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ÇAR$AMBA 

11 
Son teşrin 

1 9 4 2 -

u L u s BASIMEVl 

Cınkın Caddesı Ankara 

Telgraf! U L U S Ankara 

-( Telefon )-
~azarhk 

Yakılacak kitap 
BUy(lk Edtı> ve c z 

Ethem İzzet Benice'nin 
Bu IAY<"m ut es n 

üçüncü baskısı çıktı 
Tanffrt 125 ku ' 

l 

~KURUŞ 

Yazı İşlerı MudOrll 
Müessese MUdürü 
Yazı lıılerı 
İdare 

1S71 
1061 
11« 
1062 
1064 AD 1M1 %. .. AN D 1M1'%.C>1 ~ inkılap Kitabevi lstanbul 

Dün bütün yurt Ata'nın yasını tuttu 
Milli Setimiz, Atatürk' ün 
muvakkat kabrini ziyaret 
elliler ve (İ(ek koydular 

Halkevlerinde ve odalarında 

yapılan törenler çok hazin oldu . 
Ebedi serın ınamnnnn 4 Uncll yıldonümO dolayıs yle 

· R · • B k' dün bütün yurtta dcmn bir )as havası leinde ihtifaller 
Milli Şef lnönü, Meclıs eısı, aşve ıl ve Genelkurmay Başkanı ve Vekiller muvakkat kabir önünde yapılmı br. 

----------------------------------------·----------! Atatllrk'Un hayata gözlerini kapadıf'ı saat 9 u 5 gl'CC bcfer dakika ı;Qren Uız.lm aOkQtlııriyle b yan bu lhtl-

Afrika 
cephelerindeki 
hareketler 

Falih Rıfkı A TA Y 

. .J İskcnderiye k.aprlarmdan, 
z ~ Dakar'a doğru, Afrika kıta .. -
1- nrn Akdeniz ve Atlantik kıyı

. ;_ ları, kır.k aekiz aaat içinde, 
h' &onbahar muharebelerinin baı

dii' lı~ kaynaşağı haline geldi. 
rak Bu hadise, yeni dünya haroi-

s.I nin, bulatma ve geniıleme ih
\1 limallerinin gittikçe ne kadar 
- artmakta olduğunu gösterir. 

Anglo-Sak&<>nlarm kar§ı~ar
ruz hazırlrklanndaki Afnlc:a 

1 baakmı, Almanya'nm garbe e taarruz hazırhğmdaki Noneç 
baakmı kadar §afırhcı olmut-

j hır. Gerçi, geçen yddanberi, 
•ııı F"anaız Afrikasma asker Çl

~~mıa . te§ebbüaleri olacağı 
&oylenmıyor ve beklenmiyor 

il! değildi; ancak, Anglo-Salkaon
~ lann denizlerde hemen hemen 

felce uğrahlmıı olduğu ve tek-
üaıı' neler kaybının yerine kon
aP h'laz bir hadde çıktığı iddia 

11 olunan bu zamanlarda, yüz 
lı:nık bin kişilik makineli b ir 
ordunun Akdeniz'e sokulab ile

' ceği düıünülmemiştir. 
Asker çıkarma muvaffak 

olmuştur. ilk mesele Fransa.-

~==============================================================~ 

B. M. Meclisinin bugün saat 
1 O da yapacağı toplantıda 

Başvekilimiz Hlikümelin 
yeni tedbirlerini anlatacak 

Bu konuşma radyo ile neşredilecek 

Şükrü Saracoğlu 

dün C. H. P. GrupunCla 
. geniş izahatta bulundu 

Bliyfilc: Mi118t Mttlltd baatin Miat 11 da t.oplan&eak- ı tNlhlrlP.r hakkında bfıyanatta JmhmM'.&lc:t1r. 
tır. llahf!r aldıtun11:a ıı;onı trucünJdl t.oplantıd.a na.- ftatu.klllnılzfn bu tw.;yan.atı Ankara rad)·o.u tara-
veldUmla ukrii Saraeotla Huküm~tin aldıtı )'eni tından n~ttdll~clctlr. Pli ?~ dayanıp dayanmıyacağı 

ıd!: _birçok kıtalar Marefal 

O
t :~ktaın'e itaat etmişlerdir. Şim- C. H. P. Grupunda 

1 i nıeseıe bu lntaların ne ka-
dnr müddet dayanabilip da- Ankara, 10 a.a. - C. H. P. M~li11 Grupo Umumi 1 ukrU Saracoflu, fktıMdl dummun lcabPttlrdlli t4-,d· 

U lJ yanaınıyacağıdır. Çünkü A n- lltYf'ti hııı;-ıın (10-11-1942) uat 15 U. Reis Vekili~~- hırlf'r ıulaıleAinl izah f'tnıls ve hu husu ta fiOZ alan ha-
sa' glo-Sakson tümenleri boyu na han Mt>bu u Hılntl Uran'm rel&li~ndf! töplandı: ı tipinin mıltalı\atan dlnlımdıkten M1nra llUkiiınrı~ 

kuvvctlcndirilmektedir. Lenin- Oel~nln a~ılıııaııını ~n ırcren toplantı u.bıt hulA..~- ı alınan tedbirler unıunıi hr_yet<;fl ta5'iholunarak ....ı 
grat'tan Tuapse'ye doğru, u- aının Okunmasını nıOteakıp klinıu1e ıı;elrın Bao\ekll 19,46 te toıılaııtı;,a son ,;erilm tir. 
zun bir cephenin bir kısmın- ~ .!J 
da geceli gündüzlü muha- ========================================================================= 
~ebeler veren, öbür kısmında 
ıse Kızılordu'nun kıt taarru -
zun~ bek1iyen Almanya'nın, 
Afrrka İçin büyük fedakarlrk-

n ~ lara karar vereceğinden ıüp • 
he edilebilir. 

clld. Cezayir şehri teslim olmuf
ılıı' tur. Amiral Darlan'ın bile ken-

e ed dini kurtaramamak mevkıinde 
ıfJ kalması? Afrika'daki franaız -

ların Vıchy politikasını gÜt
mek İçin pek az birletik o l -
duklarmı ispat eder. O ran, 
~ ~er çıkarma teşebbüsünün 
ıkınci gÜnÜ düımüıtür. T un us 
İQİn birbirini tutmıyan haber
ler gel :yor. Bu arada mütte-

0 frk kıtalarının Tunus topra.k-
trrna girdikler:i bildiriliyor. 

l 
eneral Ciraud'nun An glo -

eJ Sakaonlarla el birliği eden 
fraıuız kuvvetlerinin kuman

' ~a~ı sıfatı ile mücadeleye it
ıılt nıı' hra.k etmiı olduğuna ,üphe 
18Tuıı kalmamıştır. 

1 
Öbiir taraftan İngiliz kıta

~ arı Libya amırlanna tekrar 
~ vannı~lardır. iki nokta esrarlı 
! ~ ka.l~tadır: Mareıal Rom
V · mel ın ne kadar kuvveti var-
1 ~ dır, ne kadnr yardım almııtır, 
V" nerede bir tutunma muhar e-

~i vercecktir? Şimdiye ka
~ tllr. her darbeye bir karıı-dar-

7rJ b ılc kar~· koymak adetinde 
0

• ulunan Almanya, Amerikan 
, teşehbüsiind<"n do 'rnn yeni du-
dürO rurnl kl'lnır~ınria nasıl tedbirler 

a acnktır? 
tA A Afrika'nın tamamiyle bir 

f nglo-Sakaon kıta111 haline 
ilen 1 g~lrnesinin ehemmiyetini hiç 
~~ ~se küçiikaiyemez. Birçok = el' enıtıe üaleri müttefiklerin 

ıne reçecek, deniz seferleri 
ı.(Sonu 4 üncil ll&Şf.adal 

• 

Sir Percy Lorraine 

Atatürk ve lnönü'den 

çok sitayi le bahsetti 

lnönü'nün dehası 
\\ ~ ., '\_.(. 

Atalürkün dehasını 
islihlaf etmiılir 

"İnönü çelik kolla,, 

" fırt.nayı dağıttı,, 
Londnl, 10 a.a - tng it 'ntn An· 

kara 4: k1 cr;k1 bll)'(lk çt11 s r rcrcy 
( Sonu 4 Uncu sayfada ) 

İnönü'nün 
nutku 

-ve -

'=ransız basınının 

tefsirleri 
V1ch> 10 a.a. - Huauai muhabiri· 

mlz b 1 d nyor: 

Şeker alım satımı 
3 gün için durduruldu 

• Şeker satanlar yarın akşama kadar 

Hükümete beyanname verecekler 
Ankara, ıo a.ıı.. - ııaa"ekAlettcn teb· !Atta lrullanmalan "eya evve ce satmıı 

111!' l'dilm ıtlr: olup da henüz lt$llm etmt'!d lerl ldctt· 
ı - Ae !': dnkl mnddt'dc ynzılı h k ki ıcrt teslim '-"(!)"il her hangi bir ıe~ıe 

ve hükmi 111hı !arın 13 ll. !112 romu dll!'or lılr Jiel'C ruıklctm<:IC!ri )ıuıak edil· 
ııono AAbnhınn kadar ıckcr eatrn lan mlaUr. 
veyn tekeri her hanııl blr ıurettc ırna. ( Sonu 4 ilncU sayfada ) 

Amerilca'ya giemit olan Tüdc gazetecilerinin Wcndell \\ilik\ i ')'artt dtı"\cle· 
nnı evvelki ıtım relgraf haberi olarak bildirmiştik. Yukarda.ki reaım Madiı&M 
U... Müdiidüjü •l'llilPdla ~ • fot0 ı.ıol\ıt:lt ahmuf1Ke 

faU<Tde Ti.Irk ulusu, Mılll Şer ntn ('11 ı;Ozcl surette fa
de et.W:<i gibi, "Devlctimlzln btınlsl, m letlmi n födakllr 
ve sadık hAdlmi. insan ık ld nın tlsık \em n l ma-
ın. iz kahrnman Atatürk'e kar$1 son nn ve 
onun aziz hlitıms n,;ı kll.I'$1 rsılmıız bağı ı mı b r de
fa dtıha teyid tmişUr. 

Ankaro'da. lht fal snat ndım cok <M:el, h r mıftıı.n 
kal balık b r h k kiitl , b rnz sonra bUt n n d "am 
etmek üzere herkcsln zbnrct ne atıl cak o an Atn
tOrk Un muvakkat kabırl nin bulundu u Etn<>crof)a 
MOros!ne giden >O lara dokfilmO:ıtü. 

Mıllt Şcl 1nön!l, AtııtOrk'!ln huzurlnrında blr tazim 
vakfesinde bulunmak !lzcre, saat tam 9 da, muvakkat 
kabrin bulunduıtu Etnografya MQzeslne gt'ldlklcrl za
man, BOyQk M llct Meclisi R Abdlllh ık H.cında, 
Başvekil ŞllkrU Saroco~lu, Gen !kurmay Başkanı Mıı
~ Fevzi Çakmak, lk ncl B3$kn.n Orgrnt'rnl ASlm 
G!lndOz blltün Vek llt'r, Cumhuriyet Halk Parti Genel 
Scltretcri Memduh SC\ ket Esendal He P rt1 1d re He
yeti balan, Parti Meclis Grupu Jtcls Vcki eri " l\10s

<Sonu 5 inci sayfada> 

1 

Omlet Kerfm lneeda)"l'nm dilnkfi ihtifal tol"f'ninde 
Ankara HalkeTl'nde :yaptıtı d~terll bir konu ma iklnd, 
arklıdlıtlmıs Beh~ Kemal Oattar'm okudulu ~iibf!f.çl 
MllW" .ıiri bfıtlnd ..,.ıanıım.ctır. 

Üniversiteliler Atayı ziyarete gidiyorlar 

·FAS, CEZAİ R ve TUNUS'ta 
lllllllllltllllll l l l llllllllllll l lllllllllllllllllllllllll llll lllllllll lllll l l lllll llll llllllll lllll l 

ORAN DARLAN ' amerikahların 

elinde 
Kazablanka 

tehdit alhnda Londra, 10 a.a. -Resmen 
bildirildiğine göre, "Amiral 
Darlan Cezayir'de Ameri -

Fasta ve Cezayir'de birçok kan Generalinin misafiri -
yerlere mütemadiyen . 

k . kı dir.,, 
amerikan as en çı yor * 
sıma.ı Afrika m<M.tetlkler Ull\um1 ka- Londm. 10 a.a - Buenoe • A1!'eıı 

ra,nrAhı. 10 a.a. - Fraııaız Fuuun Al· radyosunun buırün blldl.r\tiğlne ~ ı· 

ıant.lk aahntndetd amertkan kuv\-etlert ı mtıraı Da n CczaJrlr'de Ame:1kaıı la· 
(Sonu 3 üncü sayfada) taıa.nnuı ellnde esirdir. 

iNG ıİLİZ 
BAS Ki Si 
Mihver'e göre 

Alman - İtalyan 
kuvvetleri İngiliz 

tazyikini durdurdu 
1 

(ok siddelli yağmur da 
inailizlerin hareketine 

engel olmaktachr 

Mareşal Rom mel son 
Berlin ziyaretinde Bitlerle 

bir arada 

Ziraat Vekilimiz 

yaptığı tetkik 

gezisinden döndü 

TUNUS 
topraklan na 

girildi 

İngilizler de 
asker ~ıkardı 

Tunus topraklarında 
Bizerte ve Tunus'a doğnı 

ilerlemeğe başladılar 
V stns;ton. ıo a.a. - Bugün ıııetla 

vurulduğuna göre, amenkaıı ordQ. 
!arının Mı r dan çek im kte oı.. 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

100.000 
ESİR 

Londra'ya göre 

Mısır' da bundan 
baıka Mihver 

askeri kalmadı 
Sidi Barrani - Sollum 

arasında Mihver'le 
muharebey3 lutuıutdu Kon n.. N de, Aksa ay 'liC Kırşe -

h r h :rn ndC' n bir tet ık va
h ) n Z r t V k lım:.z S -.: k t 
R t H t b u " hrim ze dönm ~-

Berlin, 10 11.a. - D '.H aja ının t(ir. Z rn t Veki ı b Ih ssn De\ t I.ondra. 10 a a - R mmel ordmu 
askeri rebliğ h.ali:ında aldığı tamam • c ttı k erinde yapı an :zeri) atın ba- ı bakı)elerın n ra ı Lıb -ada devam • 
!ayıcı maluımta gıott Mıs r'da inı;iliz • nda bulunmU$tUr. D ğer taraftan mekted r. Mu r da 100 b ne yakın ..
leritı alman • iıal)'&D kııalanna ruzlu göl· bu mınt.akalarda Dflv]pt ZU"U.tine el-ı den başka hıç bir almm ve iıalyu .... 
ler ve kum tepeleri abasını hanklu el· ver1$11 yeniden senfe saha1ar ayn}· n kalııumtşur. 

" da atmdideı huı.rhk oai1t1""ı.nna ""' 
wri•siz im Mle ~. Alman baı· ı mıs \"e ftlecek lenf" C'ln bu sahalar- ICahıre, ıo LL - Orta S&rtı: ..... 

( Som 3 bcii N.Yf a4a ) hııflaıımı..,. ,psonu &. QncıQ ~ 



l l o. Lı. 

Cevdet Kerim İncedayı 'nın dün HalkeıJinde 

hararetle alkışlanan özlü ve güzel konuşması: 

T 
SAYIN arkMfaşlıı.r On gun var 

kı Turlciye Cumhuriyeu ıo ya· 
şına gmnıs bulur.maktadır. Bi· 

.liri:ı ki ıo )aş kemal ç;ı ıdır, hu )"8.$· 
ta vatan çocukları vatan mııd:ıfaası 
hak ve (Xlevını alırlar Hu anda Tur· 
kıye Cumhurı) tı de artık kendı kcrı
dı ını koru)aGtk, kollı)acak esnan 
haddıne varmı ve kemal çağına er • 
mış hulunmaktadır. 

İşte şu dakıkada hutun Turkı)'e hu 
muazıam ~nn banısı olıııı Buruk 
Ataturlc'un ku~al hu unınd:ı nunnet ve 
tizim ile ayaga kalkmış bulunuyor. 

Bence he-r 10 sontl rınde )apılan 
bu milli tez:thur ve kalkışmanın ma· 
nMl asla bır matem ı >rtnı değildir. 
Bu: en korkunç gıinlerde, ha)at •e 
hltıruiyle dunyayı dolduran Turlclıi· 
jün ~ ıizere oldu u bır uman
da milli hayat ve tarıhc )'C'rlıdeıı ışık 
w vücut veren Buyuk .ı\taturk'iın ha· 
unısını tuelemek, onun kalb 'e 'icda· 
ınımudaki ateşını a . ı mak •e rarihtL'fl 
sonraya kadar T le )'llŞaımak 
icirı kurduju inkıl r tanpencrlılC, 
iın5anlık esaslannı vef '\C ~adakatımi· 
si revir eylemdmr. 

Biz burada bır cihan olan Ata 
türlc'ü yeniden tanf ve tahlil edip öğ· 
renecek O.-ğiliz Ancak • dan huzuru, 
ıııöoüJ rahatlığı, ıman ıtzeli i ıçın 

onun hayat ve hatıra, hızınct ve kah· 
nmanlıklanndan binde birini tekrar· 
.lıımıt olacağız. 

Hepinize hıran için Mondros mLİ· 
tan!lcesi hükumlerini, hu hukiımlerin 
tatbik şekil ve gunlerini ve Scvr'i ha· 
cırlatı:rorum. 

Türlciye'nin de bt-t-aber bulunduğu 
müttefiki« gmru mağlüp olduktan 
-.na o cihlll! harhinin en büyük me
d ft friinahkirı Turki c imiş gibi o 
lı.rp 90nUllUt1 Turlc rıırıhinm de sonu 
oı.c.Jı hukmu verilerek Turk vatanı· 
run parçalanır dağııılma ı, Turk mil· 
.lednİfı ftir ve pcripn edilmesi karar 
ala.. alınmış ve t tbikata geçilmiş 
buiuml)'Ordu. 

itte bu kadar büyük bir feliket 
içinde ~ blhtlı ve büyüle bir mil • 
!« ohnMıt:ın saadetiyle karsılll$tık. Bi· 
raz soont Türklük haArından Mu"ltafa 
Kemal adlı hır kahraman bir ytldız 
aıPhi doAdu. bir guncş oldu, bugünkü 
~. kuvvetlıi, dokunulmaz Türki • 
,.e')'i meydana getirdi. 

MondrM mütarekesi akdinin ve 
..tclelerinin o~manlı Hükumetince 
ordulara ve vilAyeılere tebliği, itilaf 
...,J«leri donanma ve kuvvetlerinin 
19Canbura gelişi mt!Tnlekette birden 
büyüle bir sa~ınrı ve umumi bir şaş. 
lnnldc huwle ~tirdi!H anda ilk irade 
olllftk Mu~rafa Kemal'i ı;:ö~nn. 

M ütattkename hakkında Hükuıne
dn teblıgaunı alır almaz her ta· 
rafta umumı l)İr mutavaat hava· 

• eserken onun Harl>ı)e Nezaretine 
,.ptıjs muracaatlanndan bazı parça • 
Jııırı ıtnedi )'onun. 

ı - (Muurek~in tetkikınden 
Mtladıiıma gore Devleri Chmaniyenin 
bwNola kendıni billkııyıt ve şart du$· 
mantara ıeslim degil, memleketin dil$· 
awn i~tilisı için ona muaveneti de 
..ıettiii, hu mevacldın olduiu gibi 
tatbik edildiii takdırde memleketin 
bııttaft bqa ıstilaya uğnyarağı, müs
teTlilerin her ded.i"ine semina ve ata· 
na deai.rıe Turkiye'de mustevlilerin 
lıMci,molacajıvehirgunOsınaruıka
binıuHH düprıanların tayine kadar va • 
najı ... _) 

2 - (lsbndenın l<!hrmin düşman· 
..,.. ıeslimi haklcındakı cmırleri alındı. 
İtillfiyunwı vuku bulan murac.aatla • 
.r.- tarafımııdan sert '-C bant cevap 
~imiş olduğu hıtkkındaki zehabı 
deY!eflerinin sebebi tevellııdü anlaşı .. 
IMnamışıır. Muhtelıf sebep ve hahanc
lerle duşmanlAnn 1 kl'fldcrıın'u İşgal 
i<in vukubulan munıe11aılarına orada· 
Jı:i kımuındanımızıft verdı ı cevabın 

peolc nazffclne olduğu kendi !erine i.idia 
olunabilir. frtı.ıf devlL'ılerınin deh~· 
H buldujunu:ı 'Wll1 cevaplamıın e<ha· 
bını bllıka yttlerde aramak llzımdır. 
Tedricen hutun memlekcumizi ıstıll· 
,.. kadar varacak olan ho) le deh~tli 
ft'QPiann telcerriirürıe ,urhe olma · 
clsltodan anrttıkim ~bahın derin dü
f8nalerle nazan nnıhakClllC)-e alın • 
mnı lüzumunun anını vazife saya • 
nm.) 

3 - (nıı,mıınların ıelclifinc bu • 
llÜlle kadar oldugu ıar1da muamclere 
devam edildıii talcdırde. buııun Pa • 
yas • KiJit Jıattına kadıır olan arııziri 
ltriyen aiıtmanın yarın Toro,'a kadar 
olıuı K"lik)'ıl mıl\I ka•ını, daha <onra 
Konva • f mıir huıının lu7.tımıı iş~ali 
telctifirıin vekdıı?t-rinı velyedı.-ceği, 
binnetice ordumuzun kf'n<lilerı tara · 
hoc:lan <e"k ve id rt~i ve hıma Heveti 
VükelAyı O•manh nin taraflarından 
Unumu intihııbı gibı tekı\lifin kal'$ı· 
arıda kllmw ıpuu h' d delildir .. ) 

4 (Sonuna k dar harhc devam 
emıelc halinde hü hutiın münhezim 
olundu tna nauran düşma lartn i• · 
cihsal eylıyebılcrekleri neuccri, onla· 
ra lcendı muav nct"m le hah eımek ta· 
rihte O maıılılık ve hılh 'la hukumeti 
hazıra için pdc ka ı a) f:ılar vucııda 
lft!Mr Vatanın ik ıi le rndı enak 
olmaktan muı Yellıt .., 1mım1 bulun· 
dujuoa ıuphc ed lmemt-k l"zını ı:elen 

mutaleattmın mun k sa m hı)'f'tınde 
cellkki ine ıemay11I hu)urulmamuını 
husatan rıaı ederım. l 

lşte: Yıldırım O d ılım (,rur Ku
nuındanr olarak Halep cephesinden 
yaptıfı hu ı;ıhi müracaat ve fer)atla· 
ruı hic bir u)-a.nıklık )araıam:t<lığını 
&ören Mmrafı Kemal f sıanbul'a dö
a6yor. Hukumct. Mrclı• ve Hukum· 
dara kadar deN )'llnl)'Or, çareler gos
een,or Sıfuızlık içinde kalınca: bir 
müddet fstanbul'd~ halk ara~ında do
ı..ao. tvra<fa burad hiı uk başı ilci 
lttlllz elinin arasında oıtıran. kendi 
e.inde.. dMt evlerinde inandı~ ar4ta· 
claıJariyle knnuşmalar yapan hir avlre 
libi a&iinUVOf" 

Halbukı. ılerliyrn miitarelce tacbi· 
... onun vıcdıınırıdl\lci a ahı her ırün 

.... llalla,onlu. o. bil hm. 

• Cevdet Kerim İncedayı, 
'dün sabah Halkevindeki tö
rende özlü ve güzel bir ko
nuşma yaparak Atatürk'ü, 
Atatürk'ün hayatını, bu h a
vatm bircok kimselerce bi-" ~ 

linmiyen tarafların" ..,nlattı. 
D,inleyicilerin hey..-canla 
takibettikleri bu nP'i~ ko
nuşmayı aynen h ~ sütun-

larda okuyacaksınız 

Cevdet K etim 1 ncedayı 
ve korkuoç manzara kartısında Fa.•, 
Tunus, Cczair seferlerinden diinen 
Barbarosla konuşuyordu. Hint Turk 
saltanatının ~ hükümdarı Şah Ci • 
han'dan ses ılıyordu, Ahun Ordu ku· 
mandanlan onu selamlıyordu, Macar 
ovalarını aşıp fransa içlerinde döğü. 
,en AtiUi kendini haurlatıyurdu. 

O tarih, bu lkıbec onu uyandırı • 
yor kendi kendine karar alıyor, ted • 
birler buluyor. Bir sabah onu, düşün
ce ve kararlanını vacan bajt-ına daya· 
nıp wbik için Samsun'• çıkmıf di)'e 
duyu)"OTUZ. 

V ar~: o gÜnlerin feUkec.i
ne bir chıhı naurlarımız.ı çe • 
virelim. Böyle bK ~ Sam· 

sun'dan Hırvza • Amasya • Sivas yo • 
lu)·la karanlıktan, feliketleri yara 
yara ve arabasında kendi kendine 
(Dai batını dumtın almıf, J'ÜmÜf dere 
durmaz akar, ıtüneı ufuktan timdi do
ğar) diye yol alan Muufa Kemal"i 
görüyoruz. 

Diğer yandan vatanın her tarafın
da istilacı deylederin eertip ve pn>ı-· 
gandalariyle, saltaına.r ve halifeliiin 
nüfuz ve yardımlariyle yer yer mühim 
sayılacak kar,ı kaynqma.lar ve hare • 
ketler vüaJc hulmalda beraber gün 
ge(tl1cçe ilk pflcıttlıitn 'eesirinden ıty• 
nlan miUct yavq J8V&t Atatürk'üo 
mukaddes bir sır olarak bulduğu da· 
marlarındaki asil kanın vari!M oklu· 
ğunu anlamı,. bqlımıt bulunu)ordu. 
Atatürk'ün Anadolu'ya çakar çıkmaz 
yukscltıiği kurtancı ve imndıncı ses 
bu kanın çocuklannda şiddt-di bi1' re
aksiron )'llptı . 

o andan hm.ten Mwcma 1tema1 
güvenerek, da)-anaralc çahtabileceği 
bilin ft millet, peıinde yüriiyecek ba
~ı hulmutnı. 

Böylece nice zorluklar renildi, 
Türkiye Büyük Miller Meclisi dnri 
kunıldu, İç !~yanlar söndürüldü, her 
biri hirihirindrn parlak ve hiTihlrinl 
ıakiheden zaferlerle Türldüğe müre • 
veccm dünya düşmanl ığı mailühedil· 
di. Bu ıaftt hm, bili satvet ve IC°"' • 
ketle l.ozan sulh ma~~ına oruntu. 
Türki)e artık i\ti1dilffıi ku.afllllıt tam 
va~ıflı hir <k-vle< olmuşıu. 

Atatürk he,eriyet tarihini di1dcat • 
le tetlci\ etmt,, !IOO M11' cılıan rarihifti 
ve Türkiye•yıe müteveccih siyul cere
yanlan iyi rakibetm!,, Tiirk varamnm 
dün)'& roğrafra~ındaki "'1mımiyet ve 
nezaketini i)'i g5reft Gstün bir imla • 
dı. Aynı zamanda medrnl milfıerlerin 
ileriliii ve ihtüolüfiyle bizim maddi 
ve mant'Yf ynkomllu~zu ka!'fllq • 
tırdığı nman bti1chelin t.hliCcel«le 
dolu olduiuaa derindea bilm bir 
Şef'ti. 

Her defa ıöri11mütt6r ld atMn, 
en büyüle aıtkerf .,.. liyul zaferlerlın 
hükmüınü etkidp o cemiyeti o aler • 
den eweıtd ,.,.e ~ Onmı leitt 
onda sağlam, ileri tııir devlet lrUnne 
a'1cı en büvütc bir ideal idi Bu ideal 
elbet hüvütc im lnlullplı rahaldnık 
edebilirdi. ftte Tür4c inlcıllhl b&yle 
hir a$1c ve idealin ınevludü olmııttur 

Ooıımanlı ultanetı ramir kabul et· 

mez bir berhaneye dönmü,rü.. Hiki • 
mhet millrtindir düsnınmu koydu, 
saltanatı )'Okeui. 

HilHet hu miner için dyad ve iç. 
timat f\idc ve kı)'lnetten tamamen düs· 
mü~ hilakiı uırlııra olduğu Jıihl hu 
milleti uğn:ına yaptığı fooalclrlıklarla 
vmratıın. medeni her haml~ini le~ 
ufıl"C'Vi bir lnÜellW$e olmakttın başka 
bir kıvmHI kalmanHŞtt. O müesseM>· 
nin Türkiye ile alikuım kesti ve is· 
rivenlt-rin lstifadnf l(in ~rhe!ıt bt 
nrku. Binaenaleyh rer~1cr., ve vie'dan 
hürriyetini tam okralc mi• t'dip ce
mivet için )'ltııml ve çalışma ile atıı
rete hazırlıı'81K'lın (irl?isinl (iMi. 

Ooun etı colc f'hemmh•et •erdı;:ı 
bir cihet de devlf'tin ota'1i'lc yani her 
sahada Jcf'Nfi kenıfitıe yeter bir halt 
ıtelmni idi. Bürün ha ...tan kurdu 
ve ı.le • hale tnlcta. 

Rll"riz ki Mı millM 1cM. IPtr. .. 

H alt~'iir ı-ur1c rıri1Jednln flHI Mr 
İnim .-,.o ............. ip. ... 

yİ tanzim ve tanin etmek lhımdı. Aile 
hukukunu tesis eui. 

Bıiıün bu inicıl.ip hizmetlerıni "6-
rebilmek, ileri ve medeni milletlere 
\etİşebilmek, hu azgın bcşeri)et için
de vatanı koruyabilmek için sayımız 
çok azdır. C..-r.ıi)eı hizmetl~ri için ka· 
dm erkek farkını kaldırdı. iki el bir 
baş için fclıvpsınca oo sekiz milyonu, 
inkılap ve vaıan için, esasını r.o)du. 
Sınıfsız, imıı)azsız, birimiı hepimiz, 
hepimiz va,.ın ıçin ren,;ıınJc milleti 
tnJ>lııJı. 'Ro> !ı.-c.e > l.'r) üzüıı<le K .. m.ı • 
lizm vücut hııldu. 

Ataıürk hirçok defalar milleııen 
beııa yol var demişti. Bununla millt I· 
ıeki sırrı çok iyi seıJiğini ve mille· 
r.in onda, kcndhini buldujıınu anlar. 
mık İsterdi. Bu inanç, mı kavnA$ıtla bir 
narı beyza haline geldiğindendir ki. 
o, bu milleıe ne iıivatlar )ıkunmıdı. 

A rkada)lar; Kcmaliunin en hiı· 
)"Uk •:ısıflanndan biri liıiklık
ı.ir. Bir kandan o!aıı bir din 

kullatıan medeni mi •~derde bılc dm 
tel:ıkkileri. me-mep farkları, ayrı kili· 
,eler bağlılıklar. ı ;ız.undl-n çok kere 
tlaj;ınıklıklar u · ruz.. Vı~an ve te
fekkür h:;rri)·cri ... ~erine kurulmuş bir· 
leşririci, ka;~ ~ıırın bir terbire sis • 
ıemi)·le si<ıemleşıniş olan reni Turki 
)e'nfo ~ ,..ıryt. kuvveti bozulmaz vah· 
det 'C recn:ıü ~indedir. Bu yeni rekev· 
vuııun m.1yı•ı lli<izimdir. J 

Kemalizmin gıt)e~i va.tan ve rnil · 
leti, mcdcni)'-'tin hüıün icaplari)le 
mürekimil, kudretli ve ~eryü:ı:ünlın i· 
)eri devlet ailelerine eş tJiı hale ge · 
ıirmt...:ıctir, enjiin şeref his•i ku~etli 
ahlak ve seciye, üs.ıüıı manevi)'at, son· 
.uz fazill·t ve fedakarlık e•H tuuuğu 
bir j?ll)'t•dir. 

Bi7im inkılabım11.1n prenırirlcri ne 
bir takliı ve ne de, toplama hi.r şey 
olmamıttır. O: he1cr ruhunu İ)'İ tah· 
lilin, bir milletin iti~meden yeniş bir 
aile 1-!ibi her hiri, hepsi 'atan için ve 
her millet için örnek olac:ık l!!>.ısfar. 
dan meydana geririlmiş bir rcalitc.-dir. 

Bütün bu ağır ve kesif inkılin 
hamlesine milletin t.Vıammulü ve uya. 
bilmesi için ilc.•ri bir ideale sahip ol • 
ması şarttır. Onun en hü)uk kuvve•: 
ni bir millet tarihinin derinliğinde'lci 
varlıktan alabilir. Keza nesilleri bu 
amaca kolay ve çahuk yeıi~tircbilmck
le bu tl'kimül ve temadi viirut bula • 
bilir. işte tarih harf ve dil harekcı'e· 
rini hu ı1eberten Türk inkıt:ıbının hün 
yerine mak"lnıişıir. 

B:tün fHDrü vatan ve mittet !CVer 
lıiii-ı ,ıı:İt7.el örnckli."rİ}'le dolu geçen. 
batıl İtikatlardan nuarİ)edlik ve U· 

sul taaı;•uhundan nefret r.Jeıı Atatlııi: 
hiç bir 1.aman sekter ve dogmatill C«' 
olmamıştır. Hürün işlerinde gaye ııs\rı 

hakim olmıı$, tecriibe, mütem:ıd? bir 
araşurıcıldc, mün:ık.ıµ, sorup din· 
lemdctetı faydalanma, bu yoldan dai· 
ms daba iyiyi bulmı)tl muvaffak Ol· 
mak devlet ve miller işlerindeki çıı 
lışmalannda ".._~ t\.ıttuğu bir ınniyeti 
idi. Onun İçin ka-rarını ııınna ~aldıtma· 
,_ "°le karara vanldıktan !Mlnra onu 
taah4tkuk ettirmek için en kolay \-e 
ke~rimıe usuller hulmak için ii•rlin hiı 
deha•ı vardı. 

Atatürk hir ıhtilll teli olduğu ;~ 
günlerden IOnUna kadar büyü1t kü . 
çiilc hiç hir işi kendi 1orlamasivle )'11!'
marnışur. Kafasında oldurduiiu, .. 
tan ve millet menfaatine uyırun t..ıl • 
duğu her $Cfi komis}onlar, kongreler. 
Büyijk Millet Meclisi rollariyle mil 
lere maledtt ve mitu iradeye ilttiran 
ettikten 50!\ra o işi tekrar kendi~ine 
vazife dire döndürürdü. Kemalizmin 
dijer hütün reiimlc.-rdcn farlcı, uBın

tı vücuda getirmeden içıimaJ bünve· 
re imibalcından dolayıdır. Gc:ıne onun 
içindir ki inkıUhın çok raze r.ışında 
öldüjü halde en ufak bir vidadıı en 
ufak bit' gevşeme ve hoııulma olma . 
mıştır Ye olamanıııur. 

Tül'lc inkılabının üstün vuıflann· 
dan biri_ de hodbin ve müıecavir ol· 
mayışıdır. Büyük küçük her miUeıin 
batckını mukııd<le11 tanıyışıdır nu hak 
içinde miller ve cfeo.•Jt-dm in~anlık 
! !eminin bir cüzü sayıp umumi bir 
anlayıı ve an~ iciıı<le hayat sürme
lerine ve bunun elinden geldil?i ka • 
dar h*limi olmak işrcmesindedir. 

Kemalizm onun İçin dünya millet· 
lerMia unilune ve imtisalioe .liyakar 
ka"?aru111Ştır. Ve Aıarürk onun ıçir. 
yalnız Türlclüjiia büJÜiÜ ckğil dürı
yanıa ea büyük insanı sayııhıııfhr. Ci
hanın ölümüne hep beraber ~la)'ltı 
bundan olmuştur. 

İnsanlık bir süo ,. yorı.ıhıp veya 

uyanıp her milletin halcl•n daI:esinde 
yaşama idrAkinf' 00rıec8 olurq lt.ıım 
olan usul ve preMiplt-ri Atatürk'ün ru
hundan ve Kemalizm rejimden arayıp, 
bulup alabilecduir. 

V 
atandqlar; Aratüı4c'ce Cumhu • 
riyet ve inkılap aşkı milli hı· 
relcet .inkişaf ecüçe peyder • 

pey vasıl olduiu bir netice değildir. 
İnönü muharebeleri sıralarında Keçiö
ren )'Olu üzerindeki 91nta şimdi hava 
rasat merkn:i olao eski zinac metc · 
tcbi hiaa_~ında çalıştığı bir gtte fne
bolu'dan bir telgraf aldı. Bu telgrafta 
(Son Osmanlı Hükümdan V.tıdettirı· 
in damııdt Önler Faruk iki yaveriyle 
bura)'I gtoldi, vapurdadır, çrkıruılc, An
kan'yı gelmek ve kalmak istiyor) de
niyordu. 

Atatürk uzuo bir mütahaıadaıı 
sonra yanındaki arkada,Jara f(;yle ııör· 
ledi: (Henüz zayıfız bu ıehzadenin 
Antdohı'da bulumıtundan faydalan • 
ma yollan olabilir. Fakat hiz hu işi 
ergeç milletçe sav.\111'. millf'tçe hiti • 
receğiz. Sonunda sultanlığa hatc iddia 
etmek imkanını vermemeli)iz. Tevaifi 
mülük ve Yıldınm Bcyazıt'can sonraki 
karıza$alıkları haıırlamalı)'IZ. Biz mil· 
il hikimi)-eri te9İs edeceiiz.) dt!Cli. Ve 
fU emri Yerdirdi. (Vapura ıüdiniz ne· 
zaJcer.le muamele ediniz. Var1111 ve mil· 
lec mmfaarinin 1cendi,inin IManhul'a 
dönmtcin~ olmıihınn anlatın) bu 
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rnı~:!!Elil~!l 
Milli birliğin 
yeni bir 11 <o.)ı,-

[) l-t 1-
tezahürü aaha 

Dün sabah saat dokuzu beş g~e yur· 
dun dört kö~esın.dc bütün mlllet, 
Atatürk'ün Jmanevl huzurunda 
saygı, SEWogl ve minnet h16lerlyle 
beş daki-ka sessiz kaldı. Diın O'· 
nun m6.nC\·i huzuru bütün 'l'Urkl· 
ye':ıd sarmı.s ve bUtün hıııvııyı knıı· 
lamı,.lı. O'nuıı önundc say;gt ile 
pull~mış ka.lmışlık. 

