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Ucuz ayakkabılar 
Sun! kösele ve kauçukta.n mamul 
rekabetsiz ucuz ve çok sağlam ka· 
dın. ef'kek. cocuk ayakkabıları satışa 

arzedildi. 
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Milli k unma kanunun da değişiklik 
Hükümetin hazı rladığı yeni 

ve m üh im b ir proje ile 

vurg c ar, istif çiler, 
fiyat arllranlar için çok 
a v ır cezalar isteniyor 

.;,. .• ' .. . . ' . . . ' ' • . '·' ·' ".l';;!'Jl'~~ııı:..-· . .,.,. . :· 
~61'\· • ... r ··- • ' ,, , • ;r• .. •·-"'~·+.::MJ1of·iı_._:• .. >, "' -ıı'-·~. 

Yeni proje ile kanuna 10 yıla kadar hapis, 50 liradan 

100.000 liraya kadar para cezası konuyor 
MiJli Korumna Kanununda bazı deği,iklikler yaı>ılta.iı

nı yazmı~tık. Proje üzerinde yapılan tetkikler bitmiş ve buna 
son şekli vcrilm~tir. Değişiklik, tatbikatta görülen noksan· 
!arın orıadan kaldırılmasıru, ceza takiplerinin daha tesirli ol· 
ma~ını ve buıciinkü ikusadi durum karşwnda ceza .IIIÜe)')'ide
lcrinin arttırılmasını esas tutmuşcur. 

Teşkilatta çalr§an memurlar 
Projeye ı.ıöre, Millt Korunma Kanunu gereğince kurulan 

teşkilat ve mücs~cselcrin kadrolarında çalışanlar, barem ve 
bankalar baremi kanunları hükümlerine ~öre aldıkları maa,ı 
ve ücret tutarı ile tayin edildikleri kadrolardaki maaş veya 
ücret tutarı arasındaki farkı aylık maktu taLminat ola.tak. ah· 
caklardır. Bu teşkilat ve müesse~elerin ligvı halinde benzeri 
bir vaıifeyc tar.inlerine kadar ligvcclilen ıeşkilit ve müeşse. 
seclen almakta oldukları ücretler kendi1erine aynen ödene. 
cckıir. 

Bu kanuna, veya bu JCanuna göre çıkarılan kararnamelerin 
ıaıbikı ile vazifeli daire ti!1kilit ve müesseseler memurları 
veya bu memurlardan bazılarına kendi İşlerine il.ive ola.rak 
ayrı vazife verill.'bilecektir. Bu takdirde munzam vazife için 
kcmiilerine a}rıca 300 liraya kadar aylık tazminat verilebi· 
IL"Ccktir. 

Fatura ve etiket 
Tor>tan, )'arı toptan ve pera.kerıde ticuetıe tacir şıfatını 

haİ7. hakiki ve hükmi şahıslarca yapılan alım ve saum muame. 
lclerin<le 'atılan mal için saucı tarafından fatura verilecektir. 
Bu faturaların alta tarafından muhafazası mecburidir. l)ük. 

kan, mağaza, ticarethane ve>·a sanmak maksuliyle mal konu . 
labileıı yerlerde ve pazar yerlerinde perakende veya toptan 53• 

uşa arzL'<lilcn mallara cinsi ve fiyatı gösterir etiket veya ~
ret konulacaktır. 

Başvekilimiz Şükrü Saracoğlu 
Fiyatların veya talibin artması.na saik olacak her türlü 

neşriyat ve resim yasaktır. (Sonıu 4. üncü sayfada.) 

Fransa'nın 
güç durumu 

Falih Rıfkı A T A Y 

ta :\~aba biri m&reşaJ P e
b .11;1 uı, biri amiral Darlan'ın, 
1 ~:1:__ de general De Gaulle'ün 

Çok ~iddelli f ırhna 

İstanbul'da büyük 
hasarlara sebep oldu 
İnsan kayıpları olduğu da bildiriliyor 

QU.._ın·· J 
bt d U a tında üç Fransa var 
g 1 ır? Olaylara baıkabm: 

etleral De Gau lle 1940 boz-
lt\ln ' 1 Undan son ra Londra'ya ge- tst.anıbul, 20 CTcıcronıa) - Dün gc-
ııerİk, anavatan dışındaki fran- ce sabaha filı.r~ı bıııı-lıyan fırtına sabah· 
~: ~rı İngiltere ile birlik ol- leyin şldıdctıın! a.rt.ıımış saat dokuzda 
t . ';~ Çağıran ve mareşal Pe- sa.niyetle :.!8 m<.•t.reyt bulmuJS ve fasıla· 
~aın ın A lmanya ile mütareke ı.arııı bütün ı:un de\ .ı.m cUnl~Ur. 
h:J>tn~ı>ına isyan eden ~e!li :fırtına d<.•n;zdc karada bazı imzala. 
O şlı ı~k fransız şahsiyetıdı.~. ra sebep olmuş bır !,'ok cvlcnıc Pl.'ncc.N· 

etmek mecbuırdyeti:nde k.alm.uıl.a.rdır. 

Beykoz'da Riva deresi to.şmıı. ren
dik ve civarı sebıze bahceleri ha.ııara urı. 

r.unıı;.tır. Iıa.ı;athane fırtınanın mcıvsl • 
m.iı:ı mutat 1ırtın.alanndaıı olduıtunu ta
kat biraz :;iddellice ~ecl1fıln1 soylem1o· 
tir . 

.. "akıt, fransız halkının bu· wr kırılını'i aNk ve klrenıitlcr uçınus 
Ylik kısmı şüphesiz ne yenil- 1 t>azı semllcrı su basmış, bLr ka<: yerde 
tıekten, ne de Almanya'ya tes- ağaçlar devrilerek telefon ve telgraf ı 
1"1 olrnakt d g-ı"I h,.Uarı bozuLmu.ş, Lrnmvıı.y IK'ferlcrı Jn. 

d' an memnun e - f 1 aına · ·ı · k t" · kııaa uğramış, dcn!zde \ .ıııur ve mo . , ıngı ız mu avem e ının . 
llıuvaff k ~ . törler lşlc.'llll'Dl ~tir. Ş!mdb·u kadıa.r tt>S· 
tnıyord a G olacagınaGda 1ı1n~.?- bıt l"<i ıc·n bl•lll ı.ı~lı k:ızalıır şunlardı~: 
te • u. eneral De au e un Farih'te h r v n balıce duvarı yıkıl· 
)' tn~ı) etrniş olduğu fransrzlar, rnıe b!T llTilVCJ1!ıltU IJi]L•bL°"l yaralıatıan!Ş• 
aİnılrneği kabul etmekten ve tır. 

Kahire'ye göre 

8 inci ordu 
U ll'ıanlara teslim o lmaktansa, Aks<trn.>'da l>lr di.ıkkfını su baıımıa 
c ~itli de Ümitsiz de olsa, mÜ· tı-a.ınv.ıY hatLıncııı 1:okl.l11LU olmuş, Har
da. eleye devam etmek fikrin- bt:re'de ı.ranı\.ı.li ııavuı hatlı koı:ınıuı;. 
sel olanlardı. De Gaulle fran· ı.:anııkaııı da 11UHik blr ufpı; devrıımı4 
b
1.~ arrna göre, Alman ya tam aıtınd.ı kalım ü<.- klş! yaratan:ınıı; ve a-
ı ı- f ı· "e h ~.a er kazanırsa, kuvvet ı ı.ı-ac t.ramva.Y tellerin! koııardıi!:ı çtn bu •a Uı- ~İr Fransa bır~k~":zdı; tıatta iki t>ucuk snnt kadar tramvay 

&o Yet boy le olmaz da ıngılızleı· :;li.rememlı;tılr. ÇembL'l'I Uuı. Gulhane 
""'nunda ya bir zafer barışı, parkı, Kumkaııı. Aksarııy ve diğer ba· 

~ı"'dhut, ortalama bir anlasma zı semtlurtlc b r cok h~iik aaacıar dev-
~ e t I r11rnı.~tır. 1 e meğe muvaffak o ur· 

sıı~.ntaraCa'cla El••ktrlk Fabrikasını ~r:_a . hundan menfaatlenebil· 
i> f>": İçin. Fransa, imparatorlu · su ba!';mı~ !abrıkanın kazanları taşını~ 
j1.~ 1 ıle, donanması ile, mütte ve se le gdt•n pislıl< tabr•kanın makine· 

tt Pr t f ] "d · !erinen soğulma suyu vcır"n mnkln('nın 
ftı . • ara ına katılma ı ı ı. 
• <rılı7.ler İr.in De Gauli.e'ün ha- ~uzgcı;ll.'rinl tıkamı<ı bu Yilzdc•n saat "'° 
'l"'lıt•"r t _ . lcA k dokuzda şchı1n baıı mınlukaLarı bl.r 
~ 1:" unu maga ım an vo · müdd<'t elektriksiz kalmıştır. mıydar · 
tn l'. akat şunu da itiraf et· paşa men<llr<!ğınde ııcı mavna ııe blr 

J) "k d"ifru olur ki general motor HrıNcte başka blr motör ootmıs 
J:ı·e GauJle, her nedense, büyük Yenlkaııı ncıklarında bir motör §Uhlle 

~l' niH,,.7. ve itihar sağlıyama· vurarak parr:;ılunmıs ve ıcınndc bulu 
ttı~hr. En büvük hayal düşü- nan üc kişiden l!<ıcs1 ~üzerek saMle çık· 
k 'tle Dakar'ila u~radı. Bu va · mıstır. 
"a i'/tr11na in.,.ili"ler, Suriye Beb<.'k'te vapur lskı~Jc;-e y;ınıwırkcn 
ı.e IJ ::.el" "ask ar hareketlerine :\1ısırlı olduğu .ınlaşılan bl.r adam va· 
llend" • C ııııni karıstı-madılar. De purla bkele ar.ısında kalarak ve sonT"l 
A.;~lkle'ün muvaffakryeti, ic da denize duı;erek boğulmuştur. 
.._ .,1"1 a'daJsi bazı sÖmÜrJ>'el"'ri lJmumlyeUe vapurlar bir eok is:kele· 
.. ıUltı~f"kl f k k ıe..,. u,.,_.yam:ımı•lar ve ılıman vası1ala· 

~ ı e.. tara ına çe JT'e ·~ "" 
.(Sonu 4 üncll sayfada) n demirlerini tarayan. ıremJ:l.eı-e ~ardım 

Bingazinin şimal 
ve cenubunda 

ilerliyor 
Almanlar 

Bingazi burnunda 
mukavemetten vaıge~tiler 

Kahire, 20 a.a. - Düşman per • 
··mbe günti mulmvemete tcşebbüF 
ettiği Anlelat sırtlarından çekilmiş. 
tir Bu sırtlar Bingazl burnunclaclır 

Sekizinci Ordu Bingazi'nin 
şimalinden ve cenubundan 

ilerliyor 
Kahire. 20 a.e.. - Ortaııark İngiliz 

Umumi Karargfthının tebliği : 
Sekizinci Ordu Bingazi'nin şlma • 

linde ve cenubunda ilerlemekte de -
vam etmiştir. MartubQ ile Slonta a
rasıncla kıtalarımız düşmanın 28 tan. 

C Sonu 3 üncü ıayfada ) 

t:~~~-~~~~ Laval 
<r Mır radyosunda 

söylediği nutukta 

TUNUS 
SAV ASI ..... 

BAŞLA Dl 
İngilizlere göre 
İki taraf arasmda 
üç mühim 

'::arpışma oldu 

Almanlar geri (ekildiler 
Rahat, 20 a.a. - 17 sonteşrİnde hi· 

rinci ordumın 1.-uvvetli devriyeleri Tu · 
nus'un şimal kıyı bölgesinde makineli al· 
man müfrczeleriyle tcma.a ge(nliştir. 
Düşmanın savaşa iştirak eden 30 tankın· 
dan 8 i tahribedilmişıir. Birkaç İngiliz 
tanksavar topu ile ağır topu mvaş dt$1 
olmuştur. Başka bir çarpışmada da 3 ?I· ı 
man tankı tahribediJmi~tir. Tanklarla ı'· 
birliği yapan alman kttalarr çckilnıek m· 
runda kalmışlardır. Müttefik para~üt'1i· 
leı-i dün ~ece düşmanın 6 ıırhh araba.~ı
nı ıahribctmiş, bir miktar e<.İr almışlar · 
dır. Almlaolar Bi7erte'ye birkaç ağır tank 
çılcarmıya muvaffak olmuşlar<lır. Gabc~· 
te de müteaddit hafif tank çıkarılmıştır. 
Buraya uçakla taşınan 200 piyade a kcı-i 
de bırakılmışur. Bu alma.olar, burada 
Fransız askerleri taraf ınd;ı.n yapı lan mu • 
kavemere rağmen Gahcs hclediye daire • 
siyle kışlayı ele geçirmişlerdir. 

Alm anlar ümitsi~ gay ret 
sari ediyorlar 

Nevyork, 20 a.a. - Şimal Afrika'da
ki müttefik umumi karart"".ıhında.n gelen 
malumata göre, ingiliı av uçakları al • 
man hava kuvvetleri tarafından mürccfik 
kuvvetlerin Bizerte ve Tunw.'a doğru 
ilerlemesine mani olmak üzere yapılan 
gayretleri balıalamakradır. inAili.ı av 
uçakla.n ,iddetli hava savaşlarında. en az 
beş mihver uçağını düşürmüşlerdır. 

Bu maliımata göre, Şimal Afrika'da 
durumu kurıarmak fuerc ümitsi1 pyret· 
ler )-apan mihver doiu çephesindC1l İtal· 

-( sonu 3. üncü sayfada J-

Atılmtf pamuklara pek bemiyen J,ıı 
manzara çölde bfr ı.ıyyare hücumu 

sırasmda, yr'kardan alınmtlllf 

Atlantik'tel 

BÜYÜK BİR 

DENİZ 
SAVAŞI 

Bertin' e göre 
15 gemi 
batırıldı 

Derlin, 20 a.a. - Hususi tebliğ: 
Alman dl'lll.lzaltıları şimal Atlantik· 

te blr kafileye hücum ederek gün
lerce süren şlddetli muharebelerden 

- ( Sonu 3 üncü sayfada ) -

Akdeniz harekatı için taşman Amerikan harp 
malzeme$İtıden bir top_~ bir iskeley_e indirilirken 

TUNUS 
İŞGAL 

EDİLİYOR 
Mihver' e göre 

dedi ki: 
"Almanya ile 
anlaşma sulhün 

garantisidir,, 
Vlchy, 20 a.a. - Relı> Lıı.val, \,. 

akşam s.--ınt 23.30 da rarlyoda bir nu
tuk söylemiş ve ezcümle şöyle de.. 
mi.ştir: 

Fransa. ancak l.mparat.orluğ\ı ile 
:"ransa'dır. O imparalorluğu :ıse İn-

• giltl're ve Birleşik Dı·vl~Uer elimiz
den pan:a ı)arça alını.şiardır. Halbuki 
bu lnıparuıtorlugu bulunmadı:kça 
F rıı.rısa yaşıyı.ıımaz. 

Fransızlar, 
Yaba.ncı memleketlerden gt>let& 

propagandalara kaııılmayuuz ve bun
lara ınannuı.yınız. Şunu hiliniz ık! Lon
dra ve Boston rudyolarımn bir te<k 
hoc!C'fi vardır ve bu da, sizin olmıya.n 
menfaatlere hl.anet için zihinlerini.zıl. 
ı;ll!iırtmaktır. 

M. Lava:l harpten 
şöyle demiştir: 

Ben bu hnrbl istemedim. B<>· 
biT ı:aman harbi istemedim. Me.. ••• ~
ketlmlzde bu harbi ilan f'<lenlt".r deli 
idiler. Bu harp l!lzumsuzdu. Bu harp. 
daha itan edilmeden k~·he<l[lmişU. 

Dünyanın üzerinde bu ko.s1rga 
kopmadan evvel, Almnı:ıya ile anlaş
ma tllmftarı ldlm. 1937 de de İtalya 
ilP bir anlaşma yp, ""ıştım. 

M. Lava!, Am~ . ı ı:ın hUküme-ti ile 
görüşmelerini hatırlattıktan sonra 
sözlerine şöyle d('vam etmiştir: 

Almanya ile anlaşma m!inasebet-

Esash "k k 11 • • IPrini Fl'a.ns..'\'nın mPnfnati i<:in müs.. amert an Uft8 8fl tak.bel sulh için arıyoruz. Bu siyaseti. 

daha Tunus'a 
varamadı 

Seferberlik ilan edildi 
VlhY. 20 a.a - Tanca'dan gelen w 

nı..clyQ<!a verilen bl:r hlı.berde, General 

~~'ll'llhower'lrı Ştmal A1rlka'da Anglo · 
Sala;onlu tarafından 1uııl edilen t® • 

raklarda umumi selerberllık tlAn ett.lğl 

blldirnm<'lrte<l1.r. 

Almanlar vaziyeti nasıl 
görüyorlar ? 

Bel"lııın, 20 a.a. - Bu).nelml!lel haber· 
lor b\lT()<.U Şimal A!r:lka'd.a !Ta.n$1.Z top· 

r-cLklaTına k.a.ı'$I ııı.ırlllz tecavüzü hakkın· 
da 5U ta!E:l.IAU vcımcıktcdltr; 

&wl h.ıı.bel"lore ırore Tunuıı'u l4>ial ıa· 
yeı;i ta.ldıb<.'<ien am<)I"lıkao kuvvcLlcr.ı. bıır 

kac k~ ! mülrezeıııl mllsresna olmak üze· 
re heın\lL Tuımuı t.opnııklar:ına varma • 
mışl..ardı..r. Görll.nıtiee ırore bu lruvveUcr 
lbU:nı.tlı harek<'t edb'omr. Bu arada l'lll· 

h.U Yolundan tıerli!ıyen mühim 1ngillz 

kuvvcıt.lıerd. Ta.harcar bö1a:eslne vannıı; 

l>ulun~'Orlıır. Bu bölit.'Cie kesit müfre.. 

:ı:elıort aro1Unda lılJı: carpı~ ba.SJA • 
m16Ur. Almanlar PYıdldcn blı' kat in· 

a-Ulz eslrl aımuııaro.ır. TaıbaTcar itle Tu· 
ııus'un ball hu.dud!u arasında bcrnbar • 
dımrun uçak}an ~le Stukale.rdan mıtirok· 

kep thlolaır düşman kollarına alcaktan 
U(.lllıak suretl~lo hücum ederek ıuııker 

yUklıU bir ook kııım:ıronlıan boırn ba ve 
m:ıklnel1 Wtek a.le$1Yle tahr:lbetrnl61er 
ve kıgil.!zlere ~ derecode kanlı 
kayıplar vennnnı.lerdr. 

Tal>a.rca Tunua'un Oez&Yr hududun
-( sonu 3. üncU sayfa.da )-

Mihvere göre 

Bingazi 
tahripten sonra 
usulü dairesinde 

boşaltıld_ ı 
Uçaklar 
İngiliz kollarma 

tesirli hücumlar yapıyor 
Berlin, 20 a.a. - Bugünkü alman 

•esm! tebllğhıde bildirildiğine a-öre 
;irenaiik'te alman ve italyan keşlf 
unsurlan keşif faaliyetinde bulunan 
birçok düşman tanklanm tahrLbet
mişlerdir. Blngazl şehri bütün askeri 
ıesisl<.'ri tahribedildikten sonra usul 
dairesinde boşaltılıruşur. 

Alman hava kuvveotl.Prı ingiliz mo· 
törlü kollanııa fa.sı!asız hücum et
mişlerdir. 

CE.'7.ayir • Tunus hudut çevresinde 
a.l~aktan U('ıı.n tayyarelerimiz ileri 
harc-ketlerimiı:i durdurmda te'Ş('bbüs 
eden düşman öncülerine ve De GauL 
~ sonıa & unou 18.yfe.da l-

arazlmlzi ve imrıaratorluğumuzu kur
tarmak maksı'!diyle yapıyoruz. Al
manya ile n.nl~ma, Avrupa'da s~ 
hun tek garanti.c;tdir. 

Darlan 
dün Cezayir radyosunda 

söylediği yeni bir nutukta 

dedi ki: 
"Mrl. Petain 

• 
hareket serbestl iğ ini 

kaybetmişti r,, 
Londro. 20 a.n. - Bu akşam Cı-

zaylr radyosunda bir nutuk söyliyen 
ıunlral Darlan demlşt r ki; 

Maroş..ı.l Pet.nln dalma Fransa'nın 
mil~ahhas tlmsalıdir. Faıknt alm:ı.n
lann fransız arazisini tamamlylp is.. 
tllll.sın.dan sonra. mareşaıl hıırekf!t 
!'.Prhestliğini kııybetmlştır. 

::\1ütardkeden sonra. Fran_.:;a'nm ya
şıya.bilmesine imkAn vermc-k ve Al

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

N ewyork T!mes · e göre 

Hitler'in İspa nya 

ile harbe 

tutuşması muhtemel 
Londra, 20 e..a. - Newy-0rk. Tımes ~ 

gazetesi diyor ki : 
Hıtlerin lspıuıya ile harbe tutuş -

ması ihtimali var<lır. Çünkü şimdi 
doğrudan do~ruya muharebe saha -
sına dnhıl bulunan ve bu muharebede 
pek btiyük chrınınıyelı bulunan mev
ziler Ispanya nııı elinde buluııımak -
tadır. Hiç ı;ıüphe yok ki ispanyollar, ı' 
eğer mi.ı.mkUıı olursa. harp dışında 
kalmıya azmetmişlerdir. Biz.zat Ge. 1 

neral Franko bunu Suner'i hariciye 01 

nazırlığından uz:ı.kla;;tırmakla ispat 
etmiştir. l<'ranko'ınun bugiln alclıgı 
tedbirler, İspanya'nın müdafaa edil· 
mesi lA.zım geldiği hakkında alman 
teklifleril)i önlem<-k içındir. Hitler'in 
bilyük bir karşı clarbe hazırladığı 
muhakkaktır. Avrupa'yı tutmak için 
süratle ve cıiretle hareket etmesi :za
ruriclir. 

Atlanta gnzetesi de şöyle yazıyoc: 
General Franko'nun Mr Ruzvelt'e 

verrlilti cevap İsı;ıanya'nın Hitler'e 
yardım ctmiyeceğini ihsas eylemek
tedir. 

Memurlar ağır İKİ 
ekmeği alamıyacaklar 

Jlü.kürncc.çe memur ve müstahdemle
re ya.pılıcak ekmek ve ckmcf.;.lik hubuhac 
dağıtımı hakkındaki ıalinıatnamcnin bir 
m;ıddcsine ı;<>rc, memur ve müstahdem· 
!erden ağır İşçi karn..";i alanlar bundan 
böyle bu hakıan i-tifadc edemiyecckler -
dir. Iluı;i.inc kadar ağır işçi kAroesi ik 
ekmek alan memur 'e müstahdcrn.lerden 
bu karneler ~eri alınarak ı;crine büyük
lere "erilmekte olan karnefer verilmek • 
tedir. 

e 



SANAT\ DAiR: 

RESİ 
SF 
S ERGn·t g€'2mel':e devam e

diyoruz: h wml kilr;uk Lu· 
vallerinde hemen uısanı ce-

ken tatlı ve sıcak renklerın, kenar 
mahalleler. r!ur sokaklar ve bOl 
binalı pe~'Uljlnnn re!'.SAmı Anf 
Knptan'ın panosu önilnd yız. Sa.. 
nal tıı.ki el yat.kınlı!:• ve bıl ısı ka
dar h ·il ve $8 r de olan Arif Kaıı· 
tan. hıışa.rısını. biUP ti.ıkenmcz :ı
rayışlardan zb nrle muayyen bir 
güzeli bıkmadan sevmek ve bu 
sevgiyi her de!a.<ıındn ,aynı kuvvet· 
Jıo duymak VC'rgls nl:' borçludur. 
Tabiatı sanatın tü ilkleri.ne feda 
etmeyişi, onu rkn•I nrmın blrço
ğunrlan daha beşen kılmıktııdır. 
Tabiat fıtıkı blı~ ük ustıı N ıznıi Zı
ya'nın en kablll""C'tl çıroldanndıı.n 
blrl olan Ari' h ptM, bu sergiye 
daha emin oııırıv: ve rln.hn olı;:un 
eserleri!! ıştlrnk eı mı t.ır. Tarz iti
bariyle de ustasmn bu de1n daha 
yakındır. Bu olgunluJ, ve geli.şme 
bilhassa 15 nunuıralı "Bomontı 
bahçesi.. nde dıkkntc çarpı) or. 
Şimdi arka<lıı.şlanmlnn çok ayn bir 
sanatkar önündeYlz: seyfı Toray. 
H çblr ressamda ondak kabuslu 
rı.iya yoktur. Tablolann<lııd<l trajık 
hava. bu datma koyu, karıınlık ve 
fırtınalı renklerin şiiri. ilk göril
nil.şte blr derın dramdan ziyade 
kaba bir melodrama benzt'r. Fa.. 
kat resimde. hissin bir tarafını a
ramak ne kadar gl.izcldir; hem bu 
sıınsaısyonu tamamen pllıstlk veri
ler içinde yaratarak.- "Enterly5r •• 
adlı ve bir pcrn::ercden bulanık ve 
hiddetli bir denize ba.kıırak tahta 
bir masa Ustünde bir facia oynl
yan karpuzlarla OzOmler. her şey
den evvel öz ~im sanatının çer
çevesı !~indedir. G~ls bir ı.şık-gôl
ge ahengi. mükemmel blr atmos
fer, e.Imterl emmiş bir LsçlJj.k orL 
jlnal bir kompozisyon ve Urpertl.
lşte resimde muvaffak1yetm sırn 
olAn şnrtlar ... 

Seyfi'de. mevzulannda tamamen 
twn olmakla berabt'>r. grckoya has 
bİr hava ve palet olduğu, bilmem 
6lmd1ye kadar klms"nln gözüne 
carpmış m.ı<lır? 263 numaralı "tlk
bahnrda.. _dlı çkeklerl d:ıha ayrı 
hlr esprtdedlr. Burada sakin vo 
derin renklerin usta.en vücuda ge· 
Hrllml$ bir ahP.ngjvle karşı kal"$ı
y11vız. Kar mnnzarnlannda. bevrız 
rengin bir "değer.. <va!eurı ola
rak ısrarla ele ahnmll-"1 bir zAf 
ıııebcht olmuştur. !skamblllı>r de. 
d kltatP. çarpan bir ahenktir. 

Ercüment Kalmık. ince duygu
ların ressamıdır. C".eçen ve evvel
ki senelerlntn C9E'rlerl. c-nzlp pfto
~lerlvle (;öze carın ·ortlu Git
! lkre riııha olırunlnştı~ı ı:5r0lüvor. 
Onda renkle heraber lYi bir desPn 
anlnvı$1 vıı.r. Rrnk tınkımından A
rl f Kaptan ve E.:~r ttrrn'Je bC'rn
h.-r Ankara'nın üdlzlrrinl teı;kll 
edh·orllır. Fakat dl"U'ndP.kl ltlnn
slvl(' Erclim"l'lt, hPr iki arkıırl,,..ın
rlan avnlıvnr. 76 nıımnr~lı "Mıı
mnk'tıı hlr kır k:ıhv~I .. bir yMıll 
ahenızl nlan "ağnclnr •• ilze-rlt'rlnde 
C()l< rlurulmıyıı. de~!'.r eserlerdir. 

VE 
f """"""" Yazan : ...... ...-

! Muhip Dranas I : .............................................. ! 
Mlıcerrede kaçan bır tkı kompozıs
yoııu. bı.r denome olarak 1Y1. bı:
netice olarak vrutslzdirler. 

But;üne kadar ne yaptığı ve ne 
ynpma:k lstedıği hakkında bir tOr
lü acık bir fLklr Vl"remıyen Kemal 
Zeren. gecen SC'ne Hnlk Part.lsinln 
dı:ıln.letlylc yaptığı yurt gezisinden. 
Van'dan. kendlnl butarak dönmu.. 
şe benı:lyor. Bu serglye gerçekten 
tnkcilr edilmesi ![lzımgelen zengin 
bir pano lle ıstlra.k etmlşt!r. Ar
Uk eski kararsızlıklanndnn ve a,,-<:ı_ 
n paletinden sıynlmı:fa başlaml$, 
da.ha sa:kin, tutumlu ve güvenli 
olmustur. 193, 194 numaralı tab
lolan ı:ercekten (;'{izci Ud eserdir. 
Hakkında daha ac~k konuşabıl
mck tı:ln naınlestnde de'Vıımını ve 
yeni eserlerin! beklemek IAzımdır. 
tıhaml DemlrcJ lem de aynı şey
leri söyllyebillriz. Büyü: satıhlar· 
la ve mlha.nlkl bir deformasyonla 
C:Ül.$M tıhamt Demirci, kanaati
m z.ce henüz yolunu bulamam.ıştır. 
165 numaralı nntürmortu en iyi e
seridir. 170 numaralı "karavana.. 
sı set'ginln yeg4.ne büyilk kompo
z.Isyonudur. Bu cins eserlerdeki 
cetlnllğl takdir edenler bu esere 
hususi bir Ugl ı.e bakacaklardır. 
Cilnkil Zeki Kocamt?ml'ntn cenaze 
töreni ve Halli Dıknıcn'ln bir Lkl 
kompozisyonu lstisna edilirse hu 
yolda hep akademik. berbat ve 
!otoıı.raftan daha değersiz eserler 
gördilk. Bu eııer muvaffak olmuş 
mudur? Belki de, yarım ve mute
dil bir Jcüblzma mantığı onu tel
leyip pulluyor, ve bize. sırf pentilr 
nlnn bir ~C'r karşısında bulundu
ğumuz 7.annını veıiyor. Fakat biz 
onu llhnmt'nln iyi bir eseri diye 
kabul erlem!yP.rı>ğlz. Ancak bu vol
da kOçUmsenmlyccek bir başlan
gıcıdır. 

B 
tRDENBtRE geri dönellm. 
Ve bu resimlerin karşısına 
dOşGn panoya baıkalım. Sa-

ip Tuna'run tabıata Urnıdcdıldi(:in· 
den daha sadU< escrlerJyle karşı
laşıyoruz. Salp tabiata -:adakat 
mnntı~ından katıyen vazgecmlyen 
bir ressamdır. Bu defakl eserleıi 
bu anlayışın başarılı örnekleridir. 
Nilleri ve portreleri şüphe-siz ki 
peyzajlarınôan dahn tyi!.. Kenan 
ôzbel'lıı bir lki gUzel ve sıcak 
renklerle çalışılmış peyzajından 
sonra scr.dnln bu yıl en kuvvetli 
rınnolannda.rı birini teşkll eden Eş
ref Ürcn'ln eserleri önilne geliyo· 
ruz: Eşref Üren, zarifliği ve ince 
ı;:Uzelllkleriylf' bellren bir res.c;a_ 
mımızclır._ Sergrnln Uç{!ncn mll,)(~
fatını kazanmıştır. Birinci mükfı
fntı da kazn:nnblllrdl... Tabiatı ol· 
rluğu mhi ifade l"tmrğe çalışm:ı
dııt-ı hal<le, tabiat karşısında llk lh
s.-ıslar nın tadını bozmıyan mesut 
sanatk'llrlardan biridir. nk eserle· 

S P O R 
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Türkiye güreş \ 
birincilikleri 

~- .. 

