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Cankın Caddeın. Ankara 

Tela-raf: U L U S Ankara 

Son teşrin - ( Telefon ) -
1 9 4 2 

BlqyazarhJr 187] 
Yazı İşlerı MürlOrO 1061 -- Moeasese Mlıdürü 1144 

5 KURUŞ Yazı İşleri 1062 
İdare 1064 ACIMIZ , .ANCIM1%DIR. 

Ankara merkez ve kazalarında 

ÜN YON 
Yangm- hayat-kaza sigorta ~irketi 

ANKARA ACENTESİ 
Halil Naci MlllCfOGLll Ti: 1230·2089 

Aruıfartalar C:ıdde i No. 95 

Vila et Umumi Meclis Ytrzovk.:J o 

111 
se imi dün yapıldı 
Seçım samimi bir hava içinde geçti 

Bütün seçmenler reylerini 
C. H. P. mensuplarına verdiler 

Valimiz B . N evzat Tandoğan 
reyini kullanırken 

... --.. ---.--.. , v uıııı 

Cumhurreisimiz 

Anknnı ~r.kcz h kazalarında dün yapılacatıru haber 
vcntttlımlz Umumi MecHs sectınl ~ı günde 6Cllla emı.ta
Ur. 

SCQtm, h1-r tnrn!Uı ~ayet s:ı.mtınl bir hava 1ç1nde cere • 
.rnn clm1' ve netkcdc &lddeUI yııtffium nı~cn reyleıinl 

kullnmın btl'tUn 6CCl'lli?nlcrtn, C. H. Pa.l'tlsl mmsuı>larıru 
sct"tl~rl an ~ılmıştır. 

A 1tkarıı mcı<kcz ve kazalarında V.ll!l:,-et Umumi Me<-~ 

l\zuı klurınn scctloolcrln lsl:rn.lcMn.1 siltun.larımıza alll"O • 
ruz: 

Vilayet Um umi Meclis 
azalığına seçilenler 

Ankara merk ez kazası: 
Ali ıtıza Sun, Ar.l.t Cubukçu, Abdurrahman Es'kter, Ah· 

met Korur, Emtn Halim ~n. Hüseyin HU..<onU san, Ke· 
nn:n U ucrgüvcn, MusWı ttın Tunca, ltc$ t Klittııo'1;lu, Zltvn 
Sıdal, Rıza Yatcı. . 
Ayaş kazası: 

Muhl!ıı Okay, Miıştlk Ayaşlı, NııQt Halda Uluii. 

Bala kazası: 
Hilmi AUıol'.;lu, lbnıhlm O:oo.l, Osmnıı Yal<:ın. 

Beypazarr kazası: 
KOOsl SDcr, İhsan Ozns!an, Rıtıa Evren. 

Çubuk kazası : 
All Hıza Tcıruz, Ali Soyclcmtr, HUseytn Ök<'J'. 

(Sonu 4 üncü lll,Yfada) 

Stalingrat'taki rus çe~irme hareketini gösterir harta 

1 MOSKOYA'YA GÖRE il=--_B_ER_LiN_'E_GO_-_RE_ 

25 sonteşrin akşamı muazzam tank ~e 

ahnan 15.000 esirle piyade kuvvetleriyle 

esirlerin sovyetlerin 
sayısı hücumları 

S 1.000 e yükseldi devam ediyor 

Sovyet kılalan 
Bağdat Elçimizi 

kabul buyurdular 
aynı istikametlerde 

hüaanı deYam ediyorl• 

Hi<umlar ruslara ağ1r 
•ayıplar Yenlirilerek 

aiın IJiraiıldı 
Bir enkaz yığrnı haline gel en 

topçuları mevzi alma ğa 
Stalingrat'ta 
hazırlanıyorlar 

almM 

1 1teİ$icümhur ismet inönü dün saaı 
ı.~ de Bağdat F.lçimiı CC\ılt Ü4ııua'ü <;an
~'daki kosklrrinde kabul buyurmuşlar i .~kında bir iltifat ~eri olarak ken
d ııllti öğle yemeğine alıko)aıuşlar· 

tr, (~a.) 

• -- --- - a ..........._ _ s LLZ a~as _ 

Türk 

tnühendislerinin 
Düzel müjdeleri 

Falih Rılkı ATAY 

d Ceçenlerde haftalık İsviçre 
.:rgilerinden biri, elektriğin 
.... hayatmı nasıl değiştirdiğini 
t'0ıteren bazı resimler nefret
~• : bir köylü çocuğu, e lektrik 
'dyatörü ile ısınan b ir odada 
~llfıyor; mutfaıkta , köy yem e
Q' e lektrik ocağmda p i4iyor. 
t '"' lheaela Türkiye'de, en zen· 
~~" a ile lerin '>He murafı al tın· 
~ kalkamıyacağı bir yük o-
11!· Cerıe aynı de rgide artık 
~2:_eltk hale gelen bir loko
~tif resmi vardı: kömürle İş· 
z..,eıı aon lokomotiflerden bi
. ....._ resm i! Şimdi, elektrik 
~orlu lsviçre lokomotifleri
~) llla kinist i, beyaz e.svapla 

'fryor. 

Dünkü celsede Hakimler H eyeti 

Yon Papen'e yapı an 
suykast dôvösına dün 

de devam olundu 
Mahkiimlarm ba11 talepleri reddedildikten sonra 

muhakemenin gelecek çarşamba 

gününe bırakılması kararlaştınldı 
Alman Büyük Elçisi von Papcn'c ı minden sonra ma1.nunlar<lan P .. ~ıo1 ile 

ka11ı uykast ıcrıibeııiklcrinden <kıla>ı Kornilof'un n'(ldih1kim ıalcbinin rı..-d<li 
mahktım ı...Jilmiş olan şahısların muha • hakkındaki karara vaki itirazları wcrine 
kemdcrine dun Ankara Ağır Ceza Mah- Çankırı ı\ğır Cc.za Mahkemesinin kararı 
kcmcsinde dc\'am edilmiştir. okunmuştur. Bundan sonra lxmna kara· 

ö-ıed Ik' ı ı .. k rının scl>eplerindcn olan Doktor Paroı· 
K en cvvc ı ce ~e< e muıa er<.")e nun raporu ile maınunlar<lan Abdurrah· 

haşlanırkea maıounlardan Abdurrahman . , f nb 
1 

h · . ş · · . , nıan Sa)man ın 'ıa u za rıa\ına ''fi · 
Sa)man ın avukatı kır Zı)ıt nııı ı\nka· d'- ·r d • 1 k · ı · · 
ra'da buro açmamasından Jola>ı Baro ıg ı a< enın as ı o unnıa\r.na geçı m ı$11~. 

fd " ( ı· · ı h J k d . Bu ~ırada Pavlof a) rıca dığer hazı vesı· are ., ec ı~ınce e' a an a> ırıın sı . , . 
1• • <l • ·ı k k katarın da okunmasını ı,ı..-.ış ve hun<lan 
ınmc,ıne aır v.rı ı..'lı anıra arşı mu· . ·• · . , 

·ı h f 1 I · • Ati' maksadın hu vesıkaların alı..·nı>ete va:ı ını 
ınaı C) • ın:a ınc. an _>arı ı an ıııraıa ' •· uzu ettiğini ilave crlemişıir. 
ye Vckall'tınce verılcn cevap okunmuş· 

R eddedilen bir talep ve 
öğleden sonraki celseler 
Kornilof da buna İştirak etmi~ ve 

ralııız evrak ve vesikaların okunmasın· 
dan enci göstereceği bazı şahitlerin din· 
lcnmc•İni istl'mi se de müıalt•a ı •Oru 

( Sonu 2 iuci sayfıı.da ) 

Scwyct haberler büroeu bu sabaha 
karşı sunları öBdlrmiştir: 

"2.5 sontesrinde kıtalanmız Stafln
grat şehri çevresinde dÜfoll\anın mu
kıııvemctlnl bertaraf ederek aynı Is· 
tlknmetlerde taarruzlanna devam 
etmişlerdir. 

Cephenfn şimal-batı kesiminde ln· 
talanmı.z Riçkovskl, Novomakslmovs· 
ki, Sparomaksimovskl demlryol latllll
yonlariyl~ Malonat>atovskl, Blruçkov. 
R.odionov, Bolşaya Donşcinlka ve Ma· 
laya J:)onş.Clnka adlı meskOn yerleri 
lşga:l etmişlerdir. Bu son iki yeırde 
düşmanın evvelce kUŞatılmış olıuı 22 
inci tank tümenlnlın blrliklert ~u
na uğratıtmı.ştır. 

25 sonteşrln ırk$am1 esir sayısı 15 
bin B<lşl daha art.mışbr. 19 dan 25 
sonteşrln ıtarılılne kadar cereyan e
den savaşlarda k1talarımız tamfındaıı 
esir nlınım düşman subay ve asker
lerinin Say16'l 51.000 e yükselmiştir. 

19 daın 25 sonteşrtne J<ndnr cereyan 
eden savaşlar esnnsında kıtnlanmız 
muhtel'!t çapta 1300 top, 5.618 kam· 
yon, 52 cephane, tectılznt ve lacie de
posu cle g<ıÇlrmlşlerdir . 

25 sonteşrinde düşmandan ~a)'1~1 t'i.000 
der> aŞaliı olmamak üzere asker ve 
subay öldürülmüştür. 

E zici bir bozgun 
Moskova. 25 e...a. - Kra&naya Zvez· 

da gazetesinin ya7ldığına göre, ı;ovyct 
birlikleri Harkora giden esas demir· 
yolu üzerinde ve Stallngrad'm 145 
kilometre batısında atrateJik ehem· 

- ( Soou 3 üocü sayfada ) -

Anlillerdeki f rans11 filosu 

müttefik filoya 
iltihak ediyor 

Londra, 25 a.a. - Alman radyosu, 
Vidıy'den aldığı aşağıdaki haberi vet" • 
mişıir : Antille'lerddd fransız donanma5ı 
konıuıanı Amiral l<oben, kumanduı al· 
tında bulunan filonun İngiliz • amerikan 
filosu ile birle~esine karar vemıiştir. 
Amiral Roben bu karan Vidıy'ye danış· 
nıadan almı~tır. 

Bcrllon. 25 a.a. - Alman ordulan ı 
Başkomuta.nlıl,'lnın tebliği: K A HlRE'YE GÔRE 

Kafkasya böfgesilı.de dün de yal- ----------
ruz mevzld muharebeler \olmuştur. 

Kalmuklar steı>inde yapılah muvaf· Gedabya - Ageyla arasmda 
fakıyetll bir hücum esnnsında motor-
lu alman kıtalan d!lşmnın mevZ:lerln· 
de gedikler açmışlar, düşmanı doğu
ya doğru ııüskilrtmilşler ve bir mik
tar tankı tahrlbet.mışlerdlr. 

Stalingrad'ın cenup batısında ve 
büyük Don kavsinde düşmllıl1, muaz
zam piyade kuvveUerlyle ve tanklar· 
in yaptığı hUcum!::ıra dcvnm etmiştir. 
Kısa mesafe ucı:r.'-:nr•ndan ve almıın 
ve romen savaş uçaldanndan mUrC!k· 
kep muazzam teşklller dC'\·nmtı Ye 
teslrll müdahalelerle müdafaa.mızı 
dcsteklcm !erdir. Sovyet krtalıın in
san ve malzeme bakımından yeniden 
ağır kayıplar11 uğramışlardır. Vol.ga 
ile Don arasında düşmanın aynı za
manda yaptığı hücımılar çetin savaş
lar neUccslrıde alman. ve rom<'n kıta-
lan tarafından akamete uf;rablmış -
tır. Dilsmnn ağır ve Kanlı knytplara 
uğramıştır. 54 tank taıhrlbedllmlştlr. 

StaUngrat'ta da düşman hücumla· 
n aldın kaim fır. 
Doğu cephesinin gerl !kalan kıs· 

mında hilcıım kıtnlı.rıml7.m muvııffa· 

Mihverciler üzerindeki 

baskı 
devam 
ediyor 

Müttefikler 
Bizerte ve Tun us' a 

kıyctle netice!(!Jlen tesehbUslerl ol- hu··cuma hazırlanıyor 
muş ve düsınanın mev-.dl hUcumlan 
pUskilrtillmU.,tur. 

Fin resmi tebliği 
Helslnkl, 25 a.n. - 25 sontesrin 

tarihli Fin tebl ğ nde bUdirlldll:lnc 
göre, torpll atmağa mahsus Fin hO· 
cumbotlan Lavnnsfar limanında de
mirli 'bulunan 1.800 toni1Atoluk "Kraz
nlo Znmnla" nd'rn<iakl .aovyet toı>ce -
kerlni iki torpil isabet ettirmek su· 
rctl)le batırmıştır. 

- ( Sonu 3 üncii sayfada ) -

M. Eden'e göre 
• 

de Gaulle'le yapılan 

anlaşmalar 

meriyettedir 

Hariciye naz1rı, Darlan 
hakkindakı suallere 

cevap yermek istemedi 

Kıilılre, 25 a.ıı. - Ortaşark 1nelliz 
umumı karnrgllhımn tebliği: 

Sekizinci ordunun ileri kıta1an, 
Gedıı.'bla ile Elngcyltı. nrasınıla ı;ek ,. 
mekte olan dil man ilzcrhıde b3slo
lannı idame ed yorlar. 

Lfbyn muharebe meydanı il7.erlnde 
hava faalıyeti gene ufalc ölçüde ol· 
muştur. 

Pazart<'si nlcşmnı nlhr ve orta 
bomba uçaklnnmız Girlt'tf'1d ~ak 
meydaınlıı:nnn taarruz ederek yangın. 
lnr çrkarmışlardır. 

Dün nv bomba utaklanmız Sioilya 
uçak meydanlanna akın ederek ba
tarya rnevzllorfnl vurmuı lnrdır. 

İki motörlU ıw uçak'lanmız Tu· 
nus'un doğu sah Unde şimale doğru 
uçan en az Hd lbllyük alman u.çağuu 
düşürmüşlerdir. 

Bu ve diğer hareketlerden bl'r uça
ğımız dllnmı:nuşt1r. 

Taarruz hazırlrkları 
Londrn. 25 a.a. - Reuter ajansı • 

nm Şimal Afrlka'dn.kl amerikan or
du u yanında bulunan hususi muha· 
blrlnden: 

lngı1ız ve n.,,erfkan kıtalan, Blzer
te ve Tunus'a karşı b~ Ok taarruz 
tçJn toplanıyorlar. 

Muharebe sahası 'fizerlnde hava 
hAkimlyetınl elde etmek iç n muaz
zam bir savaş yapılmaktadır. 

Londra. 25 a.a. - General de 
Gaulle tarafından bu ayın 21 inde 
radyoda söylenmesi mukll:JTI!r lk<'.n 
tehir ed imiş olan demeıı;ten bahse
den Hariciye Nazın M. Eden, Avam 
Kıı.ınaraısında şu beyanatta bulunmuş
tur: 

Karada sav~lar şiddetli olmakta 
ise de dovanılı de lldır ve ancak ile
ri unsurlar hareket hal ndedır. 

Müttefl11.Jertn il"rl")'1$1 mütemadi· 
yen artan sayıda dlman av ve bomba 
uçaklarırun gelmesi Uzcxiııe b raz yu
\"a.şlımu sa da müttefik ku\'\·et.Jerln 
toplo:nmnsı ııl!in gercfüncc dovnnı et
mektedir. Uzun muvıısala yollarının 
mahzurlannn ral'rmen müttc!iklı>r 
fazla uçak ve malzeme gctirmi.'lk i<:ln 

"- Şimal Atrl'ka'da ecn~raıl E~
hower lle Vlchy hilkilmetlne sadık 
fransız devlet adamlan ~da ak· 
tedllmlş olan JUIUlan müzakere ede· 
cek bir zam11ında bulunmuyonn. Ben. 
Churdüll'Je müştereken, ittihaz et· 
m!ş olduğumuz karann bütün mESu· 

ayretlerlnl artınyorlar. 

• . 8Unlar mümkün olabilmek 
~ elektrik şütlf'.rden alınmak 
~kilovatı b izd eki sudan daha 
~a aa.tılmak lazımgel ir. 
ile• Ü " Ulus" gaze tesin in 
l'·~ci aayfasmı okuyanlar, 
t.t"a:k mühendislerinin bir gün 
"'-.ıı beya z ıkuvvet bahtiyarl ığı
.-. kavu, turmak için hazırlık· 
._ • .1!'1 tamamlamıı oldukları 
.._ \l~deai ile, §Üphe&iz, ferahl a
~•rdır: Ankara §ehri ile 
~.~a vilayeti çevresindek i 
~ \latTj bölgesinin ihtiyacmı 
ı. 'i'ılryabilecek Çağlayrk san · 
...: ll'ıın projesi tamamlanmış
"-d Pola th'nm 25 k ilome tre 
.,_ a':. batı şimalinde 26 m et
S•k Ylikaekliğinde bir bara j , 
•et/'"Ya 'dan 215 m ilyon m et· 
~ \lp. ııu toplıyacak, ve 75 mil · 
"'- kılovat saatlik ene rji alın
"'-•ıtıı aağlıyacakhr. Progta · 
'-'a l alınan ikinci Ada la aan 
lt .. ~• E ge bölgesinin iıhtiyacmı 
!İt.et •laınak Üz e re, Gediz üze· 
~ e. kurulacaktır. Bundan d a 
•l~trıılyon kilovat &aat elektrik 
~•cağ, lıeaaplanmıthr· Ak
-.ı:...} aulan üzerinde yapılan 
~r. katıncrk çayı Üzerin-

"-' .. QncQ ~, 

tur. Mahkcmt'(lc ıı•ukaı Sakir Zı)a da ha· 
zır buiunmakıa idi. Mahkcıııc- Abc..lurrah· 
man Sa) nıan'ın müdafi ine )atı hane açıp 
açmadı{iırıı sormuş Avuk.ıı da açmış ol· 
duğu cc,ahrnı \ermiştir. Maznunlardan 
Pa\lof, A~ukat Şakir Zi>a'nrn mudafaa· 
larında prorıaganda )"llf'lljlını ilt•ri •urcrck 
a\"Ukat olarak kabul edilmc-me•İni i ıeıniş 
Kornilof da bu sozlcre işıirak t·ııiJ:ini 

bildirerek rırorıagand:ı rarmaması ıçın 
malıkemece ihtarda hulunulınasını isıc -
mhıir. Müıale-ası sonılan iddia Makamı 
adına Ba mua,in Keaıal Bora, a''Ukaı 

Şakir Ziya'nın Ankara'da büro açmama • 
,ın<lan dola>• Raro fdarl' Mecli•ince '"'· 
hadan ka)dtnın ilinme,ine karar \"l'ril · 
rniş e de muma İle> hin kanuni muddcı 
içinde ı\dli)e Veklllcıine iıirill ~ırnesi \c 
\'eldilt>tin )'llZlsından Arnkaılık Kanunu· 
nun ~il inci madd~i hükmüne ıcvfik,ı ıı 
rniidafoa" al ınm.ıdıın 1"' hadan silinmc
,inin kanunsuz ol<luğu anl~ılın:m dol.ı· 
, ._hle !.İmdilik duruşma)a kahulünôc 
mahzur olm:ıdıı'.!ını hildirmişıir. llc)rti 
Hakimece <l<' gereği dıışünülen-k Ahdur· 
rahman Sa)'man'ın miitlafaa vekilinin du 
ruşma)"a kabulüne ,.e A\"ukatlık Kanu • 
nunun W uncu maddesi mucibince Sa • 
kir Zi)a hakkında ne muamele )apıklı· 
t:ının barodan sorulmasına ve mahküm · 
lar hakkındaki temyiz mahkemesi kararı· 
nın kamına uyııun görülerek uyul • 

lllıl$IDI karar .Yeımiııir· K.aıaoıı u6i • 

Dürıkü celsede suçlular"ilan üçü: K arni/ol, Pav_lol 
Sillel,llWJ Sal.ol. 

ve 
• lb"eUnl üzertrne alıyorı.tm. Bu deme

cin mıııhlyE'tinl mllballğalı bir suret
te. aksettirmek ve yalhut fena bir ni-

- ' ... .i iııdi lll,flCla ı -

Mthver kU\'\ etleri B wrte - Tunus 
yanm ka\"'sl dola) larında mt'vzl al
mışlardır. A ır bomba ~aklannın 
taarruzlanna u.ı';'l't)orlar. Bu surM.l<' 
36 taınk, 31 top, 6 uçatk ve bU)Ilk 

lktarda malzeme tahrlbedflmlştlr j 

_, 5'- J iadi ....... l- ' 

MlHVER'E GÔR E 

8 inci ordu Mihver'ia 
arl~ı kıfalarına karp 

tekrar 
hücuma 
başladı 
Cephelerde 

hiçbir mühim savaş 

hareketi olmadı 
Berlln, 25 a.a. - Beynelmilel 

berter bürosu şimal Afrlkadaki vad.; 
yet hakkında §U tafsllft.b vermekte. 
dir: 

DUn sabah eekizinct ordu marqal 
Rommel'ln emrindeki alman 

ltalyan zırhlı kuvvetlerinin art~ 
!arına Jmrşı hficumlannn tekrar bat
lamı!lhr. General Montgomery ana. 
su hilafına yaptığı kısa duraklama-

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

Cenup Fransa'Ja 

ve Ma rsilfıo' da 

hummalı bi~ 

faaliyet var 

Bir istila teşebbüsüne 
karşı her tarafta 

istihkamlar yapıhyor 
Bertin, 25 a.a :Franııanın ce. 

ııup sahıllerlnd·· vr Marsilyada ıııri
şılen tahkımat ı lcrını an!..tan bir 
askeri muhabir şöyle diyor: 

Marsilya, Avrupanııı doğusund• 
bulunan kalelerin lıır burcudur 

Burada alman bnyrağı Avrupa dU,. 
manlarının hczımcı ~aaılcn çalınca 
ya kaılar dalı:r.ılanacaktır. 

Mu ıabır M r la bulunan 
man kıtal ı hal k r u tafaı a 
vcrı• r: 



Von Papen'e yapılan 
-----------------------------------------------------------------------------------A •• 

s D VASINA DUN 
M OLUNDU 

Mahkumların bazı talepleri reddedildikten sonra 

muhakemen · n ge ecek çarşamba 
gününe b akılması kararlaştırıldı 
( Başı l inci sarf ada ) 

a• lddıa Makamı Cumhurıyeı Müddclu· 
9Qİ5& Cemil A'- Ceza Mahkcmclcri 
11U1ıü K&l1UDU mudbi8Cc aıaınwılar M>r· 

t upa çekıldi.klen ~ evrak ve İka· 
1 - nıkmını:oı, "" W'nra d.ı ~ılcrıo 
Mı.lenmesi iaıbett bil um~ ve bu 

ı &W>io rcdd«tiıı ru ı~muşur Bun • 
,• 90M& I>okıor Pll}oı ı raporu ile 
,tbiurnıhman atı ifad ı okunmuş ve ö 
eden .,nra saat 14 ıc muh:ıkcme)c de • 
Wlll edilmek uzerc coplanuya son veni· 
.ı.m. 

Pavlof, Komilol, Abdurrahman Say • 
_. ve Süleyman Sağol un <>Alcdcn 500-

• clrvam ede-ıı muhakcmclcrinde uç celse 
.bedilmişcir. 

Binoci cd5ede, Süleyman Sa !'dan 
-Jlc.i cel Nt: dinlccmck isıcdiği phı • 
lia IWn oJdubı ve ııc sebepten do ayı 
bme ~k ısıcd ği '°nılmu' ve Sülcy
_. cevabm iyi Türkçe bılmccliği iı;m 
ercuman talehini tekrarlamış ~c şahıı • 
erden İtmaıl Korkulu oun kendis · ru bet· 
~eden Ömer Tokaı'ı sefarethane d • 
...... jlftirmediğini 50) kdı • ı halde ifa· 
lelinin ıapca geurdiği şcldldc y.u.ı lmı, ol 
lujuodan bu phıdın yt".nidcn dınlcnmc • 
ini w: bqka ifadeleri mevcuc olduğun • 
illa huınlann da dinlenettk zapta geçiril· 

t Dl!9İnİ İsceınİıf ve TüricÇC>c hakJcı}ie v. 
af oım.dıjıodan tercuman cedarilı: edil· 
_... uıv eanişrir. 

Tercüman lazım değil 
Müaılnsı 10nılaıı tddiı Makamı adı· 

• S..-Uvin Kemal Bora maznunun tah· 
v dkarın başlanıtıcından bugüne kadar 
d nerıunuu Tu~ olarak ıyıce ifade et· 
d ~nden tet'CUl1W1 istftllt"SlllC 'ft! phit • 
' elden 191T\Ail Korlcol'un mahkrme hu • 

n ..,mdıa ifııdesini Yem!IŞ ve keııdasindeıı 
~lft'I nıal\amat alınmış olduğundao 

r ..... din~ne mahal olmadı~ ve 
11111 bndiainitı hAdise hakkın<bki 90I' • 

.. w: ın&btfaa.lan da alınmıı ve dinlen
ra ... oldujundıuı tdcrar dınlenmeşinin tah· 
s c ~ yanlıt bir veçheye sevkı mak a • 

ima ırri»tenit olma ından dolaya bu is • 
ta de ~t°diJ111"ini U.!ebetıniş 'Ye 

ı) ~ umumıle<'C 1:erc i d ntılerek 
__., Siıl~'ll'lan ağ 1 un uhkikaun 

0

1 ,..tınıtıcından hu~nc kadar Turkçc o
rn lerak ifade verdiği m:ıhkerntce de m • 
'J" lıllım bulunmuına ve lsm:ıil Korlrul'un 

,.h8deti dinlenmiş ve başkaca verc<'c i 
*le olmadı~nı !Öylcmı' olmasına meb-

11 bu plıi<lin tdtrar dinlenmesi talebi • 
lt< • de nddıne söz birliğıllc ve tekrar 

o wrmek istedif;i hakkındakı talebi· 
ıııla kabul edilmt"diğıne iıııfakla karar 
nrilmişrir. Kararın ıehliğindcn sonra 
SüJe,.aaaıı Türkçe olarak he)-anat vermek· 
.., imtina etm4dr. 

Pavlol'un itirazlarr 
r; Bund11n tonra dıier maznun Pavlof. 

1911 ı'1t"dıği ves lcaların ve evrakın neler 
olduiu 90Nlmuş ve Pavlof sabah alse-

a tiltde <*uoan Dr. Pıyotnun tsG ııuma • 
nah rapor iJe dıier vesaik arasında mu· 
him milıeyeneder olup bunlan ıeker tc
keı' ıuh etmdc istedıginl s6) lcıııı$ ve 
.,.hknne Pavlol'ıa.n okunma ıru ı ıcdı· 
li ""ikalann hangileri olduiunun ıarih 
" numaralıriyle bildirilme ıni istemiş • 

z. ,ar Pavlof bumın uzerinc cvvcll 186 nu· 
..,..h rapor hakkında !Öz söyl mİ)-e 

ı>: .,..ıamıı ~ Heyeti Hlkime, maznunun 
2 h11l ômer'in şah•iy ti Cizeziııde u raş • 
at: ~ın& mahal olmadığı, Trmyiz Mahk 
\ll .,ance bu meselen.in hallolumnamı~ 
~en mahkiımun ~e Ö er Tokar u 

S tenrıdıe durmasnıın beyhude v•kıt ka}-hı· 
~ verdiği ve bu iddıalarını tek· 

u • müdafaa .. ında yıızılı olarak vcrebi • 
ıc ~Jini ~ bu sö:zlerin fimdilık dinlen· 
~ine ve okunmuını isıcdı ı cvmlun 

te 1 rdt'fl ihareı oldu~nu bildırmcs·ne 
IW e · ı · bu k d l&ı bırlıJiyle karar \'>etı mış ve arar 

k Pavlof'a tefhim edi~ışur. Pavlof bu ka· 
le rotC't<> emğini ve Ceza Muhııke • 

-; P 1 :wlu KatJUnuna revf ıkan mah • 
- en klıiblne kıl'$ı acele itiraz err"iini 
~~ üıenne. Rh,.ser Makamınca 
t11'1 ~-· cihetler hanç olmak uzc-
ı.-t mu ... ..,~- · ec1· 
_.. ıahkemc kararlanna k ı ıııraz ı· 
ıe ~ Ai rercum:an va ır ı le kcııdı ı· 
Jerol~ılmışrır Bunun u~erınc . Pavlof 
ne ahken>C)'İ proıcsro cm ını 'e 
cekrst ~kemeleri U ulu Kn nunun 2~0 

"Cz7_.A ~inin okunup k ndı ne anla 
'loci . ıemiş ve hundan sonra d:ı 
ttkn•..ı"! ~ L "ıldırett ını "6) lernışıir. Hc-
-~Jerıru '' ' ı -:-r Hik~ gerclı diı u ulerck r:ı ~ 
,.U h'~elerin kamın m:add lerı • · -~ııe ma .. ~ .... 
~.. •n<fe rn:ıınunla mun k a etm 
oio Q7e~ ~n cab t>ulu sı cıh • 

• ·n '"''mı..- • terını okl)lll1'l1Stnı i tc<iı i evrakın han ı 
tfrle ıduğumı ~ylcm i i tcnmı' ve 
..,,-

0 
• takdirde ccv:ıp -.erm kıen 

16Yleıncd1i•. ~ayılaca,i:ını b ldırmi~ıir 
imtina eırnış P•vlof Pa)"O'nun ~l 1·9 2 

ilıcrıne - • p Jlul"I" 213 sayılı raporu ile cM a · 
tarih ~ r wr pjşof ıan aldı ., raporu 

·nurı Pro e ·nun 189 nu ralı raroru· 
w ,:ene ~rra}lman'ın ı ve ~ mart tı· 
.pun ve A • · okunma ı nı 1 ıc-mı$ c 
Jilıli jf~t"lerınınrıd n t>unbrın okunma • 
eüdJaa ı:ı.k•';:; · nü lllve eımi•ıir H 
...,. ~ ırö u na gelme<li i cıht"tll' 
.ez ınüdafa•r8 "ildiği z.aınan iıirıızlırı 
_.odef .. lın 1•.

1f'flR. -•t"l Makamından ken· 
eclcohıleCt" ı~-

-.erd ., ed ımi5ıir. 
~ K rnilol'un sözleri 

O nun Kornilof'ıan da ikame 
Di~er ;.~ şahiıterl ne dheııen .ta • 

~. '.' ~nılmu' ve clındeki ,ahııl r 
ırıJi . • Bu Iİ•fCl~ na1ıır 
1 • vermı tır iste• nı 941 evlfıh ndc f.ı hul'da Smı 

91117nu n • • rıt7JHe 
lC ~lO'l'h ne;;ının tRm r ne 

,-« on hıe A kar 'da SUIClm 
;.ı ve o ta • • -" •• • tmed ini hu tamır 1 

"'-s..ı ıle tnn&-1 e · ~ 1 tllf1 "rmi kadar amı-1 " n ~ 
1 (11... oJacaiından ~inıdilik aı.. 