Bu susu ta, O'na olan içtcn .scıvı; mızı 
tazeliyor, derin bağımızı kuvvet· 
lcnd rlyor, sonsuz minnet m z1 
tekrarlıyorduk. Bu susuş ve bu 
anış yıınında en yaıygaralı ve en 
gürültülü tezahürler bile ne kııdar 
manasız kalırdı. 

Dünkü bu s<'SSi:ı: t~~.w.hür, O'nun mA· 
ncvl varlı ·ı ctraıfında dunkü hal· 
k • ,.~ O'nun diivnsı uı,ı;runda dun 
J.ıı , ' ,,, r oluş O'na t;a lılı •ın bir 
gorur:u:;iı olduğu kadar ınılll bir
liği tam, som bir mllletln de bir 
kcı o daha te-.tahUr ediş! i<l1. 

Diln bil tün Türkiye de, ondan bahse· 
d llrkcn, Onun müoıı.dele hayatı, 
zaferi, inkılapları anlatılırk~n ko· 
paıı alkııılar, damlıyan yaşlar, çar· 
p.ın kalb r, he)ecanlanan ruhlar 
Turk nılllet ni bir daha kayruu;· 
tınlı, bütiın ruhlan b r mlhrakta 
hır daha topladı, O'nun davasına 
sadakat yemin nl bir dıııha tekrar
lattı. 

Kiy Enstlliilerine 1 

6lretmen 
yeliıtirecek bir 

kurs a~ıhyor 
Sayılan on sekizi buLan Köy Ens· 

tıtülerlnin zirai • teknik Yeya zlra.l • 
artıstlk karakterdeki bazı esaslar dal· 
resinde okutabilecek öğretmen ye
tı tirmek üzere Hasanoğlan Köy 
Enstitüsünde, köy enst tlllerine öı't • 
retmen y<•tlşUrme kursu açılması ka
rarlaşmLŞtır. 

Bu kursa Köy Enstitüsü mezwıla· 
n alınıııcaktır. Kurslar seokız ders 

rupu için öğretmen yetiştirecektir. 
Gruplar güzel sanatlar, yapıcılık, 
maden işleri, hayvan bakımı, kümes 
hayvancılığı, köy evı işleri ve el sa· 
nallan, tarla ve baıhçe ziraatı, zirai 
işletme lktısa<lıdır. 

Grupların ilk ikisi dörder, son iki· 
si altışar aylık 6Imak üzere dörder 
kurs devreleri varoır. İkinci ile U • 
çüneü ve dördüncü ile betlncl deYre
ler ara61nda altı ar aylık aralıklar 
buluna.Caktır. Bu aralıklarda kurt 
talebeleri Köy Enstitülerinde ötret· 
meni k stajı ııöre<:eklerdlr. Kunlar • 
da ilk dört aylık devre, ııeçlme esaa 
olan ilk deneme devresi olacaktır. 
Bu d("Vr ~ ı başarı ile bıtirenler ikin· 
el devreye geçerek kursa devam ede
bllcc klerdlr. 

Dünkü sayımızda cıkan 
~ kliJenin yaılları 

cı 

11 Sonteşrin • 
• iV 

&111a bi.r Pinefİıı aro-ı.n )'eaıi 
bV pjoqia doiufu. .lrunıyao bir da· 
.ı.ı aıbsmxlan bic )'el1İ9İaiın llÜnnesİ, 
bıı-an bic çiçejin yeri1ıe bi.r ~ 
nia ~ 9'e nihayet .. bo')Uldıı -
rulup tehit diifen bir ba)"raktacuı ~ 
deki Bayrağın bir arbdaJınm eline 
gecme,. gibi, ıo sonretrinin teseUi ve 
ıifa.~- da tanlı, 11 ııonce,rine _. • 
dinnifti.r. 

Türkiye'de ilk Cumhuırreisi seÇimi 
Y...,ıklığı :ramıao rop!- rey ki.jtda· 
rınıo • bir taneti müsteSlll& • hepe.inin 
üzerinde Ebedi Şef'in adının yazık ol
dujunu söylerler. Bu rivayec -ı.tw 
ki o tek ki.tadın üzerirule Mild Şef'io 
adı yazılı idi ve bunu yazan da Ebedi 
Sef'io bizzat kendi eli w kalemi ol • 
muştur 

Buında dörc ,.ı önce bugÜn bü • 
tün milleti temsil edec Büyüle Meclis, 
rey kliıdanruın üzerine ismet lnönii 
aduu raza.rten. ldeca. yıllaıu öoce 

yazılan o - kiiıdı t.amAmlaırut w 
böylece milD birlik ııİılciriıni ebiJeın 
tek haHwuıe rajmen oc.nmt oluJOI" 
lardı. 

Diinkii Ulus• ikinci _,fwnda 
A.ta~'ün el }'U1SUll ~ iki 
lcopya focojra/a d&bt edenler, f11 .. 
brlan olrumutlardu: 

"1 - Mlqliillrriırir#ı b.ılliatü t» 
;,,,. B.$Pdil ,,.,, P..,.,. fllİİrMMI 
Mn•lın.iz; 1>tq1.,,_ ıkiil!' 

,. .. _ s. "'"'"""'""' lft'HtliİtU Jii. 
siilJ_iilr• ..;;.. • .,,, M«•iirıh uı1, a..,,. 
,,,111 I nrın P "'"""'.'• 

Biribirini ramamhyan, birihlr"nl !er 
devam ectıreıı iki Şefe malik o i 1 Cf 
mek bahtiyarlığı muh kak ki, mH Uul 
JWliğiıı bize en yerinde hic m<;arU 
ıriülcliıı.u obnu,tuır. 

Dünyanın. vefalılıjiı biınrz da '1111 

JDU1 p göründu bu deftrd i> 
bi.ribiri aıdınca iki ftf ı Şef n eter 
f-t& biır kale du'98r1 ı 11>Planma 
nuı bahtiyarlığffw enm bulunu)')MIZ 

Bu ar.da başımıza ~in 
düıncü :ptJdönümünü bcbıdtiKnıa: 
~ Sef'.in IU sözlenm ıı.txlıyahm: 

"··- Bir İfu- ,,.,; n## rl'islı 
,J,hil••lı ;,,. """'' ol..lt bn" .,,· .-ıJJbftt,, 
IMssddır. Çi#hi •illet "' ı'7asd .,,,. 
,.u/,/ni, ••-Pnt1nleriıt '*-' 
7""1 ,,_im ;ı, Uı:-ıUbil#. Y1114~ıa.. •• ıı 
Jnftnlft' _, df/alı7•tler#riıı ldktlir • 
Ur;.; fHf -~ hat.,.._,, ldS 

O, bu mıllcte ve bu yurda olunciye 
karlar ı.aptığı hizmete devıım e· 
dıJo or, dcıvam etın kled r, dC'Vanı 
ectec• klir. O, artık bu mıllet fert· 
len anısındaki cazıbeyl temin e
den. bi.ıtun bır mllleU b r biıttin 
ve tek bir vücut halınde etrafın· 
da toplıyan bir ezeli mıknatı kuv· 
vctı olmuştur. Bu ezeli mıknatıs 
mihrakı etrafındaki bu biıtlın!Uk, 
bu kııynnııııw. ı. llzyıllnr bo~ unca 
böyle devam edıp gıdecektır. Cıın· 
ka)a, bu•un de nJnı kuvvctın 
kavnağıdır, biit ün kuvvet hııtla· 
rımı:r. gene aynı mıhrakta kenet· 
lenmı tir. 

AtatUrk'ün aziz hAtıraaına ltıhaf Aaıriirlc CSJdüiU :ramaııı, bizim buın-
ettlğ\mlz dünkü sayımızda, kendi el ca kan, ~ ve alınreri ı*ıaına 

"' •İİl-ohasrnı boft- luklttrlt'r, O. 
W İf#ı MKMt bdfm .,.,f,Jı ol-t ~1111' 
lı bir l•Sflİlı '" ı,,,."'4/tır.'' 

vazısıyle dil işlerine dair verdiğı dl· 
rektfflerin kllşelerinde yazılar maal· ı - ----------------------------------------·------.-.J 
esef lyı okunamıımaktadr. ı •• •• •• • 
su ~~~':1,_cl sayfadaki klişenin yazısı 1 G UNUN SOHRETLERI 

"4 - ÇQnkQ her büyük işin ehli f __ ,... ___ _ 
ve fa li olduğu gıbi bu işin de yiık· I 

TilrkUıı, onun salısınıla buldu-·u kcn· 
dıne gC'lmegı, Y•"'ni;ı. e ve giızele ka· 
vu mayı, haysı;>etınl ve ıanıamlı· 
h •ını koruma:yı, ılcrlye ntılnuı(:ı 
'c Ş('rcDc Jo aşamayı, bu ün 1no· 
nu'niln ş Dıgı altında de• anı el· 
tırioyor. Çunkü O'nun Çt•ktigı lıürl· 
yet, isti:kl;l) ve şeref bıı;ı. ra •ı, bu· 
gün en yakın l.ş ve knıfa arkada ı 
tnünü'nün ttllndcclir. D[ı\ası lııonü· 
nün davasıdır. 

sek tımllı İsmet p~:d~:"KEMAL 1 Ortasark kuvetleri Başkomutanı 

sol~~:ans:·~~~:::tme:ı~:e::: Gene ... al Aleksan Je Ytııtmı.ık, nasıl yapmak !Azımgeldil:in· • 1 U ~ 

Alatürk'e sev'gİmiz, Atatürk'e baglı· 
lığımız. Atatürk'e minnetimiz an· 
cak bu bayrağın arkasındtın tek 
varlık halin.de yürümekle tamam 
olabilir, bunu blT aın ıblle unutmı· 
yalım ... 

de, knrşılnşa.cağınız müşkülleıin hal· 
lı ıçın gene Başvekil tsmet Paşa'ya 
mürıııcııat edf'Ceksinlz." 

3 - Benım size bu tavııtyelertml 
yapmak için tabıi tereddüt caiz de
ğildir. Siz bu hususlarda tneddüde 
dlışUrUldUkçe müra<'aat E.'rleceğinh 
zat Dnşvckil İsmet Paşa'dır." 

İkinci ııaıyfaımızdakl kllfelerden 
sağdaki: 

Sabaheddin S ÖNMEZ "l - Milşkilllerinizin hallinde da· 
lma Başvekil İsmet Paşa'ya mür;'!lıCa· 
at edeceksiniz. başka kimseye de "il. 

2 - Üzerinize aldı~nız mühim dl1 
, işinde muvaffak olmak için temasın· 

iktisadi Devlet Te11kkülleri 1:y~~u~:~~~~~m~n~=~~ 
l 11lnlz. Güzel netıe~ler vadeden l&zle-

Umumi Heyeti loplanayor ~~ıı;ı;ıemnunıyetıe dınuyeee1ts1n.ız. Fa· 

Haber aldığııruza ii:Öre İktısad! 
Devlet ı..e~eı.kullen umunu lıeyeti· ! Din 16. 11. 1942 tarihine raatlıyan 

pazartesi gi.inU saat 10 da BUyük 
Millet .Meclisi kutUph,ınesimlc top. 
ıaııacaktLI'. 

LiU teşekküllerin Unıurnl Heyeti, 

l Beşvekilin veya tevkil edecetl bir 

1 

zatın H.ei~liği altında Maliye. İktisat 
ve Ziraat Vekillerıle Adliye Bl.itce, 

Belediyeler Bankasının 
Belediyelere yaphğı 
Y•dım geniıletillyor 

Dl\nnı Mulırıseoot. ıkusal •c •· " 1 icra Vakilleri Heyeti Belediyeler 1 
at Eııcümeııleri Reis ve Reis vekil. BenkRSı ea• nizaromuneıinin liçün
lcrıyh! Mazbtlta muharrirleri ve Kn· cil maddesinde yapılması teklif edı· 

1 

tıı>I rı.nden ve her enctlmenden S«'I· len değişlkli~i kabul euniıtir. Bu j 
il•?. 5 _tıza<l~':' .ve Divanı. Muhasebat değişiklikler Belediyler Bankuı , 
Bırın~ı Reı~ı ıle Umumı Murakebe Belediyelere. şehirlerin tanzim ve 
he~ etı R~lsınden ~e 3460 sayılı ka. ve tesisi l.şlerinıle yapacakları esaslı 1 
nuna tabı teşekklıllerle sermayeleri amme hizmetleri için ve fevkalü.de 
bir mily~ Türk lirasındaıı fazlı hallerde belde halkının iase ve hava. ! 
ol~ m Ilı banka~aı:n ldare Meclisi yici zaruriye ilıtiyaçl:ırını temin et. 
Reıs ve Umum müdürlerinden terek- mek Uzcre lüzumlu maddeleri satın J 

kUp etmektedir. almak, depo ve halka satmak gibi 1 
MÜZAKERE MEVZUU; Siimer. muameleler için muhtıM: olacakları 

bank. EUbank ve Zire.at bankası ile pamyı, yapılacak itlerin ehemmlye- ' 
Topr k mahsulleri ofisinin ve Dev. tine ve Belediyelfrin ödeme kabill
let Ziraat işletmeleri kurumunun yetlerlne ıröre tkrıız edebilecek kısa 
l!Ml yılı bilaoo ve kA.r ve zarar veya uzun vadeli avans verebilecek 
hesapla~ ile Umumi Mıırakebe he· ve cari hesaplar açacak veya bıın
yetiııin bu baptaki raporlarının tet. tara tavassut ve kefalet edebilecek· 
kik ve intacıdır. • tir. 

.GÜNÜN GÖLGE5j 

Bir kötü örnek 
bin 

K nçox bir hAdiııe fakaot can •· 
lacı... .K-.c& ~ 
hökmü. ~ iliz veri· 

rrtıa: 

Ankııra otobtllllerJnde, bir ını. bt· 
nılt düzeni vanbr. At1t.adan blnlil1r, 

'önden ınwr. Bu dlklen.ıın bQyük bir 
husuaıutı de ;yok... tkl Jcap191 olan 
her ruUtil vuılYllldıa, hallcın s1rJp 

cıiktıtı her yerde, bu ve buıııa bcnz.er 
nizamlar kalaıbalıitı, yıtJiuıma)"l, .ı

klnt.ıı>'ı Öftk!)'Jci tıedbtrler cıüımalrııden· 

dlrkır. Ve~ aeUı' oiaılın dl· 
y ~ talmt halk nıbat etllln _.. 
ııtınmlllt.r. OtGb09 blletcl1ermtn bel· 
kı bıu nlıılaman ~ımuılc ~ ııa.u

hk ~t de~ 
Bu ~ mukaddimeden llOnl'& "ean 

sıltıcı., h~ ırei:b'cırum: 

00n atleden ...... !8t.uııo'aı dUra.. 
ğınd& ot.obOııı bektbOl'dum. Durak bir 
haYb .kaWMı.lıktı. ArNMılrn- ırU4: ol· 
mıyan ~ ~ otobGmılert· 

mlz, eeklel kndar bol detlldır. Hele, 
alJ'& ve ll8QIVl da unutulunca '*'191ft"· 
de ye Iıceı1de fJOriUk ~-
~ em- )'Ullk olan kll4'lllJll 

ön-Onde, ..-nt sıfatı olen bir tnernor 
ve bir lhtJ)ov lmAbn, tnenıertn bttme
ııtnt beltU)'orlanll. Şoför, ııon müete
rlwtnl de lndtnttkıten ııonnt k11111Yt -
vııztfeırl bunu m-ırettitı ieln - ka· 
pamak ı.t.del. tnlelede ve btnı.lerde 
bel«UPenln ntzammı )'t1l'OtıMlr stbC 
AJm btr varlfeııl de bu!vften ve 1ıla· 
..n.ıtııe 11&-e mfflllttlnde Mr "1l3"lı 

~ buJurıarı memur ~ th· 

....... lııldml - blıııdıın .....,.. .... 

• • • 
ıyıyı lekeler 

if'9tlmıeık l9tedi. ŞotörQn bu ·~ 
ıcıa ma.ama.ııumı ftZtfe>'t .-ı.tknal 
sa.yam~. Remnl memuırun bQ 

harekeıt.1 de tmanda )'llllluz taacd1r ve 
~ duY'll'\lllU u\YBlldınr. 

Faka.t aıtwııındftıl kenıtıııl de ırtırtP 

)'el'll(l91tlemlt olliaJ.'tlı- ltlıılıı kııık14&· 

ra.k, sı:luntı ve :wrlukla ot.obtlae ırl.r· 

mete caııean kaleılıehta, bu 1-Jll 
aıtnUı m(!lft\llf, ~ bakıyımtu. 

Ba.rıo. 1 dokunan bu oklu. Bir )'il.· 

•im taıd)ltMa memur oıanıann &t
ce bll ~ lcetd ratıaıtJan lıeln boıl
rnalan boe 9lll'Olör harebıtlerdı!lı 

detUdlr. 

Yalnlz wunu ınemnurıluklll lııQıdeıt· 
rıı4* lltndm: Vazifeli ve ~I atat· 
il ~ haııen dııima, otobOll 
4unlklanndıl ve elnelna kaııılarındıı, 
ıcencUJertne orada bir htzmet wrUmll 
oı.un <*namın. vazttelertınt ~ bir 
....... )'aptıkkuırıa lllhtt olurum. ft· 
ımnıa alıl:ıtwn lk'rıdt. n rut.ıadllım· 
cllr'. Bu atıırlıa.n nzmtılt1llll ır..ıtım 

dl, .. at tein I*' Jaı1lal --de. 
lftııllr, 

Bil nbııımlan lrumnlanl ...... 
~ ı-.llldaruıl beplmll 79-
lmldan bll!trtz. Ona, vazlteJt peınlıt ,... 
paralk boanala kın-tn balıltı :rı*· 
..... sır Jc6ttl Öl1IEI[, bin b't b ' Cnrdft 
d& kMO not oklr. 

Ben ba yazanla, ...,....... M _. 
tıYllmftm1' elllın ~ bu bin Wtntn 
aruandan awınneık lıltedlrn: o Udu' • 

Kemal Z eii Geııcosawı 

&================================~ 

Lı Trlbune de Geneve'den 

lrısallll•ak allnmııtır 
~==============================& 

!npwerin Orta..ş.k kuvvetleri 
bqkomutant Sir Hamid Aleluaoıter'in 
flbsiyeııioi izah içia JU hkrayı anla • 
0

tırlar: 
........... biıbc ,.ı ..... Ai

denhot'ta. bl~k yQksek ldmalhria 
huzurunda, bürük bir askeri manevra 
Yll'llırordu. Bu matıe\0ra>ıt. General, 
cfütman rarafı temsil eden kuvvetlerin 
komutanı olarak ittirak etmişti. Tam 
vuiyet tamamiyle kendi leh.ine inkişaf 
etmiye başladığı bir sırada döğüşün 
hakftl'li tarafından: "Atet kes!" emri 
ıeldi. 

Sir Hamid birden rarlıyarak: 
- Ne?? dire ha>-kırdı, bazı efen

diolerin karnı actbığı için ben zafe • 
rimden mi olacağım? 

Ve emri hiç dtı)mamış gibi ınusav· 
-tt d\İ"""11flll wnamiyle imha edene 
kldar manevraya d~m etti. 

işte hu rıkra Sir Harold'un hürün 
karakterini mtı-dana kor. M"leğine 
olan a,kı, muharebedeki atılganlığı, 
ir,timal ve monden kaidcltte olan al • 
<iınn:nlıiı hundan ~ iyi anlaşılır_ 
:Ru nıd lıtı hu.an onun ale)tıine ol· 
mu tur Hart> dıtite!U otorite-im onun 
ıı}'5al olmamasından emirleri <ki 
~ibi telakki f'tm ı~~ tilc0 )'C«çİ 
olmakla beraber utcsdc kabtli)'ctinı de 
tak& f'tmelct 

Sir HMOld 11191 !lenCSİnde f rlanda
da doitmuştur. Sdtsen sen~ fn
ıtiltcre ordusunda mi .. tine r~diıf edil· 
memis bir hızla ıneslejiinde ilerlemi,. 
tir. 191 ( ~inde, yi-rmi uç yaşında 
ilc:en rüzhaşı nıd>e<ıi)"lc Fransad• dö
ğii~ıüt w Loos'ta Miloi<ar,· CroM"u 
lca7Mlfl1 .. tr. ha - ııonrıı da !WM1MJZ 
Cft&reri yüriinden kurmay seçilmit 'ft 
bndi,;ne bir bataryanacı kumımJ.nlı· 
lt '"'<li edHmiftir. Somme muharebe
lerin\le Di&tİnMflished ~rwice Order 
iloe 1 eırion d1ıonneur nişanım almtt
w. 1917 ek 26 J"IŞtnda iken binbatt 
olmut(ur. 1918 ele mütarseden ~ 
yeni doğan J,eıconya hükümetfoin U· 

mamiyle r~ülüne kadar orada kal· 
mak vıızifeııiyloe Ri1t11'ya ıtönd«ilmit· 
dr. o -ohıfo. hunclıılci dahili 00• 
rum çok nuilc:ti. lettonvalılan heman· 
ıri muhtemel hi-r bolşeov~ raarnmındllfl 
korwrıetc i(itı, harpte memleketi inal 
eden ıtlmMı lcuvwtlerinin bir Lf'ttOn'Va 
M<lusu ~kil edilene k.dar burada 
kahhuı mı.itattke prtlıırından biTİ idi. 
Fıı4c.t alman gamizont1non b .. ına T et• 
ronyıdt bir ııutı.y !l'f'ritilemerdl. Çünkü 
ili devlet aramxla ne ~ of~a bİ1' hu· 
sumet vardı .. Almmva majHür '9117'.İ • 
,.erte olduiu İıçİlı lcunWKfıuı1t1 bir al
m81'1 9lbYff\11 Terİ1me1İ de mevzuu ba· 
his oltımadı. Onun i(in batarya ko • 
mı.ıtlınlt~ının hior inR'ifize veril~ ka· 
rarla,rtnldı. Ve hu ;,ıe ~ Aldt~ 
rııvzif etlildi. TC'lltflıif~ hırkın ki o n· 
mllft. !90~·1"tlerfe clciğü,mdc kin bir 
alman hh·liJi-nin hılttntı ıeetirilen adam 
btııeün. almanlara kanı .e 50VY'Ctierin 
rmMtemci olarak d(;"1i,en muanam 
bir ordunun hattnda "1.ıhınmaktadır., 

fnciltere'~ döndükten 90Mll hin. 
batı Aldcnnder orcluya 9POf'\J Mlkmak· 
la (C-.4c mf'tllUI olf11U1t\11'. Vürut fm-e. 
kederinin hir IK1cerin yet~~~~ 
efıemmi)'eti ord11i'hı kanaati~ idi. 

"" AMtMlder her Hman mdıeindelci 
Nbayların en ııenci olmuştur. 34 ya • 
tında albay ve 45 fl'tndıı, 19~ da da 
tujtlly konManl olmuttur. 1939 da 
hart.in illnıtıda, birlnd t6merıin ba • 
ftadı FraMll ~ine ,ronderilmi• 
ve birkııç ham -.ra 1ceadkine birin· 
ri 1cnlonflım1n knmuttnhlı ftl'iJ..,;4 • 
•• Ba ..,. ... Daaılleı-.ıe gekili • 

ee hMUm olarak 111 idare eunesinill 
büyük ıesırı vardır. Fakat .t:ı.ııı1 

kurtarmı$ olmak kifı de ıldL Duo • 

kerquc hldise inden bu>iik de ler w 
malt liz.ımdı_ Bundan 90nt'll 1 liz ~ 
dueu dai.ıruı müdafaada kalmaktan var 

peıneH ve ıaanuza Jtqm~ hafla • 
malı idi. 

"Battl School" i5mtnde 
ınan okuUarı kurdu. Burada a,lt 
)'Wcrek dereler ~cçmcsinı, en.ıı llec 
masıru, swıgü hücumları 
talim ediyordu. 

Aleksander, Dunkerque'te edindi 
ii tecrübeden sonra p.y.ıde ku• 
ile hava kuvvetlerinin a ~ hare-
ket ermeleri ıçin de çalı ı ı 9 1 wtl" a 
baharının bu)'Ülc mancvrala ın<la bıı 

iki kuvvetin itbırlıgıru esıı.s olarak ııuıı 
mufNI'. lt 

Rangoon'u ılma~da japoo orcıu..ııtP"Tl 

maluıme nakline yanyacak büyiik Mt 
Jimmı ele 8C(irmaş oldu lbKtan b.f' 
ka ingil{zleri scvmiyen binnanyalılııt zu 
da japonlara çnlc )ıırdım ediyordu .. H 

aöremiyen, ve yttliJer tarafından )"İZ" 

Ustü btraJulan Sir Aleksander'in k...
klıa-

in. D~Yolları muh 
reis· muavinligi 
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'"!!Jlasız ı ıı> <>k J<..dZd,,ıan ~·nuı ıı
nüıı mal nele \C cenubunda ıı.ı kllıt mc'likll· 
lcŞ nı ele ll•'~· ml~lı ('dlı. 

Akden .ı; <;>t>vn>s ndc Ull\ITllZ emsalsiz 
e< bir U t e ileri ml.$llr 

do- Sacı ve F'cdhnba pazar sabahı ısı:al 
C'tl lml.$t r Butün hül'llm kıtalnn t>ll 

u- n •ktı la & dd tll hır kant, dentz '\C ha· 
lan Va rnüd:ı raasına nılmım çık11rılmıı;tır. 
<:>i· Hava mlıd raası &imal Afrlka'nın dllıP-r 
ı:il. her han21 bb" Yerinffen daha tnıyük ol· 
uın mu tur 
yıl G<>mll(>rl hava11an bomhalamal< teGeb· 

ma- btislert olmuştur. 
re'! Asl<er1 h ıreketıı>r umumlyP.t ıtllbar1Y· 

fo muhtemel görülenden daha ırura.Ue 
• ni tlc lem<:>ktedtr 
il • Cezayir' n &11rntıe ıu:allnin )"Akında 
·ı t bütün ıı!mal AtrOca·da muhasamntın dur. 
..,e ası nete~ nl vennesı muhtemel ı::ö· 

r-ıı hııc>ktcrtlr. 

Rununıa beraber oran cevreslnı1e 
biı etli mukavemet devam etmekted r. 
rn- r};!rterın hattı harekeUnc rlııtr henüz 
:ı • hlQblr 1'aret :voktur. 

ME<ml ket ~ \ertJH.! ııoıcuıan amer1· 
kan h"Uvveııerı. ook mtktarda tranız 

SU- kıtaıaırn n hulu:ndutnı cevrelere varınca 
• lilddeUI bir mukavemetle ktlr&ılaş-
• nı~ınnıır. 

slii Cka • 1 nna har1.>ketl('l1nln muvıtfO'ıl<ıyetı 
llmuını k rarııtı.b tarnrınıtan bes!P.nen en 

"""bli)'ilk lımltk'I'! tl<! ııeçn11ştır. Her cı· 
•'~kntmMa amE'!'lkaıı kuvvetleri kuman· 
. tıanıan transız askeri edle!'IYlc temasa 
". ek bili tuı;a.Unnnı arn~tırıYorlar. 

°"' Vıchy tebliği 
"'" Y!chy, 10 a.n.. - J:oTan..... .H&berler 
t t-ôazırııı:ı:ının t.oblıQ:l 

Dokrucıan do~ya. 6ımaı .Atrikad1tn 
llınnn haı-erle.rc al>rc. saat 4 ta vaı:l.Yt!t 
IOYle idi: 

Fas•ta kıta.ıarımız, Fcdhala, Sa.ti ve 
Port-LJ;ııutey-dc karaya cı.ıtan dUıman 
llMurıanrıı t.utmaktadır. Satl'de ve Port· 
Lauıeyoc1ıe dtişrnan artık ucrıeıncmektc 

1 r. l<n.QbLımka cıvarınnruıa. kıtalan· 
ınız sıtıııca ustun zır111ı ıcuvveUcrtn ı;id· 
~eııı hJlumlarma utraınakla 1.>craber, 
~r n cıoı:ı:usundn dalmU mukavl."lllOt et• 
f ;~,kt{.'<llr 

Kazabl ınka ş!dcletll surette bıınl'bardı· 
ıruın <!dllmcktedır. Fa.kat sahıl h:lta.rYa· 
tunız ve .Jeruı B.'U't zı.rtlhı;ı 11<lrlutıı ıtU· 
t.tc eeva.p v.:nncktedU-. Bunlar, amcrl· 

lan lcuvveuerını. şehre birkaç kilomet.."'C 
<fede cıunturmuŞtur. 

l.>Un1'J haberlcrtn aksine olarak, Mo· 
tad()r ve A~adtr'dc hiçbir kara.ya asker 
• Lka.rmı. hnrelrnU oı.ma.mıştır. 

oran: memleket iclnden ııeıcn mütre· 
ıelN1ımtz. eehrin etrafındaki cembcrl 

rl aıınaıc ıctn Orun uzer1ne :ırurumcktedlr· 

bôli:elertnoo 
halinde. 

!len.. 1 NoQ'Ucs kıtal:ı.nıun hareket 
ııı.rzı mUkemmeldlr. 48 saatte Mehedla 

• as;.basını 3 kere aerı almışlardır. Hu· 
.ı.lun tizt•rine d!lsınan Mchdla'ya her ttır-

U ihraç hareke ne son vermek mcebu· 
or· ~~tinde knl.mtıitır. 

vaz· Cezd.Ytrde Cezam l<'hrtndcn kaikan 
• llr anwrlk..<n kolu, Bunısa'da lstlk..<me· 
irıdo Ucrlı:.'mektcdlr. Fakat dahildeki kuv 
etıerım bu kola en SlddeUI mukavc
lletk! karaı koyınıya hıızırlamnaktaı1ır. 

at' Am~lkalılann hemen e<hlr eıvıırla· 
ııı llJ(ta huJunduA"u Oran'da karaı hU<'Um· 

•rtmız Cok eLıldctlidlT. 20 duşmnn uçatı 
odı lllşUl:'f1tmüştür. 
k Cok tehllkell lartlar altında Fransa· 
rç- 111.n vaztteııı başma ı;:lden umum\ vali 

~ tıa tel, derhal Ccza;1r e:>'llletJndeld ı.ıe
bll ı. frıuı8ız hükumeti ııdına elin~ almıt· 

tut ır. Ch11tt'l, 11\vll mu:kaveınet!ln bel ıre
\lftldlr. 

k1t' Oran'a girdiler 
Vkhy, 10 a.n. - utı ııJıın&ının bildir· 

ltlnC' ııore, bu sabah ııaa.t ıı de 45 A· 

ı.r.'ı. '"'Mkan tankı, Oran'a ıtlrmJıtır. 
<1 Fasta muhtelif yerlere 

asker cıkarılıyor 
I! Londrıı, 10 a a - Vlc-hy istihbarat 

ı;a ·I n ının t>u sabah durumu hu!Asa e· 
işiıı"r ITUlhl.vf'tte verrtı~I hfr habetde Port· 
tcc•O'ııutey•ın Amerlık ın kıta lan tarafınd11n 

Vl"ll"' traJ <"d idi{:! hlldlrllmM<tcdtr. Cezayir
" "ki nıUcıaraa bilhassa Oran ve Mıllippe
dıl it' elvnrında ~tttl'l<çe ıtüt\C$Jnektedlr. 
-hf Fas•ta Mo~aoor. Aırndlr, F«lhaln ve 

Hl mevırtler1ne asker cıkıınlması dc
a.m <"diyor. 

Mt Müttefikler Marakeş 
~ yollarını tuttular 
lı a'I' 7.Urldı, ıu u ıt - ::;ımaı Arrıka'ı1an 
Hıt'lch:> Ye ~ckn hal>E-rlertn uıcclnmes n· 
uıı ın anı.tııldı>:ına &:öre, amer kan kıta· 

yıiz· n Mar ık<>& tn l40 k11ometre haUsınıfo 
u"" Ul > 1 eli nde tıulundurmakla cok ray
id:ı lı b r kopruıı.ı~ını sıkı ııurette ellt".rin· 

, tutmaktadırlar . .Marakeş ln ıııo kilo· 
tflS t<tre k d tr l><ıtısında A~ııctır ve Moıta· 
iw ll"'da da amer!kalılar 1ıuıun<1u(:und11n 

k.ı:l-Utı,..rikıer M11nık{'Ş'te l>lrlt..'$1'n ti<: yolu 
üçeltuyorlıtr demektir. 

tmi· General Nogues'in 
liğe karargahı 

l.oOn<tm, 10 a .a - Fas ta<1yoımnun 
en.l l<lıl"dl>: ne ~Ort• ıteonlt bir asken böl· 
ellC"rı n kGlllut.1 ını ele alan &-cncral 
r<hl")lıUNı umu Tit kararı:Ahını memlekc.tln 

Sit.h 1 l~!t·rlndf' kunnuşı ur 

;:tF<.aıablanka teslım olmadı 
ı; Şır11aı Atrlk ı ılıtkı nıılltdlk kuvvetler 

ılı• urn k ırarg.ıhının tebl A:I. 10 a.a -
<>rnı Patt •n ateş kcıı lme&lnl tekllö 

~en b uıt natomu vermok üzere be-
<;ı I!: o 
't > ki• K zablanka'da k raya cık· 

' 
1 

•a dıı V: <'h> YI t~ll eden komuta 
ırı< '1l t 1 a omu rectııetttırtnd('ofl' muhnsamat 

1 ırı crar 1Jaelamıstır. 

ezayir'da hava tehlikesi 
' zııyır, ıo a ıı - Bu sabah &aat 6 da 

:\ 
11 

t ·hı kesi lıarctt vertlmt& ve ka"'ı 
~a tnplan ateş açmıı;tır. Tehlike 
l't'tl 7 23 ıtc sona merml5Ur 

V Bir Amertlt:an ka)'naA:ın<lan bUdlrUdl· 
;ı " R'öre sahil kan;ı koyma topl11.n dün 
r iı'J8m <lolnız alman bomba ucatı dUtür· 
Ft &IC'M"f" 

1 l>Un lffll'I' ı\nglo-!'\ıık~rm kuvvetlermln 
ıl el!"8ı: ~ devam etmı.,ulo. 

u ~ u s -~-

~1ELGRA'F -TELEFON -RADYO HABERLERi 
.• . .,,_,_.. ,·, 

iNGi LİZ 
BAS Ki Si 
Mihver'e göre . 

Alman - ltalyan 
kuvvetleri İngi liz 

tazyikini durdurdu 
• ( BR§I 1 inci sayfarla ) 

komutanlığına ı:elen haberlere .ı:ore, 

düşman sahil yolu ile batıya f;'irkn de · 
miryolu bo>'ltnca hücumların.ı devıı.m 
ooiyor.İngiliz.leJ" şiddetli hir topçu ha .. 
zırlığınJan sunra kuıle halinde zırhlı 
kıtalar ,.e pi)ade ku""ecleri ileri sür • 
mek suretiyle hucuma geçmektedir. nü
run bu hücumlar du1mana ağır karıplar 
\•erdirilerek puskiinulmii~ıür. 

llu suretle, mİlı\Cr zırhlı ordusu l<S
killcrinin !\tarsa • Matrulı h1>1s~inde 
düşmanla temdsıııı kcsnıek mümkun nl· 
muştur. Bu harekcıftri sava, uı;ııkları • 
mız devamlı hücumları ile desteldenıiş· 
!erdir. Uçaklarımız bir çok İngiliz r.ın
kını tahrihetnıişkr 'e sahil )'Olunda duş
man munakal.lıını sekteye usı-atmışlar • 
<lır. 

Setir kıtalanmız daha cenupca şid .. 
dedi muha.rebele.r vermişlerdir. Tansa . 
var hat:'ryalarımız hirkaç amerikan ta.n· 
kını tahrihetmi~lrrdir. 

Bl'rlin, IO a.a. - Dc)'nelmilcl ha • 
herler bıirosu batı Mısır'daki durum 
hakkında ~u taf.silau veriyor: 

Tama.mirle talırihcdılmiş olan F.li
lemerrı nll'vzi lcrinin ıerkindcnbcri al • 
m.uı • ital)-;an zırhlı ordusunun kulli kıs· 
mı ile tema remin cLnıck için İngiliz sc
kiıinci or<hı il ıaraf ından rapılaıı ıcşcb
büslPr şinıdi}c ka<l~r akim kalnıışıır. 
Son ı.;iinlcnlc }ağaıı şidd<-tli }-ağmurl.ır 
da İngiliz kuncılcrinin hareketlerine lıi'ı· 
rük bir engel olnı~ıur. Bu hal iıı,giliz 
ağır zırhlı ordu,unun ve arabal,ınnın 
sahil yoluna muvazi arazide ilerlemesi . 
ne imkan 'trmcmekıooir. Keşif uçakla· 
rımız, "\..ebe!" ttdlderindcki ,·adi lc-rin 
yağan $i<ldetli '-ağnnırlar riizünden su . 
!arla k:tf)lı geçilme:ı hir halde hulundu
ğunu 'C bu ) ıJ,.den muhıclif nokt,ıl;ırd.ı 
ins;ili;ı; kolları ar.ısrıı<la muv,1,ala )"olla· 
rının tıkanmış olduğunu nıu~ahede et • 
mişleıxlir. Sıuk.ı \'C a\CI bomba uçakla· 
nmız, arab.ı ıorlulııklarına karşı }'llJ> • 

tıklan cesurane huc:umlanla İngiliz av 
uçaklarının şiddetli müdafaasına rağ • 
men dii~maııa ağır ka) ıpl:ır wrdirnıi, . 
!erdir. Yalnız hir ha\·a filomuz. makine
li tııfckle muı«.>htıez ~ekiz zırhlı ar.ı.hayı 
ı;.ahrihc nıu•·,ıffak olmuştur. Sav~ ucak
larım ı .ı ,\.far.sa • Maınıh'un doğusunda 
alçakıan )öll>tığı bir hücum esnasında, 
akar }akıt nakk'<ieıı ve çöl yoluntla ça· 
murlara saplanıp kalnıı, olan bir araba 
kafile ini imha etnıişlerdir. llcnzin dolu 
birçok arabalar ral..ılmı~tır. Hunların in
filakı ile diğer birçok arabalar da hara· 
bolmu' vC)ıı ha•ara uğramı,ıır. Alman 
,.e ital> an av ııçakl.trı kara kuvvetlerini 
hima>c i,ioi sayıca ı;ok Ü•tiin inE;ilit R\'· 

uÇa'klarına karşı 1-ıii>ii'k bir mmaHakı· 
yetle haşarmr~lar<lır. Mihırcr a\'cıl.lrı 4 
ili 9 sonteştine kadar beşi yalnız <lün 
olmak Üzere 23 ingiliı ve amerihan uça
ğı duıurmii,ler ve kendi leri )alnız bir 
kayıp vermişlerdir. 

l ngiliz tazyiki tutuldu 
Roma, JO a.a. - İtal)·.ı.n orduları 

umumi karargıi.hının t~bliği: Mı~ır'da, 
halen }'eni mlıdafa.t hatlarını tanzim eı· 
mektc olan ital).ın • alman birlikleri 
Üzerine yapılan duşman ıaırikı, şiddetli 
çarpışmalard;uı sonra ıutulmuHur. lfava 
muharebelerinde alman av uçakları, beş 
ingiliz uçağı dü~ünnüşlerdir. 

