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SON DAKİKA 

Sovyetler 
C. H. P. Genel Sekreterimiz 
dün Halkevinde yapılan bir toplantıda 

ana hatları izah elli 
Halkevinin dokuz kolunda çahşan üyeler 

dinlediler bu konuşmayı istifade ile 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ ~~~~k~~~~~~~~{:~~~~~~;~~ 
'Sevkeıt Escndal'ın rc-isllfönde bir top-

c h 
• • e d lantı yapmıŞ}ardır. Bu toplantıda C. 

Um Urreısımız U•• n H. P. Umumi İdare Ue:\'.eti Azasından 
Giresun Mebusu B. Nafı Atuf Kansu 
da bulunmuştur. 

Devlet Konservatuvarında verilen 

konseri şereflendirdiler 
trıö ~~urreisimh Milli Şef İnönü, dün saat 15.30 da beraberlerinde Sayın Bayan 
le nu ve Baş\ckil B. Şükrü Saracoğlu bulunduğu halde Devlet Komervatuvarını 

reflendirınişlcr ve kon~ri takip buyurmuşlardır. 

ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111Jlllllllllllll 

B. Memduh Şev'keot Esondal bütün 
komitelerin reisler] ve i.iyeleriyle ay
rı ayn tamşmı.ş, ve sonra rcis!C'rdeaı 
çaılışmaılan hakkında lzaıhlar fllarak 
ı;-ok kıymetli direktifler verml:;;tlr. 
C.II.P. Genel Sekreterimiz, komitele
rin nasıl bir mel.otla çalışmaları la
zım geldiğini anlatmış, dil meselesi, 
edebiya.l meselesi, güzel sanatlar, mu
shki, sosyal yardım, der.:;aneler ve 
kurslar, spor. kütüpaneler, müzr ve 
tarih, köycülük davalnn Ilzerinde dü-

C Sonu 2 inci sayfada ) 

Sanatların 
en güçü, 

barışçılıktır 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 
ve esnaf Birliklerinin taıkilaflandnllmasma dair 

kanun projesi Büyük 
M. Meclisine .yollandı 

Falih Rıfkı ATAY Ticaret ve Sana>·İ Odaları , T icaret BoNaları ve Esnaf Dirliklerinin memlekctiı• 
... _ N" • bu harbe girdik?" iktısadi hayau içinde taşıdıkları clıemmiyetle müıenasi,- birer teşkilat haline konul
flu au ılçmb. · • d '" h b ' 1 ması hakkındı Ticaret Vekllcti tarafından bir müddeııenberi yaı>ılmakta olan tet . 

... a ' ırıncı uny a ar ı- kiki . 1 . 1 1 k . . V· ' ·'" 11 • d B" ,,,_ ' 1'11 .. ın ao ) d ~ h · · er neuce cnmış ve 1azır anan anun proıesı cıuucr cyeun en U}ın< ,. ı ~' 

heı- n a y arına ogru eme n j l\fcclisine tevdi oluomu}tur. 
flğ Osmanlı vatandaşının ya Projenin nıuciı> sc-l>•·rleri şunlardı r: 
lg~;ıda, veya gönlünde idi. Mesleki faal i)cıleri, milli menfaaılerin gösterdiği isıikamctler<le yürütecek maı · 
bt kong resinde mesul bükü- but hir nizamın kurulma..ı, 

et politikacılarından biri, Milli varlı iiımmn temellerinden birini teşkil edecek olan meslek, ahllk ve di-
lltttu.kJarından bfrinde aşağı siplinin bu teşkilat vasıtasiyle tüccar, sana>·ici ve e~oaf 1ümrelerinin faaliyetleri sa-
r'karı şu cevabı veriy~rdu: bu basındı günün ihtiyaçlarına en uygun bir şekilde ıesis olunmaı; ı . 
lih~te dünya milletle r inin ta-
0 1 hahi3 mevzuu değil midir? 
~·t kıtanm kavuşağmdaki na
'Jı b i r coğrafya bölg esinde 
h a~ryan bir devl e t, böyle bir 
r~l'pte tarafını seçmez, ve za
h 1 onunla birlikte atmaz da 
a~ka ne yapabilir? 

Moskova'ya göre 

Kletskaya 
zaptedildi 
Kala~'la Sovyel 

kıskacı kapandı 

Berlin'e göre 

hücumlar 
geri atıldı 

Bircok tank 
.::. 

tahribedildi 

Almanlar tarafından işgal edilen Toulon şehrinin genel görünüşü 

Amiral Darlan' a göre 
fransa'ya düşen vazife : 

Mihver'i ezmek 
--ve -

Fransa'yı 
kurtarmak 
General De Gaulle de 

bir demeç yaph 

Cephaneliklere bulaşan 
yangınlar yezünden 

Toulon yanıyor 
- ve boyuna -

infilôklar 
işitiliyor 

merkezde de 

taarruza 
geçtiler 
Alman hatları 

üç noktadan yar1ldı 
(Yazısı 3 üncü o;ayfada) 

Londra, 28 a.a. - Dün akşam Tou
lon'un alınanlar tarafından işgali ü
zerine Cezayir :radyosunda Amiral 
Darlan dem.iştir ki: 

Birçok evlerde 

hasarlar var ! 1 

Toulon 28\ a.a. - Ofi: Gece, yan · 
ıunlar cc~aneliklere siray.er ettikçe biri· 
birini takibeden şiddetli infilaklar kay · 
dolunmuştu r. Toulon şehri üzerinde mu· 
auanı bir duman sütunu >'Ükselmckte ve 
duman yü1ün<len <10kaklardan ~eçilcme -
mekıedir. İnfilaklar o derece şiddetlidir 
ki bürün evler sarsı lmaktadır. Evlerin 
bir ço~unda hasar vardır. 

Alrika'da savaşan İngiliz askerleri 

"- Toulon'un .işgal eclilmiyeceğlnc 
dair Hitler'in yaptığı vadl orııda fran
sız filosunu tutmak için olduğu daıha 
başlangıçta belli idi. Fransa'yı evvel
ki düşmanlarına karşı müdafaa eot • 
mcık vazifomdir. Bitler Toulon'u i.şgal 
etmeğe ve Fransa'yı da silahsızlan -
dı:rnıa~a karar vermiştir. 

Fransız filosu Toulon'da kendini 
mertçe müdafaa ettik~n sonra batır
mıştır. Toulon serbe-st bölgf'sinin bir 
tuzak olcluğu ve buradu gemilerimizi 
alman toplarının ate~i altında tut
mak istenildiğini anlamak kolaydır . 
11 sonleşrirde rl~nnnMad:m !ı:ıreket 
etmesini istedim. Filo kumandanı be
ni dinlemedi. Gemllerimizl kurtarabl
leceğl ni ümidediyordu. Fakat şimdl 
onları tamamiyle kaybetıi ve birçok 
subay ve erin de ölümüne sebep ol
du. 

" Ebedi dü§mana hizmet 
edeceklere karşı merhametsiz 

olacağız" 
Fransa'nın baştan başa işgalinden, 

general Weygand'ın tevkifinden, hU
kUmet reisi salahiyetlerinin değlş1 i -
rllmesinden ve siHihlı kuvvetlerimizin 
silahsızlaındırılmasmdan sonra Al -

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Amiral Marquis, işgal makamlariyle 
anlaşma halin<le yeniden sivil idare işle· 
rini clenıhtc eımi~tir. 

intihar eden ağır harp 
gemileri 

Londm, 28 a.a. - Ofi ajansının 
- ( Sonu 3 üncil sa)tada ) -

İktisadi Devlet 
Teıekkülleri 

LONDRA'Y A GÖRE 

Tunus bölgesinde 

çetin savaşlar 
• cereyan ettı 

Akdenizde Mihverin 
9 gemisi batır1fdı 
Londra; 28 fl·L - Şimal Afrika"daki 

harp muhabirlerinin bildirdiklerine gö -
re bicind io,ı;iliz ordu.~u kuV\·etleri Tu -
nus şehrinin gamin<le "Tcburba" şehrin· 
de bulunmal\ ıadırlar. 

Fransızların yardımı 
lkU~:ıcll Devlet Teeekktillerl Umum1 He· 

942 rt~1 _.,nü •ftd ıo Kazablanka, 28 a.a. - Şimal Afrika· 

Umumi Heyeti 
y<•ll 30-11-1. paza ~., au """"' 
d:ı toplanarak ve te1ıklklerinl bttlmı~ o- ~.ı.ki fraknstı; k1ııv~etlekri ıdeb~iğ.i:_ 1T~nhus'ıa 

1 1 nn rawrıan Uzerlndcn tran~ız ·uvveı erı şar a ognı ı en are-
1 on kom ı;y(ln a 1 ( So 3 .• .. 1 dı ) 
milza'kerelerıne nıı.slıyacaktır. - nu uncu saı·ı& -

Depremler 
kesildi 

: Bigadi~ ve Çorum' da 1114 
bina tamamen yıkıldı 

MiHV E R'E GÖRE 

Müttefik kıtaları 

ihtiyatlı 
davranıyor 

Kıyıdaki kıtalar 

takviye olunuyor 
Bertin, 28 a.a. - Asker! kay • 

naklımlnn bildirildiğine göre, bil' 
kaç e;ilrıılenbt:rl, ın~ili.z ve amerikan 
kuvvetleri, Cezayir - Tunus sahil 
bölgesındeki kıtalarını takviye t e. 
şebbü.slerini .Dazlalaııtırmışlardır. Bil 
hassa Tunus yaylasını doı:tru iler -
IİYt'n iki kol kuvvetlenclirilmiştir. 

Tunus'a doA-ru ilerliyen zırhlı bir -
liklere indirilen darbder, birinci U.. 

- ( Sonu 3 üncü sayfada ) -

d OMnanJı saltanatının 1914 
k~rurnu ve politikası ile , Tür
~Ye Cumhuriyetinin 1939 du
y iu v e politikası arasında kı
'tı. ~g anıa münakaşaları a ç mak 
ı 'Ye tinde değiliz. O tama miy
ge başka bir m esele d ir: fakat 
h ilrip değil midir ki bizim 
d ill'pd~ı politikamızın başlıca 
d 8.)anakla rmda n biri de, iç in
tı~ Yaşadığımız coğrafi bölge
tı ~~ nazikliğini d a ima g öz ö 
~~llde tutmak, fakat onun va
lii el e rini büsbütün başka tür-

..-~lamak olmuştur. 
'-'ak.~' taıraftan birine katıldığı 
~ ıt, ona faydalı ve ötekine 
h aral')ı olabilme k deme k, eğer 
ik~rp kati bir zarure t değilse, 
... . ~ t a r a fta n hiç biri safında 
\I()\> •• 

Mühim bir Alman 
.:~~( 

Volga ·Don arasında . , 

2000 esir alındı 1 
Sekiz ölüver 

he ~e katılmayıp kendine ve 
~ar ese faydalı, hiç olmazs a , 
li b~rsrz olma k d e m e ktir. M i l
b<;ı ır zaruret olmadıkça, bir 
b" R'eyi v eya dünyayı saran 
,~r hilrbe katılmama k, bilhas
Cİd;efelerden herhang i birine 
bt 1 bir ağırlrk vere bile c e k 
i~~"kide v e kuvve tte olanlar 
ti~~· d e vlet sanatl arının en çe
d' 1 olduğu k a dar, e n şereflis i
.. ~l". Hırslar, hatıralar, geçen 
c() iele c e k t a rih, sonra tatlı ve 
halller-ı vaitle r, h e p s i, a d e ta, 
h "ayı zorlar. H a rp, h e r saa t 
k~r dakika bir m emleke t in 
h:kle rine kadar hissolunan bir 
iıerekettir. Korunma polit ikası 
da.' bazif e v e mesul iy e t başın · 
biit ·· ulunanlardan her g ünün 
liyeu~ dakikalarına k a dar faa
d t ıstemiş olsa d a, bu, drşarr:i: iÖtiilmez ; sok a kla n b ay
tıı lal' ve nümayişlerle doldu r 
~tk~· M e nfaa t ç i t e l k inler, h a lk 
ftr aı-rna, h e r sab a h , büy ük bir 
tıı •at kayrbı v e hmi ile uyım
lta~~ t e r eddü dünü verir. H a ki 
1l'ı 1 h erkes anlayrp, ona, ni
ı1:tlerin e n büyü~ü diye sarı
d~ Cıva k a d a r , mille t hiz m e tin
"a ol a nla r, feda k a rca v e k ah 
lti\~~'lca seb a t e tme k zorundıı 

'l'lar 
bi,.l°';h:tik coifrafi b ö lgel e r, ya 
it~ arbi çıkarmak. v e ya, çı
~t 'bir h a rbi alabildiğine k a 
~~t'tnak ve bulaştmnak gibi, 

tehlik e li bir şöhret kaza-

,po.ou 4 üncü sayfada) 

ordusu kuşatıldı 

Kalkasya'daki alman subayı 
gÖ;zetliy_o_r 

Sont~rin ayının on beşindemeri 
memleketimizin bazı bölıteierindı! vuku· 
bulan yer ..arsıntıları o;on ~nlerde lce • 
silmiştir. Balıke-;ir vilayetinde, çoğu Bi· 
ı;:adiç nahiyesinde olmak üzere, 186 biı:ıa 

1 kıs.men, 1075 bina tamamen ve Çorum 
(Sonu 2 inci sayfada> 

Demıryolları ve limanlarda ~ahıan 
amele ve hamallarlar 1 - 15 inci 

derecelerdeki müstahdemlere 

nüfus başına beş 
lira zam yapılacak 

Devlet Demiryolları ve Limanla . , y~rdım ve_r&:ilerine ve _tekaüt. tev • 
n İşletme Umum Müdürltiğil me • kıfatıııa t<ı.~ı olnuyacagı t gıbı borç 
mur ve mtistahdemlerinin ucretle- için tlc hacız olunmıyacaktır. Bu ls
rine dair olan kanunun bazı madde- tihkaklar miıstahcl~mlerin ücretle -
!erin değiştiren kanuna muvakkat rini ald~arı tertıpler~en aynı e-
bir madde eklenmesine dair olan saslara gore ödenec:k.tır. .. 
kanun projesi B Uyük Millet Mecli- M ucip ~ebepler layıha.sında, clun-
siııe sunulmuşur. ya harbinın men:ıleke~lı_nızde husule 

gdirıli!i fiyat yUkselııiı ve bu mU
Ekleııecek muvakkat madde ııu - ııasebetle serbesl çal ışan işçilerle 

dur: amele ve hamal gtincldikieri ücret-
Amele ve hamallar ile bir Ilı\ on !erinin arasındaki farkm iki . ~ç 

be,inci der•·celercle bulunan ınüs • misli olduğıı anl~ılmakta bu. gıhı-
• ' · · · k b r du ~ahdemlere, kendileri'. karıları ve lerin geçımlerının ç? - -:or 1 a rı= 

ıaşeleri kendilerine aıt olan ana ve rumda bulunduıtu., _ ışlerınden Y 
çocuklarından "yetim maaşı almı- hp b9.§ka yerlt're ı:-ıtmekte oldukl.a. 
yan öveyi çocuklar cJahil,, her biri rı memur ve mtislıahdemlere .. ver_ıl
için fevkalade hallerin devamı müd- n;ek1e ~la? uc~2'. e~m~k __ usulun 1~-

1 

ıletince ayda beşe lira verilecektir. tısna edil_dıklerı ıler.ı sUrulerek b~ -
Bu madde mucibin<'e verilecek lacı işlerınde tutabılmek maksadıy. 

paralar k"7Rnç. iktisadi buhran, le böyle bir zam.a lüzum hasıl ol
mun! cnc ~c naya kuvvctl_ç,riıı~ du4"\l })cya.n .Qlunm~ta.Qıb 

Beden T erbiyesi Genel Direk törü Cemil T aner 
askeri güclerin komutanları 

A sl<eri Güçler maçı 

su ay Okulu 
ücünü 3-1 yendi 

Oyun ~ ~, güzel ve heyecanh oldu 

r ~,. """ • ._._.. ' "-~ nuc1~~~: ~t=ç:'!a~~~~rl~A:= 
balı'k onunde devam <.'<!ildi. :ı.ıacıa ~ • 
nC'.ral C..cmll TaııC'I". Ycd<'k Subay Okulu 

' 

t· 
f 

' t 

Deıııirspor Gençlerbirliğ; 
maçından bir görünü§ 

Genç! ..... rbirliği kalecisinin 
bir kurtarı§ı 

Komutanı Kunna.v Albay Ali Rıza Gür -
ı•.ın, AnknTa gü<"ti Ba knnı Albay lbra -
hlrn sun bııy, Y«ld< Sub::cy Okulu Kurmay 
IJ.aşkaru Kunnay Yarbay 1S'a7.ml Erten 

ve Al:ı> Komutanı Yarbay T.iıtrü Si.'Pahl 
,.e Illnb şı l:mnın Yel şal, Suvrı.r1 Alayı 

Komutanı Albay Tahsin YuzUak hazır 

bulunmuşlardır. 

GUnUn beklenen futbol maı:ı, YedC"k 
Subay Oku\u GüMJ ile Suvar! Alnyı Gü· 
cü nrasınd:ı ynpılılı . !ki takım taraftar
larının sılr<•kll alkıştan araııında sahaya 
söyle ı:ıktıln r : 

S. A . GÜt'U '. l\lehmM - Fethi, Kemnl • 
Fl'l'<ia, \•ccdl. Avni - Se!Ah:ıtttn. Şükrü, 

St'llıhnltln KAıımı. Turnn. 
Y. S . O GilMl: Dedrl • Nıızml, D{_ ~ 

Faruk - Ccllıl, Hn>TI, Osman - &ıh ~ ., 
Eşfak, BillC"llt . .N ı~nzl, Turan 

GörUldül':ü üzere Y< ı k Suobay Okulu 

daha saha>a ı:ıkıırkm se> ırctıere netice 
ha:kkında kuvveUI bir Umit vcrtyoınN. 

(..sonu 4 üı:ı.cU ~ada.) 
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. ı 1.11m:tmJım:t1 Bugün 

Ekonom k meseleler 

Yag mese emlz Diplomanın yapılacak 
dışında kalan 
bilgi ı at yarışları Son günlerde Bukümetçe alınan 

bir kanır, hayati bır ıhtı>aç maddesi 
üzerinde epey zanıandanhcri bıllıassa 
topıancılar ıaraFından {l'Şıtli ,cl<lller· 
de yurıiiulen bir lkuwli "menfi mu • 
kavcmet" kar~ısında )lnı hır mucadele 
recl:ıın olmak itıb.ırı} le dikkate şayan 
bı.r chemmıyet ıu·1.eder. Zeyun yaı'.:ı, 
pamuk yaı;ı ve prina >aslarının bir 
kısmızw aynen almak ieklııı<le 398 nu
aıant.ı Koordınasyon He::reıi kararına 
dayanan bu tedbirin (.'Sası şudur: 

1 - 14 • Sonıeşrın • 194Z ıarihin· 
der. ıabaren fabrıka ve ti.~idı.aoelerde 
istihsal edılecek ıeyUn )"ağı, pamuk 
yagı ve prına yağlarının % ıs i llu
kumet{e ıayın olwıan bedel uzerindcn 
ayn~ HUkwneıe ıeslım cdilrcekıır. 
(Bu bedel cıksıra ek.sıra zeytin y.ıgı 80 
kurut uttmıden hesaplanarak kademe
lıendırilmiııir.) 

2 - Bu Hulciımer hısselerinin <es
lim ft resellumu muanıclcle.rıııc Hü
kUınel namıM Tarım Saıı' Koopera -
tifleri Birliklen ıa~iı edılmi~ ve hu 
birliklere 6.000.000 lıralık bir müte
davil sermaye tahsis olunmu~ıur. 

Bwxlan başka dıgcr bir karara 
söre de ,,ıkarda lşarııı olunan nd>aıi 
,ağlardan. sınai mueııscseJcr tarafından 
Mtİh$al edildigi zaman % 125 esası 
iiı.ttinden alınan muamele vergisi de 
ımr.dea değil, aynen alınacırkıır. 

Yukarda hulasa edılmıye çalııılan 
NlllDI formüller alunda herkes içın 
fazla bu şey ifade etmiyen bu ıedbi· 
.rin, ~rs Hükümeti böyle hir tedbire 
fi>riiren daha evvelki tecrübe safhala
rı, gttfk bunu zaruri kılan mucip se -
beplerin mahiyeci bakımından tahlile 
cltjer l'C(fıeleri vardır. Ancak bu ıah· 
lile giritmedcn evvel şunu işaret etmek 
yerinde olur ki, kuvvetli hir zümre 
tarafından mitli sıhhati alikadar eden 
hayaca bir mevzu uzerindc epely za. 
mandanheri fUurla yurütıilcn bir men
fi hartoke1e karşı HUkumctÇe oldukça 
cezri bir müdahale ve tanzim hareke
tinin hazırlanmakta olduğu esasen se
:rilı)"Ordu. Sayın Başvekilin l 2·l'Onte,
rin-I9"'2 tarihli nuıılcunda bu vaziyet 
tör'e u.M edildi: .. Zeytin yağı fiya
tının müballgalı fırlaY111nın fnıoaht, 
ndece hu işin geniş mikyasta ticare
tini yapan mahdut imanlara aittir. Ve 
bunlar verdirdikleri söze rağmen hu 
f~ıııı yapmışlardır. Bunu her hal· 
de unutmamı)'ll çalışacağız!" 

Filhalcit<a unutulmama~• lazım~e
Jeo ter unutulmamış ve ilk kararlar 
alınmıştır. Fakat ne çare ki. hüıiin var· 
lıklannı hu vata1111 borçlu olan hir kı· 
!im vatandaşların. millerin bu sıkıntı· 
it ırünlerinde böyle dır "ir hükiimle 
damıtalanmMı, i~r~i)en ve hazin bir 
hlıdisc olarak blarakur. 

ıJ. ıJ. ıJ. 
'"Yal" lar miHetin ıtıda rejiminde 

ı.,.cr u-.rdu.r Yajlann ,erine, gı
dalar ınamume<ti içinde diler hiç bir 
......... edllemft. Mlut aKWan 
N1ann etcıiı-i bütun milleci i• 
lldlında .-- ve ~ da (lrfidi sıh
•t llliltdma llİİnildi,m luıldkJ bir teh
• olar. 

'l"6dri,. ..._ • N ~ bir 
wr nftıbttW .. nilfus ...... ,q ı.ih-

Yazan: 

Şevket Süreyya 
AYDEMiR 

lakimiz diğer medeni mcmlekederin 
vasad istihlıik haddinin QOk altında -
dır. 

Millerler Cemiyecinin geniş ıel'kik· 
!er neticesinde ve medeni milletlerin _.. 
da durumuna ait olmak üııere nevet· 
tiği rakamlara göre muhtelif memle • 
ketlerde ve nomıal zamanda nüfus ba
şına yılda isabeı eden yai mikdan IÖY· 
ledir: (l) 

Muhtelif memleketlerde nüfus 
başına yağ isrihl~i (KlgrJ 

:a 
~ b 1 '"C ~ 

4' 
"a 

>.. 

·ı "" ':: .~ ] ~ ~ .. ~ ..... 
:ı:: z ~ > .... 

Almanya 9.12 1.9 8.7 19.8 
Bulpri~tan 6.00 4.4 10.4 

Danimarka 11.8 0.4 17.9 30.l 
Amerika 
müııchidesl 18.4 4.4 22.8 
Finlandiya 15.8 4.6 20.4 
Macaristan 16.4 16.4 
lsviçe 8.0 7.7 15.7 
Çekoslovakya 16.7 3.1 19.8 
Tuıkiye'ye geılince, bu busuna mem

leketimiz için ancak tahmini bazı i~ 

tihsal ralcamlan roplanahilmiıtir. Bu 
rakamlara göre İie memleketimizin 
cinsl~r üzerinden yaj i~ıilKal durumu 
şöyledir: 

Tüıtciye'de muhtelif cins yaifarın 
istihsal uıhmioleri 

A - Hay111111i y11ğ/m: 

ı-lç yait 
Too 

4ooO 
~ 2 - Kuyruk yajı 

3-Sade yajı 7.500 (yalmz ri· 
yasaya 
ICWolunan) 

Too 
l - bytiıı yağı "° . ,,_()()() 
2 - Haşhaş yaiı S.900 
3 - Pamuk yağı 9.200 azam? 
4 - Susam yağı 5. 700 

Yu'kardaki yağ cimleri arasında 
sade yağ için hir istihsal tahminine 
gitmek nıumkün dejildir. Faka,( piya· 
saya 5evkolunduğu bildirilen rakam 
oldukça isl~iş bir rakamdır. Zer • 
tin yağının yılda 55 biıı tonluk .i&tih· 
sali resmi derlemelerde yer aldığı için 
buraya konulmuş ve her halde çok 
lzamt ve bira dıa nazari bir nılwn • 
dır. 40 • 45 bin tonluk bir lıırilual rah
mini VlllaÜyi .W. fJf u.de eue .... 
tir. 

M.....a., ,.-dııld nbmlan .. 
an için aımemen doiıu oJıı.nık bbu.I 
ve itrihulimizlıı he,ed anuni,.;ol 
• tamamen cWıilcle IUfdbldt faaet • 

sek nüfus başına yıllık btihl!kimtz 
gene 4 kilo 550 gramı gCS'flliyccektir. 
Halbu'ki nebati yağlıınmızdım bır kıs
mını da ihraccımektcyiı: ve hu ihracat 
meseli 1940 ta 14.500 tonu zeytin ya· 
jı ve 1300 ıonu prina yağı olmak 
üzere (ki bu dns yağ gıda maddesi 
olaralc kullanılmaz) ı ~00 ıonu aşmış
tır. Eğer bu ihracat pa):lannı da yu -
kardaki yıllık yağ hi~semizdcn düşer
sek o zaman nufus başına yağ nasibi· 
miz daha aşağılara ıncr. Böyle bir yağ 
isıihW: haddi ise bu halmod:ı.n ancıık 
ı;ok fakir milletlerle kıyaslaııahilccek 
bir istihlAk sevi> esidır. 

