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Cumhuriyetimizin 19 uncu 
yıldönümü münasebetiyle! 

Cumhurreisimizle Arjantin l 
1 

, 

Cumhurreisi Eks. Casmıo 

arasmda tebrik ve 
teıekkür te\gratlan 

A·ıkara, 3 a.a. - Cuıııhııriyet bayra. 
mı dolayısıyle Arjaııtı;ı cıımhurreısi 
F:kselens Rıımoıı S. Caııtillo tara. 
frrırla:ı cekileıı tl'bril< teh::~"fıııa Re. 
i~irurııhur İsmet İniinii bir tc~ek • 
kur tel.e:rafiyle mukabele etmişler· 
dir 

111111111111111111111111111111111111 

~Nutuk ve biz, 
Partiden ı) 
olanlar J' /.-,o;ır 

f:Jlıl,,, 
Falih Rrf kı ATAY 

Belediye kontrol 
leşkilah genişliyor 

iaşe ve fiyat murakabe işlerinin belediyelere devri üzerine beledeyilerin kon· 
trol te~kilatlarını genişi-etmek icabetmi,ti. 

Haber aldığımıza &öre Ticaret Vekilliği bcleıdİ)·elere verilKek iaşe kadroları 
üıerinde incelemel-er yapmaktadır. Verilecek kadrolar, belediyelerin nüfus ke-.afe· 
ti göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Kadrolar 4 tipe ayrılmı,ur. A tipi kadrolar 
nüfu,u 5 • 10 bin arasında bulunan beledi}•elc-rc, B tipi kadrolar nüfusu 10 • 25 
bin arasında bulunan belc-dhelerc, C tipi kadrolar nüfu~u 25 . 50 bin arasında 
bulunan bdc-di)·elere, D tipi kadrolar ı~e nüfu\u 50 binden )'ukıı.rı olan beledi)'e· 
!ere YerilKekıir. 
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Cumhuriyetimizin 19 uncu 
yıldönümü dolayısiyle 

Tebrik telgraflanna 

Baıvekilimizle Hariciye 
Vekilimizin cevaplan 

C. H. P. Kaza 
Kongreleri 

devam ediyor 
Mebus, gazeteci, profesör. Ankara, 3 a.a. Cumhuriyetin 

•anatkar, tüccar, esnaf veya 19 uncu yıldonUmü münasebetiyle 
çiftçi, halk i~lerinin başında Yunan B~vekill Zuderos lle Bıışve
veya halkın içinde, yüz binler- kil Şükrü Saracoğlu arasında karşı-

1 

Kullcahamam Kongresi de 1 

dün toplandı lıklı tebrik ve teşekkür telgrafları 
ce vatandaş inkılap partisinin gönderilmiştir. 
azasıyız. En son köyden en 'f 
yüksek milli tesislere kadar, Ankara. 3 a.a. - Kanada B~ekl-
hepimiz te§kilatlıyız. Sözü- 11 Mackenzıe Kıng ile Başvekil Sük-

k
• rü Saracoğlu arasında Cumhuriyetin 

müzle, ~refimizle, fi ır ve 19 uncu yıldönümü dolayısiyle tebrik 
ruh birliği ile, rejim ve halk ve te5ekkür telgrafları teati edilmiş
f aydasma çalışmak için ahitli- tir. 
yiz. Mü<lafaai - Hukuk devrin- 'f 'h' Ankara, 3 a.a. - Sovyetler Birl!ğl 

Kızılcahamam C.H.P. kaza kon· 
gresi valilik C.H.P. reisi B. İbrahim 
Rauf Ayaşlı'nın miışahitliA'i altınd~ 
nahiyclerden gelen delegelerin işti. 

rakiyle toplanmı•tır İntihap daire- ı 
!erini incelemek maks'!ldiyle gelmiş 
bulunan Ankara mebuslarından B. 

(Sonu 3 üncu sayfada) En kanlı muharebelere sah ne olmakta devam eden St alingrat ve dolay/arım gösterir Jıarta 
denberi, şanlı bir tan ın tec- Halk Komiserler Heyeti Reisi Stalin 
rübeleri içinde yuğrulmuş, ol- ile Bi•şvekil Şükrü Saracoğlu ara
muşuzdur. Hür düşünür, açık sınd.a Cumhuriyet ilanının 19 uncu 
aöyler, dert ve kaygılarımızı yıldönümü dolayısiyle tebrik ve te. 
ortaya atar, konuşur, ve niha· şekkür telgrafları,,.gönderilmişllr. 
yet büyük dava disiplini ile, i- Ankara. 3 a.a. - Cumhuriyetin 
nanarak ve bağlanarak, vazife- 19 uncu yılrlönUmü vesilesiyle Polon
mizi y.aparrz. En uzak dağlar- ya Başvekili Slkorsk:v ile Ba~e-kJt 
daki çobanm sesi, Parti cihaz- Şükrü Saracoğlu arasınria te-brfk ve 

teşekkür telgraffa rı gönderilmiştir. 
larmdan geçerek, Çankaya'da J(-
Umumi Reisimize kadar gelir. Ankara. 3 a.a. - Sovyetler Blrllğl 
Hiç birimiz işitilmemek, din- Halk Hariciye Komi5erJ Molotof~ ile 
lenmemek, anlanmamak iddia- Hariciye Vekili Numan Ment>menci-

o(tiu Rra~ındn Cumhuriyetin 19 uncu 
aında bulunamayız· Bizim Par- yıldönümü vesilMiyle tobrik ve te. 
timiz, ne demokrasilerde oldu- şekkür telgrafları gönderilmiştir. 
ğu gibi sınıflar ve zümreler, J(-

d b "ht" I A 1 •• l • d Ankara, 3 a.a. - Cumhuriyetin ne e azı ı ı a reJım enn e 19 ldö .. ·· 'l , ı 
ld 

w ·b· k d .• 'f uncu yı numu V<>sı e-sıvle ran 
o ugu gı ı sı ı ve ar unı or· Hariche Veziri Saad Hım JİE> Haricl· 
malar partisidir. Bununla be- j ye Vı'.'kill Numn.n Menemencioğlu a
raber hüriyelin en büyiik inan- rnsın<la karşılıklı tebrik ve teşekkür 
cası, hak kadar vazife disipli- telgrnflan teati .ilmiştir. 

ni olduğunu unutamayız. An·kara. 3 a.a. - Romanya Hariri-
Her gün halk arasındayız. ye Na7.lrı Mlhail Antonesco ile Harl· 

Hepimiz, birer türlü, halk ef· clye Veokili Numan Menemencioğlu 
karını güdüyoruz. Ve bu na· ara.-;ında Cumhuriyeti.n 19 uncu l-11· 

zik buhran günlerinde hiç .. Üp· dönümti ve5ilesiyle tebrik ve tP.Sek -
., kür tı>lı;rrııflıırı teati edilmiştir. 

he yok ki, inkılap Partisinin fran ~ahınrn doğum 
azaları olarak, en çetin imti- "? 
hanı vermekteyiz. yıldönümü münase.betiyle 

Devlet Reisinin ve Milli Ankara, 3 a.a. - İran Şahklşahı 
Şef'in yılbaşı nutkunu, gene Molıammet Rıza Pchlevi'nin do· 

~mlarının ,.,ı,ıönilmll mtinasebetiy. 
hiç ,üphe yok ki bütün mana· le Hııriciye Vekili Num'An Mene . 
sı ile kavramışrzdır. Her cüm- mC'Oemendoğlu ile İrarı Hariciye VeTiri 
lede, Umumi Reisimizden bize Saad Han arasınrla te'brik ve te~ek. 
bir vazife direktifi verilmiş ol- kiir tel~rafları teati c-dilmiştir. 

duğu ilk hatırlamamız gere- lU7 2 0 sır 9 n::sıorııoıoııı 
ken şeydir. Şef'ine inanan ve 
ha~lanan hiç bir Parti azası, 
buhrana karşı Hükümet ted
birlerini muvaffak kılmak, bu 
tedbirlere karşı baltalama ha
reketlerini önlt~mek, halkı dai
nıa hakikat üstü bulundur
ın11.k, milli havayı politika hırs· 
larmın zehrinden saf tutmak. 
tüccarı, çiftçiyi ve serbest va
tanda~r uyarmak için her tür
lü telkın ve ikna kuvvetini sar· 
fetmekten R"eri kalamaz; müs
J>et olarak hizmetle bulunmak 
Öd~vini ihmal edemez. 

Hiç bir Parti i.zaaı, menfi · 

Suykast 
dôvası 

Almanya BüyUk Elc:isı von Papen'e 
karşı hazırlantlıırı sabit olan suykast 
dAvasına aıt htikmün, bazı noktalar
dan Temyiz Mahkemeslnçe nakzedil
diğinl haber vermiştik. Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesi bui:ün ~aat 9 da 
dAvanın nakzen muhakemesine başlı
yacaktır. 

Sahipleri tarafından 
Gümrüklerden çekilmiyen mallar 

için. ne yapılacak? 
Ticaret Vekilliği bu hususta 
etraflı bir tôlimatname yaptı 
Tiuırct Vekaleti. .Mrnııı.ka T:,ıırd 

Müdürlükler.İM, iıhalaıçı tıirliklcrine, 

Devlet Dcmir')olları ,.e Denizynlları 

Umum Mudürlüklerine ve diğer alakalı 
re5mi daire ve mücss~cler ile lıankalar 
ve nakli)'at acenıalarına bir tamim gön • 
dermiştir. Bu tamimde sahiplen tarafın· 
dan gi.imrüklerden ~kilmi>en mallar 
hakkında 17-10·1942 tarihli Resmi Ga· 
zetedc inıi~ar eden kararnameye eldi ta
limatname hi&ümlerinin ne ,~ilde tat · 
bık c-dilKeği hah cdilnıektc-dir. Mıı.lum 
olduğu üzere, sözü geçen kararname ile 
ka.hııl olunan talimaıname hilkümlerine 
11öre, konşimentoların herhanı;!İ bir <ebep· 
le müşteri eline geçmemesi ve-ya konşi

mentolar müşteri elirıe teslim edildigi hal
de nııtlın gümniklerdcn çekilmemesi tak· 
dirinde bu mallar Ticaret Vekaleti cm-
riylc salilıi>etli mınıaka Ticaret Müdür· 
lüklc-ri tarafından alilkalılar nam \'e he · 
sabına gümrüklerden çekilebilecektir. 

Bu vazi}'ete göre; dcoi:r ve kara yolu 
ile yurda gelen mallar. acenteler, kap • 
tanlar veya Devlet Demiryolları idaresi 
tarafından 24 saat içinde sallhiyetli mıo
caka Ticaret Müdürlüklerirıe bildirile • 
cek \'C' yerli ve \'ab:tncı bilumum banlca
lar da ellerin,jcki konşimento ve sair na· 
kil vesikalarını l 5 ııün içinde salahiyet· 
li Mıntaka Ticaret Müdürlüklerine ha · 
ber ,·ereceklerdir. 

Bu mallar ~mrüklerden herhangi bir 
sebeple çekilme-diki takdirde Mıotaka Ti· 
carcı Müdürlükleri bunların bir hafta 
içinde gümrükten çekilmesi için alakalı 

ıiiccar,_ ıcblısa ta. bulunacaktır. 
AJıi.kalı tüccar V(!rİlcn bu müddet 

zarfında da malı gümrükten çekmediği 
takdirde, Ticaret VeUleti hunları Mm· 
taka Ticaret .\füdürlükleri va~ıtasil·lc ve 
alakalılar rıam ve hesabınıı. memlekete 
ithal cdecckıir. 

Ticaret Vekaleti bu tamiminde yu
karda rikrc-dilen talimatname hü1ümlc· 
rinin tatbikinde Mıntıka Ticaret Müdür· 
lülderinin hami dikkllt göstermelerini 
i~tcmi1 ve bı: hu:<.ustıı. ithalltçı birliklr· 
rine, \ban1Jlara. nakli}'at şirketlerine dii
şerı vazifeleri de bildirmiştir. 

İnönü'nün 
B. M. Meclisini 

o cıs 
..;, .,;;ı 

nutukları 
Berlin'de 

nastl karsılandı .. 
lere hoş görünmek veya üstü
ne laf çekmemek icin, etraf m 
daki derlikodulara kayıtsız k a
laınaz. Bu vatanm ve rejiı\ıin 
en yük .. Pk me"faatin;n, mut · 
laka, Milli Sef'in teshis koy
duğu hı'lStahk ve ziiıfll\rın te -
davisinde oldu~u, her Parti 
izasınm itikadı olm"k lanm

Kars'ın kurtuluşunun 
20 inci yıldönümü 

Berlin, 8 a.a. - Hususl muhabiri
miz bildiriyor : 

Bıııı;ilnkii gazeteciler topl.cıııtı&mda 
İnonu'niın nutku•.111 bahisnıcvı:u edl'n 
~özcü, •.ıutukta l!l rn) ılında harbin dıı
hıı. bıı~·ük hir ~idcletle drvıtııı edeccğı· 
!ll'! i~aret edilmiş olmıısınıı dikkati çek. 
mlş, bir milletin vcy<ı bir milletler 
ıumre~inin buhin diınya~·a tahakküm 
edemi~ ece#ti kaydıncl.ın olsa olsa A'.ı
ırlo·sııksonların rihana t.thıı kkiınılcri 
nıımıt edllmi~ olacağını soylemiş, hö
•.ııı'nıln meml!'kt'tin rkononıik duTıı
rııun ıı balıala,·ıınlar hn kkında huı:ıtıne 
krıclar hiçbir nutkıındıı ıriırUlnıiyf'n 
ş~d<letll bir dil kulla·ımrş oduğunu be. 
lirtmiştir. 

dır. Medeni ve siva&i terbiye· 
den, medeni ve sivl'l~İ Ct"!\'"rt't· 
t~n m11.h .. ""' c>lml'!rl•KC'.I\. Cum· 
hurivet Halk Parti!linin azıo l " . 
l'J müspet calr••rnl! v"hmdan 
llYt"ıbm,..,.lı:tr, p,.rti Aavl\sm• 

~-·~l("•"""""'"'"ft0! ....... .,..,.._,..~~~....-;--..7~::~Yt 
f.::::: - • 4t ~ .. 

! Müttefiklere göre 1 P.T.T. İdaresinde çalışan 1 Almanlara göre 
hat bekcileriyle ! 

ı 

müvezziler de fevkalade 
zamdan faydalanacaklar 
Posta, Tcl~raf ve Telefon idare. 

sinne çalışan müvezziler ile hat bek. 
<:ilerı fevkallı.de zam kanunu hıiküm
lerindcn isli!adc etrnemişlerdı. Bun
lann durumunu gôwrılıne olan h!l
kUmet hat bekçileriyle müvezzilerin 
de fr, k'lltırle 7.Rm k ıııununclıı.n i~tifa· 
de eltirilme!erinl kanırlaştırmış ve 

Nal~ik bölgesinde 

büyük bir 
muharebe 

oluyor 
1 
hazırladıt!'ı kanun projesini Bl.lyilk 
Millet Meclisine .sevkctmiştir. 

Batı Kafkasya'da 

kanlı 
hücumlar 

oluyor 
Stalingrad' da almanlar 

bir miktar gerilediler 
Moskova. 3 a.a. - Rb)"ter ajansının 

hUBU11! muhabiri blldlT1Yor: 
Son 48 saat lemde Stallnırrat müda· 

taacılan alrnanlara muvat!akısetıe kar· 
ıı koymuşlar ve hatitı. birçok yerlerde 
mı.>vzllerlnl dtizeltml&lerdlT. Almanlar 
çok • 1ddetll tııarruzlanna ra{:men kay· 
bettlklerl araziyi ııerl alıımamıılardır. 

oµn bütün ııun, tıpkı pazar irt}nü ot· 
dutu ırlbl ruslar Tuaf>!'e'nln !imal do. 
tuşu11da almanlıırı büyük kayıplara nt· j 
ratarak ırerl atmaQ'a devam f!>lrnlıslerd'r. : 
!ııml blldlrllmtycn bir cM.-rerle tepelc-rl 1 
ele ırC'<."lt'mişlE'!", hafl' malzemf"'1 ve eı1lr : 
almı&lardlr. Rızılordu , tAbi~-e bakımm- '. 
dan ı.>hemmlyetl olan rfal!' sırtlarına ye- j 
nlden ~·erleşm'şlerd!r. Kızıl Yıldız'ın yaz- j 
dı~na aöre almanlar bu kesimde ehcm
m~·cUJ, Tuapse ve No,·oros:l!llk kıl'ım · j 
la.rında ııovyet kıt alannı cevlımetc kin 
en azı yedl k8l"lt taarruzda bU!luonmus - ı 
lardır. 

Nalçik atee lclnde<llr. Almanlar bu· 
rada demiryolunu ve Nalçlok'e giden vl- ı 
diYI tutan nlebeten kücUI< sovyet kuvvt
ıer1nl ezmek için Moı:ıdok bölır~ndm 

asScer ve bilhassa tank ve uçak olarak 1 
aayıca ezici Ustilon!Ukte kuvvetler nak · 
Jeanl~lerdlr, Almanlar. cenuıı-<l.oğu 18-
Ukametınde llerlb'erek Groznl'den Ma· 
hak'kııle'ye ırtden trtmal Kafk:alrya'nm e
aas demiTYOlu a~zını tutmata caheıyor
lar. DUn almanıar bUtün ırün süren tok 
ılddctll muharebe-lerdC'n ron.ra bir köyü 
zaptetmlılerdtt" . Muharebell"l'de alman -
!ar 47 tank, 11 ucak ve bir tıı.blıt' mo -
törlil p!yade kuvveU ka)lbetmlllerdlr. 

Sovyet tebliğlerine göre 
Moskova., 3 a.a, - ötle üzen neıtre. 

dilen ııovyet tel>ll~: 

2 &0nt~ın aecesl, kıtal&rımız St& • 
llns:rat !cinde, Tua.ıı«e'nln ıimal oatıeın
da ve Nalclk'ln cenup do~uncl.a 1avae
mı$lardır. 

Başka cepheleonle hlc bl:r detı•lklik 

(Sonu 3 üncü saytada) 

. 
Ticaret Vekilliği tütün 

vauyetini tetkik ettiriyor 
Ti-earet. Vd<Aleti, tütün i§lcri ü

zerinde tetkikler yapmak ve yeni 
kampanyada takihed!lecek fiyat c~as. 
larını hazırlamak üzere, Vekalet 
tütUn miltl'h&ssısını tütiln mıntaka. 
!arına gön<lermiştir. 

