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Başyazarlık ım 
Yazı hlerı MiidtlrU 1061 
~fııes<ıe~~ Müdllrii 1144 
V17.1 İşleri 1062 
frlare 1064 S KURUŞ ADiMi% . ANCIMl'Z.C>IR. 

' Maatlı "• Ocr•tli Mcttuıf n 
Miıstahılemlo:re ..,.ı,1419 

KARNE 

Anaka;nelerin ön ve .Y - .a.ptıiil ~ Anakaı..ıerlıı &•rta sayfaları 

2 asa a ırnsol 

Reisica:mhurumuıla İtalya 1 

kırıh arasında tebrik 1 

Ye te11kkür telgrafları 
::ı~ara, 17 a.a. - İtalya Kıralı H* 
~f .1 1.tçUncü Victor Emanoel'in 
İsın döoUınü dolayıslyle ReLsicwnbur 
tel ~1 • İııönU tarafından J{Önderilen 

graıa Kıral tar&tındaa tqekktlrle 
tlı\ıkabele edilmiştir. 

Zonguldakhlar 
İnönü'nün Zonauldak'ı 

ilk ziyareHerinin 
ylldiniimünde 

bayram yaptılar 
Z>ıı--•-L>- ·m c-1·· . Ver._:'~· 17 a.a. - Mi ~JOUZ 
~simiz 1"11« İo&ıi'nüa Zoo

~·ı ilk tereflftldi.rdikler:i günliın do
~ }'lldönümü ınüııııawbcıiyle düo 
""' lrJı .,,._ .,.,. ctn...alaMf, Qımhuri • 
tilcl•• e)'danıoda llMlrll5im yapıı1mıp. Is-

"' n_,. ile başlıyM w Cumhuri?et 
~ ile 111111a eren bu töreode befta V • 
'ti~ Ur.ere Beledi,ıe. Puei w IWke-

·-;-~ b.alwı, Hiilııümel edtlm, mek· :W· .. blahaıılc bir t..lk kütlesi .,. 
kıru.ı~ \le haripJ.er ~hal
hlal 1 Sef'e brtt obn 90MllZ heğ· 
~ d.1711aılan111 bir defa daha • • ..... u anounına re an 

Denizaıın 
ikinci cephenin 
Zorlukları 

Falih Rılkı A T A Y 
" 

L l>üın l..ondra'dan gelea ba-

Karne dağıhmında yeni 
emniyet tedbirleri ahndı 

Hak sahiplerini tesbit için 
mazbut bir sistem kuruluyor 

Baıtırdan "Ana Karne,, ler yakında dağıtılacak 
Başvekilimiz, Büyüle :Milld Meclisinddd nutkunda, bu· 

günkü bayaı zorlukJarındıın en çok sıkıntı çacen saııbK gelirli 
memur, ücretli, müff:kait, dul ve yetİmlede bunların besledik· 
!eri kimselere henıen yapıbıcıık devlet yardımları hakkındaki 
kararların mahiye(ini cahliJ ederken, yardımlann en şıhhadi 
w kontrollü bir yoldan yapılacağını da ilive etmitti. 

Hak sahiplerini tftbic edecek m.ıızbut ~ !listem kurma· 
dllD berfımıgi biır dağuıruya ~ etmenin zorluju Ye hM· 
ti imklnsıUıjı meydandadır. Bu sebeple bi.r tar'ahao daiıtı· 
hKak maddeleriıı teminine ı;alııılırkeo, diğer taraf11ıo bak sa· 
biplerini Ye dağıtma ,silleriai tesbic edecek sistemi kunnıılc 

i.çiıı Ticaret Ye Maliye Velcillil<lerisıce birltmç ~ de
vam eden çalttmalara bü)'Ülc biır hız verilerek bu sahadaki 
bazırhklar sona erdinlmiJcir. Sistem, bütün memkket çevre
sinde gelişi güzel tatbik şekilleriııe mahal vermiyen ve bir 
birlik temin eden esua dayaomaluadır. Harp içinde veya 
.1..-p dıJUl(!ıa bulunup da harp dconomW ,.rtJan ~yaşı· 
yaa milldlerirı taıcbik ettikleri mollerle, ıneınleketimim bu

m,.ecıleriai ~ önünde ....., tıu -· ouımam ~ kontrolü 
de ltlnin edecek bir INlhi,.et götcemıdctedü. 

(Sonu 4. Uındl BQ'fada) 

~···································································· - ~ Dün yürürlüğe giren 
= C. H. P. Meclis Grupunda - koordinasyon m•lar• 

Hariciye Vekilimiz 
• 

memleketin dıt siyasetini 11nktan 

1 KoontlnuQıal ~ tıın.hndan kabul 

1 
ohllmn )llelııl bul ....... ıar (!,i.ll' temnl 

Guetede çıı1mue ve )"6rüriüfcc.: mJıldr. 
• Bu luırarlııı.r le MilıU Konanma mahkıe· 

• 
vakından ilgilendiren meselelere dair 

geniş izahat verdi 
• 

Ceıair radyosuna göre 

TUNUS 
topraklarmda Hk 

keıif ~rpıımasındı 

almanlar 
• 

gerı 

çekildi 
Londra. 17 a.a. - Cezayir rad.Yoeu· 

nuıı bllddırdlQılne ııore, aJrnıınla.r, Tun.us ta 
kııllt mUtrezel..n. a.rasmaa vuık\ıbu:arı 

W< carı>ışmadıa ııert ceidlmilllerôtr. 

Avrupa - Asya köprüsü 
Novyork, 17 a.a. - Ş!ma.l Atrlka'ımı· 

dUd dUırumu ve bilhassa Tunus'tald ha· 
rekıll.tı tetlktk eden NevYoıi< Tlmes ııaze· 

telll )'8Zl)'Or: 
Akdeniz mllcad<.'lesindn oo.zlk snlhası 

tıaekımaktadır. ACıika'da Avrupa lle As 

,. anaındaıld koprilba41 ~ dotuııUyo
na. Bu lotlprübtWmı tutarı devletlerin 
za.tert de elılerll'ıde tutacaklarını soy!('. 
mele YllDh8 bir lddıa olrnıyacaktır. 

Bizerte'deki fransızlar 
Lonıdıra, 17 a.a. - Nevyork nıdyoeu· 

- bu a4Qıırn btldtnlltlne ııöre Blzerte 
deld. f'ralwn k>talıııın a imanlara ka?"lı 

ımıt.rebeye devam edb'or.la.r. 
(Sonu 4. llncll ~da) 

ÜN YON 
Yangın -hayat -kaza sigorta ıirketi 

ANKARA ACENTESİ 
Halil Naci MIHCIO~I.U Ti . 1230·2089 

Anafartalar ~i No. 95 

Fransız Devlet Reisi 
Mareşal Petain 

Henüz ismi etrafındaki 
sırlar çözülmemiş olan 

Amiral Darlan 

Mihver klf aları komutanı 
. ---~~---

FRANSIZ 
garniıonlar1na Mrt. 

Pef ain'le mutabık olarak 

dün bir 
• 

mesa1 
gönderdi 

A\iJ'\I Y1 ve 
rnınsız lmpanıtorluğunu '<'h dc."dE'll bit!' 

d\Uım:ln hücumunu rıüskllrtmc e azmet• 
t.ık1crl be ttr. 

M hvcr ıı8kcr rlnln frruıstz askerle

riYkı ynrwana 8flva.ımı Jc 'cin Şlmııl f-' 
riOaı'ya ırekUk erlın k:\.l'tre<k'n mesaj dU~ 
mamn tn ı.rl.IZU 1 e Şlnı ıl Af'rlke'da bo~ 

zuJan su'1h ve S'{J,1cClonun <tıcsl f(;lıı tran
ııız kıtıalnn 11e hallan elden gelen tr&P" • 
ı'C114 ~eıcrtnı tııvslye etmektedir. 

(SOiiu 4 llnctl snytada) 

uerler, mihver devletlerinin 
~f~'da kalabilmek için her 
t\irlıu çareleri kuHanmak ka
r~ olduğunu göstennek
ted ... Tunu.'a alman ve ital
t- in.netleri çıkıaınbnıfbr; 
'
911l1'efal Rommel henüz ne
~ oldafu bil~en bir hat 
~ muharebe venneğe 
~lanmaktadır. Maretaıl'in 
--~ Mıa.-'daın gelen ingi-

A.obıa, 17 a.L - C. H. P. Medis Gnıpu Umumi Heyeti bugün 
(17/ll/1942) sau 15 ce Reisvekiü Trabzıoo Mebusu Hasan Saka'IWl ttis
Jiğinde toplandı: 

CeJsenİll açılmuını ve geçen toplaotı :r.abu bulıisasınuı olwomasını mü
teakıp Harki,ye Vekili Numaıı Menemeocioğlu kürsüye ~en* Bü)'Ük 

Millet Meclisinin '°'° caıilindeoberi geçen dön ay :rarfındıaki harici hadise
lerle siyasi ve ~ vakıalara aic uzuo izahlarda buluoarak memlebtin 

melerine imle.ar lJnı. ..ı:ı maaek ve kır
kar *' ~\I taznMrıath iki müddelU
mumt muavlnlltt 11Ave edilmekte, zınıat 
Vekılll4tınce v~ dılırektMlll!f' daltt
alnde miletahsile dıatıt.ı.ınıe.k Uzere dıııa· 
ndan Jcıüıkürt )thal eylemeııl lıQln Etl

be.nk' a verllıefl 500 bin ıtnı.llık motU.edB v il 
eenne;ye 625 bin lira)'9. Ç1kanJrnaktadV. 

Gene mUBtahaüe datıtıllnak ttzere d11 
memleketlerden göztqı IChaU l.çln zıraa t 
Vek.iltltı h-.bma ve tzmtr Uıııtım ve bı· 
clr tarım IMlıtlt ~rl blrltti em• 

• rıne bir mtııyon JılııW'a kadar mUtedıavtl 
ııetmll)'e vertlmddedlr. TürlıU kanırlıU'la 
petrol onae verilaı ııe. mft)lıon tınn ın 
.. ~ mll)'Oll Mnua, ı.tanbul mah· 
nmııı otlıdrle vereen iki ~ m~ 
nremın br mll)'(lll ııır- slnult maldıne 
w Alıetler1nlın tennıl w -8 bW aeldl· 
de kullııı1llJmıum ft tR.-~ ecmt 
lelerin Wuı ldrl zııraet Velı!Ullltne ~ 

Libya sava§ından bir görün üş: l ngiliz piyadesini taşıyan bir Jcamyon 
mayin tarlaları arasında bir gedikten geçmiye çalışır ken 

dış si~ıini uzakıao yakından ilgileodireo meselelere teına5 etti. Umumi 
Hq'ftl;e derin bir alaka ve ıneoxmniyede dinlenen bu iz.thaa müteakip 
Hariciye Vekili sürekli alkışlar arasında künıüyü terkettl. 

Kahireye göre 

Resmen bildiriliyor 

tUnıenleri, Tmıu.'taki mih
._, lntaJannm kumandanı ge-
~l Mehring'in hiıııııeaine de 
Ceaayir'den gelen iıngiliz ve 
~tümenleri dütüyor. 
ı.!:,iia - amerikan kaynak-

Bundııa soora Parti oizamnemesi mucibioce her içıima senesi bqında 
teşekkülii icaıbedeo Grup Haysiyet Divanı seçimine batlanıuak reyleriıı tas
nifi neticesine Hıtizareo nıznamenin üçüncü maddesini teşkil eden Diyar
bakır Mebusu Gl. 'Klzım Sevül«ekin'iıı Nafıa Vekileıioe ındh etmİf ol· 
duiu ıakrirln ~esioe geçildi. 

Bu takrire cevap veren Nafıa Vekili GI. Ali Fuat Ceôe5oy, takrirde 
bahi' me'V7JUU olan muhuolif meseleler balckında V ek11etio noktai nazarını 
ve ba.zırbıomtı obo iopat projelerini etrafiyle izah ettikten ııonra söz a1ao 
haripleriıı bu llle'Va. eeır.s edm mülihaza ve miic•lealan diolıenerek cıeı.. 
ye n.ihayec veciddi. 

• 1ıerı 80280 Urabk tdCllM muraftMl se. 
ı1 kaaan 6311~.28 ııın ve TlntcııPe ma!l
ttırt ~ll buSn !BtılhWc lcıoop81'11.• 

ttrl t1rlcet1!ıe lkraS olıUMD )'(iız bin lift 
~ edLlmıllJtılr. 

Derne 
işgal 
edildi • göre, Akdeniz hikimİ-

~~ bnalmaic ve kalya. belki 
~ ~ devl9h barpclıfl edebi
~ t&arnnlare. hedef olmak 

""\, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• I" 

IÇin Tunua'u 'Ye Grap-Trab-
1-'Uftu aüratle temizlemek la
~ ... laviçre askeri müte
~lanmn yazdığma göre 
L_

1 
-!hver Afrika'da emniyet 

uu~ehilmek için, hem Mmr'a 
do&'l"U, hem Cebelüttank'a 
d?iru taarruz muharebelerine 

Varlık vergisinden kurtulmıya 
yeltenen mülk sahipleri 

• 

Bunlar için Tapu dairelerine tebliğatyaplldı 
~bilecek tertipler almalı- Vaırlik v~ mllıkemetıer1nden tıazı- ......-------------

... Herhalde bugün iki mih- sınırı bu mölrelılet!Qıetıten mtlmkılln mer· 111111111111111111111111111111111111 
•w devletinin ~terini iual tebe kıllrtulmaJc rrUııkııadlyie tıe.zı mıUvL 
eden ilk teY, Afrika'da tutun- zaaıara t.eeebbüıı ettlıklerl ııörlllmlle. bu· 
lllıaıktır. Yalna Marep.I Rom· na manı oJmaj( K-111 :vcn.ı ~lrlıer aJrnak 
lbel'in taarruzlarını mümkün zarureU hasıl olmuetur. 
~le.b~l~k İçin, mihver dev- Bu hl.18U9ta aldılımu: maıanıat.a ııöre 
.~1ennm ne kadar ağır feda- em!Ak ve a.-azt llllhtı>lerlnden tıuııan 
llUlrl ki ka •• ken41 adla.nna yazı.11 bufurwu'ı ııunmen-'-:ek ara tlandığı dütünu· ıcuılerllı bir kımum ~ dev· 

llluh olursa, Mraır meydan retmetc 9Ul'et!ıYle kendlderine W1ml1 e-
arebeaini kaybeden mare- ctütne« ıeıemıen ml*elletb'ettetı kurt.ul· 

tale önce mukavemet 80DI"• mak ı.temlıflıerdlır. 
taarruz kabiliyeti vermek, L- _. --- b TaPll ve ka.deııt.ro umum müdllrilltll. 
--.a&n a.tka Şimal Afrika· alftd _._ Varlık VerıılslınJn tatbikatında tapu dal· 
• . ~ aıraa•ı boyuna beslenen relerlınl l!gUcndlırcn her hanwl bir yan· 

~ üksek Sıhat Şurası 
yarın toplanıyor 

Yüluek Sıblı• SôreM 19-42 ilkıelria 
tdpl.uıusını yano saat 14.30 da SdıhM w 
içtimai Muavoenet Vddleti binaında ra· 
parıık gündemjode yazıla di ft feaol 
meseleleri müzakere edecek~. 

Mıs1r müştahsili mılaulinii 

kuruttuktan so•ı 
Hiiklmete nrecek Binaızi yeniden 

bombardıman edildi 
A'*8.ra. 1'7 a.a. - Tlcıal'et Vekt.letl 
~ '* 1lıll*n a&öwea<*. >"ili 

munrlıarın ~ ~rwızl* 
~ nııCllltBblllıl tıoroıanm.rıldı ~ 1'7 ..... - Ol'taeaıtt tıeblltt: 
- maiıllUIOllıll ~ 80lll'll se- JCıılll)ııınm• Deme'7t w El-MeJdU'ri 
ttırmeaı•ı )lmn ıııeklltıırı4. ,.. olıil'Ü .... ~. Selııldlıd oatıı dOlma-

ııel*~ uııwmianft aıblılı'leln8la ba· ı M talalbe cteovnm edbU'. 
mm ~ t1ıe aıım mödı:ledatl*1 maDldı· H89'l IMtlııın rer. oMllta tıcllı dttn 

tını l61lııını91t*'. ırOndQrı -- taa.ııoıet4 matıdU'l ölc:üde 
Bu tamtme DCl2llftlll. __. nıal1M811· oımu.tur. AvcıJanmız POl"tm.tt açıkla· 

(Solla 4. Gınc<l .... ) (Solllll 4. tıncıll B8)'faıdıı.) 

Ankara' da ıeker satıı fiyatları : 
Perakende toz şeker 512, küp 
şeker 533 kuruştan satdacak 

~alız - amerikan ordulanna ııtııta meydan vermemek ~ıe. Ticaret Vekilliğindeki 
~· koyabilmek neye mal- blltü11 tapu dalreler1nden kanunun 14 Aolc.a VaiWiinden : 

ol.catı heaabolunaıbilir. Eğer Unctı mııddeııtııln llOll tııknlaı üzerinde harp ekonomı'sl 16/11/1942 ...,.andan i~ A*ra'da küp <tr-> w 1miscal 
Yllıkdo ardaki. · haber ve tahminler ~ ruı- b\ıılUlılnalannı ı.t.emı.ıır. (eoz) ,Serin topCllll w penıkeode ...ı ,_. ~ aNlda aöııwildi· 
L.:!~ Me, bundan, mihverin YapıNlll bir tebtıade Varlı4c: Verırı.t Ue ji tekilde teııbic eıtilaıifCİr. 

Nebati 
yağlar 

Ahm işleri 

teşki lô tla nd ı rı ld ı 

j Mihvere göre 

Deme ile Bingazi arasında 

şiddetli 
savaş 

oldu 
Derne'nin plina göre 

boıalhldığı bildiriliyor 

tatiıhaıııl olunacak nebeıd yaf1ardan 
% 15 inin el kooarak bedeli mukabi
llııde mbrı ahnmımna 393 sayıh ko
ordlnaayon karaırlyle memur edilmlf 
olan 'l1caret VeıkAletl, mübayaa olu· 
nacalk yatlarvı zeytinyağı, prl.na ya
ğı ve pamuk yağlan ile taslr1 mllte
akıp tastiyeye tabi tutulacak bn'1-
mum diğer nebati yatlar olduğunu 
15-11·942 ~u Anadolu AJansı tara· 
fından ııetrolunan biır tebliğ ile il6n Berlin, 17 a.a. - Buı(lliDııi ..._ 
etmişti. resmi tebliğinde bildirildiiine Jli5re. Sl 

TJcaret Ve'klletl, 393 18/Ylh karara renaiı:'te muharebeler devam ecli,or. 
göre yapıla.cak blıkllmle mUbaya.a mu- ne. ewelden tesbit edile:n pllna ıı&e 
hataza. leleme ve tevzi işleriyle tz- mm • iulyao kıuılan r.rafıodıırı lllblllllllill 
mir İncir ve ÜzQm Tanın Saıtıt Koo-1 edtlmiftir. S.vııt uçalclarunız Mıtııilis 
peretlflerl Btrlit.ınl t.a.vzl.f etml.ştlr. t&lıınnı ııesirli eurette boaıh&rdJmMI c 

öıtrenttittml7.e R6re. bu nebatı yat. · · 
lamı alım ı.~ 'ncaret VekAletlnce IDlftK• 

<Somı 4. Oırıct aylada) -< Sonu 3. 1ı:neC1 ~ )-

Garbi Anadolu'da evvelki geceki 

Zelzele mühim 
hasarlara sebep oldu 

•,,sanca da kayıp olduğu 
luvıün bir ikinci cephe zorluk· nıını tıul'll!lallların mUkelılef'b'etı«lınJ :ve· bürosu llAfti•lefillyOf 1 - Küp tekeri (kesme): &nnı d • bir d . ._ rlne ııetlrdllklerlrıe datır va.M&t daiırele- WV fi A - ToptaftetJ.no penıkeudedlere ..,dıkla *11 B,.u mi beher ki· 
L_ enızatın yet" e aa- I09a (51 ) ...__ - bir L.....-..1.. '---uıul etm;. oldug .. una hükmet- rlnden tapu daire~ birer beltıe ııe· 1·50 .,... JUZ cıo .__. ....... __ • BuP ıddıPınn haberler, enelki yapılmı'"*'r. (La.) 
inek li.~~gelecektir· c;u··-•-u" tlmledll<ce ııayrtmentcuı se.tıeırıa rnllte· Ticaret Veklllil'i Harp Ekonomisi B - Penkeode •fit fiyatı kitOIU (533) bet )"İiıı oeı. üç kunltlur· gece garbi Amdohı'nun muhceüf yerle .,.. 

na ı.... '-!--'- 1m d -.. BUrosunu bir umum müdürlUk oek - 2 - Kıırisczl -~--= (toıı)· art .. •k $imal Afn"ka•rndakı" m· - a .... ntUorne • .., ,..-, .. yapı asının o,.. u _.. • rindr h.itısedi.laıit olao yer $&1'5ınnsının 
1 

• olmı "'ı b ı ........ ım-.... - h- ne llnde aenl•letmlye ve evvelce ta•e A - T~--1-- ~Lendec&re çuvalla •Uı fi)'SU -6 kİlolN (491) lrı ı:ı-amerikan .. -h-:, Libya ya.en., ....,. ' .,.,...., ve ~~ w· ., ., ..., d"- _..., .ı~~bir ._ .. ·~.::. Bijadiç Ye Sıodırgı'da mühim hasarlara 
Ve M 'd - .. ._. retle yapılmıe ol- olMlll bu muamele· Müsteşarlıfı tarafından görülmekte .., •• ,_ ......._.. ..... uv- ve maalesef iosanca buı byıplan sebep EvveYci geceki yet' sarsıncı adan 
L __ • ~rr aki uki ingilia cep· !erin bükilm8llz kalıacatmm kamm 1cat" olan vazifesinin bu umum müdürlük B - Peralr.tıode saut fiyau lı:i'lOllU (512) bet )'Üız cıo iki kuruttuır. 1 olduP-1 btldiımelnedir. la 2&rar goren Balıkesir vil yelillİlı 
Jı ile mukayeee edilanez. bu!Undlıtu be)'an olunmaktadır. Bu w- tarafından ifasına karar vermio, bu NOT : Balıkesic- Valisi ile Kızıla)' ve Parti gadiç ve Gu!Nk ııahı)elenae ilk 

"POnya'dan önce Almanya- relıte Vıır1* Versllt dasında kalmayı maksatla yeni bazı kararname pro. •--~ idb" =· :-_ıulMllalınmllkta~oı.ı ,:'*' .. dejildi.ri. bedelleri. • amlı&l1jao iMiada 1 D-'•len· bu _,_ ...:.1--l. ,·-L_....__ t-.... ı dım olmak u:zere Kıuı- tJmumi JI dev" _._ jeleri hazırlamııtır. Bu ıuretle eimdt ............ _ """~ ,.-ııac .....,.ocoo. ~ cu -, 
'""- zaruretini kabul mQmkllın ktlacıW a&tlllann !lD6ıle 890ll· sekiz on kiti otan büronun koclroau birleri aldıklan gibi Kızılay Genel Mer ince lı Banlcuı va.~u ·yıe ilci lııiD 
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Günün mevzuları : 

*** 

Mızrak boyu 

• 
A r t ı k anlıyorum ki, 
öfümlerin en iyisi, en 
asili kurşun kurbanı, top 
kurbanı olmaktır Savaş 
alanında k a n 1 a r ı n ı 
dökenler, ölümden yıl-

mazlar, onlar acı 
duymazlar. 

• 

l
i"'"~;;;:·~~a~:~:~~~!~ ot İndıa 

Çevıren : 

Şekip Engineri 

b r hasta bakıcı, arkada 
ı on b r m a ek arkadaıı

rkcn duyJrUl&rını ve di
öyle bıldirıyor : 

• D a baakıaına utraraak 
ne y a ağımızı suc sık oturur, 
konu urduk. Hastalarımızın yanı 
başı an ayrılmamak hususunda 
hepımlz aö birlıAi ctm t k Öte 
yandaıı, biz kadınların du mandan 
nasıl bır muamele beklıycbılec 11-
mızı de iyice bllıyorduk. Bunun ı
ı;; n dolu tabanca arımızı vaktı ıre-
1 nce dllfmana ve zora ıı;elırıek 
k ndı beynımıze sıkmak Uzere ya. 
nınıızdan ekıık etmiyorduk Bu • 
gün biricik duam 111durı "İnıallah 
arkad larım dllfman baskı ın9 
uğramadan once hayatlarına son 
vermek imkanını bulmuşlardır ••• 

Bu çetlt olUmUn kahbece oldu
ğunu kım aöyl yeblllr T 

*** 
A tac;:lardaki rneJ'Yalann ve 

çıayırlardaki koyun suru. 
lf'rin n, hayahn aonaua ol • 

dutunu batırlattıtı kUçuk bır köy. 
de b r ba ka basta bakıcı ıcördUm 

Havat hikiyeatni bir kaç aatı. 
ra dök n bu ıı;enc kızın nleanlısı o. 
lıı.n tayyareci, bır çok kahraman 
arkailatlan ırlbl. hir a-Un ucuı> 

Elôzığ dön üşü 

uzaklara tm ş ve b r daha geri 
dönmemı tır Bu kız da duyJtUl&
rını §Öyle clöküyor ı 

''ButUn varlı ımı mılletimln 
uğruna vercbılmeın ıc;:ln Allahım· 
dan kuvvc:t ılllcrlm. LA.zımsa bu 
uğurda canımı, gözUmU, kolumu, 
bacağımı f d ya hazırdım. Onrlan 
b ka her ylml fedaya katla -
ır ım Y l ı ona kıyamıyordum; 

hem de v tan n htıyacı oldu • 
ğu u b l lı im h 1 le. Bunu ona 
öyledığ m zaman okşıyan bir 

g Ums ı e y zUme bııkmııh. 
Sonra, buyUk ışler g!Srenlerdekl 
gösteriıslzllk içinde, tehlikelere 
kar t gö:ı k1rpmaı an el ı mana sal
clırclı B k b anlar elde etU, 
m dalyular aldı: ve ha vatın kı • 
sa ı ını bıl 1 1 n • B yit yaşa. 
mıı her §e' e e er derdi En son
da. ı:-tlec 'ni b ld .tti o son saat 
d ı;:elclı, atlı O da b r avuç kah
raman ara ı a kavu u. Slmdı ben, 
gene A11'alıımclan kuvvC"t dıllyo • 
nım: çUnk l onun ıu ııözlerinl işi. 
tir g bı oluyorum: "Bu aynlıita 
ben dayanıvors:ım, sevgilim, aen 
de dayanab llnı n .. 

*** 
O•• 1 lmUn karanlık ytıziyle i-

nci defa kar ı aştılt'lm 
zaman. vatanımdakı rahat 

yuwmdaıı çok uzak! rda bulunu.. 
yor !um t.cınde hulundu.tumu:ıı 
muharebenin cehe 1J ın ate§lerl 
b r aralık durulur ılı o muştu ve 
ben her an be nıme pi nacak 
kurşunu beki y rd Ölme U -
zere bulunar: b r skrrln '"\lhunu 
ıc b r ör b örten o b yük 

sUkQnet lçınd lıyor um ki bü 
tUn !SIOm ce t r' içinde en iyisi 
ve en asil buc ur 

Bu sefer GıU r aevıı;lll bir ıe • 
yımı çalmak ı~ln bır hınız gibi 
değil, bana c crın UkQn he
dlyesı getlreı cömcr~ b r hayır 
seven b clıyordu. 

Artık lıyor m ôlllmlcrin 
en lyisı en asttı kUl'ftm kurbanı. 
top kurban c11 , aktıı ~vat a • 
!anında kan annı avu(' avuç dö.. 
kenlcr, ısı mde yılmazlar On -
lar acı duymazlllr onun yerine 
astı laW§lan ııona erip kaderin 
ötııUne yıkılırken onların atı:ıı • 

!arından c;:ıkan ııon a!Sz bir ıiikran 
duUıdır 

lstanbul'da çay 
ve kahve fiyatlar1 
btanbul, 17 <T fonla> - Yeni 

k r .-tıanndan ııonra Belediye 
umumi yerlerde kahve ve ça:y ~at
lanna beter kUMllJ Z8llll yaptı. Puta
ne ve ıı;a:ı.ino aaltlp rt de paatalara 
% 30 zam yapmışlardır. 

Karaköse'de biçki - dikit 
kursu 

Ka.rakoee. 17 a a - Halkevimiz.. 
dtki bıçkl ve dikit kursu ıona er • 
mlı ve vilt ve komutanın huzurlyle 
kurııu muvaftakıyetle bltlrenlCtl'C dlı> 
lomaları venlmi tir. Bu mUnaae -
betle Halkevınrle kur a devam l'd~
ler tarafından hamrb.nmıt bk' ele 
Nl'Jrl ııç•lmlft& 

-2-

UlffiHDi13t1 1 
Bugünün 
tipleri ve istifçi ! 
Şu hatbio upheJerdeki bomdan, aeeıie

deıı. ölümünden bqb bir de cemi • 
)'Ctlerde yaptıjı tahripler, yaraııuiı 

ıılpler ftır. B~ südii bomldaruı 
yüzlerindeki mukeleri Çllw:dı. oo • 
lan gerçek hüviyellcrima büıuıı çıp. 
Wtlığiyle «taya MU. Birçok zayıf 

inddileri, derme çaıma brakterJilc
ri bize kolayca WlllU. 

Harbio dOrdüncü yılında. harp dwoomi
li içinde yqıyarı insanları aruk ~
le ııoıflua ayırabüiriz: 

G Ü D 1 u k ' Ü : bunlar. her IC')'e rai· 
men ~ b)obeuniyeo mctut 

adamla.rdU'. Gününü gun caniye ba
m, tıulduiunu yer, bulduiunu giyer, 
yi)'ftDediği giyemediği için uzwup 
dövüneccjine, filozof bir eda Ue 
"adam ICO de" der ve geçer 1 

T a ı a r r a f ç a : ucuz mer~sıdır. 
Uaım ekle ermek için copun alır. 
Uc:uz olsun d~e ıyiye hablaz. Onuo 
için 8llre en ucuzdur. Baucı bu u&w· 
da pire için )'(Wgaıu hıle ) akar 1 

T e d b i r c i : "ne olur ne olmaı. el· 
de bulumun!" temel Ptel16ıpidir. Ba· 
rtf yılla.nada bile her üııiyacını za.. 
maruada aı. ve evine depo eder. 
Oduau kuru, yağı uıeuzkeo yazdaıı 
alu. 