Fakat bu azçok nazari, yani resmi 
adetlere de istioadetse tahmini duru· 
mu şehirlere ve şehirlerin de bılhassa 
şabiı veya az gelirli kutleleri uzerine 
tatbik ederek düşünecek olursak daha 
şayanı dikkat neıiceler alınması tabii· 
dir. Çünkü hcricesçe bilinen hir haki
kattir ki, yağ ve bilhassa 5Üt yağları 
memlekeıimizde küçiik gelirli ~hir 
müstehlikleri içın daima pahalı bir 
man:h olagelmiştir. Nitekim ileri mem· 
lektlerde en c;ok kullanılan ve harcı· 
alem bir ihıi)aÇ mat! lesi sarılnn süıun 
hix!Elci kıtlığı, tuzsuz terC)'llf isııhli -
kinin her zaman lüks h.ılincle kalışı, 
pis ve şüpheli mahlut yağ tıcaretinin 
memleketimizde ıahii )":iğ ticareıinin 
yerini alışı, bilhassa nihari mektepler
de büyük mikyl\sta rasılanan beslen • 
me kifayetsızliğinde yağsızlığın ön 
pl:inda ı;elişi hu kana:ııimizi te) iclcde
nık miltahcdelerdir Koylu)e gelince, 
köylünün azinı ekseriveti saf sıit ya· 
ğmı daima pazarn çıkarır \'e kcndısi 
iç ve don \"11,Sları, lrnymk yaı'iları, ya· 
but da çok asidi ve a ;ı •ı kaliteli ne
bati yağlarla geciııir. 

Esasen cldekı hesaplara gore mem· 
lekeıimiı<le ancak 17 vilA>et kendi iJ,. 
ıiya(lnı ıemin cuikıen haska piyn ol)'ll• 

da \ade yağ scvkedebilir, 20 ,il1)cli • 
miıin de isıihs:ıli ancak kendıne > eıe· 
bilmeokıedir. Mutı!baki 27 vil!lycıiınız 
ise ya ~üı } ağından ı:a> ri } aglarla f,C

çinir. yahut da diğer vıl:ıyeılcrden süı 
>'llğı ithali mecburi~etindedir. Hulha 
Türkiye yağ bakımından "kendi hıı • 
tinde" geçinen bir memlekcırir. Filha· 
kika yağ istıhsal imklnlarını olç[ıruz 
derecelerde inldşaf eııircbilir. akar 
şimdilik vaziyeı oodur. 

Binaenaleyh hal bu merlcczdC)ken 
yağ mevzuunda ve bilhassa ucuz ol • 
ması lizımgclen nehari )1l tar uzerin
de estirik-cek kasdi ihı kar ve vur • 
gunculuk havasının Devlet bıirçcsinde 
ve bilhassa küçük gelirli nıü ıehlik • 
terin hayatında (koylulcr, İKİier, me
murlar ve az gelirli şehir halkı bu 
ııırupa dahildir.) Nasıl hayati }-aralar 
açacajıoı ayrıca ifadeye hacet yoktur. 
Fakat ne çare ki hakikat, Hükümetin 
devamlı irşat ve ikazlarına n.jmen hu 
f- isu'1cametre M)'retmiı ve itte bu 
"menfi mukavemet" kaquındsdır ki 
Hükümec eneJce temae euiiiıniz lca
ran almak vaziyetinde kalmıırır. İşin 
bu bakımdan mahiyetini dijer yıw • 
nmda laıba çalıtaeaiız. 

(1) ...__,., tin ıltllJslİf/11# tk 

Bir aile toplantısında bir adamı (e

klştlrlyorlardı. !ş hayatındaıkl Jda
rcslzfüUnl, beceriksizllı;tnı, Hyalkat
&lzllğinl ileri sürerek değil, a.ks1ne, 
onun başarısında bUtU.n sohtıet 
sahipleri ittifak ediyorlardı. Fakat 
onun coıniYt't terbiyesine ait bazı 
kusurları üzerinde herkes bir n
klr ileri sürü.yordu: 

- tyl h0$ adam aıma. ikide blTCle su 
d lerinl kanşt.ırmasa.. Dilini d~
lerlnln gedik yerlerine götürüp 
cıkkk cıkk'k etmese .. 

- Sıııde o mu ya... Ben bu adamın 
boynunda düzglliı duran bir kıra
vnt görmedim.. Htıılbuki ne güzel 
gömlekleri var, paraya kıllftltı 
bclll, cidden güzcl kıraıvatlan da 
var. Gel gctcrm, buna rağmen 
gömleğın yakası bir tarafta kıra
vatın düğümü lbir yanda. .. 

- Ya yemek yeyişlne ne buyurulur? 
Bir çorba içiyor höpürtüsünil so
kaktan gc<;enler duyar vallolhl ..• 
Hele ağız şapırtılan .. Onunla ye
mek yemek insana övürtU veriyor. 

Zavallı adamcağız bug{J,nkü Fr8ıl'l88.
nın hal nden daıha f~I bir vaziye
te düşmüştü. Herkes bir yandan 
hücuma geçmişti. 

* Dün otobü le bir manzara ı,."Ördüm. 
OtobOs fazla kalabalık değildi. ön 
ta.rrofta ihtiyar, halsiz bir kadın 
ay ta duruyordu, rahat köşe 
mlınderlnde oturacak bir çağda, 
kendi halinde bir kadın ... Kim bi
lir hangi zorla sokağa çıkmış ve 
bu otobil e binml,::tl. Otobüsün ö
nOndekl tek sırada da henüz 17-
18 yaşlannda çev k, genç b"r del!
kanlı b:ıcıılk baeıı.k lıstilne atmış 
kcyfine bakıyonlu. Gözleri vanlı, 
belki kafllSl • lC'llllyordu, fakat 
kar.ıısınrtakl bu ihtiyar kadının fe
ci halini bir Wrl!I ıröreml)·ordu. 
C".örl'mlyordu, çünkü hu terbiyeyi 
nlam!l!l11ı tı. Onun lns:ınlLk ve ce
mlyctçffk tnrafı kör kalmı tı. 

* Okullarımızda kültlirlll aydın genç-
ler yetiştiriyoruz, fakat onların 
bu tarafını !)iden iyiye lşlıyeml -
yoruz. A ·ıe toplantısında nlaya a· 
iman zat, bütün iyi ve başnnlı ta· 
raflarına rağm<>n bu.günkü Türk 
cern yetınln istediğı adam olama
mıştı. Otobüsteki ge-ııç be ki lisevi 
birincil kl<> bltlrrnlşti, belki yük· 
sek okul talebe~! tdl. Foık:ıt ne ya. 
zık ki, otohüstekl hareketiyle bf>. 
nim gözümde ikmale kalmıştı. 
HattA pkaya .•• 

Sabaheddin SÔNMEZ 

Ucuz evler umumi 

heyeti dün toplandı 

Sonbahar at ya.orışlannın onuncusu 
buglln saat 15 te Şehir lı:><>dromunda 
yap lacaktır. Artık koşula.rın sonu 
yaklnşmış olma.sına rağmen bu.günkü 
P~ram oldıtkca ca:ziptır. Bunlardan 
bılhııssa .Söğüt&-.tli .k<>şusu ile arap 
ntl_annı~ 1600 metreHk koşusu ÇOk 
anlihlmüır. Yarış yer.ini.n bir hususiye
tı de bugün koşulardan evvel Kara
cabey hnra.smın yetistlrdiA'! h~ts kan 
lngıllz ve saf kan arap taylannın sa
Uşlnrının yapılmasıdır. Gllnlerdenlbe
ri dedikoduau hararetle devam eden 
bu taylann ınüzayedesI herhalde ı>ek 
harareti! olacağa benzıyor. Bugün 
Yarıf yerlıw:! &elCCi:fk merakltlar hem 
yarıştan sônnek hem de müza.vedeyi 
S<'Yrctmclc fırsatını bulacaklardır. 

Birinci koşu : 
Bugünkü birinci koşu Uç Y!lllllda 

ve k.ıızaınçlan yekQ.nu 4-00 lirayı dol· 
durmıyan ~erli yanm kan inglllz er
kek ve. dl.şı taylara mahsustur. lkra
~ıycsl 255 l ra mesafosı 1600 metre
dır. Buraya yazılan tkl tay şunlardır· 

1. - Kader <T. !ı::bllen) 58 kilo · 
2 - YalbangUlü <M. Cokl 56'ı!ı 'K 
Bunlardan Kader Ya.ba.ngtilü'ne gö~ 

re daha kuvvetli ve şanslı gözükmcl<
tedlr. 

ikinci koşu: 

U :~~ Yllllllı ve koşu kazanmamış yer-
_, kan lnglliz erkek ve dişi ta • 

fara mahsus handikaptır. .tkramiy~J 
400 Mra, mesafesi 1200 metredir. Bu 
koşuda Uç tay vardır. 

l - Hemden <H. Salt> 62 kil 
2 - Znl CAt1ı S.K.> 52 kilo o, 
3 Karmen <O. Sunay) Sl kUo 
Bunlardan Hemdeın yadnız g~n 

h&ftakl oüyük okosuyu koştu. B r iş 
de yaııamooı. Bununla beraıber 1200 
metrelik kı:ışudn kilo farkının mUh\m 
bir rol oynıya<:ağını 7.annetmedığlm
den aıhınnın şöhretine güvencrt'k 
Hemdmn'i şan lı bulduğumu sövle _ 
mek isterim. Karmen'ın bu me!':aıfe· 
Y'I çıkaracnğmı tahmin etmediğimden 
Zal'ı Hemdem'e :ıegfuıe raklp olarak 
görmekteyim. 

Üçüncü koşu : 
Söğütözü kotusudur. Uç ve daha 

yukarı yaştaki saf ka.n lngillz at ve 
.kısraklara mahsustur. Ikramlyesi 500 
lira mesafesi 3000 metr«li.r. Koşuya 
yıızllan saf knnJar şunlardır: 

1 - Dandy (H. Alakuşl 62 kilo, 
2 - Komlsar;I lDr. Selerof) 62 K 
3 - Gonca <A. Atmaın> 54% kll~· 
4 - Davalac ro <S. K. Osman ı 49' 
5 - Buket (F. s·msnro.llu> 47'f: 
İLk bakışta Buketi şanslı görme

mek r iden gelmiyor. Lakin sonbahar 
hilyük handiknpıru GonCl#l glbl kuv. 
vet:Iı raklbınl kolaylıkla geçereik ka
zanan Dıwalaclro bu yarı$ta da bü. 
Y~'k b+r tehllke olarak gözü.kme'kte
dır. Dli.şün.düğilme göre kcışuyu bu 
•ki haUs kandan biri kazanırsa netice 
normal o1ecaktır. Dltel"lerinin bir it 
F..-Ianm t1ıbmJn etmiı'onlm. 

BördlJnciJ koıu : 

Ucuz Evler Kooperatifi Umumi He· 
yeti dün Hallcevinde toP1anmıı ve İdare 
Heyeti seçimini yapmtfttr. Toplabda 
müteşetıbis heyet adına Affan Auıçeri 
miir ......... heyetin çıılqmalaruıl ...... 
aut ve umumi heyetia ittif...,_ 1111 cıa
Jıpnalar rasvibedilaıiıtir. Koopenbf iDİ• 
man Bekir lbsan Onat " tipleri luık - Oo ve daha Y'llkan yaştaki ll8f 
kında umumi he,ete izııhlanta bulma • bil ...., at ve kısrakılara mabsUliltu 
muftul'. ~- 550 Ura meaate.ı ı~ 

.......---. ~ ~ -·-'--Bundan ICMll'a idare heyed .,. allita- dar: .,__... 
-------------------..:_ ___ .:_ __________ _:. __ j kipler seçimi yapllmıt ve reyleriıı sayı- 1 -~ <N SGme 

mıodaıı 90DI'& idare hepeti Harp AJwte. 4' - Bora <K. Köktener)r>6060~ 

- '" buna pİyaaya ....... ilik 
,..,.111111 hir miıılial ·~ blmıı 
leUldd edenlr o,..... da ... .,.. lr•llİl (lHO) 

Halkevleri çalıımalan 

Yabana mmalebftenlen 
dimalerllaylı .... 

Ecnebi llMalhıbdenWd IMlllllrlardan 
-um. bit .... ile ....... pilft 
Janlar Tüddyıe 11111rıana. aW1cJeri aırlıi 
raklıedea .,. bqındm idlıana ..... 
rinde Tüıtüpe samrlanm teıirecdkJeri 
tııritıe bdar olu mUfları derece IDUf 
em.1i huıJı üzerinden Tibtc peruı ola
rak ildi,. edilmesi baWcaacll bulrlanıın 
bir boaa pıojai dDD Bilyik MWet Mec· 
lİIİM IWllllaqcur. ----

Ankara ~ ... ll9bOllt D'dol 
muit M'dlD dlftel'dM'I ..... ~-
otıu. Af)Ul deftı9nlln GallP Alıt'af, Dl -
ıtal'bııılDr dllft,sderl OIMlııl ,._ 11'.GftJ, 
Er1ıUrUlll cltıft8'dan J'Ull Otts-. Kuea
IDOllU deftıll'dSI llldilJ 00... Mil* 
dllıftel'dan ı.- Ttlldn. ll'ocıM1t dlftıa' • 
dat'ı Jlmtal& ~ ... ~ 

Depremler 
kesildi 

( Batı ı lııcl eayfada ) 
ftlltednde de 262 biaa luemea, 59 bina 
uım.nen yılulmJftu. 

Her ıu vilAyeue maaletef 8 vatanda 
IHDIZ ölmütıiir. Bu iki vi!Ayet we mabll 
il aUbdar r,..üüller bemm icabeden 
tedbided alınıılda beraber, Kczda)' Uır.u
ml Merkezi de demal faaliyeıe geçerett 
mııhallerine para, çadır, ke~te, çivi ve 
f/1111 aibi m mübrem ve kil )'&ldımlan 
,..,...ur. 

Sanıorı geçiren Amasya, Kocaeli, Ma· 
oi• Ç.Otlıt•le, Van, İzmir, Kaıswnonu, 
Sinop, Samsun, Ordu villyederiode ba
sar ve İ1lllao ka)f>ı )'Oknır. (a.a.) 

Elli yataklı bir 
verem pavyonu 

daha a~lldı 
ı.tımtıul. 28 (Telefonla) - Verem 

Mlkmdlle ~ En!!llkö)' -tor-
1Ull!Ullda )'entdm ~ eW ,.aldı 

P&VJIODU bueGn merutmle ~ Men
nnde btr nutuk 9ÖYlb'en Proteells' o-e
ra.l Dr. Tevtılll Sal:lam. Velr&leUn verdi
it )'Om '* lira ile C11J"91111'1ba aıB1lll Jel 
bir pıı.VJ'(lmm temelinin atılacatıne. Ta-
cıırlerlmlzden su~ ~m tdıelTl1 
ettttJ ,.uz bt1I ıtra ne de yakında unca 
b!r PIW)Ql 08ba )'aptlaca.llN ~ledl. 

Kömür yolsuzluklan 
tııtaııeu1. 28 (TeielmtJ&) - Etlbaı* 

depOW lel'rill ...,. ... ---- Da • 
n*8n Be IDıliı ....... dııpOMJ .... ..n 
Blıba 0*81 JmllllnıJnUI lcıllmUr b«V&D -
namelerlnt tela'lll' tmUananık 1c&nOI" -.t 
m& ~ putan-t l8htbl Nim 
ııablbt ıc.o.t1 de bu "bet'amlMllelerie 'N -

rUen ldlmO lerln t.onmMı eUl bet ~ 
latlNllc llact>')e bU ~ MWl Konııım• 
MUddekım41mlQJae 'Nr'lldlıW • •• 

Aaıtek7• -. ...... w.. ( KD Dk H b 1 J koopenıdl 1swc1m- ç a er er 
Antakya, 21 &.L - ADtakY& 4eı1- - -

dler dt1ın ~ ~ * Om tdat'e lramlnunUll tld w ti -

=~~ ~~ooı:ı= ~~=-=hlllnll bir kanUft 
M!are heyeti •etmlttefillr. -tl bt.anbul llkdnrllannda cıı'ltWan Yok 

Vali ile parti reisi Yeklllnln Ye 11111 cıoe*taft yardım -tııııeeintn de 
rnıntdca mUdDrtl de ba toplantıda menafii ~ h&cMm ~ il· 
bul11nmQ111archr Xoone1'8tlf. ille " rw ._..._ ıera Veldıaed .u.e. 

olarak_ balada lılr MI ,...... ...__ _ • 1, ,. 
~··ı• --

misi iktttat öjretmeai A.ffatt Atııcıerf. S - Tomurcuk CA E > 60 
yüks$ mimar Jkkir lb.a Oaaı, beledi- 4 - Saıva <LH. Teİtçe~ kllo,kllo, 
,e Reis Muavini Rauf Deminq, Tekir- !5 - .Mok <E. Alıııt> 60 kilo 
daj Mebwu Rıııbmi A.pü, Tlcarec Ve • 6 - Tınan <1'. Vural> 58 İcuo 
killiii Dlf Ticaret Dairesi Reiıl Si\fe91* 

7 
- Hmr es. K. <lamel\> 51 kil~ 

Anamur, Doçent Danyal Bediz, Bepekl. uJ!ı ~~ ~u~?~e N 
Jet umumi münıltıbe heyeti Reisi Cavit ta t1ıcMMer alabıeıyJerine kaqı )'8l'Je

f.kea seçiJoılJlenlir. Yed• lzalıklara da mtıvlll.taıkıyet ~NJIM!lnlt~ :ır 
lıaıdıdk Umum Müılüril CeW Aybar, ııün de Yedne Gçlil tay olan Hıza/" 
Konya Mcuwu VeYıi BHain. Pıotuör aran lh'eceltn1 zannetnri:Yormn B1: 
Sair Egelı seçiloıl,Judir. Mianlurlildeıe koeucla Dk ela gelen Tomurcuktu 

_1_,,,,.. • -"'-L..&.- 1.-:~ KencllabMt rııldp oleınlantı Ce,1ant rk. 
Bqvauıua umumi ıııun- UST .... uuftl ile Sava oldutunu zımn-.'•...._._ e 
Huall Erdinc. ~ Umum ....._ wy ... --

lcbe müdür amıwiıııi Plhri l!d1I, Harid7e Beşinci koşu : 
Vekillili mubMelıe miklkil Sıııbd ~ 
seçilmifleıdir. 

ur. 

----
Tunceli._ .. 
müddeti llZllıllyor 

Bu blHaede, bDaaaD taMu ,a.. 
dea fimdiye kadar pnık _..,. ve ... 
yit ve pNk imııır Wodl•ade• alıaaa D6 
bim aedceleria İUD8ID ... ~ ... 
oranın nonnııl IUmte idanııd idrln•ma 
isthali ~ balen J6riidiikte bulman 
bnuowı meri,ec müddetinin daha -ld 
yııl maulmıısJOa Kbıum ~ ve lıu 
mabadı temin içiıa bir kaaua pıojai ha
zırlamnk Büy6k Millet Mecliııiae .,ıs. 
clerilmitS· 

Toulon 

Calı manialı centlemen ----.... 
D6rt ve dataa )'uksı ~:ik'!; 
J.ncillz at, laarak ve iid!ıclere malı 
auaıtur. l!Jcrllllll;yeıst 300 Ura, meeate.İ 
300 metredtr. Kao111a iki at >'llZllnut
tır. 

1 - Dandy <R Alakul> '12 kllo 
2 - Sld:kap <F. Atan~ 66 kHo ' 
Dandy'nin ~ü kotuda kott~ru-

laıcaimı zannediyorum. Bu dedltı.m 
cııc.na Stıfk.ıııp bu kotUda nikii>llz 
1calacaktır. Darubr koetutu takdirde 
kazanır. • 

Clifte baıhJıa UıçUncQ De dDrdl1n 
kotll'la1' IU'aıllndadır. en 

Hikmet Y AzıcıoaLu 

Ceza giyen 
vurgun<ular 

T ulon destanı ... 
Evvelki l!Kpaı aldıiıımz bir haber 

1~3?. - 19?? baıbinin timdi')'le kadar 
aorulmcmlı. du.)'Ulmamıı bw descan&
nı biklirdi: Tulon'daki fnıas donıı.o
ması, fedai erleri ve barratın ~o
de acve M!ve can veren komu•~-
ha •--· 1 b" • ..... vesuy....-ıy e ırlikıe bahı~ız bir vaaııın 
kara sularına gumulıniiJtür. 

Olayın üzerinde siyaseı kalemleri 
ve propapnda kaynaklan diledilderi 
gibi çekişsin, dursunlar. 

Bız, tem uirund.a ölümil amımı
~1." ak. süt~ gibi helll bir miras sayan 
bır mıUeun çocukJan bu ...____ • 
. "---' ~ın 
oouuue şapkamızı ~&nr ve hiç ol • 
maz.u, "1 beo>-ti hıı.urluız · 
Bi:detı o/mı berlıes biraz ·lıuıhr 
11 er luılmnnan biraz bizdeıı s am.-1 ' 

Ş ef
. ,,,, w. 

er ın manasını bilen ve beyeca • 
nı~ taımış olan bir ltoaıuta.ıı için, ki
mın olur:;a olsun, kendi bayrağından 
gayrisinin gölgesinde yaşamanın 
k-" • b" • ne m.ıar a1:ır ır zıller olacağını takdir 
e<14;n herkes, Tulon 1111l&nna aömül
l~nn. ~lnntsı önünde eAilmişleıdir, 
)ırmı uç yıl önce Skapa Flov sulaır 
gıimülcnlerin hltırası önünde eiiı.:: 
!eri gibi. 

27 ~nıeşrin tarihi framu edebiya. 
una yenı ve büyük hir destanla giri _ 
Y?r: _hu destanı fransızcayı bilenler ve 
bılmıycnlt!r yıllıl"C'a sonra da he,ecan. 
la okuyacaklardır. 

*** Biraz da tarih ... 

Bununla ÜÇÜncü defadır ki Tulon 
suları, fransız donanmasına 
oluYor: mezar 

vukı - 11702,.:_1713 seneleri arasında 
ua ge en .ı.spanya veraset h rb. nd 

İnl'ili:ı: Raşkomuıanı Malbo a ~~ e 
dan 1 b" ro rau•IJ>o 

)"apı an ır teklif üzerine 1707 d 
Tulon şehrinin mu:haurasına k e 

·1m· • arar ve-
rı ıştt, Bu. m_abarla Amiral Şovel ko-
muıasındakı fılo, Riviyera boyunca ha. 
relceı eden ve Prens Öjen emrinde bu. 
lunan Avusturya ordusuou himaye edi 
)'Ordu. Bu ordu, fraıwzlar caralı. 

Fırat boylarında 

majl~ldi; fakat Tulon 1iın 
ingilizJer raı.tından kuşatılaoalt 
korkan fransı2.lar, hem ı-:emiler i 
!erin eline gl.'Çm~in, hem de ka 
askerlere biraz daha Mker sa 
diye toplan ve as'kerleri karara 
dıktan IOnra ~ gemiyi limanın · 
batırdılar. Bunların bk kısmı ill 
limanın ajzı kapanmıf oluyordu. 

Ha.cp bittilcıen sonra bu 
çılcıınlıp )'lizdUrülmUJ!IC de 1, 
sinin kullanılmaz bir hale geldip 
rülmüştü. 

2 - Bundan 86 yı 1 90mıa. ı 79' 
Konvansiyon Hükümcti zam 
Mar.silya ve Tulon tehirleri hü",.:-,.,..,..l'tııat 

İsyan etmişlerdi. Bunlar kırallık 
rafrarı idiler ve kendilerine ya 
etmesi için İngiliz ve i!WJ>ıLnıyol 
)erini çaiırmıtlardı. Runun Ü7Crİne 
ıtiliz Amirali Hm 27 ağusros ı79' 
Tulon"a geldi. 

Şehirde iictıdarı ellerinde huJıııll 
duranlarla bu filo l<omuıarıı ara~ 
hir anlllfTTltı y.-pıldı. Bu anlatma 
ğİIK'e 30 katyon ve 20 fiıbteyn _...,..111ıı...ı 
sızlandırılarak İngiliz amiraline t..Glll9'~ 
edildi. Sulı imzalanınca iıWlizler 
gemileri rL'krar fransızlara ver 
di. fngilizlcr ~ zamanda müsıalt 
kem mevkileri de aldılar. Fakat ..,• ........... , 
lizlerle •nyotıer aruanda anı-.-.-ıa..J 
lılc yüzünden framız grmilerindc 
fransıır; a.•crtcri lcalmıştı. O se 
ilkkinununda KomraMiyon ordtt 
ıehri muhasara ederek limaom .e 
milerin t~lim olma~ını ı<'klrf • 
Vaziyetin kötülc,.ıiğini ~rm i--'--•~

ler ve franııızlıır önceden hazırlık yır 
madıklan kin ancak 9 kalyno yakı 
bildi ve 3 kal~ da yedekte götü 
bildi, ()telci ~ilerden bir luııma ltl' 
elini batırdı; bir k~ı d.., •pa~ 
kaklı. .,.. 

3 - O tarihten tam 149 ytl -" 
e-elki ~n._ Bunun rafsilltffll /# 
dürti bugünkü ve hond- ~ 
guecelerde '*'----

Toros'lardan Fırat'a 
selôm götürdüm! 

Ça§n 



ngiliz 
a ı ının 

tefsir eri 

TELGRAF. TELEFON. RADYO HABERLERİ Toılon yanıyor 
-ve boyuna-

MoslcoYı'yı göre 

Kletskaya 
zaptedildi 
Moakova, 28 a.a. - rte.men bildi 

r.ildit1ne aöre, Kleot8kaya. aovyet or
dusu tarafından aer1 almmıtbr. 