şahitlerden yaztb on bdanrun w: ayn., larımıt göründüğu hutwk kaideleriai lıu 
ca Madam Ôjeni AbduUah'ın da tekrar ~uretle ~ça ihl:U etmektedir. Korniloi 
celp ve dinlenmesini ve SülC)man Sa • bu surcıle 4"'1'Ulyıs·1942 wihli celsede 
:orun 50rguya çekilmesini ve Dr. Bdı • reddedilmiş olan talebi billhare esas mü
(et ile Payo'nun mahkeme>-e celbedilme • dafaasıoda da ıekrarladığı gibi 3·tem • 
ıni ve So'')'°Ct Sefaretinin kırmızı veyıı muz·J942 tarihli temyiz il)ihastnaa do

vi ne renginde bır otomobıli bulunma • kuzuncu ~e onuncu sa}falannda da ye
d • hakkı...'Xla Sefaretçe Turkiye Harici· nideıı )er bulmuştur. Kendisinin 1Ju8iin 

e \'ck:Uetine yazılmış mektubun mah • ıl'krv ayna nıahi)cue olmak uzere ~ • 
kemede olmoma ına İ$temiş ve Ceza Maıb· d tnuş olduğu ıalcbi evvelce cesbit edıiJ. 
kemeleri lhulü Kanununun 250 inci mad· mİJ oldu~ ve baııı mahkcmeniıı dahi 
desi mucibince evrak okundutuın jOrlt1I ıasvihinden uzak kalmı5 ve redde maıuı 
maznundan bir diyecej;i olup olmadığı· bulunmuş olmuuıa aore hu talep yeniz 
nın sorulın11sı llz.ımr;eldiğini ileri süre • 'ie afakidir. Bu iııbarla Komilof'un 941 
rek 186 numarah rapor hakkında diye • cnesi e)lul a)ında 1 tanbul'da bulun • 
CC' inin !<anılmasını istemiştir • dufun:ı d;ıir ikame eııifi phitlerin ve 

Mahkem«e ne SÖ)lİ)"CCe,;i sorulması ladam Öjcni Abdulla:h'ın )eniden cel • 
üzerine Komilof arkadaşı Pavlof'un SO)'· bine ve Silleyınarı Sağol'un 50t'gurunun 
liyecddcrini tekrar etmek istediğini be- ıckrarlanmasına ve raporlarını mufassa· 
yan etmiştir Dundan 60llra maznun Ah- lan )-azar.ık buna temas ecıiği cihetle Dr. 

rrahm:ın Sa)ınan'ın müdafii A''Ukııı llclt(ct ile Pa}n'nun celplerine, isıimala • 
Şakir Ziya'ya söz verilmiş ve müdafi, rına mahal olma<lıiı, keza Ömer'io SÜD
Payo'nun 2·'·19{2 tarihli ral'OnJOUrl bil· netli olup olmadı~ ve eşkll.li hakkında 
hassa adli bir tabip tarafından kaLeme •· ı imleri b.tldinlen akrab&.laruıll'I cellıi 
lııımadığını ~liycttk ~ ileri SÜ- hususundaki talerleri ~eke ileri surü· 
rülcn müralealann faraziye hududunu !erek mahkemece redded'ldi;ti temyiz li· 

cçmcd ğinden kendisini tatmin etmt"di· yih:ımıda da ıdcrarl:ırwm bu is~in Yük· 
•"ni, binaenale)fı Ankara Aitr Ceza Mah- sek Tem)IZ Mahkem~UX'C de gayri va • 

kemesi huzurunda Kızılay su)istimali do- rit gurulmU, olması 1'11 ş hı l!U"m ct"l{>le-
18} siyle ifadesine müracaat okırıan ve a· rine ve Sovyeı Sd~!.nın vi,ne ~ 
dırn haleıı haıırla.madığa Pofü Enstit~ü )<l kınnızı rcnkl" ocomob'lı olup olma • 
Ubo1"2ruvarbnnın nhıo11 lıulunan utın dığı hakkında Sefaret ıara!ındao Harici
bu Mdiie üzerinde tetkikat yapmasırıı ye Vekitctine :razılwı teıkcre ile ıaniıı 
talcbetmi,dr. • edilmek istenen malürn2t evvelce Ankara 

Mllllun /ıı.bdumıbman Sayman da f:.mni)et Mudurlt J;"UllCe bildirilmiş bu • 
mücfafiinin talebine işıiralc eııijiini bil • luoması dola)'t• yl" mezkiir mektubun 
dirmiı ve bunu muteakıp iddia Makamı· ve Komilof'a ııt okıt' ceza evinde halen 
ntn müdafaası sonı1muşnır. Bqmuavin mahfuz hulunan pas:ıponun da ıahkika· 
Kemal Bora ine Öll(:e mevcut sebepler do· ıın hali hazır ş fhasıııda tetkikler )'af'll• 
layısiyle Payo'rAlll 213 numarUı w P.ı • mi! ına lüzum olmadıihna ve Avulaıc Sa· 
yo'mın ProEesöc PiJOf'wı aldılt J'llCXl • kir Ziya tarafından yapılan ve gtl1l'İ 'Y2· 

run ~uııa isteınit .e diler talep- rit görülen ulcplerin redmne brac İUİ· 
!er hakkında mütaleallftt bilib&re J'8Pll • haz edilmcsil'le ve Temyiz Mahkemesinin 
cağalll .ı;ylemiştir. illmında dinlenmeleri libıumu itaret edi· 

Ü 
- 1 len Alman B~ Elçisi - Paren'in hu· 

ÇUnCÜ Ce se su~i k!ıibcsi Ren ile lıalya SeflU'Cfhlıne-
Üçüncü celsede Heyeti Hlkime Pa • 

yo 'nua 2 U 11umarah ıaponı ile ve bu z.a. 
ı.a Profesor Pıp waluıdan ~len 
raponın evveke okunmasına 'Ye maznun. 
lann da evrakı tetkik ettikleri 5trada bu 
raporlara vakıf olduklan anlasılmuına 
ve Pavlof ile KomUof tarafından tCK\1-
mclcri alınmasına göre ınezkUı evrakın 
ıekrar okunmasına mahal olmaJıgına llüZ 

bir lığı) le kat'&f verikliii ıdbim edilmiJ 
ve dq;er taleplec hakkında iddia Maka· 
muıın ınuı.ale~ı wrulnıUJıuc. Jddıa Ma
kamını tcmsilecı bqmuavio Kc:ımal Don 
maznunlardan Sük>man Saiol'un eylül 
•> ında SoV}et Scfart"tiııdaı çıkarkeo kar-
5 na çıkan ve bir mr.ddeı !OOl'll kendı· 
ınin ı;alışuğı berber saloouoa gelen ve 
Sifü.•)man'ı Sclattıhancyc davet eden ~
sın. Suleyman'ıo l·I0-94 ı tarihinde b • 
wıbul'a gönderilmesini anuteakır Tak • 
ım'dekı Dclcdi>e Gazinosunun bahçe • 
sınde buluştugu ~sın aynı ~ıs yani 
Kornilof olduju tahkikat neti~c a& 

la)ılmıştır. Komilof'uo ak)iıinde wP • 
!anan delilleri birer birer tadil etmek için 
ga)reıkr ıı.arfcdeıi<cn hu noktalan da ih
mal umemisıir. Filhııldka 6-mayıs- 1942 
ıarıhli dunışma celsesinde Pavlofla bir· 
lıkıe ıahkibıın ~iine müteallik talep
lerini ızhar t"deıicen Komilof Suleyman'm 
bu ıddıuanın hakikate muhalif oldu,t-u 
nokıasında ısrarlı dunnutnK ve kendi· 
inin Ankara')"a e>lül ayında değil sonkl· 

nun ayının 16 ancı günü Hdmiı bulun • 
iunu ve bunu Türk vataıı<kfı bulunan 

muıeaddit ,ahiılerlıe isbata hazır olduğu· 
nu aöylemiş ve aynı celsede bugün ol· 
du~ gibi Madaın Öjeni Abdullafı'ın t&· 

rar celbini talebetmiJtL Bu talet) hal< • 
kırıdıa Yüksek Heyetioizce iabt diifünül· 
mu, w talep reddedilmiıd. Korni1ol red· 
dedılmiş olan bu talepleri rararlanıakwı 
bir fil hlli kalmamakta ve •• sakı bai· 

Büyük Millet Meclisinde 
Bü.Yük M.Wot. MecMal dün Ckıktor 

Maz.tıar Gennen'lll tıuıcanl.ıtındll WP • 
1 rak lzmıt Qezaeviınde m&hpul Hll· 
ll{'yin A vn1 PannablZ S1e 8Mdr 'nU!doil· 
mut un oeaıannııı attı haldnnd&kl 
kaJlllnUn blr1nci ~ ~. 

Mecllıı C\lllUU't«ml sQn(l tol)lalıaaı'< • 

ur. (a.a.> 

ÇAGRI 
tr Arzuhal EneUmenl bueQn saat 

15 te toplanacaktır. 
tr Adi e Encümen.l buııtln 15 te 

toplanacaktır_.----

BaJvekillik hususi 
kalem müdürlüğü 

Bıı,.<wck 1 k Hususi Kalem MOdilr
nO v k 1 olarak yapmakta olan 

Hnrı.:~ Vck lllltl menıurlanndıın 
B ) ilk F:I(' 1 k Mcı.teean B. Nedim 
V~l llkln Hu.ual Ka!eım MUdilr
IOftilne kadro maafl olan 80 lira lle 
astı olarak tayin edllmlıltUr. 

Patates ucuzluyor 
İstanbul, 2:1 (Telefonla) - Fazlıı 

mal geldiği itin bugiin patates 'top. 
an 22-23 kuruştan satıldı. 

Akide 7 50 kuruş 

ııi kapıcı ı Kosıaotin Liberati'nin im~ 
şahidi olarak celp ve isrimalaruıs karar 
\erilmeırini isıemişrir. 

Bu talep tcroüman YMttasiyle Pavl-Of 
ve Kornilofa 8niattlmış w: Komüof ŞKn• 
di verilecı kararla iddia makamının bu 
cehcdcki t:dminitı bire: suretinin kcn • 
disioe verilmeftoi Wmlşdr. 

Dördiinlü celse 
Dördüodi celsede mahkeme, temyiz 

evnkı ile catık"kat ~nıtct mündenanm 
\'C ~ s:ı...'lıasuıa nazaran maznunlar· 
dan Pa\'lof tarafııxbn houna sebebinde 

terilen evrakuo maada evrakın olcun
ana m:.ıtcair olup KomiloE tanılın • 

J. n i ti k edilen talep ile ayraca Kor • 
nılof'un bu celsede veıdiii phiderlc 
Mııdam Öjcoi Abdullah'ın dinle~ioe 
ve Ömer'in st"innctli olup oknadığım11 
anlasıhnası ve e,k11inin teshir edilmoi 
için akrabalarının ve nporlan hakkın • 
ela Dr. Bdıı;et ile Payo'mın mahkemeye 
ceaıcdilerdc dinlenmeleri ve Sovyec Se • 
fattıhanesiode kumıza veya vitne rengin. 
de ocomobil olup olmadıfımo Harid • 
,.ıe Veldletinden soculması ,,oe servi! ııe· 
sllfl()mınun teddk edilmefl ~ Süleyma· 
mn ifadelcri}le Madam Öjeni Ahdulla· 
hın 9 mart tarihli ifadesinin okunması 
hakkındaki istekleriyle Avukat Sakir Zi· 
)"a'nın Ömer Tokat'a dair talebinin red· 
dine ve bozma kararında yazılı Mauna • 
zcl Roza ile karıca Kostantinin Amme p
bidi sıfadyle dinlenmesine ve bir alman 
tercümanın te&rı"ldnin Cumhuriyet Müd
dclumumi.liğine yutlmastnt1 Ye Komi • 
!ofun talebi ve('hile bugün4c{I muhakft'l'le 
safahatına dair evrak ile İddia Maklmını 
temsil eden Kemal Bora'run i4teklerinin 
kendisine verilmesine ve muhakemftlin 
2. 12. 1942 ça.rşaırıba ııün(l sur 9.30 a 
bırakılmasına karac verildiii tdlıim edil· 
mittir. (a.a.) 

Dil, Tarih- Coğrafya 

F.akültesinde serbest dersler 
Dil w Tarih • Colrafya Fakülresin • 

deki eeıtıesı dCJ'5leria hqınci.w dün ak • 
tam .. , altıda Jngiliz Dili ve l!dcbiyau 
Doı;end Saffet Korkut tarafından kala • 
baldı: ve seçkin bır dınleyki kudesi kar
ımada wrilmıttir. "İngiliz edebiyaunda 
epık cterler" konusu üzerinde ~en 
bu derslerin ilkinin mevzuu iogılizlerin 
kahramanlık devrine ait bir desıan "Beo
wolf" fi. Bu nere ait fikirlere &iritme
den evvel Saffet Korkut, daıandao ne 
kudertiğini, hak&i ve sunl deıitanlar ara· 
sında esa lı bir Im olmadığını izah et· 

tikten IOllf'8 destan nev'ine ne gıbi eser· 
lerin gittbileceğini .Gyle<li. Bu tarife gô
re Beowotrun mevzu bakımından buiı 
bir dev masalından ltıaret olmuana rağ· 
men epik eserlere yakıpn ciddi '\fe vakar
lı bir eda ile )"aztlmıt. bir fikir, m1na ve 
Jtllye birliji olan, sanat bütunlüjü olan 
kıymetli bir <intani ınat eseridir. 

Gelecek 5t"li>est den önümüzdeki cu· 
ma sunü mutat olan saaııe verilecektir. 

Yoksullara C. H. Partisi 
tarafından dağıtılacak 
kundura ve yemekler 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Par
tinin dört bın yoksula vereceği a. 
yakkabıltırm yapılmaııı bitti. Ay ba
şından ıtıbaren dağıtılmağa batlana. 
caktır 

f , 1anbı 1. 2S ( Tel~fonla ) - ~lrdi1r \ Partinin 1& bin klıılye Y•T>acağl 
kide şef<ennin fı)'&Wll ~ lıwul ola yemf'k trvzıatı da q bquıda blıf-

u" ->-&o. .... lqaQÜUC. 

-2-

l:lf 3:fIIDi12!J 
Demiryolunun 
sırtındaki 

a~r yük! 
~zetcler, kömllr tasarrufunu &ğla.. 

mak f~ın demiryollarıııdaki gidllJ 
~ehıln tahdıdeıdılcceğinden balı
ıedlyorlar. Bu, yerinde bır tedbir 
olacaktır. Artık mılli mUdafoa 
malzemelerimiz arasında milhlm 
blr yer alan kömür tusarrufwıu 
da temin etmit olacağız. 

Son yıllarda Devlet Dcmıryollnrının 
1§ hacnu artmış, bu arada keyif 
yolculannın sayısı da alml§ yü. 
rUmllştUr. Başardıgı soy~nun ve 
vurgunun paralarını İstnnbul ba
takhanelerinde ylylp, yeni vur. 
gunlara ve soygunlara ortak ve 
zemin aramak istiyenler pek gez
gin bir hal almıştır. O kallar ki 
tren kompartmınnlan ve yemek 
salonları zahire borsasından, Ga
lata it kahvelerindt"n birer örnek 
olmll§tur. Kulak kabartınca eeşlt
li. vurgun. istif, soygun hikiye
lerinl <luyup üzülmemek elden 
gelmiyordu. 

Yolcu sayısını artıranların mWılm bir 
kıımıını da, Jı.'Ua nomıal zaman
larda yqadığını a:uııp, keyif ve 
zevk pe§lnde kO§an hali vakti ye
rindeler ıeşkll etmektedir. Bun. 
lar, yazın pl.ijdan, adadan, moda.. 
dan boğazdan fnydalanmak veya 
İstıınbul'un moda evlerini ziyaret 
edip yeni bir gardropla Aııkara'ya 
dönmek ıevdasıncla olanlardır. 

Bunlara, yaptıkları i§ln hem kendi 
bUtçelerl, hem milli servet iı;ln 
affedilmez israflar olduğunu soy. 
)erseniz alncağınız cevap f\ldurı 

- Keyif benim değil ml, trene de 
binerim, tayyareye de! •. 

GOnlin havasının gerektirdiği zorla.. 
ra boyun eğmiyenlere, c•ğmek is
temlyenlere verilecek cev&p iki 
becellıdirı 
-Yasak! 

Evet bunu dediğimiz gQn Devlet 
D~mlryollarının aırtıııdaki tufeyli 
ve yaygaracı ağırlık blrdenblre 
hafifliyccektir, binlerce too kö. 
mUr tasarruf edilecektir. 

Sade yaz mevsimi değil, bayram ta. 
tillerl de, yükü eni konu ağırlaş
brmaktadır. 1.tç ıünlük tatilini 
İstanbul'da gf'çlnnek 11ıtiyenler 
henüz bu iti)utlannı değUJtinniş 
degillerdlr • .Aynı yuak bu hava\. 
Jeri de yerinde oturtacaktır. 

Seyahatin vatandat g6rg{lıllnde, ce. 
miyet kaynaşmasında, lktısadi te
maslarda, kUltlir milbaıleleııinde 
oynaclığı bllyUk rotu inkar eden. 
Jerden deftliz. An<:ak her ıeyılen 
önce, her kaygının llstllnde tek 
endiııemiz ver: 

A:yakta clunı.bllmek ve bu utarda her 
tedaklrlıta ka.tlanmakl-

Sabahed din SÔNMEZ 

Türk Hukuk 
Kurumu 

müsabakası 
TOılt H~ Kunırnıu. ~ 

aıııker! lcaza., 7ll dıMr '* -*' )'112'Zlrna· 

il lcıllı umumi blır mıtl&aıbalıa ~

Bu m~ lltlr'llk ~· ua· 
ttdnlcl tat'lbten IUbaren ld 9Ste moNet 

verıımı.ur. 

~eeeık eııerıJenım TQ:ı1c HukuJı 

Kurumunun <Wm ~> noe ta1oı11re 

mazhar oearuaa (500) lira mük.Uat v• 

~-
Elel1n hazll'larırnaanda taltb!cl9e -

cek _. - -* b.tft edeclıtt med

deler eeatıda a&lterllmlldr-
A - Mevcut vellGaılaı'a \le TUrtdıYe 

ne aıuıa-ı. dereCMlne aöre. eırMbie: 
a • ~u.en evveJld TQd[ dm-Jet· 

ıennde, (meeelA Jlb'OnC • Nular, Tdı:· 

yoJar ırtbl). 

b - :ı.J.Qm ~. (me.ell E
mevller, Abbaa:ller &1bl). 

c • MllılWm&n Tüıtt ~ 

(maelA GunavUeır, Se)oı*1tıer, Harwn· 

l&hlar, Moaollaır. Mmr memıo.ır.ıen 8'
b1). 

et - Omıanbtıınla ('IWldnat& kadar) 

Mlcer1 ba ~ DWlııteMt te

ıc.amw -.nıaıen ıtıronolıoıık bir 11Urette 
tedcılk ed!Jmelldlr. 

2 - Tar9ıl wd<alardıul ı.tua.de e
CUHdcen, ta.rlh1 ten!dt u.uııerıne Olldaı t 

edUme9l ve umumb'et.le tu1lı metode· 
loJı.tıı.e ı1a)'et okınm&s lAzımdır, 

3 - Mevzu bSlb- hUkUlıct maht • 
ll'8tte oklu~ btr tanıtııııı ldlltema· 
tJlt la1Aın h~ diller t.anttan 

ııb'ut ve ~ ~ devSet • 
tontennn ~ med>ur olldutu ôr
n eııaalann bu h.uaustalC1 tmncn td>a· 
r(1z et.~Jldlr. 

4 - Mevzu do~ dotnıYa hu • 
kUk tarlhtno tunu et.Utlnden meeclıe

)'t )'a)mz ctotrnat11c preııe_._ ve kanun· 
rwnclcr dctlil. aerok alllkeı1 • 8b'ıud ve 
&erde iktllladl • 1çtlma1 tar9ıln umum.ı 
~ iclnde t.aılıa eatı.rnak JAzırn. 

dtr. Maamatlh bOUlrı bu tetkikte (hu. 

kUkJ 8Öl'ilt) dalma ilk pJ6ııda .-nım
te<llr. 

ıs - :emıa.a rrıOtdı~T'a htta • 
bedm bu ~ onJaınn tıameıerl pdr 
tabU oları cthetl«ln Q'n .,,.. :lızUııM 

~. Yanl senil okUl)'UCU kil· 
lell1 ~ )'8Zlluı 9«"1erde zanJl't Cilan 
blr tıelmn .... 'Ve UııtalM ... tıeıtl*· 
te 'yer almamabdr. 

6 - 8eelmde. J'8tD)ııcıiılt telldlınune
n1n murılutu deH, adecıe dol'ndutu 
ve on.ııın.mtt ırıtııınnOnde tutulıacaıld:ar. 

Tikte Hulcıuk Kurumu, ertıablnca ma· 
lilm ~ t4ilmıiı11)'UI ueı. ve lnıtl b11· 
kttmıaie dolu olan bQyQk br _. de
tll. U)'falan mahdut om bDe lıılbll ot· 
du ııu lcadılr ,.,ı w: w.tıam uı 5 ı.ra 

~nan ve '"*'* tartıtntn f!ft 1ftd tı· 
9\l'llerine ıı6ı?. m<'YY!ana ıreUr:Uım Mınl 

ll*IMmııl ......... 

SPOR 

Lig ma~lar1nda 
yüksek okullar 

Maari.f VdkA!eUmlzln <:ok yerinde 
bır karan ile yüksek okullar lig m.111;
Jannda ku ~lcrtn )"8runda yer aldı
lar. Yüksek okullannuzın apor verl
mlnl artırocak, kudretlerini de htc 
şlıphcsr~ ileriye (,'Ötürecek ola:ıı bu 
hareket m<Uye kadar bir tilrlu do • 
ru dllrll t blr blrlnclllk baonramaırut 
olan bu tcockküllerl. b r nizama bıı.ğ. 
l:ınııısı. blr türlil b r bırlik kuramıyan 
b r talebe nnlaşması teki nden xur . 
tararak resml b r otorite altına koy
m:ıst bakımından da kazan<:hd.ır. 

Gl'<:Ctl h4fta cek en ı;ra )'{ikaek 
okullar lclıı iyi b r t«iadUf ~ ola- • 
rak l~ maç anncla 1 

kulUplerle Juı.~ııııı uazdan 'N ı.r- 1 
birleriyle birer mGI; ) bıraz 
ııçılmıyıı, toıkınılaruu dencm ye ım
kfuı verdi. 

Bnzı .ıcu1up klarccllerlnln, oyuncu. 
!anının da a~a 1 6C.lrettlk•ei'\ 
maçlar b c terdi oku; 
lk1 m(!!Vsırn loc:' nde ou farkı 
cakl r ve belki d )ak u c.-r
le mUsavl şaı arla m .; )APlll • Qze. 
re Sllıha a çık k ardır. :ııe ka· 
dar kulup ııc okul ara.sın a t reddut 
eclt>n bir Udobe t('Ş'i k. )ardım vem~ 
) :pmak imktınlo.rı bakımından 11Up • 
hes z kulilbc ten yul öst ordu. 
Diltan blr d rs yılı iç d .z, • 
kJn blr köşede yapacn :ı Uç dört maç 
b r taldbcnln spor hcves:tı tm n 
et.mlyec •i gibi teşv k, yardım "@ al
kış g bl her go.nr, porcunwı hak ı o
ln.n IC')'l r de anc k okul t;er,: ·csı 
g bl mıı!hdut blr sah la kah) ordu. 

İ.ştc okullarda iv eren bir o-
yuncunun kolayca kulll er tarafın. 
daın çeknlvcrmcsi bunun bariz tılr 
del <HT. 

Gt'Çen gün bazı ku!Qp ldnrecnerı 
arka<'la.şlanıı yQzünde okuduğumuz 
c.-ndıŞ(! fadesl, )'Ük!ek okullann ya. 
kında kt>nd lcrlne rakip ol!K'ağuıdan 
d 1 de kaybcdec kleri kıYJlletll 0 • 
yunculıırını dU ünmclerindend.L ... 

Askcrlllc teıscldcOllerı. ı1ıg maclan. 
nm başlangıcını öbür tarafta ııarlak 
bir torcnle ~arlarken do •ruaımu söy 
lemck Jltzımgcllrse yüksek okullann 
lig maçları.na glrl lcrl pek &es$l2 ve 
sönilk cOQU. Hakem komlt tara. 
tından tayin edilen hakemin g me
mesi, mnçlann dqı sahada yapı.iması 
ve en nih~ t de ıkul plc.nn , e e
rl ~ckküllerln maçları ~nzctede u
zun uzadıya tcnkldcd lirken yüksek 
okullar mnclannın ncUccleri bir 1k1 
satula g~lştlnlme&l )'akından temas 
etmekte bulunduğumuz talebeden ba· 
1J. şfkAyet ve li':blrar 6<.'Slcıinln yük
eekneslne vesııe teşkil et.tllllnl gör
dü1c. Genç arkad lara sam mı ola • 
raıc diyeceğiz ki: 

- Ku!O,plerln bu sahada birkaç ae
nelfk emekleri. kıdemleri ve her &eY• 
d<'ll fazla da bllfW kuvvetleri vardır. 
Ra.ibet ve itibar Mcak kend nJ g&. 
teren. JrilcQııO ispat eden varhklann 
arkıııınndan koeaıı blrer r<ltl:>edlrler. 
Ylllaıek okullar çalışıp kulQolerl yen
dlikleri g{ln seyirci ra~ aHcıeian 
kcnd!llIDndcn onlnnn P<.'Gtndcn koşa
cak. &'82Ctclerln blrincl sayfasındakf 
sütunlar onlara açılacaktır. 

lç veya dış eıtadyomun yemy~ 
salhlllannı gôrdilk<:e Cumhuriyet reJI· 
minin daha diln ımsa eııonındaın kur
tarchlı Til.rk futbolunu ve ZA'Valh s
ki futbo1culan hatırlıyailım. 

Sporda ve sporun her nevi klll"ll
l9fl'Nl]annda ha'llon rekabet, heye. 
can aramaauun tabii blr le:Y oldutu
nu ve l!!POnln etrafındakl her lcuvve
Un bu tempoya uym1ya mecbur bu
lunduğunu unutmamalıyız. 

YUkarda sayd nmı.z eeylerin tabii 
bir tMnlhOrO olan bu halin lig rnaç
lanna tl'k adımlftnru atan y(jkRk o
kul tal<i>emtzı.n eevkıni kırmaması 
lAzımge)d ğirıl SÖ)1erkcn ~nQmQzd ki 
haftalar kulllpfor kal"Şlsında g('IÇtre. 
ceklerl <;etin ınttihan ~ muvotfakı. 
yet dWyecellz. 

Vedat ABUT 

Eleklrikleıme 

planlan hakkında 
Ankara ile ('(YVreslndekl endllstrt 

bölgesinin enerji lıhtiya,c:ıru karıııln
rnak Qzere kurulaca'k oları Çağlayık 
elektrik santraliyle lbunu Ankarn'ya 
ve ccvnmne bağlıyaıcaJc hava hatla· 
nnın projeleri hakkında dilnkll sayı. 
nmıda ('ikan bir haberde bıızı rokam 
ve Jslm yanlışlıklan olmuştur. Bu 
ıtıatala.n dil7.eltm<>klle beraber san
traller etraf nda nldıihmız Yen! ma
IOmatı da aşağıya yazıyoruz: 

Ege bölgl'Chıln ihUyacını tembı i(ln 
Gediz üze de kurulacnk Adaln san
tralı (Avala) ~kllndc ynzılmıştır ve 
bu yeni santralın ikuvvetı 30 bin ki· 
lovattır. B119lan l>aeka Katıncıık SU• 
yu il7.er1nde de (iç kademede topye
kCUı40 bin .kilovat büyUklü ilnde ııan
traller kurulacaktır. Zıı.mıuıU suyu 
üzerinde kurulacak santra kuvve
ti 200 bin kilovat değil, 30 b n ki o-
vattır. Arıcak. b 30 b n t 
vetindekl snnt ti 
yıl zarluıda 20C mi o 
elE4k trlk lstlhs&l edAhll'N'E'ktlı 
bunu 250-300 milyon 
çıkarmnlc da m 
4000 kilovıııt istihsal el 
mulan çay da F.sten d 

BOtUn bu ııantrallerln 
darı gaye .Uııtıestz elektr 
elmekttr. Fakat, tesis edilen mJ , 
suyu vadilerde toplayıp blr ihazne va
zl.fesl aönnek wreUyte tuğyımlanı 
da manl atacaklardır. Aynı zamanda 
blr<:Ok akmtrlann önUne eecllecek
Ur. BaraJdMJ elektrik istihsal edil· 
elikten eonra akan sular muayyen bir 
mecradan ııeıct klerl itin etrafa taş. 
mama.ktadırlar. Bunlıtnn ctvannda 
eklıme elvertısll anıızlde ziraat yapıl • 
dıl:ı takdlrde nıgille edilmiş olan su 
ı.kmtılan autama lelerinde de Jculla· 
nılıwt>•tecelrttr. Bu llU'rette, hll'IJTlanan 
proJelttden h1181l olacak fllG'da yalnız 
elektrik lstlhaallM JnhlBar eıbneımek· 
tedir. 

Çankm'da ilk kar 
Canlan, 2' (Hu-1> - Mt:V!ltmİn 

ilk karı <lia ıccc >'.l&dL .fakat illİİAliilzün .... 

M. 

de 

Edirne kurtuluşu an 

t&Ea7$#1 
Tanca 

d Tanca, Cebeıtıu -•-
edlr. Sparteı b a • .,.. boitazı ll2erin· 

re UZ.aklığı v~~ 22 k omet· 
san Y&şar. Bu • u a 30.000 Jn. 
hudıdlr. Kalke~ te blrt ya-
ri.ne. Yanın .._, r d n ımcyli llz.e. 
m lblr -.ıre b imlııd ut dentı ıetırld e kurul • 
Tanca'da Av ır. Her n 
glttıkce nrt.m:;:t: ~lll"Zıll<iıık r 
bir Fas IChri h de, b 
ctm tcıdlr. SoJu:~«-'lhıl ınu ııza 
n1ll biiyUk cam1ı;ı, 8::" gQ7.e) Y 1 t • 
bahçeli ovlert, bu avraıarı, etrnlı 
rllnQş verm~ lehre auı.eı bir gö. 

Tanen. en 'bir 
Fakat burası elt neh.tr llhındadır. 
T nea 1 m nı kötü~ dolmaktadır. 
rinl t arı oldub b ld r. Fakat de
ıclrlanna klU'fldı: T~lrnaı do, ru rüz
ruım le t mas etli b' Fasın. Av. 
Tanca d Cebelüt , lr noktadır. 
taze Y1Yt"Cekler gld1::1~ a et h~anı, 
dıe nx-mlt>Otette, g ;:ndan başka, 
hurma, balmumu ve llYYan. deri, 
gl.ltere'dQtı YiinlU ~ aaire satar. ln
somürge zahiresi' lek il kuma.ıa.rıa, 
tın ıı1ır. ln ·nt~·d er ve sa-
bunlar d ildir· de:.. aklı.ğ lnız 
Yım?lllll4 birçok ııletı ; tellktcn 
1ng ltere'dc.-n getlrll r.er e bu lehre 

Tnnca'nın bulunduku 
nemi d r. &ki y Yer tok ö-
lcr ve Romalılar ~anlılar, Fenlkell
rak kullıımnış'JnrdtT ~ llrnaın ota. 
dan lkaırn11 blrrok Ytk a o zanıan
nır. Tmıca, Afıik ıntılara rastla
bOy{Hc ticaret ~f1lial0manlannın 
m\14t.ur. VenedDc! er ~nndan f>!r! ol· 
caret Y8.Parlardı. Sah e Tanca da t • 

ol ar, 1844 te f rı l 790 da ı.. 
rl man etznı....ı 0 rıırısızıar bomb r-

~· r. Yıl Fransa 
tır~a Tanca muahedesi imza~ 

Malatya' da C. H. P. merkez 
kıza kongresi toplandı 

Maıa:tya. 25 a.a. _ ~ Ha 
Pııruııt meıtce-z kazası ~ Uc 
bW'llda kıl>laıwıuştn-. buailn 

V ve Part1 müt4!'1.tı.tntn de ha%l 
bu1unduıkJan bu k(ınırreoo ııenemc (8 : 

hema ""'°"1 <ıkunanıdc ikMıld edll1nlt. 
ocalk ve nalı~ ıreıen tdcWıııır 
ü2lel1ndıe ~lerak 1'1!111 tdare ~t 
ııedm1 )'l.l>ıldlıktan ııoara tqJllUKln 
vcrnmııeur. 90rl 

Yeni bir kooperatif 
İstanbul: 2:1 (Tdt!onla) _ Sümer. 

bank Yerh MallRr teşkilJıında çalı. 
tın memurların ylye<'ek ve Yakacak 
ıhtlyaçhu-mı temin edecek bir koo.. 
pcratlf lwrulda. 

• 
üzerıne ... 

ginli 
ff# 74$191 Mnit'te 1-11, '11n r l'rJİ 

b11g1111o 

H~- •~"""• eoıhm bir se/tÜ 
b11g1111j 

riirA &yrlfiı 86'-lntk ,-u yukulıli 
bugj#I. 

V .,,,,,, grls;,,,, far PJnı/m gogmmu • 

J4' °'"'' IVtl~ Alilliirl: fl' Y .-ıw:: j,,ow# 

'""' ç.~ .H:tlm· dNnya," b.ı,lır, 
,.,,k: 

"Bl:Utııd6 &üme,,,J: ff o bi::Jl' J:,J, ,,,A:,,. 
l' r ~ 7Ü>:Ju tÜ gme U/gdlan1Kai 
&Jirıul,U,, ıl/J:~ b11 hcybrıli Al

IM,,.JJ 

* F.dime'dc Sefuı bıbhclcrini9 
ha,b"f'ınd:.ın ,.ükselen 1 u-ic "'ı oattlcrİ. 
birCI' ~ ı-ma ·mı andıru. ÜO' 

bnn ltfıaclcti ~ ıaımtn. ve han-
i& Mıancımn: oldu dll'. 

Ecfımc lcunul ~fi yimıioci ,.... 
dtınümunun hcyeoım iha Meriç k1"' 
)'t1annda ısasını tnt.ıhafua ederken be
au da ııekndf)l'&lw. 

*** Rubai tercü..rnelerindcki 

dil! 

'W.ihM T..ıbo· İm7.A5İ)le bit 
meiaup _.._ IMl)'lfl okuruma: 

İltifaumu t~..ur ederinı. Sütu • 
_. ~ h.:ır yaz.ıÖa mudaka ~ 
ve ~ bir u.nd' anım.it 
doinı olma.sa gıerek. Hayaııa ~ 
aııldiiiiımüz. hazan düşüodüğumuı. 
bauıo ~ gıbı, o hayatı.o 
")w&ılar"' JOdaıı bir kl5ml Ol5WI dıVoe 
yazıbn bu fıkralarda dıa 8Öl}'&tındao 
blıblıaya kadar her aeye rasdı)abı • 
lirsiniz. 

Rd>ailerdSi dili fnıdiiiüme hay• 
ret editinaze ıoelince: ben orada bun• 
lann '"Hayyam devrinın rengı, alıenıci 
ve edası da muhafıza edilerek" Türk• 
çcye (evrildığıni ~en dılde Ktİ• 
ye isti>c biraz esi.alile ~ni ı t>tnktl
mış oJduiwıu anlaım11 <k'ltll mi)'<fıtn? 