A nkara'dan Ya§ar Doğu rakibinin sırtını yere getirirken 
l4·1!S ııontcşrln t912 tarttılnde tııtan- ı r; dlld kcc muntazam calı'"1ıt ve hazır

bul'da yapılan Grekıı - Romen 4\'ÜI'CS Dı- ı.anmıı r;Ureac1lcrln a.ldıkl.an tlcrccc -
nnctllkleı1 Ankara, lı;tıınl>ul. lzmlr. ler nesa.ıııa.rı kendi K-hlne ccvirmeQc 
KocaelL F..-klsehlr ve Bursa r;tbl Gnı-

1 
ba&lamısu. Yalnız 87· k1lotla lsmnll'tn 

ko • Rome.n gül"f!tte llerkle ol;ın ve en- bir gureıl KaYt>Ct..mesl Ankara talmnıtld 
Jıemaıart:rle hlr varlık eostcren bhlııu· ıL:ı blMncllıC-1 Ka:rt>eLUmıl4tır Bu suret· 
lt>r güre&.,..ll<'M anuında ynpıtmııtır Gü· le uzun uı.rnandanl>Cri takım blrlnctll· 

, ret ferlPMl!'IYOnU tarafından t..ert.ttıedllen ğlnl ıcauınamı:ran aLanbU! bölr;esl tai<ı· 
llU mOsatıakalar ted<'r&B}On rel91n n ne- mı da calısmacı.a devam etm1Yen ve ıoıL 

, ıareU altında btanbul 1>6h:csl ırUr<.-s a- i res oCrenmenuı LııUmaUnı dı.nlem!yen 
JanMıın<'a idare erll!mtetır. [ tsmıUI yüzUndcn olr puvan tarkb Dirin· 

MUsabaknlar uzun ııcnclen1<'n berl dll{rl k.ı zanmııtır. 
ıeket mızc l>lr c<>k kıym tll ı;Urcıcl ı Bu müsaımkalAMn rnemnunb·cl veı1· 

1 ~:tiren JIAllc !dmıtn Yuntunun tA M bir t.aratı dn yeni yeni cUrctler gör· 
m r ve ııılAh edilmek suretiyle mfY<l.anıı 1 mUs olmamızdır Bilhassa tı:rnır t><ılııe· 
ıet rıım, olnn Fatih GUl'C1 saıonuncta ı:lntn Uc ıturcsı:ısını aUeLlk ve ncrse 

t Gurcscılertn l!l'C ı reRmınln kablll:retlC'rl lle t>asta ııaymıık lfı.zım· 
)aıııımıs ır 

nd 
c 11ıtlk1AI Mo rtının din- g ıır Anc.ak lzmlr g{lrcşçllerının ren:ı 

ı vapılma~ an v ' nrıt Fatlh k yma1<ıunı bir ı.lltılyes1 de ııouıen kacınamakUlctı~ 
l ıeruneıtın•t"n so •• e vıılt arlına Anz ~oytıye- Lüzum olmadıtı hlll ve zamnnlııı.rda bl· 
' bôlııe hıı,..,nnı v .ı rek Türkiye g{irt'I btrtnclll'k~rl rnUMbn· le gUresctıcrtn ıı-llzü 

1 
rı;ıooer kcııan~1a 

hu VC'~lle ııc yeni y11pılmıı ıtaymn.ktadır. Bu hl unıenmezse .. u-

kalarının vc · k k bakını n rııonunun aı:ıldıı~ını bildir- rcsı;llerc tena OrnP verme ı · 
olan tr11re11 !J dan Türk ırOrc~tIIA'IJıc fenalı.k ed'lml$ 

( ctt. ~ıılnn ırOret mrrııkhl~M ne hınrrıhm<: oıur. Fc<fcrasyon ba~kanı bu mUsabakP· 
k ı ve ınnn en gene lı':Ur~clsl olan Ko<'.at>lm

..a-ıu dl f(lsatıııknlAr. tıaznn <ı I" 
...., t ı rsa bıl& den sevket GUnal'a bir madalYO vere-

1. u·~ın mııııatınkol ır h ır1c tu u u • . "' ı devıını rck taltif etmletır Gencim tesv~k bo· 
ı t•ft ·-na k:ıdllr hilytlk hı;ovN·an o ,... ~, r ır dcıQ! kımındtı.n bu mUkAfnt çok yerinde ol-
- eıtmlstlr nınıo !111 OMıcl ııürı na 

cMlldfl<C:C mernk ve heyernn artmıf· mustur. 
• .ru Bllhaflllll tııuuı srldcn Ankara ve ts- Bu mOı<nbakıılnn muvıırtnk!1ıetlc tı;or
' tır ...., .... tn takım ı bıırlrle nlrln· ttıı ve ldere L"tmls olan Gürcs FP.l'IC!'8B-

tanbUI hAna-"' ,_...,. b1r 
1 

d olll<"Rlh pek merak e<i!lmekte nldu yonunu tebrl.k etmek de yer.,""" 
1 n lıl!r sırlJrı;osten evvel 1:aman """ knd rstnn11lık olur. 

tunda 1 1 
_._ _,,~ı:•ır.re tentıfh!"r- tOsııbakaln.nn neUcelcr:lnl aaal!ıyıı 

fl'!ln ld" f'e('f <'ı m KU 
ıı ak ırnvt'PI vl'r<11kle!'I ı:l'I • ynzıyonız: 

::.;~~;R:lW""' hlllı!l'l"l tııkımınrı" I 56 kiloda : . 
1 

\14.1 weter b!IT.1 '" ırlll'l'll<.'lll'T nn~rntlı ı _ Kenan OIMY U~anbul). 
P'l!kBt onnlıt!"m )l'CT'tnt tutıınlıtr rııı ~k ., - Nb'llZI 'l rım.•I ıAnk m). 

1 
1m makltt ber"ll ))er m defa h!rtrır l - c.em1l $(»0t (İzmir).. 

0 idi ııett )'Oll."ıır.. Ancak rın.ıı:kl dOtt'u a -

EL 
rinde biraz tezyini bir sanat ya
pıyordu, ttırek renklcrinı.n, gı;-rek
&e me\'ZUlannın :l'f.'k.ııesaklığı on. 
lardakl lnce gilzclllkleri gözden si
liyordu. Soğuk renkleri, olduğun
dan tuzla ıuyıııeUendırıyor ve bu, 
onu lab at s:arşısında bı.raz tutuk 
yapı)ordu. H<1lbukl E ref'in Lıı.blo
lurına uzun uzun bakmak ltızı.m
dır. ŞlmdJ paletini daha zcnginl~
Urmış olarak kar~ımıza çıkıyor. 
Rengi.n bn Iı olduğu kanunları da
ha IYı bılmoktcdır. Bu say<!de ta
bJau zarif \'e in<"e bir gorunilşle 
karşımıuı cıkanyor. Karlı manza
raları onun ktıdar munlsleşUren 
ve ağn~larla )'CŞll gölgeli.ldere o.. 
nun kadar tat ve sllr koyan baş
kn bir ressammuz yoktur. Hel'~ 
canı geniş ve co.şkwı değil fakat 
içten ve hulyalıdır. Resimde bir 
Mozart gibldlr. Fakat nıkt>lnllk ve 
nese Jüttn escrıerlndc üz rlndcn 
blr :uncs g,bl secmcyı ihmal et
mez. Du yaşama zt?vkl, portrı>Jerl
nln hıs'ı ~e biraz şch\•eUI yüzle· 
rinde daha bellidir. Bu t.nra.fı o
nun CS!!rlerine Rcnoir'a has bir 
ICZU!t ve yumuşaklık vermektedir. 
Bu sergideki escrterinln heıısl için 
aynı şeyler söylene~lir. E~eı bir 
kusur da araııırsa bu. Eşr. f e alt 
d<'f:ll. tarza veya anlıı.YJŞa alt bir 
kusur ola.blllr. Clinkü bu tarzla. 
ı:örünUşUn allındakl devamlı ş<>y 
değil - Sezan gibi - csynnın ve 
tabiatın kaçıcı nOanslannı - sem· 
bollsUer gibi - tespit etmektedir. 
Fakal meselli, Eşrerın panosu ya_ 
nında başlıyı:ın Eren Eyüboğlu'nun, 
<>•crlP.rl devamlı olan şeyi arama 
cehdintn ömeklcridtr. 

Eşyayı daha ı.iyade eeklllerlndcn 
nlnn vtı bunları en iyi bir tarzdn 
yıı.n yana getirip e.n ahenkli bütO
nil vücuda getırebllmek tein lste
ıl!ğl gibi deforme etmek ccsarctlnl 
gösteren Eren. scz:ıno bütün blr 
ömre mal olmu:ı bir araştırma pe
elndedır ve bu y:üzdcndlr kl eser
lerinde kcnd inden ziyade başka
larına a t btr hava ve şahsiyet ve 
kendı hesabına bir kararsl.7.lık gö
rünür... Nitekim scrı;:lnin en bol 
h:ıdmdt? eser v<>ren Eren'ln pano
su, türlO. temayüllerin ve telnkk1-
lerln toplandı~ bir panodur. Hlc 
şQpheslz bu. tnatı:ı. yorucu ve ci<L 
di bir çalışmadır. a:ma icrasında 
bQtün u talık ve b lgtye rağmen, 
En:m'e belli şahsiyeti, ve orUlnnll· 
tcslnl henilz b:ıhsctmclctedlr. Bız
ce en muvaffak eseri ve bu yol
dan yürilrse büsb!Hün )'c-rtl ve 
kuvvetli bir Eren'tn ortaya çlka
cağım sandığımız eseri. 53 numa
ralı kendi portresidir. Bu eser. E
rl'n tçln btr merhale sa)'llmalıdır. 
Tatlı bir rllzgtı.n olan bu Portrede 
Bottice11l'nin oynak ve zarif ruhu 
esiyor. Şüphesiz ki Bottocelll'nln 
sanatta henUz ke$f~ilmemiş ı;ırla· 
n, geniş edası. ahenkli arıd>esklerl, 
lnce ve kusursuz tormları. M bir 
rr.ssama. mUk~mmr-1 bir şahsiyet 
kaynaftı olabilir. 

5ergly4 gezmcğe de'Vam edecğlz. 

61 kiloda : 
ı - Abdullah EJaı:öz (Ankara). 

2 - lh.S:ı.n Onsa! tlstl\nbulı 
3 - .Nıuıı.ıl1 Akar (Eskl.$ehlr), 

66 kiloda : 
ı - Ya&a.r 00:-U (Anl<al'I'). 
2 - Reşat U:nsal tııuntıul). 
3 - Va.hdOttln Akıncı O·:slctı;et,lr). 

72 kiloda : 
ı - Aziz JOI><?r <Ankamı. 
2 - Beslen Ku;ınbııy ıKocacll). 
3 - .Nevzat Suzcr , ls.t.anlıul). 

79 kiloda : 
ı - lsmalıl Topcu fKoc'.1el1). 
2 - Atunet .KızıUmn ıısu.nbul). 

3 - 'Nuri Atıı.n tEskıııuttJ. 

87 kiloda : 
ı - nızzık Dtm1T (lstanıhul). 
2 - lsmall Yılma~ (Anıknra). 

3 - Enver Yener (Kocuell). 

Ağırda : 
ı - Ahmet Yener ıtstanlbull. 
2 - Şükrü Bal.kan (Anlamı). 
nu vaziyete ııtıre 16 puvanlıı !ston 

bul blrtncl. Hı puvanl ı Ankııra lklncl, 
6 puvanla Kocacl1 ücüncU, 3 puvanl • 
E&kl$Chlr doı:düncü ı puvnnıa tzmlT bc
ene! olmus Bursa dereôc alıınıamıı;tır 

MIUdlfaUar GUreş !e<l<)nıS)'Onuflun ku
rucusu Yarbıı.y AhmcL Fc\.i:erl t.arıı!ın . 
dan daCıtılmıatı.r. 

Bugünkü maç 
BuırOn ynpılnca.k ~nclerbtrllit! -

Mııskt·spor nuıcırun santt dünkü niıshn
mızda 11.4~ olarak yazılmıstı Bu m:M: 

bu~ saat 14,40> to yapıl.ac<U-"tlr. 

BayanJara beden terbiyesi 
Halkev1 SPOr Komitesinden : 
Ba.Yanınra mahsus beden tero1Ycsl 

caıısmal.ıın evimiz SPOr salonunda kıY
meuı O(lrot.men Bn. Zchm Alas;öz nezıı
retınde calımıa.ların.'l bı\slamısur. Kıı -
yıUı bulunan bnyanlann 24 11. 942 sa· 
lı ırUnU enat 17.30 dn cnlmna malzc-mı;o
ı,.. iyi<• lllrllklo ael.melorl rica o1'unur. 

Halkevinde güreı 
(ahımalan baıhyor 

Halkevl Spor Koınitesinirı tcsbit tt 

ıı · programa göre cuma.rıesi ve salı ı;u· 
nu akşamlan par salonunda güreş ~ · 
ltşmaları yapılac:aktır. Ankara gür~~ • 
terinin huradaki çalı malıırının verimli 
rılma.sı l~n Beden Terbiyesi Ankara Böl· 
ecsi de yeni yapıır<lığı güreş minderini 
llalkevinc vermi,ıir. G~reş oğrctmeni de 
huı;ilnicrde Halke-vinde bulunacağın<lan 
buıün ~rcşçiler buradan, her ihtiyaçlıtn 
tt'min edilmiş bir ıe!<llde istifade edccdt· 
ft'rdir Çalışmalann ·lı~ ('iln ahında ya • 
rıılahilmcsl ~a>esiyle Hajkevi ~por ko • 
mlıe!!İ ha~anlığı daimi <urcııe çalı<mı· 
Yll ı:elecck ı;üreKilcre biter ra.icnli hu 
•İV('l k. rtf VNClcl<tir. 

Halkevi ile Ht'<lm 1 eıfıiyl'Sl hölı:C''i 
nın mıi terek calı~111:ııl:ıriyle Ankam ırii 
resinin ill•rli)cCcğinc emniyetle güvene 

bWriz. 

Milli korunma 
kanunundaki 
değişiklikler 

Fazla kıızanç husiyle ~fülcri kararıp vur
guna ve istif c sapanlar, ha.Ikın ge
çim zorluğunu armranlar, memleket· 
ıe swıJ darlık yaraıaalar, kı ~ı bi· 
!erek veya bilnıh er.$ en can alacak 
noktamıza, nwnıleekı varlığına kastc· 
dmler pı.-k yıı.kın<l:ıı Devletin yeni bir 
kanuniyle Jıafleı U) kularından uya
nacıı.klatdır. Bu kendinden ~işler, 
Devletin gözünden hiç bir ~n kaç
madığını, hiç bir kötü i~in cezasız 
kalmıyacağını, Cumhuriyetin bir fa. 
zilet olduğunu bir kere daha anlıra
cak.lardır. 

Devlet \·e llükiimct Rdslerisıin sözlerin· 
den 'i()flf'll bile kendin~ seleıniycnler, 
.ı;:dmek isıcmİ)'enler, Varlık Verghi 
Kıı.nuoiyle kuıwıç s.arhoşluğu.ndan bi
raz uyanU' ı.:ibi oknuşln.rdı, tilli Ko
ru.ıınıa Kanunun<laki ~n değişiklik
ler ve }Cflİ hükümler artık onlatın 

cozünü dön açıruktır. 
Kanundaki son değişiklikleri hu,ı:ünkü 

sarımızda okumuşsunuzdur. Proje )e· 
ni şC'kli)'le, her Türk vatame..erinio 
nıma.n zaman üzerinde durduiiu me
seleleri, kafa rorduğu ıedbirleri ve 
ic;ıen ı-;clen ıav\İ)'elcri bir kiil halin
de to(llamış, derdi teşhis etmiş ve ça
rc..,ini ko}muŞ bulunmaktadır. Tek 
ve parça ıcdbi rlerin bu 8.ZlllJl husa 
enJıel olamadığı gC\rüldükten sonra, 
projeJc ha~a ahrak her delik tıkan· 
mış, hjç bir kaçamak nokıası bıra -
kılmamıştır. 

Mürakahc i~iyle uğ~an memurlar, gırt
laklarına kadar do)'Urulmuşl:ırdır, mc· 
mıırluın i ıikbal üzilntülcri de ona
da.ıı kaldırılnıı$ıır, cez.nlıı:r, güniin ih
ıiyac;larına en uyı::un şekilde ayarlan
mışttr. Yeni proje artık on senedt"n, 
>'Üzbindoo b,tiı ctmc·ktc....!ir. Kazanç 
hırsı, ne kadar azgın! ~ır~a ugınlaş· 
sın, artık yeni ccz.a önünde irkilecek 
ve muılıık surette sinccekıir. 

Stokçular ve İ~tifc;ikr, her halde hapi,a • 
neyi, kuytu İQ!İf de['Olarına: )'ll2hİn· 
lik ceı:aları. namu~,uzrn kazanılan ııa· 
ralara tercih Ctfomi)'ecekler<lir. Vur· 
fıUO)a mücadele heyetlerinin geni' sa· 
liihi}ctleri ve kaıi kararları, alılik~ı7· 
lığı )eni bir sanat haline geıirenler<le 
bir yıl<lırım tesiri y:ıı1arnkı1 r. Artık, 
herhan~i bir şekilde Dcvleıin ızi)zün
den ve kulai:ınd:ıın kac;nn yolsuzluklar 
da y~;ımıy:ıC'llktır. Çünkü hu kötü -
lükleri haber n-renll·r ~ade bir vatan 
vazifesi yapma1'1a kalmıyncaklar, ha · 
her vt'nlikleri j,jn bütün menfaatine 
de ~hip olac-.ıl<L1r<lır. nC'\·let, bu şa· 
hıd:ınn adlannı da gİ11i tutacak on· 
!Arın j,jnı(erinin hcrh:tnllİ hir ~ıreılc 
mmürülme•ine meyden '·ermir«ekıir. 

Proje. CumhurirNin Yl'fl}tni hir ~idesi 
olacaktır. Ve hu 5.hide hu h·ı•Ne vur· 
ı;runa ve 'Klyı:una <aı,anlar•n bnfl.:i kir
li Mrırıısını taşıyacnkıtr. fııkı• milli 
birlilHn her ~e raWtıeıı dimr1il{ tıı -
tulacawnın da ftir remzi q]nra ·• sa
l'llmıık i~tit!adın<l;ı olıuılan heran te
ıik tutacııkur. 

Sabaheddin SÔNMEZ 

Pekmezi fazlaya satanlar 
lstaobul, 20 (Telefonla> -Pekmez 

fİ)atı yuz kuru} oldu~ halde 200 kuru
$a satan altı ki~iyle beyannamesi veril -
mcmiş şeker bulunan uç k4i hakkında 
takibata başlandı. -----

Mangal kömürü fiyatları 

lsıanbul, 20 (Telefonla) - Daimi 
Encümen yedi man~al ki)mürünün kilo
rulıu 12,5 hı.ılgar kömürünün fiyaunı 14 
kuruş ola.r:ık teshiı etti. 

Kalın tabanlı ayakkabıların 
men'i etrafında 

fstanbul, 20 (Telefonla) - Tia.rt't 
VeUletinio emri üzerine Ticaret Oda -
~ınca bu~ünlerde bir to(llantı ya('ılacık 
ve a}·akkn:bı fiyatlarının duşürülme•i 
ve kullanılmalarında ikı1'adi m:ıhwr ı:ö· 
rülcn mantarlı ve kalın ı~hanlı kundu 
ralıı.rın imalinin men'i hakkında karar -
hır alın:wıkur. 

Hamiyetli 

listesi 
Tiirk Hava Kurumuna bağıışlarrla 

bulumın hamiyetli yurttaşlarımızın 
adlanrıı ve bağış miktarlarını yaz • 
mıya devam ediyoruz : 

Bursa : 
İstanbul Garajı 

500 lira, 

Davas : 

sahibi Kimi! Koç 

Orta mahalleden Yusuf GUnırör 
3000 lira dt"ğerindc 16 parı:a anui, 
M.eıld köyilııden Ahmel Şarcı ve eşi 
Ayfıe Şarcı 75 er lira, Orta mahalle
den Salih İnanlı 20 lira, 

lnebolu : 
Toplancı ZUhtU İşeri, Toptancı 

Sabri İşer!, Mnni!aturacı Mehmet 
Aydın 25 er lira, Ayrıca bir lwıım 
vatanıln.ş 101 lira, 

Eskişehir : 
Alpu köyü halkı 185 lira, Kuru. 

cak köyU halkı 44 Ura, Merkezden 
33 lira, Kaıılıpınıı.r ltöyU halkı. Sarı: 
öküz köyü halkı 23 er lira, Margı 
köyü halkı 22 lira, 'l\ı.ııbaşında Sar
raf Ahmtt 20 lira. 

Milas : 
Işıkdere klSyünden Ayşe Yıldtz 

25 lira. TUrbc Kavacık kdyUnclen 
Fatma Akar 20 lira. 

Ankara : 
Zir nnhiyesiııln Bııçuk köyünden 

Bekir Yavuz 50 !ıra, Kereste tüccarı 
İlyas Batum 40 lira, Ankara Em _ 
nıyct MUdUrlll#ünılen Polis memuru 
Mahmut Göle 20 lira. 

Karacasu : 
Manifaturacı Tevfık özsoya 50 U-

ra, 

Afyon : 
Fethlbey köyü halkı 508 lira, Sib. 

sin köyü halkı 460 lıra, Anbanoı kö
yu hıılkı 362 !ıra, Dcğirmenılerc ko. 
yil halkı 324 lira, Goyııük koyu lıaı
kı 287 lira, Susuz kbyil halkı 243 
lira Çıkrık köyü halkı 174 ltra, Ku... 
rnc~ Ahmet köyü halkı 140 lira Ka. 
rnağaç 1<öytl halkı 130 lira. Belce kö. 
yll halkı 107 lira. Ligen köyU halkt 
ıoo lira. Cumalı köyü halkı 99 lira, 
Muratlar köyü halkı 71 lira. Sulta -
ıııye kciyU halkı 4ö lira. Burhanlve 
koyü halkı 35 lira. Tefrilı':· lcöyU 
halkı 33 lira, Bakkal Ömer Ethem 
20 lira, 

Baia: 
SuyugUzel köyü halkı 152 lira, 

Hacılar köyü halkı 1!\\l .ıra, Karaalı.; 
metler köyü halkı 145 !ini.. Karaali 
köyU halkı 142 lira, Kesik.köprü kö
yü halkı 140 lira. SUlllbl.ik köyü hal. 
kı 110 lira. Ebillhas köyU h:alkı 108 
lira., Ergın kö> ü halkı 105 lıra. Bı -
yıkkebir köyü halkı 103 lira, Yeni. 
köy köyil halkı 102 lira, Akkoyun 
köyü halkı 100 lira. Hoılar köyU hal. 
kı 77 Jın.ı, Cami Saı;rir köyü halkı 
60 lira, Cami Kebir köyü halkı 42 
lira, Bıyık Sagir köyü halkı 41 lira, 
Abazlı köyü hulkı 40 lira. Beılastau 
köyil halkı 22 lira, Holoz köyünden 
Ferhat Aksoy 20 lira, 

Ş. Karaağaç : 
Emin Çelik 25 lira, Musa Özcan, 

Osman Çelik, Eyilp Baş, İbrahim 
BCScek, Ali Rva Akyol, Mehmet E. 
min Akyol, HUseyln Kaya. HaJll Gü. 
zel 20 ~er lira. Aynca bir kısım va.. 
tanc\aşlAr 102 lira, 

Babadağ (Denizli) : 
Şeri! Ali 61 lira, 

Ardahan: 
Yukarı Diken kC!ytln<len Dursun. 

soylu Yunus Yılmaz ve Hurrem Kök. 
soya 250 11er lira, 

Kilis : 
Çiftçi N<'şet Topaloğlu ve Hamit 

!>faraşlı 200 er lira. 

Denizli : 
Davas Kızılraböltlk n"-hiyesinrlen 

Mehmet Ali Eğrı 50 lira, 

Babadağ : 
Osman Aksakal M lira, 

Nizip : 
Hacı Reşit Diler SO lira. 

(Sonu yn.nnl 

Vergi vereceğ ·z, 
başka yol yoktur!.. 

Hüseyin Sami COŞAR 
faza insiyakı onun bu !nkılApcı ham
lesinde tecelli ctm!şUr. 

Şaşmaz sa(:duyusiylc nice felA-
kcUcrl sezip öııllyen Türk millet: 
bunrlan böyle hakiki kazancı rtlsbe
tlnde vergi verecekUr. Cünkil, suni 
para bolluğunun, vergllerll\ en zalL 
mi, en amaınsızı en meı hnmctslzl, 
en haksızı ol ğunn s~lrdlğl acı 
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il Türk'e doğr il 
Bizde ''kendimize doğru dön~" 

~~ } ılw, hattı aı.ırlarca önce ken
dı~ ~ıl ~ık ~ıemıiş hır duygu<lw-. 

:ha~ h..lkı kamu llYJİİ. ltıra/•I• 
't\.,~mu _kaldı bizim •ilki ar;ıPt• 
l\.ıc• bız ®rur11z :.>am u Htılep'te 
Gel ahi gidelim 'Lm~ll . A "" • ~rmtı. 

- . •ırlarca önce soylenen bu kıı.a>·ı 
soylı>cn 05manı İn • T .. rk 1 1paratorlu~unun 

1 
urd "°1.'ragı dışında fethmiği ulk~.:

e en bıle bttmi1 Rumeli ., . • 
o zaman ·aJ T ··' en nı, yanı 
1 

. .. Y. ~ız urklerin yaşadığı yer
en ozlemı)tıt. 

Rahmetli Saiı Bey de aynı duyeu-
yu, Ar_~~ Fal'S(a ve Fircnkçe istill· 
sına uı;rı>an O\manlıcaoın içinde duy
mu~. 0"°1a.ıılı dili fakat T·· k d.. ·· · •· •1 • ur uşunu-
~u ı e şu kıta.yı yazmıştı: 

Ar11Pra isti)'erı urb11,14 giısm 
Aumcc istiynı Jr.,• .1 • 
Fr ·ı " gı sı& 
•. "'~' cr /lrettgi.ıı""ıı gitsiıı 
Kı br Tii r b' n· . •. r Ul, ıu Turld ~erektir. 

Yillarırı~ı>le1 llrııtiıııa a.sırlar, 'birisiyle 

d 
ı:tırm ' olan bu iki kııayı sayın 

a,tum Profesö Dal -
1 

r tacıoğlu'nun :son 
~~ edrdc h:htırıp ya)"<!ıj{ı ve bir ı;ınc-
Mnı e bıırı • 
bulWlduJ;u ~ a~agan etmek lütfunda 
. 'Turke doğru" isimli ese-

n dolayı~lyle hatırladım. 
"T"~aka<lt ~atırla<lığı.m bu iki kıtada 

Un<c Oı;ru" hık nil • • 
zusu, birer duy ... , b' ıa}'~~~ı~rlıçl~· 
de.lir. Sil 

1 
... -. ~r~r ouey~' 1a ın 

•ı·· k }' n Jlrofosorun eserın<le i'e 
ur c doiru" }onells tü r· .. ,.. .. 

l~rden incclennı!ş ve b .. / ubnırlu )·ob~· 
hm 1~ 1- • u un un ar ı

. gı ıle aNınlatılmııtır. 
.. •. ~ıt.apıa TürkJuJM, de"il Türk" 

lugun gl•c;irdiği saf ~. • ~ 
rili),_,r n 1 halar ı;o:ıden ı;eçı

. • il tatiojilu SOl'U)'Or: 

- Bız T' ki nereye ·j· ur ı:r nere<len geliyoruz, 
Bu gı I)()~ ve bu ne}~f 

• sual >'Cnİ bit sual d ;: 'ld. 
'Tanzım.ıı" d . e~ı U', 

de-vrindc d evrınde de, "M~nıtiyet" 
b• c sorulmuş fak -· · ı cevap al • il ı;eregı gı-
sayfa tutan atnamışı~r . .Muharrir, 183 
kalelerle İ$t ~e5erın_<1c topladığı ıruı
kımlardan ' ah ~ualin turlü türlu ba-

Ycni b~ev ını vcrmiye çalışıyor. 
Bir medeni'~ nı~eniy.et sa~ındayu. 

.. Ht ıuınresınden ..:;.,ül ·· 
l\IZ; hır başka ... . >- mu -
katıim·' m<.-ucoıyet :ıiiauel6ine 

""tayız. 

Bütün hu fikir v - -rını yaparken k • ~. kultur savaşla • 
ed . eo<lı o.ı; ve ç0k eYd 

m emycıimi~in b·· • 
Türkçulüğüm .. d ıze armaganı olan 
"ini n~ıJ Y ~ en ~akl1.Şmaınak ödc
nim anladıi~ncı getırcb~lecejiz?. Be
bu 6oemr k• Baltacıoglu, eserındc 

ı no ıayı da · el . -
ıöscemıişri.r. uıc emı>e oıeo 

Bu eseri .. 
böli.unü üz . oıenle, dildtade ve her 
.... enncle uzwı d'' _ 

r°' okun:ıanızı . w:un \llUDC--
içinde bellci .. t~~ıy~ edtt~ı(im. Onun 
kısımlar d~ ~ ~ YllZ henı.m~ediğiniı 
nız fikir ve .. erınde durak.sıyacağı • 
Fakat bugü~u~!ealar da olacaktır. 
lcriııi burada f''-~ze en )-akın mesele-

- . ı,..ır ttıasuına 1 mı,, uzerıne bili . yatırı • 
ı~ıkla.rın dökül ~ ahaJUrundan sız.ıın 
<iniz. mus oldulunu görecak-

Eserde nt'ler , 
darı önce . var· Bunu okumanız.. 
baslkl sı~e hildirmelc i...:n böl" 

ı arını tek 1 >· um 
Tü-'- • rar 1Ykllğım: " 

n<c doJtru T .. k 
leketin hallec!ece··· ur nedir? • Mem-

Tüıi<t' do -;ru - Romanda Turke doifİ 
Ti>aıromuz ~oktur • Tı)aırod:ı 1 u 
dol{ru • Milli tl):tUo prohlcmı • 1 
ti)atro na ıl dos;ar? - Mım ırıde f 
kc <loğn i\fr ande Tu luk • f 
Türkc do ·nı - Bahçede Turke do 
Mohilp.<la Turk do ru - He-11 

Türkc c 'mı D korda Turke do !f\I 
Schircilikı(' TiırJ., doğnı • lley-k 
Turkc do,L:'nı • Modada Tud:e do 111 
Musikide T •rl.:e dognı - D;ın..,ta '.f\ıt 
ke do,1:'TU · Tekruktc 1Urke do rıı 
Dın 'c milli}eı - Fel fede Turll 
doğru - Aıa ozlcri - Mılli cfsanclct 
Oc' !ette Turkc doğru • Turk re ııııı• 
Terhİ>lxle 1"urke doğru . Pcda1ıc>J 
Türke doğnı - Ma:ırıfıe Turkc do 
İlmi saliılıi>et. 

Jf. Jf. Jf. 
Üç Fransa! 

Bazı mıllcdcr \e ha2.1 in,aal:ır rr 
kamlaro hu> ık nınnalıır }a.kı~11rıt 
Olağammu oncmlcr vcnrler. Bu , rı 
(3) nı.k:ı.mına 'crılcn clıcımmıyet ti 
başıa gelir. Birçok dınlcnlc. bır('~ 
mczhc(l ve tarik.ıtlcrdc hu r.ıkam, ade< 
ta ku ısa! t:ın ınn ıı ur. 

Fakat l\laria.n ın b.ı~ına gek·ıılcr • 
den sonra, bilmem, fransızlar, nrııfı;. 
(3) rakamını cskı ı kadar s~ebilcc6' 
!er mi<lir? 

İki :tıl uncc, 1 ransa çfıkruğü -a. • 
man "üçürn:u cumhurı)el" devri dt 
sona cnni~ti. 

Ondan sonrn Fransa nın idarcs~ 
ele alanlar "üç kişı" olmuştur: 

J\far~al Peıen, Amiral Dul.-. 
La.-ııl! 

Simdi Simal Afrika'>-a Anı;ln • 
S.ık.o;onlar nsker çıkanlıkuın sonra ol' 
taya "{ ç Fransa" çıkmışur: 

l - Petcn ha=ı, 
2 - D.arlan Fran ası. 
3 - Dögol l"nıruıısı. 
Şimal Afrikn'<l.ıki flrın,:ı.',·ı da. 

görünüşte, üç kışi idare c-dı)'Or: 
ı - Amiral Darlan. 
2 - General liro. 
3 - General Nogcs. 

Bütün bu üçler arasında kimsentıı 
alı.ıtıindc bulunın lıf:ı hir "ü(" kııl • 
mı5tır ki o dıı "'l ri-color" dedıkJerl 
üç renkli fransız. b )~ı. 

Fakat inanır mısınız? Üç •>T~ ıd
dia ile üçe aynJan Fnın 'dan her tıl• 
ri. o üç renktrn birine sahip çıkıyor 
gibi gcli}-or hana. 

Eğer ı;Cl\ekten bu höyle olsa}-d•• 
her halde l:ıeyıız renk, işgal ve r:ırı ~ 
gal altındaki Fransa'yn duşerdi! .. .... 

Uydurma kinin yapanlar 1 

Bundan birkaç ay ooce '7.mir'de 
uydurma kinın yaparak pıynsa.ya u
rc.n bir yahudinin tutulduğwıu gazctc
lt'.rdc okwnuşıuk. Son JlOSta ı1 ı;elcfl 
İscanbul ı;azcceleri, f stanbul'da da a,.. 
n ı ciruı yeti işli} en bir gUruhun )-a.ka
landığını yaı.ıyorl:ır. 

lunir'dcki yıtbudi yakalandığı za • 
man şöyle denilmışti: 

- Bu fcrlfe eıı Ul~ CC'Z2. vücu • 
duna mnıa mikrobu ıı•ıl:ırnal< vı• ~on· 
"1! kendisini kendi > .,11 1 U)dumıa ki· 
nınlerle tedavi etmektir. 

A>·nı şe> i. ı~il:l, İ~ıanhulda )'il • 

k:•Janan alçaklar için de salık ~crebi· 
liriz. 

etııır 
da 
~ 
dır. 
lsü 

I 
:rııe 
bur 
itli 
42J -ita. 

""' 

ier buhranı • A ı:ı Problt'mlcr • De
n:ıuhafauık~rlık nane •. Ananedlik ve 
Hayranlık du Mılliycıçiliğim • 
ve milli"n ~su • fnsani)et • Irk 
Hulaıkt~ T.: k l:lkıa Tü.rke doğru • 
Türke dnğ::: t' D~oğru - Mua~rt'tte 
Mimikre T·· ;. ılde İürke dog" ru • 

ur.;c d -
-~~~~~~~...:o~ı.:~·ru:_~-~F~.d~cb~i>~·a~tt~a'.,_~--~~~-~~~ f T .. 

Memurin muhakemat Dünkü M-ec-li-s __, 
kanununda değiıiklik 

Mtmurin Muhak 
dt'ğİ)İklikler )aPın:at kanı._ınunda harı 
çalı~malara ba•I ınaksadıyle ycni<lcn 
k·ır-· • •nrnı ur D" ~ ıı.;ınde ilgili vck'ln' .un ,\diiyc Vc-
rınden hir komi~· ı 1 l~rın miım ılle. 
d • ,-on ProJe es en geçırmi}<İr. as a ,,,,. 

Ha:ıırlanmakıa ol bu . :ın P • • 
murın muhakemat k roıe ıle mo-
daha çok tahdidcdiU:~~~? hükümleri _ C"J<l.,.ıır. 

Maden Tetkik~ 
Enstitüsü ile Elek~~r~ma. 