Ruslar Stalingral'fa 
yeniden topt•ak kaybettiler 

Berlin, 3 a.a. - Alman nroulan baş
komutanlığının tebliği : Batı Kafkasye-
da hÜıe'wnlar 'e ~1 hucumlar esnasın
da kanlı muharebeler cer~'atl etmİ}tİr. 

I 
(Sonu 3 üncü sayfa.da) 

Çöl cephesinde amerikan tankları ve bombardımazı 
tayyareleri 

SİMA L AFRİKA 'DA 

İngilizlere göre Almanlara göre 

"e di~:nli"ini !;,. t,,.; dAva Vt' 

~Ur11rl "lrınrn Üstilnrl<> tutmak 
ın~rı .. ni VP sivııı~İ terh;ve, ,....,. ı ,.,, 

d..,ni ve siyaı;İ cesaretten g .. )ir. 1 

v .. lıuz : ...... nsızlar ve korkak-\ 
llll'drr ki sahte bir filcir ve ha- \ 
reket ;,.tjk)Ali "örfrı,ürü altın · 't 
~ .. vazife meydanından aıvışır· 

Okullardaki fakir 
talebeye sosyal yardım 

Siddetli _, 

tank 
Büyük 

muharebe 
daha lar. Biz v,.k,in ı:-lm ... P,11 11<!raJı· 1 

Yn~: .iddialarnnızı hazan 1 
haklı hazan hak.oıı,.. hı-zan 
k~'""etli baznn zayıf gösterir 
P-ı'h; (\l11n tefprri1attan n"" er- Kurtuluşunun yirminci yrld önümünü kutlıyan güzel 