Yoksa, bır~nuı Arar ve ı:... 
tericipleri içinde bunaldığı bir~ 
da bile anız vezniyle bize: 

Koplll el'tleıı .rı bir ••rmti: 
Oa.J. MIMı: "U,l.i! ~ı-• 
Reldmin kız/mı el b4g/.,Jı/,.., 
Di: fOkM/' llğ/"'"1"', a&l.dıLw. 

s;:ihi en ıcıniz, erı punasüz, -
lhenklı Tıurkı;eyi ~ olan flir pır, 
hö) le bir mak~ olma.ydı, bu :nl' 
baiım de esa.ı çqıULerinden ,.~ 
nwak bize tercume eı:k-me""L miydi? 

Bu nokta p.wınunde hu:ıundunı • 
1ucsa hem benim dıl revkımde bir de
ğişiJdilc olmadığı ve neden hu rur!O 
tercümenin beğenilrııesi gerdcugı ge-
ıdi gibi aoiqalır. San:ılar. 

Misafir ekmek 
karlı alacaklara 
Anbııl Valftltlnden: 

1 - Mlııallr ol nık Ankara'Ya ırell'fl'" 

ler1n (ııablt gcllrl r dah ) be berlr 
rinde, ma.haUıl Bck'CU:Yclerderı aldıkJfttl 

t"km<lk kal"t.lan w nüf\m h(l vb'et dlS" 
do.n lle birlikte 19 MaYJf 
Sta<b'om mhıatlr büroııuna mO• 

8 - 1llr detadıvı f, 

aJabt1mdc ı(."ln mlilılLnr o duk1an evtn S' 

llıeı 

tle reJııl V(!)'n otel ııahlb taratmden "' 
Mtıırı1tt mUddet1nt m'9anrıenn adi ve fl/1' 
>'11dını ve l'llllannı blldlrlır I* ,,..,_,.-. ... 

btrtlkce Laadlk cdllım l ve bunlAriıl 
lll13r bllrolllnna 
zımdır. 

4 - Mahant 8'-1~1~ aıl!rn!m1111'1bıi 
e1ımek kart.bln vt!Yll 9e)'afıat ws 
ne nuru. hü \~ C07.dllnlanm 1bt'ftZ 

mb'enlere m!Banr kartı veı11rn•-..... -ı .. ..ı 
..-ıtı halka tcbl t Olul'l'IJI'. 6182 

Sergievinde bir 

plôn ve maket 

sergisi açıldı 
Ankara Şenyuva, Ucuz F.vkor K 

raıiflen le j •ıanbul da Kartal pl1J f!" 
n lcooperaufı tarafından Sergieviııde 
plln ve maket ser:gıoi açılmışıır. 
şehrıaııııdc bü)oük bir allka uyandımı 
ortaklar ve dığer ankaralılar ~qıiyı 
le gezmiye baslamı,lardır. Sc1'8ı 15 
klnuna kadar açık bulundurulacakı 
Sergi her gun iaal ( nla on >edİ aras 
da açık bulunnıaluadır. 

Mahkemeye verilen 
11ker mgu11<ular1 

fazla fi)'lltla mamul şcker ve lok 
sattıklarından dolayı 7.ühıü Tahır, /& 
Kaya, Mustafa Akar. Şckercı Hamdı Ş 
d.n. Mehıneı Ö~genç, Tevfık Öz, 
lhııın. Fertıaı Alev, Ha an Şardan, Of 
man Nuri, Halk Pınıa Salonu, C 
Çapraz. Mu."afa Çopur, Hacı Rckır, 
kir Sacdan, Melıha Turhan Mılll 
ma Mahkemesine verilmiılcrdi.r. 
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M "''d , 
• l..J en e ~ '1• e 

de aulle'le yap.tan 

MOSKOVA'YA GÖRE 
TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 

' '" 25 sonteşrin akşamı 
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maktadır. Alman leşkilfı.tının göze 
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his ettirmekten hali kalmıyor. Ke
u cankla.n sokaklarda dol~moıktil 
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<:hı, Orl\(j l kanaatındc buiııııduğum'\ız ! f Ekcmr ı. biraz güt olacak 
~danı a bulunıııı mesul askeri ku- 1 1 ' } 

!:~a b'ln mil kil'f•ta düşürecek 1 Londra. 25 a.a. _ ıteuter aJaJl&Ulın 
::-u~ıt nzı hadısı•.,C're me~ dan ver-
~ ın <>!lll;·c-Lml !iz rlmlze almak. batı - ctmuı:ı Pa.«Ink'tt.'kl mUtte!lık umu-
lika ~nap ett k. B linci ordu a.mP- mi karargQhı nczd ;rı<lekJ mubablrl bLl
"""ka arın cok kuv~etll rlestek!Priyle d!rl.)oı : 

t:c•r 00.ıru yoluna e\aın etmekte Yeni Gu!Jıe'de <rl>n.ıı llc 7"1.Jlarıanda 
ltabufd k Yerli alınllnın gösterdiği arasıcı,L-ıltl sahU !>ötg~ndc sklde•tu mu
ı~cn,, il!rek miı tevlllere karşı tııneh<'I ·~ C"fe' '"l ı•tın .. ktf'<!lr. Jarnn 
~l!!:leıı kıtnt.ı,ıpıııı ~cıpttkları muka- mevz ıert uMın ııılnşık hale eelmtşılr. 
~. ffnt bQ;-lı.c Yı:trtll'ı.lnr gönnekte- Amerikan \"C Avu<;turıılya kıtaforı G-0-
1111.teıc 

1 
ırJıımıı.mız HızımgeliT ki bu 

tıqı~ anıerlkahln.rııı kumandaı<ın<la na ile nuna arıı'lmda, rteı·Jnlıl!:I az ra -
~tiıter &ktooır. Bu şektld., yapılan kat '.lO kilom •lı\> uzunıııtun<la · Mr 1111-
tilctnıtıek harekf'llerde ıse müsterek hada rııaıı~ctt<' ırnı~mırnııı<tR.ııı·. 20 Llıb-
1~ k!kJr'.ıı artnldsıım sebe'•İYct ver- roli.k ve 37 mil~ıt'!!rt>1~k toı;>lanmız Ja
~tl.'t '•lele mütlP.fik kuvvetlerin ponlara at.es etrnek1'!(1lr. D(}şınnn ıra. -

l'~llıa l:n~ ~esi,!' vere el< hiı;bir şeyi yıplannın n!nr oldutu tahmin orunu . 
:llıııı. llıl, \'t• h~blr seyin yaıpılma- YOr. Yalnız Gona'da 100 Jaf>Ofl öMJAft 
~al'rıt ey~ır, vermeıııl'..k .,..,rı t'lere<'e 
lllA n ~ lecek bir noktadır. Bu kal- ı:Wıiilmıiş llr. Aynca ı><ık C'Ok öttı de 
~~ngnncia hu usun•la da ayne'fl ı><ılrniyeler altında )'fllm.ı'k1ıı<lır. şım -
ırıQltü.ın BUnun lcindır ki İngiltere et!, mühim hllr.uıınlanmızın heffl>tl Burın 
~lrrı l'tf bu beyaıııatın radyo ile hava mcY'(bını. ora<lak1 d~a.n kıtaları 
ltva.(ı~na muvafakat etmemeitl ve Runa k~"'8.~ıdır. 

bulmuştıır R·r ~k t!ı" u~aklnmııı7. dlişımnn hl' • 
General De Gaulle ile det'leri!ıl. maktrıeM tılff'k Ylmtlannı. 

kum torha.lan He ~vr111 barnkalan ve 
Yapılan anlaşmalar iaşe deı>ol•tnnı araJıKsız boml>t\n:IJlnan 

s mer'i etmektedir. Japnn 11<.-.ık toplarının a-

~·&?nlaıtll Afrika'da nktedllmlş olan teşl'!'le maruz knlmıe olma:kla beraber 
bı~u n rnUnllkaşa zaınam gelme- uc;-akt:ınmız ııu mnn lll'ıı:l<l11n ne klı.T
~l:rıe rİ Harp knzanıl;:lıı,;ı vakıl bu ted- şıla.<tmnmıı;I ır 7.ı.mn•'<lild1ğine &'Öre., bu. 
llJ~k lllilı.akere l\;ı.. vaktım.iz bol nun sc:•heh!, Lııc ve ı:;ı,ı,unua'<l;:ıkl Ja-

13 tır. pon hava Uslerlnln iJ7.erlnd•' yıııpıkın 
tar1~rıa intlzaren P.~·s Rooseve:lt ta- yeni hava muharebC'lcrl ve dUşın:ın ha
o~;ıllıı an 17 soııteşL' ı ue yaııılmış olan va aknılen nı>tleeıı'lnclc 1nrıonhrın e-11n-

toı.t <ta !he edecek hıç ıı;r ŞE'yim .. A peke~ 
"' tır ı ""' ~ uçıı le kıılmnmdır. at il · ngılt.ere Hli <Ürııt'tl bıı bcya-

hu e tcı.ıın"tlen mut "bıktır. Harblll 
I~ ~fha Hl<la en hüylik lısan lhtlyatJ 

lu ... ar ket ıtızımgelı:lığiiru takdir hu
;"'llll.da da Ava.m Kamarasının be

aynı !lkıı de o.ı!undu~unu ü-
um!' 

ın "ll.Slarrlnn ..;t.,kl"l. F..<fon'in 
nezareti d:ılrPlerlnl.h de 
r11fınoırn hnzırlıınmış olan 
tnS\ ed p etmerlıklerinl sor

e TIP M. Edt'll oylediklerine 
~ ~ ılın e edı mı> eceğı ı:evabı-
.. , • ı tir. Bun :hıı soııra !11ızı m • 
~r Dnrl ııı' n ~•k .K rn !~·o ile ko-

nlar y ıntıgını ılarl silr<'rek 
(~auııf''Un ~ynı kola~·hklardan is
li U etme!!· AzımgPlfllğlnl ~y1Pme
uı11 Zeı inr. M. l!.dı•n şu be~ a.rı:ıttc 
• tıllıu tur: 

Japonları 
Guadalcanal'dan çıkarmak 

güç olacak 
Vaşin~t<Jll, 25 a.a. - Dahrl:ııt' na -

z.ırı albay Knox gazetecilere şu de
ınecı yapınışltr: 

Guatlalcaııal'tlalti japon ınevzilı>
nnin, t.Lkviye edilnıi§ olması, Ame
rikaıı deniz ve hava kuvvetleri tara. 
!ınılaıı ılevamlı ılevriye faaliyeti 
yapılmış olduğu için, pek muhle· 
mel olmamakla beraber, yine de 
mumklinclUr. 

~' Dunu biz de dlkkııte ailıyoruz, 
ee ın itt aynı 1..ıı. nar•da tıarp h-ırekAtı

Ut,. llaztk safha.ar .. ,ı da ı&z önünde 
ı,. ilk nıccbur} etirıoeylz." 

Nazır, japonları bu adacları tama. 
mile çıkarmanın zor olıtca~mı söy
lemiş ve mevzilerin 25 kilometre 
kadu uzunluğunda ve 7 kilometre 
derlnliı:tine bir toprak şeridi üzerine 
yapılmış olduğunu tasrih eylemiş
tr. 

T. l 

~.~r bu beyanattan dolıı:yı de Ga
ue h~blr lhtaroa bulumılmaıımş 
!:unu kııyr!Pttikten sonra lnaııte
ıUUktimetlrı!Jı general de Gaulle 
lıı latlar ııktetm·~ olduğunu ve bu 

arın tamametı merbette bulun
ıı_nu ilave etnılstir. 

lıa~anntmı bitirirken M. Eden $1-
~h l\trikıı ltllA.flannın general Ei-

~ 
O\ver tarafından hıırekAt ordusu 
ltQınutanı sıfatiyle ııktedllmlş ol-
unu tasrih edecek eeneralin bil -
A.rnerika kuvvetleri Başkomutanı 
~ lteıs Roosc-velt'hı otoritesi altm

ar-cket ettiğini dı> be!irtmlşUr. 

tora Halifax ne. diyor? 

~evyork, 25 a.a. - İngııtere Bü
~tı Elclsl Lora Hallfe.x go.zetecller 
~antısındo. Şimal Fransız Afrika· 
ıı,..:.&.ki s~ynsi duı um hı:lkkında da de

geJe:n• f''\-1.e bulunm~t.ur. 
berle- ~U) uk elçi,. Dal'ian hakkında 
ıkl6J" ı. ~an bir aiıale, Dal'lan haklunda 

euz· 'ettıne ıtöre hUklim vermek gere
MaYI~ ~~ı cevabını Vt'rmiştir. 

mU· ~ 1 ll'ıal Afrika hnkkınıla bUyiik el
~ !iş ğırhlki sözleri söylemiştir:. 

an ge- 11 il vaziyeti henl\z bıtirmedik. Şı
beledl· . Afrika ıllışmandan tamamile 

..e- k~lcnmeden ün<e ~etin darbeler 
~- ii 'l tııılabılir. Kimse bu işin bit-

sıc,ı; 'lı tahmin etmemelidir. 
rın ıı· 

ornu!'I' 
etme-

Darlan'la işbirliğini 
tenkideden bir takrir 

l.ondra, 25 ıt.11. - Aralarında işçi 
~~inden Beova.rı ve muhafazaktır 
ırjen Boothy rle olmak üzere bir 

~atar Parlfı.meıı1o azası. bu akşam. 
t Ilı K:nrııarasınn, mUttefiklerin a
:ı Dnrlan'la i!tlıirllğı nııpmMını 
ı:lı ideden bır karar sureti proJetı! 

otnıtştir .. 

~~ karar suroU nroje~lnde şöyle 
., 11'lekt~ır: 

.ı\vam Kamara ı şu fikırdedi.r ki 
.-...ıııır'll, .. raı Da.:-lan ve bJııa benzerlerle 

"il "8obetıerLnıiz. uJ;ı uııtla harbe 

r 

1 

ğ ınt:z. ·:e bu harbi' devam ettiği· 
ideallerle telH o.una•naı. Bundan 
~ rlC'Va.m etll~ı tnkıl!rde, bu mü
~tler, lstlla ~e tazyık altındaki 
l!!'ketıerdP bulurınrı ttostlnrımızın 

ıııı imanını sarsnt•ak \•e birleşmiş 
l!Uer dfıvl\Slnın "'om:nferınln ae • 

~.Sosyal ve siyası rnık.ınla.nnı teıh
vr• koyacaktır." 

Bir lsviçre gazetesine 
~ göre durum 
l hıı,., 25 a.a, - Neue ZürchE'r 

lııı lltıg gazetesin ıı Londrıı munabırı 
Uıııaı AfrLka ılaki :.ı) ıu.i \ a2.l) el hak

n dıyoı· ki: 

~İınat Afrika'dak.i si)a\İ 111L1İyet, An -
1~Sakson hail cfkirının ve muharip 
~ teşkil:ı.tının Amiral D.ı.rla.ı:ı hak -
~ hısseıtiı":ı iumaı~ızJıgı ortz<l.ın kaı· 
~'a.k ~ereccde a)dıni.mmamı ıır. Dar
ı ~ı sal.:ıhı}eılerinın ~ümııJ...i ve ınü,I· 

111 tahditleJeıı Rıuvclr dcmccırÜ .:ılı • 
~~C<fij:e gclmtkte ve ,anki Şimaı Af · 

da \'ithr reıimı dc,.ım cde..ckmi' 
~~l~~rci<ı·ı C}knıekıcdir. R.ızvdı'in De 
~ e 'u mahpusların scrhc.ı bırnkıl -
c~ııı ve na,yon.ıl M>s)alist temayiiUü 

ı 
1

11

1 
kaııunların orııırlan Ccal\lırılnıası -

trı \~.hcrıığini bildirmış ulnıasına raA· 
•<i ı 'nin tomrı ile ıc11kif olunan bin· 

'1rı1 !)., Gaullc'cunün hail 'erhest bıra· 
• 'lıd., hakkında ı:elcn h.ılıc:rler menı· 

it hısi7lıgi d.~a ıı)adc arttırmakta · 

:•ın:ı kıtr$ı fla• rad>·n•o şöyle neşri -

11 ,htıhmnıakı.ıdır: 
ı•r Frıın, ı'nın h ıkı;ırıran!ığınn dil 
ili ubaydı, Amiral Darlan, h~ -

Lord Halifaı'a göre 

İtalya 
harpten 

çekilecek 
Norfolk. ııs a.a. : İnglli7. BUyllk 

Elı;lsi Lorcl Halifax dün g:tzeleciler 
ıoplaotısında ~ demeci yapmıştır: 

İtalyanın harpten çıkmak istiye. 
ce~n<le hiç sUphenı ~·oktıır; :takat 
Almanya buna miisaaıle etmiyecek
tir. İtaly1l ve Almanya birbirlerini 
çok l'levrniyorlar. Bu· his HiUer'ln 
lıarp nıakinaııııı<laki gerginli~i artıra
caktır. İtalya hUr bir memleket de
tildir ve bir gUn 1talyayı Belçika 
veya Fransa gibi iş~al e<lilmiş bir mem
leket olarıık gör1>cekııiniz. 

.J•·······························\. 
~ K~(ÜK DIŞ HABERLER 3 
"'································" 

Bom bay, 25 BAl, -.- C<ılıııdıl'T!lın lev'ld· 
findeııber1 ı\lıml•ltıhat'Uı mı·n~eat tab· 
rLkalıırıooa ı:ll!vam edC'&elen ıri"ev l1U • 
ııün ı;nn.a ermte ve bü.tUn ta.brlkalar 
tekrar lşlome~e ba•larnı$tır. 

:Marlrh, 25 a.a. - Bazı tedhişçi 
unsurların faaliyetini oı·tn•lan kalrlır. 
mıık makııaclile polis tarafından 
yapılan arastırmalar ndlc~slncie ta.. 
nınmış komüniııt ve anarşistlerden 5 
kişı tevkif eılilmiştir. 

Londı-a. 25 a,a. - Ho lamla h1llkü _ 
ml"tl. rn hveı-e dotrudflll dotru.ya veoya 
dolaY1S1Yle fa.yda verecek her tUrlU ha
reketin kanuna o.ykın oldıı~nu büUin 
Hollandfllılara hatırlatan bU' bc:Yazıınıı

me ne'>l'et.mtştır. 

Parfs, 2.'5 a a. - Ya.hurt! rneeeleleM 
genel sc-kı-eteı1 yahudl ırkı ~ıesmı 

!enn1 btr &e-klldc letldk ı•t ll<mıek mak• 
sa.d1yll' Um! bir komlsyoıı kurmuştur. 

20 lrnd'.lr tllnınmıe fürn adamından tc
şı>lcldil eden kom lıJymı b! r ıT'k ıwımrtye-

11-ı kuraeıik ve hu na7.arl,-<' l'rfl'!'lsız mll
le1hıe t!Qn ed lt'rekt!r. 

Ba.ngkok. ~ rLa. - H ndlstan'rtan a
lın.'tn ha;berlcn• göre lnglUz ~ htn1 hU
kiımet1 bUtiln (!('!Tllnolu ı.cııertne as • 
kert uı 11m ve t.crblye vermek tııl'IO. vvu
rundadır. 

L<>ndra. 25 a ,a, - Rcsm('n blldlrl1dl
tine ı.:ore kuvveuı slli'ıhl.ırla mücehhez 
tılr Japon kon;an aornlsl Illntn ılcnLZln
de t.a.hı-f'bı><lllımişUr. 

Toklo·o. 23 a.a. - BUyiık Aı;ya ekono
m ik konleııırun 500 m urahhA~ın hUC7.U· 
run<la yıı.nn Tok:i).·o'de. ac;-ılacaklır . Baş

vekil ToJo, bu mUmısobetle bir ıwıtıulı 
töyıtyecektllr. 

bir nnıan Simal Afrika'da PraMa'yı tem· 
,iJj kabul etmezdi. fa.sen Anıirıtl Dar · 
lan'dan a<kcri harekat ~abasını tecavüı 
eden hiç hir şey istı:nmemişıir. 

Muhakkak olan bir ~Y vana o da 
ı toııi hir tl·ehhür tak,lirinde Darlan hak· 
kınd.1~, 'nı.w.ızlık tWv. ziya.de kuv;eı 
Jaı,eu:kuı. 

..:> 

tBaoı ı. inci 5a.Ytada) 
dan istifade ederek gittikçe güçle
~en iaşe ışlerıle uğramış ve ağır top.. 
çusuııu ilerletml'ğe çalışmıştır. Bu 
ağır topçu ile 23 sonteşrin pazartesi 
günü şafakla beraber Agcdabya 
mevzilerini saatlerce döğmüştUr. 
Bu mevziler İRe Rommel tarafından 
evvelki gecelerıle gizlice ve plı\n 
dairesinde boşa.Jtılmış bulunuyor
du. inğiliı. ağır lopc,usu a<;tığı devamlı 
aceşe bir karşıltk almayıııca biı:kaç keşif 
müfrezesi ihti}atla bu mevzilen: rakJaş
nıışlar ve de,·amlı ate~le tamamen tahri
bedilmiş olan mevzilerin çoktaııbcri bo
~ış bulundukla.r:mı müşahede et • 
mişlerdic. İngilizler bunuc üzcrine bu 
terk edilmiş mevzileri iş~ etmişler "e 
Londra'ya da keyfiyeti hususi bir tebliğ
le de bildirmişlerdir. 

Alman resmi tebliği 
Berli11, :.:.> a.a. - BuguııkU resmi 

ıebiığe gore Sirenaik'tc ve 'l'unwı'ta 
llıı.;lı.r uıuhiuı sav~ harekelı olrna
nuştıı. 

Av u~akJ.anmızla hızlı sava,, u
çaklarımız Sıreııaik'te ıngiliz kuv. 
vetlerıne hucum etmışlerıdir. Alçak
tan yapılan akııılar<la hangarlar ve 
ha.vııı. meydanlarında bulullJlII uçak
lar bombalanmıştır. Savaş uçakları 
Cezayir sularında 10 bin tonluk bir 
düşman gemüıini lahribetmi~ ve iki 
torpido muhribini ciddi ha.<Jara ug. 
raUTJıştır. 

Cezayir, Bon ve Philippeville li. 
man tesislerine atıl'an bombalar bil. 
yük yangınlara sebep olmuştur. 
Bundan başka clü.,man motörlti bir
liklerine ve demiryolu hedeflerine 
tesirli hücumlarıla bulunulmuşmr. 

Almaıı askeri kaynıtklarından bıı
dirilcliğin e göre, birinci İngiliz ordu. 
su Tunlli! - Cezayir hudut dolayların
da ilerlemek teşebbilıılcrinde hisse. 
dilir muvaffakıyetsi:t.liklere uğra
mıştır. 

Dağlık arazide bir ingiliz zırh.ı 
keşif milfrezc•si Alrı:an • halyaıı 
kal'şı koyma kıtalarının tuzağına ciü. 
şilrlilmüştür. Düşman tııınklan geç
tikten sonra alman istihkllmcıra.-: 
yolu dar aı;ı yaptığı noktada atmıq. 
lar ve dti..,man teşkillerlnln heT t'Ur
lU ricat imkıinlannı ortadan kaldır. 
mışlardır. Bütün tonklar ve birçok 
zırhlı araba tahribolunm11' ve mu. 
rettehatı da öldUrülmütı veya esir 
l'<lilmiştir. 

birlikleri liman istihklimlarını iş. 
gaJ elmişlenli r. Liman her çaptıı 
ui)akı<avar bal'!lryalarının himayel'!i 
altında bulunmakt:vlır. Limanın 
stratejik noktalarına ağır ve çok a
ıtır toplar yerleştirilmiştir. Bundan 
başka bütUn cenun ımhilinin ehem
miyetli yerlerine de toplar yerlı-s. 
tirilmiştir. Bu tedbirler yeni işgpı 
edilen bütün sahil boyunun alnıaıı 
kuvvetleri tarafından her t:iirlıi isti
la teeebbUsJ-erinP karşı müdafaasına 
a?.mei!ildiğini gösterir. Bu sahil Uze-
rini!e mUdafaa lıazırlıkları ırilku-

netle ve alman askerinin gelecek 
lıadi~lerl karşılamak husu!!'Uncla 
ııröster<liıti !'!Olt\ık kanlılıkla glln geç. 
tikçe ilPrlemektedir. 

Mareşal Petain Toulon'da 
Londra. 25 a.a. - Alıman radıyusu -

nun blldl1'Ct!Jtlıne gere JMaı"0f(ll Petal ıı 
Rah ıruntı Toll!lon•ı:ı. ırlıtın.Jrş ve m-arta 
yUW<ek rilıtt>ell rra.rı.s.ıı: su;b;ı.yJ.arı Uc ıro

rüşmU~t.Uır. 

Hint sularında bir 

deniz muharebesi 
Londra. 25 &a. - AmJ:rallik da!Te

slnlın. tebliği: 
il _sonteışrinde Cava'nm bin mil re

nup batısında 6341 tonllntoluk Orıina 
Mrmç gemİ$İ;ni himaye eden Bcmwı 
Hint mayın tara}1cı gcmh::i 10 hin to
nilatoluk Kikoku Maru ve 686'1 toni
latoluk Kunikamaru japan gımı:lP.rl
ne rastlıııınıstır. J\IuhııreıhP hn ltı nıış 
ve ma'.Yln tarayıcısının nıermilerl, Jrı, 
pon eemiJerinden birinin gü' r•ı leslnc 
isalbet ederek loc;ta gene infilaka se
tı>p ol.mustuı" Du~ıııan SL\mlsi ıı1 eş 
etmeıkıten kalmış v~ batmıştır. Bu PS
nada Ondina öteki j;ı,pon ge'misl ile 
çarpışmakta idi. Mayın laırııyıcısı, On
dina'mn yardımına koomuş, frılkat i
sabet almıştTr. Benırnl'deki hru:.-ar ha
fiftir. Ölü ve yaralı yoktur. Ondlnn 
3 isabet alm~ ve müre1tebnt1 tara .. 
·fındaaı terkedilmi ·tir. Fakat gemi 
batmadığından mürPttPbatı yerıidPn 
gemiy~ binmiş ve gem! yoluna ~·ıım 
et.mistir. · · 

(Başı L inci sayfada) 

BirÇOk da esir alınmıştır. . 

Bizerte dokları ve 
Sicilya'daki hava meydanı 

bombalandı 
Kahire, 25 a.a. - Dünkü tebliğde 

l\f;dta'ıl'lln kalkarak harl\klHta bulun
duğu bilclirilen orta bomba uçakla. 
rı Bizt·rte'ıle alman uçaksavarları
nııı ateşini hiçe sayarak pike yııp. 
mış ve bom balarını bu suretle bı
rakmııılıırılır. Uçaklar uzaklaşırken 
doklarda yangınlar yanıyordu. Ağır 
bir bombanın dokların yanı 00.~ınıla
ki ;\'!ık garı yakınında patlni!ıA'ı gö
rtilml\şlür. 

Sidlya'<laki Palenno bava meydan:ııa 
hürum eden haşka uçaklar };erde müte
ad<lit uç.ığı mitralyöz aceşine tutmuşlar
i:lır. Lih)a'da npteclilen hava meydanla· 
rın<la cahdhe<lilmiş hir halde bulunan 
} iUlen.e u~11k bu hücumların ıc-.iri~ j5. 

h:ıt t'tmişıir. 

(Ba~t ı inci sa}fac!P' 

miy<'t'li sno,-l.1<1no şelirjnde düşmanı 
ezici bır mağltlbiyete uğratmışlardır. 
AlmR111lar, mukıwemet göstermeık te
şc.bbüsUnde bulunduktan sonra tam 
btr ntızaınsızlık hn:llnde geri Ç('kl!
mlşlNdir. Sovyet brrlikleri, alman
lan kovıılmnışlar, ricat hatlannı 
kesmişler ve ıırtçılannı imha etmiş
lerdir. 

Kalmuk bozkırlarında 
Londra, 25 a.n. - Reuterin Mos'ko

va muJırıblrl bildırlyor: 
Son 12 sn.at zarfında, Kızl'lordu, 

telin s:ı.·;a~ıara rağmen. Don_ Kal -
muk hozkırlı:vrında yava«lıımad::ın ile
ri hnreketinc devıwn etm .ştir. Karla 
örtülü Don t>o1.kırları bınlerce almıı.n 
ve romen cesedi ile kaıplı.dır. Her ta
rafta ıı.lm:uılar lnt zamsız bir halde 
kaçmakta. fakat daimıı sovyet ateşi 
ile karı;;rlaşmaktndır. Almanlar, kıy
metli ma:Jwmderinl tahrip ~n za -
maırı bulanıa:maktadırlar. Blr sovyet 
tlllllk birli •ı Don kavslndc en bilyilk 
alman benzin depolannda.n bir Uııne
slnl ta'lıribedilmeml" bir hOC!dc ele 
geçırmiş \ e hcınıen yolda tam beıızin 
alarak hlerlemeshıe devam eylem~-

İ spa nya ile Porte~İ% UrEs!r süril!C>rl, ek.'>!?rİYCtlc muha-fız-
sız hlr hnldC' şimale doıh"u yUrümek-

d go.. u·· -c.:ecekl er. tedlr. Alman eslrle!i c;:ok 'bi~kindlr ve Urumu r !f S()Vyet topçUSUflU OVrrK':ktc<llT. 

Slokholın. 25 a.a. - Lizbon<lan Yardımcı kuvvetler 
İsVC'Ç ajansına bilclir:iliyor: d f '] • J 

Li7.bon !'!İya.si mahfillerlncle geııe- Stalingrat mü a l erıy e 
ral Fraııltovıı ela ihtiva etmesi muh- birleştiler 
temel bir İspanyol heyeliııin yakın
ıla t.izlıoııo:ı gelerek şimal Afrlka
nın mtiltefikll'r tarafından işı;:aJI Uze 
rine ha~ıl olan İspanya ve Portekiz 
durumu hakkında resmi milzakere. 
lcnle buluııl\Cağı bll<lirilmektedir. 

1 spanyol büyüık elçisi 
M. Oörcil'e ziyafet verdi 
Lon<l:.a, 25 ıt.a. - M. Cörçil, 'bugijıı 

f~pan)'a Bıio> ük F.lçi~i Dük d'Alha'nın da· 
veıli~i olarak üğlc yemeğini İspan}a Bu· 
ıiik Elçiliğinde yemiştir. Yemekte ,o\r • 
janıin ve Portekiz Büyük F.lçilcri de bu
lunmuştur • 

Stalin'in general De 
Gaulle'e gönderdiği telgraf 

Lonra, 25 a.a. - M.tlstaldl fransı.l 
ajansı bilcliriyor: 

~fo~kMa, 25 a.a. - Öocmli bir sov· 
}Ct iınd:ıt ku.,,·eıi Stalingnt şı.:hrinin şi
malindeki müd.ifilerle birlcşnı4cir. Bu 
hii )'Ük h:ıt >er, 5<W)' ı.:c taa.rrUAIO'Ull en 

{ Baııı 1 inci sayfada ) 

Kareli berzahında devnyc faaliyeti 
olmuıı. ruslar sisten istifade ederek 
mevzı erfınıızı ynrme-ğa l~bbüs et
m lerd r. 

Cephenin şark kesbnlndeki sovvet 
hilcumlan Vıt>na kanaJJlın şımal ba
tısında 3 noktıı.da Uhtu:ı ıstlkametin
de iki no~ındıı pu.skürtülmüstür. 

Ruslar Stalingrat'la 
irtibat kuramadılar 

Berlin, 25 a.a. - DoSzıı haber alao 
bir kaynaktan D.N.B. afansına hildiril • 
di,i;ine güre Sovycılcr, iddiaları hiLifına, 
son tıı.uruzl:t.rı m•ıivc,indc Sıal~rat ile 
~imdirc kndar irtib.-ıt tesi,inc mu•aff.ık 
oJam.ımıjiardır. 

Denizaltıla ra karşı 

savaş tedbirleri 
Londra, 25 n.a. - DcrUza.lUlarla m'il

ca.dclc ctm<>k Uzcrc n1ınan ~ 

hıııkkl:nda .soırohıın bi?r BUaie t:eV'al> ve
ren ıım1rallmt btrlnct Jonlu Alexruıder 

Mıı.ıwal Smuıts'uın bu tedbtr!erdcn ~ 
mcmn um kadııhtm.ı. söyll!dlfı'lnl beııılm 

etmrtcn ııoura dıcmlştjr kk 
DcJılzal( ıl:tnl ktırçı m'Üeadclll! ıınetııelı!-

Rl lıd:ırl am<traılJıllk m Uıtetıaaıııı&ınn ve 1:ıW 
Cdk Ai'lmıler tara.uru:ı.an &öıl.ıcleı. ıııedr1l

mdclcı<llr. 