H ı r d a v • t ç ı : harp var, beld bu
Naaıaz! diye ne buluna alır • .EWo. 
de ne .-.namz bulunur. Daha kamıo
da uııdı;il çoaılun l©rdellsı hatd 
çt')'İzi, ilerde cilllataoığı muanııı go
malalu, radrcxam boıulacaJc 11mbuı· 
nıa yedeji, bclı.1ıecdc ayııık.kabuun 
k&eoiesİ, kaJaylanacıık ~enlO N• 

şackn, her tcy her ter alınmııur. Mc
sell, ölüociye kadar kendi sablıoı 
kac•cm tı.,b üçG.ncü Pibck -.. • 
nunuo dahi Nlcalını kazıyacak kadar 
tıraş bıçağı depo eımittir! 

t ı t i f c 1 : bu tip harp yıUannda tü
rer. Bu da ne buluna altı", fıılca< ken
di ihıiyacını ka11ılacnak için defi! .. 
Ortaltiın daralmasını, fiyatların yGk. 
selmealoi bekler. Onuo pyai bire 
on, bire elli kazanrııektı r. F aluıt hırsı 
~ doymK bilmez. Bire elli kuan
chiı mal, bitt yüz ıtetird'ii g\in "ah 
biraz daha bekl~m !" diye ~ 
dovünür. Bu ltötolası bi.r riirJu de,, • 
mak bilmC'z.-

Bu tipleri belki daha (OiaJtahiliriz. Fa
bt llf i'tilçiden a(llmıfkm. bidı:aç sa
tırla da dünlru Koordioasyon kara • 
nndan bahsedelim: 

Bu k__.. göre, artık zahüe tuccan jpdc. 
Ji kumaş, pasıınnaa t'58nS veya lcens
tecl çimenro, sioemaa bulgur roplı· 
yıımşyaaıktır. Bunla.. bir ay İ('İndc bü
tıiin 9Kıklannc uısfiye edcdtlttdir. Tüc
car olmryanlaw, dcattt ınaksediyle 
hiç bir m.ı istif cdemiyecdclerdk 
Bunlar da bir ay İçinde ~annı 
botaltacüla1du·. Bil Mr ar ~ft<tt'n 
IOnra eUttinde buhnın mah bir be
,... .. ne ile Hükümete bildirecek • 
Jeröar. Yani Hülriimet nett<le ne var, 
ne bc'ar ..... bun.lann hepsini m)ie 
~ ~ bileaıblr. V11 dil.edili 
zaman deler Plhl.'lt mWabilinde bu 
mallara el koyahilccelctir. 

Bu kararla mini ıten'erin üscüne mriilm 
masb yımlmışm, her "" Devlerin 
elinin ...._.,.ldilti bir yeorde ve 'On. 
I« emriııclcdk. Yani milletin emrin
dedir. 

Sabaheddin SôNMEZ 

Tapu ve kadastro 
kanununda değişiklik 

Tapu ve Kadutro Umum MUdllr
llltU teıkilAt ve vazifeleri hakkın • 
daki kanımda <ktit klık yapan bir 
proje hazırlanmıttır. Bu ııroj,. ile 
umum mUdUrlOk muavininin m&alJl 
90 liraya çıkarılmakı.t<hr. Umum 
MOdllrün reialtli altında bir tapu ko. 
misyonu kurulmaktadır. ~ komlıı • 
yon kanun, nizamname ve ı~ra me.. 
murlarına ait işleri, kadutronun ne • 
relerde yaııdacatını kararlattıra -
caktır. Aynca bir inzibat komlsyo • 
nu kurulmaktadır Bu komisyon llY• 
m zamanda memurin muhakemat ko
mlı• onu vazitcslnl de görecektir. 

Türk Basın Birliği 
üçüncü 
devresi 

yardım 

açddı 
Türk Basın Birliği 

Reisliğinden 
Anadolu Ajansı ailesinden Bay 

Ahmet Abr'ı kaybetmiş bulunuyo -
ruz. Arkad9§ımız. Birliğimizin ölllm 
vukuunda yardım mukavelesinin 1 -
kinci devresine iştirak etmi ti. Ynr. 
dım parası olarak birikmiı bulunan 
meblağ, merhumun allC"Sİne öden • 
mlştir. Bu ııureUe birliğimizin ölUm 
vukuımda yarılım mukavele inin il • 
c;üncU devresi açılmı' bulunuyor. 
Mukaveleye iştirak etmiş otan :ze • 
wbn en geç 10 llkkinun 19•2 ~ • 
nüne kadar h Bankaııı Ankllra şu. 
hesindekl (2381) numaralı husus! 
hesaba katılmak llzere bankaya doğ. 
nıdan doğruya birer lira !Sndenne
lerf llzımdır. İş Bankaaı mesleği • 
mize bir cemile olnwık Uzere bu ı>a
rıının masrafııt:r. olarak nakil ve ka
bulüntı ıubelerine bildlrllmlt bu • 
lunmaktadır. ----

1 ngilizler 300 ton 
incir alıyorlar 

İngiltere Tıcaret Korporasyonu 
ile yapılan gartlfmelerden aonra üç 
yüa tonluk bir parti incir sahtı ic;:in 
mutabakat hasıl olırıu tur. İnı.-ıllzler 
bu incirleri Mıaır dakl aakerleri lc;:ın 
almaktoa oldutundan Slltıf Uc yUa to. 
na inhisar etmı tir. 

Boğaz a,ıklarında 

bir torpillenme 
lstanbul, 17 <Telefonla> - Yaban· 

cı bandıralı Ot.on adınıta bir ticaret 
gemlsl pazar giln Boğaz'clan çıkmış 
kara suları dıGında b r den tı ta· 
rafından torp 1len rek yaralı olarak 
Istanôul limanına dönmU tUr. 

İki sahtekar fırıncı 
iatanbul, 17 (Telefonla) - Fı -

nncı Koço ekmefe baklıyat unu 
karı1tırdıg10dnn, Arnavu köyU'nde 
furuncu Yani !azla fıyaUa l'kmek 
satmaktan tevki! eılılmlı ve mah
kemeye verilmlılcrdir. 

Kendisine emniyet amiri 
süsü veren biri yakalandı 
İstanbul, 17 a a. - Kendisine 

emniyet Amiri ıllsU vererek bekçi 
ve pollalere hususi işlerini gördU. 
ren Halli aclında biri Uç ay hapse 
mahkiUn olmu§tur. 

Maden ocaklarında 
çalışanların vaziyeti 

M9den ocaldarwıda çal~akta o.. 
lan lfçile.rin barem• tı\bl tutulma -
ları hakkındaki hazırlıklardan ıim
dilik vaz gcçilml tir. Ancak hu o -
caklarda çalışmakta olan mühendis 
ve teknisyenlerin bareme tt.blı tu -
tulmaMrı muvafık görUlmUş ve bu 
makııatla bir kanun projesi hazır • 
lanmıya bqlanmı tır. 

Çağn 
* Maliye Encümeni bu.,Un U

mumi Heyet tçUmaından aoora top. 
la nacaktır * Adliye Encümeni butUn Umu. 

mi Heyet içtimaından sonra toplana
caktır * Tqkllltt Esasiye ve Adliye 
Encümenlerinden mUrrkkep Muh -
tellt EncOmen bua-lln Umumt Heyet 
içtlmaındııtn 11onra toı>lanacaktır * Dahiliye EncUmenl bu~ln He
vetl Umumlyeden sonra toplanacak· 
tır. * Nafıa Encl\meni bugün Umu -
mt Heyet içtlmaından sonra topla -
m1caktır. * Sihhat ve fctimaf Muavenet 
Enl'l ,....,erıl buf:'(Jn s:ıat JC) da topla -
na<'aknr 

.fr G\lmrll'k ve t 'ılııııırlar F!nM!me
ni bugün Umumi Htyet lçt maından 
1Gnra tophnacıı.ktır 

G Ü N Ü N G Ö L G E S j --.. 
Gene şekere dair ... 

E VVELKI Mbahtanberi, mmııle

Jıı.et J'l!DI '* mUbana catnı.· 
Dlo19br. HGkıümet. eeUr' tb'a· 

WM Mtll'dl ft cırt.116"& ~ bir beki· 
kat lıQııda: elııWd ...,..dılll onla va 
Mbtt 8dl1l v....-. Pllı'I ll6'l'loldılata 
............... _.,. ...... clka· 
nlmllbl'. F.ler ~ lııonMı )'Oılmeit 

8ı>'Ua ratmen sGmll ~ buna 
da GeOleeı* olul1mrm. bir lld flltl 9Cll

ra ne ~ ne tıutıa. blıot* tedakAr· 
bk pehuana ..... ~alıUr. 

Dinde para olılıı ~ lmti· 
hana !ite buradadır. 

Jıade.lıertmtdn hodbin lltlluıana ırem 
~ daeırtzT Bu -* ceovalıl· 
- '* ld ., tolrıde ~ u. 
m.rım, aönOl 9t.er Jd, tuıraa unbar· 
lıınndıan tıoalıuta tc*el' ~ 
OlllE ,......... dalı1. HOlcıOımeU bu eon 
uran a.Jmata eeYlııeden ~eri 

an1lıaııe oaııunıar. 

.._. ~n )'GcRlılllll • aılln· 
de,~ ne •t.19 )'81)11.Catıriı 

menık ecten1aen• CC*tur. ruua EB
JllMI*' .... felır1lr.u1nıde 6trmdt
tmııl Mlım' wrotm: ba ~•nde, 
ambutııınlılD cani Clll"8I. ...... IU-
dılc ..................... ,.. Jıa. 

...,. l1lıc ~ sQnıOınde &616•••• ... · 
,.,..., o san .._.... lld bacı'* tıoa 
.... t*tl. 

Bu Ml>er "'llMl ..... fll!Gll-ılı* ...... ...,,. 
dır. OIJnlııG, ...,... 8lıMa mk.lanmı 

olwn _..1ıertn ~ Ctlcma wna· 
nı ... ~~. Ja'lerlenne .... sOn ~ • 
~ .... taıUneırm. oaıuılar dıl 
her ....... 1ldıah --- .... 91ı'nftk· 
t.ı _..._,.. ft ... ~, ~ 

•••m ..,_C'Mtlardlr Banlllrdlııı 
b - ollııııl*: ............. lılr 

yıl.lak tella' ttıtıncı oia.nık c\eı>Olan· 

mızda llllkladıRımız 30 bin ton e<..ı<er, 

böylece, hodbin letihadıı..n, v~ 

hırmndan muun ka aktır Jl(.'fTl('ll 

h&bır vere1*n ki. NılAh~UI ka.Yllllk· 
lardMı akhtımaz bılberJerlıe, mevl'Ut 
eeker' 91.okumuza y(1betc ua dnht 

U.U.UJmedttt talıııMl'dıe, tıyatlann ın

<Urtlım.ı ln*Anlan vaded lım19 bukın· 
maktadır. 

a.ıhl'W., l'WJlLIRcrBl 

H01ııOm«oe tndılır'9ımeıllnl 

rt&. QOırılcıll, '* ..,.......,_ 
tdtı 11.kl 1cmna tedbk 'kllT 

OnOmıbıdetd )'lhn .eker ~ 
ldrı '1mdlden 11mttlere la\pıW>mrtL 
PancM' lldlnl mewılmtne YllldulJıorus 
Pancar mOıttatı8IK. kmctlsl iC'ln ,,...._ 
ilin tedıllc&rhklan anlamıwtır Pancer, 
~ lalıdıır ...... bir tlalm IM'V2IUU 

oıma.tar. Teni hamle >"l!n4 l1*t" 
ırtılecllr ... letn .... 1lmıkler ~
:rcw. 

Ancalr, blMGrı bunlln hftıahı katmA• 
dllll ~ v&7Jlteftıd haılınmnda 

tutmaıııJııs. l!lr '* lıalne ..... ~ 
lııural '*ırılıM ındadır Onu. .n ha8aıı 
tuaırnrnıa 1nıotlanmda ~ı Bu 
fedıılrif'tılhmız. nlh~ MYt aylar 
1olndlr Ondan '°"'"'- dahil bol. dalıll 
- trnlıAınlıııra dllneeellnlRt ~ 
mell'lıe~ 

Kemal Zeki Geacosmaa 

Oısmuıb Çelebİllİnio "bicaraf" de
diği Maırafsıı" bucünün 9İyuet w pro
paganda d lınde fazla g~ ulimeıler
deo birisi oJdu. Bu arada ••tarafsız 

Tüıki~" deo de tı.h-ıilıyoc. 
B~ talum ltelıimeJcr vardır ki bir 

üJbdeo öceki Wbye, bir mılleum 
ocdci millece ge\WK'e maoa deiiştirir
.ler. 

T...mz kcliaıai de oolardaıı biri· 
si&. 

o imde, her memkbt kendi tıı
rafsızlıjuun anfıni Modi y~lk; 
biz de keodi carafsız.lıjımıza anlataJ:». 
liriz. 

Biz, ideoloji bıılamuıdan, içtimai 
din ve iktuadi mezhep bakımıodaıı 
biç de taraf.ız dcji ız: 

1919 mayısında Süleymaniye'de bir 
lc:omkta bulUf&ll iıki arkadq, onda 
lcoouşurlarken de, Anadolu'da savqra 
ve banşıa ı,bi.r gİ ederkrkcn de ~ 
gi ulku) u tqıdıkJannı, hangi ideol~ 
;iyi kurduklannı bilİ}orlardı: 

1) Kemali üz. 
2) fçtim&i dioNııiz halkçdtkHr. 
3) lkuudi meıhebima devletçilik· 

br. 
Parrı ıınaiüne Jl(Jl'C "T"urki, e in

sanlık adesuıtn bır P&l'(Uldır · ve tıi
zim mWi)'fl(iliiiıniı.i ' eksilten delil, 
artan ve arttıran Türkçülük" ıfacle 
eder. 

o sebeple bizim bu aolamlar üze. 
rinde kcndimiı..i tarafsız ve yahuc ya

bmcı bir ideoloıideıı yana 80l'UP u • 
mmaınıza,. böyle bir sapınca düşmems-
• bir • ~ bile imldın o&.maz. 

Sonra: biz yıUarca 8nce "yurua 
sulh, cihanda _,Ih' ' demiş. bunu öz. 
Iemiı, buna IMnmış bir mıllctiz. Bu
gün bir kan 'Ye •tct cehcıaıemi h&lıne 
~elen dünya uııcrinıle yaşayan bütün 
milletler için hill o sulhu özluyonız. 
Duşmıuılrk ııunun hinnde, belü, bize 
gelcbilır; fmbı bUden hiç bir tarafa 
girmez. Onun ı(in bize umiml g&le 
bakanlar, bi de ,..ınız .. dost' çchretıi 
gorurler. 

Bu bakımdan da, isteneoiz, bizi 
rarafoz S&)'CDAytmz. Çünkü biz., .avaş 
içinde ve dıtında bulun&n bütun miJ. 
lcılerin dostlukları ve barıflan canıf. 
Jısıyız. 

Dız, binöir0 )le boğuşan miHederin 
kaqı ında harp dıt1nda w iki ıarala 
da dost oJduiumuz ıçin, bu durumda 
ıaraf mz. Bu ıaraf ızlık dıa ne bu ta
raf an ıe,.ri)le ote wafın, ne o tara· 
fın bulu ı ile bu ıarafın aleyhine b>-
.ıamamııkhjımı:ıı icııbettirir. 

Söylediklerımi~ böylcdif'; ,a7dıJda
nmı~ bö)le olmalıdH'. Hanl biz, içi 
w dıf! bir hi.r m

0

Net oldu,ilumuz için, 
dt'\ - !üiümüz w MlMdıJımn dıa bö,
ledir 

Bin bizden oimıylnlat' im:ıaı.n • 
aıızd.n w ahıderimmlen taocyalıibct-r. 
o imr.aılan 'le ahitleri ,...... = 

*** Darlan ve darılan ! 

Bir cantdı~wn bir lrelirne 
yaptı, dooı in 

- Şimal Af,.._ da bu.lunM 
Jıarlan 11"r 5Q nun •ıonunc:la M 

Mareşal ı · d.,.or, hal Marepl 
ten ~ azletti. 

o halde Amiral Dıırlan. 
sanda M_,ai danJan vıır. 

*** Darbe Çarpı! 

Bu seneki kış ! ... 
Gaetelerdc •Jllll 

ye ~ devletlerin SMbC'llnc. 

1 tlerana obyWa dair çıUn h 
mı., p pçıntduı, yalanland 
rup duymıya çok ....... 

Düo bic 1"11rlhul ~esinde 
sadıane Müdüriinün llijyledi 
bu eeoe ket müıliyim ~ 
ni SoNflCC • al~· bu ,. • 
bir Kkildim: 

- AlWı .....te. ddm., ı. 
ri de '"JCarayel"' biiro9u 'le yahut 
.... kat- ..... pa. ,.... ... aw-1 

T 

'M**l Halkevinde bed 
Bizert terbiyesi kursla 

&imal Fnnsız Afrlka'aua Ame • 
rlkan lutalannın çıkııı.ııdan sonra, 
almanlar da, Tunu 'a havadan lota 
lndirmlılerılı Şımdl Anıı;lo-Sakııon • 
!arla almanlar aruında, Tunua'ta 
bir aavq yapılmaktadır. Şımal Af -
rıka'sı sav şiarında bu Un biltUn 
dUnyanın gözU Bizert üzerine çe•
rllmlı bulunmaktadır Buıert, Tu • 
nua'un mal de ve Akdcnız Use -
rinde bır liman ve şehirdir. Bu~. 
bir deniz U.SU olan bu liman, İta! • 
ya'ya k yakın olmuı dolayısıyle 
çok ö e 

Bızert burnu De Beyaz bu 
meydana gelen b r 

viı içinde kurulmuttur. L 
batı taratınıla tepe er ardır. Bu e 
pder, batıdan e e nara 
limanı korur. B anı ol u 
derindir Karanın ıyısında, 
nizln d rlnliğl 14-115 metre ara 
dadır. Bundan dolayı, b yük gem ler 
bile kıyıya yanqablllder. 

B zert ıehrl, eski Hip..Zant z ha• 
rabelerlnkı yer ne kunılımıttur. Ben
Zert adının da, bu kelimeden ı;ık
mıs olmaııı gerektir. 

Şehlr'cle 5 000 kadar insan ya'ar 
GörUn tO oldukça gllseldi1'. Hele 
'likııek ıırları ve kaleleriyle. RI -

zert'ln ile len görUn ifil eok R'il
zelcl r M reler ~ehrin "6rUnl\t11-
ne b b 17.ellik Vf'rir Evleri 
beyaz ba lanalıılır. Liman, b1r nehir 
ağzın la butıınur ve ne rln iki kı • 
yısında ull9nır B batı tarafa 
doğru, kanaftn r asınd ki 'küçOk 
bir adava kadar azamı tır. 

Bizert limanını a kefal balıtı colt 
tutulur Bunu avlamak, bir J.fanD
ya tııah1<1"1 lntmntı v sının lnlıfnnn. 
ıladır. Y11da 400 000 kilo balık cı • 
lranhr Llmında merc11n da avlan r 
Rq imtlyaa da franaızlara ver !mit
tir 

Vaktlvle merean nvlıvan vlmıl 
°k'Jı•lar a-eml VRrr'lı Bu 1 on kad11r 
k11lmıctır Rlzl'rt't,.n. mcr an tu,.lıı 
balıktan ba"'lcıt hııhıı'tıat :r.ev•i v ı 
rnl'vva ve tiltfln ~e """"" " ı r 

Blr.ert ııvnı zamand mühim bir 
aaerf OtıtOr. 

Küçük Haberler 
'tl BGrUD tkuet atate muıı v lltıe 
~ B. Recal BaJıaeaıı t&)'tn 

ecınmı.tır 

"/ı Isparta mutıuebe rnQdQr.Q BB. Nu· 
ruüaJı Erdım, Vuı muhuebe müdU· 
nı Ali Onen ta'ft ett1rnm191ıer JCu. 

tarnonu vandal 1wnt.roı1 ~ !ı· 
matı ErırUn Kuıtamona wnııat m.G· 
001111ttltıe, EClNbat maJmOdUrG Hl· 
mit Tekel! CUbutt münlldüı1ı0ttme 
tQ1n ectnm.ı.ıerdlr • 

"/ı MotörMl t.aeıtlu' halıtrwıdıa telhtt ~
nan ttplıerdelı Bı>'l'I olanılt cıetve 

Llrılrok"ll ma.ıb ~ de ita· 
tılm- kaırartumlftır * Baa nebat1 ,.......... ll$'llftl dmA· 
<"ak muame1e wtctk-ıe+ıe el kıııoınııı 

hOktlmler:tne ıröre ahnaallr lll4>fttı 

:ııabıır tglııı Ja ..... l*k-. ........ edil 
tnllıür. 

18115 ten 19 
'1'111 1Mıl>'tllnl ( aılaı1ıın ) 1 
lıaıdııır, curnıll'tsl ııore. '1'111 

ten 18.00 e lmdııu' ~ Aolnt'a 
dUecdc ıımsnımıı ll'Öre ~l'Ülll'llııllıı~ 

batak :ıra1>rlıacııılctr 

Buı ticek Yıkll•ının 
yayllmasma kırıı ledbir 

Maraı'ta Kız 

Enstitüsü açıldı 
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enizaşırı 1 

·kinci cephenin 
~~,, 

zorlukları 

! 

(Il.'!S 1 1nd ıayfeda) 

den Birleşik De le-tl~. Şimal 
frika'daki ordulnmu boyu

kuvvetlendireccltlcr, Al
anya ve ltalvn'tlnn. kartı ya-

. aya, ardı nrası k~!'İlmeksizin. 
'stün havn ~c üstün deniz 
uvvetleri in tehdidi altında, 

kıtalar, ııii h ve m fzeme yol
laınnk ı::erekece tir. Bunun 
ne knd r yorucu ve tüketici 
g~yrctl"r harcamaj!l\ ihtiyaç 
gosterecc~ini nlamak güç de
ğildir. 

Halbuki Afrika'dan vaz 
R'eçrnek. ltalva'vı sadece ağır 
ve Yakın t~arruzlara hedef 
kılmakla kalmaz; İtalyan hal· 
kının maneviyatını köklerindi •arsar. Bir müdafaa harbi, 
a rnaıı rnill tine Avrupa kıta
•ındaki ka:ı:ançl~rı muhafaza 
etınek ·· 'd' · b'I' f k . umı ını vere ı ır: a-
h at ı!a~yan halkı, bir müdafaa 
arbının kf'Ddi 5ancağını tek-

rar Habeşistan'a kadar götü
~ ~e;:eğinj aklına bile getirmez. 

PJF ınanya için Afrika'yı tut
tna'lc, hal a'yı da tutmak ma
nasına cldiğine şüphe yok· 
tur. 

.. Dünkü ajana telgrafları. son 
~n~erdeki taşıt ihtiyaçlarmm 
k Ul~n kıta demiryollar şebe
b eaınde pek büyük darlığa se-
Aep olduğunu anlatmaktadır. 
lrnanya'nın, bilakis. Mısır'• 

~a.r41 bir :zaferle Afrika ve Ak-
~iz'de aerbest kalıp, Rusya

Ya kar,ı, ya:zll kadar, kati bir 
:,:fer hazırlıklnrmda buluna
kılrrıesj lazımdı. lngiliz-ameri
R an kaynakln.rmdn.n geçen yıl 

Usya'ya J?İden !'İlah ve malb:": Y~rdımların!n bir listesi 

19 
glın.ltu gazetenuzde çıkıyor: 
42-1943 knında bu yardım 

Çok dl\ha fazlıuı ile yapıla
ct ak, lıammadde ve İtçİ sıkm· 
ısı c 1 . d .. t • ccn mıhver harp en us-
rısi İse, hem denizaşırı ikinci 

Ceph nin ihtiyadannı karşıla
mak hem de 1943 şark sefer 
rnev · • &ırnı hazırlrklannı başar-
~~k ınevkıinde kalacaktır. Bu 
~z1den, kısın, bütün kıtadaki 
d 1 ennıe buhranrnm çok tid-
etlenf!Ceğini de dikkate al

~alc doP,1'\1 .,J,1r: Afrika'daki 
ra!'sız kayııaklan artık müt-
tefıkl · • _ ..ı· B' St 

1
. erın emnndeuır. ır ucu 

a 1n~ad' ··b·· ltal-Ya' ... a. o ur ucu 
nın Ve Fransa'nın cenup kı-

~rll~rna dayanan df"Vamlı taşıt 
-af\ rvetlerıi, kıta iclndeki dagnn, . 
ı-ac ~ l!lleri~ '"" kadar ket vu-

ş~gı meydandadır. 

arı 

lnlal Amkasm<lalri İngJ1iz
~flrikan cephesini sanan bir 
..... .,, talihi, gere11 ingil rzl-m. 
g~ ftl!Wırik11frJann aiır lra
)'lph İmtihanlarla olgunla
tan lecriibeJerinden sonnl, pek 
de beklenemez. Bilakie onla
rın son derece ihtivRtlı bir ha
l'l!!ket t1trz1 tuttukları görül
ntelrted fr. 

'runul' ve Gnm Trıt.iblus'u 
lhuhnrehelerini beikliyelim. 

Falih Rılkı A TA Y 

Mihvere göre -
Deme ile Bingazi arasında 

şiddetli 
savaş 

oldu 
1( Ba-1 l tncl .ufda ) 

Sinı:ıl Afn"b .Wartndaki ingilh • 
llrnt'r an fılosuna takvi} ~ gctireo vapur· 
lard 12 000 tonillıoluk bir ııak.Jiye ge
misi bir almao deoha.!u ı ıarafandan ı,.. 
Urılrnı ır. 

Bone fefv"inin doiuswıda ve Tunu • 
~?. ccnuhunda hudut bölgesinde >Wüyüı 
~ind bulunan dü,man imaları hava 
hikumlanmız netitesiııdc ığır kayıplara 
"1rıımışıır. 

Karııl:o 1 genilt'ri il c uı;abavıı r ha tar· 
)'alan ve doMnma topçmu Adaneik kı· 
Ytlart w Ş'mal Denizi üzerinde 7 ~ş • 
ınaıı uçıtl!ı düşürmüşlerdir. 

ltalyan tebliği 
noma. 17 ••• - iıalyao umwni b • 

~ıtihının tebliji: Sirmaik'ıe ()eme ne 
:Rın 171 arıı"nda dün ~ddetli ınııharebe
ler olmuştur fran..12 Simal AfritcHındıı 
ingilı;, ve amerikan ha•ıı km-veılerinin h· 
J:alinde bulunan bir uçıılc mt")-dantnıı ya· 
J>ılan b'r altında ,'ttde buluıuın dü,man 
\JÇaklarıooan birkaçı vııkılmıştf1". Yürü • 
>~ halindeıti dl.,mıın kolları ~ tesir • 
H hir S\lrme mlıldMli tüld< ateşine tu· 
t\ılrnutrur. 

Cc7air kıyıları ı>niınde ital)'lm tol'f'il 
U('akl n kUvv.tlı bir hinuı 't' altırıda ~İ· 
den h r 'arın kafile!İnt' hücı.lfll edere!< 
on:ı h~'likliJne 2 1temi baıırmıtlardır. 

R r iıahıın d~luJıı ı &ne koyunun 
"?eth Hne ıılrere-k (Of' RttŞİ\ le ml)-i'ık bir 
tı(lıret em· ini ıAır hnan1 ujratını,ttr 

nrı 1rli hıtrt'bıl~ i tiraCc tdt'fl u<"&I<· 
larımı d ın 6 sı ü~lmrıf' d;>nmt'mittfr. 

İspanya tarafs11 kala<ak 
Berlin, 17 a.a. Madriı'teıı hildiril 

diitine jtor" l5pan111 kahı~inİlı dünkü 
olafanüsıü tol'l•ntı•ında Gt"n~ral Franko 
lııP9f1Jll'nın taraf ıı.Jılını müdafuw ka 
..._ _,..,. oldujwm 9Öflcımifdr. 

u ı: u s -~-

·TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERi 
Bir İsviçre gazetesinin 

Londra muhpbirinc göre 

Peten - Darlan - Dögol 
nüfuzu altlnda 

ÜÇ 
FRANSA 

VAR 
Bem, 17 ı.ıt. - 7.urich'ıe çıbıı 'Taı,, 

gazetesi şunları )'U.l)'Or: 
Londrıı ve VllŞinıtton un mr taraftan 

Darlan ve Giraud, diğer taraftan de 
( .auUe brşısı.n<la ıuuoı.kları hareket 
ham acaba M olacakctr? Ortaya iki 
muharip fransa mı çıkacakıır?. 

Di,!;-u fS".içre ııazeıekri ile bunların 
başlıca merkcz.lerde bulunan ınuhabide· 
rl gibi bu gazete de bugünkü hldi9eler 
karşısında Fransa'nın ve fran~ızlano du
rumunu blrina pllnda bir m~le olarak 
tt'dcik eunekırdtr. Filhakıb , .. 1'.İyrt, şİ· 
mal Afrika harekeılerinın inld>afından 
e~el ehcmmi)eı almış buluomaktadır. 

Üç lransa 
.. Taı.. a gore buguıı ~ Fnuışa 'ıırdır: 
ı - tı.şında Mareşal Peıaicı ile ı:..a.. 

•'ll'in bu.Junduiu ~ıdıy Framası. 
2 - Amiral Darlan Ye Geoeıal Gi

raud wafınllan idare edilmeie batla -
nan şimal Afrika Fransası, 

3 - De Gaulle-'un ıcrmil ettiği Fran
sa. 

A)11ı ı;:uetı:nin Loııdra muhabirine: 
~öre foı;iltcre ek Gaıılle haJckında ha
yal sul.-uıuna uğramıtur. Bwıuo Khebi 
de Gaulle'un General GU'MJd hakkında 
her lwıgi bir karot"Şer IÖz söylememiş 
•-e arica<Uşça bir har<."keue hulunma • 
mış olmuıdır. General de Gaulle ,,.. 
ıanpen-ttliğe delllet eden ve silAh .,... 
kadaşlığına :> .. raşan bir haı~euc de bu
looruaını)tı r. Bu sebeple General Gi
ra.ud, de Gaulle'ü arkada bıralanlf lll)"l· 

lııbilir. 

