


Baska memleketlerde ve bizd~ .. 
"' 

_,,,,__rp ekonomisi 
Milletlerin yaşayışında de

rin sarsıntılara sebep olan 
harbin, ekonomi sahasında
ki tesirleri de pek büyük o
lur. Hele zamanımızda, mil
letlerarası ekonomi münase
betlerindeki sıkı bağlılık yü
zünden, harp sahalarma 
pek uzak memleketler bile 
bu tesirlere doğrudan doğ
nıya maruz bulunmaktadır. 
Bundan dolayıdır ki harp 
başlayınca - muharip ve bi
taraf - her memlekette, sulh 
zamanlarına mahsus ekono
mi ruzamı yerine, başka 
tartlar altında işliyen ve ta
mamiyle başka maksatlara 
hizmet eden bir harp ekono
misi nizamı kurmak zarure
ti b ş göstermiştir. 

Bu ekonominin, kuruluş 
ve işleyif tarzı memleketten 
memlekete değişmekle be
raber, esas hedefi her yerde 
bir ve aynıdır: bu hedef, 
memleketin bütün iktısadi 
kuvvet \te kaynaklannı harp 
veya milli müdafaa maksat
larına en uygun bir şekilde 
kullanmaktır. Sulh ekono
mısının gayesi, doğrudan 
doğnıya ferdin refahma hiz
met etmektir. Harp ekono
misinde i&e yurt müdafaası 
zarureti ön plana geçer ve 
fert refahmm ~ zaruret uğ
runda feda edilmesi esas o
lur. Da:ha umumi bir ifade 
ile, harp ekonomisinde, mil
li gelirin mümkün olan en 
büyük kısmını, hususi istih
lak sahasından çekerek i.m
me ihtiyaçlarına - ve bu a
rada bilhassa milli müdafaa 
itlerine - tahsisi maksadı, 
ba4ka her türlü düşüncele
rin üstünde yer alır. Milli 
1relirin normal dağılma sey
rinde 'böyle bir i&tikamet, 
değişikliği hasıl olması, yurt
ta,ların sulh zamanlarma 
mahsus rahat ve keyfe göre 
yaşayrf tarzmd7'n ayrılarak, 
memleketin yüksek menfa
atleri için bir takım feda
karlıklara ve mahrumiyet
lere katlanmalarını zarun 
kılan bir haldir· 

Bugünkü harplerde, ma
kineleımi§ orduların smai 
istihsal maddelerine olan ih
tiyaçları, eskileriyle ölçüle
miyecek kadar artmr§, bun
ların tedariki için yapılan 
masraflar, akim almıyacağı 
derecelere yükselmiştir. Bu 
maddelerin istihsali veya 
heThangi başka bir şekilde 
tedariki memleket ekonomi
sinden istenecektir; Devle
tin bunlar için yapacağı bü
yük masraflar, çeşitli ~kil
ler altmda milJi gelirden a
lınacaktır. Bu artan masraf
lan ka!'şılamak ıçın milli 
gelirin de artması lazımge
lecektir. Halbuki memleket 
seferberdir; istihsalde çalı
ten pek çok genç, silah altm
dadır; yurdun iktrsadi ciha
zı sulh zamımlanndaki işle
yiş intizammı kaybetmiştir; 
dıt ticaret münasebetleri de
rin bir tetevvüt içindedir. 
Yani, bir taraftan istihaali 
artınnak zarureti, diğe!' ta
raftan da buna engel olan 
bütün sebepleT karşı kartı
')'a gelmiştir. Fakat, her şe
ye rağmen, milli müdafaa 
icaplarmı yerine getirecek
siniz; çünkü bir ölüm kalım 
boğufma&ı kartısmdasınız. 
Bunun için yapılacak şey, bü
tün gayretlere rağmen istih
salin veremediğini; tutum
lu davranarak, mahrumi· 
yellere katlanarak umumi 
i.tihlakten ayırmak olacak
tır. 

Bu kaba tasla& tem•• 
harp ekonomisinin hallet
meie mecbur olduğu mü
him meseleleri ana çizgile
riyle gösterir. Bunla!', o ka
dar kantık meselelerdir ki, 
harp ba•lıyalrberi bütün dün
ya, bu meselelerin halli için 
büyük zorluklar içinde ça
hımaktadır. 

Harpten evvelki senelerin 
milletlerarası münasebetle
rinde yarattığı gerginlik, 
Devletleri, ufukta · beliren 
harbe hazırlanmağa aevke
diyordu. Fakat, ekonomi sa
hasmdaki harp hazırlıkları 
her memlekette aynı hızla 
yürümüyordu. Totaliter Dev· 
Jetler, bu bakımdan, demok
rasilere nisbetle daha elve
rişli bir durumda idiler. Me
sela Almanya, senelerden
beri harp ekonomi'i şartlan 
içinde ya,ıyordu· Bu saye
de &ulh ekonomisinden harp 
ekonomisine jt'e<:İş, bu mem
leket için büvük güçlükler 
doğurmadı e .. na mukıtbil. 
umamrvetle, Demokrasiler
de sulh zamanmda harbe 
mahsu& kaidelerle yaşamak 
kolay olmadığı için bu mem
~etr~. ha~ haslaymca a
cele ham lazımgelen büyük 
m~lelerle karşılıııııtılar. 

llkönce, istihsali .,.;urlc-ce 
çoialtmak ve zamanla en 
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Yabancı ülkelere tatbik 
olunan bazı u~uller 
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yüksek haddine çıkarmak 
ıçın tedbirler almak, bu 
maksatla, askere giden genç
lerin yerine daha yaılı iıçi
ler kullanmak, kadmları ve 
çocukları geniı ölçüde ça
lıştırmak, bunlara İş öğret
mek, normal zamanlardaki 
iı saatlerini uzatmak, sana
yii ve ziraati kontrol altına 
almak, enerji ve nakliyat 
itlerini nizamlamak laznn
geldi. Motorlaşmı• ordulara 
motorlu vasıta istihsal için • 
alelade kol kuvvetinden zi
yade mütehassıs işçiye ihti
yaç olduğu için, insanların 
cephe ile cephe gerisi ara
smda taksimi meselesini bu 
yeni ihtiyaca göre hallet
mek icabediyordu. So"ra, 
umumi istihsalin münı_.in 
olan en büyük kısmını harp 
ve milli müdafaa ihtiyaçla
rına ayırmak zarureti kar
§ısmda; halk istihlakini ni
zamlamak, hususi &ermaye
lerin gelişi güzel işletilmesi
ni, istenilen sa.halaT'a yatı
rılmasmı ve bazı eşyanm İ&
tihsal, ithal ve ntışmı men 
veya tahdidetmek, Devletin 
yeni masraflarmı karşıla
mak İçin lazımgelen mali 
tedbirleri almak, vergileri 
artırmak, istikrazlar yap
mak, bazı memleketlerde 
birdenbire endişe verecek 
şekilde yükselmeğe başlıyan 
eJYa fiyatlarında miktan 
çoğalan para kıyınetinde is
tikran temin çareler.ini ara
mak, memleketin iaşesini 

• temin etmek.. lazımgeliyor
du. 

Uzun ve devamlı çahıma
lar sonunda, her memleket
le bir takım harp ekonomi
si sistemleri ortaya çıktı. 

Zamanla ve ihtiyaca göre 
tatbikatta değişikliklere uğ- • 
rıyan bu sistemler kurulut 
ve itleyiı bakımından birbi
rinden az çok farklı olmak
la beraber, hepsinde geçen 
harbin tecrübelerinden ve 
harp zamanının karakterist
Jiklerinden mülhem olartk 
vücuda getirilmi• olan bir 
takım müşterek esaslar var
dır. • 

Muhtelif devletler, ekono
mi hayatlarmı tanzim edici 
tedbirler alırken: 

a) Harp zamanında fert 
ihtiyaçları yerine milli mü
dafaa ihtiyaçları ile halkm 
ana ihtiyaçlarmm ön plana 
geçtiğini, harp malzemesi 

· ile gıda ve geyİm maddele
rine olan ihtiyaçların arttı-
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Hakimiyeti Mllli~• , , 

Yurt içinde 
Başmurahhasımız lsmet Paşa 

Hazretlerinin lahU riyasetinde 
bulunan HC)etl Murahluısamız 
dün akşam saat beş buÇUkta 
hususi bir trenle lstn.nbul'n 
mlltevecc hen hareket eyledi. 
Istasyonda pek bil) ilk b r ka· 
!abalık bulunuyordu. Başku· 
mandanunız Gazi Mustafa Ke
mal Paşa Hazretleri, Erklını 
Harb yeı Umum ~e Reisi Fev
zi, Sark Cephesi Kumandanı 
KAzım Karabekir Paşalar Haza
ratı ile blltiln Heyeti Vekile 
Azası, HeyetJ Mebusanın kısmı 
azamı, tran ve Afgan Sefirleri, 
blltlln Veklletler erk!nı meınu· 
rlnd hazır bulunuyorlnrdı. 
• 

Yurt dışında 
Suriye ittihadına mahsus ye

nı bir bayrak ihd861 teka.rrllr 
etmlttlr. Yeni bayrak ufkt mus
tatillllşekll llç pa~alı, iki ta
rah yeş 1 ve ortası beyaz ve 
frarwz mandasına delAlet eden 
üat zavlyt'Sindc fransız bandı
rasını havi olııcakur. 

Kayıp ekmek karnesinin 
sahibi bulundu 

Ge<:en @n Toprak Mahsulleri O
fisi memurlanndan Hüseyin Kaya 
tarafından 131356 numaralı bir ek -
m~k karnesinin bulunduğunu haber 
vennl.ştik. Yüksek Z rnat Enst tUsll 
memurlanndan Ismail Yllnsel'e alt 
olan bu karne, gazt'tc-mlzln koyduğu 
haber sa.yesmde, sahibine teslim edil
ml&tir. 

Hiıseyln Kaya'nın yaptı~ bu &'li
zel hareketi takdirle karşılar ve An· 
karalılara ekmf"k karnt'lennl daha 
IYi muhafaza etmelerini tavsiye ede· 
riz. 

Borsa nizamnamesine 
aykın hareket edenler 
İstanbul, 5 <Telefonla> - Ticaret 

Odası borsa nlzıumıamHlne aykın 
har@kPt ed4"Jl i2 firmayı para ceu 
ama mahk~m etmifUr. 

ğmı, buna mukabil de sulh 
zamanmdaki ihtiyaçlardan 
mühim bir kısmının eksildi
ğini veya tamamiyle orta-
dan kalktığını; • 

b) Fiyat mekanizmasmm, 
her zaman, arzla talep ara
amda muvazene kurmağa 
yeter bir unsur olmaktan 
çıktığmı ve e§ya fiyatların
da yükselme istidadı görül
düğünü göz önünde tutmuş
lardır. Bu sayede, kurdukla
n teşkilat ve koydukları u
suller, münferit, dağınık ol
maktan çıkmış, tam bir sis
temin ifadesi haline gf!lmiş
tir. 

Bü tedbirler arasında is
tihlakin kısılmasmı istihdaf 
eden çeıitli usuller, ehem
miyetle dikkati çekmeğe de
ğer. Geçen harple, istihla
kin tahdidi, sadece harbin 
uzamasiyle azalan iatiyaç 
maddelerinin halk arasmda 
adil~.ıc dağılmasını temin 
için alınmış bir tedbirdi· Bu 
harpte istihlakin nizamlan
ması i§İ, içtimai adalet te
mini ve ihtiyaç maddeleri
nin tutumlu kullanılması gi
bi faydalarla beraber, çok 
daha geniş maksatların is
tihsaline hizmet etmektedir. 

Bu usul ile, miJIİ gelirin 
norma) tekilde fertler tara
fından istihlak edilecek bü
yük bir kısmının mecbun şe
kilde tasarrufu temin edil
mekte ve bu suretle ta&ar
ruf olunan satm alma kuv
vetinin amme masraflarına 
tahsisi mümkün olmakla be
raber, Devlet rnasraflarrnm 
çoğalmasiyle hasrJ olan faz
la satınalma kuvvetinin, bir 
talep artması §oeklinde, e§ya 
fiyatlarını yükseltici tesir
ler yapması önlenmektedir. 

Almanya'da 1940 yılı için
de yalnız bu yüırden 14 mil
yar mark tasa'r-nıf edildiği 
resmi istatistiklerden anla
tılmaktadn Bu .tasarruf e
dilen paralar, istihlakte kul
lanılamayınca, az f:ıizle 
Devlet istikra:t1arma vc)"l 
harp iatihsaJi h~lenne vatı
rılmakta ve böylece piyasa
da fazla para bulunarak, 
e§ya fiyatları Üzerinde ma
kus tesirler hasıl olmasmm 
önüne geçilmektedir. 

Demek oluyor ki, önceleri 
sadece darlığı, kıtlığı berta
raf etmek maksadiyle kul
lanılmı• olan bu tedbir, do
layısiyle mecburi tasarruf 
&İstemi halinde inkitaf et
miş bulunuyor. ( 1) 

(1) ''Revue de la Situa
tion Economiqoe Mondiale" 
in 1939-41 nü•hanndan. 

Fitilli bombalar· 
Muharebeler yeni ihtiyaçlar mey • 

dana getirdikçe, yeni yeni harp si -
lA.hlan bulunmaktiidır. Bu harpte, 
pike bombardımanları, ıslıklı bom -
balar, mıknatıslı mayolar bu elim • 
ledencltr. 

Akdenizde gemi kafilelerine. Doı:tu 
cephesinde tanklam karııı yeni bir 
c;eşit bomba kullanıldığını, gelen tel
graf haberlerinden öğreniyoruz. Bu 
yeni silah, fitilli bombadır. 

Hakikatte bu harp aillhı ne yeni 
bir silahtır, ne de muhariplerin hiç 
biri tarafından icat eclilmlştr. Bu da 
yeni silahlann bir çokları ribl. es
kiden bulunmu§ bir silA.htır. Bunu 
hintliler ve çlnliler de kullanıyor -
!ardı. Batı memleketlerine yedinci 
yUz yı1'a doğru, yunanlılar tarafın -
dan g-etirilmlıtir. 

Rolonyıı tersanesinin 1381yıllığın
da kaydı bulunan (ok ateşli fitil), 
çlnlllerin (ateşli ok) dedikleri fitili 
silahtan başka bir şey değildir. 

Barutun patlayıcı •hususiyetleri 
keşfedilince, bu fitil, patlayıcı harp 
&leti olanı.k tam iki yllz yıl topla re. 
kabet yaptı. On altıncı yUz yıldn, bu 
sil ıh kullanılmaz oldu. 1799 da, MI -
zor kıriı.lı Tippo Sablh'in askerleri, 
bunu İngilizlere karşı kullandı. 1855 
yılında, Sivastopol şehrinin kuşatıl • 
ması sırasın<la da bundan çok f'&y -
ılal:ınılmıştır. 

Fakat. çelik kovanlı toplar yapı . 
lınca, bu silihtan daha Uetlln çıktı. 
Geçen cihan harbinde, bu harp silA
hını !ransızlar modem bir hale ge -
tirmişlerıllr. Bu harpte ise. fitilli 
bombalar daha hıı&!las hir hale ı:etl -
rilrlifi gibi, içindeki patlayıcı macl. 
del@rn hassaları naha eok artıırılmıııı, 
tesirleri de o nisbette büyUmUştUr. 

Bir genç kız çocuk 
duşürürken öldü 

İstanbul. 5 <Telefonla) - ~her 
adında bir ebe Ha.tice adında 18 ya
şında bir kıza kürtaj yRpmış ve kız 3 
rrlln ebenin evınde ~avı ed ld kten 
sonra hastıını>de OlmUatQr, Ebe tev· 
Qf eıdllınlitlr. 
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1~13llllliltt!l 
En ucuz bedel, 
en ucuz 
sigorta! 

Kılık kıyafetinden ço~ zengin olduğu 
anlaşılan orta )'a.Şİı bir kadın, HJk, 
salonundaki kibar bir misafirini a· 
ğırlı)''Ol'. MücC\iıerlerle sü~hi wl im· 
lunu uzatmış, elinde bir kahve finca· 
ru tutu}~lr. Sağ kolunu pırlanta gl.'I'· 
danlığı ile pırlanıa kupesi hizas103 
kadar kaldırmış, elinde bir damlalık 
''U• ucu his.tikli bildiğimiz ilaç dam· 
lal ığı,_ 

Ev sahibinin bu fcdııkirlığı ve büyük 
ikramı karşısında misafir hanımcfeııdı 
ellerini ka\'UŞtur~. sevinç hc;eca· 
ni}le titreme' üzeredir, alt çcncs.ini 
içcrire doğru çekmiş, dudaklarını kıs· 
mış, ağzının suru akmak üzeredir. 

Ev sahibi bü)'Ük lütrunu gizliycn alçak 
gônüllü bir eda ile damlalığı finca· 
nın üstüne sık,}or ve ~irlc di)'tlr: 

- Es.ıağforullah, ÖU)'llrunuz iıc dnml a 
süa, dok1.12 damla da sıınl kaine! .. 

Cigara masasının altınd:ıki köı>ek d• 
hırsla hir şeyin uzcrine aıılmışıır, Kö· 
pc!in saldırdı.!'iı. ne bir kemik parça· 
sı ne de bir ettir. Bu, sadece hir kes· 
mc ,eker resminden ibarettir. Misa· 
fir hanımefendi, r:v sahihine ~öyle 
teşekkür ediyor: 

- Çok teşekkür ederim. T~ parça ~· 
kerinizi11 resmini köpcğime gösterdi· 
ğinizden dola}'! da lt)•nca teşekkür· 
ler! ... 

Hu karikatürü Ahı'lanra'nın en çok sa
tılan ve okunan hafoıldc mc<muasında 
belki siz de f:Örmüşsunüzdürl 

* lsviçrc Avrupa'nın ıck 1.iraat memleke-
tidir. Riltıassa sütleri} le, J'C)'nirleri} le 
mcşhur.iur. Ka>•nı:ıkıan )ai;..Ian, ~tı_en 
yana kendi do}dukıan haşka, bu i iıı 
bürük end~trisini kurmU}ıur '"' dün· 
yanın <l<;rı bue'l41ına sütlü maddeler 
)'Ollar. Yan.ın yıkılan Avnıı•a orta· 
sıııd.1 tararsızlıj;ını korumağa nun-af· 
fak olan bu ~üt m~koketinde sfü 
artık vesika ile verilmeğe baslaıımış
tır. Süt mcml~keıinde süı ve '\csika ••• 

* Dünkü Ulın"ta l.a 1'rihune de Gcnhe 
gazetesinde )'Urdumuz hakkında ('I· 

.un bir )'Ulflın tcrcınncsi vardı. Bu 
yazıda. yurdumll7da her Ş(.")in i tcnil· 
diği kadar bulundui:'U, vesika ile '\e

rilen tek ŞC)'İn ekmek olduğu anla· 
ulmakta ve ŞÖ} le denilmekte idi: 

.. Gorüldüğii üzere, Türki>c hami'I dışın
da kalmıs olmanın hc<lclini fıdcmd\• 
tooir ve Hk b.ıkışıa edinilen inıihaa 
ra!;men, hu hedd oldukça ağırdır. 
Bununla bcr:ıher, kom~larımn kat· 
landıkları mıı·ldi manevi ısıır.ıpl.ır 
gözönündc bulundurulur~ hu hedcl 
~ene hafif kalır. Zaten, de{;il yalnız 
memleket tarihinde, Avrupa'nın dir>
lomau"k ıarihiıı<le dahi eşine a1 ra t· 
laoan hakim bir politika güdcrck 
halkı matemden ve mcmlckL-.ıi ha· 
nıfıolmaktan kurtaran ve daha iyi 

• • Kulüp re ısı 

Ma.nlsa'd.-ı iiç 
;yJI önce kurulnn bir kulüp, t'çüncn 
Gımçlik KullibU n<lıııı tnşmınktndı r. 
Dll:{'r b!~ok henzcr]{'rf g b\ tilrlU 
spor çnlıı:mnlnn yapan hu kulüp bil· 
hassa berlen tcrblyl'SI mllkcllcf :yeti
nin tatblkınde gözf" çarıım:ıktndır. 
KulilbOn bir hususiyeti de b kam -
nın bır Bayan olmasıdır. 

Bn. Fahriye AygGn adını ta.şı;ynn 
Manisa Üt;iıncll Gençlik Ku\Ubil baş
kam, cok calışkn.ndır ve kcnd ni blr 

Kalecik C. H. P. 

kaza Kongresi 

dün toplandı 
Kalecik, 5 (Hususi) - C. H. P. 

kaza konçcsi Anknra'dan mUşahit 
olanık gelen Vilayet İdare Heydi 
Azasından BB. Hayrullah Özbudun 
ve Rauf Baykan'm huzurlar!yle bu
~n yapılmıııtır. 

İntihap dairesinin ihtiyaçlariyle 
durumunu incelemek üzere vılfLyeL 

dahilinde dolaşmnkta olan sayın 
mebusumuz Bayan Bl'lkıs Baykan 
da kongrede hazır buluomuıtur. 

Kn7.a ldıır H ~ u He i Uırn-

!ınclan açılan kongre, Ebedi Şef 
Atatürk'ün hatırasını tAdz için a
yakta yaptığı bir ihtiram vakfesin
den sonra mUzakerelerine başla • 
mış, ve Uç saat kadar devam etmiş. 
tir. 

Çok hararetli müzakereler yapıl. 
mı§ gerek mebusumuz ve .ı:erek 
mUııahit azalar tarafından ya -
pılan h!l8bihaller de alaka il" din- ı 
lenılikll'n sonra memleket ıçin r ıy. 
dalı ve hayırlı bir çok dilekle:· les
bit edilmiştir. 

