıı, 

Gen\lere ve Ziya Gc\kalp'ı ~rlerİ1'
le t:tnıma4< İ<tiren hC'.rkese bu güz~I 
kiıalıı tav•i}c eder, asıl "Zira Gökalp" 
l'<t"rinin de biran evvel bastlmasım 
beklerim. 

T. f. 

Matbuat Umum Müdürü B . Selim Sarper dünkü ziya• 
Jette davetlileriyle beraber 

Matbuat U. Müdürü 
· İngil iz, Amerikan ve Sovyet basın 

ve ajans mümessilleri şerefine 

dün bir ziyafet verdi 

Basın Birliği R eisi Ankara Mebusu B. Falih Rıfkı A tay 
M. Kauiman'la bir arada 

Matbuat Umum MüdtiMl SclLm Sarper cMln Ankara Palas't;ı şı-hrmtlzıf" bu•un!tn 
1nır1'1tJ:, Amerlıkan ve Sovyet basın ve aJaruı mumcss:lk>rt şere!Jne blr Zl.Ya!ct ver • 
mı~. • 

Zlıyatettc .Basın Birliği Reisi An!kara Mebusu FaHh Rırıcı Ata», tstanbul Mt"<bullll 
ŞUkrU Esmer, Anadolu Ajansı Umum MUdürU J\!U\'llf!ak MPnenencıo.rııu, lnı< ıe· 

re BUyüik Elcllltl Matıbuaıt Mtieavh"J Ashton, Bıırl~ Amer ka Dtv etleri ıı.uyoj,l.ıc 
FlcUJtl BaşkA.tlbl SatıterUıw!te, KLmlama ve Ödüne \"e me Da resi Türk ve l\IÜ 

me96lıli Kautman, Sovyet Büytik ElıcLl1f:i Matbuat Atıı&CS! PetrevkQ, A
0

nıc · 11 

Hnrp Hal>el'ler BUroııu Dlrt'lktör Muavlnl Lchmuın, Ra<ıyo 111Udti!il \'cdnt Ne<i ı1l 
Tor, lnırHlz, Amerlıknıı ve Sovyet basın ve nJans mum '!Prtnr.len Mac'ktnt(llSil 
Klrsctıerı, Mltchell. Sctlml<lt, Vahrlskh', o·nrıen, llroM<, K ngı;ley Brlr.lsh counciJ'" 
den Lucas tle Mat.buat Umum MüdUrIUtü Başmllşavlrl Burhan &•Iıı:e Matbuat 11" 
mum Müd'llırlUtü D11 ve tc Ma.t;buat Direktörleri ve Şube Müdurlerl buiuıımuştal'" 
~ ~ 
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Valga-Don arasında 1 

Ruslar Stalingrad'ın 
bir gedik açabilen şimal ve cenubunda 

Biten devir, 
başlıyan 

devir! 
<Bll.}ı ı lııcl sayfada) 

MlHVEREGÖRE LOND~A'YAGÖRE ruskıtaları mevzilerini TQRİ NQ Sirenayka'da topçu GQNA'DA Mihver in münakale · 'ld• I .
1 evvelki gece gene ve keşif faaliyeti oldu japonlar ~emberi hatların• kes.mekiçin ' im~,~;~~~'~' ı ~~,:~ _t,.!,~ :..~ 

ıçm bulunmuş çareler telakki 
etmesindedir. 

Fakat ikinci dünya harbin:in 
asıl paradoksu başka bir yer
de beliriıyor: bir yeni de~i.r 
başladığının en büyük delılı, 
b ir mil1etin sınıfları arasında
ki hak tezatlarının artrk kat
larulmaz hale gelmesi değil 
midir? Eğer bunun bir millet 
kinde hal yolu, yalnız birkaç 
n:ıemleı'kette değil, bütün mem
leketlerde teşebbü.s edildiği 
gibi, bu tezatların önüne g~i!
mesi ve bir 8.m.me menfaatı nı
zammın kurulması ise, aynı 
buhranın milletlerarası hal yo
lu nasrl bunun tersine olabilir? 
Yeni çağ, yalnız bir millet iç~
de daha iyi bir adalet usullen
nin bulunması ile olduğu ka
dar milletlerarası her türlü 
mü.:ıasebetlerde de küçük bü
yük tanımaksızın, gene daha 
iyi adalet usulleri ara~?> b~
lunması ile gerçelenehllır. Mll
li hüriyetleri ve milletlerarası 
hak eşitliğini tanrmıyan hiç bir 
rejim, bir yeni çağ açmııı. ~ld~
ğumı iddia edemez. Bılakıs, 
bir devir sonu buhranından sa
dece kendini kurtarmak için, 
mwkavemel tedbirleri aramak
ta olduğu kanaatini verir. Bu 
da kendi işini görmek demek
tir: bir medeniyetin davasına 
hizmet etmek manasına gel-

bombalandı henüz büyük yarmag ..... a ug ..... ra<ıyor müttef ıkler ~~;~~~;,:~:;a k:.:~~ı~ ~:11ı:ş~ Eln::~: .. k~ı;;;~~"':,!:::~~~e~:ı: 
'.f c<lilmıstır. Başka tarııJlarda diğer kıı.ınetl«rıi< lao.rı uz nıuh.ın•l.telerlnt' de-

sovyel km-vetleri nL-tlceslz taarruzla- ,.am Nm şlt.'rıl . Huslı r SUılinı:r d"ın 

mez. . 
"Bir devrin bitip başıka hır 

devrin başlamış olduğu'' sözü
nııi, dünyanm bütün memle,ket
lerinde kendi halk yığınlarına 
kar!'.ı iddia etmiyecek hiç bir 
devlet adamı artık yoktur. bu 
gibilcri ancak mezarlard~n ç~
karabiliriz. Mesele, yenl blr 
çağın er geç kendini bütün in
sanhO.a cebredocei"i zaruretle
ri, zıttına tedbirlerin geçıcı 
olduğuna ~üphe olmıyan men
faatlerini düşünmeksizin, bü
tün fedakarlıkları ile benimse
mekte ve kabul etmektedir. 
Yeni barış nizammm sağlamlı
ğı, ancak böyle karşılrkh v-: 
gerçekçi fedaıkarhklar temelı 
üstüne kurulup kurulmaması 
ile ölçiilebilir. • 

Y eniçağ'ın ilk parolası, mll
letler içinde adaletsizliğin, ve 
milletler arasında kuvvet ve 
zorun hülonünü kaldırmak ol
mahdrr. Bu hemen bulunmaz, 
fakat elbirliğiyle aranmağa 
başlanmadıkça da, kendi ken
dine, bi.r kö~ başmdan ÇJ'~a
gelmez. ikinci dünya harbın· 
den sonra beklenen şey, harta 
üstündeki renklerin değil, mil
letler içinde ve milletler ara
smdaki münasebetler düzeni
nin değişimidir. 

Falih Rrlkı ATAY 

Pazarllksız safls 
kanununa aykui 
hareket edenler 

aıS9 snnlı pazarlıksız sulış kanu· 
nı.ıın ayk;rı hıı.reket et~ikl.,rinıle_n 
ılnlan Heleıli) e Enc•ümL•ıın<'e teczı-

ye <'.dilenler: .. . . 
Satışn ar7. l'ttiği nıa_ll~r. ıızerıne fı

' ~t etiketi koyııııyan ltfaıye meyrlanr 
;1 unııs s<•k:ık !'\o. 4:J te ha1.ır elhl_~ .. cı 
l lnsn·ı Knsıın ve Ali Yıldız'ın. hırer 

gün dlikkiuılarıııın kapııtılınasıyle 10 
!ıra para cezıısı, lsmetpaşa P!17.an ~0• 
16 da bakkal Ş:ı.ban Kaymıık ın 1 gun 
dlikkinı•.ı k ıpatılıııası ile ın lira p~ra 
cezası. ttfalye mey<lanı Temlz sok~k 
No. l de h ıv.ır .. ılıiscd \hıııet Canın 
ı gün dukkfrnının knpfltılmasl lle lO 
lira para ce7.ası ile cczala· ıılırılmışlar
dır. 

Mi111 Korunma 
mahkemesine verilenler 
DUk'kfının<ln mevc-ut sııtır etini s~t

rnaktıın ınıtinn C'leıı Ycnihıılde ıı> ~o. 
lıı dlı1<k~nda Ye 1 flursa kns1 hı ~n
rııık Tıııı ~1illi Korıınııııı ıııalıkemc&ıne 
't"rilrnlşUr. 

Fransız batr Af rikasi 
da Almanya'ya karşı 

savaımak niyetinde 
Rahaı, ıo a.a. - Ro~·ter ajao~ınıo 

hususi muhabiri bi!diriror: . r . M 
Batı fransız Afrika,ı umumı va 151 

l>lcrre Böis'<rn hu gün hi r mülakat e~na· 
sında demiştir ki: • 
"- ()akar ve fran~ız Afrika.ının dıj!er 

kısımları Amctika'dan mal7 eme ••e teç· 
h- 1 h" • k eti> le Alman)a· 11at ge ınce ıııun u~~ . 

k ·. ·ndedır. Batı >a kar~ı "1"ı~nı.ı nı} eıı d k 
. . eti' · 1 ,·e ,a ı · fran<ız Afrikl,ı ahalı<ı ıru• • k 

tır , e tereddiidetmİ} ccck, iihın«tyc a· 

clar cloğıi~l·cektir. ı 
M. Boı<son r>akar'ın hiçbir nman ha . 

l ·· J rak ve ya uı ınanl, r ıarafınc an u< o a 
1 her han.ı:i l:>ir mak~at i~-in kullanı ama· 

dığını ilave eımi~tir. 

( Başı ı inci sayfada ) 
hnşladıkı zaman, salı ı:e<>esl yapılan 

hücumun dumanlan hl\lll şchlr Ü7Rrln· 
de duruyordu. Fakat btı dumanlara rağ
men U\·nklanmız hedeflerini bulmuşlar
dır. mr saat sonra lxımba ucaklanmız 
döncrkPn, e'lldüstrl bölgelerinde yeni 
yangınlar Rf!llşmlye başlamıştır. 

Bir rt1Jşmnn av ueaC:ı tıüıı1hı'4'111rnl'l

t1r. Bomba ucaklarımızdan UC'il kş.yıp · 
tır. 

Şehirde çok büyük 
maddi hasarlar var 

Roma, ıo a.a. - Bugiinkii İtalyan tclı· 
liğine !(Öre dün gece düşman ıı\·akları 

Torino şehrini yeniden bomhardıman et· 
mişlerdir. Birçok binalar i,;ıJ->eı almış ve 
vıkılmı~tır. Birçok noktalarda yangın 
~ıkmı~ıır. Mad<li basar çok büyüktür. 

Bundan önceki bünımda ölenlerin sa· 
}'ısı 65 i ~·aralıların ~ayısı 72 yi bulmuy· 
ıur. Dün ıı:cccki in,an ka}·ıpları bcnuz 
tespit edilmemiştir. 

"Ya güzel kifiseler, 
yahut güzel bir harp!., 

Cene' re, ru 11.0.. - Lihera Staıııp<l 
ı,razctesi İtah a''lın hıırv duruıııu haK
kında n~.~rettigi hir yazıda cliyorki : 

italya·nın karşılaştıı,rı ıı;üc:lııkler 
dc·vıı.ııı elmekledir. F'a~ist ı;atl"'leler 
ı::ozukıııiyen 111,';~K~avarlardan Vl' ı•.ısif 
mlidafaanın fena işlemesinden Şlkl\yet 
ediyorlar. 13ırkaç hiı~'ilk 1t ılyarı ~e
hirlcrındeıı halkın yı/::ın h ~iınde kendi 
ırr.usu ile hoşaltılıııasnu h ışlnıııııı)· 
tır. Ve ıdare rııakıımlıırı, ancıık snııra
<lan hun.ı bir ne,·i nizaııı koyın.ığn 
k ılıınıışlardır Bazı ltah aıı ı;wıat rsrr
ll'rİnln t ıhriheıliltlii(ı doı(Tuılıır. Fııkrıt 
italya, hıı:::un. İnıriltere'nin hwırlan iki 
sene önce uğradığı şc·ylere uğramıı·k
tadır. CrnO\'A kilisı·~i hUyiik bir ka
yıptır. Ya giizel bir harp ynpılır. Ya
hııt Jlİizrl kiliselere ınıtlik nlarrık k.'l
lı•11T. Fakat bunun ikisi hir ;ıraıla O

lama?.. 

Roma'nın bombardımam 
meselesi 

Londra, 10 a.a.- l.ord \VedgwoocJ, al
manya'dan cenup İtalya'ya yapılan nakli· 
yatın geçit boıla21 ve faşist genelkurmayı 
olan Roma'nın bombalanması hahsıne 
tekrar dokunmuştur. 

Kendisine cevap veren bava m'i~teşa 
rı ~yle demiştir: 

Düşmana malumat vermek tehFke5İne 
düşmeden ne gelecek pl~nlanmtz hak · 
kında iıahar vermek, ne de hava hedef. 
!erinin değeri hakkında müııakaşadd bu· 
Junmak mümkündür. Bu husura dil<k2· 
tinin M. Churehill'in beyanatına çt-ke · 
rim. M. Churc-hill .,harbin seyri gcrelt.tir· 
dilli ve faydalı olacaAına kanaat .ı;ı-etirdiği 
r:ıkdirde, Roma'yı elimizden geldiği kA· 
dar ağır bir 5urette bombalamakta tc:red· 
düt etmiyece!li1" demiştir. 

Wcd.ç:wood tekr:ır ~öz alarak, ,,Tori· 
no,,daki sosyalist ve antifa~i~ı i~çileri fü. 
dürmekıen~e Roma'daki faşi" düşman· 
!arımızı öldürmek tercih edilir. demiş· 

tir. 

Mr. von Rundstedt 

Mr. Petain'le bir 

görüşme yaptı 

VichJı, ıo a.a. - Batıdakl alman 
kuvvetleri başkumandanı FC'ldmareşal 

Von Rundstedl devlet reisi Mareşal Pe. 
tııın·~n dAvetı U:1.er1ne bugUn Vlch.Y'ye 
ııı-lm14 ve derhal Mart.>şaJ ile uzun bir 
gl)ıiJmnt'l;lf' hulutırnu~t.ur. YapılAn mU -
zııkf'rl'lerde aYM<'a fransızlıır hükilm•!'t 
reisi M. Lava! ile hrırklye nıızırlı~ı U· 

mumı kO.tlbl M Roehat alınanlar adına 
da General Von JS"cutıronn vt' hıı.şknn -
ıtolon Von, Nldda hazır buhınmuşlanlır. 
.Müzakl'relerde yalnız t'ransız ordusunun 
terhL-.tnrt<.'n doğan meı;t'Jelt!r konuşul -
muııtıır. 

Öklf'ytn devlet reisi Marl'sal Pt>taln 
Feldmar.,şal Von RunrıstE'<lt !Jert>Unt' bir 
lif:le Yf'tn<'Jı:I vernılştlr. nunıll\n sonra 
Feldmııresal Von Run<'lstt><ll kenıll u • 
mum! kararııllhına harl."kE"t etmlsttr. 

Finlandiya hakkmda . 
BARIS 

.;I 

görüsmeleri mi! 
Ne"ıork, 10 a.a. - Nevyork Post ga. 

ete~inin akşam nü~ha\ına göre, Finlao· 
,!iya hakkında harış müzakereleri devam 
etmt>kıedir. Gauıe, böyle bir harısın 
Birleşik Amerika ile BÜ>'Ük Britanya ta· 
rafından reminaı altına alınması ıı:erek • 
rii!ini >llll}Or. 

Bir fin heyeıiniıı clnılrudaıı d<1,iruya 
\fareşal Mannı>rheim'e harı~ için m~ 
•acaaııa huluncluıhı hildirilmekrcdir. 

Bulgaristan'da yiyecek 
vurgunculuğu yapanların 
yiyecek kartları alınacak 

. k' Sofra, ıo a.a. - Bulgar Ticaret nazırı Cenup Atlanh te M Zahariyef. ımetecilere demeçte bu-
lunarak hiikiimeıin yiyecek maddeleri ü-

d . m •' ıerinde ihtikar yapanları e1mek hu~ue n 1 z savaşı . .undaki kad a1mini hir kere daha ~elın· 
A "şıir Bıı ıtihilerin hütün karnelerı, ek· 

Vich» 10 a~1. - fh raJyosı.ı,hl.:?c: mık karne,i mü,tesna olmak ü1ere ııeri 
ı1__ • 1 - hir te ı,.ını nıc 

rOO<a hahrıre ııanr ıgınıo A 1 ıılınacakur. • . .. 1. • ·· renup t· · ı ııe)retmı~ıır. Bıı ıet) ıge gor~ ak . Ticarer na11rı bu ıhcann sonuncu o· 
laıııik'te deniz muharcbelerı olm ta .Juğunu söylemiştiı; 
dır. 

b. • •• t o• ı r rına devıı.m ederek yenJde.n ağır ka- &lnııtl \C n•nup malı J l<.-rln<tc m \"Zl • ır Çarpışma (Bıı81 1. ıncı saytadaı paraşu çu e yıplara uğramışlardtr. 8 ve 9 ilkkiı· !erini 1,;JAh <'lm~. mcrkl'Z CCJlh<'slnln 
lar tarafından İşAal edilen mevzi tah · nunclıı sovyel kuvvetlerj yalnız bir 
minlere ~öre, 400 merre u1Unluğunda kesimde 104 tank ka>1betmlştir. uazı kt'5!mlertndc ıazl knzan ıı;laruır. 

d 200 metre derinliktedir. sekiz gün önce • d• d•ı Don neıhrlııln bilyük dirstılllnde * * * 
Yapılma 1 bildirilen 400 jaflOD kayıbına Sön ka~Jf>• ın ır 1 er şiddetli bir mukavemet hareikt-"tlnin Mos:kov 1• 10 a.(L Öğle ÜZE!TI net • 

!arda katılınca, jal>Qn mev.:udu çok a • bnşlamgıcında piyade ve tank blrltkle- rcdllcn sovyet l<"bllğjn<' <"ktlr : 

CB~ı 1 inci sayfada) 
lsaıhet ettlrnıl. !Prdir. Düşmanın ha
va ilsleri muvaffakıyetle bombardı
man edrlmiştir. 

ltalyan resm1 tebi'iği 
Roma, 10 a.a. - İtalyan !ımuml 

karargıi.hının tebliği: 
Slreııalk <.'ephe><inde toı><:u fnıılfye

tl olmu~tur. Bır uça" meydanına al
man savwı uçaklaıı tarafından yapı
lan blr akın e"'ııasın<la yerde bulun.an 
lngil~ uçaklarındaıı 7 sı ta.hrlbedil
mıştir. Teburba'nııı batısında d\i!;oman 
tanklarının bir hlicumu püskürtül -
nıüştür. Bir.kııç düşman tAınkı tnhri
bedilnııştfr. 

105 inci uı,;nık teşkU!ne mensup tor· 
pil uçaklarından mürekkep bir teşkil 
Ceza:ir limanında bulunan düşman 
gemilerine cüretll bir hücumda bu
lunnıuşt ur. Bu hareket elveriş., iz bir 
havada yapılnıı~tır. Biri 16.000, diğe
ri 10 tıin tonilato h:ıcminde iJc.l gemi 
isabet alarak havııya uçmuşlardır. 
Diişnıanın avcıları ile cen•yan eden 
hava muharl"besinde bir Curtis uçağı 
dlişilrülmüşt iir. 

Bütiin uçaklarımız ti.slerlne dön -
mtiştür. 

Berlin, 10 a.a. - Askeri kaynıı•k
lardan bildirildiğini' göre, Sirenalk"te 
1 opçu kuvvetleri ve keşlf unsurlan 
biiyük bır faallyet gösteriyorl11ır. Bu
nunla beraber henüz E"hemmiyı>tll bir 
çarpı,şmıı olmamıştır. 

Öylf> gözi1kliyor ki Mareşal Rom -
mel'in kurduğu sağlam müdafaa şe -
bekesı karşısında ge-nt'lral Montgome
ry sonleşrinin ilk günlerln<le be;kle
nen tıııırruzunu geri bırakmak :wrun
cln kalmıştır. 

C"'7E'('en ~alı günU Rlnga7.l açıkların
da harp malzeıneslyle yüklü on bin 
lonıHi.toluk bır gemi batırılmıştır. Kı· 
yı boyunca uznnan yollarda giden 
düşman kollan devamlı ()!arak top 
,ıteşine tutulmakta.dır. Mih; er uçak
lan da düşman kollarına Binı:m1J ile 
Agedahya arasında ağır kayıplar ver
dirmel<te<lir. 

Tunu~'la ı>nlı gilniJ nlshf bir sü -
klın hüküm ~ürmüştür. Çok fena ha
va şartları dolay-ıs yle alman-italyan 
hnva kuvvetini Tl'blırha'da mağ'!Op 
edilen amerikan ve inıdllz kuvvetle
rlnf bombıılamağa devam cdememlş
lc>rdir. 

Şimal Afrika' da durum 
Berlin, 10 a.a. - Beynelmilel ha

berler bürosu Şımal Afrloka'daki vazi
yet haıkkında şu tafsilatı vcriyQr: 

Dünkü gün Şinıa.1 Afrika'daıki mu
harebe sahnelednd('lkl fnallyct lOci ta
rafın <'.anlı devri.ve hareketlerine in
hisar etmıştir. Cephelerin muhtelit 
noktalarında oldukç.."t ehemmiyetli 
topçu düc>llolan da olmuştur. 

Mareşal Rommel'in ernr<fndekı al
man ltnlyan zırhlı ordusunun karşı
sında şimdi iki inglllz zırhlı tümP.ni
nin bir Yeni Zelan<lnlı piyade tüme
ninin ve bir lngiliz piyade tümeninin 
bulunduğu katlyetle tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Rommeıl'in uzun men 
7.:lli topları ingiliz ara:ba kafile1erinP 
ve yürüyüş halindeki a..<o1ker ka.fill'le
rine zaman zaman ateş aıçıyorlar. 

Tunu• hnmkat bölgesinde lngiliz 
VP amerikan kıt.aları Teburbn'da uğ
ra<lıklan ağır boza-undıın ~onra he
nüz kendilerini topıırlıyamamışlıırrlır. 
YUze yakın tank ve oldukı,:(l ehcmmi
vetll mlktarlarcla ba.$kıı harp malzP
~esı kayhPdf'n bu kuvv<'tler, o dere
c-e zayı rıamı<;lardır ki bunların Bizer
te ve Tunus'un cenubundald bu e-

Modanrn 

cilveleri 

Büyiik kriminoloji bilıtini Cesare 
lombrnso'nun kın, vakti>·le, bir ha
pi~ane !"lrdiranının ağzından bir hi· 
kare dinlemiş: 

O zamanlar korsenin moda olduğu 
malum. ;\lahklım kadınlardan biri,i Je 
haph.ane ı:ömlcğini pek çirkin bula· 
rak, ne }apıp yapıp hir kor\e edinmek 
sevdasına Juşmüş •·e lı:ıpi,ane pence· 
resinin demir tellerini si>kerek bir 
kor'e "imaJ" etmcı:e muvaffak olmuş. 

fakar kor'e>·i o k.ıdar dar yapmış 
ki, bıı darlık yüzüo<leıı bir §abalı, di.ni 
il>'in e,nasında Ü_çtüne feo;ılık gelmış. 
Dii~ı.ip ha>ılmış ve herkes te işin far
kına o 7aınan varmış. 

Hikayenin asıl cao alacak oöktası 

şu: 

Penceresinde tel hıılunan hiicre, ha· 
ri,ancdeki di•iplioe aykırı hacekeıle· 
rindm dola)'t ceza _ı.:ören mahkumlara 
ayrı lmış oldıı~ı için. bu kadın korse· 
\İni imal e<lehiJm.,k Ü7ere, )'Ü7lcrce de· 
fa suç işleyip k en<li,ini o hücreye ka· 
paıtırmanın ela yolunu bulmuş! 

Son gelen hıaobul gazetelerinden 
hirisinde ·•aşınmaz maden iskarpin· 
lcr" in illl.nını gördüifüm zaman bu 
lıiklyeyi haıırladım. 

fükidtn dervişlcr demir çarıkla( 
ı,:iyi p c ilerine de demir hi r asa alarak 
diyar diyar dolaşırlarmış ... 

