
J
rpE·-R-~-SEM_B_E __ ,~_a_nL-kı-r~-c-~-dd-:s_:_s~-~-ı:-~:ı 

~elgraf: U L O S Ankara 

Son teşrin 
1 9 4 2 

--( T e lefon )--
~yazarlık 1371 
Yazı İıslerı MüdUr1l 1061 
Mtıesııeı;e M Udurü 1144 

ANADOLU LASTİK DEPOSU 

Vazı İşl eri 1062 
İdare 106f 5 KURUŞ ADIMIZ _ AN DIMIZC»IA: 

Bilcümle kauçuk malzeme 
emsaline faik 

UCUZ ve GARANTİLİ 
olarak imal edilir. 

lsmnbul. CemberlitaG. Ye:ııceriler 
Caddesi Noı 13. Tel&"raf• La.s•ikta~ J 

İstanbul. Telefon: 206i7 _ 

Ticaret Vekaleti tarafından 

vurgun.cularla savaşmak 
~~--~'İMİ~.?'" •• ' : ··: . ·- - •, . ... . •' .· • . '\' . ' 
~~1~:~ --· ... . ,~ .~~ ... " , .. -.. ~ ' . ~. 

i(in yeni tedbirler ahndi 
,.... ar -.r • • ...... • • • j Belediyeler toptan satış fiyatlarını yakından 

Milli Şef'in takibedip alôkah mal<.amlara bildirecekler 

nutkunun 
- drşardaki -

yankıları 
S tokholm, 4 a.a. - ''Stockholuıs 

Tidnio~en" gazete i Turkiye Cuın -
lıurrci&i l nonU tarafından soylenınış 
e lan ehemıııbctli nutku bahis mevzuu 
e derek bununla FiıılandiyR Cuııılıur -
reisi tarefı•1clan yakın.dR soylenıııiş o
lan nutuk ar ısında göu ı,:arpar bir 
mııt.~ hakıı.t bulrııRktııdır. Tfi rkiyr'nin 
tarafsı z olınıısına, Finlancli) n"ı ın ise 
harhe iştirak etııırkte hıılun ınıı~ ınıı 

r al!:men her iki rlcv ll't reisi Rynı mf'
llell'),.re, a' nı tl'lılikf'lrre işarl't et
mf!>ıJer vl' ı~tıkhııl ha kkı•ıı'ln ııyn ı hü
kumlerl' vıır•nı~lardır. Her iki r,çı. 
hüv!ık rlevll'tlrr nrnsın.dnki ihtilArla
ı--ı karı mıık .ıtitrnıh•en vl' f~kAI ur.a' 
kalmak if'in btitıln kuvvetlrrinl sar-

(Sonu ~ üorii ~ı ... fachı) 

W'Z a:Rr·nrrwnssaoo 

Dışarıdan 

görünen 

Türkiye 
Falih Rılkı A T A Y 

Toplu mal sevkiyatına ait miktar, fiyat, 

satan ve alanın adları da müstehlik 

bölgeler belediyelerine bildirilecek 
Fi)'atlann tespit \'C murakabesi ı,ıc

Ii haldonda bir müddet evvel Ticaret 
\'ekilleUnce bULOn vl!A) el ve belediye
lere blr wmlm ı:orı.derllmlıı, bu tamım
dc ooırot.yeıerln fiyatları ne tekilde ne
zaret ve murakabe altında bulun<tura· 
cakları ve bilhaııBa milstahall ooıı:eler

<lekl t>eledl)ıelerln ııkı murakabeı;I al· 
tında teşekkül eden mahalli f!Yatları 

mtistehUk bölgelerdeki bclt'<llyelere bil
dirmeleri tebarüz eti lrllnılııtl. 

Ticaret \'l'ktı.letl beledl3ielerln fiyat 
LesbıtJnl ne ıckıldc yapmaları lflzımgel· 

dl~lnl tafsil eden kinci bir 11\rkU!er ha
zırlıyara.k vıtAyet ve bclcdl)'clere gon. 
'dcrmışt!T. 

yasadı en Cok muamele ı;oren nAklm 
ne\llere alt, murakabe ve faklı> netice
sinde teaek.kül eunı~ tb'at1ar olmaaına 
azami dikkat göstcrllecektır. 

Belecllyeler. bu haftauk fiyat bildir· 
ıne ı~lenne ı:ıe,am etmt!kle beraber a~·nı 
zamanda her hanııi ınüste'hltk b r me~
keze yapılacak olan toplan mal &e\•J<ı

yatına dair malılnıalı da "mlkt ır, rıyat, 
batı<'ı ve alıcı .. o mahallin hcledi>estne 
aynca blhllrecekler ve mU!ltehllk bölııe

lerdekl ~ledheler bu mıı.10.mat uzcrlne 
mahalli fiyat tat!kkUlleı1nl· murakabe e
deceklcrd r 

!\!Uslehllk merkezlerdeki beledi.yeler, 
kendllerlne mentc ti> 11 tları \'e toplu 

B1.ı yeni tamimde bel<!dtvelenlen aıa- mal sevkl)atı hakkında munatzamıın 

~ıdak1 hususlara itina edilmesi isten- malümat 'ermben ~tıtısal bölı:elertnden 
mekted!r: bu hususun teminini lstlyecekler 'e e-

MUstahsU bölı:elerdekf ~ledb·eJer ~er kendilerine malQmat 'erllmczse bu 
mahalli toptan ııı.Uı ttyatlannı munta- takdirde keytı.yettE'n Ticaret Vektı.letlnl 

zaman takll:ledecekler ve her hattanın habt>Mar ed('CE'klerdlr 
ı>erıembe ırününe att mııhalll torıtan eıt· TJ<'ııret VekAJetlnin bu yeni tamimine 
tıı fıl-allarını TlrnNıt VekAlettne, Anka· hanı;:! vilAyetlerde hanı:! belen YE'l~n ne 
ra. :tıı;tanobul, tzmtr heledl)'elenne ~1- ı;:1bl maddeler ÜZl'!rine cah$ar11\c rt~-atln-

ı:rana bildireceklerdir. rını teq>lt P.d~ı>kleıinl ıröf;teren blr cet-
Bu ıruretle bildirilecek !b•atııınn. rıl· vel eklenmiştir. 

Kızılay haftası dün akşam kapandı 

Ankara 
6936 

merkezine yeniden 
aza kaydolundu 

Böylelikle Ankara merkezi aza yekunu 18331 e ~ıkh 

Glasgow Belediye R eisine 

göre 

Rudolf Hess 
İ ngiltere'ye H itler 

tarafından yollanan 

resmi elçi 
olarak gelmiş 
ve sulh teklifi getirmiJ 

Londra., 4 a.a. - Dail Mail gazete -
sinin muhabirlerinden bırinın GlaSgow 
beledı)'e reisi ır Patrick Dolla.n ile yap
tığı bır mut.ikaı Rudolf Hess in İngilte
re 'ye ı:clı~i hiıdısesi.ni teknr ortaya çı • 

K afkasya'da şıddetli savaşlara sahne olan petrol bölgesim gösterir harta 
Bılindiki gibi bu Mdise o va.kit büyük 

1 

kamıı~tır. 

............................................... ~ 
i .. t . 
j MOSKOVA'YA GO E i 
• ı ....... _.. ................................ .... 

Stal ingrat'ta 

Almanların 

hücumları 

geri atıldı 
Nal~ik' da büyük müdafaa 

savaştan devam ediyor 
~loskova, 4 a.a. - Öjle üzeri ne$re

dilen 'lm'}-et tebliği: 3 sonteşrin ge<e.sl 
kıtalıırım ız Stalingrat çevrc•inde, Tuap-
~e'nin şimal doi\l'•unda ve Nalçik'in c:e-~ 
nup-doğosunda düşm&nla sav~ı}lıu • 

dır. Yon 
Diğer cephelerde dei~ik olma -

mı)tır . 

*** Moskova. 4 11.a. - Sovyet tebliğin<? 
ektir: taltn~I ~Tcsiııde SOY)'tt kıtı • 
lan düşman taarnızlanm pu,küruniye 
c{e-.'llll1 c:müıludir. Düşman inşaııca ve 
rıınlzrmece a~r kayıplara u~amışar. 

&ali ngrad" ı.n imal • bau~ınd a 50Y')'l!t 

kıtalan mevzilerini kuvvetlendirmişler • 
dir. 

:--'alçik'in cenup · do~"u:ndı büyük 
mücbfaa muhueheleri ~vam etmektedir. 

Tuap<1e'nin şimal - doğu~unda kırala-

Doğu cephesinde 
R us topçuları 

Papen' e karıı yapılan 
suykast davasmda 

.!4 ...................................... --.------- b' b nd • i ır C)<ıcan uya ırmı~tı. 

i BERLl.N'E GOU nE i Hess İngiltere')e nazilerin resmi bü • i K i )'U elçi • olarak 'e Hitler le arkadaşla. • 
: ... -.-...... ..... ... . , 

11 1
, ,, .. , 1 , 11 1111 ..... .. ,. rın1c mü. .. ande iyJe 'ıoe bi an~ma sulbü 

ıçin İngiht.-re'de ne duşunfilduğunü o~ • 
renmek "uHesi)-.le gelmişti, Hess 48 saat 
İçirıde kt'."ldı İn memleketine donmek 
mu$aa<le<iinın 'eril<'ceğinı ümidediyor
pu. Yanında )'ll711ı teklifler .s:-etlnnemisse 
de )ıtpıığı gônışmeler<le mlh için Al • 
man)'a\·a eski sömürgelerinin iade • 
~ini ''e ingi!İ7lerin hava, kua ve deni~ 
kuvvetlerini ualtmılanoı prt ko«muş • 
rur. Bundan başka tazn İ"""1t ,eriJ~i lii
z:umunu da ileri sümıü,ıür. H1$s inı;ifü 
ııdalanmn mudafauı için Uııriliz hava 
ku"verlerinden bir kı~mrnın muhafaı::ı • 
sına Almanya mn razı olacağım ela SO>' • 
lemi~r. 

Stal ingrat'ta 

temizleme 
savaşları 

devam etti 
Tuapse kesiminde (etin 

savaılar cereyan etti 

Gene bu ~trahi tddiflere göre Avru
ps cemıenlcştirilccd\ w Hitltt Avnıpa
nm ba§ına ~eçecektlr. 

Ba.tı Afrika'nın Atlantik kıytla.n, Su
ri)-e, Filinin Voe d-ığer but memleket
ler Almll11'\'8'va 'W"rİlecdctir. Su~~ ka • 
nalı N•lce<ıi İtalya ~ Almanya'ya dCY?eo 

Bcrlin, 4 a.a. - \lıııan 
htı.•k<'ıııutn•1hgının lt·bligi : 

ordulan dilecclcıir. 

C &oou 3 Uncü sayf nda ) - ( Sootı 3 üncü ~.fada ) -

C erek Cumhuriyet :-ejimi
nin 19 uncu yıldönümü, ge
rek Devlet Reisimizin açış 
1lutku, dünyanm her tarafm
da, Devletimiz ve milletimi2 
için. dostça neşriyat yapılma
•ma fırsat vermiştir. iki türlü 
Yazı vardır: biri, hatır almak 
içindir ve neZl' ket klişelerin
den ibarettir. Ötekinde, mu
hakemenin, bir şeyler söyle
mek ihtiyacı ile, işlemi, oldu
ğu görülür. Ne, riyat hulasa
larından e limize geçenleri o
kuduğumuz zaman hemen 
h ü kmedebiliriz ki Türki~, 
ınilletlerarası alemde, sevile
l"ek anlaşılmıştır; saygılı bir 
i tibar kazanmıştır. 

• rım•z dü,manı mevzilerinden çıkarnıı~ • 
tardır. 

T_emyizin 
bozma 

sebepleri 

" Sevilere.k" ve "saygılı" va
aıflarmı bilhassa kullanıyo
ruz. Çünkü yalnız başardığı
nı ız eserin ve güttüğümüz si
Yasetin n e olduğu Öğrenilmiş 
değildir : bu eserin Türk mil
letini kurtarmak ve ~alkındrr
ma.ktaki büyük değeri kadar, 
bu siya setin, Türkiye ile öteki 
d evle tler arasında, ancak ba
rıKı, hakçı ve insaniyetçi mü
hasebetler kurmağı gaye edin
diğine şüphe kalmamıştrr. 

Bunun iç in ne s.arııılmaz bir 
sebat 18.zrmgeldi, hatırlarız. 
O&manlı saltanatı, korkunç 
bir itibarsızlık edebiyatı için
d e söndü; yeni Türkiye şüp
heler ve itimahızlıklar iç inde 
doğdu. Milletlerarası herhangi 
umumi bir hükmün doğru ve· 
Ya haklı olup ol:ı"adığmı bil
nıek neye yarar? Bir millet. 
ister iste mez, onun çilesini çe
kecektir. İtiraf etmeliyiz ki. 
Yeni T ürkiye'nin ilk yılların· 
da, maddi manevi, yardımsız · 
hk havası içinde kaldık. İçer
de yalnız kendimize inanarak 
çalı~aktan ve dışarıya kar~ı. 
gene samimi olduğuna önce 
bizim İnand ığımız bir politi
kaYt rarar ile takibetmekten 
bafka. bir ,ey yapamazdık . 
Bununla beraber, ikinci dün· 
Ya harbinde, coğrafi mevkıi 
111İ7. , ahit ve münaseb~tlf'1"imİ7 
~i~.l i idd ialarımızın, pek J?Ö7 
onunde, pek Y"k ı ndan, Vf' hir 
bir millet tarl'lfıııdan dikkat 
edilmeme11İne ihtimal olmıyan . 
ıırkı bir imtihan geçirmesin" 
&ebep olmuştur· 

Yeni T ürkive, 19 yıllık ı;ray 
r~tleri ile. ylllnız garp mede· 
1'1. ıyeti ni :umınm ş.erefli bir 
tınıouru olnıııı "'·n ıo;fır: ı?iittiiğü v r 
~n .ivj Milli Sef'in nut1<'11ul ~ 
t~rıf olıın"n politikası ile . bu 
nl l 7. ıt nıın . yalnn· uzlıuma yol 
an ·ı 

b 
1 e , dt"Vamlı ve kararlı bi,

llr't • 
b 1 ' nnkanları aramasma ve 
d u nuı.hıı ı:na elinden Ş?eldii!i kR· 

U ı::ıo:nıette bulunm~tur. 
(Sonu 5 üncü sayfada) 

Yurdun her ıanıfında Cunıhurİ) < t 

BayramiyJ~ haşl ı)an Kızılay hafıa~ı J ün 
akşam hitmişıir. 

Bu hafta içinde Kızıla} Ankıır.ı nıer· 

kezine yeniden 6936 uıanda~ ba kıı.}
dedilmiş bu ~ur~le Ankara merkezinin 
ıiza yekünu 1833. e varmı,ur. 

Hafta içinde Ankara mekteplerinin İl· 
tileri cemirl'{ emrinde vazife almı,Iar '' 
!!'\' !!'\' dolaşarak e<ki azaların ıeanhutle
rini toplamı~r ~·e )'t'niden iza ka)odr"t -
mi~lerdir. 

Kızıla) Cemiyeti Ankara merkeri re

i,liğinden aldığımız bir )&uda ı;ençle • 

rimiıin gösterdikleri bu yakın a!ikı)a 

te~kkiir edilmel..ttwır Bu mi.ı nuebetle 

Kızılay emrinde çalı~n izcilerimızin top

lu bir r~miru ~ vazife başında diğer Ü( 

izcimiıin resmini koyuyoruz. 

M. Çörçil yakında 11111111111111111111111P'"111Jllll 

müteaddit Son dakika 

nutuklar verecek Kahire hususi te ~ 1 
Londra, 4 a.a - Royter'ln parlAmen 

to muhaoırının ötrendlC:lne ı:ore. M M • h k 1 1 
Çorcıl yakınlarda mtıteaddlt nutuk soy. 1 ver 1 a art 
llyeeektlr. Bu nutuklardan en mOhlmını 
parlAmento torılandı<:ı zaman Avam Ka· 
maraaında harıı durumu hakkında 'llC· 

recetl ııenıı izahat teşkJI edecektir. M 
Corcıı. bu nutkunda ~1ısır • .,rerl hakkın· 

da tam ızahat vere<'ek. bundan ba&kıı 

elliler harp sahneıerınoekl ıı:ellsmelerı a n· 
lat.aeek ve belki rte esirlerin zincire V'U· 

rulması meseleşlnc de temııı edecektir 

intizamsız bir 
~ekilde ~ek:liy 

Par!Amentonun yeni t.,ptantı de\•res1· 
nln ac:ılması dolıı.yıslyle kıralın ıöyllye- Kahire, 4 a.a - Bu at;fam Kllhlrc. 
C'etl nutuktan sonra 3 hatta sürttelc dı:! neşredilen hususi tebllt mlh\er kuv

vetıerınln lntızamsız bir halde rtcat et-eenls bir müzakl'..re acılacaktır 3 hana 
içinde parltı.mento. yalnız harp :nese
lelerl def;il takııt dahlll meseleler de 
bah.18 mevzuu edlleceılıct.1r. 

( S<Y.lu a ü ne u sayfada ) 

11111ıuı1111111111 ullllllnı uı nı 

(Sönu 3 üncü ~yfada) T emyiz Mahkemesi Birinci Cczn 
Daıresinin suykaııt davası hakkınrla 
Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin 

C H P Um • verdiği kararı bozma sebeplerini 17 • . . um 1 huiran tarihli sayımızda kıı;aca hil· 
rllrmiotiic. Dun mahkemeı'le okunnn 

İdare Heyetinde Temyiıin buna rlair olnn ilttmının. 
bozma seheplerini anlatan kı•n.ıııı 

c h • H alk p · • U . İd oll1uğ'U gibi sunuyoruz : 
um .ını~·et , a..rtısı mwru •· "Hazırlık ve ilk tahkikatta toplan-

rc Heyeu duıı haftalık topla.ntısıru yıı~- I b-Ui d 1"11 • tahk" 
rak gorii}meletde bulunmuş ve ge~kea mış o an u n e ı erın son ı -

kararlan almışnr. ı (Sonu 4 üncü sayfada) 

--------·----- 111111111111 

Temyiz Mahkemesinin bozma karan üzerine 

Von Papen'e karşı 
davası dün yeniden 

suykast 
başladı 

Sucluiar reddihôk·m 
...;, 

talebinde bulund lor 
Ağırceza 

Mısır cephesinde bir alman tankı 

K A HlRE'YE GÖRE : MlHV E R E GÖRE : 

Mihver İngilizler 
umumi bir 1 bazı yerlerde 

rical yapıyor ilerlediler 
Müttefik taarruzu fakat Mrl. Rommel 

gerileyen kıtaların 

üzerine teksif edildi 

Pazarlesindenberi büyük 

bir tank savaıı baıladı 
Lonma, 4 a.a - BuııOnkü Kahire 

tııbllf:lnl bahb mevzuu ~en Rorter'ln 

duruma tamamen 

hôkim bulunuyor 

Lüzum görürse teıebbüsü 
gene ele alabiletek 

Bu isteği Keskin 
Mahkemesi karara b 1 k 

askerl mu'lıarrlrlne ırı>re düsman umumi 

ağ ıyaca L ~ SO'.lU 8 Uncu sa)f&dll) 

Berlin. 4 a..a. - Bugünkü resmi 
' bl ğl" g re. ngıl!z sekizlnct ordusu 
dOn de Elı\Iemeyn cephesinde mull2-
zam blr topçu kuvvetml ve ha.va f!
lo1annı harekete e.: rmek suretiyle 
yilksek sayıdn tank kuv<.·etleri~·le 
ı:lurmaksı:zın hücumda bulunma.kts, 
alman- talvan zırhlı ordusu, şıdd~tll 
bir muha.rPbeden sonra dUşman ham· 
lesl.!11 yeniden pilskUrtmilştür. 

Kavaklıdere yolu Uzerinde Alman 
bu~ •il• Elçısı J:.'on J:>apeu ve eşınc 
yakın bir m e safede patlıyan bır bonı. 
ba dola)' ısıyle Ankara Ağır Ceza 
!\Iahkemesıude g eçen bır dava, niha. 
yet suçlu olarak ele geçen Karnılof, 
Pavlof, A bdurrahman Sayman ve Sti
le> man Saı!ol tıdı:ıda 4 §Rhsın mah -
kılmıyetı ile neticelenmişti. 

Ankara Ağır C eza Mahkemcsı, 
hı\ılıse esııasııııla patlıyaa cısının le
aıriyle olen O mer Tokad'ın !<'on Pa· 
pen"i teamnıutle oldllrmlye tam dere
cede te~ebbU.s ettığl kanaatine varmış 
Sovye t t ebaası nı:tan İvan o~lu Lı oııit 
K arnilof ve Nikolay oğlu Gtyorgl 
Pavlof'u da Ö mer Tokad'ı bu fiile 
azmettirmekten suçlu saymıı:ıtı. A b
durmhman Sayman ve S!lleyman 
Sa~ol da P avlof ve Karnilof''ll bile -
rek yarrlım ve müzaharetlen mllh • 
küm olmuşlardı. Kurnilof ve P av -
lof'un cezaları yirmişer, diğe rl eri o
nar aene hapisti Ayrıca 'bir kısım 
masrafları d a ödeyeceklerdi. 

17 ha7.irantla Ağır C eza Mah • 
kemesinin t efhim etti~ bu karar, 
111, luJar tarnfından temyiz edilmiıı -
ti. Esasen K arnllof ve P a vlof hak • 
kffıda ve ril en karar da re5eo t e m • 
~ tabidi. T emyiz M ahkemesi ~i-

-i~nu ı Uııç11 ~ınl 

... ;.ı• • . --.lifi~ 

Suclulaia.an Karnilol v.e Pay}f)f dünkü celsede 

Alman hafi! savaş u~klıın. Lucca 
vı:ı Hallar havil me:ı;dımlannda:kt te-

( s~rn s tinci! ~~fada ) 

(''"~·; ~~·~ .. ~~ .. ~~ş~~"l 
İ memleketlerde ı 
i 
i Harp elionomisi ~ 
: : 
! 1 
İ Yazan : j i ALİ RIZA T ÜREL i 
ı i f Yarından itibaren 2 nci f 
i sayfamızda okuyunuz. i 
\. .............................. 1 ....... J 



Günün me ular1 : 

~f'in nutku 
Hakikate ~a~rle hakmak, giirduk· )'llksd:tir. Ukin, bu )'Ükselişi orıce dur-

terini açıkça söyjemck, ve fakat, muµ· r Yazan : " durmak \C 'IOnra mümkun ise alçalt • 

dan ke in hükumlcr çıkarıp yapılma~ı • Nasuhi BAYDAR için ikuza eden tcdhirle.r alınmakudır 
hede ~ muıalea ıle kalmı)"anık bunla•. i f nuık, makul 'e meşru hadde gcıinnek 

,:e ekenı ~hatle b dırm Şct'ın dai· f 'c alın: cakıır. l'akaı, " en İ >i neticeler an-
ma havr n kla tclakk.ı eıu mıı. C$~11 "'* 1 111

"" 
111

"
111111111111

" 
1111111111111 

• "' ak Hukumct tedbirlerinin di'kkarli ola· 
huS\ si)rtıdır. • rak }-iirütulnıc..i)Jc elde cdilebılidcr. Acı 

Cumh reı m , ccşrı ~ ılba:ır:da, bu 1 1. - "Paıladıft • günden.heri dunya ı ile hııırlaımalı)ız ki, mılleıin ıa~ İilC-
h b bc.ııne ı e-k harbıne memlekedmıı en ıı)'&de buJun rinl ıanzim etmek )olunda Cumhuri)et 

1 !t1 1 e ıa ki .. 
~oyledı uıu :ı ze d ın ve dun· ya 14mı .ur. • . . • Hukümt·tkrinin sarfcıtikleri sı;t)'rctlerc, 

T a tma harta • 2.---;- . Hakıki kuV\:etı~ızı, sa~lam '~· ıki scncdcnberi cemi)eıımız tarafından 
' u ıu \ıtdıkten Zl)etı~ızı bulandırıp ~ols:elendırrn hır hiç )11rdım edilmemiştir." Yalnız kendi· 
rşı 1 dıı dı~ rıo· manevı tel!! '~ndısıırap hkınedca~ı, .~\ıgun va· ni duJuncrdc, lehinde parası vıırı;a, kılc-

m .. zııınn cı cıuktcıı tanımızın uzerı e ~me t ır. rini doldurmıra uğraµn musıehlık, ek • 
e :rılık bell•J· Dım)'3 harbine mcmlt>kctımiz en zi- rnek ,csıkasız "eyıı •c ika ile ıılırken 

mi$tı1'. 

