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İstanbul, Telefonı 20677. 

Ticaret Vekilliğine bağlı 

Harp Ekonomisi adiyle 
bir daire kuruluyor 

Bu daire, yiyecek, giyecek, yakacak 

ve teçhizat gibi muhtelif işlerle uğraşacak 
---------------, Ankara, 18 a .a. - Ticaret Vcıktı.lc-

1 
tl harp ekonomisi bllrosu, Vekillet 
makamına bir rapor vermiştir. Bu 
raporda nıuhteltf memleketlerin harp 
ekonomisi bakımından ittihaz etm 

cek, iJmsadi mesclelcrimizi l<oordine 
eunek mC'\-zuu etrafında çalışacaktır. 

Kazanan 
ve kaybeden 

Falih Rıfkı A T /'- Y 

Anıerikan ve japon donan
lneları, ikinci defa, Santa-Cru-
2.• açıklarında çarpıthlar. Va
~Kton'dan gelen haberlere 
Rore, 1 - Amerika bu muha
l"ebe ile ikinci dünya harbinin 
etl büyük deniz za ferini ka
Zaı>nıııt .. ; 2 - llk dünya har
bi.ıdek.i Jutland muharebes.in
den aonra, en büyük deniz sa
"•tı budur; 3 - Japonların 
hüYÜklü küçük lü 5 harp ve 18 
::ııt gemisi batınlımttır,. ~ 
bo~etı faz)" japon ukenmn 

Rtalrnuı olduğu tahmin olun
..._tadır; 4 - Amerika'nm bu 
~ede ka ti üstünlüğü temin 
;ctı1llliıtir; 5 - Zafer eu.alıdsr, 
~t kati değildir: Cenup Pa
-111: te bir üçüncü çarp'flll• 
~ !'aıb'lir. Japon gazetele
• tore iae, t - Muh&Tebe 
~ d • . bü'.....:~1, ._.. onanma. IÇlll , .... 

2 lbuvaffaıluyet olmu9tur; 
~ - Aınerik.ablar bi..._. u
~·~eri bakımmd- •in' 
~-- ufNmıtı.rdD'. 
.. Bir.....__. hem bir taraf = a.f•, hem de öteki taraf 
~ ....,.,f-'ayet. o&amaz. Şim.. 
~ lt.dv amerika.Jılar kendi 
-npl-. h-»wck serçi he-

f~ Daal'-a.t veımemitlerdir, 
.... belİceyi d . doina 
'bitcl~wc1ir. oa:::t edil• 
~ bir nok:ta daıM var: Bir
-tiar - l>evletfer Bahriye Na-
2lrlri._ unerikan efkinnı 
hlcla~ ihtimal yoktur; 
R. •tta, t-.ı hunun aıluine, gerek 
.;~it, gerek Ukeri makam-

olduklan tedbirlerden ve bunlann 
tatbikınden alman neticelCTden bnh
sed lmekte, mcmlclcet!mizln lktısndl 
ve sosyal bünyesine uygu n ve ltU -
hazında fayda gör ülen tedbirler lza.h 
olwımaktadır. 

Resmi olmı)·nn bazı ka.ıınnklardıın 
lşııe edildiği glhl, harp ekonomisi bQ
rosu, mQlga iaşe müsteşarlığı tara
rından göriılmekte olan vazifeleri ifa 
edecek değildir. B u büro yakında, 
harp ekonomisi dairesi namı altında 
ve Vekllletln kendi bünyeslııden Bıb
naca.k kadrolar ve bazı lltıvclerle da
ha genil bJr ~kllM haline getirile-

Hnrrı ekonomisi hQrosunun bu 
ma:ksnUa yaptı~ ve )~ll<'ağı çalış -
malann hedcfı f.'Zcümlc; milli mQda
fnnnın vc halkın gıda, giyim, yakım. 
tCQh 7.at g bi ceşıtll ve zaruri ihtıyac
lannın temin edilmC'Sf, milli ve harp 
sanayllrnlzln hnm, yan mamul mad
clt'lere olan fütl) nçlarma sUratıe ce
vap vc>rebilmcs . ha~ at pahalılığını 
önlemek, spcldilı'l~yonla ve karaborsa 
ile mQcadcle etrnrk, m.1111 se-rvet kay
nnklnnmızdan rasyonel esaslar dahi
linde faydalanmak, dünya harbinin 
lcıııplanna göre milli e.konomlmlzl n i
zam ve d ipi n altına almak ı:rlbl 
hususlar hakkında alınması lcabed('tll 
yeni tedbirleri araşttrmıı.k ve ıröster
mckUr. 

Yeni fiyatlarla şeker 
satlşı devam ediyor 

Fiyat artın/ışının 2 mühim sebebi 

t - istihliki kısma, 2 - Paranın kıymetini koruma 
Şeker tiyatlarırun yUJ<seoltılmeslne 

aık Vekiller Heyeti karan meriyete 
girmesi 117.erlne her yerde aerbst F.
ker saUşm& ba§l&ınmlf bulunmakta -
dır. 

Tesblt ediien yeni tb'at roe &eker 
lıçin 480, klip eeker ~ 500 kuruştur. 
Bunda ambaJAj bedeli dahil değildıir. 
Fiyat da fabrikada teısllm fiyatıdır. 
Perakende satJş fiyaıtlan ise mahalll 
beledıyeleroe tay:ln olunacakur. 

H llkllmed. .._ ftyMJatına birderı 
bu ·~ ~tmde -lı::et.mil o
lan eebel> ııcatııa nedir? Bu su cıümle-
de h ulAsa edlleblllır: • 

"Mevcudu tamamen hOkümet:ın e
linde bulunmasına raimen &eker lısl
nl.n seri adımlarla bir buhrana dotru 
gitl'T\("kte bulunmll$ olrrıMıdır." 

FtlhaıkU<a Batvekll ŞUkrU Sa1'81Cot
Iu M illet Meclisinde söylediği ve bQ
tfilı memleket dftvalannı açıkca or
taya koymue oldu,tu eoo nutkunda 
bu buhrana temas ederek şeker t eda
rikinde ııon umanlarda görQlen sı -
kıntınm sepeıı>ıerinl ~le anlatmıştır: 

"T il rklye'de il'Jtllıltık edilen şeker 
miktarı son yıllarda yüz mllyon kilo
yu ~eçmlştir. 

şeker sat.ışını eskisi gibi serbeet bıra
kaeak olurs..---ıc b rkac hafta aonra 
hastalar lçln bile şeker bulmak mQm
kUn olmıyncnktır. 

DAvayı böylece ortaya koyan Baş
vekil, muhakka:k bir şeker buhranım 
bir derece)e kadar önlemek için hU
kümeıçe alınması dUşUnUlen tedb r
lmn de şunlar olduğunu t>lldirml3 -
tir: 

1 - Buhrandaın mustarip ve vari
data mahdut bir mibron alb 7ü& bln 
vatandııea eski fiyatla ll6'da 600 ..-n 
Qzerinden eeker dağıtmak, 

2 - önilmQ7.dek1 yıl pancar <:dıftçl
sinl de daha fazla calıısmıya aevket.
meık üzere, bu sene getirecekleri her 
yüz kllo pancar için birer kilo &eker 
vermek. 

3 - Geriye b lao 30 milyon kilo te" 
bri de mcmlcbıtin umumi ihtiyaçları 
.İçİfı Rıbesc bırakmak. 

Bu şon kmm şerhe9( tek er, hiç btr 
tahdide tihi olmadan ve )'Ukardıa söyle· 
diğimiz gibi 480 ve 500 kuruş fİyada her 
vatandaşa ~rhest(t! ntılahilecektir. 

Bu )Üc5t'ic fi>ıatuı b.,Jıca iki gayesi 
vardır: 

Birle§ik Devletler R eisi M r. R u z v e 1 t harta önünde 
Pasilik hadiselerini izah ediyor. 

R U ZV EL T 1 Ruzvelt dedi· ki: 

radyo ile mühim bir 

demeçte 

Şehrimizde çay, kahve 
fiyatları arthrılmadı 

Bunları ıekerli İçmek istiyenler 

ıekerlerini beraberlerinde getirecekler 
j Şeker t )'llıtlarlnm ICker l6tlhJAJclnJ 1 ~ Btirerck ael«ır un s n a 
kısma rnaJaıod1)1e )'\ikBelUlmcsl Uzertııe ~-nca b t.M!fe znmnu l8t crıııe de 

kahvehamı 'e Qı1)1\a.nclerde t.atbDc ertll- , kllhvcnın ve Oll.YIJl bu ae-
m~ tc olan t.al'ifcnln ne oJmaıg JAzım- kenrlz olıamk mu 
gcltte~lnl tetkB< rden Delcd'lı)e EncU - mle bubımduğu n 
mmll dUnkil top rwı.ıa nda IJU hwııu111ta 1 dar kulltı.nmakta o rı ~ de.. 

omck olmata d~lrer bir karar vennlt- ı ~ haa1 o cnk rıır1on d9 
ttr 13u kanım güre mevcuıt tartfcler hlr Ul16llT olldutu ~e ta fe
laıh\e ve CftYI ııdcenılz 1111.Ulmak lftrt4y- nin zamma &"ltd'tlm«neırl tabtt ıı:örtll • 
le aynen muhafaza edl:lcce1'\-Uı'. Şekerli müşUlr. 

kıR:hH' ve cay kıml!if l8UyenJer eekerle
rlnl bu umum1 )'tt'lere Y&nlanndlı. ~ -
türecddentlır. 

Çayhane ve kahvehane llllh"ı>l~. cıı~r. Btr!ncl w ~ 1J1n t klıtıvmııne 
~ .nrı ıamanlardıa odtın ve ~leme CIU' vw kn!ıve Mc il 
kllmUT!l. oal1elınh'k1an ldmeeler ve wır- ırlbl onar ilcunııtA. ü<:'l)rıc(I eın r :rm~ l ır1 bekımlıırmdım ıu1m:t o\d'..ıtınu ile- de »e 7,:SO kıurueA ElblaaıltU,.. 

bulundu 

Fra sayı 
bizzat 

Fransızlar Suykast davasına .d~n 
kuracaktır sa ah devam edıldı Birleıik DeYletler Reisi 

Pasifik zaferini 
izah etti 

Vaşington, 18 a .e. - R eis Ruz -
v elt, ıalı akşamı radyoda yaptığı gö

< Sonu 3 tıncü sayfada ) 

Bulgar Başvekili Prol. Filof 

Bulgar Başvekif i 

Prof. Filof 
Bula• mukadderatının 

Mihver' e balh olduğunu 
bir kere daha tetrarladı 

Reis, Afrika'dald 
a.-.laımalann ge~ici 

olduğunu söyledi 
• \'um ırtnn, , " a.ıı Rfflıı Rtı?.,•ett 

tıuırUn gn1.t'!"'C'.'iler tnolıııntısrrıdlı Gene

(SOnu 4. Qnctı sayfada> 

r ~n dttkikada Yerilen 

bir habere göre 

Müttefikler 

Tunus'a 
girdiler 

- Fransızlar da -

İngiliz 1 ind ordusuyla 
birleşmeğe ~ahııyorlar 

L onclr a, 18 a a . - Resmen bllcll • 
rilcliglne gore, Birinci İngiliz Ortl~ 
su ile Amerikan ve İngiliz koli n ve 
Fransız kuvvetlrrl bir çok noktalar. 
elan Tunus topraklarına girmişltt -

AJınılfw•'nuı Aııbn Bü)w Elcisi [ne dW Kalün Alw Cem MatılcmleSince 
........, Papm'e brta ~ ~ dl- vtırilm bıv ~ mmınunlardıuı Pa .... 
na :üt rnuha&c:erneye dün ~ A*-a lol'Ja K.miJormı eekrv itil"Dlan m:eri. 
Ağ r 0:-za Mahkcmesıiode dnoam edil • M ~ Cumhurİy« Müddeiumwni
tmŞW. Rı)'K,~ mabmınd. Sabri Yoldııt, li~ Çdırı Ağır U7.a Mahkemesine 
halık melkılerinde de! Rqaı Bılyıwnoj· gc•ıdtti6diii 1ınl-..kJığmdıın Hlılcımler he 
lu • e Emb Büke bul~ı. )'etİom (tla'eiİ dü,ünülmüt ft ttddihakua 

iddia rn:ıkamınt da Ankara Cumba • bıw.... ftddi Mldandalci laww1o Çao
rİ}~ • 1üdd nımumi i Cemil Altay ft kın Ağır C.eza Mahk~ teddk edLo 
Ba.fMUavini Kemal Bora i.tgal eunebey· Jerek ..,_ i.dmirıi ~ ÖW9 
di. Ct'l..,.mn "('tlmanoı mütaıkıp, mıız • 
nunlarcbn c;,:iJ~ s.ıoı. Karnilof w dan.- 25.11.'42 ~ aiınii -
Pavkıl'un reddmAlcim iııcelderinift reddj. 

Laval 
Petene'e 

halef oldu 
Mareşal halefine 

tam salôhiyet verdi 
~. 11 L&. - M......ı P..ıın M. 

ıa....ı·. badiae ...., 1&)'İD ........ 

* 
Vidıy, UI L&. - Ofi AJ- bı"Jdiri. 

)'Ol': M arepl Pelaitı w M. I....ı buaıiin 
hiilcümrt rei.me ._ allhi,ıeder 9el'en 

bic emm.ne İlmaı.nıtlardır. 
Kabinede deği§iklik 

Bir londra radyo 

hm'i• aöıe 

8 inci ordu 
Bingaziyi 

geçti 
-FAKAT

Mftmrin muknemeti 
muhtemel görülüyor • ~ hMkını çabuk ~ 

~ diifünnemek, hal'lbin ko
. -rtattıiı biaaini yennemek 
("" Pek ihtiyatlı bir lisan kul
ıf""-iı adet edinmiılenlir. 
1~1bu.ki Japonya kendi mem
h efki.rmı oyalamak, onun 

•Ya.l kanadlarmı kll"lll.amak 
~adr. Çünkü bu haJıka 
-.na bWkaç ay önce Avu.tral
~•'QJaı "Ye Hindiatan'm günıl-1 

t çlnde bulunduğumuz yılda fsc., 
köy!UmüzQn eline bolca para geçme
si yQzUnden lstihllkln bu mlktan a
ŞM'ağı muhakkaktır. Buna mukabil, 
bu yıl şeker mahsulilmUzUn elli mil
yon kiloyu bulaıbllmesl bile şüpheli 
gôrlllmekte ve harı.eten şeker te<larl
kl !mklnlan da glln geçtikçe zayıf
lamaktadır. Su halde, I™?mlekette 

Birinci5i, lüzumwz ve kerl için şd<er 
isıihlakinin l'C yahut ilerde daha faz la 
edeceği ümidi)le ~er istifçiliğinin önü· 
ne geçme* ve bu !OUretle ge-lec-ek mah,uı 
zamMıına kadar şd<crin ortadan ~ 
kal4'masına mani olmak. 

' • . . dir. Mhttr11k onclllerl mihver kıta • 
Sofya, IR a.ı. - Bulgar aı.uısı bıldi· Jıe.riyle temasa gel mişlerdir, 

Vlchy, 18 a.L - Bah~e nazın 
Auphan Jle rnUnaka!At nazın Gibrat 
istifa etmitJerdir. Bahriye :nazırlığı -
na Abriaıl ve m<lnakaılAt narzı-rlıtın,a 
da endüstri narzırlıtıru da Jdare et
me.le üzere Blchelonne tayin eıdilm!f
tlr. Maıliye ntllDn Cat:hala mllll eko
nomi nazırlıb111 da berine almakta
dır. 

L ondra.. IA a a . - İngiliz radyoıru, 
Sekizinci Ordu anll kuvvetlerinin 
Bingazi'yl geçtiklerini bild riyor. 
Radyo'ya gör~ Roınmel Sekizinci 
Ordunun ilerleyişine Elagella'd" mu.. 
kavemet te.t~bbüsünde bulunacaktır. 

<Sonu .. UrıcO 88,Ytada) 
ikinci i, 30 mi l)'on kilo şekerden alı · 

(Sonu 4. Uncu ııayfadıa) 

riYQr: Başvet<il M. Filof kıralın nuciUD.t Vaşington, 18 a.a. - $imal Afrl
verile«k cevap haldundı M~r Mcc· ka Milttefikler umumi karargAhın -
li6inde c~eyan eden müzakerelcıuı 90llll 1 dan gazett'le.re gelen haberlere ıtöre 

<SOrıu 4. tınctl ~da> motörtu amerikan birlikleriyle tak -
(Sonu ~ Uncu ML.VladaJ 

Mihver kaybı 15.000! 
Kahlre, 18 a a. - DU,manın top • 

yek&ı kaybını 75.000 olarak tahmia 
eden Gaıttal Alexander dcmı tır ki: 

(Sonu .. (incQ &ayfada) 



Ekonomik meseleler : 

Birleşik Devletler' de harp 
ekonomisinin tanzimi 

1 914 dıUnya hart*)(loen ııonra. 

umwnl b8.n6a v.: )'Ul.I bil' 
na.rblııı 11.M.ık olamı.yacatı 

baklwıd&kl wnumJ lalnnle raA'.roen 
ırenı. b1r harp eloonorn ı leşi( u . 
nuı lemellerinl at.aıı llk memleket, 
Blr~ Devıeuer olmucrlur <">. lk· 
bladl bir ba%ırl!At yapılıınadan harbe 

sinnlt olrnaıun bUtün mahzur nnı 

l'OmlUe buluruın AmeMka, sa~ ıııı cs
JMa&nd&lcl tecrübelerine dayaııa.ra.k 

19'JO de ntıFettJl:I "Yurt Müdatıı..-uıı" 
kanunu üe ekonomiyi muhtemel bit' 
barbtn lıh tb'açla.nna ııöre .tuızırlıkb 

bu~cak teekllAU lıturmıya 00.· 
-.ın~u. Hert<eem ebedi ııulhtan lıah· 

ııet.Utı MI' zamanda Dev !et tara.tın· 
d&n böyle bU' tetebbll1ıe ııııwıımıe ol· 
masanı, ferttekt dar aörU ülülde Dev· 
Jıettn uzak ve tN'llLl aöMıtt\11\lt\lnlln 

bir mlılıUt ol&ra.k ztkredeb"'"2. 
Büt.Un blr wlh devrml içinde Jcu• 

ru1mU&na cahtünue olıan harp cko
nomiılt teeldlAtJ. da.Yıınd tı mert<ezt 
ftlclr baklmından memlE'keUın umumi 

elronomlk zıtınlyet.tndıen Uhıım aJmJ•· 
ta. Liberal ve tentlYet.çl mzaırun en 
Meli '* miim-ut olan B rtes!Jc ~v
leüter, harp ekonomal tetldlAtını da 

Mbenl - fertel zlhnb'etc ıı:öre kur • 
mu.tu. DevleUn teskıl :ı. tta:Jcl mUda.. 
Jaale roaıı. uırart l\adlerdc tutulımut
tu. umıumt d«Jnomlk tvı,yatta oldıu

tu dit. memleket müdafaamu Ulı':l
leodlıren bu • de ferdtn fll}ısl ifa)'TCt 

w ıe.eeıtıu.ıone. ıınlayıt ve dirayeti· 

ne tıtnımınu.ıı. '1• adamlan lcU -
•Uıan daha liıl'I ııınlftr.. ııtıııllncelll üe
ft .oınıımo. ve Devlete ancak teli· 
ldllta nezaret etmek nakıu tanın -
JIU9b. Fakat lldncl dU"IYll narbl. Blr
ı.etk DevleUer1 )CPYertl tartlar Vt" 

.........uer1e Jau·ı Ja.sUrdı Hüküml!'t, 
bui>e strdltı 7aman 21 .enede kuruı
IDUI oleın m>erıll ruhlu httrP ekono
mimi tetldlAt.ının hem 11·1yerneıı blr 
baıde bu]ıundUll'\Jt!U ve hem de yent 
mnretıen karlılı1'ftcak kudrette ol· 
n.-ılltım s6rdCl lı adamı. br harbe 
tlrtıMııal ..enrıed tırıden lkUsadl ıereor

lıelilll bazır:ttc ... r•m ııa!'ıote etm~t. 
lonra 7'1!'11 t.arp, Pltonnmln'n O<-vlnt 
tıu'af'mdılll topyt>lcOn btı- tanzim nl 
emıedb<ııl'ltu. Ormıllır ırfbl ekonomi • 
lllln de Mr elden 8CV'k ve ldart'91 ili.· 

mncll. 
Bu yazım17ıtlı bu """"' 1lll"l'lltt'l ler 

lıM ... mdıl Rll1ftllc Deovletıerln bu -
.an sQctOmHl bl!' h41'1' eknnom~ nt
mmına l'Wl•l ~f'!kt~ oımıl'!UlN o
~lftnmım ıc.l<.'8 naıkletme)'t 

IQdah buldU'k. 

H ..,, baZK1ıtı ve ~ ırlrie. 
Blrleelk Ol'~ 1-ellerl, m llt 18-
dh..ıtn en bU~ k alıC1111 ... 

..... ~- HökUmet. ordU tb..,....... loo~ ve IÖl"lltle kar-
alMMlt "*' aı mQhtm maddelere eot 
... iiııeıltta ve tıuı.ıann '9t.Dıllal1nl 
....... .... fbe.tıllnlll tftblt edecek 

lllm ve hayal: 

r-:---vazan : "\ 
f lsmail Hüsrev T ö K i N 1 
.. 1111 11 111 1111111111111 11 '' 11 11 ....... . ...... .. 

tcdblrlere mUnıcaat zanıretlnJ duy
maJct.ad&r. Devlet 1941 denbert lllk· 
ıet merkezml ''SU"ateJlk maddeler .. 
ismi veMlcn metaller, cel6k, kautu.k 
v ... sribl maddelerilı ltJUh.leJi U.kll 
etmek Uzere Mna)'I ve maadin lsUh· 
ııa.Unln tanzXnkıJ eline a.lmıt oulun
ma.ktadır. Devlet.1111 malzeme th•tyıı

cı an.utı nıetıetıe bunlan Odemek ı

ckı nakde lhtlıYacı )'Ükllelmt.ıı V<' ııan· 
l<alıa.rdf\n tedble vasııeaı ~tılıebl de 
ırenı.ıeıru.ur. SllAhLanma ve; ordu> u 
b8leıme masratl.anrun acnltlemeekle 
muvazi ole.rak ptyııaa<)ald te<UJ;e va
aıtaıanıun da mıktan dunnadan art· 
maktadır. Bu devamlı artıe, blr ta· 
ran.an mUtetebblıılerin dltor taraf
tan l.cl lditlelerb'le köylönün ırelJrl· 
nt ve aatırıalma kuvvet1n1 )'(l:kııelt • 
mektedlr. Halk a t.ıııe.Jma ıcu vveU· 
run her )'il.lalelı.I ıııe. talebi a.rturdı· 
tından pblualar munzam talebi kar· 
ıılamakta zork* tekmektedlr. CUn· 
ki harp thti)'a~Iann&rı temin heden. 
ne ıröre ayarlanmıt olan sanayi 18 • 

Uhtall, halk ı.utılllc maddeleri tma· 
Mnl bir h.aYlt azaltmıttır F.9nsen O:!v
Jıet de ptyaayı hantıeımek. m.utde 
tıını.rmı önlemek maJ<sadlyle 19tlhlfiJr 

maddelerlntn btr kısnının ımatml. 

ya tahmt yahut tamamen menet • 
meıcıtedlır. Bu tedbir ı.e. mühim mlk· 
tarda halk ııaun'lma ıcuvvetın1n ııer
best kalarak plyMllYI taeyN< etme -
ııtne ııeıbep olmaktadır. Bir taraftan 
hıılk atınalma kuvvetinin artııın -
ctan do~ talep a.nı.lem81 ile kAn 
.art yeri bulaml)'UI atına.ima kuv· 
wtlnm b()Tiqmua, dlter taraftan 
Devlet t.edtY'elerl IClll arttırılan e • 
mt!IYC'l\!Ar. f'lnttll ~ ellra.tle 

yQ!aıeltmeıcted11'· 

D evlet fiyatlara mOdaıhale e
d~ek ilk hamleyi 1942 ni
sanında neşrettlil "fiyat 

kontrolU kanunu" ile yapmıo oldu. 
Bu kanunla bir kmm emtia fiyaıt
lan tesblt olundu. Fa.kat bir kı
sım zlral madde flyatlaıriYle lşçl 
y('VJTllyelerl tesblt harlclrıde bıra -
kıldı. Fakat topyek1ln bir tiyat tes
b!Une gldllrnemllJ olmanın mahzur
lan pek çabuk gör.UldU. Metell 
sUt flyatlan. 1942 mart eevlyealne 
ı:tore tesblt edllditi hlllde tereyağı 
ve PE"yn r flyıwtlan kontrole tabi 
tutulmnt!ı. Neticede yal ve peynlr 
fJyatları süratle yilkttekll. Çiftçi 
JIM'. bu yt\kttel1'e muvazi olarak 
ııtltllniln ~ttılkı:e aTtall blr kısmını 
sUt plyasmnna arzed~e yait ve 
peyn•r lmn!Athıme~rlne V<!'MTl~e 
haslfldı. PivMalaT"in artan bir sut 
Jothıt hutrule ft'ldl. Dlter bir ml
ııal de iKi OM"ellerid!r. Sa.n~de 
ı., flCTt't'<>rlTil'l yilk!M"lmE«I tlze'l'ine 

Rüya hadisesinin tefsiri 
ve rüya tabiri 

R nT A kadar cırztı> ha.nal meY· 
zu vardır? Blitün geU.p 
aecrnıt neslller rüyayı ken-

4lllerine aôre tefsir ve tab r et
mlllfl'dlr. 

Bedenden ayn blr ruhun varlı
lam tfikin eden ilk A.mll rüya ol
mU1tµr. Ölmüş bir ınsanı rüyada 
dlrl olarak görmek bedenden uç
m\11 bir ruhun varlı •ını düsUnml
" M'Vketmiştir. Böylec !Ani bir 
bedenle bAkl bir ruh f krl yani ilk 
d~ doğmuştur. tlk<:a ın bü
-70k kWtür kavimle.rinde ruya ta
mmıen mistik bir teltı.kkiye ul';ra
mlllU'· lsllm fe-18("f PS nln tavM&u
u,.ıe o~a selen bu telA.kklye 
a6re nı,.a insanı metaflZlk lıleme 
balll)'tUl bir kôprUdilr. Gündüzle
l'l re@a ve süfli !lem içinde va.kit 
aectren maan rüyada "mana Ale
mine ,..u mUteal blr dünya)'a 
aeoer. Mukadderatı hakkında ora-

teantler alır. Teşebbllsler için 
lllitllı:tlfler bekler. Denebl lir kl u-

emiaP bo)runca lll8an oıtıunun 
•lldlllel'llbnı sQndtızler delil ce

ta71a etmlıltlr. bllm mı.tı
• )'(lblık clerecesiN bul• 

i'Q,.a mat IOIU'alan blllıMS& 
dokunncu •rda ehemmtyetı-
Wbetmlftf. Bu asırda dolan 

iiİlılilıjl-.raltlt feleefe. yalnız fizik 
anıu ele alıyor ve rüya si

.....,. 1"1' Alem kabul tm yor
llu unn &6rUsUne bir mlaa1 o-

tunu llÖ,.tl)'eblllrtz ki ınet
ır-ıs hekimi Blchat )'llhıız 

deltl ruhu da inklr ed yor 
tetrih btcatınm ucunda 
tstı)'Ordu. Ge!W' bu dev-

mnoru N tzftre ruhu 
't'Sllfe 16r*ıe8lnden ibaret 

ı.ın..ctıu. 

Prof. Sadi IRMAK 
ya bu emellere '" tıwttbul•ra ya
lancı da olsa bir tatm.lın bahsettl
l!ndı>n ruhumuzu ııU~na ul,..tınr 
ve böylece derin bir uykuya va
nrız. Şuur altımızın hasretini cek
tltl bit' kadın ttpt cJ.nal bir Uuayon 
uyandınr. ÖZledlitlnüz nQfuz ve 
hUkUm lhUyacı parlak bir terfi 
rOyaslyle tatminini bulur. 

KAinatta !Uzumsuz ve mtınaau: 
b r &eY bulunamıyacaıtını bllealer 
loln rüyanın da tıayatmuzda bJ.r 
ro!U oldutunu kabul etmekte ur
ruret vardır. Fakat acaba rQyala
nmız sırf uyku kin muhtaıe e>ldu
tumuz süki\na kavuşmayı mı te
min eder? SOı>he yok ld Freud'ln 
tezinde bir hakl.kat ı;:eklrddi var
dır. Fakat gene sUpheslzdlT ki bu 
nazariye de rüyayı tam olarak i
zah edemez. 

RQya ııörUrken bamb•ka bir 
!lem tçlncleyiz bu ll«n1n kanun
lan tamamen blılklıdır· l'llbt a
caba hakiki '"reel'" Alem sGndCls 
16rdültlmtlıl mtldGr. JOlıa rtın
nmdatd midir? Bunu tııUe sereil 
stbl bilmekten .-., 

1 fr1111 ile 1111.-tlerlnl 
\ tıesen Aıııerlbıı ılnltllerl 

Vitıhy, 11 a.a. - Soa h&dbeier dola· 
yısiyle Fransa ile Amerika lllllftlekedlri 
arasıadalri münuebedenle ...aı detl • 
şiklikJ« oılnılfCUI'. 

Daha ~ de ~JdiriJaıiı oldulu si· 
bi Amerika '&üt~ Devletleri, Kanada. 
ıltbilca, Haid, Küba, Guaaamala w !111-
U,.. ile Frama .,...,da ai7Mi mi · 
nasebeder kesi!.mitW. 

Brezilya ile P- p,_'chıld elçileri· 
Di ıeri catumıı olmakla benıher diplo • 
..... ..., ...... deri lrıameariımdk. 

z.lraatte çalışan lşç !erin şehlrlere 
aıuru başladı. liır kısrm zıra.t mad
de fiyatları 194.2 mart sevıye&ine 
göre test>ıt edl.lmış olduğundan 
çtft<;I, mal.lyet.iru kurtaracaK ucret
le ı.şot bulamadı. Bu hal ı~. Ka11-
fornıya da ~e cenuı.ı eyaletlerinde 
hasadın yapılmasını pe.k &ilçlevı.J.r
di. 

Bu olaylar, hUkumetın bir de!a
da biltUn fıyatları <ücretler de da
hli olmrı:k UzereJ, umumı bir tesblt 
nWutıuıa bağlamı~a cesaret ede
me.mış oldugunu göstermektedir. 
Bununla beraber hükumet, vaziye
tin vaıhlmleşmesi kar1ısmda bUUln
cU bir fiyat sıyasetlne ~tmek zo
runda kalmışur. Roosevelt'in eylül 
baslarında kongreye yaptığı demeç
te, zlral mndde flyaUarlyle OcreUe 
rin blrtncltEOr n başına kadar te&
blt edilnıesımn zaruri olduğunu bl.l
dırmcsl, bunun ifadesidir. Bugün 
artık z.lral mndde fbatlarlyle ilc
reUerin bit bır sevıyeye irca e
dılınlş olma.siyle piyasada tedavül 
eden para, fıyatlan yilkse!Ucl ro
lünü kaybet.mış ve total sevku ida
reye tabi harp ekonomi eriri'de gö
rUldüf:il gibi "slllhından tecrlt e
dllıntş" satınalma kuvveti haline 
geUrllmlştir. 

Birleşik Devletler, dolann kıy
met1nl lmkan nısbetlnde sabit tut
rnağa calışmaktadır Fakat bir ta
raftan mal kıtlığının mevcudi;yetl, 
diğer taraftan bol satınalma kuv
vetinin piyasayı doldurmakta ol
ması, buna unktın vermlyecektlr. 
Bunun lı;:ln piyasadan '8zla satın
almıı kuvvetini almıı.k, yanı para
yı çekmek \ ' C maddeleri vesikaya 
bağlamak llı.zım<;e1mektedlr. Roo
sevelt, eylill demecinde bu JUzuma 
işaret etmiş bulunmaktadır. HUkU
met, fazla parayı ı;:ekmek tçır. yeni 
vergllere hazırlanmaktadır. Harp 
lstikrazlan memnuniyet VE"rlcl ne
ticeler vermeml.!stır. HükUmet kili
n tedbirlere do~ru nazırlıklar yap-
maktadır. • 

Emisyon faaliyeti, mal arzın. 
cftin claha silratle inkişaf eılen harp 
ekonomllerinıle paranın fiyatlara 
olan menfi tesiri ancak birbirini 
tamamlıyıın ve yalnız başına ıat
blk eılllemiyen şu dört esasa göre 
ortaılan knldırılrcmktaıhr. 

1) İlk önce umumi fiyat tes
blti. sonra fiyatların inılirilml"ıri, 
(Ucrl"tler de ı1ııhll olmak Uzere) . 

2) Tevziin tanzimi. 
3) Mallann vesikaya bağlanma-

111. 
4) Plyasarlaki ta.zlıı iştira kuY

vetinln vergiler, Ucrf't tenkiıılerl, 
Mra ıstlrAk llh.. usulleriYle kal
dırılması. 

