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11 a mııu u uı ~nerji kaynaklarım11 .. 
• 

Memurlara asit hasa 
.:a 

H Al.K sanaıkllrı Naşit, iki ll(' yıldanhcri rahatsız bu· 
lunuyor, 'e ahncdcn çekilmi$ "aziycm-dır. Uzun 
yıllardanhtti halkımna, n~e 'eren, guldurcn 'e 

,rülm bu ~imli nrıisı, şimdi, mütva:ıi evinde, hasta dösc -
ği.ndc yatnı:ılrnıdır. 11.ılkın içındcn )lcti$en ve halkı seneler· 
tt güldüren. flt'lClcndirm bu s:ın."ltklr, ömrunün son yılla· 
rını )Uksul bir durumda gcçirmckıc-dir. Ha)'llnnı sahnede 
kazanan, vnn )"O~ her fC)i sahne olan Nasit, ora)"a çıka • 
maz bir hale geldıkıen sonrıı, kalabalık ailcsim xor g~ 
dirir bir U7İycı ı;e!miştir. N.ışıı i senelerce alkışlıyanlar, 
$t!Venler, takdir edenler, onu bu kııd:ır çabuk mu unuttu· 
lar? Hll)ır Na•iı unurulnıamı ıır. 

verilecek 
elbiseler! 
Memurlara verilecek elbiseler iki a,y 

sonra hazır -0lacak, hayır, yedi 
hafta sonra dağıulmıya baıılruıa
cak. .. Ertesi gUn baı;ka bır hl. 
vadis: Hava rütubetli olduğu 
lçın yünlerin kurumııaı gecikti • 
gindeıı, i§lcr bjraz daha uzaya • 
cak! •.• v e her gün bunlara ben
zer biriblrini tutmaz hA.vadis _ 
Jer : 

Çağlayık 
elektrik 
santralı 

Yanhş çıkan ri.lbaile 
ve doğruları 

·ve hava hallannm 
projeleleri tamamlandı 

" Bıi)-ük pirimiz Yahya Kemal'in 
bİJ>'Ük İran piri Ömer Hayyam'dan 
Tuıiu;cyc :riıhailcr ~rmiycı başladı
ğı?1 .diln gene bu sutunlarda rnüjdeıe-
IJUitım. 

Kcrıdi$ine: 
- Bu manzarayı Aokara'da ~ 

ınezsin ! dedim. 
Aıbda.şım, hmim t.u 81.rm:-ilndlllll 

Bu yazıda bir iki )-anlıı )-apmışu. 

Sanat sevenler ve Naşıd i hatırlı)-anl:ır, birkaç gun önce 
Şehndcba)ı riyaırolarınd n birinde onun içm bir ıDU$3J11C
tt terdbettllcr. Hlita )"at:ı " ınd:ın z.orb kaldınlan• Naşid"i 
de bu ~rc,,e getirdiler. Bu v ·ı_ ıle hu cmtktar ar· 
tisı i halka, kendi ini sevcnlen de aruste &l"tcrdiler ve bir 
aıikıar dünyalık ternin ettiler. 

Kumnşların he~i bir renk olacak ı 
Boya stoku kfi.fi gelmediğinden 
kumaı;ılar Çe§itli renklerde ola -
cak! Kıııın paho elbiscyı örttU
ğllnden kumaşlıır yazlık olacak! 
Kumaıılann her santimetre kıı _ 
resinde şu kadar duA'Um varclır! 
Eni ııu kadardır, bir metre ka _ 
rcslnin ağırlığı bu kadar gram
dır! Kumaşlar kir knldınr, toz. 
göturUr, ütU tutar cinsindendir. 
Kumaş tevzii beyannameleri §U 
renktedir. Baskı işi tamamlan _ 
mak üzeredir •.. v.a .•• v.s. 

Ankara ile c;eı.·l"C'Sind('l.ld endüstri 
bôb:ctılntn €".ncrli ihtiyacını lutrşıla. 
mnk Uzere kunılncak olan Çağlayık 
Hldro - Elektrik santrnliylc bunu 
Ankarn'yo. ve (;C'Vl'C61ne ba •hyaaık o
lan ha.ı;a hntlnnnın pro.!ckrl tamn
mty'le hazırlanmış buluıun.:ıktndır. 

Bu )ıtnlıılan bugun düzcltmdc m:ık • 
sadi}ledir ki bu satıdan yazıyonxn. 

1.anbul ubiaunı öidiiiüın ve 
ra tabiatını )oerdikim mlnasHn 
• - Ev.et, dedi, bazı manzaralar 

1 - l>Unl-u )"Uıd .. 
A,,,ttl seheri ısi"4 :Ü dnı •r,"-ei """ 

teklinde çıkan Farsça mısnun doi· 

dır ki ancak l uınburda göriilür. 
Fakat ben, hu cevaba atdumı 

ııözümü tamaınl.adım: 

Naşit için tcmbcdilcıı bu ruus:unercııin xcngin bir prog· 
nmı vmdı. Jstanbul'd.ıki tı)"atro ve musıki sanatkarl.;ınnın 
hemen hepsi burada vazife. alml$lar, ağabeyleri N.ışid"e bir 
nıikıar daha fazla bir mcnfıı.ıt ı.eminine ko~lardı. Na· 
şid"• çok eevm halk, ti)'lltro biıusıru ağı.ına kadar doldur· 
ınutnı. 

Projeye göre Sakarya sulannın 
regl{ıjı lçın Polatlı'nın 25 ki omct.re 
kndnr batı kuzeyindeki Ca!tla:yık bo
ğazında toprak suvb'cslndcn itibaren 
26 metre y(lkscklıt:ınde ve ıırk ında 
215 m lyon metreküp su toplama ko.
bi'llyotlnde bir bnrnJ inşa olunncnk-
1.lr. BnrııJ yerlnc akacak ort.alnmn ıu 
miktarı yılda 500 milyon metreküp 
olncıığındcuı bumdan 75 mUyon kilo
vat saati k enerji C'ldc cdilebll('('rıtti 
Eleklrlk bu suntra:ldnn lstlhltık m~ 
kt"Llc~ 100 bin voJ:Uuk bir ha 

A•ed sebni md• :i •r,"-i -
rusu şoyJc olacaktı r: 1 

.2 - Birinci !sraınd:ı •mckı\nı• 
kcluncsinden wnra bir "bir" unutul· \ 
~ ve ikind mı raıııd:ı da .. ününde"' 
kelim~ .. önümde• ~eklinde, gene ikio- . 
d "!ımıdıtki "kc-llci" l<ellm~ ""kelli'" ı 
~4-lınde basılmı~ ola11 Türkçe rubai· 

- Evet. bu manzarayı Arlu.ra' 
~; ~ belediye temi 
i,lcri bu kuru yapraklan hemm ııü 
pürtürl 

Sahneye Naşit İ('İn bir kottuk konulmu$, hasta adam 

*** Radyoterapi ! 

bu kolıuka oturmu~. perde açılınca da iki kişinin koltuğun
d a ayaia kalkarak halkı sellmbmı$ıt. S;ıhncde Fatih Hal· 
Uviniıı gönde:rdiJ;i büyiık bir çelenk de vardı Buyuk hir 
kalahalık. etrafına her vakit n c s;,ıçan, kendine has bu· 
kışlan ve nUktcleti)le heıi:Ni f,:Ulmckten kırıp s~rcn bu 
.rusti, bu halde görünce~ uzulmujtı.ir. Dakıkalarca de • 
vam eden alkış bu hüznün bir ifadt.'5i idi. Naşit, kua bir· 
~ cumle ile hnlka tc-ş kJ.., r cunis ve kolıul,-un:ı ı:ircnle -

.Ayakkabı hlıvadisl de aynı : kahve. 
rengi mi, siyah mı, 41 numara 
mı, 44 numara mı, topuğunda 
IAstik var mı, yok mu, ılikl§li 
mi: çivili mi, bağları keten mi 
deri miP v.s ... v.s.... ' 

nin doğrusunu ~cknı•byahm: ' 
lswmul h:ı~t:ınelcrirıdcn hirisi 

b~&im olan Dol..1or Galip Araç, 
tanbul"dald i inden ll)T1lm11 ı.e A 

hattı ile gct rllccckt.lr. va 

Bir kus gordüm mc/:..inı bir l:ullt-i Tus 
Durmal:Ja önü'1de J:cllei Key!Wl!NS ra rad)'osuııd;ı bir vazife alarak şeb • 

mUc ~m~rir. Hekimlik ıltcrninde 
duı"U kadar cdd>iyat, fikir, tarih 
yayım hayatında da haklı bir .;;,.-nsıı 
.ahibi olan '"'3dı sei)mlanıak ve "eO' 
didnc "'hotaeldin!" demde hir A 

• . Ege ~~t'Sinl.n ihtiyncını temin ı
cın Gcdız üzcrind<" kurulaıcııık Avalıı 
santralı da programa alınmıs bulun
mnkıt.:ıdır. Bunun çln DcmırköprU'de 

Her lahzıı diyor kelleye e/sı11 ~sıu 
Şahım bani gulbangi ures nalei J:.Ms. 

rio yardımiyle içen g r. ınılmuş ~e 
1W acııbA ile de evine n:tk•Mılmistir. 

Bu müsrunere, N !d'o belki b!I 
D9ctM" 1>ft.I"& tmıtn etmlfUr. Fak t sa-
1111 ve btr <k'faya münh:ısar obn bu 
,...., ~ M11&tlcAiın harurl lhU:Yııcım 

lııtınWYacaJctırT Bumsuu tahm n et. 
inek JIOl"dur. Nııştd"ln h..-u;ta dösct!I· 

ae dü9ıükten 80fml., zruıuuı znman 
bul eeY&Jarını ııattı~ ııöylcnb·orou. 
&on de-fa. ttynt.rodtık1 1;antro1'un.u da 
..ıtıtı haber alındı. Nasld° n gardro
bu. det:me Uya tro ıı.rtı.ttnc n:ıal.p oı
llU)'a<'llk lcadftr zenztn ve b!l1uıc yüz 

)'S)lılr TOt1c ~-aunm Ç('ltılcrtnl c:ın

lıllnd~ la)"afellertn ö.~lc do
ludar. Bu ıardroı>ta. Türk dlYannda ,.."'811 DOtün mttk:Ucrlıı. ııiCLnnn el• 

b~ 9ell'utlarmı. hWIUlllYctlcJ1-
nl, t.tW1ü kadın elblliicıcrtn1 bulmak l-..'1· 

tıüdl. Naeld'ıln bu ~u, 63&--c hır 
tb'atı'O ~ dctU. belki mllil '* lcı)oatct mUzcs! ola~Urdl. Naett. 

Naşit evinde Jıasta yatağında 

Nsşit k endisini sevenlerin tertibettiği müsamerede 
sahnede halkı selamlıyor 

Bazı İstanbul gazetelerln<le hemen 
her gUn benzer hAvadlslerl o _ 
kursunuz. Elbise _ ayakkabı m e 
selesi temcit pilAvı gibi uııtıla 
ısıtıla yenmez. yutulmaz hale 
kondu. Herkes llllıllah! .•• dedi 
artık ...• 

Devlet, Başvekilinin atzınıbn me -
murlara bu yardımı vddettl, Bıış. 
vekilimiz Mcclıstekl son beya . 
natımla bu mesele Uz.erinde tek
rar ehemmiyetle durdu. Baoarı
Jacak işin hacmini, gerıi§ıı~rıı, 
elde bulunan lnıkMlıırı bı rcr bı
rer anlattı. Her memur ııe ala • 
cağını, kansına ne verileceğınl. 
ne znman verllcceğ'lnl öğrendi. 
Buna. rağmen "olacak, oluyor, 
olmak Uzere, olmuş" gibı söz • 
lerlc her gUıı bu meselenin üze
rine düşmenin sebebi ne P 

ynpılnıellk bara.im da yıld:ı 500 U 
yon mct.rekfip e;udan 80 mil;yon ~fı · 
vnt snııt el<'ktrik fstihsa1 edebil ~ 
h anmıştır. cc:: 
ctUAUkdrdcn~ sulan üzcr:ınd" ·•o.pı1nn 

c e Dclaman t8Yllldc ~ • 1 
kllov .. t. Mnmı.vgnıt <''U•t , ' o .. , 
lovıı.t, J',.stcn c;:n~"'lQ • 4 Kl-
lsUhsnl cdllcb J('{'cğı lıe!n~• 'l, .. :51~nt 

Adana - Klli.YS"ri l'"ıff. ·:>E'n<l<' Znnı~· 
u su> u (17.ertıufo y q ııı.ıı:c>ı 0 0 ü • 
ıınııtr11.ldnn da 2C'I ' 1 ş n l!cn 
Uhsal olunaıbil~ktimı yon kilovat ıs- ' r. 

Bugünkü Meclis 
B(iyük Millet 'Mocllsl. bUt:U 

15 1.e toı>lmuıcn'ktır B n snnt 

yıllarca emek ve para garlcdcrck mey
dana ıretlrd iti ve ııan:ıtmm bir aynl
rnaz pa.rçnsl Ba)'dıltı bu CSY8Yl s:ıtar· 

le.en klmbUlr ne kad:lr u;t.ırn.ıı duY· 
muıı. icl yıuwnuıtırı ~nrı nln ilk 
"9ıflanıw1 n hııyntının buı:1lnlcrtnc 
kadar o elbltıclcrc bUr(lnerck hnlkın 
1ıartıııma cıJQtn, her g(!C(! b:lŞ\aı btr 
MI vb'ete ı:rtrorek halka zcovtı: ve nete 

datıtan Mnatkllr. sınutı. onlnn. btr 
elemek pe.nun bU h lmd< zorıutu 

b"ı.ında <'ldMI C knmlc<:tı. muhıı!<· 
kak 1cl. bQ Uln bir l)mrtln vartıtmı dn 

lldft .un l$tti". 

ı"""'""" Yaza~ : ............ 

1 1 Ahmet Ihsan 

m~ ctt!kten ıııonro o l!'Tamo.""IZ oldulnT', 
Yahut d:ı Nıu;M'tn h:ıstalllh llerlcdUtt 
tcın k~.dl&l cıuk.1ta.nı ~un k zorun
da kalell. 

Nıısıt. ha!lc M?ınartrwı yctffUrd aı 
~ büYQk yıldı7.dan ilQllnollslidUr. 
Memum A'bdl. ve Kcl Ilnsaıı"d:ın &ılın

m Naştt de &mnrocn celdllncc. oo 
v:uHdc ve b'O kudrette s:ın:ttkı1T' kal· 
TMJTUI ol~r. Na.sit. Kcl Jt:ısnn'ın 
z.-ımarundn s:ıhn<'YO cılcmış, Şehzade 

Sanırsınız ki, bUtfuı mcmıırlnr yalın 
ayak yarım pabuçla dola!Jınakta, 
don gömlek yo.rı çıplak sızla, • 
niaktadırfar. Allaha tUkür, bu -
gUn en dar blltçell memurumu • 
zun bile bir knç kat elbisesi var. 
dır, ayağı çıplnk cleğilcllr. 

Hilktlmet böyle bir ağır yükUn nltı -
na sadece kemli arzusiyle gir -
m(:J, sabit gelirli vatand:ıalara 
bir yardım yapmak, hatti eski 
tfıblrlyle söyllyelim bir cemile. 
de bulunmak istem~tir. Bu lnt
fu bi r tealıhUdlln hemen lteaı 
veya geç kalması oekline ııok • 
makta ne fayda varclır ? 

Devlet Hıı.vn Yoııru'.ı ~~P~~~ 
lnf"ü tcşldltıt kanununda. r
YO.t>ılmııısmıı. dn1r kanuna def:işlkllk 
Irıy0ıasiy1e. lzmıt Cc-ı.acvind ek kanun 
Hüseyin Avni Parmaksız ~ ~s 
Tandobnuş'un cezaların c ........-ır 
kuıda'kl llıylha görüşül~~k.~ h~:-

Çağrı 

Na'1.t. btrlt c yıl ~ ~-ıwt'tn u
ratr bir ctQldcAn ktrnınmı&. mfill pi· 
1-nll") aatı<'1hl:1 )'llprnnb l>:ııl:ı.nıı:stı 
_. zamanlarda, bu tl<'llıktan b1 

Mrl. Smuts dedi ki : 

'' son 5 haftanın 

tarihi peri 

hikôyesine benzer ,, 
,Kahire. 24 a.a - Mnre#l &nuts dün 

,_cıtı tıava tett"1 l'MWll1lda muharo."ıc 
~ ı?M ktıomctretlk bi: 

e k&tetmt. ve c:enuv ı\trlltıı ha va 

• tıeri Jmrarıı hını .ZiYnret C)'1cm.lı· 
• BIMnd cemıı> Afı11m Lüm\.'111 mıın.,_ 

tll/ll ~ bir ırcdl retım1 )'nJlnlıttır 
)lıloı"ee&1 yaptıtı toru.ten sonra aea-

-- delfleote buWnm~ 
~ bee hartanı tarlh1 bir rıcrt hlkA· 

t>eınzemckteı: r B1daY u.c ıccn
,.... tam itimadı o ın btr ha· 

... ıuınııaenuı bulun\IYOl'duk. Şimdi 
~ .oo.nuı.n 8kıl ınl oıe.n t::Jogeyla"d bir 
~ anı.maktlldır. Tnbruk"ııın ınuıcamı 
~19UT ve bu ııtıman hnrtıln 110nwıa 

eıtmıırde kBlıaca.ktır. \'altında dOı· 
Atrl.ka ıopmkl nndtın tmnrunlYle 
ıını e&IU)'Ol'Um Uu da m\lıtdlk. 

{(' 111tıai urere ~ yür(lmC7Acn CV\ oı 
~ btrk\Cl sanwıınm ııonunu te1kll 

it". 
eemn> Atrtkll BatvclcUI bU ~ Ka· 

defi ayntmazdan evvel 8 inci omu 

............................................... 
p..""lm ttnundltı ~u. sevırn» 
ıı."ln:ıtJd'ın, ıııahncde blnblT' kıyııfot ıcın
de uzaJttıı.n sröreb'1en ve uzaktan aı-
k.ıel.ıyıınlar, onu tablt hüvb'Ctt tçllıdıı 
yakından ırarilı> tarumak arzuslıYle, 
bu ptyana<> R1ee*1e akın etmete ~. 
ıamıııardı. FaJcat .anradan ne oıııu. 
bDmt)'onl2, .:ünün birinde bu ıt\$C ka· 
p:ındı. Anlaıillnn. Naeld"I yakından 
ırönnCk hevcslne kapılanlar. b1ttr Jkt· 

ııcr defa b1lct. abp bu an;ulAmu tat-

Yirmi yedi 

~"\. on.• Nlkfıl> vazll'C!ltndc Uyılt

ro aynnmış, hıll1c tamfından ııevllmts 

ve WUJlm\1$ b!r ısanntkArdır. Otuz..,... 
rl(')'e yakın Mor zamanckmbcrt cturma

dan ~lısml$'br. 

yeni tercüme 
Bu :vı1 ~ bA)ftmımwn en 

muUu ol8.Yı, Maarit VekW'tlntn ~I 
)cdl JcMslk eser tettümesinl millete sun
mnsı olmufl,Ut'. Bu, yalnız btO'ük blr 
emeğin bııııarı mUJdcal oldutu ıctn deltl 
ll)"lU zrurıanda ııart>ı ~ta yent blr 
zlh~oUn lfad<.'61 oldU2U lıckı hcpjmlz.l 
ı;cv1nd1reeek btr hAdıscdlr. 

Anla)"!fta. dilde, iCkUde. bU1ada bl.r
llk ve t.cml2.Uk ,ır;Ustcren bu e9e1'"1« ~ı 
b\itiin kuklcr1 lle ~le k.avmmı· 
ya kıımr vcn.t1tlm1Z1 mUJdcl.cmoktcd1r. 

Goet.ııe lcln yunan medcniYetlne dö· 
nen adamdır deT'tıer. Ylnnlrıd unn me
dcnb"CU "Y\INUI mcdcniytıUoo lnntlba.1<11 
)'onclrıw .. ~c tarlt ve ter.ı.r ertılmlştlr. 
Gııro medeniyet manzumesi )"Urutnlıln· 
nn esertdlr. Bu manzume)'(!~ her 
mUk't yunmı aııancsıne ve l<Ökıcı1ııc ka· 
da.r vnrmata med>\ın\Ur. Yokıın m\lllYYCll 
b r Avnıpalı mUl<ıtln kIDUlr ka~ 
nu altına ~k zorundadıl'. 

Yeni tercüme hareketi, tanıımatm B· 

r ıdıfıl kbk&UZ btr AVNPR yertnc ırartnn 
aıııl ıtaynaklanm ve a.ııanclcrtnı izlemek· 

Prol . Sadi IRMAK 
hal"Ekct noktaal bir defa ınhhaUc tclı.P1t 
cdlldllcıcil eonnı bU mesut ha.rclret aur
rnıyaeaktır. Ynkın l!iCJlC.'cn!c bclk1 d.c 

bütün dUnY& ~ Türkçede bul
mak k:ıb ı oı.ıc!ktır. 

Gar.bı böyle tam ka.droslYlc ammn h4· 
kllca.ttc kcncHmlzi ıınuruuıır. Oilnkü an
cak en yWaıck ııa.ae vasıtD.llırb"le mü· 
cehbez oııııııctan .onradır ld kendi le 
lllcmlm1Zl Olduf:U ır!.bf anlatmak lmkA·. 
runı bulae:ll:tZ. lşt(! asıl o zam:ın büyük 

taPta mWl cecrlertm1Z dotacaktır. 

Ştmdt bt1 tcroümclcrl >"l!.Plllnk ve )"BD· 

Urmak knd3r örn:ımll lldnc1 b1r l&1m1Z 
var: onl::ı.n okutmıık. Artık bu terollme
ıerın h le dcC"l?i-0 belli ballı.laruU oıaı • 
~ btr 1l6e mezunu ı:'örmek tsteme
)"12. Bazı deRcrll ııse hocalarımız zaten 
ötedcnbcrt kUltUr ten<lnlcrlın1 böYle e
scrtcr v:ıstta51)•lc vermenin tüzumunu 
du)'mus1ardır. Fn.Ut elde okUtU1aCak ki· 
taı> bulamamanın azıı.bııu çelcrn1slerd1r. 
Milli kültürtın yapıeııan olan cdebt)"&t 

~ eanat o~C!Il.lerl t<:ın yep)-enl im· 
kAnlar >ııratı1mt1 bWunuyor. 

Yazımızı bir İstanbul gazetesinden 
aldığımu: ıu satırlarla bltlrelim: 
"Bulgarlstan'da. ancak elbisenin 
eskiliğinin tesb!U ve eski el\>i -
senin verilmesi artiyle yeni bir 
elbiselik kuma§ satın alınabil • 
mektedir! .. _ 

Sabaheddin SÔNMEZ 

İstanbul Şehir Medisi 
toplanhları bitti 

lst:ınbul, 24 (Tclet'onla) - Sl"hir Mcc-
buı.ün btı1nd :lcUma devresinin aon 

toPlantıııını yaptı. Bu toPl&nUda bazı 
vcr.ırt ve resimlere yapılacaiı: zamUı.r ka• 
bul cdlldL naı~ıara verilen buz tb'a· 
t.ı 50 paradan 5 kunıea. hntta uı.wı ruh· 
sat harcı y(lzde 10 dnn )'Uzde ~ )'C, lt. 
tn1YO IQorta prlmf )'Uzde 5 terı )'ÜZ(le 

ıo n cılmnldı. et nnklb-e ücreti de bir 
mnı:tnr art.trıUlı. Bu mllmı;eOOtlc mccl~ 
tc bc.Yanatta bul.UırUUl vatı varidatın 
han>tcn ön<:cld vartdınt oldu~U. m:ıs
rarıarm her gt.ın oovaınll olanı.le arttı• 

tını bu yüzden tmnr. hnttA )°Ql tnm1l'1 
ı.ıcrtnc dcV'llJil cdllemcdlıttnl. termzllk 
ıeıermı.n yüzde ro nlılbcUndc U?mtn C<LUc
btı<tıJl'lni. maı;nı.tb.n knnsılarruık 1ctn ha· 
zırı.anan varidat kanıxwmırı mecll&ltı tıu 
cıcvrcstnde cıkncatını 'IJnı.idetUt1n1 eöY!e
dd. 

VaU rnt'Cllll toııl:ıntısınd3fl ııoora ıra· 
zctcc::Uere bc;yanıLtta bu1unarnk bu yapı· 
lan :ıamlann ı:ıo bin HrR kadar tutaca· 
tım ve bU mtıctann llıUYaclan knnnll)'ll• 

mıyacRltım" )'l'Jl'l1 ııcMl'ICZ' tein M1dlmct 
11('7.(llnde teeebbUtılerde bUluııaeaatnı llÖY

kmJ9ttr. 

-tl Divanı Mııhasrlıo.t E cü 
bugün Umumi H .n meni 
80'!lra 'toplanacakt eyet lc;tımaından 

..>.. ır. 
K Adliye Encti ı çarşamba .... ,_u umen A 25•11-1942 

ti 
6'"' mumı Ht"yct 1 maından sonra topla AA'· ç -na.......,.tır. 

(oaık Esirgeme Kurumunun 
Rize' de (ahpnalat1 

Rize. 24 a.a. _ Cocuk 
Kurumu tarafından Eslrccme 
knrar verllmlş , olan eırııııı.tınlm11SJna 
cuk Balumcvfnbı mş >ataldı eo
ur. asına b(l(!lnnmış-

Bu binanın tn&aatı.n 
olmak üzere yurt a lblr Yardım 
tala ToPCu 1000 ~ıı.daırı Mus-
600 Ura ve 6000 kremi Snld'!' l{opuz. 
leci, SUl(':Yman Balk t, ~nzıı K"rcs
dnl De Veli J<c:mnl ~ '\: akup Kaz
yOz ~lllf;er lira. Aktf ~ &lrketl beş 
lira, 'Must.rua A'ktf oıu· ıkoA]u 400 
Oçer yüz Ura baf:,'IŞta b~~Usnu Cep 
Bu sem ~larla Cocuk B tışlnrdır. 
lrısaıttı tıçln bUg(lnc kııd akımwi 
olıı-n bnlbslnr yekCUıu ona~ byapılml.$ 
yı bulmUŞtur. .r in llrn-

Kı11lay'in muhl~ 

yurttaılara yardımları · 
lstarıbul, 24 <Telefonla) t~ __ 

bul'da yardıma muht~ - '-l5\.QJ\· 

Pnrt.i ve Kızı lay tarnfınd klmseıore 
makta olnn yardımlara nS::cdtaptJ. 
tstlra1d bugün Gdılr mecııs )'<'nln 
nusulmuş, Partice tcsblt edil hı.de ko • 
sullarla vlllı.yet.(c ıestıit cd 1~k Yok
dut gelir111c.re kömOr da~trım~h
zcre 15 bm liralık tıııhslsat kabul ll
dilnUşUr. c-

tanı ıenera! MontSonlcrY)'e btr me
~1' ve bu 1'1K'S\JJıru1a demb· 

ld· 

tooır. nu venı srörUe blr nevi emantı;paıı· Bizde cok t<'kmr.1.-m.'l.n umuın1 lcülttlr 
)'ondm' ,~ kUltilT' ı.tlklAllmızl bulmaya müruıka.saSll13 da ıı.rtık )'(')" tcnlmamıetır. 
g)dl.$Ur. Hangi mwclctcn o ursa olsun muncvve-

G:ırtıı ~ ve do~ 1cavrnmnnın ikin· ı1m <\!yen hcr ad.:ım bu Clll!t'lcrln tK-.lll 
GÜNÜN GÖLGESİ 

Jtnn1ı"l1Cl'f lfdootlc tıık\'betmclct<' bu 
~17. doUıYıırtYlc ırt7 nl ve Cınınlnı::· 
.-n'lıa IÖ~ ttmdcn dol!IYl müt('('S• 
.-.ın. 't'rllbl1.18'a dOATU 1 tncl oreu ko
,...ıam Andr.rııO!l'la ynptılhnız y-.ı.ne ve 
...,,. 8IZC b't talthlP.1' dl11'11m. 

k 

Amerika' da büyü~ 
:J bir suiistimal davası 
~ 

: B~on 24 a a - Hoyter: Buyük 
ktecteral jUrl heyeti, Birleşık Amerika 

tinin harp malzemesı ıc;ın 
tılllUk~~:n s!lnaylcllcrlYle imzaladığı 

1111er vetelerde yapılnn suyıstlmaller 
~a d tahkl'katıı başl ımıotır. Tah

kı n l~tUn memlekt'te pmtl olacak 
t b a göre baftalar<'a süre· 
sanıldığın fazla phit dinlene -
ır. 40 ctıı.n 
ir . --• :: Mütlef ik u(aklan 

b:ı.tllıtannı okUmUS bulurımnlıdrr. Bu 

d VllllltıUll bae ~ llOl\r& ııe- ktlltllrlc mücch.h z olmad n thtl811s ııeha• 
len ve orüRra bir cıönUt lıt&de eden rönc· ıarınm dar unru te!ndc bllYilk hamleler 
ıans sonmsı ldlltUr eecrtcrtnt tercUrne· yapmanın mümkiln oım:ıttıtuu kavrama· 

dlr. Y<inl ~ ~ rnemnun.1>'et- l!YlZ-

le ııörüyuruz ld mı-u, ıı.lman. tnııtıl2 lstc b!2 tcr<:Umc harckl!lt.tnl bu SU!!IIUl· 

kl.'ı$llderln1ıı bit' kı8mmı dlllmlz kamll· de btr hAdl9c flllYlYOJ' \"C onu )'W"ft.tanlııra 
ınıs bu ı.unuyoe-. Hiç f(ldıe otJJU;yoruz ki m "1neUarlık d\IYUY(ll'\IZ. 