Etüt İdaresi U~u~lerı 
Heyetleri 

Maden Tetkik V(l A 
ile Elektrik tıJ.cn E nınıa Enst.ııusu 
heyct.lerJndrı, 24. 11 lfı.421darcsı u:ınuını 
lllld\lf e<""1 &alı 5rilııü t.aruı n<ı tc -
bu ' &:ıbah sııat 
~ cncO.meninde toııı onc:kı, 

alınmıstır. il.11&cnQ habc-r 

Bu um111nı he.>"Cl· Büte 
lıasebrut. ve lkt.J.s;Lt En<·üı:· Diııanı :'>tu 
le Bıı.şve.k:'ı letce l<'CUC'll m~crı l;aısty. 
dtı.n terckklW> eLnıckted.ır. Wılı.nslar • 

Sihhat memurlarına verilen 
hayvan bedeli arttırılıyor 

Sıhhat.~~ İçtimai Mua\cnet Vekilli& 
seyyar kuçiik 51hlıat mlmurlaıına v . 
hayvan ve yem bedeli hakkınd k' ~~~len 

Askeri Garnizonl~rdaki 

asker 'lef erinin durumuna 

dair lay'ha görüıüldü 
Buyiık .Mil! t Medı ı dün Şt-mseıriıl 

G nalta>'•n ba lığında ıoplan. 
fcrberlikıe ve fc\ kal hallcrd , h 
ve kıyı gıırniıoııl rıııda, m ıııhk m 
ki ve nıuslabkem mınt.ıkalıuda d o/O 

hava Ü•lcrinclc askeri şahısların ailcl rı 
efradı ile birlikıe ik cılenniıı }:ui lı 
edikbile<"cı;inc aıt kn wı layihasını nıu
zakere clmişıir. 

Kanuıı 1 )'ihasında d rp15 edilen meflt' 
nuiyctin, Ba.şkomuranhkça VC)'1l CX.'llcl • 
kurm.ly fla kanlı ıncn veya Ordu Kumu • 
ıanlığınca ıa:ı;in cdilccc ini tesbu cdcO 
birinci mnddcsi uıerindc soz nl,ın hatıl" 
lcr Milli Mudafo ı Vcklllctinin bu işle 
alolknc.lar kılırınıanıış olm:mnın doj;-ur:ıOI" 
ğı karı>ıklığ:ı İşaret 1.-ylcmi~I rdir. 

M~cliSÇe bu mesele üzerinde geçen mü• 
zakcreler<lcn sonm, .Milli Mu<lafruı Ve • 
killiı;1nin hu İşle .ıllka<l.ır kılınması Jıılk• 
kınd ki takrir reye konularak kn:bul edil• 
di indt.-n kanwıun bınnci maddcsı cncu • 
nıcnc ~o(l(lcrilmiştir. 

Şahid menfaat sınırlarının ötcslnl 
sı.ırnmıye<:ek derecede bulıı.nmış KÖZ.
lcr, bencil hesaplar dışında hesap ta. 
nımıyan dlınnğlar lylcc bilsinler ki 
5diyeceklerl Varlık Vergisi, bUytik 
scrveUerln, hudutsuz rcfıı:h ve saa
detin, dUnyayı saran korkunç yan
gının ortasında. değnrine paha blçl
lemiyecek olan enuı.tyet ve huzurun 
Sigorta primidir!. 

Gene akıllarından bir an ı;tkar
masınlnr kl Varlık Vergisi ile kendi 
servetlr.rlnln büyük blr kısmını de· 
ğerlendlrmiş olıııcaklardır. 

tecrübelerle n k lnruı.mıştır 
DUslinü Jertndc, duygu! rında 

mlmlyet şc-mmcsı bulunnııynn 

ha .J .1 1 • . a 1 AiUlU• • nun n ma<KJc crının dcg"i•ı • . 
d b k 

. . • ı rıım1.-sıne 

Bu ncıicc üzerine Reislik makıurı' 
~nnunun di_i;cr mad<lelcrinın mU'Zakere • 
~ınc, hirind m.ıdde encümenden geldik 
ten sonra devnm c<lileccğıni bıldirmiş .,,-e 
ruznamC<fe ı::oriı,uk-cek ba~a 1!\rihA h\J" 
unrnadı •1ndan ıoplnntı>'ll son verilmİ:" 
tır. 

Varlık vergisinin öyle bir ruhi kıy
meti vardır ki onu rakıı.ma vurama· 
yız. bu vergi TUrk parasını koru
mak hususundak1 sarsılmaz azmimizi 
gösterir. Istlkbalde taklbcdeceğlml7 
mali t><>llUknyı temsil eder. 

tkttsadl ve içtimai bUnycmlzl ztıfa 
uğratmamak ıcın, cUretlmlzln, cesa
rctlmlzln tcşel>bils kablliyeUmlzln. 
imde kuvvetimizin tam yerinde ol -
duı";unu. m8.ncwvl zembereklcrimlzln 
hlcblrıııln kırılmamış bulunduğunu 
lspaUnr. 

Hiç 6llı>he yak ld J)Cn(Cleştli;bnlz 
"buhran" bizlerden yepyeni bir zl:h· 
niyet, bambaşka bir ruhi ha.Jet, tap
taze bir düşünüş tarzı istemektedir. 
Memleketteki istihsal hıı.cmı ile hlç 
do miltennslp olmıyıı.n para boll uC:u
na kam açıkca mU~nrleleye g;lrlşcn. 
ou büyük tL•hlLkeye göz kırpmndan 
b kmasını b le snym ~nra('()ğlu'nun 
hu har<'keUnl Türk taıih1 mlnnetle 

~ deılcoeektlr. 
Milletlınlzln mcvcudiyetlnl muha.· 

rnUncvverlerdcn bazı an ın p 
bollu~u me\·.wuna.. te tm ı; 
büyük sUnnh işlersiniz" d l -
V!'lcr yumurtlarken Cumh r t H -
kilmellnln sa~ın Relsl Büyuk M llet 
Mccli.sinln tarihi kUrsüsilnrlcm enflas
yona karŞı ulusal bir savaş ~ı .. 

Teşhis olunnııyan dert tedavıl edl
lc~ın('Z. Hastalığım saklıyanlar $ifa 
bulamazlar. Bu basit hnklkntle-r "ha
yat" denilen mektebln okuttuğu snit
duyu alfabe.>lylc sökülebilir.. Fakat 
mil.nasını. özQnü arı.lamadtklnn. kav
rnmnd\k1an blr ;ı.,ğın karma karışık 
malCıınat ile kafalarını kırkambara 
çevirmiş olanlo.nn bu gibi hayati 
mevzuhırn akıllıtrı eremez! .. 

Morflnc tutulanlar bu zeblrden 
umrluklıınm aynı derecede elde cdc_ 
bilmek için zehlrln ınlktannı müte
mnrllyeın artırmnJ;a mecbur kalırlar
mL<;! .. 

Biz zchlr'n 11,.ğll Pııırt7A.'hlrln mikta
rını artınyoruz. 

Vergi vere<'ci?fz. vm-~ .. bru>'kıt çıl<aT 
yol yoktur!. FedakArlıJta katlnnma
nan, bUyUk vıulfoler, ııeretl.! ödevler 
OO§a.nlnmazr, 

aır tr anun Pl'OJe~ı hll7ırlan11 s· 
kad bu 

şıır. ım-
} ar memurlara ha>°"'iln L_ı • 
'--!,; 60 l' 'J' '"-'<lelı 01&1• • ıra verı ıyordu. Y-· . 

1 )
. _.,, Pnııc 

)\~. 150 ıraya çı.karmalwıdır. Yem hc
delı ısc a)-da l 5 !ıra idi. Proje }cm 
h 1 1 - .. ~ ~ pa. 

a ı ıgını gozonune alarak 3imdiden 
ırh '!on. 

ra m .. al~I ra}ıC'a göre ya)lılacak maı. 
~ta uıerıne yem bedeli ıesbitini Vekil. 
lığe bırakmaiıadır. 

Devlet ~urasmda tayinler 
Devlet SO.rrunnda münhal oı.-ın blrtTı. 

c1 eınınt munvmllklcre lldncı 1&1nır 
muavmlerden sn. RaQlı önzü .. vo Sa· 
mTrı Bllırenln ve Hctncı aınıt muavin • 
liklere tic!lnctl sınıf muavi'lllerden sa . 
IJı Alct&n lile Nahit SıTZC'll'!n ve üçüncü 
SU\lf muavm.tıklcre blrlrı<"l sınıf mUl:t -
zlmlerdcn Ak!! Eranıl. Hidayet Bllaen 
ve Haltt Zlya Blrknn ve At.ııl-ıy Akan'
ın ve blriııcı aıınıt millllz.Jml~fore de ı
k1nci ınnr millAzlmk'rden A;ı:ılın Tun • 
ea.:r. Rüttil Aral v~ llakJu Savıwı tcrtl. 
an Lao1ll ~ 161onllır. 

.. ~foclis ~clcc k ıoplanıı-.nı p:ııartc,i 
gunu •aat 1:5 te )a11arnkur. (a.n.) 

Edirne'ye mevsimin ilk karı 
düstü 

'lkE<lirnc. 20 (Husu ı) - Mc\ ımlıı ;lö karı buı;-un Eclirıı •'ye ılü m ı t ır 
el yl~cf', ıı irı·klı ya m ırl r yu Un ' 

1 
en 1> lce kabıırını" b ılıı n neh r ' 
erin taşma tehlikesi kalmamıştır. 

Uzak-doğuda kolera salgını 
Ilangkok. ııı a.a Birmıınyıı ılc t;i· 

yam hududund., hir kolera , .. ı ını h · 
gıistermişur. Si)11111 nıak 111! ırı hasın • 
lığın Si)am ıı P ı ı rı d ı \ l~mcm~i 
İ~İn lhım gelen butun te<l ırlcrı abıllf' 
lardı..r. 
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Atlantik'te 
BÜYÜK BİR 

E İZ 
AVAŞI 
Berlin' e göre 

15 emi 
batr d 

Darlan 
dedi ki: 

(Ba ı ı inci sayfada) 
rika'nın mlh\ er Uımfındnn tşgnllntn 
ön!lnt geçnıl"!k ır,: n nıııreşalın taki
"' t slyııll('I y<•gdnc nıümkUn styıı· 

tt Eğer bu lyaşC't t:ıktbedllmemlş 
0 ın~dı, lllmanlnr coktnn Atrlka'yı 
alır nrdı. Pek muhlNneldlr ki o za
nın hlırrh Nlnih:f' Y<>nldcn kavuş. 
l'llalc cin blu- yardım in bulunmalnrı 
nı ttıatikler ıcın dnhıı g{i(' oıacııktı. 

lyı tılllrorum ki nuır~nl P"tain 
Anı r kan mm~ tınkkındııkl d luk 
~:Serime tştlrnk etml'ktedlr. Her hal· 
- Verdun s:llllblnln Frnnsa'dan Al· 
&as LorC'n'I, Nls'l. sovole'),, Kors!ka
Y'I ve Sımal Afrlkn'yı nlmnk lstb<"n 
~t lfıcılnrla birlik olm ıru kabul e~· 

Ynmc>m, 
Maresaıın fikirlerin" nmlml suret 

}.). tel'('llmnn olduğunıdıın eminim. 
ıınm hOkUmmıılı(:ının )miden tam 

0 arak ıe ts1 e kurtu uşu lr,:ln ame.. 
rı1ta1ııann \'l' Amerlılm'nın mUtll'flk· 
lerının :rnrdımını kıı.bu ctmeklt> mn· 
l'e$nJın bund:ın l!'\~ ••lk tallmııllnnna 
mutabık olarıık hnrekN AfmektpYim 

1 Almnn Uız)ıkı nltırıd:ı mareşal sa· 
:hl:vetlerlnl La~ııl'C' dl'\•rrtmlş11r. 
d 12 La\·al'e detll fakat marcsale sa-

nl<at Yemini ettik. 

Macar harbi ve nazın 

Dahili kavgaların ı 

bırakılmasını istedi 
b Budapeştc 20 a.a. Mncar Har· 

Ye Nazın M. Nnı:v hOtçc mOzak~ 
~1 rl mlinnse~tlvlP mecliste söyle
b fü nutul<ta mıırıır mlllettne hitapta 

Ulunnmk bOtOn ti h il kavgalnnn 
hırnkı'l'l"n~nı "" vanlıs avlalnra lna
tıılnıa'llasını tavS'lı;<> etmiştir. 

• . Japonlar Portekiz 
rırnorunda biiti.in limanları 

aldılar 
rıı C1nberra 20 a n. Bug!m re!! 
p cıı bildir lrllmne ır6rc, 1apoıılar 

Ort cl<lz Tl'Tlrırıı'lrlo Lnntcm'i iş • f'l1 etmfşlrrrll~ Rı 'tıretle hDon 
ı:"1° :Prırt~kh: Timonınıta'ki cikııku7 
l l'ı'"1nı rlıı ~11' 11:rclrrnl11 oluyorlar. 
t arıtenı• 1.. tılr çok motörlU ta§ıl 
Oplan~..ar. 

u ı: u s 

ŞİMAL BATI AFRİKA'DA 

lngiliılere göte Mihver' e göre 

TUNUS TUNUS 
SAV AŞf İŞGAL 
BAŞLADI EDİLİYOR 

( Başı 1 inci ayfada ) -( Başı ı inci & ı) fada )
ya yolu)la lcli<1:le kıtalar getirtmekte 

dan 80 Km. mcsaf!.'dcfilr, 
olduır:u giht doğu rbnı>le Noc•eç 'e 
Fransa dan da uçaklar crlhc<mckt i.sc Keşlt l:ınkların<ııı.n milı~C'P b::r t~. 
de bunlano deniz yolu in nakli çok bü· kU ortıı bilyüklükt~ lk1 mıılllz tankını 
yük zorlu1.lu antUTllktrdir. trıhrtbctmb \'e d ~er iki tlınlo )'l\kmuı· 

lır. 

Ratrat, ıo a.a. - Fas radyosu, Şı.- Boo.c, Ftttp\ u \'() Bu.il tıö~cler1ndc-
mal Afrika fransız umumi karargi. k1 askcrt tcs1slerc ıw.r..ı y~ılım hava hU· 
hının ilk numarnh tcblığını buJ{Ull cumlarına dlln 00 dııha ıkJdetll bir ec
neşretmiştır. Bu tcblığcte deniliyor kilde devam cdllmieUr. 
ki. 

ı unus'taki fransız kııvvetlerlYle Aralııınnda bil1 zırtılı oknaık üzere 
nlman kuvvetleri ıu-a uıda muh:lBa. • Fu'tn bWunaıı ~ unerilcan tilmenı 
mat başl'3111ıştır Kıtalarımız Tu • 1011. ~ F •ın mWkl küı.roslın 
nus·wı batıı;ında almau kıtnlarının müdahale ederek bir cok amcrUmn n· 
milteaıhlıt taarruzlarını ptiskUrLmUş. Jan ve k~«!l1n:tn ~ kabul 
lerdır, elUrmlı;lerotr. llunlnr nesa 

Birinci Ordunun ilk amertkıın h.a.ru'Jnm.ı.k ıctn nu· 
faaliyetleri vet vl!fmek ve CftBUŞJulrta buhmmak 

J..ondrn, 20 a.a - Fas ra<b osu, eul"Ct.b'le ll$T1U4 r da var • 
Bırınel Ordıınuıı Tunua'ta almanla. dır. 
ra karıı tınrektlcrde buluıuiuguou ve 
ıı alman tankının tahrlbedildiğiııl 
bilılirmi tir 

Sallihlyetli Loudra kaynakları da 
bu haberi tı:yıdctmlılerılır. 
Tunus'ta üç muharebe oldu 
Şimal Afrika dakı Mıittcfiklcr u. 

mwnl karargihı, 20 a.n. - Tunua a. 

Tunus'un mihver taralrndan 
işgali devam ediyor 

Bert.tn, 20 a.a. - Bu.ailnldl n.wnı too· 
il~ tamamim'lcı mahiyetle olnuıJ< üzere 
n. N. B. aJarısuıa vertloo mnlQmaUı 

göre. Tunwı'un alman ve ltal)'an kıta· 

raziaınin §İmal ılo&usuncla :MUttc.fık lltrı tnm!ınıları ltırnlliK', ev\elro ha· 
ordulari) le Tuııus'a çıkarılmış olan zırlıuvnı.ıı o n plAn mucibince devam 
alman kuvvetlen arasını! flk olarak 
llç. mühim çarpışma vukua gelnıl&ı • 
tır, 

tık temasta bir olman motörlU ko.. 
lu gerı çckılmek zorumb kalınıotır. 
İngiliz ve Amerıluın kuvveUcrinıu 
hücumuna uğrı;ı;an başka iki alman 
kolu ela cidıll kayıplar verdikten ııon
ra geri ı:;ckilml§lerdir. 

Kahire, 20 o.o. - Milııcfiklcr Sire · 
na)ka'da Dab:ı ıh: Mekılı arasında 120 
ini~ mc}danını ele SC\İrnıişlerdir. Hu 
aıc1danlarda ve etrafında mutıdikler ha· 
•ara uğramış w1a ı.ıhribc<lilmiş 'i50 den 
(azla alııwı •·e ital)-an uçağı hu~lar • 
dır. 

Şimal Afrika'daki MUttetik Umu. 
mi Ko.rargihı, 20 a.a. - Amerikan 
ve lngillz sav~ ekipleri, Tunus' t.a 
ılk büyük çarpışmada bir almaıı zırh
lı kolunuıı tnkrıben Uçtc bır kuvve • 
tini tahrıbetmışler ve bu suretle dı
ğer iki kolu dn kaçmıya medıur bı.. 
rakml§lardır. Bu hare.ket, .Muth:!lk 
kıtalann bir ı;:ok istık'amettcn Bizcrtc 
ve 'J'unwı ıchlderlnc do41TU ilerler • 
Mn, Bizerte'yc llı altmış kilomet. 
re mesafede vukua gebnittlr. Suy • 
lendiğlnc göre. alınanlar, orta bü -
yUklUkte en lyi tanklarını ve pike 
bomba uçaklarını kulla.nm11lardır 
:WUttefiklcr birinci Tunus muhare • 
besinde çok az Jmyıp vermiılcrdir. 
Almanların Bızerte'nln 30 kilo • 

mrtre cenup batısınıla ve Tunus 
.şehri bölgesinclc mevzı tutarak mu. 
kavemete hazırlandıkları anla ıl • 
maktadır. 

Tunus'takl fransızlam ~t lınce : 
bunlann vaziyeti çols kaı ı§tklır. 'l'\ı. 
nwı un geri kalnıı kısımları ya füt
tefik fransız garııizonlaıırıın yahut 
doğrudan doğruya Mllac!lklcrlıı kon 
trolu a]Undadır. 
Ce~ir muharcbrlerlııde almanlor 

ağır kayıplara uğromıotır. Fakat 
milhim miktnı da lhti) at kll\ vctlerı 
getırmişlcrdlr. Bu sebeple bU)11k 
muharebelere intizar cdileblllr. 

SözcU yeni Amerikan ağır top • 
çusıınun, alınan motorlıi kollarınıu 
yUrtiyllşUnU durdurmak için sahil 
bölgesinden 30 kilometre uzakta ln
&illz ve fraııBız kuvvetlcriyl birleş • 
tiğini de söylemiştir. Burada bir 
tank muharebesi olmuştur. 

Bizerte'ye yeni mihver 
kuvveti geldi 

Lonrlra, 20 a.a. ~,as raıb osu -
nuıı bu alq.mın bıldir<ll&lnc göre, ba~ 
ka almwı kıtnlan Blzcrtc'yc gelnıiş. 
tir. 

Fns rodyosunuıı ili.ve ettiğine g!S
re, General Barrc'nın alman Ultlma • 
tomunu kabulden imtina ('tmesl Uzc • 
riııe Tunus'tan kalkan ulman kıtalnrı 
batıya ve cenup batıya doğru iki is. 
tlkamct t ılerl mıılcrdır. heri rran. 
ız ve alman nıllfrezcleri o.rasınıla 

temas olmuştur. Fnkat hiç bir mllhlm 
arpt"nm haberi Vl.'rilmcmişllr. İn • 

.ı:iliz ha\'11 kıı etleri Tı.ınuıı'u bom· 
barrlım:ın ctm . mihver hava kuv • 
Vl.'tlert ise fr nsız Şimal A frlkaııı li. 
manınılakl Mllttefik gt-mllcrlnc bü. 
cumlar ynnnıışlerdır. 

Newyork' a göre 
. 
ispanya 

taarruza uğrarsa 

multef iklerin yardımını 

istiyecek 
NC\)tırk, 20 a.a. - l)'i malüm.:ıı ıl ı 

\\rupa mahrillt'rinin verdikleri haberle· 
re göre, Madrit'teki alman büy\ll( elçisi 
şu ti<; makutlıı üç defa Gt."Mral Fraol.o
yu ziyareı ctmi,ıir: 

1 - Vic-hy l'raıı~a ının işgalini kc:n· 
disine bildirmek için, 

2 - İspanya'nın hareket hattı hal.: · 
kında bir beyanat )ıtPılınOMını istemek 
için, 

5 - hranyıı'nın muhariplerdco her 
hangi biri tarafından hucuma uirama 
dıkçe, bitaraf kalıp kalnuyaca,ını öğren· 
mck için. 

Fraılko, 1 rıan)-a bir hüCUlllll uJradı
ğı ıakdirde. derhal r.ırur nrafıa )'Udınıı 
ııı isti) c:cejini büdirn1~ır. 

l!dlbnlşUr Alman ve ltııb'an 111\Va& u • 
ç rı atır cnPta ıx.tıba rlıı ~1r· 

Tunus hudut büla k~I lng 1z • a_ 
mcrtltan ıı.slrer ~ kamyon tcoptuklk:tıın-

nı d:ıtıunıt mır. Dibmanın l.op(Q mcv· 
ı:lleri moldneU tüfek at .1.111.Ulmllf· 
lur. 
Am~ lulalnmıtn Du.knr )'8.)'kı&ı 

doğudan ba~-a dotnı >'liPllac w 1 

lerl hareket ıcın m bir ııl&Ula l<-11 

kU etmektedir. Uu M.'W~le bütı.m ~"' 
tı.nrekeUecin s..'\h.lil böl.ır ~ ve daıı ~ 

lbJcrtnt elu ~n jçjrı )"Ol)llac&tı 

1..ıı.hmlın cdllm$tt.'tl'Jj]", 

Fransız basını mihverden 
yana 

aenncnt • Fl!rnınt. 20 a.a. - Bura· 
& cııcan vo rransz ôıı'vlet adaml&nnm 
nnş!rl myılan Le Maııtt.eur, ŞE l F:mn· 
BlZ Atrlkasında eereyan cdcn h.O.d"ıııcle· 

ı1n aldıs1crkıl klccl bir bıi.ID'8ZISUl• 

•1:1 db"Or kt: 
Hazılnın 19t0 ta 'tııusUrıkG harpWrı 

daha beterlnl g~ llm· 
dl anı btr U)'ll.Ill9!.ıı U')'11J1111U9'8ntr. Bft· 
zı tıunsızı:ınn ~i.."U tuıen.'toıı bWu!unn· 
lan ve ahınakQa blır tc\'côddl.1 bcslunc
w'i dotı'\I ık l!1ldlr G<>Jcn tınberlcr ve 
merıık>kcUmlziıı üz..'11ne cöken vahim 
hfıdlııclcrden hayrete ~ Bu 
hlldls •lere kam kcmnıısıru b!J:ınelb'1z. 

Tchllkette olmı bütün ~ top· 
mkhın11U'. Yokııa tngll!z tecevUz!I top· 

ru.klanmtzdıuı lfU ~' bu taıımnu ko
oonnıı.ktn. dcj; 

Ancruc 
mlztn tchllkt.'<len konmm11t1ı için ve bl7Aı 
iade cd1lım<'k Qzerc ellml:zdcn a 1ındı tı:nı 
d°"11lnt.>bUh-lcr. H:ılbu1d ?tll ter ortA• 

nene oıu • 
m \'el' dl!'\ d.le • 

lmıınratnm.ttı.ımu:wn 

tam mOlldyeUnl ve lmımmtorluk tQcı • 

mkln.n Uzrrin<leld hUkUmnmhrnmw 
btzdt"Jl alamam!!lnrdır. 

lınJ>arntorlutunıuza knr&ı hücı.ımlnr 
hep a)'lll taraftan ~imle va her zamıuı 
vn~t olmll'8n vetJl'lckır kulllaru1rn1$t.ır. 

Bu bQc\snlar ye.pılmamtıJ o~m tnıııa
m•oırıuıtumıızu 9111h n'ktC<ltı!tlctye Jrn -

ıtıı.r t m olnmk mutm faza ed1Kıb ı !('C('lk. 

ın: 

Şlın<ll Fnı.Mn ~enldt'Tl bil' ta<'~a ka· 
nsmıs hulunmnktodır Ve bıı facia l<:tn. 
de bUtll:n hnpanıtorlu~unu ka,Ybetm<ılt 

h hli1mırtne mnnızdur. 

l\larcş.'lltn rntan l!tmeU:ııdcn başka 

bir S<'Y er. ıüiımc<tlltl ve ırt'Tckcn tedbtr· 
IC'rl ftldır:ı •u anda bütün ımnııw.ınn 

bunu ıı.nıamıısı lllz.ımdır. 

Müttefikler gemilerinin 
yüzde kırkını kaybetti 

cıcmıont • Ferrnnd, 20 a n - on a 
Jıııv;.ının askeri mu?ı:ı.n1rt >"117.l)"Or: 

Alman hava ıruvveUerl Bo~ ve Bu· 
Jl Umanlannı ve moortlta.n ltıtl\hlnnın 

1$,ı:B tinde tıukınnn kıısıı bıl la"lakl ıı.et<er 

topluluklıınnı şlddeU tıombardımıuı f't· 

m~lcnOr. 

Frnnsız Şlmal Al'rlkıı~dıı mutıa~ 

t.ınslı)'{l.lı~ mOllertktt-r b~ ırettr· 

d kler1 gem ııertn :yüzde 40 ını kft)'t>ct -

mtşlerdlr. B ı knyıptar e\'ve!A tnıru z 
lruv\eUm ııonrn d:ı n!mnn • ltal:>ıın 

hava VC' den!z ltUV\ et.ıeo.rt tare.tmdan 
~ crctlı1!mtşl!r. 

Veygsnd tevkif mi 
edildi ? 

Roma. 20 a.a. roııoJo dt Roma'nın 
blldlrd!Qlne go~. trıı.nsız Ge«ıeraıtı Vey

ırand tevkit edllmle ve .AlınanYe "Ya eö· 
tUrülmU4tQr. 

M agrun uçak meydanı 
bombalandı 

Kahire, 20 a.a. - Oı'tatark Amc:. 
rıkan teblıği : 

17 sontP.şrindc Amerikan hava kuv 
vetleri Magnın uÇ6k meydanını bom 
bar<lıman etmiotir. Yerde bulunan 
düşman uçaklannnan altıııı tahribe • 
dllmiftir, DUşman tanklarına ve ta. 
şıtlarına da mı.ravffakıyctll hücum • 
lırdı buhınulmuıtur. 
Magnın uçak meydanı Bin1razl llc 

Cebya ıırasında ve eahll yolu üze • 
rlnckdir, 
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DOGU CEPHESİNDE 
Bingazi boşalt 'dı 
Bizerte'ye yal la~ıldı 

Almanlara göre 

Tuapse'de 

~iddelli kara 
savaılan oluyor 
llerlin. 20 a..a. r- Alman orduları ba $· 

knmuuınlığınm tebliği: Alçaktan UÇ1UI 

ku\\etlı hava tcşkillcrınin hını )esinde 
k ır~ı ıaarruula bulunan alnı:ın kıwarı 
bıuı Knfkas)-a'da me•"Ziı ınuhardıdcrde 
du~oınn kııalarıııı hareket me\'Zilerinc 
piı~iırınıii}lcrdir. 

Alagir ~<·nesinde Ye Mozdok'uo do • 
ğınunda dü,ınanın ark11 arka)a yapflğı 
hllcumlar kıuüarımınn U)ıtnıklığı 53>e-
51nde nkıımcıe u~mış •e az dıe11vniyenc 
iki d~mıtn gnıpu imha ffiilmiştır. 

~talinsmt ıa hurum ı~illerimiz bir 
çok C'\' bloklıınm u.ptt'ttll~kdir. Duşına· 
nın yapuğ.ı ka,.,ı hücumlar akim kalını)' 
ıır. 

Don cephesinde alnttn ve nımcn klla• 
ları buruma f:~ kuvu•tlİ du nıan pİ)'B• 
de ve :rııiılı reşidllerine ka~ı çetin mubı· 
rehelcr 'cnnt4crt"<li r. 

Tuapse'dc şiddetli kara 
muharebeleri oluyor 

fürlin, 20 l\.ft. - n .B. ajansının 

fığrendiwne göce alman a• ı.e s:.ıva, u • 
çııklarından mürt'kk~p ıeşkillcr 19 son • 
ıeşrin gijııü Tuaıı e b<ilg~in<lc rapılan 
ti<ldetli wa muharebelerini dt-stt'klt.~iş· 
!erdir. Alçaktan tıçıuı ıılman pılotlart 
dü,m:ın ipcrlcrine, topçu mevzilerine Vt' 
istinat )'tl"'Blarına mühim miktarda bonı
balar atmı tardır. Alman a•cılıırı s hil 
) olundan ı;t'ririlen dü man tak vİ)'f'lrrinl 
makineli ıufdl '-e rnr ıuc,ine rutmu,lar· 
dır. DU,man ağır ka~ıplua u~nımışıır. 
Alman ha•-a kuwetlerinin Tu pst'

0

cMd 
askcri rMı.lerlr lim.tn ıcsı.lrrinc ve- J ıı 
san."\ kaya hava llle)-dan na ) pıığı hü· 
cumlar muva.ffakı)ctli nctkclcr \cnniş • 
ıir. So") t't lıau kuv•"Ctlcri mÜflfcrit u • 
çııklarla za) ıf müd;ıhalclcrde buhınınt11· 
tur llau muharcbclt'rinde alman a•·C'I· 
lan ü tünluklerini isbııı etmişler \ c bİ( 
bir ka}b:ı uAramad.uı üç SO\)Ct uçağı 
duıürnıüş.lcıdir. 

Aşağı Volga kesiminde 
Bedin, 20 a.a. - D.N.B. aj n mın 

öğrt'ftdiAinc Et(>l'e nıslar .,aı{ı Volga ile· 
simindcfti i~ rıahurlannı takviye etmi,. 
ler ve <ndtrin dojhı sahilinddc.I isrihkim· 
lannt tıunıımlanıak için gayretlerini fıı:z. 
lal04rınnışlardır. Volga'rı onccck ol:ın 
kalın buz. tabaka5t almaıı lnn etlerin 
Vol~'dan ı;cçmck imkftnını 'erc<'Cjiindrn 
n1$lar bahi- mevzuu olan hu i tihUm· 
lan <f:ıha evvel bitinnek Plllbadını gÜ 
du,"Orlar, 

Stafingrat'ta 
Bertin. 20 a.a. - l>.r-: B. niıı öğrm

diiioc ı-: re dün Sıalingraı'ta almatı hü • 

Sovyellere göre 

Stalingrat 'ta 

en siddelli 
~ 

savaslar durmadı 
.:. 

l..ondrıı, 20 a.a. - Rnycer ai:ınsının 
l\lo~ma'daki hu u.~i muhahiri }'lll)"Or: 

dördünru ayına ı:ırmt4cce nlan Stalinı;nıı 
muhnrebe i ııl vr 1~ur elıın<lıı hutım 

şiddeti) le de--ıun Mmf'ictrdir. J>1nl:ü ver· 
şenıbc gunu tlhi•·c hııkuntntf:ın hirrmriy. 
le hiç ııllU..aS1 olm• "'" mnreaılcHı lcr!ıim· 
lcrde ı;eotin uı.a,lar nlrmışıur. Alm:ınlar 
en birrıik f:ayrrıl~ini t'fldi,..tri m:ıh~lle
,.int' roplan:ıı$ bnhUltJ'V<'trla~. 

&>n ı4 sn:ıt içinde. fahrilcaların imal 
Ç~l'C$İtıt' dörı, beş hi- b11br ırlman n<
kt'rl raarruz <'!mİ .. C' <lt' vw'\l'fltt rıırııfın· 
dan pfükümılm~mr,. Alm ıılıır mC'Y • 
rutlımnın >,mte ıo;, 20 'ini b}'b<ormi~ · 
!erdir. 

Bir ke.~imdc almanl:ır ilci MlV)'C't l>ir· 
lijinia am ında ~~ilı; a<;mı 1 r fat.ıu. 
~"'f'rlt'r '"'~itti hir taarruzla vuiverl 
düıdmıl lrnlir. 170 alman f\ı.ıirı. hmı' 
,e hcs f1lnk muhıırrf>e <lı<ı rdilmistir. 