Dünya vazi~~i üzerinde de, Turkİ)c
nirı httkcsçe bilinen dıı polıtiwı uıe • 
rinde de fv. a d ıracak de ılı.z. "Muha.rc
bc edenlt"r anı~ında b r anla$ma}t hugun 
için umıdendırecelc hiç h r )erde hıç bir 
dert yoktur Ru halleri insan olarak ve 
m ilet olarak Seyrrd rkcn büyuk ı urap 
dı.ıyuyôruz." Fıık:ıt, hu ~ ·y~te yapabi • 
lettğımı:ı tek $C)' "her devletle olan mı.ı
nasebt'! cnm n mahı) uni açık~ SÖf· 
byebılır bir karakt~de ve kuvvette ol· 
du~uz ıçın roln kamızı gelecekte de 
9'hada ukihetmektcn çekinmemek" tir. 

iç polıükamıuı gelince; geçen bir 
Jl"l1 içinde devlet oıckanhmaS1nt aksatnl2· 
dan i tetmek ıçin kahil olan her şey )'il· 

pılmı1t1r: isıikl11 '\"C hurnyeumiz.in ko
IU)'UC\lSU er.lan ordu her gun biraz cb.ha 
lc:uvvedenip tcçhiz:ıtım tamamlamıştır 
8üyuk nafıa İ$leri başarılmıştır Murif 
:reni ve ıteni~ pro~amla.r haztrbyıp tat • 
bika geçmı~ir. Z"raat ehemmiyetli gay. 
re-der sanına rıamzeıtır. Maliye ıflr va· 
rifes'ni memnuniyet ı;erttelc s~tte )'Crİ· 
ne getirmi,rir. "Millet hayatının r,idışin
deld çalışma ve ilerleme man1ara ı, va· 
tandaşlann m=ılekct ve millet selame 
ri için he.r fcd.'lk1rlı "ı kııhul ctmi, hal· 
krl, MIY\ k '\"'t' kuvvetl bi• milletin İ$3. • 
tttkrld"r. Mil!~ olaNtk hakıki ,ı:örünü 
fUmll7 bu (:Urbuz ve kuvve-:rlı haldir." 

Ancak' 
fvf't. o!IOlk Sef'in dikk timizi billtts· 

911 cf'IN-r>İ • ki nokra vardır. 

)"ilde nedt"ll buı;:un )'llklaşmışur? Bu SWI· ı;\l\'111 ~u,nl ı>ek imcı kunıtmaııın >~>lunu 
lin cevabını da nuıuku buluyoruz: hulan \c doıaı,Jarını hirer küç{jk tuhııfi· 

"lns:ınlık öldurmcktt'n ha•ka uml }t'Ô dukkanına ('C\İrcn :ı:cnı:in ev kadını, 
ıanımı)ıtn bit acınacak i•ıiknmt'te ~inik- "bulanık :ramanı bir dıhn ele ge<,;mez 
ı;e daha zİ)ade sapla.nmış bulunuyor. Cıit- rırsat s:ıynn eski haıakı;ı çirdik aµ~ı. ve 
ukçe şid<ktlenm dü ııanltk havını için- clirı<lcn ,ı:el e ıcııcffus eııijHmiz h:na)ı 
de roraflar her :ı:un hiraz daha ı;inirli" ti arcı metaı )apmı)'ll ('lllış:ı.n gözu do)
lik ıtr>!>terİ)or. Muhtemel ıchlike \mün· maz vur,ı:uncu tucrar, 'c butün bu ıkın
de şiındi her zamankinden fn7J3 hir ve ııl.ırı [lolitikıı rhıirasları için hu~ük fır· 
ıkıca beraber olmamız inıhcderken "iki sac sanan \"C hanı:i )-ahancı milletin hc

•encdcnheri c<'fTlhcıimi1 iı;indc C:umhu · J.hın:ı çıılışıı " ı belli olmı)can birkaç P<>
ri)"Ct Hukumctlerini muvaffak etmemek liııknC1" ve belki evde, kah,ehancde, in· 
için esıirilmi1 olan zehirli h;na- hakiki kamada '~'2 İ$ başında dl"<likodu ile 
kuV\:etımiz.i, s.ı~lanı vıui)Ctimi1i bulan • ııhinleri karışttnın şu ıuıfil hcnıtcri, HÜ· 
dınp göl~clendir" mektl"(Ur. Sd'in h kumct tedbirlerinin tc~irini aıl\ltan, h:ıt· 
mu$:ıhedcsi • itinıt etmemek mümkili:: ta izale eden un .. urlaruır. Rilerck kotu· 
mudur ki • hakikatin kcndi~idir. Milli hık edenler er~ ce:ralımnı ftOl'f'(cklcr -
Korunma Kanunu rarhika baslanıp fi} : dir. Bi7, bilmh-crek hepimizi ı;e bu ara· 
murakabesine ve elkoyma u<oulune c:eçilir ıh kcndi•ini sıkıntı)a sokanlara hitahc
,ı:eçilmcz kopmuş olan ı:urültu!erin de, ıli)o0nız: l111um'\uz 'ere isıihllk t'dilmiş 
ticarete se~ılik 'erilmc<i> le s;emi ıızı- her senet fİ)carın ruksdmcsi ncticeini 
)"ft alan kazanç hır<ının meydana ı::etirtli- ,erir: 1ira holluk devrinde değiliz. Ya • 
i:i fi}-at ruk<;elişlerin"n de kııynal,;J, rı hi r rını ve l>huı iınu ai:tnmak ni)"cti) le ki· 
de"il midir? 

0

lett '\"C)'ll s.ındı~ hnpc;olun.ın her ı:ııda 
Halbuk;, "hu 1amanda hiç hir nı~ • mnclıle~i ve her ı:iyim ewn~ı l,;e:ıa vurııun· 

lekettc n~ır m:ıhrn.rları olmıyan hir tcd· cunun cchini biraz dah3 sişirill il ı:elir· 
bir tılsımı )oktur. Milletlerin ıkınıılam !i )"Urtt:ısın ıstırabını hiraz daha çoial • 
maruz olmaları çarc<;İ1dir." llnrrıcn hir· ıır. J.okmalarımı:r.ı savarak )'İ)e<:ck, pa • 
kiıç sene evvel •e• ka umlünü kabul et- ramıu kıd.anarıı.k harC'lyaC'ıtk, •oilcri • 
mis olan uskilatrı Almanra'dan, iki nıizi heurlırarak so~·liyec<-k bir 7.aman· 
F~'dan, lsı•all)ıı'da.n, SoY)ietler mem· da hulundu.ihımuzu iddia edersek mıiba· 
lekcıinden, bolluk dİ}"llrı Amerika"dan, 'lır11 mı etmiı olunız? 
Çln'den, Japonya'dan, llin<listan'dan, )3· Su sÖTJcri e~lirclim: "Harp içine 
rıımızd:ıki Ralkanlardan aÇlığa '\"C toklu· jlimıi, ve millet scllnıetinin kıwırmna 
ğa dair ~elen haberleri hatırlayınız. Run· du,müş ftihi her mahrumİ)'Ctİ göze ılı • 
!ardan hıı.ngisi ~da. ı:i>-im, y11ka<"l'k rak ve hütün milletçe kıılfet ve nimette 
tn.lddelerfnin İ$uhllkini tahdide doğru birliğimizi ve benıbcrllğimb:i guuerin 
gıtmemiştir, fınündc oanlındırıatk nmanda)-ız." 

Buna kal'$1 nMımlel.rimi7.de hiç bir Ru doinı M>:ıün mln~ını Rnlamanın 
tc> 'n yokluiu duyulmamakta: herkes İs· ı;e ınlıml\'ınlara 1t1laıınımın vazife öl • 
tedi#ini bulmakta.dır. fi')-.da.r, ,Uplıecttz, dtıiunda 'fürk milletinin ha~ düı:ibt 
birçok ke•elerin eri~iyc"cefi kadar ferdi bir an teredduı edchilir?. 

Cumhuriyetin 19 uncu 
.., ................................ .... . . 
~ BİBLİYOGRAFYA E 

yıldönümü dolayısiyle 

İstanbul Halkevlerinin 
verimli çalışmaları 

İstanbul Halkevleri CumhurfyetJn 
19 uncu yıld n mü teni klerlne her 
yıldan daha zengin proıtramlarla it· 
t.trak etti Pr KonferMS. temsil. ser-
gt .kol\9er Utth.. l1Ah. Halkcvlerlml· 
zll'\ bayram prognunlannda, )lapılma· 

Neşet Halil ATAY 

Maarifte Nakiller 
Denizli aıc.am kız nnat okulu cocıık 

balmnı, blckl dikit öfı~cnl Bn. Atiye 
Ozyener aynı en.<ltltil mUdQrlü{IOne, An· 

kara lımıetpaıa kız etl-~tlt~ moda 
öıtretmenı Nc:ıahl!t Gönene Ankııra tık.. 

ıam kız sanat okıılu mUdilrlUittlnc, nnz
ee om oıruıu tUıiccc l:lıtrctmt.'111 ve mU
dür muavini Nctet Yelen Knrnmnn orta 
okulu uı~ ııtretmcnlltlne ve mildür
lüturle. Ankara Uc(lncü orta okul mU· 
dilrU vo tarih-cotral')l'a ötretnıenl zu. 
hun Danı(lman Ankara dfirdilnctı orta 
ol.-ul müdür ve Ulrih-cotrnf.Yll l:ltretmen· 
llttne. Ankara üctlnctl orta okul m!Mttr 
muav nl Himmet Akın da. ıcynı ol>ul mü· 
dürlütüne nakledllmıtlerdlr. 

Tahdit dışı benzin 

müsaadeleri kalkıyor 
GörQlen ıtızum Qzer1ne tlkteerln 

1942 tarih nln ton 111nUne kadar veril• 
mit otan tahdıt dllt l>f!nZtrı mU.U.dele
rının kaldınlmıun Ticaret Vekllllttaee 

Küçük Haberler 

* KöY kadınlan cezıcı kurltarmm arnell 
ders tat.bUtatırıda kullanılan aın.S· 

kan, buma ırU>I ihtiyaçlarının m&• 

malll alqam kl.3 .. nat okullarınca 
temin oıunmuı, maarll ve okul mQ· 
dllrlertntıı bu ı.ıert önemle taktbet· 
ınetert ııwtıııere blldlrilmı.tır. * Oa.hllb'9 Vek1lllt1 ~lar ara· 
..- :ırenfden bazı de.tıatkllkler yap. 
mllktadır. Buna Alt Jtararrı.me pro. 

jelli ııazw-taıım~. 

' 
~ •...•..........................• --

M. T. A. 
Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Mecmuasının 
29 ilk.teşrin fevkalade 

sayısı 

Yedi -.ıedenbcrl mmılekcıtimlztn VO 

d!lınynmıztn mactcrı<:lllk h11YnUJW1An; .ı:a· 

Jısmnlanndnn, btılU$1nnrı<lan, ııelbmele

rlndoo ııa!Ahl.Yct.11 ve tıı!'Bl!.'Ltlı haberler 
veren "MTA~. nm 28 lnd 8llYIS1 CUm• 
hurl)ı~lmlzln 19 unC'U yıl<lonümUndc 

O()Şl'cdlhn bulunm: kt:ıdır. 
Ctımhuı1yctlml7.bı m:ut<".neUli!;e rcıttr

dlğl y<>nllllll ve llcrlllltl bir da.ha gözönQ. 
ne koYnn, Tilrk mndcnd lcrlntn Türk 
CumhUrbctı:llerlnln on saflarında yer 
nldırtını bir dntıa bcllrtcn bu bU)'ilk vo 
s:Qz ı aayıd3; bUhnaııa ''bazı mineral 
ls!mlCTlnc dalr lnC'clmeıer' yazıın. devam 
ett tc toıılı>-n<'.a~ ı~ artacak olan blr 
oı1Jlnııl otatuır. 

M<'l'Tllclcctlmlztn muhtelif bö11relertnın 
JroloJtsl, p.ılrontoloJ 1 ve maden tna· 
hOratı ('!tra.Cın<lnkl tP.l'k klcrl.Yle blrllk..te 
!fftıı.tt!rtlklcr ve hn'hurı~ do mcıcmu:ıyı 

Zl'ngtnl('Şt.lımcktcd r. 

Kooperatifçilik dersleri 
Koopcraıif~ilik saha ında metnlıcke • 

timize pek kı}ntt:di e,erler \ermiş olası 
ı ıcarc:t Vcklltti Teşkilitlandırmı Umum 
MLidur mua"ini Hay Remzi Sa.ka, Kooı» 
raıifçılık Dcnlcrı'nin birinci cildıni nef
retmiş.tir. nu Wıku guç neşir :.arılan içiıı
dc 228 .sa)falık bü)'ilk bir eser.i Turk ir· 
fanına 'eren kooperatifçimiz bu escrin
Jc",\vruflll kanunlarına gure kı.)orttatil 
hukuku" nu 1Crh ve ufsil etmektedir. 
;xmıa)e ve kooperatif hahislerlııdc yedin
ci eserini H.'ttfl arkad.lşımızı kutlarız. 

Satış yeri A. Rcıım.i Kiı.ıbc\i, fiyıı.u 
3 liradır. 

Kızılırmak 
"Siva~ PostaM" gawıcsi Cwnhuriy4!< 

Rarramından itibaren "Kızılırmak" adı 
ile nctri)'&tına ~"im eımiye baılamı,ar. 
lmıiy.m lm da Rar Klmil K1tapçı ta• 
rafından alınarak hayatını mcmlekt't hiz· 
metine "akfcdcn bu kı}meıti gazetenin, 
i:cne "Knıltrınak" adırk: Anadolu mat· 
buııtı arasında mesaisine devam eunesİ· 
ni sewnçle karşılar ve baµ.rtlar dileriz. 

Türk Maarif Cemiyeti 
eşya piyangosu 

Tüdc :Maarif Cemiyeti umumi merke· 
zı tıaaılAU :voı<aul ve k1mtıe&lz, ı.ttdath 

vatan )"avn.tlannın okuma ve bakım 
ma!mlnanna harcanmak Uzenı bu )'l] 

da bir fll)'a ptya.rmısu tm.fbetmı.tJr, Pi-" 
YMU"O milli piyanııo !da'N!lllnln otomattk 
JUVarlaklı\rl)'l.e 5 WckAnunda eckilecek
ur. 

Çanakkale Maarif 
Müdürlüğünden alacağı 

olan öğretmenler 
1932, 1933 ve 1934 yıllarında Oanak

kale maarll m()JQrlüR{lndeon alacatı o
lan UkokUl l:ltretmenıerının bu alacak. 
tarnıırı öderımeet kararlumıaıtır. Bu vl
~tAın al~tı olan lllrolcul ötret.men· 
lert Cana.kkale maarif müdilrlütürwı mQ· 
racaa.t edl!t"l!tc alacaldannı alacaklardır. 

Gümrük kolculannm 
ailelerine harcırah 

Oümrilk kolcularının bHka bir yere 
taytnlerlnde ailelerine harcırah vertleml· 
)'Ordu. GUmrük ve lnhlsarlar Vtldllltl 
l'Umrük Jcıoteuıanna da aile hArcırahı 

Vf"l1lm81 hak'kın<111 bir kanun rrrr>Jl'tll 
huırlanmllk UZf'tt M11 ıtye Vtldll~ llt' 
~ yaıımaldadlr. 

-2- 5 11 1942 

ı rnm!'lllllmD 
1 "Harp, bize 

C.H.P. kazal 

en çok bugün 

yaklaşmıştır,, 
"Patladığı gundeobcri diinya harbine, 

memleketimiz en ziyade bugün >Ü· 
Jaş.nıı$ıır." 

MilU Şefimizin bu hitabı; uyuşan. l:C!V· 
f{yen, mı kinle~en, hatti yanan ve ka
na)can bir dun)ı& orıuınd;ı bı lundu • 
ğumuzu bıle unutup inkir eden ruh· 
lar uzeriııde htr clckt.rik $CY>'3lC$i tc
~iri )"ftptı. Ürperdiler silkindiler, ken· 
dilerinc gelir l\lbi oldular. ille sual· 
lcri şu oldu: 

- Demek )'akın hir tehlike var? 
- Oysa kı tehlike hiç bir zaman uzak • 

laşmamışıı ! ... 
1939 d.uıhcri ne ı:ünler gl>rdük. Milli 

~inirlcrimi1ln .ı:erı:inliği 2Jlflllln 7aman 
• artıp eksildi, milli kıı)gı grnfiklcn • 

miZ bu}uk de)':işıkl kler gÖ5ıcrdi, çc. 
iıli munhaniler çizdi, fakat hiç hir 

uman sıfırn inmedı. lonıi)ecckı r, 
· haml harp blııi,:i, sulh ıruısası kurul· 
duğu ı:ün. ve onu takibe len )'lll;ırda 
da hiç bir taman sıfıra imniıecckıir. 

En )akın tchlikderi )'Cflmcsini, )"Aı:ıan '\e 
kana> n dun)"I ortasında tnraf.,z ve 
barıı içinde kalı;nnsını b"ld k. Fakat, 
Cumhuri}et llukumeıleriııin hu ıeh 
likelcri )cnmck, bu tarafsızlık mu · 
dze 'ini yaratmak iı;in, na5ıl çalıştı • 
ılını, ne ı:ııçluklcrle kar ıla~tt~ını du· 
Juncn kaı; kıJi vardır içimizde? Hele 
anla> ıp ka.nt);ı:ı ? .•. 

Hükumet, her tchlikC') i onlcc:likçe, hanş 
lıa,"ao;ını de' m cttirdikı;e: mutn<lelc 
azmimizi hir kat daha kuHetletıdirc
<"eğimize, ne~ lede işhirliğimizi biraz 
dalı:ı ıkıla5urnc:ığım11ıı, ba ılarımı • 
za garİ[' bir ruh ı;cHckli i çoktu ... 
Ebedi s~lha ka'-uşmuş gibi, bi.iıiın 
rchlikclcrdcn uzakl. snııı gibi bir 
"oh!" çektik. hkaı bu "ohhhh!" ra 
Dcı; lete karşı hir minncıt:ırlık duy • 
gusurn.lan zİ) aclc; kQ f "c hevese ka
vuşmak, barış > ı il arının bollu "."tınu, 
ucuzluğunu. rahatlığını elde etmek 
anu<.<ı vardı. Dcvlcıiıı biİ>'Ük foda • 
kirlıklıır pahasına elde cııiği o ulh 
havası bazı şuurı;uzlar<la JC ııo)suz· 
tarda idera Ul" ıuruı.'U bı r morfin 
tesiri )aptı. O bu>ük ha~ının mü • 
k:1fa1ı hu mu i<li? 

Bir istifçilik hım, hir vurgunculı:ı& hum
ması içiooc kendinden gC('l'nlcr ol • 
du. Ru çılı:ın bulınınla en lrndsi vnr· 
Jıkları çiğncrıli)'C yelıcncnlcr hl·lirdi. 
Her 'arlıi:ın. her 5CI'\ etin hu Devlet· 
le h.1ki lc:ılac:ıj;ını unuıanık ka<l.tr 
kendi hendi dıin)-aJnrı içine hapso • 
!anlar, Milli Scfimizin ı..\lrlircn tok 
s.csir!c um zamanın<la U)aııdırılmıs· 
!ardır. 

Aruk o "'ursuz rufıların tekrar gC'\'ŞC • 

mcsine ~e uyuşma ına .ı:uz yummıya· 
cağız. '.Milli Şcf'in clektrik SC)')'lllc-;i. 
rtin ürpcrcllerini daima hcnliğimizde 
duyıtcıığız. Çok $Ukür bu,ı:ün harp 
dışındayız; fakat bir harp dünya51 
İçİfıdcyİ7., bir harp havası içln<lc,i7~ 
Artık içimizde: 

- ~ yakın hir tehlike r? su:ıli:ıi 
.;oracak tek .ı:ııril bulunmırankur. 
Çünkü bu mı&addcr sualin <"cvah1 
daima klılakl.uımırda çınılı)urnktt1": 

- "Patla.lı,i:l ı:ün<lcnbori dün)'a hamine, 
mmılcl<ctimiz en zi)"ldc bugün :>"al.:· 
lttŞmı ıır." 

Sabaheddin S Ö N M E Z 

Misafir ekmek karti 
veren büro 19 mayıs 

stadyomuna taşındı 
Ankanı Valiliğinden : 

Misafirlere ekmek karıı vermekte olan 
iıfai)'e lllt')danın<lald misafir burosu 
19 .Mı;ıs Stad,~mıuna naklcdilmi~tir. 
Al1kalılara illln olunur. 

kongreleri 
Bala ve Keskin kaza 

kongreleri de dün toplandı 
Bili, 4 (Hususi) - C. H. P. Rüa 

kv.a kongresi ,-ırnşet idare lıc} eti iz.1sın· 
dan Cafer Tayyar Berıadam'ın müşahit· 
Ji~-i altında toplanmıştır. İdare heyetınin 
ı;alı~ma raporu okunarak kabul edV!dık· 
ten 50nra gundemlndeki diğer işlenni sa· 
mimi hir ha"'ll içind ikmal etmiştir. 

Kons;re rhedl Scf Ataıürk'un manevi 
huzurunda eğilmiş, Milli Şef İsmet lno
nu°} e ve Oüyu1derimiıe klll'$1 M'lnsuz baii· 
Jılığını ıckrarlı)-arak kaza idare hC')eti ve 
vilayet delegclcrıni seçtikten sonra sona 
ermistir. 

Keskin kaza kongresi 
Keskin, 4 (llu u İ) - C. H. P. 

hcskın kazn kongre i Ankara'ılan 
ıııü lılt olnrak gclc-t vUAyet ic:lı\re 
hı )<'ll Azasından H. Hnuf Ba) kan'ın 
hu:ı;uri) le > apılını tır. 

K ı:ı.a idare hC') eti reisi t r tından 
açıl ııı k•ııı~rc Lbcdı ::;ıcf Ataturk u•ı 
h ılır ını t ı iz ıı;tn a) akta > aptıgı 
hır ıhHrarn 'akfe inden sonrıı. nmııı
kerclcrınc ba,şhınış \C ı;orUŞmeler üç 
sa t kadar de• aın etmi tir. 

Goril ıııelcr ı: ık hararetli olmuş, 
gerek uırhıı uıııuz ve gerek muş hıt 
aııa tar ıhnılaıı > apıl n lıaşhıhallcr de 
ılik ı ile <hllenclıktrn sonra ml'mlt:· 
kıt iı; l n fıı ) d ılı ve hayırlı bır çok dı
leklı r te pi cclilıııi tır. 

Kıız ııla.rı• hcHıi ıiz lariyle vıl )et 
kon rcsı drle t:lcrl .ııt:çınıini ınUte 
kil' Milli Ş (imiz llü~uk İnönil'~e 
vı h lyuklf'rlrııize nlıın can.dnıı ha~lı
lık tezahürleri Uzrrlne olkı tar arn
ı;ın<la kı•ngrr.ye .sun verıı.ı1t1r, 

Vurguncularla savaş 
lstanbul, 4 (Tel ronıa> - Avrupa'dıın 

ı:ctırtt lroı mani! tura y ını sn tılı~a 
crkannoyıp bodruma 5nklıy n ıtaban 
tabı a.•ıından .Jazct Nean ııc ls;panyol ta
l>: asından Muiz Kohcn l\11111 Korunma 
mahkeme ine \'crllml$lc>.rıll:r. Şehre ı:e· 

t rd içleri y!yccrk maddelrtnl p asan"lı 

ı:cvşcmcsl üzerine mtılııta c karmıyan ta 
e rkrle banka dıwolann lth:ır cdllm e 
mallar ı;c sı h plerı h kkında da tahl<I. 
kat ynpılmakt dır. 

Zonguldak'ta memurlara 
karneleri dağıtıldı 

Zonguldak, 4 a.a. - Memur. muıe • 
kııit, dul ve yetimlere verilecek ucuz ~k· 
nıt'k karneleri tnıgim 7,onguldak heledi
ycsı tıırdından dağıtılmı) ve sabahtan 
itih .-en bu karneyi h:ı.mil olanbr 17 ~ 
ru)tan ekmek almıya ba)ladtlar. ehrin 
wı ihth"lcı helediyc tarafından temin e • 
dilmektedır. 

Muğla'da tohumluk 
buğday dağıtımı 

MuSJa, 4 ıı..a. - Muhtaç zürra için 
liukürnet tarafından ><la elli ton ııohwn· 

Juk buiday verilınit Ye bu b\ijday mer· 
kez Ye kazaludaki fakir ~fıçilere daiı· 
ulmışıır. 

Bir tramvay kazası 
letanbul, 4 (Teletonfa) - KadtkÖ)'(ln· 

den Bostancı')'a ~dm bir tramvay ara· 

baaı !11met adında 16 n.'11\(!a bir ıencc 

ı:artıarak atır )'aralnmıetır · Kendıst blr
kıı.c daklka .ııonra ölmu.tür. 

lzmir'de kame dağıtımı 
lzmlr, 4 <Telefonla> - Kame da

ğıtılması Izmlr'de hltmişUr. Şehri· 
mlzde halk karnesi dı1111da kalanlar 
5.000 kişidir. 

