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b~lunan Fransa ile, işgal edilmiş ve edilmemiş 
dun alman krtalarının girdikleri T oulon limanım 

gösterir harta 

ransa 
1940'a 
oğru ••• 

Falih Rıfkı ATAY 

~ı..,.. Führer'j Toulon harp 1 
t lnı iuaJ ettinnittir. Bir 

ildi ~rla maretal Petain'e de 
İr t:'ıc en aebepler t unlardw: 

Hazırlanan hiyanet 

hareketlerinin 

önüne geçmek için 

TOULON 
İŞGAL 
EDİLDİ 'llar ın:ı yüksek rütbeli fran

ı t •hh\ıhver d e vletlerine kar-11'·1 hütlerini tutmamı'1ar- Berlln, 77 a.a. _ ötrentıdl~e ıı:~. 
.;. \l~dan bat ka, mihvere Föhrer'tn l'!llrt Ue Toulon harp llmanı 
i)a~ı, hır h iyanet t~büsü fi · 
ıı a korunak üzere idi; fran· 
Ol\ lrle:kamlan, Toulon'daki 
i ;llrnay a v e kara 1'ftalarma, 
llrelcA~glo-Saksonlar bir i§gal 

ita " etınde bulunurlarsa, mu· 
"rıı-c,net edilmemesini gizlice 

ettniılerdir. 

bu ~ 1uaı roUmı.ur. Bu tedbir, de 
Gaulle'r:U unsurlarla alAkah olıırnk, ve
rilen teminata ral!men hazırlanm~ bu • 
!urum ve tllboala konmıı:k üzere olan 
hlyanet haroketlcrlnm onllm! ırccmck tl· 
zere alınımıstı r. Diğer tarnttan öl!.'renll· 
dl~c ıröre, Führer, bu tedbirden fmn~ız 
devlet ma~ll Pctaln'i bir mcktuvıa 
haberdar etmıstlr. 

M. Lava/ Mareşa11e 
görüştü 

Vldhy, Z7 a .a. - Hü;kUmct rclst l\l. 
Lava! devlet relslyle ıı;oruumUı;tur. 

1 §gal hadisesiz devam 

aı!::irde fransızlar yer yer 
laı-d kıtaları ile vurupnut
tör ır. Son g elen bir habere 
hepe . fransız donanmaamın 
trr •ı kendi kendini batırmış· 
l~ ~ar~al' e kartı namus aÖ· 
tılıp\I tutma k için &ancağma aa-
~\I f" Vlltan sularına gömülen \'ldıY, 27 

hiçb·ılo, fransız edebiyatmdan blldlrlYOr ' 

ediyor 
a.a. - Haberler nazırlı~ı 

8 
ır Zaına.n ç~kmıyaca.ktır. Fransız ordusunun, Şanııölb'e H tlcr'ln 

lıt-". vaikadan sonra, Fransa, tranaız devlet rcJs1 ı.ıar($l} Petaın'e 
"" ı•t 1 k ıı;önderdlltl mektupta bll<Urllen ve tat • 

" : .. emez t e k efece tir: ya· -., art k blklnc ıı:ccc ~l.'lnmııı olan s!UUısızıandı· 
tabı 1 anavatan toprakları nıması t.cdblrlcrl, hMllK'l!!z devam etmek 
lllt Yahut yarı mihver itgali tcdlr. HU~Umct, halkı tam bir sUkllnu 
la~fdll bulunan, ve serbest O· muhatazaya dAvct eylcmckkdlr. 
S-.~ d a m ihvere karıı Anglo
~orv la r safında döğüşen, 
I=' l'&1ı eç gibi, Hollanda gibi, bir 
İ9il\d &a ~ardır ve bu Frans a 
oı._ e hır hükümet bile kalmış 
teatı' o, Mareıal'in şahsı müs· 
ı_.d ilk .Norveç g ibi memleket· 
'-Yıİ 1 hüküme tlerden farklı 

lrlryacaktır. 

Filo mukavemet etmemek 
emri mi almış ? 

Führer, l\larcııııl Pctaln'c ırondordll::I 

mektupta, 12 ııontcı;rtn tarihinde trnruıız 
makamları Uı.nıfından Toulon mUdafııa· 
ıarma bu tchre btr 1nııııız • amcııl.kan 

ihracı takdirtndc ateıı atmamak emri 
~erUmlt olduğ-wıu blldlımcktcdir. Füh • 
rcr, deıilal bUtun fra ız dıonanm:ıaı ve 
ordusu blrliklı:rtnln Biltı.hsızlandırılmaaı· 

nı errıretUl::lnl beyan eylemektedir. Ma· 
rcsal voırı Rundı;tcdt, lUzunııu ıt0rülec~ 

bUtıl.n tcdblrlerl ve transız arazisinde 
bütün kararları aLmıya mornur edllmlt • 

Ur. 

'•~manya, Şimal Afr~kasma 
'-hn1 çıkarıldığı gündenberi, 
''ll a, bir şey bekledi: fran· 
k a rar D a kar'da De Caulle'e 
&oırı.ı'' olduğu g ibi, Anglo-Sak· 
ttıi 1·d·~,a mukavemet edecekler ı A Londra, 27 a a . - Vtdıy radyosunun 
l rılc h· •. navatan Fransaaı, ar· blldlnl!i'clnc ıı;oro Toulon eetırınde saat 
l'eı- kçbır Özür kalmadığını gÖ· ıs de sUkQnct hUküm aUrUyortlu. Liman 
ceı>h ' ~çıkça mihver mücadele da kalın dum:ın ta.bakalan yllkselmektc 
P.t, I' eaıne katılacak mı idi? ve ınrıllıklnr vuku bulmakta devam e • 
~~ eşal Petaıin'in hür olduğu dlyorou. Bu ı.nrııtıklnr her halde mUret. 
•İtıi and~ki emirlerini ve irade- tcbat tarntından bntlrııan acmllcı"Cl<:n 
)~ !er:ıne getirdiğini aöyli· ıı:cllyordu. 
~"llb f'l'lıra.l Darlan ve onunla Toulon. '27 a.a - Toulon bclrolyc re· 
liitı er Şımal Afrika'daki bü- 181 buıı:un öğleden sonra ncerettHU bir 
1c 'efl A l Sak l ~'fTllrle umwrı~ açık mUcssesatın, kahvc-
'lıld 1 e r n g 0 • son ara ıcrtn. slnemalnnn ve tıyntroların ak8tlm 

tttatı1rı
1 b~' .. dışarıdaki donan· saat ::ıo de kapatılacaA'ını llAn etmiştir 

Ilı ta uyuk bir kısmı da ay· Ahallnln wkaklnma rtolaiTTitısını tnhıllt 
t'ıı Fzda. hare-ket etti. Anava· eder mahiyette elmd!yc kadar hiç bir 

~e tik "•ns a s mda ki De Brinon karar ıttUıaz cdllmcm111Ur. 
'&e rı r~ftarlarmın faaliyetleri 
lllııcaetıceııiz kaldı. lş böyle o · 

~- e:n~e alman İfgal kıtaları 
tİrıc e n eyiye kıyılara yer· 

Oldt.ı - e , Almanya için vaziyeti 
Otıll gu g ibi kabul etmekten ve 
~-.1r:rı acrk ~ekli v e rmekten 
tı.., Ya pacak şey kalmamıt· 

..._Çörçiı•· f''7, ilt• ın 1940 ta istediği 
'ı-derı 1 Yıl ve bir çok hadiae-
~it.. ~ra, timdi olmak Üze· ( .:,.arasa, harp kabil i yet· 

• 1 iad aqfada l 

Trakya'da Elen ve Bulga•lar 

mübadele olunuyor 
Bem Z1 a.a. - Ncıw? Zurchcr 7 

tung'un Budall<'&tc muhııblrtne ı: 

bu!ı:ar dııhllb'c nıızırlıfıı Trnk)'a'dakl a 
hali mUbadelesl haldnndıı bir istatistik 
nC$retml6Ur. Bu ıstaUstıı::e aörc son 19 
ay ~mde 80.000 yunanlı Yunanlstan•ıı 

ırecmı bumın ye-ine de 1920 da Batı 

Traba'yı t.erketmı. olan 100.000 bulıı"r 

~ t1aıı n~·r• dOGGrilfttr· 

Toulon'un işgal 

edileceğine dair 

M. H itler'in 
Mareıal Petain' e 
mektubu 

, --
Fransız ordusu da 

terhis olunacak 
Vıchy, 27 n.a. - M. Hltlcwr'in frrn · 

ız dı>vl<'l reisi mnreşRI PC'tnln'e gön· 
l 'dlği mektubun metni şudur: 

26. 11. 942 
FCihrer umum, karnrgahı, • 
Fransız Devl<.>t He! 1 J<)kse!Ana 

Mnr<>Sal Pctnln 
Eksc>ll'ıns Mnreşal "' 
11. ll. 9~2 tarihinde Almnn,•n'nın 

mü ll<'fıklcrl ile anlnşııın hnllnd.e, m· 
manında :Fı ansa ve lng llterc tarafın· 
dan bize zorla tahmil cd len bu harı>· 
te Almanya'nın mUdafn:ısını tenıln 
1cJn Frnn."a'nın bntı kıyılannı işgale 
karnr vermek 7.onındn ikaldılhm za· 
man, unu aynı zanuın•fa. ) nız Al· 
manya ve ltah n'nın değll fakat biz· 
zat Fransn·nın da mf'nf nt ne olarak 
'llcmlf'kl'timb~in clahll! durumunu 
w lınlntmnk ümlrl'ylc d<' yaptım. 

Mnzlve ılöı r k bir ıkert' dııhn ı;unu 
be,nn !.'tmek 1 ter·m ki 193!l ey!Uliln· 
rle Frnnsn•yn Ve! tng lt<'re'ye harbi 
~!manya !Hln etml.ş d!'ğ!ldir. Fnkat 
ben iki 1arn g ıa· lmdenberl. Fran· 
c;ız • Alman mün <"beti rinl \'ersnv 
lk 1 ıııının kevn sahasımlan hakiki 
bir dostlı k lşhlr iğ ne ~nl kal ettir
mı:-'k iç n hl~blr fırsatı ka(ırmndım. 
O zn.man Al1llımya Frıın~n'dnn ant'ak 
bir t nlc-pte bulundu. O da AlmanYn
nın F rnnsa'ya uzattığı elln reddedil 

SON DAKİKA 1 
• 
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FiLO 
intihar 

• 

ETTi 
Birçok süvariler 

ve mürettebat 

gemileriyle öldüler 

Bata n filo büyük küçük 
100 parçadan i baretti 

\lar..iha, 27 a.a. - Toulon"un alman 
kun etleri ıarafınJan işsali, fraıl<\lZ do
nanma5ının nıureııroaıı tarafından ba· 
cırılma>ı haldmxla a~ağıdaki taf.-ilat a • 
lııımı~ıır: 

Saat sabahın üçünde alman bombar· 
dıman tanarderinden mürekkep mühim 
bir dalga Toulon'un üscunde uı;arak teh· 
re aydınlatın lx•ınbal:ır \'e limana man· 
)Clik ma}nlar aıarkcıı diicr hazı ta}")ı&· 
reler de limanın etrafında mestur bir 
vazİ)ette bulunan istih1durılar ü tü~ 

- ( Sonu 3 iinuı s.'l) fıı<la ) -

Toulon'un işgali 

hakkındaki 

Alman 
baıkomulanhğı 

tebliği 
Liman Alman 
kıtaları elinde! 

-.< YUl91 4. llncO sayfadtl 

Japonlar 
Yeni Gine'ye 

takviyeler 
getirdiler 
Müttefikler (elin bir 

mukavemet gürüyor 
Melboume, 27 a .a. - Cenur ha· 
müttefikler karargAhının bildir. 
ne göre japonlar, u~radıklart 

lcı iz kayıplarına ratmen Yeni Gl. 

- ' $ga ı !il.ııt ~ ! .... 

Don cephesinde rus süvarileri ateş altında bir köprüden geçiyorlar 

BERLİN'E GÖRE 

Muhtelif kesimlerde 

sovyetlerin 
hücumları 

akim kaldı 
Slalingrat ballsulda 
harekat yavaıhyor 

1 
MOSKOVA'YA GÖRE 

sekizinci gününde 

so:vyet 
taarruzu 
gevşemedi 

Stalingrat'la 200.000 
Alman savaı dııı olmuı 

1 

Mo~<nıı, 27 a.a. - Royter'in h~ 
Berlin, 27 a.a. - Alman orduları baş

komutanlığını n tebliği: Kalnıuk'lar 5te· 
pinde alman • rumcn kuVlietle.ri. bir. nıs ı 
ü''llri mmcninin ftl büyük kısmını ım • 

------------- si muhabir.i Harold King )llZli lir: &w-

1 
)et ıaarnızu, hu 8 inci gumindc hiç bir 

Doğu cephesinde çamura 
batmr§ bir alman otomobili 

ha. ederek vera daiııarak birçdk barar • ı 
)"alan ıahribetmi}lcr ve }-iiLlcrce esir al· Tunus'ta 

birinci ordu 
mışlanl ı r. 

Volga ve Don bölgelerinde düşman 
tanklarının ve ri>ade kııalıırının )ılP • 

tı ğı bütün hucumlar dün de akamete ui · 
ratılmısur. SS SO'")et tankı tahribcdıl · 
mİ)tİr. 

Mt'I'kez kesiminde düşman mühim 
kll'V'eılt'rle hücumlarına del.anı t'tmi$ • 
tir. Fakat duşman kanlı ı:mıharebeler ne
ticesinde mağlüholmuş , .e ağır karıpla· 
ra ugranıı~ıır. 192 sovyet tankı tlhrıbet· 
tik. 

Dü1111anın Nt"'a'yı ~ l(in ymp
tıiı bir ıeşcbbu•u akamete uğratan al· 
man kıı.aları 22 nd-ıır geıııısi baurmıı • 
ur. 

A skeri durum 
Berliıı, 27 a.a. - Ccım('nİn şimal ve 

cenup keşinılcrinde s;cniş olçüde hare • 
kat olman11~ıır. ~ıalingrad ın bausındald 
harekaıın tiddcıi aıalrnakıadır. Alman 
ve nınıcn tUıncnleri dun birçok ke•İm • 
lenle 50\")"t't kııalarını şiddetli hüc.um • 
larla prl4;urtnıüşlcrdir. PcflCmbe ~nü 
chemmi>cıli rus kuweılcri TotoJlC7.'İn 
ooğu•unda \'e hatımıda bulunan oolge
JcnJe hü>ük bir şiddetle muh:ucbcre atıl· 
mıı latdır. Cephenin şkil cııil':i bU}iıl 
dirscjHn İç tarafında bol~cvik hucumla • 
rı, buralar<bki alman mÜlbfaa ku""·ctle
ri tarafından püs1.ürtülmu~tür. Ruslar an
cak bi"'aç noktada 11lman • nımen kıta· 
Jarının tc..'1k il Mtiği hartın art.as ında ka· 
lan yamaC'ın öbür )"lln ı nıı '-arabilmi~ler • 
di.r. SoV')et kıraları yclnız hafif alman 
kuvvetlt'ri tarafından ıunılan bir ookta· 
da oldukça derin bir gedik açmıya mu· 
,,ffalc olmu,ıardır. Bu harcokct kütle ha· 
linde zııiı!ı ku"" etlerin yardınıirle ya • 
pılabilmiştir. Dü,man zırhl ı t~ilini İm· 
ha etmek için gerekli tcdhirler alınmış. 
ıı r. Bütün bu hücumlarda SOY)ctler çolc 
ağır kayı plara uğramıştır. Su'brov böl • 
gcsinde hile.uma ft('(<'n iki rus tümeni 
otomatik alman ~ilahla rı nın yanlardan 
açıığı ıteı )i"ızünden korkunç lcayıplan 
uğramıştır. Hu karıplara n~C!lll rus a~ 
kerleri arkaları na yerl~tirilen ıedıişçi 
imaların :r.oru ile ateşe aıılnıak medı\ırİ· 
)'etinde kalmışlardır. Bülün bu hücum • 
lır akim kalmıŞtır. 

Birçıı&c tanklar ve miit('.ıp Tiı ağızl ı 
torlar alman hatları önünde mıhlanıp 
kalmıttır. 

~ 

İsviçre üzerinde ... 
Bem, ZT a .a. - Remıen bfld1rl1dl~· 

ne ırorc, hilvlyctl meohul bir kaç u~ak 
24-11·1912 &'(!C('S1 Dcloux-Lauııanne hat· 
Urun batısındaki zıra'tl Uzcrlnnde \li:lllUS· 

tı.ar. Uçaksa\arlar a~ acmııtıır. 

taarruza 
başladı 

Müttefikler şehre 

15 Km. mesafede 

Libya'da durum sikin 
Londra, '27 a.a. - Ş!rnal Afrika d ki 

MUttcrllder ka.rarıııUıı Mllttcruc kuvvt..>t • 
lcrln Tunua tan ln kilometre mesafede 
Wr nolctaya kadar ı;ddlklertnl tc>'ldct • 
mektedir. 

Büyük taarruz başladı 
Londra, 27 a.a. - ~:ır rad.)'06U 

bu akııam şunu bUdlmılşUr : 
Tunus ta dcvrb'V ı~ safhası ka • 

panmı.ııt.ır. B rJncl Oı<lu mevzilerinden 
cıkarıık b!lyük taarruzuna i:C(!l1Ü$Ur. 

Alman resmi tebliği 
Beri n, Z7 a.a. - Uu1rtlnkü alman 

"-'Sllll tdıl ttne ıı:öro StronaJ1k'te mUhlm 
cttısman keeU miltrez.elerl pllsltUrtü.lmUı· 
tür. 

- ( Sonu 3 üncü sarfada ) -

Mrl. Bastico 
azledilmiş 

Afrika' da kumandayı 
Mussolini ele almış 

Maıilrova, ZT a.a. - Sovyet haborl.er 
bürosunun aldığı malQmata ıııöre. llmal 
Atrlka'&kl ttab"an kuvvc<tlert baı;kıı • 
mandam Ma.re:;al Bast1oo azlcd11m1şUr. 

LRıya'da kumandayı blzzat .M. MU110l1nl 
kmdl tızcrtne almıştır. 

Moııkova ra<b'oı9tmun blldıtnıltıne ııtl· 
re de 1~-unlıır, amavut octclcnyle '1d· 
dcill ı:arııısnalar (.'S?IASında a~ W"lP· 
lnr \ cmıitlcrdlr. 

&l!''$cme gö tcrmemi~ur. Son 24 san i
çinde hucumun don ana kolu muvaffa
kı} eılc inld,af cuni$tİr. So'")ct ordusu 
Don bozkırları iızcrinden cenup batı do
ğusunda ilcrlı)erck Sorovı1cino nun cenup 
batısında Kraı.noyıı lo )'a 'e Generolo
'a 'aıını~1ır. Çcrnışc.."'ııika).ı'mn cenubun
da da SOY)etler \dlonıetrclerce ilcrlıyerek 

1 
bazı ka>leri zaptetmiş \e )'l)ecek ve bq. 
k.a iaşe maddeleri ele geçİrmişlerdır. Doa 
halkasının şimal dob"Usundaki köşede 
)ııpılan Çc.."\'.İrmc harck.:tine tesirli bır -
rette dl!'-am edilmiş. duşınan kıtal.an 
Don ile Stalin1trat anuınd.ı şımcü Sta • 
lingraı önündeki alman 1.:ıtaları için bö
}"Ük bir tuzak olan çevrede Don'wı Ofa 

tarafına aulnıışur. Bu çevrede dimine • 
lercc koy gen alınnıı~ ır. SoY)et kıta.la

" ıinıdi Don'un batı kı)ısı boyunca ce
nup do1:'U i$Uknmetiııde ilcrlİ)'Orla.r. Sa.
) et kttalan Sir nclın vadı~Jni ukıhcderek 
I>oıı'u geçen dC'fllil')-Olu üzcrind ı bas • 
kılarım l...ıvvctlcndirım.-ktc..-clir. Dun Su • 
rovı1d'nin ve Don nclırinin birkaç kilo
metre barı ıııda Rickm ki"nin zaptından 
sonra, nehri ote tar:ı.fırıda ili okıw ld"ye 
yakın Liaı>işe-! $clırinin de, daha evvel 
alınan Smict~ 'e Kalaç'tan sonra zap • 
tcdildit;-i haberi (:cimi tir. Don netırioi 
geçen dcmİl')'Olu yakınında, sovyeı kıs • 
kacının ~imaJ ı;e cenup uçları kapanmak 
üzeredir. 

Sovyetlerin hedefi nedir ' 
Sıatingrad'ın altınd.1ki scwyet hüaıl

mu siddetli alman mukavemetine rağJnea 
dC'\.-am etm<.1cıedır. Stalingrad"ın ~ 
namındaki a..ıkert harckılun vasfını ~ 
muk golü kenanndaki çcvre,ıe daJılmq 
olan 1..-üçWc ve büyük alman gmrlaıiYle 
)'llJltlan beklenmedik !,"UPI~ lelkll 
etmiştir. 

Sm1cıle.ri.n hedefleri tııhü heırl nl • 
mamaS<la heraher, muhtelif tmn~enh 
açık olarak anlaşılıyor ki ilk amaçhın 
Volı.-a ile Don arasındaki alman ~ 
!erini çcvinncktir. Bizzat Sıa}i,_. ,.. 
ri mihver kuvvetlerine ıiddeıli darbeter 
indirmektedir. İki alman f'İyade .._ 
ni Stalir~rad'ın cenubunda nmıktıuı k.
nılmıya > ehenm1'5C de Storm.mk 1J(8k • 
!an hu tumenlcrln sa!lanru kamıa kaa • 
~ık ("(tlliştir. 

Alnıan hava kuvvetleri alEıf' U,..,, • 
lara uj;ramış ve birçl:k almao ha..,. -.. 
danı ve uçağı ele geçirilmiştir. Suılin • 
grad"ın fimal b.ınliy&ünde Alhar Goı. 
korun riımeni iki istikamette faal na.. 
ldt geliŞtirmi_şıir. Almanla.r burada ,ict. 
dede doğüşmüşlcrse de, çclcİlmt'k ~ 
da kalmı$1amır. Her gun bu gazi l'fwiıt 
bir kısmı daha sovyetlcr tarafından geri 
alınmaktadır. Dün de muteaddit ...._ 
ta kazarıclar elde edilmiş Ye k11.ı!nnlııt 
kıtalan Stalinı:;rad'a hiıkim olan ~ 
tepenin batı etekleri~ kadar i!ttlenııit-

- ( Sonu ~ uncu 53.yfada ) -
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Günün mevzuları 

Ç IÇF.K hastalığı g\inün mCVl!\IU 
haline gelmı$tİr, bugünlere.le 
herkes, her aile hu ha"ltal ık et· 

nfıodıa lronuşm:Mcıa, "acaha mernlcke· 
timizde hastalık var nıı? Araha ben 
yakalanır mıyım" kt)yf:'USU .ileri sürul· 
mdctedir. Çiçek, gerçckıım bu kaygı
.lan doğuracak v:ıhimhkte hir hasta• 
Jıktır. Cerahatli yaralar açar, çok bÜ· 
laşıod.ır, - salgın halinde devam 
eder. 

