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sa san usadJlllR: I 

Sovyet ihtilôlinin j 

Yıldönümünde 

feaii olunan 
tebrik ve teıekkür 

telgrafları 
SoV)<eUcl"!n 1917 lh tııa.ı yıldönilm o 

tJe So tiyle Re !cumhur lıımet lnönü 
leaJıtı~)eUer BlrllAI Yülaıek Şlınısı HclSô 
Ctat arnııın<1n ll.-brtk ve tcııckkUr tel 

!arı teau cdllmlııUr. <a.n.) 

Sovy 1 -er 
~ c lhWAllnln yıJdönilmU vcsllcı-
~ llatıvektı Şilktil Sıınıcoıtıu ıle ~m·· 
~ l<oıntııcrıcr Heyeti Re 1 Stalln ura
~lCbl"fk ve t~ckkiir tclı:ratlan ııon· 

~tir. (a.n.) 

~? &ov>-ct 1htl1A~tn yıldönllmU 1o

ın,__: le Hariciye Vekili Numan MC°I"'· 
"""'IClO~hı lle Hariciye Komiseri ::o.roıotof 
~~n katıiılıklı tebrik ve te&eıtkllr 
b tlan t:öndcrtlm~Ur. (an.) 
.,,... nsaaz···za·a 

Kal kaslarda Elbruz dağrnd a harekat yapan a I m a rı askerleri Türk =---------------------
M O S K 0 YA' YA GÖRE / 

Parası 
K emal TURAN 

l(!t Başvckllmuz ı;:eçen ~uslostn Mil
Oltu ~Ckıllcrlne Hükümct programını 
lıer r en memur maaşlnn bahslndc 
u_ ~~c bilinen fasit dnlreyc de iliş-
1\.lıı aıışıar yükseltilirse. pnro hacmi· 
Jıa1ı~rtncn(:ını, ve bunun yeni bir pn
Sa k daha yaratacağı.nı hatırlatan 
ce~l:lu, memurlara eşyn ve yiye -
'dit halinde yardım esasının kabul 
~flnl söyledi. Parn hncmine pro
>.tııı ında yer ayıran sayın Başvekil. 

sovyetler 
Stal ingrat'ta 

iki gedik 
actılar 

.:> 

BERLİN'E GÖRE 

almanlar 
Sta 1 i ng rat'ta 

müdafaa 
harbinde 

1 REUTER'E GÖRE 

İngilizler 

Agedabia'yı 

almışlar 

Elageylanm' da ciddi 
bir mukavemette 

bulunmıyacağı sanıhyor 
l.ondra, 23 a.a. - RO) ıer ajaruının 

a kl'rİ muharriri )ıtzıyor: Öyle ıınl~ılı· 
)Ot ki İngiliz kuYvetlcri F.Jas:C)la'run 70 

ı kilometre kadar şimal doğusunda bulu· 
nan A,cadab>-a'rı almı~Jardır. lbıti Ela· 
S:C) b'nın bile lrnıılarınııza dddi mııka • 
\emel go5"lermiyccıcğini zannettirecek 
kuV'\eıli sebepler ı.ıırdır. 

Esa~cn alman askeri wıı-~~ü C('('l'O • 

lı~rdc Tratı lus çölü11<lcn bahsederek Tu
ınıs köprübnşına ni betle bunun hiç hir 

1 
a k~ri kırın eti olmadıj;ını 5İİ) lcnıi~ıir. 
Bundan şu neıice çıkıırılnbilir ki, alman 
Afrika ordusundan geri kalanlar da Tu
nus"a ı;cçrniş hulWl\l)Orlar, bunu belir· 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

r 

MlHVERE GÖRE : 

Agedabya 'da 

hücumlar 
• ıldı gerıa 

İngilizler tank ve 

kamyondan yana 
ağır kayıp verdiler 

Bc'"lın. Z3 a.a. - Buı:ilııkü Tt'Sml t~ 
ı l:e göre M:OO:ıW:ı. bölı:t'S!ndc ctı<'mm1.. 

:ı;t"!tll lnll'l:tı: lre$!! unsurlarının nlm11n -
ltnlyan m<?\ lcrlnc kam ;v:ı.J>tıklan l.lc!'l 
hareket nctlc<'S12 lknlmı$tır 

Abıuın havn kuvvetlen ,.. 
knl.-ırına tnnk toPlulu'klann:ı. 
ko'llann:ı hücum ctm cr ve düıımana 
mllhlm ~plar vcrdrnll$k'nflr. 

Rornn 23 na. - 1taQ-11ll umumi kft
rarı:ll.hınm t<'bllLtl: 

Kuvv U1 dilıım:ı.n ırav~ mütrezclrı1-

nln dn l:tr h.'.ı!lnndc Aged:tbya kes!?r.ln
dC'kl tleı1 mC'vzficrlmlzc kllnn :ynptıklo.n 

hU<"Umlnr ııknM<" " urmımıştır. DUııman 
utrw'k trı.nk ka)'lıctm ili'. 

~ ct Mecllşindeki son beyanatında 
~ı":Oldokl kfığıt para miktarını a
d@n baak büyllk ve esaslı bir tedbir
~ hset.t.I, !azla kaza.ne ynpanlarln 
•tıs et sahiplerinden bir defaya mo.h
lıııid alınacak Varbk V~lnin lzn -

Sovyet motorize kıtalar ask erleri 

.. a ıunlan söyledi: 
tll Alelumum oŞ)'a fiyntlnnnın bu -
~ nko delice ıırtı.sında filvaki lstlhsal 
~ı:ının, ltJıııU\.t noksanının, yanlış 
lı.ı irimin bilhassa doynuık bilmlyen 
dı:'ın ve lhtlkann geniş hlsscleri var· 
da· Fıwknt biltiln bunlnnn tesiri kntJ diğer bir vakm vardır ki o dn 
ili lrVQ!dcld Türle pnrnsmın mlltcma
tJetı. nrtması ve yedi yüz mByona 
~ Yo.kl~ış olmasıdır. Nlsbctcn u
l> Q dcrtıero ilfiç nıı:ınırken bu b n -
~ k y a r n y ı ihmal etme'.k bit
~ l doğru olıruızdt. Onun lçln diğer 
llılerıe beraber blitün dikkat ve !htl
., !lrnunızı bu ynm üstlinde toplama~'! 
~ Önde gelen bir vnztfe saydık. Bu 
bı icln tek yol toonvülc cıkroı paranın 
t r kısmını vergi olarak ırerf ı:ckmt'k· 
eıı. lbareıttir." 

tı(ı Varlık Vergisi Kanununun tatblJ..,. 
ıı gl'dlclW hafta kinde Sarncoğlu 
:nı.~Umeti gene pnra hı:teınl üzerlnde 
l> hnn ikinci bir 1camr da.ha nıııı. 

~ ~l'ıimnbe günkü gnzctelerdc ncsrcdl
k Anadolu AJnnsının tebliğinde şe-

er fiyntınnnın artınlmasında.Jd ga
~:ıı;_l'(lt-n biri de şöyle lf~e e<lllml~
~ Otuz milyon kilo şekerden alma
ıtıı~ takriben yüz milyon lira bir ha-

..... ile hem Tilrk parasının kıymc
~ artıracak h em de herhangi bir 
Ohiik il znman ıcın lhUyat haznesi 
!ı~!!Slni görcb ccek blr sermaye 
. ~Uda geti:rmclc." 

lları> ekonomlsl lçindc yn~ıyaın her 
~eını kcUn OOşlıcn kaygısı kMıt pa
n bolluğudur. llarbe girmiş veya o
l Un t hi altında kaJmış memleket
l!rln nuıtbuıı.tı bu bahsi yıHardanbc· 
~ hn.yıı lnccledi. IInrbcden lki büyl~k 
l(t~renln basını, knrşı tnrn.lın mng
h~~de para bolluğunun da bir 
~ olacnğı.nı ısrarın sliylcdl. HU-

rtı(}t rcls1eri, hnrp gayretleri k'lnde 
:ıra:vı tutmanın da bir esas olduğu
ll dnimn tekrnrlndrlnT. 

Sarncof'lu, tnnınmış blr maltyecl }i hıı.klkntlcrl cesaretle karşılıyan bir 
llkümcı Reisi olarak mnıet bünye

~dc bU~-Ok blr ynra diye ifade cttl'k· 
l> I>ara ha.emin!:! llk sert amcllyeyt 
atıınak istedi. Mll1et Vcl<Ulerl bu 

~bı. mntıaret ve emnlyetlc bnşanlmn· 1 
~ saA'lıyncak knnunu dcrha.I kabul 1 
~~uler. Böylece Cumhuriyet mal~csı 
h4dısoJer zorlyle geçirdl{.rl snthal'I t~
~laYJ.l>, yllıkın günlerde yeni bır 
"'ı.ıkanıeıe yöncleccktlr. 

TOrk parasının b:ışka p:ırnlarn na· :-ran ı:ok sağlam karşılıklara dayan
~ ve taşıdığı ndla dn dünyanın en 
öt Parası olmnsı lcnbettif'l münnkrusa 
~ Unncz. AnCa.k sn>'lll Başvekilin de 
~Bnntunelerınde tebarüz eı.ttrdlkle

~ gibi para hacmiyle iş ve istrtısal 
aıcnı.ı ahenkle artmazsa. knrşılLk ne 

~rııa olsun f'Şya fiyatlannın yükse
l ğl ıüphcsi'Ull.r. Eşya flya.tlannı 
ru~ halkın alım kaıbUlyctlnl da
l aıtnınk 'Vf> avnrlamak bütün heye • 
~le mümkün ' olmayınca - bu imkfın
~ığı burarla münnkaşa etmlyeceğlz· 
Dara hacmin! nzaltmıı.ktan başka en· 
re katmaz. 
8lü liarp 11;tndok1 memleketlerle taraf
tı~~ 1939 eylülündenbcrl çözmeğe 
-o•tqtıklnn m:ı.II güçlUk şô)·le hulfı
:ı edlleblltr: Devlet ha11> yUzilnden 
lld?tan lunme ve mlidafon mıısrannrını 
d emek zorundadır. Vergiler ne kn· 
b~r nrtınlsn. masrnnnn karşıtıı:maz. 
QQYlcce Devlet, halkın kendi davası· 
~ Yardım hissinden fnydnlnnıırak rıa· 
h_hacnıinl artınyor. Ancnk bu artışı 
._.nan zaman dr.ıı:lnlemek için bıış 
~rdufu tedbirler. yeni vergiler koy
- ... k ve Devlet ödün(lerl yapmaktır 
da C

1
umartesl gUnkü Ulus sUtunlann-
SViçre'den gelml-$ bir hnıber. hu 

~riiıUn taze bir mlsalldlr. 21 tıırıtıll 
r Bf!tn ı .. ır.rafınn görc, Federnl Kor 

~· harrıtt-n dof:nn çok büyük mns· 
~rı knrşılamak kin iş kazancı ver· 
nı 1 artıracak bun<!:m başka (milli 
ı.o tıdafaa lcln fGodakarhk> adl)•le dP 
ıı:ı bir \'er gi koyocaktır. Gerçi TUrk 

asının hı:ı.cmtnl 11Znltmnk l<:i'll alı· 

(Sonu 4. 11nc1l ~da}. 

Don kavsi ile Volga \ 
orasında bulunan 

• DA KAR 

sarılacağa 

alman kıtaları 
b 

. Amiral Darlan' a 
enzıyor 

Moskovn, 23 a.a. - Bu sabahki 
sovyet tebliği : 

Gece kıt.al.tırımız Stalingrat çev -
resinde muvaffakıyetli taarruz ha -
rekAlı yapmışlurdır, 

* Moskova, 23 a.a. - Bu sabahki 
sovyl!t tebliğine ektir : 

Stnlingraıl'ın eııdUstrl mahallesin
de iki alman hllcumu püskUrtlilmil:r 
tUr. Stalingrad'ın balı şimalinde iki 
alman hUcum kıtası bozA'l!na uğralı!. 
mıştır. Stalingracl'ııı cenubunda kı -
tnhırımız ilerlcmlyc devam ederek 
dlişmıına ağır kayıplar verdirmişler
tlir. 600 kaılar alman subay ve eri 
öhlUrUimUş, 40 top ve iO mitralyöz 
ele geçirllmiııtır. Sovyet kıtalıırı §İ
mal batı eephesirıcle tahkimli bir nok. 
tayı ?.aptetmişlcrdir. 

Stalingrad'ı kurtarış 
m eydan muharebesi 

Moskova, 23 n.n. - Stalingaraıl'ı 
kurtarış meydan muharebesi sov -
yellerin hüylik ve kati bir karşı ta· 
nrruzu ile- başlııınıştır Bu taarruz şi. 

-( Sonu 3. üncU sa) fada )-

iltihak etli 
De Gaullecüler şimal 

Afrika işini görüştüler 
Ottııwn, 23 a.a. - DaJmr mdyoswwn 

b lcl!roliitnc ;;öre, Da1mr askeri ,-a.11s1, 
askeri kumıındanlılhnı Slmal At'rlkn'dn 
mUttcflklcrlc lııblrllitl yapan ıımtral Dar-
1.:ın'ın omrtne vcrm~tlI'. 

Amiral Darlan'ın dem eci 
Londm, 23 a.a. - l"rıın.'>12: Afrlkaaı 

yüksek komlllcrl ıımlrul Darlan. bu nk
ııan1 Ccz:ı.yJr radyosund« aııaf:ıu:ıkl dt.'

mcct okumuştur: 
"- Fransız Afrlknsı h:ılkı, 

stzıerc vc!'llcn.•k büyük btr habcrtm 
vur: frnnsız Bntı ACrllmııı kcnı.lllltln<l<'n 

cmr'm ııltınn ll'lnni.I ve bu ı;ureUc mn. 
rC$altn satısına etm ıı oldul:u yemine 
sadık knldııtını ıröstcnnlııUr. Frnru;ız 

- ( Sonu 3 üncü sa)fa<la ) -

1 ... ,,,,,,,,,,, ................................... - ........ _... .................... r 

1 GI. Osman Kopfagel'in cenaze töreni l 

vcrat cttıf:lnl dünkü .sa>·ınıızı\a tccs 
aürle haber veni ftlmlz Mıılnt)°ll Mebus· 
general Osman ı<oıltagcl'ln cenazesi 
diln öiilc namazından Bonro Hacıb.wram 
camts:nden knldınlmı& ve Yeni Mezarlı. 
~n dcfnolurunuşt.UT. 

Ceıl.'IZC töreninde, basta nU~-Uk Mllllct 
Mcclls1 RclslmlZ l3. A.bdlllluılik Ren.da 

\C Milli MUdatnn Vekıl mtl ııcnernl Ali 
P.ıza. Artunknl olduıtu halde blrcok me
huı<lnnınız ve mcrtıumun dostlnrlylc kil· 

labnlık bir hnlk bulunmustUT. Cenaze 

törenine bir kıta Polis ve Jand:ınn:ı da 
ısttrnk ctmlştlr. Rcslmkrlmlz dllnkil tö· 

ron csııa&l114a all1lml ı..-. 

TUNUS 
ve Bizerle'de 

taarruz haıladı 
Af man esirleri cephe 
gerisine gönderildi 
Londrn, 23 n.a. - Fas radyosu bu

gün öğleden sonra müt:tefiklcr umum 
knrnrglUunın aşağıda.ki tcıbl!ğin! neş
rotmlştlr: 

Müttefik kuvvetler Blzcrte ve Tu
nus şehlrlcri etrnfındn mevzi almış 
oLıın düşman zırhlı kuvvetleıine ta
arruz etmişlerdir. Esns mllltefik kuv
vetler mihver mcvzUermln heyeU u
mlycs!nc karşı taarruz etmek üzere 
stırntle ccı>heyo scvkolunmaktadır. 
DUşmnndnn alınan ilk hanı esirleri 
cephe gerilerine set!rllmcktedlr • 

* Londrn, 23 11.n. - Fns rndyosunun 
bugiln blldlrdiğlne göre, birinci lngl
liz ordusu milttc!iklcrln ve fmnsız
lnrın dn yardımı He Blzcrte ve Tu
r~us cevrcslndokl nlmnn mevzilerinin 
heyeti uınumLye-shıe knrşı büyük hir 
tnnrruza gc<,:miştlr. Do.tın &imdiden 
alman e5lrleri alınmıştır. 

Bir alman zrrhlr tümeni 
püskürtüldü 

Şimal Afrika umumi kararı;ahı, 23 a.a. 
- Slizdi, Twıu.~·ıaki düşman kuwcderi· 
ııin İ)"İ ~ipcrlcrc yerleşmiş ve kuvvetli 
hir hava filosuna malik olduğunu •ii)'le· 
miş, düşmanı kmmak için çetin sava'· 
lnr ~~·rck«esini il.he C>·lcmiştir. 

Jliıerte <loh'\ISun<la ileri iyen birinci or· 
du bir alman zııtılt tümenini J\ÜJ.iirunüş. 
düşmaıuı ağır ka}ıplar verdirmi tir. Av 
ve t'>omba uçaklanoJan mürekkep bir 
mütıefik te~kili a lman hava kuvvetlerine 
ağır bir darbe indimtiştir. 

S.ıhilin 52 kilometre cenubunda hare· 
katta bulunan müttefik l unctlcri alman 
kuvvetlerinin h(icumuna uğranı1,sa da 
düşman kati bir netice alamamı ~ur. Uİ· 
zerte etrafındaki hardcit ~ddetlenmd.· 
tedir. 

- ( oonu 3 üncü sayfada ) -

C.H.P. Meclis Grupu 
bugün toplamyor 

C. H . P. Meclis Grupu 
Umumi Heyeti bugün saat 
"15" te toplanacatır. 

Suykast dôvasına 

yann bakılacak 
Suykıı t mnznunlonnın reddi h!'ıldm 

lul<'ıılcı1 Ça.N<ırı al!'tr eeza.sın<'n lnrclc· 
rıerck kabul cdllrocmlşU. Su)'kast d~v~-
8'lnın dosyası dün Cnrdun'dnn &Chrlmlze 
ırelmlıı ve milddclumumlllkce nr:ır eczıı. 

mahk• mcstM vcrllmişt!T. Duruşma car· 
samba snb:ıhı yapılnc:ık ve mahkeme 

Cumartesi günü 

akşamından beri 

Helsinki beı 
defa bombalandı 
Bcıiln. ::ı3 n.n. - Abnıın ordulnn 

b:ışkomutanlı(lının tcbllğl: 
J{al'kas)'tl'da nsıkcrl Hızlyct. mcvztı t.e

ucbblislcrdcn lb:lrct kalıml$tır. 

Stallngrnt'm cenubunda ve blly(lk 

Don ita vslnde kısa mcs:ı.rcn ul.'Qkl:ırdan 
mtlrekkcp kuvvcuı U>skillcr uımtından 

desteklenen almnn ,.c roıncn ikıtalnn ce
lin müdafaa muhnrebcleı1 \'cmıl.)'c de

vam ı:dlyorla.r. 
Dol:u cephcs!ll1n meı1kez kcslmlndi? 

hava IQrtlnn muvnkkatcn dilzelm14 ol
duf:Undan bombn u~ıarımız 'c Stuka
lanmız bumda d-tlısmıın .topcu mcvz 1C'l1· 
ne vo kıta topluhıklanna ikanıı hüCU."ll· 

lanı ~ccm şttr. 
limen gölünün cenup-doğusunda zı.rtı

lı unsurlar tara!ındıın Clcstcklcncn mll
kerrer sovyct hücwnl:ı.rı pil 'cUrtütmüu· 
tür. 

Fin resmi teblijfi 
llclslnld, 2.1 na. - Fin tcbllıtt: 
l\luvattnkıycUc nct.IC<'lcncn üc hava 

ınuhnrcbcırtııdc nvcılanmız Cron tattı il· 
2cı1ndc S d0$lllnn ucarıı düşUrmüslC'l"Cl::C. 
Büt.ün ur,a!<ln.nmız Uslcrtne dönrnllşlCT. 

dtr. 
Dilsnan ınl\ınakl.-ırın n bomhıımım:mı 

esnasında tnın tııa.bctlcr kn>"tlcdilmi$ttr. 
cumartesi n~nmındnnıbcr.I Jlelstnk1 

bctı defa htı\'a hOrumuna ul!'mmıstıT. Şc· 
hlr du;mn blt'kac bom'b:ı ve S<'hll' 1~ de 
bir hmnbn dilsmü3Ulr. JJ:ı.";ı.r )J('k ehem· 
mlyctsızdlr. tns.'lllcn kayıp olmamıştır. 

Tcmytz mnhkcmcslnln nnkıZ na.mm 
uyup UJımnmnk hU$US\UlU ıtaro.ra baC { 

~ 

Libya'da lngiliz ask erleri hücuma kalkarak bir tankuı 
yanından geçiyorlar 

Stuttgart 

ıiddelli bir hava 
akınına uğradı 

İngilizler on tane 

uçak kaybettiler 
Londrtı. 23 n.ıa. - :tnı:ı:uz Ha\-a Na

zırlığının tcblll!1: 
Ehcmm!;ı;etll bit' end'(h;tr.i ve mün:ıkn· 

le rncıi<ezl olan Stuttgart dün ı:cre c
hcmm1yoUI bir bomba ue:ık t~llmlztn 
tnan'UZllnn ultmm1$t1r. llULutınr görllsc 
ence! olmu=ısa d:ı alcıl1rtan yopıl:ın mü
enhedclcı- nlmıın notlet•lcıtn b1 oldUC:U· 
nu tf:'Yl<l<-7lcm~1r. 

Tnarru:z k~trlerl ynp:ın avC'ılınnmız 

stmnl Franı::ı"d:ı. )'ilk :-enlerin<? tııarn.ız 

etmişler ''c l\fııne df'nl7.lndc lbtr ia&e ırc· 
m~ ntcer vcmı1şlrnl!r. 

11<mlba ucnklanmızda.n onu ka)"bol· 

muştur. 

Alman resmi tebliği 
ncrHn, 23 n.n. - nuınını<ü rcsml t<'.b

llğc ı;arc dUn ıreee tek basına hareket 
eden b!r dilGman uç..'ll:tnın 6lmnl-lb.'1.ll Al· 

( S onu S üncil sayfada ) 

Misafir e mek 
karlı al <aklara 
Ankarn Vıı!Uli!"lndcrı : 

1 - Mls:ıftr olıırok A'llknrn'ya ırcten
lerln (s:Lb t l:C CT <lah1l) bernberle
rlndc, mııhalli BclOO!yclcrdcn ald.ık'lnn 

clanck knr1.l.'1.n ve nütuıı hUvb'ct ctız

d:ı.niarının asıtlan t1c blr:tı:ktc 19 tayıs 

St.aıb'OIDund:ı.kl mlsatlr büro&una mü· 
racruı.t etnıclcr1. 

2 - Karts:z ş Mr ve k.a?.alardnn ıı e. 
lmlcrln ~ 1dil< en tıchtr ve kaza be' c
d1Yclcı1 tın koy muhtarlarınrt:uı 

yııhnt vcs'Jkıı.sı ı:ctlnnrlcrt ve bu 9t'" 

>ııha t vcı;ikası ve h ü ivyct ctlzdan nn ın 
nsıllnn l.!c b:r te 10 Mn.vıs 
mund:ıkt ınls:ı.ttr bürosun.-ı 

cbnelcr.I, 

a - Bir dcta&n tazın mırorır knrtı 
alnbllmcılc tein m fit' olduk:lnn 
n le reisi vl!)'a otel sahibi tara fınd n 
mto;:ıtlrlt'k m0ddcttn1 misat rlcrtn adı ve 
soyadım "c YllSlnnnı b'.ldlrtr blT b<>ya· 
nm b!rllkce tasd <'dllmesl ve bunı:ırıa 
ınls:ı.111" bürolann:ı. mürac::uıt etme en 
!Azımdır. 

4 - Mnhnlll 8<'1e<~lcrdcn almm ı 
clanck kru1lan V<')'a B<'Yllh t v~ :ı.n 

ile nütwı hll vlyet cU:ıda.nlannı rnz 

ct.miYCnlerc m1s:ıftr kartı vcrtlm!ye«tt 
ıııı.yın hnlk.n t.cbl:lli ohm ur. 6182 



Günün mevzuları 

H 
H ARPLERlN tabiye değişim· 

leri heyecruıla taklbcdlllr
k n: :ı:ıruoo ~ı ınsa.n psl-

koloJlslnl de lncclc.mek tok ilgi ve
ricidir. 

Hlı.dıselcrln dônUm noktnlannn, 
ellmlzd<>kl haktıuıt lupu ile, lnlto
rek bnkarsak, gClrilrilz kl; boz;ıu
nu eözen sebep, znfcrl &ııhlandıran 
kuvvet 1ru;an glivdeslnln mayasın
da, yan! ruhlardadır. 

Harp insanlık t.arihlnln hlç dc
lrilsc on gaytasında nıslanan ola· 
tan b!r haldir. Ve her harbin gc
Jlşimi. sonu da o ccmlyclln. o mll
letln t tek ve toplu ps!koloJlsl 
ile ilgilidir. 

Barışta alle ocııbnda rnhat, ra· 
h at gün g~lren, cm l':lylc kıwın· 
cını denk! lrmde ç:ıbalıyan ln· 
san, barut kokularlyle bulruuuı bir 
h vayı teneffüs edenden lınmbaş
ka bir ruh taşır. Hnro yıllıınnın 
s:MCI cllnd sıuuı. bağrında UlkO
flÜrıe olan lnanca öro hcyccnnl!l 
ön cephededir. Onun ka:ynıyan ru
hunun du~ sllkQnctc crlştl:l 
nokta ancak ö!Um veya zn!crdlr. 
Daha yaşlı, bu iş gllclinlln yettt
tt kadar katılır, çocuklar ve evde 
kalanlar d korku, yoksulluk ke
der gfbl duyr:ularln cccclcrl pen
cerP.lPrlnden ışık sızmasından Cl'kl• 
nerek. kendi şchlrlertnln sokıtkla· 
nnda dolaşmaktan sakınarak ya
p rlar. Ve blr Qmldl beklerler. 

Olaylara konad takıldığı, elek· 
t rl'k hızı vcrlld~ b r roodcmlyct 
devrtndcyfz. Avnwn ve d0n)"S har
tası bu medeniyet yanşuıda önde 

dt'n mlllt'tlertn ortaya cıkamııtı 
o rdularla ~lrllmek eniyor. 

DOnOn zchlrlt okundn.n, buı:iln
kO b: rut ve cellk dövtışOne kadar 
zaptoollmek ıstcnncn &CY lns.-uı 
kaynaklannın nıh lı.lcmldtr. Bu
gün cnrpışnnlar da nAır truıklar, 
~n ka!Plcr. denizaltılar del!'!!. 
makin~ motlirli eline oyuncıı.k 
)'81)fl?1 insandır. 

A CABA luuı> şartlan k:tndc 
insan ruhunda ne ctbt knr
s:~ d~l$lkllk olur, bu 

hallerin '10nu ney cıknr?" . 
Yakın z:ımanlara Juıdar harpler 

Blı>erden sıı>cre giden uzunlu~. 
derin~! mahdut blr emme ltindc 
geçerdL Hele ondan &ıcclert kalc
dP..n kaleye döV(lşülOrdll. Bu se
bepten bu car:ınm giden psikoloji 
tu11$tırmalan mavzli mrıhlycttedlr. 

Ikind cthan harb!ntn C$S1% 6-
ze1lfk] r1 var. Buna uygun ol rak 
yapılacak pslkoloJl lncıclemclerl. 
t.MUllert ııck blly{lk, dlUc.-re sıt:mı· 
yacıak kadaT CC$ltU mevzulara da
yanabilir. Bunun bcplcrt n<:ıktır. 

Ewe!A dövlls m~anı no b1r 
lal.le tçtne sııtru-, ne bir meydıına. 
ne de blrknç IC'hlrc ..• S mdl yurtlar 
~rt bucaktan k tılıicır. deovlcş
m kuvvetler ortnyo sllrll!Uyor. 
Bcni>ln atcS ise kıt.adan kıt.aya sıç
nyncıı;k kndıır yayılım kn.hillyl't!n· 
df'dlr. liulA.sa bu scbctılro-lc ister 
at~ cembert kmde lst<.'r dı$mdn 
o un her m 11~ blr takım maddi 
ve mAnC'Vt zor!Uklnrln bsşn baş mll· 
oadele zonınd:ı knlnuştır. 