. GÜNÜN GÖLGESİ 
,, 

Ciddi,, den 
korkuyor muyuz? 

E LİMDE rakıunlar olmasmt iş -
terdim. FJine aldığı her mese
le>i bir kara .ı;oruş mevzuu )"al'· 

mak ve. "lif ,öval)eleri" anuına kııul
ınak istemem. 

Muhtaç olduğum istatistik, kütüp. 
hanelerden ve "nemalardan temin cdi. 
lcbilirdı. Kimler hanı;i eserleri daha 
çok okuyorlar? Ciddi eserler, en ipti. 
dai du>J;llla(a hitabeden hafif -.e ba • 
yağı külliyat(!) ın ark:ı ın<la efil -.c 
hadi kalm:ı!{tıın kllrtulahildi mi? 

Sinemalar, pi)as:ıda, ha)dutluk 
dersi 'crctı ve aşic melü.nkolisi )'2)-an 

filmler hulanııvarak ciddi ve terbiyevi 
bir film · getirdiklerinde salonun hali 
nedir? 

Doğnıw, müshct vesikalardan nıah· 
nlilll\lfll. Ancak gördüklerimi ve din
lediklerimi bir gerçeğe karine kabul 
cc:lcrscni7., f>hde "ciddi" )C korşı hir 
~kingenlik, ciddi eserden, hatt.t ciddi 
sohbeıtcn bir kaçma, Nr korkma '\"ar. 

Yun ve Dün)'a mC<'ITlua~ıncla ,ı:i;zü· 
me ilişen hu tıoı, ı;olıanhcri )":lZma'k 

istediğim bu mevzuu han:ı bir kere 
daha hatırlarmış oldu. Bu noı meonu· 
aya yurdumuırun ili r s:ın;ıyi merkezin
deki dostundan gelen bir mektuptur: 

" ... Bur:tda maalesef ciddi hir mec· 
mua okuyan insan }'Ok. Hattl bu 
)oiizdcn kütüphane memuruna. kutup • 
haneye ciddi mccınualar aldığı i('in 
mütemadiyen hücum edi)orlar. Aldı· 
ğı kitapları bile (ki hcMİ romandır) 
helcruniyôrlar. Bunlar çok ağırmış. 
fşteıı sonra hafif fC)'ler okumak ister· 
lenniş. Tabii bunun da aslı yok. Ra· 
na Cl}·lf' ~eli)-nr ki hu illet. bu "ciddi" 
ile kartılqmak kminı~ hüıün yurtta 

·~ acımaktadır. Mua.>')'ell bic it 

sahihi olup dünyasını düzeM koyan 
insanlar, kendilerini okumak kulfe • 
tinden uzak ,ı:öı:i.lyorlar. Zannederim ki 
memlclceııe oku).ıınlar, an<'llk, mesen 
talebe gibi, henib: daha bir me~leie 
girmemiş olan kintseleroir. Bo ama· 
torlcr de olmasa ciıldi mecmutlar '"e 
kitaplar ortadan .tkisbütun kakacak • 
t1t.'• 
A~ğı yukan eynı tc>'İ sc))~ek i~

tİ')-onn. Yalnız bir !arkla: Yurt ve 
D!\ıya'nın okuyuNsu, talebenin ciddi 
es&lerc büyük ra hct ,ı:osterd " • ka • 
n:ı:ııindedi-r: ben, he iki bit k n:ıat )11· 

raı..ıcak kadar o ıror:memiş oklu • 
ğum için. ,imdi bunu b r t 
olarak ı..ışı)'Orum. 

"Gençler okumu)'Orlar' di> 
\Cl,.cJC)e ,cnndc hÜ}'\İk h k 
Hıt>'lr okm-orl:tr; bkııt ya k 
ğıı bir okum:ı ~i teminden ' 
li cst'I' cçme terbi)esinclcn mah 
ıhır. 

nunun ~ onlara rü'klcmenıeli. 
Runda, aileden, muhitten, ö "retmcnc 
kadar giden ve bilhassa öiretmenden 
kalan h'r ihm:ıl payı vardır. 

E kiden '1ıiimü hat" dcrı;indc 
meşk olarak ş(i)·lc dimleler veri rkrdi : 
'"Ya~ )'2Z da ne )'ll7.arsan yaz!" Fakat 
okuma ıerhiye~i: ''01.."U da ne okursan 
oku!" tavsil~ine )'C'I' '"rmcz. 

Şunun f:)Öİ, sinema hir tcrbİ)oe oca· 
;;ı<fır. Yahut h<hlc olmak llzımdır. 
Fakat, gaye hudur diye, hiç kimSC\e, 
•ifl(!ffla)ıı git de h~-a:r. r>ernecle ne ıtö
rürc.erı gör. diychilir mi~iniı? 

Eğer sörl&ı;eniz, çocın- ruhuna 
lıavdutluk ve hııfifmC$rN' a~ s:ıh~le
ri hild.vel,.ri işlediğinl:rden nasll şür
h,. ...tehılininiz? 

Kemal Zeki Gencosman 

ta 

Değerli bir eser: 
11PROPAGANDA,, 

Yeryüzunun bugunku olayl:ınm, 

ajanı bülıen~rfnden, gazete makaJele
rinden, radyo '1ayınlatından )'akından 
)-&kına ıakı'bedi')"On:ını:ı gfüursurıuz ki 
cephelerde harp har&ln, havalarda 
bomhaniımanla.r, denizlerde torpillc
melerln durakladı,tı günler, hattA hal· 
talar olabilir; fakat ceyıhanesi soz ve 
kelime olan rropag1-nda uvaşı hıç bir 
zaman durmımakıadır. 

Birgun c irlcre ya111lan kötü mua· 
ntelelcr derler, htr başka ı::ün harı)(en 
sonr.ıJ.:i ~cnçlcrin terbiyesi derler, iki 
taraf da birihirinc k:ı.ı-Jı gulle ağ.ırlı • 
~ında kelimder avurur. 

Radyonun bu kadar ,ı:clişmcsi bu 
süz avııını ı;crçdc m111M1) le bir "yıl
dırım hamı"' 'e bir "to1>rd<lın ~a~" 
haline ı;ctirm"ıtir 

Edr içinde anİ)«le 300 bin kilo
metre yol alan elekırık dalg;ılannın 

)"anında crı suratli uçak bile bır kağ· 
nı llihi kalacağına göre, bu sürat a.s • 
nnd:ı, fon sunturlu s:mt~ın propaganda 
savaşı olduğuna kimsenin ıüphcsi kal· 
maz. 

Bugun, bu kadar gcli$m "ş olan 
prora.ı:anda anaıının çok eski hir ta
nhı. çok deı'H,ık yol ve usulleri oldu
ğun:ı da şuphc )'oktur. 

Baıı memleketlerde başlı başına 
hir nvırlık mcvı.u"ı olan propaganda 
uzerinc AvrUı>a'dıı ve Amcnka'dı ya • 
11lan '"e buılan eserlerle k:>cııman ku
nıphanel& dol11fl ı311}~>r, 

Proı>aıtıında}ıı bı .. im de ne kadar 
onem vermcrnİ7 lb.ımgcldiğini Milli 
Şefimiz S ıcmmu7. 1931 de soylediii 
~ cümle ile ifade hu,'Unnuttu: 

"1\fu11/t1:11m, 11111rfN, ,,.,.,,..,,.,., bir 
htdt'f t1ll'1hint lrı dh rdilnı f>rop11gt111· 
dmun ::11m1111f11 s11Ts11,,.ıy11rllğı hir bh 
/mı ı·t/ 1oi;ı11r." 

Bugün m i ~e mı IE'tl 
yatlarla tCl1Jt\ halinde bolun 
propagand;ı y pmak, yatı 
propaganda de katJı I 
d;ı olduğu içın d nı 
falık eserini okumakla m 

Su halde propaııanda bir realite
dir. Runıın ı::c.-niş mevzuu ir;ine iman· • 
tarın fl ilmloj~i. tarihi, mğr.tfyası da 
gİrc-r. 

Sa\a<ıa <la, barışıa d:ı na ıl yapıla· 
cağını 1'ilmcnıi1 ı::erckm rro~nda· 
)ıt bugün, ıanl mlna i)'lc, ilim diycbi· 
lir mi)iı, dircrnez mi)iz? Ornsını ke
sin ola!'Rk tekdir etme) i bir ta!'llfa bt· 
rakınız: fakat JUr&sı muhakkaktır ki, 
birtok ilimler unun emrindedir. 

Ru satırları n:ıİ7. arkadaşım adri 
Erıcnı'in ıkinci cildim de he tınp mil· 
it kütuph:ınemize sunduğu ''PROPA
GANOA'" adlı estti miinasebcıi>IC )-ı· 
zırorum. • 

sunuz. 
Günürnüzlln en hüyük 

"rmrnı:ıtanda" dedi o;imı e lrt' 

,ı:ımunde çrkıı.n bu nJ i, .-.in 1 nmı 
hk ,·eri&cn onl nı hir nevı ıl '-a
ma tıı""i>csi-ıde bulunduguın ~mııa • 
tincıC) im • 

T.1 

Harp Okulu 1928 mezunları 
güzel bir toplantı yaptılar 

Harp Okulunu 9211 )'llındıı biı ren ve Ankar !una 
i:ırıntn 1.( uncu yı)doo<inıunu gulel bir tOflJ:ıntı ıJc kuuamısıaraı.ı-. 
vıekıcp lıitıntlarını nnmı$1ar, \e ar-.ılarında hcdı}"Cıt a} ha Ull 

> tıdcıınişlcr<lır. ukard:ıki rcsinıdc bu topJ ıı bulunan tubıı>ll:tn goruyor$\ıouz. 

İstanbul lokantaları ekmek 
satmıyacaklar 

lstanbul, 4 <Teiefonl:ı) - V h\~e
tln b r tebl {iın &QrC' 1.stanbul'da y • 
yecek maddelC":l'l snt Jokıı.nta, b ra· 
hane ve h<>nzeri ) knrnc kRrşı-
lıitı dah mü lC'r 1 rlne C'.kmek 'liCro-
m!yC"Cekler, bur aro ı:w en h~r e 
ckmcJ; nl ~anı.nıln s• urccckU 

İstanbul'a gelen 
yolcuların ekmekleri 

İstanbul, 4 (Telefonla) - J~tanbu!'a 
Anadolu demir,olu>la gelen yolcular mu· 
vakkaı rkıpck karnelerini Hay<larpa}& ga· 
rında bulunan )'Oku s.alonu ekmek buro
sundan, deni~ )'Olu> b gelenler Galata 
Yolcu salonundaki h ırôdnn, trenle H! 
oU>bUsforlc Trak> ıı."dan gelenler d 

rke<-1 yolcu saloııun<lnki bürodan 
ol alnc klardır. 

Dr. Lutfi Kırdar 
Halk Birliklerini teştiş 

etti 
nbul. 4 C'l'C"lcfoııln> Halk 

D tmn ll rl klcrincl · blrknc gün 
d vmnlı t tkıkl<.'t" 31• ~> n Vali, bugün 
sal h yetil daire flcr nl:n iştirakiy
le bclcdı) ede ynpılon toplnntıda tct· 
k klcrn n net.ıccslnl anlatmış ve alı· 
na.cıı.k lüzumlu ~b rler fıakkında 
birer ro110r vermek üzere mUfettls· 
!erin deihn:l blrli'lcll!l"f teitlş et.mele· 
rlnl tst<'m tir. Yeni elemek kartlan· 
nın dl\l!ılmıısıntian sonra ~hrln ırün· 
Jük ekmek ıhtlye.cının 3200 cuvat ~ 
rtne 2700 cuval unla tem n edllcceji 
n.nlaşılmıştır. 

Yakacak Ofisi Umum 
Müdürü 

!stanbul. 4 <TclP!onla) - Yaka· 
cılk Otisi Umum MUdUrU istifa et • 
mıe ve )'erhı~ ıo!!!k1 KaTabUk fMırl'ka
lan müdürü f!m4'!lcli tilm~enel'lll Sey
ri tıtyln f!dılmlştlr. Kend st ')>eni va
li.fesine yana ~ 

Kinin yerine niı sf a ! 

Ege'de bir sel baskım 

)8''.'TUYU 
yahkl r 
mu tur. 

Bir tren kazası 
tzmir, 4 CTP c1onla1 

dm'a 8'ttme'kte o nn mR 
Gaziemir ıs yonund 
hatası yüzü ndım ô 
le olan otoray a c 
ray yolcu nrınd n üc 
fi! yaralı 'ardır. 

ı . . l f1l}3CC\~ 
kıncı cephede kul ~ ılıYo 

hususi lokomotif ya.f! t 

Londra, 4 a a. - !kıncı 
lamlınak uzere hu i t"p c ' 
tiflerin bugun fn ilterc de>"' 
duiu Mbcr verılmc-kıed r. I r" 

Bu İngiliz lokomotıfl r1 

riç nlmak u~l'tt. hutıın J\ W""J;."'4t, 
k.cderioiıı ray arrtlıklannll 
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Tü kiye'nin 

laralsııhk 

politikası ve 
ekonomik durumu 

1".·t~. Ol :-1 lmza.<ıiyle Le. Tdbune 
de tieuf!\ e ga.u:teı>ınuc çıka.n y urdu· 
ıııu:ı: hllkkuuiakl bı r )U.2.uuıı ~uca 

l•&r!.:•la.ruıı aeıı.Qııtı. oM.u,> ucularuıuza 
ı.uuuyuruz: 

... Baş ıca kozun kuvvetli bir ordu 
oldu~unu herı bılirlı:. Tilııkiye'nln as· 
kerl gnvretlerı, ötck harpdışı mil
leUere nl beUe, en Uızla olanıdır: 
ordu, Turkıye ye, en karanlık blr ıs
t.ikbale Wle güvenle bakmak Ye ya· 
nnkl dün) anuı barış lcınde yeniden 
~a olunacağı de\ ı.r gelince sesini 
her tarafa du) urmnk Jıakkını bah-
6etm<-ktedlr. 

'I'{ırkıye hakiki bır sulh vahası, 
yahut daha !y1 bir tabirle, fırtınalı 
bır Okyanos oı tasında bir ada ol
makla beraher bu onun, harbin yan
kılarından uzak kaldığı mtuı~ına 
aeımez. tns ı.n \'akıa blr ada Uzerln
<ie emnlyettNUr nma, fırtına V(> ka
fnr&'a bu adanın ıızerinde de eser. 
Anadolu yanmnd:ısı nazik btr du
l"Umdadır: cfınkiı hlrkac muhaslmın 
arasına sıkışmış bulunuyor ve iıze
rlnde vahşi boğuşmruann cere) an et
tııtı cephe)e cok yakındır. 

Türklye'nln uyanıklığının bnska 
blr delili dl' ekonomi alanında görtil
ınektedır. HattCı bu, ırünün t'?l bU -
'YÜk mesl!lesidir ve B. saracoğlu'nun 
re llğl altındıı kurulan yeni katılnı-
Aln halletmek Uzere ele aldığı işle -
rin en ~ında gclmckıcdlr. 

Bütün m~mleketler gibi Türkiye 
de ın-e güçlüklerine ut:raml$, fakat 
bu güçlükler, bil k11 yerlerdekine gö
re daha ufnk ol1:iltle olmuştur. Ç\in
kil Tarklyt'.' bir çlft<:I memleketirlır 
ve toprak lırllnlcrt yalnız. her ihtiya
ca değil, her nr7.U)"ll dohl cevnı> ver· 
meğc kiıfl gelnıektt•<lir. ôblır yandan 
halkın ma11 vasıtalnnnın mahdutlu
lu, tcıhll olarak mamul mnddeler lt
hıı.ll:nl de tahdıt etmektedir. MWıak
kAk olan b r şey varsa o da Türki
Ye'de tınkı sulh zamnnınrla olrluğu 
grbi, her şeyin, kelimenin tam mlı.
naslyle ht'.'r şeyin bulunabı!dl~r. 
carşıda knh\c de, lngil z ku~ı da, 
inek çorap da, peynir de, J1t.nıbon da 
bulabH rs!nlz, lıem istedi ı:nJz kadar. 

Tek bir ş y ta:ı;ınlıınmıştır: ek· 
~k. Ekmek meselt:'Si TUr.k ıdarec -
lerl iç n c ddi kn) :ıl r yaratmıştır. 
Zıra Tlirkb c de ekmek bnşlıca, hal
kın bazı mıfüırı için de tek ylyect'k 
madde id r. lhtl nt ı;Loklnr yapmak 
Hızumu dolayıslyle. mahsul alınma
dan i}ncc ortaya oldukça vnhım bir 
huhran çıkmış .,.e bu buhmn, ruıcak 
umumi tayınlamıı usulU ve çiftçinln, 
mahsulünün yilııde 25 ini mecburi o
larak hükUmMe tc.ı;llm etmesi saye
sind ... önlenei'>llmlşt.lr. Şimdi günlük 
tavın adam bıışına enazı 300 gram
dı;. Unun karnesiz olarak satılması 
YaSaktır. Makama, bisküvi, pasta ve 
henıerlerl için rl,.. hal aynıdır. Şimdi
ki halde, Amerlka'dan buğday gön
derJ.lmesi sayesinde durum daha gü
ven verJcl bir hal n.lmış bulunuyor. 

Görüldilğ{I üzere, TUrklye harbin 
dlŞında lcalmı olıiınnm ooo ini öd<ı
mektedtr ve Hk bS!kısta edinilen lntı
bft& ro~en, bu bedel ol<iuk~n alhr
dır. Bununla beraber. komşularının 
katlandıklnrı maddi mrmevı ıstırep
laT göz önünde bulundunılursa bu 
'be<k-1 g('Tl<' hafit kalır. Zaten. detti 
Yalnn memleket tarlhlnde. Avrı.ıpa
nın dtplomat k tarihinde dahi eşine 
ıı.z rııstlanAn haktm bir polltJka ail
~rek halkı matemden ve memleke
ti lıtmı.bolmflktıın kurtaran ve daha 
fyı ~nlel'!' doğrıı ~kenen $enerım.• 
luıl"$1 h!ltün memleket mlnn t ve ıu
vemnl blldlrmekte blrle$1lllf bulunu
yor. 

Dışarıdan 

görünen 
Türkiye 

- ( Başı ı ind sayfada ) -

Daimft üstümüze relebilecek 
tehlikelere kar§ı tedbir le r al
dık; hiç kimsenin zararına ve 
•leyhine tertiple r araıtırma
dık v e b ir h arbin , &onunda bi
ze f aydah olabileceği hayali
~ aaplımmadık. 

Tereddütleri gidermemiz, 
sözümüz d eki ve hareke timiz 
deki samimiliği kabul ettirme· 
ll"I İz kola y olmamıştır. Fakat 
bugün §U denebilir ki Türkiye
de kendileri için herhangi bir 
~niyet tehlikesi görenler kal-
11\amıttır. Böyle bir tehlike, 
lbic::ak icat olunabilir ve bu 
İcat n'ncak esaslı bir suykas
trn, ' h a k göriin ürüne bürün
mek ihtiyacmdan doğabilir. 

T ü rk vatandaılan, miltet
lerarası itibar ve kuvve timizin 
korunması, §İmdiye kadar ona 
\r\icut ve r en a mill erin zayrfla
rna rnasm a bağlı olduğunu ha
tırlarında tutmalıdırlar. Akıl 
&ağlığrmız , k endimize güveni
nı.i?. , bilhıı15a birliğimiz sağ
la.rn, t imdi h e r zamandan faz
la &ağl am kalmalıd ır. Gecici 
menfaatler için, yüksek milli 
menfaate kıyıl amaz. Günlük 
hırs ve kaygılann içinden sıy
l'ıhp, gözlerimi zi yalnız m illi 
kudre t imizi v e mill etleraraııı 
İtibarımız ı sakınmağa dikme
liyiz . Bıkmaksızın, u sanmak
sızın, zayıflamaksızın, akaa
h\al ar a ve sendelem e ler e karşı 
j'iicadele e lme liyiz. M ayinler
l ~ ~olu bir d eniz içinde t ekne
detoıni sürenler, yolun yarısın-

a h enüz bir k azaya uğrama
t•lcları için, rahatlarına çeki· 
~zler. 

F alih Rılkı A T A Y 

Sta 1 i ng rat' ta 

temizleme 
savaşları 
, . 
aevam ettı 

İngilizler 
bazı yerlerde 

ilerlediler 
(Başı ı. inci ~ayfadal 

sl<;Jere hfıcum etmlşle.rdlr. 

Rommel duruma hak im 
,Ba• ı. ıncı 5aylada}J Berlln, 4 a.n. - Yan resmi 

Batı Kafkas~ a'da VI' Terek kesi • kaynaktan b ldırillyor: 
nıindc şitldetli ıııuharehr.lcr dcvaw e- Bugilnc kadar Mareşal Rommel 
eliyor. vazlsete tamamlyle hAk!mdlr ve JU -

:><H a.ş ııçaklarıınız Tuapse limaaını zum ı;-ördUğu takdirde, mıız.i.de oldu· 
ba arı ile hnmlınlanu lıırdır. ğu gibi teşebbüsü alııblllr. 

~talıngrnt'tıı tcmizl<.'ıne muharebe- Bu ıtk$llm Berlin askerl mahfil -
ıeri <levanı ctmt~ılr. Sovyı>llerin kar- leıi, şlmal AfrJkıı'dakf nskerl durum 
şı hUruıııları p!ı ktırtıılııılı tfir. Pike ) ukardakı cumlelcrlt> Hısıllandırıl -
uçakl ırınm: \·oıga ka' inin balı ı ıda ını.ştır. Alman askert ma:kanılanrun 
dnşmnn tnplııluklıınnı hıııııh~lamıq - heUrttiğlne gore, 1ng llzler, alınan -
tır. Dlışnınn hu k ,. in sim lindc ) ap- ltal;ııan mevzılennı kati mahl~:etll 
tıı;.ı nıuvnffııkh.•dsız hir ihrıı•; tc•r.h- bır tarzda delmek için ;ııııptıkları ye-

,. ı t _ nl teşebbüste de muvaffak olamn· biisıhclı- hir tnr.;eKer d •ha ka' •I' mı}lardır. 

rrıiştir · General Alexanrler taıırruzu C!lna-
Don cephe~inde nıııcar kıtalıırı ılıış- sırl<111 ingıl!ıleı n tank ka.yıplnrı Ber-

manın nehri ıı;ı-çml'.'k il'in yaptıl!ı bir lln'de 500 olarnk tahmin edılmekte
c;ok ıeşcl>blı !ere engel olrıııışlıu V!' dir. Sah\hlyetH kn:ırnaklan.n bildirdl
men.ii hir kııc hUeunııı ru kılrtrıııı•- ğlne gııre, en uğır kRY!ı>ları Avus
lcrılir. tralı;alı. Yunanlı ve de Caulle'cü 

Vor~ıcj ~akinlncle, ::O.o\)etlcdın .hlr frruı~ız kıtalıırı vermiş, lngtliz kanı 
'2.vaj grupu goküs goğu~c yarıl~n .~'~ - bu sefer de korunmu tur. 
dı-tli bir rııııhnrebedr. imha edılııııştır. Bu ak$nm nlm.:ı.n askeri mahfille-

J .a.ctogR gölund<' nl!uan \~c;akl ırı ro. rlnden ayrıca h11dlrlld.iğine göre dCin
mbrkor ~ edcğimle gıden ıkı rııp.\ na kti hü<'um taan uzun başlamasından
kıı fil<'slni ve bir > ılk gcrnı l'll batır- bcrl ıngil.izlerlıı yaptır.'! hticumların 

en müh mrn•ni teşkil etmiştir. Son 
mışlardır. 24 saai içinde ElCılemcyn mm"Zilnln 

Tuapse kesi"!inde ınuıı cl!na.hına karşı lng111z tankla· 
Bcrlin. ı R.11. - l>. ~. U. aJansrna rının ileri hücumu milnfcıit savaşla

bUdirıldiğınc güre 8 ı;ontc r ı ı.dc l u- ra inkısam etmiş ve bu sav~lar es
apsc kesıınlnılc lılltiln giin şirtdctlı nasında alman taııksavarlannın Os -
muhan.·beler olmu~ıur. Ki.lı hu.um ve tünlüğü ~arlh surette kendisini gôs
'-'L nıiid:ıiaaıJa hulun:uı alman H ınut· teunfştlr. 
""'' _ _, "Mıı:ıı mevrlnn muharebesi" hakteiık kıtalnrı heo;ır.flerine \"Urıtlıllıııiş- kında hu akittm alman hariciye na -
!erdir. l ııııpse lıınaııı ıılıııan hu•a zırlıı!ıncta ileri ~ürUIPn fikir, şu su -
k uvvetleri tarıüınd.uı bir kı·re ıluha retle hullısa e<lile-billr· • 
bonıl.ıaluoını~lır. DU nınnın ş,cldctli Bu qııı,tP knrlnr. tııgllizler harektıı 
müd.ıfausınıı rağ'ınen alııı.ıııı kıtııları hakımındıın <>hf'mmn etli hir he<lef,. 
AIKgır'ın doğııeıında teı ıkl..i kaydet· \'llr.-ımıımışlııroır. 
ınişlerdir. H ıva kuH rtlerııniz Our -
cistan yrı!n ilıcrhıl" du~ınan kolları
nı dağıtnınğa ıııuvaffak olıııu.,tıır. 