Sıalin ·rnı'ıald <1wyM •t' ıılm~n mc:v 
ıileri hiribirinin 'ç?nto çok dt-r"nltte ki· 
dar Ullnıtn ı:irinrili Ç1k•l'tılı Nr hır tC$· 

kil ctmekırdir. lln drını;lt'rin f'f!'9ftn<l 

~-cıin •avn5l11r (\lm-11'ıııdır 

Vladikafkas Zıaferi 
hakkında tafsilat 

,\foskovo, 20 ıı.a. - Almanıann Or • 
unikidıe\lc mağliıbİ)eılC'l"İ hakkında 
Soı.~t Hıı.herlrr • 'a11rlılhnın hus~ı teb· 
liginde a ağı<l;ı..\:i rnf<ıliı vcrilmekıt'dir 

Almanlar ~,,. )erinJc ~ bin ka • 
chr ölu ~ermi2lcrdir. Almanların bu >COİ 
muvaffakı>-et.'"ı.liklt'l'i, tozdok'ıa Groı· 
ni petrol snhalannı iJPle ycltttıerck a • 
ğır ka}ıplarla (rkılmdc :rnrunda bldık· 
ları vakii u!rfldıkları ınıı.Alubi>'CÜ taki • 
betn>d;.ırdir. Orconikidze etrafında al • 
ınanlıırdan alınarİ harp malzemesi ara • 
mı<l:ı t40 tank, 7 zırtılı ~romobil, 70 ror 
900 hı•an ıopu, 84 mİn':tl)'ÖE, 23SO kam· 
)Uf1. ıın moıMiklc« vardır. 

rumlan birçok hüyü4c ev bloklannı ele 
ı;('(,irmi5ler ve ~ıüşmıuıdan al~mın .tı~• 
ıırıW>-i de dokuntiilcrdcn rcmızlcmışlcr • 
dir. 

Fin tebliği 
Jlclsinki 20 a.a:- Fin tebliği: Ka· 

reli berzahı~ duıınaa.ın hafif m:ıhhct· 
teki mevıı.i bücumlan püsk-ünülmü1tür. 

Aunu~ böJ~~ ~ unsurlan .• 
mn lcal"Jıltldı fııali)'C'!İ olmuftur. 

Cephenin cenup kı~ında dittman 
müfrnderi mevzilerimize ~ ettik • 
Jcri !tirada dağıtılmı$1ardır. oma timal· 
de mutat devriye faaliyeti oJırqtur. 

-------------------

Bingazi boıalhldı 

töı.Ule -

Harekelin önemi 

M ONrG-OMER"ı , buyuk Sine 
korfcım d ·ru ııuncklc., hem 
Tunu~ ıa, hem de Malta )il )-;ıi.;· 

laJmakta diğer tanı uın Mı ır ı ~e C.ı· 
rıd i arl.-ada hırakmakrııdır n 1 w.tle
rın kilometreye talnılı ~udur • l'ommd 
ordwu, J lilemcyıı c k.ıd ır •ıırdıgı sı· 

rada f Jı:cnden} ye 70 kılomctrc )U• 
~ıın. Şimdi Hını::nı > i boşalrmak
la, F.l.ilcmC)n den 1000 kılonıctre uzak. 
la,,nış<ır. Hcs:ıplarımırı daha du7.gwı 
şo>l~ebılmck İçın bu şrlırin cmubun
d:ı\;i ilC'rlcmC)'t de pnuoune ahn:d. c
rckıir. Uu tak lirde Mnnu:omct) hare
ket nokra ından iııbarcn ~ımdi)~ ka • 
dar Sirmaık sa!ııli ixı)'llnoı 1110 kı • 
leometrı- ynl alını~ 'e Trahlus k 1· 

lıırııııı gclmi~ hulunu,-.:ır. llo)lcce Dar· 
dıa, Tnbruk, Jlın~i ı:ıbi, stratciik 
chcmnmctıc limanları ele gedrmı , 
Rommd'i.n emrimi ki 13 tümenden 
hir~J;ıınu )'& esir almış. ya imha ct • 

m iş, " e 120 tanatt m c)-danı nı ele sc
çi.mı i tir. Bit) lCC't' 1'un~ ' ta almanla • 
nn Clinde bulunan Oı.nt'')TIJU c;ıyya. 
re mt')d !lını daha kola' !ıkla bonıb:ı· 
larn:ık ımkdn i(inc .ı:inniş bulunu •. 
Moo~omcrv Trablus ropraklınnd.ı 
(Ok <Wı.ı ilt-ri iım i tt'rse şuphc:m 
ningnzl lıenı Ikm:ıl ı.ınından hem 

ŞİMAL DOGU AFRİ KA'DA 

de hattl.et bakımmd !l (Ok önemli ,,.. 
zifclcr J;Öre<:l-kt'T. Fakar bütun mese
le, Rocnmcl'in t'Jinde kafan ... e a,a~ı 
yulcan ı~ hin ki 1 ı~ tıı!ımin edi
len 1..-m"ctlçrl nen-de ~c O.b'll kullaıı:ı
ca&ıdır. 

Tunus'fa durum 
Kahire'ye göre 

8inciordu 
Bingazinin şimal 
·ve cenubunda 

ilerliyor 
<Bıısı ı ıncı ııayra&> 

kını 24 topunu ve 250 otomobilini 
tahr;betmiıler veya ele a-eçir1r1iş 
lt'rıllr. 

lS.19 sont~rin gecesi hava kuv. 
vcllerlmiı. Tuııwı uçak mel daıııııa 
taarrıızlıırcl'a bulunmıyn dı'vtını etmiş 
!erdir. Hangarlara isabetler olmue 
ve yangınlar çıkarılmııtır. 

DUn Sirenaik Uzcribde dlışmanın 
hafit blr hava faaliyeti olnıuıı ve ııı.v. 
cılarımız tarafından bır Yunkcra-SS 
ile bir Mc )'SChnıidt-110 dil ıırUl • 
nıUştUr .. Bundan ba,.ka 18 ~oııteıı • 
rinde de bir Yuııkers-52 lahriboluıı-

muştur. 

Esir alman generali 
1 ngiltere' de 

Loıırlra, 20 a.a. - Alman Afrilm 
uı Llusu komutanı olup .Mısır'da eaır 
eılılen G eııcral V qn Thonıa İ ııglltc
re ye ıcetirılmııllr. 

lngilizler alman/arı 
kuşatmak istiyorlar 

Berne, 20 ıı.a. - Loııclra rnWıtil. 
lcrıno goı·c, Bırıgazl'nın ceııubunıla 
balen cereyan etmekte olan muha -
rebeler Şimal Afrika ceplıcslnlıı bu 
bölgesl

0

ııde ou günıknberl görlllen 
muharebelerin en chcmmiyetluııdlr. 

(La Sulasc) gaıetcsinc .göre ını:I • 
llzlcr, çekilmekte olan düı7man kuv -
vellerinin mUhlm bır kısmını ku§at
mak fikrinden wı!A vazgcçmif değıl
<llrlcr. 

Diğer taraftan General Alcxan • 
der'in son beyanat ııulan tıııla§ılı1ığı 
gibi, Romnıel ku\•vetlt•rlıılıı mllhlın 
bir kısmı Sirennyka'yı tamıınılylc 
tahliye etmiş olup nıı.lıı batıda 
Trahhısıcarp'ta bulunan veya son 
günlerclc buraya getirilmiş olması 
muhtrmel olan kıtalnrla birlcıımc'k 
maksaılını g{ltmcktecllr. 

Alınan h'ııbcrlcrc göre 'Mareşal 
Kesscrllng Slcllya'ya oldukça ehem
miyetli uçak tcıtkillcri J:()nılcrmt·k 
suretiyle buratlaki mıhver kuvvet 
lcrlııi takviye etıiıl§Ur. 

Mihvere. göre 

Bingcizi 
tahripten sonra 
usulü dairesinde 

boşaltı·ldı 
--( naşı 1 inrl sııyfada >-

le'cU teşklUc.re muva!Jakıy ili hU· 
cumlarda buhmmuşlardır. 
Almanlar İngiliz kollarrna 

hücum ediyorlar 
Berlln, 20 a.a. - D.N.B. njnnsırun 

OArend ğkıe göre lllm.'lD bomba uc;:ok· 
lan ıs "e 11.1 sonteşrm günleri Sire
nn k tc pek b~ilk bir ıhUli Un ve 
ctrotı kollıyarak florHycn 1ngUlz kc-
6il 'e rnuhnrobc umklarına muvn.tfa· 
!metli hücwnlarda bulunmuşlardır. 
Aıtır çaplarda b 1'<,'0k boınbnlar lnı;I· 
llz zırhlı kollarının pek yakmlnruuı 
dlllmtl$ ve mU.hlm yıd tank ve 
otomob ilerin savııış dışı kalmasına 
seberı olmuştur. 

Alnınn av uçaklnnnın korudu~ 
bölgelere )'annsnınk l.o;tlyen lngjllz u
c;:a'klnn gerl donm<'ğe mecbur edil. 
rnlsll"!rcllr. H('nilz tamamlanmıyan ha· 
herlcre gôrc altı ingillz uı:nğı dilşU· 
riilmUştlır. 

Mihver Bingazi'yi 
boşalttı 

B"rl n. 20 a.a. - Oğrcnndiğ,ne gö
re Blngazl echri büt.fin nskerl tasla· 
lerln tahrib ndcn sonra alı:ı.ın ve 
llalyıın kıtalan tarafından usul dai· 

ndo tahltyc edi.Jmjştir. 
Çöl harbinin başlıca 
muvaffakıyet amili 

sürat tir 
Rcrlln, 20 a.a. - Alman resmi teb. 

liğı tamamlayıcı mahiyette olmak U.. 
ur D.N.B. BJaıısına verilen n1a • 
JQmata g{ire Blogar.i alman ve ital
ynn kuvvetlen tıırıLfındaıı ~altıl • 
m111tır. Alman - llalyao zırhlı ordusu 
muntazam bir surette \'e ı;:ntP grup 
çeltildıktcn aonra, istıhklm kıtalu -
rındnn nıUrckkı·p bir tahnp kuvveti 
bili ün askeri tesislerle yolları ve 
köprUlerl tahrlbctmlştir. MotörlU kc. 
fİf kolları bu hareketleri himaye et. 
mi tlr. Bu kollar lngillz öncUlcrıni 
a ır kayıplara uttratmışlardır. 

Sircrıaik'te vaziyetin lnklfafı bir 
kere duba g{istcnni§tir ki çöl har -
binde başlıca muvaffakıyet Anul sn. 
rattir, 17 sonteşriode Dernc ıahllye 
edildikten soora l~lizler cenup -
batı istikametincle süratli bir ileri 
harekete teşebblla etmi§'rrdır. Bu ha. 
rekctle, inglllz kuv etleri bUyUk Sır. 

L ! BY A h:ırclccılerini bö} lece hu
l!sa crıikten som·.ı ~imdi, Tu
nu 'a geçelim. dün Berlin'dcn 

verilen haberlere b ılacak oluna, ın
ı:iliz kuvHılcrı Tunu.~ hududurıd;uı 
biraz ilerde bulunan Tabarka (JIC\im.ne 

kadar gclrni lcrdır. 1'aharka Tunw 
kıyıl:ırındaki kum allıkta nüfusu an • 
oık hini bulln k~ik bir limandu iki 
tarafı d.sibelcrle doludur Ada ınd:ı 
dailar 'ıınlır. Ycginc kı)meti Tunl1$
taki ancnilc madenlerini içıne alınası 
ve civarında dcmır madeni bulunm:ı • 
udır. Bundan batkı TaNrb, Bizcrcc 
ve Tunu, tclıirlenne f;lden hir demir· 
yolunun il. İst•S>~dur. Bu kııs:ıba
nııı cefl\jbunda Knınxiri ve doğllSWl
da Moı:•>d dağları uzanmaktadır. Mo· 

tenin en ccnıızı noktası olan ElRK<'Y· 
la'ya erı§crek Ilıııgazı dırscÇ:ınde al. 
ınan - ıt;;ı.J) an zırhlı ordusunu lm at
nınk gnyt ını takıbcdı;ı;ordu, Fakat 
MareŞal Hommcl dU,,manla temasa 
gırmcmek lçııı tam uıınanıncla cmır 
vcrdığı lçın ıııgUlzlcrı ı bu pl&.nı su. 
ya dli§mÜ§ll.u'. ŞLmıll nlmnn • ıtalyruı 
zirhlı ordusu, ıııılıver kıtaları !çın 
aylarc:ı muddet menzıl vazıtcsı gör. 
mu olan bır böl eye çekılmı~ bu • 
luııuyor Burada bcnzın, muhimmat, 
su ve yı;ı; ecek depolan bulunduJtu gi
bi ağır sıl4hlan ınotorlU vasıtaları 
tunıır için ato yeler de vardır. Bun. 
dan batka emırlı rln her t:ır fn sll • 
ratlc cltmcsıni temin edecek kadar 
gcnio bir telefon cbckc ı de kurul. 
mU§tlır. Halbuki ıngılizler şimdi, 
yapılan tahribııt netie<srnıle, her tilr
IU yardım imkanlnrınılan mahrum bir 
bölgede dovll§mcl< zorunda bulunu • 
yorlar. 

tltalyan tebliği 
Roma. 20 a.a. - İtalyan umumi 

k rar,ı::ilhınııı tebligl ı 
Sireniıik cephe inde, ke if unsur -

lan arasında -. ukuıı ı; len çarpışma
larda bır kaç duşman t kı tahrıb • 
ılilmıştir. İtalyan topçusu tarafını n 
Agadnbia bölgesınde dUşürUlcn dilş. 
man uçaklannın mUrctteb tı esir c. 
dllml tir. 

İtalyan bomba uc;:aldnrı. fran!!IZ şl 
mal Afrika ındaki llmıı lnrda in ·IİI 
ve amerikan gemılt'nnc mUteadrlıt 
hücumlar ynpmı lardır Alman uçak. 
tarı bir hııva mumı.rebeslnde Curtiss 
tlpiııılc iki dU maq uçağı clıl Urmllş· 
lcrıllr. 

Gece inı::lliı: uçakları tarafıı ılan 
Torlno CTVnrlnnn:ı birkıı.( bomba atıl
mı§tır. Bazı hasar vardır ÖIU ve 
~ralı olmamıştır. Uc;:aksavnrlar b r 
\'.: eli ııı:'lon uçağı dllşllrmı terdir. 

İdam edilen slt'plar 
llclwıst, 20 a.a Mıhılmiç t'mrin • 

di-kı çcıt'l('l'C )ötrdım eti klrrı anl.ı$ıl n 
1 ~ S1rhın Moı1'c'la ohımc mahküm cd 1 
dikleri clU\ıtrl ra a• lan ıl nbrla hıld 
rilmiııir, MabkCımlar ulam cdılmiıtır. 

l '• inplızlcr, Tahad.a nın l• • 
mınt \ mı mışlcrdır; hıı:tc.ı ı:e
lcn ıdsrafl r da 1 unus ta ılk 

ça.rpıJCU .ınn ha,ladıf;ını hildirdıp 

hal > ı ıi 50)1cnıcnıekrcdır. la • 
kıı.t er 'k I\ CV) ork radyosu, gerek 
Lorıdr ~c Fıluun radyoları, ingılız· 

nc'ye SO kilomcuc kadar 
ış (llduklarını h:ıbcr 'ermekte

( ~ide Ta.barka ~kun ada· 
mıq r. Çunku bunısıyle Bı· 

mesafe ı 00 kil ımec.
ı<l ı AJne s: ıre ilk çarpışma. 

' 1 mıbvcr lu\"\ctleri 
~ ı mı•tır. Bunun ~ın • 

t ' u ku\'\ etler par.ı • 
ı hardctlenııi dcsıcltlemıı

lcrdır ul"t'~ l.ondrıı karnaklanııdao 
ı:;d h 'lerl ı;ot<' bu (llrpışmalarda 
1 l mıh er wıkı tahribedilmi~ir. Mih· 
' rın buralara tan-;ırclerle d.ıhi tank 
gt'tımıı oldu ·u ~l\ıonune alınacak 
olur~a, 'deve hin akçe, dC\e bir akç-e• 
hiki> m<le oldul:-tı ~ibi bu ufıriplt' • 
rin oncmi kcndilıginden anlaşıhr. Ve 
nıhayct tasıma su ıle değirmenin~ 
mmııd ki zorluklar da açık bir haki
kntıir. Halbuki kartı tanıfca General 
r1scııhowcr koıltoa bir bOlı:;c,i, Fu'ı 
\c Ccz.ıır'i ddc eııikıcıı sonra, bura -
!ardaki fnııısıı darcsine de cf~ 
lik ılan ttırmi~ v~ hirçok ınıflan .. 
kere ıılnıak kararını 'lie.nniştir. 

Helke 

S ÔZLERblizJ huJlg edmmı 
Tuııu~ topraklarında ilk mii
hını ~ıımalar baılamıtıU". 

Öyle 11nla ılı)'OI ki almanların dinde 
~imdılik fiızerıe m-annd:tki idı Ah • 
met hava meydanı)le, 1\ırnıs dvaııo
dıkı l:J Oı.ı,~-,n t bua mC)daru va.r
dır. Alroanlar burada her ne pahasına 
olur..a ol uu bir hnva hakimiyeti kuı-
mı) ('alı,rıı.ıktadırl.ll rakac her ilci 
llK')'li-.tn da dun sene aıııcrikao uçw. 
kaleleri tarafından 51kı bir sutt(te 
bambarJınwı ~-dilml tir. S<i)lmdiğine 
söre ıılsn • ll}Ttca Tunus'un ~ ki
k'\fJlCtre kıı<! r cmu1'Ullda ve baııstDo 
d:ı kunctli tahkimler meydana (lfti~ 
mektcdırler. Duna bakılacak olurııt1o 
Tunu 'ıal<l dı r lXılJ.;t'Jcriıı müdal..,. 
6ından v:u.&ıcçilmlş ftibidir; onwı i(in 
pmalde Tun ~ BiuTte ile henb« 
bir koprüb3~ uuulnıak xarurctioe dü
tulm\ıı$tur. 

Fakat dünün m dil..iwc deier oa.. 
habtti, oc BinJ;aıı'rün booalulması, ae 
de ingiliz ve arncrikalıla.nn niıerce-,. 
50 kilometre y.ıkl~ış olmalan<hr. 
Mülıim haber şudur: Tunw'un c~ , 
bunda, Gabcıı ko)'1Il<i:dd Fran,12 "
'\ederi nnıırcfik tarafa ikitı;:dc eunit • 
krdir. Hunu askeri 'e straıcjı'lc dile 
tcrrumc ooenck goruruı ki, Trablm
pırp"lc Tuııw araMndaki rabıta 1uıaJi. 
mı tir. Döyldıkle, alınanlann ~ 
yaprıkları çıkamııınıo da dıcmmi)'ed. 
kıılmamıırır. G in nıüttdık diva- ıluf 
sını tutma ı, Çaı gölünden ,imaJe dr+ 
nı çıkan ve J:ıtYcsi Tmbhıs'la Tunaa 
ara ını kcsınc-k olan amerikan ~ 
lerıne d2ha b:ı~ka ~anla hatttctıl 
imklnlarını vcr~k ve mihver ç.ıw • 
siı, ~ece Tunu.~ humunda tunınmııılt 
ve dcnl~cn, hava<'lan bcslenmdr: ~ 
]erini any.K"akıır. i in bu şci(ildr ... 
kişa!ı amen'l\alılar ve inısilizler iıııla 
büyuk bır kıua~tır. 

Mümtaz Faik FEN/ 

HAVA 
H A R B İ. 

Almanlar Britanya 
adası etrafmda kelif 

u~uıları yaphlar 
Bcrlin, 20 a a. - D.N.B. aj• 

sının Öğr ndıt{ne göre alman 
sava ucakları ıg sonteşnn 
BuyUk Brıuuıyıı elrafındaki d 
böı,gc i Uzerınde l« §ıf uçu lan yap 
mı 1 rdır, ll ltlln U<:aklar keşif U 
ÇU§lıırından ıyl nelıcelcrle clönm 
tur. 

İngllız hava kuvvetleri 19 aont 
rinde ) alııız b:ıuda ı oıl altınd 
topraklar Uzcnne hır kaç akın y 
mıılnrdır. Atılnn bJr kaç bombe 
fıf tr.ıaarlara 11cbep o mu tur. Sıvıl 
hail arasında b r kaç ka;ı;ıp va.rd 
z.•eckc. \\ ul f tıp n !eki av uca klan 
mız dlışman uçaklarını naha d 

zerinde tkcn ecri dönmelt mco 
bur etmişlerdir. 

Çekoslovak hava 
ordusunun laaliyeti 

Londra, 20 a a. - BUyllk Brit 
yn"ıkı tl"§kll dılcn yeni çek011l 
hava ordusunun umumi mUf 
G neral Janouesk, BllyUk nr arıu ı 
meydan muharebesındenberl bu fJfl zla a: 
duya mensup a-.cıların 150 a 
tnyynrcsınl muhakkak o nraık ve l§tır. 

ını muhtemel olarak tnhrıbett 
rlnı \'e 161 uçağı rla hıuıara u 
tıklarını bllrlirm tir Bomba ~ eJbİI 
1 rı Alnı ya'vn 1300 akı ya 
1250 tou bomba atmıolardu. 

1 
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Fransa'nın 

güç durumu 
< naıı 2 c: sayıda ) 

ve bir t.'\kıın küçük kıtalar vü
cuda getirebilmek olmuştur. 
Fakat wıutulmamak gerektir 
ki şark ,~ephcsinc gönüllüler 
yollamak bakımından Mösyö 
Laval'in muvaffakıyeti daha 
az olmamıştır. Dahn doğrusu 
ikisini.n de ehemmıycli büyiı
tübnenıek lazım eli : ne biri, 
Fransa'nın müttc · 1 .. safın 
d a, ne de ötekı ınıhvcr safınd:t 
harbe katılmı olma~ı cibi tc
li.lcki edilemez. 

Şimal Afrika Ö mesele de
iiıiyor: oraya çık n llmerika
ldar, amiral Dar .. n'la, nasıl 
olduğunu, ne nldu unu henüz 
Öğrenemedi,,.imi .. bir n•aşma
)'& vaı•dılar. Ct>.n ral Nogucs 
maretal Pet in'd<' aldığı ır,a
l&biyctleı i am · ]c devretti. 
Amiral de frans ordusunda 
büyÜk bir itib:ır 1 bi cı!duğu-
n a §Üphe olmı an ı en ral 
G iraud'yu Şim 1 A fril a fran· 
arz kuvvetleri.ı.., '" nd.tn ta
yin etti. Cc~ 1 1 G.~ulle'ün 
b u anlaşmayı nası' rotcsto et
tiğini, bir takım ' Ü f ı ansızla
nn bu protestod l cndisi ile 
b irle,tiklerini. İngiliz azete-
lerinin yaz<l klnrmı, Mister 
Çörçil c Mister Ruzvelt'in 
.öylediklerini biliy ruz Ancak 
aerJ>eşl gazeteler, •f'!neral De 
Gaulle'ü de, bu an ad. böyle 
bir aynlrk havası 'arattığı için, 
tenkidetmiıılerdir. 

Bizzat Birleşik Devletler Re
isinin söylediğine "'öre, amiral 
Darlan'la yapılan ımlatma, Şi
mal Afrika'da hiç olmazsa bir
bç hafta boğutmanın önün ü 
alnuttrr; franaız kuvvetlerinin 
müttefiklerle birlikte mihvere 
,kartı muharebeye kahtmasını 
temin etmiftir. Nitekim gene· 
ral Giraud kuvvetleri Tunus'a 
siden kıtalar arasmda olduğu 
sibi, Tunua'taki franaızlar da 
mihver çrkarmalarma kartı 
mukavemet etmı,lerdir. 

Dünkü ajanslar, maretal 
Petain'in ve amiral Dar lan'm 
79'İ demeçlerini vennişlerdir. 
Amirai Darlan'ı bütün vazife
lerinden azlettiğini söyliyen ve 
M ösyö Laval'e hem kendine 
halef o lmak, hem de Fransa' da 
clikta.törce hüküm sürmek sa-

e lihiyeti veren maresal, hala, 
y imp aratorluk Fran5n'smı mu
k bvemete davet etmektedir. 

lu ;Aaüral Darlan ise, kendisinin, 
~ serbestçe ftkrini söy

er lenaek durumunda iken., on
~a elan aldığı emirleri yerir:ıe ge-
. til'Cliğini ilan etmektedır. Bu 
ne heaapça tuna hükmetmek ge-
a relüyor ki amiral Darlan'm ağ-

• T smclan • maf'~tal Petain, ve ma
ı. retal Petllin'in ağ7.mdan Mös
e - Lava) k.onu4uyor! V e öyle 
ıa:.-mediJiyor ki mareıal, Lava ! 
r.t ..,..tasiyle m ütarekeyi, Darlan 
tl•.._...ta.si.yle neticeyi kurtarma-
:t;ı- çaltfıyor. 

Mö.yö Lava l anavatan f r an-
•'amda A lmanya'ya karşı 
.... nlr:ün olanı kurtarmıttır: 
leinıclen mihver kıtalan geç
r.;;ide beraber, hala i~gal a l
l,IDda olmıyan, iıgal kanunla!1 
le e:zilmiyeın. bi~ Fran~ ve .. ha
li bülriimlen auren bır muta-

g
almı,tır. Amiral Darlan 

amal Afrikasmda, h emen 
müttefiklerle yan yana 

haıôe katılan bir 
,.._... kurmuttur. Eğer ami-

ic. ... D&!lan ve ar.kadatları o l
~ ~ı, general De G aulle'ün 
.,u.ti Anglo-Sa luon ifgali ta-

0 '-81andıktan sonra d ahi, bu
• ,.apabileceği 4üpheJi idi. 

1 ,Anglo-Satuonlar an avatan 
~.....-'amm, mihver de imp a-

e ~uk Franaa'aınm ne kad ar 

1ıu&6ç d~a olduğunu. k-:bul 
darı-......; dogru olur. Ne ıç.ef'ıde

UDlll franaızlar, Franaa'yı Polon-
,,.er pbi ezdirtmek ve mihverin 
ratAilıün hıncım e&irlerin ve hal
-.- wtüne çekmek, ne de dı

~a_..ı.ıu franarzlar, Anglo-
rını _...,larla, bir gün impara
d~iu feda etmek tehlikesini 
ec furM>ilecek bir düımanhğa 

ran ~ vermek istemezler. A 
ız.la'liral Darlan, Anglo-Sakaonla
ıs_ " .. İfl'al zahmetlerini ve müd -

bC .... i taaamıf ettirmiş ve dı
an 'ö_.. franaızlarm elbirliğini aağ
rak muthr· Mösyö Laval de, kuv
ı bt19t1eri çok yayılan Alman ya-
v~ boyuna karışıklık ve auy
al •tlarla knnıldryan bir frq
burk• içinde rahatsız olmaktan, 

bw ele bir kısnn donanmanm 
uur .. nazik zamanlarda Anglo

mulalmon filoları ile itbirliği et
an~en korumuştur· Fran aa

rıuı • dı:t ayrılığı içınde bir eaas
r 1ı ..,_.faat ahengi sezilmekte

r, r : ahengin tek aksar tarafı. 
~r "t f ranaa'dc.ki teflik rekabe-

r;.,1"· Falih Rıfkı A T A Y 
cıh 

- &1manya'ya tahsil~ giden 
e • sırp gençlen 

20 8 
a. _ Alm n ünlver-

ı.ah 1 nl b t rm k Uz re 
n> t y da Almanya ya 

....... __ ,.~ kırkını b k 1 M Ne· 
.-çm t r. Bun ~ n kı ve 

rd orı)Ol r kıırs ' P • 
ll~•ıat•ten111a hareketi dne ı,,tirak eden 

ve~' 

Milli korunma 
kanununda 
değiıiklik 
Baıı 1 incı sayfada 

Para cezası 
Hukumeı, hu•u•i şalııslara ait ardi· 

)e '" d JlO ucr tlerıni, ıııhmil ve ıahlı>-e 
ı crcılerını ta ın edebılecekıır. Bu urede 
ta> ı n unan ucrcııen fada ucrec alına · 

ı) acakur. 
fıu a •anı c ı;alıjmı)'a ria)et eımi · 

ffiler ıık t 'c fı)at Iİ•tesi lmrmak mec· 
b rıHtı e ri.ı) ı ctmı)cnler, Hukumc:tı;e 
tc:sbıı olu an ~ tı)'lt kararlarına aykırı 
·elc:nlc:ı 100 ıradan ~000 lıra)'ll kadar 
ıckerrur nd 10 Jıradan 10.000 lira)a 
kadar r.ar c ı hukmohınahilrcektir. 
S:ma~i ve n adc:n muesseselcri hakkında 
llükunıeıçc ı ıenılcn maliımau \enni)en· 
lcr ,e alınan kararlara a)icırı gelenler, 
ıhraç satı~ları ın şekil \C: şartları hak • 
kında alınnıı~ kararlara na)et etmİ)l."11· 
lcr ~00 lıra&n 5000 !ıraya kadar, ıc.-ker• 
rurunde 1000 !ıradan 10.000 lir&)'8 ka· 
dar par.ı crıası hukmolunacakur. 

Hapis ve ağır para cezası 
İıhal \C ihraç maddelerinin ı~iı 

t-dilen fi)11tlarına ria)eı etmİ}c:nlrr hir 
u)dan hır senC)C kadar hapis ve ıe.sbiı 
edilen iıhal 'e ıhrııı; fi)11ıları ıle J1Utın 
•C)'a muba)'llanın )1ll'lldığı fiyatlar ara · 
undaki fart< ıuıarının 20 misli ağır para 
cezasına mahkum edılcccklerdir. Bu ceza 
ıckerrurürıde ıki kaı olacakıır. 

Salilıi)etli memurlar tarafından İMe
nilen malürnaıı \ernıl)en. vesıka ve def· 
terlerini gosıcrmi)c:nlerdcn 100 liradan 
1000 lira)11 kadar ıekerrurundc SOO linı· 
dan 5000 lira) a kadar ecza alınacaktır. 

Çalışmıyanlara ceza 
Sana}İ ve madc:rı muesse elc.-.ri)le di· 

ğcr i, )C:rlerindeki hiımeılerW mazereı· 
siz bırakanlar, muattal sana)-İ ve maden 
muesse el eri) le.- inc:rlcrınin iıleıilmesi 
kararına rİa) c.-ı eınıiycnler. bu mucssese
lerle un dcğirnıenlerine 'e un fabrikala· 
rına elkorıarak iıletilmesi kararına a)-kı· 
rı hareket edenler, ıaıııların $e) risefer· 
lcri ve ucreılerı ve çalı~ımlmaları hak· 
kıodaki kararlan ria)et eımiymler, hu· 
buhar ekm k ve ektirmek hakkındaki 
kararlara ria) et cırnı) enler birinci defa· 
&ında 100 liradan ıo.000 lira)'I ıc:kerrü • 
nınde iki kaı cna •ermekle beraber bir 
a)dan bir senC)e kadar hap5()huıacak 
lardır. 

Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesinde serbest 
derslerin ü(üncüsü verildi 

Dün akşam Fakulıentn Febefe Pm • 
fe,örii Olivier Larombe, dun akµm 7.a· 
ma.n" konllMI uzerinde kalabalık ve seç· 
kin hir dinle,id önünde irk deni vermiş. 
tir. A,ağıda hulba\ını verdijtimiı. bu 
dttsi Falculıe ilm1 yardımcılarından M. 
Kanı•an çevirmi,ıir: 

"Filozofun zamanı ne matematiğin 
ve ne de Fiı.ik-Matematlğin zamanıdır. 
7..ama.nla ilgili fel efe dokırinleri ıki ku· 
tup ıeşkil eder. Birinde: Bergson oıekin · 
de Kail( hı.ılunur. Iler!t50f!'a lt"•re uman 
ırer(ekıir. Kanı'a göre 1J1manın duşuncc
de bir var~ığı \-ardır. 

Gerçe4t zaman nıeftıumumm felsefi 
bir &ğeri vardır. Ger(ek zamanın zıddı 
olan kMmik zaman müµhede edilmez 
Fakat filozofun onu var farzeımiye hakkı 
vardır. 

7..amanın en gerı;ek fol~d'I )'Ani onun 
~eri dönmez )ÖO dejii,rinnez olma"dır. 
7.amanın bu Ö7C"llii.i hirço&c türlu anla • 
,ılnıı, ve anlaıılmışıır: Nict1dıe0

nin dıc
dl donüş nazarivr:<l Ploıin ilr Srinosa · 
nı n doj?nı<l an dniin.l'I"• r!ı ı.lh (Of rua riye 
si • umanın N'rrt.'klil'!i ilr cı.ec!İ)eıin iı•· 
ritrı J:f'rçeklij!ini hirle,ıirc:n na7arİ)•elCT 
dir .• 

"1\ir in•an h:watımn 71manında lf'· 
rint- korvnaz. irca edilmı:?', hölunme7, 
örle hir '"" val"dı• ı i n içinde hir şah 
•ın ı:f'IİşıiiH VC\"R b" ••h\İ}etin olıı:unlu· 
·a erhtHH bir nmanıl•~" 

Ser~ı denlrri., i\ ·dunci'Ku 2'\.11 
1942 pazartesi -iiını muıat nlduJu rihi 
•aaı lR de Pmf~ Ruhen tarafı'ldarı 
Hint ve Yunan dnırnı konu.w w:erinde 
verilecdctir 

Rir V ichv haberine e-öre 

Ankara' dairi Frans11 
el(iliği memurlarmdan 
kimse istila etmemiı 

Vichy, 20 a a. - Yabancı basında 
çıkan bıızı haberler hili!ına olarak. 
Fransa'nın Ankara BUyUk Elc;;lllğln
de memur bulunan hiç bır kınuıc ls
tltasını vermlı ve yahut bir tefri -
kacı harekete lltıhak etmi§ değilıtır. 

u ı; u s 

CEMiYET HAYA Ti 

Flirmonik Orkestras1n1n 
ikinci konseri bugün 

Rıyaseticumhur 1'"l!nnonik Or -
kestrasının haftalık konserleri bu -
gUn saat 15 30 ela Devld Koruıerva • 
tuvar! saloııurııla verilecektir. Şef 
Dr. Ernsı Pnıctorius tur. ilııguııkU 
konserlerın programını yazıyoruz : 

1) EdY<ard Elgar (1857-1934) : 
Senfonı La bemol majör, op. 55 

a) Andante, nobilmente e semplice 
Aile ro, 

b) Allegro molto - Adnıclo 
c) Lento _ Allegro, 
2). Fra~z Llszt (l!Sll 1sg6 ) : 
l ıncı pıyano konc;erlosu Mi bemol 

majör. Solı lı Mıthat Fenmt'11 
3) Rlchard Wngn, r (18l8·l· 83 ) 
Taıınlılinser operasından uvertUr. 
Gelecek fi nnonik konser 2 .ıı. 