Komünizm aleyhindeki 
pakhn yıldönümü 

Bi!ıkree, 2:> a.a. - I ((ırneıı ıır * a mi 
btıg'..inikll ntlsh.'.ıılıınnd ~mn ~ 

mUnlsWk ıile;> hJ:ndC'kl lXlk1a kn.Wmam
nm ı:ıt yıldhnOırnUnti J..-utıhyan ya7.ıhu' 

n.e:srotın1şler<llr. BUtiln gn2Ctclcr r<Jm(!ll 

mtIJct.lnl:n tıcr =n.ın bolşcv!zme dile -
m:ın olduğunu ~ctııiu:ttte ve 25 ~ 

doıııberJ lwmanyn •nm h<lılşevllkl;tı'tc kar

ii ooru:ırlığı n•tıın bu h'1kllk.ati m'tın.t cır. 
lcmcık.te bulıutıOO{rUnu ~. 

Finlandiya' da 
H.cl.~ n lcl. :;:::; a .a. - J1'lll ıvımeler1 

FJnlaııdjya 'llı:n konıfuı l2ln aJıeliıbıd'*l 
ı>a.kt:i. llıt.lhnkuıın Y'lıoon.tlmü mUn:ısciıc
ttıvıııe y:ızıltkkın m:ıGaılc'..crdıe Fmılandl
:m'run lı:ırdtct. lıa.t.bndn h1ç l* del:!ıslk· 
Ht!'ln olm:ı.dl~nı bill1=. ~ • 
dlir.lcr. l talyan resmi tebliği 

Roma. 25 a.a. - İta}yaa umumi 
karargil.hının tebliği: 

M. Stalin, So'Y" e:.,, Birlit'Jnir 
25 inci yılrlönümtl münasebelile 

general De Gıaulle'un çektiği teb
rik telgrafına verdiP;i cevapta kendi. 

misini ve oota bUyıntliikte diğer' bir sine teşekkür ettikten sonra dün 
gemiyi batırmışlardır. Fransanın şevket ve hüriy~tinin tek-

Bougie koyuna giren biT denizal- rar kurulacağına olan· derin inanını 
hmız bir diişmau torpidosuna yakın-, bildirmıştir. 

mcşut ı;unü olan alurııc:ı gün alınmıştır. 
But un tün ..OV) t·ı ileri lıareketi uç t.'Slls 

istikametinde dmanı t."unİ.şcir. Don hal
k.'!Sınıiı şitnal iızerioden ıaarruzlann:ı. de
vam eden sovyct .1..-unt.-ıleri Sulingntı'ın 
bausınıla 40 kiıometre ilcrll"!T1İŞ, bu su
retle StaliııgraJ'ın horkırlan iiz<>rindcn 
batıya J.oğru Hostof-\' oroncj haııını bağ 
lıy.ın iJncmli <kmir}olunu ikinci d...fa 
ola•.ık k<.'smişk-r<lir. Kızıiordu don ecp
hcsin<lc daha <la ~imal barı<lan hÜ<."\un e· 
dcrek 5-10 kiloırnetre ilerlemiş ve ııeh
ri KJct,,kay:ı ile Kalaç arasın<ları J?t.'(erck 
5 k~:ı.bayı zaptctnıiştir. Bunlar ara,ıntla 
Kalaç'ın 100 kilometre kadir şimalin\le 
ki Srotinsk:ıy ile Pı.:ırov,kaya'nın 4<1 ki
looıetrc ~imal . doğu'Al!Wlaki T ryd<. Os
tnwskzya da ,arJır. Her iki Şt.-hir de 
Don nchr.irıiıı h.ı.ıı kıyısın<ladır. Tarru
ztıll cenup kanadı üzerinde IU> ku,·wt
leri Şimal K~ demiryolu üzerinde 
ve KotolnikOvo'nun 60 ıkiloınetre uza -
ğııxla bulunan Aka.sy'ın zapnndan 'oOllT3 

yc~-e ~linJe gelişme harekerlerindc 
16 kilometre il~demişlcr<lir. Aksay'ın 4-0 
kilometre cenup dogawrıdaki $adaviy~ 
şehri ru,ların elinde bulunnıaktaclır. 

lspanya'da 
M:ı.dıit, 25 a.a. - lspnr.a.u ~ 

t«ırnünıst:m: ~lntldd :ıa!c:bn am.
yııMn'llrnü mü~ Yllzd!!dan ,.... 
zılardn bu P6ktJ:n biıtfin genıc m91ıetJe.. 

ırlrl bo)sevllkl l'ı1n tfilı~ .... 
kn.'bul etm<'md< h1J&ı md:ıid. ~ 
b('tlrt.tı1ğtnd ~ledll)'urlar. 

Sirenaik'te havanın fenalığı her 
Oti tarafın kara ve hava faaliyetini 
tahılidetmiştir. 

Tunus kesiminde clevriye hareke•
leri fazlala~mıRtır. 

İtalyan avcıları hava muharebe
lerhıde Sni!'ire tipiııılen bir uçak dil
şürnıll"'lerlir. 

Cezayir snlanııdıt bir dtlşman ka
filesine karın hlrbİt'inl kovtılıyan 
<'!al~!ar ha!ln,ıe h-<trek,.tlertl,. J:ıuhı
nan ttalvan tomil ııı:aklan 20 bin 
•onHıUolıJk: hir tr"'n!'lnılıınti'k vapıı. 
runu. alh bln tonil!ioluk bir taşıt g e. 

Har bin çehresi -
gitt ikçe ekşiyor 

Evin efondhi, ~etedeki bir baş-
lığı okudu: 

- Hamin yeni çehresi ... 
Hanım merakla sordu: 
- Na~ılmı, aea1ıa? · 
- Pek eksi hanını, pek ekşi!.. 

Port-kostüm 

ve elbise askısı 
Birkaç gündür ga7.etelerde bir 

porı-kosrüm ilanı çıkıyor. Bunu gören 
birisi sordu: 

- Yahu! Porc - Kosı:Wn ne de -
mek? 

- Elbi•e askısı demelı:.. 
- Peki ... Düpedüz elbise ukısı 

dems varken. buna ne diye pon -
k~rüm demi~ler? 

- Her hnlde fiyatı.na maror ~ -
teıımek için: nıalı'.ırn ya, bizde adettir ... 
"25 liraya dbise askısı!" dendiği za
man herkes "ama.n ne paıhalı !" der d'e 
"25 liraya ı><>rt - ko~tüm I" elendiği za
man, ~aman wdan ucu7 I" diylp kapış 
kapış alır. 

Y arıs.ta nasıl ___ ...._ ___ _ 
oynamalı? -

İstanbul gazetelerinJe bir ki tat> 
ilanı var: 

"At yarışlarında kazanmak için ot· 
~ıl O)'TIJmalı l" 

Hikmet Yazıeıo,ilu i11nı okuduk
tan sonra cevap verdi: 

- İhtiyatlı ornamalı karde~im, ih· 
ti yatlı oynamalı!. .• 

Düşenfo 

dostu olmaz! 

Gazereler, daha on gün kadar 
'önc:e fiyatı 40 lir3')'a. )akl~ış olan 
altunun, şimdi 32,50 liraya ka.dar dü~
ıüğünü haber veriyorlar. 

"Sö:ı: gümüş ise sükı'.ıt al"ındur!" 
di}en bir aıa sözümüz vardır. Altonun 
~lü,üşü. yerinde ve zamanında söyle • 
nen sözlerin de alrun kadar kı,metli 
ıılciuğunu hi7e gfütenni, o ldu. 

Alt~n soo bir iki )'!I içinde fi(>-

dan Uç torpil atmıştır. İsabet alan 
torpido batmıştır. Bir .başka· tlı·niz. İngiliz uçaklarmm faaliyeti 
altımır. Cezayir'le Demırburun a<:ık- · Sovyct ıaıırnuumın en güze çırpan 

va,fı, Kı~ılor<lu topçu.sunwı mot(irlli kmr
vcılcrlc tankları takibe ı;Ö>tcrdiği sür.ıt· 
tir. 

lannda bir dUşm!lln kafilesine rast- Lonılra, 21S a.a. - Ha.va nazırlı-
laınış ve bUytik bir gemiyi torpilli- ğırıırı diinkU tebliği: 
yerek batırmıştır. Buglln yapıları taarruzt devriye 
Düşman uçakları 24 sonteşrln ıı.k- uçuşlarınrla avcılarmız Ma.nş deni

§amı geç vakit Trapanl füerln<le uç. ?-inde bir clüşman iaşe gemisini ha
muşlardır. Uçıüı:savar bataryalarımız sara uğrntmış ve şimal FranSl'l
at~ş a~ı~lar ve bir Blf'nheim dll- cl'llki denıiryolu heopflcrine hücum 
şUrmtlşlerdir. MUrettebattan ikisi e- elnıişlerılir. Uçaklarımızdan hiçbiri 
sir edilmiştir. kayıp dı•ğildir. 
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Yeni buJmacamrz 
Soldan ~ah: 1: $evlm1'1, btroz solluk 

2: !sim, madenterıı :yııpıştınt, 9\l. ~: Fa· 
sılalı, yuvarla:k !iekUl. 6: Bu{r(tay ve ııa

tre övilt<"n ıı.ıeuer. 7: Ha(Yvanıann bu -
lundu~ yere, bir kış scm!'9l. 10: Kii. -
mer, ta.bl'T, bir nota. 11: Kail, blr \"n · 

kııJYL &örüp bilen adrun. 

Ytık:<ırdan 8.$1\tl: 1: Yıuıenın kı-m ~-
u. ml'kle.r tıwln eden bh· ed.al, beye?. 

2: nır yemiş, tersi L-.tigrak e.ı ılı, tıır· 

pü. 3: KuJa.klan d~"Ilu)'llZt. 4: Bltl"kt<', 
Ş(>kfoı>rtn bir eserlnd.ek 1 K ı rnılın l8rn I, €5-

ki blr TUrlc dıevıetıl 5: Bir soru edatı. 

ııırlenta olçilsü, aen tet!k. 6: Kabaca e. 
v~t. ~üze! ıoanat. 7: BiT nota, e<l~>bıı111 
Ut, me,.ll'Ullyet. 8: Otur nıu mAnı n.n 
9flylenLr, v:ıı.ldıe, ır<izlert &iirm'ycn. 9: 
Kumazlıl'~·Iı> nam ıı.ımış hl:r ha);-an 
ıo: B1r tel' sıovIC'>i!ı ba~ka ~· kastet -
mctc, t.enıt C'Ellıl E'd ıtı, blr uzvu. 11 
Tenri ,"8.ldJn taıks!ımatından, mnkmt, 
beyg1r. 

D ünkü bulmacamrZin 
'halledilmiş şekli 

Soldan saf11.: 1: Hl:l'.a, sevtye. 2: EM., 
borazan. 3: ıte, NIB, 111 <1">. 4: tl'l<'f', kııa. 

S: Yw. 6: ~. ooı, YllJl, 7: k~·e. 8: anı, 
tamııd fdınmat ı. 9: YTI. eda, mi 10: Adft· 
nalı, )'8(Y. 11: Kal!lllbft, toeke. 

Yuıkaroan at111Jtı: 1 Hl'itlye, 11~'k. 2: 
tlerl.,ve, ada. 8: za (ar), tnP <ent). as, 
4: F'~. arena. 5: Adalı. R: ,.,.,, ton alfl 
7: erik. 8: vaMt, k~n 9: U. yem, 7e 
10; Y .. , kaçamak. ll:, tecııoı. 

tığı mariff'flt."ri hatırl1yarak, onun hak
kında ~ ata 5iirünü kullanı~ak her 
hal<le )'anlış yapmış olmayız: 

"Düşenin <i<Kru olmaz!" 

Deri fiyatları 

ucuzluyor! 
G:ızetelerin yazdıklarına ,!$re. deri 

fiyaılarında kilo başına 55 - 75 kurut
luk hir ucu:rlıuna varmış. 

Üstat T. 1. bu haheri işitin<ıe gü.. 
liim~edi H' rir>oounu ajzından çıkara
ı :ık: 

- İnsan deri~inin bile metelik et· 
me<iiı!i hi r devi rcle )'aŞl)'Oruz, dedi; 
onun için. ha)'v:ın derisi kiloda 75 ku
nı' \ırurlamış, çok mu? 

Gene teşekkür 

il.1nlarrna dair 

Geçenlenlc bu siironlarda, vur • 
ınınculıık '"cya istif{i lik suçlariyle zan 

alıın.ı alınıp beraat eıtikcen ııonra ~
zeıelerc ıeşekkür il:ınlım s;:önclcrenlcr
clen bah<t"tnıiş "beraat eden her ı-.anlı 
~il~eteye hir teşekkür il:ım Yollarsa ha
linıiı nt"'e varır?'' demiştik. 

Bir oku)urumuz bize bu is ha:kkın
da hir m<kmp va71yor ve '1ıalimiz ne
}e mi vıınr? Ben size söyliyeyim" de
Jikten sonra devam ediyor: 

·,.o zaman gazetelerde sık sık ıu 
türlü tcşekkiir illnlanna rastlardık: 

Yınkesfcilik suçwıdan mevkuf bu
fun<fuğ:um <ırada hapisancyı: kadar ge
lirı hltırımı soran arkadaşlara ayrı ay· 
rı ıe~ckkiirc <cvincim mani olduğun -
dan hem onlara, hem de müdafaa ta· 
hitlcrim Çorur Ahmet Uzuncl ile 
Torpil Mustafa K.ıptıkaçtı'ya en de • 
rin teşekkürlerimin ilerilme5ine sayın 
.ıı~uıeni1in tavas•u!unu rica ederim. 
fm7R' Mıundiş Hü<e>~n Pa1'maksıı." 

OkuYU<"1111117 bu ilan nümunc~ini 
,.R,.l•ktaıı sonra hizim fikrimize işti -
r:ı k etfivor: 

"~faamafilı, dediğiniz gibi. Jt&Zete
lerin ilan sütunlarında "karar huli<a· 
•ı" il.lnlıırının çoğalmasından ise bc
ra.ıt etlen •·urgunculuk nrnlılarınırı te
•ekkiir ilanlarının (()~alması elbe<tr. 
tercih c.ıluIJUt. Sa> gıJar." 

SA. - TIR 

* Moskova, 25 a.a. MUclafna 
komlsnlll!'in<lcn şimdi acığ:ı. vurul
duğuna göre ya:ıın alman taarruzuna 
karsı Stalingr.ıd'ın müdafaasına 62 
inçi !lovyet or<lusu kıımanılaııı gene-
ral ~ııykof emur eılilmişti. 

Stokholm'a göre askeri 
durum 

Stokholm, 25 a.a. $ovy'et kuv-
vetlerinin Dou ka.vsi ıı.;inde ve Stn
lingrat'ın ceıı up batı1>1ııd.. ) aptııdarı 
ileri hareket devam elnkKledır. Fa
kat bu ileri hareket pazar ve pazar. 
tesi gUnlerindekinılen biraz daha ya... 
vaş ccn·yuıı edfyor. Sovyct kıtaları
ııın dün ka?.andıkları en lıüyuk mu
vaffakıyet Staliııgral'ın şimal kıs. 
mımla ~ ııptıkları yarma harekdiılir~ 
Bu. suretle tam Uç ayılanberi çem
ber içine alınmış buluıııı:n bu :;ıehriıı 
müchıfilı·ri ~imalclen gl·leıı mühim 
birliklerin yarılımını kazanmıştır. 

Sovyet komutanlığı üç güıı<lenberi 
UçUncU defa olarak biıyifü taarruzun 
gelişmeleri hakkınıla hususi tebliğ 
ııcşredebilnıiştir. Bu taarruzun ilk 
hedefi Sialin;;rat'ta vı• Don ile Vol
ga arasıııi!a bulur :ui ve Uç yti.z bin 
kadar tahmin olunan alman kuvvet
lerini çevirmek ve aynı zamanda 
Kafknsya'daki alman ordusu'!lun i':l§e 
yolları ile hareket üslerini :ıorlamal< 
için Rosto!'a varmaktır. 

Düıi gtce ccphe<lrn alınan haber
lerden a~ıkca en,laşılılığınıı göre sov. 
yet taarru?.tınıın b:ışlıca hedefi Don 
kavsinin ıtk kısmmda<lır. 

Umumi durum 
Rugiin umumi durum a~ağıdaki 

şekilcle vıwrflandırılabilir: 
1 - Staliııı;rat'ııı şlmai-batısınıla 

Don kavainiıı lıı;,ıtı ucunda bulunan 
Serafimoviç ile Kuçalmo ara,,ınıla 
nt·hir yolu boyu'llca gec;;ilmi§tİr. Bir. 
ı;:ok zırhlı knllar lıirbirlı riae muvazi 
olarak kavsin içr-risiııe ıloğru ilerle
melrte..lir. Pıyadeler tarafın.dan taki. 
boluııaıı bu kolclan bazılarının ku
manrlan ve kurmay, heyetkri ıle · cla
hil olmnk Uzı-re .cllln Uç romen ıll
mC'!llııl çrvJrerek esir· ettikleri öğrı·
nilml tir. u~ te!'lkil eclen müfreze er 
ise 40 kilometrelik bır ilerlf'me kay. 
detmi§lf•rdlr. 

2 - Stalingrat'rn cenubunda an
cak 15 llS 20 kilomeıreJik ılaha az 
kayıle değc-r bir ilerleme olmuşsa 
<la bu ilerlemenin tabiye bakımındaıı. 
belki ıle daha bHyük bir ehemmiyeti 
vaıxlır. Çllokli §İıntli Stalingrat'ı Kııf. 

"Ya., lfllZCt.e51 ~'nıll ~ 
mc knlı;ı h n ııOOclrn cluvletJ('t" ru-aımıda 

bulwıou,fruınıu bUıhnssn bellrtmelct.cdlır. 

Macarista.n'da 
BudaMt<', 25 a.a. - Budapeşıe p • 

zı:telı:ri komünistlik alcy.lıindclti muatıe. 

denin inual.ınnıasının altıncı yıldönümü 
mün:ısc~bıi~lı: uzun ınaknlelcr yazarak bu 
h:ıdisc:nin ehemmiyetini bclirunektedir • 
kr. 

Pc.-ster llO)<l gazetesi bolşevik mtinl
cifori tarafından r:ırıla.ıı tahrhriıı let' 
kil ettiği bu)'Ük tdılikeyi evveli Alma;o. 
)'ll ile Japonya'nın kavndıklannı yu • 
makta ,.e bu ıelılikenin ıinıdi Alman,. 
ile .müttefiklerinin >-armakca olduklatı 
muau.:un ınü,,ıJelc ile ona<lan kalkan.
ğuıı il.he etmckt<..Jir. Macaristan «b bü
LÜn kuvveti) le mücadeleye katı.lan t. 
müucfiklmkn hiridir. 

Tokyo' da 
To'kyo, 25 a.a. - Japon sÖ7.c\İ~Ü M. 

Jlııri komünizm alC}lıindeki paktın yıl • 
donıimıi münas<:beıiyle hugün yapıığı ~
mi bir dcrrı<.'Çte dünyanın ,imdi.ki duru· 
mu karşı•ında paktın tfıemmiyctinie an
mı~ olduğunu söylemiştir. 

İtalya'nın 

savaş kıtalan 
Ronın, 25 a.a. - M. Mussolini'

nin emri üzerine bazı ı:ıeyyar kıtalar 
18 sontc~rinoen ltibıırcn savaş kıta
larını ta•ıvacaklar<lır. Bu emir KE"rt."
ltlnce bUlun ımhil muhafaza birlikle
ri bu hirliltlere ba~h kıtalar ve 
Frnnsıııla, Korsika'cla, şimal fransız 
Afrik ısıncla, Yunanlstan<la vunan ada 
larınıl'R ve Arnavutlukta bulunan 
ı eı;;l<illcr bıı aclı alacaklardır. 

l\1anchester kruvazörünün 
subayları şimal Afrikada 
Londra, 25 n..a. - Ağustosta Mal. 

ta'ya ı:-iderı bir ka!ileyı himaye erler. 
kım batan Mnndıcııı. r kruvazorürıe 
mensup 500 karlar subay ve deniz eri 
§İm ıl Afrikaclan bir lııgiliz limanı. 
na gclirilen 1000 kaclar esirler ara
sııııladır. Bunlardan hlri: ''mtittefık-
1 ,rin çıkarma harı ketleri haberini 
rarlyoıla11 öğrenince sevinçten çılclı. 
racaktık., demiştir. 

ltasya'ya bağlıyan denııryoluııun söy batıya doğru llerleclikleri samlmak.. 
l<'n<liğine g-öre 100 kilometrelik mü. taılır. 
him bir kısmı nıs kontrolü altıncla 3 - Stalingrat'ın şlmalincle sovyl"t 
b~~ıınma~ıaı~. 

1
Bunclan baı<ka KrıtoL kuvvetleri Volganın batı sahili üze-

nı ovo ı c o g'l1 kavsi arasında rinde bu 1uııan Oç köyU zapteiler k 
y:ırı. yolna !>uluı~a.n Tovo'nıın zaptı Stalingrat'ın sanayi mahallelerl~e 
her an heklcne~ılır. • varmışl.ar vr bundan bir "Y önce al. 

~~rıca l'lı.ıvarı ve 1ank mılfreze- nmnlar tnr fından iş ali erlilen bll
lerının ciemıryolıınu ge<;cl'f'k Stalın. , vllk fabr J-11lar c>ıvarınrla t ıtıınmaya 
grat'ın bafl~a muvasala hartı olan muvaf! k olan kıtalvla temas et
KotclailwY9 )'ol.unu da kesmek igi.n miflerdir. 
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Çay ve kahve f İyatları 

p 

e 

mühe dislerinin 
güzel müjdeleri 

Türk Hukuk Kurumunun 
serbest kürsü dersleri 

Turk Hukuk Kurumu Bıışknnhğın
dan: 

1942-194~ nrsl serbest derslerine 
<B.1ıı ı ne sayt d > bu sene de Dil-Tarih ve Coğrofya 

d e b in, Manavgat'ta 6 bin, E- Fakültesinde ılevam edilecektir. Bu 
ten çayında 4 bin kilovat alı- derslerdeıı ı 
nabileceğini göstermektedir. 'l'urk Hukuk Tnıılhl: <Profesör Fu· 

nt KöpfulüJ, 
A dana - Kayseri bölgesinde 30 Hukuk ve tktısat: C2'.onguldak Mc-
b in kilovat kuvvetinde ve sene- busu Hnzım Atıf Kuyucak), 
d e 20Cf milyon kilovat saatten Hukuk 'liC ~!ya.set: <Profesör Ni!hat 
f azla elektrik verebilecek bir Erim> tnrnfıııd n v<-nlC>Cektlr. 

U Ders ere 30-11-1942 ımz.ı.rtcst 
aantTalm da he apları yapıl- günü saat 18.15 tc b:ıışlnnnroktır. 
mıJtır. Bunlar dısmd lstan- Ders erin her b rı. gcçc.n senelerde 
bul ve çevresi ıçın Kütahya oldu 'U g 1 pa.znrtcsl. salı, çarşamba 
santralı proJ·csi üzerinde za- tini ri 11 r imek üz re haftada birer 

def d n on ders ile tamamlnnncnktır. 
manlardanberi çalışılmakta ol- 2> Derslere kayıtlı olarak devam 
d ugunu biliyoruz. Bu barajlar- arzusunda o nnlann 30-11-1042 cu
d a sular toplamakla, hem taş- martesı günu akşamı saat (17> ye 

hükümet kararlannı 

tatbik için her türlü 

yardımı yapacaklar 
İ-ıarıbul, 25 (Telefonla) - Maııif;ı. 

ıu_rnnl.ır. Birliği adına bir heyet bu.ı;un 
Vıl.iyeı ltl:ıre llc)cıı Reisini 7J)-areı l'<le· 
rck Türk tacirlerinin 1 hikunıeıc bajilı • 
lıklar ının, llükiınıetçe alınan kararların 
tatbikı için ellerinden ,ı:elen maddi ve 111~. 
llC\ i her ıürhi > rdımı )'a)lac.ıklarının ve 
}'Urdu h:ırp fel.ikcılcrinden buı:ünc kn· 
da koruyan ve .ı;cccli ı:ündiızlu vatan se
liıneti için çılı~an, eşsi.ı: Milli cf'in ve 
onun değerli Huktunetinin her kar:ınna 
!IC'e sc~e i~ıirak cmklcrinin hüyüklCTimi
ze bildirilmesini rira etmişlerdir. 

Ank ara Beled iyesı 

1 ·· ·· kadar <Türk Hukuk Kurumu> na 
uıa arın onune geçilecek, hem mtir c atin b r kel)1t ve kası alması M otor yagı alınacak 
d e civarda elveri li toprakla- lAzımd r. KııyJledllmış olmıyanlnnn da Ankanı Bc.kdly intl<!l'I: 
r m sulanmasına yardım edile- dcvnmlnrı serb ttir. ı - Otobüsler lht.ıyaCJ tçın ıılınn<'ak 
cektir. 3> D •rs er Kurum tarnfından ki· ülıın (20,000-:r.J,OOO) k 10 mowr ""'"'ı ,,11 

tap hnllnı' • b tınln.<·ak ve kayıtlı o- ...... 
Endüstri için, ve umumi ha- lanlnrn mnloldu 'U bedel ile verile· bes Rtin nıUtldeUc ~e kııvalı zar! ll&Ulıüş-

y at için ucuz /Ne bol kuvvetin ccktır. le cksULmey., konuıınuı;tur 
ehemmiyeti ne oldu unu tek- Çağrı 2 

- Muhammen bede <.!0,9()(), tı· 
r arlamak lüzumsuz olur. Yeni TUrk Maden lllUhcnd:s rt ComtyeUn- radır. 
santrallar ve il rde yapılacak den: 

3 
- TcmlrulU(l5G7) lira <50ı kunıs-

1 l d 
• 1 h-1• • • TUrk Mühend18 eri Ccmtycıt.ı tur. o an ar, emıryo şe CAetnızın maddcsl· 4 - Bu 1ş cin ıv.12•942 salı srünU 

b elki de buyuk bir kısmını kö- saat 11 de taUbtne ih:ılesl mukarrer bu-
c m ürlü lokomotiflerden kurta· ıunduf:wıd.ın aartruımesın ı:l:ınnl'k iste· 
ı r acaktrr. Türkiye' de kömür yenlertn heııun Enl'tlmcn kakm ne mü. 
vardır: fakat, bir defa, birçok raenatlan Ve lstclc l<!rtn de 24~ nu· 
kuJlanı!l)ardn kömürle elektrik cen ıı:Un ve saatte konırredc maralı kanunun 32 lnd mııdd S<.'TD-

arasında kryas bile Y pılamaz. hazır bUlunmal rı ve tmkAn olmndıı::ı hat.I "cçhlle tanzim edccekk:1 tekli! 
B undan başka da bizim kömür takdirde Zon •uld: k'ta butunnn arkııd:ııı mclctuplannı yaz.ılı ıı:Unde &ınt 10 n 
kaynaklarımız, mCJlllekctin ı rınd n birisine vckAlet vcrd 1ı1ne dair kadar Belediye d:ı esinde mülcWkk ı 
gittikçe artan ihtiyaçlarını, cemiyet rb Unc bir ml'ktup veya tel Em .. 'limcne vermeleri (10075) 6200 

d aha ileri bir endüstri ve ce- grat ııöndcrrncl<'rt tuzumu llAn olunur. S almastra a l macak 

1 
m iyet seviyesinde, karşılıya- TUrk M den Mühcn<llslcrl Ccın1Ydl Ankara Beledıyesınden: 

maz . Biz hem kömür üretimi- Ruzname: 
n i artırmak, hem de mümkün ı. Acılıs 

2. l\:onııre rtyıı.set dlvıını ııcçlml 
olduğu kadar onun göreceği 8 Gcç('n d vreye alt muanıcltıtın 
v azifeleri azaltmak zorunda- kongreye nrzı. yıllık raporun okun-
yız. ması ve ldnnı he31et nın brası 

4. Yeni idare heyeti seçimi 
5. Yeni devreye alt bütccntn tanzimi 
6 . Arzu ve d lcklcrln tctktk1 
7. Kırp3nııı. 2!>49 

Hamlelerle ileri atılışta, bol 
ve ucuz elektrik kuvvetinin bi
z e ne büyük bir hız vereceğini 
duşündükçe, Türk mühendis-

' lerinin çal~malannı ne kadar Teşekkür 
bahtiyarlrkla takibettiğimiz Pek mukaıl les annemizin ebcclh e-
d ü,ünülebilir. Bu çalışmalar, te kavı masınd n clu)duğumuz clc-
aüratle gerçeleşmek için, ken- rın acıya gerek bizzat ve gerek 

• d i vasıtalarımızla yapnbilcce- mektup \•eya te graflıı iştirak eden 
ğimiz barajlar yetmez: öteki akr ba ve do tlnrımıza ayrı a~ rı te-

şekküre nihaH• iz elemimiz maııı 
tesİ.$leri büyük endüstri mcın· oldu~ınd n bu husu!llta gnzetenizlrı 
lekellerindcn g tirtmck lazım· tııvaf! tunu rica ecleriz 

1 - Bel1:11lyı.: su ~leri lderesı içın 
alınacak olan (1000) kılo katranlı 
salmastra (15) gUn mUdıletle aı;ık 
eksitmeye koııulnıuştur 

2 - .Muhammen bedeli (3500) lırıı
dır. 

3 - teminatı (262) lira (50) kuru. 
ııtur. 

4 - Şartnamesıni görmek istiye. 
nlerın hergün Encümen kakmıne ve 
isteklılerlrıde 8/ 12/ 942 gilrıü saat 
10'30 da Beledıye claıresmde mtite -
§clckil Encliment> mUrac;ıatları. 

(10161) 6208 
İsci tulumu alınacak 

Anka"'ıi Beledi) 
l - Belcd C 8U ltCln il· 

lınaeak olan <80> adet taı.;l t.u umu on 
bce gün mU<ldclle aç 
pulmuştur. 

2 - Muhamm<!l'I bedeli (1200) lira· dır. Onun da harp sırasında Kızları: Nnzlı ve Azize. oğlu: 

1 
m ümkün olabileceğini sanmı· Re it Ayda, damatları: HaY•lar dır. 
yoruz. Fakat böyle teşebbüs- Oaı;pralı ve CcHI Kıpçak 183 3 - TemlnaU (90) lılnıdır. 
l erde iyi yapılmış etütler ve 4 - SartnamesınJ görmek 1stb'Cnlc-

h emen tatbik edebilecek hale Y 1 1 • rd:n encümen kıılcm ne ve lstckH!crtn de ugos av çete erı s. 12. 942 sall ~ sııııt 10.30 d.a \x>.lc-
gelen projeler, işin en büy.ük diye dalrcsinde mü~U cncOmcrıc 
kısmı denektir. İhtimal, kendi • k. · t f t b müracnatıan. uoıü2) 6207 
vasıtalarımızla yapılabilecek 1 1 1 a yan a urunu 
o lanlara bulamak fırsatını bu- K öpük sacma cihazlı 
Ja b iJiriz. hezimete ug"" rattılar arazöz alınacak 

Yirmi yıllık tecrübelerimi- Ankara beledlyesiıı<len : 
züı. bu harpte geçirdiğimiz a· Moo;kova, 2'5 a.a. - So'1ec haberler 1 - İtfaıye içın bir adet köpUk 
~ • "h 1 1 d - buro~nun dun ak~i tcblif;lerine go- saçma cılnzlı yanı.rın artLzözUne ie-
aır ımtı anın o gun aştır ıgı tekli çıknıadı~ııulaıı eksiltmesi on 
ekn"k • k d 1 re, >'"'""lav çete j:IU)lları ilhaç l.ubin "' t ı ve ış a romuzu, o an- do gUn uzat ılmı"tır. 

b 1 
· • k 1 la)larınd;ı ıki ital)an taburunu hczi· ,.. 

ca ka iliyet eri ile, mıll ı a • mcte uğraımı~lardır. 200 den fazla lıal- 2 - Muhammen bedeli ( 4000)lira-
kınma mücadelesinin içine ata· )ıın'ın olduğü 55& iıal)11nın da esir edil· dır. 
cagwa. Cumhuriyet Türklügwü, 3 - Teminatı (300) Ura<lır. 

• b d • • • • I digi bildirilmekıcdir. ~c gurupları •>'· 4 _ Şartnamesini görmek isti _ 
yenı arış evrının yırmı Y1 ın- nı zamanda ıincmli sayıda harp malze· yenlerin herı;-Uıı Enctiınen kalemine 
da, eski iki on yılın eseri i le me§İ ve bu arada (.00 tüfek ve miıral· v e istt·klilerirıclı• 1/12/942 salı gUnU 
uzaktan bile kıyas edilemiye- yfü de ı;e(İrnıi !erdir. s ıat t 0,30 ıla B elediye ılaireıılnıle 
ceık başarılara vücut verecek- .J••••••••••••••••••••••••••••••••'-. müteşekkil Enciınıene nıliracaatları . 
tir. Bu güzel çahpna ve başar- • (10243 l 6322 
ma yıllarının hayali bile, olan· N ihat Ali Ü ç üncü' nün : P o rtatif m e r d i ven alınacak 
ca k abiliyetlerimizi ilk Önce, k i ta pla n : Ankara belediyesinılen: 
bu memleket gençliğini v e : ı - lt!aiye için alınacak oları bir 
kudretini harp faciasının za- M 1 • • : adet p0rtalif rnerdıveııe ele iste-kil 

ra
r larmdan korumak için, kul- uame e vergısı : çıkmadığırıuan ek.sıltmesi ongun uzu : tılmıştır. 