Moda düşkünü kadınlar demir 
çarıkları buldular, e llerine bir de de· 
nıİr asa geçirirlerse moda denen UÇ· 

Mız bucaks11 ıliynrda bakalıııı fiereye 
kadar ıtideccklcr 1 

Dostluk 

maçları 

İki futbol merakJ191 konuıuyorlar: 

zalmış olsa gerektir. Buna hava mey- r·mız dilşmanı daha gerilen> ıııtrnış.Jar Stııl ngrad ın ş mal kı;mıında kıt.ala -
danı ve k;>v etrafında şiddetli ~avaşJar (Başı 1 inci sayfada> vı• sovyPt karşı hilcumlarını püskürt- rımız dU manın mı:kovcmct n kıraralc 

_, miis.lerdlr. Bursrla 16 tank tahrLbedil- ı•-rı ı duz~ıtmı ~•ır devam ediyor. Ye. i Gine ile Yeni Bri· Mı'hver müdafaaları 11·ı~tı"r. me\"Z"' n ~ ş nu . 
f .. ı L"b u.o Stallnı:Ta<l ın Pl'nU'!l kcsımtnde kıta • tanya arasında y:ırı mesa l"<Je, 1 eraror Doğu ceı>hes~nln ınerke7. kesimin· 

uçaklarımu ıo düşman uçağı düşürmüş· yoklanıyor de alman taarruzu muvaffeıkı~etle de· tarunız düı;man hilt'umıurını puskürt • 
!erdir. Müttelik uçakları hiı,;bir kayıp Londra, ıo a.a - Ro)1:ert.n ru>kerı vam edryor. Düşmandan yüzlerce e- nıil~ler<llr. 
vermemişlerdir. muhan1ı1 bildiriyor : slr Vf' PC'k ı:ok silah alınmıştır. Sov· :stnllngı ıııl'ın ı; mrıl IJatısınıla kıta • 

Müttefikler Gona Milttetık ke6tf ko!Jıırınm ve toııcu - Y<'f kıtnlannııı karşı hücumları PÜ::•· Janmız rnl>vzlk>Hnl sa laınlamıslar ve 
sunun almanlara aman vcmıemcs ntlen kli rı Ulmilşt Ur. ııertemı. (•rd r n r sm > t't blrl!l\'1 dile 

çevresini işgal ettiler anta.şıldı~ına ı:ore, General lllontgoıne · Savaş ve pike uçıı:klıın duşman kı- ınanı ulr ıwsahud n tıımış \'e Pb'Rde a ... 
Melbul'll, 10 a.a. - Milltı>flk Umumi r;·, Menıa·Brq,:,ı'dan cenuba kadar biltün lnl:uına W' dmnir~ollnnna hücum et- kE'rl tı:ısıyan 11<ksen kıımyonla beş top 

KarargAhıııın tebliği : c<·ı>he boyunca düsmnn mUdataalurını ml!;;lercrr. lln\'a kU\'Vetlerlne mensup "e ıı; kıımyon tahr bNm _ş+ r. 
.\ftitte!lkler lıır tiiıııenin hücum unsurları 59 

>ok.lamaktadır OnUm\17.deokt 2·1 saat ı>ek blokhnvz \'(' muharebe mevzii tahri- st:ıl nıırıul"ın ('<'nup batısında kltala-
Gona ('('\Tel' dun ııece 

tara!ıncıan 1uınamlyle ı~ıınl edilmiştir 

Düşman !)5 ölü, 4 esir vcnnlsll1". Bu 
~"Ç\Tede }'apılan Yt'Tli de\·r!ye faall)'t"t -
Jı·rl $ırasırn1a, ıli.lşrnrın 18 ölü 3 esir 
verm.stlr 

Bun.1 ı:evrcslnd<>. salt kana<'l<lıı. hü -
cumıanmız bize ypnlılen toprak kn7.ıın· 

mak lmkltnı veımlşl1:r 
Hn"a hlrlllclı-rlmlz •luşman mevz le -

rint ıırnsız surette hırpalamıya de\'am 
etm!şlemlr. 10 rlüı;man avcısı <lüşür111 

mür;tUr. r;~~vnata ha\'n meıtflanı O.mı . 
balanmıştır. 

Askerliğe elverişl'i 
olmıyan fransız 

esirleri bırakılacak 
Lon(lrıı, ıo a.a. - Yichy raılyosıı

nu·1 hilıllrdiğlnı> l(nl'e, Cenl'ı·rı> ıııııka
velesi gereğince hııs1a veya yııralı 
Fran,ız h<lrp rsirl<.'rinin inılesi lı ık
kırı.dn Fr:ınRıı ile Alıııan~a arMı•ıda 
lıir anlaşma yaptlııııştır. 
Enaı hir seneden ch<'e ıı.•kC"rllğe 

C'lveri~ll nlııııyıın frnn:>ız csirlf'rİ i.ulc 
olıınal'.ıktır. 

• / ı ltalya da alh mılyon 

İJ(İ seferber edildi 
Roıııa, 10 ,ı.a - Yeı:ı.i e-1<liistri ,e

fı·rberlik knnıınıı mııC'İbincr n.ltr ınil. 
yon erkek ve kaclın işçi srferhı>r etlil
mektedir. Şmı.diye kadarki st?ferhPr· 
lik tc<lbirll'ri lıe~ytız bini kaıll'ı ol. 
ıııak u1.ere ııMak ~.5 ıııllyon işçlye 
Şıııııilılir. 

İt;ılynn ırar.drlerinin yaY.ılıji;ına gö. 
r<>, lıütıi'ı ~eft"rl>~rlik tedbirlerini lıir. 
leştirerek plan yeni bir kar:ı.rnıuııe 
n,-,~re.d ilerektlr. 

heınımlyetli bölgede büyük kuvvetle-r
le yenidım h ıreıkNe gE'Çfllcslne ım -
kfuı yoktur. Bu kuvvetler dün Tebur
ba'nın cenup batı çe-vreslndp bazı ta
&rruzl keşif hareketlNindt> bulunmuş
lar ve bu e~ma<la yeniden sekiz tank 
kaybetmişlerdir. 

Alman pike uça•klan yürüyi.\ş ha
linde bLr amerFkan • lnglllz kafilesi
ne alçaktan uçmak surellyle dört de
fa hücum etmışler vı>: bu kafileyi 1e
slrl1 bir ateşe tutarak tam~men da
ğıtmışlardır. Düşmanın iaşe vıızı.yetın
(f('IJd gerginlik dolayısiyle, lngıliz -
nme-rlkan kuvvetlerinin uğradığı ka
yıpları ~ki mi:;li ağır olarak kabul et
mek doğru olur. C!'7.ayir ve Tunııs li
manlannda uğradıkları ağır gemi ka
yıpları dolayısiyle, lngiliz ve nrnf'rf
knn kuvvetlerinin teçhizat hll!kımın -
dan d11hıı şimdld!'-n :r.Afa dii.ştükleMnl 
de göz önünde tutmak llızımdır. Dün 
gündilz Bougle koyu ilzerimle ~·ııptığı 
bir keşif u<;>uşu esıınc;ında bir nlmaTI 
uçağı tı:ıımıunM"t yüklü bır ingiliz şile
bin! bombalııımış ve banrmıı;tı.r. 

1 
ı 

Yeni bulmacamız 
SOI,DAN SACA : l) tıkın bir şekil, 

n!.h,"l)'et, be<yaz. 2> KoMJnnn. 8) Kapayıı
raJ<ın aksi, mıı.aclar edatı. 4) Blr nevi 
ha&ll ırl>1ll!C'C'k ee-Y. 5> Tersi fpnalık. nı>

ı; ı. tersi peki mAnaı:ına SÖYien r. 6) Tam, 
pııpns. 7l bir ııllllh, elit, bir enılT, qı 

Bir n••vl (>(')'Titr. 9) Blr mem eketln n -
haltsln<lo•n, cnh ıla. ıoı Kah.ıııman. tll 
Genlş!lk, lı1r hııyvnııın yavrusu, blt' mev
~lm. 

YUKARTOAN AŞACI : 1) Abc giivdffll, 
ııenıs. bir soru C'da1ı. ::ıı Sağlam ('llma -
yan. S) Kibarlık, tersi dokuma. 4) Ucak· 
tan atlarken acıtır. cl7iirl. 5l Baınn, ru
ttı~ hlr harf n okunuııu. 61 Az !runlll 
ııe, hey. 7l Bir sayı, Odun ateşi, kanun 
8) Şlihr..•t, lstanhul'un h!r snyfiYl'6l, 91 
At aynk1tabısı. afacan. 10l Ay. 11 ı Ra. 
hıt edatı, el'blııentn blr kısmı, d(")TI!ryolu. 

Dün!kü bulmacamızın 
ha 11 e<lilmiş sekli 

SOLDAN SA~A: 1) Pnea. harp, 2) Eı;:-
7.alar. :l) R.or, ani, IOP. 4l A<lcm, yıı.ya 

:5) saz. tan, kaıı <ırnkl. il) ala. 7l Ko
lonya. ın K<'n<.'I. 9l Aya. ıı<lıı, ıoı Sar 
<!emir lt>l 11) Ak. ti <it). 
YUKARIDAN AŞAl'n: 1 l ParıışUt, llfia 

2) ()(la, ayak. ııı ÇC'!'t'Z. at. 4l A<' (ıl. 

ok, do. :Sl Za <azl, tale'l'ı<'. il) Pııntalon. 

mi. 7) I.1 naneli. 8l Ha, Y"I', N!>. 9i Ar
la'k CkatrAl, at. ıoı Oya, adet. ll) Pa
ı>aian. AJl. 

muhtcmel oturak. Seklzincl Onlunun bc1.m.J!;ll•rdir. nınız dürnıo.nLı carpışmıya devam ede-
karşılaşabllt"<"el:'I mukavemetin derı"ce · tımen gölüııün Ct nubun<Jaki rnıılın- rdt a wr y'iiklü ı;; k,ımyonu tahrip ve 
sini gı>ster<'<'ektlr Cı'neral Jllontgonıı>ry rı•belerde ruslar 72 tank kaıybctınl~- ki mUhirrımnt deposunu havnya ucur • 
l.şe koyulun('O, hAd!seler tabuk ııl<.l!'eeıtr !emir. mw;la"l:I r 
bcnzemeı-t ecllr 

Kahire resmi tebliği 
Kahiri!, W a.a. - Ortaııark ln;: l z 

Umumi Karar~Ahının teb!JQ"t : 
Elfı.geyla Cl'\"~lnde kun·ctlerlmlz 

cıcvm c ve topcu fııa.llyetlnc de\ nm e
clt>r<"k dU:;mana h1c neil!6 alı1ımıamnk

t.ıdır. 

Bomh.1-av ucııklarımız muhart•b.:• sn
haııı üzerinde tekrnr !aaı~·et ~'*'"mı.iş· 
lerrtlr. 

Sovyetler bir ba~arı elde 
edemediler 

&"rlln, ıu a.a. D.N.B aJansını'll 

i1ğrcn1Jlfı ne ghr,., Kalln!n'ln cenuıı·tmtı 

bolg,y;!y'lc To ep;,z OC'\Telrtııde na.ruktı t· 
llL bulumın ulnıan ıırhlL ve pıyade te:; • 
klllerl H JlkkAnunda da hücumlarına 

muvattakıyetle de\·am t!trnlıler \'e bl.r 
ı.:ok koylerl t!le ııecımılıleroı;r Dü~ma:ı.· 

ılan ~ilzle:-cc estr ile b r tok attır st • 
lAhlar \'e ha!U Pl>ade ~ !Ahları alın • 

ML'rk !'Z cl"J)h<-slnde kıtnlanmız taa.r • 
ruz hnr<: kdlertne tll'\ nm cLmlı;lerdlr. 

HJ•" in lıatısında kıtularımızd n blrt 
hlT mutıun·be csırnmnılu 600 kadar dil'" 
man sııbu> ve a.'*<.'rlnl im.ha <.'UO ı ır. 
Blr miktar ha.rp m:ıl.7.cm f'le geclrU -
mı., /,ır miktar d:ı t'S!r alınmıştır 

Bn$kıı bir kestmde kıtalanmız terak
ki ka)d tm~ler, ;ı,9 lılcktıavzıo. mu.ıtaıı

kem me,•kll tuhrJp ve t<'kr hm Uc bö • 

lük bir duşman kuvvetini tmhıı eyle • 

Sekiz llkkllnun<ln, uzun m('ffufe ııv u ını,.tır. uu~manın kanıı hücumları PÜ8· 

<.'llklarımız Slrrn:ıHc acıklarında tııışka kilrlUlmUstür Bu kesl.mde yapılan mti· 
tJır Yıınkrr-ss düşümıUıılerdlr. Dun ı;l · da! ıa muharobeler'.ııde 65 sovyet tankı 

mlşlerd1l' 

Almanlar merkez 
cephesine takviyeler 

yolladılar 

mııı ... <loll'ru gld<'n hh" ıiilı;.man uı;::ıl> k:ı • 
tile.ine Lampedura a<lnsı acıkL:ırın.ııı 

taarruz roen tkl motörlU av uç<lklurımız 
iki tıın•• Yunk~6-52 cllişilımı.işle"llr. 

Ru hareketlerden b r ueatuııız dön 
mem ştlr. 

Müttefikler paraşütçüler 
indirdiler 

r,onılrn. 10 n .• ı. Cez ıylr rı11l)'•>ılU. 

nun l>lldtrdl~lne gore mlh\erlıı munn -
kalrntnl kcsmck tı:ln Ct!nup Tunus·ıı ye

niden bu sııbnh multC'rlk pa aşül<."iller 
ln<I ıi:lmlşUr. 

Tunus'un c,-,nup-<lo#u ccvn'!<inP in · 
dirilen müttefik pnraşiltculcr 7.annc -
d ldlklnt• gore, Tunus seh~lndcn b'ır kn<: 
kllom~Lre ôtelN"<1e muhll-!IC luhrltıat 

)11J>!Il1Şlardır. 

Tunus'ta iki taraf da 
hazrrlanıyor 

J.ondra, 10 a.a. - Tunus ct:phesin<len 
alınan haberlere göre. durum söyle hu
ia~a e<lilehilir: 

Buı::iin, iki taraf da, ı;eniş ölçüclc )·e· 
ni hıırck.iı için hı7la hazırlıklar >aı>ıl· 
makt~dır. Du e~n:ıda İngiliz hirimi or· 
du~u knmııtanı general Amll0 r\on, gene· 
ral NehrİnB kıtalarının ı::crilerindl· bal
talama lıarL-kctkrindc hulunmak üıere 
paraşüıt;ii devri}dcr ı::iinclcrım:ktcdir. Tu· 
nu~·un cenup hatısınd.ı )ere indirilen 
paraşütçuler, Tunm ~dırinc 16 kilomeı· 
re me,afcdc han nokt.ılar d:ı t.!ahil ol· 
mak füere birçok yere.le t.ıhripler y.ıp

mışlardır, Her gün miiııcfik rakvİ)c kı· 
taları gelmektedir. Bu tahİ}"elcr ~imdi

den iyi ııcricc ile hiınıiş bir hart-kete İş· 
tirak eımişlerdi r. Ceıarir radyo,una gö· 
re mürtefik birlikleri, almanları hirçok 
mevziden armışlardır. Rir N'e'"york ha
hc>rine göre de müırcfilcler. Tchura höl
ge~inde almanları hafif \urcıte gerilt:me
ğe muvaffak olmuşlardır. Bununla hera
h"r fena hav:ı umumiYct itihari)-Jc kara
da ve havada ha.rekata erıgel tc~kil et· 
miştir. 

- Dostluk maçları bu pazara haş· 
Jıyormuş ... 

- in~allah hu maçlarda olsun, kav· 
jta ve l<i.ifür dinlemeyiz! ••. 

"Ne demeli, ne 

dememeli ?,, 

fstanhul gıneıelerinden birisinde 
,(i}·le hir ha<lık j(Ördük: 

"Ilindiqıan'ı ingiltere'ye i ı a v e 
l'den adam!,. 

Bu cümle de, .ı:eçcnlerde bir oku· 
rucumuzun hu sütunlara _ı:eçirdiğiıniz 
mektubunda bahsettiği "Vagonli Türk· 
çesi" ile yapılmış. 
Yanyı yazan arkadaşımı1 "annexer'' 

fiilinin Türkç~ini hulamadiv~e. hari 
Araı>Ça bir kelime lrnll:ınmak ı.ahasına 
da oJ,a "Hin<listan'ı lnı:ilterc°)e 
i I h a k eden adam" deseydi ... 

* Ba5ka bir arkadşınlf7 da "üç yıld11" 
la im1aladıAı küçük fıkrasına "Antır· 
parenıeq" başlıAını koymu,. 

'"Sütunlar arasında" vera "Satırlar 
ara~ında" deseydi de, acarip bir kı· 
lığa girmiş hu yaba~ı kelimenin di· 
limi:re - hem de yanlış olar..,ı. - <0· 

kulrnımna yol açmasaydı daha iri ol· 
maz mıydı? 

Soluk almak 

meselesi 

t n h r ı bt!(ll l.'111$tJr 
limen ıtö!Uol.ın eenu11-doAUSUondnl<I 

.ılman kıtaları düşmanı aAır kayıplara 

uğratmı~lardır. Sovyetıt°'~ burada da bir 
cok tank k~wtmlşlerd r. 

Berı'ın'in yalanladığı 
haberler 

Uerıı, ıu a.a ı>eı L:n ıh.'kl tsvı<:re 

nıunallU leMnl! ııdre, HJcv • ToroJ>elz 
Kaıın n «.'J>nt>lerı.ndt•kl wvyet kuvvet 
kort ı~ ınyude lilmcııiıyıe, 4 )Jlyade tu 
{:ayı ::ı tıuvnrl tümeni ve 14 tank tu 
tl ·~uıdan murekKevür Bu kuvvetler 
attır ;ayıplara raıtmen on~"flıll lılı; bir 
muvaffakıyeot elde edcınemlelcrd.lr. 

ttJev'ln ruslar tal"lj,ftndan l&ial c'<.111-
dllrl ve RJev - \'tauna demlryolunun 
keslldlkl ha.ld<ındakl habe.rk>T" BerJln'de 

Moskova, lU a.a. Royter aJa..naına 
hUSU51 muhatb!rl b ldirtyor : 

Almanlar, sovyetlcnn baskı! nnı "8o 
vam ettirdikleri merkez cephesine y~ 
den takviyeler gönderiyorlar Son alı • 
nart t<.'lgra!lar ıılınan lann 1.Jlr ~'<>k kllJ'lo 
şı hUcurnlnrda oulundu:klannı ve sov • 
)etlerin bl'I" tok kesimlerde )eni Herle • 

melt..·r ka,Ydt?t?~lel'inl blld1rl~or. 

Sovyet ucaklıın rnallyetl nl 
ırerıs!ndekl dilşman deml.cyo lannn ka!'o 
eı T c.-ks r ı>tm lşlcrd ır. 

$0\'}eUer MoZdok'tUı 
ııup do(lusundıı mevzlierlnl 
gayl!l!lyle mı.tlıarebeler vemıcitte devam 
ediyorlar Dil.n alınanlar M01.d0k böl • 
i<'S n<le karşı h\l<.'umd1t l>uJunmıyıı >"8l· 

kdtl olarak Ynlanlanm&ktadır. Vlaz • tC"nrnlşlcrse de bu hüeum u rnktmlmlf 
mil.da hll!A almnnların elindedir Ka· ve 11 tan:klan sav~ dışı cdllmlşttr. 
!111 ıı • İlmen gölü ke:.im.lnde yavı!dıttı 
8·12 tarlhll alman ll•l>llk!ndu blldirllen Şimal b<itı kt.~tml.nde adı bUdlirllmd • 
muzaffer karşı hüeumun yert.ııl UısrUı yen bl.r koy lııııııl edllmlşUl', 
cımetı: henüz mümkün de~ldtr. Almanlar Volırıt Ue Don n.rnsında ma-

Darlon'ın 
durumu 

Avam kamarasının 

dünkü celsesinde 

görüŞüldü 
LoudııL, lU ,ı.a. - .\.\· aıu Kanıarıı

ı;ııııla ııuı.uıııct ı.u.ı;cu:.ıı .\l. ı.dcıı,) cııı

dc ı Uarıau 111 ılııruıııu lııti-Kln.ua ıııu

rnkı·ı·cııın ııı1.ıı Lıır luplıı.ntulu yııvıı
ıııasıııll1Lkı elıl'>lıııırı~ clı l.ıelırLuıı~ur. 
ııarıaıı lıakkıntla mı ııılekı te hıt.ıl.ıcıı 
Lııı· lleıııe~· )·apLlat·aııı ,·.ulınıle lmıuu· 

ıııa.ı;ı l\'ln bır .. ual r,urulınu~, .M. Edeo 
lbt! hıınn cevap olarak ~unları ııoYlc 
ıııi~tir : 

',Bıı ıııe,eJe lıakkıncl.ı halka ı;uyle
ne,·ek ula· ılar, Uirlt'~ik De,·lc:tkr He· 
Lbiııın dcıııe<.'ın<le "ve Lıeniııı ııvaııı ka
ıııı.ra.,ınıla ev\ elcı: yııptııi'ım d• ıııı·~le 
ıııc\ ~uttur. Uir aleni demeç ~ apıl.ıcu. 
ı;ı lıakkı·1da rnıue Lıulunmam iıııknn· 
ı;11,tlır.,. 

Hunun uurine, .\ \"aru Kaıııarıı.~ı, 
:;luuıl \frikn'daki ırt!li~ııot•lı·r ,.,. n ır. 
ıan'ın durumu hakkını! ı ııizllı lıir tup-
1.uıtı ııkclt'tıni~tir. l~V\"elce de bıldlril
ıııiş olılıığıı ıı:ibi, )t, <;urçil, lıu toııhn
lula lıir •111tıık ı;oylh ecektir. 

Itc·ııtt'r'in parll\ın~ııto ıııuluılıi rinin 
bililinllğine Khre, )1. Çhrt,"il'in ıdıli 
to)liantula Darlıı:.ı hakkım! ı Si>' lı) l'· 
ı·,•j!i nııtıık selıebi) le, bıı lupl.1111 ıy:ı 
fr~kıılliıle dt·rec·eılı• ıııeiH s işi irı11' c•t· 
ıııiştir. 11 ırlıiı haşın.dan:xrl l\:llıt k ı. 
ııınrasr1ıl:ı bıı ılerec•ı• ı:ok sııyıda ıııe· 
hus ;rnrlıııembtl. Llo) ıl Ureorµ-(' ılı• µiz 
li cel'e için ıııedi,e gı•lıııi~ olııııl ır a
rnında idi. Lortlar KaııJRrası a1. ıl ırııı
tlaıı d;ı ı:ok kişi \'Rrıhr. Billnıliği Jl)hi, 
ı_,.ırıll ır, a,·anı kaıııara-;ının zi7.Iİ bir 
toplantı y·ıpıııası tııktrhılt', krıııli
lerine 11111.hsıı~ hıısıı'i ıı;alerİllt·n J.l'iırh'• 
ıııeleri dinlirt'hllirler. 

Amiral Darlan mihvercileri 
tevkif ettiriyor 

Nevı·ıırk, 10 n.n. - Cı>zayir'ılı•n ılı
na·ı lıir ıelırrarıa Dırlan hlikıirıwtinln 
bu!tin olınaııları , ... ik ~ıarh }(• hlrliktc
pıılise nıiira<'nıılı• ~·ııiiırılıiCı lıilrliril
ıııekteclir. nu rnırı· itn~t cimi~ rnlrr 
tı-vkif rılileı•rktir. Bunda·ı lıaskfl f'e
ıavi r ,.e 'I'ıınııs arn sınıl11 ileri Ct.'\" reler -
deki fr.ınsu: ııınkaııılnrı ıııiln·err ~enı
rıntbi olan :!Oıt ki<h·i t~\ kif t•tnıişler
ılr. 

ka;belede buJunu,ı.orla.r ve le~ hilcum
lıı.nnı Don'un ı;.ol ktYısına Yllkın böl.aede 
tek.sl.1' ~·orıar. Abn1111 kıtaian Stal.Jn. 
ııracı·ın ı.lı~ında tamaınlyle müdıı!an ha• 
ltndedlrler. Stalliııır11'dın ı;l:mlıl kımım • 
da dün 11'' yen.1 beton ıstULk!tmlıır eıle 

go.'cirtJmlstlr Başka rus b rUklerl de 
dilsmanı muhtelli! ll!nalar<Ian cıımmu.-
lıı.rtlır. 

Kızıl Yıldız ıınzetC!!lne ı:urc Stalilı -
iTlld'ın cenuıı batıslllda bazı kcs1tnlerdl 
almanı.ar mtidalaalunnı lsıtuı etm!ei«'-

ı;ıetlrdhltlc.r1 me\'zllt..>:r<le sovyı.otıere atee 
açıyorlar. Alnuın mUdatna hauhn kuv· 
\'t.'UI b,. ııckllu,. tahl< m t'<lllmlştLr. Rua 
murrezelcrlnln bu mev:ı:llere ı:lrlalni ön• 
l~'mck için nlm::ınlar sık sık karıı hAI. • 
<.'Umlardıı bulunuırorlar. 