Enflasyona da lmldln btrakmı
yan bu l"Saslar, aynı zamanda gll
ılllmlU bir harp ekonomisinin de 
asit unsµrlarını tesldl etml"lrtedlr 
ki. Btrle~ik Devletler, bu eıııııuılan 
adım alhm tatbik etmek suretivle 
l'konomlalnl yeni zanıretlere göre 
nizamlamaktarlır. 

<"> "Mik'lal'na eırooomıııı .. ınnn ki· 
tab1ma mUnıcaat. Akba Kıttabevl 1940. 

\lamiyetli bir nahiye 
Malatya. 18 a.a. - İsmetpaşft na

hiyesi el tezg{Uıları dokumacıları 
koo~.ratifi Hava Kurumuna 250 lira 
teberrüde bulwımuı ve her ay Ku.. 

1 
ruma 100 lira vermeyi taahhüt et· 
mlştir. 

Tokat'ta tütün satışı 
Tokat, 18 a.a. - Geçen yıllar için

de 90-80 kuruştan satılmakta olan 
mıntakamız tUtUn mahau!U bu yıl 
300 kuruııa kadar muamele görmek
tedir. 

Japonya Şi l i'yi 

tehdit ediyor 
Tokyo, 18 a.a.. - Japon Haberltt N• 

zırlıiı ~cüMı M. Hori demeçte bul~
rek basiretli Şili Devlet ad1a1la.nnaa, bi· 
tarafhluaıı ayrıldıkları cdcdirde memle
kıeüıı vahim siyasi, ikusadi "Ve ukert -
ııe!elerle karşılqacajın1 aıkdir eaneleri 
genıktijisıi 5Öy lemitdr. 

Bu lllkdWde Sili'nin yalolz deniz mü
ıuıluJkı tehlikeye glrmif olmakla kal • 
mıyaak fabr ınemlekedıı büıüo ekODl> 
mik bayati altü9t olacalmr, 

.M. Hori IÖZ!erinİ töfle bitirmi .. : 
Sili')'i idare eden tefler Birletik Ame

rika devletleri taralından çizWen ,.alııı 
takibermit olan Amerika Cumburiyede • 
rinin bugünkü lkıbeder.iai her halde hi· 
lirler. eu.mı bu cte.Jeder Birlelik O..· 
...... birer lllbii ..,... aiımill ... 
dk. 

inaiftere de anaYelan 

muhllııl•ının sayı11 

bir Qdl ~03 bla dl 
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cına:BIJJ] lt!tt SPOR 
Hanımelinden 

başka sigara 
kalmadı! 

• 
- B ugUo ne aipraar içeceğiz T 
- EnalA!. •. 
- PekAli ver bir tane! ••• 
H er gün tütüncUnUze aynı suali 80 • 

ruyorsunuz, "Tiryaki", iki gün 
aonra, ••Bafr amaden", dört gün 
sonra "Boğaziçi" cevabını veri -
yordu. 

Fakat son günlerde adetl bütün t il • 
tUnciller atu birliği ettller : 

Futbol Lik Heyeti 
foplanllsı 

FuıtbOI ltk maçJar:wu aÖl'Utmek ürzıere 
19. ıı. 1942 ~ ırUnU 8184l 17.30 
da atatıdakl kulüıp ve YG!aıek Okullar 

müm~ Bö1- M«tf.eUle aal -
melen lıUDımıu tetNtt oiwwr. 

Ku>Uplıer: 

GenıçleıtııtıUtı, Deımh,por, Maak8ıl>or 

ve ArıOcaraııöcU. 
Yülaıek olıu&lır: 

- Hanımeli! ... diyorlar. Halbuki es-
kiden gözünüzün içine bakarlar DU ve Ta!1ltı • O>tmtya Fekül4e&t. 
ve : YW<Bek zmıat F.lıwt.lıtılHerıt. Gsu Tt'1tıtve 

- Ne emrediyorsunuz! derlerdi. Eıwtllt:!l80, 9b'aa1 ~ OkuW. Hu-
Ö yle anırsınız ki, İnhisarlar İdaresi, kUk FalclUt.eBt ve Devlet ~uva.. 

tiryakilerle ve Uryak!Ukle arle- n. 

İthal maddelerinden 
ti mücadele halindedir. Tiryaki, 
kendi siıarasını bulamayınca, 
rahatsız o lur, neşesi kaçar, gör. 
dilğU işten bayır ıelmez, bir sa.. 
bit fikrin, tiryakisi olduğu si • 

!:rı;:1irl:.1;!i 0~:rjy18~i~~i:~ı: 1 ahnatak İSfihlak V8rQİSİ 
de klmbillr hangi zorlurın te -
Biriyle, hiç bir tiryakiyi tatmin 
edemez oldu. Nasıl tatmin etaın, 
herkes o gün piyasada ne sigara 
varııa onu içmek zorunda kalı • 
yor. D üne kadar ~ne bir lki c;e
ıit arasında bir seçme hakkı ve
rilmişti. Aşağı yuk'8n bu hak ıla 
kalmadı gibi bir gey... Hangi 
tUtüncUye sorsanız : 

- Hanımeli cevabiyle karıılqıyor • 
ıunuz ... 

İyi ama. Hanımelindcn hoşlanan var. 
boşlanmıyan vu, onu seven var. 
sevm1yen var ... Bu siırara:rı ha. 
fit veya ince bulmı var. 

Türk:boe'ye ithal olunan bazı ıııaddc

lerdEll alsnacak lallh!Aık veraıeınc dair 
~ tal!lmatname llk:kAnun !>Mında y;ı. 
rürtUte loonulaaıktll'. Bu tarthten l'IOll· 

ra. Pvveke burıa. dair vertım1ıl bötün 
emtrler htMııUmderı Jcallmeakıbr. 

Ailelerini yanlarmda 
bulunduramıyacak askeri 

11t11slara aile hardrihı 
U zun lifın 'kısası, bugiin hep birlik-

te öksUrUyoruz. R f'lkl havadan, Seferberlikte ve fevkalAde hııller- , 
belki soğuktan ama, boj!'azımı • de askeri phısların ailelerini ır;erek
zın her ~rilltl, lt'ötallinUzUn tiğlnrle yanlarında bulundurmalanna 
her sar81lışı hi:ı:f' kenrli ıılgııra - ı ıhllr kanun projesi BUt'-e ve Milli · 
mızın hasretini çektiriyor. Milclafaa encUmenlerlnd'eıb ırecerek 1 

Bir c;ok marlılelerln yoklu~nda vcy" Umumi Heyet" sunulmuştur. 
darlığında harp ifrillnln rolU • Projenin esaslı hilkUmlerine göre, 
nU hep biliyoruz. Ve hu vok _ seferberlikte ve fevkalide hallerık 
luklar a. darlıklara seve · seve hudut ve kıyı gnrnizonlarında, mUs
katlanryoruz. Hattl bu katin _ tahkem mevki ve müstahkem bölge. 
nıfl 111urla bir vatan vıı7.İfl'Bi lerd«-, deniz ve hava üslerinıle ve ta- i 
olarak yapıyor, ve bu milli bor- yin olunacak sair bölgeler ic;inıle 
cu Ytrkıe getirmf'kten doğan asktr! ~ahıl!l"rın aileleri efrarliyle 
hazzı hepimiz tadıyoruz. blrliktP lkameUrrl Batkumandan • 

Dıt görllnllfe bakarak hUkUm ver P _ lıkÇ11. veya G enel Kurmay Başkan -
cek olursak bu meml ekette al • lığıncl\ vrya Ordu Ml\fettlş ve Orılu 
nra darlıtı ollll6maaı llzım • Komutıınlıklarınca yasak edilebilir. 
dır. CUnkU tOtUn lstihsRHmiz Bu hiikllm mucibinl"e aile ile blr -
yerlnrledir .. Fabrlkalanmuıın kr liktoe nttınıl~ıı· vasak l'ılill'n bölıre-
nr)1lfması, hatUl artan istlhlikİ lerclPn !;ıkarılacak harcıraha mllstıı
kartılıyamaması ic;ln biç bir ııe- hak al!e f'fraclına bıınt.ırın ikamet l'de 
bep yoktur. O halde bugünkü ceklerl yerlere karlar aile harcırahı 
hal neden P Vf'riltcektlr. Yasak e<lileıı böl.ll'f'ye ıre 

Evet, dıı görllnQf bundan ibarettir . l en 91le efradı derhal bölge dışına 
F akat bu •IR'U'll düzensizllıtinln, çıkanlacak Ye bu htıBllsta yaınlan 
darhimın da bilemediğimiz, a • yol maııratı al&kalı ukert p.haın 
kıl e rdlremediA'!miz bir sebebi mııaşınrlan kesilecektir. 
vardır beHrl •.• Eter böyle bir Aile ile blrllk1e otarulman yauk 
sebep Ye zor varsa, bunu açıkc:a edlll'n böl~lf'l'den çıkanlmı• olllln 
tiryakilere blldlnnek ve onlar- aile efradına yıuıatm kal<'lrnlmuı 
dan bu yoksunlufa katlanmala- U.erine. eski yuak yerine kadar a
nnı hıtemek llzım delil mldlrP. ile harcırahı veriteeektlr. 
~e bir ıart ve zor kal'ftnn-
dıa ılıare. ıribi bftmmn 1cıtqıncı 
derecede bir fedaklrl1l"a kat • 
lanmıyac:&k tek vatandat yoktur. 

Ancak bup:Qn tiryakinin afyonunu 
patla'tan tUtUncUlerdeıı duydu. 
ta "1 cenptır : 

- Hanımellndl"n baska kalmadı ! 
Şimdi yazıvı bitlr<'likten sonra ille 1-

flm, EnA.11 tiltilndm Jtııhn bir 
ıılırara aarmnk oldu ... Serkldor
yan beni afetstn ! 

Sabaheddin SÔNMEZ 

Milli Korunma 

mahkemesine YerUenler 
hala fiyatla incir utan Sakarya 

caddeal İnkılip sokak 9 No. da bak
kal Halil Yılmaz. Fazla fiyatla gaz. 
Yaiı utan Gölbaşında bakkal Yakup 
hzla fiyatla motor yafı satan Es
kişehir ırarajında İ lyu otlu Ahmet 
Düzgün ve ıotör Abdullah otlu Sa
lim Çetin Kilit Korunma Kanunu hU. 
kümlerlne aykırı hareketlerlnd•n 
dolayı M illi Korunma Kahkemealne 
Yerllmi.tlerdlr. 

Pazarlıksız satı~ 

kanununa aykırı 
hareket edenler 

Pazarlık81z utıı yapılır hvhan 
umıyan H9c1<loğ11n mahallesinde 7' 
N.da kaup SUkrU Köprülü ile mal
larına fiyat etiketi koymıyaa Tah -
takalede Elmalı sokak aebzecl Ra • 
mazan, İbadullAh aaddeai 76 N o.da 
ıebzecl Ahmet BabayağınUr, Yeni -
tehir Atatürk Bulva.n 137 No.da 
Kundura.cı Tahir Nurten, Hacıbay. 
ram caddesinde 13 No.ıla kumaşçı 
Ahmet Parlak. Ytnişthir'de AmtUrk 
Bulvarı 201 No.da halıcı ve kilimci 
Hasan Sacll, Yeniıehir Atatllrk Bııl
van 123 No.da kunduracı Hilmi ve 
Hüseyin, ,ı\natartlll.ar cadrleslnde 23 
No.da a~kabıcı Mustafa Ayvaz 
pllzarlıkıırz ııatış yapılması hakkınrla
ki kanuna aykın hareketlerinrlen rlo
layı Releıtlve Enctım,.nince 5 lirn~an 
20 liraya l<aıtııı.r muhtelif para ceza -
lanna çarptınlm11lardır. 

ilk neoklasik eser 
V edat Nedim TOR 

bt1en bi:r tlfm adaınımn parlak bir 
ömettnı vermlşUr, 

1Jdnclleyln, selMıattJn Batu, bu 
esere "Antlgone" plyeshıl aeyredeor
ken gebe kalm1Ştır. Bu aırnru fatet
Utım ~in dostum beni aıtfet.sln! .. 

"Antıaone" temelli, başka h~ bir 
te7e ~ bile ol8ll, ,..ın. bu 
~ bGtiln emeklerlnl w ID9-
l'llflannı 6demlst.1r. 

Bu da a&ıteri70r ld, 11ikeı1 unet 
eeeried, 8lle8ık muanaı blt' gbel 
amaıt t k 1 1 m l tclnıde dol&bntr. 
Onun lıclll dldıa ook ttyatn> p~. 
daıha ook opera temsilleri. daha eok 
kıon181', daba ook lel'CI." 

K a 1 1 t e, Ut.I*taD Cl1mı-. bol
luktan damlar. 

Oebctleııtn. Se1lhattlD B1ıtu ...
rıne kon• olarak "'l p il l c • n ı .., .. f!ll-
...ı.m .......... necılıOmanJDldl -cııık b • tıollnıld..-n clolıııtııhc:ell-
ne tn......ı.nn 1111nGDeriaJ .-detmll
tlr. H~ da 1* tıa1dlt hme
ktıtl 0-.. A"ft'UDa'daa • 1 t il a 1 • 
etmek lıltt7eDler. anut~ kl. ,.
Jml '" orUlnaıt 1*' htımanmna ~ 
atinin bClttın umu1'1M1111 ba tıcıpNk
lar YenlıWr. Yet.w ld b11. 1ıa tcıcwak
ı.t'ID 1*ı 7IDMlllc kaıtGr ~ 
Os ......... ~ve •11....., ................. ,...m 

Bir başyazı dolayısiyle 
Akpnı'ıa evvelü ıriöai aayuın. 

da baJyazar Necmettin Sadak, )WZUuıa 
aö> le baflıyordu: 

"Cumhurrei imizin yıllık 5Ö)'le'Viy
le bqlıyaa derJenme ve eopM.anma 
hıza ile ujıafuiıauz 900 id bafca icio
de dı.şaıda, harp a.ı.unda çok ehemmi· 
)'etli değişimler oldu. Mısır öolcrin
de yeoüeo Rommei ordulan. büy\iık 
kayıplara uinYarak. fimdiye kadlc hiç 
bir yerde tuıunamadan Bi.ngazi ve 
Trablus'a doğnı aeriliyorlar. Bu mih· 
ver boz(DWliyle beraber, mm beklen
medik bir olguyla karfılqcık. Afrib
nıo şimalioe.-4as ve Ca.ai.r kıyı.latına 
çıka.ı amerikan -ve ingiliz on1u1an To
oua'a da girmİJ bWUllU)'IXIM'.-" 

Akşam lıqyazannı.o erı ajdalı, en 
(ftin konular üzerinde yazdığı başya
zılar, hiç bir f*ir, hiç bir dü,iince fe
dekirlığı yapmaksızın, en sade -vem an
Jaşılu kelimelerle ne kadaır süze! ya
zılıyoc. lsıanbul guece1erine örnek 
olacak dejerde bulduğumuz bu yam • 
!.ar karşısında hayranlık duymamak 
elim.izden ıı:ıelmiyor. 

Şimdi dupniyonmı, )'lkanya lk· 
ta.nlıiım satırlar, bundan on bet. yk. 
mi yıl öoce,. hatd bul~ kalem
leri hesaba kacarMk daha da yakınlar
da · nasal ya.ultrdı? Ve Necmettin S.. 
dıık'ın buPinkü diOOi o ~ biriai, 
bir ''bqnıakale" de ku.lbınmıı obaydı, 
kimbilir ne kadar ltıOlıııudı? 

Aynı yazı, o zaman yuılm!I obııy
dı, bakınız, ne kılıja gicenli: 

"R,isük11/,ıi• ..ılli snınoü Jfı~ 
hlsi1ı, ipıüüır '1li1n ırrıib.ı .,, ,,,. 
lliül çrrr1-ı ifirıJ, f1111'1ı oUIMğ-z 
s~ illi /wfın UIİJ• l(irıJ., h.ri(I•, ,. 
htıı ""'"'' f'•ll 1117-• ,hnı,,,i1n ı.
luıllıiht11 sw.ırdn z11hılr o1,,,111ı11r. 

Mmr f'iıgahılldtı flliiz"'4hil oı
Ro-rl ortlMhıırı, uyilllı a;,,,,,, ,i
riftn olna!, 1illUÜ1• i""4ır hif bir 

'""' P.. """''' ""'le""""" oı,,,.,,. rd Bmgal ~· Trtlbhu çiJHı/niıı, tloğ· 
"' ri<' 111 '11iyorltır. 

811 ,,,;Jn,,,. h•zi,,,ni ;J, wıillrr./ ılı 
ohııra! dMM 8d'/f'İ __,_ ., üb. 
- brhnı1tJ.n bir btiJis. Wİit1«rlm;,.. 
J, h11/11nJMi: 

A!rilt1111 ı;,,,.,JilJ, Fa t r Cruir ır-
11.ıhilinr ihr•f o/_,, iııgl/iz u _,_ 
riltt111 orthtl.rı T111111s "'aisiıu J, fiir· 
''""'""' duhul 0/,,,111 b11lımM1orla.,. 

o UılDllO bumJıı böyte ya.ullDllSI 

Dünkü medis 
Ankara, 18 a.a. - BUyiik Millet 

Mecliai buııUn Şem.eettin Gllnaltay'm 
bafkanlıtında toplanm11, ruzname • 
de mtınkere edilecek madde buluıı
madıtından cuma &'ÜDÜ içtim& etmek 
Uzere datılmıftır. 

Çağn 
Dtvalll Muhıı8ebat ~ 2:1. 11. 

UMı2 ClUlll& a&Ml 10 dıa ~-

Dil n Tarih- Colrafya 
fHiiltesinde dün 

Mıamki serbest ders 
İngiltere Durham Unıve.rsltesi 

LC'ktörlerlndftl Dr. Leech, dOn akşam 
Dil ve Tarlh·Cotratya FakUltealnde 
"İngL11z Tahsil ve Terbb'ealnin ca.ve
leri" Uzerlııde bLr konfenııa vermlt
tlr. Kalabalık blr dlnleylcl grupu ö
nünde konusunu etrıırth bir surette 
anlatan Dr. Leeoh, blltıema ıu nokta
ıar Uz rinde durmu,tu:r. 

tahsil ve terbiyesinin ana 
ay vll'tandaşlara "tam Yııtama" 

lmklnlannı wrmektir. Bunun için 
deıb9'&nlm&Sl a rekcn ™*talar ıun
lanlıT: 

1 - F rdl 
2 - Sosyal 
dl muhakeme e &Oysal me 
nısındalcl mQnuebeti anlıy meJt 
kabUlyetkıln ktk1'afı, 4 - Geçmişi 
anlı.ya.bilmek kabtllyetlnln inkişafı, 
5 - Bedenin inkişafı, 6 Gnzet aa
natlan anleyıp bwtlan tatbik edebil
mek nretlyle baıtl.ı b8'JM huswd bir 
plısl:,yetln .ln1dıeafı. 

Konferanacı bu noWelan uzan 11-
zun hıceledlkten llOllra lnclllz okul 
al8temlJ1ılın bir tablOSUflu çlzmlt, ve 
ane sayeye erı.met< için l&l'fedllen 
eayl'etlerden tıaıı.etmtşth'. 

Büy(lk bir allka ile dinlenen bu 
«onteranm. dlllmlze, talebeden GOn· 
selıl Tamkoç çevirmiştir. 

İstanbul' dı gizli bir 
kllla lllll•ıllSI 

Antalya' da 
iaşe durumu 

• 

dnğnı olmadığını SO)lenıış ol~ 
size gülerler, böyle "'/kt1rı ali 
ancak • dm;~ ulasr" nüı yard 
eda ve ifade olunahileceıcın.i 
eli. 

O kadar w.aja gıl uıriye ı:ıe 

Bugün bile d.il uııerine tutan . 
lem sahipkri ~ruluynr ki T 
İngi~ ile kıymlamakta ve 
Anıp w Fan dıllocrindm 
olmMı lilzumurıa dair ddiller ' 
ındtıcdi rler ! .. ,,. 

Bir Osmanlıca ba!;f ık 1 

Bir istaabul gauıteinde k 
luıberia betlıiı: "Şehic Mecfuıi 
bir celse akdetıiN 

Hangi kelimelerin lcı;Jdi ,,. 
Arat'ÇadlC', hangilerinin Fançadıı 
gileri arap katırlarına ıı;r.rc u 
larak yapılmıt ~ dile kao 
bunları bir lıa4cıtta ıınlamtya 
da. ba$1an da musait olmıyan 
kım oıorire ( 1) ter ortada n. ...... IYnruı•.ı 
diye bir te)' bulunmadıAım iddi• 
dururlarken lsıanbul ~inio 
yüzde )'Üz ~lıiı. aaıh&, o 
itti yalancı çdcannıdc için mi 
muştur? diye dütündüm-

yoksa bu ~zete. Şehit" M 
bu lıizli roplanu~. yıızıldıktıwı 
ıti7Ji kafsnı. -anlaJılnıMlf' 1 diye 
osalbııca batlıAı ~? 

• •• 
Akın devam edi} or ! 

:ee .. ~ çift surun üz 
puntolarla diz:ilmiş t>if" hqiık 

"Akın devam ediyol'" 
Ödüm lcopnı. l>ün}'Wltn 

bir-~ bilmmı ne kadar 
den mürdckep kuvvetler bir 
ten hir ınmılekece saldırıyor, 

Öyle lkmlar -ve saldırı$lanbıı 
ııeden yazılarla da Öfekı sünınl ... 
ludur - bu ba?lık imanların 
1.-ıodan, anladım ki, ~i}' 
Bunda ııkınlannn ""' m ctııkkrı 
se ~ olan lxtl lc 1~mııı 

Bir lıll için ödürrı lcoNn"ınd n 
rü aziz t.lılclardan ..! "!emek 
rim. 

Çünlnı onlıt•'"' ,frıru t.i>i 
~ içio dejil, lıille yeomek 

D rne 
tnpıı. lı.ıtalan tarıt:!H ~~ 
~ y.._ .Uerne, Sireııay 
Tmblıısgarp aı Uı<ro bir denı. 
rldir. 32 fima1 arzuı<ia, Pans 
tul dereoostnde oUılunu . BJ.ng 
e kilometre ılmal doğus ...... '- -' 
BucOM u Der.ne telıri, eısk1 
Ve)'& Dardalllıs tefuinın )'erlııde 
rulmuşt.ur. Deme ııehrt dört 
aynbr. Bunlar, Bu-Maınsur 
Mohar ve De-!n~ dır. Derııe'~ 
au 7.800 k dlr. 

Evleri çok gitzeldlr. Hemen 
evleri blllhçelcı ie çev dlr. Şeıh 
vannda çok bltek topra t r v 
Buralar, hurma ve zeytin ajtaıç 
le kaplıdır. Bu ataelann dip! 
ekll.ldlr. Buralarda her tilrlU b1 
u.ır. 

Derne'dt> bir le kale vardır. B 
lede vall oturur. Bir kaııalı ç 
bir camisi bir havrası bir de 
oteli vardır. 

Bueün kuTI&Mm~ olan 
limanı çok derin dej"lld r. l.lm 
b tarata doğru alm~ b r d11 
ranla korunuraa, daha etverie 
hale kona'b lir. 

Deme lımanıııe en QOık uğnyıı 
miler, yelkeni !erdir. BunlRnn 
G rit'teld KBlldie'dan gelırk>r 
de ticaret o kadar gelişmem Ur 
nwı aeı>cbt. taşıt bu!U11mam 
Y nnlncl yQz yılın ~lannda. a 
kal ar Deme lhnarıını ly ı .. t 

n b r tesis me)'dMıa ~ rml 
f kat bu işten ~uk v117. Ptl 
gGn o dukça n r m o n bu 
!erin hA.lA harabelerl vardır. 
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ZVELTI 
emecte 

~ 

e .. bu undu 
ol~ 

aH1 < nası ı ıncı sa~'fda > 
ölrd meile, harp haberlerinin neşri 
· w> (l'selesinl bahis mevzuu etmiştir. 

.Mr Ruzvelt, royle demiştir : 
rıc - Bu harbin gudUmiınclen si • 
,-:ızı: eti u:z.ııklaştırmak için başku -

· ·~ andan sıfııti.l'lc esaslı ga_l'reılcrde 
~hınılufn,ımu her halde kabul ecler • 

ıı sanırım. Sıze bir mısal vere • 
ın: seçım gününden on gUn evvel. 

k gemilerımizdeo bir tanesi ce • 
. Pasifik"te torpilleııml§tir. Bu 
ı, blrdcı:blre batmamıştır. Fakat 

r liınana karlar gidemlyeceği anla
sı Uzeriııe bizim kendı kuvvet

tınıiz tarnfından batırılmıştır. Biz 
ıa lngton'dn, bu geminin bntmıısın
n <Hışnıanın haberilar olup olma -

---
ı bilmiyorduk Bununla bera -

· bu geminin battığı haberini al
tınıı gllnlcrcle. kongrede ve amc
an husınııırla muharebr- ccphele -

tılııı den gcleıı hnberlerln neşri etra • 
ı~n. bUytik mllnnkaşalar yapılmak

n bil ıclı Buıaıla hir bitti ettim ve 
<Xnı Ut'ln talrbinl kabul eyledim 
ddill 1"U Yaparken aynı zamnnda şunu 
iniıı Und!lm ki bu haber bir kııç hafta 
oriıt ra ilftn edilirse pek muhtemel o • 
• k ~~-bu b:ıberin seçimden sonraya 

1 ""U8 atıldığı söylenecektir. Biraz 
1 ra Cenup bntı Pasiflk'te VI' bU -
k Havay üssündeki Amlrallerimlz.. 

? o1I Protestolar aldım, bu amiraller. 
ye l>Onların bu uçnk gemisinin batmııı 
? duktJnu pek muhtemel olarak bil -

ediklerini ve bu surf'tle ı<endile -
ne bu haberin hcitlve edilmiş bu. 
n~uhnu bildiriyorlardı. Yaptığım 

.. 'r ı~rar harp zamanında bu harbin 
ızeriıı' crı clrle f'tmek maksaflivle @rfü. 
ı;ord"Undf'ki kıırıların tamamlylr ilk en· 

feyj tccıkıı evlemel<te olıluğ"tınn 
heri ;ncmteket halkına C?lll!tPr~-nekteiltr. 
r t 

8

1 
ı: bilir ki, Bitler. Mu .. nlini ve 

ı :ı 0 mırı öıtrenml'k irin en bllvilk fe-
cm 

1 
lirlıkları yapacakları ba'P'.t hliı'li • 

~ s:ı ı; erin ?Imlnıl bir uman icln hllrll • 
11 llıcrnealvle milletin 88rsılmAz hak· 

nJıır tınrl"" h l r birisi almmıs olmamak-
nn • ıl.ır. Rlh·Jr vuiverlerr'le hnrHscler 

1111'1 sınıf bir f'hemrıılvf't almıı'kta 
her 7:tnııın ııllvlf'nehil,.n VP ıı6v-

1;""0i ir_ab,.ilen h11 haıliııf'l ,. r. hu 
v .. ıtr vuk11":1 .,.,.1,1;ı;ı ı.amandıı hal. 

1 811
''

1
""TTl""'"'"'enlr 

,f'fll' 1Iarp durum una dair . 
ef.; ict 'M.Mr. R uzvelt'in sözlerı 

1 Lı r Ruzvelt, bundan sonra harp 
~urnunclan bahsetmio ve demiştir 

5e'tin bir sa'·aş yaptık. Bu s:ıva,, 
un ~ol horunca ı;eıin olmakta d~~ 
cltur. Son iki bııfta içinde birçol ıyı 

altlık. Bu harp dt" nihayet döııemtı; 
-tauna vıırıımı, gibi süıüwtk!t'dir. 

t memnun olmak zamanı değildir. 
11~_.:ı:a!cr itin çalı~nıııkıan u"•sm•lı· 
O :n~Ka bir şeye \ ırktİmİl f<}kfuf, 

alı "k ıt\aç tiin evvcI ordıım112 Şi.m:rJ 
ayJc rıf a'da ilerlemisür. Dün)-anın ıtAır 

e "' 1
nd donanm:ımız, tarihimizin en 

t »iik aıuharcbelerindm birini vuiynr· 
u.rıd: ~ C-Ok bİiyiiJt bir japon k~ eri (CCC 

) nıon adaJıı.ruıd, mevzilerimi7e yal • 
1 tırordu. nr.n.nı karşı!~ İİlerc 

nde ·~ . .._.ra.l bô 111 
1{>&ınu öndi kuvvetler. ,_,ı 

a.ı:fıarn lnırnanda ı cıda idi. San • F l"&D

ln ıı k 0 !"ihr kruvazörü ropları 1k attJ e<le-
dUŞınan filosu ara ıoı girdi Bu ağır 

n v_azor hü('lJmJan neıice-1:nde ~ duşman 
S b tnıısl_ne isabetler kayrletıi. Au üç fl"'.TIİ· 
~ v "ln hıriıti hauı, Au ağır knı,·11örümü1 
1 ııı. l >'lil<ınd:uı çok üstün rorülitoda tıir 
fuu;ı ın n ?.ırhlısına hücum etti. Ve zırhlı: 

0 dere~ fena vaıj)ICle düsün.lü kı 
'~ .:rırtılı uçaklnnmı:zıo ve d~tro · 
CT~mıtln torı>illl"ıi ile batırı ldı. Snn 
llSısko da isabec aldı. Samim? şahsi 

Amil"lll Callagham ve mürette • 
IX t:ı.n bi~ oeınr erler bu muhA«ıbede 

m r 
1 •tlıırını vCf'di ler. Fttkaı ~ Fraıısi'" 

r1e >, salimttı liman. gcti.,11'i Dı: ııj;ır 
V&z6r yeniden memleket için çarpı • 
ktır .. 

v M 
n r· . Ruzvdı, muharebede donanf1lil er· 

De ~ın hareket tanından bahseder~ ~öz· 
r tıne •"- J d 1 . . ""' e evam ey eınıştır : 

Bu gibi ııdamlıu11 malil< olduğwnul· 
tn. dol;ıyı Allaha şükrt'dclim, ve mille

?. bütün bu harp e.nasıada ve her 
ı ıtt ~an, hunlara lD.yık olmakta devanı ey· 
bu t ın. 

M. RU7Velr, mıılmnun ilk kısmında 
ıcn şıın lan da SÖ) lcmiştir : 

1 

nutün haberlere malik olmıyıınlar 

da 
lllhakkaJ,; ki şüpheli habcrkr üzerine 
~rulın~ tahminin yürütccd<lerdir. 
'"_1lar. hAdiseJeri \'C olıı)ları bilıncınck· 

Oru 1
:Ier .. '~ bu )'İlzdcn demeçlerinin kıy· 

bü,G niı>hctlerdc azalmaktadu. 
• 1 r~ d~ eui,6 müddette politika SÜ· 

erıl tülc:ııu ve si)a i du,ünct"lerle hart • 
lacttiklcriıü i~mhdcn bildiğimlı in • 

; rın ~lerini de d• lcmemcliriı. 
~ bu ~bi tenkitler Dideşik Devlet · 

rtlı tatuınn edi.Jd iği ndcn d:ıha az %Arar 
~tı i'C hunun sebebi amerikan millc

tıtı ilin ınüııettk aklıseli,;,idir. 

Nutkun lngiltere'de 
yankıları 

.. ~·~nı, 18 n.ıı. M ıtuzvclt'ln, 
nor .Lt.ı n ın duru 'llıı hak lar..lnkl bc.Y" • 

lnırtHz hasınında tyt ıcareı ıaıunıı -"'· "''-'-" ~ ... "'U bu bc-yıuıa.t Pnmdoksal &ö. 
~ b1r durumu n)'(lınlııtmııJctııdlr. 
, u be7ıınatın, Dıırlıuı'm ıtmnı Af
~ durumu YilzUnden hasıl olan 

ve ha,vrou )"lltıstırncatını bUdl· 
lttı °'1aıty Ma.U ıtazctcsi hiç ıUphcslz 

n flktrı~ lCT'ctlmn.n o!ına.ktadır. losU ~ Exp~. muharip Fmns:ı mah· 
Amcrlkıı':rı Dıuinn'ı kullan 

~ llCvkt'den ll<'WJ>leı1 5'md1 anbYa· 
ltlıırı Jta na tlndedlr. 
BUTıdan ~ enzet<-lcr muharlP 

SÖZ<' UnOn dOn >'aPttıltı deme· 
de kay,ı<'dtyorlar. 
Manch!!lltcr Guıırdlnn diyor ld • 
Hnrp ınmu Frnnllftsı lein kan ~~UI 

it l'Tl, kargnsnlıl<la.r otmıu'lım bUytlk 
Ô' Otn t b na."1 kurulmuştur. 

sın Berlin bil hassa iki nokta 

u u s -3-

lı:t!(t1;f;1ilil~!:l,•]~i91 
İspanya'da DOGU CEPHESİNDE ~~~i~~:~ki 

kısmi muharebesı· 
seferberlik 

Bir Londra haberinde 
İspanya'nın farafsızhğı 

bizimkine benzetiliyor 
Madrit, 18 n.a. - 1 J>llrıyol kanı, d~ 

ni7 ve hav11 kuvveden, kuuıi ~ureuc se
ferber edilmiştir. 