Yalnız çiçekle su çiçeğini bin'hi • 
rine bwtttımıamalıd.ır. Su çiçeği ham
.,.._ bir ha.stalrkıır, kış aylarında 
ufak tefdc sal,gınlıır yapar, daha çok 
çocuklarda gorülur. 

Son Jtijnlerde c-enup vnliliklerimiz
de dışan.:lan J:ddı~ muhaldcak olan 
bidtaç çiçdc vab.•ı görülmü,tür. J\u 
hal, Türkiye sağlığını yakından İll?İ· 
lftdrdiifi için hemen umumi bir ko
nınma savaşı oçılmıştır. itte bu uya
nıkhk dolayı~iylc<lir ki, her tarafta hir 
korunma ~:ı.~ hafhımıştır Haki • 
kMta. Ankara'mmla.. ıek çiçek vakası 
,.aktın. Öıedenheride, isitiletı vııkalar 
9llJ çiçeiidir, yıaf'!lan aşılar tamamen 
bir kontnm:ı tedhirinden ibareıtir, ve 
çolc: yerindedir. 

HıtrP }'111arı, hi~k s:llgınlara yol 
~lir, he9fmizc d~ vazife, hu sal
gınlara meydıın .,eı mel*'k. şayet zu
hur eder~. çok erken tedbir almaktır. 
Bunu daima akhmı7.da bulundurma • 
mrz lazımdlJ'. 

Ç ICFC.~İN. tan'hçcsi, çok eskidir. 
Btr rivayete giire, hastalığı Mi
littwı bin sene evvelisiac ka

dar gfüürmd< kabildir. Çiçek hakkın· 
da bi7.e il\c yazıları veren, kaynaklar 
Hi01 ve Çin k:ıynrıklarıdır. O çağlar
da çiçel: Asya'da hüyük salı;ınlar yip
mış, onıdaa MıS'lr ve Arahi tan'a 91Ç· 

ramışttr. Mısır ınum)'llları tetkik edi
li~ çiçd< İ7.lerini günnek müınkün· 
dür. Hu anıda. Avnıpa'da da, birçok 
sah~mlar sayılmaktadır. Arap memle
~tleriode. gorülen salgınlar İdamlı
ltn inkişafı sıralarına rastlar. Salgın
lar o 7.lllnan arap ve haheş orduların
da olduk('ll tahripler yapmıtnr. 

Çiçek haJdnııda, F.huhe4cit' Razi'nin 
eserlerinde. d~erli malumat vardır. 
Bu e1erler muhtelif li anlara tercüme 
edilmiştir. Diınvadaki en son salgın 
1929 • 19~ da Hıtıdi~tan'da görül • 
müş. üç }'ÜZ tıin<len fazla vaka kay • 
dedilmiştit'. Memleoketimizde, çiçel: 
e!ld zamandıtnheıi varoır. o çağlarda 
birçok korunma (llrele.ri bile düşünül
muttür. 

Ahme1 Refac'in ıedcikine göre, ls
tanbul'da, 3 • 4 )'117. yıl önce çiçek .şı
.. Y9Palırtnıt. ~IİnÜ\ cerahatleri ce
-.iz kalıujwıa konularak, qılanırrnq. 
Ha11l, hu !Irada t,rıınbul'da bulunan 
~liz Sefirınin karısı Ledy Mo11ap 
cıoculdarHU bu muUe qılattıiı ıtibİ. 
memlelcerine döner dönrnez, İ5tıİnbul· 
da JIÖnlÜ#ü bu usulü f ngilıere'de taı· 
blta hqlamışur. 

~jin mikrohu, kati okrıılt bel
n ~dir. Gör.le gorulmiyıen vinıs 
~ olması ('(ıic muh~ldir. 
Hlli üttrinde çahşdmaktadır. 

H ASTALIGIN bula,mım kolay
dır. Hasıalıiın l'ımi!i, ha.~ta in
tanda bulunur. Ve en çok Jıi

nayet de, ha.~tııdan doğruda ndoğnıya 
umula vakidir. fakat, amil, hasta et
.,.. .. nda. yaralann kovuklarındadır. Ve 
bu ınikmplar ziyadan uzak bulunacak 
oluna uzun müddet ya~ar. Bu gı'bi 
maddelrre dokuıııruıkla ha~talıp yaka
ltınmak daima mümkürıdiır. 

Ha.~ada, çiçS olduğu bilinmcdt!n 
&M:ıe bile hastalık bu111.$abileceiindeo 
lira,.et bAhsinde, (Ok onem kazaıın .• 

Ha!taltk imili, h85Ca1Un kanında 
,aşar ft hucalın ağız, bunın ifrazıo
da ft vücudundaki yaralarda bol mil<· 
uıl'Ck bulunur. Hutanın idrar ve pis
Ujindea hulıışıp bulaşmadığı belli de
jildir. Fakat şüpheli ka11ıla~ doi· 
ftl olur. Sağlam in~anlar, hutalığı çok 
zaaıao ajız ve nefes yoluyla alırlar. 
Cilt ııolU)'la da, ha~ıalığı almak ka • 
bildir ama, bu ha.ide çiçek bildiğimiz 
f!!kilde olmaz, ancak ginliği ~rde, ka
lır, ve qı da bu esa\a dayanarak ya • 
ptlmıktır. Hula,mada sineklerin rolü
nü de unucmamak gerektir. 

Çiçeie kal'Jı herke~ istidatlıdır. 
'"'· cim ve )&Ş farkı yoktur. Yalnız 
ıııen<"ilerde. daıtııı ağır sirayet eder. 

Huralığı l'eçirenler, hayatı boyun· 
ca ,r"tttn hir muafiyet kazanırlar. Na· 
dir olmakll berai>er, ikinci defa ge • 
ctnne4t de mümkündür. Mesell. 14 ün
di Lüi 60 yaşında, ikinci defa geçir
clfJi çiçekten ölmu2tur. 

Aşı meydana çıktdctan ~nra, has
talıi•D seyri deği,mi,tir. Her ne ka
tlar aıının muafiyeti muvakkat ise de, 
aşılı olanlarda, hastalık hafif geçmek· 

tedir. 
Ha.~tıtlı.lın hılu~a devri 10 • 13 

~ kadardır. Ha~ıahk birdenbire baş
:: şiddetli ıitrem~ ve yiıksı:t' atej, il· 
Jtr hir has~alık ~alı vardır. Kol veba
caklarda ,iddeılı ağt'ahr, sayı4tlaına • 

.l.ı tıörilhll'· 
O fıÔt1 kadar böylece c1evain et · 

ç .,...ra birderi>ire kabatetklar tikten ...,.. • • 
. _..1ifalı&r) hatlar. Evvela >-u~e, son· 

(1PU .L 1 v\ıcufta ~rulur, içı SU dolu 
ra t.,..mı . _..1 

klar tıalınde<lir. Ru sınoua, ate, 
~arcı ıbİ olur. Hani bazı hasıalar 
dUŞet I' . . . · hi~se<lel'C'k yaıakların· 
kendilerını l)'l f-'·- bu · · ık kalkmak ısıerler... _..t ıyı ı 
dan d • iicasıqdan, büıun kabar 
--ı, k~ ır. ,.. f . 
~ ahaılenir. hutun vueut ecı 
cıklar cer ya bürünür. O :zaman, ateş 
bir ınaıv.ara devamlı olarak yük$eJ 
ele (eknlJ' ve, -"ın en köıü devresıdir 

• 'r }{ıı.sta.;J8 • • • b 
nuırı . oınıyacak kadar çırkın ve :!r· 
Yuı ~1 eoki!dedir. Her ııtrafıan ~
bıaı bir f r Ağrılıdır. lla!IU ne yata· 
bader 51111. ne de ()(unır~ 
bilir, . r hastalık iyi olaat~ a 2 • 3 ün-

f,~a<J:ı, ravaŞ yavıış aıe) düşer 'e 
cii ha ki {izerlı-rinde ı<ahuklar pev· 
o..-ı..arcı arın • 1 k. 
....., N'h -et bunlar da ıyı o ara 
daflolur. ı a> . 1-'· ha 'nde kuvvedı hır ..-Ac, -
...-ı :~urİuılcla ltenlher (çi~ to
~) bı"rakır. Ha.~ıalılt devam eder • 
lıln. b117.an tıenit yaralar hılıdc! fl.'OZ 
.. .,ıan (9(JOllOdıa IWrMık. ~lak 

• 
1 E K 

• Nasıl bir hastalıktır, insan 
bu hastalığa nasıl yakah~
nır t hastahktan korunma 
çareleri nedir, aşılarunak 
tazım mıdır? Bu yazıda bü
tün bu sua11erin cevabım 

bulacaksnuz. 

1 

Yazan: ~ 

Dr. Turgut Aklürk 1 
da yapar), nefes J'Qkında, alır ntirrie
ler. ve niha~ pek nadir olarak da be
yinde iltihaplar yapabilir. 

Çiçeğin, çok ağır ve kanlı olan 
,ekilleri vardır. Kanlı olan nev'ine 
kara çiçek derler. Çiçeğin bir de, va· 
riolosis denilen, ICl<H varoır ki. çiçe
ğe qılanmışlarda görülür. Bu, hafif 
~· cer.ıhader olmaz, yer bırakmn. 
Çiçeğin birkaç şetcfi daha nrsa da 
bunlar, bahse değmez.. 

Ç fÇEGIN ~si mühimdir- Su 
çi(eğinden ayıran, delilleri nr· 
dır.- Sü('MH kalıerctklarda 

(indjfalarda> daima hekime müracaat 
etmeii, su çiçeği deyip geçme.melidir. 
Çünkü, Nraz önce söylediğimi& ,ibi,. 
çiçeğin hafif ~illed varoır. Ve bu 
da. aıılı olanlarda, görülür. ~ (İ· 
çeği çolc: defa, evlerde, hekime müra
caata lüzum görmeden geçjştirileo bir 
hastalık _.:mu!tur. Onun için, buaı>, 
hakiki çiçek a-.da, gözden 1caç,ı,iılr. 

Bu hal, bugünkü topluluğumuzda, 
alınması gerek olan, ~ teı!Mrler 
balc:ımından ~ büyük önem kazan -
maktadır. 

Hutalrlctan korunmak için bogüıı 
elimizde, tan'lıl eok eski olan bİf' aşı
lama usulümüz vardır. Aşı kesin ola
rak muafiycr verir. Aş.,. ln91lhul'dran 
evvel, Çinliler, çiçel: kabulclanm a-vuç 
İçinde ezerek, sıkarak bulmuşlardır. 
Asıl fenrıf hir şekilde, a,ı olanıtc tu
bikı, bir ingili:ze aittir. (Jenner 1796.) 
Jenner up tahsil edeıicea u aağan 
kad111ların etlerinde bulUftl.n inek çi
çeği yanı.o;ının izleri gözüne çarpmıf
tır. e.-ı ens tutarak, saiır çiçeğini 
imana ıathı1c' etmiı •ıl qt?l IDe)'dana 

ı;ık~rmıştır. • 
Bugün aşı danalardan elde edili

:ııor. 

Aşıyı ikiye ayıra.cağız. İlk 11.$1 ve 
mükerrer aşı... ilk aşı ço,k mühimdir. 
Çocuğun doğduğu günden itibaren bir 
yıl içinde yapılır. Anneden geçen ~ 
afiyet çocuğu nihayet alu ay idare 
eder. Çocukların aşısı altı a~n son
ra yapılır. Yalnız, etrafta, çiçek vaJca.. 
sı varsa., alu ayı beklememeli, demal 
aşılamalıdır. ilk aşı bahar aylarıoda 
ve çocuğun.en 51hh:ıtli bir zanınnında 
yapılmalı, etrafında nezle ve cilt ha5-
talığı olanlar buluıunamalıdır. Aşı ye
ri, kolların üst, kısmıdır. Bacaklara 
yapılan aşılar doğru değil<lir. BilhU
sa eocuklaroa kirlenmek ihtimali var
dı'!'. Aşılar üç çizgi yapılır. Çi7.gilcre 
aşı kondul<tan sonra, on <lakika bekle
meli, wora Üi7eriı:ııe hir şey sarmadan 
kapatmalıdır. 

Çocuk aşılandıktan sonra, ej;er 
ıutm~sa, 20 günde devri ikmal eder. 
Bu müddet içinde hanyo >-apmamalı, 
sık 5ık çamaşır değiştirmeli, çocuğa iri 
bakmalı, gıda5ın1 esirgememelidir. Ço
cuğun tırnakları daima kısa buluıuna· 
lı, k:ısıma•ına mani olmalıdır. 

Mükerrer aşıya gelince, eier bi
rinci aşı rakın bir zaman evvel )-apıl· 
mı~.;a teamül çahuic husule gelir. 5 • 6 
günde biter. Eğer ilk aşı fasılası ge
niş ise, teamül hiraz daha geç olur. 

Aşı gerek ilk ve gerekse sonra ya
pt]anlar olsun, daima Oir hasıalık de· 
mek olduj;,.ından, çok dikkat etmelidir. 
Temi7liğe ve aşıvı kasırar.ık hulaştır· 
mamıyıı husu•i bir itina ı.ılistcrmeli • 
<lir. Yıkanmak pa. atının fena se>·İr 
almasına }'ardım eder. Aşı nlup ı.ıe • 
çinciye kadar yıkannııınıalıdır. 

Birinci aşı, müddeıi nihaıyct on se
ne lcaıbul edilir. En cl<>ğru.su hizde ol· 
duğu ı.?ibi, çoo.ık mektebe ha~larken 
tekrar aşılanır. Ve nifıa}'et asker ı;a· 
ğında a,alam:alc münasip olur. Bir de 
hunlann haricinde, böyle bir salgın 
ihriml\li vana, ıçkrar aşılanm:alcta hiç 
hir mahzur ~ıur-

HlL'l't.alığın husu'1 hir tedavi•i volc
tllf', Seyrini hekleyip, mürr&ün olduğu 
kadar az ihtilltlı ıreçtneiine yardım et· 
mek esas vazifemi1.dir. Bir taraftan 
yaralara iyi bal<maılı, diğer taraftan 
kalbi ve nefes yollannı korumalıdır. 
Ağız, burun temizliı'tine son derece 
itina etmelidir. Hntay1 imk!n nisfwı. 
rinde ,.,.ıu ft ılık gıdalacla beslemive 
çalı~ıdU': 

S P O R 
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Bu haftaki maçları hangi 
takımlar kazanabilir ? 

8uaıUn l9 liıw» ~ -.at ıaleeaA'lnt f:<'latemı~. Ala.ncl hattı 
.]6.e ıe Ankara üar.llııln cm aM»Um mac· ritQQ Ol)'UllCU'larda mOnıldcıell dettıııe 
Ja.nnctan bJrt )'&l>l!acaıltUl", 1 dA aıtaJk Mı' QYUll cıkant\ akınCl!ar llOrJ 

Geç.en bA!taolD saMbt Oeaıçlıeli*tıl • ;oaptıklaiı mll(:lnrda ırol çıka.rabtıd9tle 
{ti ile mcvelm ku&>Ul ~lan ~allbl lA rtbl ıı:östemılotemır. Oyun t.arzln.n ener· 
mınııpor a.ramnda Yll&'ı.l&a* olaA bu ma•; jiden ziyade te1cnll'e <tayanmakUıd'l'I". Bu 

.Ankıı.ra &ampbıuW!.14N a-1ndıe ı.eeıroı sebeple b~ ma.ı:lunıı Jkırıct devre

oıacatmdaıı ıaJamlann • .lıuneUI - j ierlırıde UsW.n gclmektcdtrler. 

ld!lde ~- 1;.ııkacıUUan " ıa.-Da.ka ı DemlnıPOr taııcmm.ın bwrüıı çılfa -
nın olduıc..:a ~ ı.a.uıı....~ ~- racatı lmdro de. Geoçlerürl4Qılndıen daha 
mldedeblllc. 

Geınçluroirıtamm ıııa macca aeceo hat· ~ ıı:~· Ancak. t.a:kırnd& :ver 
ta oldutu ~ lıtaJıede Ralı6na'ı. m(Ada. • alacak Uıc dört O)'UllıCU ~r'den .. 
taadıa Rıza ve Abmed'J, ~ b&U.ID· ~ eöre bunJ&nl1 takmı& &lılık ~ 
ııa llırablm, ıc.,.a " SeMm"t WOAUn&aı ll"Y""ıen, lıdrnanlarmlll n.oaaa buıMıll • 

muhtemel ~ - de Mana bat· n-. ale1Yttlel1ne ~ ~ -
urun ne eeldlde e&acaaı ~ deaildlr. j lardır. Tecriltıelel' aöetemı19UI' lıi be • 

Bununla beraber Ul:JDCl beClll -. eide raber oaılı11n~ ve Anlı'.&ra harl.clndıe 
bWunaıD ~ - ... ~ 

mevcut ~ da ...,....: SeMln, ~ bir .t~ yıokt.uır. TUda • 
Clbat, .Haöt. eeret, lı'faa, AK· ~U. ye'nGı bM1lıd ...af tud>olıcu1anndan bU

Tuıran, SalAba.tUn, KQcılp, ~ ki.nan ~ert>tııldtlnden Hasan debi 
• Bu oŞU11ıCUJardan !lıludp ve Şervt bun· Ar*ara'dall ~ldııktarl 800ra dllnı04ıön
dan evvelılıi ooıwıJarda .uaı.tııaocıUüann. de lıltc maçlarda mWYftftakı3'0t ıröetere • 
dan bu~ maQt& QY1Wa.bl1ecekl«lne meını.tk'. Bundan ba.ıca oemtrııPOr. ta• 
lbt1mal venn~. Solaçık HÜ!lel>'ln'Jo klmını .ae114:1(.'91.lırm-U.Ur. K~ ~la· 
Zanauldak'ta oldu.lU ııöyJenmdoteclir'. nndlL )'eni O)'l.lrulUlar tecr(ll>8lndell zı -
Turan .helJı(lıı f«mUoda del1Jdh', Sa», • )'ft<'C )18.!nıZ maQ1 lcaZallmaık ~ 
haıtUn dıe acceo haıt.a aörUJdütü ırtbl a~. Bu llBbeple takımının ~ dOrt 
a.ıuncı hattında muvattaık oı.arnamaıata· ~ !ırldlln& edeıraek dtterlel1 
dır. Gerlt'e kalan QYllllCUlal' ille seldım, ıruıannu. .tutbolcUlardV· Ellld ve tıec • 
Cllıa.t, Halılıt, ırı- ü lCQv&t'tJr. Yalnız rObell tud>olcuılardan aııcak takımda 
Mustafa ve Küollk All'nıln bu nıac tçtn ~ ıı:ençlerde olmak ~ lBd
AnJ<ara'ya caıtnldıtı ~ Jile de tad8 mQmldlıııd(!r. su vazl)'ete ~ bu 
sımd1ı)>e kadar Aııkanıda ~ lm4- ıl1&(lta GeJlıO)eı1*1W daha 1&11811 aörtlol· 
l'ClllY!e mQaabüa ~ Ndbedea 
Gençleı'b1rlatnın bu ~ ~ hal1ctdCI 
o)'llJIC\lı)atm& ~ MIMMAntvo • 
nız. 

.Mevsim aolll 1ıq>a. macı.nadl aıu· 
va.ftak cııı.ıı D«nk'IPOI' ykımınıo .lılk 

maçl&nnda ~ '* ~ olııNtU 
&OYlerımeiQt.edLr· .DemftpOI' \UUmJDlll hec" 
~ öıııce kaJıeclml )'QIQtW. Kusıa ııtı84) • 

tanrıda takımda yer &1Ut Nedml C8P -
rnan m8ttePıl ve ~ N~ da 
~ıerotrlitllıe kUIAlı •bulı\ılldutundan 
her' l1GI k&lıııclnln de ı.ıc maçlıe.nllda w
namalarına lmkA.n yokıtu.r. 8eV'ket J\U • 
tadır. Kupa maçlannda Genç!erbirltA1M 
kanii aııca4c bil' h.atto,)'111 Çlka.nlbUell ısew
ketlll klll'lalllDZ buJamrn.&M " ııutallll· 
nm hentl2 ııec;memelll ~le IJlll bal
takf ınaota o)'1111)'9Cl1L1l ~- 8'at 
ve Skıaıd Hutnıle ~ ~ • 
cakta.r<hr· KücOk Fatı-1 90ll ~ 
taklmda yer a.ımamaktadır. 911 vu:t:vete 
ıı:ore neıntnlPOr' kUJOıbü takım cDmııak· 
ta zor blır cturumdll bulurım~- Bu 
ı;ebeıp!e t&Jaını DıldıMhtr'dell ııeıtJreeelt 
ayuncularla ~rme91 teabet • 

meldecHr. 
nıııcıteehirM O)'UnOUla.r dil M9lıha 'katı• 

ıa.rak DerninlJ>Orurı caaratıtııııcett ta1atn 
eöYie tatım1n ediletıımr ı 

ı.nin, M..-n. .....-, -...ıtdm. 
Fahri. Fahri, t.lkeadıel'ı D:ırelUm. Aldl, 
Murat, Murat. 

Her ıııcı iN~ ~ta
kımlar üzerinde talım4nlM ~ 
şonra buaitnld1 macta ~ dalla 
&aJJ8b ole.bnet'etınl de ta!ırMn ec»Mm : 

Son macıara G«ıclıeırtrirHtl bul kı)t... 
metli Q)'Un('Ulardall mMır.um olanıle de· 
makta itle de tAllnmlft fnnmlndll oılllMl•ı 
ve yerd~ tııııttınm tı)lt ~ 
1'\ırulım811, - ............ ... 

mdcteclk'. 

• Yarın yapılacak maclıırdıa tıııe Mu • 
kelıponıll beDilıa daha bazll' vazbeUe 
bulıulınN>'8D ~ ~ :ıooıı. • 
bk1a mat!Qp edeeeA'l Gazi Temb'e :DW
UtıüırQnüın de Sıb'ual Büailıer' Oku~ 
nazaran daha muva.ttak bir oırun çıka • 

racd:ı. eöYfıenebülr. 

OlaU!l takJm)annın ~ hattaki maç· 
Ia.rırıa söre bu takımların hlıç de fena 

bir dunııında oımadll<laJ'ı ıı:örUJmüat'\H'. 
ztraa.t EoetitUsünde Necdet. Siyaeft.l mi· 

siler Okulunda oMa hat ve Kalect Fll7.ı1, 
Gezi Terotye Enstttüsündc ııalt mGdatl 
ve Mehmet A)I, Hukuk F&kWtesinde SU• 

tııt, Şinasi, Nusret. Nurl, San Şinut 8'11>1 
dalı& ilk maelanıııd& ır6ıe cenıan tırJnct 
aut tuıtbolıcW&r ~· Bu ee
belıle ;panıılıt maetann dil al6lta De ta • 
kibeıH1ecıel't ım.ıhaldcalaQr. 