Barı Ak<lıeniz'de, mihve.r hava kuv • 
vetlerinin inı-ifü • amerikan denir kuv· 
vederine karşı hücumlan muvaffakt)'Cl· 
le devam eınıi ,tir. 

Dün gece dü)man utakları, Cagliari 
civarlanna infilak ve yanr.ın bomb.ıları 
a.tmışıır. Bazı hasar vardır. Bir kişi öl· 
müs, bir kişi }'iilr,1lanmı,tır. 

Almaıı tebliği 
Ber!in, 10 a.a. - Alman orduları 

umumi karargıihının tebliği: Simal Af · 
rika'ıfa alınan italran kıcaları, geniş sa· 
hillerde gece ve ı::ündüz hücumlarda bu
lunmak sureri>le aradaki mesafeyi açmı· 
ya devam edi)orlıır. 

Savaş uçakla.rı teşkilleri n deni1.al • 
uları, fransız şimal Afrika.sı önünde ha
rekat yapan amerikan ingil1z harp ı::emi
leri}'le naldi>·e ı-emilcrine karşı yeni mıı· 
"affakı>etler ka.r_anmı ılardır. 

Savaş uçaklarımız bir kruvuörde 
)"angı n çıkannışlar ve di~er hir krııva • 
ıörü de hombalarl ıı hasara uğrııtmışlar· 
dır. Buntlan haşka aralarında 19.000 ro· 
nil.itoluk hir vaf)ur ve 10.000 truıillto
luk bir gemi bulanan 8 büyük ticaret 
genıİ•ine de ağır isabetler olmuştur. De
niz:ı!ııl.ır asker taşımakıa kullanılan 14 
bin tonil:ııoluk bir gemi batırmışlar ,.e 
gene a~kcr taşımakta kullanılan IR.000 
mnil."ıtolıık bir ~cnıi) i ha~ara uğratmış
lardır. Bu ~on j(cmiye il.:i mrpil isahet 
etmi~ıir. Bundan başka dcnizalıılarımız 
hir horvet himaye,inde hulunan bir ka· 
fileye karşı yapılan hir ge('e hücumun
da iki du~:ın harp gemisi torpillemiş· 
tir. Bunlaman biri infilak etmirtir. T>i • 
ierlerinin baııf) batmadığı kaİın du 
man tahakuı yün.melen ı;örülmemişıir 

Yeni D animarka kabinesi 
Stoktıoım, lO a.a. - Yeal Da.ntmarkıı 

kablnt:!Slnı l.cşkll edenlerin ıı.steel neşre
dllmlstlr. 

Yenl kabine dört b\Q1ik partinin mü· 
messlllertnden mürck1cep blr temeıidlz 

kahlnesıdlr Bu partller So6Y&l • D«nok· 
rat. :rtraatcı. muhafaukAr ve liberal 
partllenilr . .Saı;yonal • &Q!lyılllst hatf'ke

tıne mensup htcblr Aza kabin~ dahli 
Mtllıdlr. 

M. l'l<'anhılm ha~e1dl 'Ve HariclG'e 
Nazın OianlJc kalırna«tadr. 

Çörçil 
11111111111111 1111111 

Harbe kar i~in 

değil ıeref i~in 

girdik diyor 

Alsas - Loren t ekrar 

Fransa'ya verilecek 
Londra, ın a.a. - Başvekil M. 

Oör<:fl, Belı>dlyc Reism n yıllık zı. 
yafetinde 007. almak fo:cre otomobll
lı> M.ınslonhausP'fl hareket f'\tif:i 7.a· 
nınn hararetle alkışlnnmıştır. M. 
Çıırçtl muvasalntında ela çok al· 
kı lanmıştır. 

Bfl vekıl nutkunc!a &unları söyle. 
mi tır: 

Mubıırebelerlmızdf' dC'Vrelo- blr-
blnne çok zıt manzaralar gô.<;term\ş, 
fakat netır.e şımdlye kadar mE'mnun 
<'dıc1 olmu tur. Son muhart'bf'de he
men hl'mC'n sonuna kadar vnzife çe
l n olnıu tur. llommd ordu~u bil. 
YiJk ölçürle bozguna uğratılmıştır. 
Muharebe liU tı.ık hed fle verllmlştır: 
dllşınan orıiularını kE'nılısi için fl•lt\· 
ketin en büyuk ve en ık•vnsız olara· 
f:ı Yerde tn:hrlbelmek. HinUı kıtalnr
la muharip Fransızlar, Yunanlılar 
Ç koslovnklo.r ve ha kalnrı, biltUn 
unsurlar bunda rol oynıımı~lardır. A· 
merikıılılnr bavcıda kuvvetli ve kıy· 
nırtli hır hızını t giirmlişlcnlir. Fa· 
knt muharebe hemen tamıımiylP hir 
tarafta Britırnyn kunıntlaıı olnıı as
kı•rlerle doıııınyon askerleri, öbür tn· 
ı nfta da o imanlar :ır ı ında yııpılnıı~· 
tır. Muharebe tok şiddetli. çok kan
lı olmu tur. Almanlar uçak, tank ve 
top, bü lii n sllfthlarda klas bakımın· 
dan aşngı kaldılar. llu son d1.>i;ildlr. 
llnttlı. onun baıılnnı;ıe1 da d1.>ğıldlr. 
Io'akat belki lı~lan ·ıcın sonudur. "Sü· 
rckli alkışlar'' Bundan böyle na.zilcr 
hn kalııTina kar ı ekseriya nıerha
tnC'lsiz~ kullnııılıklan bu hnva üstün 
lüı.:ilnf' k a ·.ıı knyııı:ık zorunda kain· 
enklardır. İngl'lz tank ve uı;aklnnnın 
dnrbcsı altında kaçn.n alman taşıtla· 
rlyle dolu sahtı boyu hakk rıdnki ra· 
POrları okurken, mUclnfaasız göçmen· 
!erle dolu Frnnsa ve Flnndr l'Ollann· 
daki lnsaf,,ız tahribatı ha!Jrlamak· 
lan kendimi alamıyorum. Şimdi ele 
olup hitl'nin kahir ada1C'tin bir tecel· 
llsi olduğunu dü&ünmekten kendimi 
ulnm<ım. 

Şimdi kazıı nılnn zafer, Mısır'ın 
ınildafnası bakımından kıı.tt ve son 
olmak gibi iyi bir manzara arzet
ın<'klC'fl.ır. Fnknt bnslı b~ınn önemli 
olnn Mısır meydan muhareba;inin 
Am<'rika tntafındıın Akdeniz'in uzak 
hatı.sında b~lruıan unutulmaz t<'scb· 
h!lsc başlangıç teşkil otmcsi de mu· 
kndderdıl-. Bu tE'Şt<bbUste ordumuz. 
hava kuvvcll1.>rlmlz ve her ı;eylıı us· 
tilnrle olarnk dn donanmnınız, Ş('rl'f· 
il ve önemli bir rol oynamaktadır 
Bu kuvvetli t<>ı::ebbUsün lımllf Birle 
ı;lk Amerika Helsıdir ve ben onun 
fıınl ve hamrclll bir yaveri oldum. 
RoosC"Vclt, Biri tk Aml'rika ile Bu· 
~Ok Brltan)·a'nın İspanyol ve Porte· 
kiz hnk ve mC'ııfnatlcrl rıe knti suret· 
te rlıryet edt-eeklerlnl bildirdi ve Brl
tnnyn hUkümcU de bunu resmen fP· 
ylrleylecli. Bu memleketlere karşı t(•k 
siyasetimiz, onlnnn mUslakll, hür ve 
harış 1.çlnde miircHch oimalandtr. 
lııgiltere VP Birl<>Şık Amerika Libcr
ya Yarımndasuıın lklısacli hayatını 
gcnişlelm1.>k, renı;;lnktmek için ellc
rlnd1.>n gE'l1.>n1 ynpacnklnrdır. Bilhassa 
tsrııuı~ ollnnn barışa ve imara ihtl· 
> açlan vardır ve buna layıktırlar. 
Dü iln<:c-lt'rimiz alman clznıcsi altın· 
da lnllyen Fransa'ya çevriliyor. Fran· 
sn'nın knlkınncnğını iııumım üzerine 
temine hazırını. De Cnulle ve Giraud 
gibi adamlar mr>vcut oldukça, Fran
sn'nın gl'lecı>f;I hakkın<lnki inanını 
katidir. 131:.ı:lın bir t<'k arzumuz var
fltr: Frnns:ı'yı, etrafında blrlcşreck 
imparatorluğu ve k<'ndlslne geri veri· 
ltwek Alsas ve Loreni ile hür ve kuv
\'ctll görmek. Bu harbe kiır ~m de
ni, yalnız şcrcfımlzl korumak ve 
haklıyı nıGdafan etmek suretiyle va· 
zlfomizi yapmak icln girdi\'. Bununla 
0ernber şurasını açıkça söylemckll -
ırıme müsaadnıılı.ı rJc,ı l'dcrlm: vıı:r.1-
yetımiıi rnuhahuı nbll tindeyi7.. Baş
vcki111ğe Brıtnnya İmparntorlugu· 
ııun tııs!lyesl için gclmcdım. Tarihi 
Brilanya kırallığının l'trafında top -
lıınmış olan geniş milletler camiııaı
mn bir li.zrısı olmakla müftehirim. 
Bu mılfotler olmasa idi haklı dllvn 
pckfılfl kaybedilcblllrdl, Akıntıya ka
rılmış dünyada gerçek bir selamet 
kayası gibi duruyoruz. Mazeretler 
giistermf"ğe ilıtiya<'ınıı:ı: yoktur. Ba • 
sardığımız tş J('himlze şahadet etmek· 
tedir. İki Afrika teşC"bbUsü uzun milli· 
det gerçeklı>ştirmefe calıştığımız ye
gftne stratejik ve siyasi telakkiden 
mülhem olmuştur. Şimdi bu hususta 
haklı bir giiven göfıtereblllrl7~ Ru O· 
!ay, ingili:ı:r.ı> konıı~n milletler ara
sında yeni bir hağ olacak ve bütUıı 
ı!Unyaya yeni bir Umlt verecektir. 

Yeni kuvvetler 

CEBELÜTTARIK'ta 
Kafileler büyük deniz 

kuvvetleri himayesindedir 

Lalinca, 10 a.a. - Ofi ajansı bildi • 
riyor: Nebon ~trhh,ı ile bir kruvazör, 
muteaddit torpido muhribi ~ 1$ker yük
lü iki nırkliye gemisi Ccbelüttarık lima • 
mna gİnniştir. Furiou~ uça:k ı;l'ITlisi ile 
altı İngiliz torpido muhrı'bi de y:irmi iki 
tİ<'aret gemisinden mürekkep bir kafileyi 
himaye ederek bu şabah Ccbelüıtank li
manına gelmiştir. Bu kafile ~ında don 
büyük ~i ile iki petrol gemisi de 
vardır. Kafileyi korumakta olan 14 amc
rilaıı bomba uçağı Cebelüttarık'ta yere 
inmiştir. Kafile Atlarırik'ten gelmi~tir. 
Rundan başka İngiliz tİ()in~ olmakla he
raher amerikan hayraiı taşıyan 30 uçak 
sut 11,30 da Akdeniz istikametinde, ıo 
uçak da Atlantik itti'1cıımerinde UÇl1\Uf • 

ı.rdU". Hava faü,ıeci buaüa dıinköndaı 

Mare~al Petain 

Baskomutan 
3 

Giraud'de Amerikalılarla 

Cezair'de beraber ~ahşıy,or 
Vichy, 10 a.a. - Fransız Devlet 

Reisliği umumi katipliği, bugün öğ
leden sonra aşağıdaki tebliği neşret· 
m' Ur: 

Devlet Reisi Frıınsa Mareşali Pe· 
t.aın, bugün saat 12.30 da aşa.Eıdaki 
kararı almıştır: 

Bu ünden itibaren kara, deniz ve 
havn kuvvetlerinin başkumandan lı
l!ını üzerime alıyorum. SJmdılık ve· 
rılecek bir tt'k emnm vardır: herkes, 
d slpllne ve sükün ve ;nizam dahilin· 
de vıızlfesını yapmalıdır. 

* Vichy, 10 a.a. - Mareşal Petaln, 
Amtrııı Darlan Vf! Şimal Afrıka'daki 
s:wn"rıı~lere aşal!;ıdahi mesajı gönder
miştir: 

MfıtecavizP karşı müdafaa emri 
vermiştim. Bu emri ipka e<!iyorum. 

işgal altında bulunmıyan 
Fransa da işgal mi 

edilecek? 
Lonrlra, ın a.a. - Rı:mter ajansı

nın diplomatlk yazarı diyor ki: 
.MOttefıkler tarnfından Şimal Af· 

rlka'd,ı Alınan tedbırlerdcn sonra iş
cal altında hulunmıyan Fransa'da 
muhtemel bazı hAdlselerln cereyanı 
hakkında birçok tahminler yürütül
mekltdlr. 

İlk tahmin olarak almanlann fran 
sız mılletml b:ıskı a:ltındn tutmak için 
La\•nl'i kull:ı.nacağı, La:val'in rle al· 
mnnların mü7.aharetindcn faydalana
rak ıktidar mmrkilnde kalmak !stlye
ceği sanılmııktaodır. Bu suretle Al -
m:ınyıı da bir gün Vıchy Jo'ranwsmın 
1 ·ali cabederse kullanacağı 15 tü -
meni tasarruf etmektedir. 

!kinci tahmin ise şudur: şayet al· 
maıılar bütiln Fransa'yı lşga1 etmi· 
ye ~arar V<'rirlerscı ki hunu onc.a.k 
Fransa'nın cenup sahillerine knl'$ı 

mütteflkler tehdidinin cidıll olduğu 
knna.'ltine vardıkları takdirde yapar
lar, rus ce11hes nrlı•n ve işgal altınrla 
bulunnn rllğı>r yerler<lPn Frnnsn'yı 
l.şgal için gereken hu muazzam kuv
vetleri ancak pek gUçlükle çekebfllr
ler. 

Fransa ''düşman arazisi,, 
sayılıyor 

Vaşington, 10 .a.a. - M. Morgent· 
hnu hiitiin Fransa'nın "dU&mım ara
zisı" nrkln-<!ilrliğinl ve Frnnsa'nın iş· 
gal altında hulunmıyan arazisi hak
kındn ria lşı;:al altında bulunan ara· 
7.lye alt tahditlerin tatbık edllecegini 
bilılırmlştlr. 

Son kararı Ruzvelt ve 
ÇörçiJ verdiler 

Vaşington, 10 a.a. - Har.biye ve 
bahriye nazırlıklan tarıı.fınrlan ne$
redill:'n mlişferek hlr tebllılde hildi· 
rildığine göre, Şimal Afrika'da !kine.! 
cephe ıır.ılması karanm M. Roosevelt 
ve M. Churchill bizzat vermişlerdir. 

Ruzvel t'in bir demeci 
Vaş!ngton, 10 a.a. - Birlfl$ik A

merika Dcıvletleri Reisi M. Roosevelt 
buguıı geç vakit aşağıdaki demeçte 
bulunmuştur: 

Ameıika'nın VJ.chy htlknm~tt nn
dindeki mümessıli, hükümet reisi M. 
Laval'm Amerika hUkOmet.lyle Vichy 
ara ındakı siyasi münasebetlerin ka· 
tednmls olduğunu kcndısine tebliğ 
cttJ •ini hllı'ltrmlşUr. 

KC'ndislnın kullanması IIlUer tara
fından emrodilml.ş olan bir lisanla 
konu ı uğlınu bilmekle beraber, M. 
Lavnl'i.n bu h:ırc.lrntlni teessüfle kar
şılıyorum. Vakıa Amerika hükilme
tl, Vlchy hlikümeti tarafınd~!1 ihdas 
<"dllC'.n ıbu "münasebet kesme karş:ı
sında. hiç bir şey yaıpacak vaziyette 
de*11rlır. Mamnfıh 6ttrasını kaydede· 
yim ki ne Hıtler'ln, ne d(! onun kuk· 
lalanndan birinin hiç bir• harckPti 
Am,,rıka VI:' Fransa milletleri ara· 
sındnki mUnaschetleri kesebflecek 
bir kuvvette olamaz. Biz fransızlarla 
olnn rnünncc;dbetleıimizi kC!Smoolk ve 
bunu hiç btT vakit yşpmıyacağız. A· 
meMka Blrl<'şik Devletleri, şimdiye 
Jmrlnr olıiuğu gibi hundan sonra da., 
biltiln fıklrleti, bUtün sempatileri ve 
blltlin ya.rdımlarjyle ve 45 milyonluk 
frnnsız halkım esaretten ve malik ol
duklan bütün h!lrtyet m!less('S('leriy· 
le Fransa'nın hürlyeUnl ziyadan mu· 
hafa7.aya çalışmakta devam edecek· 
!erdir. 

General Giraud Cezair'de 
Şimal Afrika'daki mlltteflk kuv

vetler umumi kerargAht tarafmd&n 
nesrerlılen hususi teblil: 

General Giraud Ceza'\"l.r'f! gelmiş
tir. General Eisenhower kendlslne 
mU7.a'lıaret etmE'Yi kabul etmlştlr. A
mt'rlka hiikümeU generıı:l Gıraud'ya 
yardım etmeyi ve kendisine s!IAh ve 
mnl7.eme verm~l taahhUt eotmlstlr. 

General r.!raud fransız hareketini 
irial'f' ı>tmek ve birleşmiş milletlerin 
yanıbıışında harbetmek tlzere Şimal 
Afrika Fransız oroıısunu te$k1lAtlan· 
dırmak maksıı:diyle Fransa'dan ee.. 
zayJT'e gelmiştir • 

Belediye Encümenince 

cezalandırılan salldlar 

100.000 
ESİR 

Afrika işinin 
tasfiyesi içiıı 

londra'ya göre 

Mısır' da bundan 

ba~ka Mihver 
askeri kalmadı 

( Ba4ı l lncl sayfada ) 

tehliği: Oün Sidi • Barrani •·e Sollum 
holı:e-lerinde, kuvvt>tlerimi1, d11şman art· 
çı lariyle muharelwye ıııtu~mıışlan:lı r. 

Muharebe meydanının temizlenmt•i de
vam etmekcaiir. f,irler gelmekte <ie-vam 
ediyor. Fsirlerin ek<;eri,i alman muııe • 
fikleri tarafından terkolun.ın iıal)ıuılar· 
dır. Birçok du$IJ111n harp maberne i top
lanmışrır. 

A-9 sonıeşrin ~i, hudut bölgesi 
üzerinde hava kuvvetlerimiz homha ve 
ajhr makineli tiifek h\icı.ımlarına devam 
eımişlerdir DiiJ.111an hafif karşıkoyma 
hnreketlcrinıle bulunmuştur. A•• ıları • 
mız. en az hir Me~,er('hmitt · ı<t9 dıı • 
şiirmÜ$ıür. 

Aynı gece orta büyüklükte homba 
uçaklarım11, Sarclunya'daki hava mey • 
danlarına hücnmlar yapmışlardır. 

Yuhrdaki harekirtan iJd uçağımız 

geri dönmemİ$Cİr, 

8 inci ordu Marsa
Matruh'un batısında 

Kahire, 10 a.a. - Sekizinci ordu nez· 
dinôel<i Royı:er muhabiri bildiriyor: Se· 

~imal Fransız Afrika' smda 

S İMAi. Fransız Afrikuındaki 
amerikan hartkeıi üç Pin için· 
de tamami>le münefikler Jehi· 

ne inkişaf <tmişıir. Jşin bu süraıine 
bakılacak cılur,a, çok kısa bir zaman· 
da büıün Simal ı:ran&ız Afrika.sının 
amerikan ve ingili:derin elinde olaca· 
iına şüphe yoktur. A~eri durumu 
~ylece hulasa eddıiliriz: Cezair şeh· 
rinden sonra Oran limanı da işp.J 
edilmiştir. Amerikalılar, Tunus hu • 
duduna 120 kilomeıre mesaf~ bu • 
lunan Philippcvi.lle'e durmad= ıı•ker 
çıkarmaktadırlar. Bıl}•lece Cer.air'in 
en önemli limanlarından biri cılan 
Constanıin arkadan "1rılmış olacaktır. 

Fas'ta C.ısablankıt'da biraz muka
V<"mf't vardır. Fakat Fas kıyılarında 
Aga • Mogador, Fedh.-ıla. Safi ~ehir· 
!eri aıııerikalıların elindedir. Ca•ah • 
lanka'da :ımerilcalıtara karşı koyan 
General No,ırueı;'in karar;:ihını çok 
daha İçerilere taşıdıjhna hakıbrnk 
olıır<a, burada da durumun tehlikeli 
,.e ruuik olduğu rahmin edilebilir. Ni· 
hayer şehir iki tnrafındnn yapılan bir 

'k1'kaç hareketinin içindedir. 
Bütun bu saydıiımız Fas ve C..ezw 

şehir i~imlerinden çıkan mana şudur: 
Siınal Fran~ız Afrika.ında Atlantik 
kıyılarındaki Agııdir'den, Akdenn kı· 
yısındaki Philif)peville'e kadar olan sa
ha-İ,pan~·••I fas'ı hariç cılmak füere
amuikalılımn dine Jıeçıniştir. Bu me· 
•afe ıı~;ığı yukarı 2000 kilomerredir. 
Yani Anl."R.ra'dan 'Rerlin'e kacb.r kUf 
vçu~u mesafore miha,idir. 

kizinci oniıı şimdi .Ma™' • Maıruh'un 1 Am" 1 Darlan esı·r' hatısında buluıunaktadır. Havalar dü • ıra • 
zeldiği için avcılarımııla bombacı a" ~ -
U(aklarınıız pazarte~i .l'iiaii yeni mey • o ilNÜN en dikka.ıe- ~)-an olan 
danlarından havalanarak T.ih}'a'daki ileri h:ıbe-ri, Amiral Darla.ıı'ın esir 
uç.ak meydanlanna hücum etmi1lerdir. dlı~m~ olmaMdır. Buenos • 

Kahire, 10 a.a. - Resmen hildiril • Aire~ ra<.l)ı>su, Amiral'in ~ir edildi-
diğine .ı;ore, miirıefik kuV\'etler Sidi • ğini bildirmiş, fakat Londra resmen 
B.U"rani ile Sollum ara\ında diışmanla Amiral Darlan'ın Cezair'de amerikan 
muharchC')e tutuşıııu~lardır. ızeneralinin misafiri olduğunu habeJ" 

Kahire, 10 a a. - .Müttefik aktr ve vermiştir. Acaba, Amiral bir mütatt-
orta bomba ııçakl~rı .!\foır • J ihra hu • ke imzalamak için mi amerikan ha~ 
dut geçitlerine hiicum etmi~lerdir. komutanına misafir olnıuşrur; ynksa 

Bilha\sa Halfaya ı.:.cçidiyle Sollum hakıkaten ~r midir? İkinci şıkkın da-
yolu ıahrihedilmişıir. ha doğru olduğunu ıahmin edebiliriz . 

Uçmağa fırsat bulamıyan 
uçaklar 

Kahire, 10 a.a. - Batı çölündeki 
hava kuvvetleri kumandanı hava Visa • 
mareşali C.onyogham dün dl"fl'liştir ki: 

Eski d~marı ha'ıt meydanlan uzerin
de uçarlı.en ha\1l akmLtnnın tesirlrri ıtf>. 
rülebilir. 20 den çok daha Fa:r.la M~~er· 
5C'fımitt ve sair düşman uçağı bu mey• 
danlarda bulunmaktadır. 

Hava bomhard1manlar1mmn şiddeti 
neticesinde düşman hava kuV'Veılerinin 
uğradıf1 hozs;un şundan anlaşılabilir ki 
lrullanılahilffek hirçok uçaklar dü~man 
r icari hu kadar ııcele olmasa idi hava • 
laıvnak fırsatını bulacıılm. 

TUNUS 
topraklarına 

girildi 
( Raşı 1 laci sayfada ) 

mihver kuvvetlerini karşı.lamak Uze. 
re Tunus'dll.n gc-çmek Umldinile ol. 
duklarına rlair M. Ruzvelt taratın. 
dan Tunus beyine gönderilen mesaj 
cumartesi günü Sidi .Monef paşaya 
tevdi eılilmi§tlr. 

Bu mesajıia bilhassa. deniliyor 
ki: 

Şimal Afrikaya göndercllğim çok 
büyilk ve yılmaz amerikan orıluları 
memleketinLZin müdafaasında sı.zın 
v~ Fransanın kuvvetleriyle işbirliği 
yapacaklardır. Onların yegine he· 
defi mllşterek düşmanlarımızın ya. 
kında yok erlilmesirlır. Amerikan or
duları ve milttefikleri Tunus'dan 
geçmek imti'yazına mazhar olacak. 
larını Umld ederler. Bu suretle ııimal 
A frikadan fenalık kuvvetlerini yok 
etmek olan vazifelerini başaracak. 
hlrdır. 

Bizerte' ye doğru 
Lımdra. 10 a.a. - Buenoıı • Atres 

md;y0$UnUn bUd mı IIrlrı<- ıtöre, bu A.bah 
Amft"Jkan lkıtalan Tunus'a atrmW-er ve 
elrnd~ ika.dar yalnız hafit bir mulcave
ml"tle karsııasımışlardır. Buenoe • Airefl 
nıdırosunu n uıı. ve et.t:!ll1ne ııör<!, A mm· 
kan kııta111n Btzerte ve Tunus eetılrler1 
istikametinde tterlemcktedlrler. 

Londra, ıo a.a. - Ttmes ııa:ııeteıltnln 
askıer1 yazan Şimal Atıika. olaylannı 

hatıla mC'VZ\W. ederek db'oır kt: 

Bıritaııya kara lruvvetle!linln taat~I 
haıldruıda mtııttetlk'ler tanı. fmda.n e1m<11· 
ye 'kadar h!QMr haıl)(>r nCl'l'Eldl?memlştlr. 

Vidıy Tunut5 hududuna d<>it'M.ı Phlltı:>ı>e-

Çünkü in~ilizlcr Mısır"da esir edilen 
alıTian generali Ritter von Thoına'nın 
Montgomcıy tarafınd&n misafir edil· 
dii:ini ve hatti kendi$ini yemeie alı· 
ko)duiunu haber vermişlerdir. Her 
halde Oarlan'ı da esir de olq, ame
rikan başkomutanı İ)i ağırlamı,a hel\
ziyor. D.ırları'ın e~ir edilmesinin mÜ· 
him m1nalar1 vardır: çünkü o nun Ce-
2air ~ehri t .. hlikeye düter dü~z ora· 
dan bir tayyatt> ile uzakla,.na.\ı çok 
mümkündu. Bundan dolayıdır ki, 
ameriKalılıı:r gelir gdmez burada Çök 
geniş ölçüde de Gaulle'cü han-ketler 
~ıt olduğuna dair oWı haberle
ri yerinde ıelilkki edebiliriz. Her hal· 
de amerikalılar Framız. Afriktiı kı • 
yılanna askerleriyle gelmeden evvel 
teşkilathıriyle ve iç çalışmalariyle yer· 
leşmişlerdir. Amiral Darlan'ın esir 
düşme~i, dil:tt taraftllll fraNu: donan
masının dunımu \İlerine tesir yapa • 
bi lir. Garir>tir ki. şimdi}oe kadar fran· 
sız donanmasının geniş ölçüde berhan· 
gi hir hareketinden de hllısedilmiş değil 
dir. ,\lareşal P~tain'in kara.. deniz ve 
112, .. kuV\eıleri başkomuranlıiını Ü7e

rine almış olma~ı. Amiral Darlan'ın 
!!'!>İt' düştiığiinü teyidtder mahiyette • 
dir, .Mareşal bu va1ifoyi alır almaı tf'k· 
rar Sima! Afrıka'daki framaz kuvvet· 
!erine mukavemet etmek emrini ~
~miştir. Fıı'kat bu e\nada da ameri
kan aM.:erleıi ayrıca Tıınll5 wp.ra:klan· 
na li!İrmişleıdir. 

Tunus 

A MFRIKAN ku~tlmnin Tu • 
nu\tan g~melerinın hüyiik bir 
önemi ola<'llktır. Tunus beyinin 

hu kıtaların kendi topraklannda.n ı;e<;· 
mesine kartı koymıyacağı haber 
verilmektedir. O zaman Fran • 
sa'nın Akdeniz'dc Tulon kadar 
mühim lıir lillJanı olan Bızerı.ede İtal
ya'ya kariı yapılar.ak harekı-ıler i{in 
çok mükemmel hir us olacaktır. Ame
rikalıların :>imal l'ransu Afrika~ını ele 
geçi.rmeleri Afrika harbini çok kıu bir 

1 
zamanda bitireceğe henzemekırdir. 
Böylece amerikan kuvvetleri Ümit Bur· 
nundan dolaşıp K171Jdenbi aşarak Mı
sır yolurla infrili1lere }-ardım edecek 
}'erde daha )akın mesafeden bu yar • 
dımı }"a['makla kalmıyacaidar aynı za· 
manda muhim bir ıiıhıye üqünJüiü el· 
de etmiş olaC'aklardır. Şimdi v;uiyeı 
şöy~ir: amerikan ku'VVetleri Trah • 
lusr::ırb'ı, insiliz kuvveden de Bin • 
gaı:i'yi hedef almışlardır. Ga)·e, Rom
mcl ordulannı "e itairanları iki tam
pon arasına almak, ve sıkmaktır. 
Trablus ve Binızıu.J duşecek oluna, 
anık Şimal Afnka'pa mihverin elinde 
hiç hir liman kalmı'yacU: ve sonra he-
le Tunu~ yoluyla fıalra'nın anavııtan 
toprakları hÜ>'Ük hir t«.>hdiı altına gi· 
reccktir. 

yekülJ\l 200 bin olduğu tahmin edil
mektedir Rıı fr.ınsızlar ııa"l olur da 
daha az kın"\ ete icar t mukavemet ı,:.Ö<>· 

rerememişlerdir? Şü()h~iz, burada 
Gayda'nın yazılarını mihverin tam 
emelleri gibi telakki edcıı fnın•ızlar 
yok değildir. Bund:uı dola)"ldır ki, bir· 
kaç yer mü<ıe~na olmak üzere büıün 
Si mal Afrika'da mukavP.met J aval ıa
raftarlarımn istedikleri gibi olmamı$· 
tır. Yok~ amerikan kuvvetleri 140 
hin ldşiden çok f:u:la mıdır? Gerçi 
Runelt Tunus beyine gonderd~i bit' 
mesajda buray.1 hüyük ordular s!!'Vke
dildiğini bildirmiştir. Fakat bu ordu
ların hep.ıi kendileri~ gosterilt"fl yer
lere ı;ı'kmış mıdır? J-lalhuki, <~hclüt· 
tarık'a hüyük ciroİ7 kuwetlerlnin hi • 
mayesinde astcer yüklü ilci ~emi ~le 22 
tkaret ı::emi•i sddiği de haber "eril • 
mekredir. Demek Atlantik yolu dur-
madan işlemektedir. Amttika'dan bu 
kııdar büyük kuvvetlerin getirilmiş o1· 
ma~ı. ve alman denizaltılınnın hunı.. 
nı karşı bir iş ) .. pamamış huhınmaq 
dil..icııı" deier. O h21de. amerı1'alılat' 
hart"ı•rlerini çok ıti:rli tutmasını bil
mislerdir. Ayrıca İtalyan filosundan 
<fa haher }-nf.:tur. Ru fllo, helki de 
FraMı• Sima! Afrika~• önünde haıi>t"t· 
mdctense, italyan kıyılannı korumayı 
temlı etmişıir. 

M ısu'dan Libya'ya 

Ş i:-mt bir de barı çölünd~ >1111f 
Mmr'd:an Jlhya'ra ızeçen Yl"r • 
ferdeki harhe bakalım: inıziliz 

rmliğine göre uvaş Sidi Barrani ile 
Sollum ara'ında olmaktadtr. Alman 
tenliği, kuvvetler arasındaki mesafeyi 
a(mllk için (2rpışmalar yarıldığını b:ı. 
dirmekttdir. ltal}-an tebliği, yeni mev-
7ilere Çt-kildiklerinden haho;c1mekredir. 

Ayrıca bir Kahire telgrafı, Mı•ır 

topraklarında 100 hin alman ve İtal • 
van e~irinden haşka mihver aJ<eri 
kalmadığını bildirmiştir. Çörçil dün 
söylrdiği hir rıunrkta Mısır hududun
dıı mihverin d\lrumu için "hu}-l'ık öl
çüde bir bozgun" ;fa.de.ini kull:mmıs
tır. O, vaziyetten memm>ndut'. Çörçil'e 
JCÖre. ka1anılan 1afer, Mı,ır'ın rm"da
fu~ hakımındıın kati ve ~ndur. 

'RütUn hu haherlere hakılanık olıır-
'll, mih~rin elinde karşı ko}ıl<"llk mii· 
him lolV\•ctler kıtlmııdığı anlasılmakta· 
dır. Kaldı ki, İtalyanlar şimdi}-e ka • 
dar hemf'll hemen bo, bıraktıkbn 
Tu~ hududunu dıı nıtınak 1onında· 
d1rlar. O halde Monts:omttr ord~ 
nun T ihya · Tnıbhısıza!1' omsmın lrıe
rinde daha kolaylıkla ilerlemeııi im
klnlan hıml olmuyor mu? 

Netice 

S Ö:Zl.ERh.ff7j hulisa edelim: 
mütıefiklerin Afnka'daki har&o 
ketleri, hir yrldırım urariyle 

inkişaf etmektedir. Böylelikle nıs.la • 
nn Stalinı:raı'ta durdurduklan mihvec 
ıurnımnun kışın daha mutedil ve de.hl 
~ıcak ıkliınlerde ha,göMerme~inin önü
ne geçilmekle 'kalmıyor, aynı zaman
da mütıefikler, daha geniş hare4c:et «· 
mek imkinlan elde t<.iİ)-orlar. Bu va
:ri}ette Çemherleyn'in "traıeji hal;kıa
daki hir tarifini hatırlamamak kabil 
değildir. Müteveffa demişti ki: "~lo· 
dem harpre ~traıeji icabetıiği 1.amao, 
icabeden yerde, ioıbettiği kadar kuv
'Vetle harekete ~ektir." Mıitteiik • 
!er şimdi bu hiıibirioe denk olan ha
rekeıleriyle Çemherleyrı'in bu tari.fioi 
tarhı"k ermi~rlar mı? 

Fakat şura.,ma i$aret edelim ki. 
Almanya henüz bir 'V87i)'Cl almış deo
ğildir. Yalnız alman uçakları Fransız 
Afrikası kıyılarındaki amerikan taşıC• 
!arını hombardıman C'l111işlcrdir. Teb
liğe gore mühim i~beıler va:rdır. Ce
ıair'de mütemadiyen havıı tehlikm 
İşareıl verilmclt:ttdir. Fıdm hu, iş1 ak· 
•atmıra kafi midir? Yoksa almaıılar, 
Ma~ilya'ya kadar İnecekler ve yahut 
f,r>anya'yı da harbe sokmak ve Cebe
lütcarık'1 kar>atmak imkanlarını ım 
arayaaklardır? işin hirçnk •>-dınlılc 
raraflanruı karşılık höylc ldıranlık ve 
bilinmiyen taraftan na '\"ardır. 

M ümtazi Faik FENiK 

Avrupa'da ikinci cephe 

1943 te a(llacak 
&•ton, 10 a.a. - Endisrrıi teşekkm

leorinin yıllık kongresinin açılı~ında söy.. 
l ediıti nutukta, Amerika harbiye müsıte
ıan M. Paıtersan, Avruı>a'da ikinci cep
henin 1943 te açılacağını vadeımiı .... 
demiştir ki: 

Amerikan mühimmat seli Rusyaya. 
JngilterC')-e ve Çin'e akmakta denm et -
melidir. 

vl:llıe'de karaYll allkf"I' <:tkanldıtım bn. 
PRZftrlı'ksız .W. meobuT1YeUne dalT' ıtırmı.ur. Tunuıı'a, btllıa- Rlzert.e·~ 

olan kanun hükümleMrıe ~n hareket dotru yapıla<'.ak nert hareımtln müm

cdenlerln <ıeıa'IAndınlmalannft devam e- kün oldutu lmdar tftell edl.lmeei ve bU 
dllm<1ttf!<lir Sab$8 arzett1tt mallara n.. teefhbüse letlım'k f'('len muazı:am Brttan· 
yat etiketi koYmıı.dıln anltıoılan Ha)'dar Yll kU'Yve-tler!nm faali~ ha'kkmda ya
A'kcıı. Ha,Ydar lsptr, Ahmet Can. Yen- lcmda haber almma.."'1 nıdıtemetmr. 