Kızılordu dün ele blr ı:ok 
ınevzUcıinl d11Z<"ltmtye muvaffak ol • 
muetur. Bu k~flyeot önüm1lzdeki ~ 
ktı.tı koln:Yl!l.6tıımıya YıırtYncaktır, 

Tahran'da 
kargaşalık 

Hükümet duruma 

dün hôkim oldu 
•Tahran, 10 a.a. - Resmen bildirildi· 

ğinc ı;ilre dün Talıran'da ka.rgaş-.1.ıklar 
olıııuş 'e p:ırlamcıııo mC}danında yapı. 
lan giırulıülü hır nüma}İş e5nasında ına
ğ,ızalar.rai:ma cdilmi~tir. Açkcri kuvvet• 
ler "<"e lran poli'i nüma} İKİierin üzerine 
ateş açnıışlarJır. Yağmacılar }akalanmı .. 
ıır. 

Ilu~n vazi>cte tamamiyle hildm olu. 
' muşıur. 

1 ngiltere ve Kanada 

harp esirlerinin 

zincirlerini çözüyor 
J.ondra, ıo a.a. - İnıdfü hariciye n&• 

llrlı_i;ının ıı:hliği: 
ti ilkkannnda İngiltere ve Kanada hii

kumctlcri, İs' içre hlıkumeıindcn hır no
ta alını larılır. Ru nota ile, gerek lngil
ıere \'t' Kanada lıükiimcılcrine \e gerek 
alman hukiinıcıine, 15 ilkklnıın sabah 
'aaı Hl d:ı hiitun harp c~irlcrinin clkrin-

J 1 Filininlercle hala deki ıindrlerin çık:ırılma<ı teklif edil· 
Bir in.ı:ifü bilgininin yaptığı ince- apon ar mekıı:dir. İoı;iltı:re ve K.ına<la hiıkiımet· 

(eme)ere g()re her Şe}·den çahucak mü- • muk::ıv.emet t-den !erine. R}nl larnla bir notanın alman hii-
teessir olan kimseler omuı:larını kal- adaları aldılar kümctinc de \t:rilıni~ olduğu hildirilmi .. 
dırarak, sakin karakterli kimseler hn- ıir. 

lı h17)1. iki }'Ürlü kim~eler ise "kı· Tokyo, 10 a.a. - Jaııon deniz kuvvet· fn~iliz hükümeıi hu tc.şehbrısü i}i bir 
rışık" bir şekilde nefes alıyorlarmış... !eri umumi kararıcl.hındın hildirildijline surette karsılamakradır. \'e İsviçre hü· 

Biıe kalırsa, alın~n. kendi halin· göre, jaııon kuvvetleri Filipin ıakımada· kümetinin bu teşehbusundeki fikre ta.m 
de ,.e,·a iki yüzlü olsun, hüıün insan· lanndan henüz mukavemet etmekte olan olarak cevap vermek arzmuna bir hür 
lar b~ harp bitmeden şöyle ağız ta- bazı adalara çıkmışlardır, Bu dalardaki han teşkil ermek ü1ere alman harp esir· 
diylc, rahat bir .nefes alamıyacaklar. l Amen"kan askerleri yapılan siddetli mu· I !erinin daha 

1 harebrler neticesinde usu ceste ıeslim çözülmesi emrini vermiştir. Kanada 
SA. • T R. ollJ10l'.iaL kümeti de aym karan alınııcu'. 
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CEMİYET HAY ATI 

Yarınki konser ,,., 
lliyaseticumhur Filarmonik Orkestrası 

Jıalueri Devlet Konservatu,'Uı konser 
ıalononda yarın saat 1 S.30 da E. Praeıo

V.-'uo tefliğinde veı:ilecektir. Bu kod-
1~ programını yazı)oruz: 

- L. van Beethoven (1770 • 1827): 
Coriolan uvertürü 

- Johannes Brahms (t8n. 1897): 
Keman ve vİ>olonsel için konçer· 
ıo, la minör, op. 102 
a> Allegro 
b) Andan~ 
c) Vivace non troppe 

Çalanlar: Jozef ve David Zirldn 
10 dakika ara 

- Robert Schumann (1810 • 1856): 
3 uncü senfoni, mi bemol majör, 
op. 97 
ı) Lebhaft (canlı) 
b) Scherzo 
c) Ni~t schnell (çabuk değil) 
ç) Feıerlih (muhteşem) 
d> Lebhaft (canlı) 

SON 
942 cumartesi günü kurban 

ııu::• llıllVl'llmı münasebetiyle konser verilmi
rir. 

Gelecek orkestra konseri 26. 12. 942 
esi günü saat 15,30 dadır. 

Prosram şudur: Şef: Praetorius 
Beedıoven: Coriolan uvertürü 
Brahms: Keman ve Vİ)olonsel açın 
konçerto (Jozef ve Davit Zirkin) 
l>vorak: Scherzo capricciose 
Necıl Khım Akses: Ankara kalesi 

ÇAGRI 
To.rk lkıhsat CemLyetlnd!."11: 
<B~UnkU .liktısadl sık'inlının Araz, 
~. teşhis ve tedavisi> konusu Ü· 
~de bir seri halınde tertlp edılmlş 
-.ı toplanWann dördüncüsü bıjgUn 
mt 21 de C.H.P. Yenişehir ocaiında 
,.,ııaıcaktır. 
Seyuı ilyelerln bu toplantıyı tecım· 

ia'l rica olunur. 

Türk İktisat Cemiyeti 
ilmi toplantısı 

Soın Jık1 yıl içinde 42 ilm1 toplantı 
faPDUI ve bunların 20 sini broşur ha· 
.tinde neoret.mlf bulunan <Tllrk 1ktı
'ilt Cemlıyeti) 23-10-942 tarihinde yap* 43 üncü toplantısından beri cok 
=:~ ıkonuyu ele almış bulun-

Bu llonu, bugünkü üctısaıdi sıkıntı· 
1111: 

&) Ararıı, b) Sebepleri, c) Teohlsf, 
Tedavlal, kısımlarını ihtiva et-

Bueilıne kadarki Qç toplantıda, 
atJaadl ınkıntının a> Arazı, b) sebep

Uzerinde görilşülmll.ş ve her kıs· 
• muhtelif cephelerden ayn ayn ln· 

enerek vanlan neticeleri raporlar
teBbk etmek üzere millenddlt lh· 

j:llM komltelerl kurulmuştu. 
Bu komiteler tarafından hazırla -

Mil w idare meclisi.ne verlılen raıpor
tar ootaltıla.rak cemiyet iLyeılerlne da
llt'lnııpır. Bu raporlar, umuml he
iet halinde toplaınacaik olan cemiyet 
,l>'elert tarafından müzaıkere edilecek 
w nihai toplantıdan sonra, ceml()oetin 
tılme meclisi, kornlıte raı:ıorlannı ve 
9DUIDl hey.et. mllzakere azbrtlannı, 
ılenklen kurulacak blr komiteye tev

edecek ve bu komite vanlaın neti· 
1.aı11''--n nthal b r raporla tesbit edecek-

er, 
3 - Dtma# recfeslnde husule gelen 

..te ac>hasle: Dr. Ertuğrul, 
4 - Dizde arterlte syphiUtique: 
• Neıcmi Eriş, 
S - Kızılcahııımaım 

Nütıhet Sa.kir, 
ka.phca!an : 

8 - Teratoma Adultum: Prof. Ali 
BLrol. 

Vakıflar idaresi yoksul 
halka kömür dağıttı 

Köylü bazı şartlar 
altında f nhisarlara 
mısır satabilecek 

Bir motör denize 
indirilirken kaza oldu 

Bir alman orkestra 
heyeti buraya geliyor 

LcanbuJ, 11 (Telefonla) - Ankara'da 
IOllfl da f stanbul'da konserler vermek 

lit'aFJl!fp:e Almanya'dan pazar giinu bir ork"· 
be,ııeti lstanbul'a gelecek ve doğrue1 

ra'ya hareket edttektir. 

Askeri Fabrikalar 

U L U S 

Mahkemeler 1 
ta raimen eMnde mevcut 25() kUo ı:el· 

U{:I müddeti zarfında beyanname ııe 

---------------- HllJcilmete bl1dlnnedltı anlaşıldığından 

Çatma mahallesinden Ha.oıan oğlu 3031 Toaya C. M~ : 
doğumlu Mustafa Topkara haklannda MiHi Korunma Kerununa muhalif ha· 
Tosya Asliye ceza mahkemesinde yapılan reketten maznun Tosya·nın Çatma ma
duruşmada: bir kilo tereyağının fiyatı hallesinden lbrahim oğlu 303 doğumlu 
140 kuruş iken 170-180 kuruştan satmak İzzet Mankır hakkında Tosya Asli~ ce
~urctiyle Milli Korunma kanununun mu· u mahkemesin<le yapılan duruşmada: 
addet 4180 sayılı kanunun 31 inci madde- diıkkanında 10 kilo kahveyi saklı yarak 
sinin 3 üncu fıkrası delaletiyle ve 59 un· saımakıan imtina eıtiğinden 3954 numa· 
cu maddenin 3 üncü fıkrası mucibince .ralı kanunun 32 inci maddesi delaletiyle 
be~er lira ağır para cezasiyle birlikte 59 uncu maddenin 3 numaralı fıkrasına 
ken<lilerine aiı }'ağın müsaderesine ve tevfikan 25 lira para ce:ıasi)le birlikte 7 
yedişer gün dükkanlarının kapanmuına gun dukkinının kapatılmasına dair veri
dair 16. 5. 942 ıarihli hükmün katileşıi- len 30. 5. 941 tarihli hükmin katileşıiği 

rtıen 6-1-1942 t&ı1hJd lcarann katti~ 1 Taaya C. M1id00hımum ıtmden ı 
mezdd)r llaınunwı 83 ünctt maddesine Milli Korunma Kanununa muhalif 
möıJtenklft\ UAn olunur. 333 hareketten maznun Tosya'nın Dilküşa 

Ankara Aaliye llkinci Hu.Jruk HA
kıimliğinden: 

Ankara.lsmetpaşa M. Uzunyol Ak· 
şehir ııokaık 2 No. da emekli aılba.y 

Ekrem matı.kemeye müracaatla ~mış 
olduğu Attan soyadının Kadıoğlu soy
adı ile değlştlr!lmeslnl istemiş ve 
mahkeme sonunda değiştirilmesinde 
mahzur olmadığı nllfus mernurlufun
ca blldlnlmlş olmasına gôre Altan 
soyadının Kadıoğlu soyadı ile değişti
rilmesi 17-11-942 gününde karar ve-
rildiği llln olunur. 355 

Avanos Sulh Hukuk HA.kimlltln • 
den: 

Geneeln köyilniln Çaıtaık mevıkıinde 
bulunan şarka.n dere, ş!ımaılen Rama
zanoğlu Mustafa, cemıben bark, &ar· 
ben Karahıısanoğlu Ali ve Ahmet ile 
cevnlı 20 dönum ve 300 lira kıymet· 
li taralnın tapu slcllllnde mukayyet 
olmadığı nizasız ve fasılasız 20 sene· 
yl mütecaviz zarnandanberl malik 
sıfatiyle yedinde bulundwmuş oldu -
ğundan kendi millkil olmııık üzere tes
cıli hakkında hazlne aleyltine ve Ge· 
nt'Zin kö1ilndf"n Arf.t oğlu Nuh Ellcln 
vekili tarafından açılan dAvanın ya
pılan dunışmasında: tapuca Mukay
yet olmadtğı anlaşılaın meııkür tarla· 
ya mülkiyet iddiasında bulunan~arını 
müttehaz karar veçhile Hin tarlıhin • 
den itibaren bir ay zarfında mııhke· 
meye müracaat etmeleri lüzumu illuı 
olunur.' 296 

Ke9kln İcra Memurluğundan: 
Keskln'ln Yenice mahallesinden 

Hüseyin Gfirb!lz'e ıpofekle 600 liraya 
borçlu Kaman nı;ılıiye6inde oturan 
TosyaJı Şerifin tkametgAhının meç
hul olduğu yapılan tahkikatlardan ve 
posta müvezzllerlnln derkena.rındaın 
anlaşılmış olduğundan borçlu Şerifin 
lı><>tekli bulunan Kşıman nahiyesinin 
Sarıuşağı me-vklinde kain kavaklıAın 
altı hissede borcluya ait olan iki his· 
sesinin satılması için mezkfir kavak· 
lığın taımaımına 15-7-942 tarihinde bin 
beş yüz lira kıymet takdir edilmiş ol
duğundan llfuı tarihinden itibaren bir 
ay ı-:ınc1e borçlu Şerlf'!n bir itirazı 
varsa derm~ an etmesi aksi takdirde 
işbu ilan tebliğ makıımma kalım ol
mak Uzere bir ay müddetle ilan olu-
nur. 298 

Sorgun İcra Memurluğundan: 
Sorgun inhisarlar idaresine 942/65 

sayılı dosya ile mMra!lar ve faizi ha· 
rlc 764 lira 25 kuruş vermeğe borç· 
lu kasabadan Gfilbenık oğlu Rlfat'ın 
Lşbu borcundan dolayı ~"1Tletce fazla 
olan ve ııat11 bedelinden haline mil· 
nasip bir yer alınabilecek bir mlıktarı 
tefrik ve terki karariaştınlan malı· 
cuz hisseli evinin saıtılmasma dair ve
rilen karaıra istinaden 20-11-942 ta· 
rlhinde ihale edilmek şartiyle satılı
ğa cııkarılmış lııe de borçlu namına 
gönderllen llfuı varakası adresi me<;· 
bul olduğundan bahisle blliltebllit la· 
de edilmiş ve alacaklının vırkl mllra· 
ca.atına atfen tetkik merclince bu 
baptaki tebligatın UAnen icrasına ve 
memuriyetlmlzce de ihalenin 15-1-943 
gününe tankına karar verilınıı,tlr. 

Mevzuubahis ev evvelce yapılan I· 
Hhidaıki şartlar dairesinde 15-1-943 
gününde saat 14 - 16 da Sorgun icra 
memurluğu odasında satılacatmdan 
borçlu Rlfaıt bu ımwııyyftl günde biz· 
zat veya bUveklle hazır bulunmaz ve 
bir itirazı varsa dermeyan etmezse 
tebligatın bizzat kendisine yaııdmış 
gibi muameleye devam olunacağı !Ilın 
olunur. 299 

Tosya C. MildıJekımumJlıltırıden : 
Mllll Konınma Kanununa muhaUf 

b~etten maznun Toeya'nın KU«'lllar 
kuy(indm MUIJta.fa otlu 40 Ya.tında Ali 

Sayım hakkında Ta.ya A81*Ye Ceza 
:\tahkeme81ııde yapılan dUCU40lada : 

Maznunun, vapılan UAn ve tebHta • 
ta raıtmetı elinde mevcut 3000 kilo cel· 
tiki müddeti zarfında tıeyen~e ile 
HU.kümele blldlınMdltl anlnuıldıtm • 
dan MIHI Korunma Kanunımun muad • 
ooı 31-7 ncl fııkraaı de!Aletb'le lS9 uacu 
maddi.'Sinln dıömilnctl. Naıım mucibince 
2!S tıra para c~yle mahkQmtyettrıe 

dair verllen 23·12·1941 tarıtıl'I kararın 

kaıne.tıtt mezkı'.lr kan\lf'l\11'1 83 Uncu 
maddeıılne ~entden !!An olıımur. ll30 

Tosya C. MilddehumımWtlnden ı 

Mllll Konınna Kanununa muhalif 
hanıketten maznuıı TOIQ'B'nm Kuecule.r 
köyünden Mehmet otlu 38 yatında Meta· 
mot Tl!i<ce hakkında T08!Yll Aal'boe Oc-za 
Mahkemeetnde yaııılan cturu9mada : 

Maznunun, yapılan lııt.n ve tebMta • 
ta ratmen eMnde mevcut 500 kUo cel· 
tıtı milddett zartında ~ame Ue 
HW<tlmete bUdlımıedltl anlatıldıtından 

Milli Konınma KanUflunun muaddel 31· 
7 ne! tıkraaı delAJetıyle l59 UllCU madde. 
finlıı don:'IUncil fıkruı muctblonce- 2:1 Mra 
para cezaslyle meJıkQmtyoe.ttne dab' ve • 
rtlen 22·12-1941 ta.rlhl! karann kaUlet· 
tttı mezkQr kanunun 63 üncü maddettl· 
ne müeteniden llAn oıunuır. 811 

Toısya C. Mildıdel\lmumllittnden : 
Mllll Korunma Kanwıuna muhalif 

hareketten maznun Toaya'nın Kuteular 
köY(inden Htıaeytn kızı 511 )'atında Azl· 
me Hazar hakkında Togya Aalılye Ceza 
Mahkemesinde yapılan durıtmada : 

Maznun1111, yapılan llAn ve tebHta • 

Milli Konuıma KanunWlun muaddel 31-7 
ncl tı.kruı delAlcüYle 59 uncu madde
sinin dönlllncü !ıktası muclıblrıce Y1:rml 
bee in para cezıu;tyle mahkQmjyettne 
<*ttr verllm 22·12·1941 tardhli kararın 
katlletUA1 me2kQr kanunun 63 üncü 
maMesine milatenlden l!An olunur. 315 

Toeya C. M~umlılittnden : 

mahallesinden Mustafa oğlu 320 doğum
lu Mustafa Küçük Donıı;alak hakkında 

Millt Korunma Kanununu. muJuıldr Tosya Asliye ceza mahkemesinde yapılan 
hareketten ma:ınun T~a'nın KIUIQUlıır duruşmada: bir kilo kahveyi 1(,0 kur~ 
köyüruioo lbnlhlm oıtlu 327 doawrtlu satması lazımken 2,fo kuruşa satmak ,;u
lııma1l Kücilıkkol haJdc:ında Toıı:ra Asliye reıiyle Milli Korunma Kanununun 3780 
Cle'.r.a llıiatıkEmt.'81.nde yıqıılan duruama • ve 3954 numaralı kan•nunun 31 inci 
da : maddesinin ikinci fıkraları ve 59 uncu 

Mllll Korunma Kanununa muhalif 
harokett.m maznun T06ya'nın KUŞÇUiar 
kÖ)"Ünden Mehmet otlu 315 doğumlu 

Yakup Bayraık hakkında T061Ya A~·c 
Ceza Mahkmıeslnde yapılan duruşna -
da: 

ği me7.kür kanunun 63 üncü maddesine mezkür kanunun 63 üncü maddesine 
müsıeniden ilan olunur. 3311 musteniden ilan olunur. 349 

Mazmınun, yapılan lılAn ve bıbllğata maddenin üçuncıi fıkrasına ıevfıkan 2'5 
raıtmen elinde movcut 1000 kUo celUtı lira para ceusiyle birlikıe 7 gün duk
mil.dlreU zadında ~ lıle HU • kanının kapatılmasına dair verilen 22. 5. 
kilmeıte blldlrmedlltl anlaşıldıltından 941 tarihli hükmün katileştiği mezkür 
Ml!lll Koruınma Kanunun.un muaddel kanunun 63 üncü maddesine mü,teniden 

Tasya C. Milddclumum!Hğlruien : 31-7 net fıkraJıı delAleUyle 59 uncu ilan olunur. 347 

Maznunun, yapılan UAn ve tebllfa • 
ta ratmen elinde mevcut 300 ktlo ceıuıu 
müddeti zarfında beyanname He Hilk\l· 
mete blldlrmedltl anJaaıldığından ;\lllll 
Korunma Kanununun muaddel 31.7 net 
rıkraaı delAletlyle 59 uncu maödeılnln 

dördüncü ttkrrun muclbmce 25 lira pa
ra cezastyle mahkQmlyctlne dab' veri • 
len 23·12·1941 tarihli karann katll~t1-
il1 mezl<Qr kanunun 63 iln<'il madduılnc 
müsteniden UAn olunur. 331 

Tosya C. MilddehımumUlğ!Jıden : 
Milli Korunma Kanununa muhıı!U 

hareketten maznun Tosya'nın Kuşçular 

koyUncren Sadık oii:lu 317 doıtumıu Mus. 
tara Ada haılckında TOl\Ya Asli.Ye Ceza 
Mahkemesinde yapılan duruşmada : 

Maznunun. yapılan IJAn ve teblt!:ata 
ratmen elinde mevcut 4000 kllo celtlğl 
müddeti zarfında beyanname ile HU -
kilmete bUdlnned tı anla&ındıtından 

Milli Korunma Kanımunun muaddel 
31·7 ne! fıkrn.tıı de!Alettyle 59 uncu mad· 
deıılnin crördüncü tıknuıı mucibince ~ 
Ura para eezaslyle mahkı'.lmt:vctlne dair 
verilen 23-12·1941 tarihi! kararın kati · 
lestltl mezkQr kanunun 63 Uncü mart· 
detrkıe mUst.enklen lllln olunur. 32.<; 

T0&ya C. Milddclumumlllii:inden 
Mllll Xonınma Kanununa muhalif 

harftret.ten maznun T06YU'nın Kuşçular 
köyünden M116ta!a kızı 35 yaşında Y. Şe

ker Devrez hakkında Tosya Ası.tye Ceza 
Mahkemeellıde yapılan duru~ada : 

Maz.nunun, yapılan ttAn ve t~blH!"ata 

raıtmen elılndc mevcut 900 klclo oettlğl 

mUddetl zarfında beyanname ile HU -
kllmete bUcHmıedltı anlaıııldıitından 

Mllll Korwıma Kanununun muaddel 
31-7 ncl fıkraaı de!Aıetlyle 59 uncu 
maddeetn.ln dördüncü rı.ıcra.ı milel • 
blnce )inn1 bee 11ra para cezaslyle 
mahkQmWetine dair verilen 22·12-1941 
talihli ,kararın l<aUlett1ğf mezkQr ka -
nunun 63 Uncll maddesine müelenılden 
llAn olunuır. 317 

Toaya C. MUddelumumllltınden : 
Milll Korunma Kanununa muhalif 

hareketten maznun Tos>'ll'nın Camiatik 
mahallesinden Bardak oğlu Ahmet oğlu 
311 doğumlu Mustafa Bardak hakkında 
Tosya Asliye ceu. mahkemesinde yapılan 
duruş111ada: 40 numaralı tüfekli makine 
makarasını 9 kuruşa satması icabederken 
15 kuruıa satmak suretiyle Milli Korun
ma kanununun muaddel 31 inci maddesi· 
nin 2 ve 3 numaralı fıkralarına muhalif 
hareketten ve 59 uncu maddenin 3 üncü 
fıkrasına tevfikan yirmi beş lira ağır pa
ra cezasiyle birlikte 7 gün dükkanının 
kai>atılmasına dair 17. 10. 941 tarihli 
hükmün katileştiği mezkür kanunun 63 
üncü maddesine müsteniden ilin olunur. 