Basketbol ve voleybol 
müsabakalan 

Beden T~ BölcMl SporıW O • 
yunlar AJanlıJtmdıın : 

Bö)se bilılketıbol ve ~ bll"llıd • 
!lelerine ~ B~lelJet' Oku.la - Gut 
Temt:ve P.ln9ttW.U Jtmrıuttk •lorıJennda 
... l'ldald rtkBıti1T'e IÖl'e bulanaeaktlr : 

0

Pol18 EMUtOllU • Yillclıel ZlnıAt En11 -
ttt.11ıril CQmarteel N&t 115 te bıuılcetıbol 
ve omı müteaktJ> volt")"bol. HBkem: Me

Mh Berlanen. Saha: Gut ~ Ene • 
ttt.U.o. 

Gazt Teli>lol'e ı:ını.tttOlıCl • DM ve Ta • 
rlh • O>lnlf)'ll FakUlt81 cumtlrlMI Mili 

:ı.~ t~ bıUllcelbol ve onu mUt<'fllclı> vo~-

llııılıL Jlllllp; --- ...... m-. • ~ 

-2-" 

·mı~R!lfü1!1 I 
Harbin 
getirdiği 

medenilik! 
Harbin medeniyet eetirdiğ!ni de ye

ni öğrenmiş bulunuyoruz!.. Tarl· 
hln bln bir mlsnıll, harı> lla.hının 
her girdiği yere ölUm, a<:lık, ha
rabe, sefilli.k gctlrdıginl söyler. O, 
hanı;l ca ·da olursa olsun insan
lık için felaketlerin en bü:1-·üt'ii 
olmuştur. 

Gerçekten; birçok harplerin, kaynnş
nınlann, boğuşmaların yarattığı 
haraıbeler.l:n ıkül yığı.nlan arasın
dan baza.n Jnsa.nlıık icln faydalı ye
nlllkler, Deri ablmnlıı;r, gclişmclc:r 
de cı:kmamış değildlT'. Fakat bu 
nimetler harbin ncUcesi dcğildlr, 
başka bir deyişle söyllyellm, bu 
medeni eserlerin anası ha.rp de
ğildir. Ha.rı>, belkl bunlıııhn mey-

• dana çıkışlarını çabuklııştırmıştır, 
o kadar... • 

Geçen büyük harbe ve bugllnkü har· 
be gel'nce, her iki dilnyn bo ·ıız
Jnşmasının da 20 Jncl yüz yıl me-

. den iliğine neler J~Ave ctUğinl he· 
pimiz biliyoruz: yepyeni ölüm ve 
t nıhriıp iti etler!, dıııha geniş ölçlide 
ölUınler, da.ha 1reniş ölçilde tahrip
ler v~ sefillikler! ... Snkatlar hariç, 
son harbi!ll bugUne kadar öldllrdü
ğü insan sayısı 20 milyondur. Har
bin ne kadar sUrnccğinl ve bu ra
ko.mın ne kadar kabara.cağını .kim
se :kestJrcmez. ... 

Bu blld ğlm!z harp, buırlln dünyanın 
btr kösesine medenlliJc getirmiş! .. 
Amerikalılarla Jawnl:ınn şiddetle 
çarpıştıkları Salamon adalarında 
Cuadalcnnal'a mcdPn 11.k getirmiş! 
Bu ada halkının c;;oğu yamyrun
rnış. Blr Avruı:mlı gffllllcl yolunu 
~np da bu adaya sığınayım. der
se, soluğu yamyamlann zlynfot 
sofrasında alırmış! Du yamyam
lar d<'ğil böyle beyaz et, kMldl 
hasNılnrını, hat"!> esirlerini bile 
yedernı1ş! Adada tek geçer akçe 
de insan dişi imiş! .. 

İşte bugUnkü Jaıpon • Amerikan bo
ğuşması bu iptidai ve yaanyn.m 
dlya:ra medenilik getinnl$. Bu 
harbm bugün·kil insanlığa eetırdi
ğl tek fayda bun<lan lbnretmlş!_ ... . 

Bu mışmışlan bir gıızıeteden kısalta· 
rıı.k ald•m. GOk yüzUnden ya~an 
ates ve ı;e'J1k, yamyamlann kültil· 
rnnn klmbillr ne kııd r art1mıl$. 
mttT'alyôz ve toplaırın ıslıklan on
llU'l ldmbillr ne kadar bl 1 sııhl.bi 
.etmiştir!... 

Fakat zavalh yamyamlııır, ölllm sa
çan bu medenilik icattan karşısın
da acaba n8Bll bir his dwm!lflaır
dır? 

- Şu medeınHer de ne V'lltıll tnsan
larnnş ! .. Halimbıe f(lkredellm ! .. 
dememişler mJdir? 

S aba,heddin SÖNMEZ 

Okul spor yurtları 
futbol maçlan 

amt Spol' YurtJaft Llk ~ Blıt • 
laı.nbtıncıan : 

1) Bu yı!k:I okU1 ... ~ fiU8d 
mQlıabıı.kalanll 29.11-1942 JIUU' aGnCl 
saat 10 da qatıdalııi 1!llmbl1Te a&'e An • 
kam8'i1cü 88haalnda ~ : 

·Meclisin 
dünkü 

toplantısı 
OOYilk Mnlet Meclls1 diln Refet Ca. 

nıtez•ın ba.$anlığında toplııınmı.ştu-. 

Celsıenln a~ılmasmı müt.eakıp Reis ru-z
namede buluruın maddelerden nwn.111 
M~t raponm\lll evvelce ahnııırı 
k,ırara ıı:orc anauk bir hatta ııonrıı. mü· 
zn.kcre ı.'<lU.cbttecetını bUdlnn1'. maa, 
knnunun:ı ok kanun IA)'Jtııısuıın da dün 
tcv2ll edllmest dolll)']Slyle bumın da Hil
kUmct veya enctımen tıı.rafın<lun iste • 

nildll!1 t.nk41rck! dl'rtılll müzakc-re oluna
!> CCCl!'ln:I SÖl'11Yerok OO)'lc blT talep o!Rıp 
olmadığmı sonnustur. 

Böyle btr 1stekte buhtnulmadı!h V<' 
nıznnmcdc g&1!~1ereic 1>aska b r madıtu 
hulunm:ıdıkt Mhc'lı' ro~ıı.rtCf'l ııiln>l1 tl)t>- 1 
lamnak Uzere 1otımaa oon ver:ıım ,ıı.r. 1 

<a.a.) ' 

Seçimleri tasdik edilen 
Beled!ye i?eislikleri 

Afyo-. b<'kdiyr re llğ!n,. BB. ts
l"'laı Kemal ~kar' n, \yd•n ı<>ledlye 
re"ıl ,.•in" Etem ~ n :lcres'm, 'Rursa 
be ,ed ~e re sllğınr> Sa<l k Tahs'!'I Ar- • 
sal ın. Edirne belediye "f'l" in" Fı>
rit Cardaklı'nın, Man a bel(!(! y<> r<>
lslltttne Saıbrl Aysal'ın, Corum 'leli' 
d ye re\osl ğm~ Rahn Co!'bacıo u nun 
Ordu beledlyf'! ~ .. ı<ı liPnc Aıtf TJikmPt ' 
0!1at'ın, Çankın helediy,,. re slltt .. rı 
Rif!bt Dolunay'ın !ntiha'Pl?.n "nkkın- ı 
da'ki kararlar !crn Veki lt-1"1 Tl,,.)'et'n
ce kabul ve yilkse'I{ tasdi'lca iktiran 
clm)Etlr. ı 

16.000 yoksula herqün 
paras11 yemek verilecek 
t~anbul, 27 (Telefonla) _ Kı • 

zılay ın h.er glin 16000 yoksula Ö~
le yı-meğı vcrnıı>k irin kurduJnı Aş 
Ocakları ııa.lı ırflnii açılacaktır. 0-
ca\darıla yemek yiyeceklerin listP
lı:rı ~u:ırlanmış ve kuponlan ken. 
ıhlı rın~ ıla!:';ıtılnıntta baş! nılmıı;ı 
tır Rlm ilik .-ltı tl\l'l'P olan bu ;,_ 
caklar Ka;agfl.mrllk, "'opkapı, E • 
vttp, 1.alelı, Tle.şiktı> .. v,. Hskl\dar _ 
<ladı ... İlkk'nunnn iJ1< haftflsın la 
Ka••M'Ol\.'Jl:l'ıl;ı rlı hl,. 'lt''lk arılaca~. 
tır. Kı,.ılav bu i"' i<'in ~lnıll' 4000 
lira harcıyacaktır. Cemiyetin bu 
lefJl'bl:ıilııUnU l\ğ'renetı tA.clrlerln ba. 
,;darı Kı7.ılav'a haııvurarıı.k yarc'lım. 
lat:a ~~la1'!ı~lh.rilır. Aş o<'.akları ko. 
mıtesı ttlsı İPl'.an'tml mt>l:ıusıı Sa _ 
ilettln tTr~s. varilımıar hu ~ekilde 
ıtevam Pthı:tı tak<'lirile As O<'ıı.kl:ırı 
S&Yıınnm arttınlı-r:ıt" - 1 söylemlftir, 

Fransa 
1940'a 
doğru .• ,' 

Şehirli1 köylü yok; 
suç ve suçlu VrO 

Hem. iubeıli olduğu muhakkak 
hooı de ısaht'L~zliği ıüpbesi:z bir ca : 
kı m yanlarda, !IOfl 7.amanlardıa karşı • 
laşıırılan, kıvaslanan iki 98~ • 

Je/ıirli ve küyHi! var. 

Bu konunun içi~ ,etıirlinin yaşa
yışı, köylünün yaşayııı; şehirlinin ka
uncı, köylünün kazancı: şehirlinin . 
rafı, köylünün israfı giriyor. .ıs-

Ban kalem sahipleri f:u::la ku.am.ıı 
ve fa~Ja h.:ırcıyao köyliiyü kınamak J10' 
lunu tutmuşlardır; b:ızılan da bu ka
<la.r 7amandır. ~ıkıntılann çeşidini çe-k
mı, ~!a~ vaıandaşla111n şimdi biraz ra· 
hat ~'\au ~rmesi karşı~ında neden bir 
ıer,kı uvandığını anlıyama.dıkl 
,,;'>·lii-"nrlar. anm 

Hı.·occ. toptan. yanlı, harekeder 
ku'R.!rlnr, zarara yol açan da ı.: 
fuerinde dunnalı\'1Z. vram, 

Meziyetlerini 1,ğedcen de kabahat 
ferini kınaıi.en de neden k"' 'ı~ il . 
h" ı• • ı·... oyu eşe. 
•r.ı>ı nnbırınd.,., ayıny'Onız? 

Mn mı ~akloını\·or? İstif • 
1, > • mı Y&Pt-

yor &r~lar mı ödeniyor? Ele 
"(en !'8"' ı~raf mı ediliYor? Huflsa, 

r;ım t cıret, hayat ve kannç bakımın
Rn vat~n ve mili« menfu•l . le .,., -. erme ay-

m • d:ıvranılı}·or? 
Rürün bunlar --ı--L - -·ı • -r.,. m-.-a.;, onuııe 

·~ eC'ek '!!Uçlardır· .,,., .. _ • ..ı. • ı· . 
1 ı.- _ • ,_ ··~ ....-.. ır ının. 

vıt ntT ı<ovlünün değil, her kim 
yorsa onun... yapı-

*** 
"TPrminüs' r ,, . 
.. ~ A.n4cba.ra otobiblerinden hirisinde 
... ~,, ır vakıadan bahsettiler: 

Halinden, tavnndaıı Türkiye dı 
I~ ~azlııa yq.dığı anlqıt.a. .i,.. 
gırınoıış bic ~ ocobüa bileq;İııioıı 
para uzatıp: 

-Terminüs! 
diYor. Bu "ıenninüs'" kelimesi • 

mlnasını bilmiym ve bilmi de nuı 
bur olmıyan bil~ so~ mec-

- Efendim, Sıhbiye'ye mi? 
- Hayır, ıermioüs! 
- Kızıl~y~ mı iııeceltsioiz? 
- Termınu~ dedik ya! 
- Meşrutiyette mi? 
- Ne laf anlamaz adanma 

Tı-rminü1 diY<>nn. u__ _ _ .. ~?.,1 
"neresi)" di .....,,...... neresı , 

• ye90rup~I 
• Bana anlatılan hi1dye ha kadar 
'Son durak" Yerine "tenniniit" di~ 
~a _ayak direyen, üstıe.lik anJa.m.n 
diy~ bıl.etçiye çıkışan J'Qlaı kiqnj 
D«ı imiş ? bilmi)'Orum, " 

Bilip tanısa,.dun, hu .tenninm" ü 
anlamadı, diye onun biletçi,,e deiil. 
böyle Yabtına keliıneltırle L........~ • • 
-...L-'"'ldiıu • ...: ........ nne hi---.. •••,,.n bi~ 
mai ~diiini ~ıe:.. MWen-

......... 

v . .__ •. s. •. 
GC(ell gün (Vi - Nô) 

,öyle yazm1fll: 

Snın grl.ü Srw,. brr 

*** 
Rakı bunranrm 

. olaylar ! 

Ortada .nda bmram -..r; 
Jar rakı bulamıyorlar! di-,e tıU _. 
laşl)'OI' ya, ben buna il:' llllll1rn)'C--~ 

dedi. 
- Neden inanmt~ 
- Çiin4cil hem rakı ydc.. 

Mm de ntu -5lndıa ~ 
hoşlukla if]ermıiş cinayetlere daiı 
lliirii haberler okuyoruz. 

Bütıün bu zahıta vakafartn1 
tacak kadar ~n bulunduğu 
,.enle rakıı buhranından bahseıdi 
mi? 

*** 
Zararsızca bombalanan . 
_şehirler / 

Seyir k enmesinin i1rf 

manası I 

R ecai . Sezai ı O.. Rıza Doinıl. ,_ıeı 
..... .imml'" ia iiıMıiine "' 
........ ___ : "Haıtıin --. 

Orhan V4i'nuı' -.::.:"--- ...,.._ _, •• 
si aibi bW _ ~ ~endi" "Seyic" ke1imeMnin. bilirııitlk. 
sinde Irada adı aeçmesı aaye- ele ld mlnuı vaıdır. Birisi .. 

2 - 29-11-1942 pazar l'llnl1 -- 10 
da: Yapı Usta Okuıkı • Polle KoleJt. Ha· 
kmı: Adoon Ozmen. ,..ı bakElnlıert : 

dı.r: lllelhı.tr oı.o b~ fiıaıaoıauz ....,. acekisi de ~ gidiş". 

l......!......ı C&.ı ı ıncı 9Qfada) s~,. .,,.., R•#·"1· .._ __ .__ _ _._ Bir tMidı.tıma bu bqlıjıe 
•ısnuuen ne artım...-. onunla .... ··- • - ~- ....,,. celdiiini. aorda-. 

Z1y&. özge, A. Blllıel. 
3 - 29·11-1942 pamr ırOıı4 mat U.115 

te: Böl(re Stı.na.t ()ku)u. - Gaza L9elıl. Ha· 
kem: Omer Apalak, ;:ııaııı lıaQmJıer:l: A. 

Bl!Bel, Zt:va özge. 

karfrya geçecek Ye onunla Biıldi~ . .,_._,.,_ - 1lı.ieine de gıekbilK, deci. lıi 
Anglo-S-kaonlaıra katılacak. 1 Hi • n12 Jrifıi bu mwa, cüdü ~ ııııim için -~ ... ~ • 
br. Y aılnız, bu auret)""" a. - -lo- j · ~lere tokulabüir, deiittiırilehi - memlekedıeri iı;io "~ Pelit"! 1 

S_ı ___ ,__ ı -..L.._ ..,, ~ lir; ae mirıuı deiitir, • de w:mi: ... " -IKJDUU", ~ müd f &o 

.R::...t • il ş· & &aaı -==------- --------------4 - :tlel!ıl ötretmen w haloem ertaL -
dM!ann zamaıiındıı. lllbad& bldwmlllJan 
rtc olunur. 

• .uuen e itnal Afrika.111111 
her tan.ima ordula.r Çlkanp 
taarruza geçebilmek hazarlık
lanm t.mamlamak için iki yıl 
kaızanmıtlardr. 

1940 ile 1942 arumda Ma
~ _Fr~, mihver için. da
ha l'Y1 gunlerde bütiiın kaynak 

ESkrtm ajanlı.jmdan: l~d~n istAifade edilmek v; 
Aja.nlıkça tertiıbedllrnlt olııın okul- r~· nızam vrupaamm harp 

ıar arası eskrim mUsaba!kalaırı 29. 11. ~·?de k'!~~m.aama hizmet et-
942 pazar aünü gündüz saat 10 da tırılmek umıdı kesilmiyen bir 
Anıkara Halkevl ÇBlY salonunda başlı- yan-do.t, Anglo-Sak--..Jar • • 
yııcaıktır. Bu milsaıbakalan. girmek d ş· l _,.. ıçın 
üzere isimlerini lmydettirm1$ olan e ıma Afriıka,daıki Ü&leri ile 

Yarınki eskrim 
müsabakaları 

eSkrlmcl arkadaşların levazmılannı d~anma~ı ile mihvere alet ol~ 
aılaırak aynı gUn saıbah saat 9 d~ sa-. dugu vak.it tehlikeyi arbr k 
!onda hazır bulunmaları ehemmıyet· olan bir yan-diifınand ~~! 
le rica olunur. Müsaıbaıkıtlar J:tin da- 1 D I , • b' . 1

• "'llll
vetlye yoktur. Anu eden spor sever- ra ar an m ıf ırliği ile Ang-
ler müsabakaları serbestçe taıldbede- lo-Saksonlar derin bir nefes 
b lirler. almqlar, Toulon hadiaeaind 

sonra katile§eft durum ~e: 
Basketbol, voleybol smda da fiipheaz bü.bütün 

ferahlamı~lardır. 

şampiyonaları "~.~~-~--d~Ietler, politika 
h?fgorurlugunu Ye ll'Yaallıimı 

b 1 
bır d~receye kadar tutabilir. 

aş ıyor ler. Qddi stratejik sebepler 

Bölge birinciliği için basketbol k.~~ini gösterince, ne hO§gÖ
ve voleybol ıam.piyonaarı bugün nırlukıten, ne de uy&allıktan 
IJaşhyor. Bir devre olarak yapıla - eser kalır; harbin kendi yafçm 
cak bu ıa.mpiyonaya altı takım iİr. ~ bükülmez kanunlan hüküm 
mektedir. Bunlar Hukuk Faktilte- 8U Koak bi 
si, Gazi Terbiye EnstitUsll, Polis .. ~~· oca r rus cephesi 
Enstitüsü, Dil, T'arih Fakültesi, onunde vu.nışa.n m~hvere kar
Siyasal Bilgiler Okulu ve YUksek fi, Akdeniz cephesinde kosko
Ziraat Enstitüleridir. Çekilen tlıks- ca bir Anglo-Sa:kaon cephesi 
tiıre göre her hafta lkl karfıl8§Tl18 kurulmuıtur. Leningrat'taın 
yapılacak ve maçlar vaziyete göre bqlf;:' arak, Moskova_ Kafka1S 
G. T. E. sinde 'Yeya S. B. O. da 1 M 
oynanacaktır. Bu maçlardan sonra ar, • ezopotamya Suri-
SPOr 031unlan federasyonunun progra- !e ."!e Filistin,_ Mısır, ve L bya 
mına göre bölgeler arası temwılar uatünden geçıp Cezay'r'deki 
ve diğer maçlar baflıyacaktır. ord 1 1 b' 1 v 

BugilnkU maçlar şöylodir: Polls ~ ara .il' efn;tege çalışan 
Enstitilsü • Y. Z. E.: saat ı4.30 genlf çevınnenm ortasıında 
(G. T. E. sahasında). yalnız bir Tunus gediği, bi.r de 

Dil - Tarih F .• Gazi Terbiye Eli.geyla sığmağı kalmıştır 
EııstitUsU: (S. B. O.) aahaeında. Almanya, yayılmanın ve yeni 
Bu takımlar evvelA voleybol maç. bozu pnalann bütün mahzurla
larıaı yapacaklar, sonra basketbol nm bir tarafa bırakaraık emni-
lçln kareıla§&caJdardar. yet tedbirlerini miimkh oldu-

Anıkara yüksek okullar iu kadar sağlamlamak Ye t• 
muhteliti İstanbul'a melJ:e~ek zoruındadıT. Tou

lon 14ıgalı, Avnı;pa müdafaası 
gidiyor muharebeleri pl8.nmm bir kü 

Cumhuriyet bayramında Ankara. çük saıfhumdan ibaret 1• .. - de. 
ya gelen İstanbul Universiteal 1p<>r. F ...., , 
cularınm ziyaretlerini •de etmek ranaa - Mihver ve Fransa • 
için şehrimiz yüksek okullar muh- Anglo-Saıc.on ınüna1Sebetleri 
tellti bir futbol, basketbol ve vo. ı,,..ıcnnndan, kati bir dönüm 
le-ybol teman YllıPINlk a.Me Kur-~ 
bea bayramında İataabMl'a 811mesi 
~ etmıiltir • L Falifi Rıl& AT AY. 

Küçük Haberler 

* Devlet sarasında adk bol 
mUddelumuınl:llte birinci unmıı1 
muavınıerderı B Zl ,..,___ lln 
t'dllmiştir. • ya v.ıwı ~ * Proştnin admdakı nınstamann da 
;urklye'de monoı:ıoı hadckı KlZll

Y Kurumuna ven1mlştlt * A~a ~hrlnbı 22 mahaıll~ 
Ceyhan kaızaaınd ve 
Yazımı 1 Ad a Yapılan bl.rıa 
22 köyde yap~ ~azası.na. batlı 
na ermiştir B Yazımı son yı)ı hl • u ıköyJerin 1943 ma-
Uzeıi.nd nala vergHerı Yeni iratlar 

en ınaca.ıırtır. 