Bütün yurtta çalışmalara girişildi 
t~l'? Bu ceşit bo.,.'!uncu tel- . Kars'tan bir görünüş Ankara, 3 a.a. - Okullarda ders 
, !nl .. re voPrf'Ceoİ!'İmİ:r. cevaolar, ~ . ı ı.ıın b~laması milnasebetlyle yur-
~~~ birimizin kendili?i'imizden Kıırs, 3 a.11. - (Gerlkıniştir) Kar>- r ıııak il?.ere ~ehir ınilme•silltri, memur. dun muhtelif yerlerinde Sosyal Yar-
uul k ,:ı rı kurtulu~umın yirmi ikinci ytldönii- hır ve ~u~a) lıırla _ıııektf'pliler Atatürk dım Kurulları ile hususl teşe-kküller 
"~ !~tY':.C:a~~mız1 ~.~1~· S a;~k mli olan aı llkte,rin guntı, halkımızın mıtın<1 ırıdc-rek bır çelenk koymuşlar tarafın<lan yardıma muhtaç okurlara 

Yerllen tahsisat ile her ~ sıcak 
~·emek verilmlye başlandığını bildir
mektedir. Gene Kütahya'da Halkevı 
SO";ı.al yartlım kolu ile Maarif Cemi· 
yeti tarafmdan haflamn ikt günün
de 200 fa;.:ıre ~·emek verilmesi karar
laştırılmıştır. Bundan başka Muğla
dan aldığımız bir telgraf Cumhuri · 
yet Bayramında bu se-hlrdeki Çocuk 
Esırgeme Kurumu tarafından yardı· 
ma muhtaç yilz talebenin giyd!rll~· 
ğini ve bir Malatya telgrafı da 186 
cocuğun sünnet ett.irildittni bildir-

savaşı 

oluyor 
Müttefik kıtaların 25 km. 
ilerledikleri bildiriliyor 

başla~adı/~?~ 
Fakat savaııar günden r1ı•c:ıı 

nu 

nutk" " •r 1 ~,.,. .. ' ' ' e 1'" rn<.kun tezahürıı.ti) le kutla·ımı~tır. ,.e bur.ıclıı ~öz alan \·c gıinü·1 öncrnioi her gün sıcak yemek yedirmek ti! · 
~ Unda. vardır. p,.,.~jlivi Bu nıiınK~ebctle oğledf'n , 0 nra Bel~ belirten hatipler .\tntıırk'uı hıitırası· ~ebbilslerinin ı:Un geçtikce i(Emiş bir 
· .. f' ... M .. dise ve Hül<ümelt" dive, Halkf'vİ "e Ticııret odıısı Rl'!is· nı taziz cdl'!rck '\filli ŞP.f İnö·.lii'ye kar. tatbik sahası bulmakta olduğu meın· 
Vard k. •· k l · d 1 b l l nuniyetle kayclı>dilmektedlr. n., oPtJTJekten r,.. '""Trtn~ . !erinden mürekkep bir heyet komu· ~ ı nıill"tçc uyulıııı sarsı maz ağı ı-n.nu :.d b• I •L . 

1 
d" Buitiln de Kütahya'dan aldığımız 

et• .. eta ır sur. u gı 01 &ın- tan lığı ziyaret ederek Kar~hlarr.1 or. ii:ı ifade "ylemiş er ır. bir telgr:ı.f, Ilk ve orta. okullarla kız 
~l~ek İc;:in, oyunlar yok df! ı du~·a olıto minnc-t ve şükran duygula· Bu hıttipleri askeri kıtııııtın '"' nıck· ensUttisü ve akşam sanat okulunda 
• 1 dır-: ona hükü,..,~tci derler rı ile hıı.ğlılıklıırını hi~dirmi~tir. Bu. tl'plilerln y.a.ptıkları parlıık bir geçit yardım ihtiyacında buluna.n yüz sek-

<Soııu 4. uııcu ~ada}.. ııu mütea.kıp başta Vı.lı, Kc>mvtv.ı ol· rC6mi ta.kip eylemişlerdir. - Mn t&lel>e)'e hu.sU&l idare tara.tından mekt.edlr, .. 

1 
güne ı;ddetleniyor 

Kahire, 3 a .a. - Orta lllrk lnırlllz ı Rcrlin. 8 a.a. .ı. lıııa.n ordul rı 
teblttı: bn'-kum'ln1a~ tit"'rl tl'h i l''ld" :\l•§ır 

Sahil kesiminde ılddetll ılü&?l'IAn hil • ] hıı.rl'keti h11kkınd~ ~ıı n1 ııh\rr.ntı ver· 
cumlan püskürtülmüı ve mevıllc-rlı:nlz ı rnr-ktcdir: 

(SonÜ 3 W:ıcü sayfada) l ~oı.u 3 Uncu sayfada ) 
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Bir Alman yazarı 

İhtiyatkar lifika 
güdenleri $İ defle 

tenkil e 'Of • 

Kaza kongreleri 
devam ediyor 

(Başı t. iod sa)iada) 

Mümtaz Ökmen ve B Falih Rıfkı 
Atay da kon r de hazır bulunmuş. 
tardır Koııgrı idare hc' etı reisi ta. 
retınrlan ac;:ılmı reis ve killp 11ec;:i. 
mınden sonra ıdare he~ etinin mesai 
mporu okunarak ittifakla kabul e. 
dilmı tir 

Koııgre i lerl ar~sınıla en önemli 
madc'leyl halk dileklerinin incelen. 
mesi teşkil etmlştır. Bu durum et
rAf ında ayet hararetli ve c;:ok sa. 
mimi ha bıhaller yapılmıştır Ser. 
dedilen d ı .. kler uzerınde mebusla· 
rmız Valllik Parti reisi ve kaza kay. 
makamı ızahlarda bulunmu§lar ve 
bu cevap ar delc-ı;:eler tarafından se
vınçle k rŞılıınmıştır. Konıı:re Ebedi 
Sef YUce Atatllrk'ü• manevi huzu. 
nıııda h Cl ıle elHlmiş aziz Milli Şe. 
fımiz İn nD \ e dığer bUyllklerimlz.e 
karşı s rsılma baA'!ılıklannı co kun. 
ca lzl\ar cimi lerıllr. 

Kıymetli valimiz sayın Tıındo. 
A"an'a kaza) a kar ı olan yakın ligi. 
!erinden rlola~ ı minnetUJrlık duy. 
duklarını itade eylemişlerdir Kon
gTe eni idare heyetini ve vilA•r.t 
kongrcsı ,ıetegclerıni ec;:tikten son
ra topl ntısına son vermiştir. 

Amerikayı hitap eden 

Gandi 
Hindisi an i~in 

istiklal istedi 
Nevyork, 3 a ııı, - Ga:ıdi, Hinı1is. 

tana yardıın cemıyetuıln aylık btil
tenı olan "İndis Today.. j(azelesin
de lntı ar eden, Amcrıka'ya nıuıp 
eden bır meaajıı ela şö:ı: le dıyor ı 

lngılteren'ın Hindlstan'ı esaret· 
ten kw ıarmak \iazıtcsi:ıi sUratle 
lııaoarmaaı mu tefık d \asının lehi
ne olarak gerektiğini gormcnuo ol
aaydını llU:ı: lik Brıtaııya'.> ı İngllt cre
den hUkunı tini çekme~c davet et
mıyecelc:tim Blly(ik Brıtanya bu 
)1lksok hareketiyle Hlndl8tan ın 
ho0nutsuzluğuna sebep olan bUtUn 
lmillerl ortaılan kalılırmış olacak
tı Ben bunun, zırhlılarınıı.ın, u -
çaklarınızın ve bUttin harika kıııY· 
naklarınızın y pablleceğı kadar ıle
l;eri olıcatına kanı bulunuyorum. 
Amet ka BUyUk Brıtanya ile mUş. 
terek h reket ediyor. Buııdan dola
yı BUyUk Britıı.nYQ mUmessillerinın 
Hinılhıtan'a karşı h rekl\tmclan do
ğan mesuliy tleri red !etmez Hln
ılistan ıstıklAlınln kııyıt ız ve. şartsı:ı: 
tanınma ını istemek zerre kadar ha
ta varmırlır Şımdı sırruıı deA'il. de· 
nlliyor Bız bunun tam rıls koloJik 
tamını olduğu u söylııyoruz ÇU:ıkl 
ancak bu takdırcledir ki j ıpon taar. 
ruzunı kar,ı ' rıllmeıı: bir mukave. 
met mevcut olur Hint iıtlklillnin 
derhıü tanınmasını bir harp tedbir 
Ve l>lrlnci ı'!Preceı'le bir bllyUklUk o 
laru tııl1&.lr.k1 etmeoial latiyorum. 

U L U S 
-5-

. ·TELGRAF. TELEFON -RADYO HABERLERi 
ıal Afrika' da 

Siddetli 
J 

tank 
savaşı 

oluyor 
(Başı ı in..i U) fada) 

muhnraza ed ınıısttr. 

D ha ccnuı>ta pl)"acıem.lz hOcumn rr~ 
mı. ve cok aaJıda esir allnmı tır 

Zırhlı kUV\ e"..IP. arııBınd b!lyllk Öl • 
cüdc bir muh rob cbııt ıımıe ve bOtUn 
rrü.n de'nm eunııtlT Şiddeti! muhare. 
beler cercynn et mckted lr 

lnııııız ha'lla kUV'll ll rtnC' b ıııı hem· 
mlyeUI tctk il< r düvonn rnevzllc nı rn
sılnaız surette bombalamu;lar ve DUJ'{lK 

hasarlara sebep olrrıU61 rdır. En az bet 
:ı: unkers tnhrtbcd lmhl '<' dtaer nltı u • 
cak duaürlllm ıtUr Saf k 'il kll > pılnn 
bil' hücumda )ledl düşm n uc rıı Jnkıl· 

mıs ve t>ıışkıı ucaklar da bıı ra ur:ra -
tı!Jnııtır 

Olıit ad m n cc-rı ı> batıs nd bomtJ;ı 

m•ı.hrtb e lkl 

dllm 11tlr 
M ltn'da bir M 

mUstUr 
e"'chmll dUıUrtll· 

BUtUn bu h&rcld'ıt 

ucak ka,ıı'hcttlk 

ruuıınd 

lngilizler 25 Km. 
ilerlediler 

on ac 

Ncv)·ortt, ıı a ıı - Mısıı cephesinde
ki 11mc.ı kan rra:ıete<: l , Ela ntlr et.ra· 
tıntlnkl t ı \atlarını blld r ken. ın

rrtıız kune'tl nı.n mlh\<' mUd taa ıls· 

tcmı dıı.hlllnd ki 
metre kadar tahmin 

Muharebe 50 Km. lik bir 
sahadadrr 

Londrıl, 3 a a - RoYler'ln ask 1 
muh rrırı yazıyor: 

ç<ıklekl mu retıe, elrndl 00 kllomct 
relik bUtGn c<'Phl:)e ~ yılmıt ve vukuu 
beklenen ouyük bir tnnk muharebesi 
baılnmu.tır Bu tank muharebesi, mtıh· 
temel olarak hllA devam etmekte<! 
En son haberlerin blld:.rdlğl en ehemmi· 
)etli olay, aeneıul tontrromey kıtnla· 

rının hissedilir bir ilerleme kaydetı k • 
lerl sahil txııacıslnln cenubunda Sldl 
Abdurrahrnan•da b cok es aldık!: n • 

dır. 

Bundan anla,ıldılına. gort, Rommcl, 
me'\'Z.İlerımiz e:ınıfıııda hemen hemen )'8· 

nrrı daire halinde ı . ~kül Men hat uze
rin<ldö ba kı ını bıru gC'\jetmc\c zorun· 
da kalrnı$llr Eğer m uefiklenn bu mu 
"affakı)etı i ti~ur olunur a, Rommcl in 
büıun sağ cenahı tt'hl kC')e dulecekıir 
Şimnldc, du)nun, salııl bulı;c ınde kapa 
na kuıırılnıış kııal:ırını kurıarmak ıçiıı 
unıit izce ga) retler ırfcınuş, laakt bu 
run hlıcumlıır puskıirtulerek mı:Yz.ıleri 
miz muhafaza olunmu~ıur. Ö> le glizu • 
kli)or ki muucfiklerin nj(ına giren mih· 
H'r kııatae bu ağdan keııdileuni kurw· 
mıya nıll'\'alfak olamanuılardır. 

Muharebe sahası 

Şimal Afrika' da 

Büyük 
muharebe 

daha 
baslamadı 

- ( Ba~ı ı inci sa)fada ' -
Mı ır'daki muharebe d ima art.ı::ı 

lıir ıddctle de,aıa ctıncktedır. Ehem. 
Dıt) etli dti ıı n &ırhlı ku n etlc-rlnın 
cephenin •lııınl kc:;iıııınde ıçtı ı gedik 
olesi) c bır muh ırr.be} c ıkııtıı• cdeo 
bir karsı lıilcum uctıec inde ~ cnlden 
kap tılıııı,Ur 

Alın rı ve Jta!)nn hava kuvvell<"rl 
ıııuhnrelıenın ı;ırlık merkezleri} le ln
giliz ıııotorlü ku\ 'cth rinc, topçu uıev. 
ulcrine; ve grrl ile nıııv salı) ı tcmi•ı 
eden } ollnra ) orulnıak ızın hiıeuııı rt
rııi lcrdır. Alnıan \e ıtııl) ıın av uı; k. 
1 n 16 ılti ııı ın uı;agı du UrıııU lerdır 
Mihver ham km verlcrl ) nlnız bir u. 
çak k >bet mı, lır 

Dı er tar ft ı Akdeniz U erinde 
be ın llıı \ ğı dU lrülrııU t r. llıın. 
1 ırın bırırıı hır alııııı ı dcnlznltı ı d I· 
urm ı ıur 

Bunıl n b ıı 11.000 tonil to tuta. 
rınıhı diger iki upurln hır ıı ul rip 
.-e bir korvl't dr torı•illcnrıılştir. Ka. 
fllc:re dnlıll 1o1:emllrrden anc,k bir kıs
mı ke~if isten i Uf rll" eder k \C dn
lblarnk kıırtulmıy ı nıuv ffak olmuş. 
tur 

l ngiliz taarru7.u yeniden 
haşladı 

Berfin, ~ an. Anadolu Ajansının 
hu U4l muho.b r1 blldl bor· tl5kerl 11 cQ 

Mısır'da itıgilizlenn 48 saaııenben bü • 
yuk taarruzlarına )coiden başladıkları • 
nı, ve muharcbclerin büturı şiddctİ)ic de
\"aıll eniğini, buruk ölçüde rank meydan 
muharebelerine henuz girişılmcdiğini 
•O) !emiş, ingilillenn bu cfer de ilk ta.· 
arnııd:ıki taktik!, harp ederek mih~crin 
kunerli bir sc.kilde rahkim cdılmiş olan 
müdafan haıunı zorlamakıa olduklannı, 
anaık butıın huuımlnrın ı•üskurıulmuş ol 
Ju~-unu iJi,e etnıişrir. • 

''Çölde ilerlendikçe 
tutunmak güçleşir., 

Berlln, 3 a.a. - Anadolu Ajansı • 
nın hususı muhnbi.ri hlldlrlyor: 

Börsen Ze tung gazMeslnln ~ kerl 
muharrir! bütün dOnya~a ynyılml$ 
olan ceı>hell'rdeld ikmal Jşlcnnl tah
lil eden bir ynzısın<la Ltberya'ya çı
ka.n amerikan kuvvetlerinin duru -
munu araştınnnkta, ve Mısır'da baş
lıyan lngllız taaruzunu Batı Afr.ika
sından yapılacak blr taa1Tuzun takl
betmest ihtimal nl güz önUndiı tut -
maktadır Ancak uzun mesafeler lkar 
Ş1SU1da ·mal iş erinin mihver <X'Phe
lcrinde daha kolay ol bUeC"eğlnl be
li rtcn muhnrrir, d yor ki: 

"Gerek kerl kten nnlamıyanla· 
nn, ger<'k dun>-a tratt>j ynpanla
nn Afıika'dakl ikmal işlerin.in zor
luk ve uıruretl"rl hakkında h <: bir 
fik rleri )oktur. Onlar dünyanın bu 
siyah ve ı>etrolsUz d.tyann<la, ~ olsuz 
c;:o}.{inde her kllometnm n ne bUyUk 
fe<laktırlıkları IC'a:betı lrdl ini bilmez
ler. Btzım kararglth .kumıındanlan· 
mız bol bol tecrU~lcr edlnd ler. Cöl 
cabuk nşıln:bllir, fakat bir, iki bin 
kilometre ilerledikten sonrn tutun -
mnk o nlsbctte gOclestr. Hu usiyle 
ordunun maklncl tirllml'J olması ve 
bunun da kendine has bir ikmal tşl
nt' battlı bulunması zorluğu arttu -
maktadır." 

ltalyan tebliğine göre 

Kahire, 3 a.a - Royter muhabi
rlnın bu alqam bilılirdığlne göre, 
bU> Uk tank muhareb sinin cereyan 
etmekte olduğtı El-Akakır tepesı. 
Mısır çö!Unun umumı s vlv inden 
30 metre kırlar ) U~ ekte ve Siılı-Ab- 1 

Roma, 3 a.n. _ 1talynn ku\'Vetleıi 
durrahman bölgesın n cenubundadır umumı .knra~Ahının t bllğ!· 
El.Akakır, Tclllı a'nın 11 kilometre Mısır ceph ndeki muhattbenln 
batısında ve Sidi-Abclurrahmıuı'ın da ıddet dlln daha zlyade artm~tır 
11 kilomc-tre cwıubunda bulunmakta· DUşmanın ehC>mmiyetll zırhlı kuwet: 
dır Burada hAfi devıım eden c;:e.rpıtı- !erle yaptığı ;>eıı.1 hUC'Um mihver 
malar fnkalAde oiddetlıdır. kuv~etleıi taınfından" durdurulmuş

Tobruk limanındaki 
gemilere hücum edildi 

Kahire, 3 a a. - Ortaşaı-k Ame
rikan wnumi karargılhınııı teblil'I: 

Birleşik Devletler ordusu havı 
ku\ \ eıierınc mensup ağır bomba u. 
~klurı, ılUn 1 on.ık limanındakı ge. 
mıleı e hücumlar yapmışlardır. Tam 
isabetlerle bUyUk yangınlar çıkmış 
ve dumanlar, uçaklarımız hedef U
zcrlnılen ayrılmadan evvel bin mrtre 
kadar yük etmiştir. Hava te kilimı· 
ze h lcum eden iki dlı man avcısın· 
dan bir tanesi muhakkak, di$:erı 
muhtemel ol rak dUşUrlllmllştür. 

Çöl hava kuvvetlerimize mensup 
or bUyUkhikte bomba ucaklarımız 
ve av uc;:aklnrımız, uçak konma mey. 
daıılarıntt tanklara ve ırn man asker 
topluluklıtrına hlıcumlar yapmıılnr
dır. Martenbnguş civarındaki ucak 
konma meydanında, av uçaklarımız, 
bir dllşman uv u1:aklnrı teokllıııl yer
de lC'afil avlamış ve en az vedi uc:nA"ı 
tahribctmlştlr Orta bU}UklUkte bom
ba uçaltlarımız., tam isabetlerle en 
az Uç dUşman tankını tohrlbetmlş. 
Jer ve birçok başka tnnkın da he
meı• pek ~ kınlarına bombalar dU· 
şUrmUşlerclır. Uçaklnnmızın bomba
ları, muhnrebe bölgesinde bUyük öl
çüde birçok yangın çıkarmıştır. 

M ontgomery ordusunun en 
büyük tank muharebesi 
Kfthlre 3 a B - M sır h ıı bo • 

yunca lll"ri mevzi 1 k Avu trnf) nlı -
!ar, batıdan "e do •udıın hll umn rağ 
mıın sıkı durmııkt: dırlar u UnkU 
Knhlrı~ tebl ğln<l,.. bah s mC'VZuu f!d,. 
len mOhlm ilerleme. müttefik piyll{le 
kıtnlnn taralmdnıı blrkn~ m 1 olarak 
ka)"()ed im' ve Sldl·Abdurrnhman· 
dnn cenuba do ru d n p t kn yolu 
lızcr!nd" TC'I "1-Ak klr'de b1r tımk 
muharPbPoıl 'erllm ,ur Bu, Montgo
men tanrru •rıun bası dı ndanhcr 
yn ı n f'rt bü)-Uk tank muhnrebes -
dlr P 'adc mayın tarla an, mllstnh· 
kem lst nnt nokt lan \e d 
n atar arruııııdan kend ne bir yol 
~ma~a mU\11ffak olmuştur Karşı· 

1akl düşman kU\'Vt>tlerl a man ve 
ıaı anlarf'lıın mOrPkk'f! muhf"llt 

kuvvetlerdir. Saruldıaına ıöre. eelr 

tur. M lıver kUV\eUeıi mUteııdd t de
fa bU) Uk bir <' nr Ue k11rşı hllcunuı 
geçm !erdir. DOeman b lhnssa zırhlı 
kıtnlnr bakımından b0)1lk knyıplam 
uı:rnmı"tır. 90 dUsmnn tankı tahrlbe
d ırnı,tır. Blzlm knyıplnnmız on bU· 
'\UktUr Şlcldetı muharebeler htıltı 
devam etmekte<l r. 

Ha~ıı kuvı.etlerlm~ de> her çe:ıl! 
uçakların muhnl'M>ell'r<' l Urnk cdl -
.) or. Uctlklanmız ngi1 z hava kU\'Vet
ler!ne asker kollanna ve düşman 