Y eni l ngiliz h ücumu 

M "h . l k 1 Bcrlln, 4 a a - Sıı!A.hlyNU Mkert ı vercıler K a asya ya mııtırmerden ötrenııdır: ne ~öre, r.ıısır-
hiicuma JıazırJaıııyorJac dakt llıgUlz tııa.rnızunun sekizinci ~nU 
~tokholın, 1 ıı.a. - afkas c fıhc· sa~!e}bı erkenden sekizinci ordu ko-

!>tdr.n aıınun sun hııbcrlcrı: söre, .Kaf- mutanı Ellllemeyn cephesinin eımaı ke
ka8ya tlıı.ki ıı.lııı8Jl ve roıııcıı kıt ılan, 1 slmlnrtc eUndekl bütün kuvvetlerle )cnl
Urconlkidr.e'ye lıır hılcuııı ı,ıu hazır- <1'11 hUı-umn ırccmıııır Bu ,yeni hUcum 
Jıtnlllaktadır. llıı hucum, ıı~ ııı zaman- ~en bl'klenlYonlu nece ynrt!ından iti· 
da iki cilıt:tlen, \ l ıgiroskn) ıı'dn·..ı ge- b:ırcrı alman "e ltalyan mC!VZllı rt ltü•
len kıtıtlıırla batıdıtn 'e ) ııkarı lı·· man tovcuı=:unun ke..~ır ııtc$1 altına atın 
rek'l t ıkilıedcn kıt~lıırla d~. şım,ııl - rnı$ \·c bu nt""' altı saat şünnü tnr. Bu 
den yapıl.ıcaktır. \ ııkarı. 1 erı·k tekı to~u ııteel Cı-nup ACrtkn, Yeni zeınn<1ıı., 
~lm~n kıtııları, A.lkotorn dn•1 gcler....k A\'U8lurah·a ve ll!nt kıt.ılarındıın m1L 
şımdı Be-lan . Cl\arl arına varmı~ıır. h!lrıım lMiklller1n<' vol ll(.'aca'ktı, 
B slıın Orcon"kıdze'ye doğru lnC'ı de- rekker> 

e ' 
1 

1 k 1ıtnkların Yarılımı oımıı.ksııın yarııtan ilk 
mdir)'OVlu k kı>I Aunı.l ın. l'>aşkangı,ç nok ıa,'ı • hOr.umlnr .!nsrl117:1ere kanlı kllYllllar vm--
ır. a IR 11gıros nnı ı•ı su ·11 uıı. 

rlanberi burarln GO\'YCt mııka\'Cnıl"tl ıUrflıırf'k ı>ti!!klirtülmil~tllr Tanklann hl-

Bir /ngiliz tank komutanı 
bölüğü ile işaretleşiyor 

Mihver 
Stal ingrat'ta umumi bir 
Almanların ricat yapıyor 

hücumları 

geri atıldı 
< Başı 1 inci sayfada ) 

Sima! batı cephe-oinde bir alınan ah· 
yırun 15 tankla yn!'>tıit bir taarruz pıis-

1 

kürnılımı$CÜr. Du,man 300 ıuker Ye su· 
ba>ia 8 tıınk kaybctmiMir. 

Timoçenko mevzilerini 
kuvvetlendirdi 

- ( ~· 1 inci !>ayfada ) -
b!.r cekUlı )'aı•maJctadır. 

Mihvercilerin terkettikleri 
mevziler 

Londıa, 4 a.a. - Hoykr'in askerl mu-. 
harrırt yazıyor: 

Mısır'da mihver kuvvetleri, umumi 
bir c<ıklline )up ır s: hl ıı:OZükmektcdlr. 

Cenupıa, mihver kıtaları, Deyrel-Angar 
ınantasl)'le 'c El-Hlmeyrıat mcvzlkrtnı 

teractmı.alcrdı.r. Hntırlartln.dır ki bu iki 
kUCUk tcı>c. Romnwl'in ıı:e<:en ~ luldeıkl 

taarruzu co;n.u;ında mlla er t:ı.ra!ınd.ın 

«fgal ulunm111LU. ilw-ru:ıa bulunan \c 
c<>A'U ll ıl)nn olduıtu tahmin cdl rn kıta
lar, 10 kllomctrc ka..ıar 11 lmııl tı:ıtıd..ı. m
ııııız kıtalarını sahilde Sldl-Abdurnıh

man kaı;ab ı ından ~'ok ot~e götı.rm 
losko,a, 4 a_a, - l\!os .. ova rad, .., • ııerıenw n<.otkt'.!!1 n.ıc )nnlannı qıhım su-

runun bıldirdiğine ı:llrc, Tiınoçenko'nun rette tehdidedlllr ı::onnOşlcrdlr. 
Sc:ılin,ı::rad'ın şimal t>aıısındakı }ıtrdım Sldl·,\h<luıı-alunan ile Elılnhn nr ısın
orduçıı burun karşı hııcumları pü kurı - da bir )crılc tl<'nlzlc d<.'mlr)olu nrasın<l:ı 
ıniişıur 'e şimdi -eni kazandığı m~"Zİ· tu:ı:ııı::,ı düşürUlnıOş olun mihver kıtnl.:ırı, 
l<rini ıahkım cımt-kıcdir_ hllla C<'l•lc gHıı ı:özııkmcıktedfr Vl' muh.ı-

~imal Knfkıı.-Jia dan gcl<-n fiOll ıeli:raf. rob-0 bunların bulundukları )erden ~o;c 
lanı .ı::<>rej Kalçık ~evresinde çok şiddet· dahn batıda ccrı•)nn otllf:l tı; n lJuı:ün 
lı ~ava IRT ı::ece 'e J;Ündüz de,anı etmek· ccPh'n kurtulmaları ihllm:ıh )ok~ur 'c 
redir l'd.: çok nnk 'c uçak kul l:ınan aJ. yatı ut pek azdır. Bu kıtalar, daha fazla 

yakmışlar Vl')'3 dağıımı)lıırdır. Bu -"'•r t nınıı•ar cenup • doğuya ilerlemek ıçin da tutuno.mıızlnr ÇUnkü mcvzllerl kuv-
le ağır tanklar hprekeıriz bır h'.tlcle kola bır gedik aı;nıı>a çnlıfı}orlar. , ~tll surette t nzlm edllml• deClldlr. 
rak ıığır ıoı çu ile ıanksa'ar ıııı l rıı Bunlnnn mlktnn pek razıa olmasa ge-
mukcmmel birer hedef tl~İl ttm lerdır J • • • • •''' ' ' 1

• • • ••
1
'' 
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11 ~ rektJr. Sahıl yoJu boytm<'a aerl CC'kllen 
Alman ve iıalyan kuV\etlerinin öğleye .:· Kl"ıru·· K oı< HABERLER : kıtalar .ise tna.mız halindeki hava kuv-
kadar dc'nm eden )eni müdafaa ıa!ıİ)C • • \ 1 ! \eti rlmlzln llddctU hÜ("\lmlıınna mnnız 
leri ıngİ!İ7 zırhlı teskillerine ağır ka ıp- -.. r btılunm-•-taılır. Bu kıtalıırın ne müdn· 

. k d '• •······· ··············· · ······· tU\ lar 'crdiNni,ıir. i n iliz kıtal uı 3) e faası ne de hlmnyeı;I vardır. Bu şartlnr 
d .: h h - 1 • ff k - ··ide BUkre0 4 a 0 - ti,. haftadır İtal-e.,er er :tt g1 ıır nıu'a a t}~ ~ ~, "~ " alUnda bu kıtal rın knyıpl:ın hl"lllen he· 
-·' -·' b.i k ı. •n'r ag"ır ..ıWı \"8d ı hulun ıı H • ı en ga tecilt'fl din euernıcuen rço - tan .. H -

1 
• men bir kauı:ım muhiycU 111.16lermckt1?-

'e malzeme ka,obcınıi ıir. •ı,;lı!dcıı ı.oııra Bııkreş c clı ıınu kr • dlr 

l>iE:ec ıarafıan hnber wr:ldi{iinc ı::o ıllr. Fllr \arık muhnreb~lnden b .. -ıhscdllml'-
re C.el,cliııtarık limanıod.ı nnilıinı d niı Lo~dr 1, 4 8 ı - Ho\'ler aJtı \Si - mektP.dlr. ı-•nkat her halde Romıncl'ln 
harekrıleri gf••e çarınnışıır. fıllı:l:kık' nırı h.ıııl ı~tt'n ı~ırııdığtn<' ırorf, J'ılı.q. tank an ileri htırl•kL-tlmt:ı:ı rturılur:ımn. 
50!1 günlerde "'Furous" 'e "Argus U\n.k tin'e aırıerlk ı ı kıtRI ırı gdınıştır • t r 
gc-mılerl ılc sını ı nC 1 o 011\Rll lR~ il 

0 

• • f L JJ' i J k 1 ini~ l 0 

bir uçak ı::enıİ•İ Cl-bl luııarık a ı::clmışıir . ll~eno, • Aır~" ı a .... - IX>ltenk ıh· Kahire resmi tebliği 
Bundan ha•ka 6 kruvazor, ı )ar<iınıc:ı ullhmn )ıldönumu munft t:l><tı)le ... -u: a a - Ortnşark ınıılllz 
kru\'a ör, 26 muhrip, ti dcni7nJıı \C ı m;ı.rıc~ı ı::unu )apılma., ıa.a~-vur C<iıln11t 

1 

Kahlra, 4 · 

a' izo limanda demi demiştir .. ~> rıcn. ?.~- olan l~u,~ n;.ıma>ış ıxuı- ı.aralınd.ın ha~k~~~~~ı.orou, 2-3 sontesrtn ı;:eecı;ty-
ker ~~lii 2 bu)Ük l:\Ştl ge~l~ı ıle 26 )'Uk mencdılmı$Uc. le ôünkU ı;Un ycnldl'Il llerlcmlştlr. 
gcmı~1 ve 12 petrol ı::crnı 1 d.e Cebel 1 

• Sontl'\.go •. ıli, .ı. n,a. - \merlkn Şimalde, 11 hll ke5lml hıırıc olmak 
ıarık'ıa toplanmış bul nm:ıktaclır. Dlrle ık de' Jetleri htı~ ilk .. ıcı~ı Şılı uzcrc, dUımıın s dı-Abclurrııhmıın ~ıı

d det reı•ı \I Hlo~·u z yaret ederek 511111 atılmıştır. !ta/yan resmi tebliği 
Rom:ı, 4 a.a. - İınlyan uınunıi kamr

gihıoın ıcbtıği: ı ı:ılf'llıevn ceı,h~inde, 
mıhHr kıtabrının ' hulı 'e kırılıııaz 
mukn"em ıi dun de ıu,~ na k• dt ha • 
!inde kull:ındığı zırhlı 'C hava kıt\.,,ttl 

rinin miikerrer :iddeıli tınrn11lmıda 11 r 
hanı:i bir ncıice alınmasına imldln '""' -
memişıir. 

Mıtlıa taypre ml'ı'<ianlarına nlmıın 

uçıı.kl~rı t>'.ı rnız eımi$11.'r ''e i~nbctler 
ka\'dt"l'lcmişlcrdir. Hima,·e an ılorı hir İn· 
giliz Rv u('Rğını diiwrmii,lerdir. 

llırlt' k d!'Vl<''lerc p;elme~i hıı~ıı un- Cenup kcslmlnde dfüımnn Dclr El An
da ~I Hu V<'lt'in dı\'l"etini tekrıırl - ı:.tr, Mlln ss il ve Hlmelmat'ılakl mcvzı-
mı tır. ıcr nl t rketm!ı \e kııatanmı:ı: bu m"'·· 

Lefkoşe, 4 a.a. - Bu s:ıb h ılltş.. it 1 al l')'lemtştlr. 
mo. ıın b r ke it ııçat,ı adıı uzrriııdr. St1 21 saat ıc ııııc mOttef kll!'I' tanrnı-
ytıksekten ucmu§tur. Uc11k83\ar r.u bütün kUV\et ve kudreti ile •ah 1 
batar nim ı faaliyete ı;ıeçmi"tir. Bom tK!)'Unca ı:<mllmoklc <•lnn dU~nn birlik· 
ba atılnınmıftır. ıerllıln Uzerlndc tclaılt cdllml t r. 

Rııenos - Aires, 4 a.a. - Dün l.al'.~ -
ıon adındaki :ı.k,..,1m gıı.1cteı;inin 'cstirc
rinde hir homh;t patlamı~tır. Biraz ha~nr 
olnııışsa da insan k.;ıybı )'nktur. 

Hunr bomba uça.klanmızln ıw-bomba 
u<;al<larımıı, nıiır aı:tır han)ket cckn duı;
man n11;klbc kollarının thkll ettlf:"I nıll• 
kcmmtıl hedefler Uzeı inde taZ)-1kl<'.rlnl 
l<lnme t'l.tlrml.ıılerdlr. 

- • k • mmv-lnde vap1l11n Vl"Tll bir hamle Plll\8• ~tııkçe daha ll)ade uvveıleııır gı· ,.,.-~ ' · S kh J ' •• B / " 'd 
bidir. Fakat bıınıdıın Orconlkidzc')c sında dUeman bazı YC'l"lerd<ı btrıu: fl(ll"· to O m e gore er tn e 

LoıMlra., 4 a..a. - Kıral Geor e,, Rcl -
~ika Kıralı Leopold'wı -ıo ıncı doğum 
)ıldonumu muna.wberiyle kendisine btr 
ıehr:k ır·lı:nı'' ı;ondermi5ıir. M~j l.on
dra'ı'laki Helçıka büyük elçisine veril • 
mi rir. 

Sidi - Abdurralıman'ın 
mevkıi 

kadar olo.n arıı.zldeki vıldller arasın· lPmcte mın•arrak olmumıt. Bu muvd- kaygı var 
a'.J. 7.ırhh birliklerin ileri hareketı, f kıyetln -e-OOblnl mlhver kıUılannın •• 
ıı.dım adım, dev m etuıektodır. :sov- e!Astlkl blr mlldnfaa tAbl~I lcullnna • Sıokholm, .ıf a.a. - Berlın den gcl~ 
yetler, hu kesimde mııharı·beye &oku- rıık rııiılı lrnvv<'tlcı1 lhtl:Ynt olarak mu- , hahcr!cr .. bakılıNa El~ mubarcboı 
lan alman ku vvetlerini be§ i lA on pı· hnfa7.ll C'lmhı oımnlıınndn nranınk IA- Al manya'da oldukÇ11 endı~e ~p ol-
7&de tUmenl ol nrıık tMımln ediyorlar. :ı:ımdtr Almnn tarıbnvnr tOl)C\IRU mu - maktadır. lkrlin'de Muır muharl"be$inin 
"05kova'dıı nl ınıı•~lnrın s11y1<·a lıliyijk hıırebeleJ'P hUy(llk bir mtı\'arfnkı'.V'P'tlc ı,. <alı aünü nazik ııokı !t!U vardıılı ve 
ilstUnlO~ü gh:lenmcmektr.ılir Mosko- tırak etml'.I \'<' b10ııı.ssıı U?.'\m mmztlll pt.'k vakın<la önemli t>ir neıict>nİn he!.: -
v" hııılıerlerinin ima ettiğine gor<', tryplıırln teçhl7 f!dllml& atır Amern<ıın lcn<li

0

jii kaydedilmektedir. 
bunda>J hir ay evvel 1oulok'da l'e • tnnkl11rınıı knrsı 11'!1lrl1 hlr ııtea R("ITl1$· i <ve( ga1etelerinin Uerlin mulıııhir • 
rek'i grçen ve 1 ll ktl'şrlııtle M ılgo • tır Bir snat zıırtın<ln 11 aAır Amerikan !eri, ılm:ı.nların adam ve maıkiDe iıil:>ı • 
çek'! işp;n) ed<'n alınun kıtııları tı!k\•I· tankı tnllrt\ıe-mmtftlr Dlfıf!'I' tıırattnn riyle ingiliz iistünlüğÜnün tenıld<lc awr 
ye almışlarrlır. Bıı kıtalar, hr.r lrnl- uıman vf' ıtnınn h<ımhftrılıın iln ınaı- ha,11 ğını ~öyh't.liklerine i1aret ec!iyorinr, 
~e, cenulııı, <;>rrrvıiklcht''Yl'~doğ ru il~- ıız tıınklarınn muvatrakr.;ı-tıe hücum f!t· fü r muhabir şt))·le diyor : 
f1 hareketlerı ne dC'\'ll!ll eccklerılır ml~ll'mlr. - .A lman haıiıive<inin t>ir 'ltı1ru511 
Eı:f,.r hıı hnrt-kr.t m uvaffak olursa. . T 

1 
. alın ·ı · 'r<l'kl · 

Tt'r<.'k ka"11iniıı içinde tııtıınınııb mu. Cebelüttarrk'ta m ühim ıngı ız en~ an ~ev11 l'l'ı ~e gı .' l'rı 
vatfılk ola·ı hlltiln ııovyrt kıı,·vell crl hnkkındakı ha~~en . °! tc:>'lt ~mış, oc 
çemlırr içine gl recekllr deniz hareket/eri de yalan lamışu.~. !n~tı:ıeruı. nuruz cdC'!I 

Cepht'nin blltlin kf hninclc alman Rı.ı anıda avcı hombt ~ldarı lngifo. un~r lıı rı n ı!1 f'\l<kurtul<lu~len vera }"Cl -

tııarruzll'..ıun hlrdenbı re vf'nfrlcn ba~- !erin henzin kımyonlnrına mües~ir hir kedı ldiklen,, ~ueıelcre ılk ek-fa olarntc 
laması, tıı.rıı fsız mahflllcrdt' muhtl'llf surette hücıım ederek hu•ılarm çoAtınu bildirilnıemi,tlr. 
telsirll"rf' ycıl açmı~ır. lmıın kıı -

Clermont _ Ferr&nd. 4 a n. - 'Y<'nl 

ınllt<'hns.~ı~ işçi kııfilelerl dü·ı Poiticr& 
ve :-.·antc~'<lan Almıınya')'& harekl'l 
rtıni~tir • 

Malta üzerinde uçak 
savaşları 

1.a Vnleııa, ( Malta). 4 a.a. - Avcıla· 
rınıız dün Malııı üzerinde hir ital~ıın av 
uı;n#ı <hışurmuşlerdir. Dizim k<&ybımız 

)Oktur. Mihver ıtündüz iki akın yapmıı • 
tır. Az \lçakla yapılıı.n hu a.kınl:ırda hir 
kaç homba atılmıştır. Yalnız bir akınd.ı 
hafif ha ar olmu~tur. 

Londnı, 4 n.a. - Bu~ Knhk"e 
lobllitlnd Lo;ml ~en Ski -AbdUITilhman 
EUllcme)"ll'ln 13 kilometre ka<tar eımııı 

b&Ullmda ııınhU demlr.>'Olu Uzertndtıdlr. 

Sldl·Atıı:ıunııtunan, Eldaba'nm d.a 12 k1· 
ıomot.rc dof;usunda bulunmaktadır. Daıı
r ı - Anıınr - Mcna•ib l.sc, Rüve)'l!at k ı>

rU. Un<lin 115 kllı'mıetre cenubunda, Htmw
nnt da, 10 k lonıctre kıı.dar cenup ba· 
tuıınd:ı.d ır. 

Bir tank m eydan 
mulıarebe::;i ba§ladı 

Kahir~. 4 ıJt. - JUı.)\l'I' ııJ.tnsının 

alman haUnrı ıctııdc lnsııız tıı.nklıın ile 
beraber uuıuna.n bı.uıwıl muhn.b1r1 bildi· 
rlyor: 

mandıınltjfı için biri dljtl'rİ kılclar mO
h im iki h<'ı'lef varoır: Groımi ve Ba
tıım. 

Rudolf Hess ::rnt-8.·---
Pnzıırtcı;I ııUnU, mth\er 1leı1 kıt.ıılım 

nın s:<·rlslndc ve ı>cklu arızalı oll" ceıı 
ı;.: 1 thınıla uneınll lılr t.ıınk mc.wlan mu
hıu'Olıcslnc baslnnmıstır. MLo;ır kl.)ı~ın 

dan ıı kilometre mcsntcde \e dalıUd 
:,; dl·Abdurrnhmnn'da, duşınan hatlarına 
.>lll>llnn dokw: gün duku:ı: ge<:cllk knhrıı
manca b r delme ha.rl"1<ell)'le pl}.ılcnln 

nctıitı gl~tfklcın c kan lnglllz 
0 

ıııiır tıınk 
tUS:ll) !arı Utl m h Vl'l" :ı:ırtılı lilmcnl ile 
~·ıın!ı nıuhnrutıcye ıutufllluııladır. Bulun 
ırtın devam ooton bu mulıarchc, )<mi ln
glllz tıınklnn ile Afrlluı'dııkl nlm ın kuv
vmıerlnln ICllhrın olnn nlmnn lıınkları 

ar sım'lo yapılnn ilk milhlm muhnr<"bc· 
lllr 111111 r·ın iki kılıula >nı•tıltı ınticlaraa 
hnrıılerlndcm ilki olan bu muhnrc IX'(l<•kl 
tank kn>ııılnn hak.k nda muta.c;ıın! mn
lönı.ıt hcnilz altnmnmıştır. Pnı'ırtE$l ı;rU
nU y pılan bu muhnrebc gün b:ıtıncı>ıı 

kndar d< Hını etm ştlr. Piyadenin açtı!':\ 

ııcdt in ılm:ıl ve ııaıısındnkl lnglllz tu
ıı~lnn ile bunlnn durdunnı)'n t~ s 
rocn lkl nlm ın zırtılı tUmenl nrn.,mda 
t ınk muharebesi )apılmı~ ve tnnksınar 
tQP!an rn lfyete S:('("llllst r Bir lnı:: lt:ı: 

tuııll)ı, mühim kayıpl:ır v<'rd rdll!'lnl 
1dt1 a etmLirtC'<llr Yu'knnda bııhf;Cdllcn 

ı;;cd AVllstUTnlynlılnr tarafından kı:vı

ya dol':ru ftmol lstlkıunrtlndc bir cep 
acıldıkt:ın ııonra rb:ıdcmlzın yaptı~ı son 
hUeumla 11cıtmı tır. 

İngiltere'ye Hitler 
far af ından yollanmıı 
- ( Başı 1 inci M}fada ) 

l taly a'ya tavizler 
Korsika ve Tunus ıaviz-ıı olarak 

İtalyaya, fransız Fası ile Cei'>e!Utta
rık İspanyaya verilmeli,dir. 

Hess İngiliz başveki'ıini vr. ill,:ter 
nazırları görır.el. İ•tememisıh. Onun nr· 
zu.<ıu harbe sebep olan bu hUkUmctl 
iş baundnn ııımıku 

Patrid; Dollıu:ı şunları illve et· 
mektedir: 

Bu suretle tngiltere Almanyanın 
müııtemlekesı ve H ess de iliktatör 
Hitlerin tngıltereye tayin edeceği bir 
hami olaı:a:kıı 

H e.!ls kenrlislne harp e~iri murıme. 
lc~i ya.pılmıısındıı.n canı eıkıldığını 
söylemi" VI' MSyle h k1117. lılr nıııa. 
meleye ıığrarlığınd'!ln rlolayl şlld.yet 
etmiştir. 

İslanbulda bahk bolluğu 
devam ediyor 

İ!!tanbul, (Hususi) - Son gün -
kr<le /':O~e çarpan balık b,ılluliu git· 
tikçe artmaktadır. Dlln 600 bin to· 
rik tutulmuş, evvelisi 21.ln de 250 
bin kilo elıle edilmiştir. 

Bu istihsal tazlalıa-t kar§tsmda 
belediye bazı tedbirle .. almıık l ıizu
mıı duymıı§tıır. eŞhrin muhtelif sem 
!erinde soğ'Ukhavıı tesleall ı ılepoll\r 
vUcude getirnıeje ılımlilik imklin 
görlllmemıı. buna mukabil millıim 
miktarda balığın mezbaha ılcposn. 
na konması imkanı dllşilnUlrnU:.ıtUr. 
Bu makııaa bir kaç glin içinde kıı. 
rar verilecek ve tc§ebbilsata geçile. 
cektlr. 