.\l adrit, 18 a.a. - Genemi Franko, 
kı~mi -;eferberlik ha.kkınıla.ki emirnam~ 
sinde şoylc demektC(lı r : 

Harbin İspanya\-a ve isparl)ol müs
temlekcleri) le him:ryc iduelcdne en ya. 
kın bulUDaD ve imdi}e ka(lıır ıra:kio kal
mıs o.lan hir bölse> c dokunnusı ile bu
ı;ünkü harp durumu, bau takvi)'<' ıcJbir
krini lüzumlu kı lmıştır. Hu tedbulCf', 
i~p;ıny;ı'nın tamamı)et ve bükumranlığ ı . 
nın müdafaasını temin Cfmck surcıi}le, 
l<pa.n}'ll 'rıın harp dışı durumunu pranti 
e)UVCC~tİr. 

* Madriı, 18 a.a. - Onuncu i Pan)Ol 
kolordusu komutanlığına ta)W edilnıi~ 
o.lan Gencra.I 't ague dün a.lqanı Mııd • 
rit' tetı Melilla'ra hareket etmiştir. 

Hamiye Nazırı ile bil'\"Ok ıt--m-rallt'r 
ve Fas kıtaların:ı. mensup subaylar )'eni 
komuıanı uğurl;utıışlardı r. 

lyi bir İspanyolun 
vazifeleri nelerdir? 

Mru:lriı, 18 a.a. - l>N.B. ıtiamı biJ. 
diriyor: i ı•amol fıılani ıe~l-.iıaıı ••j>i bir 
İ5panyolun on ' "Uifesi0 h:ı~lığı ahında 
bir beyanname neşreunif(ir. Hu bc)'ıln • 
namede eıcürııle JO} le denilmektedir: 

Devlet Rei5i Gem-nıl franko°}'ll itaat 
ediniz. Bugün torııliıcr de'\lt'ılt'rle t~r.an· 
)'llDln nıU}terek bir ga) c ukıbetıiklerini 
'e bu gayenin adall'lin zaferini temin et· 
mekten ibaret oldu,!;"1.ırw daima hatırla • 
)'lntz. En i)i ispaO}olların R~yada har • 
beımdi:ıe olanlar oldu.iıunu hiç bir zaman 
unutrnayımı. Yalım lıalxrlcr )ıtyına),n w 
kin1'e)e iftinı etnlt')in. Memldceıimizin 
bütiin .. ıınıplanndan )'lllnız fnı;ıi l tere'nin 
me<ul olduğunu umıt0\.1) ın. fngiliı serına 
>ooarlığı ile nı• komüni~tliğiııin arnı şey 
oldui!;umı do•tlarını.zıı izah cJ[ni2'. 

l spanya'nm tarafsızlık 
durumu 

Londra, 18 a.a. -1~ıınya'da orou. 
donanmD. ve hava kuvveUerinln kıs· 
mi $efcrbcrJiğl, lspan)'tl'nın durumu
nu, ordusu harbin başınıinnberl yan 
harp v~yctin<ie olan TUrklye'nlnkl· 
ne benu-mcktcölr. Her iki memle
ketin durumlan ftr8Slndak1 borız<") , 
temeli aynı olan eiynscot V<ı tehlikeye 
yani tarofsulık ve m llli lstfklAlln m\1-
dafaRSl si;,'nSCt!yle mfitennız btr dev
let tıırafmdnn lstilı'l ıtehlikeslne dıı.
yanınaktadır. 

Gri. PaHon dedi ki : 

vazifem 
Fas'tan 

geçmektir 
LOndrn. 18 &.A. - (J.encrn.l 

buırUn Fas~ Fruı'a 

neeretUt! btr beyo,rmamcdc ııöy 

mclet.edlr: 

PnUon 
hltnbcn 

Vazl!cm, ne~ hulınıurı;:un mihver 
kuvveUcrlne ora hUeum 1çlrı Fas'tlln 
ıreçmckttr MemlckeUn ıımıst ve iktisa
di nomıal ha.Yntııun mümktln oldutu 
kadar tı-1 sakUırte d"vamını ıırzu eıt!;>o. 

rıım. F'ns sıık1nlertnln, amerikan ordu -
sta'llm mihver kuvveılcrtyle dövfu;mck 
ıtUnyıımn her l-Cıinde nnzt tııalb'ettne 

nihayet vermek l('Vı hwu<la bulundu· 
l:Umll MU)'ilellildıınnıa ka.m bU"tUflU~ 

nım. 

Patton, IU'l"<'Mknn ordusunun Sutta
nm hOkilrn<>tte tnm hUkllmmnlıCrınıı 

hlıe hlr zıımr vennl)'e<-eıttnl t<'mln et· 
mekte '-e sözlerine IÖY!c devam f')1e-
1T!<'kteı11T : 

Size eslkl lnt:!saplnrmın hf'.!lnbn lrnt· 
mııdan, mUşterek amfl<'ımızıı varnuık 

üzere btz.tmle btr11l<:tt> <:ah'"1nnt7. tc!n 
mOrnmııt edlyoırum An<'lllc bu suretle 
Frıınl!."1 'yı cıı buk lrurtarnbll1rlz. 

Fas sultanının General 
Patton' a sözleri 

Looom. n.ıı. - Fas radyosuna ııö· 

re, Fu Su tanı a.merlkıın G<merall Pat· 
ı.on•a iU sözleri ııöykml&Ur. : 

Amerika Btrlcolk devlcUcrl:ntn duy
ınııanru biliyoruz. AmcıikıılJl:ın bir 
dost olarak kal:ıul etlik mlz•lcn ıtoı.u ı 
mt-'!1lnu11uz ve bu aııd.ın Ltlt>arcn kıııııı · 

lıklı anhıYıl \"e ııa.mlmi dostlukla blrles· 
mıo bultıntın mernll-JtctJerlmlzlıı ııaadi!tl 

hllJCktnda b1 tcmennuctCmt ıtaoo oo 
rtm. 

Amerika ve Fas 
askerlerinin işbirliği 

Londra. 18 a.a. - Gcnenıl Noııucs 

buı:ün Fas rndJ;osuıWrı beynnatUı. bulu· 
ruı.rnk Amertka ve Fa.s nsk<'ı°k'Mntn tı· 

blrllıttndcn vo ııcı uırot anısınd<ıJd bO· 
)ilk muhabbetten ba.hsetıınlşUr. 

Gcrıernl Noırucs. ı.ı~-.ı PeUı.ln'ln 

idaresi alUndn Fo.s'ın mazhnr o'duf'u 
saadeti beHrtm~ ve Frnn ıle Amerika 
Btrleslk Devletleri amsmd ötedenbet1 
mevcut doırthıl!'a tearet ~lt:'mlıtlr. 

ııozk'r dll':~t1 ele atır ıımcrtknn kn .. vwın
n halakında. ec.~cruc hakikate UYi'lln 

t>c>·ıınntta buluıunua olmakla yıuılıı b1r 

adım atıma oldutu hakkındaki ıttnıt · 
tır. M. Ruz\•clt bu son noktayı bcllrtir-

Mihver'e göre Sovyetlere göre 

Havalarm günden güne 

köfüf e1mesi yüzünden 

sav as 
.:;, 

zorlasıyor 
Tuapse'nin $imal - Doğu 

bölgesinde bir Rus 
kuvveti imha edildi 

Bertin, 18 a .a. - Alman ordulan 
Rnşkomutanlığınm tebliği: 

'J'uap-e'nln .şimal do •usundaki d:tğ· 
lık bölgf!tl kusatılmış bulunan kU
çilk bir dUşınan grııpu, kurtulmıık 
çın ~ hudc b ı· tC"ŞcbbOste bulun· 
dukuın sonra imha cd!lml.sttr. 

Al "İr kesımınd<' rumen blrllkl rı 
dil mam dağlara silrmUşlcTdir. Al -
mnn tankları SO\')'Ct kıtalannın şld· 
detlı hlıcumlnnnı püskilrt.müşler ve 
başka bir kc-Imdc bir ll"ri mevzii 
işgal etmekte bulunan dUşmıın kuv
~etlerinı imha elml:!lerdlr. Alman Jcı
taları 300 dım fazla esir ve ehemmi· 
yelli m iktarda ganimet almı.şlıırdır. 

Hazer ve Volga'da 
Bf'rl!a, 18 a.a. - I>.N.ll. ajansına 

gel<>n haberlere göre nlmıı.n Sfl'I.~ u
caklannm Hru:eroenlzl'nde Volga nA· 
zında !';0\"Yel mUnııknlliunıı ynplıt;'l 
dC'\amlı hilcumlar bu mUnnka tıı1 J:e
nlden clddı suretle St'kleye u.I:rat -
mışlır. Bolşevik askeri yUklQ b r yol
cu vapuru bombn n,,. ağır hasara uf:
rırtllmıştır. Volga nehrinin deltnsmı 
kontrol altında bulunduran savaş u· 
c;:aklnnmız l romorkör, bir petrol ge
mlsl ve b r şılep bntırmışlnrdır. Bu 

nmlferln hcPSl.nde asker. milhlmmnt 
ve snlr h rıı mıılzcmes1 bulunuyordu 

Astrakan IXilgcslndcld de.rnlryolu 
da 17 sontesrln<le uzun müddet kul· 
nlnılnmwııcnk derecede ağır 'blr su· 
rette tnhribı:'dllm~tlr. 

Havalar çok kötüleşti 
P..oma, ıs a.a. - • Bir muha'blrln 

telgrafma göre, dol:u oorıheıslnde sa· 
vaş gittikçe çelin bir mnhlyet almak· 
tadır. Şiddetli ve c»k soğuk bir rüz
gflr esmektedir. Orconlkl lze·yc doıt· 
ru llerllyen nlman krta)an şimdi hem 
fena havaya hem de düşman teşk.11-
Jerinc kıı.rşı mücadele etmek zorun· 
dadır. Bwıunla beraber almlln lkuv
\"etler:l soğuğa ve rüzı::Ara rağmen 
hilMlmlann:ı. devnm ctmclctcd!rler. 

Stallngnı.t .k<'Slmlnd,. yeniden çok 
kar yağmağıı bıışlnmıştır. Bu k m· 
de durumda değişiklik olmamlŞt.ır. 

Fin tebliği 
Heısmıd, 18 a.a. - Fin tebU~: 
Düşman oon 24 saft't zarfında Ka

rcli berzahının do~'U kcslmln<le iki 
hilcum<la bulunmuştıır. Bu Mlcumlar 
rnuvaffnlnyetı" pllskilrtillmüştQr. 

Diğer kesimlerde clf'Vrlye çaTPı.ş -
maları ıkaydcfümiştlr. Uçak.Savar ba· 
taryalan ikl so\yet uc;:nğı dli.sUı-ınUş· 
IPrdir. 

Bir Amerikan Ga7.etesine 

gö r e 

Müttefikler 
Japon adalar1nı 
işgal etmeden 

barış 
yopmamah 

Nevyork, 18 ıe a. - Uııitcıl Press'in 
Tokvo'<la son ımıhablrı olan Rohert 
Hollair, Heralrl 'l'ribune gazehcsine 
) aptıg ı beyaııatta, Müttefiklerin ja. 
pon adalarını İşgal etmeden hiç bir 
surl'tle barı§ yApmamaları gerekti -
{linl söylenl'ştir. 

Eğt'r t<Jpon adalarını hiç olmazsa 
geçici olarak lşgnl etmcılen banş 
yapar~ak. gelecek harp içinde plAn
larımızı yapmamız gerekecektir. Ja
ponyA'nıo hiç bir zaman işgal eı111 • 
nırmiş olclıığu ve işgal edllemlyer.eğl 
hakkındaki ıenanenln Jaı>onlar tara -
tından muhafazasına müsaade etti • 
ğiınlz tııkrlirde, orta çağ med .. njye. 
tine ebediyen gönılilUp knlacaklar • 
ılır. Bir kaç yıl lçl:nde st"enrrııllert. 
nmrrilrol arııı Japonları ınaA-IOp eıle. 
meılil<lerinl, mııkaıl rlrs aıla l arını iş • 
gal eılemeıliklerini iltırı eıle<'ekll'rdir 
Şirnıll sılvl~me~te nlrlukları şeyi tek. 
rarlıvat·aklar, japon milll'Iİnln nlll\h. 
forın seçtl~i millet olrltıı'tıınıı söv • 
IİVf'C'ekl!!rrlir V e jaı10n lıır ı:telerck 
harbi tam erka plimla kmacaklar • 
tlır. 

lngilfere Müstemlekal 
naztrımn oğlu olan 
M. Amery 
Berlin'de 

S gündenberi Stalingral' a 
yapılan taarruzlar 

artık 
zayıfladı 
Son iki günde 1000 

Alman subayı ve 

eri öldürüldü 
Moskova, 18 a.a. - Geceki sov -

yet tebliğine ektir : 
Stalingat bölgesinde bir çok dUş • 

man htieıınıu rerdetlılmıştir. Fabri • 
kalar mahallesinde ıkl ı;:Unliık çetın 
savaşlardan sonra düşman, bır ke • 
simde, kuvvetlerimizi bafıfçc gcrı 
abnıştır. Bir gtin zarfında 1000 dlış. 

Japonlar 23 

amerikahlar 8 

vapur kaybettiler 
Va61nııton, l8 a.a.. - Caıuı:ı PruMlk'· 

te gün<ln ıroıımm:uu Mc &tlPhC'Stz John 
I' ıul Joncs•ı,~ Amlraıl De"cY°lcr, Aml· 
mi Fnrm.ı:>'l lcr ayanııdıa oldu~ IS· 

bnt ı-tmle omn Amiral Halsc)"dlr. O· 
nı.m Sııtomon takım ndnln.rmda knzan· 
ılığı dcn!'z muharei>eQ, yenen)(! ycnlliı-

nln kayıplnn ıımsmdn. nlsbctstz.1"1< ba· 
kımınd n .ıut.ıand mı.rhArcbemrulm \is· 
Ulndilr. Judlıınd'da lncii?lzlcr 14. al· 
ıruı n r 11 ıremt kcwbetmlşlcrdl. Salo • 
mQll muhıınobcslnı:kı nmenlkalılnr 8, .Ta· 
ı><mbr 23 vapur kııY'bcU11cr. AmJnıJ 
H t~ 61 )'ll,IMadır. B:ıŞka hle bl!' 
ı v grm el re onun kadar g{lven tel• 
k n etnwmı Ur C~n <W.nya luırt>!nde 

dt'Stro~ kumanda edl· 

man er ve aubayı öldürUlmllştllr. ı:ın kınlan klare etmkı. nisanla 
Nalçlk'in. cenup doğusumla kıta • ~:• ıf •ı ndlnlmı ur. 

l:ırımız faalı harl'le•l.rdc • • { mimi llm 1 $ÖYie 1'emtşt.tl!r: 
)ardır Bir birliğimiz, bir tepeıle, llll.ş " ~ rdı!C muhıırebc Jn· 

kilenlrn atmıştır. Bir rııs tnnk hlr - pon mıkl~ lrrlınl <> ~ " v 
mana hlicum eılenk mU11tnhkem mev· ı Salom1Jn ııda n d · tmh etm~ 

liği S diişman tankı tahribetmlş ve U "1 k' G dnl<-ıınnl dakt Japon ku • 
bir rltişman piyade böllığllnll imha vc-U ı1 I< lı:(lk tılır yıı.rd m ıt.'lhl göreme· 
etmiştir. b \Ar 

Tuapse'nln şlmal doğı.ısunılıı . ıı -
c;ıakların himayesiyle alman kılııları 
(N ı blrliğlmizin tuttuğu mltclaraa 
hatlarını hiç bir mııvaffakıvet clclt• 
etmeden yıımııya teşrbblis etnıl§Lir. 
400 dllşmarı öldUrülmü ıur. 

Vol.kof cephcsııım bır kesiminde 
iki dilaınan pıyacle alayı, mezkur bir 
mahalli işgal etm<'k mnkı :ıdıylc nıs 
mevzılerıne bUcum etmı tir. Jtııs ıu. 
lal-.ırı 6 düşman h ıcumurıu pUBkurt
nıu ve takrıben bır pıyade ala;ı.ı im. 
ha etmı tır. Ak§ ına dogru alnınıılar 
yemden hücuma .ı;ec;mış ve mezkur 
mahallin yakıııl:ırıua kadar gclmıye 
muvafftık olmuştur. Bu malı ılde, 
§İmdi, ru.q kıtaları çetin muharcbe-
Jer yapmaktadır. • 

S talingrat'ta alman 
hücumlarının t esiri azaldı 

Moskova, 18 a.a. - Beş gUnden • 
beri :5lalıngracl'a Jcarıı devam eden 
ve son 24 wat içlnıle şiddeti azalan 
alman hUcumu esnasııHla almanlar 
yalnız ölU olarak Uç bin asker ve 
dUzUnelerce tank kaybetıniıılenlır. 
Sanıı;ı.i çevresinde Uç gün e\'Vcl al • 
manlann 1 gal ellikleri mev:ıdler sov 
ye t garnizonu tnrafından geri alm· 
mıştır. A lmanların Stallngr t'ta uğ. 
raılıklan muvaffakıyetsizliklerln Ka! 
kasya cephesinm ild cenahı Uzerlncle 
oMdetli akisleri olmuştur. Doğu 
Kııtkasyıı.'da ruslar, dtığlann iki 7~ 
macında ve N alçik'ln cenup doğU -
sundakl vaClilcrde müteaddit köy • 
ler ele geçirmişlerdir. Don ve V o • 
ronr.j çevrelf'rinıle kış tamamlyle 
başlamıgt ır. A lmanlar gene kışın 
ba~kınııı.ı ıığramışLırdır. Kı7tl Yıldız 
gazeıeainln verdiği bir habere göre 
bir çok alman askeri hili yazlık el
blsc taşımaktndır. 

Baltık denizinde 
Moskon, 18 a ır . - So~et rarl -

yosu bir sovyet deıı!:raltısının Baltık 
ileniı:inde yekunu 35.001.1 ton tutan 
Uç mihver nakllveslnl baUrr'lıktao 
sonra Lenlngrad'a döndUğUnU bildir
mektedir. 

General olan subaylar 
Moskovıı, ıs a.a. - 60 kaılar su • 

bayın generıılliğ"e terfii resmt ga • 
r.eteıi,. çıkmı ştır. Bu terfi listesi ı:ıe
klz gUn lcinilc çıkan lklncl listeıllr. 
Birinı•f listede SiS generalin ismi var
dı. 
Hatırlarılaıl ır ki, 1941 ıle ııovyet 

1cı, ıa~rr•ınında" ,.,, ,. ı de )ÜZ k~· 
clar ıı:rneral terfi e'mlşll 

Nalçik'in cenup doğu.rnnda 
Mıxko,-a, ıs a.a. - llugun oğlcden 

sorua Ta.~ ajansına gc-len bir telgrafa 
gi>rl', So')et kıuıları Nal\ıl.:'ın cCnllP do· 
ğu unda bir tr-peden alm:ınlan atnıı$1:ır· 
dır. Alnınnlar >eni bir mixbfna lı mn:ı 
çekilmeden öace şiddt ıli fakat neti<le5iı. 
bir mukavenıet gösccnnişlerdir. 

Almanlar Afrika'ya asker 
gefirmiye (alışıyorlar 

Londm, l8 a.ıı . - ı.ondnı'nın snl!· 
h*-utlt laıynn.kkı.nnd.ı tmgün söylendi • 
klrıe göre mUtterlklerln AfrD<a':rıı ~·ı • 
knnnn ha.relrotlcrlnbı sem l!illthıılfı.rındıı 

Şllnııl ,\fr!lııı aı:ıklıınn<la llO nlmıuı de· 
nl:7ı.<ılıtısı toplanmıştı Ve o zıınwnı:ı ka· 
dar ille hıw:ı.nı u ıtn.vnn b :r mU.<ıtema ol· 

mak uzcre mOıtic!!k gcnıOert ruıker ve 
mııl:>:C"1TIC'Yi tıolş:ılunıa t>ulutıll>'Qr 1'(11 

Şu an<b mOUe! kam klıvvcll<'rt 
Blzerte ve Tunus etnırındn hayatı e
hmuniyettcld ccvr<>)"I ele ı:cı:lnnek lçtn 
ynnM knDanıa bulunuyorlar. Almanlar 
hava ve beDd de ~ )'(llıu e ru;k 

~bum.lama yerl~el!;e 

)'(M"lar. Ancnk m1hver. G rtt 'e ı. "&'· 

dAld kıtaınnnm ~ de tenin l'!'lml'k 
zonmdııdır. 

Akdeniz yolunun açılması 
üzerine Amerika'nın 

t asarrufu 

Gelen ilk rapor 

Ayın k g{lr' !"ln<len beri uı:nk· 
r la > pı tan .ıc ne nctke&<ndc Salı>. 

ı n kun ndal nnm ı=nl bausında 
ki ı:evn.'(lc, Yeni B tnnYa su':ınnd:ı bU· 
yC k :ıaıJOTI tıışıt, tlcıırct ' 'e hru1> gemi· 
ıt,'11 top uru ıa.n gbrtılmüştur. DUt 

m nm Guııt!.'tlrana.1 ve Bu:azt bölgesin· 
dcld m.e\ IC'rfmiT.I ıılmata ~bhııs et· 
mc'!t ntyctlf'.dc olduıtu tnhmln edi:mckte 

ld . Sooteşrhıdc Jn.ponlann bu tceclı· 
ııuse if\rlşm<4t iQl:ıı bü.YQ.k kuvv .. -ucr 
k nllC'.nl:t açıkce. ıınlneılmıst.ır. 

S - JOJ)OO deniz kuVH!'tlcr.I ttrnn! • 
den .&ı.krnon ncUlarırun renuı:ı dof;u -
suna yıı~- J:ıponlnn:n ıııctcrt ııa

tnııı:ı.n WPianrmo olrlWlAn Ra.boul ve 
Df'.lnen •.ıeın hRn!lrot «ten m a:.la • 
nndn Mr coıt trusrt cı:ı buhmnn eonı 
ktıflleleıi de cemıı> ~ ~ 
~c do{:nı neılOO'~ btışl!l· 

mıştrr. 

4 - G(."J'l()t't11 Mat' Arttıur'un emrtn· 
dcld UC'lllda.r derr!:z <;IU1)!Ş'l18lnnndzı bu• 
ıu.ıınıuştur Omuyn mensuı> bomtın ll• 

c iki n Rıtboul ve Bomn'de jııp('lln 
J!l rııoounu nTkn ıui<ıı.YA nw'Vtlttııl<~t· 
1ıc hO<"um t>tm1ştır. 

Japonlar filo/arma 
güveniyorlardı 

S llüruınb.rında muvaffıı.k olabil· 
ınek i~in japonlar bilhas._"'"• Kongo sırıı
f ına nıcn up iki 2.1rhlıdan ve birçok b:ı:t
b harp ı;cmilcrindcn mürd.ker olan fi
lol:ırıll!I ı;menmekte idi. Bu ıki uıfılıdan 
ba,ka iki ağır kru,azôr, 4 h:ıfif knn-a
zor ,e cnknben on destroyer bulunduğu 
sanılnı tndır. Bu filo, Doni ve Sho~ • 
land'da toplandığı ı:orükn çok s:t)'lda as
kerin ıhraç haıd>etinc ~lannıasıod:ın 
ünce kı)ılarınıızı homhalnmnk ına.kwiy
lc J;CCe )'arı ındaıı hir:ız '°1\t'a yani 13 
r;outcşrin ah:ıhı ("wfalmnal çe,-resinc 
,ıırnıışıır. Jaııon fil~ uç ~ıpa aynl • 
mışıı. l\u gruplar homhalanaca:k olan çt'Y
rt')'C )aklnşır )'aklıışnınz don.ınm:urııza 
mensup gcıııi lcr nıc·ş nçnıı•lar ve hiıi • 
hirine yukın mcsakde bulun:ın iki filo 
orasında mulıarehe başlamı,ur. AnıiraJ 
Daniel J. < alaı.>fıam ı>lnıüştür. G«elC)-in 
cert')-nn eden çuk iddetli s:ıvaşlar csn.ısın
da japmılar arasında tıir karışıklık his • 
§cdi'fı1iş 'e muharebenin ııon safhasında 
h:ıttın ; ·i ucunda bulunan ild japon fiC'" 
misi hirihirine aıcş etmiştir. Bir mfıddcı 
~m düını n ateşi kesmiş ve şimııl isti
kametine doğnı çekilerek muharebe sah· 
n sini terkeınıişdr. 

6 - ı ~ Sonteşrin günü amerı'l:nn u
çakları o çevrede kalan hıu:ı:ra ui;ram~ 
ıapürı ı:emılerine nıuterııadiyen hücum 
etnıişkrdir. Öğleden sonra, ı;t.'Ç ·ıtakitlcr
ıle ku\'\ etli bir dcniı himayesi altında 
en u 12 duşnıan m,ııından miirckk~ 
Nıyıitc bir f:"IP Hougainille çevresin.len 
Gu:ulalC'llnal'a hareket eımiştir. Japonla· 
nn evvelce de kararlaştırdıkları ptıi ia· 
(>(>ti gemileri Guadalcınal'daki ffiC\-ıilc
rimizi lıomhal rnışlardır. nu harcketlt'r 
gece > nsından sonra yani 14 sontcşrin 
al ıht CCf'<">ıtn etmiştir. 

1 ıha sonm oiilcden t'VVcl bir düş • 
man ıaşıt gnıpu Guadalcanal'a yaklaş • 
mı$tır. Uçaklarımı:ı hu ~ şiddetle 
bombalamış ~e en az 8 taştt baunnıştu. 
r kat di~r taşıtlar Guadalcıınal'a doğru 
)Olların:ı dc-ıun etmiştir. 

Alınan haht-rler burada nihayete <'l'

mekte ve amerikan B:ıyrajı i('in bir XS• 

fer ıcşkil cdeıı bu mühim 611.vaştn Slll1 

ıııOıa.,ı hakkında tn(silat '"crmc.-nıdacdit. 

] aponfara göre durum 

Tı:j\,.""• ıs a.a. - Jaron umumi ıkıı • 
rarg:ıhı ınrafından h\ıgUtı nc~recHlrıı bir 
ıeblığe ı:örc, < ru:ı.dakanal'daki duşman 

lıa'a mleri ile diğer a-':eıl teshler 13 c n-..._ üzerinde duruyor 
ııe ~.-.ın. 18 n.a - Yan remnt 

>'naktan b 1d rı tıror : 
btr ken "ıual':un ka,Ydı., dcml$Ur. 

Stoklıolm, 18 a.a - Svcn~ka D;1ghla· 
d~ı JtilHt<.-sinin Bertin muh.ıhi ri bildiri • 
)Or: fııgiltere Müstemlekeler Naıınnın 
oı'tlu M. John Amery Berlin'e gelnıiı ve 
Adcloıı oteliıı<le bir oda rutmuştur. John 
Amery, i ı;ııl alund;ı bulunm ıY11n fran • 
sa'da otunı}ordu ~e almanların ora)-a 
g:inncleri uzcrine Berlin'e g.c imi,ıir. 
John .ı\ mery'nin hu seyııhati tıım.'lnıi} le 
hu usidir. lnı;ilıt"re lüsıernlekcler Nn. • 
zınnın oğlu l ıı$:ilıere ile Alman}'& anı • 
ıındaki muharebenin en §İddctli muha 
lillerlndcndir. 

Vııeingtcm, ıs a.a. - Ha111 deniz· 
)'Ollurı MR'l"CS!nln bUdl!'dlltlnc göre, Mı· 

eır ve Irln.Ustıın yolu olmak lUbnrblc 
Alcden1z·1ın t.ckrM ncılrn:un Am m 
Blrlestk nevlet.lertndc buırllnkU hızla 

aYlık Ucn.n.~ ~isi ~ tına t<-Jcnb111 
edecektir Bu hesap Umllbunıu )'Olu L 
~ elmı!lyc ka.d.'.ır ıtönderllcn C&)'& m 
ta.nıuı dnJ,'11.mnakt.adır. Cm bumu )Cı1· 

ne Akdcn!z J.."Ultıını ldıl!ı tnkt'I n1c btr 
buetı1<. lld m'1.Ynn tonıtıltolUk ırmıl tn· 
aıunı.t edllmlo olacıııktır. 

ont~rinde bombardcman edilmis ve ağır 
h:ısar.t ıığrıııılmıştır. Jaıx)O harp ı:cmile
rinin lıima)f"\inde )Ol alaıı bir '\ &pur ka· 
fil ine 14 sontcşrin piııü yapılan bir 
hucum llt'ticesiz. kalmışın. J.( Mnte,rin 
gl'(.-esl japon filosu < .uadaknnal"ın fimal 
bausında ıakı i)c cdi~ bi.r d~ fi.. 

Berıın alyu._..ı mııhmım. Ruzveıt•ın 
rnıt.1tunvn bllhAS'Oll lld nokta.siyi<' 

8ırut OIUYOTL-ır. un -l'd-:ın bll1 Am1nıl n rınn'ın bir 
olaı'8k ltulle.n ıldıtı haklnndınkl 

Ru.ı;velt'ln bu slizlcrt hnkkmda Ber-
lln'dc yOrtltUlen kannnt ıudur ki Ruz· 
velt bundan böyle halk e!kAnnı kol • 
lmnnıtı dU.Uıuncmckte ve lınrrı hlldlse· 
teri hakkınd3 blllnd!~I ıtlbl maınmat 

~ermek tasavvurunu bCslcmclttcdlr. 

İkinci cephe 
ve Sovyetler 
Şimal Afrika hareketleri 

Şİ~IAL Afn"'kıı0daki asimi hare
ketler, dun müttdiklerin Birı
ga.ıi0) i scçıııi~ olmalannd.uı 

~ CSM!ı bir inkişaf susıcrmcmi~ 
ur. Gelen h:ıhcrlerde Dinga.ıi"nin d1* 
muş olduğuna dair de bir b}lt yok· 
cur. llclki Monq;omcry orduları C\"\d
ce de tahmin edildiği gibi, Binga.ıi") i 
atlamışlar, ~c bir taraftan kı)ld:ın kı· 
yt)'ll ilerlerken (ıbur tarafıan da çol· 
d n k~tirme seçerek Agcd:ı.b)'ll ve 
F.laı;cil:ı'>ı lxl}lanıı}'ll çalışmışlardır. 
D<ıylciikle ıakıtıedilen ga}e hem bir 
mak~lama h.ınkt>tidir; ht:nı de mih· 
verin kunarahildi~i kın,etleri bir an 
e\\'el ya.kal.ımakıı r. fTnkac O) le ı;urü
)Ü)or ki alnıarıla.r \c iuı..l}"aniar, çuldc
ki harbi ka}bcc.mclcrine mukabil bu 
bü)'Ük sürat } rışını ka.zanmışl.ı.rdır. 
F.ğcr Montgomcl') 'nin de umduğu si· 
bi, Sirte korfczinde l.laı;dlıı kesimle
rinde bir müdafaa) a kalkac:ık olurlar
sa. o :ıaman, k"Uvwtlerin.i ten.sik etmek 
i("in ' ".l!<lt kawndıklanruı ve ıakv~-e 
ıılmı~ oldukl:ırın:ı hükmetmek llıım· 
gelccckıir. Fı:ıkat hl'r şq e nığmcn şim· 
di Lib)';ı değil, Tunus, gene Şimal Af. 
rika hareketlerinin ve ikiııd ccpheııia 
nıihrıık noktımnı, ağırlık nıerkcrini 
tcşkile dm-anı etmt-'ktcdir. Fakat bura· 
sı için her iki c:ırafra da büyük hazır
lıklar vardır. Mihver kadar amcrika
Jıl-:ır <b bünın dil-kat ve kuV\ederini 
buraya to(>lıtnıı)ıt çalıjnıııktadırlar. Hu 
anıda fs('>an)'n'nın da kısmi sderbcrlik 
ilan cııiği lı:ıheri ı.::clnıi$ıir. Bu sefer· 
hcrlik 1.im<: kıı~ıdır? Yanı.::111 sınır
lara !:cliııce ıcıikte bulunmanın lüzu
mu kendiliğinden anb$ılır. Bundan 
dola> ı ispan~I 5ef ctbcrliğinin ihtiytti 
bir tt'dbir okfuSuııu t:ıbmiıı etmcık 
mümkündür. 

