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Amerikalı/an~ 
aaker çıkarma 
teşebbüsü 

Falih Rıfkı A TA Y 

General kiaenhower'ia ku
lllaadaamda )'iiz kırk bin ki
tilik bir A..--... ordaau. 
dün ..a-Jı betteabet'İt Frana•• 
Afrilcaaı'nm Atlentik •• Ak
d•iz kıyılarına ç._.I• -~ 
l&nutbr. 1'11 t.tsnffarmda as
ker çıkarma t...W.iial.-inin 
Pü.lriirtüldütünü bildiren Vi
chy radyoau, ötleütü. duru
nıun, "bazı natalan:I•"· cid
di oldu.ıı:..·-u Jmbul etmekte 
idi. ·-

Birı..-~ Reisi Rus
•elt, müttef"•t..m mak .. dı 
F..__,YI ._ onan İmparator-
'hafunu kurtarmak oklutunu, 
lı-.ctil..i tefebbüsü ellerine 
~. mihv• tarafmdan 
haa..ı.- istila hareketinin 
Önleamif buluadutunu Mare
... Pitaia'e, Afrika'dlllki fran
•ız müdafaa kuYVetlerine ve 
franea ha•ma bildinnittir. 

Maretal Petain, Suriye ve 
t.ıı.dqaakar'ua oldujıa Pbi. 
Afrilca'daıld framıa lut......_ 
dahi muka•emett• bal....,._., 
..arini v....u.tir. Bu kıtalar 
~ yerlerde maretalm em
l'İlai )'erine getinnitler, bazı 
~e müttefikler tarafına 
•'911it'-dir. C...blanca'da 
~ir kalk .... a ve kablma teteb
v8Gaünün önüne aeçi~tir. 

ununla benıber, franaız or
dbuaunda bü)'iik nüfuz ve iti-
arı bulunan ve seç• .. y1 .... 

da ümaa harp •irisi kam
Pınd• kaçarak Fran .. 'ya re
·- l'eaeral Giraucl, Afrika'da 
hir fr-aızlarm kumandanı 
•ıf a.tiyle, Cezayir radyoauadan 
bütün Afrika Fran ... ını müt
tefiklerle elbirliii yapmaia 
davet etmittir. Şimdilik •aka
lar bunlardır· 

Hemen fUBU ifaret etmek 
cloiru olur ki amerikan •e in
ailiz aivil Ye uker reialerinin 
uzun ıniiddet münakata ve 
t~tkiklerinclen geçen umumi 
br harellet pluunm tatbikı 
k~!Jı•ındayız. Elilemeyn in
aaliz taarruzu ile, amerikan 
atılcer çllıarma t.-,.üaü •Y· 
lll planın, :rani mihYer ordula
rnaı Şimal Afrilcaund.. at
Jaaak. Akdeniz'i yenid• aç
ID.ai:h ••mihverin AYnlpa cep-

eaiai en zayıf yert.inden 
'9'lll'ID&k plbmm ıerçel .. tiril
llle aafhalandır. Alman deniz
akı müc:adel..... ratmea. A
-..ablar önce keneli ........ 
leketlerincl• bii7ülc bir ordu 
t&tmutlar, bunu CebelGttank 

( Sonu 4 Uncu sayfada ) 
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Cumhurreisimiz 
at koşularında 

Cumhurreisımiz Milli Şef lnönü dün öileden sonra Şebır tpodromu. 
ııu teteflendirerek sonbahar at )antlarını takıbf'tmitlerdır Milll Şefimiz 
ıpodroma selişlerinde olduiu aibi ipodromdar. ayrılışlarında da kala· 
balık bır halk kuıle irun sevgi ve bailılık ceuhurltmic tlimlınmışlardır 
Re ımlerımız Milli Sef terd mbüııunde at yanılarını takıp bu)-unırlarken 
ve ipodromdan ayrılırlarken alınmııur. 
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Atatürk sayımız 
Bütün yurt, A T A T U R K ' ün ölümünün 
dördüncü yıldönümüne rasthyan yann, O'nun 
hatırasını taziz için ihtifal yapmıya hazırlanı
yor. 
ULUS da, bu münasebetle yarın k i sayısı
nı Büyük Kurtancmmtaziz hatırasına ithaf 
edecek, O'nun hakkında yazılmış yazılar ve 
hayatının muhtelif safl1alanna ait fotoğraflar
la çıkacaktır. 

Nui ıyaklınmasının 

yıldönümü dolıyısiyle 

M. Hitler 
bir nutuk 

söyledi 
Münib, 8 LL - 9-11·1928 tarlllin· 

deki NMYonal IOl)'alist ~akianmua· 
nın yıld6nUmQ milnalebetlyle butrün 
Mat 11 da L6w.Urau b rManeslnln 
tarihi u onunda tören yapılm11tır. 
Fühı-. t 18.05 te ..ıona clnf 11 

( SO'.ıu 3 Uncu sayfada ) ' 
DUn bir nutuk veren 
Alman Devlet Reisi 

M . Bitler 

İJIJANYA 

Düı 111•• ..... 
Şimal Afrika'nın 

birçok noktalanna 

amerikan 
askeri 
çıkarıldı 
Bu hareket 

umumi lıırruıa 
baılangı~ sayılıyor 

~teıic kuvv«W lııararPJU: a 
a.&. - ... ..,..ıcı t.eb1tt ~ur. 

"-'ika llarlftJlc deYı.u.ınlıa k&ra, 
denlJI ve bava ıc.,v,,.u.n bu puar ea
tıaıunııı llenüJI karanlık au.Uer1nde 
Frana&&1anıı llmal Aınk-""etd bir 
eok nold.alanna uUr' ~ lıa.rek4ıt· 
ı.rme ~ur. 8" ııanuu.r, 11maı 
Atnka ya ıcar.ı sitUkoe artan mihver 
tehdidi u.. Z&Nrl bir Midi .mu.ur 
Fruıaız mWeUnl racb'O ile ve lle>'aJI -
namelerb'ie bu c:*8nna ba1'MeUnden en
MJ1 elll'ette baberd&r e«n* lçtn ll&ıın· 

aeleft büUUı tedblrter .W..lf\U'. 
Amerika Btrlelllc cleVJeUlri kuvvet· 

Jerlnln bu mUtterek harekeüel1ne ın. -
Jtz kıralblı: deNa ve bava kuYVetlerl ta 
rafından )'&J'dım edilnlı.tlr AIMrtka or
ckı9una ırMmeup Gmeral E!Mnhower 
mUttetllc ıcuvv.uermın bQllamUt.ana • 

dır. 

G~neral Ei•nhower'in 
mesajı 

Loodra,, 8 a.a. - Şimali fraDllJI Afn· 
kuaaa bu ... ..... .. ... Ntlıyu 
aaker çıkarma baNbtiadm eYV9I Ame
rika ordu.lan bqkomuwu paeral Eı· 
Mnhower, Şimali Afrika dald fnııııız or· 
dularuıa " fnıııtu ıniUedae hitaben a· 
l&ilckki meaaıı bu aabeh Gneawich ... 
atı ile 19111 birde - Türkiye aaau ile 
4 de - ı.d,o ile ilan ecmildr· Aynı 
mesai pae bu tatı.h $imali framız Af. 
ribaı iiıısinde upk1ar tarafuıdu malbu 
olarak üaliJe auJautw. ~ IDllDI ...,. 

"Şimali Afd&a 1 .... a1an. ltumaıada 
....-ıe müftebit oldujuaı lnınetler ıi· 
zı tuyak edenlere kartı baıbeunek uac· 
re seliyor. Bu bir askert haıekenU ki 
yalnıı Şimali Afrika•dııki almaıı ve hal· 
yu ku~ mihevecdluir. Hedefı 
ite dutaWU ,.okederek Fraaaa yı kurtar· 
ınalnır. e fima.11 fraaau Afrikaaı uaeria 
de. ne ele fnmıı İml*U>flutwıua her 
baqi bir paıpaoa karp hi4:1tu Diyen· 
miz olımdıjı hakkında Raf teınia eceU· 
ye hile lmum a6tmii10l\lllL Biı, ıizle. 
ria dostkıklannıza p;v.ılyor w ithirli· 
jiaW calebedi)'OIUI. 

SUe karp hidMr cuma hareketinde 
buluaulmamuı için kad ..Uler 'ftldim. 
Bu emirler bhabi tizledD de araı n 
ıi)"lti uılnnnwıııa bqbdu. Her 11-.i 
bir aalıpm11M1lıja _,..._ btrakma· 
mak için bize qaiıcl.w ilanderiai w
riaiı: 

Gündüzleri birbiri üııerine cekilmiı 
bir Amerikan. bir f f'lllllJI baJratuu ._ 
,. iki fNDllZ bayntım pı.iaiz. 

Geceleri projekt6rleriDiıi amut ilk Ta

U,.Ue ha.aya le9db eduüz. 

Fransızlara verilen talimat 
Buadan hqb ...... eaulİ)"ll belu· 

mıaclan tizlere ..-iıdald talimatı ,,..... 
miye mecbur buluau)'Ol'QL Bualara ita· 
at ftlllmlelc hin kartı hamw lıfr ha· 
relcet olarak tefair ediJeaktir, Taliman· 
mu IUQl&ıdu: 

1 
Bürim harp pmlleriait w licaıet se

miieriae: buluachıtu.- ,...ele blınaz. 
Gemileriaizıdea ~ hacımuya veya 
..ur1amı,. kalla .... yama. 

8iidia uhil m6cfMaa kıaılanm: be
caıyalaruua .,.,. ~ bava vuıcal&rıaı· 
Zl doldurmaJuıu. 
... ..... ku"9dari Wrlikleriıııt: 

,.dm brml·-yum. lüdn acak1ar 
acwl ~ buhwalıa .... oJ. 
..... ,. .. kılMaH••. 