B u temin eı'lilrllğf 1 ıtkdirde hlltU..ı 
balık mevsiminde halka ucuz ba.lık 

verli rme mUmkUn olacaktır. 
Balık ietihsalinln t:azl:ılığı dıı ti. 

cıı. ret üzerinde de tesir etmekterlir. 
500 l:>ln kilo kadar i'>alık, ııoğukhava 

te11isıı t lı V'l!tgonlarla A vrupaya sev· 
k edilmistlr. 

Y ere düşen 

k itap ..•. 

Vakllyle Frn.nsa'da bir arvukat, 
çok rnilhlm blr d!'wruun müdafaa
sını ynpıyormuş. VC"rJll'cek karara 
göre iki üç kişınlrı idnın sehpasına 
gitmesi bahis mevzuu oldu~u içi.n, 
avukat büH\n 1 altı.katini kullanı
yormuş. Fil.kat bir yandan ha,., a
nın 'ıeaklıfı ve salonun kalabalık
lığı, öbür ~andan - ö~le sonu oldu
ğu lc;;in - :.ulh zamanında Frıınsa
da ) enmesı !det olan "teferrUaUı' 
yeme,ır·n verdi ti rehavet yuzUn
den, dJhanın t-hemmlrcUne rağ
men, ortalı •ı bir gevş"kll:ktlr kaı>
lıunış. Bir nra öyle bir nn gelmiş 
ki, avukat Meta boş blr salonda 
konuşuyor gibi oımus. 

DAvasının haklı olduğuna emin 
bulunduğu lcin, mU<lnfaaeının en 
can alacak yerine geldiği ı:ı.man 
avukM ihtlyarsız, sesini yükselt
miş. Eliyle de Jesı ler ynmırken. 
mrısnnın U1.erlnde durıın kocaman 
hlr kanun kltııl:ıını yeri' yuvnrla
mış. 

Kltap bilYUk bir gUrUllii ile ye
re dft•Unce !ılı.kimler, müddeiumu
mi •jürl ve halk, yonl salonda bu
lu~ırn herkes toparlanmış ve dik
kat kesilmiş: bunun üzerlne a'VU· 
kat miidafan~ına de'ı:ıım l'tmt,, \'(! 

net"cede dlı.\"asını knzıınmış. 

* . 
Mlllt mile d ı mızın ve dnha 

cıonraları, Cumhuı1)•ctlmlzln ilk 
yıllannı dü ümılim: bUtUn cihanın 
öldüfOnU sandığı bu milletin ya· 
şıyacn!!ına, ileı·liycce-l: ne ve yfik
seleceğine inanrnı$ biltlin kalbler 
t"k bir kalb glhl ı;-arpıyor. bütiln 

!ar tel< bir hıış gibi dlicıünllyor 
ve blltün dızln.r tc-1< b\r ğıı. gihl 
kon 1tşu:,-·ordu. 

Ancak menfller. muhallnl'r, kft
rnm~nrlıır, şom ııJtızlılnı ve ba1ta
ltıyıcılar da yok delt\lrll. Milletimi
zin bUnyesl cın~lnm ve k11lkınm1y41 
1<>tklatlı oh'luiıu ha.ldr, 7.<'1ılrrlMl $!
fa umanlar ve bu zehir! - şita nl
)f'tine! - millet,. zorla l~lı·mek is
l yenler vardı. 

Fa.kat ş~rı~rlm!.zln ha.rcltetl~rl 
ve !!Ozler:l, i'>ıı boz1uın~u zümresin1 
Meta "teer:lt" ettl. Onlar ya, te
miz hava.<;ı k~~nerı lçln boğucu 
blr hal(' lr('len bu yurdu bırakıp 

~ttller, yahut da kollarından tu-

tulıırak dışarıya atıldılar. 

~ 1 tklnd cihan h~rhl patlak V4"re-
" 1 beri hlzım için de yeni bir Mıva 

Yeni bulmacamız 

Soldan saca: 1. bir ho.}IVan, Surlye'ı'lc 

bir achlr; :.ı. elbise dlkll'l'I, t>nıı: 3 blı 

f'ri<clc ismi, donuk; 4 haYVano gıdası, u
lusal, uzak nldnsı; fi artistin lıt. yokuıı: 

6. vücut harek<ıtlert, yuva; 7. l<>k olmt• 
)'an ucan hayvan Cll<l kelime), böbr<'k, 
fi. Uml<letnıf'!k, bir emir; 9 scıııcnı, bir 
mlllet; ıo. akıl, hlr )'aştakl, bl'r&bl'ı; 11 
l!kırdı, fırlatmak. 

Yukardan as:ııı: 1. paranın ınlp cık
tı!':ı yer, köle: 2 köpek, ıı.&'kcrllktc bit' 
sınıt. 1skıımbtklc bir kAtıt; S .h~nn 

ölüsü, srıdanın bOğazdan aecme ı kll; 4 
pamııta. bir nevi dans; 15. bir ,un.yet 
mcr.kezt. b('ynz b)'n pa~aııı· 6 MU11lü· 

man. tn7e delll: 7 dUtum. tensi cşya: 

S. ırUıeı sanat. Tlre. tcnıl kısa :ı:nman: 

9 hay\'nn yemeği, tok olrnn'llnlnr; 10 
bir mnlın rteıte-ıi, bir av. elb18cnln ı~ı. 

eok ıle!a .. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Soldan sap: ı. ermı . Adl'ITI: 2 R<lıı 

dnr, ele; 8 dane, en az; 4 :ı:crdıı.11: 15 
ezıı.n. az~ıı: &. Alt; 7. oran, fi)'ft.t: 8. ~e. 

nzıı.ıaı, la; 9. tl!'1c en<lnm; ıo. aa, ak, 
Ç'U, ur; ll. anı. 1sa. 

Yuk.ardt\n qa~ı: 1. Ca<!d bostan; 2 
f'da, ~ıs: ıt. manzıırn; 4 sen, kôsan· 15 
?.eki; 6. 11An1alya: 7. k~I; 8. ela. fıı.nu~· 
9. ~l:zH; ıo. eıt, aU.t; 11 MezoPotıı.m 

ya... 

ha.şlamı. tır: rlliril~t rlış ıxılltıkamı
za devnm e<fore-k kalkınma yolun
d11 h:ışltyrın hamlemiz\ durdu11ını
) nrak bu büyük badlreyi atlat
mak ... 

Bütiltı Y'!l}ancı gazetelerin ltti
nkln sövlE>dlklerl gihl, bütün dUn

va harp nteı:ı yle yannrken Tilrklye 
han$ın sonsuz n metlerinden fay
dalanmaktadır. Fnl<at, ~azı so)Suz;
lann bile b le yarattıklan sun! du
rum hem hilkUm ti, hem bl~k 
\"atruıdıışlan gı.içHtklere sokmak
la kn mamakta. bu yüzden ortaya 
cıkan i'>ulıınık hava, millet Uz rin
de nyıneı bir t.Esir de yııralmakta
rlır. • Mllll Şcf'Lmlz son nut'kundn iste 
bu ynrarun iizcrlne parmağını bns
mı tır. Fakat Şeflerinin emrinde 
dıUma bir tek fert gibi, dislpllnle 
harekrt et.m"' olan Türk mlllctl, sa
Hn tnöni.i' niin hu c-mrml de, büt!in 
Öteık ler gibi, yerine getirecektir: 
hundan yıllarcn önce olrluğu gfüi 
bozguncular milli hi:rliğLn sarsıl
maz iradesi önünde gene tl'k ba~
ınnna kala('akJar ve susn~nklnr, 
ya'hut da, tem z havıısını bulandır
mata yc>ltend klcrl bu yurttan tı
kıp gldC'C'E'klerdir. 

Milll $E"rimlzln son nutku, bn
ılarım12da dlslPl nden ve g{lnlln 

•erekllklerlnl ttnlamn:kt.nn Ylllltı 
Brlllmüş olıın g~li!.1 gldPr

mı>'k bakımından. yazımızın başın
da ani ttıl!ımız "yere dUt!<'ll ki· 
t b"m tl!Slrini yaratmıştır. 

Sint<l\ hepimiz silkinmiş. k<'.n<ll
mize gelm'is, dı\vanın bUyüklü~ll
nn ve eaka gotUrnı('zllflnl anla· 
mış buhınuyoruz. Vanfeml'l me:n
illerl. muhallficr!. kammsnrlnn. 
şom aıtıılıları ve bnlt'11~yıcılnn 
tcımlzden çıkanp atmak \ki yüzlü 
oyun 'ClYnı:vanlıı.nn maskelerini yır
tıp ıı1ma'ktır. 

Bu hepimiz i~ vatan mfida
raası kad11r önrmll olmı b\r hort
tur. Cünktı b.ı:lıls m(!'VZUU olan, 
yukarda anlattıAımız RiM. l'kl üc: 
klştn!n :tıayat1 m~ı~ df'.fil, 18 
milyonun hayatı ve bu yurdun her 
ıorln tclılfkeden masun kalma.~ 
(\(lvasıdll'. 

SA .. TlR. 

Pazartesi ve salı günkü 
harekatrn vasıfları 

Kahire, ı na. - 100)1.cr'ln hususi 
muhnhlı1 blldlr(J'or: 

Salı günJ.."\i harokiıtın en dik.kate de
tcr noktasını, mihver kuvvetlerinin Hı
me-ynnt"tan ve ecn\.l'I> b{ılgcslnılekl dl· r 
tlıblyc b kımınd n clıcmml)'l'tll mf'v:ı:I. 

lcrd n ı:crt a111nınlan teşkil ctmlı;tlT. Sn· 
nıl<lıl:ınn göre burnlarua fnzla çarpışmn
lar olmamı$1ır. Bu ileri hnr<.4trt h. 'ktt:ın
da burndn Cazla malQmnl yoktur. n 11-
ncıı clhf't. ırnlnız mütkrtk kuvvclleı in 
Ucr1<'1!1N!c dC'\•nm ınndır. 

Şimalde ı-:t•A'k:ı lr tt'P<'SI, rı:ızıırti'!!l 
11k411mı nlınınıııtır. Bu tc.ı>CYI alan lrnv
\."C'tlN, bu hlılııC<le dün de bUtUn ı:riln fn· 
nll)"!'ttc 1ı11 ıunmuıı ınlır. F ıknt Knhlrc'yf! 
ı1mııl kcslnılnd<' ı>lnn bitenler hnh'kınıl 
hlı~lr sarih haber m>lmmılııtlr Yalnız 

lılllnen hlr <'lhl't \arsa n il:ı •imal kl.'!ll· 
rnlnde bütUn mfh\CI' kuYvct1M'1nln •lm
dt. Sld1·Abdurrahnıan'ın hlr bucırk kilo
metre hntıııındıı bir noktadan rcnuba 
dofıru cl"kllecclt bir hattın batısında bu
lundutudur. 

M üttefik hava lilolarrnm 
faaliyeti 

Kahire, ' aA - Bui'Ün göldeki 

-~-

Milli Şef'in 
nutkunun 

- dışatdaki -

yankıları 
(Ba~ı ı. ınd "ll>fada) 

fr.tııı<'f;"I' mı <'bur bulunan mill!'t)l"rin 
ııokt ıı nuı rl ırını rnudataa etıııışıer
dır. Her ıkı rcıs nıuharıp tııraı J.ı rü.uı 
lıır ııın, dı < r rafın 1<') hıne Ha• k 
lıır lırgııııonJa tısıs ed hılt'crgıoe 
ııı • ıııı ııuakt ıdır Fını ndı)a \e ı ıır
kl> c hıl) ılk d<'' letlcrm h rp böl f'.e
rmılr. bulun ın ıııı lctkrın h ksız ola
r ık dııç ır ul ıca 1 rı ahru il le
rııı \ ı ıııu kulkrln bırer ıı lsııh ıı ar
ır.etıııı ktcdırlcr. Unlnr ı~ın de .. 1 ' ç 
ı~ın dr.,, ı mı i) ını muh f z.a c:-rl bil. 
mık ıçın lıır l< K ç re 'ardır: dahılde 
"-' h ıriçl u lı iç l le h :r.ırlık arını 
t 1111 tııtıı ak 

lJıkx.atle okunması gereken 
IJIT lJ U CUK 

:::ıtoklwlııı, ı. ıı..a.. - Afton Blıı.det 
gazc:tcsı ı urk Jlarıaıncntosunun açılı
~· cıuı 1) ış) le ıw~rettıi;ı hır mıı.Ka.le
<lc akıllı ve uı.ıııılı hır devlet reısı o
lan lnurnı'nün Jı>Vı ç'te cir dikkatle 
uliunııı ı Jı\ımıı •drn hır nutuk &a)le
ıııı olılııgunu k ) dttnı ktcdır. 

lı«n u t ır ıfsıı.lık l ollarının dikr>n
lt rlc k ı ılı oldııguııu O)lemı tır ld 
lıu lıt.tiııı tecrıılı krııııize de uymak -
t ıdır. 1:.tıklı l tchdıtledıeı bulutlarla 
kal' ılıdır. Vuı) etııı ani sıırt'tte de
gısncrııı i lıcr dakıkn lçın mııhtc
ıııeldir. llu da hızım duşüncl'mize ta.
ııı ıııen ııygırıılur. '1'1pkı rsveç'in yap.. 
tıgı gıhl 'l urklyc de enfıa.syon et-re
' nlarınıı kır ı mücadele halınded!r. 
i:;ıı farkla ki Tılrkı~ e hakiki bir sefa
lr.t ol ın yh ccck ) oksullu~ ıstırap. 
!arını ~·t kıııcıııı ktcılır. 

Büyük bayramımız ve bir 
İran.sız gazetesi 

Yiı-111 4 .a. - (1 lusn&i ınuhAb!Ji., 
ıııiz btİıiıl'ı) or: ) 

l>ı·hatB gııa•lı· inde l 'icrrc Bern~ 
Tıırk Cuııılııırı) ı linın )' ıldönumundea 
h lı dınrk 'esile ıyle 'J Urkiye'de A
taııırk ve onun lınlcfi tarafındıl.'l ) ıı
pılnıı' olnn e5eri hararetli tebrikler
le alkı luınıı.kt.ııclır. Bu münasebetle 
Bernus o) le ) ır.makl ıdır : 

\ta l[ı rk lıes p ıı; hır istıla hırsı
nın krıdı ınl nctice<l<' mnğHıhıye1e 
ACıriıkli~ t'ccgini t kc1ir rtı ek gıbi bir 
ır. k~ c er Jl'll l• rrrt'k 'l ıırki)e hııdııt-
1 ırını Turk• ınsurliırının i l ettikle
ri '<'flerılen ur. k 'nrn •tıırmemi•tir. 
Bu~d n 1 • hı un komşularına da 
ıhı tlıık lln~ 111. tmı tır O v kittt'n-

d im mntr~ akkrz ola
rak 'a ıılıı:ı in ordusu bnp;fin hıırp 
h 1 ,;tıcı<'ınıi klııt- n~7.:ırn-ı rlaha kwr
H'tlidlr Bn !ll'bc'ple Ttlrkl) e'nin hnrp 
nilıa' ı•tlnc l; clar lcc-ırlisine hOrmet 
1"ftir

0

11ır~i "" •ırıı111 ırrMij1-I A'{in rrıiıhtm 
lıir rnl O\'ll!lmn'1 pek b\iyük bir .ftı'd.. 
rıınl rlııhilindedir. 

Mihver kılaları 
intizamsız bir 

ıekilde ~ekiliyor 
( Ba ı l inci sayfada ) 

mcktc, ulllu{:uııu l.ılJdlımeıct.t..-tJ.r. 9 bl• 
den ra:ı:ıa mıııver cıslrl a.lmmıştır. E.slrler 
:ırıuıındıı alman Afrika Konıcı'u klJlnu
ı uıı general mı.ter von 11ıoına da va.r
dır. 2:Jı) den tıızıa m ver tıı.ııkl ve • 
az r.o m lh ver t.opu tııhrlbooll.mlt ve)'IL 
ele .ı:cc rllm t r: 300 den fazla mlhver 
u~ ı:ı du.ııUn.ılmtlıı \C n~nı miktarda m1b
"11er ~n r:ı d n ) crd e tatı.ı1bet1um1$1.lr. 

MuucrUc drolz ~e hava JruvveUeı1. 

ş mal A!rtka'dn mlh~cr.:: malzeme taaı
.ııaıı :ıo b n tonllAto utt Uc:arct gemisi 
b tınnıs ve n>nı miktarda Uıc&ret $:eınt.ııl 
tuıBnrn utratmı~lruılır. 

ı ru us! tct>llt, "11cktzıncl ordu nerıe
m k c dev m cdl)'Or,. cO.ınlesb'le niha
yet bulmnktadır. 

hava !ilolnrıııın mihver kıtalarına 
karşı ı;ösı erdiği çok bUyillt faalıyot 
muhabere bolgcsinde UOU§ 11ayıs1 i
tıb ıri) le ııımdıye kadar elde edile:ı 
rekorların hepsini kımıı§tır. Motör
IU ta ıtl:ıra, Qadırl.ıı.ra, top mevzılc • 
rine bir çok trun ısabetlcr kaydedil -
mi , pek çok yaııgııılnr çıkarılmlf 
ve ınfılliklar i ıUlmı:ııtlr. Bu hiıcum -
!arın tesiri ri karadaki tara""Ut mev 
kilerinden y ıpılan ınUşahedclerle de 

n'i.lt etoıiş lr. 
Öğleden bir .az sonra mihver bir

lıklerıııln batıya doğru sahil bo31 ıınca 
harekele gc likleri görıilmUştUr. BU.. 
hin müttefik uçukları çe ıtll araba
lardan, otomobillerle kamyonlardan 
ve berızin ta§ıtları kollarının bom -
b rdımanı saatlerce sUrmti§tUr. 

Cı:-plıe rlslnc do •ru gtd n a m~n 
ve ttn.lynn t ıt kollan bnşlarlgl('ta 
Pl'k :ız sonrnl rı fl!2lalasmıştır. 
M hver nnkllyc .kollarına mııtemadl
YE"n Y<'nl knmyonl r katıldığı ı;ırada 
mllt:tcflk hava lrnvvMluı çl'kıhrM"'k· 
te olan m h\ er kıt annı ılmhaya 
cnlı ı)ordu. 

Akso.ma do·ru üs'erlne dlmen pi-
lot! r h ıwk yt•rlt'rd 3101larm, tah

bC!'dllm ş knmvonlnrla tıkanmış ol
du unu SÖ) m 1 rd r. 

Diişmruı ucnk mar batarya1annm 
dd t nt ne rn mm uçaklanmız 

kar nlık bruın ı~ kadar bombardı -
mnna dC'Vnm etm rdir. Bugün 
dü nınnn ndir C'C<'k d rbe er n gecen 

nenin ııonteşnn nde Siru-Rezzak ~e 
Cll7.allı muhnrenelc nden sonra rıcat 
l'Cl n mLhv r kıtalanna verd!rll.-n 
kayıplardan d ho. ağır oldutu söyl&
m) or. 

D urum yakında 
aydınlanacak 

Knhlrc, 4 n.n. - Reuter: Mlhve-r 
kU\ \'etlerı.ne () ddl darbeler ındiıilınlş 
olnınkla hrrab•r, bu kU\'Vrtler seld· 
zlncl orduyu b ltl a doğru 1 en hare
ket nde z.ıı.c etmek ~in oldukça kuv
\ tlı zırhlı teşk ııero ve mühlm m k
tarda tankg.n.var toıılanna muht('J'Ml 
olarak hlılA mal k hulunnınktadır. 
Fakat bugUnktl h '!>erler. muhakkak 
ki ce ar<."t \ e?iMdlr Onilm zc\t'kl 12 
~t ııc nde va et çok daha zlJ ade 
aydullanacttktır. 
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'' İhfiyatkarlar,, 
-ve-

1 Yon Papen'e karşı yapılan 
suykast davasmda 

ULUS 5/11/19tt 

Temyiz Mahkemesinin . bozma karan üzerine 
CEMiYET. ~A r'*TI.:~ . ...._ - ... 

Van 
Almanya 

Beri in' e göre 
tarafsızlar 

harbi uzatıyor 

Temyizin 
bozma 

sebepleri 

Amerika' daki 
seçimlerin 
neticeleri 

Vaşinı;ıon, 4 a.a. - Mebus, iyıı.n ba· 

Papen'e karşı 
dôvası dün yeniden 

suykast 
başladı 

Avustraly,a'lılar 

Yeni Gine' de 
ilerliyorlar 

sı ''C umumi ,ali seçiminin ıi:mdi>-c kadar Melboume, 4 a.a. - Yeni Glne'de Ue•i 
alınan neıiccleri unlnrdır: (Başı l in.i sayfada) 1 men sordu ı mevzlle."den blldlrlld!IUne we. Owen 

Mebus: ı 73 demokrat, 146 cumhuri- rınci Ceza Daırcsi, keyfiyeti incc!e- ı - Yalnız reisi mi, yoksa ha.kim- , Stanlf'IY dıı.tlıı.nnda llert .Y\lr(IYilal<-rtne 
}etçi, 2 ıerakki~cr, ı işçi. dıkten sonra 16-10-1942 de bazı nok- !eri de mı istemiyor? Buna hemen ı devam eden Avu6turalya kıtalan onnan-

Ayon bası: 18 c:umhuri}ct('İ, 16 de- ta ardan Ankarıı. Ağır t::ez.a MahKe. "- Ben hfı.kimler heyetine itiraz lı:k ıı.razlnln ııilcluklertnl tedricen arka· 
mokraı mcsi kararı."lı boznıu§ bulunul onlu. ediyorum.,, cevabını aldı. ların<!a bırakarak daha arızruııı: toprak-

I mumi vali: 15 cumhuriyetçi, 8 de- Dun Adliye Sarayıııda, bundan ev- Ka:ıuna göre, hllkimlerin reddedıl- lanı. ırhiyorlar Rastladıktan mukıı.ve-
mokraı. velki muhakeme celselcrıntlc olduğU m~i takdirinde her şeyden önce, sa. met nlsbı:ıtl"n hat rtır Fakat bu yml 8 • 

l3" seçim dairl'Ynin kati neıiccltri gıbı, olılukça kaıabalık dınlcyıciler o. rnhiyeltar merci tarafından hu hu- rıı:ı.lde blrt0k ınnakl:ır vardır Müttdlk· 

Çağrı 
Ankarıı Halkevi Başkanlığından : 

Bugiinkii Jl'C!1cmhe akşamı saat 18 de 
Evimiz salonunda Ba>cr ilmi şuhel!in 
hnurlam $ olduğu aşağıd ld f.ı>-dılı kul
tur ~e sıhhati alakadar eden T rkçe ses
li filmler halka gostcrilccaur Herkes 
gl"lcbilir. 

l - Sttnu. (:HJstalık m ·~r buııı 

yaŞS},ŞI, shrİ !tlneklcrın h }'lltı, ıns na
nı geçiş 'c mucadclc u ullerı ) 

kazıımn l ın. 

- ( Başı l inci arfnda > -

katta tekrar tetkık edilmeleri ceza 
muhakemeleri U. K nun Amır hU -
kUmleri ıktır.ısıııd ın bııluııması:ıa 
ve duruşmada bahıs mevzuu oıan 

bu huııusatın mezkur tuhkikat safha
larını a ıamanı<'ıı ıkmal eılilmemış ve. 
ya yanlış yapılmılJ olması ancak 
mezkur t hkılrotın devamı sırasır da 
ilerı hrUlebılıp cl!'ıva duruşmaya in
tikal e!lıkten sonra hazırlık veya 
ilk tahkil<alın tekrarla:ıması müm -
kun olamıyaC'ağına ve suçluların son 
tahk katta kanunrı uygUn olnn ıs ek
leri ve dC'lıllerin ikamesine taalluk 
eden merasim ve muamelat atııleki 
eksiklikler mlisteımn olmak U~re -
yerine getirilmıu buluııı\uğu:ıa göre 
suçluların hazırlık tahkıkntı sırasın
da geçmiş bazı ıısulı muameleler
dekı noks.ırılnra taalluk etlen ilıra7Ja. 
rı yerınclc olmadığı gıbı toplanan ılc:-

h 
. L-Jl' d -·ıd' C h . 