I<:a7.a İdare Hcyeli Azalariyle vı. 
lliyet kongresine iştirak edecek de· 
legelerln de seçilmesini miııe ? 
Milli Şef'lmi:-; BüyUk 1nönil'V" ve ı· 
!ılı) likJ,.rimize olan canrl~ hağhlı 
tezahürleri ı::-östermi -lerrlır 
Kıymetli valimiz sayı:rı Tanrloıtnn'a 

kazaya karşı olan yak>n ilgilerinı1en j 
dolayı minnettarlık duvınıları . ı~har 
edilerek kongreye son verllrrııetlr 

Kahraman er~rimize 
kııhk armağanlar 

• Adaıu. < ıı a. - K2hraman erlerimize 
kışlık bcdiye tedariki için valinin baş 
kanlığında yapılan bir toplantı wnunda 
ilk parti olarak bazı yurua.şlarımız se· 
niş bir ıd>erruda bulunmuşl;ırdır Yckıi· 
nu 2~.~'>o liraya varan huyük ıebcrrua; 
Salih Bosna eşi ~·e çı>CUkları 4000, lkcai 
Tarımer 2000, Gilo<ls 4000, Ali Kara· 
burcak 1000, Abidin Ram~'t.lloğlu 1'>00, 
7.eki Fner 1000, Tevfik Kadri Ramazan 
ıooo, fazıl Mcıo, Mahmut Kibampu. 
Haİil Sa'-atlı, C.abbar Kihamğlu beşer 
)ÜZ. Ömer Baseğıncz "'°°· Corc Lutfullah 
1250, Yako 8cn)e$ 2000, Celil 5C)iıan 
~ ortakları 1200 lira ile İştirak <.')'IC'
mi~lcrdir. Yakında iki yüz bin lirayı bu· 
lacai;ı umulan bu ıebcrnıatın yilide sek· 
seni askerlttimize alınarak hedi•Tlere a)'• 
rılacak ~ rüzdc yirmi~i de dana'da ha· 
yır kurumlan ihti}--acıııa ~rfedilecektir 

günlere doğru seı;keden Şeflerine kar· 
şı buıün memlt'ker minn<"t "e güve
nini bildirmekte birle~mi' bulunu· 
yor .. , 

* Eğer, · tiünya cehc·"tNni ortasından fs. 
vicrc ''$Üt" ü, biz "ekmek.. i vesika 
ile )emekle kurtulacaksa, eğer hu 
feUketin sigorta•t bundan ibaret..- :lc 
rnttthı f<Vic;re'y~ v,. ne m•ııhı j.i7 

Sabaheddin SÖNMEZ 

bir Bayan 

Ankara'da örnek 
bir bilim dergisi ... 

Bii)uk hekim ve değerli üstat dok· 
lt'>r Kemal Cenap, geçenlerde Dil Ku· 
nılıayı dolayısiyle Ankara'y.a geldiği 
uman, Dil ve Tanh • Coğrafya fa· 
kulrcsinin anuopoloıi cru.musünü gez· 
miş ve pek beğendiğı bu ensurü hak· 
kında güzel hir yazı )'llnllJtı. 

Alnın<h Ebedi Sef'in "hayatta en 
hakiki murııt ilimdir, sozünü ıqıyan 
bu fakulte, gerçektt'll, bugüııku ve ya· 
nnlci Turk ilminin oiunwecek bir anı· 
ııdır. 

J)ün bu fakulrenin iki ayda bir cı· 
kacak olan dergisinin ilk sayısını al· 
dım. 

Her derı;:iuin ilk "-Yısında onun ne 
mak)at(a çıktığı yaulır. Bu bilim der· 
.·isinde de ,\taarit Vc-.kilinıiı: Ha.san-Ali 
Yuoel, bu maksadı geni~ ve engin bir 

0

VJ halinde orta)a JÖY}e ko)'U)'Or: 
"Bilimirz hareket ı-c hayal irin ol· 

:.uğurıu doğru bulmamanın en gÜ( ol· 
lu.~u bir saı 11J Jeı·rin;k )'asıyoruz. 
"ı ·al 11 r: haı mLm ( ık.ıımuun,J ıdır ki ha· 
yal ı e hareketin öz ka,.,,,,ğı instm Jj. 
mağıdtr. Şu h•lde, fn-t ı·e tnillet o/,.. 
r<fk Jı4f4St nJ (ok iı/lyf'fller, t'fl (o.fı 
hareketli t e 1My41a "" rok haklı oltm· 
lm-dtr. 

}'ukuh bi/ım miicsuuln-ini ini 
yo/;U ralısır halde ~ormelt, Cumhllri· 
yel mamifini" Jeiismez illusUlir. Ku· 
rulusumm ul:izinri seneshıe girnlren, 
Ankara fJniı ersitesi Dil ~·e T tWİh • 
Coğrdfya Fakiütemizin ltnıdi büi,,. 
revrnrıire ı·e dıt bilim d.iinyt1.Snw bil· 

Günün meseleleri 

dilı/l"'f'İnİ soy/emel: tfm 1a1ım• btq· 
lodıgı dngln, anlatmak htediğım a11a 
fikrin <tınlı bir tantgı olarak takdırl~ 
karıılarım.,, 

* Fakulıe Dckam:ıın hır )"Vm da 
dcrgı} ı 10> le ıakdun edi r • 

''FakultNniz, J:eıu/i odmı tauy"" 
Jergisi11in ilk sayısını a1d,,,/ara Sil· 

n11yor. Bu dt"rl/İ, l"akulte İfİlldeH re 
Jıııııd4J..i bilim t e d111u11u ;u/11111/arı

mızm ort.l es"i olıırııl: ı e bo:yle" 
deıam cdeul:ıir ... 

'(. 

l~ın bu yazı 1 şu ~ırJarla sona 
eriror: 

" Milli Şt'fimi: İSMCT 
INÖ1''0 "Milli Dil ıe Milli Tarib, 
bir milli ıarlık u hatta bir Milli Mii· 
tLıfoa meselesidir.,. dnrıekl~ Turk a,.. 
dmlarılt4 bu ra11lı gl"'f'çegi a11latmıııtr. 

lııe bu stıd~ ı e /t&ıtl derit1 gerreJı· 
/er yolımıuzu aytlmlaJan ıııld.zr alt> 
rak .. , 

içinde Turkçe, fn ılızre, Alrnafl('Jl 
''e fra051zC'8 ya11lar bulunan bu Oi im 
dergi~inin gfüe çarpan dej:eri, mılf:e.t· 

ler a~ ı bir dergi);c )"akışan ai:ır ~ 
lılığıdır. 

Sonra bu dt>rgi, bir un',ersite irti
faından )'t'ni teT'mlcri rnhat mh.ıt, bol 
hol lnıllanmakla, ..alon!.annda tor!~ 
mr çalışan dördıınnı Oıl Kurultayt
nın amıa~n kalan ha~ıııı da ı.
yor. 

r. r. 

Bugünün zorluklar1 
Kemal TURAN 

Afrika gazt,indeki küçük Litıery.ı aım· cağı kimsenin h.:ı.urınd.ın gcçmeınıştU'. 
huriyctı.. )-W rıl once büyı muadele- für lumiıı tarafsızlar için de bırçok uç
lerle esaretten kurwılan z.encilerin hür lükler dokuraaığı ~uph~zdi. Fakat mı. 
\'11Ant olmuştu. 1847 )'llındanberi de- nun )'\iZ ).ıllardanbcn kurulıtll1' kaideleri 
nıc"'raıık bir bunyc içinde, butun diiın>-a sarsarak kadar mulıanpleri zorlı)"acağt 
ile alış veri)ini dilı.cnleıniş, rahat )'ll· tahmin edilemezdi. "Gitııkçc 'ddctlenen 
~t)'llll l.ihcr)a 194.? >=ın<la bir giln A· <luşnıanltk havıuı içinde, her gun biraz 
mcrıkan a:>kerlcri uı.rafından işgal ~lil· d.ılıa ~ınirlenmiş taraflar ar.ısında, tuaf
di . .\lilıvcr ba$ını, bu işgalin Afrika gar· MzJık poliıikası yurilıme., ııin guı;Juğiıne 
bindeki en bi.i>'Ük rı,\ ız denı:ı; ÜS.'iÜ Da· Yiıcc Şdimiz de so teşnn başındaki nu. 
kar'ı istila için bir ba(amak okhığunu ıukl:ırında ışar t emler. Bunun 'Hükü
sc))lcdi. Tarafsız gazeteler, Fransa'nın met içiıı çok )Orucu,. olduğunu Bü}'Uk 
muhtemel bir hücumu karşılarken once Mcdi in wkdır edere ni sorledill't'. 
de olduğu ıcibi yalnız silihla mı muka· ı Yüce Şdinüzın ''bir gun hılmedığimiz 
\(!flteı ed~-ceğiııı )'oksa taraflara karşı bir i~tıkamcu(n 'C b lmedı ımız hah~ 
daha ıııulııın kararlar mı alacaiını gun- ler ahında vatanımızın ıaarruza maruz 
lcn:e muıı.ıka a ~'tti. Tek zcnd cumhuri· kalcnMı .ihumalıoa., M Ucc vektllerıne "'"Y 
)etinin tarafsızlığına dokunulması bir lcıncsi )'!kanda kısaca. çızilcn hırka up 
mesele hile s:ı} ılmadı. Amerikalılar ruru· badi l')-İ bir dalu crımı d canlandı· 
huri)-cıin iç i<lareı>İ) le istikhali için her rır. Gcrçcku:ıı harlmı uz.ıntll' ı ve .ı;e
ıurlu ıemuıaıı \erdiler. MihH•r, İn!i:ltl- ııi lcnıC'ii, J:Crck sayı '\.C erek hacim iti
ların renkleri hakkındaki ıolakkilcriylc bari) le ,:ıııi-kç.: ıııalan wafsız hük~· 
bu İşıtnliıı poliıOk )ÜZünü gömıclllC'l'Jiğe luin )ölŞ&)tşını her ,pın biraz d;ıha l:U(· 

cl<li. Uii) le<e hamin, tarafsız topraklara llştirmçkıe, onları Mkındıklan haıleve 
btcr i tcmcı ~ayılışına )eni bir mi al )'llklaşurmakıadır. Bunun en kati çare. 
daha ddcnmiş oldu. sini t\1'.İl Sef'miz gene tu sozkrde huU\a 

Danimarka hu<luıları 1940 nisanııı<la etmişlcr<.lir: "Biz, her devletle olan mıi
•ir şafak \',ıkıi an~11ın geçildi. Guneş n~heılerimizln mahiyctıni açıkça •oy-
1.ıJıa urka dikilml><len istila ordusu bu· liyctıilir bir karakterde ve kuvvcıte ok\u. 
r.lıı ıııcrıılCkl'lİ i~gal etmitti. Mukavcrııet· ğumuz için poliukamızı clcccktc de 5e-

6iıJiğinin kar.ılığı olarak Danimarka hatla takibetrnekrcn çckınrnncccjtiz." 
)-akın zaman.'\ kadar iç idarede büyük "Kahraman ve kı)ntctlı ordumuzu hb.ır 

1 huzur uzluk du}mu)or, harbin bir~ bulundurmı)'ll bur.un her 7Amandan z.iya
ıııalırumiyetlcrinc katlanıp gidiyordu. de., calışacağız. "I brp içine gimıi "Ye 

ls•İçre gıızeıelcri, son gilnlerde Danİmar· millet •climctinin kayı::ısına düşmüş gibt 
ka'nın bolşC';znıe karşı mücadeleye ka· her mahrurnİ)etİ sozc alacak, ve hUnMl 
tılmamış olrn:mndan du)'ulan infiali an- milletçe kulfcı 'oe nimette hirliıCimi:r.i ~ 
latı)·o~ , ,,,µ! mak m!ari)·le Bcriin a· hcrabcrliğimiıi guzlerin onüııde,, outlan
rası ı<'ı tem la 1 bu mcmkkelle "m· dıracağız "Kend"miıe, milletimize g\IYe

dişe,. dll'\'Ulduğunu haber ,.eriyor. Ko- her va:Lİ)ctte en habetli tedbirleri 
penhag'dan bir doğum )'ıldönümü İ('lll buh<'a mıza gu,cnimiz. her 7amandan 
çddlen ıelgraf, öıcdenben t ığı iba· ruı v kmıvetlidır.,, Şefine İnanan 'Ye 

relerden bir Cksİjti )'il&etı bu fer ki\· onun nı tCk hir ırısan ~bi ıah.:ı.k-
ri smtklıktan mahrum ~a r. 

nnnc g bl i\zalı:ınnn se-;d mu h.u
lüp blnn.<a ufak bir dükkfuıd\r. hı.kııt 
•enchk burndıı:n blr okul gibt fay -
dalıınmaktadır. Buro)a her türlü ı;:ıı
zcte ve mecmuııılar ııelme-ktC'dır. 
Gc-nçler bunlan okumakta VC! aynca 
b kıının mılli ve 1'Ctlmnl mevzulu 
konfrrnnslannı dinlemektedir. 

TOr!U}c'run belki blrlclk Bayan 
kulüp reisi yukarda:kl resimde futbol 
talnmını teşkil eden fızalarla bırlik· 
tc görülmektedir. 

ls\'cç'ıe l')'lül sonunda yapılan intiha· kule eıurmde caJıpn Turkip~ halkı için 
hın ncıkeleri üzerindeki rnünakqalan bl ı teminat, ~nya aldığlımz ditta. 
hatırlarız. İweç parl.iıııento<.undaki ko- tiflenın gcniJI içinde yaşamak°'-
nıiinist mchus sayısı :?6 iken hu ınııh p 

idare ômirleri 

arasında nakiller 
Solhan l<aymnkann BB Ekrenı. 

GÜNÜN GÖLGESİ 

ta 39 olmusrur. Se.;ilenler ye:..L.nunun 
>'Üldc üçünü a~ı)-an bu rakamların için· 
de bazı ileri sosrafütlerlc birkaç eski 
SOS)"al dcIDokrat da vardır. 1516 kişi a· 
rasında komünist ~,lan insanların 26 
dan ~9 a tıkması uzerine demokrasi A· 
lemi, l!l'cç'in temayülleri hakkında hir· 
~k propaı:andalar )'apeı. Mihver N.~ını 
ise en şiddetli bir dille bunun f~veç '\'C 

hatıl Avrupa için bir tehlike baJlangıcı 
olduğunu hatırlattı. 

Harbedcnler basınınm tarafsız mernlc· 
kerlerdeki bazı iç hi<lı elere kartı duy. 
duğu sen infiallere ltC('Cfl a)'lardA f s''İÇ· 
re maruz kaldı. Niha\'et ewelki gün 
"ihtiratk!lr hir politika,. takibi ile )'lnnı 
hard<etsi:ı: bekliyenlere karşı )'\Jkselen 
~. gene ilk defa lsviçre'dc aksini bul
du. 

Aıııt Hekimhan kaymakamlığına, 

Feke kaymakamı Fahre t n Başel 
Torbalı kaymakamlığına, Salıhli kay. 
makamı Necmettin Kut~ Dikilı 

kaymalmmhğına, Foça kaymakaınt 

Bundan böyle, 
perende atamıyacaklar ! 

• NÖNÜ'NÜN Bü>'İİk Millcı 1 Meclisini açış nurukları, yur· 
dun içinde ve dışında (Ok gc· 

niş akisler U)-andır<lı. 
İteridcld umumi intiba. Milli Şe

fin }-aramıza en doğru ıcşhbi koydu· 
kudur. Bundan daha vuzuhlu, bundan 
<b.ha açık konuşulamazdı ''C hiçbir 
Devlet adamı, milleıİyle bundan da· 
ha samimi bir dille dertlC1Ct0czdi. 

Sıkıntı t~-kcn halk en derin huzuru 
dU)muştur: omın endişe~, zaman :ıa· 
man ileri sürduğü dileklerin, bu dc
,·irlerde J>C')-dahlanan hazı fırsat dU$· 
künlcrinden çektiği e:ı:i)eılerin, )üksck 
karar makamlarına tam olarak aksc_-de· 
memc<ıi idi. Amk ()ğrenmiş bulunu· 
)'Or ki, Şef kendisinin buıiın dertlerine 
yakından vukuHu ve ortaktır. Bundan 
gelen gönül rah:ıdıgı, hıc şüphe et· 
meyiniz ki, sıkıntılara daha bir rnüd· 
det, kaılanmağa kudret getirmiştir 
Mademki bili}or, mutlaka halledecek· 
tir. 

Sıkıntı çektiren soyguncu ve htr5tz, 
en $iddetli knrku içindedir: ona, mil· 
!eti soyma küstahlığım verf'n cliretı 

kınlmıştır. Artık kamın ve nizamların 
~ ııu,mıyacaiını, kaıtııı-

lıkta perende atamı)-acaliını, fe-.i-alide 
zamanların kendine mahsus $Utlarını 
para)a çevirerek kcsesıne akı rmıya· 
cağını öğrenm bulu uyor. K r olası 
do)m.ız gozlnind 1 
nündcnbcri mılle f 
kaçmanıış olmalı r 

Dilinnıi)cn poliukal 
gelince, Huyük Mi ilet 

ar ı 

sundcn lanetle anılmanın sili mez le· 
kesi, şimdi, - eğer 'arsa - orılann 
,jcdanlarına gölı:e bırakmış olmalı· 

dır. Fakat, bizimkinden P.>Ti her da· 
va itin hassas, )'llinız memleketin sı· 
kınulı günlerinde daima menfi kalmış 
olanlar, simsarlar, bezirganlar. bile· 
mem daha neler ve· neler kin korku 
ııl;t"ICıleri geçirmenin arıık zanı.ını 

l!elmişrir. 
Bütün hileleri ve hud'alan raımı· 

na, gfüdüler ki, tıircr birer gözlinün· 
dedirler. Kıpırdıyacak )'erleri kalma· 
dı. Turk milletinin doğl'U)'ll, g~r<;eği. 
"e kendindt'll olanı sezen \e kavrı)-an 
,uuru, kendilerini kıskivrak balUa· 
mışrır. 

Artık, millet trapezinde perende •· 
ıRmt)'llCa.klardır. 

Kemal Zeki Gencosman 

Tarafsn: Ponekİz'in Pa•ifik'ıeki sö
mürgesi Timor, şimdi japonlarla A~fo.. 
Sıı.k'!Onların çarpışma alanı olmuştur. 
Madaıtııskar'ın iu:ali <kovam edi}'Or. Ha· 
va akınları, artık hartxlışı kalmış Hol· 
landa, Belçı'ka \'C şimal Fransasında iş· 
ı:;al ordusundan fazla batkı nrarlandırı· 
><>r. Vaşinı:ton'la Vişi arasındaki müna· 
sdıt:ıler dC'-am ctıiği halde Amerikan 
pilotları işı:al alundaki Fransa'>• bom· 
balı)'Orlar. Alman • Amerikan mücad<"-
lcsindeki rewni rransı7. tarafsızlığı bö)le 
bir huaınıa mani olanıı)'Or. 

Yunanisııın'ın ve fran'ın işıtali )'llkR· 
rıdakİ hadİ<1elere eklenecek kuvvetli hl· 
rcr misal olmakla heraber biraz e•kimiş 

Rıdvan Akmansu Manavgat kayma. 
kamlığına, Kızıltepe kaymakamı 
Vehbi Güneş Feke kaymakamlığına, 
Be§iri kaymak mı Mehmet Ali Alp. 
sar NUfııs U. MU lllrlllgU ıkinci şube 
mllt!Urlllğilne, Erzurum mrktnp 'ısu 
Hilmi Besim To yılm'l\:ı: Zon~ıldak 
mektupçulu~no., Akdajt' Madeni kay. 
makamı Kem.al Özgtıney Hukuk MU. 
şavlrllği muhakemat rnud lr rnua • 
vinliğine tayin edilmi lerdlr. 

t 

Bir mektepli kamvon 
altında kalarak öldii 

\•akıılıır sa) ılabilir. O kadar uza.ifa ı::ider· 
•ek ,unu da hatırlıvahiliriz: Hollanda Misafir ekmek kartı 
Haricİ)e Na11rı, yurdunun hanııi gün İş· 

gal edileceğini öğrendiği halde. bunıı veren bu·· ro 19 Mayıs tarahızlığının bozulmasına bir •eber sa· 
>ılır dire. demokra~ilerc haber vermek· 
ten ç~inmiş ,.e fakat işgal sö>lenen Stadyomuna taşındı 
giinde vıtki olmuşnır. 

1939 eylulündc harbin hu kadar 5Üre· Ankara va ıl ğ'inrl n• 
ceii ve genİşlİ)"«eii rahmin edilmemiş- Mlsafırlere eknıek kar ı vermt"ld,. 
ti. Gene o ıtün. mücadelenin tarakı1lar olan ttfaıve mevrla il'! m'ııaflr 
için bu kadar çttİn olacağı, öıede~ri bUro11u 19 Mavı11 S ly ına nakle. 
tanınmış haklara rajmen kendilerine )'U• I ılll nı ur 
bı.da lıulMa edilen aekiJ.dc da'Yfaoüa. AJAkalılara ılO.O olunur. 



6/11/1942 
-3-

Cumhuriyetimizin 
19 uncu yıldönümünde 

M. Hull'le 
TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ Meydan savaşı her /. Mısır tarruzunun 

yerde devam ediyor 1 

ilk neliceıeri 

ya rım 

saat 

Stalingrad ve Kafkas 
bölgelerindeki savaşlarda 

Sovyetler 

Mihver kuvvetleri 

yokedilmek üzere 

Mihverciler 
bomba yağmuru altmda 
• • 
ıntızamsız 

ıika'nın mukaddedaıını rayın 

Mühim amerikan 
Mısır' da 

edecekcir. 

kıta/arı 

Kahire, 5 a.a, - Şimdiye kadar Orra· 
ş.trk'a gönderilen Amerikan kıtalarırıın 

en sayıca üsrürıü hadisesiz Kıı.hire'ye var
mıştır. Bu kıta, binlerce askerden, haş. 
t<ı.hakıa birliklerden, tayyare kıra mü· 
reHebatından ve havacılık cckniwcnle· 
rin<len mürekkeptir. 

Ayrıca av uçağı pilotları ve bomba 
uçağı mürettebatı da .ı:elmiştir. 

Amerika' da 

KafkasyG'nm hatısmda 

karşı hücumlar pü~kürtüldü 

o imanlar 

Çeki!işi 
Mihver tebliğleri de 

tasdik 
rus mevzilerine 

hücum elliler 
ediyorlar 18üyük bayramım ız 

Amerika'da samimi 

tezahürlere yol açtl 

almanlara ağır 

kayıp verdirdiler 
( Başı 1 inci sayfada ) 

Nevyork, S a.:ı. - pritan}·alıların çöl 
meydan muharebe<in<le kazandıkları ha· 

k • ı • ı şarınıo haberi Amerika'da ~üratle ''ayıl- başka kanunlar hAklmdlr. Ve col hartı!, Çe 1 ıyor ar mı~tır. Umumi kanaate ıtiire şimdi ~il (Ba~ı l in.i sarfada) bir derecc)'e kadar denlz hıııtıl11e ben • 
• k b ak d R d ga Uzenndekl emniyet tesisleri, büyük zAr, Ha'b·"·J ,,_..,.,~, •~·t etnı•~tır ki, vadisi tehli ·e dışı ulunm ta ır. a . ~ • ..... "-"' u·....., ........ ... 