(Bollu t lbıol ~> 

• • ,.,,,,.,,,,. ( , 

JJ C J 'I. 11 r I 1'....,/ ( .~ 
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Ykhy kaynaklan• göre 

Fransız: ordusu ka111 
koymağa şavaşrrken 

Mr. Ruzvelt mikrofon ba§ında 

·yer yer 
isyanlar 

çıktı 
Amerika ile 

dlplomatlk 
Şi mal Afrika'da 

harekat başla rken 

M. Ruzvelt'in 

Fransız 
milletine 

• 
mesaıı 

V..ınaton. 8 LL - Amerika Blr
letlk Devletleri Relal Rooeevelt, fran· 
l1Z m lleUne atai1daık1 meuJı s6n -
dennlttlr: 

"Gece ve silndü& nazller n ezici 
boyundurutu altında ıatıracı çeken 
cıo.tıarım, 112.lere 1918 aenealnde 
Franaa da, franaız ordusu le ve fran
aıa donanmMı ile beraber buftmmuı 
b r adam stb hitap ediyorum. Ara
nızdaki dOltluklarımdaın pek çotunu 
.ıan muhafaza etmekteyim sızın 
çifti k erin • k6)'1erinlzl tetı rlerlni· 
zl, profeeörlerln zl ve cunelelmnlzt 
tanının. HUrlyet. mUaavat "e kar
dl'tl k umdel rln ze olan ıruvenım 
tamdır. Yeryüı;ünde Franu ve Blr
let k Amer ka kadar tarLhl ballarla 
ve kart ıkh doetluk ara b r l"9l1l ş 
k mlll t daha meıvcut det! dlr A· 

m a ılar, b rl k ml let erin yar
dımı Je frıuwz hayratının dalca•· 
n altında yaeamıe olan ara hU yet 

ade etm ~ e rlnden ne 
ı rse heJM n yapacaklardır. 

J<e Rooııev in m-.Ja hava 
kuvv ne m-UJ> uçaklar tua -

M. l melt'ln yoll•hlı 
llllSIJI CIYlp ol•ık 

Mrl. Petain diyor ki: 

kendimizi 
müdafaa 

1 münasebet kesildi 
Vıchy, 1 La. - 'ofa: Jl'ranau ~ 

ı.cr kaaına kartı tn&ill& • Amerilma 
ııal'eketı hakkındaki ılk baberler. 
VıchY ye sece yarı• odan eonra .. t 
2 de celmlye bqlan ı.ıu tJk haber. 
Oran a aaker çıkamıa hareklb ı bil
dırmekte ıdl Bwıun Unrfne Kare • 
tal Petaın hemen durumdan aber • 
dar edilmit ve maretaı. derhal, • • 
bab 1aat 8 de fra • r.clyolıan le 
netredılen mesajuu yasm11tu. 

Sabah Amerikan maallbatsiizan. 
nıa kabulUnU müteakip, vuıye tet.. 

d ğ • J küc içiu n&&ırlar heyeti fevkaU41 e ece 1 % 
1 

bir toplmtı yapaıı ur. Naaırlar b• 
• yetinin kararları he U. mal6m delil

dir Muhakkak ola.:ı bır teY Yana• 
V clıy, 8 a.a. - Otl: Amerikan da Frana'nm elinde bulunan btltb 

malahM.c(lzan M. Tuck bu uıbab vurtalann Afrika arulainm m da• 
1aat 9 da Mareeal Petaln 1 aörm fauı ıçhı harekete eçirUmif olma • 
ve Fransız Devlet Relal.ne, M. ROOM aıdır. 
velt'ln transız milletine mesajının General Weypıııl bqOn Olledea 
resmi metnini tevdi etmlttir. Mare- y 
...ı da M Tuck'a M. Rooeevell in BOnra aut 14." te ıch)"ye nimi .. 
mesajına vercf tJ cevabın metn.ııı lir. 
tevdi e)"lemifUr Amerikalılar pll.skü(tfümilf 

V c:by, 1 a.a. - Haberler umrlıiı 
teblil ediyor : 

Bu sı-ar •babın .. t IJIO uııcla 
Ceulr blS .-1 de ı ddeW btr bom • 
bardımandan aonra bar cıkarma ba • 
reketi yapılmıtbr. 8eat ' de clU9 • 
manlann .tllratlı motörlerı tarafın • 
dan yapılan tearruzlar taratunıal• 
pUakUrt lm r tam btr llOı1ıtta •• 
vmn etm..ırtedir . 

Afrilu'nı:ı dlier btr cGk nokta a. 
nna ve b lb&ma Ora a unı eıkuı. 
ma ıe.ebbiialeri yapılmJ9A da ban • 
lar at"ır •)'\atla tardechlmlttir 

Alniral Darlan ve O.ncal hfll 

fından Franaa'nın ve Şimal Afrika· eri 
nın h r t rafına ııtılmıştır. lar hlc bir vak t tatb kat AlhMIJla Hare .. ı Peta n tarafından '° l• 

Aran ır.a sbıden hük'Omet h&Jdcını .,. eçmemltt r. Ben, mparator u m :r ~re uyarak bUtUn tedbirleri allftl9o 
bedi o rak lmak atz. Al aha armumıza 1 bh' taarruza u raraa onu m dafa •"rı " 
ııöre ı..aıımak h ırıdan meıınım etmetı ~tim h r vak t töyled Bu 1 Durum ciddı ve karışık 
ve bant ve ftnn >'e't lçlnde >'atamak müdafaayı mataarnz her kim olur· ı . 
tıakk ~ ımu tat erı zalim sa oı.un. tıeıht'm ha yapacağımızı 112 Vıc:by, 1 a.a Oft: ~ 

nı 8 (Sonu f Uncü la)'fada) <Scıau 4 üne1 -.,91ıda) 
ma.ıev ıert kovmak çtn ~llYorua. 

Aran ııclıı 'lllnır d anlannızı • • 
mtlc ve )'Olcetmek için ırell.Yoruz B1ze 
tnanını , alze her tuuır. bir f-1tk yap. 
ınMt lelftnb<onız lman ve ttatyan teft· 
Hilesi ortadan kalktıtı \Ut t top:-aklan· 
nıadan dertıa ı: kaı:atımızı ırM tan n 
ederS IMl\fa 
faal htta 

Şınw.J Afrika'ya çıkarılan 
Ame~kan Ordııları Komutanı 

General Eisenhower 

A_8 U L ıJ .S 

1 MIHVER'E GôRE : 

Mihverciler uzun ve çetin 
1 

kovalanıyor savaılar v 
Cepler ldnMi •1111 ... 
8* olmılır1 lleklenlyor 

Mırsa Mllruh'll llalllı 
blsklSI deı• llliJ• 

Marsa Matruh'un I Ceıova'da mihl 
düıtülü blldlrlllyor hasarlar oldu 

Kah re 8 • a. - Ortqark lnsiliı 
tebhil ı 

6.7 sonıqrln .-eceli ve dUn, Seki
zinci ordu buduta dotru tam ricat 
halinde buhman dllfman sn1ılı ordu· 
ıunu ttklpte devam etmittir. Karsa. 
Katrula'ta yavqlatma harelcederı 
npmakta olan buı dilfm111 btrliklen 
çevr mittir. llUttef kierl almanlar 
tarafmdan E llemeyn keaıminde ter
kedilen İtalyan kuvvetlerinin bombar 
dımanı devam etmektedır 

< Boma 4 UncQ sayfada ) 

BerUn 1 a.a ....... Nlllll 
tebltle IÖl'9 ,._ KaUull .... 
nnlnde dUlmul Oı11G mtıh ~ 

le btıcumlanna cs.vun ......_.. Alma 
w ~ tıava lnıv-etla1, lııaN -
lıaNbelertne mUmll reU.e WIQDllMll 
.. dülmanın 'tvvvett@nne ....... ,.... 

1amıa hücumlar ""'7!19br. 

ita/yan resmi teblill 
am.. 1 a.a tta1Jıan ......... 

Nl'dbılull t.tt it 
<Sonu 4 MJ18dıll 

T Ü~ IC( Y" & 

~ , • ~ 
' 

~iddetli mubarebeleıe sdıı 4 olaa 111111 topraldariy_lı Tıablrıa vı T.ulll'ıı v• Alllf ıikan kıtalaruun sıWzltlı(ı lıwm pııı.al Alriwım pa terir barı. 
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bizde harp ekonomisi : iV 131~:tll!SOQ!!I Bılurkly Ye Klllıkly 

C.H.P.klu ..... inde 
Milli Şefimizin 
nutku dolayısiyle 

\ Bayram kupası futbol maçlan bit 
.. .. 

eharp 
• • 

nomısı 
.... i tedbirlerin llle7-

........ almak için u çok r~--'"'•-YaDD : ---..... 

Ali Rıza TÜREL ..aa bir zamana ihtiyaç var- f 
a. fçincle bulundutumuz 1 latlral ~in tabii sar- ..._ __________ _ 

emblan seçtikten ve alma
aılc t.Ail'ler tunamJanchk
aa IOlar&, yeni sistemin kıy_,_ da.ha ~ ölçebilece-

IİS· 

J 

Giinün metzuları : 

azlığmm, ..,..._uzlafun, ka
ranlığm ve felaketlerin me
calsiz diifürclütii ba insaa
lar, gene her sün itı-i ba· 
ıma kotUYor' ve harbi ka
SMMl'M için cemiyetin sö.
t.-diii mütı..- sayrette 
kendilerine diifen vazifeyi 
dürüatlükle batarmaia ça
l~ 

itte. hup içincl.W ..... 
leketlerin manaaruı baclar. 
Bu maaaarenm feqaa.ti, h..rp 
uzacbkça arm.aktacbr •• 
artmakta devam edecektir. 
Kendi ..... tllanmısdan, siiç
liıld..-imiaden tiıkiJ'et ._., 
11 .. bu manzar&J'I söa&nü
aiin önüne setİl'meli .... 
lriiyiitümüe kartı ıükraa 
hislerimizi tazelemekle ...... 
raber harbin h..,..,.e 7iik· 
lemekte olcluiu vuiw-i 
hatırlMD&l171a. Bu vazifele
rin batmda. tekrar edİ7'0" 
....., ....- 1aa,.ammsı hup 
lcaıtlanna uydarm.ls, t-· 
jiiHerimiad.. .. • .nleri
mizden fedakirbk ;eclel"ek 
temiz ,..ürekJe çalqmak Ya• 
:zif-1 SMr· Bqiinkii duru· 
mummda katlanmata mec· 
bar olda.famuz fedakhl•· 
lar da. harp içinde bulunan 
bir .....ıeket halcnun çek
tiklerine ni.betle çok hafif. 
lir. N•ed• kaldı ki, bia. 
milli mücadeleyi yapm19 ve 
onun mihnetlerini keocline 
a...tc etmeeini iti.... koca 
bir milletiz. Biyiilr Wr $.f'ia 
etrafmda amıu1a kurmut ol
duiumuz ...-mi birlik saye
eincle hu milletin.,.......,_ .. 
ii giiçlük ve altmclan kal
kamrvaeağı yiik olamu. 