Avam Kamarasında 
Londra, ı 7 a.a. - Bq\ ekil muavini 

M • .Attlee A•ıım Kamarasında Çör{il na
mına soz W)Jerken Amin.I Darlan bak· 
kında demeçte bulunmaktlıfl imıina e« • 
m4 fakat, Amiral Dadan ile müıtefikJec 
flaşlwmandıııu General Eiemhowcr llır1l • 

~ında Şimal Afrika'daki lllkeri vazi,-eti 
derhal haUeuıııek maksadiy.le müzakere 
)"apıldığını aöylcdilueıı tonra bi.ızM Çöc
çil'in bu bwusıa cevap ~ iüve 
eımittir. 

M. Atdee, aynca. dün Wiaie'nio de
mecini okuduğuou da aöylaııI,tir. 

Paris gazetelerinin telsirleri 
Parie. 17 .... - Pariıı ... ı tı ıl iıaiıo 
~ Amini u.rua·- MMetııi Peaıia 
ıarafıoılan -waa-ı mıerine ....... 
tttsirlerdıe buh• T d-c>dw, 

Pedc Parisial p:ııetaıİ o.im'• -
ki ;ş arbdatlıırımn kendim wı.we. 
diklerini belirtmekae ~ Paris'ee ~ 
tik maiyetinde çalıfllUiku obo sıutı.rk • 
nn Marepl Peuia'e s.adııkaı ,.emini et • 
tidcrini iJive etmektedir. 

M. Marcel Deac ''OeuYtt" ~ 
de )'UdıAı bir makalede arult vuiyttiıı 
te\-uuh t'tmiye başladığım ~ 
tô) ı~ di)'Qr : 

"F rao.q hıkild ı;ıehresiyle ıekrar sö • 
rünmi)e b~lamışttr. Memleketine bİya· 
un edenler bertaraf edildiktm 900ra Av· 
rupa Fransa'> .. tekrar itimat edecektir." 

Bu s&lerle bilhuu l>arlao kiste -
dilmektedir. Fiıtıakika Amiral, politika 
$Abasında daima enrril.:aiu ~iı bü 
adamdır. 

Darlan, Girsud, De l.Mtte de Tu • 
siııny artık ioh.iW eden IWbrıe bU reji · 
min adamlaru:lır. 

Vichy basmı 
Vidıy, 17 a.a. - Mareşal Pecain 111• 

rafından ansvawıda vıe müstemleke im • 
paraıorlufunda bulunan bütuo fransıı.la
ra hltabM tıönderilen mesaj, i,pl aluı>
da bulunmıyan hölıtedeki böcün pzece
lcrin ilk s.arfaJannda )'el' tutmUfNC. Bu 
gazetelerin hemen hemen müttttekcın or· 
1a)'ll attıkları mütalea)-a göre Darlan ken
di kcrıdini frıumz cıtmiamıdao ('IUnnlt
ur. Bundan dolayıdır ki Ma~I Petain, 
kendi<ini vıulfesindeo aılecmitdr. 

Moniıeur ıtnetesi diyor ki: 
.Mareşal Petain'e lcar$ı vapılacü her 

itaaı~izJilt hir hi}-anet """il eder. 
Gazete, >ııbaııa radyoların Slııuıl Af· 

rlka hakkında neşreıtiklt'ri ha>'ll mah9ulü 
haberler ve Darlan ile Giraud durumla
rındaki kararsızlık yüzünden aünlerce 
karııtk bir nıahtyct alan vaziyecia Mace
pl Pt'Ca.in ıarafındııo netftdilea mesaj 
üz.erine aydtolanmıı o~ miıtııbede 
cımckttdir. 

Mr. Ruzvelt ne diyor ? 
Vaşington. 17 a.a. - Mr. Rus -

velt bııgtln demlıUr ki : 
- Darlan'la yapılan siyaaf anlaş _ 

mular daımt mahiyette ıtetlldlr. Bu 
anlaşmalar muvakkat olup mllnha _ 
sıran muharebe zanırc!Uerlnden dot
mıı~tur. 

Japonya'nın İngiltere'yc 
yeni bir notası 

Tokyo, 17 a.a. - Japon Mlkilmr.. 
ti lsviçre hUkUmetl v11ıl111lyle Lon
ıtra'ya ~6nilt'rr11~ bir nota ile jaJ>On 
r.slrlerlne karşı lnglliz hükUmetl ta· 
ratınıt&n vııpılan ııı;Avr1 inııanf mua. 
meleyi bir kert' daha rırolt"ııto e't -
mlştir Bu rırott'lltoda bllhaMı Hln
clistan'ılakl eelrlerr. reva 1'6rtllr.n 
bazı muameleler zllc~dllmektedir. 

Amerika' da ki fransu: 
elcilik memurları 

Vaşfng-ton. 17 a.L - Hariciye rıa. 
zırlığının bllı'llrditıne göre fraaınz 
bUyük elçlııl M Ht'nry Haye ve el
çilik memurlannıtan hlr kısmı w
rın Pennııylvanle'ya .-ısnderilttektlr. 
Bul'lar Ot'llıfa amerikan dlıtlmnıtla -
riYlf fleiiftkllmelerial bekliyeoek • 
lecdir. 

Fransız Af rikası 

hadiselerini 

Berlin mahfilleri 

dikkatle 
takip 

ediyorla_r 
Alman - Fransız 

münasebetleri 
Berlln, 17 R.a. - Bertin siyasi mah

fıllerlnc göre muhalif fransızlar a.rıı
sırula yanı, Amlral Darlan ve Gene
ral G!raud lle geıeral de Gaulle ara
sında b~ gösteren anlaşmazlık şahsi 
sebeplerden zlyıtde Amerika ile İng11· 
tere anunnd:ı cıkan siyasi lhUIAftan 
hasıl olm~ blr ı."llZlyettJ.r. GlraU<J ve 
tnraftarlan kemi terini lllfW'rlken po-
1 tfkasının $imal Afrlka'dnkl mOmes
slllerl sayıyorlar Halbuki de Gaulle 
lngfüz siyasetini tcmsU ettlı'tl iddia -
sındı:ıdır. 

Aınl'rikan generali EISl'flhower. 
Churdüll'ln $imal Afrlka'da tatbik 
edllecek polttikayı bizzat ldart' etmek 
nususundaki leşebbU.slerine muhale
fet etmektedir. Bu muhalefet De.t
lan-Giraud erupunun öne s!lrll1mesl 
suretly~ yacıılmaktadır. 

Bu vııtılyetten cıkablk?cek Mk:erl 
ve ayaısl neticeler şlrqdlden tahmin 
edllemiyecek olsa bile nttlln mahfil· 
leıi Roosevelt'ln empe~allst polltfka
ııının g1ttiJı:('e ~a'ha bariz btr ~klldf' 
kendtnl göstermekte olduğu kanaa
tindedirler. 

Alman - Fransız 
münasebetleri 

Berlin. 17 a.a. - Yan ~ tıtr 
kaynaktarı bfidirntyor: 

Fransız Sima? Afrl:kasına ka1'91 n
JMla.n tecavilzll ve buııun aydınlarıma
ğa ba&hyan fra.nsız durumu llu-nn -
dcld tepklslnJ tetkik P.den alman siya
si mahfilleri. Amerfkan Birleşik Dev
letlertntn fnı.runz armtslne ve .oradan 
da Avrupa topnı.klanna sokulmak te
Şt>bbibüne kar$1 mtl!<tet'f!ık mlldafaa
nın eııaa noktayı t(!!!;Jrll ~tJğlnl belir
tiyorlar. Blrlııd ıie~e olan bu 
m(hııterek mUd:\faıı. meee}esl ke.rtımn
da hıttt! a.kerl f'hemmly~te olan bO
tün dlfer meee!elor ortadan sWmnek 
tooır. 

nar-~~ &elin.. 
oe. aJmıın ~ banA &d~ RO:'ll· 

lan bir Malt! ~ ~ «tHdlttTM. 
aöft. bu rmn~ her ne lıadlU' 9e'

kll balamındııın ~ ~ l!!St· 
llnOnde tutulmut ıMıı ..uar ttMı alde 

~ ~ - * ~ .eıı.ııta ıı. 
... , .................. P8Jwwı1ııı. 
_.... ......... 81111 ..... I •il M 
,.. *-- ...._ ,.._.. ...... ..... ,_.,..........,., 

Zecri tedbirler karamnn 
yedinci yıldönümü 

Roma, 17 a.a. - Mlllr.tler Cemi -
yeti tarafından habct ııeft'ri eenll«ln· 
da İtal)"l aleyhinde karar verilen 
zecri tedbirlerin ye<lin<.i 71 ldöntıml 
yarın blltlm ltalya'da oetitli ten _ 
JıUrlerle anılacaktır. 

Roma ve 

Vatikan 

Bir ltalyan mecmuası fena hal
de içerlemiıı Vatikao'a çatıyor ve 
onu, İtalY'\'nın dllşmanlırtyle M • 
aanüt halimle olmakla itham ede
cek kadar Uerl gidiyor. 

Vıtikan. gerçekten, vaziyeU ıra
Yet acayip olan bir ''devlet" tir. 
Etrafı, bir çok memleketlerle 
mUııaeebetlerlni kesmiş olan, bun
larla harp halinde bulunan İtalya 
topraklarlyle çevrllldlr. Fakat ka
tolik devletlerin çoğunun, Vati -
kan'da elçileri vardır. Meaeli A
merika 1 talya ile harp halinde 
olduta halıte. Mr. Ruzvelt'ln hu-
8W!I! deleseıl olan Myron Taylor 
ltal)'911 topraklanndan geçip Va. 
tlkan'a gel~rek Pıpa ile g!Srüşme
Jer yapıbiliyor ve iıinl bitirdikten 
sonra da. gene italyan toprakla -
nndan geçip Llzbon'a veyı Lon
rlra'ya aidebiliyor. 

Vatikan'daki 

diplomatlar 

Vatlkan'da elçllik yapmak, bir 
bakımıtan hiç de fena bir iı de
ğildir. CUnlrU Roma, hava akmla. 
nndan uzak kalmıthr. Vatlkao'da 
ise yiyecek maddeleri. harpten ön
c~kl kadar olnNmaklı beraber, 
harp içindeki b111ka devletlere 
cısre, .-ene bulunabilmektedir Ge
<:en yaz Vaıikan'd11kl diplomatlar 
Roma civarında bir pllJı ırlı'llı> 
baoyo yapmak mua .. desl bile al. 
mışlardır İtalyan hUlrllmetl hem 
bu mOsaadr.:ri vennltı. hem de dtlf
man mdnleketler tebaıııımchın o -
lan bu zevatın hayatları tehlike7e 
ırinneeln dive, malyetleriııe bfr 
.UrU muhafız katnı19M. Pl&jda 
19(', ctlplomatların b.nyo yal)hk. 
lan yere başka 'kim!lelerfn trirme
•1 vıuıak eıl1lmittlr Rl.\vlellkle me
eelA. 1nıril1z ve fhlyan nrdulan 
blrblrlerivle :tıo~u"ırken. bir in -
ıriliz dl"Plomatının dı ltalvaın po. 
llsln1n hhnavesi ılhnda ll'On,.. ve 
ı'!l'nh: lMnyoau varıtı~ı ~rillmOe
tllr 

Gazetelerfmfzfn TOrlrfye l~ln 
sık ınk ıekrarlııhkları bir e&z var: 

"Harp dtfındayu ama. lıarbfıı 
içinde •yılım . ., 

Vatilraa'tWııi cliplomatlw ille 

Pasifik'te 

İkinci salomon 
deniz savaılar1 
Albay Knox dedi ki : 

Bu zafer esaslıdır 

fakat kati değildir 
Vaolngt.oo, 17 a.a. - Am dkA Bah

riye Na:zın Albay Knox ga.1.Ctccıler 
toplantısında demiştir ki: 

Amerika deniz 4tuvvetl<'ı1 S lonıoıı 
muharcbesln n lkind safhıısıru dn a
çıkça kazaıını.ışlardır. G«<'n harpte
ki JuLland muh:ırebeslnd n sonı n <'n 
ehemmi.yetil <lentz muhlll'('besl olornk 
telltkkl edilen lklncl Salomon deniz 
muharobeslnin umumJ neU«'es.I ıudur: 

Amerikan kun·etıerı Tul~I kana
lına ve Hendersonf~ld ~ak meyda
nına k&U olarak saıhlp olmuşl:ırdır. 
Dtlşmruı da gemi ve insan lt.lbaı1yle 
ciddi kayıplara uftrnmıştır. 

M. Knox. bu amet 'kan d<'nlz zafe
rlnl ancak strateji bakunındM bah 
mevzuu et.mLş ve başkacn mOtal da 
bulunmnktnn "nkınmı~ur. 

Albay Knox eoyle dMn Ur: 
Slmdilfk Guadolkannl do'ol lanndıı 

deniz Ustünlilğfinü elde bulunduru • 
yoruz. Bu zafer csaslıdır, !nknt k ti 
değlldlr. Cenupbatı Pnstllk'te b r U
ctwıcll safhanın dıı başlaması muh
temeldir. Bildlğlm!z bir teY ı;ıırsa o 
da :Jaıponla.rla tekrar kRrŞıl.Qışırsak ı;e
ne m&ğlQp edeceğtml:zdlr. 

Japonlar ne diyorlar? 
Tokyo, 17 a.a. - J&«>0n gawtell'rl 

Sarıta Cruz 8d881 açıklannda cereyan 
etmiş olan bQy!lk dcnlz muhnl'C'besl 
hakkında lmooratorhık umwnl ılrnrnr: 
gAhı tarafından \'erilen tcblıl!'l bUyOk 
baııılıklar altında neeret.mektcd rler. 

'.l'ebliğdekJ tatsllAttan anla ıldıjpnn 
göre :lapon donanmasının knzandı)tı 
muvaffa.kıyet ruc gUn tahmlıı edildl
ilndM daha efıemm!yetlldlr. 

Garzeteler bDhaMa amerl.kM do
nanmasunn 6v{indil~Q ~k Rt'1Tllfori
nl.n uğradıtı kayıplar 07.crlndc duru· 
~rlar. 

JftP<m Thneıs Aııd AdH•rtlscr gaz('· 

test dOsman kayıplnnna ntt rakam· 
lann, alınan fotoıtmnnnn +ytc" t<"l
kUcınden sonra venldi:ını b<.-Hrtm('k· 
tedtr. 

Amerika'nm deniz 
üstünlüğü 

Vllfİagton, 17 a.a. - Vqi~'daki 
mıiitlhider Mlterib dooıumasımn S.lo
ınon adalarında bu haberin en brl)iil< 
deoİ2 zaferini bnındığı rnücale.rutda 
~. Amerikan docıannwst 23 
iaf'Oll ~ batmrııtf"'. 

Dmıiı: .-.f.iüerine ~ Amerib'nuı 
inana bydM feftaltdc ~.tc dciil-
dir. e-.. ....... ;..ı....ı.-. :M-' bin ........ ,.,....., .................... . 
Cini 18 ..w;,.e ....... .......... ~ 
"6aıttıı.. l:ııiiırük ;.... ... id'6: iıdea 
Sdonıon .w..- Malt ~ bir kw. -... ..,,. ..... 
M~ıW« tıuadln,. eetioe,i ('ilcan· 
~: 

Bu ~. Amerika'ntn hu ~ 
ddci lbriiıılüfiinü kari olanılc t&ni.n ec • 
ınişıi r. J af'Ollların afı r kayı planlan !l()f)

ra GıwbJbnal .uateJik bölgesini al
mak için tıı«i kalan &wvvcderim ·reni 
bir ~ lıullanmaJan adıtemel 
değijdir. 

Müllefiklerin 
Sovyet Rusya'ya 

Şimal Afrika 'ya 
dair ihtimaller 

yaptığı u~ fransa 

yardımlar B JR ıclgraf, şimdi onıtda uç Fnın
!.11 olduj;"l.lnu W)iU')'Of. ı lt
pl alcıncb bulunan Pcıaın 

Lonılra, 17 a a. - Şımal Afrika'· Fransa s.ı, 2 - Pctun namına amerı· 
dakl hart'kAttan bahseden E . Mont - tuıhlarla işbirliği )'lptıgını :><>>lı>cn 
gom• ry, buıılan bilhııssn MUttdik - Darlan Fnn.\a":.ı, 3 - Ne Peı ın ı v 
lerlıı milıınsebetleri Uzenrıdckı te - oc de Darlan'ı unımıyaıı De Gaul c 
sırlt'ri l:r.ıkınunılan tt"tkık <'ıferek 
ı ırıları }'azmaktadır , hansasıl 

BUyilk llrltarıya'nın, Rusya'nın ve Bu taksime bir dürdunC\l)'U dl.ve 
Birle k Amerıka mn aynı gayeyi el- etmek llıundır: Tulon Fransası .•• G<-r· 
de etmek azmiyle hllrcket ettlkle _ ('İ bu Fransa. Mareşl.I e s.ıdakat yeminı 
ı ınıle uphe olmamakla beraber tıı _ )'IJlOltttır. fakaı ışı;a..I alımda detildır. 
kibetllkleri yol itibariyle aralqnn _ Ve bu IWııaoda raıaıı frıımız fıloMı, 
dakj mUnasebetlenn bazan gergin inJ;iliz ve amerikahl:ıra ılıihak etme-
safhalar arzeder gıbi olrluğu mu • mış, mihH-rc brşı \a.z.J)'Cl almıımış, 
ho.kkaklır. F ıkaı bu Şimal Afrika ı fakat tt..,,lim de olmamıştır. Hu, şımdikı 
tnarruzu gostermı1'lİr ki Uç memle- halde i~tiklllinc sahip bir Fransa ha· 
kel <'8a ta tanı bir mutabakatla ha - liode kalmaktadır. 
rekct etm(31er, ve en mtinaaip zaman.. rcıınsa'nın bö)k fikir, gaye ve h:ı· 
ıla en bUyllk ılnrbeyı lndırebılmek l- r '4ı;ct a)nlı1dartna duşmtiş olması ,e 
çın hakıkl bir işbırligi yapm111lar - her bir parçuıın büıbirine Ul}ı \"11.7.i-
dır. 

lhb<.-r eskidir ama tekrarında fay >et alması, wihin ne garip bir te<ıcllı-
dn varılır . İrıgllterc'ıım Sovyet Rus- ı sidir. 
ya'yn ~aptığı \'tlrdım zan ve tahmin Fakat bu ayrılıkların h'ç birisi, bu· 
olu clu un la kat kat yUkaektlr. guni..-u ı.:oru~ göre, muııefiklcrın. 
Zıkre tılecrk rakamların ln an ktlt • Fransa va ııasıyJc elde etmek ı•ccd • 
it )eri uzertnılcki tesıri hl ka. (Jten teri f:a)e)'e ula tesir )'lpmı)-aaığa bcn-
aıılıyaıı ve blllıass~ alllmılar olanlar zemekıcdtr. Hiduclcr, son )'UfU}'UŞ 
Uzcrınılekl le ırı ise bUsbUtUn haf • ı $ekli ne i5e, ona söre sclismiyc hA$la· 
kadır. hıte bu vardım. mc ··la en çok mıttır 
alakası olma ı icabeden Almtı.ı\Ya ba- D rl d G il 
kınıınııaıı tetk 1( edilecek oıursa fU a an Ye e au e 
nrtl<'e t'lılf• t'ılıltr : __ , _________ ...., 

İngiltere mrafınılan RuSYa'ya gl.\n- _ • , 
drrilnıi!'I ol ın tankların vekilnıı 40 4 j A MERIKALILAR, Darlan ı tut -
tur. Uı.ı kadar tank almanlarm elin· 1 makıadırlar. OnJann k.:ı.r ..ıı'n-
cle ole~yclı yeniden tam 15 pan7.er ce. ı.:crçi Amiral, ıimdı)'e ka-
lllnıenl te.şkil eılt'bitirdl ki şlmdl\'e dar ıııuırdik d.hasına i;;ırşı ı.'lllyct al· 
kadar almnn. zırhlı fırkalarının 25 1 mışur: fakat sonrıufao G1)nıış, \c fd· 
geçnmlığl göı önuncle tutulursa bu 1 rar kmclileri) le blrJik ölrJl'4tur. Gu· 
bakımımrı yardımın ne derece mU • nUn birinde •>'"1 Am'r-.ılin bir başka 
hını olduğU keı;ıdilığınd~ anlıı_şılır. ıavır cakırunuı ihıimal.i.ndcn endişe 
Geııe Jııgilter."den Rusya ya gönrle- cxl 'lmckl~ beraber . l'Jik k nd •. 
:rllcn uçakların 3052 olduğU dllşUnU- 1 c • ş~ 1 1 e ısın-
ıu bt nl ı~ da Almanya'nın ye • desı fa)-dalanrn:ık dheu daha çok akla 

rse ı ar,... -ak ı d'• ···-' 
1 k rulet hava donanması vU • > 111 ı;uru mu~tur; ı;:er .....uıan 

nıc en ı ı de G U M 1 p ,. ---'-
cucla ı:«tlrebilcct"ği de görulUr. Al - • au ~ ~ ctaın ı uııım-...... 
mail) n nııı hnva donıınmalannın a - tadır. Bunun ıçın onun namına hare -
·dcılı 7 den tbartltır, Dıfer taraftan kn cttiğıni so>Iİ>'t'ıt Amirali de tant· 

nıotörlU taşıtların yekGnu da 30.000 ı mı)'OJ'. Genç generalin, DarLtn'1tı Fran-
ılen razlaılır Bunl:ır tam yirmi alnıan ~z Sima! Afrıkımnda İ$ haşına s;e(· 

p yede tUmcnıııi tamamiyle teçhiz e- miş olm;mnı gormdde hümuu duştu· 
debilecek mıkt rıladır. Şuroaını ıla j !ll nnl~ılnıaktadır in iliz! dt' de Gc
unuınıamak l:ızım ı:elir ki Rusya'ya ncr.ıl de Gaulle"den ,imdiye kadar 
yapılan bu bUyük yardımlar MUttc - 1 tıckfomlcni ddc cdemcmi$lc~ mah-
flklerin Afrika harckt'ı.tına hazırlan- bir hal olduı:;"tl SClİ~te fa!kat gcıne 
makta olıtuklan blr ıııra<la Y"Ptlm,ıt- de hu j;cacralİ tutmakta ISl"1lır olun-
tı r. Bunctan çıkıuı mlrıa İngiltere - __ ,_, _ _. A !1--• lan J) .... _ • • • . 1 11 1 1 """" .... ır. rMn....,ı n a • ._., ~-
nın ııırf kendı hasıs men aa er n r 1 . de G 11 .,_ :.c ,,._. 
korumak maksacliyle hareket et - ız enn. au c K' ~·Mı;t y.ıpmış 
tiğinl isae eılcnlcre tam bır cevap 1 olmaları, müttefik d:lvası h:ıkımından 
teşkil ~İer ıt\la bir Zll}ıfldc tcllldd cdiJcıncz. Çıün-

. kü !XJ)iclikle, muhıelif kanaatlerde 

Yunan cocuklarma süt tozu 
gönderiliyor 

l.ondra, 17 a.e.. - Eıwr-nl1c Harı> 
Nııızırlıjtsuft Pııır)Aııwnto -.kTeterl M. 
Foot, lnciliz - amerikan bl1kfimet
k!rinln YlllWıletan'a her a;r eocuklar 
iQirı. 100 ton l!!Gt tam ~ ka
nız' "n>rd klerin!l tıildmmşttr. !et sev
kıyat Kanaıda'dan hareket etmle bu
lun rna.ktndtr. 

Bn. Ruzvelt Amerika'ya 
döndü 

Vıışl.ııı;:ton, 17 a.a. - BayMı Roo· 
sovelt ln.ıdlt<'re'ye Sl'ynhaUnden bu -
gün d<ınmllş ve M. Roo&eıvclt tarafın· 
dan .karstlanmıştJr. 

111>yle diyebilirler : 

olan büıün fr:ımızlan elde eundc, isıcı 
de r.aulle"cü, ister l>arlan'a olsun 
hep5' 1le lıeraher (2.lı5mak bhi! nlandı:
tu'. Bundan dol~dıc ki, F.nımıı'rue 
~~"-~om- Fnn. 
icİll bic _, ,.. miiınefilder iıciıa bir 
luv ;uriıı. Çürti ~ Aminıl. #ilde 
ele GM6 ını-1 ~ swderiıııi 
••llılc:tadw. 

&ansız imJBalorluğu 

Ş iMDi Fransa için hir takM.m 
kabul eunc.t: kabil olur: bir 
defa jşgal altında bulunan ana· 

''atanda her ne pahasına olursa olsun 
anarvacanı 1erketrni)'cn, mucııdclC) i bı· 
rabıı ve mih\'t'ı'Je i~rliğinc taraf tar 
olan bior frama vardır. Bunun d1$ında, 
impua11,rlulc FrllOSa''" kalmıştır. Bu 
imparator~ ili şekildedir: 

ı - Fransız Hiodiçİnisİ japonlarıo 
itı;ali altındadır. 

2 - Mada~ ingilizJerio iıga
li altındadır. 

3 - Martinilc.. Guadd11l"t "t'! 

Tuns'ta ~arpııma 

M ÜlTI FIK b)'naklanndan ~ • 
lcrı haberlere gore, nkan 
\C fransız kuvv~llcn Tunu1 

toprakların:ı 'rnıi~lerdir 1 ı onl;U" 
b~r taraftan ılerlc&cn.. I un 
nwli)cn n h•er ku• etkrı u 
dır. Mısır'd:ın ılcrlı)cn ı 
Ccuir de Bone d.uı ılcr k '" ı r 
ar-a ındaki mcs e aµ· l ıkan 1800 
kılomctredtr. Mut ı rın ı, hu 
kilometreleri aza.lucken. blllıaSY Tu
nu 'u cb qJ:illleri altına alını ur. Bu 
Vllİ)'Ctte rn hvcrin n bdar bir toprak 
parcasını nıö<Lıf aa cd c · ni SÖ) liyc -
hilmdc için, T1HK1S'a curd ':-i ıku• et

leri b d;; ektir. 1 , içın 
çok a ırdır Fııkat alll('rikalılar ı.e ın
gil ;tlcr ıçı d o dcr('(C çctind'r. E er 
muıtcfıkl ın pl'1nl:ırullu hu kış ıçın, 
hcnıcrı ı('lll)-a ra ç kmak ve lw>-a uze

rinc )'lltumck >ko;a, o :tanwı, mihver 
kuvvetlerini Ç('\;p hırpalama.le içıa 
mUkcmmel hir tur.!!.; hizmetini gö~ 
fü. Bu t.kdirdc. Tlll'llH'u wn man.. 
ıd)-Je iJ~ etmemde bcll.i daha h&
sat>fı bir iş olacaktır. Fııkaı huna kar'tl 
cb .. Tunll'.''a ')'Cflcşuı nu11'Yer, iwya'ma 
«'nUJ> müdafaasıns lı;auiıyana kadar 
d yanacaS.-_ ve Sidly.a - Pantcl aria • 
Bizene • Sardunya d<ın~:rini ı. tanık, 
Akdcni~"i 00,.C ııyıraaıkuc. 8u '°"' 
turolunoa da Trablus'u da ~ 
t.inz <Wıa kol~tt ı,.. ~ 
fil(Jerin ~ ~ .. da lıa 
dt-iil midirl 

Refice 

S ôzı RRIMf7J huB• ~lan 
eAtt rnltr.tt, bau .Akdcni A.,.. 
ruraı;tfl14'1 ~bir mu• 

1 "Harp lçindeyJz ama, harbin ch-
..L-or.&-r"'-r"-r...., şınıkı ea vı labUiriz ... 

Fl'IMISI% G üyaıı 'ı amerikalılancı iJgal i 
altındadır . 

kaYCmet )"aJlllacağına ve buralara _. 
ker çdcarılmıyaaığı.na emin olu}'dı, 

~("hesiz Mıstr'ın abrunıyacajiıoa b
n.aat .ı;ıetirdik teo 50nra, Afrika•• lcll'r
wr haf'camaktan {dillrirdi. Fakat mik· 
tcfiklerin hangi pi nb harek.rc ecddeo 
rinc d-.ıu clbctıe sarih hi.r matümal ., 
hibi değildir. Onun için eı;.tt Tuı.. ca 
tam bir mubvcmcx gırsfcmıcne dahi. 
Bizcnc'yi, hiç ol~ Tunu5'un • 
ğu ş"malinddd Bone bumunu aJCıMk f 
imklnJannı Mıyacak, ve hu ~ 
Umip Avrupa')'ll karşı bi.r ~ 
nk gıbi kullanma1c isıi)cccktir. Buaa 
karşı da muttefilder, Malı.ı'nın ....... 

Yeni bulmacamız 
Soldan eata: ı. an evi, tnre \'() k(lç{ik 

dili; 2. ,.... ayn)IRJ, deMz kt'!lflnndtikl 
ev: a. ona Atrtka'da tıtr )'el', elanek, 
"' tılr 1*19. k6C.ek. 5. t.enıt oomt ed&U. 
atet. JlılcAmbllde bJr kUıt; 6 te'Ylall6oo 
oıllMYan: 7. kıltl m4lruıırda olmcyan, tık 
Jnıe)'YI. UzOım)llk W1a: 8. W&ıal. '* 
memııeltıeün parası; 9. ecdat, rrldet*ı alt
•: ıo. JcO)'UllUll bulunmactıtı yeıTte Ofll\ 

MıdumabrnUI cek'bl derier, mUüı.lıl lı6r 

haıılta.lıık; u. ~. mt*. 

Yulcıandafl M&tı: l ma°"1 8't.Y\I lle 
rnt'thUr bJr eetınmıız. cekl TOık be)"t. 2 
mütalea etme. eMSOO: 3. bir ııtrıe deri, 

tb-all nedir mflntUıUWI. !IÖ)"leıı11'; 4 llllhıı 

tenııı cot1aJ11 iRi, IO'I )'U'Vlltll, 5. b tnHI E 
llıl-.-IYlıe lnıHıU. l!lllcMcn bir lml.b'U v.ırn
Oltlnıl taMlk eden ferman: 6. oJı'IM:; 7. 
~mna. verem mrlcr<>bu: 8 btr Rnlr, 

............ ctcıeıt; 9 btr lın)'\'llfUll )1l'Yl'\I• 

9ll. ~ ooturtanler; 10. llıa4. hLlı tıos: 

u. -- kıWı. hDla aelıelı yatmur. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

8otdıılı Ml'a: ı. malama.t, hM; 2. et, 
.l'Qmlllr, oe: a. ~ "- lllldaııtro; s 
eltal. llat (fatl) ; 8 tııııbelt, lrid{a: 7. •m; 
8. bentlcalar; 9. anık (klll'll), ah; 10. :ne, 
~; ll. lııll. lllruıario (m). 