( Başı ı ind sa)- fada ) 
ıı.amıne mutat kara harblndekllerden 

almaıı'ı öldilrmüıı ve üç topla bir ~ep. <oların sandıklarına göre şimdi Orta· bir r.ehtı· vapuru batırmıştır. Dli6manın Afrika har<"kAt sahasın<la Marc.-;:ıl llom-
haneliği tahribetmıştir. Blr kesım.de ( Ra~ı ı inci SU) fada ' k Am ,,___ k . --~ voıııa dh"<eğ\nln doğusundaki dayanak mel ılmdl'<' k;ıdar Ulbl~c üstatlığını ı:os-sovyetler be~ .• lstı"hk"m ele aeçirnıiş. şa.r "ta 7000 erll<llll U ·erı va.ruır. d ki ba J [ 

• ·ı...·'d tı ı rkadaşımız 4 

"' ak · f'kl · noktalarına ve nehıin dotu&un a • t
6

nnJc bulunm •• ktadır. Bir ~'- d~fa •a-,ı.ınerı,_.. 
11 

u unan 
11 

!erdir. Bıı:nrltın başlm sovyet topçusu c tır. Bununır. heraher mime 1 erın Kıra/ Orta§ark tnr~a mevzllerınf" hava hUcumlan >'8.· ~ v ·~ ~ J 

A. !). Esmer blldirı) or: 1 dil.smanın müı eacldit j;ıtihkKmlnrını topçu ve hava !>, ... mhardımanları neıice· 
Bııgilıı Amerika llaricıye Naıın tahribetmiş ve 70 almaıı öldiimıü~ - sinde ileri hölı:e ile muva~alasını ve hu- kumandanlarını tebrik etti pılmı&tır 

Kondel llull'in ıçn:r.etecilerlc olan rııu- tür. Yedi alman uça~ı clüşUrlılmüş· radaki malzeme,ini ka>-heııiii;inden bu L<ınclra, 5 a.a. - İngiltere Kıralı Don cephe<ılnde, !Uılyan kıtatarı ı'lüı· 
tat gunluk tupluolısı·.Jıla lıuluııduk. tilr mukavemeti kolay oJmı)'acaktır. Görü· <lUn akşam ()rta şark l>aşkomutaııı mnnın nC<hrl ıreçme t!'$4"bbi.l:c;lerlnl p(lııı • 

Nazır bıziııı ele ınc,,Jcktaşlu ari:ı.MD· Nalçık'ın cenup - dog;ısund~ Sov. nüşe göre Rommel fena bir durumda. general Alexan<ler'e Mısır muhare. ~UrtmtlııtUr 
da hulunıluğumuıu soyl<'rliktC".l sonrıı yet kuvvetleri dilşman pıyaılesıne ve bulunmaktadır. Uzun bir iaşe rolunun besi muvaffakiyetlerinden clolayı Cephenin merk~ ve sıma! kef;lml<' • 
bugliniln ınııli hll)T•ııııııııu oldııji;unu tanklarına karşı şiıldetli mihlafaa son noktasında h01:guna uji;ramış olması gö-nderdiği bir telgraft'll şöyle demek- rtnde. kılalarımız. bir <:"Ok dUeırnan mu· anlıttlı ve biıi lıu~ııtii ulıırak gormek- muharebeleri .-pmışl.ırdır. Bir ke- teclı'r·. har<·bı- mı>vzllnt, mUr<>ttebat1yle beraber ,. · ı • tti N r .,- d ı kcnclisini hoşa g-İtmiyecck vaziyete sok-
ten hıu rluyaca,.ını 1 ııve e · • a1.ı simde bir sovyet bırliği üşman aar- Sekizinci ordu, hava kuvetlerinln tnhrllıt'tml&tlr DU$tnanın mahalli hü • k h , · d b' · 1 1 · ·ıı. bı"r l'rti· 350 ı ··ı mucrıır. Bu ricatinin Narx>l>·onunkine 

a ı•tesııı I! ııım e ıııyı " sı ~ ruzunu püsktirlmUş ve a maa:ı 0 
• ' ve b:ıhriyenln mükemmel yardımı ile, l'.'umları pU:c;okiJrtUlmüstür ı::avaı ucak • · 1 t k 1 konuştu d'. t Ju t h henz"r bir felaket halini alma\! miimkün-mıyet e ynrım sao 11< .ır · dilrmtiştilr. Yedi uşmaıı an a - ~ ehemmiyeti mübalağa edilemiye. ııırı cok rene hava ~artlarına ratmı>., 

Hull Amrrikrı'nın Tt•nı-si d'ğların<l:ı rib~";lmiştlr. Diğer bir keslm<le dÜ;i· dür. Zırhlı kuvvetleri debşcdi hir şe- cek olan b"ır ·'arlJe>·ı· mihvere 1·ncıı'r. 1 d ""'-' ı lı" u sovyetll':in munaka!Atını ve takv1ye a -da!hlıır arasıncl.ı küçılk lıir köy e manın sayıca üstilnlUıtUne rıığmen kilde hırpalanmı$tır. Bu kurn·t er •r ..,., 1·,,·tı'r. Son 15 gUn ı'"inde "etin sa. 
11 

bl d l . · ·1 · 1 1 i1 · d-'·' k ı ... " " malnrı hakımındAn rhMnmtı:et r tl'I'• doğup büyuyı·n, ıtnlnın sa e ıği ı e kıtalarımız taarruz etmış er ve < · ş. kere imha edilince ricat halın t:Aı 0 • vaşırı oiılisini endisell bir alıika ile 
· · · 1 · k t hıılbe-tmı 1 k' · · k ı "' " · mlrıı.·cııu m<>rkezinl oomhan1ıman etmtş-iftıhın ve slya.~ı hayıılta prrnsır en. maıwı 16 tan mı a ~er ve farını durdurmak !>izim ıler ıçın ·o a~ takip rttik. İmparatorluğun ve 

nin clürfütluk ve temizliğinden en y 11 kullsnılmaz hale getirmişlerdir. '>lacaktır. Pirademiz o 711marı temi71t>· mUtte!iklerm bir çoklarını kuca. tir. 
kii\'ük bir redekılrlıkta hile bulunmı· Tuapse'nin şimal ıloğusıında sov. m. harekatına bajlıracaktır. ğıncla toplayan Ortn şark ordusuna 111 ıtkte~rlnrlc·n 31 llkte.ırtne kadar, 
yan bir idealisttir. Bize ;ı;nptığı be-ya- yet kJtalan faal lı:ıreketlerıle bıılttn- Sekizinçi orduda herkesin ınüşıere-k bu parlak muvııffakiyetten dolayı şark ct>ph~lnclr, fi15 dtl~ırn u1:aQ'1 tah· 
nalr.ı hOllis ısı olarak şu metnin aynen muşlar ve m!ıteaıldlt müstahkem h"'·. d' d bUtün ı·mparatorlu"un duyılu""• ha~·- rlhcdflmlr.tlr Bunlardan 53-'i 1 hava mu. 

l hulundu~u hir dii1ünle .... ım ır o a ... ,..u J neşrine ııılı .ı ıdc cltL noktaları almışları ır. ranlık ve iftiharı bildiririm. BUtiln horehe•erınncle f'\l ı u1:a~avarlar tara • 
"- Bugün 'l'llrk ıııatıhııııtının beş Novorosisk'irı doğusunda sovyet I .ııdur; clUnyaclaki vatancluşlarımız namınıı fından dU~UrUlmUştür GE>rt kalırnı 'la 

münılar. wuınessilini ,ı•lfrnılı} ahildı - keşif kolları ılUşman gerilerine gir. Mih\etin zırhlı kuvvetlerini biroh~re size, hava mareşalı Teclıler'e ı;:-ene- verde tahrlbnlunmu$tur. A>'Tll mlic1clet 
ğimden dolayı fevkaliiılc lıir haz du- mişler ve bir karargahı basmışlar- tamamen imh:ı edelim 0 nman °1 usc ral .Moııtgomery'ye. hava viıı ma re- ?.arrında hlzim kayıplarımız. 56 utal<tır 
yuyorum. Guruşıııeıııızı•.ı :ı:anııını da clır. biner('!< Tr:ıhh><'a k:ıdar ıcldehiliri7 şalı Coningham'a ve btitl\n komutan 

pılsn hart$fıttun doi!:an durumu, bas -
langıcl•t dü~anın da anlı}·amaclli':ı ha -
rC'ketll'rlc bir lahz:ıd:ı bnşt:ın bal>ll de -
fıl.stlnnlı;tlr. nu m<'S<'lc ile allıkalı olıı • 
rıık Ik-rlln'de 5u <'lhet nl!\kıı ile ka)'do -
Junmnkta.dır ki huı::ünkü lnıcillz haber
leri, ııürtıllülü mahl)Ptlt•rlnc rnltmt•n, 
bir d<'re<'•'.Ye kadar lhtlyatlıdu. 

Rommel'in durumunun 
üstünlüğu 

Alınıın askeri mahCUlcrl, Hommel'ln 
durumunu, lnglll.:ı:lcrln bundan e\'\ el 
mecbur eLllklcrl muh:ırebclel"<lok,nc nıs
tıetle daha ustiln tclakkl cylemektoolr • 
ler CUnktı bugün almnn mıırcşııllnln 

arkasın<ln, tlaha evvcl J\fannarik'te ve 
SlN'naLk'tc .-crlkn muharebelcrdt'.'kln • 
den dahn IYl lılr arazi varoır. 

Aynı ınııhtlllcrdc llAvc f'dlldfğbıe gö-

aikre dcger. Çunki bugila ı!!I ilkte~- Almanlar bazı yerlerde geri Bu ümit belki de beklenildiğinden da· ve erlere kati neticeli büytık ölçti· 
rin 1!1:!3 ,ene,Jndı• kurulınu1 olan ha çabuk tahakkuk edecektir. Böylr bir ıleki muvnffııkiyetlerden ılolayı teb- tik. 1 \\·elce kaybolduğu bildirilen iki pi· kc•yrt~·t'L, \"117.lyetın bir dcrereye kad.'lr 
Türk Cumhurıretinı•.] 19 Un<'U yıldo - çekilmek zorunda kaldılar ilerlcyi1 lıi1e ı\kdeniz'i yeniden nçııcak riklerimi bilcliririm. lUlUU kurtulmuş oınugu !iimdı ogrentl· l~ırtz vasfını ll'skll Nmektoolr. 

!'<\ ıu cihet unutulmıımnlıdır ki Hom
md'ln lMe Uslerl ırnı:iin kendisinin ya
kın ı:N11eTlndc bulunınııkla ve }·alnız bu 

nl!mu'tlıır. (Jt'"en ıu ~ene wındc l'urk · · "b · ı k ki "kı· kdc~ B R ı ı· ·ı k alına bı'r · Buıııııın bıı~ka, ancak hıı.n•k!\tın "bu· ' > .Mo~kova, 5 a.a. _ Roylcr'in hususi ı·e ~cmı ıtı arı)' e ayna arımın ı ·A.. ayan uz\·e ı, nı:?:ı tı:re ır mı~ur. 
l.uınıtuı.;,eLı ı .. lııL•llt!ıııı~~ı ınuna- b çıkaracakm. Bu hal İı:tl)'a için ,,e mih· tcıl.,,raf ıtöndererek Mmr muvaffakıyeı- Rommel Mısır'da ırün.kü devı«>sl,. sonn erdl:kten sonraııır sebetlninı durüsl ve ı olunıl;ı ıdtıresi muha iri bildiriyor: Salı günü almanla • '"' ki muharl'benın kimin lehine dönmekte 

· St ı · d" · böl · k verin i"ıtali nltın<l !>ulunan memleketler lc-rinderı dolayı ıf'hrik etmi<tir. . ı b&KIHl ... ıu .,..,,,ı;, uı, .,V•l•C > ı.. I· rıo a ını;ttat en U.'i[fl !:C'1nC >'<lfl'!I · , . · cJ.egtJ nJl 
l · k · d ı · d" d'" •.ırıi Yunani,taıı ..-e Yucoslavr:ı için bır Cemıp Afrika Ba,,·ekili mareşal • tibıır kıırnıııştıır. .\lt:sel.i. 19:Jti .• ent' - arı raarruı 15 ıl ıc~rın en lerı or un· , ı.on<1ra. ~ a.a. ı..ondra'dakt reıı.ml 

hl tdr ıı.ışkıı ltaLı ııııuetleı ıuuahedt' - cü taarruzdur. Fakat ilk defa ula.rak al • cehlike l~kil ~'<lecekıit Smuı•, general Alexandı;r'e muzafferiye- u ta 
k l> tinden dolavı !('brik eden bir ıelgraf gön· mahC1Jlerın elde ettlğı mal ma ırore !ere ün,.nrı;ın taalılıııtlerini apaçı 0

- manlar binlerce ka~·ba rağmen terakki "fntı'zamsız,, bı'r çekı'/ı'.~ ' '-n•Iadı"'ı zaman H.om· 
' he ':$ dermı·~ ,.e bu tel.-afta bu mınafferiı·e· tnı:lllz tua1TU7.U '"""" • ıarken, 1 ıırkı•e floğazlarıı nıı ıııua • kay<letmek •i1«le dıır•un t-ıilakis bazı )·er· ~ ,,. b d' bu 

' 1 d 1 ti • ' L~n<lra, c a.a. Rommel ordusunun tin ... ,r do"nüm ooktası olacag"ı ümidinde mel Atrıka'da kıt.a.ıarının Mln " • delerın lıldilı i\'in ıılıikıı. 1 
ev e erı !erde geri çekilmek ıonınt.la kalmı~lar • " , dalı rn ıunmuyarou. HattA alman ııazeteıerının 

Montril'de ko11fr.rans hıılindc t~plıuı- dır. Almanlar bu ıa;ırntJ<ia dört taze tü- ricati "intizamsız., kelimesinden a hıılunmuştur. Ronımel'tn Şimal A!rfk&'ya donduQ'unu 
maira dıh l'l etrııi§tir. l ıırkıye C11111 - k-·'l 1 d başka bir kelime ile va'1flandırılamaz. K h • .. t b/ · ~ · 

,. . . 1 1 men •UJ anmış :ır ır. a ıre resmı e ıgı •azmıc olmalanna raamen şimdi bile hıınn~tı harıC'i i•lcrının 1 
C\'i\Ul I ve s r d' . r bl . 1 Buı:ün bilinmc•İ gereken harati ehMJ· J v 

muttarit bir şekilde ılünblluk ve lk· ta ıngra ın ,ıma ıne . r gece ~e mi~·ette bir mesele var•a o da Rommcl'in, Kahire, 5 a.a. - Orıaşark İngiliz ıch· l\'lareoalln ;l.tıııır·a dondütu kally~lc 'd 1 . !'ld'•"ındcn <lula)·ı l'ür. j çıkarılan sov)et kuvı.·etlerı ehcmmı)'el· , 
1
.•. ~ 

1 tı ar n ıda re t'ı ı ı., li "h f k .•. d u~aklarımızın 1-ıomba pğmunı altında ıgı =.. . . . .. .. .. S• Y Ememez. 
kive"ıin \rııC'rllc.1'1!11 jıırattı~ı ınUsa- • n~ı ver kı~aların1 o tara a çe ugın en Mmr hududuna. doğru kaçmakl2, dağı- ı . D~, sek:izı~cı ordu, buıu? ~phe uze- Kati matiyette bir 
İt 'İn!İfıa]ıll'I hugiln ifncle etmt'kJe tıah~ 1 :Stalıngrat nıudafaaolau rahatl11I111~Jaııd1r. nık hirJiklerini ıenidcn tarı1im ooıp C· ı rınde ılerlemege de'<•am et.mı~ur. Ce~up: 
th·arlık ctu' uyorıım. demiyeceğjdir. Bir defa mane"iyat 00. jl ta, düsman hila bazı nıiinfent me"\ zılerı başarıya doğru 

"nu ıııetı~ .ı.ıı.ritlndck.1 sihl<'ı:r ıı:elin., Alman Basın Şeft' 7Uldu nıu, hunun nerede duracağı bıli- tutmaktadır. Şimalde, dü~manın .. önünde Ba~vekll l\ı. Çor~il oenuı> Afrika bas-
"". 1 r "17.

4

ft'C'I h•,·etı bıı •a d kk \•ek~ıeı .. -•·ııı .M. Hotmeyer'e ırondcrdlQ-1 ce: ,.., R?.ır ıı ,... ·• '· ~~- nemez. ! ı.arıksaYarlardan ve tanklar an mu re· cp " •""" 
kilde \nıt•rik ı'ya ziyarrtr. lı:<'lrneklc 1 • ---- Soruştuluran bu <;Ua!lere cevap ararken, bir perde vardır. Bu tanksavarlar ve tank- lılr lt"lııratta Mısır'da m\ltteflklcrln kati 
lıir ned gıı> rir,•srni sefıırC't vazifesi t Dr. Dı"etrı"ch 'e go·· re '""l"Pl<m~ kabiliyeti yüksek 8 inci m-du- ı lar. ilerliyeıı kıtalarımız önünde ı:eri ı;e- mahiyette blır muva!tak~~t elde Nme • 
gordiiltiinü "e hoylt• bir tema~rı ikl 1 -.- ,,-- rd !eri muhtemel olduıtunu k.aydetrntırtır. 
mlll nt ıırasınd·ıki anlnşme ve s:ııııimi· .. . nıın mihver kıLl.larını pek yakından t:l· kilmişle ir. . ~ 

' b k d f ıJ 1 kibeııil?i "Ö'ZÖnünde bulundurulmalıdır. 34 o;oot~cin gecesi büyük hüC'l.ımlar Ayrıca alınan haberlere aore me-

ol<lul'ıu söyl<>nt>hll~ektlr. J;'ılllalclkn, in· 
alllzlerln stratejik hedf'Cl. c:olde lılr mllk. 
tn r ıırıız1 knznnmnk değll fn.kat nlmnn • 
ltal}·an Arrlkn ordusunu lnhr betmr.k 
'l.'C bütün Slmnl Afrtka'yı lşıınl eylemek
tir. Bu stratejik hedefin nP durumda 
nlnmı:tı, halen yapılmakta bulunan mu
lınrot:ıe btttlktcın sonra Eörülecektlr. 

lngilizler ağır kayıplar 
verdiler 

&rlln, 5 a.ıt. - A.ske:rl maJıIUlcrüc 

il<'} kııdıı:ı:nc ııvrc Iwnımcl in talblk et • 
mukU.• oıuuııu har~Kt..•llı ta.tı;tye ~..ııootylc 

ı.aarı uzıarının 12 ıwl JO"UllU lngıll.:ı:Jcr J::J
ıtlL'ITl~n·ın ~ımııllndc ıığu· kayııııar veır

ın1$lt'Tlllr. 

c..~ıuµta Strelrahman'da lnııllizler 

yeti artırmak ıı. ımın on aydı % o - f • • - n k fik hı 
1 

ral Montııomecy'nln ord\.l:Ya hlıaben n<.'11· du "'. unu, Amedka'nın l~mmuz bayra- tara sız gazelecı Dü.~üri:t.n »e rahut )'erde tahribedilen raptı tan sonra, mütre ım >a Ye av d U 
"' · · -ı..ı d.. bü' •· ·· d h ·ı L- rettıaı ırünlük bir emirde tc:>Yle en • mına müsaıvi olan milli bayramı.mızın uçak sayısına bakılır~a, Rommcl'in elın- u"~arı, un · tun ~n c ~a. ı <>vY\lll· 

bıinik bir gün olclu~ıı·ıu, senelerden- de kendisine yardım için uçağı kalma- ca geri çekilen dü$ffianı i7.'lçta devam mektedlr : cık.ma:t.a ımmıt olan Avıu.tu.rulya tabur-
• · -~ n.-,,._ h f ı· · ··- MUıver kuvvetle!'iN! hA.kim bir du· beri ~·alkanan bir dünra içinde Tür- mı~ olsa ıı;erektir. 266 tank alınımı ~ etmışleı:uir. ~;q. .. anın ava aa ıyetı, U· lnrı >'Ok~'tlUmle:tlr. 

mihver n.ltlarını )'armak ı~ın ,)il misli 
usuın zırkılı kuvvcll<'rl.ı bu, yere hU· 
cwıı t<.'li<lobusUnde bulU11muşl11ıuır. Blr 

ki>l''nin, ılıirilst siyasctl-.lin bir U.tik- nasıl ~alı<malı 1· )'t ıahribedilmiştir. Bunun minası, mih· çaklartm1ZI k~ılama teşebbi:hlerine ve ruma ırlrm\3 bulunu:yonız. Alman zırtı· 
rAr amili vaziyetini gördüğiinii, bu '.f • verin zırlılı kuvvetlerinin rar1>ından fa7- Stukala.rın yaptıı" bir akına inhi~ar et· il ordusunu tamamlyle ezmemiz lht.I " 
ı1iyasetın herkes İçin ders almııca.k la$ının kati .,.·r~-ıte muha1'ebe dı,ı bıra- mi,rir. Bu Stuka akını, tesirli surette da· mali vardrr. Bunu yapmalıyız. Tam zafer 
tıu-afları bulu•ıduğuııu, Amrrik3'nın Berlln, 5 a.a. _ "D.N.B." bildiri- kılmış olduıfodur. .• ihtılmı~. ve iki Yu~~!l7. ~ bi1' _ Mc:; hemt!fl hemen beUnnı. tıouronma.ldadır. 
dl\ bugun bir tııkım prensiplere bnğ· yor: General Montı,-omery'nin Rommel ı ..e~mıtt-109 tahn11e<hlmı,ıır. Cunduı Bir İtalyan tümeninin 
lılığı·.ıı illin etıııekl<' kalmn.dığ"ını, se- İmparatorluk basın Şe!i Dr. Dlf't· ve ordu<unu imha emri, oldukça mühim topyekun 13 uçak düşürdük. bu-tu-n kurmayı esir du~tu 
neler<lenbcri bu prensiplerle harrket rich, Ecnebi Basın Birliği toplantı- bir nisbette ıathik edilmiştir. 3.4 ~te-şrin ~i merkez Akdcıniz· '( 

R . 1 lk Am rlk0 'u~ d ~ al k h d I ~n_.._ 5 n.a. - SalAhlyetl! lnıı:lllz Pttfğlr. , cskıd,,.n ır e1$ e R "" sın a soz arn • arp esnnsm a RollPr, t-u muharet>cde olduj\u kadar de faaliyette bulunan homlıa Ye torpil ~ ....... k klik (ıll"an Cenu- gaz t~·ııe-'n m ~~ôı ·L m"vzuu etra- · ke~a.klıırından blldlr1ldl~lne ııore Mlllır· ıırşı ve vese ,.e Ula ' . e ~ '" ı: ... , " ~ tam surerıe pek seyrek olarak değişmi,. uçaklarımız, aiır rurette rüklü hir uca· ,.., .. 
hl ve :\fı>rkt'r.İ Anıerib dl'vletlerıne fında bir nutuk söylemiştir. Dr. Di- L.. da ttalyA Tr<>nto tümeninin büttin kur-