1 
nUn< e, Ankara Ağır Cez.a Mahke • sustaki lsteJtin tetkık ve bir karara enuz ııc ı l"Jll ır um urıvrt"' en • !erin ilk rlr.ntlan sırasında tahrlbettGc-. ,. ~· n 1 mesınde davanın tekrar gorUlml'SI • bnğlnnnıası 16.zım gelıyordu Reıs, 

en .az ~r; kazançları. '-a~ır. Bu kazanç ne b lanmıştır. Mulm.kemc safha • bu ciheti açıkça ve kanunun birer ıerı \'arop köprüsünde ve Kamus! ır
nctıccsınde cumhurı}ct~ıkrdcn 'C ccnuıı !arına daır bır arkadaşımızın notları- birer s;n clığı sebeplere göre bildi _ ma~ındn Japonlann ılddctll bir muka-
muhafazakar dc:ınokratlanian murd.kl"p 111 ıışagıya yazıyoı'Uz : rilmcslni istıyordu. Falrat Pavlof veıncrt g~emıcıert bckknb'or. 
komhinewn. meclis uzerınde hakım hir + bunları kısaca anlatın nın mlımktln 
nufuz kra edl'hilccd.:tir. Suçlu Kamilof. Pavlof. Abdurrah- olmadığı:ıı, izahlarından cıkacak ne-

A>'8.n seçimınl" gelince, cumhurirct • man ve Süleyman mahkemeye satıt ticenin (redılihli.kim ı istC'.,ini ay -
ı;İltt 9 iza kaLa11mı tardır. eçilen Arıın- 9 30 a doğru gctırılclıler. Karnılof e- dınlatacağını tekrarlıyordu. 
dan 18 i cumhuri}eıçi, 16 51 demoknıttır. linde bır İmage mecmuası ılc sakın B. Sabrl Yoldaş. tercllman vasıta-

bır halde salona girrlı ve yerinı der- siyle kati olarak bir kere daha an. 

Manş üzerinde bulunan 

Alman isfihkamlan 
tefti~ olunuyor 

hal aldı, nıec·muaııın sayfalarını ka - lattı ı 
rıştırmıya başladı. Pavlof'un yaz or- Mnılemki h5.klmleri r<'ddcdiyor
tnsında bır ayaA-ını dım elik tutan aP:- bunu hall!'tmeöen hir işe bakamayız. 
rı kalmamış olduğu gortinlıvordu. Ret sebeplerini söYleQ n. dedi. 
Kuvvetli adımlarla ilerledi. sıraya o- Pavlof. tonu yllksellp alçalan hir 
tunlıı. Elınde kıtabı ile sakın bir \fade ile ret sebeplerinı ıki noktada 
halde lı ıkımleri bekliyordu. /.bılur. Hıplııclı · 
rahman ve Sillı:ymaıı nlıştıkları köşe- ı ı Mahkeme tahkikatı doğru yll. 
Jere ÇC'kildiler. Abılurrahınan Ulus rUtınemıştir. Ceza .\1uhakrmeleri U
gazetesine göz ~eıılirıyıır, SUleyman sulu Kanununun 236, 23i ncı ınad -
eli çenesinde dUşUııUyordu. d eri 11 ı •I ı niştır Bizı \C şa. 

Bir japon k ruvazörüne 
daha bomba isabet etti 
V&finı:-ton. 4 a.a - Salomon ada

lannda büytik bir japon kruvazbrtine 
daha isabet kaydedildıği resmen bll
dirilmietir 

Alman denizaltılan 

on a\·da 6.250.000 

tonluk gemi bahrdllar 

2 - Depo cdilmış e kud tt 

(lbnl çalışın ıllç fnbr kalannın ı hı t 
kanunlıırınd n far<l 1'1"1arak Iabo atma~
larda raıbıkaıı ) 

3 - Firen i (Bcşcrı ~ kemiren ve 
ccmİ}'Ctİ fdlkete surüklı~ en ha talı· ın 
orta çağdan hugunc kad r )"B}"llışı ve bu 
h:utalıkla mtıaıdcle s:ıfhala.n ) 

Aynı fılmler curnartc i gunu sa.at 1~ 

ıe teknır gosıcrilccckur. 

İşgal altında olmıyan 
Fransa'da bombalar patladı 

Vidıy, 4 a n. - Resmen bildirildiği
ne göre, işgal altında lbı.ılunmıyıın fransrz 
~hirlcrinde birkaç mağaz;ının methallc
rinc pazancsi gecesi mfılik bombalan 
konulmuştur 

l - Doıtu harı> B:lhnl'I<' ndc bol.ııc

vmn n galc-bcsl ki. bu tnkd rde hiçbir 
Avrup:ı m ll ti yak nı Krcml!:n den 
kunaramnz. 

Berlin. 4 a.a. - D.N.B. ai.ın51nın og· 
tt!ııdifine orc, Fiıhrer'in ı:nın~le batı 

kn,lan isıihkimlannı tl"fıiş cımckıe olan 
İ\tihkam kuncderi komuııını Crcncral 

lıller ve ılınlcncn Amme şahitlerını:ı 
açık ve pl.rüzs ız yemınli şahaılelle
riyle lıaıliseıle öleıı ahsın Ömer 
Tokat 0 ıluğı.ıııurı tahakkuku mUva- Jacoh buglin Manş a ı:elmişıir. Generalin 
hec<'sıncle bu :ıhsııı başka hır hU • )'anında barı İ•ııhklmları nıufeııı i Gl" . 
vıyet sahibi bulunrluf:"una nılıteferrı ncnıl • chmaızcı;.huluruııakıadır. lkr iki 
ieldıaları ve bıı nol<tai nuz rıla:ı Ö - ı:eneral bu müdafna kı:sımin<iı:kı irı~amı 
mer'in bmir'tle bulunup hazırlık \aıhctini ıctkık l.'(feccklcrdir. Genemi 
tahkikatında ılıplenmı§ olan akraba· Jaroh hemcr. hrmen hiımek ıı7ere bulu· 
!arının tekrar mahkemeye celpleri nan bu) ük bir tank lİ•siınu ıefıi l"tnıİ$ -
hakkındaki ısteklermirı kabul edil : ıir a kerlcrin barınma.~ı 'c muhtmmaıın 
medigiııe clolnınan tcmvız seheplerı ,crJ,,<ıirjJmı:si i~in >11ııılan )'eni <ığınnk 
ve Von Papen tarttf'ı:tdan Harıciye ll"rtihıııı, tor>t,'\J bıııaf}'lll;ınnın ve im -
Vekil etine yanlan protokolcla Ma- nıarub mt"'Zilerinin inşa•ı da hemen he
dam Voıı Papen'ln nıantosuııon arka-

Tam saat 9.30 da Heıs Sabrı Yol- hitlerı dinlemeden evvel delilleri tet. 
daş, aza Emın Boke ve Htşal Bay - kıka haşlnmış ve bazı vesikaların 
ramoğlu > erlerinı aldılar İddıa ma- gaıo:etelerle neşrine sebebi\ et vererı-k 
kamında Cı.mhurıyct Müddcıunıuml- onların ll"'ahkeme huzurunda Y pa • 
sı Cemıl Altay ve Başmuaun, he • cakları beyanatın istikametini ta)1n 

Berlin, 4 a.a. - Alman deni:ıamlan
ı~ n harekeılt'rivle bu senenin on ayında 
ın;:ılız ' ame.-:kan ııcareı gemisi ka)"IP
l:ı.n h1kkında rakamlar '-Crl":ı salahiyetli 
a•man ka,'tta:klan b>.ı ka "lplann altı mil
)on 2'i0 bin ıonfüto} u bulduğunu bildi -
n)'Orlu. Geçen \enenin n)'fll d~r~ınde 
bu ka> ıplar ancak uç milyon 147 bin to

nillıoclan ibaret idi. 

Limoı;;c,'rc maddi hasarlar pek cüzi
dir. Bombalar 'aktindcn önce patlamış 
ve suykast fa0 Uenn<ien doıdu olmuş ıki
si alır yaralaıunışıır. Öıcki tcthiKil(."!' 
)..--açmıştır Dundan ba)ka bır genç kız ya
ra! nmı~tır. Bu huru~ta nejredılcn teb • 
lığ, yabanolardan }"ardlm gnrm tedıı.xi 
umurlann dJhıli a.~)i,şi thl.il ctmt}e t~ 
tchbü' eıtildcrfoın bu ha e ile hiT 
kere daha ahıı olduğunu lkaydetm l'tedir. 
Bomhaların yabana m:ımu iu oldu~ 
ıetk'k netic~ınde anfaşılmıştır. 

a - A nıruıya t e muu r ll'rln n do
tu l!l'Vhetılnde g 1 p cclme eri ki, bU 
ta.kd\nıe Anı.ılo-S.-ıksorılann Avrupa dan 
ve Alalen d n atılnl lan rcddcdllmc-z 
bir haklknt olur. Ve A'TUpa kıtruı nın 

müstakbel n = nı Alm nya, hahn ve 
onlnnn s hl ndırdıkları dc\letler dl.kte 
ederler. 

Bundan sonrn b::ışnnl<alc SÖYie devam 
etrnÇ!ktcd r: 

"Avnıptı mlllctk inde 007.1 tnbnkala· 
n n , tıpkı sooYııl flklr bll!kım n<lan kcn
d llcrlne nkrnb ılııtı olan Aru:lo-Saksonlar 
slıbl, blrlnd eıld<uı ı:erc!.'k eşmes nı bek
l~Uklerlnl pek iYi blll.yoruz Bu tabaka
lar btzbnle bozU$1l mM:a gll,}rol etme«-

J\t hnrrlr bund n sonrn, inci ve n-
eün h ilen! ki durumları d tnecle. 
dlkt n Ronra e nlnn y mnktadır. 

"Z mannnı ın bu bUyilk olayı ilzerln· 
de k 'de deıtcr bir teıı rlert olmnacaıtı 
bf'lll o n bu zUmrl'<trkll<'rle ne dl)e met· 
&'\il olll}oruz? sualini okurlarımız her 
halde sorac klnrdır. nunun kareılııtı ıu-

Harp gayretleri icin 
5.500.000.000 dolar 

harcandı! 
V inı:ıon. 4 a Rırlc ik Aml"rİ 

k men hiıirilmi$ıİr. Mimin hu ~eni tl"rııbaı 
sınıla pıırcalaıımış msnuılan opmış 
et parçalarının görUlnıllş olduğıı'.16 'ı: mc.,ilcr arazinin şekline çok U}i-'tln 
alt beyan ve b:ı:ı:ı şahitlerin bu nok- hir Şl"kil<lc inşa ıxlilmi tir. Gl"neral JR -
tayi teııvir eılcıı ifadeleriyle bom - coh hıihkiım inşaaıının ilcrlC\İ~ind<-n 
banın olılUrUlmesi kastolunan BU • doları menııruniH~tiııi hclirrmiş ''C ordu 
yuk Elçının r•rkaııyııla patltımı~ ol - .kumandanlarınd;n hiri>le dl" ı;torı.11ıük 
duğu sabıt oldu(;U içtn ele teblığ:la - ten sonra yoluna devam c-tmi tir. 
menin l No.lu benılinılekl mUtalea 
yerin<le görulmemi~tır. 

Ancak: . 
ı - A: Alman BUyllk Elçısl Von 

Papcn'in Harıcıye Veklılcıiııe yaz. 
dıgr protot,olıla: haı iseyi mllleakıp 
Macar ve ltaly n sefaretleri aruın: 
ılan lki ahııın Fra:ısız sefarethanesı
ne doğru kaçtıklarını ltalyıuı .ııc;_f~rel-: 
hanesl kapıcıımıın ı:örmllş ve k~tıbesı 
Matmazel Roza'nın oraıla elh adım 
ileriılc cadclenin cli~er taraf~~ıln ~u -
lnnıluğu bildirilnıiıı olması ıtıbaMyle 
kapıcı ile k5.tibenln mnhkemeye celp. 
lcrivle bilgilerini11 ııonılması. 

B: Polis EnstitiısU krirninulistik 
mlitehassısı Payo tarafınclaıı tanzim 
edilmiş olan raporun duru nıada o
kunmasını istlyeıı suçlulnrın bu t~
leplerini ıı ceza M. U. K. nu, ııarıh 
hilkllmlerl göz 8nUnde buluneluru -
larak tervici 

C: Suçlu Abılurrahman'ın hazırlık 
tahkıkatınıla ı;cı:en i(Ade.sıııln tekrar 
okunmasını istiy'en sııçlu Pavlof'un 
talebine C U .M. 1 ği ıle iştirak eyle
miş ve mfüln!aa hakkına tnalluku 
ııebeb yle kabulll ve şahıtlerln ~tin
lennıesinden ve bu rıoksanlarırı ık -
malinclcn sonra clelillerın takılirl ik.. 
Uza ederken C.M.U. liğhıln <lahi is. 
tlruk eyledif,-i Abdurrahnıan'm ifa -
desinin okunmasına ait tnlebin ve ra. 
porun okunması keyflyelinln uzun aU
rece.l\'I ve bazı kısımlarının tercUme 
eılilerek suçlulara verilmiş olduğu 
ileri sUrUlerek reıltledilmesi ve tah
kikat tamamlanmadan hUltUm veril
mesi. 

D: Niya?.İ müstear ismini taşıvan 
şahsın tertibiyle Sııleyman'ın Sovyet 
sefarethanesinde Karnilof ile ttınııı
masınılan sonra Slilcyman tarafın -
dan A bdıırrahman'ın ve b\l'llıın del"ı
let ve tavas..qııUylr de Ömer T.-ıkat'ın 
tanıttırılrlııtı \'e aynı mefkurenin sa
lik ve munteııiplerl olan suçluların 
bırbiriyle nnlıı ma!!ını taklbeılen m~
teaılıllt e-izll tel ıkUl'rle de her bı
rinin şahısları ve kenclil('rine ne dc:
rc<'eve kaclar itimat eıttlebllec<:.l\'I 
tetkik eılilmekle beraber tasavvur o
lunan komrlcxla Ömer in bu İşe d;ıh:ı 
elverişli buluncluguna kanaat olu -
narak lcılellıkc Abılurr-..ıhmnn'ılan 
da ısllfade eılllmek U:r.ere kendilerine 
sill\h ve bomha kullanılması öğıetil
ıliı?i ve Ömer Tııkaıl'ın ıliğrrlerinılen 
fazla itimadıı ıleğer hlr şahsiyrt o. 
!arak t<'H\kkisincle Yugoslııvya'rıın 
alman kuvvetleri tarnfınılnn i~ialin -
dC':ı sonra gelen bıılıtar nııkcrlnln ni
şanlısı Cenıile'nin ırr.ınıı ırrı:mlş ol -
clufıınıı mllleılair Ömer'in - A b<'lur -
rnhman'dıırı menkul - intikıım bes -
l•ven hislerinin ve şahit lnfialinin il.-

mil olması."lın yakın bir ihtimal o.. 
!arak mııtalea&ı ınumkun olacağı. iti.. 
rafta bulunan suçluların mutas al 
ıfadelerıııdckı lz.ahlarıla mtincleını§ 
bulunmakta oldu runa \'e euçlul'ıırdaıı 
her bırınııı hiıiıscyc tekaddüm eılen 
efal ve harek tınıian ve ) ekılığerı) le 
merbut müııasebe erıncle., ıı hsolu -
nuı·ken hü.kllm fıkrasında ıla bu tarz. 
ela tasvir ve bl'yann ye rvcrııdlı';tne 

ve hatta suçlu Abdurnıhman'ın ha • 
zırlık tahkıkatınclald sozlennde mü -
sammem sııykast ıcklıfıniıı Ömer To 
kat tnrafıntlan kabul eılılmemcsi .hi· 
linıie ke:ıd!sıniıı bu ışi tercıldlltsUz 
kabul edeceğı kati bir lisan ile ifa -
ele olunıluğuna göre bu kadar şedit 
hissi)'\lt besliycn kimııeler<: kar1.;11 
vaki olacak teklifin ma<ldi bir men -
!aate ıstinat cttırilmekslzin clahi )'\ll
nız mllrıfeil duygulannclan istifade 
eılllcrek yapılması imkfın ılcreccsıni 
teca\"ÜZ etmls bir farazıye olamk i -
!eri silrlllemiyeceği cihetle suçlu 
Kamilof'la Pavlof'l.L, Ömrr Tokad'ı 
suykast işlnıle bir ilet olarak kul. 
lanmıya karar verdikleri zaman Ö -
mcr'in ıkna edilmesinde 64 Uncll mnd 
decleki azmeltlrmek gibi her hangi 
bir şahsı sebepsı;r. suç işlemiye imale 
etmek için icrası mukta:ı:I nındcll fe
ılal<irlık vC'yn ibrazı zaruri kuvvetli 
ılelil ve sebeplere ılahn az ihtiyaç 
bulunacağı tecmrntll rdilerek &uçlu 
Kemıluf'la Pavlof'un h lllİSeclekl ka
nuni vaziyetlerirıb azmettirmek ve
yn suç işlemeyi tahrik ve teşvik et
mek! en hangis n•• daha uyğun ola -
cağ"lnın. cari tahkikntııı umumi he -
yetinden alınan kanaat ve takılırL, 
hukUm verimle mucip Bt'bepleri \ıe -
lirtilnıek suretiyle tesbit ve teeni 
ve mUspct tmreketleri a:r.mcttlrme 
mahiyetinde görtilduğU takdirde ele 
Ömer Tokat'ın taayyün etmiş bulu
nan nıhi haleti na1.ara alınarak 64 
Uncu maddc."lin son tıkrasıqın tatbiki 
kabil olup olmıyacoJ;ının mOnaka -
şaiıı IU:r.ıımlu iken bu oıklıır ve ihti -
mailer kanuni veclhlerlyle tahlil e<lll 
meden yazıldığı gibi karar verilme
si. 

Yolsuz ve itirıı:ı:lar ve tr.bllğna -
mede bozmııya ıı.it mUtalcatnr ancak 
bu sebeplerle yerinde görWdllğ!ln • 
den hlikUm M.U K. nıın 321 btcl mıı.<1 
ılt-ı;i mucihiı>ce bozulmaııınll ve ev
rakın yerine iadesine ve ılepo edilc:ı 
pllralıırın geri verilmeııi ve 500 ku
nış bo7.rnn harcının lleridr hakınz 
cıkacak taraftan alınmN!ına ikinci 
sehepte oybirllğl ve dilterlPrin<le ve 
b:ı,.ka sehep ilı\veslnc mahal olma -
ılıf"ına c:o~nlukle 16-10-1942 tııri -
hinde 'karar verilöi. 
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mal flora bulu:ıuyorlardı Tercüman. ettirmiştir 
lığı E~ref Demlrcan yapıyordu. 2) Mahkeme ti bir nisan tarihlı 

Celse uçıhnca Reis tercümanı tah- dunışmnmızm başından itibaren ka-
Jif eltı ve zabıt klltibine : nunsuz hareket etmiştir. İlk celsede 

burada hazır olduP:ıı halde SUley -
- Temyız liırıncı Ceza Daıresı - nınn'ın Emniyet Mll<lllrlllğl1ndl' vcr

nn nakız kararını okuyı.ttıuz, dedi. 
di~I lfadevi okı.ıtturıırak kanunun 

i emyız ılamı, Ankara Ağır Ceza 244 llncU mıııt,ıesini ihlı\l etmiştir. 
Mahkcmesınııı kararını hülıuıa et - Reıs, suçlunun so;>leuıKlerının u-
tıkten sonıa, kararıla bulduğu bozma b b 

b b 1 1 sulen h5.kımler heyetıni ret se e ı 
ı;ebeplerlnı. ırer ırer sıra ıyorr u te ı<ıl ctmedığını ve bu ı.taueıeı ııı 
İlam ııuretı tlaha evvel teblığ edıl - 1 1 h 1 u h ô ce 
d~ğı ıo;in suçlularııı muhtevtyıı.tını m:r;::~~ı: a~~:ı:::~~ı! 11~~1 s~r~len~r-
bıltlıklerı anlaşılıyordu. Mamafıh 1 den ıbaret olduğ'unu &ö leyınc:e, 
Reıs bır kere daha sordu. Dört &uc- Pavloı. Y 
ıu ılfunı vaktınde aldıklarıııı ve ızah B.ı hik' 1 1 · dd t - zım ıın er ıııçın re e -
edlln~esıne !Uzum olmaclıı;ı ccvabıuı tlğımııı dınlemh e mecburdurlar. 
verdıler. B ı " ı ,._ b 

R Sab • y ld MUdd 1 umi un arı SuY eyıııce, ..... nunı se epler 
cıs ~ı 0 aş e um mcydnnn çıkar, dedi. 

Ct'mıl Allay ın bozma k ırarına uyu- lıi<lia makanu namına Baeınuavin 
lup uyul~aması hakkındakı mUtalcn. Kemal Bora da usulun 21 ve 23 Un· 
sını ıstcdı. Cunıhurıyet .MUddeıumu- eti maddelerının açıklığım ilen su -
misı: 

Berlin gazeteleri ne 
diyorlar ? 

Berfin, 4 a.a. Berlin gazeteleri bu 
,abahki nu,naıa.ıı,,Jd alman denizalula -
rının Kanada $ahilı ıı.çıkluında knun -
dıkları yt:ııı mu,affakı>etlerdcn uzun u
ıadıra bah!ICtmekteclirle.r. 

\'oclkischer Beobachter alman deniz • 
al1ılnrının bu son aylar urfında ve bil
hassa 500 bir k11< hafta jçinde muhtelif 
denb:lerde bınbiri arkasına elde ettikleri 
muvaffakı) etleri çok ehemmi> etli bul -
maktadır. 

Loca bileti satışı 
Ankara Valiliğinden : 

Cumhuriyet B.ııyramı mUn 
kaldırılan H pOdl'(W'll loca n 
konulm114tur 

l - La!' b ti n1m 

ve ı;ıazıır ırilnlcrl de h 

ı:ıl4r.lertnden 5 

le 

rerı k hudut dışı konuşulmamasını 
- Uyulmasını ısterint, dedı istedi ve şahitler dınlenllmede:ı on- sarahati ihtıva etmekle ıse de MUd - Urlu. 
Abdurrahman da temyız kararı:ı:ı ce vasıkal rın gazetelerde çıkması • deıumumliği temınl edenlerın reddı - ---------------

Ankara Valiliğ1 uyulması du•uncesınde ıdı. Fakat Su- 11111 mahkemelerin aleniyeti prcnsipı nın caız olmadı~:ıı açıkça bıldirmek.. 
lcyman. bu ara<la bır ricada bulun- dolayısıyle çok tabii olduğUnu ha - ı tcdır. Bımıenaleyh Karnllof un Ke -
du 1 tır1attı. mal liora'nın reddi hakkındaki ıste -

- Tilrkçeyi iyi bilmiyorum. Mu - Verilen bir ara kararına rağmen ği ycrınde değıldır. Pavlof'un UtUD Enkaz satıc:ı 
hakeme esnasında yugoslavca bilen · ı d -:ı: 
bıl' tercilmıı.n bulundurunuz, dileA'{ni Pnvlot ll> dakika durmadan konuo- uzadıya reddihakım talebıy e er- Ankarıı ValıliJ ndem 
ileri sUrdli. mak fırsatını buldu ve söylediklerini me) an ettiği hususlar kararınıza 1 _ Ke•ır bt<leıı 12 bin liradnn iba.. 

Sıra Pavlot'a ıreldi~ zaman, eel - tekrar etmek suretiyle hflkimlrr he. ı<aruı 1 emyıı; Uı.yıhalarında birer bı- ret olan Altkoprü'de cıhl"tl ar;kerıye 
ııeni:ı uzamasınıı sebep olan bir söz yeti:ıi ret meselesi Uzerinde iıımrla rer yazmış olduğu hueuslar(lan ıba - nın lşğı.linde nuhınnn kılı e bina.sının 
silsilesidir başladı. Pavlof. bozma rlurclu. rettir. Bu:ılnr Temyiz Mahkemesın- enkazı müteaııhlde ait olmak üzere 
k 1 K ·1 f d a·· .. d ce tetkıke ta.bi tutulmuş ve hUkilm - hedmı ı'şı kapalı z.a.rf uaullylc satışa 
ararına uyumasını çok tahii bul - arnz o a aynı uşunce e lerı baoka cıhetlerden bozulmak su-

makla heraber. kararın kendi ı:-örüş.. Konu§lllak llırası Karnllof'a gel • retiyle reddedılmiştir. Gene suc;lu - konulmuştur. 
!erine göre noksan olduğunu söy!U _ lardan l'a"lof ve Knrnılof ıkı' "'Ün 2 - İhale 18-11-94-2 tarihine m{lsa. 

1 K · mişti. İddialannı TUrkçe olarak oku- • " ., dif b ,.,, ü t 15 t D ft yor ve arkac aşı arnılof tarafından evvel memu..:y-tı'miz .. nPıtası·yJe l).aa. perşem e .,un 118& e e er-
ü 1 ak h 1 • yan Karnilot'un demeci arkadaşının • • ~ •cıo> " d ı kt ut kkU k i oada T rkçe o ar azır anan bır yazı:ıın mUddeı·umumllı· "e hıt.a'-- yazdıkları, ar ı a m eş<' om sy yo.p._ 

1 · aynı l.ai. Yalnız hll.kimlere ilflveten "' ucrı ı ak 
okunmasını atıyordıı. Başmuavin Kemal Bora'yı da red - tashih karar mahiyetinde ıı::örulen ar-1 il<' ·uri. klll . ...,,_ ... 