Hatırlardadı r ki hundan bir t>ıı • 
çuk ay evvel, bir ital>-an muharriri 
• eğer aldamnı)'ONam GR}dt - italyan
lar için lüzumlu 1tördüğü toprak ka-
7..ançlarını ve mÜ\temlekeleri sayar • 
km O•manlı İmparatorluğundan Fran· 
sa'ya miras kalan yerleri de ileri \Ür· 
müşıü. Bunlardan kaMt Tunus, Ceıair 
~ Fa~·ıan haşka bir şey değildi. Şim
di sade hunlar ufuktan silinmekle kal
mamış, a)ııı 1._amanda Trablus da im· 
paraıorlukla beraber rmlikeye ginni· 
yop başlamışrır. 

1943 yılının. aMI sava ların yaptla • 
caih o yılın. başlıca hedefi şu olacaktır: 
deni1altı ıthlike•ini yenmeC., Birman • 
ya'yı geri almak ve 'Rirmanya yohınu t.ek
rar açmak. 

_, •.........•••..................• '-

ltka Ö7.er, Ar:tt Bıı,yrı ve tıbrahlm Ka.-

lngiliz kıta/arı da çıktı nnca. Haldcı K.ayal, Al~ Altunlctl!çe, ve 
"bura<'ln ııe.zar!ı'ksl% 1111.tıs ~1r ... ı.e,,tıa-
1J1n1 lllln'll)"llTI Arıcın Kuyumt'll, İM Atpoul, Lonıtra, lO\AA. - Retmen blldtrtldl· 
Y'llsuf Atn.kan, Andon V'4! MU'hkM!n'lf.', kine aore, inır!llz kıt.alan ve 1nelll:ı: ha· 
mallanna etik.-.ti 'lro;'TTlıyBll ve ıı.ym llllç- va kuvw.Uerlne mensup birllkler, elmdl 
tan 1ık1 kere eeza ırlY<!n :7..elcerb'a Ca.poraz transız llmal Afrikasında kata)'ll cıkmıs 
8 ttrıuıan 20 liraya kadar muhtelit oea- bulunmaktadır. 
!ara carrıtınbn®r. 

daha fazla olmuş, hil'(f>l av ucalı Mpz 
liz&rln~ Akdeniz ve Athtntik ®jrula • 
rın<la d"amh suıreeee dewiye UÇUı1U yap· 
ll>lfl& 

Tunus beyi razı oldu 
I.ôndnı, 10 a.L - Alman nıd)'O"Unun 

bildirdiğine ıtöre, Tunu!! beyi ameon1can 
kıı~ lıırının Tunus'tası ~sine mu"Va· 
fılbt ....... 

Kumfler ne kadard1r ! 

Ş İMAL Afrika'ya çıkan ameri • 
kan lruvvl."llerinin 140 bin ka
dar o ldu ju eoyleıımitti. Hal • 

buk.I buradıık1 !n.wz kuvwderiaia 

~ KÜ(ÜK DIŞ HABERLER ~ 
-.. .•......•••....................• .-

Buenoa - Alrefı, ıo 11.a - Fnmın11 
maıılahat.güzarı vp şııı hü)"(l'k p.Jclst rli.in 
l\keam A rJa.nthı ııa.rıctwı Nazın taralı~ 
d..ı.n l<a.bul l.'dllmlGle.rd r. 

Roma, 10 a.a. - Kol'P(lnlııyoolar na
zırlıtının n~reıtltl b r ~imame e, 
tmor BMıJamtno GIR"l1 ltalya t Hm v& 
Uya tro milli komlserlltlne tayin edll
mir;Ur. 

Vaabıatoo, 10 a 11.. Mebwılar mec-
llfl1. ııUı\lı a.ltınft a.lınAn ı~lerln ~

~ ıron~Hme<'l"n evv<'I bir ııene talim 
aörm .. ıı-rın ı ı.tı.ven ta.dU taıkıilinl nıdo,,..,,,"'11'. 



B. M. M. Encümenlerine 
seçilen azanın isimleri 

Buruk hllet Mcclısınin e~..,clkj gun· 
lcü toplanıı ıııda cncumcnlcr ı;cçımı ya· 
pı dı ını dLltlku s.t} muzda haber \er • 

mı uk. Encumcnlcrc çılco hanın ad· 
Lınnı \c sc~ını daırelerıru )'ll.t)oruz: 

sim Aıalay (Kutah)11), Faik Kurdoğlu 
(Manisa), Dr. Rasim Ferit Talay (Niğ
<k), l"uat irnıcn (Hizc), Huan Ca'iı 
(Rize), Yusuf Kemal Tengirşcnk ( i • 
oop>, Huscrin ami Coşar (Urfa), H& • 

Adliye Encümeni san Kıır~h;ırak C:/..<)flJ."ulJak). 
(Aı !.) , U&:ın n N • M aaril Encümeni 

) 

F rl fü lkh Ba)-kan (Ankara), 1 urklfi 
Örs (/\nı,ıl)a), isnı.ıil llal..-\a lJzuoçıır • 
şılı (flalıkc•İr), Jhni Yukanıç (Çanak· 

J, kale), H.c~:aı Nun Gunıckın (Çmakka • 
le), 7.ı).ı Ge,her F.ıili (Çanakkale), Ta· 

Kunt l.i.ı Ona) {Cıırc.un), fncı l 'hı A)lmrı 
(11.ıkkliri), 1 nıin ln:ınkur (!çel), Alı !Ka
rni Ak")u1 (l•ıanhul), lhrahinı Al:icuin 
Go,sa (İsıanhul), N:11mi lıkcr (h.nıır), 
Şehime YWtu• (hmır), Fuaı Kuprulu 
(Kar ), Rıdvan Nafız 1 d,ı:ılC'r (Manisa), 
Ali ( nnip Yonıcm (OrJu), Selim ırrı 
Taroın (OrJu), Halil :-.:ihat Boııepe 
(Trah.10nl, llamdi l lkumcn (Trah7on). 
Hefcı ( lı:en (l rfa). 

Maliye Encümeni 
Adnan Mcnder~ (A)dın). 11.ıcim 

Arzuhal Encümeni Çarıklı (H.tlıke•İr), Dr. <1alip Kahra • 
GI man (Burs;ı), \hmo Ak,u «•n7iaıııcp). 

\ııf Ba> ımlır (i,ıanhul), Kamil I>ın un 
(lunir), Ha t'1' Dicle (Ka,tamoou), 

Fchmı Ömer TıılÇıoğlu (Ka)seril, l laındi Ku· 

Bütçe l!;ııcümeni 

<Co- leli (Kırkl:mli). lnct Ö1kan (Kır<chir), 
Mehmet Sc)fdi (Kır dıir), Kılzım Gu· 
rel (Konra), M.ıhmuı Nedim 7..ahcı (Ma· 
laı>a), Nn•uhi Ba)dar ( t laı>a). Dr. 
Abra\'a}ll M rm:ıralı (Niı.;de), Kemaleı· 
ıin Kamu (H.iıl."), Cemal KO\oılı (Toknı 1, 
İhrahim Arvns (Vnn), Yusuf 7.ira Öıcn· 
· (7m1~uld~k). 

Meclis Hesaplan Tctkikı 
Encümeni 

l'uruı...:uı .._.. ~wu , •• n .... ~.ı), Dr. 

Hardar Çerçel ( \f)on K.), Alımcı 
Ulu~ (Ankara), Rifaı Arnı ( \nkara), 
.\lt'lımtt Demir (Balıke~ir), Mazhar ~hi· 
fit Kan~ (Çoruh), Şakir naran (Çorum), Zfhn1 U .ın (Uvlu,, l.N. Sadi KorıuK 

lliunıa), l" \z:i.l .ı\.~IUI \liu.rıı..'1), Jı;rn l 

i::ıc.r (~Nm/, 1Wo u UcNl (Db'ıuıt>u· 

br), FcUU A W (ı:.ıiıaıı:ı, M\l:nlır Akita· 
.- ( G t crrcın Kanıağac Us. 

'afi7. l>umlu (1 rmnım), llmC}in 1 k~ 
(Ordu), Ali Zırh (Rı1e), lluhm Onu;· 
oğlu ( ino11). 

Meclis kütüpanesi 
encümeni 

Dr. Must. fa C ntek n <Corum) 
GI. lhsn.n Siıknıl'n <G resun), Haz m 
T<>J>f'\ rnn ( Nı de), Jo"ayık Oztmk 
(Tcklrdak>. 

Milli Müdafaa encümeni 

Doğu cephesinde 

sovyetler 
bütün cephelerde 

savaşlann 

devam ettiğini 

almanlar 
Tuapse ıimalinde 

sovyetlerin yokedildiğini 

bildiriyorlar 
Mo ova. 10 a.a. - Dlln -.;ece kııala· 

rımu Stal ngrul cevrc.'51) c 1 uapac n n 
ı mal • do{ıuııunda 'l.C Na cl-k ııı ecnup 
do!1'w;undn d mıınhı. muh ırc elnılı 

leni r. 
I>llier c phdcrd() hlı,;b r ddıllı k ol· 

mıunısur 

l\losko~a. 10 ıı..a. - So\)el teb 

Tunpsc'n n ıti1Tlal ıloi:USund n<'hı1 

grom<' c muvnrrnk olan b r nim n mur-
rC'7.Nı geri atıtını tır . 

Mcıic('Z c('J)h<'ll nd hopcumuzun tun· 
1 )l•tl kay(kod im .. ıır. 

Don nehri dondu 
M o\a, 10 n.a. - Don lKhr;;nln or· 

uı kesim dorun~ ~c k r > Km ur. 

T to u (KUt h.Yaı, 

?otansu: Do o ıın (M rntJ, JUz:ı EıV n 
(b rdin), H nu Ki P<:• (Mu ), Şuk· 
ru Atnman tMıı~ı. Jlam•'1 Yalman (Or· 
4U), Mehmet Ali Yö kcr (Samsun), Sn· 
L'lha.dıd Oım <SC>'tınnı, Cc\ck.--t Kc m 
İJla'<lal'l (Sinop), Remzi Cin r (Sıvaıı), 

Halt: Nazmi Kcc;mh" (Tok t), Milat Ye
ncl (Tuoocli), Alun l Sungur (Yozı:nt), 
SUTı ıcoz o:ouao. Emin Erle rııu 
(Zor.ı.ru dak). 

Kor GI. KPmnl Do 'M (Ai;n), Gl. n 
Nncl 'l'ımız <Bursş), Dr. Ak f Arknn <iört t•)P alınrnı rtır. 
<Canlan), Jo.,"y(lp Sabrı Akgöl <Co- Twıııse'ntn 5ırnn.ı • cıo usmıdıı dUt· 
rum>. Gl. Kflzım • evllktPkln <I>lyar-1 k t rı iki tarnrtruı ıınnl ırak 
bakır), Fuat Balkan <Edirne), ŞUk· ma.n unc e 
ril Sökmensllfor <Erzlncarı) Aziz Ak· günll'f'cc ıru.rcn mutıarcoo erdcn eonnı 
yürek (Erzurum>, Şeıvk t' Erdoğan rmtuı C'd lmlşUr. Y<nl hü("Um!nr nt Ucc· 
<CUmüşnne), Yusuf 7.J.ya 7.ıırtıun <Gll· ı •inde 20 blokhavuz zııptooıımı..ur. D r· 
mDşane), Refik Koraltan <İçel). Şük· ı eok harp mnl:zcmetıl ve p~ade 11 Ulhlnn 
ril A.U Ogcl (İstanbul>, Nazmı 'l'ok- eıc ge<;lrUm tir BUtUn 1>11 muhnrd.ıc•J r 
er <Kayıı<>rD, Snllh Turgay <Kay- ml!'\-zllertmtzkı Mtltlllmlanmtıl!ını temin 
ser >. GI. A r Atlı <Kütahya), cı. ctm ur 

Dahiliye Encümeni 
Osman Koptııgel (Malat~c1J Kf\zım · 
Namı Duru <Mnntsaı, Sııdullah Gü- Alman tebliği 

Ekr'em E ~n (Ankara), FL-Y. D ld:ıl 

(A Kaplan (An Ll), TnY· 

( uıta ya>. '1 hyıı Scz:ıl 

FnUn GUV<'nd Cl1 

( 

G Zdt!So) Nk e 
El1riln (Erzurum>. Abdurmhm:ın Mc" 
(Ga.ztantcı>>. Abd nl Tilr1anm <Ha· 
tay), llt Aldcm (1 ), Eı<at ÖZ· 
o (Karsı. Şe\1'1 Erı:un (l.;<m)'U), <itı.d· 

r.I Ertem (KUtn.hYll), Emrull tı B.ırknn 

(Malazyn), l\1ut: 1 p Ok r (Mnlııt)'ıı ), 
Ziya .Kıı.)Tnn CM nıf), f::d p Ergin CM r
d'lnl, Oı.v1't Oral <Nlll'dc>. M tııt Ş(ıkrfi 

Blt!da (Sıvası. Cem 1 U)"lı dm <T~ r· 
da.il, Gnl Pekel (Tol t), Slıl1se Abn· 
nozoıt u (Trabzon), Snl:m Koı1rnınz (Yoz 
81R-t), t tm Etem Do urt (Zonlt'ul· 
dıllt), Rlfnt Va.rd:ır (Zongu ekik). 

Divanı Muhasebat 
Enciimeni 

), fl lm1 Şere. 

(13 t-

Tam c (Krutt monu), Jln· 
ztm &lrclccl <Kll'tclılr), M rl Pclctıı:ı 

(Mala.tya), Mehm l Ert n <lllıırn.sl, F k 
Soyu (N ), M nrubc GUrl~'ilk (Sı· 

-ı. H :;dar HUıtU Öktem (Tunceli). 

Gümrük ve lnhisarlar 
Encümeni 

Nafiz Almn (Amasya), Aıı( Kamçı! 
(Çanakble) illt')mao Kosıckçioğlu 
(Çorum), 1 ahri Akçakoca Akça (DcniL· 
li), Munır llusl'C"< Gole (J nurum), fs. 
wna.ı ÔLdamar (1 ı.kişclıır), Ali I>ık· 
men (Kocadı), 1uct l rd.ıl (Kon)oı), 
O~ Taner (Malaı)11), Ha an Rc,iı 
T kut (l'.1.uaı>, Gl. Sc)fi Duzı;oren 
(Mardin), S:ıb ha Gokçül ( amsun), u· 
IC}man Ncani elmc:n ( :ım~un), Ahmet 
Kuı i Tcc r (SC}h n), S<nı a fşccn ( C) · 

han), Naz ı 1 rak (Tckırdaı:), Daniş 
F.~ıho lu (1 rabwn). 1 kn"1ı Pekel (\ .. 2 

pt). 

Hariciye Encümeni 
Falıh Rıfkı Aıar (Ankara), Dr. Ce

mal Tunca (An!al)oı>, l"tıhi Ok)ar (Bo· 
lu), Hasan Cc-mıl Çıtoıbcl (Bolu), ı\•ım 
U\ (Çoruh), Dr. lbrahım 'J ali Öngorcn 
(Dıyarb:ıkır), 7..ckı Mcsuı Alsan (Di>ar· 
b kır), Fazıl Ahmet A}bç (l lj11j;), Gl. 
P ev Dcmırhan (Er ı um), 1-dıp Ser· 
"" Tor (Gumı ani."), Ahmeı ,ukru fa. 
mer (f ı nbı,ll, alah Gımcm cl<ıanbııl), 
Ha ıl 1 ıc,c (hmir). lbrah'm Sır~ 
)"a 'ı t (!K ıcaelı), Alı Mu1affcr Cnıkcr 
(Kona), llikmı:t Bı)ur (Mani :ı), GI 
Nan 1-1 enız (Sc)il:ın). Netml."ııin C\:ı • 
dak ( ' ), 'alı}öl Kemal BC)':t!lı CT<' 
kinla ) !'la ım l'ôro~ (Tokat). 

1 ktisat Encümeni 

ney <Mu in>, RllS('nl Barkın <Sam
sun>. Sinan Tek• 1 o •lu (~yhnn>. 
RnhmJ Apak <Teklrdıı •), GI. Ahmet 
Yıı.z n <Urfa>. 

Nafia Encümeni 
Ali C<1t nkaya (Afyon K.ı, Ml'lr 

rurc Gön n<: <Af)on K.>, A r Btıy
tın <Ankıırnl, Eşref Demirel <Anka· 
m>, Ali Hıza ErPm <Coruh>, CM t 
Cubukçu (Dıynrbakır>, Az!z SamJh 
111.(>r CErzlncıuH, lzzet Arultnn <Es· 
ktşehlr), Osman lşm <F.sklşchlr>. 
HUsnQ Ozdamnr <lspnrta>, Sadettin 
Ep kmen <İzmir>, Melhmet $C"Vket 
Ozpaz:ırb ı <Ma at)a>, Vıısıf C nay 
<Malatya>, Osman Erçin <Manisa>, 
Hallt Mcngi (Nlğtlel, Alhdurrahman 
Naci Demlmğ <Sı'ias), Sami Erk
man <Tunc:ıeli>, Razi. Soyer <Urfa), 
Scref Uluğ CUrfa>. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Encümeni 

Dr. HQsamettJn Kural (Ağn), Dr. 
Taptu <Ankara>. Dr. S kır Şener 
(Aydın), Dr. Muhlis Suner <B lecık>, 
Dr. Ahmet Ruhi Ye$11yurt <Burdur), 
Dr. M. ~·auıt Sımcr <Burs~u. Dr. 
Ref k GQran <Bursa), Dr. Hamdi 
Berkman <Denizi>, Dr. ŞQkrll Emet 
<Diyarbakır), Dr. Fatma Mem k 
<F,dlrne>. Dr. M<>hmet Ali Abkny 
<Gazıanlep), Reşat .M maroğlu <lz
mlr>. Dr. Hayrullah Diker <Kn ta· 
monu>. Dr. Te' Clk Aslım <Knstnmo
nuı, Rıuı Snltul: <I<atıtamonu>, Dr. 
Hüscy n Ülkü <Kırşl'h r>, Dr. Fuat 
Sorağmruı <Kocaeli), Dr. Osman Sev
ki Uludn • <Kon)a>, Dr. Ali Süha 
D<-lllbaşı <Kütahya), Dr. l<emall Ba
)1Zlt (Maraş>. 

Teşkilatı Esasiye 
Encümeni 

Milmtaz Okm<'n (Ank ra), Gl. Kll-
1.ım Oza p <Balıkc>Slr), Muh lUn Bn· 
ha Pars (Bursa), Fnzıl N117.ml HDklln 
<Cnnkın>. Hü Ji n Cnhlt Ynlcın 
(Çankın>, Yusuf Z )a Ozer (F.sk se· 
h r>, H snn Ft>lıml At~ <Gümfi.Ş3-
ne), GI. Kl'ızım Kıırabeklr Cl tonbul>, 
Z )R Knramurs..'11 <lstonbull. Ccll\I 
B )ar <1zmlr), Mnhmut F..Mt Boz· 
kurt <lzm r>. Dr. Fuat Unıny <Kırk· 
lnrclll, Tf'vfık Jo'lkret Sılııv <Konya>. 
Muhlis Erknıt'.n (KUIBh> al, Rl"f k 
ince <Mıınlsa>. Orgl. 17.7.eddln Çalış· 
lıır tMtıl'ltı), Yunus Nndl <Multlıı ı. 
HOsnU Cnkır <Samsun>. Ali MOn f 
YC"ı:ıma <:;eyhan>. R Erlşkcn 
<Tokat). 

Ziraat Encümeni 
Nuri Gökt"pe <A>dın), Jtahml Scl· 

çuk <Balık"~ rl, Emin A lan Tokat 
cD n ım. Yusuf B~kavn <Df.>n!zll), 
F k Kaltnkkıran (Edlrnr», F krC"t 
Atlı <G resunı, MC'hmPl Teclrl <Ha· 
tnyl, Ahmet 0\ncık <l~l>. Rnhm 
Köken Clzmlr>. Öml'r Küntnv <Kıırs>, 
7. ıhlü Akın ( KırklRrt'll) th tı m 
Dıhlan <KO<' l'I >. il nü 
CManl!iı ı. KAn Karnosnı n 
snl. Y nr Öz y <Men sn), 
Arıko ıu < C'}h n>. TC"\f k 
<&>:>hanı Ali Rızn F.,ııC'n <S 
ki BC>kmt-n es rtl, $<'flk ôzil<'m r 
<S lrtl, Atıf E!Wnhf'I CSıvncıl, 1smnll 

Bcrç Turkt"r ( fron K ı, Hnmnt fa. Ml'hmet U •ur (SıH\S), Şeri! Bllgım 
kan (Af)on K.). iner Ako,man (\[}on <Trııhzon>. 
K.), 1 ammcr 1 riş ( \nknra). Naııni .llllllllllllllllllllllllllllllllh. 
T pçuo lu ( .\ lın), Kn~ını Gııldı (Bı : -
ltt k) T "Berk) (Drıı 01li) . Veli Nrc· : Mı• LLET -
det <; kır (1 \ rl>akır), 1'cmcl Gol.:· : : 
el (fd ) allı Bı ı ç (Jn'ıırnn>.: : 

Em n k (1 ı ehır). ı n p.,arha ı M -
(Gu nt rı'I 1 :ıııl C\•hıınru (C.ir<"un). - eCmUOSI : 
Dr 1 htar 1lc-rkt-r (lçel), Abidin Da • E = 
ft:f' (fnanbul), Ahmet Hamdi Dcnizmen - .::ı;,mt~ Ut 7• lnel ayıaı C ktı : 

flsıanbul). lknal Anman (it.mir). Kah· E ~ &ra$'UUZ. : 

Nmmı Anklı (Kan>, Mtiıarrem Celil : Plmt:ıl. -- 2M Allllllft : 

.,,_, (Kastıımnnu), Ah!Mt H..Mi Dı'k· ;IUlllllllllllllllllllllllllUUr 
- (S.ooya), Kbım ObJ (Koara). :e. 

Bcrlin. 10 a.a. - Alman orJul.ırı U· 

munıi k:ımr1=lhının ıchliği: Nıl\'om-;İ~ 
n: Tu:ıpse ııra ındaki d.ıı:larJa )'llpılan 
me>7İİ muhardleler c•na<ınd:ı duşm:uıın 
elinde bulunan birkaç tepe ahnmı$ ve 
birçok )erlcnle duşnıan hucurnları pu · 
kurıulmü tur. 

Terek kt: iminde alman \C nım<'n lı 
ıalnnnın hucum nıulıarebclerı ~ ehe· 
ci$ İz han pnan 'lie anı7.İ ı:üçluklc 
dola) ısi> le mü~ullı:ı uğranıışıır. Ski 
dedi kartı hi.ırurnlara ragmcı:ı kanlı mu 
harelıeler neticesinde nıu,ııffakı~ctlcr c·I· 
de cdilmi•ur. ~foıdok'un sima! doı';'tl • 
ıinda şiddetli bir kar fırtın.ı'll ahımla 

rnı-ııi:ımız hir hiicıun hir ~OY) L'< iıvari 
bhlüğünün ve diğer bir dü.şman ıe~İIİ· 
nin imha si} le neıicclenmişıir. 

Sıaliograt'ta hücum unsurlannın fıt. 
aJircti olmı,,nır. 

Don ~esinde nDMn ltıtalan iler· 
lcmek tc,cbbüınnde hulun:ın d11111Uflı 
hir karşı hücumla (>u5kurtmu$lerdir 

Voronei'in şimal l>atı ında hucum 
müfrezeleri ha7.J beton ığın.ıklan İ(İn· 
dekilerle birlikte )'Oketmişlcrdir. 

Merkez 'e şimal kesimlerinde ~\"a 
uçaklarından murekkerı etı ınmi) ıli t('1· 
killer toplu hucumlar rapmak sureti)' • 
le dü manın taı.:,.; c !>Cn.İ~lerini hırpa • 
lamı)ıı Jcvam cımi ıir. M bcme dvlu 
demiryolıı i~ıa~)onl:ırı t. hribcdilmiş, lıir
çok ırcnlcte ve i.ı c nntrepolıırına İ!:iôı • 
heder olmuştur. G«Clerin sava uçakla.. 
rımız Tompcz dcmir>ohı istasyonunda 
)angın çıkarmışlardır. 

~eker ahm sallmı 
durduruldu 

< Baaı ı inci s:ı>t c'ln > 
2 - TicarcUc !.ot .ı;:al C<k n bUlUn h.ı· 

klkl ve hükmi oıı.tı arla ıkarcl mnk· 
Ad ylc nezdlcr nde tck<"f bu wıduranlar 
~e ııckcrl tmfll c llll'l mnıklclcl'tl kulla· 
ıı:ın bUumwn hnk ki \"C ht.IJ\ml ~ııılar 
ıo. 11. 942 lı gürı:U nkşamı tk:nn.>Ut ınc, 
mnlin:r.a, dilkktın. depo, ıınıbıır, rabl'Jkn 
~e lmallılhanclcrtndc ııube, komlayoncu 

\'e ncenteleı1 nezdinde \C ııalr ye11lardc 
mevC\llt l(!!kcrlerlnln ctnıılerlnl ve mlk· 
tarlarmı ve bulundu\dnn )erleı1 göııte

ren bcJ,ıınnııme eı1 1.2. ll. IH2 ~ 
ak3nnUlta kadar bUlundUkl:ırı )'eı1a en 
bUy(lk mU!kl.}c memunına makbuz l'Ml· 

kab llndc \~ 1 rdtr. 
8 - 10 il 942 salı ırOntl ekıııım ndan 

enci satılmıe olup da hımUz mu t c· 
H'>'A g~tcrd 1 rt ) rl e 

y ınnametcrc d reo unac ktır. 

4 - 10 11 942 1ı nl(famınd n v~eı 

ı tılmıa ve mOsterll e te ıım edUlnek 
Ur.ere )'Oln cıkarıım11 yani b~ın ellndm 
cıkmıe ve fnknt mlleteı1 eline vemınmıı 
ııekerler mtıetet1ye \'nnlıll'l ırOnU taktbe
<len cünUn akMmına kRı:\ıı.r ftclnM m11d· 
dede yazıldıAı ff!kllde ll)'n blr bl'Y!lnna· 
me ile blldlr'tcet4ttll'. 

fi - Ak de lokum, çikolata l4"blebl 

eckerl ve ııa~ ırtbl F..kerdm Y11r1lmıe 
rn ddderln ı m \e AAtlmı !M'rbc'@t o d•ı
ını g :ııı bun ar beyannnfll(')'{ tabi d• tll 
dtr 

6 - ~eler:" mOnd<."N'<"a ı al 
kah memurlar tanfmdan ,....ıerinde 

lcıcıntJ'o1 wıtl!ıeaıkttı • 
'I' - ıs. n . 942 ~• abahmdlıll MI· --------·- .. 

Afrika 
cephelerindeki 
hareketler 

( Bıışı 1 Incl s:ıyfndo. ) 

bakımından büyük ikolaylıklar 
ve tasarrufla.r elde edilecek, 
Akdeniz aerbesliyecek, İtalya, 
her türlü hücumların pek na· 
zik bir hedefi olacaktır. Bü
yük bir ihtimal ~le, Anglo-Sak
&<>nlann Avrupa'ya kartı kati 
taarruzları burada hazırlana
caktır. Mareşal Rommel'in Af
rika'daki son İngiliz kıtalnrını 
Filistin ve Suriye'ye doğru 
sürmek üzere olduğu mayıs 
ayı ile timdiki durum arasın
da pekağır bir fark bulunduğu 
meydandadır. Eğer mayıs ha
reketi sonuna kadar muvaffak 
olabilseydi, Afrika'daki Fran· 
sız İmparatorluğunun mihver
le elbirliği etmok 7.orunda ka
lacağına şüphe eden yoktu, 
Akdeniz Anglo-Saksonlo.ra ka· 
panmış olacnktı. Biitün bımla
rın amerikan hazırlığının böy
le knıi müdahalelere henüz 
fırsat bulmadı"?ı nylardn ya
pılması lazımdı. 1942 yılında 
Birleşik • Devletlerin japon 
ileri hareketinin tehlikelerine 
nncnk karşı koy1tbileccği ve 
onun büyük milcyıutn. ve tesir
li yardımı Yakınşark ve Afri • 
ka cephelerine er.işinciye kn • 
dar Rusyn'nın düşmüş, Afrikn 
ile Akdeniz'in temizlenmiş o· 
lncağı hakkındaki ümitler gcr
celenmemiştir. Herhalde şura· 
sı meydanda.dır ki ilk bnskın
ları pek iy.i ba,aran ve mütte· 
fiklerin ha7.ırlıklarından pek 
ıyı faydalanan Japonya'nın, 
hakikatte, Almanya takatında 
değil, ona yakın bir askeri 
kudrette olmadığı meydana 
çıkmıştır. Avusturalya ve Hin
distan'ın sayılı giinleri, hafta
lara ve aylara çıkmıştır. Şim
di ise bu istilalardan artık ja
pon gazetelerinde bile bahse
dilmez olmuftur. En geç har
be giren Japonya, herkesten 
önce müdafaaya geç.mit gö
rünmektedir. Almanya, hiç 
şüphesiz" yirmi yıldanberi yal
nız harp için hazırlanan Jtal
ya'nın Akdeniz ve Afrika'da, 
Jnponya'nın da Uzak-doğu ve 
Pasifik'te daha ehemmiyetli 
rol oynıyacaklarını, bilakis 
Rusya'nm, tertipleri ne kadar 
mükemmel olsa da, iki sefer 
mevsimi mukavemet ede-miye· 
ceğini zanne-tinis olsa gerek
tir. Çin ve Rusya ayakta 
dururkf"'.n, İngiltere Süveyş'in 
berisinde ve donanması Akde
niz 'de iken, ılmerikan hılzır
lığı yüK'sek haddine vannıı
tır. 

Bununla bera:ber, ne, henüz 
biitün korkunçluğunu muha
faza eden alman harp meka· 
nizmasm m müdaha~eleri, ne 
de, gerek Rommel'e, gerek 
Fransız Afrikası'na kartı mu
harebeler devam ederken, as
keri durmnun ya.kın gelitimi 
ne olacağı söylenemez. Esa
sen Anglo-Sakııonlar da pek 
eyimse-r oldukları halde, ya
rın için tahminlerinde ihtiyat
lıdırlar. 

Falih Rılkı A T A Y 

• • • •. I • • nonu nun 
nutku 

( B ışı 1 inci sayfacla ) 

RP !cumhur tnönü'nün nutku ba· 
zı b'n7.ClC'IC'rdc y('.nldcn tefsirlere mev
zu teşkıl ediyor. 

Pnrls Solr gazetesi, nutkun d!Rer 
azctclC'rce şimd yı> kadar baihsedll· 

ml){~n kısımlıınnı belirterek aöYle 
)azıyor: 

Bazılan bu nutkun, hc)etJ umu· 
m ~esı bakımından bundan m'\elkl • 
krtnc benzed ğlnl mllşn;hedc etm~ 
lerd r. Acaba bu tamıımcn dogru 
mudur? 

Uwktan dikkate caııımıyan tnce 
mana fnrklannı göz önünde tutmak 
1 wnıdır. Bu nutukta, sn •lam ve a
cık bir urette b ynn edılmlş olan 
bir prmı; pin gelışmekt('n htıll kal -
mıyıın b r vaz yete inUbnk cıtUrilrne
sJ endiSi'Sl görUlmeJ...'"tedr. 

Gazete diyor ki: 
Reis cumhur 1nönü'nün nazıınnda 

bir mlllet, kUcilk dahi olsa ancak 
b~ka hlcblr kJ.msenln sevk ve ida· 
resinde olınndığı takdirde hürdllr. 

Rffis~umhur tnönll istikbal hak -
kındn b1r farazlyedP bulunmaktan 
imtina etml$ ve bu hususta aerbest· 
l l! muhafaza eUm>k istemiştir. 

Bll$11Ulıknleslnt Türldye'ntn sllA.hh 
b tnraflığına tahsis eden Mot d'Or· 
dro gazetesi şunlan yazıYor: 

Re slcumhur lnönll'nlln nutku, lh· 
tl)·atkAr bir d plom run bir örn ğl· 
d r. Fakat b:ızı end şe <'rl de e:ıdlr
m ktedır. Türk!) e serbest bulunmak
ta ve kiyasetle taklbedilen hnrekt>t 
hattına S3dık kalmaktadır. Bununla 
b('rnber. at~ salgını umumid r, U:>a· 
nıklığı artırmak ı. e her lhtimnle kar· 
şı hazırlanmak 14zımdır. 

Gazete diyor ki: 
Bu nutuk, Tilr:k mfilctlntn ictimat. 

lktısndi. askerl ve diplomatik vec~ 
sine verdiği sarahatler dolayıslyle 111· 
yasl bir hAdlse teşkil etmektedir. 
'.Nlrk )e'nln mı11eUeraruı mllnue
b tleıi için muhafaza etmek btedlll 
m 'ı yı>tl parlak blr ışıkla aydınlat
maktadır. OylP gör!lnllyor ki 'rllrkl· 
\e mübn '\t;'ah bir lkllnmf.>fte kapıl· 
maCI n s Ahlı b larntıık formillilnO 
k ıhul l'tnılstlr. 

Tcmns gazı-tesı, dP Reıl~cumhur 
tnönü'nDn nutkuna blr ba$makale 
tah:sı. etmiştir. 

Ge2le'te diyor 1lt: 
Nlltukta o1dukça ~ Nr cıda ~

lllD~. bW'lit - ... ı •• 

( Bfitl 2. ıncı M.YfBd&) 

emir > eriııe gccirildi. 
Atacurk kı"Nr ve :zarif bir Şd'ü. 

F..n $iddetli ha.rd.;<-'C zamanla.nnda hik• 
muıeon iz olmamışur. Kusurları, hl· 
disderi daima fanilikten çıkanp dev
ice ve miJlec hizmetine i.mikal ew.ir~r. 
ımkiılerfoi bu :ıaviyedm yapardı. 

Koou1'•rkerı VÜ.'"' ha.reke<.leri ae 
kadar az ve sade idi~, fikirleri, mu· 
hakt.'flleleri, ,al<IJer:i de o k1Mlac sa.le 
$11JlUİ~ız 'e }'alnıt mantı1. ve halikaı
le dolu idi. 

Aıaıürk çok rc.'alİ$t ve ileri hir 
Şef'ıi. Hir 1.ıı.ınanlar ·ı urkİ)e Cunıhu

rİ)Hİ için bir anna $Ckli duiunuli.1 • 
)urdu. Bir ara! k bu arm:ırun esa'ı ola· 
rak kıırı'u ıavs.İ)e edenler bulundu. 
Ne kurdu di)e sordu. Hikı'l}e i iuh 
cdilen-k Bozkurt'u haıırlaıan 1ata; 
nıa.wla.n bırakınız, her tt")in k ı,ııa
ğı iru:uı uil ıdır. iz bana bir zeka 
ıim'31İ ara) ınız demı~tir. 

Ataıürk Tıirk mılleıinın. Tüıi.: va
ranının is-ıiklalini. •nadeııni, i tikh:ıl 
emnı)c:"Iİnİ nramak, bulmak \t' ıcnıin 
t"lnıck için bir dakika dıınnadan çnJı. 
an hir k ıhramandır. Ihı ıt:•><ıc vasıl 

olmak ıçin dunra ile >urdu hir an mu· 
k:ıı~~r<.lt·n fari~ olamamı,ıır. Bun•ın 
için kt'n<!ine mukadÇl'r olan flnilik 
knç rd idi)\C onun hir dakika"nı hi· 
le U)ı.ırarak geçirmenin •ar.ki bir ı.:ıı· 
nah oldu ru kanaaıi onu hıırumu ııı 
Ataıu !.'ün hl"I' biri lıirçok 1e,ııt ile 
dolu olan ~c ek er:"İm ı:eÇ 'ııkiılcre k~
d~r de'>-am <'<len <nfrıı•ı hund 0<lır 
Ora<lı mi afirlerini ~ıkm:ım:ıl< ıçin arıı , 
nra ı·ıifolrr mu resna nınılıır<J kaç 

l ı •ı rm •<e daim:ı \aı:ın. mılk't 'e 
ir kıllı- İ$1eri ı:orıı,ulm 1ıur. O sofrı· 
1, rın hu n hir •> lı o;ı, h:l7iın hir hnr • 
ıalıı'.!ı. hl7an hir ı:l"<'e<; hıı'ım rılar İ· 
çin. hir iınh eni re ınh<iline l>e<I 1 geç· 
mİ•tİr. 

Atatürk için dun}öUUn ittifak t'lli• 
~i hir ~ıı ıf dı ~ıün ve c,<iz bir ku· 
mandan olıı1ııdı r f<tfkljl mıiaıdı•lı'
•İ h:t•kumandanlı~ır.a ka<L-tr deruhre 
eııio;i muhtelif kumandanlıklardıı hrr 
vakiı cü<terıliiH hürM'r ve ~,i; 'e icb· 
re mtünliıklt-ri kcr<füini tanıtmı)a kl· 
fi gelmekle beraber i•ıiklil <:1\1 ın<l:ı 
•i)ıı•I ''l17İH•t ve imknnlan tratl."İİ İl· 
mide hirl('1ıiren hııneri. lh l.nıiııi 
f'<<İ le ıirccl'k kııdar ii•tiin olmu~ıır 
Ml"ldJn muh ~ "•'fflnd,. tnthik f"tıi "i 
•rrnreii h neri •il'h rn"kla•ı ı•tı•na 
rdılir<c d:'ım n ordııbrımn huı:ıiın fın 
d lal'Mlı~ı l.:aiclelt"t' nlmak lft7"li~'ni 
muhara1a etmf'ktcdir. Onun kuman 
danlıl.:taki en hii} iik vınfı haber \"e 

nıııorlardan •Mİ lt'f"indelci ve ona kar-
1 ~ ~hul.: ,.e mi1M ir tedbir ılışın· 
d.ıld İl•liinluğündedir. 

V aınn~lar; Atatürk'i>11 mllne\l 
huzııruııdaki bu ıoplanıı > ı hu • 
gün }er} iiziinfüı en mesuı hir 

millt-ıi olmak sa.:adt-ıi içinde rarı)'O • 
ru1, Bu, Şef'e inanmanın, Şcf'e U)ma· 
nın lıiiıün ıthniillcri vaıan •e milletin 
mu terek menfaatine (C\irerek l'CO<lc
l<'mcdm, hoTulm.'ldan çalı~run re • 
) iz ve ~meresidir. 