İstanbul Yardımsevenler 

Cemiyetinin (ahpnaları 
tsuınbul 24 <Telefonla) - İstan

bul Ynrdımsevcnler Cem!Ycll bu yıl 
nls hlr yardım programlylc l$c 'baş

ladı. Ccml.yet geçen yıl orduya 20 
bin 1 ralık yünlll giyecek eşy851 gön
de-rml$. merkez ve kazalardaki yar
dıma muhtaç ktmselere ve kimsesiz 
çocuklarn 22 btn liralık yardım ynp
mıs ve bazı fakir toeukl:ınn trdısll 
masrııınıınnı temin etml$ ve a~tığı 
ııasuıbnkıo kurslarında 120 hastnba· 
ıucı yctlşUrrr.J.şUr. 

Cezaevleri hakkında 
yeni bir proje 

Ceza V< tevkif evleri umum mU.. 
dürlllğtlnlin vazife ve nlAhlyetleri 
hakkındaki kanunun bazı maddeleri
nin ileğlştlrilmeslne daır olan kanun 
projesi dlln BaşvekAletten BllyUk 
Millet "Meclisine sunulmucıtur. 

İstanbul' da otomobil lastiği 

Güzel Meriç, 
bayramın şen olsun ! 

D UN. vatanın b1r aunnda 
ııenllk vardı. Edirne, ebedi 
kurtuluşunun ylrmlnd bay

ramım lkut:ladı.. Nazlı Edirne, gU
zcl Me:rlç. vataıunun batı ~ 
gUnUnüz soo olsun! 

Son elll yıl tı:m<Ie Edlme'ntn üç 
yas ve üç bayram gQnQ vardır 

Balkan harıbtnı ~rmllş olanlar E: 
dlme dllşüş!.yle daihdırlar. ~ a· 
cımız 1920 dedir. Edırne lçln mem
lcketln tuttuğu son )'88 2 yıl 3 a"1 

24 gün sürdU. • -· 
BugQn 'Meriç boyunda nöbet tu

tanl&nn ilk gcaıçllk çeJtlnnna IU 
~::trkının 8Gıenıt! slnmJştlr: 

Tunca, Arda, cilsel Merlo 
Bu üo kanlet Tilrldlndür. 
Edirne ve bu earkı, hayallme, 

birbirine kol vermiş 1lç nazll kaT
deşle birlikle gelir. Sulan Tilrk 
kokar, aiaelnn Türll'ten ses verir. 

rma kötü nLyetll bl.T ya.t>ancı ı>ar
mılk battığını duydulaT nu .kudu-
rurlar. 

Sulan. Tllrkc k(.YYl;e?, yll atu-
dur. 

Gllzel Edtrne. sana. o1a.n hasreti.-
mi, bu bayram gUnllnde h za
mankinden çok duyuyorum. Eıt r 
Merlç'ltcn birka<: eıvuç su icmeden 
ölürsem gözlerim at;ılc kalır. 

Ytızyıllan lblllı'sln. Senden te$!t 
CEl'it tnsanlar gell:P gcçU. 1',aknt 
htç bl.rl scnı btzim kadar anlıyn
mamıştır ve sen h1c lbirim!. bize ol
duğun kadar yakın olmadın, hlt 
birini blzl kucakladığın gibi ba.C
rmıı basmadın. 

3 - Groe dün : 
Yal.:ııl • leh ol Bcdah11111 •crcde 

deye ~ı~ olan mısraın doğrusu 
da ş-.ıdur. .ra ı;azcıeci.<l sıfari)le ,ıazücmdir. 

Kaldı ki kendi i ile eskiden ~ 
otchll:um ~mü doktoru ~den 

l 'J:u! • !cb ol IJ'li Dtdabıan nerede 
1J.. 

Mwal;mnda \e o mısral:trt )"llUf· 

l-cn ku!Wıdı,Gı kelime ' -c hecclenlc o 
kadar titi7, o kııdıır özenli olan üs -
t:Wıa -.ıbailcnni bura>ıt aktanrkcn ek
'ikli f:clnlı y;ınl~l:ıra çok iiziildüm. 
He•c bir mısradan bir .. ll'l'' düşiirmü-

şcrıi görmek beni aynca serindimıitd' 
de. 

:'7 ki bu:ıu ödcmiye birkaç aylığımız 
\"Cti~m<'Zdİ ! 

Üsudtn h\iy\k mezi)-etlerindM 
risi de ilmin, fennin, fclSıCfenin ve ta~ 
hin hcmm her hatnini hafkı r. kavra • 
) ıp nnlıracaih bir dille 1fadc eımckrr 
ki kU(lrctidir. 

Yalnız bu düzclane vcsil~İ>•lc ol· 
ınn. !-':ene bu nıöailerdcn barucdd>il • 
diğim için memnurıwn. 

Gene Ynh)"a Kmıal'in. oldu ol:ı
oık, Hayy.lm·dan Türkçeleştirdiği bir 
nıb:riyi okuyarak bu diizclunc yuısını 
SÜ )İ:)clim: 
Al dme piyJnle st'IJA 17 dildi 

Şimdi daima halka hit:ıhcclcn T\d"' 
lciyc radyo~u:nda W> lelK'< ıok sfül('f"İI' 
onun ~.gcdndcn gt'(CCcğini f>ğren • 
mdc "~inlevici" ol:ırak hepimizin ~ 
tuna ftidi>ur. 

Bir t.ınıdıJ;m, rad)omında hu i~ 1 

b2.$ına ünlü hlr tıekimimi1fo ı;t"tiril • 
mcsi dolayı-.i}lc ~-le di}-orclu· 

- Demek ki rad>u merkC7inıizdr 
bir ndyotc:rapi m~-=si açıldı 1 

*** 
Çık gtz ara bir ine ftmen bir ltbi N2 
DttTan nirc mebrul.-rrın f'ttd.ınnımln 
Yii: ltn-re piyale ,ııptı ,-ii: kerre sebli. K artal! 

1J.. 1J.. 1J.. 

A nkara'da görülmiyecek 

bir manzara ! 

D ünl..-ii Ulu.\"ta güzel alınma, bir 
foınğraf vardı: "İstanbul"da M>nba. • 
hu!" 

Büyük ağa(la.rd211 ~müş san 
ve bını gazeller asfalt ka!dınaıın üxe
rindc durgun bir gıöl iizeriode ~ 
nililf erler gıni dun.ı)·ordu. 

Bir aıbdaoım, bu n:smi o kadar 
hrğcndi ki eğer anız ~·cznini çoktaıl» 
ri bırakmış ve melekesini kııybctmi~ 
olmasa}odı, hemen bir "hazan" maoıu
mesi )-azı~ 

Vlôdikafkas 
Cenup Rusya"sında T erek eyale -

tinin m• rkezidi r. Terek, Kafkasya i
dareılııe bağlı bir topraktır. Yüz öl -
çUmU 69.467 kilometre kare, nU -
fuau 93n.700 dur. Doıtusunda Hazer 
denizi, ulmalinde Aııtr gan ve Stav -
ropol hUkUmelleri, batısında. Kuh'an 
arıızıei, cenubunda Katkasya vardır. 

Terek eyaletinın orta yer leri d r
lUktUr ve toprakları bilektir. Dort 
yanı 650.000 hektarlık ı::en 1J o an
larla lmplıılır. Burada. ziraat ol uk
ta ilerlemiştir. E n çok hu't:ubat ve 
§ıtrap çıkar. Terek e;,r;tle ll içiııde 
20Cı.000 ba§ at, ~00.000 ök.lz, bir mil
>on koyun o <1lc'lir. Den•:r; kıyısın -
dan ıuz ve neft çıkardır. 

Buratla 500 kilometreden uzun 
demiryolu vardır. 

Ruslar buraya Terek lmzanlıırı d e
nen halkı yerleştirmişlerdir. B unlar 
harpçl<lir Bu kazanlar 1887 de 
148.668 kadarclı. 

Kafkıı.eyn'dnn GUrcistan'a giclen 
strakjık yola Terek hatU veya Te
rek yolu denir Burada Moıdok'tan 
asıl Kafkasya'ya kadar, T erek nehri 
boyunca uz.ınan kademeli bır çok 
mustahkem yerler vardır. Bunlarıu 
en önemlisi Vladikatkas'tır. 
Vlaıllkaf"kas ochri. Terek nehri 

Uzerindecllr. YUksckliği 715 metredir. 
Don lizerindckl Rostof yolu bu -

rada nihayet bulur. Şehrin 43.8 48 
aUfusu vardır. B ira. sabun v e mum 
glbi eeyler çıkarılır. Bundaıı b:ıeka 
taafiyehander de vardır • 

Şehrin halkı, Darial h~ı V'DSı -
tastyle Kafkasya'dan geçen Gürcls -
lan askeri yolundan tlc:ıreı ~yası 
nakletmekle geçinirler. 

Terek suyu 11clırin ortasından ge -
ter ve 'kasabayı ikiye ayırır. 1784 te 
yapılmıı olan iç kale ile, asıl ııehir 

tarafta knlır. Soluncla sanayi ve 
tıcaret mahallesi bulunur. 

Son yer demreminin 
Ordu vilayetimizde 

zarar lan 

fstaobul'dan ı;clen hir haber Kal" 
ıal'ın İstanbul bcledi)'('"M Jınırlan içi
ne al ırıdıiıflı bitdiri)Of • 

Aaha hlnaı bu av mevsiminde lıiı 
bater'ı 11'1 sa)'lllalı ? 

Y<ık.~ bu i i e:ııkidcmeri I~ 
bcl~ioi.n sınırlan içinde~ 
Ku.fdiU mi i~tcmiştir? 

Eski pirlerden bimi: 
Kar""- Gdbuzrye gelu « t'P -" 

Karı,,/! 
dmıdt ııureriyte XaıUr'l cmze·.,.e 

t.llamak iııcaniJti. 
.lswıbul beledi~ bu &leği yı l • 

bml eonra tam temııc gcrçckleşti-r • 
m4 oluyor demektir! 

T. !. 

Misafir ekmek 
karlı alacaklara 
,Anlamı VnHllttnden: 

l - ı.ı.ısıı.nr olnrnk Anknra')'a ....,_.. 
leı1n (ıwıbl.L ııcllrlllcr dtlMI) ~ 
r1nde. malınlll Bclcd1)'c~ a!dık1311 
danek ka.rtlan ve nütwı hüvb'et oQI• 

dant.annm aınllan Uc ıtıtrllld.c 19 MaYS' 
Stndrormmdnk1 mtıınnr ı:ıuroııuna mil" 
mmnt crtmclcı1. 

2 - eclılr ve kuabRlardan se-
ıcnıertıı l('hir Ye kaza tıeledt-

')ııe)erl t1c kÖY mWıtarıanndan birer -
)'aha.t 'Vedcaııl act!mtclı?rt 'V'll bU sc;'ll" 
heıt. 'ile hu\ yet ciizd:ırdanll 11 • 

ınnan ne btrl1lttc 19 Mayıs Stadyumun· 
cıııld m1Bnt1r bürosUll& mUnı.ro.at ct.ınc 

:ıcrt 
s - mr tıct:ıda.n tıızla m1ı111nr ka?(I 

(l]abtlmck 1çln mıııarır oM~lan evir! • 
ne rclııl vcorn otel MhWI t.•ratınc'lıın rrıl 
ıııı.1!1rt!'k mllıdıdOtlınl mtSft.tlrk?ıin ildi ve 80" 
)'11.dını ve y39larm1 btıOtrtr tıtr be)"llJlıfl 
b1rttkce taııdlk edllm \ ve bunlarla ın1· 
satır bQrolıınnn münıauııt etmeleri JA• 

zımdır. 

4 - MnhaD1 B<'.lı00b'e1crden ahmıtıf 
C!lanek kart.lnn veya 8(")'4hnt vt$1k:ı.]8!1 
De nütwı tıUvf.Y(!t l"llzdnnlnnnı lbnı.z fil• 
m~'lere m1ıınftr lmrtı v~ 
811.YU\ halka tf!briit otunur. 6l8ı 

SPOR 

Okullar arası 

voleybol maçlarl 
Okullnr nrom vok-ybol m~lnnndnıl 

Ukl dfin Dördun<'Ü Orta Okul 5810" 
nunda ktZlıır arasındn ynınlmıştır. 

Ordu. 24 n.a. - Evvelki gün bum· 
da blrt &iddctli ve di~erl hıı.ftf olmal. 
ÜU're vuku lbulan yer sanmıUsı bazı 
zararlııra fll:'beblyet vemtlştlr. 

S<.'hirdc dört beş CN tamaım<'n yı
kıtmıs bn7.l bmalar ve duvarlar cat· 

ltk mıtÇ Kız Lisesi ile Umı<"Wıtfll 
Kız Enst tüsU tnlcb t arıısınd:ıydı. 
Kız Lls<"'>i bu mnçın lk S("'t nl ıs-4. 
fklnd seıttnl 15-ll ka.znnmnk surctb'' 
fo lsml"t.paşa Kız Ensthilsünü yendı. 

lklncl maç T.M.C Ymlf;c'lıtr Llst' • 
siyle Ticaret Llscsl 'kızlnn nrnsırıd8 
eynnndı. Bunu d:ı lk t'tl 15-1. Od.fi. 
dsl 15-10 snyı lle Moorll C<ınılyctl uı• 
1<-.bcsl knuındı. 

dlamışd ve 'bocalar yıkılmıştır. Köyler
e e bazı cvlerln yıkıldığı arıl11Ş1lmış

tır. lnsanca zayint yokt.ur. Küçük Haberler 
: Akyab'ı bombaladılar 
'1G. _ Hindistan'dan fstanbul'da vurguncular 

İstanbul 24 <Tclclonln) - Ticaret 
Oflsl Bcledlyc emrine llOO ltıstlk Vl?I"
misUr. Vlltlyet tarafından hnzırlıı)\I\· 
cak htiy~ llstrsine gôre 11\sUklerln 
dağıtılmasına yakında başlanacaktır. 

Kayıp ekmek karnesi 

Görenler, boyu.nlmı lbükllk o ld u
ğu günlerden, iCbı iCtn aıttamaktan 
kalma bir mmıunlluktan oldulunu 
söylerler ve ıunu i!Ave e<rerler: 

Sellmtye mbı:ırelcrl dcd"1erlm n 
diktlğl bayrnk direğidir. 1922 n n 
b ugilnllnde oraya btr daha ve son 
defa çcidl('ll bayratın yere 1nmes1 
tçın, önce son TOtk C'VlAdı, son llil
.feslnl vermiş olmalıdır. 

Sen. yere d\lşmlycn. dQsmiyCCt'k 
olan tıayrağln d kendls!slın. Bll61· 
mız sana bağlıdır. Seninle blrlfkte 
dınıdik. scnslZ-. hayır, bunu dllşU
nemtyonım. 

Değerli bir doktorumuzu 
kaybettik 

* Tunceli vAllliğirıin kunıltış ,,t 
ldaresine•dair olan k&nun hUJunünllll 
iki yıl müddetle uzatılması hakkın • 
da bir kanun projesi ho.zırlanmıııttf 

~ ı.ondra, 24 ·~ ğde MUtlefık bom 
a.ıı dUnkll teb ~Ur; .AkYab'ı bom
a(aklarının l{tl rrıektl'<lır. Bu ıı
laılılcllU't bıı.tırtl 11çağiyk karşı-

tst.ıınbul , 24 <Telefonla> - Bcsfk
t •ta b:ıkknl LAzarl raklsı oldul:u 
hn de satmak temedl!dnden. $1$11'dc 
Osman. &Hm knrnt'6iz ve ylllcseok fi· 

tla t'.'!km<'k s. ltıklarından gr-ne S ı· 
Gllzel MeriÇ, n8211 Edirne. vatn-

nımm fllJ\lr taşı. bayramın sen ol
sun! 

C'~ hiç bir ja~~~ıaung- yakını~d 
lmMll._.r . »~ p0n ııehtr genııle -
...ı awc1ar~ım euni ıerdır B 

.... al~all eden ımrıhs uçakla-

d Kopcrn k yQ (S('k f atla 61lrntı 
ı ıklannden mabkemeeıe ftrildi· 

Altmdağ mahnllesi 3 numaralı 
Halk Dağıtma birliğinden alınan 746 
sayılı ekml"k knrne&ı kaybolmu tur 
Bulanların lutfen Ulus Gazetesi Ya
zı h ll'ri M udUdUğUııç Kcllrmcleri • 
ai dca cderia. 

- - Fakat Türle va.tanının ba· 
tıda sınır ~ olduklannı 
unutmamışlardll'. KükreYlP coeus
lan, kabarıp taıslilan bunu blldlk-
1<.'rlndendlr. Bizim klyıdan OltUne 
eAilenlere tefkatll ve rahm«lldtr
lec. Fakat bq& -.narcı.. lula- Kemal Zeki Gencosaıan 

Zoru:uldak, 24 a.a. - 13(!6 yı1danbe
rl havumızda vaıüfe görmekte olan 
tıp llemtmlDn tanınmış simalanndan 
Prof. opernWr Dr. Kerim Sebatı COr
gUn <!'Welkl llk$am kn1b S<''kt<'S1nı!~n 
vnfat c-tmts ve CPnazesl dün latan -
bul'a oakled@mll&k. 

*Kaçakçılığın men ve takibi hal<· 
kınclaki kanuna göre verilen değeri 
50 liradan fada eşyanın mllsadere • 
sine dair olan hllkmUn tem:-riz 'ka ~ 
lıüi7eU oldutı& kaıwlql.U'ılauftıa". 

~- ~r''flerdW· 
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Kızıl rdu 1 

3 00. 000 a man 
askerinin üstüne 

TELGtü\f. TELEFON -RADYO HABERLERi ... 

Sıfır altı SİMA L AFRİKA 'DA Sovyetler Paris'te yapılan tih 

üstü ccph kapanıyor Mihver'e göre 
<llıltı ı. lnrl sa~r da) 

hal<Jc 3.'i t.nnkı bulmu tur. ıı>uıı hcnUt 
lcsp l l~l.Ycn pıık cok t>I 11 !Ahı ve 
mUhlmmıı.l da alınmııtır. 

Cezair • Tunus 
hududunda Bı.mdıı.n başka 70 u~. 167 tank. lSG 

top tahıibcdUm~Ur. 
23 ıwn~rln<kı dtlwum m~ 

DlCY<lıuıında ı:woo 11u0ny \ ıı ıılill«'r öl 
bı:ralanıeur. 

Almanlar cenuba doğru 
çekiliyor 

Londra. 24 a.a. :Moskova rndvo-

devriye 
faaliyeti oldu 

su bu sabah erkl'n )'ll.lrlı ı yayımında 
şöyle demiştir: 

Bir alman gazetesi 

ingiliz iddialarına Stalil18rnt cephesindl'n l:'P'ım haber 
lere gôre dU mırn b rltıklorl cımub:ı 
doğru <;ekllmr!kte<llr. SO\)'m kıt11tnn 
llerlenıelie d~am ediyorlar. DUııman 
irıııan ve malzeme bııkımındıuı cıtır 
kayıplar vermiştir. 

Rus kuvveti bir milyon 
iki yüz bin ki<:i 

Berne, 24 il n. - İyi malOmat a
lan kaynnklıı.rdnn b Mir ldl(:lne a;6re, 
Sta11:ngrat'1.ıı nıııler ilk defa olarak 
sllvati \'e motorlu kuvv,.tlrrl l!ynı za· 
manda kullnnmı !ardır. 

Aynı mahfillerin mtı altıaeın 6rf' 
Stall.ngrııt H! Don k lml,.rlrı l,.kl ru! 
kuvvelf Prl 1.200.000 kl~kl r ve bu kuv
vet ernsında Orta A ya'dan r:etlrl1mlt 
12 sn.. rı tUmenl vardır. Motorlu ru" 
kuvvetleri haftf tanklerln ve moto· 
siklc-tl rle tt>ehlz edilmiş bulunuvor. 

600.000 kııısllık dl~<'r bir ıı.ıs ordusu 
da ş!mnlde 'J'lkvln ve Strııynr\llilll\'dn 
toplanmıştır. Bu ordunun dn v112ır ... s 
~nlngrad'ı kurtarmak t>lamı:ktır. 

Almanlar ihtİl'Rtlarım da 
kullandılar 

Londra, 24 a.a. Mosk<»'a mflyo· 
sunun buclln lı ldırdililne ııöı'f', ııl· 
mantar, Stalln~rmi'ın i rnnl bnusında 
yapılan muharebelere ll<'ele su rettP 
ihtiyatlar ntmışlar. fııknt sovyet tle!l 
hareketini durdurma n muvaffak o
lamıı.mışlftrdır. Bu bö!ıoo b !hassa 
tank savıı.şlnn yaııılm tır . .Almıııılıır 
bir kartı hücuma O t nk &0kmu !ar, 
faknt ıılmnn taııklnn V eli kl'nln 
tanklan tnrafın<I n rın UrtUlmUştUr. 
Almnnlar, muhnre " nı >d nındtı )a· 
nar h~ld 8 tank b rdır. Dlls· 
man kıtalıırı. tak\ ~ ktıuı onra 
)"eniden torılanml.$ v l>ir karşı 
hücuma geçm tir ı · . bu hücum 
da evvelki hücumun Ol ıu akıbete uğ
ramı!ltır. 

ilerleyiş dcı·a n ediyur 
'Mrısko\ a. 2:1 a a. 'tntlııgrad uı 

şbnııl bntı ındn O\y t kıtalan llorle· 
Yielertne cten.•Rm ctm lcrdlr. D!lşman 
insanca ve ma.lzcmccc ağır kayıplara 
u~ramıştır. 

DUn rıı lar tarıırııuf n ft.1111ıuı Çer
nlı;eskaya şehri bOyUk Don ka'VSl.ntn 
i<;lnde ve ku uçu u St l!ıni:rnd'ın 180 
kilometre kadar bntısuıda bulunmak
tadır. 

Sovyet tebliğleri 
Moakova. 24 a.a Öfıle Uzerl n(4· 

redllen ııovyet tcblliil: 
23 eont mı ııec . J\ıtalannuz Sta· 

lqrad'ın oimal batısında ve cenu· 
bunda evvelce bUdirllE"ll tst.lkametıer
de muvaffakıyetli tanrruı:larına de· 
vam etmişlerdir. 

* Mooova. 24 a.a. Sovyct öğle teb· 
lljinc ekUr: 

Stallrı:-:rn~·ın ılmal batısında kıta· 
larımtı mOtcııd<llt meskOn yerleri 
ilical etmişlerdir. 22 düşman tankı 
ta.hrlhedllmlli ve bir c plıanellk ele 
geclrllm~lr. 

Stalfngrıı.d'ın cenup dl$ mahallele
rlndo mu,·attakıyetll tııarruz hnr<"ket• 
ltrimlz devo.m ctm~te<'ILr. Rus lota
lan dO mnnı to.klbetmektedlr. 

Tuııpse'nln ılmı:ıl do Uiunda rusler 
dQsman ka"ı taarruzlarını püskürt· 
:rnlişler ve 45 mevz.I 2nptctmişlerdlr. 

Nalct)(' n cenup do \ısurıda mevzii 
bir muharebe lehlmlzo d11Vam etmek. 
teıdfr. 

Şimalde rus taarruzu 
ihtimalleri 

Stokholm. 24 a.a. - Helsin'kl'den 
blldlril~nf' ııöre, uazartecl aecesl 
ve dUn Helı nkl'f'le altı hava tl"hllke. 
si olmuŞtur S lırin d~ına blrknc 
bomba dU mil: \Ur. H lk bl\tlln geceyi 
sıtınııklnma geçirmiştir. 

Fi.nlnndlya ~keri m 'lı(lllerlnm file 
rJ.fıe gllre şlmal OOl')lı nde bir l"UI 
taarruımnun arltcr. nıfo bultınuluyor 
Slftllngraot taarru u il b,rlikt& IQV• 
yet komutımlıtiı I.ı-nlnı:rııd'ı kurtıu· 
ml\lç k:ln Kıırr.11 r" hM1'111' d!' bUvfik 
ölı:Ude bir taarruz t nrlnmaktadır. 

İngiliz ka ine 
değlılkllğinc dair 

Berlln basınm n aıdıkl•• 
Berlin, 24 a;ıı. Drnı 'he Diploma· 

ıisc'tıe u.nd Polltisclıc Kıırrc,pon<knz ~a· 
:ı.eteı;lne ~\re, M. Crııııı ın lnıtiliı harp 
kah~nden çıkıt.rılml'll lngilıere'~ki 
eıınrcııalısılerin nıukalnl hı1<1ıma ı;ec;ıik· 
lerlne deliler eınıekıedir. Uu hllcum, Ar· 
lanıit.: lle).-annameslne İ•ıinatlC'n lnıı>ara· 
r.orluk nıiUcılcrine htiklll vt"rilme8lni 
i ti t"{ll~·rc kar,ı rapılnıı$tır. 

Gene hu ı;azcıcnin ka)df'ttlğlne gl:lre 
Willkie ile di~cr haı.ı anıerıkalılartn il~· 
ri ııurduUeri fıkre kar~ı dııfıa Ukll'trın 
sonluıoda Londra'da ıiddC'ıli bir mııha· 
lefeı ba) ı:ö,tennl•tİ. 8ıllndi!ı ~lbi hun
lıf Aoıerika'nın harbe ın ıliz ımf'llraıor 
luğunu muhaf17.a cınıck içın glmıl1 ol • 
madı;tını S<))lemi lerdir. Ru hll!lmıaki 
münakaşalar arıık açııt:ı vunıf.tnoş olup 
devan\ ctm'°"ıcdır. Nııcldm Willkie Ş()ft 
demecinde yüz nıilronlarca inunın umİt· 
terini hesaha katmak f:M"ckuğini 'e hu 
me~elclerle uğra,mak ıamıını geklığini 
~}lemhtır. 

M. Crip~'in Hiotlıtcre vndeıtiği ,e} 
amerikalıl:ırın pro~ranıının csasıru t~ • 

kil edi\Ordu. 
ln~lliz hükilmC'tİ Criprs'in ılecneçle 

rirn oçık bir urcıte inkAr etmekım uzun 
moodeı çekinmi•tir hknt ,imdi Simal 
Afrikn'da mmaffıdcı)cı el<le «li lmİ$ o l· 
du~ için Cripp•'ıl'n ve onun tem•il rt· 
ti~i rikirden lnırtulnıak 73mant ~Jnıiş 
tk. 

Bunclan 10 g{ln evvel Mr. Çörril 
Avam Kamansınıla lh lı.> ilemlştl 

........ as.. &Allı....... .,. ........... .:.... 

. 
cevap venyor 

R in, 25 a.11. Alnıan orduları 11· 

om L.r.ır):&.hının bugünkü lebliiinde 
J ıb. \ c l unm h.ırt-4..llıı lııtk.kıııJıa fU nı•· 
lum urıluıclm~dır: 

bucuaik'ıe ve <.ez•>ir • Tunu' nudu· 
dunda <ı•Hİ)e laaliıeti olmuştur. Hao 
kuv,cılcr miz Sirenaik'in doğusunda in • 
f,l.i!iz ~ıtk '' araba ıoplululdaruuı karşı 
ı;C"'.c ve ı; ııdw hUcumluda bulunnıut • 
rır. Sim:ıl Afrika'dıı bna kuV\ederima 
cluşnıRn nıoıurlu kollarına. tOJ"\'U nıe\'Zİ• 

rine e tlumr}-ulu ht'<leflcrine büyük 
ır mı a.ıtıttH}etle hücum eımiılecdır. 

C :a) ir ı ıuıxle dll)IIlıın Re&:nikrine lar~ı 
" l· 3 Mlntt rin &«"esi )"apılan h(i('um • 
ardl '>ll\lli u<;aklarımıı içlc.-rinde bİ.ı)ilk 

ırlıu dl oJınıık iiıere hq naklı>e go
m · ne ~e bir torpido nıuhribitlt' büyük 
ç Na bonıhalarla iubcılcr ka)ılctıni~ lcr· 
dir 

Bir ıılman denizaltı ı Oran &S"tkların· 
d:ı ıorı•ldo nıuhriplffinin himaye in<le hu
ltı.n:ın hir Jiı man kruva1İ>R1nc iki ror • 
,,jl İ'J!wt l·ııirmiştir. Krııvnzlirun haııığı 
t:thmln ediliyor. Uçııknvnr hat•l')"Bları 
tarafından Akdeniz hf•lgl':'linde duşnu.nın 
h~ homha uçağı dU)ürülmuıLür. 

Hoıııa, 24 a.a. - lıalyao orduları u
ıııumi kArıırırlhının ıd1lıhi. i.rcnaık cep
hesinde ~e Ceza) ir • 'J unu$ hududun· 
da kqıf unsurlarının fııalı)eti olnıuşıur, 

/\iman \l\'al.;ları, {,cza)ir ~aruıJa bi· 
rı bü> ~ bıt )'WCU \3puru olmak uzere 
be~ ı;emı}cı ~e lur ımpıdo muhribine 14'U 
ı;;&beıltr ka)detmışlerdir. 