Rrois • .suçlunun dtlırtlncclerlnl son- dcdlyordu. :r.uhallerindc bugi.lnkil söyt<"dtklerini 8 - lrtl' erın muayyen ., .. uue 
ra anlat1lbİll?C:t'ğinl, evvelemird boz. aynen tekrar etmışlerdir. B u d\l tet- Hralık muvakkat teminat mııkbu~u 
rna kararına U:üJlup uyutmaması hu- Düzgunce yazılmış bu mUtalea a- kika tabi tutularak dün reddedilmls veya bn.nk~ m~ktubu tıc %.;.ııo s:ı~'lh 
SUBUndakl rnütaleasını:ı bildirilmeııi - rasmda bir kelimeye Reis takıldı ı ve kendılerine de tebliğ olu.-ımuttur. kanuo:ıun 8. nC'l .ma<lde i mucibince 
nl bir kaç defa tekrar ettiği halde, (Mahkemenin kanunu kabaca ıhUil Bugün de isim tasrihi suretiyle hA. - ' tanzım ~ect'klerı tekl~f mcktupJ:ar:ını 
Pavlof bu no-ktada israr ediyıordu. ettiği) cümlesinden suçlunun ne kas- k' 1 tey tinin recldını aynı sebep. saat H e kadar komısyon reıshğioe 

tcttiğıni sordu. Knrnilof bir tercU - Kil er . c . 1 B vermeleri lAuındır. 
Pavlof hak imleri me hatAm o bileceğini ve bu kelime lere 1 tınat ettlrmekted!r er. u ı;e. Postada olan gecikmeler kabul e4iİ. 

heple kanunun tnyı:1 ettığı reddihll.-
reddediyor ile (bllyUkçc bir İhlal) den bahSr't • kim talr.bıni hıc bır suretle esas le§• 

rnek istediğini anlattı. kil etme7.se ele rcddihlıkım taJebı 
Nihayet Pavlof söze ba;,ladı 
- Ben haıldızatında nakız hadise

sini lamamiyle kabul ediyorum. An
cak temyiz ıllimıı1111 iki noktasına i
tiraz ediyorum. Evvellı, Abdurrah -
mruı, Si!leyma:ı ve Ömer Tokat'la hiç 
ta.'1181P goru:ımeıliA'ımi ıspat et • 
miotim. Sonra, ortada bir rıuykast 
hiılisesı olduğU da tam sarahatle 
tespıt edilmemişti. Halbuki Temyiz 
Mahkemesı buralan ailkUa ~ecerek 
yalnız kanunun 61 ilncU maddesine 
göre bizım hareketinuzin Uıhrik mi 
yoksa azmettirmek mi olcluğU nok -
tası Uzerincle ılurmll§tur, dedi. 

Reis, hıc; kimsenin Temyız karar
larını mllnakaşa ve tenkit s ıltıhiye • 
tınde olmadığını ve mahkemenin va
zife.~i dışında mOtalcalara ltlzum ol
rnaılığını hatırlattı. Pavlof bu kastle 
konuşmaclııtını söyledikten sonra, ye.. 
.:ıı ve muh ı kemeııin <'ereynrıına te -
sir eden bir iddiada bulunılu : 

- Maılemkl bu mahkeme heye • 
tinin verdiği karar nak:r.eılllıll, fU 
halele d5.vamızı yeni bir mahkeme
nin gormesi liı;ımılır. Çünkll hatt\lı 
bir karar ancak böyle düzeltllebllir. 
dedi. 

Bu iddia, Ceza Muhııkrmeleri uını
m kanununun 21 ve 2S ~neli mad<le
lerine temns eden (re<lıllhAkim) key. 
fiyelinl ortaya koyuyordu. Reis he-

Karnilof, Ceza Muhakemeleri usu- hakkında bu malıkemenin bir karar 
lU Kanununun moddelerini hiç ııaııır-
madan sıralıyıırak sözle rini ilkim _ vernıiye salAfıiyctı olmııdığından ret 

Jerl ve MUddeium rnilik Başmuavi - ~1~~~=~i ı~:.~:!'l~~~~:1~rc~l~clı~~~~i~ 
nini redde getiriyor ve bu sıra<la mumilige iadesine karar verılmesınl 
Kayseri'de vakalaııması keyfiyetinin 

) 1 · 1 • rica r.derim. . 
bir <kaçma sayı maeına ıt raz edı - Hakımler :Heyeti bunun Uzcnne 
yordu. mUzakere) e çekildi ve bira.z sonra 

Süleyman da hakimleri aalona dönerek şu kararı bıldlrdı ı 
• _ Her ne kadar suçlulardan Pav-
zstemiyor lof ve Karnılof ve Silleyman'ın za _ 

Reis ilri Sovyet tebaalı suçlular- bıtnRmede yny,ılı gösterdıkleri ret sc.. 
dan sonra. Abdurrahman ve SU!ey • beplcri ka:ıunen hı'tkinıin reddini mu
man'dan hikimler heyetin! reddeı:lh> cıp sebeplerden değilse de bu ciheti 
etmediklenni sordu. Abdurrahma:ı tetkik edıp bır karar vermek usu -
kısaca menfi cevap verdi. Fa ı at Sil- len mercii ne aıt b r k yfi):et bulun
leyma:ı, evvelA ( r erldihi.kim) keY· cluğu cihetle ilk e ret talebin .,, 
fiyetl:nin ne olduğunu bilmek isti- hallinden sonra duru maya devam e
yen bakışlarla bir hayli dU.şünclUkt('1'1 dilmek üzere dosyanın tetkik mer -
sonra o da Pııvlof ve K~milof gibi: eıine ıtönderilmesını temı:ıe:n C ıı. 

- Evet benim şahidim l small'H'I rıyet Mürldeiumumili~ e t ne 
ifadesi dlnİerıilmrdi, A hdıırrahma:ı'la ve duruşmanın 18-11-1942 ç ba 
Ömer hakkında Yuı:oslavya'da kon - glll)ti rıaat 9.30 a hırakılması a söz 
solos tarnfından tahkikat yapılrlı~ı birlik! lle knrar verildi. 
halöe, heni hiç ııorrlurı;n~ılın!'- !31'n Muhakeme celsesi bu kararın tef
rle hı'tkimlerin değişmesın ı lııtıyorum, himl ile sa t 12.30 da bitmiş oluyor
clcıli. du. Bu vaziyete gore MUddelumu -

Bundan sonra SÖ7. ala:ı Cumhu - miligc iacle edilecek dos~anın en Ya
riyet Mll<lclekımumisi Cemil Altay kın merci sıfativle l{ı:skın Attır Ce
şunlan söyledi : ra Mahkemesi:ıe göndc~ımı:si ve hl

- CeT.a M uhakemeleri Usıılii Ka. kimleri ret hıısusundakı ıstcklerin 
nunu hakimlerle zabıt kitirılerinin tetkik ve bir karara bağlanmaaı Ji • 
redlerlnin lstmilebileceii hakkınrla zım gelmektedır. 

dakl lnsanlnrd:ın biri kaatlldl. Ama han- iç )'{lzünU anlatacaıtım. 
ır 1! Hat:ı mıln dcf:lldlrn. "lilr korc Ml8 Anındcl tn İlklınruın ıre-

sinden blrde11. ta Cı: rl!Jı: ctmcdt'n 
&ilphelenbor ve her ne Pahasına o una 

Punro ökBürdU - adctt v~lle b1raz cenlcri taııvlr etmek !Azım. Bu, zannıma 
ıomturaklı - sozc başln.dı. ıWre, cok kola)' bir il')'. Blr kaza ırecır. 

"lln,) anlar, baylar, buıriln bu.rnda l mit. bu kaza.Ya l(:bcp olan 1ey koııctln 
ıruıYISta olen Em!ll Arundel'ln ölumünOn tOPU zan.nOOllb'or, fakat kend ı ıetn ıc 
aobcb nl tnhklk etmek için totılandık. )'{lzünU dnhıı iYi bllb'or. Yatatında ya. 

Bu olilmde dört lhUmal vıırlt olabilir• tal'kcn. ırecıroıwı kazanın tetCJTUatını 
tahtı bir ol!lmle olmüs olabUlr: bb' kazn bir bl:r dü$Unüyor ve bundan kati bir 
nctıecslnde ôbnUıı olabilir: Jııtlhıır ctınla n 1100 cıkarıyor. Biri kasten ona tenıı
ol&blllr: ve nihayet b l lıwn ve yahut bl- lık yapmıı.k Yahut onu oldümıek tc&eb
llnml.)-'Ul biri tanı!ından öldürülmüş o- bUslln•lo bulunmUşt.u. 
Lahlllr. "Dundan ııonnı o insanın kkn 

olsun on!ıırdan ntlkıun almak !)OT. 

du. lktncl ve daha mtikeınmt'l an satk 
kendini ko1'\Illlak anııısu ~ bunun na
ııal olab ıccef:lnl takd lr etıncııkl r BUd.1· 
ıttnız ıribl, avukatına ıncktuP yıızıp ev
ılckt. t>aıına gclne kazada parmaQ-ı oı
mndıC:ına cmtn oldu{:u, bir tek ki&! le
hine yeni bir vaslyetnnnıe yapmaaını 

aoylü)'C>t"· 

mcz. 
' - Bu tş hıı.kkında fada i.z.'llba' 

&hnn.k 'c ş rtnaıneyi g rmek istiyen
leri•l Deftcrd!lrlık Milli l~mUk Mü
dilrlUfilnc mfiracııatlnn. (9312) 6'54. 

Sabit dolap yaptırılacak 
Ankcrn Valillı.lnden: 
1 - Defterdarlık bınllSU1ın muıt

lell:t seI'\'JSIC'ninde )apılacak sabit do
ln:p i in in clts l lmt' ınc ta:. ç km:ı. 
dı(:ından iş .mıktan =tıltnn:k sure
tiyle hali hıızır rn) 1 re re Yen!· 
den keşt! tanzim edı rek 19-U-942 
tarihine nıstlıyan PE' mbe günü 
Na!ıa komisyonunda alesi yaptl
mak üzere açık cksılt:m ) kon11;
mııştur. 

2 Keşif bedeli !l22S lirn ve mu-
t tenunatı 681 Ura 88 ikuruş-

Memur alınacak 
A•ıkar \'alıligindl'n : 
Defterdarlıkta mü hal mcmunyc!'t

ler için .askerlıkler ı apmıı il e ve 
orta mektep meaunl n ar ınrla 16. 
il. 114.2 tarihtn l PS.Zıı.rtcsf 
gUnll a34t H te mü a aka iıntıhanı 
yaııılae'.lktrr. 

Jmtiha•ıs girmek istlvenl .. rln 44..._ 
ğıda yar.ılı belır;elerlıo J4.ll.9-'2 ıt tıtı 
saat 12 ye kadar dıfl'kçrolenvle bir_ 
llkte Drftıordıırlık slC'ıl büro u~a llıtı. 
racaat ederek fotogra!lı kabU k~ 
almıı1'ın lAzımdır. 

İstenllrn cHak: 
1 - Tnhsil v('sikıı.sı, 
2 - N'iifus teıo:kcrrsl. 
8- l)oıı;ruluk k ıı;tdı. 

"Adamın etkAl nt o kadar ince dü - y • ı_::.: k h ''Tnbtl bir ölümle ~dU!':U znnnedlldl· lecef:lnl d11$ünn e kO)'Ul~or 
eunm~. Hastuıırıı ~ukkırı a1m ~n ırı.k eşı l AVŞ te ta kikat tinden ve Dr. G ıtlırne-r'ln raı;ıorunda da dl k~I var - dort mısacır, kend n 

"I31Ul11 yazdıtı mcktuıtıa ve ondan son· 
rnki )aptıklanna bakılırsa Mis Arundel 
d6rt kl51 hnk'kındakı mUı>hcm &Uı>!ıe
r dtn ıcurtularnk »alnız bir tdt ktş n 

4- - Rıhlırıt rnponı, ,, fott>gr 
6.11 X (; rhııdındll t ra •t. 

Do.frulıık k ğıdı '" ılı b hrı, 
nı im•ih11nı knr. nonlard " tfrv'lllJ 11t, 
nlınaı- ktır. Y ık~C'k lı 

1 
r ime~'°' 

len n ehernın yel.siz b ad3{1'1 oldu:un - Ertesi sat>ııh onıblrdL bö)le den dl!':In<ıcn öldüQ'Ü zamnn blr kndııel k eden kadın ve t.ıd hizmete 
dan t"m rum A ıı mühim <.>l:ın kcn"!.nl Yedi kişi ):~ K~ te toplanmııu tııhkllcat yapılmamıştı. ~<'dl kişldoo ~alnız b!.rl e a nd 
ı:os ennt'fll ruaro ıom nen n yanında &.>akta du- "Ötü detncdlldlktcn aonra ıüptıe hıı· 0!amllZ<lı cünkü o lnsanm Mis Arunık n 

"Mektup da bu ucilncU eahıstan mı.r· TU}ordu CarL<ı ve Terua Aıı.ındel kana- sıl olursa ölün<ln tclcrnr mezardan tıka- ölümünden hiçbir ıstlfa<b u '.i a-
d ?., pede otun.ı)IO !ardı Çarls kanapen n ko- nldıQ-ı co'lC ırörOlmöırtür. Beıılm !Junu nınruı seııeıcrcc bulunmut o n e k 

··E\et • tuna otunnus. cllnl kardculnln omuzunn )"npmıımnmm bll'ÇO'ı< 5Cbel>leri var. Bu- dl31ne (:(ık ıındtk oldutunu b ld ti 
0 llllsla Tanloe un emniyet ettitl b koym~tu Dr. Tnnlos bir koıtuta ot-ur- nun en mühimi müclcklltmln bundan hlz:ınctclden ı;>ek o kadar 9(iphelcnınlyor 

mı?~ mUŞtU. G(lzlcrl kıplnmıw kil ve ko un· memnun o!mıyacai'ııdır • O halde dort ktsl kalıyor. nunlarm üoll 
•'O,ı;le Körtlntb'Or.,, da siyah bir kurdda vardı. Dr Don:ıtdııon ııözünil kesti. kendi akrabalan ve dürdünc<ısü de ak· 
•·Mektubu da yakınıs mı?' Yuvarlak b r m ııanın kenarında evin ''Mil<'lddllnl:z mi!,. rab lanndan birinin kocaRı. nu dört ki-
"f:vet Kendi$ ne ,ı;akması ıöylenmb· sahibi Mis Loıron dik b:r iskemlede otur- ruaro ona döndll: ıın n ele, UC(l do(Crud ın ooğru:ya ve n&--

tl • muştu Onun da ırozlerl kıı•kınnızı idi .. lltu<>ldl'lllm J\tltı Dnırt Anmdcl'ıllr düncUsü de bllvasıt,a. ~Us Arundcl'tn o· 
.. Peki senin oruı va•1tt!n ltlt'tla• ne saclan her :uımnnkln<l<!n daha kıırı& ktı Ben onun he!tabına calışıyorum Onun lümUn<lr. lstltıı<lclerl olan Jnsanlantı. 

"'mu~?. Dr. DonuMson l«lm Pua.ro'nun knrııısınn l"tl bUy!llc arzusu bir rezalcUn olmama- "AUe hlfllertTıe (.'Ok batlı oldu~ı için 
Puaro'nun yüzü htc ~önncdlttm bir otunnuıtu. Yüzünde hiçbir trade yoktu &Q'<lı.. vaz!J.cti oo~ müşkül idi. Bir balomdan 

tarzda asklı. Sıra ile herke«ln ayrı ayn yüzün!" Tnklbcdcn nn dakikadan hl<: bahset- bir ailenin kirli camasırlannın ortada 
.. o da >akılmıa Ama bunun ehfflllT11· baktıkça alAkam artıyordu. mlyer.etbn, cünkQ bu bir tekerrürden lba nkamnS1 ale:>-tıtnde Öhllr hıı.kımd8J'I da 

Yeli yok" Puanı ile il nrkadaelıtım et111asında ret olacak Puaro aldığı mektuptan bah- kendini öld(lrmc tP.ee'bbil!!liine oyle mls-
"Yok mu?'' bu ı.:1bl blrtok sahnelere oah t oımuetum setti ve ceb ndl"n cıkararak okudu .Mar. kince lesllmtyet gösterecek c~en d· 
"Hayır, cünkü heopsj Eridi Puaro·nwı Yüzlerinde terbiyeli b rer m""e taın:~nn ket Bas'.nır'e iCllnce aldıih tedb rıerı ve ll"lldl 

kataaınıtı lc!nde, btr avuç insan. Ve Puaro'nun bil maske. kazanın sebebini nasıl buldulhınu anlattı. ''Blr karar verl:ı;ı bana mektuı:ı yazı-
Koluma ırmıı. lerdCTı blr tanesini ı:ılrnnp t\lltkl ytızü. Sonra durdu, tekrar ök5ürcti1 ve 116- )"()%'. Amca da bir ikinci t.eseb'bUste da· 

"Gel Hast nırs ır1dellm Biz 51il~rle nün ne oldutunu ~österdl~nl ırönnüş- zünt' devam etti: ha bulunuYOr. Bu lt>tE'bbilsün. zenrıeder-

ka rette ştlphcJenmete baelıyor Ban 
:ııa tı bUtün melctuptn nllc namll6Unu 

ka r ettıt:I lctn bu ı.~ ır&3'et mah
rem tutulması 1Azım2eld ıttnt tekrar e
d p durll)'or. 

"Zlhnb eli ır&zön.Unde tutulacak ol.Ur· 
ııa. e(lphelendll':I kl?l".senın kendi ismini 
taş!) n biri ve ~!han bir ertcck ol
dutu aniaeıllYQT', 

denlrr m haki'.\' a 1-A 
3 

.. 
{969G) ti ' 

"Misis Tankıs'tan IÜJJhe etseydi k!ltl· 
dlnl korumak l<:ln &ene trobir almakta 
kuııur etmlycce1ctı 11ma aile namusu lç!n 
mı kadar tclaı etm~ecelı:tt. Tcreza A!"\ln· 

7
•
80 proırram 

7.32 Jhnnast.tk 
ı t cl bu tşJ Ylltıml$ olsa gene kcndlne ı:olc 
dokun caktı ama bu Çarls ın milcrl."'n 
olmıısı kadar tesir ctm•~ecel<tl. 

"Carls bir Arundel'dl. Aile ismini o 
taeı)ordu Ondan ıUı>he etmesi ıra.Yet 

7.4-0 aıans 
7.55 mtiztk (Pi.) 
12 30 proırnım 

12 83 müZ1k (pi.) 
1245 aJans 

tabii ırörllnıllYW. Bit kere Carls hakk1n-
1800 

, __ 
bol h ıı 1&11<ı .... 

da aya ere kapılmı:yordU. CUnktl 1800 ı>roı:ram 
Car bundan evvel bt:r kere daha alle 18 03 tası! 
nemugunu az daha ~r'bat t'dll'Oniu. 0- 1'. 

lca ılktc1rin içfo.dl" <fo u l\1\le ikinci de· 
fa olRra\.; hRrp $:R rcıi için ~ mil)ar 'iOO 
mih"On dolu ~:ırfeımi$rİr Temmuzda ~ 
ri dörı &) içindt"'ki ma<raf \'elcünu 20 mil 
yar 2"0 milvon dolnrı bulmaktadır. Tem 
ınus· 911! a~n°' içindPkİ harıı muraflar 
OM lama hCQr>Jı <f mihar ""muı, C'> 
lidle 6ae bit mil)-ar artmı$Ut. 

detll d rrle meuııl'ilz. Ben onlarla ~ l t ,.,, - h r kaauıın )'(lzll. "Size hak kati buluncuıı kadar ECQtl· sem, Det salk1 vardı Blrl~lsl hüutn atle
aörecetım.,. Evet, aruJı: ~ kalmamlftı. Bura- tlrn Yollan aöstereceA'im Size ıne1elenln &ine k&l'fl d~'dutu neır.t hl811dlr. S.· 

mm tcin omm muhtemel de~! de rıı 119 00 ziraat sa 
19 15 dam :rı) 

..{Soııu var> 19.30 a.Ja,ns 



MiLLi MODAFAA V. 

Battaniye ve killin 
alınacak 

M. il. V. Sa. Al Kom. dan : 
Beher adedine H78 lmrUI flyat 

tahm1n aduen 6.000 edet battanı:re 
ile S4S kunıf fiyat tahmin 11.000 
adet kilim 9. ıı. 942 paurteat ııril
nü aaat 16 da pazarlıkla aatm ala
nacalrbr. 

Şartname.ti ber ıırUn komia:vodaD 
177 lcunll karıılıtında almabilir. 
Battaniyelerin mubammen bedeli 
73.900 lira olup k&U teminatı 9890 
liradır. 

Kilimlerin mubammen bed-1i 
81.f50 Ura olup katı temlııatı 10.6'6 
liradır. Her ikt lr.alem de anı a7. 
n taliplere ihale edilebilir. tatek
lilerln belli ırQlı ve ..atte M. K. 
Ved.lett a N o. hı atan alma JID • 
mlltonuna ırelmeleri. 

(8091) 5171 

OdUn alınacak 
)1. M. v. ~ A!. Ko. dan • 
Biber kilosw:ıa s lwıUt ~o ııantiın fi. 

pı cabmia ecWea 2.400 eoa odua 
9-11-'42 ~ IÜdli l&M ıs • ka~ 
la ..... ~ ..,.., ........... v •• 
mek ~ 1.a• Ji.rabk .. - • 
w.ıaıiyle bidilue lr.lm> .. '9 WÜMl dahi· 
liocle hlzulıyacaldMı tı*lü lllekaıplan· 
Dl ellllÜlme pJDU Maı OD döıde bdııı 
M. M. v. J ~ .tıııa --.... lromilJIOllM 
ili. ae ..W.. kalplıp wmeMri. evtat 
w ........ 660 lm&'1I -*•hi'inde 
............. (5N)fl) 5218 

Et aımıcak. 
K.11.V. l. Ho. sa. Al.. .Ko. dalı: 
1 - x.&ll arfJıa Jaıtrıallrle De

rabe aıınacıeaı il&n edllmll 01Ml SO 
ton koyun etbııe iılt&Jtll CJknwhlUı. 
dan bl.r 8:8 zarfında pazarlıkla a.lma
caktlr· 

~ - Tahmin ectiılen bet\eli 50000 
Jiraıdlr. K.u ı.rwn.u '1500 liradır. 

3 - Paaar.bJı 17·11·9'2 sQnü -
at 15 te yapılacaktır. 

t - Sannamelll kondQoncla &6-
rtlleblu.. ll&ekUJıerin teminat ve .lea
ıı"'11 ~ mtıracuıt.l&rL 

(90711> 5223 

Saman almacak 

8ln4l ..,. a.ao ela JıL JıL v. 6. NoJu ı 
Sa. AL lCA. a.. dt ~. lıfal- Ankara 1.nuım Aa:ddlllDe 
aememm tmı lilteli ve keefl bW ltln I ·•~-• 
komllJonda a6rllleıblltr. fatekll.erıın p en 1111111er 
belli rin w aaaıtte kat! ternbltla 
bUUkte ~ bulunmalan. 

(9549) 58'0 
Tomruk biçtirilecek 

M.M.V. den: 
6150 lira ketif bedelli -'00 m 1. tctm.. 

rulı: bictirilme işi 1/ll/H2 cumartesi 
glinll aa.t ll de paaarhlda ihale ecllle
cekttr. Kati teminatı 1012 lira IO ~ 
ruı olup keşif ve prtzıamesl her 11J.n 
8&tın alma komiıyor.ıunda sısatetilir. 
isteklilerin ihale giln ve 1aatinde M. 
Mttdllfaa Vekaleti -6. Nohı Sa. AL 
Komisyonuna gelmeleri. 

(9551) 1861 

Saman alınacak 
M.M.V. ı No.ıu sa. Al. Ko. dan: 
ı - 150 ton döktlm aamanm M*ara 

lııta.&)'OlliU! ve.8000& ı-ıwm edilmek 
aart1Yle pua.rl*1a alınacatı Uln edOlnll 
Olmuına. ralmen lılUkll cıkm•d•...., ... 
t.ekra..r P&ZU"lılrl• la.bn alıııaealltal'. 

2 - Mllıburımen bedeli ııooo Un 
olQP katı temlnMı 1IOO llradıl'. 

a - Pa.zarlıtı 10. ıı. 942 rQnl aut 
lll ı. Aftk&ra Lv. &mlrltll b......ıa M. 
M. V. 1 NGI Sa. AL Ko. da ~!aHID'tll' 

.. - ı.t.elcıllerilı tıe4U ... " lütıt.e 
kM1 tenıına.tl&rb'le blrllkte ~ 
mllracaat.ıan. 

(9!115) 

Patates ahnacak 
M. M. V. t No. S.. AL Ko. dMl : 
ı - 300 tıDe ....... bsı*k atfı. 

eklikaıeli ıs-u-9G l!iDl wı 15 • An
kara b. 11Di11f11 ........... M. .M. V. ı 
No. S.. AL ı;,. · a 11Ptilcaktu• 

2 - M ......... bedeli 105000 liıra 
olup .......... soo llnıchr. 