Rusyadaki durum 

Ş iMAJ. A!rik ~)derinin in· 
kiµfıııı bcklerk4-rı, Rusya da 
olup bııenlerc h:ıkmak tayda • 

lıdır. Belki şark cephcsıııdeki duru
mun tahlili ccnu(>C.ı nçılan bu ikinci 
cerme meselesi üzerinde hizc rehber 
olnbiltr. \ 'e va:ri>vti dalu iyi aydınb.
abilir. im<Ji işe Sıalinr.rat'tan ~ -
lıyalun: 

Von ~ ordularının tıu Volı;:t. 
şehrine t:ıal'nı2ll lxı$1a.dıkb..-ı g\indcn. 
bcri &-J!"t a,. e(IDİ)t:r. Şebi•, hllll al
manlımn elinde değildir. Geçen r.\ıı1 
gene büyük bir t:ıarruı alimeri görüJ. 
mü~ de nlmıınl;ır bun<b anoık 135 
metre ilcrlİ.)'\..if>ilmi$1erdir. Kos.\:oaı 
Rusya0daki bir ilr:r!.eyişi, ~ lcunıq 
öJ(miyc y.ınygn bir mikyasla öl~iye 
imkftn ,oktıır. Dcmc4c mukavemet~ 
~. RmlM h.1.likattn Stıtlin'in: 

~rnr adım geri (ddlmdt "*'- emri
ni hutada ..tım adun tatbik etmekte • 
dirlcr. Simdi ~ da haşl.ıııruş m 
~fmn ahında 35 e dü~ır. Dun • 
dan dolayı anık hareketlerin ağıclııt
ması ~ buzun kıvamına uym.:ısı za • 
ruridir. 

Kafkıısya')-a ı;elinrc, burada ild 
ba~kı nokıa.\ı vardır: Tuapse'nin şimal 
d.oğu!>un<fa alman onlulnrı şclıre iruntk 
için ~!im hir yol bulamamı~l~dır. Bu 
limanın da Stıılin,ç;rat'tan dnlıa ileri
lcrde ktondi ini adam akıllı koruduğu 
an~ılmal\tadır. Gmvıv l'Olund:ı\; h> 
relwtlcre gclinC"e. ~('hc<iz KJıAms kışt 
burada da ('Ctt'<'ilerin h:ınçcrJcrine bu?.· 
d:ın kıtm:ılarla yardım cdi:ı."Or. Allllrir'in 
doğusund i Vladik:ıfkas geçit başı.na 
r:ıJcl;ııılmı, de~ldir. 

İkinci cephe ve Rusya 

K AFKASYA hareketlerinin hula· 
sa ı şudur: ne Sıalin.ı;raı, ne 
Tuapsc, ne de Vladı"kaflaıs 

dü>mtmi,, Kafkas)-a iherine üç koldan 
açılan Hilenin uçları olduğu >erde kal-

İspanya' da zirai 

seferberlik 
Madriı, 18 11.a. - fsP11n>'OI Fas'a )-Ük· 

şCk komiseri rıeşreıtiği hir emirname ile 
hima:ı.-e idaresindeki bölgelerde zirai is
tih5alin ıınurılnı~ını talebetmiştir. Ekil· 
mire cherisli bürün toprakların ckitmc
~ için her tarafta ha.z.ırlıklar )'llpthnıd.:ta • 
dır. Ru emre R>l..·uı harc:ik~ edenler ce • 
ulandırılacukur. 

Şimdiye kadar 210 alman 
şehri bombalandı 

londra, 18 ı.a. - Avam Kamanısın· 
da bir 5Ualc c~ p \'ettn Ha,'1 :-.·aıırı \{. 
Sindair, şimdiye kadar 210 alman şehri· 
nin bombalandığını \•e en zi)11de taarru
za. uğrıran J(.'fırin de Kolon)-a olduğunu 
SÖ>lenıiştir. Bu şehir üzerim 110 akın 
)'ılpılmıpır. 

Josuna hücum etmiştir. l\lute.addit semi· 
lcrden murd..-kep oları bu fılo :? zuhlı "e 
4 kruvazörü ihti'ıı ediyordu. ~iddetli 
muharcbdcrdcn sonra >• rdımcı duşm:ın 
scmiferinin çoğu tahrihcdifmiş \C 2 :ı.ırh· 
lı ağır fı:ı5ara uğraulnıışıır. 

12 sontC$rindcn 14 soıııcşrinc kadar 
Gua<l-'kan.a.1 civarında ccrcraıı eden de • 
n:iz muharebelcriıxlc <lıişı:naının 8 knmı
ziiru, 4 veya 'I muhribi \'e ı naklire ge
misi batırılmıpır. 3 knmı.z.örle 3 ve)a 
4 muhrip ve 3 rukli)e gemi.si dır hasara 
uj;ratılmıJUt. ı düşman kf\1'\ıuorü de or· 
ıa d r«cde hasara uğrıımışıır. Bundan 
başka dıİ$nWI 73 uçak kaybcuniştir. 

Japon karıplarına gelince: bu mu • 
hıırebclerde 1 jaron z.ırtılı ı ile 1 knıva· 
ıör ve 3 muhrip batm•$tır. 1 zırhlı ile 
7 nakli')-e ı:emid h ~ara uğramıJtu. Run
dan b..,b ~ 41 uçak b>i>eunittı.r. 

miş 'e törpülenmi}'e ba$lnmıştır. O,.. 
le anl~ılıyor kı, Ka!J. }il nın bir ayak 
n"\cl işgali h:ıkkınd.akı plinlnr tam 

1,;ımanınd:ı taduk edil..-mcmış, 'e böy
lclildc ~ bir mC\ ım boyu ı;crilcmı~ 
tir. Şimdi buıun bun!nr.ı bakarak ~''>le 
hir sual sornbilirP : ıalingnıt'ı ile, 
Tuapse'sh k, '-C: Mozdok u ile Kafka'l
)4 aıüdafaası, Afrıka'da ikinci cephe 
açılııu~ını kofa} l:ıştırmamış mıdır? Ve 
):ıhııı b=n ıı.ksi mi '\"arittir? Yani 
Afnka'd:ıki ikinci ceıme Kafkas14'da
ki alnıaıı hareketleri uzerıne t ır et· 
mmıiş nıidır? lngiltcre'de de Rusya'da 
da her ili fıkrin lehinde "e nl(')hinde 
konuşanlar .ardır: fakat hakrkaun iç
yuzunu hicaz olsun a)dınlık ı;or~hil • 
mek için muhtdif h!.dıscleri ı;ci7deo 

Sl'\irmck i c:ıbcdccektir : 

ı - S1.1lin, ıkinci cCJ'lır) i, Çiirçil'ÜI 
HlL'lıı seyahat r.dcn sonra iHcnıişıir. 
Hall-.ukı, Çorı;il Stali ı e Ş r.ıal Afnka 
hareketlerinden bı:hscııi 1' ıni ve onun 
bu çıkarm;ı) ı ıkinci ccı>h o uak pc4t 
hcj.\er.mcdı~ini 50) lcmişur Stalitı"in 
fıkri muhal-i<ak Auura"da hır ikinci 
cephe ll('ı lma..sıdır. 

2 - Afrikıı hareketlerinden •onra 
Stalin yaptı~ bir deme('te J:Cl'\i "°" 
h:ıt'C'keti Ö'\'ITRlştur: fakat nct

0

CTYJ ~
lt"ıı•~n daha mu,-afık ol ra icana
ııtindc bulunduğıınu göstcrmi~tir. 

Nelice 

SÖZ! PRIMiZf hulha aım.e. 
bir nokta uzerinde duralım: 
Stalin.ı.:rat 'e Kafkll5yll. müda

faası mı Afrıka h:ırc'kederini kolaylar 
urnıışıır? rakat muuefikler, ruslara 
r:ıpılan )'3.fdımlar hakkınd;ı delı$Cdi 
nkamlar vennducdu \'C şunu wylc • 
mclmıdirlcr: 

"RUS)"a0
)-.a 4084 t:ınk göoderilmi$ • 

tir. Bu bd:ır ıa · almanl:ırın elinde 
ols:ıydı, yenidcn uı.m ıs nrhlı ıumm 
tcŞkil cunek le ildi. J lalhuki alman 
ı.ırhlı tumcnlcrinin ııdcdi 25 ten faz. 
la de~ldir. Gene ingilitlcrden Rusya
>'ll 3052 uçak ,ı.:ıöndcrilm~tir. Bu ra -
kamla nlcn nl:ır )cni<kn 2 adet h:ıva ft. 
losu nıcud.1 getirebilirdi. Hıılhuki. al
man ih:ıva filolarının ıııdedi 7 dir. Di
ğer taraftım Rus)11') :a 3031 motörlü 
!~it f;LisxJcrilmİŞtİr. Dun.illi' t2rn )"İr
ml almaıı tumenini ~le ~ 
edebilecek miktardadır. Swıısım da 
unutmamak füunchr ki, hu büyiik yu. 
dımlnr miıttdiklerin Afnb h:trd<et • 
lerine h:uırlnnm:ıkta olduklan bir _.... 
rnda y.ıpılmısur." 

Aoab:ı müttefikler hu ifşalarda bG
lunurken cılingrat ve Kalka.~ mü • 
d:ıfaa5ınd:ı nıslar kad;ır amcn"kaWarwı 

inı;ilb.lcrin d hisscli o1dukl~ 
SÖ) Jcnıiş olmuyorl;ır mı? 

Dundan ~k11n boık netice ,.. oı.. 
hilir: Rusy:ı'nm isttdi-· ikinci c:eıtt, 
eter nnlurfa hcmtıer Ka~·da 8Çll
ınaıru, teflkki edilirse, ıimdi. Şimal 
Afrı"ka hattl.:edcrlne de bir~ ~ 
bı1ir mi? 

Sü;ıhcsh ru.s1ıtr, fMiilt tir krıtg» 
le ve emirlere ta:m ~ıle, nwıhuı • 
nı Ol"Cll)'ll koyuak haıbctmişlcrdir. Fa· 
&.at onların istcdiJ;-i s:ıde malzeme de
ğil, B)Ttt 'lam;ında karşı tıımfı nakll 
:mrhıkla.rtn<l ul:ratmak ve kuvvetlerini 
dağıumya mcd>ur bırıı.kmakttr. Bt>)lc
cc, oo 'mıf)ııntn ve imanların yardım
lan d:ı temin oh1n:ıca~ur. İste 0 mdi 
ingiliz1er, nıslıını bu <:"Oilı'afya Ye mesa
fu y.ırdımmı vnpm ~t2.dırlar. Ru~ • 
da-ki hıırt+r.dcrfo SimaJ Afrika'va re • 
irlcri o1dubı m•ıh:d&a1mr. Pdmt Si· 
~•l Afn1'!1°d l har<4<1'tler de şimdilik 
Rıı<ya'nın -üküm lnfiflctccclcıir. Şu
ııı tıı" c':tbı etmek lbımdır· 

Şimdi kıs ı:clmi<ıir. Munııamk ~ 
hı "' etıe 1'!!,,....Jlltlı"!ır. O halde müttt
(ık1er, ,~nn bu )'Ollıı Vl\Ntklan maJ. 
7'!'me yıı"(lımını ~imdi Cnair, Fıı~ Te 

Tumrı; ~·olıwl• \':!rmI rıı ve ~lilc hu
ruı. "in<>:ın" da nı,oe ctmdctroirl~. 

Mümtaz Faik FENlK , 

n 
i ngiliz Parlamentosundaki 
sözler sansür edilmiyor 
Lonclra, 18 aa .. - Haberler Nnzın 

Mr. Bracken Avam Ko.manı6lnda 
elemiştir ki : 

Parlamento mUzakl"releri hııkkın
cla gıır.l'telerde çıkan hnberler hU • 
kUmrU veya herhangi b r kimseyi 
tenkit ı•tsln etmesin sansUr edılme
mektedir, Parllimentodakl beyanatın 
sanstir eılilmcsl için son zamanlarda 
emir verildiği icldlası Joıtiyen )alan • O 
ılır. Btsyle bir emri verebilecf'k tek 
bir kişi varsa o da benim. Halbuki ı 
hı.mu aklımdan bile geçirmedim. o 

En son tip bir İngiliz 
tayyaresi 

ı 

·r 
r 

Londm, 18 a a. - Bundan cvvelli ;ı 
~pitlire'lerden çok daha ku"'ctli, her 
b:ıkı.mdan çok wha buyuk )-eni hir Spit· Y 
fire uç.ığı allll!lnlara karşı kullanılmıya 1 

baslnrunısıır. Suratli bir rd.:or tl'Şkıl et· , ı 
mckıedir. Zırhı 'e diğer hu usi)etleri 
hakkında mnlumaı 'licrilmİ)orsa da bu 
uçağın ıki top ,.e kan dlarında da dörc 
mitrnl)oz bulundu1.-u an~ılmai."1adır. 

Stokholm'da mühim bir 
kaza oldu 

Stokholm, 18 a.a. - Stokholm s~r
best limanı buglln bUyUk bır kıı.z ya 
sahne olmusıur. Hır aseıılen fnh - C 
rika&ı berhava olmuo vr 10 ioçl ağır 
surette ve 12 •ESi de hafifçe yara - 9 lanmıştır. 

t° 
Arnavulluk'un istikbali 

Londm, 18 R L - M Eden, raarnız 
dan dognn hcrlıangı hir ani şm nırı 500 

bantta Arn: vuıluk ı t kbalınl 111\lte<"s 
C'tmı ını A' -am K&mar1l$ına ıeawı .,.. 
.lenuttu. 
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lir Lonclra raayo )Oll da1uıaaa ve. m;aa 

bir habere göre 

J:Jerlın 'e göre Bulgar Başvekili bir 1 Kazanan RUZVELT DEDİ Kİ : 1 

haberine göre 

8 inci ordu 
Bingaziyi 

geçti 
<Bası l lnct aaytada> 

- Dllgmnn en ağır kayıplanm ilk 
aa~larcla vermiştır. Esirlerın savı. 
aı 30.000 dir. Bu miktar çölde yaka
lanan cliıgman askerleriyle her giln 
kabarmaktadır. Kaybımız 14 binden 
u olmuştur. 

İlerde tatbik edilecek strateji 
hakkında sorulan bir ınmlc Generaı 
fu cevabı vt>rmiştir : 

- Batı Afrikıı'cla hareki• !isleri 
bulunabilect>kse de Kahire. İsken . 
deriye ve Suveyg bundan böyle de 
Ortqark'takl harcklitın UssU olarnk 
kalacaklardır. 

Sekizinci Ordu son savaşa 
hazırlanıyor 

Kahire, 111 a.a. - Royter in 8 inci or
da nezdiııdeki hu$usi muhabiri bildiri • 
,...: Mihver kuvvetleri Agedahra ı~ti · 
kametinde geri çekilmekte devam eder • 
._, 8 inci ordunun canlc hirliklcri, Lib • 
,..da M>l1 muhareberi tı!$kil ede~eğc! ben
ııi,.en savaş için hazırlanmaktadu. Gorü· 
nute göre almanlar §ürade t.!.ıgeyla'ya 

doinı çekilmektedirler ve h-.ırada ingiliı 
ileri budcecıni k1'a bir müddet ı~iu dur· 
dunıbilmeleri mümkündür. Fakaı buna 
iındzaren. bu ricac, duşma.n için (C'\-kala· 
ele IJlllıalıya ınalolmuştur. Yollar üzerin· 
ele tılmanlann ingiliz hava kuvvetleri ve 
müttefik zırhlı otomobilleri ıaraiındarı 
clıut>eler yemiş ve yemekte devam et • 
mit olduğunu gösteren birçok emare 
ler mevcuttur. 

Rommel ümitsiz gayret 
sari ediyor 

Loodra, 18 a.a. - Royter'in Şimal 
Afrib'da ileri umumi karargihtaki mu· 
lııllbiri bi idi riyoc: 

iyi haber aba kaynaklan göre, Rom· 
mel. bugün Tunus'ıa bulunmakıa ve Ce
sair'den gelen birinci İngiliz ordusunun 
elman i1gali akındaki esas merkezlere 
kartı hücumuna muka,·eınet için mihver 
kuvYetlerini tanzim bahsinde ümitsiz gay· 
ftllıer sarf etmdctOOi r. 

Almanlar dümdar 
muharebeleri veriyor 

Berlin, ıs a.a. - BugUnkU alman 
rnml teblığinde bildırlldiğine göre 
Afrika zırhlı ordusu dUşmanın zırh
h tqekkWlerlne karıı <lümtlar mu
barebelerl vermiştir. Düşmanın bir 
kM: kefif tankı tahribetlilmlşUr. 

Bone'dakl benzin depoları ve 11 -
man tesisleriyle Cezair §t>hri )'6kın
)&rında bulunan Beyazev uçak mey • 
anı yeniden bombardıman edilmlıtlr. 

J>ütınan hava kuvvetleri Tunus ve 
Libya sahilleri Uzerinde cereyan e
den hava muharebelerinde S uçe.k 
kaybetmiştir. 3 alman uçağı kayıp • 
br'. 

Diin gece ayn ayn uçan bazı dilş_ 
men uçakları Almanya ve Danimar· 
Jıa kıyıları Uzerinde dolaşmışlnrclır. 
lrranN'nın AtJA.ntlk kıyıhrı Uxerln -
de bulunan bir şehre dllşman bom
ba uçakları tarafından yapılan bir 
akında sivil halk arasında ölen ve 
,...ıanan olmuştur. Gece avcıları · 
ınıs bir ingiliz bomba uçağını dU -
fQnntlflerdir. Donanma topçusu da 
Dd uçak dllşUnnüştUr • 

ltalyan tebliği 
Boma. ıs a.a. - lıa!yan umumi ka • 

-.Mumn tebliği: Derne'nin batısında· 
lıi b61aede dü,ımanıo :urtıh birlikleri üe 
J1ıP11M1 ÇMPttmaiarda birkaç wık ıahri· 
lıedilmi,dr. Hava boruk olduğundan iki 
....... bava (aaliyeci mahdut olmuııur. 
c.anies tipinde bir düşman uçağı diiJil· 
lliilmüttür. 

Cezair llhilleri üzerinde alman avcı· 
-.. ile dlllOJMl uçakları arasında tereyarı 
eılm muharebelerde 5 duşman uçajı dü· 
fiiriilmüstür. 

ltalyan uçaklarının Şimal 
Alrika'da faaliyetleri 

Müttefikler 

Tunus'a 
girdiler 

( Baıı ı inci aa.yfda ) 

viye olunan Birinci İngiliz Ordusu 
şimal sabıı kesimınde yilz kilomet -
rc:ık bır ceı>he Uzerınde ve Uç öncU 
kolun hınıayesinde süratle Tunus'a 
yurilrken, syrı kuvvetler içerlerden 
C..abes korfe-Lİne doğru ilerlemekte • 
cllr. Bu kuvvetlerin hedefi ılU,man ~ 
aııcsini kesmek ve Libya'ya do$tru 
her tiırlU düşman ricalini önlemek • 
tir. 
Fransız kıta/arı birinci ordu 

ile birleşecek 
Londra, 18 a.n. - Royter ajansı

nın ŞımaJ Afrika'ıla Birinci İnıdliz 
Orılusuııdaki muh'll.biri bildiriyor ı 

Tunus'taki frarısız kıtaları mihver 
kıtalariyle çarpışarak batı isllkame· 
tinde çekilmektedir. Fransız kıtalan 
Cazair'clen doğuya doğru llerliycn 
Blrinci İngiliz Ordusuna iltihak et. 
mek emrini almışlardır. Fransızlar 
şimdiye kadar mihver kuvvetleriyle 
iki dcfn temas etmişlerdir. 

Pazartesi gtinU Tunus'a inen in -
giliz paraşütçüleri de mihver kuv -
veıl .. riyle temas halindedir. 

Mihver lııgali altında bulun'll.n Bi
zerte deniz Ussüııc karşı Uçankale • 
!er alçaktan taarruz ederek petrol 
ve mUhlmm:ıt deposunu ateııe ver -
mişlcr ve yerele bir çok uçağı tah • 
rip eylemişlerdir. Uçankaleler dö -
nU.şte bir alman avcısını dUşUrmllş • 
lercllr. 
Tunus'taki lransız kıtalarr 

alman ve ita/yanlarla 
mücadele ediyor 

Londra, 18 a.a. - Şimal AfrDca'dıt i· 
leri umumi karargihtan alınan bir ha~ 
ıı:öre, Twıus'taki Fransız kıtalan alman 
Ye iıalyanlarla mücadele etmektedir. Ay· 
rıca ba,&ca framız askerleri de. İngiliz 
tak"ireleri)le beraber doğu istikametin· 
de >iiriimcktedirler. 

General Clark'm bir 
beyannamesi 

J.ondra. ıs a.a. - Am!'rikan gene
rali Clnrk'ın bir beyannamesini neş
reden Fas radyosu, şimal AfrikRda 
mllttefik hnrp ımyretlni zorlaştınuı 
müt<-addlt C<'Ulylrll sahslyetlerln göz 
altına alındı!:ını blldlrmı.,tır. 

G!'nernl Clnrk bu tevkinerle ilgili 
olarak yapılaca'k her tBrlll tezaıhU -
riln ıddrle!Je CP.Znlantlınlacağını bil -
dlrmoktcllr. M hvcr kuvvetlerinin 
Afrlka'<ll\n ko{!ulma.cn ve Avrupa kı
to..'flnda takibi $imal Afrlkn'da aıskt'r 
ve mn!-r.eme yığılmasım gerektirmek· 
tedir. Bu muazzam iş blltlin kalb ve 
vücuUarlyle dUşmana bağlanm11 o -
lan kimselerin hareketleriyle :rıorlat
tuılmamalıdır. 

lngiliz paraşütçüleri 
Londra. ıo a.a. - Verilen nuıııe

mauı K'Öre>, Tunus hırva meydanlan
na mdirllen Brlta.nya paT8$Ut.çQ kıta
lan harekA.ta başlamışlardır. 

I.orıdra, 18 a.a. - Reuter aJansı 
bildiriyor: 

V <>hy hü'kilm{'tt Fas. Cezayir ve 
Tunus'tak1 ha.pl.sanelerle toplama 
kamplannda 10.000 den !arıla dt' 
Gaullc taraftan ve lngfliz d09tu fran· 
sızı mevkuf hulundunnaktadır. Bir -
çok lngll z aske-rl ne Be~lkıW ve Nor 
v~ll yil:ı:l<>rce subay ve er toplama 
kamrılanndn bulunuyor. Bundan ba4-
ka ~imal Afrlka'dnkl kamplarda İs
panya, Almanya, İtalya, Relçika ve 
di~<'r ba7.I l'TI('mlekctler milltl!Cnerln· 
den 15.000 kişi bulunuvor. Bu siyasi 
mültedler!n arasında birçok yahudl 
vardır. 

Bu raıJcamlan, 80n gilnlerde Şimal 
Afrika'd:ın kaçan ~ framız !IUbayı vrr • 
miştir. 8u subaylardan biri albaydır. 
Bunlar inıdliz do,nı vatanperverlerle de 
G~ulle'cülerin raaliyerindcn de bahset · 
mi<!Prdir. 

Albav Şimal Afrlka'daki frımınz 
kıtıı.lanndan v\17.de 60 ının mllttP.flk· 
terin lhrııc hnrek!"t ne itiraz et~l
itlnl söylem~tlr. Hıtttll hlr mllddet -
tPnnı-rl milttefiklerln lh~ harokMI 
lcin bir takım hazırlıklar bile ya'f)ılı· 
vordu tik kıtalnr karava çıkar cık
mn?'. bOvUk bir hnlk ki1t1,..,f narlan'ı 
tıızyık M"r<'k mutnvnnt etme.i?e m~· 
'bıı~ t>hniştlr 

Darlan'rn iki emfrnamesi 

Mihver kmetleri 
pilin mudbince 

Tunus' o 
yerleşiyor 
Beri.in. 18 a.a. - D.N.B. ajamının 

öğrendiğine gore alman ve italyan uçak
ları Şimal Arrika'da İngiliz • amerikan 
ihraç kuvvetlerine karşı hücumlarına de
vam etmişlerdir. Caair civarındaki be • 
yaz n uçak meydanı alman ve İtalyan 
uçak.lan tarafından tesirli bir suretu 
bombardtmaıı ed.ilmiştir. Dü,maıı 5 uçak 
kaybetmittir. 

Mihverciler Tunus'a 
yerleşiyorlar 

Berlin. 18 a.L - D.N.B. nİn öğren
diğMıe göre Tunus'ıa alman ve italyan 
kııalarının hareketleri ve teşkillerin yer· 
!ettirilmesi plan mucibince cereyan et · 
mactedir. 

Şimal Twıw'ta yolluın ve şimendi • 
(erlerin Avruı:ı- tudartna uygun olaral< 
iyi bir halde olUJU bütün istikaaıetlerde 
bu çevreden memleket içerilerinde iler · 
lemeyi mümkün .lı.ılmakıa.dır. Yol olmı • 
yan yerlerde bile dailar hariç tutulursa 
hareketler hiç bir engele uğramamakta · 
dır. 

Bu bölgenin Cezair ta.rahndaki batı 
hududu cenupta tuz batakhkları ile kap
lı geniş bir çölle himaye edilmektedir. 
Bu çöl ancak develere hindirilmiı müf • 
rczeler taralından ~ilehilir. 

Tunu.s' ta durumun ilerdeki ıteliş.me • 
!eri hakkında müıalealarda hulunrnak için 
henüz erkendir. Hu~siyle ki mihver kı· 
talan ile inıdliz • amerikan kuvvetleri a· 
rasır'<la 1imdiye kadar tl."fllas olmamıştır. 

TunU1'un mihver elinde bulunma.'11 

mihver devle'llerine ha.u Akdeniz'de deniz 
yollarını devamlı bir münıbbe altında 
nıtmak imkanını vermektedir. 

Her gün bir kaç ki§İ 
eksiliyor 

Tunus, 18 a.a. - D.N.B. Bu son gün
lenle ahali ile inır;iliz • amerikan işgal 
kuvvetleri arasımla çarrışmala.r olmak · 
tadır. Yaı>ılaıı yoklamalal'\la ht-r ._'Ün iş
ıtal a'lkerleri ara<11nda hi&aç ki1inin l'k· 
sildiği ızörülmekte ve hunların i:dne te· 
sadüf edilmemektedir. Ru a,kerlerin ~·er· 
liler tarafından alınıp göriirüldü.lı.leri zan. 
nediliyor. 

Seker satııı 
devam ediyor 

demeçte bulundu 

Prof. Filof 
8ulgar mukidderatınm 

Mihver'e bağlı oldeğunu 
bir kere daha tekrarladı 

( ~ 1 lıncl aayfda ) 

ermesi münasebetiyle söylediii bir nu· 
tukıa hükümetin dış siyasetinden de hah· 
setmi1 ve şöyle demiştir: 

"Kıralın nu~undaki politikaya ait 
kısım o kadar açık ve kati nir ifade ile 
yazılmıştır ki bu huswta tafsilat verile· 
rek aydmlaıılacak hiç bir nolcıa yoktur. 

Hükümetin 12 niun tarihli heyanna· 
mesinde başlıca ~)emizin yeni Avrupa 
nizamı prenMpleri çerçevesi içinde içti
mai adale1e dayanan .lı.uvveıli bir milli 
bul.ıcar devleti }'aratmak olduğunu hilhas· 
sa t.urih etnıiJtik. Bu ır;ayc.")i ancfk. Av· 
ruı>a'da yeni nizamı gerçddeşıiren ve 
idare re.len nıihver devletleri ile samimi 
ve sıkı bir işbirliği rapmak suretiyle la· 

hak.kule ettirehil.eceğimize hiç şüphe yok· 
tur. 

fste dış politikamızın her şeyden f:V· 

voel mihver devletleri ve müudikleri ile 
dostça ve ~imi i$birliği yapmak pren
sibine istin&1 etmesinin sebebi budur. 
Bulgaristan bu siyasette sonuna kadar 
deovam ederek hütün müttdiklerine ve 
dostlarına şatlık kalacak ve kemlilerine 
karşı Jririşti.ii teahhütleri )'ttine getire· 
erktir. Bulpr h~ümeıi, elindeki imkan· 
lar dahilinde, müııefikleri ile en !lammt 
şekilde i,hirliği yapmıra hazırdır. Cün· 
kü müreaddit defa söylediğim ıtihi, ınu

kadderatımızın çözülme7. bir surette müı· 
teli1derimizin mukadderatına bağlı bu 
lunduğuna kati kanaatimiz vardır." 

M. Stafford Cripps avam 
kamarasında bir demeçte 

bulundu 

''$imal Afrika'ya tam 

hakim oluncaya kadar 
dddi mücadele li11m!,, 
I..ondrn, 18 n.a. - Slr Stnrford 

Cripps buı:ün Avıun Kamnrnsında şu 
dcme<;tc bulunmuştur: 

Geniş hazırlıklar yapıldığı bir sırn
da hUkümctı harckctslzllkle ıtham 
eden tenkıtler karşısında sUkQtu ihti
yar etmiş olmamtz bizim için cok de· 
fa :zaıhmct verici bir Jtey!ıyet teşkil 
etml.ııUr. 

Şimal Afrika'dakl milttl'flk kazanc 
lan btzl eyimserll~e &eYketmlştır. Fa
kat Şimal Afrlka'ya tamamen hAklm 
oluncıya kadar önllmll7.de cok clddJ 
bir müC'adele vardır. Buruını ele ıte
çirdll<ten sonra da bunun blltlln se
merelerini toplamak arzusunda isek 

( ea.. 1 ~ 9ft.Yfda ) bl7AJen st.mdlye kadar lstentlmlş olan-
-L _ _. __ ,,.__ ..,;;,,, mil- •!- L!. L-- dan daha bUyWc bir gayret aarfetme-
,_,_ uııou-...,.. ,- .,- ""' ,_ ,_ mlz IAzımgel~ktır. 
iM ile hem Tift s-ınıo kı,.met.ini an· M. Crl'PP8 bu.ndaın ııonm M. Roo
tınıaıılt, hem de herhanııi bif' rmlikeli ~f\l.t'.tn amiral Darlan hakkında!Jd 
r.-n• içirı ihtiyat haziaesi va.i(esini Jtö- beyaınatı111 Avaırn Kamarlll!llna oku
N\bil~ bir ~ vücuda getinneL mu.s ve lrıgit~ hilkilmetlnin halen l.ş

Hüküme< bu karan ~ elde e- et meselesini tetkik ettiğini blldlrdlk
dil~ bu~ - ---.-.m--. ten 1'0IV1I drımeı:ine ,öyJe devam « -
vik yolunda ~ile'beh; -~ k°ikı n»ştir: 

Karşt koymak ınn-1a hulundu~ • 
pancar için verdiği bH- kilo şekerden ma· muz meselelerin belki en mllhlmml 
.da gelecek ytl için pancarın kikKuna ilci denlza1tı tehlikesidir. Bu teh!Lkeye 
kuruş (iyaı zammı yepılmıuını da mu • karşı alınmış olan tedbirler hakıkın
vafı.k ır;örınüşriir. da stlkOtu muhnfaza f"tmt"kte isek de 

Burıda.ıı .,.._ ,eKer ilerde tahaliulı bUtUn t~rli tP<lhlrl~ alınmış oldu-
_. __ ..... • b" · • ..L funu söyllyC'biltıim. 
ıcun:c:a her haıngı ır zarun -er ihtiya. Derıl-z kudretinin irı.gnlz muvaffa-
ct için de seker stokundan üç mil}'Oll ki· lcıyct.lnln esaslı bir knldl olmakta de
Lo~ dajmi olacak elde bu.luodunnayı vam ettiğini blldlrdlktrn sonra M. 
kararlaşunnı1(U'. Crlpps şöyle devam et~lr: 

Hültünıec bu yıl .Ser istih•limiz.İfı Paslflk looı>heslnln bUllln Nıemmf• 
ırvlıideuiği sıkıntılı durum Ur,ı.sında yetini ve general Mac ArtJıur'un bae
bu tedbirlere tcvesMil ederken yeni fiyaıt· komutanlığı altında domlnyonlann 
laırla i<stihlakin ıanzim Ye tahdidini mürn· oynadığı cok önemli rolU takdir edi
kün olduğu veya hari~ ,.r ırerirmdı yoruz. Müttenk karşı taarruzu elve-

yolundaiti te·..ı..biisler m~ bir nerict rloli bir 14..Jdlde gelişmektedir. Japon 
~· kıtalan Boune'da muhtemel olarak 

verdiği ta*dirde hugünkü riyadarı tedri· tutuna.mıyaeılklardır. 
cen indirmek eY,larını gözden uzak tul• M. Cr pps, Salomon adalan a<:ıkla
ma.dıit !!İhi, mümden ~Hkoz istihsal et· nnda vuku bulan son dcnl2 muhare
mek ve böylece baslca bir yoklan Ye nis- besindeJcl amerikan zaferinin japoıı
beten ucuz fiyatlarla halkın ~ ihti • lann Salomon ada:lannda muvaffak 
yacının karşılatımasını da tcdcik menuu olmak şanslannı mUhlm surette a

zalttığını söylemiştir. 
olaral< ele almış bulunmaktadır. Bundan sonra müttefiklerin blrles· 

Aldıiımız haberler şeker (abnlcala • tırtımı., stratejilerinden bahseden 
rıocla bu yolda tecrüheler yapı..lımaku ol· Crlpvs şöyle demlşUr: 
du~ı"'ı biİdimld<ted.i.r. Şimal Afrika'dald inır;iliz • ameri· 

Roma, 18 a.a. - İıalran hava kuvvet· 
lerioia Şimal Afrika sahil bölgesinde İ.n· 
9'Ha .e anıerikao kuvvetlerine kar11 yap
•lı barekit hakkında Sterani ajansı u · 
lllllKKlao neşredilen bir haberde hula a 
.,._ 111 malumat verilmektedir: 

B toattşrioden 16 sonteşrine kadar 
mreyaıı eden hareketlere 827 iıal)aıı UÇll· 

.. İllİrlık eanittir. 