Dil - Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde serbest dersler 

Dil ve Tarltı-Cot-'-· 
de verilmekte ' ... J'"a Falkültesln-
altıncısı diln a:ıan serbest derslerin 
sız dlli ve ed b~~ ~Ultenln fran
borde t·-.. de ..,atı profesör\! Cam-

.,. ..... n an "YUz yıllar bo 
ca fransız edebiyatına bir bnı.- Y~
nusu Uzerlnde kalaba! .._,, o
bir dıınleylci kütl~ k lk ve seçkin 
nılştlr. arşı.&ıJlda verl:l-

m ~ro~csö~ bilhassa klAslklenn ~ne
ı rl ort~ ~a koymağı ihmal ettfrk· 
v t ve veıiml~and sızbaıedebiyatının 'kuv-

d en hsetmJş mevz 
un rlnl llıtıl ve gen işliği ~la.yıaly~; 

o ay ann burada anca;k 
b lyle görUleblleceğlni ve ~ ..... kecuş 

ve ön mıı ....,,. e 
nu b lcec~e nl ~::"1aırın meydana 

e Ch ve etmiştir. 81-
ux lan R anson de Geıııteleıi, Tabii-

hassa • oman de la Rose ve bll-
aıhliled~s Jtllon ile eserlerini 

bOtil k ı>rofesor, bu verimle.rln 
tını ~ lleonrnşdi ~ memle~eUer edeblya-

rır ve tesırleri alt d 
bırakır karaJ<.terlerını .. t ın a 
bu edeblya:bn bUtiln ~~ e:e~ ve 
ste'klerhıe ce-vap verdiği 1 yetin 
lcln yaşooıtıru ve eelişt.1!1,_,ve onun 
ettirmiştir. 5uu tebarüz 

Gelecek 88lt>eat d 
ki Pl!Zartesi günü etıl. ön!lmilzde-
deıı Nlmet Kum l=nd~~tl Ak
kl Türk - Rus mlln~ıert en •· 
su Uzeı.inde mutsıt 1 " konuL 
ct:ıktlr. 0 an saeıtte verile-

Ucuz. Evler Kooperatifi 
Umumı heyeti toplanıyor 
UemEv\er~ 

8'lln eaat 115 te Hdtev1nde ~ 
ha&nde ~. ~ lda· ........................ 

Misafir ekmek 
karlı alacaklara 

a - er ~ ta.da m-.nr 
alabllmek için rnı.ıı.nr okk*'-1 evtll' 
ile relııt veya otel eahlbl taratınıdıllı ,,, 
atJrltk mUddetlll1 mı.nrıenn ld,.. tfl' 
)"8d.ıN ve yQ!e.nru tıırldt11r bir ~ 
btrlU<ce tudtk edllmeel ve butMrlıı. -1 
aa.tıır bflroların& müraeaaıt etmeleri ., 
zı.mdır. 

4 - Ma.haı.tt Be-'8tt!Y91erden ~ 
ekmek kart.lan VC!'J'9 afO'ah&t 
ne nuru. hUVb'et cO:ııd~ ..._ j 
mt)lıenlere mt.aftr lrartl "*llnıbel!'IF 
IU'lll u.. tebQ olWııur. 618'J 

160 kuruıluk ~imenloyll 
10,50 liraya salanlar 
t~tatıhul, 27 (TeJ«jfonla) - Vıılıatı t 

dında biri heher Çl1V111ı 1(..0 kuruşraıı f' 
ıılmuı gereC<en çimen«oları 10 '° lit' 
dan 111taıicen yakalanmıt tahtı:iıkatta ~' 
haıı'ın çİmentnları Ayvansaray'da Kiı1' 
ko ve l tPirco adında iki ki,ideo ıo.30 il' 
radan aldıjtı anlqılmıt. her üçü de pAI 
U Korunma Mahkente.$ine verilmi,teıdl" 

"Hususi,, taksiler 

l~tamuı, 27 (Telefonla) - H~ 
olarak kullanılan taksilerden biriti ,J1 
geı.,irilmiı ve valinin ernriyle•bu 

llia bllıııia bru "'ımn111M, """ 
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Afrika' da 

siyasi durum 
TELGRAF. TELEFON -RADYO HABERLERi 

bir türlü 
düzelmedi 

Japonlar 
Yeni Gine'ye 

takviyeler 
getirdiler 

ııe·~ (Bef1 t inci sayfab" 
~e Buna'ya takviye çıkarmaıta 
.\~ atfak olmuolıardır. Amerikan • 
ııı11qtralya kuvveUerlne fiddetle 

"tnıet edıyorlar. 

* !' l.felbourne. 27 La. - CenıJC> batı 
il~~ ınlittefllk karargl\hının tebll· 
d~ -uua: kara muharebeleri şiddetin· 
>~ ~ kaybetmlşt r Ölülerin hüvl· 
1ft be. tcı.toıt edilirken bunların llzerı.t· 
--._;h~ ve Yokusuma depcıeunun 1-
ltt -~ aöriilm°'tür. Demek oluyor 
~ lar husl.181 thraç ve hUcum kıta
~ mensup askerlenilr. UnVorma
~ 1yt bir halde olllfu ve vücut • 
l\ 'it sağlamlığı, bunların Jaıpon ka· 
?'bı......_~etlerinl takviye k:in ı .onteo
~rı 6lmal sahlll açtklanııda 
>~ deniz kuvvetler n.ln Sik sık 
d1ı1t ıtı IOn cıkı$1ard:ı etlrWmif ol -
'larını teyidcylernrk tedlr. Bugiln 
,._ destkuıvveUerlmlzl dol:rudan dojru· 
~ ekleinek tçln hMa blrUklerıl -
"'-1 '-ıı-yette bulunmuşlardır. 6 dil&· 
~avcısı dilşür .. lm[lştllr. Blzlm ü t 
~kayıptır. 
~ : atır bomba u~k1annuz ge. 
~ Uçak meydanına tııarn.ız et· 
~ ve b n llbreUk bombalarla tam 

l) e:r- kaydeylemlslerdılr. 
dıırı lln1n: her btrl lit bomba ~atın 
~(j?'ekke:p dö~ dUemaın teşk 1 
~lıı ~ ve ~ meydanı.na 

'1'ını etmiştir. Hasar hatlfUr. 
._.la 0 r : mlittefllk av uçıılklan VI 
~ ..... aracan'da dllsman hedetlerln 
~ ateştne tutmuşlardır. 

\1 Ctıczcüclla Fransa ile 
ltliinasebctini kesti 

c-

SON DAKİKA 
• 

FiLO 
intihar 

• 

ETTi 
(Bqı l inci sa)fada) 

infilaJc bombaları bın&mı,lardır. Uçak • 
savar bataryaları derhal aıct a(:nıı'lar \C 

bazı fransız gemilui <le.ıtıir alıında bu • 
lunduklan yerleri, terlcederftı: limanın 
mahredni tutnll)11 ıeşehhıis etmişlerdir. 
fakat süratle gelen alman zırhlı kolları 
beUi başlı binaları ve ıersaoeyi işgal et· 
tikleri sırada bir alman kolu da Sıra~· 
hourg zırhlı knn'a7.örüııün yanaşmış bu· 
lunduju rıhtıma doinı ilerlemiştir. Mit· 
ralşozlerle müahhez bulunan al.ruan as -
kerlerinin Dunkerque ıırhlı kruuzorÜ· 
nün tamir edilmdcte bulunduğu Vauban 
hnu:ıu ile fodı, Algerie, Ouquesne, Je
an de Vieone luuvazôrlerinio 'e ha,ka 
bazı hafı( kruvazorlerlr ~ ı;ok demo· 
rerin ve torpidoouo )-anaf1J11Ş bulunduk· 
tarı dolUar bo)'WX1l vazi) et alınalarını 
müıeakıp birdm nı.üthit bir infılik işi
tilmişıir. Bu s~ kendi ' endini atan tras· 
bours zırhlısından çıkmış ve bu infi. 
lakı limanda hulunan hütiın gemi lerle 
ahil baıar)'alanndan )'Ü:kselen infillklar 
ıakibetaıi~tir. 

Harp gemilerinden pek çokla.rıoın su· 
\-arileri kumanda m_vkilerinde, gemileri 
aunıya memur edılmiş olan mureıuhaı· 
wı bın;okları)ie oerai>C'r, olm~lerdir. 

Verilen malümata nazaraa fransız 

bahriye askerler.iyle ıı.lman askerleri &ili• 

sında. inlilik eden gemileri Ve)'ll mU6-

ıahkan mevkileri tamamİ) le tahribedio
cıye kadar almanların yakl-.masına matııi 
olmıık azmi) le, ıiddeıli muharebeler ol· 
muşıur. 

Tersane kapısında 
/ransız mukavemeti 

Haber al'ııdığına göre, framız bahci
)eli leri, alınanlar ıenane karısına geldik· 
leri vakit, kıu bir mukuemet göster -
mi,lerdir. 

Denizaltılaıdan )-alnız ikisi deni;me a· 
'ılmıya muvaffak olabilmiştir. Bir ~n
cu denizaltı bir alman UQlfı tarafından 
parqürlc indiri lmiş bir mayna çarparak 
berhava olmUf(Ur. 

Touloa'un bııhrl prefesi Amiral Mar
guu ile diğer biıvılc amireller ve Aıni· 
ral Marguis'fo muavinleri sabahleyin 
alman kuvvetleri rarafmdan el altında 

tututmu,1- da öğleden sonra tahliye 
ednmiJlerdtr. Bunlar ve.rdilderi Miı:ı üze
rine serhec ene IJl\lameksioe tabidida-. 

Deniz ......... c.hbeei, ~ 
büyülr uoifomıalan n yanlannda kılı(· 
lan otduiu halde ındttcpten k&n1)!0nlv 
içinde ll)'rılırlarl<en ip lıuvfttlerinin 
Nh9ylan ıarafından selirıı lanmıt 'W'IC sı>
kaklaroa ahali tarafından alutlanmışlar
dır. 

Mll(ldl)'ll, 'J7 a.a. - Bunı.ya aelA:sı 
malllm&ta aöre bU ııabah mürett.obau 
taratındMı ba.Unlalı lnuwz luı.cp 8«n1 -
lerlnln aded1 elJ.lıyt buJmaktadır. Bu ra • 
kam Touloa'dll. <kmlr aıtınıt tr1U11Uz do

rıanmaauuıı hmH!ll yekOnuna mtı.aWdir. 

Olcnlertn ade<lıl pek Ol* oldutu zanne -
CWmdtıedlr. 

Havaya uçurulan 
tesisler 

Londra, 27 a.a. - V.lctıy 1'8.(!yosunun 

bUd1rdlat.ne aöre. trıuı.ızıar TollWn'da 
tenıa.nooın kıyı ba.taryıılan Ue mWılm • 
mat del>olacuu ve petrol aamıı;Jarını ber· 
hava etm.ı.lıerdtr. 

irili ufaklı 100 parça 
gemi battı 

C<ınevre, 27 a.a. - Verilen malQm&ta 
göre, Toulon'da .kendi kl"ndlni batıran 
rranıı12 moeu ıı.11~ blbilk :vaz kadar 
bı.ruırten mlltetekkU bulunuyordu. Bun· 
ların &ra81nda Strutıoura, l)uN<erque, 
eak:I bb" .kruvazör. 210 milimetrelik top -

larla m!lcetınez 3 aaır leni\ azör, 3 ve
yahut 4 hafi! kruvazör, 28 muhrip ve 20 
kadar denizaltı ııa,yıla.blllr. Denizaltıların 
kaçıp kaçamadıkları henüz belll ootLI -
d1r. Once Stıubow-a kendini berha vn 
etmı., mürettebatı dlrettte dalaalanan 
tranıı12 bayraiını 9e1Aml.ıyaJ'llık aemi lle 
birlikte dalmıttır. Bunu~ bqk& iki 
&'emi taklbetmll ve bir ~ -t lcılnde 
Franea'nm teretl olan büUln bu st.ı:ııeı 

ıremUer ıtUYUn dlblnl bWın"-tur. 

"lntihar,, emrini kim 
verdi J 

Londra, 27 a L Muharip tranaız 
nıabtlllerl, Toulı9n'dak1 !ran&ız aenı.Ue • 
rlnln kendi .kendUerW baUmıa.Jan hak· 
kınd ki emrin Vlclıy bahriye nazırı amı. 

ral Abrlal taratıııdan ~eıilml'dltl.rıl, ra. 
kat amlralın aeınpatı bakımından bu 
tmce ıararta.r oldutunu aanl)orıar. Mu • 
ııartp rransızlaca aöre, tran.ız ruoeu dal· 
ma alman lann t1la,>"U ele aeçlnne.Jenrıe 
OO&"ei olmak azminde ldt. sı:va.ı anıa. • 
mazlı'klar bu azmi san.namııtı. Abıial 

de buna 16tlrak etmekte ldl. 

Bir kac gemi kurtulmuş 
Berlln, 27 a a . - Alman nısmı aJan 

ının blld rdllttne ııöre ab'nan t&tlhkllm 
erleri Toulon'da bir kaç harp &emlfllnl 
kurtannıya muvaffak olmue\orrhr. Run 
ıar &'emllere \•aıctlnde çıkarak tntUAk 

zararsız btr hale kO)m\19 · 
!ardır. 

CebelüHarik 1(1klar1nda illi 
İngiliz gemisi CIJPılf ı ~~racae. 27 a.a. - ResmM bildi -

•,. aöre Venezuella HükümeU, Elct'zlTe, 27 a a. - Cebelüttnnk 
1 lldl)n~ın Alnıı.nya tarafından ıwa • açıklannda fld lngiliz vapuru caıı>ı&· 
~ rl hükümranlılın vasfı olan mıştır. Bunlardan birinde denizaltı 
~ d: 111ban ı 'ık kalmadıtını na- bombalan bulunuyordu. Çarpııma ue· 
"illa ate alarak fraıne.ı:z toprakla • tıceslnde ılıddetll bir lnfllft:lc olmuş ve 
~ ~a bir mllddet lclnde t erket - kıpanycıl saıhi11er nden letllm ştir. 4 ki
~ ""11 a1yast mllmesslllerlne ve l ' lllmüş birçok tayfa yaralanmıştır -..;:°""* memurlarına eın1r ver - Denfa:e dllşen 6 tayfa ln&'fllz htleum 

botlan tarat..ıdaP ~. 

Tunus'ta 
birinci ordu 

M. Ku rusu'ya göre MOSKOV A ' YA GÖR E : Bir ölüye mersiye: 
Doğu Asya' da harp sovyet Fransız donanması ! 

taarruza 
başladı 

sakınılmaz bir 

hale gelmiılir 

taarruzu 
gevşemedi 

Mersiye 

F Rı\..ı."'\'SIZ bahrİ>l'5İ artık >'O\: ol
m~ıur. Hathuki bürun l ran· 
sa, > ı llardanbcri, buna para, 

(~1 ı. inci ~) 

Tunus'Uıld mubnr• bf'ler <le mihver kı
talanrıın murnrra~~le neUce!cnmlş

Ur. 

Tokyo, 27 a.a. İmparatora 
ınlızahaı et eemıyetl tarafında veri. 
len bir z iyafette söz alan eskJ Va. 
ingloıı bilyü.k elçisi M. Kunıau 

bııyilk doğu Asya la harbın sakını!. 
naz bır bale gelmış ohluğı.mu tarı. 
hi delillerle isbat etmiştir. Hatip 
Uzak Do u mıllet.lerinln Anglo -
saksonll\rtıı tazyik çenberine karoı 
isyan etmemelerinlıı imkiıısız oldu
ğunu bellrtmi ır 

( Başı ı inci ııavfad. ) 
!erdir. Rodim t..f'in muhafızları bir ~ 
ce hucuınu neticesinde harahc.- halinde 
bazı binaları geri almı~lardır. Rodıms • 
tf"

0

fo tumenioe Lenin nıpnı ·~ilmiıtir. 
5ov) et milleti ıim<li İ'>Ü) ük şeyler olaca· 
ğı hissiyle mıiıchassi~ıir YC bugunkü o
la} ları sadece bir bq.langıç olarak tellk· 
ki etnıdı.tedir. 

j;lllışrna, ve bel bağlamıştı. Akdcrı!z
dCki Fransa, şımdı karadaki I" 'çre
dcn iark ızdır. Ve hu filo elden si· 
dince, Fransa, anı1' Almall)'ll ıle )'llP' 

mak istooiı;i sulhu konuşurken, muta 
reke masa~ı b:ışın<bki km ... ctinı de 
bulamıy:ıcııkur. 

Alman av u(eklan A'kdenl7. <;e'\'TE'lltn

cte !'I lnglllz u~aih dtlO'Clmıııettır. 2 a iman 
ucatı laı.)-ıııtır ln~ll2 hava Jruvvct.lerl 
bundan bQka BüYQk BMtanya 8Ulartyte 
tıgat aıtmdıık1 oovreıer sahlUf>l'll Uzertrı

de altı ucııx ka> h<.>tnıts!erd'lr. 

lt,a/yan resmi tebliği 
Rnmn, 27 n.a. - ita.ban orı'lu an U· 

mum! kararırAhının tebll~ : 
S rmaytk cepbeetnde ~anm k\n• • 

,eut ilcrt kea r kollan pllskürUllmlls -
tür. 

Tunus'ta zııtılı .kuvvetler arasında 

:yapılalı btr mutıant>e mihver kuvetlerl 
lıehmde net.ıccleınmı.t.lr Bu muharebede 
bir c:ok <tlhımnn tankı tatırRıcdllnWltlr 

Bu Ud kestmdc havıı. kıuvetlerlm1z )1lıil· 
yüe halinde V<'>"a 19Urahnt«> bulunan 
d '"1&n kıta rını muva.mı.kıyl."tle bOm· 

balıı.m11 ve makine! t1Hek a~lnc tut -
muştur Alma.n av<'ıla.rı hava mutıare • 
tıt-lerinde t'I bur 1z uçaltı düt(lmıU.lcr • 
dlr. 

lngifot lere göre L ibya'da 
durum 

Londra, 27 a.a. - Şimal A!rlka"da 
sekizinci ordu lle beraber bulunan 
Ro) ter muhabiırlnden: 

Libya muharebe sahasında b r sü· 
kOnet hasıl olm~ur. Rommel Ela -

Yla'da son bir mukavemMe karar 
verdiği takdime b ı hrıttıı. karşı taar
ruza gecm ik üz.ere seklzlncl ordu, 
ku'\·vetlerinl toplarnaktadrr. 

ller.ı ıınsurlanmız mihverin art -
cılarını hırpalarken mUhlmme.t., pet -
roL su, yiyecek ve toplar taşıyan mu-
87.Z8an lnglln kafileleri geceli gündüz-
10 ll~lemeıktedir. 

Bu seferki Ubya muh~n<le 
~ teşkllAtı seklrzln<'i ordu iç n bü· 
yük hir 7.afer teşkfl eder. CünkU or -
<lu yiy~l< ve i<;ec't'!k hıılunmıyan böl· 
grlerde emsalsiz bir sUmtle llerlemlş
Ur. 

Milôno şehrinden 
350 bin kiş i ayrıldı 
Bem, Z1 a.a. - Neue Zun:tıcr 7.el • 

tımır'Un llDdtrdl~ &61'\' Pwolıo d'1talla 
ırazeteıııı tnırltiz hava abtla.n ~ • 
de MilADo haJlanuı ilıııte blmttn )'MM 350 
bin ..... ~ ........... . 

dutunıa ~. M'llAno ... hal-
ka bir httapta bWunantlt lııomba"""
laır rwıt~ ~ bmt ba.llk iolrı 

blr1nd ~ ~ ~ 1a
ne olarak vertımemııt ~1r. 

Adananın askerlerimiae 
Kışlık hediyesi 

Adana, 27 a.a. - Kahralllftn erle
rbni7.e kışlık hcd 0

Y4" tedariki ldn yaı]
nız Adana şehrinin batışı yekfuıu yet
mi$ bin lirayı Luldu. Baiışlann y(lzde 
Yetmişi Yoksul corulcla:ra bakaıı tnı -
rurmara vertlmektedtr. 

M. Kurusu sözlerine unları ekle. 
miştirı 

Almanya ve 1talya u un zaman. 
daııberi Avruparlnki haklannı tanıt. 
mak Hı doğu Asya'da ven nlzıımı 
tanımak hususundaki arzularını 1?
har ctnıiş bulunmaktadır 

Geçen asırılakl Japon • amerikan 
mlin ısebellerini IIBtırlatan hatip 
Fıliplıılcr rı amerikalılar tarafından 
işgaliııılen ve rus Japon harbinden 
sonra Amerika hllkiirne ınlrı Japon. 
ya üzerinde ytıptı,:tı taz ilılerdcıı 
bah.,etmi lir 

M. Kuru u bundan soııı Va iııg. 
ton mııaheılı ıılnden, ııı2; de anıe. 

rikalıların Çinrlekl aillih!t mtlılaha. 
lelerınilen. Jnpon'l.-a'ya karşı Ame

nka tle Çııı arasm.ıa i ş b rliği yapıl 
mış olmwıından ve Japonya aley. 
hinde alınan iktisadt tedbirlerden 
hahs!'trnl lir. 

Buyük elçiye gore Japonya bu 
vaziyet karııısıntla üçlü paktı imza. 
lam ağa kıı rar veı <llği, huııun llzeri. 
ııe de 8.Jlll'l'İkan baakısıııııı bllsbll. 
tUn artllğ"ını belirtmiştir. ., ................................ .. 
~ IÜ(ÜK Dl~ HABERLER E 
~ ................................ .. 

200.000 alman muharebe 
dı§ı edilmiş 

1 ondra. 27 a.a. - MmkOft radyo · 
~unda ııc,rİ)1ltıa bulunan C.olomhiya rad
)Os u muhabiri hugun demışrir ki: 

Sınlin raı çevre<in<k vapuğı büyüle 
ıaarnı ti<. i 1 kızdordu her hakk 
:ZOO 00(1 den fa ip , •ma" mıbly ve eri· 
ni nn hareb dı ı:-ımis•:r Bununla be
nıber imanlar umıımi ri at sUmt-tleri 
!(tKıt-rmemııktNlir Alm~11 kııaları )"81011 
mt'ffiur oldukları ' r'~""ı ı:m ç!'ld lmt4.:· 
ıe ve tutunafold ikl ri noktalarda mu1ca • 
'emcı ettnl-ktedır. 

Alman denizaltrlar1 
123.000 tonilatoluk 
19 gemi ballnhlar 

Tulon'daki fr:ınsız flosu da dun 
5ı1bafı saat dörtte intihar etmiş ve Fran
sız deniz ıliğınin son parçaları da bu 
şuretle ona<fan silinmi rir. işgal ooıl· 
nÜ)en Fr:ınsa'nın da i,J:llli esna ında 
Tulon'daki filo h:ddmxla ~ bu su
ıunlarda )"aptığımız uhminler hatır • 
!ardadır: l:Crçi Alm:ım-a, Tulon fikl
sunun inı:iliı. ~e amerilcan dlvısına 
iltihak t'UtÜ)eceği hakkında Mareşal 
Fnınsasından hir w aldığı için Tu -
lon'un i,ı;al cdilmiy~ni bıld1nnış· 
ti. Fakaı: a('tt< bir surette gorülÜ)'ordu 
ki, alman İşgal kuvvrı16i Tulon'u 
sardıktıın ve filoyu 5ılcı bir kontrol al
tına aldıktan 5()f11'a, an k onun kur
tulmasına imkln )'Oktu: 

1 - Filo ya almınlara teslim olacak, 
2 - Yahut kendi lccndisini batıra • 

cıdctı. 
Tulıon'dan kunu1up münıefik dl· 

TMtnın hilllN!(ioe ,girmilmesi için gf'l'o 
çi vakit vanh Fakat hlldiJeies' ~ po
litika o ~ilde rnr şrelitme f.Ö'lerdİ 
ki, Amiral l>r I aıhorde yerinden kt· 
pırdanamadı: w filonun orada nıhaı 
rabaı kalııbill'ttEi ıwmıldu. 