J\kdenizde )OOİ d~an u~-a&ı u~k· 
~a,arlannıız ıanı[ından <l'*urıllmuHur. 
Biltka bir uçaJ.; dil bir ima nıuh:trt'~i 
rıemeıindıı denize dilfnıÜ§tur, 

Bonıhıı uçaklarırıılaıı nıur.-kkep teJ • 
killeıimiı Mika.ha hava me}Janını hom· 
balanuılar<lır. illi deniz birligimiı Ak • 
denizde bir düşman <lmi:ıalımnı ıalıri· 
bctmı,tlr. 

Bir alman gazetesinin 
dikkate değer bir yazısı 

Berl!TJ, ~ a.a. - ŞbmaJ Afri.ka'da· 
k1 hareklt llze.rlne Anırlo-Sakaonlar, 
yeni tılr vazlyeUn oııt.aya ı:ıktıjını ve 
bunun ise An&'IO- aksonlan dllşma
run )a.kınlanna kadar aetı:rmesı ve 
ao)"llı uunııında zafen yaldl\Şlırmış <>1· 
ması ltlbarlyle bu haıt>lııı bir dönUm 
noktasını tEokH etUğl:nl iddia etmle· 
lerdi. 

Correspondırnce Nat!Qnal • Soıs\a· 
llete gnzetealnde yMdılıı bir m&kale
de Helmut Suend&rmıuın, bu iddiaya 
cevap vermekte ve tuı.kikaUe thndlkl 
bU~·Uk harbin ağırlık mel'kezlnln hfl· 
lll ıloAu c pheslııde bulunduiuııu mti
~ahcde Plmekl<'<llr. 

Suenıformruın tıöylP. dfıynr: 
Şimal Afrlka'da cereyan eden bU· 

tUn hlldl eler ne kadar mllhlm olur
Eıa olsunlar YllZlll tlo~u cephesinde 
yapılM Vfl hıımımadde bakımından "" 
ehemmiyetli bölgele:rln .ovyeUerden 
nlınarnk mihver devletlerinln emrlrıe 
\'erllmeslnl tanım eden hayret verici 
llerlenıcnl.n yamnda lklnci dereced 
kalırlar. 

Mlllethnl7Jn varlıfını ,..e Awuııa 
kıtasıııın mukadderatını tayin edecek 
olan muharebe doiuda olacakUr. Hiç 
btr Cnsablanca. tı~ir Oran bolie'vlk· 
lere knYbot.Uklerlnl "eri aldırmıya· 
cakur. Şım1tl Afrlka'da verllon mu· 
lıaretıcı rln Mehir! Avrupa için kıı.t.i 
hlr nınıhlyetı haiz olan doğudaki va· 
ziyeU detll tlremez. 

Suendermann, Slınal Atrlka'ya )'a· 
pılıtn ı:ıknrma He ıtnlyan mrnet!nln 
korkutuln;hllc..·eğl hususunda dUşman
lann beslediği hulyayı, sanılınl bir 
~ilde nıUnakasu e<lllemlyccek kadar 
kaba ve cocukça bulmaktadır. 

Makale IÖYle devNn etmektedh': 
Anı,.rikalılar Şlmnl Atıika'yn cık· 

mak teşl'bbO.lerl~le Aırrupa')'& taar
ruz arzulıınnı acıkcn aöstermlelerdlr. 
Faı<Al ~u hareket bütUn Avrupa mil· 
lotlerinın mücad<.'l jc n m611C'\'l sa· 
hada da b ll:"'im"lerl neticesini vere
cektir. Bo tkllkle YM>ıl1ırı mQcadeo
e bUt tin /\uupn mUlc-Uerinl blrleş
Urmektcdtr Zira ha.his mevzuu olan 

y bi2zat bu milleti rln meıvcu<ilyet· 
('rinl erı tabii ve en idi blr şekilde 

mUdnfaa i!'tmel<Ur. Emperyallstlerı> 
karşı ve Roosevelt'ln hUlün dUnyay1 
tahııkkUııılı altına almak hususunda
ki nrzu<rnnn kaıın olan mÖcadeole tse 
mllliyetc!Uk ile hı>yınelmllelcillk v~ 
Avrupa mN'lentyt"th le Şimal Anıerl· 
kn yııhu11Ulğ! nrnmnda t~I şümuıu 
hnlz ve lnıınnlığın lııt kball hııknmn· 
clıın l\n('Tllll bir mticadt-le oklutundan 
bu mücadelOO& blıt bılrleeti~ktir. 

Makal nUı yaı.nn bu nıu.a.hedeler
!nn sonra şu ne'11ccye varmaktadır: 
Şımnl Afrlkn'dakl nskl'.'rt hAdlfıele.r, 

, eni b r 'ıız.lvetin ortn'-a ~lcllfını 
yli}" n dU nuı.nlann bu iMiasını 

httldı ı;tlstPI'f'C<'k matılyette drğtld r 
Yeni olnn bir (eY vaı"ı:ı o da amerlka
lılann Avnıru('ya h!k-um l!'t~ nl-
etlı.>rlnl BÇ1ğn vurmı olmalandır. 

Bu da. kıt.J\ mııkaı; MletJn n seferi>er
llğ n tf'mlıı ('tm~ olmf.k itiibarlyle 
en n.de boyunda ~me Avrupa'nm ı~ 
tılnı> olaca~ hu~ımınd:ı.kl alman lta
nıııttlnl t1>vtdeder. 

bir harekettir. Hattl bu yüz.den ken
rlı mllletlmi de g~icı bU' ıa.ma• için 
uhlaınıak icabetse bile .. 

Çf.rı;il bu 9füle.rt)'Je W.C Jt.fı olaralı. 
hakitaıi ~tcaaiştir. Hiıı.diler daha liııı
didt'll g~n UlllW9İ harpte ~ aibi 
keodil.ttine luanı vaitkrieden Mşb 1>61 
şey verilmİ)t.'CeSWN aalamıtludtr. Bu va
itlerin ktynıcti ancak k.urtttılıııt hArtık.ci
Rİıı ş~ai lmnıek icııbeuiii - ..._ 
ci ~u,;;ı,..kr.di.r 

Bu, hinılikr için böyle olduJla ei>i. 
ane im 

Müttefiklere göre lG 

Elageylan'ın 45 Km. 
doğusunda 

savaşlar 
oluyor 

Don cephesinde 
alman hatlarına 

girdiler 

bir miting 
( Baiı l. inci şay!ıı.da) 

Hatip bumlan sonra. İngiltere ve 
Amcı ika Birleşık Devlcllerıne der. 
hal harp ilan cdılmesini ve !ran&ız 
fılosunuıı Şımal Afrikıı'yı yeniden 
feth için harekete geçlrılmcslni iste. 
nılştir. 

-( Şark cephesine dair bu~ 
hakkmda birinci saylaımzd-=Kı 
rica olunur. )-

10 

ııaıuıya 

Bir Nevyork haberinde 

umulduğundan şiddetli 

muharebeler bekleniyor 
Loııılra, 2• a a. Lib).l cephe· 

sinden gelen son h11.berlerc göre, 
mı.il tefik kıt ılır aimıll Romrnel kuv 
vetlennin kalan kısmiyle Ela.ı:ey -
la'nın 48-64 kılonıetrc doğusunıla 

bulunan bir noktada dovU,UJorıar. 
DU,man kuvvetleri burada tahkim. 
li bir hat kuıımualsrclır. 

Muttelık.ler rıgadabya'ya 

gud11er 
Kahıre, 2t a.ıa. - vrt&prk 1u -

gıhz telJllğl ı 

KuvveUcrız dUn Agedabya'ya gır -
mıı:ııerdır. El geyla ya doğı u çekli· 
meıttc olan dtiışmanla ıcn)IUI munııta. 
~a eclllmektcclır. l.Hıgm ın Jaloyu bo. 
oalt.mıo ve bura.sı kıtalarırnız tara -
tından ışgal edılmlotlr. 

Dtiıı Slreııa> ka Uzerııule hava 1'aa. 
tıycti az ulıııuacur. 

2:.!-23 sonte~ı·ııı ıecesi torpıl u • 
~arımız Sardunya nııı cenup doğu. 
BUıııln bir clUşma11 ticaret gcmısıııc 
muvaffakıyelli taarruzlarda lıuluo • 
muşlardır. Bu ıemi vurulmu~ ve son. 
radan bamııştır. 

Aynı gece, Bızerlı• bombalanmış • 
tır. Yerıle clağııık bir halde bulunan 
uçaklar da şiddetle bombalanmıştır. 

DUıı, Tuııwı'un doğu sahili açık -
larınila hiç dei;ilBe 11<; bUyUk dll§man 
uc;ağ'I avcılarımız. tarafından dü ıi • 
rUlmilı ve bir yelken geml.81 ele top 
a.tcşlrıe tutulmuştur. 

Bu mu hl elif hareketlerde iki lD • 
gıllz uı;atı kayıptır. 

Müttefik kuvvetler 
toplamyor 

Londra, 24 a.a - Brazavillc rad. 
yosu bul('Un demiştir ki : 

Mlltte!ik kuvvetler l'unııs'ta toplan 
makta ılevam e\llyor. Tunuı'tın ba • 
tısınıla lnglliz kıtaları muhurebe me\•. 
zllerine doğru llerlemekteıllr. Gafaa 
fransız kıtalarıoın ~li11dı-dir. Mlitte. 
Cik uçaklar Tunus Uzerincle taarruz • 
larda bulunmU1lır ve askerlerin ha.. 
re.ketlerlnl deateklemlılerdlr. 

Almanlar Tunus'a 
ihtiyatlarrnı getiriyorlar 
N"')'Oric, 24 .... - Simal Alrb U• 

muıni lcarırgalıınd811 ~len bir habere 
göre ahnıan hava ~nia lll1aıD °' 
nemi müttefiklerin Tunut ~ Rucrıc")c 
duğru ilerlemelerini ya""'lltfmııktadır. 
\imanların ~ ftl4 ~inden (f!lti • 
len birçok bomba ve av U(a~ı lııullandtk· 
ları sanılıror, 

Bundan ba,ka, wntWnl lcarargjhtn .ın. 
CÜ<Ü almanların birçok inıj)"Bılar cel· 
heımekte oldUklarını ve muharct>elcrin 
taJınıin oluocfu.ihınJa.n daha çetİo ve daha 
uzun olarnğını S<->)·lcmi,ıir. 

Cezayir'dc hava tehlikesi 
Londra. 24 .... - FM ~ 

bildin:liiinr giiıre Cf!Za)'Ü''dc iki defa ha. 
va ıEftlike i,areti Yerilmiştir. ilk ıdılib 

Kısaltmalar 

hakkında 

Dikkat ediyor mıasunu7. bilmem? 
Bizde her.hnngi bir kelimcyl kısalt· 
mak için konulmuş beJIJ ~lı bir 
kal.clı> ~·ok. K.-Umelerin yalnız baf 
tarafları alınarak yapalmıııs ktsalt· 
nınlttrdan P.'J'.' I'. gtbl, D.D.Y. gtbl, 
yhhut birer Ucişer harfterl alınarak 
yapılmış kısaltmalanları Prof. aibi. 
Dr. gibi olıwıl n. yanı.tığa ve te
reddüde yol ncmıl"Ol' ama. baaın 
msanı hakikaten tereddütte bıra
kan. acaylP nct.lcelere sevkcıden kı· 
saltmalara sık sık rMtladığımrı o-
1 uY'Qr. 

1mUı k.ıla\·uzu dn bu 'bakımdan 
ka.U bir kıı.1de koymuş ~dlr. 
Kılnvın.da sade<"e, "kısaltma olarak 
kuııanılaın ve bir maJcamı ve..va bir 
umanı gol'ısteren tek harfli ve-ya 
b rdeft çok harru lnlnltmaların tık 
harflertnln bOyUk yıımlacaıluu.. ve 
"bir veya birkac harflik klıSaH.malar 
ynrııtırsa bunlardan sonrn blrer 
nokta konulacağını" ııöy!Uyor. 

Buganlf!.rde 'Mnrcsaı Snıuts. MR
resnl ~tilin veyn Ma~ · Rom
mel'ln adlan g!l'Zl!te &lltunlannda 
sık sık geçmektedir. Te!k eiltuna 
hem ismi,. hem rütbe.ı.1 yaımıak 
m!Unküıı o nudığı içln. öbür yan· 
dan da has ismi kısaltmak mümkUn 
olaınıyacağı ic.ln. tttblaıtt; le wıvan 
\ eya rütbe kısaltılıyor. O zıı.mnn 
da isim yazıldıktan sonra kala.n ye
rin a:zlıJına veya c;okluğuna ~re. 
helf! vflAYt"t gazetelerimtzde. n · 
yet aeayip kısaltmalar YN»khtını 
görüJ<oruz: 

Bazan sadece M. konulUYOl", ld 
hu, bllindiAi Uzer<.'. "M&9)-ö"nUn kı· 
satılmış Ş('.kl dlr. B!lZNI Ms. şckll· 
ne rastlanıyor kf, bund1111 mAnıı 
ı:tkarma.1t hQsbUtnn gll<:. MI. ıı~ll· 
nl KÖrP..nlerfn akhnft, "Madmaael" 
kelimesi gı.>llyor. Mrl. blctmhYleld 
kısaltmayı tııe. eıılktleor "Mirliva" 
veya ''MIJ"alay" cıekllınde tefalr e
decekıerl IPbl. bu lıiler hakkında 
h~ bir Nctrl,.rl olm1yanlar da. me· 
selA, "marul" ee'kllnc'le okuyablltr-. 
ler!.-

Onun tçin, 1tl!fttttmlı1ım <'tlstpUn 
fttt.ul alacalr k~leor koymMUn a· 
........... albl a6rQnlbor Mna. 
sllzil b11 "' ıtar '3* ld btı· 

lilaol l 1nd ııayfııda) 

dilfJJ16Jla gok ağır kayıplar verdiril. 
mektecUr. Bır çok sovyet kolontuın -
rmıo muharebe dı•ı edılmesı alman• 
larla muttefiklerınln yaptı ı mücla -
!aanm müe ırliğıni teyıdt tn ekte -
clir. Sovyctler bılhassa zırhlı le lul. 
Jerle taarrma gecmlol rdlr. Bu t -
killerin bazıları alman mlıdaf hat. 
tında gedik aÇTnıya muvaffak olmuş. 
lnrdır. F'akat bu gedikler geçen ba
hnrda Harko! ta oldu •ıı gıbı hllcıırıı 
edcw taraf için 1t"hlıkl"lı hır ılunı111 
~ ratabllecek mahl) et alabıllr. Hu 
vaziyet göz önUnılc tutulursa alınaıı 
komııtanlıgıııın nıuhııreheniıı miti 11rı 
hakkında malilnıaı verırıenıesi tnhıl 
gllrUlllr. Söylent'Cek bir L!CY \'tırsa o 

Dğer tarnftan Doriot da nutkun
da oöyle ılemışllr : 

- Frıır1$a'ya Ur.met e<lilmiıUr. 
Fransız halk partl.ııt bu ihand 'lehli -
kesini çoktanberi göz Bnüncle tut -
muştu Ji'ransa kendısınl mjidafaa e
clrceğioi SQl lemlftir. Fransa lı;ln 
mihver devletleriyle bırle§nıtkten 
ba ka çare kalmamıştır lmparntor
luk uğnında ölen askerlerin r;ercfıol 
korıım ık ı<;ln hıomen hususi bir malı
kcmooın kurulması ve hainlerin rUt. 
be Ye mevkilerine bakılmııılıın §ld • 
de11c cezalannınlmaı;ı Jılezımılır. 

Mltlngıle bulunanlar hatipleri ho • 
ı nrrtlc alkışlamlfjiar ve İnJ;ilt rr ile 
Amerika Birle ik Devletlerine Jıarp 
•16.n crlilmesıni istemi><erıtir ela gereken bUtllıı tedbirlerin alınını§ 

olı!ıığuılıır. Alman konıuıanlıgıııııı 
hiılıselerl tam bir sUklinetle ttıkip M. 
etmesine hak verdir<'cek bir çok 
bepler vardır. 

Berlin' e göre sovyet 
hücum/an şiddetini 

kaybediyor 

Vişi'ye lıagt kalan deniz 
a~11ı bolgeler 

ııoyu-r aJa nsuun 

Bertin, 24 a a - Berlın •leki askeri 
malıfillerln belirtılıtirır gore b r 
)amrn hnrrekıinin ehemmlv tı , bu 
hareketin tnnklar va.sıtasıyle yııpıta. 
bllml:ı olmasında değıl ftıkat açılan 
seılikten azami miktarda pl.)arle kuv 
vetl geı;irebllmektiı·. Sovyet ku~vet • 
leri hıılcn cerc:ı:an etmekle olan mu. d • m 
harebelcrde hiç hir noktıtıla buna mu 1 ı 'r 
\'affak olamamı§lardır. Tersine ola d• 
rak sovycl hllcumlarınııı Q 1 lf'I ı ııı m• oı tor lu tında 
kaybetmiye bnşlaılı~ını icMia e•m"k ııv tcı ka m k ml:ır ~ ın 
bile mtımkUnrlllr. Alman orduııu l u "C but 
vaziyetin 80\'Yellcr Uıı:erlnıle vap:ıca 
ıeeirl sojtnkkıı.nlılıkla l>ekliyebllecek 
ılurumılaclır. 

İsv~re Londrayı 
yeniden prof esi o etti 

Bcrn, 24 a a. - Re men bıldır.hli. 
ğine göre, !ngıli2 hava kuvvetlerinin 
JO ve 22 sonte,şrlıı gecch:rl Isviçre 
llzerlnden u~rak İsYiı;rt tarafsızlı ı. 
rıı lhlb.I etmiş olduğundan lıwlc;rc nln 
Lonrlra elçisi, İııgOlz hUkUmeli nez· 
dinde yeniden fıılı1etll bir prote to. 
ıla lbuhınmıya memur eılilml lir. 

saat 2<1,2, ıen 2 ı .ıo } e kadar, ikiocisi 53ı11 
22 den Mrt> kadar sunmışt\lr. 

OldUkçıı çok :§al';lda infilik homhıa • 
!arı aukru,rır. Biızı binalar hManı uğra· 
mlJ(ır. Ölü ve yaralı da vardır. 

Almanya'da tesir 
Ztırlb, 2• a.a. - Gazette de 

Lausanne'in Bertin muhabiri yazı
yor: 

Müttefikler l9rafıttdnn Afrika • 
da kullanılan sansasyonel kuvvet ve 
buradaki alman ve ltalyan orduları
ııı bekliyen aklbetln Jcararaızlıiı 
Almınya'dı çok derin bir tealr ı.... 
sıl etmektedir. 

Norveç'te tevvkifler 
S tolcholm, 24 aa. - Norveç komU 

nist J:"ençliği teşkilatı reisi ile ko -
m!lııisl partisi umumi kAtibi Oslo'da 
a lm&n polisi tarafından yıı.kalaıımı§
lardır. Bunlar aylarclanberl polisin 
araııtırnıahırından kurtuluyorlardı. 

Teııkilit reis'i yakalanırken vuru -
larak ölmüş umumi kltip de tU!ek 
atqiyle yaralanmıştır. 

ı u n 6ll\1\nın mu•tcr 
mu nu ku vvf'lh'nd!rdl i!1 8.('Iktlr. 
mihver bumlnn1ll dt nl7~ııtııan 1cln Us 
bul ıvnc-al':l ~t l\!arttnlk'tck1 Be:ım 
Utak gr!(Jlls '1e nn.11<' ~. 7 \(')"il 8 
:>urd mcı lcruv11z11r ve btr m ktar nrtrol 
~Mn rır tskmdırrb<''rlı!'kl rrıınsız t osu 

Fransız Soma/isinin 
durumu 

lAJ1111lm, :>t. n.a. - cwaylır md.rosu 1 
dcml.ı ir lcl; 

Merttc7.l Ctt>utl olıı.n traıllN2 ııomfll:lsl· 
nln nntttetlkler d.'lvaııın& lltıihakı uzun 
sünnb'tı<'ekt1r. 

Bau tnmfn2 Atrtıunna ~ tıunun 
mllitel'l'lclere ftt ~m ~ taydftlan 

muav.arndır. J1atı :nmwıa A~ 
)'ÜZ~ tuıa ~ 8*m1 var
d r. Buntann P. U tılırri ~erde DaJcar-
da tQplamruşl.ı. ................................ __ 
J • 

E IÜ(ÜI DIŞ HABERLER ) 
--. ............................... . 

ı:ll,.(ıldıo!m, ~ a..a. - 005 tontlUt>luk 
uran1a l9Veç YftJKll'I bir tarııne cıırparak 
batmı tır. 

l'vnıpleım<' 24 n.a. - At:manyn')'ll &'t· 
ilen lııcl!erJe ddı.ti11en .sı4 hru1I ~•· 
rint ıa.ıyım 'lı6r tresı bU atıah lill1A t 
S.10 t'8 Com~'e ırelmJ.ur. 

Partıı, 24 ıı..ıt.. - Porte vnllM"I t'adde
ı:tııdc b sa.at fabr!kruınıd& YllnDJI çık· 
mJ;Ş ve t brlka )'anmıştır. za.re.r 3 mil· 

)"Oll tnhmtn ed1lmdctcdir· 

Şimal Afrika'da 

N . A YlıT Afrib'oı.n bau ur. 
..nd:ı Amer~ k.ıtuına d<lru 

ikri bar bi.:rUn olan il· 
karı ı da Darla •• ku\•ctlcrinc tlt 
etti.ti hloc:r vcrilm,'kt...dır. F~a :ı. 
Anmali, bu uretk '~,..ıİ) le De GJ' 
ile wı , r.b elde cımct isccdı ı m 
ham bu ~uaıeıık merkezi. kol.ıytı.Jdj 
kcndMnc b;ıj;lamı~ur. Bu, Darliln 1 

I>e Gaul "den büyük bu kuV\ete mıı· 
tik cıldub~ ıru ddllct eder! Yoku, 
:;.meribn ve ioı:iliz kuv•ctlcrirıın 1• 

nıal ıra l5a Afrika~ını isula edışınJcrı 
wnr a. Dal..ar ın ıı.cıık > apacak bil' İj 
olınadıı;ın.ı bııaou cm&ini ıni E;ostc • 
ri•, , > .hut L>aktu, hadıselcrin &on 

ı..ık4:ı! ~ wnra. aıxak \e ı>a· 
nın .ı;alıp gclcce-
~ıir? Tiıze kalır. 
taraflı de~iJ 

dk ura ı ()l ~ calc:ı cınıc:k 
ı.ı r •ll' aıd> o ur kiL. aUndC) ız. Son 

!a)lar h.idi C)C' ne fU \c ne de bu 
o;ıkın..:bn ba ' rdi• '>e chcnjli de. 
ı ldır. \. lnız bır vardır: o d:ı 
I>aka· ~ ımal Frnnsı;ı lmparacurluku. 

u mu tı.:rdc ıcliıkki cmsi dl•ll)"a il. 
ıılıa ı:uni~ıır. Ilö) lece Atlantik"in ce
rıu k yı lar- d:ıh:ı çok cmnı)ct altU'Ja 
alırımu. ve mihver d<:niz.a.lıt kuv•ctlc.-. 
ri, hı dola} ı. rd ı b r;ük ve öoemli hir 
hareket v i.krnal u."Sündcıı ınahAltn 
f.:ıılrntılarc:lı r, Jlij}'kct ~imal Afrika. 
ııın Amerika )'Ql~la besi~ daha 
rok iınk!n i,ioe r.ir«cktir. 

Libya ve Tunus'ta 

L ili\ \DA, Gt:ocral ,Moıııgomc
. kuvvctlerı, ::.ırıc l..urfczınde 

ılcrlt:mekıedtr. Bını;azı arlcada 
bırakılmış \l' ~ dahı ccnuptaki AJ.;t:· 
dab)a alınnıı ur. m iliı: er şimdi Elii· 
ı;cylıı')'ll do •ru ih.·~lcımdm,.}irler. Bu 
ilcrlC') işın suraıi.ni anla:.ıbilnı içın 
u~ r a.m ıkrcdelim. General \\ avcll 
Mı ır hu .. wunda~ hıır~ct cııikıeıı 50 

un ''ll lli i,':ll.ı > i almısıı, Gcııcnıl 
~udıınlK" şa,;ı )'Ukarı ll)1ll aı~aft:· 
~ı . ,..,. re~ lliogv.ı')i 37 pinde ele 
ı;c,ırnııııı. l l:tl~ General Montgu· 
mcry, Eı.atc:rneyn'<l~n. y.ıni w!ı )U

k~ 250 ~ilonıcırc gcridl!ll barckct et· 
mış \C Bınga7.i '>c 25 ı::ündc ,-arınıştır. 
Bu. uç lling:ızi !cthirıde bir rekordur. 
Fakat mühim olan nokra, hrp ~· 
F.li.gcyla'da h:wr!adı!ı mub•~ 
~ndc."<llr. Wnku ıı~ ıJJ• 
Audıinledt de buraya kadar da>-anırut 
f!"'at Rommcl'in iddctli m~ • 
ttyle karşılaşarak dunık!amıştı· ç.uıı. 
kü I llgcyla r.n-.ı· b" _ ~-. --.. ı ır '1Ufd .. 
ye cdil_miş bir Yerdir• Simdi fdoet tıı:O-
mery'~ >'CsArle ~i. mihver ~
=nin bur:ıda toplamnas1!d cnııcl 

"C C!l.i oıukavcmcıJe brt•lat -
m~~ intldinlannı aramaJcıır. DIJllUll 
i('ın ~vendiği noktalar şunlar olsa 
ı;crckıır: 

1 - Mihvere "'aldı bınıkıiınaDl 1 1-
ttr. 

2 - Mihverin TrabkM voluy1' al· 
dtl•. tak\'iyelcr bclki u~ında ,-eti· 
ıemı>'CX'ekıir. 

1.~.:- Eğer hu cak ... iyekr. Trabl'!'a 
~ ..... .,. oba bile, bunların bir d&' ıu
nm ıa lkullanı~ dol . k uduJtn 
cdilmcsl Ü~ • ~1)' 

dtur. 

.Her halde mih ... er kuwctlcrl. Tu
nus a do~ru ~rekeı c:dC'O ""' ~ral 
Ander'ilMI un komula$ındakİ biruıa ot· 

dunun >'alnız 15 sund 640 J.;iJ()ll)tU'C 
ilerlediğini ~- ~.. --.J,ıa 
d 

A~n ın..,., ~urnw--

ır. Tunus :i~n Iİındi her ad ıaraft11 

1 

Bu işin de 

........... -..-..~-...,;;-. .kokusu çıkar.-

da biiyük• haıırJık vardır. Fak•t heflÜ7 
Tunus. iç.ın ~u Vfı>'ll bu taraf !dıirıcı 
tam hır rnkıs;ıf olduğuna dııır bir ha
htt ~lınem~ıir. 

,, 

Yeni bulrnacamız 
Soldan sar:a: l. ~onıılık, m<!M' ; 2 

ll'ÖZ re:nal. blr çala"ı Aıot1; S dıahl. Fnul• 
ı;e.'~ bir Pılr. tCJ'61 mcsgııll.}d; 4. bil· 
Y'l1cek ıöziln tıstü.ııdekl. 5. KııiClarell 
rlvanr.<1a bİr köy; O. törptl, geniş, ııezln· 
li rcmı I; 7 , adi halı; :cı 1'1.llmatn o;Uıs, 
tersi kııı.nın kocası; 9 b1r 11 lR. tn vır 
bir nota: 10. bir vtU\)etırmztn nhultstn· 
•ten, <ık ııtan atıel; ıı, küc k eettır. b~r 

MY\'ll.llılll eI'lre~ 

Yulcandan ua~: ı. amuı.tıııı. blr uz 
~ unuız: 2 On do~. b ı:olJ'a)'t tahl
rl; s. tem COk dc~ll, tenıt a n • 18· 
kamblldc bir J<:t~ıt; 4. loroll«'. ınadonl 
eaya tcmlzll'lTlefıe )'nm ıın b toz 5 tcr
\ılye; 6. n~·et. bir kflo m{lkcmrnel; 7 
bir meyve; 8 orta, oıııııa.rı nl'd lcl m )1, 
o. n!tDI\(', hll.Y\<"llTI ytvN'etlnr den r, bir 
cımlr: ıo. :Wla'k btr bntuıne :lıJ1ne &1.t· 
rneme: 1.1. inilti. ödeme 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Solıdan •ile: 1. boy, t4"1. ooır: 2. ay, 
et: ıı. taJre klbr· 4 w..'lk, OdıMa: 11. t>Mt, 
inli', ktn: 6. ol, M T. , 7. zatrt', karH: 8 
unıım. alalı! (a); 9 adi, tef: U . a an, 
emek. 

Yubrdan 2. o 

---
Bazı aonraciao gömıeler!n Bey

oğlu berl>t'rlerine gelen fıJCSI ?O 
liralık .kokuları sllrıınılilklerlııl siz 
ele her halele cluy1m1e,sı.ın11zclur. 

İki ar'ka•'a,, bunu kon~uyor -
lardı: 

- Şısesl 70 liraya koku alıp aU.. 
rııncıılcr varını§. Ne dersin bu ı. 
e? 

Ne d Y"ylm? Eninde sonunda 
bunun kokusu ı;ıkar elbet 

Bulana mükafat, 

kaybedene de ceza ! 

Blr İstanbul gazetesinde ıöylc 
bir ilan vardı : 

"İçinde 4 çocuk ekmek karneal, 
11Uf11.s teıkerem, ıuıkerllk tdke • 
rem, Takslm'cleki kiimUrcilıien a -
ltıımıı kömlır karn4'ıd hulunan çan. 