Jamnak vazifesini vermekte- 2 - Muhammen bedeli (750) lira-
dir. O rdumuz dış ihtirasları tadıibıı ile şerh ve İ7.ahlan dır 
söndüreee-k, her türlü kazaları 500 ı.zy/11: Pıv.111 (6) liradır. 3 - Teminatı (556) lira (25) ku-

önliyecek kuvvette olmalıdır. ı~t~ Şartnamesini görmek lstiyC"n-
Toprağından geç.indiği, i15izl ik TAIBIKATTA !erin her gUn Encümen kalemine ve 
tehlikesinden uzak kalacağı, K • • lsteklilerinde 1/ 121942 salı gUnU s at 
her t ürlü tesisleri hiç bir sar· azanı vergısı 10,30 ıla Belediye daire inde mUte-
amt rya uğramryacağı İçin , ) §ekkll EncUmene rnüracıııatları. 
ba~sonrası buhranlarından e n (10246) 6330 . 
~ zarar görecek olan Türki- rehberı· Cebeci 
yeınizi, .harp~ışı olarak g?t~
receğimız bır barı§ devrının 
saa d eti uğruna feda edilmiye- • 

pazarı yerı 

cek hiç bir şey yoktur. 
falih Rıfkı ATAY 

Umumi Meclis 
se~imi dün yaptldı 

oıtıu, 

maaı, iirre/ "' yeı miye 
tcı ki/al uıvcllm 

440 sayfa: Fi)oatı 2,'5 liradır. 

değiştirildi 
Anka"1 Bekdiyesln<len: .. 
1 Her hafta Perşembe gUnlni 

Bu kitaplar lstanhul'da Onivenite, Cebeci Çayırında kurulmakta olan 
Cıhan •e fnkıllp lcitahe>lcriyle di- pazarın 26.11.1942 perşembe gtirıUn-
r. k" tarda Ank 'd Akba den iıibarm Soysal caddesine mıkli 
~t:r ~ıapçı • : ara a kararlaştırılmışllr. 

kuruphane\ınde satılmaktadır. ı Sayın halka illi. olunur. 

-- •••••••••••••••••••••••••••••••• ,.. (10283) 6319 

KORKU 
Yazan: Car/ton Wallace Çevire n: Ş. Taylan 

Tefrika No: 14 
• teve birden yerinden ~ıçradı .. KarJJ· 

l..ı ndc bır çıı;lık koıMnu~tu. Sonra: 
- joc.. '\ alvarırım sıze •• Yapmayın.. 
di)c )"ahara.o bir c.<0. Ve "Ahh!I" bir 

haykımıa . Ondan wrua her :ıcY gene: es· 
kı sessizlı!.'lne gomüldu.. 

Su:vc, IU!nncdy"nin sesini tanır ,ı:ıbi 
olm~ u. Bır mıiddcı daha bir ~ıer du· 
yabılmck un adiyle dıkkaıle etrafı dınle
di. Ha)ır ... Ses sad.ı ıamanıi)le kesılnus· 
ti. Bu sc izi k fena halde sfoınoe do • 
kunım) a ba$1.ınıım.. Aaıha bağıran 5a· 

hidcn Kcnııedy mi idi?. Joc"ye nıçin yal· 
varı>·ordu' tC\ c daha ziraı.le )'erinde du· 
ram:ıdı. Koşanık karşı kal<lırıma geçti 
Va~ ui"niıı eviııin kapısını çaldı. C..eva11 
•er~n olmadığını ·onıncc de kapıyı yum· 
n klanurn b:ı !adı. 

Gurultu)"\İ i ıu-n hir polis memuru 
)'Oldan koşarak ı;cldi Tam o .ı rada )'U· 

karı kauan hir pcnçcre açıldı. Sten ha· 
101 kaldırdı, ve içerdcn ıaşan ı)ıkta Va· 

secu yi gördu .. Fakat Va~ııı'nin gorün· 
mc ıyle cekrar ıçeri çdcilıııesi hir oldu 
Pençe eden aşa ı ajır bir ci..im yuvar • 

ı Steve kftııf ıü hı la yarı t.nafa ıt-
&a. 1' ~JmİICİ. Bir lll»ZC 

daha gecikmiş olY)dı )len(ereden ~ 
ıt-'>;n alunda kalarak ezilecekti. 

S<eve yerde şelil.~iz yatan cismin rue
rine eğildi. Bu bir adamdı. Ywurnı fe • 
nerin ışığına çevirerek haktı ve Kcnne
dy, diye ha>kırmakıan kendini alarna<h .. 
Zavallı d~cr dU)lllcz oln'°'ıu. Go.ı:leri 
korku ile açılmış )ÜZÜ tcbllu~ ccınişti. 

Sıeve ne )-apacağını bir curlu kestire
mez bir halde iken, köşeyi hızla bir oc..,. 
mobil döndü. F.-.in onune ı:elirıce ıhır · 
du. lçındcn evvela Bendilow arkasından 
da altı kadar polis f ı rladı. 

Stcve onları görünce bii)iik bir yük
ten kurtulmuş gibi bir nefes aldı. Bendi· 
lıı'lll> 'a }erdeki cesedi ı;osten.'rl'k: 

- K<.'llnedy, dedi .• 
Bcndilow vazayeti dcıiıal kavramı ~t ı 

Sa<lccc: 
- Vaseııi nerecle? diye sordu. 
- Onu ı>en.çerı:dcn aıan Va~cııi. 

(,oılerimle gordüm. Şimdi bclki de )'1· 

kaniadır. 
Ben adamlarına dönerek: 
- Kapıyı kınnız. emrini verdi 
Bit4caç dakika §Onra kırılan lci.11ı<l.ır 

~ ~. O. IW k.oriıdoııdao PS 

1 - Temizlik i~leri için pan.rlıkla olan orobus idaresine aiı (20.000) • : 
bir adec oım;dı.nj satın alınacakur. 22.000) kilo mocnr )'ağının ghrulen tu- E 

2 - Muhammen bedeli ( 11.000) lira· zuma binaen ıhalesinin 1'5-ı2-942 salı gü. : 
dır. nu saat 11 de yapılacağı ilin olunur. : B elediye Reisliğinden: 

3 - Teminatı (82';) linıdır. (10253) 6}29 : 
4 S·-~·-~ · · - ek · · 1 Q · d • d - Birinci ve iki....: 1 f ı . h cl . . • - ~-u~u~,ını gonn ISU)en C• tOVl 3nj ye ek parçaları = (IO) - ·f~ k• nı "'a V ıa.ııclerde &eker 12 çay ve kah•cnın ft)-atl 

rin her sun enoünwn kalemine ve isttk· - • UÇUJX'\J sını ah•ehanel de (7 '5) k f · - ek 
!ilerin <le ı-12.9~_, ••it """lnu naı 10. ''0 alınacak = istiyenlerin tekerlerin '-~-aıı CI' • uru tur. Bu ayada ~kerlı ıçm ~ "" .. - _ , - 1 . .,.,,. er goturmclerı ll:ıımdır. ( 103 ı 7) 6 332 
d.ı Relcdi>e I>aircsi11<le müı.~ckkil en • Ankara Be!()(Jlycsmdcm: ._lllllllllllllll o.ımcne müraca.ııları. (10250) 6J.l5 1 'fpmlrzlLk işleri kin pazarlıkla llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

035> kalem l300) ve 130> tiın ibuslng H • 
2 adet motopomp alınacak L.D. •1 marka olovldanj ye<lP.k parça- 1 s seda r 1 a ra 

Ankara beledıyesirıden: lan alınacaktır. 
1 - İtfaiye içın alınacak olan iki 2 Muhammen bedeli <20.000> 11-

rulet motopompa istrkli c;ıknıııdığın- rndır. 
dan eksitmesi on gtln uz ıtılmıştır. 3 

- Tem natl (150()) liradır. Umumi Mag"'azalar Tu"rk Anonı"m ıı"rketı"nden •• 
2 - Muhammen bcılell (4000) lira. 4 Şar-tnıımcsini görmek tlyen-

(lır. ler n her gün encümen kalemıne ve F 
teki 1 rln d 1 12 1942 lı ·sa~ muka•clenamemizi ıo • . u 

3 - Temmatı (300) liradır. e e • • sa günU sa- cüz tahsil --•ı·ı · ~ n. uncu m ddcsı mun 1ırıcc ~ırkct semıa) ·ndeıı,.. 
at 10 30 dn Be P.dlv. e dai ........ ndn mu- i <C'\J mı) en " 25 n L- ·--• k b 

4 Şart S ı Ö k ı t
. " ''" " darA ,• • ccıı· 

1
·m· . 

17 
ısı .... tıııuc i aki>enin hh'iCd.ırlar<'-n calt·p --''l 

- neme ın g rme ıycn- ıt~kll encümen<' mürncant:lan. ~ "' ızın ·11-1942 t ih 1 • nda ,.. ...... 
!eri heJl:"Ün ErıcUmen lmlı•mine ve (l0252) ,.,328 dan. sa>ın hi seda 1 h" ar ve 173 53)1 ı ı<;tım ı kanır •erilnıış od 
ı ' ki 1 rl 1 1/ 12/942 1 • ü "" · r arın ıssclcri · -'-- · ede "k 1 • k s.e ı e nı e sa ı gurı _ rıoı ,e i:lln olun ne ıs..,,... n nu tar nrı şır etırnıLc cevdi e 
saat 10,30 ıla Belediye clniresindc Ankara inhisarlar Ba• Md. ur. 2953 
müte ekkil Encilmene müracaatları. • 'ı' 

(1024S) 6320 Y<> u mmtaka mU•lürlUılü da.iz, 
Boru t bd· ı · pıl:ıea:Jcur. esinde :ra· 

Busing arazözü yedek e ı 1 Ankara inhisarlar Başmüdürluüün<len· 4 
- ilcstltme ka;ıalı 

Parçaları alınacak c ıiik ı · ... · <lir. zarı: usu~1c •Wll ve nhısarlar Vd.alelinuı İr 
Ankara beleılıyesintleıı: gali altında bulunan Ankara'da Ha.kanlık. 5 - Ekslltmf"H! ırlrob!lnıck lçt Çam, kök.nar ağaçların# 
1 - itfaiye için alıııncuk (90) lar nwhııllcsin<lcki umunı mlıdurluk hi. teklll.crln 7MG llrn n Is· k • kil · "f · ' . ö <l k . -'-k" ı• verm~ı bun"··- ba ınuvnlckn· temJmıt es1m, na ve ıstı ışı 

pnrr.a bıısıııti; araz zu ye " parça. ııMının. -. umu ati>r dairesi ha•-l·~lır- = '""""'' ....... De ı o ı • ~~ "'-ınrı ..... ı nşnfmlukı vesı . ~ et mınn şlcuncsı KruubtNC 
sırıa isi ekli çıkmaılıti;ınıl ıın eksiltmesi ına cesısaıııw l .ı çurüm~ lxınıların ıdxlir "'" ha.iz olup ırtr.;ıenııelert ın <l vı:r fımlırlli'rlın<lm : 
on gfın uzatılmıştır. İşi 79'i lira 40 ku~ıan i.hareı k....;f va~ 94" mnl1 yılı T • zırn ı l'. 

2 Muhammen bc<leli (3669) k ~~· 1.cınU:- l<'nret odası v1.: k:ı.ç ı l - Dcvkıt. Ommn t.lctnl<'Sl Kıl" 
ra asına ve fenni ŞArtn.'lınesinc ro""rc ~. Ll mcktı.ıbu v.-.va k ' "ük ır ,. 

lira (50 kunı<»ur. k " .. ~ Tr ""' ma buz.u ve " rcv .. m {:'ine baC'lı 
g• zarlı la yapıırılaca.kur. Pazarlık muanıA· nbzon vll.13ictlnden 3 ... , ı y 

3 Tı•!lli'llntı (27fl lira (21) kuruş_ ı • 4 12 9 f --'L ~ cııkları _._ .... n evvel ııln-
tur csı • • 2 ııs.ıuıimlc- b~ınUdiırluğü. "'' Yet 'CS!kası 

4 - Şartn'amesinl görmek İBtlyen- mw.de coplanacak komi<o}'Qllda icra edile-
6 

- Tckl11 mcktupı.:u, yuk.-ındn 
Ü k l 

. ce .. inden talipl~rın m·-L·-mcrı '---' ı· Uncü mn<ltl....,,. yn ı lerın herglln Ene men a l'mınr. ." d 00. ~ uıwrn ·~ ın velin<• ka ~""" zı 1 saatten ı saat ev-
ve İBl<'klilerın <le l 12.942 salı gilnu yuz c > ı huçu,CU hesabi}"le 59 lira ilk müt-·kkt~k mıntn1ca mUdürlUılünde 
s:ıat 10 30 ıla Beleclıyr dnlresin<le ~c!1'inaı paralari)le birlikte- münıcaaıları '"" omlsyona ıreUrerek cks l 
mlııe ekkll Encümene mflr C'aatları. ılin olunur. (IOOG"i) 6098 me kurntı;yon:u re Uıt ne makbuz muka~ 

(10249) 6326 Sandık tahtası alınacak b nd;) Vcl'll:cı('CkUr. 
Çöp kamyonu alınacak .:06ta ile göndertlccek mektup nn 

Irıhı arlar Ankara lla§nıuıli.lrlu. llınllYC?l 3 Cııctı mrutc 
Ankara Bc-loorycs nden: ğUnclcrı: ka<la 1 lede yazıll saa te 
l - Tenuzl k !eri lçuı pn7.nrlıkln ı 1 ı "hti hU r ıı: cmı. olması ve dış 7.arfın mU-c are ı yacı 1çin akçıın r mumu u SJ,i 

bir adet eorı sıkı tımuı ve ıstü ter· köknar cınsınden 21iOO metre mıka~; IAzımd e ce kapatılmış olmnsı 
t batlı çop kamyonu nhnncnktır. yarı nıamfıl ve ınuhtdıf ebatta p~~ 

2 Muhamme n b<.'<lcll (!)000> ll· ılıklık kereste pazarlıkla satı !san. d ım~ n ofaenk Rectkme!er kabul c-
rndır. caktır. 11 a ıııa. ~- UOOGS) fl1S3 

3 - Teminatı C675l liradır. 
4 Şnrtıınmesirıl gorm<'k t yen· 2 - Beher metre mikabı içın mu.. 

1 
G ayrimenkul satışı 

!er n her glin ~ncilmC'n kalımıuw ve hammcı~ beılel ııo. yUz oıı liradır. l'lm.\T l.>ctt.cnl."\rlıC:ından . 
ı LeklllC'rirı de l-12·!.142 salı gün{! sn· 3 Şartname~ ı görmek v ı MeVktı : 17.mtr Ka • 
at 10,30 da ll<'IOO ye da rC'Slndc mil- akrzulscdenler her giln fabr~k~~~ ' ıı;ı;ı:.ıka, Donan 
teşckkll cncürnPne milrncantlan. om yona mUracaat ederek al 1 m:ı.cı ıntıhallcs:t, Y ı Cu.n-

A - }> 1 k lf ar. hu .... •et c• n A..ı~ı...-' 00251) 6324 ,. azar ı sorıte:ırınin otuzunu • .., ~ ..... , ........ c 93 

Y h 
l k tesadüf edrn pazartesı gilnU da, a..°' Jlar&cl, 3..'30/ l 

angın o r t u m u a ınaca 14 te Adana tüttiıı fabrikasında ~at ııumarab ıruıa bahce 
Ankara DelcdlYesındcn : ruları k~mısyondn yapılacaktır. U· ne. 
1 - AnK:ırn Bck'<i!Yesl tem (2000) Bu cıns malı olup da satına . M<ı.teml!Mt.ı: BO<trum kat.ında. muu 

metre :ı:aıu:m hortumu pazıırtık a alı· yenlerin müracaatları il~n o~n~:ı- ı Odunluk. 2 tam<-uırh ne 
ruı=kur. (10316) 63lO · 4 heUı, bitine! kaUa: 3 <r 

2 - .Mu uımmcn lJcdett cmııın Vilayetler da, btr knlortter nıd> wr-
(20,000> llr:ıdır. ıu &alon, bir ) •!mCK 004• 

:ı - T mkı:ı.U cırıooı liradır. aı, btr balkon ve b sora 

4 - sı rtruı.mııs n:1 gvnnck .ıstıyenlc- Tamirat yaptırılacak Orta katta . duı;ar rı 
rln her gun t.-ncti:mcn kalem e ve Is • lz.rn UcttcrWırLı:!ııKUuı • Yarım cini döşeli 
tck.J erin de ı. 12. M2 salı '™nil 5'Ult ı - 271!78 Ura 19 kuruıı • , mahnll. b kalorlkr rtı· 
10,30 da betcdl;ye dalrt:'slıı<l.c mUIL1'Ck· hıımmen lx.'<l<!lll lzmtr Hü~~tv':,_~~ dlynwrıu ohıı. k üzere G 
kW. encümene munı.cruı.tJarJ ttı t.aml:aLı kapalı zart ...,.,... O<ta balk 

. 63323 me- kon:u•-netur. USUllyle CksilL· • oıı. helll ve sofa 
(10242> ,,_ ........ Ost kntta: yedi oda, b r 

O to
matik merdiven 2 - Muvakkat lemin t hel!ı , b r salon 3326 mctn 

llra olup .lh:ıJcyı mu•·• a akC<"SI 209<J u 
alınacak fu:cr1nden Ytizdc • .. ..._.aJqp ihale bedclj m nıbbaı b:ı.hce. lıahçud 

1 - Ankıım Dclctll:Ycsl ıctn pazat" • 

1ıkla bir adet otomoWlll otomatik mcr
dtvcn alınacaktır. 

2 - Muhammen bcdel1 (40,000) n:ro,. 
dıl". 

3 - Tcm1n b ( 3000) 11radlr. 
4 - Şnrt.nruncstnl ıı:önn<.ik l&U)'Cnle

rtn ıw.r ıı:ün encümen knlımine ve 
tcktl:!l'rtn de l. 12. 942 s:ılı ıı:ünü 1111-

a>t l0,30 da belediye d.n.!rmndc müto • 
fclllkll encümene mUrocaatıan. 

(10244) 6321 

M ersedes arazo z v e kamyon 

parçaları alınacak 
A tı!ka.ro B<.'lcd toı(!Slnden : 
ı - Ittatye ~in alınıııl'aik olan (00) 

Plll'l."11 mcn;e<1cs ı .... --nz arazöz ve kllln • 
;ı:on Jlllrcalarma lstc'k.11 <:ıkmadıtındnn 

okBUUneıl on ~n u:uttı!mıştır. 
2 - l\Iu?ın.mmcn bedeli <1653) lira· 

<hr. 
3 

rustur. 
Teminatı (123) lira (98) ku -

4 - Ş.'U"(Jı.amcstnl gilM?K!k lf.°lJy('nlc
rın her ı;:Un cncilmen kalemtne ve lıı· 

t kl lcrlıı de l. 12. 942 sah ııünil SMt 
l o~'IO da Bclc<I c dıı1restndc mtlt<!$ckı< ı 
enctımcnc mUracantlan. 

(1024) 

50 adet yangın kemeri 

Ur. ..., ııe iblllf: Cd1leook muhtelit clıns nr:a<;Iar ve 
binaya nıı.ıtta.sıl b\b'<lk ı;a. 

3 - :Ekalltıoo 7. 12. 942 tııırOı !on ve OOhçen n ru1aısın· 
ı>nZartcm ııilml 1111a.t 15 te ı lrıde dıı kıt clırekllti ve aynca 
darllltı Mllılt Em.lıA.k ~ Detter- ıren1ıe btr oda, tulum"- ve 
da )'llPllnc:ıktır. 88.lıonwı- .... <'t!dle ve aoru ne aıtca 

4 - Tckllt' mctcltııPJıııruun klllmJnda dcmh" pannak-
lrilnO lltlt1t at oonıe kadar ızm:-'1Uııe y ..... _ ltldı duvar. 
tenı.artıfOndn m~ Der • '"lı ....... nda mevki. evsa.ı ve müıttemi 
tevdi oNnnırua veya srnn.. ....... ~ "' ırültenkın <G:'>OO<J • -~~ ... ,..,_ ~ lira mUhazn > nltmıe be& bm 
der. POlltada..kl ~eler 1ıatıuı ,..a_h men bede1ll ve 912 M' - ~·-
mr.z. cdlL ··-" """"-- .... ·-ır..,,. •• ,.., .. kutün m~ 

83 
5 - İstekliler, k~ taM!A.t t.ıcı P<l!l\n PILra ı · l.'lsıı. ootvetı ile hususi renın1 - ve hil- den ltil111.nm 15 ~ 26. ~-:_. 942 tarttı n • 

... -rt.tvııne- ı>ıı.ll zart m"'AleUe ve klı. 
; .. her ırUn mesai saati d:ıhll1nde USUlliYic mti7~~ 
mb-, Anknra ve lstanbul ncttcnıar~~: :1-ı~ llla. 12. 942 euma RünıU ~::~\~ 
lan Milli EınlAk Müdürltiklcrindc l'Tt rlı'k Mllıll ~ 
bn rl••r. ırore. RUiru:kı mü~ mUdUrlü • 

lhnloo kanır ı satıe komlsyorıund ı 
ln.1'.6 :::;90 Ek.qjtf.meye l&tlrak eöe<-ctt Oltın- llr>lerlın l<'m!n laetınin1111 olduıtundan ta • 

, - sa,yıll kıımınun 2 ve 3 Un Q "1-8 nt a'k<:es:ı olıu-ıı:k (4500) 
mnddt•lertnde yaz1ı1 evsat ve 8<"mk1 e Ylltımıaıan ve 2400 say11. 
tcrir vce!knlannı lcom'--ııı 1b-· lrÖfl· ~ ve ~ Un<ıQ ı kanunun 
meıtc mech nturla """"'' ··~ M· )lf m~lll>lannı mru:tdcten m\U'ilıl:nce 1clt 

u r. (10160) 6177 dar nıe-.d<Qr 'kom:~~ ııaat 14 de ka-

E 1 
-3unu tcVd.I etınelerl 

sas ı şose tamiratı Ur)236> 6311 
Tnı.b2on ıran Transtı YObu 11ım•~ Potr el tr l\tU<.türtü~Undcn : ..,,J<n • avers ve demi r 

l - Eklil tm<.')IC konan lıı: Trnbzoo sat l 

::n :~;~;ı~~ 13+ 000 ~~;~ukı?~f1t;~®:lığ!nılan: 
tamlrntı. ~ esaslı lede rum ııa"stan 8; • ~ıusı Y u " 

bul CcDl evlerı r. .1 ar ı l arı. 
K4.'Ş!! bedeli <127910.82) lılm<tır. mevcut muhteli/n§aat ıda 
:l - Bu işe ait evrak sunıanlır: (110526 676) k 1 boy ve batta 
A - I'lksil1me eartnamesı, B - Mu- 248 adı·t potrel ı ogram ağırlığında 

knvcle PI'<>Jcsl. c - Vahit tlyat eet.vcıı. ağırlığında 93 a~:t 4~2.615. kHoı:-ram 
An.'lmm Bı>IcdJY('SlndL'll : o - Keştt hUIAsnsı, E _ ProJe, F _ ki <'eman 110939 211 ekovıl trav .. r 
l - lttatyc için nl n • 'k o\nn (50> Nntıa eri ~enci &nl't.nam<!SI, h\lsusı ğıncla ele.mır M 1 kılo~ram agırh 

alınacak 

1ı.<tı•t ;ıuııtın 'kemerine J&tckJ.I ı,:ıkmndl • eartıınnıc, eosc Ye köp-"-- ı--ı •.ırt- 9984S 36 lem. , uhaınmeıı beıleli • 
• .. .._,. ~m v y • ' ıııatı 6243 • 

ftın•tan t'ksllmcsl cm ırUn ~tılmnsmn 1111111('61. ııkarııla yaz ı 1 • 
2 

•ı h '"-1 M (l()(v ) JI zart u.suJı'yl 1 1 ı emirler kapalı ., u am.mcn "'"' t• • ı r:ı· 1st Yenler genel &ıırtnmnc ~ ~- e a ı-l! d ·~ ""J"" ise ılc uılı z ırmıva çıkarılmı 
ır. köprüler trnnt sar.tna.mcsı har1c olmak 11-1942 tarpihlnutlıl Ur .e~mı•ıllğin<lı.:n 16. 

3 - Teminatı (751 llm•lı:r. üzere diker evrakı 640 Kr. "-'~• m•...... en ıtıb "'"''"' ~'"' çinde Pazarlı aren bir ay i. 

A s k e ri F a b r i k alar 

30 ton kuru fasulye a l mac 
Kırıkkale Grup MUılUrluğil 

tın Alma .Koınlb"Yonurıdan : 
Beher ){llosun ı SO kuruş t 

edıleıı 30 ton kunı fasulye 11-12 
t&dhınıle saat ıs te yollama bht' 
&ıncla satın alına konusyonunca ~ 
palı zarfla ıh.:ıle cılılı ccktir. 

Muvakkat tenıırıat ( ll21) ı· 
Talıplerırı teklif mcktuplanıu 
14 c kactnr komiBYöna vermeleri. 

(JOOOZ) 

Zeytinyağı alınacak 
Kırıik'k ılc Gnıp Sa.tıa AAlııNL lUllllıW 

)onundan • 
JJclıcr Jdlosuna 195 Jcuruıe ~ 

dilen 2300 kllo zcytin,yajb e:lll"lı.rvıcnw°"rı 

ırore 7. 12. 942 ıı:umı s:ıat 15 t.c 

llkln satın ıı.lmtı<-akt.Jr. Kat1 
731 l1nı 2.'i kurıuıtuır • 

(10157) 

B UGÜN-.-..: 

Ulus sinemasında 
Üç hafta Beyoğlu slnemalarınd• 

1 nlcrce halkın görup 
alkı !adağı 

Türkçe 

Demir Taç 
Benhllrlere b gdiren bir 

azamet ..• Tarihlere şan veren 
bir lhlı anı .• ~ Seyredenle-re 

heyocau dağıt n bUyllk fılm 

Ayrıca: 

A cemi Çayl aklar 

4 - Şart.mım•skıl ıromıck f&tlyente- bilinde transit rohı Trabzon mıntııkn lilcrln muvaı!~~ırak~lmıştır. İstek • 
rt:ı her ırUn encümen kalemmc ve il>td<- rnüdilı1ül!fuıderı a lnblUrlcr. <Genel eıırt- ve ntifus hUvi mınat makblu.ları Seanslw- ı 
ı erin de 1. 12. 942 sıı4ı günü sanı 1030 nnmc ve liOllC kl>ı>n!ler fenni eartııamc- ilkte 4_12_11142 ~ t. _ızd'llnlariyle bır. a. 14.30 • 16 30 - 18 00 ve ~ de 
dn il<' ed <t; !resinde mUtceckkll en- ısını bedt isiz ırorcbUtrıcr.ı 12.1942 tarıhln arıhındrn itibaren 16. ,. Telefon: 6294 
cUmcne mumcruıtınn. 3 l')ksllbne 7• l:?. 1942 Pft7-Artes1 zartesi ve l> e kadar h !tanı pa _ 

(10"-48) 6327 srünü 113at 15 tc Trabzon İran ""-nıılt ten 16 Ya k erşem~e _ının e at 14 

' 
tikten sonra bir merdivenle karşılaştdar .. 
Beş alıı cep feneri )oolü a)'<i nlatı)ordtı. 
Steve birden olduğu yerde durdu Bcn'in 
kohınıı kavrı)arak : 

- Yukarı bakınız .• dcıli •• Nedir o? 
Merdivenin sah.ınlığından i:ki basa

mak aµj;ıtla, duvarla korkuluk aras ı nda, 
tki hlikhım olmuş bir aılarn vardı .. 

Ben hir h.1mlcde ınen!İ\cnlt•rİ çıJ.:ıı. 

Eğilerek, ar.lamı doğnılııu. Atbdan yeti· 
şeıı Ste•c: 

- Bu da Delaney .• &>e ha)1cırdı" 
- Yaşı)or mu? 
- H~'lr .• Kalbine bir bıçak sapla • 

maşlar .. Ölm~. Yarıa.-alc bir fe>' )'l>k •• 
Çıkıp yukarılara bakalım. 

Merdivenin karşısına gelen odaya 
irdıler. lccnle hiç kimse )"OktlL Açı4c 

bırakılan pençcrcdcn içeri nızgir dolu
yor, perdeleri ııçıyordu. Orıad!ı. bir ma· 
sa vardı. Ma~nın iherindc kanlı bir bı
çak, bıçağın )'anında da bir Uğu gozc 
( t)ll)Or<lu.. 

Ben ilk ~ela kağıdı aldı. Üzerinde: 
"Çok şey hakkı11<ia fazla hikliklcni 

arılı." diye yaz.ılı idi. 

En.~f'(ktör: 

- ~"i baştan aş.'lğı arayın. clire emir 
•erdi. Ölü veya canlı olarak katıH >'aka 
lam:ılısınız. 

Pofülcr koşarak evın ıçıne dağı ldı • 
lar .. Ayak s !erinden, ka11ıları n ııçı lıp 
kapanmasından e-.~ Mkı bir araştırma 
yaptıklan belli olU)Ordu.. 

Ben odanın ortasında. h11l elindeki 
klğıdı tetk* ediyordu. Sıeove de goamu 
godaıı lf.~ Oau aimdilC ..., 

.... IUğUn ada.r mıllı em mudtir 
e mllracaatları. cıs 6) sa 

hiç böyle hırslı görmemişti. Keadi ken
dine soylenir gibi: 

- Hayır •• Sunula olama:r.dı .• diyordu. 
Nihayec Stcv"e dönerek: 

. - Si:ı. ne dersiniz bu ıi,e? diye sordu, 
lkı adam, Deadı'ın Vasetti olduiundan 
10riıe ettikleri ı söyledikten az sonra 
ol<lurüluyorla 

- Jlu, onlann doğruyu sı: fod g"nı 
i~haı eder. Vasetti nin Deaıh old 
bundan daha iyi delıl olt 

Fakac Ben başka b" 
h~lamışıı . Ona cevap 

- Öteki adamı )lmeer 
itti deıniştiniı. değil mi? 

- Evet gözlerimle gördüm. Hem de 
hiraı. ıetik davranmamı~ olsardıın, uze
rime duşccd.ai. Size telefon ettikten son
ra )11\'3.Ş yavaş e-,;n önune gelmiştim. F.v
veli içerde hiç kimse yokıu. Sonra şu 
pencerede ı ş ık )-andı. Joe'>e }"alvaran bır 
es işıı tinı. Bu kcnne<l> nin !öCSİnc benzi. 

)ı>rtllL Sonra bir ha)-kııma oldu, Ne olu
)or di)e ko~ıum. Kapı)ı ~;aldım. O ~•ra· 
da pencere açı t.l ı, bir aJ:ım gonındu. Gö
rünnıesiyle içeri çekilmesi bir oldu. Fa • 
kat hunun Vaseııi olduğunda hiç 
~ıi ı>hem yok. Derken peoceredt'n Ha· 
ı..:-_ , k b" . . .... gı ,,...,·u ır cı5 ım yuvarlandı. Evvela ne ol-
duğunu anlı}'amadını" Neden ilOnra bu
nun bir adam olduğunun farkına vardım .. 

Ben bir miiddec daha düliindü. Ni • 
ha} et: 

- ~dam akıllı lcuvvecli imiş. dedi. 
har<-kctındclu süratine de hiç di «ek 
yok. Ooun yaptığını yapabilmek ~ İn· 
MDIO adec olımata 1izıaı... 

Sonra birden ka 
giul. Ada l nd rıu:ı~ı .vererek kapı}"a 

m arı an bırını çağı k . . 
- Burad h rara · 
di a er ler yerli >erinde k ı 

sın, ıye tembih eııi Hi b" a . 
meyin. Ev" • · • ç ır ICYC el suc 
hana hahe~ ~;~e:r~ıır~ık~n sonra gelir 
geçerek Raı , ~nız. Şınıdı ben arkad n 

de 
. er 5 C.lub"e ı<ldi)onım St 

512 ~•mi· r . . . ve, 
mınıı .,_ k c ge ınız belk ı bir yardı • 

...,,, unur 
MerJivenle~ • r 

eçerclc ıic en ııx ıler. Muıhakı n 
r yle b la a avluya çıktılar . F.l fenerle • 

u undulda · ·-' lı 'Orlartl rı yen •>-uınlatarak ilcr· 
dan or ı'" Avlunun nihayecindeki tuğla· 
fecıi. (~ duv:'rda l\en bi~ karı kt·~ 
•'ardıla Rur ıtcçlnce başka bır muıha a 
kı haz.ı~·I -•~da uç adam }İ)«ek ve it· 

am-ıa idi 
Buradan ıı: r ' . 

alı.t.ın e ı.p ge('Jllı)-e her hakle 
- "" oldukianndan Sıeve"le Be ,. . 

runce hi,. d n ı '->-. .,. ~rma ılar ve işlerine .L 
eıuler. ucvam 

Muıhağın nihayetinde bir me I" 
vardı. Ben oraya do. • .1 1 

r< ıvcn 
kulübe k 1 >gnı ı er ı:di .. Orad.ın 
vlrerd< :çı ıı ar. E11$pcktor bir garson \"e· 

- Ray Vasetıi'yi 
diye sordu. tanır mısınız? 