Brı lln, 27 a a Bug!lnkü resmi f"I • f"h 
tebll gore H nt Ok.)anosunda al 1 Onun in 1 an 
man d nluı lan 'apur kal lelE'r ne 
\t> m ınferiden den gemllere kanıı 
yaptık ar nııt • hüeumlıı.rda topye- A J.MANLAR. evve1'1i gece, bü-
kQn 123 000 tonllAto tutarında l9 tün fransız kı)ılannın sillhsız· 
dilşnı n en batırmışlardır. Janmastnı emretmişler ve bu 

Alman muvaffakı:vctleri bf1'1Ml!la ı 
Helıinki, 27 a a, - J<~ınlAndi~ a şimal Ru.~ a Jinınnlan tıe Ortaşark 1 işin ineizam alııoda yüruyebilmcsi itin 

iaşe nazırlığı salı, perşembe ve <'U • lhnanl nna gltm<>kt<> olan dü91llan Mareşal '"°n Runsdıcd"i bu işle vıı.zi • 
martesi günleri lokantalarda pam. iaşe gemileri .1ci.n ook zararlı olmU1- Feli kılmışlarotT Bunun açık rnllnası 
tes aatl§ını yasak etmiştir. tur. Tulon fıl~nun silMı 11Janrna~ı •e o-

Lei'koşe, Z1 a.a. DUn öğledrn nunda alm:mlanı teslim olrnMı de • 
sonra hlr düşma kes r uçağı Kıbns mcktir. Ahnanlar buna Sl.'beı> olarak, 
ÜZl'ri:ndc ucmu tur. lng 1 l\V("llan ha- M. Anlhony Eden General ilonıın bir amerikan ~ in "fi7 ıhracı 
'alanmış "e w;:aık&I\ arlar ateş ıı.cmı • 1: ~ısında at~ açmama<ı iı;in nnir al· 
tır. Dlişman u~ağı d•'nlz stlknmctlıı- i'le gor" 

0 
.. dg'" dığıııı ileri ~unnüşlt-rdir Fakat her 

de uzajk)aşrnıştır. Calrot:x ,. l ŞC)e rağmen filo ttslim olmamış 5İ -
I..ondra, 27 a a. - Delhl radyosu- llh•ızbnmamış tt Amıral De 1.aborde 

mın b ld rdiğlne cöre am .. riknn bom- , Londm, 27 a.a. - Ha.rclJ'8 Nazın Mr. dun ~bah bütün gnnılcrin kcıxl"leri· 
ha uça1clan Kontoıı'a ye.ni<1t"Tl tnar • Eden. dün. A'Wllll ~ bt.Lro- j ni banmıalannt emrttmiştir. Binı:ı: 
nı2 etmış'Jer ve 5eki2 b n ton 1Atolu1 llWlda Genera.I OM.r<ıu~ lraıbıuJ ecıNe - : , !IOBl'a 6 ~ulon limanında N üstünde 
bir Japon Ucaret g<>m ni tııihrlhey1e- Ur SıırlY'c ~ uıtıınan•dakf rranm. umu- 1 a"11c hiç bir harp vasıruı kalmamış, 
mlelru-dl.r. 1 mı dP.ic8al! ve bft4ıkumandııu'll ollıa Ge -

1 hep.W limanın dibini boylamışeır. 
Vatlngton, 27 a a. _ İlerde su!. nem! Cntrouıc, - ~ ~t'tan 1 Tann tc4<~rrür etmektedir: fnımız 

hwı bütün milletleri daha karde.şçe • uoııkle. !}ur&,)-a ~ - truııa2 .ımaı 1 fi~, "?ııımı haff'(en '°'1r:l Scapa 
blrl~tirmesi için dün beyaz saray. Atrllaıınndak1 dunım f'b'atında ıreı.az 1 ~<b 1.'.,'f11ıa~ eden alman rrJosuııuıı 
da yapılan dint Aytnde CürQJıurrr. mllll lromiteıık*ı ~ ~ ızındcn \"\l~ ve karsı tarafın d1· 
isi Ru~velt ile 200 ilen fazla askeri etrnJ9IL ._na hinnet etndDtnse ölümü le!' -

ve mllliti erkin ha7.tr bulunmU!Jhır, c.ıih eımiftiı'. 
Çunldng, Z1 a.a. - Cin 8ıi!lkerf ._ Artdc onııda hir fnnstT fiJo9ll ,de· 

dlııtı demltıtlr kt eııır, bunun bir kt91Dl Oran'.Ja hctınl • 
Japonlar B!rmaınya'ya Q!Jik my1da Amerika' da sansürden _,, bir k1'mt İ"'1UZ lim:Hbnnda 

takviyeler gôndei"mlye devmn eodb'ol'- f'llir tdilır.is, bir pıu~ııın, f•en.-leriyt"dc 
ıar. J8IJ(Jlllar bumı. Hind.için 'den ae - ,·ıka·yefler "~'adı '.Cltııı.~17ıL'ld·nbmş, t.ir rarças.ı, na1tar-
Qerek kara ycilu De yapıyorlar. f 1181' da gitmiş. n nihııyeı 90n kmmlan da 

.MOıotm, 27 a.a. - Almftn. bb'ftn. Ja- do~lan ~ can ~!eldir. 
pon, macıı.r, bulgar, huvat, aıoveı, ar- v~ Z1 a.a. - Ayan lzaaııııd8n SiTe bu "llZtmızda. bir filomın io-
lavut ve N01Vi!Ç muralıhruılAnnm ı.t1 • curııbUri.)'etcl Genl.ld Nooe ~ an- tö.han.,•~ ıfrığuranı~ llf'tiCT'lenlcn da • 
rakb'le m eller arası bcledb'cler l* · sür(ln elmdl kUUanmıakta c*tutu u.u.ıw ha (Ylk. o filonun dolumundan ölümü-
Mtt konettlll Mürılehlte topla~ır. Mildmıda IJtr ankıet ~ ıekı:tıt et.. ne kı1<hr Q)an havatım anl:ıtn<'llğı1 
Bu blrl1te lspan>-a. Romanya ve Darıl· m!ettr MI' N)'e bu ll8lfflllrOn pek tazla Vakıa bu h!• merm~r: fıo\:M tıiz gn-
ına.ı1ca da mOzaharet ebndttedll'. ııkldet" oldutunu tı«t .unno.uır. Mr. ıo:eceriler ~ bihiik ölü -ii, ol-m'UCU-

PM1B, zr a.a. _ H8"> elddııırtıdn mü- Nye AmerlkRn • lnıdMz IBJlllllrOnikı ftd bnmıza ı:ımtm:tk mcdMJm "-xftı İ2. 
badelesl ~in Alnıanıya'd:a ('8110'1lak üzere nıemJeket a81oor1 ve lll:Yııst ~ ten-
ddlaııln blnlnct ~a- lıl(ıl m~ - kit matıtyetjnde oıe.n tem-anan lıBbul Büyük harpten enel 
velıesl 1rnzalarınn9tr etm«ttğlnl btJdlnntodr. 

~-
F RANSIZ filosunua ku etlen • 

dirilmcııi haldmıdaki ilk geniş 
tqcbbus bü)iik harpten ewel, 

Delcuse zamanında )'ııni tını yılında 
başlar. O zaman üçlü iuifakın, yani 
AJmllll)ıa. AvuslUr)-a • Macaristan ve 
ltal)-a'nın, hele bunlardan bilhasu Al· 
man)a

0

nın donanmaluınt fevkalade 
k\IV'\.'t'dendirdiğini gören Fransa, 1920 
senesine kadar tahak1cuk etmek üzere 
bir deniz programı hazırlamı,cı. Bu 
prognım 33 ı.ırhh, S ı.ırhlı knıva7or, 
10 kruvazör, 52 muhrip, 94 denizaltı 
gemisini ihıiva edi>onlu. Bunun içın 
1 mil)-ar 500 mıl)'Oll frank )"ini harp
ten evvelki rıl) ice gore bi:r.im para • 
mı1Ja 800 milyon Tuıic lirası sarfedi· 
lect'bi. Bu çok güzel bir harclcetti. 
F3'cat olM1,ı1 fıCÇ knlmı,rı. Çün4cu 
bü)iik cihan harbi ha~lamak üzere ıdi. 

Uzun ve kısa 

isimlere dair .•• 

RatımetJI Nasrettin Hoca: 
- Oğlunuzun admı sakın 

"Eyüp" koymayın! Söylene &ô:ı;le· 
ne "ip" olur. 

deı<ken ne kadar hakh lrnl:ı ... 
Dtkkat edi)'or musunuz bilmem : 

b rçok SO)adları, bazılanmız tara
fından g,,.ı i g üzel ''tahrif., olunu· 
J. or. Btı.7.a.n iş o ra<ldeye varı) oı 
ki, so)adı hu $<?!k lılc t ahrlf edilen 
bir kimse, kendisini tamtaıbllmek 
cın lbu adın doğru teklini değil de, 

tahrif edılrnlş şeklini eöylemek zo. 
runda kalıyor! ••. 

F!*kat bu gibi hallerde yapıla
cak ı. bas t olsa eere k : boyuııa 
tahrıfe uğrıyan soyadım kunan
mılkta ayak dlremektense, so3 adı
m. t ahrif neticesinde girdiği &ek
le göre df'f. sUmıek ... 

Zaten adlan yanlış sövleme!k 
hlzde yeni bir Met de ildir: öte
denberi Fevzl'n n Fe)'7J, Hazım'ırı 
KAzım. Sa mlh"ln Sami, Rafııb'ııı 
Raur 'ie Rauf'un da Ragı.p ~ml· 
ne glrdlğ nl 1 lt.nı lzdır. 

Bir de hlldlselerln cebrettljıl 
tahrlt'lf'r var kl, bunlnra hak ver
memek mümkün dPğil_ 
MeııeolA adı Hayrllnnlsa, Mlhrllnnl

sa veya Faihrilnnlsa olan bir ba
yan ta&avvur ediniz Bu adların 
her gün "el n elifine., kullamlmn-

ı nasıl ka.bll olur" Onun k n bun
lan Haynış, Mihri veya Fahri) 4" 
eklinde kısa tanlara hak \ermek 
'"reık. 
Fakın Adlan kısaltırken bunla· 

ra ~'ll'ban('I bir b c m verenlere ve 
Leyla•yı ı.ııı, Ferlha'yı Fifll, Su7.arı'ı 
S~, KadrJye"yi de meıre!A . K 1d 
şekl ı sokanlara kızmamak ka
b 1 ml? 

CUn'lctl bun1aT yalnız adlannı de· 
Ail, kentlilerin! de kllcllltUyorlar. 
KOçUltUleon adlar Arapça Vl"3<'8 

Fa'l'9Ça o!sa dahi, bunları tMlYftll· 
lnr, her şeyden 5nce, Türk oMuk
lnnnı unutmıısal1tr tok iyi olur. 
Doğru dejil mJ? 

Mum dibine 

ışık vermez 

Prof. J'atin li9tadmıma befına 
ae,lirıı& ~4\IPUZ ıaNl 

Yeni buJmacamız 
SOLDA SAÔA · 1) ORbce tıe:ytj aşan f!fl 

le\ bir oekıl nllZllYI, bir mUlct e menııuJ.l 
2) Bir kadm !!im,, ıt llıi S) Bay, l'ÖZ 

9Ö)liyM (lld kP~) 4) Allaha m<'n!IUP 

80nll'Tlll 1 l!A\~lıe t Hı olmıyıın. teni 

beygir 5) Temi ooe'k1ın su. bir nota, al 
tın ve ırümOsan sn k <tlrffK"SI. 6) Ge • 
nle RI eti Jert ır mn 7) flıılct blT 
Tür1< ku:mllndanı, kllCI mfktllrda olmıyan 
tft'St blr meyva. sı atr reni<, nen edfltı . 
toP?'ak 9) MUlkemmelteetırnıe. b1'" mev -
ilim 10) ttÇt, bulmuıı çamma. 11) B 
edat, teni cnm1nln -.n )"('11. 
YUKARIDAN AŞAOI· ll MUm~. mal. 
2) Azayı tıar'Eketünmren lllntrll etler 
kalburlama 3) J>(I tlkft, bir b11t ııutalı· 

tı. 4) v Ml)'e't. )1.yttt'k !\) 1 llba ta yarar 
vt'!ltkıısı ıoom.ırıR ı t il vl'l!I le anu 7) B r 
b1 > ııma f"l<!!" 8) Tenıl t'ftllz. !!lhha le 
M ~len 10> od çe. en eok 11) Kııy. 
nak dll~ 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş şekli 

ROI.nAN SACA: 1) H reket, Uıı! 2) A· 
dalaı-, kale. 3ı Rasat S:ılrlır 4) Amnn 
ııahll. 5> Mah, Ettn 6l tk (k1ı fidan n 
7) Dh1, m.ec «ımı), 8) H:ıldr. ıııtma 9) 
Beyin, delen 10) Acar, Jccmanl ll) Kefe. 
rmıtıaslp. 

YUKAnTOAN AŞ \0$ 1) mu·am! bak 
21 Adam k. hece 3) Rauh <hMar), (la 
)'9k 4) F,Jan, fikir 5ı K t trl!n. 6) Ek 
ııeıtır. ku {m) 7) Sata cldı 8) K!tıln 

-- 91 Tatı"1 Mllll. 10}. AtS1, ~I 
U).S.,., ~ 

Kıuıd il ra.<ıathant'Slne, arı'ka ta
r tt mi flr odıısının camını kı· 
ıanı:k giren hlr hırsız. orada.ki ma· 
roken koltu !arın ytizlt'rlyle pen
cel'f'lerdekl amerikan bezkıden per
deleri eökmllt ve sobayı )'Wkıp 
sabaha kadar odada yattılk· 
tan sonra oltuğunun altındalfi 
paketle bırllkte sıvışıp g t.ın1a. 

F.rt sab h hAdlsenln farkına 
\aranfor etrafı gözden geçirmişler 
ve ) prde bir <'117.dım. cUzdanın lcln· 
d4" de tı r hllvJyet vankıw bulmuş
lar. HU'l.1yet varakasının sahibi 
ka o a get rlldıği zaman: 

- Ilıllh ! demiş. Ben de bu cllz· 
danı anyordum. Çünkü bunu b1r

aç gün önce ccb mdeıı aşırrru:ı-
1 rdı .••• 

Ara.,,<nınnalnr dıılha ziyade sıkılıış
tırılın a, a ıl hırsız ele ı:oçlr1lml.ş. 

Merkez ilssll lstaııbul'dan b n-
lerce k lometre uzaklarda Olan 
depı-.:m1lf'rl habt-r veren, arzdan 
m yoıılan:'a k lometre U7.aıktaıki 
yıldı 1 rın O?.~rlerind(.'lki da lllrl, 
t !'J ıe le rl S('Ç("b 1 en, filan ailn Türkl • 
vede rüzgll.rın falan yemen esece-

ni haber veren AIC'tlerlt' dolu olan 
r ttıanl'de, lcerlrye bir hırsızın 
girdi n haber V('l'("Cek bir cihaz 
bulunmayışına şıı.şa:nlar olablltr. 

Fakat meşhur ata sözümüzü de 
unutmıYft1ım: 
~ !er "mum Mhln4' 1'1k ver

nte'L!., demem.işler mlydi? 

Ressam ve 

modeli 

~ m S trı g~lPrdC bir ah· 
tıa yJe konuşuyordu. Söz aruuı
da: 

- • , • seftrlnht iıntformah btr 
l't'llmlnl yaptım, dedi. 

Ött!kl sordu: 
- Kaça )-aptın! 
- 150 liraya. 

Pekl... Ben m elbisesiz bir 
resnılml ka<:& yaparsın! 

- 'O te para da veririm. 
- Ne<'IM! 
Sap, dostunun atlet yapılı vil· 

cudunu suzerek cevap vrudi: 
- Ben &enden iyi modeli nere

den txdacaiWf. 

SA •• TlR. 

Nihayet 1914 ün yazında bu harp 
geldi cauı. Habj,;i framız fılosu o 
valdı henüz bc,i1'tc idi. Serıi te bulu
nan filo, lıal)'ll ile Avu ıurra'nın bır
klik filolarına hile mu.savi değildi. 
Üstelik İcalya'cıın alacağı va:ı:İ)l't de 
bilinmi)'Ordu... Frama, A\.:dcniz'den 
Afrika •erlerini nasal geçirl'hilcce • 
ğİni düşünü,-ordu. Sonra mesele sade 
bu degildi. Manş denizinde ve Aılan· 
tik kı') tlarıQ<fa da emıııi> eti temin et· 
mek gerekıi. Almaııya'nıo deniz kuv· 
veti çok mühimdi. 26 saffıharp gemi
si vardı. Bunlardan 13 u 20 bin ton
dan fada idi. 98 i .30'i milimcırclık ve 
24 Ü 280 malimetrelik olm:tk uz.ere 
122 tane topları vardı. Halbuki Frarı
n'oın elindt!lci aı;cuııdaki 6 ihıi)-ar ge
miden ibaretti. ilah namına da iızer· 
!erinde 190 milimetrelik 12 şer ıop 
vardt. 

İngilterenin yardımı 

F RANSIZLARIN da kııhul ettik
leri bır haıkibt vardır : der 
Büyijk Britanya, deniz kuvvet· 

luini terazinin bir gozune koymamıı 
oı.a,.dt, Fransa o zaman harbi ka)lbc
decekııi. İogdizle.rin yaroımı ile fran. 
aız fİIOIU, aerdc keyfiyet ve gerek 
kenxni)'e( belumından dü,kun vazıye
linı düzekıi. Mutareke okluğu :zaman 
ka)f>ı ,uydu: 4 zırhlı, 5 kruvazf>r 16 
tıoq>ido muhrıbi, S sah") muhafaza tor
pido.u, 16 denizaltı! Geri kalan 19 
:zııillıdan ancak y~füi ile yarar hır 
halde idi. Diier gemilere, denizaltı • 
lata gelioce, hepsi bi(llin idiler. Mu • 
............. oil'Mljhl ı;üakü 

uman, fJ;ıfınyc Mdoo 
len :kapılan .. 

n dc-n ı ler, k• 

Vaıinglon konferansı 

V A INGTON'da 1921 ytlttdl 
denız ızlanma :koni~ 
toplandı. Frıı.nsa gayet -. bir 

tonillın c konlcnın ın karş u. Çllı.
tığı için n aııoık l 75 bin IDnk* 
b r filo b u mı ı na karar verildi. 
Bu da a ı yukan 7 tane Provenc:e • 
C"..ouıbc n ıı.ıjı musavı idi ~ 
f rans a nı ıonaJı !tat 'öl ii:in de em. 
kabul eıti Ha h;up haşladı.Jb ~ 
man italya'nın saffıharp ~ .., • 
ll<liı 210 b ndi. Fransa nınki ıx ı..., 
ıcre nin yanbmi> le 10 000 IOoa ,.... 

"şti. 

18 n 'san 1922 de ladJUil Ni1eo lılr 
kanun Fransa'')'ll > • eı:niler )lll(1IDI • 

)öl m udc cd" u Bu suretle f~ 
su. fılosu un > • b r tem fi auJacak-
u. Hazırlanan pro ramda 3 knrvaz&o, 
6 d l'O) r 12 küçük m ı "p, 12 de-

ı altı ,.. ı. v 1 Çıliıü 

\Jmall)a, Yl'TS:ı m • le kcndi-
ioe m a:ıde ediltn 10 ar bin ıonluk 

cep knn le aya başlamışıL 
Dcur 1 nd, 19~ yılında bir ,ıı. 

dırun t n yaptı. V ıa bu 10.009 
toolıık bir · > • Fakat her ~ r. 
m:tm, mudıiş bir ıharp gcmısi itL 
Ve cep kruvıu.onı "ru ~ 
O zaman Fransa da Bmriye N-. 
olan Oıarks Dumont, J)uı:ıkerqae • 
pinde zırtılı i~ için Meclise bir 
proJe verdi. Fabt her ncdmııe Zllhk 
L1tenıni)'ordu. Proje ~ .e. 
esnada Almanya ~ bir A:imi. 
__.. da bic uçünaı Dfttc9dllwl ııı.. 
mu,nı. KJl)f>edil«dr. zmnaıı ~ 
de Bııhriye Nazın oJ:an Pietri ...,_ 
J>wılcerque'i İnşa edehi1mdc: İçİe ... 
sisat kopa.nıbiJdi. i,ce 1940 ttıhamtllllir"r-• 
da Oran 6nünde yanarak ı,._ o..,. 
kerque budur • 

18 ay sonra Piecri Straııbuq(--. 
p.sı için de lizımgcılm lcredi,.i "9ıİll 
eııi. İŞte g~ 194-0 ha2ıiranında bir ~ 
pıl )'OOikıcn sonra Onuı'dao Tulon'a 
kaçabilen Strıt<txxar sıen- de dia 
sabah ilk ar edaı ~ 

1940 müf arekesi 

N IHAYET l935 ııe baz.n-
na göre, Fransa'da Riddieıa,.. 
Jean.1™1 Wni.nde 35.000 ._ 

hık iki zımlı daha UlflUI ._....... 

~ Almall)-a 1934 ıe Sdıaabınl 
upinde 26.000 ııonluk iJıi ~ ~ 
ha ko)muşcu. iha)et 1935 CampiadJi 
bUyük bir ınşaat plaoı hanı-lada. Da 
suretle 120.000 ı.oıılult ı.npar ,...,.... 

<aku. Buıilann ıçmdc 35 er hin eoe • 
luk ilci zırhlı daha vardı. Ve bwıdle 
sonra da 19 9 haıbi cici çaaL 

Bu harbe 'Fransa 7 zımh, 2 _. 
)'al'C gemisi, 7 wıc ıo bin tunluk kNo 
vazor, 1 l h il buvazor, 70 dc.ro • 
rer, 77 dftllzalu ile gırdı. Büeün h..,.; 
te ka)bı, l)unkerque onüodclt.i ıalö 
ye esnasında batan 7 deı.croycrden iıe
reıur. 

Bunların içinde 12 tane almtıa ._ 
nizaltı sı batıran ınxo f;ihı dıesıen.,,.. 
lcır de v:ırd r. Fakat ınutar kcıdm ı
pınc kadar eçen üddct .zadaodıa 
ka)1:ıı b tün bir !ılodur-

Netice 
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Hitler'la br•rları 
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tebliği 

Toplantı 
lltm~ UnMmll Mcllıezlıııdeii : 
umumi M«tıımlm!z 1 tılıkAnun 1942 

nıı.P1 8'Ufıü aat 10.30 da Y~dıeki 
tımumdll ıopı.ı. tından ~ ..._ 
t...-uıen rica olunur. 2980 

... ı.nıı ............... mealaa· 
lıhı ...... dnlta .. - hlLlt& .. 