Y'*4rdıuı ... tı: 1. mey, EUtı&n'k; 2 
aıt, ukala. E • .J.; 3. abanı (araba); 4 u
)'UlcJama: 5. M'ıml. kama; 6. ıumıdl. im· 

"* !1ııt1nı1r>: 7. ten. Janı (Ut'at); 8. 
Slıowılt:soa; 9 atar. er: ıo. -. Nlıl, an: 
.. ......... Olm. 

ŞaraPr ekmek 

ve hüriyet ! 

Geçen gün Fraıısa'dan ~len bir 
lıaben her halde okumll§ veya 
rndvoda lllnlemlşslııizdır: Şuna.l 
Afnka'sının da harp ealıası içine 
girm(·st, Frqnsa'yı yalnız şiya&i 
ve askeri bakımdan de~I. 19§e ba
kımımlao ita güç blr duruma sok
muş bulunuyor. ÇımkU Fransa, 
senede bir aylık buğday ve senede 
iki aylık ~rap ihtiyacını. Şımal 
AfTlka'flıııı sıığlamokta idi. •. 

Şarap ve ekmeğın lae Fra.naa'. 
nın ha,atırıda oynadığı mUhlm ro. 
lil hatırlatnnya hacet var mı P 

4 - Suri)'t', de Gaulle'cüdür. Fnın-
91% Bruator Afrikası, de Gaulle'cüdur. 

5 - Şimal Fransız Afrikası. Fa ve 
Cezaic ıımerikaJılann işgali altında -
dw. Ve fıurada Darlan Fransa'5iylc bir 
ifbirliği yapılmaktadır. 

6 - Tunuıs'ıa bir akım de Gaultc
cü hareketlere rağmen fransu kuvvet
leri mihverle işbirliği yapmaku ve 
amenblılacla. inı;ilizlere kaqı ''Uİ)'d 
almaktııdır. 

l şıe mütarclccdesı sonra el değmi
fett~ ve müstakil kal:ıcakJ zannolu • 
nan Fraost:z Sömürge lm!W'atorluğu 
wnumi hadariyle aşağı )'\ikan hu te
ldldcdir Fıııbt hu imparatorlufuıı ı,.;ı. 
riz ı.-a~ı. şimdi TU11U1'la Jmİ bir ı:ep
henifı ana hattını ı~il t'tmcsindcdtt. 

Halk cephesi hUkUmeti iktidara Rommel nerede ! 
geldi~ r::nman §U dövizi ilin et -
mi il: 

"Millete ckmdc, şarap 'Ye hQ
rfY~t temin ecleceğlz!,. 

Zeytinyağı için c1unım aynıdırı 
ÇUııkll Şimal Afrika MarsUya yo. 
llyle Fransa"ya büyük mlktarı'la 
zeytinyağı gönılerme-kte ııtl. Fa -
kat tlaha ask<'I'; lı:ırekll.t ~şlama-
rlan önce Ce:r.a r'cle 50 franga sa -
tılan zeytlnvağının kilosu Mar -
tıilya'da karapazarda 400, lşgtll e
dilmemiş Fra11BB'cla ise 1000 fran
ga satılıyordu. 

Zaten Fransa'da tlyatlar bo -
yuna y lkııelmckte devwn ediyorı 
1939 ağustosuna gere buğdayda 
yUzde 260. arpaita yüzde 289, pa
la teste yüzde 171, yağda yüzde 
166, bcndorle yüzde 820 nhıbetin
de bir artış vardır. Franaızlar 
bu kı,vı da aoğuktan titreyerek 
gec;lreceklerdirı Barıg zamanında 
dııardan 20 mllYon ton kömür ge-

S IYASI durumu bö>l«e hula~ 
ettikten 90nra, a.~eri h~İı;c. 

leri baha çalışalım: 1 ih)ıı'da 
ingilirL kuvvetlerinin Çt'kilen mihverle 

M, Wilkie Çör~il'in bir 
cümlesini JiddeHe tenkit etti 

N9\')'0lic, 17 a.a. - Ot'!: M Wen
del Wılkre dUn söyledl.ği nutukta M 
Churclılll'in g~nlerde aoylcd nu
tuktan bir cllmlr)1 şiddetle tcnk t <'l
mlşUr. Bu cümle şudur: •tn 1 z tm
pamtorluğu ltlb:ırlrn bize 3t olan 
her şey! mutıafaza etml'k flkrlndE'
yiz." 

tirten Frıuıaa, ıılmdJ ancak iki M. WHJde sözleıine şöyle devam 
mılyon ton kadar kömUr &"etlrte - ctmıtıU:r: 
bilınektec'llr. 

Bazı 1<-Ylerl 1ıee bulmak adeti Alıkeırt pllnlarda "1rWc bUttln mOt-
lmklinsızla mı tır. Bu arada te _ teftk1enn yardımı Be kurulmalıdır. 
reyağını zikredebiliriz. Ani~ yalnız mütt('!ilc mfllctlerln 

Geçenlerde bir gazetede e!S:rle Mkerl eenerl arasında d~ll aynı uı· 
bir knnlrotUr vardr : 

Garson, yemegın k!StillUl'Unitftı me.nda mlll<."tler arasında da hnsıl ol-
§ıldtyet eıt<"n bir muşteriyi yatıt _ m&lıdır. Efcr ingılh milleti bb: nm<'-
tırmıya çalışıyor : rikalıla.nn ne düşündll~ünü b lm<."Z 

- Yemeklerimiz lıali• tereya. ve bunu ııarnimJ olarak tell\kkl et· 
ğıyle lnıııl ediliyor.- meme ve biz de lnclltere ve 1mpara· 

- İyi, ho.oı ama, ya terı•yafınız toriırk ~ d"aQ 
ne Jlc "imal • ediliyor ? ~ - ncP " 

SA T1R 
bfW!emeaek bu arılaemanın hUkUm 

' - ' ailn!QiüDQ aıönneık Qmidi oıı.n.. 

ye 1..-ııdar gordüıh.ı ~'17ifenin dr-\WD • 
ıi;;ini isbat cmıiye çalışaaklaırdıw. G6-

rulii)or ki durum ha)li karışık "toe ~ t 
ra ılcttr. Jl~dio;dc.rin yürüyü, tarzı hlr 
satranç tahta ındaki uşlann hiribiriıae 
geçmiş fd<line benziyor. M tHfiU.r 
mihveri mat ('lm:İyc ç.ılışıyorl:ır. Fabc 

hu mat İçin hntrl dıkları ('lirun ... 
li malürn değildir. B rçok m hver tat
larını alını> a ınubb h ve r tel 

ki cdılen Tunu u t rked -ki 
Yoksa bund.ın 

rcktır. 

Eskişehir' de ~ocuk 
Esirgeme Kurumuft\ln 

hayırlı ~ahpnalan 
F.d;ışehır, 17 a.&. - V1llyet 

rul.: P. ır eme Kurumu kı~ çdı 
b~lamı~tır. Merkcıdcld flOO y 



_,_ 

DOGU 
SAVASI 

Y aimur, cam ur, kar 
Ye ıiddelli soluğa rağmen 

devam 
ediyor 

lloako.a, ı 7 L&. - Gece yansı Del
..-ı .. IOV1ft td>Jip: 

l' IODfeşrİıı guou lutalarunız Stalin· 
1111t çevresinde Tua1>1e'ııin timal doiu· 
_. ve Nalçik'ın cenup dojusuada 
dOlmmla savaımıılardır. 

Diiııır cephelerde biç bır deği,iklik 
olıımmıtttr. 

Bareııız denhiode takriben 8000 ıonİ· 
lleolult bir .Jmao vapuru baurılmıtur. 

Stalingrat'ta mihver 
taarruzu püskürtüldü 

Koekow, 17 aa .. Gece yarısı teb
Jliine ektir: 

Stalingrat çevresinde mihverin 
mflteaddit taarnızıarı pU.skUrtUlmüt
tGr. 

StaHDgrad'ın başka kesimlerinde 
llCnYet kıtalan almanları bundan iki 
s0n önce ifnl ettikleri hattan c:ıkar
Bllllardır. Gündüz yapılan muhare
belenle düşman lliOO. asker kaybet
._ ve 3 uçak tabribolunmuıtur. 

Btalingrad ın §imal baUsında al
ınanlar UiO ölü vermitler ve ' uçak 
kaybetmiflerdir. 

Taapııe'ntn ılmal doğ'BUDda alman* Uerlemitleree de kartı taarruz. 
lada hareket noktalarına ahlmışlar
dır. 

Almanlar burada 150 ölü vermit
hrdfr . Xarııkoyma toplarının ateşi. 
le de bet düşman uçağı dtlşürUlmllıJ
'tlr. 

Volkof kesiminde alman taaruz. 
Jan iki gün llUren muharebelerden 
8Dma pliskllrtUlmU.tür. lliOO alman 
81dtb1llmU.tür. ... 

llıMlıo+a. 17 .... - Bu ~ .,.... 
,,. tllbliii: pcıe. bralanauz ~ 
c.ıawwiude, Tuapee'niıı ~ dojulundı 
... N.lclc'ia nauıp dojmuoda dütmanla 
~-
.. cepheJerde hiç bir deiiıilclik 

T4lbliide, IO"J'« kıtalal'MMıı Stalin • 
..... aıaıup kı•unda -ve Nalçik'in ce

cioiu-ıda faal harekina bu!unduk.
illw edilımeluedir. Nalçik'in cenup 

liliııtı .. a IOY}'Ct ......... a1m8ll hada • 
bir gedik 8Çftlıtian:hr. Tuapse'nin 
...__. ~- bU repede meT • 

...... ..... ,..pıbıa &lemli biiownlaın 

_ ....... ~ ................... Sta· 

...... ,....,..... lime] do
.,. ~ cıeııııup ~ 

~-
OlllWl&de .,....., olmllnıt-

.ElılırUa lrMlmlncM der1DUldDe 
oııuı dıDlmaA mevaı.ınoı 

w 8ÖtQa aôtQlle llddeıUt mu
~ ~ JDÜll'•bkem 

.ltlloım!e~. 

dm,..'49 alman bava kvvvet· 
PltlOl ...... ba~br. 2 pet-

- ıı.u.ra uaratıınuetar. sa
Vo&ıra'nln ~ de
mavatfıaıkınül b'1c:umlanDa 

1T .... - 8talılnsnıt'tald •· 
.......... ~ t&aıtl6ta sön. u 

...... JıQoum atalan. ~ 
llallllı ..... a.raaında ııan-

.. ....,. hu.wıundıı!ıt ....ıuldara 
'*ve* hGcumleorda bu)lmat

.. lalcamlıM', V4*1& xH"el'irııle 
hAı. mıuıhatua etmete mu· 

.... düllMll mentlertne tnctb 

McftlDl IDfıllıan. ~ın 981:· 
lıltalu'ı De tıu*Nvar b&tar'8· 

lilıılmılMl _..ua mlldafa& edtlen 
..,ııın saptA!Cmı.lerdlır. Kuvv uı 

..ııımn edMmle otan barikat· 
.... ıermden t.emblemek ~ 

-- Uen>ıe dotnı ııemeJetll· 

Ceıair radyosuna göre 

TUNUS 
lopraklar1nda ilk 

keıif carpıpnasında 

ormanlar 
• 

gerı 

çekildi 

u 't u s 

Milner kılalar1 komutanı 1 Nebati 
yağlar FRANSIZ 

garnizonlarına Mrt. 
Petain'le mutabık ol•ak 

dün bir 
• mesa1 

gönderdi 

Ahm işleri 

teşkilôtlandırtldı 
<sa.. 1 Jıncl 18.Yfa4a) 

ıu 1ekilde teşkllatlandınhnıştı.r: 
Haklkl ve hükmi şahıslar tara.fuı, 

dan bu hususta ve?'ileceği kaxarna, 
mede zikredllM beyannameler her 
a;y aonu v82fyetlerlne g()re müteedup 
ayın tık 15 günü zar!ında maıhallln 
en büyük mülkiye memuruna maık, 
buz mukablllnde tevdi edilecektir. 

( 8afJ ı inci ııayfada ) < B&ll 1 Jnd 88Yfda > Val IJıkler tophyacaıklan bu beyan, 
nameleri aışağıda gösterilen birllklen 
re gôrı<lereceklerdir: Mihverci cezairliler Rommel'in başmuavini 

tevkil edildi bir beyanname neşretti 
Vlchy, 17 a.a. - Cezayir racb"oeunun RAllne., 17 a.a. - Stetant aJaM1nın 
~n neşrettlili bir tebMll'e ırore mihver· Tunue'taın ötrendltıne ıröre TurıUfl'tatıl 

el Ceza)'lrillıer tev1dt ecWmı.terdlr. Bu mılhver kuvvetleri baıılkcmu<tanı ıreneraJ 
tevkltıer, franeız uıker1 makamlaı1Yle Nehrtınır ŞtmeJ Atr1ka ha.lkıııa blf" ~ 
muıt&bık kalııı.amk ;yapılmıetır. )'llllNllne neerederek m11tecavtmın bozdu· 

izinler geri alındı tu sulhu yeniden kurmak ~ın YB.'Pllmllk· 
ta olan •va.ea lettnıJce dllW't etmiştir. 

Vlıchy, 17 a.a. - Cezayir ~Ull GenieraJ NEhmır. Llbya'da blır zırtılı 
~tine ırore Atrilıa ordulurla tıath 
Wtün lzinl1Jer bl!f emirname ııe ea kıaa t11mefte kumanda ectııyıordıı ve Rommel'ln 
bir müddet ~inde kıtalann& tlıtlhaka ba.tmUavtn4 idi. 
davet olunmuşlardır. 

Durum vahim manzaralar 
gösterebilir 

Berne, 17 a.a. - National Zeltuna 
gazetesinin Berlin muhabiri yarzıyor: 

Alman uçaklarının 
faaliyeti 

Beriln, 17 a.a. - AMKer1 lca,vneJcl&rdan 
b6lıdlrildtt1ne ırönı alman •vM U<:akla· 
n Ş4lna.1 Atr1ka'da lna'ülz ve amerkdn 
kuvvet.lerilli ve Booe ucU< meydanını 

tamı- tıombalam .. lenbr. Yerde birçok 

uoaık tahribedtlmll veya at'w- haaara ull'· 
ratı.lmlftll'. uoue :vohına tam isabetler 
ekle ed11mıi9Ur. Hava muha.rebelerJnde 
de 6 düılınaı1. ~ düeürlllmllştür. 

8a.tı Akdenlz'de 4PldiıletJıl fırtıne.lar Ol• 

duıl'\llldal'I hava raa~ az oımuetur 
ı;. 

Berlln, 17 a.a. - Alman hava kuv· 
vet.ıerl 16 ııootelırlınde Bone eehrtntn do-

Balıkesir vilAyetlni.rı Susırlık, Ban
dırma, Erdek ve Gönen kazalarlyle 
Bun;a, KocaeH, Biledk, Canakkale 
vilılyetlerl. merkezi Bursa'da bulunan 
Bursa Koza Tarım Satış Kooperaıtff· 
!eri Birliğine. 

Balıkesir vilAyetlnln yUkarda zik
redilen nuntakaJan hal"icmde kalan 
mıntakalarlyle alel!lmum Garbi Ana· 
dolu mıntakasına ait beyannameler, 
merke21. lzmir'de bulunan İzmir tn, 
clr ve Üzüm Tarım Satış Kooperatif, 
lert '.Blrlll!ne. 

İstanbul, Tekirdağ, Gelibolu, Edıir· 
ne, Kırklareli viltıyetlerl, merkezi 
İstanbul'da bulunan Ticaret Ofisi 
Umum Müdürlüğüne, 

Seyhan. İçel, Hatay vilA...vetlerl . 
merkezi Adana'da bulunan Pamuk 
Tanm Satış Kooperatifleri Birliğine. 

Gaziantep, Urfa, Maraş vi!Ayetlerf, 
merkezi Gm:iantep'te bulunan Fıstık 
Tanm Sıııtış Kooperatifleri Blrllitlne 

Bütün bu mıntaıkaılaT haricinde 
kalım diller mıntakaılaınn bf>yaımame, 
lerl di' İzmir İncir ve Üzüm Tanm 
Satııı Kooı>erati11erl Blrlljtlne ıron, 
dertlPCPktlr. 

Mallar nerede muhalaza 
edilecek? 

Alman ai.yaısl mahfillerlrıde. Şimal 
Afrika'dakl durumun vahim manza· 
ralar göstereblleceği teslim edilmek, 
tedlr. Bununla beraber, Mareşal Rom 
mel'l:n kuvvetlerini tcıpluyara.k sat, 
lam bir mukavemet hattına yerlet , 
meğe muvaıffak olduğu kaydedLHyor. 
öte taraftan, Amerika Hll.kllmetlnln 
şimdiye kadar plAnı.n en kolay kıemı, 
nı tatlblk ettlii de blldirtlmektedlr. 
CünkU Berlln askeri mahftllertntn 
fikrince dil$maın kltalan harekltı 
şimdiye kadar mihver askeri llsleıin, 
den çok uzakta ce~an etml.ltir. 
Şımdl dilısmarı kuvvetleri &lman,ltaıl· 
yan kuvvetlerinln mukabelesiyle kar 
şılıışacaıklardır. 

l\IMlnlla mMl )'Olunda ve Tun!.- hudut Mübayaıa mevzuunu teşkil eden 
bölııeBılr*ı cenubıımda eörülen lnırtıdz • m&tardakl nebati yağlar, beyanna· 
ıımel'llaıll kıtalarHu m(lelllllr bir ırurette melenn vaLilikler taraıfında.n bu bir, 
bomtıU'dlmlul etmtelent!lr. öklere tevdl edildUU tarlıhten it.ibaren 

Frankfurters Zeltung ııar.et-"67 -
ıe diyor: 

Bu mukabele orta AkdenJrz'e ve 
Tunus - Sarduaya • SlcUıya üçkenlne 
yaklaştıkça kendini daha ziyade ble
setıtirecektır. DUeman orta Akdealz', 
de karşılaıt8Calı tehUıkelerden sakın, 
mak ıctrı. gayretinin blltlln ağırlıtıru 
karaya yüklemektedir. lnıılliz,arnerl, 
kan stratejisinin Şimal AfrK<a'dak1 
gayretlerinin gelı.ıtnl idil en önemli 
noktasını, nakliyatı tem.indeki ;ıor-
luklaroır. _. 

Frankfuıten Ze6tunc yalrsına -Y
le devam ediyor: 
Düşmamn yapıtılı te'Yl m.Hwer dev

letlerlnm teıveeetll ettıtl ee:vıe muka
yeae edenek, dntma:n laıtaatJrun aer
cek olanık $imal Afrika'ya ayak bM
uldenıu ve terakldler kaıy~ 
lllÇlk olarak aörürOz. Fabt fUl'Ml da 
açırkt.ır ki, aJma11-ltaltvım Juıwvederi 
de ~ Avrupa'dan uır.akl~ 
mak Ye Şimal AfrlkMiYle McdenW· 
deki itebm ıııenl1erinlll ~ 
.. temin etmek su.ret;iyle hede&ri
ne varmıe bulunll)'Orlar. Bir inclllıE
amerlkan hücumu takdirinde. 8bDa1 
A.trika'da Llbya'nm UIMııdlannda ba
hmmı fraıısz mo.temlekeJerl mlllV«' 
devletlerln.l endlıse:Ye diletlrecıek dere
cede tehllkell delildir. Akdenls'ln Ol'
ta lamnı mihver dtMetlerlr*ı koq
t1'9Jü altındadıt" ve bu ~ kiın 
kdntrol edene. o ht.klm olacalt'br. 

Tunus'ta şiddetli savaılar 
olacak 

Loach, 17 .... - Bu ııabllıki .... 
celerio lıepmbl-eleri w Mkert miitaJm. 
ı.n hep IU nolıada 11D9lwmlu.dır : 

Alıdenirz bakimi,.eci için ,..,....,. 
olm _...... buPdııü saftMıelacla ea e
heaMni)"etli ncı1ııta Twm1'tur w Hider 
Bizerte'yi elde tueımk için luınl t..a 
cephelerin wartoa om.ık ...... .. 
len ..,.reti ~r. 

DaiJy Telqrapb diyor lcl: 
Tuaa1 ııdıarebeftnde sürat h.,.d biı' 

lmildİt'. Hider, Alııdeniz'ia lllOllP ~ 
bilini bybetmekle ujrıyacaiı atrMeiik 
feliked önlemeje çalıpaktir. 

Tı.ınes'ia ubıt niabarriri de .-1an 
yazıyor: 

F 1 d • b • 20 gün müddetle .istihsali yııopaınle.nn 
ransız ar an yenı ır ve imal edenlerin emanetleri ve men 
lejyon kuruluyor suliyeUerl altında ve kendilerine ait 

Londre., 17 a.a. - Royter: depo, ıımıbar ve Mir elverişli yerler-
A.lmıuı ~ bueQnk11 ya:vımın- de muhafaza edilecektir. Teeeilllrn 

da bMdirtkllline eöre. Vıctıy hUkümctL keyfiyeti bu müddetten aorıra V\l'ku 
'*' Paria'tdd umumi deıeırcıııı M. de Brl· bulduğu ta.kdl.rde karar hllkümleıine 

göre bunlara aynca bir depo llcretl 
non, tranB1z müeteınJekelerinl müdafaa de verilebilecektir. 
'cıllı rnJhver devıet.ıerb'le )"8Jl yana do· İstihsal olunan ve taslr edilen nen 
tOemek Ozere b8y(lık bir ırönüml leJyonu batı yağlan alakadarlar, müteamil 
takYılnl tıab9 vennı.ttr. asldlte derecelerine göre ve blrblrlne 

Amiral Platon'la konuşma ~~~Y!~~~ıan aibl 
Vichy, lT La. - Mareşal Petain Bu 81U'etle hükllmettn deter teyaıt. 

Ye K. Laval buctin ötleden sonra lan mUıkablllınde satıın alaıcaiı 3 15 
Amiral Pllton'u kabul ederek usun ı ıerın bedeHıne mukıııblJ lzmtr hıcır ve 
uadıya görUpnllflerdir. Üzüm Tlll'l.Dl Satııs KC>OPel'lllW'leı .Blr--

Arnlral Pllton, bir kao gibl kaldı· 1JtlnP. lüzumkı talısilıat vertıını.tlr. 
iı Şimal Afrika'daa düa d&unllftUr. M.Wt mQdafaa tae memmta:r ve • 

Kahireye göre 

Resmen bildiriliyor 

Derne 
işgal 
edildi 

( ... 1 lncl ayfada ) 
nnda bir .1ul*ıın't demııDe d09QmıG91.fl'
... m. _.. lw Aııleta 1*' '9QaJr. .llar
beCıtlk. 

Kablıre, 17 .... - Oıtaeadt Am4ıl1bll 
tebQl: 

Dün aGndll9 - 14-:US sec.-ı amert?ran 
bomıtıa ucU*n BlnllUl ııım.- tKınıba· 
~ btr nlltmıa tmn l9elıetJer lca)'dct· 
ndsladil . Bu nllbm Qzerinde ılddeUI 

tııır mf'IWr onQ9bır. 10 kftometn uzak· 
tan ırör(llen bl1J'(lk bir )l9ftS1ll ~tır. 

ar ~ düeQrlllmll.ulr 
A. fttJ&nmız, Ql!kt.1ea d(MıneM lııaftl 

taarrm harekAtıına muvattaaanUe den 

'VWn et:mdfl«dlr. 

leleri ihtlyaaııa taluıla edtJmek o.er. 
muamele vendıll kartıhtı oı.aık bil
~ awnen teslim ed&ecelı: % 12.5 
Jmiıa bedei1 mukabilinde eatlll ....... 

cıaık " 15 nebati ~ - ille ... 
ziıfekwıdlrlleı İzmir İndr ~ tntı.m 
Tanın Sat.ııs Kooııeı atııneri Blrilti tle 
bana yardmıcı olerllk çal:ıeacak dl 7 

ler btrWdeır 6ç ..ta .,..e1c mu
ameleye tMıl tUlac8ltlaıdlr. 

Btrind kımn: 
Yemeklik olcak dolrudan dolra, 

Ja kuHaınılabllerı :vatlardır. Bun1er 
tA!eell Om edildiloııe hemen tenekelere 
" dllea kaplllll'll almarııık NVJce ha.· 
zır ba.lundurulıııcaktır. 

İklnd klıınm: 
Taıd'iyMI h\znngelen yatla:rdır. 

Bmıılar da t.fiyeyl mQteakıp kapla, 
ra kcrıa.ralk ham1.anacaktw. 

tt~ncll bıım: 
YQlcse4c ımitH yailar ohJP bun111r 

k1aa 7Mnanda sabuna talıvft edMmek 
6lıeTe en Y9km lmalAthtırıe w f.abr.1-
kalarltı. teması. gecfleoektlr. 

Blrlllc:ler bu yağlan muhataa için 
şhndlden sabit ~laır teminine ı:ah· 
ısaıcaklar. etlerinde ve ııcaret Oftsln. 
de mevcut botOn varAlerl ve bidonla· 
n bu ise tah9ls Mece-lclerdlr. Bundan 
başka Ticaret Oflstnde ve lthalM~; 
lann Pllerinde bulunan teneke Jeıv, 
halanrı Hıtiyarı kM'SllıVIW'ak mıktan 
bu maksada tahsk!ı edilmek nzere va
zifeli blrllfkler emrme Amade bu1utt
tltıru1Rt'aktır. 

Arnk Tu111111'ta PddetH mubanhelere 
phic ob.caiımız muhaldcakM. General 
Andenoo'un kumandast alancWd birin- sazı- aefeıtıerlijini ilin eden bir e
ci kıgiliz ordusunun başlıa nzifeyi ınx-e ile Taaca'diılııi framazlar ela ai
gönnekre olduju Şimal Fransız Afn1ca- llh altım ptlnlmıtur. 

TfllnPkP kııtılann 1~1m1PnmP'tı IMn 
fle tc~ kadar kıı'lay ııcuet Oftsln
deın ;emırı olunm'*1Jr. <a.a.) 

Londra üzerinde hir hava 
manevrası yapıldı 

sı muharebesinin bu safhası çok ~ -er 
olaaıktır. AJmaaJaruı bütün kunede • Loodra, 17 a.a. - Pas nıa,r-
riyle savaşa 1'arar .erdı"lcleri Mlqtlı,ot. bildiıdiiioe s&e Pu'ı.ld ıamemaa 

Tanca'daki Fransızlar ~w!-= ~ ~ 
sil ah altına çağrıldı 1 ıana cinine w Adıııderine ria,ıet mua. 

Taaca. 17 a.a. - F•'rııki bik6n fnıp. cailm Mmin eylemif*. 

KORKU 
Yazan: Car/ton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 6 

- HaYll' oau demek il•ea•Hm P• 
kat Deedı çok )'aDlıt bir --- )'tlllCl
Ve bu ,...ıq buebt oau -.,.,. -5lii • 
recelııic. Mdı++ek ı ... OllU ,ana .. 
b.b ,.bkyDJirim.. Bİi' ld ., .... bek· 
1- de olu.r •• "- dediiim .... Dl. 
luılııkS o1AD bir .., .r .. O, ba ,_ıq 
~ lııeadi ...alk&mııi; eliıni imzallı. 
lllll oldu... 
-Hiç~ Peki ... 

Dadı 1-agi ......... .. J9Qhaıbk 
yapa sizce,_ 

- Düfünia ...... de bulmmnuz.. 
Siz de beaiım ,.&düklerimıi ~. 
Ama DeMb'ıa ....... _ .... itıd)olw& 
pzıete,.e bu -...ı a.,. htldc•ncli 
fazı. tafıııilk ~ y~ bir .., 
akmt olur- S6z mil?-

tL YaaJ.nna ...... : 
- Affedin efeDıtim deci. .......... 

Bmdilow - m.Hiaizl. -E"' .. .,,1 • 
- Sili ......... w,... •. .,... d 

Yud'mq 
- Nıi.. Telefoe ...eıleP 
- G&ıewetim - ........... 
Beadiiow, Sııne'e itM'ede oauın ela 

vım.ioi töJW- s... blll enııpdıdlııün 
Mleriınclen .. mim çılwmqS 1)11111 • 

~ ne.dl'• ,....... --- -'iini 
~ 11..,.ı ........ - sibi '* ,...... ,...... .. llCllha? ....... ... 
,ea1ae VM'mll-· Ycıblme,i lııulduiııı .-.. 
1111 öldiinnüt ~ 5u lıalde?? 

l!aiprıMilr biıden: 

Lonflra. tT a.a. - Dnn ırece Lon. 
dra fehrl böl~esl Uzerinde iki saat 
aUren yeni bfr hava manevrası ya. 
prlm1•t1r. Bu manl!'VT'lllara bomba 
ucııldanmızla •"VCtlanmuı iftlrak et
mlftir. 

- EftL Az ka.lmı, .dam~ 
Aaıba o.dl lllhidm Jıim Kmtoo'u ot' • 

Mdm ~ iMıemedi de Voaper'i 
aıi 6&cliimw4r ilııedi deniaiıl? .... .... 
biiıüa bnta-

- o bcW deiil aımm.. ne.dl'• 
Jim'i ~ isıeciği ........... ... 

s... bic müddet cliifüodi ........ : 
- Hal. dedi.. Şimdi ......... Ö)te 

ile Jıim'i öidünnekJe VOIP«'i de ikm 
.... --- Deiil mi? •• Mı ....... bu 
~ oaa p.r.yı _., _ _. - de 
a6niin biriaıle bö)'ie olunan cim.ek .. • 
tedi.. Olur ..-.n deiil 1U ne.dı-

Telefoa ....._.. öoüne pılaıiflerdi. 
Kapea: 

- Bunısa tftındim deıi. 
l!mpe\6 içeri girdi. DMaılle b . 

ptyt bplıda. Telıeloıuı duıduiıı ......,_ ,.. .... 
- Alto .. 
Boilıık bir -= 
- Allo .. di)'e ~ _._ ~ 

BıendiJow siz mMioiz? 
- Ewıt. Sit kilminiz'I. 
- Bea Dedı.. 

_,_. c16tmsı Stalln~ lııe· - Pdti ...._ 117- Neclea ..._ ... 
- Bu,&ıı buraya nida se'diiiml hi· 

li,or ....... ,diye IOCdu. 