341 

Tosya C. Milddelumum1111t\lıdEll : 

Milll Korunma Kanununa muhalif 
hareketten ma:ınun Tosya'nın Şeyh mahal
lesinden Ahmet ojlu 28 yaşında Yusuf 
Kos haldunda Tosya Asliye ceza mahke· 
mesinde yapılan duruşmada: 43 kuruşa 
satılması icabeden keten bezinin '!lletre· 
sini 65 kuruşa sarmak ıuretiyle Milli 
Korunma kanununun 3954 numaralı ka
nununun 32 inci maddesi delaletiyle 59·3 
maddesi mucibince 25 lira ıjır para ce
zasiyle birlikte 7 gün dükUnın kapatıl
masına dair 10. ı l. 941 tarihli hükmün 
katileıtiği meıkür kanununun 63 üncü 
maddesine müsteniden ilin olunur. 340 

T~ C. Milddelumumt~lk!nden : 
Milli Korunma Kanununa muhalif 

hareketten maznun ToS}·a'nın Aşağıkayı 
kö}ünden Osman oğlu 317 doğumlu Ali 
Osman So) türk ve Ahmet oğlu 323 do
ğumlu Hüseyin Soyturk haklarında Tos
)'ll Asli)'e ceza mahkemesinde yapılan du
ru,mada: sarılması memnu olan ellişer 
kilo unlarını sarmak üzere iken yakalan
dıkları Milli KO!'tlnma kanununun 14 ün
cü maddesi delaleti} le 5'i-l inci Fıkrasına 
ve 54 üncü maddenin 5 inci fıkrasına 
ıevfikan onar lira ağır para cezasi>le hir· 
likte U!flarının da ofio;e tedimine dair 
25. 5. 942 tarihli hükmün katileşıiği 
mezkiır kanununun 6~ üne-Ü maddesine 
müsıcniden ilan olunur. 337 

Tosya C. MUddehımum\Llğlndoo : 

Milli Korunma Kanununa muhalif ha
reketten maznun Tosya'nın Pınarbaşı ma
hallesinden Sadık oğlu 58 }lljında İuet 
Kolcu hakkında Tosya Asliye ceza mah
kemesinde yapılan duruşmada: Beher ki
losunun 20 kurusa sarılması icabe<len ö
küz etinin kilosunu 25 kurllla satmak 
surcıiyle 4180 sa}ılı kanununu n inci 
maddesinin 3 üncü fıkrasına ıevfikan beş 
lira ağır para cezuiyle birlikte 7 gün 
tic-arctıcn men'ine dair verilen 9. 5. 942 
tarihli hükmün kaıileşıiği mczkür kan'u
nun 63 üncü maddesine milsıeniden ilan 
olunur. 336 

Tosya C. MuddclumumUJQ'tndcrı 

Milli Korunma Kanununa muhalif ha
reketten maznun Tosya'nın Hocafakı ma
hallesinden Ali oğlu 317 doğumlu Ser
vet Kuçukkumao ve ortağı fsmail hak
larında Tosya Asliye ceza mahkemesinde 
yapılan duruşmada: kendilerine belediye 
tarafından ekmek yapılmak lizere nrilen 
unların bir kısmını saklamak suretiyle 
Milli Korunma kanununun 14 üncü mad
desinin 4 ve 6 ıncı fıkralarına muhalif 
hareket ettiklerinden aynı kanunun 4156 
sa)'ılı kanunla muaddel 55 inci madde
sinin üçüncü fıkrasına tevfikan onar 
lira llara cezasiyle birlikte 222 kilo unun 
da mü~adeııesine dair 14. 6. 9 '2 tarihli 
verilen hükmün katilcştiği me1kür ka
nunun 63 üncü maddesine müsteniden 
ilan olunur. 335 

Tosya c. Mılddelumwnwtıruıen : 
Milli Korunma Kan~una muııaıu 

harekcttaı maznun Tosya'nın Kuoçular 
koyUndcn mu.kim K!ılıkuyu~u Sadık Pe • 
ker hakkında Toeya Asliye Ceza Mah
kemesinde yapılan du'.l'U411Tlada. : 

Maznunun. yapılan tlAn ve teblıltata 

ratmm elinde mevcu.t 600 kilo ceııuı 
müddcU zarfında beYanname ile Hü • 
ldlmete b1Jdtnnedlti anlatlldıihndan 

l\tl:lll Korunma Kanunun.un muaddel 31· 
7 net tılmuıl de!Ate~ 59 uncu mad -
dcslNn dördıilndl tlknıııı mudbtnce 25 
llnı para cczaslıvle mahkQml.Yetmıe dıll:r 

verıHen 23-12-1941 tarlhM tmrann kaıU -

Mlll1 Korunma Kanununa muhalif maddeB!nln clördUncü fıkrası m.uclbltıce 

hardrett.co maznun Toeya'nın Kueçular 25 Jılra para ce?.ruıolYle mahkümtıretlınc 

kuyUnden lbnıh1m oğlu 35 yaşında dalır verilen 23-12-1941 tarihl1 karann 
Sadlk Kti~koç tıakıktnda Toaya Asit • katlleııtlfn mezkQr kanunun 63 UncQ 

ye Ceza Mııhkemeımıde yapılan durua • maddesine mllstenldetı UAn olunUf'. 332 
mada: 

Maznunun, yapılan UAn ve tOOl!hta 
raımıe-n elılnde meveu.t 500 ldlo celUitl 
miıddett zarrında beyanname lle Htlkü· 
mcte blldttmedltı ıuılaşılrlıitından Milli 
Korunma Kanununun 31·7 net fı'kınısı 

dcl.'!.lctlyle 59 uneu maddeslııfn dördün-

TosYH. C. Mildıde!umumllltındetl : 
11rnıı Korunma Kanununa muhalif 

haTekettro m117.nuaı TosYa'nın KU6QU.lar 

koyünden Ali oğlu 317 doğumlu Mdımet 

Derin hakkında TO&Ya A&lb'e Ceza Mah· 
kemeslnde yapılan duruıımada': 

Maznunun yapılan 1'1An ve teblılğata 
cıı tıkrruıı muclblnC'e 25 Ura para ce -
zaslyle mahkümlye-Unc dair verilen 2.1· rağmen e-Jı1ndc mevcut 500 kilo ccıutı 
12·194l talihli karann katllestlrtl mcz· müddeti zarfında beyanname ile Hıi -
kı'.lr lmnunun 63 ilnt>U mad<teslne mtis • kümete blldtrmedltı anJ&&ılıdtihnı.Ian 
tenlden llAn olunur. 322 l\Ulll Korunma Kanununun muaddel 31· 

7 inci tılcrwıı dclALet.ı;ı:le 59 uncu mali. 

iJ'oııya C. Miıddeiurnumilllt'lnden deıılnm dördrüncU fıkrası mucl'blnce 2.'5 

Mlllt Korunma Kanunwıa muhal!C l ira para ccza.slıYle ma.hkQmlyetıtne dair 
hareketten maznun Tos.ya'nın Kuaçular verlılen 23-12·1941 tarltı11 kararın ıkatl • 
ki>Yill\doo Mehmet oı:rıu 322 doQ:1m1lu letUıli mezkur kanunun 63 üncü mad -
ME>hmet Ktikuobay hakkın.da Tos;ı:a As • desine milstenklen ülln olunur. 329 
llye Ceza Mahkemesinde yapılan duruş. 
mada: 

Tosya C. Müddelumıımilla-lrıden 

~Ull1 Konmma Kanununa muıhallf 

Maznunun, >apılan llAn ve telıllitııta hart"ketten muznuaı Toıwn'nm K~ular 
ratmtorı el ndc mevcut 200 kilo ceıtıııtı koyıindoo Ali kızı 35 yaşında lk;bal 

mtidOOtl zarfında bt')annamc ıle Htikü · Yal.cm hukkınd 1 Tosya Aslb'e Ceza 
mele bildirmediği anlaşıldığından 1\11111 Ma.hlremes~nde ııapılan duruşnada : 
Korunma Kanununun muaddt•l 31·7 n<'I 
fıkrası delAletble 59 wı<'u maddesmln 
dördüncü fıJcrııS1 m uclblncc Yirmi be& 
Mra para cczaırWle mahkQmbt<'tme dair 

Maznunun :ı:aınlan llAn ve t.ebllgııta 

raıtmen elılnde mevcut 1750 kllo cei<tlğt 

mu.tdeU zar.tında b<'IYanname Ue llükil· 
mcte blldtımcdlltl anlasıldıitın<lan MWI 

verilen 23·12·1941 taf'lhll karann katı • Korunma Kanununun muaddel 31-7 ncl 
leşUğl m€'llkilr kanunun 63 ilncll mad - rıkrası d<'1Alet4) ıe 59 uncu maddt.'Slrıin 
desine mUstcnklen lllln olunur. 231 dördüncü rılcrıısı mucl:t>1nce 25 Ura para 

Tosya C. Mil<kh>lumumlllı'tlındtorı 
cezaslyle mahkCtmlY<..•Une dair verilen 
23·12-1941 tarihli kararın katlleşt1t\ 

Mll11 Korunma Kanununa muhalle m~kQr kanunun 63 üncü 
han'kcLtcn maznun Tosya'nın Kuşcutar milstenldm llAıı olunur. 

madıdeelne 

328 
koyUnden lmıaH oklu 323 doitumlu ls
mall Çotuk hakkında Tosya Asliye Ce

za Matıkeme&lnde )-apılan duruemada : 
Maznunun, yapılan film ve tebUğata 

raıtrncn elinde mevcut 500 kilo celtlj;ıl 

müddeti zarfında beyanname Ne Hükü· 
mcte bll<)lnnedfıtt anlaelldıiiından MI ıı 

Konınma Kanununun mu111fdel sı-7 ncl 
Cıkrosı dclAlcLl:ı.-ıe 59 uncu madde11lnln 
dördiln<'ü fıkrası mucbb ncc 25 llrn para 
cezaab1c mahkQmJyet1ne- dair verilen 
22-12·1941 taı1h11 karann katU~t.1A1 mez 
kQr kanunun 63 üncü maddeclne m<Us· 
terıılden llAn olunur. 320 

Tosya C. Milddmumumtaıitlnden 

l\t11l1 Korunma Kanununa m'Uıhali! 

hıınıketterı maznun Toaya'nın Kuecula.r 
köıründen Ahmet otlu 31.!S doii:Umlu 
Mehmet Erırin hakkında Toıııya Aalitv'e Ce 

za Mahkcmealndıe yapılan <lurueımada : 
Mazmmun, yapıJan tlAn ve teblli'a· 

ta raıtmen eHnde mevcut 1000 k1lıo 

çeltik! milddetJ 7.arfında beyanname ne 
HilokUmete blldLnnedltl aınla~ldıltındıı.n 

MIJU Korunma Kanununun muadrled 

Tosya c. MUddelumurnllitınden 
M ill Korunma Kanununa ımıhaJ f 

hareketten maznun Toııya'run Ku.çular 
koyüruk>n ~t otLu 320 dotumlu Ah· 
~-t. Demlrcl hakkında Tosya AeL ~e 
Ceza aıı.aJıkEmestnde yapılan duruema • 
dil : 

Ma7.nunun, yapılan litın ve tubkliia· 
ta raı:ıınen elinde mevcut 1500 kilo cel· 
tı~I müddeti zarfında beyanname !:le 
Hilkümete bıldlnncdfğl anla4ıldıtından 

Mlill Korunma Kanununun muaddel 31· 
7 nd fıkraaı del.lletb'le 59 uncu mad· 
deslnlın dön:lilncil tlikrasl mudblnce 25 
Hra para cezaalYle mahkQmfl)-etfne dair 
veril.en 6-1-1942 taı1h14 kaa'ann kaUlet· 

l'lti meZktlr ıauwn.un 63 ilncü madde • 
stne müateniden ün otwıur. SS4 

T09Ya C. Mllddıetumumlı!ti*ıden 

leıst.141 mEd<Qr kanıunun 63 ündl mad - 31·7 net rıkraaı delAletlyle !l9 uncu ma<f,. 
deaine m0şt1!ıüden lllın olunur. 326 desinin domtlncil fı.kruı mudbmce :z:ı 

MW1 Kııırwsna Kan1riln& muhaM1 

~ - nı.&'nm Kll9C\llar' 
k~ ~ ... 3i6 dotumtu 
~ SaJbfın tı ıddtJndıl 'J1ofıt'a Aııı!A&'e 

ceım Maıhlııemealnue ,..,._ d'1lt"U91Tla • 
da: 

Mamwwn )lllllılan lı1An ve tıeblll~a 
ratmen eldllde mevOlll 1000 kı111o celdtl 
müddett zarfında~ lıle Höldl·· 
mete büd.tnnedltt anla.eıldığmdan Müll 
Korunma Kanununun muaddel SL7 nci 
flkraaı delıueıt~ :ıe uncu maddellfnln 
dördO.ncll tllcra. l'l'IQdbtnce ytnn.I bet 
ııtnı. ))8f'll cezMtvle maHcQmweıl*le dair 
vertıeo 23-12-19'll tarlhlt kllJrann lcaU· 

lı!9tdıtl meıtdlr kBmınmı 63 il!lcil mad· 
dıemne m'iltltenldm ilan o1unır. S27 

lira para OC?.ruriyle mahkı'.lm~e de.it' 

T= ~·=u:=::~allt verilen 23-12·1941 tıı.r1hll kararın luttt. 
harclt:otten maznun Toııya'nın Kueçutar ı.eetltt me'J'Jdlr kanunun 63 üncü mAd· 

köyünd~n 1zzet otlu 332 dotumlu Fazll dıeırlne m(lstenldm tlAn olun.-. 319 

Yalcın haklkında Tosya A5l1ye Ceza Mah· 
kıemestnde YRJ>ılan <luruemada : 

Mauıunun, yapılan llAn ve tebl1ltata 
rall!nen e!ıfndc mevcut lOIJO ktlo ceLt1A1 
müddet& zıırtında i>EG'anrıame tle Hü -
kilmote bl!ldtlmeddtı anlıısıldığından 

Milli Korunma Kanunumıın muaddd 31-
7 net rı:Jmısı ıtelfıletb'le !59 Ull('U madrte

Mlll1 Korunma Kanumma mutıa.llt 

lıareketıterı mazMın Toaya'nın ~ 

tü matıa.llCBtrıd«ı. Mıu&tata otw MUAtafa 
lııclk haıldcında TOlliYa A8)lye Oeza Mah· 
kemelli'rule yapılan duruemada : 

l\fazıwın\111 beıledtyece tanrı edüerı n- 'I'o8)'a c. Mödde•unnımllllltnden 
Millt Korunma Kanununa muhalif sm n dordOncü Cdcrasl muclbtnce 25 ll· yattan fazlasına saman ııattıtıııdan MU· 

ıı Korunma Kanununun bazı maddele
TOllJ'll C. Mllddetumumftitındetı : ra para ce7.asi)'le mahlkQm!yeUne dalT ı1nıl dea19Urerı 4180 911.Yllı kanunun 31.3 
MilU Korunma Kanununa muhalif verilen 23"11"1941 tarlltıl1 kararın kati· delAlctlyle 59-3 flilcrıısı muclb~c 5 11 • 

hardtetten maznun TO!l)'ll'nın Harsaı 
mahall~inden hmail oilu 20 doğumlu 
Salahaddin Zahireci hakkında Tosya A5· 
liye reza matıkA!mesinde )apılan duruı· 
mada; 20 nunuıralı Adana pamuk ipliği 
paketinin 720 kuruş .olduğu halde l07S 
kuruştan Htmak suretiyle Milli Ko a 
Kanununun 3780 ve 39S4 numara ı ita 
nunun 31 inci maddesinin ikincı ve 
59-2 inci maddesi mucibince 7 gün ha
pi' ve 50 lira para ceza5iyle birlikte altı 
paket ipliğin de musaderesine dair veri· 
len 29. ı. 941 tarihli hükmün katiyeştiği 
mezkur kanunun 63 üncü maddesine müs-

hareketten maznun Tosya'nın Harsac letftltl meıııkQr kanunun 6."t ilnMl mad • it 
mahallesinden Hasan oğlu 57 yaşında desine müsteniden mn ollumır. 324 : :a~:n::: d~::=Q:~:~ 
Abdullah Akdai hakkında Tosya Asli>e ToRya. c. Müddekımum~ltırıden : ruen 30-3·1942 tarlhl1 kararın kntı1"'11· 
ceza mahkemesinde yapılan duruşmada: Milli Korunma Kanununa. mutıalil ğ1 rn('2kQr kanunun 63 üncü madıde9lne 
100 gram yün boyasını 60-70 kurup sat· hareketten maznun T~a·nın Kuseuıtar mi.18tefılden tlAn olu.nur. 308 
ması icabederken 200 kuruşa satmak su- köyünden Mustafa ottu 318 doğumlu 
retiyle Millt Korunma Kanununun 4180 Musta!a Peker hakkında Tcıça Aılldye ToRya. C. MUddetumumf'IUtlrıden 
sayılı kanunla muaddel ,59 uncu madde- Ceza Mahkemesinde yapılan dlU"\l#ITUl - Mlllt Korooma Kanumına. mutıaHt 
sinin 3 üncü fıkrasına cmi*ılll yirmi lira da : lıareket.ten maznun Toaya'nlfl KueouJar 
ajır para ceza5İyle birlikte 100 ıı;ram bo- Maznunun, yapılnn !l(ln ve teblliiata köyilındoo Alt kızı 30 YMında Glircl hak· 
ya bedelinin müsaderesine dair 28. 4. 942 rn~cn e-llnde mevcut 900 kllıo celtıkt kında Tosya Asliye Ceza Mahkemesin· 
ıarihli verilen hükmün katileşıiği mez- mUddeU zartında beyanname He Hill<il· de yapılan <Luruıımada : 
kur kanununun 63 üncü maddesine müs- mete bll<Mmıedılti anJatıldığırıdam Mtlll Mııznunun, yapılan UAn ve teblıltata 
teniden iJln olunur. 339 Korunma Kanununur muaddel 31-7 ncl rntmen e-linde mevcut 1000 kilo cettitl 

Tosya C. MüddekımumWtınden : tıkraBı deLUetlYle !l9 uncu maddcsln!n müddeU 7.arlında beyanname rıe Hllkil· 

teniden illn olunur. 348 

Sot.lık 
Milli Korunma Kanonuna muhalif dördilncil fıkrasl muctbınce 2!5 üıra ııa· mE'le blldlnnedlğl anlıaeıld1tından M'f.111 

ha~etten maznun Tosya'nın Hocaimat ra cezas!Yle mahkOmfyetflıe d&tı' verilen Korunma Kanununun muaddel 31·7 nd Yen1-ehlr!n muterıa yerinde ilci kaıt 
beşer odalı sağlam bina yolculuk do

mahallesinden Mehmet oğlu 40 yaşında 2.1-12-1941 tarihli kararın kattleet1itl fıkrası de!Alc~ 59 ll!fK'U maddestınln layısiyle ucuz ve nı:ele sat.ıık. Yeni 
Hasan Aha ve Hacıpir mahallesinden ı mezkı'.lr kanunun• 63 üneil maddesine dördün<"il fılknuıı mudblnce 2ı> ıtra aıtır ı Sinema ii&tll Sökmen Emlfı.Jc. Tei: 
Ömer oğlu 324 doğumlu Abid Abacı ve mUBtoolıde-n llAn olıunur. 823 ııaııı ~le mahkQm~ dair ve- 2303-2434 3001 

Toı;ya. C. Milddelumınnn ğlnden : 

Mill1 Korunma Kanununa muhalif 
hareketten maznun Tos>a'nın Hacıke
mal mahallesinden Osman oğlu 47 )'llJın· 
da Ali Mutlu hakkında Tos)a Asliye ceza 
mahkemesinde )apılan duruşmada: 20 nu
maralı bir palı;et Adana iplığini 903 ku· 
ruşa satılması lazım iken 26 lira elli ku
nışa satmak suretiyle Mıll1 Korunma 
Kanununun muaddel 3945 kanununun 
31·2 inci maddesi delaletiyle 59·3 üncü 
maddesi mudbioce 25 lira para cezasiyle 
birlikte 7 gıun mü<ldeıle dükkinının ka· 
patı imasına dair 1 l. 1 ı. 941 tarihli hük
mun kaıileı;tiği mezkur kanunun 63 ünciı 
maddesine musteniden Han olunur. 346 

Toeya C. Müddelumumill1A1ndell : 

Milli Korunma Kanununa muhalif 
hareketten maznun Tosya'nın Karğı ma
hallesinden Hüseyin oğlu 339 doğumhı 
Remıl Ercengi:ı hakkında To ya Asliye 
ceza mahkemesinde yapılan duruşmada: 
bir top kaput bezini 948 kuruşa !atması 
li11m iken 24 Jira}'ll satmak suretiyle 
Mılli Korunma Kanununun muaddel 31 
inci maddesinin ikinci fıkrasına muhalif 
hareket ettiği aynı kanunun 59 uncu 
maddesinin 3 üncü fıkrası ve Tiırk ceza 
kanununun 55 ve 35 inci maddeleri mu
dbince 16 lira 60 kuruş para cezasına 
dair verilen 14. Hl. 941 tarihli hükmun 
katileştiği mezkür kanunun 63 uııcii mad-
desine isıinaden ilan olunur. 345 

Tosya c. MUdrlclumumnıtmdm : 

Milli Korunma Kanununa muhalif 
hareketten maznun Tm>a'nın Şch mahal· 
lesinden AJi oğlu 50 )aşında Ahnıcı Çiı· 
rük hakkında Tos>• Asliye ceza mahke
mesinde yapılan duruşmada: bir kılo 
kU)ruk yağıoı 180 kuruşa satma.sı icabe
derken 250 k_uruşa satmak surctı)le Mı l li 

Korunma kanununun 31 inci madde i 
delaletiyle 59-3 üncü maddesı muc-ıbince 
5 lı ra aı(ı r panı cezası ve 7 gun diıkki
nını n kapatılması ve bu mliddu :zarfında 
ticarcııen menine liair verilen 24. 8. 9 (2 
tarihli hükmiın kaıileşıigi ve mezkür ka
nununun 63 ıincü maddesine mustenidea 
ilin olunur. 1 344 

TosYR C. l\fOdıtc umuml'IQ1ndeo : 
Milli Korunma Kanununa muhalif 

hareketten maznun Toısya'nın Hacıke
mal mahallesinden İsnıatl oilu 57 yaşan
da Mehme-ı Kasap haliıada Tosya A. 
liye ceu. JllAhkemesinde- yapılan dur~ 
de: Adana kaput be-Linin beher mıeuesiıni 
~5-4o ku~ satması icabederkea M6 
kuru,a ııatmak suretiyle Mitu K~ 
kanununu tadil eden 39~ numarak ka
nunun 31-2 inci .maddesine .,cm hıl.. 
ket euijindea 59-3 ftlr.rw w-.. 
)'İMÜ bet lira qır para ceuıft,te ..a. 
7 gün <lüldtıi.nıoın kapatılmasıoa a.ir 
17. 10. 941 tarihli hukmün katüettiji 
mezkur kuıumm 6~ üncü .maddesioe mii9-
tenid~ ilin oıluour. 243 

~ C. MUddekımummtlndıın : 

Milli Konınma Kanununa muhaUf 
harekA!tten maznunu T05ya'mn lbnMelim 
mafıallesinde-n Şakir oğlu 320 doğumlu 
Mehmet Börekçi hakkında yapılan durut
mada: 155 metrelik tüfekli makine maka
ruınK1 befıer adedini 9 kuru'8 saunası 
icabederken 15 kurul& satmak 9Utetiyle 
Milli Konmma Kanununun muaddel 31 
inci maddesinin 2 ve 3 uncü fıkralarına 
muhalif hareket ettiği aynı kanunun 59 
uncu maddesinin 3 uncu fıkraJanna te-v· 
fikan elli lira ağır para ve yedi gıin ha· 
pis cezasiyle birlikte 15 gun dükkıi.nınıo 
kapatılmuına dair 17. 10. 941 tarihli ve
rilen hükmo kaıileştiii mezkür kanu· 
nun 63 unc:u maddesine müsteniden ilan 
olunur. '\42 

M 
dan: 

Milli Müdafaa Hava 

Memur alınacak 
M. V. Hava M leşarlığın • 

ldalatya hava teşkil erinde is Plı
dıı.m edilmek üzere (75.210) lira
lık ücretle ve imtlha ıla bir tef 
muhıuıip ile (60-120) lıra ücretle 
daktilo alınacaktır. İsteklilerin 2:i. 
12. 942 günu akşamı a kadar hava 
MÜBteşarlığına müracaatları; imti

han günü ıvrıca bildirilecektir. 
(10705) 675' 

KORKU 
setti'nin eşl<iline çok uyuyor.. Hem de 
İtalyan şivesiyle İngilizce konu1Uyonnuş. 

- Ya!! ... Bakın ben demedim mi? 
Kennedy ile Delaney'i öldüıdüiü gibi 
Vosper'i de o öldürdü." 

onu Kenoedy'yi pencereden aşajı fırla
tıl'ken görmüş .. 

- Eh" sonra?. Gene hangi neticeye 
varacaksınız Ben? 

hidiseler ıimdiye kadar iddia ettiklerini
zin hep aksini ıöstennedi mi? .. 

Ben: 
- Hidiselett bekanık acele hülcüm 

vermeyin Tom dedi. Ben de şimdiye ka
dar hep onlara bakarak çalıfUJll neticeyi 
~niyorsunuz.. 

!~I 
( 11 İlkkanun 1942) 

07.30 Program ve memletcet ııaat ._ 
07 .32 Vtic\Mlurn.uzu ca11eUraı1ıım. 

07.40 AJanıı haberlat 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren : Ş. T aylan 

- O kadar acele hüküm vermiyelim 
Steve.. Bakalım onu da öğreniriz elbeue .. 

Ben doğrudan doğruya ona ce-vap ver
meden sözleri iM!: 

T efrika No: 29 

Ben birazdan Scodand Yard'a geliyorum. 
Becıı;ius'u vaziyetten haberdar edeyim .. 
Sizinle de orada daha iyi konufllnı:ı.. 
Şimdilik Aüahaı!lmarladık.. 

- Şimdiye kadar Vasetti'yi yemlik o
larak kullanarak uıl kaatili ele geçİ'fmek 
nıaksadi}'le bütün yükü İtalyana yıiklemı~ 
efkirıumumiyeye suçlu olarak onfı go,. 
ıemıiıcim .• diye devam etti Fakat şimdi 
benim asıl suclu sandığım adam da Death 
tarafından öldürüldü.. Üscelık dün ııJc. 
:ıam büyük timal yolu üzerinde, Taıterdge 
Roa,ı'dan gelen ve Londra'ya dojnı gİ· 
den bir otomobil görülmüş •.. İçindeki a· 
damın tarifi aynı Vasetti'ye uyuyor. 

- Londra'ya dojnı gitti dedinizdi 
değil mi? .• 

- Evet.. 
- Peki ıefdckür ederim .. 

Ve Ben otomobilini i,Jeterek yoluna 
devam ectl .. 

Scodand Yard'a vardığı zaman gün 
ağannıya baılamııtı. Yorgunlukun bit· 
kin bir haldeydi. Telefoodakilere ve tel· 
siz memuruna yeni bir emir yazar• ver· 
di .. Bunda Genld flosper'le artık aJika
dar olmamalarını ve Vaseni ismindeki 
adamı arııtımıalarını bildiriyordu. Son· 
ra evine dönerek etbi5eleriyle kendini 
yacağa attı •• Yatar yatmaz da uyudu.. 