Bu yım yaıbrlren IU .-rleor aol!ız
den geç rUmltür: 

1 - L'bnomle allemande l l'tp. 
reuve de la nerre, H Laufenburser: 

2 - L'lconomle de suerre, Andrt 
Pfatier. 

3 - Reıvue de la Utuatlon ~ 
nüque mondlale. 19.19/41 

En sağlam temel 
" ... Y...,üsünde bir taralın hatdmiJ'etiae da,...._ 
Wr u,.uet yap-~il ,_,a .. "':"-'-· 
..,.ac;ap •l•1llm17a batla rnlflR' detlileıbilir. 

ISllEI' INONO 

Cömertlik, 
savurganlık ve 
hovardalık 

Biz olıdumo1uı eok ciimert milleııizdic • 
Y ar.dılı11111ııda cömen olarak dola
na. Dünya malul1 kücük sör••· auıd
dt faydaya hor bakma, dededen kal
ma bU ikinci t.lbiM baliodedir bizde 1 
''tok eli çk ldıımclı !" ~ bic ada
mı öwnek iPıı oaa wdlecck mezİ)'eC· 
lerin batında .,elic . 

Bu c&nerdik. bir kliflıll lwlübeliode bk 
desti ayımı. bir çift ~ ~ 
evinde bıçak altında bir ko,uo, bir 
ona haHi aofrasıoda bir IİIC nıılu. bir 

zencin ·~ .......,. haliade 
tecelli edebilir. Yemez )'ftflririz, ik-
ram içio anımızı veririz. 

Su lllldde .. fa)'da ~ biribit'le
rine ~ alaıa ikn.maadlll lıaçıma 
bnalıl ınedeoilere rajmen. ba iyi hu
yumuzu muhafaza etmek bu iyi Ade
timizi yqatmalda övünürüz. Çünlııü 
iDlllDlık. cemiyecçillk buaıa emreder. 
AU.ııba tükiir, madde ve fayda hını 
bizdeki bu ruh asilliiini t&püliye -
mmıit. millecimizin bu süMıl ayma ...... ~. 

Fllkat, zaman Zllllall yaredılısımıadaki bu 
c&Mtdik cıevheri, budannda uvur· 
....... bo ...... baJiade ....,.. 
.. ~- o,. ki. bizim tııu 
dede mirasHDız ne israfur ne de har 
YWUP harmaıı IP'Ul'lllÜur. C&nen • 
H1t. bir ruh uilliif, lbideletıniı bir 
pleoelE olarak ne luıclar hararetle 
6961miye llyaba, IOll ld Adet de ce
miyet ft iktı1et ~ kmlina 
aıel'Uft biter lcuntur. Hele lıuı!ı6nler
clf'~ "' -....Wı harp yıUarında. •• 

Bucün, tutuaılu ve kısınctlı ya....-, •· 
vurpnlıktM bovaıdaldctan lcaçwmk; 
düımana sır vermemek kadar batca 
jlelen bir va.can borcu olmuştur. Mil· 
il etconomimizi ayakta turabilmeaJn 
temel tatlanndaıi biri de budur. 

H1ll IUlh yallanmn senit bfuiyle dü· 
1iiomJer ve misafiriae kahve, tadı, 
teker. yemek iknaı edemediii ~ 
dövünenler .... h111 tı.yram bcdiye
aiai yolhyamedıiı, hlll zVaf eı tofra
NDC kapatujı ~n üzulenler var! •.. 

Halbuki, dün bunlan yapÔMılc bir l)ele
nek vazifesi idi ise, bupm bunlan 
yapmaımık Mde bir vawı nzifesi 
delil bir ftlaftdatlık borcudur da 
Bu,riİllÜD tardan lcinde SAYUf111111hk 
'" hovardablc bir V8UG bainliJi • • 
yılııbfllr. 

C&nerdile ,elince, ba iyi hu,_.aıu hu· 
gün ral"ıabillriz. AJIC8fc ımc. ,,,... 
b, ~ ulnma mlltftc bir c&nert· 
Ilı: deJiL Muhtaca yardım, ıçı do • 
yunnalc, caPlall Jri,dfnnek. hurayı 
kartanaak. komtu eocuiunu olcuunalc, 
domm atıtmelc lçia ceaU)'lete ,.,.. •ren bir c&nenlilr.. 

ltalbiade w .ıcdılntndıl ba ...Dle hı.te
ri ......,.. elMrlilfyle haıek ..... 
drelini w ....,.,.,. callnbm.. 

Sabah«ldin SÖNMEZ 

8. Cemal Hidayet 

Serter'in çay ziyafeti 

b~ğlılık 

tezahürleri 
yapıldı 

r..bul, 8 <Telefonla> - Balar· 
k6)< ve K9ıdık6y C. H. P. Ula kon· 
snlerl badn toplandılar. tkl kon· 
srede de vllb9& put1 k!an he7etl 
relıll Sut Hant VıwOP11l U. parti 
ve mnumı mecHI luian bulundular. 
Konsreterde 19M1Wt cal!IJD& ve he • 
..., rac>0rları okunduktm, ıen1 1ene 
blltceled teablt edHdUcten ft dilek· 
ıer dinlendikten IOIU"a idare h•etle
rl ve vl:İbet kemere delecelerl eeçtl· 
dYer. Bundan lonl'& PartuHer Mllll 
Seıf'ln BOy(lk Millet MeeUclnaa IOD 
toSJlmtmnda llSyledlil nutuk m6na· 
Hbetlı1'le C()fkun teuhOrlerde bulu • 
narak MRJI Sef'e baiblık Mllll Şeftn 
emlrleri altında kayıtaız tartaıs ca • 
lıtmak ve mWI blrUiin devamı lem 
her te)'I feda edeceklerhıl heyecmlı 
aJkıtlarla ifade etmişler ve PııırtJute
re dUten milli vazifeleri tebarilz et· 
tlmıl letdlr. Yann da Emtn6nQ ka· 
za koqresl toplanacaktır. 

Cenova'ya yeniden 
ıiddetli bir hava 

akını yapıldı 
Londra. 8 a.L - Reaun bildlril • 

elitine 1röre. inırilts honfba uçakları, 
bu ıırece Cenova'ya •lddetll bir httcum 
'apmııı.rdır BQyttk yangınla" çık • 
mııtır 4 bomba uçaıtı nri d&une • 
mittir. 

Zonguldak'ta kömür 
bayramı dün kutlandı 

GÜNÜN GÖLGESİ 

Yemek di iplinine d~., 

Misafir ekmek kartı 
veren bOro 19 Mayıs 

Stadyomuna taşındı 

Kupayı Ank ragüc 
takımı kazandı 

Dünkü maçlann neticeleri 
< 

Ankaragücü: 4 - Maskespor: 1 
Gençlerbirliği : 3 - Demirspor : 2 

Din yapllan 
at yarıılın ~ok 

gOzel oldu 

B. 
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İkinci dünya harbinde 

bugünkü 
durum 

B. Stalin nutkunda 

bunu da anlattı 
1'1oskova, 8 a.a - Ta.&5. Staltn'ln 

nutkunun dcvıı.ını: 
Bırlnct dUnya harbl.nde, AJımanYa, 

.iki ~h«lc çarp1'lllak zorunda kal • 
rıııştır: flurpta b Fransa ve ln • 
aUterc•yc ka,..ı ınrkla ruıı kıtalanna 
kartı. Demek c.ılU)or ki blı1,ncl dünya 
harbinde Almatıyıı·~,. kareı ikinci cep
he mevcut bulunll)'Ordu. o zaman Al· 
mıuıya'nın llnd<) bulunan 2:20 tümentn· 
den m razJa 58 ı n.ıa ee,Pht'61nde idi 
'Eter bu kuvı.cte, Almanya nın mUUe
tlklertn n rı.ıs ceııhe&indekl kıt.nları, ya
nı 87 AVUsturya • MAearı.un lk1 bul 
gar ve lic 'l'Urk lUmenı de IUlve edUlr· 
ııe, nıııtara ka~ı harı;ı eden bUUln bu 
kuvvetler toı>YekO.n 127 ta.men ıutu~
<tıı • ..Ahnan:nı'nın ve mUtteftklertnln 5-
tekt tUmenıcrı bllluwıa ınautz • transız 
kuvveUctine karııı c<'pheyt tutuyor, bir 
kısmı da tını altındaki Avrupa arazi· 
•inde ıramtzon vazırcsı görfU'Ordu BI· 
rtnct dünya lıarbtndc vazl.ycl bli> le idi 

lk\rıct dUnYn hartılnde, buailnkü va· 
ztyeı nas ldır? 