1942 ve 5-12-1942 cumart<'sileri ııant 
15.30 d!ırlır. 

Acı bir ölüm 
Mert.um Rıza P.aµ zevcesi Nafıa 

mutcahhitlennden Mehmet Bah~ Be-rk
san. Sezai Berksan, Yedek uhay Oku. 
kıııdan on)'Uı:ha$ı Mailiar Uerk~an'ın 
valideleri ve n ..... ıeı l>cmıcyulları I>aı· 
re Muduru hmaıl Ha!Ju Özıurk"un 00• 
> iik annesi Bn. SAF h F. HF RKSAN 
Uç A)..!anberi mupırla olduğu ha.uahk· 
tan buıun ga) reılere ragnıen kurtula • 
mı)-arak 20 Sonıeşrin 1942 cuma gunu 
qbahı Tanrının rahmetine ka''UŞO'I'*' 
tur. 

C.enazcsi dün ogle namazını muıc
akip Hacıha)rıım rnmi,inden kaldırıla· 

rak ebedi i ıırahaıg:ıhına ıe'ı~li edilmıJ· 
tir. Kederli nil~ıne sa.hırlar \e kMdi· 
rine Me\la'<lan rahmet diler z. 

TEŞEKKÜR 

Merhum Rıu Paşa ZC\CCSI Ha,-an 
Safiye Herksan'ın hasıalı~ı esna ında 
kenJısı)lc )akından alakaJar olan Pro • 
fesor I>okıor Kemal Scru, Profcsor Dok
tor irfan Tiıiz 'e Doktor 1 ahn Kurıa • 
tan ile olumiındcn sonra kendıdnin Mın 
ı~yiinde bulunan akraba, do'i ve m~ . 
lckdaslarınııza a) rı a) rı ıc,ekkure ıees . 
wrumuz mani olduğundan gazeteniıın 
tavassutunu Si) gı ile rica ederiz. 

Berksan Ailesi 

Mesut bir nikôh 
lstnet 1nöml Hükümet kararma mani 

olanlar 

Fılhakika, bunlar araBıııda deniz 
albayı Arzı r 15 hazırın tarıhli bir 
kararla Fransa'ya gerı ~ ılınıı ve 
1 sonteşrlnde fılen vazife ını hale! 
cleıılz albayı ele Larosıere'<ı devre MU rü Hıl>'ri3:c Gize la le M.ıınl6:ı Mıı· 
ml§Ur. ' an: !\lildilr!I nutıı KuUut un nB<Ah a ı 

Hukumetçe yapılan muba)'8aya mu· 
maneaı cc.ien tic:art kredilerin tahdit, ta• 
) in ve men'ine ait kanıtlara ria)ec etmi· 
~en milli müesseseler 3()00 liradan so 
bin liraya kadar para cezasına, ıekerrü· 
runde (,000 tından 100.000 !ıraya kadar 
para ceza ına mahküm edılcceklerdir. 

BUyUk Elçilik ikinci kitibi M 10 1' 942 pe1'(mtıc günü ııaat lti.30 
Bertrand 4 sonteşrın tarıhll karar' dn nıkllra Belcdb'es!:rıde V Tand•ı • 
Vichy ye merkeze çaı:trılmıe bul - ı: n, Manisa mebus! . Maıt ı Vek l(.'1.l 
nuyorclu. eıtdlnı ve d1ter .scokln ıı.knıbıı ve aı'kd.· 

Diğer taraftan, Hıavas-Ofl ajan c1Ularınm tnızurble .vaı>ımu.tır Her • 
nın TUrklye mümessili M. Olr-t l ı kl taraıa ııaadOUcr d ct11z. :ı.se 

El konan m addeleri 
vermiyenler, kaçıranlar 
Elkonulan maddeyi ye yardımcı mal· 

ıemC)i ı~lınıdc:n unıina edenler, saklı • 
yanlar, kaçıranlar, saklamı) a. .kaçınnı)'ll 
tqebbus edenin, ve bunlaıa hılerek )"ar· 
dım edenler 2S-0 liradan 100.000 lira)'I 
kadar pııra ceza i) le mahkum edılmelde 
beraber malları ve o mal dn.,ınden bak· 
li)derin musadc:resıne hükmolunacaktır. 
Mcmnuİ)eı hıllfına e darcı kastiyle 
imatıı yapan •e suanlar 100 liradan 
1000 lirara kadar, ıekerrunınde 500 linı· 
dan 5000 liraya kadar Cell)'ll mahkünı 
dil ccc:k lcrd i r. 

S tok yapanlar 
Hallcın ve mitli müdafaanın kari ih· 

ıİ)-acı olan zaruri maddeler hakkında alı· 
nan stok kararlarını ria)et etmi)enler 
~00 liradan SOOO liraya, te4terruründt 
2000 liradan S0.000 liraya kadar ceza · 
landı rı lacaklardır. 

e~lUl tarıhll kararla V ichy ye ıc r 
çağrı lmı,şlı. 

Nihayl"t, M. Casalonıca'nın TUrkl
ye'de oturan fransız Jejıyonerlerl re
ıııllğınclen istıfa etml3 olcluıı:u ılo$tnı 
ise de, kcııdısınl derhal İst ııbul 'c 
oturan frarurız lejiyoncrleri reisi 1. 
Decugia iatihltlf t'lmlş ve İltaııbul'ıla 
oturan fransız lejyonerleri hemen 
hemen itılfakla franııız bafkonsol • 
sunun huzunınıla lejyon feri Mare • 
şal Petain'e sadakat yemlnlerlnl tek
rarlnmıılardır. 

lemi)·e t~~ edenler ve bu fiillc:ıe hi· 
le.rek )oardım edmler, )'8pttranlar 20(JO 
liradan 100.000 lira)'a kadar rara C't'Za· 
sına ve 3 \elledcn 10 sene)e katlar hapse 
mahkum edileceklerdir. 

Haber verenlere mükillat 
Mtmmıiyete aykın yapılan iılc:ıi ha· 

bcr verenlere bulunan malın ıarnaınının 
bedeli Ve)'8 menfaatin umamı ~IU<lan 
alınarııl< verilecek ve haber verenin i mı 
gizli r rulacakur. Hak :ti ihbarda bulun 
mı)•ıutlar ~nu 'iilin hami cuasi)I 
ceralandırılacaklardır. 

Vurgunla mücadele 
heyetleri 

Tes1>iı edılen mikıarlar ~ıünde sa • 
nıt ve ticaret erbabından s.tok yapanlar, 
ıicareı ve !IM'lat erhabından faalıyec $aha· 
lan dışında stok yapanlar, ruccar ohnı· 
~ıınlardan herhangi bir maddeyi ricarec 
mak'1Kli)le sıok )-apanlar 1000 liradan 
ıo 000 lira)'8, ıekttrurunde SOOO liradan Her valilikıe ve lüzum gorülrcek ka 
~0.000 lira)'8 kadar pa1'11 ceıuiyle ve ay· 'la merkezlerinde 3 iı)edcn murekkeı• bi· 
rıca ı seneden S seneye kadar hapis ce· rr-r ihıikirla mücadele heyr-ti kurula • 
zasına maht<iım edildıileceklrrdir. cakıır. Bu üyelerde ı ikisini beledı)e en. 

Herhanıcl hir maddenin llukümc:t ta cumenleri Ü}eleri arasından VC\'I dış;ır. 
raFından tesbiı edilecl"lc ,ah,i ihıivıı(lar elan seçec~lerdir Oçüncü Ü)e Adli}e vl" 
ıKtünde birıktirenJer Si) Iİrad~n 1000 Iİ• lcilli,iiİntt ~eçifrcektır, Hu hqcıler ,ekiz 
raya ıekerrıırunde iki mi•li f'ara Ce?'a,ı· ünde kararlarını verec~klcr ,e bu ka • 
na ve l)tıca ~ a)'A kadar hapis cezasına rarlar kati olaraktır llC)ctin re~en ce • 

• r C(lilt'<".:\;lcrdir. 1alandıracağı ~uçlulara SO liradan 100 
Memnu fiilleri vapan hin liraya kadar rara CC7.UI \C dul..-\an-

ve yardım ede"nler l IRr~nın •. mağaza ve imaUııhınelerinin bir 
'\vuan bir seneye kadar kapaulmaJı ceza. 

Meınmı fiıllttden herha!llri birini it- ~ını vnebilecd<tir. 

KORKU 
Yazan: Car/ton Wallace Çeviren: ş. T aylan 

Tefrika No: 9 
Klğıılar aelince, cuzdanın ~ne yer· 
)tırdıler. 

- Ben >ukken beni kimse aradı mı? 
-.- lla) ır efendim. 
- Bay Bergıus odll ında mı? 
- F.veı dcndım. 
- Peki._ Ben bugün ak,ama kadar 

(alı~acağım. Kimse beni rahat ız etmesin. 
Memurun arkaJından o da odadan ~· 

ıı. Berı;ius"urı oda.sına gııti. Bergl111 onu 
gorur ı::ormcz: 

- Ne (abuk geldiniz Ben. dedi. Na· 
sıl yenı onayet halıXıoda ne havııdi.Ic· 
rııııı var? 

Ben bir koltuJa yerle,ere4t: 
- Ç.ok.. diye cevap verdı •• Deadı bu 

sefer de kazandıiını sanıyor ama aldanı· 
yor. Bu sefer eltmde ... Bu sefer yalı:ayı 
de verdi.. 

- Siıin yerinizde ol~ onu hemen 
akalar<lım Vakit ııeçirmeğe gelmn 

7.aıen başıakıler de uhırsıılanıyorlar. 
Hem hu ışın İ('lndcn ıek hatınııa (ıka· 
maz ın Ben Sız gme beni dinleyin 
\lll)-etın hak ki ~lı hakkında bir rapor 
ıa m rderf'k )'8rdım ışteyİft. 

- Bea bu ite fa&la .......... 

sını doiru bul~nım. KarJUnı:ıdakı 
alelide bir kaatil değil kL Onu aldı<lc 
\'lsıtalarla ele geçırcmeyu; •• Onun kar• 
ıısına ko)11cajımız adMn)aııu çoiuıW 
muhalı:kalı oldünır.-

- Öyle ama ya siz.i de öl~ .. 
Hem onun hakkında ıiırndı)c kadar hıç 
bir ~ vermedılini:r. ıç'İn oJdürilldüiü· 

-'·-'-'-'- • ini- L--ber ,undl)'C ka• nuz l&AUUUI' ıız ~ "'."'• delil· 
dar onun ale)'hi.nde bir*cırı bUııiiO 
•~ de b'rd __ .... otuvenr. 
...... 1 en r- · _.J'f'k ardurıa 

_ Evet baklısın12 • Sunu• 1 ~"-
iki ,,..., ve-

re" ihtiyacım ,-ok ama be ~ 
a enin birifıde olabilır. ~lttde 

Y ~ • bekliyorulft· KHD bu zıyant· 
bır :ııyaretÇı • • • ? 

• tahmin edebilir mısınız 
('I _ ,_ ın ? 

- Deaıtı ..... 119 • • L-1c· h" 
- Tl kendi11i... Onun l(•n IJlt" ı . ı( 

imııdık bir zaın.nda yardıma ihııya 
umu tabii' Siz lüıfcn adamlannmı 50)• 
cım o ır. 
leyin de caJtrdıJun uman hemen >W· 
d kofmaia huır bulun•unlar .• 
·~~iJC'I' bıtşj.yle ıdi mlnasına gl'l~n 

bir iıaret yaptı. Bir feylet IÖ)'lemek ıçın 

1
_. .pını R(llrtlcn, Ben: 

- Ama ıimdilik buaa hJç ihti~ hi 

~ 

Acı bir kayıp 
llor esrahnı:lan mcrtıum Hı\21m Ya-

:r:ıcıo u C"al ve AAkcr1 Fabrik nntre 
MUdu tünde Ön) 31 "r: vt 
kan. ın b.-ı ldızı Tiayan il '11) ... 

lu tedavi e< lmektc o duinı 

hR ta oot<1ndc vcrat etm1$Ur. Ccıuı.7A.>S 

:n 1194:? pazar g{ln(l l!'le namazını mO· 
tooktp Hacı Baymm Camı tcrlrtndcn 
k:ı.ld nla<'aktır. Elcml1 a lcslırıe btıa ıınrı-

htı l'ttlcrtz. 14."i 

Toplantı 

E nar ~)etleri Umumi Kltlpll
~lııden: 

C'.emlyetler ana nl7.amnamcs n n 
11 lncl maddesine t('vfikan Kahv('C{. 
lcr Cem yet nln yıllık gen 1 toplnntı 
ve ld re h yet lntı.habı 24. ıı. !H2 
salı nll sruı.t 15 le ve Lokantacılar 
Cem Y tinln 25. 11 942 ı;arşambn 
ı:Dnil S3at 16 da ~e Foto ra!çılnr 
Ct'mi~eı nln de 26. 11. 942 perşembe 
günü saat 20 de cemiyetler binasın
da yapılması takarrür etU •lnd n bu 
c mlyetJere mensup lızalann muny
yen olan glln ve saatte toplantıya 

t rak eylC>meleri llan olunur. 143 

.-································ . ~ 

~ BİBLİYOGRAFYA E 
~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ıt=' 

GÜZEL ANKARA 
Rir muddeııenhc:ri ,ehrimiJ<fe ınılşar 

etnıl."kte olan haftalık Guzel Ankara ıca· 
zeıe<ıinin 4 uncu sayı<ı da dolgun mün • 
dericaı ve fa)dalı )'lllllarla ı;ıkmıııır. 
Okuyucularımız.a ıav,İ)-e ederiz. 

dedi. Ve onun soı so)lcmöıne mer
dan ,cnneden odadan çıktı-· 

Bendılow odasına ı-:t•lince cehindm 
küçük hir defter ı;ıkardı. Kımsenın ~l'ık~ 
miyeceiı il(ri büıtru bır > ..... ' ılc notlar 
tutmı)'ll baıladı. B('l' lece hır saaı çalış • 
ııkıan sonra defteri lı.asaya lı.ılıtledı, şap· 
kuuıı alarak çıktı. 

Evi Skoıland Yard"a çolc yakındı. 
Greaı Peıer ,sokajında. Millbank'ın kar· 
ıuıoda hır binaoın alı karında ol\ltu}'Or· 
mı. Onun ıılerine bakan )'8Jlı ve dını; 
hır kadından başka kun$t"Ji )'<~· Bu k~· 
dıncalız onun hu!lllSi m~lelerı)le hıç 
al~ar olmaı.dı. Gunun olur olmaı. sa
artennde eve gelmesınc, durup dururkm 
bırden 1<>kaia fırlamasına pwı alil • 

mıfU. 

Evinin hulunduiu sokağın 1ıötcsinde 
&n"ın gonınc bir ap,iı hır yukarı dola
şan unıformalı hir polı ıliıtı. Geçıp gİI· 
medıjıne bakılırsa yolcu olamaıdı. Ben 
adımlarını ~ıklqıı rarak )-anına \'lırdı: 

- Merhıııha arkadaş .. dedi.. Bu 5() • 
kalı:la sızı pek alakadar göruyorum. Ya· 
kınlarda hırsız koku~u falan almtı olmı· 
)&Siniz.. 

- Hayır efendim bu.~mi bir vvlfe 
ilt vuif~lendirıldinı.. Bay 8ergiw o)le 
rnur yerdi. 

Ben yiiıünü hunıırurarak: 

- Peki .. dedi.. Ama o kadar .,ek ı 
onunde de dolatmanız.a !uzum yok .. Son
ra buıun i,leri altust edersiniz. Solcaiın 
köşesine gizlenip orada bekleyin .. Gayri 
ılhii bir terler duyacak wya aottttlı 
~o~kopkop~.__.. 

inhisarlar ullhun Md. lbedcll 9880, IJık temlnaU 741 lira.dır Bit.\ 5) Eksıltme)e ı tırak lçın ah 
---::----...:~:=::,,!!~.:_- aUtme 28 U. 942 c:umartC&f 20nü ııaat ehlıyet ves k ı ve muv kkat tem 

T . 10 da T.H K. ııaUn alma komJııı;o unda lı havı ıeklıf zarflarını yukarı a 
onga lpi aluıacak :vaııııacaaındruı istek! ı r bu aaat.e ka r zıh ıhale eaaı nıl n b r saat evvel 

İnhı~lar Umuaı Müdürı • uaıu.ı<ıne aöre JcapaUlmıt lmı>alı zarflan kadar encUmen reı llC ne verme!C 
l - ~ "-:ibi Uiünderı rıı kmnlll.Yona vemıcl d rl~ 290fl rl ıl :ı olunur (1189) of 

lo baş 'e J0.000 kilo nce _ıs.ooo ka
la alınacaşıır. IOnga ıpı P&7.a.rJı«. 

2 - Pazarlık 24. ıı. 942 $alı 
saat 10.30 da lstaııbul'da Kana . sunu 
\'lll.tm Jl.ıbcsindeld meıtt ıq ta J.e. 

. ez saun alma ko-
nıısyonunda )apılacaktu. 

3 - Sartruımrler 210 kwu, ukab" 
tinde sozu geçen ~ ve Anı::. 1

1
• 

mir Ba$11lüdürlüklcrinden alınabılir ' z. 
4 - l~ıCklilerio ruarlık i,.;.., · . 

1 
..... tayın 

o unan ı::un ve saaıte ıeklif edecek! -
fırat uu-rindcn <"o l s ıcminaı Paril$1 eri' 
L' f 'k ~ı. • K ' )' C .. ır ı ıe mc:a.ur omısyona muracııatI 

ilin olunur. (12112) M an 

Bel ipi alınacak 
lnh arlar Umınn MOdüıiUlt:lllldm 

l Snrtnn.mcsl muctblrı~ 2S ooo ki· 
JQ, fabr!Jcn V(')'ll el 1$1 bcl ipi J>a7.llrlık 

la e.-ıtın almacakUr 
2 - Pazarhk Z7 11. 942 tarlhlrıe 

nutıı.v:uı cuma &iinO saat l0.30 da KA· 
bıt\al' ID. lellazım tubesindcld alım ko. 
mts.vonundıt ynpılacaklır. 

8 - &ı.rtnamelcr 221 lcuM18 mukahf 
Hnde sözü lt('(Cn subcdcn ve Ankara 
tnnır bııtmOdUrlüklerln<IC'll alınab 

4 - t teklll<"ı1n pazarlık !<"hı tny1'1 
«1 len ırlln ve sııatl<' yQzdc 111 11;0vl'nmc 
PRrnt rlyle biri t.e ııdı geçen komls 
YQl'la ırelme>l<ın ı n olunur 

(128Sl 70 

MALiYE VEKALETi 

Kurban derisı satılacak 
Eııldteh"° T H ~ şubesl Daşk.an.lıaın

dRn: 
Tahmtnt'll 4000 rulet koyun toklu lre 

ol ~ cet>le den cnntn ııa.Ulmıı 17 BOTI· 
t...ın 942 111\h gününden tlbnren ., ]( 
ktınun 942 pazartes1 gününe lrnd .,., 

ıtUtı mu.ı.tctıc acık art.ınnı:ra konuıınu, 
tur. 191.ekt ter 1500 tlnılık lk tem t· 
la.rb1e FAkledılT T H K.Ş bıu;kı ntııtına 
müracaatla aartname>1 rcb 'l;e 
tınn~ lıııUrak eddJ lrlcr 29'28 

Vilayetler 

Ahşap köprü ınşaatı 
Mantaa Nalı MUdürlüf:Unden : 
Akhlaar • Kırkatı c; )lolu 4 lt;a k lo 

metreal:n<te 6 X 600 met.re ac;ıklılıındn h· 
~ Medar köpı-uau tnıaat na a t UAn 
Pl'OJeaL. 

1 lh&ıeaı 30-11-1942 tarltıLnde ya 
ı>ılmaJc üzere ..ıuıuımeye konulan M 
nlan vll&yetı Akhlaar • Kıı1<a . 
nun 4 X 180 ln R ı; )IOıU 

ci kUornetretı 00 yapı 
ıncak r, x GOO Ok alı4ap Medar koprü 
nün .n•ıuıtına m zkQr ırün t.'i<ıılltm 
konmu4ıw l.'yc 

Bu aln muhammenbedell 
ra 135> kurılı;tur. 

2 Uu '4e atı ııtrtname 
•unlnT'dır • 

Al Eksiltme sıırtnamcsl 
8> lltukavrlc proJl'fll 

Eksiltme ilanı C> Bayındırlık ıatl!n ııenel ••rtname-
Malılye Vck ıtlnden : ıl 
Yapılal'a.k le1rı rnahl:yetı· Malb't! Ve- E> Şose k prüleor ıartnamesı 

klıleU blııuında hademe!• r yatnkhııne- F> Sllsllel fi.Yat cetveli 
• .YB.n nd rnaha n banyo dairesi ha. C> M1>traJ 
1 ne lt {ıı J) HUIAsıtl keşif 

Keoe t l>Cdeli: 1777 ıra 5 kuru.tur K> bt1Yenler bu W? a t )'Uk rıda > • 
Muvakkat teminat mikUl.n: 133 lira r:ıtı l!'Vrak ve tıroJel rl Nafıa kaleminde 

2R kuruıtur Rlirııtıll lrter 
lhı\le tckl : 2490 ' Ytlı kanunun 46 3 Ekıılltme 30·11·1942 tarih pazıır-

ln<'ı maddcstntn B F tlYtlnrıca ııazar- tNI ırtlnü saat {115) ıe Manı11a llOkUme>t 
itkin: kon111tı hlnııaınd11 Nafıa dairesinde kıı • 

İhale tarihi 2.l ıı 942 PllZ8rte 1 nalı zart Uftlltlyle yapıtn~llktır. 
sünü ııoat 15 te> Ma l:yl" VeklUctt M ıı 4 F.kwlltme:ye aırec(>J<ler tein <OOOı 
EmlAk U. MUdürlUC:U~ <"nı kuru4 muvaklc t teminat ver-

Kcett evrakı bc<k> muk:ııb ln<ll 1• 1 
melidir 

m k 15tl,ycnlerln Maliye VekAlc• M ıı Atalhda.k \e&lkalnn haiz olup ııustt r· 
Em!Ak U. Mlldürlültüne müraeantll\n mes ı zımdır 

<10072) 6127 aı iUıtle en a:r. tatlı ırünl rt har c; 
(3) ırlln ~ vel l\tnnlıiıı v llı>cllne mü • 
racaat ed n,ıc ite ırlrebllmek ıcuı alın • 
m14 ~ll)'et V<'Slkaaı 

Devlet Hava Yollan 

Y ""k ek ··h . b> Ticaret ve sanayi Oda.s 1, va 
u s mu endıs ve t elsiz' ka.sı bir d fada dr.-vlcte alt \6000 

başmakinİStİ alınacak 1 k koprü tın !Atı 8 n )'ey IDU\J. 

Devlet Hm:a Yollan Umum Mü .Yeti~ mat etmı. •u n ~a ' 
dllrluı'tilndcn: 5 Teklltltr Ocun~u m dd l :,. 

l - İdııremlzde nıilnhal 80 ve ;o 1aattcn bir saat evve>I n kadar M n " 
Ura kadro maaşlı yüksek mühendis- vlllı.YN konat::ındıı N fıa dalrcs nd ko-
lil:e ki mühendis alınacaktJr. mts.vorı •el.si ı:: ne makbuz 

2 Ta.llııler arasından seçilecek • teslim edttclttır 
bu tk1 mühendis 3656 snyılı kanun 
hükümlerine tevfikan glrebll~lcr:I 
dcmcclere söre maaş veri)(.-._~tır 

3 - 'l'aliple.rın aşağıda yıızı.lı · ve
slkalan bir dllck~ye raııten 30•11• 
942 tarihine kııdar Umum Müdurlü· 
~Clmü7A! göndermeleri llızımdır 

PoııtA ııe ırörıderllec:ek mektupların 

nihayet UcUncil maddede yazılı saate 
kadar ııe\ml! olmrun nrttınna ve eksilt· 
~ ve ihale kanununa uygun olarak 
mühür mumu Ue b1c:e kııpatıhnıa ohnıı
ın 11\ınndır 

A Nüfus cll7.dan.ının aslı· 
ta.'ld kil su reU. 

B - AskcrUlünl yaptJtına 
vcsl.ka. 

veya PoıJtadJl Lııca.k aectkmel« lcabul e • 
dair I dltmn. 9546} 56.."ıG 

C - Doğruluk kAğıdı. 
D - $lmdlye kadar bulunduklan 

mcmurtyctleri bildirir muhtasar hal 
tcrcUmcsı. 

E - Ml'ktep diploması. 
F - Varsa iyi hizmet vcslkası. 
4 - İdıır<>mlzc bir telsiz nıOtehas· 

sısı. b!r telsiz baş maklnlsli ve bir 
telslz basmcmuru alınacaktır. 

5 - Talıııler &rasından secllecek 
telsiz mütehassısına 3656 sayılı ka -
nun hükümlerine göre 260 Ura.va ka· 
dar ve idarenin göstereceği herhe.ngl 
blr yerde ı:alı.şacnk teLo;lz başmakl
nlstinc 175 ve telsiz bnşmemuruna 
150 lira aylık ücret verilecektir. 

6 - Bu vazifelere talip olanlann 
n f:lda HlZllı veslkalan Umum MU
dUrlU UmU7.e h tnben yazaca.Jdnn dl
IC1k<: ~e rnı>tP.n 30-11-942 tarihine ka· 
d r ldllfi>m u- göndermeleri IAzımdır 

A - NUfus cbzdnnı. 
B - Askerlik nl yaptığına daJr ve· 

s ka. 
C - Dol!nıluk kllğıdı. 
D - Ş md ye kadar bulu1'1du1'1an 

memuriyetler! b Jdlrlr muhtasar hal 
tl'rcUmes!. 

E Mektep şahadf'tnamect. 
F - İyi h zmet ve kası. 

(9948) 5972 

Türk Hava Kurumu 

İş gömleği ve kombinezon 
d iktirilecek 

TUrk Hava Kurumu Genel Merk2eln 

d<'ll: 
BOtlln mıtlzemHI mOtealıhkk' alt ol-

mak Uzt're kumaı ve tekil numurıcle 
rtne u.v11;un 380 adt>t ıı ırömletı ve kom· 
blnezon ynptınlmıuıı kapalı zart UllOlll .Y 

Je eıUU"11C)"e konuımu.ıur. Muhammt!n 

lırsınız. Ha>di ıimdilık Allaha ı marla 
dık. 

Polis memuru selim verttek uzak -
lqıı. Ben de evlllC' girdi. 

Hem yazılı- hem salon olaralı: kuJ. 
!anılan cadde tarafındaki odaya geçıı. 
Kolıuğundaki cu:rıclanı masanın werine 
kO)-du. Tam o sı.rııda işlerine bakan N 
lı kadın teliıla jçcri girdi: 

- Aman Allaha şükür nihayet gele 
bildini.ı .• diyordu. Kt.rkudan ne )apa a 
jı.mı bıkıniyorduın.. Karş kı C'l:de 
lı.orkunı; hir adam var kı Az daha. 
mesq-dinix çıldırankıım 

- Karsıki evde mı? Nıı 1 
- Gelın de kcndinız goıl 

run. Bakın blına ml' ıl h:ıık ve,ın.cı<·<>,., 
Ben pençerC')oe )"Bklaµrak karşı 

nll)'I baku. ilk karın J>('nçerelcrinderı h 
rinde hakikaten korkunç deoecett bir 
adam vardı. Hiı; kımıldamadan dışan~ı· 
nı se,Tedipırd,a. Yuzü )'atl)eşİldi .. Avnı. 
\'Urdu avurduna ('Okmuş, gozlc:ri çukunı 
kaçmış, elmacık kemikleri dışarı fırla • 
mışıı. Adeta carılaıunış bir iskeleı ha 
idi hu... şı 

Simdi, gfü:ünü tcırpmadaıı Ren·~ ba. 
kı~rdu. YW:ünde tehdideden bir ifade 
\'ardı ... 

Ben ürperdiğini hissetti. Fabı 
50 

ğuldı:anlılığıru kaybeımı}crek d • 
1 . bu • k 1 ı . o a goz • 
erını ıs e et .. afa51na dıkıı 8 . 
deı bakııular. Nihayet .kafa ;_ ır mud. 
Ben: Alptrdadı. 

- Canlı olmasına canlı di _ 
di Ne zamandanberi bu ~ >e ~ylen· 

.ın Rıley?" böyle burada 

- DW *' ~ mınl oou ~ 

Kargir han satışı 
İstanbu Defterdarlığından: 
D-0$yn ••o. 5ll59/27, ansı : Emin

llnUnclc Da)ehatun mahalleslnln Ta
rakcılar soka{tında eskl 15, 17, 19 ye
ni 17 lJA 21, 23, 2.'> k114>1 No. lu ve tkl 
mağıızası bulunan Ceza.iri nam ylc 
maruf klrglr han. Sahası <635,25>. 
M uhmnmon bedell: 135.000, temlnat: 
8.000. 

Yukftrda yazılı gayrimenkul 9-12-
942 careamba gUnO saat 15 te Mili 
Emlf\k MUclUrJUğUndc mUteışekkil ko
misyonda kapalı zari usullyle satıla
c:aktJr. lstcltl !erin 2490 sayllı kanun 
hUkümlerl da rHinde hazırlarım~ 
teklff m ktuıılannı ihale g(lnU saat 
14 de kadar komisyon rei&Jlğ ne tc-v
dl etmeleri ve nUfwı hilıv yet cüzdan
lannı ibraz eylemeff'ri muktnzld r. 
Faz.la izahat için Mili! Emlllk MU-
dUrllltune moracaat arL 0345> 
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Sıva yaptırıl ak 
A!yon Vıliyetıncle 
Memleket hastanesınln 62441 

44 kurut keılf bedellı harıci 
kapalı JJBrf uaulıyle eksilt e 
nulmu,tur. 

ı) İhale ~11-1942 tarihine 
ııarlıf ı;arıamba ıcUno saat ıs te hU. 
kllmet bınası:ıdakı daıml encümen _ 
de yapılncakltr • 

2) Muvakka teminat 4372 lira 7 
kurıııtur. 

3) Ke ifname. plin, umumi ln 
ausl. fenni ljlllrtname, mukavel~ P 

1 
-

jr i vllAy t nafıa mUdürl!lğtlnde ~O
rU ebllir veya 312 kuruş bedel it -
katıillıııle alı ır ınu -

4) İstek il olanlar bu iıe . 
Uzere alacakları ehli ve:~'fek 
lc;İn ihale snmundrn e az til a rı 
evvele kadar vilfıyete ıstlda il~ ırll~ 
racaatla veeıka al alan lazımdır ~U 

Karşıki evin do" aydır hoş oldu . 
de bılırsinız .• Dugun kapının onuıt<l u ız 
kaç ta ı oıomohıli durdu B e hır 
I _.__ ·· ır uru k .... lık ·~ri gırdi -Lıı N h a. 

. • "''"' • ı ayet h · gııııler, hu ıçerde kaldı k ersı 
ı..... d "'I ., . · e orkunr ·-var egı mı•. ız ne der . ? . ..,. 
ba verem mi uvallı? sınız • A{a· 

Ben ıMiküneıle: 
- Yok canım .. dedi. işin i .... 

~nra oğrenirız.. Simdilık ç )'U7.unu 
1 olmı 'I deim- H·~~la fazla 

...... a,-.11 B 
11. dın de bıru bir 1 aun 
A lıktan J•..,.,. te>' er huır. 

-···nıtn. Bugun ak 
çal ıım. Ôyle yorgunum kı ıa· 

h r aman hat>1na t1ılc h~•-
L- • • 00 -ım ol aı,.,r ıçı e 1earip bir · 

Ru>iik bir dıldı;aılc kafa,urper;;e 
ıı O Ben i.n inceli)oen halı:ıs~:eı ~ 

h ( nıl ı ız olmlJ)ordu.. Onda da ,;::::n 
eden hır hal vardı.. ilı 

Bu bakışmanın sonu olın1..,.,. ıı: 
,.nıı;ını 

anlı}'IO Ben nihayet Slençerederı a ld 
Kendi kendine: yrı 1 

".Bakalım ne olacak, diye 5Öflerıd" 
Bizimki on hin l iranın reşine duŞtu 1 

ima Ama onu f'lde ede'lıilmek j,.1· ga • 
• "n ne 

gibi çarelere hl$ vunıcagını bir tu 1 . ne~· d ru aklım keMııyor.. ı e heni korkuıa. 
rak işl c.rine müdahale edmıiyecd; bir h . 

d - d " a le ko)"ITlllY1 uşunuyor ur .. 
Biraz ~ra R~'ln Riley Yt:mek ıe,. • 

shiyle odaya ıtirdı. Yava, yırvaş karanlık 
ha~mı)'I ba,lamısıı. Fakat lcunı kafa hı 
ı.ı pençerede idi 

Sokakra elektrikler yandı Tam k:ır.,ı 
evin hizasında bır fener van!ı. Onuıı 1 • 

n ısığında meçhul adamın un.ı dab 
~ bil b.ı. Mlu6'a. ~ var) 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Yol inşaatı 
Cankın Ncfıa Müdurl Sun<kn: 
l 11' ltml')e konulan ı~ . r ankın-

M•ıarnonu )ulunun 30 ()(XJ ılıl 32 
000 Km 1 1 ırıda ım"I ıı sinaı> .. 
ve ut ıaı duvarları inµaııdır. 