3 - s-.....eaı h« gün komis>'Olıda 

~· 4 _ &ııeldDerin belli gün w uatıte 

Odun alınacak 

ır...- 'u 1 elıetfyle ihale Matinden bir 
.... "'"' tıııldff llMlctupJannı ~ 

Jt007& AL SL AL Komi17onundaaı 
Kon,Ya aarniıonı&bQıun bır!ıklerin 

lbdyacı ı~in 1030 ton Dutd&Y ısırdı
nlması kapalı san uıullyl' etsııtm~ 
ye uoulmuttur. E•Nl Ye teraiti Jro- Erılun&m AL 8L Al. Xom. da! 
mlayonumuzda mevcuttur. Kapalı sarf 8000 utr ve 18000 kıQvUll d*l'lll ta-

- vermeleri- (9554) 564~ 
Brzak ab:nacak 

M. M. V. L No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aı&bia cinsleri yazılı madde

lerin pa:z&rhtı !5-11-942 dOU aa.t 15 
te An.kara Lv. AnıJ.rlıiı tıinMmda M. 
llL V. L No. Sa. Al. Ko. da J'll)ıla
ca.'clır. 

2 - latekınerUı belJ& riJr .. l&&t
te katı lemlınat \'e nQmuneler17le 
bırllkie komisyona müracaaiıan. 

la 1/l11H2 cumarteaa ılnll aut 11 ııuı:ı..,.... .-ııtırılacaktır. Sıtır IMrtle
de Konyada komıayonumuall'.ı bulun. rt taıban aetarl* ~• aıır.ıı IMMlnlıll 
dutı.ı. binada ,Y&pılaca.lı:tu'. Muhammen Jollllle .,..._ )'llVarlü ı..ı• k4Mle Ola· 
bedeli 128000 hradır. ilk temtnatı l'llt ._ dtıl'Kerl ımıo adedi lllOltcMlk 
icabında abıacak 'l'ı H faaluiyle be· ve 112ı!IO ldedl m..ınt* oıa.ratı: tablıltl&&
ber tllll5 liradır. lateklllerin Uk temi• tı.rıl&caktır. Sıllr del1111ılll bel!• acHdJ• 
aatlanm 1atınp 1·11-Hi cumartesi Din~ tahmlll ed1IMl rı.a.t 
gilntt ıaaı ıo na kadar teklif ıMktu~ ıa lir& oNsı tutan 4&5000 ..,. \tatt tenı
lanıı komlıyon bafkanlıtma •erme. 
lerL (9810) 1181 ı natı 67!!0 ıtradır. KoYllft der19lfttc ldkk· 

lök ol&rMt tabaklanacalı ıcıemm beller 

Ctnsl.: Sabun, le7tJnyalı. kurlı 
incir, tetıln helvası. 

Odun almacak adedine taJwDın t>diten tı7&t 1IO ıaıru. 

(9803) 5644 

Kok kömürü alıiıacak 
.U. Ppa. U«O ~ Al. Kom. dan CorSu 
lhtlnc i01D 100 ıcın kok kömürll pa

&ar'lııkla l&bn •l••eallıtlr. lbalee1 11. u. 
9G ırUftCl l&llt 115 te npıla.caktır. Mu
valıkat t.emınatı 2100 llraıdU'. larbWlle 
,,. •wat h• dD ICml. da ıröl'Webı&ır. 
lllt.ekllla'ln lQıBum1U ~le llr&1e 
aunı s6lmeıert. 

(8621) 

SIHHAT•• lÇTIMAI M. V. 

Çakıl taıı almacak 
Sllılıat ve lctlmeJ ll\le.wınet Veklle

tlnden: 
.Anlr&r&'llılll Bamaln&ıı1l mevidlDıle lın• 

............. ~Dae.aftS..... 
ICllldll • nıdı ....... ..,..... ı.-... ura 
oJM zrıe 8letN mJkaılll Olllrll ... .,... 

wtılCla &?- kbl' 
llllYülıat ıanlnM UlO Urldlr. Te-

mtnat Olarak nakK ve nakit malı!J'etla.. 
diki eımı1c1 vennelr ~erin önceden 
V4*llete mtraeaatıa b.ıan mallaftdılı· 
na ıoaıınnaıan ve ~ ftWııbuzla· 
nnı vermeleri JAzımdır. 

Pazart* s IOlllt-1D J9ıl2 .,......... 
IGn4l ... ıa tıe S11abU ,,. lotMıal Mu· 
awnet v~ b....ı-JromW-da 
r.ılacalctır tMeldil• ~ b.
- Vekllet ıcttmaı Muavenet 1elerl 
~ aörebtlırıtr. 

(18118) 

NAFIA VEKALETi 

Nafa Vek&ledodeo r 
~ koau1an ifı 

Y.ıo .. Al. Sa. Al. Kom. dan: 
Cinai: odun. ıniktan ı 600.000 ldJo. 

Mub. Bed.ı 1 Kr. 40 in.. lılta•. T•.ı 
no Ura. 

Cinai: Odltft. ınlktan t ton 000 JdJ.o. 
Muh. Bed.: 2 Kr. '6 Sa.. Mııv. Tem.: 
ı 080 merkea blrlllcleri için. 

Cln.a •• Dıiktan ile muhaoım• lıe
del " muHklrat teminatı J'Ult&nda 
yaırlı odan fartD•muine ION lı:.apa1ı 
saı:fla lhal• olunacaktır. th.ıni 19. 
ıı. 142 stntl ıaat 18 c!acbr, lkma ,e
re enaf .,. terait her st1n ICom. da 
«Hr8leblllr. ~eldllerln belli sttn .e 
11.AtteYJ bl• aaat ~ lı:anumın ı.ıt 
ına4dealıı4ekt fll&llrt hamil tekKf 
mekfaplarını Yalora•da bulonao lto
mllJOftU!mlta \'etmeleıt 

("9f) 

Seme alına'Cak 

Adalia 8L AL Ko. danı 
80.000 lcllo uaır .u bpaJı ..., -

uı-ıe ~ ltondbUllW ....... 
ınen ~- Cl.000 ıtllll Ull fılal._'tl 1UO 
üNıdıf Dıaa.t H•U·MI ~ ... 
Dl IMl U de Adula .U. ~ 
Aa. 8&. Al. KO da npılacı&Jctır, JIMat 'ft 
IM'ID&m.. 210 1NN1 ll'lUbtııllllıdt leO • 
mJeı)'Obdan almablltr. hteklllerln tekltt 
nr(laıvu lbale saatinden bir aaat"""' 
.. lradar Jmmfs10'ftda ~ım 

l - koaıe11 Su itleri aa,ıdlrri s-e 
Mlkl&düili b61aıetl iclade ........... 
m'*<na•._ Saılcarn nehriadee .m-ımuı 
ve ı.w. itleri, tahaüa edilen lr.eeif bede;. 
li rt,. vııhicH .... llıeriDdm (lS348~) ltsumu ı.ıan olunur. 
.. (80) kunlttDr. (9915) 

ı - l!lunıme 27-11-942 aırihtae ,... Odun ahftacak 
hyan cuma at!ınB 1Mt (H) le Aalaft'da 
Su itleri Reialitl biaMt lcfade .,.,.__, HOldere Al. b 1010 Sa. AL Ko. 
Su elisiltme ~ odaatack bpalı daa : 
zaıf usaliyle ,.apılacaktır. IComf~ mewnt .,,., w 

5 - lsrekliJer mHtme fa(tnameaf, -- dlıhfliiıde lrapala ~ ..... ik 
ımıtca..,ıe proletf, blyiadırla lllerl ae- 900 toa odun ptın alıucekar. Mo&am • 
ııil IM'tl*Mll, mnmrıl 1111 ft&eii hnlıl ınea Weli 20.0oO Ura ... temlakı ısoo 
.-.ınesi ile bmıni w fenni 1Mllltmf. Yndıı. Eluilcme ıS.U-90 CWDa at.lal 
lelf ... pmJeJerl ('JO) Uta '*'*... .... 16 ek ~ Akplıut .. 
Su itleri Re1sJilfnden .ı.t»llrler. clftUlladeıld 1010 Si. AL ko. da Jll!I • 

" ..... Ebikmeye ~ içia ı. laalmr. lıteklileria mezk6r .......... 
...... (Sf1") llıra (1') ~ - bir saaı eneJ lllldif llMkcaplanm lcoo 
1*'mldrat ......_ .ennesı ve elcsthıneo mil)'Ollll \WIDeleıl. CJ51f> U2' 
Din ,,...... !lilıDdea en az iç liiıl .,.. Od l k 
'illi .. diWıCe ile Nafıa Ytllled• mil- un• DUmJ 
ft!Qlıll· .,. "'\ ite mahlut olmtlr tız.. J)&~ .u. Poıa. 1111 ... Al. ıra. 
... ,... .......... lıa tıeSlıayı ---- daall 
me1er1 fllttlr. uee 1ı11 l9lcwt lh~ --.s 1e111 

Bu m6cl&t lcf,ıde Y'lllffca feteı1ifıdf NIO aJ'JJı JllDQDUD 4ı8 ~ il 
hul~nhli' llttlfbllM ıııfremftlff. terua i.rMıelbtDe8 ;uamld& IOO tem o-

~ - l-"lilerin llllc\if mebıttlanttı 411n • ..,_ eılMu ktaıı • ..._ daO 
i1cıiııd derecede yllltk ..... 1* 1Ut 8ft.. 11·U·9G oaıaemba lllft1l IMlt U,80 -.. 
ceskte lclldar Sıı itleri Rdırliifine -W. • ~ IDlllrtr .. Mmlnaıt 
btııthısn ••aıelerl lbunııhr. ~ 11ı1ratıe k!MdltOil& lllGııMea• 

Post.el• ~... pecllcmel« ,..~ .ctA eu.ı .. Clllanıur. 
mel. (9359) "'°. ( .. ) -

Tapu ve Kadastro $ıin" eti almacak 
~ M. Pcie. U4ı0 ... AL KO. da: 
~1*W-101mlallıt 

eU P&W"Wda uııta awaedıltlr Dıallııll 

18-iı-Nt ICIDll ... 14 • ~lııt"'. 
KU\fllıılılllııt tAımln&tı 1llllO ...... tart• 
....... ..,.., ........ da ..,...... 
.......... , .... - .,. k"ll'te 
91Aie' ..... ........ 

om9) 

Sıizr eti alulacak 

oıup t.u&a.n !5625 , llra ,,. JEatl temtnatı 
SM lira m•kl1ie lmıv\lll ~ belıe
rtftlll ta.llUlanmuana taJımta edllm n
lal 2IO WNI 6lUP tutan ~ Un ft 
ıra.u ttmtnau .oıe ltl'&dir. PU&l'blı 
a. ıı. Od eurrıa l1blQ lüt 15 te mrsu-
1'91 ... Al. :Kdft ... ~. -Koyun veya sıfır eti 

alınacak 
Aaaqa A.a. S.. A.L KomlJOllua -

d&\l: 
a.r ldloeuna 109 turu• fiyat 

tahmin edllea et toa koyuo eti ftJ'• 
......, ~ 69 kunt fly.at ıMmin 
edH.a H ıon ufir etinin kapalı s&l'f
ta eblıltm..ın. talip cıkma4ılından 
puarlıkla eılıılitu1eal 11'11/HI ~"
f&lllN ,_ .... t us de Amaqa Sa. 
Alı Jtom. da Y.teılacaktır. Mufıaırunen 
beClell ee.ooo 19800 llra olç Hk te • 
81haatı tHO; lflO ltrMlır Şartnamesi 
llWlh)"Olld-'ır. tmlı:ltlvln belit .ııa 
" aaatte k•ıniqonda bulunmaları 
l&llmdt'I'. 

(t514) .... 

Koyun veya sıflr eti 
almacak 

..... M.S..Al.Ko.dla ı 
rMaed MlııııriJe ihcfııaa ieln 100 .. 

..., .,. ..... ed p " hlda ....... 

..,. lrıocıuılmuttur. )lnnelra .... ı'°U-942 
Cl1ıala aiail UM H te ~t. 5'jK 
........ bedeli fG.000 lira oluP ka
d ......... 1500 ~. ıc.,,. ..... 
mia Mdeli 70,000 UM olup kad teınİılıl
tı 9500 lladu. ıoo aoa et bi&- mlireehbi-
de .. edi ...... llM .... 30 ... 

- ıo ........ ~da blW.ü-
-- llS"I .,,. kieNlw hıle .tiWıilir. 
!wılf ft ... bir - ICo. da -6riiWıi-
llt. (9'20) '"' 

Nakliyat yaptıntacak 
Ernnua sa..AJ. Ko. dm: 
Brzul'\lla Surluhm 10lu Gzarkldıe 

" Qtızıer &6ltındeld bl.Tl4k ve mtl• 
..... 81d4 '" nUt 5000 etlik nait· 
llnt bP'b aıila mtlallkaıaaya ko • 
nulmuttut. M«ıldlt nakllyaıtı,rı tah• 
mm bedeU TMOO Kra olup mUVIA<kat 
teminatı 1111 llftdaP. Mlnakala ıa 
11-19'2 ııazarte.ı cllnti euııt 15 te ya• 
~. ~ her a1bı ko
nıla10ftda ~· t.tek:ıilerin 
belli 8lıt '" .-ıen ldr aaat evv.Mne 
kadar kuunun tarif eıtttil tekUGv 
ı:~ teıJif mektuplarUU 
.. ODIÜl70DA vermeleri. <~> 

Butday kınnuı alınacak 
BaJıketlr Aa. Sa'. .\1. .Kom. l!all ı 
Btller ı&lloaunt. t lmnıt IO ..mlnl 

f4ft.t tlllmia edll111 ıooo toa lNlda1 
karawı kapalı ıatf uıul1l tle ôeltt
meye ltonotmuanır. BUlltmell H. ıı. 
Mt aalı .-ti aaat 11 el& Kot*. da ya.. 
pal~aktır. Mut-.ııkat temim.ti 18'0 
lirMlt. B\'l&f " tartları her ıta An. 
•ara Jatanbul L• AmrUkleri De Bt. -
h1Hıltr Al. Sa. Km.da tftr11le'blflr. Ta. 
Upletla ınu.alılcat temlnatluı ile tet • 
lif aQtaplatmı .. ununda ilteallen 
....urlel'la saat ll e kaıd~ makbea 
mukabili lı:omi.,.._. orermeleri. 

(Htf) IMt 

Lahana .ım.cak 
A& Pot. ftO Sa. At Kom. elan : 

HuklF 
'IO tn la'llma JI ıı. Hl ceaaa ltl

d tut 11 Rabcrofl9 fCIO la. AL 
Kom. ela ....... dtl• IM1ll allluıcaktıt. 
Lehuaft alt ...af" f&lt'.:'ıMne 'her 
dn Xom. ~ .-rlllebttlr. Mu-tall'ltat 
......... llndır. ı.t.ulerla w.. 
il 11111 " t&lltte tCnm. fa blrlmımata. 
n. (HIO) lllO 

tıl9a ...,. Jıo1aft -- zarf!lum ek· 
mıtmeden b6r - enıeUne bıdM'- )ro.. 
~ 'VWllmtl olmMl lbmdır. 

Bu huauaa. a11t tartname 188 kUl'UI 
ı ukabWnde ~ vemeaın
den almeMJılr. 

Fala izahat 6cilı ıeıeanı,. mGra-
caıaıt edftrneDdlr. (6'8) 28 

Tahmil ve tahliye işi 
X>. D. :ıı. Umum ı.ı.Udlı.rluıiluıdeıı: 
Bir Mile aarhnda İ•mit deı>09u na. 

mm& ptecek pl&D tahmınen 60 buı 
toD madeıı kömttrüncka 8700 tonu
nun lamit'te ve ıaoo tonUD Adapa • 
.anada tahml~ " tahli:pe iti kapalı 
aarf uauliyle ekalltme1e koiı.pıutt.ur. 

&kailtme 11. ıı. MB taribıne mü· 
aedif pertembe gtınll •• 11 te Hay. 
darp&f&'da 1 tncı işletme komlqo • 
nunda yapılacaktır. 

Beher toıi kömUrtın tahmil muham 
men bedeli 100, tahll1e muhammeıa 
bedeli 75 kuruftur. 
Muvakkaı teminat 81S6 Ura ta ku· 

nttur. 
Eksiltmeye iflJrak edeceklerin tek

llf mektuplarını elulltmeden btr saat 
eneline kadar komiayona vermif ol
•alan llıımdır. 

l.l'bla laahat •• tartname almak 
l~n ltletml1e m~aat edilmeUdtr. 

(198) 18 

Kiremit alınacak 
r>evıet DemtrJollan Jil*teehlr Satan 

ün& KomJeıvon.unden 
lıtutıaınrMn bedeli 21000 Yhnl bir bin 

ıtra oıan ıooooo adet Mar1l])>a tıpı klre
ma 1ı1e ısooo adet 1ı1araıqa UPi malı.Ya 
klnmldJ J.2-11-962 perfelDbe &ünü l8a.t 
ıa tıe kapalı :ıwrt mullıFle Eekllehlır it . 
letıM mödıllrWtu blnuında toplana:ı 

ıoom...- tara.tından -.tın alm&calrıbr. 
Muvaldcat t.emlnatı 1~75 lira olup Mı 

t.ekl1lertn kanunwı ı.yın ettıtı beıseıe
rtıırı.. utclitler um aQn saat 14 e ka
dar lcomllt'Cn reıeııttne vemıeıerı llln 
olunur 
~ Al*ılra. HQda11'Nll ft 

Slı1rect Sdare vnneleriYlıe .Eıııklteiılır • • 
bil alma koıniıaYonundan pa.ruız alma· 
blılr as 

Balast çrkarttınlacak 
Devıeı Demi?Yolan 'Umum Mil • 

dllr lt.ltllnden : 
Atatıda mevki •e kilometresi ya. 

sıh taf ocatıAd&n çıkarılacak 1-laat 
hisuında cöaterilen ltÜn ve aaatte 1-
lalesı yapılmak Uzere kapalı zarf u. 
sultyle eksiltmeye konulmuttur. Ek· 
alltnıe Ankara ıatdyonunda İkinci 
İtletme blnan:ıda toplanacak ko • 
mtayondll yapıl.acaktır 

İatekltlerin lmnUDI Yel&İk ile mu
vakkat emınat ve ekhflerinı havı 
zarflannı tayin edilim ihale 11aatin -
den bıT saat evveline kadar komıa -
yon relaHtıııe vermiş olmaları l& • 
aundır. Şartname ve mukavele pro
jeleri komisyondan ııuaaıs verıl • 
mektedtr. 

ocıatın :Feri ve kilometreaf. Irmak 

KURULUŞ TAR!Ht: 1888 

Sermayesi 100.000. 000. Türk lil'GSI 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

4 Adet 1000 Liral* 4000' Lira 
4 &ht IOO Liatabk 2009 Ura 
4 Adet 

40 Adet 
100 Adet 
120 Adet 
180 Adet 

2SO Liral• 1000 ............ 

100 Urabk 4000 1Jra 
IO Unllk 8000 Ura 
40 Lftbk GOO Ura 
• ....... 3l80 ... 

• Zonauldak battı Kim 347 Kaya -
dibi • Tefen ~•ı..:vonlan l'\l'&fll ba • 
ıut mlktan 118 5000 Beher M8 ın , 

muhammen bede! 326 Kr. Muvakkat ------------- ·~---·••lllJ!••llJll 
teminat 1218 lira. 75 lııaruf. ihale Ankara Belecliyesi 
slln ve M&tiı 10 İklncıtfllrin 1942 sa. 
h ırtıntl aaat 18 C9111 > ssıı 

Memur alınacak 
Dwlet Dmlll70llan 1e1ıMlnıe "'1Alm 

MOd4lrlOIUncl'9t 
ı>wıet ~ umum IDGdQrlUll 

ve or'8 ~ .-.- a.ıınacıailal'. 

MlleaM•• Mı\lıdıaru ~ 7-:U 
• IJllD(l .at 14 te >'81)11Aeektır. 
MllaMkllY ırl1'nek ~in: 

1 - Tl1dt olmak. 
ı - ~ W. evlt olmamall. 

.. nı '-• 
" - Jd&ı'e ~ h~ al• 
iall Oklutu tuctıılt ed.wnıt bUaanma.L 

& J'1ll .-.rı• .. . etlnl """" • 
bnak •• !h\4..thtc eeMV• 1laU1 bu· 
ımmama.Jr. 

6 Hlitılrll hı'Hınl pot~ tudldi 
...aıa üe tevdt etmek aarttrr. 

Tall»J.er (NlltUI a:uadUU, ı.tail tıea • 
kenıal. ulrıel'1r. )'Oklamalen. meiGtel> 
dtplıomuı. MI Wıdl. trl h~ kl~ı. flf· 
tnın• ·cUadtuıı. tevı ı.e>. (llONel'\'la) 

vara), 81 ~ pul, )'etim veıva teka· 
ut ma&1ı 'ı-' a.ım ıı. s actet ıotoaraı 
vedtaı.aıVle tın se<- s-ıı IM2 sıına ak· 
• ırıa kadar A1*arada devlet demJr • 

~an '"' tflll't ınQdtlıl4.ltWM m\U'aca· 
l WMlerl u&lı oa.-

(tael) 8412 

Ihllmur kalası alınacak 
D. D. Yollan ~ 8&. AL 

JCam. dan: 
M\lılUımnM!ll ~ <~'1000) on yedf '* illa o1uı (l00)-.7ÜS meae mlklbı 

mllıll&elılf eb&U& tllı.nur luıJıU (18 ııon
Mlll1n 19'2) ~ sQll411aat (llUO) 
on bel bucukta ~·da Gar bl
nu& 4üllılndek1 kcımı.oa. tarafından 
kA:06b zart muJbrlıe UıtJn alffl&~aktır 

Bu ıee ılıı'lnek lltt1enl«1n (ıznn bln 
ld J'(lz ,.ulllt bel llraJlk muvakkat 
ıeln&t. ıranunun .,. .alil .-.. 
111'1& ~ ırııubt.yl arflıanhJ q.. 

111 .. llM (14JIO - dlll't ..... Adal' 
JıoııdllClll ıwlmllllne ffftlMlıll1 1AandJr 

BD 111 Ut ~ Stdıl~ 

Mnuııl -- dallblllr•IDW*" 
(INOQ} .. 

Karaaiaç 1tatuı aliWaeô 
D. D YODU'l ~ la. AL 

Xmı. dan: 
MQIMmllMllk becJıatl (18000) OD dl 

'*' lira olan (lOO) * ..... lldkhl 
dlllllı.t.em ... :ıraraatac ..ladlıl (1& 
...... 19d) ......,. ~ l&&t 

(18) - .. ~ ... a.ı- ..... 
............... ~· taıtıııDdıUl ... 

- arı ....,. -- ...... ~ 
Bil - ııtnn* ......... (ÜllO) 

blll .. ,as Mn't* -~ tıııD*l&t 
ıc...- ..- tılall •ır•alldk *' 
lılt'Jılrlııl 1D'Qlıte'ft mrftılnm ... 8'b 

saat (U) Oll ~ laııdM" ""' " Oll .... 
!ti-. .lffl'tlııc!illd ...... . 

Bil - alt ...ıw , ... ... on&an 

---"*~· 
CMll> 

Yıltlıımıya taqı 
KalabaJrk yerlerde halk 

ma Qlacalt 
A1*an _...,. R •I' ter 
ı - UoGnc:ll ıneddede nsdl ......._, 
~ tembllawt anama &bDTlulbr. 

:ı - au.ı-.ra Nfarl banılıılıt ...... 
1608 ,,. 25'm •UIMlwA ............. acırw 
cemala.DdırıJacaJclal'dlr. 

• - A.) Da--.0 ~ ...... 
nunoa w ....,... iulll an ftl1lıillTTllıL 

8) .Nalı;tl ................ 
C> UTnlUlll ,__.. ntl .. ._. _. 

lbD l*'bll't &rdl .,. c11z11m...ı ........... 
-. (MOI) -

Parke yol yaptmlacak 
Ankara Beledl)'eallktea: 
ı - Bası aokalı:lara 1&t>bnlacak 

parke ifl oabet ıın ttıttdde1ıle açdc 
ebiltmeye koaulmuftal". 

ı Muha.btmeo bedall (88t'9) Ura 
(92) karuıtur. 

l!J Temnab (985) lira (tt) b. 
ruftıır. 

-6 Şartname ve ~f eet.elW 
llrmek isti1ealerin her gtln en~men 
kalemi e n f eklllerln de 11. iL MI 
cuma l'ftnl 1aat ın,.eo da l)elecllye 
dairHlnde rn1ll#!f~kkll erıetımene mt
taeutlari. (...,_, itti 

A:. C. Mlddei Umamilili 

Odun ve kömür alınacak 
&Ma C. Mii.tdeiua--Wliadeo : 