Şeker haldundaki bu tedbirler şüpht kaın mUşterek hıtreketl, mUtteflkle
rok ki yerine masruf fakat ağır bir ted· rin tek kumanda sahasında vardıkla· 

Rahııt 18 11 a. FM nıilvMunun birdir. Yalnız unuunanıak llzımııelir ki, n neticesinin en mükemmel tezaıhll-
blltf r<'I'~ ne cllt"P c::ımal A fr!kıı vülc • 4 s.eoeye yakın aitr müddettenberi hu- rüdür. Bu )-alnız amerikahlarla değil 
~"k ko!"l sc>rl sıf"t'vle Amirııl Dnrlım du 1 ha h linde ... __ 1 1 ı.. .• ~ nıslarla da strateji btrllğlni ifade e-
1kl emlmam" Mknnmııtır. Rıı Mnlr· t an ~ ~ ~Jet C: e ~ı~ • der. 

Bu hardtlt neticesinde düşmanın 2 
-.ı~uö· rii ile 2 muhribi ve 4 vapuru ba· 
anlmı1tır. l uçak gemİ5İ ile 2 ktuva · 
.ılr, 1 muhrip ve birçok vapurlar hasara 
llllrMtlmışur. Bunlardan bir kı mı o ka· 
- aiu yara almışlardır ki artık işe ya· 
..-Jan ihtimali yoktur. 

rıııml"IPrlr. yllkc:l"k knml!ıM·ll~" bııC:lı ~:! ?laniıhTafuık~ ~endi emnıyec ve ... ~s~· Crlppe demecine şöyle devam et-
"I'" hııh<!rlt>r hOrnım knnıMultu ırlh' " ını m aza ıçın hemen onlar OCR • mlştır· 
"Frnnsız Afrl!t351" arlı llP i!PN'tlml J c~inde bir ordu tutmmkta ve mnrf tıe· ı Al~anya ve !talya'ya yığın halin
"'" hn'N>rle" ııinn~ lrnrıılmıı.ktıırlır. mduedir. (LL) de bomba atml\k ioeln hloe blr gayret-

Bu harekltıa i<alyan hava kuvvttleri 
N U(lk kaybetmiştir. 

Almanlar mukavemet KORKU 
edebilirler 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 
Kahire, 18 a.a. - General Alexander 

t.aP sazetecilere fU beyanatta bulun • 
-.ur: Duşmanın Agcila'da geçici bir 
.... .emene bulunması çok muhtemel • 
.tllr. Apila'da kuvvetli muda(aa mevzi • 
illi hazırlanmıştır. Birinci ravundu "1ı11i 
..-ıe kuandık ve şimdi du)lllan ay-..k· 
• hma halde sallanmaktadır. Fakaı du 

Tefrika No: 7 
.. 

- St<""e dedi .. Size ,und; hiç bir fe7 
sil); liyemiyeceğiım.. li vet birç<* je')'.ler bİ· 
li)onım ama isbat oocbileceğim bir fe)' 

)ok ... f~imiıı ._-uçJuğüoü takdir ediyor • 
~unuz. )a ... Poliste ~yle durumlarla sıJı 
~ık kar,ılaşmak vakidir .. MuvaHak olmak 
için sabırlı olmak şartur. İnsan acele ha
reket eder veya çok gevezelik edene ka
tile kurtulmak imkin.larını vermi4 olur .. 
Size ~eke de dediğim ~bt gazetenizde 
cioarcnen bah~ili1'5iniz, ama caf9i • 
liuna giri,memenizi tekrar rica ederim ... 
IJte B. Vospcr'in de yazthanairıe geldik. 

: Kapıcının gösterdiği yoldan flerledi · 
Almanlar geçen haziranda Tobrulı · !er .• Bir odaya girdiler. Bir genç kız ma· 
Elllemeyn'e kadar 15 günde gtlrniş· kinede razı yazıyordu. Kapıcı: 

E'\flılldi. Muttefikler ise bu yolu bir hafta· - ita hay, Bııy Vmpcr'i gömıeK İs· 
almışlardır. Ger('elcte düşmana yıldı· ıtyorlar .. di}·e haber ven. 
haminin ne oldui?unu biz p;Ö§terdik. Bcndilow: 
ar helclenildiı?inden daha çabuk ce· - Ben Skotland Yard'dan ~tör 

etrni!Jrir. r•as •a,aşlar ılmanlua Bendilow'um Bay V09per oda.amdıa ım m'll'•- 1&Jtılmıt ve almanlar erilmittir acaba? .. 
ll"l~iılmınlar 7.aytf ddillerdi. fakaı biz kuv· - Daha stüdyodan ~lmedi efendim .. 

idil. Rommel'i pfil avladık. Rom· Kf'Ddisine ~ istıedijinizi bildi • 
d.r4'enin nereden ır;eleceJini bilmi 1 rnim .. 

Hııttklt ivi hnırla"mıştı. Bir baf. Genç kı~. u-leforıla kMl\~tuktan .oora: 
"' lııilameuc ilerled& - Bim beklenalir limdi ~ 

efendim, dedi. Ve onlan yııodm odaya 
aldı •• 

Biraz 901va Votper pılmİff.İ. IUü 
heyecanlı idi: 

- Siıi beldettilim için alfıoızı dile
rim. De"'m 5e9İ tiıtriyordu. Bir emrioi2 
mi vardı? .. 

- Sizi aUıkııda.r edecek bir hln'adi • 
sim var .• Deadı'ten )'ellİ haa-ler aldım. 
Stüdyolann )'llllınila lnwuı1M1 kaeebeclM 
ı-ıa telefon etti •• 

Vosper'in reoıP llÇlllUltU: 

- Dmıek buralaıda? .. diye mınl • 
dıında" 

- Korbaılc bir 1CY )de.. Şimdiki 
halde sizi öldürmi,e niyeti yok. Simdi 
benim pqimde •. 

- Sizin peşinizde mi? Niçin? .• 
- SOden istediji on bİfl lirayı bana 

vermenizi söyledi. Sonra parayı gelip 
bendea ırlacakmış .. Çok tuhaf bir vaziyet 
dejil mi?. 

- Olur te"'I değil.. Bu ne cüttt .. Ne 
~- Ne delilik.. Si7.den gelip nasıl 
~ alabiJ;r? 

- Hiç bir tdııı1 tici-~ .. 
Ama o .. J"lllt...,,... belqlMUf olmala.. 

.. -·--

Her ne hal ise.. Sizden i5tedİğİ panryı 
hen& 'lleftJleOİZ haJdc:ınızda hayırlı olut, 
Unaatİndeyim. 5onrL. Sonra bah1ım ne 
yap.cak.. AruJc omı b&leriz.. 

Vospeır 'in falkın!ıia, korkusu ltitlik· 
çeanı~: 

- Bu parayı üzerinizde taşımak si . 
1Jİıı için çrılt tehlikel; olmaz mı? 

- Onu yakalamak için başka çare 
)dt. İşte böyle •• Şimdi parayı siz bana 
-'niniz.. Ondan ötesi artı« t-ııa ait. 
Hem te.reddiX etmemenizi de ıav5iye ede
rim .. Ocaı:h'ın tehditlerini nasıl ye.cine 
~ benden daha iyi bilininiz .. 
Onun için ona İtaattaı lıı4ka çare )'tık.. 

Vosper de bunu takdir ediyordu. Son 
tereddütlerini )'enel'ek yazıh~ne orur· 
du.. ~kmeden l»r çek defteri çıkardı: 

- Haıklısınız.. dojnı.. Öldürür mü 
öldürür, diye söyleniyonhı. 

Bendilow: 

- Ben stüdyoya gideyim ckdi. Bir· 
U< tef daha tedcilt cunem llzırn. Memu
ıuau: bankadan döndüğü zaman bina 
haber gönderirsiniz. 

Steve'le lbenıber kapıya doJnı sider· 
~ Vo9Pef" adtalanndan: 

- Bu pmwyı Deadı'ın almas- mü
saade edecek.~iniz dejil mi B. ~tör? 
diye teslendi. Parayı ele ~ be
ni öldürür .. 

- O iti Nına btnılu.n 8-)o VosJ>t"r .. 
Death'la karşılqınca ne yapacaiırnı ben 
bilirim .• 

Bendifow Sttwıe beraber yazıhane • 
den çıbr çıkmaz Stne: 

- Biz çrılt budalayız diye ha)'ltıtdı .• 
- Ha)'IOla.. Si:ıi 1IDlanm ....... 

ve kaybeden .Fransayı Türk Hukuk Kurumu..-

bizzat serbest kürsü dersi 
(Baıı l ıncı sayfada) 

sayılı olduğu aöylenmekte idi. 
Şimdi ise Guadalcanal denen 
bir küçük adanm bir parçasın
da tutunabilmek ıçm güne§ 
sancaklı donanma, ikinci gu
rup karanlığı içine gömülmiif
tür. 

Franslzla r d~2~1::::K~r:::=:rs 
1 

bu sene de Dil-Tarih ve Co 
FakUlteslntle 

Daha birkaç ay Önce, Pui
fik'teki japon deniz hakimiye
ti, bir daha geri almmasma 

k k 
derslerden ı 

U raca t 1 r at l~~;riı~~~.llk Tarih: (Profesör 
Hukuk ve lktı t: <Zon u dal< 

i.mki.n olmıya.n bir oİaydı: ja- ( Başı ı inci sayfada ) 
ponlar adalarda oturduklarını raı 1-)leenh()wer'iıı Amra.1 UarJan'la 

bilmez değildirler. İngilizlerle ya~ oldutru llt:Ya&t anıia4mala.rı mü· 
amerikalılarm Pa&ifik üslerin- e.adele za.rureuenn.ırı lıcabettlrdtllil mu· 
de kaldıklarını ve deniz çarpış- vaıkkaıt anıaema.ıar oltını.k ta.velt etnıle 
malarmda yenildciklerini gör- ve deınlıııtlr lcl: 
mek, onları kazandıklarmdan Elııionhower'Jn ı'1nal ve tıe.tı Al'rlka'· 

b'41ka varlarmdaın olmak kay- da yaputı anlıalmalan Pndlllk kabul 

gısma düşürür. Japonya için edb'orum- soo iki aenenln hAdllıclcı1ne 
hakiki durum §Odur: Çin or- ba.kılaaık oıur- Darlan'Ja h)C btr an-

d 1 k d . . . 11.Rşna yapııın- !Azım ırnld rnoo dair 
u af"! aya .t~ iT ve ınq-ılı:r. - B!:leş k I>evlı.-ı.ler, BUY\tk BritanYB ve 

amerıkan sılah ve malzeme dlt:er bü•..ün 11 :ı-u-em~ M ~ hA • 

yardımı ve tekniği ile bovun!'l kim olan karwuı.tı anı yonmı \e ~r 
beslenmektedir. General Mark •>d\YOnım . AYN telclıM rnrl.eflrılJll M 1 • 

Arthur Y eni-C":aine'de japon 1 ıet.ıerln ııe Vlchy hükilmetin!!n Ff'arı$a'
kuvvetlerini geriye doğnı sür- , dra ve)'ll hertı.anırl blr tra.naız anızlll'.n<le 
mektedir. Harp yerlerinde hll- )"ell!deTı t.fıeldl edilerek tan:nmaaım an
va üstünlüğü müttefiklerin eli- ~ae&kle.nnı kabul edlY'orum. Bız. Hlıt. 
ne geçmiıtir. Deniz hakimiyeti 1er'i W')'ll mıtıverı delı'teklb'en traıımzla· 
de japonlarm aleyhine değif- ra ka.rtlJ'IZ. Ordwn hlc ldmııe 
mektedir. Franılll'nın ve lrnpare.torhı~un'\lfl m.üa • 

1 
taı<ıbel idRrellt hwı\18\lmla müzakereler· 

talya'nın talihsizliği, 1940 de buluınmalıa ııalAhb~ttar detad'II' 

ta harbin bitmemesi idi. Japon Mü!IUllcbel rnuıınz hUlcümetl ana\atan 
talihsizliği, bundan pek farklı veya ~ Fııın.c.asıruı meNNP ol· 
sayılarıaz: Rusya devrilmemİf- r1 tararıoılar ... ı.-n JrunJlmıyacak ra. 
tw; Anglo-Saıkaonlar hem Av- kllt Btrleetn:fl 11tWeUer'tn 7.ateııtnden 
nıpa'daıki, hem Uzakdoğu'da- 80l\l'll hü~Un~ kaVU61lcal< oıan tran· 
ki mihver cephelerine kartı sız milleti tıu"llfından \('l;l!g edllıı!cElcl1ır 
hazırlanmakta aerbeat kaimi!- Ştmal ve tıa.tı Atrtka'da.1d Pndild 
!ardır; Amerika U111ulduğun- muvaJdaı.t an1aema. art mücadelenin 
dan çok az zamaında endüstri, meeru ıröstere<'('R1 muvaildta.t btr tM • 

blr<llr. Şimdilik mU'Vlllkılcat anl~ft M· 

kara, hava ve deniz aeferberli-
ğini tamamlamr,tır. 

)'t.'S)nde iki ıuıık<"TI hedı!te vanımuıtrr: 

busu Hazım ALıf Kuvueoak>, 
Hukuk H' iy ot: CPro! r 

Erim) tarafından \eı1 e t r. 
l) I)('rs!ere 30-11-1942 

g(lnü saat 18.15 te baışlan 
Derslerin her biri. geoec-n sen 
olduğu glıbl JJn7ıtrtesl, s::ı.'lı, en 
gilnlerl ver. imek ü7..ere haftada 
defadan on ders ile tamamıanac 

2) Derslere kayıtlı olarak 
an.usunda olanların 30-11-1942 
martesl giinil ak :ımı saat (11 
kadar (Tilric Hukuk Kurumu 
mtira<:aatla bir knyıt ' ası 
111.zınıdır. Kaydedil mi$ ohnıyanl 
devamları serbesttir. 

3> Dersler Kurum tıı.rafındııll 
taıı ha: inde hasUnla.caık ve k1lY1 
!anlara nıalolduğu bedel ile 
celcti:r. 

Çok acı bir ölü 
Tigaz Kayma'katn! Derviş 

oğlu Reşat Çığllteıı>e 6nl o aralt 
talsnmış hUmamla yapılan bütilfl 
daVilere rağmen hımüz iki y 
iken hayata gözlerini kapa 
Kenclls"ne cooabı haktılll rahme' 
leı: .kederli ana ve bab:ısına tll7. 
rlınl:z.I sunar sabırlar temenni 

Teşekkür 

Sevgili anntmiz kain validemiz 
yük annemiz OM'rf-ıum H~ Çiner'iııı 
münden ha-.ıl olan acımı7.a c~ 
mek sureti} le ve ııai r tnuhtelıf 
işrira'k eden ve t&7İyette hulwıan 
rem dostlarımıza ve akrabamıza de 
~ürlerimizi !IUl'lanz. 

Siva9 Mehu"1 Remzi Çine•, 8a 
hendi$ Apdullah Çine-r, Ayşe Çiner, 
hibe Çiner, Sermin Remzi Çiner, N 
Remzi Çiner. 

Teşekkür 

Ant ölfımİ)le hizleri derin t~ 
içinde bırakan kı)meıli zevcim ve 
1i hahamız Çorum ~kbuııu l•mail 
mal Alpsar'ın cenaze mera~ınıi"le 
çelenk, mekıup telgraf ı;:ondcrmek ve 
zat ne Sf"lmek zahmetinde boılu•ı 
retiyle Diiyült acımızı kalhen p.ı 
muhterem mebus arkadaşlarımı, il 

.e dosdanmıza sonsuz minnet ve~ 
lanmızı ayn ayn biktirmiye derin 
9ÜrÜmÜZ mani olduğundan sayuı 
nizin tavassunımı ria ederiz. 

Eşi: Kev5er Alı-. oılullıın: 
A}ptıar, Mehmec Ali Alı-. 

Japonya harbi baakmla aç
tı: birçok kazançlar elde etti. 
Fakat ileri hareket, tam bir 
müdafaa harbine geçecek tart
lan sağlamadan önce takrlıp 
kalmı§tır. Japonya'ya kartı 
taarruzun sıtglam dayanaklan 
olarak, Anglo Sakaonlar, A
vusturalya ve Hindiıtan'ı mu
hafaza edebilmişlerdiır. Ondan 
sonra mesele. ne Japonya İçin 
ada ada, köy köy Pasifik fe· 
tihlerini müdaf111'. etm~k, noe 
de Anglo-Saksonla-r İçtn kant 
karıt bu topraklan geri al
maktll". Meaele, denıiz ve hava 
muhaT'ebeleri ile cephe muha
rebesini halledecek vuıtall'nn 
ve kaynakların yanamasmda
dır. Kazanılan esaalı bir kan 
veya deniz meydan muharebe 
sinin neticeleri ne olacağı tllh
min olunaıbilir. Japonya tC1'11 

bu büyük davaınm yanmda. 
bir de, maneviyatta harbi k1tv
betmit olmaık tehlikt"Sinin t>nü
ne geçmek vardır· Ü!"tihizlik. 
endüstriyi aöncfürür. Omitsiz
lik ~inde aıncak bir vatan ve 
yuya har41ıi yavrlabilİI'· ha+ta 
buanlabillr. J&IMJllllft İlle de -
niz hiıkimİYetıini almak Ye t.t
maıld& aetıice.... TM ..,..eeeii 
bir harbe lrİl'IDİetir ..,. deni»
lerle çe'ft'ilıi.-.... ~ .e bira 
baaa dolu 1tdal"~dtt oıtw.nakt.
dır. BllhldaT gibi. jaDOlll.r ele 
denizlerde hür olma.karzm ya
flY&m" .,J,.r. 

EvvelA, bu aurctle bir taraftan blr
cok amerikan ve lng\llz hayau ve di
ğer taraftan da bl~ok frazısız hayatı 
kurtanlmıştır. Bundan başka zaman 
da hayatJ ehemmiyette blr Wl6Urdur. 
Muvakkat anl8$ma Ce2aY1r ve Fas'ı 
"teımlzlemek" lcln blr iJ<I ay g~ril· 
meslne mani olmutt.ur. Bu blr iki ay
!)k devre ise Tunus'a ve ilmldettl~l
mlz gibi Trablusgarb'a batıdan girlsl· 
len hUcum !~in yapılacak tahşldatı 
geciktirmiş ola<.'aktı. Cel'<'YMI etmek
te olan hareketlerde kaybedilen her 
gUn almıuı ve ltalyanlara kuvvetıı 
bir mukavemet lmkAnı vermls ola -
caktı. Halbuki b zlm len düşmanı ye
nebllmezden önce yapılacak muazzam 
hareketlerin baı$anlmaısı esastır. Bu 
sahada da .şimdiki sUraUI taarruzu· 
muzla pek ı;ok ln.saın hayab J<urtanl
mı.ştır. Bundan batka Tunus'un kur· 
tarılm1L11 için, General Giraud'nun la.. 
mandasındaki fraınsız Jcıtalannm Tu· 
nus'ta harekete geçtikleri ve ameri
kan ve lnglliz ukerlerinlrı yanı ba -
ıında harbettlklerl de kaıydedllecek 
bir hAdlsedlr. Darlıın'm beyannarneıli, 
bizim, za.nırı olmıyıın bir ZBJ1'UUl kay· _. .................... ••••••-• 

~ m• olmanma yardun etmı.- i B I B l i Y O 6 RAFYA 

Falih Rılkı A T A Y 

ten ırerı durulmıya<:aktJr. 

Darhtdl1a yapılıwrı m'U'Vskfluıt ftftlat- • 
ma yalnız maihııı!IJ v~ buıgilnk(l du- ..._, ......... •-••-•-••• .... • 
nıtnıl tathllc edilrnektedll'. 

Smw Afrlka'da. Vlchy ı'dnılM 
muhalefet ettıtı. lçllı h.-dllen bG -

CIGIR 
tün lftlh1slann eerbe8t ~ HltJll ot- BııtıMa.._ 
istiyorum. 

AlınMI raporlar Stmıııl A.frllca'dald ~ emelde neeret.~ ..., 
fransr~lımn bUtUn siyasi mMl!'le~ ldr w mrMllt ~ <Otır) m 
m~erek d0$mana klll'$1 müşterek inci MYlm cıkmı«tr. Bu ~ .. 
bir cephe t~klll rneeelesine bdlı bu· zt1&r vantlr. Btııe bir b~ ~ 
lundurduldannı aötıtennektedlr. zım: Hltzı Otuz Bf1kM1ı. PuıallA 

Rı-1.ıı demecinin hAdltıelerl olduitu Dr. Akdes Nimet Kunıt. n6ı:8ı 
Rfbi .ıtönnlyen blr takım kJınselerin 1 kıak>'or"Ja.r.! Dr. Zb'a Talaıt en-. 
bu husustaki ııayret.lerlne manl ola- cülüı1c· Mehmet ,,.ft_,__ . 
cağım eıiylemlştiT. • .._., Aııncıaım. 

ı Sal kı nınler, Tt1dt maımlkm: Naki 

ad~~ı:ıı:e:r::an °';~a4<': ~ <•tir): AJıroot K•ıır11•...ıı.aoıır 
yettesı lbaMet.mlt ve bunun QıJk bil· GUn blı7.9ndl <dr>: Metwnet 
yük b\T zafer oldutunu llÖylemlştir. Fahim ~ 'ft! biz: ~ .,,.,,_...- , 
Reis Ruzvelt bundan ııonra. mu.hare- Seçme 1llZl1ar: EncAn umıumııve: 
bede ölen amiral ean.rham'm h!tı- Otm Ank, Oör'Ol1ert tat~ 
rıuıını tulmle mımıııstır. Fıılın!ıtiUııl JC.er1lll Gaca.Y. A7 --·.Jr~• Crippa SÖ-l'Jertni bitirirken harpten 

sonra siyasi vaziyeti düzeltmek Ioein 
hUkUıneUn yeni kanunlar ıasuıa- Almanların Fransa'daki 
ma.kta olduğunu ihsas etmle ve mlh· 1 •• • • • 
veri yenmelt" azmiyle blrlesmı. olan il uslerıne taarruz edıldı 
mebuslann siyasi fikirlerinden vaz 
gıeomemlş olduldannı tasrih eylemi& Lonılra, 18 a a - Hava N'tlzırh
ve demiştir ki: bunun mA.nası lııe cld- jtının bildlrdlğıne göre bugUn öğle -
dl g{lclUklerle karşılaşaıcağız demek- den sonra Uçarkale ve Liberaıor ti
tir. Bbıaenaleyh hilıkilmet ha.rbln or· pinrleki bomba uçaktan ılmnnların 
taya cıkardılh müstaıcel meselelerin Franııa'dakl La P&.lllce ve Lorlent 
halline imkAn verecek mutav11SS1t ilslf'rinf' taar:nı:r. etmiılerdlr. Bir bom 
tedbirler istemiştir. ba uc:aiı kayıptır. 

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

Demir Taç 
~-· 

gene iftira edi)'Ol'9UllU2! Ne _.? .. Ne ol· 
du?_ 

- On bin lirayı '11uyurun efendi" 
diyerek Death'a ıeslim ettijimizin (arkın
da dejil mi."iniz.. Ona zorluk ÇJbnruya 
bile lüzum gfırmedik .• 

- Nasıl teslim euin paralan ooıı.? 
- Mermwu ban.lı.adan ~ öl· 

dur«elt Ye elinden paraları alacaıkttr. 
Bendilow gulerek: 
- Hayaliniz çok p.el qli,or dol· 

A*1 Stcve dedi Peki ama l>etıdı t.nb· 
ya memur göııderdiğİmia nereden bile
btlif'? 

- Siz ne del"\t'lliz de)in.. Ama ben 
söylediiinıde t$rlt' ediyorum. Dea.dı ma· 
demk.i huralardadır. Vosper'in yavaş ~a· 
vq korkuya kapıldığını ır;öıüyor demtk· 
tir. Korkunca peraları vereceiim de talı· 
min eder elbeue. Bütün olup biıenlc:ri 
yakından takibeder 'ft banbya adam 
.ıcöndenHAlmm de görür. 

- Hayır .•• Bunun böyle olduJunu 
kabul etsek bile o ııdMnı öldünni~ ~ . 
~ CUl1e'Z h~ halde.. Deadı Wünde 
dutuf'. Gelip pattları henden alacaktır. 

8waırı böyle olmuı llzırn... Batka tür· 
1ü yapıne..ı na imkln )ÜL. 

Ve birden söylemek i~tedilindrn ftz. 
la şevler söylemit olmaktan lıoıka.rııJı 
-tu. Ukırdıyt dtğişrirerck: 

- ~ vakit geçiriyoruz, dedi. 
Haydi içeri ır;irelim .. 

O önden Steve arkadan stüdyoya gİf'· 
diler. Steve büsbütün pş•nnış, ne dütü· 
necdini bilemerı btr bale ~!mitti. 

foenft-, dnsyetin ~ (lfti.nfiji 
beJeaa bMl ~. ~ 

nn pulak aydınlıiında löomson aldıiı 
ifadeleri k~ bir deftett kaydediyor • 
du. Hlll yerde yatm cesedi Doktor mu· 
ayene ediyordu. Ünifonnalı heo polisle 
ilci sivil memur firgüranlar an.~ında do
laşıyordu. Maril)'ll ır;Ö7Jeri yq içinde kaır· 
deşinüı cesedinden bakı,lannı ayınmı -
yordu. 

Bendilow onu Steve'e g&tererelt: 
- 0nunJıa Cllnlfddıjınız _.dedi. Bi· 

ra:z )Wlına llidip de taelliye çalıtınız. 

Benim haşb İJ)erim var. Sonra adir .ı. 
xi bulunmı. 

Stne ne yapa~fını, ne JÖy!iyecdinl 
biiemtt bir halde Manlyn'e yaklaştı. 
Kendini kaNıtıatli addediyordu. Jim'e 
Deaıtı'ın asıl şah5İ~ biritaç saat ııon
ra M>nnayı genç kıza teltli( eden kendisi 
idi. Ve bi.rbç .at ır:eci'tmenin yüzünden.. 
İşte vazi}'ft onaıda idi. Yavaşça: 

- Mi• Kenron. dedi. 
Genç kız, bıılcışlanıu ooa kaldırarak, 

boğuk bir wsle: 
- ~ ,.eıç kaldık .. dedi ..• 
- Öyle müteeHirim ki .. Bütün ka • 

hahat bende-
- Hayır, kahahlat shde nedeıı ol1U0? 

Siz onun iyiliji için elinDden gelen her 
JC>; yaptınız. 

Ve birden eUerini yüzüne bpıyanılc 
hıçkırdt. K~~ lcetik: 

- ]im .•. Kardefim ... Niçin doinı ~I· 
dan """11dtn- diye sıÖyleniyoıdu. 

Swve onu nuıl ııetelli edebi~fini 
htlmiyordu •• C.enç kız, kana k- aila . 
~ - tıibı6nü .. ~: 

(5cMMa '*l 

Y~de 16 nıumaralıı Halit 
tıtn. Blrldtlnden abnan 21!!00 
mlı ~ ~ OrdueYt 
b~. Kame mlıdblntn 

tezkff ~ o ..mtdcıl Kdmtlr 
Mo(l-W klaı'e mMOf'lURilne llllilr911.>ıat 

a.t etmem nan olunur. 

!}111111111111111111111111111111 

Satılık Kürk v.s. ------= Han. Buhara utrqaa ııınr«. = ellk1 ~. lftllar, ;ıma-11 
: PlAk tane, eııkl .uAhlar v.a. 20. :ıl-
5 942 emna 8'(1nll beledb'e mezat _. = !onunda Mtll.nCftıktu". 117·254 
11111111111111111111111111111111 

7.30 Proeram - memleket ..-
7.82 Vlk-udumuzu ~ 
7 .40 AJaııs haıber.lıeri. 
7.M 

8.30 Mlllmtk: Kanalt 1ll"08IWll <Pli 
12.30 Protrnım ve memlft<et aaat 
12.M Müzik: kan9ık proeram ~ 
12.46 Ajarıs haıberlert. 
1300 
13 30 Müzik: Peerev, ıııerrm1 W! 

18 00 Proımım ve mem~ saat 
18 03 Mil7.lk: Cl1'te !Nlill. 
19 oo K.orwama Cztnıat Matt). 
19 15 Milzlk: Dam mtlz tt (Pl.) 
19.30 Memleket ııaat 8)"Gl1 ve aJ8119 

berlerl. 
19 4S Seme.t 10 daJdka 
19.M MiizJlc: Şat1Q ve tilıt<filer. 

20.15 Radyo Ga7.eteal. 
20 4l'i M~lk: Opera A"Y8.1Rn (Pl.) 
21.00 Konu.na (evlrı ııaaU) 

21.15. Müzik: M\izlk ııohbetlf>rl. 

21.45 Müzik: ~ llt"Dfonl oıtc 

2230 

(Şef: I>r Pm<"torlusl. 
l. J. Bnthrm: "Akademik t 

Uvertürü. 
2. L. Varı BeeUıovm: Plano 
ceruıau. do minör. 
SOll8t: Mdtha.t 
Memleket saat 
berlert.

0 



/11/1942 

rlanda'nın iaıe MlLLI MÜDAFAA V. 

durumu 
Mutabiye alınacak 

~ı. M. VokillcUrukn : 
A"1ı.{;ıda ei.ns ye mLktıın ili! muhııru· 

men l>c<lcller:l YIUllı ıı kall'm mutablyc 

1 
ri'Ublln, 18 a.a. - Afrıka'tla harbin acık eksiltme Ue 30. 11. 9-u pazarı.et.! e lem<'Sı bitaraf lıJaııcla'yı Şiddet- ı,:unu saat 16 da lt;lekll'>IDC ihale L"1ile• 

a.nl JUhtaç olduğu fostall:ııı mahrum Cl'ktir. Hepstnın mutıammt?ll bed••ll 
ll"Jtaoa1<tır. Filhakıka İrlanc!a, muh ı1!J7 ıtra 50 Kr. olup llk IA.'1Tllnatt 3.S7 

ıe ol<lıığu fosfatın en bı.iyıik bir !ıra 31 kurustl.ll'. Şartname vl! nümu~ 
e-~~~:11 Tmıus't ı ıı ithnl eder ve bu ı l<'rl h<'I' gQn komfosy0nda ıcjrüld>Ulr. 

t r 's' !'leneıle 100 000 tonu bulurdu. Bunlann hl'r blırl ayn ayrı t:ıt•ıııcrc de 
"' ı · os~atlar Sfax limaııın<la vapur- ıhale L'(\liehlllr. tstekllll'rlın tx·ııı ııün 
esör ıu:>"tıkleniyorılıı. Son , haılıselcr. ive saatte M. M. v. 3 No. ııu sa. Al. 

, fıktanı yüzünden Ct'nUp Al- Koml6.Yon.un.a gelmelcrt. 
ela.it '.lan zatt·ıı kfıfi ıh•receıle kinıye-

'~hr~ teılnrık eclemıyen İrlandıı 
.. r r.~ılerıni şimdi clalıa buyuk sıkın
r. ..,: maruz bırakat'aktır Bu sebep.. 
>a~l.an.cla'nın başlıca zıraı:ıt maılıle
ın~ ıstilısnli a7.alacaktır. Bereket 
ene~in ki bu sme çok mahsul alın-.,,.~:-' v Kayış yular l>aşlıitı 100 
~;. 

1
e bu suretle bır kıtlık tehlike-

a DNn Pnnıiatir. Zincir yular sapı 60 

~ırtin İrlancla'ıla ekmek ve et Yem torbası 300 

d~~r. Bununla beraber huyvanla- Gebre 
" il slemck içm k"ıfi derecede yem Keçe belleme 

( 17> namıyacağırıclan ilerde ı·t sıkın- Kıl cuı 
~Çekmek ihtim:ı.li vardır. Kö· Kıl kotan 

~ 
9 

stoku pek az olıhığll'nılnn İr - Tımar fırcası 
!arıt' a'lılar <laha ziyade orlun ve yer A. K.aşa"ı 

400 

50 
70 

100 

!50 
50 

!5(lı) 

138 
750 
212 
375 
9;50 

100 
62.:50 
50 

ltıtlrü , .. 
ll>ı Yalrncaktır. B. nal 

.dııalıJI~ ger m<ıılılelere gelince adam Mıh 
et\~a .haftacln 15 gram çay veril-

600 lt<'Ylm 600 
'10000 ROO 

e v eclır .. Bu mil<tar, dUnvacla en 
(9926) 595-1 

Pavyon inşaatı 
M. 1\1. Vck1\k•t in<l<'n: 
Muayy~n gi.m ve saatte talllbt zuhur 

Kumaş alınacak 1 
M. M. V. <k>n: 
Beher metresine 560 Kr. fiyat tah

min edilen 20.000 metre kapuUuk 
kum<I.') 27-11-942 cuma günü saa.t 16 
da pazarlıkla lstc-kllsinc ihale edilt•
coktir. Muhnmınt>n bedeli 112.000 U
ra olup kati teminatı 13700 liradır. 
$.~n.amesi her gün komisyonda g()
nılebıllr. İsteklilerin belli gUn ve sa
ntte Ankara'da M. M. V. 3 No. Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. <9967> 599!) 

ldrolik yağı alınacak 
M. M. Vcklllctlndcn . 
1/2 ktıoluk b<.-hcr kutusuna 270 ku· 

MU! fiyat tahmin cdilm 0000 kut.u ldı-o

llık Yaı:tı kOmJ.;yonda mevcut numune 
ve tl"llnl evsarı dahilinde Z7. ıı. 942 cu
ma günü saat 11 de l>Q2ru"hkla satın a
lınacaktır. 