•oliı Aımri il~ boclai aJa,. 
!Mdı. Keadisini relefoala anıpmuo DeMs 
mm.. ibdnJ&liai ~ dıejilcli 
..., direııi bu lcadara bdaır ileri ..Mıra 
c:aiım biç ummamıştı. 

fena pten ilmıaJ ve iste it- isrıediiioizi... Ne .avledi)iaiııııi... Ne dit • 
m,m.ık için umk izce PY· tündiijünüzıil bir tirlü iDi~ lı:i.. 

tedir. Rt»lar 71jın halin- - 7.ar8I' Jıalc,.\ SU dna,.eaıea fuıla 
mlldaıma• ~ yiyecS ~mıi. bahseami~ ,., 

rlat Bundılll hqka Hı · - ~ ,.l!Jrfa itd,u....., ben 
aemiler wsıra.tiyle de a"" l hiç bir fe7 

Jcia ..,,. ....., 1 ıedk . o .... iıl,cla .,...... &rıllnde .. 
... .,.,, .................... sık-

Ste'fe: 
- Bir filmla ..... ~khllaı ... 

.. icia • CleT8P wrdi. 
- Dadı'an Vmper'e ttbdit mebıbu 

e&ndererelc pera laedilini ftltmifdm. 
Her halde Deaıh, Voeper'ia polfee ıniı· 
,_, eniifai du,mut oa.c.k. VOIPCf''w 
...... cWııl ...... aı5rclüaGa mil 

- Ne ~? di)'e totdu. 
Sel: 
- s.dett Bey Voaper'e akıllıca ha· 

rdtet eannioi temblı eanmizi tawiye 
eclecekıim. Polise müracaat edenlerin bq. 
lanna ne c:Pri bilmesi Jlzun.. 

a..IMO .a Ki ~: 

Türk Hulmk Kurumu Bq 
iında.n : 

11M2 _ 19'8 seneal serbest d 
rine bu sene de Dil • Tarih ve 
rafya Flıkülteaınde devam edl 
tir. Bu derelerden ı 

te satt 
ıp çıkıı 

le edllt 
nılsyoııc 
h 937,f 
r ~Un 
tın nl 

Cud\uriyeı ~IO 19 UDCU )"ı:Jma kucUmalc ibare. 29 ilk~ ~ 
günü Bcm Elçiüğimime, Züridı, Bem, FriMurg ve Neuchatel'deki ta&ebelerimiüe, 
Türk kolonisioden bir grup toplanmı'1*r ve bu büyük gÜınÜ neşe iie tftit etmitlerdir 

Y~daki MSim bu samimi ııoplanııda tıuıwı-ı.n gosteriyoır. 

Karne dağıtımında 
emniyet tedbiri 

( Başı 1 l:ncl say1da ) 

Si\temin izafımı yapan talimatnameyi 
25 ilkıqmı 1942 tarihli nfühamızda ay· 
nen ne,retmişıtk. Bu talimatname ile, 
muayyen kanunların çerçevai içine alı· 
nan hak sahiplerinin sıhhatli bir şekilde 
t~i.ıine bütün valiliklerde haftalardan
bCri devam edilmektedir. Bı.r iki isti"'11 
ile hemen bütün YlllİIİ!klerden bu esa.~la
ra gôre )-apılan "teshiı" işlerUıin nrıicc
leri telııtrafla Ticaret Vekilliğine gelmiş 
bulunmaktadır. Bu neıiceleri, merkcz.le1· 
tirilmiş bir Jıalde Ticaret Vekilliı{inde 
ııoplıyacak olan uıl cetvellerin de siı.rat· 
le J{Önderilmesi için valilerin alaka ve 
faaliyetleri Ticaret Vekilliğince )a.kJn • 

dua ıakibedilmekte ve sistemin dtthal 
işlemesi ve daiıımalann başlaması için 
lüzumlu tedbirler alınmış bulunmakta • 
dır. t.ık merhalede, ebıek ve ekmdclilc 
hububatın bütün memleket dahiliııde da
ğmJmasına başlanmıştır. Diğer ~le
rio de süratle daiıtılması içil'I hazırlık
lara büyük bir hu verilmiştiır. 

,:ıı································':. 
: BİBLİYOGRAFYA : . . 
................................... ,. 

Radyo mecmuası 
Matbuat Umum MUdürlüiü tara, 

tından her ayın on be$inde cıkanl
makta ol11ı11 <Radyo" mecmuasmın 12 
ne sayısı, gilzel bir kapak ıçınde, 

7.engln mUnderecatla çıkmıştır. Bu 
sayıda, Milli Şefin tarihi hitabele-ri, 
biıy{j.k acımız. büyük bayramımız. 
Baısvekillmlzln raıdyodaın Cumhuriyet 
Bayramını eıçış nutuklan, kahraman
lar, yurtta radyo art.ışı, büyük adam, 
lann ded kleri, Radyo Çocuk Kulü
bi1nde kamlaT ve aktUa:Ute vardır. 
Bunlardan başka, radyo ııbonelerlml· 
zln sııyısı, fototelegraf, bir mUretth> 
mikrofon başında, Radyo mecmuası 
nıuııl çıkar, bcsteoklrlannuz çalışıyor. 
ince az takımları, yurtta radyo ve 
dlnle-ylo lerl. radyoda yaymı saatleri 
dışında nE"ler yapıhyor, kitap saati. 
saz ve Re!! art stlerlmiz, M.U.M. t!Jm, 
len gibi bl~dk YllZllaTla. "şunflan 
bundafl" vaTdır. Mecmuada Ankara 
KalP.81 bestesi lle bir haıf'tahk radyo 
yayım programı butunmaktadll'. o -
kurlaınmıza tav!Jlye edeırtı. 

14ısar müstahsili mahsulünü 
kuruttuktan sonra 

Türk Hukuık tarihiı (Profes 
at Köprülü), 

Hukuk ve iktisat: (Zon 
JııfebUtlU Hazım Atıf Kuyucak). 

Hukuk ve siyaset: (Profeeor 
hat Erim) 

taraflaru:Man verilecektir. 
1) Derelere 30-11-1942 pas 

gUnU •aat 18 1IS te bqlan 
Deralerln her biri, geçen sene 
olduğ'U gibi pazartesi, ııalı, car..-ı• 
&ilnleri verilmek üzere haftada 
defadan oa den ile tqıamlana 
tır. 

2) Deralere kayıtlı olarak d 
arzueunda olanların 30-11-1942 
martest günü alqamı saat (17) 
karlar (TUrk Hukuk Xunımu) 
müracaatla bir kayıt vealkaaı 
lbımdır. Kaydeflilmit olmı 
da devamlan serbesttir. 

Sl Dersler Kurum tarafından 
tap halinde butınlacak ve bntıl9 
laıılara maloldutu bedel ile v 
cekt:tr. 

Yardunsevenler 
Cemiyetinin 
teşekkürü 

Yıırdımsevenler Cemiye 
Merkezinden ı 

İstanbul Qt"ltlk ve ~r fa 
kası sahibi hamiyetli tUccarlan 
dan Ahmet Çanakçılı Clt'IIllyete 
ton pirinç annaian etmı, 
de yokıullannıa da~tmıftır. 

YBrdımaevenler Cf'Tniyeti 
Merkezi, hayırsevenimize tqe 
etmeyi bir borç sayar. 

Ankara satranç tumu 
başlıyor 

Ankara Satranç KulUbUnden : 
1943 senesi Ankara satranç şalll 

piyonluA'u tumuvalıarına 1.12.1 
fle Yenlşehtr'de Kutlu'nun Ustünık 
ki cemiyet lokalinde bll41anaca 

MU..bakalara lttlrak etmek i 
yenlerin bıı 'tarihten bir hatta e 
llae kadar cemiyet veya 6588 tP.le 
fon numRıweına miiracaatlan rlca 
luntn'. Turnuvalara herkes ıırelebil 

Hamiyetli bir yurttaş 

(99 

F 

T85bit işi, bütün memldtette, aile re
islerinin kendi mesuliyetleri ve daire 
lmi-rleriniıı kontrolleri altında verdikle 
ri muawerı fonnüllü be)ımnamelece is
tıinadeıtirilmişrir. Hak sahiplerinin esas 
sicilini re~I eden bu beyannameler, vi
liyet ve kazalarda büyük bir irina ile 
muhafaza edi.Jecdttir. Bu beyannamelerin 

Hükümele verecek 
Ya.rdınıaevenler Cemiyeti Aıııkal-~d 

( Bıı.eı 1 mıeıı ııa.vtda ) 

bağlı olduklan bordrolar, her tarafta sis- nün :venklen teli* edıllıen aiı1n ~ 
1e111 birldtini ranio eılıea!k surette tekil· lıllrl bıııkınunıtıın. ,,..._. 1iC ....,. •' 
ıe,drilmiJtir. nllnıılbr: 

Ana karneler :::,a -r:=....., ır.ıaı. .._ 
"-...... lleieine ba - ... bir .............. JıClltmnıll, ... 7 

!, 1-lr. 
(w mc-) ~.Ta ............ %4111.. ...,._.. BMlıw., • rt • ~ 
~ ind .,..\' • \ıe,.. old.liD .... - .................. ~ ..... -. ...... w..,. .................. -. ...... Oıılılml. cı-, ...... 

Merkezinden : 
Aakara Saraçlar Ç8ıt'1181nda B. 

ım.n GUı.:IU. fakir mektC'Rli goculd 
1- da#ıtılmak üzere Yardımeevea 
ler Cemiyetine sekiz çift pabuç ba 
tıflam.,Ur. B1I hamiyetli yurttafa 
mıza aoak tetekkürlerlaııbıl. bildiri 
ris. 

rine - em lıa .__... ...._. •• Dilllwww., aww-. -.w•, GILillıll-
0.... ~ pS n. bir - .... &ıpıına. HallMrl. Kan, ~ .... 
ela ._. ...... bir t.ı.. n..m bütiln ... 1

1 
_... ~ KMıııılı9ıa. r n 'Ca. -. 

lillrMft ~. ~. --. Nlllda. Mit. awaı.. ~ ~ ...._ ....-. , sn ı 
Je ~ ııiıle reisJerine wri1me · I Ycıuaıt. Mılllft .-. • •• .,_..... • ....._ t e o• ..._ • 
li icia bemm eıdıirler ...._. TllliJıik. dııaeft W- :l8G - ........ t " il & -· tu m ._ ......_ Oto 

lerdm ............. bıımal ........... ,_ .. lıAilt"a. -.. Ya• """" 2lllıı& 
<:epte kobıpm ~eak bir hii • OoNı, 'lftılıaıııll. Jtllııt, Ollılıl. '*-. 'Ti' r"e, ._ 08IW'a., PPH--IMI 

,.üıldübe olmı hu kame dlSlt ..,,f.W. AntaJı;,a ~ .,_ ~ eıına ._.... w - illa m6ılıtet _.. 

Ve ,.,ı renkaıdir. Birinci·-· Tica • wtitlllll 19C!l _. ...... faıdl. 'lııMlll u ııtleıtıll .... atıla .... 
ret Vdd!Jiliniın ~ damıı:r-u faf& • OoQnoll •wMlıi: ._. 91 -- ...._.. H1Mee Lııam 
mııba ve aile reisiniın lııiiriyedni gÖıller- ZonatulcWt. smap. a.m.an, ........_. 1Se ~ llll'R rı ... - ' 2 ••-
rMcteclir. bdnd •}'fanın lılt lamnnda.. nıu. Kocull. JMme. ()ıne..__, ana, ...... --. 
ııile m.iniın, bealemiye mecbur olduiu Bolu, Bıll*Mlr. AnMıllN. :ı-.-~ .. 
ümelerin WaıleriaMı yadıwı içia ,.er lertnıle 1ı1e .... aAdıMla4 wıt .. 
.,mmıttır. 'Ôsr tarWt, aile n9iıııia. hı • - llııldlıır -ttrı ... 
tıJt!ınılı ile wllye( w,s tcaz... N9IDI v.1Ddll!r, ,. ·-·- ı-ra 
ınilhüriine ....mu....... 1ft w wmlıdlıll 11ıı,1 U nat DL 7 2 2 F 

x......-. üc6ocü ..,,_, (1) den .-...... ... ede 2 2 •• 
(25) e bder nmnaralan caııtmkı.lır. 
1lımelc kara ~ kart daiıtemtnda veya 
..,_.. yapthıcak enalc ve saire dailtt · 
mtnda Tıcaret Velııillilince ilin «tiffalt 
oI.ın bu nwrıa.ralardan her hiri. daJtum 
e911aSlfKla daireleroe bir İ181'ede ipcsJ o~ • 
nac:aılctır. Ka~kı dördüncü sayfasındıı 
heıbsin bilmesi llznnaelen mlinwcrwne
nin - lriırumleri yazılıdır. 

Kame 'le hunun isııinadeeriJi Yelli 
sisremde, hem oııonuırik, w hem de idari 
lconnol hi"'hirini tıwnamlamA4ctadır. 

~•Hnfrr.irı nutkunda 117.eTinde 
et.~~ dunh.1iu "Pmniyet" heıdt'fi. 
,.. hu Mın!'tle ~ kf'f!'fi tılhiriyle "kllff 
w rmin bir yol" dan drilmit bulunmak. 
tadır. 

··~yı'run llombalanması11 

lsliyen inailiı me•ISl•ı 
Londra, 17 a.a. Avam 

Kamaruında bir çok mebuslar en 
k111& bir zamanda Italya run kütle 
halinde havaduı bombalaamuanı la
temlfler ır. 

Shinwell demlltir ki : 
Bombardıınıınlar ne kadar ça • 

buk italyanlann aklını başl•nna «e
tlrirııe harp o kadar çabuk biter. 

O ç günde bir gemi 
İsve~ti ~3!1;t1Slar Nevyork, 17 a a - Henry Kalııet 

Stokholm ı 7 a a Bit'i k84lm deniz in'8at tezlAJılan kendi re • 
olmak üzere dllrt lsv~li Sovvetlet' 

1 

korlarını da kırarak bir nl!'lyt. Yd 
Birliğine caıushı'k vamnak suçundan gün 23 saat 40 dakikada denıse rn -
dolayı tevkif eflilmi~lr. dlrml•lerdir. 

- Mü dedi. ~ yııp
lecwp.dln emia oıbıbiünioiz.. P....,. • 
fliııiıkle .. .....-m miinMip ..... 
~? 

KM& bic Ul '•liıuın eoDl'a w: 
- Ona ~ Iİıııe v--a 9'Jy1e • 

,uıa.. Güoüo biriade Ollll .udea .....__ 
dedi.. 

Beoıilow o kadııc flll9ADltll w ..... 
~ bir cıewp ........... z.... ~ 
taraf-. rıeWoo ~ .,._ Çı!n 

dıanak .... bile deiildL. 
Onun hll'lh ha.tini 8ÖNll s..e· 
- Ne .... ? dİ')1le 9'ırdu. 
- Kim .mefoa eıli,,oınlu lıili,or am-

llMUE? Bizzat Deadı.. Han de ae dedi 
onu da büi,ıor -? Vosper'in 119 • 
,.,.. 1*ıa wrmesiai w güaüo biriode 
oau bmı1en ,....._ .c;,ledi. Yeııiıt lldııun. 
Ah biır elime düpe.. 

St.ew birden gülmi,.e ......_ftl- Ne. 
bel. kendiıııi ....... için _.... ._ 

yordu. ........... eıılefoM --- .... 
raıle: 

- BU. enel buNdııııa bi.riııi'6e .... 
....... •• Bu 1.-.. -- iseectiiini 16den 
9l'ayfiDIZ.. 

Genç ktz: 
- 8İf' dırltlEa efendim.. dedi. 
Ve kısa btr sesshtikteo 90Cll'a: 

- AUo.. Efendim bu hıattı l!Üdyoba· 
no ~ filnı cdıınS için lııuruhıo b
taberwı 27 aurrıarsfı evindeu 811111Hti81' 

diye maUkınat verdi. 
-T~ ederim •• 

Telefonu ~ .,.... BendUow: 
- Deedı hlit bma&ırda.. ıı.- film 

iPo ...._ bNlb evJelıiaıia ..._ 

dea tıelefoa ecmİf.. 
Sreve: 
- Hareli kofalıaı.. clİ?e ~ 

1rap1,. atıJdıı.. Kophm.. Ylluıluu onu. . 
Beodilow 11 ıP. ı1eın ~ onu ,.. 

bıl.m: 
- Teli# Eaım ,ok.. dedi.. Ölümü 

gÖlıe aldlom - .,aksa? Hem c..m pe • 
.... ~ırwnıa ela .Mnum ,.:ık. se. 
Nder-" o bDe aeleceltrir. GiııJlp IMl 
Voı.per'i bulalım da ıııw.,. _,.... 
dııha ;,L. 

SteW ..... cıau llfl1lııettL Vaıiye. 
ıi ~ftl. 

Yokla Bendilow oma._..: 
- G&tioihü dört P"1*" ~ 

ederim.. dedi. EtrafıaılSla. sir.e i,i biır 
yazı ~ obıbi.I. bir IÜtÜ lıMile-
1« ~ eıcaıeitte.. Oblart .,ıırıdıtlıınek 
aıarifd.. 

- Gözlerimi .-ıa ~..., 
etıwfıalda lüç ö>* enaıre-. hiır fe)'ler 
~- Ne olur Bea siıı hem iki 
.-... iyi bir mevm ....me.. 

- tlıi ~ delil iic 11iitmm bile 
doldunak mevzu var ya elinbde .• Ddıı 
ne ...,.,...__, Herlrım bütılio clikbrini 
bir Hılmio (e'\'rilımaine vennitlı;en )'80I 

beftnnıda bir adam ö&düriOO)'or.. Dahe 
.ı-----··> M-T~--• 

- Biraz evvel ne.dı'ın çok )'8Dlıı 
bir t.'tbt yapcıf- ft bu ,.mdetı - • 
payı bnylıyııcatını ~? Hao
tti h~ naHI bi.r ,..ı., yaprığuu 
~~ ınWniz? .. 

PalİI Amiri ODllD .,.._, IUhnlk: 

(S..wr) 

lııımdra. l'7 a.a. - RO)'ter aja • 
.... ı.ncıt.k lll1dıabiri J'OSl)'OI' 1 

lncU• hava lalTvetleri dün ötle
sonra Cmova 117.erlnde ~ken. 

p&ıar' pcesl oıkanla• yanguılar hl -
1A nll170l'du. PUotlar bllbuaa dok. 
lar weslnde önemli h8INlliar t• • 
bit e fleı'dir. ---

Pancar müstahsili 
memnun 

Tokat, 1 T La. - Pancar mam. • 
IUne iki kurut zam ,a.pılmuı 111111 -
takamız pancar mtletabıllllerlal ocrk 
sevindlrmiftir. 

l~\1 
-( 18/Sontqrio/1942 >-
7JJO Protrtem vıe -'elnt 8Blllt-. 
7.32 V1icıuöllrnuau Ofthwt ..... 

7.40AJem~ 

7.55 
8.80 lılüralFt: Ra4'o ..... ,4 .. lllrtlllıı ... -. 

<eet: Necip Mkıa). 

ı. ı.. ~ SlıPra: 

2. KQer ENılııı.: 8- ~w*r t; 
8. R. ~. QQllll I• 1 11 ; 
4. Dld Obilmı: ..... '* .... -· 5 e. :ıcaı.m: lllııım' -. 

12.30 Prcıcram ve llMll1iı*et 8Blllt -. 

12.88 il~: ...... ll"08Nla ... 
12 45 ,.,.. haıberllrC.. 

13.00 
ıa.ao ~-tuta ....... 
18 00 Pro9lwn w mcrn' '• ..- --
18 08 Mürlılk. tMil ....... 
18.415 MOdc: RlldıPv dW CAkall-. 

<eet: N9'at --.->. 
19.SO Memlebt 1U1t -1 'M aiM9 .... 

berler4. 
19 45 Mıadl: )'Ul'llıtan ..... 

~ 15 ~ Gueteııl. 

20 415 MıOlllk: ... 11llln ötı--=--
21 00 J<onl-.na (8Yln M&U) 
21.11§ MOzlk: SUnıt-~ (l'l.) 

21.JJO 'l'enm8: ıamem adlelıı 
2UIO MıCldc: ~ beıııdıow 

(eef: u...n J<Gnoer). 
1. Gueıtavoe Wettae· Mu'f; 
2. ı.ow. ~· ~ ~ 
8. Berlloz• "La ""- J--.. 

uvel't&'Q; 

4 M&urtı!e Ravell Bolefoo. 
2280 Memlebt 1Mıt _,. ~ .. • 

berlert 
22• 
22.IOYlll'llllıi ........... ..._ 



Flüşspat alınacak 
M. M V ckaletırıdcn : 

,ı Beher to•ıuııa 12;ı lıra tahmin e -
ııılen fıyatla SO ton flü:ıspat pazar-

a 23-ll-ll:ı42 pazarte:;i ı;tinli saat 
• 5 _te satın alıır..ıeaktır. Tamamına 
J ılıp t;;ıkmaılığı t::kılırılc böll!nerek 

lale e<lilenllır Şartnıınıe:;i her ı;ün 
Dınısyonda gorulebılır. Kati temi • 
rı:ıı 937,5 liradır. İsteklıl rııı mez· 

rE' ur ~ıın v" saatte .M.U.V. 2 No.h 
O atın nlma komisyonuna müracaat • 
c an. (99041 6006 

.Fotoğraf malzcincsi 
alınacak 

M. M. V ekllleıındeıı : 
Ji Pazarhı,ıa uşa{:ı<lıl cıııs ve mil,ta

'I Yazılı beş kalem fuluğrof malze -
tı~sı satın alınacaktır. Her>sıııe t ılı
nın edilen beılel :l49i Iıra olup kati 
~ eminatı 374 !ıra 55 kuruş~1;1r. İhalcsı 
ef. 9.11.1942 perşembe ı;unu saat. ıs 

1 etlır. Şartnamesi heı gun komıs • 
ııf~0nrla görülebilir. İsteklilerin kati 

eınınatlarıyle birliltle muayyen giln 
~e Bantte M. M. Veklıleti V ııumara

__,,.l!Galın alına komisyonuna mUraca-
V""' arı. <9907) 5956 
(.Cinai Miktarı 
#.. ~unya.k 50 Kilogram 
tE cıcte a.cil!ique 10 Kilogdım 

rrı ~~ence tere 10 Kilogram 
l> ıtrat darjan ıs Kiloı:-ram 

ı& 8 tnuk ıo Kıloğram 

Haciz kararının 
kaldırılması hakkında 

)f karar 
· :'it. Vekl\lctındcn 

88 Adli Aıııırlikçı: 21. 9. 942 gün ve 
5 • 1 l./aa2 ımyılı k:ır ırla firar ou

tıın.ctan mazıııın olup (Knyııı) bulun: 
ııt1 ası &ebelııylc Türkiye d,ıJıilirıdl'kı 

~nllarrnın gclinciyı: veya tutuluncı
. '11"' knılnr h~<':t.İne karıır verilmiş oları 
rı · ı nıu_ııı Sıhhiye deposu erlerinden o
iııl lılty\ 1~la.nhu1 ıro.tih As. Şulıt'sine rner
yl> n::~ C.>1ilcaıni ırıa.hıı llesi'ld•· rnuknyyı•t 

a I n. lu Manol oğlıı Kiko kıtasmn 
ııt k v~ et elmiş o!rluğundnn haciz sclıehi 

2~,.~~ıııış nlduğıı <'İhctle ı\s. J\1. K. 
k ntl- ınnrlrlesi gereı:::ince mailnrı !ınk 
~ nkl. had" knrarının knlılırılmıısı-

karaı- verılim. (!l9~5) 
Adli ~mir 

A \f. '.\f .V. Mü~tc~arr 
~ Ad Hk l{orge-ı<'ral 

1 lilıni i"hıırı~at Galir> Dı·ni21 
A~lının ııynrrlır. IJ!l54 

M Ecza alınacak 
ti· ~ · M. V. deıı: 
e- tılı ~~ıkla aşağıda dns ve miktarı ra· 
• tır }) lc:m muhıcllf nevi eaa alınacak· 

.~ bilir er kalomı ecza ayrı ayrı ilı,tlc edile· 
ır· lira • H<-p,jne tahmin edilen bc<ld 9625 

"'1t olup kati ıooıinaıı H43 lira 75 im· 
3:la ur. ihalesi 20. ı ı. 942 cuma günü 

ı 15 t('d" • k . 
>'f)ll<la •• -~r. ~~rın~mesi her ı;Wı _onı'._~· 
'\re Sotitıchılır. Isıd<lilcciıı belit gı..m 

s- tın ~tc M. M. V ekileti 5 numaralı sa· 
a- a ~ koınisyoı:ıuna müracıad.arı. 
.. R' Ci06i .Miktarı 
• 'vıtnot 7 kilo 

l\mPul Aka · Ak'I< . Pruı 200 1-.-uc:u 
• 1( >nJ 50 kilo 

· eıen tohumu ıoo kilo 
So.ta adi 
A~tf~ik ıoo kilo 
Padnı 1 kırt~alizc 300 kilo 
bks nuva vnınik 50 kilo 

tra dô bcll.ı<lon 200 kilo 

('>899) 5923 

M Rösele alınacak 
ll ·

1 
?d. \, ckfılt-tıııtleıı : 

t ıer kil . edikn · t>ı;u•ıa. 10 Jıra fiynt tahrul.n 
na 

18 
ısou kılo şaplı kusde, kiloı;ı..ı.

kr, 
1 

ltra tahıııııı edilen J5UO kilo 
•ııı u k . 

!(un ·o~elc 23. ı ı. ıı J,:! ııaz,.rtesı 
lıslou :.aat ııı,:ıo da pazarlrklıı iı:ıtck
lıe(} e

1
• •hale t.-dilecektir. .Muhammen 

e 1 4'' oon l ı , . 1 (Uaoo) -:· '' ıra o up kııtı teıııı.na ı 
J.:01 • lıradır. Şartnamesi her gürı 

ııısyond . . . .1 • 
bcıı· a ı;orulehilır. lsteklı crııı 
y ; gıln ve saatte Ankara'da 111. M. 
l~l • 

1
No. ~atın alrıııı. komlsyonıına 

ırıe eri. (9831) 5885 

l\t ~avyon yaptırılacak 
• 1• VekAl..tln<lcn : 

397124 u 
l<U1:uk ra 85 kwı~ş k<!ti'lt bcdc!ll 
ev Yozgat ve Kınkkalc'de 21 cırt 

1 
ve U.:: Pıı vyon inşa işi 2\.i. ıı. !H2 

~be ~nU saat l!; da kapalı zart 
eksıtun 

~ >1lkze~e::ı:::~~:r. ın~~~;~:11: 
nı11r Aak 

11~ eri lo'abıiknlara mumcaat <"· 

flatı \ chUyet VCStkası alınnl,ı.rı 111' temi· 
ken 9634 lira 99 kuruştur. Proje ve 

a .. ~rnarnesı 19 ııra 86 kW"U.8 bcd<'l mu· 
.,ııı rAr" ! teıcıu ...-.er1 Fabrfkalndan verilir. s· 

~kllrl!Tln tııaıe gilnU saat 15 e ı:adar 
"'-. tnektuptnnnı M. M. v. 4, No. ıu 

Al. Kom. na vemıel-ert (0013) 577·1 

M Bina tamiratı 
· M. V. dl·n : 

~!'tuayYen ,b'Un ve saatte talibi :ıulıur 
ta ıyen Ankıır,ı'da bir bina ıanıiratt ıd.:· 
şi!t :-va.~lıkla ihaleye konulmu~ıur. Ke· 
rn· cdeh 5277 lira 18 kurus oluı> ilk ıc· 

ınaıı 3'.>'l ı· . ·ı si 
2 

ıra 85 kuruştur. Ek:;ı ııııc· 
M 1•11-912 lUffiacıc,i sunu ,,uıı IC) d;ı 
)'a. ~f. V. 4 No. Ju Sa. Al. Ko. Rs. de 
k<tı .acalrır, Kt.şif ve ş.utnamcsi her gün 
t ~L~yon,la ı;i>rülcbilir. i,ıeklilcrin ük 
''11ıtnarla · ı h' "k . ı.. 1unnı rt} e ırlı ıı: komı-yonda .,u 

alan. (9687) 5717 

Torba alınacak 
M. M. V. den : 

20 o?clıerine 275 Kr. fiyat tahmin cdikn 
• • l() -1deı ll'iyuk yem ıorb'ı'ı ile hdıe
:~ 2'lO Kr. fıyat t:ılınıın l~ilcn i<J.tıOO 
""eı k ük ııQ uç yem torbası ki C<.'Cıan 50.000 

eı )'cın ı 1 . . .. 'lÜ on.ısı 23·11·9'11 p;1Larıc>t )..'U• 

( n'i\at l<ı ela rıaıarlıkl.ı ;,ıcldi,inc ihale 
li 1 c~ckur. l\luh:ı.ınıılt'll lx.-dcli l.:ı0.000 

ta olup k • . 1 • .ı.<l Sa aıı tcmıııau ı 5.500 ır ır. 

h'lr,tna!11l''İ hn gün komisyonda gi>rÜIL'
ı ır hı-'·ı·ı . it : '-"" ı erın belli ııun ve s:ı.ıııe An· 
ara ıla :\! M V • ıni, . • · · 3 Nıı. ~un alma ko • 

}<>nııııa gC!'lmck·ri. (9833) 5895 

Sertlik aparati alınack 
l\t M V ckftl<1Jrıdcn : 

len Tlener adcdln.ı 3'..15 llt'll tahmin cdl· 
~ 12 nd<'t St•ı-ı!.k nJl ırnLl pa7..:ırlıkln 

. 11 942 
lnt t rıı.-ımb • ı;Unti S.t ı t 15 te 
• ın nltnar ıkt ır S<lfl ııanwsl her ııun 
•''ll'lls ~lt .Y<>nda ırılrtılcl>lll:r Yerli veya mı-m 

:ı_ı dnh Llne ll'lınnlş eencbl mnlı uın. 
~ ır. Katı ıcmınnlı 5$5 llraıltr. TnllP· 
;: ll'll'ZkQr ırlin ve s:ııattc M M. V. 