hırtlonnın g rll r.lnC' nrn vermekıı -
zin hilcum etml lerd r. Bl~ok hll'\'R 
muharebele nd" n~ ılanmız Uç, nl· 
man n~cıl n 12 düşman uç ı dü-
ürmü !erdir. 

B r kafılC'~1 h'm"l)e eden alman ve 
ita!~ an u~ klan dO mıın hnvn kU'I: • 
\etlerinin hO umlnnnı pU.:kUrtmns
ler \e ki mqH>rın 4 uçak dü Ormnı
lerdlr Den z kuwMlerlmiz bir dOş· 
man den wltıı;ını batırmı lır. 

ocM<'n mihver nskcrlcrlnln snyısı 
~ Uksektir. Fruıll) et yalnız ccphC'J11n 
bu ke mıne nh nr etmC'l'I\ ş, fakat 
.tıütiln <' ph<' bo)unco d~nm l.'Yfo· 
mı,ur. Bu tna1Ttızda lklııct snfha. 
zırhlı ku\"\ etler nrns ndn t'IUlll$IDB 
nfh ı 1ır ve ordunun man vm için 

!Uzumu kıı"lar arazi kazanmış oldu -
tunu lsııat eyi m ;)etedir. 

Düşürülen rıcaklar 3002 yi 
buldu 

Londra 3 a a. BuıtOnkü Kahire 
tebl nde d şOrllld ı fl blld ı l~n 13 
m Jıver uc;:akı llc, orta şarkta hare· 
klttın başlama ındnnberl tııhrlbolu -
nan dllsman u~lannın sayl6l 3002 
>·e "armı~tır. Buıılııroıın 1000 tııncıil 
Maltn Uzerlnde d!lsOrUlmUştUr. 

Deniz kuvvetlerinin 
faaliyeti 

!sk('nderlye, 3 a a. - Denl-z teb
ın: 

Son hafta !cinde ııeohll deniz kuv
etlerlnı z, dil mııın hatlarının gerile

rlndeld böl l'lcre kıırşı harcktıtı.a bu
lunmuştur Sahil müdafaalan il<' n 
t('Ş tc u f!d im tir. onsnııuı uçakln 
n, kuvvetlerlml7.e hilcum ~yremlele• 
d r. Bırl klerlmb:ln hepsi, hMA • 
ve kayıpm u.ıorJılıe <löoınQflerdk. 

DOGU CEPHESİNDE 

Bati Kafkasya' da 

kanlı 
hücumlar 

oluyor 

Nalıik bölgesinde 

büyük bir 
muharebe 

oluyor 

Elfllemeyn batıs1 
tank muharebE 

Son durum 

ı NGILiZLERfN E11lemeyn cep
he ıodc ıaunıza eçukluıııı 
bıldırdiklen ı;ür.denberi ikı 

C Bo.şı 1 incı sayf da l - ( Başı ı inci s.arfada > -

haha)11 )'akın bir z.aınan J;eçıı: fakat 
henuz Mı ır dakı hareketlere dair eı· 
rlflı ma!Uına~ almıf dcı;ılız. Bıldık· 
lerimız, adcce t<..f>lığlcrın kuru ıfa&. 
!erinden ibarcııir. F.akaı buna ragmc:n 
de Mı ır·ın bamında olan hitm ~)ler 
hakkında hiraı: bir ~y ~nkml!k 
mfunkündür. (ıerçi dünkü bir Bcrlin 
telgrafı, alman ı kcri b)"naklarının, 
ını;;ılıılerin Mmr a:rıhcsindc kati bır 
netice elde etmek için giritnıiş okhık· 
farı taarruzun aiti ı::un de-am L.Je:n 
şiddetli l\'8 (ardan sonra akim kal· 
mış oktu.ı:u kan:ı.ıtinde bulundıkları· 
nı hildırnwktcdir; fakııı ıılıı ı::un 5<>nrl 

delil, hattı on ıki f:Ün ~nra da bu 
ai,ldl!tli 5ona lacın de'ıun eııiğı hem 
alman, hem de iıal)'lln ıehliğlC"rinde 
tasl'ıh cılıldiğine hakılıru, t.u 1\crlın 
telgrafının, ıaarnızu. ınih\erİn arnı.w· 
na ı::ore izah cınıcl.; i ıi)cn huswi hır 
haber old\ığuna ~rıhe edıl<'mcz. Na • 
sıl inı:ifülcr, t>i~rıpc'e )apııkları çı· 
brnıa) ı bir )"uldama, almanlar ıkıocı 
Ct-rhe şeklınde go~ıermışlerse. Lib)a· 
daki hırekC'tleri de İngıluler urnumı 
hır taarruz, almanlar da. bu umumi ta• 
arnızun ifli ı fribi iuh cuni,Ierdir. 
O halde hakikat nedir? 

Muharebeler neucesinde kıtalarımız olm m Ur 

mevzilerini muhafıua etmişler 'e karşı M(j kova, 3 a a. - Sovyet tmll~lne 
hurumb.rla arazi kaZJ1nnıışllrdır. lmak e t 
kunctleri, kuşatılmış hulun:ın 
kll\'\ ~tlcriııi imha etmışlcrdır. 

Alagir•in doi,"U unda alman kıtaları g 

dü manın çok kunetli bir ~ureııe ıah • 
kim edilmiş •e önu meydanlarla kapaııl 
mış me\''Zİietİni )'llrmışlardır. Ha•a ku•· 
•etlerimiz bombalarla \c m;ıkinelı tüfek 
aıcşı ile duşnı:ına ağır ka)JJl)ar 'erdır · 
miştir. Bir zırhlı tren tahrıbt.-dilmı,tir. 

Kalmuk sıerılerinde du m n 5U\Uİ 
ferinin bir hucumu alman kıtıı.lırınıo bır , 
karşı hücumu ile pwkurıülmuştU1'. l>u · 
ınan buruk kn),plarn uğramısur. 

ıalingrat ta e•lcri ''C kakl n elr 
ş:t'('irmek için şidd ılı huruml:ırn de•am 
edı loıektedi r 

Pike uçakları şehrin ş·malinddd böl 
ı;ede duşman tarafından $idd ıl mııdafu 
edılerı muka•cmeı )U\Dların:ı h ıcum:ı de 
\'llm cımiclerdir. Muannidane muka\c 
metine rağmen du nıan )enİdcn ıoımık 
tcr:kctmi ıir. Dü<manın biribin arka~ınn 
ıcıd>bılı cııiği karşı hucumlar akim kal· 
mışıır. 

Sa•as uçaklarından murı!kkcp ha'a 
ıeşkillerınıil Volga'nın doğu<und:ıki de 
min •• tu mun:ıkalı'ltına 'e n hir uıc.rin • 
ddd fahrikalara hucum cımi lcrdır. 

Don cephe<lind clu m:ı.n ndıri geç • 
mek için teşebbüslerde bulımmuşsa da 
her defa.unda pu kurtulrnu' •c kanlı kn· 
~ırılara ugramısıır. Hu hfıcumlıırı. rı.ı 

men, ital)an \'C macıır kııalım ruskurı· 
müştur. 

İtalyan ucıl:ın ıl('aktan utamk so 
)et satım me\7İ!erini bombardıman eımİ•· 
lcrdir. Maoır kıı:ıl rı ndırin d ğu kı • 
>,lanndaki beton mC\ ılcrdeo ~e dı ·er 
ıııhkim:ııtan birçoğunu tahrı1'etmişlerdir 

lımerı ı;öhinün do~ccrmbunda ta • 
mami) le baUtklık ıırazide şidd tli n e\'7.İİ 
nıuhıırcbcler denrrı ermektedir. 

Almı n hava kuV\•eılcri sm.')et ticıır<'ı 

ve h~rp filolarına kıi:r,ı yaptığı hücum • 
tarda ifkte~rin I} ında Karadeniz'de, Ha 
zer d nizinde, Aşaı;., Volga'da 'e J..aooAa 
ı:ölunl.e muhtelif Miyüklükte tor> t'kun 
B vapur b:ıumıışıır. Bunlann ara ında 
birtak reuol grmileri "' bir brakol ~ 
misi vardır. Bundan haşka ~2 yuk ı;emi-
si ile dört hart' gemisi hava h\ırumlan 
'let~ hua.ra uğnıtılmıştır. 

21 günde tahribedilen 
sovyet uçakları 

Berlın, 3 ı a - Öğren.ıldıtitıe 8Qf'e, 

10 ilkteşrinden 31 ilk~rine kadar bü • 
tun doğu cephesinde 6U 50\')et uçağı 

tluşunilmuş veya )erde tahribedılnuşıir. 
Bunların S3S i hava ıııuharebclenııde du· 
ıunılmuıtur. 

A )'Ilı devrede alnıanlar yalnız '>6 uçak 
kaybeunişrir. 

Terek'in şimalinde 
Berlin, 3 a.a. - Haber \ctıldif;ine. 

göre dün alman kıtala.rı Terek'in şimal· 
batısında birçok düım;aıı rucnılcrinı yar· 
mı1lardır. Hucumlarına dl!vıun eden al -
man ku~Ctll!ri birçok meskiın )erlcn 
ı:aptetmişlerdir. 

Kalmuk bölgesinde 
Bertin, 3 a.a. - Dun Kalmı.ık höl • 

gesinden harekete g~ SOV)'et lıaıaları 
mutcaddit hucumlarda bulunmuslarsa da 
bu hikumlar düşmana. mühim karaplar 
verdirilerek puskurıulmüştur. 

Tuapse'nin şimalinde 
almanfar yeni arazi 

ltazandılar 
Berlin, 3 ı.a. - 1 uapse·nin ılmalin· 

deki alman kıtalan SOV}etlcrin şıddcıli 
karıı hucumlannı pu,&.;urunuşicr \e çe
tin muharebdcrden sonnı arazi kaz.an • 
mışlardır. Hu k~mde $1ovak kııalan ku 
aulntış bulunan kuçiik bu d~man gru• 

punu imha etmi,lerdir. 
Doğu cephesinde hava 

faaliyeti 
Berlin, 3 a.a. - Alman hua ku,'\et· 

terine men up kll'"cdi teşkıller. 2 son• 
tcsrinde doğu cephesinin muht~ıf kc ım· 
terinde kara ku"'ctlerimi:r tarafından 
mu\'affakı)etlerle )apılan 01uharebclcre 
işıim etmişlerdir. rukalarımız, Tuap· 
se'nin şimal doğu Wlda Kafkas dagları 
ara .. ndaki ııcçiılerde bolşevıkler ıara • 
hııdan hazırlanan ıniidafaa mc\Zile:rinı 
hupalıunı,ardır. ~ kollarına kar· 
ıı yapılan bir akında stu\:a uçaklarımızın 
pilotları, bol)e'\iklenn bir dağ tepesıne 
rtrle1tinndc üzere çok ağır toplar çı • 
kırdıklannı müµhede e:ımışler \e der • 
hal bunların uzerine hucum edl·rck hep· 
dni imha etmişlerdir. 

talingnıt 'e Terı4c C'C!>hele:rinde de 
alman bomba 'e tı ka uçnklın taraftn • 
dan bir sıra muvıı.Hakıyetler dde edildı· 
ği bildirilmektedir. Stalingrad ın doğu 
unda ..-e cenup doiusundaki dcmır}ohı 

muuakalelcrini burun gun daimi bir ne 
u~ ahında hulundunnu,lardır. Hir~ 
taşıtlarda )&ngılar çıkanlmı ur. 2 son 
IC$rİn günu SO'')et hava ku"'etlcri me\ 
rilerimiz uz:erinde ancak munferiı uçuş 
lar )'aJ>abilmişlerdir. Alman avcıları bun· 
ca muhirn hir iınil olmuşlardır Mmak 
kat haberlere ghre doğu crpfıesinin cıe • 
nuJ> kesiminde alman avcıları ı;ı.ntfm<lan 
'\5 ~\')et uçağı dü,ürulnıuJtur, 

Çin Hariciye Nazın 
İngiltere ve Rusya'ya 

gidecek 
Ç nking-, 3 a a. - Hariciyr Na 

ırı M Oong gazetrcller toplantı. 
nila demeçte bulunarak yakınıte 

fnılltere'ye .-ftme~i limit eylf'diA'ıni 

1 
ve bir fırsat ı;tkarsı Ruıya'ya da 
a-idecetinl aöylcmiıtir • 

Nalçi~ bölgesinde büyük Hakikal nedir! 
bır muharebe var ı -------

1 ondra, 3 ı a Moskova rad)osu· H AKIKA1iN ne olduiunu tam 
nun bildırdiğıne göre, Nalçik ın cenup mTtnasirle aıılıyabılmek içuı da· 
dolfusunda hucum eden alman imaları, ha t-tnıflı 1 abeorler beoklnndc il· 
hır k ımdc O tank ka)'betmhlerdır. Bu :r.ımı:tldıı:i mutıakkaıkıır. Fakat i.tuin 
bölgede biiyuk bır muharebe bünuı ıid· ı:idı)inde:n 1lJ ııericel.tti de çıbrabılı· 
detırfe oo-arn Cltne.ktcdır, \e bır noktada ru: j;tÇen günkü bir )'Ullllızda İz~ 
almanfar yem bır ilerleme kardqlcmit- cııiğımiz gıöi ingılizler, Sm')etler Rir-
lerdir. liginde ceı"1eoin durgunlatmasından, 

Çarpışmalar şiddetleniyor ı. 
l.ondra. 3 a.a. - {o ova rad)'O u 

nun bıldır lıginc gore, Nalçık bol esinde 
\e 1 uapsc mn simaJ batı 1nda çırpışma· 
lar ltukçe daha zı)ııde $tddctlmın<.-kıc
dir. Almanlar. Nalçık re, &ıum un sı • 
malınde Karadeniz kırı.sına doğru bit 
ilerı harekete ıeşebbüs etmekteJırler. Hu 
teıcbbusteki maksat, Kafkas dağlarının 
bau hols:e~inı müdıı.faa eden SO\'ycı kıta· 
!arının arka ını kcsmekıır. 

dunılasmaşından l!'\.,,eJ, Mısır ve Afri· 
ka me,elesini halletım')i elbeıre Gtn 

llan •~terler. O halde buna, netice-si ne 
oluru olsun umi bir taarruz ma • 
hı)-eıi ıtfeune:k dognı olur. Umumi 
hir raarruzun da altı günde akamtıe 
uıçrıyıralhnı tahmin etmek çok guç· 
tur. Çünkü iki taraf kuvntleri de fU 

\C)'a bu Jdtllde biribirini yenmİJ de
ğildir. Orıada gen~ bir imha hareke· 
ti. bir çevirme h&rtl.eti de yokıur. Şim
dilik )'lllnız )ıtmıa, ve rarıldan temiz· 
leme bahse- mev:ıudur. fki tarafın teb
liğleri de muvakkat netkel"r hakkın· 
da biribirlerini oakzeylemekıe fakat 
i~i ·nkip1 şekline 1ıöre, umumi bit 
ta.arnı7un 001lfll eıtijini jticaf ~ie -
mcktl.'dir. O halde tam tıttice hakkın
da ıimdiden esa.'lı f>K tef5ir yapmaya 
im4'in yoktur Mnınz. 

"Almanlar Volga üzerinde 
muvaf lakıyetsizliğe 

uğramışlardır,, 

Londra, 3 La. - Times gazeCffi bu· 
günku lh:t$raz. C!.ııda şörfe diyor: AJınao
)'ll·ıµn \ ol&a üzeriodelci muharcıb«le 
muvaffakı)cuizliği, ıı.rıık Stalingrat duı· 
se bıle. sakınılmaz bir hale gclmiıtir. 

Alaıanlann Alagir'i 7aptetu"ldcri hak· 
kınd kı ıddialarından bahseden pzete, 
bu ffiC'\ im ~nunda petrol ~hasına doi· 
nı dt vamlı hir ılerlemedcılci :ıorlukları 
anlattıktan sonra di)-or ki: 

Kafkas)'& •laki turru:ıun çok ıiddctii 
cılmı~ını rağmen bilhas!>ll müdafaa f>I"<,. 
jdcrinin ıefcrruauna dahil olma ı da.ha 
1Jradc muhtemeldir. Nalçı"k, Alagir ve 
ıehlikedc olduğu bildirilen önmtli Or • 
donokıdse Ş<"hit'leri Vlad kafk .. 'ın ba1-
lıca demil")oluııdan a)nlarak dağlar ÇCV· 

resi~ i:iren kt>lların ııoa duraklarıdır. 
Bunların işgali nısları Mozdok ÇC'\TeSİn· 
deki alman ordulannın guilcrine kartı 
muhıcmcl karşı hücumlarda nı'lan )'Ol· 
dan nuhrı.ım etmek amacım güunekN'dir. 
Bu me •~r ilkhaharda tekrar edılecek 
bir t arnız içın fıı)'<ialı hareket noktala· 
rı olabılecektir. 

Büyük bir ôfet 

Bengale'de 
bir kasırga' da 

11 bin kiıi öldü 
K lk tıı. 8 a.a - 16 hktttrlndt' 

Hı:n le e) aletinde 24 uat şldd<"tll 
hır kasır n olmu~tıır. hk tahminlere 
gore ımdıyc k dar 11 bın kl•i ve 
ha\\ lıı rr1 da ~(ize 75 şi Mm Uf tür. 

1 3~ dckt t"lz:elt-dc-n beri hu kadar 
büyük bir fet gorıllmemlştlr. 193~ 

cl1el~10<:le kırkhin kiıi ölmuı '~ 
lılnler c hektarlık arazi mahvolmuştu, 

Gümüşane yakında 

elektiriğe kavuşuyor 

GUmUşane, (Hususi) - Bugüne 
kadar birçok madı'll zorluklar kar
şı ı da yapılamanu olan şehir elek· 
trik antralı, bu sene teşkil edilen 
elektrik irketı tarafından orgenize 
edilm lir Şırket su ile iıliyecek o
lan santralın lnııasını ihaleye koy. 
m hır İhale yakında nrticelenecek
t ir Buııuda dığer tesisler takibede -
cektir. 

Birleşik Devletler arasında 
gümrük işleri 

Vaşington. 3 a a. - M. Ru:svetl, 
Birleşik devletlerle batka birleımiı 
m lletlrr arasında gUmrUk engelle· 
rlyle mUhımmat ve batkı malzeme. 
nl:ı serbestçe ınrlp ı;ıkmıuıma en. 
gel mahtiyette ithıllt ve ı.1lmrillc 
kanun ve nizamlarının harp müddeti 
ı in kaldırılmasına ıallhiyet nren 

İngiliz taktiği 

M Ü'.ITF.F1KLERfN 8 inci otdusu 
ooce E111enıeyn'~n bacı uıdaJd 

sahil lXiJıcC$inİ zorlamıttır. Bir 
tarafı denize da)'llı olan bu bı:.tg~e 
ıaarru1 ıam bir )'lrma hartıkeudir. 
l~ili:r.lerin deniz ku"' etleri)ic de hİ· 
nıa)e edecekleri nıuhaJck;ılı; olan şimal 
kısmında, Ronund'üı csa-lı tahkimat 
)'3Jlrllll olntas1 llzMU<hr. Faka.t i~liz. 
!er (>ili. eden, düşmanın ecı :ır.ayıf yerine 
m çol: kuwede taamız et~ gibi 
nki bir tahi> e U9Uluoü hir ta.rafı hı· 
ralı:a.rak, tanı teni hardttı tımi ler, ve 
Rommcl'in en kuwetli olabileceği bir 
)ett >'Üklcıımiılerdir. Bu bw hau mı· 
dır? Tabi)e kaidelerini h:arfi harfine 
k~I edenler için hu, belki flÖ) le talı· 
min edılchilir. Fa.kat biliflftl bideler 
dıtında umulmadık btr ~ide hanı-

Fransa'da baltalama 
hareketleri . 

Cftı~tt. 3 a.a. - 14'0fl•dan Kt.'len b 
»0lcunıun blldlnUl!lne ııöre. düfı ırecc 

Lyon ~ mGteacl<IK, Vldıy CCV· 

reıılnde :ı olmnlı: 117.t"re ıunı attında bu· 
lunmuan Franıı.ıı'da b<ııınıh3 atılmak w· 
rt>lb le 1111)" Rlltl!.'ı' olmuştur. Llnw.> es 
Clemt-Ont • Fcrnınd \'e Mıırsll,ı;n'da d 
ıuyUcnetlcr Yllı>tlmıtlll' • 

Bu 9UYlkllsllcrOOn umwnbt"t IUbarb 
le ftıooım .>et.siz mnıkll zararlar olm~· 
&a da 1nlnız ı.ımo> I<' blı' kl•I ulmll• 
Oc kiti de >ııralanm11tır. 

İngiltere'ye son hava 
hücumunda bir fransız 

tayyarccisinin fedakarlığı 

Lt:ındre, - ıı.a. - CUmartar ırtkıü 
almımlıvın Cantert.>ur)~ )"llptıklıln hıı· 
,.il h<k'urnunda tra1181Z tayy reclle n n 
en m ıhnl'(.'!IJl&l olnn JMn Moı1nlx !ki 
(F. W. 190) dllşUnnU. ve bir d ıtcrtııl 
oo mutıt<mel olıınık tııhribeem ,ur. 

Marınıx, lnrrU1%. bclclıkalı 

t~') rccll<'rlndffı mOrt.'4dc1ı1> 

kumanda etrııelcWdlC'. 

Romanya"ya parasiz gitmek 
ist iyen iki açıkgöz 

İstanbul, 3 (Tt>lt>tonlal · - Hils<> -
) n \e MUmln adında ;J<J gen<: Slr1,e
cl ıstas)on hamallıınn<lruı 7..ekeıiyo
) 1 \ (' bunun del lelJ) le d rwr lk ha
mıı.Jla ik gOmrUk memurunu kandı· 