Hic bir ıUPhe ıröttI~ tahkik e· 
dilrnı. malO.mata göre. AJmanya nın ha· 
len elilld bulunan 266 tümenden en 
az rro bizim ccı>hemlzde durmaktadır 
Ef;er bunlara. 22 romen, 14 Ftn. 10 L 
tal~an. 13 Macar, ı aıovnk ve ı de Is· 
~ı tllmcn! IJAve edilirse. bizim 
ceı>hemtzcıc 1:anııtan kuvvet to(l)ckQn 
24o lllnıene \'annaktadır. Almıınlıı.nn 
ve ınUttetlklcrlnln btckl Ulmenlerl. ~
ırnl nltındakl nrnzlde, Fnı.nsa'da. Belci· 
ka'da, Non;ct'te, Holl.9ndıı dıı. Vuııos· 
MlV)'a'd.n, Polonya'da, ÇekoslovakJ'a'da 
\"e ııaır yerlerde garnizon ,.azıtesl ırör· 
lnektC<t1r Llbya cwhesl, yalnız 4 alman 
tUnıenı ne 11 ııııb'an ı.umenınl kendi 
(j zertııe te'lanektcdlr 

Bazı mukayeseler 
Ocm!!k olU>or ki btnncl dünya har· 

blnd<!kt 127 tümen yerine. bugün cephe

m~ Kızııonıuya kanı en az 240 tU· 
men ve 85 alman tümeni yerine 179 tü· 
rııcn bulunmaktadır 

Bu ıcnc ıcl.nde olman ru!&t kıtatan
nın eeı;ıhemtzde taktik muvartaklyctle
rtnln CSBJi acbebl ve temeli işte buradn· 
dır .. 1 

Ml'lllkıketlml ~n aımnnlar tarafından 
laLUlılı, ckacrtYA. R~a·nın Naııoıeon 

tararıruııı.n ısuıAsına tıcnzelllmc~lr. 

Fakat bu mukl\:vese. münakqaya tıı • 
hanunuı etmez. Naı>Ol.eon, Rusya sete
rtne ı:ılqırdıtı 600 blnn ldtldcn. Borodi· 
no'ya ancak 130·140 bin kiti ıtetln..-biL 

mittir. MoııkOva önünde Naı>0lcon'un e
ltııde bulunan kuvvet itte bu kadardı 

Halbutd buırün cephede Kızılontu kar· 
t11J1nda ~ m~dan ru.ıa er var
dır ve bu aaker, bUtün modem hanı 
vıuııtaıan Ue mOcchhC7.d'tr, Bö)'le bir 
V&Zb'etU! nuıJ bir m~ )'aPll4bl• 
ltr?. 

MernldteUmtzırı lllrnanlar taratın • 
dan latllbı, bazan de, bırtncl dilnya 
ha.rtıı canasında Rwıyıı'nın Almansa ta· 
ra.tıncıan 16\ll!eı U mukayese olun • 
lnaktadır Bu muka)eııe de lahUkı ta -
hArnrnUI etmez. Evvel!, birinci dünya 
ha.rbtn<Se Avrupa'da bir lldlıcl cephe 
Yardı. Ve bu ~e lırnanıann vazt.ve· 
ttnı c1(!dt surette ııllı;leşUrtyordu Hal· 
bukl bu harpte Avrupa'da bir 1ktncl 
ceı>he )oktur. SanlYm. bu harpte cep· 
hetnıze kal'lı blrlncl dllnya harbindeki· 
ntn lk1 m il asker harekete ııccırtlmhı· 
Ur. Multa)'C$C?lln yapıl&mıyacatı l&Mh· 
tır 

IS!.ınd Kızılord\lnun kartıaında btılu· 
nan lftlclUklcrln ne dettce ciddi ve tev· 
l<aJAdc oldur:urıu 'e ru t atman mlh· 
t~ıııe11nt" kanı ıcurt.ıı.ncı milcadc.-lecin· 
de ı:öılt.erııııı:ı knhrarnanlıtın ne derece 
J'lli'.st-k buıundutunu takdıl"' ed~lltrsı 
Diz Ô)o!(ı nıyorum ki hlc bit' buka 
nıemıeıct't ve hlt bir b.'1$1Uı ordu. alman 
taaı.st ha)dutlannın ve mOttcflkl<'rlnln 
börıe bir hUcumunıı dayanamazdı. Yal 
nız bizim 11<>vyet memlclceUmtı ve yal 
nız bizim Kızılordumuz. böyle bir hU· 
CUrna lahammaı edebl11r Yalnız taham· 
nıtıı etmekle de kabnaz: takat onu )cne
bllır. 

lkinci cephe açılacak mı! 
Bir Wk dcta Ml>lcnuur. acnoo A\ • 

l'\ıı>a·cıa lklnci cephe nlha,\et kurula • 
C&k ını? l:::rgC(' kuruJıı.cııkUr Yalnız Dl· 
ze Uzumıu oıcıuau tı:ın 0eaıı takat ev· 
v~ bize olduau kadar müttetlklermuzc 
de lUz:umıu bulunduau itin kurulacak· 
tu-. MüttctUdertmız ıunu anUı.nıulık 
edCTrıezk.r kl Franaa nın muharebe ha· 
rtcı bıraıtılmaaından .anro. tuıst Al • 
nıanya Ya ıuu-.ı blr tıdnct cephe nok· 
IWUı!ıtı, bizzat mUttcf~crlmlz de dahil 
olmak lızere hilr!Jctc tıııRll bütün mem· 
lekctıer ~tn tena olablllr. 

SovHucr blruaı. lnıı"lltcrc ve Amc • 
rlka Blrletlk dt'\ICUertnln Hltlcr Al • 
l'll.anyaalna ve Avrupa dakl mütte!lklerl 
ile kartı mUcndele ttUtnkı. 

Bu&11n ıu cihet muhakkak ııözU Ue 
bakılabilir ld Hlller A!manynsı tara • 
tından mUI Uere U\hmU edilen bu harı> 
tlınasıncıa kuv\eUer rodlknl aurettc a)'. 
rıtınııtır ve blrt lt&lyan • alman lttJ • 
fa.Ja ceı>hest ve dttcrı ~uız • ıoV>et· 
IUJ'ıcrtk&n l.tltalcı ccsıbeal olmaJc Uzcre 
kartıhklı lk1 tarar t.cocld<UI etmı.ttr 
eurııaı da muhakkaktır 1-'1 birbirine mu
~llt lld tarar. blrlblrlne aks1 iki hare• 

Pf'OaTamı ırUtmektcdlr 
t1.41nn • alman lttttakının hareket 

l>mırnımı, ıu noktalarla tarif olunabl· 
1 ' ıt1( ıcını. mlllellcrtn hllktml)ım altı· 
rıa lllınrtıaaı v nrazUcrtnın ıuaU. hU· 
ktbn altına ahnmıı mtılctlt'rln ekonomi 
ba'ktnııncıan edilmeleri ve milli var
~larının )'arımnsı. demokrasi hOrb"el· 
.;nın Ol"l4dan luıklınbnaııı. her yerde 

ler reJımtnln truruımuı 
h lnırııı.z • 80vyet • nmt>Mkıuı ıttıfııkının 
ıır~et Proırmmı lılc ıudur· 

l!1r ta11<1arının ortadan kaldmhnaııı 
ıntıı~f'rtn hukuk müsavatı. bunnlann 
~n ılhlAI edllmezlla1. euret al • 
llndııırı rnllletk-rtn kendi letcdltl ırlhl 
t~lltlftn""'"k hııkkı ft-li'ıkt>tt> utnı 
hl" ~ ekonomik Yardım ve nwl· 

M. Hitler 
·bir nutuk 

söyledi 
Almanya hi~ bir 

milleti kökünden 

sökmek istemiyor 
< Baıı 1 lnci sa> tadıı > 

zaman uzwı uzun atkı lanmıştır. 
M. Hitler saat 18.08 de nutkunu 

SÖ;>'lemeğe ba$1nnu tıı. 
Hltler s<h 1~1 ğl nutukta evvellt 

9 sontcsrln l!J23 hlıdlseslnl anlatmış 
ve bu hlidlscnln Nnsyorıal·Sosynllst 
hareketinin ve .Almıın)'a'nın tarihin· 
deki mAnasını l;ıcllı tmlstlr. 

Führer, bu hldls nln hangi şart· 
Jar altında vuku bulduğunu. o devir· 
deki dahili ve hnrld durumu ve bO
tlln mOşkOllcre ve durumun fcvkn· 
liıde 'tthlmll ine ra~men Nosyona! • 
Sosyal t harek<'tlnln nasıl sarsılm112 
bir iman \•e IUmnUa Almanya'nın 
kalkınması e erlnl ele aldığını hatır
latmıştır. 

Bug{lnkO durumla o zamanki du· 
rum arasındn bir mukayese yapan 
Hlller, Alrnı:ı.n~·a'nın buıc:ün de o zn. 
mıı.nkl aynı dOşmanlarla karııılnşmıs 
oldul!unu. bu düıınuınlonn arkasında 
gene aynı beynelmilel farmason ve 
yahuıllllitln mnn~I kuvveti bulun. 
duğunu ve rel !erin de hl"J> onlar 
Amerlka'da Rooseveıı. Rus~·a'da Sta~ 
lln olduğunu sövlemlşllr. 

Hlllc>r söyle de\ nm etmlstır: 
"- Fakat bugün durum öyle de· 

ğlldir: o zaman ayrılıklı olnn Alman
ya bugün birlik lçlııdNllr ve parti· 
nln sağlam t<"şklllttı pc~lnl('Şmlştir." 

Hitl'er teslim olmıyacak 1 
Führer, alaylı blr llsanln Analo· 

Sakson demokrasi rejimlerine, onla· 
nn şellerlne ve dünyanın maddi zen. 
gtnliklertnl söml\rmek \'e mnncvı 
kıymctlennı berbat etmek olan sl· 
yasetlcrıne hücum etmlş ve demiştir 
ki: 

"- An&Jo • Sak50n deınokra.sileri Al· 
ınan)u°)a karşı daima <lu}manlık siya e • 
ti gutmüşlcrdir: e•"'\~li imparatorluk Al· 
manya'ya kar,ı sonra da nas)onal • 505. 

)"J.Iİ5t Alman)'ll'ya kar~ı. 
Fakat Kaiscr gereken mukavemet 

kudretinden mahrum idiyse de ben teslim 
olmak kellm~iru bilmiyıeıı bir adamım. 
Bugün Alman)'ll'run başında bulunan 
adam buhranlı devrede asla memleketini 
bırakıp kaçmıyacak bir adamdır. Onun 
bildiği tek bir kelime vardır: diiJlllanl&· 
nnı ~nmck, geııe yenmek ve ezmek. 