0 1ı satın alma komisyonuna mU· 
\cıtntınrı lltın olunur. (9'J20J 6001 

Santra] binası inşaatı 
M. M. v. den : 
Ankara civarında ~ii~ıerilel·ck l:ıir rer

~)izel elekıroierı grupuna mah•m hir 

1 
trık sanıralı binası iıı~aaıı pazarlıkla 
C>'c konulıııu~tur. Keşif bedeli 6613 
~66 kunış olup kaıl rcminaı mikıa · 
, l lira 10 kuru~tur. Pazarlığı :n-ı I· 
~ ıı..l1Ttesi giinü saaı 11 d~ M M. V. 
o. b Sa. Al. Ko. da yapılaukur. 

teklilerin kari ıeminatlariyle bi.rliktc mu
ayye.ıı 14Wı ,.e saatte kODli:.yonda bulun • 
mal.uı. (9635) 5728 

Kuru soğan alınacak 
M . .M. V. 1 No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 200 ıon :kii.ru soğ.ı.nın ka rıalı 

zarfla c!Wltrncı;i 7-12·9·i2 tarihinde ~l 
14 de l.v. Amirliği billa)ınd:a Sa. AL Ko. 
d.1 ıapılacakur. 

2 - Mulı,1mmen b<."<lcli ·15000 lira 
olurı mu...-:ıkl-.at ıeıııinau 3375 liradır. 

3 - l~tcklilc-rin belli ~"Ün ve saatten 
bir saat CY\ d k.1mnı.ı uygun Lcklif ml'4t· 
LUplarını makbuc mukabili komisyona 
vt:.mıcleri. (9%1) 6o49 

Kereste alınacak 
.M. M. V. den : 

Tomruk satışı 
Denizli Orman Çt."'Vlrge Müdürlü

ğünden : 
1 - Denizli vi!Ayettrıln Tavas ka -

zası dahilinde hudutları ı;artnam('
slnde ;ı;azılı Eskere ormanından nu
maralanmış 2019 adcL nıundi.11 tnh
mlıı<:"n 5263 mc-tre nııklip 0;;5 dE-:o:imı'l· 
re nıikii.bı devrik c;nm a[;ncı bir sene 
zarfında orm:uıdan ı;:ıkanlm:ü. üzere 
5. 11. 942 tnrihlndcn itibaren 25 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle sa
tılığa konulmuştur. 

2 - Satış 30. 11. !142 tıırihine m{\
sadit pazartesi günü sa.at 16 da De
nizi! orman çcvlrga müdürlüğü bina
sında yapıln<·a.ktır. 

3 - HoJI hazır bulunduğu vaııiyP.t
tc be-her gayri mnınul nıc·ı re miktibı
nın muhnmmen fiyatı <505> kuruş
tur. 

4 - Muvakkat teminat 1235 lira 
88 kuruştur. 

5 - Şartııame ve mukavdc proje
leri Ankara'da Orman Umum MU
dürlilğü Denizli'de orman c;ıNlrı;c 
mlidürlül::Unıle görillebillr. 

U L U S 

HARiCiYE VEKALETi 

Memur almacak 
HaricJye VekfıleWıdC'ıı: 
Hariciye Vckfılct.ınc, talimatııame

slrıc wvfıkaıı, mlısaıb:ıkn Uc ll uıcl 
dPıCCLotleıı memur nlmil<.::tktır. 

Müsa.tı:ı.ka ımtlh:ıııı 11 Ukkılnun 
194:J ıııızarlcsi gtinü sant !J.30 ela llıı.
riclyc VL•killı ünde yapılacııktır. 

Müsnba.kaya -tırak içJ.ıı. tallı>INin 
nıenıurın kanununun 4 Uncü ına.ddc· 
slnclr•kilerden başka aşagıda :ı.azılı 
evsalı da lıa.Jz olmaları lfizımdır. 

I Iukuk, Mülklycnin slyusı ve idari 
şubclcrl.ııclen ve fu;kültc dercccsınde
ki yiiksı•k tıc:ı.rcl mektepleri VC'ya 
Ilııı'lclyc mcslı.•ği ile ıı.ltiknsı bulumın 
ınünın.sil ccııebi yüksek mekt<'ı>leri
nin bırincl<'n mezun olmak ve ya~ 
otu;ı;u goçıııemtş lıulunmnık. 

(Askerlıb•ml yaıımnnıış olup dn Iwr 
luuıgı lıir sur<:"UC nıuvru<katcn t.ccıl 
ed\lıruş ol:-ınlar ııntih ma gireb lirler, 
ancak muvaffak okluklaıı t tkdlrde 
a.skl•rliklcıini yaııııı dfüıuııccye kııdnr 
nnınzet olarak kalırlar). 

-tın a.bnıa lııomls)'(ınuında yapdacalctı.r. 

Ankara Levazım Amirliğiıne ;o.ıahrunırııo'."I\ tıeı.1<-11 31304 ura V\'l rıruvllik-
gelen ilanler kat wmtıı::ıu 2935 ltm.daf". Evse..f ve eıa.rt· 

n:une kom19yQnda me-v<'ut oıu,., lstek!ll· 

Kuru ot alınacak 
AF>. Poo. 5:::01 Sa. Al. Kom. dan 

lcr uımrıındıın oktma.bUJır. 1.«tekli!D.erln 
nw.ayy<t•n gU:ıı ve 11ru1;ttcn bir ı;a,aıt evre· 
ll!nc kndar temmat nınlk.'l1uzlru: ve tıan-

Dc•.r••k im mektupiarın:ı. h.ıı.vi tA:°'!ktlıt mektupları· 
Ç'aycunııı'da t<'Sllm L'<lllmcık ııaı llyl<J ıı.ı komısyona vernıeJeı11. 

tiO.OUO kılo kuru b.ıtyalı ot k.apalı 7.a.r! (lU008> 
u. ulu lle oksılııneye k•>nmu<;Lur. Bat.>·.ı· 

lı kuru otun mult:ınımcJı b«lell l2 kU· 
rll$ 00 s::ınLhil Tutarı 7:.!00 lira Uk temi· 
nalı ~10 ıtra<ltr lhnlt<sl 26. il. W2 ~-
1>ombc glınU ııruıt il de K<.mı. d:ı. YlLlllln· 

ı•n.ktır. Şurlnnmc ve evsaf hC"l" glln Kom. 

da görUlol.>IUr. lst.C<klll<.'rtn t>ell\ ıtlinde 

lc6lılt (.'(lUcn saatten btr sıınt evvel tek· 

Odun alınacak 
D~ As. Satın Alma Km'tı. dan: 
Mcmcz blrtlkiler1 ihtiyacı ılıcln 400 t.un 

odun lkıııı.ıılı :lla!lıfta ••kı<:.tLLın<'!Ye konulanU$· 
tw. Ekf>UUıı.esi 4. 12. 9-12 caıııam'ba gli· 
nü saat 15 t.e yupılıH'aklır. Beher kilo· 
;;un.a 4 kuruş truunm edı:tanbıılir. ımt te

li( mf"ktupW.rını K ıııı. ıın vcmıl• olmn· ırırtnau ı:.ıııo liradır. Evmt ve şartruınıesı 
lan. (llf.GSJ 571.9 

Kuru ot alınacak 
lnebolu AR. sa. Al Ko. ıtruı: 

ln<"bolu tcsl.lmı 120 ton saman V<' 180 

hor gün ~ zamaru1ııu:ında komk<.}uıda 

llÖı>\ıl.~·hll ır. lst('.ldıilcMn bil.tinlcn vııktı.te 
sa.ut. J!'\ e ka•l<ır tclkl r ve IA."ll'l~nut mek· 
tuı>lanru m:ı:kbuZ m~biMncle kı:ımıeyo-

ton kuru o açık <"ksllt.rnc yolu ile alı- n.ı veımckı1. 
(10007) 

Sığır eti alınacak 

-~-

Devlet Demiryollan 

Madeni eşya alınacak 
• D. D. Yolları Umum Mildıirlültı.in-

den : • 
Muhammen bodelı 781:\ hıa olaıı 

madeni hası,ane eşyası ve çocuk knr • 
yolası 27-11-1042 cuma ~ünü saat 
lô,30 <ia kepıı.lı zarf ıısuliyle Anka -
ra'da ıdare bınasıııda toplanan ıner -
kez 9 uncu k"mlsyonc.-ı satın alına -
caktır. 

Bu ışe girmek istiyenlerln 586.13 
liralık muvakkat temıııat ile kanunun 
tayin ettiği vesiklıtarı vr teklıflerini 
aynı gün saat 14.30 a ko.dar atlı ge
çen komısyon reislltt-ine vermeleri 
lbımc!ır. 

Şartnameler parasız olarak Anka. 
ra'cla :n".17.eme ıla;reslııdcıı lemin olu. 
nur. (97:'ı3) 5912 

Kereste alınacak 
D. D. Yollan SatJn Alma 

nundn.n : 

Muanen .ı;un ve saatte talibi zuhur 
euniı-en 269 1113. ç.am kcre,tc pa.:ı:ı.rlıkla 
~arın alımıc.ı.kcır. Muhaınmcn ·b ... ...tcü 
'H970 lira olup kari ıeminaıı 52ıfi lira • 
dır. Pazarlığı 2 i. 1 L. 942 ~alı günü ~aaı 
ıo d;ı .M. M. V. 4. No. lu Sa. Al. Ko. 
da }1tpılacaktır. Ebat ıre şaruıamesi her 
~n komisyonda ~örülebilir. Bu işte kul· 
lanılnıa.k üzere J>ar•M mıiwahhi<liııe ait 
ol:rıuı.k Üzt.'J"e V ekalct vaE.'On tL.Jarikim: 
ca;assuı edecektir. İsteklilerin kati cemİ· 
naıları ile hirl:ikte komisyonda bulunma· 

6 - Tokllf me>ktuplarının 30. ıı. 
942 ı>ıı.zarte.sl günü saat 15 e kadar 
komisyon reisliğine verilmesi tıizım
dır. 

Müsah.~ka ımtıhaııı ş(iyl('(iır: 
1 - Türkçe ve l"rıu1sızeadnn 

rir ve ter<.'eme ı elcmt' ı 

ıı:wııkt.Jr Snm.1ııın beher kilosunun mu· 
hnmmcn ııedc 12 ku"UŞ 50 s.,-uıtl:n o • 
tun 15 ktın~~ur L'ksllıme 19·ll-tH2 t.n· 

t:ıh· ı Hılındc lıı<-l>()IU'd:ı ynpılm;u.ktır. A>-. Pos. S30 Satm Alma Komlıc;o.-,.nun

Muhammen bcdeM l HlOOO ttm ol.:ın 

1000 .:ı.m. &ıirlı•"l'I Jtcrcste ı. 12. 1042 sa
l& günu saat 15 t.c knlX\lt znrt usulü Lltı 

Ankara'da !da.re blnrunndt\ toplruuuı 

lan. (9982) 6(Vi0 

Kazan tamiratı 
M. M. V. den: 
Ccheci'de Gülh:ıne Askeri Tabip Tat· 

bi.kaı Okulu kalorifer <la.i resine bir ıka.lo
rifor k:wınının yenidL~l komılm.ı.sı ve 
mevcut bulunan kazanların ıarniri p;u-.1r· 
Jıkl.ı. ihaleye konulmu~ıur. 

Ke~if hedcli 10037 lira 50 kuruştur. 
Kul ıcıııinatı 1 ~05 lir.ı 63 kuru~tur. P<l· 
zarlıı:":ı 23·11·9·İ2 pazartesi günü s.a..·ıı 14 
tc .M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. ela ya
pılacaktır. Keşif ve ~artnamcsi 24 kunış 
mukabili0t.le her ı;üıı komisyoııd;uı alı • 
n.ı.bili r. htcklikrin .kari ıeminatlariyle 
birlikte kooıhronda bulumıı.ıhrı. 

(998L) 6051 

Yemeni alınacak 
M. M. V. den: 
Pazarlık günü calibi çıkmıY<UJ 2'l0 

c;ifı dcnıir 1,-ivisi bulurunır.ın yemeninin 
yı.11idcıı pa;ı;.ırlığ:ı 25.11.1942 çarşamba 
~nü ~.ıac 16 da yapılacaktır. Şar~anıc,j 
hc-r gıin komi,>ıında ı;örükbilir. htd<li
lcrin belli gün ve ~ıııc teklif ooeccıkle
ri fiyata g\ire kari wrninatl.ırı ile birlik· 
te M . .\1. V. 3 No. satın alma komisyonu-
na gel nıclcri. ( !0022 > 6052 

Bal mumu alınacak 
M. M. V. den: 
Bd1er kilo,una 480 Kr. fİ}'at tahmin 

edilc·n 2000 kilo balnıumu 2·12-942 ç-.ı.r
şamba günü •aat 16 da pazarlıkla satın 
alınacakcır. Muhammen be<lcli 9600 lira 
olup kaıl teminatı l·HO Jlradır. Şa.rtna· 
me ve nümuııL'Sİ her gün komisyonda gö
rükbilir. İ,t~klilerin belli ı;iin ve saatcc 
Ankara'da .M.M.V. 3 No. satın alma ko
mi»"Onuna gelmeleri. (10021) (>053 

Erzak alınacak 
M. M. V. 1 No. Sa. Al. Ko. dan 
1 - Aşağıda cinsleri yazılı y1yeı:ck 

ma.:l<lclcri pazarlıkla alın:ac.ıkıır. 
2 - Pazarlığı 18.11.9·f2 günü saat 

15 te Ankara Lv. Amirliği binasındaki 
komisyoncL'l yapı laçaıktır. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
kati teminat ve nümuneleriyle birlikte 
komis}ona müracaatları. (10003) 6054 

Sahun, kunı üzüm, z<.")'tİn tanesi, hu
lama, üzüm pckmeLi, kuru incir, yeşil 
merdmd" mısır, darı, kcıoo tohumu, ke
nevir, p;ııatcs, çcn1'·nsiz sıi;ır pa,,.urma•ı. 

Odun alınacak 
M. M. V. den; 
Komısyonda mevcut cvsaıC ve şart· 

namesi mucibince ve beher kilosuna 
6 kur~ fiyat t.ahmiın oo:.ıen bin ton 
odun 23-11-!}12 pıı.zartcsi ı;Unü saat 
ıo da pazaı:Cı.kla satın nlmacaktır. 

Vermek ıstiyenlerin 8.500 liralık 
kati tcın.t.natlar.iyle birJlklc pazarlık 
gün ve santlııde M.M.V. 2. No. lı sa. 
Al. Ko. na gelmelerl. Şarlnnınesi ko· 
mLsyoııda görülebilir ve üç lira mu
kabilinde alınabllir. <9917) 6007 

Devlet Meteoroloji lşlerı 

Karoseri yaptırılacak 
Devlet .MeteorolııJı hleri Uuıuw 

Mullurlugum.lcn : 
1 - Uuıuuı rnu<lurlu~uıniizde ırıcv

cııl dorr ıı.dl·t J 58 pu::ı dingıl ıacbalcli 
şa.sc)'t lilun.ıc! :ıpi kurıı;,eri ıuıali ka... 
p<ılı zarı Ubuliylc ck;,lltnıcye koo:ıul -
uıu~tur. 
~ - Dort adet ltaroscrinin muhnm

mcn bı:.dclı (10.000) oıı bin lira olup 
ilk tı·nıinnt (7.;0) ycdıyilz elli lira.dır. 

a - İlk teminat kıırııılı~t nakit 
veya •Ja.kit yerine kaim hüküuıctçc 
kabul edilen tahvillerle bonolar ko -
misyonca kalıııl edilcrııiyeceğlııden bun 
tarın ıııa.l uıUdürlllklcrinc yatırılarak 
ah•.ıacak makbuzların koıııisyon:ı ib
razı. 

.ı - İhnksi 20. 1 J. 9i2 cumrı gilnü 
5a11t 15 te Ankarıııln Yenişehir Kızıl
ırmuk sokak No. ıo t'1 Dev!l't 'h·te
oroloji İşlı·rı Unıııııı Miıclıirlılii:ü bi
nasın.dn 1 oplanııra k satın alına ko.. 
mlsyonıı tıırafr1d:ın vapılnegkhr 

5 - Tııliplı-rin 2 ıııo ~nyılı kanunun 
2.:ı lln<'u rnnılrll'lerindc yazılı vasıfla
rı lınlz olnıal ırt. 

7 - 1steklileri.n t icnrd odası ve
sikıısiyle birlikte belli edllPn gün ve 
saatte ihale komisyonuna mürucnnt· 
lan <bu vesika köylülerden ist.cn
mezJ ilan olunur. 

(1277) 

Kundura imali 
!stnnbul JandaNna 

Komisyonundan: 
satın 

63 

Alma 

Şartnanıesıne göre ll·aı\){'<'len köse
le ve vaketası aynen vcrılnıek ve 
mütebaki malzamcsı mlile:ı.hhidine 
alt olmak ~nrtlyle bir ı;ıft ı<;lıı 2V5 
kuruş imalı ye ücreti tahnıın edi IPn 
10.000 çıft jandarma kundurasının 
i.mall 24-11-!>42 salı ı;Unü saat 15 te 
lstanbul Taksim'dc Jandarma Satın 
Alnın Komı:;yoııunıuula kapalı znrf 
eksiltme:;lyle ihale edile<:eklir. Mu -
vaık.kM teomlnaıt 2212 llra 50 kuruş
tur. Nünıuııc her gün komi.syontln 
görülür. Şnrtnamr•si 118 kuruş hı'Clel 
karşılığında alınır. İsteklilerin kanu
nen ibrazı lcabeden vesiıkıı ve temi
nat mektup veya mııkhuzlarını rnuh
tcvı kapalı zarf tekli! ınektunlarını 
eksllt.me vaktinden bir saat evvclıne 
kadar koınl.syonuınuza vcrııleleri. 

(1037) 5-1 

Tamirat yaptırılacak 

Corum Vtll\yett:nden: 
1 - 1'~kslltml'Ye konulnn ki: Conım 

böLge 8EUlat C>lrulunun dalıUI ıadıltıt ve 
tamiratı. 

2 - Kcmt' bcdt-11 (12V33 lira 60 ku • 
ruı-.Lur.) 

3 - Eksiltme: l!l llklnclkm· •ı n12 ı>t'r
ııt-mbe g(lniı ~t Cl:>) te Çonım mruırl! 
müdürlilf:Lin<lc ynpılacaktır. 
ekslltanc:?(fon bfr saıtt. cvvt•lc kadar ko. 
misyona Vt'1Tllelcrt lo'\zımdır. . 

ô - Tekl1t mektuı>lanna yüzde 7,5 
teminat parası olar1tk (971 llra) ya alt 
malflalıdığından alınan makbuzla diğer 
resnt veı;arJd.n Eklenme'Sl lcap erler. 

6 - K~ırnamc ve ı;arlnınm<'yl ı:ı>ımclk 
lst.!YC!llh>rlın hor gün okula bıuı vurabllc· 
eeklcrt 11An ohınur. 

(9!">43) 5615 

Kapalı zarf usuliyle 
koşu pisti ve futbol sahası 

yaptırılacak 

Bcılen TC'l"bb'esl lzınir llöl&<S Baş

k.ıuı lı ğındıın: 

1 - Karşıyakn'da dıenlz banyelan 
karll&llda.kl spor- alanında Y<I pı.Lac.ut o
lall k.oıtu Jl!i'>IJ tle tuLbol sa.hruunm t'lh
mln ed.llen k~I! bedcll (22675> aa (i2ı 
kurus tur. 

2 - Eksiltme 2G sontcşr!n 9·12 ta· 
rihlne rostlıyan perı;cmbe günü saat JG 
da l=ir'dc Bahçeliler hanında bölge 
merkC'Zl.ndc toplanaıı l<omısyonda .kap:ıJı 
zart usı.ıliyle yapılaeuktı.r. 

3 - lstekltlerm pUı.n, ı>roJe. kcşltna

me ve ıııı.rtnamele.ri he>r ırün Ankara 
beden terb~ bölce meııkczlnıde gon'bl· 
llrle.r. 

4 - Eksl11m~ ırtrebllmcl< 1Ç'ln Uk 
teminat ml:ku~n (1700) lira (68) kuruş

tuır. 

5 - Tokllt mf'OCtupla.rı Uııılc santlrı· 

den btr sant evvel.tine kaclu.r komisyona 
makbuz mu:lcablllnde verllmcsl ll\zım

dır ?osta<kı olan ı.rccl1aneler kabul o· 
ıunmaz . 

(619fH)507) 5783 

Şehir imar tatbikat planı 

. yaptırılacak 
Adana Belediye H.s. den.: 

Adıma 8t'tır1 Yerıılııchl!r kı&mının !ımar 

tatbtıkat pJAn ııırının t.anzlm ve tcrııl nı 

işi l<apah zartla ekslltmcıye cıka.rılnıı~

tır. Bcdf'l:l kt.-ııı.t 7000 ın ol.duıturıdıın 

muvakkat t.emJnat 525 Ltra.<lır. Fl<sl.lt
mcY;) &i.re<X'kler 2100 sayılı ihale .kıınu

nuıntlmkl evsafı haılz olduğu ı..'11lıl bu 1$Le 
clıliyet.1 oldutuna dah' Nn.!ıa VekAlctln· 
<len ııJRcatıı veslikıı. üzerine Anka.r:l'da 

zımdır. 

2 - Hukuku nıedenıyc, hulrnku 
düvel, hukuku hususıyeı dü\ el, tktı
sııt, maliye ve tarlhJ s.i)EUl 07H.i ten 
znmanınııza katlar), Ctalırlri ve şıfn
lti). 

3 Üssü mizanı doldurmak şarttyle 
Cnlmucuk adı:'dc {;•H'e, , n fuzl.ı nu
mara alanlar nıüsnbaknyı lrnz11J1ınuş
olacııklardı r .. <Musavııt halinde Fran
ım:ca'druı başka lılr ccne.Ui diline vu
kuf :;ebebı ruçlııı.ıulır. 

Taliıılcı n nı<'kl<•P şahadct:namPlcrl, 
askerlik V('.,~kaları, e~1 dlırum ve sağ
lık kuğıt im ı;tle hüviyd clildanlun ve
.va tnsdıkli suretl"r nin bır ısU<la ile 
l Bırıncik~nun l!J12 ıtks,ımına lm<inr 
Vekll.let Sıcil w Memurin daircsı U· 
mum Müdl\rlUgün<> tcı.tli .. t111eleı 1 lil· 
zımdır. <Bu tarihten sonıaki mUra • 
cruıtlar krubul olunnınz> . 

])ikkat: 'l'nrihi sl),asi sckcek sene
ki lnıtiılıaııdn lMS fü•ıt nuııo.nımıza 

kadar olan devreyi llıuvn c<ll'Cclı;Ur. 
! DMO> 5~4!1 ----

Ankara Valiliği ----
Hükumet konağı inşaatı 
Aaka.ra Valiligıııdcn : 
1 - K. Kiılcdc }apılamk HtikOOıeı 

Koııa/:ı inl.ı,ııınııı ihalesi k.tp.ılı Larf u

sulİ>lc ~iluncye koaulmuş i_,e <le talip 
çıkm:ı<lığıııdan kc~if \e ş;ıruı.ımcsi }coİ 
r.ı)·İ~lcre gfüc }t:Ui<kn ı.aıı111n ıxlıi<rck 
30·11·94ı wihiııc rustlı)aıı J'aı.arcc<iİ gü
nü )a.'lt ı 5 re Nafıa Konıi,yomıııJa ıh:ılc
si rapılnıa.k iizcrc kapa.it ı.ıd muli)lt< 
<ksilıınc)c çıkarılmı~ur. 

2 - ~if bedt>Ji (14922<;) lirıı (06) 
kuruş w nıuvak!. .. ıt teminatı (8711) lira 
(25) kuruştur. 

3 - İMddilcrin L~klif ınc·kıuprarıııı, 
rııurnk.kaı teminat mckrup 'C) a nıakhuZ'· 
lariylc Lİ<:ucı oc.last ve.ik.ılanııı "c Na· 
fıa .Müdiirlüğün<lcn hu i~ için :ılaCilk.1.1 • 
rı cl11iy<..'tİ fenniye vcsik:ı)artnı hımıi len 
yukarda adı St,'Çcn giirıde ş.ı.ı.ı 14 re l..1tlar 
meı.kıir komC;;un rei-Jij;iııc veımdcri. 

4 - nu İşe niı ke}if '\"C ~tnanıcyi 
her gün Nafıa MiKlürlüğlııı<lc gfircbile -
c:cklcri. (97'S8) .587 3 

Sabit dolap yaptırılacak 
Ankam Valiligind{•.n: 
1 - Deftenlarlık: b mısının ınu11-

te1!1 serv.ısleri:nde yapılac:ı:k sabtt do
lna:ı işinin oksilt..ıncsine trullp cıkma· 
dıf:ı.rıdnıı iş mikt..ı.n nw.:t.ıtmııık sure
t.:iyle hali Jıazı.r rnyj.çkıre gijrc yf'llli· 
d<m keş;f tanz!m edilerek 19-ıI-012 
t.ı.rihine ros~lıya.n pcrş<.'mbe ı::Unü 
Nafıa koml•wonunda ihalesi yapıl· 
mak Ü?.C'.l'O ~ık cksiltmoytı konul
muştur. 

2 - Kı':'jlf bcileli 9:!25 lira ve mu· 
vakkat tcınlnıı:tı 681 Ji.rn 88 kuruş
tur. 

3 - !steklilorin muvakkat tem!· 
nnt m!"kıup veva ıntıKbu~ln::lyle Ura· 
re-t odası vcskıa. ıııı ve Nıııfıa Mıi· 
dür!UğUııdrn bu !ş için ıı:lncaklnrı 
fenni C'lıliyct vesikııhrıoıı lıamilcıı yu
knr<la ndı ı:ıti:Cll gilııde sııuL 15 e ka· 
dar Nafıa Müdür!UğU odasında top
lanacaık komtsyonıı mnrııcaatl:ın. 

t\ - Bu işe ait kf'şii ve şurtmımc
yl her ı,iln Nafıa Müdürliiğünde gö-
rebil<:"Ceoiderl. (9503 ı 5636 

Dolap yaptırılacak 
Aııkaru Valiliğinden r 
1) Hususi Muhasebe MUdilr!Uğü 

:nıuhasebe kalcıııinıle yaptınlacak 
s:ıbit dolap işi 30-11-1912 pa?.arı.-si 
günü saat ıs te Vilayet Daimi I•Jıı -
cumeııinıle ihale edılnıck lizere ııçık 
eksiltmeyı• koııuhııuşıur. 

2) Keşif be<lcll 1530 !ıra ve nıu
vakıkat teminatı 11-1 lira 7S kuruş • 
tur. 

3) İsteklilerin muwklrnt teminııt 
mektubu veya makbuzu. Ticaret O
dası vesikusiyle ve bu i~e girebile -
cekleriııc dair Nafıa Muıllırliilı'iiurlen 
alacakları vesilta ile sozli geçcıı gün 
ve saatte daimi encUmene gelmeleri. 
Bu işe ait keşif ve şartıınmeyi ,ı::1ir
mek istiyeıılerin de ılniıni encllmt'n 
kalemine milmeaatları. (9928) :JU68 

11111111111111111111111111111111111.! 

§ Bugünkü harbin § 
ilk filmi -

Lizbon geceleri ~ -Yann maUnelc.rden l'lıtbarcn -6 - Şartnameler mC'zkı1r umıını 
nıiirlilrlü/iii'ı lrvıır.ıın milı:'lllrl111tilnr1rn 
rıarasız ol rık verilcceıii il:\n nlıınur. 

l<lksl'lıtm ~ esas tcı;'kıtl ('(len evrnk· - _ 

(~~27) ~6~2 

Askeri Fabrikalar 

ı.ar Ankara'<la Bclt.'tl.lyele.r imar he~tl 
!en şe0lltind4;l ve Adana belcc:llye ten 
mildünlül\'ünden alınnbllır. TııJlploı1n <'it· 
ı<l:ltanc günü okm 2'1. .ıı. !H2 tıı..rllıll ııah 

&'tin i1 llıalc zamaru olan ıı:uı1 15 ten b.!:r 
Öğretmen alınacak s.'11\l evvel Ytml BILILl 14 te ?.ll:r!l<ınnı lm. 

A-.kcd Fabrikalar Umum .l\Lüdürlü- za muıkaıbl1Lnde bctrolye nyıısctıtn<.' frvdl 
ğiindcn : etmeleri IJtın olunur. 2823 

1 - Kırıl-.-kale muJıLelit orta clcuhı 
için bir framı"-a öğreı.mer)İ alınacaktır. 
İ-ıcklilcri 30-12·942 gününe kadar a.şa. 
j;1da pıılı belgelerle ve bir dilekçe ile 
okul dirckıiirlüğiine müracaatları. 

A - Owı okul öğretmenliği yapa • 
ı:a.k vasıfları lıaiz oldu~una dair diploma 

B - Nüfus kağıdı. 
C - Doğruluk kağıdı. 
D - Sağlık kası<lı, 
E - 6x'5,5 eh.'tdında 4 fotoğraf. 
2 - Hiuncte alınacak ogreuncne 

46% s:ıyılı l<anun çerçevesi içinde oo çok 
110 lira aylı:k ücreı verilecek ve kendi • 
sinden u.<;u\ daircsiflde bir hizmet tcah • 
hüınaıııesi alınamkıır. (9917) 6M8 

Vilayetler 

Duvar yaptırılacak 

Beden Terbiyesi Kocaeli Bölgesi ~
kanlısından : 

Vilayet merkC'Lindeki s~lyom ihata 
duvarları münaka,ası iki dda illn ~lil
diği halde fiy;ıd:ırın aılığuıd;ın doları 

talip çıknıamışur. 
Bu kere keşiflerde tadilit )-:ll'llarak 

hu inşaat (19574'.61) liraya çıkarılını' ve 
9-11-942 tarilıinden 28-1 t-1942 tarihine 
kadar yimü ı.,-UO nıikklet.le ve ka.f';J.lı ~~'lrf 
u.~uliyle tekrar ihah:ye konulmuştur. 

Evvelce bildirildiği üzere bu işe ait 
muC.:avele projesi ve diğer evrak Nafıa 

Müdürlüğünden ıaıil günkri hariç olııı:d: 
üzere her gün görülebilir. 