ıf hedclı (67469) Jıra (88) kwut
ıur. 

2 - Bu iıe ait jartname ve evrak 
1Unlardır. 

A Fkı ıltnıe şartnanıeıi 
R - Muka,ele proı i. 
C - Nafıa 1 len şer:ııu umumi')'81, 
I> Şose ı:e Urgir ınpau. dai.r fenal 

~ar,nan1<', 

fl K~if ve metraj cetveli. 
F - Hu uo;ı ve bayınduiık itleri 89 • 

nd prmamesı, 
G P.n•ıe 
lııcıyenler hu evnıkı Çanbn Mft 

MüdürlüA\ındc ıcönt>iiirle-. 
\ Fk•ilıme 12 12-1942 ıarilune mi9o 

-1 f rumannı ıcunu ~ 10 da Çankıa 
Nafıa l>aıttSJnde tOJ>lanacıık dııııiltme 
koml")'l~ )"aflllııakm. 

4 f.lc~lıme bralt 2'.aıl _,,,. ,. 
pıl.cııl<ıır. 

. ~ Bmlımiye gircbı1rnek içi...._ 
lı lerıo ,< Wıo 24) lira muvalcb« tnnimr 
v~ı • nwıdan ha b •iıdaki veııi
kalan haız olup J:l)<jfermesi Jizımdır. r,_ 
carcı oda~ınd:ın alı..... 912 • . 

k . •n .. ı .. ~ıne aft 
ve-sı a ılc ıhall"<lc."Tt m tt uç JCtm ~ 
Nafıa Mıidurlu ünd bu ib • • 
ı · en ı::ı ı tnftlat "'° 
eri ı yapııgına dair ehli}c:t vesbı alııntt 

o nıaları 1.ınmdı r 
G • 

Tclclıf m ktur>lan yukarda ;"';.,.. 
nı maddede 1 -.--
line k d l'll7ı ı aauen b r 1'Ht evve • 

..u..."' ek ı lıme lcomi 'Of1U reıstiii-
ne "''""'JU<l k 
1 1 

IR\ ahılınd verilecdctir PM-
a ı e tinden! _, _ _ __,_ 
\ C<'~.,. nK..,..tupl. nn niha)e'f 

uncı. le ılı •aaıe kad r ~I • 

l.430 

1 -10-

1 00 "r: 

zarfın mühüm muma 
olm <ı 1 ımdır P~ 

r kabul cdılmez. 
6131 

t nl)'ll]lrM. 



v. 

eır: M ı..1 Pavyon inşaatı 
1 

.,. V cka.lctlndcn . 
e e n.ütanya <Uı 51 v~ ı;cıstcrtlccck mahnldc b r 

on ~ıuı.tı ve ckt:<.trık l.Cfilsatı kn-

ı' ~a ıHtslltme>c kt•n•ılnıuştur. fü .. '

Nl 4~72 lir• ,1) Kur!ı~ olup Jlk 
natı 3290.4:-> liradır Ihaksl 30.ll. 

Pazıu-tesı cunu saa. l.> ı..c M Jll 
4 No ıu • · · l<: "':l Aı Ko ı d.ı va;.ıılarıık· 

U ı>roJ ve ıı u-tn mcsı 220 ku· 

1 
llltıkatıuınııe 1'om, )10'11ıın 11lına1Jı. 
t 'klllerın inşaat ı ıırc~lndcn Ilı.de· 

k lelıılccekıerlnc ılau vL'Sika alma-
e uı ve -'i:"l(ı s:l.)I Lı k.ınunnun ına<I -

ıu11 nhk~ına tcvr kan nazırlıyn • 
l'ı l kllC mcktuı:ııannı

0 

makbuz mu
komısyona vcnnclcrl. 

\9921) 6004 

Tesisat ayptınlacak 
~1;\ı. .'" ckakumlm. . • 

1
-6 lıra OS kuruş ıı.~ıf bedellı Kı· 

a e l>o el' aı . ~ r sahasında yaptırılarak tc· 
il' 5,30 

111 23. 11. 942 pazart~M ı-;unu sa<il 

g k d.ı kapalı zarfl.ı ihale ~ .. lilccckur. 
1 !et~inaıı 1 l "ı6 lira \)5 kuru şrur, Kc· 

ıırrııc . L--' 1 .. ve şartn3me~ı 77 kuru~ ı.><'"' 
lı:r ılı "3tıo alma Ko. verilir. İ-ll'k· 

•
1r ihale günü ~aat 14.30 a kadar 

. l\L nıekıuplarını M. M. V. 4 No.lu 
ptııl}' f<o. "ermclcrı. İnşaat dairesinden 

et ,,e~Ck.~ı almaları şarttır. 
(9608) 5(ı83 

M İnşaat yaptırılacak 
il" 1>0'.. M. Vckilcundc:n 

"0625 r ~trı ıra 35 kuru) kc~if bc<ldli Ada· 
oO •12 nda Yapurılacık ı.ıı~;ı;ıı i~ı B. ı ı 
vt ~rfl J>aıarteM ~unu saat l 5 ıe kap,tlı ate a2ihale cdilccckur. tik teminatı '>691 
e- 7 k f 
1, , ku uruşıur. Kcş:ı "e ~aı-uı:ımcs.ı 

·c ili'<! ~ ~el mukahıli J\.~e~t l:'ıtbrı· 
·el an "enlır {haleye l tira.k ıçın ) ük· 
• itin ~uhcndıs ve mımar olnııyaıı mlipk~ 

P" a1ııı skcri F:ıhriknlıırdan c.-lıliy"ı vt.-sikıı· 
ri a,j<l a,ı iartıır ihale j.,'Unü sa:ıt 1'1 de 

o.~ ~eklif mektuplarının M. M. V. 4 
a. Al. Ko. v~rmelen. 

(9614) 5679 

le. Kösele alınacak 
11 Attı M.. VeJiıtletlndcn . 
- ~llo 1''lll1lut nam vt ıt>Sabı:ııı 5'3!)76 

!• ~l'teg 11 s:.ıı,unıu koşele 23 ıı !Jl2 ru.· 
:tıı. Is t:Urıu saat 15 te acık ck.qUtrne 

~t~e lıs.nl ınille e<llleeektır. 
lt12ı-u ~men lıedelt 435613 lira ytrml 
l{r l Olup tlk temın:ıtı '21174 Ura 5.1 

ıır Nu ..... ~la ınune vc ııartnamcs1 hL·r ,..,n 
ı :tonda gorüleblllr lstL•klllcrın bel
a ~ 'I ve saatte Anknra'd.a M. M. V. 

0
• Sa. Al. komlsyonunn gclmelcrl. 

(96J.t) 5729 

Torba alınacak 
~. M. V. den : 

~~erine 27~ Kr. fiyat tahmin cdilco 
tİtıe adcı büyük yem torbası ile behe· 
adet ~50 .. Kr. fiyat tahmin L'<iilen 30.000 
~ Uçijk yem torbası ki c=ıan 50.000 
llİj Yı'nı rorbaısı 2 3-11-942 pazartesi g\i· 
t'\litaaı 16 da pa1arlıkla istcklisine ihale 
lir:ı 'tektir. Muhammen lx-deli 130.00-0 
Sa Qlul> kati teminatı 15.500 liradır. 
biıi:i1esi her gim komisyonda sörüle
k~a:c1a S!eklilerin hclli gün ve saatte An
Qıj~ M. M. V. 3 No. s.'ltın alma ko · 

~na gelmeleri. (9833) ~8?5 

lı İnşaat yaptırılacak 
ı~~I. \' ckillctındcn : 

lıaıcı ara cıvarında gösterılecek mo
la e bır hamam ııışııııtı kapa.iı zacf
~ c!Q.ııt.nu:ye konulınuştur. Keşıf 
te11°1ı 195ı;51J lıra 10 kuruş olup ilk 
lıaı 1lnııtı 1 W42 lira 51 kuru.~tur. t. 
at ~sı ao. 11. ııı2 pazartesi günu sıı-
1\.lrıı 1 de M. M. V. 4 No. lu Sııtın 
far~ Ko. da ynpılııcr\ktır. Ke::oif 
ltıır ıı.ınc, proJe ve s,Lır evrakı 980 
Yoıı~ş nıukıı.tıilınrle her gün komis -
&nYılıaıı all!.la.bllir. İsteklilerin ıHHO 
tık kaııun mnrlddcrı nhk!lmına trv 
lnr~rı l_ıaııırlıyncakhn teklif mcktıırı
lirı 1 thnte ııaatf.ıdr.n bir snııt cvve
Yo~ kaıılll' makbuz mukabili komis -

rcısliif:ine vcrınelcrl. 
(9836) 5892 

Jahnıil ve tahliye işleri 
· M. V. den : 
~ lleııer tonwıa 5 lira 50 kuruş fiyat 
"'c ııı edilen 5000 tonluk nakil, ıahaıil 
~ i1lı;c işi 3. 12. 942 pe!)Clllhc gUOÜ 
~I 1 de kapalı zarfla e~ilcnlC)'C ko -
~(l(;~u~tur. Bu işi yapmak isciycnlcrin 
lıirl.iıt lıra 50 kuruşluk ilk teminatları ile 
~l tc kanunun tarifau dahilinde ha • 
~1>at.'llkJac1 ıddif mckrupl:ıruıı eksilt· 
~ Rüııü saat ıo a kadar M. M. V. 2 No. 
J:ır~tın alma komisyonu.na vermeleri. 
~lı.rnaınc,i her gwı komisyonda ı.;örülc· 

• (9827) 6005 

Pavyon inşaatı 
~- M. V. den : 

!ılrfıa anı~·ca bir pavyon inş:ısı kapalı 
kı· cl.,itLmt.-yc konulıııuıtur. Keşif be· 
ıa,/ 1 14030 lira RS kuruş olup ilk temi· 
~:h:·l'5ı ~iradır. İhalc~i ıs-ı 1·942 çar· 
tı Sa. sunu sa.at 15 te l\t ~L V. 4 No. 
lanı Al. Ko. da yapılacaknı:. Kt.~if şart· 
~ 'J. c Proıe ,,e >aİI evrakı her gWı 7 Iİ· 
~ kıuu~ mukabilinde komisyona mu· 
\J.ı t' alıruıhilir. hıck.Jikrin 24\)0 sa· 
~ıı tnunuo maddeleri ahkamına ıevfi· 
•uıı 1•\Jırlıyacakl.ırı tl.'kJif mektuplarını 
lak~eıı saauen bir ~a.ac evveline kadar 
~rn ~ mukabili koınhyon rchliğınc 

~ erı. (%10) 5730 

8Por aleti ve malzemesi 
}ıf ~ alınacak 
ı .v den: 
~ Okulu LtıU,yacı lçtn muhtel1! 35 
ı •ııor ıueuen Uc nıa.Lzcmcsl 2. 12. 

1~nu san.t 15 t.e kapalı zart usulu 

1 
e 11'! ı.ıı.ııc edlle<:L'kılr. lleJJ81nLrı 

·ını.nı ıı.ı.ı en bedeli l!l5!JO ura olup ilk t.c• 
n l244 lira 2:1 Kr. ıur. Şartn.am.ısl 

1 /112cnıe cvsatı her ıowı komlı;,yonda 
retıııı.r Bu mal2cmckr ayn ıı.vn ta
l e eli! Uıaıe olunabilir. lstwdllt.•rln 

Rün ve muayyen 5-'latten m az bir 
b ônel·yc k;ıı\ar teklif mektu[llaMnı 
u~ karşıJııtı Ankarn'da M.M.V. ıı 
tın aımu krımL"lyonwuı vermelcrl. 

l !Y.l68 ) 6026 

Su ve yangın tesisatı 
~ı ~alzemesi alınacak 

u' • V. den: 
8YYen ı;:Un ve saatte talibi zu

tHın: tı 1Yen 11 kalem su ve yangın 
ırı 

1 
rnaızemesi tekrar pazarlıkla 

2 lia ınacaktır. Muhammen bedeli 
. p.ra olup kati teminatı 290 lira
lllı •l7.nrlığı 26. 11. 942 pcı~mbc 
l{~nat 10 du M.M.V. •1 No.lu Sa. 

r g·: da ynpılııcnktır. Şartnamesi 
ı ı ~~ komısyonda görülcb llr. ts

m kıttı teminatlnriyle birlikte 
QQQa bu.lunmaJarı. 

(l{)()W) 

Alev kartuşu alınacak Elektrik tesisatı 
M. M. Vekaletınden : d - · · ·ı k 
Beher adeıhııe altı lira fiyat mh • egıştın ece 

mın oluna" 2000 atlet kuçük alev M. M. V. d~-n : 
kartu:;;u 30-11-19(2 pa&artcsi ıtünü sa.. Cl.'beci'de bulunan bir birliğe ait 
at 11 de müteahhit namı hesabına amcliyathant.>de clckırik patronlarının dc
açık eksiltmeye konulmuştur. Biner ğiştirilmcsi işi pazarlıkla yap<ırılaaık .. 
taneden aşagı olmamak şartiyte ayrı ur. 
ayn taliplere de ihale edilebilir. Keşif bedeli 1187 lira 50 kuruş ve 
Vermek lstlyenlcrin verecekleri a.IB. kari ıominan da 22'> liradır. Pazarlıkla 
tara göre hesap ede~ekleri ilk te • ihalesi 25·11-9 f2 ı.-ünü ~aa.t 9.30 da M. 
mioatlarıyle bırlikte eksiltme g'ÜD M. V. 4 No. lu ~'\. Al. Ko. da yaJllla • 
ve saamırle M M .V. 2 No.lı satın al- caktır. K_'cşfi her sün komisyonda nörü-
ma komısyonuna gelmeleri. Nilmu c ı " n cbilir. isteklilerin belli ~-ün ve saatte 

l\L M. Vek:ı.lell:nden : 

ve şartnamesi komisyonda görülebi. k lir (9826) 
58 

ati tcminatlariyle birlikte komi,yonda 
96 ha1ır bulunmaları. (10061) 6149 

Ecza ve malzeme alınacak 
Devlet Orman İşletmesi 

Pazarlıkkı komjgyonda mevcut 8'1.!'l· 

Uf;tJS 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

Kavurma alınacak 
Ama.~yn As. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna 210 kuruş fıyat 

tahmin C<lllen 30 ton kavurmanın 
kapı.ılı zarfla eksiltmesi 27-11-D-12 cu
ma. günü sooıt 15 te .ı\ma6ya Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Muhammen bc
dcJ.i 63000 lira olup ilk teminat 4725 
liradır. Şartnarnesı komisyondadır. 
İsteklilerin belli günde sn.at 14 de 
kadar tc-kllf rnektuıılnrını komisyona 
vermiş olmaları. (!J8H9> 5921 

Sığır eti alınacak 
Dzy,~rh<ı.kır ı\b. Sa. Al Kom. d.-ın: 
lhtıyac kin 50.000 kil.o sıaır eu ka-

ln.r ve llsll'S ne llcire 23 k..'\lL'!ll muhteııt Çam Ve köknar a~açlannın 
ecza ve malzeme sa.lJJı alın.acad<tır. ~ - palı zart u .. ullyle müııak.u;aya konul-
Hepsine tahmin edilen l)(.'(\el <100 Ur.ı. kesim, nakil Ve istif işi muı;tur. MUnak.asası JU. 11, 9-!2 pazıırt<'8l 
70 ıruruş olup katı tcmın.tl 

61 
1.1.radır. Ucvıet Orın:uı lı;lctrncsi K.u ,ıl>uk günü sıı.ıl 16 da yaııılaraktır. Talı.mlll 

thalt:sl 21. ıı. 942 salı itÜDÜ saat 111 llevır lunlır"ıttn.k•ıı : bt."<l1.'1i :Jo.ooo l)ra olup •tk ll!mlııal.l JfıOU 
tedir. Şartn.tme ve listesi komisyonda bilık revır flınrl itin<! baii'lı Kel4"l>e Un"' . ı,;v"ır ve ı;artzı.ıuıu-sı her ııün 
her gün gt,rüleblllr. 1.stekHlcrin kaU te- bölı;cslnJn Kı•ltew oımanırun mubtfilU iş zrunanı kombyondn gıırulı.t>lllr. İ&tcık
mlnallariyle bLrllkte muaycn ııiln ve bölgoshıln Kotll'PC orrn.'lnının nıuhtcllC tilerln 2•~ "'"llt kanunun ta_rıto.tı dn.1-
saatte M. M. VekA.letı 

5 
numaralı satın nı.ıkt.alarında cı.a.mğaJıın.an 2902 aoofo l"t.'Sln<1c hazırlı.yacaklıırı t.(•kJIC ve tenlrı.ıt 

alJ'na komisyonuna mUracaatln.n. muaüll 8461 metre m kl'ıp kokn,Lr ve mı·l·tuplnrıru tayin t'(llk-n zaınıuıdnn bir 
ooo

25
) 

6074 
llthı aded<! muııdLl :.?289 mL'ln'fllllill!l :saat evve-1 Kom. na vuımek..-d. 
cam al:aclarının ctlı>kn kt.'Sllt1c ve vertıc-

Y emeni alınacak cok oıcuıere göre tomruk haıtııc ırrnt 
l\L M. V. den : etmek ve kabukL'l.nnı soym:ı.k surct.1.Ylc 
Pazarlık gıinü talibi çıkmıyan 250 depa l!t.tlıhaz L'dılcn ve L>d.ilecek olan yer

çilt dı:mi.r ~;ivisi bulunmıyan yemeııinın 1~ nakH ve ısl r lııı 30. 10. 943 t.ar!Jıl
)lcnid<.-n puarlığı 25.11. 1942 çarşamba ne kada.r yu.ııılmuk Uzcrc acık t."'-'<lLl.rnl'
~üııü saa.c 16 da yapuacakur. SarınarıK..,.i meY(; cı1«ın1mıı;tır. 
her gün komisyonda ~örülebilir. İsrnl<li- 2 - Acık o.ıl<siltnre 30. ll. 942 tarl
lcrin belli ~ıin ve saatte tcldlf edcccklı... Mne rn..-.tlıyan pazarksl günü sant 14 
ri fiyata J;orc kati usILinatları ile birlik- le Devlet Orman İ6lctmesl Kambitk re
tc M. M. V. 3 No. satln alma komisyoıru- vir Amlrtlğl l>Lnasındn toplanacııık olan 
ua gelmeleri. (L0022) 6052 komi&yon huc:uru11<kı yopıkıca.klır. 

Odun alınacak s - BLrirıcl mad<kxk: yazılı ııarUar 
dalı-cslnde lşbu emvalin diı>tcn k<>sme. 

M. M. Vekaletinden : lb8ıldi ve Jstlt lş1nln OOher metn'fnl.ldi.br 
Garnizoıı birlikleri lhtiyucı icın <Yedi) liradır. 

943 mayıs sonuna kadar bin ton O- 4 _ Tumıneıt nkcesi .Yt.lzde 7,5 h<$ 1• 

(9871) 5910 

Nakliyat yaptırılacak 
Amnsya ,\l:i. ~a. Al. Koru, d,ın : 
Bdıcr kilıısıın:t ~ kurıı~ fiy.Lt tıılı

min ı:dilL".l 2rH ton ııııkliyatın knpalı 
~,Lrfla ı·ksiltmesi :.!7. ı ı. !H:.! cıııııA 
güıııi ~a:ıt 11 rle Aııı:ı.,vıı Sa. Alıııa 
kıııııısyunurıdn yapılacaktır. :0.fulıaııı • 
ml'n lw<leli 10 UO lirn ilk terııinntr 
7X!l!I lırıı.dır Şartn.uııe !l'.ornısyoı11ln
clır. Talip olnnl:ırın hrlli p;iindı- kk
lif ııwktııpl ırını koıııisyon Ilı\~. lıgı
nn verııwlt-ri l!lumdır. 

(AX73) 5908 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

Sığır eti alınacak 
Dıya.rhakır As. Sa. Al. Kom, dun: 
lhtlyac için 00.000 kllo 1<1~tr ~u 1'n-

1Xlll zart usull.Yh' mun.ıkasaya k<>nuı

ınuştuır. l\tunalc:ısası 30. l 1. !H2 ıxızart~-,.ı 
gUnil saat 16 da yn[lılacaJ.1.ır. Tahmin 
lxodı•M 20.000 llrn ulup llk tomlıı.atı 1500 
l!l'a<llr. Evsaf ve ş.ırtnaml'SI heor gl.in 
Kom. d:ı Ilı znmnnJıırındıı ııurül<-i">Ulr. ls· 
tcklll<'l'ln 21!10 sayılı knnurnın t.artratı 

dalr<-sLndc hazırlı)w .ıkları tı•kllt ve te
minat mektuplarını tnyln edil<.'!! zaman
dan bir saat evvC'l Kom. na vcmlt"IC"rl. 

(!lil75) 590ll 

Koyun eti alınacak 
F.s.kişchir As. C\a. AL Ko. dan • 
Asker: ihıiraç ic I > ton kuyruklu 

koyun eri kapalı zarf •ı,ulü ile eksiltme
~c konulmuştur. Ilcher kiJo,nna tahmin 
edilen liyat 141 kuıu~tur. fk,iltme,i 
28· 11-94'2 nııııa.ru.·'i ıri' s.t:ıı 11 ı.l~ I'.~· 
ki~ehir Lv. ~ ..,' rliği Sa Al. Ko. da ra • 
ııılacaktır. 1-'v~:ıf ve ,·ırclan ht r E:Un me
,ai za:"lanlarııl<la cörülu . t ıtklilcrin 
mua"yen J:Ün \l' ,a.tttC1' bir ,,ıııı evveli· 
ne kad:ır kanuni şekilde huırl:ınmış ıek -
lif md<ıııııl:ırhl,• hırlikte kaıi tcminaı 
m.ıkbu7larını siitü '-'cçen komi,yona ver· 
miş bulunmaları ş.uırır. Pmta f!tl iknıcle-
ri kahul e<lilnıC? (9708) o;737 

Er kundurası alınacak 
Kon}-a As. S.ı, Al. Ko. d.tn 
İhtiyaç i~·iıı ıo.ocıo çifı er kundurası 

pa7arl1k s.ureıiyle ihale l'<lilNL'ktir. !l'llsaf 
Şl'taİt ve mimunc-.i konıi\yonu.muzdıı 
nıcvcuııur. 1 r kundura,ının lı<:lıcr çifıi • 
niıı muhammen lhatı 1'i if;•ulır. İ~ek· 
lilerin 1-12-942 ~.ılı !lUnÜ 'aat 16 da te· 
minatlariyle hirlikıı: konıİ'>•>na nılira -
c.ı.a.tiarı. ( ıoo 19) 6087 

Yoğurt alınacak 
tzınlr Lv Amlrllltl o.a Al Kom 

dıın: 

Clnsı süt miktarı 321.JO r ~nt. 45 ;..uru& 

-!-

Sebze ah nacak 
Yas.sıvtrn.n As. Pos. &l4l ::;a, Al. Krım d.nn: 
ı. 12. 942 sıalı gürıQ saat 16 cl.ıı knp ılı znrt usullylıe 144 l<'r ton J»"lllll\, lllııına ..e 

ı'ı>ıınnk satın alıooı·aklır. !stcki lcr!n muayyen gün V'!! sııa.tte teminat ıık~lcrtyle 
biri kt..: kanuni vcsalk "" kapalı za.rrınrını Uınleden bil' snat ev'\".ll kom~ona t<•v«a 
eıLmclerl !lfln olunur. Ş..'J.rtname knmls)'ondan parasız lC!darlk ro loo r :;.c;99 

mlktan bır ldlosunun Tut.an - 7,5 ııvaıkknıt 
Cinsi 
Lahııa 
Pırn.-o;a 
İst>Maık 

Ton tııhının ıxı.ı~ıı Llrn t<"ffi!nat 
144 20 Kr. 28800 2160 Lira 
144 21 Kr. 30240 .2268 
144 22 Kr. ~1680 2376 ,. 

Sebze ah nacak 
Ae. S.'lmı.t Okulu Sa. A1. luJ1n rnın Kmklwl.-: 

Cinsf 
Kuru ~oğım 
Pıroı;a 

Lnhna 
tspanak 
Pntntes 
Kı•reviz 

Mıktan Muhammen 
kilo Bd. l,ıra 

12. O()() 3000 
20.000 5000 
:Z.l.000 4000 
30,000 7500 
30.000 12000 
10.000 6000 

!1't t<'!lllnau 
Lira kuruş 

37501} 2R12 5ô 
Kırıkkale AskC'11 sııma1 me4<teı>lerl t.ak't>c>Jerl ııe kudro crlen ve mJsar Jcı11l 

mayıs 943 n hny ... Une kadar lhtJyıı.:Iarı olan yukarıda dns ve mlıktarl.ıı.n )'ll.Zlll 6 ka· 

ıem kııılık y.1~ sel>zc 27. l ı. !»2 cumn ıı:unti sna.t 16 dn kapalı znrtln alınneaktlt". 
tstekllleı ın 218'2 Jıra 50 kuru.'lluk ıLk tc-m ıınUarıru Kırtkk.ıl<ı As. Fb. Mll'hnscb<ıelllltt 
\e?n<>sirıc yal.lrıırnk mukahlllndc .dncııklan ma.kbll2l.ı hrllkte t~ıır ml'kttı{'ln.l'lnt 
mııııyyrn vnkıtten ı sııu.t evvel Mı» Sa. Al Kom. nn V<'J11nelerl. (9818) 5901 

Koyun eti alınacak Bu§ dav öğüttürülecek 
Er1.urum As. Sa. Al. Kom. dan: Er:rurum As = Al Kom. <l!ıın : 
f;O ınıı sığır veya koyun eti ııazıtr· :ıoo ton buC:dllY ovU~ Jı.nza!"o 

!ıkla nıliııtıkasııy:ı konulmuştur. Mlı- ld<la munnJ.; YR konu nuetu . Muna• 
rıukasıı.sı 30. 11. 9~2 pııza:rtesi güni.ı lrasast 30. U. fil" paznrtl!G1 g'J.n.(I saat 
:-a.'11 15.30 da ~'aı>ılac:ıılı.tl'·. Koyun "-, 15 ıe yn,pı.ln<-.alctır. Tahmin l'tl m bcde
tirı. ll uı.lım.ın ~cdeJ 48000 ı_u·a olup 11 211000 ara o ıı tcm,"'1aU 3000 lra
kali tcmln::ı.tı 12()11 r'ldl' ,:,ığır eti-
nin tıı.hnnn bedel 42000 il olup ka· ı mr. Şart.namC51 hC'!' inlll !romısyonda cö
Li teminatı 6300 lirnd.r. $ru1Mm~ l rölcba"lr. lst<"'kltl<rlrı be' , ıtün ~e sıaa.t
hPr ı;Un kom syondtı gürülehıllr. ls- tı• t~mbı.ıUarlYre kımı ~una nıO:racruıt• 
l<•klllf'rlıı lwlli gün V<• saatte komis· ıa.n. (10145) 6157 
yona miirocaatları 

(1046) 6156 

Kuru ot alınacak 
Patates alınacak 

Marn:ş As. :-.a. Al. Kom. dM: 

As Pf)S. 5151 Sn. Al. Kom. rlan 
duıı komısyoııda mevcut evsaf ve blyle 5650 ıırııctır. 
şartnamcsı gereğince 2-12-1942 çar- Kayseri Tayyare f',thrik~ Sa. AJ. Ko· cinsi yo_e-urt m!kt.ırı 32.000 rınt. :;,, ku- Arıkıır n 

ruş cıns ve mlk!tırı yuk.ıı ,1 > ız;lı Uı· Bı.•ylıkn.hır'a kadar en ya.kın lst:ıs. 
l1yııç pazarlıklıı ~.,ııı. alın.ıı· ıktır Pa- voııda lı>Gllm vı• v::ııgonn yükletilnw~i 

Maraş hirllkl~rl ihtiyncı ç·n ka
pal1 mrflıı milımkıısaya konulan 102 
lon pııtıık e b<:'lli gün v.- snattE' ta· 
ıibt çıkmadıgııırlan bir ay na7arlığa 
dökülmüşllir. Muhıı.mınoo bedeli 
40800 hra lk tımıma1 ı 3060 lirndır. 
Mf>Vzuntsız teslim t>dılC'Ce>ktlr. htek· 
lilerin her gıın temlııatlarlylc b'rlik· 
te merkez K. binasında Sa. Al. Kom. 
ruı milrncaaı l'nrı. Cl(lQb'7) 6167 

şamba gliaU saat 15 te kapalı zarfla 5 - Bu ~ ıHt nc:ık kes.ıtrne e11rtna- mhyonun<lın: 
eksiltmeye konulmuştur. mc-lcrl Ankam'da Onnruı Umum .MU- 10. 11. 9-Ü tarihi11<le kapalı zarf uw-

Beher kilosunun fiyatı altı k:u • dürltiğ'ü lılc Zc>nb'llld:tk Om.an (-cvlrıto liyle nıüna.ka.saya lmnulıımş olan 10 ton 
ruştur. Vermek tstiyeıılerin 4250 li- müdürlüğünde ve Kanıbüık revtr ıunır- kemiksi/. koyun eti ka•urrna .. ıoa ıaliı• 
raltk ilk teminatlariyle birlikte ka - 111\'lnd-e göıiileblllr. çıkmadığında.o bir ay içinde pazarlıkla 
nunun tartfatı dahilinrle hıızu\ıya • 6 - tsteklHcrtn ekstltme ıtün<lndl' ,;ıcın alına.:aknr. Muhammen ıx. ... loeli 
cakları teklif mektuplarını eksiltme teminat akcelerl:yle birlikle r~vır !'ımtr· 20.000 liradır. Muvakkat teminatı ı -wo 
g-ilnii saat 14 l' kadar Ankarada M lll':ln.e mıllracaat etmeleri lüzumu lllın lira.dır. lsıeklilerin maliye)l'C ya.tırıK~ı.lcl:ırı 
M. V . ı No.lı Sa. Al. Ko.na makbuz oluınur. (145:i) 75 akk · k · kaTşılığı vermclert. Sartnemesl Uç muv aı temınat m.: tltplarıyle komi.o;. 
lira mtıknbllinrle alınabilir. Çam, kayın ve köknar yona müracaatları. Şarınamcsi her jtiin 

(9919) 6002 ağaçlarının kesim, nakil ve rrıe..ai ıamanında komi,>-oıı<la ö~renile-
Erzak alınacak biıtr. <1008> 6

124 

istif işi Odun alınacak 
M.M.V. 1 No. Sa. Al. Ko. dan: Dt.-vlet Orman Iş.l.cun<.~İ Karabük Re-
1 - Aşağıda cinsleri y12ıh yi')'ecck vir AmirJiğirıdecı: 

maddeleri p;u.arlık.la alınacaknı:. l - Devlet onnan 41ctmcs.i Karabük 
2 - Pazarlığı 23. 11. 9·i2 günü saat revir amidiği.ne ha~lı BuyUkduz bö1.gt..._j. 