Vennek isUyenlerin 2·130 liralık katı 

temınatlan Uc 01r11kte pazar!•\( ııu::ı ve 
saatttıde !'.L M. V. 2 No.Ju Sa Al Kom. 
nuna gelmeleri. NUmune ve evsııtı ko 
misyonda görUleblllr. (9684! ;77::; 

Elektrik tesisatı 
yaptırılacak 

M. M. Vek!ıle"lndeı. . 
7&'2 lira 50 kuruş kı>şff b<>dclll bir 

el<>kt.rlk t~L•nlı paz:ırtıkla thnleye ko
nulmu&tur. Pnzarlıgı 21. il. 9-12 cu
martC61 ırünü sııat 11,30 dıı M . M. v. 
4 No. ıu Sa. AL Kom. ela yapıluc~ak • 
tır. Kesl1 ve şartname&! her gün ko • 
mlsyonda ııorUlebllır. lstt>klllcrln ll;,.ı li
ra 85 kuru~luk kati temlııatlarlyle bir
likte komlı:yonda bulunmaları. 

(9689) ;,.ı721 

Yular başlığı alınacak 

U:LUS 

Asit sülfirik alınacak 
l\f. M. V ckAlet:lndi!n : 
Kom lşyorula m .. >Vcuıt. cvsa.rma göre 

l>eş ton asit sültlrlk sııtın alın:ı{'.11.)ctır. 

Vcıırıı.jye lslckillcrm tekııt ınciWJ.ı>ll'.rly. 

le l>lrllktc 19. 11. 942 t<U !Uru:len tu.ı..o. 

Tl'Tl on ~ mctındıa !rt. M. Vt~fd •ı :; 
numamLı su.tın ııJımıa ıwm:s:vonuna mu· 
r.ı.caııtln.n. (10030) 6077 

Kazan tamiri 

;\L M. V. den : 
Paz:ıı•lık .ı,.-ürıü t;tlihi çıknııyaıı di>rı 

:ıdet hakır k.tzan ta:miri 25-11·9 ıı ç.ı.r • 
~amha p;ı.inü ı•.ı:r.arlıkla i~ıckfüirıc ıhale 
edilecektir. Ka1anlar her ınin Ankara Lt._ 
\az.ım Amirlit;i yİ}ecek ambarııı.d,ı görü. 
l<:hilir. İ-;tcklil.,rin belli gün ve -..'l.'ltıe tl-k· 
lif edcc~klcri fi}.ıta güre k.u.i wınınaıl.ı· 
rı ile hirlikte Ankara'd.a .M • . M. V. 3 No. 
Sa. AL Ko. n.ı gelmefoci. 6078 

Eşya yaptırılacak 
J\t. :.\[, VeklıleUndcn : 
Yaıııl.nn pazarlığına tal p cıJcnııyan 

bir ııdcl numune dıol.:ıbı ile Uı; adet nıu
luı r.ıuı sruıdıin yapl.ınlmaSı 30 l ı. 912 
günü saat ll de yeniden y pı)ac.ıktır. 

),luh:ımcn bcd.cl 335 l!lnı 15 ı<r tur. Ka-

ti tem n:ıtı 53 tim 23 Kr. tur. Ft'1ml ve 
huırusl ııartnnmcs! h<'r giın Jromlsyıırı 

da göıiit<.•blMr. tstc.ktucT!n hı'1" ııün ve 
ııa:ı.lte Ankııra'ıl:t !\L ~- v. 3 No. Jı ı<.ı· 

tın alıına kımıls~onuna gelml'l('li. 
c 10020 ı ı;ooo 

Devlet Hava Yollan 
------------~~ --
Yüksek mühendis ve telsiz 

başmakinisti alınacak 

• c:.aY ıcen millet olan İrlanclıa'lı
iıırın llı'k a:ı:ılır. Kakao ve kahve 

Ü f1l" ur: Panl!n r az olıhığıı idn ııeke
trleıııkıı ile rlağıtmak mecburiyeti 

1 
iho~nıııştur. Sahıın stokıı altı '1Y-
hYacı kar,ılıyacak kaılarclır. 

a.k ----
ütüll 

etrnıyen Ankam'da gooterlleceık y<.'n!~· 

bir pavyon inşa.atı tc>kmr kapalı zartla 
ck.'<lltrneye konulmuştur. Keıılf bedeli 

166276 ı.ıı-.ı •15 ku~ olup Uk t.emlııatı 

9:163,82 lirodır. lhalcst 30. u. !H2 pau.r
te81 günü snat 14 te M. M. V. 4 No. ıu 

M. M. Vekfilelimlen : 
Seherine 120 kuruR, fiyat tahmin Devlet Hava Yollan Umum Mü· 

durluf;Unden: 

vs#. 
iı;ı;I 
met Madagaskar 

mütarekesi 
İ2 ~Loncır . r'İfl(i M· a, 18 a.a. - Başvekıl mua-

ıııter Attlee Avam Kamara • ·ey;.. Madagaskar mülarekt•name
~r ~~ hUkümlerini blldirnıiştır. mil
n rrı . enarnenin bir maclrlesiııe göre 
d -'• ııı ·ı· erı·1ı· ııı ahlar, mühimmat ve askeri 

l
~~aı müttefiklere tl-;lim l'<.lilc • 

Ba "~ Franııız askerlı·ri11in muharip 
er. 

1 
• kuvvetlerine iltihakını te • 

N h ç_ın grreken her kolaylık gös -
' lırı nıştır. Bu hususla mutabık 

..., caya kaclnr fraıısız askerlerine 
• ., e~· . 

J 
· ırı mııanıı•lesl yapılmaktaır. 

~· Attlee umumi vali M. An -
ş btll:'flnkU durumu hakkında 

ve ey ı1öylemiyeceğ'ini bildirmiştir. 

e 1, 
yeni umumi vali 

k ~t Onclra 18 ~~a • a.a. - Mr. Eclen Awm 
•ını~a llRı raııı~rla yaptığı beyanatla. 
p.ı; 7. mılli komitrı:ıi11in M:ırlagas · 

a YllkRrk kn . ı·-· G 1 • . tilb mıser ıı;:ırıe enera 
P ali onıme'u tavın etti!l'ini ve ıre

.erin e~~nlvba~ı~ıl'F\ va:'lifesi brışuıa ıri
ıl<lırmiştir. 

Sa. Al. Kom. da yapıl.'lcn.ktır. KC61t, 
snrtname, pl"OJe ve sıı.lr evrakı 8 Lira 
32 kuruş muk:ı.1>1Undc hN" gün komis
yondan v<>rllcblliır. !hnk'ye gtn•l>ilmcG< 
ıcın ~at dalreslnden ehlln-t Vl'61lirası 
almlllan şarttır. tsteklll<-rtn 2100 &ayı· 

lı kıınunuın maddeleri ahkAmına tc:-vCI· 

edileıı 100.000 adet saplı ip yulıır baş_ ı _ lfüı.renüzde münhal 80 ve 70 
lığı ıle beheriııe 4-0 kuruş fiyat tah. Ura k;ıdro maaşlı :> 11ksC'k mutwndls
min cdileıı 50.000 adet ıp yular sapı lıge ıkı mühendis aluuıcakUr. 
25-11-1942 çarşamba gunü saat 15 2 - Tnlıplcr arasından ı>eÇ!lccc-k 
te pazarlıkla salın alınacaktır. bu lki müheıı<lis 3656 S.'l)ılı kanun 

Şartnanıesi her gilıı komisyonda hlikümlc-n.ne tevfikan girc-b· l~'.t'klcrl 
görülebilir Bunlardan 50.000 adet ip dcrecL'lcrc göre maaş veMlC'Ccldi:r. 
yular sap1 başka talibe de ihale etli- 3 - Tııl plcr.ın aşagıdn yn.7.ılı ve
let>ilir. Yular başlığının muhıımmcn slka.ları bır dilekçeye rapten 30-11· 
bedeli 120.000 lira olup kati tt•mıııa- !H~ ttı.rlhme kadar Umuııı Müdudü· 

kan hazırJ.ıyuc·ııkl:ı.rı teklif m('ktuplan. tı 14.500 liradır Yular sapıııın mu • ğüınüze gi)ndermelcrı Hızımdır. 
ru thate sııatlnd<-n blir saat evveline ka- lıammeıı 1>edelı 20.000 Iiro olup kati A - Nüfus cüzdaıuıun a.Jı veyu 
dar ma.k'buz muJ<ablli koml6yono. ver· temiııatı 3.000 tirarlır hı eklilerın tasdikli surcU. 
melC'ııl. (9908) 5955 belli ),"Ün ve Sa'<lt;e Ankara'cla M M B - Ask(.•rl:Jği.ni yaptığına dair 

V. 3 Na Satın Alma Koınııı~·,.11 '"r \CSlka. 
gelmeleri t!l832) 591S ! C - Doğruluk kağıdı. 

M.M.V. Sa. Al. Kom.elan : p· · l l j D - ,Şrnıdlye kııdıır buluııdukl:ı.n 
M. M. Vekileti için 2:.ıooo volt 150 1 lrınr a ınaca t meıı:ıuriyctlcrl bildırir muJıt=ır ııaı 

Kva. 50 peryot kabili ayar t.ransfor- M. M V. l No. Sa. Al. Ko.clan : 
1
. tercuınesı. 

Transformatör alınacak 

rnatör :azımdrr. J l - Tec.lıhildünil ifo e.ıeıne- E - Mc-kwp di1>lonınsı. 
Tekliflerıı.ı 2S-l 1-1942 çar,şamba ıııesındeıı müteahhidin nam ve hesa _ 1'' - Varsa Iyi hizmet vcsiknsı . 

ı;llnü saat 15 e katlar M. M. Vekil. • 1 bına 5 ton pirinç açık eksiltme ile ' 4 - 1dar~ml.ze bir te_lslz. ınutchns-
leti inşaat dairesine acele yapılınaRı iilınacaktır. sısı, bir telsız ba.5 rruıkmlsU ve bir 

(96S5) 5884 • 2 - Muhammen bedeli 7000 lira lelslz basmemuru alınac.."lıktır. 

ı t.~ıi teminatı 1050 liradır.. 5. - Talipler zırasınclan seçilecek 
Arap sabunu alınacak 3 - İhalesi 1-12-1114.Z ( yapıla • telsız mutehassısına 3656 sayılı kn -

M.M. Vekaletinden: caktır. nuıı hükUnılerine gôrc 260 lirnyn kn-
Beher kılosurıa 80 kuruş fiyat 4 _ Evsaf ve şartnamesi komis.. d'.11' ve idaren n göstereceği hcrh;ıııgl 

tahmin edilnen 30 ton aı·ap sabunu yoncla görülebilir. bır yenle Ca!Vjacak telsiz lın$ııınki· 
25/11/942 Çarşamba güııü saat ıs te 5 - isteklilerin 1-12-1942 saat 14 ~~li7.c 17

5 ~~ .~·Is z bı;;mı-::;:ruı111 
pazarlıkla satın e.hnacaklır .. Tama. te Lv. Amirliğincle M.M.V. ı. No. ıra ay ucret ver •'()() · r. 

1
. k ı ... k ı· d b"lU.. Sa Al K 6 - Bu vazifelere tnliP olruıl:ınn 

mına ta ıp çı mac ıgı. ta t ır e o. . . . o. bulunmaları. aşağıda yazılı vesikaları Umum Mü· 
ner~k ay~ı ayrı da, ~hale olunabılır (9864) 5962 <lilrlüğümüzc hilalxm ya.wcaklan dl· 
Katı temınah ?600 Iıraclır., ~_arl~a.sl Kumaş alınacak lt'kç{•ye rantcn 30-11-942 tarihine k:ı-
h~r g~ komı~yonda görulebıllr. dn.r iclar('mlzc g-öndcrıneleM lazımdır. 
talıplerın mezkur glln ve sa~tte M. M. M. Vekfıl<'t1ndC'Tl : A - Nüfus cüzdanı. 
M. V. 2 No.lı satın alma komısyorıu- Beher mcm-sine 560 Kr. r~t tı;h - B - Askerliğini yn.ptığma dair ve-

(ezri tedbirlerin na gelmeleri. (9965) 6028 mm edlli!n 50.000 m<.•tre k:wuUrul< ku- sikıı. ••"' ı· l' - · ·ı k t" 1 mru> 28. 11. 9·12 cıııınar!A.'S\ gilnil ıı:ıat 11 C - Dol!;ruluk kl\ğırll 

1 
P ıgı ven me şar ıy e .. ~ ..... 1 n ş· aı k d ·h 1 ... kl • , ""' pazar ...... a sa.tın nJın.acııJctıT. Ş:ırt - - ım .ye a ıı.r u unuu an 

: ' 
A 

fn(I yıidönümünde çorap yaptırılacak namesi her gün komlsyO!Wı götiil('ll>D!r. memuriyetleri bildirir mu11tasa.r hal 
M. M. V. den: Muhammen lx'Ciclıl 280.000 llrn. o\uıı> kn· tercümesi. 

I
• Beher çiftine 20 Kr. yapma Qc:reti u ıemıne.u 29.900 Jıtnıdl!'. lstcltl41cr\n E - Mektep şa.hadetnnmcsl 

t 1 
I tahmin edilen 50.000 elit lıplt.k corap F - lyl hizmet vt-s!kası. a ya n 1 n (ipliği clhcli askeriye tarafındnn ve- be!H gün ve se.atte AnkMa'da M. M. (!)~48> 5972 

rilmek slıreUyle pazarllkla ya.ptınla- v. 3 No. llllltm alıma Joıımlsyonun.ıı. ll'C'l-

. .,.; 
Ankara Valiliği 

b ca.kur. Pazarlık 21-11-942 cumartesi mclerl.. (0070) 6000 ayra m 1 günü saat il de Ankn.ra'da M.M. v. Kereste alınacak 
J... 3 No. satın alma komisyonunda ya-

..,~ lS pılacaktır. Şartnamesi her gün ko - M. M. V. den. 
m ' baııa a.a. - N0ta1 zat<.v m('l.rn bM· misyonda görülebıllr. Muhammen 9 Dı3. kereste pazarlıkla satın ah-
,. f'ıl 9efer'llcr e<IilmLs buluırııın 1· bedel! ı0.000 lira olup kati teminatı nacaktır. Muhammen bt.:deli 1188 li-
,_ .....,:., buııiln t'A>Zrl tcctblrl<'r kıtra'l"lnın 1500 llra<lır. 1stekllleri.n belli gün ve ra olup kat'i teminatı 178 Iiru 20 
~-· Yıl<fonUmü münas<.!'betlyle ~ . saatte komisyonda bulunmaları. kuruştur. Pazarlığı 21 /11/942 Cu-
"""· O:,Plnakt.-ı.d1r. Blıllndlfı'I gUbl M11~et· <98!>7> 5925 martesi gllnU saat 10.30 ela M. M. V. 
jl~ 1'Yetı tngtltcre'nln teşvll<ı!YlC 18 Laboratuvar malzemesi 4. Nolu Sa Al. Ko. rla yapılacaktır 

ım~t:nııl!n 19.1.'i tnrl'hmde ffıslst tt:ıtyn alınacak Ebat ve şartnamesi her gün komis _ 
~ · ~ tathlk C<llUmelk ilzcre bl.r ta· yoııda görWebilir. 

:::_ ~ ~ U~blı-l(>r knmrkışhrmıştı. M. M. Vekaletintlen ı İsteklilerin kati teminatlariyle bir-
~llgj}n tıa!yn'da resmi blrıal.ar baY· PaT.arhkla komlsyoııcla mevcut Jikle ihale gün ve saatimle komis • 
-- --.ı~r.ıa listesine göre 56 kalem laboratuvar yanda bulunmaları. (9971) 6040 
~ doru~tıl.mıştır, Jo'aka.t gere!< da· ~~rüe ırorek 1ıı ~ı.crtnde lo)('!l' t.a.tll malzemesi satın Qlınacaktır. Hepsı- Makine ustası alınacak 

"' ne tahmin edilen bedel 291:1 lira olup 
· laUr. Tersine olnrok l>ugİ.111 her kati teminatı 44 lira 70 kuruştur. 1- M. M. Vekı\letinden : 
~n fazla btr taallycUc (8.lJşıl · bale.si 20-11-1942 cuma gUnü saat İmtihanla Sivas sanayi tabunına 
lnıı.. Büt.tm ııchtrıerde ırcnçll6c tcieşl· 15.30 dadır. Şartnamesi ve listesi her sipesyal ve dıiz makinelerden anlar 

llle!J8U1:l ırruı>Lnr. <'eZrl tcd'blrler gün komisyonda görulcbilir. İstek _ bir makine ustasr ile iki terzi ustası 
ndtrnıı ?nli..<rtakbel nıcstllere h:ı.tırıat • lilerin ka1i teminntlariyle birlikte tayin olunaooktır. Bunların oylıl< Ue-

j.\ iı:tn muhtcl1t )'Crı!cre konulmuş o- muayyen gün ve saatle M.M.Vekll. • retleri 100 er liraclır. İmtihanlar 1s _ 
k ..... l>IAldann onıün.tJe ~·~ rıesmı ~"llJ)a· leti V . nıımRralı salın alma komis- tanbul'da ve Ankara'cla yapılır. Ta _ 
~-lıı.rdll'. yoauna müracaatları. (9909) 5978 !iplerin Milli Müdafaa Vekfıleti le. 

...... ~* kUttUr rnısUıtUsll bu mil11asc- Parke uô.şc:me yaptırılacak vazım işleri dairesi reisliğine birer 
1'I""' büt" dilekçe, İyi hal ve bons"rvis ka,.ıtlaTı 
~ ·4 n memlekette k.on!eran&WJ' M. t.L ~'c.<-<LkWn<ıcn . " 'JTI'l!h(.•-• ile müracıaatları illln olu11ur. 

. -"' ..... ıt1'r. 12825 lira kcell 1><.'<iclll Ankara'd.a üı'9"""1ker (98:l7) S919 
lı- tara rt11n rn'1\'lt kındınl:lr hnt:ıtn· varke doıım.ı ıal :..'7. a. !H.2 cuma ı:tınü 'bl'ıcl.ekıt Y'lll"lllılnra V(' muhııN>be m~.. saat 11 de kapalı zartıa lıhalo OOilıe - Ecza ve malzeme alınacak 

ıUll' ;::"lldıı. öt<>nl~ nıııeterme bt"!<lbl'C· ı ceıct1r. 1l.k temınatı 961 1.1:m 88 kuıru5• M. M. VekAletJrulcn : 
1 nihtacalklard1T·. tur. Keeit ve ııa.rtname ve proJesl 64 ku· Pazarılıkla komlı;.yonıda mevcı.ıt eıart· 

Alman gazetelerinin 
yazdıkları 

~ ~~n, 18 a.a. - Alman gazeteleri -a nku nuş1ıaıarında, Milletler cCjlU • 

1 
larafın<lan İtal>a ale>hinde cclI.İ ıc<l· 

1111 er _alınması hakkın<la verilen kararın 
net Ytl<li>numü mwıoıscllt.-ıiyle ULUD 

la~ lle)rt ımektl"<iir. Bu ~nlaı:<la hal· 
1 h"ayatl haklarından malırwn c.·tme.k 
İl ıl~~a İııı;ilterc'ni• bu ıe)d>i>ihte 

)) erı sııüği bcliculnıekwdir. 
1 V .. euı~c:he Allgemdne ZeıLun~ gazete· 
2 r 'l<»·le diyor: l .-tı Na~:onaı ~'>syalist Almanya ile faşi~t 
1 ti}~ Yuk,e kihıil11d ve inkıl.ipçı ülkü-

lıı'jl e bırihirlcrinc hağlanrnı~ olduk.farı 
b~8 sontC'~rİn 19~5 ı;lrihindenhcri doğ

h.J· lr· ~r haııı takiben bugiine ka~la.r hep 
~a. ı: ~riırnu~lcrdir. O p.in oldui:u 

~ 1 
KUn de Avrupa kırarnxla yeni bir 

~ ~rn kurmak her iki milleıin de müş · 
ıa}e~idir. 

~ Norveç'te kadın işçiler 
.,!\okhol~. 18 e.a. - Norveç ma.
~ arı, Norveç'te kndtn işçllcriniıı 

,inıın~cbllri çalışm ıya labi tııtulma-
ı- .. lg- 1 erpış eden hır kararın yilrilr -

've koııulduğuııu bildlrmi"lcrclir. 
<·c h ~ e b aflınırııla çıkan haberlere gö-

lle o'' ted!Jır. mılteacldıt şehlr.erôe 
Slo'd • fi 1 f\.I a ın a u.' andırmıştır. 

> tnanya'ya giden işçiler 

ruş l)Cdel mukaıblll lneaa.t dnlırct;l.nden !ar ve l1sl<.'Slıno ııürc 23 kal<.'fll muhtelif 
verilir. lsteklllerln ihaleden en az bir ceza ve malzeıme satın alınae-.ıAct.ır. 
ııün önoc lnı;aat dalTC61ıne müracaat c- Hepsine tahmin edlll<'ll bedel 400 Uru 
derel< ehliyet vestkruu aırnaıan ve !ha· 70 kuruıs olup knt.1 teminat 61 liradır. 
le günü sant 10 a kadar tl'lkill mektup- thalesl 24. 11. 942 sa.lıı gün"- s::ınt l:'> 
ıarını M. M. v. 4 No .ıu Sa. AL Kom. tcdllr. $art.ıı."lme ve 11st.cs1 komlı:yonrla 
vemıclert. (96S

2
) 

5776 
her ııiln göMik-l>IH:r. 1skk111cı1a'ı k.'.l.U te

Yağlı boya alınacak 
M. M. V. dt!ll: 

mlnauar.tyıe b!ırllktc mwıl'('n glln ve 
ııruı.tte M. M. Vekl\lct.1 !5 num:ırnlı satın 
alma konıls,yonunn müracaatları. 

(10025) 

V antilasyon santralı 
alınacak 

M. M. V. den: 

Beher k !osuna 230 kuruş fil'at 
tahmin edilen koınltiyonda m~cut 
evsaf ve idari ~rtnanıesl gerğince 
müteahhit namı hesabına (5882) ki· 
lo muhtelif rC"nkte yağh boya 26-11· 
!)'12 perşembe günü saat 11 de a.c,:ık 
eksiltme ile satm alınacaktır. Ver_ Muayyen ırün ve ıwıntte talibi :ı:ııhur 
ı:ıck. istlyenlt"rin lOH llra. 65 kuruş- etmlyen mevcut ı;artnam<'Stne t.Qvt1kıın 
luk ilk temınatlan ile birlikte ek- ~üzgecler1:;le 2 adet koıını>te vnnt!lô.ııyon 
siltme gün ve s~tinde M.M.V. 2 No. ı;nntralı pazarlıkla satın alın:ıcal<tır. 
lu satın alma komisyonuna gelme-le- K~it IX'del:I 7500 11Tıı. olup knti temlınatı 
ri. Evsaf ve şartnamesi komisyonda 1125 lılrndır. Pazarltı:tı 23 ıı. n 12 pımu·-
görülebllir. (9821> 5865 tesl ırUnU saat 10.30 da M.M.V. 4 No.ıu 

Kösele alınacak Sa. Al. Ko. Rs. de yapılacnktlr. KCGI! ve 
:M. M.. V c.kAletinden : &art.namesi her ırün troml.syonda görüle· 
Beher kilo1:1U11a 6f>O kurut fiyat bıtıır. Ist:.e§ttınerırı kati temıruıtları!Yle bir· 

tahınııı edilen 15.000 kilo sarı sabun- llkte ~n<ia bul\mmalan. 
lu kösele 4-ı2-H142 cuma gunil saat (9924) 0023 
ıs te pazarlıkla ı:ıatın alınacaktır. Ampul alınacak 
Muhanunen bedeli 97.500 !ıra olup 
kati teminatı 12.350 liradır. Şartıııı... M. M. V. dan: 
mesi her gun komısyontla görülebi • Müteahhit namı hcsahınn aşai!ıdn 
lir İst<:klilerin belli gün ve saatte cins ve miktarlan yazılı 4.250.000 a
Ankara'da M.M.V. 3. No. Satın Al- det yena camından mnmul boş am • 
ma komisyonuna gelmeleri. pul aılınacaıktır. Heps'ne tahmin edl-

(l00l8) 6079 len fiyat 33910 lira olup katı temlnrı-
b 5087 Ura 50 kuruştur. Ptıznrlığı 27-

Kiremit alınacak 11-942 cuma gttnü saat 15 tedlr. Şcırt-
M.M.V. den: namesi komisyonda her gün görüle-

Fidan alınacak 
Ankara Valiliğinıdcn: 
1 - Vilfıyeümlzın Çubuk ve Kı:ı:lc

cik kaıuıl<m fidanlıkhu·ınn dikilmek 
Ü7.crc 20.000 elma, 12500 armut, 
l2j()() erık ve 5000 adet zerdali kı 
ccnıan 50.000 adet fidan -aı;lk t•ksılt
mc lıle satın alınacaktır. 

2 - Alınacak bu fidıtınln:rıın mu
hıımmım bC'<iali 1000 liradır. 

3 - thale 30-11-042 ımzart()Si gü
nü saat 15 te vili\yct daj:nıl encil· 
meninde yaınloca:ktır. 

4 - Fidanlara aLt şartnaımP- Vilti
yct Ziraat Müdürluğünde görülebi
lir. 

5 - Ek~iltm(")o'e fş!:lrak ed!'Cek o
lnn t.aJiplcr mulıaınıncn bedelin % 
7,5 nishcttnde derıozlto akçesı tu1nrı 
.:ılaıı 75 brava ııılt tdllinat mcktuhu 
veya hususi· muhasebe veznesine tl:"
dlye t'<Hlınl;$ mnkbuz lle birlikte gös
terilen gün ve s:ıate VH!ıyd: Daimi 
Encümen-ine gclml'leri füın olunur. 

(9ro6> 6022 

Enkaz hedmi 

Ankara V:ılili~inden : 
l - Keşif bedeli ( 1500) liradan ih.l• 

ret ola.o Cch<:ci'de M. M. Vckakdııe ait 
matbaa müdürlüğü cracmın y;ııptıldarı 
[>avyon ile ambar olarak kullanılan p;ıv
yomın enkazı ınüteahhidc ait olmak Ü'IC

re lıedmi işi açMC arturıııa usı.ıliyJc ~oı.tı· 
)a konulmuştur. 

2 - İlıillc 3.XJI.942 tıtribine ra'illı -
yan pcrşcnı'be günü saat 15 te Def ıer<lar
lıkta aıüıeşckkil komis}'Ollda yapılacık· 
cı.r. 

3 - isteklilerin muayy'Cn günde 112 
lira 50 kurusluk mu~'akkac teminat mıık· 
buru ile lm~ıhyoıııa ı::clrnelcri ve oo iş 
hakkında fazla faahac aJmıık ve şartoa -
meyi giimıek istirt.'llleriıı DeftcrJa.rlık 
Milli Emlak Müdürlüğüne aıüraraıııları 
ilin olunur. (10039) 6071 

inhisarlar Umum Md. 

Şerit ipliği alınacak 
İnhio;aclar Umum .Müdürlüı,":üıı<lcıı: 

1 - Şartn.'Ul'le mucibince 1400 kilo 60 
numar.ı ve 600 kiJo 80 ırumara nihayecsiı 
şeri( ipliği (>lU'.arlıkla saıın a.lwacakur. 

2 - Pazarlık 27. 11. 9·f2 tarihine 
rastltyao cuma .ı;üıü saat 10.50 de Kaba· 
taş'ra levuım şubesindeki alım komis
YoOU:ıda yapıJacaknr. 

3 - Şartnameler parasız olarak her 
gün sfüü ~eçen şubOOen ve Ankara, iz. 
mir başnıüdürlüklerin<lc ı;örülmilir. 

4 - t!>ı.cklilerin ır.ızarl ık için ıayi n 
t-dilen gün ve saatte % 1 5 güwrunc pa· 
r.tlariyle birlıl.te adı geçen komisyona 
ı.:elmelcri. (1283) 64 

ZiRAAT VEKALETi 

A k L A . 1· -- 1 Sa. AL Ko. dır. yapı:Mıcııbıır t~ 1 n ara evazım mır ıgme L-u: .. - - • k . • ~ ,,.,... f:\111 ve saaue soı:u ıı:ıcçeo omısıyooa 

gelen ılanler ıcmin.ula.riylc birlil<tıe gelmeleri. 
( 10046) {,()<)() 1 

Koyun ve sığır eti alınacak Er kundurası alınacak 1 
Dıyarlııak.ır A$. Sa. AL Ko. darı : Konya ~ ı:i&, AL .Ko. <iım : 1 
İlııı).tÇ içııı 90 ıoo ~ığl1' Vl')'a koyun llıtiyaç içio 10.000 9lt ec kuoduırası 

eti kaı>:ı:lı 7.arf u .. ulii i:c eksiltmeye ko • p.;uarlık 5UCeıiy1e ibalıc edilcc.ıekciır. Evsai 
nulm~tur. Müna.k.·NN 15-1 Hl42 çar • Şürai.c ve DÜmUOCl'iİ ktımi,.-,cmumuzJıı 
~anıba ı:ünu .aat.ı ı 5 re yapılac.lktır. Ko- nK.."Vt'\Jttur. Ec luınduraswuı b.ıher çifııi • 
>·un etinın tahmin hOO~·ü 5·1000 lira olU4l niıı:ı. muhammcn f:iyatı 15 liradLI'. l111:l4'· 
tık tl'rnin.ttı ·loSO lir.ıdır. Sığır etinin lilcr.i.o 1-12-!>42 sa.lı gUııü sa.a.t 16 da re
ı.ıJınıin bc<leli 36.000 lira olup ilk t~'flll· nıinada.riı-·lc bir!i.kııe lwmİ.:.)Qlla mür'A • 
rıatı 2700 lir,ı.dır . .Evsal ve ~artnrun<.'c.ı hec c-.ııatiarı. (10049) 6087 

.ı:~ı.ı ııı~•.tİ 7.ımaıılarımb. Ko. da gijrüle • Sığır eti alınacak 
lıılır, htl·klilcı-in bil<lirik·n vakittt.."fl lıir Konya As. Sa. Al. Koın.(lan : 
s.ıat cvvd Jı,lllrhy;ıt'a.kları teklif vc te • Konya garııizonuııc1aki birliklerin 
ııılrıat mcktuplannı Ko. n:ı vermeleri. ihlıyacı ıçiıı 30 ton :;ığır eti kapalı 

-~-

Sayın halka 
Belediye Retsl~en: 

ı - Taksi ücretlerine yapı
~ı yüzde 60 zıunma göre tan· 
.ı:im e<illen llsteler şoförlere da· 
tıtılmışbr. 

2 - Tnksimetreleıi aç•k bu
unduran ve bozuk taksimetre 

'<Ullanan ve istenilen yere gıt
n1Jyen ve her ne suretle olursa 
rılsun tallmatnnme hllfıfımı Jıa
r,.ket edt'n şoförler için dPrhat 
:!890, 2960. 2713, 6983 ve 68~7 
numaralı telefonlnrn mrılünıat 
vermeleri sayın halklnn rlra o-
unıır. 2789 

(9775) 5832 zarf ııı .. ıliylıı C'..k..siltmeyc konulmuş • ----
Sıg-ır eti alınacak tur. Evı;vaf vr. şerait komisyonu - Ankara Belediyesi 

Ka> 'eri As. S.1. AL Ko. elan : 
J\tınta:k.ı birlik!erı içın kapalı 7arf 

u•olu ıle 80 ton sıjbı eri alın:ıcıkur . .Mec
mounun tutarı 4x OU(ı lira ve ilk remiııa· 
u 3600 li•a<lır. İlıai~,i 25-11-'.>42 ça.r • 
ş.unba günü sa.u 16 tla Ko da y.ıpı !arak· 
ur. F.11s:ıf ve ~ı.rmarncsı her gU!l Ku. da 
gürulehilir (9776) cg H 

mu?.cla mevcuttur. Sığır elınin ka. -
palı z ırfla ihalesı 7-12-1942 pazar -
tesi giin!i saat 16 da Koııya'da ko -
mlflyonuınuzun bulundu~ binada 
yapılaookllr. 30 toıı sığır etinin mu
hammen tııtarı 24000 lira ve icabın
cla alıııacak yuzcle 25 fazlasiylc be -
r.aber ilk temi'llatı 2250 liraclır. İstek. 
lılerın ilk teminaUarını vakit ve za. 
maııında 7-12-1942 pRzartesi gllntl 

Kavurma imal ettı·rı"lecek sııat 15 e kadar teklif mektuplarını 
komisyon haşknr•lığına v..-rmelcri. 