- llll*lllllLl ..... - --..... JW&leNa ....... ıı.ı.ae 
...... fllltr ........ ~ ... . 
~ ... ..,. omatık .. ba ... . 

...... bir btnnlrdn .................. 11111 
~ clertn bir ............ oı-
c1Uı- :.nt~ 

2) Km Ti • ... ...... ıa-.. ....... 
olllll bir nsUleüD .. ba ............. 
... Pr.oca '* ,......ArcJc .,. • .... . 
rwinm ,....._ olanılc bQt8a ....... . 
)'l tlıhrtp ...,..le busQll de ODU dftam 

BerUn, :l1 LL - D.N.B.: Alman 
ordulan lılılıkumuclanlıia ••tadaki 
teıblit1 DetnlJnlltlr: 

!nctll& ve Amerikan kllVYetJerl ta
ratından franm 86mOrse arazim il· 
:nertne J'llPllan tecavüz harekttından 
nonra lllmaa v. itab'an Juıvvetleri, 
lnsilb ve amerikalılann :yeni blr te

llt.tılrmı.n lıınna a..... .,......, aııl • cavOz hanıketlerine karp frarwz or
dat&a lctn •'VUDM ..,...... bulunaD dunl:yle elblrlltl :rlllPIU'8k mQdaıfaa et· 

mek !bere. o vakte kadar ı.caı edil· 
memı. olan franm mıntakaalna sır
mltMrdir. 

btr mUı.ua mehıetlırtllt lıııınaısll ft • 
.u .................. ...,,.. 

1) Bu barill ba JDMpmıJan:a - adı· 
• - Jsadar clıwam ......,. ... mec • 
b~Yatmacavemerlımıet· 

... bir Pı:ltl#•Mmıln lt1t'btıGlltnDdlrı 

kıartuıısaıık olanJrıl' ~ aımaJnlrıedaı1D 

balla det'Pdll'. Ve .... ~ 1&1· 
mac:ıJanD ,........ utnna .. mUll 
-~,...._ .......... _ 
mb'_... ~ nwm"lrd_.. b&!lll ... 

tüdJr. 
4J DIMIAN aıareea1 bu~ 

- -- ppmpHo oldulmD ..... 
~ t.ruım ......... kU9I - ll6r 
!dDl ~. l'alı&l bm ba ......... lıaftle 
...., ,,._ umurlanlt _........ mGna • 
mMa son&enıııı* ~ .......... 
Avnqıa n bW Pıarcllımsl'ce _.,. bırU • 
_.,.. ....... lllfl JWırwl .. mQ • 

menııW ~- Pı:aıv ...... bWıUILu • ,..._a..._. .. ...... 
,.,... .. ıımıa.e. almaA .. ınmıa IDÜ· 

PıeUer1DiD !t&l&A aııtl ' nlllln 11111 !11*1111 
~ lltAıltl olmlık ......... - -...... ---ta- dolaa amı __ , .... ,... ............ 
dulıılan balıde ....... de lata Ulial dW· 
leUsl"ID ........ - • ..,.,.. ela lı1r .. 
llNnllM -·-- .,,,, .... Pıttr o 
:ı:tm ..... :ı:.,. ..... aln•IMB 

il) ._ lchd1I' ld ....... ..-u. 
........... ~ wnlllslert -
de du.nlU1Vell ...... Aflrt1ıa da oldutu 
..,. lneılJia .. 1Madl ....,, .......... 

...._._. lıalldnnm ..... - -............................. 

.,._ atr-1'H• _. :ı- il• 

............ "'"911 • '· .. . ................. ......,....._ ........ . 

Umwnı mOdafaa teırtıb.una bOtiln 
tetklHeri:rle iltinıic edeceıklerlne dair 
framw kma ve deniz kumandanları 
ıu.tmdan namun berine nöz veril· 
mest Ourlne Franu ordusu Fllmerln 
emri U~: ,~alruz kendı halinde b rııllul· 
makla uwfa edUml:yerek kıamen kuv· 
vetJenme.ıne ve :renlden allthlanma· 
ana mn.nde olunmuı ve Fr~'nın 
A.kdenl:I ftlosunu da ~ tutan f.,. 
kal6de mOhJım ve mıı.t.bk m Toulon 
kesimi nılnıa franmzlar tarafından 
mtldafaa edümak üııere bu .llPlden 
~ tutulmuttur. 

l'lllbıt o nıkittenberl verilen n6z-
J_.. ~ ve harice firar te
eeıbbGnleri ~ riltbeli franm za· 
bltlert &l'Mlnda tekerrClr etmele bat· 
ladıiı slbt, eıvvelce leblrlltlne haır 
a&ilnen bwmz ordusu uıftannda da 
daim.I tetv katJn ..ıı tenıkk eri 
kendinı a61termtre brlıtlmnıttır. 

lncUtz ve Amerika tesirlerinden 
dolan bu tetvlkler IOD rinler zarfın· 
da Toulon'dlikl donanma aramnda da 
kendini IUlnetttrmlttlr. 

r....... ordusu aaftannda ır6rill91 
bu lb'Mi lldJlk telıdkllntn sJWkçe 
artmuı buluaunwı serek keJMSt em
nl)'ftlne ve sereıt franlllz devtet a· 
damJMmın nOtuz ve tesirine kartı 
YllPbll temrı temamlrle mOdrms olan 
J'Ohrer ve Duce dGn aoece Tou-lon 
kalenlnl lecal emrini venntwler ve 
frama: Akdeniz filosunun hszlrlan· 
iDii olen barelretine mOmanelllt edil· 
meslnl ve fnınuz ordu.unwı •emin 
bulunan tefklllertmn dalttıllDllılllU 
tellllip etnUtlerdk' . 

AlmMt .. ltaJ1911 ~ bu 
emrı QJU dak kada Jcra etınlfler ve 
lndı. • Amerlbn tefV6kl altında ha· 
NIDet edm bMI elemanlann a&ter

rlp .. ,,......, lnıOne ••m?trvrt" .. ~ mek lltedlkJert mUlk.wemeti dalıa 
......... .._. --~ 1111n11t al • dolmecllm IJldOrenlı: btrWac saat tein· 
lwNIE lm'ıtm , WJ&Uln. Bil. .....,. de kendilerine verilmlt olan vafeyf 

flnl lıllea traw ..._ "'" ........ ıtı;:,:";"'=1';e fefırl bu Mbeıh n 
...._ bir maedm Cleltl 11ı1rat bG90lle Uk IUtlerlndenıb&n llllkerlertm 
lcadlır klft der,_. 1ı:aa nlııım4ıtına kuvvetH bir surette 9'11nde bulunm • 
hOlımedln .. felAU&l uatzyMlr .. ~
llUllE tem J'IMt ln*Aa!ar &n1Ul ,..,.,... 

mCP:ıtMNI ~ ,_... '* mae.ılele ........... 
Bltiia lramn ordma 

terdls edlllyor 
........ dDlaft ..... ır- ...... 

............... JtM6rıa olMM ..... 
,..,,. ... faal ......... ııe ......... 
... 1141 dl ........ ....,...,. 

'** ~ .... tııltlll --.... 
- lılrtl1dsdıııla tlltdn ...... _... 

Yallm ltMeUe bulama ....... ve 
...-aller JGll1I - .......... lııal-................... ,...,.. .... 
.......... n-,. .. ~.._ 
.-.. lııu'll dellldlr. MIMd in la. 
...... lıfl!r* ... -.!ad ..... ..,_._ 
,.. JılO --.. ...,.. .., .. rzw,... 
lıtMC .. !M& .... Mrid:llır ........ 

tadır. Fransız donanmMlhın bir k•· 
mı, rr.... hOkOmetfnden aldıtı em· 
re nıtmen, kendi kend.lnl batumJt
br • 

I'..- ordun ktkU1eftnden bu· 
, ... cılMlllbm tertmı Ueriernelcte ve 
_.... 1ılthilJmnıl mubnw bulun· ........ 

Almanl•r ıehre 4 te 
girdll« 

~ :n a.a. - Alma llnw· 
YeCSerbda Toulon'a ba ~ EMt 4 te 
~ Glhwdıııı.tb-. Zııtah lıuv· 
,,... cleıMI tıelWte79 dol'nı Beril· 
,__ bura7a ıPrmlılJerdır. o anda 
fnıma aıc.unun aıemileırt kencll ken
...... batınmllm'dır. SMıt 10 da 
mırun ll&IDcle stJk ldııl*' ..... bl· 
mmntltL 
Framıs nazırlar heyeti 

topl•ntısı 

t • 
ruı 28 11 
Atat rk 
olunur. 

Çağn 

Jne2Un n 
me2Unla

t 15 te 
ııanmaıan An 

Teşekkür 

Teni Sabiha Ke;yn 

Kayıp 1941 • 1942 den 11hnıa 
90IWOda Aııkara .C üncü Ona Olnıkmwı 
3 ilncil ıamfıodaa nklılmı bl9d~ı 
bybercİme Yeoısi i alaaiımdeo etki • 
ma hükmü )'llktur. 

3 G 1763 Muiımat Onuk 

Mahkemeler 

vulııu lıulM:Mc 'LV'ın.., ...._. .. mu 
PL9dellrb ...... ılılr .............. . 

~. :l1 a.L - N .. rt.r he)'f!tl 
Laftll'tn nlallltncle ~. ~- re 
ftl. lllJIWln ın&nl9Fıl Petatn'e s6n-- -----------

el--* .............. nıuıea.,,. ..... 
................... llnll1N1r. 

~ atar..a bu MI _... -

da - ne ı.dısl' 1ıe1 - eetntr '* 
......... ı12 '115811 ......... bir cınlıtln 
malll ..... .,.,..,._ .....,. ..... . 
................. J.ıb :ı ........ . 
dnM ..................... ...... 
edld lı1r lllrn.:& ..... M•. Ye ...... ... 

.. bu nnlıtlltıllr ld - ... .. ... 
sllnetNC* .................... .. 
rıava lnıneUerllttB ,....._ ._.t.lu · 
---~-- .......... ....... bir ....... . 

......,. ?ıalıımr ...... ... ...... 
n-.. illılrttll ,...... la.-e1n" 
.,_ ........ ,,.mıae ............ 
......... - 111*"1'1 b •aıldı...,, 
toPD IAan ..... .na .......... ..... 
.................. ..,. d7lla ....... . 
lnedmbumll,,_...._......._ ,..,.... 

............. ,.._.,. ... -*· 
-- .....,.... p<tıllı ı ...... . ............ ,....._ ......_ .. lr•• nds 
,..,... ....... , il lıı1r ...... . .............. ...,.. ...... .. 
Ah ,.._ ..... ,,..__,._fte .............. _......_ ...... 
........ bul a;cnw. .. . ..... -

derdlit JnliEt1llbu okumuetur. S6mGr-
... • ....., Bıwle Bolmon'un Slmal 
Afrtlra'IWd ı.n.rın tanılJna ırecoerek 
naaretallll emirlerine ttaataızlill a&
terdltlnt bMdtnn" ve ol.,._., an llt· 
llU9tlr. Adliye HZlft Bm"lttelme:r'hı 
tAııldtft tberlne mmrter he)'ett ftk 
tedbir ol_. amini Daı1an'la aene
Nl Gtrmd'nun frm t.bltye4ılndeıı 
Clbnl- ..... ı..tırrm.tır • 

....... .._ ..... ( ııaı .......... 

........... naMıll - ••• ~ y...... Pııua dlllıılllın 5 1 mim olmalı 

....... tBl'aıllıra ,.,..,. .. ~ ... 

....... .... 111*1111 ........... 

Köprü ilanali inşaatı 
D. D. Yol an Umum .MllcUlrlotiln· 

den: 
HQd&l'Plll& seçlt kllprOpQ imi& ve 

haıftr .ltlnln DO kalan kıMu IDÜ• 
teahhit nam v heublna açık ebUt 
meye konm~ur. 

1 Bu muhammm bedeli 
UIS,400> Uradır. 

2 .ı.tek r bu ile alt eartume 
Ye ... r eıvnııla D D Yollan Ankara 
ve K.,... v en <332> kW'Uf 
muluııb r 

3 Eblltme 15-12 942 lalı a1lnG 
~ ..- ..,_., Mıawk .._... ... 11 da Anura da Dev et Demir-
da WWI eldlımllllt Mnl* llaMll '*-l :voS.S Yol D nde toPlarıacak 
ıır-~dGlmrlııtedlr ............. rner eıs ı Jnc1 k~ :raoale
...ı wım Re Wd, U- banlııe&l7le cakbr. 
u.m olılala ........ PıCPıUlrı tıedblrt.rt .. 
~ ailNl'IC!lıltr ....... -- •b ı.t 
- t•t?rllrt? ........ oAMeM.lr Bu bi 
m ıd~ mna ba cılnoıdlırt dalnırı ,.ı bir da A ~;;70nuılunrnaıan. 
il*" 7 7 llCLlıw olılula ~ ntf'Jrtup,,.,.. m 
lllMlbawww. Pa ~ l"rılm9dan B :1490 1&)'1 

.......,. trlE ..: •lltnra ~ t1ll T91ıtKa~ar 
:nlftt.. t lı1r .......... tine dair il nak 

..... ....... "ini ................. l'I al ... ınc. • 
Pi .. ......... 1 ~Mlfarmılndftı 

llClııliOMUw- MOulr At V~Uetlne 
MJOJ.r Rl'l'LZR melerl 1Aznrıdır.) 

... 

Vuan: Carltoa Wallllf» Çeviren: Ş. Taylan 
Tefrika No: ıa 

164 adet kıulcet 
ELBtsE 

1 LA vert nerJden mamul 
303 T. ILıClk :Yakalı eıMıi8e 

13 T kapalı 

n - L&cW rt ~ DlBlnul 
34 T acı.k 18Jca1ı 

130 T. kapalı Y*8b 
ili Gri l&Yaktan nımıat 
118 T açık 7aJc 
31 T kaoa1ı :yaltak 
AI.TO 

232 T siyah ııaıtoluttm 
12 T ?yah ~alttan 
CASKET 

Lac v rJd 1111lmul 
16 ... Mkf't 

T .Aclvert ntmllUI 
164 adet kaelcH 
Gri tan mamul 
149 adet kMk9' 

(1415> '18 

Cesitli erzak alınacak 

da lll&lneme datlw7nılenı .. --(lO'JM) 

Kub Bed. Lira lln. T-. 
iye IOOOO 

IOOOO 
2n0000 

fGOOO 
ıaa.ooo 

H.000 

Glll.-
"2tl0,-
U7~ 
8371,
IOOO
ıoso-

Toplantı 

BUGUN-· 

Ulus sinemaS1nda 
ttı ı.tta ••otta • 1 1 ................ .. ....... ........ 

• '11 ............ __ ,._,........,.. 
........ , .. ,. 1 .... 
Juı,.._...._._..ı..,.. 

~ 

Acemi Çaylaklar 

••• t ' 
H . .ae • ı-.. • ıa.ae .. n .. 

Telef•: ... 

(Yakında)-• 

Ginger Rogers 
Ronald Colman 

Y cm bir filmde birlef 
olarak geliyorlar • 



Lnazıın Amirliğine 
gelen ilanler 

ili 15..llO da~ ~ 
yapıtacaJtUr. Şıı.rtnnmeal komtılyonda ıro

nllür. ı.tek1Uer.lll ~n va tte 3375 ııra 

lm.U t.Emlna.tJarb"lc kom18Yone. ırelme -
)eri. (10339) 6390 

Nakliyat yaptırılacak 
Enu.nmı Aa. Sa. Al. Kom. dan: 
Erzurum - Surluhıın yolu üzcrind 

.kapalı zarfla ml1naıkasnya ç~lmrılmıe 
5000 erlik nakliyata talip zuhur et
mediğinden 23. ıı 942 tarltılnden 
Wt>aren bir ay lı!:erl61nde pazarlıkla 
yapılacaktır. Mczk.Qr nakllyatuı taıh
mln tx.'<leü 77700 lira olup teminatı 
5135 liradır. Pazarlık lı,;iıı her giln 
koınlS)'ONl mllracaat cdcıbıllrler. 

<10350> 6405 

Sığır eti alınacak 
Kars Aa. Sa .Al. Kom. dan : 
Bir kilosuna ta.lunııı edilen fıyat 

70 kunJ§taıı 105 ili 180 ton aıgır 
eti pazarlıkla satın alınacaktır. llk 
teminatı 82'60 liradır. Evllllf kolordu 
evsa!ıdır. Pazarlığı H. 12. 942 cu
ma gUnU sa.at 14 le Ka.ra'ta komis
yonumuzun bulunduğu mahalde ya 
pılacaktır. İateklılerin belll ~ıı ve 
saatte teminatlariyle komisyona gel 
meleri. (10378) 642~ 

Kuru ot alınacak 
Esk.l§ehir A.a. Mot. Sa. Al. Kom. 

da.n : 
Ordu hayvanatı ihtiyacı için 2W 

t.on tel balyalı kuru ot pazarlıkla 
sntın alıı:ıw:aktır. Tel bayiine ait 
beher kıloSuna tahmin edılen fiyat 
10 kuruş 36,70 aaııtimdlr. Pazarlığı 
7. 12. 942 gUnU saat 11,30 da Eııki
§ehlr Lv. A.mlrliği satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
oartmrı her gtln mesai z ımanlann
da sözU geçen komisyonla görülür. 
İsteklilerin muayyen gun ve saatte 
teminat makbwr.lariyle birlikte mU-
racaatlan. ( 10383) 6430 

Od\Ul alınacak 
Erzıunuıı Sa. Al. Ko, dan : 
Bin ton odun pazarlıkla münaka.sa)'3 

konulmuştur. Münakuuı 8·12-942 ~alı 
günü saaı l.C re yapılacaktır. Tahmin be
deli 60.000 lira olup kati tcmina.ı 8500 
liradır. Şartname5İ her gün komisyonda 
görülcıbilir. 1 ıe1clilenn belli gun ve )a· 
a«e remioatlariyJe komi5)'0lllll mı.iruaat· 
l&rı. (10'49) 64().C 

Sığır eti alınacak 
Tophane M.M.V. İstanbul l No.lu 

Sa. Al. Kom. dan: 
50 ton sıltr et.ine ve.rllen fiyat pa

halı görüldUtünde.n ihalesi 30. 11. 942 
pazartesi ailnU saat 15 te komisyon
da yapılacaktır. Şartnamesi h r gQn 
öğleden sonra komisyonda görülebi
lir. lstcklilerin belli vakitte 8500 li
ralık katı temlnatlarlyle Kom. na 
gclmelerl. (10209) 6250 

Sığır veya keçi eti alınacak 
Cankın .AsJPos. 51~ Sa. AL Kam. 

dan: 
Çankırı garnizonu 2ıCln karıalı 

zarfla 40 ton sığır veya tl.tt. k ke<:I 
eti alınacalctır. tık tc>mmatı .2000 li
radır. !halesi 22. 12. 942 saat 14 tedlr. 

(10376) 6426 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

Erzurum As. 5L Al. Ko. dan : 
150 ııon Mitr -ve 750 ron koyun eti 

ka"VUntlasJ pazarlıkla münMca5aya konul
muştur. Sığır eti kavurmasının tahmin be
deli 357.000 lira olup, kati teminat 38500 
linldır. ICOJ'Ull eci "--'- aıhmiıı 
bedeli 2250000 lira olup kati teminatı 
188500 linıdır. Münakasa•\ ~12-9·f2 pcr
tembc günü sau 1.C 1IC yapılacakııır. Bir 
IOlldan aşaiı olmamak ~ ıryn ayn mü
tellhbitlere de ihale edilebilir. 1 teklile • 
rin belli gün ve saatte teminatlariyle bir· 
likıe korni$)'0flll ınüracaatlan. 

( 10379) 642.C 

Yazı makinesi tamir 
ettirilecek 

AL Pal. lUM Sil.. AL .Kom.dan : 
ANKARA 

8 adet daktilo )'9Zl maldnelıl t.ıımtr 
~Ur. Pazartıtı 3-12-1942 per -

tmlbe eünü saat 16 da SankM!a'd4id 
sıııUn ..ııma lcıomilı)'Ollutıdıı. ;,apılıu:aktx'. 

Tamir ı..lel1nl aönnek w iılahat a'1nak 
~ her stm it "'8Alkrinde ve 111 -
ıcklıUerin e bellıl ırün ve ..aue Sarııae
ledalct -un alma ~ ııene -
)eri. (10373) 6423 

Kuru ot alınacak 
AL Pos. 5151 sa. Al. KoınAan : 

ANKARA 
Yahdıan ve 80 kilometre awa.rırıda 

yerinde teıaWım ııa.rt.4'le 80 ton kuf'U ot 
ııatm aıJ.maaılctıT. Paza.rhtı 1-12-1942 

salı &'llnU. aa.t 14 te S8.rıkı6la'dnld ko -
mla)'<:ında yapılllca.ktır. Olun kaU tem1 -
nab 1~ )lradıl'. Evaar ve eartıarını 

sömıek JıstWenlcr her rin it ııaaA.lcrlnde 
ve ıırtddlJerin de belli ırün ve eaatte &ö· 
zil ııecen 1Uım1By00a ııe1melıeri. 

(10386) 4627 

Saman alınacak 
Eakiııehir M. lılnt. Sa. Al. Kom. 

dan ı 
Ordu hayvanatı ihtiyacı ic;ln 1000 

ton dökum halimle dUten samanı 
pazarlıkla ıatın alınacakhr. Beher 

kilosuna tahmin edilen fiyat 4 ku. 
ruş 76,30 aantımdlr . .Pazarlığı 5. 12. 
9•2 cUnU saat 10 Eskıtehir LY. i-
mirli&i satın alma kumı.eyonwıda 
yapılacaktır. Evsaf ve tartları her 
gün mesai zamanlarında ıöıU ge

çen komisyonda görülür. İatekllle
rin muayyen gün ve 1!11.alte teminat 
makbuzlariyle birUkte mUracaatla. 
rı. (1038•) M29 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 5100 Sa. Al. Kom. dan: 

Kutamonu 
6100 K. lıfmın ıehir dahili bir

lıkleri ihti> acı ıçin 20 ton ve tehir 
harici birlikleri ihtiyacı için 20 ton 
k1 ceınan 40 ı.on ııtu eti 2490 aayı.. 
lı kanunun 46 ıncı maddesinin M 
fıkrasına tevfikan satın alınacaktır. 
Beher kilosuna tahmin olunan fıyat 
'10 kuraıtur. Muhammen bedeli 
28.000 lira muvakkat temina.tı 2100 
liradır. Şartnamesi komisyonumuz. 

da görUlebilir. İhalesi 16. 12. 942 
salı günü saat 16 da komisyonumu 
llUll bulundutu mahalde yapılacak
tır. Taliplerin belli gUD ve ıaatte 
komisyona müracaatları. 