Aloıan)-a'nın arb ındı muauam bir 
mazi vardır. Ancak Almanya hiç bir ıa
man bus\inlı:ü lru<lreue olmamıştır. Ve 
onu parçalamak du,unce,Mnde Qlanlar a· 
a an aldanıyorlar." 

Hitlcr, bu harpten C"''t'I yaptıft mu
kerrer sulh tckliflt'rini ve bunların red· 
dedildiklcrini haıırlatmı~ •c demıştir ki: 

" - Artık kararımız katidir. Bu sa · 
vaşta karşı karşıra bulunan iki lJC'mdcıı 
biri )ıkılnıalıdır. Bu Alemden biri yıkıl • 
mı)'8.cıık olan biz.iz. Kuıınım.Lakiler yı • 
kılacaklardır.'' 

Hitlcr, vazifelerini )lpmakta olan 
Parti ii}clerini övmüş •·e sozlerine ıö>·· 

la dt'Vtm cunistir: 
"- Onlar karımnda 58\'8. tıklan A.le· 

min galibiyeti tııkdirinde Alman)ıı'nın 
ı\kibed ne ol:ıcıığtnı bilirorlar. Ya • 
hudi Alemi )ıkılmalıd.ır ve )ıkılııcakıır. 
Bizim Alemimiz, nas)-onal • 50syafüı lle
midir ki biitun A•nıpa')ı )11)ılacakur. 
Çunkü Avrupa )ııhudiliğin şeytanlık ıır· 
netini öircnmiıtir.'' 

Almanya'nm başarılan 
Alman l>c~let Rci i karsı tarafın 

harp propaganduı ile ılıy eımiı ~c al· 
man ordularının 1.aptcttildcrl muazzam 
toprakları sarıp dokm~ ve dt01iştir ki: 
"- Alman kudretinin bu aruşıruı mu· 

kabi l, aynı Jrrrc«lc diışmın zarıflamıs· 
ıır. Volga üzerinde nllkli>-ıtt ke51lmiıtir 
ve bu )az harbinin kati nttkesi dt işte 
hudur.,. 

Hitler bundan !IOnra, endüuri ulu • 
larında elde edilen nctkdcri bt.'liruikıen 
sonra demiııir ki: 

"- istikbale sonsuz gıncnim ''Udır 
Geçen kıs müthit istiraplar ve tdılikc • 
ler geçirdik. Fakat bu kış bunu tutmı)'I· 
cağız" 

Führer, ı>:ırllnln nıhunu • t~ıyan 
alman ordusunu ö\'mUıı \"e sonra 
şöyle demiştir: 

" Alman mllletJ mukadd~ tş az. 
rn muknddcs ıs aşkını l11$ınıakta· 
dır. Her ne olursa ot.sun olman mil· 
leli Anupa'yı zmgln ed<"Cektlr ve bu 
Avrupa mllletlerlnln faydasına olıı -
caktır. Almanya hiç bir mllleıt k6· 
kUnd<'n sökUp ııtmnk 1$temlyor. Ne 
Polonynlılan ne de herhangi başka 
birini. Bu harbin sonu altın Ulhak· 
kümünUn sonu olacaktır." 

Hltler devamlıı deml,,tlr ki: 
"- Savqın ehcmml31etın1 t&ma· 

mlylc müdrlkim. Alınan askerinden 
atman mJHetlnden COk ıey istiyorum: 
Fakat bizzat kendi nefsimden de cok 
şey istemekteyim. Br.nlm bDY'llk kay
gım Almnnya'nın mukadderatıdır, Is· 
tlkballdlr, genclltld r. Gcee gündüz 
işte bunu dü5Ü11Uyorurn. Bu yüufon 
de rahat m-dlr bilmiyorum." 

HIUer sözlerine GÖYlc devam et • 
mlştlr: 

"- Bize indirilen bUtnn darbele
re mukabele edcee~lz. Hiç blıinl u. 
nutmuyorum. DUşmanlnnmız cevap· 
lannı alacaklardır. Bu CM-"AP Ö>le 
müthiş olacaktır ki akıllannı kaybe· 
dec<'klerdlr." 

Hltıer, sllzlerlnl bitirirken alman 
mllleUnl elinden gelen her ~ayretl 
yapmasa ve bOt On azmini on zafer 
uğrunda toplama{ıa davet etmiştir. 

Fühl't'r'ln nutku saat 19.25 te nl· 
hayet bulm~tur. 

dl retııha kaVUtılTlalannna yardım ıcın 

mUZ&hArel. <lf'molmısl hll~lertnln 

Yt'nklen kur ı ıuı. H tler n-Jlmtntn or. j 
tadan luüdınlmuı (Sonu vw). 

Berlin'e göre 

Kafkasya ve Terek'le 

Sovyetlerin 
hücumları 

geri atıldı 

Moskova'ya göre 

Tuapse'de ve Nal~ik'le 

şiddetli 

savaşlar 
• 

cereyaı1 ettı 
Bcrlin, 8 a.ıı. - Alman orôulan ~- Moskova, 8 a a. - G ce )'nn ı 

komutanlıl:ının tebliği: ne;;ı edilen sovyet ı elıllği : 
KatkuY8'nın bat.ısında ve Terek ke· 7 sonte;ırındt' kıtalarımıt Sta ıng -

Blmlnde, dUı;manın mUtenddlt kartı hü- rat çevvresıyle l'uapse'ııln oım 1 do
cumu PüskilrtülmUıtür. ou nan, nQır ı;ıısunıla ve .Nalc;ık' 111 c.:ııup cloğusıın-
kayıplara uQı-amıttır HUcumıı hazır da dilşnıala muharebe etnıı!}lerdır. 
düa.nıan kıtalıı.rı, topçu ateşi 11 ve hU· Dığer cephelerde hıç bır de ı ik -
eumınrıa trrıha olunmuıtur. lik olmamıgtır. 

l\loskov ı , 8 n.a - Bu salı hkl 60\ 
MoZdok'un ılmaJ doıtusunda hUcunın )'et teC>lla1: 

kalluın düsmnn kıta lan. b1r kaaı hil· Gece kuv' etlertml2 Slallngrat cevre 
cumla nareket mevzilerine ı>UskUrtUl ılnde, l'uaı>sc ıun ıtmal doi!:U9undn ve 
mU&'ür. Bir \.'Ok cıslr alınmı.ıtır. NaJç):k ın cenup dotıuıundıı d emıınln 

!Jon Ccı>ht!$lndc, alman ve romcn u· dövilsmUslerdlr. na ka c<>ı>h l.crd h ~ 
co..klan llı! bblrUti yapan alman , c b r det ,lkUk olnıamıstır 
mUtlcl1k kıtalnn, dil«ruuıın bir Cok Teblltde, sı.aıını:rat cevrcs!ndc ı;o, 
hücumunu PtlskUrtrnUftQr, yellerin düşman hücumlarını pU kürt· 

Sark cephesinin merkez 'e elma! ke
&tmlcrtndc, h c bir mühim hart."'kAt ol • 
ma.mıııur 06ta4kot lıöls:C'Slnde dcmtl')O• 
ıu hcdetıertne karıı bU~ k hava teııkU· 
tt•rtntn mUtcklt ır hUcum w. net c n
de, dü&manın bit' tok naklıyc trent, ve 
laie deposu tahı1bcdUm1'ttr. Yollara 
yapılan hücumlarda, btr COk sov>et ko· 
lu da{:ıtılm~ \C dUsman kıt.nln.nnın 
\şJı'nUnnde bulu.'lan o:ızı köyler tahr1 
boluıun111tur. Gec:c, Knllnln ıchrinc ve 
ıranna hUl'Ullllar yapıbnuıtır Ordu LOP· 
cusu. Kro113taat'dnkl uker1 hedcfieı1 

l>()rnbalamıstır Dlr eok yangın mUeahe
de olunmustur Hn\ıı ku"'etıen, l.ndoge 
gölündt! bir ıllPJ> ve ki mavna bııtırıl 

m!fıır. Uc gemi de hasıım utraUlm!f · 
ur. 

Avusturya'mn eski 

baıvekili Schuschnig 

mck •:in kuv\ellerlnln > ılnız bir kı~. 
mını kullandıkları tlAH c-d\~cklc'CI r 
Falırlknlar mahallcstııdc, Kızıl 

tız biri klert müte dd t b 

i'Ö$termbi!en1Jr 
Moskova. 8 a.a. - Sovyct tcbligl:ıe 

ektır : 
Stalingnıt çevresinde kuvvetleri • 

mız bir kısım mevzıleri takvıye ey • 
lenıı!}lcr ve dığer hır kı mı d dll:ş. 
nıaıı htlcumunu plıBkl.rtmlı tür. 

Alman piyadesi, haı kl\t lt !erimi -
zc bo' yere hUcum etınıştır Topcu. 
havan topu \'C mitral} öz Rl• ımız 
karoıınııd.a dU,,man oğtr kayıplar 
veı mlştir. \·cınız cndllst rı mahalle • 
sinde 700 alman subav ve askeri 
yokedllmiş müteaılılıt t :ıklar. 11 
mitralyöz ve dört blokhaz tnhrıbe • 
dilmi§tir. 