Şehirde yalnız yedi 
kişi vardı .•. 

-

Mollroıwa. 28 a.a. - Ro,cer •je•ıaa 
tıu.u.i mııluıbiri bildiri)'OI': KJeuka 
ıwlar ıaralıodao pri aluıauttır. Bu ha
beri bu ublbki nıs ıauteleri venni,.ıu 
dic. Kleakaya'da bü&iia evltt hanıbe ha 
Jiade idi ve bütlln fehirde , .. ınıı yedı ki 
ti bulunuyordu. DiJerleri almanlar tara 

a 
ya 

. 

. 
-. 

fıodaa gerilere M'Ykedılmiıtir. 
Klettkaya'mn -rkezi 9'f1İf bir al . 

man mezarlıftna c16amüttür. 
Stalingrat çemberi 

kapandı 
Londra, 28 a.a. - Reuter ajerııı 

nın Moekova'dakl husUll mulı* 
ı-

rl 
bildiriyor: 

Son babeNl'e J6re, n11 luü:acı Don 
nehrinin cenubunda. Kalaıc: kasabuı 
Qzerinde kapanmelc suretiyle mUhl 
bir mHıver cm!111unu Stalln&rat ce 
binde muıı.an altına aJmıştır. B 
kuvvetkı tamamen imha edllmf'kte 
veya tesl m olmaktan kurtulnıau 

m 
-
u 
n 
I· 

çln lkl çare \ardır: 
Blrtncl care. Stallncrat ordusunun 

ha~rek batıya dotnı kerıdialM 
blr matırec ~n f!'tnM!elcllr. Bu ha 
rekettn k!'MI çok ll'lktUr. Diler ta 
raftan Stallncrad'uı t.eıtd lu*kında 
bir karar IUlll• edildliine dair o 
tada hlc bir deUI m~t detlldl 
Böyle blr karar lae ancak Hltler ta 

--
r-
r. . 

rafından verilebnlr. 
İkinci care, batıdan b(h>ilk bir kar

i\ taarrın: YNPılmaeı suretiyle ceoıı 
ctmie kahln ordunun tcurtenlm&Sldı 
Alman ordwıu bqkumandanlıJının 
bu karan ltUtuıza mlltema)'ll oldu 
Au anl9'ılıyona da IAzunplen üıt1 
yat kuvveotlet1nln bu cepheye yet ıU 
rilmMI bir zaman m.eıe.ldir. Bu za 
man zarfında ruelann hareket* dur

I• 
r. 

. . . 
-

mıyacak1an 4a eUı>heslzdJr. 

Stalingrat çevresindeki 
çarpışmalar 

Motkova. 28 a.a. - Stallnsnıd'ıa p 
mal lt11mında Geaeral Gololıhof'ua ku
mandası alunda buluaaa kıralar ful as 
kerl barebderde bulU11111u1lar, .(00 • 500 
meue bılar ilerleaıitler •e 200 clUtman 

. 

. 

öldünoiitlerclir. 

BerliD'e 

hücu 
• 

gerı 
BttJia, 21 a.a. - A lman ordulan tıa,. 

: Alman ve nılllftl 
hansında kartı h&

koaıuıanhtınıo hlWiji 
kıtalan, Kafkuym'aın 
cumlarla clütmaıun b ücumlarıru putkun· 
muılerclir. 

Allıcir'ia cloiu9'mda ela tidcletli - • 
yec hücwnlan .. dm k almıı ve MW)'eller 
bu prpttaıaJarcla 34' ta'* k~mi11ir. 

~ 7 IOY)'ft ucaJı Av uçK!an, hu 
diililnnütlerdir . 

Kalmuldar bozkırı ncla alman lllOl6r· 
•raceıı enasıoda, lü kııalan, hir il~ri h 

)eniden bir dü,man k uvvetl ıı;rurunu iın
ir alınmı,tır. hı eımiılttdir. 600 ts 

Volga ile Don ara mıda, hüyülc Oon 
ta diltllWWI tid • kavsinde •e Scalinaraı' 

dedi hücwnlan, yen' ~ çetin savaılar 
r&mlflU'. Upbavar 

ucKlan, kara ..... • 
ede bulUOlllU1. .. 

90ftWlda abmeıe uj 
IOPCUfU. ve •Yllt 
lanı• resirli müdahal 
~4 90V)'et ıanltını l9h ri>eylemiştir. 

Son haberler. &öre , dütman Don ile 
l 27 IODCetrind~, 

26 top tahriboluo
a esir alıomııur. 
iyan kuaları, 90V• 

ft~m•· 

Volaa arasında, 20 il 

'H9 ta'* ~mittir. 
muş ve iki binden faz! 

Don ceph~'inde ııa 
)~derin bir nehri gl'(i 
ni olmuştur. 

Kalinin'in cenup bauaıoda ve Toro
miiclelaa •vat · 
Alman Uf'll hu· 

uhtelif keaimlerde 
miden 9' tank tah· 
lın t..ıdlleri. ~ 

pez bölıcesiade tiddecli 
lın devam etmektedir. 
cuaıları, clütmanı m 
ııeri pijskünmüt ve y 
rhmitıir. Savq U(9k 
ce ve ~ kı"'1fll lıar fırıınalanna 

an kollara, .ava . 
ve Tompez demir· 
bucumlar yapmıı-

ralm"1, yürümekte ol 
ta hazırlanan luıalara 
yolu ırsislerine tesirli 
ludır . 

lliak timalde bir pilte homtıa uçaiı· 
,,.,.. iııeriaılıılü i ... mu. ............. demi 

tu;oalara atu hod.l 111' blnıkmııur. 

Rus taarr uzu çok 
tli şidde 

Roma. 28 a.a. • Do tu Cf'llh81nde bu
mulıatın-1, 80V -lurıan bir lt&lyan lıar,, 

Yetlertn Volaa ve Doo kC!lllmlndrıe 9 
atlnctentıa1 ~ llddetlt w bu >'il •r · 

ebemmb'etu.t •· 
aecıt lkllertN bildir • 

fJnda yapıJa.nlann en 
>'ilan '*' taa1TU2lll 

Müttefik kıtaları 
ihtiyatlı 

davranıyor 

Kıyıdaki kıtalar 

takviye olunuyor 
\tia4ı L mcı ~ıaoa, 

giliz ordusu komutanı General An • 
der80n'u bü)ük bır ihtıyatla hare
kete mecbur bır&Junı tır. 

BU&1lnk\l rt-anıı teblıte ıöre Şi
mal A!rika da. yalwz mahalli ve 
mahdut 1avq faalıvetl kaydedil -
miıUr. Biııcaz ile Ag cSa.b a araııın
da çadırlı orduglhlar Ye kollar, bom 
balanm .. ve ma.luneli tüfek ate ine 
tutulmuttur. Ge e ve IC lndüz. Tıı -
ııua'ta dUfDlanııı hava U krtnc \e 
molörlü ltuvv( tıerıne IJa§ka hava 
hUcunıları yapılnıı tır Alman ,. c ı. 
talyan av uçakları, blltlln savaş böl. 
gcııııde 20 dtlşman UÇ'Rltı ılUtUrmUt
lerdlr. 

Alman av ~l&rı dı.ın gundU&, 
İııgilteren'in balı kıyı ında ı emir -
yolu heıleflerınc muva!Cakıyclli bi 
akın yapmışlarclır. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 28 a.a. İt.aly n umumi 

lalrargihının tebliti : 
Slreııaık ve Tuııus ephe ın le ke-

lf unsurlarmın malıı ut ıaalı)etı 
olmuştur, Şıırıal Afrıka ıuer ııde 
cereyan eden ııddeth kara mllhare
bclerınde duııman h ıva. kuvvetleri 
18 uçak kaybetmı§tlr. 

Bir italyan avcısı "Reauft~hter .. 
hpınde ikı dU,man uçağını denize 
tlüfUrmi&ftür • 

ltaJyaıı hava tl!9ki1leri Bone ha
va mcydaaıııa karıı muvaffaklyctli 
gece hUcuml ırııııla bulunmu tar ve 
hedeflere mUtteaddit laa~tler kay -
detmiflerdir. 
Düşman hna kuvvetleri Blrakft

aa'ıla Flarida'ya hücum etmlt ve 
biraz hasara sebep ohnu.etıır. f naan
ca ka71p lraydedilmenu•tı r 

Ege denizinde Leroa edası da ln
glliz hava kuvvetleri tarafıııan 
bombalmmııtır. Halk araaında bir 
QC>k 610 vardır. Huar hd'lttlr. 

Tun us bölgesinde 
çetin savaılar 

• cereyan etti 
(BQI 1. illet la,Vfada) 

krı~rine devam eden müttefik kuvvet:e. 
re muzlharette devam eylemillerdir. 

Taarruzlar, muharebeler 
Londra, 28 a.a. - Paris radyosu bil· 

diri)Ur: Mrcez el Blb bölgninclc tidcletli 
bir sıvq devam etmektedir. lnsillı kuv· 
'etleri mihver saflarıaa bazı oolualarda 
ııirmişlerdir. Dijer urafwı Bizerıc • 
Tunu• cephesinde de ıiddecli bir muba· 
rd>e devam etmekte w General Aadenoo 
ıldıjı ıaviye kıtalariyle tunuz etınek· 
redir 

Libya'da durum sakin 
Kııhire, 28 a.a. - Orta·Saıl iı-.iliz 

ırhlıjı Kara kUYVetlrrimiıin fuliyeci 
hıddtında kayda dejer bir sey )'Oktur • 

1 İhJa uzerınde mahdut hava fuliye
ti olmuştur. Av U(aldarımıı Binpzi'nin 
cenubunda iki dutman av uçaiı dUtür • 
muşlerdir. 

26·27 ır:ecei, orta ~lülne homlıa 
U(llt<larımı2, Sicilya'cla Grıerbini 11..a 
m~'<lanına muvaffakı>etli bir hücum ya~ 
mı !ardır &mhalar, ruu,.arlar ve biaa • 
lar iizttin~ du$muşıur. 

t>un aiır bomhı uçakluımıı, 12 a· 
dalarda. Olacon limanına •e koyuna bü
CUM larda hulunmuılardır Gemilerin bat
lı buluoduiu rduım uzeriııe ısatler 
ka)doluıımu,ıur. 

Sicil}ı ile Şimal Afrikası arasında fa· 
ali) ~ue bulunan av ııçıık.larımız, bir aJ. 
man uçajı dü tirmuşler v~ bqka bir u· 
~ııı'ı hasara ujratmıılaıdır. 

Bütun bu barcüuan -4 upiımız diin
menıitıir. 

Amir al Stanlev'in demeci 
V~lnııton. 28 ıt.a. • A.merlka'nın 

Moskova Buy1Jk Elı:lsl olup şimdi A· 
merika'da bulunan Amiral Stuıley 
demi tir k : 

Yf'nl sovyet taarruzu mOtteftklertn 
Afr ka'dakl llerley ılnln doirudaD dol 

u a b r netlcelldlr . 

9 miher gemisi batırıldı 
L<Mxtra, 28 .... - AminJJik ..... 

ıınin ı..'WnAnf'Iİ aktamki teWiji: lnsilh 
deniultıları )'elticlea tw,a•ctım ..ıerm 
Akdenız i ~ Mlttriyie Trablulıprpo 
ıdci mıhver kuvvrlleriM aık.ı,. kt1•a 
ve mühimmat .ı;cünnelne olaa 9 .... .., 
miııni batırmıtlardır. Deniıaltdarclaa 
biri OrionM tirinde bir İ~ cllfCıo
}erini de huara ujraanı1t1r. 

infilaklar 
işitiliyor 

Fııbriblu '"*iade IOVYet kıtalan 
biJıok biaalan itpl etmitler n dUırma • naelltedlr. 

leuily'de imzalanan 
sulh anftıpnısınıa 
2J ü11ü yddöllimü 1 ngiltere' de yol 

kazalarında ölenler 

- JlantlF& w Tcıalon Jlmullannın 
me4baUerl o kadar darcbr lcl tılanuD 

bCltGr ~ lracıınan .......... 
~ at.ılaaalr tıcımlıaJalta bMnuı 
olaalar, Jllll lmouıacalc ,,. Melli ..m • 
-- ................... olmııpeıı ... - aiar bJıpa. -.eıdinniflerdir. ~- taanıılS& ..... "* ... U1 

80lımutlarclır. Bun w PIYllde tı&rllklert 
lıa.r .._ '" hava 

llotn. 28 .... - utl'o ...... lıqft. 
z-.ta. bundıuı 29 :vıı öncdd rn llOlltet ı 

Scalinsnıd'ıa tfınaJ tı.tınada tM1'et 
lucalart düfaıaam mukavemetini lurarak 
ıurmzl bankederiae dnun etmltlerdi 1 rln llOBGRCm Buicu1ııtan lekı Mlrlal'ınm ' LoDclra. 21 a.a. - MGınlllııalM nas • 

Neatıtr ~ ltıllt edl.ldllt .Un tınm b ldirdlttne sere ~- ,... 
olduluM ~- Bu Paete) l Uulan JO.ııadllı t9ltıelrln IO'mda _,. 

lkllrdlttne ıı6re ru& söre eter bmldaıı • 711 lime a-- idil OlıınOltOr Bu nbm 1M1 ~ • 

r. ederek taaft'lsl&nnı 

~ llıtifad 

.......... Umarı 
Jıunctutu 1-lmd , tıJll"len lntalanıun w llerli)'t'n kıtalanaıwfıuı biri 5 l ~ 

blıı'oll rop 'le dijer malzeme ele p(fr 
mitlerdir. Almanlar aııiwebe lllwıoda 

. 

çok ölü bınıılunıılardır. 

IDkllllf~ • 

A)'DI muhabbiıı b 
:ı.r ba t.mDda ... ~ W L'°"4 Geor.- bQUbl IMellderi nlındl!llılM .-.. UIO '":uNO ~ 

":.,.~ :. Aft'Ul>I, ~ balWm41 cıiaaJıardı nindeldM,....... ile 800 ..._ -.a ..._ ldo au nıw•ıw. .... .........._ Scaliııısnıcl'ıa cm.iP bacmadıa .,... .. 
simde wlar dırmchna UerJw ......, 
bi11erW .. '' ı Faludlr. Diler .. 
simlercle naalu ilerlmütletdlr. 

a&&llllle ....... Timoem • ~ butt ~ w r.bt l'I09 -- rNınlall dllıa ... 

1 
Uiro, 7Umllll Neualr Mdll lnmbe - ladıır. 

neticlılelt -it . INlııdte ~ lıaclıı.r olm Mıılıal_.. - ..,.._ GnddetUli 

Alman 6-şkomutaıılılında 
değifiklik mi l 

Motkma. Zil a.a. - Sdıflolm'clm Tu 
ajan1ıoa aıelen bir tel9nıfa mu . 
raıı almaa ba,kunıanclanblında buı cle
lifildiklet yapılacalı Berlla .... mab
flllenade rivayet eclflmekteclı. Bi
güa zarfında almanların b6rillc c-.ldUe
rioden buılaruuı .. M11anda eclea aeneral 
leria seri alımıcalt ... bualar .......... 
Staliasnc cephetine kamancl. eclea G. 
neral ~n Hoıb'uıı buluaduiu rift,.C o-

. 

lunmelcudar. · 

Japonlara göre 

Salomon adalannda 
Amerikan kayıplart 
TokJo, Zil a.a. - laı,.neorklk umu

aü kaNrslha Sal-. 9dalan muhaıe 
beli hakkııtda il IDDCepiade DlfNClil• 
r.-1 t.wile dair 111 wlillu .,. whia 

. 

. 
ı.ı wrmtkeedir: . labm>a ....,. llcillcG ......... 
-. ait amerlcaa "-7ıı>lamua u.c.i 1011 

ıalpbeclelere aılk9 111 llıkiJde ...WC ecliJ. 
ınildr: 

Baunlaa --11•: hd -.ı.. 6' ...,. 
cllın torpido muıbrti '" bir llllkü,e .. 
misi. 

Alır huan uiranlular: le ...... . •. °' ft1S clGrc eoıpido .muhribi. °' 
nakliye ....... 

Ona ...... iMbet alaalar: bir 
ııdtlı, 6c IOlpido mullribi. 

ti IOlllelria ttbUji • kru....orGn. 
d5rt ft)'t bet torpido muhribinin .. bir 
nakliye pmiainio Mtın~ıltnı .,.,.ca 3 
kNVaz6r, 3 'Ve,a 4 ll)rpldo muhribinin 
ve 6ç midiye aeaılslnia alır basan ul 
• rtdclıfıaı. iki zutahaıa ona dencıecle 

. 
i lbec aldddannı bllctirmlıd. 

1 ngilizler R6union 
adasına çıktdar 

Vldıy, 28 a.a. - D.N.B. BucQn GI· 
leden 10nra 1Dslllz latalan Munloa 
adMlnda Satnt - Denl9 nhtmuna c:sk· 
nuelardır. Mlltecavi31er ~ C.ulle'Oıı 
emri llurine banllcet etWdertni bil· 
dlrmlflerdlr. Sehlrde deıtael 6rfl ida
re Uln edtlmı,ttr. 

~ 
Londra'da '*-~ (........,.) 

..-- de ... aııııı.a•ı.n ............. 
dlr : 

Talu1lleclllmeı'i ~ )'&lalftl:Vll 

tettth .anı. oı.n f'IWmS ~ - -
bltJel'b'I• .......... ba ........... - • 
ıaaıı.malt lblmıbr. An* ....... ID&• 

rwaJdln '*"" ~ DonMılnul1'l 
bU kahraınuca IW'elrtıtt ... bOtGD adi • 
)etin nıtıum alllııleMlr '" m1*a"'91M1t 
hı.tnl ~calııhr. ..... ••• --
,....... .. llaldld ...... -- ..... -
...... Alt* lııllılllı lalvfttllrlrle ... . ................... , .. 

~. 

Radar ftllMılıllra tıı* 
1*Jar babuma olıanılı: 

, ... ı.aar.. ... BulaıuiıltMl'ıll lııa --· 
lıGııGlt fedaktr hedıPJııe ._.. 8fr1ltlll cfttn ~ 

dan bazı fa"9.J&r •ide 
~ balamın • ~ ... ,,..._. ......... blUI' -
.... '1ıı*ll1'l)'Or llH!ktedlr. 

arelıM ~ından Bulsa!" mmetf IJ~ btr :r.amen ~ • ...... da bunbtrcltuı h 
la)'dalanam4mııt!ar49'. 

Toulon'da ölen 

lransız lilosu 

Yirmi ftd yı1dld>er1 lc'tlnctl de
ewlld san~ 

ine taıbk oklu. 
fa ...... dQnı-
bfr 'ıntiiıar'' hActieel 
Scapa l'Jow'da Jr.end1 kendini hatı

donanmamndan ve Rlo ran aJ.man 
de la Plata'da kendi kmdlnl hava

SPM'den ean
donuwam da Jtumm. 

Y& Ql:\llaıı Graf VOD 
ra, franms 
da köprülerinde .OV ıırttert ve an

kU hayratı ae
tıret.t.batlyle blrlllıte, 

vertelertnde Uç ren 
llmb?an m 
Akdenlr&'ln IUlarına ı6mClldL 

ölUnrilnde, ae
ve çocuklanm 

hllbenılı yaptıklanm 
endi canı patıe

anca blr bare-
9'1dnmlyen feda

Jc!ıltlnl 8'11renle.r her 

Donanmanın bu 
faıhate dalmıt. e'Vinl 
unutnıue btr 
unuttunnaıc için k 
ana da olsa, Juıhram 
ket~ 
klr bir t!'Vltcbn 
belde OOl&ıtur. 

Gerçekten, 
Undl cmana ıo 

franaz donanmam 
~UllMrlıi

hAtıralarla do
PMI* bir ...-el 

oldu. 

nln Frama ieln acı 
lu olan tarihine, 
laY'- fllve etmll 

Waunoo m uharebm -~da. 
~ku· 

ral Cambronne'· 
rlardllCIU': Na
talanDdım bl~ 

en bu seneraı, 
maa tekut edlt
a!Jz181' 61tlrlel', 

her ı.n.ıtm dlllıun 
tatıllllll olan sene 
un metıtıur .azıı batı 
poleon'un mıahafız la 
r&dne kumanda ed 
kendlalne teslim ol 
dtlt zaman: "Kuh 
fakat teslim olmaz! •!..... deıadttl. 

:rı1l&r Jclnde 
llar, bir V-. 

lan.c.ttır: 

ırr..a•t1a llelecelc 
de~ eu a bir 
halinde tekrar 

"l'ranlls do 
te.um Olmez!" 

neıuum 6Hlr, ,.._ 

Evlenmek 

ve cesaret 

Huo )'tlzOnden 
sGdOldft .,_. ille 
Jenmeiert ve 
MlJa, blade herhalde 
bimlıl mevzuu detti. 
tanbul'4a dtan ark 
b1r1akıırı her zmnmı 
1enme '1lnlan" .otun 
l'l&Ge(•llerckbu 
mele ı.ttyen dok1D 
IWl ilAnlul Yardı... 

l'abııt cıwl9D1M71 
~oı.ı.. 
IDJ10rlar. Bu aGt 
dlWl1een lt81yan -cBk'te bulun.. 
tıBNnlfi1nbt nııbo 
Pl'ldıt- .,..... .... ............ ,.., ... .._. ___ 
ber \WIJCll : 

durult altına ~. 

Dünkü bulmacamn 
halledilmit tekli 

80U>AN SACA: 1) JC.-.e, arap 2) A• 
dile. tnıdı. S) ee,, llf eden 4\ Ill.h!. 
ac (ı), ta <at), 5) Lm (ae.I), ıa. .,..r. 
f) - -.. T) ...._ -. ru (..-). 81 
Al. v., arazi 9) Tek mOI. YU- 10) 4 • 

mele, - 11) Hrie, ..man (8*ı& -
re). 
YUKARIDAN AŞAOI: 11 Kabl!. ınatab 
2) Adale, eleme. 8) 8b'aaet. 11111. 4> ıı. 
De\'aJe. 1) ~.KM. eme (1), TJ ita, aza • 
ıu. 81 Areeam tmaeft'a), na 9) Rad 
(dar), nrayan. 10) Adeta, a.zaaı1. 11) 
Pınar, nlılam • 

Yeni bulınacamıs 
80LJ>AN SA.OA: 1) Uııaat1l. u et.iti. 2) 
oo.Hlt. bir nota. S) KllZ yavruMI 111&1 

dar edall. 4) SU, lbtmll Meı. dahi S> 
8lls, botlannıa. eJbtaede &teberi lıo)'IJI a 
IMbMl9 J'ft'. 6) Vaatalar, ot'* T> U • 

-· lmttt.m, )'(mmeMme. 8) 1ld h&t"f yan 
ır-. k!nılpeU, tiı:I dela h!la'arllln_. 
peder' olur. 9) Bir ""' bM!* .... lılr 
ba.PY•. 10) 8ııhlp, ... '-'lan 1W"e 
v~ (iki keıllme). 11) mr aevt topnalc, 

llllı!uıtt tıoaır. 

YUKAJUDAH AŞAftl: 1) Bir bıiY* 9fl(lt. 
2> Bir mı. '*'*- bir nota aı Ru!la abn 
.... tıamlr 4) Atılan. bll' cı*' u.u. &l 
Adr. bir .... lmlıanelıılL ., ........... 
lıM'flll <*Waan. mllllGmanllllın ibadeti, 
....... ......_ alıtlll. '1) Palr, l&OoQlcltür 

.... -- tv' ıtmr. 1) GGlıQn ..... -
dıfl ,.., iDlndm ... -- -- cıdıılll' 
9) ~ toplama, ııı-r tanı 10> 

Bir-*· lmGQClk Mhll1n umnıutunca 111-
dla ıal. U) Bir dm M 1ııuau. 

M.(örPf ....... 

ldltne mutat .uaDerl 8lmh*tan 
..,..... nlkAbı fu7mıftır. Denbaltı 
da bu vede il• dONIDllUf buluma
yordı&. Falrat alıalılJk bu ya! Tmı 
o sırada bir amerikan torpido sııa
pu g6rünmilt. ve denlAltıdakt t6-
renlııı aerı kalan kımw1l 60 metn 
dertnffkt• ~ eerekmlttlr. 

Çoltlan, :tıarp saıMIUDda a. be
ne zamanında da eYlenmenln blr 
cteartlt meeeleal oldutunu ID)'ltl
yorlar. Bu. bir balama dolrııftr. 
HMtt ..,ıemnelr cıeaaretbıl .,ıı.t.e. 
Nlllerde, arllk ce.m'8t nanuna .,.._ 
kA bir teY Ulmadıl:ına 9G:r~ 
de var. Nitekim. bir AYMlll& cler
ırtalnd91d fU fJ.kra da bunu .ıı.te
r vor: 

Bir kadın kocaııma c11nsnnt: 
- s.Dde zaten cesa.ret namına 

bh" ~ yoktur. 
Koca11 boynunu bOkerelc ~ 

wnnı.: 
- Ha1lhlmf CM&r.t MmlftA M

,tm wır. Nnlnle •iarken .... 
cadım! ••• 

Seb~t! 

bankası 

.Amerlka'nuı ~ illet'~ 
olduiu heııhnhln blldltı bir ~r. 
Baftkalenn da~ ba7&
tlnda mühim bir .,_ tattutuna. 
ayrıca. herke8 btnr. Faicıat A.merl
kA'da bir "aebıe ~" bulundu
tunu muhakkak ld ldJDle blılm.lıor
du." 