Normal yarodıhşlı, gağlo.m nıhlu 
ve dnyanıkb s!n1rc &ahlp fcrUerln 
milleti ht'l" ~ hayat prtına u
)'an zorluklara d sık3bllcn s:ır
sılm!lZ b!r topluluktur. Biz konu
mu%Ull tcabına uynrok mndal)'O
nun ôbür y(lzllntl do çeovlrmcık zo
rund:ı:Yt7- TnbU sükOnctl bozulmuş 
ruh bcllrtllerlndcn mukll)"escli ör
nekler cıknrncağız. 

At hıı.ttınm cm önlerine gtdc-
llm: orada knrşırnı.zd.'l havanın. 
karanın vo dcnlzln çarpışan uzuv
larını. aslmrl bulnc~ Bu hattın 
tutunması buradııkl ruh blltUntn
ltllne. d:siplln ba~lılııtınn, zorluk· 
ltlrn dayıunklı olmıya bakar. Akı;! 
halin mevcudtyctl; blrllı;t bomr, o
rnl:ı.rda btr ba$t bozukluk havası. 
can Jcnygm te1A$1 yaratır. 

Amccrltfe iYi uymnmış yufka 
y{lrekltfor ct!t>hl!')'c v rdlklan llk 
gllnlerdc blr kınlık nöbctlne 
dllserler. Bir taraftım çcl.ln sartlar 
öbür taraftan korku. ev özleyts1 
g6ilerinde bOyllr. içlerine karan
lık istekler dnser. y{lrclclerlne blr 
60nt"U çengeli takılır. Ka ne 
olur?" dlye. Ve kacarlar. Katan da 
b tr k1 yıı.pUfmm ccznsı OlQmdQr. 
Fakat bula.nan ruhund~I korku. 
can kaygısı. tereddüt, r.ayıt llnlr
lcrlnJ kurm\1$. gerrntşUr. Bu al
çakların vicdanı, scclycsl tam ı:c
llşmcdWnden. cUc kaldı~ındruı. 
yurt ıctn lüzumlu fcdakArlıl:t an
Jıyamıızlnr. Akıllannda nokta ha· 
llnd b.'W lYlllk m rkczlcn varsa 
blle içlerindeki kasırı:a bu nokta· 
lan da kf.ırlotlr. 

Kacan yakalanır ve kunıuna dl· 
zmr. Şimdi cephe pstkolojlslnin bo
ı:Uk 6m~lnl belirtmek 1C1n size 
d aha tWıafın1 s6yllyeblllrlz. Fira
riyi kUl"iUnA dizen mangadan bir 
uancı bakarsınız ertesi glln kaç
ınışttr- Su halde bumda m~l 
ruhlar nzarlnde 6)'1l' b r knntık 
hava esıyor ki klın frenlemefd ise 
yarnnuYOr. suc 6lcllsll gazd~ &lll· 
n lyor. 

J{acamıyan. kııQ1\8Yl nefsine yo-
dirm1Y nlerd d blWUl şiddetli 
buhranlar. akıl bozuklukları. dcll· 
ilkler görOIUr. 

Dtter bir gnıp da hastalık iddia 
eder. yalancı dertler uydururlar. 
aııut bir uzuvlannı kendiler\ ya

~lı.yarak geri.Ye ıcacmayı tasarlar-

lar· 

Ş 
lMDI atce h&i.tının gcrllerl· 
ne s: lelim: kareunı.ıda sc· 
nuısındn her gUn bomba 

motor ekSUc olnuyan 
yağmuru. ardır Böyl lkJnct el· 
,ehirler ;mırı b1r bu.suslyeUne de 
h an Jıa1 yoruz. CcpMlerln hududu 
ptıit o u ccrestndcn gOrQnccclt 
h evin pen -•· ol k~ ya,yı.ırnısur, kcrl..,.,. muş-

w r. n1dl Avruı>a'dıı a~ hattı 
Bug(l tan şehirler dc#lşlk ae-

aıer'..slnd01~ ı,sUraP. yoksulluk. a· 
bCPlerl ıovnuunnJctadırlnr· A· 
cıl&r ıçl.nde dovlctlcrkı cephe gc
>-a.k"'t.4 duran bnşka ruh hallerinin 
rts1 ıse daı;QtUn bu farklara rnlc· 
sahnesidir· ynsamak: ancak 
men buro.l rda kuvvetli sinlr sn.hl· 
daYanıkh ruhıistP olur. Aka1 halde 
bl oıanl!: ~uzcnl. ıstikbal ve ls-
llllğ 1 ık. bOttJ'lO tht.trnaU vo.rdır. 
t)lclAl le.AY' erlsi yerine 

Bura lara ~eP~~nı ~ermek daha 
''arka cl'phe ~· çQnkU burada 
dolt"U oısıı. gekU~etten halka lcln 
y akll!l yıkan tesirler de vardır. Ar
ıcın öldUr~n fikir ve ruh bütUn • 
1<• c phenın t eıı esaslı dest,.ğt • 
luğ{l on ht\t ın buluUı.nn be
dır. B uralarda ~~~:rıe Jtcrl çekll-
hnnest kılome r t 
Jnede n dnha korkttt?t ur. d ğru 

Şimdi OçUncll bır hat!A o 
_..nıydtın j 

VE Si 
r Yazan : '\ 

1 nr. Celal Ertuğ l 
ı..=..: ................................... .. 

Harp iÇlnde olmayan fakat ile -
llsaıli ve sosyal ubeplerle ha.rp 
içinde sayılan memlcketlerdeyiz. 

Kanaıı.umızcc asıl cephe ı:crtıi 
buralarıdır. 

Bu bölı:"clerde harbin patlayı • 
ıından bugüne kadar mUhtelif psi
kolojı hUvıyetlerl bellrmıJtlr. Kcn
dınıizdcn pay biçelim : 

Harp hcnltz bu,ı.runkU ıtatUko • 
sunu almamıııken, merkezi Avru. 
pa"dan etrafa sıçramakta iken: 
gazeteler kapış. kapış oluyor, ı:iln
de Uç dört yayım yapan radyola • 
rın önünde yı ın, yığın kalabalık 
n11fcıı aım:ıdan kulak kea!liyordıı. 
Gecclerın uykusu, ı:ilndUzUn saat. 
leri gergin .elıılrle ı;:eçiyor, tel ıe ve 
UzUntU herkesin yüzUnden oku -
ııuyordu. 

BUlUn tcterruatiyle harp siniri 
kaynıışmaı.ını göıılı>rrn bir tablo 
hami olmı.ıştu. Uı'.dUtlııi:: ı.zcre 
zaman ı:eçtl, olaylann bir ı:elılJ • 
mest sınfrlerdcki deprenme)1 b:ıs
Urdı, heyecanlar yer111i, acaba ne 
olacak! merakına bıraktı. HAdı
scler kaıeııında kUnt reaksiyon ve
ren hllviyetler doğdu. 

Açık. dUrUat. laabcUi kararlar. 
temiz siyasal göril,ler blz.i harp 
dı ında cephelerin ı::eruıınde bı · 
raktı. Bu durumda bizım için de
ğ miıı bir harp ruh hali bahis 
mevzuu mudur, dtğll mldırT "" 

Böyle bir değlşlkllk varsa onu 
doğUracak nelerdır acaba T." 

ı) DUnya harbi ~enlş tslcüde -
dir. ve eok kıı.nlı bır ölUm dirim 
boğUJmasıdır. 

2) Harp zaman zıı.ınan hudut -
larımıza çok ııokulmuıı bize ciddi 
tehlikeler h tırl11tmı11tır. 

8) Avrupa endUstrlıl, alış veril 
merkezleri tamamen harı> otori • 
teaı altına girmiş bir cok mUba -
dele maddeleri yapılamaz veya 
gönderilemez olmuııtur. 

4) Bir ekonomi kaidesi ic:lnde, 
bDtUn dUnyn ile beraber bizde de 
yıyecek, giyecek maddelerinde CJI,,. 

ki bolluk kalmamııur. 
5) Nihayet gUnd n g{lne artan 

bir flyaı ytlkıeliııl. cec:im .zorlU.CU 
baş göstermiştir. 

Böylece ııralndı~mız ııebcpler 
1Uphcslz bizi il<: sene tıvvcllııden 

• 

fnrklı ıartlnr içinde yıı"am:ık zo. 
runda bıraktı. llu değlııklık ıı -
nlrlc.rımızde, ruhi hullerımlzde 
aklB yaptı mı acabaP •• Normal za. 
mantarda ı:ilnlUk hayatımızın 
hiddet, .ııevlno. keder, acı, kin, 
nefret gibi ı::tssterlleri vardır. Her 
an bu kalıplardan birine ırtreblli • 
rlz. Fakat b r ölçuye ayarlanmı11 
olduğumuz tein kendimize el -
memız gUç ve ı:eç olmaz. 

Harp şartları ise sınai, sinsi ve 
sUrekli 9ıarak bizi yorar. Eğer ı.. 
r demizı zaman zaman kamçıla -
ma.zsak kendimizi kara duygulara, 
bulanık fıklrlere kaptırmamız mu?ı.
temeldir. 

İkinci cihan harbinin c:elik yum. 
rutu yanında bir de ı;:tlrUnmez 
kuvveti. arkadan vuran le orta -
ğt vardır. Bu ortak avını karan -
lıkta ve bulanık ıuda tutar. 

Propaı:-anda ve sinir harbinden 
bahsetmek istiyoruz. 

Sıkıcı harp şartları. psikoloji 
deıtı11ımı, ııınlr hıırbl ldarerllcrı • 
nm arayıp bulamadılt'ı fırsattır. 
Beşinci kol, propaı:anda merkez • 
leri harp sinirinin kara dum:ımnı 
uzaktan sı.:çebılen, orayı derhal 
bulan ve kaleyi içinden zapta yel
tenen modem t klllerdlr nu 
sözUmU.zUn canlı örneklerini ha -
tırlaımamıza hic lı.lzum yokutr 
za.nnındayız. 

Harp ahlakına gelınce: cemiyet 
ve millet ahlakından söz atmak 
istiyoruz. Yukarıdanberl belırt • 
mıye uğraştığımız harp hava de
ğl.şlkllkleri pslkoloJi cerceveslne 
giren ahlAk tebkkilerlnde de bir 
deıtiıikllk ynpar. 

Yoksulluk. dar ı;:eçlm, vorpnı
na göre ayak uzaımıı.nuı, lllks me
rakı bozuk ruh sahiplerini ıncı -
nı olmıyan yollardan kazanc te
minine sevkeder. Bundan başka el 
Jlndekl binleri yllıbinlerc, milyon
lara çevirmek sevdasın ela bazı 
soysuzlar kapılabilirler. Dönek 
karakter, bulanık ruh, kurulu al· 
nlrler, bozuk harp ahlnkının da
yandığı Uç ayaktır. 

Fakat bu ahlak duşUklUğU ve 
bunılan evvelki sinir bozukluJnı 
llrneklerl bUtfmlOğU sa~lam Cl' • 
rntyetler içinde boğulup sönmlye 
m,ıı.hkQmdur. Ön cephenin kacalh. 
arka cephenin bozuk sınirlısı da. 
ha gerilerin dllşUk nhl kh men -
faat vurı::ııncusu millc:ılı-rln m1 -
nevt divanından aym cehenneme 
atılırlar. 

SPOR 1 Yer e re 
1 1 

nı 

Okullar arası 
ma~lara 

bugün baılanıyor 
n:r mtlddot evvel 19 MllYUI tMında 

güzel b1r Ulrc:'nlo lD42 • 1943 ders )'ılı 

ca.tısmıııarma b."lill)'M Ankanl Okul 

Spor Yu.-tbn. maarlf mU<lllrlU~nün o

kılllara tcbllıt ottJıtl tlkBUlrlor &htıı:ıde 

vole>"bol. ıuttıoı. twdcc:ıtbol ve eltoını 111· 

rıncutklCJ1nC bus:QMen tUbarcn baob· 

verdiği z rarlar 
Şohrtmızo wcn rcmıt mnlQmata ııö· 

ro. cumart a11ntı Conım'da olan d!'P· 
run ~ a:ınJyc stırmüt. tMrtn tctndc b1r
kac ıııvnr ve b.:ıcn )'1.lalmııtll'. <>smııncık 
kazıuıının Kam k yünde 'btTtOk C'Vlcr 
tızıaıır arörm~11r. nu kli)"lkı 2 ötU de 
vardır. 1.sktUıı'tc ~ 0\.1n bacası ;yıkıl· 

mıstır. Oorum'un mcı1ccz bz:Lsınm 
Mcsctt11 ~ 1 OY )"lkılmıı. btr kn· 
dın vo btr cocuk yanılı olamk cnkn.z 
ıı.U.ınd:ııı cılaı.rümıırtır. s lUıy'Vıın ölmU • 
ı~ ev otunılamıyaco.11: derecede hasar 
ı:llnnüştQr. C'.amlıca köyünde 2 ev, 2 eıı
mnnllk tamam1Yle )"Ikılmıs. 10 ev r>tu· 
rulımııyacak derecede tıruı:ır ıı::önnüştOr 

KUcUk Uı.co köyünde 4 ev ve köy odaııı 
tamnmtyle 20 crv hntif 1Ck1k1 bU)'Uk 
Lacln köyünde 3 ev otunılamı:rneruc de· 
reced 7 ev de h:l!lf ıckllt.1 za.rtU" sor· 

yaeaklardır. Bus:On 1llC volCYbol k&raı· mU.tOr. 
laQnası ıınat 14.30 da dOrdünCO ortııokul 

Jımoosttk sıı.lonun4a Kız l1.cs1 - l1met

PIA EniUtüsCl ve T .M C. Kol!cJI • Tecim 

Usclcrt anısında Yallllacalc'lıf'. 

Yann aynı aalonda 5&4t l!I tc crtcck 
okullıı.r voleybol. 2S. 11. 042 cumartesı 
a11n0 s:ı.at 14 30 da Ankara Glldl .ıa.. 
d~ tut.tıol müs:ıbokaJan yapılaea.ıctır. 

Mektepler arası 

flöre müsabakaları 
28. 11. 942 UuihlOOo kulübterc tamtrı:. 

cdllınil bulunan bölı>o cskr1m taaıtyeı 

ııroırnımı muclblneo mektepler •f'Ul 

Flöre mllıiaba.katn.n 28. ıı. 042 tarihinde 
)'llflll&.caklır. Bu mku.baka'Lıı.rn tecnlbe· 
11tz A ve D amıtındald mırcc1lu ırt l· 
ıccolctlr. MOsabıtcıann la1mtertn1 27. 1.1. 
D42 ~u aQaınına kad:ıJ' cskrtm aJan
tııtına bUdlnn !eri lA:z.ırndır. Milsabatcn· 
nm tnahllW ve aati aynca tılld1r11ccek 
ve~ h~ ~ oıacakt.tr. 

S. B. O. - G. L isesi tenis 
maçı 

Tenis aıantııtından: 

Tenıs kıt ldmıınalannA mtıntt olan 
sıyuaı Bfü:tıar oıcuıu JlmnnaUk Alo• 
nund3 bUs:lin 9cl oıcuı tcnlsellart araaın· 
dıı bir kanı!umA yapılacaktır. lml<An 
oldukca bu snlond oıcuııar araaında 
tenis mll8:lbnl<A1An ve ldmnnll\n tartlı> 
c<lilcrck okııllarn. menııuıı tcn!sçllcrcı ca.. 
hşmaJ< fı tı vcrtıcockUr. 

Bayanlara beden terbiyesi 
Ha!kC'\i Spor Komitesindeıı ı 

B:ıyanla.nı mJlhsus beden ıcıbirei ça
lı~ Evimiz spor 111oııımda kı)mcıli 
öğretmen Bn. Zdıra Alag& nezaretinde 
çalışmalırına b!ışlatnıştır. Kayıtlı bulu • 
nan bayanların 24. ı ı. 9"2 salı günü (bu 
akşam) saaı 17.:W da çalıl'l\3 ın:ılzeme • 
leri)"le birlikte gelmeleri riaı olunur. 

Tenisçilerin kış faaliy~ti 
Tema aJanlıtında.n: 
TemscUcrln kıl ldmanlnn bu hatta· 

&n ltlba.ron b:ılllY&Ctlktır. Havaya ııllro 
hazan aaıon jtmnaaUklcrl ve bRUn da 
tut.bol 14.'llnnlan yapılacalctır Bus:On 10 
MtlYlS StadYomund.'\ tutl>Ol cıkzcrs!:tl vnr
dır. Bu idmanlara tırak etmı-k lstlYon 
cnJscl terin ru tbo1 ~ a ııı r1,yl(! aa.ı t (l 6' 

da tcnlfi llOY\<'1\11\4 )'C1'ln4c bulunmt.lnn 

oıunur. 

Şekeri n asgari 
addi • • 

şıpa ış 

Haber aldıtunızıı S:Öl'C evvelce onboa 
tonluk b!r varondnn uaın sclccr ı1Jl 
kabul ctmlycn eekor ıtrketJ tb'aUnnn 
yükscltllml!C1 Uzortnc s1f>llrle ,, tıs 
mlktllnnı b r toruı tndırmtatlr. Fn.brlkn· 
lardıı VC! tatant>ul bU!'08ınıdl\ aııı:arıl btr 
ton kilı> veyıı Jcr1sta1 olmak uzero se
ker s!,p3.l'blcı1 kabul cd1lmcktcdlr. (n.a. > 

Haliç'in temizlenmesi için 
bir proje hazırlandı 

fswıbul, (Telefonb) - Kıığıtanc de
resinin Buyükdcreye giden dcl'C) c bir ka· 
nalla bağlnnma ı 'e bu suretle Bosu • 
dan gclcca su cercyanlari)ie H lit'in 
ıcmizlcnmesi hakkııxb bir ~sa~ur ,;ır. 
dır. Bu tasaVYUnın tahakkuku için 6 mil· 
)'Ofl lira mıısraf gideceği tahmin edilmek· 
tcdir. 

Kartal İstanbul belediye 
h ududu içine alındı 

fsuınbul, 23 (Telefonl:ı) - Dclcdiye 
Meclisi bugünkü tophınusınd:ı Karw'ın 
belediye hudutları içine alınması ve cı 
n:ıkliyııt tarifesine um )ııpı!mllı haliın
daki iki tcl<lifi ~cümen!ere havale etti. 

Belediye memurlar 
kooperatifi fırın açtı 

f 5W1hul. 23 (Telefonla) - Belediye 
Memurlar Kooperatifi Unk.ııJ>Antncb bü· 
yük -ve modem vusıuh bir fınn açtı. Pı· 
nn fimdilik ddcsan ('Uval un i2lcmekte
dtr. 

Küçük Haberler 

* caıınldmto'tıtn Blsra kAzll ınm Dımoto
ıaı na.hjycs'.ndcn geçen QllY ;ya~ur· 

ıar yUzünclcn )'(llucımı. ve 126 k:ıdnr 
OV &Ular 1çlndO klllmışt.ır. Zaylnt )'O • 

tur. 
'(:: Natıa Vddlll~c c·~ t 

nm mu\•ııldmt v('O)'a kAU l'..Abul mu· 
amclelcı1ntn nıwl y.ııııl: eatmı ~ -

'fr voo:ın,.. mem ııtlcrdrn hkrct v il· 
ttl":ı urrl e yuruum gı-lm • bu· 
ıunan 378 ldal 11ürlt ~ ~tın:ı 

~ 

Misafire 
ne ikram 
ed~lim? 
İkram sever aile kııdınlnn tclft,, için. 

de soruyorlıır ı 
- Bu akşam rntsallr gelecek. nn ik

ram edelim P 
Allede kaDlıır çatılıyor, kafalıır le • 

lemiye baehyoı::. lhUmaller sı • 
ralanıyor, takat bir karar vm -
lcmlyor : 

- Çay olmaz. ııeker Ul.zımt.~ Kahve 
de öyle.- Pasta filan du yok ••• 
Şeker, çikolata hiç olmaz._ 

O halde ne yapm lı P eller ıakak -
ta. kaşlo.r çatılmış, ı:özler blr 
noktaya dlkllmlo aile gene dQ -
eUnUyor. Bu manzarayı ı.:örUnce 
sanırsınız ki, ailenin ba11ında bU.. 
ytlk blr fc:ld.kct fırtınası esmek
tedir. Bu sessiz ım:ıtcm havası 
içinde bir ses sUkQtu yırtıyor : 

- Buldum. diyor, fındık fıstık, U • 
züm, incir lknun cdobillri.z. 

Eğer ailenin varlığı bunları alneıık 
bir kudrette ise ittifakla karar 
verllıyor. Eı:"er o.ile bUtçul, 
bunu da kaldıramıyacak bir ha· 
fltlikte ise ekseriyetle alınan 
.karar münakaşalı ve ttnnırelli 
oluyor. Alınacak ycmiıin ka -
ine. miktar ve fıyatı üz.erinde 
bırıu: ı;:ilç uyuşuluyor. Ve size 
ikram edilen yemişte belki aile
nin göz ya ı bile bulunuyor 1 

TUrk, oldum olası mlıa!ır severdir, 
ikram için canını verir, bunu 
bilmlyen kalmnmıotır. Fak t, 
varlıklı varliksız h pimiz bu iyt 
ve gll.zel huyumuzdan bir mUd • 
det için vaz geçmelıylz. Şu dar 
ve sıkıntılı günleri atlattıktıın 
bollug-ıı kavuetuktan sonra bu 
lyı ôdetJerımi&ı lekrnr )'11§8ta • 
bılirız. Fa.kut nedense bunu ya. 
pamıyoruz. yapamayınca da dlln. 
yanın en tııllhslz en fdtıketll a. 
damı gibi knra karo duşUnmlyc 
başlıyoruz. Oysa ki._ 

-er 
Bugünkü TUrlt cemiyetinde hepimi • 

ze düşen mühim bir rol var ı 
ev s:ıhibl isek yUzUmU.z kııar -
m~aıı hiç bir şey ikram etme. 
mek .•• Mlsafirsek hiç bir ikram 
beklememek. Hunu, bUtUn harp 
günleri için ikinci bir tabiat ha
line getirmek, h:ırp ahlfikı yap. 
mak bir vatanseverlik vazifesi· 
dir ve milli .servette yapacaıtı 
tasarruf çok bUyı.iktUr. 

- Misafire ne ikram edelim P 
Sualimizi eöyle cevaplandırabiliriz ı 

- Sigaranın d':ır olduğu buırUn
lerdc sigara bile ikram etme -
ylniz! Eğer gül< r yUz. tatlı SÖZ 
kSfl gelmiyorsa iyimserlik ile • 
ram er'liniz! •.•• 

Evet bu&Uıılerin en canu <le~en lk • 
rnmı buılur. Kara glkU.şlU, clar -
lıktan oilcayetı;i misafirlerinizi 
iyimserlik n:Jıslyle nıtırlayınız. 
Onl:ırı esiri olclulcları sabit fi ... 
kirlerden. ;yunlış lnanıılıır<lan, 
bozuk g6ri1Dkrden kurtannııı. 
Zavallılan dedikoduların, kin • 
terin ııtııell fıçısı içinden cı -
karınız. Kafalarını ve nıhlnn • 
ru yıkayınız, onları D)dınlık ve 
ferah bir dUnyııya kavuştunı • 
nuz! 

Bunıtan claha bUyUk bir ikram olur 
mu T... • 

Sabahcddin SÖNMEZ 

Adliye'de bazı 

nakil ve tôyinler 
tsıanbul kadaltro hAktmlitlnc !:anıt 

ıı&llyc hukuk htıklml MnihD.r Köklen, tz. 
mır Mlb'c = hAk1mUttnc tzmlı mud· 
dclumwrutıı Hamdi Do~ lzmlt mOddd· 
umumlllıtıne OrhangaZI hAklml Samı Eı • 
drm. O~zl haklmllf:lnc Adapazıın 
m<ldilelumuml muavtnı Tevtlk T~k. 
St"l"Cfll ~Wır hukuk hAk!mllıtınc Cı· 
nar hllklml Art:t Kıırt.un. Kınkhıın hu
kuk lıllklml1ıtıne ALııny:ı. aorıru hll.klml 
Vehbi Aksoy ve Afyon 11.za mwıvlnl11ttne 
Beyechh' Au muavini Sıımbnc Cendl tıı· 

ytn cdllmltlenltr. 

24/11/BJ4f 

M ec 1 isin dünkü f ~..-;~~llllliiiiııllliiiiii 
toplantısında 1 W 4tı;;J Cff{{ lifJ m ~0 . ~ 

Btl)'Uk Millet Mecl1sl dün P.cfct Cn· b.:J 
~lcz.'ln başk:ınJır:uıd:ı toplruımışıır. 

Cc iliı •cılıruuınd;uı llOIU'l\ Conmı 
mebusu lamau Kemal Alps.'lr'ın vef tını 
blldlrcn B:ısvc.'kAlct tezkeresi okunmue 
ve hfltınıınru t.nzJz !~in lkl d:ıldka sWru t 
o<ll!mlştlr. Dund.-ın somu nıznıı.mcyc ııe.. 
c 1"Ck ııcrordc ve hnzcn1c bilumum ııa
kcırt lahıslanrı huku~ <U\vnlnnrun gdrUl· 
m tarzı Oo ıcııu hAkl.1nnın kOl\lnJTUlSl 
halckındald kanUll ~ blMnct mU7.ôl
ker<.'BI >'tı.Pllanı.k kabul e<tllm4Ur. 

MccHa lrelcct'k toplnntuou caııııımba 
ıı11nU YD.ı>acalctır. (a.n.) 

Kabul edilen kanun esasları 
Meclisin dünkli topb.ntmnda kabul 

edilen "seferde ve huarda bilumum ııs
keri tahıdarın hukuk d1vıılarının goriiJ. 
mc tarıi)le kira haklarının korunınası" 
h kkında.ld kanunun C$llshrı iWllardır: 

Bu kanuna ~orc sef~likıe veya 
fo•k.ıılAde hallerde askeri hb.ıııeı sebcbıy· 
le ikamet lhlarınd:ın d~ıunlı olarak ay· 
nlmıJ ob.n DN\'UW veya İhti>ııt ~eri 
ş:ıhıslar hakkında açılmış veyıı açılacak 
h~uk dl\aiarında ve yııpıl:ın icra takip· 
lenndc mAhkcmc veya icrıı hlkimi, aU • 
k.ıılırun VC)'il mümessilinin tıılebı üzerine 
'(')"& doiirudan doğru>-;ı, ba$ka ıarılar 
arıımad:ın hukuk m hakeme usulu kanu· 
nulnuzdaki adli m!izaharct hükumlerinı 
tatbik edebilecektir. 

Askcrt ıahsın mensup bulundu~ kı· 
ta komuıanlıJ:ıncbn müzaharcto murnıhak 
oldu.;.-una dair \CSİka ıbru cdm.!cr h:ık· 
:. bu hükmun taıbikı mcd>un olıı • 

Kanunun diger blı ınaddC$ınc ı;öre 
de, ı::ene ııcfcrberlık VC)'ll fe..-kıılAdc hal· 
lcrdc eri hluncı sc:bcbi)le c:\lc:rındcn 
~ıımlı obrak &}rılan mu\auai VC')n 
ihtı)ııt askeri ş:ıhıslar hô!kkında açılmıt 
'C>"a açılacak hukuk divoılarında bunla • 
rın mahkemede biuaı hazır bulunnıala • 
nnda kıııl urureı gorulct" hallerde., dl· 
'alan, ıefcıtbcriiğin \'l'} ıı tevkaltıdc h lin 
~ c.rd.i~i .tarihten iki ay M>ıU'll)-a kadar 
tehir edılcbılcccktir. 