Çalar saati dokuza kurmuıtu .• (4lmt· 
ya başlayınca zorla gözlerini açtı •. Bir • 
den dünkü hldiseleri haurladı.. Bir riir· 
lü GeraJd Vosper'in öklürülmesine ina· 
namıyordu. Kendi kendine: "Bütün plln· 
lanın altüst oldu. Her fC"Ye yeoi bqtan 
başlamak icabediyor .. " di)'e söylendi .. 
Acaba. Corbyn de cesedi ı1!11üs eaniı 

rak Scodand Yard'a telefon edettk Cor· 
byn'i buldu.. 

- Allo .. Dün •şanı Taneridge'e
1 gİt· 

tiniz değil mi Sceve?. 
- Ever.. Siz bu İJe ne diyonunuz 

Ben?. Vosper öldürülm~ .• Üzerinde de 
"çok le)' hakkında fazla bildiği vardı~" 
diye Death'ın imzasını taşıyan bir kiiı& 
bulunmuş.. Şu halde V osper Death de • 
ğil sadece Deaıh'ın adamlanndıan biriy
di." 

- Güle güle Ren ••• 

* Bendilow, Bergius'un odasına girdi-
ği zaman komiser muavini dün akşamki 
hAdisenin raporlarını okumakla meşgul • 
dü.. Yüzünde büyük bir şaşkınlık ifadesi 
11kıınuyordu.. Ben'in odaya girdiiini gö
rünce: 

- Memaha Ben .. dedi ..• Ben ömrümde 
böyle şey ıı;i>rmedim ... Siz ne dİ)'Qrsunuz 
bu işe?. Biz işe amk hallolmuş göziyle 
bakarken .• Gerald Vosper'i tevkif etmek 

- Cesedi gördünüz mü? uzere dört bir tarafta aratırken. bjr yo-

- Gördüm .. Görür gömın de tanı· lun kenanııÇa onun cesedini buluyoruz .. 
dım .• Marilyn'i tehdidettiği için ona fe • Benim aklım artık bu işe ermez oldu .. 
na halde kı:ııyordum, ama onu, gözleri Yalnız bildiğim bir şey varta o da ıim· 
korkudan dışarı ujramış bir halde gö • diye kadar verdiğimiz bütün emekler bo
rünce zavallıya aodım ... Death kim aca- ta gitti'!. Her ıeye yeni bqıan başlamak 
ba?- &nim aklımı ne geliyor biliyor lhım. 
musunuz? .. Size evvelce de söylediğim Ben'in ağzını bıçak açmıyordu: 

- Demek ki telsizlerle ve celefonlar
la onun teovkifi için dört tarala saldığı
nız emirlerin sebebi buydu öyle mi? Sim
di de kaatilin o okluğunu sanıyonunuz .. 

Ben omuzlarını lkaldtrara'k: 

- Alayı bıraıkın Tom, dedi. Cinayet 
işleriyle yirmi seneded>eri uğraşıyorum. 
Bu yolda bu bdv uzun zamaodanberi 
yürüdükten .sonra yolumu şaştrmtyacaiım
dan eminim. Joe Vasetti'yi de yakından 
biliyonlm"" Onda Oeacb'taki zek1 ne 
arar? 

Bergius birden hırslanarak: gibi ben Vasecti'den ıüpheleniyorum. De- - Ever dedi... Her şeyi yeni baştan 
laney'le Kenııedy de ondan Jiipheleniyor- tutacağız_ Yalnız küçük bir ümic var.. - Hay Allah öyle zeki vermez olsay· 
!ardı.. - Hangi ümit? dt .. diye bağırdı •• Hem niçin Vueıti 

- Siz ne derseniz deyin azizim benim 
bildiğim bir fCY varsa o da Vasecti ya· 
kalındığı takdirde aleyhinde toplanan 
deliller 00\l setıpayı göcürecek kadar 
çoknır. 

- Ben Vasetti suçsuzdur demiyorum .. 
O da asılacak adamdır .. Fakat ooun bü· 
yük bir cani olabileak yaradılışta olma
dığını israrla iddia ederim.. O bir ,el 
değil sadece çırak olabilir. 

07 515 
06.30 MGııMc: senton8c ııarcalar.. ~ 
12 30 ~am ve nı«nlıeket EM. ..,_ 

12.33 Mildk: Kıın...ı< procnm ~ 
12 4.'i AJanS haberier1 
1300 
13.30 Müdc: a-m 11'1! Wrtt6la' 
18.00 Proırnırn ve memleket lıllM .-
18 03 MüzDc: Fasıl ~ 

40 M.1lztk: Dlln8 m.Uz1Aol wu 
l9AIO ICoınıema: CiktlaM llll&ti). 

19.15 ~= su -.rieri. 
111.30 llsn!Eheıt 81184 ıwan ve aJaN bir 

İkisi de su.•tular. Bergius ne lc:adar ber1eri. 
söylese Beo'i fikrinden döndüremiyeceği. 19.~ MilzlDc: KIAslc TUııtc mo(lzlitl pr..-
ni aolamııtı. ırramı. (Şet: Mceut Cemli). 

20.15 Raıb'o Gazcleıd 
Kısa bir sessizlikten sonra Bergius: 20 ,.:; Milzllc: KoI118kof • 
- Peki ne yapmak fikrindesioiz? di- dan mart (Pi.) foCM Saltan>• 

ye sordu. 
Borodlıa - Polovec dansları (Pl.) 

- Ben bu itin bqındanberi birkac; 21.00 Kornıema: Evkı saaU 
de-fa karşımı:ıdaki adamın ıtlelade bir 2115 Temsiıl. 
kaatil olmadıjtnı söykdim.- Onu aleU.. 22.00 Mü~: Ra~ Salon <>ıi<etltnm 
de vasıtalMla ele geçirmemize imkin (Şef: Necip Atkın): 
yoknır. Deadı'ı ben bir dibi de diyebi· 1) Utlar. Tarla ını.u operett.ndd' 
lirim .• Ve, itin dojtrusunu söylemde li- potpuri. 
zımsa Scokland Yard'da pek öyle dehi 2) Paul Li!Kke• Endllfü• yık!dl 
sahibi adam J'(llcıur ... Ne ben ne de (alfı· 3) Rlo Gemantt: Ebotll< nınnc 
nızt dilerim) siz dibi olmaktan ~ u- 4) BortJdewlcz: (G vot~pnce) 

batlınrak bir lıttlda ne miydi?. "Salun yarulmıı olnuyayım" di· - Evet.. Beltci de Deadı odur Steve.. - Delanay ile Kennedy'nin katli mese- Death olamasın.. Deadı ne dn ne de zağız." 22.30 Memleket ııaaıt ayan, aj&M habd" 
Bergius '*caret gömıiif gl>i irlıildi 

ııerı bir ..ıec 
'ela .uket1 Fabrikalar Umum MU· ı ye dütündü .. Bunun mümkün olm.,.a • 

••• muracaaUan 11AD oıumar. jım, Vosper'i p iyi wıuntt olduJuııu 
ooıno~ mi biJdiji b&lde ba 1111.Jf ...... dapaa • 

Fakat muhakkak olan bir fC!Y var .. Dün lesini hatırlıyorsunuz değil mi? Onlan şeytan •• O da etten kemikten yapdmtş 
akpm Tatterİdle civarında bir ocomobil Raıtt's Clıi>'dao alarak evine göriireo bir adam." Niçin onda olajanüstü bir 
........ Kelll'W' ....... &di;,Ylı. x-ccı idi., ..... bMka S..\11 ~ ıska~" M1ılia ~? z.... 



fos l. MUdd !klmumWtlndeo • 
M.illl Korurunıt Kanununa· muhlLlU 

t n mııznun T06Ya ~~ Kuteular 
imden lsmall o lu 52 ,. Jnda Haaan 
k hakklll<la Toııya As ye Cczn M h· 

ı n ve tcb tala 

maddesine 
318 

c. M dd um umllltlndcn • 

l teıı rruı.ı:nun TosYa nın KU4cUI r 
by\ıruı n Kndlr o ıu S..'>O doıtuıınlu Ha • 

O fılı hakkında Togya A ye Ceza 
k aıtıu:lt.! yap lan d unışm cıa . 

unun, yapılan llAn ve teblılA' ta 

Ankara Levazım Amırliğine 1 
gelen ilanler 

Sığır eti alınacak 
Erz1nc.an .u Sa. Al. Kom druı : 
2.."'15 ton sıtll" eti kap ı znrf usullylc 

mUnakllSa:;ıı konu"ımuştur. MUnaknsıuıı 
2Ş·l2·1942 pıızarksl ııUnU 11. at 16 da 
Kom da yapılacaktır. KllosurtA tahmin 

edil n fiyat 62 kunt$ 92 ııantlmdlr. Tu • 
tarı 147862 rn olup ilk teminatı 8643 
llra 10 kuruştur. Şaruıame her ı:un ko
ml8Yonda ııörtıleblMr. Teki r mc-ktupla • 
rını kanunun 32 maddesine ı:!\re hazırlı
yacııklardır. tsteklllerln hazırh)arak • 
lan tcldlf mektuplannı ihale saatinden 
bir saat evveline kudl\r makbuz mUıka • 
bilinde komls>ona \crmelcrl. 

(10524) 

Tomruk 
KastamonJ As 

Ko. dan: 

biçtirilecek 
P05. 5100 Sa. Al. 

500 kilo c Dada)da Devlet Orman lşletmele
beyan!lnme e rındcn alınacak 2500 metreküp tom
anuuıld. ınd n ruktan ı500 metre mıktan M.M.V. 

il Korunnuı Kanununun ır ... ııı~deı 81· hesabıııa Da<iayda kurulmu.ş ve ku -
rulacak bir fabrlka'da 2490 numara

n ı fıknıııı de let le 59 uııcu rrı ıld • it kanunun 26. mııddcslnln M fıkrası· 
na te~ !ikan bıçtlıilcc~ktlr. Bl"hcr 

para ccz mahkOlt" yet ne da r metre nı.ikllbı 25 liradır. Sartnamcsı 
len 23-12-1941 tarihli kararın kau - Kom. da gôrüleb lir. lhtı.ll'Sl 14-12-942 

tıl'I mezk1r knnunun r..a pnMl marl • pazartesi gilnil Ka.stamonu da yapı-
1.ııe mUstcnklcn llAn oıunılr. 316 lacaktır. Talıplerin belll günde ko· 

rnlsyonda bulunmaları. !l0334l 639;,ı 

uen maznun Toeya nın K~ı r 
en OSnınn ot u 32 y nda Ha· 

ilan h k:kında TO&Ya As iye Ceza 
k meeinde y pıJ.an durutmada : 

Maznun yapılan UAn ve td>I it ta 
ellnd mevcut 500 kilo t u~ 
zarfında beyanname ile HU 
b ldlnneditl anlatıklı ınd n 

1 Korunma Kanununun muaddc-1 31· 
inci tıknuu delAlet.t:Yle 59 uncu mad • 
nııı dördüncü tıkrruıı muc blnoo 2!S 
para cezaslyle mahkQrnl)'etlne da 

len 22·12 1941 tm1hl1 k n 
l A1 mezkQr kıınunun 63 üncü 

e mtıatenldcn 11An olunur. 

Milli Korunma Kanununa muhal t 
k ten maznun TOtiYa nın K\lftular 
nden Ahmet otlu Haaan Koc hak

Tosya Asltye Ceza Mahkeml'6ln • 
pılan dun14mada : 

Maznunun, yapıl n 11An ve tebltfıata 
en elinde mevcut te}Uti müddeti 

nd11 beyann ıne tıe HOtcümcte bU • 
l"d ti anlaiıld tından Milli Korun • 
K nununun mu dd 1 31·7 ne! fıkra

d yle &l uncu maddee n.ln <für • 
fiC'."U fıkrası muc\b nce 25 lira para 

le mahkQml)'cl ne daJr verilen 
12-1941 tarihli kararın knt ıettırıt mc-z-
r kanunun 63 Unctl maddesine müı • 
ld4!n IAn otunur • 309 

Kanunwıa muh ılU 
tten ma:uıuıı T06Ya nın KuııcuJ&ır 

mukim Gökomuzlu Hnaan 
u Ahmet Cet hakkında Tosya Aall -
ceza .Mahltcmeelnde yapılan ~ • 

teı>lltnta 

mu-
31.2 

Milli Korunma Kanununa muhalif 
et.ten ma.ı:nun Tc,.ya'nın Kuetular 

Undıen lbraMm kızı ııo )'Ulnda Seh· 
Karmte hald<ında T09YB ~ Ce

'Mahkeme.lnde yapıl&n d\.lnMmada : 
Maznllt'I yapılan 1111.n ve tebl tata 
tmen eıtnde mevt'ut ~ kilo ı:e Utl 
lldoou zarfın<!. tıeyannarrıe ııe HllıkU
te bllcUrmedlat anı1111ldıtmdan Mil.il 

nma Kanununun muadd 1 31·7 net 
111 de.!Ak>t1.Ylc 59 uncu m dd<'$lırtla 

dl 1ıkraın muc blncc 2!5 ltra pa-
cezut:vle mahkQml)'etine dalr vert-
23-12·1941 tarihli 1<arnnn taıUılet • 

tı mezkQr kanunun 63 Unctl madde • 
mUııt.enlden illin olunur. 313 

Mlltt Konnwna Kanununa muh llf 
~ketten ma7.nun Tasya'nın Kuacu r 

nden Ahmet o •u 318 doğumlu 
ık Yalçın tıakıkında T06Ya Aal!Ye oe
Mahk.emeSinde yapılan duruşmada · 

?otaznunun, yapılan UAn ve tebMtatn 
l\tınerı elıtnde mevcut 4llO kik> ce-lt ti 

zarfındA !)eoyanname ile Hllktl· 
blld nnedltl anıa11ldıtındlln MWll 

l>runma Kanununun muaddel 31.7 lın· 
fılmuı cıctAletb'ı.t ee uncu madd • 

dördUnt'U fıkrMl mudblJıc:-e 25 U
para cezıuıb1e mahkQmly t ne dair 
>en 22·12-1941 tarihli k rnnn kati • 

"-t ti mezkQr k nunun 113 Unctl madde· 
llııe mUatell'lden HCtn olunUl'. 810 

Zanzibar yolu 
Singapur yolunun ne -
ş.esini yeniden yarat~
cak olan bir şaheserdır. 

Art tler: 
Dorothv l.MnOUr, 
Blng Groeby 
Bllo Horıe 

i ş ar1yor 

Sığır eti alınacak 
Gelıbolu merkez Sa. Al. Kom. dan: 
İlıtu aç ıı;;m 80 tonu Gellboluda ı 70 

tonu Botayırda tcvzı edılmek 17artiyle 
250 ton sığır eti pazarlıkla satın 
alrıacaktır. Muhammen bedeli 250000 
lira olup kati teminatı 27500 lıra
clır. Ev saf ve şartnamesı Kom. da 
örülebllır. P zarlıkla ıhalcsi 17/ 12 

1942 Perııembe günU saat 16 da Mer
kez Sa. Al. Kom.da yapılacaktır. 
Talip olanların mı•zkur gUn ve saatte 
kati tenıınatlarlyle birlikte komısyo. 
na mllracaatları. 6692 

Sığır eti alınacak 
Birecik As. Sa. Al. Ko. dan: 
Nizlpt ki blrlık len 60 ton sığır eti 

alınacaktır. Tahmin bedeli 22800 Ura 
tem nalı 1710 liradır. 2-12-942 pazar· 
tesı gtinil m\t 14 te kapalı zarfla ha
lesi ynpılacaktır. Ihnle saatinden bir 
sa t evvrl zarflar verilmiş olacaktır. 
Şartnamesi Bırcclk kom yonundıı pa-
rasız okunur. (10328> 6401 

Yoğurt. süt, koyun eti 
ve tavuk alınacak 

Bt.reelk Al!. Sa Al. Kom dıın : 
BlrccUı ııamlzonundn.1<1 revirin lhU • 

yacı tein 9500 kilo :roı:ıurt 3000 kllo ıı.Ut 
3000 kilo koyun eU ve 2800 adet tavuk 
alınacaktır HeP81 l('1n tahmin odU .. '11 

bedel 10020 ltra ve Uk t.enıtnat 765 1 nı. 
dır. 21-12·1942 pazartesi ırünU ıı.aat 15 te 
kapalı zartla lhale51 yapılocıı.ktır. Şart • 

nametıl kornl9)'onda aOrlileb ıtr. Kapalı 
zartıann uuıune uygucı olarn.k ihale ıı.a
a.Unden bir ıı.aat evvel kornlRYOna teıı • 
1Jm1 ıarttır. (10329> 8400 

Tomruk biçtirilecek 
.M.M.V. İstanbul 2 No. lu Sa. 

Al. ,Kom. dan: 
15000 metre mikAbı tomruk Da

day bölgesinde blçtırılece.ktır. Tah. 
nıın bedeli 37500 lira muvakkrıt te
minatı 2 12 lira 50 kuruş olup 21 / 12 
/942 pazartesi günU saat l4 te Kom 
yon binasında ıhale edilecektir. 
Şartnamesi komısyonda göriUeblle -
ceğt gibi 188 kurut mukabilinde de 
Kom. dan ahnahilir. Taliplerin kanu. 
ni vesikalariyle birlikte belli gun ve 
saatle mUracaatlan. 

(10604- 6693 

Kavurma alınacak 
Gelıbolu Merkez Sn. Al. Kom. 

dan: 
İhtiyaç için sığırları ve. tenekele-

ri cıhetı askeriyeıten verılmck !f•~
Uyle ıso ton k•vunna pazarlıkla ı
rnal ettırilecektır. Muhammen be
deli 54000 lira olup kati temınat! 
8100 liradır. Evsaf ve p.rtnamesı 
Gelıbolu merkez Sa. Al. Kom. da 
görWebillr. Pazarlıkla ihalesi 24.12. 
942 per embe ~U aaat 16 dn Kom. 
da ya.pılacaktır T ılıplerin mezk\lr 
gun ve aaatte ·kati temlnatlariyle 
birlikte komisyona müracaatları. 

(10718) 6751 

Kapı yaptırılacak 
As. Pos. 6151 Sa. Al. Kom. dan: 

Ankıra 

75 adet pencere, 27 ııdet dahıli ve 
6 adet harici dotrarna kapı yaptırı
rılacaktır. Pazarlığı 12. 12. 942 cu. 
martesi günU saat 11 de Sarıkışla
da.ki Sa. Al. Kom. da yapılacakır. 
Evsaf ve ıartn ımesını görmek istı
yenler her gün iıı saatlerinde ve is
teklilerin de belli. gün ve saatte so
zU geçen komisyona temtnatlariyle 
birllke gelmeleri. 

(1071~) 6752 

Nakliyat yaptırılacak 
Erzurum As. SL Al. Kom. dan : 
Kapalı zartla mUııaluıaaya çıka

nlmıı olan Horasan'tlan Kara.köse 
ve ılogu Beyazıt'a naklettırilecek 
bin tonluk hububat ve meva<iılııı 
n kllne mtinak ısa ntl olan 7. 12. 
942 tarıhlnde talıp zuhur etmedi • 
tinden ıneır.kGr tarıblerden lfbU 
naklıyat bır ay ıçlnıle pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Tahmuı bedeli 71600 
lira olup ilk teminatı 4830 liradır. 
Şnrtrıamesınl KÖmek ve PllZarlık i
çın her gUn komisyona rtıür caat 
edilebilir. (10710) -6753 

Sığır eti alınacak 
Gebze As. Poa. 1336 Sa. AL Ko 

dan: 
Cinsi: Sığır eti. miktarı 240.000 ki· 

lo, muhammen bedeli 240.000 lira. 
muvakkat temlnall 132SO lira. 

Yukarda miktarı gö terilen st~ır 
eU kapalı zarf yolu ile satın alın· 
caktır. 1halcs 14-12-942 pazartes 

kızıhoprak'ıa büyümüş, her '!lrlil e~ gUnU saat 16 da Gebzede satın alma 
lerınden anlıyan ve bir u da lısan bi; komlayonunda yapılacaktır. Evııat ve 

' orta yaşlı mükcffcl, ciddi ve ııhhaılı şartnamesi her giln komisyonda gö-
r ba)"Bn 8 yasındaki çocuğundan ıyrıl- rilletılllr. lstcklUerln belll gün ve sa· 

ııı... - ekıup atten bir saat evvc-llne kadar tekltt 
~ak prnyle it arıyor. Gar ın m ktuplan ile teminatlarını komts

ındı hamal H:t)-y&m Ziya'>'ll muraca· yona tevdi etmeleri IAzımdır Posta-

hl1ıİİİiıl~lıt~İIİt lllllllll'.°l1ll l~ rta olan aeclkmele~l~~~I edl~=--Kadın terzisi :E Sığır eti alınacak 

SELiM EMRE 
: sıreclk Aı. Sa.. Al Kom dan : 
: Gamızon IJltıneı ıeın 90 ton aıtır eti 
: alın caktır Tahmin bedeli 36693 Ura 1tc 

Dress Designer : tem nat.ı 2152 tıradır 21-12-1942 pazar • 

Ankara itin h:ı:r.ırladıA'ı rob :E teel eaat 15 te kapalı zarfla eka ltmeAI 
ll'l&ntO Vl' tuvaletlerini J4.J5 = :yapılacııktır Şartnamml komllyonda ıtd
ı kkAnun ı>ıızartesi ve salı : rUleb lir ı.tekıtler'lrı ihale aaatındell b 
ır nleri uat 15 te BelvU Palall : lsaat evvel wıulU dalrN ndc sarflarını 
ı lonlannc'la te"11r edecektir. : komiılt'ODA vennit o1tnaıan. (10330> 

ıııııııııııııııııııııııııııı ı ı•r 11118 

Koyun eti alınacak 
Şişli As. P<>11. 480 Sa. Al. Ko, danı 
90 ton kavurmalık koyun eU 30 

zar ton olmak üzere üç parça ayrı 
ayrı şartnamelerle satın altı acaktır. 
Eksiltmesı 15 12.942 saat 15 ten l7 
ye kadar Pangaltıda eski Harbiye 
mektcbı blnıı.sırıda 4a0 irtibat subay. 
lığında yapılacaktır. isteklllerın mu. 
ayyen gtln ve saatte komisyona gel-
meleri 6687 

Kuru üzüm alınacak 
Erzurum \s. Sa. Al. Ko. ılruı : 
ISO toıı ~-eklrdcksı:ı: kuru uzum pa· 

zarlıklo. ınlinakıu;aya konulıııııştuı-. Mu 
nnkıuıa ı :!:!.12 9l2 alı gu•ıil sıı.ııt J4.SO 
da .)apılac ıktır. Tahrııiul beclelt 
5500 lıra olup teminatı 8250 liradır. 
Şartname ı her gün komls)onda güru
lchllir. f tc-klllerin belli ı.rn•.ı H saatte 
temin tlarl) lı• komisyona müracaat-
1 ırı . 6Hll 

Patates alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al, Ko. dan : 
Beher kılo~una 40 kuruş fı> at talı

mın edilen l 00 tı1'l patates pazarlıkla 
eksıltna•gı• konulmuştur. Ekslltrııesı 
2ı.12.ııı2 gunu saat l/; te Ko. dıı .>ıı.
pılacaktır. 'lemlnııtı 6000 llraılır. Ev
s f ve ş:ırll rını gormck ıstl) enler 
her gün komi .>onda gorülebillr. Ta
llplerın mua\)Cll saatte komi yonıı
nıuza müracaatı rı. 67"6 

Nakliyat yaptırılacak 
Birecık nıc,kl Sa. Al. Ko. d ııı ı 
Garııızoıı ıle cıvıır mcrkcder urıL-

rHla 1.700.000 kılo ıle 6600 amele 
na:klıyesi ta ıh!ide ba )anacaktır. 
1 lımln bedell 49800 lira ılk tenıına
lı ise 3735 liradır. 28. 12.H2 ırilnU sa.
at 1:'.l te kapalı zarfla ihalesi ,ı:apıl:ı.
caktır. Şartnıııııcsi komisvında gö
rülebilir lsteklilerın belli saatten 
bir sııet evvel zarflarını komi vona 
vermeleri 67'7 

Nakliyat yaptırılacak 
Erzurum \ı. :::ı ı \1. Ko, danı 
Erzurum • l'rabzon yolu uzerhe 

ve cn·ıırıııa 3000 ıııde na.leh 5UU ton 
ef) a na.klıy tı ı•azarlıkla mun Lkıısa
y l konu nı•ı tıır Mırıakas ıaı ı9. 12.94:l 

alı gunu s ıal 1 ı te > apılat'aktır. E -
.>a n:ıklı.> ınının taJıınin hedelı 6ll21} 
lira oluıı temin tı ı:;<:ıs lıradır Er 
ıınklı.> tının tahmin beıldı h 1l21l lira 
olup teminatı 8613 lira.dır. Nakliyata 
il artnaııı<' lıergun korıııs) onda go

ru lehllır. istek ili• rln bdlı giln ve a.. 
atte teml.Jatları) le birlikte komlıy o
na mürncııatları. 6Hıl 