. ı d .. d lhtl tir Rundan )'3lnız birkaç ay önce Mu· ret 2cmisine i~abet kardeımi,ler ve ı>u bu <a)'t"<lf' itimııt telkin f'dlldıjl:ini, etrkh, harbin icabP.11 r ıgı ar - "' rd mayı esir edllmt&ttr. Bu sa!Ahl;-etli kay-
Mllntf'Vldeo konfera·ısında ilAn etli • )'açlar kadrosu içlnde blle, fayda ve- solini, Ka.hire're muzafFer bir tanda gir· _ı::-emiyi durmak 7orunda bıra'kmışla ır. naklaroa e(iyle dcnllmek-U!d\r : 
ll'n esasların tııınanılyle gerçPkleşti • rebilecek tarzda hir gazetecilik faa- me-k niy('tiyle Şimal Afrika')-a gelmişti. Bir samı< ı?emisine de i~abetler kıırdo- M1Bır muharebesi belki de cnl< ttnhn 
rı'ld'ır.ı'n l ve •ıncrika'nın Filiri•ı'i .is- llyetinin tamamen mlimkün olduğu Bugii:rı ise yenilmiş t'Ümenlerinin ı;ıeri ka- lurnnuştur. Bundan başka, himaye mııh· b 

1 
d 

,.. " b 1 tt'k L- • • büyük hldısclerln b!r aı> al)Cıcı ır. tlklA)ı'nf' knı·ııştıı rııın klıı rr<'nstplerı - noktası Uzerinde i hassa ısrar e ı • lan km mi arı, tam ricaf halindedir ve riplerine de üç torpil i.;a,,..r ermışıır. 
" t bl k hl t 1 rı·n Tobruk veoya Blnıra7.! rı'111 noktııJarın 1$· nin ilf"ri bir örıcglnl ortıı~·11 koydu- en sonra, rço e<!ne gııze e e >'ahuı e-;ir düşmüştür. Rir düşman yelkenlisi de Sicilra'nın ce-

~un11, Loııdra lkt~Allt konfrrıınsı nka. Berlin'deki mulıablder.i üzeı-inde ta.z- Mihver esirlerinin sayısı, muhakkak ki mıhunda hüruma uğraıılmı,tır. ııatı bizi Uııllenc1Lrmez. B\z, almanlan hC'I' 
yık yaparak Almanya a,leyhlnc ra - •. k n<>l'Cde rıı~tlR.t'Sak öld\lmıek 18t1~z mrte ııArı•~·ı•ıM iri knmşııluk esRstn:ı por isteomeıkle oldukltırına dikkat et- şimcli}<e kadar sayılan 9 bin adedini ço,.. Hiçbir dü~mao uçağı Malta ıymnı aş· 

ıiRvıınan muahrdell'rlc- lktısndi miina. tan '"'"'"miştir. mamı"'ır. Vf' ltıılyanlıırın hesııbun da :ııol U8tü srö-. ki ın1} bulunduğunu sti;ı.lemis ve aynı ,.~.. ,. 
~Phetlf'r kin dılr[l,o:t ve karşılı 1 çı. gazetelerin aynı zamanda Londrı-ı. Fl:llemeyn zaferi, belki de Şimal Af- Bu hareıkh e«na.sın<la 14 uçak karbct· rt'CelUz. 
ğırlnr ııçrnnii:n ı;alı~tı~ını söyledi. Ha- Vaşington ve l\foskova'ılakl muhnblr
~ım tarafın snzlninin hic: bir kıymeti lerfne vazacaklıın yazıların bu mem· 
olmadığı i~in, krndill'rİ ile mliıııkne le.ketl~; lehine olmasına dair talimat 
yolu ile barı5-ll vıırnı.ık irnkH.nı olma· verdiklerini ll!lve ederek böylece, 
ı'hihnı. diişünüll".l prensiııler aynen aynı gazetelerin alman mıW<amların
gen:eklesbciye kader mlıcııdeley<' de- ca Berlin'de bulunan gazete muha -
vam edileceğini, bilıiln nıiltteflk dev- birlerinin bütün scrbestisi tahdit e· 
lf'tlerln hıı prı•ısiplerl aynen k:ıbul dilmckte olmasını teonklt edt>rken. 
ettiklerini sözlr.rlni 1 utııcaklarıoıı. em- kendi muhab!rlerlnln alman mllll'tl 
niyet duyduğunu, boylr. bir emniyet ve müC'a.de!esl hakkında ecnebi mem· 
duyulnıı) :ıcak olursıı esas temeli•ı leketleıe 1.am bir tarif yapmak ve 
sar. ılıııı~ ol ıC',ııonı ınlaltı. Başı·ekıli- malO.mat vermek scrlıestislııl blzzııt 
mi>. ile H ırkiyr \'ekilirııiLe ı;elAmla... kendilerinin ortadan kııldırınıs bu· 
rının lıtldirilıır..u ini istedi. lunduklarına işaret eylem işi ir, 

Mill1 bayramımız münasebetiyle Dr. Dletrich bundan sonra sözle· 
'I'Urkiye'ye Amerllm'da büyük bir rine şöyle devnm etrnlş1lr: 

Tantfsızlığınrn tem.Jnlnl yalnız dip
sevgi ve alı\ka gösterilmiştir. Ayan lomatlara bırakan bir mPmle.ket, ga-
Hariciye Encümeni Reisinin nutku zetelerinin bily!\k bir kısmı düşman· 
çc;>k rtikkati çekmi§tir. Sefaretimizde tarafını lltizam ettiği vakit tarnfsız
buyUk kabul merasimi için 600 da- lık vazifelerini ifıı et meıniş olur. A~'
vetiy" gönderllmiş, binden fazla nı zamanda zeki\ s1111lılarını kullan -
~11rntaz misafir gelmiştir. RilyUk El. mak hususunda da tarafsız durum 
Çıınız Münir ErtegUn ve Bay,ın Er- almadan tarafsızlık yapmak imk!nı 
tegUn misafirleri büyük bir neza- yoktur. Bunun !cindir ki bu s:ıhada 
keUe ağırlanıışlarılır. Büfelerde mil- da tarafsızlık siyaseti tatbik etmi • 
li Yemek ve lçkilerinıız btiyük bir ~·en bir memleket lııra!sız sayıl:lmnz. 
Yer tutuyor ve ı:ok beğeniliyordu. Mat lıuat çevre~ln<iekl tarafsızlık 
Davet beııten yediye kadar olduğu hakkında fikrimiz saıih ve açıktır. 
lmlde ona kadar samimi bir hava Biz, hiç bir tarafsız gıızeteden. vere
içinde devam etmiştir. Ayrıca Nev • ceği habr.rleri yalnız alman hmmdis 
YOrk Başkonsolosumuz da kendi e • kaynakları arasından ~ııçınesln! iste· 
viode Tllrk vatanılaşlariyle dostları . miyoruz. Ancak su cihetleri arıyo • 
mız için bir kahul resmi yapmıotır. ruz; 
Amerika'nın bllttin §rhirlerincleki 1. - Tarafsız ıı;azf'!telerce Berltn 
TUrkler de bayramı kııtlamı§lardır. muhabirlerinin l·azılarınn ayrıla<'uk 
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Her şeyden önce 

soğukkanlı olalım 

Bu harp baslıyalıdanbcrl, bıı:zı
la.rımızda uluorta şi·kAyet etmek 
bir hastalık halini almıştır. Fakat 'r--ı--+--1-
dikkat edcı..,ek görürllz ki, şun- , • ., 
dan veya bundan sızlanıuılann ço-

Lüzumsuz telaş fiya.tlan nasıl 
yükseltil'Se, soğukkanlılık, lhtiya(
lan temin ede11ken gtisterileceok 
ıtklal ve teenni, kcmuşulurkeın öl
çülü hareket etmek ve etrnfına 
lüzum"uz bir pa.nik havası saçma
mak da fiyatları düşürebllir. 

ğu, ihUynç içinde bulunanlar de- ~ 
ğil, tersine, kilerini ve dolabıııı 6 
d<ıldurmuş olanlardır. 

- Geçım gün ı:arşıyıı çıktım... 1 
1 En Adl gömlekler 15 liradan, giyi- ı ı 

lebilecek gibi kundurıılar 35 Ura- ! 

dan. ta.kılabilecek gibi Avrupa kı
ra\•atları 8 liradan başlıyor. Vak
tiyle 17,5 kuruşa uldığunu P1raımid 
marka mendil şimdi 120, 65 kuru
sa olan çoraplar iiİmdl 240 kuru
şa.. ... 

Yeni bulmacamız 

İstanbul gazetelerini dikkatle 
okuyorsanız siz de tabii görmüş
,ünüzdür: HükümM.in aldı~ı son 
tedbirlere inzimam eden alıcılıı.nn 
so~ukkanlılığı zeytinyağım lltred~ 
2(1, fasulyeyi kiloda 8, nohudu ki
loda ıı. patates: kiloda 3, nııh ki
looa kırk kuruş birdı:-n düşürmüş
tUr. 

ltalyan resmi tebliği 
Jl.oma, :'.ı ıı.a. - ltalyıın umunıı M;

rar~hının tcıbltlıl ; 
ı-:ııı.ıemeyn 1le Fuıka arasındıı <:ol t.01· 

ı:-lnde, dün Sllhahırı ilk saatlerinden 
n.kııam ~"<: v~ı.e kadru:, zırhlı b rllk • 
Jerlmt.ı: ve plya.d.."mlzle d08manın zırhlı 

tıtrl tk l<.-rl ve piyadesi arasında cok ılddet • 
11 kıınıı ııavaşlıır olmuştur. Fevıkaltıde 

ııiu<letlı bir mllıkavemette-n ııonra nıman 
- Jlalyan kllaları, aksıımıı dokru, batı • 
d:ı Y<'nl me\'Zll('I' Uzcrıne cekllml.ıılNdlr. 
Düşmıın, aflar ttı611n ve malzeme 'k.!ı)'IJl· 

lan vennl6Ur. lllzlm knyıplarımız d.ıı. a· 
tırdır. 

Mihver av u<;a'klan, d!lşımanın ~yıeıı 
cQk üstün havn kuvvetl<.'rlne karııı bil· 
yılk Mr }1~1tl~le cnıııı$111ışlar ve soo 
günlercll•k1 hava muhar<"bt>lerlndc 2ı> dOs 
mnn u-ca~ı dUıOrmilelenUr. ~nvıış u<,:ak· 
la.rımız, düşman zırhlı kuvvf'tlc•rtnc al. 
c:ııktnn homba ve maklneH tlHek hll -
C'umlnn yapmışlardır. 

Tobrı.ık ve Bhlı:ıızl'ye yapılan hava 
hÜ<'uml~n hlsse<llllr hasarlara sei><-ı> ol
muştu!'. !.111lo'1llı hnlk anısında bir kac 
mu \'I' bil' ('(ık yaralı \'ardır. 

General Von Thoma 
esir düştü mü? 

B<-rlln, 5 n.n. - D.N.n. nın httbeor :ıl-

clıl'ıınn ır<in>, &lmnl Arrlkn ~phe~lnde, 

lnıclll7.ler mille:ıddlt noklnlıırcJan bU • 
yilk tıı n k kuvvetlerlylf' tn a rruz elm<> • 
lr.rı Uzer1n<" G<."llcral Rltkr von '!'lıl)mn 
bunu tnrdctm,•k l<"ln zırhlı h'Sklllrıln 

bıışıncln knrııı taarruw ııı•çmlstlr. $1ddN· 
il hlr ll<'lvnıı l'Snıısıntla GC"n<'ral von Tlıo
mn düıımsn kU\'Vetlcrl ıı.nıııında ı:'OI< ılc

rlnlcre dnlmıs ve te$illyle irtibatı kay
bt•tmlştl:r. C'.<'neralln anıtıası tozlar için· 
de- giirUnmf'Z oldu!':ımclan tnı;ı:llf7.ler ı:e· 

nemli l'lllr et.mis olahlllrter. 
C'n?nf'rnlll'rlnl tnklbctml8 olan alman 

Uınklnrı bir lnıılllz taarruzunu p{lsk\irt· 
mUşlenllr. 

Mare.5al Rommel'in 
cüretli tabiyesi 

(füşı ı. inci sayfada) 

Mayn tarlalarını temizl1ye-;:1 
rek makinaları boğu§turmaJ\::r 
için gedik açmak, nihayet dü~ır. 
man kuvvetlerini mukavemet'll~ 
ten vaz geçirmek safhası peJlıak 
heyecanlı olmuştur: bunu ln 'lll.I 
giJtere Kıralının general Ale:x-cr 
ander'e çektiği telgrafın ,.,_rıı 
cümlesinden anlıyoruz: " 
15 gün jçinde çetin sava~ın 
dişini endişeli bir alaka 
takibcttik." 

Evelki gece yarısı gelen Ka-k 
hire hususi tebliğinin habet' ~ 
verdiği mihver kayıpları a~'ı 
değildir: 250 den fazla tank,ın 
en az 270 top tahn'bedilmif n 
veya ele geçirilmiş, 300 dentik 
fazla uç.ak düşürülmüştür. 9mi> 
binden fazla esir alınmıştır. 
Zati bir gün önceki italyany 
tebliği dahi mihver kayıpları• 
nın "çok ağır,, olduğunu söy-
lemekte idi. r 

Hiç bir kahinlikte buluna
mayız. Daily Telegraph gaze-,. 
lesinin dediği gibi, "Çöl harbi~ 
daha birçok §anslar ve deği- . 
şikliklcr arzedebilir. Mihver, cık 
müttefiklerin ileri hareketini ur 

durdurmak için elinde bulu-:, 
nan bütün takviyeleri muha
rebeye atacaktırP' Yalnız 111 
söylene.bilir ki gerek Anglo- ,1 
Saksonlar, gerek mihver dev- rn 

letleri Afrika muharebelerine in 
birinci derece ehemmiyet ver- li 
mektedirler· Mihver devletleri 4: 
için, bu muharebeler neti~~ 
sinde Anglo-Saksonlarr Akde
niz'den çıkarmak, Anglo-Sak- ı 
sonlar için de Akdeniz yolla- iıli 
rını tekrar açmak ve mihver n 
devletlerini Şimal Afrikası'n
dan çıkannak bahis mevzuu. 
dur. 

Anglo-Sakson planmm ge- . 
niş mikyasta olduğu söylen- n 

mektedir. Hatta taarnız iyice rı 
sökecek olursa, bunu Çat ta- rıi 
raflarından arkadan kCAici bir ;n 

taarruzun talkibedeceği ve Lib- a 
ya'nın işgalinden maksat bu 
olduğu gizlenmemiştir. Bütün 
mesele Mare~al Ronunel'in 
sağlam bir müdafaa hattında 
tutunup tutunamıyacağı, ve 
Anglo-Sakson taarruzlarını ön
lemeğe yetecek hava ve kara 
silahları olup olmadığıdır. Şim
diki halde hava üstünlüğü gi 
Anglo-Saksonlarm elindedir: ,ır 
24 ilkteşrinde.n geçen ça~ '> 
ba akşamma kadar Anglo- lş 
Sak.sonlar 8.000, mihver iee 'f 
ancak 800 uçuş yapmıftır. ~l 

m 
Muharebelerin netices.i her s 

ne de olsa, geçen haziran b&f'- d 

Jarmda bütün kuvvetler.ini 
kaybeden 8 ine~ ordur.un, dört 
be§ ay içinde bütün eksikleri- :ı 
ni tamamladıktan başka, mili· 
ver kuvvetlerini pek iyi tah
kim ettikleri dar bir sahadan 
koparıp atacak kadar kuvvet
lenmiş olmalarının ehemmiye
ti, hele mihver cephesinin tak
viye merkezlerine ne kadar 
yakın ve :İngiliz cephe&inin ne 
kadar uzak olduğu düşünü
lürse, asla .küçüksenemez. An
latıldığına göre Anglo-Sakson
lar Kızıldeniz'deki İtalyan sö
mürgelerinde büyÜk montaj 
fı:.ı • rikaları bile kurmuşlardır. 
Bunun faydası şudur ki bir 
tekne yapılmış olarak taşrya -
bileceği tank ve uçağın, parça 
olarak birkaç mislini getirebi-
lir. Taarruzun ilk muvaffak.. 
yelleri, geçen mayıs bozgun -
laTmda derin bir hayal suku
tuna uğrıyan İngiliz efkarım 
yeniden şevk ile dalgalandll"a· 
caktır. 1940 ta adalarını nasrl 
müdafaa edebileceklerini dü
şünen İngilizler, bunu sağlam 
bir emniyet altına aldıktan 
sonra, Avustralya kendi mü
dafaasına çekildiği halde, Ja
ponya'ya karşı Hindistan mü
dafaasını .sağlamışlar ve 1942 
.sonbaharında alman kumanda 
ve silahlarının hakim o\duğu 
bir cephede muvaffakıyetle 
taarruza geçebilmişlerdir. 

Merıısimin en gllzellerinden biri )'<'r, dilşmAn mPmleketlcrJ muhablr
Baltımor kollejlnde olmuş, eski A~ lerinln dununda olmıımahdır. 
nıeriken Ttcaret Ataşesi Gl'll.Spi'nin 2. - Harp hakkında nı>ı;;redilen 
ktzı Türk bayraklari«le ııllsl~nmiş bir haıberler ob.iı>ktif olmıılı ve Uc;- harp 

, yılındanbeıi doğruluğu sabit olıın al· !alonıta bir eğlt-nce tertip ederek man kayn:ıklarında,n çıkan haberler. 
Türk tatlıları ikram etmiştir. Bıı Moşkova, Vru;ington ve Lon<lra'nın 
topl~nt~ için .Miss Glaspi ilk önce l~fnde bulundukları :wıkh durumu 
bir ımtıhan YB.pmış, kendi bildiği on örtmek için ön<> sUrdUklerl bir yıllın 
yıl marııını kemanla çalarak arka - yalan s<ızler başn alınarak, ikinci 
da~la.rına liğretmiı:ı ve merasim güf. plıi.nA atılnıı~ bulunmamalıdır. 
te!lını o1'3un tekrar edebilenler top • 3. - Bundan bn,.ka Almanya hak
lantının davet !isi sayılnıışla rdır A • krn<la tarafsız matbuat ta çıkan h:ı· 
merika'da yaptığımız ıur bitti. N~v _ berlere zPhlrli bir nınhlyet verllme
york"a dönı1Uk. Burada bir hafl1l ka- meli ve Almanya lle Anurın'ya al1 
d11r kalacaıı-ız. Sonra avdet yolunu haberlerin yazılışında hnklkt kııy
tutacağız. naklardan gelen malOmaıa dnyanıı • 

malı ve dil"man a.iıınhnnın tama-
A · Ş. ESMER men uydurdu-klan hab!"rlerP "alınan 

İstanbul lokantalarında 
yemeklerin çeşitleri 

İstanbul, 5 <Tell.'fonla ı - Lokan· 
~Iarclıı .•emeklerin tahdidi lçln ya· 
rılan tel kikler netirelenmlş ve be. 
eıdfye claLml encilmenl hazırlanan 

i;kllfi esas itibariyle k:fbul etmiştir. 

hududu" veya "Avrupa sahili" gibi 
gizli maksatlar bakımından maskP • 
lenmiş etiketler konulmamalıdır. Tn
ra!sız vaziyette bulunan gıız,..t€"lı>r -
den istf>necek a!<gari Şl'.'y, umumu a
Ul.karlar ~den hnberlcr<lr. rlı:ılma doğ
ru hnrekPt t'dllınec<!i, haşmakıılc ve 
tefsirlerin 1~1 niyetlerle ve obJeıklif 

gibi sözleri şundan bundan işit
tlğlmiz oluyor. Fıı.kal, yukarda de
diğimiz gibi, bunlar bütün hu fi
yatlarını saydtklnn öte beriyi a
lıp kullanmak !cin değil, iki Ut 
sene öncesinden ödedikleri fiyat
larla buEtlinkiiler arasındaki fark
ları öğrenmek ve istifç.illk ytizUn
rlPn ettikleri kıi.rı hesa.plamıık icln 
çarşıyı, pazarı dola:;;mtşlnrdır. 

Halbuki düşünmi::,•orlaı· ki, flya1-
lnrın bu yilkst>llşinde onlann kP.'11· 
dilerine göre dUşUncell, fakat bi
zı> göre düşüncesiz harckellerl se

Yukardan aşağı: 1 . Bir mevsim, 2. 
tavur, nota, tutsak, 3. tahuk, iki hart 
yan yana, bir edat, 4 tlblde, su yolu, 
S. Amerlkada takım adalilr. 6. bir mr~·
va, f!Un komutanı, 7 . utak neJılr, R. 
bir vaı>unlmuz, evin taiffiımntınclan. 9. 
9 . a\'UC: içi, iki harf yan yana, IUzum-
11uz sebat, 10. bir nevi kayık. askt-r, 
pişmemiş, 11. bir renk. Artlm~'Cl'ln 

memleketi olan SiCiiya ı;ehrt ... 

Yt:tknrdan aşalh: ı. Bir yunan sehrl, bep olmuştur. 
Geçenlerde bu "Utunlarda yaz· ecdat, 2. ,ıra:kacaık maddelerıll'n, bir u • 

mı~tık ... Almnnya'da halka şu tav- zuv, 3. ta:kun~·aeı. renk, 4. bir gıda, ııoy, 
siye yıı.pılmakt:ıdır: canının lstroi-
~ı şel ı zaferden ~onrn da alabillr- lskamhlld<> blr kAğıt, 5. bir renk, bir 
sin. Şimrllkl halde paranı harp i~- meyvıı. 6. blr l!ılm, er, 7. serik. eskl Mı-
tlkraz tahvillerine yatır! 

Vakıa harp içinde değillz ama. sır mabudu, 8. nota, ter<tl kotra yapılan 
Milli Şeof'imiziıı de söylediği gibi, atat, nota, 9. noıa, eke! bir me-yva sa-
harp sınırlanmızm önUn<le cere~·an tan, ıo. ~<>Hal maden, ııaranın aellrl, ıı 
etmektedfr. Nihayet, ~ki blr göm- bil.Yük, 1.stanbulda bir semt 
leğl, eski bir kundurayı, tamirle 
filıın, daha blr müddı>t kulla•ımaıta 
clrvarn Pdeblliri7.. Flyntı seki:>. li
ra-dan başlıyan Avrupa kırıwatı ve 
.,_imdi tanesi 120 kuruşa ı:tkmış o-

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Bulanık suila balık avlaması ih
tı~as haline getirenler yok değıl
dir; fakat hü.kümetin gözü bunla
rın üzerindedir: "Bularu.k znmaını, 
bir daha ele geçmez fırsat sayıı.n 
PSki batakçı oiftlik aP:aSl, ve elın
den s;:elııe teneffüs ettill;!miz heıva
yı tıcnret mata'ı yapmağa yelte
nen gözü doymaz vurguncu tüc
car" yakmda kanunun pençesini 
yakrıJarında bulacaklar ve "üç ~ 
yüz kişiyi .e;eçmiy€'11 bu j1111anların 
vatana karşı aşikdr olan zar:ı.rla
nnı glciemı~k Yolu" hükümetimi
zln alacağı yt"ll!i ve enerHk tro
birlerle, elbette ki bulunacaktır. 