Bu gibi 11.Skcri ıalıı lar luSdunda icrıı 
Wciplcriadı.: de hlkım borcun bır U'll<.')ı 
~emclc üzere taksitle ödmaıC$Ulc kıı· 
rıır verebilecektir. . 

iki mahküm haklnnda 
bir hususi al isleniyor 

HllUet ve saltanat Jchhıck, tnku.n 
ve Cumhurtycıt alcYhtnde fesat cıkarocn: 
fUlll'I'<!cn dol:l,yı Harp Okulu n&ceıi m:ıh· 
kcmcııı kıırcu1ylc kati surette !?4 er >'11 
atır hapse rıuıhk(hn edll:m!I ve yoot Ytl. 
t1anbert lzmıt. cczaevlndc y:ıtmakt.ıı olan 
llllscyln A vn.1 J'annaksız ile Şakir Tan
ootmuo'un rcrb"o kalan cczaıanrun arrı. 
n:ı <l:ı1r U. .MUlct. Mcclltdncı btr kanun 
ııroJcsl gelmiş ~ c proJc ııdll)'c cnctı:mc

n ilde m ere cdtld tm sonra wnu
mı hey te llC\kolunmuııtur. 

llükUmct, bu Jll'OJ(.'}'t M Rllndc-
rtı1tcn UA\ c ottitt mueil> 6Cbo;>l J.ly1ha. 
aında iW1lan soylcmck!cd!r: 

MDunlann mahkQmlyctierdnl !cabctu
rcn fi1Uert hen1lz COCUk dcnecck btr )'1f• 

tn mekt.ep aınıJanııcıa lkcn iolcmll ohna
ıan vo o t.ıı.rihtcn bu tarihe kadar >'«! 
&cncdcn fazla br zamnn nuı.hpua kalma· 
lııın n()Uccst ltlzumu <len.~., Ub:ı.h 
duydılkl:ı.n ve malı.kQm~cU rt mU<W 
Uncc nuızJyt Utma.men tcı1te<lcrck srunı
ml ve temiz bl.rcr Tür'k cocurıu vnafmı 
yeniden ka.zıınclıklan l.zmtt ecza vo ı.cv. 
k1Cov:I mUdUrlııtonun do ömcıtı uı. 
elk y.ız.ıstyle tesıııı cdllm te oldU:Und: n 
suçun chcrnmtyctı \e husule ı;: Urd!A! 
t :rlcrin d :1nl1C1 ~ z.OnQnd tutUl.ıırnk 
bu mnhkQmyettcn d<>:ruı hukuki nct.ıc:o
lcrc de ~u olnıak ilzero haııtaı!k CC· 
zaUırınm )'alnız bunlann lcknır or
du>ıı muvazzıır ve yedek iubııy olarııJ< 

s:trmck tıakl:ı.n buıurunamaıc tnrUy 

T kllAtı Esruı!yc kanunun 2G ı~ı ıno.d· 
desi buynıCunc:Q. hu uırl af y0Uy!c knldı· 
nlrmw kcndllcrlnl dahn faz.la tYl1 te 
ııcv:I. ve tcııvlk l'dcccğt dil$ nccslylc bu 
kanun i.U1h:l51 haz.ırtnninıştır ... 

Yahya Kemal-

Ömer Hayyanı 
Bil>-iik bir piri manzum olarak 
~ bir dile tcrcumc edebilmek ıçin 
binnd ve sonuncu tan, onun derece
sinde \C )ahUt ond:ın Üst..ın tatf olmak 
ve kendi dilim çok i>i bılıncktir. 

İran p.ıri Ömcz Hayyıuıı"ı İnsiliz· 
ccyc çcvucıı \e butun dün)ırya tanıuın 
fiç Cerald bır İngiliz muıcrcınıi de • 
ğıl, bir ını;ılu pın idı. Eser o Hııy. 
)'IUll'ın duyg\llarını kendi gö~ündc 
bu defa dah:ı du)m~ ve onları iasifü 
dılinde )ı:nidcn ~iır haline gcılrm4 
olnı:ısaydı, bugwı İngiltcrc'de ve .'\mc· 
rıka'da "Hanam kuJuplen" ve biituıı 
dun>-adı Han am ha) rıınlara gorıı:ez • 
dik. 

Gt.'(Ctl sün bürük $Ur Ynhya Ke
mal den birkaç rubai dinl«iim ki 
HaY)am"dan tercüme idi, demi>C)'İm, 
Han-am'ın birkaç rub:ıısi okundukuuı 
wnra onlardaki Jİtr "e h:ı.yıı.Iın l'urkçc 
ola_raJ.: >cnidc:n )'llllması idi. 

O tadımız, bu ıuretlc millc:derarıuı 
bir 10hrcıin bcğondi{;l ve bo~landı~ı 
rlıbailennddd Jiiri Turkçeye, gene 
nibaı \cznı)lc ve Hıın-am devrinin 
renk, eda "e ııhcnpm muhafaza ede • 
rek kazandımuk ıwninıkdir. 

.Mc:schi Londra'daki "Ha)')'&m ku· 
lubu" nun kapısında nlıın harflerle 
yazılmı,, asılı duran ,c lrıın pirinin: 
Amed uhcri nida e: J"i mcyhanei mJ 

di~ c M)lı) an rübaisini lwi.çede 
tôylc )aunıııır: 
llaıı/ İturl'I: selerde me1hanemiu 
StslenJJ barabJıJi diı anemiu 
P?ma11tt ömr dolmatlt111 bitlar ol 
Hı: doldımılım ıertib pe,numnui:e. 

* Bu rüb:ıilerdcn iki tanesini daha 
Oku)ıılını: 

n;, luı ı:ordiim mekanı kulld Tus 
l>urn1t1l:to onumde ltlli KrylJı 111 
ller lah:a dı1or J:el/r;ye e/s111 cfıus 
s.ıhtm b.mi gulbımgi '""' IJ41d his. 

' * 1 d1111ı • lrb ol Dl'dohtt111 ıuredc 
lloı b11 m~ o rtıbati diliJ Cim nnede 7nler mtyl islJın har.im tlnılııir. 
f gam )eme is/Jm11 o iıntrn ""ede 

--tı 
Hunlar hG)~ şiirin HllY)'lllll"d:uı 

Tur~çcye (C\in\i'-i rubailerden üç ör· 
?~lmr. Mademki bir dc'a kcndi.;önd0t1 
ız.ın almadan bunları burnyıı ııkrarmıı 
buluau)-ıA'WTI, bu curctimi dört mıs • 
ralık daha amırayım. Size bir riit-a.i 
<~yarak bu )'ilUlll tamamlırııc:ağım. 
\ alnız bu rühai Hnyy:ı.rn'dan d ,...1 Y-'L K e,.ı, 

an)ı& cmal'dcndir, Han-am içindir· 
II.ı)yam 1.ij er bahsi a(c stig41"dt'l'I • 
Balıutmedi crmuııc ak.,,, kcıs tl 
~ul srıdi ıımıp irti gülüp l'ğ/:;;' 
Zrı;~ .UJı ıiraıidl' rübtıilt'rdl'n. 

Üstadın wviri ile 0 '"ıirasidcM :rü-

Felekten bir gün 

b:üleri Tuı:i.;çcde \e Ynh}ıı Kemal iJI 
kaleminden okumak en bü)ük zC'iJe
rimizdcn birui olacaktır. 

*** 
Saatler ! 

G~enlerdc bir f anbul pzetesJıl" 
do 1stanbul'un umumi sıuıdcrinin bt" 
nbirini tutmadığı hakkında bir habCf 
J:Ömıu,, hir )1121 )'Unıışıun. 

[)un dıkkıu. cttım kı A~ 

d:ı da a)"OI dert )°Ok dcı;ıldir. 
te~ Po tanenin kapısındaki 

um ve: 
- F)"-ah. gecikmişim! diycı ~· 

landım. Kendi sa:ııiıne ı:ore geç kııl
mış defildim. Ulus mcy-d.ınınd:ıld ~ 
:ı.t de be.nim uaıimdcn > na çıkuJCI 
nıh:ı.t culm. 

Fakaı şu meşhur İngiliz. sözümı dt 
bir )'Ol daha haıırLımaktan k~ 
alamadım: 

- Geri kalan. ~ııhut ileri Jı;idd 
saatlerden hiç işlem.i)"Cn s:uılcr ~ 
ye~ir. ÇünSdi hiç iılmıi)crı ı, hi( 
olm;ıı.s:ı, Pinde iki defa doğru z:ıııır 
nı s;ö tcrir l 

*** 
Mana değiştiren 

kelimeler ! 

Dün hirM ./\nkanı evler.ine W"rf • 
len sudan balıscdcıi.;cn "ıeıms ~ 
diyordu. 

1 nanbul'ıı su 'eren ftlC$fnır ~ 
adı, gerçekten, Turldye'nin tesİ~t" 
ri bulunan her ııırafınd:ı o l)"ll isiı1l 
olm111tur. Duna'dı d;ı a)ncıı bir adı 
da ol:ın IChir Sll)'Una birçoklanntO 
"tcrkos 5U}'U" dediğini haıır!anm. 

Böyle bir takını Wmlcr ''C' h;u i~ 
lcr dile halk ıarafınd:ın değişı"k mini" 
farla sokul~tut. Meseli biz muş vt" 
)':! stlntbot )ttİne Çlltana deriz. 'içİJI 
bİl)W ffi\15Ut\W? Çünkü 1 st:ınbuJ'a j$ 
defa bu türlü hir ,,.pur geldiı}i zanu'I 
ona o aıralard:ı wıınılını~ bir uıfet 
dol:ıyısi)le Cawu adı verilrniı, orKbıl 
sonrıı dı bütün o çcşi t ktiçilk vapur • 
ların .adı (llııuu olmu~ıur. 

Reji kelimesi do bunlardan hi~ 
dir. Diliyorsurıuz, wkti)•l (),man)1 t ir 
rünlcrini .inhi~rı altında nıwı fraJ!" 
512 şirketine reJj dmilirdi. Şimdi h:ılt 
a;a~ı~ her tııtlin li~etinin, hd 
tutun ıılcncıı )'t'tin adı rcıidi:r. 

Bunun li~Jcri ~ dillcn:fe de 
vardır. &7.;ın bir dns hmi mfınr.tt1i 
defPldrir; baZtf'ı bir ha • • • 
mi olur. • ı m am w 

T. f. 

Aman mercanlarım ' 
1 • 

Görüşemedik - Nezle go··gw s·· . 
· · ume ı n m d · N 1 ınıyor? - Nekrenin yutt w e ı - e er 
Kalabahgwı severim-Vaufç-uR- Cereyan meselesi -

s ı ıza'nm ·· .. mercanlanm _ A b sozu - A m a n 

H 
AYLl " ca a n a s ı 1 topladılar ? 

z m go~edk. 
Kusuru :•••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
hl h !lYlnız.. VnJla- • • 

• A er &'4ı h:ıtınmdnsı • B R l k • M<lkln Allah <'k&..k e• -~1- k l'U2.. : e e : 
dan kovmıu ,ak t ;~kk\ · : • : 

Ne b 1 Y.hn olmuy0r "••••••••••••••••••••••••••••••••: 
dar &.dll) orum, b r tUr • 
do rusunn ıtcUrıp sl'Zlnle ko a.hıi 
>a vak t bulamı)oru v nuşnu. 
luyorum, mı buln ": akit bu
c ı efond m bUgU~korum. Kısn
h:ı!tadır tUrlll M:1a~ birkaç 
stirm k kaıı.b 1 Ola.tnnd re.ııc y{lz 
&'Onmtıs. ı. nasip bu-

1-Jıt Nasılsınız b kııl 

hangi e 11,l(ınlı anlatırsınrz. 
K mıyorlar lstt ' B rt kap ısa ar-
kad on bırak1yor. Simdi 
tılcmc de mut ı: 

- Kapıyı p r mısınız! diye 
l1ttarda bulu k deCW2 yal Bu· 
lunsnk bDe rtn: 

Yorgi, bu dediğini 
artık yapmıyacaksın ! 

&UkUr lyt>•lm. izi a gıı..!..~. Ben cok 
nezle oldum. Cok • •• ...,eıı biraz 
lnmooı R<'nkll h~~~Or ı;öf:sllme 

tt k re.~ birkaç hnn 
yu u . Hapı Y\ltmasak '-- .... 
~ö Um<' UlC'Cl'kt ""'kl de 

Her zaman 8 nıdık: h kl ı;:~llr. Blr ta-

"lllr kapfıYı bendN!fl.nır. bin knı,u 
f'..) ter ku I" 

dro tt g[bj blrlısl ka;ınsa bin t.n· 
ncsl t\Q'/or. ~u zn.m:m d yol
cular kapı nrnl nna doldUklann
dnn kııtınıunıyn imktı.n d:ı bulun&" 
nuyor. 

Ben krunb lıltl BC'Verim. A.nn<ımill 
dcd ~I g b y lnızhk Allah:ı m~ 
sustur. Amma kalabalık var, ka· 
lnbnbk -. ar. DU.n akşam tramvay 
&('mte gtdjyordum. O halde idim ld: 
kıtıırd:unn.1< eôyl dursun - Allah 
stzı lruırıdınıın • insanın g&n bile 
scytnntyceok kııdar sıkışık idi. Fe-
nnsı 6U ld huıruı bir nhpı lyle bu
run buruna dtlşüyor da - mlyop ol· 
mndWc:ça • karsısmdnktni teruynmı· 
.ııor. MnlQm :yııl b z dostlnnmızı nl• 
h!!y t bir buçuk iki mclre mesafo
d kl m:ı112nrnııır1yıc trunnz. Bun· 
d:m dnhn ynkınuuı gcljnc 10IT1alllo
rl df'{tişlyor mu n~tr. &'(iç tıunlını· 
yorlar. DUn d öyle oldu. Hapa htı9 
kn!"luncb gö Us gÖ r(lse bl.rlslylc 
b rllkUı glıdtyoruz.. B r kolıı.şını bu· 
lup töyle b1ra:z gcorl c:eklldlm. An.ıı! 
No ROreytmı Vasfi nım doitll mly· 
rn1ş. .SC-Jtımlnştık: 

Y ORGl adında bir nım, ropwı· 
<:1$1 Kondili">-c mektup )ıızmıı: 
buyuruyor ki: "Buntda uulan 

)'llJ;1ardan fatura alnu)1 ı rar ediyor
l:ır, onun için yüksdı fiyıula fanını 
gondcrmeniz.1 lüzwnJu görii)'Onını. 

Ona göre ben de bunda scıbcstçc la· 
turamı yııJlarım." 

Dört s:ıurlık bir pusula içinde dö
nen mwuzam CUU)'t'tİ fıırkcdi)'Omımu 
)'il.. Koadili'oin yuksck bedelli faıunı
sı Yorgi'nln elinde Dcvkte ka.rfı n:ı· 
muŞ hücceti obcnk ve o da, bu para· 
\'lUWlln m..nncb, hiç bir ahJ!ik \'C 

n:ı.mus ka)-di)le ooğlı olm:ıdan, fııtu • 
rabr dıiu«ktir. İst:ınbul rolisi, bu 
halk son;wıcusumın yüztinddd örtuyü 
çek.in~. kıır,ımwı çdwn manzara, du· 
d.ıklarındın hırs W)'llSI akan, sözle
rinde mel'unluk ve lınlnlik p.mlmı 
)-an:ın bir )"Üz olmuşıur. Yorsi"nio 
ayakda ları da onun sıöidir1cr. l3tıın
bul pzctclcrinc to>'le bir ı;oz aunak 
> ter: Salarnonl;ır, Ki.r)'akow, Hıris· 
tolar, Artinlcr, ve btınlann aıııs.ında 
Ahmetler, Mehmetler, Musıafıılıır .... 

Diıbç umaıı<lanbcri, Anka.ru Mil· 
Ji Korwıma Mııhkanesinc ı;irrolcrin 
ve tıkanların adlıırını, gazetemizde de 
gorü)'Or=uzdıır. Du fü.ıclcri oikuı:i.;cn 
sıkılan yumruklar ve dilğümlcnm Jdn. 
1cr, toplana ıoplan:ı, Milli Konınmıı 
Kanununa diledi~ ınümidclcr 
olarak p~ bulunU}'Ot. 

D5}lesine \' erilecek yeni cezalar, 
vfcdanlaruruzı rahatlığa kavımurmı)'ll 
yeter. Simdi dort güzle, Milli Korun
ma Kanunı;113 giren )-eni mucyyidele • 
rin Bu)i.ik fcdisıen ceçn.e~ini ve hA· 
kime ııla.şnusını bekliyonıı.. 

Buhnın ydl:ınndln ~ sı1..-ıntı (t4<:. 
tile, h<-lki d:ıh:ı (Okl:ırım çck«eğimü 
"fhılcr de olacakW'. fa.kat bize. kcodl 

iç h:ıkfkatlorimizi öğretmiş olduğu 
için, memnunuz <h-. Buhran sonunda, 
elimizde uzun listeler olacaktır. Ve 
onları, '-ar günlerde hıılkın .'l!rtın:ı )'1l• 

pıJAIJ bu ka.ra pcnçdcri, utmalı) a kj. 
nin W) e niµstn sürenleri, ruşvet alan· 
!arı, ruşvct 'erenleri, >-alanca fatura 
)"&pa.nl n ve rapurnnlan, hıruz.lıırı, 

dolandııı:ıl rı ve 50yguncuuırı, ku:ıc~ 
soysuz \C: cöılli}eısizlai U'l 1 :11ıracıı. 
~ız. Bu 'l'le<Jıkkete kimlt'f'deıı, hiç bır 
7.Am!ln lçjn !)ilik gclmiycce~ ri Dır ""'" 
re dam öğrew. • Bu kaunç da aı U· 

>"llmu. Sıkın lı 1:;Unlcr ~ 
Diz d:ıha beterlerini cckm. b r 
lctiz. l1ernhlıja knvu ac.ajt 1 

geleoe'.<, her ter ökİ> e 
iriye donecektir. Fakat 
bunlıınn yüzlcrindcld bu kı 
bu hırsızlık, $0}gunculuk ' 
hık lekesi .•• Bu, hiç bir uman 
ınez 'e ununılm.u. 

MillJ Korunma mahkemelerine 
ginniı tıkmışluın listesini, bu karn 
>ilzlülcrin kara listesini biıden sonra 
geleceklere dcvrcderlcen su notu koy. 
m yı d:ı unuımıyacağız: 

Aranızd:ı )ıışıyıınlıırı tanıyanıı. 
Bunlar, memleketin s ıkınıılı gunlerin· 
do m.ttlum halkı SO}muş olanların ad
larıdır. Unutm )"tn ve affetmeyin! 

Zaman ı:ınt:ın kaınınun CCU3101 bf. 
le nzımswacak kııdu i(-i )'ll.mk olanlar, 
yeni Millt Korunma kıınunirle fe • 
rahbdılar. Fakat orı!an asıl ı~ru , 
teskin eden nokta şu hııkı'luııtir: 

nu halk, hiç bir um:ın ııfftttni)'C
rto.lderlni bir kere cWu çok yııkınd:ın 
tanım k fırsatını bulmu$tur. 

Y112ımı, başl:ıdı/;ım gı"hi biti~-im: 
Yorgi, bu dediğini anık )-apamı) •• 
sın. 

Kemal Zeki Gcncosman 

tUrlll soranı~ 60~Yt~ dc.-rlm, bir 
nedir ncab , • u ıwPe ln l<':Y 

l a. 
la~mck H'ıkırdısını cdcrkm fiynt
f:e b •1:uı~~k f ;ı;aUnnnın • lnmc
bU mı e!~:_h.,atırllltmanuık katı-n ..-. .......... 
nı b~':!r~ın,~tar dellkleri
göz 1 • yatwı.n ben oralardan 
Yor ~t ~mll~ll Qyor elendim, dUşU
scverım n r1a1 Y1n dllşmesı.ni P"'k 
ret dcrec rahatsızlıktan hnra
fi.Yatı n ... nın, tklnclsl plynsada n. 
d ;c~ıa:ı ~I bunüınn dQşmesln
d vardır Nrm noz g b1 dllşQnml r 
P ra il d e Ynroıun hcmşcrl? 
d n cvv 1 cfl~ I, sıra llc. Biz de bun-

Ytıtlar havai fışcltl gibi 
r~C'tl dliş1lnQy0r: hallml2 ne 

1 >OrdUk. SlrndJ de sız dü-n.. 

dc.r~~n ~ dOım<'S! ltıkırdısını e
ze &ôylcd~nma ııeldl. Bilmem al· 
tekrar cd mtYd ? Ne ~ c!:er 

V k ryorsıı.m hoş ı:örlin' 
traı!ztbic İstnnbul'n - ga]ib~ - bir 
~ti. 1 vnry le kumpnnynsı gcl
d ç n& bl:r n ·re adam vnT-

1· Onun blr tUhn!llJlıru size hft .. , 
dcce>flm. •M.UUC-

Bu n<'kro nl"kııdnsına nnlıı.U • 
- Bir carı h YC>r • <bot P nsttılıfı!l tutuldum. 

ıı.zuu Côstct'C'rok> Suramda btr 
&oy vnr, kAh llılyor, ktıh cıkıyor 

- Anladım. wn lngt]lz H~ 
r.,nrnll$Sun! <o csnııdn ln.glllz llrnsı 
.uıh iner, ktılı çıkardı>. 
N 4J~_:cne lll!tn ucunu kacırdım. 

e ..,.urdum? Hn.bt Tamamı N 
!:, ghöl:"S!lme lıımt>dı· de ÇOk şQk~; 
~' n.fif Ct"ClşUrdfk. 

Et nd m! Al1nh r<'kstk ... 
Tramvaytıı.rd o:>mcsln ! 
bil d ı kt· in n:zıc olmnmnk kaa
pı aetkl RU A lttJ1 nçık, arka kıı
h Zg r nro.banm lclndc 
ıınnnn roi)or. CeroY<Uldan fıdUm 

kop r. Ne tX'rP:Y nı olursn ıs 
F. " rt ('(>n>yruıınd:ın, hava 

0 ceo~ 
)".anln:ı kn<lar. L!kln gclgclcllm. 

Şu tmmvnyln.r ol~ ara
nuZdıı Siımhnl;yet olnuyncaktı. Be
reket bunlnrn.. 
dl;:- E-.;cıt Pek sıkı fıkı o!dUk. de--

&.şka ne nWrtc sar!cdobllirdlkT 
Bu kad!!.rla lktlfu et.tikten sonrtı 
yolumuza ıdderk n kerden b r fer
~ t JlilkS<'ldl.. B r kadın: 

- Ah mcrcnntanm. Am.'m mer
cnnlnnm!. dlıyc baiınyordu. Znvni· 
1ı kadının, ktm b lır. bclkl de baba· 
sından kalm::ı m rean gerdmılıll 
kopmll.$ olacak. Bu sıkıya lpllk mi 
d:ıyanır kınnnp mı? 

s1 
- Vah vnhl dly nler oldu. Biri-
sordu. 
- Tcst>Ot m1? 
Knıdın COVnp verd • 
- TC'PS"i ra'!Ul dl'tnt Amanın 

brumuıYtn! Madam biraz ayağın1 
knldınr mısın? 

- Kaldırayım anın n<'l"('YC koYn· 
Ytm?. ÔtedC'n blrlsl: 

- Rafa koy! 
CelK' mercanlı kM n: 
- Siz n111Y Nl!yorsunuz' TOlll 

lı1d YÜ2 k n td m ! 
ı.l.Boou • Qncü 88.>"t&&) 
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~ILLJ MUDAF AA V. 

ld. l~rolik Yağı alınacak 
1 

VCKıııetınuaı 
12 kUoıuk beh • 

ruı t Yaı tan er kutu una 270 IW· 
l'.k Yacı k rnUı C<lll{'f') tiOOO kutu iı!."0-
ve Ctnnı omıs~onda mevcut rıUnıunu 
ıııa 2tlnu ovııatı dıüılllndc 21. 11. 942 eu
luıacakl li4at ı.ı de Pll.ZIU"!ıkla satın a-

ır. 

Verrncıc I& 
letntn tlyenlcrtn 2430 liralık kD.U 

atınrı Ue r> l.'ıatına trUktc ı>.ı;.:nrl•k ıı:.ı:ı ve 
ııuna 'ile~ M. V. 2 No.ıu Sn. Al Ko.n 
it? elen. NUmunc ve ~"lnfı ko 

>onııa 'ilOrOletılllr. <9G84ı '7l~ 

llarke d'' ı.ı oşeme y3ptırılacak 
M Vuldll<:Un<tnn 12825 ~ • 

Dartt lira ltcşU b<.'dcUI AnJtara'da 
aa..t e <l~e 111 'Zl. .ı. 94:.1 cu.n 1:unu 
%ttr U de knPalı zarrıa Lhale t.'<11.lc -
tur K llk l.cmlnatı !161 lira 88 kunıe
ru. ~ ve &artname ve proJcsl 64 ku· 
VtrtUr m ukabill ı:naaat daırc5iııdcn 
~ıı l&tckillcrtn lhalt.'(len en a.z r>lr 

<lııcc ın ~ fa<ıt dalrcsUH müracaat e-
l(: ~ ehli>ct vcslkruıı almaları ve lhn· 
1-J.ı nu &aat 10 a kndar ı.cklll mektup. 
\'~ı M M. V. 4 No Ju Sa. Al. Kom 

CICf1. (!){)92) 5776 

Transformatör alınacak 
~-M. V. Sa Al. Kom.dan : 

l{va • M Vekilell lçın 22000 volt 150 
lnatÖ ~ J>cryot kabili ayar Lnıns!or

·r r .izımıtır. 
gU ~kliflenıı 25-11-1942 çarşamba 
lct~ . saat 15 e kadar M. M. V ekn • 

ln§:ıat dairesine acele yapılması. 
(9685> 5884 

İn§aat yaptırılacak 
~- M. V. den: 

hur Ullyyen gün ve wattc WıbJ zu· 
aı t etnıtycn Ankara mC'Vki hastanc
(!ksıfBli mşantı tc_o.krnr kapalı uırfin 
U 17~eye konulmuştur. KeşU bcde
rıı n ·086 lıra ıı kuruş olup ılk tc-
2&.ut~ 10054 ıırn 31 kurustur. lhnJcsı 
ı t · 42 cumartes1 sünll sant ıı de 

llıl V. 4. Ne. lu Sn. Al. Ko. da Ytı· 
ter~aıct.ır. Keşif şnrtnnme, proje ve 
rn~l'Jilaıı 881 kuruş muknblllncle ko
b l Ondan nlınablllr. İhaleye clre -
\'~len inşaat dnlrcsındc ehliyet 
lerı almak mecburidir. istekli • 
atık" 2400 sayılı kanunun mnddelerl 
lcıtıtıntnn tevfikan hıızırlıyocnklo.rı 
llıaı rnektuplnrını mnkbuz muknh\11 
dar!! &aatJnden bir saat cvvelJne kn-

komf.syona vermelcrL 
(9835) 5893 

Mutabiye alınacak 
lt. ~L VckAlctlrukm : 

Ilı l\ıaftııla <."lna ve miktan ıle muhı:uıı 
lt ~ bcdeııerı ynzılı ıı knlcm muıabll'C 
a-u !!kslltrnc Uc 30. ll. 942 pazartesi :u saat 16 da lst<".kllslne Uıalc t'<lllc
% ~. ltep. ln!n muhammcn oc•(.h:U 
ltra U:rn 50 Kr. olup ilk wmtna.tı s..r. 
~ aı kuruıtur. Şartname v~ nilmunc
n l!cr 2'lln komisyonda g}r(lleblllr. 
~!Uarın her biri rom ayn t:ıı•ı-1cre de 
Ve ~ edllcb 1r. lstcldtlcf'ln bclll ı:Un 
ıc~-:14Uc ?tL M. V. 3 No. 1u sa. AL 
~.,..lllllYonuna ı;clmelcr1. 

5 
ı: ~~ s .... 
:s il ,.c; (1 cıs 

~ ı ;!j ~ ~< 

100 ı5()C) 

f,() lBS 
300 750 

400 21:2 

rıo 375 

70 950 

100 100 

l50 62.50 

50 50 
000 ı;:QY!m 600 

40000 800 
(0926) 5053 

Pirinç alınacak 
M.. :.-.1. V, ı No. Sa. Al. Ko.dan 

ıtı l - TC'IlhhUdUnU ita eıleme
bı csındcn mllteahhldin nam ve hesa -
lJ rıa 5 ton pirine açtk eksiltme ile 

1nacaktır. 
L ~ - Muhammen beı'leli 7000 lira 
q.lı teminııtı 1050 Hraclır •• 
..... 3 - İhalesi 1-12-1942 de yapıla • 
-kıır. 
:t ~ - Evsaf ve uıırtııamcsl koınls-
0rııta görllleblllr. 

t ~ - İsteklllcrin 1-12-1942 saat 14 
~ Lv. Amirliğinde M •• 1:.V. 1. No. 