•tamı kaybettim. Bulup getirene 
"JııükUat vereceğim ... ,. 

llug\lnlcrde ehemmiyetleri çok 
büyUk olan bu vesikall\T inşallah 
bulunur. Fakat bunlan bulup gr. 
tirene mllkltat vermekten ziyade, 
kaybedene mlleu•.at ftrmek <la.ha 
) cııinde değil mi? 

Dinmiyen 

hasretler •.. 

Bir fraıwıaca Vf'c!M tf'yle di -
yor: 

"Çiçek mevsimi olan ilkbahar -
da nıcvva ister, ılunıruz. Meyva 

umanı olan ııonbaharda da çi -
çeklerin htuıretlnl çekeriz.,, 

nunıı son yıll!inn hMiııelerine 

uydurmak gerejirse şöyle diye • 
biliriz ı 

İnsanlar sulh yıllarında "reçen 
harpten kar91z Çlkhk!,. diye harp 
iat~r dururlar. Ha.r;- gelip çattı 

mı bu aefer de bovun wlhun ar-

.&.-.-".-"- asi 

Şark cephesinde 

T lJ!\'US harekeıt • 'n ni.ifıeten ___,_. cnnı ınd' 
~""ın J;cçıiği bir ft!l(b, jl ı 

. hü!Un dikkat, ıa1* cerJıe'i ihc
rınc ÇC\nlmiştlr. Dün d bu suıunlar· 
da hah cııiği.ıniz s.lhi ~lann. Stall.n
s:rıt önünde ve Jcar tMndıtld 1a11ılı~ 
turnızları ı;eli miye v ınld~t net•· 
cclcr 'ermiyc başlamışı:r. Ö>k anla~ı· 
lıyor l_I, ru lar, Stalingrat'ı d .rt ay • 
danherı yalnız hu t....ı.. • ·<illi l(ID dc-
ıı:·ı L-ct.• f"''llln l'! 
,.ı , .... -.ı kıı ha.ıırlfkia.rrnı ıaınıııı:ıla • 

SON DAKİKA 
( a.a.ı ı Jnet ~ fa'la) 

24 aonte§rin akşamı sovyetler tn • 
rafından nlınan esir sayısı J2 000 i 
bıılmuotur. Son beı gUn içınd•~ı ha -
rekAt eınasıncla alınan eıırlerın su. 
bay VI' er olar·~ sayısı da 36.000 !tir· 

Bu beş gün zarfında ~ırle edılcn 
fııkat hc.vnn sayılmnsı taıruımb le 
bltmcmtş olan ıantmetler de şunlnı
dır : 

1164 muhtelif çopta top. 431 
lanılmıya elverişli olan ve oJınıyan 
tank, 88 uçak, 3940 k myo • ~oo.drn 
fazla at, 3 milyon obUs ınerınbn ve 
l milyon tUfck rnermlalvle istifade 
edilebilir halıle silah, cr.phane depo. 
ıru. v.e bir hayli yiyecek ele KC<:ırtl· 
mııtır. 

24 ıcmtoırtn g0nu a.kıamı ııavae 
meydanında 15.000 den fazla alman 

er ve sul)ay 81UsU sayılmı§tır. 

Otta va' da lükse elbise 
yasak 

Netice 

TULON 
tamdn. :ıie-· fı 

komutanlığı em 



ifade 
na~'- .. tııu 
her Ytl artıın bJır 

tle lcuıUa.r-.ıııtt.ctır 
~ocuz --- ,. ;hver ın 

baJ•ndtaen 
i Okyan
a 1 iye tle ri 

n söylemediği 
uk etrafında 

uı.;us 
25/tt"1M 

................. ... , ~rt • ı ı ı ııı 11111
1 ı • ı mernJ.eket luYlt.arıeslnm llanatıne alt in· ı F Betonıu m l\Oprü r 

• aaa.ı. aıhht telllaat lcalonlter ve elcktrtk hakk nda ,, nru ~· 'lame, 
· A · Ü " "' ·· : t t y n r bu rtu n t eri ve ev· Nıhat lı çuncu nun : teııı.atı lıtlerlıdtr. """'""''
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1
._ .. ır r kı Bo u Naha f.foc!ürlu iınde 

nwnamıı nOmunenln (7000) ı 7 - latekhlerın, teklıf mektupla • , eu Jar daire<>indc <"rilccd< ucretle lııW 
hmln C<lıUcn bedel (82250) nnı ihale &'ilnu olan 30-11-1942 pa- )'llkcek mühendis alınafaktır 

. l • KC9lt bedell (""""""' .. • ...... • 
kıta P an : 2 _ Ekalltme lO. 12. 942 ı>eıııerntıe 

• srünQ aaa.t 15 te Natıa VekA.letl yapı ve r.•uamele vergisi ~- imar ı.ıerı ekırtltme lcomis,yonu odasında 'I kapalı 7.4rl UBU.lb'lıe yapılacaktır. 
: 3 _ Ek8lltme ıııı.ruıameaı ve buna 
: mlitctem evrak (10) ıtnı ~ kurue be
: del mukablllnde yapı ve imar 16lert 
: relslltlJ"Mkın alı.na.blllr. 

tatbikatı ile ,terlı ve .izahlan 
500 S1t7/o: Fiyotı (6) lirodır. 

TATBiKATTA 

• • 
Kazanı vergısı 

rehberi 

: 4 - Elaıütme)'e ırlrebtlmek iç n .istek
: Mleıirı usuıu dairesinde <11704.61) on bir 
: b1ın yedi )'ÜZ dört lira altrntf bl.r kıuruŞ· 
: hJk muvıı.ldcat tem1ınal vemıelerl ve Na· 
E tıa VC!lc:Alettnden bu le iotıı alınmıı eh· 
: lb'ot vesikası lıbraz etmeleri !Azımdır. 
: Bu veslka)'l almak 1(-lıı !stcklllcrtn 
: eJarillme ~inden (tatll gUıtlcrl ha· 
5 ne> en az üc ~n evvel bir llltlda tlc 

"-rr~I u 1rv,,,i1• : Nafıa VckAleUne münıcruı.t etmclerl ve 
"'4llS. il . bu ... 

1 lt)faı uıu "' : 18tklalanna en az bir Jaı.Jemdc ..,e 

440 ~a~~a: Fiyau 2,5 liradır. : bcıw.er (150.000) tı.ra k bir le y ptıkln· 
O . 'tc : nna datr ıeı yaptmın idare erden alın· 

ki~lar l~ıanbul'da nı~rsı . ' : mıe vMlkn raptetmelerl muktazld r. 
j kılap lci~lerı)le dj. •• .. - J--klller tekli! mektuplannı ve n -•·- 'd Akba ,, ......-

kita ıarda; A.-ra a • lan 10 12 942 ~mbe . pçı "nde sarılmaktadır. : ihale ıtünü o . . 
kutuphanesı ; ırünü saat 14 e kadar ekstıtme komls· 

11111111111111 ı ı ı ı ı ı • • • ı 1 ••
111 yanu relalilt1ne rruıld>uz mukab lndA 

Çağrı 
.. 1 ..... endllllerl Cemb'etln· Tü11t Maden ...... . 

de~•~- Mühendisleri CembreU 
• ...-ıı; Maden 

10 
uncu maddettt· 

esu l\lza.mnaıncsln ın ,_ 
4 12 94:ı 

k Nrrem- . . 
ne levt kan senelik 0 Jdak ta Türk 

15 te zonıru cunıa ıtünu saat C mJYCU .alonWllla 
Ma4en MUhendJSlCrl ecem yet Azalan
agteııilecctındcn 91lY':e saatte Jtonırrcde 

- nııı tOzU ııeccrı ııtln ımJcAn olmadı~ı 
b~ bulunma ve bulunan arkadat· 
tDı.~ • ~~·ıdak'ta ı -rcıe zo,..,_ 1<Alet verdlttne da r 
lal'llıd n blrls ne ve mektllP veya tel 

et rl)'aseüne :umu ı!An ohınur. 
arar ırondermeJerl l 

Tü.ıi< Maden M 
tlıbendJlılerl Cemlı>'ell 

kumame: 

l. Açılış dlV8ftl 1e<:lml 
2. Konırre rb'a.set ait muamelAtın 
a. Ge<;en devreye yıllık rap0nın c*un

konııreYe arzı• heYcttnln ibra• 
ması ve ıııare ti ııeç1mı 

d re heye 
4. Yeni ı a aıt bütçenin tamimi 
5. yeni devreYe rtn tet.ldkt 
6. Arzu ve dilekle 2949 
7. Kapanll· 

Ankara satranç turnuvası 
başlıyor 

atranç Ku!Ubllnclen : 
Ankara S 1 .Anknra aatranc "am -
1943 scnes vale.nna 1.12.1942 

piyoııluğ\l t~ntl u Kutlu'nun lletliıııle -
1 tılrıe ba 1 kt ıle Yrn şe 1 kalinıle ş anaca ır 

ki cemiyet ~ra iştirak etmek lsti-
M ıısabaka t rihten bir hafta evve

Yenlerin bU e~iyet vrya 6588 tele -
!ine kadar c a müracaatları rica <>
fon nuırt rası~alara herkes gelebilir. 
l TuntU 
unur. Temsil tehiri 

. Reislltinclen : 
Ha~lıcev• evimizde, AnkaragücU 
B tarafından verilecek 

A yatro salonumuzdaki ufak 
trmsll. :;at cıolayııiyle verilemiyc -
bır taınoavetlilerın t>Mgl edınmele-

kt.iJ". • 
rica eclerız. 

NAFIA VEKALETi 

Kalorifer ve sıhhi tesisat 
yaptınlacak 

Nafıa Vekiletlnden : 

Eksiltmeye konulan it: Janda.r-
1) ub&Y Okulu cıvarıııılaki te -

ma z.l S ıne evinde yapılacak kalorifer 
mı e hhl tesisat ifleridır. 
ve .;ı lf bedeli ı (12942.25) liradır. 

eş El<Sıltme S.12-1942 11&.lı KilnU 2
' 15 te Nafıa VekAleti Yapı Ye 

iat 1şlerl ek.eiltme komisyonu o • 
mard ppalı zarf u.auliyle 7apı -
dasın a 
lacakt~İ<silune ıtartnameaı Ye buna 

3 ) rrl evrak (65) altmıı bet ku
mUt:!~el mulnlbilinde yapı ve imar 
rllf reısliğtnden alınabilir. 
lılerı Eksiltmeye girebilmek için Is-

''?· ı in uıulU dalreıınde (970.67) 
tek 1 er yüz yetmİ§ lira altmıt yedi 
dokuzluk muvakka ttemlnat verme -
kuruş · 11 1 muktazıc r. 
ler istekliler teklif mektuplan~~ 

:n UnU olan 8-12-1942 sah l{Unu 
ihale K knd&r makbuz mukabilin.. 
saat 

14 1-~yon relslltfne vermeleri de kOnl 

l!lzımcltır.lıı olacak gecikmeler kabul 
Pos aı (l0094> &204 

edilmez. 

Yapı ve imar işleri ilanı 
veı<Aletlnden: 

Nafta EkJ' tın~ konuları ı.: EIAzıl:'dll 
1 - tn$I cd mı.ı. oları (80) yataklı 

evvek:e 

vermeleri llızımdır. 
POlllada ola.ca.k geclllanele' kaibul e-

dtlmez. (10095) 

Vilayetler 

Yol inşaatı 
Çankın Nefia Müdürlüğünden: 

62"74 

1 - F.ksihmeye konuları il: Çanl<ırı· 
Kastamonu )'Olunw: 30+000 ili 32 t-
000 Km' itti aırasmda imilkı sinai)e 
ve istinat duvarları İnşaatıdır. 

h.qıl ı.. ... ~ :>) lira (88) kuru,· 
N:I'. 

2 - Bu ile ait pnnamc ve evrak 
ıunlardır. 

A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri ,er.ıiti umumiyesi, 
O - Şose ve ki.rgir İ.opaca dair fenni 

şarrııaıme, 

E - Keşif ve metraj cetveli, 
F - Hususi ve oayındırlık işleri ge • 

nel şactfWDeSi, 
G- Proje. 
İstiyenlcr bu n-rakt Çankın Nafıa 

Müdurluğünde görebilicler. 
3 - Eksilcme 12·12·1942 tarihine mü· 

sadif cumartesi günü saat 10 da Çankırı 
Nafıa Dairesinde toplanacak eksiltme 
komisyonwıda )-apılacaktır. 

4 - Eksiltme karalı zarf u.sulirle ra· 
pılacakıır. 

5 - Eksiltmİ}e ı;irebilmek için istek· 
lilerin (5()(ı0.2.f) lira mnv:ıkkac ıcmin:ıı 
vermesi. Bundaıı ba,ka aşağıdaki vesi 
kaları haiz olur, gı>stermesi Jhımdır. Ti 
careı oda~ından alının~ 942 senesine a 
'e.il<a ile ihal ed .'f en az üç gün ev-. t' 
Nafıa Müdürlüğünden hu ı;ibi inşaat i 
leri yartı,iına dair ehliyet vesika ı almı• 
olmaları la7ımdır. 

6 - Teklif mdcıur>Jan )'Ui<arda üçf 
CÜ maddede yazılı saatten bir saat evv 
lfoe kadar fk,iltme komi~ reisli : 
ne matcbu:ı: mukabilind vcrilccdctir. P 
ta ile 8Öfldcril«ek mekıuplann niha• 
3 üncü maddede yazılı saate kadar ~' . 
miı olması ve dış zarfın mi"ıhüm m• r>'I 

ile iyice ıkapaıılmı1 olma,.ı linmdır P 
tada olacak ~lemeler kabul Mİlmr 

(10096) 6131 

Kargir han satısı 
İstanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. 51159/27, CUısl: Emln-

5nUnde D:ıyehatwı mahallesinin T 
rakcılar sok atında Miti 15, l 7, 19 ye· 
n1 17 llA 21, 23, 25 ka.pı No. lu ve D<I 
mata.zası bulunan CezairM namlyle 
maruf kArglr han. Sahıııu <635,25>. 
Mu.haanmen bedeli: 135.000, teminat: 
8.000. 

Yukarda Y&Zıh gıcy"rlmenku.1 9·12· 
942 caıııamba cilnü saat 15 te Milli 
ErnJA.k MUdil~ıu Unde müteşekkil ko
ınlayonda kapalı zarf usullyle satıla
ca.k Jr. İst""k' '<'rm 2490 sayılı kanun 
hUk mlcrl dalrt'G!nde hazırlanmış 
teki t mektu;ılannı Uıa:le günU saat 
14 de kadar komisyon reisliğine tev
di etmt-lerı ve nüfus hüviyet cüzdan
lannı ibraz eylemeleri muktazldlr. 
Fazla irzahıııt lcin Milli EmlA.k MU· 
dilrlll~e müracaatları. <1345) 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilim 

Bolu vtılyetlnden: 

69 

1 - Ekstıtmeye konuları Lş: Gô.Y· 
nük-Nallıhım yolunda rnu.htelif mev
kilerde betonarme olarak yapılacak 
iki kl>prU ve elli adet m~fe2 l.nı,;ıuıtı 
keşif bede-il 204439 lira 45 kUI'IU!tur. 

2 - Bu işe alt ıartnameler ve EW· 
rak ıunlardır: 

A - Ekalltme ıartnamesl 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırbk iolerl genel ıart· 

namesi, 
D Kl>pn1 ve •nE:Itfezlı>r inşaatı· 

na dair fer-nl VP hususi şartname. 
E KeıPI hulAAaaı, allsilel fiyat, 

CMsaıha cetvelleri, 

KORKU 
Yazan: Car/ton Wallace 

Tefrika No: 13 
Çeviren: Ş. Taylan 

• 
_ Evveli dün alqamki hi.ılke b~ • 

· birkaç ııual -ııcağı.m. Mıss 
kında saze . • • • . Oıariog 
Kmtoo gel~~· . Zamlfl 9SZ1ll 
C 'ra ne t'1nız vardı? 

ros Dclaner yerinde duramıyor, mütema· 

di kı,.ırdanıyordu .. Bic müddet vere-
yea ,. "-.. "' N;.ı..-- kanınnı ceji cevabı düşunuu. __ ,,_ 

verer~ ;,mı ttözden ayınnam..-ıızı bize 
bib eemiılerdi, dedi. Alıp Joe Va • 

=·ye ıcötUrc<ektik. 
- Niçin ? • ·-· . 
_ Joe onun bir şeyler bıld.igım sa • 

nıyordu. Jim Kenton kız kardqine l~ • 
zum uz sevc:ıel"lclerde buhınaıuş oJabi • 
l"rdi 
ı :_ D ıh'a ait meseleler konuşulur· 

kea mçi daima Joe Vassetti'dcn bahse· 

~' K~· birden yerinden kalktL Rea· 
y eo.:o..ı. bir sesle· c-ı ~e UQDUICU. s-
di pdelim 8l'Clk Delaney de· 

~ edeaia - plemji. 
% Biı de 

- Deıa .. Joe mi )'Oba? .• diye sordu. 
Delaney İ>ir müddet cevap veremedi. 

o da koıkmıya bqlamııııı. Nihayet: 
- 5ö)llenem paray1 verecdc mi~niı? 

diye IOrdu. 
- Gazetenin yazdıldannr okudunuz. 

Para. l>eaıh'ın hakiki şahsiyetini ele ve
rene verilecek. 

Delaney ü~dc bakıılannı etrafta 
ıcezdicdfkteo ve soy}iyeceklerini kimK • 
nin duymıyacağına kanMt geürdikten 

'°:8:Death'tn Joe'oİfı kendki olması 
mümkün dedi. Fakat bundan en in dc~i· 
lim. Joe'nio dediğine bakılırsa o hüıon 
emirleri mektupla alı)'Ormuı.. Parayı da 
aynı şddlde ald,ğuıı ve l>eath'ı pjvctı 

tanımadığını söylüyor. . 
Önünde duran içiciyi bir hamlede ıç· 

ti, sinirli sinirli: • . L.---'-
- Bize bu kadar söyledi. Biz, ........... n 

fazlasını bilmiyoruz, dedi. . Deadı 
~· Siz de Joe'nuı 

... t 

- ... 
mtlctupJa 

O-

ı 

cümcn ı1y e v 
2 - $ulcr{l Kııya bulva.nnın, Dr. Muıı· 

den IHbaren 216 A· 

B<:t::nC'unılPc 550 ml'llre 

ıxu1<e 

Gümrük Muhafaza 

ıınuv t teınlınnt.ı (5362) • zartesı gtinU saat 14 e kadar komıs - Talıı>lerin 30. ıı. 9 ı tarihine kadar 
numaralı Dilmune- yona verılmiı veya gönderılml§ ol - hir dilekçe ile Ankara Ja D. Dcmıl'}'OJ-

<7000 tt ı tahmin eö1len be- maları 1 lZlmdır. Post&<la ".11ku bu · ları uı i lcri müdurl ne munıcaat ef· 
< ıoooı P ll\Uvnldmt tanı _ lacak gecıkmeler kabul edıimez. el . 'lla 

1 (9849) 5922 m en ı o unur. 61""' 
(9946) .,,., 

Atölye ınşaatı ı k 
Mııarıı ~ucu 11 1 Telgraf memuru amaca 
ı Evvelce ka.pa 7..a.rt uauıu ve D. D. Yoll n Umum MlldilrluğUn-

h kümlerine 

ııazar k yapıl.an lila><'ıS:ndc ~ı den: t<'l e-v-
olarak cık.manutAı •u ıyıs!ylc l'<.n.IUCJl k(.ııfı l - Teşk IAt arlannd 

. ı Jhr·ınde b llıil muhıı.bcre m murlu-
(10000) 6137 :rapııan ~enıır .U.Jlı:e :sanat Okulu ı::"unda cah tırılmak üz re m ah ka 

--------------- katlı tcııvb'c awlyC$1 lıdWUll inşaatı ile (.!O> telı::ıııfcı nim c tır. 
Orman Koruma <c·lekLrlk t.ceı-tı ha~ t.t.'krar kapalı 2 _ MU abnkadn kazan nlardan 

Yün çorap alınacak 
Orman Koruna Geııel Komutan -

lığı S tın Alma Komısyonunılaıı : 
1) 14000 ç ft yuı/ çorap numu e -

sı ıe ore kapalı zarf wıuliyle ek -
ılım ye korıulmu tur. Eksillınesı 

10-12-Hl42 s ı u ü saat 15 le Or • 
maıı Koruma G ~· 1 Komutanlığı bi
na ı ıla y pılaraktır. 

2) Muhammen bedeli 9800 lira o -
lup muvakkat temınatı 735 liraılır. 

3) Tal p cnn kanunı vesikaları ve 
teklif melt uplarıyle bırlikle ıhnle 
saatınden bir saat evveline kadar 
zarflar komısyoı a verilmiş buluna -
caktır. (10156) 6301 

İcra ve iflas 

MATEMATİK 

DERSLERİ 

6271 

Ort.'.1 okul ve ı sc okurlıanna 

m temııUk dersi ııosterlllr. Meh· 
met Tokmnn: Post.'l kutusu No 
1058 Yen ııehlr adresine mektup· 

zart uautU 1le uksU!nıeye konuJm114tur. orta okul mt".mnl rına 60 ılk okul 
:ı - llu ın111utın Lahmtn ooı.ıuı ~ • mezunlanna 4!> lira Ucrct v r lec 

bt.'<lcli 3('>6385 liradır. tir. a 
a .ı-~ks tme, 2. 12. 1942 Cfil"Gflrnb:ı 3 - 5. blrlııclk lIIWl 1942 n sa-

ırUnu saa • , L(', Ankara dn bUY!ik Ev· at 14 le Hayd rı> n, An nra. Balı -
kes r, Kay r!, M 1 t~n. Adana. Af

kat aııartmanındak1 l\.lesk'kl ve Tekn k yon, 1zm r, Sirkeci H' Erzurum I et-
ÖeTel.lım müat.eear ııtınoa toplanacak me mcrke:ı:• nd y 1 tır. M -
Veld.U:ik ihale .lrom~onunda >' pılarok· raca Uar bu ı IE'tnı ı r ve atelye 
tır. 

4 - Bu lnşaata alt ı>roje ve eartııa
meler, (18) a 132) kUJ"U4 mtıKab in· 
de Ankara da Vekil k Yapı lıtlert MU. 
dllrlütünden, Eak\e<•hll"'de MaarU Mü -
dUrlUttınd<>n alırnı.b 

MüdilrlU Q lst )On fl ki rlnce ka
bul olunur. 

4 - MU ab kaya i Irak şartlan 
unlnrdır: 

1 - Türk olmak, 
2 - Ecnebi bir kimse ~ evH ol

mamak, 
!> - Bu inşaat lcl:n ıuzumıu ollı.n de- 3 _ ıs YllŞ!nt b mı ve 30 Yaı'Sl-

mlr ve çimento Vckllbkı:c k'mln oluna- nı geçmemiş olmak (30 yaş d hU) 
caktır. 

6 - Ekslltm~e ırlrob tm...ıc ~in. 
aı 184-05 ltra 40 kuruştan baret mu

\akkat tcrn nalın 2490 .ayılı kanun 
hl.LkUml~rl clalrc'Slnde \ crllmesl, 

Lı> ~:n nz (200 000> 1 ralık ben:r.erl 
inşaatın tıuıhhl.it edl d itine ve taalıhü 
dtin l!n o1unduğuruı. dair vcs a ıt~lfl • 
termelcn, 

c) lhnle t.ıırlh nden Oç gün qvvcl 
ı ınuı ırOnJert hariç) Nafıa Vfl'klll1fı'tn 

ıll'f lll.rvnı.s eh llyc-t. veslkas ının gô91.eril· 
n1Clll, 

5914 

Devlet Demiryollan 

Çenber alınacak 

4 - A'Jk rl ıııl yapm o mıtk. 
5 - I tnıe merk 7Jerlnde yapıla-

c;ı.k t ı rnt muhalx>re m murluğ11 
m• lhan .,., mU\ nff k olmak. 

6 t1 re ı1oktorlan tamfmdıın 
yapılac. k mu yem.><ll' sıhhi du~mla
n Dem ryoJ ı ı nnde vnzlfc gorme
ğ(' elver ı bulunm:ık. 

5 - Mürnc t t d lanna bağla
nacak v ı r un ard r. 

Nlifus cüzd nı \eYn tıısdlkH SUl"e
ti, d'ploma \eyn t kn mP askerlik 
ves kası ve k r k yokl m an. po
l'stc>n ı d ki iyi huy k dı. ~k 
aşısı • E"Vlı se <"' me cüzda-
nı. 6 t v ık ı k rotor: r. 

İstldalar c>n son 3 B kt'mun 
1942 günü saat 12 ye knıcl k ul 
olunur. (9915> 5995 

Kapalı zarfla ,,.kı::ilrr>ıe ilanı 
I>. O. Y. 6 1 letmr A. il K~)'OO 

Rehlijlinden, Adana: 
Muhammen hedtli (19'175) lirıı tuıan 

muhtelif ebaııa 1 ~'I M~ k~rNt $.'IMname
~i veçhile 17·12-942 razane i mı aat 
ır. da kapalı ıarfla Adana r.. f 1 tme Mü
dürlüğü hinasınd.ı eksiltmeye çıkarıla • 

D. D. ":<olliırı Umum MudürlUıtün· cakıır. 

den: Bu işe 1:imı k i~ıiyenlt>rin 14(,S l':ıı 

1 MuhAmln<'n bedelLI 18750 Jl.ra olan 15 t 3 kuru$ muvaldcat tem naı 1' 1 ri le 
ton amlHılaJ cemberl 8·12·942 salı ırUnU hirlikıe kanuni ~ met h ' k <ı. T 

, saat 15 de kapalı zart usuı.tl)1e Anka· ret Odası ve:.ikuı. nufu r 
ru dn lda.-e blnaıunda toplanan Mertı:ez 2490 numaralı kanwıun mı• 
9 uncu kom~onunda Bil.tın alınacak • hazırlamı1 oldukları ı klif 
tır. 

nu ı.,.. ~ rımck lsUyenlerln (1406 2.3) 

a~"tlı ı:ün <'k iJı..,,. :ı1•i 1 
komi<mn rd~li·in \t>ml<' 

Ru ek ilrml")'C ~:t rırı 

ı:önderilrbilir 

in mum t 
ı !'alık U\ knt tem nat llc k ınunun 

•••••••••••••• .. 
1 ıaytn dl • \CS kalan ve tckli!lerkıl ll.Y· 

Aranıyor 

MAARİF VEKlLLlGt 

Atölye inşaatı 

ın gün ııaa ı 14 c kadar adı ııeı:crı ko-
m YOi' ~(' ine vennelerl l!zımdır. 

Şa.•·t!l~melPI" tıııraıuz olarak Anlaır · 
ad'da Mal:rnm<' ı.1a N'Slndcrı, Ha)'dlUı>a

lfll'dn teee Um ve Se\11: Setııltlrıden le· 
m.ln ownllf". (9976) 6202 

Çam Kereste alınacak 
Devlet Deınır 'ı lları Aıla t.ı ncı 

İşletme A. E. Komısyoıı lteı lıgııı-
den . . 

Muhammen )edel 111171 lıra :.!O 
kurU§ .uymetıııu< olan 794 08 me re 
kiip muu.elif ebatla çam kereste 

Klor tutya alınacak tar.na.: ıesı \eçruıe s..12.1942 salı g0.. 
nü saat ıtı.00 ..ı kapalı zart u.sullyle 

D. D. Yollan Umum Müdiirlüiün · satın alınacaktır 
dea : Bu ı e g.rındt ıstlyenlerin 6808 li-

Muhmımen bedeli 23750 lira <ıMrı 2~ nı. ~6 kuruş muvakkat teminat ak • 
-. kıona tıd)'a 3.12.942 JlttŞc.'lllbe gwıu çeJerı veya kanununda muadılı ta. 
saat 15 te kapalı :zarf usulü ile Ankara rlf edilmı olıın kı) mctlı evrak ile 
da idılre ı,u-ıda tor>larwı ~ez 9 j nufus cüz<l lan 'fıcaret odası Ye 
uncu lwmİs)'onunca 9lltlll alınacaktır. kanuni ıkametgah vesıkalariyle 

Bu ite ~rmm İstıi~nıı (1781.25) 1 2490 oum ralı kanunun emrettiği oe
liralık muvıılılcaı eeminaı Ale kanwxxı ıa- · kılde hazırlıvacaklan teklıf mektup. 
yin dtiii veılkala rı '1-e lekltfler:ioi ayn, !arı :ıırlıkte ihale ııaatından bir 
giin saat 14 e kadar adı geçen komisyoo saat evvel Komı.syona mUracaatlan 
reisliğine vermeleri llztmdır. l4zımdır. 