rornk Avrupa')"& gidece.k bır yük va
gonuna ve denkl<'r n.rn&ına· yf'rl $· 
m1$1crse de vagon gitmediği icın bel 
gQn ııonra boı$a.ltılaın denkler arasın
da ele treÇmlşlrrölr. İki ııenç~ yar -
dımcıtarı mahkemeye verllml11erd r. 
Bunlar Romanya'daki allelt>rinl r.t
yaret ~in bu 141 ya.ptıklannı ~)·le -
mlşlerdlr. 

Alman - İtalyan ota11i 

Altı ay sonra aynadakı abime ha· arıı konsreai 5 .......-Ind• 
bır kanun li,yıba.euu konıreye ver- pruyonlar mUeteprınıa 
mlıtlr. ' IM&racla ~ 

ker ctn ek de !,'() 

eden urlar a 
Jklkı 8 ıncı or 
ral M 

Nöbeİleıe yüklenme 

ıimalde m af 
hucuma ha,lam 
alnııtlardı pi 
Vt'tkT W nde 
m~n ınuh,.. 

ınekıffiir. 
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rlni ld me ore malamatlanu lnld af 
etönne~ rtYM'Ü fal'Chmların 1a
pıhadl 1(111 tl"benl edllml eian 
(ltu ZI t t•hlmf) neı,redllml tir. 

a - Teldlf a.eldupen beflad atad 
dede 7Uddıil llHre ekuiltmeala ~ 
ma IUl1 olarak ta,ta edilen aal l 
Din ku•• muelbinee bir aat eıneU 
olaa 1Ut on bire kaclar d•lmf enet 
mftl re •iline orerllecelrtlr Poeta ile 
gönde1'llecelıı mektuplama da Dlhqet 
ıaat 11 ft ıra~ .. sehnlt olman " 
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.sayısı 

Çenk B rseme Geeel llen.,l ta-
r. fm&I f11ıart1Ma.kt. olan (Çoeuk) 
acflı dersi• • (nt) .. ,.... ~ın.ıttır 
Yurt yaYrUlanaıa Satllk. Soa,al KtlL 
t rel d namlamua lak ima blıımet 
eden bu kıymetli derslfi ~.aklara. 
eocttklu au we babalara taYeiJ'e ede.. 
rla. 

Amerika' da seçim 
V81iaston. S a L - BusQıı bOttın 

Amerika Blrl,.ııt l>eYletlerinde 79pi. 
1acak olan Mçfmleria hedefi ban 
mecn.tne 33. mebualar mec:lt.ae 452 
~ "911•11 Ye n umumi nll ile dt. 
ter bul ~lı: memur hlJ'la etaelr. 
tir: 
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Ankara Levazım Amirlig- ine j Nakliyat yaptırılacak 
Toka.t Ga.rnızon Sa. AI. Ko. dan: 

ge len ili.nler Tohat pmlzonunun ae11elık soo ton 
as.kerl eaya ve mühimmat Ue 500 tol\ 

Et ah nacak MiLLi MÜDAFAA V. 
1 

308 lira 30 kuruştur. Pazarlığı H.,11 
9 ~..ı s lı guniı t 11 de .M. M, Vekil

---------------- lctı .ı. Nolu. :-:ıatıa Alına Kooıi yoııuıı-
Adapazan Sa. Al. Ko. <111n: V · ı ~ .. k da )aııılac:..ıktır. 

Miktarı &-del teminat antı a tor ayışı './C K<' ıf \C ırtn nıesi ihn gun komis.. 
D eri tabaklattırılacak enak yem mahrukat ve 2000 er nakliye Cinsi Kilo Lira Lira İhale gllnü ll&ıftt nevi kauçuğu aıınac..ık yoııda görtıl"'bilir. İBtekilerb katı 

Izmı.r Lv. Amirlik! Sa. Al. Ka. dan: işi kapalı zart ıı&U!Jyle ekslıltrne)'e kon- Koyun veya 40.000 48.000 3600 26-10-942 10 K. Z. M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : tl'ıninatlnrl) le birlikte munyyl'n ıı;un 
725 mU6tur. 1:::6:Ya er-.lak yem ve mahrukatın sığır etl 60.000 48.000 3600 ,. .. ,. Behes- adedine 735 kuruş fiyaı uıhmin ve saatte komisyonda buhınmnlan. 

adetten ibaret 8687 klkı Sudan tahmin edilen bedeli 17500 tını olup ,. ,. ,. 40.000 48.000 3600 .. 10,30 ,. (9536) ~57G 
malı Uı.zl.anmı~ ve kur tulm ğır de- 000 8 000 3600 edileı. 1.200 adet ıvanıiliıor ka}ışı, kau· 

u 11$ 
111 

mu\·akkat temınau 1312 Ura 50 kuruş - .. .. .. 60. 4 · " " " Kanahzasyon i<:leri 
rlal ta.b:lkla.ttınlacaktır. Muamele ve ,. " ,. 40.000 48.000 3600 "J 11,30 çuğu teminat mukabili Vekiıletçc "eril· :5' 
IBMıJAk verıtlsl hane beher kilosuna 230 tııur. Eır na~'.lJtt'fllnln tahmin bedelıl 2000 ,. ., ,. 60.000 48.000 3600 .r ., ,, mele üzere 5· 11·942 p ~cmhc ı:;uniı saaı M. ~I. \ ~:kulcunacn : 

ra o up I"" teminatı 150 liradır. Şart- ü ..._ ,.., tı al -·-·- T-'"-ln k k il d d l J ek J ınlıa.lcl•· ~ t.leret tahmuı t'Clıllınltillor. Kati t.e- Kapalı :r.art usull:y~ <: parti kOYWl Vt'ı)'B 111,.a .,,... !lıfl. n 1Nluuvw.ı. ''"""' 15 te müıcahhiı nam ve hcsahına açı e • •ı ırııL ı ı go:. t•rı l"C ı ~ 
mlrıat 1.t.>knrrür t>tt<.><:l"k bedellıl ytizde namesi Ko da ııorülebUlr.ll-ll·942 car· tıedell 48.000 llnı.dır. (Bclıer part.ınını muvakkNt teminatı 3600 ıtra.dır. lllaleR silıme ile ı;atın ıı.Jınarak.ır. Vcrmı.-k i~ _ h ıı ıcı 1111 'e k ınaıız •syon tı ,i~ •lı ) •ıı· 
15 kbr. ı &UU"lıı'tı mute,tklP aJınac&ktır. samba /lUnü 1aat 15 t.e pazarlıtı Ko. Adapa.za.n As. Sa. AL Ko. d..'l 10-11·942 ııünü ıtaat 10, 10,30 11.30 ®dır. Şart.. tiyı.-nlı.-rin (,(, ı Jir.ı. 5-0 kuruşluk il kıcmi • tırılııınsı llawrlık1n ihale) e Jmııı.ıuııu.-

da yapılacaktır Tallplrrln ihale saatin· ö 1 u ıı •~- kan 11ı,-ı. tanzl • tur. he ıf ht .ı, li !l9ö8 lira J ı:: kuru~ Pu.arltk 6.11·942 cuma ıı:Unü saat 14 te narpesi koml&)'onda ıı: ıii C'b lr. TPk t mektup ..... • · una UY/lW'l o """' m naılart)" le birlikte ı.-ksilcme gün ve saa· 
Kı4lada sa.un aLma Ko. da yapılacaktır. derı l>ll" saat evvel 2490 sayılı kamın'lln ed.Uecek ve ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vEdılecekUr. Bu 11/ltı.tten ııonra ıindc M. M. V. 2 No. lu Sa. Al. "omis - ıılııp katı t• ırıinatı 1 ~!15 !ır.ıtlır. l'ıızar. 

ıstcd.Jı11 vesalkle blrllıkte tckllt mektup- 1 kab 1 ed''- 1 ekl"......_ be""' ,._ .. _ k ..... da h • lıgı ı ll-11-!l.\:l pcr9 .. aıbe gunu 1>3.c<t H Derileri eeraltJ ı;ronncık Js"··ımıcrın her ı;relen mektup ar u uınez. st ...,.,... ""' ı;r ...... ve SllA•uc: oım-..on a- )OnWla gı.-lmclcri. Nunmnc~i komısyon· 1 ...,. tannı komlayona vermeleri. 30 5l"" de 1\1 . .'.\!. \ tk ılctı ~ Nolıı Satı ı \ nıa ""'- Ko. na rnUPacaauarı, zır bU1unmala.r1. (91 ) ...., da goriil~Lı"lı"r (n029) "146 k L/" f .,.., • <9168) 51!n k .. ,, - .,, "' h:orıııb) 011 ıda yapılaca tır. .ne~ı ve 
<9521> ssn Odun alınacak Sığır e ti alınaca G araj inşaatı rın ımcsı :!5 kuruş ınukntıiııncte k·•-

Pavyon yapt 1 ak D üzeltme Ayazda 480 As. Sa. Al. Ko. dan: Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: M. M. VekAleund~n • mi >•mrlıın lınıhılir. istekhl"'rın k t 
ırı ac Gazetemizlın 3 llkıe.rln 1942 ta- Cinsi: odun miktarı 500 ton Uı.11hl İhtiyaç için Gelibolu'da teslim tar Ankara clvanm1a bir ı;rarnj ln$8&1 teıııın tL ri)lC birlikte mu YFn gu·ı 

Erzincan As. Sa Al. Ko. dan: rfhll nil&hasında lnUşar edl.'11 Adapa:ıan g..11•942 günü pııza.rtesl saati 14. tiyle 50 ton sığır eti pazarlıkla ~ıın alı· kapalı z.v!Jıı eksiltmeye k<•nulmuştur ve saatte konıis~ vııda lıulıınınaları. 
Erzlrıcanda btr pavyon ln6aatı kapalı Sa. Al. Ko. alt ti<: parti koyun eU ka - cınısı: odun rn1ktnn 500 ton, tarihi nacaktır. Muhammen bedeli 50.000 lira Kesit bedeli 57.,15,37 llra olup ilk te- (9530 6" 77 

zart usultyle lhR.le)'e koamu.tur. llıale- vurması alınacak HArunda llıale tarilll 9_11_942 g\in4.l pazartesi saaU 15. olup kaıi teminıııı 7500 liradır. Evsaf ve mlnau 4501 ıtra 54 kuruatur 1halC6 7 Tahmil ve tahliye işleri 
111 9-11-942 ~ /lÜllu saat 16 da 6-ll-1942 olacakken yanlıelıkla 26·11· Cinsi: oduııı: mlktıı.n 500 ton tarihi µrtnam~ Ko. da ~örülebilir. Pazarlıkla ıı. 942 cumnrtcsı gUnU ıınat 11 de M. M. lll. \ek• ktıadcn : 
ErzJ.ncan Sa Al. Ko. da yapıiacııJctır. 1942 olarak yaulmıttır. Keyfiyet 6·11- 9-ll-942 ı;rUnU pazartesi ı;aatl l6. ihalesi 9·11·942 puanesi gunü şaaı 16 da M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko yanıl.~caJctır Koıııı ~on.da ıııcvcut şartn mesi ınu-
:ıce.tf bedelt 486!15 llra 22 kuruıtur. Mu- 1942 ola.r-.t.k lılAn otun ur. Yll'kanda »azılı teslim )'('.rleri ayrı Ko. da yapılacak ur. Taliplerin belli gün Kcelt ea.rtname ve proJcı;I 301 kunı6 cı lııncc Mil) ıs !H3 sonuna kadın l ılı-
Ylloldcaıt teminatı 3650 liradır. Şartname Kuru ot alınacak ayn üc kalem O<lun t.'lrtnıuncslnc !&Una- ve vakiue teminatlari} le Ko. na mıira - mukabll1nd<ı komls~ondan alınablllr ıııınen 50.ooo tO'.l tııhııııl v"' t hiı) e 
ha' ~ komlgyOfld.a aıôrüleblıl1r. 1.&tek • ln.ebolu Aıı. sa. Al. Ko. dan: den P•ızarlıkla s11tın alın.ar.aktır. Şart· caatları. (9577) 5590 :!\ttitrelıhlı1 ne tutan lstUıknkındnn kc· i•inın 20 J l/9.J2 cuıı n gu ııi sıat lb 
l1lıııırlııı lcRnwıwı 32 mııdd<Slrıe tevfikan k u ti sk al ı d ı fi k ·ıı · 1 h&T.U1.ı--""'-n ..... ,.! m_....uplanru lha- İnebolu teıı!Jml 120 ı.on Nm&n ve 180 namclm Ko. da gMUlebll r. !stek.llılerdJı Et alınacak silme zere C!lhc n erlyeyc m o - a k 1pa ı zn r a e ı ıııc ı ~ npı n· 

J_,...,..,. "'21> ..,... ilik ... ı _ _. du"u f'"nttan hu iste kullnnılmak üze cal::lır. ıı .. ıwr tınuna 13ll kurıı~ fı~at ton k"-· ot a~ık -'-lltıne yolu ile alı- Y an .. a Y87.ı ı ı:-Un ve ııaııu.-. ... e A)·az- ... -~unım sa Al Ku -'-n· " "" · 
)e ııa.ıı.t.tncıen bir sa.at evveline kadar ~ u ~ ""'° &<.,. '' • • · "" · t ıhrnın <"dilt n bu ışın ılk teınınatı nacaktır. samanın beher kll()ll\lnun mu- al'.:adakl kom1syonumuz.a ııelmelerl. Ha.ııankale<ield birlikler lohUyarı ıeın re 200 tt'neke benzin iki le iki duı IAı-
kıeımlgyon rel4llfıtne vermeleri. tik verll<'<'l'kllr. tstf'kllk·rtn bu hıe IX'n- -4 • .50 J li•·a.lır. :;;. ırtn ıııırsi k,>ıııı )On. hamm<>n bN:lcll 12 kuruş 50 santim o - (!lli60> 5607 30 ton koyun veyıı. sı~ır et.1 ııuırlıkta 

C9131ı 5190 

S aman alınacak 
As. Pos. 790 Sa. Al. Kom. dan 

Bakırköy 

· •l"r nsıı:nı1 30000 liralık bir ı.ıı muvar· ıla ı,rnrulrlıılır \'e 82.5 kııru rnıık -
tun 15 kuruştur. Eksıltme 19-11·942 ta· Saman alınacak ~ünak1188Yll ıronuımustur. Sııtır ••tlınln '·ı")ırıdl' alın ılıılir. İstt''kilcrr.ı k ınunıın faklyE>tle lknıııl !'tllklC1"1ne dair kom R· u 
rJhlnde lnebolu'da yapllaca.kur. muhammcn bed('H 18000 llıra olup kati t rif tı d hilnde haı:ırlı)ııt'akl ırı trk-

9576> 5591 Konya As. Sa. Al. Ko. dan : 1 mat Z700 lim.d K '" ctfTI n mu yona rcımıl h!r vesıkıı ibraz etmeleri "" ,1 ( Pazarlık •ureı le 71'"" ıon ··~· .. a .e.m 
1 

• ' ır. oyu - lhalC'dNl 3 '"'n evvel n k11d r lnşant lf 111'°'ktııplarını eksı tınc gunu s ~t 

Sayın halka 

un ur. 

Askerlik l§leri 

Çağrı 
ş be P.. ·n-

400 ton saman pazarlıJcla eoksllt
meye konmuştur. Eksiltme 17. lL 
942 sah günü saat 15 te BakırkoY'de 
A& Pos. 790 Sa.. Al. Kom. da yapı
lacaktır. Sartnamesi komisyonda gö
rülebllır. İsteklilerin teklif mektup
lannı i.halc saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. Muvakkat te
minatı 2250 llra<iır. 

k i · • 1>" '"" .,...,_, • ham.men bedeıt 24.000 liradır Istekl ~- .. u ı fı ,. kıt dar 111 ık buz ka.r•ılığı M.~I V 
Hububat na ıyatı lı cakı r E f aı"ı Ko da cv~·t dıılreslndcn ckıllltm<'Yl' l(ltlrak et'll'bll<>-aa 1 • vsa ve şer · m ~- · ııı.n belti ırün ve &Ratte t.cml!naU:ırl.)l 2 Xo. lı a.tı-ı alm ı komis)oaunıl \er- d 

Erzurum .:sa. Al. Ko. dan; tur. 300 tondan aşağı olmamak üzere ay· komlfl:Vona müracaatlıın. MUnıı.kasaııı reklerlne dair C'h!'-.et nlmntar. w "4<)(1 nıd.-ri 

(9495) 5509 

Koyun vey a sığır eti 

alınacak 
Muha.köy Aa. POt!, 790 Sa. At. Ko. dan 
50 \cılı sı tır w:ya koY\11\ etı kapalı 

arna ekslltmeye konulrntJeotur. Eksilt -
metıı 20-11-942 CUll'Ul /lUnU eaat 15 te 
Bakır~öy Ar.. POt!. 790 Sa. Al. Ko. da 
:l'aPılat:a;lctır. lırteftltlerln t.ckl1f mftdup
lannı muayyeı 1111atten bir ..aat evvel 
lcıonıls)ooaa vermeleri. Şartname ıcomııı

Yoında &'Öl"Ülebllılır. Sı tı.r et.1ıWn mu vak -
kat t«n.ınat.ı 36:56 ıını. ve koYUll eUnln 
IDUVak:ka.t teminatı ~ liradır. 

<ın35> ssn 

Sığır eti kavurması 

alınacak 
'F.rzincan As.. Sa. Al. Ko. dan : 
4o/SQ ni.sberinde yağlı SO ton k~· 

siz Miır eri kavu:muı kapalı zarf usulü 
ile ihal~ konulmuşqır. !ha.lesi 6-1 1·942 
eurna günü saat 16 da Erzincan Sa. Al. 
Ko. Ri.. ·de yapılacaktır. Kilosuna ıahmiıı 
edilen fi)'1lı 240 ku.ruı 24 santim tuıarı 
120120 lira olup muvakkat teminatı 7256 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
aörillebılır. iMeklller teklif meluunh•ı· 
nı kanw:un 32 İnci maddesine göre ha 
zırlıyacaklardır. IMcklılerin belli gün V'! 
Matte ihale saatindec bir lllM e'VVdine 
kadar uıklif mektuplannı komisyon Rs. 
ne venneleri.· {9l(ıO) 5199 

A mbar ve duvar 
yaptınlacak 

~lu Merkez Sa. AI. Ko. dan: 
Gt>.lllıolu iakele meritez &aha&ında 

Se.Uıane clvannda. yapılacak ambarlarla 
llfthU Jtıata duvan kaı>nh zartla ekBl.lt -
~ kormııetur. Muhammen bedeli 
251615 Ura 27 kunıe ve muvaıkkat te -
rnlııatı 13814 llnl 61 kunıetu.r. Keşi! ve 
l&l"tna.nıE&I Ko .da ıı:öru.leblllr. ihalesi 
&-11.942 cuma ırünü ııaa.t 17 de Ko. da 
nı>ılaca.ıctır. Ta lle>lerlrı belli Ba&tten bir 
Mat evve1ı1ne kadar teiclit mektuplannı 
l!ıorn1-.yona venneleıi. 

t 

i 
\ 

(91M) 5204 

Sığır e ti alınacak 
Der\tztı Aa. Sa. Al. Kom. dan : 
Denizı:ı &nJbu ıcırı 50 ton •ıtır eti 

elaıtltme Mlretlyte 81ltın alınacaktır. Mu· 
hanımewı bedel4 ss.000 lira ol® mu -
va.lckat t4!mlnat 2625 lJradır. ~"!laf ve 
~ hl!C' /lÜn Denizli ııarnJzonu 
Şa. Al. Kom, da ı;rörllleblHr. lhale /lUnü 
&. 11. 942 Pert«nbe eaat 15 te Deoizll 
eıık1 haplııa.ne blruuıında ııamJzoo Sa. 
Al. Xmn. na müracaa.Uan. 

(9272) 

N akliy e işleri 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko. dan 
lhti)WÇ için 2 ay zarfında ı 5 muhte

lif .Yere nakletmek tartiyle SOOO ton muh· 
~lif "'"ad nakliye pazarlıkla yapılacak· 

· Muhammen bedeli 100.000 lira o lup 
ti teminatı 12500 liradır. Evsaf ve şan:· 

lfne&i Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. da 
SÖrülehilir. Pazarlıkla ihalcı;i 12·11-942 

be günü sur ı 7 de Ko. da yapıla· 
Taliplerin kad teminatlariyle ko-
a miincaadan. (9113) 5172 

E r kundurası alınacak 
Afyon As. Sa. Al. Ko. dan: 
Ve~il« hes.ıbtna 30.000 tift kabanlı 

lır lrunduruı Q.ıı.lı zarf usulü ile satıa 
-1ınacalmr. Eicsi.lıme ve ihale 6-11-942 
1-:uma günü saaı 10 da As. Mm. Sa. Al. 
Jco. da yapılacakııc. Beher çift kondura· 

~ 
l l lira 50 kuruş fiyat tıı.hmiıı edil -

ittir. Muvskkaı teminatı 17'>50 lira. 
v:ıaf ve aarıname ve nümuneJer: her ıriAn 

f<ımiS)'Onda görülebilir. lsteklıJcrin ek · 
ıNtme ve ihıı.Ie içir muayyen saatt~c biı 
.._ e.veliııe kadar teminat mektu.pları
;ı veı.a ın.akhuzhrım ve l:.ZUmıu diğer 
tyrak ve vesaikioi komiS)'OO& venneleri 