Amerikan kadınlan raıhatımma 
da.klln oldukları ieill. uaun uza. 
dıya yemek pjprecek yerde kon
serve kull&nmaı'I terctlı edetter
m s. Fakat tııırcok kocafar bu kon
serve ~ _.... .eıtlldert lcln, 
Ort.a>'a bir 7819 .... M ıd..a e*· 
nut. Bunun Oaerine de blıılıeett.llt· 
mlz ~ bankam kurulm111o Bu 
banka, meyve w Mlır.eled uzun 
mUddet boalmadan l8ı1tlamala lm
kln veren bO:rtlk bir eol'* baTa 
deıpoeudUt'. Banık*'8nn tdral* » 
salan elt>I birçok ufaık P!erl olm 
bu dU'k hıwa dec>osund& bir 
''kala'' JdNlırin ıs.tı:-. .,.... 
kQpmf'treel .,... bir dolar DcNıt 
mllluıl>Mtnde burada ,.-S. utın 
llldıtı meJV• ve --.ını. .ıc.ıa
maktadır. 

Bu icat 8'1p yftrtld9t.ıı eanNe 
Amerika'da ~rtıaıtde 1U tilıttl lro
nuemalar dU7Ulea ~'lr: 

- Baym • • • pelr ...tn: t.n-
hda 35 ldlo ...-. IO kilo da 

'ıaf.t varı 
Yahut: 
-~cımt ...... ....,. 

b6yle Jaemtire? 
- Ban .. ,... .... .,..... .............. 

Alman hariciyesinin fikri 
Berlia, :M a.a. - Yan remıl I* U,• 
.-ıua~; 

Toulon Uımuua4a buJıunan traw do
NNllUI, •am"*nll .u aıkJDa dOlmelt 
llteinMltıll"den .... delil flılııat -- • 
.. "~ ...... .ır1Dlk il -.... ~,, ··•--.-c 
........... lıadl lıımdlllln1 lıMlnmt • 
tir. s- tw&C ................. ~ 
10ldlllıl IMIUanM .... Brrtla ..,... 
maJı1'Ulertnde busQD ~ 1llm' S
iirt .... t"c"r. 

Madaıasar'da serbest 
bıralulan d~ni• subayları 
Tann811&1'W, 211 a.a. - !nctı.tır ku• • 

9et&el1 ~ a--aı 8mal1 • 
wooıl ...... .............. ~ 
ıramıa ...... mlmemUtM ToQloıı'dııld 

ıruı.s ~ lllılmımaDc& • 
dlılrlıt*taft il....,. lılrı ıttılt ....,.u 
W' banaDJJll llMıllraaJIUr. -- ....... 
da -- mlll 1 'I' 1 ... bulanan 
ıı- .............. ..... ~ cla 
•a\P? ws ....,. wm "l*n• baıblnlu ...... 

Toulon hAdiseleriııia 
talsilftı 

Qennont 1 Ferrmd, 3j LL 
rnma dün mGtarek-.Mı ~ 
karanl• all.alftdllıberi - elemli allıı· 
l.eriııden blrlDl ~. Towon'da 
oerey.arı etmlt olan hAdl8eılerl şimdi 
bütllıı t8fılll&tl)'le tıOaı bllttln tran-
-- budnllıı bOıtlln ftkalaruu ·lerlnln önQne a«lrebl11yorlar. Bu aa-
tı.hki e.eıeler bu dnll Franaanın 
aıeclnnJf °*'i"1I alır bb' .1mtlhm ail
nQ olanık vaarlllll'd&nyorlar. 

Slıbllun dalı& l&k ...UMlnde ı.aı 
aJtmda bUblDIDO'Ml bölcedekl halk 
tablt olım1en bM1 teclblrlerln alın· 
makta olttutunu mOtaıhede etmlfler
dlr. Mıall daıldarda •HAiılı, mltfer
U Ye &610sferinde el bombam dlızlH 
lllkerlftden mOrekkev birçok devrl
)'elerin doı.tıtuıı ha)'t'etle aıGrüYor
._... SeNtı• .a.11 .... _ lc:iDcle bu 
devriyeoler eert>elt l>Glcenln bOtOn te· 
blrterlnde bUtOn mQblm noktalan 
t.Um tılmJllar, pcıMaDelerln kaıpıla· 
nnı !IPıl et.mitler, ,..ıann ve resmi 
dairelerin ıc.>ıların nöbet(ller koy
mut1mrd1r. Bu tedbirler valıhn bazı 
h&dlılelerln çıktıtını veya çjkacaiını 
tllmdn ettlrmelcte idi. Fakat birçok 
hwmldamt haktkl walıyet hakkında 
blr fikir edinmeleri QC>k ati<: bir le.ey· 
OyetıtL Bundm t.eka bll711k merlree
l•ri• telefon muhabereleri de ke8ll· 
lllll l»alunuyordu. Maraltya Jle ııaıba· 
hın eaıat dokuzuna kadar telefon ve 
teı.,.ı .........,.eri k..unu.tır. Bu· 
nanla .,...,., Tcııulon'da vahim hl· 
dteelertn çıktllı hel>el't bYlnmbordu. 
Blns eonra ilk melen trenlerde llvil 
elblet sl7mlt deniz •leli de bulun
auıılııta idi. 

ilk haberler 
Bunlar bu .AJrdenls Hmammn lllll

ne oldulU hAdleeler Nıklanda ilk he· 
beNd settrmllJerdlr. A1'DI um.nd.a 
ehemml7etli elman kUVVetlerlaba eer-
beet ~ l8blrleriDln hlık1td bir ... 
'klıcs. Jepllne ~ da Gll9111-
ndftlr. llanıllya'da birçok yerlere ve 
~ "91ed!Je datr.ıntn aneın. 
toplar J'tdelt.ırtlmlıltl. Yollann ~ 
t1ll blltGft noktlııl• ... edlkrılltt. 
~ ...... bllttlll lılksiet'e kJll&· 
ı.mda ır.ıım11ın w wbeırlara da .ı
man .........._ emrine anı.de 
bulumuı1annın teDbllı ed1kmt oJdu-
111 da atrenllmiftlr. Ordunun tedıll 
edilecelt llllldoad4 ..,weı- ıtcıl-.ma
la ~ L)'on'da bulama ... 
kerter ide bir terhte m"llllllM!le81ne 
tllbl tat1dlnalımm 81111Nrilmllletdlr. 
.,....-" ................. ...u 
mebmlar .. ldlıclHc ~ ...... 

.... l'illılllt ' 127 -lclD.... g 

ısoN DAKiKA 

Sovyetler 
merkezde de 
taarruza 
geçtiler 
Alman hatlan 

Gçten ltlbanın ntıl ı.wa .. 11....a 
Pet.aln ve alnımı mJ!!kMJılan arMTıDda 
ehemmb'etli törilemelaria )'lllÜDll 
oidutu~. 

M arepl uykudaa 
uyandırılıyor 

RtıkOmet relırl cece 7..a -... 
•u.ndan kaldınbmt ve eam64re ~ 
l4ır'in franaıa ordusu~ ToulcJG ._. 
mnda toolannut oWI filo Mlrht9 
ltt.ibMuıa lrarar' verdil1 ~ 
halıerdu' edikıUlür. JI. ı...ı- ..... 
deıYht nllllnln :ranuıa 8kmlt w ,.._ 
dielne alman haıicl>'e nımrbimdla 
aldıtı meWubu ve telıllti wnu 'a' 1 
~ zamanda Amlrcıl Alıdlıl da .. 
mu rmıne ve fik> kunwıclm ..,. 
"lllllPI• taliıutı ftl'IDek için 'ftMlııı 
lon'a telefon etmekte idi. Fabt ilk 
hAdı.elerin daıhe eınW 'V1dcu tdm• 
oldutu ve ıemilerln batının... ...._ 
kında Amiral de Laborde tM'llllnıdall 
verilen emlrl~rln tatblane .............. 
ol'1utu öbenilmlttir. 

Bir denizaltı Barseloda 
gitti 

Beınw, 28 .... - Toalcın'clla ... 
mata muvaffak olen bir ~ • 
nizalta bucün uat 13 t. BM.._ 
ya 81ilmiltir. Zlanedüdillne a5re ı.. 
puıycıl makemJan derııvıtınıa a • 
mmd8nına • aaaıt arfmda ....... 
dan .-nJmam. akal taıkd1rde ....... 
86z alt1na akıuıcatını bUcltrınltktrdl 

.A1- lucalanıua Toulon'a PA • 
lerinda, Mal lllbalun beti ... Atım •• 
maada mObim lllJ'lda ....... tıeı*lılll 

'n Oııerinde dolqmakıa w ........... 
ma lifllderi atmakta idil•. Met alllell 
clu,\ılmqa bqlamıttı. Top ate,leıılıııM Cl"
lwdıtı •tıklar arasında ile WfW.' t 
ela wlerl du,u1du. Cnımuaıtt ....... 
iizeriade P\set tarafından ........ 
Jd biaalar &l6nclc bııhri)'elileria ~ 
ju ~ce idi. Biı\dr hllıri,.a ... 
eti1elerlni pyiyodardı. Wıa.rlar .... 
fınilaa aemllerin tı.unlmasma ......t 
edilen eldplerde vazJI~ alaa ......,.._ 
nzifelcrinin lıaeım sianiı -.e tllhrip ... 
llyaioe bqlamıı lıul~rlanll. 

Feci sahneler 
Biribiri aıdıaca iafilAldar c 1 

., 

PM'Çllluıaııı pmilcr saia veya IOla - .. 
..... idi. Bu feci ..... kaquıodıa ... 
melue olan t.E"1D ilk lflklaı:a brif ... 
manlar arasında ka)bolu)'Oldu. Tüfek ... 
top ıınleri ile Willklar Touıloa'a c1et11 
çok cWıa &eleıde itiulmit o1ma1m. 
Toalon'da hibıOn 991er ,.rindeo ...ı 
mılfU'. Aa ~ blltla Fraaaa hrıldlıati 
readi. vım, rad,olU öil..._ 1ı1na -.s 
ra yapctJt netrirana Samöli,e Hli~ı..ı~ 
MaretaJ Petaln'e ,olJeclılt ....... 
metnini MUIDUI ft frwız dı • 
-.e MlcGa Frama'71 maremlere daa .._: 
clleelerin natıl CettJU etdlini rebr • • 
ker aakletmiftk. Buodan .......... 
~ W clonaomaat haldneda aa...; 
tedbirlerin neler olduiu 6frenilmi.m; 
Nihayet rözcu, cereyan edeo bu lııldiW 
leria ae eekilcle tehir eclil....,nl 
etmiı -.e yanht relsirlerden sakımıa
balEa töyfemittir. ısu.en 6Jle Pii9ll • 
)IOI' ld alman lutalan tarıılııaalra 
ıeclbider bir ~ 8"'letllltcU· Scılıt*l.,ç 
ela devri,. ll'UD ....... cim -
düf ediJmelıeclir. Rami 
bptlanacla IMlbet ıuuın ....... ılı ı 1111 
~ ,...!erde .,,,., framaı PolW 
delitdrilmit&ir. BöJle olınakla 
orduaaa tedıitiae aiı tecl>irleria tdl 
lwıa devam edilmektedir. 

ÖlrenUcUtlne psre Maral1)ta'c!a 
neral de SeWı atman makMnlal'lllllli 
muh.ı.a.a .ıtında bulumnaltteıı~ 
Clermont • J'enwıd'da pnelAm 
bllrolan 6allnde elman a11tıetıc~r: 
dikllndltlr. S.me.t J'l'9Ma IUll 
telürlertnde franım llllcerl kıt ........ 
v~lertnl alman w:!'.-:, 
dlr. Bltb mlhlm 
....,......,, ..... ft ... .................. ,. ........... 
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Askeri güçler macı 
..:J 

Amiral Darlan'a göre 1 Sanatların 
Fransa'ya düıen vazife : 

Yedek Subay Olwlu Gücü ve Süvari Gücü takımları 
bir arada 

(Dası 1 ine! sayfada> lAl ve Fa.nık hnldkatcn gUzeı kestiler 
Tıı.kım bu ü.-nld1 bo8a cıkannadı ve ne. Arkadan ;;-.;ı) ızl'nln on sckl2. dışın<Jan 

tlıcıeYI kazandı. çekli(:! btr eüt dlrel:c carııar:llt avuta 
Oyuna t.ıım saat 15.20 de hııkcm B. g ttl Ve hemen arkıısından Bülımt'ln 

Ne<'ml C ~kara!:~.!' l<fareslnde baelanıl· >erdrn bir sülU tllrt:'ı::c carııarak Yt.'<lck 
dı. Yedek subaylıLıır Slivarl Gücü mü - Subayı bir i:Oldt.'l'I mahrum etti. 
d:afaumı sıky bir ı;cnbcr lçcrlııtne al • J kinci gol : 
makta gecikmediler. Bu ustUnlUk devre D . 2.:5: Yetlck Sub.ı>' müdafaasının 
80nUna kadar devıım etti SU vart Gucü 
mtıdafıı.nsının, bilhassıı kaleci .Mehmcd n 
ailz<'l oyunu YcdCK Subay muhnclmlcrl
ne 201 fırsatını vermedi Bu devre her 
l1d tnkımm ınkı ccki&Jnes!Ylc O-O- ııona 

erdi. 

Uctnct d~ oyuna Süvari GUcU 
bııslaılı. lll~ dakika kadar Yedek Subay 
kalesine tcllllkell anlar ynaattıl.ır. 

Bircin gol: 
Bundan sonra ncılan yedek subaylılar 

oyuna hAklm olmakta gcclikmcd ıcr ve bu 
hAldmb'ctlcr.bıln somcrestnl on ~tnct 

daklkndn elde ettiler. Bir Yedek Sltbay 
trtlcumun<fa CeL'U'ln kaleye eandcllcdlti 
topu BlllC!Tlt hiç <lurdurmn<lan cok ırtızeı 

vole blr slllle Suvar! GUctl altlarına tak· 
t:ı. 

Bu &Ol. her Ski takımı da canlandır -
dl. Faruk, NIYazl ve Hıı.yrl'nln l:'llzcl o
yunu hAldmlyeUn Yedek StmnYtı ııeç • 
nıeııl?ıe BCbcı> olu:yor. su,·art G-Ocilnün 
UBUıstc )"llptıAı tehlfkell tJd hUcumu Cc-

sıkıştı{:ı bir anda geri ııel!'n Eııfak, toııu 

Ntyazl'ye verdi. Niyazi de uzun bir pa~
la Tunın'a ı:eçlrdl. O da btr.u ııünlUk • 
tcn sonra yerden bir ıütlc l.klncl Yedek 
Subay EOlUnU yaptı. 

Üçüncü gol : 
D. 35: Sert bir oyun m·namıya başlı • 

Ylln Süvari GOcU müdafaası Jo:Srak'a 18 
üstünd•· faul Yııı>tılar. Niyazının CE'.kllıll 

rlrüdk llcüncll defa süvaı1 GtıcQ kalesi· 
ne ıtlrdl. 

Bu gol(lcn sonra :<;Qvarl GüctlnUn 
canlandı:ını göri!Yoruz. 38 inci dakika
da Yedek Subay mUdaCaasının hııtasın • 
dan lstlfn<le eden ~Ulhattin yeatıne l'ü
varl Gücll "olilnU attı ve oYUn bu ne • 
tlce del':I mcden 3-1 Ye-dal< Subayın ka -
zannııu;ly!(' bitti. 

Yedek Subay Okulundan başta Dr. 
Faruk olmak üzc:re Ha,yr1 ve Nazmi SU -
varı GUcUnden Mehmet &"iizel oY11adı • 
Jar. 

Gençlerbirliği - Demirspor 
O -O berabere kaldılar 

DUn ll:z maclannın birinci ııevre ma~
Jarına 19 l\layıs Stadyomunun dı~ salın -
aında devam edildi. Dııı s:ı.hnnın ufak ı:e 

acıık t.rlbtinll az çok dolu idi. Bulvnnn 
Stadlioma bakan YllYll. kald.nmı Uzertn
de de :>ilzlerce bedava seyirci toplan • 

nu m!ls.'lbnkala.rn iştirak ede«'!k atlet· 
ter bölı:c atlctl7.m antrenörü ıararını:ıan 

aşa{:ıdn tc bit l'dilen ı.rün ve yerlenl~ 

~tınlacaklardır. 

l\tüsal>akalarda derece alacnk atlet -
mıştı. !ere ve takım it bnnyle blrlncl ge'l~ 

GUnUn bu sahadakt tek macı Demir· kulüplere mükAtatla'I' verlleccktlr. 
spor - Cençlcrotrıtıtı ku!Ur>lerl arasında 
:rapıldı. Un.kem Zıya Ozıın'dı. takımlar: 

DE.,ıtllSPOR: 

Pazartesi - Halkev1 ıınlonımda saat 
19 da. 

Carı;amba - 1.9 Mayıa Sta~unda 

!amal:!, Şcvkel • Nuri, Fnhrt • Fa.Ju1, saat 16 dn 
Ce1Al. Jiırnhlm - Mooıduh • lbrahJm • Penıembe - Hallrevl ealonunda annt 
Murat - Murat. 19 da 

cı-;N"CLERB!RLtCt : Cum~ - 19 Mayıs Stad)'Oınunda saat 
Rahim. Ahmet - Rızn, Toros • Keşti • 16 da. 

&-llm, Selim • Cahlt - Şeref • Halit -
Alt. 

Her l'kl takımın snmplyonhık y0 -

luındnkl yertnı beli edocek olan mlis:ı • 
baktı. bMtan sona kadar seri ve hatttı 
ailzcl ı:cçtl . Fakat tkl tnkım da bUtün 
calışmalnnnn rni':merı gol ı;tkıuıımndı -
ıar. Mac O-O b ttl. 

Blrlnd devrentn Ok daklkalannda Dc
mtrsı>oT'lular daha derli toplu oynu)or -

Ellopu maçım Harp 
Okulu 11 - 4 kazandı 

DUn Ankaraırücü ıuı.hasında futbol 
maçından önce Harp Okulu !le Fen Tat
bikat Okulu A&kerl Gllclcrt ilk eltopu 
kanılasmıısını yaptılar. 

HC'I' iki takım sahayıı şöyle çıktılılr : 
)Ardı , Hatlar hücum hattını tyl be511 - Hnrıı Okulu: ~ - CelAl, zarer -
yorlardı. Bütün ıömltl(ll'l ~ol tarMtn ol - Kıı.dlr. Cl'l!.kcan. Süleyman - Raıııp, Nn
duffu lcln pa.slann coğu iki .'.\turad'a Ki· ctı. !'eJat. Nazmi, Emin. 
myordu. Fa.kat büyUk Murat clatın ı;ok F. T. o. G. : Cem ı . Vcodi, Turırut • 
""1•1 0)'1Uldığı k'!n rnüsatt vrı.zlyetlcnle F,cvet, :-.ıuzatfer, Ktınl • RcUlhnttın, o:-. 
bulunan Murod'ı ihmal etti. nu tek ec- mLl, Kcmnı, Nuri, Uahatlln. 

=~ll(l':n t==~u =~ıu a:c1
::::: Oyun Harp Okulunun hAktmlyetl altın-

Mihver'i ezmek 
-ve--

FranS01YI 
kurtarmak 

Cllıuiı 1. inci aaytade.J 
manyn'nın Fransa'yı ezmek karan ar
lık aşikar olmuştur. Ebedi düşman
larımızın nlyetlerıoo ıstlyerek, isterni
yerek hizmet edecek.en! karsı mer
hamctsız olacaı;ız. 

Toulon'daki fransız bahriyelileri 
c~kar başka yol olmndı.:ını görerek 
donanmanın düşmıın eline g~ınesi 
glb} en büyük ayıı>tan vatanı koru -
mn"k ıc;;·n gemileri kendi ellerıyle ba
tınlılnr. Frnnsa Toulon toplarının ve 
son Uınit~iz nıukan'rııcll sosteren tü· 
feklerin seslerim duyou. Biıtün Fran
sa bir elem ve bir infial ürpermesi 
gecırdi. Bundan t!\'H~lkı bütün fela
kcllerlne inzım ım coen bu yeni fe· 
ili.ket onu lekrar diriltti. Ve mulava
nlln bütün elim neticelerini zaferle 
silmek azmi etrafında topladı. Yen
mek için başka bir yol yoktur. Ve 
hiç bir zaman da oaşka blr :ı;ol olma
nıışlır." 

Fransa'nın yea-ane ümidi biziz 
Cezayir rarlyosu Amiral Dıırlan'ın 

beyanatının bu kısmında susmuştur. 
Bu nutkım nsn •ıdakl devamı başka 
bir dalgadan alınmıştır. 

"- Hic birimiz va7lfesin! yapmak
ta artık tere<ldUt -.demez. Bu vvife 
şudur: 

Almanya'yı ve ftaly<ı'Yl ezmek ve 
\'alanımızı kurtnrııınl:. Fran~ı:: Afrl
knsı dünya üzcrlm!P bayrağımızın 
hür olaraı.: dal,;alaıı:!ı"ı, ordumuzun 
sillıh taşıdığı ve hava ku· vetlerimtzın 
kanatlarını kullanııbildlğl yegfule yer
dir. Afrtka halkı, Fransa'nın yegAne 
ümidi bi :· ' · Buna l.iyık olduğumuzu 
gö,,terellm." 

Amiral Darlan'dan Amiral 
La.borde'a ... 

Londra, 28 a.a. - Fıu ~adyosu bu sa
bahki ne.rlyaUnda dcm1$Ur ki : 

Amiral Darlar. Toulon'da Amlrn.1 
La.bordc'a 848ğıdakı mesajı ıröııdemtl$ -
Ur : 

"Almıınlar bir kere daha sözlerlnl 
tutrnamıııı.ır ve ·rouıon'u !şg,ı.l "lmle -
Jcnllr. Acık deniz ftkı6unu Oran'.ı gel -
mlye dl1 vct t'<I yoı urr. On.ın'<lıı müttPrtk 
kuvvetler, bu Cilo;yu dost ıtlbı kar~ılı • 
yacaklard r .. , 

General De Gaull'e'ün 
hitabesi 

Londra, 28 a.a. - General de Ga
ulle diln akşam fransı.z rııosunun akl
beti hwkkındn frnnsız ml1letine hlta· 
bcdc.rck bir milddettenberi muhafaza 
ettiği sükütu bozmu:ılur. General de 
Gaulle dem'ştlr ki: 

Toulon'da'kl filo, fransız donanma
sı ortadan yok olmuştur. Bu gemller 
düşman tarafmd:ın :ııaknlnnacıığı sıra
da mürettebatın ve su.bayların gözle
ri aıı;-ılmı;,tır. Bunlar, 1940 haziranın
dan beıi gözlerini kaplı yan yalan per
desinin bır anda yırtı!dı.r,ıını gtirmilş
lerdir. Bir ruıda nasıl fod bir ıııkıbete 
silrtik!Pndiklerlni anlnmışlardır. Fran 
sız filosunun her tecavüze karşı ko
yacağına dair şefler t.aro!ından giri
şilen taahhüt üzerinedir ki donanma 
tavizde bulunmuştur. Amiral de La
borde sözünde durmuş, alman teca
vüzıine muka.vemet etmiştir. Alman· 
lıır Toulonu aldılar. Fakat buradaki 
flloyu ve limanı kaybettiler. Alman
lar istı.'<llklerl kadar yumruklarını 
snllnsmlar. Fransız mukavemeti ar
tacaktır. 

Fransız tabiiyetinden 
iskat edilenler 

da geçti. tik devreyi Nadl, ~mtn. Neja.t, 
lildncl devrede t.otrun d;ı.ha ziyade De • Na.<1 , NcJat, Emin NeJat, Nacı! vnmta _ Vtchy, 28 a.a. - Bu ııabllh, n!flm1 a-a-
mtnıııor kalesi önilnde dola$tıtı ı:örill · ıılylc yaptığı sclclz gole mukabil Kcmaıın zcte. Am1:rnl Darlan ve General GITaud'
d11. yu !ransız valandruJlııtından ISka.teden 

Ccnclcrlılı1H\1 mUdatnası ve hnnnrı ~t~~~- b~ 1:;ı1
11~1ı.1:~:e ~:~~a 8~.~~:.ır ~ emirnameyi nccırotmlştlr. 

da nctl<'CYI safı cenahla nrlnd n elde c
dccoklcı1 dllısünc<'!<IYle hıicumlnnnı bu 
tarafa yüneltl:vorlardı. Bu yUzdcn Şev -
Jcet'le Sel1m nrnsında zaman zaman sc. 
ytrcllertn dc h0$una g1dC!TI s:ıhnelcr S!."Y· 
rettik SaCracık Setim vazifesini Yllı>IYO", 
topu cok vakit ortalıyablllyordu ' Fakat 
ctıCrcr akınrılann uyaun vnzlyetl<"!'11e a • 
ynklıırına ge<;en toplar bokl~nmcdl1< VU· 

ruelarla h<'ll avuta ırtd yor. yahut ts • 
ınall tnrarmrhn topl:ınıyorrlu . 90 tlakl -
kalık oyunun son 20-25 tbkllmsı bir kör 
ı:töA1!ş{i halinde .ı:ectl ve baııl nı:-ıçtııkl 

zevkini kncırdı. Ctlnktl iki tarar ıla haY· 
ti )'(>nJ!mUŞtu. 19 MilYIS Stadyoınunun 
rahat trfbllnlertne alışmıs ol n Anknrn
b scYfrcllcr iki takımın bl.r buçuk saat
i tk ener:! Is n n O-O ile tecelli cdm netlcc
tJm ! ıronuııa konusa eehre dönerlerken 
hatırcc yaıt"an ya~ur ıla ciirbtlzlceerı 

ml:n, =-::ıdl, Nrı.zmt vasıtasly!e dört gol 
>·apan Harı> Okulu ld tane Nurln!n, btr 
tane de Vecdin n eliyle ile gol yiyerek 
müsab:ıkııyı 11-4 kazanmıştır. 