Maarl! VekA.leUııden ı Sartnıuneltt parasız olarak Ankara . Şartname ve ~uktıvele projel~rl 
ı - Ankara liolge Sanat Okulu dra malzeme dai--:....1- Ha·..1--·-'da Adana'dan 6 ıııcı ı.şletme An~ra da 

elektrık atolyesı buıusı ıııııaatı (elek- .. ·~·~... , ...... !r.qoıı 2 incı lşktme ve Hayılarpaşa da bi-
trık tesuıatı narıç) kapalı zarf USU· ıesellum ve sew tefl.iğUxkn temuı olu· rinci ışletme rnUr!UrlUkleri vezne -
Iıyle vahiılı fiyat esası üzerinden ek.. nur. (9944) 6043 lerındcn 556 kuruş mukabllınde sa-

sıl ~n::c :U0~~~':~t~~ur~ahmin edilen Tahmil '7e tahliye işi tın nlıııır. 611 
keşif bedeli, (492.156) lıra M ku - Devleı DernJr Yollan Umum MU-
ruııtur. j dtir J ündcıı ı j 

3 - Eksiltme 30-11-~94.2 Pazartesi Bır sene zarfında Haydarpaşa de-
günU saat ıs te Aıı~ara da b~ylik Ev- po.ıt •..: 6 eıet.ck olan tannıı eı. ellı 
kat apartımanındaki Mcslckı ve Tek.. bın to ı maden könılırun..ın t.Jı ul ve ı 
nik Oğretım MUBteprlığında toplana tahliye ı§ı kapalı zarfla eksiltmeye 1 
cnk Vekillık ıhale komtayonunda ya- konmllfLur. Eksiltme 3-12-1942 ta -
pılacaktır. . • rlhine mllBadif peıııembe ıtllııU saat 

4 - Bu ınşaata aıt proje ve ııart.. 15 te Haydarpaşa'da Blrincı İ§letme 
namelçr, (24) !ıra (60) kurllf muka - Komısyonunda yapılaca.kt 

t - Türkiye'de Modem 
Teknik Nasal 

bılınde Vekillik Yapı İşleri Müdür. Beher ton kömUrUn ıa~~ıil mu -
Er kundurası alınacak ıu Uııckn alıımbUır. hammen bedeli kııit tahliye muham-

GUmrWc 1\.1 haraza Genel Komu.tan· S - Bu lnşnat ıçln lüzumlu olan men bedeli otuz b 1 k t 

Meydana Gelir t 
2 - Dil Tekniği 

demir ve çimento Vekillikçe temin Muvakk t t 
1 

e Ul"U§ ur. k" bıtı Merkez Sa.tın Alma KomJayonun • olunacaktır. , .a em nat ıkl bin ae ız 
dan : 6 - Eksiltmeye girebilmek için ı yUz on. ıkı lira ellı kuruştur. 

1) 2 ııon~~rta 942 de ka.pıı.1ı zart U· a) 23436 lira 27 kuruştan ibaret Teklıf mektubu ve diğer vesaiki 
aulb'le eks ltme?81 y pılaroih evvelce U- muvakkat teminatın, 2490 sayılı ka- ihtiva erl.en kapnlı zarfların eksilt • 
IUB ve AJQıum ır zmekınb'lc ı n edilm~ nun hUkUmlcri dahilinde verilmiı ol- meden bır saat evveline kadar ko -
bu un ın (7000) c1tt. er kwıdW<Llann<ı ması, misyona verilmiş olması lbımı1ır. 
n.6t eka ime rıctk.-e nmemişt.ir. Ymlden b) En l\Z (300.000) liralık benzeri Bu hususa ait şartname 188 ku -
knpnlı zarı ueuliıyle ebıiltmeyc konul· in a'lltın teahhlit eılllcligiııe ve teah- ru.ş mukablllnrle Haydarpqa vezne· 
muelW". hUılUn ifa olunduğuna dair vesika slııılen alrnabillr. 

2> Bu det )"llJ>ılacn:k eksUt:me 7 lak- gösterilmesi, • Fazla izahat e.lmak için işletmeye 
C) ıha! tarihi _. 3 .... , 1 müracaat edilmeli<llr. (13"'1) 71 kAnun 942 de t 14 te Gümrilk ve İn· e nuen "'"" evve " 

tar VC'l<Alc!U bina 1 deh 1 00 top. (tatil gUııleri hariç_) Nafıa Vekilli - Yüksek mühendis alınacak hllıar ....,_,.._ __ .. eaktlr ğlnilen alınmış ehlıyet vesikasının 
ı.anacruc o n ...,..,.....,,v .. u YRı> ibraz edilmesi. 

3) K nd nü uneleri kom ond • ı <1) 1942 senesine ait ticaret ocla -
dır. Bu mlinıuıcbeUe eartnameler h r sından vesika alınmıı olması ıart -
ırtın l(ılrı l«.m IB:>uıda ııorilleb tı r. 

,üpfıeıi demek İstcdi.m-
l>elaney'in bak17lan sözlerine ~ık 

i ter ıdhi Kennedy'ye döndu. Fakat hir· 
den dona kaldı. Kennedy'nin )'UZunda 
damla kan kalmamışıı, gôzleri korku ile 
hli) umüş ve arkadaki kapı)ıı dıkilınişri. 
Onun; bakışını ıalıiıheden Dclaney karı· 
da Joc'yi gordü. Ve bir çığlık kopararak 
fırlAdı. 

Steve katlıdan giren adamın iki ser . 
!ICri werinc.ie yarıığı tesi-ri gorerc:k şa • 
şırmıştı. Joc Va.seıtı':ri 13hsen tanırdı. 
l zun ho)'lu esmer, ıyi ldyinen italran ti 
rinde bir adamdı. Bu, dudaJılannda 
mıhlaıvnı7 ıtıbi duran mustehzi hir ı;:iı • 
lıqle ma alarma yaklaşou,ıı. Delane) ile 
Kenned> ye: 

- Ben de sillen art)'Ordwn, dedi. 
Sonra Sıeve e dl>rıerek: 
- Ba> Corbyn'le ko~orum de

gil mi ef enci m ? • di)'C sordu. 
Sıeve ba,iyle a)nı :ı:arnanda ever ma· 

na;;ına gelen k~ bic selam vererek aya 
ğa kalJcu. Va.wttı: 

- Konuşmanrzı yarıda kestiğim için 
affınızı dilenm Bal Corbyn dedi, hkat 
işçilerimo ihci} cım vardı da... Bu adam. 
!ar bu gece ~ıılışacaldar .. işlerim o k.ıdar 
başımdan aşkın ki gece ı;:ünduz adarnlıı • 
rımt çalıştınnıtını ve on) rla beraber çıt· 
lışmamı icabcturiyor. 

Sıeve hir agara alarak Yllktı. Vas<-ı. 
ıi'nin hiç hw h r ketim göıdcn kaçır . 
~nı)ıı çalışıyordu: 

_Si 'nle 
ded" 

yordu. iri harflerle ynılmış başlıık Va • 
5Cttl oin gozünden kaçmadı. Bakış1an bj. 

raz daha .sertl~ti. tcrbıydi bir tav~da: 
- Ara.ı cdersuıiz hemen Jimdi ko • 

nuşalım Bay Cortıyn dedi Ben de "'mdi 
eve gİdc<'cıktım zaı:en.. ~ J5tinııhat 
edip 50nra çalı~ıya ba.şlıyaaıgun. Ra 
harsız olmazsanız birlikte eve kadar 
delim.. 

Steve böyle hir ıeklifle karşı~ 
ğını hiç ummamıştı. Tııhlıikeden korkma 
masına, ve hertıangi bir tuzağa dü,uruı. 
mdt İhtİmaJını Oll«(kn düşünmüş oJma. 
sına ragıncn, oraya elini kolunu sallı • 
)"arak kendi a)'llğiyle gİlme)i çok maı... 
sız hulu)"ordu. 

- Sinnle hcraher sidemiyeceği.mden 
çok muıees rim Bay Va.seni dedi. Fıdtat 
beıı1J11 de biraz İşim var. Bir saat 50fU"a 
gelmemde sızın i('in bir maluuc vu nu? 

Va.~ıi: 

-Naıla.rzu~ 

ı,tc.~i ve Kennedy ile L>daney'i ÖOU· 
hcarak karıdan çıktı. 
Onlar, gpzdeıı kaybolur olmaz Steve 

dert.al garsonu çagırdı, hesabı ödedi .. 
Sı mra yaııdaki telefon odasına geçere* 
Ucn i aradı. 

Saat on ıki> i çeyrek ~yordu. 
Tclefonda Bm'i bulur bulmaz: 
- Sirze çok mriıim bir havııdbim var. 

eledi. Biraz evvel Dela!!C)' ve Keonedy ile 
uzun llllUn konuştuk l>r;ıara Bayan Kcıı
lOrl un vadeıtJ&:i paıa mülclfatıru açtım. 
Her zamankı gil>i ,,_,.., tesirini ~ 

O-..ııı Joe V-.eca'aia lr.-di 
lıllli.ll;z:?l:~ r.laı. 

D.D. Yollan Umum MüdGrlüjiündC11· 
D. Demil'}'Olları ~ Limanlan hkcme 

umum müdürJüAüne, iııl<enden.uı'da is
tihdam edilmeJc üzere k-.en muanıen 

- Ne? .. Nasıl?.. diye 90rdu. 

- lııc dediiim gibi .• Telefonda umn 
ho~lu izahaı vcrenı.İ)'eceiim. Çabuk dıw· 
ranı~ı:ı Vıuetti yi on dllUkaya kadar 
raıkal yab · ı rsiniz. 

Ne~ ,imdi o? 

- Ewıe gıtııı. 

Simdi metbu telefon edere.le hİor· 
kaç memurla, uıksı göndermelerini soy • 

z bır çcyrdt saat 900ıa Vıuetri • 
m evının onunde bulunun. 

Ve bllfka bir ,ey 50Ylamdaı telefo
lkl ka,,adı. 

Steve od.dan çduıktarı sonra bi.c 
müddet nır ya~nı ,aşırdı. Ben İle 
bulUJmasına daha vakit vardı. Kendi ken
dine en İyisi Va..cıti'yi gW.dcn kaçırma· 
ınak di~ dülUndü. 

İtalyan'ıo ninio kulübun aıkasında 
kapısının da 00ür 9nkakta olduğunu bi· 
Ü)'ordu •• fakat Va.~ıi'nin kulübun bü • 
yük kaflısından çıkarak köte>oi dönmi)oe 
lüzum ltÖmleden aıb<lan, ~tirmederı, 
CYinır ıeideceiini taıhmicı ~yordu. Steve 
hell<i de ıciıırri$tir hile di)"C düşündü. Ve 
ileıdeıki köşeyi dönerc.4< evin kapısına 
vardı. Hiç bir tarafta hiç bir ı$ık ıcorun· 
mii).ordu. Her halde ~rde kim:ıe yoktu. 
Birden pençcreJerden birinde ışık yandı. 
Vuerri eve 1&elmişıi .. Sokakta hemaı he
men hiç kimsecikler }dctu. Tiyatroların 
cdıma saati çoktan pçmiş olduğundan 
yollar adılrn ılullı teıN idi. Yalnız, -
da sanıda ilk ilik ObllolıiDer geçiyordu 
o ..... 

Haş Nahit'in yem çıkan bu 
eKrlerinden birinciıil > bir t r· 
~ye isıenıinin ana filmleri bü· 
ıun i5tihsal sahalarında nasıl çalı· 
şılacağını: ikı is.i ise Dil Kuru
munu ıenkiı, ve "kelime" nin ne 
demek olduğuııu tecrübi i !er 
bakımından izah ediyor. ~3 

7 30 Proırnı m ve m 
7.32 VUcudumu u 1 
7.40 AJa1111 1 rkrt. 

1300-

13.30 M 

th em; 

19.30 Mmıl~ket aııat ve AJalı9 

h be eri 
19 45 M tl7.1k: yurttan &CB1ıer 
20 1:5 Rad;y() G etest 
20 45 Mü : bir h öAn!nl-



V. 

00 
l!::i(l()Kr .... > lld~ · ..... t tahmın ı..'<lllcn 

o l(r. ny t rınn kLrcğlylc, ttıncsıııe 
~ 30-~ııı <.'(t en 400 det pa-

l <lı ıı •942 ııa.ı; rıcsı ı:U ııü snnt 
az.trı • • H 1llılıı.tn ınutı a •atın lllınur. tur. 

oıuıı kntı c.nımcn be<k.'.l 3000 ııı-
e ve tcmlıuıtı 585 ı r.ıdır. Nu· 

• ırtn.'Ullcsı h 
ltorüıcbuır B er gün koın1s -

l.a!}zı 
1 

• unı.-ı.nrı her b1rt ııy-
C.'I'C de Uuılc cd.tlub Ur. tstd<-

V 3 N'o l:~n ve s:ı.-ı. te Ankııra'd.ı M. 

litt'hııe>~.L satın tilina kom!ı<Yo.'l<U· s (10125) Gl03 

ıı. ~b~ ve boru alınacak 
c.ltlıızon r.:k:ı ll!Un<k n : 

... ,,_ blrl1klcrt 1ht..ıyncı ıctn 100 
f -..vmUr liOb.'.lsı lldoct Uıc burılanı lüzumlu 

ıı.u ~ Ve 300 rulet d1ıöck .?1. 
• 8"l'l!tly) l:llnU 11aıı.t ıı cıc ııc:cnU

r ~ ııazarl.ıkla s..-ıtın aıııuı . 
~ vemıck ıst.lycnlcr tckllt 
~l;vnUarn ı:oro YllZ<kı on tıc:ı 

tkın llc ve verecekleri soba 
\'\! dl:rı; • 

ve ·1.'k nü:nunclcr1n1 p:ızarıııc 
ııname laı.ım l\ lllınn 1. M. V. 2 No. lu 

koınl~onunn vennclcn. 
(10110) 614G 

?ıt Pavyon inşaatı 
• lnL v~lcUndrn o 

-.ıyada %Q l:OSterll<.'Cl'k nuıhıı.lılc bir 
't<u-t lııa:ıntı ve elckt.rlk Wt>!satl kn· 
bc.:ı~ cks ime>' kunulmu$tur. Ke
<natı 43872 ıw., GO kuru' olup ilk 
~,43 llrndır. fh:ılcsl 80.lL 

• i N cilnU ı;;uı., l:; tc M. M. 
t ~ili S:ı.. Al. Kom <1d y ıııtacak-

ı:ıı ı>roJe ve a:ırıruuncsl ZZCJ ku-

t bt Ukn.tıUtnde kornlııyO'lrt n nlınabı. 
t ~'ltlue!1n lnııaııt dnln:smden 1hale-

'bllccc1t1crtne dalı' VC9lkn ntmıı
~~ Ve 24'.JO &."\Yllı ımnunnun m."ld • 

t llhktunın:ı tevfikan hazırlıyn • 
~ mcktupk:ırmı mııkbu:ı: mu

kotnısyono. vcnnck'rt. 
(ll'J21) 

ıı.kitap bastırılacak 
VcMlcU:ndcn : 

<t g~ i '• J3.5 ve uzwıluıtu l!l.~ 
u 0lrıuı.k u ._re bUisl 39 d!I:crl ro 
~Uşü de 102 ı;a) f tık ~ kttap 

CllJ.."tJ.r. 39 VO 102 5'1Şf(lİlk k.1• 
~ wo ZCf" ro s:ıyraıık ktt:ıpkı.r da 

t ba Unla.c tır. 13unl.'lra ııı.t 
ve kttnp r her ı:ün lrornl6 • 

lıö:iilt'b . l'.:ızıı.rl!k 2. 12. !»2 
\' cünü sn t 11 de Antaırn'dn 

· 8 No lu tın a.!rn.-ı Jaımls.YO • 
Y ı>llnc:ı.kUr lstoldllertn belli 

~ lla:ıtte tt'kHt cd«Cklcrl fiyata 

lo:att tcmlna Uan 1l btrliktC yukn· 

Yazı komlı!ıyQruı gclmcl<"l1 
(10122) --018G 

~ Malzeme alınacak 
.A~-~t V. den: 
:~ı la cins ve mlkt.o.rlan ile mu· 

4 
~ lx"ClcU ve lk t.cmlnatlan yn· 

~ l> lem ambnlılj nclzcmcs1 7-12-
11 ~I gunU s:ı:ıt 15 le kapalı 

U:nıUyle eksiltme ile ist('klis!ne 
• Cd leccktır. Bunlnnn her blrl 
ın~ taliplere de l.hale cdilcft>llir. 
-~ve şartnnm h<T ııUn 'ko-
~ i:\)rükbllir. lstoklllcrin bel· 

11 
ve &nattcn en az b r sn:ıt ön· 

klldnr t.cAi f m ktuplannı mnk· 
0 

kaıı;ıb n Ankıı.rn'dn M .. M. V. 3 
• ~n alma komisyoınwın vermo-
C 10058> 6104 

llıst Kilo Muh. bedel İlk Te. 
Ltrn Llro Kr. 

ıs 

500 

300 

105 

550 

600 

7 87 

41 25 

45 

1000 500 37 50 

>.t Pavyon yaptırılacak 
, -& 'M. V ek!iletlııdcn : 

• ~ 71iH lir• Sl kuru ke if bedelli 
~ilı le iki pavyon b :uısı işi 
arı -~ı2 ı;·;uşanılıa snnn ımııt lG dn 
"ıı 1 ı:arrıa lhnle edılecektlr. İlk 
r ınatı 13627 lira 24 kuru tur. Kc
ıır "e arUuı.ıııcsi proje 1 12 lirn 88 

11 
\ ınuknhllind wrilir fstcklilc
i 1 nleden ü~ gun önce inş:uıt dai

haı"lden ehliyet vcs kası nlınnlan ve 
ul'le ~unu aııat 15 c kıı.dnr tcklıf mck· 
• 
0 

:ırını M. M. V. ' ?folu Sıı.tınıılınıı 
'Vcrınclcri. (1 Q028) G 113 

ı· Kumaş alınacak 
n~ M. V. den: 

h<.>r metresine 560 Kr. flynt tııll· 
ıırnıı~lcn 20.000 metre ko.put.ıuk 

•09 27-11-942 cumn günil saıııt 16 
~rlıkla ist~kUslne uialc edile· 

0 
r. Muhammen bedeli 112.000 11· 
~ Uı> kntJ lem;:nnU 1:3700 ıırodır. 

biıtrn..ns.ı h<'r gün komlsyondn s;ô· 
tte ~ lstck.lilerln bclll gUn ve sa· 
l l<: aro'd.ı. M. M. V. S No. sn. 

0 • na clmelerl. <9!>67) 5999 

ıt Er fotini alınacak 
l>. M. V. d n: 

ift ~k gUnU talibi t'lkmıynn 4.000 
Unu r fotlnl yenid<'ll 4-12-9-12 cuma 
:Un saıtt 16 dn pa.z:ı.rlıkla lst<'klislne 
ıt f'<1 !ecoı.tır. . 

au 'tatnnırn bı>dcll 46.000 Um olup 
(o nu <'lltlnah 6.900 llrncbr. Şnrtnnme 
ı,..b tn\Uı{'S\ her gün komlsyondn gô· 

lt ~- t t<.•kUlerin b<.'111 ı;Un ve sn· 
ttıa k kara'd:ı M. M. V. 3 No. saUn 

Otnlsyonuna gelmeleri. 
l o (10023) 6110 

A
1
;

1
det ambar yaptırılacak 
V. dm· 

&.ıoaı 1 u ~ kuru$ kcstf bcdcltl Kı-
2. 9.t.ı de 10 ndd ~ ı:n~tıı ışı 14 
l't.ıq ıı.tzan, ı gUnU aa t ıı de ltııp;ılı 

t ~ 'inıcye konm~ ur. 1 ı tı..'llll-
ı l!i kuru tur Kt t ve ııart

•ı 150 kuru11 tx.-dcl ınul<ablll vcrı
ri wh 0 • iB v mımar olnuyanıunn 

v l.<bfikat.•rn mum antla C'hllY('' 
ıo il ita ll1m lıın v lh ık günü saat 
l OJu dar tc:kU mcktuı•lnnnı ht.M.V. 4 

So. Al. Ko. verm<.'lcn. 
(1022G) GZ>S 

ıtotas kostik alınacak 
L-. );ı, V. dhn• 
••oını " · ure 8Yondıı mevcut fonııl evsafına 

k ~r<' ukuınuıtu.örlcrdc kullnnılmak 
lo rıoı. a ıdnkl şartlar dn.hllmde 500 
l as koıoUk alın ıaııktır. 

' k-
1 
Henrwt k C'k ide kapalı be· 

un ° .ık nıadcıu kutul.ır ıçerlsınd 
2 aktır. 

}.f.l:ı) ~ Bunlardan on kutu.su muh· 
narı n cc mbt rlc bo.ğlıınnus 

rr Ur>t a;u nü! uz • tmı) ecı:k dcrec<ı-
"<l buı 7-llll yapıltnlŞ tahta sandık· 
tu uı ktır. 
ıı l42 kı dl:' v rm ye 1st kl !erin 
rr l\da tar hind n ti n n on ~ün 

"' h-t M tckU m tuplarlylc b rllk· 
• V tJ lx; numnrnlı S."l-

kon 1 n 
6201 

Kazma sapı alınacak 
M. hl. Vc!<AlcUndcn : 
Dchcr nd<.'<llne 30 .laml$ ttyoıt taJı • 

mm edilen 15.000 rulet k:um.-ı sapı ko
mls)'Onda mevcut ownı ve e:ırtna.mcsl 

mudbtnce mütcnhhlt nam ve h~mn 
7 12. 942 pazartesi s:Unü s:ı.ııt ıı de 0 • 

cık ckırlltmC l.lc entm aluıruıaktır. Ver
mek ~ crırertıı 337 ıım so k\11'\Ufluk 
Uk tem lnatl.'Lrtylc blrlfltıte eksiltme gUn 
ve saatinde M. l\L V. 2 No. h Sn. Al. 
Ko. na ccımcıcııı. Evsnt ve ııartruımcııl 

komis.YOıwnda &öriilCbtll:r. 
(10055) \ 6107 

Boş teneke satılacak 
?.L M. VckAlcUndcn : 
Mevki hııstancsı.n.clo mevcut 250 ndct 

bo6 muhtel!! eı-.ı:ak tcndm;ıl 30. 11. M2 
pazartesi günü saat 10 da arıuıma tıe 

ile satılacıı.k~r. llunl.'ln ıılma.k isti.ren· 
!erin tenekeleri mnhalllnde ıtörerck tek 
li! 1..-d('CC)deri tıyaUnm goro hesap cdc

cckl<-;ri kn.U tcırntnnoan ııc blrlllkte ar· 
tırmn ı;:Unilndc l\l. l\l. v. 2 No. ıu satın 
alma k~ numı s;clmelcrt. 

(10124) 6104 

Saraç ipliği alınacak 
M. l\1. V. defi: 
Ordu llı li)ucı için dort k:ı.Uı 10 ton 

sar:ıc !pt!C'\ satın ıı.ıınııcnktır. vennc..'< 
lstiYCnlcrln nümuno ve ş:ırııııruıı hııvl 

tckl!ncrtnı M. M. v. Hnrbt~-c unı.wne 
bUCUrmclcrl. ( U%6 J 5!l79 

Soba ve malzemesi alınacak 
M. M. V. dl'n: 
Garnizon birlikleri ihtlyncı 1:ç1n 50 

adet muhtelif numnrnd:ı kömUr ro -
bası ıle ~50 sobn borusu, 50 soba tah· 
tası. 150 dil'SC'k 26-11-042 perşembe 
günU saat 10 dn pazrırlıkln satın alı. 
nacaktır. Bunlan vermek lstlycnlc
rin 'bl.rcr nllmunc ve tekil! cdecclde
rl fıyatlarn l,'Üre hcs..ı.ı> cde<:ekleıi .ka· 
U temln:rtlruı ile biri kte 1>..'1Ulrlık 
gün ve saatinde M. M. V. 2 No. lı sa
Un alma komisyomın:ı gc-lm<'lPri. 

(10119) 6188 

Eğer sabunu almacak 
M. M. V. den: 
Birltkler ihtiyacı lıçln komisyon&. 

ffi<'VCUt nUmwıcsLnc göre 250 kUo (.'
cer ~bunu 30-11-942 pw.nrt.csl brfinU 
saat 14 tc pazarlıkla sntın nlınttc..-ık • 
tır. Vermok ~enlerin 112 llrn 50 
kur~luk 'katl tcmlnntlnn Uc birllk.tc 
p:ı.zarlık gün ve 63..1.tiındc M.M.V. 2 
No. lı satın nlma kom}s)onwuı. gclmc
lerl Nümune51. komisyonda görUle -
bUtt. Cl012G> 6192 

Dal kesme makası alınacak 
M. M. V ek ıletioıkn : 
Birlikler ihtiyacı için komisyon • 

dıı mevcut ntlınuncsinc göre 90 adet 
dal kesme makası 28-11-1942 cu -
martcsi gUnU saat 10 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. Vermek latiyen -
lerin teklif eıleceklcrl fiyatlara g6 -
re hesap edecekleri !<ati teınhıatlo -
rlyle birlikte pazarlık gtin ve saat -
te M.M.V. 2 No.h satın alm"an ko -
misyonuıın gelmeleri. (10127) 6191 

Soba ve malzemesi alınacak 
M. M. Vekfılcllnclcn : 
Merkez garnizon birlik ve rnlics -

seselerlnln ihtiyacı lı:in 300 soba ~ 
rusu ile 25 dirsek, 45 soba tahln.eı, 
<15 kömUr kutusu, 45 rna:ıa, '5 ateş 
küreği 26-11-1942 pcrı.ıembc ıcUnU 
saat 11 de pazarlıkla satın a.lıı:r.ıcak
tır. Bunlıırı vcrmelt isUyenler birer 
numune ve hepshıe blrıl•·n teklit e
decekleri fiyatlara göre hesap cık -
cckleri .!:.ali temlnatlarlylc birlıkte 
pazarlık gün ve eaatinıle M.M.V. 2 
No.lı satın alına komisyonuna gel • 
meleri. (10120) 6187 

Yağlı boya alınacak 
M. M. V. den: 
Beher kilosuna 230 kuruş fiyat 

tnhmtn «lilen komisyonda mevcut 
evsaf ve ldnrl ı;artnnmcsi gcrmıtcc 
müteahhit na.mı hcs.."lbırın <5882> ki· 
lo muhtelif renkte ya •lı boya 26·11· 
942 perşembe gUnU soot 11 <le açık 
eksiltme llc satın alımıcnktır. Ver. 
mck lstiycnlcrln 1014 lira 65 kurus
luk Dk teminntlan ile birlikte ek· 
siltme gün ve saatinde M.M.V. 2 No. 
lu satın cılmn komlsyonuruı gelmele
ri. Evsaf ve şnrtna.nwsl komisyonda 
görUlcblllr. <9821> 5365 

MUhtelif nevi ecza alınacak 
M . .M. Vckilctiııden ı 
P'1zarlıkla a..:'}ağıda cıns ve mik -

tarı yazılı (12) kalem nıuhtelıf uı.ıvı 
ecza alınacaktır. Her kalem ayrı ay
rı ihale edılcbılır. Jlcpsıne tahmin e
dilen bed 1 868.'.i lira olup kati t~mı
nab 1312 lira 75 kuru.~tur. İhalcsı 
30-11-194.2 pazartesi gUnü saat ıs 
tctlir. Şartnıımesı her brlİD komls • 
yonda görlılcbillr. lsıcklilerin kııti 
Lcminallarıylc birlikte muayyen gUn 
ve saatle M. M. Vekaleti V . No.lu 
satın alma Komisyonuna rnU.racaat _ 
ları. (10106) 6199 
Cınsi Miktarı 
!odur ılo potasyum 70 ırno 
Kafein 25 Kilo 
Pudru dö kinkina 320 Kılo 
Klornl 100 Kilo 
Kükürt 200 Kilo 
Nitrat darjnn fondu 20 Kilo 
Novakain klorhidrat 02 Kilo 
Permanganat dö potas 50 Kilo 
Sulfat ılö zcnk 20 Kilo 
Silbltlıne pastil brut 50 Kilo 
Tıınn<?form lOO Kilo 
Solusıon ı;4mza l Kilo 

Atış poligonu hafriyatı 
yaptırılacak 

.M .. M.V den: 
Mtxı.YYCll (:(ln V<' ıuuı.tte tnUb1 z\ıh ur 

eımtyen r~csgut'ta ııüstcnllcccık mıı

hn.ldc btr cıtıı pollıı:onu hııtrb'e.tı ve bazı 
~clllk tekrar ıı<:ık eksil unc Uc lha.leyc 
konulmwttur. Kesif bcdcll 4~1 ııra. 81 
kurllt olup Uk tcmtn:ı.tı 369 Um 87 ku· 
ruştur. tıuıksl l 12 942 salı ı:ün11 sruıt 

14 t.e M.l\1 V. 4 No lu S.<ıtın alına kom1s· 
yonundn yapılar:ı.ktır. KesU ve sartruı· 
mcsl her gün k(l]Tllsyonda ı:örU!cb 11r. 

1.s t.ckli~ıin ll!t tem !:nn t.lru1Ylc b.'11.fkte 
mu:ı.ncn ı;:Un ve santtc kom!S)-onıı.; bu· 

ıunm:ıın.n. (10230) 6294 

Ecza alınacak 
M. M. V. den: 
Puarlıkla aµğıd;ı cins ve miktarı 

>-azılı iki knlcııı mııhtclıf nevi C!Cla alı • 
nııc:ıkıır. llcr kakm cClll ayr ı nrrı ilıah 
cdilchilir. Ucı>:>ine tahmin edilen hctlel 
79(.-0 li:ra olup kaıi teminatı 11 'J·( lirıulır. 
huı.ksi 1 -tı- 1942 salı günü saaı 15 tc.-dir. 
Ş.ırın:ı.mcsi her gün komi~>'On<.i:ı ı;füü le· 
bilir. htcklllcrin kııtf ıcıninatlariylc bir
likte mu:ıY)Cf'I b"Ün ve saatte M. M. Vc
kitlcıi V No. lu satın ıılm:ı koıniS>'Ollun:ı 
mürııaıad:ırı~lOO) 6189 

Vantilasyon santralı 
alınacak 

satın nlınocaktır. ~ bco:k i 7500 
lhıı olU'P ko.tJ tomlnaıt.ı 1125 llrodır. 
Pnznrlığı 2-12-942 çnrşnmbn gilnQ sa
nt 14 te M.M.V. 4. Nolu. Sn. Al. Ko. 
d:ı Y®liacak:ur. K~ ve şartınamc-sl 
her . gün komisyonda ~rülebllir. ls
tclclılcrln kati temiruııtlnriylc birlik· 
te komfsyondn bulunma'lnn. 