15 re Ankara lv. amirliği binasındaki nin BüyUkdü4 Tekir, Kok.UJ'll,11 orman· 
k.ocıisyonda yapılacaktır. !arının muhıdif makıahnnda .lamµ:kı-

3 - htcklilerin belli gün ve saatte nan Büyükdüz orm;uunda 603 adede mu
kaci teminatlariylc birJikw kom4yonıa adil 2711 metre nıiklp köknar ve 481! 
mür:ıcaaı.ları. adede muadil 1605 nıeırc oıildp kayııı 

Gt>!Ubolu Merkrz Sıı. Al. Kom. <ll'ln. 
lhtlya.ç !cin I3.'l.kbı.hurnund:ı lPrllm 

ııarUyle GOO ton odun pazarlıkla ~ılın 

alınacakl.lr. :.t'uhatmn'l<'!l bedeli J SCOO 
Hra ve katı tcımmatı 2·14-0 ıtnı<lır. Ev5'1C 
ve sart.nam~'f<l Kom. da ııorült"bUlr. Pıı· 

:ıarlıkl.n lhnlı'!lll 27. 11. 942 ıırünü Sa·ll 

16 oo komlfıyondııı yapıUıcrıJctır. Taıı:w·

ıin M4'Zkilr ırun ve saat«! kııtt tcrıılnııt 
Cinsi ve Kokurdan ornıan.ı..nda 135 adeJe mu-

Sığtr eti adil 721 mccre mikap köknar ve 90 adc- larl.Y\e koml"iYOOO. munıcntl4n. 
Pıra.sa de muadil 376 mC!'trc mi.kap kayın ve <10017

> 600.'l 

Düven samanı Tekir ormanında 1(.0 :ııdc<lc muadil 769 Sığır eti alınacak 
Kuru o< (1007l) 6128 n\Ccre mikip kök.nar ve 35 adede ıılt»C!iıl Siverek As. Pos. :ı:.ıo7 Sa. Almn 

Kereste alınacak 79 metre mikap çam ki ınecımw 1511 a· Koın. dno: 
M. M. v. den : dede muadil 6261 metre mikap çam ve Cinsi .. ıgır eti miktarı ısoouo ki. 
259 M3. c;am kereste alımı ka.palı kayın ve köknar ağaçlarının dipıcn kes· lo, l\luharıııııcn Bd. 5 ~000 lira !lluh. 

zarfla eksiltmeye konulm~rur. Keşif be- me ve ~ccdc ölçülere göre ton~ Te. 4050 lira İlıalcııın ~cı<li ycrı gu
deli .B670 lira olup, ilk teminatı 2525,25 haline ifrağ etmek, depo ittihaz edilen nü sıııı.ti K. zarf 4. 12. 9 ~2 cuma 

__ .ı i ve edilccdc olan mahalle 30. 8. 9f3 tari· sat 10 Siverek birliği Sa. Alı.ua Kouı, 
lir.u.ıır. h<tk.osi 5•12·942 cuınartcsi günü hine ka.dar nakil ve istif etmek üzere a· da. 
saat ll.30 da M. M. V. 4 No. lu Sa. Al c;ık eksiltmeye çıkanlmışw:. Yukrımla yazılı 180.000 kilo sıj?-ır 
Ko. da yapılacaknr. Ebat - prtD&nııe5ı 2 - Açık dtsiltme 27. ı 1. '>42 tarİ· eti Siverek birllıcl i.htiya.cı 4:'in hl-
169 l<wuş mukabiliod.e her BÜO kom.is .. hine rasdıyan cuma günü saat 14 tc dev· salann.da yazılı l(lin ve saa.tte knpal' 
yondan alınahilir. Parası müıcahhid.İ.ni? let orman işletmesi KarabüK revir :ıcrıİr· zarfla ih.ııey<' konmuş.t.ur. İ!ıale kJ
ait olmak üzere bu işıe kullanılmak ~· Jiği binasında toplanacak ola.o koınİ:ı,}'Oll misy0'1undn. ya.pılnraktır. Sartn.anıoler 
ciyle vagon tedarikine tavassuc edilecek hır.ruıı.ıoda yapılacaktır. her ıtün Kouı. da görtill'IJil.r. İstek-
tir. İsteklilerin 2490 .-..Jı kamınun mad- lı'l il · d b _,. 3 - Birivci maddede yazılı şartlar enn ıale suatın <·n ir ı;aat! ı>vve-
deleri ahklmına tevfikan hazıclıyacakla ·

1

• dairesinde işbu emvalin diptoo k~me line kndar teklif mektup-nrını K'l•n. 
rı teklif mektuplarını makhuz mu.kabil nakil ve istif i~inin hehcr metre mi'kahı- na vermeleri. Ve 24!>t• uyıh it=unıın 
ihale saatindt."fl bir saat evveline kadar 010 hcdcli altı lira elli 'kuruştur. ıstcc1.iği vesaıki ı!ırıııı ~tmclı.:ri 
komisyon R~. vermeleri. 4 _ Teminat ~esi yüııde 7,5 h<."S.o't- (9872) 5909 

(ıo059) 6t48 biyle 3053 liradır. Yoğurt alınacak 
Hastane inşaatı 5 - Bu işe :ı.it açık eksiltme ş.a.rtna- l:ımir ıv. Amirliği Sa. AL KD. dan: 

M. M. VcklUcttndC'o : mclcri Arıkar.ı'da orman umum müdürlU• Cinsi süt, miitta.n 3200, fiyatı 45 ku· 
3746n lire. 63 k\rU8 loo9lt bedt'lM Kı- ~ ile Zonguldak ormao çcvirgc müdür· ruş, <.iııı;.i yoğurt mikuuı 32.000 fiyaa 55 

nkkalOOc hasta.ne ~ 24. ll. 942 sa- lüğündc ve Karabii'k revir amirliğinde kr. ciM ve miktarı yukarda yazılı ihti -
u ııünil saat 16 da ı>a.za.rlılcla ihale e· göıülmilir. yaç paza.rhkla satın aluıac:ıkuı:. Pazar -
dllccekUr. 1lk lcmlllıab 18736 ura 86 6 - fsreklilerirı E'ksiltmc giinünde tc- lık ve ihalesi 30. 11. 942 tarihinde pazar· 
kW"UŞlU4'. Kcetf ve sıırtnam<'s.1 9 llnı. 37 miruı.t akçeleriyle hirli'kıe revir amirliğine tcs.i ızünü saat 14.30 da kışlada İzmir 
kurus bedel mukabUI Sa.. Al Kom. ve- müracaat etmeleri lüzwnu iUn olurnır. Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
rtlir. !stdtlllt.•rin ıtı.aJe ırün ve l'!ULlinde ( 1456) 76 Kati tcmin.a.t ihalenin ';f 15 idir. İhale · 
M. M. v. 4 No. ıu Sa. Al Kom. gelme- ..ılll ll llllll ll llllllll lllllll ll llL. den önce alınır. Vasıf ve şarrla.r her gün 
lcrl (10098) 6144 : ı· · K l C : Ko. da görülebilir. İsteklilcri.n muaV)'en = .zrnır urtu uş am = ~:üo ve saatte tcminatlariyle ve diğer ve· 