Ataıurk son sfüü olarak (saat kaç
tır) dqip gıızJerini bıı fıini aleme k.a· 
park,;n dön sene onraki bizleri dl·ğil 
n .. rıar ~nraki nesilleri dahi rejimi • 
nin. rsttinin, t~i C)·lcdiği millet ah
lakının hiç bozulmı)'acak, ddiş.mi)'l" • 
cet. evlitları kalacağına inanarak o • 
im bir bahıiyardır. 

Amuıiı; azi:z arkadaşı, e,siz haldi 
lnrmü'n\in ikinci Cumhurrei~liğini ıhı· 
şünerck ve hu milletin kendine kadar 
ona da ~gi•inin paydar olacağını n! 

~ıızife qyılacağını büerdı: rahat l~ttı 
lıi r t'he<liyeıtir. 

Biz; ondan da, bundan da "vatan 
TliTı millL-ıi için müşcettk bir mulk· 
tUt Türk Bayrağı o mülkün nM!lU"-1• 

mu7-a .,.eıf12 oları müşterek ıaposudur" 

tt.'fbi~ni aldık ve alıyoruz. 
Bu mukaddesata kimseyi dokunduf. 

mamalı: sade ~lik icabı deji! 
bı.ı emaneti daha ileri gfuürerck t~lim 
için. gelect-k nesillere kUJı ahllk ve 
\ icd:ın borcumuzdur. 

rarlı t1n<lt'lerle durulmuş ve lstJkba· 
li Jhthatıa karşılamak hususuna e
henım vetıe lşarot OOJJmlşur. 

Gazete ıu suru! sormakta fakat 
cevabını vermemektedir: 

Acaba broııs mevzuu olan bari 
61ynscıti allı.kadar eden bir t<'7.a.h0r 
mQdür veya dahru bir mesele midir? 

TUrklye'nln lktısndJ sahada ka~
laştıtı bazı zorlukları sa)dıktan aon· 
ra Ternps diyor .ki: 

Türkiye b taraflığını muhatau 
hususundaki kati iradesiyle bu zor
luklara karşı koymaktamr. 

Gazete şöyle de\am ed yor: 
llartcl şartlar değişebll r. Fakat 

TOrklye'nln ştmd ki ı:ıolltlkruını d ... 
ğ tlrmesl k:ln bir sebep görlllml'· 
mekted r. Türk Setinin teş deli Ç: 
nokta, Tllrk mllletlnln knrnrlannda 
tı>..k hAklm kalmak lsted ve ancak 
kendi menfaatlerinden mlllhenı ola· 

ndır. 
TemJ>S gazetes bundan sonm dl\· 

hl t sahada alınııcıı~ PÖ) lenlll'n hnzı 
tedblrlerdP.n bahsetmekte ve fakat 
bu tedbirlerin esaslı değişiklikler mi 
ve yahut kurulmuş nl.znmı daha iyi 
korfı mak lç n bazı çareler mi oldu
ğunu blll'tJlMnı>ktedlr. 

Gazete &ôz.le ş5yte bitirmekte· 
dlr: 

Türk Hllktımett. blr baron mutıalP· 
fetlnin k PO zorluklar 
cıkannamu hu etm kttr. 

Harp karşısında 
Türkiye'nin vaziyeti 

Berıın. 10 a.a. - Hwnw b r kay
naktan b.ldlr. lyor: 

Askeri vaziyette inkişaf netlcesl 
olarak Almanya'nın nskerlerlnl Tür
klye'den geç rmeyl dllsllnm in n 
mllmklln olduğu bir Amerikan ajan
sı ııe 1nglllzce Dally Expresıı gazete
si tarafından 1$88 edilm şt.lr. 

Alman siyasi ma.hfılleri, Türkiye 
tanı.fından 1ttiha2 edilml.$ olaıı tavur 
ve hareket hakkında CumhurreJsi 
umet tnönU'nlln son oc")"all8tuu ha· 
tırlatıyorlar. 

Aynı mahfiller ecneb! bir kaynak
tan işaa edilen ve Anglo-Saksonla
rın, mlJıv r devletlerinin bazı tasav
vurlarını önlemek için, )'-alnız lspan
ya'yı değil btltlln lberya yanmada ı· 
nı işgal edebllecek1erlne d~r olan 
beyanatı da alAka ile kayded ) orlar. 
Berlln'de d!lşünüldilğünt> göre bu 
beyanatın Amerika ve İngiltere ta· 
rafından lsıımıya ~ Port.ekiz'e W'li· 
- tıeı•mtı Mmeı tak~ 
MAdrtt ~ Llmhon'& bQy!Ik bir lııılır· 

- • '*" • 1 tla --~ 

İnönü'nün dehası 1 

Afalürkün dehasını 

islihlaf etmiılir 
( .lliı4ı 1 lnııl &:ı.)!nda) 

Lornı.lru! oo cJ.;e;ı.nı A uıttaiı.'un Wtlm )'11-

ılilnumu milnrulL~~lc ıncrtıuınun hAU· 
l"ft&l)I Ul?.iz e<kın bt."')'mllltl:l bul n:ıe:-ıJc

Lıt'. 

S1r l'••re_y l,onutne Bı11r-ı.lllJ~a nJa.nsı· 

na hUl!um lılr mUll kat H •4t AUı• 

tUıft kn •c onun hak r 1.smeL lnun clt"1 
11 la> bnhıı<:-tmle 

sır Pcrcy dem Ur ki: 
A tıı lln m<."lllleKf tJ 

başardıtı itin azam u zaman 
daha b'I anl1141 lma.lc dır. 

rnu\ rr k ctı.• net , runl$ "'' .M < t 
Ml'<'lı& lnun 1'>11 Cumhurrelsl ne ııcc · 

rn : Tht- rı&"tıt rnan in the rlı,r~t pla<' 
" m ııdı mını tam )t•rlne~, Türkler II<? 

)'nplıoklnrını hlllyorıan:ıı: tnönü n n th 
hfUıı hUyUk AtnlUrk'lln d<!hAılını hl f 

CEMiYET HAYATL 

Türk Hukuk Kurumunlit 

serbest kürsü dersleri 

Türk Tarih Kurumunun 

yllhk umumi Heyet 

loplanhsı 
Turk Tanlı Kurumu D~kıınlı~ 

Turk Tıın'b Kurwnunwı yıll k uııl 
mi hlıet ınplwıı ı 19 wnccşrm 1942 pi 
~cmhc ı;unıı t 14 W da )'aptlacaJcf 
A~ll U}dcrın tcşriflcn rıca olunur. 

Gl Nl>I M : 
C'<I ontu Vf' bu dehJl nı>nıız bll' yıl ıroc· 
tn<'(IPII, TüMct)'(.''n n ~ne kndıır kntııı• l ~Ctl tupJantıy.a ac zap<lll 

la tıAı f"!I <1<"1ııetll ~ mll<'I kunınası. 

k. 
rt 
zt 
M 

t n1 l:"iost.c>r· 2 Kurumun bir yıllrk çalı~ na 
r n<1 , iıaltkır.Mı idare hC) raponınun ok 

k ltl;L\l, 

ki tn•illÜ '"onun 
ym rnlll<>tl hu :mrlukı n YM n 
lıtrk. nynı r('Mn"l \'<', ~nıe. kTıınt 

>(.'ll('('('iklent"°. 

Riyaseticumhur 

1 Flôrmonik orkestrası 
ı konserien ba_şhyor 

Hılber ulılığınııza gor< kı,.a ctı. 
cumhur Orkestrasıııııı bu mev mıle 
vereceğı I' ıl ırmonık konser 14 soıı. 
le rinde ba lıyacaklır. 

Bu sene 10-12 pı o.,raııı lınzır a
nac.:ık, ve hrr program ertcsı lıaft 1 
tekrar edilecektir. Dınlcyıcllerı.ı ok 
luğU ve Cebeci deki konser salonu
nun kuçüklügil scbebı) le gımdıye ka· 
dar konsere gıtmck lstlyenlerın bır 
çoğu bilet bulıı.mıyordu. Proğram
larıo tekrarını lher oeyden evvel bu 
mahzuru kıSDU'n önliyeccği içın 
memnunlukla karşılanz.. 

İlk iki konserin proğramı ile on
dıı.n M>nraldlerln baııhea eserlerini 
ve &0!0 çalacakların isimlerini bildi
riyoruz. 

1 h~pları ~ 
ı raponınwı 

kunması \l' d c run ıbnı.s.ı, 

4 Kurumun o umuzdckı yıllİ 
aiı ç.ılı ma haKk ıxlı ~ lcr tara! 
dan ifon wrulccek ıcklıflenıı müukl 
rt\I, 

Mesut bir nişan 
Ankoıra'nm eski 'lie uıwımı, diş ,JJ 

torlaruxLı.n Suat Tun~-:a nuı o u f4 
1 unc;a ıle, Topçu yarba~'I Bedri Do,_ 
a) 'ın kı ı Mcl;ı ı D. •u ay ıo m,an • 
rcnlcri lı :k ra P aJa5 ar da >.,,p 
mı ur. Genç ç ftc ınewı bır atlc ba,
d -lmz. 

Evlenme 
r 

Açık teşekkür 

Blrlnci konser ı 14 ve 21 eontcş. 
rln Cumartesileri 15.30 da $ef: Enst 
Praetorius. 1 k 

Ed .. ard Elgar : 1 inci ~foni, 
L1s:r:t : ı lnol piyano konçertosu. 1 ~~ 

Solist ı Mitat Fenmen 
lkın<'I konser ı 28 SontP.şrln ve Turk Ma 1 C 

5 ı ;o Cumartesileri saat 15.30 1 Ltsesl .M d.ı 
da 
ş ı : Ferit Aklar. ÖLÜM 
Srhumann : MP.nfenl Uve lrli, 

Joııeph, Korx R antik PiY o 
çcrtoını. 

Solist : Lu 

mı 

k 
lUJ 
ii\ 
k 
YU 

ku 
ca 

ı inci senfon n 
Dr. Praetorlııs'un idare e lece b 

diger konaerlerdekı 11,.nforıller ka 
sını'ln Schumann'ın 3 uncu ve Dvo- A 
ak'ın 2 inci 11enfo lsl, F erıt Alnar'ııı - d$ 
idare edeeekleri arasınıla da Heet- ol 

~:;~~~~·un Symplıonie Fenta.cıUque'i \ 
hovP.n'in 8 Unctı scnfonlsi (Eroica) il ~ 1 

Ferhunıle Ergin : Davld Zirkin , - l =-
ve Arnolıli, Milat Fenmen, \'\ lnkler 

E ver Kapclman. 7.uckmnyer, -( 11 Sonteşrin/1942 )..,; 
Nu et Koyar solo çalacaklardır. 

A> rı<'a veril,.cek olan oda m Yt~i 7 
konserleri de başka bir ueri tct'tıl 1 
ecl!'cektir. 

Tllr'k be e rlarının yeni eserle· 
rinılen Fe Alnnr'ın Viyolonsel kon 
çerlosu \•e Ulvi F:rkin'ln piyano kon. 
çerıoııu ve köcek~e sUvitl. 

Neril K :r.ım Aksrıı in Anlrnrn ka.. 
lesi proğramda yer alacaktır. 

• Riyn.<ıe•lcumhur Filarmonik Or-
ke t ruu Şefliltlnden ı 

1942 • 194:1 yılı konser mevııimi 
ba.şlamıştır. İlk ko !ller 14.ll.Ul42 
cumRrteııl gtlnU t Ul ~ darlır Bİ· 12 30 
lctler öğleyr karlar nankıılar ca 1- l.? 33 
ncııiıırlc'kl. llı\'lt"rlen flOflrıı Yeniııehlr- l" 1, 
neki Milli Piwn o ci elıor'nıle sa. 13 oo 
tılmaktaı'hr. Tam bilet SO Tl\I be 
hileli 25 kıın1$hır. Kon!!Prler nt"vlel 
Koııııervatuvan ealonunila verile-

cel«lr._.. --------
p T . VP T,.1,.fon 1 Jmmn Md 

Pelerin diktirilecek 
P. T. T. l mumi Mu<hulu#ındcn : 
Mu\tahdenıin i.c;in iı,lik, kopça, dui: 

ıne '~ buna ınwn&5İl dikim nıalıcmc:.ı 
~ıealıhide ait olmak ~e kumaşı idare c 
~'erilmek üzere "6000" ıane pclcrin ka • 
pala :zarf UMili}le ebiJune)-e konulm~· 
tur. 

Muhanvnen bedeli (12600) lira olup 
mınU*aı taninaıı (925) liradır. 

ihale 2 . XJ. 942 latihinc ıesaduf e· 
dm pazarıni gümı sut 16 d:ıı Ankara • 
da P. T. T. umumi müdurluk hina5ında 
muıc,d&il alını \e sa.um komh}omırıd.ı 
yapı 1 araktır. 

Franz 
Buna ait ırtnamd~r her gün Anka

rıı'da P. T. T. LeYu.ıın Müdurluğünden 
i•tıınbul'da Yeni Vakte hanuıda P.T.T. 
l muml Depe A,.U.,. MWıasi11Jiğindcn 

22.80 ?>lem eket saa.t ayan, 'il 
berleri Ye bonıalar. 

bcdr-ı .. ~ olmnlt 1 Ok 
~ ,.. 

• 
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Dün bütün yurt ·Ata'mn yasını tuttu 
( Ra•ı 1 iııci ~a.yfaıh ) 

takll Grup R!" :ıı tarafından karşılan
rr.ışlar J(e ~aat 9.05 te hep birlıkte i
çeri gjı'h"'k Ebedi Şef'in huzurlann
ıia Pgılmışlı>rıhr. 

:'lfi!ll Şı>f ılp Bilyük Millet Meclisi 
Rt>ı~ı. Başvekil, Genelkurmay Ba~
kanı kabre menekşe demetlen ko;v· 
muşlar ve beş dakıka süren bu ta · 
zım zıyaretinıien sonra Etnoı;;rafya 
:'.Hi7esın:l"ıı aynlmışlardır . 

.'.\lilli Şet tnöııü'ye, Ebedi Şef Ata
tiirk'ün k.ıbirll•rini ziyarl.'t için ge • 
lışı. ritıtle ve gidışlerinde. blr kıta as
ker tarnfınclnn ıhliram rl'Smi )"apıl
mı"tır. 

~lüteakıhC'n, IIalkevinde yapılan 
lhtıfalde hulunnnlar. hep birlikte A
tııtürk'ün kabri önünde e{;ilml~ler
d;r. 

gaat tıım 10 da en kıdemli elçi sı
f?tl);~e Polonya Büyük F.lçtsi Ata -
tilrk un kabrin! zıyaret ederek bir 
ihtiram vakfesinde bulunmu<5 ve 
kaore muhteşem blr çelenk koymuş
tur . 

.. s~t 10.30 dn, .'.\'Iihver Devletleri 
Buyük ve Ortn Elçileri, Etnografya 
Mllzesıne grolcrek, Atatlirk'ün mu
vakkat kabri önünde ihtirnınla ef!'l
nıfşler \'e dc>fne dnllarındnn ynpılmıs 
Ve bil tün bu Devletlerin bayraklnril -
le süslenmiş bir çelenk koymuşlar -
dır. Almanya BU) ük F,Jçl~i von Pa -
ı>en, bu c:elengj muvakkat kabre ko· 
Yarken şu hitnb<>de bulunnnışt.ur: 
. "Büyük Devlet adamı Atntlirk'üıı 
cılinmcz hll.ı ırnsını taziz için. Mihver 
DPV)etleri ve onlnnn do5tlnn nnnıma 
bu çelengi koymakla şeref du~·u)"O· 
rum." 

B 
.B~ zlYaretlerin akahinrle. Fransa 
tıyük Elçisi 111. Bcrgery de Ata· 

türk'ün kabirleri önünde eğilmiş ve 
aynca bir çelenk kovmustur. 

.Kord'p)omat:fk mensUfl]llrJnlll zj. 
Yaretleri esnasınrla keondilerine n.ske· 
r1 merasim yapılmıştır. 
Bütün Ankara dün Ata'nın 

huzurunda eğildi 
Ebecti Şef'imLlin ölümünün diir

:iüneü yıldönlimii bütün yurtta oldu· 
hı g"bi B~ı~hlrde de emsalsiz bir 
törenle nııılmı~tır. Ankara llalkc\i'
nln büyük salonu, ynn koridorları ve 
muvakkat knbrin etrafı snbııhın er
ken saa1 Jer· ndeıı Anknralılnrln do • 
lup lasmt~tır Ellerinde Atatüı'k'i.i 
ÖVt'n, ana~. r~imleriyle süsknen fev
kalade nüshalarla Ankaro'nın seçkin 
Yurttaştan lht1fal için saat dokuzda 
tarn hazırdılar. Henüz perdeleri ka· 
Palı Halkevi salıne~ıtin önline Anka
ra Halkevi H.el:;i namına Fnlk Reşlt 
Onat c:ıktılP :r~'lmnn saat dokuzu bir 
dakika geçiyordu. Muzlim bir sükOt 
tuhıı ürp~rti veı lyordu. Faik Reşit, 
Atatürk'e se.~lendi, hfıtıra1arımızı ta
zeledi; saat dokuzu be<i geçerken son 
Ciim1eleriyle beruber heı·kes ayağa 
kalkmış bulunuy:>rdu; P!'.rdt> bu tın
da açıldı; altı ınesale bu ı:ıın tein yan
maktan kalını~. sadr<ee tülily.::ır ve 
Atatürk'iln yükS<'Ktc duran tunç ba
sını dumanlariyle hıueliyoıdu. 

Cevdet Kerim !ncedayı, nutkunu 
iıı:e sindire s ndlrP 01-udu. <Bu nut
ku diğer sn}'falarımızda n:vnc>n bula
caksınız>. Atntürk'lin emsalsiz husu· 
&1'3-·eUerinl, müstesna ha., nt sn.fhula
rını, büyiik karar anları~ı bütün vu
zuh~~le göz önilne koyan bu nutuk. 
bllYUk bir heyecanla dinlendi. Her -
kes, Atatürk c:ocuğu olmaııın büyük 
gururu, At1tiirk'ün yüzünü artık gö
rememenin hüznü, Atatürk'ün eser
lerinin nöbelclsl olmak ıızmı !cinde 
lkf'n; Behçet Kemnl Çağlar, (ayrı 
siltunlanmızda bulacağınız>. "Nö-
bete! Millet" şl:irini ırönüldcn kopup 
g~1en aııkın, hasrelln ve iradenin bil· 
tun safhalannı ifade eden bir ses.lı> 
okudu. Atatiirk'ün tunç hasına adım 
fltlım yakla<;arn•k sc•slenrliii"i nn salon 
hı? kırıklar lçinrlc idi; son hltabiyle 
mıllPtin l.rade ve azmi bir dnha bi-
lenrli.. ' 

Atatürk'ün onuncu yıl nutkunu 
sesı ve manzarası ile canlnndıran 
film de en biıyiik ilgi ile seyredildi. 

.. Halkevi'ndekl bu tesirli ve büyük 
törf'ne katılnnnııyan yurttaı:lar, ka· 
tılabilenlerle bırllkte Atatürk'ün hu· 

Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde 

Dün Yüksek Zıraat Enstitüsilnde 
bütün tedris heyeti ve fakültelere 
mensup talebeler sant 9,05 te konfe· 
rans salonunda toplanmışlardır. Rek
tör Süreyya Genen ihtifali açarak 
be~ dakika süküt edilmiş ve Ata
türk'ün huyatı hakkınrla kısa izahııt 
verdikten sonra Milli Şef' in b~ anna
mesinl okumuş ve merasime nihayet 
vcrllmlşlir. Saat onda ba.o;ta Rektör 
ve tedris heyeti olduğu halde Yük -
sek Ziraat Enstitüsü talebesi ~bedi 
Şef'in muvakkat knhrine ıziderek ih
tiram Htzifelerini yapmışlardır. 

Tazim vazifesine giden yurttaşlar 
A_~a~.ürk'ün ebedi~·ete intikal etliği 
A'Unun 4 üncü yıldönümü dolayısiyle 
bugün saat 9 u 5 geçe, Zonı::uldak 
Halkevi salonunda kalaıbaJı.k bir halk 
kütlesinln işti rnkiyle bir ihtifal ya
pıldı. Salon. Atatürk'ün büstü. Türk 
ve Parti banakları, defne dallan ve 
çi~eklerle ı:iislenmlşti. saat !J.05 geçe 
~~h.rin biltün bayrakları yarıya in -
dırılmek surl'tlyle ihtifal törenine 
hnşlanmış, valimi7. Atatürk'iin o F:Ün 

Yardım sevenlerin 
güzel bir harekeli 

Yardımsevenler Ceınlyeti Genel 
Merker.i Ebedi Şef'lmiz Atatürk'i.in 
aziz hAtırasını taziz maksadiyle her 
yıl olduğu gibi bu yıl da dün 600 
yok~ul aileye bulgurluk buğday ve 
zeytın~mğı dağıtmı~tır. 

ve o saatte L•hediyete Jntikal etliğini 
fakat kalblerimizde eh<-di;·c·n yaşa
makta bulunduğunu anlatnrnk hazır 
olanları 5 dıı:klka saygı susmasına 
davet etti. 

Mütenkıben lise müdürünün Ata'
nın hayatını memleket ve millet i -
çin yaptıgı büyük hizmetleri de kah
ramanlıklarını belirten veciz hitabe
sinden sonra Parti ve Halkevi Reisi 
ve Mim Şef'imiz İsmet 1nönü'nün 
Atatürk hakkındaki beyannamesinı 
okumuştur. C*ne ou münasebetle A
tatürk'ün Cumhuriyet meydanındaki 
büstüne memleket namına çelenkler 
konmuştur. 

Büyük huzurdan yaşlı gözlerle çıkan 
Atatürk kızları 

Halk, tazim ve saygı vazifesinde 

Türk Hava Kurumu gençleri çelenklerini götürüyor]• 

İzmir' de 

İzmir, 10 a.a. - Ebedi Şef Ata -
türk'ün ölümünün 4 üncü yıldönümü 
münasebetiyle bugünkü gazeteler si
ya,h C:<'rçeveler İ<,"ilıde çıkmışlardır. 
Sa} Cnlarıııı büyük kurtarıcının re
simlPri;ı:le süsliyen gazeteler, onun 
u~rert.erle _dolu a,;kf>rllk hayatını, bli
yu.k ı~kthıpçı rolünü tahlil etmekL(' 
azız hatırasını tazim ile ~·adetmekle
dirlcr. Gene bu münasebetle bu sa
bah Hnlkevi'nde bii;ı:ük bir ihtifal 
yapılmıstır. Ebedi Şı•f'in irtıhali da· 
kika~ı olan dokuzu beş geçe Halkt>vl 
Reisi ihtifali açarak hazır bulunan· 
lan sa~·gı sükütuna davet elmiş ve 
bunu mÜLPnkıp Atatürk'ün hnvatı 
hakkında bır hitabe iradcyleınlşÜr. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l 

Nöbetci Millet Hitler'in nutku Stalin,in nu~lrunun sema 

Bir öğretmen de AtatClrk'ün ölfl -
mü münasebetiyle Milli Şef'in Türk 
milletine hıtnbcsinl kumustur. Bun -
dan sonra ihlifalde bulunanlar heyet 
halinde Atatürk'ün heykeline .Ride -
rek çelenkler koymuşlardır. Saat do
kuzu be~ g-eçe şehirdeki fabrika ve 
limandııki vapurlar hu ı-tım dakikayı 
düdükleriyle ilan etmişler ve biitün 
şehir halkı ve nakil vnsıtalan olduk· 
!arı yerde durmuşlardır. Bütün o· 
kullarda da bu elim ve:;ile ile aynca 
ihtifaller yapılmıştır. 

Muğla' da 

Y andan hey yaradan ~ 
Dô!'l yıl ddil bin yıl geç~ aradan 
Sen\İn ı~ık diye öııümü7delci, 

Sen•İn ateş diye kanımızdaki. 
F.y yanımızd.ı.ki 

... 

Beş oo mermere, bir avuç topr&i:a sığan 
HudutSU7 m:ıYi umman bey ..... 
Yeni kum\allar bulur, }eni >ldar kazardın 
Sen her köpürüp taşmanda ... 
Her konuşmanda 

Milletinin alın yazısını yeniden yaz.ardın 
Bakı~ların inanmıyaru ezerdi; 
Sağ kolun bir orağa benzerdi ... 
Başlardı yurt tarla~ında 
Fikrin ve his~in ha.\adı. 
Cümlelerin, ya örs-ten kalkardı 
Ya çıkardı kından; 
Ba$ak saçların, sarkardı harman alnından., 
Halk biçilmiş ekin gibi düşerdi diılerine. 
Milyonlar katılırdı sözlerine 
Mıknatı~ı bulan zerreler gibi; 
Köhne kana<ll.ır, köhne küreler gibi 
Sörunde çarpışıp düşerdi. 
Tam su'du~n an kıyamet oldu, 
Tam konuştluğun ansa mahşerdi.. 
Rab, gökıe, Jinlcrin derdi meleklerine; 
Yıldızlar, ıtircnli yeni mahreklerine; 
Nehirler, kavuşurdu yeni denİ7lerine; 
Halk biçilm[ş ekin gibi dü$erdi dizlerine ... 
~imdi; nöbetçi olmak için Anıt-Kabrine 
Tamamlırabilmek içio;_'!":avafını 

Milli mi~klarda karar kılacak 
Ey en büyük u~ta, 
Düşünen olmadı im hususa 
Senden evvel ve ~ndetı ileci: 
lık müjderi, ilk haberi 
Senden almı,ıı cihan: 
Ta o zamandan 
,\nlıyamadıjt1na ya.nsın; 
Sen, dünyanın dönüp dola.şıp ıı:eleceği, 
Uğrunda milyonların seve seve ölec.eği 
Fn büyük, en güzel mak~at içjn 
Dün) aya ilk ka.rşı kDyans.ın ... 
Na~ıl içimizde i~ bütün va.rınla 
Öylece dünya dava!arındasııı 
O ışık saçla.nnla 
O alev sözlerinle 
O ufuk alrıınla, o ıı:ök g()%lerinle sen. 
Ey sonsuz J;eeclerin içinden 
Bize eşsiz sabahı geı:iretı. 
Fy a.sıtlatdır dul bayrağ111 ~ 
Ey gece yarılanmızıo güneşi. 
Ey ışık ~açlar 

Ey yele kaşlar 
E.y çekilmiş 1ttnçer bakışla.r 

Ey fikri döven şıtkıtltlar 
Ey kalem parmaklar 

Ey ~ . >,Jdı7 el 
f Ey en güzel 

i Ey en büyük 
Ey ATATÜRK! 

1 Gt'tir <ludaklanm 

Führer Ü( yılda 

kazandığı zaferleri 
anlathktan sonra 

muvaffak olmadan 
silahlannı 

bırakmıyac'!ğını 

söyledi 
Mün1ch, 9 a.a. - Führer dün Mü

nich'te söylediği nutukta nasyonai 
sosyal~<:t partisi 1933 yılında dahilde 
mU7.Rffer olmasaydı bugün Almanya

işgal altındaki 

memleketler 
Almanya' dan 

intikam ahyorlar 
Mos:kova, ıo. a..a.. - Tasa (s:.a11n'lll 

nutlcwı.un devamı): lt.ıUyan - Alınan U.. 
utalcnm hareket ~ın:n nC'tloccwl 
su olmuet.ur ki Avru.:ııa'da uaı altxıda 
bu.kıruuı blltiln meınleketJer, Noırveç, 

.Daııbııarka, Bel.clka, Holla.nda., Fr&n6a, 
Pol.onya, <;ekOft!~ Y~ Yo

nan!Ran ve Sov,yeUcr Birllkl!rln ı.ıraı aı
tuıda:ld bö'1ıelert !~ - .4olmalı ~b-

nın 100 bin kişilik bir ordu ile kud- dlldın:ı. knrsı klnle ynn•P tututnıakta. aı
retsiz bir devlet olarak kalmış ola- manlara ~ müttcll'klcıi'rw! en~ 
cağını ve :ıaruri bir surette dahilden ıı:eldltl kadar fenalık yapmald.a ve utıra
de çürümiye mahküm bulunacağını diki.an ha)~ kıncı muameleler1n ..,. 
bel!rtmıştir. cebir ve &lddcl harclcctlcrtnln lntikıımını 

Führer aynı gllnlerde doğuda dev 
kadar muazzam bir devletin baş kal- almak ~ın zamanını bcklenektPdlrkır. 
dırmış olduğunu ve bu devletin bir Bu bakımdan bu&'\lnKU ırünün barlz 
tek gaye takibettiğinl de kaydetmiş· \·asıflarıntlan bie tanesi &udur k1 ı~a.n· 
tir. Bu gaye, zayıf, çürümüş, bozgun- alman ttU!akı ııit.t.!koe t.t.'MldooU.-nl6 w 

lı 
ıi 
ın 

r 
h 

75 zurundan g~mck için Hnlkf"vi'nin 
et;arındakl yollarda sıralanmışlardı:{ 
Yliksek mektep tıılebesi de hazırdı -
lar. IIalkevl'nln çeolenıti önde, ardı 

Muğla, 10 a.a. - Atatürk'ün ölü
münün dördüncü yıldönümu müna
sel>ct lyle burada yapılan Uıtifale sa
at 9.05 te ba~lanmış ve bu dakikada 
fabrika düdüklerinin ötmesi üzPrine 
bütün nakil va.~ıtııları ve halk ol -
dukları yerde be;:; dakika durmuşlar
dır. 

Ku;atmış yalın kılınçlar gibi etrafını; 
Dünyanın bq kıtamıda 

1 Bir bir alnımıza koy; 
Dağlan<ın ateşinle bu 50Y·-

cu ve dahilden parçalanmış Avrupa
ya saldırmaktan ibaretti. 

hale ı;;clme.kt.e dl~er taraftlın A\TUz>a
dald manevi ve ı;l)ılıı1 lht.bı:Ltlan da 

tükenrnektcdlr. Bu 1tWa.kın zayıüama.ır.ı 

2 ),..; 

t~ 

(PJ..) 

at ~ 

m< 

ndc < 

arası kesl!miyı•n, bir ucu Tlirk Ha -
va l\:urumu yanl:ırında, hir ucu Sa
man~azarı'nda olan ziyaret~i sırala
~· ~ırden kımıldandı; bir insan seli 
ır ınsan-unıman önlinden geçti, ona 

karıştı ve ondan yeniden hız aldı. 
A_n.knra'nın Atatürk'ün önün<len ge
cıısı çok uzun çok manalı ve güwl 
oldu. ' 

Halkevlnde yapılan toplantıda söz 
alan hatipler Ebedi Sef'in yarattığı 
büylik e:-ıeri övmüşler ve hatıra:;ını 
taziz eylemişlerdir. 

İhtifale Atatürk anıtına çelenkle· 
rin konması ve anıt önünde yapılan 
tazim ~hi ile son verilmiştir. 

Zonguldak'ta 
Zonguldnk, 10 a.a. - Ebedi Şef 

Genç, ihtiyar, kadın, erkek, muvakkat kabir yolunda 

Mihver devletleri elçileri Etnoğralya 
müzesine çıkarken 

Fsen ateş ka~ırguı orta.~ında 
Vakar ve h;ıysiyetle dimdik 
Uyanık, tetik 
Tutu>'Ot nöbet .. 
Bu millet: 
Bu, vaktiyle a>aklarını ummanbr yalayan, 
Du, üç kıcayı atının naliyle dağlayan 
Bu, her yere evi ıcibi ~ren, 
Bu, Atilla.'yı -Timur'u • OAuz'u, 
Ilu, Faıih'i • Yıldırım'ı - Yavuz'u, 
Bu, seni yetiştiren 
Ulu miileı 
Vakar ve ha>'Siyetle dimdik 
Uyanık, tetik 
Amt • Kabrinde tutu)'·<>r nöbet .... 
Dünya boğazlaşıp dalaşıp 
Dönüp dolaşıp 
Er geç ve ancak 

Oyy ATATÜRK oyy ....... 
İrkilmez Ata çocuğu. irkilme:r. 
Zatltedilmez Atam, zaptedilmez 
Biz varken senin kal'enin lmt'CI• 
Bakışlarunız kılınç uçlan, 
Bekli~·onız devrimini biz; 
Çük.nıiyeceğiz diz 
İster<e hayat zehrolsun, 
İ\terse refah kahrobun, 
İ<ter~e kurşun <lüş<ii:n yanımın · ~limh..., 
t~ter~e geçinmek için 

Hir dilim k"UIU ekmek geçmesin e1imn... 
Halel gelmez bizim ateşimiu 
Dünya düş<e ~imize 
Yer sarsıl~ yerinden 
Ne senden geçeri;ı oe senin eserinden. 

Behçet Kemal Çağlar 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Yedek Subay 

Okulunda 

yapılan tören 
Atatürk'üıı dördüncü ölüm yıldö

nünıü, dün sabah Yedek !::)ubay Oku
lunda vakur bir törenle aııılınıştır. 
Okul talebeleri, sabahleyin erk1:ndcn 
içtima sahasında etrafı çıçcklerle, 
ve ban·aklaı-la sUsit'nmlş olan Ata
türk büstUnün etrafında toplanınış
larrlı. Saat tam dokuzu bes geçe bir 
bornzan seliım borusu çal<lı. Beş da
kikalık bir selfım ve ihtiram duru -
şundan sonra Atatürk'ün büstüne bir 
demet çfçeok konuldu. Bundıın sonra 
Okul Koınutnnı Kurmay Albay Ali 
Rıza Gürcnn, gençlere hituben gayet 

En kıdemli elçi, Kordiplomatik adına muvakkat 
kabri ziyar ete geliyor 

veciz ve kUVYPlll bir hllnbC'de bu -~ 
lundu ve Atnfiirk'iln askerlik ha,·a· 
tını ,.e başnrdı(i;ı inkıınnıan en c~n- Almanya'ya giden işçil,er 
lı noklalnriyle anlattı. Vf' onun genç-
llire olnn hllnhes'ndcn bnhsederek Laroche, 10 a.a. - Yüz kadar rran-

Sicilya şimalinde bir 
İtalyan kruvazörü stop 

ettirildi gençlere milli hlrllk etrafınıta kıy- ~•7. lşç!~lndr•n mürekkep yeni bir karııc 
melli öii:iitlf'r verrfi. Bııııılaıı sonrn ılün ak~am Almanla'ya hareket etmiş· 
talebeden biri :-rnıı Şef'imizin mille· 
te hitabesini okudu. Yarının yedek lir. Londar, 10 a.a. - Amirallık dire 
subay1a.n, kalbleri Atatürk sevgisiy- Cempiegne, 10 a.a. - Miiteh~ıs sinin bildirdigine gore, SJ.cilyımıo:ı 
le dolu olarak t.ören sahasından ay- işçilerdı--n mürekkı-p iki kafile hu şimal kt....,ıa a.çıklarında f&a.Jiyettı- hu-
nldıla.r ve bu h!l7lin ve vakur mera- '· 
&im N!ylece nihayet buldu. rin Cemıı.leıme'deı Alımanya'ya han- luıu.ıı bi:r rogİliı df'nizaltı~ı, bir it&! -

ket ..tmiftir. bnttıınfa 11lmanyaya giden 1 ran ~uv&ııöriıne tam lıh" İMhet kıı.y-
ftS:ı::n.tll .......... 7a~ ktıfi'lcle; ~ti oolmakttrdır. ctetmift]r. Kruya;Or stop etml§t'iP. 

Hitler söı.lerıne şöyle devam et -
miştir: 

O zamanki mücadelemiz muvaffa· ve 1nfisah etmesi de ıaz.l~a.ktadlZ'. 
kıyeUe nefü:elennıesPydi cihan tari- ırııruız _ sovyeı. • Amerikan a.tı1!a.la
hinde görülmemi.ş bir azametle orta· run hareket p~ramı w netlce:Yi vcr
;ya çıkan ve doğud:ıkl deve karşı koy· 
mıya muktedir bulunan bu kudret mtştlr ki AVl"Ui>a'da ~ alımda bul\ı
doğmıyacnktı. Bugün muhakkak su- nan bütün memlekeUer bu ILU!ak il)'O

rette biliyoruz ki, bu takdirde Av· lEdne kan>ı t.am bir 6em.P8t.1 d~akta 
rupa da mevcut bulunmıyııcaktı. Her ve bunla.ra ellerinden ıı:clen yardımı y:ı.ı>
tıangi şartlar dnlıillnde olursa olsun 1 rnıya hazır bulunmaktadır. Bunun ıw
bu zaferin bize alt oln<'nğı daha o 

1 

Ucefıl olarak buıttinkü günün bıı.$ka br 
tarihte aşikfır bir surette belirın!s ' 
bulunuyordu. Tanınmamış olduğum bariz \llB1mı da, bu 11l11akın manevi 
sıralarda bu şehrın \'arlıi;ını ve daha ve ~nsı ihtlJatlıın, Avruı;ıa'da ve Yal· 
sonra alman milletinin mevcudiyeti- nız A.,TUpa'da değil ba&ka ;>erlerde dl 
ni kurtarmak için mücadt'leye atıl· gundcn .nınc tar.lala6ma.kta. ve bu 1tt1-
dıi'nm gi1ndenberl beni hiçbir :r..aman !ak. ırlttlkce fazlala.&an b'.r hız.la, Hit
terketmemiş olan kanaat bugünkü lcr'ln 15t1Jbdadına kanı kcndıı;ı Ue bl.r· 
hareketlerimde de l>cnim ilham kay- llktc carı>l$1'Tlıya ha.zır m.cyonlıı.rca tara!· 
nağım olmakta de'\·am ediyor. 