(10Zi4) 6292 

Elektrik santral binası 
yaptırılacak 

l\l. M. V. den: 
Munyycn gün ve saatte talibi zu

hur cılml.yen Ankara civnrıııda gijste
rllt'CC'k bir yerde D&< ı eldkt rojen 
grupuna nuı!hsus bir elektrik s:ı.ntnfü 
btnıısı inşn.aU tekrar P.'17.arlıkla 1ha1e
yc konulmuştur. Keştf IK'dell 6613 
lira 66 kuruş olıııı kati wnılnau 992 
lira 10 kuruştur. PIIZRI'hğı 8·12·:>42 
snlı gilnQ saat 11,30 da :M. M. v. 4. 
Nolu. ~ıı. Al. Ko. da yapılacaktır. ls
tcldilerm k:ıU tmnuınUarlyle blrlfkt<' 
rnunyyc-n gün ve slmttc komlsyondn 
bulunmalan.. (10228) 6296 

Eyer sabunu alınacak 
M. :M. V. den: 
Komi."Yonda mevcut C\.~ ve şarıt.· 

nrunc&nc gôre bohı.:r !ldlosunn 130 ku
ruş fıyat tahmin olunnn 1629 kilo c
y("r sabunu 14-12-942 tlllZartl'Sl gilnü 
s.-ı:ııt 11 de mUtcroı.hlt ıırunı lıe5Ubınn 
tııı:ıık eksiltme Ue satın nlımı.cnkUr. 
Verml'k Jıstiycnlerilı. 1572 lira 58 ku· 
ruşluk ilk tl.omtnrttltırtyle birlikte ok· 
silt.me gün ve s..ı.at.indc M.111.V. 2 No.h 
satın nlmn komisyonuna gclınclerl. 
Evsaf ve şartnnmc~ komisyonda ı:ö-
rUlcbUl.r. C10107> G300 

Muhtelif nevi ecza alınacak 
M. M. V. den: 
Pıı:zarlıkla ıı.'J.Dbda cins ve mlkUın 

yıızılı (6) kalem mllhtcllf nevi ccz.'\ 
nlınncakur. Her kalem ceza cıyn ayn 
ihale 1.'<llldbDır. H psine t.ntımln cdı· 
len bedel 13G25 lira olup katl tl'Illl
nıııu 2044 Urndır. lh..'rlcsl 30-11·!>42 
Pnznrte51. glinü sant 11 d<:dlr. Şnrtıın· 
mcsi hc-r gıln .komısyond:ı görUlclbl· 
lir. lsteklilcrln ko.U t~lııntlarlyle 
blrllktl' muayyen gün ve saıııtt!' M. 
M. VC'kfı1ctı V numaralı sn1ın alma 
komisyonun.'\ mlirncaatlıın. (10105> 

C ıısl Miktan 
Asit Pikrlk 150 kllo 
Foınıol ' 50 ,. 
LlzOI ,.. 500 ,. 
Pudr dö rogli's GOO .. 
Ongan mt>.rkürycl 
Cdoı.lble> 
Ongnn vezlgntuvnr 

500 .. 
500 .. 

6200 

1500 kilo vazelin alınacak 
M • .M. VckA.leUndeıı ı 
Pazarlıkla konıısyonda mtvcut 

§artlar ve cvanf do.lıiliııde 1500 kilo 
vazelin alınacaktır. Hepsine tahmin 
edilen b..'del 6000 lira olup kati te -
nıinatı 900 liradır. İhalesi 2-12-1942 
çnrgıamba gUııU saat 15 tedir. Şart -
n.ımesi hl'r gUn komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli gUn ve saatte 
kati teminatlaı1yle blrliltte M. M. 
Vcldilctl V. num:ırnlı satın alma ko
misyonuna mUracnatları. 
(10231) 

Bina inşaatı 
M. M. VcktLletiııden : 

6293 

89201 lira 20 kuruş kcş\f bcclcllı 
Kırıkkale'de bina iııııası 14-12-11142 
pazartesi gUııU sa.at 16 te ltapalı zarf 
la ihale edilecektir. İlk temlnn.tı 
5710 lira 06 kuru§lur. K~if vartna -
me ve projc:ıi 446 kuru§ bedel mu • 
kablli verilir. MWıcm1is ve mimar 
olmıyanların askeri :fıı.brlkalara nıu
racaaUa ehliyet vcsilrnsı almaları ve 
ihale gilnU s:ıat 14 c kadar teklif 
mektuplarını M.M.V. 4 No.lı Sa. Al. 
Ko.ııa vermeleri. (1022) 6297 

Tesisat yaptırılacak 
M.M.. V. den: 
Anlmra'da gostcrilccek mahalde 6 

o.det baralronın dahili ve harici elek
trik tesisatı yaptırılması açık duıilt
me l!e ihaleye koııulnııl§lur. Kcşı[ 
lıct!ell 115\1 lıra 38 kuı-uş olup illı 
tcmınab 87 liradır. llıalesı ,, 1.ı/94..! 
Pazartesi gilnti saat ıo da M.M. V. 
4. Nolu sa. Al .. Ko. da yapılacnlttır. 
ı~;-ııır. ~e §at.namesi komisyonda gö· 
rulcbılır. İsteklilerin ilk teminatları 
ile birlikte komisyoncla bulunmaları. 

(102Z5) 6290 

Ambalaj sandığı 
yaptırılacak 

M.M. V. ıleıı: 
l • 600 adet lkl boy ambalüj &MI _ 

dığı yaptırılması tallbi zuhur etme
diğinde tekro.r p:ızarlıkla ihaleye 
konulmuııtur. KC1Jif bcd ileri yc
kfuıU 4532 lira olup ktı.ti teminatı 
679 lira 80 'kuruştur. Pazarlığı 7-12 
/9ı2 pazartesi gllnU saat 14'30 da 
M.M.V. 4.No. Sa. Al. Ko. Rs. de 
yapılacaktır Keşif ve fartııamesi her 
gllıı konıisyonıla görülebilir. istek
lilerin muayyı•n giırı ve ır:ııLlle ko
misyonda bulunmaları, 

(10229) 6295 ----
SIHHAT ve lÇTlMAI M.V. 

Sayın halka 
• Sihhat ve İçtimıı.l Muavenet Ve -
k!iletiııclen : 

Terklplcrln<le kininden eser bu • 
luıımıyan bazı komprinıelerin kinin 
komprimeleri diye sn.tı,tıa çıknrılmııı 
olduğu yupılan tctklk ve takiplerden 
anlaııılmakta<lır. 

Mcmlcketlmizdc şlmcll Devlet ve 
Kızıla.y'ınkindeıı başka kiııin kom • 
prirncsi yoktur. 

Bunlarılaıı baııkn nınrkalı olnııla -
rın mevcutları ıla bundan evvel H~ 
kUmelte toplntılmıl}tır. 

Binaenaleyh rcvvclcc de ilQ.n edil • 
diği gibi Devlet ve Kızıloy kininin -
drn baŞka kinin komprime ve <lreje -
!erinin sahte olduğu ve kullanılma • 
ması l!izım geldiıtl cihetle halkınu -
zın bunl:ırı satın almamaları tavsiye 
ve ilin ohmur. (10270) 6268 

it. 

BUGÜN 

Ulus sinemasında 
Uç hafta Beyoğlu sincmnlnrında 

blıılcrcc halkın görüp 
olkışlrulığı 

Türkçe 

Demir Taç 
Bcnhllrlcre baş rcğdiren bir 

azamet ... Tarihlere ı:ıa.n veren 
bir ihtiıı.ı.m .•.. Seyrcclenl<'re 

heyocan dağıttın bllyUk film 

Ayrıca: 

Acemi Çaylaklar 

Scansltır " 
14.30 • 16.30 - 18 30 Vt '" 

inhisarlar Umum Md. 

Sandrk alınacak 
!nıılsarıar Umwn Müdürlüı.'i.in.. 

den: 
1 - .Nilmune ve şartnn.nxr.l mucıl

bl:ncc 10.000 odot b ra sandı[n mlitc
a'hhit ruun ve hc&ıb:ı:na acile closil:t.ınc 
usu.!l.yfo mübn;,vnıa odl.lcookü.r. 

2 - Muhammen bcdcll 168.500 lir'.ı. 
muvakkat. tomlnntı 12637.50 li:radır. 

3 - Eksiltme 4.12..942 cuınn glinü 
saıııt 11,20 de Knb.M~'ta lcvnzı.m şu
besi nlun konı.lsyoııunclıı yapılncak -
Ur. 

4 - Snrtnıtmclcr' IK-r gün ö{ilroC'll 
sonrn sözü g(lÇ(lll şı.lbcıdcn lzmir, An
kara Bıı:,;müdürlüklerlndcn 843 ~ 
mukablll:mko nlına.bllir. 

5 - lstc1d.ı°k'rin % 7,:'J gUıvmmc 
parnscylc Wrlikıtc :ıdı gCÇC'1I kcımlsyo
nn müracno.tl:ın .iillı.n olwıur • 

(15-17) 80 

M. M. Vekaleti Deniz 
. 

ışı inşaat 
• • 

!zmlL Don.iz :-;a.. Al. Kom. dan: 
Keşif Bed.. 'l'cmlruı.11 Pnz:ırlığı Sn.. 

Lira Kr. Lira Kr. 
17073 81 2561 07) 

G792 49 1018 87> 26. 11. 942 lG 
r.w:.ı 49 ıoıs ~m 
3505 10 525 77) 

1 - Yukarıda yazılı dört knlem 
lnşant. işi nyn şaı-Uınnıcdc bir vcyn 
nyn mn tnllplere ilıale edilmek su· 
rçtlyle Jl'l.Z,1rlık eksilt.nwlerl, h~.nla
nnda yazılı ı:Un ve saatte lzmlt'tc 
Ters..ı.nekapısındnkl komisyon bına· 
sındn ynpılııenktır. 

2 - Emniyet veslknlnnru hnmll 
ls\f'klilcr, keş f, şartname ve proje_ 
lcrtnı her gün dmntisyonda gôrebiltr
lcr. 

3 - Tal plerin bu gihl işl"rl yap· 
t.ıklannn dair nafıa müdürlüklerin
den nla('akln:n cltl.iyet vcsiknlanru ve 
hlw.lnnnda y117.ılı «-miııat nmkbuzln· 
rlyle birlLkte belli r.'yn ve santte ko
misyona milrocruıtlnn. 

( 1400) 77 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankıını llclcd.lyc Hc!silC'lndcn. 
ı - Uc(lnctl m.ıı.ddcı:lc )'llZl.lJ n ususı:ıı 

l>Ck'd030 tanb1h.lcr:I arosına n.Juunışuı 
:ı - IlunJ:ı.ra 11.)1.on nan::ket cdcnleı 

1608 V'C' 2575 mırn:ımlı kıınunla.ro cöro 
cczal.ıı.ndınkı.cnldardır. 

8 - Al lhtlYnc mııdıklcrtntn dıılnU· 
ınındıı e l>unbr 1<:tıı ımrt vcr1l.!$ndc. 

D) Nıı.ldl vıısı.tıııannn 1>1n!Şt(l 

C) Umwnt yerlere gU1:ı ve cıkılta hııi
km blı'btıi ıırd.ı sıra dlzllmclc21 mccburl· 
ııı.r. (3400) 35D!l 

Tebliğ 
Ankııro 13<-lcdlyes'.ndcn: 
Dillı:la'ilcr caddesinde 837 Jımar o.

dnsımn Z1 parselinde ve kadastronun 
529 odasının 3, 12, 25, 30 V(' 31 par
SPllcri t.cJ,nde 76-70 motre muMJijbru 
yol fnzlnsı satılıı.<:akur. Hisscdtırlnr • 
dan Ahmcl. lazı Gantm.c, Fntnın. Sc
m!1m G:ı.7.anfcr. ;;eyfctılln ve N('("l'lli· 
yenin 15 gün zarfında BC'lcdlyc Enı· 
lftk şubffi!nc mürnı:xı:ı.t (")1cmc1eri n.'k· 
si tnkdi rde odikCT a.lfi.knlısınn satıl:ıca
ğı tebliğ makamına 'imim olnwk tlzc-
:re flftn olunur.. (10277) GZ79 

Memur alınacak 
Ankara Bdediyesi İmar :MüıHlr

ltlh-Uııclen: 
8656 numaralı kanwı ahkinına ta!bi 
bulunan İmar :Miıc!Urlliğil kaılrosuncla 
&'> llr:ı fü·retJi bir muhasebe ltfttiplıği 
n\ılııhaldir. Memurin 'kanuııuıııJ:ıl;:ı 
evsafı haiz, Devlet ınuhasc.·be mua
melatına vakıf bulunanlar meyanın. 
dan imtihanla nlınacaktır. Tntiplc
rin imtllı.:ın g'UnU olan 10/12/942 ıa
rihlnılen bir gün evveline kadar ev
rakı m11sbitelcriylc birlikte Müdür
lüğe mUra.caatlnn ilan olunUT • 

(10241) 6278 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

Sığır eti alınacak 
M. M. V. l No. la &ı. Al. Kom, cbn: 

)st.:ı.nbul - TopJaıpı 

"lchCT' kfJ.Q5'Ull:l l2S 1'."Unle tıy:ı.t tnh· 
ınin e<tnerı. 150 ton sıl':ır cU 27 ll. ~ 
cuma gUnQ s:ııı:t 14.30 d:ı T®ihnnc"<k1 
l No. lu kııml.sill'Onda ı>.v.ıı.rlıld:ı sntın 
n.lmnrokUr. Knll ummınıtı 21700 Jlnıcllr. 
Ta.tlplcr1n bcl.14 V<ddttc lw~ ı:cl· 
melen. (10149) 6153 

Deri eldiven alınacak 
M.M.V. 1 NoJu Satın Alınuı Komtıoo

mmdruı İ8tnıtbul: 
4000 cırt deri cldtvm p1'1Z.'lrhkl:ı s;ı.tın 

ıılınacnktır. Pazarlığı 2. 12. !H2 ı;aıı;am· 
tın cilnil .sant 14 tc koım1ı;yu\d:ı ymıılıı· 
ro:kUr. Şnrtrınme nüm\Dlcsl krınıtsyondn 
{:orilliir. 1stcld terin belli w!dttc 1500 
ıtm kllU tcm1nntl:ırlY1C Jromtsyonıı. cel· 
mclcrt. (lOZ15) 6244 

Pırasa alınacak 
İst. Tophane 1 No.h Sa. AL Ko -

n\isyonuııılan : 
1) Beher kilosuna 20 ktınıs talı. 

miıı eıiilcn 100 loıı pırasa 1ıazıırlılda 
salın alınac.aktır. İhalesi 26-11-1942 
perşembe giinU scrat 14 te Tophıme 
M.M.V. 1 No.lı Sa. AL Ko.da yapı
lacakur. 

Kati teminatı 3<100 lir:ıılır. 'J'ııliP
lerin belli vakitte Ko.na gelmeleri. 

(10166) 62CO 

Odun alınacak 
A&. P<:ııs. 1359 Sa. Al. Kom. dan Dan· 

dınna: 

Cinsi odun. mlkUırı 545 ton. Mu. Tut. 
21500 llra, .Mu. Tem. 1635 llm, ııuııcnın 
Uı.rUıl 27. :ıı !H2, günQ cwnn, ı;aat lG. 

rostnmız b1rllklcr1 lhU;yacl ıctrı )'lika. 
nda m1ktıın )"azıh (545) ton odun laı· 
palı zıırOa ck&i.ltruc:Ye konul:ııuııtur. O

dunun muhıunm.•n tutnn. muvakkııt tc
m!JınU, IJın.Je tn.ıth cUn ve mu,llen )'U• 

kn.ndıı ıı:östcı1lmlşUr. Xnpnlı zıırrııı ek· 
ıı\ltmcsi 27. 11. 942 cwna günü ıııın.t ıa 
da Kom. da yapWı.cnlcUr. Ta.Mıılcr:ln :YU· 
lmndn i:ÖStCf'llcn muvaJd!Q.t tc.lltltnnt.ıan
nı yatırdıklarına d:ı.lr makbuz ~ 
b:ı.rıkn rnolttuptıırını 2-190 sııyılı Jmnunun 
S2. nınddcsı csaslıınn:ı. uycnn obrnk 
lhnl<.ı snnttndcn btr cvvcl Kom. nıı 

v~. Bu saatten coıım v"1ilc
rek tdd11 mclttuPlnn kabul «'t lmiYC
cCkt!r. Kc:f.f~~ alAkııdarkıra llln olu· 
nur. (9785) t>S'.!3 

Saman ve .Kuru ot alınacak 
Ç.ınkın As. Pos. 5108 K. lığındın 

lUB 

sznan ile 300 wo ~ ot 
- ile cksilcnıcy.c l>oımkııusı.uı:. 

run ilk tcmin:w 1800 lira .,,c;: kuru otun 
ilk teminatı 4050 Jk:ıdır.. }Jcsiltınc 
28-1 1 .. 942 cunı:ırt<.'Sİ ı;ünü s:ınt lO d.ı Çan. 
kın As. Pos. S108 K. lığı S:ı. Al. Ko. d:ı 
)-ap,ıl:ıcalmr • .Eksiltme)-c gimıd: isriyoo • 
!Cf'io 2190 s:ıyılı kanunwı hükümleri da
iresinde hazırlı> aklın mdt~ını 
<"-.~itme saatinden en geç bir saat t..'\vcl 

Ko. o:ı vcmıclcri. (977.,.) S830 

Odun alınacak 
.ı\d.-uı.'\ AS. SA . .AL. Kan. cbn: 
500 ton <Xhuı laıpn.l.J zar! ~J.c ek· 

sil~ kımıulmustu•. Mı.dın.mmoo boıkı-

14 20.000 llı-.ı ilk tcımıln:W lJOO llımdıtr. 

İh 'fil 4-12·942 l:{lntl s;ıaıt 11 dt.'<ttr. :E.'\

~ YC s:ırtnwnoo hcn:iln Kcmı. <la :or 
rUlcb Ur. lllWld:ll~ln nrt.Unn:ı dtstlimC 
laınıunun<ı. U)"lı'UD o ıli'lk ~ tı.nzır

h.Ynookl:ı.n Wkl1f zru-rlannı ihale sa<ı· 

Undıcn bchcmah:ıl btr sı:ıa1 <l"rV'Cllnc im· 

dar Adnnıı AS. datınsmıtı;,fd sa.t:aı nlımn 

loıml6)'tınuruı vcmıtıı buJıunm:ı.lan ~-

mu w.n ohı ur. (~) 5983 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Kiiuh>ıı A5. Pos. 4925 S:ı. Al. Ko. 

d:ııı: 
ihti>-aç içiiı 4o.OOO kı'lo ko)'Ull eri ve 

0.000 kilo şıgır cıi mevcut cvı;;ıf 'lic ııc
rait <faltilindc kapalı zarf usulu ile ek • 
'lını~c koııulımıştur. Koyun etinin mu· 

h.·ı.m.ıııen hcddi 4~.000 lira, n1t1vak"kaı tı..'
min.'ltı 3300 liradır. Sıl:ır etinin ınuham· 
mcıı hı..-xlcli 32.000 lira, mu'l<'ilkkst ımıina
u 2400 lir.ı.dır. Eksiluncicri 28·11-942 
cwn:ı.rtcsi g(ınü korwı l.'Cİ $3at ıo. ;o da 
sığır l:ti 11 de yapıfac:ıkıır. Kot'ltll eti 
ş:ıruı;ınıcı;i 220 kuru, ''C sıj';ır etinin l'(-
1\:llneü 160 ı...-ucu, mukabilinde Ankara 
iq:unıl I.v. Amirlij;-i ve B;ılıkcsir J ~ıd
şehlr Afyon \C Küı.ıfı)il As. Sil. Al. Ko. 
lannda her tün törülchilir. Taliplerin 
h:uırlı>ac.ıkları ıcklif nıdaupl. rııu ıha· 
fo s.uıin<lm bir s:ıat C"''lclinc knc:br Ko 
nJ 'cnndcri llzımdır. Hu s.:ı;ıııen sonra 
vcrilm ıcklif .ıııckıuphırı kahul edilmez. 
Posınıfa ol.ın ge< ikmcler muteber Jc&il· 
ılir. (9817) 5856 

• Odun alınacak 
Arcıntınn J\B. Sa. Al Kccn. dan 
24ru s:ı3llı k;ınunun 81. maddcst mu• 

clbinec :ıoo ton odUn k:ıııalı z:ırı llSlllıl 
flc müııa.."taSııy.\ konulmuştur. Odunun 
lxihcr kflo6unun mulı.anuncn l><'<lclı 4 
kul'UŞt.UT. llk IA't'I \J t.ı 000 tıro<hr. FV· 

ı;.:ı.rı e."l..rtn:ımcdc y:ızılıdlr. Şart.name ko
m!s)onda ıwrUIC'blUr. M.ı ı 10. 
J2. 942 pcr&emtıc ıriliıil s:ııııt l;ı tc ~o-

• misyonda yapıkıco~ınd ın lı.'lin 
bc ı:-Un v ıınnt.ten b1r sant cvv cl l lk 

tcmtnn.t ve h(lvb'CtıcJ*ıc tUt evrakı lw· 
mEıYOna vuırnck'rl. (10152) c.ıoo 

Erzak ve eşya nakliyatı 
/ıB. Pos. 3.'Wt Sa.. AL Kom. d 

Dl> '!tx r 

Dly;ırtxıkrr • C'.izl'C QIUSUVhl' 300 ton 
craak '\i e eşya n:ıkll ku..-xı.lı z:ı.rll:ı cl it
meye l«mUknU3tJU1°· tllala;d 7. 12. !H2 
pnzıu"l.csl ctln(l ı;ırot lf'l d:n ~.-ıı>tl.."l!l"llk • 

t.ır. n.--tıar too. idl(J(n(!UX! tc"n m ku:rUŞ 
rl)nt. t.'l.htn1n t'Cill:n sur. Bu n:ıkn 
t.or•tnn tnr wtnkl b'C Dı.alc cdi.kobncccf:l 
glb1 25 tondan a~ o!m:ınınk Q7.('!'() 

p:ı.'l'C(l pnrçı. da vtrtlcb ere ct!r" tik tc
mtn:ıtı 4trı8 ır.ı<1ır tste1dllc'rln 2 90 ıın. 
>-ılı kanunun t.."lrlf ı da ~1!ndc tı:idH 
" tffn}nat mdktUP nn: s:ı t 15 e im· 
dar D ~ As. 5.'l... A1. Kom. :oo Y('(°" 

mclcrt. (10079) 6123 

Sığır eti a lmacak 
Ardah:ın As. Sa. At. Ko. d:ın : 
2490 s:ıyıh karnımın 31. nı:ıddesinc 

ıcvfik. n 45 ton ~ğı r eti knpalı 7.ı.rf tr;l)

liylc mün:ık:ıs;rra komdmuştur. lık ıcmi • 
natı 1755 liradır Fvsaf \'C ş:ıruısınc-;i Ko. 
da ~rülctıil~. Mün:ıkııs;ısı 9-12-9-i2 çnr• 
pmh:ı ~ınü 5UI 15 tc korni~~ınumı.u.d:t 
yapılacaktır isteklilerin hclli ı::ün ve sa
aııerı hir s.ıaı ~ı hüviyet v~"kaloı.rivk 
ıcld i ( mclmll'l:ınııı komİ$)'0fla "fmclcri. 

(101~) 6152 

Sığır eti hnacak 
Minıarsin:m &.. Po. 618 S.ı.. Al. Ko. 

Jzı: 
Cinsi: Sığır cıi, mtktıın: 50.000 lilo, 

Mufı. Bel.. 88 Kr., Twıinatı: 7500 lır.ı, 
lıı.ıknın tanhl 10-12-942, ~'l:ıü: ıs, ~kli: 
bp:ılı 7..ırf. 

Y.ubrd:ı mikt:ın ile~; >;u.ıh ı;.ıj;ır 
eti kap:tlı zarf usulü ile &iİtmc)'<! lw • 
nulmu)tu:!'· 

Tırliplcrin bcHI #in ve :Utcn bir s:ı· 
at C\"-clınc kad;ır bntıni \"<! İk:ı!adyic 
tl-klli mektuplarını adı geçen komisyull3 
'enııeleri, Ş.:ırtMffiC \'C C\ .safı Acl;.tr.ı. 
fst.ınbul Lv. !ımirli!klcri ile Mimıın.-i0'1o
d.ı. saıın alnı:ı koınisyonund.ı. gôrülchi!ir. 
l\>:>tad.ı.'ld ı:ccibnclcr kabul cdilnıcz. 

( 10292) 6291 

Keçi boynuzu alınacak 
Lt.1:C11<knın As. ~ :ı. AL Ko. dan : 
As. Pos. 295'S İhtiyacı için 100 ton 

keçi bmnuı:u açık dcsilunc ılc un nlı· 
n:ıaıktır- .Muh:ı.mnıcn bı..'l!cH 3().000 lira 
olup, ilk ı :ıninau 2250 liradır. bıal i 
30-11-942 pv.al'(c i ı;ünu s;ıat 1 O d.ı Ko. 
d:ı yapılacaktır. l ,saf ve ş:ınlar:ı her pm 

Ko. dı gurukhilii. i.stcklikrin belli ı;un 
ve s:utıe komi..<ı>°OOd;ı bulwvıı:afarı. 

(10267) 6281 

Lahana ve pırasa alınacak 
As. Pos. 51$1 Sa. Al. Kom.dan ı 

AN KAHA 
Ay~'ta lkl ayıla teslim V<: mulmvc 

leye b ıglannuık şartlyle 18 toıı la
hana 18 toıı pırasa satın alınacaktır. 
Pırasanın tcmlnutı lmtiyesl 270, la
har.ıanın 405 lırnılır. Pazarlığı 26-11. 
1942 per<eınbc b.furti .saat 15 tc Sa • 
rıkışlaılalti satın alma· komlsyoııun
<la yapıl:ırtıklır. Evsaf ve şartlanııı 
g6rmck istiymlcr her gtln is saat • 
lcrindc ve belli gun ve saatte sözU 
geçen komisyona leminaU~ıyle bır • 
liktc gclnıelcri. (10263) 6283 

Odun alınacak 
As. l'<JS. 135:) sa. Al. N.ım. 00n nıın-

dınnıı: 

cınm odun. mtJ...1.an 2C.00 ton, Mu 
Tut. 100.000 Um. l\lu. Tl"tll. 7950 11rıı. 
tluılcnln Uırilı1 'l:t. ll. 942, gUnU cuma. 
s::ınt 15. 

Postıımız bı.rllklcrt ihtiy.ıeı ~ ~a.. 

nda mlkt..-ın yıızılı (2G50) toıı o<lun k.n· 
ptllı z:ırtl.ı eksiltmeye konulrnu:ıtur. O
dunun muhammen tuııı:ı muvıo~knl t.o
mtnııll. itınlc t.ıırlh ittin ve ~fl('rl yu
laınd:ı cllst.cr!Jm ,.Ur. Kapalı zt<rfl.'l ek· 
s1ltnı<?61 Z1. ll. 042 cumn günü s:ı:ı.t 15 

tc Kom. da >aı>tlncnkur. Tnl!Plcrln )'U· 

kıınd:ı ı;:&tcrlk'll muvaldrot tcml:nntlıın· 
nı yn.tırdıkln.rın:ı dntr m."l.!tt>UZ V<=:YB 

h:ı.nkn mcktupl.ırını 2.:ıOO ı;nyılı kanunun 

32. mııdd<."td cs:ıslıınna ~ olarok 
ihale tındl'.'Jl bir saat OV\ l'l Kom. nıı 
\"On.'l'Cklcr<lir· nu ssattm oonrn ''<'l'llc
rolt tdtll! ı:ncl.-t u lan ı:.muı 

cdttır. Jiey! 