Bize düşı>n ödev, !Uzum.c;uz te
lAşı, olçllsüz konuşmayı, sebepsiz 
ştklıyeU bırakarak hükümcte al
dığı ve alarağı her tedbirde canla 
baı;lıı yardımcı olmaktır. 

Dış memlt'ketlerln durumlanm 
pjans telgrafları her gün bi7,e bll
diriYor: kahve memleketi B~l
ya'nın yanı başındaki Amerlka'da 
kahve tayınlanmıştır. İngilizler 
dahi jn.e;iliz kumaşını artık vesika 
ile giyebiliyorlar. Vaktiyle bize 
.ipek çorıııp gönderen Avrupa mem· 
leketlerinln kadınlan, şimdi "ool
rlırı çıplak" ıı:eztyorlar. sut ve pe~·
nir diyarı ola.n Isvlçre, nlhayet bu 
iki maddeyi de vesi•ka ile dağıt
mak zorunda kalmıştır. 

Bcrlln, 5 11.11. - l;itmal Atrbka«la nlı· 
nan halıt!rlcre a'ııre, Man'Şlll H.ommcl 
dtişmıınn aı;r.<!ırmadan 3 ve 4 ~~rln &t!· 

cek•rl lıülıin Ell\Jcmeyn ccs>tıt.,;i lıoyuu

cıı cür<.•lll bir ti'ılıh·e ll1tblk etmiştir 

Uu hon•kl•t klı~·uk ı.ıcrtlc kıtnıarının L<.-ş

kll t:>tlı~I koroon nıi<asınılıı hazırlan • 
mı.ııtır. Bu tl\blyonln ıattıLkı lnglllz ta
arruzunun on lk1ncl ııunU bitirilmiş bu. 
IUOUJcordu. 

Cartambn sabahı son ce-kllme hare> • 
kf!tlerl )'npıldığı sırnda .abnan ve ltal • 
:van kUV\otlerlnln kUUI kısmı büyük bir 
lnllzamla }eni hatta )'crleşmlye hazır • 
lıınıyordu. llu hııwketln başlanı::ıı·ınd.an 

48 saat wnra bile Jngtlfz başkomutanlı· 
tı k<.-şlt kollnrının getlı«llğl haberlere 
inanmak lstcm~·omu. Mihver Ptlrd~· kı

talan, mtihlmmntlnrı lilkıındlği ldn, 
mcı.7.llerlnl teıitettlkten sonradır ki ln
glllzlt•r almnnlnrıa ltal)'anlar tarafından 
bımkılnn mcvzllerı.• ırınmtıılf'l'(llr. Tasav· 
vuru ve tatlılk! bakımından tC'hUkell hlr 
~ olan bu tfttıbıe sanki bir manevra sa.
hasında ynnılı310rmue ırtbl, kayııısız tat
bik edllmletlr. 

Almanya harbi ne Afrika'
da kazanacaıktır, ne de orada 
kaybeder· Bununla berabeT 
Afrika muharebeleri İtalya 
için büsbütün başka bir mahi
yet gösterdiği gibi, eğer Ang
lo-Saksonlar istedikleri gibi 
muvaffak olurlarsa, neticeleri 
bütün mihver davası için e
hemmiyetli olabilir. Çünkü 
muvaffak olduktan sonra, Şi
mal Afrikası'nda yerleşen müt
tefik kuvvetlerin ilk hedefi, 
burada kurulmuş olan ikinci 
cepheyi karşı kıyılara naklet
mek olur. Şark seferinin Sta
lingTal'ta takılıp kalması ile 

9 

k u te-kli re gön• lokan1 a ve aşçı dük-
Anlan biri et biri sebze biri pilav 

~lm11ık üzere en cok üç çeslt yemek 
ulundurnbilecekler. ayrıca çorba da 

~Prl!'hileceklerdlr. T~klifte listelere 
~ntı haırvanlariyle bir cins tatlının 
d"I n~veslnln doğru olacağı kayde -
;,~,~lüedlr. EnC'llmen kararını e.yın 
-- il'&rısında verecekür. 

bir şekUde yazılmasıdır. 
Doktor Dlclrlrh. Lıırn rsız gnzeteci

ler de dahli olmak.. üzere hu talebi
nin hazır bulunanların he>ı1si t:ırafın
dan makul ve haklı s11yıldığma eınln 
bulunduğunu söylemle: Vt' Berlln'de
ki ecnebi ıı:azetccllNin mensup ol
dukları memlııkctlcrdı> nihayet lı"1 
bir suretlP t1>l(ı.kki olun:ı.coğına ili· 
mat eylediğini ilAve et.nü."-t.l&. 

lan Piramid marka mendil kullnn· Soldan sı\lı'a: 1. tll'kl, Hayra, 2. terzi, 
ma~ııık da oluı·. Corabımızı 240 !ık- reis, 3. Şemsi, mat. 4. ot, milli, ta, 5. 
tan değil, 85 liktl.'n seçebilir ve 
böylelikle de hiı: bir sey kn.ybet
mlş olmıı:ı.17_ Fa,ket böyle ııluorta 
sızlanarak kayb,,.tllğimlz şeylı>r ı:ok 
büyüktür: en basta. farkında ol
madan, lüzum~uz bir tcltlş havası 
yaratarak belki birçok kdınselı:-ri, 
!'ahAlı fiyatlar ö<lenıı:-k pahasına 
da olsa, biitiln bu ~a~ dıklarımızı 
abn~a ~orua, 

rol, rampa, 6. s])Or, me!C'e, 7. ac kue, 
kllyc, 8. ummak. kotfc, 9. aptal, rus, 10 
us, akran. le. 11. la!. atamak .. 

Yukardan a&aıtı: 1. Boru, kul, 2. it, 1 
toıı('u, M, 3, ı~. !olana, 4. krem, rum- ı 
bn, !5. tzmlt oa tka, 6. hılı\m, kart, 7 
ilmek, lam, 8. ar, lıtll!k. na, 9. yen, ac
llı.r, ıo. .Qıoa.t, eoıtQI, n. ..... -. 

Barış içinde kalmanın elbette 
ki bir ibroell olacaktır. Memleketi
mlzdl>ki durumdan bahseden bir 
tsvlçrP &'~inin dediği gıfbl: 
" ... Türkiy<>'nm komşulannın kat
landıklan maddi mAne'Vf ıstırıı.plar 
göz önündı:- tutulursa. bu bedel 
gene ha!.i.t kalır." 

SA - TlR 

Bu ba.arının aererı alman ve ita! • 
yıı.n perde kıtalanna aittir. Gercekten 
hu kıtalar, yalnız baelanna bırakıldık • 
lan halde, aon ~ı bnmhatıın.a ve aon kur· 

i şuna kadar dö~9'Tltiel« ve aay~a tb
ttln bir dQeman.ıı. kırtt 8*iıl .at muka· ..._.._ ..... 

bir hayli karış.an Avrupa kıta-
sı milletlerinin ruh hali üzerin
de, Afrika'da önlenemiyen bir 
Anglo-Sakson taarruzunun te
siri de ihmal edilemez. Bu bü
yük tehlikeyi durdurmak için 
Mareşal Rommel bütün askeri 
dehasını, alman ve İtalyan tak
viye :ve yardım kaynakları da 
bütün kabiliyetlerini kulJana
caklardır. 

Falih Rıfkı ATAY. 
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MiLLi MODAFAA V. 

Dosya dolabı yaptırılacak 
M. M. V. den: 
Kefilf bedeli 1257 lira 18 kUl'UJ O

lan bir adet sabit dosya dolabı yap
tırılma& 9-11-942 pazartesi günü sa· 
at ll de açık eksiltme ile latekllslne 
»ıaıe ed\lecektir. 

İlk teminatı 95 lira 9 kuruştur. 
Sartname resim ve keşi! evrakı her 
gün komisyonda görülebilir. lsteklt
lertn belli gün ve saatte Ankara M. 
M. VekAletl 3 No. lu s111tın alma ko-
misyonuna gelmeleri. <9255> 5295 

Mutbah inşaatı 
M. M. V. den: 
Muayyen gün ve saatte talibi zu

hur etmıyen Ankara clvannda bir 
mutbak inşası pazarlıkla ihaleye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 30695 lira 
96 kuruş olup katı t mlnatı 4604 lira 
40 kuruştur. İhalesi 10-11-942 salı 
KÜnQ saat 10 da M. M. V 4. No. lu 
Sa. AL Ko. da yapılacaktır Keşif 
'4rtname ve projesi 154 kuruş bedel 
mukabilinde komisyondan alınabilir. 
İst.ekl\lerln katl temlnıttlartyle bir· 
ltkte Hıaıle gün Vl" 18ıf1,tlnde komls· 
Yonda bulunmalan < 9380> 5483 

Fınn inşaatı 
~illi Müdıfan ekAlednden: 
hIS26 Ura 116 kuruş lreşif bedelli 

Ankara'da fırıu ınşaaı i~I l,._11-942 
cunıınteai ıtünu ııaat 11 de ka.pah 
•a.rfla ihale edilecektir İlk teminatı 

]iplerin mezıkOr ıroın ve .....ue M.X.V. 2 
NoJı Satın Alma KomlllPOnUM moracaa.t 
lan. (9548) 5670 

Hastane inşaatı 
M. M. Veklletinden ..ı 
374671 lira 63 kurq keıif bedelli 

K.ırıkkale'de butane inıası 10. 11. 
942 salı günü saat l~ da pazarlıkla 
ihale edilecektır. İlk teminatı 18736 
lira 86 kuru§tur. Ke§if ve p.rtna
mesi 9 lira 37 kurut bedel muım.. 
bili Sa. Al. Kom. dacı verilir. 

İsteklilerin ihale gün ve saatin
de M. M. V . 4 No lu Sa. Al. Ko. 
gelmeleri. (9533) 51572 

Malzeme amban inşa 
ettirilecek 

M. M. Vekll"etinden ı 
Muayyen g(in ve saatte talibi 

zuhur etmiyen Kmkkale'de iqa 
ettirilecek, 33086 lira 6 Okuruş ke
ıit bedelli bir malzeme ambBrı ile 
rampaeı pazarlık usuliyle ihaleye 
konmuştur tik teminatı 2477 ılra 
75 kuruş olup ihalesi 9. 11. 942 pa· 
zartesi gllnU saat 15 te M 1lıl V. 
4 No .hı Sa. Alma Kom. da yapıla
caktır. Keşif ve ıarmemest 83 ku
ruş mukabili vertlir. Mühendis ve
ya mimar olmıyan isteklilerin iha
le gftnUnden br glln evveline kRdar 
As. Fb lT"M Md den ehliyet veıııl-
kası almalan. (9612) ~73 

V antilasyon santralı 
yaptırılacak 

1411 llr.a 6 kunıştur. Keşif ve şart- M. M. Vekaletinden: 
ameeı 8" lıra 118 k aruş bedel mukıı.- 1 Mevcut p.ruıaıııeskıe te'Vfikan süzgeç· 
ili Yerilir İsteklilerin nşaat dair~ . !eriyle komple vandllsyon aancralı P•· 
inden ehllyeı .eıikası almaları ve j ıulıkJa satın alınacakıu. Ketif bedeli 
aurtıy~lan teklif ınektupıarın• - 500 lira olup kati Uiminatı 1125 lira· 
hale gönü ... t 10 a kadar ~ M '1: .. ~ !t11he • 

(9606) 5674 

NOı lu SA. AL KO. na venm .. erı: d~r. Pazulıjı 12• 11• ,,..2 peıı- gu· 
(98111) H85 nu S8* 11 de M.M.V. ~ No.lu Sa. Al: 

Ko da yaptla.okıır. Kepi ve prawnesı 
Bina inşaatı her gün komUyooda göriilebillr. lsıddi-

llUlt lltldafaa 'Veldlednden: leria bd tımıinadariFle birlikte komis-
4'1981 üra 26 kurut keşif tıedellı · yooıfa ~ 

ara'da biııa inşaatı iti lt.U·H2 
SU'teal stıntı aa.at 11 de kapalı ı.arf
ih&le edilecektir. tık tenıinat1 

Sığır eti alınacak 
29 lira 23 kuruştur Keşif ve şart- M.M.V. 1 No. Sa. AL Ko.dan : 

• ıneai 97 lira 10 kunıf bedel mukıı.- 1 - 18 ton aıtır etlrıln pazarlıtı ?
Yerilir. Bu işe gireceklerin ınşaa.t 111-1942 ırüntl aat 12 de Ankara Lv. A

l'eainden ehliyet vesikası alııı.ala.rı mtrlltt bln&llDda M.M.V. l No. sa. AL 
basırlıyac&klan teklif mektupları- Ko.da yapılacaktır. 
ihale SfbıU eaat ıo a kadar M. M. 2 - latekmerıa t>emt sUn ve ııaa.tte 

• 4. No :lu SA. AL: KO: yermeleri: kati temtna.tıarWle birlikte «omll:vona 
(98118) 6488 mtıraeaatıan. (9647) 15615 

Pavyon 1nşaatı Poligon yaptınlacak 
Mnıı Mildafaa Vekllednden: M. M. Vekl.letiııden: 
217544, Ura 84. kurut kefil bedelli 
lcUk'~ lkl pavyoa hıfall iti us.u Etimesgut'ta gösterileak mahalde bir 

42 P&ı.arteei gUntl 1&at ıe da k~pah atıf pol~nu hafriyatı ve bazı işçilik 
rna ihale edilecektir. ilk temınab l(1k eksilane ile ihale,e konuJaıuıtur, 

8627 lira H kuru9t11r. Keşif ve fart- Keşif bedeli 4924 lira 81 kuNt olup 
•ıtıeai projesi 12 Ura 18 kuruş muta. ille ıeminat ınikcan 369 lira 37 kunı,
llnde •erillr lıteklilerı.n ihaleden tiç ım. İhalesi 21. ıı. 942 mmanesi günü 

n önce l:ltaat d•ireaillden ehliyet saat 11 de M.M.V. -4 NoJµ Sa. Al. ICo. 
•eıı1raaı almalan nı ihale günG saa.t da yapılacaluır. Ketif ve l&nnamesi her 
U. e kadar teklif mektuplannı M. M. sün kom~ göriUebiür. fsuklileritı 
V. "Noı la SA. AL. KO. vermeleri: ilk temioatı.riyle birliacte muayyen gün 

(9812) 6489 
ve saatte komi.,onda bulunınalln. 

Vantilatör kayışı alınacak (9641) 5676 

Af.Af. VeWetlıldenı Depo inşaatı 
Beher adedine 160 kurut fiyat tah· M. M. V. den: 

ıntıa edilen mıdltellf mark& ötomobil· Mtıay)'91 sl1n ve ..-W taıUb1 zu-
!er iÇ11:1 12110 adet vantilAtör kayışı hur etmiyen Ankara clvannda ııc a-
12/U/942 peroembe günfi ııu.t u te det depo inşaatı pazarlrkla ihaleye 
P&&arlıkla ııana atuıacalrtır. Ka1ıtlara konulmuştur. Keeılf bedeli 14965 lira 
ltıaunııu kaUÇuk vekAletçe verilecektir. 5 kuruş olup tllc teminatı 2244 Mra 
Kata teminatı lto6 lira 25 kuruştur. 90 kuruştur. İhalesi 13-11-942 cuma 
Veftlıek istlyenler:ı pazarlık gün ve gilnil saat 11 de M. M. V. 4. No. lu 
l&atbıde M M.V. i No.b l&UD alma Sa. Al. Ko. da y8(1ılacaJctır. Keşif 
Jro eartneme proje ,,. tıeterrOati 1S ku• 
1.-~!ayonuna geJmelerL S~esi r1lf mUkabnlnde her dn komlllyon,-
-.uıayotida görttlllr. dan abnabHiT htek erin bu ite ben· 

(9619) un 2el' MPrl 8000 lhwlık btr truııMt 1:11-
Memur ve usta almacak nı muvaffakıyetle ıbltırm9' oıttuklan

na dair komtısyona resmi vesika ib-
.. _lıl. lıl. V. Mot6r'll VuıW. Da1re9.fın.. raz etmeleri ve fhaıle tarihinden Gç 
-= gQn evveline kadar ~a.at dall'e61n -

M. M. Veklleti Moc6r'Mi VMıtalu den veellka almalan ve 2490 llllYlh 
1>ııW..ı iPa ~ iaeibık derecele- kanunun maddeleri ahkAmına tevfl· 
riae a&e lf&iıda yazılı emhM al&naaık • kan hcırlıvacakliJn telclif mektup • 
tıt. T&liplerin fimcliye bdar c;ab,akian lanm makbuz mukabili !'hale ıriln ve 
tnGttıı el4tea .ııetıkı.ıt boalervislerif· ııaatlrıden bir aaat eıvvell.nfl kadar 'kn· 
le ~ tuındyle benıber Moıörlü mjısyona verme1er1.. • ~9837~ !5677 v-.... Daiıeııi ~luıa istida He Tomruk bıçtınlecek 
~ IOl1Uall kads miiraaıatı.n H1n M. M. Veklletinden: 
ohanar. Kanıbük'te kurulrnut ~ kunıllalk 

Adec Oaet oJııo fabrikada 6000 M3. ıoınruk biçtiril· 
'Makifte mllbendW 2 l:IO : 300 meli puııırbkla ihale,e kooulaıuttm. Ke-
R.._ 2 100 : 150 Pf bedeli UJ4.500 lira olup kati ıeminatı 
~ ı 100 : uo 20950 lindır. Pazarhjı 12. ıı. 9"2 per· 
lnailiıcıa 2 100 : 250 pmbe günü saat 1' te M. M. V. 4 No.lu 
Alaı.nca 2 100 : 250 Sa. Al. Ko. da )'11Pılaakur. K.eıif w 
Praııstua 1 100 : 250 praıamesi her sün 9 ika 23 kurut mu-
Rutça l 100 : 250 bbiüııde komi,,oaa m6raaada 81anabi· 
:tatnaca ı 100 : 250 &. İsteldilerin katıl teminadariyle bir· 
Maııdnist l 100 : 150 libe komis,.,.ada bDlunmıı1an. 

(9'15') '602 (9607) '678 

Tutya alınacak İnşaat yaptınlacak: 
iL iL V. 8a. AL Ko. dan: M. M. Veklletiııden: 
Tabının edUen bedelıl 84.llOO lira olan 8882; lılra 35 kurut lcefU bedelli Ad&-

tllO> ton tutn mQteahhlt namı helabı· puanndıı yapttnlaaıık lataat iti 23. 11. 
na a>. U. 942 ClUllla sııncı ıaat 15 te •· 942 pa.zarteei aünQ saaı 15 te kapalı 
'* 1111t1ıtıne ae 11ıt11ı 1h111eaktıJ'. tart- zarfla i1ıaı1e edfıleakdrr. tik ...ıa.a 5691 
lllmnell her atlııı lıııamtıııııonda .ortıleöllll'. lira 27 kuıu.-x. Keıif ve prtnıımeSi 
!ılı tanln&ta Sl'l'B llndJr. TallpJet1n rnes- ""' kurut bedel mukabili Atkerl F~· 
11Gr san " 1&&.tte 11.M v. 2 No.ıu sa kalardan verilir. İhale,ıe iftlnk için Jllr.-

fsteı!W{erin ihale .... uaıiade Jıınmie. 
J'(ıaa ~ MıQIMındiıo ....,. mi
mar olmıyao itcekliler ihale sünündea 
en az biır gün önce As. Pb. Um. Md. den 
ehli)'leC vesika. a1maı.rL 

(9610) S681 

Çam kereste alınacak 
M. M. VeüJedncleıı: 
Mıiıammea bedeli 21706 lira 90 ku

NI olan 221,•99 M3. çıralı cam kett9te 
7. 11. 942 CUIDlll'tesi günü MM 11 de 
pazarlıkla ihale ediı&eceıktk. Kad temi
nau 3256 lira 04 kuruttur. lıteldiler iba
le giiın ve saatinde M.M.V. 4 No.lu Sa. 
Al Ko. gelmeleri. Şaırııııamesi 109 kurut 
bedel mukabW Sa. Al. Ko. daa ~riılıiır. 

(9609) 5682 

Tesisat ayptınlacak 
M. M. Vekilednden: 
15426 lira 05 kuru, kefil bedelli Kı

nkkaJe 91POr salıuında yaptınJacak aıe
sisar ip 23. 11. 9"2 pazanesi günü 1&a1 

15,30 da aı-ıı zarfla ihale edilecektir. 
tık teminan 1156 lira 95 kuruştuır. Ke
şif proje ve praıamesi 77 kW'Uf bedel 
ınulaıbili satın alma Ko.. verilir. İ9Uk· 
lilerin ihale günü saat 14.30 a kadıu 
teklif mdc:ruplarını M. M. V. " No.lu 
SL Al. Ko. vermeleri. f npat dairesiadeo 
ehliyet vesikası almalan tanur. 

(9608) 5683 

Boş ampul alınacak 
M.M.V. den: 
Müteahhi( namı hesabına ...., .. cins 

ve mikrarlıtn yazılı 4.250.000 adef yenı 
camından mamül bot ampul ahnacakur. 
Hepsine tahmin edilen f~ 33910 lira 
olup kati ııeminatı 5087 lin 50 kunat· 
tur. Pazarlıjı u. 11. 942 cuma günii 
saat 15,30 dadu. SanDlıll1ftİ komi9)'0Dda 
her güıı görülebilir. fıtekülerin bd 
teminadariyle birlikte M.M. Veklleti 5 
numaralı komisyona müracuıtlan. 

Cinsi MM. Ad. 
Boş birlik renksiz ampul 1.500.000 
Boş birlik renkli ampul 500.000 
Bot ikilik renksİ2 ampul 1. 500.000 
Bot ikilik renkli ampul 500.000 
Bot onluk renks.iz ampol 250.000 

Ampuller Yena fahriıkasının aımındaa 
olacaılctır. 