(10886) M2I 

Odun alınacak 

u:r;us 

Askeri Fabrikalar 1-M-ILL_I_M_O_D_A_FAA __ v_._ 
30 ton kuru fasulye alınacak Sabun ve zeytinyağ 

Kırıkkale Grup M uılUrluğü Sa- alınacak 
bn Alına Koınlsyoaundan : M.X.V. 1 No. Sa.Un AMıe. Kan. dan: 

1-Ankara Lv. amırıttt .9\~ao :lıçfn 
pnzarlllt ııun,-tJr;lc - talaıtUe 20 ten Zf!IS'
t.ln)'aıı .lıle 20 ton ıııııOOn ıWnılaıl<tr. 

-5-

V antitasy()ll santralı 1 Mutabiye alınacak 
ı k JI. M. VelcAleUDdtsl • 

a maca A6atıda <*- Yit n 11*.n .. aulıam 
M. M. V. don: ml'm tıOOeUeri J'Ulll u Jllılml mutablY'C 
Muayyen gün 'V'e saatte ta.mJl zu -

hur ot:rnl.1'1!!1ı meıveut ~e ac* ekBllılme ıııe 30. ıı. ~ pazarl.ellt 

111111111111111111111111111111111111 - -- -E TALAT YÜCESOY § - -- -
§ TERZİ § - -- -- 1 -: eski Diyanet şleri : - -

Beher kilosuna 50 kuru§ tahmkı 
edilen 30 ton kuru :fasulye 11-12-9~ 
rurllıinde saat ıs te yollama bina -
sında satırı alma koınısyonuııca ka • 
pah zarfla ıbale edılccektir. 

tmrf kan s{izgoçleıiyle 2 adet komple ırünıG 81l&t 16 da ıst.eldllıllle ..ı.e edlle
vruı ~n santralı tekrar pazarlıkla cdctir. Heopııılnin mublU1lmm bedcll 
satın ahrıacRl<tır. K('Şif bedt+l 7500 4497 nra M Kr. olup a tantnlW 337 
lira o uıı ıkıııtJ teminllU 1125 liradır. lira 31 Jatruet.ur. Şartname ve mımunc
Pazn.rlığı 2-12-942 carşanıhl ~nü sa- .....- h« ........ JrornM>"ondft ~ıetıWT. 

2 -~ muhamıtM.'ll beileU M.M 4. "'-' AL Ko. ""'~ .,_. at 14 te .V. "_..u. sa. Bıınl&nn bel' tmt Qn ayn t&l'ı'lere de 
E Yeni Hamam karşısı S = binasında No : 5 : Muvakkat teminat (1125) liradır. 43000 !bu ohıl> lmd tcmıınou 64:50 Jln\· 1 l -'-'· - K-''' .ft....._ __ __. < a yapı ııc'""'"". "9'"' ve _. ., .. ıs1ı"""" lh&lıe Edllıetıetr. 1stdd1'lıelirı belli ııiln 

TaUplerııı teklif mektuplarını saat 
1\1 e kadar komisyona vermeler!. 

dır. her gün lrorn.i6.Yonda görülebilir. ls-
5abunull mul:ııımmen bOOcıll 24000 :.m teki l<>rln lcn1J teınlrıııtlanyle bl.rrık· ""' 1aatte ?ıl. M. v. a No. Jııı sa. Al - -i'ıııııııııııııııııııııııııııııııııii 

( 10062) 6230 

Zeytinyağı almacak 
KırıJııkaJc GrııJ> Sa.tın Alrna .K<ımlıı -

~= 
Beher k1lıoewıa 100 kunıo tahın,lın e

dUcn 2000 .kilo zeyttnyaaı aartıırun<.'fifne 

söre 7. 12. 9t2 eUnll 8Qat ll5 tc J;lUZW'o 

lılcla atın alınacaktır. Ka.U teminatı 

731 l!lra 25 Jwnıet.ur • 

o~ ım.tt tC'ltltnu t.ı 3000 :tanıdıT'. 

3 - razıırb{tl 3. 12. 942 ~ -t 
16 dn. Anilm.ra I.v. llmldlA1 ~ 
komtlı)'Ollda )'aP :ı.roktır. 

4 - Zcytlrcyaf;ı ve sııbun ıııınnamemı 
her sÜll ~ &\lrillıllr. 

5 - tstdcJBcrtn tx-nı ırUın w -tıte 

kntl temtna.tlar.b1e btrtıkte kom~ 
m11Taca8.tlııın. (10128) ~ 

te kon1l~da bwlunmalan. ~ ~ 
<lO'Z74) 6292 

Elektrik santral binası 
yaptırılacak 

M. M. V. den: 
Muayyen eun ve saatte tatitıi zu-

hur Unly('n Ankara civarında göste- KaYlt )'Ullar oo.tıtı 100 1M19 
r t.'Cek blr y~ neeı. eldttro,k>n Zlndr yuiar laPI 60 138 

Otomobil yedek parçaları 
alınacak 

(10157) 6178 
f;l"U.lllına mahsus bir Eiektrik sanlnıılı Yem t.or1>aA 300 750 

S b 1 k .. } 1 ak bWası inşaatı t.okrar pazarlıkla ihale- Gebre 400 212 
an sa unu ose e a ınac ye kıınulmuşı.ur. Keşif bedeli 6613 Kece ~neme 50 375 

Muhtelif cins malreme M.M.V. den: lira 66 kuruş olup ka.tl temlnaıtı 992 70 950 
BOOor ~ '100 Kr. tlt'a.l tahmin lira 10 kuruşt.ur. Pn7..-ırb 8-12 942 Kal cu1 100 100 alınacak 

.Nıkcrt Fab alar l.Jm'Ulll MildürlUtil 
'nmret Şllbesl .M.ildilf' 1(.1 :<lnılıcn : 

edilen 10 ton aa.n sabunlu lktioıele ile kL salı günU sa.ı.t n.30 da M. M. V. 4. Kıt JrolMı 
lQf!lllnll 650 ~ .tlYal tahmiın eöllcn :.? Nolu. Sa. Al. Ko. da )'O.P aıea.ktır. 1s Tımar t 1'\'681 50 G2.l50 

2700 K oksl.len k.~ cubutu 
(~:bat ve mll<it.•ıırı ııarl.nıQrn(.~ıc ya.zıl1<lır) 

(16 &'iln zar1'lnda taıllm ootıea!lıır) 

9 Kak!m cctlk tcl hıclut 
(Ebat ve mlkUın ıı;ırtnıımcde yazılıdır) 
(lS ırUn zar.tında teslim l'tl le<X"kıtlr) 
D50 Kilo takımlık cel:lk 

< ll>aıt ve rn lkta.rı anrtııemcdsı yazılı ılır ı 
(15 ırUn mrtında teslim (.'<l C<~) 

100 Ton ı:llseıin dıruıml.t 
ııat.an alınacııktlr lstckl1lel1rı kaynak 

cut>uıtu. td hııl:ıt ve takıml C<:' lınk· 

londakl t.ckl!f mcktuı>lannı 5 
UH2 ırUnU rlğlcyc kad.:ı.r ve il' 

k d tek m up kırını 2.'i- ı:.? l 942 

ırUm1 akıı.nmmu kad: r t1c ~l •lrtıt:mlzc 
VcnIK' eri. 

Şartruı.mc her ııiln ııaa.t 13.30 • l!'l.30 
ıırasBMlıı. tlCl)rol ~en ıı.lm: b 

(l03f>4) 6415 

Ankara Belediyesi 

Cebeci pozon yeri 

deği~tirildı 

ton llb'ah yn~h kll6cle 9. 12. 942 canınm· 
ba ırUnil ııaa.t. 16 da pazarlıltlo. &&tın nlı

nacakUr. ller lklaRnm nwtvımrn«ı be\lclJ 
83.000 lira olup k&U Uuıtna.b 10.800 linl· 
dlr. Şartname ve nıtırn.uneleri her ıcUn 
kom~nda ırörüleblltr. laıtddllerin belli 
ır0n ve Matte Anlaı.ra'da M.M.V. 8 No. 

11&.tın alma Jcom llw.Yon\m& ıreJmeleri. 
(10121) 6267 

Eşya yaptırılacak 
M. M. VekAleUnden : 
Y avılan ı>nZBrlıtuıa taltJ> Clkm ı.va n 

bir adet ııümunıe dolaba Me Uc adel mu· 
halaza mndıtı ~ 30. ll. 94:.1 

~llnll sallL ll de ~ y:ıpüacalttır 
Muhlımen Uedeıt 335 Jinı 15 Kr.tur. Ka· 
U L&n1ın&U 153 lıU'a :;ıa Kr. uır. Ferınl ve 
h-1 aarUıamcsl her KOn lwrnJ&Yon 
do aörüleb1*' ~ beU1 ırlln ve 
saatte An.kn.m'da M. M. V . 3 No. h N• 

Un alma ıtomlııııYomma ırclmeleri. 
(10020) 6080 

Kereste alınacak 
M. M. V. den : 
2S9 M}. çam kere5te alamı kapalı 

r.arila dWlımeyc k.ooulmutaur. Keti' be
deli 33670 lia okıp, ilk ICIJllllMI 2S25,25 

Ankanı. Bete.ıı_ esinden. linıdtt. ihalesi S-ll-942 aamarıai PMMI 
1 - Her hafla rel"§em.be gilnlrr 1 ..aat 11.30 da M. M. V. 4 No.. Ju Sa. Al. 

Cebeci Çayırında kurclmakt:ı alaı. , h.o da yapı.lacakur. Ebu 'W'C tartııamesi 
pazarın 26.11.1942 ~r embe gUnun- 169 kurut mukabilinde her ıııun komia • 
den idbaren Soysal caddesuı 118kli yoııdan ahnabilir. Pansa muıeahbidine 
kararlaştırılmışUr. 1 &K ot.maık uzere bu l$te lwllanıloıak pr· 
Sayın halka il~ olunur. • uyle vagon ıedankine ıava.s..- edilecd'· 

(10283) 6319 ur l.stcklilerin 2490 sayalı kaııwıun mad· 
Memur alınacak delen ahkamına tevfikan hazır.ı.yaoıkıa ·• 

Ankara Bcledıye&i İmar :MudUr- n aeklif anduuplarmı makhuı. mukabılı 
IUğUndenı ihale saıııinden bir saat evvdıoe kadar 
3656 numaralı kıuıqn ahldnına tabi komisyon IU. venndcri. 
bulunan İmar MUdUrlUğU karim unda (10059) 6148 
85 lira iıcreUı bir muhasebe kfi.tıplıği . • k 
münhaldir. Memurin kaııuııuııdakl Muhtelıf nevı ecza alınaca 
evsafı haiz, Devlet muhas< be mua- l'tf. M. V ekilctlnden & 

mela.tına vakıf buhırıaıılıı.r meyanın. ı>.azarhkla aşağıda cıns ve mik -
dan imtihanla alınacaktır. Taliple- tarı yazılı (12) ıkalem muhtelif nevi 
rln imtihan günü olan 10/12/942 'tB- ecm aluıacaktır. Her kalem ayrı ay. 
rihinden bir gün evveline karlar ev· rı ihale edilebıllr. Ht;PSlne tııhmin e
rakı mUsbiteleriyle birlikte MUdUr- dllı:u bedel 8685 lira olup kati teml-
lUğe müracaatları ilan olunur . nalı 1312 lira 75 kun.t§tur. 1hale. I 

(10241) 6278 30-11·1942 pazartesi günU aaat ıs 
Teblig- tedır. Şartnamesi her gün komia -

yonda görülebilir. Ln.ek.llleria kati 
Ankm-a Bclcdlyt'Sl.ndm: tomınaUariyle birlikte mua)'Yen l(Ün 
D nk'ııcller caddcshııde 837 Jimar a-

dasuun :n panelinde ve kadastronun ve aatte .il. M. Vekileti V. No.Jıı 
529 adBlllılltn 3, 12, 25, 30 ve 31 par- satın alma lwmisyoowıa. müracaat -
IODeri J..ı:Lnde 76-70 metre munttıru lan. (10106) 6199 
Yol fazlası satılacalkt.ır. Hlsscdru-lnT- Ciııai :Miktarı 
dan Ahmet km Ganmıe, Fatma, Se- İodur dö potM!)'UID 70 Kilo 
nUhn Gazanfer. SeyiettJn ve Necmi- Kafein 25 Kılo 
Yenin 15 gUn zarfında Bcledi'Ye Em- Pudru ~ kinkf.na 320 Kilo 
rn.k &Ubeslne mürllıC'lln.t eylcmc'l.erl aık- Kloral 100 Kilo 
si takdlrde dl er al kııılısınn sM.Jlncn- KUkUrt 200 Kilo 
fı t bil • makamına imim olmak üze- Nitrat darjan fondu 20 Kilo 
re !!An olunur. oozn> 6279 Novakain klorhidrat 02 Kilo 

Odun alınacak Pennnnganaı dö potas :ıo Kilo 
Sulfat dö senk 20 Kllo 

Anbra Bekdiyesinden : 
ı - Su itleri i9n abnaaık olan 1 l 

KiCi odun, ()O bcı gün müddede açık ek • 
silımeye '"-almuşnır. 

2 - J.lubammeıı bedeli (60S) lira · 
dır. 

3 - T cmioMı ( .Cs) lira (}8) lwrut-
tur. 

4 - Sannameıüni ~ istiyenle • 
rin her gün encümen kalemine "Ve isırkli· 
!erin de 15-12-942 aalı KÜOÜ saaı 10.30 
da .belediye dairesinde mutcıeliil coru
mmc miinııeaatlan. (10}69) 6416 

Yangın hortumu alınacak 
Antcam Beled~ : 

1 - Ankara be~ ~ ( 4000 ) 
mcll"e yangın ı--t.umu parza.r:bkla allna
caMır. 

2 - MuhnmrıtGI bcdcl1 cıcman 

(20 000) Jırndır. 

SıiblUme paatil brul: 00 Kilo 
Tannofonn 100 Kilo 
Soluaion gimBa ı Kilo 

Kuru soğan alınacak 
M. M. V. 1 No. 5L AL Ko. dıın: 
1 - 200 lOO kuru 9(>janao kapalı 

zarfla ebiltma.i 7·12-9"2 rarihlodc şaaıt 
14 de b. Ami.rliii tııioMı.odıa Sa. AL Ko. 
da yapılacaktır. 

2 - Mııhammm bedeli .C5000 lira 
olup nwvalıbc tıamİDılU 337S .lıinıdaL 

3 - İstdW.lcrio belli gun 'Ve .-mrı 
tm .-. cvwJ kam.- uypm teküf IDS
ıuplanna ına1clıuıı aıuluıbili koaÜ9)'oaa 

Yel'IDe.leri. (9964) 6CH9 

Usta aranıyor 
M. M. VdcA'lıeUndEn: 
Mamak'takt Fal 'l'ııltb9cRot OkulUM 

8 1ltı. 4 ltnl ücreUl tir ~ w bir 

kkllılerm kati tcmıımtJarlyle biri ktc A. Kaeatl 50 50 
muanen gün ve tte koınlaYonda B. naı 600 ~ 800 
huluıuıuı.la.rı. (10228> 6296 Mı.h 40000 800 

1500 kilo vazelin alınacak <9926> l!953 

M. M. °rlkAletlnden ı Saraç heybesi alınacak 
Pazarlıkla konusyorula mevcut M. M VdcAleUrıde.D : 

oartlar ve evsaf dnhılinde 1500 kilo ueher adcdlne 45 ın 1'1oı&l tahmin o-
vazelııı alınacaktır. Hepsıne tahmrn lunruı 3JO adet komJ>lıc ııara.ç ~ 
eılllen b< ılel 6000 lira olup kati le - müteahh t namı .ı-abına ıı. 12 94l 
mınatı 000 lıı·adır. İhalesi 2-12-1942 cuıma ııUnü 1111 t ı.ı de açık daıil1mt")'e 
çarııamba guoU saat 15 tedır. Şart - k u.ımu.tur tlk ıcmtnau 1181 1'ra 2J 
n uııcsı her gün komısyonda gorille- kurulltur V«mek tsU&Yenlerlın eki tme 
bilır İsteklılerın bellı gUn ve saatte ıtün ve ıtntttlndc M M. v. 2 No. :ııu ın
katl teıninatlartyle bırlıkt M M 
Veka eli V. num ralı satm alma k un aJm komiaY<Jlluna ııf'lnwlerl. Şart 

unest kOOl~ ııörO 
mı yorıuııa mUracaatları 
(10231) 6293 b (101 ) 6190 

Muhtelif nevi ecza alınacak Şaplı kösele alınacak 

! 

d:ı.n ~·le!< lffl.b'<'f1 
e: nn1M.M.Vl 
V(!f"2'11elool. (101 ) 

Döküm kumu alınacak 
M..M \ d 
Mumunr1u 

n. 
1 ) 6333 

M. M. v. d n: M M VekAtetindrn : 
Pmarhkla ıda cins ve mnttan Yap lan pazarlığına tali~ ı;ıkmr-

.1rıııııııııııııııııııııııııııııı~ -- -§ NEOSTERİN ~ -
yaır.ıh (6) kalem muhtel f nevi ecza ı yıın ve och r kılosuna 10 hra fiyat 
wınııcaktır. Her kalem ecza ayn ayn hmln edilen ~l)()() kılo p~lı köee
ilıa c ('(l leb lır. Hep.s1ne tahmin edı ı ıc ile .J suna ı.S !ıra tahmın edılerı 
len bt..~~ı 13625 ltra olup katl te-m • kllronılu 1500 Jdlo köarle 9. 12. 942 = 
nau 2014 ı r dLr. lhn esı 30-11-942 arşamba günü ııa •t 15 te pıullrhk
pazn.rtt"ıSI gti.rrll ~t 11 dedir, S rtn:ı I la satın alın calttır. Muhaınmrn bc
meısl her Un komlsyonda gorukmı-

1 
deli 42 000 lıra olup kııtJ temlmıt• 

lir. Jst klll r:lın kati temlnaıtlarlylc 6 300 raılır Şartnamesi her gün 
ıtı rl ktc muıı.yy<-n gUn ve saaıtte M. kom " ınrlc rtHebilir. Bunlar •Y
M. Ve!Ullet V numaralı satan alma / rı ayn tal plere ihale edUf'bilir. 1s
koml8yonuna :ınUraıcaftllan. <lOl05l teklilcrin brllı gün ve saatte Ankara : 

Cins! Miiktan M M V 3 No satm alma konus- : -
Asit Pikrik ~ kUo yoııuna mele;ı. (10292) 6406 : : 

[.~~ 500 : Kitap oastınlacak E POlv E 
Pudr dö 18 600 • M. M. Vek41eUnıden : = = 
Ong meritOryel Sayfa ırenbtll • ıs.:ı ve u:ıunkıtu 19 ~ - masta E 
Cdoublc> 500 .. ııııntlm obnalt uzere blriılt 38 dlten 00 : u unanl orur h : 

Ongan ve2igatuvar 500 .. ve uc ~ıı.u ete 102 llftYfabk üç JdUıp 1 § Y ı!ıev~ 1
1
b ri n ~~· Eczan : 

6200 bMUn1 &kur 39 ve ıo:ı Sll.)"rauk Jd- : 27Gt : 

İnşaat yapt:Jrılacak W>tar 000 Z« 
00 ııaytablt okltaı>lar .ı .,111111111111111111111111111 1111~ 

M. M. v. den : ro adet basunUM:aklır. .Bunlııra ak 

Muayyetı gua ve -.ne~ ~ur tartnaaW! ve~ bel' &ÜD J«ımllı SIHHAT ve İÇTiMAI M.V. 
etıuİ)oeıı Eski~r hava hastane9I ilüno )'(Jllılk ıı~tel>Utr Pu..arlllı. ı. .Cl !M:l 
kısım iopıuı aıüldbhi< nam ye he6ab1111 c&l'lftllllba ırünü ...ı 11 de Ank.u'a da 
ıclcrar pazarlıkla ilia.IC>·e ko~tur. M. • V. 3 No.. 1111 •tan &lma kıoımJQo 
Ke,iI bc.-dcli ı,121.265 lira 56 kuruş olup nunda :r&Pı~ Jlllekltlerin belli 
kaei tcıninAU 91201.ıs l.i.radU'. Paı.arlıgı ırün w --~ tstıt edeceldıeıri ~ 
?-12·942 ~ günü saaı 11 de M. ırörc kaU temln&tJan We hrlllı'te )'Uka 

M. v . .c No. hı Sa. Al. Ko. da yapılacak· rıdR )'azıJt ıc.omla)Ulll selmH!ri 
ur. Kqil ve ,.nnıımcsi (SO) lira muka· (1012'J) 6188 

ba'linde Veillec Qaal daiıre:Wıdcn ._. Ker~ste alınacak 
biltt. bıcklilerio ihaleden bic hafta enci M..M. V. den: 
iıtfUl dııires.iındeo vesika alm&laırt .e b- Ankara manıınaoc fabrikamıun lh
Iİ taninatiarıyle birlikte lllU9fYtll sUn t aıcı lı;ln 4000 M3 çam veya köknar 
.e ...cte ~ lllııh ' 1460 M3 dıt buıda1c veya karaataıc 
(JOl6S) 626' ker't'tltesl toptan veya parçalara bö-

2 - lla!ıliltme s n &e .... .-.a 
.at. ıı 0e ma--ıe tıc11>l111D1M~ ..._ 

·--~~. 
a-~ s b alınacak IÜTler'E4t pazarhkla eıııUn aılınRıealrtır. 

a un Muhammen bedeli G1111 veıya kökna- valdaıt ~ 1380 :ı.tıraıdw. 
l'tf.M. V. ı No.Ju Sa. AL Kom.dan ı . nn M3 125 lira dıet>udnlk veya kam- 4 - ,_,..~,.,....,. mıOC!!llCl!ıe<'e'll 

l) Hava müstcprlığa birlıklerı ağacm M3 150 lndır. istek lerln ve
Dıuyacı için pazarlık llUJ'etiyle ve noceokleri miktar bed 11 tutanNlxöre 
taksitle M loıı abwı atan alına~ yU7.de 15 kat.1 teminat alınacaıktır 

lhııl 2. 12. 942 çaqamba cilnü --
tır2> Muhammen bedeli 51500 .Jira o- 15 ıe N.M.V. 4 No ıu. Sa. Al. Ko. Rs. 
lup kat! ıeminatı 8626 llraılır. de ya.1>1lacaktır. latek'IHerin lkatl t.e-

3) Pazarlığı 3.12.19.U J:iinil nat nrlnaU rlyle birlikte lhaıle gün ve sa-
15 te Ankara Lv. Amlrllgiııdckl .ko... atinde komlsyondn bl.l'lunmalım. Ke
misyoııda yapılacaktır. tif ve sartnıunesl. her gQn kom!syon-

4) Şartnameal her ~ lı:omiııyon- da iil>rlilebWr. 
da görWcbllır. 

6) İsteklilerin belli Jr:(ln Te aa'tte 
kati teminat ve vcsikalariyle bir~ 
te komlayona müracaatl&n. 