Mm. Çankayşek 
Amerika'da bir hastaneye 

girecek 
N evyork, 28 o..a. - Madam Çan. 

kay ek Amerika Birleşik Devletle-
rine gelmlşlir. Beyaz Saraydan 

bil<lırilclığiııc göre madam ÇankaY
şek bundnn be§ sene evvel Şa.ng -
hay yanınıla ııA'radıı:\"ı bir otomobil 
kazasında altlığı ağ"ır yaranın son 
teııirlcrini teilavi için Amerika'da 
bir hası nnC"ye girecektir. 

Darlan ve De Gaulle 
anlaşabilecekler mi ? 

Londra. 28 a.a. - Muharip fran
sızlıır sözcüsü bu akşam demiştir ki: 
Darlan lle De Gaullc arasında her
hangi bir anl:ışma fransız birliğin! 
kuvvetlendirebilir. F.nkat memlekette 
derin bir yeis uynndıracnğı da mu
hakkaktır. Darlan'la bir anlaşma ta-
savvur da.hl edilm!Yor. 

Dnrlnn'ın Fransa'dıı taraftarı ol
ınntlıfünı söyliyen sözcil şunlan ilAve 
etmiştir: 

Fransa'dan Lizhon'a ge'len hususi 
ına!Qmat bu son on gtin zarfında hür 
Frnnsa umumi karargAJıına gelen ha
berlere tamam!yle zıttır. 

cımcnl«.'rl ıslatmıya baslamıştı. 

Bugünkü maçlar 
Buıntn Anknrnı:UcU sahıısınıt:ı Ask<rl 

Gi.ıclcr anısında macıarn devam edile • 
oeıctır· Snnt ;ı.315 te Anknrnııüc!l • Tay-

KORKU 
yare d<'n Gücü, 15 te de Hnrp ()kutu 
GUcU • Fen Tatb>kal Okulu GUcu rut • 
bol mUsal>nkrılan vardır. 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

19 ~ıayuı stndyomunun dıs sahnsınd:ı 
.30 da Siyasal Bllgllcr Okulu - Gazi 

Tefrika No: 17 

~erb!YC EnstltUSU. 1115 te Yüksek zı - adam her halde ihci)ar kadın hakkalday· 
raat EnstıtUstl - r.ıaskcsı><>r 1<aı;ıı1nea kcn c•e girmiş ol.ıuıkı .. "Ne ceık,iLit var 

adam!.ırJa .. " di>c düşundü.. 
caklnrdır. O sab.lh Scoı!and Yanl'da garip bir 

Oku ı spor yurtla rl ~cs<iılik hüküm ~i.ıru}ordıı .. Ben daha ka· 
pıdan gİHr girmez buradaki acaip hava· 

k. m ar 1 ar yı ,eı1li~ Morninı; Ob,ervcr gazcte~i bu· 
ara s 1 n da 1 ~ r.t<Ja da okuıınıu~ ol;tcaku .. 

Hi~ kim eyi giirmeden odasına çık· 
oıcuı Spor Yurtlarının mnı;lan hu&"iin 

d AnkarngücU s:ıha&ındn bat· 
ııaal ıo n 

ır llk nınc ~nat 10 da Polis Ko· 
ııyacalct us•n okulu orasında ola -
leJı ne Yapı ..... 

~"Jgc sanııt Okulu • Ga
eıı.k ve 11 15 te ov 

k lan oynıyacaklardır. 
:r:l Llsos1 tll. ım 

E krim müsabakaları 
S 1 n ,.8 y sıılnnundıı ıınat 

gün H lkcv n • 
nu k ı •fit "hclC'TI a rıı ınıl ' cskrlln 

10 rta o u '"'' 
müsabaJrnıarı > pııncaJ<Ur. 

Atlet /erin caJrçmaP~rı 
Ajanltllınd:ın · 

Bötgev:~1::~~h B. T. u. MOdUrlütil 
1942 S)"Onu proı::ramına ı::öre 

ıı.tteUzrn fcdeTR rl c tcrtıb()dllccck kır 
.... katf'>&'Orl u::ı:e n 
-· b...ınclsl olan Muhac kır ko-
koeuıannın ın 
llJBll tM2-iM2 pa7ar günü 19 l\W'IS 

StadJOID\lllda yapılacaktJr. 

u . \las;uının ba~ına geçerek ~ıllı~nııy.ı 
başladı ••• 

)im Kenıon o!dürü!dükteo sonra E 
HÜd)O unda b\ıtun olup bitenleri bir ke· 
re dahıı gözuniın iınun<le canlıın<lmlı. 
Sonra çekmeden hir kağ11 çd<erck hirk~ 
çiz~i ile E sıii<.l)osunun kahaıa\lak bır 
pli\nını çi,Ji , Hcrkc~in, cinayet ~~oa~~n· 
da bulıın<hıi:tu >eri a) rı ayrı ıcsbıt em. 

Giizleri sevinçle rarlamı~u. 
O sırada kaı•ı \•uruldu ve içeri>~ bir 

polis memuru girerek: 
- l!mniyeı Amiri derhal silinle ı:ö 

rü,mek i,ıiyor efendim, diye bildirdi. 
Ben çizdiği plinı cdline koyarak kalk 

ıı. Ağlr adımlarla ~dinin odasına doğru 
11r"miye h:ı,tadıM 

Emniyet a.ıniri ma.saslJWJ bqıod~ı. 

Yanında da Komi~cr Muavini Bergiu~ 
,;ardı, Bco'in o<lara girdiğini flÖrünce: 

- Merhaba Ikndilow dedi. Si.zi arat
nııştım .. Orunnaz muıoız? 

Ben •>-akta durmayı tercih etti .. Se -
fin ne <;()yliyeccğini hemen tahmin edi· 
verdi. Onun için, o: 

- Dcach me\clesinin, ne yolda o l • 
cluğunu öğrenmek i,tiyorum ... 

diye !ifa ba~layıııca hiç hayret etme· 
di. 

- Evet.. Bakın dün gece ıı;ene iki 
adam daha oldurulnı~.. Onları kimin 
,;ıdürdüğünu biliyor musunuz? 

- Vasecıi'den şüphe tıdili)'Ot" den · 
dim. Cina>et onun evinde olmuştur. Şa· 
hitler onun aleyhine ~i>·lüyurlar .. Hak • 
kında rC'VkiC tcrkerc,i çıktı .• 

- F.vet haberim var .. demek Dc;ım'ın 
bu i,le alil.ka•ı yok ... Si,i buraya davet 
etmem, Va~eui'dcn ıiyade Dcath bakkın
da görüşmek içindi. Na.sıl bu adam hak· 
kında yeni bir malümatını7 var mı? Ha. 
kiki şah\iyeıinin kim olduğu nihayet aft· 

l:qıldı mı? 

- Delaney, Arıtu"'un bir muliarrirİ· 
oc Deııb'IA v~ui 91<1µ,iuıw ş<;ıle®ı .. 

engüçü 

barışçılıktır 
(Başı ı inci sayfad"' 

nırlar; yahut, nüfuz ve ehem
miyetlerini, barıf devrinde, 
harp çıkarmamak, harp dev
rinde İse, onu kendilerinden 
uzak tutmak ve bulaftınna
mak için kullanarak, pek fay
dalı bir emniyet kazanırlar. 
Biz Lozan antlafma.\ındanberi 
if te bu emniyet mücadeleainde 
idik, 1939 danberi de aynı 
mücadeleye devam ediyoruz. 
Hiç §Üphe yok ki Türkiye adı, 
bugün e&ki yeni dünyada, yi -
ğit ve yılmaz bir barı, müda
faacılığmı hatıra getirmekte
dir. CesaTet ve ~ref, Türk a
dının üstünde parlayıp dur
maktadır: fakat gene bu adm 
Üstünden nice masallar silinip 
gitmiş.tir. 

Bizler, asırJardanberi, ba
kımsızlrktan adeta çöken bu 
memleketi ve onun halkmı, 
milli ve medeni hedeflere erq
tirmekten gayri bir şey düşün
müyoruz. Yurdun her tarafı. 
kahramanca bir hayatın de
vamlı fedakarlıklarını istiyen 
ve her biri bir fetih, bir zafer 
değeri bağlryan İfler ve mese
lelerle doludur. Bizler için 
harp, ancak zorlanıldığı ıçın 
katlanacağımız bir facia ol
mak mahiyetini, nesillerce kay
bedemez. Onun iç.in muhare
beler onu daima kendi milli 
müdafaa kaygısından başka 
bir hırs pe~inde bulmıyacak
lar, iyi esaslara dayanan bir 
barrş nizammm kuruculan ise 
onu her vakit yanlarında bula
caklardır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Sir Arthur Tedder 
İngiliz hava kuvvetleri 

Genelkurmayında 

reis muavini oldu 
Londnı., 28 a.a. - Hava Mareşali 

Sir Artlıur Tcdder Ort.a§ark'taki 
lngillz hava kuvvetleri kumandan -
lığtnılao hava kuvvetleri Geııt"lkur
may reis muavinliğine getirilmiş -
tir. Bundan başka ingiliz hava kuv
vetlerinin yük.sek vıuifrlerimle mü
him cieğl§iklikler olmuştur. Hava 
şeflerlııcieıı .Mıa.reşal Sir Sholtc 
Douglas Ort:ı~ark'takl İngiliz hava 
kııvvelleri kumandanlığına getiril
miş ve şimdiye kadar b~ındıı oldu
ğu avcı servisi müdürlüğilntl hava 
Mareşali Leigh-Mallory'ye bırak -
mıştır. He.va şeflerinden Sir Phi -
!ipe Jouberl de la Fertc sahil ser -
visi şefliğinden ayrılmış 11'(! ingi -
liz hava kuvvetleri umumi müfet-
tişliği~ getirilmiştir. Hava V is
ma.reşali Slasser kendisine halef 
tayin edilmiş ve rUtbcsi mareşalli
ğe çıkarılmıştır. 

Bu tıı.ylnlerle hava nuırhğt dira
yetlerini lsbat etmiş olan şefleri 
en mlihim mevkilere getinnio ol
maktadır. 

Cebelüttank'ta ha.tan ingiliz 
gemi&i müretteıbatınm ceaetleri 

saıhile vuruyor 

Algesiras, 28 a.a. - Deniz, bir 
çok ingiliz bahriyelisi cesr<lile gemi 
enkazını kumsallara atmnktaclır. 
Bu ce6Ctlerle enkaz, bir carpı.şma 
netcesinde dün boğazdan batan iki 
ingili:ı: gemisine aiL bulunmaktadır. 
Bilimliği gibi, harp malzt'mesile yük 
m olan gemi infilfık ı-tmiştir. 
Diğer taraftan, harp 1remUeri refa

kat inıle mUhim bir şilep kafilesi, 
Akıleniz istikametincle CebPlütta
rıktan ayrılmı~fll\ ıla birkaç saat 
ııonra grmi dönmilştür. 

Kafilenin mihver uçak ve denız. 
altılarının taarruzuna uğradığı ve 
bir mııhareheılen Sonra refakat gemi 
lerinrlen ve şilr)!tlerinı1en hlr çoğu
nun baltığı ııayi.nsı dolıı,ıımakta
dır. ' 

Fakat bu bu.w~ta climiıxlc hiç bir delil 
yolc. .. Bana kalırsa, şaman hen Dclaney'in 
ifad~ine fazla ehemmiyet ~r.miyorum. 
Va.~i bir ruç ortağı olabilir, ama ooda 
şef olahilecck zdcl ve kabiliyet yoktur, 

- Şu halde Death'ın kim olduğu ba
J.i anlaşılamadı demektir. 

- Şimdilik öyle elendim ... 
F.mniyeı amiri elindeki U.ğıtla oynu

rordu. Söylemek i~ıediği r.ödcre nerecfo·n 
haşlıyacağını bir türlü kesıirmıediği her 
halinden bellh-di. Ben'io )'Üı.Ünc bakını. 
ya cesaret edemedcn: 

- Yazık.. dedi. Halbuki terfi etme
den evvel bu işi sizin hiıirmeniri c;rık is
terdim. Uzun zamandır bu İş üzcri1141e 
çalışı}'ordunuz, birçnlc emekler .arfetti
nİ7 .. Bütün zahmE>tlerinizin mükafatını 
Deatfı'ı ele ı;:cçirerek kazaıııruı.nıu çok 
arzu edenlim .. Fakat ... 

neo'in bakışları birden ~rtleşmişıi: 
- Hangi terfiden bahsediyo™111uz? 

diye sonlu. •• 

- Dörduncü $U4>edelr:i münhal mü -
<lürlüğe ıerfiioi7i diışünmüstüm .. Deriıal 
yeni va..ıifenize başlıyahilirsinix. 

Bcndilow buraya gelirken her türlü 
rnu.ınıelcye maruz kalmak •"lına ızelirdi 
de hu şekilde bir terfii, imkam yok dü -
,ünemc7<li .. Demek ki kapı dışarı edil · 
mişti.. FiHıakika maaşına zam edilerek 
daha iyi bir mevkie geçirilmişti , ama ay
nı umanda cinayet masası işleri elinden 
alınarak diirdüncii şubC')-e atılmıştı .. Böl" 
lece Death'la karııl1.$11Wc imUnla.n da 
elinden alınmış oluyordu. Bu kadar pe
şinden k~ bu hale lc:adar ııtetirdiği 

bit iıi -. ~-,. ~ ~ - • 

CEMİYET HAY ATI 

Acı bir ölüm 
Yeclck Subay Okulu dordtincü 

böluğilncleki &enç talebelerden Kaıı.. 
tam?nulu Niyazi Aksoy'un, bir a. 
~.elıyat neticesinde vefat ettiğini 
buyük bir teı·ssUrle haber nl<iık. 
Merhumun cenazesi dıin Mı·vkı has. 
tanesinden Cebeci'ye götilriilmtış ve 
orad.ı.n amirlerinin, ınıbay!arının re
faka~ınde ve arkaıluşlarmın omuzları 
tlzerınılc:_ ve hazlh bir törenle Şehir 
Mezarlıgın.a defne<lilnıiştir. 

HenliT. memlekete hizmet edecek 
yaşta gözlerini hayata yuman bu 
genci.~ ölUmU, okulda btiytik bir 
t eessur uv.-ınrlırınışt ır. 

Acı bir ölüm 
Birin<'! Umumi Murettıallk Baemuıavtrl 

B. Mithat Sayla.m t..>davı altın<lıı bulu.ncıu 
ffu Numune Haı<tant"Sm<le haYata ıroz
lcrlnl YUmmuştur. Cenıızesı yarınk1 il"- • 

UtrlE.'81 ırünil oı?le nnma7.ınctan aonr.ı Ha· 
r.ıbayram camisinden kaldınlncaktır. B 
Mithat SnyJam muhtelit vtı.111 ·lcrde bu~ 
hınmuı eski idare Amirleıin<Ic.n•ll . Ke • 
derli allesıne ve dostınnna bassağı dlle
Mz. 

Mutlu bir düğün 
B:ıyan DUrd ınc Dumer tıe Bahııılır 

DumE'l"'ln dütünlerl 21-11-1942 cumartesi 
ırlinü aksamı. ıın rblye'dı-kl Ordu~ vı sa • 
Jonlannda l:'llz dl- bir dAvetıı kütlesi hu· 
zurunda krıı edllmlştlr Şehrin en müm
taz aile ve &ahs1y<•t1Prlnln hazır bulun • 
dul)u dUl!:Un, ıtc.-c vakte kadar samimi 
bır hBvn lemde rtevnm etnııst "'· Gt'nc 
evltterc sonsu7. ı<ttııı1ı•tlM' cıııcnı. . 

18 Belçikalı idama 

mahkum oldu 
Londra, 28 n:a. - ~1üı:;tak1t Betçi· 

ka ajansının bıldln.llğine göre, son 
24 $Rnt lc;;hıde 18 Belc;;ıkalı ölüme 
mahkıim e<lilmlı;Ur. Bunların suçu 
silfı.h truıımak, Almanya nleyhlndP 
propaganda yapm111k vp cnsu.".)ukta 
bulunmaktır. Bu mahkumların ü~G 
hemen idam eclilmiştir. 

Bulunmuş karne 
lsıınt.>tı> ısa 7 numaralı Halk Dat:ıLma 

B\rtl!tfomlen alınmış 705Hl numaralı bü
Y\lk k.ı rncsl bulunmu$tıur. l'nhlhlnm l\fp. 

trorolqjl l&l<"rl Umum :l!UdUr!ti~Undt:' 
B. Tl'vflk A~kutuya m\lraraatl. 

.., •...............•..............• __ 

Nihat Ali Ü çüncü'nün 
ki ta plan 

Muamele vergisi 
tatbikatı ile şerh ve v.ahları 

500 141/4.' Fiyatı (6) liroJ". 

'TATBiKATIA 

Kazan~ vergisi 
rehberi 

1'1UIJ/, iürd ı>e yeı·miye 
tevlt.ifııJ cetvelim 

44-0 sayfa: Fiyatı 2,5 liradıı-. 

Bu kir.a.plar İ..unbul'da Üniversite, 
Cihao ve inkılap kita.bevleriıyle di
ğer kitapçılarda; Anka.ra'da Alcba 

kütüphanesinde satıl.maktadır. 

... •..................•..........•• ,. 
Kayıp - Ankara Defterdarlığınıla.ıı 

almakt.a oldtt$\'um emekli maaşıms 
ait maaş ctizılanımla beratımı ve 
-tatbik mührıimil kaybettim. Yeni. 

!erini alacağmı.dan eskilerinin htikmU 
yoktur. 

210 Saip Tamay 

Yarın matinelerden 
itibaren 

Ulus Sinemasında 

Gönül oyunlar\ 
Ginger Rogers 

Ronald Colman 

lü razı olamıyonlu. 
- Eğer .. dedi .. Sizce bir mahrur )'Ok

,a .• Ara,uımalanm wona erene kadar ıu
fi etnıiycrek yerimde kalmayı tercih er.lc
nm .. 

- Maalesef imkan,ız Ben.. Dördün
cü şubedeki yer wun zamandır münhal.. 
Orayı si,.den başka hiri de idare t•dcmez .. 
Onun için hemen şimdi i~ ~!arsanız 
çok iyıi olur .. 

Ben dolamb ı ~]erden ~lıınnıı. 
yan bir adamdı Her iCYİ old - bı 
açıkça !;()ylemeyı severdi. Ve şım aç 
konuşmarun anık 6l.TISI gcldıgine hükm 
dcrek: 

- İşin a~lını W}'lemck 
dedi" Münhal olan )'er '\c or >a ben 
t;t>-inımin münaüı> ııörulmcsi fa hep 1 
bahaneden iham değil mi? Bu ıcrfitmın 
mana,ını çok iyi anlıyorum .. I>eaıh mc· 
selesi bir ı:urlü şimdiye kadar halledile
medi. FfUrıumumiye de heyecan içi11<le. 
Ha.l<ı biraz teskin içio bir şeyler yapmak 
lhtm.. Cina)·et işleriyle uğraŞan adam 
bir türlü mu..het bir neticeye varamadı .• 
Onu oradan "aldırmalı.. Senclcn:c hu 
işlere emek vermi1 bir adam. yerinden 
nasıl kaldırılır? •• fn İ> i~i onu ttrfi ettır· 
meli .. B<lylcce hen dönlüıx-ü şubcre gc
çiriltrek ecnroilcr[e uihaşm;ıkla vıı1ifc -
lendiriliyorum, benim yerime bir ba,kuı 
Londra'nın katillerini ayı.klamıya memur 
edilecek." 

Ve lmirine karşı olan hürmetini bir 
an unutıı.rak binlerı hır•a kapıldı_ .M~a
ya şiddetli bir yumruk indirerek: 

- İ.«cmiyorum .. diye ht}-kırdı. Ben 
teıfl ~ ~~WD· Plmuaı >!"de 

\='································\.. 1 
E BİBLİYOGRAFYA ~ 
~ -

································--

29,111 

Ankara 

Sincan köyünde 25 
ve 25 küçük tip e'f 

yaptırılacak 
Ankara V lı.lılığındeo: del 
l Sıncan koy!ındc yeııı 

pılacak olan 25 bilyuk ve 2 
tıp olmak UZcre 50 ev in§antı 

l"m.an: Atuf YAR - İnkılap lesı 17/ 12 942 tarıhine raf, 
KitabPvi - ı.,tantıul. 1.50 Krıı. perşembe gilııti saat ıs te ' 

Muallimsiz 

daktilografi 

G~en yıl "Bılllnço ve Envanter" 
adlı kltaıhı bankacılık Al<'minde ıılfıka 
il~ ~arşılanmış olan Aluf Yar, nıe«)('.k 
küt~!panı>mıze "Mıınlllnı -:z Dak!lilog
rnfl adlı Yeni b r eser daha kaw.n
dırmıştı r. 

Resmi ve husu 1 hnynt~nıızdıı bil
yük bir yer almağa ba~lnmı.s hUlunnn 
yazı makinesin n nasıl kullanılacaı:ı
nı, metotlu bır şı•kilde makinede hızlı 
Ya?.manm na:sıl kıtbll olocağını hırçok 
krokiler, resimlPr ve ders t . 1 . 

1 
.. t emrın e-

rıy e gos eren bu kitapta, bankacılık 
hukuk ve ticaret aleminde kul!anı: 
~.an mektup, cetvel. hesap hulitsruıı 
ornekler' nc kadar h C bir şey unu-
tulmamıştır. • 

_Yazı makinesiyle uzaktan vakından 
alakalı olan herkese tm:ı;iye .ederiz. 

Divan edebiyata 

ciainıi encilmeninde yapılmııl< 
kapalı zarf usulıyle <'kı;iltnıeYe 
nulnıu~tur. 

2 Keşif bedeli 4256)1 it 
kuruşlur ve muv kltat teııı' Ro 
20774 lira 45 kuru tur. K.o 

3 lsteklllerlo teklif ırne lhuya 
lanm muvakkat teminat mck larf 1J 
ya makbıızlariyle tıcaret o<iııS tur. 
ka arıııı ve Nafia mUdUrl llııı 
bu şi için alacakları f< nııi ~ ilah 
vesikalarım hamilen yukaI.,.. teaı 
g .. çen gUnıle Efllal 14 e kadar ltlıay 
men reisliğine vernıeleori. Yap1( 

4 Bu işe Rit kc,,if ve hanı 
mey! her gilo Nafia mildurl da aı 
gon·bllirlH. l'ııher 

(10402) 64-33 lller· 

Karpit ve buji alma~~' 
Ank.ım Vftltllğl.nd('ıı : k':t 

Asfalt yolalrı tamirat mlertndc . ..J 
lan kıım.ı.~mıarı ıçın 1000 kilo ICııJY 
6 adC't lıuJI miltıayaa işi 14.·12-l!'l4' 
7.ıı.rU:!lll gCioil saaı on b<$t<! daJnll 

Kelimeler ve mende aks! yıı.pı.1ınaıc üzere J remizler - ıdllm<".YC konulmuştur. 
mazmunlar ve mefhumlar Kestt lbccı ·li <l812' 

(90ı kurustur. 
Ya;;r.an: Agtıh SllTJ U'Vt.'tı<I 

AYdın Mebusu 
Xli\"<lc H ılıkevJ ~tın<Uın 

sayı : ıv. 

t11teklllerln tcmlnıM mcktl# 
mn.k:bur.u ti<"arct oda."'I v<"Sllaı5t;~ 

likte . ö::ı:ü ~ gtm ve sıınttc 
mene ı.:cirnclert. 

EAkl e<leb yat.ıınız hakk:ındıı yapıla • Keşif ve ~nt.nnmcs3'Tll srom'lefC 
r;ı.k l<•tk~k ve l.;ı.httııcr-ın, t'debl tarl.hl· narın mü<lürlüğ(Hı" münıcaat.la:J"I. 
miz .kin >"erinde bir Iıızmeı olacağın (1().100) 

d ilşU nen :-; ltı 1 e Ha.lke-. 1. D.lvon Edebi ~ 
>ıııt Tarlhtmv.e nlt ı.1.r ~·ok ıkcymet.tı Okul inşaatı 
~r vcnn ş olan Aı;dın mebusu :::::. Arrkam Vaiiliğlmlen: 
Sırn Lt•ven.t n b Jdtıııb l - Malt-""c yeniden inşa ını nC$1"ctJn1.ş c.,...-.... 
Ur. -1;)() sayrn Lut.an l>u t!Scrln ba • cak 10 rinshnneli mc'kl.ep b~ 
d van ed<!blyatm n ıt.na Mtl ll::nda ş:ıatının ihalesi 17-12-942 tarlhtnf 
huırUn trı.nllle muhtnc tarıırı~n ve onun Jı.yan PN'.Scm})(' günü sacı.l 15 tc 
lLltl sonra c1.vaon t«I• bl>'<ı.tınıtı:; c :1ı kLk· mt encümende YBıı>tlmnık li2ere 1' 
1 mc-rııurn- tı zıtrf usulhle eı.k itmeye I< 
ann. mnzrnun •. ırın ~u Lahislere ıtoıc muştur. 

iz llu YRPılmışt.ır: 2 KeşLf ıbedel! (345.342) ıırıı 
Tasavvlıt • SL-r'I kal<tcler • llınd kc-

1 

kuruş ve ııuvakkııt tem natı <l 
Ilım - Htıancu kadbne • rımı k1 Ura (70> kuruştur. 
ilmi s.anya - llnıı nean • "llını Zı mn • 3 - İstl"klllerin muvakıktı.t t 
timi reml - llml fllhr ve lı1mına 11,11 ce • nntı mektup veya mnkıbı.rr.ıa.rlyf 
tc.ıit ll!mlctre a~ 161. ltıh t - Mufı. 1 caret odası vesikalannı ..:c Nar ıı 
ve rıvıı.Y<>U.cr • Kı 1 

!ar efsmıelN 1 rl~rluğunden lbu iş lıçln alacaJ.."lart 
:-.tcşhur 6ahs.'G-, sıı:ılar - l\lür;t..cl .... r - nı ehliyet vcsfkalnnnı ıtınmllen 

1 
ctlt..-r VP ı·rsanevı kahra- kar<la yazılı günde sııınt 14 de JC 

ınan ar • Mu.htcllt hl!k~elcrln kaihra • lı!O<lif nıeklııpla.nnı encihncn re 
ınanlan - i\ıYCt. ve :iıA( l'l.ler _ D,ırtıı ne vermeleri. 
ıncsc-Uer - TAı.ırıcr • llıwn l v hl!. 1 1 Ru !Ş(' ni1 kr.si f ve şart ıı 
lcr - Adet ve ahUUt • l\lunmm e ' e· Y1 h<"r P."Ün Nafıa Müdürlilğund 
ı:az - Tarlh _ He<.-v • Müznh a w Lu- rebilec1>kleri. Cl().10) 64~ 
ve Fnhr • T • llloo h _ 
re - lUnd v:zallüm • ~i~ct ve t <.!· I 

Zahit - .::.;ı.naı ve ıa.tıan E 1 e k a 1 t t k 
nu • Divan Ecleb'sat nda ı:ilzel - Tabi: 1 avu 
at - Kadın ve a&k • 7"Urk ve Ana<lolu -
Vatan ve ).UJlet - İslanbuJ - 1 ı 
mıııı. • VC!Z •san ve 

ın ve eekil - F'.dc.bt mahsul· 
!er • Nettıce • lll'lılll'Oırrnr:ııa... 