-s-

Sığır efi ve kuru of kliyat yaplmlat 
~ iki .lmlcm )'b'ccdt ve iki kalem yem ve b1r J;;:ıJcaı nakliyeye tallıı 

ınndıf:ıııda.n toknır knl'Qlı za.rflın ckGtllrn<l)'C bunkıldı. Ş:ı.rtn.:ım Ko;n <kı m~ 
cott.ur. Mutınmrncn bcdcllcrlYkı ınuvo.kkat tcrnln.'1.tl:ı.n ve liınlo Rtln saatleı1 h 
nnd:ı ı:Ustcrl ı.ı:r. lst.cklllclin k:anu 1 H arb'lc t.cldi! m tuplnrtnı aıe 

ırurt. C'VYCl komls)ıon:ı. vcmılcı olac ıkl.'lrdır (Vl 12) 5860 

Mu. Dd. Mu. Tc. lho.l<.>nln 
Ton Ltrn Uro Kr. Tnrihl Saati 

10 
ıı 
11 
lG 

Clıısi 
N k~'ıt. 
K. F..ti 
}{cçl eti 

14535 125705 04.27.87 2'-ll-942 

C ~ lon)'l'Vk 
'J'cl balyalı 
kuru ot 
·r.cı ooır.ı ı 
S..'lmml 

00 66000 4~JO 
20 18000 1350 
12 3GOOO S..""-00 

000 

500 60000 4500 

Odun alınacak 
Tobc C~ Sw.. .AL Ko. dan: 
Ga.miwn ihtiyaa içitı 1000 to11 odun 

kn{Y.ıh zari la d; o;i ltnıcyc kooulmuş«ur .. 
M uhammcn bedeli 37500 lira olup lDll • 

\akkat tcınm:ıu 2812 ıtt-;ıdır. S;ırllUllllC
si komisycıııurnwda ~>bilir. İh21esi 
;o.ı 1-9-il gunu l'a3l 15 tc Tokat gami • 
wo Sa. Al. ~- d.ı y:ıpıbcakur. hıckli· 
lerİn mı..'Zkür gun '-C şaaıtcn bir s:ı.at ev· 
,,cJ tdJif mcktupl:ıri)lc diğer ~aikkri· 
m Ko. na Yt-rınclen. (%9?) 58';8 

Sebze alınacak 
Gdlho' m1.:rkor. Sıı. .Al. Ko. dan: 
Bolıı.y r'dn •lln'U.k ihtı:y~a .:öre 

tl'Slkn şartiyle 60 ton lsp.'Ulllk 150 ton 
ınraı '1 GO lon lah:uıa tmpnlı zarfla 
cksiltm~<' konu mu tur. Muhrunmcn 
l> ddi pıııı. ıı 15000 lıro pı.rosmun 
,,oooo 1 , ı lııhnnanın 10200 lira olu11 
nıu\aıKk t wm ntı 4010 •:rodır. E\· 
s:ı1 q• rtıı...'Ullcsi Gdıbolu merkC'Z 
Sn. Al. Ko .. da ct"rulc.bllir. 11ıales! 
9-12-942 C• ımba giinu s:ı!lt 16 dn 
Ko. da y ılac3ktır. Taliplı>rln ihnte 

t ndC'n b r s: t \'Vve'ine kadar 
2100 sn;>ılı knnunun istc<Uğl vesni it' 
1 !iki<' t"klıf moktuplanru komisyo-
na \.: rrrırc er. 00080> 6122 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Dı>-arl>.ıkır As. S:ı. Al. Ko. d;ı.n : 
flıti)aç için 90 IOfl r.ıgu v~a koyun 

eti knpalı :ı..ı.rf usulu ile cksılımcyc ko • 
ııulııw>ıur. Muıı:ık~ 2'>-11·942 911' -
~aıııb:ı h"l.ımı ~ı 15 ıe y:ıınl:ılııktu. Ko
)'llll etinin uılınıin bcdd i 54000 1i r.ı olup 
ilk ıcnıınaıı 40SO liradır. Sığır etinın 
t.ıhmın bL'tkÜ 36.oOO lını olup ilk ıenıi· 
ııau 2700 !irndır. l·vs:ıf \C şarııuımcsi her 

un nıcs:ı.i :r..anı:ınlan nd:ı Ko. da ı;fnüle • 
bilir. i~eklilcrin bıldirilaı "'llkiııcn bir 
!illllt C"VVcl hıu.ırhraoıkları ıck.lif ve ıe -
mlnaı n~tupl nnı Ko. o:ı vcnnderi. 

(9775) 5832 

İnşaat yaptırılacak 
M. l.uya 3 No. lu lh. İkmal Mcıkczi 

Md. den: 
M:ıl.ıt>a'd;ı 52047 lira 62 i..."1.ıruş keşif 

bedelli inµat işi kap;ılı 'Urf u.-mlü ile 
t~ iltmi>c komılrnuştur. ilk ıcıninaıı 3903 
lira 58 k~tur. ihalesi 30-11·942 gunü 
s:ı:ıt 14.30 dn Ko. eh vapılacrumr. Sart· 
n:ııncsi 120 kuruş mukabilinde komis • 
)'Olıdaıı o.lınabilir. fh!tlcyc ı;icccddain 
hu ':ıc benzer bir iş yaptıl..ia:nm m:ıh:ıHi 
Villyct N.ırı:ı Müdürlüklcrirıdetı vcy:ı 
Vek!ilcı fn dai~indm v~ 2kna
l:tn llnmdır. Kanuni teklif rnc:buplan • 
nın ilı:ıle saatinden en az bir sa.at evve
line ka<W komisyona vcmıelcri. SB2S 

Sığır eti alınacak 
Ard:ı:h:ııı .AB. Sa. AL Kom. dan: 
2400 sayılı kMwıun 31. nmddcs1· 

ne !A'vl knn knpalı zru1 u:ruHyJe 140 
ton sı •ır ctl mubayaa edil(.'('('ktir. E
t.lrı tahmin bcdNi 80200 llrn ilk t.cmi
n U 60!>0 lıradır. E\-saf:ı şart.nıımcs1 
komisyonumuzda ı;;ürülclllllr. Miiıın· 
kasıısı 8. 12. 942 sn.lı gllnfi s.-ıat 15 tc 
komlsyonuıntruln ycıpı.1..'\.Cnktır. İ.:;tc-k-
1 lerm bf"lll t'{ln ve snııttcın bir sruıt 
('V'Vcl hüvly<'t vamknlarlyle temlnnt 
C"Vrnkıııı ve tckl r mt"kturılnnnı ko
nıısyomı vorm ı ri. C10151) 6151 

Tamirat yaptırılacak 
lnd:><>hı /u. Şubesi Rs. den : 
lncholu askerlik fUboİnc niı dcppoy 

binas.ının 21414 ltra 20 kuruşluk lu~ir 
1.x.'<iclli ı:ınunuı kapalı zarf usulü ile ck-
İl tmC}'C konulmtışrur. ilı:ı.lc +12·942 ıa
rıhinc nıus:ıdif curn:ı günü s:ı:ıı ıs ıe ııs
kcrı k ~ul=Jııck topl:uıac:ık Ko. d:ı )'llf'I· 
laaıkıır. Muvakkııt ıcsııinaıı 1606 fira 6 
kuru~tur K~ifn:ımc mukavele ~ 
hususi ve fcıuıi ş:ırın:ınıc askerlik şubesi 
riyascıinde g(;rükbilir. istekti ol~ bu 
i e girmek uzcrc ııl:ıcak.l:ın clıliycc ,-esi • 
kı ı için i.ha.lcdcrı bir hafta ewcl \iliı}'C
ıc istid:ı ile muracıı:u edeceklerdir. J-:k
siluncyc iştlr:ık i~in dıliy« v~ikast ik 
ıirarct odao;ı vesikasını \'C nnnoıkkat te
minatı )nıırdıl:ın:ı dair ol:ın m:ıkhnn.ı 
ıckHf z:ırflanru ihale s.ı:ttiııden bir 53:11 

c'·~cl konıl•>~m rci.;lij;inc m:ıkbuz mUkıı· 
bilinde 'cmıcJcri iiln ohırnır. 

(9778) 5829 

Sığır eti alınacak 
Tolmt G:ım.izon Sa. Al. Ko. dan : 
G:unizon ihtiyacı için 112 toeı sığır 

eri kapab ıarfla ck~Htmc}'C konu~tur. 
Muh:ını.men lx-dcli 70.000 lira olup mu· 
,ltkkat ıcminat.ı 5250 liradır. İhalesi 
50.ll.9i2 p:ıurıcsi ı;ünu s:u.ı 15 ıc To
kat .ı;amiz.oo Sa. Al. Ko. da y.a{>ılacıktır. 
f tcklilcrin mezk\tr gıın ve s;ı;utcn bir sa
at ewcl teklif ıııd.:tuplrui) le diğer """" 
s;ıiklerini kornisyom \"crmdcri. 

(9706> S837 

Sığır eti alınacak 
M. M. \ '. İsınnbul • Tophane ı Ko. 

hı Sn. Al. Ko. d:ın : 
lkfıcr kilosuna l 2R kuru, fiya.t tııfı • 

ın!n edilen 150 ton sı.J;ır cd 27-11-942 
cwn.ı ünü saat 14 te Toph:ınc'dc ı N<). 
lu kı;ıniç}unda 1J:ızarlı.'kla :ıun alın:ıcak

ur. Kati ımıin.tu 21700 liradır. Tıtlit>le
rin belli \'3.kİ ite komisyona ı;clmcleri.. 

(10148) 6154 

Elektrojen grupu alınacak 
M. M. V. İsııınbu.1 2 No. lu .ı.. Al. 

fu, dan: 
Tahmin bcdı.-li 26.000 fı.ra olan kom

ple l'Munjcn (:1UPU 3-0-11-942 p~ncsi 
(.."Ünu saat 16 dı koınisyoncb puarlıkla 

s:ıun alı.mrol-ıır. Kari ımnn:aıı 3900 lira· 
dır. Hususi ve fenni~ her~ 
kom· '>'md:ı görülebilir ''cy.ı ı 50 kuru~ 
muk.ıbilinde nlınır. i tcldilcrin fı.dü b"l.ın 
'oC S:t.'lttC lmmi."}·un:ı ıııüracıadan. 

( 102'57) 6283 

Bidon alınacak 
Slı:ıll AB. &ı. Af. J{.-.ıı.. <lruı: 

lsWk11lcl'!ln gcUrecckll'It nil!nunc ve 
e\ t ve tckltf ~~klcrl flynt Uzcrlndcn 
oc nllcrdt M 000 Hrahk benzin k~ı
yn eh("rişU ga.1\'tl 1 blllon ıı:ı.Wı. alımn

caJtt.ı:r. H USU6I. !'tl n lkr:mi&)'Olldft ı:ö-

rU • lha.1.csi 80. ıı. 9-12 pazartesi 
nU t '11 de ) 

im 

28-1 -942 10 

.. ll 

Patates alınacak 
.M.'U11Ş As. sa. Al. Kom. dan: 
.M~ biri klı>rl lhtıvacı c n ka

palı zarfla münakııs:ıyn konu an 102 
ton patat<'SC belli gun ve • tc ı.a
llb1 çıkm:ıdıfuıdnn b r ay p=r n 
dokulmilştür. l'ltuha.mm n bcd 
40800 il rn ilk t.cmln tı 3060 liradır. 
Mevı.uat.sız t.Psllm cdılec tir. 1st k
lilcrtn her gUn t minatlarJylc b r -
te mt>rkcz K. blıuısındn Sa. Al. Kom. 
na mUm<:antl.ruı. (10087> 6167 

Sığır eti alınacak 
M.M.V. l NoJu Sa. Al. Kom. 

İstaıırtıul - Tophn.ne: 
Beher kilosuna 128 kuruş fiyn.t 

t.roımııı cdıl n 150 ton sı •ı.r et 27. 11. 
9-12 l'Umll gilnfi s.ıuıt 15 l<' Tophatl(>'dc-
1 No.lu kornls}onda pnz.-ırl kla , t n 
nlına<'aıktır. Katı tC'm nnU 21700 1irn
dır. T 1 p!Min belli '\n.kıltl' kom vo.. 
na gclrnderl. 00147) 6155 

Sıgır eti alınacak 
Dcmirl<'PC As. Pos. 700 Sa. Al. Ko. 

d ın: 
1h aç len l)('m rt<'ı>e'de giln ilk 

tht yaca re 1..<'s im artu1<' l 
k lo ı ır C'tt p r ıı satın 

cnktır . .Mu1L1Illil1<'n t>ro 100.000 a 
olup k 11 temınntı 1251.)(l lira hr . .E.v· 
saf '\C rtnıuncsı D m rt.<'IP(.' 
d'• As. Pos. 700 Sa. Al • .Ko. dn c
hillr. Prızo:ırltkln hııl 3-12· ? prr
şc-mbc ~Clnil ant 15 le Ko. da y a
cnktır. Tal ;plc n m :kCır g11n " sa
at!' k lar temln:rtl ı:ı;>Je b ıl tc ko
misyona milrncnatlnn. Tnmoımın:ı ta
l P çılmııı.dı ı lnkdinll' 50 tondrın , şa
trı olm mık ÜZl re ıQ'l1 vn tn' le re 
de ihale od leb lir. 002 >G> 628-1 

Patates alınacak 
A.ı;., Pos. 1.936 Sa. Al. Ko..dnn Burs:ı: 
İhtlynÇ iıcln komisyonda ml"Vcut 

6\snf ıve flll'l.l'ara U) un olarnk 
nlınaroJ< 87800 kilo ıı ıta.tcs 18-11-912 
t.ı f\tndckt ~ tın ~c kli c ma
dı.Çuıdıuı tekrar p:ızartı •n konuını ış-
1.ur. 

Pıwırlt!:l ZT-11-942 cuma günü sa-
at 15 ıtc Bursa'dn ·roph:ıoode ı-
li oskcrl satın alma tkomisyo u 
yı.wılaıı:mktı.r. Muhanun n bcd 
ltrn V!' mUNn'kknt 1~m rı.tı 2305 
dır lstcldilcrln muanen gun ı; -
nt:tc rnczkQr komisyonda bulwımala-
rı. 0.0264) 6288 

Bez alınacak 
M~'l{.V. 2 NoJıu S."IUn AJroo Koııni>:

ıııund.-uı Topl'anc: 
Tıtlımln hcıtc 187r.O Um o.lan 15 

kUo ıxırca bez pu l:ı sa.tın ~ 

ur. llcsllUnesi 28. 11. 942 C'IWlmrtCSI 
günü s:ı, t lO~'!O d."l r.ttnlacakUr t1 
lominat.ı 2850 li!m. .JO kunıştur. :Numune 
C'\"6U.f enrtn:ımc hC'T ıı:ün k.om ..... nn•'"' 
cörfil~ . 1 stcidlk'rin gttn ve 
it ~ 18tmlbUI'dı:ı TQı)tıruı("dc 

Sa. AL l'um. rn mUrncru~:ın. 
(1025&} 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

Kom As. Sa.. Al. Kan. d::ın: 
mr ldluGuııı.a t:ıhmm lb'ot :r:o 

kımıı9km 10 ton sı{ı'lr eti ka 

rasma ırbrc p:ızm1ıklu ııatm ıı.n:~~ 

ilk tan U 1518 .Lir.:ıdn-. Bveıı.f kolonlu 
cvmlıdır. Pn7.:utıitı 2. l2. 942 <::: 
ı:0n11 HM.1. m .. 10 ( K=ı>'!b Jronrltıyondft 

)'1Ulı1ııcııkur. l::ldctnertn nımctır 
s:ın.Uc ~Uarl:Y1c hbtllde ~ 

(l.0'262) ~ 

Sığır eti luıacak 
As.. Pos. ll40 Sa. Al.. Kom.dan ı 

ÇORLU 
DnbacSkı"deki l>ir ilUc:r ıc;ıin 2() toıı 

sığll" elt pazarlıkla satın almaca 11 

1hal 30-IW942 ~u s:ı:ı.t 15 tc • 
pılacaktır. Kilosu 100 k)K~ Ta. 
tarı 20.000 liradır. Muvakkat tem _ 
.ııab 1500 liradır. Şnrt.n:une ve c:v 
her .sim konusyond:ı görulebıhr. ls
teklılerın ltiz.wnlu vcsaıkle ıhale ~ 
nU gelmeleri. (l02a.>) 6285 

S'üt alınacak 
• Çannltltale Garııızon Sa. Al. l\.o _ 

mısyoıııuıclaıı ı 
İhtiyaç için 30000 kilo s 

lı T.arf usullyle alııuıcnktır. .İha c 
14-12..l 942 perşembe gUnU saat 11 
Kom .ta y pılae.aktrt. Muhammen 
yatı 62 kuru tutan l.5GOO ı ra. mu • 
vakkat t cmınnt 1170 liraılır. Ev 
ve şartlan her gün komlsyoncla gö • 
rült·bilır. İstcklılcrin ihale gUnft o- ı 
mlBy<.mda bulunmaları. (10268) 6%Ml 

Sığır eti lmacak 
A . Püs. '50% S:ı.. A 1. Ko. d.ın : 
5056 ihtı)acı İçın 2"i ton ~ı ır eü 

:tarlıkl;ı 4·12-9-12 mma ı;unu Ko. d.ı 
n:ıcıknr. lfosmi \'C umumi rtl:ı.r 
{:lUl 11tlı l:C\'Cll komi!;l-'Ond.ı ~rulebi 
Taliplerin pey ııkçclcrı).le mezkur kon 
)'md.ı bulunm:ılan.. ( 10265) 6, 7 

Jandarma 

Patates alınacak 
An'karn Jn.rıdıırma satın alına 

mısyonıı başkanlığından: 
Muhafız janc.Jarrna tnbunı ıht" 

için pazarlıkla otuz. ton palet a.lı
naeıktır 1 lk teminatı 788 liradır 
İhalesi 4/12/942 Cuma günU t 
15. te. yapılacaktır. Kanuni şa 
Mız ıst ltlllcrin bclh gün ve saa 
komisyona mllnıcaatl n. 

(10092) 6273 

Sayın halka 
Bclcdlye Relsllflnden: 

1 - Taksi ncretlcrtne yııpı· 
lan yllzdc 60 z..-ımmn göre tun· 
z.lm c<lı.Jen Ustcler şoforlerc da· 
t:ıtılnuştır. 

2 - "l'nk.sl.mctrelcrt açık bu· 
ıundurnn ve bozuk tak metr 
kullanan ve lstc-ııllc.n yere f.' t· 
ınlycn ve her n suretle olursa 
olsun tallmatıııune hll fuı h • 
rckt t eden ıoforl r 1 in d rh 
2890, 2960, 2713, 6983 vt 
numaralı t kfonlara ma Qm 
v rm krl s: yın h t.ruı T1C o-
ıuııu r. 



-~-
o 

Maliye Vekaletinden 
~ 7,5 fa izli 1933 vel934 Türk borcu 

B kontenjan ı tahvilleri 

hamillerine tediye ilônı 
1 u!'k ho•cu tah\ illerinin her iı~ tranşııı:ı nİl 25 • Sontcış
. ' \ • T rkı)c·.ı~ Ankara ve f.tanmıl (>İyasalarında ~ 

r ı •A!. • b ıcr kuf>orı mukabili 0,"7~1C doların Türk lı""İ>lc 
rut.ı:ı ~.ır • "! l C,9 , ·ı ırk lır:ı.ı ıcdı)'t" l'<lılcccJ;İ illn olunur. 

ıcs.W'iclcr şunhlrdır: 

.ı <t.;. ·ı url..i) c ( ıuııhurİ) cı .'tkrkez Barka.ı l)ınıanlı Jlaııka~ı. 

"tbul J.ı 1 urkı)c Cunumrİ)ct Merk~ ll:ınkım, O!lmanlı Bankası, 
Do)çc Ban 1 ooı)c)e niı ı•rm İz)onbr ıcsi cdılmİ$1İr. 

2 - l!li4 ı ıncı sır Turk borcu ıahvıllcrinın ı~ · Sonıeşnn • 1942 
ı;ık,ın için i\tanbul ı•h ı sın<l:ı hdıer kuflon nıukahili Fr. P. 18.7'1 l'ransız 
Frıın !tilin 1 ud.: Jırru.ıı lc tuıan TL o. 'i'H2 Türk lira ı ıedi}c cdilcn,J.rir. 

ua Bu nK ılağ kıııi •urcııc u iı:ı celi miş olup llCŞ ~lik munını ıaman mü<I· 
l;if detin k.ıd.u bu \ddı.:) e aıı kupor'.ır için O, 'iS42 1"urk lirası öck-ııcccktir. 
a: 

ar 

mU 
ru 
i§I• 

ter 
d 
k 
k 

1 C'<lı)c mut: •t"' eri şunlardır: 
Turki>e Cvnılıu °}et l\ll"rkez llankn•ı, O\ffianlı Bankıı5t. 

Satılık arsa lar 
1.ılt.-ınbul llclcdlycslndcn: 

•ıaıwmde Cumhuriyet caddesinde 
eski mezarlık nrasındM müfrez Tnhmln bcdc>ll 

sahalı arsa Beher mc>trc- tık Te- Snrtnamc ve 
Pnrs l No. Metremurn.bb:u murabbaı mlnntı saire bedeli 

2 8!12,50 100,00 5712,50 4,46 
3 892,50 100,00 5712,50 4,46 
4 822.50 100,00 5362.50 4,11 
5 822.50 100,00 5362 50 4,11 
6 82'1 50 J 00,00 5362,50 4,11 
7 822.50 J00,00 5362,50 4,11 
8 678 00 100,00 4640,00 3,39 
9 671,00 100.00 4605.00 3,36 

10 801,50 100,00 5257,50 4,00 
11 800 00 100,00 5250,00 4,00 
12 803 00 100,00 5275.00 4,00 
13 80'.ı 00 100.00 5275,00 4,00 
l4 7!)8 00 100,00 5210.00 3,99 
15 75'7 50 100,00 5187,50 3,94 
16 801 50 100.00 5257,50 4.00 
17 801 50 100.00 5257,50 4.00 
18 700,00 J00.00 3850,00 3,50 

Tahmin tıcdcllC'TI TIC' tik tcmlnnt ml>n.lırl:ın \'e mcsnhn1 s:ıUıb-clert yuknndn ya. 

ıolı T m'dc-kl m zarlık ars:ıa ndan mQ(l'C'Z 2 tli 18 parsel No.ıu 17 p:ıl't!l nrsa 
1<raJtl Vt't'hlle b n.'llar lnıs:ı cdllmclc tızcrc kap:ılı Zö1rt usutıylc artımıııra konulmus· 

lh it-si 3 12. 9t2 pe~'fllbc ırünQ s:ıat 15 tc İstanbul l>clcdlycsl dıılmt encümeni 
ındn ynpıl:ıroktır. Bu nrsnlıırn alt ısnrtnnmc. proJc ve ıı:ıtr evrnk yukancln 

nnd ıı terilen bedeller Uzerlnden h~p t.slcı1 mOdQrlUr:1lnden alıruıcaktır 
iti ~nmcl< lslJYCnler her ırOn bclcdlye imar mOdOrlOAOndcn ma!Qmnt alnbl· 

llr ll'r 
rn ipi rtn Llk tem nnt makbuz vcr.ı mcktuplnn \'e kanunen lbrozl l!l.zımııelm 

d l'T vestknlarlylc 2490 No.lu kanunun wrltatı cevrcstndc hnzırıwncaklnrı tcklır 

rrı ktup nnı ihale ıtünQ s:ıat 14 te kad.v daimi encümene vermeleri l.'lzımdır. 71 

Maliye Vekôletinden 
J - 19H 'e ikinci sıra 19}4 Türiı: borru ta:lnillcrinin A l.:oııtcnianına 

ait 2~ • Sonıc,rin • 1942 tarihinde \atk"Iİ hulul cclccck kuponların Turk Iİ· 

ra~ ile PfO\U)'Onları istarıbul'da Osmanlı Bankası nezdinde tesis cdilmi~ıir. 
Bu konıenJ;ın:ı dahil ıahvillere aiı kupon bedellerinin ını.n fe.r ~e tt"<liyc 

tanı hakkında alikııdar makamlar nczdındc ı;iri,ilcıı ıcşcbbüslcr hcnuz İn· 
ıaç cdilcmcdiJ;indcn lıamillcre ıevı.iaı bi=rur techhur etmektedir. 

2 - 1933 lüık borcu wnillcrinin 25. Sonıcşriıı • 1942 tanhıııdc va· 
~ ı;clccck olan C kontenjanı kupun!arının ıcdiye:si için mukıazi ıerıibaı 
alınııuşıı r. 

Hamillcrcc ınalümat ha.~ıl cdilnıd; üıett illn olunur. 630{ 

.1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtt1ıııııııııııııııııııı!:. -s Sayın Bayanlara müjde ~ - -: Bankalar Cad. 51 No.hTERZİ EVİNDE : - -: ALİ KEMAL SANAL SON MODA -: KÜRK MANTOLAR ve Rönar Arjante 
: Kefaletsiz taksitle satılmaktadır. -: İpek kadın muşamba lan - Telefon : 1271 

-------------: 21-2llkaya - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

Sayın su abonelerinin su 
saatlerini dondan muhafaza 

etmeleri rica olunur 
Belediye Reisliğinden: 

Havalar soğumağa ba,lamı,tır. Su abonelerinfo evlerinin 
• · de ve yahut bahçelerinde bulunan su saatlerini dondan mu· 
ıçın . ~ . . 
h afaza için tedbır al~aJ~rı laz~dır. Aksı ta.kdırde a~zaya 

• an &aatlcrin tamır ucretlen abonelerden tahsil edılecek· 
~grry ( 9884) 5935 

~ tır. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
d ..... = 
1 ~ Atölye usta başısı ahnacak ; 

l 

ı
Y· 
U· 
nı 

ü· 

: n • k ıamiraı nıvl)clcri olan Ana<lolu'da bir mÜMscsc aıolyc usı.ıba : 
- ı>U\U • lan( b 0 1 • k a-= ,

1 1 
anımaS..-ıııdır. Aş;aj:ıdaki prtbrı haız o adrın !n ı •c. 1ı, cvra ~~ : 

- ~ • ı b. likte Anknra J>ınıa Kuıu.•u •{14 a rcsıııev:uı ı e nlUracaııuarı_ 
: $ııreclcrı) e ır ı -
: 1 _Türk olmak, . k : 
: 

2 
_ l\luhendi~ H")'ll anaı mckıl'bi memnu olma . _ 

: ~ Buyuk aıol)clerdc ustabaşılık )-.ıpnıış olmak, : 
: - V .{o d:ın Fazla olmamak 'e ad-;erlikle aliıka'ı hulunmamak, 
- 4 - Taşı lıhatli bulundugunu \C hü.nühal sahıbi oldu~'Wl\l •e>aıldt: 
: ~- am ı : 
: ik edebilmek, . " • J;: 
: '"" n'lh.ı•sı ıoma, fre~c işlerinde dl"nn uıkuf ve pnııık ıı:cru~•ı olma : 
: 6 - ~I oı i~lcri, pik ve un dokum, teneke \C saç ı~lerı)IC ka>-: 
: 7 - ~r;rı~ mumi ıakiJl \e idar~ıni nıümkun kılacak dercccılt: 
: naktılıkı.ı, 1.$ erın ~mak Almanca •e>a ını;ilizcc okudu~'Unu anlı)'2W de-: 
: umuını nı:ılum.ıır ~ cd' . : 
- 1 1:ın!ar ıercılı ılır -
: rece<" 0 

• 
1 1 kabili> etine ı:örc ıso (iki >iiz elli lira) >-a k.'ld;ır ll)lık : 

: Ehcri1.lı o~n ~:>ar pah.ılılıjtı zanımınd.ın istifade edecek •·e h kanunu·: = ücrcı al bılec '
1 

fnzla m~aidcıı B> rıca ucrcı nlabilccck: 3659 sa) ılı kanwı;ı: 
: 113 ı;orc )ilflacat A nca çıılı,m , lı>.ıkaı \C p)reune gorc takdır cdilmcı.: 
- tabi olmt).ıcırkıı.r. > kadar iknıtııİ>t de verılebilccd•tir. Mue•• sc tara : 
: ~c tkı m:ıaP 2"{7 -- uzcrc seııı.: • k ıcnıin edilir. " -
- ünasıp ntc' en -
: fınd:ın m il lll il lll lllll l 11111111111111111111111111111111 r"' 
':iıııııııııııııııııııı 

Taksi şoförlerinin 
nazarı dikkatine 

Jlcled\e lki•liliin?en· 
1 

'lln \"C')'a hcmini bulunmt)-an tak•iler bek· 
1 _ <,..ılışa<ak 'lıazı)-cııe o mı) k 

'nd ddclerdc du ll)'llCıl ıır. 
ıerne nuh len c •c ' 2

1
,. ,_ cıı d !erde duran tak ılcr müşteri alnıı)'ll 

;ı - Ucldcme maha rınm: h 

ınccburJ r. . ılcrden faz.la ucret tall'.hcttikletl nki ıikit· 
_ [1,uı toforkrın ınu)tcr 

>ederden oğrcnilmi ıi~ 'Ct .( uncu tubeloe ~ıı Bdedi}C Mufcıtişliğine 
ikl>-etı o~nlann 1:(:0281) 6305 

lftUI". caatlan nca olunur 

Kazalar 

Balık avlama ihalesi 
Salihli lltalmüdl.ırl.ıı'tOn<k:n ~ 

ı - SallhU kaZ<ıaı hu<l;udu dnh il ıdc 
bulun:ı.n Mnnnarn golllntın 16.ll.942 tn· 
rlhlndt"ll ıo. ll. 94:> tarihine kııdar Uc 
sene milddt"l.lc b:llık avlam.'l lı'1kkı 14! 
)ilzdc 12 .ıı.v'dlyc n'.'Srlll lG. 11. 9-t.I ta'11. 
h ndm ttlbaren on bc.-s gUn mlldd tıc o
cık nrtınnnyn konulmu~ lhnlc ı 12 94~ 
larlh ne tcsndur C<kn salı ııünO sant 14 
te MalmüdUrlüA'Clndc miltC$Ckk!I ko • 
m ">'Ollda yapılacaktır. 

rr:cus 

,H. RUtt!mnnn 

Dlpl. tnş. MUh. 
lnsnat Mnlzoıne 
Tic:ırethnnesı 
Bnhtiynr H 
51 Gnlntn • ts 
tnnbul. 

Her nevi inıaat tecrit ve 
mu haf aza melzemesi 

• ) ttCm C 

2 - Muhıunmcn l>Nlı 14 5745.3 1 dır. 
s - l\lu~ıı.kknt tcnılnnt yü :de 7 5 

tnn 4123 1 m olup lhnleyl müte.-ılclp ıs 

bu teminat yüzde 15 oc lb!Aı't olunur 

Her nC\1 mOhendlslik ve Na
im lnşnntı lzolnlasyonu, kc-Lallk 
tem!.'I, oodrum, tnrncn, banyo, 
cntı, cephe ve duvnr nıtubet· 
IC'rl tecridi. 