Muvakkat temiruıt 1464 liradır. fs • 
İnşaat fen memuru aranıyor wklilerin Nafıa .Mü<lurlüğüııd .. 'fl aı.ıl-ak· 

Zonguldak Belc<liyesindcn : !arı vesika, yC'nİ yıla ait tkarl't oda" k:i-
170 lira aylık iicretli ve ilıti~as mcv· ğıdt ve 2490 sayılı kanun lıü:kiimlı•rine 

kili fc·n nıcmurlıığu açıktır. Taliplerin tevfikan tanzim edecekleri mcktuplari}·lc 
as,erlik yapmış olmaları ş.-ırttız. Evrakı l birlikıe 28-11-942 cum;ırtc'Wİ giinii sa.ıı 
mu~hitC'lcriyle Belediye Riya-setine 30. 11. 10.30 da ,·iliiyet ra.ıknmırı<la tof)lanM ' 

942 ta.cihWc ka.dac ~acaadan. (9912) ı-orııİ•yona mi'ınırnatlan il:in olunur. 
MM.7. .'9'J'J7). 6041 

; Ulus sinemasında = 
: bnşlı~r : 

i'ııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

SON GÜN 

Ulus sinemasında 
Btiyük aşlt rolkriniıı ideal 

ve eşsiz yıldızlan 

R E B E K A 
-ve-

Vaterlo Köprüsü 
filmlerinin unutulmaz aşk 

kahı-aman lan 

Laure11ce Olivier 
---ve-

V ivien Lciglı 
tarafıııdan bflyük bir kuı'lrcllc 

yor atı lan ~ 

!STIRAP . 
GECESi 

l•'ııı 'rılsiz. aşk ve iımrııp filııılııi 
TAKDİM EDER 

---( Ayrıca )

Motosiklet Krralları 
---( Seanslar )-

14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Tclef9n: GJ9i _, 

(Oı761 55!11 darı loUıııbu.I.: ~ merkl'Z 9 wıcu kuml.s,)011<~ satm alına· 

Saman alınacak 
1ht.1yaç lcln 50.ooo U:rtüıık ııı ı.ıc eu caJct.ı.r. 

satın nlın.rı.<•aktır. Hıa.lc ~MI 2:-l ıı. 94'2 Bu kıC girmek ts~rm 6750 nra-
As. Pllb • .>'2lll .,;.ı. AL Kom. dıın : ı~ı.zaı"l<'31 ıı:ünti suıı.t 1.\'! <la Yn&<:ıvlran'tla tık muvakkat temırıat Ut> kamıırıwı la· 

D~rek 
mutesekk!I Kom. da yapılru-a!ktır, 1ııılL'lk· ytn t>LU~ vCG!k.ıılan W! t.ekl!rl<!'rln! aynı 

Zon&U)tlıık ta teslim e.lUrnek &.ırllylc !Llcrlin t:ıeı.ıt &im v"' saatte kom.Jaııon:ı 
:l5.l.IOO kilo bab.ı snnınn Jmı>alı z:ı.ı-r u- illin ve llllUlt 14 ôe kıı•l.ar adı ~ ko-

mü 111<ıaallar:ı. 
sulu Ue okslltnwye konuJrııuŞtur . .S:ımıı· (lOO<lGJ r.001 

m;.qyorıa rci.<ıl!~ vcnn<.•lcr! Uı.z.ım•'IM'. 

Şartnameler Wr !im mW."8.bU!ınde An
kara'da Merkez ve Hayda.rNtşı da l~ 

nın mulııı,ııımen tx.'dcU !.I kuruş ü(ı sun· 
um. Tut.ırı '237:""'1 lira llk tmıınntı 17~1 

llnı 2.5 kuru~ lha1('6! :;ıı;. ıı 1142 J><."I' • 

şeınhc gUnU sa:ıt ll de Kom. da ynpı· 
ıaeııktır. f)ııı1 naıııc ve t-vsM her gtJn 
ı~om. <la goıiile!Jlllr. lstel{lUcıtn beli! 

günde Uınlc snatı:ııdcn hır saat t'VVei 

tt'kll! ınektııpl:ır ıııı Kmn. n.'l ı.ermelcrl 
191:;ım 51rı0 

Kösele ve vaketa alınacak 
M. /vt, V. İ~ı.uıbul S:t. ,\l. Ko <laıı 
20 ıon kadar ,aJ-.cta 30 ıon kadar 

rıeııçdik kösele 'e 20 wn katlar sarı s:ı· 
hunlu ku,cle t•klif edilen fi},!' muvafık 
r;or\ıl<lıiğü ,urcıle l>"i';eoilccd.,; ranırlı k· 
la saun altnaıakuf Pazarlık 27-1 ı.cı<f2 
<1ıma ı;ıinu "ıaı l '5 ıe Toı•h.ıııe'Je 1\1. ;\f. 
V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. ıla yııptl,ıuiktır. 
Talirılcrin ı::dmcleri. (9710) 5753 

Odun alınacak 

Se\J.-:,e alınacak 
F..rzhıean As. ~ '" J«m. .ıan: 
Kışlık ııebzel~cn 13..'lr•l ~Ho 1ıanak, 

39500 J~ !o !.'\.)lana, ile 4'l~~J() kik> Pli'll..-<a 

.ım1 .. "1.l1 7~'1.rf usullyle rnun.'\11'..asa,yn konul· 
mııştur lh.ılcsl l7. 12. !M:.! Pa?.a.t'W-<l gtı. 

darp;-ı.şn vezn"'9ln•l- temin Oılıu!l'lı .... 
(9881) 5996 

Tesisat yaptrnlacal 
D.U.Y. Umum M0<1'url(JğtlnÔ<"ll: 

!Je\•let D<:mla")'olla.n Yend umwnt 

ııli s:w:. 1., d.a El"zlnoon As Sa. Al. Kom. re blnasl saat. tele!oo ve ııal.Nn:n an.. 
<la y; pıln<'a.klır Kll<*'uııa Wınıllı ... -cl.~len kıı.stre teelf;atındaki noksanlar mütMh• 
r )at tspanak 18 lahana 15 ı:ımısa 18 ı..-u 1 

1 

hlt nam ve h('lla,bına açık f'kıılltme;;ıe 
l'U4tUr. Ttıt<ır: ıı,~~~; llıra ol® nııu\-nl\lknL konmuştur. 
IC'minatı 1273 tlı'rnlır. Şar!Jı.'l.me her ıriln l - Bu leln IJ'l(l'1~ hed!:.'.11 
k"m syonda goM!looUl:r. 'lstekWer;n a::ı 

1 
(:.lS17,50) llrRdır. 

nuıddC'YC ırorc hazır:llynca'ldan tdill! 2 - lsteklllcrln bu lee ait anrtnnme 
lll<'ktup!. nnı l>it• ooat evvcllrıe kn<la'" Vf' sair evmlo Ankanı'dfı DD. Yollan 
trakbuz ımrkalıUlnde kom~a venne- Yol Dalır«ı1'ıı•lı> göreobUlrlııC'.r 

'eı«. (!)985) 6055 3 - Eks11tme 27. ll. 942 Wlhtn<ıe 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

ı-uma ırüoo saat (16) da Ankam'da n. 
D. YoJIRn Yol Dııln>s1nde topt;ınncalt 

m~ bl.nncl kom!S)l'ı..ınunca yapılacak

' tı.r. Anmhnn As. Sa. Al. ı-.:om. dan: 
Jhltkt·,iı As. $."t. Al. Ko. ılın : fi 24!'iı) ıwıyıh kruıumm •ıt1 Jl"lrn ma~-
Bchcr kılosun~ ~ ku~ ';O ııntim n1n M bh-rasınıı tevfikruı om tı:m ı;ıfıır 

4 - FJ!oı1Mmeye ııtrehilrnP-k lçill ~ 

t<'d<Illerhı tekltr m~plan ile blrll'kte 
n.&aihda :-nzılı temlruıt ve V(.'61li'kl ayna 
ırün snal (15) " kndıı.r komls)·ccı Ms
llltl.ne venrl!'l<!'rl !Azım<lır. 

}"llt ıa:hmtıı edikıı B80 ton odı.ın p:u.ar • Mi kııvu::ıması p117.arhk:lı:ı. snun :ılınarak
JıkJ,ı alın:ırııktır Pa.ı:arlıı:ı 2 ~· 11• ~··iı tır. Tnhınhı bedel! 18UOO llıra Wt 1..l'!ml· 
de saat 15 re Ko. da ya 'ıl:Ka.ktır Temi • • """" ,._,, E . 1 .no .. -~- , , • ,..C 0: 1 >->.JV ..wtt-..<IT ,V"8 Ve ~ uuouuC!Sffi• 

oau kati>c i 4r..!ll ltradrr. lı•~ ve şcr:ı.· ı ooıc-r!hn' Ur Kımıl.'<\" ndıa .. l""'I , k . • 1 h .. k ı ı · t g ş . . o &oru ... ~ -
itiııı giimıt ıstı)~'" c:r er ı:un °· _ca 1 lir. on toııunıı tal'lıp cıl\rnndııtı tnkııt1'1'"de 
~örcbilirlt·r. fl80 ıon oduna ~ıopıan tnlıp- j dtlha asnıtı miktar kavuıma vemılye ta-
li ,.,•·nı•~M 100 ıoııd.ın a•~ı;ı olma.m,ıl: • " •u- . ,.. . . . Uı> çı.lmn.' ırın nnzn...-:ı alınaoofn, thıılesl 
şarıiyle R>rı a)TI talıp!Cl'C <le verılehıltr. :.n 11 942 l 1 •il ü t 15 tc 
Talinlcrin ıııuan~n s.ı.ıııe immiwor.a mii· · · · ıın:7.nı es ~ 11 11118 

" konıls)onuımuzda l'nJlılac:ıktu". 
rac.1.ltLırı. (9960) 60(l9 

Seb.ıc alınacak 
M. M. V. 1. No: lu SA. AL. K!ılTI: 

dnn: lsUınbul 
Aş<ı{:ıdnkl yazılı rob7.t>lcr1.n kapalı 

zıu-n:ı. l'.ksl.I esl 1·12-!}12 ı;alı gllınU sant 
15.30 da Tophanede M. M V. 1stani>ul 
1. No:lu SA. AL. Kom.da yapıkıro.ktır. 

ıınc 1.ı:'irıl.n.:ıtı 1653 lıtırıı 7;, kurusLur. Ta· 
ı ık'rtn kanunt v~alarl.Yle tekli! nıd<
tUJ•l:ırın.ı Uıale ı:ruıt.tnd<m b1r sant evvel 
ıkomiS)'Cıımı vemı.cl.ı.•111. nY.JMJ 

Cm& K'l'lo R.uı"llş 

lı;ı>n.ruık 9000 21 
Lahanıt 9000 20 
l'ırosı 9000 Z! 

Patat<.'S 
Kuru ıııol!'an 

3()1r0 

15000 
1:-,ııoo 

5980 

J26 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

M. M. V. İstanbul 1 No.h Sa. Al. 
Komiııyorııımlau : 

Ilelıer kilosu 153 kuruştan 50 ton 
koyun eti veya bı·her kilosu 125 ku
ru§tan 50 1on sığır eli ve beher ki -
!osu ııı; kuı:ıı~ı:ın 50 ton keçi eti 
p:ızarlılda salın alınac·ıktır. İhalesi 
20.11.1942 cuma gUnU saat ıs te 
'l'ophane'de Konl.<la yapılacaktır. 
Teminatı 2S4SO liı-a.clır. Taliplerin 
belli vakitte Kom.na gelmeleri. 

9889-S982 

Sığır eti alınacak 
Tmbzon As. Sa. ,\1. Kom. dıın: 
1"ıp;ı t ı znTt usu b[e t<kstl:tımcsl.'llf' tallp 

ı;11vımulıf:1ndilıın 1>a:r.111·1lkltı ·15 ton Slıtır 

cU &ı.l.Jn nlınacııkt.ı:r. Mctıarmııen ™'del 
1sooo lira !Ik lcmnatı 1350 llra•hr. Ev· 
saf kolo.rclU'nun büLUn ı:n.fll'l'W,mlnrınd ı 

vn.nıır. Pn7A-ırıır.-ı 28. n. ~12 <'!llllıartm.! 
ırfinU s:ınıt 10 dadır. lstckıtı~ tx-J.ı.t ırün 
ve ı;aalt.c :ıwmJıılYona mQmcantınn. 

(10012) 6061 

Çorap alınacak 
S.-ıhltcııir As. Sn. Al. Kc.n. <tıın: 

(10017) 

Er fotini alınacak 
Eı-ı:urum As. Sa. Al. Knm. dcı.n: 
5000 c!t <"1" fQtlnıl pıızıırlıkılll mü:naka· 

s.•ı.ya l«>Mllmuııtur. Tahmlrı bedrelıt t.8750 
Hro o)Up ka.IJ teminatı tl813 lıradır. Ev
sa r ve şern ti kcıınlS)"(;n• ıa g(iır\llebFı..tr. 

l\lilırıa.kasası 27. 11. 942 euıma ırilnAl Sl\Rt 
14.30 da :o.'aJ}ılacakl.l'I' 1stek1:11cnn lJ<"t'1 
giln ve snatte lcmtnatla.r.\yle k~ 
murarıııı.l lttn. 

(lOOH>) 

Zincir yular sapı alınacak 
Il."1l:ı.kcsiT As. sa. Al. Krm. don: 
Beher adcdlııe lM Jwruş fb-at t.n.lım1n 

cdll<.'n l 7cı00 a<let zln('jr yuıJru- sapı, ııa-

1'-'w-lı.kla. s.•ı lm alınacaık.t ır . .rıızarlık 25. 
11. 942 çnnıanı l>a ıtilnü saat 15 'le Kom. 
dn yapılacaktır. Tcmtnau 4950 llradır. 

;\tUhlir~ü nuıın\l'T1<'Sl ewııl ve şıLl111U'l'lll 

gonnek ~nler aıer gün k(llTl!syunumuz 
<Ut görohUtrlcr. T<ı.llıs>l<!'Tln beW saatle 
l'1!1111ti~~111a murııea ttJnn. 

(10015) 

Duvar yaptırılacak 
G<>Uholu Meı'l<<!'Z &\. AL Kom. dan: 
C"rt•Utıolu iskele ımhasındn sııı.Uume c1-

varınıt ı )':'LPılamk aımhnrl,ırln !<alllll fılı.R· 

ta ılıv~ırı ıoamrlı'kta eksll~ye konul
nıustu'l'. Muhnmm<~ bcdcM 2516.15 l'l.rn 
Z7 ~ ••e mmr.-ıklkat t.Pmmnu l:l»t-1 
Um fll l.;ıu'T'UŞ\ur. KeşH sartwımeot Kom. 
da gik<llc1ılltr. PRzaırlılkla ihalesi 2:\. ıı. 

!112 ıninti sa ıt 17 oo meı11:<!'Z SU. Al. 
Kom. mı ynpıl wııııctır. Tnll])lcrln 24'Jfl 

sayılı kanuıı ıın l"1.<'<lll!1 vcsallde mıuvak. 
lmt ı..mınatla.riylc lkoı~ma müracnat-
ın.rı. (10014) (i()59 

Kış patatesi alınacak 
Konya A. sa. Al. KQfll. dan! 

Ka.p:ı.lı zarı usul'b"le Ya.ı>tLım e!laıllıt:rnl?'

Blne t.all:p cı'kmt>rut 54.ooo kilo k1$ pa

Uttesl JJ{l7.arlık ı>uretıylt> ıtıaıe edilerek· 
Uır. J·~vsa.C ve &en• U 

a) (212) ltrnlık muvakkat temtnet, 
b) 2490 ~ayılı ka?lumm tnYln Pltt!M 

vesl'kalnr fie bu ~ ha~rıı.h"J('('(>!fne 

ıtatr belge. (9757> 5851 

Pamuk yağı alınacak 
DI>.Y. Umwn M.~u >ıı.; ilden: 

Mulıamme.. bedcl1 50000 euı bin ıu-a 
ol.an 50 td1 pann1"' >'•C'ı M. ] ı. 912 P&· 

uı.rt."'91 gllnU ıınat 15,30 da klıı>alı :zart 
usuıı.yıc Ankanı.'da w.ıı.rc binasında sa.
tın atına.cQ.lt ur. 

Bu 18e g'lım!<!k l&tlymk>n!ıı 3750 üC 
bVı )'C(I! ~ el!c lılrabk muvııJQ<at temi· 
n.n t tıe kanunım taYh'ı ettiği vffllkaln.n 
ve tı•klltk'rlnt a.>'lN giin Rıınt 14 30 a ka· 
dnr komisyon rcisliğlnc veımelcrl lilzım
dır. 

Şart111UT1elf'!!' PM'fl"IZ ,..,!arak Ankarıl'da 
rruı.lzooıe cırı.~: H8.)'d:n:rpnoa'öıı Te
sellilm ve ~ ~lğlndcn <lnJ':ıUinca1'-

lır. !!1717) 5672 

Kaloriferci alınacak 
D. Duniryulları Umum MAklürlüğiio

den : 
İhtiyaca hinaen Ar&a:ra'da istihdam 

cdil.md.: werc lüzumu ka..w kalorif eroi 
alın.ıtakıır. 

Y.ıpılacak imtihanda muvaffak ol~ 
!ara lira.kat derecelerine #)re 1 ioci sı -
nıf u,,tallk nm.'tt!İli 100 liraya kadar ay
ı ık ücret Yeri lcce1 tir. 

A<Jcerliğini )'llJ>mtŞ ve halen ili iği 
bulunnııran taliplerin <lill"kçderinc lxıın
M-rvislcrfoi, ,im<liye kadar çalı~tıkları 
>erleri tıfülicir kısa hal ıernımeler:ini, Üt> 
fu-. hü\i)et c-l"17.dam tıısdikli orne;:l fü 
en az okur yazar bel~ı:lerini ve 2 adet vo 
sika foıoğraflıırın:ı cl<liy~rd.: en gcı 
30.11.912 tarihine kadar Ankarıı'da Ceı 
Dair<'<ôİ rcidiii;in<! göntlcrmeleri. 

(9979) (,o.f.{ 

Parke kaldırım yaptırılacak 
D.O.Y. Ariana 6 ıncı 1şletnıe Art:ıın:ııa 

ve EkBUtme Komisyonu Relsll~ 
Muhammen büdell 22050 Xrn olt111 tıt

kenderu:n limanın.takt Rn~l.nnn 49tlCJ 
M2 parl<e ile kılJd ırımlanrılru<ı 30. 11. 042 

paıart.esl &iUlü ııe.at 16 tiıı. ka.pal.ı zart
la ihn le edilmek üzere eGtsil:Uı~ ıroo
mu~tu.r. 

Bu 1ııc )Uzum)U oı:ı.n PQrlllc ıroıı bı:m· 

ıarın hat l«'na.rıııdan yeımıe kadar 
tallmll tahliye ve ııo:k.1i 1da.r<:oe ynpılal4 
cııktır. 

Boh<"r cl!Unc !JO ktu'lLS 1'1yat tahmin 
l'<'I ı.~ 2fl()(XJ ctrt conı.'P ııa.zar.bkm ııat•n 

nltnııcaklt'!'. l 'azru'tık :?5. 11. 942 Cfi~'ŞIUTl· 
ba gün-O ı;.:ı."tt 15,30 cb Kom. da ynpıla
c-n.ktır. TC'lllınntı kat.t:yesl 2700 Hrndır. 

]l{Ulıüııılil numum.'Si cvan r ve ı;a.rüıı.nnı 

gfımıck &~t!lllC!I" har gun kt..ıılşyomı· 

muzda gon'b rlcr. TaMplocrln mu:cy:ycn 

mcvoul1ur. 54.()(M) ıktlo pala1.esln mutıam
men tuttın Hi21K} lıra ve kabmda alt· 

ruıcnk ><li7~le 25 razıas1yle Oenıt>t>r Uk 
tcmlnaW 1518 )ITTı 75 kuruştur. lstckll· 

TallplC'rln UC'llret ortam vmfkası nüfus 
tezkeresi, lkametgnh w !ikası ve 1653 
lira 7:1 lrunıt t.emlrna.t akı;eleırb'le blr

l<!Mn 2 ı. 11. 942 s:ı.h ı.rün.O. sııat 14 te ilkte knnunun tarı! etli{rt usulde hazı~ 

ı;,ı ~ttc !mml:;yonn milrnu.-ı"'t.ıarı. 
(lOOtlJ 6002 

Nakliyat yaptırılacak 
EJrauıııum As. C-ı,tm Alnın Kun. dan: 

Kom.lsyomı münıe.aııtları. ıa.nmıs zıırflarb'le ihale BnH ttnden bir 

00013! fi060 saat evveline kadar eartnamel-. sııJre. 

MAARİF VEK1LL1G1 

Atölye binası inşaatı 
Maarif Vekilliğinden : 
ı - Kapalı 1.arf usuli)·Je yarılan dt· 

~iltın~le hıckli çıkııı.ınıa" do!.ı> ı<İ)lc, 
2490 •.ayılı kaııunun ·IO ııı<ı mad~lc~i hül..
ııııine gi>re p.uarlıkla ihale,ine karar .,, ..... 
riıcn 471906 lıı a 10 kum) ke1if bedelli 
Kayseri Bı>lgc Saıı.ıt Okulu tesvİ}C atol· 
)"esi binası in~a.ıtı J>:U.aıılı kla talibine iha
le eıdilcn~.ıir. 

c!, Ankara, Ariana t:Jlctmc mUdUrlükle
rlııden V(.' Me:rstn ııar ecrı~ğ:lnılt"fl pa.rru;ız 
olarıı.k tedarik olunur. 

(9756) ST86 

Klor tutya alınacak 
D. D. Yollan. Umum MüdurJüğün • 

den : 
.M nhammeıı t-ıcJ i B 7'50 lira ol:ı.11 ıs 

ton kloru ttıt}'ll 3.12 9(2 ~ gümi 
,;ıa1 15 !<' l.apalı zarf ~ulü ile Ankara• 
t!a id~re bin.'bın<la ıorılanan mcrkl"z. 9 
uııcu komisyom.ım'3 satın alınaoıktır 

Bıı ~ gimıek İ'<tiyenlerin (1781.25) 
liralık muvakkat ttminat ile lmnunun row 

) 

) 

İZ 

Horosıı.ıı'<t.'l'll ~ı.m'kosc ve Do{:u lle

>"azıl 'n. y,ıpılac:>.k hin IO'Tı:hıik IW:lıubat 
ve ınuih tcll r nıev:~t nakl yutı kn,palı 

mr!l:ı mü:ıı:ı5'nsr~-a konıulmtışbır. 'l':ı."ı • 
mlıı bedeli 71 ı;oo lıim tlk temmntı 483 

!Lmtltr • .l\JUtıaknsaın 7. l~ 9-12 P.'12fitılı:;sl 
gürıil sıınıt 16 da y.ıpıınoııktJr. Şnrtnnmc-
1'1 her gün ko111lsyond.'l ırörılllcıbl?ll'. 1mcl<
ııern bcJn ı;:iin ve lfAfl lron Mr s-:ı ııt t."'VVel 

1m.nunwı tmff cttiltl ~k:Ddc 'lmzmbyıı

ısı k'lan tckl1! mcıktuplanm lromisyuına 
vomıc111. (10010) tkY.3 

2 - P.u.a.rlıkla ihale 25·Xl.1942 çar· 
ş.'lnıba ı;ünü soı.ıt 15 re ı\nkara'da büyüık 
bbf arxuttm.ının<la .Mt !eki ve Teknik 
Öğretim fi.! ii'tcşa.rlığırıda ıopla.n.tt :ık Ve
ldi ük ihale 4mnıi~1·ontlll(l.ı yarııl:ıc:akttr. 

yin ettiği vesi:kalnrı ~e wklifkrin:i n')'lll" y 
gün •11.'lt 14 e ik:ıdar 11<!1 gı.-çcn kom~ 

Sığır eti alınacak 
A1'1nh:ı.n As. Satıın A 1ma Kcmı <'tan: 
70 ton sığır N:I 2490 ıı:~h kn n.unun 

31 maddcst muMblın.<:e ve lmı>alı z:arf 
usullylc ycntd!!n m'llmı:1aısayn kon.u'llmus· 
tur. Tnhmtn 1-k'l 4!'1.000 llro. 1 k temi
natı :1675 Mm.dır. Ewa.t ve ı,ı:ı.rtJıarnmooe 
y:ı.zılıdır. KoııU;yonda. gürü~. Müna. 
ımsns1 7. :12. 942 pırz.-.rlcsl gUıııü l!llnt 16 
ııu kQITlfsyoııda Y"ıı> ıncııı~tır. tst<~tlleır!n 

l:ha.le s:u:ı.tındcn b!:r m.'lt e1.-vel cvııa kı 

ınO.Sbtt<."k!r}ylc !1!k ti)llltnat ve tcld.11 m-0.'t· 

ı uplarıTl1 Jcarılsyon rı·lstff:'lne vı=••lcr1 
(10009) GOô.J'I 

Kovun eti ahnacak 
Aı;;. P-06. l!l36 Satın Alıma Kom 'Oll.Un • 

d;ın BUr&'I.: 
111 ~ ıem 22."ll'.O k'qo koyun cıtı k:ı

ımlı 2laTI usııllylf' ı•J<sıltJııeyc kc)ımlTllUIJ· 

tur. lhn.lcsl 3. 12. M2 Jlt'~ .,Untl 

l!«nt ıı.ı ~n D~'I.·~ l',mll :ı:ıc'!lc mıı ~ 

3 - Bu İın)aat için hınımlu olan çi • 
ffi('J'llO ve <l<'fllir VekilJÜ<.çe tl'l!ıin edile· 
C'ci.ti r . 

4 - nu i nŞ.'l.'\ta ait proje v.: 1=1rtnıl• 
ıııelec, Vekillik yapı işleri mlidürluğün
ck'O ve Kayseri Mıwif Müdürlütün<lesı 
23 lira 60 kuruş nıukahilirı<le alınabilir. 

5 - P;narlıi!.ı gircbilınek için, 

rei,Jiğine veml<'lcri J.b:ımdır. 
Şartnameler pa.ra..•;ı-z olarak Ankara -

da malzeme. dairesinden, Haydarraş:ı'ch 
tesellüm ve -.eıic şefliğinden temin olu-
nur. (1)944) 604.~ 

TiCARET VEKALETi 

Memur aranıyor 
a) 22626 lfr.l 2'f kuruştan iliaret mu- Ticııreı Vekalcı..iııden : 

~·a:kkaıt wnıinann 2490 ~7ıh ka.nu.n hü • Mc.rsiıı Mınraka Tıcıı.ret Müdurlöğü e 
kümleri daire-;i.ndc verilmesi, ölçüler ve ayar kontrolörlü~ııde rnüo • 

h) Fm aı (200.000) liı-.ıJık ~.eri hal buluruı.n 100 lira ücrcıli cı~ik me- t 
in~:ıarın tcoıhhüt cdildiı;ine ve tc:ıhhüdirn murluğuna ,ana.t nıcktchi mezunu ıılına· 9 
ifa olunduğuna dair vesika !WMcrilme;i, eaktır. 

c-) lh.ıle tarihinden üç .ı,.-iin evvel (ta- 3656 numar;ılr kanunun hükumlerine " 
til giinleri h.ıriç) Nafıa Vcllilli~indf'n tevfikan ııltnar.lk m.cınurun askerlikle 
alınmış ehli} el vesikasının ibraz t.'<liil - all1<.nsı olmru~ ı lazımdır. 
mcı;i, l Talipledn C'Vrakı miıshiıcleriyle biz· 

<l) 1'>4'2 ~«it T'ıaınıt Odıullfı • z.ııt 9Cf8 tahciron öls-\ilcr \C ll)1l.1' müdiır· 
d uı \C'Iİb al~ Ollıı:ı'ıaı9I ııarıtıır. lüğıüıııc müra<:aa( eUnakıcl illn olunur. 

NW038) (ııeıf5 409-Ul ~ 
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ICUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK. YORGAN, YATAK lrullanma.k bem keaeMıe .. bem de 

Bir kuş tüyü yastık iki lirad1r 
Yat&k, lfWıı:anlan da pek ucuzdur. Adree: lııtanb\11 Cakmal<cılar, San

daln.cılllr aokak Omer Balloaıu Kue l'üyiJ fabrlkruıı. Tele!on: 23027 An
ltarada aaua yeri: Yeni Burııa ııazan AZIZ Caı>cı Ana!artaLar caddcsL 

T. C. Ziraat Bankası 
Polath ajansından : 

Köyü 
Sivrihisarın 

Mevkii 

Tatar C. Deve BCJytıu 
• Karabent dıger 

namı df'f,1rmen 

" 
" 
" 

.. ozü 

" .. 

önü 

Ya'İnız ahlata hark altı 
Kışla 

,. Hark altı 
,, Koy önü 
• Karabent diğer n.anu değirmen 

özü 
• .. .. ıi~k a1tı 

: He'.'rıc altı dlter namı &'Öl kayası 
,. Hark altı 
., Hark ıı!tı 
" Köy altı 
• Kara yorde 

Jıark altı 
., HarJc altı .. 
., Deve boynu 
.. Balık kayuı 

• Corak diğer namı dP.\·e boynu 
.. Yalnız ahl&t diğer namı deve-

boynu 

• Harlc altı 
.. 
• Değjrmoo özü 

dığer narm köy ön!l 
,. PınarbNSında 

.. Değirmen önilJlde 

.. Hark altı 

., Hark ıııltı diğer namı kırklar 
mezarı 

,. Köy arkasında hark altı diğer 

Miktarı 1 apu :;. 
M. M. No. Cinsi 

5514 23 Çayır 

9190 21 
9190 25 
9100 26 
9190 27 

4.3193 2.S 
2757 29 

919 30 
1,378.'5 31 

3676 32 

1,3785 33 
2.2975 34 
1,0109 35 
1,8.180 36 
2.7570 37 

9100 38 
5514 39 
1838 40 
5514 41 

3676 42 
3676 43 
3676 44 

2,7570 45 
10,1090 46 

8271 47 

1,6542 48 

Tarla .. 
" 

" .. 
Çayır 
Tarla 
Tarla 

.. .. 

.. .. .. .. 
" 

.. 
Çayır 

.. 
2,2975 49 Tarla 
2,2975 50 .. 

1,8380 51 
1,8380 52 
1,1947 53 

3676 54 

1,1028 55 

.. 

., 
Cayır 

Tıı.rla 

namı Yusuf harmanı ' 6433 56 Tarla 
4595 57 Tarla • Hark aıu diğer na.mı AzaJdıöz 

.. Klrklar mezarı altında tdll 
dlğe.r nanu hark altı 

" Mezar altı diğer namı har.kaltı 
• Mezar altında zaptiye tarlası 

diğer namı hark altı 

4595 58 
6433 59 

1838 60 

" 
" .. 