Şimal Afrika' da ki 

çıkarmıya dair 

Berlin'in 
tefsirleri 

Berlln. 8 a.a. - D.N.B.'nln diplo
n Uk muhnrrlıi yo.zıyor: 

Am ıikan kıtn1annın Slmal Afrl· 
kati ki frnnsız arazisine tocavüzü, 
b lhn a Biri lk Devletlerin ha1en 
Vlclı>'rlc bulunnn fransız hukümet! 
le htıta diplomıı.Uk mOnnscbetler 

idame etmekte bulunması sebebiyle 
b r kat daha hnyret uyandıncıdır. 
D m k olu>or ki Dırk ik D<'Vletlcr, 
Fransıı.'nın ŞiJn 1 Afıika topraklıın· 
na muhtenıt>1 surMte clkoyma t!'Ş('b
IJO~ıl takdir nde ne i;!bl bir hareket 
hattı tutaeıı. •ını b ld rlyordu. Bllhas • 
sn fr n ız kuvvetleri bnı;kumaoda· 
nı Amiral Darlan, Fransız Batı Afıi· 
kasına ve Fransız $ 1mnl Afrıka ımı 
yaptığı on teftiş grz sınde, Fransa• 
nın bu sııhıı.va hPr türlll tecavüz" si· 
lfthln muknbeleye nzml'tml& oldul':u 
bnhs nd.-. hiç bir şQphe bırakmnmt tı. 
Ro vell, Mareşal Pet.atn'e vc fran· 
sız m llrtlnl' yaptı~ sozde me ııJdn 
uzun zamandonbert hnzırlanmıs rılA· 
n nı Almanya ve ltalyn'nın frnnsız 
mll tı>ml kl' snha.sınn karııı sözde nl· 
> t rlnc> karsı atınmıs b r ht ynt 
tedbiri olarak gbstermcl!e tCSf'hbUı 
tm r ~ lllhhettar alman mah· 

f ı e nln f krlne<' bu. hAdlselerl küs· 
t hta t hrif tmckllr Beri n'de flfıvt' 
ed ldl ne ~re. d<'t mlhv<'r hakıka· 
ten b11nu lstE'mıs olsa idi. fransız 
mü ı.-.m'"ke ı::n'ı" ına yerlE"şmek k;ln 
ııon Ut h~11'k ıırne !<;:inde> lüzumu 
kn1'lr zarnnn ve kltfl def'N'C'<le fırsnt 
hulab 1 rrl . Ve b lhnssn. Roosl"Vc>lt'ln 
k hl'<'C"C' ovununu haklı ı:östermc>k 
1-ıted ı huıhanlnrdnn dııhn muhik 
hurhnnlnr dfl ileri sürebilirdi. 

B rl n ııhn mahflllerlndcn bildi· 
r lcl ııe ıtörı>. Roos('velt 'in bu hn· 
rcketl Frnn :ı.'nın 'kurtnnlm.n~ına 
~ rthn, f'tıııı>k ı~t"d ti ldd MJ dıı Bir
i k Dı>vlE'tler'n M tlkee dnhn zlya
rle ç> n vuran MT1ı::ıcrynllı;t hl'dr.fir· 
rtnı s::lzlemek ( n 1lrrl firülcn ve 
ı.mılidE'n fll'k b1 bllln<'n tl'mlnntlar 

N'(}E'rtUV8MnA fi h Jdjr Btışka Vf'MPT

de olduJu dbl S mnl Afrlka'da do 
A m<'rlkıtlılar vr ln!!!lııler. Fransa'
" n ktıııarnnk lst<"llklert b IC!'""r 
fr mıı1l11rR h C' h r zııman lst<'klcrl 
ı C'r verm ~eldrrd'r. 

bir kampa konuldu 

Stalıngrad'ııı şımal.batı ırıda kı • 
talanmız düşmanla topçu ntc 1 teati 
etml§tir Bir topçu birlıgınıız Uc: at. 
man bloklla\'ZJ taJ.ırıbetmi tır Bir 
Ct'phnne deposu berhav ı eclılMI mil. 
teııı:ldit düşman topçu b tnr)'aları 
suı•urulmıış ve bır piyade bölıl ı da. 
ğıtılmıştır Mitrnl~öz ve tUfck ate. 
şivlc lıç dUşm:ın u• altı dU UrUlmU . ileri hntl rıııa sOrUl"n takviye kuv-

Stokholm, 8 n.a. - Ma1t 1938 den. tUr \ .etlerlnı dövmu~ıur. Bır taburdan 
beri Gestapo tarafından hııpsedllmt-k. Nalrı'k'tn ccnup.doıtusuncla kıtaln. zıy ıle dU man pıyade kuvveti dıı~ı -
le olap ı·ski Avusıurya ba,veklli rımız dUşman tank ve ply.ule kuv • tılmı v~ !teeımlz nltında kısmen 
Schuschnig, Oranlenburg yakınında vetlcrlnc knreı şidı'ctli muharcbt"ler yol-edılmıotır. . • • 
me~hur Sachsha1111en toplanmll kam· ~ anmuıtır 1 Mcrkc~ eoheslnın hır ç:ık kesım-
pma nakledilmiştir. Dilnkll harekAt nctice!llnc'lc blrtık. IP.r nrlc topçu rlüellosu olnıuşt~r . . 

lerimlz 400 den fazln dli,.mıı.n su • lo•kO\I, S • 1,.,eçrn ıkıncıkli· 
Sehuschnig hakkında bir çok oa • hay ve askeri yokedilm'ııtir 66 alman und~ Kcrç \'C Tood•H)ıt')'ll kar ı )'i!J'ılan 

yia)ar çıkmıgtı VC §lmı:liye kadar bl. tankı lrullantlmaz bir hale R"Ctlrllmhl kara)I çıkarma hıı.ttkeılerini idare Ct• 
llnen. Schuschnıg'lo 1940 <la Viya • ve yoakılmı§, 60 kamyon tahrlbedıl • miş olan ı;oV)et denız kuvvetim komu· 
na'dan Bavyera'da Noerdlingem a - , ml,tir. ~ekcrlerimiz: ku.llanılır bir tanı amiral Octyabraky dcmiıtir ki: 
dıncta kllçük bir koye naklediliti i • halde lkı alman tankı, .sckııo: kııroı~oy Odcsa Ye l\'l~topol'un ka~ilmiş 
di. ma to~ vcsalr ganatm ele geçır • olmıı.sımı. :rağnıerı 50Vl-et donanması hill 

mı171crdır. K d • • hlkimd' K den' 'de.- d 
Schuachnlg, Sachscnhauaen k&m • Sovy t hava kuvvetlen Mo:o:dolt .anı cnız e ır. arı ız e-

pında bulunan diğer mahpuslarla le- çevresiyle Nalc;ık'ın oenup..do~ııun-1 nız. munakalltı du"":1~n ~cvam C'~mek: 
mas edememekte ise de diğer bazı da 14 almıın uçağı tlUşUrnıUı,ılerdır. tedir Harp g~ılerı.mız şman ııı:alı 
aıyasl mıı.hpusların bulunduğu hu - Tuapsc'nin §ımal üoğusundn mev- altında biitun K~, 'a~uı, 1:eodoş>'I. B:ı 
sus! bir barakada ikamet etmekte • zil t'hemmlyelle sa~l:lf olmakta • lalda'ıı. ~e Marı~ıx;ıt u~lcnne ha k.ınlar 
dlr. Schuschnbı:'in ikinci kanın Vera dır. Son hareklit e ncsında r.ok bü _ )'Rparak nısların clınde kalan alııllett 
Ezernln Fugger'c koca.crının ,"tlntnıı yUk kayıplar verrn c1u .. man, takviye karı• bir çıkarma hareketi için dil nun 
gitmesi için l2in vcrılmlş olması kuvvetleri getlrmckteılir. tırnfından 'ıırulan hazırlıktan llt.'ktc,e 
muhtemel ı:örUlmemektedir. l Topçumuz d~man mevzilerini ve uğraımıılardır. 

A :s' N 
Vakit 

nakittir 

Vaktiyle dlllmlzc "vakıt nakıt· 
lir" diye dren lnglllz ata MizO, 
harp bnşlıyıı.lıdanberl, her tarafta 
günUn dövlzJ haline ıılrmls bulu· 
nuyor. Amerlkn'da 10 günde bir 
geminin denize lndirildlklnJ. her 
sant basında bir bomba ucnlitnın 
Fôrıf fabrtkalnrındnn cıktııtını isi· 
Uyoruz, fıı.kat bunlar. harp tstttı
sııllerlne nlt rekorlardır, hnrp do· 
ln.>ısl:> le lslcrl coıtalan bazı kurum
lar vardır ki bunlnr on \•akıtlrrlnl 
"har \·urup hnnnan ııavurmıınııı:k' 
zorundadırlar 

0 

Louın şehrinin beled!ye mccJW 
Azalan da bu noktayı göz önUnd 
tutarak, 1 leıinln failalığında.n d~ 
layı, yaııılacak zlya!ı-t da~ ellerini 
kabul etmeme e karar vermişler. 

Boylellklc harbin bir defa daha, 
lşlcrl tC'rslne cevlrd!j;lnl görtlyo
ruz: barış zamıı.nııtda blıı:ok 1$· 
ler zlyafet mnsatan baEında y0. 
rlltülUrdU. Ş mdi l"e insanlar, 1$· 
leli :> UrUtebllmek kin ziyafet ma· 
sasının bll$ına otuı mama.Kı tercih 
cdıyorlar-

Londra'daki 

demir madeni 

lnglltere'dc muazzam bir demir 
madenı "kC$fedıtdı$ilnl" A'llrupa ga· 
zetelerl haber veri) ortnr. Fakat 
bu maden lııglllz adasının şu veya 
bu Yelinde d<'ğll, Londrn'nın lcln· 
dE'dir: pıırkların, meydanlıklann. 
pencerelerin, kapıtann demir par
mal<lıklan sökUlerek harı> lmaltı· 
Unda kullnnılmaktadır. Londra'da· 
ki demir parmııklıklann ve kapı· 
lann şimdi ancak yüzde 15 ı "a
ynkta" knlmı tır. HOkUmet mer
kezinde toplanan demir haftada 
1000 tonu bulmaktadır. Şimdiye 
kadar t !im ed len d<'mlr mlkta· 
n Is<' 130 000 tonu bul mu tur kl 
bu, 4500 tank yapılmaııına kA.lJ 
gelmektedir. SökUlmlyen parmııık· 
!ıklar, kalmaları g<'rcekt.cn Jl\zım 
olan parmnklıklardır. Gazeteler 
vakıa bir şey s6ylemlyorlar aıma, 
hapl.sıınelerd<'kl parmaklıklarla, tı· 
marhant'lerd<'kl ııa!7Tlaklıklara her· 
halde dokunulmamış olsa gere-k. 