KAŞELERİ BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZ/V~A 
4 - A\ n.nı-ak b: 1 k nnn bc.>hcrln n 

sıkloU Vll.5 gramdan aşal!ı olrnı)n • 
caktır. 

İzahat ıcın: Ankara • Yeni· 
ısehlr Mektep soknf,-ı 5 No. Ju 
Hnrnld MC'nge'ye mllrocnnt e-

ve bütün ağrıları derhal keser. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatım haizdir. İcabında günde 3 kase alınabilir 

--------- - __..,, 
f> Şnrtncımc hu lltımn ynpıld tıı 

mn dnlrcsln<le h«l<'ls olrımk ı: r ı Ur 
6 - Fıı:.tla mnlQıruıt nim k lstly('nle· 

Mn Sa lhl -..._ptüdClr A:Unt' mümca l· 
lan ll:'ın olunur l!J -ı) OOJ'ı 

Satılık taylar 
Ka.racab<ır H rnsı MudUrlU{:Onden: 
ı - H ıuıı yctlşttnncsı 'e >-nrııs ı 

yUksck vıuırıı 9-tl dol!umtu on b b 11 

tnglllz 940 clol:umlu dört 00,, sn!knn 
nrnp \e !HO do'-'Wlllu bır b:ı.e yanmk.ı.n 

lnır111z tnyı 29 sonteşı1n 942 tnrlhlnc 
rnstlı) n ıı:ıznr 1:UnO ıınııt on üctcn son· 
nı Ankara ynnş )crtndc pn7.:ırl kin mtı· 
lncaklnrdır. 

2 - Ht>r taır tein yUz elli Urn tcmlıınt 
ahnacnkUr 

S - S:ıtıs e.-ı.rtnnmcı<ln.I s:onnck lsU· 
31cnlcrtıı Anknm'dn AUL~Por kulUbUne 
ve Ham mUdJrlOl!'Qne nıünıennllnn. 

r.cw-.s 

Memur alınacak 
Alan)'1l C. M. U. liğindı.:n ı 
Açık olan 15 lira ıııııa.şlı Alanya 

ve Akseki mahkemelerı zabıt kfilip. 
ilklerine orta mckkp mezunu olmak 
ve ıncmurln kanununun 4 uncll marl. 
desinde yazılı diğer evsaf ve ııcraiU 
h ıiz olmnk üzere talıp olaeoaldarın 
evrakı mUsbitclerlyle birlikte 22 -
ilkk ınun • 1042 salı ı:UnU Alanya ad
liye cncUmenine müracaat ctmckri 
ilan olunur. (10240) 6272 

Devlet Hava Yolları 

dilmesi - Tel: 6372. 2916 

Askerlik işleri 

Türk Hava Kurumu 

Boş teneke satılacak 

Çağrı 
A;:-a_~ A kerlik Dair<~ Rci,liı'.Uodcn. 

T. Hıwn Kurumu Ccll<'I Merk!.'z 
Sa. Al. Ko. dnn: 

cşın ~sindı.:n olun \ ka ._._ • 
raat Vekil • L •· / n ra llil l'..ı· 

etuxn: memur bi--' · 1'-'- • \'anız '?nıen ••.usın 
1 ·ı >-:n'~ ~elen >edck Pıradc teğmen 
SIIlaı oVOı \ 3\'UZ, h··'-'- __ ._ b' , Beh<>rl 120 kuruştan 1800 adet bos 

b<'nzln tenekesi !it\ 60 kunı tnn J60 
adet boş yn~. reçel vesaire tenekesi 
ne k artırma usuliyle satılncnktır. 
Artırma 3().11-942 pazartesi gUnü sa
nt l 4 te > apılncafınd:uı, lstclclller 
170 1 rıılık muvnkknt l<>m ıuıtlnnm 
vc>znc-)c yntırarı:rk geQelmerkcz sn. 
tın nlmn kom yonundn hazır bulun-

Talu· •· ....,.,...... ıradcrı 
uıın l."'tvcll <:orum·a ,.; .•. 

ı;:un ı.onra el •• . ... tugı \e on 
h' g cccgı bıldirilnıiş ve bunun 
ıınmında bu defa da. Urfa'"" •. ,,. 

ndrcsıni bilmedi· ,_ cıuı.;ı ve 
ha) J mail A . gı btJdıriJmi~ıir. Bu ;u. 

vru Ankara'da i ubcm. 
'C bariçıe iı.c bulutıdu ~ ş ~:ıc 
9850 sa}t ılc 1 ğu >cnn $ub~rnc 

uzumu muracıı.a 1• 1 mnlıdırtnr. 2925 
,:!11111111111111111111111111111111&. 

nur. (10193) ı..ı ı an o u· 
6238 

Çağrı 

NEOSTERİN ---: " hMtll olmnk tein tns:ınuı n 
: tız. burun bof;nz ve bademcik· 
: leıinl sıhhi bir tnrzdn tcm;z bu· 
: undurnıası ııınmdır. 
- Bu yollnrln cırc-n nezle an· 
: linlc>r grip kızıl kızamık d f· 
: teri. knbnku r' ,.,,...,k <ıuc.-lef>. 
- fi. mcnC'nJil •• ilah bulaşıcı 
- hastnhklnrdn -

--- Ankara A kerlik ~ . 1, • 
1 
••• 

p T T llm lCSJ 'cı' ıgmd~n: 
- · • · uın ,\ludurl • -·'-- oıurı> l:l.ind 

30 
ugurk.lcı.ı ıııc • 

- adrcsuu d eıı ·7·9'1l de a)rılan "- )aıJ 
: ~ J\t c ııubqc hıldırmı)cıı ı~ıanbuJ 
- uca ~ııılııpaµt, '" .H9 Jo· 
- 30810 ka•u N J gum \c 
- l . , : "· u Musıafa •"aıl oğlu 
- ı ~"> ın NaJııı J rcn'in ıı.c·ı 
: ılc ıubcınize ' bul ı en %1.1 !>3) ı 
: kcrlrk be C)a undugu >crıo ~ • 
: lwıur. 'c~oı~"; fuzwnu nıurııaıau ılin <>-
: 6232 

l'ıı"EOSTF.RlN : A k Çağrı 
: Pıll~·eıiza.syon veya gargarası : d •n:n ara AskcıüK ururcsı Rdsliğln-
: şllnyn ynrdım eder : Ankara dııkJ ad 

Böyle hııstalnr ile temasta _ ~mııı~et ınhı.-•ı..ft"-- r~e olnındı •ı 
ulunanlan korur, şnhst lhtJ. - il Jandnr---......ıyle anıa.şılnn emek

' nı ve tedbiri nldınr. Eczane- - !J!l88 =~ mun Yuzb~ısı J fllf1t ~yn'run - --.n c ııcclc şıtlı ... ~·~ : ıcrde recctestz sııuhr. : lundu(:u YQrln ~•..w.c veyn bu-
: 2'764 - rncaatı Ulın 01 şu~sınu lilzumu mU· 

K t 1 ak - .unur. U01!J4> 6237 aroser yap ıurı ac ,
1 

...., ., ı 1111111111111111111111111111111;: ç 
Dc\k't H na ~oMıın mum "Llmt 1 Ank ağn 

ıu~ündcn. ı d n: n.ra Askeııı.k uaırosı Relslli;'in· 
ı - lı.1 c thtl)''lc ~m 4 ad< t karo· Çocuk Hekimi PostnnoockJ 

11en knı>alı zar! usul il' ek9tltmcyc cı· ı lıp GUmrük M::;.~uıiyctlndcn ayn· 
ıwnımıştır. Dr. Ali Yahif YAfAJ lıdcn \'e taknt aza K. müracaat 

2 &hcrl!K' tahmin ed ı:en rly:ıt • r/ d n Yerı b in oraya da gkt.mcdiğin· 
8300 ı1m oıuıı mu,.ıkl<:ıı teminatı 249:> 1' Muayenehanesı'ni doğumlu Bü~~en Anknrutı ve 331 

No. ıu ve >•!'Cl ~ 
1 
oğlu 49702 knyıt 

1 ıııdır 1 Postane Caddesinde s..n Tc-kcruııı·;. P7~o tl'f;mcru Tıılı· 
3 ~ Jtmc 7 12. oı2 tLırlh ne mü· Gu.beınıze \e n """ sayı ile ncclo 

sı<ı , rııızarıcsı ırana ı;.:ınt 15 tc Dcvl• l I Yağcı A partımanına be'Sınc IULU:~ ~ulunduğu yı:rın şu • 
J~va ~olkı.rı Umum MCldürlüR' inün An nakJetmİştir. nur. OOlOO) ürac~.,1!" Llllıı olu• 
Juıın tn)').ıro mt.»-clanındn kilin tı:.ıınsın ......,., 
da >ııPılac ıkur. Çağrı 

4 - Bu lısc att s:ırtnnme, mul<avcı.c ,:! 111111111111111111111111111111 U &. den~ Aıi<crltk Dairesi Rci loiğin • 
proJ~ ve ıozumtu evrak her cün U· : Hıırlkalar hnrikası 1943 modcl E 1 - - oprak Matısuıı · or· · mum mU<t rlilktPl'I alın bll:.r : CUt kısa bnnt 14 tC!l1 75 c kndnr : tarilıind • en ısındcn <İ·7·9-f2 

5 -· Ta lpl.-.rln tekit mektuplnrl'Ylc - - Deni !''~ a)rılarıtk Dcniı.li'><' ıtidm ~e 
tMnlnntbnnı ve ııartnnmc<ıc ~ tcrfü.'ll = c EN TR u M : lan >::.ı.;n t_~nkara )'a gcldigi anlaşı • 

I ııu-ru.°'ntı lh:ıw snaUnden blr s:w.t evvel E § 49246 k ı;r:uc ıe~mcn 330 doğum ,e 
r uı.kb\12 muknbU2nd tın alma komts _ VE : kan'ın 7~ No. ~ l'eriı oglu Haluk Er· 
<.ırıı rl' llttn" tevdi ctmclcrl. va J>06· : : lwıduğu >c • N>.\ .. ~~-Jubernize Vl')'tl hu • 
aoo vaki oln!'nk techhUrlcrln nnzıın - sc HA u B : racaaıı ilin~ ş....,.."1lle acele lüzumu mü-

1 ı~ bnre alınmıyncnlh IOımmu tt.1n ohı. : ,: 0 uııın. (1019.5> 6 236 

nur (lOJ"S> 
6179 

: rnd)olannı yalnız : Ankara Aakcr~ağn 
Bankalar 

Memur ahnacak 
Belc<l yel r Tekaüt Sandığındıuı: 
ı - Bclcdi)cler 'J'cknüt Sandı ·ı 

lcln 3659 numaralı knnun hükiımlerl 
d ircs ndc nyhk verllrrK'.k üzere> ım· 
t hanin memur nlınncakur. 

tmtihnnn gtrebllmc-k k:ln memurin 
kanununun dördüncü madd('Sinde 
) azılı ş:ırtlnn hnlz ve lise nl<"Zı.ın u ol. 
m."lk, yüksek mektep tnlebcl iti> le 11-

ULknlı bulunmıunıık lflzımdır. 
İmtihan 3. 12. 942 perşembe günü 

saat onda lk-lcd yeler Bnnknsı bina· 
sındn ymıılncııktır. 

1mtıhn.nn girmek lstlycnlc>rln ımu
hnn zamanına kadar nU!us hU-o; b c>l 
cUzd nı. mekt.c-ı> diploması ve bir n· 
det vcsiknl k foto~rnnnrlyl<' TC"knüt 
Sıındığı muhasebe müdürJUğünc mll· 
rncruı.t ctnı~leri lllzumu llfın olunur. 

29~2 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

Bancl alınacak 
P. T. T. Umumi MOdudliğllnd<>n! 
1 - ldııre lllt yncı olan 200.000 n· 

det (l.('kerlt'k > l<>h;mf hilk bandı 4097 
sayılı knnunn lstlnadı.:n ııa.zarbkl:ı sa· 
hn ıılınncnktır. 

2 - tstckl ler. temsil t"ltlklrrl fnb· 
rlk nın, mukn-o;<>lc- nkt <> snlMı :ı;c>tli 
knnunl mClm<'SSIU olduklnnna dair 
'" klılc-tn:ım lc-rlyle trnzllllt kabul et• 
mcz en son f ;ı:nllnnnı muhlC"VI knpn· 
h uırtlnnnı. 3· 12-942 tnrEhlne kııdnr 
Anknro'dn P. T. T. Lvv117.ıın Mlldilr
IU •üne vcr<'Cc•Jdcrdfr. Dı zarfında 
\ekfıl ınamc> zuhur Mmi;ı:en tekltfi 
muhtevi ~ 7~"lr0ar ntılmı:ı;ncnklır. 

3 - Poslııdn \ uku bulncnk ıt<'clk· 
m,.. ile 3-12·942 uır ılnd n sonra g~ 
le<'!.'k tc>kllflcr kıtlıul ed lme:t-

4 - Bu 1 C' ıılt mukn~ c-le proJcsJ 
Ankarn'd:ı P .T.T. U>vnzım \"e t tan· 
bul'dn Yeni Vnld!.' H nında P.T.T. U• 
mumJ d('J>O nynlynt muh ipli •lnrl 
parnsız H•nlrcc>ktlr. 00173> G275 

Bulana mükôfat 
tı:Jndeo mtınf'vl kıynwtl olnn fotoı1· 

r nanmln tntb k mUhürilm ve bir 
miktar para bulunan ctızdanımı Bn· 
lıkpaı:ırındn \c-yn uıucnnlnrdn dllşilr· 
dı m. Bulup nsıııılyet namına gc.-tlren 
ml'mnun ed l!'Cekılr. 

R fat Pnrıı.b3knn, Özl><'~lcr lnh 
Tokat sok k No. 23. 171 

u L us - 24. l.ı:ncO yıl - No. 775:.? 

imtiyaz snhlbl 
Hnsnn Reş t 'l'ANKUT 

Neşrlynt V<> MOcssesc MildUrO 
NASlT ULUG 

ULUS Basıme>vt ANKARA 

otKKAT: Cazetcml2e g~ndcrll~n ncı 
ncv:I yazılar neşredlls!n edilmeiin ge. 
rt verllmE!'Z ve kaybolUŞundan oolayı 

hlçblr mesullyet kabul edilmez. 

: GEN E RA L : Adresinde bul lk Ş\l1)c:;t Rt!lslir:tnd<'n: 
: - btnb;ış l"""' unnmı.ı.'nn emekli deniz 
- : ı ...,,,, MC!ınıct llcktaa• 
: - yı llc llU'bcm1z m 10305 sa· - E LECTR ı· K = Nbcstnc ·c ve;ya bl>lun<lutu yerin : ıtlzumu mtırncruu.ı ildıı o~unur. 
E E <loın, 6233 
: UC"nrethnncslndc buln.'b llndniz. - = A Çağrı 

: 1\'intJe~~ara Askerlik l>airesi Reisli -- EU Pnln.<ı Bltı No. 4 

- N - Devlet tlcm· 
: uret1.ln Mc-rı::C'Jl : fen meınuru ~r Yolları fidnnlıklan 
: 153 - Yedek PiYtı 1 a reslnıle bulunamayan 
'1l1111111111111111111111111111111;: ve 3211-332 :ı~g~e~ıen . Çnnakkalc}i 

Bayanlara mühim fırsat 
Terki Ucnrct clolnyısiylc ucuz 

C yalla son model şnpknlanmızı 
Anafnrtnlnr cnddcsJ 162 No. da 
Vcnı DUnyn mnğnuısındıuı te· 
dıırlk cdeh lirsiniz. 

Şnpkıı dnlrc>mlz dC'\·rcn sntı-
lı ktu. 130 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

: Satıhk ev ~ - -- -KllçUk gvJerde (A) tipinde _ 
lliı inci Şimal sokakta 15 numa. : 

: rnh ev saıılıktır (3569) ıele _ : 
:, fonda Hnkkı'yn mUraoaat. : 

.,lllllllllllllllllllllllllllllltl;: 

Kirahk 
Yeni l'hrln en m!'rkcıt bir ycs 

rinde Kutlu clvarınd f;'!'niş sa· 
lon ve hol d lıil altı ortalı teles 
fon ve frljldı•r ve tıı.ın kooıfor· 
lıı sdnretlcr kin ehcrişli ınob· 
leli mili ıkil bir hane kirnlıkıır. 
67.&G 'l'elefon'a ınuracant. 293 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
D. D. Anknnı Hastanesi 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hnstalannı Yenişehir Atntürk 
Bulvarı And Apartmanında kn
bulc başlaınıışur. Tcl: 5507. 

162 

Yeni Sinemada 
Buır(ln bu rc.'1.'e 

~lncmıı diımnınnın 2 bOyUk ırıldl.Zl: 
rYl'Onc Powcr • Dorothy Lamour 
«:nenin en he>ccnnlı ve meraklı blr 

rıım ndc buluştul:Lr 

JOHNY APOLLO 
(Kirli Miras) 

Scan lnr: 14.30-16.30·18.30-21 
1215 u.ı llnlk mat.tnesı 

BIRAKILMIŞ KIZLAR 
TEL: 3540 

Tankerin 79 9 
mu H113tU oğlu Arı[ 

bulunduğu Ye ~ayJylc ~bemlze veya 
acele lüzurnıu nnunskerlık şubesine 

m racaatı 115.n olunur. 
(10198) 6234 

Çağrı 
Ankara Ask 

den: erlik $ubcsı Reisliğin· 
Pey ndc Yntiın M 

met Bnb Rns Y ustıı.fn oğlu Ah· 
Ylıt oıuu ·Emt m oğlu AH Ön>7..b. s~ 
Mt•hmet Sevk7 ~-3 Önyzb. Ali oğlu 
Oğlu Osınnn ~ :4 Yzb. SUleynmn 
o •lu Muzaffer 3Gs-~st~cn Sabri 
mcıt Müntr ğ · let.'tlıen Meh· 
Esat oflu Ö lu M. Sncıntt.ın 14443 M. 
zh: oğlu Sadı~r Esfendlyar 31009 A· 
Sadık 30973 M 18788 Lokman oğlu 
lbrnhtm o~ıu t= ~lu Sakır 31747 
rnfettın 0 •lu N ıtkkı 38016 Sc· 
Mustafa oklu ı:~~ 328 doğumlu 
oflu Snllm 43905 49!>13 Klımll 
l{adrl 51510 1 Snklr o~lu Cemil 
Nl>-nz! 32..1-26 'i!o Bnb. Sülc:>•mnn oğlu 
o •lu M. z Yn 33~ Yzb. Mazhar Nebi 
10668 sayı ile şu l59 bu sub.'lylnnn 
duklnn verin ı!:m17.c Vc>yn bulun
cnntııın 116.n orı:nu tne<l102üzumu mnrn. 

r. 00> 6231 

An'k Çağrı 
nrn A.ılkerı k Şubt'si Rc!slltlnd • 

Devlet Demı~ollan en. 
lk<'n 3Q. 8, Del d b ncıa mUst.ılıdem 

c u memu• .. "c•tt nı n ve Yeni a~ l'lc •..., c-n oy. 
m <'n )cd~ M. llU'l>e)>e btldlr· 

.._ hekimi 43756 
Y lım'ın accıc 10200 <> l.Uttl 
\eyn bulunduıcu s:ı.yı Ue OUbcmlzc 
ne lllzu:mu m Ura > eı1n asıtcrı !:k euix'SI· 

aı.ntı il n olunur. 
(10'.lfi91 G~ 

Park Sinemasında 
Bu ll'ecc 21 den lt&Unren 

~ km:a~ ~in Olcy, nus•ta 
~kı:I ll'r1 rnn(J('nı., 

ıssız ADA 
(T0!1ccc BOZ!ü) 

14.30·1G 30-18.30 ııeıınsıannda 
lk1 tWrn birden 

1. KARANCA EKSPRF.St 
2. GANCo;STERLER KAAT!Lt 

Numarıı.lı )'er~ evvelden 
eldırıllmMl 

Sayın ikinci münt0 hiplerin 
ve Belediye Meclisi ôzalarırnl1 

nazar1 dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

1 - Kanuni müddetleri sona eren Vilayet Um~ 
Meclisi azalığı seçimine 25 Sont~~in 1942 çar~bl 
günü saat 8,30 da başlanarak aynı günde ikmal edil~ 
cektir· , 

2 - Sayın ikinci müntehiplerin ve Belediye Mecli~ 
azalarının cüzdanları ile ~a:ber aynı günde reyleri~ 
kullanmak Üzere Belediye Meclisi 1Salonun .. te.trifletl 
rica olunur. 6306 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK. YORGAN. YATAK kullnnm:ı.k nem kesenize YO nem de 

ııhhaUnızc 

raııdnlıdır - Bir kuş tüyü yastık iki liradır 
Yatak. ırorırnnı.ıın da ııctc ucuZdur. Adl'cs: latıı.nbuJ Cnlannkcılar, $IJ.ll" 

d:ılyaeılıır solmk Omcr llalloıtıu Ku~ Tüyü tabr1k..ı.sı. Tel ton: 23027 AJI' 
ıtnrnda s:ıus ır rı: Yeni Burs:ı pauın AZIZ Cııpçı Ano.tartaııu cnddcsl. 

Mahkemeler 

Snns Su!h Hllkuk HAklmU41nıit."11. 

Oılası vesikalarını hamilen yuka~ 
a<lt geçen gUn ve saatte r·ııcUmeıı 
islicine gc meleri. 

4) Bu işe alt keşif \•e ş:ırtııaııı' 
her gün Nafıa mtiılurl{lğtıııde ~ 
bilecekleri. (1019Z) o-

Sabit dolap yaptırılacv 

Sa ns'm Solu H .nımet malınlles!ndcn 
ölU Kani ı Şcvkl Tutnn m tcrdtcşıtnc 

mnhkcm<'mlz"c vnzlycd cdlldltlndcn mU
tevc-rtaş borç u \-c• a.lncaklJ olanl:ınıı 

:O.lcd nl knnunun 5Gl inci maddesi muct
blıncc bl:r ny lclnde Sı~ııs sunı huıtuk hA· 
klml1{:ınc ınümrnnt Wknıclcrl Jl.'ın ıılu· ft~ rl.rıdc >·•ı>ı a«nk &abtt 
nur. 175 nln tokB! tm tal ı> cılanndııt 

Sl\"!lS Sulh Huk\IX JI kim A'tnık.'ll: 
ı. m lruln ıızalttlnuı.k 8W'C 1c 11e 
ıınzır ra)1ıclcrc ırorc > 1.'111dcn tıı.n:ı'Jtl 

Sl\as'ın Dcmlrc t.'ffi.dı m:ı ~c d len kcs1f ili:< en 14. 12 942 
ikamet ctmcıcw iken ölen burs.-ı.lı umumi 110 rru."tll,}'Un p.:ız:u'lu>i ıtilnil sunt ıs 
kadınlardan 7..n.rtre'mn teroke>lııc vesa· 
)Ct hlı.klm ı~ \llZl,)(.'Cl edl.lcrck l.<'rcke· 
61 pıımya ccvr.Um ~ de ştmd )le kıu!:ır 

\ ~ zuhur ctmcU:lt;nden 'c bu ıxı· 

rnnm da hn~c ~\'T(.'<ll ereırt:ndcn yu· 
k:ında adı g<,X'(."11 ölU 7..nr'.tc')c varis o
ıanınnn \'cro.s<!t il~ı \ c tıordu \ e ıı.ln.. 

cnklılnnnın ,. nl.Qrb b e 'MM..--rıl 
k:ınununuın 001 ln<"l mndılc >I muc bin< t• 

blr ay ıctndc mahkmıemtze münıcu t 

eylcmclcrl l!An Olunur. 176 

Mahkumiyet ilanı 
Çubuk C.M.U. liğindeıı : 

ı• tın komt&J;onunda )'nP 

ü:u.-ro n-cık ıms! l.rn('j·c kon uln11ı5uır. 
:.? - Kcaıt bcd il 92:.13 \c m 

k:ı.t tcmln:ı.tı r.sı ra 88 kunnstur. 
3 - lsteklllt• in muvakk t ~ 

rrl(!ktup ~c-y:ı nw.kbuzlnrl;);lc Uc:m!t 
sı 'llcslkalannı 'il<• naiıa mtldürltl 
ııl aklan rcnnı chl e~ vcsllt:ılnnnl 

~· n :ruknnda n•h ln'1:<'TI (:ilndc 
15 tc kOOtls)on re A1ne mfuucua:•-J 

4 Bu ~ a~ keş r ve eıırtıuıl'ı 
ttt'!I' s:Uın nafıa mlldii Q'ilndc 
cdat:"1. (10191 j 

!.,11111111111111111111111111111111 Muhik sebep olmaksızııı Fnhi~ 
fiyatla sarımsak satmak sureti ile 
mllH korunma kanunun:ı aykın ha. _ 
reketten suçlu Çubuk'un Çit köyün • : Sahhk bakkaliye 
den seyyar satıcı Satılmış oğlu Ali : Postn "!l!ld('Sf No. 35. Bakkal 
Yetkin hakkında Çubuk aslıye ecza _ dUk.kii.n iZlnot ool~ lylc dt'\" 
mnlıkcınesınde yapılan ıluruı;ıma ne. : rc.•n sııtılıkur. lclndckl!ere mil· 
tlceııiıw : Suç sabit görüldUğuııden - rncnnt. 173 '39G 
milli korunma kanununun 32, 59-3 İİllllllllflllllllll11111111111lll 
Uocll maddeleri mucibince beş lira 
ağır p ra cezası ile makumlyetinc 
yeıli gün ticar<'tleıı men'ine snrım
sakın mllsaıleresine hükmUıı kesbi 1 
katiyet ettiğinde ilanına mlltcchıir I 
18/9/1942 tarih ve 102 sayılı kararın I 
kat'ileştlği illı.ıı olunur. 

(10238) 6270 1 
Mahkumiyet karan 

Merzifon C.M U. ~inden: 
Tcsı> cdl.k>n tıyıı.tt4n rnzla 

ııatmak suretl.)lc MUll Koru nu 

nun nul.'ık küyUndcn Omer o Bahrı 
nn muhnttr hareket.ten ıru ıro.

1 Knrat>u ut'un knzamız Ml!Ye cc-.ıa m h· ıJ 
kemcs ndt• yıı.ııılan durusnıısı sonundr. y 

U<:'\I ı;nb t ıı rllldül!'Undcıı l\Hl:ll KO"'W 
mn l<nnıınun 5'1 uncu maddesinin 3 \ini' 
bl'ndlylc T.C K. 76 ıncı mnddcs:.ııe t••v 
tlkıın 40 ıım atrr ıı:ıra rc=..<;\>'lc 10 ın.ın 

mUddcUc U~tten ll'lf"nl:nC ~ htı.kt•tn 

hulA.sıısınm ll.1nınn d.-ı iT \ C'rllcn 14 il <ı.ı: 

t_n_r_lh_\·_c_ı_ı_ı·_1_7_8_s_ayı_h_h_ü_krn __ ün_ kn_ t _'·_ t _' ı -_-=-f:'I ntın olunur. 178 

Ankara Valiliği 1§ 
~------------------- --

Satılık karyola 
Fransız mamul!'ı.tıııdan iki 

lnrafınclr. lamba yerlc.rı ve eta· 
j•'1'leri bulunan iki kişilik bir 

·ol ı somycsiylc bırlıkte sa· 
lıkıır. 

ı 
3 

arasınd!J 
mu -

179 

Sayın Bayanlara 

Müjde 
Karoser yaptırılacak : Avrupa Salonu Kadın Terz!Sl 

Ankara Valiliğlnıleıı : - Bn>nn Oken fazla slpar lcr do
l) Nafıa MUdUrlüğ'ılııc ait bir a.. : ln)ıslyle sıeyın mü terU rlm!zC 

elet Sloılıı Bakcr marka knmyon ı.ıa - : kolaıylık olmn'k Cizero ckspozıs· 
sesine yaptırılacak karoser işinin i· : l ondn'kl hususi modcllc-rln n s:ı
halesl 14-12-1942 tarihine rastlayan : llŞl \C Siparlşınc 8Y b ınn k:t"" 
pazartesi güııll sanı 15 te vi!Jyet da • chır Belvü 'Palas:n devam et • 
mi cncllmcnindc )apılmak Uzcrc a- : m~ktf'dir. Her Jtiln sacıt 9 daP 
çık eksiltmeye konulmuştur. - 19 a knılar sayın mlı tenleri • 

2) Keşif bedeli 1800 lira ve mu • : mlzi ıldvet eılerlz. 
vakkat tcmirıalı H2 liracltr. ı : Sipnr!şlc_r 10 günde teııll!YI 

3) İsteklilerin muvakkat lemi at j: cdUtr. 181 /3!JS 
mektup veya makbuzlnriylc Tıcarel .,11111111111111111111111111111111 

YENİ BAR 
Her akşam saat 19 dan 24 e kadar açık bulunduğunu 
sayın müşterilerine arzeder. 

Sus Sinemasında 
BugUn Bu ~<!CC 

Gene. &evlmll ve cnz1p bir kızın 

ırcclrd~I b!nb r macern 

AŞK' ta GALi P 
Bıı6 Hollerde: 

Lent Ma~ • Alber Mıtt1«wtodc 

Sc811&lar; 14·16.18-20.30 
&19 

Sümer Sinemasında 
lluırUn Bu Gece 

Sevimli Haydut 
83Ş rolde: 

TYHO~E POWER 

Scnslnr. 

12.15 • 14.80 • 16.90 • l8.IO 
ııece 21 00 

TEL: 8!llO 