Sığır eti kavuınıası 
alınacak 

Ardahan Aı; ~a. \I. Ko, dan: 
2~90 sa) ılı kanunun 46 madde inin 

M fıkra ına tevflkaıı 10 ton sığır eti 
ka,-urmaaı ıııuarlıkla satrı alın cak
tır. Kıu urm nın heher kilosu mevzuat 
hcddi ele rlahıl olıııak uzere laıhını•.ı 
bedelı 187 kuruş 60 antım. tık temi
natJ 2812 lira 60 kuruş evsaf şartoııı
ırıısını:'le ın lndrrlçtir. Komi yonda gö. 
rülehillr. l'a ıırlıgı 16.12.9~2 gUnll sa
at 15 te ) apılacuktır. 6749 

Odun alınacak 
Büvukçekmcce As. P06. 1010 Sa 

Al. Ko dan: 
Komısycnd:ı mı-vt'ut evaf ve Şt'rait 

dahılinılc k pnlı zarf 1mıllyle ııoo 
ton odun a ıtın alınıı.caktır. Muham
men lıcıleli 20 000 ve temhalı 1/500 
lıradır. P.k ıltme 2!1.12 .9~2 sruı g!lnu 
saat 16 rla Buyükçekmece'nın llo~le
re köyundekl 1010 Sa. Al. Ko. da ya· 
pılaeaktır. İsteklilerin mezkQr gil'.ı 
ve ııaatten bir ııa t evvt!I teklif mek
tuplanm komısyona vermeleri. 6750 

Odun alınacak 
İstanbul M. M. Vekfıietı 1 No, lıu 

Sııtı•l \lınıı h.ouıis)opwıdao ı 
\ agıda c.ııs ve: mıkt.arları) le talı· 

mııı bedelleri ve teınıııat mıktarları 
>azılı olan uıuddelerın ıhalelerl hlı.ıı.
lıırıııdn gostc:rlldıgı gb ıerıle ~alıpa· 
zarında Ko. da yapılacaktır. Sartnu
nıesı her gun oğleılen evvc:l Ko. da gö· 
rUlebılir. İsleklılerin muayyol vakıtte 
nıuracaatları 

Cııısl odun miktarı tDn 2400 tah
min fıyau Kr. Sa•ı . 4,110 teıııınatı lira 
13300 günu ı;aat u..12.942 111 te 

6732 

Et almacak 
Çt"rkeş As. l'os. 6001 Sa, Al, Komis· 

yonund~ı : 
ııooı birli.ki eri ılıtı) :ıeı iı:ln 60 ton 

t"t (ktl) un, keçi, sığır) ı;atr ı alınack
tır. l'az.ırlıkla ekslltıııe&1 J 6/ 12/9~2 
çar,aıııba ı;unu salt 15 te Çerke.şte 
6001 S • Al Komisyonunda ) ııpıla. 
cıı.ktır. Istı klılerln tenıın Ltlariylc bır· 
lıkte nıezkilr tin ve saatle komi \Ona 
mu raca ıtları illl•1 olunur. 6731 

Koyun etı alınacak 
Burı;a As. l'Oıl!. 1!136 Satın Alma 

Koııııs) cYıundan : 
Jhtı) ıç ıı;ın 22360 kılo koyun etı 

S/J2ı 942 t.arılılndclti eksıltıne ıue is
t< kli cıknıadıgında•l pa.zarhkla ihale 
e<lılecektır. l'aı.arlığı 16112/ıaı çar
şaıııh ,1 gunı.l ı.aat 11 de Durı;a'ıla Top
hanede a.dı lıe1lı askeri Sa .Al. Ko, da 
;yapıia<"aktır • .M uhaııınıen beıldi 31804 
hru 'e muvakkat tenııııatı 2936 lira· 
dır :gvsnf ve rt•ıan esi Bursa S11. Al, 
Ko, rl,• g ruldılllr. İst~klilerln mua)
yen gun ve saatte komısyonda bulun. 
maları. 6733 

BUGÜN 

Ulus Sinemasında 
Arabacı kızı filminin 

parlak yıldızı 
HILDE KRAHL'in 

Son ya.rattı~ı bir filmi 
2 !AhnH •• 2 hüviyetli" 2 şaıhslyetll 

kadının macı>rnlan 

Gece, gündüz 
benimsin 

Ellllz bir muvaffıııloyet arasında 
bUtiln gönilllerl ateşllyec('lk ve 
bQtiln ıhıema sevenleri tellblr 
Pdeceiıtlr. 

-( İkinci film )
CANİLER ŞEHRİ 
Büyük avöntür filmi 

'laş artist : 
DICK FORAN 

Aynca: radyom <kWtQr fllrr.i' 
Sennelar: 14,30 - 17,30 

GECE GÜNDUZ BENtM8IN 
16-19 da CANiLER 8EHRI 

21 de sece gllndilz benlmlıln 

U L U S 

MiLLi MUDAFAA V. 

Pavyon inşaatı 
M. M. Vekiletinılen : 
Muayyen g-ün ve saatte talıbı zu

hur et.miycn KUtahya'da gösterile
cek mahalde bir pavyon ınşaata ve 
elektrik tesisatı tekrar kap ılı zart
la ~·ksıltıneye konulmuştur. Kcşıf 
bcdeh 43$7~ lıra 60 kuruıı olup ılk 
teminatı 3290,45 liradır. İhalesi 
22. 12. 942 saıh gilnil saat 11 de M. 
M. V 4 No lu Sa. Al. Ko. Rs. de 
yapılacaktır. Keoiı proje ve ıart
r.aınul 220 kuruş mukııbilinde ko. 
misyondan alınabilir. İsteklilerin 
inşaat dairesinden ~leye girebile -
ceklerlne dair vesika almaları ve 
249l' say:ıiı kanunun maddeleri ah
klmına tevfikan hıu:ırlıyacaklan 
teklif mektuplarını makbuz muka
bili komisyona vermeleri. 

(10458) 6563 

Tesisat yaptırılacak 
M. M. VekAletinden : 
Muayyen gün ve saatte talibi zu

hur et.miyen Diyarbakırda gösterl
l<cek yer<le hır eleklrık tesisatı tek 
rar kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
ntU§lur. Keşif bedeli 8022 tıra 50 
kuruıı olup ılk teminatı 60ı lıra 75 
kuru§tur. İhalesi 23. 12. 942 çar -
şamba günü saat 11 de M. M. V. 
4 No. lu Sa. Al. Kom. da yapıla -
caktır Keşif proJe ve ııartnamesl 
her &ilrı komis) onda görUlebileceı:tl 
gibi 41 kuruıı mııkabilınde alıoabı. 
lir. lsteklılerln asgari ikinci sınıf 
ehityetnameleri ile inııaat daırcsın. 
den bu lhaley{" girebileceklerıııe 

dıılr vesika almaları ve 2490 sayılı 
kaııunun maddeleri ahkAmına ~cv
fikan hazırltyacakları teklif mek
tuplarını makbuz mukabili komıs)'o 
na vermeleri. (10505) 6585 

Depo inşaatı 
M. M. V. den: 
Etimesgutta gösterilecek mahalcle 

bir adet malzeme deposu yaptırıl
maaı kapalı zarfla eksiltnıeğe ko· 
nulmuıtur. Keşif beclelı 38191 lıra 
4 kunııı olup ilk t mınatı 2864 lırn 
35 kuruştur. İhalesı 25.12.942 cuma 
günU saat ıs te M. M. V. 4 Nolıı. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif 
ııartııame ve projeıı 191 kuruş mu. 
kabilinde komisyona müracaatla a. 
lınabılır. İsteklilerın İnpat Daire. 
sinden ihaleye girebileceklerine ılaır 
vealka alrnalan ve 2490 sayılı kanu
ndn maddeleri ııhkAmına tevfıkan 
hazırlıyaoaklan teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir ııaat evveline ka
dar makbuz mukabili komisyona 
vermeleri. 6631 

· Gres yağı alınacak 
M.M.V. den: 
Beher kilosuııa 90 kurut fiyat tahmin 

edilen 30 ıon gres yağı komisyonda llll'\• 

cuı evsaf ve ıartnanıesi mucibince 17·12· 
942 perşembe gUııiı saaı 14 de paazrlık· 
la sacın alınacaktır. Vermek istiyl!nlerın 
4050 liralık kati teminaılıriyle hirlıkıe 
pazarlık gün ve saatinde M. M. V. 2 
No. )u Sa. Al. Ko. na gelmeleri. Sarına· 
ınesi 135 kuruı mUkabilinde sacın alına-
bılir. (10545) 6651 

Pavyon yaptınlalak 
M. M. Veklletlnden : 
Muayyen ırUn ve ~atte t.allıbl zuhur 

et.mi.Yen Mamak'ta blr pavyon intall 
lcapal1 zartla tekrar ekııtıb?U':Ye konul • 
muetur. :ıce.Lt bedeli 144030 ıtra ~ ku· 
nq oluP 1lık lem n.atı 8452 ltradır. tha • 
lesi 16-lll942 cartamba ıtUnü &aat ı.ı 

de M. M. v. 4 No lı Satın Alma Komi•· 
yonunda yapılacaktır. Ketlt artnamc 
proJe ve •lr evrM<ı her ırUn 7 Unı 21 
kurue mukabilinde koml8)"ona mUrat'Bat· 
la alınabtltr ısuııcıııertn 2490 sayılı ka· 
nunun mlU'l<telerl ahkAmına tevf k n 
hazırlıyacaklan teki ı mektuplannı mu
&)')'en ırUn ve -.attftı btr 1186l evveline 
kadar makbuz mukabll1 komisyon reis· 
lltlne veımeler1. (l~) 6451 

Çamaşır yıkattırılacak 
M. M. V. den: l .. 
Fen tatbikat okulunaaıcı okurlann 

altı aylı:k 17280 pal'l:a tç camllfırlan 
ile 30960 parça yataık takımı ve sal· 
renin :yıkattınlmMJ iti 18·12-942 cu
ma günil saat 16 da kapalı zart usu
IU eks itme ile lstekllsine thale edl· 
le<:t"ktlr. Şartnamesi he-r glln komle
yonda görüleb lir. Ht."PS nln muham· 
men hedelt 11806 lira olup ilk temi· 
nırtı 885 Ura 45 Kr. tur. lstl'klllerln 
teklif mektuplaruu beli! günde mu
ayyen saatten en az bir sa:ıt önceye 
kadar makbuz k&r1ılıtı Ankara'da 
M. M. V. 3 No. lı satın alma komis-
yonuna vermeleri. Cl0444> 6473 

Pavyon inşaatı 
M. M. V. den: 
Muayyen ırtin ve saatte tal bl zu· 

hur etnuyen Ankara'da gl>ster lecek 
mahalde bir pavyon inşaatJ pazarlık· 
ta ihaleye konulmuştur. Keş f bedeli 
166276 Ura 45 kurut olup kati temi· 
natı 19127 lira 65 kuruştur. İhalesi 
11-12-942 cuma Kilnil saat 11 de M. 
M. v. 4. NoJu. Sa. Al. Ko. da ) apıla
caktır. Keşif şartname projesi ve sair 
evrakı her gün komisyondan 832 ku· 
ruş mukab tinde alınabll r . ihaleye 
glrl'bllmek tein inşaat dairesinden ve
sika almak prttır. lstcıklllerlın kati 
temlnatlarlyle belll gün ve saaUe ko· 
misyona müracaatları. (10457) 6562 

Depo inşaatı 
M . M Vel<Alet!ndm : 
Ettmedut'ta ırö9terilece.k mahalde bık' 

adet maJZ(!\Tle deposu ya.ptınlmaaı ka • 
palı zartla eklrlltme)'e konıUmuııtur. Kf'· 
,ır bedcll 39102 Ura 6:ı k~ olup llk 
teminatı 2932 lira 70 k~tur. İhalesi 
26-12-1942 cumartesi ııllnll saat l1 de 
MM V. 4 No.lı Satın Alma Komtsyo • 
nunda yapılacalrtıt'· Ketlf ve tartnamcsi 
198 ırurue muka.bHtnde koımt.yone mil • 
raraatla alınabilir. ı.tek!Uerln lıı88Rt 
dalrellndell ihaleye ıtlreblleceklerlne d -
ir ve11*a aımalan ve 2490 sayılı kam.ı
nun maddeleri ahl<Amma tevnkıuı ha -
zırltyacaklan tekllt mcktuplannı lhnle 
saatinden bir saat CYVeltne kadar mok. 
buz mulcablll kom~a vermeleri. 

(105ll0) 6629 

Tesisat yaptmlacak 
M. M. VekAletiadrn ı 

ve radyom 

TL 62H 

B•ıdırına'da göııterllecek mahalde 
harici su ve kanali.&aııyon teslau.tı yap
tırılmuı pasarlıkla ihaleye konulmuş. 
tur. Ke,lf bedeli 9963 lira 12 kuruş 
olup k t'l teminatı H95 lır.ıdır Pa
zarlııtı 26/12/9-1-2 cumarlesı gunü saat 
ıı,80 da M. M. VekAleti 4 num ralı 
~atın Alma Komiııyooıunda ) apıl calı:. 
tır. Ke if ve şartn11me11i 25 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan alına.bilir İs-

i teklllerin kat'i temhatlarlyle hlrllkle 
••• mua17en lı:fln Ye aaattc konıı > ond 

ouıumeıa.-ı. .zas 

Santral binası inşaatı 
M. M. Vekı\letinrlen : 
G<ilciıkte bır < lektrik santralı bi

nası in aatı kapalı zarfla eksiltme
ye konulmu tur. Kc.§ıf bedelı 95133 
lira 59 kuruıı olup ılk temınatı 6006 
lira 68 kuruştur. İhalesi 23. 12. 942 
perşembe gUnil saat 15 te M . M. V. 
4 No. lu Sa. Al, Ko. da yapılacak-.. 
tır. Ke it ve ııartrıamesl 476 kuru"' 
mukabilinde almabillr. Bu ihaleye 
gireceklerın in nal dairesinden eh
liyet ve ıkası almaları prttır. is • 
tcklilerin 2490 sayılı 1'anunun mad
rlı:lerl ahkamına tevfikan ha:r.ırlıya. 
caklan teklıf mektuplarını makbuz 
m;.ıkabili ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermele 
rl (10442) 6558 

Yem torbası alınacak 
M. M. V. den: 
Yapılan ekstltmeslne talk> cıkmı • 

yan ve beheri ne 250 Kr. fi;ı; nt tahmin 
edilen 30.000 kilcük yem torbası 14-
12-1942 pnzartt günO t 15 te pa
zarlıkla satın n ınacaktır • .Muh nım n 
t ede ı 75.000 lira olup k t1 t mınnll 
10.000 liradır. Şartnamesi her giln 
komisyonda örtıleb r. İstl"klılı?rln 
belli giln ve saatte Anknra'da M.M.V. 
3 No. satın alma komısyonunıı gel· 
mele.:i. (1 :tJ2) 6471 

Vazelin yağı alınacak 
M. M. V. den. 
Pazarlıkln ko yonda m :vcut 

&nrt.lnr ve fl'Saf dahı!ı.nrl 1500 kllo 
vazelırı s.•tın alınacaktır. H psıne tah
mlıı cd en tıed 1 6000 lira o up katı 
temlınau 000 1 rndır. 1lı 16-12-9 :ı 
çarşamba llnil saat 11 dcdır. Ş tna· 
mesi her .,nn komısyond rtil bilır. 
lste.klıl~nn bclll Un ve tt<.> kati 
te-mm danyle b rl te M. M. Ve lı. e
ti V numnralı satın nlmn kom ) onu-
na mtirııc3at an. OO'J75J 6053 

Karpit alınacak 
M. M. V . deıı : 
Beher kılo una 170 kuruı fly ı 

tahmııı olun ıı yırmı ton kaıpıt ko
nıısyon<la mevcut feııni ve ı arı şart 
namesı gcreı;:ınce 17 12.042 p r em_ 
be güııU saat 15.30 da pazarlıkla 
satın alın ıcaktır. V erm k ıstt.)i e _ 
lerııı 5100 lıralık kat'ı temınattarıyle 
bırlıkte pazarlık gun ve saatınd 
M.. M. V. 2 No. lu Satın Alm Ko
misyona gclmeri şartname 1 170 ku. 
ruş mukab llnde komısyoııılan a ı-
nabılır. 6652 

Fırın inşaatı 
M M Vekll t den ; 
lllrtr 1h ma 

taat da rrş rul !il hliylll v sı almak 
&arıtır. l&tekl ı~ kanuni tek t mek 
tuplarını ihale suaUmlm b r sa t ~ve • 
llne kadar m kbuz mukabt nndc kom • 
yon n.•ls !!'ine vermelerl (10357) 6453 

Ambar tamiri 
M. M. V . den: 
AkköprU de nakliye de-ı>0lannda iki 

sac ambarın tamiri ile bir ambann 
kıııııısı onü ne bUz vaz ı ıınz: rlıJda lha· 
leye konulıııu.ştur. Ke U bed 11 2273 
lira 78 kuruş olup katJ t nunatı 341 
1 ra 10 kuru tur. Pazar ttı 16-12-942 
çarşamba gunil saat 10 d M M.V. 4. 
No.lu Sa. Al Ko. da y pıl <:aktır. 
Keşif ve şartnıımc l her g n kom • 
yonda gorillcb lir. Istcıklll rln kıııtl te
m natlan ile mutıYJen iln ve saatte 
komisYonda buluıunalan. 

(10147) 6475 

Çam kereste alınacak 
M . M. Vek(t etinden : 
ıt.tuayyC'll ıtUn ve saatte t 1 bl zuhur 

etmf)'en 170 nı3 cam ker tc l• ~lıkl 

Uıaleye konulrnu t.ur Mu ammen bed ı 

22100 lira o up ilk teminntı 3318 11 ıtır 

lhaletıl 22·12·1942 ıı.alı günü t 10 J 
M . M.. v. 4 No ıı Satın Alma Komtsyo • 
nunda• ynpılac ktır. 1'..'bat ve ı rtnaın<.'51 
her ırUn komlıty<mda görUl.eblltr. l& <.-kil· 
!erin kaU tcmlnatlarlyle b rı ktc Ko • 
mayonda bu urunalan. (10533) 6388 

Üstunç kılıfı alınacak 
M. M. V. den : 
Muteahhit nam ve hesabına nü· 

munesiııe göre 1000 adet ustunç kı
lıfı pazarlıkla satın alınac ktır. Be. 
herine tahmln ~ilen fıyat 150 kuruş 
olup kat'! temınatı 2.25 liradır. İha
lesi 14.12 942 pazartesı gUnU saat 15 
terlir. Şart.ııamesı ve nUmuneıı her 
gün komi tonda görüleblllr. İstek. 
Jilt'rin kat'I temlnatlarıyl e birlikte 
muayyen gUn ve saatte M. M.. Veka
leti V. numaralı Sa. Al. KomlsYonR 
muracaatl.arı. 6627 

Tutkal alınacak 

Ateş tuğlası ve toprağı 
alınacaık 

M M. V. dun: 
Mu y,ı: en gun ve aatte tall.bl ıııu

hıır etıuı) e.ı 800-0 a.dcl ate tugl ı 
ile ti O kılo ateş topr gı (kAgıt torb -
l r i eri i ndc) p 17.AJ'hkl satın alm • 
caktır. Mulıaınırıcn bı)(lellcrı ) < kunıı 
1960 lıra olup k:ı.t'i tenıinııtı 294 li
radır. Ke if ve artnıun.'61 her gtı•ı 
konu yonda ~ilrUlebllir. l'ar.arlığı 
ı l.I.! ''-'2 pa art ı günü saat 11 de 
M M \'. -' Nolu, • a, Al, Ko, d )a
ınlae ıktır. 1str.klilerlo kııt·i temıııat-
1 riyle hlrlıkte ınuayyen glin ve ııaa.t
te koıni!ı)ondıı bulunmaları 6748 

Dolap ve masa 
yaptırılacak 

M M. V, dc-n ı 
Koı ıı yonda mevcut resimlerine go

rc 2 erzak dolabı, bır mas:ı., bir et 
kütıı lı ı,.12.s.ıı p uarteısi gtlnu ısaat 
Hi ela pazarlıkla sııtın alınacaktır. 

it< ıın ve artnarııeBI hc-r gün ko
ıntııyonrla. f( >rUl lllr. İsteklllerın tek
lı f edecl'lklerl fıyata ı::orc kat•i temı
natlari) le bırlıkte bellı gü-1 ve s:ıatte 
M . M. \ c lileti 3 Numanılı Satına)· 
nı komıs' omı.na ıı;elmeleri . 6741 

Erzak alınacak 
M. M. V. l ~o. Sa, Al, Ko, rl n : 
1 - A a~Lda c lerı ;ııa.sılı yty.-cek 

ma<lılel rı ııazıırlıklA atın alınacak
tır. 

2 P arlıgı l 1.12.9'2 günü sAAl 
15 te \nkara Lv Aınirliğı bına ıır 
<akı k ııı ) onrla yapıl cakt.ır. 

8 1 tC'." llcrın belli gun ve saatle 
katı tcıııı ıatl rlyle blrlıkte korıııı;yo
nn mıır ca lları 

C ı n si 
Sı ır ~ti. llıılaıııa 67'2 

Pavyon inşaatı 
M. M. Veka c ıııden ı 
Muayyen gıın ve saatte taHbı 

zuhur < t.ınıyen GölcUk te bır pav -
yon ııı ası k ıpalı zarfla tekrar ek-
ıltme) e konuhm13tıır. Kcşıf bedeli 

99176 !ıra 50 kuru olup 11k temi
natı 6208 lıra 83 kuru tur. İh lesi 
2::i. 12. 942 cuma gUnU saat 11 de 
M. M. V. 4 No. lu Sa ın Alma Ko
nıısvonun la yapıla .aktır Ke it o ırt
nanıe ve projesı 496 kuruıı mukabi
llnıle her ı,"'Ün kom syonR mUr.aca ıt
la ı ışaat claırcslııden alın ıbilir. İs.. 
leklılc:rın bu işe benzer aııguri 5Q 
bırı l ralık bir inııaatı muvaffakıyet
le ıkm 1 etmış olm ları ve ihale
ye gırebılme.k i in ınşat dalresınden 
vcsıka bnalan ve 2490 sayılı ka
nuı un madd feri ahkamına uya-un
t khf mektuplarını lh ıle gün ve sa
ati den bir sa t evvelme kadar ko 
mısyona vermeleri. 

(10640) 6737 
Erzak alınacak 

M. M. V. 1 No. lu Sa. Alma Ko. 
mıııyonundan ı 

l Aşağııl L yazılı :yıyccek mad
de erı p..u.arııkla satın alınacaktır. 

2 !"azar ığı 14.. 12. V42 günu 
saat 15 Le Ankara Lv. imirlltı bı
n ndakı komıs.)i onda y Lpılac ktır. 

3 - İsteklılerın belli &Un ve 
a ıı.tte k.ı•tl tcmııı.atlariyle bırlikte 
komisyona müracaatları. 

Cııısı I.Ahana. pırasa. ııpanak, 
kMnabahıı.r, kerevız., havuç, yu -
murtn. tavuk etı, hlndı etı, süt. yo. 
ğurt, tereyağı, kuru sogıuı, armut, 
elnıa, lımon, portakal, balık, taze 
fasulya, p tlıcan. taze üzuın, suım. 
sak, yerelmosı, domates salçası, pa. 
tates, ayva, çay, kuru UzUm. kuy. 
ruk ) a&ı, scytinyaft, kuru ot, aa... 
mıın. (10697) 6739 

Memur alınacak 
l\.I. M. Velciletindeo ı 
Milli MUdafaa Vekileti kanun 

ıubeıılne imtıhıınla memur alınacak. 
br lsteklilenn a atıd:ki §&rtlan 
haJz olm sı lAıımdır: 

l Türk olmak. 
2 - Sıyaai hak.\arına ııahip ol

mak. 
3 MahkGmlyetf olmamak, İyi 

ahlaklı tanınml§ olmak.. 
4 En az orta okul mezunu ol-

mııl<. 
il Askerlık 'hizmetlerini yapmı§ 

olmak ve halen ukerlikle ılifitı ol
mamak. 

6 Memuriyete mııni bir özürtl 
ve hast it~ bulunmamak. 

7 Yabancı kız ve kadınla evli 
olm mak. 

8 - 20 Y&ltndan küçük ve 35 ya.. 
tından yukarı o m mak. 

9 - Çok çabuk ve ıyi daktilo ya 
zabılmek. 

10 Teksır rnııJdnesi lrullanabllen
ler, kanun ve netrıY&l illerınde bil
gılı ve tecrübelı olanlar veya bır 

yab ncı rlll Fransızca, İngllı.r.~. Al
manc bılenler tercih olunur. 