(10129) 

Pavyon inşaatı 
M. M. vckAJıctJnden : 
GôlıctlıkJ.e bir p& V)'Oll iDellm Jaıpalı 

(10054) 6409 

Ateş tuğlası ve toprağı 
almacak 

3000 adl!I. a~ wtııuıı De 800 kUo aıt" 
t.o,pratı (kUat tortıalar icen*Jde) pa -

mır almacakt.ar. Muhammen bedd -
ler.I yeG<Qnu 1900 Jılra olup lk&tl tanlna.l 
miktarı 294 »radır. K8flt ve '8rtnmneel 
her ır0n kr~ ııörı(lJebUlır. PBZıRr • 

bfn 1 12-1942 ll8h ırün41 ~ 11 de M. 
M V. 4 No lı Sa. ki. Ko.da. yapılacek -

tır. lst.dc kortl'l kati UmtnatJariı:vle bir -
.tnc:te m~'ll ırürı ve ııaatte lııool~ -
da tıuWnmaları. (1~) 6418 

Dizel motörii alınacak 
M. :aı. v~: 

Kirohk çiftlik 
Kır§t"hir vıl eti d 

t tanbullunun Merdan Alı Ç 
lıği k raya verile c veya 11&. 
tılacaktır. Fıul m ltbnat ıa • 
tiyenlnın Yen ir. Karanft 
sokak, Karanf 1 apartmaıtı U 
numaraya mUracaatlan rlcıa o
lu ur 174 

Piyano dersleri 

3 - Tamtıı.nt.ı (1!500 ı ltnı.dır. 

4 - Şartrwneıdnt ıırönnelt ~ -
rtn hCt' 8'Urı mctnnoo kalftntne w latEk
tlbin de 1-12..1942 ııalıı silınll Mat 10.30 
da 'l:ıcledb'e d:ı.tn!flhıde m1Ueııddldl en -

znıfia ~ lrıollUlmUIWI"· ~ 
bedeli 99176 ı.ıra liO ııurue olıup llc t.e

rnlPAU 6208 lira 83 kurult.Ur. Jhalıeıd 
7. 12. M2 ~ ırQrıG mat ll de 

A.nlenrn'da JlıL M. v. ' No. lu Sa Al. 
ı<o. da ~ılıııCakt.ır· KaPf ee.rtnNne ve 
pnıJl'91 i96 lııUl'Ut ~ h4r ırtın 
ıwm..-. mıUrfteaatla tneaıa& daın.tn
dell alınlll>ll4r· lBleklUer'ln bu iııe bm
zıer -ııan ro bin :nmllk ~ tnıeeatı ma
vatraieb'elle llana1 etmıııı olmalıftn ve 

tomaa :üe 100 lira Uıcnııla '* .-nı. thale>'8 prcbllmek için lınea&t ~-
60 lira ~ ba' öııktilıO aJıırvıcıııWr. deD vftllka a)ımnlıın ve 2490 ııa,yıiı lcnnu-
l•drllılılftn ~- ~ Pllft mııddeleri ah1cAmma unun t.ddlf 

1- illckAnUn 194.:l ~ ııtıml eu& 14 tıe meictUPlanlll ltı4le ııGn ve ımatlınıkft 
komu~ ınörııaıtlan nıca oııu- bir llBM evveline kadıır ııaı*oa• vec--

Kom~ mcvcuıt tennt eartname
sl ~oo 1400 1ılra ttrat ta.tunm okı
nan 11 beıYll'tr ta.ıcMinde kara tipi dteel 
motö"1 2-J2-J942 çaqamba tünil mat 
11 de il aatm alınacakUT. V<r -

mek tıııt~leı1n 210 lira k kaU t6n • 
nat.tııı.!'b'lc b llcte M.M V. 2 No.h Sıa. At 

KcırMR;yoı\Und ll'"'lmelerl. Şartnımwef ko
~ ıronılıebWır. (10387) 6421 

cilmene mürncantlan. 
(1024:.l) 

B. RQWJıomıııll 

Dlı>L lnı. MIDı 
lrtşaaı Malzem 
Ticarethanesi 
BahÖ\YW H 
51 Galata - 1s 
tanbul. 

Her nevi insaal leaif ve 
muhal aza malzemesi 
Her neıvl mOhendlalik ve Na-

ıa inşaatı izolasyonu, ke-mlik 
temel, bodrum, taraça, baluıo, 
çatı, cephe ve duvar rutubet
len tecridi. 

haılıat k:fn: Ankara - Yenl
$ehlr Mektep sokalı 5 No. lıı 
Herald Meng<''Ye milracaıtt e-
dilmeli • Tel: 6372. al& 

Marangozların 
dikkat nazarına 

T. H. Altlara Ha.veeııza T. A.. 8t1tıı1 • 
tinden : 

1) Nikmıne w ııııriNlrnetlln .ere, 
Ha vaııazı talıl1kası Jıctn. ıoo 8l1IOIJ3'8 

JMa"". (1035.l). 6313 rne1eri. (10024) 6lll 

Ambalaj sandığı Tesisat yaptırılacak 
yaptırılacak M. M. v. cktı: 

M.M. V. denr 
1 - 600 adet iki boy amballJ san -

dığ'ı yaptırılması talibi suhur etme
dıtinde tekrar puarlıkla ilıaJeye 
konulmu11tur. Keııif bedelleri ye
klmU 4532 lira olup kati teminalJ 
679 lira 80 kuruştur. Pazarlılt 7-12 
19•2 pazartesi gUnU saat 14'30 da 
M.M.V. 4.No. Sa. Al. Ko. Rs. de 
yapılac:Blltır Ke111! ve prtnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. istek
lilerin muarYeıı gün ve aatte ko
mlayonda bulunmalan. 

(l~) 6295 

Ecza alınacak 
M. M. V. den ı 
Pazarlıkla ~ c:i111 w mlcıan 

)"Utlı iki kalem ..ıbfıclii nni eaa alı -
ııaalwr. Her blem ecza llt'fl a,ırt ihale 
e<lilcıbw. Hepsine uhmio ediJeo bedel 

•J60 lira olup kati uımimıı 1194 liraıdır. 
llıa.k.'9i 1-12·19"2 salı günü HM 15 tedK. 
Şartnamesi her gün Jromis)IOOda g&üle
lulir. Jstdclilerin kati temıinadM'iyle bir· 
iste IDWl.')'JUL güa w ..- M. M. Ve· 
kileti V No • .hı satın alaııa kooıisoyonuna 
nı ıadan. (10100) 6189 

T sisat yaptırılacak 
M.M. V. den: 
Ankara'da cöaterflecek ma'lialık lf 

ı - Muan't'D gOn "Ye 81'8tte taltbl 
zuhur ~ en Bıll'idırma'da gijMerl
ıccek nuıJınlde harici su ve kanalt -
zasyon tcsbat.ı yapbınlması par.arhk
la lihııJ )'e konulmuştur. Keşlt ~11 
9963 lira 12 kun.ıııı olUP kati teırn!rMrtJ 
149:5 liradır. Pıırmr1ığı 8-12'12 salı 
g(YıQ saat 11 de M. M. V. 4.. No. Sa. 
Al. Ko. Rs. de yaıpt1actıkt1r. Ke611 
ve ~ 25 ıkurue mu-kabilinde 
koınls)'ondan nJın.ıııblllr. 1stekl !erin 
kat! temlnatlerlıyle bi'TILkte kom syon-
da bulunmalan. (10117) 6184 

İhata duvarı yaptırılacak 
M.M.V.deat 
ı - )kıaıyyen gün w astte talibi xu

hur ctmİyea ~ ciYanoda bU ihata 
dinarı yıııptın ın-ı pc..tıltM ihaleye 
~- Ketif bedeli 2227 lira 93 
kurut olup kad temİMU 333 lira 40 ku
ruflUC· Paı#hiı 7.12 942 pazanni ~ 
sMl 10 30 da M. M. V • .C No. SL Al. Ko. 
Rs. de yapaı.aıknr· lsuiüilerin -)')'CD 
goo ve sa.ne bd uıminadariyle bif'lik· 

ıt lmmis)'OOÖ& ~ 
(10116) '"' 
Laboratuvar malzemesi 

alınacak 
111. 111. v~ c 

Garaj istorlan tamiratı 
M. M. V. den ı 
16'4 lira 31 kuruı keşif bedelli An· 

bra·da garaj Ltl'Orlan taınır ip 3.12 942 
pcrfftllbc ıııunu sua ıs tc paı.arl ıkla iha· 
le edilecelcuc. Kau raninau 24~ lira l 5 
kUNfllUI' • .Kqif 'ile l&fUWMllİ her .... 
Nl(ıa alma komisymmnda gosterilir. Bu 
ite Juzumhı demir ~k w ~ıo hi· 
li bedel muıc.hhide verilecekm. i~ıekli· 
lerin ihale ~n w aauinde M. M. V. 
4 No hı Sa. AL Ko. m aelmeleri. 

(103S5) 6408 

Y angm ve su matzemesi 
alınacak 

M.ıM.V. den: 
Mu yyen g{ln ve BMtte talibi zu

hur eotrnl)'t'n 11 'ka1em 1111 ve yangın 
teslslltı malJlf!meel tekrar paızarbkla 
lllltın al~t r. Muhammen bedel 
l~ lira olup ıkaıli teminatı 290 lira
dır. Pazarlığı 2. 12. 9'2 canamba gu
nU aaet 11,30 da .M M.V 4 Nolu Sa. 
Al Ko. de. yapılacaktır. Şartname 
her rin komisyonda @öriık-bfllr ts
teklftflrin 'kati tem naıtlaritrie blriik
w JrDmiıı)'ODda bulunmalan. 

(10396) 6419 

Şevrole otomobiline ait 
yedek parça alınacak 

M.M.V. den: 

rara t. 

Ankara ucuz evler 
kooperatif inden: 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
D. D. Ank a Haetooesl 
Çocuk Hastalıktan 

Mütehassısı 

Erzunım Sa. Al Kom.dan : sllzaecl w.ı>t.ınlıacakıt.Jr. 

let barakıaııın dahili Te harici el k
lrik tesisab yaptırılması açık cklıill· 
me Ue ihaleye konUbnUftur. Kr11ıı 
bedeli 1159 lıra 38 kurut olup ilk 
teminatı 87 bradar. İhalesi 7/l2 942 
Pazartesi gilnU saat 10 da M.M.V. 
4. Nolu Sa. Al Ko. da yapılacaktı~ 
Ki': lf ve ııatnameBi komisyonda go. 
rulebılir. İateklılerln ilk teminatı rı 
ile b rl ide komilyo da bulunmalar 

razarlılkk k~ meıvrut 9st.e -
wre 56 kalml ıatıc.-atuvar rnalıPJeme

eatm aJlne~ar. Hepdle taıındD e -
lıe!l tıcde1 298 ııra okıl> katı tan;lrıa t 1 

44 ıva '10 ~. thaıeııt 4-12-1942 

Heıııaine tıttden 6.000 lira fiyat tah
min (ll)unan 44 kalem Şeıvrole marka 
otomobillere malısuB yedek mah:ıeme 
3. l2. 942 pertemhe g(lnQ aaat 11 dl! 
pazıaiıkla satın ııillnacakbr. Vf'f'JTK'lc 
lst.iY'l'ftletirt 900 linıllk btl temınat
~ btrHkıte jWWWil* do ve ııaa-

Bin wn odllll pazarlıkla mürıalmsayn 2> nu lısl )'811mıdt ı.t"'k"'1n nıamu -
tconuımu.t.ur. M~ 7-12-~ Pil ne ve l8.l't.name8l:n t.eıııtııaıt tubem!zô 
7.arttwl ırüni1 aııat 14 te )ıllPtlacaktr. Tııh ırı m-.elıel1. 
mtn becteal 60 000 :ura ıı.atı tantnall 8500 8) n>ratmı w ı.ıı.n mOIMet1rıt b9 -

lılradll'. ean.nıameeı ı-- &'Ilı Jııornılı9oond 1 dtnn tekllr mekbıl)larmm en aıec 10 
~· ~ belM sQra ve•- llcönun 1942 ııeı«IJll>e sllnll akeuntne 
ıKte temtn ttart)iıt ~ mQraC'llat- kadar ~ m~ WPnıeioeri t -... ......... -

eurnıa ır4lnll l88l 15 tııdlır. ~ 
h<C' &'Üll ~ ııörQ.ktııtllr. Welt -
Jt1elin 1Je111 &On ve aııatte lıaU t«ntntıt · 
ıaıttte blrllııte Jl M. vdıüeti v name· 
r.a--.ana~m t - tıtnde KM. v. ı Noi9 -- ..... ko

.......... M. 
lfl!lllllll!!ll!'- -,•.t,,,• 
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ANKARA PALAS 

P VİYON 

ZENr.:i VARYETE 
Her mznr • t r 1 n 19 a 6-ad:ır hu ın ani•tl rin i tirakİ) le 

DA~ iSLi ÇAY 
1 - Pıni)'O 

2 -Ycmck•ı 
kııd • 

c :ım s uı. •.'\O ıbıı itıhar n açıktır 
m .a rC1enc cdılnıez R~ ene <"<iılmı~ m ,alar' at 21 e 

t ılıı ez ~ ba)l.al rına \erilir. 
aı . .ıı.ı~ t .. şiar. 

340 doğumluların ilk 
yoklamaları yapılacak 
Ankara yabancı askerlik şubesinden : 

Ankara'd bulunan 340 doğumlu erlerin ilk yo1damaları 
yapılacaktır. Bu mnksatl .. mezkur doğumlu erlerin 7 1Ikka
nun 942 den itibaren her gün sabahtan öğleye kadar kayıt 
muameleleri yapılmak Üzere fotoğraflı ikam t vesiknla
riyle birlikte şubeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(10372) 6417 

Bankalar 

Memur ahnacak 
Halk Bankasından 

l 
brı:. 

1 rı 
llWs ve "1"rke:ı:ıkı muhaııte.be ı1t•ilik

lcrıoclt",.o Of' ve a.Janeıaraa rc:fl n 
mu '3 l\Cc lı y o bı ccıcs ebliı;, ı 

v-e • Y:o t 3 m .. murıı. Uıuırac var. 
dac t .mu .. tm .. k ırtıvcıwcrln 'VCl 
Jcki hizm t ve liv ıtlcrinıi tC'YIR -
ka vanv cak bcıgelerı A.11kllra'd 
'I 1 Banka ına gonılcrmelcri IS -

:ı:ımttır. 

a Barı'k.a ~ tf'Skil ıtına dıa a.. 
Jelr.nıum naolca<Mür ve Dl'l!ılftl':ki k1l_ 
cak n,,,.. isl....m.lo --c~ .,._ 
ht;Jt1nhn:o~ 97-"'l"e 'W\ikN.!11' Ullhı!ıi L attl-

~J,.r\nin e"u -..ı ,,_,,. ,. . 
hclı>.-. 1"\Cr.ıuıı--. 5 1D!si. genr 
bnhlı nl.ıı.. lll.-cl'*ltbr. 

4 Tmt.ih- • •lkkAnun iM2 
~ embfo edı.I _.. ,. t- l!ttruıtml'-

._ lfftp ... H"'1lt ...-~ """ 
k -·11., Hıülı: BankMmd:ı ~a 
cıa .... 

5 f•tı-. ""'- ~ ~ Q.4'1 

Ka, p - 929 • 9'° den }Ilı 1 pa a 
~hir ) ıı mckıdnndcn aldı ım ~dıad ı 
namemı ka,bcıı" n \ t"nı ını lac:a ım n 

kisinin hükmu }Oktur. 
Q:ll'Samba ~n alllmnnwa lıBdM' T 201 Alvı et Oruç 

Erzak alınacak 
ar SııUn Alma Kom onu K ıUV 
ı m de h!zalanndı ~ zı ı ı:tın lcnı 

dm p zarlıkl,ı 11<1.tın nlıruıcnkt.ır. t k ICl"ln IJııılc 

nnt Okulunda top! n n k mt~ona. 111 ırteıı MunılS<"oc· 
llk lem t m ktupkırfYlc mUmro t n. (10044) 

P rtl Cinsi 
l Ko. ti 

S ır eti 

M ktan Fi. Tutarı tık temlnau lhalc gün 
3GOOO 110 39('.00 LI. 
14;;0Q 70 10150 .. 

2 
3 

' 

5 
6 

49750 3732 4-XII-1942 
p ~ TJOOO 140 35000 2625 
Ku. fnsulye 15000 60 0000 
Nohut 20000 65 13000 

Ke.. m rcım 5000 80 4000 

2fıOOO 1950 .. 
K. fizüm 5000 85 4250 
K. e k 3000 80 2400 
K. k yısı 15\..10 160 2100 
K lnclr 2000 100 2000 
Ccvlz lcl 2000 150 3000 

14050 1()''.>3 75 
S bun 15000 120 JROOO 13..ıO 

z. y 10000 200 20000 1500 
coom 6 

Köpek sahiplerinin na zan dikkatine 
Belediye Reisliğinden: 

S hrc g kn b ı boş kopl.'klmfc kuduz hı. talıj:iı gorulmü ı r. 
Ucled yccc mu< d le < b~lannıı~ 'c :1<>kakıa rulen h r kof>C ın ol· 

durulnı ı karar ahına alınmıştır. 2 ınd rnhlığt" k dar kopc:klcrın ~·dev a 
h plcri rdakaııııde d hl ol a 5oka tıkarılmamaları koı>ck sahıplcrinc bıl· 
darılır. (10~1 ) 6318 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Sal.in Alrn DT mn 

kuruş 
40 
15 
15 
lS 
225 

.ı. 

C y tı 'Tut 
J, r 

1 ()()()) 
GOOO> 
1 1()) 

Taksi şoförlerinin 
nazarı dikkatine 

m 

11 
ll,30 
11,45 
3 

Devlet Deniz Yollan 

Alakadarlara 
DC\ kt Denı )ol la ı f lct 

Mu rlu ndcn : 
Den Z)O arı umumı )uk na' 1 t ı· 

1 

fı ı, ).ıpıl.ın umlar d 1 ) ı)lc ı lıl <.-dıl 
rnı ıır. 

ı · ılkkamın • 9-fı ıar'hindc:n iıib ren 

1

1 ta dan hareket c c~ k olan 'arur 
l.ırıa > pıl:ıc.ık r. ıkli)all ı )eni z mlı ıa· 

c t t ık olunac kur. 
\c nı:ıl. rdan ızalı:ıt alınabilir. 

(170 ) 

İskenderun postası 
D vle De ı 

um M 1 
1 nnbul'< n 27. 11 

1 l ki" ler 11 

ı ic be en (K :> ) 

1 
afta r ar 4 12. 94 
aat 18 00 1 kalka 

İzmir postaları 

BELFAM 
tedavi kremidir, onu 

ihmal etme. _ 
-:; 1111111111111 111 m 111111111111 r 

K YIP 

nda - Propag -- -- -- -- -- Sadri Ertem'in -- -- --- cildi - eserinin 11. inci -- -- -= çıktı 
: Kitnp ıl r<lan rayınız. : 

~111111111111111111111111111111.I' 
Harta Umum Müdürlüğü 

§ Dr. Niyazi İsmet Gözcü 
: Anafart 1 r Kon wk k N11 

: ı :ılti ranko apıırtıman kaı t 

: Puart i, çar ımba ,; c o.mı rr ~• 
1 ri aaı IG • 19 ar ınd;ı ha 
ınnı kabul cdccekt"r. 

--- Tel fon .. 2'>91" ile randl"' ı --- m:ı ı rica olunur. 

";111111111111111111111111111111111= 

rfi 

ULUS 

Kazalar 

Balık avlama ihalesi 
Malm<lidüı1üfıündcn : 

inhisarlar Umum Md. 

Çivi alınacak 

Vilayetler 

Yol tamir ettirilecek 
n 

b 

Yeni Sinemada 
BUGt N nu GECE 

TYRON E POW~:n 

- ve-- I 
OOROTIIY I..AMOlJR 

h 

JOHNY APOLLO 
( KllU,t 1İHAS ) 

( s Jın.r )--
10 • 12 - 14.30 • 16.30 - 18.30 • 21 

TEL: 8540 

• 

in • 
1 r mm 

salan ~ ·ı . 1 ımum oayı erın -
nazarı di katine . 

inhisarlar Ankara Başmüdürlüğünden : 
27-11-942 tarihinden itibaren 28-11-942 cumartesi akşa

mına kadar bilumum bayiler ellerinde mevcut i nhisarlot 
~amulôtının hakiki miktarını birer beyanname ile İnhisarlar 
idaresine bildirmeğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında kanuni taki
bat yapılacağı ehemmiyetle ilôn olunur. 

Kef Jeti e 
ı feye mnkte r y 

imi 1 ir b y 
Jar Mevva H • 
mir 1 b kkal 
m racaat 

Daktilografi kursu 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden 

f 
Okulu~uz Daktilografi kurslarma talebe kayıt Ye lı: 

nuamclesı 23-Xl-1942 pa ... art · ·· ·· b 1 cak 30- 1 ı ·· · " esı gunu aJ rya ::ıu-a 1 gunu &ona erecektir, 
1 - E~ az ilk okul diploması , 
2 - Nufus hüviyet cüzdanı 

İd:--:- ~ıh~at raporu ve aJı kağıdı ile 17-19 arasmda 
rcsıne muracaat edilmesi. Kurslar pnrasızdn". 

NAFIA VEKALETi 

<Hu 

"10112" 

Satılık kürkler 
Az lrnıe (A!VQl'D!7A') rlJ 

yent 1 dl1ls b1r ~ 
IIC'T' g(Jıl' 

6 r& 

Ressam alınacak 
Nafıa \ ek lcundcn : 
Vckileıimiı: Su işleri Re' li 

miınlınl h lunan 85 lmı ucretli "'." ..ı 
lıJ;a imııhanla ~c luınulK'tl alahilceıl"'i 
ri ucrt"tle bir n:s am alı kur. 

lnııilı:ın 1-12·912 s:ılı ,_"Unu ~ 
de u i)lcn Heı lı · b rumndı )'ll 

Eczacı aranıyor 
Diplomalı bir ecza· 

cı aranıyor. Merke 
Eczanesine müracaat. 

c 

111 

l 

Park Sinemasında --~---------;;;;:;;;;:;;;::;;.. 
Sus Sinemasında 

ccrn. 

ıssız ADA 

10.30 - 12 30 • 1 30 - 16 30 - 18 30 
21 de 

Numnrnlı y rtn cvvcl.<1on ııı. 
dınlmam r1ca olunur. 

DUG N BU GECE 
JHJ, Vi':RN!N 

ıssız ADA 
( TQ 

( rJ-
10 - 12 - 14 • 16 - l8 - 20.30 

8589 

Sümer Sinemasmda 
Bu 1 bu gece 

lkt 8 l duna n k hkah , n 

ALİ BABA KIZLAR 

PANSİYONUNDA 

TEL: 3590 