· Al Ko. bulunmaları. 
(9 64) 5962 

Kurşun alınacak 
M. M. V. den: 
BehC'I' kllosunıı. 90 kurus tahmin 

9d.ıen 250-500 ton kurşun 27-11-942 
~nıa &ünU saat 15 te pa.znrlıJdn sa
h n alınacakur. Tnmnmuın taliv zu-
10Ur etmcd~i tııkdirdo ı~nlıırıı bö· 
nı ncrek de ihale cdileblllr. Şartna -
ll esi her giln komisyonda görülebl
.u)· l<atJ teminatı 43500 liradır. lstck· 
\' l'r.in mezkOr gün ve saatte M. M. 
ınu2 No. lı ııntın nlmn komisyonuna 

racanunn. (9!l6!l) 6027 

Yemeni alınacak 
M. ~t v. den: 

.d Par.arlık günü t:ı.lıbl çıkmıy:ı.n 250 

Tutya alınacak 1 aaun alınncıı.k.tır. PllZllrlıkln eksllt-
M. M. Vekaletinden : mesl Z7-11-942 cuma gUnU saat 14 te 
Beher kilusııııa 7S kuru:1 tnhmin Istııınbul 'l'oıılıu.n<ıde No. lı satın al· 

cdıkıı bıJ. ton ı..ulçe h ılincle tııtyıı. ma komisyonunda ynıııltl<'aktır. Mu-
2.1~.tı.ı:ı çarşuınbu gUnU ıonat 16 te lvnkknt tcmlruı~ı 2470 llra 44 kuru, o-

l ki 
1 

up şnrtnamcsı her gün komısyonda 
paznr ı a ~atın ıı. ı•lucakur. Hep ini görtllc.b lir veya 165 kuru kabl 
vt•rıuc •e tnlıp çıkırındıgı taktirde par- Jlnde alınır. lsteklUerla bc~ll m~ • 
\'•1 ı~nrça da ıhıılc ı·ılih•lıilir, Şurtna· saatte komisyona mUrncnatla.; n ve 
ıııeı;ı her ı;,un komisyonda gürillcbilir. (10208> ' G251 
İlk ve katı ksliııı yeri Kırıkkale pi- p · 
rınç haddehane ldir. Yerli veya nıeın· ostekı alınacak 
lt·kel dalıilıne girmiş !'!'nebi malı ola· TOPhane M.M.V. !>nlm Alma Kornls-
cnktır. Kalı terııinalı 7200 lir.ıdır. fı;- >'Onundan tstanbul: 
teklilt!rh ffit>t:kıır gün ve & ıatte 1\1 75000 ndot kuzu pootcklsl pazarlıkla 
lif. V, 2 ·o. lu satın alma komıs;;o~ 8. 12. l.>42 P<'ıııcmbc 6:Unü s:ıal 1:s to 
nunn gdmcl!'rl. (D!>S:J) 6100 Fındıklı'd:ı snun alm:ı komlsYonund:ı 

Pavyon inşaatı lh:ııe eddecclt r. Muvakkat temınnu 
M. M. VokalcLbı<lcn : 50625 liradır. Arzu edenler nümune ve 
GöleUkle blr ı>aV)'Qn inşam ıınrtnnmcsl:nl hCT ~n komL'V'()rıd:ı ı;:öw-

kap;ılı lılllrlcr. lstckl lertn muayyen ııUn vcı 
zarfla cksll;tmeyc konulmuatur. :Keşli s:ıat.te kornls)'ondıı bulunrnııl:ın. 
bedcll 99176 lira 50 kurue olup Uk tc· 
mınııu 6208 llm 83 kuruŞt.ur. th:ı.lcsl (10202> G257 
1. ı~. tM2 ıoazart.csi günü sııııt .11 ııe Erzak alınacak 
Ankn.rıı'd:ı l\I. l'tl. v. 4 No. lu Sa Al. 
Ko. da l'llPtlnro.ktır. Kc:>lt ıııırtnnmc ve 
proJc 400 kurus mulwb ı:ıoo her gün 
komjgyona milmcaııtla iNaa.t dalrt'61n· 
den alıruı.bllir. lstcklllcrln bu Uıc hen· 
zer ~nri 50 b::O Ur.ılık ll1r l:n.$:ı.atı m1.1-
vnftnk!J,"Cllc lilanal ct.rnls olmalan ve 
ihaleye ı;lrebUmek !cin tnş..-ıat datıutn

cıen vesika nl.malar:ı ve 2490 AA.Yiiı k.ıınu
nun mnddelcı1 nhklımıoo uyı:un tekllt 
mektuplarını ihale gün ve ıtı1aUndcn 

bir 6'lat cvvcl:lnc k:ıd:ır komls;)'onn vcr-
mcleı1. (10024) 61ll 

Su ve yangın tesisatı 
malzemesi alınacak 

M. M. V. den: 
Muayyen ı;;Un ve saatte tallbi zu

hur ctınıyen 11 kalem su ve yanı;;ın 
tcslsıı.u malzenıcsl tekrar pazarlıkla 
satın alınacııkur. Muhammen bedeli 
1932 llra olup kati tomlnaU 2!)() lira· 
dır. Pnzıı.rlığı 2G. 11. 942 perşembe 
günü saat 10 da M.M.V. ~ No.lu Sn. 
Al. Ko. dıı yaı>ılacnktır. Sartnamesı 
her gUn komisyonda glirU lehlllr. İs· 
teklllcrln kati teminatlnrıyle blr!Lkte 
komisyonda bulunmnlan 

ClOO!J!l> 6143 

Kayıplık kararı 
.M. M. V. den : 
As. Posıa 735 K. 111. Th. 12. Dl. er -

!erinden He) haniye'nin Altı saçaklı Mi . 
ııareli ko)'un<l<:n Mahıl'ut oğlu Necip Taş· 
kıran'ın 27-3-942 tarihinde (20) gün 
nıil.ddeıle ki>}'Ünc izinli gönc.lerildiğl sıra· 
da Surİ} e'ye kaçı ığı gerek vaka raporu, 
gcrı.4m: Halep kunsolo,Juğunun tahkikatı 
neıicc:;in<lc anla~ıldığından As . .Mh. U. 
K. nWl 212 ,.e 21S madc.lekTİ mucibince 
kayıp sa}ıl:uak meskeninin bildirilmesi, 
\C)"a a~deı eunesi için kC')fi)ctİn ga:reıe 
ile il.iıııoa karar verildi. 
A. Ad. II:ikim 
Cemil Ayıaç 

Amiri Adli 
As. Po,uı 730 K. V. 
Tuğgc. Salih Erk1J1 

(10103) 614S 

Kereste alınacak 
M. M. V. den: 
2S9 M3. çam kereste altını kapalı 

zarfla cksİltmC'}e konulmuştur. Keşif be· 
deli 33670 lira olup, ilk teminatı 2525,2'; 
liradır. ihalesi 5·12-942 runıarıesi günü 
saat ı J.30 da .M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Ebat ve ~artna.ınt'5i 
169 kunış rnuk:ıbilindc her ı.;üıı komi,, • 
yondan ıılıııahilir. Pamsı müıt-alıhi<linc 

ait olmak üzere bu i~ıe kullanılmak sar· 
tiyle vason tedarikine tava~s\ıt edilecek· 
tir. İsteklilerin 2490 ayılı kanunun rıuıd· 
deleri a.hk~ma tevfikan haıırlıyacakla • 
rı teklif mekıuıılarını makbu1. mu.kabili 
ihale saaıiodcn bir ~ant evveline kadar 
komisyon Rs. \'ermclc.rL 

{10059) 6148 

Elektrik tesisatı 
değiştirilecek 

M. M. V. den : 
Cebeci'de bulunan bir birliğe ait 

amelİ)ııthruıt'<le elektrik patronlarının dı.:
Jfütlrilnıt'lii i,i ı>azarlıkla r.ıpıırılacak -
ur. 

Keşif bedeli 1487 lira 50 l<uru$ ve 
knti teoıinatı da 22 5 liradır. Pazarlıkla 
ihalesi 25·11·9i2 günü sut 9.30 da .M. 
;\f. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da >·apıla -
cakttr. K~fi her gün komisyonda görü
ll'bilir. İsıck.Jilcrin belli ~oiin ve saaııe 
kıııi tcminatlariylc birlikte komiS}'Oll<la 
hazır hulwımaları. (10061) 61'19 

Ateş tuğlası ve toprağı 
alınacak 

M. M. Vektıletlndcn : • 

l - 3000 adet 11~ tuı:ınsı Ue SOO 
kilo il.tel lOPrtıl:°I (k/ı.{:ıt t.oıtınlar k'erl· 
sinde> ı>ıı.Zarlıkla aat.ın alın.ııeakur • .Mu
hnnuncn bc<lcl.ler1 yokQnu 1920 llrn o
lup katı tcnılnat mlktn.n (288) llnıdır. 

K~lt ve ıınn.rııınu.'SI her ırün k.oml&yon
da ~örülct.Utr. l'nzarlıC:ı 26. ıı. 942 pcr. 

scmtıo ı:UnU sıınt ll de 111 M. v. 4 ~o. 
ıu Sn. Al. Kom. Rs. de y~ılilca.kur. ls· 
h.'klUcrtn kati tcm!na tUı.ri.Yle birlikte 
muayyen ırUn ve aıınttc k.omlııyond.a bu-
luruımaları. (10118) 6168 

11 kalem rulman alınacak 
M • .:'ı1. VokAlctlındcn : 

M. M. V. J. No. Sn. Al. Ko. ılnn: 
1 - Cinsleri aşa.Jtıda yazılı ıruı.d· 

deler ııazarlık surct.tyle sntm nlııuı -
c>.aktır. 

2 - Pn:ıarlıılı 24-11-942 gün.U saat 
15 te Ankııra Lv. Amirli.Hl blnasındıı· 
ki konr.syonda ynpılncaktır. 

3 - lstcklilcrln vcrecclcleri mal
laruı nümune ve temlnn1lariyle blr
ll:kte komisyona mUracaallnrı. 

Cinsi 
Domates salcası 
Kuru fizüm 
Kuru il1<'1r 
Kuru sof:ıı.n 
Beyaz 11e) ni r 
Kuru ot 00174) 6261 

Yol yaptırılacak 
'f. M. V. den : 
[timt-sğut'ta );l"tcril~c-k mahalde hir 

yol }armrılmnsı paı.arlıkla ihaleye im . 
ııulmuştur. Keşif bedeli 1 ~(,()O lir.ı (.O 

kun11 olup kaıi tcmin:ıu 2349 lira 10 "'1-
nı~tur. lııal~i 1-12-942 salı ~nü s;ıaı 
11 de M. ~!. V. 4 il:o. kı Sa. Al. Ko. da 
)'llf>ılacnkıır. K!'~if ve ş:ırın.111ıcsi 40 ku
ruş mukabilinde komi!9)ıın<lan alınahilir. 
Müıc:ılıhidinc bedeli istihkakınd;ın ke -
silnıcl< ,.e hu İşte kullanılmak üzere 92 
ıcnıke hcnıinle hir iç 'e hir dış kanı)On 
liisıifi ciheti a-i<criyeye mal olduğu fiyaı 
ihcrindL'!l \ertlecı!kıir. hıeklilcrin l>u İ5c 
hcmcr 10.000 Jiralık ns~ri bir inşaııtı 
\'af>mı' olmnları ve ihaleye girebilmek 
için fo~aaı dnirc•in<lco ehliyet wsikım 
alma.lacı ve bu n~ikılariyle heraher kaıi 
ıenıiruılariyle birlikıe mua\;cn gün ve 
<aattt• konıhyonda bulnrunalart. 

(10101} 6262 

Sabun ve zeytinyağ 
alınacak 

M~LV. l Nv. Sa.tın Alma Kom. dar.: 
ı - Anknm Lv. Amtrlll':i ııhtb'ıı.cı Jçın 

ııazıırbk &umt,ylc ve tııks1 lle 20 ton Zt'Y· 
UrlYaı:ı Ue 20 ton s:ıbun alınacaktır. 

2 - ZQyUn:ya(:ırun mııtınnunen bedeli 
40000 llJU olup laı.tJ tcmbıa.U 64SO lirn· 
dır. 

Sıı;buııun muhamrn('Jl hcdcLl 2MlOO llrn 
olup kail teminatı 3GOO IJrarlır. 

3 - P<ır.ırlıttı 3. 12. 942 günü s:ıat 

16 da Ankara Lv. lrntr:l!A1 l>Uınııındnkl 
komlsYQllda yapı laca.ktır, 

4 - ~ıytln)•ııC:ı ve sabun ııartnnml!$I 
her ı:Un kom!S)'Und.:ı. cörUIUr. 

~ - l&tdcl lcrtıı belli 'il'Un ve ııruı. tle 
kn.U tcmlnaUnr!)'lc b .... llktc komisyona 
müra~uan. (10128) 6263 

Sabun alınacak 
M.M... V. 1 NoJu Sa. Al. Kom.dan ı 

l) Hava müsteşarlığı bırliklcri 
ihtiyacı için pazarlık suretiyle ve 
taksitle 50 ton sa.bun satın alınacak
tır. 

2) Muhammen bedeli 57500 lira o
lup Jmtt teminatı 8625 lirııılır. 

3) Pazarlığı 3.12.1942 günü saat 
ıs te Anltııra Lv. Amirliğindeki ko
misyonda yapılacaktır. 

4) Şartnamesi her gUn komisyon
da görülebilir. 

5) İsteklilerin belli ~n ve saatte 
kati teminat ve vesikalarlyle birlik
te komlı;yona mtiracaalln.rı. 

(10129) 

Sebze alınacak 
6264 

M. M. V. L No. 1ı Sa. Al. Ko. dan: 
l - Ankara. Lv. Amlrllgl lhtiyncı 

olnn aşağıda miktarı yrı.zılı reb'relC'l' 
kapalı uır! usulü ile Ihale cdl.lcceık
tlr. 

2 - İhale 11-12-912 günü snnt 15 
te Ankara Lv. Amirliği bi.nasındakl 
konıfsyonrln ynpılacnk.tır. 

3 - lsımnnk için muhn:nmcm be
del 45.000 lira olup ilk temlno.U 3375 
llnı. pırasa l~ln muhammen bedel 
22500 lira oluıı ilk temtııntı 1687 llra 
lahana. için muhammen bedel 22500 
lira olup llk temin.atı 1687 Hradır. 

4 - Şnrtnmneler her g{ln kom1s· 
yonda görülebilir. 

5 - !steklil!Jrin belli giln ~ sna
ten hir saat evvel kanuna uygun tek· 
lll mclct.uplannın mııık'buz mukabOln· 
de komisyona vc.nnelerl. 

(10131) 6265 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. V. den: 

U :L U 

billr. 400 tonn üzüm toptan bir tstddlye 1 )"apıl:ıcıktır. S w • 

1 
ihale cdilcbl!«c~ ~bl en az yanıma 3 - Muh:ı.mınen bedeli 97SO lira ve ıgır etı alınacak 
tall.P cıkUl!ı takdirde lhaksl ynpılablle- mu,"akkaı t-u·n:ıı 91"' H--~ır. Şişli A& Sa. A1. Ko. dan: ccktl M ~· ' ""'1 Sartmımesindo yazılı olan mahm-

r. uvaldtal lı.!llll:natı ı:ır.so lira- 4 - S:ı.rtnarnesi Bursa As. Sa. Al. lc.rde kesıUP teslim edilmek üzere 
dır. ltmJcsl 27. 11. 942 cuma günü sa- Ko. d;ı okun:ı.hilir. 25000 liralık s1''lr eti pazarlıkla ck
at ll de Ytı.ınlncnfıuıdan 1Stdclllcrtn s - j ıeklilcrin muancn gün ,'C s:ı· s tmeyc konulmustur. Şart.namesi 
tckttf mckt.uıllıın ve temlnnt.ı:ı.r1)'lc lha- aııe mezkür komi }'Ona murııaııulan. komısyonda görulcl> ir. Eksiltme 27-
le snııUnden blr a:uı.t evvel ıı~e ( 10216) 6243 11·942 cuma günil satlt ıs tc Pmı-
Yd. Sb. Ok. Sa. Al. :Kom. na mUmoont- w • ı gaUı'da Harbiye Mı~'ktcbi blnnsında 
kı.n. <0029> 

5765 
Sıgır etı alınacak 480 lrt!b::ııt su;ooylığı blmısında yaµı-

As. Pos. 920 Sa. Al. Komdan : ı lacakur. 1stek1ılerln muayyen gün 
Sığır eti alınacak ŞİŞLİ \e saatıc ~o~onda bulunm.nlnn. 

Kayseri As. Sa • .Al. Ko. dan : Pazarlık suretiyle 10 ton sığır eti • Cl0204) 
6255 

Mını.ıka hirlilde.ri iı;in knpalt zarf mlınakasaya konulmuştur. Evsaf ve Postek1 alınacak 
u, .. ıü ile 80 ton sığır eti alın:ıcn.kıır. ;:\1ec· hususi şartları konılsyorırltı. gorule -
muunun tutarı 48.1100 lira ~c IJk ıcmina· bilir. Beher kilosunun rnuh mmcn 
u 3<.00 lira.Jır. ihalesi 2 5_11_942 çar _ bedeli 122 kuru tUT. İhalesi 30.11.94? 
şarnha ı;ünü sv.t ı6 da Ko. tla yaı>1lacak· pazartesi gUnlı saat 15 te yapılaca _ 
ur. J.'.vsnf ve µrtnam« i her güıı Ku. da ğıod:ın talıplerin kati temırıatlariyle 

Topfııınc M. M. V. Sıı. Al. Ko. dan: 

Harbiye'cle Yeılek Subay Okuluncln 
görülebilir. (9776) S831 Aa. Pos. 920 &:ı. Al. Kom.na milra _ 

Ordu ibri)ııcı jçin 75.000 adet ko}'ın 
po~tekM p:ızarlıkla 3. I. Klmın.. ,42 pcr
$enıbe s:ı:ı.t ıs te Fındıklı'da komısyon 
hinasında iluıle c<hlct"clcrir . .Mmakkaı ıc
mmaıı 67';00 liradır. Arzu edenler nu • 
munc '-e ~annamC5İni her gun komisyon
da ı;orcbilırlcr. lstcldilerin mua)')Cll &Un 
'e sanıtc komis)'Ond:ı bdurunalıırı. 

Sığır eti alınacak ca.aıları. (10213) 6246 

Trahz.on &. s.ı. Al. Ko. <lan : Malzeme alınacak 
Kapalı zarf usulü ile talip çıkmadı -

ğıodan pazarlıkla 25 ton ıığır eti sa.un 
&lın:ıcnkur. .Muhammen bedeli 18750 li
ra, ilk tmıln:ıu 1406 linıdır. Enaf ko -
lordunun hutün .ı;ıımizonl:ı.rında vardır. 
Pazarlığı 25· 11·942 <:ar$amb.'l gunu s:uu 
10 d:ı isıcklik-rin belli gun ~e $ll3ıte Ko. 
ıra mural-:ıatları. (9772) S834 

Koyun eti alınacak 
.Kars As. Sa. AJ. Ko. dıın: 
20 ton koyun eti kapalı znr! usu

lü ile eksiltmeye konulmll$tur. llk 
temlnau 1800 liradır. Evsaf Kolordu 
evsafı olup şartıw.mesı Ko. da gorti
l<:hılır. Eksl.Junc gUııU 30-11-!>42 giı
nu saat 15,30 da Karsta komisyonda 
yapılacaktır. lst klllerln mczkOr gUn 
ve saatten blT saat evvel hazırlıyn· 
caldarı tekW mekturılnrı ile teminat 
akçelcrlyle bırlikt.e komısyona ver-
meleri. (!)956) 5fı89 

Kış sebzesi alınacak 
lla.lıkcs!r AI;, Sn. Al. Kom. <l:ıJl : 

Miktarı Muh. Fi. teminatı 
Cinsi Kilo kuruş Lira Kr. 
Lahna 77.000 20 ııss 00 
Pırasa 77.000 15 86ı 50 
Ispanak 41.000 20 Gl5 00 
Sırke 1.500 '1.7 31 oo 
Yukarda clns. miktıır, muhammc•n 

fiynt, \e muvakkat tcmlnatla.n ynzı
lı 4 :kalem kışlık sebze knı>nlı zarf u
sulü ile cksiltmoye konulm~tur. Ek
siltm<'SI 7-12-942 p!l7.artcsf günU saat 
16 da llalıke:;\r As. Sıı. Al. Ko. dıı ya
pılnc.ııJcUr. Evsaf ve &nrtlnnııı (:örmC"k 
lsUyenler Ankara., İstanbul Lv. A -
mlrliklerl ve Balıkcslr As. Sa. Al. Ko. 
da gurcblllrler. 4 knlem sebze bir 
milleıı:hhlıde ihale <ıdilebllc<"ı·~I gibi 
ayn nyn miltenhhltlere de UuılC' cdi
lr.'blltr. Taliplerin mu\•ak'kat teminat
larlylc teklif mcktuplarmı ve kanun
da Jstenllen vcs1kalnrlyle blrll.kte ı
hale günü saat 15 e kadar makbuz 
muklllblllnıfC' vermelerl şnrttır. Ek
siltme ı;:UnU snnt 15 ten sonra mek
tup kabul edilmez.. (10005) 6081 

Sığır eti alınacak 
Konya As. Sa. Al. Koın.daıı : 
Koııya garnizonuııc\ak.i birlıklcrin 

ihtıyacı !çın 30 ton sığır eti .kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. Evsvaf ve eeralt komisyonu • 
muzda mevcuttur. Sığır etının kn -
palı .zarfla ihalesi 7.12·1912 J137.ar -
tesi gilııU saat 16 ıla Konya'<la ko -
misyonumuzun bulunduj'!u binada 
yapılıı.cnkhr. 30 ton sıgır etinin mu
hammen tuta.er 24000 lira ve icabın
da alınacak yuzde 25 fazlıısiyle be -
raber llk teminatı 2250 liradır. lstek.. 
lllerin ilk temlııatlarını vakit ve za
manınikı 7-12-1942 pazartesi günll 
saat 15 e kadar teklif nıekluplıınnı 
komisyon ba.'jkanlı~ına vermeleri. 

(100S4) 6091 

Yem alınacak 
~lali As. Sn. Al. .Koınısyonundan: 
Yardımcı yem ı;ııtın alıoacakur. Her 

nevi kılslıcll!l", kı·çi bo)Uuzu, darı kuş 
yemi vcsa.ire gibi ellerinde yerdınıeı 
yem buluıuııılnrın toklif cdeceklcn ev 
ı;af ve flyıı.t üzerinden satın olr.ıac:ı.. 
ğıııdan isteklilerin Harbiyede ) d. Sb. 
Ok. dıı.Jci A& l'v&. 920 ::ia, .\J, Koın, 
na ınurııcnaUarı 61\ll 

Denizden eşya çıkartılacak 
1st. Tophane 2 No. lu Sa. .ıu. Kan . 

M:n: 
ı - Batık dcın!r zlnclır ve txınzc:1 

maJzcmcntn dcntzdc~ ı;ık.:ınna. lal 26. 

ll. 942 pcrucmbc gitnU s:ınt 14 le ıxı.· 

;aırlıklıa latn.nbul Tophn.nc 2 No.ıu Sa. 
AL J<o. da lhll.lc cdlJccokUr • .Beher kilo
&una 5 kı.Jruş 75 ııant4:rn fb'at tıı.ıunln 

cdilmişttr. Şartnamcı1 her gün Ko. da 

ııörülll.r. Bu Ja<ı tııltıı olnnlarııı kanuni 
vcsll<alıu-b>lıc beill ı;:!ln ve saat.le Ko. 
da bulu:ıım:ılan. (10168) 6171 

Süt alınacak 
ElSld$clttr H.ıı. va S:ı. AL Kom. dan: 
Fb. 1htl)'acı 1('1n 15000 kilo süt ktl;IX!li 

ır.arl 116UllYle Dı.ale 'il(!~ l&t.e'kl.1 cıfilııadı· 
C:ından bb' ııy znrlındo. ncUcclcımıck ü· 
zere ıın.zıı.rlıC'a ltonubnustur. 

llk tuntnatl 506 lira 25 kunıstur. 
Paznrıırıı ::ıo. ll. 942 pauırtcsı ııunu 

saat 15 tc llv. &. Al. kom1s)'onıunda ya· 
ııılao:ıkUr. lstcklUcrtn lıcW günde kontlıı· 
YonA milmcaatln.n wı.n okınur. 

(10171) 6239 

Eğer sabunu alınacak 
İzmir Lv . .Amirliği Sa. Al. Ko 

misyonundan : 
Cinsi eğer sabunu, mı1ttan I:i ton, 

fiyau 210. 

D. Bakır As. Sa. Al. Ko. dan: 
lhti)aç ~ln aşağıda cins ve mıkta

n Ynzllı ınn1u.'lllc paz.."lrlık sur~ I<' 
sa.un alınacaktır. Pazarlığı 25-11-942 
çarşamb..'l gUnü saat 15 te yapılncıı.:k
tır. !stek'I lerm hılrlınkn uunanda tc
mınntlıırl.yle Dlynrbakır'dn As. su. 
Al. Ko. mı. ge melerl. 

c nsi 
Alman knyn ~ 
A~nç cıdru., 

c;u rgen kalo::ı 
15xl5x300 Eb. 
Çıım kalo.s 
12x24x400 Sm. 
Eb. Teker b lığı 
< :urgen ok 
M ıdcn kömurü 
Odun 
Otuveç 
S yııh boya 
7.obrr y~ 
St kn.1 r 
Nert 
Fırça No. 

M ktnn 
412 ta1>nka 
812 ıınkct 

87756 ılcsi M. 

82400 d 1 M. 
24720 ndcot 

412 adet 
o111:..•oo k ıo 
30~ k ilo 
1030 k ıo 
206 kilo 
412 ld'o 
206 kılo 
206 kilo 

2412 adl't 
(102121 6247 

Kereste alınacak 
Bursa A~. Sa. Al. Ko dno : 
Konıİs)ood;ı m<"Tilt C\saf ve :ırtla -

rınn uncun olarak satın alın:ıca!< rlan 500 
meıre mikabı kcn'Ste 20·11·9fı tarihin· 
ddd ~ki ek,ilımııe talip çıkmıı<iıiirndan 
tekrar p:uııilıga konulmuştur. Pazarlığı 
27-11-942 cuma ı:unü sa:ı.ı 11 de Uur..a· 
da Tophanl.!'dc adı belli komİ•)Onda )"a• 

ınl:ı.aıkıır. Pazarlık mnund:ı ıckırrur 
oclclck bcdd uıcrindcn <",, 1 S k:ııi ıcmin;ıı 
nlın:ı.aıkıır. İ•ıcklilerin mu:ınen gün 'e 
s.-ı:ute mcr.kür komis)Oııa murncnatları. 

(10211) 6248 

Kereste imal ettirilecek 
As Pos 5001 Sa Al. Kom. <!tın Çetin ı 
Çer'kcş'ln l>cl'clt y ve Gti)'lllLk r,.."ukuı 

onnıınlnnnd:ın 518 motre m bı o:ırıı 
tomru{nımlnn kcn: te yııptınlacnktır 

Muhnınmcn l><'dc J l861ı<ı liradır. Paznr
hltla ekslltmcsl 2G ll 942 pcn;emb 
ırünU RM.t l5 tc Çerkeş ,i()Ol Sa Al 
Kom. da :yapı caktır. Şnrtnııme her gün 

ııwmlsyonda gi,}r<llC'bil r. lst<!kl ertn t<ml· 
natlarb'lc btrıktc mcT.k<lr g(ln ve EtUıt•c 
kombv'OM. münıc:ıaUnn. 

(10210) 6249 

Sığır eti alınacak 
Tophant! M.M. V. l No.lıSa. Al. 