lıe ım.yyeq saatte komisyonda buluo • 
sıalan. (9156) 5202 

Sığır e ti alınacak 
Kanı As. Sa. AI Ko. dan: 

E
BU- kllostma tahmin eıttlen fiyat 5!5 

tan 30 ton sıtır eti ı>uıırlıkla alı
r. Evsaf kolordu l!'Vlahchr. llt< 

t 1247 liradır. Pazarlık ll-11-942 
nü aaat 14 te Ko, da yapılacaktır. tıı-
ll!erln l>ı-111 ııün<le temlnaUartyle Ko. 
müra<"aa.tlan 

Hırus'tan Erzunını'a yapılacak lıza • rı a)n taliplere ihale edilebilecektir. Tel 12_
11

_942 llt'l"6Cmbe ırünü 18111 l:'i.30 d!l s:ıyılı kanunun maddl'lerl nhkfımınn (!1
5
3()) 

mı 400 ton hububat naJcM pazarlıkla bal~alı $3manın hehı.-r kilosu 7 kuruştur. te,·rııı:nn hazırtıyamklan tC'kllf m!"k V .
1 

k 
r,.;;s 

münakasaya konuldu. Nakltyatın tah. İhalede ıekarrür edecek fi)'ata kesilecek )"aPll.acal<tır. 559q tup\nnnı mıı.kbuz mukab111 koınlıı\lln antı atör ayışı 
mm bedeli 48 000 lira teminatı 1200 ll - wrgilerle müıe-ahhidin diğer masraflan <95G

9
> vemıel('n. t9H6ı 5235 M .M, \ ekalctın lrn: 

ra. l\lünakıuıa l2·ll·942 persembe ~U· ilh·c sureıi}le ödenecektir. İsteklilerden Sığır eti kavurması Jleher ek ınr j J J kuru"' fıy .t t h-
nü saat 1:1 t.e yapılacak Şartrınnıesi Ko. E t alınacak 11 ıı C'dıl n ı u tl'lıf n ırka otu:n hıl-

7000 ıona talip olanlara 23350 lira 'e 300 alına~ak M. M. V. l No. Sa. A .. Ko. d n. ll'r i"l 12.;0 aıll't , ntıl ıt •r k , ı ı da ı;rönilur. lstoklllerln belli gun ve sa. ı· 1 1 c 7c l' ı k · ık , u un 
tıına ıa ıp 0 an ara 1, , ıra 1 1 ıe • Erzurum Aı.. Sa. Al. ~o. da ı 1 - Kapalı zarfla ııhnacaAı ılaıı ı 2 ı ı 1 L! lif r~ınh<' ""unu s ·1t ı • ~ d rm lu umu att.e temıınatıarlYle Ko. na müracaatla- · ı ı k · ı '" 
mınaı arını yaıırırı pazarı JtllOU 0 an llılı)aç için 100 ton ı;ıgır elı ırnvur· erlılmiş olan 12 ton koyun veya sı- ı arlıkla un alınac!lktır. Kayı 1 TR mır (9;, -) 5." 

(9575) 

Saman alınacak 
Canakıkaledc 

ııan: 

Gaml2on Sa. Al. Ko. 

lht1Y&C ı.cın 750 ton &aman 9·11·942 
pazarte61 ııUrıU saat 10 da pazarlıkla sa· 
tın alınııcaklır . .Muhammen bedeli 45.000 

Ura kaU teminatı ö7UO llradır. Evsa! ve 
§8.l"l.narnesl Ko. da hC'I" gun gurü lelılll 
Iııtekl1leriıı mczkOr ııüın ve saatte kati 
temlnatJ.arlyle korn18yoına müracaatları. 

(!l574) 5593 

Sığır eti alınacak 
Gellbolıu Mt!!'kc.ı: sa. Al. Ko. dan: 
lhUyac lçln Kavakta t<'tıllm aaru.ırıe 

25 ton sıaır eU p,ızarhkla saun alına -
caktır. Muhammen bedeU 22500 lira o
lup kati teminatı 3375 liradır. J::vsat ve 
ııa.rtnamesı Ko. da ıtörülebllılor. ihalesi 
9-11-94:2 paza.rtmı ııürıü saat lll da Ko. 
da npılaca.ıctır. Ta)lplerln belli .ııün ve 
saat te kaU u.ntına.t.ıarlyle Ko. na mUra
caatlan. 

Sığır 

(9573) 5~94 

eti kavurması 
alınacak 

Erzunan Sa. Al. Ko. dan: 
llıUyaç için 50 ton sıtır eti kavur -

ması pazarlıkla alınacak. Tahınm be<le-
11 125.000 Ura k.aU teminat lh750 öra. 
Pazarlıll't 10-11-942 1alı ırilnl1 .mat 15 te 
ııartnamesi her ı;rün Ko. da ı;rörülilr. ı.

tekJıller1ın bell4 ııürı ve saatte teminat -
~Le Ko. ne. mUraeaa.Uan. 

(D572) 

Sığır e ti kavurması 
alınacak 

Eı:-zuruım Sa. Al. Ko. dan: 
lhUyac 1om 10 ton sırıır eti kavunna-

111 pazarlıkla alınacaktır. TahınJn bedeoll 
25.000 lira olup kati ~lnatı 8750 Ura· 

dır. Puarlıaı 12-11-942 ça.rl8l11ba ıı:ünü 

ııaaıt 14.30 da yapılacaktır. Şartname 

her aün Ko. da ıtörülebtlılr İltekltıerin 
belli /lÜn ve saatte tem tna tlar!)'le Jcıo. 

5·11-942 per~embc günü saat I5 te Ko. ma;,ı pazarlıkla ınurııı.kaıı.a~.ı konuı. ğlr eline ıstekll çıkmadıgıııc\aa blı 1 hırnıııl ık u ık 'l'k ılı tçe '<'rıt((·ck ır . ,., llll ll l llll lll lllllllllllllllll lL. 
da hazır bulunmaları. (9579) 5588 muştur. 'l'alııııın hedl'lı 2.~o.ouo lır ı ay zarfııı<la pazıırlıkla alınacaktır ı .. au tcrııinntı 1406 lir ı :!5 kuru tur - -

Kuru ot alınacak olup kati teıninntı 27600 lirndır •• '1u- 2 - Tııhmıa bedelı koyuıı etı ı- 1 \'erııı<'k i ll\l'nkı-ı p.ı>:ıırhk ı,run \(" =_-u-tg"ncu" parlı' sobalarım11 =-= 
nnk.ı.-;ası 13/ll/942 cunuı glinu ı;nat çln 12000 lira olup kati temınall ı· ı;a. tinde M \I,\' 2 :'\o,lı tın alnı ı l 

Konra As. Sa. Al. Ko. dan : 14.aO drı.clır. Şart•ınınesi her guıı Ko- 1800 lir.ıdır. . . knnıis)onıınıı ıı:rlmı-lrri. Ş:ı.rtıaıııcsi : : 
Puarlık s'ureıiylc alınacak 1700. ıoıı nıiı;)·onda gorulebilır. lsteklikrın brl. 3 - Tahmin sığır etı ıçın 9000 l.r>ııııs\ nncla ı;11rıılıir. : Di~ıırb kırın enıılmiş nefis : 

kuru cııtan ıalibi çıknııriln 1300 tonun li gıin ve sa:ıtıe teıııhııtlariy le K·~ııııs.. •lı'n olup kati teminatı 1350 lira - • ('ı~:!9) li'ı79 :_ ~de }'il !arı :_ 
pazarlığı 5·11·942 perşemhe &Ül'ıi ~ı yona müracalltiım (9SIH} u5b:J clır. M 1 k 
14 tc ~arıılacakıır. Evsaf ve ~erait Ko. da Saman alınacak 4 - Paz.arlığl ~6-llt42 gUnU emur ve usta a ına~a - = 
rn<.'vruııur. ıoo ıondan atağı olmamak İstan-bul As. l'os. 480 Sa. Alma Ko· ~~~ı:;o:~a ~~~~~~~- tıl~l<':ı~:;~~c:~ d~Mn: M. \', .Motörlu Vaşıııılar Daırc•ut· : = 
üzere ayrı ayrı İsteklilere de ihale edile· ,, -
bilir. Tel bal).tlı kuru otun muhammen mi;~;Jt~':1~~1 :balyalı saman Akınnar minat 1 ve kanuni ~:ı;~~lariyh;8~U- M. M. Vckileti Mo<örlü Vasıtalar = .Muıcaddit ku--·" ı-.. ve : 
fi)-aıı ıo kuruştur. Jhalede tekarrıir ede- racaat an, Oaircı;i için haremdeki inııbak derecele· '-""" L'V7 : 

veya Beylikahır lsta~yonlarında va- Beyaz peynir alınacak rıne !'Öre aµ~ıda )-azıh eşhas alınacak . : ınonıc çıvılerımız : 
ede firata ke~lccck vergilerle mütcah • gonıla t"'slim şa.rtiyle pıuarlıkla satın M. M. V. l. No. Sa. Al. Ko. d n: ıır. Taliplerin Şl'mdi•-e kadar çı.lışııklan - G E L 1) 1 : 
hidin diğer masrafları ılih-e ı;ureıiyle ilde- alınacaktır. Şar~ıamesi Kom is~ onda ' - -

k · f kl"l d co ı· l - Kapalı zarfla alını:ıcalb Utln mıie~scselcrden aldddan bon.scnMcn)· - -nece ur. sıe ı er en 1~ tona ta ı., gorülehlllr. Ek&iltnıesı 6/ll/0'~2 cuml\ p dd · A 1 1ya a ıban kar -
Olanlar 7~,50 lı·- 'ile 200 .. _'I t~lıp ol .. ·r.· d • d k" K . edilmiş olan 21400 kılo ~yaz peynl- le dirloma suretiyle beraber .Moıorlu - o\ta ca eo;ı na n : 

•• ""' - .,.unu s.ıat J.5 e A)·aıaga 'l ı onııs- d bl ı in - --'· ÖJ'NEK T L mıted -" re lst<'kli cıkmndı nn an r ny C • Vasıtalar Dairesi Ra-'·anııı:ına isııda ile - J1 1"'"' ' ıcareı 1 -!ar ı 500 liralık ilk ıeoıı'.lathrinı }atırı;ı yonda yapılacaktır. 6584. d 1 ki ı ki ;>A "' S ı. T 1 ı 00 -e pnzar ı a a ını:ıca ır. ·~nıAc..in ·~nuna bdu milracaaılan it!ın : ır ... etıne muracaaL c : on _ 
5-11-942 perşembe gunl: saat 1.\ tc Ko. K • 1 k 2 1\1 h be>d l 256SO il a ~· • .,... ~, ( ~ -

da bulunrnalm, <
957

") 
5589 Etikiş~~r~v.e!~ir~ğ~~~~~\I. Ku· 01? kı:ı~~;r:~~r}~{} ~~~· sa:ı olunur. Adet Ücret ~11111111 111 1 11 111111111 1111:1111~ 

Odun alınacak DIİti)"O'.IUndan : 14 te AnkAra Lv. Amlrlıgı bt.nnsın· fakine müheocfüi 2 120 : ~ 1 
Erzurum As. Sa. Al. Komisyonun· Hava bıriikl<"ri ıhtiyııcı içın 2.5 ton da M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. do Rl."6.'Ull 2 100 : 150 J andarm a 

dna : kuyruklu koyun eti pazarlıkln satın yapılacaktır. Kinwagı.-r 1 ıoo : ıso ----------------
lhti) aç iı;ın 900 toı1 meşe odunu alın.ı.c.ıt.ktır. Beher kilııım• ıa tahmin e. 4 - Jsteklilerln bf>ltı gUn ve sn- İngilizce 2 

pazarlıkla ıııilnakıuılıya konulıııu~ıur. .dilen fiyat 130 kuruştur. Pn7.,ırlığı atte kati teminat ve kanunt V<'Slka- Alman.-a ı 
100 : 25(1 

T.l\ihmin etlilr.n hedeli 72,000 lira olu p 7/l J/9 ~2 cumartesi güniı saat 12 ele lnriyle komisyona mürnc•aı:ıtlnrı. 
kati teıııı·ıat 11700 lırııctır • .MllnakaMsı EskiŞ<-hir Lv. Amirliği Sa. Al. Koıııis. <9181) 5299 
H-11-9~2 cunıartl'.6i gunü sıı.a.t JO d.ı yon unda yapılacaktır. Evsaf "'' ~nrt· Er fotini alınacak 
y:ıptla<'aktır. Şartnamesi h"'r glln Ko. lını her gu•1 me~ni r.aıuanlarıncb sôzu 
da gorillehilir. lstı-klilcrin hclli gu'l g<'çr.n Komisyonda gorlllıır. l.steklıle
ve saatte teminnılariyle Komisyona rin muayyen gun ve saatte t"'mhaı 
miir.ıcantları. (9586) 5581 makbuzlariyle Komisyona nıtirac ı.ııt-

lan. (9.582) 5585 
Ispanak alınacak Sığır eti kavurması 

Konya As. Sa. Al. Ko da•l : 
Kapalı aarf ıhaleaıne talıp 1:ıkmıyaa almacak 

7/S ton bllR'lllğın ıluleeı pa&arlık .sure- Elrzun.wn Aıı. Sa. Al. Ko. dan: 
tiyle icra edil"'<'ektir. t~vsaf ve Ştmı.- Iht!Yac tem 25 ton ı;ııtır eti kavur -

M M. VekAleUnd.en : 
Ynpılan pa7.arhkta tal >I çllanıynn 

~·e bclıer cltUne ll Ura 50 Kr ti) t tah 
rnln <.'<\ len 4 000 cl!L er rotınt 6. 11. 94:.! 
cuma ı;rünü saat 15 te )'t"Illden pazar ık
la. lııltekl1Slnc ihale ed lceektir. Muham· 
men bedeli 46 000 llrıı oluıı kııU tcml
naU fı900 Liradır. Şart.ruurıe ve nUmunc-
111 her ırün komisyonda ırorül(."blllr Is-

ili Ko da mevcuttur, 75 ton ıspanağın mnsı pa:t.arhlda satın ahnııcaktır. Tah- teki l<'rln belli gtın ve saat.le Ank ırıı 
muhamnıeı tutarı icabın.dan alıııacıı.k mln bedeli 62500 lira kati temtına.tı 9375 M. M. VekAleU S No. lu ı;atın ahna ko 
% 25 fazlasiyle heralıcr lti8i6 lira ve ltra. Münaıkruıılsı 6.11·942 <'.uma saat 16 m!Sl<onuna &"elmel:eri. (9289) 5399 
ilk teminatı 1265 lira 63 kuruştur. fs- da. Şart.namesi her /lÜn Ko. da ır/SrUJebl· 
tcklilerin 9111/!112 cumartesi güniı ıtr tst.eıkltlertn bt>lll /lÜ'Tl ve saatte te
saat 15 de Komisyona müracaatları. mmUarlrylıe Ko. na m<tracaaUan. 

(958.5) 6582 (9559) 15(,()S 

Sığır e ti kavurması 
alınacak Toprak Mahsulleri Ofiıi 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
İhtiyaç ıcın 10 ton sıtır ett kavurma- Kömür nakliyatı 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. V. den: 
An.kara Mevki hastıuıesl tevstı l'Tlea· 

Fran5ı7.ca 
Rusça 
İılll)'ancıı 
Makıllİ<I 

(9~6<;) 

ı 

1 
ı 

ı 

100 ; 21';0 
100 : 2'\0 

100 : 2'\0 l 
100: 2~0 
100: l')() 

~12 

Ankara Valiliği 

Kazan mübayaası 
Ankaı-ı alHığlnden: 

l - Asfalt kaplama ve tam!rat ı 
şlerlnde kullnnılınak üzere lkl adet 
tesh n ve bir adet püskurmc te<;hı
za.tlı kazanın müba) nasının lhnlcsı 
0>-11-942 tarihine rastlıyan perşembe 

UnU saat 15 w vilAyet daimi encü
ın n n<!c ycıpılmak uzere kapalı zarf 
usulll ile <'k lltrneye konulmuştur. 

2 - Keşi! bedeli 6100 lira ve mu
vakkat teml:natı 457 lira 50 kur~
tur. 

Saman alınacak 
Anknra ,Jandarma Satın Alına Ko.. 

mi yonıı Ba kantığmdRn : 
Ankarıı Muh~fız JllJldarma tıı.bur• 

hııy vanatının lhtifa<'ı için beher ki· 
IQsu 8) kıırı tan 100.000 lrılo sam n 

palı urf u ulı> le satın alına ak -
tır Mu kkat t ınlnatı 600 liradır. 
fhnl<' ıt nıl ı 1. ıı. 19-ız çar aınba gö. 
nıl a 16 t dır 

Ş rtname 1 her gfin komisy nda g6 
rlllebillr. İstrklı'trin ih le gUnil ta
vln olunan aattm hir sa t evvel ne 
kad r kmınatı hnvl t klif k up a. 
rıııı komi • uınuza vcrm !eri. 

(!>Hll) 64.011 

Dakt ilo kursu 
100 ün<'Ü dE."Vn'6l kayıtlarına 

b::ı !adı. Bir ayda d ploma V('

rllır. Memurlar Kooperatifi kar
şı 1 No. 3 Tt>lPfon: 3714 12 

mlayona müracaatlıı.n. sı satın alınacak. Tahmin bede.it ~.000 Toprak MahıNılı1erl On.t Utnum Mü
dürUltünderı: 

atı kapalı :r.arfl l ek.-;Htnıeye k•mutmus
tur. Kesif bedeli l76.086 lira 11 kuı"\14 

oluıı llk temlnAtı 10054 llm 31 kul'\UI • 
tur. fhall.'6! 7-11·942 cumartoJI ıı:UnU 

saat 12 de M. M. V. 4 No lu Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır Keşif aartname proJe 
ve tercrrüatı 881 kurus muknb Undc ko
mlf;y(>ndRn atınahltk'. lhale • ııtrob tmcl< 
tein ln&aat dairesinden ehl>et veslıkmıı 
almak mecburidir. lırteıklllcMn 2490 ııa
),lı kanunun maddelCT'I nhkAmına tevtl· 
kan ha:r.ırlıya<'aklnrı tl"kl:lf m('ktuplan
nı makhu7. mukabili ihale saatlnd<'n bir 
ııaat cvvellfle kadar komisyon rı.-lsl1~nc 

3 - !steklllerln teklif mektupla
nnı muvakkat teminat lllektup veya 
mnkhu7.lnnylc t caret odası vesıl«\la
nnı ham11cn yukarda adı ge<;en gün
de sant 14 de kadar daimt encümen 
r<'lslığine vermeleri. 

Vakıflar Umum Müdürlüğtl 
(g:S71) 5"'"6 14ra kati tunınau 3750 liradır. Pa.zarh

aı 10-11-942 ea.Jı a\lrıtl ıtaat 14.30 da ya-
Koy un eti kavurması pılacaktır. $arUlame8I Ko. da her ırUn 

alınacak göriıiebtliT. İstek!Herlın belli /lÜll ve llll· 

o. Bıwa.ztt As. sa. Al. Ko. dan: atte tenılınaUa.rb"l Ko. da hazır bulun· 
160 ton kemSaıl2 k.o)'llll eti kavurn.11- malan. 

aı pazarlıkla. sa.tuı alınacaktır. J."ahmln 
bedeli 138.000 lıtra olup Uk temlnaU 
8150 IMadır. Evııa.l kolon:lu evsarıdlr. 

Milna.k:uaaı U-11-942 çanıamba ıı11nü 

Sığır 

(9563) ~ 

eti kavurması 
alm acak 

s.aat 10 da yapılacaktır. lllteklllerin mu- Erzurum JU. Sa. AI. Ko. dan: 
a.yyen ıru.n ve saatte teminat akçelerb'- Asken fhtlYac lçln 100 ton sıt:ır eti 

Kömür ıtaıtıe ve tevz1 mU--1 de -
poııundan inhisarlar VE%\letl bltlft11mda 
buhman kalortfer dıı.tres ne ofisimiz he

ııebına (250) tıırı ikok kömürü naklı:-t -
ttl'llecd<Ur. Taliplerin aartlnnnı hııvl 

teklif mektupla.nnı 10-11·942 tarttılne 

kadar wıı'IM'TI mUdU.l'lüRümUz rnlliZ('l!J1e 
leleri d.al're&I müdllrliltune getı•mclcrt. 

Eski g a zet e satılacak 
Toı>raık Malısuıllert orıst ~'mllTI' Mü -

le birlikte müracaatlan. ıcavurma&l pazıı.rtıkla alınae8'ktır. Mu - dtirlilıtünden: 
(9570) 5597 hammen bedeli 250,000 liradır. Katı te. Ofisimizde mevcut külltıYM11 mlkUır

mlınat 37500 Lira pazarlık 9-11.942 Pil_ da eııkl ııazl'te satılaraktır. Tallı>lerln 
Sığır e ti kavurması zarteRI saat 17 dedLr. Sartnametıi har 12-11-10-12 J>Cl"IC'1llbc günü saat <Hl te 

alınacak gün Ko. da ırôrülel>Uir. tsteıklllerln gu - malzeme lı&lerl dalraıl mUdilrlült'üne ı;ııü-
0. Ba.yazlt Sa. Al. Ko. dan: nilnde WnılnatlarlYle Ko. na müracaat- racaatlan. 

!5612 ~ ton kemlılariz maır eot.I kavuınnası lan. 

pazarlıkla aatın alınacaktır. Tahrnm t>e
delıl 38.000 lira o1'up ilk teminatı 28:!0 
liradır. Evsa1 kolordu evııatıdır. Milııa

kıuıaaı 12-11 ·942 ııerMm be /lÜn U .saat 11 
de yapılacaıktır. ı.tek.Mlerlı'I belli /lÜn 