Soba ve boru al.-ıacak E ve Şişe Fabrikası E sikala.riylc birli.kce Ko. da bulwımalan. 

~~~:::= ~~ lçllı 100 E Sadık Gürtunca ~ ~:1!ın alınacak
5739 

adet kömür sobası üe t>unI.ara lüzumlu - -
1000 adet boru v-e aoo adet dinle« J7. : Memleket sanayiinde büyük : Ankara As. Pos. 5151 Sa. Al. Ko. dan: 
u. 942 cuma ırürı.ü saa.t 11 de bcğenlol- E bir eser olan fabrikam her tUr· : Bcylikahır'a kadar en yakın is~yon· 
mck suretiyle pazarlllk1.-ı satın aılınn . : lU moder:-ı teknikle tekemmül E da teslim vagona yilkletilmeo;i mütcahhi· 
ea.lçl.lr. BunlaM vermek lsttycnler tckl1f : ederek bUytik ihtiyaçlara ce • : dine ait hulurunak i<ahcderse bu miktar 
cdcceklcrl tt.yıı.tlara göre yU:ıxlıe 

00 
t>cş : vap vermiye başlamıştır. Si • : parc;ala.narak 700 ton haly.ı halinde saman 

katt tcmmatle.n ile ve vercroklerl soba, : pariş kabul edilir. L!mba, lam- : (mukavek')le hağLı.nnııdc suretiyle> satın 

boru ve dirsek nüınunelerla4 pazarlık E ~= :~~;;d~~~!· b~~=·z~~ E ~~t~:~t~!ğı ~~:c~:.~~~:;;; 
ıtün ve snal:ne kadar M. M. V. 2 No. ıu : oociye. : yapılacaktır. Evsaf 'f'I! __ _:•arını görmek 
satm alıma komlsyonUırıa vermeler.!. - Adres: İzmir Tacılar cad • - "'°'u 

(10110) 6H6 : d • N 
2 2 

T 1 f 37 32 : isıiycnlcr her gün iş saatlerinde ve istek· 
- esı, o. 1 . e e on: . . _ 'l . he:! • sözü k 

Dı.kre yai!ı alınacak : Telgraf adresi Gürtunca tzmır. : h erın 'lı gün ve saatte L-~ ,,.. 
~ : 2004 : misyona tcminatlıtriyle beranı:r muraıc:ı· 

M. M. V. den: - - atlan. (10138) 6164 
Beher kilosuna 140 kuruş fiyat .,1111111111111111 1111111111111111,.. Sıg~ır eti alınacak 

tahmin olunan 2 ton dlkre yaJhnın 
mütrohhit nam ve hesabına yaıt>ılan ZlRAA T VEKALETİ Arda.han As. Sa. AI. Ko. dan : 
eksiltmesinde istekli t:lkmadığından 2.f90 saıyıh kamınuın 31. maddesine 
hlT ay müddetle paurlıb koou.lniuş- B s f n·· ' tl:'l1-ika.rı 45 toı:ı sığU' eti kapah za.rf USU· 
tur. nk rıaı.arlıJrı 4 12. 942 cuma ay a a uzceer e Jiyle münaka.~aya konulmuştur. İlk temi . 
ııUnU saat 11 de M.M.V. 2 No.lu sa.. Ziraat Vekiletinden ı nan l755 liradır. F.vsaf ve şarcname-;i Ko. 
tın nlma koınisyonundn yapılacakbr. Bursa Ziraat Mektebi mezunla - 4 
Vermek lstiyenlerin 210 llralık ilk rında Kütahya Merkez Ziraat Mu • da görükbilir. Münakasaşı 9·

12
-
9 2 

c;a.r-
teminatlan ile birlikte pazarlık gün alllmll~ne tayin olunan Safa Düzce- şamba günü saat 15 te kom~uı<la 
ve saatindP M.M.V. 2 No.lu saıf:ln al- er ilin tarihinden itibaren ıs gl.ln ~·apılacakur. İsteklilerin belli gün ve sa· 
ma komisyonuna ıı:clmel<>rl. Evsaf ve içinde vazifesine başlamadığı takdir- atten bir saat evvel hi'rviyct vesikalariyle 
şartnamesi komisyonda gört\lcl>ilir. de mlistafi e.ı:ldoluııacağl ilan olunur. ıcklif mcktuplarıte komisyona vermeleri. 

(10109) 6147 (10066) 6095 (10150) 6152 

Asit sülfirik alınacak Sığır eti alınacak 
M. M. vekAıoUnden = Bayanlara mühim f ırsal 
KoımlB.Yonda mevcut eVllllfınııı. gl)re 

Çanakkale Cr.ı.mU.)(l Sa. Al Ko. dan: 

;nfilt•nbhldi.Jıe n.1-L bulunmak. lc:ıhc-
zarlık ve ıbalcııl C ı ı 91- l'• 1z ı~ f"< dars<' bu m ktar pıırçalıınar8k 400 
ı;aaı 14.30 d~ k•s ıdn IZ'TI r ·' ıııııı 11 1011 kuru ot 100 pr tonluk ptır(:ll!lnr 
ğt sa. Al Kom ııı ' P R a-ctı~ Kn hnl ıııiP mukave!PYC bağlanmak sure-
tMntnat lhnlenın .,,u,.,,,I' ı 1 Ih ılc tlvlf' wtın ~lınıı.<."aktır. Pazarlıf;ı 28. 
d(>n once alınır Vnq•• vP 5n~ 1 ıı "" ı i . rumartcsl giinü saat 10 dn 
gUn Kom. dn ııörUlehlhr lstl'i•lll<• n knmi«~nnumuzdn yııpılıwııktır. Evsaf 

,e \ı artı ameslni giirmek isti:v<>nlcr 
Sığır eti alınacak 

Çan.akkale Garni:<wn Sa .. AL Ko
ınlsyonurııl:ın: 

muayl•n ı:iln ve saa• .. tem•rı ılları 
dlf;l•r \'l-Slkalnrlyle •I" 'kit T{om ıl 

ı.u her glin sn.ıtlerinde VP isteklllı>rin 
c;73Ş •'le lıclli g(in "" saatte sözti geçcm ko-

lunmnlıırı. <971J m syomı elme'l'ri {101391 6163 

İnşaat yaptırılacak · 
Malatya 3 numaralı Hv. tkmaı 1 Tapu ve Kadastro 

thUyaıç ıç n 40 toıı sıf,'lr eti 2. 12. 
942 çarşamba gıinU sa.at 15 le pazar-
1 ıkkı Sfllm nlınacaktır. Tuta.n 40.000 
lira olup katı teminatı 6000 llrad r. 
Evsaıf ve şarll tn kom'syonumuz<la 
lwr gün gorlılehıllr. lstokllleı-J.n oolll Merkezi MUrlürHlğilnd<'n: 

Muha- gün ve sıı, ttc> komlsYQlıcla bulunma-
lıu-ı.. <10143) 6159 

Malntya'rln 52047 lira keşif lx'r!el· 
li inşa.at isi kıı.ıaalı zarf surcUyll' ek
siltmeye konulmuştur. tık tcnılnntı 
3903 lira 58 kuruştur. l!ıalesı 3(1-11-
942 günü saat 14 tc ve d:ıkıka 30 dn öııi.ı, 
Kom. da yuınlııraktır. Soıılnnnı~. 
120 kuruş mııkıı.blllnde knınısyondan 
alınabilir. thnlPYe ,cdr('('Pklerln bu 

Sığır eti alınacak 
M .. M.V. 1 No.lu Sa. Al. Kom. daa 

.ıs ... n Jul - Toııhruıc: 

~e bı>nZl'r bir l.ş ynptıklarını rnnt• ıl!i 
vilfl",·et Nafıa Müdürlükl<>rln c-n ve -
va ~ektılet inşaat rlaircslıırll'n vıw; kn 
;ımalaM ~:ırttır. Kanuni lekllf mck -
t uplannı lhnl~ saatinden en fız hlr 
sııııt evv<>lin<> kadar komisyona ver-
meleri. (9819) 5855 

Bina inşaatı 
M. M. V. j,ı.ad:ıul 2 No. lu Sa. Al 

Ko. dan : 
Keşif tutarı 80536 lira 06 kuru.~ olup 

Çamlıca'<la inşa L...lilı:cek olan As. sana • 
ıoryoımın ı•.u.arlıJda ihale-.i 24. 11. 942 
salı ~ünü saa< 16 da Ko. cLı y.ı,pıla.cnkıır. 
Şa.rtııame;İ her gün Ko. da gl\rül~ilir, 
vl")':t 4 lira o.~ kuru$ mukabilinde alma · 
bilir. İlk temi.nau 5276 lira 110 kuruşıur. 
İsteklilerin lielli ~ün ve saaııc chliy<.-'l ve 
kanuni ve-;ik.ılariyle birlikte konıi.;}•on-:ı 
müracaatları. (101 i4) 6158 

Odun alınacak · 
APo. P<J6. 350 Sa. Al. Kom. dan: 

Toııkaın 

BtrUkJE'r 'llt4ıY'aıc1 1'CtlKı blır mllYon kl· 
ıo oduın kırık hin klılo r>n1.(lıtN !'ilZ.'V'ltk
ıııı sa.tın ıııınııooktır. thalelıcri 30. 11. 
942 pazartesi günü !'111\.at 15 te y;ıpıla

MıklJr. Tıılipltl\'tn tny!n ol'Uıwın zaman
rla u..nın.ı.tlııtrt:Yle bLrW.Le k<.ınUeynna 
mürocaıııu.ıırı. (10051) 6085 

Odun alınacak 

ill!nu kilosuna 128 kuruş fiyat 
..atımın edılen 150 toıı sı ır etıi 27. lL 
:ı 12 cuma rruııü saat 15 tc Tophane'de 

.... No.lu Komisyonda pazarlıkla satın 
l.d 

1 
nlına.cıı:ktJ.r. Kati teminnu 21700 lira-

, l! ere u- dır. 1~, pıcnn !>elli vakıtte komıs~o.. 
nrnk tnısnrruf.unu~ k ve mcısa.. na ı::elmelen. (10147) 6155 

lıı.~s~ıı ın ıc raı.<ıı çm ,;. 1.2. ın tarı hm· ı 
de ıııa11aıı ne keşi! m mın u göıı<l d-1 Sığır eti aunacak 
lC'Ceklir. Bu yereli.' lı..'lk dıila edE>..rıl<'- Ard:ıha.n As. Sa.. Al K d . 
rm resml belgek>riyk hıı ıkte .eşi! :..400 s.ı.yıı • .kazı ~ 3~m~a::-~~-
@.nQnden. evvel m~afızlığımı:zn ı;eyn n~ tev kan k "'·ı zıı. usul le 140 
mezkur gunde yer.uıd<' memurumuza ton ığır eu uoa,ı., <:dl ecektix. E-
murocaatıan ilan olunur. ı un t.ıhmın edeıı 80200 llra ilk temi• 

T · ı · mıtı 6090 Hrııdı r. E\ safı şnruıaancsl 
apu teSÇl 1 konusyonuınu1.r!d görüleb lir. Müna· 

Ankarn Merltez. Tıı.pu Sıcil M•ıhn· .ı:ıs.'lSI 8. 12. 94 MH günu saat 15 te 
l12h :melon: kornis:vonumuz.Ja Yft:Pll :ııcnktlr. lstek-

Altıııdnğ mahallesinde ($at.k8.fı 1 flcırın bel 1 ve saa ~ bir saat 
hammııJ Faik, garbcn Asları hatun, C'V'.el hUH~ t 'liR. akala yle teminat 
şımalen hıı.mmal Uuıı>uıl, ccınuben evrakını ve tckllıf mektuplnnru k<>
kt".m Asl3ıll halwı He> çe\·dU ve polis nili.-yuıın vcrmelerı. (10151) 6151 
Yusuf P<>lnt'ın L<,;gnıhlııde bulunan ar- O 
sanın maliye hazim"5! namına t~ili dwı alınacak 
de.fl~nl::ırlıkça istenmektedir. Ardahan Aa sa. Al. Kom. da.n 

Me7ıkllr gayrlmenkulun tıwtıu skL 2490 sa.yılı l;an.urn.ın 31. maddesi mu-
linde ıkaydı bulu.na.nındı.ğuı<lnn senet- cllımcc 300 ton ()(tun kapalı uırr usu.u 
sız tıısa:rruf haklcın<laıld kaidelere u- ile münııJ.-asayn konur tU&tw-
yarok t:ı.'<lırrufunun t.ııhklk ve m~a· Odunın 
hasının ıcı-nsı içlıı 2. 12. 942 tarihin• l>C'h!'r kili.>SUnun muluımmcn bcdcl1 4 
de mahalline k<'Şl.! memuru gönd~n- k1ı!"Ulftur. İlk tcrnlınut.! !lO() lli'ndl.r. r..v
kcclktir. Bu yerde nyru bir hak iddin sarı ı;artnnm~'<lc Ftzılıdır. $nl'ln. e ko
t!(fonlerln .ra>mi bdgelM"ıYl-e birlikte m onda goruld>llir. Mu ıe. 
keşi! günfindo:n ('VVeıl muhn.f1zlı[':ınu· lZ 9-12 ııcn;cmbc ı:Uırll ıı:ıaı 15 t.c ıco-
7~ v.:ya mezkur curl<le yerinde nlf'- 1 mlsYonda yapılacar:md:ı.n !&tek ıoe ın 
muruıııuza m!irncaatlan Uı'l.n olunur. 

Gümrük Muhafaza 
hcUI gıin ve ııııatten bir snı-ıt ev~cl !Jk 
tf'ffi~nat ve hU v yetııertnc ntt evrakı ko· 
misyona v~·ım l(lf'\. (10UI:?) 6150 

DllYU(pllŞa As. Pos. 1 l<ı6 Sa. Al. Ko. 

dan : Er kundurası alınacak 
BUGÜN , İhtiyaç için 11-11-942 ıtünli cbilt · Gı.t.mrük !\!uh,ıf,ı.:z.a C"..ıal'l Kumu.llLn-

meye konuJan 800 tQof\ oduna '""-'rilen fi· Jı{;ı .Morkc;; ::>aıtın Alma Kt.-~ • 
yat ı. Ordu müfeııişliğlnce gali g{iriil • dıll4ı ; 
düwınden rc<kledilmiş olmakla 2490 sa- 1) 2 &<ıınti>şrlrı 942 tk' l<nrıoıl\ :-.'lrf u
yılı kanunun ·fl üncü maddc'i bük~ suJ.lıYlc cıks11ı.m .. ...ı yaı>ılw.Lğı .-vvı>.W.C u
uyularak ihale mü<lderi 10 t:\lfl ıemclit e· lus ve ,\JcŞ.-ım ~ck-nJyl.e üfın ~~ittim~ 1 
dilmiştir. Binaenaleyh 27-11-9 f2 gÜniİ t•Uıluoon (700UJ ı.ılrt er lruoduralanna 
~ ll de tekrar ck~iltme-;i yapıll!IC'aj!ııı· ıUıt ekslıt1me nml«-loenm<'rn~tı!ır. Yen1d•.n 
dan İ-;tE'klilcrin n'IC7.kür ~ünde tt'!rlliruu ık.qı.'ı.11 zar.C UıSUtlıyle Oksl:Jtmey-e Jwnul
akçelcriyle hirlikıe lmmisyonumma mü- mu,şı.uır. 
rncaatla!fl. (10140) 6162 2ı Bu ık .. th YB4>11A~llk L'l\S1ılıune 7 tıık· 

Bidon alınacak kAnfJll1 !142 .ıc ı.:ı.at 14 tc c~fimriilk ~ in· 
l\ıL M. lBtallıbuıl. 2 No. lıu Sa. A.l. Kom. .h.l...a.rJ.rır Vek.'\k•U bln..'l&I ckıhllinde top-

Ulus sinemasında 
RugUnkU Mrbin ilk filmi 

Lizbon geceleri 
Ölümün kn:vnundn doğan bir 
aşktan ... F.ıırarın clerlnllğiııcle 

yaşıyaıı bir heyeroııdan 
yaşatılan bllyuk fılm 

--( Artistler )--
daın: 

Beilerine 100 l'lın\ tamnım eıl!m l8> 3) ı..:un.ıura mlmunclı•ri tvımJııı.ı.•111<1.n-

ııdıet. 250 kiloLuık tJJd;m alıruıcakLıır Pa- dır. Bu mümı.<;f"be<tlc ıınrtnıırneı...- her 
zıı.rlıılda ekBlılıtmesl 25. 1l.. 94.:.! ç:ı.'lılflIOb..ı g'(.in IQlın komll>.voııikı 11.ırütet>tlık'. 

M adeleine Carroll 
Fred Mac M urey 
---( Ayrıca )---i:ÜDÜ &"llllt 14 te Kan. dıa yn.ını.n<'lll<ıt.ı,-. 

Tahmin tıcdol1 rnooo :ıııra oıusı ilk temı
n.ıtı 1350 l!lrndır. l~ heiE4 ıı\lıı 

ve suo.tt.e kum!f:tlıona ~. 
(101-12) 6100 

Sığır eti alınacak 
M.. M. V. ı No. !u Sa. AL Kom, cLaA: 

lsUınl>ul • Topkapı 

Beh<r kı!llıJflUllfi 128 bınış 1\Yııt ta.b. 

mıtn e&leın liıO t.orı 81 ğ1r eli Z1 ll. 9-12 

cuma güoo !l<laıt 14.30 oo Toııfınne'd<ı 
1 No. lü krını.tıs.ycmılott i"~ ıııü•t.lfl 

ıııaıııa.caktn-. K.ntl lcmJnaılı 21700 Mnıdlr. 
Te.Itpi.ıerin belit voldtt.e komlfıô•ona gel-

meleri. (10149) 6153 

Domates salçası alınacak 

4) Bir nuıma.rn.lı nünıun..•ntrı C7000l 
ı,itt. ~ Uı:hm in codl ~n bed<'l ( 8'225C ı ı 

tlr:ı olup muvaılckat tf!llıhwılı (5362J lıl

r:ı. (50) kuru11, 5''1 nunı.ımh nilmune
nm (7rıooı ""11't ı.cm Uıhmln ed>\k.-ı lıc· 

ool (!llrJOO) lıira oluıı m-uv • ..ıtkaıt t.anl -
na.tı (51«>0) IT:ıdır. 

51 Jstdkl'ilcrlln laınun 

SPOR FİLMİ 
---( Seanıılar ı---

14.30 • 16.30 • 18.30 ve 21 de 

1

, 
Telefon: 6294 

~lllll ll YAKINDA lllllllL. --tuırlnrmı helll gotm ve san t1('fl h\t' sna t === DEM 1. R TA ( :-= 
E'VV<'llne kadıe.r usul<>n komle;.vnmt VC"l"-

m<>Jı.'111 Veya J.ııdı•lcrt laııhlıtiti'il olnrok 

ı>Offta 1'k• ıl'~mıckm. ()0000) IH37 : Ş = 
Kayıp - Çankırı nüfUMM><l-an aldı -

ğım huviytt ciız<lanımı kayheıtinı. YC'llİ· 
•İni a.!OK"ai{ınıdan e•ki,inin hükmü >~•k • 
CUI'. - 329 dojwnlu Recep Çimc-r. 141 

E İmdiye kadar : 
: gördüğünüz tarihi E 
= filmlerin en azametlisi E 
':i ı ııı ıı ıı ıı ı ıııı ıı ı ı ııııııııı ı ıııi=' bC6 ton asııt lltll!lrik satın ıı.lınaeaktır. 

Venn!Ye t.<ıtcokltlerl!n tokllt mektuplarly. 
le bk!'Uk t.c 19. 11. 942 tarlhlndcn ttlba. 
ren on ırtın zarımda M. M. Vckl'lletı 5 
numaralı satın alma ıoomtsyonuna mU· 

Tel'k1 ttca.rct do!a.yısiyle ucuz 
fiyatla son model şaıpkalarımızı 
Anafartalar cadd(.'Si 162 No. da 
Y C-n.i Dünya mağazasından te
daıi k edcblllrslniz. 

Diga'da C'İhctİ askeriyenin nezareti al
tında % S koyun ve mücebakisi s.ığır etin· 
den olmak üzere 25 t()fl su<ııl< imal edi- Şiel!I As. Sn. Al. Kem. dnn : 

lcccktir. İhalesi 30-11-942 pazartesi gü- p117,arlalkıln lO ooo d<n:ııteıı saiı:em 

nı.caat.ı.arı. (10030) 6077 

Kayıplık kara n 
M. M. V. den: 
As. Posca 73' K. UI. Th. 12. Bl. er -

lerin<leo Rcyhaniye'nin Alusaçıklı Mi · 
oateli köründen Mahll'ut oğlu Necip Taş
kıran'ın 27·3·942 tarihinde (20) gün 
müddetle köyüne izinli gönderildiği sıra
da Suriye')'C kaçtığı gerek vıtk.a raporu, 
gerekse Halep koıışolos.luğunuo tahkikatı 
neticesinde anlaşıldığındıııo A<L Mh. U. 
K. nwı 212 ve 215 maddeleri mucibince 
kayıp sayılarak ıne*eninio bildirilmesi, 
veya avdet eıı:nesi için keyfiyeti.o gazete 

Sat>ka dal.Temiz devroo saıtı-
lı kbr. 130 

KlıvıP dtploma - Eczacı moJGteblın -
OOtı a.ldığı 18 Eylılll 320 tarih ve 756 
llaY'lh <llPlan.ıısını ıcaybettl.t'ru:tcn bahis. 
lıe müracaat eden cöploma •ahlbl l2!Yl 
Yan,yu do{ıumlıu Meh:net E:ntn oğlu A
k1t Envam;tör lınidınııdıııık mu.-ıınclc 1!k· 

m<ııl edllmlıs olrnakıla lm.Ybıııdan lldnet 
nüstıa Oltıokıma vertıc<'Ckt aan olunW'. 
..ı ı ı ııı ııııııııııııııııııı ııııııııL. - -- -§ Satthk arsa § - -: Yenl.şehtr Sıhhaıt VekAlctl ya. : 

ile ilanı na karar verildi. 

Amiri Adli ı ===-- nınrla yeeL sa.ha khıdıe 278 mel. :: A. Ad. Hfl.kim 
Cemil Ayıaç 

reıtk PIU'9t'llenmle 8.11111. uı.u. :lılAn =As. Posta 730 K. V. 
Tuiıfe. SaWa ~ memurluA'WWı mUıraeaat. -

.... ~•111t1ııııı11111•••••••• 1Jtı" 

aü ~t 11 dedir. Huııusi şartl:ıc kom.is • satın abııoc·ntchr. EV&ll! YC hustlfd SIU't· 
f(lnUfTl'UZ;da her gün görüld>ilir. Tutarı lan ~xındu göniJ.Eb.IJir. 10 ıun Ral-

50.000 lira kati teminatı 7500 liradır. İs· ~ toptaıo ilik' ıstddtl!Ye ıtWllıe ed!lık'bJle. 
teklilcrin ihale ııürı ve saotilıde komi~}'Ofl· ccltl gl!bt daha ıwz mlkıtllınnn dn teı11ıı1 
da bulunmaları. (10084) 6166 cllk;Uğı t.ııaoomıc !!ı.ııie cdi~'lbM!lır. Iakıııu-

Koyun eti kavurması nun muhamNJ rm'b 125 ilouırWtur. ıııa
ı-e ~- l1 _942 en.~ g-ünU snnt 10 

alınacak da yapılacağından IHteklilcnlll kn.U tıe-
Ka.rs AIJ. Sa. Al. Kom el.an : mmatlaıiYJe H~ Yd. Sb. Okulun-
23. 10. 942 t.al"llı.lındc 60 ton kem1ksl:ı: dnıld Sa. Al. Kom. ııe. milırocooltılRn. 

Pek yakında Yeni sinemada 
JOHNY APOLLO ( Kirli Miras ) 

D O RO THY LAMOUR - TYRONE POWER'in 
Büyük hissi ve heyecanlı bir şaheseri 

NE ÇOK KOCAM VAR 
k.o.Ytıın e1ı1 ka.VUl'll'la.sıruı. .ıstckM cli<ma- (10082) &65 
dılındıın )'en!den M tı:krıısına ırörc ı>n· J~ Arthw - MelwynDouglas- Fred Mac Muray 
2W"lıkLn so.tı11 alıNı.cakt.ı.r. mr lclbRma Sığır eti ahnıacaıık Senenin en büyük kahkaha filmi 
tahmin odiloo .tbat 1'10 kııMı1.1s oM.ıı> ilk M. M. Y. ~ -~ 1 No. · 
tcmme.c..ı sa:ıo örad!r. 0n tona kat1n.r lu Sa. Al. ıco. c:1ııııı : Pek yakında PARK SINEMASINDA 
tek!llt .kı:ııbul edUlebUtr. Evsaf l<Dlordu ev• Beher "ilOMJDa 128 L •• -- f.i..v tııılı - K - ı.. 1-at.. - z euk N -- ,_ auıa. 11u... v ••• eşe ... 
sarıdır. Pauı.rlltı 2. 12. 942 careamba ınin edilen ı~ tuo ıoıiıJ" cıü 27·11·942 dayanılmaz derecede gülünç 
ı;linıü s:ıM 16 da Kanla kom!S)!Qnwnu. rnrna günü iaaıt 14 te T()fltıanc'de l No. 
zunn buluınduğU mn.hnJôe yapı.le.cak • ı lu komisyooda ,,_arlılda $4lllMCI alınacak- LORKL - HARDİ DENİZCİ 
tlr. 1stcklı!ierln mC?.kOr gön w snatte ur. Kati tftllin.•ı :MM .liradtr. Tatiırle- ( Tiıfttçe sözlü ) 
k'mhlntı~lc blrtlkt.e komi9,yonıa .ııcl- rin belli vakitte kıoct@ı JEP gelmelefi. Ll•••••••••••••••••••••••••••••ııİİ ~ ....... jliii .-.. .... .. 
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İk i nci Çekiliş Planı 
7 / llkkanun / 1942 

İkramiye 
Adedi 

1 
3 
5 

20 
60 

120 
800 
800 

2.000 
8.000 

80.000 

İkramiye 
Miktarı 
Llnı 

25.000 
10.0110 
5.000 
2.000 
1.000 

uoo 
100 
50 
20 
lO 

3 

İkramiye 
Tutarı 

Lira 
25.000 
30.000 
25.000 
40.000 
60.000 
60 000 
80.000 
40.000 
40.000 
80 ooo 

240.000 

91.809 -( Yekün )- 720.000 

Tam Bilet 3 Lira - Yarım Bilet 1,5 Lira 
Yüz Bilette 22.95 Bilet Kazanacaktır. 

Hasıiatın % 60 ı ikramiyedir 
~11111111111 111 111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111~ 

-------- AN KARA PALAS --------------------
B u pazardan itibaren 

DANSLI ÇAY 

-----------
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Sayın su abonelerinin su 
saatlerini dondan muhafaza 

etmeleri rica olunur 
Belediye Reisliğinden: 

H avalar aoğ\anağa baılamı§hT. Su a bonelerinin evler inin 
içinde ve yahut bahçelerinde bulunan au aaatlerini donda n mu· 
h a faza için tedbir alma la n laznndJt'. Akai ta kdirde a nzaya 
ağrıyan saatlerin tamir ücretleri abone lerden tahsil edilecek · 
tir. ( 9884) 5935 

Ulus müessesesinde HURDA satııı 
Uhıll l\l~I nmbıınnda b rllantş olan : 
1 - Ambalaj h\K'dıuıı ı;e mukav\a bobin kovanı, 

2 - Tahta, sandık ve ~zgah hurdalan, 
3 - Anten d reklerl ve muhteltf boru rm~ale.rı. 
4 - Bil.YUk ccl!lc: t.rarumılısYOn aattlı (Avrupa yn.p1S1 tahta kasnn~ı 

ve yata.klan ile bt>raber> 

a.clk arttımuı :ııolu Ue aatılııctır. Acık arttırmaya ırtnnek l!ltiyenler 
ı. 2 ve 3 numıırıılı eıt>anın ayn ayrı ynınlnn mUz::ıkcre ine lişt rak 
maJaıadlylc beheri len <!ll~cr ıtra. 4 nwnnrnlı malın satışına 1.$Urak lc:t 
de '"100,. ı ra dep()Zlto y::ıtırncrı.lclardu-. 

Acrk nrttımın 23 sontcsrtn 1942 pıızıırtcsl ııUnO ıı:ıııt 11 de Uhıs 
ambannda )-npılac {ıın<lnn, tallplcıin o ırUn sıınt <lokuzdıuı ttl<bnrcn. 
mallan görmt"k Uzcn-, Ambar Mcmurıurıuna mUrncant etmclcl"I ~e de· 
ı>OZ tokı.nnı on bire ce>TC.ic kalaya kn<W muvn.kknt makbuz mukabl • 
J:lnde vezned rlı a yatırmalan Uızımdır. 

Acık arttırma nctirı'!l!ndc ihale cdik'n mallann, derhal alan tarafın· 
dBn kaldınl:mruıı me1;ruU.ur. Aynı gUn içinde alııunıyan mallar ıcın >"D
unıan d poz to akccterl gc r kay<lolunacaktır. 

Satıhk arsalar 
ı.tanbu1 BeledlYcetnden: 

Takstmde Cunınurlyct caddesinde 
eski mezarlık arnısındıı.n müfrez 'fahmin bedeli 

Parsel 
2 
3 
4 
5 
6 
'f 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

sahalı arsa Behc-r ml•tre-
No. .Metre murabbaı murabbaı 

892,50 100,00 
892,50 100,00 
822,50 100,00 
822,50 100.00 
822.50 100,00 
822,50 100,00 
678,00 100,00 
671.00 100.00 
801,50 100.00 
800.00 100.00 
805 00 100.00 
805.oo ıoo.oo 
798.00 100.00 
787.50 100.00 
801.50 100,00 
801.50 100.00 
700.00 100.00 

llk Te
minatı 

5712,50 
5712,50 
5362,50 
5362,50 
5362.50 
5362,50 
4640.00 
4605 00 
5257.50 
5250.00 
5275,00 
5275,00 
5240.00 
5187,50 
5251'.50 
5257.50 
3850,00 

Şnrtnrımc ve 
snlre bc-<lelı 

4,46 
4,46 
4,11 
4,11 
4,11 
4,11 
3,39 
3.36 
4,00 
4.00 
4,00 
4.00 
3.!J9 
3,94 
4 00 
4,00 
3,50 

Tahmin bl'denert ne ilk teminat mnnarıan ve mcsnıuıı ııathlyelcrl yukanda Y 

srıı TnJcAlm'd<'kl mezarlık anıasından murrez 2 11.'i. ıs purııcl No ıu 17 parca n 
tpraltl vechlle b ruılar tnt edllınek Uzerc ka1>11lı zart usul yle nrtırmıya konulmu3 
t ur lhnleııl 3 12 94~ P<'rt•-mlJe ııunU saat 1~ te btnnhul bcledl~cııt daimi enrUm<'n 
odasında yapıla<'aktır. Bu anınlanı 11lt ısartname proje ve s:ılr evrak yukanda 
htzalann<la ırlistertlen bedeller U7.ı•rtnden hesap ~lrrl mUctUrlUitündcn alınııcnktu 
ecrntU ötrcnmek latL>cnler her gUn bcledbe imar mUdOrlUQUnden malômat alalll 

ıtrl<'r b 
TaJJplertn Uk l<'TTl nat mııkbuz veya ml'ktuplıın ve kanunen ibrazı ltı:ımnR<'lrn 

d lCt'r v('91knlarıylc 24'l0 No lu kıınunun tartratı Cl'Vl"CS ndc hıızırtıyııcaklnrı td<!ır 
ınektuptannı !!lale ırOnu ıaat 14 tc kadar daimi enctlmcne vermeleri JAzundır. 7 

Sayın müntehibi 
sônilerin nazarı 

dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

K Un i müdd etleri sona eren V ilayet Umuı · 
1 - an · · 25 · 942 b 

• A l ğı seçımıne sonteşnn çarşam a 
~.ec:!•a aza~ JO da baılanar ak aynı günd e ikma l edile
gunu saat · 
cektiı. S 'k' cİ mün teh iplerin cüzdanlanyle bera· 

2 -- aym 1 ın 1 · · kul !anmak üzere Belediye Mec-
ber a:vnı günde r':v er.ını. 1 • (10153) 6134 
li• salonun• te•nflerı n ca o unur 

Bulana 
mükôfat 
20. 11. 9-12 <'Uma gUnU ant 

17~'!0 - 18 arala nda Fe\zl I' 
mııhalksl Acık sok.1'!< ~ No. 1ı 

C\ den cıkıp Sot:ukkuyu tıırarın -
dan do .ırak l'lus M tbıuu;ı Ö· 

ntinden YcrH l\t,11 ır muha&•bcs ne 
kniliı.r gl'l.!ş c~n sın<l.ı bC1(.'r YU7. 
1 rnhk altı n<ll•t Pvnı.kı n ktııye 

yekı1nu U~· bln l rayı <JUııUrdt.ım 

Bulup nıoanbet n.-unına Acıfc so· 
knk 25 No lı eve ı:ct '('tl mu;t • 
lak surette \'e tı.ı: mi dt'I"CC<x!c 
memnun t'fl lcccktlr 

Ankara Valiliği 

Fidan alınacak 
Anknrn Vnl 1 ğlndcn: 
ı - VılAyc.-t mızın Çubuk ve Knll'

c k kazaları fidıınlıklarınR dlktlnıek 
ü:ı:cP 20.000 elmn. 12500 nm1Ut, 
12500 crlK \"c 5000 adet zerdııll ki 
cemnn 50.000 adet r dıııı acık c-ksılt
mc ile satın alınacaktır. 

2 Alınacak bu f dnnlarııı mu· 
hammcn bC'dt i 1000 liradır. 

3 - lhnll' 30:Jl-942 pnz.ırtesı gü
nü saat lS• te 'ıl ıyet da mi enclı· 
m('nlncle yap llU'nktır. 

4 - Fidan ara n t şartnamc- Vllu· 
yC't Zırnnt Müdtlrl ı~unde görı.llC'bt· 
lir. 

5 - Fı.:~ it ne)!' •ırnk C'decl'k o
lan tali'll(' m1.ıhammcn lx-del n % 
7,5 ıılsbt'' .ı :r dl'ı>oı to ıkı;; ı tutarı 
llan 75 ! r:ı)a ı t •n: ıut mektubu 
\eyn husus muh be \f~Zn(' ne ll'· 
diye cdllm mnkb JZ llc- b rli'<te aös· 
terılen gün \C snnte V lııyct l>n mi 
Enciimenlnc gclmc-lı-ı 1 lllln oıunuF 

C9!J96) G022 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankanı Ucıe<tı.>l Hcısulındcn. 

ı - vcuncu muutıt'<lc ynzlh nususm 
ocıcdıye lemuınıcrı arnsıno ıııınmıtltı 

~ - l.lunıanı aYKın narekel t.'<lcnıe• 

l60S ve .!.;;>7~ nunıaraı.ı 11anunıarıı ı.:ore 

.:LoznlruıdınıaNıktnrdır 

3 - Al lnuya~ mndıJcıennın da{tıtı 

mında ve ounını ıcın Karı vcrııışın<le 

liı Nakil "wııuııarımı o nıst.c 
Cı Umumı >erlere ı:ın~ ve cıKttn nnı 

Kın otrbln anıı ~ırıı dız.ıtmeıerı mecburi 
cUr l 3-llf.J, 8.3!.Y.l 

E lbise yaptırılacak 
Ankara Bclcdi)~İııden : 
J - Müıc.ıhlııı nam \C he ahı · 

na utobü.• musı.ıh<lcnıini ıçtn > ap· 
tırılacak ( l60) takım )allık clbıse 'c 
kasket on beş ~"Un mi.ıddcdc açık eksilt 
mC)e konulmuştur. 

2 - .Muhammen bedeli (2240) lıra 

dır. 
3 - Teminaıı (168) liradır. 
4 - Sarıname 'e kumaş numunc;iui 

gurmck istİ)enlcrin her gun cnlUmcn k.ı· 
lemine müracaatları \ e ıstcklilcrin dc 
8·12·942 salı gunu sanı 10.\11 da beledi 
~c dairesinde nıuıc~ckkil cn<.umene mura 
caatları. ( 10076) 61 ~5 

Komple akimülfıtör 
al ınacak 

Ankara Bclcd İ> cdııdeıı 
l - Otobl~• idaresi için ıılınarnk n· 

lan {26) a<leı komple akunıulltiır t ') 
~iın nıi.ıddeılc açık LksılımC} e konulmuş· 
ıur. 

2 - Muhaınmen bedeli (3231) lira 
78 kuruştur. 

3 - Teminat (242) lira ('8) kuruş 
tur. 

4 -Ş:ırtn:ımcsini gormck İ•thcnlerin 
her ~un fncluncn !.nlemine \C i~tcklile· 
rin de 8·12·9 rı salı gunü s:ı.ıt 10. o da 
Gclcdi)e d.ıiresinde ımiıcşckkil 1 rıcımıl'-
•ıe muracaaıbrı. ( 10077) 61 ~6 

SIHHAT ve iÇTiMAi M. V. 

Dana alınacak 

.Sıhhat \'C İçtiınııl .Mua\crıct Vckiı
lctı llcfık Sa)ılıııu ,\lerkcz llılz ı ssıh· 
ha .\I ue:;ııcsc~I ~"ıııı Alını hoıuı yo • 
nundun: • 

l - ltcflk Sa> elanı merkez 1 l ıfzıs
ıııhlıa Mue:l!'<'ı;t"SI \"İÇl'k tıŞıı;ı şulıesl 
ihtiyacı İçıa paı:arlıkla dana li ılın a
lınacaktır. 

2 - Dıınahı.r 1,5 • 3 )8Ş ara ınd.1 
olması lAzımılır 

3 - Bu e• safta dan:ısı olup da 
salmak istı) enler d;ın larl> le lıera -
her her gUn ıııiles e <' s tr1 ıılmn ko
mis> onuna rııılracaal edt'billrkr. 

(0800) 6816 

Sayın halka 
Belediye RclsllÇ'lndcn: 

l - Taksi Ucretlerlne yapı 
n yUzde 60 zamma göre tan· 
ın edilen listeler şoförlere do 
tılmıştır. 
2 - Takslmetrelcrl acık bu· 
ındurnn ve bozuk taksimetre 

,ullannn ve ısıenllen yere git· 
nlyen ve her ne suretle olursıı 
llsun talimatname hllt\Cına ha· 
reket eı1en şoforler için dPrhıu 
:?890. 2960 2713, 6983 ve 6847 
numaralı tell'fonlara malOmat 
,,.ermeleri s;:ıyın halktan rica o 
ıunur. 2789 

U L US - 24. Uncll yıl. - No. 7G4S 
t mtlynz sahlbl 

Hasan RC' it TANKUT 
Neşriyat ve Müessese MUdüMI 

NASIT ULUG 
ULUS Bıı~ımı>vl ANKARA 

ılt{KAT: Gazetemize rönd•rllcn rıt 
nevi yazılar neşredilsin edilmesin ıe· 
rf verilmez ve kaybolu.sundan dolay· 

hl(:blr ml'Sullyet kabul edilmez. 

U L U S 

MAARİF VEK1LL1G1 

Atölye inşaatı 
Maaıit \ ek llıfıı.nıdıen • 

M. M. V ekileti Deniz 

İnşaat • • 
ışı 

1 - Evvclre kapalı :ıo.art IM>-ulü ve 
P<U.arlıkln )apılan ltı.alcsınoo lı>kkll lzmlt Deııız Sa. Al. Kom. dııın: 
cıknınmıısı dolayı.siyle >•·nld<!n k..-rı Kcşlf Bcd. Temlnau Pazarlığı Sa. 

v Lira Kr. Lira Kr. 
)npılruı F.s~ehlr Bolge Sanat Okulu 17073 81 2561 07> 
1 kll.tlı te&VI.)~ awl)t'61 1Jl.oo61 trnıantı 6792 49 1018 87) 26. n. 942 16 
l<-<,J{Lri.k t«rls::ı.tı har11:) tekrar kapalı 6792 49 1018 87) 
zarC usulu llc ı::ks&ltm<')"e Jwnulmwıtur. 3505 10 525 TI> 

:.ı - Bu l~tm WımJıı L~Ltk-.n kCt!U 1 - Yukarıda )"azılı dört kalem 
lıl'<ll'l1 3(;638J llradı.r. lıışaat işi ayrı şartnamede bir veya 

3 - ~::ksl:une, :.ı. 12. ıııı2 car&nmb.ıı ay~ı ayn lııliplere ihale cdllmek su-
ı:linU s;uıl ın te, Anknrn'da uuyük Ev- ret ıyle l>azarlık eksiltmeler!, hizala· 

1

. kar nı>artmanındukl 'Mcsk.'kl ve Tl!lmlk rında yazılı gUn ve saatte İzmlt'te 
1'ersnnekapısındakl komisyon blna-

öıı:rcllm mUsteş;ırlı{ıınd.ıı toplnn.ucak sındıı yapılacaktır. 

1 

~:~~illik lhale komisyonunda yapıt.ıcnk· lst~kİİİ~r.E~~ı)t ş;:r:~~ı:n:~ ::oT~I 
4 - Bu ıro.ııaaw att proje \•c şartna· lerlnl her giln dtomisyonda go .. rebru : 

ler. r 
meler, (18) lira (32) kuruıs muka.lıllln· 
de Anknnı'da VckULk Yapı tslcrt Mu. 3 - Taıtpler·n bu gibi işleri yap.. 
dUrlUı:Ondt'n, Esk $1!hır'de Mııartr MU • tıklnnna dair nafıa müdUr!Uklerin
dı.lrlUl':Und<.'n alınnb ı r. den nlncaklan ehllyc-t vesikalannı ve 

hl7.nlarında yaz.ılı teminat makbuzla
~ - Bu inşaat kin IU7.umlu olnn de· ri) 1(' birlikte belli gUn ve saatle ko

mlr ve ı;l:mcnto Vcktlllltce ll'mln oluna· misyona müra<'antlan. 
caktır. (1490> 77 

6 - Ek.!lllunCl-·e glrcbllm~ lclıı, ~il 11111111111111111111111111111 h. 

AVRUPA SALONU 

OLSEN - MOD EV A 
Şapka - Manto - T ayyör - T uvalet - Balo - t

1 Suvare E lbiseleri 

Büyük Ekspozisiyon -
Ankara Pulas salon larında 

22 ! Sonteşrin / 1942 pazar günü saat 16.30 da 

A v r ~ P a ' dan yeni getirilen hususi m o d e 1 
koleksıyonlarım görmek içi n sayın davetlilerinin 
te§riilerini bekler... 132 

NAFIA VEKALETi Askerlik i t leri 
nı 18405 Ura 40 kuruştan llı::ırnt mu· - -

vakknt lt'mtnatın 2400 ·~ılı kanun = Daima genç, daima E K 
hükUmlerl dıılreslnde \'crll.m<'SI, - •• 1 k - um getirtilecek Çağrı 

bl En az c:ıoo.oooı Liralık benzeri = guze almanın E Nııfıa Vckliletınclen : Ankar.ı. Askcr ;.,!;: Dalrcsl 
lnııaatın tnnhhOt C<l ldt~lne \'c tııahhU· : Sırrını : l - Eksıltnıeye komılaıı iş: An _ den : 
dun ıra r>lun<lul':una datT Vl'S ka gös . E 1Ink1kı dm \•ltrunlnlerint taşıyıın : kara Gent:lık Parkına l?i lyos'ıarı ge- lstruıtıul"ıl3k1 ndl'l:"Sl<•rlnde ooıuna 
termclcrt. : E llr~c:ceı~ Uf> m:i Kum işidir. ın~nn em kil jandn.mıa hcsıı.p mcr11ııt" 

cı ihale hırlhln•tm Oc ııün evvel : BELFAM : 
2 

eşıt beılelı 1 
" 2415.UO) lıradır. M. llUse)ln oiılu lbrahlm Ş<'vkl oınız~ 

ıtauı gUnlerl haı1r;l Nafıa Vekilliğin • : : ' - li:ksıltını 2- 12•1942 ı;arşam. hemen 57811 saş ytc şubem ze veya F' 
dc alınmış chtlyet 'eslkaRının ııosterll· : : ba ı::iınu saut lfı te Nafıa V ekAletl şlktaıs su. ne \t') ı bu undu"'u .• .41 

- - Y ıp: \"C imar İ şlı•rı Heislığınde a • .. >""_;. 
mest : kereminden öğreniniz .. : çık eksıl~me suretıylc yapılacaktır ııskerll~ ısutıt.•lcrtrıe !Uzumu mumc..,.. 

•ll 19C! scn<'Stne nlt Tl<'al'{>t Odasın· -., : 3 -. E.ksıltme şartnamesı ve bu. U~n o«ınur. (1013G) 6142 
ıııııııııııııııııııııııııııııııır' d;ın vcs 1rn alınmı$ olmıtsı earttır. na mlıleferrı evrak Yapı ve lnıar: C w 

1 rstek'll<'nn tekur ml"ktupıannı Bankalar tşıerı Reıslıı"tınıh· t.?'örtılebll' - agrı 
t'ıalı> gUnU olrn 2 12 l'J.12 cn~nmb:ı . 4 Eksiltmeye glrebll:ı';~k tçl Ankara. Askl"rlik Dairesinden : 
ı:llnU ııııat 14 e k d ,. ko."nlsyonn ve~ ıs:eklılerın usıı lU claıresincle 118113 n Mülµ 1.ışe Müsıcşarlığı memur 
mis \0(')8 ı: ınıtcnn~ otmalan &arttır Memur alınacak >"11,. "eksen bi r lira on Uç kuru;ıu~ 1 dan }cdek nakli)<' A. T~ğml·n 'j36'fZ 
PMtııd.-ı ol::ı<'ak g~ !Mırl<-r kahul c.111. muvakkat l<'mınat vermderi ltlzım. kir oğlu 3'1 doğumlu Burhan Çdıl.-lı' 
IT'l'Z (!J9Z7) 5941 Belediyeler Tekaüt Sandı" mdnn. ılır (9901) 5998 ş ı n 7081 sa) ı ile şulx"}e lüzumu mur.ı' 

Atölye inşaatı 
l Bl'lediyelrr TeknUt Sandığı A k aıı ilan olunur. {IOB7) 61°'!!--

lı;-ln 3G5!l numaralı kanun hilkümlcrl n .ara Gençlik Parkında 
Maarıt v eKaıetıııılen ı dnlresJndc aylık verilmek üzere im- parmaklık, dtts ve saı'r 
l - l\nkara nıııgc :sanat O kulu L hanla memur alınn<'ıı.ktır. • • 

Mahkemeler 

cıeı<trık atölyesı bın.uıı ıu~aatı (eıek- imtihana girebilmek i<:ln memurin lŞler yaptırılacak 
ırık tesısatı ııarıç) .kapnıı zarJ usu. kanununun dördüncü macldeslııde Norın \'ektıletmd<"n : 

Ankn.rn mrtncl Sulh Huıkllit 

Jıyle va.hıdı fıy.ıt •·sası Uzerınılen ek- yazılı şartları haiz \ 'e lise mezunu ol. ı F.ksllt.me>c konulan J.ıı: Allknrıı 
ıııtlmeye konulmuştur. mak, yüksek mektep lalebellğlyle a- ncnciık 1111rkmda y-.ı.pılncak 

:.! - llu ııışaatın tahmııı edileıı Uı.kalı bulunmo.mak lt\zımdır. ılu , hnfrl>at H$.'t1'r i>Jlerdlr. ı•ıınnu'klık, 
kcşıf bcdelı, (492.156ı lira 75 ku _ Imtıhan 3. 12. 942 perşembe günü K<>slr tıed"U : <2524 oı:n 1 ad 

il apartrnaıund.n 3 ııumarnda 
Atı Nnzml. 

nıştur saat onda Belediyeler Bnnkıısı b na- ., ır. 

ı 
.-s - Eksıllme 30-11-19~2 pazanesı sındn yapılacaktır. • - Jo;kııııt.mc 21 

11. 19-12 salı ıı:Un.U 
Ankara Bcle<.~csl Su 1~Jcı1 

glınll sanı 15 te Aııkara'ıla buyuk Bv- lmtıhann girmek lstiyenlerin lmtl· saat 15 te Nafıa \'c-k !eti >ııııı ve lm:ır 
kaf apartımanınclaki Mesleki \'e Tek. han 1.amıı.nına kadar nüfus hü\· yel lııl<'ı1 c.-ks ltlnl' kooılsı;onu odııs nda P::ı· 
nık Ogıetım MUste arlığııııla toplana cUzdııını. mektep diploması ve bir n- :>arlık usu ylc- yııpılııc:ı.ktır. 
cak V ekıılık ıhale ltomısyoııunda ya. det \'CS kalık fotoğrnOarlyle Tekailt 3 Ek ltml' ısnrtnnm<'SI ~e bun:J 
pıla<'aktır. Sandı~ı muhasebe müdUrlUğUne mU· mllt<'fen1 evrak )'UPI ve imar L&lcrt rl'· m<'chul okluf:undn n ıncn 

• - Bu inşaata alt proje ve şart- racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. la A' nde ıwrOlcbt 1r.. cıkııntrnıı ve dA\cl <'de ı:ust 
nameler. <24> !ıra (60) • .uıı multa - ..ıllllllllllllllllllllll111111294ııı2ı 4 - El lm<'>"<' ıı'ircblm,.k için lst"'·· de mtıhkcm~·c k bt•t etrn<.'dığ n d 
bılınılc Veklllik Yupı l"l<-rı MUdUr- - L._ ltkrtn u ,.,. _ _.ı ,, • usul d-ı.irr&!n<te 1159 :>.oı >ilz. ı;:cne Hılnen usulun 141 ine! nın.ddC"" 
lügUmlı•n alımıbılir. : D N" • 1• f Gö" : ~ksen ookuz llnı olu?. kuru'lluk muvnı. muetbl.n.c.'C \e :.'O llUn mlkkh..>llc i'ı,ya# 

S - Bu ınş ıat ıçiıı IUzunılu olan - r o ıyazı Slfte l(U" : ı t t<-m • y "il t - la m~t \'l"'Tnelf"l'i l!ızımdır karıın ı,;ıkanlrnnsıoo mWı.kcmecc karıl 
demir ve çımento ekı ikçe lemırı : : {1ü0ro) 61 .,:ı ve e 0 ıtur:uııd.an duruşması bıraJd' 
uluııncaktı r. : Anafarıalar Konya dak No : 

6 Ekıııhmeye girebılmek için : ı ı Sah i : ranko aparııman kaı 1 : "' C M'" dd . U - , lan 7. 12. 042 Piı:tarlced gUnU &nat. tJJ!I 
) 23 '36 ııra 27 kurıı .. ta 'b et - - ""· • u et mumilig·ı· kuz bu•""'~ft ı.ı•--ftt ha·"~ bul"~ödl • a " " n ı ar - Pazartesi, çarşamba ve cumarıe5 ı - ~-... ~ ~ _,.._ 

muvakkat ıemiuat ı n, 2490 sayılı ka· : - 1 • : 1 ı l!'ınız VCJ.'R bit' vckıil Q'ondemıed 4'!ıılf 
nlııı hükümleri dahilinde verilmi• ol- : b"Un erı saaı lG • 19 arasında ha5· : B 1 la.klllın " - •alarını kabul edecekıir. - u le m.ıhk<>rneye gıyabınızda bakı.,. 
mn:;· En u (300.000) liralık benzer i E Telefon "2591 ' " ile randevu = unmuı para ~ ::1!~r~aknmına .kaim olm;! U:ıeıt 
ln•::ıatın teahlıUt edilıliğin e ve teah- : ıılrnma51 rica olunur. : 1 
hUdUn ifa ohınıluğtınn ılair vesika ';11 : Ankıırn C. llfüddclumum Mlı!ndcn • 
gösterilmesi, llllllllllllllllllllllllllllllr Bir m!ktar ı>ara bulumnu,ştur. &ı~. 

c) İhale tarihinden 3 gtln f'VVel 1 blınln meımrı"b'cUmtze mUrncaatı. 1 Sahhk akümülatör plikaSI 
(tatil ı.unleri hariç) Nafıa Vekilli - Askeri Fabrikalar (10135> 6140 
ğlnclen alınmış ehliyet vesikasının Tasrıye hal nde Ankara Elekt 

·ı · K 1 T.A. $ı.rkellnden: 
ibraz erlı mesı, oyun ve sıg-ır eti alınacak Oku il ı 

d ı 19•2 senesine ait ticaret 0<la - ar Kullruıılmış 900 akkümülAt 
sınılan vesika elınmış olması §art - Kırıkknlc Grup MUdürJU2U Sıitın Aı· ı ı>lflkıı.sı ııo.tılıktır. 
tır. ma Komltiyonundan : 1 Cins tay satılacak ~ - Gormek ve f*at vermek il' 

7 - İsteklilerin. teklif mektupla • l - Tahmin edilen bedeli 214 bln 11• • • • ti~enler 26 sontcşrın 1942 perş<'Inll' 
rını ih:ıle gilııü olan 30-11-1942 pa. nıdnn ibaret olan ve yalnız llkküru Sı~nsn! Bılgıler O kulu Satın Al- ~ünllııe kııd· r tesisat şubemiz şetli' 
1.art<>si g{lnli saat 14 e kadar komls - ı a,yına mahsus olmak Uzcre Yalnız b. " Komısyonundan : 1 ·lnc mUra<"aat ctrnelc>ri ilAn olunufo 
yona verilmiş veya gönılcrllmlıı ol - aylık koyun eU olmak üzere d•t:~· 1 . !ılues•<"•ede h!ı) ülıılınti~ 3 yasında 1 2941 

maları ı ·,~ımclır Postada \"Uktı bu • .ıooooo ı<:ıı:. ııı2u- eU ı. ı 943 tarıhı:ı cı•u bir tay p::ızıırlıld ı satılacııktır. 
lacak gecıkmeler kabul edilmez. den 31 5. 943 larlhlınc kadar crotll ve .Mıılı ıııoıı en kı)ıııı'li 2.lO liradır. isti- o\J:~I> C 1939 • J940 dl"l'S yılındl 

(9849) 5922 ı11.mck üz<>re satın alınacaktır ı Y<'1tl r 23 Sonteıırin !> 12 cıım ı ıuinu , 1 k d •iv. 1 .rıd:n rudığım ol" 
İ J!A h""k'" ·· l '"~·· 2 - AlıMcnk eller der l sanı!! rln \ kkiıpriule hııy\'an $alış ,.0 • ,.unlu k ı>lomam ünıversıtc ya~ 

an u. umsuz ugu yıp lht 'l!Ca ~re a l.'ll alı_nMı ! rlndı• lıulııııarnk koıııisronn rııiirac;nt ~ıru il. D) bolmustur. Yen inl alacl" 
Maarif Veklltiğirufon: alınacn!:ur. g onrtnamoo duhıl n.ıı: clııu·li.dirler. (100 rn) <il 00 1 cımda1<llcsklslııln hükmü yoktur.~ 
KBy kadınları gezici kursları lcln 1 Ha:>bat Oğ. Melı~ 

:>aptırılan mobilyaların, 1.500 lira 3 - AsaQıda karı.nlanndn ilk 11'.nıtnaı 
muhammen bC'dcli, nmbalAJ işine alt 1 miktarı.an YllZllı eller 30. ıı. 942 tarih 
pıwırhk lllinının hükümsüz bulun- vo anat ı~ te YOllnma bl:nrunnda mUte-
duğu lifin olunur. <10115) 6132 eekkll aııtın alma komisyonu martrctty. 

1 
le knı;ıalı zart usıuWyJe tnlibtnc ihale .,_ 

Kaza ar dUecckttr. 

Satılık taylar 
Karnral><'Y Harası MüdürtUıtUn<len: 
ı - ilam yet.ı.;ıUrmt'SI H? yarıt le ı 

>Ukııck vıı.sırıı 911 doğumlu on bir baı 
ım: JJz. 940 dol'ıumlu dort has s:ıtkıın 
amı> ve 940 doğumlu bir bat yarımk.ın 

lnQ'illZ ta~ı 29 sonte:ırln 942 tarihine 
rnstııyan pazar gllnU saat on Octen son
ra Ankara yana )erinde 1>11znrlıkla satı· 
ıartıkkırdır. 

2 - ııer t.ay !cin yU7. em lira temlnııt 
alınacaktır. 

3 - Sntıs ıartnamcslnl görmek te!J. 
yl'nlerm Ankarn'da Atlısvor kulUbUne 
\•e nara mUdllrlOğUnc mümt'.ıntlnn. 

6068 

Kiralık bakkaliye 
Y. Sefıir Kazım Özalp Cad. Aıaç so

kağında eknıd<çi ve kasap )11aırıda ardi· 
)eli. Acele kiralıktır. Mal sahibine mü • 
racaaı. Td: (.4 19 Özenç Ap. 19. 5 l f2 

Aranıyor 
Salıda rctıml ırö· 

ruı~n 17 ynşJa.nn • 
da Küzım Tüzel; 
Knyserl mensucat 
rabMJuısuıdan 3 ay 
kadar evvel ıı.ynJa. 

nık knyl>olmuotur. 
Yerini b !enlerin: 
Ankara lsmct İ· 

nônU okulu kar • 

sısındn (87) numaralı evde: 
Amcaaı Nıızı.t Tüzel'e insaniyet nn· 

mına bl.hlimıelcr.I r:lca olunur. 138 

Yeni Sinemada 
Bu~Un bu gece 

"LA KONGA,, eıtheııerlnin unu. 
lmıız yıldızı MICKEY ROONEY'

n en ııon eseri. 

ANDY • HARDY 
ve kôtibesi 

Seaııet:ar: 

10 - n • 14.30 ıs.ao • lı8.3o • ıı. 

4 - Tııllplcrln 'ckllr mcktupl ınnı 
mezkOr ı.:Ondc s.ıa ı.ı de kadar kJ • 
mlıı>ona VenJ\clel"I. 

5 Şartnrunrll"r Kmkkale Crup MO· 
dO IU~U Sa Al Kom ve Ankara Lv. 
Şb. Md de İlitanbul'<la .\s. Fb. Sa. Al 
kom!syonlaıında ıı:örUleblUr. 

Clruıl konın eU mtktan 40000 Kıt 
ilk lem natı 4050 ıırn tutan !HOO<ı Urıı. 

Cinsi ıı~ır eti mlktan 200000 Kıı: 
ilk tcmtnntı 12000 tıra , tuıtan JfıOOOO 
lira. <9853> 5974 

355.000 kilo ekmek 
pişirttirilecek 

Kırıkkale Grup MUclUrlUğU Setın 
A 1 11a Komisyonund an : 

l) Bedeli tah min edilen (7100) ıı. 
raclan ibaret o lan 3M b in kil o ekmek 
1-1-1942 tar ih inden 31-5-19f3 tarı · 

hine kadar era ta verilmek Uzere pi -
§İı-ttlrilecektir. 30·11-1942 tar ihinde 
saat 15 t e kapalı zarfla ihtlle edile -
cektir . İhale kapalı zarf usuliylı· 
y o llama binasında müteşekki l satın 

alma komisyonu marifetiyle yapıla -
caktır. 

2 ) Taliplerin teklif mektuplarını 

m ezkOr günde saat 14 e kadar k o -
misyona v ermeleri. (9852) 5973 

İşçi alınacak 
Askeri FabriKalar Umum Müdurlu 

ğünden : 

Aobta'da Fişek Fabrikam u sanat 

~ıt kadın ve erkc:K İKİ alınacakt 

Talip olanların bir dilc:lr.çe ile doğ • 
nıca ınezkUı fabrikamız müdurluğUrıı 
bqvunnalan ilin oluouc. (10063) 6o<)3 

Park Sinemasında 
BuırUn bu a"e<'e lele hlc tcrt"d· 

dUt etmeden" lddla ediyoruz: bu 
ııUne kadar gordüA'llntlz. en komik 
rUm. 

3 ahbap çavu~lar 
Polis hafiyesi 
~ ıtözlU 

~r: 

10.30 • ~.ao O 14.80 A lS.30 O 

ıs.ao • x. 

5 kalem sebze alınacak 
Allkerl F<1l>ıil<ata.r Gruı.ı MüdUrıoaa Satın Alma Koml&J;onundan : 

Cinsi İlk teminatı Tahımn edilen bede 1 
L~~ Mkt n T~an 
Pırasa 1635 Lira 10900;o Kg. 21800 Lira 
lsııanak 2100 112000 .. 28000 • 
Patates 2100 .. 112000 • 28000 • 
Soğan 3360 .. 112000 .. 44800 • 

1 - YU'kanda cl1111 ve 646 ' Kr. 35000 " 8750 .. 
ı ıı 942 tarihi d 

3 
m an ilk l<'f?ltnnt m ku rlnn yazılı 5 kalem _.-

Crup0 MUd(Jrlü'•Un Saen ı. 5· 943 lnMtıtrıe kadar erattı vı> lmrk Uz<'re Kır~ 
" tın Almıı Kom•-8 , r ı. .: .. yollamıı blnruıındn k "~onu mart et.., le 30 11 942 tarttı ıınat ı., .,. 

apalı znrna fhall' cdtll'C<'kllr 
2 - Tallplerln teklif k · 

vermeleri. me tuı>larını mezkcır gUndıc at 14 de kndlı.r k<llll~ 

~ ~Şnrtnıımell'r Ankara'da Lv Şh Md t"tıınhul i\ıı, Fııb. sa. Al: Kom: dll 
ve n nle Grup MUdürlüğU Sa Al Ko b '" """'"' da gurUle ı r. (9o.~) ""''" 

--------------------~--~--' 

DAVUDOGLU 
SUCUKLARI 

t;ML~ ~~Tİ Mİ ZDE; &İRİNCİLİGİ ~AZANMIŞTI 

Sus Sinemasında 
BuııUn bu gere 

Buırün 14.30 dan IU!ıaren sene· 
nln en bU>ilk komedlsl kahkaha 
kasırııııaı meohur ARŞAK PALA-
111Y 1 KY AN'ın ııa.he&el'I. 

3 ahbap ~vuılar 
polis hafiyesi 

Türk4,'e IÖZ}(I 

Seanelar: 

•• 12 - lPI - Jı6 - lB - :;10.30 

Sümer Sinemasmda 
BuırUn bu ııcce 

lk.l tulm birden 

1 - Bine karıı bir adam 
11- londra batakhaneleri 

Sennıılıar: 

10 - ı:ı - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21 

TEL: St'l90 