Komisyonund ııı : 
50 ton sığır etine verilen fiyat 

ııahah görUldllğllndcn ihalesi 30-11-
J942 pazartesi günU saat ıs le Ko -
misyonda yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün 6ğl!'ıfcon sonra komisyonda 
görtllebılir. İsteklilerin belli vakitte 
8600 limhk kati tcmlnatlarJyle Ko 
na gelmeleri (10209) 6250 

Çivi alınacak 
Top!Wlc M. ~L V. j tanbul Sa. AL 

Ko. dan : 
1'ıı:hmin bedeli 81653 lira 03 kuru~ 

olan nıuhıclif chaı.ın 63375 kilo çivi atın 
aluıa<'td.aır. P.v.arhkla l'ıksilınıcsı 27·1 ı-
942 ruma sünu ~ı ıs ıc iM4Ulbul Top
hane'de No. lu satın nlma komıs)O • 
ııuııda yııpılacııJmr. Muvakkat teminatı 
5332 liı-.ı (,(, kunış olup ~:trınanıt: i ht'r 
ı;un ltomiS}onda sorült'hiLir, veya 4o<J im· 
ruş mukabilinde alınır. İsıcklilcrin belli 
gun ~c 63.:ııtc komisyona muraca:ııl:ın • 

(10207) 6252 

(10203) 6256 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 5501 Sn. Al. Kom.dan : 
.A.şağıcla cıns, miktar ve bedeli 

ilk Lt-mınatı yazılı maılcle 2490 sayı
lı kanunun 46. Maddesinin M. fıkra. 
sına tevfikan 30/ 11/ 9t2 günU saat 
ış 30 clu pu.arlıklıı satın alıntıeagın. 
dan ıalıplerln kanuııi temiııallnriyle 
birlikte Topçularda bulunan sulııı 
alına konıısyonuna mUracantlnrı. 
Evsıı f ve hususı şerait Jstanlıul ve 

1zmır ı.v Aınirliklcn ı>:ıtın alma ko
misyonları ıle M M. Vekaleti satın 
alma komisyonu Lv. Amırliğı baş -
kanlığıncla görulehılır, 

C rı i k sılmiş sı ır eti, :Miktnrı : 
114 2h" kilo, Muh ınımen bedeli: 
199999 lira 25 lıuruş, İlk teminatı: 
1999 lir.n 94 kuruş. Ko. No. 541. 

o 0201) a.ı.,s 

Odun alınacak 
M !fıs Gamrı.onu Sa. Al. Ko. dan. 
Mfüıs gamtzonu ~ln 684 ton, Gül

lük gnrnizonu itin 340 ton odun n ı
naeaktır. 'fahmin bedt'lı Mıllıs gar -
ıtlzoııu ı;:ın 13680, Güllük gam onu 

n 8500 liradır. Alınnc:ık odunların 
m;safı "c t~lim edllcccklerı mahal 
ı;ıırtnıım nde ) azılıdır. ŞarLnı:ımdcr 
Mılfıs ~a. Al. Ko. dıı Anknrn ve Is
tanbul Lv. Amirliği.nden parnsız alı
n.aıbılir. Eks lt.me kapalı zn.r.f usulU 
le o up 21-12-942 pazartesi gUnU sa

at 14,30 da Sa. Al. Ko. da yııpıJocnk
Ur. Muvakkat t('mtnıı.t nkı;:csl M lüs 
~<:in 2052 1 rn. GilllUk garnizonu için 
1275 ıır.ıdır. Tcklıf mc'iktuplan 21-12-
942 pn.uırtosı günü snat 13,30 a ka· 
dar satın nuı. kom!.sJ. onunda mak -
buz mukabilinde verilmiş olııt"ıllrur. 
Şartnammın 4. mnddeıslndckl lstf'nl
lcn \' nlıır muvakkat tem natın 
konulduf:u zarf l.Qco ndc konulacak· 
Lır. (10053) 6259 

Pırasa alınacak 
tat. Tophane 1 No.lı Sa. Al. Kn -

misyonundan : 
l) Deher kilosuna 20 ktıru.' tah

min edilen 100 ton pırasa paz rlıkla 
salın :ılınacaktır İhaltsi 26-11-1942 
perşembe gunU sant l!l le Tophane 
:'.\i.!\l.V. ı NoJı Sa. Al. Ko.ıla yapı. 
lncakur. 

Kati teminatı 3000 liradır. 'l'nlip.. 
lerln belli vakıttc Ko.na ı:elmeleri. 

(10166) 6260 

MAARİF VEK1LL1Gt 

Talebe alınacak 
:r.ıanrtt Vck l':1ndcn: 
l - Ve l'ttmlz hcMbına lm:'tıten.-. 

de elllktrlGc mühendis l:t tnhsll etmek 
ilzCrc mu ba.'ka ile 2 ta!Cl>e ı;cçUcccx

tlır. 

olgunluk 1ınt1-
hanını g(!(.'irrn:l1ı ol c ve yüks<ık ökrt.'
nlm mUCt!S(!5Clcrl:n n 3 üncü S<imSlrtn· 
<len Ust &ırurı:ıron bulunmıyacaktır. 

3 ~!Us.abaka lmtlhıııılanııa gir(!C( 'c· 
lcı1n na:> d.'.ık1 şart.lan :tı.'l.lz olnı:Wın 

lüzundır. 
n) TUıid)'e Cıımhuri;)'ctl t.'ıbliyetlnl 

tuı tı bu ıuruncı 1t. 
b) 18 )"11$ nı ıtıtUml18, 23 Y~tnı aşma-

mış u:nmak ve cvlt olmamak; 
c) H<"r h.ıım:1 bir ;ı.-Uksck b~rcn.lm mU· 
~n mezun oımuııı ıtıuıwınııık ve 
V(...ıct1141tlmlz<k'n b:ı.ş'ka J'E.'6Jlll lılr makn• 
ma karsı mecburi hizmet. tanMıUdU ol· 
m:un:ıık. 

4 - lstcCk11ler 7. 12. l!Wl p:ız~I 
ı:ünü nksruntnn kndnr btr dU~ ile ıs
tanbul Yottksclc Mühmdls okulu mUdUı"
:tllıtün<ı mümma.t cdccdklcr ve yuk nda· 
k1 madOOtc gögt<'ııllcn snrtbrı hn z ol-

Kuru ot alınacak 
~hlr As. Sa. AL Kom. dan: 
lhUync iı;tn 500 ton t.cı bn!)nll kuru 

ot pıızıırlıkla satın alınnenktır. Beher 
ktlosuna tahmin edilen flynt 9 kurıustur 
I'a7.ıırbl:ı 26. ll. 942 P<'rııcm'bc ~nU sa t 
10 dtı kom1s;ymıda yapıl Cllktir, E\snt 

ve o.ıırtla.n h<"l' l:'lln mesai z:unıı.nlnruıda 
ı:rllrUlür. ı lt!k ııerı.n ffiu:J;)'>'CJI ı:ün ve dulktnnna d:rlr gercl<en vcsDrolan dll k· 

~tle t«nlıınt rn.ıt{buzlarlylc hlr te cclcı1nc 'ın ll)'llc:ıklardır. 
mümroatlan. (l020G) 

6253 
5 - 1rnt1han Yükıı<!k Milhe!Hlls oku· 

lunda ns:ığ)ı'L'lld Urlhlcl-dc yapılar ktır. 
Erzak nakliyatı TO~ komP07.Lq;yon ve matcrnıı.Uk· 

As. Pos. 6151 Sı:ı... Al. Kom.dan : 16. 12 1M2 carı;:ımbn. 
Ankara'cian AyB§'n 40 ton erznk Jo':tzlk • K~n ve :vuoonc1 dU: 17. 12 

naklettirileccktir. Pııznrlığı 25-11- 1942 pcnrcm'be'. 
1942 ı;.arşamb:ı gllnU saat 15 le Sa- 6 - Mat<S!Ult!k ve r17.lk - ktrn>·ıı ııo· 
rıkUJladaki Sa Al. Kom.da yapıla - ntlan lstımbu1 YU~ Mühendis okulu 
caktır. Evsıı.f ve şartlarını görmek 1 b1rl~ sınır murrodatı vb'OOndc ola· 
!stlyı·~ ler lıer gUn . iş saalleı inde ve .w-.-ı.ır. <loz.?0) 6213 
ısteklılerln ele bcllı gUn vı· snıııı e 
ho,nıı;yona gelmt>leri. (1020!l} 625i -·--------------

Kavurma ah nacak 
Erzincan AB. S.ıtm Alıma Komls)'ooundan: 
A {cıda cins ve mtktari n yazılı )'ti7.dc 30-40 n15bctlndc kem ~ ınf:ır V<"Yll y(Jz

d 4C>-&> nl'lt>M.lndc >':Utlı kem ks!z koyun eti kavunnıısının ıo. 11. 942 ve ıı. 11. !). ı 
ııUl\l('rl yapılan p.'lzn.l'llkouı tekl1 ctkmadıl!ınd.'UI yeniden nş:ıl':ıdıı hizalarında ~a 
zılı günlerde Eı-.ı:mcıın As. Satın Alma Kom. da pazıı.rlıklan yapılılcnktır. 
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Sayın halka 
Belediye Rcls!Wnden: 

l - Taksi tlcrctlcrlnc ya.pı
lıı.n yU7.de 60 zamma göre tan
zim edilen listeler şoforlcre da· 
(:ıtılmıştır. 

2 - Tnksimctrclcrt aı:ık bu
.ındurnn \C bozuk taksimetre 
ullnnruı ve lstcnilen yere gıt

mlycn ve her ne suretle olurs 
olsun tnlımatnamc hllfıCıno ha· 
roket eden oförlcr ıcuı derhal 
2890. 2960, 2713, 6983 \ e 6847 
numarıılı telcfonlnrn m IOm ı 
vermeleri sayın halktan r en o 
•un ur 2789 

Ankara Belediyesi 

Elbise yaptırılacak 
Aıı:kara Hclc<iı) C">tııdcıı : 
1 - Muıcahhıt nam ve h bı • 

na otobüs musuhdcmını ı(ın P
ıırılacak ( 160) takım yıuJık el ıı e \e 
ka~kcı on b<:~ guıı müdJctlc a\tk ek t· 
m )e koııulruu~tur. 

2 - Muhammen bedeli (.:?lfO) .ti ;,ı
dır. 

3 - Teminatı (168) liradır . 
4 - S:ıruwnc ve ikunıa) ııwnun ıni 

gomıck ıMı)cıılcnn her un encu en la,. 
lemınc mııracaaılan ve ı ıcklılerın 
8· 12-942 :ılı !,'\lıtu saat 10. W <ta bel 
)C daıre\ındc muıc ckkil aK'W?lt-ne rrura-
<naıları. (10076) 61;S 

Komple akimülatör 
alınacak 

Ankara Helc<iı}e5inden 
1 Oıohus ıd.ırc" ıçin alınaca.. ,,. 

l.uı (:lli) adet komple kunıuf"tor 
:un müdd tle ııçık e-ksiltmc)e ko 
ıur. 

2 - Muhammen bedeli (3l31) Jmı 
78 k~ıur. 

3 - 1 cnıin.:ıt {2 2) lira (38) kuru}' 
ıur. 

4 --Sanııamesini gormck i ıi> ı 

her guıı En<"men k:ı.Jemine \e l ı klıl 
rin de 8-12·942 salı gunu ~at ıo 

lk;t.-dı) c daıre;sıııdc nıutcşdJ.ıl 

ne muracaaıl:ırı. {10077) 

Askeri Fabrikalar 

İşçi alınacak 
Askcrt Fabrikalar Umum .Mudurlu • 

~'\inden : 
Ank:ı.nı'& fiıck F.a.bnkamıuı. 

'12 kadın ve erkek •Kİ ahnacnktır. 
Talip ol:ı.nların hır tlılckçc ıle d 

ruca mczkür fa.brikamız mudunuı,; 
~vunnalan illn oluııu.r. (1006-\) 6 

Zeytinyağı alınacak 
Kınldm.l<ı Grup Sııtın Alınıı .Kı:ım!s • 

~"Onun<l.:ı.n : 
Dehl.'r kilosuna 195 ıcu 

d llm 2500 k o zc~tlny~ı tı 

ııore 7. 12. ~ g s:ııı.t lu tc 
lıkkı satın c:ıktır. KaU 
731 lim 25 kuruştur • 

(10157) Gl7S 

30 ton kuru fasulye alınacak 
Kırıkkale Grup MUılürlu@ Sa. 

tın Alma Komlsyoııundan : 
Beher kılo un 50 kur tah 

edılen 30 ton kunı fasulye 11-12 U 
rari.hıııde saat ıs te yollama b a -
sındn satın alma komısyonunea 
palı zarfla ihale edilecektır. 

:Mu'#akknl temlıı t (112~) lira 
Talıplerın teklıf mektupları ı 
14 c kacta.r komisyona v rme..en. 

(1006Z) 

Okullar 

Ayakkabı yaptırılacak 

7..ırruu Alet \C Makine ihtisas M 
bi .Jllüdurluı;ündcn : 

o 

ı - le.kıcoımızin talebe '"' m 
dc.mıni için rapurılacak 6'i ı;ift h 
)~.ıhı 19·1l-'>12 b'llnundeıı ıub:ı.rcn 09 
beş gun muddctlc ııçık cksilunl.')c ik 
muştur. 

2 - Teminat akı;csi ı ı 7 liradır. 
3 - ih:ı.le 4·12·942 tarihine mı.ıL,..unn 

cuma b'llnu $Aal on ~ıe nıck((pler 
h:ısehcciliği dairesinde toplanacak 
mis>onda )'llpılaa:ı.kıır. 

4 - Talipler rtnamc ve müh 
numunC)'İ gormck için her gı.ın m 
ida.r sine munıc:ıaı cdehilirl<ır. 

S - Talipler ihale gıınünde ıcıni.nal 
ınakbınlari)lc kıırnmi 'oikıılnnru a 
mckıeplcr nnıhasclx.'t.iliğindc mua 
ııııc topl:ınaaık kı:mı.isyomı munı .ı 
nıclcri. ( 10042) 6082 

~111111111111111111111111111111~ 

- Yeni Sinemada ; 
MELEK • . . 

1 demir rivis.i bulunmt)'llll >emenin.in 
>'~den pazarlığı 25.11.1942 ç.ıqamba 
~ Saat 16 da yar-ılııcııktır. Şaruı:ımcsi 

1 
~gün komisyonda gbrulchilir. lsıddı· 
~rın belli guıı ve saatte teklif C\lenoklc

: fiyata gore knti teminatları Ue birlik· 
AL M. V. 3 No. s.:ıtın alma komlsyomı-

ııa gclrnelcıi. ( 10022> 6052 

Motörıu vıı.s.ıtalı.Lr lhtl.yacı tçln llıstt!

slndo ynzıu (ll) kalem rulman 25. u. 
942 CArllUllOO gUnU saat 11 de pnz:ır -
!ıkla ı>aUn wınacakt.ır. Vcmıek ıst.!J,·cn

lcrln sı:> llrnlık kaU tcıntııatıan Jlc bll'· 
ınct.c pnznrlık gun ve sıuıUrıoo M. M. 
V. 2 No. ıu sa.tın alma ~onuna 
ııcırne~rt. (10123) 6169 

.MuaY)·en gün ve saatte talihi zuhur 
eı.mircn Eskiıclıir hava hıuwıesi ikinci 
kısım inşaatı müteahhit nam ve hesabına 
ıekrar pazarlıkl:ı ilı:ı.IC)e koruılmu~tur. 
Ke~if bedeli 1.121.265 lira 56 ku~ olup 
kati teminatı 97201,25 lira.Jır. Puarlığı 
9·12-942 çarµnıba günü saat 11 de M. 
M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da yapılacak
ıır. Keşif ve ı:ırtnamcs.i (50) lira muka· 
lıi linde V ck1Jct inşaat d2iresi.nden ;ıiına· 
hilir. İsteklilerin ihaleden hir hafta t:V\icl 

i~aat dairesinden vesika almala.n ve ka
ti tl.'nlinatlari)'le birlikte m\12)') C11 gün 
ve 5.Uıte konıhyonda bulunmaları. 

Cins ve m~ktarı yukarııla yazılı 
ihtiyaç pn7~rlıkla alınacaktır, Pazar
lık ve ihnlcsi 7-12-1942 gunU saal 14 
te Kom.cin yapılncrı.ktır. Kati temina
tı ihale bedelinin yllzde on beşidir. 
İhaleden önce alımr. Evsaf ve §art
ları her gUn komisyonda görUlebilir. 
İsteklilerin mu:ıyyı n gUn ve santte 
teminat ve diğer veslkalariyle bir -
liklc komisyon<hı bulunmaları. 

:M ktnn F"cy atı Tutan .Kat. Tc. : 
Cinsf Ton Kr. san. Ura Kr. Lirn lhale günü santl 

(KlRLt M!RAS) 
llUyUk, hlBsl ve heyecanlı 

Çinko levha alınacak Vazalin alınacak 
11· M. Veki.lellııdcn : M. M. Vekiılelinclcn : 

ta Beher kılosuna 180 kunııı fiyat Pazarlıkla komlııyonda mevcut ev-
16~1n edılen 19 No. çinko levh elan s:ıf ve şartlar dahiliııdc 30 ton vaze
l•n toıı pazarlıkla snlııı alınacaktır. hn sııbn alınucaktır. Oıı tondan a _ 
at ~.arlığı 2.1~ Hı'..! çnrş uııh ı gıiııU ı;a· şıığı olmamak Uz ere ayrı ayrı lstek
ra 

1
15 teıllr. Kati temınatı 30.MO li - lılere ele ihale edilebilir. Tahmin e • 

~r. Hepsini vermıye talip bulun- dilen fiyat 400 kuruş olup kall te • 
nah lg.ı takdırde parça parça dıı ıılı- mınntı 14500 liradır. İhalesi 26·11-
l'o 1 ir, Şartnamesi her gUn komls - 1!)42 pcr5embe g{inU sa.at 11 dedir. 
gt} nda gorülebilir. Taliplerin mezkiir Evsaf ve §artnnmesl her ı:ün ko -
4\.1 n ve saatte M. M. V . 2 No.h Sa- mlsyonc1n görUlt·billr. İstıoklllerin 

· Konıısyonıına muracaaUarı. muayyen giln ve saatte M. M. VekA.. 
(10057) 6105 letl V No.h ı;ııtm alma komlsyonu-

Tretuvar yaptırılacak na mUracaatları. (10102) 6195 

M M, Vekatctiııılı·n : Deri eldiven alınacak 
et luayyen gtın ve ı; ıatte talibi zuhur M.M.V. 1 No.lu Satm Almn Konılsso-
la~ııı)cn Manıııkta gösterilecek bina· nund:ın İstanbul: 
tek arıısındıı trctu\ ar ) nptırılınnsı 4000 cl!t dert eldiven paz..-ırhkla satın 
tu raı: Pazarlıklıı llınleyc konulmuş· alınacaktır. Pazarlılh :l. 12. 942 cansam
ol r. 1' eşı f lıı·ıkli '..!021 linı 3~ kuru§ bn ı:-ünu aaat 14 le komts;yoo.ıa )'llpıln.· 
t up katı trnıi•ıatı 803 lira UO kuruş- cak!ır. Şart.name nilmuncsl kc.nlsyonda 
,ur. l'az:ırlı,:i;ı 27 11.9•2 curıı g!inil göıiilUr 1stckl1lcrtn bclU vakitte 1500 
Aıl~~ 10 _dıı M. l\t. \'. 4 Nolu S ılın lira kntl 
!{"il~ Koıııı yonundn ynpılaenktır. mcllrl. 
Yoa d •c Şartnamesi her ı;ılın kıııııls· 
~ 

1 
a ır:•lrulehılir isteklilerin kati 

,.
0 

1 n.atırırıyle hirlıktf' munyy<"ı gOn 

tcmln:ıtlartyle komlll)'()na gc1· 
(10215) 6244 

Çivi alınacak 

a&a.ttc kon İli' on.dıı buhınmıılıırı 
(10060) 6108 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dnn lstanhul: 
Tahmin bcdC°'ll 32939 hra 21 kuruş 

olan mWıt.eU.f Obatıa 25000 kUo çl.vl 

(10165) 6266 

San sabunlu kösele alınacak 
llt.M.V. den: 
llehcr klloıruna 700 Kr. ttyııt tahmin 

edllcn 10 ton sarı sabunlu kösele ile Jtl. 
losuruı. 650 kurwı :rtynt t.ııhml!ı edilen :ı 

ton siyah yaC:lı koscle 9. 12. 942 ca!'lllm· 
ba günü saat 16 da pazarlıkla sa.tın n.lı

n11.caktır. Her tklstnln muııarnmm bedctl 
83.000 Uro olup kııt.1 temlrultı 10.800 llrn· 
dır Şartname ve nUmunclcrt her gün 

komisyonda görU l<!l>Wr. lstcl<:Ulcnn belli 
irlln ve ınaUc Anlaı.ro'da M.M.V. 3 No. 
sn.Lın alma kom!Syonuna ırcımelerl. 

(10121) 6267 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

(10218) 6241 

Sığır eti alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan: 
snmsun garnizonundoıki blrl !der 

ernu.nııı thUyııı;:lıınna sar!ı!dilmek 11· 
w.re 125.000 kilo sıfır ('.ti knpa1ı zar/
la c.k-slltmeye bırakı1dığı muhammen 
bodcll 200.000 llro. muvakkat trnnln.'1-
tı 7500 liradır. Şnrtnarnosl komisyon
da meveutıt.ur. !h:ılcsi 14-12-942 p:ı -
zartesi snı:ı.t 10 da Ko. da ynpılncııktır. 
TnllJ>lcrln kanuni voolkalarlylç blrltlc
te fhnle saatinden blr sam E."VVc!l tck
Hf mclctupl:ırını komisyona vc>rmlş 
olmaları. <10217) 6242 

Buğday öğüttürülecek 
Bursa A~. Pos. 1936 Sa. Al. Ko. dan: 

Çekirdeksiz kuru üzüm ı - Gihcti ~eri}C)·c aiı 650 ton 
alınacak huğdayın oğutülmesi işi 24-11-942 tann· 

ŞlşH As. Sa. Al. Kom. dnn: li eksiltm<"lİne istekli ı;ıkmadığınd:ın tek· 
Kapalı zart usulü He 400 ton cektr - rar tJazarlığa ıkonulmu5tıır. 

dckslz kunı U:ı:ilm satın alınacaktır Ev l 2 - Pazarlığı 26·11·942 JlCJ'ŞcmN 
.a.ı wı hWMlJll p.r,Ua.n K da Ô~ J:\in~ saat IS tc Durs:ı'da Tophane"dc adı 

om. i belli MfA 11• Alma komınnmwvl" 

Koyun ct1 !kavurması 6 274 56 16473 GO 2472 27-1.1..042 currın 14 
sısıır ı~ .. 6 240 24 U4I4 40 2163 ,. 14 
Koyun cll .. 6 274 56 16473 fı(l 2472 H 14,15 
Sıgır eti ._ 6 240 24 l 1414 40 21H3 14.15 
Koyun cU 6 274 56 16473 GO 2472 ,. 14 30 
Sı •ır eti ._ 6 210 2"1 14414 40 2163 14.30 
Koyun <ti ,. r. 274 56 16473 60 2172 ,. 14.45 
Sı.ğır eti ._ 6 210 21 14414 40 2163 14 45 
Kol un eti ., 6 274 5G 16473 !iO 217'.? ,, 15 
Sıgır eti .. 6 210 24 14414 40 2163 15 
Koyun eti ,. 6 Z74 56 16473 GO 2172 15.15 
Sığır ct1 ._ 6 2-10 24 14414 40 2163 ,. 15.15 

3 - Şartname hC'r ı:On kumls)'ondn ıtöl'iil bilir. 
4 - Tnlllı.lcr.ln kati temtnatlarl)'le b1r1Lf..'tc ı>azıırtık s;:ıatlndc kom ymıa mtira 

cruıtlan. (10219) 6240 

Koyun eti, süt ve yoğurt alınacak 
E!Azığ As. Satın Alm.ıı Kom:syonundnn: 

Cins! 
Koyun cU 

Sllt 

Mıktan 
;Aza.mi AsgnrJ 

Ton Ton 
5 30 

5 
5 

30 
30 

Kno Fi. 
Kr. 

90 

30 
30 

T<!minat 
L·ra Kr. Günü Ş(>.kll 
337 50 7-11-942 den tUb.ıı.rcn 

112 50 
112 50 

l ay pnzarlıklıı .. 
" .. Yo •urt 

F.J~ı{: nııkerl h ştancsl Uıtb;aeı lçln yu1canda e ns ve m1'k-tarı yazılı ;ı.'i;>'C~k nuıd· 
oc!crlnc talip çıokmndıtınnıın ı.ı.r ay nrllddctlc puıaTilıl'm cıknnbnıştrr 

Şı.ırt.namelC'r:I lromlss'Otlda bcdclBlz alınn.btl r P :ırlıC:ın B~zı t peu kıll nda· 

ki asker! s.ı.ım Mua Kom. da yıuııJAC(lCJ 1l.ın olunur. ~ l:'JA..'I 

=Dikkat: 
:ı..oc !arla numnrah :yerl evv 
: den ııldınruz.. Telefon: 8540 29 ~ 

~111111111111111111111111111111 .. 
- BUGÜN 

Ulus sinemasında 
Üç hafta Bt) oğlu sinem la ı 

binlerce 1 alkın görup 
ıılkı ladığı 

Türkçe 

DemirTaçı 
Benhürl<'re baş eğdiren bir 

azamet.- Tar hlere ııan v re 
bır ihti am_ Se~Te le 1 re 

heyecan dağıtan büyuk fılm 

Ayrıca: 

Acemi Çaylaklar 
Seaııehır ı 

14.30 - 16.30 - 18 80 v 

' ..... Telefon: 629• 
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Devlet Dcmiryolları cak kom!syondıı ı>azarlıkla ihale cdl· Vilayetler 
da lktnrl lı;lP1mP hlna.<ınıla toplıına -, 

lccekUr. Taşınacak enkaz ve blokla- _______ ..;.. ______ _ 

Kaloriferci alınacak ~u~!~:::1rfn g~~e;~e tıı::~:::c::;.ı;::~ Duvar yaptırılacak 
D. Dcmuıollacı Umum MUdürlüsün-ı ve muanen giln ve saatte komlsyon-

dcn : d{l hıızır bulwunıılıın lllın olunur. 
ihti)-aca binaen Ankara'da i ıihdam 00222) 6223 

edilmek uzcrc ıuzwnu kadar k.ıloriıcrcı Alakol ve beyaz badana 
alınacakıu. . l . 

Yapılaaık imtihanda mu\'affak olan- 1§ crı 
lara lı)akaı derecelerine giirc l incı sı • D. D. Yolları l 'munı ~lüJürlüğün 
nıf ıutank nıuadilı 100 !ıraya l..a<lar a>· den: 
1ık i.ıcreı •crılclektir. Kc~;f H~ nıulıanınıcn bc<lclı 2 t6n lira 

Askerliğim )apmı) ,.e h:ılcn ilı~iği olan Ankara gar bina,ının iç khınının 
buluıunı)an ıaliplerııı dılek~·clerıne hon· al!ikol ,.e hC)U hadıma İ5i 11-Birind · 
scn'lslc:riru, şımdı)e kadar çalışııkları wşrin -912 tarihine rasıfı)oın cuma Fünü 
)'erleri bildirir kısa hal ıercümcJcrinı, un· <oaaı 16 c.la Ankara istn,>nnuııda İkinci 
fus hu\i)el ciLd.ını ıOOıkli örııeğı ile hlcunc bina ında toplanarak konıİS}on 
en az okur )azar helgdcrinı •c 2 ndcı ~·c· tarfırıdan ihale~i )'apılmnk iızcrc açık 
sika fotoi;raflıırını ckli)crck en ı;cç C'ksilımc,e çıkıırılnıı~ıır. 
30.11.942 tarihınc kadar Ankara da Cer lsıcklilcrin mu,;ıkkaı ırminau olan 
Daıresi rcı~lığine ı;ondemıcleri. l 8450 liralık 'czne makbuzunu 'C) a 

(9979) 6044 banka mekıuplan, le kanunun ıa) ın cııi-
Eşya nakliyatında ği \CSaİki 1 amilcn munnen gün \'e :ı.aaı

ıe komis)onda hazır buluıunaları liuım· 
yapılacak ambalajlar dır. 