ve saatte temlnatltırlyLe Ko. na müra
caatJan. 

(9568) 

E t alınacak 
Ellzıj As. SL Al. Ko. dan: 
Cinsi ton kilo lira kul'Uj lira kuruş 

günü saat ihalenin tekli ıığır eti 30.000 
30600 SO 112500 7-11-942 K. zarf koyun 
eti '5000 30.000 90 33750 7·11·942 11 
kapalı zarf suy '50.000 300.000 30 
112'50 7·11-942 15 k.aı>alı zarf yojurı 
'5000 30.000 30 7-1 1·942 16 kapalı 
zarf Ellzıj As. ha.'tanesi ihtiyuı için yu· 
karda cins ve miktarları yazılı yiyecek 
maddelerine ait azami ve asgari miktar
larımız sarf hususları bildirilmiftir. San· 
namesi bedrlsiı Aı. SL Al. Ko. dan alı· 
aabilir. Eksiltmenin Ellzığ torçu kııla • 
sındaki Ko. da yapılacaiı teklif mrktup
larının ıcsbiı edilen ihale saatlerinden bir 
saat evveline kadar komi5}ona vermeleri 
Postada olan ı:;ecikmeler kabul edilmez. 

(9128) 5157 

P a t a t es alınacak 
Ş!sll As. Sa. Al. Ko da.n: 

(9562) 

E r fotini alınacak 
Kay&erj 

Ko. dan: 
Tayyare 1-'abr!ıkaaı Sa. Al. 

Pazarlıkla 4000 olft er !otlnl satın a
lıQAeakur. Munarnmen bedeli 50 000 U· 
radır. Muvakkat temmatı 8950 1-tradır 

Ekıılltme&I 6·11.942 cuma günil aaat 11 
dedir. Taliplerin belli ı;rUn ve saatte mıl
ltye veznesll\e yaUracaıklan teminat 
makbuzlartyle Ko, na müracaatıan. 

Şartname&.! her ııürı mesai zamanlarında 
Ko. da goıillebll1r. 

(9561) 

K oyun vey a sığır alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko dan: 
lhtıyac için 400 ton sıaır veya ko:yun 

ayaktan pazarlıkla satın alınacaktır. 

Ayaktan alınacııJc sıtınn tal1rn4n bedeli 
240 000 Hn olup k&U temlnaU ~ ı.t· 
radır. Ayaktan alınacak .koyunun tah -
mln bedeli 280.000 lira olup kaU t<'llll · 
natı 29900 ltradır. MUnaJcaaa&ı 11-11-942 
ı;rünü saat 16 da yııpılacaktır. l•t.ek!Ue
rln belli güa ve 11aatte temlnatlarb'le 
komtay0na mUracaaUan. 

(~7) 5610 

Koy un e ti kavurması 

alınacak 

(\Wl8) 

SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. 
' 

Kuru ot almacak 
Sıhltat ve tctımaı Muavenet Ve-kflle

tl Rettk Ss.Ydam Merkt'Z Hıfzıssıhha 

müe!IM'5e&I aatın alma komisyonundan: 
Retık Saydam Merkez Hıt:wıalllha 

mücsse.ıetol na.yvanlan Uıtlyacı için pa-
zarııkla uıoooo kUo kuru ot satın aUna· 
caktır. Bu miktar veya daha az V('mıe
te talip olanla.r pazarlık IC'\n ve 111rt • 
na.meeılnl "ı;römıe)c üzere her ı;rün müe.-
- tıllUn alma komlayonuna mUrar.a -
at edebl.lıirler. 

(9476) 5505 

111111111111111111111111111111111111 - -= 6 il. teşrin 942 cuma güall = 
: saat 21 de : -- -5 Sus Sinemasında 5 - -- -- -: Halk Musiki C emi ye - : - -E tinin eğlenceli : - -- -- -5 Büyük orta oyunu; - -: K omik Kemal Şakrak : 

vennı.-ler. 

5332 

B u z mıhı alınacak 
M. M. Vekliletlnd<'n: 
Beher adı'dınt' 2 kuruş 20 sa•ıtim 

fivat t.ııhınin l"rlilen ~.Ml2.0ııO adet lııı7. 
m

0

ıhı 6. ı ı. 942 cuma gunıl snal lb d ı 
pn:r:arhkla sııtın alın ıc.ıkt.ır. 

Mııhanırııcn brclrli 51l:Jll1 lira nlııp 
knt'I trnıınJtı 8136 lira 40 kuruştur. 
0

Şutnarııt'sı her~ıl ı komis) onci-ı ıtörıı
lı-bilır. t~teklilerin belli ıciln ve onttc 
Anknra'ıla M M VekAlcıı a. No: lu 
sıı.tınalına koını~yonuna g"'lmdcri 

(9375) 5186 

Bez imaliyesi 
M. M. V. htanbul Sa. Al. Ko. dan· 

Tophane 
Beher ıtK"lre~ine 115 kul'Uj Kııali)c 

ıicreıi ıahrnia edilen ve ıpliğı nheıı as -
keri)..:den ve.rilmek üzere 3'5.000 mette 
cibinlik be7i :ı-arıcırılacakıır. Pazarlılcla 
rksiltm~ 6· 11-942 cuma gi.ıniı 5aat J <; 
re Ko. da yapılacakıır. ilk ıeıninaıı 2231 
lira 25 kuruştur. Nümune ve ş.ıntıamf'Si 
Ko. da gl>rillür. Taliplerin belli vıddtıı.-
ko. na gelmeleri. ('>5RO) 5587 

Sığır eti alınacak 
){. M, V, ı, No, Sn, \I, Ku. dan 
1 l'uarlıkla 6000 lırıılık ıgır t'lı 

nın pıır.nrhgı -1-11-1942 gunü sant 16 
de Ankara Lv. Anıırllği hın11aı•1d.ı\ 
M . .M, V, ı No, Satın Alma K1HJ11ı;yo
nund11 ) ıpılaeaktır. 

2 - İ trk lllerh belli ıtlın Vt' ııaarte 
kati tr.nıınatlariyle birlikte koml~y•-ı
na muracaatlnn. , 6576 

Er fotini alınacak 
M.M. V. den: 

4 Bu işe alt keşif ve şartna.nM'- ı 
Yf her glln Nafıa Müdürlfütünde sö- ' 
reblleceklerl. C9152> 5224 

-Atat satışı 
Ankara Vnllllk ndcn: 
l - Muhammen bedeli on iki bin 

llradnn ı.ııaret olan Elde!~ kereetc tat>
rW<a!<!ndakl mak ne AIAt ve edevııtı lca
palı zart URUli)lc ııatıea konulrnus•ur 

:2 - lhale 15-11·942 tıı.Mhlru! milsad1f 
pazartesi /lUnU saat lb te det'enıarlık· 

ta mUt.cedddl konıl8Yonda yııpıl<ıCRk

tır. 

s - tııtE-k11lerltı mua)'Yl!t'I &'{inde 900 
liralık muvakkat l<'flllnllt makbuzu ve
ya 1Jank11 mektublyle 2490 sayılı kanu· 
nun 32 lnct m::ıddetn mucl'!ılnce tanzim 
edecek eri tekl t mektuplarını saat 14 e 
kadar kc>mlSyon reislik ne "ermeleri lA· 

zımdır. 

Postada olan gcclkmeler kabul oone
mez. 

4 - Bn 16 hakkında fazla izahat al
mak lırttymlE'r ve AlAt ve de"8t 1.J&teslnl 
ırönnef< lstly('nlerln dPft('rdf\rlık mLI l 

emlAk ml.idürlU~e müracaallan 
(9311) M35 

Okul tamiri 
Ankara Val lğladen: 

1 Yah11 handa ilk mdctec>te yapıla· 
cak 1587 lılra 94 kuru1 k~it bedelli ta -
mlımt uıtnın ltııı.l.cı<I 2'1-t0-1942 tarlhtnl' 
nı Uı.ımn pa7.artes1 /lUn.U ııaat 15 te ya· 
pılmak Uzeıre e'laı.ıtUneye cıkanlmıeııa da 
tal ıı zuhur Plmcd.ltlnden mezkOr t r1h· 
t.M IOha.T~ 10 K"lin mllddelle ihflle ıı:tınü 

uuı.tılmıs ve 5-11-94:2 pel'$(!'1Tlbt' /lUnO 
lhaleııl yapılmMt llure ııazı;r!,p konu . , 
mu1tUT. 

2 - Iflt.Pkl lerlrı 162 ttra a.o; 'lrunıeluk 
muva.ldcat tı>lnlnat tnllkbuzlflrbk' t.tea
n't odruıı V'l'fiikalanm hflm len yuk nda 

aıtı R~ ıtün ve saatte enrUmen retıı-

lt~ "1Uracan1lan 
s ·- Bu ite a~ keett ve eartf!Alnt"YI 

heır ıriln nafıa müdür.HlRilnde ıröreb'k> • 
eekleC't. 

(9M4) 

Alakadarlara 

Hizmetçi aranıyor 
Kıwaklı<l re'de b r alman afü.>al 

n<'7.dlnd<' sabahlan &8At 7 den ona 
kadar çalı nuı.k 07. I'(.' m On ~r-
tebc dll b 1 r bir h 'Ztll aranıyor. 
Atatill'k Buh ııın 135 Mengi.l A art
ma.nı 15 Numaraya 9-10 a da 
müroc t... 2894 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film Birden 
Sanat Aleminin. 
artıst 'kurlretinın 

en buyük ı tırap faciası •• 
1hllras ka ırgıısı .. 

KALP ve aqNVLLERİ 
mllzık rı&A"melerıyle mesterlcn 

sanat A.bideai-

1 - Jenny linci 

lsveç bülbülü 
Bat RoMe : 

GÜZEL SESLİ 
lise Werner 

2 - Dehıet adası 

baıtanbaıa heyecaP 

(~7) 

Sığır e t i alınacak 
Esıkişehir As. Mnt. Sa. AJ. Ko. dan: 
kara birlikleri ihtiyacı için 25 torı 

iır eti ~ ve prtlan dahilinde pa • 
rlıtda ütın alınacakıır. Beher kilosu· 

tahmin edilftl fiyat M kuruştur. Pa · 

23.10-942 tarihinde llhaleel UAn ed41en 
5600 :ıoo ton pata teee talip cılanadıtından Erzincan As. Sa. Al. Komisyonun· - -: birlikte mllternadl kahkaha : 

lkher cıftinc ı 1 lira 50 kuru fint 
tahmin cclılf"l 5,000 çift er futini 
16/ll/9ı2 ıı.azıırlesi gunu sant U de 
pn:r:arlıkla istcklislne ihale cdilecr..k
tlr. ' A s k eri Fabrikalar 

Artistler ı 

Margerit Lindsay 
H umphrey Boggart 

Donald V oods 

lıjı '7-11-942 cumane5i Jtijnü saat 
.30 da F!!ki~ır Lv. lmirliii Sa. Al. 
· da yapılacakıır. F.vw ve şartları her 
n mesai zamanlannda ııözü ~ Ko 
fti\rülür. l~elclilerin helli Jtiin ve ~•· 

• '-ıinst mııkbuzbriyle birlitct~ miı 
(9'81) 5'86 

tekrar pazarlıkla münaıkalll)'B. konul- Clan ı 
mtJeolur. Evsaf ve butuat tart.lan Ko. da % 40/50 niıılıc~inde .50 t 0'1 ysğfı ke. 
ııörülebllır. 500 ton patatee bir t&teldl· miksiz koyun eti lr.itVJr.ııuı kapıılı 
ye ıtıale edllebtlt'C'.ell ır•bl en az 150 ııer zarf ur.uli) le ıh• .ey.: k uıulı.11.ştur 
ve 200 tonlıı1c takaıtlerlne de talip cık· İhalesi 7 / ll/942 t'ııınartesi günü ı.aat 

12 de Komisyo·ıd.!L yapılacaktır. Kilo
suna tahmin t"dilen fi) aı ıti4 kuruş 

kll011Unun muhammerı tb'atı S8 kurue- :>6 santimdir. Tutan 187.280 lira olup 
tur İhalesi 5-1l·942 t>f!l'IEmbe /lUnü 118" muvakkat teminatı 81 lt liradır. Sart 
at 10 da yapıla('aitındıın taliplerin kaU 'lam<"sı her şrün Koınlsyondll görukbi
temlnatlıırl.yle bk1tkte Harbb'ede e*1 lir. İsteklilerin ihale saatinden bir •a
Yd. Sb Ok. da Sa. Al Ko na mllraea • ı at cnellne kadar kanuıl şekildekı 
atlan teklı.f mrktuplumı 'komisyona vtrnıi 

(IMl86) liOl olmalara. ( 91Gl) 1 198 

tıtı takdl:rde lhale9J yapılab1l!T. Beher 

- -- -: Numaralı K ol. 100, N o. lu : 
: Balkon 75, c irit 50 : - -- Biletler her gün saat 18 den : = itibaren Binama giıJealnde aa- : 
: tılır. 2•6-17 : 
111111111111111111111111111111111111 

Mııha•nrren bedeli 67.llOO Ura olup 
k.ıı.U teminatı 8250 lıradıı. Sıırtnaıııe 
ve •1umunesi her guıı ko·ııi >onda 
görülebilir. İst.t'klil<'rın belli gun ve 
saatte Ankara.da M.M. V"'kAlrti 8, no 
lu saıın alma konıis) en una gclmclerı. 

(9537) 5~80 

Kayıp - Ankara Birinci Orıa Okul- Tretuvar yaptırılacak 
daıı 1730 numara ile kayıtlı iken ~37 - M M. V<'kAlt'tnrlen : 
938 ders ~ 50llUnda almış oldujum M.ıı.nıaktll ıı;i>sterllet'ek bin11lıtr ara. 
dipk>aıaaıı kaybettim. Yenisini alacajım· ı sında tratuv.ar yaptırılması p r.arlık. 
ı~., nlcisiaia h ükmü yokrur. la ihaleye konuknıı tur. Kc il btdnl 

1.9 fuat YGOCM MJ lira b kul'U§ ohag kati ICmiD&ta 

Buhar l okomobili alınacak 
Atkert Fabrikalar Umum Müdürl.ı • 

iünden : 
Yeni veya lrullanılmı, iyi vazivenr 

SO ili 1~0 beygir takatinde bir buhar lo
komohıli alınacaktır. Satmak ısriyeııler 

varsa 16-ikiaciteşrin - 1942 günu akıı • 
mına kadar Askeri Fabnkalar Umum 
Müdıirluıiune muracaat ederek mufassal 
rb'ar ve cvşafı ile. bugiinku durumlarını j 
ve • una biJclirme.leri illa ol ınur. 

Q).J " 

Seanslar : 
ı• ao _ ı 7 30 da 

İSVEC BÜLBÜLÜ 



KÖYLÜ VE İŞÇİ ELBİSELERİ 
UCUZ-SACLAM -DAYANIKLİ 

Toptan Satış Yeri : 
lltanbul, Sul'.'.ln. a.-nam t ran ye Caraısı. numara 18 • 19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
İkinci partisi de pek kısa bir zamanda satılan 

köyıü ve işçi elbise ve paltolarının üçüncü partisi de 
Mhfa çıkarılmıştır. Tüccar ve esnafımızdan dolayı
siyle köylü ve iş"ı-ilerimizdc:n ~ördüğü rağbet ve alakadan 
cesaret alan müruese, tel}'.'l:!tını genişletmeğe karar ver
mittir. Muhtelif vilayet ve kaza merkezlerinde müessese 
~ıı:,mulatını sa an mağazalar bulunmakla ~eraber birçok 
vılayet ve kaza 1er1ce,:lerinde henüz köylü ve işçi elbise
lerini satan mağ.ızalar yoktur. Bu gibi yerlerde müessese 
~~mulatını '\ mak istiyenlere fiyat ve çeşit listesi gönde
nlır. Yalnı. bu elb seleri satmak üzere yeniden açılacak 
~ağazaların siµarişleri evvelki partilerde olduğu gibi ter
cıhan daha evvel gönderilmektedir. Sipariılerin bedeli ls-
tanbul'da pefin alınır· 193 

Erzak ah nacak 
D n. Yollan Umum Mudurlufiinden 

Aşa!l; da i~mi, muhammen bedeli ve muvakkat teminau &)Ti ayrı gö~terilmiş olan 
111uhtelıf ıda maddeleri 13·ll-942 aıma günü saat 15 ten ııibaren kapalı zarf usu· 
Ju ile Ankara'da ıd;ıre bına~ında sıra ile ve &)rı ayrı eksilıme)e konmuştur. 

Bu ışe gırmdC isthenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat ile ka 
nunun ta~in eıııği ve\İkala.rı ve teklifleri aynı gUrı sa.at 14 te kadar komİ!)On reis
lijıne vermeleri lazımdır. 

Sa.rtnameler parasız ola.ra.k Anka.tada 
tıesellum 1Cfliğinden temin edilir. 
Eks tmeye konan malze-me 
1 No. u l ırte muhteviyatı e-kmek 
2 • • .. etler 
3 .. • .. " snt. YoA'Urt 

Malzeme da.ireJinden 
Muhammen bedeli 

Lira 
2833 

20300 
17000 

,.e Ha)darpaşada 
Muvak. teminat 

Lira 
421.95 

1522.50 
1275.00 

4 ttHH taze 
sebze ve meyvalar 

1 Ko. lu 1 ste 
ve peynirler 

1 No. lu 1 ste 

yatlar 

" kuru 

19250 1443.75 

2-UOO 1807.50 

22335 1675.13 erzak ve receller 
5445 

.aııııııııııııııııııııııııııııııı•ııııııııııııııııııııııııııııııı•ııııı~ - -- -i Büyük fırsat ~ 
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evinde taksitle ve kefaletsiz. 
ipek muşambalar 21 lira 

----------
'iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Stenografi kursu • 

Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuzun atenocrafi ku nlanna talebe kayıt ve kabul 

muame)eai 4/Xl/1942 • 14/Xl/1942 tarihleri araamda ya
pılacaktır. Kun. haftada üç a.ktam den cöaterilmek aure
tiyle 6 ay deYam ec:lecekti1'. 

1 - En az ilkokul diploma aı, 
2 - Nüfua hüviyet cüzdanı, 
3 ~ Atı kairdı ve aağhk raporu ile saat 17-19 araamda 

okul idaresine müracaat edilmeai. 
Geçen devre deneme imtihanlarında mUYaffa.k olanların 

eürat imtihanlan 2/Xll/1942 çarıamba günü aaat 17 de ya· 
pdacaktır. Kurslar paraaızdr1'. (9556) 5613 

Hurda eşya satışı 
Ulus müessesesi müdü"üğünden : 

Müessesemiz hurda ambarındaki oluklu ç i n k o , 
çinko hurdası, klişe çinkosu parçalan, muhtelif 
tahta ve demir parçalan ve ambalaj kağıtları a
çık arttırma suretiyle satılacaktır. Açık arttırma
ya girmek istiyenlerin 4 / İkinciteşrin / 1942 Çar
şamba günü saat on buçuğa kadar U L U S 
vemesine ( 50 ) liralık depozito yatırmaları la
zımdır. Açık arttırma o gün saat ( 11 ) de ya -
pdacaktır. 

Potrel ve travers satılacak 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 

'Dotya No. CiNSi 
SUS<C/6 Yedikule'de Rum hastanesi arkasında lstanbul 

üu evlari inşaat deposunda mevcut muhtelıf 
boy ve ebatta (110526,676) kilogram ağırlı· 

Muhammen 
Bedel 

99845,36 

fında 248 adet Potrel ve (412,615) kilogram 
ağırhjında 93 adet Dekovil traveni ki cema.o 
(110939,291) kilogram ajırlıjında demir. 

Teminat 
6243 

Yukard:ı yaz.ılı demirler 16-11·942 pazarte&i günü saat U te Mil11 F.mllk Mü· 
clürlüjuode mut~ekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle sanlacaktır. isteklilerin 
2490 sayılı ka11un bükümlerı daire5inde bazırlanmıı teklif mektuplarını ihale ııünu 
IUI 14 de kadar Komuyon Reislıjıne tevdi etmeleri ve nufus huviyer cuzdanlarıoı 
ibraz eylemeleri muktazıdir. Fazla izahat için Milli Emlllı Mı.idı.irlujune müra· 
caatları. (769) 37 

Dünyaca tanınmış 

IOBERT BOSCH G. m. b. H. Stuttgarl 
Fabrikasının 

BOsc·H - SERVİSİ 
Otomobil. Kamvon. Motosiklet ve Dizel Motörleri 