.Harbin doğurduğu 

yeni "meslek'' ler 
........... ----~~--------

Harp dolayıslyle bazı maddeler 
kıtlaştıkca bazı acıkgözler de bun
lann Yt"rlnP başkalannı "ikame" 
etmek tçın hemen faall)ete &lrifl· 
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Yeni bulnıacamız 
Solıdanıı sa#a: ı 1 ki def n tek rla • 

lık s· ııur. bir lulyvan. 
11onuna (1) UA\'~ le t llı o!n il)' n 
Ten;I pnrcaıa, :>-ol. 5 T rst 
na a l!Avesl)lc k\l~Uk ı:ocuk 
7 c:ıztbell, d06t. s. Parlaım k 
bcyg r yf't\fUrllen yer ıu 1 
kümdarlıırına n• len ısım. hanırl d m 
11: Düzeıünl bulan (iki kdlmc), b r no
ta. 

Yukardan ıııı:ıfı: 1: mr PDrll oYUnU, 
tıne. 2: bauuı, dotnı 3 : llıtll1, ı ma· 
butlnrd..'ln 4: Tenıl bir tıartln okwıusu. 
bir mevsim, güzel sanat. ıs· Sahtp, ku· 
rum. soru cdptı. nen cd:ıtı 6· Tenıı z:ıı. 

ma.nın taksimatından hayır manıısınıı 

ı!lylentr. aynnı harf lk1 d ta y mı nn 
bit' caJgı Aleti. 7: ısım, llA\e lkt hart 
ya.nyıı.na. SON edatı. : btT hartın oku· 
OU$U, b{JtUn, btr nida g T nı! be) zı. 

sütten yapılan bir >'bccc1t ıo. Sartıoe 

ba{:ınno.sı. blr bakanlıf:B'TllZ 11 · l)'f nl· 
aan alamı verilen ısım, 00.ına A llAve
at) le sırtıma. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş şekli 

SOidan sata: l: ş hment:uı 2 Hm
d- . 3: MI, yn, Mm 4. Ar, J.aır, Mis 
15: Klrn>·a U!ılıa . 6: Jp ıık. 7 Dabna, n. 
etlı. 8: Oıi<, naz, lz. ı:ı: Na, in, çt. ıo : 
A rtzona. 11: ca:rıa&ı rcı ... 

Yukardan naatı: 1: Mn.kldnnyn. 2: 
l r1 1111 n. 8: Hh, ı1c. 119 4 · Mey, )'('m, rn 
ll: EnAIA a1121m. 6· Od, za 7. Dl!tcrt 
az, lot. : Az, laı. ant 9 Ne ma, ar 
10· ılhaııc. ıı: ~m kızı • 

yorlar. Geçen kıt Fransa :>aka· 
caksız kaldığı zaman, paspas an a· 
şır&rak rnaklned" hamur haline ge
Urdlkten sonra brlkı.-t şPklln<' ko· 
:yup satan bir §ebeke yakalanmış· 

K 
lJ, Şimdi de Parls polisi, b!b1lk si· 
nenııı ardaki kaucuk halılara mu-

11 t olnn b r ccteyl e1e ge<: nnlr 
'Ti r Bunlar on zamnnlnrdıı bll· 
~Ok bir slnemadnn ıs karemetre 
aucuk halı çalmışlar. 

Ne yapmak itin? mi dlye
<'eksln z.... Esklvt'n ayakkabılıı.ra 
"rıencc" >' PSınlar diye k:undura
C'ılnr satnuık itin! ... 

Kaçakcılar 

hakkmda ... 

Kncukcıhk da harbin klrlı bir 
hole oktuf:u "meslek"ler arasın· 
d dır. Ilır partsll tücear, Polonya. 
dıın dm iz kaçırmak fçın şöyle blr 
cnre bulmuş: 

Yanında mühlm mıktarda dolnr 
ı:füQrCıyor ve huduttan gcı;:erken 
g(lmrUk memurlıınnn bunların 
mlktannı bildirerek - sonra mem· 
1 ketten <:>karken parasını tekrar 

ür<'b lm<'k üzere • b r vesika 
alı) rmus. Fakat yanında daima 

hte dolarlar göturüyor, memlc
k te g ı nce bunlan yok ediyor. 
sonra h k ki dolarlar top! yıp hu· 
duttnn g('(('rken aldığı vesika sa· 
:> lndt> bunlan memleketten cı· 
karı yormuş. 

F kat döviz ka(lnnll'k tein daha 
sulh zamanında bir yahudl tarll· 
fınclnn bulunan care, bu tarın ma
rifetlerin h ıısını gölgede bırak· 
nınktndır: 

Ynıhud nln btrlst bütün seTVMl· 
nl bfü'ilk banknotlar halinde sağ
ı trn bir zarla yerleştlrmle. Zarlı 
m hOrlE'dlktPn sonra bir notere 
gltm ş: 

- Ben f 1aneayırn. Adresim au· 
dur. Bu zarlın içinde de vmdyet· 
nam<'m \•ar Bunu IOtfE'n saklama· 
nızı rica <'dP.rlm. demi.$. 

Sonra bavulunu kaptığı gibi ya· 
baneı b r mrmlekete giderek ora· 
dnkl alm:uı konsolosluğuna bae 
\urnıu : 

- Almanya'da iken vıWyetna· 
mem yazıp mtınu notere bırak· 
m tım. S mdi karımın beni aldat· 
tı •ını haıl:ıcr aldım. Onun itin vasi
ycıtnamemdr mm değişiklikler ya· 
Pn<'n ım J.Ot:fen deltılet edin de 
mfıhürJQ zarfı buraya yollasınlar. 
Vashetnamenln hllkümlerlnl de-

lrd kten sonra gene geri ıQn· 
d lirsiniz. 

Yahudlnln lstcd ği yaııılmış. O 
da zarfı alır almaz lclndekl para· 
lnn cebine indirip yerine vulyet
nanıcs nı koyduktan sonra konso
loshane va.<;ıtaslyle zarfı notere UI· 
de ettlrm!:ş. 

Fikir parlak ddi1 mi! 

· SA. - TlR. 

-~-

İkinci cephenin ilk 
adım;. atılırken 

Asker ~ıkarma 

B 
F.KI ENf.N hidi c nih:ı)-et oldu : 
amerıkalıla.r, şimal Fraru.a Af· 
rıka ının hem Akdeniz, hem de 

Atlanttk kı}darına a kcr çık.ırdılar. 
Bu hıırekcun t•fi!litını hugunku sa 
> ımızda ('fkan tc!ı;raf>:ırda bu :ıcaluı· 
nız. Hu hldiK", bundan durt su~ C\i\ d, 
hu iuıunlarda )'ill'tııtımız tahnıinl rde 
aldaıınıadığıınızı so termckıcdır .Mut· 
tcfıkler, Akdeniz "\C Afrıkı mesdennı 

halletmek içın aralarında bir ı~ tak•İ· 
mi )at>mıılardır. Akdcniı'ın doğusu, 
in~ili71uc, haıısı anıcrikalılara hını· 

kılmış, 'e lıcr ıkı nıuııefık, mu~ıcıck 
diiva) ı halliçın hiribırleri)l<: tam hır 
iş 'C anla) ış birliı;i halinde harekete 
geçmişi< rdır. Ö) le kı, C.encral Mont· 
J;Omcf) kuV\"t"ılcri, Homme! ordularını 
kaçı~a mecbur cdıp, Mana Maıoruh u 
C'llerinc f:CÇİriıi«:n. Amcn"kan l\IVVCt· 

Jeri dc l?Cfle inpliz deruz -.e hava l.."U\• 

,ctfenndc:ıı fa)-dalan;uak, Akdeniz ın 
bııuında Ceıair ı >prnklarına -.e At • 
lanıık kt) ılarında bazı }erlere 115ker 
çıkarmışlarc'ı· Bunun ıçin arncnkalı· 
Lann gfutcrdıği cbcp, mıh,enn bura· 
brda u~lencrek Amcnka'>ı tehdıt et· 
me•ıdir, Fakaı gt"rçekıc cll,a, Ak
drnız hakimİ\"t"tini hıılletmtk, 'c Hu~
)'a'nın uzerindckı ruku hır.u h3fiflc· 
terek 7&man kaıanmakıır. Çı.ı ku 
amerikalılar da, in. ılizler de bilirler 
ki, eğer Rus}'tl nıöel~•i h:ıllcdılccclı: 

olur-.a, o uman Almamı vt" m ıtte'ik· 
lcrİ) le. tek cephe halinde kar~ı karşı)'& 
kalacııkl:ırdır 

Umumi durum 

A SKl·R ı,;ıkarma işi dun s.ahah 
iafakwı cwcl başlamıştır. Şım· 
dılık askeri harekctlcrın )1llruz 

Oran 'c C~ir'de olduı;u hılınmckte
dır. Aıl;ıntık kı) ılarındakı çıkarmalar 
h:ıkkınd:ı ne amcrikalıl.ır ne de fran· 
ızl;ır l'traflı hıç hır haber '"<'rmunıs 

lcrdır. \ ı ı )alnız dun ~ah:ıh do c 
ka.:I. r Or:ın a rapı lan ~ ık.-ırnı:ı hare · 
kctlcrinın ru,lmrtulduı;unu bıldırnııi· 
ıir. Bundan wnra alınan, takat ne ıc:

) it 'c ne de tekzip edilmi)cn hahcr· 
ler, amcrıkan kJehbiİ i.IDun akim kal· 
madığı merkezindedir. l lattl blr ıcl· 
ı;rafıı sure, :ımerik:ılıl.ır, Cczaır hüku
met kon:ığını »ru':lk dcrc-ccde ılerlc
mi)krdır. Ka:ıahlanka'd,1 ı~ran ç:knıış, 
G~ral Nopıes urlı ıd.ıre ılln et· 
miş, buı\a rajtınen bir kı~ım fransı 

askcrlerı muııefıklcr kozunu mikfa· 
fa.'l)'a karar vererek " ~ekildc hJro.:kcte 
haılamı)L-ınlır. Vişi';ı-c ı:;ore hC'r taraf· 
ıa •azİ)"t.'t karılık 'c ciddidir. Alm:u • 
lar lı''lluz bir ''VJ)et almamışlar ışı 
şimdiliil y;ılnı7 di(l.klfTlatik kaidclwn 
ç~ içinde mun:ıka etmi terdir. 
\merikalıl:ır ve inı:;ilizlcr de kati)c:n 
FraMa' a n sönıurJ.'T imparatorlu 'hın 
d:ı ı;mlcr olnı:ıdığını H 'azi tehlike· 
)i bertaraf cdildıkten sonra buralarını 
terkcdeccklerini hildirmı)lerdir. Fal t 
Alman>ııı ile İ)İ mıına•chetler kurmı· 

)'I çalı an 'c selameti hun.la gören 
Marcs:ıl p, tain Fram:ısı, amenblılı· 
ra ka111 duşmııncı hir ta,ır alını , -.e 
ukct" ('tkarma harcketlcriM ka~ı "· 
llhla kar,ı ko)'Jllt)'R başlamışur. 