- Evet efl'fl<lim Rira~ evv 
idı . Fakac bir arkadasiyl be ~1- burada 
lar.. · c rauc:r çıktı· 

arkad Peki. Teşekkür ederim. Yanındaki 
aıım tanı)'Or musunuz? 

- Hayır efen<!" S"md" hiç 1 . , ım. ı •>e kadar onu 
ela gr rmemıştun. Hem )'anımdan o k 

r hızlı KC('Cİler ki Bay Vasecı·· • L : al. 
ancak faıkedc:bildiın. 1 Y1 m c 

- ( 26/ Sontesrin/ 1942 
7 .ao l'rogrrun \e meml<>kııt 111ıat 
7.32 VUoudumuzu l:{llıotıra.iAm. 
7 40 AJruıs hnbcı krt • 
7.55-

S.30 lllll2fk: Knnsık ı>roanım ..,,. 
12 .30 Progrrun ve memleket ııııınt 
12 .3.'l Müzik: knnştk prugnım (ıPL 
12 4 J AJaruı h.ıılK!rJ(~. 
J300-

l3.ll0 l\Ulztk: erukı ve TI!rkiller 
18.30 Proırmnı ve memleket sa~t 
18 03 .Mu . J\tlznı:plı saz.Jardan 181 

rt. 
• trunı heyet\. 

19 15 Mü b.1.r111 m 1 (PJ.)" 
19.30 l\forntflket aıw.t n,ynn w 

hatx-rı~ 
19 45 Seıtıest lO dekftcn. 
19.5.~ MUZ!k:. ~rev, laikmm ve ıınııtcıt'la.: 
20 15 Radyo G 7.ct<'St 
20 4lı MU : lspan:yoı 

n <!'!'. (Pi) 
21 .oo Konuema (evtn santıl) 
21.15 MUZ11c: mü7.l'.k ı;otı'bcU<"li . 
21.45 Mu2 k ~ mı1y0 fi( rom ori<cst~ 

<S<!.r: Dl'. Pnıetorılus> . 
1• G zounov: 'Mıızın1cn : 
2· Heddc.-mhnuS(!'ll : Köy<lU 

"· 3 Eıımt P uı: "Gm n(I 
rısı . Bal t ndcn 
il) UvC'l'lur, (2) KU>'\lm 
Dıın ı . 13) Nottruno 
l lnn ' 

22 M Memleket ıın t ıu n . 
lx'l'leı1 

224~ 

• 
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g J "f A J Tophane .M.M.V. Satın Alınn Kômls- As. Pos. 1010 &ı.. Al. Kom. dan 1\1'. P06. 1110 &ı.. AL Kom. dan MiLLi MUDAFAA V. 
.\nka_r_a_L_e_v_a_z_ı_m_A_m_ır-1-ig-_.-ın-el Posteki alınacak Lahana ve pırasa alınacak Odun alınacak 
.....___ e en 1 an er yonrmdlın !Btruıbul: D. Çekmece Halkalı: 

S 75000 ndct kuzu P<lSU!klst pazarlıkla Komlsyonda mevcut evsaf ve §art- ihtiyaç için so.ooo llrnlılt 0<lun p;ı- Alev kartuşu alınacak 
.>. ıgır eti alınacak 3. 12. 942 ııcr.cmbc &:'llnü saat 15 tc lan dahilinde 50 ton lahna 50 ton uı.rlıkhı. satın alınacakUr. 1ki defa M. M. Vekfilctiuden ı 
~a Po . 5501 sn. Al. Kom.dan : FındıkJı•dn tın alma komisyonunda pırasa kap:ıh znrf usullyle satıu a- illin edilmiş ise de talip !:ıknıaclığın. Beher ac:ledıoe altı lıra fiyat tuh _ 

iO{ ~ın •da cın , mık tar ve bedeli ihale cdUccckUr. Muvakkat tcm~tı lınacaktır. Lahnanın temlnntı 656 lira dan üçUncU bir ihalesi 30. 11. 942 mln olunan 2000 adet küçtlk nıev 
" .ka u ınatı Yazılı madde 2490 sayı. 50625 llnı.dır. Arzu edenler ntlrnwıc ve pırasanın 825 liradır. Eksiltme ıı. pazartesi günü saat 15 te yapılacak- kartuşu SO-ll-ll.J42 pazartesı ı:i}nü sn.. 
&ıııa nun 4G. MaddCBıııln M. fıkra.. &artnnmcstnı her ~n komis:ronda göre- l2. 942 saat 16 dn Hoşdere köyiln- tır. isteklilerin belli gun ve saatin- at ıı de müteahhit namı hesabına 
15 30tevflkan 80 ll/ !J42 h-llnU saat bilirler. 1stcklllcrtn mu:ıwc-n gun vo deki komisyonda yapıhcaktır. is- de Y~ilk.öy'e bağlı bUyUk Halkalı nçık ekıilluneye konulmuştur. Biner 
can t ıhı Pazarhkl.ı salın alınacağın- sao.ı.tc komls)"ond:ı bulunmnlan. teklllerlıı teklif mektuplarını mcZkur köyündeki askeri Sa. Al. komlııyo. taneelen aşağı olım.ımak şartiyle ayrı 
btriık~lplertrı J,anuni ıemlııatlariyle (l0:!02) 6257 glin ve saıı.tten bir saa.l evvel ko- nuna gdıııeleri ilan olunur. ayrı roliplcre ele fhale cılilebllir. 
aI.nıa e Topçuıarda bulunan s:ıtııı mLsyoııa vermeleri. (10266) 63fil Vermek lsUyenlerin verecekten n.U<-

F.~/fınls)oııunn llllirac.:uı.tlıırı. Sığır eti alınacak (10309) 6336 5 ton Antep pckınezi tam gıire hesap edecekleri ilk le -
lzınır L ve h1: u ı er.llt Istnnbul ve Tophane M.M.V. l No.lıSa. Al. Koyun eti kavurması mınatlarıyle birlikte eksiltme ı:riiD 
ını y 1 v. Anıırl kleıi ntın alma ko. Komlsyonunc1ıuı ı alınacak ve ııaatlıııle M.M. V. 2 No.lı satın al-
alına\ arı ıle M M. Vekliltti satın 50 ton sığır etine verilen fiyat alınacak Birecik As. Sa. AL Ko. dnn: ma komüıyoııuno gelmeleri. NUmune 
ka 1 1 o ıt. Lv. Aınirlı ,i b~ - pahalı göıUldUğUndcn ihaleal 30-11- Kara As. Sn. Al. 'Kaıı. dnn : 5 ton Ant.eıı pekmezi nlınncaktır. ve §:lrtnamcsl komisyonela görlllool-

1?d rllleb hr. 1942 pazartesi eünti saat ıs te Ko _ ntr kilo6u.M tntırnlin cdlkm tb'ttt 270 Ta:hmln bcdclı 7500 J ra, llk teımm.ıtı lir. (9826) 5896 
k , ' ıııtnr ct • M1ktnrı : misyonda yapılncaktır. Şartnıımesi kuruştan ~ tonluk 5 PQ.rt.1 koyun ll25 llrn.dır. İhalesi 4-12-~ pcrl)c.m- Bal mumu alınacak 

' o Mub:ımmen bedPIİ: her gtln öğlrdl'n sonra komisyonda ~:avumınsı M tıkmsıro Köre paza.rl.ıklıı lbc günü saat 15 te yupılacnkur. ls-
l 1.. ·"' k •ruş, İlk temınatı: görGlebilır. İSleklilcrin belli vakitte alltuıooktır. tekllle.rin komisyonda bulunmn:lan. l\f. M. V. den : 
ır 0

1 ru.ş. Ko No. 541. 85()() limlık kati temlnatlarlyle Ko. ını: tcmlnntı 6625 Dmdır. Sartnrunl <103071) 6338 Bdıcr kilosuna 480 ~. fiy.u c.ahınin 
<10201) 62!')8 na gelmeleri. (10209) 6250 ltomlsY'Onumuzda ""'·mlUc~. Pn7.ar.l.ığı Sığır eti alınacak edilen 2000 kilo balmumu 2-12-942 ÇtT· 

Sığır eti alınacak Sıı!ır eti alınacak 2. 12. 942 ~ (:ÜI?Ü ı=.ı lG tıa ş 1 As. Sn. Al. xan. cıan: şaınba ~ .. sa:ıt ı6 da p:ızarlıkla ~ın 
A .P ~ J\.ıı.p;ı.lı z..'ld uaıtU 1lı:ı :ıo ton 6lJ!1T ot1 aluıac:ıktır. Muhammen Dedeli 9600 lira · ~20 Sa. Al. Komdan : Bursa As. .PO&. 11136 s. Al. Konı, Kursta komiı>Yvnumuzun buhmdu{:u 

22 kalem spor malzemesi 

alınacak 
.M. .M. V. den: 
Harp Okulu ibüyncı tçin 22 kalem 

SPOr ımnl.zcon1csi ll-12-942 cuma gilnü 
snnt 15 tc kırımlı znrf usulü (ôkslltınc 
ne ki ine Iha c cdılccl'klir. 

Şıırt.ıuınwsi her gün kom.J.syonila 
l,'ÖrülM> lr. Muhmıunen beıd li 6511 
!ıra olup ıik temiruı.tı. 488 liradır. I -
tc>klllcrln belli gün ve S..'Ultten en az 
bir s:uı.t önce-ye ·adar teklif melktup
wnnı makbuz Jmrsılıı;ında Anknradn 
.M. l\L V. 3 No. s:rtm alma kom ıvo-
nuıııı Vl'rn1ClcrL U027J> 6334 

Kurşun alınacak 
M. M. V. den: 
Beher ldlosurın 90 kuruş tahmin 

l'dlkn 250-500 wn kurŞun 27-11-9-12 
cuma günü saat 15 tc pazarlıkla sn
t.ın nlınacnktır. Tnmı:unına talip zu
hur etmcd!ğl tıtkdirde ı:ıarcalnrn b6-
IUTX'rck de Iha c edilebilir. Sartnıı -
mest her gün komlsyontla göruleobl
lır. Katı temınatJ 43500 Urn<lır. lstek
Ulcrhl mezkur glln ve saatte M. M. 
v. 2 No. lJ satın alma koml~yonuna p ŞİŞLİ dan: maluı1dc :IUPll:ıc:ıktır. lstckillcıtn ıneı- o..lımıcaktır. ı.-..'B:l.1' ve hususi enrtlnn olup kati ıcminau 1440 liradır. Sarına· 

Y rtı azarlık sureti' le 10 ton sıf;ır eti Mudıınyadaki birlikler ilıtiyııcı 1- kfir ci1n ve s:uıttc tcmtnatl:ırb"lc ko- kom~ görıl.llcbtlir. M.uvnıldmt tc- me ve numunesi her gwı komİ:s}'011<ia go· 
~ hu :~Ya lwnulmıı.ştur. Evsaf ve çln 4-0 ton ı>ığır eli kupnlı zarf usulu misyona ı:clmclorl. (102.'14) l'.352 rnirnı4.ı 2138 lim.dır. 1hnlc31 15. 12. l).t2 riilcbilir. j tl1kli.Jcrin belli ı,.-ün ve s:ı:ıtıe 

mürncaatınn. (9969> G027 

Döküm kumu alınacak 
M. M. V. dm: ~...I bıtı ıartlan komLcıyoncta gôrUle - ile eksiltmeye ltonulıııuştur. ~ksilt- gibtü saat 15 t.c ynpıhc:ığmd:ın lstdcll- Ankarn'da M.M.V. 3 No. ~un alma ko-

.,_ ~r n her kilosunun muhammen nıcsi ao. 11. 9 42 pazarlı si günü saat Yemlik keçi boynuzu 1cr.1n lha!e m..'l.tindcn l>lr snM. evvel ko- misyoouıı:ı sclmclcri. (10021) 6053 
ııaı:L 12

2 kuruştur. İhalesi 30.11.942 11 de Kom. da ynprlacaktır. Mııhııııı- alınacak OÜ9Y01lA rntllucruı..tlnr.. (10308) 6337 Odun alınacak 
~ rı:ıe~j 1~1 • saat ~5 tc yapılaca - men be.deli 12000 lira 111uvnkkııt n.-u~ Afi. Sa. AL Kmı. d:ın : Saman alınacak M. M. Vekllletınden , 
li"rb a ıp erın katı teminaUariylo ccnıinatı 387" liradır. Evsaf v·• "art-

.. 1Yc' 1 ,_. ı ı s b Ok ı 1 " ~ ... llctıcır kllO!>-unn «> Jrunış rt.Yıtt tnlı· ç -'-'- ı G • s Al K _ı__ Garnizon blrlıkler1 lhtJvrıcı ıc-ın ""' J> 1 e "u e c u uy u uııc a oıı.ıncsi Kuııı. da gorulelıilir. İst .. kll· .an.""''1 c ornızon • a. · " · =ır: J~ 
• oS 920 Sn.. Al K nn a mUra 1 mın C<lllcıı ~ ton )\.'tlllik k.co1 bowu- 20-11 ·!>12 tunıa günü ihak-si yapılan !143 mayıs soıııına karVır bın ton o,. Ca;ıtları · (10213) · 

1 
.n ""'46- ler n muayyen gunıle ilırılc .sıw.Unılcıı zunun 20. u. 042 cumn ı:unU s.-ııı1 l5 

1
. k d __ ,__ _.. dun konıisyondıı me\ietıl evsn.t ve 

• u... lıir .snnt e\·velinc kaclıır h ıııka ıııek - 750 ton samana ca ıp ı,;ı ·ıııa ığıııu.w tt'.:ı.· 
S - • lı k t.c ;ynpılnrı C!k&ltmcstndc t:ı.ılll z~ıur ~ • 6 .. _ şannnmcsi gereğine,. 2-12-1942 tnr· 

S• Igır Ctl a naca tuplarını veya tNııİ•.ınt ıııekltıJ>lnrını rar 7.ı.z.9.,2 paıant-sı günü sa"'C 1 ....._ •nmba ,...UnU saat 15 te kapalı zarfla 
1Vc:r k A ı Al havi t ki" f kl 1 ı k l isyo a ctm.:xll{;ln<k.'fl lwnunun 43 ıııaddcs::ne pazarlıkla ihale t-dilenktir. fuhammcıı " " }\....._ c &. 'os. 3207 .:>a. mıı e · ı illi' 1111 11 ·101 ·u nı 11 ı:öre rozarllk 10 gün uzı.1 ıımı.ııur. ı-:Jc- cksıltmeyc konulmuştur. 

....... dom: vermeleri. (98015) 6897 l>rdcli 45.ooo lira ık:ıd tcminaıı 6700 lira· Beher kilosunun fiyatı altı kU _ 
ı•ı- tilltmcs1 3. 12. l!>-1!.! ııcrcıembc .ı:ünU sanı "'· ş :r. • --·' · h · ~ -<Jllı sıgrr eti miktarı 160000 ki- Meşe odunu alınacak uır. artname ,,;omıs}Onumtu.u.-ı er guıı ruştur. Vermek istlyenlerin 4250 li-
' Muı ı• 1 000 ı· '1 1 15 te B..'llı:kesir As. Sa. AL Kom. da Yil· '"l\rulcıbilir. f~teklilerin mezkur <run ve l 'l'c. ıaınuıen •< · 15 l ıra '' u ı. As. Pos. '1110 sa. Al. Ko. dan: Hnl- .. .. nı.lık 1 k tcmlııatlariyle birlikte ka • 

11 40so lira lhalcııiu CJ(li yeri gu. kalı: pılncnk!Jr. 'I\."ltÖUl.U kaU)"cs1 l2...i00 ıı- saaıce kari ıcminatlariyle komis)"ona mü· nunun tarlfatr dahilinde hazırlıva • 
ı &anti K. zarf 4. 12. vı2 cuma Ciheti nskerlJ:e l'htlyat'l ~in Yo.nm- m<tır. 250 ton k<.'ct boymızrmu btnk'!l racaaıfan. ( 10297) 63•b caklan teklif mektuplarını ~ksiltme 

.Muhmnm<.'11 N<ldi (,o()() Jir.ı obn 500 
ton dtıküın lwmı 1·12-942 wı J:Umı s:ı· 
ac ıs ıc 1mzarJıkla ek•iluncyc konulmuş-
ıur. 

Kaıt teminatı 900 liradır. Nümunc 
ve prın:ıml'Si her ı;un askeri fabrıknlıır· 
da ve saıın alma. korni9)'1(1nunda J;ostcrilir. 
İstddilcrin ih.ıle J;Un ve s:ıacindc :M. M. 
V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da bulunnıal:ın . 

(lOZ7~) 6333 

Askerlik lıleri 

ita,. ıo Sıverek lıirliği Sa. Alma Kom, burgnz vaı;:on tesliml bcllt ri 250 &er verce<* hİr istckll cıkmn.zsı 00 tonıd: n Sığır eti alınacak gUnü saat 14 (' kaılar Ankarad:ı M 
"" •ft-d:ın ''-aret 4 ~ft-• m""e odunu pa- unAt olmrun.'lk !17.cre muhlellf tnlts> e-- M. V 2 No h Sa. Al. Kona makbuz Anknm Askerlik Dnırcst Rclsliı.'in-• k ""'' "' 1""w '-" Çımakkalc Garnizon Sa. Al. Ko. dan: tti u nrıda yar.ılı l O 000 kilo sığır zarlıkla sa1.ın a.lınncaktır. Mlltcndd t dC1l de ıılırnınb tır. 1'.'vıınt ve ıı:ırtl:ınm kn~ılığı vermeleri Sartnrunesı Ut ı dı..'11: 

Çağrı 

ı,., Sı, t"ek birli ·I ihti~aeı lçın hi- defalar 3 dcfn llnn edılm.1.şsc de tn1 p ı:ürmok ts~ ht?r gllrı Ankara, IB- Geyikli birlikleri ihti}"acı için alına· lırn mukabilinde olınabilır. Ankarodaki adrl'5IDdc olmadın 
~rınd ı cnk olan f0.000 kilo sı::ır etine ihnle •:u· G'n02 1 ınl•Al •~"klıkıı."••l anı nn l.'mck-ı:arr n yazılı g{in ve saottc kııpıı . çıkmadılhndan 4. Uın.Jcsl 4-12-942 <.'U· tnnbul Lv. tımlm-llklt'rl ve llıılı'kcs!T AB ti " (0919) ,., c ı ., ~ ...... ...,,,. 

la "h k i• 1 k - ü t 15 t lnc k 250 mı c~lihi ı;ıkmadıj;ınd:ın cckrar 10-12-942 ıl juııdnmuı yüzb ısı Hal t Zıya'ıun Ilı ı :ı cyf" onmuştur .a e .J- ma gun snn c yaın n ur. Sa. AL Kom. da gvrcobl ~. Tnlll>lcMn Aınpul alınacak 
9988 

.,...,
1 

1lc acele ~ubc.ııu.zc v<-a bu-
1ı ..... :to-1ıındn y npılnr •ktır. SartnnınC'lcr şer tondn.n 4 parça meşe odununun muny:ıren &ıaUc t.cmtnn:ıt.l:ıt11Ylc kom.Is- ı>er~mbc günü saat 10.30 da Çan:ıkkalc -.... v ,,., 

ıi",·· glin Kom. da gorllll·l.ıal.r. İstek- beher kilosu için tahmin l'dilC'n fl.ynt garnizon r.aıın alına komİS}onun<la )• f'l• M. M. V. den: Iuıı<lu u yerin şubosme luzunıu mil-
lin rıo ihale s:ıatinden bır ı;ant ,.vve- 4 kuruş 50 sanUm olup tutarı 45000 :ııomımııza mamcıı.ntln.n. G34~ laoıkur . .Mtihammcn lx:<ldi 40.000 Jira. Mütrohhıt n:ımı hesabına ~ıdıı cucaııtJ illin olunur. UOı!H) 6237 
,.._" kadar teklif mektup ıırını K:tın. lira muvırkknt temlna1.ı 6750 llradır. (l0295) katl 11'.minatı 6000 liradır. Evsaf ve ~rt- cins ve mikt.n.rlnrı ynzıh 4•250• u- Çagn 
.... tst kl'I ı "--iti ıı ı d k d<.>t yena cıımından mamul boş nm -ıtt' ltt.,•~r?1cJeri. Ve 2'9l• suyrlı ~oounıın e 1 er n '"'" g n ve sruıt n e sa- Sığır eti alınaca farı her #in kcırnhp>11<la görull1hilir. fır- pul nhnor.nktır. lfoııslrıe tnhmln edi- Aııkar:ı .Aakct.ı... L>nf.rcsı Rclsli(:Uı-

l <·ığı ves:ııkl ıtırııı: rruıelcrı tın alma .komisyonuna ı;clnıcl~l. ıddilcrin ihale !,-ÜOÜ lkı>mi~~·ıı<ln hulun- Jı>n nyat 33910 lira olup kati temlnn- den: 
1' (0872) 61109 U023.ı > r.35.1 tfncgöl ~"·.Pos .. 1 ~'1~ Sa. ~: Kk~I· dan: malan. ( 10304) 6339 1J 5087 lira 50 kuruştur. J>xznrlı ı 27- r•~tnnod ki mc-murlyctl.ndeJı ayn· 

Meşe odunu alınacak ncs;t>I ihuy.ıcı H;ııı 9\0.<""' ı o sı • 11-942 <'uma eünU sn:ıt rn tcdlr. Şart- lı;ı lillmrUk Muhafaza K. mur[l{'aat 
b Sığır eti alınacak ğır eci alın:ırnk. Pazarltk :somınJ;ı ıcl.; tr• İcra ve iflas nnm--' kom•~·ondn h~ .. an s(kille- ede.il \"C fll!lınt oraya d gkııwdit;i.11-

,-~ lh~"kır As. Sa. Al Kom. dan: kal~ POıS. lllO Sıı. Al. Ko. dan; Hal- rur edecek bedel uz!'rjnderı % ıs kaci ı~.. blllr.Lİstl'klll';rln kati t~tnntln.rlylc drn )"Cl"I b in<'1lıtycn Ankaralı ve 331 
kC''.l>\ıı ac icln 50000 kilo maır cU ka· l:htiya~ io;:-in beheri 250 tondan fba- ıııin;u ıılınaaı:k bu i~ ııiı.cvsaf ve ıar.r - Ankara lcra Dalresi Uayriıncnkul b!rW<te M.M. Vcklıkti beş nwnnrnlı do umlu HUs<>yin oğlu 4970:.! kayıt 

Ilı Zart U9Ul Ylc mün.'lkruıo.ya konul- ret 5 parti meşe odunu 8-10-9'12 ı:ıer- lar İnc,ı:fü As. Sa. AL Ko. da yapılacak • sa.!JG MC"murJuğunda:n: satın nlmn komisyonuna mürncnatlıı- ~·~~;~~:;?:!~~es:!~~ ~~11~ tur. M!lnnkns:ısı 30. 11. 042 p:ıznrtcı;! şembe gilnü sruıt 15 te pazarlıkla sn- ıır. Taliplerin 28·11·942 cwruırıesi ı,-ünu lzall.'1 ı:.-" .. udan dol"'"-'l satı'lmnsına n buJund ..... __ _._ 
•• t 16 .... .... __ , ... _ Tnhml n1 'nll... k 1 .... _... d da cakt t/UJ ...., ,..;__. l\~ ""an nA..... şubMıızc veya Uı;u .J'<;.l&U şu -
_, ' ""' ).ıpı. .. ....,.. .... • n tın ınncaktı. '!' • ..,..., çı nuı.< lı;uı .. an s.ı.-ıt 1 ı c Ko. yapıla u-. karar vcrilc:u Ank.am'ııuı Irwnu mu- ....... .,.. • •• .. m-. ilô.n ol 
20 000 llrn o up Uk tcrnlrıa!J 1500 ikinci t>lr füalCSl 2-12-M2 gllnll saat (10261) 6350 haIICCiİ!ldc lmdıı:st.ronwı 273 ndn 36 Boş blrlı1c reaks!z ampul 1.500 000 bcslııc lüzumu96m=~ u • 

il 15 t 1 ~-·· '""' d i " " -kll ampul 500 000 nur. uoı ) r Evıınf ve ıı: rtJı ml'S! her gün c y~ı a"""'tır. ""'"' şer ton an - Kuru ot alınacak ı>arscllndrn 59 ve aynı adanın 40 1)31"- "" ç -
zam:ınlarınd:ı srorülcbUlr. ts- baret 5 parti meşe odununun beher selinden !H ve )Ol iıızltısuıdnn 25 md- ., Ikilik l"('flksfz ıımı>UI 1500000 agrı 

t'!'tn 2490 aı:ıyılı kanun.un tnr rııu kilosu için tnhmln edilen flyo.t 4 ku- As. Pos. ;.ı~l .:sa. Al Ko. dan: An· re muro.obaı nlınnutk surctblc ima- .. " renkli ampul 500 000 Ankara Askerlik Dairesi Rclıliğin 
n '" h zırlıyııc lıın tckltt ve te- ruş 50 santim olup 5 partı odunun 1 kam: nn 1515 cıda 3 ıınnml numn.rnsını k • " Onluk renksiz ıunırul 250.000 dm: 

1 'lıt"ktup nnı U1>1n cdık-n zamnn- tutan 562:".>0 lira muvakkat tt m nat1 Yenice blrliklNi ihtiyacı çlın Yeni- ktl eden 178 met.re murabbaı cırsn mmd(Ampul1ıcr_~tenn1 ~~k ~!)en- Toprak Mah~lcri .Ofisinden 4.7•942 
8438 liradır. lstck111<•rln belli gUrı ve cı; \c cıvarmdn yeılııd<' teshm şnrtly- n..,.,,,..,dn ~"OZllı ~~ ... ın.r dairesinde sn- nn o a<'<LA ır. • ·-ı"hu" Ki·· a•r·'--'· ı>-ı"ı.Jı" 'ye ..:,.ı,... ·-1.ı r s t cvv 1 Kom. na vemıclcrJ. tlnd y "l.kö b-"I bU ilk I" l • .., • ...,, "' ~ w ·- ~ , u.;&nuı. ~· f>"""' n 
san e cşı ye ...,; ı ) ~n - le <80> t.o.Q kuru ot s:rt.ın o.lııuıcaktır. 4..ılnı00t iı7.crc açık o.rtmı:uya çıkıınl- Pavyon ınşaatı Dcn:izlı"den de J\nkııra >a geldiği ~ı • 

<9S"nl> ll900 kah köyUndc-kl askeri satın nlmn ko- Pazarlığı 27-11-94:.! ı-umıı gQnU S..v'lt nu:;tır. M. M. Vcddllcttndcn. lan )od& P1>'a<lc tcI:mcn 
330 

doğu*l "' 
ı..1aklı"yat yaptırılacak misyonuna gelmeleri ilfın olunur. 15 te Ko. <la )npılnaı:kur. Evsaf ve ~\ı>af ve müştcmlllttı: tt •-"'"'-' _._ 
'~ (1025n> 6349 Mmı.yycn ı:tRl ve s:ı..oı c ....,."' ...... ur 492 iG k.-ı'ıt No. lu Ft-rit 0::1u Haluk Er-.. ., şart.Jıınru gornıek istıycııler lhcr güıı Anm ~ ..... tur, ve bohc:r metre mu- ' ı;.o ·•rn .ı:a As. Sa. Al. Kom. dwı : · uv;: ctmb'cn Aııknrn'da gostcrllccck >U"<kı kan'ın 7989 uyı :ile ııubcmize .. cy-a bu -

... lleher kı" losııııa • kıırıış ıı"ynl tnJı- Kuru ot alınacak iŞ santJcriıı.:ıc ve .isteklilerin de beli! rnbbruna 10 Uradan 1780 llra kıymc.'1. ı u tdmır Jmpah z.ıırfln 

... • "' • gün vo saıııttc tcmlnııUnrlyle bitlikte t:ıkd r ooılınlştir. Mr paV)'Oll rıcııuı lunduğu )"('!"in 11rlx."liııc n<dc .Lüzumu mü-
'- ıı r.dılcu 261 ton nııkliyııtııı kııpalı As. Pos. 5fal Sn. Al Ko. dan. An· ı sözü goçcn komisyona gclnıclerl. Sıııtış ı;artıan: l!lcstltnK'YC! JconulmU$LUr Kc6l:f bcdcl1 

1 
rac.aau ilin olunur. (l019S> 62~ 

tfla ckıılltınr.si 27. ıı. !112 cııııın kara: (10299> 6342 1 p '- n 1612-942 l",.,..M'76 Um 45 kuru:s olw> 1lk 1.cmJııcıtı Cag-n 
ıı Zlrdekl birlikler itin 7Jr ve cl'Vn- - CŞuı :ıxırn .uc • ı:ar- ..,..,. 

t U saat 11 <le Anınsya ~a. Alma rında yerinde teslim şartiyle <80> ton 1 Beyaz pe.vnir alınacal>. şruııba trilnil saat ondan ll,30 a kn- !)5f.,,'JS2 11rodır. 11ınlcsl 30 11 !>12 pazar- - 1 D · · R · · 
... Ilı~ Yonuııd:ı yanı!aı-aktır • .'.\luhnnı - "~" drur--•··""~ yıır.ıJo~-• ... ır 'J'-'ıı~ , _ _. '_,,nn --t 14 •- .... M. \' 4 No hı Ank. ara A ker tk aucsı eıslı -
"""' •· kuru ot s..'ltın n.JınacakUr. Pa'l.arhğı Şlşld As. Sa. Al 1{(.ım. d:ın . 1"'~ h .. ::.ııua.ıv kı •' ~...,,.• • 

7 
"'= ,_ ...._, "'" " -- "" ....... ğl ıI i~ ıı bedeh lOHO lir ilk teminatı 27-11-942 cuma günü snııt 16 dn Ko er mu runnıcn )"Illctın % ,., nls- Sn Al. Kom. da y.:ı.pılncıı.ktır. Kcs!t. D~~'.iet demir yolları ficlnııhklan 

.. 33 lırııdır. Şartnıuııc komisyonda- da Y""ıl~akur • ......._·sııf \C c:artlann.· ı Pazarltk surotlyk- ~ 11 W2 ı::tı.nıUn •, bcdııde ı~ nkCesi veyn banka mc-k- • s:ı.ir evrakı 6 Um 
"lf 1 b ııı o 1 t k ..,., '"" c..v, .. llıuı.knsa&ı ub •-'- " sartnomc'. ı;ıro,e ve fen TIJ("murıı adresinde buluo:ımaya!I t • 'alip olnnlıınn e g ne c .. - gormek lstlyenler hM" g{ln iş s..•uıt- oo m ~n oWıuın :ıo 000 ıtm. • t u ve ....,,vJl ... t verccl.'kk>rdı.r. D<>l- 32 ırurue mulmb ilde her gün ı..-omııı- yedek pl)"1<1c leğnıcıı Çanakkaleli 

hll'ktupJ:ırını komisyon Baş. lığı- !erinde ve istC'klnt-rln de tıelll giln ve Wt ~nz ~nirc tatlı> ~1ııtınd ' lali.ye ve verg <>r satış bedeltnden ö- )'Ondan vcrUcbllt? llıalcye 5:\robilmc:i< ve 
329

..332 <loğµınlu H.li§til oğlu Arif 
\'crmel"rt l ızımdır. sn•nttc t~tn~.· • ')n-'·"'e blr'l' ... e -'<~r. tcknır pazarlıkl:ı mü: ıı. kı:ın 1 dımccck \'e ıtaı>U hal'('I ve tcı:hllye mas-

~ "''" ..... ,.,, 
1

""" ...,_. :f Qşt rly tt ı a.ktır: ıctn ıno:ı.,-ı.t d.1.lraı!ndcn ehll)'el vcslJaısJ Tnnkerın 70ı>9 saylyk şubcmı:zc: veya 
(9873) ll908 Gl'((m ıkomlsyonn J:l'lmclerl. m~t.ur. Evsaf ve hususi ~ ~ ra ı m e c~ a 0 oc • . ıUnn.Jnn şırtt.ır. l.'ltddllcııln 2.;100 llRYI· hulunıluğu yerin ıı.skerlik oubeııine 

Posteki alınacak _ .<10294> 6346 n~ ııörü"c.'Ô!Jil". DcN!r ~. h 1~~ ~~at!ro~:cı'::?~ b kanUnUn ml\ddclcrt ahktınmKl ıcvn- acele ıuzumıu müracııau ııan otıınur. 
"tophane M. M. v. S:ı. Al. Ko. dan: Sıgır etı almacak muhammen ftyaQ l30 ~~ Meao • Utkdtrde tam sanıt 10,30 <b üç dcla knn bnzırlıynroldnn t.Ckttr mdctuı>lnn. (:~0198) 62341 

':...ıl Ordu ihtiyacı .için 75.000 adet ko)'un Çanakkale Garuizou ::..un Alına kQr ~'nZ ~Tıtr blr tırtc~ 2Kı.lc "'" iba:'::lrdıktmı oonrn en çok arumna ru thnlc eatıUııdm t.ır s:ıınt evvcllnc taı- Çagn 
1 ~kisi .(>aZD.rlıld:ı 3. ı. Kimın. 9ıf2 pcr· Komisyonundan: ıliWb cccf1 C"fu1 en nz r.ınstna tntiı> zı.ı- ihale olun~k ve yüzde yetmiş beşi- mr nı:ıkt!uZ muknbll! lrom'5)'l1'1Q '~ Arlkmu Askerlik Suhcsl Reisf.ii:"frı-

6:ut 15 te l ındıklı'da komisyon 38000 kılo sığır eti pazarlıkla sa- lıur cttıf'! tıtı.."<ltroe ihn.la;ı! :rn,pıla'tıttr nl bulmadığı takdirde en çok art.ırn- ı mclcrt. <990S• 5955 cı.:m.: 
nda ihale edilecektir. Muvakkat tL'" tın alınacaktır. lhalc ı,runU talıbı çık.- 1ha1CB' 1. 12. 942 sah cilnll s:ınt 10 dD mn taahhüdü baki kalmak üze.re 25- Plynd" ynrtm.y Mustafa oğ'tu Ah-

llatı 67~ lira<lır. Arzu edenler nu _ madığındaıı tekrar Hı/l2/U42 Fı.:r - ynpıiaontın<t= ıst~ ttu.u tcmı • 12-!>42 PCrGCmbe ı-:Unü saat 011onn Kumaş alınacak met Bnb. ıtnısım o •lu Ali Öıı.p.b. Sc-
§embe gunU sanl 10 da Kom. da oo.1.!."Mi:Yle Yd. Sb. Ok. Kom. n.'\ m1lrn· 11.30 a kadar yamln<':tk, lık1rıcl nrtJr- M. M. Vck:ı.Jc.'Ülldt'fl • yit o ıu Emı.n 333-3 Öıeyzb. All o lu 

l:or:~,~~~lcrnarn. İscsınıt~·I·ı·ıhecrı':n~.:~':11ı.::ısı•:~ yapılacaktır. .Muhammen l>e<lelı c:uı.tıarı. (l0300) G34l. tirmad:ı. on çok nrtırann :llınle <ıdıle<:".k- Beher 11~ :soo Kr ~ t:ıh Meohnwt Şcıvki3~~,.C,24 Y~ül"yms-~~ ~•llJll ""' ··~,, 0 3ö000 lira kati teminatı !>700 liradır. · mlll cdUcrı 00.000 mclrc .kılputJ:u: ı ~ lu Osnmn ~-..ıo ü.'ll•-,.. ... <'n «un 
l;ı ttc komisyonda hulunmalan. Evsaf ve şartları her roliıı komisyon- İnşaat yaptırılacak 3 - İhale !bedeli tıcmcn verilme- ___ _., ..... gıl cı 8nR.t o{:lı.. Muuıflcr 368-334 t~ Mch-

( 6 " "' "iği t~kdlrde m11~t r1 lnn1 gllnll mno 28 ıı. 942 """' ..... """" n 111 ı unnlr or·ıu "t. "'--'o•"- JAAA" M. I0203) 25o ıla ..-örUlebillr. İ8tcklılerin ihale ...ıı -._._ " .. - e ye Y cııkl.u'. s..~ m ı; " .o><ı.u ......,, ...,.,., 
17 ° 0

'"" As. Fb. =ııuc Sl. li'b. Sa. AL Ko. gCQmmndk üzere bil- mclıll verll<-c<'k· de p:ıuı.rlıkln ııa.t.ııı nim: • • J:o:sat oJ;lu Ömer Esfcndiyar 31009 A-
.n..eçi boynuzu alınacak nU komis> onıla bulunmaları. dan: tir. Bu mehil içinde de para iwfon- n:ımcsı her gUn kom1flYoıtOO &ôril et> w- zız oi?Iu Sadık 18788 Lokm..'Ul o~lu 

,!.11111111111111111111111111111111 -- TALAT YÜCESOY ----
TERZİ -------- eski Diyanet l§leri -- Yeni Hamam karşısı 

- binasında No : 5 -
iiııııııııııııııııııııııııııııııııı 

VeniPUDR 
RENKLER 

ön.ünde 

KADINLARIN HAYRE 

Teninize en uygun gelecek pu • 
•ın tam rengini veren yeni b r 

rlmeırık makina icadedılmıştır. 