Dılekçeye bağlanacak vesıkalar 
l NUlııs hUvlyt t cüz.daıu. 
2 - Askerlik vesikaaı. 
3 - Dogruluk kUıılı. 
4 - Sağlık raPoru . .Aakeri hu-

lar e&lnc'len. 
6 6 t ne 6Xf,6 fotogr'&f. 

:M. .M. Vclı.lllct ndcn : 6 Talısıl vesika& dıplom&la _ 
Beher k I051111 t 300 kurut tahmin e<\I· rın aslı. 

ıen nUmuneai evsafında 1::1 t.on tutkal 7 Evvelce bulunduğU vazife -
14·12·1942 pı zartcll ırUnU saat 13 tc ter varsa bunlar& aıt vesaik. 

1187.artıkla satın ıllına ktır Tam mına 8 Kısa ve açık h ti tercümesi. 
talip zuhur Uncd ti takd rde nerek 1mtıb rn programı: 
oo nın.ıe ed ı ~ ı Şaf1.nameııl her gUn l Türkçe. 

2 - Yazı makinesi. 
komisyonda ııdrUlebUlr. Kau tmılnntı 3 - Kanunlarımız hakkında rna-
6750 liradır Jst.eklllerln me kQr ırUn ve lQmat. 
811atte M. M. V. 2 Nu.lı ııatın alma ko • f - Yabn.ncı dll bilditinl iddia 
ml8)'onuna ırelrnelıert. (10441) 65ŞI) edenler ayrıc bu dilden lmtıhana 

Ç l•k 1ın ak tA.bı tutulacaktır. 
e 1 a ac Taliplenn en geç 20. 12. 942 a11-

M. M. Veklletmden : nU akş tmuıa kad r müracaat etmıı 
kuruş olm ları lAzımdır. (10725) 6744 

Kiloeu mm. kutur kıloau Mark ıı 
11658 39 11 z.T6\\) po u Uiuklu saç alınacu 

8731 48X 3 83 ZT8 ) celi- ı. ~ .:k kuı.ucn : 
1700 12 86 .. ) g; l o adet olukıu ı;ııç vıuar ıkla r.a-

893 ıı 78 ZT7 ) tın lınac ı.ktır. l\.e ı f beııelı 2~00 l r 1 
Yukarıda cıns ve mıkt.arl rı ile katı teıııınatı da 876 lıraaır. ı·~r

hızalannda goeterilen fıy tlarla hu- lı ı 1 • 12 1142 gunü sual 10 da M. M. 
susi çelikler 24. 12. 942 perııembc \ek eti 4 No, ıu ::ıatınalma Koııılıt
günü saat 16 te paızarlıkla s lln alı- 3'onıı ula > ıpıJacaktır. 1 teklllerın mu. 
nacaktır. $artna.mCBl her guıı ko.. nen glln ~ e ı;a te kau teuııııa ıa
mıayonda gorü eb lır Kati teminatı rıyle bırJıkte konu yonda haaır l.ıu-
2744 lira 60 kuru§tur. 1 teklılerın unı ıa rı. 67Ut. 
.M. M. V. 2 No. lu atın alma kom s ~am kereste alınacak 
yonuna mezkQr gün ve saatınde gel M. )f. Vekıı.letııı.den : 
rneleti (10636) 6736 .Mu yye..ı gun ve ı; atte talibi &ulıur 

Zeytin yağı alınacak etıııı> en 26~ ms. cıun kenete alımı 
M. M . V. l No. lu Sa. Alm& Ko- ekrar kapalı zarfla eksiltıuege k ı. 

JDiByonundan ı nulıııu tur. Ke lf bedeli 88ti70 fıra 
ı - G ırnızon bırlıkleri ıhtıyacı olup ılk teımna.tı ı6ı5,26 liradır. lJıa. 

ıçln pazarlık aurctıyle alınacağı ı!Aıı le&ı 21S 12/9'2 ıı artll6i gunu aaat 
edilen 20 ton yUn Yıı.&'ına ıstekli il de M M. Vckllctı 4 Nolu, Sa.tınal
çıkmadığından pazarlığı 16 12. 942 ma komisyonunda > R.Jnlaca.ktır. Ebat 
günu saat 15 le Lv. Amırlığı binaaın ve r ıam ı 169 kuruıı mukabllııı.de 
da yapılac klır. her gun komu) ondıµı alınahılır l'a-

2 - Muhammen beıleli 43000 lıra ruı nıüteahlı dıne aıt olmak ü&ere bu 
olup ka ı teminatı 6450 lıradır. 1 te kullanılmak artıyle vagon teda-

3 - $artnıı.me hcra'lln komısyon- rıkı·ıe t vaı;sut ı-dılecektir. lstl'klile-
rla görUlebllir. rln 2490 sayılı kaıwnun maddeleri ah-

4 - İıteklılerln belli Jt'(ln ve saatte 

1 

kArııın tevfikan lııııcrlı) aca.kları tek. 
kanuni ves k lar ve teminalariyle lf r ektupl rı ıı rııııkbuz mukahilt ıha. 
birlıkte komlsyo a mür aatları. e aatınden bır saat evveline kadar 

(1063') 67'0 ~wı rcWliiiDc •ermeleri 1786 
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Ölçme aparatı elması 
alınacak 

MM. 

Ankara Valiliği 

Keçiören ve Etlik' te 

haftada birer defa 
pazar kurulacak 

Ankara Valılığinden· 
Sa)ın Ankara halkına ve al.ikadarlara; 
Keçıorcn, Eılık ve ovarım.la Ol ua 

pazar mahallerınin ucuz.lu undan m ıe
fıt olabılmeleri itin il ı 2. 9 2 tar n
den ıcitıarcn her hafta cuma u Et k
ıc. pazartesı unlen de Kctıor de ~ 
zar kurulacagı ılaıı olunur. 6 8 

Söğüt agaçlan hakkında 
Ankara Vll y tlndC'll : 
2006 sayılı nebat rı h 

llAn olunur. 

Sincan köyünde 25 büyük 
ve 25 küçük tip ev 

yaptırılacak 
.Ankam VAlılığınden: 
l - Sıncan köyUnd yenıden ya. 

pılacak olan 25 büyük ve 2 
ip olmak Uzer 50 ev in a t ın 
lesı 17 /12/942 tar hı ne ra 
perşembe gllnU saat 15 e Vı 
daınu encümeninde yapılmak ere 
kapalı .r.arf usulıyle eksıl meye ko -
nulmu tur. 

2 Keşıf bedeli 425611 lira 23 
kUru§Lur. ve muvakkat tcmin&t.ı 
20774 lıra 4~ kuruştur. 

3 - İsteklılerıo teklıf mektup • 
lannı muvakkat temıı al mektllp ve
ya makbuzlanyle t "caret oda ı v aı 
kalarını ve Nafia mUdUrlU nden 
bu §I için alacakları fr-nni ehlıyet 
vesika1arını hamilen yukarda adı 
geçen cUnde aeat 14 e kadar encü
men reıslı ne vermelrri. 

4 - Bu ışe &it kC§if ve ıartna
meyi her gUn Nafıa müdUrlUgtlnde 
gorebllırlt"r. 

(10•02) 6433 
Tamirat yaptırılacak 

Ankara Val!lifınden: 
Keeit bedeli 706 llm 50 kunıtlm 

ıbaret olan Onuncuyıl O u tuıun -
lödfer tamiri acık eksi t~ sure -
le yaptırılaea.ktır. Istekl ı rln art.na
meyi örmek üzere her gUn M rll 
Müdür il ne ve lha e nU olan 
21-XII-942 pazartes nü t 15 te 
teminat c.esLnln Hus Mu Met. 
Mlldurlü u v m ne ya r)l ı
ml ene mMle müracaat n ı 
nur. <10574) 6600 

Kazalar 

Satılrk makineler 
Tavas Belediyesinden : 
Tavas bde tıyesınln malı olaa 

8.fağıda vasıflan yazılı makine er 
satılacaktır. 

1 - (1000) Ura tahmin bedelli 
ve (75) lira muvakkat temi a ı 
inJtiliz Ruaton fabrlkaaı yapısı C oi5) 
beyg"Ir kuvvetinde aablt ta ı 
(4) tekerlek il.zerinde mlla amel 
lökomobll 

2 - <600) lira tahmin bedelli • 
(45) lira muvakkat temınat ı 
nemann fabrikası yapısı 16 MM ı 
film objektıf 10 CM faal a ema 
makinesi 

3 - (500) lira tahmin lıedt"llı ve 
(37.50) lira muvakkat temına lı sa 
enerjisini hareket enerjısine ç vl • 
ren hidro s ntral için (6) ın 1 il 
müstamel tllrbln. 

4 - (900) lira tahmin bedeli ,,. 
(67,60) lıra muvakkat tem n 
V 8 tipi 935 m0<l il fort mo ör 
(159226) kilometre yapmıı 1 k 
ebadı 650.17 bir adet ı teı>ne ı var
<lır Karüllt'r hariç ta t motör faal 
halde. 

5 - Açık arttırma 27 11 942 ta
rihinden ıtıb ren <25) ırün m d e 
ledir İhale 21. 12 942 arlh ne mO 
sadif pazartesi ı;UnU saat (15) te 
TavM bf'ledyı<" claires' le m e e 
kil enctlmen hu.r.urunda yapılaca _ 
tır. 

6 - 2490 sayılı kanı n h k m 
daire inde talip olanı nn ve m • 
nelerin vasıllarını ırörmek Vt" a fa 
la ı71ıhat almak istivenl rın Ta s 
beledly<"ftine mOrac"8tlan tin olu• 
nur (1079) 6 18 

Eczacı aranıyor 

Almanca muhabere 
(Deutsche Korrespon -
denz) Türkçeden • Al 
mancaya süratle terciı 
me işleri yapdir. 

Müracaat: Posta ku 
tusu l 02. 253 
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Sayın halka 

Cereyan kesilecek 

Devlet Orman lıletme1ıi 

Meşe, kayın, çam ve 
gürgen ağaçlan nakil 

ve istif işi 
Devlet Ormaıı İ§letme,ı;ı Kara • 

buk revır ll.mirlığıııdeıı ı Tııstl.Ye Halinde Ankara 1'..'"kıkt.r1k Türk Anocmn şınkıetlndcrı • 
1 - l>evlel Orman İşlctnıeSi Ka. 

rabUk revır imirlığıne bağlı Ova 
cuma bölgesinin Kaynaltı, Sarpde. 
re Salavat, Buğa~ğı Amaarkası, 
Ulupıııar Daııdıkmeıı, llUylık Dik. 

Sehlr Hipodromundan lUba.rl!tl Onnan CttUltlnden ırecernk Etlmee~ut'a 
kadar uza.nan elcktr1k tcbt-kcslnden 12-12-1942 cumartelll ırünU ıaat 14 ten 
16 )'ll luıd"ır c reyan kcellccclctlr. Bu hattın ch·arında bulunan sayın abo· 
nC'lertm ze b ldirlrlz 8000 

Devlet Demiryolları 

Karne mukabilinde 
ekmek alınacak 

~ et D :mlr)'ollan Umwn MOdtir -
WlUındcn : 

ldıı.r\.>ce ~ oo len llrl'M:le \lc !ııçUcre 

Okullar 

men, Saz ve Uluyayla ormaıılarınııı 
muhtelif mahal ve maktalarmıla 
damg-alarıan ve kcsilmiıı ve danl,ga-
1 rnmakta olan 11000 metremıklıp 
meşe, kayın ve gurgen ve çam ma-

İnşaat yaptırılacak den dıreklii'tı ile 600 metreınikip 
Deni% llıırp Okulu , c ı.lscsl Satın kayırı tomruğU rcvlrce depo ittıhaz 

Alma Komls.ı:onu llaıkanlığından : 
lJ Mersin Deniz Harp Okulu \IC Ll

saıl dahilinde inşa oluruırok laboratu -
var, at iye, tcnc!!üsha.oo ve fabrika ı-

vertlmek ve 1-1-943 tarihinden 31-~1943 IAvesl in atlan 95856 l:tro 83 k~luk 

edılen yerlere nakil ve istıf etmek 
ve verıle~k olan ölçU!erc göre tak
sim olunm k şartiyle 30. 10. 943 
tarihine kadar tkmal olunmak Uzere 
açık ekailtmey<! çıkarılmı tır 

2 - Açık eksiltme 16.12.942 ta. 
rlhine rastlayan çarşamba günü sa
at 14 te devlet orman 1 !etmesi Ka. 
rnbük revir amırliği binasında le -
şektil edecC'k oları komisyon huzu

;:11 ~e a'::r u::n ~lu~!:: ~~ ::it ~\l:ı !Z::::~~4~ı.~~~n;u: 
kame mukab 80.tın ahnacak bche..'1 
600 ırrı mlık 90(;()() doksan bin alu ytlz 
nd< t ekmek kapalı zart uaullJ;le eksilt-

m e çıkarı m111tır 
Muh.ımm •n bc<lcll (24915) ytnnl d :-t 

bin do uz yi,ız on b~ 1 ra ve muvak -
kat Ll'Tfllruılı (18f".S,63> b n acklz ~1lz alt-

ctblncc 14 Ukktınun 1942 I'• 7.:ı.rteıı1 ırU

nü saat 15 tc pazarı k )lıpılnc tkttr. 
2) Muvakkat h.'!lllnat parası 6042 runda yapılacaktır. 

3- Birincı ma<lıleıle yazılı şart-
l rn 83 kuru~ oluıı. bu mlktar tem nat 
panıııının mal sandıihruı ve t<·m nal lar daircsınde işbu emvalin nakil ve 

istif ve verilecek ölçlıye göre tak
meklulıunun komisyona l<.'ılı.yc ed lmesl sim işinin beher metre miklıbırıın 
Ulz.ımdır. muhammen bedeli 8 liradır. 

mıe ııeklz lira ııltmıe Uç kuruştur. Ek - 3, Paz rlık '•tn-ln"·"• n~ız ıın~ 
1 

•• ~0 "" ~.. .... 4 - Temin ıt akcesi '" 7,5 hesa-
11 ı.mc 23 llkklnun 1942 tarihine ııuıUı - Okulu Komutanlı~ı binasında müt.eşck - bile 6990 liradır. 
yan cartıımba ııünü saat 16 da Ankara kll komlııyonda yapıl caktır. 5 - Bu işe ıııt açık eksiltme ş:ırt 
lııtıınyonunda lldnci b~tme binasında 4) Talipler 1942 st'!lcsl Ticaret Odası nameleri Aıı.kara'da Ormnn Umum 
toplan cnk kom~onda yııpılacakur. vcs ası \il' tıamll olduklan ehliyet ve - MıiıllırlllğUnde ve Zonguldak orman 
Bu e lllrmck lst!J;cnlcrtn kanun 'e eart· slkalarını lbraz ~mck suretb'lc Mersin çevirge mUıllırlU@ ile Karabük or
namentn tay n ctU 1 vcsallde muvakkat Narın MUdOrlOrı-tlnden. ihale gününden man revir amirliğlnıle ıtörUtebilir. 
tem n t \le t ı fleı1nl cks1ltme sııalln - Uç ırün c-vvel, bu ı. ~ alııcnklan eh. 6 - İsteklilerin eksiltme gUnUnde 
den b r saat evı;d ne kad r lromlsyon llyct \ll'Slıkalannı komi9)ona ibraz roe- teminat akçeleri ile birlikte revır 
re ı ne vermeleri !Azımdır ceklerd r. amirliğine mlıracaat etmeleri !uzumu 

Şartname \e mukav e proJelert pa • sı Talh>lt-r, keıı r ve proJe \C eart- ilan olunur. (2133) 110 
ra iZ o trak kombı)Ondan \erllmckte • nameleri her illin ô nlz Harı> Okulu Kayın, gurgen ve mec:e 
dlr. (10437) ~ ':JI 

KomutanlıRın<tan 4 1 ra 79 ku~ mu • a!!aCI lStll ve nakıl lŞl 

Hastane malzemesi 
alınacak 

D. D. Yolları Umum MUdıirlü • 
tünden ı 

Muhammen bedeli 4750 (dört bın 
yedi yUz elli) lira olan Stanger ve 
barsak bauyolan 22. 12. 1942 salı 
gilnU saat 15 te açık eksiltme usu-

• ıu ile Ankara'da idare binasında 
toplanan merkez 9 uncu komisyo -
nunca satın alınacaktır. 

Bu e girmek ısliycnlerin 356,25 
(Uç yUz elli altı lira yirmi beş ku
ru§) lıralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayın ettlil vesiknlan ve 
teklı!l rini hamllen aynı gtin ve 
saatte adı gcı:en komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. 

Ş3rtnameler parasız olarak An
kara'da malzeme dairesinden trmin 
ohm ur. (10514) 6581 

Muhtelif malzeme alınacak 
D. D. Yollan umwn MUdürluıtOn -

den: 

kabt!Lnde satın nlab\llrlcr. ~ 
(l05S7) 

6634 
ue.-ıet Urman l lcuncsı Kara -

buk revır tı.mırllğınden : 
Hikmet Ö zkan'a ı - Devıet Orman lşletmesi Ka-

Sanat O kulu rabUk revır aırurltğlne bağlı Yeni
Ank ıra Akşam Kız 

MüdlırluğUııden ı 
Ma ıri! Vekılliğmce tayin edildi

ğiniz okulumuz kA.Up ve hesap me
murluguna beş ilin içinde başlama
clıgınız takdirde hakkınınztla ka • 
nunf muamele yapılacağı il ın olu-
nur. (10704) 6757 

Devlet Hava Yollan 

Tarasa tecridi 

han t>olgcsırıın Al ışar, Kınk, l'a. 
zarcık Allatıarbaşı, <,;ayıroba or -
manlarının ınuhlclıf maııaı ve mev 
kılerınde damgalaııaraıt kesılmıu ve 
damgalanmııkta kes lecek ulan ıah
mıııen 3000 nıetremlküp me§e, ka
yın, gürgen, maden dıreklık ağacı
nuı revırce depo ıttıhaz edılen ıs
tı! m.•hallerıne nakıl ve verilecek 
ölçü) e göre dırck boylarıyla tak
sım ve ıstif ıııı 30. 10. 943 tarihınc 
kadar yapılmak Uzere açık ekslıt

Devlet Hava Yolları Umum 
dürltiğllnden ı 

meye çıkarılmı tır. 
MU- 2 - Açık eksılLmc 23. 12. 9-ii 

tarihine rastlıyan çarşamba tuııu 
saat 14 te Devlet Onnaıı İşletmesi 
KarabUk revir imırllğı binasında 
toplauacak olan komis) on lıuzunm

l İdarenin tayyare mryılanın
da bulunan Umum Müdürlük bina
smın Uzerlnılekl tarastan 285 metre 
murabbaı kısım pazarlık suretiyle 
tecridettirilecektir. 

2 - Muhammen bedel 1610 lira 
25 kuruş olup muvakkat teminatı 
121 liradır. 

3 - Pazarlık 17. 12. 942 perşem
be günü snat 10 tlıı Umum Müdür. 
IUğUn tayyare meydanındaki bina -
srnda toplanacak komisyonca yapı
lacaktır. 

4 - Bu işe ait k~it ve şaı'ln ıme
lerin Hava Yolları Umum Müdürllı
ğüncle her gUn g!:irUlebileceğl ilan 
olunur. (10708) 6755 

da yapılacaktır. 
3 - Birıı cı maıltlede yazılı eart

lar tlalresintle işbu enıvalııı ıslif, 
taksim ve n ı.J<il iııinııı belıd· metre
mikabıııııı muhanunen bedeli dokuz 
liradır . 

4 - Teminat akçesi % 7,5 he
sabiyle 2025 liradır. 

5 - Bu işe ıit aı:ık eksiltme 
ııartnamelerı Ankara'da Orman U

mum MüdUrlüğtinde ve Zongulclalt 
Orman Çevlrge MUdUrluı::U ile l{a. 
rabtik revir .ımirliğınde gorUlclıi -
lir. 

u ı; u s 

Steno -Daktilo ah nacak 
Ankara'da büyüik bir milesse

sede çaJışmrıık Uzere Türk tabi
i:> etinde ve hıi almanca bilen bir 
steno da'kıtUaya ilıllyaıc vardır. 

Taliplerin fotoğraflı hal ter -
cümc.-lerl~ le milmcaatnrunelerlnl 
T. Ş. remzi atımda Ulus gn.ze
tc'Sıne göndermC'i<."rl ve isti~ e
rel<leri aylık ücreti oo yazmn-
fun Ufuı olunur. 3004 

Çam ve köknar ağaçlarının 
kesim, nakil ve istif işi 
Devlet orman'İşletnıesi Kara -

blık revir Aınırlığindeıı : 
1 - Devlet Orman İııletmcsl Kıı 

rabUk revır imirligine bağlı Yalak. 
kuz bölgesinin Cenıkören Jo:leman 
onnanlannın muhtelıf maklal ırıncla 
damgalanmış ve damialarım ıkla o. 
lan 4266 mctrenıikı\p çam ve 2040 
metrcmıkap köknar ağacının dipten 
kesme ve verilecek ölçUlcre göre 
tomruk haline ifrağ etmek ve ıleı><> 
ittihaz edılen mahallere 30. 9. 943 
tarihine kadar nnkil ve istıt etmek 
ÜZ< re açık eksiltme çıkarılmıştır. 

2 - Açık eksiltme 16. 12. 912 
tarlhlrıe rastlıyan çarşnmba gUnU 
saat 14 ıe Devlet Orman İşletmesi 
Karabllk revir amirliği binaııında 
toplanacak ol(l11 komisyon huzunııı
da yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı §art
lar ılairesinde işbu ı'mvaliıı dinlen 
kesme nakil ve istif i, inin beher 
metremikubmın mııhammen beılell 

6 liradır. 
4 - Teminat akçesi yilzde 7,5 

hes:tbiyle 2638 liradır. 
5 - Bu işe nit acık eksiltme· 

şartnamesi Ankara'da Orman U
mum mticlUrlllğüncle ve Zonguldak 
Orm n Çcvigre MUclUrlUğti ile Ka
rablik re\1r limlrliğiıııle R"Örillebi
lir. 

6 - İsteklilerin eksiltme ıriinUrı
de teminat akçeleriyle birlikte re
vir IUnirliğiııe mtıracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. (2131) 108 

Kayın tomruğu nakil i şi 

Devlet Orman t leotmesl KarabUk 
Revir Amlrliği<ndC'n: 

1 - DC'Vlet Ormıı.n 1 lı•tmcsi Karn
htik Rm·lr Amirliğine bııglı Yen han 
bôlgesinın üokoz ve Eldcs ormanla
rında damgalannrok kC'S'lm!ş ve ke
s leceok olan C1500ı mC't.rt'>o~ Ap ka
yın tomruğunun rev:irce dı:>PO lttihnz 
edilen sUf mahallerine na:kll i ı 30-
6-943 n:yı sonwıa kadar yapılman- üze
re açrk eksiltme:>e cıknnlmıştır. 

2 - Açık ekstltma 23-12-942 tarl
hine rastlıynn çarşamba gilnil • snat 
14 te Devlet Orman İsletmesi Kara
buk rı>vir amirli' blnn..c;ında toı>lann
cnk olan komisyon huzurunda 31npıln
caktır. 

3 Birinci madde<!e yazılı şartlar 
daires nde isbu emvalin nnkil iş nlıı 
twher ml!'trem kllbının nıuhnnımen 
b<>deli <wkiz> 1 ra<lır. 

4 Temlnıııt akct>Sl "~ 7,5 hcs..'lfbly-
le <4200> dört bin 'ki )"ÜZ lirrntır. 

5 - Bu işe alt ~·k e<ks il m<' şart
nnm!.'l!.'ri Ankara'da Omınn Umum 
MUdilrlüğünrle ve Zonguldak Orman 
Cevirge :Müdürlüğü Ue Knrabltk Re
vir Amirlığlnde görüle!> lir. 

6 - l.o;tcıklUerln l'ksiltme gününde 
teminat akçı:-lerl') le birlikte revir A
miri ğ ne müracaat etm<>lerl !Uzumu 
llln olunur. (2135 107 
..111111111111111111111111111111111~ -Toplantı 

6 - İstcklılerln ek iltme iUııUıı
de teminat akçeleri ile birlikte re
vir ılmirliğine mııracat etmeleri IU 
zumu llöln olunur. 112 : C idi beslben, yumuşatan, : 

mesamatı tcmlzllyerek t!.'neffü- : 
sünü temin eden yarını ya~ı : 
ve deri v tamlnlertru taşıyan: : 

Bilumum şoför ve otomo - Çam ve köknar ağaçlarının : 
bilcilerin nazarı dikkatine kesim, nakil ve istif işi : 

Devlet Orman İşktnıesi Kara - : 
----

Vilayetler 

Posta nakli 
Kars P. T. T. Müdürlü~ : 
Haftada karşılıklı iki sefer yapma.\I 

ve gitme, gelme her seferde bın kilo 
> ük taşıması ve güsıe.rilen menzillenle 
kafi miktarda hap'Rn bulundurması ve 
hariçten yolcu w eşya alnıa.kta müte -
ahhidin serbest bulunması meşrut Kars· 
Ardahan arası po5ıa müteahlıiıliği biri 
>azın oto, kışın araba, kı7.ak ve icabın· 
<la hapanla, diğeri }3711\ araba, kışın 
kız.rak \'e ha>~•mla naklolunmk şartiı·le 
2 şekilde ola~ 7. 12. 942 tarihinden 
itibaren 15 gün nıüddctle ve kapalı zarf 
la eksilımeıe konulmuştur. 