Evet. bugün de tamamlyle aynı fi. tar kazarunak"t.ır. 
klrdeyim: mukadderat ve Allah za- !ki ttUtak kuvvetleri arasında ınsat 
feri, en ziyade !Ayık olana verecek- ve malzeme kaynaklan hakunından 
Ur. Bız 1918 de de muzaffer olabl- mevrut nlshct mt~ksl tetl< 'k olunursa, 
lirdik. Fakat alman millet.! o zaman Inırııız _ Sovy(•t _ Amı'rlkan ıttıfakı ta· 
buna hak kazanmamıştı. Çünkü o 
zaman millet aldanmış ve ba.$.ıboş rafında m!lna'kMR ırotumı<,z bir usuın
kalmıştı. lük bulmamız netlcefılne varmamak im· 

Hıç bir mille1 bizim kadar muvaf- Unsı7.<lır. 

fakıyet kazanmış değildir. Son üç se- Fakat bir :<ual sonılab lir: zaferi ka· 
ne znrfında ha~ardı~ımız muvaffakı
yetler çok huyük zafPrlerdir. Bunla· zanm11k lcln yalnız bu üstünliık ktıtl 
rı düşmanlarla dolu bütün bir diln· mld!r? 
ya~a karşı kazandık. Tarihte bunun Muhakkak öyle .,'nzl,)ml~ vardır ld 
eşi yoktur. nu seneler zarfında sık 
sık buhranlarla kal'5ılaşmış olmamı;; kaynaklar cok fazladır. Foknt o dP.recc 
bu muvaffakıyetlerin kıymetini ;ısla mlnasız b1r tat7.dn han:anmaktadır ld 
küçültmez. Norvcç'te-ki güçlükleri bu ust!lnh.ık nlha;ı.oct o t:ı<tan kalkar. 
tıep hatırlarız.• Bir aralık Narvik'in şuras~ sarlhd r ki kaynaklardan baska, C 
muhafaza edillıı ~dil,~nılyC<.'eğl mf"Se· bunlıırı screl'l><.·r etm('k kn.blUycLI ve ty:t 

lesi ile kıır;:'tlaşlık. Ce~arcUmlzi kay· surnttc lıareamak hnslct. tlc !Azımdır. ,, betme-mck l~ln tnhııyyül todilcmiye • 
cck karlar kuvvetli bir imana sahlp tnı;;lllz - Sov)·ct • A mer!kan ıttlfakı-

o1mamız lazımdı. Bu inancın mükfi- nm atlamlannda bu haslet n ve bu ım
faUnı görclllk. Vatanlarından uzakta bUıyetın mevcudt.yN,nd n &uı>hc-yc ma
ve emin münnknle yollarından he - hal var mıdır? Uundıın uphe eden bazı 
men hemen mahrum bir vaziyette 
lıulunan bir avuç; alman askeri kah· insanlar vard.r. Fnkat bunlann siJı>he-
rnnıanca dövlişmüştü. Bir aralık bu lert neye fı;tınadı;trncl::tedı.r. 
bir avuç ac:ker Narv k'l tahliye ct - Fakat a.caba n1<:1n bu hususta güphe-
m<.'k zorundn bile kalmıştı. Nerede ıcr:ı vardır? 
iSf' rlthman muzaffer olu~·ordu. Fa
kat büyiik bir !raci" ve C<-'Sarel saye- Zamanında, bu ittllak adamlon, merıı· 
sindP zafl'r n ha~et bizdi• kaldı. O lckı!tlcrlnln kaynaklarını se!crber <?tnı<'ık 1 
zamanki hfıdlsckri giizumüzUn önün
d" yeniden canlandıracak o1urı;ak bir 
hakikati i·yl.ce belirtmlş oluruz ki 

ı o d:ı da'ma aynı diişman karşısında 
nuhındulhımuzrfur. Bu rlüşmanı esa· 
""'n heor 1.aman kar'iımr.ı'.da gordUk 
Gr'<'en hüyi.lk harptP de rlüşmanlan
mız aynı düşmanlardı. O devir lle bu
l':Ün arasında yalnız bir fark vardır. 
Bugün, düşmanlanmızın hareketle· 
rint ilham eden gızl! düşün~P.YI ve 
bunun derin ııebcplf>rini bildif:im\2 

ve ekononı!, kültür ve sıyn et ~ apı<'ıh· e 
(:ında lcabettiğl tnr~da h r('amak t b r· 
llğinl "c kab lU:et nı 
Fn:kat bl,. ım ı -o-uı b lir: ckoro 

e\l'YI. cihan tarihinde eşi ol.meyan bu 
1.aferlı>rl nasıl knzandı~mızı da tak- ram. 
da' edi)ı'or-. '6cWlıa ~ 

tür ve styası 1 rd kıı;>n k ..ı"lrın sd • 
beri ğ rl \C te\ z i'l ) pmakta k ı > t· 
!erini ve 1ş1ıırllklerlnl ı;tıı>tcren bu adam· 'e 
lann, askeri hedc!lcre 'armak !<: n :ısnı 
W. ya.pmakU.n Aclz bulunduklanndan 
f(lphe etth-ecek btr sebıı:ıı var mıdır? 
Röyle ~lertn l>ulunmadıA'UU ~ 
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MiLLi MÜDAFAA V. Milli Korunma M. U. kati teminatı ... 11rw11r. s-n--l 
Ye oumuneıi her S'ID lıomilJ'ooda 

görUleblllr. İıtelrlilerin beMi sOıı '" -------------

Depo inşaatı 
.. )( v 
ll:unm aün ve .aatte 

mullw etml)'NI Ankara c v 

.. depo ın.a tı Pil !ık 

taıtbt 

saatte Ankarada 11.M. VelrlfeU 1. ne. 
lu satın Alma komiıyllfln- gelmeleri. 

(9837) 1580 

Tesisat ayptmlacak 
M. M. Vekilftinden: 

•lm...ıur Kee f bed t ı ~ l 5426 lira 05 lımut lrctif bedeW Kı· 
nkkale lf'OI' Mhuıoda yapttnlacak ee

cum ıru U sıur iti 2l. 11. 9'2 pazane9İ lriinü _. 
tu S Al l 5,50 da kapalı zarfla lıale edilecekeir. 

brue olup kati tem 
lııılnattur lh es 13 ıı 
.. U de 11ı1 M V. 4 No 
JrıDln )'&pı <'aktır K İlk teminan 1156 lira 95 kuruttur. Ke-
..-0 ... tef • pf proje Ye fal'lllMDHİ 77 kurut bedel 

mukabili Mtıll alma Ko. ftrilir ..... 
. li erin ihale tsünü saat t.C.50 • kadar 

le k 
(9728) 

Pavyon inşaatı 
5771 

il 1f M dafaa VPk !erinden: 
t4T64t Un 84 kurut ke f bedelli 

061 lr'tt iki pavyool in ı ışl ı ıı.ı ı 
Nt puaı_:ıesı ı.rano ıaıtt 16 da k rıah 
aarfta lhalf' edılttl' r İlk temınatı 
llftT 1 r~ 14 kuru tur Ke ıf Ye art
••mai pro eıl 12 lıra 88 kuruş muka
Mlnde nrlllr İıteklilertn lhaled n tlç 
Sin &nce l:ltaat daire ınden ehliyet 
.-1cuı almalan Ye ihale n At 
lt e kadar teklif ml'ktuplannı M M 
T. 6 Noı lu SA AI~ KO. verın lerı: 

(9312) 6489 

Elektrikçi alınacak 
M. M. v. deo : 
M. M. Veidleu !Çin elektrıkçi aluıa· 

~- Jsnklilttio .20·11-942 rarihıne ka· 
- M. M. Veidl~ Datre Müdurluiüne 
_.....,. yqah ftS8ikle birlikte muraıeaa&· 
... illa olunur. 

1 - Nüfus bim)l'eC dbdam 
2 - Allr.erlikle il&ili olmamak, 
s-&o.ms. 
4 - Doiruluk kibcll. 
' - Sehbaı kli*. 
' - Ali klbıh. 
7 - Fen " aanaru imt&n yapdacak 
lmclMlın nedenine &Öle ucret tahsıSl. 
1 - o~ ~ 52 Hl " li.nıdır. 

(969l) 5722 

Tretuvar yaptırılacak 
il. Velrlletnden : 

-.kta •o.U:r ecek bınalar ara-
tratuY&r ;ya ı ı p&aac ık. 

la ua.ı.,e konuknu ur. Ke ıf be.deh 
l lira ıtJ kuru olup katı ıeıııınatı 
lira 80 kuru tur . .I' ıa.rlığı Hı,l l 

.._ salı •tlnü s.aa.t il de M M, \ ekA. 
4 Nolu. S tın Alma Ko uı yunll'ı

J'&pılac ktır. 
Kefil Ye tartnamesi her lbn k<AT11•. 
nda •örülebıllr. iatekllerıu katı 

inatlarlylc bırlıkte muayyen gün 
111 ... ttc kooıısy nda bulunnıalan. 

(9536) 6576 

Fmn inşaatı 
llUlt Müdafaa Vckllcdnden: 
fll&l!CI lira 58 k ru ke if bedelli 

i&lakara'd.t fınn in 14·1 l-94J 
artesı gün il s.aa t 11 de k palı 
a tbale edileceiı:t r tıı, temtJ1atı 

411 lira 1 kuruttur Kc il Ye fart. 
esi 84 lira 68 kuru b del nıuka
nırillr fıleklılrrtn 1- at d ıre

ehl\Jet Ye ık ı almalan Ye 
riı;racalı:lan tr.klif mektup! rını 

aJe ,Unll ıAat 10 a ka.dıır M. M. V: 
Oı 111 SA. AL. KO. na vermeleri: 

(9351) 5483 

Bina inşaatı 
JIOJt MOdafaa Vekllcrinden: 
•ıt&l lira H kurut keşif bedelli 

ela bina in aan lfl 16-1 l ·H2 
eli ,antı l&&l ı l de kapalı sarf. 

ale edılecekUr. İlk le ına~ 
1 lira 26 kuruıtur Keşıf Ye şart

lf hra 10 kuruf bedel muka-
ftrillr. Bu lfe gireceklerin lniaat 

dıllyct Ye kaııı alın arı 

lıuırlıyacaklan teklif me tuplan
lbale sOntı taat 10 a kadar M M. 
6 No ~-SA. AL: KO: Ycrmclerl: 

(9868) 6488 

Yemeni almacak 

il. Vekllennden· 
'1llllrlllda kDınıl}'Orldı me-vcut kaıımıı 

dahilinde l ı kalem cerrahi 
suıa alınacaktır. Hepsme ıahmın 
H,ın 214"'1 ltn olu1> kari ıemına 

6 linı "' lrunışrar lhılesı 13. ll 
llÜftÜ ıaaı l 'J tedır Sut
an her aun komisyonda sö-

1.wkıılerin mua~ ııun ve 
bd tıem.ınarlari le hi lıkıe M M 

' llUIDlralı komısyona murac:aaı 
llzundar 

ıcklıf ıne«cuplannı M. M. V. .C No.hı 
Sa. Al. Ko. Ye11Deleri. fllf&M dairesinden 
ehliyet "ft5İlcaM almalan ~. 

(9'i08) 5683 

ICereste alınacak 
M. M. V. den: 
Muayyen .ırilıa w euııe talti zuhur 

etmiyen 170 MJ. cam ıcere.e bpeh zarf 
la tekrar ihale,e konulmutıar. Muham
ıneo bedeli 22100 linı olup "' lllllliaatı 
1657 lift 50 kurufnır. 

İhalesi :Z0-11·19'42 cuma ıtünü IUt n 
ıe M. M. V . .C No. lu Sa. Al. Ko. da ,... 
pılaaıktır Eb'aı ~ tannamesi her ıtUn 
komisyonda görülehilir. ı~rcfdilcrin 2490 
sayılı kanunun maddC'leri ahkimına lt"V· 

fikan tanzim cdecekltti teklif mektubu· 
nu ihale saaıindcn hir saaı ~ftiııe ka· 
dar makbuz mukab'li komisyona verme· 
leri. (9478) '56'\9 

Sandık alınacak 
M. M. Veklletlnden • 
Pazarhkla (Olll"on) fabrikam ma • 

mulAtı 9139 modeli bO)"(lk ve tamamla· 
yacı bl.r takım Mn'&r cerrahi alAt aan· 
dıtı atm alınacaktır. Muhammen be
deli 8796 Jtra olup katt teminatı 568 11· 
ra 40 ıamı.tur. lhaleel 16. u. &om pa· 

zarte9t sana eaat u dedir. eartnameeı 
hel' ıriln kom!IWnda aörOleblltr. tltek-
111ertn belli ıriln ve M&tte M. M: VekA· 
letl 5 numaralı •tın alma lı:oml9YonU· 
na mGracaat etnıelert. (9642) 1724 

Erzak alınacak 
il. M. V. L No. sa. AL Ko. d6n: 
l - Aşağıda c1na ve mlkt.arları 

;yazılı :yl.)'ccek maddelerl.nbı pazarlı
A:ı 13-11-1942 silnO aut 15 ı. Anka
ra Lv. Amlrlili blnamnda Jı1. M. V. 
ı. No. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - btekl erin belli sün ve saat
te katı temuıat.Jarl)'le birlikte komla
~ona mUracaatlan. 

Kilo C ns1 
13000 sıkır eU 

2000 Çemenalz ıımtırma 
2520 Yatakhk ot 

80000 Balyalı v~a balyaau ku
ru ot 
Salça (9f)()6) 5868 

Yağlı boya alınacak 
M. M. V. den: 
&-h r kilo.una 230 kUl'UI fiyat 

tahmin edilen komıeyonöa mevcut 
evsaf ve idari şartnrutK'lll K<.>rltlnce 
mUte hhlt namı tı4!88bına <5882> ki· 
lo muht Ut renkte :railı boya 26-11-
942 pe mbe gUnU saat 11 de açık 
eks tme ile ıatın alınacaktır. Ver -
m k ı t yenlerin 1014 lira 65 kurus· 
luk ilk temlnatlan ile birlikte e-k· 
siltme &Un ve saatinde M.M.V. 2 No. 
lu satın alma komisyonuna selmele
ri. Evaat ve eartnamem komisyonda 
görQleb ı r. <9821> 5866 

Malzeme ahnacalt 
M M.. V. detl: 
APtıda cın. ve mtlııtarlan ıuııı mal· 

Mme 16. ıı. 9G paııartM aeıno eu.t 
10.30 da paza.rl*1a W41kNaW 1baı1e e
dll«Ektlr. 

Hesıs n muhammen ~ 1436 Hra 
olup .tı:aU tanlaab 21S ltra 2S Xr. tur. 
Rasim ve l&rtnameal MI" san komll
yondll IÖl'ÜieOWlr. :tateıcıtıerın beUi aün 
ve aatı. M M. V. 8 No. Satın Alma 
KomllıYomm& ırelmeler1. 

CiMi 

ICereste alınacak 
M.M.V. den : 

1 
1 
ll86T 

Muhamaıea bedeli 21706 liN 90 lıu
nil olan 221."99 MJ. çanlı çam U.
u.ıı.9'42 amıa 8'inü ... 11.50 da pa • 
ıarlıkJa ihale edi~enobir. Kad eemioatı 
3256 lira o4 kurupur. l.ıeklileria ihale 
gun ve M&tiode M. M. V. .C No. lu Sa. 
Al. Ko. 1111 aelnıelft'i. Şertruımeti lO'J lıu
l'UI bedel mukabili Sa. AL Ko. dMı ftri. 
lir. (9760) 5866 

Türk Hava Kurumu 

İş gömleği ve kombinezon 
diktirilecek 

Tllıtt Hava Kıanamu a-1 x.imeln· 
den: 

BUUln maJızane9' mCHeeNlkle alt ol· 
mak tl.re ltumat ve tekil numunele
rtne ~ııun 380 adet il s&nlelt ve kom· 
bu- yaptanımuı 1'apall zart ~
le ekalltm8" konıaımuet.ur. Muhammen 
bedeli 9880, Hk temlnlltl 741 bnıdır. De. 
ı tme 28. 11. 942 cumutat stlDU aat 
10 da T.H.X. Mtın alma kıomteıvonunda 
yapıla<'atınd&n ..-ııı.r tıu aate lcadar 
\19\lMIM söre kapatılmıe kapalı zarftan· 
nı komı.ona v.nnalıctırw. 2809 

.aııııııııııııııııııııııııııııııı11ı. 

~Tkıret v•ııet1 ~ tkare~ - -~ Ummn Müdiirliai*n s - -= TQrtabe·de yansın " Mltıtrat = - -: •laorta S.lerlYlıe metırul olınWc U- : 
: zere kanuni hllkQmler d&lreatnde : = teactl ed lerek burin ta&Jb'tıt ba- = 
: tinde bulunan (.A.b'am> .A.lllaal : - -: S aorta Şlrk.U bU are mllraca- : = aUa Ankara tall acentalıtma ..,_ = 
: bt namma nncm ve nakltnt il· : 
S aorta llJerbı'te nıeuW olmalt w S 
: bu ı.lerdm dol&Cü dlvala.nla bCl- : = t.Uft m&htı:emelel'de müddet, mOd- = 
~ :..~: ~--:: i 
: laı.ra'da Bankalar eadılNmde 38-39 : 
: numarada m'*lm Seoytullah JCar. : 
: det ve Necip Kardıftıl KoU<4rttf etır· : - -: ketin taytn eyledltlN btldlmıı.tk' : - -: x.yfyet Slcor1a 9kbtlerintıı : 
: tetüe w munlc8ıblal llalıılnndü1 : = - .. 192'7 tarlbH u- llll- -

pHııırtf' uat 11 de ı= ~ IDUftf* lllrCUınlll ol- 5 
a lat. i o ihale edlieft... 5 nuı1ı1a mn __.. ft ! - -.................. 

MahkUnıiyet itlıu 

.Ankara Milll Konuuna Jıl. U. • 
tinden: 

Aallert fabrikalardaki lıılbK haber
siz ve mazeretsl2 t.erketmek suretiy
le Killl Korunma K. na muhalefet
ten ıuçlu Ankara'da Demi.rllbahçe 
Gllzeltepe aokak 51 No. lu kendi s -
vinde oturan Süleyman oıllu 936 do
tumıu KAzım Kaya hakkında Anka
ra MiHl Korunma maıhkeırneeinde 
:raoılan duruşmada sucu sabit otdu
itundan Mılll K.K.nun 10,54 ve 63 ve 
T.c.K. nun 55 4 ndl madd ne 
tcıvflkan 66 1 ra 60 kurOI alır para 
cezaslyle mahkQml;retlıne ve hllkUm 
hulAaasının maaratı mahkQma ait ol
mak üzere lllıuna dair verilen 8-10-
942 tarihij kararın kaıCileıtüti ilAn 
olunur. (9746> 5805 

MahldUrıiyet ilim 
.Ankara MW1 Korunma Jıl. U. il

linden: 
h.arıt.ız ve fazla fl)'atla ekmek 

atmak ıureti;rle Mllll Korunma K. 
na muhalefetten auçlu Ankarada Ye
nilehlr M rutiyet cadıdesı 5 No. lu 
dukkAnda sUtcU ve Mukaddem ma
halle6i Günduı. sokak 27 No. da otu
ran Ahmet o~lu 321 doğ. Ali Kuru
çay hakkında Ankara Mllll Korunma 
mahkemesinde :yapılan duru nuıda 
u<;u saıb l oldu •undan M il K.K.ııun 

31, .,!) 3 ve 63 üncu madde er mu I· 
b nce 10 lıra ağır para ce ) 
mahkılmlyctlne ve 10 ııUn muddttl 
dllkkAmnın kapatılmasına ve bu nıild 
det zarfında suçlunun ticaretten 
men'lne ve hüküm hulisa.sının ma -
rafı mahkQma ait olmak üzere 1 nı· 
na dair verilen 10-10-942 tarihli ka
ra.nn katilettili .lılln olunur. 

(9737) 5814 

MahkUmiyet ilinı 
Ankara KW1 Korunma il. u. 11-

tınden: 
A&kerl faıbrikalardaıki )f1n.l haber

aız ve mazeretalz terketmek au.reUy
le Milli K.K.na mWıalefetten a\AClU 
Ankanıda Hacettepe ınahallea Kil -
<:likkal>ı aokak No. 64 eıYde oturan 
Ali oğlu 339 do1ı. Meftnıet Ali Yeni
ııkh hakkında Ankara Mllll K. lıl. 
de )aı>ılan duruemada ıu.çu sab t ol
du •undan MIUl K.K.nun ıo, 54 ve 
63 ve T. C. K.nun 56 ncı madde eri· 
ne tevfikan 83 lira 30 kurut aaır pa
ra ce-.ıaalyle mahkQmiyeUne ve hU
kUm hultuıasının masrafı mahkQma 
alt olmak üzere ıı.. ıa daır vertl n 
8-10-942 tarıhll kararın kat.llefUti 
ılln olunur. <9738> 5813 

MahkUıniyet ilam 
Ankara Milli Korunma lıl. U. li

Ainden: 
Aakerl fabrikalardakl lşıni haber

alz ve mıı.zcretsız terketmck suretiy
le Mllll Korunma K.nn muhalefetten 
suçlu Ankara'dn Altınd mahal e· 
sinde 130 No.lu kt"l'ldl <YV nde oturan 
Hurşıt ol:lu 341 doğ. Fııztı Tekgöz 
hakkında Ankara M.K. mabkl'm in· 
de yapılan duruşmada suçu sab t ol
duğundan Mllll K.K.nun 10, 54 ve 63 
ve yaşından dolayı T.C.K.nun 55 4 
Uncu mad<k>lenne t.A.>vfikan 66 lira 
60 kuruş ağır para ccz yle mahkü
mlyetine ve hilkı.im hulbuırun mas
rafı mahkQma alt olmak Uzere IA· 
nına dair verllPn 7-10-942 tarihli ka
rarın kat l('lft.lğl llAn olunur. 

(9739) 581.2 

Mahkfuniyet i1'nı 
Ankara Milli Korunma M. U. li

iılnden: 
Ekmek taınzlm sftışına ait koordi

naayon karanna ve btnnet.l(:e karne
alz ekmek satmak suret yle Milll Ko
runma K. na muhale/etten suçlu 
Ankara0da Kalaba köyünde oturur 
ve aynı yerde bakkal Abdullah o lu 
1296 doAumlu Necip 'l·orun hakkın
da Ankara Mllll Korunma mafıke -
m~nde yapılan durusmada at.ı(u 
sabit oldu~undan Milll Korunma K. 
nun 21 rıci maddesi dellıletlyle 55/2 
ve 63 ncU maddesi mucibince 30 lılra 
ağır para cezasının T.C.K.nun 80 ncl 
maddesine tevfikan 6/1 arttınlarak 
35 lira ıUnr para cerzruılyle nuııhk~
mlyeUne ve hUkllm hulAsasının mıı.s
rafı mahkQma alt olmak llrere !A
nına dair verilen 6-10.942 tarlıtıM ka
rann katilcştiği llln olunur. 

(9745> 5806 

Mahkftmiyet ilam 
Ankara MiJU Korunma M. U. 11-

lindcn: 
Askeri fabrikalardaki işl.n.i habe!'

nz ve mazeretalz t.erketmek suretiy
le Milli Korunma K. na muhalefet
ten suçlu Ankara'da lnönn mahaılle
sl Okran sokak 46 No. lu evde otu
ran aslen Emlrdailı İbrahim kw 31 
:ra.eında Hal de Yapıcı hakkında An
kara Milli Korunma mahkemesinde 
yapılan durusmada suçu aablt oldu
ltundaıı milli korunma K. nun 10.54 
w 63 ve T.C.K. nun 59 ncu madde
lerine tevfikan 66 Hra 60 kurtı1 atır 
J>&r& cıezaB :rle mahkQmtyettne ve 
hüküm hulAsaaının masraıtı mahkQ
ma aft olmak Oııere 11lnma datr ve
rilen 2-10.942 tarihli karann katlleş-
Uti llln olunur. <9744> 5807 

Mahk6miyet itim 
AMar& MUU Konanma JI U. lWnıdlu. 

Drmllr taulnı ~ alt lCDol'dlllaa

pan .tı:aranna ,,. bllıllıet"'9 kameela --"'* aMınak llUftUi>'le llWl Konanma 
K. na nıullalefet.ten lllacla .A.J*an'd:ı 

Attındat mallallellnıle Rflıltanata -*ak 
'107 No.dıa e1ıme1r bQtt w um malaalle
de 804 No.)a llYde otunıin Slddlk otla 
30'7 dohmlu AH SaaımaZ hük1lıda An• 
icara lfMll Konnna mabnnıeöıde )'&• 
Ptlan .,....... llD(la aaıblt oldutunda'!I 

MMll Korunma K. - 21. 115-2 'N 63 
~ maddelerl ınocllllnee 40 111'& atır 
para ~ mahkQm ...... ft llUlttlm 
buıa.uımn ~ n.lıkQma alt Oi• 

mak o.... Ulama dair ...... T. 10 Ml 
tarlıll..,..... ıratUetttlt tlln olanar. 

(974'1) 8804 

Mahldimiyet ilim 
Ankara JıWU Korunma x.u. ııttnden: 
~ tamılm aatllırıa ak Koordinat
,. ıımnnna ve btmMtlee bmaıllı 4*· 
DMll -.tırıek Mıretb'le MUn K. x. na 
mıuıı.lefetteın euçlu Amara'da Hacıdo

tan mahalleıd 98 NoJu dilldtAnda ek· 
mttt bayii ve tttab'e ml!l)"danı NeveetıLr 
apartmane 7 No.lu dairede ot\WaJI Nev· 
eehlr'ln Yeni mahallellhıdm Ahmet Oc 
889 dotıımlu Hamdi Sarırın haklı:ındll 

A1*ara Mllılt Korunma malıkemelilıdt 
yapa)an duııMmada IUCU aabtt olıdulUn· 
dm Mlltt ıcoru,ıma K. DUll 21. 115-2 Yt 

81 w TCK. -. 118 - IMddeı.tne 
................ (111'9 .. 

....,..__.,, 1 ,., .... ,....~-,lılıtlıllK.~,.,..-

- -U -NrOme ,.a olml* L 1'U4PW1a mc- B* olcluiımdln :UU 
_.. .,_ dllllr ._.... 1. :ıo. 9G 1a- K. X.ma 31. :59/a w 4 w 83 w T .C. 
ddl -- lımW Ull .. ~- K..ıwa. '116 llCl maıldelertne t.ew1'Ytm 

Devlet Dmıiryollan 

..,_ ... ... - - aı:ıa taı:ria edUen beler la. a Yelllın ~ 11 ... 
x-.--= Mahkômiyet itim lira al1" 1181'8 oezasaıım mecmu • 

J.ım 10 Jiıra -.r para oerz•Me mah
kQınl)'etine w fazla aildıiı 34 kmu
IUD ~emne ve hClkQm hullM
lmlll m..-.6 maıl*Qma ait olmak 
bere Mmna dair ....... J.$.10-9'2 
Wtil bırenn kaU1111Uli lıllll olv-

)fuM- ..... (lıW} - dJ 
lıa :111-. ._ (UIO) ~ --.. aükAOı ~ .Milll ~ )(. u. Jiiiıı -

deo : .._. ............ ~ 
)'Oll bnnm .. binl)C(Ke bmeliz - -
mek _.. 9Ul'CCiyle Miltl K. K. m -
halefeum IUÇlu .ı\ııkara'da Uluaıolac da 
S No. .lu C'\ode ocuno u&en Kemaı.i)"C0nio 
Papanoz kÖ)ÜJdeo Mehmec oi)u 328 do
ğumlu Nuri Mayıııkao luıldunda Aıbta 
Milli ıco.n.r- Mahkemesiode yapı.bin 
Juruşmada Mıçu lllhic oldujundan Milli 
K. K. oun 21, 55 ve 6' üocu maddderioe 
ıevfiba 25 lira ağır para cezasiyle mah· 
kümiyetine ve hiikum hulisasamn masra· 
fı mahküma ait olmak W!tte iılAı>ına dair 
verilen 7·1().194 2 ıarihli karuuı katllq-
lİgİ iıl1n olunur. (9741) 5810 

MahkUıniyet ilam 
Ankara Milli KON111118 M. U. ligin • 

den : 
Karnesiz ve fazla fiyatla ekmek sat· 

mak 1Ureriyle Milli Korunma K. na mu· 
halefeucn 1Uçlu Aııkarla 0da fstıktaı fın· 
nında arabacı ve aynı fırında )'llt&J' kal· 
kar Çaııimı·nın Elmalı köyundcn :ıüler· 
man oğ. 320 doğ. 1 lasan Saka hakkın<h 
Ankara Mılll K. M. )apılan duruşmada 
~çu ııabit olduğundan Milii K. K. nun 
31, 59·3 ve 63 ve T. C. K. nun 76 ıncı 

maddelerine ıevfikan -4 MJÇU için tayin 
edilen 5 liradan 20 lıra ağır para ceza • 
siyle mahkılmiyctıne ve suç bakiyesı olan 
6 ııdet ekmeğin bedehnıt1 müsadere~n 
ve hükum hvlisasımn masrafı rnalıl..'1m..ı 
ak olmak uzere illıuoa da' r ,. rilen 
6-10.9'42 tarihti karann kaıilef(iji ilin 
olunur. (9740) 5811 

MahkQmiyet ilim 
Ankara MilU Konıama M. u. lijio • 

dm: 
Aııkerl fabrikalardaki itini haberli.ı 

ve ınazereısız rerketmck sureııyle Milli 
K. K. na muhalefeıten sı·(lu llgıu'ın 

A,aiadere köyünden olup 1-.J&len a> ıu Yor 
de ocunıa Hasan ojlu B9 doıı. M"' tafa 
\ iiıbel lıMckında Ankar, Mııll Korunma 
mahkemesinde yapılan dunqrnada MI(\! 

sabit oldujundan Mifü K. K. nun 10, 54 
ve 63 ve 1;11ından dolayı T. C. K. DUfl 

S6 •ıcı maddelerine ıevfıkaıı 83 lıra 30 
kuru~ ağır para cezasi) le ınahkümı)ctİ· 
ne ve hüküm hulasasının masrafı malı -
küma ıtır olmak uzere ilanına daır veri· 
len l·lo-942 tarihli kararın katiletbii 
il1ıı olunur. (9767) 579' 

Mahktlmiyet ilanı 
Ankara Milli Konınnıa M. U. tiiüı • 

den : 
Ekmek camim saıııına aic lrooRJinas. 

yon kararına ve binnetke kame: iz ek • 
mek satmak suretıyle Milli K. K. na mu• 
haldenen .uçlu Ankara da uıu,-.uılar 
caddesınde Uluanlar fırını sahıbı ve 
Oguz mahallui Altay ~ 3 No. lu 
t"Vde ocuran Meh~ <>ilu 323 dog. Şe. 
fik Boyacı hakkında Ankara Mıllt K. 
Mahkemesinde yarı.bin durutmada 9'JÇU 

sabit oiduğwKlan MiHI K. K. - 21, 
SS-2 Ye 6l ve T. C. K. nun 80 ıncı mad
deleri mucibince S8 lina 30 kuruş aitr 
pan ceıuiyle maıhkumiyet.ioe ve hüküm 
bulbua._ -.fı mahküma air olmak 
uzere ilaa- cWr ftrilen 9·10·942 tarih· 
.1i tc-ın kadleşeiji ilin olunur. 

(9766) 5794 

Mahkumiyet ilam 
Ankara Milli KoNım. M. u. Jiğio • 

daı: 
D. D. Yollan 2 inO itletınctinin An

kara~ İKİ muavini iıkccı bu iş. 
m habeniz ve mauıretsiz ıcrkctmc.-lc ııu • 
rotiyle Mılll Korunma K. na muhalefer· 
len suçlu Jsranbul'd. Erenköyünde Mer
divm koy çe11ne 90kak 113 No. lu evde 
oturan Mustafa oi}u ''8 doj. Kemaleuiıı 
IJık hakkında Ankara Milli Korunma 
Mahkcmcsiade yapılan duaışmada 9UÇU 

5lbit olduğundan Milli Korunma K. nun 
10, 54 ve 6l ve T. C. K. nuo 56 ve 59 
uncu maddelerine teYfikarı 55 lira 50 lcu· 
rut ajır para cezuiyle mahkUıniyetinc 
ve h\ikum huüsasının ınasralı mııhkıl· 
ma ait olmak Wıere .iJinıoa dair verileo 
9·10..942 tanhli luıınınn katikttiii ilin 
olunur. (9765) 5795 

Mahkftmiyet ilanı 
Ankara Milli Kocuoma M. U . .tijio . 

dm: 
Kamesiz ebıek 9Mmalc tutteiyle 

Miltt Korunma K. 11& muhalefeuen SUÇ· 

lu Anlcata'da Mennerçcıme altı Aıılbey 
mahallni 759 No. hı dükknk ekme* 
bayii Yalcup oifu 2?6 doj. Sült')ınMI Ko
man hııldmıda Ankara Milli Ko
ma Mahkemesinde yapılan dunı,aıada 
~ Rbit olduiundıııı Milli K. K. ııun 
21, 55 "Ve 6l üncü maddeleri mucibince 
25 lira dK para CftMİyle mııbkümİ)etİ· 
ne " hüküm hulhastlllll auıatafı Jlllıb. 
kıİfna aic olnulc iian iJAnma daiır wrilen 
30.9.9-42 tarihli karana kaeiletriii ilin 
olunur. (976") 5796 

Mahkftmiyet ilim 
Aııkan. MiHl Korunma K. u. ll

linden: 
Aakerl fabrikalaırdaJd JPnl haber

• ve mazeretalz t.erketmek suret y
le .lıl.lUI Korunma K. na muhalefet
ten auclu Ankara'da Öncebec1 BWm 
IOkak nunıaramz kendi evkıde otu-
nın Cebecide Hat8ı)' baıkkallye.t -
bibi Hamdlnin kayın biraderi Kaı.v9e-
rl nln Lal11>111& maıba:IJ.eanden Ali 
etıu 341 dol. Mehmet Cotkun hak
kında Ankara mlllJ korunma mahke
meıalnde yapılan durutmada Mlilll 
Korunma K. nun 10,54 neQ maddele
ri muctblnce verilen 100 lira alır 
para omasının yaşından dolayı T.C. 
K. nun 55 ncl maddesine tevfikan 
Ucte biri indirilerek 66 lira 60 kuruş 
ağır para cezasiyle mahkılmlyetine 
ve 63 ncU madde mucibince hllkUm 
hulbasının :nuwratı mahkQma ait 
olmak üzere Hlnma dair verilen 
3-10-942 tarlhll karann katlleştlll 
l16n olunur. (9743> 5808 

Mahkftmiyet ilanı 
Ankara M1lll Korunma M. -U. ll
den: 
Teııblt edilen fiyattan fazlaya ek

mek satmak suretiyle Mılll K.K.na 
muhalefetten ıuclu Ankara'da Erzu
rum maıtıaııe.ı Y111r11cıotlu 10kak 28 
No. lu wde oturan Kırwehrln Kara
habeh k6Fllnden llMımt otlu 301 
... 1- 8-11.e .. ....,. ... 

...... elıatıta ır.rauac -- (.18. 

....... 19G) _...... ..... -.aı 

(lı&) - alt.ıda ...,......, .... Gar ble&-

nur. (9742> 5808 

MahkUıniyet il&nı 

.Aı*&ra Müll ~ K.U. li&ilııdla' 
~ kira tıedlıMnl U'tlnnlıiı ...ı (ll) - - .lrllıdar lmmhıı .. ,..._ 

euretb'le MUıU ıcon..m. x. - nııaba1e- Jıltlne wnnelon lbımdlr. 
ıt.ten IUıClıu Aı*ara'da ~ V4*&Jetl Bil ile .a ~ "'m 1:11 _..n 
Ya&ll ve lılman .ı.ıet1nde llJQUlleW ..O ..,._... cılaraılt ~. 
ve Ankara da öocebeci'de Baıhadlrtar (IMOI) 

llOkak 13 No.111 apartmanın 8 No.lu dal• 
resinde oturan M-.at& Salırt Ol)U 818 
dotunüıl 1amaU HMda Ertem ve hWwD 
nuıne muavenet ve mtl&ahel'et etmeıt. 
ten Mıçlıu Natıa VekAlett yapı 18lerlnde 
kcJP)'ll memuru ve Ank&ra da Semanpa

"8.rl Kırıru: mahalle.si ~ ....... 
otAM'all lmnall Jfaiıkı otlu Y&l&l' Tamav 
tuıJdanndll Ankara M Kıonuwrıa mab
kcmeetnde yapılan ctunı.ma 8Cl1Mmdıı 

111wııın aabk oldutundaıı M il Konınma 

Motör - Jeneratör 
alınacak 

D. D. YoU&n Umum MOcMlrMtlla • 
din: 

Kubammen bedeli (8'.800) 1lra olan 
8 Met 5 ldlovatlık ve 2 8det 10 kllov&t 
1* ınotbr - Jeneratör llrubu 28. 12. 9G 
CIU'l&lllıba S(lnü aaat 1&,80 da kalla1ı ııart 
UIUlll ile Ankara'da J4are blnuında 

K nun 30 ve .>S ln<"I nındd kın muel· toplanan merkez 9 uncu komll;yunca 

b " ııu<:lu ru:ı.n lsma ı il ının 410 aalın alına aklır. 
ve Yn ınn T C. K. nun 65 lıııc-1 mad· Bu ı.e ırlrmek ı.tb'erılerin (2.610) lt· 
d<-IAlet.b'le M ııt Korunma K. mn rahk muvllkkat temlna.t Jle kanunun ta· 

ve 58 met maddeler1 mudblnce 440 Yln etUtl veeıtcalan ve tekliflerini u· 
nın yanaı lnd :terek z.ıo llTll atır nı ırün ve 11-1 14.30 a kadar adı ~ 

para cezaslYle mahlc:Qmt)'t'tlertne w 63 luımi8>'on relllltlıııe ftmlelert ll.zım • 

0114'0 madde mu<' blnce hllt<Om hu An· dır. 
sının masrafı mahkQmlıara alt olma:C 
ÜZ('!"'C !!Anına dalf" ver1letı 9 7. 942 ta• 
rthll kararın kaUl"tlitl rıAn OIUTIUf". 