(9605) 5684 

ULU& 
ati 17. lL 942 aalı 16 

Clui pekmez. militan 10 ton. 
Kuv. Tem. 760 lira. ilalenin tarihi 
ve aaatı 20. 11. M2 cuma 15. 

(9442) 6476 

Koyun eti kawrması 
alınacak 

Aa. Poe. 830 Sa. Al. Ko.dan : 
Y ASSIVİR.AN 

17-11-1942 ll8lı gUnU saat 16 da 
ıartname ve mukavelename.tlnlo e • 
aaaları dairesinde ve kapalı zarf o.. 
suliyle 100 ton pamuk kUsbeai utm 
alınacaktn'. Beher kilOllUDun tahmıl • 
ni fiyatı 18 kurQltur. İlk teminatı 
1350 liradır. İ&teklilerlo muayyen 
gUn ve saatte teminat lıkcelerlyle 
birlikte komisyona müracaatların • 

(9'94) 6808 

Saman alınacak 
CaneJıira'lede G..-..ı Sa. Al. Ko. 

ilan: 
Jh~ Jdll '130 Um 8Ml'8ll 9-11-942 

puart.al ıııtını11 saa.ı 10 da. ı;ııuıarlaklıa ... 
bn alınaadttır. KubMmnen l>edeıM 43.000 
lira kad t.eırnJnatt-6'700 J;lndJr. Evaat ve 
eart.nameel Ko. da her ır0n ırönUeb • 
htekHlertn mezkru' ıroın " -tte kati 
temlnatJaıVıe komllı>'Oll& mOracaatıan. 

(A574) :;: !l.S 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

J.60 t.on Jr«n.Wc••ı JrQ)'Ull eti xa vunr."· 
ıı.ı paza.rJUtla aatın a•w•cak.tır . .ı.aıın11n 

Dedıeb UIS.000 *'- °"lıP UK t.EmlnlLU 
8lfıU .IMadlr • .ı:.;,..ı .ıw.IOl'dı.ı evııahdır. 

M.~ u-u-942 çaraamı>a ırunu 

11&&t 10 dıa YQı.laeaktır Iatek•u.erın mı.ı· 

ıın'«l &UA ve ı.aattA! ıeuuna.ı. &k~
Mı birl.Mtte muracaauan. 

(9570} 

Sığır eu kavurması 
alınacak 

D. BQutt Sa. Al. .iCo. dan: 
20 ton ııem.ınw llltu' et1 ıcavuırmaaı 

paaarlı.kla a.t.uı a11nac:aktır. Tabmln be

deli 38.000 ııra ok'1I .Llık ıenunau 28ll(ı 

liradır. Evııaf kolordu evııabdır. Müna· 
kaaaı 12-11-94:1 peqembe ırUntl aa&t 1l 
de yaı>J,J.acaJr;tır. ı.teırıuerıın ıı.lli aUn 
ve 1aa.t.te temmatlaır'O'Jıe .Ko. na mü.ra-

A.nbra Levazım Amirliiine cıaat.ııan. 
gelen ilinler (9'168) 

Odun alınacak 
Patates alınacak 

Bursa Aa. SL Alma Komlı;yoauıı
dao : 
İhtiyaç için komisyonda mevcut ev. 

saf •e şartlara uygun olarak 87800 
kilo patetes kapalı sarf uıullyle ek
ıilımeye konulmuştur. Eksiltmeııı 
9-11-942 pasarteai günG aaat ıe da 
Bursa'da Tophanede adı belli ukeri 
Sa. AL Komisyonunda 7apılacaktır, 
Muhammen bedeli 80870 lira ve mu
vakkat teminaa 28011 liradır. lstetdt. 
leri'l muayyen ırllnde ihale saatinden 
bir saat evveline kadar teminat mak
buzu Yeya banka melruplarr.ıı ha\Pl 
teklif aıektuplarmı komlaJ'ona verm.._ 
leri, (92'11) 69815 

KavUrtiıa alınacak 
Kanert Taı;7are Pmrlaıa Satlll A,V. 

Dlll Kom. d&G : 
Kaııa!I arı -*' lı1e 10 tal lrmdlr.. 

lltl olıaraı1ı: tenEkeH Jıoymi eU Jıavunna.. 
• sabi! almacaktır. Kavurmuım mu
blrnmm bedeH 21.000 *- olup mov-. 
...... llP> llNıdlr. ~ blıNit 
• aı:,nca t nwo'lllıulıMlr. a..leııl ıe. ıı. 
912 88Jı st1htl ... 11 dedir. ~ 
beW eOın w raatten bir raat evveline 
IradaJ' teldlf metmrplan bılııal edlltr. 
ısartnemeal her a1kı meaat Z8Dl4ftS1ld& 
Kom. da ııörllleb1Ur. Cır.1116> meo 
Odun ve pekmez alınacak 

A.rJ. Pos. 790 Satın Alma Komi._ 
y~nundan Bakırköy 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı 
madde1- hizalarında aöaterllen ..ıın
Jerde kapalı zartla ekaftmeye kon. 
muttur. İhaleleri Bakırk07de A9. 
Poa .. 790 Sa. Al. Kom. da npıta..ıc.. 
ttr. Zartlar btr saat evvel komisyo
na verllmeHdir. e&rtnamet6i komla
yontla ıtÖrülQr 

Cinsi odun, miktarı UIOO ton, lıluv 
Tem. 2250 lira. ihalenin tarihi ve -. 

GellbolU Merkez sa AL Kom.dan : 
JhUı;v&e ICllı GellllolQ"da ambara tee

l1m ~le 800 kılı ocıwı puar1*1a. ... 
tın aıanacaktlr. il• ... _ bedei1 14llOO 

lira ve katı temın&tı 2848 .tıradU'. Ev9at 
ve f8,rtllamm Gelibolu menes •tın al· 
mıuııııda ııörtlleblllr. Pazarlıkla lhalee1 
16-11-1942 pazarte.t ırQnQ la&t 16 da 
Kom.da J&,PılacMtlr. Tallplerln melllknr 
sUn ve aaa.tte katı temlııı&tlarbrle komlıt
)'(111& mlll'&caa.tıan. 

(96Z) 

Sığır eti almacak 
hmlr Lv. Amlrllt1 Sa. AL Kom.dan: 
cımı ııtır atı. mllttan 16800 kUo, ıı

yatı 100 kunllt 
cm ve mJılııtan 1'1*anda yazık ıtıtL 

ıra.o pazarlıkla ııatm alınacaktır. Pazar-
1* ve l:ıale1 9-ll-19G tal'lblnde pazar
teBI atın4 ll8&l 14 ta I(ıtl&'dakl Kom.da 

YllPllaCa.lcit\r. Kat1 tem1nltı 1baJe bedeii
D1n J1lrıde lJ5 lııU!I'. lbalıeden ÖDCll &111111'. 
v-.ı ve ....u.aı: JJc dil s.ım.oa .o • 
rQlıebWr. 1.lıtekltlertll ınunm ... .. 
llaUe tan1N!ıtl•ft ... dtJer -ıkalartıP
le btrllltte Kom.da bdmna>en uan olu
nw. (9643) 11881 

Et alınacak 
AL Pot. 880 Sa. Al. Kom.dan : 

Y.ASSIVtR.AN 
ııo.ooo Ural* et 1ıwwca1mr. Puar -

1ık1a eladMlne9t 10-11-19'2 aalı 9tınl -
~t U te Yaa1ıvlraın Alı. Pos 88D Sa. A.L 
KcılıJ.dıa yapılacaktır. KoWn aıtır v ... 
kecl llU olarak alaaeakbr. ı.telcWerln 
8'7lo Ura1* Ilı: temlllatlarl71e belH va • 
ldbte Jııomlıııpona selmel«t. (968'J) 11888 

Saman almacak 
.AmaOa Alı. 8L AL XmıAeııl : 
Bilıel' kUolalıa T ._,. tını taıunln 

edllm «IO Um raınıan• kapaJa aarfJa 

Et, süt ve yoğurt ahnacak 
EJazıt ABker1 sa.tın Alma Kmı. dUı • 

Kl.ktan 
Süt 5 30 30 Tem2naıt Klktaın lbaleldn 

ıı..-ri Azami l'lyatı Lira Kr. rinG IMft tekll 
cı.naı ton ton Kr. 1125 00 7-11-9'2 10 K. z. 
Sıtır eti. 30 30 l50 337 S0 " 11 • 
Koyan eti 5 30 90 112 150 ., 15 • 
Yoturt 5 30 30 112 SO ., 18 ., 
Elazıt Aa Hatıtaa91 lbltl'acı tcll\ 1Ukancla cim - maıtarıen ,.a1I ~ 

m~ıenne atı azamı " ucu1 ınlktarlıl.rVlı aa.ıır hUllUIMlıln ~. 
Ş&rtname bedelsiz Kom den aJuıatııltlr. Ek:8IJıtme Eleat ToPOll ___..,..... Sa. 
Al. Kom da 1'8Pllaeaatlr. TeldU mektUpl&nmn taııblt .._ lbılılıl ~ 
bır l8al ""eline !radar ~ v••Mild, alllll b&)de llllO ,..... ~ • 
tarda POetada oıen aeclmıelıtr b.bUl ed9mes. <9225> maı 

41. Ko. DU1I& mQracaatıan. sek milbendia ve mimar ohıuyan laliple-

Cerr'-: ~';;alma> ;: :11 ~ ~ ~ ~ Sığır eti ve domates salçası ahnacak 
cuµ kacW ıSlif mektuplarınuı M. M. v. " ... __.____....._ 

M. M. VtUlednclıen: NoJu Sa. Al. Ko. ftl'llleleri. Hozat Sawı Alma NXDWrımwwıo: 
Pw-r'He --.,ınie ~ kMaJoB (961-0 5619 j 

.. ...-r .w.m •• u W.. c:ernM Limonluk in~atı ' 
edilen fiyat UU3 Un olup .• lıırd 111nfaa. M. M. V4cllednden: .;j ~ 'i 

elılltlblri9Le taıap cıkmadılmıdan PIW
!ıkla eıkAltmal 28-ll-1H2 pazarteal ırü

Ml BUıt 10 ... ..unaap Sa. AL. Kom.da 
l!&llıJ.eca1cıbr'. llubammen bedeli aıııoo 

lira oWp illt teminatı !2362 lira ııo ku -
~. eutnamesl komlıı)'ondadır. la • 
t.ekWenn belli 8ilın ve ııaaLte ~
da buılunmalan IAzımdır. (9628) S689 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

Sllrt Aa. Sa. AL. Kom.dan : 
Sürt 6&m!z.Onu »ı.tl.)'a:cı için 30 tCll 

ko:Vtın Ve)'& aıtır et1 kalMl.lı zart U8111Vle 
ellllUtmeı:ve komımuı.tut. Ko,)ıUın etlllln 
ta.ıımJn bedell 18.000 Ura ol.ı» 1lık tem!· 
na.tı ıaııo liradır. sııır etıııı.n tıılımm 

bedeli 13500 Ura 011.111 llk teml'llatı 1012 
lira llO Jı:unı.stur. Mtınakaaaııı 25-11·19'2 
c:artamba aünü ııaa.t. 15 ıe Siirt sa. .Al. 
Kan.da :VN>ılacakUı 18\.ekl!Jel'ln bir .... 

at evvel tekli.t mekt.up!annı konıllı,)luııa 

venneıerı. (9676) bd90 

Kavurma alınacak 
Erzincan A&. &. Al. Kom aan 
10 Mıo .kemJlıau :vibıd~ ao.40 nJ9ilel.:.o. 

de )'aaıı ltemikaa aıau etı v~a Jl'ÜZde 
40-80 nıebeUnde :vaa.ıı kemlılca!z .ICAYWl 

eti kavunnaaı pazarhkl;ı aaun ıwnaca.ı.: 
ıır. .K1l08uııa tahmin ecıı.ıen r1Yat ııaır 

etı ka vu.rması ıcııı 240 "Uol'U6 ~ 1411 • 

timdir. Tutan 24024 Ura olup kaU ıe 

mınau 3604 llradu 1'o.YUl1 etı ıc1ın 274 
kunıe 156 santimdir. Tutan 274118 Un. o
lu.p kaU temınau 4120 liradır. Pazarlık 
12·11·1M2 perşembe ırünU saat 14 te Er· 
zınean Sa. Al. Kom.da yapılacaktır. 

ısartzıame her ırUlı Kom.da aortıll!OIUr 

~ belli ııtın ve ı.aatte ka.U ı. 
mınaUart,yle Kom.na mllracaauan. 

(9674) '5691 

Odun alınacak 
Aa. Pos. lUlO :sa. Al. Kom.dan 

BO~OK1,;EKMECE 

Kom18Yonumuzda mevcut evııat ve 
earUar daJılllılde kapalı zarı uauUy e 
:ıoo ıon odun aatın alınacaktır Mulıanı 

mea bedeli 20.000 ve temma.tı lllOO ll 
radır. ~une :l5-ll·l94:4 carsamt>a a:ıi· 
nü aaa.t 16 da 811.YUıkcekmecenı.nn Hot 
dent .kö)'Undekl 1010 sa AL Kom.da >'• 
pılaeaktır. l.u!ıklllerln med<Qr a:tın ve 
aaa.tten t>ı.r ııaa.t evvel teıklıt mektup 
larıın konıls)'Ofıa vermeleri. 

(11673) 

Sığır eti alınacak 
GeUbolu Aa. P06. l2liO sa. AL. Kom dan: 

!IO tCll ıııtır eti 3 ıcy mtkkletle mO • 
nakaaaya tıaalanma.k uure pazarlıkla 

eblltmet"e ltonulmll9tur. Mulıammerı be

deli 40.000 lira muvakkat temınau 3370 
liradır Evllaf ve Şerait Gellıboluda 1230 
Ba. .Al. Kom.da ırörfileblllr. 2& er tondan 
uaaı olmamak uure iki müte&bhıde de 
ihale edilebilir. lhaleel 16-11-1942 ııaa.t 

lT de 12!0 Sa. AL Kom.da ~pılacak 
tar. (9672) 11693 

Kuru ot alınacak 
Erzurum Aa. Sa. Al. Kom.dul 
ısoo wn döküm hallnde 1tuna ot pa

zarllkla mUn•«aaaya konulmuttıar. Tah· 
ının bed~1 106.000 ltra olup kaU temlııa· 
tı 188.000 11.radı.r. MUnU&saaı 18·11-l&G 
C&l'l8mba ııtınO ııaaıt 16.30 da yapıJaeak

tır. Şartna.nıfll her irUtı Kom.da ırörU -
lebillr. İ8teklllertn belll a:UD ve aaa.ıte 
tanln&tlarlıYle Kom.na milracaatlan 

(9671) 15694 

Sığır eti almacak 
A&. Pol. 51!51 Sa. Al. Kam.daa 

~ 
8 Qlda CılıM*'ta teellm ve m'*4ve

lellııe ballanmak lll'tlt'le 40 ton aıtır ett 
-.ı.ın alınacalcbr. Satır etınJn ka.U te • 
mln&tl 5400 llradır. Pazarlıtı 17·11-1942 
-'1 ııQnQ aaa.t 15 te Sankllla'da Sa. AL 
Kom.da yapılacaktır. Ewat ve tartna • 
meetııı ır6rmek ı.u:venıer her ırtın it 1&• 

atıert11de 1ılteklilerlıı ııeııı eOın ve saatte 
tıemlnatıarlYll 1>1rı11tte IJÖZÜ ırecen ıco • 
mı.ona ırelmelert. (9670) 156915 

Saman alınacak 
Mı. Pos. IWll sa. Al. Kom.dan 

ANKARA 
BerUkahınl kadar en )'lllr:ın 111t.u10nl 

da tee.ıım ve vaaona J'(lıkletllmeaJ müt.e • 
Uhldlne ait bululımak lıcap edeı'le bu. 
mlltt.ar pıarcaJaııarak '700 u... ~ ba-
1-de N11UU1 (mukaveleı!le ballanmak 
.a'lıttPle) satın aJınıeaktJı'. lılQvalıkal 

teaılllaıtı 3815 llradıl'. Pazarlıtı 16-11-942 
PU&l't91 ırünü aıuıt lJ5 te Sankılla'da 
8a. AL Kom.da ;raııılaca.lctll'. J:waf ve 
eartıanm aörmek ı.t.17enler her ~ il 
aaau.tınde - lıltekU1erln de t>elll ırün 
ve 1aatte Kan.na seımeıen. (96119) 

58116 

Ayaktan koyun almacak 
Sııınkaımt Ae. Sa. At K4. dan: 
75 ton 8(Va!ktan koyun pazarbkk 

almacaktır. K110811Jla 55 kurut fi~ 
tahmin edl&mift1r. TeırnlnMl 6182 li
radır. Şartnameet Ko. dm1 alJmr v. 
,arültır. Pırzarııtı 13-11-942 saat 14 
tedlr. (9660) 5897 

Kavurma alınacak 
S1ı1:rt As. Sa. Al. Ko. dan: 
Sllrt gamiwnu ihtiyacı ıcln 20 ton 

koJ'UD etinden mamut kavurma ita· 

zarbk 9-11-9&2 r t&9l lllall _. 
ıs tedir. İ8teklllerln bullwıl. eartlan 
An.kara İ8tanbul Lv. Amirlikleri • 
Buraa, Belı.kMir Ye SUSUrlUık Sa. AL 
Ko. cia aörebiılirler. TaMplertn ... 
net ve v~ btrlHrt.e m~
yen gü.n ve ııaatte Suauriuk Sa. AL 
Ko. na m'1raealıüan llAn olunur. 

(9858) 5699 

Sığır veya koyun eti 
alınacak 

Siirt Sa. Al. Ko. dan: 
İhtiya(l iıCln 30 tıon aılır ~ ko:vun 

ett kaoaılı zarf uauın ile eıc.stmeye 
konulmuştur. Koyun etinin taJımt.n 
bedeli 18 bin lira olup ille t.ıemmatı 
1350 liradır. Sıiır eıtimn tahmin bedeM 
13600 lira olup Yk teminatı 1012 lira 
50 kuruetur. Mflnelr•eeı 25-11-942 
çarwamba ailnü aaat l5 t.ıe Ko. da )'8· 

pılacaktır. tst.eıdilertn bu ~ en az 
btr saat evvel teıkliıf meıktuplanıa Ko. 
na vermiş olmaları MZımdır. Saıtna· 
me ve eıvaaf Ankara latanbul Lv. 
AmlrWderinde DlıYaı'tıakır IMm Al. 
Ko da ve k~umuma &6rüle
bılllr. (9656) 5701 

Meşe odunu almacak 
Maıaç - Sa. AL Ko. dan: 
M aış bir.ltklerJnln lıhti18Cl o1ell 

2650 ton ~ odununun orımm Ka
raka)'& -.ıölcetiz ormaalanndaa ci
heti n.J;.eri) eye temin edilmek or -
ma.ndaıı kesme KecOer IB:tM)ronuna 
naıklıl vaeoııa y1Udeme müteelıhide 
ait olmak üzere .kapaıJı zartla eksilt
meye konmUitur. K~r ı.taayonun
da tonu 24 liradır. Muhammen bede
lıl 63600 liradır. Teminatı 4430 llnl -
dır. Kapalı zarfla tııaıe.ı. 23-11-942 
pazarıtelıl ailnll eae.t l5 te Merlı:ez K. 
blnamnda satın AL Ko. da l'81>da • 
calttır. İsteklilerin teklif mektuPlen 
Ue ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vemüt olma.lan. 
Şart.name ve eYııa.fı her rin Ko. da 
aör1Uebllir C9655> 5102 

Kuru ot almacak 
Eraırum Aa. Sa. Al. Kom.dan : 
ııoo ton kurU ot paaarlıkla mOnaba

ya lr.bllulmQlltur. MOnüaa 19-11-1142 
Perteml>e ırtlllf1 l&&t 16 da :papıluakbr. 

Tal\mlınl bedeli 85.000 llradır. Katı te • 
m natı 52llO liradır. sartnameal her ırUn 
Kom .da ırörtııetıııır. 11teklllenn t>e.ıll ırtın 
ve saatte temlne.tlarl7le Kom.na m6ra -
caatları (9866) ırroe 

Kuru ot alınacak 
Ankara As. Po8. 5151 S&. AL Ko. 

dan. 
Bey&kahıra k.adaı' en 1'lok1ll iıltM

Yona l.eslim ve vaaoııa )'1lJdeWmeel 
mOteFihbldlne ait bulunmak iceıbe
derse bu mUctar parçalanaraık 400 
ton kuru ot yüzer tonluk paroaıler 
halinde mukaveleye bailanımak au -
retlyle llltlD aJınecaı!rtll". Paarblı 
16-11-1342 pazart.esl ailnü aaat 16 da 
Sanıu.la'dakd sa.Al. Ko. da yapıla· 
caktır. Evl&f ve ~ Sör· 
mek lltbenler her rin İl ..ıleıia· 
de ve lateklllerin de beUıt rin ve la· 
atte aöz11 SeQen komlaYoDB ııehnele
ri. lat.enbui Lv. Amlrliiine; Pollltlı 
belediye rlyaıaetirıe eartnuneden bl • 
rer auret ~. <9885> 

5'104 
Sığır eti almacak 

Gelibolu Meı:tces Sa. Al. Kem.dan : 
Oemlrtepe'de ırünltlk lbtt.Ya.ea a6N 

ıe.um tartlı>'le 100 u... 11tır eıtf pazar • 
lıkla satın alınacaktır. Muhammen l>e -
deli 90 000 llra olup ka.tl temtnatı lll!OO 
lira.dit'. Evaat ve tartııunat Kom.da ırö
rQ,let>Wr. Pazarl*la lha1eel 19-11-1942 
~ ırQıırU ... 16 da llıl!rlra Sa. 
AL Kom.41. ~ TaltP oWtlM'a 
mt*Or _... ,,. ...ııte lratt ._mıtJıl'flL 
le ICGm'na 1DClı'llcalııtl (9864) lnOIJ 

Nakliyat yaptınlacak 
Geltbolu Merkez Sa. AL Ko. den: 
lhtıyae tom GelJbol.u llmanına ..

lecek 1000 ton deml.r Be ııaLr tneaat 
ırumemeaının veeaıu. tahliye »e 
muhtelif maha'lere naklt:P'eal pemar
:lkM lltı.ale ed!Jeeeldlr. lhllamrnm 
tıedel!l eıı uzak mahallere aöre 19500 
Ura olur> teminatı 294> :Mnıdır. Sart• 
nameal GeMbo!u merıcez Sa. Al. Ko 
da aıörüleblllr tbaleıııl 12-ll-19&2 per
ş-mbe dntl aut 16 da Ko. da '9111-
lacaıkbr. 'Ialiplertn beJJl aGn Ye aa
atte temtnatlan)"le btrHkte Ko. na 
mtııwıııaetJen. <9663> 5'1'011 

Kuru ot almacak 
.AmıuııV• ""· sa. Al. Kan.dan : 
Beher kllolUlla 9 ltQNI nvaıı taJımln 

etn1m llllO t.o1ı ımnı oma lı:alNlk mrf •· 
.ıııtmeBine talip c*Pı&dt........ peur-

1*1& elalütme9l 28-11-1942 ~ -
Dil Mat ıa te AmuP sa. Al. Jrıam.da 
~. Jlubamm• bedeU 48llOO 
ura oıup llk t.emınuıtı aıu ura ao ına • 
t:Q9Wr. teuldllerlD 119111 l'Qll ... .... 
............. buluamalarl lbımcbl'. 