Akıamı llıerine her tUrlll a:a.rae,ti 
t a m i r ve k o n t r o 1 iılerf 

Otomobil ve ıcamyonlar için .• : BOSCH !1.kllmUlltörleri. 

Otomobil ve ıcamyonlar ıçln .•• : BOSCH elektrik aksamı, 

Otomobil ve kamyonlar ıçln .•. : BOSCH ıdrohk freolerı, 
D i • e 1 motörlerl ıçın •••••• ı BOSCH mazot pompaları, 

Lokomotıfler için ••••••••• ı BOSCH otomatik yaflima 

teaıaatı 

B a t O n • • • • • , • • • : BOSCH mamfilAtı ve yedek 

parç~ 11tıı1 TÜRKİYE UMUMi VEKİLİ : 

Hüseyin Gülek ve Kari Schnick 
Şirketi 

Telefon: 44996 
Te 

U L U S 

Divanı Muhasebat l ---Devlet Demiryollan 

Memur alınacak Tebliğ j 
Devlet u"mı.~v '"' ' 1 < '"'' L;nıum D.lvanı Muhasebat Relslığ nden: 

ı dürllı4itnd n: İzmir defter<larlıgı muhasebe mü-
Devlet Dem~ollan ~um muııurıuau dürıi.ığünün 930 Jillı idare hesabının 

ı .Ke& "" taıı a t\.~kııatında mun ı , tetkik ve muhakemesı ilzcrıne cıka
ıulunan memurluklara Anknrada )apıl , rılan 1012 saş ılı ilamla kend sınden 

cak müsabaka lmtlhan(.)le )"tiksek, ııse tazmin hUkmolunnn nwballf:dcn do· 
\C orı.a uuıaı1u memur alınacakur. la)I aranılan Nafıa Kom'lserl ğinde 

.uusatıaKa unı..ııan. Anı<aıaoa 7•11• Muhend.ıs ölü Em n yetımler nln bil· 
tün antştırmalara raıı;men buluna-

ıı.ınu saat 14 tc upılocaktır. mamasına binaen hukuk usulü mu-
Iilsabak Ya ı:: mıek itin: hıı:kemeleri kanununun 141 inci mad• 

l - Tilrk olmak, desi gcrc>ğlnce tebllf: makamına ka· 
2 - Ecneuı ile evli olmamak, m o'ma.k üzere kc) fıyet ılan olunur 

h (9~32) 5620 

4 - ldarc heklmlcrıncc hl.zınete el· Tebliğ 

• 1411 oıou;;u ı.ü<!..k t.'<i•lm ~ bulunmaK Divanı Muhasebat Rdsli~imlen: 
5 FJll askerlı.k "letlnl )avmıti Hakkari muhasebe mildürli.ığüniln 

mak •e lh~atlık celb ylc llıılll bu· 92S )Ilı idare hesabının tC'tk k \e 
unmamak. muhakemesı üzerine cıkanlnn 488 

6 - HU nu haıtnl ı><>llsten tasdt.kll sayılı ıllimln 3 lira 6G ku u.şun ken· 
vesika ııe tevsik etmek &artur. dıs ııden tazmınıne hükmolunan Is· 

Talipler z..uıu cuuıanı, terhla lu. ktı.n memuru Lütfl'nm ı>ütuıı araştır· 
malara rnt:men bulun amasına 

< ·resı. ask I' yoklamaları. mektcıı binaen hukuk u ulli muhn C'meler 
ı ploması. a11 kACıdı iYI huy kAıtıdı, ev· kanununun 141 ine ma<lde 1 gere· 

nme clıı:danı. l lseı, !boıt5er"Ui' ğınce teblıl'.; makamına kam olmak 
\"arsa ı. 31 kuruti pul, yetun veya tcka· üzere keyfiyet ilan olunur: (!)530> 
maıuı ,, alJT' ~ı. 6 tlct Cotoıtraf 5618 

C6 ka'a'" :ııle en ııtt b-11·042 ı::unU ak Tebliğ 
ı ır.a kadar Ankorada de,.ıet demir· Dıvanı Muhn ebat ltriı;liğhden 
yolları • · l&lcrl mildlırllııtunc murnca· Ank ua ıııck!cplcr ıııulıaoclıcrılığı· 

t etm •ler 1 n o.unu:- ııin ııaıs ~ılı id ırc hı•oalıını ı tctkık ve 
(03681 Ml~ mııh kCllll' ı Uıcrinc c;ıkarıltın bib sa. 

P 1 k t k mı ) ılı ıl ıııı ile .!3 lir 1 " kuru 11'.1 )lıı~i.kı 
orse en yeme a ı Muallim ıııektelıı uıuduru )lehıııct Ha· 

alınacak ut \ <"ncrden 111Ulı'11il(I ile nıu,lt'rt'KÇn 
De•leı Demlr)olları U. Müdilrlu- ıazıııincn talısilhe hukııı{'(!ılıııı Lir. 

ğUnden : . Bütlın ar ı,tırııııılara ra;rm ıı adı ge-
MuhR•rınu:n bedeı 3;!931 (otuz ıkı cenın drcsi tt ~lıit l'dii<'mc 1 ıııden hu 

bın dokuz. 'uz otuı bın lira o an 14 kuk u u.ü muh.ıkenıeicri "ınunıınun 
kalem po .. ıen \emrk lakırnları 10 11 U hci nınddt'sl ,ı:rereğince tt-hliıı: ınR-
11 !l~2 s ılı gunu s ıııt 16 te kapalı k nıın ı k ıim olmak iızcrr kr' fhet 
zarf usulu ık \nkara'da ıdare bıııa· il ın olunur. 5tilll 
sındıı torılannn ınerke7. 9 uncu komıs. 
>onunca atın ılıııaeaktır 

Bu ı•e p:ırıııek i•tı) enlerın Z lG!l,83 
(ikı hin dlirt 'ııı altmış dokuz lira 
seksen kuruş) liralık mıl\ lkkllt tl'nıi
nnt ile kanunun ta~ in l'ttİğl vc~lka· 
ları ,.e tekllflerinı a•-nı g!in •aa• l l 
de kadnr arlı S?l'•·en knmlsyona re sll
ğlne vl'rnıclrri l!ır.ınıchr. 

Şıırınamell'r ili~ kıırıı• mııkahilln
de ..\nkara ve Ha• d'rı-ıı•a veznrlC' • 
rtndeo temin olunur 

(~2M7) 5401 

Fotoğraf çercevesi alınacak 
OC'vlet Drmlryollnrı U. Mıi'1ilrlll

ğunden : 
Mut<"ahhl! nanı VC' heıoabına mu • 

hnmnıen hf'r!C'll ııı:; lira oları ıo arlt'I 
b ı•·Uk , ... 111 ndct kıır:llk H!'İ•ll'ıırııhur 
fı>toırrar r:cn·r•clrrl n lınıınt'lrrı ver:· 
hile 10. l l 1!'112 s:ılı llnh a:ıt t:l,ı\ll 
da açık rk iltrıır ıısı iti llr \ nkarad~ 
id ıre binıı~ında toplanan rnt>rkrr. !1 
ıın('ıı komi•' onu('a ~atm alınarRktır 

Bu l•e girmek i•th eninin l6. 13 ti. 
ralık muvakkrı! tt"minııt ilr knnunun 
tn•·in ettiK'ı \C "k·ları h mil .. n avnı 
ıı:Un ve saaıtr a ı, (' <''1 ·omis) ondıı 
hazır bulunmaları lbmıdır 

Şartnarııf' ve nUrı .ıır rr \rıkar•'rlıı 
malume daire ' . il" 'ar,.,,•a'd~ 
tl'sellilmvf' r-vk şefliğinıl • J!l'bl-

Bayanlara 

Mü ide 
,\ \•rup .. 'dan ıt ı eınsıt'n tf'da • 

rık edılrn krem ve ru ılarclan 
ve A ınrrlkıın usulı~ it oudrb11 
mayl mak>aJ varıılır 

B a 1 o ve D ü ğ ü n 
makiyajları yapılır. 

CiUzelllk 1 uvaleı Sal0'111 Veni • 
Şchı~ 4.tatürk Bııl.-an 811 d ı • 
f(' 1 2761 

Ka) ıp - An tak) a erkek fü"i orta 
khmının son sınıfından aldığım ıa.dik· 
namenin karbol<luju \'anda çıkan 'ı enı 
Yurt gazetc•inin 2~·12-941 tarih ve 617 
~a> ılı gunlük nushasında ilan edılmiııi. 
Ke>fi)cti l lus gazetesi)le tekrar ilan 
edi>orum . 

C No. 501 ismet Sıra! 

..111111111111111111111111111111111 ~ - -
§ Nesibe § - -

47ttltMt 

B-W· DİZEL 

DENİZ VE SABİT MOTORLARI 
Her takat ve kabiliyette imal ve teslim olunur. 

BURMEİSTER - W AIN 
KOPENHAGEN (Danimarka) 

Türkiye Vekili: Mecdettin Şerbetçi 

Kuru Kahveci Han 1 inci Kat - Telefon: 20083 - İstanbul P. K. 529 

~============================================================= 

DEMİR SATIŞI 
Nal, mıh, uc demiri, kürek, gemi inşaat çivisi ve araba 

imalôtı v. s. gibi işlere elverişli her çeşit demir hurdası 

toptan ve perakende satılıktır. 
Zonguldak Gazi Paşa Caddesinde No. 115 müracaat 2817 

il 
~============================:==================================:!/ 

Fen memuru ve desinatör 
alınacak 

Ankara Oelcdı~ c lııı ır ~ltldUrluıcun. 
d<'n : 

1 Saym müıterilerimize Hizmetçi aranıyor 
1 

1 
S nmU fırın kömu~ü 7.50 ku ( ç k ilk bir a le için h('r istE'!'I 

rus ktır S •kukkuyu'da Ankara anlar b r hlzmetcı aranıyor. 

Pazar. DAi ŞAN! T!'I" 11120 'l n şPhır Tuna cad(f('SI 32 nu-

1 
rn rndn oı-ta kata mllmcıtat. 

• Ankara Beledıyesı 

Ankara ~ hır İmar \ludıirhığlı k:ıcl 
r ı ırnlH m ınlıal bulunan fazıfcl re .llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. 

:~~~ ~~~ 11; .. aı~ .. ~ .. ~l~~ııu;ı:ıı:ıcu ~~crı~· ~ Esnafın nazarı dı· kkatı· ne i 
tor tayin rdıll'<'<·ktir. \~kerliklc ilı•ı- 1 _ : 
ğı olnıı) ın • e prnn '"e kaılasıro ı le. - : 
rınde mum ırf' e ı hıılırıaıılann ,.,.. § Belediye Reisliğinden: E 
ıkl> lr hırliktr imar \lıl<IUrluırunr mu. - -
raeaallPrı (!l2i6) r,:ı 14 •: Pazarlıksız uu5 kanunu hıı'kumlerine a)'ikın hareketinin tekernirunden de>. : 

: 'a> ı "ı enişehir"dc 5ıhhi\c mC)danı Dıkmen ı;addesinde Mehmet Özgümüş'e : 
: ait 2 numaralı bakkal dukkinı bir haha müddeıle kapatılmıııır. (9547) 56r$ Bahk satışı 

Belı.xl..ye Rrl~hği.nden: 
Torik balıitının !< !osu C45> kuruş

tan YC'nişehir'de BelroiY" Buz Fab· ' 
rlkasında satılmaktadır. Sayın halkn 1 
!An olun1.1r. 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt1ıııııııııııııııı;:' 

= = ~11111111111111111111111111111111~ 
= Yoa - modaevi = - -

lir (9249) M03 

Potas kostik alınacak 
-

Dc\let Demir Yolları Umııın Mu. E § :__ Satılık pestil --= ' 
dUrluğunden: : P E Ş T E : _ _ 
Muhanımn bedeli 8780 seki& bin : Sonbahar şapka ve dikiş : : llaaı kazamı7da ıso '°" eri' :: 

yeclı~ uz: ~c.-kscn lira olan 8 ton oksl;c.-n : modellerini yen!ı'lcn teşhire : : pestili urdır. Tali11 arı)'Qrw:. Talı : 
tesisatında 'c 2 ton ferro nikel akıı- - ı ı d -
mUlah>r bııtnr> nl~rında kullanılan po. E b a ı 1 a m 1 ı t ı r . : o an ar 'arsa 7\1 a rese m1irarna•. : 
tu kostik l:?-11·9i!? per eııılıe ırünlı Her gün saat 14 - 18 = = llgaz'da Merdanlı Hazını Maden. =' 
sut 16 de kap ılı zarf usulu ılc \nka· : : : 

21
• : 1 - Kb:ım Özalp Ca .... ,... __ - -

rıı'da idare lıi:ıasında toplanan Mcr- "'' '" ,llllllllllllllllllllllllllllllllr ı 
kl'ı dokuzuncu koıııis) onca satın uı- : Altıınoluk Sokıık : 
naraktır. - Behiç TUmer Ap. No. 2 : 

Bu işe glrmf'k istl)enlerin 6.58.ıiO ';11111111111111111111111111111111;:' 
(altıyüz elli ekiz lira elli kuru ) li. 
ralık muukkııt tenıhnt llc kanunun s tılık ev nıyor 
ti) in f'ttlı(i \'CSikalnrı ve teklifleri:ıl a ara 
'\ynı ıı:un saat a e kadar adı J!:'"('en R lıı•f''I <'Vlerden B-4 tipindeki C'· 
komisyon reisliğine vermeleri lüzını- ,1nı satmak lstlyenlenn Tel: 3272 
dır. No. • a müracaattan. 13 
Şartnanıelrr parasıı olarak ı\nknra' 

da ınolzaıae dair .. lndc-ı lln)ılırpıı•a' _:!11111111111111111111111111111111~ 
dR tesellllm ve Se\k şrfliginden tf'mln _=-- N E Q STER 1 N E 
olunur. (!1316) 15Hli -

Çinko levha alınacak --- = ıhatll olmak tein insanın a· : 
Devlet Demiryollan U. Md. den: : ğız. burun. boğaz ve bademcik· : 
22-10-042 tarıhinde yapılan eksilt- : ıer nl sıhhi bir tarzda temiz bu· : 

meslne talip zuhur ctmlyen ve mu- : unrlurması llzımdır. : 
hammen bedeli 72000 hrn olan muh- : Bu yollarla giren nezle an· : 
telif c nko levha 12-11-942 ııer~emb<o : ınlPr grip, kızıl, kızamık. dıf- : 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usu· : ı rt. kabakulak. ı;;lçek. suı:: ı;;e- : 
lU ile Ankara'da idare> blnı11nnda top- : iti. menenjit •. ilah bulaşıcı : 
lanan MerkC'z 9 uncu komls)onca - hastalıklarda : 
satın alınacaktır. : -

Bu işe girmek lstlyenlerin 4850 - SEOSTERL~ : 
liralık nıu\'akkat temLnat ile kanu • : Pillvertzasyon veya garııarasl : 
nun ta) in ettlıd ~ esalkaları ve tek· : şifaya yar<lım 1ıeder : 
ıınertnl aynı gUn saat 14,30 a kadar - Böyle hastalar ile temasta : 
adı geçen komisyon Reisliğine ver· : o ılunanlan korur. şahsi lhtl· : 
melerl IAzımdır. : yat ve tedbir:! aldırır. Eczane- : 

Şartnameler 1 Jlra mukablllndP : ier<le reçetesiz &atılır. : 
Ankara'da merkez ve Haydarpaşada 2764 : 
Haydarpasa \"ezneslnden temin olu· -
nur. <9310> 5447 ,llllllllllllllllllllllllllllllllr 

Kuru çam odunu aJmacak 
Devlet Denunollart 3. İşletme 

MUdilrlü.tilnden: 

Satıhk ev 

Eczacıların 
nazarı 

dikkatine 
Diyüretik kabiliyetiyle 

maruf 

EUPHYLLI N'in 
tablet ve intravenöz ve 

intramüsküler 
ampulleriyle 
süpozituvarları 
GELMİŞTİR 

Bilumum ecza depolarından 
tedarik edileb.lir. 

Piyaııada bulunrrrarlıj'ı takdirde 
Ti.lrkİY<' Umumi Acantası 

KNECHTEL'e 
mUracaat edilmesi rica olunur. 
Posta kutusu No 139, İstanbul 

Küçük Cari Hesapları 

1943 iKRAMiYE Pi.ANI 

Keşideler; l Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İlkteşrin 
tarihlerin de yapılır. 

r= 1943 ikramiyeleri 

Türkiye 1 ş Bankasma para yatırmakla yalnız 
para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zaman
da talihinizi de denemi~ olursunuz. . 

Mıktar. muhammen bedel ve mu
vakkat teminatı aşatıda yazılı kuru 
cam odunu kapalı zarf usul!yle ek
s itmeye konulmuştur. lhales 23-11-
1942 pazartesi günü saat 16 da Balı· 
ke.slr'de 3. lsletme bm sında yapıla
caktır. lsteklllPI' n 2490 &aJi ılı kanu· 
nun taJıin ettJğl ves kalarla ihale ıtü· 
nü muayyen saatten bir saat PV'\'el 
kom syonumuza mürR<'aatlan lAzım
dır. Bu ıı1e ait şartname \"e mukave· 
lename projeleri parasız komisyonu· 
muzdan alınabilir. (9541) 
Bulunduğu )"er: İşletme mıntaka.'!ı 

dahilinde hC'rhangl b r lsta'!)'onda 
vagon lı;;erlslnde. m ktan 500 ton 
muhammen bPdel beher ton lı;;ln 35 
lira. muvakkat teminat 1::ı12 lira 50 
kuruş. 5622 

Bahcell Evlerde kaloriferli sıcak 
su tesisatlı demir camekAnlı telefon· 
lu pembe tiplerden köşe başında ar· 
zu E'denler derhal ~örebilir. Emlak 
lş Gökr:ek Tel 1953 saat 20 den 3307 
ve 5.'i33. 2898 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YAŞAT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartımanına 

nakletmiştir. 

Ka)-ıp - Ankara Defterdarlıiından 
almakıa olduğum ve •ekili bulunduğum 
emekli bnyi.ızbaıı babam Zeki Araç'ın 
senedi resmisini ve 378 No. lu tekaüt 
cüzdanını ka)-betıim. Yenisini alacağım· 
dan e•kilerinin hükmu )'Oktur. 

29 ilkteşrin fevkalôde çekilişte Hôfi Araç gişesinden 

ahnan 263937 No: lu biletle Cebecide orta okul 

karşısında B. Muammer Kıraner 2000 lira, 208454 

No: lu biletle 1000 lirayı D. H. Yollannda B. Ihsan 

Bengü, yine 1000 lirayı 263957 No: lu biletini yanhşhkla 
yırtan ve adresini bildirmiyen bir zat kazandı. Yeni tertip 

biletleri satışa çıktı. Gişemden siz de bir bilet alıp kaza"'nız 

U L U S - 24. ünctl yıl - No. 7631 

İmtiyaz sahibi 
Haaan Reşit TANKUT 

Neşriyat ve Müessese Müdfiril 
NAŞtT ULUG 

ULUS Basımev1 ANKARA 

DiKKAT: Gazetemize gönderilen neı 
nev.I yazılar neıredll!ln edilmesin ae· 
--1 verilmez ve kayboluşundan dolaY' 

hlcblr mesullyet kabul edilmez. 

24 Hafi Araç 

Yeni Sinema 
Bua11n bu sece 

Herkese neee ve zeV'k sacacak olan 
LUPE VELEZ'bı 

KARMELITA 

EVLENiYOR 
lar· 14 80 • 16.30 - 18 30 • 21 

12.15 te ha 11c ma ttıı.ı 
GUZEL KIZLAR PARts'• 

~:8MO 

Bankalar cad: 51 Hôfi ARAÇ Piyango gişesi 
~=======================~====:===================~==:::::!J 

Park Sineması 
Bu gece 2 1 den itiba~ herke~in 
sıl>ımziıkla beklediği büyük film 

Ferhat ile Şirin 
Türkçe wzlü ve şarkılı 

14.30 - 16. 'W • 18.3-0 seandarında 

KARABULUT 
Numaralı yerlerin evvelden 
aJdınlınuı rica olunur. 

TeJdaD: ııaı 

Sus Sinemasında 
Bugün bu gec' mevıimin en ei· 
lendirici ,.c en kahkahalı komedişi 

Fra.nlı: Morgan ve Billie Butke'nin 

)"Uaıtıkiarı 

PERiLi EV 
Seamlar: 14 • 16 • 18 • 20.30 

Telefon: 3540 

Sümer Sinemasandı 
BuırUn bu ~ 

tkt film b rıll" 

1-Kızll onnanlır flAkillf 

11- Gangaster'in blbast 
iP • ıa.ao 

Seanılar: 12,15 • 1
4 

1830 • 21.. 

• 