Ct•IJhoıu .ll'lcrkPZ !';a. A. Ro. cıaıı ( IMS·t) 6091 
l!ıtiy:ı-c tçln ı;ıgırları V<• lcmeltetPTı J r- b l k 

cila tı askurıyt"Clen verilmek Şllrt.ıylp . ı_?e ze a ınaca 
18(1 l()n Jrnvurma prı7.arhkla imal Pt-' .Yeıııllwy As. Pos. 550 Sa. Al. Ko-
tiriltıceklir. Mulıarnmı"fl bedf'!J 27.000 ı mısyon·ıııı~aıı : 
tlrn kati teminatı 10.JO liradır. J-;vsaf 67~'>0ıl liil.? lahana 67600 kilo pıra
w.• art namesı Ko. da görlilcl>llir. l'a- .'la, 9000 kı.o kıını soğ'anıa k.a.palı 
znr'ıklıı ihu'C'SI 27·11-!H2 C'tıma günü l 7.arfl'ıl ılıale.\ıı Y ıpılacakt•r. İhale 10-
saal 17 dt• Ko rln yapılncaktır. 'l'n- 1 12-l!l4Z perşembe g\lnii saat 15 ıe 
l pl('rin mezkur gün ve ><:ı.atle kııt! Yeşilkıiy'de yapılacal<tır. Lahana ve 

Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 
AnJ<ara Be1ed1)1c ıteısıl~ln<ien: 

l - Ucuneu maddede yazıb hususlar 

Deled1Ye ıemblhlerı arasına aJınmıet.ı.r. 

:A - Bunıara a,y!Urı nareket ecıc.nur 
160l:! ve :.!!57:'> numara.ıı Kanunlara &ore 
::~<lınlacaklal"<W 

S - A) lntıya.c maddeıerJ.nlıı daıntı
nıında ve bunlaı ıc.ın ıut;·t veriliş1nde. 

nı Nllkll vasıtaı.ıırıne. oınıate. 

C) Umumi yerlere gırJe ve cık&ta tlal

ıon bLrbl:rl ardı sır11 dı.zllmelcr mecburi· 
d1!'. (3400) 3592 

temhmlları~ le hlrlıkte korni.syoıı:ı pırasanın l)t·her kilosunun tahmini 
rnlıracanll::ı.n <9!J89' 6036 beılell 20 ve ,;5,?ı.'\enın 32 kuruştur. 1 İcra ve ıtıas 

Koyun eti alınacak } 10 " 2 > 6084 ı --------· ._,..._ __ 

Kars As. Sa. Al. Ko. dnıı: Kııru ot alınacak 1 Ankara İcra Daıresi ı.iayri Meo-
20 ton koyun eli kapalı zarf usu- I Trabzon As. Sa. Al. Konulan : kul ::>atııı Menıurluğurıcları : 

Jil JI<' cıks llmcye konulmw tur. llk 1 Pazarlıkln 480 lorı bal~h kıını ot lpotek olup satılmasına karar vc-
tcnııııntı 18!)) lirruiır. Evsaf Kolordu 1 satın aı;nal'almr., Muha.mmen beıle_li rileıı Ankm-a'ııuı Jsmeıpaşa mahal • 
c\/'Snfı olup şartnmn<'Si Ko. da goı u- ı 48.000 lıra olup ılk tenıınatı 3600 lı- lesı Zafer sokağında kadastr nun i 
IC'htl r. Eks·ıtme günü 30-11-!H2 gl.- j ra.ıır. Şartnamr her gun komisyonda aılı• ı parsel numaralı 123 °11 lr 
nü saııt 15,30 ıla ~arsta komısyon<la goriılebılir. . ~a:ı:arlığı 2iı-11-1942 murabbaı miktarındaki arsa ;ee ~ 
yapılacaktır. _fsteklılerin mezkur guıı I c.arş?nılJ:ı ı:-tınlı saat 10 <laclır !:::tek • zerınıh ki ev aşağıda yazılı şartlar 
vc> s:ı ili.en hır snat evvel ha;ı;ırlıyrı- lılerın' bellı g!ırı ve saatte Trabzon 1 <lairrsııırle satılmak uzere açık art 
t'.n.klıın L~·k.Uf ml"ktupları ile teııııııat Sa. Al. Kom.na milracan.tlan. tırmııya çıkarılnı ştı • 
ıtkc;Plt•rlyle birlıkto komisyona ver- (100-i8) 6088 j --( Evsaf ve 

1

~ıi~Le '!At ) 
melı-rl. (!}95fı> 5989 ·' > mı "' 

1 
--p T T l f U Md ! 4ö ıııımamh kapıdan giriliııce ze-

Çekirdeksiz kuru üzüm · · ve e e on mum · ı minı §1\ı> oır avlu lızerincle zemin _ 
alınacak leri ııap ve tavanları kaplamasız iki 

Muvazzaf askerlik icin o<la ve gene zemini k ıplaınalı tavanı 
Şl$11 As. Sa. Al. Kom. dan: ~ ı kaplaınasız lığ t · el ı ı J<npalı wrr wru1<1 He 400 ttm ""'"·ir • dairelerinden ayrılan . 

1 
.er ıı_r .0 

a ve ev uc an ..... ~ ayrı lıır kapı ıle gırıleıı ve cephe • 
ddtstz ıruru üztım sııtın a.ıınacaktır. •:v- P.T.T. memurlarrna 1 clekı ttukldının arcliyesırıi ıe kil eden 
sat ve husuı;t şarU.arı Kam. da g niile- Aııkan:ı P. T. T. Mııclürlilğuntlen: 1 boaluk varılır. Avluda bir de heli 
htllr. 100 tonn ılzilm t0ı>t:µı bl.r !si.eki~.... Muvazzaf askerlik hizmetini üa ! mevcut tıır. 
ihale L'Cllicb !(>()(•J::i c1bl en az yarsınn içirı lılareılen ayrılan ve fili hizmet- 1 43 kapı numaralı l<ıınmıla zemini 
taııp cıktııtı ta:k.<:Urde lhal<'Sl yapıl:ıhtıe- !erini ikmnl eılı-n l'.T.T. memurları . şap V<' tavanı kaplnmasız bir cllikklin 
c~. lltuvııkktıl L<mlnııtı l:ıGr,o lira nıiiracaaıları halincle derhal tavz.if I vardır. Bu 123 metre murabbaı arsa 
dır. lhıılcsi '%7. 11. 94..l cuma günü sa- eılileceklerınclen Vilfıyet P.T.T. MU. ve Uzerlntleki 45 ııum tralı evvle 48 
at ll de yupıl.ı.rağınd:ın lst<'klllerln ı ılürlükll'rine ve Umumi Mürlürlüğe 1 nıım~ralı. dl\kkana 1100 lira kıymet 
tekil! meı.tırrtıın ~e temlııatııı.rtyl•' !ha· mUraı'aat t•ylemeleri lüzumu ilan olu. takı~ır eılılmlştır. Bu arsanın bir kıs-
fo ı;unt rıd<'R bır saat evvel Haı hfv<'<tc ı nur. (9913) 5971 1 mı ıızertne nafıa taı afındarı f'V yap-, • p 1 · d'k • "l k tırılnıış olclıığu gör ıl ıiş b YıL Sh. Ok. Sa. ~1; Kom. nn. mUr;_ront- e crın .1 ~ır_ı ~~~ satıştan harıç tııtul~ı:;1ıur. ve u ev 
ıa.n. (.162!)) >165 P. T. T. ~ur~u. M~~füıi;ündeo '. .• , ---( Sat ııı şartları )---

Sığır eti almaca k 

Trahzon As. Sa. Al. Ko. d:ın : 
Kaı>alı zarf usulu ile caHp çıkmadı • 

ğındaıı p.ıLtrlıkl.ı 25 too ~ı~ır cıi sacın 
.ıluw:akur. l\luhammcn bellcli 18750 H
ra, ilk wrnlnatı 1-106 Liradır. EHaf ko • 
lor<lı.ınuıı hutuo garnironlarııı<la vardır. 
P:ızarlıJ;rı 25-11-942 çarş:uııba günü saaı 
10 da isıcldik-rin belli güo ve gaue Ko. 
nıa mura<~tları.. (9772) 5834 

Kuzu alınacak 

Mu~rahdcmı~ ı{':" ı~lı_k, kopça, dug: / ı) Satış pı•şiıı para ıle 10-12-1942 
mc ve buruı rnuma-ıl <lıkwn mabcnıe-;ı 1 perşembe giiııiı saat 10 elan ı 1.30 a 
mütcalılıidc ait olm.Lk ve kumaşı idarece kadar daıremizıle yapılncııktır. Talip. 
v~rilnwk üzere "6000'' wıe pelerin ka . ; lrr muhammen kıymetin yu:ı:cle yedi 
palı 7.arf u..,vli)'le eksiltmeye konulmuş- 1 huçug-u rıisbetıncle pey akçesı veya 
tur. ı• banka m ... ktubu veyahut teminat ka

Muhanvnf'n hc<leli (12600) lira olup bul e~ilen tahvilat vereceklerdir. 
mınakkilı teminatı (925) liradır. Dellhlıye ve vergıler satış beılelıa -

İhale 2' . .XI. 912 tarihine tesadüf ~ 1 tlen odenecektlr. Tapu .narcı ve tah-
-• 

1 
• - -

16 
d .. _.__ ı lıyt· masrafl11rı nııı terıye aıttir 

"en pazar esı gunu saat a n.1 ..... ra • • • 
da P. T. T. umumi müdürlük binasınd 2J Satı§ güntl .arltıınıa betlel_ı mu. 

_ • • 3 , hammerı Kıynıetın yuzde yctmış b&-
nıutcşdddl alım 'ile 98Cım komisyomxıdıı ı §İnı bulducu takdirde ve tam saat 
yapılarakur. il 11.30 tla uç tlefla hag-ırıldıktan sonra 

M. M. V. İstanbul 4 No. lu sa Buna ait şartna.ıncler her ~n Anka- ~n çok arttıraaa. ihnle olunacuk yuz... 
Al. Kom. tlo.n ra'da P. T. T. I.ev;uını MÜ<lürlü~en 1' de ~etmiş beşıııi bulmadığı takdirde 

İhtiyaç içiıı 20.000 aciı-t kuzunu - lsranbul'da Y~ Val<le hanında PTT en çok artlırarıııı taahhudli baki kal.
mıınesi ı..,bi lt klif elliiecek fial mu-, Llnıumi Dero Ayniyat Muha&pliğinden mak Uzere 22-12-1942 salı gtinU saat 
vafık gorlilılligü takt.liıtie pnzarlıkla ı "'*isiz nlaralc alwabilir 10 ılan 11.30 n lm<lar yapılacak ikin-
satııı alınacaktır. İhalesi 23-11-1942 1 (%461 ~711 ci arttırmaıla cıı çok arttıı-ana ihale 
paırnrlt•sı güııU saat 15 te M. M. V 1 olunacaktır. 
4 No.lı Satın Alına !{omiııyoııun<la Divanı Muhasebat 3) Bedeli ihale derhal verilmecliğl 
yıı.pılacak.lır. takdirılt• 20 gııııu gt-çmemek Uzere 

(9988) 6037 T bl" ~ mehil verılebıh·cektır. Bu mUc!Llet ı... 
eı JbO' · ı b d 

Odun alınacak çını e e el yatırılmazsa. ihale bo -
n1va.rn Muhn.sıcl>at Tte.Jsl!ltmdıen : zula.cak ve buud'Bın cvvelld nıüşteri 

G<JJIK•lu M<'ı1ccz Su. AJ. Kom. <hın 

1.htbac lıcolıı Bn!lllkl'l>ummıda ll'.'Zllm 
sar~il.e (i()() ton o.tun ııazarlıkla s ıtın 
nlınacaktır. Muhammen bcdel4 15ı;oo 

nın ve laı.U teıınmaıtı 2-140 lirn.dır. F.vsıır 
V<' ş.'11'1.rınnU'SI Kam. da gorillcl>Ulr. l':ı· 

za.rl.Il;:la ıflın ıı:'S1 27. 11. 9-12 ırünü SMt 
16 dil .k~dıa Yflpıl.'lCaiktır. Tal ple· 
rlıı mC'l:kur g(J:ıı ve S.'I •ıt.c kati tcmlnut-
1.."t!'!lYl<ı kom~ mümcnUnn. 

M;ı,ny:ıs MııJmüd1Lnlıü~im.i.ln 03S YJh t.ı·klifi vt.·<;lııle ılmıya razı olursa 
hcs:•hı hıtk:k.ın<la Clkan 120 sayılı ıııı.m ona ihale l tli le<·ektir. Razı olmaılığı 
hülaıı.tıııe lıtiııaz ilden ve 941 ııen~ınıtı> takdırdtı yedi giınllık bir arttırmada 
tst 1'a't"I\ Tuzlıu<-:ı eeyye,r ıııhhat memur· en çok aı tlıraııa verilec~ ve ihale 
J.tıl:'ıından aynlan v~ hail ha.zır a•'rcsl arasıncl'aki fark evvelki nıtl§terıdeıı 
malOrn otnuyıuı Mclı.met. Şen.gün:iin ıu- tahsıl olunacaktır. 
mz t1 lck(.'('Sl.n<IAı z,14 sa.yılı ımmmuıı 4) Alukad ırlaıın bu gayri menkul 
63 ünrll m:ıihlcsl ırereıtın<'e Jııbıu tlAn lizerınckki hak ve ıddıalarıııı evrakı 
tmihlndcn tt4hıı.N"11 30 giln zarfında da· mlısbitelerıyle birlikte oıı beş gün t-
hn 1kl nüatıa ll'Utlu dUC'kQl'tlln Dl\olLnl c;incle daıreye bıltlırmelen ve aksi 

Muhnscbııtn göndcmıesı. aksi takdlrd<: ::~~k~~~:;ı~ ~>~~:e~:ı~i',lıı ~:y:ı::ıiı~~ (10047) 

Odun alınacak 
Ernı.ıırıım As. Sa. Al. J{(ım. dan : 
İbllync ~ 900 t.m mt'!!tı ocıoou rn· 

mr.lılcla munıılmsııyn konulmuş.Lur. Tııh 

mln llc<l<"'1rt 7'2000 ~ilin olup kııU wmlnfıtı 

tcm:vlız d ıc~<lm ı::nrrının'7.ar edllnd5 masıııılan hariç tutıılocaklardır. 
ru:Id111o·ı.e ~~-ıun hıtz.cdJJ.eeetl hukuk 5) Arttırma şartnamesi ilanının 
U6Ulıll mltlınk..,melıl!'l"l kıammu mudbln· gazete ile intişarından itıbarea H41-11 
ee t.ehlilıı mıık:ırnına .kruın almak ii:!enı numara ile dosyasında herkt.'Sc açık -
ımnn olunur. (10064) 6\l92 lır. Talıpler claha evvel ~yri nıen.. 

ku!Un imar ve blitlın hakiki vaziye
tini ve bilhıı.ıı.sa Ratııı şartlarını gör
nı!l.ş okumuş ve kabul etmiş addo • 
lıınacaklan ililn olunur. 125 

0700 ııtmd1r. l\rnrwılaısııs.ı 30. n. 942 ı»ı· Kııyrp - !srn('t'tJoiışn nıaha•Tiesl dör
zarksl ırünü ı<ı.t.ı:Lt 14 t.e ~pılıııcaıctıtır. dUnC"ü blrfi.kt.en aıl<1ığım işçi ekımek 
Şartnruncel ıtwr g{irn kom~a l!'orU- karnemi Jrny<N>ttim. Hilkmü yoktur. 
Lc>hUlr. lstelclıilıarln lx•lll gün ~ sııııuc Deıvlet Demiryolları merkn mcr
toıntn:ıttıı.rıyle bh"Jllkle komfi;;yonıı. ıııil· sul<" a.mharıru:ln hamal lsmelPll.$/i ma
mcruı~lıı.n. cıooı;o) 

60
')6 hailesi 1-Cörıriibaşı ada rokalk No. 
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Odun alınacak 
Atı. Pos. 350 sa. AL K«ım. ıkı.n: 

Kazalar 
Topko.pı 

mrunacr !htl)-ncı ~ hlır mn>~m ki· Balık avlama ihalesi 
lo odım kııı'k. lb1n kıilo pa~Ltcs pııza"l•k· &ıWıl1 :.ııı.Jmıı<bliırlill':Uııd.en : 
Uı satın alınacanctır. İhal<'lcrl 10. 11 1 - SnthLl kazası hududu dahili ıde 
942 Jl(lzartarl. gımü saat. 15 te yapıln- bulıunıın .Mannara ırolriınü.n HUl.942 ta
eııktır. 'l'aJn>l<"l"ln tBIYln olunan 7.amıın· riltln.den rn. 11. 9-ı5 tarihmc k:ırtar uc 
dıa tcmrntırıırlyıc blır.ınct.e Jrom1tıtYona ııcn.e nıUddetıc oolık avlama hakkı ile 
mıllmro:ıtllan. (10051) 608!) yitnre 1•2 ~'diye n'5mıt 16. 11. 942 tal"'I. 

Mmlen ltlhaı't'n on b.'li ırUn müddE"tlc 11-
eıAc artımın.ya konut.muş Jhale l. 12 ~:! Kış sebzesi alınacak 

Bı.tlıkffilr A11. Sa. Al. ;Kom. df!.n : 
:Mlktan Muıh. Fi. teminat \ı.tıitıln<' W6üdüf l'<li<"Tl Eıftlı g(l.nU ı;aat 14 

Cins! Kllo kuru~ Llm Krı t.c MnlmUı1rllrlU!l;ilıuk• milleııekkll ko • 1 
Lnıhn:ı. 77.000 20 1155 00 mlRyoıııla >.,Lı>ılm•,ıklır. 
Pırnsa 77.000 15 8fl2 fiO 2 - Mutı.ımım•n liedE"ll 57453 tınıdır. 
1sn:ınnk 41.000 20 f>15 00 3 - Muwtik'lcat t•nılrı.ıt yU7.de 7.5 
Sirke 1.500 27 31 00 t.nn 412a lıl:ra oLup L'haleyt mütffi.ktp ııı 
Yukarda clnıs, rnıktar, muhamm<-n bu L<'l!lllırııııA. y{ızde 15 sıc lhlAl': olunur 

fiynt, ve ımuvakknt tcminatla.n yazı- 4 - AvlnNıcuk bıı.lıkln.nn beherinin 
lı 4 ıka1cm kışlık sclızo kaıp:ı.h 7..arf u- mıoott 641,!5 ıımmdruı tl$lllh otmıya . 
~Ulfi fle cksiltm(tYC konulmuştur. Ek· 
slltıncsl 7-12-942 pazartesi günü saat ô!lkU:r • 
16 da Balıkf'Sir As. S:ı. Al. Ko. dn ya- 5 - Snrtııame bu M.mıı yapıld•l':ı 
pıln nıklır. Evsaf ve sa:rıtlarını görmek nınl dtı1'rc5Uıde bed~lı<l:7. olnmk ırôMlitlr. 
lstlyonlC'r Ankara, lstaııbul ı.v. A. 6 - Fazla maJClmat almak lmJ~le
mfrlikll rl ve Unlıl<csir As. Sa. Al. Ko Mn Snl11JıM MnlmU<lıilr.J.ü~ne rni.lrarnat 
cin ôwbıl rler. 4 ıkalC'm sebze blT' !rırı l'l!\n olunur. (~l) 600!1 

miıfl•:ıtlhlde ihale ~lilP-bllocf>ğl gibi 
nyn ıı:yn müteahh.tlP..re de iluıle c(fl
IC!blllr. Tııllıplerin mu\·akkat teminat
lariyle teklif mektuplarım ve kıınıun
clıı istt•nilcın vesikaılıariyle blrllkt<' I· 
hale giiııil sn.at 15 e kadıı;r nuı.kbuz 
mukıııbilinde venn<>leri şaırt.bT'. Ek
siltme nU sa.nt 15 ten sonrn mek-

Saat tamirdsi aramyor 
rnr 88at tllmlrdııt anı.il70I'. tste1c11-

1"'1n Bımknlıı.r OR~ B. R.lza Göz-

J:OOtçU'ye rnr(lrnauı.t.ıan. 120 

Kiralık oda aranıyor 
Aile nl'1.ıdılnde mööl l'I k'a.Jm'1t btr 

cıdıı. a ı"l)Vl'Ultn . v t't1fıtC1<: IBUcyenler!n Ay

dın otelılnde Mark I>Qüı;ana müro.cuat
ınrıı. 

Kayw - Ankara Belediyesine ka
ı,.,tlı 25i2 numaralı kam~onun pl~ka
sı kaybolmuştur. Yenisi alınacagın
dan eskisinin hf~kmü yoktur. 

Nuri Oğlakçı 

BUGÜN 

Ulus sinemasında 
nugliııkU harbin ilk filmi 

Lizbon geceleri 
ı"ılllmfin kovnunda doğan 'b1r 
aşktan ... Esrarı'll clerinlik!nde 

yaşıyan bir heyecandan 
yaşatılan bilyiık film 

--- ( Artistler )---

M adeleine Carroll 
Fred Mac M urey 
-(Ayrıca)-

SPOR FİLMİ 
---( SearıAlar )-

14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 

Telefon: 6294 k~ngers, 18 a.a, - Mantes şehri 
ıı"tlı erınden ml\rekl<ep hliyUk bir ka. 

es ~lrnanya'ya hareket etmiştir. 

tör1tavakhderede kiralık av 

2602 lira muh'ammen bedelli 11000 bilir. !steklllerin kfltt tcmlnntlarlyle 
atlet Marsilya tipl yerli kiremit ve birlikte M.M. V<>kAleti bel! numnr:ılı 
300 adet Marsilya sistemi yerli mah- satın alma komisyonuna milracru:ııtla-
ya kiremidi 21.11.1942 cumartesi gli.- ginm Miıktnn a<lct 

Bay Safa Düzceer'e 1u11 kabul ı><lilınez. oooosı oosı 
Ziraat Vekaletinden 

1 
Nakliyat yaptırılacak 

~ J{.lı l<a v aklı dere-.1e Pranııız ıwrru·eu Yfı 
da bah<:'f'LI 8 odalı gnraJ ve tererıo 

1 
- bulunan mUstaldl t:Jtr ev cŞ>'lllı ve 

~asız kl~Uf. 1580 No. lu tel<• 
~ 2922.337 .. 

nü s~at 
1
11 de p_azarlıkla i~ale edile. Boş birlik rookı::lz ampul 1.500.<lOfl 

cektır. Ik temına~ı 19S hra 15 ku- .. renkll ampul 500.1)1)() 
ruştur. Şartnamesı satın alma ko - İkilik ronk.<;iz ampul 1.500.MO 
f!~isf°n~nna gösteri~. M ts~kl~eri~ 

1 

: ,. l'("llkll a;,,.~ul 500.000 

Nı a e Sg nAlve Ksaatin . . . ., Onluk renksiz ampul 250.()()11 
o.lı a. . o.na gelmeleri. CAmpullt:'T' Yıma Fahr· • , n ca-

.(10026) •7.S ıDIDdan cıiaıcıııkbr.) (9980) 6069 

Bursa Ziraat Mektebi mezunla _ Ankara As. Pos, 5151 Sa. AL Ko. 
rıncla Kütahya Merkez Ziraat Mu _ dan: 
allimli~irıe tayiıı olıınan Safa Düzce- Ankarn•<Jan Ayaş'a (40), Anlranı'doarı 
er ilan tarilıinden illbarcn ıs glın Çubuk'a (40) tof1 ki croıaft (RO) ~ er
içinde vazifeşiue başlrunaclığı talulır-ı zak onar ~c t~ınma.k sureti} le ııaklıet
de mUstafi ad<lolunacağı llA.ıı olunur tlrilcccktir. Paı."Ufı/:ı 20- 11-9'{2 roma gü-

~) 6090 ıııii .- ıs.~ da • lıD da Saııkıela'dııılııi 

Demir Taç 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARİH!· 1888 

Sermayesi 100.000. 000. Türk l i rası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleler i 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
zınıa.t Banknsında kumbaralı ve ihbarsız tMarruı ncsııplnnn,tn en 

az ııo Uraııı Dulunıı.nıam senede <!ört dcta cekllccck kura Uc aeatıdnkl 
J)llna ıröre lkraml)'e dlltııııacakt.ır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 Ade t 500 Liralık 2000 Lira 

4 Ade t 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lir a 
100 Adet 

120 Adet 

160 Ade t 

50 Liralık 5000 Lira 

40 Liralık 4800 Lira 

20 Liralrk 3200 Lir a 
K uralar aenccıe 4 ccra. 11 mıırt. ıı nazının. ıı eylUı ve u DlnnCJ· 

lrAnuıı t&rlhlnde ceklleceıcUr 

DiKKAT: flesapJanndalcl paraı:u bir sene ıcınae fiO Uradan asa~ı 
d111m1:vesılere lkrnmtl'c cıkUAı takdlrlle )'ilzde 2U razlıısl)"lc ver1ıe<.'CkUr 

Vilayetler 

Posta nakliyatı 
Kıı.nı f'.T.T. MUdUrJUtUnden: 
Yazın ot.omobU k1'ın araba kızak ve

ya bnyvan ırll>l adi v-.ıue hattada kar
ıılıklı 1kl 11erer yapması ve Dwtun ıc:ın 

yaz aylarında ve ıeatıında lk1 otomobil. 
kıs aylarında cttt De)'&1rlc araııa ve ıcı· 

zak kuU:ı.nııma.ıc Uzer~Knrıs. KOtek, 
f'emnvtıt ve lC:dır mcnzllhıınclertnde 

dörtler hayvan DuLundunıtmMı ve gel· 
me ııltıne otr ııererde dokuz yüz kilo)"& 
krıdnr yUk taıunmruıı ve narıcten yolcu 
ıtmakt.a mOtrotıhtdln ıcrbeııt ııuıurun1151 

meşrut. Kanı • Itdır 11.rnııı otomobll ııos· 
ta milte.:ıhhltı tı ~ llrn aylık muham· 
men tıcdelle 11 11 942 carıamba ırUnOn
d('fl tUbaren ~ gün mOddeUe kapalı 

zarf usull)'le cblltmeye konul:ıeaktır 

Ihıııesı 25 ıı 942 cersamtıa atına lllııt 
15 tE' Ko..nı P.T.T. Md blnııııındn yapıla· 
cıık eartnnmcsı m<'ZkOr Md alınacak· 
ur. 

Muvakkat tmıınat bin ııcktz y{lz il· 
radır lsteklllcrtn kanunn uygun teklif 
mcktupıartylc teminat makbuz. ikamet· 
ı:O.h ve arzuhal kAılıtlıınnı ihaleden bir 
snnt evveline kndar komby0n relıılltlne 

\'Crmeıcrı illin olunur. 5788 

Kargir han satışı 
İstanbul Defterdnrlıf:ından: 
Do ya No. 51159/ 27, Cin.si: Emtn

öntindc Dnyeh:ıtun malııılles nln Tn
rnkçılnr soknırmda eski 15, 17, 19 ye
ni 17 lllı 21, 23, 25 knpı No. lu ve Lkl 
m:ı •azası bu uruuı Ccznlrl1 na.mlyle 
maruf kl\rglr han. Sahıısı (635,25>. 
Muhnmmen bc<lell: 135.000, tcrnJ.nat : 
8.000. 

Yukarda ynzıh gayrimt'nkul 9-12· 
942 çarşamb:ı gQnu saat 15 tc Milli 
EmlAk MUdurlüğilndc mlltcşckkll ko
m ·onda kapalı znrt usull~lc satıla
cakur. Istcklilen.rı :ıtt90 Sa),lı knnun 
lıukllnılerl dıureslnde hnzırlnrunış 
tc>klif mektuplarını ihale gilnll saat 
14 de knd r komisyon re ll~lnc tev
di ctmelerı \e nllfus hU..: lyet cilzdnn
lnnnı ibraz e,ı; lemeler muktazldlr. 
Fnzla zaıh t itin Mllll EmJfık MU-
dürlu •Unc milrı:ıcıııaUarı. (1345> 

Posta nakliyatı 
f(ıı.nı P.T 'I MUdUrllıl::lırıtlcn: 

69 

Yazın ambn. kııın ııraro. kızak ve 
ıcabınd ı bayı.anla hnftıı& karııılıklı iki 
dera se!er ynıımıısı \ c kullnnılııcııJc cıct 
t>t.•)ı: r l aruııu \C kıznklıır ıcın Kanı . 
Kou• l'cmııvut \'e ltdır menzllhane
lcrln<lc dvrdt:r hll)"\'an Dulundunılma ı 

ve ı;: lrnc. o:clme Dlr .crenıe dokuz :ı:Uz 

k loya kadar )ilk ta rması \"c hartcten 
nıK \C )01~ kin J)O!ltrı mUteahhl· 
..ı n n sertıeııt Du unmn•ı me3rut Kanı 

ll::ıi • ı "Ss. ı>ost; rn lt hh ııı ı:: ı:ıoo lira 
munıımmcn bcd;:; le 11 11. !H2 cıır~mba 

mdcn • barm orıbeş ı:Un mOd<letlc 
k.1r;:al1 7.arr usul!ylı> kı lrnt•je konula· 
c-aktıp Ihıı iesl 25 ll 912 carsambıı 

ı:On l ıwıt rn l<> Ka111 P T T mUdUrlUl'ıll 

D'naırınd.'I yapılacak urtnıımcsı mczkOı 

U L U S 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tesçili 
Ankara Merhz Tapu Sicil Muhalız· 

lığından : 
Yenidoğao mahallesinde (önü, safı , 

1<>lu ıaşlık hali acazi, adcası Osman ve 
ıaılık &rsa) i~ çeuili ve Ymuf Uğurlu· 
nun işgalinde bulunan arsanın nıalire 
hazinesi namına rescili ~terdarlıkça i$· 
ıenmektedir. 

MeT.kiir gayri menkulün tııpu sicillin
de kaydı bu l urvnadı,ibn.dan ~t•İ7 ta~ar· 
rur hakkındaki kaiJ.elert' ll}'lLrak ıa ar • 
rufwı tahkik n ıne,ghasının ibrazı için 
24. l ı. 1942 r:ırih irıde m:ıhallir.e memur 
ımndcrilert"ktir. Bu ~rde aynı hir hak İti · 
dia edenlerin re5mt bd~eleri)le birlikte 
k~if gunüııden ewcl muh.dızlığımııa ve· 
)'3 mC7kur günde yerir.Je memurumuza 
müracaat lan ilin olunur. ( 10(1'2) 

6075 

Tapu t esçili 
Ankara .Merkez Tapu Sicil Muhafız· 

lığından : 
Aıuıı<la,ğ mahallesinde (µrkan }Ol, 

garben telgraf memuru Mustafa 'alidesi, 
)imalen Ziraat \'etülctiode H ilmi, reııu· 
hen rol ile) ~rili ve hmail Özkan'ın İş· 
galiııde hulunan arsarıı• ma liye hazinesi 
namına ıcscili Defterdarlıkça istenmek • 
ıl"Ji r. 

Mezkur gayri menkulün tııpu •İcİIİn· 
de kaydı huhınanıadığından ~neı iz ta· 
sarruf hakkındaki kaidelere U}arak ta • 
sarrufun tahkik ve me<iaJı~ı.ının ia;m i~·in 
21-X I. 942 tari;.\ıde fl13halliM k,,,if me
muru gönderilecektir. 

Bu )·erde a)-nı bir hak iddia edrnlerin 
resmi bclı.:clerİ) le hirlil.:te kc ir ~-unün -
den Cl"\el mulıafızlığımıza 'Cl'a mezkur 
günde rl'rinde memurumuza mürarnaıla· 
n illn olunur. (100~5) ()072 

Tapu t esçili 
Aııkara M erkez Tapu Sıcil M u -

hal ızlı&ınıhı.n : 
~euıdogan mahallesıııde (0 ırkaıı 

kayalık, ııımalen yul ve kısmeıı kn -
yatık, garben yol ve kısmen kcııch 
cvı, cenutıen yol ile ı çcvrllı ve ~e
rıf Şen'iıı l§galınde uulııııarı arsanııı 
M al ı ye hazıııesı namına wsı,;ll i De t
te rdurlıkça ıst enmekttdir, 
Meıkur gayri meııku!Un topu si -

ellinde kaydı bulunmadığından se -
netıiz tasarruf hakkındaki kalclele -
r e uyarak tasarrufun tahkik ve me· 
sahıı.ııının lcrı:ı.sı için 2f-ll-1942 ta -
rihinde mahalline memur gönderile -
eektlr. 

Bu yerde nynı bir hak iddia eden
lerin r esmi belı;rcleriyle birlıkte kr.
ııit günün len evvel muha!ızlıgımıza 
veya mczkOr günde ycrınde memu
r u muza müracaatları Han olunur. 