(8882) lftOf 

Odun ve patates almacak 
Alı. Pol. 8110 Sa. AL Kom.elan : 

TOPKAPJ 
Btrtllc:J8' a.u,aeı olan 1.000.000 ldlio 

-.. ve 40 ldlo patater puulıkla aatm 
aı ..... ldr. llıaleleri 16-11.1942 ~ 
teBI ııtıneı 1aa.ı ıa te npılacaktır. Ta • 
llplerln tutın olunan zamanda tanlMl
tanrıe komisJıona mtlnca&tlan. 

(9818) 

petı \art usuın h eksiltmeye ko - ------------nulmustur. Tahmin bedeU 65.000 li· Devlet Demiryollan ra olup ilık temıııatı 4500 liradır. Mil· 
- F Jl-11·942 ııeıeembe aOnl ..... ------------
llt ıs te Siirt sa. At Ko. cüı )19.pıla • 
caıktır. !stekUlena. bu ...... bb' ... 
at evvel buır'lıyacaklan teklif met-

Çam kalas ve azman 
abnacak 

........................... .....-ı ~ 1 J ~ 'i 
ti 3216 lin 45 karutıat. lWed IS. lL 6121 lılra "9 kurut ketif beclelU An- • -! 
942 c:mna aBnit - 15 • tee1r. ......._. Unı·c1a limoolulr İoflM1 iti 9. ıı. "'2 1 ~ ~ § j ,,a 1 "- ... 
9e kataioslan her p komla-,ooda. iP ~ .W IUt 11.30 da p-.rldd• V 
............... _ ._._, • _ _, ihale cıdileakdr. be temiaatt 457 l.in Saiır eti 17000 55 9350 701 25 23. 11. 9"2 15 Kapak rMf 
._..... -m~a mu&J)"IG g1ıı -.e ıı kurutıw P!Ole ketif • 942 ıs.,o Asık ..._. 

M 
tuPlanm Ko. na ~eri. Sartna • 
ine w evsafı lataıııbul Aıılaı.t'a Lv. 
.AımtrHkl4'rinıde " ~ Sa. Al. 

Devlet Demiryollan U. 114. den : 
Caıılan iatUYon11nda rampada ter 

llm tarti11e muhtellf e'h,.tta HO MI. 
çam kalaa ve uldan ka"1ı .arf uu
llJ'le ntn ahnaealms:. Muhammen be
deli (H,000) yirmi be.t bla ve m• -
•aldrat teminatı (1871) btn relda J1lı. 
yetmlf bet liradır. Bluiltme il aontef,
rln iMi tuUlhe natlryaa çUŞamba 
gilat raat 16 da Ankara lttuyonnur.ı
cla 2 inci itletme lthuıncla toplana • 
cak komiqonda rapılaealctır. 811 lfe 
slrmeılr UciFenlerbı kann Te fU'lu.. 

&lfatte lcad teminatlariyle birlikte M. M. 31 lcurut bedel ukabiH w ~ Sıju ed :: ~: :~ 3'1 52 23. 11. 
Veletleri 5 numaralı komi')'ocıa müracrat misyonuadag ._!,_ t ~~lerinma..__,_ Sıjar ed ~.,.,., ?~71 !! 23. lL ~! 110' • 
etmeleri Jlzımdı.r ""'"-· tt-.u ..... Dom. sal~ .C500 100 • ....., '"' .,., 23. il. :ru; • 

• (
9552

) 5671 gön ve IMdade M. M. V. 4 No.Ju Sa. Dom. uiçMı 2000 100 2000 150 00 23. 11. 942 l~ • 
Al. Ko. aelıiıelerl. ..... dairaioılen Dom. uı&ç.esı .2000 100 .2000 150 00 23. ıı. 942 11 • 

Tutya alınacak elıliyeı wmuı ab~. Yubnda das ve miktaın JIZllı akı bllm erlrktaa 17000 kilo •ilr ad ket*& 
JıL JıL v. sa. Al. Kom.dan : ~ 5680 zarfla dilet bet~ .... acık ebllimepe ............ 
Beher ldbuna 180 INrut taJmıtn ecıı- Depo 1nşaatı Talipler yukarıda ~ aa.ı w IMtlerde eemiaM ...........,. ,.. blmnda ,. 

ılln 4t!O ut. :ıoo ton saı tut)'a 18-11-1942 M. M. Veldledaden: zıh veaibWla b~ komiıl,.aacle bah*"'l*'I iMa olıanuır. (106lo-9597) 5653 
tal'lamba dnl IUt 14 te PUarbkla la• Kınkkale dvanada 1.f951 lira '8 Jııa- s k • k 1 k 
tm alınacaktır. Yal>encı memteıllet malı Nf keşif bedelli 2 depo 9. 11. 9"2 pa- lğlf ve oyun eti avurması a ınaca 
- ar lltanbUl D&l'tller be.Unde tel- zertesi günü sut 11 de M. M. v. 4 NO.hı 

Ko. da ve komlsyonummıda &6r1Ue • 
bllLr. (9659) 5698 

Kuru ot alınacak 
Ae. Poa. 5360 Sa. AL Ko. ün: Su

aurluk: 
5360 birlikleri haynneıb.na llıt1 -

18C1 için 500 ton tel bal,.ıı kuru at 
pearhJda IMın almacaktn'. Teminatı 
kati>'"! 71.iCO BreAır. Otler ~ 
ataıQonande teldlm tdmeclıktır. :r.-

Erzak alınacak 
lilll '4Uec:eJl ve tamaınuıa talip oııanadl- Sa. AL Ko. da pazarlıkla ihale edilecek· Erziaauı As. Sa. AL Kom. dan: 
lı takdirde P&tealan ta tıGlftneblltr. m. tık teminacı ıı2ı Ura 31 laıruı ola ....... a.:.. milc1adln ,..Jı,.. 30-40aillıedMe1remlcelz 4r ed '"'8 D. D. i'oHan Umum Miidüırl6'0nden: , 
8utnaın•t tıer ırün ltoml8)ıoııda aörtl • k if · her -"'- s.. 1'iule 50-60 nisbedode yaJlı keinibf:z ~ eti 1cıwmmMı hlııallnml& JllZllı illa- ANda Uaıi, muhammen bedeli w mawılrbt remlaMı - - --"* elııııl 
lebtUr •-u •-•-A•• 10000 ·-... -. Ta- ınşııaun et "".-nııamesı ..,.. ,__._ -·'·'-•- -•·---'--- c..... ,__ -- .,._ ı.. ..ıt--ı.ı..a..:.ı.ı. 1i'-•.t- _,.. _, •• -- ~ .. -... ........ Al. Ko. da 31 kurut mukabili verilir. 1o:<uı;: ..,...._._.. -.a ....---. .,.rlnlme _. - .......... ua ..,._. ._.. muhtelif sacla ınedcfeleri 13-11-94~ c:w a6nü aaeı 15 tm i~ ıaı,.b wf w-

leria bd fftninrdkiyle bk.lilue l**'lıı* wdade Jııı:ıam,oaa miil'lıclMlan. &il ile Ankanı'ck icWe binualda ma De ... &J'ft ıarn tk•1...,. Sr,.aı ....-. 

V t . ' . 1 k ". (9657) 5700 Ba ite Ptmelc isd,..ı.ı. ............... ,.... .....,..... ........ ka e e rı ne r m a ıze m es ı a ı naca <:inal ~ ,. ,..... T.-. lbıale a8aG ... ....... ..,... .w ves1ca1an .. llWifled ......... ,, • kadar .....,.,. nı.. 
ıı. toıD Kr. Sn. Lira K. tim IUd !iline •ermeleri JAnmdııt. 
L. M. Velclledndeo· Ko,_ bvurcna 6 27.C 56 16473 60 2.C72 IO. il. 942 15 Sucneme1er penaz ~ Maheme .......... ,.. .,.,,..... 

P8lı zarf uauliylı "aiıda das, pıikıar ve katalol hini yazılı &i 1calem veuri- Sıiu' bwmıa 6 2-40 24 14414 .CO 2163 to. ıı. 9'2 15 tetelJim tefHjtııdeo temiG eclulr. Muhammen bedeJt Mu.ak. tendaat 
:: ~ıı~esi satın alınacaktır. Her kalem ayn a)'l'l ihalt edilebilir. Hepsine talı- Koyan bvumıa 6 274 56 16473 60 2"72 10. 11. 942 15,!IO Eksiltmeye konan mabeme Ura Lift ,...;;;a Weı 10 000 lira olup mavakkat ıemi.aatı 750 lindır. ihalesi 23. ıı. 9"2 Sıitr ~ 6 :MO M 14414 -40 2163 10. 11. 942 15.!G 1 NoJu u.te m~ elmıek 2833 GU5 
rin kan a&d saat ı~ tedir. SarMrmesi her sün komi9pocıda a6ı61ebilıl.r. tscekli&e. Koyun ka'ftlnna 6 27.C .'6 ıcwn cso 2'72 10. ıı. 9"2 16 2 • • • etı.r 20300 11522.SO 
dar M. uni vesilcalariyle birlikıe ıeldif meluuplannın ihaleden bir aut eneliae ka- Sıiu kavurma 6 240 24 l.Ul-4 -40 2163 10. ıı. 942 16 3 .. • • • 111\t, 10im'C 17000 1275.00 

M. Veldleci s DUIDM"&lı komisyoaa YemıeJeri Jbımclıc. Ko,ua kavurma 6 21.c 56 16"73 cso 2m ıL iL 942 1.c 4 • • • • eme 
(960.c) "" Stiu bvurma 6 UO 24 1.Ut-4 .fO ~163 ıı. 11. 9'2 1-4 

5 
~ ve m.,-nlar l9'.llO 1"3.'1$ 

Kaıaloi a No. Mlmrı Ad.

1 
Koyua kawnııa ' 21.c 56 16"'73 '° un ıı. ıı. 942 1.c.ııo ~· ~ • 18lta" JüOD 

Haupcmr 501 2J Sığu bvunna ' 240 2.C 1'"14 40 2165 11. iL 942 l~ I' No. 1u Dete • ..... 
~ ır..... 6 274 56 16C7,. CSO 2472 iL iL 942 1' -- we ~ 

~ "'6ıl ,.,,,_ afP .ıc ·~• • z~ u. u. Hı u 

- tqio ettll1 ftlÜk - ........ 
kat rıemmatı .e teklifJeriai Jaan --"'" 
ıarma ta)'llJ. edllea iaa1e ıaatiadea W 
... tı eneliDe kadar komlaJ•~ 
ne Yermelert ı&.undır. Şanname .. 
mukavele proJeleıi komlıı)'oodaıı p.._ 
aı1 alınabdu. (9110) anı 

Memur plmacalt 
.DeYlet Demir'Jellan li- 11......_: 

4..1iiündea 1 

l - .DeYlec DemiryoMan ...... 
IDUfında utibdam edilmek bere 9Iİİ!" 
Mb&ka ile orta: mektep IHAl,.ıara ..ı 
c1aD hareket memur namııedi alma • 
cakbr. 

.a - Jıla.baka4a k&ll&Blara .. -
ucret nrilecelr.tir. 

1 - Jlüaabab iatiham M.. " 
Hll cumartai sttnll aut H ıe Hq'.. 
darp&f&o Ankara. BaJıu.il'. ~ 
JılalatJa. Adana, Afyon, t.mtr. ~- r 
keci, Enurum Ye Eakiteblr ifle~ 
merkeslerinde SİYU cer atel)'esiadi 
7apılacaktır. lhraeaatlar bu ilılebıMii 
1er Ye atelTe mildürltlitt Ye ~ 
feflllderince kabul olunur. 

' - .llbabU.,. ifdr* ..rtla4 
fUD]ardır: - ~ 

1 - Tlrk cııbn-. 
1 - Bcıaebi bir kimse de nli el 

mamak. 
1 - 18 1&fllll bitlrmit " IO • 

memif olmak (80 J'af dahli). 
6 - Aakerllibd J'&Pmıt Yqa M 

kerlilini J'apm&IUUl en u bir lell9 
saman lcalmıt olmak (emaallert ~ 
altında bulunan ve1a celbe tabi *" 
!anlardan tahsili YeJ& llhbf eebepleı!S 
le erteli M&e1C bırakılaalar lltlrak 
edemesler). 

6 - Aalrerllilnl ppmlf Ye lhtl,.. 
ıeçmif olanlar 87DI dereeede a.. • 
nanlara tercih edll«!elrtlr. 

e - idare doktorlan tarafıaa.. 
J&pılaC'.ak muayenede 11bhl danımlan 
demlryol itlerinde naife dımele ea. 
Yerltli bulunmak. 

6 - Mttracaat iattclalanaa ~ 
nacak Yesilralar tuıilardır : 

Ntıfu cttldanı, diploma ""* ~ 
dtlmame. aıılrerllk Yealkall Ye ..... 
Ulr yoklamaları. 1»0listen tudllrli lft 
hal katıdı, çicek aflSI k&IMh. -eYB S.. 
ee- eYlenme ctlııdanı. alb lldet Yeliıs.. 
lılr fot.oırraf. 

9 - Daha faıtla Maltmat ~ 
lltlyr.nlerin t•letmf' mldlrlllr._.. 
nyı tataıryon fefHlderlne mıra~t 
etl"'lelldirler. 

' - tattdalar fJll - 11. n .... 
dntl aat 1f ~ kadar kabul ohm-... 

(92911) 8179 

Potas kostik alınacak 

D. D. Yollan ~ 11L 
IGıım. dm: 

,,.._"'... 1ıeılell ı-. - .. * to * .. ) .. oıı.na ... .....,. .. 
fC •• ilOIO ...,.. a PUB1ıı* • ,.._ 
...... 2 ............ 1lon"8 ... ıı. ... 
~ SODll -- 11 tıe ..... -..ı.; 
il. .. Alllıuada fıdlN -...... ~ ~ 
.......... ıı.a ........ 
a"'naelktll'. ........ ...., ............ 
~ eM1lt • e \en uaıa.a .. 
... lJ5 ,. ... aıeom ~ Nlııll 
tane mClraeu.t ....... ilınlıındlr. 

euaıw~-7··· 
-- 8'flrtllebllılr. 

(Hlt) 

• 

BUGUN 

llS ...... 
2 Film Birden 

8aDat Umıiılill. 
artı.ı lııadretbda 

- bt17Dk llltirap flcıfMı 
bıttru ııuır...._ 

KALP To OON0t.L111d 
mtlalk nal*Joleriyle lllillllt.

an&t llııldeıll... , ... ...,u.t 
lsveç botbalü 

... &ota.. 
ottzBL lll8Lt 
ilse W •r.IH'r. 
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! Büyük fı rsat ~ 
= -1 Son moda kürk mantolar Bankalar § 
= -! caddesi No: 51 A. Kemal Sanal Terzi s 
= = 1 evinde taksitle ve kefaletsiz. § 

! ipek muşambalar 21 lira ~ 
~ -'tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııttllllllllllllllllllllllll" 

Sayın doktor ve eczacılara 
AbuaJa'da 'a.d Ki ... pn tabıl memba sulan bıalAluİyle 
• yapalaıı miiJeyyÜı •e müshil 

PILULES LAXATİVES KİSSİNGEN 
pty ASAYA GELMIŞTlR. 

Tnıttan ..us yeri· 'F.ttan Kemal Ret.ol 94 lsriklll ~ lst1nbul. 

Askeri Fabrikalar 

İnşaat işleri 
Aa. 1l'b. İmılr 8L Fb. SL Alma 

Somıayonundaa : 
ı - Aakerl fabrikalar lzmir ıi

Bh fabrlnat ıının ıc~ınde aeatıda 
~lı lap.at itlen. ayn. ayn yeya 
tamamı lcapah aarf uıullyle mtlDa • 
kuaya konulmıqtur 

2 - İhale 1.11.1H2 pasartesi Ktl. 
llD .-t 14 te tzmır'de Halkpınar'da 
.UIJı fabrık.Uında toplanacak komta
J'Ollda yapılacaktır. 

S - Kqlf Ye projeler her .Un 
MWt fabrikam b-.UdUrl:&a'ilnde c6ri1 • 
lebıllr. 

f - Tth'Dler·" tenunatlartyle bir
llllte u1Ul.n tanzim edecekleri tek • 
hı mekruplarını ihale aatınden bır 
aat evvelıne lradKr kom11yoaa mak
toıss mukablli te<ı'tlL etmeler\ ıt.zım
cllr 

Poetada vaki seclkmeler pyanı 
Jr.abul detildır (5950-9106) 5309 
btaatm cinai Kq f bedeli Temlaa•ı 

Lira Kr. Lira Kr 
Ambar inpab 10390 82 T19 30 
l)epo int&atı 3061 &1 229 62 
IMıftr ineaatı ısı& n .ıı& 46 

Çok acele satıhk 

191' 

Gümrük Muhafaza 

Kumaş ve çizme alınacak 
Gumrilk Muhafaaa Genel Komutan. 

ııtı Sawı Alma komla) onundu: 
Cına \'e ruıktanı •100 metre kaput. 

luk kumat, muhammen oedehı 'ı•ıb. 
ur" b\I ~uru~. u& tewıaatı: 1111:1 ura, 
ıun ve ıaatl: 17 lklacitefruı aalı aaat 
11 de. 

Cla.ı; .e miktarı: 780 çift c;111me, 
muhammen bt'delu :17800 lıra, ilk ıe
uılnatı: :IOü Ura, gün •e aaatl: 17 
ıkıncitetnn 9"2 1&lı saat U. 
Yukarıda 7aaılı kumat ve çbmeler 

ıııalarında yazılı glill ve uatJerde 
kapalı aarna alınacaktır. 
Şartname ve nılmuneleti komlıyon

ıla her gun ıörlllebllir. lıteklllerin ka. 
nuna uygun olarak hazırlıyacaldarı 
&arnarını )ukanda yaaılı eksiltme aa· 
aUerlndt' dalrrdeld aann alma konılı-
yonuna •emıel,.rl. (818) •2 

Saldık Ergani tallYllleri 
Müracaat: Telefon: 2816 

Toprak Mabaulleri Ofisi 
IContaSex ı : 1 çift objektif 

a,.san n,.at, Bomontl cİYan LA. 
le IOkak Ada. Ap. Daire 8 Kömür nakliyatı 

l lll•••••• •'•'0•..8•9••• Toprak M&Jwullel't otı.ı Umum lltldllrllllQndm: 

Satahk ev 

Evli İiir genç7 
~ayan naşll . 

GlJZELLEŞTI VE 
• 

KömUr •tJt w tevzi mU111111ll ele· 
po111ndan tnhılarkr Veklı.tl blnuında 
bu.lunuı lıalor1t• cklrelene otleCm1lı be
Mbln& (:llO) ten kok ~llrU nuıet -
Uı1leceltUr. Ta.llplerln .. rtıannı bav! 
ı.ldf1 JMlrtupJıanıu 10-11-9"2 tarihin• 
kadar ummn mfldllrtiltumG.ı m.ızıeme 

11Jert dUWI mUdQrlUIQlle a«raı.-t 

Eeki ~uete satılacak 

Of'!etmtwı'I ...eac ldlDı..tıl miktar
da 11111:1 ....... ıaıacuıır. TaUpAertn 

12-11·19G l*'lllllbe dftll la&t (14) ıe 
maısane ~ d&ll9t mUdtlrl41tQM mıı
rac:aatJ&n, 

U L U S 

Okullar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankaıının 28-10-1942 vaziyeti 
İskarpin tamiri 

Sb'ual BllsUer Okulu Satm Alma 
Kom~unclan ı 

lla)-. 1943 eonuna kadar tal4'beınln 

AKTiF 

• u 400 en cıcJk 800 cırt llkarııln ta • 
ml.rl acık elmütmeıye konuımuetur. Be -
her cırt llık&rl>ln ııence ve toP'* y .. ı. . 
lenm•I 4 Ura ııo kurut. yalnız pence ı

cbı 8 lira ııo kUM.19 ve yalnız topuk için 

bir ura fiyat tahmin edllmlttlr. Uk te -
mlnat 270 liradır. 

Altın : .. n :dlosram T4.SU.4'7e 
Banlmot 
Utaklllr 

DAHILDEKl KUHA81RLD ı 
rurır Lıruı 

&AIUÇTEKJ llUHABIJU..ER ı 

Altm ı ..n cııosram 28.914,4l!O 
AlUDa tahvUJ kaDU MrDelt dOo 
YIZleı 

Ekallbne :M eomeerın ı~ •11 841 -
nü eaat 1D te Ankara Meokt~ler MuhL 
lebeclllttnde yapılacaktır. Sartname her 
eün mu-e idare.inde ıörUleblllr. 

( 9589) 56158 

Jandarma 

Erimiş sadeyağ alınacak 
Ankara ~ Sa. Al Ko. daıı: 
Cimi: erimiş sadeyajı, miktarı 9220 

kilo, Muh. Bed. 41490 lira, MUY. Tem. 
3111 lira 75 kUl'Uf. 

Ankara muhafız jandarma t.bunı ilı
dyaa için yukarıda tafsillu yazılı eri· 
mit sadeyaiımn kapalı zarf ıasu.liyle ek
siltmesi 24. 1 ı. 942 salı günü saat 1 S re 
poel "'-ıtanlık binasında yapılaaıkttr. 
Şuuıaaıesi ber giia komisyondıuı 208 ku· 
Ntluk bedel mukabilinde alımıbilir. Ka· 
auııi tanlan hm isteldilerin teklif mel&· 
mplııriyle remitıac ınMdıuzlarım elıs.ilae 
süaü helli saatten bit' _, önce lr.omil
)'Olaa Yermeleft. 