B. AgM\ Sırrı 1-oCl'l<l'ln eseri., Dl • 
van F.debl(Yatıru t.c~ _. 
o,___ ki ~ .... ~ ve 
'~Y.Yu<"a a'J'll nuıtlatıll<"ll.k 

lllilZrnunJ.ıırı methuml:ın 
a)-~m'.lalmak, ken<:ıtıcnnt ve 

remtzıert 1ıYl.ee taru"lma.k ic1n 
rn.~bdır. ııet"l:ektf"fl 

Adliye ceridesi 

Sonteşrin sayısı 
AclU:)re 'lektıkıtlntn her ay muntazam 

l\C$Telt4ğ! Adl!J.'C CerWesınm son sayı. 
&ın.da &unlar vnn\ır: 

lht1Yatıı haciz: Ankara Sulih HAktml 
Akil ônd.cr, kıı Tlı v" d('fl iz t.ııca ret! ka. 
nun.:ı.annuı !lut:ııı l"tratında: nr. K. 1-'lk

ret Anık. memnu hak in rın 1ıadesl nııll • 
~: Tmt)<l:z Mn.hkeman Tlrumıuddt.'I 
umumt Muavtnı Z~'8. Batkavur B""" 
li)oograf> a. .. .., • ı 

İKTİSADİ YÜRÜYÜŞ 
Mecmuasının 71 inci 

sayısı ıktı 
1.t<ti8'1.<h Yürunı<ı M muasımn 71 !n· 

el sa.)'lSı ::ı:enırtn münd<ırecaUa in 
mlı;tlr. Bu sa,yıdıı.; Ord. Prot 
bıı lnın B;uı'" eldi bntz!:n 

tıı1U tahlU eden btr )'ll2Jı;ı ... n 
dan başka nutkun .,,,._ un-

"''"'~ t 1 nl 
17..ahoocn bir v,tzı llc u-..r .,,,. •·-. • •v • ~\'M;t ru -
mnd. Pror. Nıımık Dcntz A aı s h N r • Prof 

UP ı url lk'rt, Pror. &ı 111ha tıt.ı.ı Ne· 
)a~ Yalkı, Ahmet <:om il Co k 
Ai':Mıl:ru, tıınıctt Allca:ıı. 0e1:1 • S.ıımel 
S ...,, Rb: Akytirok, . u,.,u 18 Dnkulaı.n HU l 
Rcşat ~ ' sey n Aı.ml, 

em Koeu, Vııh<lot Gill<\.ekln 
l\fuzarrer IJelann.n ve Se • 

• ım CaV'it'ln muh teıtf ktlsıll m~ıA...._ z1 ~,.,,,. c tkxın ... e 
mı. mevzu .ır et.nır la bir <:ok kıy -

mct.ı.ı maka le ve <?! r vardır 
1 • Oku-

yucu amııza tn\'slyc ederiz. 

kalmayı tercih ooerim. Kemi" le el' 
Deaıtı' alt 1 en ınıe, 

• ı Y. _a amıya yemin etıım. Ru he _ 
nıım son ı~ım de 0~ . 
_,. ' · gene onu nılıa}e(l• 
emırene "adar ıakihede<e"" _ 

..J... • t;ım ve gorc • 
c .. -...,.ını7, muhakkak l>l-ath' 1 . 
ceğim... 1 e e SL'Çırc • 

Simdiye lcıtdar Scof ile 1.1 , • 
b k • n< ~ ow un hıç 

u acl.ır tıeyeçana kal> l<l • 
t. n " ·k h" 1 

1 ıı;ını ı;i\rnı~nıis · 
ı . •~uyu ır Hl}'r<'tle lı 

takibe<li\Ordu n h ı·"nun areketlcrini 
- · . · u a ındt>n onun ne ka-

dar muccc,sır okluiunu anJ k .. 
Cc; 1 B ,. ık ama mıun • 
u~<fu .• en 1 ~·· ~akdir cımesinc r:ı~cn 

vazı es nın emrctuğini >arvn da 
bunlu: .~.ıra moc-

- Çok müteessirim Ren Fek d" 
L " at I· 

e sozc o:ışlıyat"111c oldu. Fakat B " 
h' b' .. 1 en onun 
~~. ı'..(:V S<~ .eml'Sine mey.lan wrm('(lcn 
.,,,,.ı su ·uneıını hulan bir ~esle: 

- Size bir şey ıeklif edC<hv• d' .. - .. k . ,gım, l)e 
~ozunu e .. ı. Rana nir hafta daha hl 

· · E" mu ec 
~erınul • diger o :ı:amana k,ı.tfar bu i~i nİ· 
aycı en rmez.~em i,ıifamı v • . n be • . • cnrım. ou-

d
nun kd~1rı: ... ıçı~ ?e demek olduğunu 5 j7 
c ı.ı. ır ""ersınız .. lşccn a. ld v <l • 'b "-- ı;cı 1gım an-
an 111 :ırcn ~ J>arauz kata • n 

v• • hi oıı;un .. nu 
11;rec_efl._ıknbaı1 1 . r. haftalık miifılet içın hu • 
tun ı'tr ımı tclıl ik""e .ı. _ . -, ""';·mayı goLP 
alıyorum_ 

. Enıni}"eı Amiri ~ müşkül lıir me-. 
kıde ltıı.lmışıı .• Ne )apacaı;ını • " • ne yapma· 
sı ıcabetıiğini bir türlü lccsıiremiYordu . 
Kolıuğa iyice W>rniHcrek bir müddet dü

şündü. Bu ~leğe girdi ıtircH daha a.::.,_ 
le b' . ·~,, 

»: ~ h~ brıılaşmamışn. 

.'5ooıl Yat) 

yemi satılacak 
T. C. Ziraat B~ 

Merkez MüdürlüğündeJI b· 

Muhtaç müstahsillere ~ 
tohumluk l>uıtdayların selektıil"" da 
gııçirılnır~i oetıccsindc husu~ ~ ~ 
len bın kıla kıı.dar elek aıkı (1'" 
YemJ) satılacaktır. f. 

Teslını ve tes.ellltnı A.nkftı'a 
bubat sıloııumıa yu:pılacaktn-. _,,.J 

Alıcıların 2, 12. 942 çarP""",. 
ghııil flaat 17 ye :kadar nıilclürl 
mUzun Ziraai İkrazlar ~rvi~ 
tavuk Yemini görmek istiyen~~ 
de siloıla bulunan Çaııkayu zw. 
Mualllmlne milracaatl;ın ilan ~ 
nur, 2965 

Kirahk 
Yenişehrin en ıııcrkczt bir ye" 

rinde Kullu civarında geniş sa· 
lon ve hol dnlıil nltı odalı tele" 
fon ve frijider ve tnm koofor' 
lıı sef ıretıer i<-in elveri<li mob' 
itil nılıtnkil hi~ hane klr:ıhktıf· 
67ı5 'relcfon'a milracaıı.t. :,ı99S 

Eczacı aranıyor 
Sermaye ve kirasız 

verilecek 
eczal' 

H 

Kirahk çiftlik 
t Kırşdıir vil:'l.yeti clıllıitııı<le 
.st~nbıılltınıın Merılan Ali çrtt· 
lığı kiraya verilecek veya sıı-
t~lııcaktır. Faz! ı malfü:xıo.t is • 
tıyeıılı·rirı Yı·nişehir. Kac~ 
sokak, Karanfil apartmauı ı• 
numaraya mliracaatları ri«:B o
hınur. 174 

Alôka kesme 
Ankara Anonim Tat' 

Sigorta Şir.ketin<len : 
1937 St'l1€Sindcnbc.rl şirkct.l~ 

Ankara ve hnva!Lc;ı BC('ılllcllğini ~ 
makta ol n Anlmra'da, Ban:kalat r, 
clP ' 3G 39 numnrn.lnrd:ı.k! yııZl:ır 
n !l(J mukim "~EYFULL.All ~~· 
~AŞ ve NEC'lp KAJU>AŞ KOJ..LP .. 
1 IF' $1Hf{F.'l't'', &lrkctinılz.ın 1111" 
CnknUnl istıhsnl cıtm<.'ks zıı1 
ecnı:>bl sigorta şirkcl n n ıı<·eııt 
kini de kırbul ctmı.ş olduğundan ıı 
mızd 1 mUnaktt llC(>nlel 'k muka':..t 
namı>S:ı hUkumJ.erlnc Lıwfıknn ~:. 
k~r f rınadan acenteli ·m:zin rcf 
dı l ve bu flrmaıun şi.rıkeUmlzi t r('<l hlc;; b r ı-alfthlyc-ll kıtlmrıdt"1 ~ 

11 arların bllıgi edinmeleri için > 
olunur. ınc;.ı 

Muhasebeci 
MadcU ık<.'faletl ve birinci EJ" 

nıf referansları hniı: tccrüt>C 
bir muhasebeci vaz re arıYor 
Eski hıırf, daktilo o Ur, yıt'l>IJll~ 
dillerle muhabere eder. P. ~ 
51'17 F.. S. E . 211 



Sı ... 
~ Poa. gır eti alınacak 

a:ıo Sa. Al. Kom.dalı : 

Blrlatıertrn TOPKAPl 
er ı.o.ı, 11.c lıı lhtincı !Çin iki part.ı 
~ tarı Pa.rt.i oıııeer ton Olmak Uze-

~lll"'~(:al. aıau- eu lir nı PaZarhkla •tın ali-
itin~ alelıerı 4 WdcArrun 1942 cu
~ 98.&t ~ t.e Yaııılaca.kUr. rallı>
~an Ulma.ııda ı.emınaua • 

müracaat.lan. 
(10337) s ... 

I{ ıg ır etı alınacak 
onya Aa 

ltonya • Sa Al. Kom.dan : 
UYacı ıç~arnfzonundaki birliklerin 
rf lll!'Uf' 111 30 ıon sığır eti kapalı 
r. Ev ıyle cksiltrrıeyc konulmue -
utda ~var Ve ııernıt komisyonu • 
lı zarfJevcuttur Sığır etinin ka -

taı "1i U a ihalesi 7 .12-1942 pazar -
llıiıy00~ saat 16 da Konya'da ko -

l>ılaatktuzun bulunduğu binada 
llıe lr. 30 toıı sıgır etinin mu

da alı~ tutarı 24000 lira ve icabın
ttber ill~ak }'.uzde 25 fazJasiyle be • 
lUer1rı lklemınatı 2250 liradır. İstek. 
ltıaııın~ teminatlarını vakit ve za
~ 

15 
7-12-1942 pazarteal günü 

lloııuay c kadar teklif mcktuplannı 
on ha kaıılığına vermeleri. 

00054) 6091 

ı.ı· Sıgır eti lmacak 
~: llnarsinao As. Po. 618 s... Al. Ko. 

~ C!rısi: Sığır ui, miktan: 50.000 kilo, 
~ 8:8 Kr., Teminata: 7~ liıra, 
~ tarihi 10-12·942, aaati: 15, pü: 

y 21.rf. 
ili ı......_~a rn.i.ktan ile tekli yuıh aıjtr 
~ Urf usulü ile ~ ko • 

'r . • 
it ~ lllli~lerin bel~ Jt\in ve Nattıen lıU sa
'ddii dıne kad:u kanuni wsikalariyle 
~ ın~lttuplannı adı geçen 1wmi.s)'ona 
~erı, Sartname ve "5lıiı Ankara, 
da ,.. •. _ lv. lmirlikleri iıle Mlmaninuı
~alma k~ görülebüir. 

gecikmeler kabul edilaıez. 
(10292) 6291 

Sığır eti tınacak 
~ poS. S056 Sa. Al. Ko. darı : 

'-rlıkla 6 ihtiyacı :İçin 2S ton ııiıt eti pe
~ 4-12.942 cuma günü Ko. da alı· 
ll'IQ tır. Hususi ve umumi prtlar her 
.... adı g- kom" nda - " ieb'lir ı..ı1~ ~~· ı~ goru ı . 
~ bu pey akçeleriyle me*ür komis· 

• lunınaıarı. (10265) 6287 

~ğır eti alınacak 
Jca. Aa. Mnt. Sa. Al. Kom.dan : 

'°'1 Dalı znrna ek&tltrneye komılan 80 

it ~ ~ ta~p C'lkmadığmdan bir 
llıtı ı>a?.arlıkla alınacakt.lr. MeC -

~";::1 tutun 48000 Jimdır. EVllB1 ve 
ı. ... :::~ her &Un koml8)'(>nda ııoı-Uid>llir. 
~~ komlııyooa müracaa.tıan . 

(10352) 6381 

~ Posteki alınacak 
O~ M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

Jııısı . ihtiyacı için 75.000 adet koyun 
~~ llllıarlıkla 3. 1. Kinun. 942 per· 
~ 15 re Fındıklı'da komisyon 
llaina ihale edilecektir. Muvakkat te· 
' '-' 675()() liradır. Arnı edenler nü • 
da Rf>rve .~nnamesini her gün komi9)'00· 
'- .,.~ebiltrler. isteklilerin muayyen gün 

--ıte komisyonda buluomalan. 
(I0203) 6256 

-. Cam alınacak 
lıt. V. 2 No.lı sa. AL Kom,dan : 

ISTANBUL 
.... 'ratııtrı-. bedeli 17558 l&nl 10 kUr'U9 0-,UhteJ:U t:ıbaua cam 2-12-1942 car
lbıı. ırünü aa.ı 14 te pazarhkla INWD 

~ calttır. Kati t.Emınatı 2633 lira 72 
"'1 Qıkap lllJ"lname VC! evııa1ı 1Btanl>Ul 
Gıı. ı:-ııı>azannda 2 No. asa. AL Kom. 
IClll R1ln ırörillel>Wr. ~ beıll1 

Vo aaaıte komlBl)'ona müracaatıan. 
(10348) 6394 

linyit kömürü alınacak 
le Corıu As. l'oa. lHO Salın Alma 
0ınıa Üı Yonundan : 

ı-al.llıfaç ı~ırı ıo torı li~it kümürU 
ırııır~ ıkla atın alınacaktır. Linyıt kö
ıtıa nun muhammen tonu 3;.s !il'adır 
Ieaı'akkat tl',mina.tı l '776 lira.dır. tııa.
Cak 2·12.9'-2 gtl•Jü ı;aat u de ywıla· 
ıı1ı8 tır. Evsaf ve şerait her gün ko
ı1111~0nda ıı;orüleılıilir. lsleklilcrin lü-
11.ıeıı u. Vesikalariylc ihale gunll ıı:el· 

er~ (10338) 6391 

~Koyun eti alınacak 
~ As. Sa. Al Ko. dan: 

mtlı)'Ona ııeJmelıert. (10341) 

Sığır eti alınacak 
Be.l1ılceslr Aa. Sa. AL Kan.dan : 

6388 

Beher JdıloBuna 90 ku'l"'J.S tıyat tahırJn 
edllerı 20 tarı •ıllır eti palarlıkla eksilt -
meye konulmuttur. l!'.'kslltnıesl S·l2-1942 
aalı ııünU aaat 15 te komtsyorula yapıla· 
caktır. Teminatı kattyeııt ZTOO liradır. 

Evııa.t ve şartlarını görmek lsttycnıer 

her ırlln taliplerin bellt ırün ve saatte 
k<ımlıı)'Ona müracaatıan. (10409) 6442 

Er fotini alınacak 
D. Bakır Aa. sa. Al. Kom.dan : 
3000 clft er !otlnl pazarlıkla satın a

lınacaktır. Pazarlıa-t 7·12·1942 ~Lrtcsl 
ırtınü saa.t 15 te yapılacaktır. &her cıt
ttne 12 lira tahmin edilmiştir. Tcmlnatı 
5400 Jılradır. İsteklilerin t.cmlnatlarlyle 
blrükte tll)'ln edilen zamanda korniıı.)'o -

na mün.caauan. (10408) 6443 

Kuru ot alınacak 
Erzurum As. Sa. 

0

A:l. Ko. dan: 
Müteaıhhit nam ve hesabına ip ve 

teJ;balyalı olmıtk üzere 1500 ton kuru 
ot açık eksiltme !le münakasaya ko
nulmuştur. Tahmin bede(( 150.000 li
ra olup temuıatı f;/50 liratJ:r. MUna
kasaaı 18-10-942 cuma gUnii saat 14 
de yapılacaıktır. Şartnamesı her gün. 
komlsyonda g-örilleblllr. lsteıklilerln 
belll ııiln ve sRatte temınatlariyle blr
likle koınlsyoııa miirac.ıatları. 

(10411) 6440 

Domates salçası alınacak 
Aa. P06. 920 Sa. Al. Ko.dıın: Şişli: 
5-11-942 gününde mUnakas:ısı ilan 

olunaın 10 ton domatee salçasına talip 
çrkmadığından tekrar pazarlıkla ok
ailtmeye konulmuştur. Evsaf ve hu
susi p.rtlan komisyonda görOlebilir. 
10 ton s:ılça toptan bir isteıkllye iha
le edllebilcecğl gfül daha az mlktan
na da talip çıktığı takdirde !hale 
olunabll lr. Kilosunun muhammen fl
yllltl 125 kuruştur. thalesi 3-12-942 
perşembe günü aaıat 11 de yapılaca -
tından taliplerin katı te.mlna.Uarlyle 
Harbiyede Y. Sb. Ok. Sa. Al. Ko. na 
müra<:aatlan. (10377> 6438 

Kayıp maıkbuz 
Traıbzon As. Sa. Al. Ko. dan: 
Kebkıt to~u alayının 800350 sayılı 

bl.r adet levazım ayn.i~·atı tesellüm 
makbuzunun her Uç kısmı ve 208500 
aayı}ı sevk muhtırasının renkli kısmı 
Ue orta beyaz kısmı zayi olmuştur. 
Bu Hd va.radon bulunduğu ve kulln
nıld1ğı takdirde hiikmü olmadığı llA.n 
olunur. (1040> 6441 

Odun alınacak 
M.M.V. 1. No.lu Sa. Al. Kom.dan 

lstanbul 
2400 ton odun alınacaktır. Pazar

lıkla eksiltmesi 3/12/942 gUnli sııat 
14 le Salıpazarınila komlsyoııda ya
pılacıaktır. Beher kilosunun muham
men fiatı 4.2:> kuruş kati teminatı 
13.300 liradır. Şartnameat her gün 
komisyonda görülür. İsteklilerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(10335) 6439 

Ankara inhisarlar Bat Md. 

Sandrk tahtası alınacak 
İnhisarlar Ankara Bqmüdürlü

ğlin<len: 
1 - İdare ihtiyacı tçin akçam, 

köknar cinsinden 2500 mclre mikabı 
yan mamal ve muhtelit ebatta san
dıklık kereste pazarlıkla aatm alıııa
caktır. 

2 - Beher metre miklbı için mu
hammen bedel 110 yüz on liradır. 

3 - Şartnameyi görmek ve almak 
arzu edenler her gUn fabrikaılaki 
komisyona müracaat ederek alırlar. 

4 - Pazarlık sonteşrinin otuzun11 
tesadüf eden pazartesi günü aaat 
14 te Adana tUtUn fabrikasında ku· 
rulan komisyonda yapılacaktır. 

Bu cins malı olup dil satmak isti
yenlerin müracaatları ilAn olunur. 

(10316) 6310 

Boru tebdili 
Ankara inhisarlar Ba,nıüdürlüğünden: 
Gümrük ve İnhisa:rlar Vckileti.Wı İş

gali altında buluınaa Ankara'da Baıkanlık· 
!ar mahallesindeki umum müdürlük bi
nasuı1u ııkkümülltör daİre$İ havalandır
ma ıai.uunda çürümüş boruların wb<lili 
iti 795 lira 40 lwnışıao ibuet keşif va· 
rakasına ve fenni pruıames•ne göre pa· 
zarlıkla yv.prınlaca.krır. Pazarlık ımıanlC!
lesi 4. 12. 942 carihiDde bqmüdlürlüf,-ü
müzde toplaoacak komiS}'Oflda icra edile· 
ceğinden taliplerin muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuğu hesabiyle 59 lira ilk 
teminat paraılariylıe birlikte müracaatları 
ilin olunur. (1006~) 6098 

MiLLi MÜDAFAA V. 

lll 
1 

ton koyun eti kapalı zarf uau
~lhı~ _.eksiltmeye konulmu.ştur. lik 
~--14otl 1800 lıradır. Evsaıf Kolordu 
~':'11 oluıı şartnamesı Ko. da görü-
1111 r. Eksiltme günü 30-11-942 gü· 
>aııılll\at 15,30 da Karsta komisyonda 
•• ~aktır. lsteklllerin lnez1<ar gÜll 
'-1t1-rı ten bir saat evvel haZl.rlı)'•· 
~ı teklif mektuplan üe teminat San sabunlu kösele alınacak 
~~rt..erıyle birlıkt.e komisyona v«· M.M.V. den: 

(9!}56) 5989 " Beher l<J.laıuna 700 Kr. fkvat tahmin 
'1 ~ış sebzesi alınacak ecWen lO wn aan aam.ıı.u köııcle ııe kL 

lltestr Alı. Sa. Al. Kom. da.n : l<ılN1la ~ kunıe .tb'at tahmin edilen :ı 
~ Miktarı Muh. FL teminatı wn 8IYah yülı köllele 9. 12. 942 carııam· 
La-~ KUo kurUf Ura Kr. bil &11nO ııaat 16 de pazarlıkla satın alı· 
~ 77.000 20 1155 00 naeaktlr. Her 1ki11tn1n muharnmoo bedeli 
laıı illa 77.000 15 862 50 83.000 llnl olup kati temlnıı.tı 10.800 l:tm-

lltl'lt':aJc 41.000 20 615 00 dır. Şartname ve l\Ülllunelerl her ırlln 
\'ilk 1.500 Zl 3l OO komMt.Yonda eörülebWr. letek11leıin belli 
~ .. arda ctrwı, mlktar, muhammen 
Ja;41. Ve muvakkat temiııatlan yazı- ırOo ve 81Ultte Anlaı.ra'da M.M.V. 3 No. 
Ilı u "aıern kışlık sebze kapalı zarf u- eatm &im& koınlayonuna ııclmcl<'rl. 
'11trıı le eksiltmeye konulm~tur. Ek- (l0121) 6267 
16 d esı 7-12-942 pazartesi gUnU saat F k"" v • llıl&(:~Balıke.qır As. Sa. Al. Ko. da ya- urun uregı VC pasa 
latıy 1tır. Evsaf ve şartlarını görme.k tahtası alınacak 
hl r e-n er Ankara, lstanbııl Lv. A • M M. v. den: 
~ ~ eri ve Balıke6ır Ju. Sa. Al. Ko. 
tlıUte~ebıUr!er. 4 kalem seb:re bir 
llyrı h!xle ihale edllebilecetl gibi 
~I ~ müteahhitlere de ttıale edi
ltrıyı · Taltplerln muvakkat teminat· 
<t, Is~ teklıf mektuıılanru ve kanun· 
lıe.ıe lt~~en vesikalarlyle birlikte 1-
bt ah ~u saat 15 e kadar makbuz 

tıne 1 nele vermeleri şarttır. Ek
t\lc) ı._Lgijni.ı saat 15 ten sonra mek· 

-ouı edilmez. (l~) 6081 

lıt. l'tt. Cam alınacak 
~-<bı v. latanbuI 2 numanıı se. Al. 

'l' n : 

"" :unhı bedeli 12646 Hnl 83 kur\11 0-
.... ıc:ıe.ıu ebatta cam .atın alınacak· 
~ lerntnatı 1897 1tT'a 4 ~ olıuP 
~~ı 2-12-1942 careamtıa ııünü aaat 
'-. 4~ latanhuı .ıcı SaJıpuan :r No.h 
' Kont.da yapılacaktır. EVllllf ve 
"Ilı- 1' lt.trıe htt ırlln kom llı)'onda ııörU lebl -

' lltıJerın belH ırlln ve saatte ko • 
°"4 nıuracaatlan. (10346) 6383 

le ?.t Patates alınacak 
' VekAıetı lstaıııl>W l No.lı sa.tın 
~ ~ls).oonunııan : 
'-t-0.ı Pe.ta.U!s pamrlıkle 1111.tın alllla

" . ~ elcdtme9l ı-12-1942 
"-ıl ~ Mı.30 da~,.. 

Seherine 500 Kr. tlvat tahm1ın edllen 
(lob> adet tınn kA.lre~ıe. tanelkı•• 

s:ıo J<r, t.ıyat tahmin edtleıı 400 adet pa
ea tahtası 30-ll-942 pazarteıtl ı;runü aaat 
11.30 da pazarlı4cla f&tm al.ınar.aktır. 