., Sazhk bucağı diğer namı 
bellik ve hark altı 

,. Hark altında 
1,3785 61 Cayır 
1,3785 62 Tarla 

• Taş köprü dlier naıını 
hark altı 

.. Köyde 
.. Köy kinde. 
• Köy içinde 
• Köy içinde 
• Köy içinde 
• K&rabent 

" A!i batı deme1<1e ma'Mlf 
• İlyas Pa.&& köy iol diker namı 

İmlkdere 
• tlyu paea(fa orman diğer 

1,3785 
57 
57 

143 
2010 
9422 

86 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

4595 70 

1838 71 

" Hane 

•• arsası 
Hane 
Hane 
Yan hisse değirmen 
yerinin dört yüz on 
sehim ttlbariylc alt
mış altı sc-hlmi 
Ağıl yeri 

Ağıl 

namı Hırı> 

., Köy içinde 
7352 72 Çayır 

.. Pınarbasında 

• İrrkaya diier namı Plıw'balı 
" KöyönQ 
,. Kôyön(l 

-~ 
• Kôyön!l 
• Hark aıu. 

• .. .. • 
• .. 
• Aktae ~er namı de'veboynlı 
.. Parsak 
,. Bacaıkaya 

574 73 
9190 74 

919 75 
9190 76 
9190 77 
4595 78 
5514 79 
9190 80 
7352 81 
2757 82 
7352 83 
7352 84 
7352 85 

919 86 

Hane 
Tarla 
Ağıl yen 
Tar'la 
Tarla 

" .. 
• 
• 
" 
" 
Çayır 

Ağıl yerl 
., Köy içinde 
,. Deve boynu 

PolaUının Eski kışla 

390 87 Hane arsas 
4595 88 CaYU" 

Sabaaı.ca üst il 
köyünde 1,8326 13 

2.7909 14 
2,7909 15 
2.5908 16 
1,6565 17 

Tarla .. .. .. 
• KarahQyük namı dilen .. 

yayla yaıu 
.. Topkaffill 
• Uzayıcı 
.. Karye derununda 

960 18 

.. Cay kenan 2,m07 19 
.. öz içi 919 20 
• Karyede 919 21 
• öz içi 3.6772 22 
.. Yol altı 1,3789 23 

.. 
Bir miktar avluya 
şamll ha.ne 
Tarla .. 
Hane yeri 
Tarla 

.. öz ıcı 1.3789 24 .. 
" Sankaya 1,3789 25 
.. Yol altı 1.8..186 26 ,, 
., Köy karşısı 2,7579 Z7 ,, 
.. Cah arkası 2.7579 2.S ., 
.. Kariye altl 9100 29 ., 
• ~antepc yam 2.29R2 30 
" öz ld 1379 :n ,, 
" !;antepe yam 2,2892 32 ., 

öz ki l S.386 33 
.. Köy ônll 9190 34 ,. 

Karaçubuk 6,43:>4 35 
Bankamız uhdesinde bulunan .c;ıvrlhlsar kazası hu<ludu dahlllnde 66 Ntl"tn•fa 

'(21630) dônUm Tatar clfttlitl ve PoL'ltlı'nın Sabanca koyünde 21 parcacta (61R) dö
llClllll kader tarla ve mtletemllAUa.n 13. 11. 942 tarttılnde ba$lnmak ve 14. 12. 942 
tııtr9ttnde hitam bulmak üzere bir ay müddetle ncık ıırtımııyn cıkanlımıetır. Ahcı 
cıtımadıtı veya .Urlllen pey bllnkaca kAn ıri5ıiUmedltf takdlnle bu müddet dalı.'\ 

Clll bet sün uzatılabilir. TaMplerln 811rtmı.mCl'llnl ıı:öımek ve pey silrme?'k ve iBtCfl ,. 
""' zahatı amıak üzere Polatlı zrnat Bnnknsına mUrarıuıtlıın illin olunur. 2!127 

Satıhk arsalar 
tımmtnıı Belc<llYC&lndCfl: 

Taksımde Cwnhurlyet caddesin<ie 
e&ki mezarlık arMın<1,ı.ı1 müfrez Tahmin bedel! 

sahalı arsa Beher mC'tre- İlk Te- Şartname \ <' 
Parsel No. Mctwmuraıbbaı murabbaı minatı saire be<lelı 

2 892,50 100,00 5712,50 4,46 
3 892,50 100.00 5712,50 4,16 
4 822,50 100,00 5362,50 4,11 
5 822,50 100,00 5362,50 4,11 
6 822.50 100,00 5362,50 4,11 
7 822.50 100,00 5.162,50 4,11 
8 678,00 100,00 4640,00 3,39 
9 671,00 100,00 4605,00 3,36 

10 801,50 100,00 5257,50 4,00 
11 800.00 100,00 5250.00 4,00 
12 805.00 100,00 5275,00 4,00 
13 805.00 100,00 5275,00 4,00 
14 798,00 100,00 5240,00 3,99 
15 787,50 lOO.oo 5187,50 a.94 
16 801,50 10().00 5257,50 4,00 
17 801,50 100.00 5257,fıO 4.00 
18 700,00 100,00 3850,00 3,50 

Tahmin bc<iellert ile Hk teminat ml1<1arları ve rncs.nh.ıl ııaıtıl;r-eleri >Uknrnla ) 
•lı Takalm"dckl mezarlık arsasından müfrez 2 111\ lR parsel No.lu 17 parça arı; ı 
llft,M.l v~llc blllalar kl68 edllıınclı: üzere knpalı zarf llflul'Wle artınnıyn konulmuş 
tur. lhalesl 3. 12. 942 ı>etıK-nılıe günü aııat 15 te lstanbuj bele(J:bcsl dahlıl l'ncümc.ııı 
Gduında yapılacaktır. Bu a.nııılara alt eartname, proJe ve aııir evr:ıık yukandn 
blzalannda ıröetertlen bedeller üzerinden heeap 16lcrl mU<lürlUatindc.-n alınncaktır 
lea)U ötrenmek isi.benler her eün beled.b-e imar mUdUrI<llünden ma!Qma.t aJabl· 
Jlltlr. b 
~ ille tanJrı&t mtıSıburz veya ınelctupkn ve kanunerı lbnuıa lbunaelı>n 

dllll" ,...aa1&11)oıe ~90 NoJu JcanunUn taJUatı çevJ'e9inde hazırlı.yacııklan tdtl r 
l ı • 5 .._ ıb&lıı .ımııı IU& 1'6 tıe llllıd&r daimi encümene vermeleri IAzımdlr. 

CA1aı "' 

Gümrük Muhafaza 

Kamyon tamir ettirilecek 
ve parça malzeme alınacak 

Gümrilk .Muhafaza Genel Komu -
tanhgı .Merkez Sauıı Alma Komis -
yoıııındao : 

1) Askeri model ve ilave arabalı 
beş motosıkleUe Fort marka üç kam
yonet tamir ettirılecekve Foı·t nıtır
ka arazözlere aıt on sekiz parça 
nı ılzeme satın alınacaktır. 

2) Bunların her binne ait pazar -
!ıklar, ayrı ayrı takdir t'ılilmiş be -
delleri üzerinden rapılm:ık suretiyle 
n.5ağıılaki tarzda dört bölüme tabi -
dır. 

3 ) Bölilmler : 
1 - Beş adet motosiklet tamiri. 
2 - İki aılet kamyonet tamiri. 
3 - Bir nele! kamyonet tamiri. 
4 - 18 parça malzeme alımı. 
4) Dör<Hincü bölümıleki iş, istek

lisi bulunduğu takdirde iklııci veya 
tiçüncll bö){imılckl işle birleştirile -
cektır. 

5) Birinci bölllmiin muhammen 
bedeli (1200), ikınci biiliimlln (lROO). 
UçüncO böliımün (1300 ). dörıl!lncil 
böliimiln (750) liraclır. 

6) Bunlardan her birine ait lılari 
ve hususi şartnameler her g{ln için 
komiııvo::ırla ı;öriilt•bilir. 

7) Pazarlık, 25 Sonteşrin 1942 çar
şamba günll, Gijmrül< ve fnhiııarlnr 
Vekaleti hinaııı dalıilinıle toplanacak 
olan komisyonda saat 14 te vapıla -
cııktır 

8) İsteklilerin o l?fin belli saatte 
komisyonıl;ı bulunmalan. 

t97~4l 577A 

Kiralık 
'.'i'L'nl.s<'hlr' ln en mcrtwzl bir >·r

rlnde, a.<ı!. it ilzc ndc, Ust kn t. lk 1 
odıı, b r hol bıımo ve muşlcm ll'ltı. 
mUsta.ıcU <lntTe. MobllYnlı olıımk 

l\lürııcaat Tel: 1487. 14-16 amsı . 

a.ı:ı-101 

SlHHA T ve iÇTiMAi M. V. 

Dana alınacak 
Sıhlı.ıt v.: l\·tirııui :ıı un cnl't Vckrı

lclı Hcfik Sa) ıJaın :ııerkcz 1 lıfzı,sıh· 
ha Mues,csesı So.ııın Alııın )"""">" -
uundıın: 

1 - Hefik .Sa> ılnııı merkez Ilıf7.ıs
~ıhlıa :'.\lıiessesesi çiç,·k :ışısı şubesi 
ilıti> ncı için pazarlıkla }lan 1 s ılın a
lınaca ktı r . 

:! - D:mal ır ı ,5 • :J ~ a~ arnsındn 
olma ı laı.ııııdır 

3 - Bu e\ sn fta danası olup da 
satmnk i,ti) enler d ııı ıl nri~ le bera -
her her giın rııuc sese s ~r :ılma ko
nıisyoııunn ıııiırnı· ıat cılcbi • lrl<•r. 

(QNOO) 5~73 

Sayın halka 
Belediye Relsl!L:lnaea-

1 - Tak~ı ucretıerlne ynpı

ıan yüzde 60 ;-nmma göre tan· 
zlm edilen listeler şoförlere el 
ğıtı im ıştır 

2 - 'l'akslmctrclcrl acık ou 
ıunduran ve hozuk taksime: 
ı(Ullanan \'E• .:.tcrJlen yeı-e 
mlycn ve her ne suretli' olu 
ulsun t;ılim:-..tnnme h!lfı.!mn h 
·eket Prlen şofö" n le ı rirrh 

.?390 2960 2713 ı;os1 v" r.s 
numara'ı te'efonle.rn mıı!Or"• 
\"ermeleri "Yın hnlktıın rlc..-ı n 
tunur. 278!'1 

Muhasebeci alınacaklar 
Sl•rma..resl lktısıvıt Dr.vlt't TCŞ(.'k9<11llc 

rlnc at Aksamy Azmi :-011111 T.A. Şlı1W· 

lLnın Nl'1ıle Aks.ı~ıyındakl un ve elck
tMk fabr ka.."ının mu'hıısr.t.cs!nl t<latt "
dctJllC<"Ck ehlll'ettc b r muhas.:lıccl lmtl· 
hanla nlınacaktır. kM'Anlına :V-.ı."i!I snyılı 

kanun hükümlerine göre 210 Urnyn im· 
d.nr aylık üc.ret verilecek, nyrı<'ıı fevkul
luk? zamdan ve tclmütlük haklanndnn 
fııydnlandırılacnktır. Asgnı1 lise tahsUI 
görmüş ve muhasebe 1$1crtnde cnı11mıs 
lsteklllcr anısında bu makBnua 4. 12. 
012 tnr!hbıd" slııkelln Ankam T.C. Z rant 
Bankası Omum mildürl11~ blnnsındak1 
biJro.qunda bir müsabnk.ı lmUhıını >'llPI· 
Inca!'r;ındıı.n bu ~arll.-ın Uı3J>"lln lsl<'klllr.
rtn 30 11. 942 tarihine kncl~r tahs 1, hiz
met ve ııskerl k vc.<ılkalıın ve ~ki ndet 
rotoi'ırotln I'> rl!klr blr dll<'kce le bl7.zat 
vı->ıı mekluı•la. şlrketln bUrosunn mOm· 
ra;ıtfan. 2929 

11111111111111111111111111111111111,.! 

§ Sahlıl< Kürk v.s. E - -- naus Buhara ııstrngıın klUrl<. : 
: eski m :nyatürlcr, .snııar. elmaslı : - -_ pltı.k iğne, eski stlAhlar v s . 20. 11. 

: 942 cuma gUnU belediye me7.at sa-
: lom,ındn sntılacnkttr. 117·2'->4 : 

'iııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Saat tamircisi aranıyor 
Blr sıınt t(Lmlrt'I ı aranıyor. İstekli· 

!erin B;:ınkıı.lar crı.d<lı'SL!ıde B. mza Göz-
lük~·u·;-r münıenntınn. 120 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YA~AT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartımanma 

nakletmiştir. 

Kayıp - !stanbul erkek lisesi llOll 

s1nırından al<lığım Uısd knammıl knytıet• 

Um. Yenisini al:ıcağımdan cslds1nln hUk· 
mu yoktur. 

118 

lJ L u s - 24 üncU )11. - Nu. 7645 
İmtiyaz sahibi 

Hasan Reşit TANKUT 
Neşriyat ve Mill'SSCSe MUrlürfi 

NAŞl'f ULUG 
ULUS Basımevl ANKARA 

UlKKAT: Gazetemlze gönderilen tıe 
nevi yazılar neşredilsin edilmesin ge
ri verilmez ve kaybo111$undan dolayı 

hlcbir mesu11y~bu1 edilmez. 

U L U S 

inhisarlar Umum Md. 

Tonga ipi alınacak 
İnhisarlar Umum Mudürlügünden 

1 - Şartnamesi ınudbioce 18.000 ki
lo baş ve 10.000 kilo tonga ipi pazarlık· 
la alıoacaşıır. 

2 - Puarlık 24. 11. 942 salı giinü 
saat 10.30 da İstanbul'da Kahataş'ıa 1.e
v.ıLım şube~ndeki meri.cz satın alma ko
nıi.,>onunda yapılacaktır. 

·3 - Şartnameler 210 kuruş mukahi
lin<le ,özü ~eçen şuheden ve Ankara, lı
mir Başmüdürlüklerinden alınahilir. 

4 - İ'tekJilcrin paıarlık için tarin 
olunan ,ı:ün ve saaı~ t~·klif cdcçckleri 
fiyat werinden % 15 teminat par;hİ)lc 
hirliktc me1kür komi~>'Ona müracaatları 
il.in olunur. (1282) 65 

Bel ipi alınacak 
inhisarlar Umum MUdUrLül'ıUndcn 

ı - Şartnamesi mucibince 2-"S 000 ki
lo, fabrika veya el işi bt•l ipi paw.ı·lık

la ıı:ıtın nlınaraktır. 

2 - Pazarlık Z7 11. 942 tarflılnc 

mstlıyan cı.wna ıı:UnU saat 10.30 da Kn
batas'ta levazım şube!olrıdekl alım ko. 
misyonunda yapılacaktır. \ 

3 - Şart.nameler 221 ku~ muknbl
llnde 80zü ll'l'ten ırubedMı ve Arııknra 

lmılr bnş.mUdUrl1lklerlrıdt'n alınabilir. 

4 - t9teklllerln pazarlık l<,·llı 1'ı>1!1 

e<lllcn ıı:ün ve saatte y1!7,<\e 15 ırU V<'n me 
parnlnrlyle bırllkte adl ~en komls 
yona ırelrnelerl Hlln olunur. 

(1285) 70 

Beden Terbiyesi Umum Md. 

Memur alınacak 
B!!dt>n Terbiyesi Umum MildUrlü

ğünden: 
Umum mlldürlük talim ve terbiye 

\"e tt>slsler da.irl'sinde münhni buİu
nıın 30 lira a'<li maı~lı dosya ml'· 
murluf:una <3656 sayılı knnun h{i
kilmlPrl dahilinde) ~ağıda yazılı 
şartlan haiz bir memur alınacaktır 

al MPmurin kanununun 4 (ineli 
marl<IP.Slnde ya:ı:ı!ı va.'<ıflan hnlz bu
lunması, 

bl Aıkerllğlnl yapmış olmnsı .• 
el En az orta tahsil! bulunması, 
dl Daktilo ile YB7.I yazmasını ve-

ya doı;ya işlerini bllmPk, 
el Halen devlet hizmetinde calı

şanlar tercih olunur. 
(9941) 5942 

Jandarma 

Kundura imaliyesi 
Ankara Jandarma Satın Almn Ko

m lsyoıı undan: 
Cinsi: Kundura !maliyesi, mlktan: 
10.000 cift. bE>her çlfl ımaliyl'si :.!90 
kurus, Mu. Bedeli 29500 Ura, İlk te
minatı 2212 llr:ı 50 kuruş. 

Beher çifti için 1250 gram kösele 
ıle 650 gram vaketası aynen tartıla
rak ve yahut kesilmlg olar:ık veril· 
mPk ve diğer malzemesi mllteııhhfdi· 
ne ait olmnk üzeore on bin çltt er 
kundura.<ıı lmaliy~lnln kapalı 1.arf 
usullyle eksiltmesi 1·12-942 s:ı.Iı gil
nll snnt on bE>$te Jandarma Genel 
Komutanlı~ı bina.'<ında yapılnctııktır. 
Beher çt!ti lcin tahmin ed len !ma
liye ile sair tafsllau yukarda yazılı
dır. Şartnamesi hl"r gün komls;ron-

, dan 148 kuruşluk bedel mukabll ndc 
alınabillr. Kanuni şartlan haiz istek· 
l Jeri.ıı trklif mektuplariyle teminat 
nın.kbuzlannı eks"ltme gfinü belll 
snntten bir saat önce komisyona ver-
meleri. <9755> 5940 

Erimiş sadeyağ alınacak 
Ankara Ja.ndaana Sa. Al Ko. dan: 
cın.,i: erimiş sadeyağı, miktarı 922(1 

kilo, Mub. Bed. 41490 lira, Muv. TMI. 
il 11 lira 75 kuruş. 

Ankara muhafız jandarma tabunı ih· 
ıiracı için yukarıda tahiliiu >-azılı eri· 
miş <ıadeyağının kapalı zarf usuliyle ek
~ilıme~ 24. 1 ı. 942 salı günü saat 15 ce 
,.;enci komutanlık binasında yapılacaktır. 
Şarmame~i be.r gün komi~yoııdan 208 ku
ruşluk hedef mukabilinde aluıabilir. Ka
nuni ıartlan haiz icteklilerin teklif mek
tuplariyle teminat makbuzlarını ek.~lıme 
ıtünü belli namın bic saat önce komis
yona vermeleri. 

(9~45) ~6~7 

Kazalar 

Satılık taylar 
Karacabey IIa.ras.ı MUdürlül!;Unden: 
ı - Ham :r-et.btlrmesl ve yarış lcLn 

yUk8ek vasıflı 941 do(ıumlu on bfJr bns 
lng\ll:ı 940 doQuınLu dört bat Mrlam 

artıp ve 940 dof:Uanlu btr bıııı ynnmknn 
lnırlllz tayı 29 sonteşrln 942 tanllılıne 

rııstlıynn PB7Ar ırumı t111.at orı ücten ııoo
m Ankara .YDnl yerinde pamrlıkla ııatı
laroklardır. . 

2 - Her tay ıcm yüz emı ııra teminat 
a il nacaktır. 

3 - sat" eartnameaml aömıek lst4-
.)'(!l'llerln Ankara'da Atlı9p0r kulübüne 
ve Hara müdürl<Uğ{lne mümcaaUnn. 
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NAFIA VEKALETi 

Kum getirtilecek 
Na!ıa Vekiletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: An -

kara Gençlik Parkına Filyos'tan ge
llrilecek l15 m3 kum işidir. 

Keşif bedeli : (2415.00) liradır. 
2 - Eksiltme 2-12-1942 çarşam

ba gUnü saat 15 te Nafıa VeklUetl 
Ynpı ve İmar İşleri Reisliğinde a • 
çık eksiltme sureUyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bu.. 
na mUt!'ferri evrak Yaps ve İmar 
İşleri Reisli~inde görUlebillr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçtn 
isteklilerin usıılU dairesinde (181.13) 
yüz seksen bir lira on Uç kunışluk 
muvakkat teminat vermeleri lAzım. 
chr. (9901) 5998 

Yeni Sinemada 
Bll&iln Bu Gtıce 

kt•sln bekledl(ı1 b(lyUac trıınll'l?. rıı

m ı lkt saat clumıada.n kfttıknhıı 

DALDAN DALA 
Başrolde: 

FERNA~DEL 

SCansla.r: 14.30 - 16.30 • 18.30· 
ı1. 

12ı5. te ucuz Halk matlrıeat 
KIRIK YUVA 

.fRic:b&rd Greee) 

TEL: 35tO 

18/1171 n 
/ 

Edebi içti.mal, roğraff laıduı, çocuk, ıiııcıma, spor, mizah, elb»ıl t-- saha<la Alnıanya'nın )'Ük$ck 
neşriyaundan i-Mj fade cunck istİ)'ttl : 

Sayın halkımıza mühim ilan 
1 

1 SIGNAL Almanca, İtalyanca, 
Fransrnı::a, Rumca 

N USHALARI N 1 -
Bütün bu gazete ve mecmuaları nmnıvaman takip "'1e bilmdc i~;n ABONE ulmanııı tavsi)e ederiz. 

abone olmak ve her türlü malümaı almak için a~ağı<laki a<lre.e muracaaı e<lilmclidir. 

Türkiye Umumi Mümessili JOHANN BAYER -J il••••••••••• E~ki Gümrük sokak Nn .. ~il. Galata· i,tanhul Posta K. 1580 ••••••••••_.., 

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

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~---____,,.. 

Sivas ~imento fabrikası i~in j 
ustabaşı ve mta ah nacak 
ı::.ıımrrbnnk umum MüdürLilf:Un<len: 
lstt~kl terin elektrik snntnılları, ı•lck

lrik kı\7.n.n \•c Uirbln l$1erlnde ust:ı.'ba~ı 

ve>ıı usta olar.ık cnıışmı~ olmnlan yn
hut ı;nnat mektebi mezunu bulunm.-.ııırı 
şıırttır. 

Ru vn..oıırlnn haiz okuıtar nUf~ hU
vtycıt rll7.<lnnları, ruikerl k vt-siknlıırı, 

hl.-:m!'t vcslkııları, mektep şahnd<'lnıımc
lerJnı.n n.~ııııın ve~n tas<IO<li sun·tıcr.f;-le 
3(J. 11. fll2 Uırltılne kad'lır bl7.zat veya 
ynzı \1c An'knrn'ılıı Slimcrb:ınk umumi 
tşletznl' mOdürlUğune mOra<>aat edebil r - 1 
lcr. ~:ıo 1 

Ankara Belediyesi 

Kulübe yaptırılacak 
Ankara Bc!c<liy~inı!cn ; 1 

1 - SekiLinci kilonıcı.rcdıcki bclc<lİ)'t: 
ı;.uhancsıne pazarlıkla bir bekçi ku!U · 
l~İ )apıırılat·aktır. ' 

2 - Muhammen bedeli (597) lira 1 
(75) kuruştur. 

3 - Teminatı (44) lira (83) kuruş
tur. 

4 - Sartname ve keşif cetvelini gör
mek İ li}'cnlerin hı:r gün cııcünıcn ka.le · 
mine ve i'wklilerin de 21. ı ı. 9 fı salı 
.ı:ünıi saat 10.30 da belC(.Iİ)e <lairı:~iode 
muteşt•kkil encümene nıüracaadarı. 

( ~)<) ~) 60-Ü 

Milli Korunma M. U. 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara Milli Korunma M. U. li-

ğineıı ı 
348 sayılı koordinasyon kararına 

ınuhnlif olaı-ak kömür tevzi nıües
seainılerı aldıkları komüru taksım 1 

etmek suretiyle M:üıt Korıınmn K. ı 
na muhalefetten suçlu Arıkara\la 1 
D. D. Yollarında ateşçi ve Ankara' 
ela Cebeci loprıı.kJık mevkıirııle 253 
No: ciu oturan Alaşehirin Soğuksu ı 
mnhallesırıılen Slileyman ostlu 330 
doğumlu Mehmt't Koca hakkımla I 
Ankara Mllli Korunma Mahkeme
sinde yapılan duruşmada suçu sabit 
olrluğundan Millt Korunma K. nun 
14 ııcil maclrlesi deliletiyle 55-1 ve 
63 neli maıldel<'r! mucibince 3 ay 
mfültletle hapsine ve 250 lira ağır 
para cezası) le mahkUmiyetiııl' ve ' 
suçluya yediemin sıfatıyle bırakılan 
kömürlerin müsaderesine ve hüküm 
hiilllsasının masrafı mahkuma ait 
olmak Uzere lliinına dair verilen 
23 / 9 / 942 t:ırihli kararın kalilı•ştiğ'l 
ıınn olunur. (10001) 6046 

Mahkumiyet ilanı 
Ankııra Milli Korurvna M. U. li~in

dcn : 
Karne;.iz ekmek satmak suretiyle 

Milli Korunma kanununa rnuhaldctıen 
~uçlu Ankara'da Altuodağ mahalıni 804 
ınyılı l'Vde mukim ve Rüstemaj;a ı;okak 
707 No. lu dükkanda ekmek balü aslen 
Mucur'un Küçük Burnalı köyünden Sıd
dık oğlu 320 doğumlu Ali Sapmaz hak
kında Ankara Milli Korunma mahkl'flle
~inde rapılan duru?fJla sonunda suçu •a -
bit olduiwıdan Milli Korunma kanunu
nun 21 inci madd~i delaletiyle 55-2 ve 
63 üncü maddelerine tevfikan so lira ağır 
ııara CC7a~irle mahkümiyetioe ve hüküm 
hullsasıll4D ma~fı mahkuma ait olmak 
lizere ilanına dair verilen 5-11-942 tarihli 
kararın karileşıi,ci il.in olunur. 

Aranıyor 
S11ğd ı foto.l· 

nıfı lın ı of:lum 1)-

10 ya ındıı gnıt 

Slmedt iki ıısdanbc
rı kayıptır. Nerede 
bulunduğUnu bll 
ve eı>rea bls:uuJI' t 
namına haber v • 
dlat takdlrde mesn
nun ed11ecektir. 

Hıdırlık A1t.ındağ 

bil.bası Murat ŞılıınŞek. 

Park Sinemasında 
Bu gece 21 den ~tPbaren 

2 saat ıkı.mıadaıı kahıJmha 

3 ahbap çavuşlar 

Polis hafiyesi 
14.30 - 16.30 - 1R30 seanslıınnda 

tkl mim blırden 
1. SOKAK KURTLAR[ 
2. İNTİKAM KoŞUSU 

Numan.h )'ll!!l'Jerin evveklm 
lllılın1mea noa <*Dm'. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARİHİ: 1888 

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

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
t.ıraaı Hankruıında ı kumı:ıaraıı ve lhtıanııı taııarruı nesaplannda ef'I 

111 :'>() lirası nuıunanıara senl'de dort deto cekılecex kura ı.ıe aşa(ııdaJd 

plAna aore lkramıye daaıtılaeaktır 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 ı\det 500 Liralık 2000 Lira 

4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 

100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 

120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 

160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 
Kural.ar ııened 4 deta, 11 mart, u n an, 11 eylül ve 11 blrlnct· 

KAnun t.ı.r1hı.nde ecektir 

DiKKAT: Hesapumndald P 1'1.r bir ıene ıc nde 50 ll.rndan &-8aJ 
dUşmıyıınlere ikramiye cıktıA-ı tak Nle yüzde ıo ıaz uı.vıe verilecektir 

Çeşitli yiyecek ahnacak 
l l'.ll'IJit Den~ Sa t.m 

Cinsi 
Patal('S 
Pırru 

Alma K'lfoL<;;>"Onundan Tahnıln ! yatı Tutı.ırı 
Lira 

Tem n11ts 
Lira kw-u' Kllosu kuruş 

35.000 411 140()(1) 
600(}) 

l800) 
4500) 
9000) 

2400> 

40.000 15 
Lııh a 
!sp n k 

12.0ı)O 15 
30.000 15 

K. !"O~an 
Salça 

40.000 22.5 
2.000 120 

37i00 2827 50 

1 - Yukıırıda M.ns ve mliktan yazılı altı kalem ııeb7.rn n kap lı :z r1 \!ŞU il 
ckSltt.mesl 30. ııontcıırln 1942 PM'.arlesl aürtü saat 16 da 1:arut tc Teraane Kapıı;ıJI' 
dııkl kom'8yon blnruıında yaııııacaktır. 

2 - Bu ı.c alt &artzı.ıme 190 kunıs muktıblltnde kom ondnn nlına.hl 1r. 
3 - Ellaolllrn!"YC lottinık (.'(h.'<'ek t:ıl ııleıin bu gibi 161crk lı.:11~ oldu!, rınn cıol 

1942 !!l('"OC!llıne nlt Ucıı.n'"l. vcsl1kalarını \'C kanunun ta rntı vt chl c tanzim cdc<"el' 
lt'rl t<-kllf m<-ktuplnrını, yukarıda yazılı tcınln t m ık\ıuzı YI< b rl~ be 
ııUn ve Malt.en t.nm bir saat ev\e ine kadar k1.>niliı.)QO k ınl ına vermeleri 

(12&1) 68 

Kavakhderede kirahk ev 
Kavaklıdere'de Fransız sefareti ya -

nında tıllhceU 8 odalı ıı:nraJ ve tererrü
a tı bulunan ma.t.aldl bir ev esyall ve
.Ya eeyruıız ktrahktir. 1!580 No. lu teli.'. 
tema müracaat. 2922-337 

Sus Sinemasında 
Bu gün bu ırecc CHARLES BO

YEH. ve JEAN ARTllUR'Un ynırat

tıklan mueuam a8k ve Ced6'<Ar

lık t1ılm1. 

SAADET GECESi 
(TUrkce sozlü) 

seamlıu": 14 • 16 • 18 - 20.30 

'l'ZL: 31119 

Sahlık mobilya 
Az kullanılm bir ) atak odası ıJI 

b r salon tnkımı satılıkt.Jr. Yenııetıl' 
Akay Sokak Fethil>ey koskfi kat?' 

No: 21/ B 111 

Sümer Sinemas1Ada 
Duı.rtın 12.15 ten ltibaren 

lk.I rmm b rden 

1 - Bine karıı bir adam 
11- londra batakhaneleri 

Seanslar: 
12.15 - 14.30 - 16.30 - 18.SO - 21 

TEL: 8590 