D.D. Yolları Umum MUdUr!Ugtın- Ş ırtname 'e mukaH·le pnıiesi komis-
dcn: rondan ııarasız. \'Crilccektir. (IOIK4) 

Dcnıiryolarında nakliyut fazlalı- (.6224 
ğının doğurdugu intlzamsızlıklan 
gıdcrmek nıaksadiyle perakeı"1e ııak- Lastik hortum alınacak 
liyat için nşastıclakı tedlıırler alın _ D. U. Yoll ırı Sa. Al. Ko.cları : 
nııştır. Manifatura. ev eııyası, zatı Mııhamnıeıı bcıleli (3000) lira olan 
e~ya ve emsali s:;-ioı balya ve denk ııliınııııesi \'eçhlle 150 nıelre lastik 
ha ınde getirilerek Üzerleri kanaviçe, hortum ll-12-1942 çarşamba glinü 83-
halı, kılım ı:;ibı sarı:;ılarla ambalaj at 15.30 ıla kapalı zarf usuliylc An -
edilen parı,;aların her tarafı giizcl • kara'da idare bınıısımla toplanaıı 
ce dikllıliktı·n sonra ayrıca knlın ip. merkez 9 uncu komisyuıı~a satııı alı. 
le baı;lamıcak ve üzerine beyaz bır nac:ıktır. 
bez dikılerek mUrsclUnıleyh adr<"si Bu işe girmek istlyenlerin !225 ı 
bu beze yazılacaktır. Keza teneke liralık muvakkat teminat ile ka • 
ambalajhır ile nakil olunacak mallar nunun tayin ctti~i vesikaları ve tek. 
ayrıca tahta aandıklaro konularak liflerini aynı gün saat 14.30 o. kadar 
sandıkların Uzerlnc mUrsclUnileyh adı geçen komisyon reislit:-iııe ver -
adresi ve gideceği istasyon ismi yazı. meleri lazımdır. 
lac.ıktır. Sarlnameler p:ırnııı7. olnrak An -

Bagajlar dn bu şartlara tabicllr. karn'cla ma!ıo:eme ılalresinılı·n, temin 
Yukarıda l azılı şekillerde amlıa olunur. ! 10132) (;226 

ıaJıanmnmı§ eşyuınr ı-ı2.rn42 den Linoleum alınacak 
itibaren demlryolu anbarlarınıla lrn
bul eılilıt• vecektlr. D. D. 'lcll~rı Sn. Al. Ko dnn: 

Daha fnla izahat IQıo:ı ismsyon -
)ara mUı::ıı.caat edilmelidir. 

(10181) 6222 

Muhamme. • bedeli 4500 ı.ıra olan 
3 m/m kalınlığında 600 m!.'lre mu • 
rıtbb..·u 1 noleum 9-12-!l42 ı;nrşnmıbn 
günü sııııt 15 le ko.pnlı zarf usulil ile 
Ankura'da idare binasında toıılnnnn 
merkez 9 uncu komlsyoncıı sııtm alı· 
nacnkLır. 

Toprak ve enkaz nakliyatı 
D. D. Yollan Umum Müdilrlilğiln

den: 
Bu işe girmek lstJyenlcrln 3..~7 50 

liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun ta:rin E'ltlf:l vesikaları ~·e teklif
lerini aynı gün sıınt 14 de kadar adı 
geçen komisyon reisliğine verm,.lcrl 
IAzımdır. 

Mcslc'k Okulu ltUhıız edilen eski 
umum mUdUrlUk blnnsının avlusunda 
bulunan toprıı.k ve enkazın kamyon 
'lie}-a nra!:ıalnrla Arıkarn lsLnsyonun • 
da eşynyı lU<'Carl)ic ambarı arkasına 
dl>külmcsl ve mevcut beton bloklann 
da grnc istasyon dahllinde yol ntel -
yesl sn.hasma nakli lş1 Z7 sonteş
rin 9-12 tarlhmde cuma günü saıı.t 10 

~artnnmeler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dnlrcslnden temin olu-
nur. 00134> 6227 

Elbise, palto ve kasket yaptırılacak 
Dc-.·lct DcmiC)ollları Umum )tUdürlüğündcn : 
İşletme ~oncli için aşağıda dn~i. miktarı, nıulıammcn bedelleri \C nıuvııkkaı 

tMlinatları yazılı 6 kalem elbüe, 2 kakm palıo ile 3 kalem kıukctin kwnıı~. a~ıar· 
dan garri malıcmcsi mütrohlıiı ıarafınd.ın temin C'()İlmc'k üzere diktirilme,i iıi ka· 
palı zarf usuliyle cksiluncyc korunu~rur. Ek•ilune 7.12.1942 p.uartes.i ı;ünü ~aaı il 
de Sirkcd'<le A. il. lmmis)orru ıarafı11<lan yapılaca.kur. htckiilcrin teminat ,.e kaını· 
ni vesikalarını ihtivıı edecek kap;ılı zarflarını a}1ll gi.ln ~at 10 a kadar konıis,,ma 
verınclen lhımdtr. ~.ırınamclcr parasız olarak idarcnıizı.lcn verilmekıedir. 

164 adet kasket 
ELR1SE 

l'rluhammcn Muvakıknt 
bcd!!l teminat 

J.trn 
410 

1 - Ld("tvert ~rjden mamul 
303 T. ~ık yu.kıılı elbise 4545 

c 
l 

• ı 

t 
! 
c 
l· 
c 
11 
)' 

h~ 
ys 
nl 

dil 
bu 
lik 

ed 
ya 
ral 
Jat 

)'lU 
,eh 
ıw 
p.h 
beı' 
k&C 
ıur 

I 
ser
beP 
cıla 
yak 
risl 
ll&h 
ıneı 

daY 
bl ( 
•ll 
tikli 

l 
''ar 
dotı 
)'ak 
için 

:ı·J 
dlr. 
lİm'. 

ret -

13 T. kapalı .. .. 
lI - Lflcıvert 1t1Yllıktnn mamul 

31 T. nak ya.kalı 
J..-"'IO T. kapalı yn;knlı 
III - Gri şayııktan mrunuı 
118 T. acık yakalı 

31 T. knpıılt yu.kıı.lı 
PALTO 
232 T. siyah pn.ltoluktıı.n 
312 T. slyntı eaya.ktan 
KASKET 
Lacivert serjdm mnmul 
316 adet kasket 
Llıclvert şayıı.klan mamul 
164 ad('t knskN 
Gri şayn.ktnn mamul 
149 o.det kasket 

182 

403 
1235 

1416 
294.50 

3712 
3120 

1106 

410 

372.50 
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HER GECE 7 DE BAŞLAR 

12 DE KAPAN 1 R. 

40 vatlık 
RAM . o _ Anıpulündeki 

OS · · · · maı·ın· .. 11 ışık teıının ı 

Ç ift donemeÇ . 
dilen hassasıyet 

de e ı de e .. ü ·o milimetredir. Boyle c z ı 
5/10.00 

1 
ancak Optik Sana· 

nsıar a 
toıera la çoK hassas ade· 

. de . nıese 
yıın ·malinde - CPhşılır. 

5eıer ı 

şırlar. 

·b· hassas ölçU· A M bU gı 1 

O S R tmekle bu ampulleri· 
riayet e 

ıere rnanaslle idareli oıma· 
·n tam ... ..,, . eder. Bunun ıçın. 
sın• temın 

AM -@- AMPÜLLERİ 
~~ ana mu~bil bol.!şıky~rir. 
Azcer_ey 

-.---c'• 

Dedm Terbiyesi Koatcli Bölg<?Si I~· 
kanlı,ı\iından : 

Vilayet merkc:-7.inddd stad)om ihata 
dm-arları münakasası iki defa illn t'(lil· 
diği halı.le fi}-aıların azlığından dola) ı 
talip ı;ıkmamı~ıır. 

Bu kere keşiflerde ıa<lillı )apılarnk 
bu inş;ıaı (19571.61) lira)ot çıkarılmış \'l' 

9·11-912 tarihinden 211-11-1942 ıarilıine 
k.lı.lar }irmi gün mii(l<lctle \C kapalı wrf 
u'ulirle ıekrar ilıalc}c konulmıışııır. 

F.vvelce bildirildiği Ütcre bu işe aiı 
mukavele projesi .,.e diAl'r cvrak Nııfıa 
Müdürliii;ün<lcn ıaıil s:ünlcri hariç olnıak 
U7Crc her gün .ııijrülehilir. 

~I uvııkkat teminat ıt f6ıf lirn<lır. f, . 
ıeklilerin :s'afıa Müdürlüğünden alacak· 
!arı "csika. )eni >'ıl;ı niı ıicarcı odaJı ka· 
ğıdı ,.c 2490 sa) ılı kanun hukümleriM 
tC" fiknn ıaruim edecekleri mekıuplari) lr 
hirlikıc 28-11-942 rumarıcsi günü •aat 
10.30 da vill)l't r.a1kam11Kln ıorlan:ıcak 
komi5'ona mürııcaaıları il:in olunur. 

(9997) 6011 

İnşaat ilam 
Ralı1·esir C. ;\!uddciumuıniliğindcn: 
l - Balıı c•ir'de )eni<lcn yarılan ll'· 

l!I e' İnin ( 1673.!) lira (.!O) kııruş hık 
ikmııli inş:ıaıı ~.ıı>alı 1 •rf mulü ile tk· 
•iltmcyc korulmJ~tıır. 

2 - F.ksilınu"'i 9· l .!·942 ç.ırşanıha ı:ıi· 
nü saaı l '\ il' llJlıkcsir'de c_ .Mud<iciu -
mumili!1in..lc )'llpı lacakıı r. 

3 - Bu işe ait ha> ındırlık işleri ı:c
nel •arıname~i. yarı i~leri umumi 'e fen
ni şannanıe,i, k~ir ceı,cli, husu>i \C 

fenni 5anname. nıuka\'ele projeleri Jl:ı 
lıke•İr

0

cle ceza cvi nıüdürhiğunde gfüe -
hilirler. 

4 - Fksilımere işıirnk Nlect"klerin 
(12S5) liralık mu\3kknı ıc:mi nt 'htllr • 
nıaları. ıirureı oda•ında ka> ıılı oldukla . 
rına c.lair n,iJ. .. ı ihraı eımeleri, hu işi 

hazarnbileH·k kahili)elle ol<lukla•ına da· 
ir \'İlaıeıe nıiiracaıııla usulü cl.ıiresin<lc 
al,ımkları clıliı·eı \'e,ikamu ı:iôrıdcmıcle

ri, ~ iincii ınacldcde \azılı evrakı okıırıııl 
kahııl cıtiklerine ılair İm/a cınwleri \l' 
.ı.f<Jo 'ayılı kanun hiikiimlcrine ıevfik.ın 
h.1ıırlııacakları kaı>alı :r4uflarını ih<1lc 
dinü olan 9-12·9Ü ~ıırşanıha giinü •aıll 
1 f e kaclıu knmi•ron r<"İ•lii:ine \'crnıele· 
ri la:rınıdır. Po•ıada 'ııkıı hulamk s:<"cik 
meler kahul edilmcı. ( 1631) il ı 

Potrel, travers ve demir 

satı~ı 

İınanbul De!lerdnrlı,itıııılnn : 

Doııya No. 512G4-6, <;ınsı Yedıku • 
lede runı hasıancsı arkasında 1stuıı
bul Cl'z:a evlen ııışaat deposunda 
mevcut muhtelif boy ve ebatta 
( 110i>:.ıu.6i6) kilog ranı agırlığıııılıı 
248 uılct putrel ve ·tl2.615 kilograııı 
nğırlığııııla 93 aılet dekovil traVl'rsi 
kı reman 110939,291 kilogram ağırlı. 
ğınıla demir. M uhanmıeıı bedeli : 
9984:i,36, teminatı 6213. 

Yukarıda yazılı demirler knp:ılı 
7.art U8Uliyle arttırmıya c,;ıkurılmı~ 
ise de t.ılıp zuhur eımı·diğiııılen lô-
11-1942 tarihıııden itibaren bir ay ı. 
çinde pazarlığa bırakılnııştır. İstek • 
lilerin muvakkat teminat makbuzları 
ve nUlus hüviyet cUzdunlnriyle bir. 
likl e 4-12.1942 tarihinılt·n itibaren 16. 
12.1942 tarihine kadar haftanın pa -
zartesi ve perşembe gilnleri saat 14 
ten 16 ya kndnr milli emlik müılUr
JUğilne müraoe.atları. (1526) 83 

Yol yaptırılacak 

Es.k~clıir Nafıa )tüdürlüğümlcn 

1 - Eksiluneye konan iş: J:,kişı..fıir 

- ,\fyon hududu yolunun 64 +220 - 79 
-ı- 920 inci kilomcıreleri arası toprak 
te..viy~i \e ~sa" inşaııtı oluı> keşif bt-dc
li (292671.'iO) lira oluı, hususi şarına -
nıe mucibince ra)·İçıe husule gelen }"Ük • 

selmclcr mücc:ıhhide a)'rıtıı üdcnmckıc • 
<lir. 

2 - Bu işe ait şartıııı.mclcr 'e t"rak 
şunlardır: 

ı\) Fk•ilıme $artrıamesi, 
H) Muka,cJc ı>miesi, 
C) Bayındırlık işleri genel µnna • 

mcsi, 
D > T es\ i rei ıürahi)·e şosıı \'e ki;prü • 

lcr fenni ,arınıımcsi milli ~:;alar umumi 
hıikşaf şartnamesi, 

li) Busu~i ~arıname, 
. f) Keşif cet,eli, fİ)at bordrosu, met-

raı. ' 
G) Ocak ı.:rafiklcri olup hu ~anna • 

me ve e"r-.ık hı.-deJ,j, olarak Nafıa .\1ıi • 
dürlüğünde gi>rülelıilir. 

3 - Eksilırne IG-12.9.fı ınrihine mü· 
~adif ('arşamha günü 'aat (15) ıe Nafıa 
~lüdürlüğündc toplanan komi yoııc.la ra· 
pılacakur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf muli> le )'11· 
pıl:mıkıır. 

5 - Ekşiltınc,·e girebilmek için i.s • 
ı ek !il erin. 

a) (15457) liralık muvııkkaı ıenıiııaı 
'ermesi, 

b) En az (80.000) liralık bir inş:ı.ıı 
i~i başardığına dair hir bon~el"\·İ~İ ,.e bu 
işi idare edebilec.ck mali ikııdarı haiz ol· 
duğuou müfit hanka referansını l4..li • 
~erek cksilımcnin )Dpılacağı E.-iintlm en 
aı üç gün ev,·l'J hir istida 

0

ile Nafıa MÜ· 
dürlüğiine müracant eden4-: alacağı bu 
ck~ilımcre i~ıirak vesika ıııı ihrıu: eıme
si şarıtır. 

G - Teklif mekıılpları yuknn.la ' 
unrü maddcde \a.rıfı ~aaıten hir !18.nt e\'· 
\'eline kad:ır :-.;~fı• MiidürlüA\ine mak · 
lıuz mukabilinde verilccekıir. Po~ta ile 
göndcril~ek mektuplurm niha>el 3 iincii 
maddede yazılı 5aate kadar gelmiş olma-
~· ve dı$ zarfın mühür mumu ile hice 
l.:apaıılmı~ olması ı:ızımdır. 

Po,ıada olacak ı;ccıkıııeler kıılıul cd'I 
mcz. (10180) 6:?12 

U L us - 2·1. Uncu yıl. ,... No. iı1."1 

İmtiyaz sahibi 
Hasan Reıılt TANKU'l 

Neşriyat ve Müessese Mlldllrll 
NAŞ!T ULUC 

ULUS Rasımc-\'l ANKARA 

DİKKAT: Gazetemtıe gönderilen ı· 
neo.1 yazılar neşrodUsin cdllmcs1n gc 
rt verilmez ve kayboh.ı.sundan dolayı 

hlcblr mesully.,ı kabul edilmez. 
·--~~ .... 

U L U S 

NAFIA VEKALETi Devlet Orman İ§letmesi 

Kum getirtilecek Çam ve köknar ağaçlarının 
Nn!ın Vckiletinden : kesim, nakil ve istif işi 
1 - Eksiluneye konulan iş: An • ı Devlet Onnan lşlctnıesı Kıua UK 

ka~a Gençlik Parkına 1''ilyos'taıı ge- Revlr 11.mlrllA'lndcn . " 
llrılecek 11~ mS kum işidir. bUk revir tımlrl!l:lne IXıklı K 

Keşif bedeli : (2415.00) liradır. ı oo!gcs:nın li:clteııe ormanı cltcp..: 
2 - Eksiltme 2.12.1942 carşam- bölgestnln K lt run muhtel ı 

ba l;'liniı saut 15 te Nafıa Vekf\leti maktalar d 
0 

epe omuınırun muhtcıır 
Yııpı ve lmnr İşleri Heisliğıncle a • ın a <lamt:alanan :..'90:.ı aık.-.Jl! 
çık eksiltme sııretiyle yapılacaktır. ":~adli 8461 metre mLkCıp kokıuır ve 

3 - Bksiltme şartnamesi ve bu. 1 ' 4 aılL-tle rnuadU 2'.!S'J met.remlktıp 
na mUtcferri evrak Yapı ve İmar cam nrınclarııun dlı>lcn kesme \'e verile· 
İşleri Reisli~lnıle ~örülebilir. cek ölcUlcrc göre Lomruk hallnc ırrat 

4 - Eksiltmeye ı:lrebllmek Jçln etmek ve knbuklıı.nnı soymak su~Uylc 
isteklilerin mııılU dairesinde (181.13) depo ltllhuz edilen ve ooııecck olan )'er· 
yUz seksen bir lira on Uç kuruşluk tere nakil ve ısur ışı 30. ıo. 943 tarlhı
muvakkat teminat vermeleri IAzım. ne katlar ynpılmıık üzere netk cksUt.me-
dır (9901) 5998 meye cıknrılmışUr. 

Askerlik işl eri 
2 - Acık eksiltme 30. 11. 912 tart

hlne rıısUı>an p.uartcst gUnU s:ınt 14 
te Devlet Orman lştct.mcsı Kıırnb!ik re-

Ca ö-n vlr tımırıırıı tılna.sıruın toplanacak olan 
_ b komisyon huzurund:ı yapılncaklır. 

Ankara Askerlik Şubesi Relslll;ln- 3 - BJ.rtncJ maddc..'<lc yazılı şartlar 
den: 

Piyade yarbny Mustafa oğlu Ah- dalrcslnde işbu emvalin dipten kl!Smc, 
mN Bnb. Rasim oğlu Ali ônyzb. Su- nnk!l ve istif lslnln beher mctrcmlktıbı 
ylt oğlu Emin 3..13-3 Önyzb. Ali omu cyedlJ llmdır. 
Mı>hmet Sc•vki 128 121 Y7.h, SUleymnn 4 - Troıınat nkc;csl yilzdc 7,n hcs.ı-
oıllu Osman 329-G8 üst ı>ğmen Şnbrl t>l)'lc 5(;50 liradır. 

Defterdarlık niuhase· 
be müdürlüğiyle Çan· 
kaya müdürlüğünden 
Emekli,· Dul ve Y etinı 
maaşı alanlarla hide
matı Vataniye tertibin· 
den tahsisat alanların 
nazar dikkatine : 

oğlu Muzaffer 368-331 tel{mcn l\Tl'l. ~ • Bu ue alt açık kcslltme &ılrlnn-
nıel 1\fünir oğ'lu M. Sadı•tlfn 14441 "f. ınelcrı ı\nkara'da onnnn Umum MU· I A k v 1 1 Esat oğlu Ömer F.sf Pnılirnr 3100') ',. JI' 1 n ara a •. •. g'-' •• n den •. ı urıuıı:u ile 'l.<>nguldnk Onnnn ccvlrıı<' 1 
zl7. oğlu .;n.dık 18i8S Lokman n~lu mUıJUrlUl':Unde ve 'Karabük revlr tımlr-
SllChk 309n '\fa7Junı oğ'lu ~nklr 11717 · 
lbrııhim oi!lıı r~mnil Hakkı 38016 Şe- ili{ nık' gorOletı!llr Emekli dul v t' 1 l • • 
rnfcttln or:ıu Namık 328 dof:umıu G - ısteklllertn ek«lltmc zUnUnde . ' • e ye ım er e hidematı vatanıye tertı 
~hıc;tııfıı oftlu thrnhlm 49!!!3 T<Cımn teminat akc:elcrtyle birlikle revir Amir- bmd~n tahsısat alanlara Toprak Ofisince temin edile 
o"•lu ~ııPm 43905 Şakir o~ıu C'"mll llC:lne mUnıcant etmeleri !Uzumu lltın Cek ıaşc mad<l } ' • • ·h • ·• Koo 

0 
• • e erı ıçın ı zar olunan ana karnelerı te .. 

rl 51 t;t tnn Bnh Slil~ men nt::lu olunur 114:'1.'5> 75 7.l ec.lılecektı·r. 

te 

bu 

Nlyıı7.i 323-26 Top Yzh. Ma7Jııır Nehı 1 C k .. k 
or:ıu ~f. 7.iya 3..~0-159 bu subavlRnn' • am, kayın v.e 0 na. r Bu karne} 1 t 
105

'°8 ıı '-- k ı e.re yapıs.tırı mak u" z.ere aı'le re1·sıerı·nı"n 4, 5.:ı ~~ J 
" sa), . e sulJ':ml.7-" veya bulun- a<Yaclannın kesım, na ı ve b d ~ ituklnrı Y"rın subC'Sl.nı> llizumu miira- ~ • . .f . . c a mda bırer fotoö-rafla Defterdarlık Muhasebe Mit ~ 

cantıan iliın o'unur. <10200> r.231 ıstı ışı dürlü~ünden maas. al;nların Muhasebe Mu·· du··rıu·· g-u"ne t'-. 
Cağrı l>c\'leı Orman l~lcını~s.i Karab\J&.; Re- C k ....,, 

k k 
~1 • • • . vir ,\nıırlisirıdcn: ve ·an ava Malmdürlüğiinden maaş alanların da Çarf t<..., 

,\il' ara ,\, er ıx :>uhcsı lfr"lığimfon: 1 I> 1 • leıme•İ Kııraouk ka M l · 1 v 
1'."l'.'f. Umum .\liıdurluğun<ldd llll' • . -: cı~-~ı obrm-~n :~)Ukdıiz htllı:csi· ya () mÜc Ürlüğüne en kısa bir zamanda 
•• 1 3u~94>ı.J rc\'ır ımırıgıne agı caatlarıı·ıa~ l " murıHtıll( l'n -ı· - e a}rıl,ın \C )eni . ı··· k 1 T • . L' 'ur l m orıııan· , < n o unur. 10170" • 1 • • • • nın >U)1..l "'u1. Ch.U• r..t)t\. ı • 

adreJ;ıru lC şuhe}e ıııl<lırmı)cn htanhııl 1 1 l'f kı ları~lı danı"ala· • f arının mu 1rc ı rna o ~ .... 4 ,... 

Koı.ı ~lust.ı aı>a}alı ve 319 ı.loğum \C 1, .. "k 1.. la (j(l \ aı.IC'<le nıu-• I narı >U) u , ııı ormanını • 
.'ıOHIO kayıt ;\;o. lu .\lu,ıaf.ı Nail oğlu ı·ı 271 'k"r kM.nar ve o18K 
il 

·Nah. r ,. .. alı ı ıneırc nıı.ı 
. u..eı ın . il ren ın acı len 961l s:ıı ı aıll'lle mu.,dil l6M meırc nıikiıl' kapn 
ıle ~ııbcJnıLc ;c}a bulu11<lııı';u )l•rirı ._ • .- k l arı I• 13~ a.ı,,.ıe mu· 

• • .• .. • \'C '"'·un ;ırı nrm ım" 
l..c."rlık ~ııhe,ır • lurwnu nııır:ll--aatı il:ın 0 • adil 721 ml·tre mikir kiikn:u ve ')O oı<le· 
lurıur, {10199) 6!32 <le mu.ı,lil ~?6 metre miklp ka)ın \'e 

Çağrı J'ddr ornılnın<i:ı 160 ndedc nıuaılil ·m 

Erzak ah nacak • 
Ankaru Yatılı Oku:tıır Satın Almu Komisyonu Kllllt>I fı'lndcn: 
A5nlhda ı:öslcrilen iaşe 

Hey.~ kıırnnna l6t , nıaddcle.ri hlwl,ınnda yıızılı g{lnlcnle tcnı. 
, lnadcn ııu.zarhkla ııatın alınacaktır. lstcklUcrtn ihale 

c aııtm le ._nkarn ><•nnt Ok 1 <'ıl eı ne yatıracııklnn u Unda toplanan konılsı,.ooo, Mektepler Muh~ 
l1k tcmlruı.t mck1upla~·ıc mUrncaııtları. (10044) 6083 il 

Pnrll Cinsi ::\tıktan F' T .ı CUt. 1 K ı. utarı tık teminatı lhale glln sSP 
o. etı 36000 110 39600 

Sıt:ır et! 14500 LI. ....._ 70 10150 -"1 .. ~ 

Ankara Askeri k Şırlıcsl Hel llı'!:lndcn. metre mik:ıp kiiknar ,.e J'> adede muadil 
Adn-s nde bulun:ımıyan cmt·kll den ~ 79 rneırc mikiıp çam ki mecmuu 1o;11 &· 

blnb:ı$ı 1290 Mehmet Bcktns'ırı 10305 sn- dede muadil 6261 metre mik.lp ı;am vr 
)"1 llc ıubcmlze \'l"Yn bulundultu ycrtrı kn\ ın • \'e köknar ağaı;lıırının dipten kM· 
uubcslnc lü7.umu mOrncaatı 111'ın olunur m~ \'C vcrik-c<._ ölçülere ,:iirc tomruk 

(1019) G23.'J haline ifrağ• eunck. dcpo iııilıa1 <.'<lilen 2 
C - ve cdikn·k olan mahalle 30. 8. 94; tarİ· 3 

Pirine; 25000 
Ku. fasulye 15000 
Nohut 20000 

49750 
140 35000 
60 9000 
65 13000 
80 4000 

3732 4-XU-1942 gJ Q 

2625 • .. 10 
~ agrı hine kadar nakil \'e İ~lif cımck iııcre 11· 

Ankara AskerlıK Daireı;i Reisli • çık ek•iltmeyc çıkarılmışıır. 
ğiıııh!U: '> • 2 - ,\çık l"k•ilıme 27. 1 t. 9,_ ıarı-

Devlet demir yolları fiıraıılıklaı·ı " l hine rastlı•·nn cumn ı,:ünii saat 1 •ı te t ı:\'· 
!eıı memuru adreslncle bulunamayııu ' · · 
yeılc.k pi~'!;ldı· teğmen Çaııakkaleli lcı omıan i~leınıcsi Knrnhiik rc\lr :ınıır· 
v,· 329-:132 doğumlu RUştü oğlu Arif liği hin<L"ınıla ıoplanacak olan komi,>oıı 
Tankerin 79~9 sayiylc şub,.mıze veya lııııurufl<l.ı rapılacakıır. 
bulıınıl~~ğu yerin. askerlik şubesine 3 - Birim:i m:Kl<le<.le r:uılı ~arılar 
acele luzumlu müracaatı ilan olıınur. tl:ıire,imlc işbu emv.ılin dipıı.-n ke~nw 

4 

Ka. mercimek 5000 

K. üzilm 5000 
J<. erik 3000 
K. kayısı 150() 
K. inek 2000 
Ceviz ıcı 2000 

tek( 

ıo) 26000 1950 .. 
8:5 4250 
80 2100 

160 2400 
100 2()1)() 

150 3000 

(10198) 6234 nakil "e i~tif i~inin beher mcıre mik!ihı· 
Çağrı nın bcd,•Ji allı lira elli kuru~ıur. 5 Sabun 

4 - Teminaı akçcs.i yüı.de 7,5 hesa· 6 Z. yağı 

14030 
15000 120 18000 
] 0000 200 20000 

1053 75 
1350 
1500 

• 11 
11.~ 

Arıknra Askerhk Dairesi Reisliğin-
den: hİ) le 30S1 lirııt!ır. 