Hepellıln muhammen bedcl1 3900 14· 
ra o1uP katı temtnaU 1!85 bradır. Nu
mıme ve 18rtııameııl her ırQn ıwm.. -
Yonda aöıillet>Uk'. Bunlanll her blrt 11)'

ayrı taMt>lere de ihale edilebtliT. tstek-
l11erln belU ~n ve saatte Ankara'da M. 
M. V. 3 No. }U aa.t.ın alma )cantı.')'onu 

118 ııelmelerJ. (10125) 6193 

Pirinç alınacak 
M. !4. V. 1 No. Sa. AL Ko.dan 

1 - Tee.!ıhUdünU ifa edeme-
mesinden müteahhidin nam ve hesa w 

bına 5 ton plrinç açık eksiltme Ue 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7000 lira 
keti teminatı 1050 lh•dır M 

S - İhalesi 1-12-1942 de yapıla • 
caktır. 

4 - Evsaf ve fQl'tnamesl komiB-
vonda st>rWeblllr. 

IJ - İsteklilerin t.12-1942 saat 14 
te Lv. Amirliğinde M.M..V. 1. No 
SL .AL Ko bnlunmalan. 

(986') 

Depo inşaatı \ 
M. M. Vd< tlctln•ltn : 
Ankara clvarııuın Uc adet depo inşaa

tı kapalı zarfla ckslltmwe konulmu=ı -
tur. K~ bt.'dellcrt mcanuu l4!Jt>5 ı.ıra 

5 lkunııı o.Lw> ilk tanlnatı ll22 Hm 38 
kunı&tur. 1hnle& 14-12-lW:.l pazartesi 
ııUnü &ı.Wıt 14 t.e M. M. V. 4 No.lı Sa. Al. 
KomlKyonuJl(la yuııılacruktır. K~lt şart -
name ve proJcsl 75 kuruş bedelle ko -
mlsYondan ıılımıbll . l\Ul.teahhldc lstltı • 
kırkından k<.'sllmek Uz.ore 50 k'JK'kc l>l'n
zlrı l iç ve ı dul JJlstlk veri cccldtr. ls
Wk.lllerl:n bu lşo Lıcnzer asgu r1 8000 11 -
nı.llilt bir Jnşant işini muvaıraıo~tıc bl
Unn1ş olduklarımı d.ı.lr konılll3>'ona rcs -
mi vesı.ka ibraz , tmeleri ve tııaie tan -
h ruıen üç ıı-ün evveUne k dar Uuı:ıat 

•in reılnderı vesllm a.tmalan ve 2490 ııa -

yılı Juı.nunun nıadddcrt alı.klımırın tcv -
1 kan bazırlıynroklan tcıkUr nmktupln -
rmı makbuz mukab 1 ilhak: Kltn ve ı;aa
tlnd~"l'l blr saat ~·vvcllnc kad.ır koınls -
yon rol."11ğtne vennclcrL 

(1035G) 

Patates alınacak 
M. M. VOk.ıletı Sıı. Al. Ku. Hs.doC'll : 

l> Kapalı zart ile ııiı.naro#ı tlfm cd 1-

mlll olan 300 ton pa tat<!Se 16ttikl1 cık -
madlğınct.'.ın bir ay zar!ındıı paımrl.ıkla 

alınacaktır. 

2> Muhammen lbedcli 105.000 lh'a knU 
tamlnatı 13.tJOO liradır. 

3) Şartn,ınıc her gün ıkomls)'ontla 

ııörülebU r. 
4) tsteklllerln belli gUn ve ıruıtte 

lcınlnatlnrl:yle kom16.Yona mürnroatları. 

(10326) ıi435 

Fiş dolabı yaptırılacak 
M. M. V. dE>n: 
Yapılan ıınzurlı·~ıııa talip ı:ıkmıyruı 

\e beherlnc 250 lıro fiyat tahm"n edl· 
len üç adet fış dola:bı 5-12-942 cumıır
tl!6ı giınü sa t 11 de ımzarl ı kin tC'k· 
llslnc rhnle edliccL'kt1r. Mulıamnıoo 
bt>dcli 750 1 ra olup kati tcomııınu 112 
lira elli kuru tur. 

Kı-:,;If ı•vr Lkı her ı::ün ıkoııılsyon<ln 
görli!Qbilir. lstf'ktllerin b(•fll giln ve 
saatte M. M. V. ~ No. s:ıtm nılm.'l ko
mL.<ıyonundn bulunmaları. 00389> 

6437 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YA~AT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartımanma 

nakletmiştir. 

Devlet Orman işletmesi 

Çam ve köknar ağaçlarının 
kesim, nakil ve istif işi 
Devkt Orman İşletme::;İ Karabük 

revir amirliğindm: 
1 - Devlet Orman İşletmesi l{a 

rabük revir umirlığıne bağlı Ya • 
lakkuz bölgesiniıı Eğri ova orma
nını 1, 3, 11, 19 numaralı mıı.ktAla. 
rı.ııclan clamgnlanen 4734 metre -
mikaba muadil b25 adet çam ve 
1550 ml'lrcmikfı.bırıa muadil 475 a. 
det köknar a.,-ncıııın dipteu kesme 
ve verilecek olçl.ı:,;e gcirc tomruk 
haline ifrağ etmek ve k ıbııklarıııı 
soymak suretiyle -revirce depo ıtti
huz edilen Demciler ve Arak ya>. 
lasıncla kamyon yolu kenarmılakı 
rampa yerkrine ıı.akil ve ıslif i.§i 
30. 8 .943 tarihine kadar yapılmak 
Uzcre eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Açık eksiltme 7. 12. 942 ta
rihine rasllıyruı pazartesi günü sa.. 
&l 14 te Devlet Oran İşletmesi Ka 
rabtlk revir amirligi binasında top
lanacak olan komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

3 - Birinci mıul<lede ynzılı şart.. 
lar dairesinde işbu evmalin dipten 
kesme nakil ve İstif işinin beher 
metremikft.lıının muhammen bedeli 
beş liradır. 

4 - Teminat akçesi yüzde 7,1> 
hesabiyle 2368 liradır. 

:5 - Bu işe ait açık eksiltme 
şartnameleri Ankara'ıla umum mu. 
dUrlilk ile Zongııldak omm.ıı çevir
ge mudUrlUğUnile ve Karabük revir 
amirliğinde göriilebllir. 

6 - • İsteklilerin eksiltme gilnün
cle temınat akçeleri ile birlikte 
revir imirliğiııe müracaat etmeleri 
!Uzumu ilin olunur. 87 

Tası iye ilanı 
Tasfiye halinde bulunan 

Trabzon Elektrik T. A. 
Şiııketi tasfiye memurlu -
ğundan : 
Tnııbwn Elelktrll< Türk Anonılıın Şlr -

k<.>llııln 15 tcmmım: 194:.l tarlhlndc !t"Vkıı
!Adc eurette içtima etlen hla;edarlar 
umumi heyott, mcııkllr sl.rkeUn nizam -
na.mel dahü~eslnln mUcas1slere tanin 
eyledt:I hak ve menfruıtler hıuiç ohnak 
Uzere, ş!ttcctln merıkul ve gıcyrl m<'llkul 
emvııliylc nuikut ve nuıUubat ve mev -
cudatı velıhaaıl kô.!tcl hukuk ve veca! -
bb'le 320 bin Hra mulaıbllindc l nl:ustos 
1942 tarılhlrıdcn fü'ba.rcn Trabzon bele -
dbrcslne toptan devir ve t.cslbnb'le ıDr

lrotl:n tealh ve tasttycslnc kanır vcnnlt 
olduıtundan. ıtıtretten alaca.klı olanların 

tılcarct kamımımm 4411 lrıcl maddesi mu· 
clblncc bir llCne zıı.rtmda mczk(lr &trt<c • 
tin Trabz.on'dııkl idare ımntczlnde bu -
lunan tasft:vc mcmurlanna milmcaaUa 
alacaıklannı laılb4t etmeleri lıüzurnu llAn 
olwı.ur, 2006 

. ...,. 1 ~lL ROttbnann 
'Dipl lnş. M 

hıoaat Mailzeı:nell 
Ticarethanesi 
Bahti'YQl' Han 
51 Galata - İs
tanbul. 

Her nevi in111t feait ve 
muhafaza malzemesi 
Rer neıYt m(lh("lldlsllk ve Na

rın inşaatı izolaııyonu, kezalik 
temel, bodrum. taırrM;a, banyo, 
catı, cevhe ve duvar rutubet
lerl tecridL 

İzahat lıçln: An'karn - Yeni
şehir Mektep sokağı 5 No. lu 
Heraild Menıg(.''ye müracaat e
dllmesl • Tel: 6373. 3916 

' 

SON GÜN 

~lus sinemasında 
Üç hafta Beyoğlu ııkıemalarında 

binlerce halkın gorüp 
alkışla.ılığı 

Ttlrkçe 

Demir Taç 
BcnhUrll're baş eğdiren bir 

azamet ... Tarihlere şan veren 
bir ihtişam .. ~ Seyredenine 

heyecan dağıtan bUyük film ••. 
Ayrıca: 

Acemi Çaylaklar 
Seanalo.r : 

14.30 - 16.30 - 18 30 ve 21 rle 
10 - 12 ucnz matinl'sin<le 

DEMİR 'l'AÇ 

Telefon: 6294 

Vilayetler 

Esaslı şose tamiratı 
Tnı.1>20ll lran Tran&i.t YoJıu Mıntaka 

Mudurlil{:undıoo : 
1 - Ekti1lı!meye kontı.n ı.: Trn b7.on 

1mn Trlllltilıt Yoıwıuıı 2+500-13+Q{ı\, 

lnd kilometreler ara&nda ~ 1..-saslı 

t.ıım ırıı.u. 

K~ tıedclı1 (l:Z7'Jl0.82) liradır. 

2 - Bu lş(ı a4t evrak ııunlru'1ır: 

A - J'Ju<lllrne eıırtnıınıcsl, B - Mu· 
kavclc ı•roJcsl, C - Va.lıh tLYat <..'Ctvci.I. 
D - Kcı;U hUl.'\sası, E - Proje, F -
;>;afıa l!ılcrl ı:ı;o.ııcl ııart.rıanwtiil, htısusı 

ş.'lrLrı.ınıc, &<JSC ve .k.Qprült.•r rerıru :rıart

ıı.a.mesl. 

l&UJ;cnler genel sartnrune ve ııose 

kovr\llcr knnı sartn.nm<.'91 hanlç olmak 
uwrc dlfıer cvrn:kı ti40 Kr. bedel m u:kn· 

IJilin<le tra.nstt. yolu 'l'rn.bzoın mın.takn 

nıÜdtirlıüf.r\itıı.lcn alahUlrlcr. (GCflcl ı;art
nanıc ve ıı-06C köpıil ll•r ft'nn ı 6artnamc
s1nl ht.xlt'lıdz ıı:örebllirler.) 

3 - Bkıılltme 7. 12. 19-12 pa:uırtesl 
gunü snat 15 te Tra.1.>wn 1.ran Tnınsll 
yo1u mrntaıka müdürlufıil dıı.Jn:·~1.nde ya
ııılacaktır. 

4 - Eksiltme ka.P!lıt 7..tır! U6Ull.Yle -

dir. 
5 - :ı-~Htıney-e ıılrolıtımek ıcın ııı

tckMlerln 7C>4G l1nı mu vıı!daı.t teınblat 

vemıcsl bundan başkn ıı.entıdakl 'esi . 
kalnrı halz olup ııroswmıelerl J<ı7.ımdll'. 

9-12 mııli yıl1 Tlcart"l odası vt~ı. 
teminat mı.-ktuhıu veya makbuzu ve 
Trabzon vlXiYCUnden 3 gün cvvcl nln· 
caJcJa.n l'hlıiyct vesl.kıısL 

6 - Tektlt nıektupl.ıı.n Y\!Dmnda 3 
ürıcO m:ı(ldc(kı yazılı saıı.t.ten 1 61Ul.t ev
vel 'ile kadar mmta.ka muctürluAiln<le 
mütL·sckkll komisyona ı.wtırerek t<ksJlt
mc komisyQnu relsJJğ!ne mnkbuz muka
bWndc verllecektir. 

Posta Ue ıı:ondı.•!l'ill'rdk m<-.ktupltınn 

ntha.vot 3 üncll madcb't\e yazılı Bnalc 
kadar ırlemis olmam ve dıe zıırlın mü
htı;r mumu ı.tc :bice 1uııpatıını.uı olması 

JAZlfll(hr. 

POfllrl(la 

dilmeZ. 

olaalk ~er Jmhuil e-
(10068) 6183 

Yol inşaatı 
Çankırı Nclia Müdürı<ığiinden: 
l - Eksiltmeye konulan ~: Çankırı 

!(:ı,ııunonu yol\MWIO So-t 000 ila 32-t 
000 Km' !eri ansında imUkı slnaiye 
ve ürinat duvarları iııpaudır. 

K<şıl b..xldı (67469) !ıra (88) lıunıj
tu:r. 

2 - Bu .i,e ait prmame ve eıwak 
şunla.nlır. 

.A - EksiltnM? ~ 
B - Mukavele projesi. 

C - Nafıa İjleri ıeraiıi umumiyt5i, 
D - Şo9C ve kirgic iııpM& dair feoııi 

şartnanıe, 

E - Keşif ve metraj cctvef;, 

P - Hususi ve bayındırlık ~ se -
nel şartnamesi, 

G- Proje. 
lstiycnler bu evrakı Çankıırt Nafıa 

Müdürluğüll(le görc:bilirl«. 

3 - 8'silunc 12-12·1942 ~ine mü
sadif cumaneü güoıö sut ıo da Çankın 
N.Uıa Oairesinde tor>lanaoık c:bilUDC! 
komisyonunda yapılıM:aktA1'. 

4 - Eailıme kapalı zarf mıuf'ıyle ya
pı lıK'llk ur. 

5 - Eksikmiye ~irdlllmek için i.•tek· 
!ilerin (5o<><ı.24) lira muvakkat rcmioat 
vermesi. Bundan ~ aşağıdaki vesi· 
kalan ha.iz olup g&.ıterrne!oi ihundtr. Ti· 
caret ndastndan alınmış 942 seonine ait 
vesika ile ihalcd~-u en arz Ü( ıriin eovvel 
Nafıa .Müdürlüğünden bu gibi iuşaat İş· 
!eri yaptığına tlair dili~ vesikası aJınış 
olmaları lizınıdıc. 

6 - T t'lclif mektuplan ,.-arda iiçün· 
di maddede yazılı sa.'ltten bi-r ~ evve -
!ine kadar cıbihme komisyonu reisliği· 
ne makbuz ınuk.ıhilind verilecektir. Pos· 
ta ile JÇÖnderilect'lc mektupların nihayeı 
~ üncü maddede y;Rt lı ııaırte kadar tı:el -
miş olması ve dıt zarfın mütıiim mumu 
ile iyice karatılmtt oım- ıazı,ndıl. Pos· 
tada olRrnk gcoKmcler kabul edilmez. 

(10096) 6131 

Sığır eti alınacak 
İ&tnınbul Jandarma SatJnaiına Ko

misyonundan: 
Beher kilosuna <120) .ıcuruş fiyat 

tahmin edilen şartnaaneslne uygUn 
<57.000 - 66.000) .kilo sığır eti 15-12-
942 salı günü saat 15 te k~alı zarf 
eksiltmesiyle lstanbul-Takslm J. Sa. 
Al. Komisyonumuzda alınocaıktır. İlk 
teminat (5210) liradır. Şartname 396 
kuruş bOOel lkar.p:Jığında komlsyonu
mu7.dan alınır. lstek1i1eırln teminat 
mektup veya mnk'buzlo.nnı da muh
tevi kaımh zaııf tekllf:lerini iıhale vak· 
tinden bir saat evveline kadar ko -
m syonumuza vermeleri. (1684> 90 

Sanat okulu inşaatı 
Çorum Va:llllğ:lndeon: 
1 ..,... Kovalı zarf usull!y:le yaıpılan 

ı.•ksl'ltmede isteklisi. çıkma111nsına bi
naen vlllıyeUmlzdc yapılacak olan 
bölge sanat okulunun eıcsııtmeye ko
nulması 30-Xl-942 pazaclesi gününe 
kadar uza.tılmıştır. 

2 - Y~nlacaık ~ 12933 !lra 60 
kuruşluktur. 

3 - thıı.le 30-XI-942 g(kıQ saat 15 
tc Çorum Maarif Müdürlüğünde ya
ınl n<:akt rı. 

4 - 1stck1ilerin lcmbedm evrakı 
müsbltelr.rl ile blr komisyona teklif· 
!erini ihaleden bir saat önceye kadar 
vermeleri llı.zımdır. 

5 - Temlnet. bedeli otan 970 l.l.ra· 
yı malsandılbna yaıt.ıracaıklarchr. 

6 - Buna alt keşifname ve eert
namcyf her zçıao o'kulda alabJMr-

W. Qila -

Yol yaptırılacak ı 
İzmir Belediye Reislığıııden : 
1 - İsmet kaptan malı allısı 1834, 

1335, 13ö2, 1363 ve 1370 sayılı sokak
larda ycııiden 2'136 nıelre murabbaı 
kesnıe taşlarla doseme ;\aptırılması 
ve 1360, 1361 sn.yılı sokaklarda mev
cut 102<> ıııelrtı nıürabbaı do,eme
ııin kesme taşlarla esaslı lamiri ve 
1362 sayılı sokakta yeniden 150 
metre boyda kanaliz.asJon yaptırıl
rnll.Sı fen i§leri mUıhirlUğundeki ke
şif ve şartname i veçlıile bir ay 
müddetle pa?. rlığa bırakılmıştır. 
Keşıf bedeli 200311 lira 15 kuruş, 
nwvakkat lemıııatı 1502 lira 95 ku 
ruştur. Taliplerin tenuııalı İş Ban
kııSıııa yatırarak makbuzlariyle 9. 
12. 1942 (dahil) tarihımlen 23. 12. 
1942 tarılnne kadar haftanın pa -
zarı...si, çarşamba ve cuına gliııleri 
saat 16 tla enl'lhııene nıUracaHtları. 

2 - Ştl.krU S raçoğlu bulvarı -
nın, İıımet ~a bulvarıylc K(ı.7.ım 
Dirik caddesi tı.rasuHlaki kısmının 
ve Necati Bey caddesinin, Gazi ve 
ismet Paşa bulvarı ara ınılaki kıs
mının parke ta lariyle yeniden ya
pılması ve Şi.ıkrlı Saı11cıığlu bulva
rının Gazi bulvarı ile Kazım Dirik 
caddesi arasındaki adi t~larla dö-
eıımiş kısnurıın parke Uı lııriyle e

saslı tamirı. fen işleri mudlirlugilıı.
dcki .keşif ve şartnamesı vechıle 
bir r.y muddcllc pazarlı l bırakıl
nıı tır. Kı if heıleli 360 8 lira. 38 
luırıış, muvıı.klrnl temi ııatı 2706 li
ra 60 kum llır. Taliplerin teminatı 
İ P..arılt sıııa yatırarak makbuzla
rıyle 9. 12 .942 (ılahil) tarıhinden 
23. 12. 942 tarihine lca<hlr haftanın 
pazartesi, çarş ımba ve ruma gün
leri saat 16 da eıll'ümeııe müracaat-
ları. 2!>68 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Bol ıı \il ıyc tlndC'n: 
ı - Eksıltmeyc konuloo iş: Gôy

nük-Nnllıhnn yolunda muhtelif m<>v
kilerde betonarme vlnrıık yapı acaık 
ıki koııı il ve .. ıı n<let menfez ıışıuNı 
keşli bcdC"ll 2114439 ltra 45 kuruştur. 

2 - Bu şe alt şartnameler ve f!JV· 

rıı:k şunlardır: 
A - F:lt. ılfmc şartnamesi 
B - .Mukavt'le proJcsı 
C - Bnyındıı-ltk işleri genel şnı-t-

ıınmesi, 
D - Kopy ü ve •rıt:ııfE"Zl"r inşaatı-

na dair f ı.fli vp hususi şartname. 
E - Kr lf hulfısaSl, silsUeı fıyat, 

mesaha C' t veli rı.. 
1'' - lletonnı me köprıller lnşaatı 

hakkında femıi ş'lrl'lame, 
lstiyt>nler hu urtııamelerl ve ev

rakı Bo1u Nafıa .Mudur Uğünde gö
reb Jir:C'r. 

3 - Eksiltme 8.1:.;...942 tarihinin 
salı günii sn t 16 da Bolu'da hOkü
met kon •uı<!a Naf,1 Müd:.ırJuğU o
oasındu > npıla<'aktır. 

4 - Jo:kslllnıP kapalı zarf usu
ljyle yapılacakt.ır. 

5 - Ek ltm<>ye :.;ırebllm·ıık !'Çin 
ıstPklitıln 11472 ı ıa :ı:nU'llak.J-:ıt• temi
nat vermcsı bundan başka ıı.şnğıda
ki vcsıkalan haiz olı.ıp gos!erm" .. ı 
lll.zımdır. 

l - 1'ıC'aI'E't od<ısı:ıila K »,tlı bu-
ı.ııı<lıı,i:unR da.'r vı .sıka. 

-!-

Defterdarlık Muha
sebesiyle Çankaya 
Malmüdürlüğünden 
Emekli, Dul ve Yetim 
maaşı a.lanlarla Hida
matı Vataniye terti
binden tahsisat alan
~~rın nazarı dikkatine 

ANKARA VALİLİGİNDEN: 
1 - Defterdarlık muhasebesiyle Çankaya Malmü 

düdüğünden emekli, dul ve yetim maaşı alanlar 
hidematI vataniye tertibinden tahsisat alanlara bed 
li mukabilinde dağıtılması takarrür eden şeker aşağ 
da gösteril'en günlerde ma aş cüzıdam sıra numar 
esasına göre gene aşağıda gösterilen mahallerce te 
zi edilecektir. 

2 - Defterdarlık muhase besinden maaş alanlar 
Askeri Mülki 

1 - 1000 1 - 1000 
1001- 2000 1001- 2000 
2001 - 2500 2001 - 2500 
2501- 3000 
3001-3600 
Günleri Ankara Metikez 

3. 12. 942 perşembe 
4. 12. 942 cuma 
5. 12. 942 cumartesi 
7. 12. 942 pazartesi 
8. 12. 942 salı 

Memurlar Kooperatifi ş· 

ketinden : 
3 - Çankaya Malmüdür lüğünden maaş alanlar 'ı 
Askeri Mülki 

1- 500 1- 500 3. 12. 942 Perşembe 
501 - 700 501 - 700 4. 12. 942 cuma 
701 - 900 701 - 900 5. 12. 942 cumartesi 
901-1100 7. 12. 942 pazartesi 

11O1 - 1300 8. 12. 942 sallı: 
ASkeri emekli dul ve yetimler Bakanhklar Mem 

lar Kooperatifi Şirketin : 
Mülki emekli dul ve yetimler Yenişehir Memur 

lar Kooneratifi Şirketinden alacaklardır. 
4 - İl r;ilirerin tayin olunan günlerde maaş cüzda 

nr, evvelce verdikleri beyannamelere göre beslemi 
meobur olduklan kimselerin ınüfus tezkereleriyle birı 
J;kte tevzi mahallerine be hemhal gününde müraca 
atlan ilan olunur. (10413) 6434 

2 - lsteklıltor 100000 lıraJık beton 
nrme köprO ve menfez ve ~ ve 
~nhut demir yolu inşaa1Jıu ta.ııhhilt 
elmiş ve başarmış oldu una daır ve· 
slka lbrn7J suretiyle bu lııe glrebll· 
mc•k fçin rcsml taıtıl guınlrr.I hariç 
lhn1e tarihlınden en az Uç gün evvel 
Nafıa VC"kfıletlne müracn llıı alacak- ç~lerl veya kanununda muadili 
lan ehLI.> t v ikıısını tı>kllf mektuı>- Devlet Denıiryollan rlf edilmiı.ı olan kıymetli evrak 
larlyle birlikte J<om.Jsyona vernıelerl nufus cUzdanlan Ticaret odası .,. 

6 _ Tek11f ı001ctuP1an yukarda il- Çeşitli kereste alınacak kanuni iknmetgih vesikalar yle m ruttur. 
çüncü maddede ynzılı saatten bir .D. ıı. ıolla.rı 11.ııŞdaı~ .sa. AJ.. Ko 2~90 numrı.ralı kanunun l'mrettiği 
saat evveli.ne kadar B<>lu Nll!fla Mü- r.. ~tnderı • l kılde hazırlıyacakları teklif mektu 
dUrlüğü dnlresİJK" getirllen>k ek8ilt• Muhammen IK't1ef! (466Z) kırk &ltı lan bırlikte ılıale ımabndan bı 
me komlsyoıw ml.shğine makbuz mu ' saat evvel Komisyona müracaatları 
kabil.iınde vcril<'CPklir. Poota f1e gijn- bLn alıU .YÜZ ytnnı ~ llını. olan 

19 
MS. 111.zımıhr. 

deriiecek mektı.ıplann ıütıayct üçlin- muhtelli ctınUa çaın ve,ye. k.ôknlı.r dU- Şartname ve mulmvele projeleri 
cU ma.ddPde yazılı saate lkadnr gel- mc uc 354 M3. mllhtclU ebatta çanı ve- Aclana dan 6 ıncı işletme Ankara da 
mlş olması ve dış zarfın mühür mu- :ıra !Wknar uı.tıta t7 llld<Anun. 1942) pa- 2 ıncı ışll'tme ve Haydarpa ad bi
mu ile iyice kapM.ılnuş olması lA- :r.a.rt.cs1 ıcılnii saat (161 on alUda Hay rinci ışletnıe müıturhlklen vezne • 
zım<lır. Postada olacak grelkmc··~r d.'lrı>~a'dıa Ga.r blıMBı ~ Jw • lerinnen 556 kuru§ muknbılinde 
k M>u 1 cd im e"L (1440) 73 miıl.YOO uı.ra1ından JaıııaJı zart U8Uli.Ylc tm alınır. 

sıı.~ ı:r: ıetb'cı·derın C3400> k Kapalı zarfla eksiltme i "' Su tesitatı 
yaptırılacak 

Sivas İskan Müdürlüğün
den: İlan 
~ )WnUlla21 s 
ı - Şada8lll ka.Zallının Gemerıek na -
~ .be.klı )'C'nl Çulxik kÖ)"Ü MI te

sJsatırıa l'ftlldacıık llıA velU'; 
:ı - :EJadltme knı>ah zar! uaull1 ıı.e

dk'. 
3 - tlll8M ketlf beden Y1mılbiııı 11.c

)"ÜZ otuz blır l.ll'll 24 laıruatur. 
4 - :au :ı.e Mı proJe, ~me ve 

rıennı lllrtıınme swas 1skAn Müdt1rJıü
tuııM ııörlllllr ve lırtmlır. 