(9762) :1798 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara MU.it Konıtım• MU. lltlnden: 

Aakcr1 Fa.br1kalantald 16lnl habenlz 
ve mazeretsiz tert<ctmek ıuretl:)'le MIUI 
Korunma K. na muhalefetten MJCIU Can
k nın Orta köyünde Şah bettin oıuu 

333 doıtum u Tevfik Orhan hakkında 

An ra M il Korunma mahkemeıılnde 

ynpılall dunuımada suçU ablt oldutun· 
dan Mlut Korunma K. nunun 10, 54 ve 
63 Uncil maddek-11 mucibince 100 llra 
alır para cezaeb'le mahlrQmqellne ve 
hWdlım hulAauının maaratı mahkQm:ı 

alıt. olmak tlııenı lIArıına dak' verilen 
16 10 942 tartıhll karann kaUtettıtt llAn 
o unur. (97~) 5799 

Mahkmniyet ilanı 
Aıılcara Milli Kon.ıo- M. U. lijio • 

den . 

Şartnameler paruız oiaı'Ml Ankara-
da rna1Hme dalreelnden, H. Paaa'da te

Mllüm ve Mvk 1etlltlndee t.mıın oba -
nur. (9477) lwıa 

:Karton bitüme alınacak 
O. D. Yollan U.... Müdür.lüjün

dm: 
Mutı.ıma- bedeli 51120 (elli bir bin 

)'UZ ytl'IDI) lira olaa 1600 nıJo IMtrihelı 
S6800 ~· unon bituaıc lj. l l.942 pı· 
zatteSl IUftU ııaat 15.50 ela Up.lı zarf 
ll5Ulıü ile Ankara da ilWe biaMında ıop. 
lanao aıerita dolwaunaa lr.omiaJOWOCll 
J&Un aıuıaaı&ı.ur. 

eu ite sinne&. iauyeo&erie 3806 <~ 
bia tekiz )'U- ahı) J.iıabk a.nUkac ... 
mi.nar ile Jıaououa ar,. oniji ...-.ıacı 
ft rıekliflerini &)'Dl IUll IUC 14 e kadaı 
adı ııeçen lı.omis)'Oll nialijine YWme!ılri 
lhımdır. 

$annamelec biır .lirıo .-ıkabWrıde An
kara ve Ha)'liaı1ılıla ....a-inde .._. 
edikbiılir. (959'4) 5714 

Ihlamur kalası alınacak 
Karnesiz danck satınak 9Uletİyle Mİi· I>. D Yollan ~ Sa. AL 

u Korunma .K. 118 ad>alefecıcea Ml(IU Kom. dan: 

Ankara0da Mctı:utiyet caddesi Era- Muhammen beclell Cl'1000> ca :redl 
ltflartımanı 34 No. hı dükkirunda ek - blll Mra olan (100) yUa ıneVe mlkAbı 
mck bayii Nuri oğlu 319 doi. Cemil Er· mlllıtelU etı&Ua lb1amur JraJM (18 -· 
nıcte hakkında ~ Mılll Korunma 1 w.rtn 1~> earwamlJ& sQnü aat C.US.30J 
Mah~esinde yapı.bin d~ suçu on bel bUcukta ~ela Gar bl
sııbi.c oldujundaıı Mitil Korunma K. nua dıahilmdekl komilrOD taratınd&n 
nun 21, 55·2 ve 6l üncü DJMldeleri mu- kapalı aarı UWb'le Mtlll a.Jonarak\11'. 
cıbince 25 lin &itt s-a cauiyle auıb • Ba ile aınnelr llıtirmlertll <12'1&> blıl 
klumyeriae " büküm hulbula111 lftlll'&· .. ,._ :pebni8 bee llral* mawlılıat 
fı mahkUına ait olmak uıere iHınına dair t.mtlna.t. kanunun ta)'tn eWtt veMka· 
verilen 20.10.942 tarihli karana katilet- larla tekltllıerlltl muhtevt zarnannı &7-

tiii ftAn olunul'. (976') 5797 nı stıırı Mat (14.30) on dört otuza kadar 

kcıml8)ıoft retllltıne 'f'l!ft'IM.iert lbılndlr. 
Da ile ut eartneme4« lııom .......... Mahkiimiyet ilim 

Am<ara MUll Konlrıma M.U. ııt.lndea: parMUı olanık datııtıtmaktMlr. 
(IMO'.l) 8llM 

A*«t ~ lılilıl lwııbenl& 

~ ınazerelal& ~ 8111"1.'Ü>'le Milll 
KDnınma K. na mutwuetoUen euoıu AIP 
kara'da Dem~~ ..... 
l50 No.lu evde oWlun 8ü.Wyman otW 
f1'rl dotımıkl Ymut ~ baJılallda Aa
kara MWI ~ mabkemc.ındıe >-a· 
pılan ~ 8U(IU iM* okl'Jtundan 
Mlılll Konmm& K. - 10, IH ve ı>a ve 
T c K. nwı M-4 üıncü maı!deleri m11<l
Wnce 86 lira 60 kunıt alhr para ee:zaaly
le m&ıt*Qm~ ve hllıldlm bulA.uı· 
nın masrafı mablcOma aııt olımalt üııeN 

nına dUI" ver ıen 9. ıo. 94.2 tarihli a
ranın katllt....Utl llAn olunur. 

(9751.). 

Mahkmniyet ilim 
.Ankara Milli ~ MU. lliDden: 
FuJa ııııvatıa eılılndc eaGnaktMl ~ 

kl Anlıanı'da Yenldotan ınaha1k!9l 64ı1 
No lu PVdc ot.uran l!Qazın 8ucuna E*ICI 
kÖ)"(lndcn llırahlm otlu 325 dotumlu 
Fazh Tııedı.'mtr haldcın<la Anlı:va Mlılll 
Koruwne. rnetıttone&lnde yapılan dunı1-
mada 1N011 ııobk oktuAtmdan M•t .fC. 
K. 1MXI 31, 59.8 ve 68 Unctl madde.lıM ı 

mıuctblınce 5 lir'll atır JNlra cıea.ırıe 
mahl<QmJıretıne ve ıNıCl\lllW\ 17 lcunı1-
tan fazla aldıtı bedellrı mıllaaıden!ııtne ft 
hült&n hUia!E9Ullft mura.tı mııılıkQme alt 
olmak &r.e!'e Mnına dair Wl"Uen e. ıo. 
942 LarlbJl karanll knteeetllt ftft --
nur. (97:50 > IRIOI. 

MahkOmiyet ilim 

Ka.m.ı. .... ıaz1a nvuıa e1mıe1r at
nwık mretb1e MHD Korunma x. mm. 
mutıakıfetten ıruckı GenelıkUf'llUU" hlzmet 
eri Onh.ınwı Bay&Uı kı!yündcn Mehmet 
otlu 836 dotumlu Oııım&n Yeni JıaJcktn
da Ankara Mtul KonmrM maııltemeelt't-
de an duru8mada 
ıtundan M 

Memur alınacak 
Dnlct DemiryoUan Umum 110. 

dürlUA'Unden ı 
İdaremizde kura ve ataJ 16rerek 

maklni•t ve tııatmakinia, teknik bü. 
ro personeli ve fen memuru 7etlf • 
tirilmek uzere lümmu kadar aanat 
okulu memnu alınacakUr. Yapıla • 
cak kabul imtlhaıunda JCÖlllerecclUe
ri muvatfaluyete söre ııaoat.kAI' ua -
vmiyle ayda yua li~• kadar ücret 
yenlecektlr. 

Bır 11enehlr ııtaJ müddetini muval. 
faıluyetle bit renler teılCİI edilir ve 
müteakip lruralardakl (muvalfakı • 
yetlerine söre merkea. atölye ve de
po teknik kadrOM& dahli .de terfi .. 
derler). 

Aranıla.n tartlar 8rdır ı 
1) Sanat okulu m nu obn1ılt 
2) .Aaıkerlitint ;yapouf blll\IDllUlk 
3) Y&fl otuzu 11rec;memll olmak 
f) Ecnebi ile evli oUllamak 
'la ıpler bK' dilekçe ile 30-11-lMZ 

tarUıiııe kadar İatanbul, Haydarp8fa. 
Sirkeci) İzmir, Balrkalr, Ankara, 
Kayseri, Adana, Kalatya, Esklfehlr, 
Afyon ve Enurwn'da itletıne mtı -
dürlUklerıne müracaat edeceklerdir. 

Dilekçeye aarih adrea yazılacak 
apj"ıdakl evrak illftlrılecektir ı 

1) Kek ep diplomaa 
2) Dotruluk kilıdı 
3) Aıı kltıdı 
4) Aakerlik dunaaunu lıitdlna .,.... 

aika ve ıdlfua cUsd9m 
5) Diter .....,mtıled 
MU.baka imtb.nhın Aıııb ..... 

yapılaeMbr. Serattt llais olalllana 
AnJcara'ya kadar~ temine. 
dlleeek ve imtihan Pil .-.ı.rtne 
bildirilecektk. (lllT) aTa 

Teıiaat yaptırılacak 
DJ> Y. uıın..t Jl~NltQndaa 
n..11& ~ ,. .... ida-

re tımaa --. ...,_ ..,. ....... -. 
lılwtft ııık .. ,...... ...,..._..r ~ 
hlt - ,,. bı ,.... .. 1 S' ... 

n ............ 

mııvetıne w 
mahkQma alıt olmalt 
Pkle edflen 9 elmıetln Mete il*' mQııa· 
dereetnc dair wrtletı 9. ıı 942 tarthM "ka· 
rann katU.tttı ııAn ı>kınur. 

(97 49) 9l!I02 

SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. 

Memur alınacak 
5ıllhac w I~ Mua'NlllC Vtld.le

rindea : 
Vekilec Meıbz w müenesaDnda 

müalMlll buluma Uriplikler içia 3656 -
yalı bııuo mucıöiace ~2 
cuma günü müubab 11Rtıhanı eçılıııca • 
ğından talip olanların bu tarihe kadar 
memurin kanununun .C üncu maddesine 
göre iabedeo evrakı mütbicelerioi ve M• 

lcerlic vuiyederioi g&ıecV ...-.&ara 

1 ..... Bil ... ............ bedeli 
(~7,:IO) llradw. 

2 - ı.tekltlıfrllı bu - alt ........ 
ft IMr ewata Arıkara'da D.D. Yollan 
Yol Dalrwlınde aöı.ıöUtrltr. 

8 - Daıütme 27. u. 942 .......... 
cuma S'Un41 Mat (16) da ~ J>. 
D. Yollan Yol Dalralnde tas>lailaaats 
mc:Nea bk'tncl lr.om~ nınlMü
tı.r. 

4 - llmtJtmeeıoe ılNblln'Mlr loln 11-
tEldlı..ta '*Ht melctqplM'ı ile ııerttkte 

Bıllllıda •,_.b t.nanat w :::r um 
dil -- (18) • lıılıdar .. ~ 
HtlM wnnae.1 ........ . 

&) (212) 1lraNr llMW ...... .......... 

b) MIO 8U1i11 ...... , tıelll eUtll 
................ 'b ......... ... 

dair ....... (9'791) -

Satıhk 
tık İICİdlı,ıa baifı,.nk Vtkllyece mıiira- ~ Alılılaa'da ela dalNll w le 
CiM etmeleri w llM!llrt\r ........ 9,5 lkaı ic ....... li .,.,.... ..... 
ca V4ıllefte hw ...... l•n. tlln oha maal& ..._ ıı.ıAlc Tel: 230).U.W 
-.(9801) .. ... 

Çocuk Hekimı 

Dr. AH Vahit vaıır 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartımanına 

nakletmiştir . 

P u d r a a. ı n:ıJ 
KULLAN IYORU M1 

~ 

Prenses. 

ALLA TROUBETSloY 
Esbabını anlatıyor: 
Jt Onun blr çot cazip w 

yeni renkleri vardır. '* O, butun kQllandığım 
pudralardan d ha ince 
ve daha hafiftir. 

Jt Ondaki haklkı ç Çt'k~r\n 
nefis toku unf peresı 

ediyorum. 
Jt O, bütun gün s btt kahr. 

Çiintü terklb nde ba 1t 
hiç bir pudrada bul11n
ma1an Krema töı>iiii 

ftl'dır. 

Jt Yatmvla, rizghh ~ 
uya ratmen Yen!~ 
lralon Pudrası tenimi 
ftlm& terü taze muha-. 
faza eder. 

Jt- Eminim kJ her ne ~ 
basına olursa ol un ban-ı 
dan daha t)'l blr pudra 
"1mat bnlim JOk* 

Aranıyor 
IJmıılıt ............... .. 

---- eıtmEtı: a... lttralllk .. .. 
...... ~'*daire -.ur uıu.-

&a •> ---- ......., ... ~ 
.......... 18 

Satıhk 
Cebeli'-. iyi ,_iade 

oda~ ...... 
..... Si!lla-. Edik y 
1i1. Tel: 2~ - 2..C34. 

Sahhk 
Jıılertmıl .W-.'la ...... clirt dilt. 

... ~ .......... lllWtııwa -
le al he• sa.- fADllk Tel 2• • 
>134. 291" 

BUGUN--. 

il• s1 .... 111a 
2 Film Birden 

t - Mim• •JY• 
Atlan en .a-eı romam.. 

thtiruın en a et "81... 
Günahın en bq il 

heyecanıdır _ 

ARTİSTLER 

Barbara Stanwyck 
Henry Fonda 

2 - HÜSlr 1Jkt 

Se lar 
H.30 • 17 30 da 

Memnu Meyva 
11 - 19 • 

Hüsar Akı 
21 de 

Deniz Canavarlan 
ve 

Memnu Meyva 

1 

AnJ 

ınit 
ri k 

Od 

" Yo 

d 

ırt.I 

1 
~ 
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Ankara Le .. uım Amirliline 
gelen ilinler 

Koyun eti alınacak 
Ellcitebir A&. Sa. AL Ko. dlll ı 
Atkd. ihdJııc ic' l:S IDG kuyrukla 

lr.o,.m etı kapalı zarf Ullllu ile eksiltme
ye konulmutım. Beher kilolunl tabını" 
edilea hyac 141 kuı,..ıur Ebiltmftl 
28-11-942 cum&neli ~ 1 u,at il de E.
kitehir LY. "'ftirliii Sa. AL Ko. da J8 • 
P•laakur. !....af,... tartları bet s6n me
aai Qnanlanrıda Pülıii . isteklilerin 
ıntıa)')'eO gllll Ye suttm bir saaı eon'elİ· 
ne kadar kanuni tekilde buırlamnıı tek· 
lif IMl«uplariyk bırlikte kat! teminat 
~lamu IÖZÜ ~ komiqona wır
mit buluıımalan prttır. Posıa gedltmele-
r:i kabul ediJınez. (9708) S737 

Odun ve pekmez alınacak 
AL Poe. 790 Batuı Alma Koıru.. 

:ronunt11an Bakırköy 

Sıfır eti knarmam 
almacak 

K&ıw Aa. ... .Al. JfGm. dua: 
2. 1L 9G tılıırMdndıt llıalell 1119tlan 

40 tGll ...... lravmmuı pahall ........ 

dOl'Glıdm ımtı11D <il> hkraaına ..,._ 
pquiıta ~.Bir ldıo.ıı- tab 

mlD ...... n.at 216 -- olup Ilı ... 
manaı aııoo Mıradlr. oner t.onıuk Plll'Omlar 
ela •l'M4t'lfr • ...., lııDiorda ewdMbr: 
Pual'lltı ıa. U. IG CUln& dllllO aM 
15,80 da Kan'ta IDıılalııiıOI-- bu• 
lundatll .. -,.. NPllllıeata' lıllaldDa
rtn blUl dll w ...... ~ kUn..,.._ ırelrnetm. 

(9800) 11884 

Z~ncir yutar· sapı atmacak 
İzmir LY. AmVlij;. s.. AL Ko. daıı: 

A.-.. ı;ıWi ' y-..,._ ·----------------Çağn 
Alıkas A.ır.tik W Rtimli-hn: 
Pcıliıl wdcllıit miklilırl ._ ~ 

w ha wi)« 8dresiadlla ...... td • 
- bilclnniJm .. ~ Ali '89terie 
kıilen Nll2 ..,. ile tabembe Ye,& ha • 
luaduja ,,.. ubrlik ..... J6mma 
aıunaıan illa ....... (9790) 5816 

Çağn 
Aalaa A..kerlik Dtiıea Reislillndea: 
o..let Deın1ı,ollan fiılenhklan Em 

memuru adresinde bulunamıyen yedek 
pi.,..fe rejmen Çanakkaleli Ye 329 • 332 
doiumlu Rutnı otlu Arif Tıınker0irı 7989 
lql ile ....,....__ ....,.. balunduiu perin 
askerlik tubesifte acele lüaımu murıaaaıı 
i1Aa olunur. (9789) 5817 

Çağn 
Aabra Allr«lılc l>aİftli Reislijindm: 

Abpp kıöprii inpatl 
-- Naıı lılıDdıll'Mllll ı 
AlıldlM' - JbdraiM :ıııııılll ~ ldlo

........... •xeoo,..... iıcıMi.,... .... 

... ...._. lııllDl'4llıll -.-. aa .. 
PIQ1eal-

1 - ...... IO-ll.·l8G tM1ldDde ,. • 
pıJmaık ...-e llılllllliMıl'* lıııımmn ifa • 
... vUbetl Aldı1ılU' - KıltralaO ,. • 

nua •xJ.80 1nc1 ~· ,.... -
laealıı 1 X IOO ilk .._. Jıledar ldllll'elıl• 
nün ın.aatma me*V SUıil elıalltm411'9 
konmuaur. 

Bu lain mutıamnMllbed.U (U008) H
ra <a&> kurutıtur. 

2 - Bu ile alt l&l1DalDe " tıftak 
IUl'l lantır : 

•L 

A) DmlMme artııamtlll 
B) ll'*&'ffle proJeal 

C> Ba.Ymdırl* ı.ta11 pnel eartnam• 

E> ~ köprüler eartnam• 
F) 811811~ tbl&t cet'Nll 
0) Metraj 

NAFIA VEKALETi ...WlllM ..... etmel.ı .... ..... 1 
Jdlviyet cllzdanJıanaı lbru eyleme • 
1tri muıttazidlr. -------------

Fasla lzalıat 19iD KHlt Bmlik Ankara h • 1~;:;. • tJ 
llüdttrlütüne mttrac:aatlan. şe n "'85mı teaıaa 

(768) A yaptırılacak 
vı..:ıtm :ıA-- Jfafa VelrAletlndea ı 
.l:o(llMtW e WPI& ...,ttır>e7• konulan 11 ı 

Büdk Nafıa lı&dilırtlillmd ' 
1 - BUedk r.. . Kara1röp .... 

,.,._ ...... amindyle ..... 
......... «*I> lcetif bedeli 921'7 ... 

24 kuırut lııılriaden k..,.ıa - ....,. 
ütaa.,. pbnlmqar. 

2 - lbaleı 25.11.1942 Clll'llllBha ... 
IMC (15) • Bilecik riü,ed Nafıa M6-
diiıiüiü -... da ...... edecek .... 
lııomUıroauDca J8Pl]acakcaır. 

3 - lh.ae nnılu paaı.rdıır: 
A - Ketif mecraiı. B - btif ha • 

ıa..a. C - Huud tara.ne. D - Ma
lan-ele formlllü, 1 - Ek•iılcme ..-ıe
li. P - Siltilei fi,.al ceneli, H - Bayıa. 
darldc itleri pıneJ .... fenni ......... leri, 

Ba ewaık 461 ıa-. bedel mgltebifia. 
de Bilecik Nafıa Miclirliijündea ..._. 
~. 

ı - Allkara tebriade ,...1 ... 11 
olu ADbra ,.mi lliım teei8atlaa 
ait tmalAt Ye inlMt Ye tefertU&tı. 
Tahmla eclil• bflf bedeli fiyat w
bicll - Userbadea (T.101.IOI) lira 
(17) laırultur. 

1 - Elratltme ~lM2 tarDliae 
l'Mtll7aa oaqanba a1lntl llA&t (11) 
te Anlrara'da l1l illeri ntalili blaaa 
lfiacle toplaııaa n ekalltme komi• • 
)'Ona odulada -.,.ıı urf usullyl• 
yapılacaktır. 

a - lateldller ekafttme prtname. 
81. mukavele projeei, bqmdırhk il
leri senel .-rtnamai. umumi n it
lert fenal tartnamMI lle buaual Ye 
fenni ıartaameleri n projeleri (80) 
lira (00) Jmrut ka!'llhflnda m il -
lert reiallttadea alabilirler. 

' - Ekailtmeye prebilmelr leln 
lateldllerin (22&.181) U.. ClO) im • 
rt11luk IDUftkkat teminat Yermeai " 

Eczacıların 
nazarı 

dikl<atine 
Diyüretik kabilıiyetiyle 

maruf 

EUPHYLLI N'in 
tablet ve intravenöz ve 
intramüsküller ampul -
leriyle ıüpozituvarlan 

gelmlştir. 
Bihnmlm eea depolanııdae 

tedarik edilebilir. 
Pi,....da bulunll!Bdıtı takc1lnle 

Tttrki~ Umumi Acantall 

F. Knechtel'e müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Atatıda cim ve miktarları yuıh 
llladdeler hfzalannda ırö•terilen ırtln• 
lerde kapah zarfla ek.altmeye kon
nnıetur. İhaleleri BakırkG)'de Aa. 
Poe . • 190 BL Al. Kom. da yapılaeak
tır. Zarflar bir A&t eYYel komW,.o
.. Yerilmelidir. 8artnamelerl komia-

Cinsi ııel mıhı mlttall IO to11 fiyUI 
237 kuruı dcısi zincir yular sapı 3000 
adet 100 kul'UI mullcelif nmnara tı6mune
sine .ıd>re, dm ve mikurlsı yubrda ,.. 
zılı ihtiyaç puatlılda allftllc*ur, P
lık Ye ihalesi 13-11·9-il tarihinde CWM 
gÜl1Ü su.c ıs te Ko. da yapılaaıkrır. JCa. 
ti t-en.ı ihale bedelinin % ıs idir. lhl
ledea &1a1 aluııc. v.ı1 .,. .-dan ıı.r 
aün Ko. da göriilebilir. isteklilerin ına. 
8)'Jell ıtüa w IUtte aemiaadariyle Ye cif. 
Jw 't'elikalariyle biTlikıe Ko. da buhın • 

0..let Demil')'Ollan dosya w evrak 
ıneınunı ııdrainde bulunnuyao yedek pi
rade WjaMn 49766 Remzi Güner'ia ace
le 7989 sayı ile IUhemize wya bQiuncfu. 
lu yerın ıuhesine luzamu l!IUl'lllCUlt ilin 
oıu.ıuır. (9718) saıı 

3, Rü!Aııal ke.lt. 
K> t&ttyenler bu he ıılt yulcarıdll )'il• 

alı nl'Mt w pro lerl Natıa ~lıııde 
aöreblllrtet" 

' - P.bllan.,. ittinılc -- ~ 
...tııta razah IU'dan haiz olmak eanur. 

A - İhale 1arifıiadee -' aün ene1ine 
kadar Nafıa .Miidürffiliine aıüncu1 ede
rek bir sene zarfında ea u 50 bia lira 
nisbeıinde eosa iftlUtı yapmlf olduım. 

dair -- ibraz edenle bu ite sinMI • 
mek için Yiüyenea ehli}ıec Yelİkall alı· 
ııaaıkur. 

eulltmenla yapılacatı cQnden ..... • ·-----------·~ Oç stıa enel bir dilekçe Ue Nafla ı t 

1'0nda ırörtllQr 
Cınaı odun, mlktan 1800 ton. Kuv 

Tem. 2250 lira. ihalenin tarihi ve a
llıti 17. 11. 942 aaiı 15 

Cinai pekmez. miktan 10 ton. 
KUT. Tem 750 lira. ihalenin tarlbl 
.,. aaatt 20. 11. 942 cuma 15 

C9"2) M71J 

Saman alınacak 
Utak As. S.. AL 1to. dan: 
Birliiimiz ihtiyaca için komlQona • 

.... ııuarlıkla 200 ton - 2"90 
_,..k --., 46 ~- M fakra· 
... te9fikan acıele -.ı ...... lto. da ,.. 
Plbıaılmr. (9774) "" 

Yoğurt alınacak 
tanır L•. Amlrlllt la. AL ..._ 

-.ı: 

cm.ı lll1t ıııatarı DM> rıntı 45 kıınıt ... "°*"" maıan 12.000 ~-t& il ini
.... dııa .... m9ıtan ,....,... 7llmlı tll• 
llhc sıasarhkla Mtm aıınu.ıcm. Pa· 
Barlık " tbaı.t !t> u.. 94a paartetl 
11aat ıuo da IDllada tıantr '-"· amll'H· 
.. Sa. Al. Kom. - n&11>aeaııııtlT. Kad 
tem nAt lhalealn ~ 111 \tir. tbaJAt • 
dl'I! !ince aluur. V-1 w l&!'Üal' bel' 
.Un Kom ela ~ ı.t.eklll«ID 
nıuayen rtın " ...,t•• tmılna.tlan Ye 
d tPr veaUcalartYle lllrf!ldıa Kom ela bu· 
1-ımalan. <9712• 5'738 

Yoğurt almacak 
f zmir b. Amirliti Sa. AL Ko. dlll: 
Ciusı 1111, miktarı 5200, fiyau 4S ku· 

""' arm ~ mikcan 32.000 fi7atı ss 
lıır. cins w mbrı ,....... yazah lati • 
ne sıazuhltla ııaaıı alınacaktır. Pazar • 
..... ihalesi '°· 11. 942 wRıinde ..... 
elli lt6nll ... , 14.30 da kıılada lzmk 
L.... lmirlijf Sa. Al. Ko. da yapılaaııktır. 
kari ııemimı ....... " 15 ... lbale. 
den &1C:e 9lınır. Vuıf w tartlar her &6n 
Ko da PülebilU. lsıekıilerfa ...,,.. 
ah w ... ne rıemiaadariyle " diler Ye
alblari,.le bif'lilcte iti>. da balunmalan. 

(9711) 5739 

Duvar yaptınlacak 
Gelibolu Mft'ka Sa. AL Ko. daa : 
Gelihola itble ııahusnda ........... 

chaıuc1a~....,.,..,..lllııi1 .. 
• ...... paulıkJa mikıne,.. koaııl • 
9Jfl\Jr, Muhammen bedeli 2S1615 liıra 27 
....,. ,. llMmllduııl temİDllll 1991-' lira ,1 lmnıtıur. JCepf .. ...-ımmal Ko. da 
e&rülebilir. Pb&rlıkla lıalesi IH 1-942 
<-.aallıllwa t,dalto.tlıa,... ...... 
tw. Talipleria 2490 1a111ı lcaaaaun i9feo 
dili ....... lilln'Übt ......... itle 
..... lto. - ... ........ 
(9781) 5826 

Koyun eti kavurması 
almacak 

AL Pom. 830 8L AL Ko.dan : 
YASSJV!RAN 

lT-11.llMZ salı sOnU uıit 11 da 
lartaune Ye makaYelenameetata • • 
IUları dalrutnde ,.. kapalı sarf • 
8UllJ1e 100 ton pamuk ktllıbui Aba 
•lınacıaktJr. Beher kiloeunun tahml • 
•i flntı ıa kurattur. IUs teminatı 
1311() liradır. bteklilerla ~ea 
stln .,. aaatte teminat akçeleıUle 
birlikte lı:omiayona mUracaatlann . 

CN94) AOI 

Sebze alınacak 
Geıhlkı Aa. Poe. 1250 S.. AL lto. 

daa: 
.bırfyac; icin 100 IDG W-. 100 toa 

Plra9ll ınulı.awt.,e beiJananık tuhat .,. 
Duna kadar alınmak azere paadllda ek· 
ıüııae,e lraamuttur. Pıruasua mubam • 
IDeD fi'8b J0.000 lift ,.....,. 17.000 
liradu. Mu.ldw _.inatlan 1500 w 
l27S liradu. Lalıaaa ,... pırasa arrı arra 
llrikeaılıbitı- de ihale edilebiJdiii sibi 
'91aıa biıUiae de ihale edilelıilir. E-naf 
~ tanlan Gelh>lu A&. Poec. 1250 Sa. 
AL Ko.. da aıöriiWıilit. ihalesi 16.11.942 
- 17 de Ko. da JllPl)acakur. 

(9713) 57"8 

Kuru ot ,_ aaman almacak 
Kuc.aoaıı .Aa. Poe. 5100 S.. AL 

ko. dan: 

ınttlan. (9813) S8'59 

Koyun ve sığır eti almacalt 
Kütahya Aa. Poa. 492S Sa. Al. K.o. 

d111: 
ltıti,..; iPa .f0.000 kilo "°>"la ed w 

.f0.000 kilo 11tır ed mevaat evsaf Ye ,.. 

rait dahilinde bpal1 l&f'f mulü ile ek • 
1i1an.,e laıaulmoşaur. Koyun etinitı ımı
ı..na- bedeli 44.000 lira, mUY.ıckaı ... 
minatı 5300 lindır. Satır etinin muhut
mm bedeli 32.000 lira, muvakkat temi•· 
tt 2400 lindır. Eksiltmeleri 28-11-9'2 
camartesi günu koyun eri saaı 10.30 dm 
11tır eri 11 de ,,..,,ıaalmr. Koyıın .-i 
......-esi 220 kUNt Ye sıAu etinin Pft· 
_.. 160 lıunıt mulı:abilinde Anbra 
facaıılıııal LY. lmit'lill w Balıkesir E.tci· 
.... jJ,_ w KütahJa At. Sa. Al. Ko. 
._.. her 11111 a&illebiliı. Taliplerin 
handıyaaıldan teWif llllktuplarım İha· 
le .. tinden bir sut enwliae kadar Ko. 
na wnneleri llzllndır. Ba ..-.ı 90tlh 
ftl'ilen teklif melctuplen bhaJ edilmez. 
Pmtada o1111 ~ matebtt delil· 
dir. (9817) '"' 

Sığır eti alınacak 
Canakble GamiıroG Sa. Al. Ko. d•: 
Geyikli birlikleri İhtİYKS icin alaaa· 

cak oJaa .fO roo aıtu eane hle eiiau 
lcape11 zarf utUlii ile taHbi cıkmadıtıa • 
dan ılbv ehaecakttr. Pazarlıtı 19.1 ı .942 
,,......,ı,e JÜllÜ saat 11 de pmİzon s.. 
AL Ko. da yapdaaııktı.r. Muhammen be • 
deli .f0.000 lira, bd eeminatı 6.000 lira
du:. E-.f w ,.rd.-ı her pm Ko. da 11>
riilebiUr. llteldiJeıia m.ı. ıdinü .... .... 
ıiade Ko. da lıahudalan. (9773) 5853 

Sığır eti kawrmaıı 
alınacak 

ErzhıCMl AL Sa. Al. Ko. d111: 
% 30-40 nlsbetlııde Yallı 50 tıcın 

kemlkslz mtır eti kıwunrumna ta
palı zarf uaulü ile tarp çıkmadıtm
dan bir ay müddetle ı>aarlıia koa -
mııştur. Pazarlık günleri ı>azartat 
car§amba cuma günleri ö!leden son
ra olup ilk paurhk günü 16-11-9'2 
ırilnll aaat l'l te Erzincan Sa. Al Ko. 
da 7aıpılaıcaktrr. ımo.una ~ 
ılDen tı)'M - ...... 2' ..um 
tutan UOlJO Ura mUY9kkat 
tı '7256 ıtradır. Sartnam..a ber dn 
Ko. da c6r11ı.blltr. ı.teldllerln ~l 
sQn ve llll&tte temlnllUad7ie blrlllit· 
te Ko. na nriirecaatlan. 

(9808) 5862 

Sığır eti alınacak 
DmlzU M. Sa. Al. Ko. dm: 
Den1zU Grupa için 50 ton al!!' eti 

pazarllkla Mtın alınacaktır. lılulıam· 
men bedeli 35.000 lira oluP muvak· 
kat temiDllta 21625 liradır. !bal.ı 
14-11-942 cwnartesl IMt U dedir. 
ı.teklıılerln Ko. na milrac .. ttan. 

(9782) 5852 

8uı.m M. Sa. AL Jrıom dan: 

İnşaat yaptınlacak 
Malatya 3 numaralı Hv. lkmat 

Merkezi MlldürlütUnden.: 
Malatya da 52047 Ura keşif bed~

li l.nfaat 161 kapalı zarf ıuretlyle ek· 
aıltmeye konulmuetur. llk teminatı 
3900 lira 58 kunı tur. İhalesi 30-11· 
942 ıı:Ilnü saat 14 t.e ve dakıka 30 da 
Kom. da yapılacaktır. Şartnamesi 
120 kuruş mukabilinde kom11Yondan 
alınab lir. İhaleye receklerln bu 
ı.şe benzer bir l.t yaptıklannı maıhalU 
vi!Ayet Nafıa MUdllrlüklerlnden ve -
ya vekAlet inşaat daır inden vesika 
almalan ıarttır. Kanuni tekllf mek -
tuplannı ihale saatinden en arz bir 
saat evve ıne kadar komll)'ona ver-
melerı. (9819> 5855 

Sığır eti almf!Cak 
GelıtıOJ.u Merkes Sa. Al. Kom. dan: 
Ih t.b'&C itin 80 ton Gel1obol uda Ye 17 

t.onu Bol.ayınla tevzıı ectılmf!K aartıyıe 

~ ton ~ eti puarlıkla aatııı a.bna· 
caktır. MUIMunmen bedell 22S 000 lire 
Olup kaU teminatı 2:\ 000 liradır. Evl&t 

Ye Mrtnamesl Kom. cta l'ÖrUlet>Wr. Pa· 
zarhltla tbaJe.ı z. 11 942 carwamııa stl.. 
nü aaat 16 41a meritez Sa. AL Kom. ela 

~apılac.ktır Ta.1111 olanlann belli siln 
Ye NaUe ten~ btrl-- Jrcmül
yıona mUracıutJan. 

(9811) 

Tay satılacak 
.... ır.ı... aıaı Sil. Aıl. Kmn. dAn: 
AtıkOprll banan puanndıt. IM'VeOt 
~ ~ ~ ınutfetlrle 

ıı. 11 9G sGftl aut s.ao c1ı1. aatıJMıU: 

tır. ı.tekH1ertn .,._. 1«lncleld tııııma

~ ırelmelerl. 
(9818) 

Er fotini alınacak 
BaJJbwlr M. S&. AL Kom dan: 
Beher ottUıne ıa ltra nvat tamrım e 

mkılı 8.000 elit .. ııaunıtuna puarl.ık\t. 
ebtı.tm"" lmcJlımUetır. PuaJ'hlı 16. 11 
9G pezartal stlnCl 16 da Ko.m da )'11111• 

lacalctıl' Ttmınatı 12900 adlr. Jlınaf .......................... 
lıııtas 7 ..... - ...................... 

tıelll .... ,. 7 - mawtJan. 
(9"1) MM 

Kep odana almacak 

.._ .. ld 1raı.n ~ w iki lıalan "'1'I " 1111' ı.ı.. -..m.we tattp •· 
ııw111ınc1aa tıııla'aJ' tra"11 ama lblltırn9" braJaldl.. ........... Dlil. da mn-
euttw. Mllllunmea be*u.rtırle l'ml'98ldeat teınlllatlan w aaıe ... ~ Jlllda-
nndıl. ~. ı.tekltlertn biati wdcalartıN '*llır mtl&tUp ...... 
... ttndell bir Mat .,,... ~ wnıı• ~ (1812) .. 

Clmı 
~ 
K. Eti 
Keçi eti 
cıı ~lr 
Tel balyalı 
kuru ot 
Tel bal,.ah 
samM 

Mu. Bel Mu. Te. 1!ıel=tn 
Ton Un Lira Kr. Tarlld 
14535 125105 9427.87 2r·U-M1 

60 66000 49!!0 • 
~ 18000 13SO • 
12 38000 ım>O • 

800 

500 

.... 
10 
u 
u 
11 

10 

u 

Türkiye lı Bankası 
Küçük Cari Hesaplart 

1943 iKRAMiYE Pi.ANI 
Keıideler: 1 Şubat, 3 ~yxs. 2Ağustos.1 llktepin 

tarihlerin de yapılır. 

ftO ._iyeleri 

buiyaç için u,.ı. zarf a.lltl ile ıııl
llllkuaya çıkardan 633 eoa döldim ...,. 
eeı bal,.ıa inanı oda 422 ton d6küm ..... 
,. eel bal,.Jı ....... talip IUlbur - • 
dlliadea 2490 .. ,.ıa ıra..- "° madde
.. aıudbince puarlıja çrbnlmılbf. 01ı1D 
~ bedeli 6-'300/4010 ....... 
... '-ima 47"813323 lindu. Samuını Adet Lirahk Lira 
ldllo12954o .... alıdcat ..maaa 1266 
12216 linıdu. Sartnanıeai Ko. daa 'IWİI· 1 1999 == 1999 
melctıedir. ihalesi 111-11-942 ..rıhinde ... 1 ggg == 999 
at 16 da '8Plhıaıbtr. Taliplerin - • 1 888 
k6r ıruo ... IMlte Ko. da baJuamalan. 888 = 

9662) 5751 1 777 -= 777 
Sığır eti almacak 1 866 - 666 

Canaiıule aa.rm- sa Al JCo. daa. J 555 - 555 
MUlıteı:ıt l>IJ'Ukler lç1D 32 to11, 12 t.on, 1 ...... 

80 ton. 41 ton ntır eu am am pazar- 444 =-== ~ 
bic •tuı al nacaktır PaaarlıJı:lan 16.11 2 333 - 6M 
842 PUllJ'taı s1lDO aut 14 ten 15.30 a 10 222 = 2220 

a F.ka ltme 30-11·1942 tu11ı lld&J'-
_, ll'ÜJ\ü Mat (15) te Mania& lfilldlmt't 
kon!l ı bbıuında Nııtıa da resinde ka • 
pah aut uııaltYll) yapılat'lllrtır 

c - EJcr.lltmf?< ırtrectııldn ıem (900> 
lira f22) ınını. muı:akka.t teminat ver
melidir 

Atatadakl vealkalan haıa olup s&ıt«· 

m.ı JAaam4ır. 

&) hlale m u tattı S(lnlerl baJ1C 
<3> ırQn evvel Maıma vllbetlne mü • 
racaat ederek ile ırtrebllmtk lıCJn alın • 
mıe etılb'et vealltuı. 