Bu sayede çtmdlye kadar 
rfilmcmlş cmsDJşiz bir gu 
orlJ inal pudra renklerinin ı., .. J".:...ı••"u11-1 
rına lmkAn verllml tir. Bu 
yalnız Tokalon pudralannd 
labıllrs1nız Bu pudra ru rlı 
yağmurlu havalarda blle b 
elin s:ıbıt kalır. Burnun part 
na mani olur. Husu i ve b ratlı 

usul daire inde 1 t hzar ed l.mı 
Bu yenı Tuknlon pudr ının 
son yeni ve caz1p rcnkl Tini 
ı;unden tecrube ed nız. D:ıha 
ve guzel gorynUniız. 

PARASIZ OUZELLİK I<UTU 
Dcrumında <bcynz ve pemb > re 
terdeki Tokuton kremleri ile mu 
telif renklerde Tokalon pudrnt.ı.u.ıı...,-• 
numuuek:rlnl havldlr. Ambalaj 
6e'Vt m ' tı ol:ır:ılt 20 •mru uk b 
pulu ~ıdakJ adrese gond &: 

oıcaıo:ı servisi 20 H. Posta ku 
22 lsttı •tbul 

Eczacı aranıyor 
Diplomalı bir ecza-

cı aranıyor. Merkez 

&zanesine müracaat. 

Okullar 

Tamirat yaptırılarak 
/\dQirU 5.ınıı.t O.kum M:fidtlrlıiif'llin ~codcnı:ıı As. Sa.. AI. Ko. dan : (l0

269l 6344 1 - Ask<>ı1 Fabrikalar İzmir SIJ!\.h mczse ihale bozuluc:ı.k ve kc-ı•dlsln- Mutı:ınıml'll tx'dclıl 280000 ».m olU1> kn· Sndık 30973 Mnzlum o:Uu Şakir 31747 
.~ Pos. 295~ ihtiyacı İ(İn 100 ton Sığır eti alınacak Fabrikası sının ltiınde ıısağıda yazılı den ı:wel en y{lksclc teklifte bulunan ll tcmln.:ıtı 29.900 !tmd.rr. lstck !'!'f.:1 Jo:- hm oklu Isın.-ılI Ha!kkı 38016 Şc-

bornuzu ~ek eksilcınc ile saun ah· Çanak.kale Garıılzon S .ıın Alma !nşruıt işleri nyn ayn VC')'a toanamı kimse -arzctmlş olduğu bcdf>'lle nlma- t>c' ı gün ve sanUe Anlaım~la M .M raCettin o •lu Namık 328 do umlu 
den : 

ır. Mı.iıammcn bedeli 30.000 lira Komisyonundan: k:ı.;.ınlı 7.nrf usullylc mCinn.kasnyn ko- ğa rCl21 olursa ona ihn1e cdllt'Cl.'ktlr. v. 3 No. saUn alma ı--... ·11nlsyqnunn ı:t'l- Mustafa oğlu lbr:ı.lrlm 49913 Kdm ı 
nulmUŞtur. O da razı olmazsa v~-n bulun rruızsa ı S:ıll 43!)()5 Şakir ·ıu Cemil 

, ilk tcmiruıu 2250 liradır. İhalesi İhtiyaç lçın 45000 kilo sığır eti 2 - lhaıe 14-12-!>42 pazartesi g0. yedi gün müddetle cıknrılucak bir mcJcrl (ro70> 6000 f<~rf sı:ı'o top ;,Bnb. Sü~ oğlu 
tı.942 paz.arıc i gunu saat ıo da Ko. p.ımrlıkla satın alınacaktır. İhale nü s:ıut U4> tc lzmlr llalknpınıı.rın- nrtırmn<1n en cok artırana Uııılc olu- Dikre yagı- alınacak NtşwJ 323-26 'l'op Yzb. Mazhar Nebi 
~ılaaıkur. h f "'c şartlan her gün glliıtl talibi çıkmadığıııclnn tekrar da Sllah Fabr·kasmda toplnno.cıtk ko- ınnc:ık ve Dk tha1c Ue bu ihn:le cıra-

0 
ıu M. Zba 330-159 bu suıbaylruın 

da gtıruldlilir. j tcklik-rin belli güıı pazarlığı 10/12/942 Pertıembe gtiııU m yondn yuınlacakbr. sındııki :fi;yat farkmdnn cvvcUd miış- M. M V. den: lOC68 &'iŞi Uc şubc-mlze v~a buiun-
ıoıattc komis)'(>Oda bulunmaları. .saat' 11. de Kom. da yapılacaktır. 3 - Kcşl.f ve ın"Oje1erl hC'r C{ln sn- terı m<"SUI bulunncaktır. BclK'r kilosuna 140 kurus fiyat du1dnn )'erin şubesine lllzwnu müro-
(loı67) 6281 Muhammen bedeli 45000 lir ı kati te- nt st-kfzden on a.t:ıya kndar ::::ııfıh 4 - Alfl'Jmdnrlann bu gayrimenkul tahmin oluruın 2 ton dikrc ya{prun cautlan ııtın olunur. (10200> 6231 

minatı 67500 lira<'hr. Evsaf ve şart· 1''abrik:ısı MüdQrlUğilnde görtllctılllr. Qzcrind<!kl hak ve iddlnlannm t."Vrokl miltro ıhlt nam \c hes.-ıbmn ynpıJan Ç -
Kavurma alınacak hırı her ı;Uıı koml~onıla görulebl.. 4 - 'l'n.Jlplerln tcmlnntlariylc blr- mUsbltelerlyle birHkte on he!) •ün "ksi tmc'ISllıdt• istekli çılcmadığındnn agn 

~fnasyn As. &ı. Al. :ı)6. d:ın: lir. lstcklilerln ihule "\gUnti kati te- ilkte usulcn tanzim edcceldcrl l<>kltf l.ÇI:ndt- dnfreye bLldl:rrnclc>rl v~ nksi bl:r ny mllddctle P.'IZD.l"lığn konulmuş- ArOOıra Alik<.'f"llk Şubesi fü!ls tndC!I" 
<l"hcr kilosuna 210 !kuruş fiyat mlnaUariylc komlsyoııi1a bulunma- mcktuplannı lhnlc snnUııdcn blr s:uıt ih:ıldo tın.klan tapu slci11ryJe snlb!t ol- tur llk vazarlığı 4. 12. 942 cumn Devlet D<-mir)'ollnnnıCIB m(lstnhdcm 

in edilen 30 to)l kavurmanın !arı. (10301) 6340 evvclıne kadar m:ıkhu7. muktl'blllııde mndıkcn satış bcdcllntn pnylııştınl- süııü saat 11 de M.M.V. 2 No.lu sa.. lkı:ın 30. 8 M2 de bu memıırtyotteıı ıcy-
1 _,, ,,_ ı•,_..c .... 27 ll ,,.., İ 'komisyona t<'sllm el:melerl lCwmilır. d h ...ı~ k 1 _,_, 1 tın alma J<om.!syonıında yn.pılacakur. 1 1 -~ ~ _,.....,~ b''-''-ı zn.uıa c•1.ı\'.s ~·t=ı - -:ı,... cu- ncl·r ve sıg-ır etı" alınacal" nınsın nn n.....,._ ·o ucu:ıuan ır. 1 210 1'-l k Uk n nıı YC Ytm cu.u.,..., .. .,,,, .. ~."""'"' LJUU· 

tUnU sa.ırt 15 t.15 Amasya Sn. Al. " Postada vnkl gedkınekr şayanı ka- 5 - Artımın şnrtrııı.nıcsl bugOndC"ll Vermek 1sUyen1e~ n uu ı mi.Yen )-rotil: •ll:ı h~ 43751; l.üttl 
<l:ı ynpılacaktU". Mu:lıammen be- lzmlr Lv. Amlrl1A1 sa. ~· Kooı. da.n: bul değlldiT. (G527-10172> 6354 M hnrı•n do.lromlzi:n 912/80 numaralı tcmlııntlıı.n ile hlrllkte p:ıznrlık gtın Ynllm'rn ncclc 10::?00 ~ lkı VUOOm1zc 

1 f'ıJOOO Um olup ilk tc-mlnnt 4725 Cinsi l\UIWın F,batı Keşif bedeli 'I'enıinnıtı doısynsındn herkese nçık bulunduru- ve saotindc M.M.V. 2 NoJu satın al- VctVI\ lıvlundul!u ycrUı ıı.fikct'llk uubcsl· 
r. Sartruıııy(si komlsyondad1r. ton İnşaatın cinsi Lira Kr. Lira Kr. lncaktır. Tal plerl!n dnhn evvel cay- ma komi yonuna cclmc-lerl. Evsaf ve 

klUcrtn. - bellf. gllndc snn.t 14 de lnctr 2'>() 100 Aınbnr inşaatı 10390 62 779 30 rlimcmkulün Jmnr vnzlyctlnl ve s..-rtıs şartnamesi kom!S)onda görülcıbiHr. ıte lüzumu mümoo b 1ltt.n olwıur. 
te'kUf mpktuplannı komisyona tnclr 250 lOO Depo inşaatı 3001 51 229 62 şnrtlnnnı ef>rmüş ve kabul C'tm!ş (10109) 6147 (1()2{;9) 630!? 
olmn.Uıiı. w 69) 5921 ıncır 250 100 Duvar inşa.atı 1535 28 115 46 attrıoıun:ı('nklnn illin olunur. ıs..<ı Çinko levha alınacak Çağn 

İnşaat yaptırılacak ıncı.r 2SO 100 Sığır eti kavurması alınacak M. M. vet<aleUndcn : Anbm Askerlik Daiı-N Reisliğinden: 
>.taıatyn a, num.'lmlı Hv. lkmal Sıtır eti 100 100 As. Pos. 3150 Sıı. AJ. Kom. dan Satı 1 ık kürkler Beher kilosuna 180 kuruş fiyat Beşiri şubesinden olup Ankara'da Zİ· 
,.kt!ZI MQqurlü •llndcn: 30 !.ondan aşnt"ı Qlnuımal< aart.IYl<ı Boyabat taıunln edilen 19 No. çinko lcvhn<lwı raat Vckiıleıindc memur binıclcri Tahsin 
"lalo.tya'd 52047 Um kC$lt bcdcl- p:ı.rcıı P3.1"Cl1 d:ı ihale CdOcbWr. Sinop ve Boyabal'ta bulunan bir- Az kull:ınılml4 (Anyomzc) bir ı~ ton pazarlıkla snt.ıu alınacaktır. Yavuz )ıuıtna gelen )'e<.I~ piyade teğmen 

t işi kapn:lı zarf suret yle ek- Muhtcl1t btrliklcr" Yll.lnız ~ 1mlcm llklerlmiz ihtiyacı için kar.Wı wrf m:ınto ile ymt ~ dn6 btr ronM J'a.r.arlıltı 2.12 Dl2 çnroıı.ınbn guııü sa· İsmail A .. ııi Yavuz hakkında biraderi 
<'Ye konulmuştur. !Jk t<>m!natı mr. aruı ve milcUıh Y\lkand.:I )'Uzıtı nı- usuli) le 18.000 kilo sığır eti kavur- ArJante noero rot.ıhkttr. Her gün nt 15 tedlr. Kati temlnaU S0.540 ll - Tahsin•in cvvcll Çonun'a giıtiği ve on 
1 rn 3'3 kuru tur. İhnlC'Sl 30-11- tl.Yac pazarlıkla sııtm ahmıcaktır. Pa- nıasına talip çıknıaclığı.ııdan ikınci ı;an.t 12 - 15 ıımsınnd:ı f.ıG76 Yll. rachr. Hepsini vermiye talip bulun- gun MXml geleceği bikl:irilm~ ve bunun 
~UnQ ılruıt 14 tC' ve daklko SO da z:ırlık ve lhıı,J<St 10. 12. 942 tnrltıtndc eksiltmeye konulmll§tıır. Beher kı- münıcaat. ımıdığı takdirde parça parça ela alı.. hitıımınd:ı hu defa da Urfa')-a ı;iııiği ve 

da Yaplı~nktır "'-rtnnmesl 1 27 1 nab"ıllr. Şartnamesi her gün komis -"''"' • ~ pcıııcmtıc ı;ttn11 s:mt 14-17 anısında ko· osu O kuruştan muhammen be<le i admJni bilmediği hiktirilrniştir. Bu su-ltunıııf muknblllnde komlsvondan 48800 1 Ik yonda ....Rrlllcbilir. Talıplerin mezkur 
:,-, • mls)"on(ja yııpıL-ıcakUr. Katı tcmtn:ı.t ı- ıra i temlnalı 3645 lırıulır. b- bay fsmail Arni Arıbra"da ise şubem.izi' lir. İhnleycı g.lrC'C klerln bu Eks"I · 2 2 • K ) """'n ve saatte M. M. V. 2 No.lı Sa-

~n1c>r bir b ynptJklannı mnhnlli hnfo 1ıcd<'llnln y(Jzdc 15 dtr. :thııJcd<'n 1 tmesı 1 . 12· 94 l'llnıartesı aza ar A.i Komisyonuna mOracaaUan. •e hariçte ise bulunduğu yerin şubesine 
l'<>ı Nafıa MlldOrlüklerlnden ve· vnce alınır. Vnsır ve aaı-Uar her gün giınü -~at 1.0 da olup ... uar~ıı.ıuncsi (10057) 6105 9850 sayı rlc )uzumu murarnatt ilan olu· 
\o~ C't. tnşa::ıt dairesinden vcsUuı komfBYond.:ı ı:nr!ilcblllr. lı;tcklltcr!n nıu- hı·r .gun komısyonıtıı. görulehılır. 1s.. k nur. (1019.3) Gl38 
lan şnrt1ır. Knnunt LC'kllf mck- ayycn ı;:iJın V<! sanll.c l<'JTll'llnll:ı:rı ve dl- ~~k/.~erı~h vtsalk ye teb~lnatl.ırlyle Muhasip aranıyor İnşaat yaptırılaca Çagwrr 

tarını ihale snntlndcn ~ nz oır l!l"r vcslk:ıl:trtvJ bl 1 kt k 1 .... 1 ır ı te ı a ı· saatrnrlen ır saat ev- Tire Bcledlycstndcn: •ı. M. VckAll'tlrıden : 
• "c r ... om ~mı..-ı vel mliracantları. · 1 - Asli nuı.nısı CSO> lira olan bf'- " ı k Aıı1mr.ı A~kerlik :.-0~ RcisliğiOOeıı: 

Wvl'linl.' kndar korı>ltıyona ver- bulunmaları. Cl03ıt) f.348 (10312) 6"A7 1 I'·· iz ııh-...-.· llük --•r-• hııkıı.rtı civarında g!lsleri ece ımı.. " '"'" lü" __ ._._. 
"rt. (!)819) 5855 - ~ e< ..,.em m =-•I mı$\! Vua t .'bl halde bir hıııııam ınşantı kaprllı zarf- P.T.T. Umum ... ıuuur gullYCl'ı me • 

S w • l k s mfinhııldir. lstekUlerln 3(>56 snyllı tc- la eksilt.meye konulmuşhır. Keşif nıuri)ctinden 30·7-942 de n}nl.m ve >mi 
ıgır Ctl a maca ebze Q l ı n QCQ k n<lül kanunu ile Ik'Icdlye mMnur ve 1 ılk adresfoi de aıbeyc bil<limıi~cn lsıa.nhul llu • d mUstnlıdcmlPri nl:zaınnamcsl hükllm- lıedeli 196850 lira JO kurı,ı§ 0 up ... ' 

tı. rs:ı A~. Pos. ı9~ Sa. Al. Ko. an: lcrtne tcvllkruı g!"rekcın evrakı mils- teminatı ll042 lirn ııı kuruştur. 1- Kora Mıntafaf>3Şalt ve 319 doğum 'lie 
"U\ll'sa'd.ıld hirliklcr ıhtiyacı için 56 Alı. sanat Okulu Sa. Al. K<>m. cl:ın KınlCkalc: "bit lcriy.lc bc-mber mutlak olarak halesi 30• ıı. 9'2 pazıı.rtesl gilnU sn- ~0810 kn>ıc No. lu Mutafa Nail oğlu 
''"lr cıl kap.ılı z:ırf usulu ile ek~ilt· Mlktan Muhammen İlk teminatı 8 K. evvel 942 nkşmnmn kadar bl"IC- at 11 de M. M. V. 4 No. lu Sııtın Hu.<;<.')'İlı Nahit Ercn'Uı acilen %11 s:ıyı 
komılm~tur. Eksiltmesi 30.11.942 Cinsi kilo Bd. L ra Ura kuruş diycını.zc mürncıınt.lan !Uzumu ilfuı Alma Ko. da yapılncaktır. Keşif ile ıubcnıizc "'cy;ı bulunduğu yeriıı as -

tesi ~'Unii saat 16 da Bursa'da Top- Kuru soğan 12.000 3000 olunur. (10111) 6355 ~nrtna.rne, proje ve s:ıir e,·rakt 980 kcrlik JUbcsinc lw.umu murıırnaıı ilan o-

lılı·~ adı tx-lli Ko. da y.ıpıl:ıcalmr. Pırasa 20.000 5000 kuru~ ıııukalıilin<le her gün komis - Junıır. (1019')) 6232 
,. ~mCQ ll«icli 58800 lira ve muvak· L.-ıhnıı 20 000 4000 k yonel:uı nlronhilir. t teklilcrin 2-'90 Çağn 

ll'ttıin,atı 4925 liradır. 1 vsaf ve şart· lspannk 30.000 7500 Satıl ı at &ııyılı kanun ınııddr.lerl ahklinıına tcv An1mra Af!kcr Şubl'sl 
t\l Jjursa As. Sa. AJ. Ko. da okuna· ~~~~ ao.ooo l2000 fikan hazırlıyııcakları teklif mektup. ~ 00 bulunamıy.uı cme'k!1 de 

2 
· lfttcldilcrin muancn günde ihale lO.OOO 

6000 
lll39 dol!u:m?u 6:11 knn bir amp brını ihale saatbdcn bir sant evve- btnbıııı l:290 M<'11rncl J1cktııı'ın 1030.> s:ı-

111111111111111111111111111111111111 

§ Dr. Galip Ataç § ------- oda a~ıyor 

'l'ıc:ırethant'Sı 
Bıı.h ti:, ax I1 
;,1 Gnlata - ı 
t nbul. 

Her nevi inıaal tecrit ve 
muhafaza melzemesi 

tıdcn bir s.ut ev\lelİnc kadar ıcıııinaı Kınldmlc Aı:km ~nnt mektepleri ~crl3~~Mro M"lerl ve nı 28~; :::lıınacrı.n ntı ncckı s:ı.tılıkt.ır. 0076 Tcle!onn line k d:ır makbuz 1i'u~nlıili komis - >-ı 1lc şubcm1zc veya bu un<lutu )'Crln 
zu ""''il harık:ı mcl.:ıuplannı h:ıvi ü :t. l )On rci li •ine 'ernıc er. 11"- 1 r ., ma,yııı 943 nlıhayeL!ne kadar Lht.ı.ratlnn okut yukarıda clruı ve mtktnrlan ynzıh G !al· m rncaıı: " (DS:lG) 5892 &Ubcs!nc Hlzumu mürnl'aı IJ ..,, o unur ~--··•••••••••' 

(9 nıektuı>lıınnı Ko. na vermeleri. lem kışlık Yll.8 sebze 27. ıı. 042 cuma ı:ilnil ıınat 10 dn J.."lllMLlı 7.IU'tla nlmneııktır (101!l) 6233 
820) 5902 tstckHlcrln 2182 Jlrn 50 kuruşluk ilk tcmlnnUnnnı Kırıldm!e Alı. Jölı. MuhascbcclltP.1 İ pJik çorap alınacak 

tı Sığır eti alınacak veznesine yıı!Jrnrnk mukabll ndc .ılacnklnn makbuzla brliktc lckllt moıctwlıu-ını Devlet Meteoroloji lıleri :M.M.V. den: 
rtı··•· "'· muayyen vakitten ı ıınnı evvel l\lp. S:ı. Al. Kom. na vcnncıcrı. lOlilS) OOOt p ı k gU n •• J"bl r kmıyan lıı ..... ır As .... -ı. Al. Kum. druı: azar ı n ... ı ı ,..ı 

l ;vac lı:ln !50.000 kilo ıı.ıCır cU ka· Sebze alınacak Karöser yaptırılacak ve beher ı;lfliııiıı yD.pılmasına 20 Kr. 
~f ustıll.Yle mUn:ık:uınya konul· fiyat konıılnn 50.000 çifl iplik çorap 
"· Milnnk:ısası 30. ll. 942 p:ıznrtcsl Devlet Meteoroloji lşlcri Umum pa~rlıkfa yaptırılacaktır. İplik cı-

~ at 16 dol ,v:ıpılacnktır. Tnhmtn Yassıvran AtJ. I'OI!. 830 Sa. Al. Kom dnn: Mlldurlü:;ünden: heli askeriyece verilecektir. pazar· 
ı. 12. 942 salı ınınn sant lG da kn.ıı:ı.tı zarr usultYk! 144 ~er ton pırasa. Ulhana ve Umum Mlldürlüfümüzce 157 ııus 11 ,...

1 7. 12• 942 n.~znrlcsi gu··11u sant 
20 000 Ura ulu" Uk tcmtnatı 1500 d "'"il f il "-- tı b .,.. .. ıspanak saun alınaeak!Jr. İlil ki erin mu:ıwcın ınln ve sanltc ınnınat nk('clcrlyle . .,., ID<"Sll '-' şase ı.uoo.·r le YllP n- 11 ele yapılacaktır. Şartıı ı.mesi lıcr 

> liv 1 ve ıa.rtnnmcst her gün b rl ktc kanuni V('S3 1< ve knp:ılı ımrtlaruu lhalcd<.'11 bir sno.t evvel koınlsyonn tcvm lıt<'ak olan 4 mlC't Blonj(') tipi karo- gUıı komisyonda rrörUJebılir. Mu. Ilı nı kom )ondıı görülctı!Hr. İfitck· erinin 20-11-942 tarlhlnde Jmıınlı 0 

2-190 yı ı kruıunun tArtratı d.'ll· ctmclcııl llAn olunur. Ş:u-tnamc koml&,)"ond:ın p:ı.msız tC<la.ıi3c C<tl.ld>lllr 5S!l9 7.nrf usultyJc Ya.ııılnn ekslftm('Sinde hammen b<'cleli 10 000 lira olup kati 

l\azıı-Jıy klan tek.lif ve tcıntrmı t L' "' "' .. ~ tt An'·a Cinsi Ton tahmin hede! ıra teminat rncdı tndan a:ynı .işin 7 ilkktmun 94z belli gün ve muayyen saa e " -
mıktan b r kilosunun Tutru-ı % 7,5 muvakkat 

1 
tcklı'f olunan fi ... ·at Jlıvık hadde ,,.,\rfil- teminatı 1500 liradır • İstcklılcrin 

n vı rmclcrJ. 
.(867l.>, 

Lahna 144 20 Kr. 28800 2160 L1rn pazarUı61 günfi sııat 16 da pnzurlıkl radıa MM. V. 3 No. satın alma ko-
Pırnsıı l44 21 Kr. 30240 2268 ,. YllfllWl!aco.~ an olunur. j m!syoaıuıd ı b ıl ıımalan. 
lspooalc 144 22 Kr. 3l68G 2316 • ~ iM ~ lıllıi 

Kumaş ah nacak 
?ııLMV. dm: 
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Llra 

2:'i.OOO 
30.000 
25.000 
40.000 
60.000 
60.000 
80.000 
40.000 
4Ô.OOO 
80.000 

240.000 

91.809 -c Yı>kun >- 120.000 

Tam t>Uct 3 llrn - Yanm bilet 
l,5 lira yüz l>ılelle 22,93 b let ka· 
zanacakwr. ırasılntın Yl1zdc 60 ı 

lkmmlyedhr. 

Hususi Muhasebe Mü
dürlüğünden maaş 

a an emekli, dul ve 
yetimlerin nazarı 

dikkatine 
Ankara Valiliğinden: 

Hülmmctçc ekmek ve •air e«ra ve maddelerin da~ııılmasına dair talimatnameye 
gi)rc verilecek an;ı karneler ı::elıniş ve te\lİİne ha~lanmıştır. 

Emekli, dul •e )eıimlerin nüfus büvi}ct cüıdanı ve f,5 x 6 cnadında birer adet 
Vt'sikalık fotc>ğrafla hirlikte en geç 3· 12-9 iı j)er'' nıhe ı::ünüııc kadar llum~İ Muha
sdıe l\lüılurlii\:ıı Merkcı Mulıa~ehc~inc müracaaıloırı ilan plunur. (10288) 6315 

Su abonelerine 
Ankara Belediye Reisliğ inden: 

Ş!mdtye lmdıır ıru sııyncl<ın 3 nYıla bir kontrol cdl'!crek 3 ayd:ı s:ırfedlJen su 
mıktan üze ndcn truı~k!CUk yupılnıakta ve bedeller! tah l Cll lml•kte lcl • Az ıru 
bccl ı in dnhn kolay ödeneceği gözonOnc alınnrtık hundan IX>Ylc sayııçlann iki 
ayda kontrol cdll:ıncsl V'C buna göre tahakkuk yapılması tnknrrtir eylcmlşUr. T.ı· 
h kk-uk nn hu kı.o;a mUılılct zarfında tahsil e<lllcbllmcsl ve hlı'blrlne karısm:.ınıası 
için h<'r tahakkukun behemehal 45 gtin zarfında tahsU edllmcsl lllzımgelcnckte<llr. 

Bunrlıın ötüru tahsU mcmurlannın birinci mUracaatlannda mümkün olmazsa 
ttclnct nıuracaatlıı.nnda su p:ırıılannın her hnlde 1klemnesl rica olunur. Su panıla-
nnı ödc:mlycn abonelerin nıu!J.ak "urctte ııulnn kapanacaklır. (!l!IO!';) 6021 

Satıhk gayrimenkuller 
IST ANflUL DEl'Tl Hl >ARLIGI!\'DAN 

CİN Si 
.Mu1ı.ımmen 

hl"<lel Teminat 
Rahçckaımtı lJoj)y:ır ın:ıhallc-.inin II.ıııınıcli o;o.. 

kağırı<hı 92 raf ı.1, 307 ada, 10 J>ar>d e 1-i 618 
}eni 6 karı No. lu 1550 metre murabbaı ar'a 

HIOOO 1350 

nın 1/2 his,e\i. 
51217-1114 Mıxidi}C kö>ündc 9 rafta 63 ada, 4 parsel No. (>8(93 4675 

111 lu 228' ı mcıre ınurahbaı ar,a. 
Yııkarda )'3Zıl ı g.ıyri menkuller 16-12-942 çar•amha günü ~aat 15 ıc Milli Fm • 

JM< Mlıdurlüğlınde nıuıcşckkil komi,yon<la k.ıpalı zarf usuli> le ':ıtılacakıır. i,tl'k
Jikrin 24?0 s.ıyılı kanun hükümlNİ daire-<in<lc haı:ırlanmı5 teklif mektuplarını iha
le ,günıı saat 14 de kadar konıis}on rci~Ji_i:ine teHli etmeleri ve nlıfu, hlh iyct cüı<lan
Jarını ihraz eylemeleri muktaı.idir. latlı iza.h;ıt i~in Milli l"mlak Mudurl\ii:'Une mü-
raca.ıtl.ırı. ır.26 

Daktilografi kursu 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
O k u lumuz Da k tilografi kurslarına ta leb e kayıt ve k a bul 

ınuamelesi 23-Xl-1942 p azartesi gÜnÜ başlıyacak 30-xı-1942 
sah rrünii sona erecek tir. 

ı :_ En az ilk okul diploması 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
3 _ ~rhhat r a poru ve aşı kağıdı ile 17-19 arasında okul 

· d r esine m ü r acaat edilmesi. Kurslar parasızdır. 
1 a " 10112" 61 74 

YENİ BAR 
B cr aksam s'1at 19 dan 24 e 
savın müşteril erine arzeder . 

kadar açık bulunduğunu , .. 
Yiyecek · maddesi alınacak 

l 
ı.a ~ı ıarır .MıldtlrlUf:Un<I •n : 

spar Muh. be<lell Tutan ! ık teminat 
Mlktnn kilo kuru• Lira kurııs Lira kuruş 

cınsl 40.000 66 26400 00 1980 ()(} 
BU 'dıı:Y l;.ı.000 43 6-150 00 48:1 75 
MlSlr 15.000 50 7500 00 562 50 
ArPfl 

3 
yazılı uc kalem yiyecek mıırklesl Gönı!fl I<öy ı;:nsuıosu lht,bncı 

yukarıd z,-ır( u ullyla 2o. ıı. 942 tıır!hind<'n itibaren 15 ının mUdrtetlte ek· 
tc :rı knP lı uı.rrıuştur ihale 5. 12. 942 cumartesi gilnü sant 10 ıla Maaı1f Mil
s:! tmc)C ıwn 

1 
t1Jplnnııcak komisyon mar !etiyle yapılacal'rı vt' eartnanı .. ~ -

0cla ıll( 8 A 1 nnngJ '"1"7 dlir uğu l\ arif MUdilrlilC'Ond<' gorutı:-b ıecef!I ıı .. rı o unur. ı"""' "'" 
nlırl her gün ı 

Taksi şoförlerinin 
nazarı dikkatine 

!ı:tlhc Rrisliğinılcn: • . . 
Be ,.. 