Postnnedekl mcmurlyetindl'.n ayrı- 5 - Bu işe aiı açık ek•İltme s:ırınn· 
bp CllmrUk Muhafazn K. müracaat r:ıclt'I'İ Ankanı'dl orman umum müJiirlü 
eden ve fakat onıya da glıtrncdlğ:Ln· j;ii ile 7..onı;uldak onnan ÇC"'İrf:e nıüJür
dc.n yeri bUlııemiycn Ankaralı ve 331 lü,i;-ürıdc "e Karabük revir inıirliğindc 
doğumlu Hüseyin oğlu 49702 kn;ı.,t örülebilir. 
No. lu ve Yedek piyade teğmenı Tnh· 6 _ tsıcklilerin ek•ilımc gününde tc
sl.n Tekcnnlı'nın 7!)89 sayı ne acele nıinat akçclcri)·le birlikte revir fımirliğine 
subemlz.e veya bulunduğu yerln &u - müracuı etmeleri Jünıımu ilan olumır. 
besine lüzumu milracaatı lltın olu - (!456) 76 
nur. <10196> 6235 

Çağrı 11111ı111111111111111111111111111111 

Ankara A~erlik Dairesi Hdsliiiin § Sayın Bayanlara : 
<l(:·n: : : 

To{'rak Mah~lleri Ofüindcn 4.7.9<12 E = 
ıarihintle arrılarak DeniLli\e gi<len \'e - M u·. J. d e -
Derıiıli'<lcn de Ankara'ra geldiği anla~ı • : = 
lan )'edek pi)'ade teğmen 330 doj;•um \"C = 
49246 kayıı No. lu ıı~it oğlu Haluk fr· : Ankara Palns'takl ekSP01.IS.. : 
kan'tn 7989 qyı ile ,W,cıniıe veya bu • : yonlnruuı sayın Ankara halkı- : 
lunduğu yerin 5ubesine arele lüzumu mü· : nın gösterdiği yüksek rağbet ve : 
nıcaatı ilin olunur. (10195) 6236 : nlfı.Jm Qzc.rlne kadın terzisi : 

Ç - - (RA't'A:S OLSK~) ve şapka -

Askerllk
agDr!._csl RnL<;W•ln- E mütehassısı <E\"A) bu.gün öğle- = 

.... .... ., _ den sonrn saat 14 ~ nlqam : Ankara 
den: 

Ankara'dakl adresinde olmadığı 
emniyet tahkLkıı.Uyle unl(IŞllıı.n emek
li :landarmn yüzb:ı.ş1S1 Hııllt Zlya'n.ın 
9988 Sil.}, lle ıı..cele şubemize veya hu· 
lunduğu yerin şubesine IUzunıu mll-
racaatı !lfın olunur. UOl!H> 6237 

Çağrı 
Ankara A .. kerlik Dairc,i Rei,Jiwn<k'11: 

: 20 ye ve yıı.nn snbah ıo dan ak· : 
: şnm 17 ye kadar elbise ve şap. -
: kıı koleksiyonlarını Belvü Pn- : 
: lııs snlonlannda sayın bayanla- : 
- ra arzct.mekle serer duyacak- : 
: lnnnı tebşir ederler. 154 : 

iiııııııııııııııııııııııııııııııııii 
Kııyıp - KômUr satış ve tc\'ZI mües-

scscsln<lcn aımıs oldı.ıtum rn. 10. 042 
tnrlh ve 2563 nunııırıılı bir tonluk Krı

mtıUk rısını ~'lıctt1m. Ycııl.-ını alı11·a· 
Aundnn ı'$1dsln:n hUkmU yoktur. 

ııusrıO Dcmlrtıaıı. Ccbcd Dalkcrlz 
b:ıfılıın Xo. 38. 1&1 

11. 
(0044) 6083 

.ııııııııııııııııııııııııııııı :: 1111111111111111111111111111111111111111~ ~ 

~ Sayın Bayanlara müjde 1 ~ 
E Bankalar Cad. 51 No.lı TERZİ EVİNDE ~ 
: ALİ KEMAL SANAL SON MODA i ~ 
§ KÜRK MANTOLAR ve Rönar Arjante i ~ 
: Kefaletsiz taksitle satılmaktadır. i ~ 
: İpek kadın muşambaları ; ı-a. 
: 21 - 21 liraya Telefon : 1271 ~ ç .. 

~ 
.., ı 111111111111111111 " " • ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

YENİ BAR 
Her akşam saat 19 d 
sayın rn·· t .

1 
. an 24 e kadar açık bulunduğunu 

• u erı erme arzeder. 

Muzaffer Adam 
Erzak alınacak 

Ankara Doğum ve Çocuk Bakı ' 
mevı llaşlabipl ğ'İntlen : 

Atatürk Bulvarı y . 
A • enıce 1 tınıaııı No 

7 
y . 

1 
Ankara Doğum ve Çocuk Bakıt!Y 

R · · enıı en ı:vinin 1943 sonuna kadar erzak, eı. 
• op,. Tüvalet, yıldırım Sl'bze ihtıyacı Heyeti Vekıleıh"' 

sıparıs kabulüne b""la alınan karara mustenitlen pazarııll 
' ~ '""' nmıııtır. sureıiyle mllbayaa edilecektir. Talıf 

Beşiri ~ubc,inden olup .Anka~ıı:'!a 7:i· 
ra,ıt \'ekiileıinde nıermır bıra<lcrı 1 ah'ln 
Yavuz ranına gelen y~lck piyade ı~iim~ 
ı~mail Avni Yavıı.1 hakkında hır.ıdcrı 
'f;ıh in'in evveli Çonıın'a giııiği ve on 
gün sonra ,:elcceği bildir11ı'.ıiş v~ ~lU.nun 
hitamında bu defa da Urfa ra ı;ıııığı n• 
atlrcsioi bilmediği hil<lirilnı~ştir. Bu ~u
ba)' İsmail Arni Anbra'd:ı 1'.l' şubem!ze 
"e hariı;ıe ise bulunduğu )cnn şubesıne 
91150 511" 1 ılc Jüzwnu mürnrııau ilan olu· 

..... , olanlnrın mııracantl ırı ilan olunu!· 

rı========================:=====::::=:=:==:=::::::::::::~====~{~l:Ol~8~s~)========~6:2:1{~" 
il Yr 'I lcAT 

nur. ( ıİıı93) 6238 

11111111111111111111111111111111111,! 

: Acele sahhk mobilya E - -E Bir yCl'l)Ck odası takımı, karyo- : 
: ıa, yazı ma$:1Sl. gardrop. J\7.lmcl : 
- dot:ıyıslylc ncelc ııatılıktır. v1111- : 
: ıwhlr Tu11n roddcsl Düzcn!I ııoknk : 
: G numara)'ll murocnnt. : 
- 157-388 -- -i'ııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Bir şaheser ne olabilir? 

Ancak 

Deri Vitaminlerini 
taşıyan 

BELFAM KREMLERİ 

Yeni Sinemada 
Bugün bu ı:ccc 

>lnemıı cltin~nsının 2 büyük yıldızı: 

ryrone Powcr • Dorothy l.arnour 
•eıwnın en heyecanlı ve meraklı blr 

rıımtııdc buluŞt.ullı.r 

JOHNY APOLLO 
<Kirli MtrM) 

Sca.nslar: 14 30-lG.30-18 30-21 
12.15 tc Halk mnt.lnes1 
BIRAKILMIŞ KIZLAR 

f.l'EL: 3MO 

Kromdan mnmu1 ııort.kostUm 

PORT 
KOSTÜM 
. Elbiselerin sıhht 

gUvı•den ıııuh f surette nsılnınsım 
m:ısıııı, Ve! bi~·~zasını._ ha\nlıınd rıl~ 
munı:ısını +n • 'ssa UtUlerinlıı bozul 
ütU d ""rnııı ıxlcr . b • 

C.rdlnılı•n k 'l:e aynnlnrı 
rınız için bir il urtanr. Yntıtk odala
gor , ır. Sıhhn/ s. bir biblo \az ft.'Slnl 
h•rınc !Una' tını, temlzllğt ve elbıse 
olu e mcfü S"'· ı · nur Bütün bu h ~ .. ~ere ta'lisl){' 
Dl('n r Yatı Yal ususıyetlerine rat:-
h 'l:al<"SıyJc nız 25 liradır Posta 
p t liapılan ~nı......1 • • n rnıısrarı t .,....,,., slpanşler 
nn.u Menlerin araıınuza alt olaraıc 
MerkPz dcııos ~dreslerlne gönderil r. 
kara c:ıtıdest u. Hakkı Kutbay, An
<'rn.şra lctn nce numara 38 lstnnbul 
dır.) lllahklnr arnnmııJ<ta-

~================::::::::::~========::::::=:=:==========~P~o:rt:k:os:t:U~m~~:yd:l:rll:ml::ş~o=l=llrttk::::=:: 

Park Sinemasında 
nuı:ün bu ge<'e lk1 film blnlen 

I - KARANGA EKSPRESt. 

II - GANGSTERT.ER KJ\Tlr.t. 

Seanslar. 14.30 - 16.30 - 18.30-

2.l. 

Numaralı yerielrln evciden aı

dınlması ıb olunur. 

Sus Sinemasında 
Bu lıC!t:ü 20 31) 

n r . <lan il baren 
gene kıztn r 

oınanırıın ı.as,·ır eden 

AŞK' ta GALİP 
14-IG-ıs scnnsıannda 

8 AllBAp ç 
AVUŞLAR POL1S 

liAF1YES1 

<'1'1üı1toe IÖZl\l) 

3589 

Sümer Sinemas1Dda 
Buı:ün Bu Gece 

.Macera .. Aıık .. Kahramanlık. 
Senrtızeşt ... 

Sevimli Haydut 
B:ı.s rolde: 

TYROXE l'OWER 

Scnslllr: 
12.15 - 14.30 - 16.30 - 18.30 

JrecC 21 de 

TEL: 8:590 



Felekt • r gün 1 Türk 
(~ı 2. 1ncl llaYtadııı 

-Bda 
:Yerı r do~~ü~ıssuı da onun ıcln 

B, ett: 
parası 

CEMiYET HAY ATI 

Açrk teşekkür 

Milli Korunma M. U. 

Mahkumiyet ilanı 
Anl:.a.ra .Milli Korunma M. U. 

den . 
A kcri fabrikalardaki işini habersiz 

üzere 26-12-94.2 cumartesi gilnü sruıt 1 . 
10 dan ll,30 a kadar japılocıı.k $klıt('I Türkıye $eker fabril alan 
artunnad:ı. en ook nrturnna ihale e· 

İcra ve iflas 

Ankara lcra Daıresı GayrımC'Ilku-1 d locektir. 
SaUŞ Memurluğundan: 3 - lhale bedeli hemen vmilmc.. Anonim ~irkef inden : 

lzalc.ı ~tiyudan dolayı nuılıkemcce dlbri takdirde müşıerı>c yirmi günü 
satılmasuıa kıırnr verı en Ankara'- gCÇmemek il.zere mclııl vertle<'C'ktir. Fıı.h lmlanm n ~ 
nın P.idecılcr sokağındıı <kurşunlu Bu mclıll içinde de parn ödenmezse ıtlmdb'c kııd r en nz o 

- N dok ldü? 
- MC"rcan bu k nm döküldu. Hıç 

J<a ahnar sıkış k araba gôrmcdlm. 
llay b t bendC' .. ne dı)e b ndım. 

B 1 :n me-.ı olaydım! 
etç: 

(lla~ı 1 inci sayfada) 

nnn tedbir, bir milli müdııfaa mev
zuu dcğıldrr. Ancak Türk parosının 
halk ve Htikümt>t için yarınki hlz • 
mctll'rl emniyetle kıırşılar bir hale 

Kı:ymeW aile rclstmız Malatya Mebu
su emckH s:cneruı Osın:ı.n Koptagel'in 
ani uruıu dolııyıslyle, s:crck cenaze me
rasimine !şt!nık Wrıck ve ıı:crelaıe mek
tup ve tclgraClıı bUYi!k acımızı paylat
mak lul!uncla bulunan sayın nrkadnela· 
nna ve nkraba.lnrımıza ayn n;ı.Tı ~ck

küre acımız :mnn1 bulun<lufrundan, acık 
tı.'l<.'kkürlertmlzhı 1bl.n i':ma ııayın ııazet e
n!zln tavassutunu rka cdcrtı:. 

ve nıaıcrctı.iz ıerkcınıck surct.İyle 

M. K. h.. 11.1 muhalcicııen suçlu Ankara' 
ııı rı Mı:-mlik ko) wıdt.'ll Mcfııncı OJ;lu 
~1 • <k>ı'.;'lllillu ı\!-ımcı Karaıckın hakkın· 
(la Ankara ~t. Korunma Mahkemesinde 
>·•J>ılan du~ına<la ~u~u ~ıı oldusun· 
dan .M. K. Kanwıun 10, 54 ve 63 ncu 
ırıaJddcri muabince JOO ~ra ağır pa
ra uz ısi)le mahkumı)clİnc \C hükum 
hul.i.s<bının masrafı m.ıhkiıma nıı olmak 
1.ızcrc ilanına dair 'crılcı 22-7-942 ta· 

ııhli kararın llıil<'~Uği iLin olunur. 

mm Civarındnl kadastronun 61 pal- ihale bozuliı.cak \ e kcn<I stndeıı evvel 
t.n 271 ada ve blr parsd nuıııarnsın- en yüksek tc>kllftc bulunan kimse ar
d:ı ,..ayrılı 160 metromuraıbbıu saha- zctmiş olduğu bedelle nlmaf:n razı o
dnıkı ev ~tein ya.zıh şartlar daire- !ursa ona lhnle edllecektir. O da razı 
s ııde saulm:ı.k üzere nc::ık arttırmağn olmaz veya buluı~mD.7.S8 ~edi gun 
c knn nuştır, müddetle çıkanlacak bir nrt.tırmad:ı 

Evsaf ve mClşterıı !At.J: e.n çok arttırana lhnle olunııcnk ve 

161 

Tapu ve Ka dastro 
tı~ı ~ &ükür bir do •ru söyleyen 
lllt:'r • • c diye blnd n ya! MadC'lllld 
ııeıı ~Inrın vıırmış" yayan git-

- S mdı ne olıı.cak., 
h~!Ne olıı.cak )nrtn °depodan a-

da;- Deli m sin ayol." Yarına ka-
n ıl bekler •. 

-N., 
- M ~an.. 
- Mercana ne olur a han m! 

,.~:.- Ne ol:ı.eak kokar. Bo.lık bu 
~o.ıur ıru? 

._ - Haaa:l!ı! Mercan balığı de
""'' e! 

- Öy e ya! Ya sen ne sandın! 
Öy- B n süs mel'C'nıu andımdı ... 
~ ise aşa ı)a kadar sel de bc

r toplıyalım ... 
ba.~1m Yorum, IC'rmlnU t.e m~rcnn 

arını trnnwa.vm ~ndcn oltr. 
e mı topladılar, ) oksa ağla mı? 

Hint ve Grek dramı 
hakkında verilen serbest 

ders 
l>U ve Ta.rıh-Cuğrat>n fakültesındc 

lclıt t dcrsıcrın dOrdüncüsu dun uı<ııant 
51 ~l.tcııı:n lilndoloJi pro!csozU Walter 
•. ltoıı ta.rarıııdan Hint ve Crclt c1ranu 
ıJ lttı u üzcrtndc kalıı.bal.ık bir cl:nloicı 

"'--tlesı Ontinde \Crilmlş \c Fclscre Do
•""tt 1'USr C<: et Hızır tarafından Tül'kccy e 
\~iştir, Dera!n le.sa bll' hUl.tısıUiınmı 
-.,oruz: 
~t dramı Ue Grek uro.mı uraıunda 
lılcıar bcıızerlJklcr vardır. Fn.k.ııt ayn. 
cı benzerltklcırden cok da.ha önemli· 

• Gl'l!k drıımı t.raJ iktlr. Onda kah rn • :n 11lltsuz oldutu halde, alın yazısı
llıctına kaçınılmnzlı{rı yüzünden suçlu ol· 

ve cezasını gonncktl'dir. 
L::tııliinı drnmı lscı bö;ı.1e del!' ld r. Hlntll 
Claıı' au~un, kendi mcsU!blctl ol:ma
ll •utıu durumunu ~P c za 51önne
~ llnla.ıııımaz, hattll mantıksız bir &C"Y· 

sa ~~ lilrıu1 lC'l!l dram, bu spbcple bir tra-
ır. oınııı.ıctan cıkıp ruh hııstnlıkları
.; l1rik ~ deylml teki e glnnckte-

l~j ~~ scrbc.'st ders 2:5, 11, l!H2 cıır-
telt &1lnü her 'akttkt saatte vcrilcı-

Ur. 

ıo.' Seker dağıtımı 
Jır lstantı;I, 23 (Telefonla) - Memur· 
" la ınütek i derin ve dul ve ) t.-timlerin 
il~L'!unlann besledikleri aile efradının 
~a ayında beş yüz, yeni yılba, ın · 
kit 1tiharen de her ay altı5ar yuz gram 
1:eı:_ \ erilmesi için bugun 'il.i.yeıe emir 11 

ıı.~ 
11, 

• ·~ ~ .. ~izip'te yardımsevenler 
~ ...... . ....... J - · - - · 

~ f• Cerek mihver, gerek mütte
' dd r tarafından ilan olunan 
~ ~ıılar, sadece, §U veya bu 
~ h evlaıi kendileri ile birlikte 
~ ~rhc sürüklemek goyesını 
~ !'1bnekte değildir: bilakis, de
~ ı-ıflnılı, kararlı ve uzun bir ha
~ ı- f dettini sağlamaktır. iki ta-
-' 8.f d. "b 1 -~ .. _a yırmı eı yı sonra u -
~ Ç\lJ'ıcu bir dünya harbi faciası-

elmesı. bır vergiyle bunun mühim 
bir kısmlnın Dcvlt>tc g~mcstnı lca
bC'tt rlyordu. 

Varlık Vl'rgısl Tilrk parasının hac
mini ıızaltırken bircok !yUiklcrl de 
bernlıcrmdc gctlrmcıkted.ir. Bunlan 
ayın Başveklllmlz şu hatlar içinde 

lfadc t'lm!ştlr: 
l - Türk parasının kıymetlenmesi, 
2 - Muhtekirler ÜZt:'rtnde toplanan 

halk buı;'Zunun silinmt'Sl, 
3 - Vergileri ödcmok iı;ln bizza -

rur sat.Jsa çıknnlacak mnllnnn tlyat
larındn bir tidn! husule ı::ctlrmcst. 

Bunlara aynı mahiyette daha bir 
çoklnn 1.•klcnoblllr. Ancak topluca hu 
tC'db rl<'rc ve neticelerine verilecek 
b r hllküm vardır: ı ç t 1 m a 1 
a d a 1 e t. Saracol!'lu H Clkümctl, pa
ra bn.Jmnından memlekc-tte miimkün 
olan b r k'l mal adaleti yarntrna~a 
çalı ıyor ve ona yardım hepimiz ıçı n 
vazlfodır. 

Kemal TURAN 

Birleşik Amerika 

Martinique'le bir 

anlaşma yaptı 
Vııı ne-ton, Z3 a.a. - Amerika rnrle· 

sik Devletler!nl:n l\tarttnlque'dckl mU· 
mcss il l\l Hebcr ile tnıruıız yüksek ko· 
mlserl nmlrnl Rol><'rt arnsınıl ıı yeni ntr 
anlaşma )'Upılmıştır. Bu nnl:ı.&ma rnm
sız Antllle'lcrl Ue rransız Guyannc'ını 

Vk"hy hükümcıtlndcn tamamtyle müstn· 
ktl kılmaktadır. Amerika bnhrb'esl a.nlaa· 
mnyı I~ k.arlılnmıştır. Ve l>u rran."117. 
topraklarının Amerika tnmrındıın leı::n

tinc lilzum hı~.ucmıyncai\"ı snnıtmaktndır 
Yeni anlaşma cumartesi okımmı ım

zalarunıs ise de teferruatı henüz btldi
rllmcmt&ttr. 

Fransız harp gemileri 
silahsız/ and ırıl acak 

Nevyork, 23 a.a. - Gazetelerin VCT

dl,l mııl<imata ıı:öre. Dlrle$1.k Devletler 
Uc Marttlnik'teld rransız makamları arn
sındA lırızakınıı n yeni anlııamu. 1-'ol"t-dc-
Frnnce limanındaki transız hıı.rp 51cm!
ler1nln stllıhsızlandınlmıısını ı:özl1nUnde 

hulıındunnıı.kt..'l<lır. Bundnn evvelki a n-
ln$?Tlnya ı:ôrc, rmntnz mııknmlnn, bu 
ı:cımllerl Aml'rlkıı'nın cmnlyt•llnc ?.arar 
verecek bir tarzda kuUanmıyncak, buna 
mukabil D!Tlc:ı9< ı~vleUcr de Ma.rUırıtk 

ile ticaret milruı.seoot.lerlınc devam eyli· 

;ı.-ecektır. 

Oslo tiyatroları kömür 
yokluğundan kapanıyor 

Stokholm, 23 a.a. - Oslo'dan 51clcn 
bir .luıbere s:urc kömür yokluğu yüzün. 
<lcın, Norvcc teki büUln t!ya.trola.r Ya· 
mış larılır. 

Benoit Mechln ezcUmlc 5yle de • 
mlşıir : 

- ı-~raıısız imparatorluğu bir bl
ynnete ve Aııglo-Sakson darbelerine 
kurba n gitmiştir. Almanya , fransı?. 
h likUme tine a lman orduları ile bir 
i§birllğl teklifiııcle bulunmuştur. Fa
kat fransız h ükilm etinin ccvnbııra 
halA intizar e dilmektedir. 

- ( S<mu 3 üncü sa.yfad:ı ) -

Koptaııel aHeııl 

Ankara N ümuııe Hastanc.::si 
tıbbı top.antısı 

Ankara J',wnun..: U~1 u•<.'6UlıJ, l!H2 • 
l!M3 Ubbl toplıınulaı ı, gene her ayın 
son cuma ı:unu nktıını saat ~30 .... a ha.ı
Uıncn..n konferans .salonunda Yıt.IHlncax· 
Ur. llu ll)'ı.n lvplantuı 27. ıı. 942 cuma 
ı:unü yapıla~ı{:ınJan Ankara'dıı l>ı.:ıuna:ı 

ııUUln hekim ıırt<ndatiların ı:clmclerı rica 
o.u:ıur. 

Konular: 
Dr. Fe;ı.-zı Tnne2' 
l. lkı ckt.opJJ< bobrek, bir hwcm(•form 

va kası 
2. Pror Dr. Mclchlor 

lllldc vt.• on lkl pa ITllak 
ka rhııaı hakkında 

3. Dr. Şuk-ru Snnbaş 
Amellyntla. ki nlJı: arazı b1 ohn 
blr sıılnatıtldn va.kası 

Çağrı 
Tılr.k :\taden Muhcndıslcrl C:cmbettn

den: 
Ttlr.k Mn.lcn MühendLslcrt 

l'SUS nJzamııamcsınm ıo un!'U mııdd.ı.'6.· 

ne tevtlkan s nelik konı::remtz 4. 12 !MJ 

cuma ı;ünü aaat 15 te Zonguldak'ta 'I'tlrk 
:'ol.a.<lcn Muhendlslerl Cembi t &'llonunda 
akt.cdih ccil:lnden snyın rcmıyct tızaları

n ın sozü lll",:' n ı:-Un ve santlı• konıırc.ı~ 

hazır bulunmnlnn ve bnkAn olmadı~ı 

takdirde Zonı:ul<lıık'tll bulu n ın nrlmd ~

larınd:ı.n blrlıl ne vcktılet vcnllClne da ı 

<.'CfTl lyct li)llsctiJıe bir mcktu.ı• ' r.;ı.'ll tel 
ı:rat ııun<lermelerl lüzumu illin olunur. 

Türk Maden .Mühendlsleııl Ccm1Yctı 

Ruaıaınc: 

1. Acılı.ş 

2. Kons:re rtynset divanı secimi 
3 . Gl!'<:en devreye alt munmcltıtın 

konırrcye arzı, yıllık raponın okun
ması ve idare heyetinin lbrosı 

4. YenJ idare he)l'tl scclnıi 
15. Yeni devreye att billCC'nln tanzimi 
6. Arzu ve <Ulcldcr!n tctklk1 
7. Knı>anl8. 2949 

Toplantı 
Bam umumi hc>cUnın uaCıda yazılı 

6220 ( I<)] 76 

Mahkumiyet ilam 
ı\ nkara ,\ !illi Korunnıa ''· lJ. liğin • 

den : 
Karnesiz \e fazla fi).llla cknıck ~ı

nıak ~urcıi)le Milli K. K. na nıuhaldct· 
ten SU\IU Ankara j ı.ıs)onund.ı D. l>. 
Ynll,trı l,;omurlcrınin bulunduğu } ade 
yatar kalkar Palu nun Pa)nıalı koründcn 
't lbuf oğlu .H7 doğ. Yu uf Demır \c 
l>.D. Yolları k ımur ı~lcriııdc ıı.mele Tcr
can'ın Karaı>ulan ko) ünden İbrahım oğ. 
.;.B doı;. Mnhınuı 1 aşır haklannda An
kara Milll K. nıahkemL-sindc )'1!>1lan du
ruşıııad.ı suçları sahıı oldu rundan ı\l ı ili 
K. K. nun 31, 59·3 T. C K. m•n ııo, sr. 
•e ~r. ıncı m.ıddelerı nıucıbiııce '\ u~uf 
Dcrnir'in ıs lirn ve Mahnıuı f asır' ı n 3S 
lira ağır ı>ara cezıı\lyle ma!ıkiınıı~crlcrı 
ne 'e 63 un<:iı madde) c gore hukunı hu . 
llsa~ının masrafı nıahkünıl ra uı olmak 
uzcn· ilanına dair 'erilen 6·11-9'2 ranh· 
li kararın kaıilcşı il;i ilan olunur. 

(10182) 6ll(ı 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara Mı 1 Korunma M. U. il -

ğ mien: 
Tcsb t C'dlll'n fı)attıın faz! >a lk· 

mek s .. tmnk sun•ll)ıe nul ı korunma 
K. na nıuh:ıı fLtL• ıı uçlu Ankam ll •
ledl>e ı tem lık 1 ,. an t' Cnn· 
kınrun Sarısı k > nd n l\I hm l o • 
lu 32-1 doğ. 1snı, Ku d mır hakkın
da Ankara m il korunm n kl:'m ... 
s nıle )apılnn durtı mada suçu t 
o <lu~undruı mil i korunm .. 'I K.nun 31. 
59/3 ve 63 üncü m delen muctb n· 
ce 10 l ıra al:ır ııara C(zn.slyıt:' nmh
kümlyet ne ve uç nıe\ uu b r kn e
i:ln bed linln mtisnder ne H! hükilm 
hulfisasırun nınsrafı ııınıl kümn alt ol
mak üzere ıltuıına da r \erıkn 9-11-
942 tarl.hll knrann kııtlleş~ri lltuı 
olunur. <10177> 6219 

Mahkumiyet ilanı 

husust.'lr ı müuı.ken: etmek üzere 5. 1:1. :'llU!l Korwıma K. na muhnlctct.tt.'fl ı;u,;-

942 cumıı.rtcs1 ı:ünü saat ıı de adUye bl· ıu Ankara nın lialı um ko>Und n lı1W> ı 

n:cısında tnhS'.s ed.ıkn salonda topln nnııı· ra otıu 328 dotı.mlu Halı Onı hnkkınd 
61 ve o ~Un tokluk olrnadıQ'ı tnkdlrde Ankara M ili Korunma nuı.hkem nd 
tktncl toplantınınt 12. 12. ll42 cunuı.rtcsl )npılan duru:ımad.ı. suÇU b t oldulrun 
ırunu saat 11 de aynı yerde yıı.pılmnııı dıın 111uıı KX. nun sı. 59 3 ve 63 Unctı 
hususuna idare mecl!sıncc karar veril· maddclcrt muC" bi:ııL'() o füu atır para ccı
m le oldu l!'und:ın Baromuz levhaııındn ka- zastı.·ıc mııhkClmtyc ne ve 1kt ekmetlıı 
)'Jtlt avuk:ı.t.lann ıröstertlcn tarihlerde s:ıttınlarnk bt.'Clellntn mUsnde."CSine ~c 
mczkllr mahakle hazır bulunmalnn IU· hükUm hul.As:ısının ıı nınn dair vcrtlen 
zumu ehemmlyeUc rica olı.muT. 7 11. 042 t.nrllıll kn.rarın knUlc:ıt ııı ll!ın 

llıı.ro Relsl otunu:-. (10175) 6221 
Jiayru! lah ÖZbudun 

Rumnme: Mahkumiyet ilanı 
- ·~el'li''l'fflı7&Cle' ""u~'d'~~ı~:ı,M~-lj ndcn. 