I>) Tlıearet Y8 Mnayi odUı aicll ""91 -
kaaı btr defada deovlete a~ (6000) lira· 
1ılt köprQ lnıallb IUlab'WI muvaUakı· 
retı. llırnal Mmll o1'uaı- dair vMlka, 

5 - Teıldtner ücUnctı maddede vazıh 
1&aUen bir saat wvellne kadar Manı.. 

vllA>'et konatvıda Nafıa cl&irealnde ko
mllıı!IOn relalltıne maılıtıaıl nıukablllnde 

teallm edecektll". 

PoMa De aöllderlleeelr nıektUPlann 
nllı&Y« UcıQneU maddede yuılı aate 
kadar 11ellllll olmaaı aıttırma Ye 9'ıılllt· 

me ,,. ıtıaıe lcanunana ursun olarak 
ıııGlı6r mumu De ı.ıce Upatılm• Olma· 

" lbmldır. 
Poatada olıUıalc ıedımeler laılNl • • 

dtlmn. (llM8) 88118 

Eksiltme illnı 
811ectk Naba llUdül'lütunde: 

1 - ~ - IC.aı'Ur6p - PaaftJk · 
Buru J'C)lunun ....ıı "* &anıJr1 lll Olıup 
k..U bedeli 2768'7 Ura .. lmnll tlaann· 
dm Jrap&la Aıf 9&ULVle lirıDMmlf'e CI· 

~. 

2 - bıale. 14. U. IG puarteal dnU 
uat (ta) tıe Bu.ca Ytılbetl Nafıa il~· 
düdGttl oduuııda (eeelddlı ecSeceic lbale 

.... Dl:lml llDcllD..anıs-: 
1 - ıı...... llmaal 1«* ... ait 

linema b1nm iki ,ıı ıdddaU• dokuz 
bin lira matıemm- bedal tllılriDden 

ki~~~ mlNJ ldlde !A
yık bedel ~ Jdla7ede 

~~': 2T·U·M2 - sQnll 
aaat (11) 49 ~ dilimi encııme-

-:'8-~ıı.nta vt1'1ett da-
imi encQ.menJınden almıt' " a6r1lle-

~·- Munıtbt Wmlnaıt <815> lira· 
dıl'. (8796) &Mı& 

HaatabakıCI almacak 
Yoz.- Mamlebt Huc111en 8ala • 

bıplljiadea ı .• 
Hucanemiade 50 lin ikftlli .... w 

ibeıeleri .......... ait ..... blıbalık 
müahaldi.r. Talip olaalana ~ w 
rMOjraflı Mr iadda le b ı wııiı ...,_ 
ıabiplllffıe ~ iHın oı.-. 

(9794) '845 

Elektrik tesisatı tamir İfİ 
Baıdar n.EwcWıı...- : 
Buldur biikümee kona .... n ...._. 

mea btif bedeli 143' lira -'' lmlut oı.n 
elelmll ... ,.. camJnu iti ebilllllCaİ oa 
aün uaaldıimdm talipleda "lCI 7.5 • 
minaa hni ~ 16.11.90 .,... 
zafCllİ Piıııll auı 15 • DefcenWldıtta 
m~lmaıis,.om..,......,.ltln 
olunur (9824) "'° 

Satıhk arsa 
bdar JlaJ'UnMr aaat taaııa ile yapıla· 
eaktır Evsaf w tartıan Kom. c1ı1. 86- 30 99 = 2970 iatıınbul Defterdarlıfmdan ı 
l'Weblllr Beber' kllosunU11 tallmWI bedii- 6() 44 = 2640 J>-n No. .... 71. cluh 8aıı. 
• 100 1mrue o1Ult ~ Y11ac1e ıa •50 22 5500 kapı'da Hon- maballe8hıtn 11anıa 
lrau r. =- Eli aokaltnda 92 pafta. 807 ada, il 
--~~Uartya.(.!::1,IQ'Clawrı= mı- 334 11 - 3674 pu..a eüi M ~-' kllP1 No.la 

laTL .. ,._ ....... , URIO met.re murabbaı aranın 1.t bla-
Tclefon direği alınacak aeai, kı:vmeti: 1aooo. teminatı: 1350. 
Sarıbmıt As. Sa. AL Ko. dm : Yubnda ,...Jı ~lllkal 11-

B - 942 yılına ak T'acwee Oclıı.ı w
sika& 

5 - Mln'llldw cıemiaaa S8S7 &ira 36 
kuralnıt· 

6 - hıale,or ııfrmefc iHi7aded11 24N 
..,..it k..-ın tarifa11 clainsinde ltazar. 
t.,uaklan kapalı zarflsnm 2 inci .... 
dede ,azılı Y&kinen ı !IUt .....tine bılar 
lııoml.,an rei,liJine makhm n•eh!UoM 
ftr'!Mleri llztmdır. 

Pnmda vukuhufaaık pclanelef' b· 
lıal edil- (1011) u 

İnşaat ve teıisat 
yaptmlacak 

KMtamonu Natıa MlkltU')ilfUDdılll: 
\38üıi6) lira (14> kunll ~ bedelli 

ırutamonu ~ ~ blDUllWı 

elektr.lık ve lllfth1 tellıaıı.tb'le bllJ'abd ik 
maı meaau omıe. ıruıı müddelle ve Jra 
palı zart llMlllt'MI yeniôen eUMtmlt'• 
JııonuJrn~UI'. 

llıaleL ... ; -t~:n 1942 cuma lllDQ 
eaat \:..5> te KutanKmU Natıa Ualresln
de Loı>lıınac&k JwnUıayon l.aratınd&n ya· 
Jllaca.ıc.tır. 

.l4Uıkavele, *-lltme, bayındırhk bııle

lt ır-ı aartname1ı. h1111u.ı ve tenn tart· 
aamel•, .ıraeıı tıuıua.ı, proJe ve elek· 
trik ntıh1 teaı..tına ıUt umumi ve teenı 
.-rtname ile )'M)ı iller umuml ve ı-ı 
eartnamee& w bUn& mOtefl!ITI dlteı' ev· 
Nk Wbwı!«'e 9 HJ'a 64 kunat muka
lllllınde ~ Nafla da1reeUıdell 
'IW\leeeiı: v_.. poata ile ııönderileeelctlr. 

Muvaldult tanı.nat 2891 llra 64 ku· 
._wr. 

T&Uplertıı l4ıklU melot~ı w en 
a )'Um1 l>m Jirahk bu tee benler lt yap. 

'*lanna dair lbraZ edeceldert vedca 
...,_ n»ıuet ihaleden ClıC sün evvelıl· 
M kadar ı.uıSa ile ~ müracaat e 
.... 1com....-ıı ebllıvet "*8lltaa ... 
m.alan Ye bU v-*a ile l>eralls' Ucaret 
..... ,,..._ ,,. ..,...t ·a'tml&
._ tımnı mektup ........ ~ ..... 
arta lııor&Nlc POR& .. ~eiert 
wıra • aec lbaJedm '* Mat ...,..... 
1raıd&r 19bll nı~lann lııomllı,ponumua 
981ml9 tıuhıllmıUl eaıttr. 

... lllOddllUm llCllll'a ...... '*ili 
nıektUPlal'I lı:Uııul fldtlmllNııell ille ~ 

..... (tmıe) -

Yol tamiri 
İllıalr Beledi1e Beialliinct.: 

Velclletlne mOracaat ederek ba iee 
mahna olmalr Usen Yuika alma • 
lan ve ba naikayı ~rmelerl .. rt. 
tır. 

Ba mtlcldet tçlnde 'ftlllJııa 18tetfn -
de INhınmıyanlar ebiltm9" ilke • 
mealw. 

6 - !atekJOerın tekllt meldaplan. 
nı ikinci maddede JU1b ... u. bir 
aaat 6nceaiae kadar • itleri nla -
lltine maktııus maJcalılJlncle ,,._._ 
lerf IAzımdır. 

PoetadA lan adJmlel• kalııal •· 
dlhne• (9216) sm 
Bataklık kunıtulmuı iti 
Hatla VeklletlDIMlm ı 

aıautmeye konal&D 111 
Nltde iN it~ J'Mlnel 1a1ıe ldclCfır.. 

Hlltl Dt> ... ı 1ci110e Alıaaral"IB a.tl* 
~ cıvanndaJd x.nau -~ 
ku utuım:ısı lal tabinin --.u. ke11f "--
deli tıyaıı vaJdıll - ... ...._ 
(484Sl6ı lira • 18> ....._.. 

2 F.ksllttn* a 11 .. tar1b1M 
ruıUıyarı pazart.e8l stlnG ...ı CD> te 
Ankara'da su llıert relallll lllDMa llln
cle toplanan 911 elıalMnıe ......... oda. 

Unda kapalı aıf ---- aıaıııılacılıı6ı -
br 

s - ı.tf'ldller tlallıtnw •rt11-• 
iDubvele proJell. bayuıdn1ı1' ....... 
net 1&rtnam4!8l. umumi 1111 lıtleli !ltmt 
..,Uam81 n. h\19U81 ve r-ı 1&1'bı•· 
!Mlf'f't ve pro f'~ (24; Ura (91) ku· 
nıe lran•lıtmda aıu llleırl retııUtınıden 
alablllr~ 

4 ~ l'lnbllm* letn il· 
tfll:Jl'lft'ln (23142> lira (81) lrunı•hık 
rnuftlS&t tıftntnat ........... elaıntm .. 
nm yapılacatı silrıMn en u 9e dn 
nvf'I blT dll@tcce ıw Nafıa V*il@tlne 
müracaat edeNlr tıa tee m..._ olmak 
tızere Ylldca atmalan w \ıııı wetk&Yl 
ır(l9tennf'1..-t lllrttır. 

Bu mtlddet lclacle wetlca t.Uıttnde 

bu'hmım 3•11nl•r P1aıt~ ~-. 
s - tstetcmenn te1cur l'Mtrtuplanlıı 

!3ctnl'I maddfodf' yıızılı ..atten btr •at 
ımceeme 'kıutar 1111 1118'1 Ntlıtttn mü· 
bus lalraıhıtuıda yame~ IU:uncbr. 

Poatacla olan pc ll&DNler klılNJ .... 
mes (9906) MU 

OIEullar 

Alakadar talebeye 
YUllaek .......... ~ w

IQındm. 

Son ırlnl mıaıOael-.tcll'-lllll!lelıa .,.....,. lıa-
andl1darı Mil edlıa. ıa11 ...... --
... Dumanlan aeatıdıa Jllllllı n&lillllt-

Jıer de ~ ---- lıalııu:J 
~. &..... mGl'UaatlU'ı.. 

8u'a No lan: 2'74, 188, 280, ll08, M,. .. 
351, 146, 41, 85f. 411.' JBT, 17

1 
141>

1 
112, 

48, ııo, 502, 2>4, u, -. aıo, IOI. ım. 
388, 4155, ar. 4llO, m. 241. 2'l'f, 409, ııe, 
348, 118, 577, 4lAI, -. IO, 18, 218, G.8

1 
288, S111, ım, 121, 4'15, CT. IO, UT. 

(12'.M) • 

ı - ewuu Bıaracotlu balvanut. 
tameıpqa bulYan ile Kbım UKI& 
oadd ... aruı!Mlalrl kımumo H Ne
oaıt ~ oaddoaiııiıı, Oui ve lamet
p.,a balvartan aruuıdaki k•nwım 
parke tqla.riyle )'enıden J9Pıknaaı 
ve IWu'ü Saracotlu bulvarının U&al 
bulvarı ile Kklm Dirik caddeal ara-
•uıdaki •t1i tatlarla dötenmİf kwnı. İnpat yaptmlacak 
nuı parke lqlanyle eaub tamiri, atrual DUdılr OINN a..tm .uma 
Fen İfleri KlldiirlutOndelıl ketlf Ye 
tartaameai YeQbile 1eıuden kapalı 
arth elmUtme)'e konulmuttur. Ketif 
bedeli MD8I lira 18 kanii. IDUftJc. 
kat teminatı 2706 Hra IO kuruftur. 
1bahll aa.u.ılNI ~ trüat1 
IUt 16.30 dadır. 2490 -~ lı:aawıaa 
s.rif&tı dahilinde hasırl&ı(m11 te&:UI 
mektuplan ihale cOatt uamt aut 
16,80 a kadar J:nctımea IUyuetiae 
Yerilir. Paruı vtırmıp tılcanlacall 
..... bedeliyle odeneoekttr. 

~n· 

... tlıdlme .......... od& lıll· 
melertne d ıau Ura lllllllt ....... ~-
nı mQlıde talılllJI .,,.......,....,.. MIO •· 
1'111 U'Unııa w ..,.....,ne ....._. 41 

Oncıll -~ -.. elıaUmae - dil 
Poln uatııml9br. 

Drtnet alClıObne ::a. ıı. 9G cama drııll 
... ıa tıe Alılmn .............. ........ 
b .......... :r&Pııu.ilbr. ıa ....... .. 
ura 4T ~· x..w ~ bar sUn 
ınQ X 111 ıPe llÖl"(llebllb'. 

(9821) 
2 - !amet kaptan maballell lSM, 

1836. 1862. 1aea ve 1110 ayslı ao. 

kaklarda )'aniden W6 metn mıarab. ı•------------
baı keame tael&rla döteme yapııma. 
11 n 1360, 1861 ayılı aokaldarcla 
1nevcat 1025 metre murabbaı d61e
menln keame tqlarla eaulı tamırl 
Ye 1882 a71h llOkakta yeniden 180 
metre boyda bnalta..,_ ~imdi 
itleri. Fen İtleri KUcHlrltllUndeld 
k .. if ve ,artnamesl veçhile ırapah 
ekeiltmlye konulmuttur. Ketif bed._ 
11 20039 lira 15 lrunlt. muvakkat te. 
aıinab 1'502 lira 95 lı:utUftur. tııaı .. 
ti 13.11.1942 puart .. i ailnU aaat 
16.IO eladır. 2490 llQ1lı lı:&ııuaan ta. 
rifatı dahlMnde lluırlannut teklif 
ıınektuplan ihele ai1ntl uunl aaat 
'6,IO a lladu' JCncQmea Ri7Uetlne 
Yei'Hlr. Pwg 11141~9" cıbnla
mk ara muludıtliDde Odenecektlr. 

ll40 
Jlllllllllllllllllllllllllllllllll!I 

5 Molallyllı liralık Dllre i - -- -= TeWoa. nııbo ft lbel mo- = 

Enstitüler 

Allitalmacak 
Yllkaek 7.lr.aı Ji:ınatMlld Rekt6r • 

lllt1lnden: 
1 - Kurumamm Suculuk Enlti -

UlıllnllD den tatblkaıtı için lll8iıda 
mııhammen fiyatı ve c1Ml )'Mllı &• 
w -c.ıc eklıiltme auntiyle aaıın ah· 
nacaktır. 

2 - !hale 19-11-9'2 perwembe .O· 
ntl aMt ll de Rekt6rl0k biaMınclaltl 
mOt.eelddi it~ tandından ya
Plhıcaktır. 

3 Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
Smtıwnelllnl Ye daha fMI& JNllQmat 
almak latlnnlvln datN mOdOrlOIO· 
ne mGrecaatlan. 

1 Met TaıblmetrUr NMlmm alett 
Grat ekllltme-M, ~ blrllkte 
Zilli nıerb - 111'&. 

1 adet T&h!metre Teoclotit IV. 
Crat ~ m111tat- ,,_ _...,. 
lb1e tmlikt.e, ...... 1100 lira.. 

<9798> SM7 = bll1911 kaloriffn'll .. 8ICak .... = = ~ ..._ 1ııtr dalN ldnbktar. = Hayvan yemi alınacak 
: uıwta 8. nmımuaa "81 le : YUllMk Z&raM Emutaaa Jteld6rtfllQD· 
- mGnıcaat. : 
liıııııııııııııııııııııııııııııııııı den: 

Satıhk ev 
8abOlll JMlrde blcılUern 8IIÜ aıa 

--.ua dıl9lr amllıanıı telılfmlıa ..... 
... UpJM'deB Jrtl9e lıMtnda. Ama edenJıer 
dlltıal SllNWll'. Dııll.ldt tlao*. Tel· 
1918Uıt m c1m ..... llOT'" ıısn 

21118 

1 - ..._ .... ...aMUll'llıılle ...,,_ 

eut tı991atc lıat"laoJıan IOID aealld& ea 
w ınJlıtan JU1b bel kalem ~an na 
...................... aJına.calııbr. 

2 - DaaJe 20. ıı. 9G cama 8ClnU •· 
• u de WAlrtlk l*Mnıd*t mıate
..... tııı• 5 ... tıard9laft ,..,. .. e.lııtlr. 

a-- llu ı ttet -.....& .a.ee T.a tm'. 
~ ........ tul& ..... al-

------------- -- ~ ...... dalN ............. 

Bekçi alınacak lilll1l'MUıU&n: 
Cimi 

&wıo _ ... ___ ,__. __ .ı.:~ __ ....._,_ T.n.:.L.! ı 8 -L--- t aL• 1 ıı-1942 çaqamba dııD aaat lG • .. ~-. - ..... _ ......... __... ıgıuye f aıuuı:una para ya ırm ıua yanız Killi ıı:mıa1ı: llUdttrllitQnde mUte • Çanb7a KaymaJwnlıfınclanı 
---..mr Adediee 2 lira '° llaıut • • para birlktirmif ve faiz al11Uf olma, aylll zaman- teJddl Jıı:om~ ıı:.ap.ıa sarf • Kuamau. 55Hıa Gcretll ıoa4et mL 

Y• 1'1*!& 
x .. ,... 

::... ı.hmia edilmlt elap llllliwı 2250 IUUJ'lt •tılaoaktır. hteldiltria MWıobal beqllik vardır. Kanuni pnJan 
r s..a-ittıl ~ ...... 4• te1"'inln ti• tlımemiı ol-.ım-. a&)'lh bmla hOlrlhnleri c1atnmına. hm olaD r.teldllerln ~ .._,_ ..... •ı..- t ~~~,. ........................... ,. ••~ .._ mlllautdan i1lia olmmr • 14 0-) ""'." .... ..wMa 4. ~ 

.... KllN. ..... 

Mabkemel• 

MahkGmiyet ilim 
CıliM* C.M. ~ 
JıNıik aabflll oPnıMmıaıll flıll1' ~ 

lamba .... uanalE --·le 111511 ~ 
.._ kallWIUll& 'lıoıean tı&relııetten .... 
la..-. ~u olup AM&ra'mn Alılo 
imdat ~ oWrall ..,,.... .... 

eı !lı6I otlu Nazım Boll& lıll•ndt (1Qıo 
Ilı'* .... '*9. ..... ........_ :ra&lllall 
....,.....~: 

llUc: 11111>1.t 16rilldütilndlB lıl11U x.. 
rwıma kanunun 32, ııe-a ~ -ıt P ı( 
wwnı- ilet ıııra atr ..-a ...., \1 .. 
~ )ll!lltt eun mOM1tJe ıae.o 
....._ 11*1 ıne IAmba .-ınntne mu.. 
~ h1llıliıGn klNbt ~ -
din UAaıııa mCMedlıotr 10 9 942 tareı 
100 •nll lııaranll gttWJll llb o59't'. 
DUi'. (9TŞ6) 118' 

Tebliğ 

tzıNI' ANıAmı ............ 
~ 

lıanlr'de N&IUllN lııllırGDe balll 
meHzade dftlitınde mukim ... 
sqıtııta Mbetı4ırle tıtleriiıt e&-ltteM 
adz da4n\t ımıaven« Ye talcanQde nı 
tacı bulundutu raporla aNa111ea 
dotumlu öMl Hamııt. km S.-'nm 
deni ıcamı- 3118 uncu maddeal 
dblftce hacrirle umuru .,...,_ 
etıHıJıwtf ..._lan otlU Huııtt Mel--~ 
Ol1- 11M111ı:Qr kuM1nun 1181, ... 
ıınctı maddelen hilkClmWt da 

Ankara Vililiti 

Okul binaaI inpatı 
....... v ............. : 
1 - ~·de )"8ntıden ..... 

Dllcaık 10 deraneıll ilk mekt.ap 
llbnın l.ha1eli a.ıı-Mı tanla.ine 
lı18ft P91'lllDbe sanı ... ıs 
lbıat. De6nı! EncCUnmmde ,... ... 
bere kacıılılı mrf ..W~ 
,. 1rıaauımu.t .... 

2 - x..u INtdell (am&2) ... 
kurut w munılıbıt t....ınatı (! 
lira <70> laınıttw. 

a - r.t.ldHertn _., M" 
na& mektup ft7& ~ 
Cl&1't!t odMI .......,,_ .,. Naıllıa 

dtlri~ ba .. .. --fenni ehıt,ıeıl .,... ... _ 

:vubırda 1ı1tı awoan sOnde ..
bdc ... DlllktuP181'D 
Nislillne "* meler.l. 
•-Bulleakktıllf..,.-4-

11 her dn Nafıa 140dllJ1GIQnde 
NbBecelcterl. C911S> SM2 

Kirahk arazi 

..1ıııııııııııııııııııııııı1tttt ------ Sllıllk ., lff8 -: Avrupa manıal&tı 1DMlf t... 
: ~ita atili 9 parça bOyik bir• 
: IOD takımı ile 1l parça etil ,.. 
: melr oda takımı, lraa balı ft 
: aeccadeleri, tablolar, 
: vuolar ve •lre bvioe ...._ 
: dola)'dlyle satılıktır. H....._ 
: il. Celilı:lı:ale aolı:ak 7 amıaa~ 
: apvtımanın tlat katma mGrt.. 
: caat. Tel: lllOI 27 -., ........................... .. 

At merakhlan 
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Umum Müdürlük Merkez vezne
sinden tekaüt[ dul, yetim maaşı 
alanlarla muhtaç, tevliyet ve ev. 

C lôdiyet maaşı alanların ve ca')1İ 
ı hademelerinin verdikleri beyan

namelere göre ha%ırlanan ve me. 
murlara mahsus olan ekmek kart-1 
farı, evvelce halk dağıtma birlik-' 
feri tarafından verilen ekmek! 
kartlariyle değiştirilecektir .. 

Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden~~ 

Müstahzarlardan, kimyevi maddelerden " };un]arm 
teeiratmdaa ne zaman bah aaçıl• en bqta :. 

Umum Müdürlük Merkez veznesinden Tekaüt, Dul, 
Yetim maaşı alanlarla muhtaç, tev,iyet ve evladiyet 
maaşı alanlann ve cami hademelerinin verdikleri 
beyannamelere göre hazırı anan ve memurlara mah -
sus olan ekmek karttan, evvelce H a 1 k Dağıtma 
Birlikleri tarafından verilen ekmek kartlariyle değiş
tirilecektir. Tebdil edilecek kartlar 16/11/1942 tari 
hinden itibaren muteber olduğundan kartsız kal • ı 
mamak üzere yukanda yaz ıh maaş sahiplerinin aza • 
mi 14/11/1942 cumartesi günü saat 12 ye kadar el -l 
terinde bulunan resmi senedi, tatbik mühürü, nüfus: 
tezkeresi ve birlikler tarafından verilmiş olan ekmek j 

markası batıra gelir. 2288 

Kimya fabrikası DARMSTADT kuruluşu 1827 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Al*ara Be1ed.t1'e Relı91Jtlnden: 

1 - UçtıncO maddede Yazılı h\llNalar 
'91....,. t.embDıJer1 acuına alınmıttır. 

2 - Bunlara aykın llareket edeni.er 
~ w 2:17~ numaralı kanunlara ıröre 
... J&ııd nlacaklardır. , 

1 - A) Ihtl)'aç maddelerlnln datıtı· 
auıda ve bunlar ıcın Kart vcnıı.lnde. 

B> Nak1J vuıtalanna blııitte. 

C> Umumi yerlere ırtr11 ve ~ıquı hlLl· 
IDn 1Jk'blr1 ardı sıra diZllmelerl meebuıi· 
... (3409) M!n 

Tavan ve baca inşaaatı 
Ankara Be cd ) es nden: 
1 - lstaııYon clvannd meyve ve 

,.. sebze toptancı h inde yaptınla
eak tavan. baca vesalr n at on ~ş 
sün d t e ve k palı uırf usully-
Je itmeye konulmu tur. 

2 - Muhammen bedeli ccman 
(16160> 1 adır. 

3 - Tem natı (1212> 1 radır. 
4 - Bu n 27-11-942 cuma günü 

.. ı 11 de tal b ne lh 1 mukarrer 
bu undu undan şartname ve keşi! 
ettv ni gormek ıst >enlerin her 
stLn ncilmen kalem ne mUrncnatla· 

ve t ki lerin de ihale gUnü olan 
t7 11-942 cuma günU sa.at ona kadar 
lt90 num ralı kanunun 32 lncı mnd· 
d mu nce tanz m cdccc>kler 

t m tuplannı B <."C1 )e da re -
m t kk 1 en ımene vrrm • 

(9il5> 5842 

U stüpü alınacak 

3 - T«nln&b (68) Ura (M) kurut· 

tur. 
4 -~ ırömıek ·~ 

rln her 8'(ln encllnH!on kalemine ve 18· 
tet<l !erin de 27. ıı. 942 cuma ııOnO uat 
10,30 dil ~llWıre dllıre.tnde ~il 
enc(lmene m11raeaau.n. 

(9800) MU 

DeTlet Orman lfletmni 

Kayın tomruğu satılacak 

DUzce P"'1Vl.r Amlrlltınden: 
Devlet Orman lşletJDe91 Dilzce re
rinlın Darıyeri deposunda mevcut 

189 metreküp ve 589 desi.metreküp 
muadlU 230 adet kayın tomrutu 
13-11-942 cuma &(lnU saat 14 te Dllz· 
cede Dev et Orman hletmeel revir 
Amlrllğ.i binasında milteeekkll komta
yonda ac;:ık artırma 1le atılacaktır. 
Tomrukların bir metrekllpilnilıı 
uhammen bede1ıl 20 liradır. Şart • 

name Ankara Orman Umum Müdür
üğll İstanbul Orman Cevlrse Mü
dilrlllı(U ile Dll2cede Revir lmlrllll· 
m zde ve tomruklar yerinde ııörllle· 
b lr. 

lııteklllerln yüzde 7,5 muvakkat 
teminat ve evrakı IAzımelerlyHı bir • 
l kte Shale g{ln ve ııaatJnde mezkılr 
komisyona milracaatlan. <1014> 49 

Kayın tomruğu satılacak 
Devlet Orman llletmesl DllJICe ~ 

vır fımlrllğlnden: 

Devlet orman lıletmeal Düzce re
vlrlnin Mudurnu Elmac~re Tekir
ler deposunda mevcut 220 metreküp 
kayın tomruğu 13.11.942 cuma ırUnU 
saat 14 te Düzcede devlet orman lf· 
l<.'tm~I revir Amirliği blnMlnda mü· 
teşekkll komls}onda ac;:ık artımı& ile 
atıl~aktır. 
Tomnıklann bir metrekUpUnUn 

muhamm n bedeli 15 liradır. Şart • 
name Ankara Orman Umum Müdür· 
u u, İstanbul Orman Çevlrge Mü· 

dıirlUı'til le DU7.ct"de rt"Vlr Amirliği -
mlzde ve tomruklar yerine ııörUlebl· 
lır. 

İstek! !erin yUzde 7,5 muvakkat 
tem nat ve evrakı lAzımelerlyle bir • 
1 ktP ltıale gOn ve saatinde mf!Zl<Or 
komisyona mOracıwatlan. <1013> ~ 

KÖYLÜ VE İSÇİ ELBİSELERİ 
UCUZ-SACLAM -DAYANIKLİ 

Toptan Satış Yeri : 
btanbul su t n m m. trranl.Ye Cartıaı. numara 18 • 19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
ikinci partisi de pek kısa bir zamanda aatılan 

kôyıü ve işçi elbise ve paltolarınm üçüncü partiai de 
aatıta çrkarılmrıtır. Tüccar ve .aafDDrzdan dolayı
ıi1le köylü ve İtçilerimizden gördüiü ratbet ve alakadan 
cesaret alan müeıaeH, tetkilitmı senitletmei• karar ver
mittir. Muhtelif vilayet •e kaza merkezlerinde miİeMeM 
mamulatmr satan mağazalar bulunmakla beraber birçok 
vıliyet ve kaza merkezleriade henüz köylü ve ~i elbia• 
lerini satan mağazalar yoktur. Bu ıibi yerlerde müeueıe 
mamulatını aatmak istiyenlere fiyat ve çe,it listeai aöncl• 
rilır. Yalnr. bu elb ıeleri aatmak üzere yeniden açılacak 
maiAZalarm aiparitl•ri eVYelki partilerde olduğu sibi ter
eihaa daha evvel sönderilmektedir. Siparİfleria bedeli L-
tannrda Petin allllll" ıu 

M. M. Vekaleti Deniz 

İnşaat ilim 
ı.ıut Denir& .l>&Ull Alma Kom ... 

nundan: 
1 - Mubammm kellıt bedeli 118M1 

~ ll Jtunıel.all ilıareıt olup ~ • 

cec bb' melı&lde ~ ol&R '*' 
fırlll 1*ıMıND puarlıtı 12.. ıı. 942 P«· 

tem0e .ano uıa.t .ıs • lmı.lıt'te Tena
ne JE&pıaındaki ~ rapılac:ac.tar. 

2 - ııı:uva.lıık&t tmıınatı ~ lln. 80 
ının.tur. Bu ile aıt ımnı .. ııu.u.ı 

eutnuneJer, kellt proje ve •lr ııctıı 

evraJtı, mabaW emrıb'et mQdlk'lOtün • 
dıell alman ha.ıtWıal ve nafıa müdür • 
1Ukleı1nden çıkarılan etılb'et Y81icala • 
nnı bamll llrtSl.ller her ırlla kom1-)lua· 
da llÖl'8blllrler. 

8 - Pua.rlıta "11:nık edecek talip
lerin 7Ukand& :razııı taıılnat makl>Uz 
ve v•lka.larb'le birlikte beW ırlla ve 
1&&tte komtıııırona ınUracaatlan. 

(1063) "8 

H. Rllttim&nn 
mv1. tn.. MUh. 
inşaat Malzem 
Tlcarethaınesı 

BahUyar H 
51 Galata - 1s 
tan but. 

Her nevi in11at teait ve 
muhafaza melıemesi 
Hn nevi mühendislik ve Na· 

fıa in aatı lzolalas>onu, keza! k 
temel, bOdrum, tar&A;a, banyo, 
çatı, ceı>he ve duvar rutubet
lerl tecridi. 

İzahat k n: Ankara • Yeni
şehir M ktep soka~ 5 No. lu 
Harald M n 'ye mUnıcaat P-

dllmesl - Tel: 6372. 29'-

Tezgôhtar aranıyor 
Anbra'da tanınmıı bir dcattt m6el· 
~ çalıtmak üzr.-e ıe:zgihtarlan 
ihtiyaç nrdır. Taliplerin okur yazar ol· 
ması vr bon<ıervhleri hamil bulunınuı 
ll7.ımdır. S~S4 telefona Tey& (507) posta 
kurumna muracaat edilme i. 51 

rp 

U L US - ~ GncCl 111. - No. 7638 

tmtlyaz sahibi 
Haıwı Reşit TANKUr 

NetrlYat ve Mlleueııe Mlldilrü 
NAŞtT ULUG 

ULUS B:t ımPvt ANKARA 

olKKAT: Gazetemize ır6ndert~en her 
nevi yazılar nesredllsln edilmesin ıe-
rt verilmes w kaybolqundmı do1&1'ı 

Jdeblr men11Jılt Jııılbal ..... 

kartlariyle birlikte müracaatları ilan olunur. ı 
(9769) 5790! 

KOTVll 
B. ı. •· 11. 
Zlll . 88HEIU 
YE IO~AfJA 
PUTEITllASI 

ÇElU-llltnA 
SAMYHM IA
lutlHll SATtR 
ff HER Ef Ttll 
MENŞELi MALURI 
SATllALIRIZ. 

Umwmf Müme-ıurnız 1 

TDRKIŞ 
KOLLEKTIF ŞiRKETi 

ı ... nı.uı, Katırcı-Otu Han t3 

Tetgret ı 'L"°" Teıeton '23ee7 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK. YORGAN, YATAk kullanmu hem keeenlze ve hem de 

sıhhaUnlze 

ra)'dahctır- Bir kuş tüyü yastık iki liradmr 
!'atak. ıorıranlan da il* ueusdul'. Adres· lata.nbul CaJanakçılaJ', San· 

da!Jtacılar IOkak Om• Baı.totıu KUi ~ ta.bl'lkul Telefon: 28021 AD• 
karada •Ut 7'111'1: Yeni Bur. puan Aslıl CaPCI An&tartalllr cıı4delll. 

Kayıp - 1940-1941 7JJı Buru Kız 
Llaeıdnden aldılmı lise bltlnne dl:plo
rnam ile Bursa erkek u-tnden al· 
dığım olgunluk diplomamı kaybet -
Um. Ycnısını çıkarttıtımda.n eakislnln 
hilkmll yoktur. 

Hatice Encln 

Yeni Sinemada 
BucOn 14.30 de.n iıtbren 

l..ew AYlW • ı.aone.l ~ IÜ 

lıld btb'ük " par!Ur :nldwa 
oevtrd lklllrt 

Dr. Kild•'in bap belada 
seaneıar: 14.80 • 16 30 - 18.30 - 21 

12 15 te Halk Matınst 

XANADLI KADINLAR 

ft:L:-

Kayıp - 938-939 YJ l Corum Sıh
hat Okulundan aldı m 2805 dlplo • 
ma numaralı ,etıadet ka~bet

tlm. Yenisini çıkartaeatımdan eskisi· 
nln hükmü yoktur. 

Tavas sıhhat memuru 2805 Yusuf 
Uhı oğlu Abdullah Ulu 76 

Park Sinemasında 
eu &a'e 21 den itibaren 

~rlel sor-- ft J- Al1hur'un 
)'Al'attıklan 

Saadet gecesi 
(Ttk1c~ tıözlO) 

14 30 - 16 30 - 18.30 ııeuı.l&nnıda 

KUMARBAZr.AR ŞEHRl 

Numaralı yerk!nn evwldea 

&ldlıWnul nea o1ıu111w. 

'im.: UIL 

l'!/Hfl!4Z 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUS TARİHİ : 1888 

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

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

P•ı biriktirenlere 28.800 rra ikrlmiye 
Zlraat Bankulnda lrumbarala .... lllbu.a ~ Ilı•••• .... -

u ııo ttnuıı bulwnJam ISW!de dört del& oekl' nllt INra .. ..,..,... 
e>l1M sOre ilU'amb'e datatılac:aktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 Adet 500 Lirabk 2000 Lira 

4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet l 00 Liral• 4000 Lira 
100 Aclet 50 Liralık IOOO Lira 

120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Llrahk 3200 Lira 

KunJ&r setıede 4 dera. 11 mart. ll llazlran. ll eır)lll ft U ~ 
dnun tarlhWS. c:eklleceitur. 

DiKKAT; H-pıanndald paralar bir MM IOlnde !IO Mradaıı aall 
dOtml:raılen lkram"9 etktıtı takdirde )'bde 20 fulub'lıe ........ ttr. 

lzmit Deniz Satln alma Komisyonundan 
Ketlf bedeli Teminatı 
Lira kurut Lira kurut Pazarlıtı Suıli 
17073 81 2561 07 ) 

6792 49 1018 87 > 12 lkin t rin 1942 ll 
6792 49 1018 87 ) 
3505 10 525 77 

ı - Yukarda dört kalem 1rıtnaat ı.ı a)TI ayn lft,l't.namcde bt!' veıra ayr. 
ayn tallplrre ıtıııle edilmek suret yle p za lık ekaUtmelerl h l ncıa yazılı 

lmüt'te Terıııuıe Knpısınd.kl kom onda yapı acaktıl'. 
vt'WIWtalannı hamil lllt 'ki ı~. ket r ıartname, ve pro eıerd bel' 

alln komleY a ırörrouırıer. 
8 - Tal Plerln bu ıratıl ılerl y dair nafıa mlldilrl tı: erinden ala -

caklan ehliyet vmac m u ar e b 
ıarte belli ıran ve 

Satıhk arsa 
İstanbul Defterdarlığından : 

Doeya No. Clnıl ~ 
tantflal 

51332/8 Betlktaı Yıldız Ctratan caddl'tlnde Feri e 
mUıtemllAtındıın n panıeı eski 85. 87. > 
kapı No. ıu (4'7M,!!O) m<'tre mu bbaı Y • 4 3!!88 

Yukarıda yazılı ırayrt menkul kapalı znrr usu tınlma.Ya c:ııcarıım -
da talip z r ~tmedlllnden 19·10·942 t.arlhlnlk!n t ren b ay k:lrıde pazarlı• 
ta bırakt tar. İlteklle~ mu~akkat tem nal mak u ı n ve n tua hüviyet c:tıs-
danlaı1yle birlikte bir ay zarfında hattanın pıı rt ve c:arıa ailnler1 l&al 
14 ten 16 ya kadar m uı emlAk mUdürlUitUnc mu ııcaatlan 

(771) 40 

Satıhk ev 
· Erzurum mahallesinde Sankadın 

sokakında 79 numaralı etV satıh ır. 

Altındaki bakkal Haıl ı Bal ıya mil· 
raıcant. 74 

Acele satıhk 
Otomatik lrJ'8,l1lofonlu RCA 

marka salon radyosu ve iyi clna 
b r ka~ hah seccade. 

AdrPS: Maltepe, köprü c 
n, Ayin sokak! Ulaş Apt. d 
No. 5 saa.t 16 dan 20 ~f' kııd r 

60 38 

Sus Sinemasında 
BucOn 14 den itibaren 

Ludell Borroux • Plen'e ı:..anıu kır 
Luclyen Borroux • Plerre Lorqulet" 

w <1ftlll nno ~> ~e Pory 

ı.ntfından ~tııan 

MULEN RUJ 
lılaml&I': 14 - :us - l8 • 20.ao 

'l'l:L: -

Daktilo alrnacak 

Sümer Sinemasmda 
BuırUn Bu 

~ ve ırtH 
u h ulA 

Lorel Hardi mekteple 

seanslar: 

12.l.5 - ıcıo - 16.30 - 18.30 • 21 

TEL: Sll80 
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