(10037) 60i 0 

Tapu tesçili 
A nkara Merkez T apu Sicil Mu -

hafızlığından ı 

1 
B • ek • . • 1 Md alınacnktır. Muvulcknt temln:ıt 13 ;o 

Devlet Demiryollan u ~~ gırnı 1M•>~·1·cmı l4(ıS lır.. ur .. ııır 
__________ .....; _ ____ 11~ 1~11ru~ muvakkaı ıcımn.aı k\eleri)lc tsteklllC'l'ln knnuna ıı~·ırun t~kl1r mı•k 

Yı·niıloğan mahall eslnıl e (şerken 

ılere ve kısmen Turan, garbcn Ü -
zeyir, §!malen kuyumcu Hacı 

ccnuben Derviş) ile çevrili ve m üh
tediyc Fikriye tarafınclan Uzerlııe 

fuzulen ev yapılan arsanııı Maliye 
hazinesi namına tesçili Defterdar -
lıkça istenmektedir . 

uırııkıe ı.. .. ııunl ıkaıııLı.gllı v ık "• Tıcıı· 
M 1 k turılan, l<"m nnl mnkbuzu, lkrunctı; ıh vı 

emur a ınaca Cl"( O<lası \ C a•ı, nufıo 1 zkcr~ İ Ve iyi hal kfti':JtlaMnı (hni<'dMl bir l!tıat eV 
Devlet D mıryol.Jarı Umum Mil • ı l')O nwıııır;ı kanunun t:' • ıı ·i ~kilde 

dürlllğtinden ı mı.-ktuplannı 
!daremızdc kurs ve SU!.J &örerek d)nı 1,;ur c ımc ur. • u.ıt C'\"\CI 

makınııt ve başnıakııııııt, tckuık bü- komisyon r~; Ji ıne verme eri J.Uımdır. 
ro pcraonell ve !en memuru yeti§ - Bu ek ilt:nC)e ait ~trıamdcr dana, 
tirılmek uzere !Uzumu kadar sanat uııdct"i!cbilir. 66 
okuJu mezunu ahnacakur. Yapıla -
cak kabul ımtıhanınua ı;:österece.kle· 
rı muVti.ffakıyete ş.-öre ~ııalkAr uu -
vanıyle ayda yuz !ıraya kadar Ucrel 
verılecektır. 

nır senelık staj müddetini muvaf
faluyetlc biUrenler tcscıl edilir ve 
mOteakıp kurslardakı cmuvatfakı -
yetlerıne göre merkez. atölye ve de
Po tekııık kadrosu dahilinde terfi e
derler). 

Aranılan şartlıar şunlardır ı 
1) Saııat okulu mezunu olmak 
2) Aakerlığint yapmış bulunmak 
3) Ya ı otuzu ıı;eçmemiş olmak 
f) Ecnebi ile evli olmamak 
1 alıpler bir dilekçe ıle 30·11-1942 

tarıhıne kadar t tanbtıl, Haydarpaşa, 
Sırkecl) İzmır. Bulrkeslr, Ankara , 
Kays rt, Ad na, Malatya, Eskl~ehır, 
Afyon ve Erzurum'da iıılelme mU -
dllr Uklerine müracant edeceklercllr. 

Dılek~eye sarih adres yazılacak 
apğıdakl evrak ıliştınlecektir a 

1) Mektep diploması 
2) Dog-rtıluk kağıdı 
3 ı J4ı kBğıdı 
4) Askerlık durumunu bildiren ve

aika ve nüfus cUzı'kını 
5) Diğer bonservisleri 

Çam kereste alınacak 
Devlet Demır Yolları Aılaoıa 6 ııcı 

işletme A. E. Komısyon Heıslıgın. 
den : 

Muhammen bedeli 111171 lira 20 
kuruş kıymelınde olan i94.08 metre 
kUp muhtelit ebatta çam kereste 
şartnamesı veçhıle 8-12-1942 salı gü
nü saat 16.00 da kapalı zar! usuliyle 
satın nlınacaktır. 

Bu i!}e girmek ıstıyeolerln 680 li
nı 56 kııruo nıu\•akkat teminat ak • 
çeleri veya kanununda muadilı ta
rit edilmı§ olan kı> metli evrak ile 
nufus cllzdanlan Ticaret odası ve 
kanuni ıknmelgih vesikalarlylc 
2490 ııumıırah kanunu., rmrettlğı Be
klide hazırlıyacakları tekli! mektup. 
lan bırlikte ihale ııaatından bir 
saat evvel Komisyona müracaatları 
1 ızrmclır. 

Şartname ve mulmvele projeleri 
Adana dan 6 ırıcı i§letmc Aııkara'cla 
2 lncı ışlctme ve l:laydarpaşa'da bı
rincl işletme mllılllrlükleri ve:r.ne • 
1erinılen 556 kuruş mukablllmle sa. 
tın alınır, 67 

Mahkemeler 

velin!! kAdnr komlııyon relııllt ne \CMnl' 
ter! lltın olunur. (97Gl ı 5787 

İnşaat ve tesisat 
yaptırılacak 

Kastamonu .,uıın .Mu<.lurıuıWm:kn: 

<35535> Um (14J kurue kcolf IHJJ ... ı 
Kastamonu ~ı )'lltnkhıınc b ruısm , 

M ezkOr pyrl menkulUn tapu si. 
cilinde kaydı bulunmadığından &c -

netsi7. tasarruf hakkındaki kalılele -
re uyarak tasarrufun tahkik ve me-

elekt.rlk ~e sıhhi leıslsaUylc beraber • sahasının icrası ic;in 24-11-1942 tari
mal .ln6ıınu ont>eş gtuı mOddctk ve Juı hinde mahalllne keşif memuru gön
p:ılı zarf usulblc Hnldcn ek611lrneyt clerilecektlr . B u Y•'rcle aynı bir lmk 
konubnu;ıtur. iddia t•clenlerin resmi belgeleriyle 

lhalad 27 sonlcsrtn 1942 cuma ır\lnU birlikte ke•i! günUııılen l'VVel mu -
s:ıat (lG) te Knstnmonu Nafıa D;ı.lrt'llLn · hafı :7.l ığım ıza veya mezkOr günde 
de toplnn:ıcak komlı;yon tanılından )'il · yerincle memurumtı1.a mUracnatları 
pılımı.ktır. ilin olıınıır. (10031) 6076 

MukaveJe, ckıılltıne, b:ı.vın<lırlık itle
ri ııcncl e:ırtna.mcsı. hususi ve tennl ııart
namclcr, ıtşeıc hultısııaı. proJe rn elek· 
trlk ıııhhl tos:sntınn alt umumi ve tmnl 
eartnnmc Uc yapı itleri umumi ve remıl 
eartn ıml"SI ve buna mUtt'fcn1 diler ev
rak lsll)'enlerc 9 llro 64 ku~ mukA-
blllndc Kastnmonu Nntıa dnlr ı.ndoo 

vcrtıccek veırn ı;ıoııta llo ırond rtlccekUr. 
Muvakkat tcml.n.'lt 2891 llra 64 ku

ruştur. 

Taliplerin teklU mektuplarını \"e en 
az )"tnnl bln liralık bu lec bünzcr ıo yap. 

tıklnrına dn lr 1brnz edcccıklttt \'aılkn 

tızcrlne nUınşet lhalC'den llc gün e\\C?ll· 
ne kadar lst da ile \ llfıH~te mUnıcaat c
del'C~k komlsyon<l:ın ehliyet wıılkıı.sı aL 
malıın ve bu \CS•ka llc beraber Ucaret 

Banka lar 

Toplantı 
Türkiye İş Bankası 

A. Ş. Memurları 
Yapı Kooperatifi İdare 

Meclisinden: 

Müsabaka imtlhanlo.n Ankara'cln 
yapılacaktır. Şeraiti haiz olanların 
A nkara'ya kadar seımhatl eri temin e. 
dilecek ve lmtihıın ı:llnli aılrcs!erlııe 
bildirilecektir. (9697) 5782 

Ankarıt 3 üncıı Sulh l lukuk l-Ukinı· odruıı vcel.kasını ve tcmlnnt mnkbuzln· 
rını tekllC mektuııtarınd&n ayn )<: ıcc 

SlrkcUmiz st.atUsUnan 30 ncu mad
dc.<ıine bir fıkra lldvesl tıcLn ortaklıır 
heyeti umumlycslnln 7 llkkAnun 1942 
tarihine rastlıyruı rıazartesl gUnU sn
at 16,30 da Şirket merkezinin bulun
duğu Türkiye 1ş Bıınkn."1 blnn.<ıında
kl dıılrcl mahsusasında lctlmn cdt'Ce
lUndcn sayın ortaklanmızın bu tor>
laııu<la hazır bulunmı:ılnrını rlcn ede
riz. 

T elgraf memuru alınacak 
D. D. Yollan Umum MüdUrlll{:Un

den: 
1 - T(.'Şk lftt ı::nrlnnndııkl tel ev

lerinde b f 1 muhıı.b re mcmurlu
tunda çalışUnlmıtk üzer<' mus..ı.baka 
lle <40> le r f1:1 lmacaktır. 

2 - MU baklMln knznnnnlnrdan 
orta okul m zun nnn:ı 60 ilk okul 
mezunlarına 49 lira ücret \"er lceck
tfr. 

3 - 5. b ıinciklinun 1942 gOnU sn
at 14 te Haydnrpıışa, Ankara, Balı -
kesir, Kayseri, Malıma. Adana, Af
yon, İzmir, Sirkeci \C Erzurum işlet
me mcrk!'Zl!'rlnd ynr ılacaktır MU
rı:ıcaatlar bu lşlctmclrr ve ntrl)"<' 
MUdilrlüğU 1 tnsyon !llklcrlncc ka
bul olunur. 

4 - MUs bııkaja lştlmk şartları 
tunlardır: 

1 - TUrk olmak, 
2 - ı-;cncb b r kl.ms<' le evli ol

nıama.k, 
3 - 18 :Y nı b rm \ 30 Vaşl• 

n.ı geQ111cmls olmak <30 :rnş dııhll ı 
4 - A krrl ini y rımı olm k. 
5 - l lctmc m rk zlrr ndc ) npıla-

cak telgrat muh bere memurluğu 
lmt hnnınd::ı muv mık olmak. 

6 - ldarc doktor arı tnnıfından 
yapılaerık mu :vcn!'dc sıhhl duruml::ı · 
n l){>m!ryol 1 lrr nde vn:z re örmt>
~e 'H•ri U bulunmak 

5 - Müraeruıt lstlrl lnnnn bn •in· 
nacak vcs 1 r şunlardır. 

NUfus cOzdanı vıwn tnsıllkll <ıU!"f' · 
ti. d ııloma vcyn t d knam(' n kl:'rl k 
ves nsı ve a<;kc>rl k yoklamıılan. ııo-
1 sten tnsrt kU iyi huy kA~ıdı. c çı>I· 
NISI klllhdı . C'Vll (' ("\ 1 nm .. cilzda· 
ru 6 ndct v lkalıl< foto~rnt. 

İ<ıtld 1 r <'n son 3 Birin<' kl\nun 
1942 gQnO g, t 12 )C kadnr kabul 
olunur. (!)9.rı 5995 

Kanalı zarfla eksiltme itam 
D D Y. 6 fılctlll" A F Komi )oı 

Rei li irıden, Adana: 

.iğindC'll: 

Ankara'da Kılıc,;ır,.lan nııılııı.llc~nde 

Can wkak - 1 No. e\de mukim ilcen 'e • 
fat eımı, olan Mclımet oğlu Ömer Ko • 
çanın enwalırıc mahkemece \ "az.J)ct edil
miş olduğundan kefaleti haschİ) le ala · 
c.aklı olanlar da diihıl okluğu halde bil • 
wmlc alacaklı •c bor~hıların hir a) ur· 
fında n•saikı r nu)den)le birlıkte An· 
kara 3 unl'll ulh llukuk Mahkemesine 
muracaatlan \e alacaklarını lııktı ile ka) 
deıtirmİ)enlcrin mirıı~ı> a ııc ş;ıh~n H 

ne de tcrckC)e izafeten tal.;ihcdcmı)c'.<ek · 
leri ve mirasçılıınnın dahi 3 ay zarfında 
murııcaıırları ıl.in oluoor. 128 

Ankara Birinci Sulh Hukuk B.lkim 
ıı".;ıııden : 

Ü>nunlı Bunkıı~ı Senetler Servi indı.
Nihaı Kora) 'a • djvarı Turk Tıcareı B.ın. 
kası •c-.kili "ukaı ~min il alim 1 rgıın 
ıar.ıfından aleyhinizde R\llan 70 lira ala 
aık dl•asından dula)ı adrcsıniıin meçhul 
olmasına hinacn gı)ııbın11·da )ıtr11lan du 
ruşma sonunda : müddcahih 70 Jinının 
malı4'cme ma rafı \e 'it on icra ıa1mina11 
\e dlvacı •ekili ıpn <"'(; )L'<li a\Uk.ıtlık 
ucreti 'e d.1u ıarıhi11<len itıharen scneııe 
kabul edilmiş olan \Ckİl hu(Uk kuru, fa . 
İlle birlikte (dij!er imra sahibine hakkı 
nıruu baki) ı:ıh~iline k bili temyız olmak 
uure 27-10 942 ıarihin<le karar ~eri l -
mi~ olduğundan i~hu hıiknıun il.inı ıari • 
hinden iıiharen 8 ı;ün içim!!' ıem)İ' et • 
mcdigini1 ıakdirde hukınun kaıile• c 
•llııcn tchliğ olunur. 121 

Ankara Birlncl Sulh Hukuk 
k mlığlndı>n : 

Zonırnldn1< Sıhhat Md. 1kincl 
bl Ref k Olgun: 

uıreıı koyarak posta tıe göndcnnclcr1 
veya en. gec lhnlcden bir sııat P.\'Vel ne 
kadar IŞ!>u m~uplann komisyonumuza 
s:elm~ bulunması ,:ırttır. 

Bu müddetten ııonrıı g!!IC<'ck tl"l<llr 
mclctuı>L'ln kabul cd llmlyccetl ııtın o· 
ıunur <97D5) 583.'I 

Yol tômi ri 
İt.mir Beledi> c Rci lığ inden: 

1 - ŞültrU Suracoğlıı bulvlll"ının, 
1s mctpa a bulvarı ıle Kizım Dirık 
caddesı arasında.iti kısmının ve Ne· 
catı bey cadılesııılıı, Gazi ve 1 met· 
paşa bul\'lırları arasındakı kısmrnın 
parke taşlarıylc yemden yupılması 
ve ŞUkru Saraı:o ıu bulvıırının Gazi 
bulvarı ile Kizım Dlrik caılılesl ara
Bınrlıı.kı atlı taşlarla ııo..,eıımiş kısmı
nın parke ta 1 rıyle esaslı tam ı rı, 
!' eıı lglcrı MUdurlUA-ünılekı kcşıf ve 
artııamesı v çhıle >en iden kapalı 

zar!lı eksılt l eye koııulımıştur Ke3if 
bedeli 36088 lira 3 kurtıŞ, muvak
kat teminatı 2706 lira 60 kuruştur. 
İhalesi 23.11.1942 pazart~i gtlnü 
saat 16.30 dadır. 2490 sayılı kanunun 
tarı!atı dahılınde hazırlanmı§ teklif 
mektupları ihale günü azami saat 
15,30 a kaclar Encllmcn Riyaıetlne 
verılır Parası artırmıya c;ıkarılacak 
arsa beıleliyle odenecektlr. 

2 - İBmet kaptan mahallesi 1334, 
1335. 1362, 1363 ve 1370 sayılı so
kaklarda yenıden 2436 metre murab
baı kı·snıe taşlar~ dö;ıeme yapıl ma· 

Ruzname berv~hl atldir: 
1.) Şirket statü Unün 30 ncu mad

desi sonuna aşağıdaki fıkranın lltıvcsl. 
(A!K'ak 13-4-1942 tarlhlnd!'n ltlbn

rcn beş ııooe 7.arfındn ccı !ıkrnsında 
ynzıh memur sıfatını uıyl ('(I''° ban· 
ka memurlannm bu ortaklık hakkı
nın dcvnm ed p etm!yccrf:I hususun
dn 1dııre Mcclbı! karar verir. > 

Tiirklye tş Bnnknsı A. $. 
Memurlan Yapı Koopcraı.; fi 
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tmtlynz sahibi 
Hasan Reşlıt TANKUT 

l'l<'srlyat ve Müessese MUdUrO 
NAS1T ULUG 

ULUS Basımevl ANKARA 

tKKAT: Gazeteml7.e gôn~rlle11 heı 
'll!'Vf yazılar neşredllstn edilmesin ıre
.., verilmez ve kayboluşundan dolay· 

hlçblr mesul!yet kabul edilmez. 

sı ve 1360, 1361 eayılı aokaklnrda 
mevcut 1025 metre muralıbaı clöşe. 
menin kesme ta3larla esaslı tamiri 
ve 13G2 sayılı sokakta yenidt•ıı 150 
mcır, boyda kanallzıısyon yapılmaaı l 

Yeni Sinemada 
Buırtın 14.30 dan tttbaren 
LA KONGA., ~ unu 
ıa:ı: yıldızı MICKEY ROONEY • 
'1l !1(11\o e9e'l't. 

iıılerı. Fen İşleri Mllclllrlüğlindeki ' 
keııif ve şartnamesi vechlle kapıalı 
rksiltnılye konulmuştur KeJJif beıle
ll 20039 lıra 15 kuruş, muvakkat te-

1 
minatı 1502 lira 95 kuru~tur. İhale. 

NDY - HARDY 
ve kôtibesi 

anıJlar: 14.30 • 16 80 - 18.aJ 

Okullar 

İskarpin tamiri 
Sb"aıınl llll.aUer Okukı Satın Alma 

Komtııyonundaıı ı 

Mayıa 1943 .onwıa Jcadar talcıbcnln 

en az 400 en c:ok llOO c ıtt iılkarpln ta • 
miri &<:Ut ekslltmeYe konuımu.tur. Be -
her cırt ıakarpln pence ve toııuk yeni· 
lerunesı 4 lira M kul'Uf, yalnız pcnce ı

ctn 8 lira 50 kurue ve yalnız topuk tein 
bir Urn fiyat tahmin edilmiştir. llk te · 
mınat 270 llrndır. 

F.k811tme 24 sontcsrtn 1942 salı ırn . 
nO 11nat 15 te Ankara Mektepler Muha. 
ııl'becllUUnde ;ı.·aıııtacnktır. Şartname her 
ırUn müessese idaresinde ırörüleblllr. 

(9389) 5658 

Ayakkabı yaptırılacak 
Ziraat Alet •c Makine ihtisas Mekte

bi MUdürlüğünden : 
1 - Mekıcbimizin talebe \C m~tah

dcmini için yapıırılacıık 65 çift harici a· 
rakkabı 19·11·942 gününden itibaren on 
~ gun müddetle açık ek iltme)e kon • 
muştur. 

ı - Teminat akt~i J ı 7 liradır. 
3 - ihale 4·12·912 tarihine nıiısa<lif 

n.ıma tcfınu s:ıaı on be~ıe mektepler mu· 
hl15ebeciliği dairesinde ıorlanacak ko • 
nıis)·onda )"llpıl:ıcakıı r. 

4 - Talipler şartname ve mtıhrırliı 
nümuneri gl>mıck için her gün nwlı.tt•p 
idaresine murııC'llat edebilirler. 

5 - Talipler ihale J:İinünde teminat 
mat..i>U1lari)le kanuni • csikalarını alarak 
mckıeplcr muhasebeciliğinde muancn sa· 
arıe toıılan.:ıaık komisyona mürncaaı et -
nıeleri ( ı 0042) (.082 

ADLiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Adliye Vekitetinılrıı : 
V ek ılet dairelerinılr açık olan 

muhtelif maaş ve licreıli vazifelere 
mllsabaka imtihanı ile memur alı • 
nacaktır, 

imtihan 24-11-l!l12 sah g{lnü snut 
15 le yapılacak ve daktilo lıilrnler 
tercih erlllecektlr. 

Memurin kan ununun 4 cU maıtılc. 
sindeki vasıf ve şartları haiz olan
ların evrakı müsbiteleriyle birlikt,. 
zat işl eri umum mliclUr!liğilııe mlL 
racaat etmeleri 1111.n olunur 5!J!l4 

Bayanlara mühim hrsal 
Tl'rki t cnrct dolayısı~ le ucuz 

fl:rntla son mod •l şapknlnnmızı 
Annfartnlar <'ııdd<'SI 1G2 No. da 
Yc>nl Dllnyn nınğa:zasmdan te
darik cd!'b 1 rslniz. 

Dllkkfınımız devren ı;ntılıktır. 

Eski işç i elbise ve paltosu 
satılacak 

Gaz Maske Fabrikası M!iılUrJU -
ğllnden ı 

b'abrlkamızıla bulıman 1146 parca 
eski ı,,çl caket, pantıı.lon ve paltosu 
çıft kupalı zarf usullyle satılacak -
tır. 

Taliplerin malı ı:-örmek Uzere her 
gUn saat 8.30 dan 12 ye kadar fabrl. 
kamız ambar ısefliğine müracaatları ! 
ve ı.·klif mektuplarının 10-12-1!142 1 
tarihine kaılar M amnk't11 Fabrika 
Mlldürluğüne vernıeleıi lllln olunur 
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Askeri Fabrikalar 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Kırıkkale Gnıp MUd1lrltltU Sııtın i\1· 

mn Koınlııyoııun<Ian : 
ı - Tahmln edilen ııooeıt 214 bin M· 

radruı ibaret vlan ve )'n!rıız llkkllı\un 

ayı.na. mıı.lııJU8 oıma.k Ur.ere >alnız b r 
uylık koyun cU olmn.k Uzcrc ı.llC:er 

200000 Kır. eıfur eu ı. 1 . 9<13 t.arthtn -
den 31. 5. 943 tar .. lııe k.adıır enıta ve
rilmek 117.erc 11ntın almneaklır 

2 - Alııınrok eUer dctnl(Jll alınma 
yıp ihtiyaca ırörc ıartıınrn<.>sl dahtılnde 

alınacaktır. 

3 - Aşntıdn kıırsılftrında Uk teminat 
mD<tarlan yazılı eUer 30. 11. 942 talih 
\'e snnt 15 tc yollama bln:ısında mille· 
eclddl 811Un alma kom~-onu mnr1Cct.1> 
~ kapalı zart usuMy~ tal.tblnc ihale ı:

dllecektlr. 
4 - Taltplertn tekttf ml"ktupl ınnı 

meı:kQr ırllnd<ı sruıt 14 de k:ıd.a.r k.:> • 
misyona v••rmclcrt. 

:ı - ŞarLnamclr.r Kınkkıılc Gnıp MU· 
dOrlUltO. Sa Al. Kom \'C Anknnı L\ 
Şb .\iti ele lstanbul'dıı AR. l''b. Sa Al 

komtsyonlnnndıı göı1llcblllr. 

ctn11I koyun eti mıktan 40000 Kıı 

ilk tr.mbınU 4()'".,0 1 m tutan 541100 llm. 
Clru;I sı{ıır eli mlktnn 200000 Kıı 

ilk tmılnatı 12000 llm, tutan lGOOOO 
lira. (985.1) 5974 

355.000 kilo ekmek 
pisirttirilecek 

Kırıkkale Grup MUılUrlUğU Satın 
Alına Komisyonundan : 

l) Beıleli tahmin eılllen 17100) li
radan ibaret olan 355 bm kilo ekmek 
1-1-1942 tarihinden 31-5-1943 tarl • 
hine kadar erata verilmek tlzere pi -
şirttirilecektir. 80·11-1942 tarihinde 
saat 15 te kapalı zarfla imıle edil e -
cektlr. İhale kapalı :r.arf usullyl .. 
yollama binasında mllteşekkil satın 
a lma komisyonu marifetiyle yapıla -
<:akt ır. 

2) Tulipl ~in teklif mektuplnrm ı 
mezkOr g'{lnıle saat 14 e kaılar ko -
mis) ona \' rmelc-rı. (9 52) 6973 

İşçi alınacak 
A<1kcri Fab kai..ır Umum Müdı.irlu 

~nOOı 
Ank 'da f'.i~ Fabrılcamııa sanaı 

~11 kadın \e ~ ıKJ alıııaOlkıır. 
TP liıı olanluın bır dılekçe ile Joğ 

rU<"a ~ur fabrikamız müdürluğurw 

lıaş' urmaları illn olunur. ( 10003) 60')3 

Park Si nemasında 
Buııün bu ırece ı.te htc teroıl · 

dUt etnwderı .. İddia edb'onız: bu 
ııüne kadıır ıröntü{lilnüz en kom k 

ilim. 

3 ahbap çavuşlar 

Polis hafiyesi 
Sca.Nda.r: 14.30 • 16.30 - 18.30.21 

N~ yerlorJn evvelde , ._ 
dınbılll rtm m-. 

Türkiye İı Bankası 
Küçük Cari Hesapla rı 

1943 iKRAMiYE PLAN I 
5 F. 
t--

Keşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs. 2 Ağustos, 1 İlktJ, 
tarihlerin de yapılır. 

, __ _ 1943 ikramiyeleri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
30 
60 

250 
334 

Liralık 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 

99 
44 
22 
11 

= 
= 

= 
= 
= 

= 

Lira 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
666 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

~==============================~ 
Türkiye lş Bankasına para yatırmakla 

para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı za 
da talihinizi ne denemiş olursunuz. 

Erzak ah nacak 
Aıık.·uu Yn.tılı Okulla" Satın Alma Komifoşonu Ktıtlp l'ıtndcn: 
Afllll::ıdııı ııl>stt!rtlt.'11 l(tlC mrıddclcn h lz:ılıınn•ln ynzıh ır\lnlıcrde lcra 

He> m.I kararına 18ttncuı..~ p ,,..arı kin ııııun a1 nncnktır. !ırtckt kır!n lh 
•:ı• snnt 11 'le '-nkanı -,.•oot Okıılundıı tnıılanıı.n kom~ona. Mektepler ?.t 
cıllA'lnc > urarllklıın IJtc teminat mcıkıuıılnrdyle mOracruıt.ıan. (10044) 

l'nrtl Cıruıl Mıktan Fi. Tutan Uk temlnau İhale Jt{ln 
1 Ko. l'tl 360tı0 110 39600 Ll. 

2 
3 

Sığır eU 14500 70 10150 .. 

Pirinç 25000 
Ku. rnsulye 15000 
Nohut 20000 

Kn. mercimek 5000 

K. Uz!im 
K. ertk 
K. kayısı 
K. incir 
Ceviz lci 

5000 
,.1000 
1500 
2000 
2000 

140 
60 
65 
80 

85 
80 

lfiO 
100 
150 

49750 
35000 

9000 
13000 
4000 

26000 
4250 
2400 
2400 
2000 
3000 

5 Sıtbun 
6 Z. )'~I 

14050 
15000 120 18000 
10000 200 20000 

3732 
2625 

1950 

1053 75 
l.3SO 
1500 

4-XII-1942 

• 

• 

(0044) 

Esnafın nazarı dikkatine 
lk'ledb'c RelAıl ilinden 
3489 ~"lh paml'WcıMz mıı. ~~ ~ ha.ıelcl!taıd&i dıoıla'1 

Cab-e MC)'dıı.Nflda Nevwcıhlr hani )aın-.Mtıa ~ 

lırı dü1dd\nı j't."<li gün milddı.'.'Uıc lll\paUlmJ9br, 

. 
T eşvikıyedeki satıhk 

Teşvik1yede Emlak caddesi üzerinde her türlü 
yapmıya müsait iki a r • a satılıyor 

Flmıtılc ve ~ t.ıı.ın BencııaıncllYı : 

F.sns No. Ye.ri Kıymett M-1ıaa 
:\99 Teşvikıye - H a rbiye vaU Jto- 21.325 lira 426.50 .M2 

naı:tı mahallesi bostan ve e m -
ll'tk eaddele rl eekl 8/4, )'t."111 
23 n unuw-alı arııa. 

401 Tet'\ kiye • Harbiye vaıı !ko - 30.138 lira 50'f 
nağı m&hallesl bostan ve em -
lAk caddeterJ eski 8/6, yWıi 27 
numaralı al'!'&. 

b 

tzııtınu yukıtnd~ YB7ııı g&yr1merık-Jlleı ~ P8ft De ve ac* ıırUmnıA 
ı tc lncaktır. MU7.a.ycde, 30. ıı. IM2 ~ ır(il1(I aec 14 ııe 

1JUt>C8t llftU. lkom~"OflU lMmlururıdll )"qlt!llall( V1C el\ :pülaıek bedel 
\!dirilecek VIC hadd6lıfty!k ırtırWdQtQ talcıdtrde .MAJt)oıe Vt'llcalettınden 

cd :ıert:!k mll'\-atnknl r.ıevaııı a tndıktıın ....- lııM.l lh&lıNI ~~. 

Satıe l'f!lltUHf\dıı verilerı ~ mu1aı.'1~.- kı~ ~ talcdlrdıe 

c<'5I dcrtuı Yftl"8lc ihale ~ k:r'a edlıllnıe andııld terll 

MOzıı>rdı.ı.Ye t.Unlk cdeeck'lcrfn mukadOOr kı)ornct*1 y(bde or.J 

tımkıat )'llt.ıımalnn U\zımdıır. fııılek1'1erirı teminAt llk.c8I, nıOıtuıı teııkerell 

adt.•t !ot.ogrıı rıa IJlrUlctc btldlrUıoo ırUn ve 1111.a.te kadar tıUlbemlıı. DnlAlt 
nıllmcaat etmeleri mcrcudur. 2932 

.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -------- AN KARA PALAS ------- Bu pazardan itibaren ------- DANSLI ÇAY -.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 111111111 

5 kalem sebze ah nacak 
\ı;kcrt f'a.brikalar Grup MUdUrMlto Satırı Alına KomlıllYontuı*n : 

Tahm1n edilen 
Cinsi 11.Jc teminatı Miktarı 
Lnhna 1635 Lira 109000 Ka. 
Pırasa 2100 ,. 112000 .. 
lsıınnak 2100 112000 .. 
Potntes 3360 .. 112000 
Soğnn 6461 25 Kr. 35000 .. 

ı - Yukarıda clM ve m klan ilk teminat mııctarlan yazıh ti 
ı 1 1. 942 tl\ıihlnden 31. 5 943 tarttılne kadar erata verllmek üzere 
Grup MUdürlUltU Satın Alma KomlıB)onU marifetb'lt! 30. 11. 942 t~ ..aı 
yollnmu bl~ı~ kaıın.lı zarfla thale edilecektir. 

2 - Tallplcrtrı tctc•lt mektuplannı mezıkOr ııOnde aıull 14 de kadar 
verme len. 

3 - Şru-trwımelcr Ankara'da Lv Şb Md, t.ıantıuı A• 
ve Kınld<a.lc Grup Mlidilr1ilto S& Al, Ko da ırör<lwbllir. 

Sus Sinemasında 
Bu ll'Üll bu ırece CHARLDJ BO

YER ve J EAN ARTHUR'Un yarat

tıklan muazzam Nk Ye fedaJ<Ar

llk f llmt. 

SAADET GECESi 
CTUıi<ce .az.ıa > 

Seamlıu': 14 - ıe - 18 - 2).30 

Tll:L: -

Sümer Sinemasında 

SeMwlAr: 
l2.UI • 14.30 • 16.30 • 18.30 • ,,. 

TEL: ll!80 

ia 

Muhammen bedeli (1957S) llra nıt;ıı 
muhtelif ebatta J3S M3 kereste $llflname· 

Iİ veçhile J 7·12-942 ııazart~i lriinu saaı 
N da Jcap.lı ıarfla Adana 6. lıleune Mu
cMrlliü ...... cıbikme,e Çlksıla ... 

Ankara UcQncU sulh hukuk m::ıh
keme" nde zMııt kAt bl A7:lz Od bnsı 
W.rıı!ındıın aleyhin z n~lnn 42 lira 
a lacak dlh ının ynıııl n duru mnsın
da ndr<'Sın:ı: m('('hul oldu undan u~u
liln 141 ine madd ı mur b nce lltl· 
nl'n vr 20 gCin müdd tle dnvctl\'C' cı
knrılm ına karar vcr lld n 1 n . du
ru.şm ı bırakılan 9-12-912 çnı rnba 
saat 9.5 ta mahkemede bl.zzat hazır 
bulunmadığınız veya bir vekil gön
dermedik nlz takd rde mahkemeye ırı
ya'bımzda bakılacatı teb11 makamı· 
.. bıim olmak Grleıw &l6n ~ 

il 23 11.1942 pazartesi gtlnü saat 
16.30 dadır 2490 sayılı knnunun ta. 
rıfatı dahilinde hnzırlanml§ tekli! 
mektuplan ihale gUnU azami .-t 
15,30 a kadar Encümen Riyaııctne J 
verilir. Paraaı müzayedeye cıkllftia. 
cak arsa ~Uade ödenecektfr, '~ ................ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ........................................................... ~ .. 