Umumi Meclis secimi 
..;, 

bugün yapılacak 

~v tkl k mıdır. Bir tarafta: blr ev\ elkl ihale ile bu ihale arasındaki 
mutbak b'r kiler lkl odn b r korklor- ftynt fıı.rkmd:m evvelki mtlşterl me
d n bnretUr. Diğl r kısım ill<'. bir su! bulunacak Ur. 
mutb<lk bir k er ;d oda b r sofa ve 4 - Allıkadarlann bu gnyrlmcm -
hclaılan barettir. 8650 lira .kıymet kul üzC'rlndeki hak ve f.ddmlarını ~-
tnkd r Lxiılm ır. rakı müsbltelerlyle b rl kte 15 gtln 

Snt şnrtlıın: iç nde daireye bildirmeleri ve aksi 
ı Sat~ peşin pnrn ile 17-12-942 halde hnklnn tapu sıc llyle s:ıbt ol

T.M. p rsembe günü sıınt ondan madı~n smış bcdcllnln p~ laştınl-
11.30 a kn.clnr dalremlzdc )apılncn.k- ı ınnsınöan hariç kalacaklardır. 
tır. Tnl pleriıı muhammcıı k,ymell 5 Artırma şartnamesi bugünden 
Yti7.de yt:dı bu.çu ·u n betinde Pi.'.> ak- it barım dairemizin 942/75 sııyılı dos. 
ç ı \e}U bruıka mektubu H~·a tnh- yasında heI'kesC' nçık bulundurula
v itil "ercceklerdır. l>cllCılıye ve ver- C."lktır. Talipler dnlın evvel g~·rlmen
g lt>r atış bedt>l nden ödeneeck ve kulün imar vnzt;ı."ttn \"e. satış ş:ırt
tnııu harcı ve tahl ye masrafı milştt>- hırını gömıU.'$ ve kabul cıtml.s nrlrlolu-
n) e at olaeaktır. naC'ağı allı olunur. 163 

2 Satı günıi artırma bedC'll 
muhammen kıymetin ~!izde yetmiş 
b nl buldu u takdırdo tam sıınt 
11.,30 da üç defa bağıttınldıktnn son. 

Mahkemeler 

ra rn cok nrtıraııa hale olunncnk ve lkıC:azlwnn su h Hukuk l!Aklmtıcın-
;ı. tizde yet~ beş nl bulmadı ı tak- d n. 
d rde en çok artırnnın taaJıhUdll ba

Mıldılclah~):lı Botazl!Ji n lnhisarl:ır 
ki kalmak ızere 22-12-ı.>42 T.M. salı 
•unü sa l 10 dan 11.30 a kndnr yaı ı-

1 k n<' nrtırmnda en çok artırn· 
edl'C'C'C'ktlr. 

memunı iken zamanı idaresinde Hamam 
nıutıtan Yusur a ~ere e \r.rdlJ!:I mamO· 
ırıt bC'<wl nden baki.;<' kalan 142 llrnya 

3 lh:ıl b<'d 1 hemMJ \erllmC'dl- n t scned n muhte' ; tını uıhsn cden.'k 
zimmet.ine ıı;cclrdl(ı: nd n kcnd nd n 
tahs ı nl" karar \ertlme&l d leke ~le 

.Boil:azll)nn lnhls:ır klan: inin cSkl lnhl· 

tnkd rdc muşler Y<' 20 gllnü geç
nı<>m k Uzer<' m<'h \ rrı C'Cektır. Bu 
m hı! nd d parn ödt'nmezst' hn. 
le bozul c k ve k<'nd lndı>n evvt>l en 
yilk ek t k fte bulunan kimse at'Z(>t· sıırlnr memuru Fcrtdun n1~1ıtne mahke· 
m oldu •u bi'dPI e a m a razı olur- fllt"'mlzdc n1:tıf:ı olacak dA~aaının yap · 
!iR ona hnle C'd Iec: ktlr O dn rnzı ol- lan muhnkcmcfil esnasında: Müdde al Y· 
m z \·<'.va bu unma ;n ' J gun müd· h n lknmetıılhı mectıul knldıktndan llA· 
dt tle <: karıla<' k h r nrtırmncln t:'n nen tebllgnt )llPılmasınn mntıkeme.ce ka 
çok artıran halr o unn V<' C'\ elk 
hn.IC' IC' nu ha <' nra ındnkl fi\ at 
fnrkınd n ev,·elkı mlı l<'rl rnC'5ul bu
lunac kir 

4 Alıık nr rın bu ga,yrlmen -
kul U7.C'rıwkki hnk 'e ddlnlnrını !"\"· 

rakı mlı b ı ri; I!' biri kte 15 gün 

rıır verllm ş oldutıuTıdan d ru nanın 
mu il k bulundul':'U 9 12 942 !'ilmi\ 

ı;ün!ı sa11 ı 11 de Boıtazlı>nn sulh tıud<'uk 
mahkı'!nf'S nd' hazır bulunmak üzere 
da\N ye m kıımınıı kıılm olmıık üzere 
lll'lncn teblli': olunur. 159 

Tapu tesçili 
Anlara Mmez ' J apu ıcıl Muhafız

lığından : 
Anl.;ara'ının Alıındağ mahaıı~·ndc 

(~ırkıın tıı~Ç1 ıntası l\lulıarrcnı, sarben 
kırıclıirli Mdtmt."I, şinıalen b ;kal Omwı 
'e 1.:1.\mcn ÖmcI, Cl'DUbcn )tıl\J Ha ı \'C 

52.lih ıle) ~nlı 7A)'a \almazın t µ!inde 
bulunan arsanın mnlı)c h.'IZ.lncsı ıumı.na 
tc!l<.'ili J>cfıerdarlık~a 151enmckıcdır. 

Mczkür s:;t)nmenkulun ıapu ı alin
de kaydı bulunm.ıdığından :>enet ız ıa

~nuf hal.1mıdaki kaid Jc:re uyanık c. 
'arrufun ıeıkık \'e rn~ahasının j~ ı i
çin 2-12-942 ıarihin& mahalline k~ 
mcmunı ~ıinderilccekıır. 

Bu )erde aynı h.ir lı.'lk iddıa cdi1cnlc
rUı resmi helı::clcri) le birlıktc keşıf l;l.i
nı.mdcn cV'ocl muhafızlıJ;tmı7.a mczkür 
giınde yennclc mcmunuı uza munını.:ıt-
ları ilin olWlllr. (IOOJ6) 6ı..?S 

Devlet Hava Yolları 

Boş benzin tenekesi satışı 
Devlet Hnva Yollan Umum M :ır

lüC:lındcn . 
1 3000 UI 4200 adet boa bC'ıız n tc-

nckHI.) e 100) 2100 adet 

<lıklann 10 ilnrnıe olup muv 
natı 331 

8 

tır. 

4 - ı 

v -
t temi-

ıç nrle da r ye b ld mıC'I rl Vf' akı;ı Anknra ı inci ,\ si )le Hukuk Mnhke-
hnl 1 h klnrı tapu Mlll ı ... " '1 ol- ve ıınatte 
m d ca ı hNl"l nin pa:vf, tırıl. m .... o; nden· yondn tıazır 
m ındnn hnr ç kalncaklaN!ır. Adrl'fi; lsuınbul Usklld:ı.r t?ısıuı!Jle m-ı-

5 Artırma şartnanl.l'Si U.-11-942 hnll<'51 \ P cadd.,sl Nu. 86-4~-63 ete l\le· 
günilnd n ltlbnren da remtzin !J42 r17 c t Gedik 
snyılı do ·asmda herk e nçık bulun· 
durulttC'aktır. Tnlipler dııhn C'VVC'I Dfı\ııcı kırınız A;"&e Sabahat tanırın-

lnhi arlar Umum Md. 
ı;nyrimımkullin ım~r \'azıyct n v d:ın aile vnzır"ıcrını lta l!'tmedltlnlztlcn 
satış şartlnnnı sörmüş ve kabul 4't· hakkınızda yapılan ~n dAvıı..' nın Bel ipi alınacak 
m!ş ru:ldolunacn •ı 116.n olunur 164 ynpı ı:ı muhnkemeslndc 20. 11 942 cu- lnhl.sarlar Umum Müdür ilfıünd<"Il 

nıartcsı ~ü saat 9 30 da Ankanı t>I· ı - Şartruun muc ı:ncc 25 ooo ki-
Ankara krn Dairesi Gayrimenkul ı rtn!'I ns l>'e hukuk mtlhkcm<'6lnde hıızır Jo, tnbrlk:ı veya cl ı bel t:pl p 

Satı Mcmurlu •und n: bulunmanız ~l!')-ahu.t tnnırınızdan bir ıa tın nlınaenkl.ır. 
1zııle1 şıhudıuı dolayı mıııhkcme \•<>kil 11 ındemwntz hııkkı:nda Ankara da 2 Pazarllk 27. 11. 942 tarlhbc 

slıncc sat imasına knrar vtrıkn An· ı uıus ve lstanbul'd:ı Cıxr.hurb'et ırnzcte- rasUıynn cuma gUnU t ıo so d Kıı· 
k ra'nın Çankn~n mc.-vkılndc kad -
tronun 281 pa!tn l!l9S nda 3 parsel IC'rt)I !Anını tf'bl 51at ~apıldııtı h ld' bataa'ta le\ azım şube!; n<lcfd ııJın:ı ko. 
numar ınd:ı kayıtlı 17601 metre mu. ı;alrne<llliinlzdcn hakkmızd:ı. cıyap kıın:ı- mls)onunda yapılııcnkt.ır. 
rabbaı bnli fit; ı ndf'.kf üç ktırglr l'V n tabUitınc kıı.rar ver1Jmıs \"e durueomıı S - Sıırtıuımc er 221 kunıt m 
ı:ıc bir kuyu •• c gM"ıı.f aşağıda yıızılı ot.'lrak 22 12. 942 sah ırünü ruıt 9.30 :ı 11.ndc sözü ı:t?<:en ~beden \C 
şartlar d irrsJnd<> sntılmnk üzere a· taY1n kılınmuı 0 dul':ımdnn mC2lk0r gün lzrnLr ba mıUdUr ük crıtıdm n 
cık artırmaya çıkanlmıştır. \'e ı;aatte ndı ı:eccn mahkemede hazır 4 - l ek ı ıı=lık lc1n tayin 

Evsaf ve m~tcm llıt: tıulunmanız ve }'nhut da tnnıfın11ılan edtlen ırün \e ~tte ;ı.-Uzdc 15 g!lvC'flme 
Klirg r b naya girilmce alt katın- Mr vekil göndl?lmcnlz IA:mn<tır. Ak ı parala.rlyle b rı.ıacw. adl ıroQcn k 

da korıdor, sagımla b r od:ı karşısın- takdirde H u.M K. 401 rn 405 ınr.I mad. yona gelml!'lcr.l ~ olunur. 

~: ~~0;:1~~~~m';~ t~·ııı~;cf~~~~; delmnc te,•tlkan duT'U$1Tlanın ı::ıyabınız- 0285) 70 

dlvonlc yukarı cıkıldıf;ındn sağda btr da )'llPllaCJll':'l ll!ın oMN"r. 158 Civi alınacak 
oda bir b~o ,.e bır hdll, karı;ıda b r İnhlsarla~ Umum MüdürJuğii:nd('n : 

r\.l~llUl"UU' JUT y.:;; ıçı 

300.000 alman 

askerinin üstüne ı 

kapanıyor · 

Don cephesinde 
alman hatlarına 

girdi er 
rıı .. 

1
( onlemek davasındadır: an-

9I ~· gayeye varmak bakonm
~n, aralarmda pek derin gö-

t Ve usul farkları göze çar
l>l)>or. 

Demiryolu nakliyatınıl::"~;:~=~~; 
da seçim yapılacak-Ur. Almanlar beyaz ~lddetli baskı 

kolaylaşhrmak • • Secime saat 8,30 dıı b:ışlan:ıc~tır. 

B u sııatten Miharen tldncl müntehlıı>· ıcın 
..;> ler ve BdccHyc Meclisi tı.znları. B ele- devam ediyor bayrak ~ekiyorlar 

diye 6alonuna konulmuş bulunruı rey 

tı li8:rplc~, :"c?-ba, siyasi v.~ i_!<
d 5-dı hakımıyetlerin buyuk 
k evletler hesabına iyi ve tam 
b~lınamasından mı, yoksa 
• 

0 Yle hakimiyetler kurulmak 
~etınıesinden mi çıkıyor? Çı
l' ili' Yol, siyasi veya iktısadi, 

Nafia Vekilliğimiz yeni projeler 

üzerinde çalışmalara devam ediyor 

MOS'kovn, 24 cı.n. - Ro;ı.1cr'ln husw:l 
sıındtğı başında slynsi ve ımcdcnl hıı.1t· muhabll11 bıt<ttrlYor: • 

lnnnı kullanncnlclardıT. Uı; kızılordu, Stnl!nımııt'ı muhıısara 

ilden 300 bin Juıda.r atman askerin ı il· 
zerine sümtıe ve ko.tlycUe k:ı~· 
dır. Çok u.zn'ktııkl !lslcrindcıı kcs1lmls 
olan Stal!nımı.t ömlndcld nlm:ı.nlar, Don 
l1c VoJga ıı.nııstııdı\ o.ltmı.ş kllome1.rcl k 

bozkır JXU'tasJ :lc!ndc Um t.siz bir t uznğa 
düşmils ıı:flıkl1rler Stn.llngrııt'a hücum 
eden atmanl:ınn lkrnn.1 tşlcrlnc )nny:uı j 

Bir makinen tüfek 
yuvasında iki sovyet askeri 

Bcrli.n, 24 a.a. - Atman ordu1ar.ı bllf
komutanlığınıo tchliği: Kafkasyıı'da d -
, eri iz hımı şartlan bü}ük olçiidc hart 
kira cnı;cJ O~tW'. 

kı' 

Yahut, yalnız iktısadi hikimi
h~t. meselesinin mi, yoksa, her 
h!~ hem siyaset, hem iktısatça 
d ltı- nıilletler arasında gönül
Ilı~ bir i şbirliği temin etmek 
d ~lesinin mi halledilmesin
d dır? Küçük denen bütün 
t ~letler hiç ıüphesiz ikinci 
Qe:ıı müdafaa etmektedirler. 

u !kadar zıt herhangi bir ni
~a!?\ • • • . h ın, ıster ısternez, yenı yenı 

t &.ry>Jeri doğuracağını bilmek
~ıı-lcr. Hiç şüphe yok ki u -
1 kUtrıi bir ahenk, ancak, karşı
i~h ~ ..fedakarlrklar, karşılıklı 
ı· oluınü esaslarına dayanabi
l~kl Karşılıklı demek, fedakar
ı ti ar Yalnız küçük denen mil
lü ':_r zararına olmamak, işbö 
ıe;runde de küçük denen mil 
Y ere aynı refah ve aynı ha· 
d at standardı hakkını tanımak 
d l'l'lcktir. iyi bir barış nizamın 
r ~ hiç bir millet, ne milli top
tı o. larınm çalmmış olduğunu, eP de ilerleme imkanlarınrn 
g·!"dcn alınmıs bulunduğunu 
h 01'rne.ınelidir. Tabii böyle bir 
t aı-r, ıartları adalet tanrısının 
.,erazisi ile tartılamaz: fakat 
h ı-t'nsip bövle alınırsll, h em 
haksızlıklar az nishette olur. 
... rrıd de harpsiz dü :r.eltilmele· 
ın en Ünıit kesilmez· 

ic· ~illetler kendi vl\tnnlarının 
d.'nde hür yaşamalıdırlar; k en
l 1 ."'atanlarmın dışında birbir
Ilı rıy)c kayıtsız şartsız e~it ol-
k al.dırlar. Bu esas şarttır ki 
I :r~~lrklı vazife ve mesuliyet-

Ustüne dayanan devamlı 
"'e kararlı bir barışın kurulma· 
11•nı sa~ l b"I" H' b" ·ıı 
t . g ıya ı ır. ıç ır mı e -ln .. 
Ilı Oz toprakları içinde kalın-
~ ak, veya Öz toprakları katıl
"ıak . . b 
Ilı •çın aha neler icat olun-
1 aınalıdrr. Geçici olduğu söy-

nen geçici olmalıdır. 
l" lia~tnyı istediği gibi değişti
hıiL.~ hı~ zafer dikta~ı, insanlık 
-·-nıuJ;:r:: seyrmi deği~tire-

Seçim b u akşamı soruı erccelktlr. 

SON 

DAKİKA 

Nafıa Veldllll{i gnrp bölt:clerinde.

1 ~:h::u ~~::u~~~ly::::an:ıı:; 1 r ... G ..... U·:: .. z ..... E .... L ....... A ...... N ..... K .... A ...... R ... A ..... ~D ..... A ... : ..... G-·U:·:··Z······ı 
hlr h a le sokmnk m aksl!(Jlyle yenl ele- İ 
mlryolu hattı lnsnsı itin bıızı t ctklk- • 
lc rP başlamıştır. Bu h .. vtk!l<le r n e-tic e- n iiu bu 11'iı1111lardı1, lıtanlml'tla Güllıaılt' parkından a/111n11t bir sonbalı"r 17wn· 

sinde bnzı kısım :ı;olların etü tleri bit- zar.ıJt gördünüz, arlık 1aıas )t1ı11Ş doldurmakla old11g11m11• im 111ı"ıJİmi11, i l.ara· 
mlştir. E tü tleri biten yollardııın bnş- da ayrı bir giiulliği ır.rdtr. Aıaı:ıya koytllığttmu: rt'11l. ı e ıiir dolu resim, bu guz 

<ICA'lllr)'olu hat.l:ınna tlli: dnrtıcrt vunın - ---------

lıcal:ın şunlardır: meı·simiu,Je, A11J:.,,ra'11m g rup saatimle 11l111mııır1. 

1 - Bozö)·ilk - İnegöl - Bursa -
Mudanya. 

2 - Ar!flye - Ak:ı;·ıızı - Mud urnu -
Bolu - lsml'tpaşa.. 

3 - Swmucn:k - Tosya - Osmancık. 

4 - B u rsa - Okçuı;ol. 

Diğer t am ftnn Osmancık - Amas-
ya • Erlıan hattının da l•tütlcr J ya
pılmaktadır. 

Nn.fıa Vekili! nln bugiink ü sartlar 
ve lmkdnlardnn milmkün olduğu ka· 
dar 1.st fnde ederek bu hn tlan n inşa
sına çnlışacıı.ğı, inşasına lüzum görü
len ha.tlnr üzerınde etnller yaptır -
mııkln olrhığu, e tü tle ri yapılmış oln n 
h11tlnnn d:ı ynvaş yavıış münnkas:ıyn 
konulaeıığı haber verilmekted ir. 

Kolonya hava ak1nında 

250 fabrika tahribedildi 
Nevyork, ~4 a a. - Amerikan ı:nzcte

lerlnln yaz<lıfıınn ıı;onı Vıı.:ıtn ııton'dıık! 

!nail z hava uın.c&1 M. Thomton dc:nl:ı· 

Ur k1: 

Atmıınya'da Kolorı>a'ya karşı >'BIJ'lan 

lıuva akınlarında :.?50 r ıb:lka ve 20.000 

bina ta.hrtbcdılmişUr. 780 000 nUtusu o-

lan bu llC'h lı"de ayrıca 20.UOO bina d& 

hnııara ur:ra:mıttır. 200.000 ktşt Kolony;ı. 

yı t C"ı1<etmlşUr. Bazı lnı:tllz habcrle:11ı .. 

göre 20.000 k!~l ölmüşUlr. 

mez: bugünkü insanlık teka
mülünün seyri ise, milli hüri
yetler ve hak eşitliği idealidir. 
Devamlılık ve kararlılık, an
cak bu seyre uyan §eyde olur, 
onun akmtısma kanı giden 
~eyde değil! 

kıtnlar, üc m!sltne ı;ıkardmııı kıtalardır. 
Kııhmmıın SUıl ı:rnt ir.UTI!zonu da Uc 
n>' 6Uren milthki mU<lı:ıtaa :muhıı.rebl'le· 

rindcn sonra, son 24 t ~inde Uuı.n'u
z:ı işti-ak etmer:e l>a$lamışUr. 

SO\")'ct ordusunun taarnızu her ta:raf· 
ta pltın gereğince gc !1ımclcte ve ilcrt 
hareket tcmJ>QSU )"llva1f1am:ınuıktadır. 

General K~ot kıtaln.n, almanlan 
t.nm süra.Uc k.ovmaktadLr. Dun :kavs!ntn 
le hde büyUk muhıırcbderdcn ııonrıı nl
ma nıar, k.ıı \'&l.n ccnıup kolu lsttluımctln· 
de cenuba dof:ru pUsk\irtulmüstü1'. F.ıı 
~·cnuvta sovyet hQcıumu, kızılorduyu, 

bundıı.n Wrkac gUn ev\cl hemen ta.mü· 
mt;ı.1e alı:nunlann cll:nde bulun n Kal'kns 
dcmir;olu üzcrtndc ;ı.'ilZ kilometre ilen· 
ye göt.(lnnü tilr. 

Alman slpcrlcrl Uzcırlnde mUtcmıı.dl· 
yen beyaz !):u'll.rılklar saıı:ı.nmaktadır 
Volıra ve Don bozkırları, memnunbct 
verlcl it! e!J!rc s.'l.lı.ru:l olmnktndır. Ka· 
za;k su~ artlcrtnln hJmnYcsi altında son
suz: almn.n, romcn ve ttnlyıın csı.r ka.tllc

ıen doi!'u ıstlknmc~ ;ı.'1r\irnektro r. 
uatı ıstıkn:meUnde ısc. SQVJ; etlerin ccn 
sonsuz tank, motörlil pbade ve s uvnrl 
ıw.meıcn 11crıcmcktcd.ir. Gb'lclert lısc, sm·
) et uçak nlolannm motör gür(lltülc:i 
ııe cınlıımaktadlr. 

Almanlar 12.000 ölü 
verdiler 

Moskova. 24 a a. - SO\"J'et haberler 
tıUroıru aşaı:tıdııki tcblll!'I n<~Uır: 

23 sontc:ırln ırünü kıtaJ.arunız taar. 
ruzıarma dc\ am ederek ıtmal-do~ 
on, )"lnnl ki lometre k:ıdnr ııcrl)Jlcrck 

Çemtçe'lisknya, Pcrclozo\"6kt cıchiTlcri> le 
Poııodcnlski kasabasını humı etml.:ıkTdtr 

Stnllngmt'ın cenubunda 15, 20 kilo
metre kadnr lkı1.1){'n kıtnl..'U'JITlız 1\ın

d u to\ O ve A'ks:ı şchl.ıicrlnl ele gec!mt 
lcnJIT. 

23 sonte&rln gUnünUn IOTl'Unda esir
lerin Sll.)'ısı ıı btn artarak 21 bl.ıU ve 
alınıın malzeme )ck0nu de 557 top, 

2S26 knnı)'on, 1200 vaııon, 25"..3 mttral
>'ÖZ, b1 bir halde S2 uçıı.k gene b1 blT 

( So.ııu 3 UıKü sayfa.da ) 

Sovyet radyosu 
sabaha karşı 

şu haberi verdi : 

5 GÜNDE 
' 

15.000 ölü 
36.000 • 

esır 

ve külliyetli miktarda 

ganimet 
b hahn karşı Moskova radyosu. Sl 

metre üzt rınden, muhtellf ce:pheler
d kl sov) et l!crlemesl hakkında aşa: 
ıdnkı h:ııb!'rlerl n retmlş:t r: 

24 sont r ndt• St:ılingrnt dolnyla
nndnkl kıl.lılanmızın hııre.kfı.tı gell -
mcğe d vnm etm Ur. CcphC'n n ş mal 
batı istl.knmt'tinde sovyl t kıtalan 40 
k'lometrc lor! m 1 r ve Souro\iklno 
şolır nı ı al ctm lerd r. 

Kıt.alanmız Don hmzns:ındn 6-10 
k lometre it rlem 'e Z novskL Ko· 
miC'hlnkn, Illijıı l:ı, Per ·opka. Trck
hostroskn a ve S rotlnska.ıa mevzile· 
rinl ış •al m lerd r. 

Kletsknyn'mn ccmup doğusunda ~ 
nlmnn tUmeıı nl, Uç gen rali ce
n !kurmayı ile bcr bcr esir <'1.tlk. Kı· 
talarınıız Stnlin rnd'ın mtt inde Vol
ga kı> ındn. TomHlnt>, .Akoto\ ka 'li e 
Lntaclıl'nkn mevzıler ni gnl <.'t11kt<m 
sonra Stnl rad'ın şimn ni müdnfaıı 
eden kuv\ t erle bırl m erdir. 

St.al ıu:;md'm cC'nubunda kıtalan -
mız 15-20 Km. lltrlcm ve SodO\s 
ile Oumatnts vo ' e P<.'rc rouznl do· 
IayJannda.kl mcskOn yerl<'rl atmışlar-
dır. 

- !. Soou 3 u:ııcu ~-fada ) -

Sta.lingrnd'ın cenup batısında ve bü' 
)'Ük IJon ka'15indc 50\')CI kuvvetleri l)oo 
uzerindcld müdafaa rephcml7.C ~su ın
şan ve ma1za= feda cJc.rck Gimı~lcrdir. 
Duşman harekeuni önlcmi)e matuf tcd • 
hirlcr alınmakıadır. iki ı::;iindcnbc.ri de
\ 'lUJl eden ve her iki tarn.fın leh ve aley
hinde det4tkliklcr gÖstcrcıı muharmclcr 
esn:ı.s ında d~ın yüzlerce tankı tah -
ribcdilmiştir. Fena hava şa.rdanoa ıağ • 
men alman 'llC nımcn ha'-a ıeşkillen kant 
mıılıanbclcrine dcv:ım.h suretle müdaha
le eun4Icıdir. 

Stalingrat $dıri içinde y.ılnız mcvzi1 
bir faaliyet olmuşıur. 

Jırncn ı;t'llıi.ciin ccmıp dollusunda bi1'
çok i tinaı nokıalarunıza karşı )ııpılıwı 
50V)"C't hucumları püY.iimılm~r. 

Volkof nehrinin ağzında diişm!ın >'* 
trcn!l eri hıLvıı. bua.ıml:ıru Kla tahn'bcdilo 
mişıir. 

Rusların şiddetli baskısı 
devam ediyor 

Bcrlin, 24 a.a. - Alman a kerl m · 
n."lklanndan bildirildiğine ı::orc. ı im • 
ı::rad"ın cenubunda Don kav inde nıslıw 
şiddetli baskı! nıu devam cdıyorlaı-. 

Sıalins:rad ın ıimal ke<İminde sovyet
lerin 5C'lzdc kazandıkları mın-aff ı~ • 
(ere setince, bunları 51(n")et propagand 
ı pek ziyade büyultml'.ktcdir. Fılhakı 

sovynler alman müdafaa•ınd.;ı anrnk m<"'f· 
zit bazı sızınıılar elde edebilmişlerdir. 

Fin tebliği ,. 
H dsinld, 24 a a. - Fın ıcblıği: Kai 

r.Ji ve Aunus berzahında dc\ n)c faalı 
)eti olmuş H bazı nokııı.larda topçu at 

~i ıcaıı cdilmı~ıır. " ' u'1tklarınıız. O 
ıaı'ın baıı)tnda sckız dU)ll1an uçagı du 
~urmu~Ierdır. Dun gece tek h~uu ha r 
keı eden Jiı}maıı uçakları llebınkı':ı;e vf 
u\'arın:ı ka.r}ı uç hu('Wlıda bulunmu 
\ C bombalar aınıı$1ardır. Alınan son ha 
hedere göre > cdi kişi :ı:aralaıımışıır 
Maddi hasarlar azdır. 

Alman m ahfilleri tafsilat 
yermekten çekiniyorlar 
Bcrıın, 24 a a. - Be gtindcnbc 

Stalıngrat kcsımıncle ve Don nehr 
clırsel;'indt• dt vam eden §ırldetl m 
dafaa muh ır bclcri hakkında sal 

1 

hıyctll mahfiller buguıı lafsı! t ve 
rılcmiyeccg nı bildırmi 1 n r 

Alman orduları b komu 
nın tcblığinde de kaydc 1 1 0 
tu gıb ı uhar be ı c am e ek c v 

< Sonı.ı 3 uncu $ôL) ada ) _ 