(9«5) 

Askerlik itleri 

Çağn 
Ankara Askerlik Şubem Redallltn· 

den: 
lş Ba.n.Jcası Umum Mildilrllltll ve Ca

talca'dakı adrealerkıde bulunmıyan 
yedek piyade tetmen 41629 kayıt No. 
lu ve 326 dotumlu latanbul Kadıköy
lü Mehmet otlu Ali Nihat Olsan va
zife almıştır. 8876 aayı ile tubemlze 
veya bulundutu yerin askerlik tube
slne lilzwnu milracaa.tı llln olunur. 

(9677> 5664 

Çağn 
Ankara Aakerök Subeal ReaMtın

den: 
D6rtYol ıubeelnde kayıtlı iken Er

zin Nahiye Mildilrliltünden aynbp 
halen bllinmlYen adreate Ankara'da 
bulunan yedek top tetmt'n 53725 Ab-
1urrahman otlu Aziz Yaeann acele 
10019 aayı ile ıubemlze lilzumu ml,1-
racaat.ı nan olunur. (9676) 5665 

Üniversite 

Memur alınacak 
AnkaA Unıvers.lteal Dil ve Tarih· 

Cotraf:va FakUltMI Dekanhtından: 

Dlter dövtalli H tıorolı.ı ıcıırını 

llAZtNI:. 1 "HVtW..ERl ı 

Derallte Dil lft' ... 

aar.uıtı 
&aııllDUD w 1IM:I maddeı.ruae 

ıevtlkan ııuuıe taran.ncsaıı ..., 

ı.dtnt 

a:NED" 1 l."UZDANI 1 
ne.&11 .. eUeı 

ESHAM ve r AHVll.A T COZDA.NJ ı 

Al DeruJlte ., IYraJc Düdl• 

, .. ıın •"1lttı •tıam •• talı· 
Yllat OUll&rt ıuymetle> 

8> ler1ıelt •bam ve t.abvUl'ı 

AVANSLAJt • 
Altın .. dOYU tlRrlne a•ana 
TahvtJ&t Jaertne &V&lll 

Su1nen ima ftdllS aftlll 

ea.ınen ao No na ıranmıa 

IOre acwaa .ıwı ırattılJ&b avam 

R!llSEDAR.1.Aa 
llUHTELU 

NAFIA VEKALETi 

Ankara şehri lağım tesisatı 
yaptınlacak 

Nafıa Vekiletındea • 
Ekılltmeye konulan it : 
ı - Ankara şehrinde y.apılacalc 

olan Ankara ıehri liıım teaaaauna 
aıt tmaJA.t ve lllfllt ve teferruatı. 
Tahmin edilen keılf bedelı fıyat VL 
hidl eaaaı Uzerinden (7.101.308> lira 
(81) kuruttur. 

2 - Ekıiltme 11.11.1942 tarihine 
raatııyan ç.uıamba gtlnU aaat (lS) 
te Ankara'da ıu itleri reialı'1 bınaaı 
tçınde toplanan ıu eksiltme komia -
yonu odasında kapalı aarf u.ıllylt 
yapılacak tar. 

a - İstekliler ekailtme tartname. 
aı, mukavele proJesı. bayındırlık ıt
lerı ııenel .. ttnamesı. umumi au 11-
lerı fenni tartnameai ile huauıl ve 
fenni şıırtnameleri ve projeleri (llOı 
hra ı 00 ı kurııt karşıhtında su le . 
lerı reiıllt\nden alabilirler. 

2.:ID.M0,87 

1.1:36,BIS 
T .809.568,-
1.186.000,-

2'0.000.000,-

U4.191.881,40 

299.S'N.811.111 

4.llOO.OOO,

ll.161U12.44 

1.06SJIS8 286.28 

PASiF 

SEIUılAYE 

lHT!YAT AKCESI ı 

l dt ve r..aıad9 
Ruaueı 

n:DA vt1LDEK% ~ANKNon.AJl • 
Deruhte edilen evrakı nüdb-9 

Kanunun 8-8 ınct maddelerin• 
tevfikan ııutne taratmdan •alcı 

t.cılyat 

Deruhte EdL evrakı nakd1" ba· 
lrl)'ell 

Kal'lılltı tamamen altın oıaraar 

ııaveten tedavttıı vazecmen 
lteeekont mu.kabtU U&veten te
da vUle ··uec&Uen 
RallDeJe yal)ılan altın kartılıkb 

ava111 mukabili 8902 No ıu kanun 
madblnce U&vetea ı.clavWe vaze
dllm 

lllSVDT'AT ; 
rürk Llruı 
4.IUD ; ean Kls. ITT.422 

laO No. tu ll&DUDa IOl'e bUtDlff acılan 
avam- mukah il tevdi ohuıan altınlar . 

8aft Kıs. 115.Ml.980 

DOVIZ TAAHHUDATI ı 
AlUDa tah'Ylll lr&bll 4htıler 

Dltlf dövlaler ve aıacaıcıı ıcl111aa 

bül>'tllll'l 

9.412.12m. T8 
6.000.000,-

llll.T48.188,-

24.80ll 482,-

ı.M.448,10!. 

45.000.000.-

:at!ll.800.000.-

212.100 000,-

110 489 '730. TT 
1.284.164,05 

Tl.U...UIT.90 

--
2S.8084ı08.et 

TaOJI 

• ... 
ıa.ooo.ooe.-

11.G2.l.11,. 

..,.,..._ 

uı.mlN,ll 

~ 

........ 
Ja.T'TOJID.Jıt 

lJ'M-,W,8 

ı temınm ı• tarttılnclell ttftleND: • cıato haclıll -.. • anm a..... a ..... 'lıı ı 

B-W DİZEL 

DENiZ VE SABiT MOTORLARI 
Her takat ve kabiliyette imal ve teslim olunur. 

BURMEİSTER - W AIN 
KOPENHAGEN (Danimarka) 

Türkiye Vekili : Mecdettin Şerbetçi 
Kunı Kahveci Han 1 inci Kat-Telefon: 20083- İstanbul P. K. 529 

Fakilltembıde açık bulunan 85 11· 
ra ilcretll not tek&lr memurlutuna 
9 Ikincitesrt.n 1942 pazartesi ailnU 
saat 9 da yapııa-cak mtiaabaka lmt• 
ıvuu ile daktilo bilen bir ort.a okul 
.. e-a llae mezunu a'ınacaktır. 

fı.teklilerlın en i;eç 7 lkinclW.r n 
ıut~ cumarte&l ırQntı aae>t 13 e kadaı 
bl~ r dilekce, b ııer fotrtrat V• ı.n
sll belııelerlyle birlikte Faktılte dlrek-

f - Ekıiltmeve ııirebilmek lcin 
lıteklllerin (228.789) llnl (10) ku -
ruıluk muvakkat tf'minat verme1i ve 
ekalltmenln yapılacaiı ırtlnden en aı 
Uç gtln eVYel bir dilekçe ile Nafıı 
Veklletine müracaat ederek bu lıe 
mahna olmalı tızere veaika alma • 
ları ve bU vaikayı aöltermeleri •rt. 
tır. 

Sayın halka Stenografi kursu 
8eledl79 Reta'lalnclea: 

t6rltıttıne mtıracutlan. 5230 
.11 111111111111 1111 11 111111 1111111~ - -
§ üJ.nci parti sobll•ımıı i 
: U\11 -

Bu mtlddet tçlnde ,. .. nia ı.t..ın • 
de bulunmayanlar elrailtmeye ll'fre -
mezler. 

6 - l1tekl11erln teklif mektuplan. 
nı ikinci maddede yanlı aaattea bir 
aat Gnceaine kaclu eu iıleri relı • 
lifine makbuz mukabıtlnde nrme
lerl lbtmdır. 

1 - Taksi ilcretlerine yapı
lan yttr.de 60 zamma 86re tan· 
zlm edilen u.teler toförlere da· 
tıtılmıttır. 

MldllllllnM: 
Okulumuzun •tenol'rafi kuralanna talebe lra711 ,,. kaW 

muuneleei 4/Xl/ 1942 • 14/Xl 1942 tarihlwi anumda ya
pdacaktD'. Kan, haftada üç MfUll d .. s&t~ _.., 
tiyle 1 ay d..-am edecek.tir. • Poatad11 olan 1r1cikıneler kabul e-

= = = ~r'HI eritilmJt m1'11 = 
= - ,qJan = MES'UT OLDU? - -................. - -- -= Ga,.ı aefiı zeytinlerimiz = 

dilme& (9216) sm 

2 - T&kalmetreıert acık bu
lunduran ve bozuk taksimetre 
kullanan ve ı.tenilen yere ııtt· 
mı:ven ve her ne suretle olum 
olıun taHmatname hlllfına ha
reket eden tofGrler için derhal 
2890. 2960. 2713, 6983 ve 884'7 
numaralı telefonlara malQmat 
vermeleri '8Ylft halktan rica o-

1 - En az ilkokul diplomaaı, 
2 - Nüfua hüviyet cüzdanı. 
3 - Atı kaiıdı ve aatl• rapora ile ... t 17-tt arumda 

okul idar .. ine müracaat edil.-. 

Bayan G... _ 
~ lıfr ., ....... ....., euiM-... ,. .......... ,.. .. 

' ~ ,..mda idim. •Bir bDara bı· 
......ı. ___ ... u ... w.. .korblala baflamıt-

.._ •• Sik at dans aaıonıanna dttam 
llmell ıecribe ttUm. Fakat hiç bir 
tlblln nuan diktallnl celbedeml· 
~ Bedi t•ıtnınJt benden cenc 
llt arbdqam bana bir 11r W1'd1 eW. 
'etetıertn tatdlr nazarlannı çeten 
..... nmnln •• açık blr dld •e f&Ja• 
• J18rtSUf blr tendir Bu yeni •e ta· 
,_. ha,nt ıbeWt reçet.eeını sen de 
tlerlbt t&I> dedl ŞlrDdl ıevctmı Jlk 
~ tatd r etuıı söa bmasLıran 
Mr taıel istek! pnç Ye nerJD1A kD1m 
*1alun lıtraf edlJOr·.t' 

Yaptılun IQdV: l _ 
_ l.euer .--. ,.tmudan • enıtl 
... pt .. o1aa penbe nütetl To
Dlolı Emnl~ kullandım. Tertibin· 
• blt.l.n dün1&4& ınefhv blr clld 
MMb mn ıaratındsn k•ff •• cUd 
..._, r~lerln t'4 ıaıtbTaç ecUlmtş -· 
.-ı bir annr wantır. 8ta u1urU. 
.. 'Cl1 bı!alf!r " rts.~~ Sabah· 
lan da Nsıt ..,,.. r.nltlf'ltl Toka· 
lla X~ıNGI IND.ndvn. Bırkaç dD 
..randa eU4lm. Ud\fe C1bt rumuş&Jr. 
... 11l'ralı ttbl t.a .. ve nmntn bir 
J11ı1 aldı. • t mesa,Hlmaı aıklafU 
w .S,ah nl'.'ktalarla pJrl .al madde
"'- U,~'du' 

Srt kJer stzt eulp " eehbar 
•~ r mı? AUi tütlrde be
.. en cUd pdua olan To-
~ Kreml kullanarak letafeti• 
.._ art. " ten1rdae ba,at. " 

m weıtnıs. ToUloD lutmlerlJd. 
lıelleJld !de • aoauna uı-

w.aı. idi ..-ua 1ınm111111e 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali YıhH YAŞAT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartnnanma 

nakletmiştir. 

Kayıp - latanbul JCemniyet Kl
dllrUlttlnden aldıiun Sl..a.682 No. la 
ikamet tukeremi kaybettim yenill
ni alacatun eüiliıün hOkmll yoktur. 

Harp Akademili 2 Sınıf P. Uttm. 
Abdjllahmet Juandey '9 

Daktilo kursu 
100 llncQ dnreC ~ 

bafhıdı. Blr &7da diploma ve
rlllr. Memurlar KooperaUfl kar
.- No. 3 T~efoıı: 3'71f 12 

.111111111111111111111111111111111~ - -§ Sallbk ., lfflSI § - -- t -: A. wupa mamaJlb maalf n. : 
: sıllı ltill 9 parça bllyök bir aa· : 
: ıoa takımı il• 1l ııaroa alil ye. : 
: mell oda takımı. tran hah Ye : 
: aec:cMeleri, ta"'olar, por.Olen : 
: vazolar ve aire barice ulmet : 
: dolayuılyle aulıktır. Havuzbl. : 
- 1 -: p, Çellkkale sokak 7 numara ı : 
: apartımanın Ullt katına mUra • : 
: caat. Tel: 6608 21'-'8 -- -.,11111111111111111111111111111111" 

Saylı 11iqterllerlmlze 
:iOamCle fınll ldlmllrt TJIO JrU· 

rui ld1aft lolWdlU7U'da Anlıara 
Puan HUDA! tA!ft Tel: 1830 

= w pMMeSJerimiz = - -- -= .Müreaıddit k~ boıp .... = - -: moace çivilerimiz : 
: GELDİ : - -- -= PolCa mddeli Aacalya ambua •· = = pac1a ÖRNEK Tia.rec Limiıed = 
- 5idılrine müncuL Tel: 2411 : = (15) = - -.,ıı ııııııııııııııııııı ıııııııııı ı r' 

İyi bir bahçıvan 
• 
ıs arıyor . 

Her türlü ı.hçe •e par4t itleriodea ao
Jaram. Elimde iyi bocıMrYialerim •ar. Muh 
ı.:lil ~ rellDI ft buauli behçe ve 
s-ı .-ında ,,..ııftllll. Çi(elc itierimde .. 
,... kum muııaı az.iade padt model· 
leri ft içerisinde ~sizli yazılan elelnn1c w 
• , ..,.cuiyle amün ederim. T~ 
fraaaaca, insilizce ve alınaııta Ai-*ı 
üzerine cicekk ;ar yuanm. Her lıaa 
bir m~ .,. Mfarederde it an • 
maluayıın. lıthmleria ıpjtdlıki .W · 
Iİale mcktu.,la bildirmeleri. 

Kocıya l1Ca1JOD aıddni 160 nuaıa· 
rab Yali komıpıdıa tı.hcı .... 

..... Özillke "' 

Bayanlara 

Müjde 
Anupl\'dan iyi ctnaten teda . 

rik edilen krem Ye rujlardan 
~e Amerlk•n 111ulivle oudral11 
ma,.ı makyaj Yapılır 

Balo ve Düğün 
makiyajlan yapılu. 

Goıelllk Tu•alet Sal1P1u Yenı • 
tehir Atatark Bulnn H da • 
ıre ı 2761 

__ -- - -- - ·- _-_- _- -_ -

CJ L Ut/ - 24. lnel "1 - No. T6l8 

lmtıyu sahibi 
BlllBD Retit TANKUT 

Nttrlyat v• Mtlellew Mlldtıra 
NASlT ULUG 

OLUS Ba~ımevl ANKARA 

Tapu Y e Kadastro 

Alikadarlara 
Taou. ve KedMt!o Umum Mtıd1lr

l<ltünden: 

lunur. 2'789 

MAARİF VEKİLL1G1 

Ambar inşaatı 

Ankara leıltrl Belediye hududu da
hl:Unde kadMtrolU yapılan Dikmen 
mevldlntn tıçtlnell rnınt.ablllN tef -
kil eden taritan Keklik ceem-1 ve 
SilHkı otlu ve cali yolu slmaılen Ka· Maarif Vekillifindeıı : 

15 ı 1) Ankara Bölse Sanat Okulu Ge
radere ııarbea Yahnceık k yQ 70 u nel Ambar bınuı ıa,..ta (elUtrill 
ile tehir ve DMunea kGyil bollanm t11laatı hariç) kapaıı sarf uauliYl• 
ayıran Kurudere cenubell: Kırtehlr ekllltmeye konulmuttur. 
aefalt yolu tızerkıde 10 ve 11 1ııc1 ki- 2) :ea lllf&&lm kllif bedeli. 25!29& 
lometre ıa.ıan erMlJldaki saha ne lira S6 kuruttur. 
Mıtıballnın kadutl'OIUNl ıs-ıı-942 8) Eklıltme, ıt-aı-1H2 careamba 
paızartl8i aQ.nll b"lııınacatından bu süııü eaat ıs te, Anbra'da ouytık 
uha lqrialnde ııayrimenkulil oları Evkaf &JIU'tun&Duıdaki .lıleaiekl ve 
klmaelerl.n ellerindeki tasarruf vesi· Teknik ö&ıetim Mültefal'htında 
kalan tle birlikte pyr.lmeııkuller!Jıdn toplanacall Vekillik ihale komlayo. 
batında bulunentk ırel«ek Po9l& ta- auad& yapılacaktır. 
pu memuruna hudutlarlyle veelkala· •> Bu ..... ta ait proje ve IU't • 
nnı s6etererek beyannaımelerlnt ver- nameler, (12) lira 76 kurut muka • 
melerl 2610 l&)'llı kanunun 13, 18 ve bilinde Vekillik )'9111 iflerı müdür • 
19 uncu maddelerine teıvfik• ilin Jtıaünd• alınabilir. 
olunur. <96152> ~ &) Bu inpat için lUzunılu olan 
.ıllllllltlltllllllllltllllllltllla. çimento ve demir Vekillikçe temıa 
- - olunacaktır. 
: 6 II. tt1rin H2 cuma sQDO ! 6) Ekalltmeye l(irebilmu için, 
§ aat 21 de 5 A.) 13.961 lira 82 kurUftaD ibaret 
: • d : olan muvakkat teminatın, 2490 1& • : Sus Sınemasın a : yılı kanun bükümleri dahilinde ve • : - ı rilmeal, 
: Halk M "ki C-iye 5 B) Eıw (lll0.000) liralık beueri = uaı ~- - = iııtatın taahhüt edilditlne ve tuh • 
i tinin eğlenceli : hudUn ıfa oluaduiuna dair veaika 
- : &'Öıterllmeai • - -: B . .. k - C) İhale tarihinden Uç slln evvel, = Uyu orta oyunu = (tatil stıııleri hariç) Nafıa Vekllli -
: - tinden alınmıı ehliyet veııkaıımn lb-
: K I .~ lu 5 raz edilmeai, 5 Komik ema ya d : D> 19'2 aene1iae ait Ticaret o • 
5 birlikte mütemadi kablralıa 5 damadan vealk& ahDlllJI :ıbnaaı tart-
- - tir. ! Numaralı Kol. 100, No. 1u = 7) İlteklll~ia teklif melrtupla • 
: Balkoa TS, siril ııo : rını ihale sUnil nlaıı 18-lu-1942 cıar • 
- - pmba stınu aaa lf e kadar komıa • 
: Blletler ber sün aat 11 den : yon. vermil veya s&ıdernut olma • 
: itibaren Binama IL'İfe91ade ea. : ları lbımdır. Poetada vqku bulacak 
: tılır. 2"-1-7 : -ikmeler kabul edılmri. - ----.,1 1111111111111111111111111111111~ (98'11) 

111182 

Yeni Sinema 
Bu GtlD Bu Gece LA. KONOA 
nın ı.mutulmu )'lldıaı JudoJ G&r-
land'• Georıe MU~ ÜI bel'aber 

yaratt*lan bUyUk Swaa .. Cu
earta nımı 

Küçük Nellie 

Park Sineması 
BusQın BU Gece 

Hectrenl ~ belded1tl tar
lalı • ~ uk maCWMt ••• Mubte
MID delrıorlar lclnde ceYl'Umlt ~ ..... 

Ferhat ile Şirin 
"LttU• Neme KeHJ., '"'l'llıtree allıdO w _.tnıı.. 

Geç.en devre deneme imtihanlanncla mUYaff.k ol\.ftl&na 
aürat imtihanlan 2/Xll 1942 Çartamba s1ia8 ... t 17 Cle J'•• 
pılacaktll'. Kanlar paraaızdır. (1118) U13 

Satıhk arsa 
İ•tanbul Defterdarhğmdan : 

DolıJa No Clnat ......... 
1llda1 ı.nıaat 

5'\D2/8 8"1lı:t&t Tlkl11 CU'ataıı caddellndl l'Wln earu1an 
mllttemUAtından 11 parae eek1 D. 11 89 :veni M-10'1 
.kapı N6 la 4158.50 ı metre unbbaı ,_ 4'7511.14 1181 

Yukarıda yazıb pprı enlral upab aa uaul le arttınlman caanıau ... 
ela taltp l\lhur Mıned ttnden 19-10-942 tarih nden ttAb&Nll tıJr u ~ pazarb • 

tı Dıralalmlltır latekllertn muvaJdc•t tem nat malrbUSlaM w nlltUI il~ ctl9o 
danlarb'l• birlikte Dlr ay ıartında hattanın paaartme ,,. eutamb& aanllrl ... 
14 ten 16 ııa kadar mwı em&Ak mlldtlrlOttıne mOraeaatlan 

(TTl) • 

Esnafın nazarı dikkatine 
BeWi7e Rei91ilioden: 
Pwhkaız sauı ıw....... aylun .............. ~ ~ 

iaam w aMesleri q.pla )'UJ.1ı esaduı dilhh' hn binr hafta middedl 
kapaulmlJtır. 

1 - Yeniteldr'dt ıc...ldsdere'cle G8Na hleMde Nulı lzlds r•'a 
ak bMlca.l ~ 

2 - Acpu81111C1a Hamdi 0.0,-a aic M sayalı aıaailw dil'• t 
(9679) "6! 

TUZLANMIS 

DOMUZ DERİSİ 
almmaktacbr. Satmak isti yenlerin tstanbal • 

Sirkeçi'de Kafkas geçidinde 

ABACI OGLU'na ııttRAcAATLARı 
Telefon: 20123 • Telpf: 

Sus Sinemasında 
BUOUN 

Kevaimin en etlencHrici ve 
en kalıkahala komedilli 

FRANK KORGAN n 
BILLIE BURKE'nln 

yarattıkları 

PERiLi EV 

Silller Slıı1111111111 
Bu GUD Ba Gece 

Doyulmaz _.._,. sfll'Qnc .. &OldG· 
rııcu aaııneıerıe d0111 ~ 

_..ectı 

lorel-~--
TürtıG9 allelG 

!eamlU': 14.80 - ıe.ao - 11.ao - 21 .......-: 14.ao - 11.ao - 11.ao. 21 1eaııuarı ı• . ıe • ıı 
ılKKAT: a..tenme l&lclerftetı ftf'I 12.ıa te ııaa ...... Numaralı 1Wı.rtlı eneldm Gece 1ı de 

nevi pmlar D8lftdll9ln edlllDl91n ... 

1 

GUZSL KIZLAJl PAabr• UıbnlıDMı rtca oımmr. Balk lluaild Ceminti'aln 

leanalar. 
12.11 - ıuo 

rl ...U- w apohlpndan dolar ~.. ~ Ull B'OTttK ORTA OYUNU 

lıılClılr ~ Dbal ..... '-------------------.,.-~------~""'--