1 
·ıık "azİ»ı:tıe nlmwan vcra hC'n2ını hulunnıt)an taksıler bek-

i ,,a ışac 
)ıııllerinde ,c ,,1clılelcrdc durmt}acakıır. 

fenı~ ına Beldeme mahallinde ,e aıddelerdc duran tak•iler nıü~teri almı~a 

mecburdur ·ı r<l f ) M ı-•-- 'ki · ak' 'k' dıı.zı ~oforlcrın mu t n e L'D az a ucreı ta cıKtıı crı ,. ı ~ı ,.. 
3 ·ı .. 

1 re! o "rcoı .ııuşıır. 
)Ct e en 

1 
!arın Emnİ)ct 4 üncü şubeye \Cfa Belediye Mufettidiğine 

Sıkl u o an 6 

1 
ti r1 rkı ohıf"Ur. (I0.,81) 305 

Mahkenıeler 

Ankara 3 üncü Sulh Jlulruk HAklm-
1.iğindon : 

Ankara Ycni.şehlr Akasya sok:ak 
Tanyolac apart.manı No. 3 r.lc muklm 
ikcıı vefat eden Svkonl Gaz l<wnpan -
yası Ankara l\llimcss il Ilaklldl Gul p 
$aVCU'nun terekesine mahkemL'CC VllZl· 

yet edilmiş ve defter tutnıu mu.ımclesl 
de ikmal E.'<lir<lli:"inden, kefak•tl hascb y
ıe alacrı klı olanlar dn dahil ol<luğu 

halde b!Jcilmle ııınraklı ve t;on:ıuıarın 

l>ir aY znrfın<la vesaiki rc>81Tll:yeleriylc 
birlikte mnhkL·mcyc mUrncautları ve 
alacaklarını vaklhıde k;u·ıt elt.ırmlyen

ler'.n mirasçıya ne ş;ı hsC'n ve ne ere te
rekeye izafet.en taklbe<IC'!Tl.!yeceklt'rl ve. 
mlrnscılarının cL-ıhl üç ay zarfında mah
kt•meye mürııc;ınt e<l<TC'k sıratı..-ır.ını bil 

dlrmcleri lüzumu Lli\n olunur. 187 

Ankara Asli} e İkinci Hukuk lllkİm· 
liğin<lcn : 

Ankara Me~nıti}el caddesi Konur so

kak 4 No. da mukim İda Lolan ihıicİ.1 
cttiiinclen adının Ankara A•liye ikinci 
Hukuk Hakimliğinin 8-11-9 ıı tarih ve 
9-iı - 1l 72 - 682 •ayılı il:l.mi)'le Suliın 
olarak dcği~ıirilmc,ine ve nüfu,;ı tcsd -
!ine 8-11-9·!2 giinündc tem) iz yolu a:;ık 
olmak üzere karar verildiği illıı o!unur. 

F.skl~ehlr As. H. H. llitlnılt•n : 
EskL~ehlr'dc türcarc.kın Dı~rvlş lam· 

fından Clrtelt•r zlrııııl işletme mti~lilrU 

HalU keresteci Aı1r ve mUtcnhhll ;\lu
zarrcr ve Ekr('Jn alc-yhlerınc ııcılan ala· 
cak d:Ctvnsının rcd•l":ne cla.!r 21. 6. 942 

tarih ve 6fl t31l9 sayılı k.ır:ınn t<"fnY1zcc 
Jncelı>nm~I Derviş tarafından 14 ıoon

teşrin 912 ~nlU tstkla ile isten imiş ve 
esbabı tcm~17.IYe mezkOr tstld: da ber· 
tafsil yazılı hulunmuıı oldu(:und n tkn
meotı::llhı meclıul krılan mti<ldclnleyhler
dcn Ekrem Canhcycrı' n 1 hu wnıylz is
tidasına on gün klnndc y ızı ile cevap 
vcnnPs. aksi tnl<ıl rtle cevnp vl'nnt•k -
ten vazgeçmiş ı:n~,lıırnk cvr.ı.kın tcmyl
ze yollnnıırağı tr'!lnYl7. istidası ırurctı t.cb 
]iğ makamına kaim olmnk üzm-e ill'ın 
olunur. 100 

Türl< Hava Kurumu 

İş gömleği ve kombinezon 
diktirilecek 

'rürk Hava Kurumu Genel ı.terkzeln· 
den: 

Bütün maızemcsl müteahhide alt ol
mak Uzere kumas ve şekll nıımunele· 
rlne uygun 3SO ndt't ııs ııünılcğl ve kom
bJ.nezon yaptınlmn.~ı kapalı znrr usul1Y· 
le eksiltmeye konulmuştur. Muhamm<'n 
bedeli !IBSO. ilk Lemı:natı 741 llr.ıdır. bit. 

sUt.me 28. 11. 912 cumartesi gunil ı>::ıat 
ıo da T.TI.I-i:. satın alma komisyonunda 
yapılacağından lskk iller bu s:ıa te kıı<lar 
uııu!Une göre )rnpatılmıe kap;dı zarfları-
nı komlıwona vermelldlrlr.r. 2009 

Kurban derisi satılacak 
ı-.:.~ır T.Il.K. Şube"1 lia:;k.ınlığın

dnn: 
Tahminen 4000 adı•t kııyıın, tokLu, ke· 

el ve cc-blş derilerinin satılması 17 son· 
teş-rln 942 salı günıinden L 'b.~n.'11 7 ilk

k~ınun !l-12 pazartesi gününe kn•l:ır 21 
gün mUddctle acık ıırtımu>-n konulmuş
tur. tstekl1ler 1500 liralık l k tl'mlnat· 
lari.yle E"ld.«eohtr T.H.K.Ş. l>ıı.skanlığınn 
mürac.a:ıtla ııartnnmeyl gi;reblllr ve ıır-

tırmua tşUrak edebil rlcr. 2928 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

Muvazzaf askerlik için 
dairelerinden ayrılan 
P.T.T. memurlarına 

Ankarıa P. T. T. MıidürltiğUmlen: 
Muvazzaf askerlik hizmetini ifa 

için idareden ayrılan vı• fili hizmet
lerini ikmrıl eı!l'n P.T.T. memurları 
milracaatlan halinde ılerhal tavz.if 

edilecekler inden Vilayet P.T.T. MU
dilrlüklHine ve Umumi Mtiılürlüğe 
müracaat eylemeleri lüzumu ilaıı olıı
nıır. (9943) :>971 

BAŞVEKALET 

İstatistik bastırılacak 
Ba.:ıvekfllet t~t.'.ıtlst.hk Umum MU<!Ur

li1ğil Ek.-<Uunc ve lıhnlc komisyonun 
ılıın: 

ı - Acık pnznrlıkln eksllt.nıe ve I· 
tıal<'SI y;ıpılnc.~k olan 30 roıma t:ıhmln 

olunan J3. Uncu elit lstat.16tll• yıUııtın

uan 2400 nilsha bastırılncaktır. 
2 - 16 suyfalıl' l><"her !oıması lcoln 

(110) n:r liradan 3300 lira heclel tahmin 
olunmuştur. YUııle 7.5 h<'S<ıblyle 2·17.5 
lir.ılık muva:kknt kmlnnL vcs~kası ve
rilmek mzırndır. 

3 - Ek."<Ul.n'le 1912 t10ntcş11n n~·ının 

30 uncu paznr1t'SI ıı1.inU s.ıat 15 te umum 
mildüdük 1>tnasında toplan ıcak olan 
komJsyonda ;-apıl:ıcal<tır. NUmtt.ne d::?i· 
r<.'<le görülür. Şar1.name komisyon krı· 

Upllğlnden lstcneb ar. (9ti78) 5781 

Kayıp aranıyor 
Ağabeyim P levnc mıılıacirlerinden 

olup J 293 l'arilıiııde İfıtanbul' ı hicret 
etııüş ve blhllıare de Halil o~lu .Mus. 
tafa ııamı altında Umumi Harple a;ı
kerc 9cvkeılilıniş, o tnrihl en bu ta
rihe kadar ıarafını<lan yapılan billllıı 
tnhkikal tu kerıdisiııin salt ve salim 
olduğunu ve fal<at bulııncluğu yerin 
meclıul bulurıdugıırıu bilılirıliklerin
den. ıuıfen ftazeteııiz vasıtasiyle il:ın 
edilerek bulııııınasıııı saygı ile dile. 
rim. 

Plevneli Halil oğlu MusLnfa'nın 
hemşiı·esi Halil kızı Fatma 
Çayoluk. 

ULUS - 24.. ünd yıl. - No. 76~>3 

tmtlyaz sııhlbl 
I!ıı<ınn l~PŞlt TANKUT 

Neşriyat ve MUessrsc Müdüril 
NAŞtT ULUC 

ULUS B:ısıme' 1 ANKARA 

OlJIBAT : Gazetemize gönderilen her 
ne•i yazılar neşredilsin edilmesin ge· 
rı verllmez ve kayboluşundan dolayı 

tıi~blr mc-sullyct kabul edilmez. 
~ ~ •.. ~ 

Ankara Valiliği ~==================================================~ 

il Hükümet konağı inşaatı 
Ankara Valili~indcn : 
1 - Kırıkkale'de yapılacak hükiimı:ı 

kon.ığı inşaaanın ihalesi 1<apalı ı.a.rf u,u
lu ile ek,iltrnC}·e konulmuş ise de talip 
çıkmadığından keşif ve şarınamc,i }'eni 
rayiçlere göre Jeaiden tanTim ~ilcrck ı 

ı.f-12-942 tarihine rastlıyan pazartesi h"Ü· I 
nü saat 16 da nafıa komisyonunda ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usuliylc ek -
siltmeye konulmuşıur. 

2 - Keşi[ !>edeli (l.f9225) lira (06) 
kuruş ve muvakkat tcminaa (87 l l) lira 
(25) k~tur. 

YENİ İCAT 

PORT 
KOSTÜM 

. Elblsel~rin sıhhi surette asılmasını, 
güveden mu~aıfazası.nı, haıvalandırıl
masını, ve l:ıılhas.<ıa ütiilerinin bozul
~1;1masını lemin edt-r ve bayanları 
ulıl d~N'llnd.e.n ~urtanr. Yatak O<lala
r~~ı:z ıçln bır .sı~s, bir biblo vazifesini 
gorür .. sıhhatını, _temizliği ve elbise_ 
lcrlne ıtlna etmegi seıvenlere t 1 , olu But·· ... avs ~e nur: un uu hususiyetlerine rağ-

3 - İsteklilerin tek.lif mektuplarını; 
muvakkat tl'minat mektup veya makbuz
ları ile ticaret o<lası vesik.1larını ve Na
fıa Müdiirlü~ünden bu is için alacakları 
fenni ehliyet \'e,ikalarını hamilen }ukar
da adı ~cçen günde saat 14 c kadar ko • 
mis}On reisliğine vermeleri. 

4 - Bu işe ait keşif ve şarmame}i 
her ı::ün nafıa müdürlüğünde görebilecek-

men !ıyatı yalnız 25 liradır Posta 
hav

1
alesiyle yapılan sahsi s-lpariş-ler 

Posa masra~ı tarafımıza ait olaraı< 
anu edenlerın adrt'SleriI!ıE' gönderilir 
l\.forkerz d~u: Hakkı Kutbay, An~ 

Kromdan mamul portkostüm kara c~~desı numara 38 İstanbul 

~===============================(T==aş=r=a==ıç=ın==a=c=c=nt=a=lık=·=la=r===a=ranm==~a~k~t~aJ~ı~r~.)====P=o=rt==k=o=st=ü=m==gl==~=-c'l=ir=l.l.ıniş===·==o=l=axak:::::=:d 
leri. ( 10279) 6316 

Çeşitli erza k alınacak 
Ankara Valiliğlnden: 
Ankara emrazı zühreviye hastane. 

sinin Mnyıs 943 sonuna kııcl'llr muhte
lif cins erzak, et, ve sebze ihtiyacı 
Heyeti Vekile kararına müsteııiıleıı 
pazarlık suretiyle mtibayaa edilece. 
ğinrlen talip olanların 7/12/942 pa -
zarlesi saat 16 dıa hastanetle te~ekklil 
eclecck eksitmeyc mür;ıcaatları iHio 
olunur. 

(10Z71) 6317 
.ıııııııııııııııııııııııııııııııııı.. 

Devlet Demiryollan 

Çeşitli keres te alınacak 
D. D. Yollan llayuarpa.ı;;a sa. .u. Ko. 

Hel&llğlndca : 
Muhamml•n l><.'<lcll (16fi25) kırk alt.ı 

biJl altı Yilz Yimıl beş llra olan 19 M3. 
muhtcHr el>atta cam veya kökTh-ı,r dil
me ile 354 M3. muhteıı.r ebatta çam ve
ya köknar tahta (7 J.lkkanun. 1942) pa
zartesi günü saat (16) on altıda llny
daııınşn'ıkı. Gar binası <lahillruk•kl ko _ 

N EOSTERİ N : misyon tara!ından kapalı zart usu1LY!e 

: Sıhhı:ıtll olmak için insanın a
: ğız, burun, boğaz ve bademcik
: lerinl sıhhi bir tarzda temiz bu
- lundurması li\.zımdır. 

satın alınacnktır. 

: nu lşe glımwk lstlyımlcı1n C349G) uc 
: l>ln dort yüz doksan altı liralık muvak
- kal teminat, kanunun tayin ettiği ve _ 
: slkalarla komL~yon r-ei~l1A'Lne vermele-

ri l~zımdır. 

Elbise, palto ve kasket yaptırılacak 
Devlet DemiryolUarı Umum M".ı·- ı··-·- d . uuur ugun en : 
işletme pe ·li · · • · · •J . rı:onc ıçın aşaında cıa~ı. mikıan, muhammen bedelleri ve nnı"VP 

tcnıınatları y:uılı 6 kalem elbise 2 k ı ı ·ı 3 k ı k k · kun 41 d . · • a em pa to ı e ;ı. eım ~ etı.n la.ş, 3" 
an gıtyrı malzemesi müteahhit tarafından t · ~•·ı k .. dik · ·ın · · "ı . tımın l"lll me uzere ı:ırı ıest ış 

palı zarf usulıylc ek~ilcmeye korı.muştıır Eks"lt 7 12 t9i2 ...,...,,,., · ·· ·- sıuı 
de Sirkeci'de A. E. k · · 1 me • · .·~·~-sı ~u 

1
• .k 

1 
.h . om.ısyed onu tarafından yapılacaktır. hccklılerın tcnıınat ve k 

n vesı a arını ı tn•a ecek ka~ı fi ·· • 
1 

. 
1
• md ı•oul zar arını aynı gun saat 10 a kadar k()IDJ.S~ 

vemıc en .m ır. Şa.rtnamcier parasız olarak idaremizden vcril.mcktedir • 

164 adet kasket 
ELBİSE 

1 - Lfıcivert serjden mamul 
303 T. açık yakalı elbise 

13 T. kapalı 
II - Li\civert şa;~ mamul 

Muhammen Muvak'l< 
bedel temin 
Lira 
410 

4545 
182 : Bu yollarla gjren nt-zle an

- Jinler. grip, kızıl, kızamık, dlf-
- teri, kabnkulnk, çkek. suclçe- : nu işe alt şartnameler komlıwond:ın 
- 1(1. menenjit... ilah bulaşıcı : parasız olıırak dafn,tıltmaktadır. 6102 

34 T. açık yakalı 
130 T. kapalı y~ıı.lı 408 

1235 

: hastalıklarda : Toprak ve enkaz nakliyatı 
: NEOSTERtN : D. D. Yolları Umum Müdürlüğün-

111 - Gri şayakt .. mamul 
118 T. açık yakalı 
31 T. kapalı yakalı 

PALTO 

1416 
294.50 

: Pülverizasyon veya gargarası = den: 
: şifaya yardım eder : Meslek Okulu iıttfhaz edilen eskl 

232 'T'. siyah ı;>aıltoiu.ktaın 
312 T. siyah şayaktan 
KASKET 

3712 
3120 : Böyle hastalar ile tema.qta - umum müdürlük binasının avlusunda 

_ bulunanlan korur, şahsi lhtl· bıılunan toprak ve enkazın kamyon 
: ynt ve tedbiri aldırır. Eczane- : veya arabalarla Ankara istasyonun _ 
: ıerde reçetesiz satılır. : d~ ~!1-Ynyı tüccariye ambarı arkasına 
- 2764 - dokulmesl vetınevcut beton blokların 

Lar.ivert serjden maımul 
316 adet kasket 
Li\clvert şayaktan mamul 
164 adet kasket 

1106 

410 rla gene istasyon rlahillnde yol ate! -
., il 111111111111111111111111111111,. Y_esl saha.sına nakli işi 27 sonteş-

G k ı h• l V rın 942 tari.hlııde cuma günü snat 10 ümrü ve n ısar ar • <in ikinci işletme bln11Sında t~~lana • 

Gri şnyaktan mamul 
149 adet kasket 372.50 

Asansör tamiratı 
Gümrük ve İnbi,arlar Vckllctintkn: 
ı - Vekiller binaH makam kı,mı 

;ı~an.,örü pazarlıkla tamir cııirilecl'kıir. 
2 - Mul.ıammcn bedeli 53·1 lirn olup 

muvakkat teıninau 40 lira 5 kuru~lur. 
3 - Pazarlık 30·11-942 paıartesi !.>Ü

nü 'aat 15 te Vekalet Levazım l\l ü<lür • 
Jü~üııde kurulu Satın Alma Komiwo -
nunda yapılacaktır. 

4 - Buna ait şartnamt' her ~n Le _ 
vazım Müdürlüğünde göriil~bilir. 

5 - Kanuni va,ı fları haiz ıaliı)lerin 
muvakkat teminatlarını Vekaleı vcz™"'i
ne ptırarak belli ı::ün ve ~aatce komis . 
prnda hazır bulunmaları. 

(10289) 6309 

Satılık karyola 
FranSlZ ma.müll.\tıntlan iki 

tarafında lamba yerleri ve eta
jerleri bulunan iki kişilik bir 
karyola somyesiyle birlikte Ba

tılı ktır. 
İş gUrılerincle 9-18 arasınım 

1307 telefon numarasına mil _ 
raraa~ 179 

Kayıp - Kömür Tevzi ve Sarış Miies· 
<eseçinden aldığım 9·11-912 tanzim 
t0-12-942 ita tarihli 30742 ı I/t beyan
rame kayıth 3381 No. bir tonluk kc;mür 
;.i ile ~acbuat Um. Md. den aldığım 
1227 ve 31228 No. Ju iki adet memur 
kmı:k karnesini kaybettim. Yenilerini a· 
, ,ığımda.n e-;kilerinin hükmü yoktur. 
~9 Radyoevinde Cevriye Odana' 

Kirahk çiftlik 
ı,ırşehi r viUl.yeli dahlllnıle 

1 
arıbullıınım Merdan A li Çift

lu~i kiraya verilecek veya sa
tılacaktır. Fazla malQmnt is _ 
tiyen lrrin Yenişehir, Karanfil 
sokak, Karanfil apartmanı 14 
numaraya milracaalları r loo o
lunu~ 174 

Kayıp - Mucur nüfus dairesinden 
aldığım nüfus cüzdanımı zayi ettim. Ye· 
ni,ini alacağımdan cski•inin hükmü )°Ol<
ıur. 329 doğumlu Yu,uf oğlu Hüse}İn 
Frkal. 182 

Bayanlara mühim f ırsar 
Terki ticaret dolayıslyle ucuz 

1 
fiyatla son model şapkalarımızı 
Anafnrtalar cnddcsl 162 No. da 
Yenı Dünya mağazasından te
rlarlk edebillrslnlz. 
Şapka dairemiz devren ı;ııtı-

lı ktır. 130 

Harta Umum Müdürlüğü 

Alet tamircisi aranıyor 
Harita G("Tle) Dlr~k1örlüifünden: 

" H~ıta_ ine"' alet tamircisi muavinli
gı lçın ımtlıhanla ücretli blr mt-mur 
alınacaktır. 

Sanaıt okulundan mezun olanlar 
tere h edilecektir. 
. İsteklilerin diğer şeraiti anlamak 
ÜZ{'re 30-11-942 tarih"ne kadar Har_ 
ta Cent-1 MüdilrlüiW ~kinci şube mti
dür·yetine müraca:ı.tlan. (10090) 6205 

Yeni Sinemada 
BugUn bu ll'<'re 

'.llnenıa dünyasının 2 bUyUk yıldızı: 

ryrone Powcr • Dorothy L'UTlOUr 
ıcoen ıon en heyecanlı ve mt'rıı ld.ı bl• 

fllm1ndc buluştu nr 

JOHNY APOLLO 
(Klrl:I Mlrll!!) 

Seanslar: 14.30-16.30-18.30-21 
12.15 te Halk ma ttnesl 

BmAKIL!IUŞ KIZLAR 

TEL: 3540 

cak komisyonda pazarlıkla lhale edi
lecc-kti r. Taşınacak enkaz ve blokla
rı yerinde ıtörm<'k ve tafslliıt almak 
l~liycnlC'rin ışletmeye müracıı.atlnn 
ve muayyen gün ve saatte komL._yon
dn hazır bulunmaları ilii.n olunur. 

(10222) 6223 

L astik hortum alınacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko.ılan : 
Muhammen bedeli (3000) lira olan 

ııUmıınesi veçhile 150 metre IAstik 
hort;.ım 9-12-1942 çarşamba günü s-a
at lu.30 ela kapalı zarf usuliylc Arı _ 
kara'da idare binasında toplanan 
merkez 9 uncu komisyonca satın alı
nacakttr. 
. Bu işe girmek istiycnlerin (225 ı 
lıralık ırıuvakkat teminat ile ka _ 

(1475) 78 16801.-

Köpek sahiplerinin nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden: 

Sclıre ı::elcn başı boş köfl(:klerde kudu7. ha~talıA1 ~rülmüştiir. 
Belediyece mücadeleye başlanmıs ve -;okakra J:Örülen her köpeğin öl· 

dürülmesi karar altına alınmıştır. 2 inci teıbli~e kadar köpeklerin velev sa· 
hipleri refakatinde <lahi olsa sokağa çıkarılnıamala111 körıck ~alıiplerine bil· 
dirilir. (10314) 6318 · 

Çeşitli erzak ah nacak 
~ıırıun !ayin eLtiğ'i vesikaları ve tek- D. D. Yolları Umum :Mildtürlüğiinden : 
lıflerlıı ı aynı gün saat 14.30 a kadar 
aclı g~çc!1 komisyon reisliğine ver _ A$11A'ıchı ismi, muhammen lx.'<:!eli ve muvalda:ı.t tcmlna.tı ~ ayn i'ÖAt 
melen lazımdır. olan munu.-ıır ıı:ı<la maddeler! 11. 12. 942 cuma ırünü saat 15.45 ten ı.t.Lbıu'ef\ 

Şıı:rtnameJer parıısız olarak An palı znr! UBUlU llle Ank.arn.'da idare l>lıuıstnda IJlr& ile ve ayn ayn eia;!l 

kara da malzeme dairesinden, temi~ konulmuştur. 
olunur. 110132) 6226 Bu işe &'i.rm<'k !stlyenlerlrı listeleri hizasında Y8.2ılıl muv~t temiruı.t 

Balast alınacak l>arııunun tarn etUğl V<'$1kahı.n ve tek!Lflemıl ayon1 ırtın saat 14 de !kadar 
D.D.Y. Umum lllüdürluğUndcn: yon re!ı;.llfMJ'ıc- veımelel'i lfızım.dır. 
Aııatıdn mevk.l ve K1nı.sı Yazılı tas O· $artnnmeler pnraı;ız olarak Ank."'lra'<la mıılzeme dake11lnden ve Ha 

cıır:ından cık:ı.nıacak balasta talp zuhur da ksellüm ııcrtlğlrıdcn temin ecfülr. (10'.!.'54) 6314 

et.moo.ıt:ıooen lı.lzasıruta ırö.<:terııcn gün E ksili meye konııın malzeme Mulı. Betl. Lira M uv. T em. 
ve ııruıttc llhaıesı Yapılmak Uzere kaı>a.Jı 1 No.lu liste muhteviyatı K . fasulye 60.000 4250,-
zart ıısullyle yen.iden eksiltmeye konul- 2 No.lu liste muhteviyatı nohut. 60.000 4250,-
mwıtur. Ek.<ııUtrne Ankara lstnsyonunda 3 No.Ju liste muhteviyatı pir inç 2 50.000 137 50,-
2 lıncı isletme bl1ıasında toı>lanaca.k ko- 4 No.lu liste muhteviyatı bulgur 45.000 3375,-
msyoncla Yapılacaktır. 5 No.lıı liste muht!'viyatı kavurma 135.000 8000,-

İ&toklllt'rln kanun v~•ı. 1ile 6 No.Iu liste muhtevv. iyatx m e rcimek 14.000 1050,-
~""""' muvak-

kat ternına.t ve t:ek.lt.nerını havı zartıan-
nı ta.ırın edilen !hale saatlrıden bir saat 
evveıtne kadar ko 1Syon rel611Aine ver· 
mtş Olrn.ıı.la.n l."ız1mdJr s.~--am • .,. .... ,&.&..., e ve 
mukavele ı>roJelert koınlsyondan 
verllm<'kt.ed'r. parasız 

Ocnğın Ycrl ve Kim.si; Irmak • Zon. 
~ldak hattı Klın 347 Kayndlbl - trN"n 
ı•t."'ISyonıan arası, bala.'Jt rnl<Unn M 3· 
;{)()() be .•. 

' her M3. n1n muhnımncn bedeli 
Kr· 3":1 
75 

·• ~ • muvakkat teminat: 1218 11m. 
· kurus. ihale 11ihı ve saati: 4 llkk!lntııı 

942 cuma saat 16. 6018 

Linoleum alınacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dnn· 

1 
Muhammen bt'dell 4500 llra 'olan 
m /m .kalınlığında 600 metre mu • 

r~bbaı l noleum 9-12-942 carşamba 
!{unü s.;at 15 te kapalı zarf usulü ile 
r\nknra da idare binasında toplanan 
merkt>Z 9 uncu komisyonca satın alı
nnr:ıktır. 

Bu i.şP girmc-k iStiyPnlerin 33 
liralık muvakkat t~·ın:ıt .1 k. 

7
·50 

çrn ' 1 e anıı -

nuı:ı tayin etliği Vı>sikalRn ve teklif
lermı ff).,,ı ınin saat ı4 de kooar adı 
!l'eçP'l'! komisyon reisliğine vermeleri 
Hb:ım<'lır. 

SartnamPler parasız olnrnk Ankn
rn'da malz!'me dair~inden temin olu-
nur. (101~4> 6227 

Düzeltm e 

sane, prostat lııhabı, sistit, koli si•tiılerc b<Jl>rck raht~ızlıklarına kar~ı 
mükemmel hır ilaçtır. BEl.SAMITOİ. kullananlar bu ha~talıklard:ı 
çahı.ık kurtu~urlar. Bütün Fo ne ve Eo~"'I dcj)<.ılarından arayını 
Depo~u: Samı Akom, iş Ilartka•ı arka.ı R vancıl.ır sok. No. 5, i,ra 

D emir nakliyatı 1 l rinl nyııı gün saat H e kacla 
D.D. Yolları Sa. Al. Ko. dan: geçen k11misyoıı reisliğine vernı 

li\.zıındır. 
Zoııgul ak'ta deni:ı keııarıncla bu. 

!unan takriben ı 700 ton pik demiri- Şartnameler (1) lira mukabi 
ııin huhııHlııkları yerclerı, Zonguldak Arıkara'da ıııerkez ve Hayılarp 
. Hayılarpaşa vı·zııı·sı'ııllen tem'ın 
ıslasyonunıla iılarece temin edilecek 
olan vagonlara kadar nakil ve vagon- ınır. (10133) 635 
lara lnhmili işine all eksiltme ıı. 12. 
1942 cuma giinU saat 15.30 da kapalı 
zarf usuli~ le A nkara'da idare bina
ıııııcla toplanan merkez 9 uncu ko
mi .. yonca yıı.pılıacaktır . 

Muhammen bedeli (5100\ lira o
lup bu işe girm<"k ist"yenlerirı 
(382 50) liralık muvakka teminat 
ile kanunun tayin rttigi vesikaları 
ve tekliflerini aynı giin ııaat 14.30 a 
karlar uılı g-e<;en komisyon reisliğine 
ve1·mc>lrri lazımılır. 

Sıırtnameler parıısı:r. olarak Anka.
ra'cla malzemr clniresinr1en H:wcl::ır 
nı~a'ıh feııı-Jli~m ve sevk sefli~inılı-~ 
vr 7.~_n,.,.11lcl!ı'k ta ıl:ı ;ılRrPnin ki~m·ır 
tl'ıırllıım heyeti •t>fltl'i-incll'n l l'm;.., 

0
_ 

lunıır. (10155) 6356 

Kalas alınacak 

Köprü ikmali inşaat 
D. D. Yollnn t:mum Müdürlil 

<len: 
Hnydarııa•a geç't köprüsü i'llll 

hafir iş nin noksan kalan kısmı 
teahlııl ıııım ve hı.-s;ııbına açık c 
meye konmu tur. 

1 - Bu işin muhammen 
<66.400) llrıulır. 

2 - İstekliler bu l.<:c ııit şart 
ve ~nlr <-vrakı D.D. Yolları An 
ve H. paşa vcznl•lerinden <332) 
mukabilinde nlablllrler. 

3 - Eksiltml' 15-12-042 sah 
~n:ıt 16 da Ankarn'da Devlet D' 
yolları Yol D:ı.lreslnde topları 
merkc•z 1 inci komlsyonunca y 
caktır . 

Cazetemıxın 24. 11. 1942 günlil nüı;
haı;ınrJa lntı~nr ('(100 D. D. Yollan U
mum Mü.dllrlOi:CUne n,ıt (Alil.kol v(' he· 
ynz hııclnna y:ıırtırıl'l'IHUH) lıllınında lftla. 
le tnrlhl 11 1Jlkkfmıın 1942 oln.cnkkt"ll 
:vanlışlt'k:la 11 llktc«rlon 1912 nl:ırak ıra

:ı:ılmıst ır. A ı 11 lılkkll.nun 11142 olarnk 

1 tırın otıunuT. 
• • D.D. Yollıarı Sa. AI. Ko. danı 

Yem tanf e M uhammeıı bedeli {108 000) I' 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
l~t ı>~lHrrln aşağıda yıızılı vesll<fl 
hırlıktt' a:ı;nı gün ve saatte komi 
da hazır bulunmııları. 

A - 4570 lırnlık muvakkıı.t tC'Jl 
D. o. Yol.lan Um füdtürl olan 600 M3 meşe dı'lnı · k ıra e ve alas 

den : 11. 12. 942 cumıı günü saat 15 ka... 
D. D/20R No. ıı m 1 P~lı zarf usııliyle A nkara'<la t~darı• 

12. 912 tnrlhlnden l<tfllrux>n dl- bıııasıncla toplanan merkez 9 uncu 
yatta aJtırlığı 100 kLlo lrod komisyonca satın alınacaktır 
caJnra da teşmil edilmiştir. . Bu işe girmek istiyenlerin. (6650! 
!ı<Uısymılar<Tıın verilir. lıralık muvakkat teminat ·ı k 

nu t · ·"'· ı e anu-n ayın ettı.,ı vesikaları ve teklif-

Park Sinemasında 
Buglln tJu gece Julveı-ntn d'i.ln· 

yaca m~hur eserlerlıı<len hava • 
da, den zde, insan girmemiş omıan· 
lama geçen tüyler \irpocrUel ma
cc-rn. 

ıssız ADA 
(Tü.rkı;e sözlü) 

Seanslar: 
14.30 - 16.30 • 18.30 - 21. 

Numaralı ycrıertn evvelden aı
dırılı:naaı rica olunur. 

Sus Sinemasında 
Buıı:ün Bu ıı:ece 

G<:'nc, B<!vlmıt ve caüi'P bit' kızın 

ıı:et-1.r{llğl bln.lbk mal'era 

ASK' ta GALİP 
lla.ıı Rollerde: 

Leni Marenbactı • Alber Matterstooıı: 

Sea.tıslar: 14-16...18-2().30 

3589 

mektup \"eya ma,khuzu. 
B - 2490 savılı kıınunun 

Pıltlği \'Psiknlnr ·ile bu işi yap:ıh 
' n<> dn r Münakaliıt \'pkiılet 
nlınmı chlhet vP<:lka<:ı CehliyC't 
kası iç n l<'kl lerln blristldn ne 
le _tarihinden en a.şrığı csı gün 
M!ınakalfıt Vf'kUleline ıııOraca:ı 
melr.ri lözımdır. ı (103151 

Sümer Sinemasmda 
Buıı:ün 12.15 ten itibaren l;I' 

ıaat durmııdan kahkaha, n~c. 

ALİ BABA KIZLAR 

PANSİYONUNDA 
(Türkçe sozJ.Ul 

Seanslar: 
14,30 • 16.30 - 18.30 • 21. 

T EL: 3590 