5 - MU va!ıleat tGnlına.t.ı 1524 ltıra 84 

kurUCiltlll'· 
6 - lhaJoe tm'lht ve )"eS1 12-12-942 

tar.lhJrıe WaadıUt edA.'11 Cumartesi &'ilnAl 
ıııuıt 10 de. sıvaa 1*An Müdürlülündc 

7 - lBtddl1crin tddll m<!ktllı>lıınnı 
kt\nUnUll tarltıcrl da1reslnde 1hn.le za -
manındNI b1ır saat evvellne kadar mıık· 
buz muknb!Mndc Stvas lskAn mOdUrlıll.. 
tünde bWıınalıın ~. (10002) 6.163 

NAFIA VEKALETi 

Ressam alınacak 
Nafıa Vekilctind<!fı ı 

Vekalctimiz Su İtleri Reisliğinde 
munlıal bulunan ııs lira ücretH rct5IU1I • 

1ıµ imıihanla -..e kanunen alııbilecelı.le • 
ri ücretle bir ressam alınacaktır. 

imtihan 1-12·?42 salı gunü sa.t 14 
de Su işleri Rei51iii binasında yapılık.'llk· 
ur. 

Taliplerin memurin kanuruaın 5 fo. 
ci maddesinde yıwL. vesaı1ı.le birlikıe 
30.11.942 ııicpmına kadar bir dil~ ile 
müracaat ermeleri ilan otu.ar. 

(l0,9fl) 6413 

Devlet Deniz Yollan 

Alakadarlara 
Oevlet 1'>eMeyoBuı İılıelme Umum 
durlüğüodc9 : 

~Jhıon umumi yük nrf'ıl wi
fe i, yapılan :ı.ııııılar dola)ı.s.iy.lc ıadil ~1-
mitıir. 

ı . ilckAnun - 942 ıarilıinclen itibareiı 
lıoıaobul'daıı hareket edecek olao vapur· 
!arla yııpılaaık aakli>'Mta ~ zamlı ıa 
ri fe tatbik o1ıunacaCcw. 

Acentaı.rdııo ialbac tıJııutlk 
~ 

bin dört yüz dıOksaıı ıı.lU ID'ıılık muvak· D. D. Y. 6. lşletırlf' A. P.. Komiııı,_ 
kat tanınaı. lcanunıuıı tıcydn etUtl ve • ı Rı.·hlığinden. Adana: 
s.ikalııı.rln lrom]ll,)'un n.."1ı!J;l{ılne veımele-1 Muhammen hedrli (1~75) lira 
Ii IAzımdır. muhtelif t-h.tWl 1~5 M"> kereste .-rtıl811Moi 

Bu ~ att eartruımeler ](Qrnjs;)Uldan ~ veçhile 17-12-942 pazan~ güoıı 
pa.rotQz olarak datıtılmalatadır. li!02 16 da bpalı :ıarita Adana 6. islame 

dürı-- h' ında -'- . 
Çam kereste alınacak u.ı;u ına.s ....... sıltmc)-c çıka.nJa 

caktıt'. 
Devlet Demir Yolları Aılantl 6 ncı Bu 9'c girmek i'9t'yenleri 1468 

İşlet!11e A. E. Komisyon Reisliğin... 13 kuruş m:.ıvakkat t~mar a akçeleri 
den • h' li4c k .,_ • • 

Muhamtm'n beılell 111171 lira 20 ır 1 te anun! ııuı.metuah v~ıkast, Ti 
kuru kıymetinde olan 794.08 metre ret Odası vcsıka.sı, rıufus tezke esıı 
kUp muhtelif ebatts çam kereste 2490 numaralı kanunun emreuı 
ııarınnmesl veçhile 8-12-1942 sah gil. hazırJamıı olduklan tekli mckruıı•IJU'Ulll 
ntl saat 16.00 ela kapalı zarf uauliyle a)nı .sün ck\iltmc saatinden h r saat~ 
satın alınacaktır. komi!.yon reisliğıne vermeleri Jiizımd 

Bu işe girmrk lstlyenlerin 6808 11- Bu ck,fltmeyc ait prtnamcler A 
Al 56 kurU§ muvakkat teminat ak • ııönderilehil'r. (,6 

Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar1 

1943 iKRAMİYE PLANI 
Keşfdeler: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İlkteşrin 

tarihlerin de yapılır. 

1943 ikramiyeleri - ..... 

Türkiye lş Bankasına para yatırmakla yalnı 
para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zaıuuııu-... 
da talihinizi de denemiş olursunuz. 
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U L U S 

Bankalar 

Memur ahnacak 
Halk Bankasından 
1 - .lk Bankas1oa ve te~kllO.-

tına, bankalar diı'ter mali mUeıısese
lercle muhasebe işlerinde <:ıılışmı:, 
ve yetişmiş beş muhasebe memuru 
imtihanla alınacaktır. 

2 - Ayrıca gene aynı mliesseııe. 
terin aynı sevislerinde çalışıp yetiş
miş ve merkezrle muhasebe şcflik
lerinrle, şııhc ve ajanıılardn resen 
muhasebecilik yapabilrcrk ehliyet 
ve ll:vakatte 3 memura ihlly1l<: var
ilır İntisap etmek istiyeıılerin me!l 
!eki hizmet ve liyakatlerini tevsi -
ka yanyacak belgeleri Ankara'ıla 
Halk Bankasına gönclenneleri la -
zımdır. 

3 - Bıı.nka ve teşkilfttma ela a
lelumum bankacılık ve mesleki kll
çük kredi işlerinde yetl~tirilip <:n
lıı;tırılnıak üzere yüksek tahsil mU
""3e•elerinin ekonr>ml finans şu _ 
beleri me7.1ınlanndan ~ kişi gene 
imtihRnla alınacaktır. 

4 - tmtihanlar 10 llkkAnun 942 
perşembe gl\nt1 saat 13 te htnnhul'
rla, İııtanbul Halk Sanılıjtınla. An
knra'da Hnlk Bankasında yapıla _ 
cakır. 

5 - İstiyenlerin 9 ilkkdxıun 912 
çarşamba giinU akşamına karlar İ ıı 
tanbuldakiler, lırtanbul Halk San. 
rlığına Ankaradakiler de Ankarn 
H.alk Bankasına honservislerivle ve 
ılıt';. r evrakı miisbileleriyle b dık
te mUraC'!\at etmeleri, 

6 - 'Muhasebe memurlarının tii 
bl tutultlukları imtihan mcvz•Hı 11 1 
haı<ebe nııznrlyesi ve tat•::kabdır 

7 - Diğer memurlnr içio imli 
han nıevı-Jları qunlanlır • 

1 - Ticari senetler. tlcari şir • 
ketle_r. •.eılavlil va.<ııtaları. krerli Vt' 

k.redı. mılesseseleri (hukuki ve ik
lısa<lı bnkımılan). 

b 

2 -. T?r~iye ekonomik coğraf _ 
yası. zıraı. ıslihsalin nev'i ve mik-
t11rlım, m~IU sanayi miic~"ı<eler 1 
ve Y1! 1~~ ımall\t nev'i ve mtkl arla. 
rı. klı.c:ıık sanatların rolü ve f•alİ-
y~tlerı brı~lıca ihracnat maıldel-:ri- , 
mızin nev'ı ve miktarlan. İl, 

3 - Rlyazive. ~ 
Not: Halk Bank11sı, kiirfll{ ,; ... ., 

ret ve sanatlnrın meııleki frl'v•' 
I• ' ll" 1 rın_e ıxum kreclilPri ıar• 
tev:zı vı> tedvir maksatlan eı-'· 

/ • ' • 

• 

\: 

Son 
1 ~ 

Cur. 
Şehir 
ların1 

tp0< 
hşlar. 
bir 
lamı 

Bir 

'111 .De"let<:e rurulmus bir P"'' " ~,. 
ııe<lır . Ve bir memleket davası "'- · 
mesleki kilciik kreıli mev:nıt'l"'° \ 
. fe,;agatle, ciılr1ivetle calışmnk v• 
ıstıkballerini mliesııeserle arı1m~ • 1 
emek ve kararında olan gencll'r :ı~-

Müstahzarlardan, kimyevi -~ 1.1 ) d · d u ..... c f1~ er en ve but1lann 
maktaılır. 2961 

tesıratın an ne zaman L - l i l...~ e 
- V.f.>\ ' saçı sa eu UAi'ta :_ 

Memur alınacak 
1 

Br.ılcdiyeler Tekaüt Sandığuı.dı1ı11 ~ 

1 
. 1 - Bclcdlyeler Tek11ılit Sandıv:

lçın 3659 numaralı kanun hükümleri 
dııln>Slııdc aylrk verilmek Uzcrc Jm· I 
lihnnla memur alınacaktır. \ 

-ı1~ı.:S 
c:-- t::=--

1 
!mtlha.na girebllme-k i~ memurin 

kanunwıun dördüncü madd<.'Slnric 
yazılı şartlan halz ve lise me-.1.unu ol
mak, yüksek mektep talebellğlyle a
lakalı bulunmamak lf\zımdır. 

İmtihan 3. 12. 942 perı;emhe gilnü 
saat onda Belecllyeler Brın.kı:....ı bina-

ınn.r~ ~ ~ ha •'Hı. t' "1 .. 

Kimya fab rikası DAR,\ASTA-DT kuruluşu 1827 

Su abonelerine 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Ş!md1YC Jaııtnr su sayacl.'1.M 3 ıu ... ıa bir kontrol cdl'lerel< :ı oyıl.'l s:ırfl'<lll•:m su 
lft1'ktlın Uzermdcn la.h:ıklcuk yııııılmakt.a ve bC'dcllerl tnhs\l 1.-clllmı•kt.t• htl. Az su 
bedelinin ıhıhn kolay Ö\ll'necetı ııözonUnc ahnııruk bıınd.ırı tıöyto lk'l}w.;l"rın iki 
aYdfı konlr•>I cdilııncsl VI' buna göre tnhnkkuk )'(l.pıtnwsı t:ıknrrtlr cylcm!şllr. Ta
Jlakktıklann l>ıı kıııa mU<ldet 7'.ıır!ın<la tah!>ll edlleblbncsl ve bltlılrlnc karışmaması 
kJn her tahakkukun behemehal ol:'i giln zar!ında tahsil cdılrn('!;! ınzımı:clrncktcdtr. 

Bu.ndnn ötUr<l ıatudl mcmurlnrmın b rlncl mUrncaatııınndn müın1'iln olmazsa 
9clncl mlinı.caatlnnnda su p:ırnlnnnın her hal<lc ödenmesi rica olunur Su f).1J'll'a · 
nftJ !ldc'mb'cn n.b0nclcı1n mutla.k surette sulan kapanacaktır. (!1995) 6021 

Taksi şoförlerinin 
nazarı dikkatine 

Bclcı.tiyc Rci~I iğindcn: 
ı - Ç;ılış.ıcak vaı.İyl'tıc olnııyan veya hcnıini hıılunnıı}an tıık\İlı·~ bek 

leme m:ıhallerirı<le ve c-:uldclcrılc durmıyac.ıkıır. 
2 - lkkkmc nı.ıhalı.inılc ve caddelcr<le duraıı cak,ilcr nıii5tcri nlnııya 

mecburdur. 
3 - JlJ.71 şofi\rlcr:İn müşterilerden fazla ÜCr<."t ıalcbccıikk·ri ,·aki şik:I· 

yctler<len (igrcnilnıiştir. 
Sik:iyed olanların l'nınirl't 4 üncii şubere veya Ticlc<liyc Miifcııi~liğinc 

münıcııatları ricıı olumır. (10281) 6105 

- ----
Yiyecek maddesi alınacak 

• tspartı.ı :.ıa:ırlt MUdilrlıı lı ıııl n : 
.Muh. bcdc>ll Tutarı tık tcmlnnı 

cınsı Miktarı kilo kuru •. rn kuruş Lira kuı u 
BuğdllY 40.000 GG 2 ;.ıoo 00 1980 00 

Türk Hava Kurumu 

Marangozların 
dikkat nazarına 

T. H. Anıkara ll<ıvuırazı T. A. Şlıi<c . 
tinden : 

1) NUmune ve eartnnmcslne ııfö"<", 

Havagıızı fnbrUrnsı lçltı, 100 umonyıık 

sUzgc.;t yııpt.ırıl:ıcaktır. 

'..!) Bu lıı1 yapmak lstl)'<'nlcrln n'llmu -
ne ve ~artruımcsını watsat ıu1>emlzılc 

gı..innclcrt. 

3) Fiyatını vc teslim mU.J<lct.bı1 b11 • 
dhuı tokııt mcıktuplannın en gcc ıo 
tlkktınun l!J.12 perşembe gtınU akııommn 
kadar 81.!'k~ mUdurıur:une vC'ITTlc'erl ı -
lıln olunur. 29.ı7 

sında ~·apılacaktır. . 
lmtlhana girmek istlycnlerln tırnti

hıın zamanına kadar nüfus hüviyet 
cüzdanı mektep diplomnsı ve bir a
det v~n.lık fotoğranariyle Tek~t 
Rruıılığı muhasebe müclürlüğüne mu· 
rncaat etmeleri !Uzumu ııtı.n ol~~~{" 

..tllllllllllllllllllllllllllllllll!::_ ---: Satılık arsa = - -
: nın:ı':':::~ ~~~~ın~:k~~ı :.~: ~ 
: relik pn.rs••ııcrunle aı,..:ı. Ulu~ Wın : 
: mcmurlui:una müracrıat. : 

~11111111111111111111111111111111,. 
~111111111111111111111111111111~ 

~ Propaganda ~ - ------ Sadri Ertem'in ---

Motor yağı alınacak 1 
AnlUU'B Bclcd~csinden: 
ı - Otobilsl<-r lht.b"net için al•naca.k 

olan (20,000-~ 000) ldlo motör :vııf:ı on 1 
l>CG ıtUn m UdtleUe ""f' kapalı zart uml ':Uy
ıe ekSlltm<.')'C konulrnuştUl'. 

2 - .Muhamm{."1 bedel1 (20.900ı tf • 

radır. 

3 - Tt"ll1tnalı(1567l ttrıı (:IOl kuruş. 

tll'J'. 
4 - Bu b foçln 15-12-!H2 snJı gUnU 

snat ı t <ti? talibi!!<· llınlcs1 mukarrer bU· 
ıund'llf:und:ın ııartnameslnl ttiimıck isle· 
yenlerin hcrgün I•:ncümı.'ll knlcmtnc mU. 
rncnatınn. Ve lsl<>kllll•rln ele 2190 nu
mıımlt kıın'llnun 3'.! lnct mad<ll.'llt ll<'l''a• 
hn ti vı•çhlle tnnzlm cdcrekll•rl t<>kllr 
mı•ırtuplnnnı yazılı ırilnde sarıt ıo a 
kad:ır llcle<Jtye dıı~rcdnde milte!l<'kklJ 
~;nrüm<'nc vcnnclert. (10075> 6206 

Salmastra alınacak 
Ankara Beleıliyesinılen: 

§ ('serinin n. inci cildi -

Boş teneke satılacak : çıktı : 
T. Hnva Kurumu Genel ;\1eı'kcz : Kilepçılarılan arayınız. : 

1 - Bclı-ıliyc su işleri i<leresl için 
alınacak olan (1000) kilo katranlı 
salmastra (15) glin mfülıleUe açık 
eksilmeye konulmuştur 

2 • tuhammen bedeli (3500) lira-
ılır. 

3 teminatı (262) lira (50) kuru. S;ıB~~~;~2~rı;~ru~tnn 1soo n<let boş \.111111111111111111111111111111, 
henzin tenC'kı'sl ile. 60 kuruştan 160 _.1111llllllllllllllllllllllllllll~ şlt~r Şartnamesini görmek istiye. 
::ı.ılet boş ynğ, re<;C'l v<'5flirc tC'nckesi - s 1 k : nlcrln h<'fgiln Encümen kal ... miııe ve 
açık artırma usııllyle ~ııtıl~C'~ldır. § atı 1 ev = isteklıleriııde 8/ 12/942 glinli saat 
Arlırmıı 30-11-!H:.! lwızıırtı!Sl gıınkullsııl ·r - - 10'30 ıla Beleıliye ılaireslnıle m Ut 

r. ı iste · e - - e at 11 te ynnılaca~ım an. - · "clckil Eııclimeııe mtiracant ları. 

1

170 liralık· muvakkat tı-nı!nnllnrını _ Kllcük F.vlerıle (A) lıpiıııle - ., 
vezne-ye yntırarnk gcneımcrkl"Z sn· : Birinci Şimal sokakla 1fi ıııınııı. : ( 10161) 6208 
tın almn komlsyonundıı hazır hulun- : ralı ev satılıktır. <3!i69) tele - : İsci tulumu alınacak 

1 
malıdırlar. 2925 : fontla Hakkı'ya müracaat. : Ankar.ı ~l<'<lb~-slnden : 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
D. D. Ankarn Hııstanesl 
Çocuk Hastalıkları 

J Mütehassısı 
Hastalannı Ycn!şolılr Atntilrk 

nulvarı All<l Aım~l!nnn~n<ln k:ı
bulc bnşlıumıştır. 1 el: _,507 iG2 

-:;lllllllllllllllllllllllllllllUlr ı - Bclcd!>c w ısıcrı tdnrest ı...m a 
Jınncak olan (80) adet işçi tulumu on 

Ankara Belediyesi bc$ gUn mUddctlc açık e'ksilune>x. ko· 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Belediye Rc!SUıl'inden: 
ı - UcUncn maddede )"azılı hususlaı 

·~le<tlye tembihleri araıııno ıı.tınrnıstır 
2 - Bunıan:ı 11.YklM narcket e<lcnlcr 

1608 ve 2575 numnrall kanunlara ırorc 
c~/.nlandınlacaklnrdır. 

8 - Al thtıyac m:ıddetertntn dnAıt.ı· 
'llında ve bunlar için ırort verilişinde 

BJ Nakil vıı.sıtaınrma 1>ınıste. 

nuırnustur. 

2 - l\luhıımmetl bedeli (1200) lira
dır. 

3 - Tcmlnııtı C90l llnıdır. 

4 - Şıırtnameslnt ııı..innck lsteyenl<J. 
rln enrUmen knlcmlne ve lsteld11crtn de 
8. 12. 912 ıınh g{JnQ sa.at 10 30 ıla bele 
diye ılah'estntle milteııck1tll c•neilmı·r 

mUnırantı:ın. 1101r.2ı 6207 

Muzaffer Adam 
Atatiil'lc Bulvarı Yenıcr 

Apartımanı No. 7. Yen cı 

Rop, Tüvalet, yıldırım Mısır 15.000 43 6450 00 483 75 
A a J 5.000 50 i500 00 562 50 
~knrıılıı. )'llZlll Qç lrnk·m >1)C('~.K rıı "wesı Gonen Kf;y Enı;UtUsü lhtb cı 

kapalı zart usul ~le 20 ıı 912 tuı1hlndcm ıt bnrcn 15 ı;Un müd<lct~te ek· 
k!n c ıwnulnlu.stur. lhnle 5. 12. 942 cumartcsl ırUn1l saat ıo d.'l Mnnrll' MU· 
.uuncY rt ıımecl· urıil~ Qdasındn toplnnaC'a.k komıs)on m:ırl!etlyle yaııılacnl'ıı ve ıa ~ 

U L U S - 24. Uncil yıl. - No. 7656 

t mtlynz sahibi 

C> Umumi yerl<-re ırlr1' ve <:L'kştıı M • 
Kın bl.rtı)M ardı ~ıra d!ZUmelerl mc..ı 
dlr. (3409) s.;92 

sipariş kabulüne b 

d ncr gUn l\tnarlI l\lUdUrlUf:Unclc gorUlctıllccer:ı UAn olunur. (9!>9SJ 6007 
' r 

na.san Reşit TANKUT 
Neşriynt ve Müessese Müdürll 

NA$1'1' ULUG 
ULUS Bıısınıl"v1 ı\N'KARA ... 

. ._, .............. .. 
Yeni Sinemada 

BUGON nu m:cı·: 
TYRONr: PO\\'ER 

Park Sinemasında 
Bu GF..cF. 21 <len ttlbnren 

AŞK.. KORKU .. HEYECAN .. 

S Yın su abonelerinin su 
saatlerini dondan muhaf a:r.a 

etmeleri rica ,Jlunur 
Belediye Reisliğinden : 

Havalar so-u - .~ içinde hg maga ba§lamıştrr. Su abonelerinİ!I evleriıır' 
ve Ya ut b h ı · d hafaz . . a çe enn e bulunan su :ıaatlerini dondan JJttf 

uğny" ıçın tedbir almaları lazımdrr. Aksi takdirde arrz•1' 
tir, an saatlerin tamir Ücretleri abonelerden tahsil edi~ 

(9884) 5935 

Satı 1 ık gayrimenkuller 
İSTA:-.;RUL 

Dl'FTERDARI IGlr-;DA. : 

Dm,,1 No. 
73 Ilh CNI 

k:-çckapıJa Hop r mihallesinin Hanımeli so-
~~nda 92 pafta, 307 ada. 10 par 1 e<ikİ 6 / 8 

nnı 6 kapı No. lu 1550 metre murabbaı arsa 

Muh:tmnıea 

hede! Ttaıi°" 
ısooo n st 

'il217. 1114 ııın 1/ 2 hi'-e'i. 
ili /'1~~diye küyün<le 9 r>afta 63 ada, 4 parsel No. 68493 461' 

y k J u 83 t metre murabb.u ar,a. 
u ar a ra11lı ·a · l.tk MiiJurlüi;u d ı:. ~rı menkuller 16-12.912 çar~amha ~-ünü sanı 15 tc ;\filli fJll 

lilcriıı 2 l?u sa.)~l c kıııuıcşekkil komisyonda kap;~h ı.ıtf usulivle satıl . ktır. İsı~ 
le ;.;ilııii •anı ·;4 d 1, ~~un hük.ü.nılcri daire,in<le h;uırlann115 °teklif mt.ıktuplarını il" 
1.ırını ihra;c t:)I c 

1 
1.ar koml\)'On rci,li,iiinc ccvdi ccnwleri ve nüfus hih'İ}'Ct cüza-' 

r.H-aaıları. eme crı ıııuktazidir. F.u.l.ı izalıaı için .Milli Emlak Müdürliiğiıne ~ 
1626 84 

il D i LM EN il KİTABEVİNDEKİ 
i NGi L:İZCE Ki RALI K KİTAPLARI 

BİR DF.FA GÖRÜNtlZ 

DAİM i SERGİ 
UCUZ ABONE ŞARTLARI 

HER MEVZUDA YENİ KİTAPLAR 
BD1LMEN KİT AB EVİ 

ankalar caddesi No: 8 Telefon: 2644 

Sümer Sinemasanda 
BugUn bu gece A~EMİ ·i[IİDA~ve BElGEVŞEK:LİGİNE 

. KARŞI . 

ulJ(.KAT: Cıızctcmlze gcinderl'len nt 
nevı yw.ılıır neşredilsin edilmesin CP. · 
rı vcrllme:ı: ve ka,vboluşundıın dolayı 

--ve-
DOROTHY LAMOUR 
fıııılan yaratılan l>U>Ük lı 

ve hcye<:ıınlı btr sahooeı· 

KORKUNÇ MİRAS tki aııat durmıulan lmhknhıı. nese· 

fORTO·BiN 
s .... i. MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HA.İZDİR 

WER ECZANEDE BULUllUR POSTA K.UTUSU 228 
REÇ ~ TE ılE 5ATl ~ l tı 

hiçbir mcsullyet kabul edllmeı. 

.~ ·- =----- 4 

Kayıp ~ 30. ıo. 942 imla ve 
5 12ı'M2 teslim tarihli bir toıı lui< 
21ass sayılı Memurlar Koopeı·ali
finden alılığını kömfir O rdino" u 
kayıp ettim. Yenisini alacağımı ııa•ı 

\ :.ıeam. •n 1 Ankara reza mahkı mr1eri 
Baıka.tlbı Xebıtlot (ijir.ııt. 

.JHNY APOLLO 
( K1I:r.t .MLRAS ) 

--( Scnnsıar >-
10 . 12 • 14.30 - 16.30 - ıs.30 • 21 

TEL: 8540 ., 
Filme Urıveten: 

F.srarlı Hindistan (KİŞ:\t1R) 

10.30 - 12.30 • 14.10 - 16.30 - ııs.30 
scanslannda 
ıssız ADA 

(Tilr1tce sözlü) 
Numaralı yerlerin evvelden al

dı.rılmaeı. rica oıunw. 

ıssız ADA 
< Tilt'kce ııözıu ı 

-< Sc-.uısınr 
10 - 12 - 14 >-

- 16 • 18 - 20 .30 

S589 

• 

ALİ BABA KIZLAR 

PANSİYONUNDA 
(Tü~cc sllz!Ul 

--( Scanslnr )--
10 - 12 - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21 

TEL: 3590 