Oıonıobil, araba a} lık muhammen he 
deli bin ıedi )UZ lira \e mu,-akkat tl'Dlİ· 
naıı bin beş rüz otuz lira 'e araba pos· 
ta~ının a)lık muhammen bedeli bin üç 
)'Uz lira mu,akkat teminat bin )'Üz )et
miş liradır. ihale 22. ıı. 942 salı günii 
~uı 14 ve 14.'IO da Kars P. T. T. Md. 
de yapılacaktır. Şartname mezkür mu -
durlukıedir. 

hteldilerin belli saatlerden bir saat 
C\'\ eline kadar teklif mektupların, te· 
nıinat makbuzları ve adli)cc:lcn alacak· 
ları i>i hal kağıdını ve ikamctıdih ,e. 
o;İkalarını komi~ıona vermeleri ilan o· 
lunur. ( 10542) 6621 

Posta nakli 
Kars P. T. T. Müdür!U •tinden: 
Ynzın oto, kışın nmbn, kt7.aık ve 

lenbında h~ı'\ nnla haftndn kaı-ş~hklı 
lk1 defa nakl13nt yapmıısı ve gitme, 
gelme her seferde dokuz ytiz kHo :>Ok 
t ımnsı ş.-ırtnrunede go terl1en m!.'n
zıll<'rdc kt\Il miktarda hıcyı;an bulun
durulmıısı ve har <;ten yolcu \'c eşya 
nim kta mlıtca.hhld'n s!.'rbest bulun
ması meşrut Kars - Göle arası ııostn 
mtit!.':ılıh U • nln aylığı bbn b('Ş yilz 
1 m muhammen bedelle 7.12.942 tnri
hlnd!.'n ltfuarcn 15 giln müddetle, ka
palı zarfla ekslltmc~e konulmuştur. 
Muvnkkat tı:>mlnnt 1350 lirn<lır. lha
lc>s 22.12.942 salı günü saat 15 te 
Kars P.T.T. MüdürlüıWnde ynpılacnık 
tır. Şartname mczkür müdürlilıktedlr. 
l!rt<"klilf'rin belli saatten bir saat evve
lin<! kndnr kapalı mektubiyle temlna1 
makbuzunu, 7.nbıta ve ndllycden alın
mış vi hal kılintlnrını ve iknmetg{ıh 
vC'Slkalarını komisyon re· llğin<! ver
meleri lltın olunur. 00541 ı 6620 

Tamirat yaptırılacak 
Edirne Def'terdarlığlndan: 
ı - Ekslftmeye konulan iş E<rme 

Vılliyeıt HukUm<!t konağ nda yapıla
cııık ~-ıslı tamirat işi: 

2 - Keşif bedeli (34837.71> liradır. 
3 - Eksiltmeye 22.12.1942 günü 

snat 05ı tc F..dime Vlllly~t Dı:-fter
darhk makamında milt<!şekkU cksllt
m<! komisyonunda kapalı zarf usull:y
lc :>apılncaktır. 

4 Eksiltme evraıkı ve buna bait-
lı evrak F..d'me Nafıa MüdQrlUğUnde 
görlilC'bilecekt ·r. 

5 - Eksiltmeye g!reıbll.mok l<;Jn 
lstekllterln <"kslltme tarlhhnMn cm oz 
üç gün evvel blr istida ile Nafıa Mü
dUrlil!Une mürn<"nat ederPk bu gibi 
işleri :> apablk>eeklcrlne dair ehliyet 
vesikası alması lazımdır. 

6 - İsteklilerin Tiıoorct odası vest
kas :>·le <2612.82J llrall!k muvaıkkat te
m natlan havi olarak 2490 sa:> ılı ka· 
mmun tarlfatı dalr!.'Slnde hazırlıya -
c~lıın kapalı za.rflnn üc:üncü madde
de yazılı saatten bir saat evveline 
kndar kom'syon rcisllı'tine makbuz 
mukıtbilind!.' verm<"J<."rl muktazl olup 
POSla llP ~nderildlğl takdirde ııosta
da <>lacak gedkrneler ve mülJıürsilz 
zartlar kabul edill9el. 00600) 6633 

Memur alınacak 

.Muhammen bedeli C13Z72,8:1) on ııc 
bin lık1 yüz yetml& lkl llra Qtuz bca ku
rut ve muvakkat teminatı (99~.43) do· 
kuz )'Üz doksan bet lira kııt< üç kurıa 
o n muhtelit cms ve mııctarda (2!5) 

ytnnl bet kalem ı.nııaaat ve su teslllaU 
maız mcsl kapalı zarf U11Ullyle ekallt -
meye c: kıınlmııtır. Eki itme 24 llkkAnun 
1942 tarllılnde Pl'f"5Cmbe ırOnQ saat 16 
on altıda Ankara J&ta.syonunda lklncl 
llletme btnıuıında toplanacak komisyon -
da yapılnaıktır. Bu lıle ırkmd< IBtlyen

ıenn kanuni v<'8ikalarb"le muvakkat 
teminat ve tl'kl nerinl eksiltme saatin -
den btr aat .-vvel ne kadar komtsYon 
reisi tine wrm'9 olmaları ltızımdır. 

eartname ve mukavele ı>roJeıı1 ııe.msız 

omrak komlı9Yondan vcrlllr. 

12-12-942 .tı.mıartcsl gün il saat 14 
te Samruıpa.7.arındaki Esnaf Cemiyet
leri mrı'kez nde oomlyetimlzln sene -
Iik umumi toplantısı Yl\'Pılarnk :>eni 
idare heyeti seç'lecektir. Bılumum 
şoför ve otomobılct esnnrfının toplan
maları Hlzumu llln olunur. 

buk revir llmlrlığinden : _ 
1 - Devlet Orman İşletmesi Ka- : 

ralıilk revır Cımlrliğine bağlı ,Men- : 
gen bölgesiııiıı Sogucak ve Elecı·k _ 
ormanının muhtelit mııktalarıııda : 
damgalanmış ve ılamgalaıımakta o- : 
lan (2690) iki bin alt1 yüz doksan : 
metremlkll.p çam ve 3730 metre -
mikap koknar agacının dıplen kes

5 Niğde C. MQ<l•leiumumiliJinden 
: Ulukışla mahkemesinde açık bu-

BELFAM 
(_10601) 

Memur ahnacak Cem yet Rclsllği 

Güzellik kremi 
Bir şaheserdir 

: luııaıı on beş lira ma.ışh zabıt katip 
: muavinliğine harcirahsız olarak ta
: llp oıaııl ırııı en ıız orla okııl mezu
: nu olmak şartiyle evrakı m!isbitele
- riyle 31. 12. 142 ·rarihiııden önce 

137 

.,llllllllllllllllllllllllllllllllr' 
Niğde ıı.ılliye encümenine mUracaat. 
lan illin olunur, (10709) 6756 

Baylar ve Bayanlar 
Her cinsten inci ltol)e, )ÜZÜk ve kuı>eler, gumUJ ve altın )uı.uk bile7İk 
kol}e iğneler muhtelif renkli taşlı iğne, bik:zik, kolıe, yuzük ve klips 
kıipcler bulundurduğumu bildirml'C.:le feref duyarım. Takside kürk manto. 

ADNAN Cumhuriyet Halı ve Kürk Pu.arı No. 36. TEL: 1 ı ~7 

Mecra ve fos septik inşaatı 1 
lııtnnbul ncıcdlyt"Slmıen : Ankara Belediyesi 
KaclrkBy'dc m<'<:Tll ınsantı ile Kurba- -------------

ıtalıdere civarındaki F088('ptlklcrln lk -
mali msnntı kaı>ah 7.arf usulA> le C'laılit

me~c konulmuştur. 

KcıJlt bedeli (30C.05) Ura (06) kurus 
ve llık tcmtnatı (2295) ıtra (38) kurus· 
tur. Mukawıc, cks itme. nalın ı.ııcrı u
mumi ve huswıı aartruunelerl, proJe ke· 
.ır hülAsas()le buna mllıt<'tcrrt d fıer 
evrak (1) l rn (53) kuruş mukab Unde 
Dclcdlye Fen lslcrl Mudürltlittlnden ve
rllcccktlr. 

thale 22.12-1942 salı ırOml ııııat 15 te 

daimi <!!J'lcllmendc yapılacaktır. 
Tallpll!1"1n IHt t~lnat makbuz Vf"Yll 

mektuplnn ihale tarlhlnndcn (sekiz) ıtün 
e\'\'t'I 11clrob·e Fcıı lsl{'rl MOdürlüı:ı-ünc 
mürncnaU~ ala<'nklan rcıınl ffiJl')·et, lm
zıılı sartname ve 11111-re ve knnunen ibra
zı !Azım ıwlen dlitcr vl'!' kalarl')'lc 2490 
numaralı kanunun tarltatı C:C'\Tl'Slnde 
hazırhynı-aklan 1.t>kllr mektuplannı ı -
hale llUnU saat 14 c kadar Daimi t-;n<'U
ını-1 H·rııı<'lı•ri lfızıınılır., 102 (2034) 

Askerlik işleri 

ÇAGRI 
Ankarn Askerlfk Dalreııl Rclıılltlıı • 

ııen : 
Ankara Jluku1< Fakültesinde 5652 No 

lı talebe ıHtreslndeıı ve seker elrketln -
deki YNlndcıı ııynlanık hali hazır ad -
rC11lnl meçhul bırakan Karamanlı +e 33'.l 
dof:um ve 50377 kayıt No.lı Ahmet oğlu 
Hasım Alpclll'nln 10236 sayı Ue euhc 
mtın veya bulun<tuıtu ycrln askeri k ,u. 
bcs~ acele mOrncaatı lüzumu HAn o • 
ıumır. (10659) 6678 

Çağrı 
1\nknrıı Askrrlik Şubesi Relsliğin

ılen : 
A·ıkara Hukuk Fakultt".Slnde 11611:? 

-='o hı talebe ııdr<"ı>inden Vt" ı:t"kcr ~ir. 
ketindeki yerhdnn n~ rılarak hnli ha
'ır aclrl'siııl meçhul hırakan Karnın n
lı 'e 332 dold'hılıı '\"e 110:177 ka)ıt No. 
hı \lııııet oğlu Hasan Al['Cllınin 102.lli 
·~ i~ le ı:ırheınhı- 'c~ a bulll"ııluj/:ıı ) rrın 

nskerlik ~lır he n<'ele ııııırnca ıtı llı
zıını ıı irnn olunur. 6678 
~111111111111111111111111111111~ 

: İnşaat sahiplerinin : - -E Nazarı dikkatine§ - -: lıttenllen eekll<le lnaaatta tC8Iımı : 
: olmak üzere KUM ve ÇAKIL : 
: vanhr. AU.lracnat Tel: 2928 259 : 

~111111111111111111111111111111~ 
Kayıp - 189 uıncu ahcy karargfl -

hındtın almış olduğum aSkerllık terhis 
vesika.mı .kıtı) beUm. Yenl.cılnl <;lıkara
cağımdan eskisinin hiJkmü ycikıtur. 

323 dotumlu Maıhir oğlu 
Hüseyin 1c:in 351 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara BeledlYe Relllltllnden: 
ı - OçUncU maddede yaulı nusıııı 

Deled))'e temblhlen aruına &llnm11tır 
::.ı - Bunlara ll.Yl<ın na.reıı:et edeni 

1608 ve 257~ numaralı kanunlara ao 
cezalandınlacaklardır. 

8 - A) lhttyaç maddeler!nln cıatı 
mmda \'C ounlar ıcın kart verlıı.lnde. 

B> NakU vaaıtatanna blnlıte. 
C> Umumi yerleri!' ırlı1I ve c:ıklta 

ıcın blrtılrl ardı sıra dtzUmelerı m 
dlr. (3409) e92 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
D. D. Ankara Hastanesi 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Hnstalannı Yenişehir AtatOrk 

Bulvan And Apartmanında ka
bule başlamıştır. Tel: 5507. 

162 

Bankalar 

Kayıp 

T. C. ZlrıtM Bankası 
sından: 

25-11-941 tnrlhlınde Seydl Akı3 
!C"\di Ptll 1 J>arnl'n mukalbU veni 
118-77107 numaralı vadeli tasarr 
bonosu ~na uğrııımıştır. Yen si " 
rilı:-celt ndcn 7.nyı olan bononun hil 
mü o madığı JIAn olunur. 3002 

U L U S - 24. UncU yı.!. - No. 7668 

lmuyaz sarı.ıbl 
Hasan Reş!ft TANKln 

Neşriyat .-e MOesaese MUdllril 
NAŞtT ULUG 

ULUS Ba~ımevl ANKARA 

DiKKAT: Gazetemize cöndertlen 
nevı yazılar neşredilsin edilmesin 
rt verilmez ve kayboluşundan dol 

nıçt:ılr mesuHyet kabuJ edllma. 

Fırsatı kaçırmayınız 
Son moda mantolanmız yeni geldi. 

Astragan, Amjörize man tolarnnızla, Rönar Ar
jantelerimizi de mutlıaıka görünüzı 

Kefaletsiz, taksitle ve çok müsait fiyatla 
)pek muşn.mbalnr 21. lirn 25 liraya. 

Bankılar caıldesi No: 51 Ti: 1271 A. KEMAL SANAL 

Anonim bir şhlketin Ankara şube
.ınde kayıt eriyi<' lx-raber seri dak
tilo yazabilir askerliğini yapmış bir 
memur alınacaktır. 
~ p ol:mlann molctuplanna elkll

)'eef'I <."rl bir fotof:rafla Ankara Poıs
ta Kutusu No. 40 adresLne gönder-

Kayıp - Manlsa'nın KırkaJta.ç ka
zası nüfus lıdaıreslndC'J'I rudığ•m hilvl
yct cCizdanımı kaybet'tiım. Y!.'nlslnl 
alacağımdan eEıklslnln hllkmü yok

tur. 

me ve verilecek ölçülere gore tom
ruk haline ifrağ etmek ve depo it
tihaz edilen mahallere 30. 9. 943 
tarihine kadar nakli ve istif ebnek 
Uzere açık ekSiltmeye çıkarılmış -
tır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 5-12-942 vaziyeti 
rn ~ 352 1336 doğumlu Haşmet Tanrırrver 2 - Açık eksiltme 16. 12. 942 ta-

••lll••••••••••••••••••••••••••.. rihine rasllıyan çarşamba gllnu saat 14 te Devlet Orm ııı tııletmesl 

Doktor, Sıhhat memuru, Hemıire ebe aranıyor 
Zonguldak'ta Ereğli kömürleri işletmesi : 

Sağlık teşkilatı 
Meıtcez hastanesi için 300 lira ücretli t Auhiıe Müıehassısı. 

• • 300 ,. ,, t Cildiye ,. 
• " ,, 1011 .. ., 2 Hcmslre 

NiMıiı·e servi~i için 100 ,. • F.be 
Kandilli ha.nanCji için 70 " Sıhhat memuru 
alınacaktır. A)lık ücretleri Ü7erine ayrıca pah•lılık zammı verilmektedir. T a· 
!iplerin 21·12·942 pazartesi günü akşamına kadar 7.onguldak'ta hletme 
Umum Müdurluğune müraı;:a;ıtlan ilan olunur. 2987 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ --- -- -§ Belediye Hastahanesinde geceleri § - -- -- -§ nöbet~i tabibi bulunacak § - -- -§ Belediye Reisliğinden : E - -: 1 - Geceleri ani ve müatacel vakalarda hasta aa- : 
5: hiplerinin müracaatlarmı ka.rıılamak Üzere itfaiye : 
: meydanındaki Belediye Hastanesinde biır nöbetçi ta- : - -: bipliği ihdas edilmiştir. : 
5: 2 - Nöbetçi tabi.bi 10-12-942 perıembe gününden E 
: itibaren her gün aaat 17 den erteai aaba.h 9 a kadar : 
: vazifesi batında bulunacaktır. Tabibin emrinde acil E 
E vakalara yetitmek üzere imdadı a.hhi otomobili de var- : - -= dır. = E 3 - Nöbetçi tabibliğtnin telefon numaraaı 2257 dir. : - -"'ll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ır-

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Reidiiinden: 
t - Çahpcak vaziyette olmıyan veya benzini bulunmıyao rabiler bek· 

I~ mahallennde ve caddelerde dunnıyacaktır. 
• 2 - Bell:leme mahallinde ve caddelerde duran tabiler müşteri almı)'ll 

mecbutdur. 
J - Bazı 90förlerio müıterilcrden fmla kNI talebetdkleri nld JiU 

,.clenlea öirenilmişdr. 
Şiklyed olanların Emniyec .f ünc:ii ~ ftf8 Belediye Müfmişlıijioe 

Karabük Tevir Amirliği binasında 
toplanacak olan komisyonda yapı

lacaktır. 
3 - Dirlnci madtlede yazılı şart

lar dairesinde işbu cmv din dipten 
kesme ııakll ve lstlt işinin beher 
melremikibının muhamen beıleli 
(6> llra<lır. 

4 - Tı•minat akçesi % 7,.~ hesa
biyle (2889) liradır. 

5 - Bu işe ııit açık eksiltme 
şartnameleri Ankara'da Orman U
mum MüdUrlUğüııde ve Zonınıldak
ta O rman Çevirge MUdllrlU@ ile 

Karabük revir imirllğlncle görUle
bilir. 

6 - İsteklilerin eksiltme gllalln
de teminat akçeleri ile birlikte re
vir imirliA-iııe müracaat etmeleri 
lüzumu i!ıl.n olunur. 109 

Meşe, kayın ve gürgen 
ağacı nakil ve istif işi 
Devlet Orman İşletmesi Kara -

buk revır Amirlığiııden ı 
l - Devlet Orman 1ııletme51 Ka

rabük revir ıunirlıglne bağlı Yeni
han bölgesinin AyıgölU, Urca, Ka
tırılaş, Sarıçan, Fenerbıyıklı, Sırp
köybaşı, Akıncı, Karakuz, Kırazcık, 
Meşeyanı, Eldeş, Dikmen, Çalba~ı, 
Karakıııla ve bunlara civar ve mu~ 
tası! diğer ormanların muhtelif 
mahal ve mevkilerlnıle tlamgalana
rak kesllmııı ve damgalarunakta O
lup kesilecek olan tahminen 7000 
mctremikip meşe, kayın, gUrgeıı 
m3.clen cllreklik ağacın revlrce depo 
ittihaz edilen istit mahallerine na
kil ve verilecek ölçuye göre tak
sim ve istif lııl 30. 9. 943 tarihine 
kadar yapılmak üzere açık eksllt.
maye çıkarılmıştır. 

2 - Açık eksiltme 23. 12. 041 
tarihine rastlıyan çar amba gUnU 
saat 14 te Devlet O rman İşletmesi 
Karabük revir llmirli~i binasıncla 
toplanacak olan komisyon huzurun
da yapılacaktır. 

3 - Rirlncl maılıle<le yazılı şart
lar claireslncle işbu emvalin nakil ve 
ölçüye ıcöre taksim ve istlt işi. 
nin beher metrcmlkibının muham
m<'n becleli 9 liradır. 

4 - Teminat akçesi <"'c 7 •• 5 hesa
biyle 4200 liradır. 

5 - Bu loe alt açık eksillmt 
şıırtnamelerl Ankara'ıla Orman U
mum MUdürlült{lnde görUlebilir. 

6 - İsteklilerin eksiltme ırllnlln-

KASA 

AKTiF 

Altın : .. n ltllOllram 74.616,483 
Banknot 
Ufaklık 

DAH1LDEKl MUHABİRLER I" 
Türk Lirası 

HARICTEKI MUHABiRLER ı 

Altm ı aan ıcllollram 28.914,450 
A!Una taııvW kabU aerbetlt dO
vızıer 

Dlter dövizler ve borçlu kllrlna 
tlllk.nıen 

HAZİNi'.. fAHVILLERl ı 

Deruhte Edl. evrıua 

IUlrtUıtJ 

Kanunun W tncı maddelerin• 
tevfikan nazlııe taratuıdao vaki 
tedl.Yat 

SENEDA1 COZOANI 
rıean 1enetler 

ESHAM ve rAHVILAT COZDANI ı 

A) Deruhte ., evraıcı nakdi· 
yenin kartıhtı etham ve tab· 
vUAt (ltıbarl ıcı:vmeUe) 

B) serbest esham ve tanvUA1 

AVANSLAR ı 

AlUn ve döviz Ozerlne ava.na 
TahvllAt .ızcrlnc avans 
Hazineye ıcıaa vadeli l'.Vl.NI 

Hazineye 88:!0 No ıu ıcanuna 

ııore ac:ılaD ...ıtuı kal'tllı&U avam 

Ltra 

104.954 052,36 
U.232.122,50 

144.28.'l,18 

l.215.Z25,12 

40.670.486,69 

49.484.491,34 

158.748.563,-

24.305.462,-

450 ~.237,9:1 

45.162.379,93 

10~.689.30 

2 718,915 

13.639.090,87 

250.ooo.ooo.-------
fftssEDARL.AR 
MUHTELlJ' 

ll6.3Ş0.4M,04 

l.2:U5.225,l2 

90~.978,0S 

134.443.101,-

55.663 069,23 

263 641.809 82 

4 l500 000 

11 207 .664,48 

1.128 138.549,64 

PASiF 

SERMAYE 
iHTiYAT AKÇESi : 

l dl ve tevkaltıde 
Huıuat 

l'EDAVULDEKl :JANKNOTLAR ı 

ı>eruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 ıncı maddelertne 
tevtıkan ıu..zıne taralından vak! 
tedlyat 

Deruht,ı Edl. evrakı nakdiye ba· 
klyeal 

Kartılıtı tamamen altın olara'IE 
lltıveten tedavüle vazecınen 
Reeskont mukablU UAveteD ı. 
daVOle ··azedllen 
Hazineye yapılan altın karttlıkb 

avanı mukabili 3902 No.ıu kanun 
muclblnee ııtveteıı tedavWe vaze
dilen 

MEVD''AT ı 
TUrlc Lira.. 
Altın : aan Kls. 

S8SO No. ıu kanuna me hazineye açılan 
avalll' mukabili tevd1 olunan altınlar 

s.n ıoa. M.Ml,930 

ni)VlZ TAAHHtlDATl ı 

Altına tahvili kabtl dOvtzler 

oıııer dövlzler ve alacaıuı kllrlna 

tıaklYelert 

MUHTELlr 

9 412.13:173 
6000.000,-

1ll8.748li63,-

e.000.000.-

113.400.000,-

" 
2SO 000 000.-

102~487.90 
l.234.164.06 

78.124.167.90 

15.000.000,-

742.849.ıea.-

ı ıemmm 1938 ıartblnden ltlbareft: laltonto tıaMI " 4 altın Gzer1De ·- "' . 
Yeni Sinemada 

BU GON BU GECE 
Tanınm11 üç Jrantıt= artlatl11l11 

21arathklan 

Par(alanmıı kalpler 
-( DORA NELSON )

Bat Rollenle: 
Bllvre Popoaco - .ılndre Le/aıır 

,ıtuvalea 

--C Seanslar >--

Park Sinemasında 
BU GUN BU GEQ: 

lıtanbul'da olh llo/tadanbırrl 
oıı11amakta olan büyük Türk /tlmC 

SÜRTÜK 
Türkc:e 

Seanslar: 
14.30 - 16.30 - 18.30 - 21 

Nıımoroll 21erleri11 11t111eU
aldınl- rica olıı11vr. 

Teleton : 1131 

Sus Sinemasında 
BU GON BU GECE 

Slncmaolık tılcmhıde mlıılt 

aörUJmoınle bü.Y\lok rı.ım 

AŞK." HEYECAN." 

Kalpazanlar 
çetesi 

__ , Seanııl&r >--
14 - 16 - 18 - 20.30 

Telefon : 3S89 

Sümer Sinemasında 
BU GUN BU GECE 

lkC /Um blrdBll 

1 - EWR YUKARI 
il - Kurdun izi 

Seanslar: 

12.15 - 14.30 - 16.30 • 18.30 - 21. 

Telefon : 3:181> 
milracUdan rica olunur. (10281) 6305 de teminat akçeleri ile birlikle re. 

~r ~~~ine mUm~at ~m~«·ı~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-~, 
Mmmıu il&ıı olUlllll'. .(213t) ıu 

14 30 - 16.30 - 18 30 - 21 
12.15 te Ucuz HALK Matinesi 

1940 BRODWA Y MELODİ 