ı Afrika meselesi 
ı.._ ..... __ ..... ~·--~~~ 

V l,.l ile Amerika arasında !İ~u] 
ıııunuebctler ke ılmişür \mc
nkalılar bü)'llk ku"\"'\'ICılerlc çı-

karma )'lptıkfarıııdan hu har&et, Ma· 
dagaskar'da ingiliılcrin ddc ettikleri 
baıan ile muka> ,-dılcbılir sanınz. 
MuttcJıkler, Afrıka \e Akdeniz m~e
IC'jlni halle karar "\erdiklerinden bu· 
nu, "''Velki Dakar ıe t>hhusu ile olç • 
mi)c imkln )'Oktur ~nırız. Cunku 
müttefikler hıı lnrrıe mu,affak olmak 
için, cvvell Afrika mc..cl ini hallet • 
mi)e kırar •<"rmidcrdir. Bu ureıle, 
Ona-Sark. Yakın-Sark \C İmparator
luk di''I ı da halleclilmiş olacak, •c 
itıl)'&rl imparatorlu ·una bir son \eril· 
dıkten sonra, ikinci cephe açılacaktır 
Muııefiklerin şimdi)c kadar Afn'ka'da 
İ!tcmli urctıe hu fm)C\i f:f't"Ç kle, • 
ıirmck için çalı tıklan ı:ozlt- ı: .~ulur, 
elle tutulur hir h 1 almıştır ilahe • 
şistan'ın Mitilii ı, Nl.'ı:;us 'e kırallz "ının 
iadesi için deı';ildir. Mad;ı a•kar ud 
cc, Japcın}-a°);ı. karşı [ z.ık-Ş:ırk )'Olu 
nun emniyet ahına nlınmuını t mın 
için değil, tı)nı zamanda Afrika'nıo 
kanadlarını sağlamak için alınnnşıır. 
Dundan daha CV\el, urı)c"nin işı:nli 
ve.- Irak İS)'lnının h:ıstırılmuı da şup
hesiz tı)nı maksatlı )'8.J>ılmışıır. imdi 
de 1imal Afr&a 1 rans.,~ının elde cdıl
me,i, Montı::omcry ordulannın 1 İb)ıı 
ve.- Trnblus'a karşı )'lptığı baskı) ı. ar
ka ıataftan hir b3$ka ~kı ile dcstrk
lemelc 'ile ital)'llll im11aratorlu~u 
mcn~nekmck nelİcC$ini vcrecd.ıir. 

A mpa mesef esi 

C EZA1R, " Fa~·a kal}ı yapılın 
hucketın inkişaf SC)rı uzerınde 
pek durmı)'llım; bunun mu • 

ı.affalc olup olmıracagı hakkında m\i. 
talcalu yurutnıİ) clını, çunku amcrıka· 
lıların ~ıkımiıkları a~ rlerın .ı)m 

hem bü)Uktur; hem de bunlar, bura
larda mıh•cr d.ıvasın:ı, Alman)oı 'e 
İtalya hlkimİ)cıınc ka111 ı.oazi)et al · 
mak i~in fırsat ~ozli)cn kuv,eılcr hul· 
maktadırlar. Onun iı;in, ~ımdılık s.tde
ce bu hareketin Aı.nıpa kııa~ı uzttın· 
de.- )'lpabilrceği akı§!eri tahlil cımı)e 
çalışalım: hatırlardadır kı, uzun z:ı • 
mandanbt.'n ortada, idC'ııı > ılan hıU
> l'S.İ hılini alan bir ikınci cephe hı . 
ki~i vardır. Bugunc kadar bütun İh· 
ıimal.1«, Avnıpa'nın garp kı>'W ınc • 
rinde toplanmış. buna ka111 alman ır 
da llkı ıedb.ı.rlcır alaııılffdu. Haıu aJ. 

İkin i <ephe 

E ÔI R Afrika, do :mı) c, h."tmi}"
lc "Jımalı)le m..ıtıcfıklenn eli
ne rçc C"k oluru. o ıaman, 

ıkıncı C't: h nın A•TU(la nın Akdenız 
kıHl.ır a ııçılac ından şuphe t>di
lcmcz lklk v•rcıl '" Hundt Tu
tm\ u:ı kar~ı ınd kı ıcıl}a p, •c ıtal· 
y<1n çı r ~ının burnu dakı Kalabn) .. 
)t. hu cephe ıçın um u •er ola • 
rak ~cçmı$1 rd . 1 u t kd de mıh'e-
rın t•ı ha) lı orta< caktı r (UQku 
onrmlı hır surette ı;oz onune alırunı· 
> n )t"nl ç.trll nı.ı ;ıh;ılan meydana 
gelec kur t hvcr ~mdi ıthaın euıli 
ıhtı)aıkarların değıl. mihH:r galıhı)~ 
tıni kcndı divalan tclikki eden fakat 
harrte fıılı hır şckıl<k onun )-anında 
•illl)Ct lmnmı olıınbrın kcndı~ıne 
urar ·~dı inı bu son h:ır kcıle an • 
lamı$ ol<;ı ı;ercktır ÇUnku, ıımal Afri· 
ka m 1 ın n du n kta ı, ne 
J ı )öl hırekeıı, ne ıu •c ne de budur. 
Hu d-..ırum nokum, do rudan d gruva 
lspan)a'nın hurnund ki c~ utıank· 
ur Nııckim. imal francıt Afnka'1• 
na hareket eden kuV\etlcr buradaa 
ka llun !ardır. 

Netice 

S
Ö7.11 niMl7.f huli :ı. ctM'm: 

"\DZl)Ct ad , şımııl Fran~ Af· 
rıka~ı ıçın de ıl, berki hatı -..e 

orta Akd ız Avrupa ı ıçin dr kArııık· 
ur. Mıh•crin huna karıı addı tedbir· 
~r cl..ısünmuş olm:m gereknr. Vişi 
Fron unın he CC'ftnı )>erindcd'r Çün
ku de Afr.ka'dakı somurgdrrin mu
v kk:ıt b r zam n ıçin ddcn ftitınHi 
d ), belki, i~ 1 altında bulunnm'llD 
Fra :ı'nın da alman i ııı· t alıına dlit
mcsı h hı mcvıuu olahilir Almanva • 
nın :1.tanılyıı'y;ı k d r inmrk htemi • 
)ett• ni ve Tulon da bulunan Fran.\n: 
dorummuını, Amiral Racder'uı lru-
~dası altın."\ ~ıyarn~nı. hatd. 

ıt11l) n tOf'Tilklarını almanlara mUda
faıı C'tıirmı)'CC"f ·ıni kim remin ~ • 
lır > Çunku Alm: n)11, Fnıma'da \ ışi
nin 'e Mııf'C1a}in kanırtan ne oluru 
, l>un, Alm:ın) 'ya alq'htar buyı.ik bir 
kuı r h lund ı :unu •c c-cnuili ftah-a • 
da ,fa r h•cr k 1unu tutmt)"llC"llk un
' '• h ·luıı;ıhile ini pcklt:ı hilmc1c
ı lir F ı..~t hun kar ı, nıs C<'!lhe5in
d n &erler ıııi çckılccektir? hte ka
rı sık .:ı .., hırr:ıdadır. Rize kalırsa, fl.. 
rr.31 Afro1<:~'d.ıki h:trd<etlt>rin inkisa • 
fırnl:ı., d ıtıa çok Avruır.ı'd.ı doiahikı
rrlc \'t'f\İ 'Uİ)'C'llcrin inici ç n• tııki-
~ rl J,ıı meraklı tı' ~·· 

Mümtaz Faik FENlK 

1 Cebe üttarık'ta 
bir~ok ihtiyat 

tedbirleri ahndı 

Keşif uçakları yere indiler 

Beynelmilel boks maçmda 
i tal yanlar yenildiler 



M. Ruzvelt'in 

Fran ız 
milletine 

me 

tllddl ............... tlrı 1 ,,..,. ..... 

ral l'raıtllll ....... ld ...,.. ...... 
................... v .. ,,.... .... 
-- ..., ·•-,.ttt ......... ...... ............ 111...,.. ........ ,...... ..................... 
......... ...,_. C.. Afrtlra mtlla 0. ........................ _ 
..._.. '°"' ...._ o1rıUı1E a... saoo ........................ -
Ah11ra laım 1111 da ~ aldllda 
..... ..,... C.000 • CIİllllillb1' .,... .... 

Şimal Afrika'nın 

birçok noktalanna 

amerikan 
askeri 
çıkarddı 
(llNıllad~) 

Sizleri liJAb arlıaılılta .,. ,,.....,. 
iMill ecmit oı.Jara brp mBaıııa lıir 
IP1lf8 ...... edİJONL 

.. Bedelimiz 1917 bedelinin 
aynıdır,. 

Şim8I Afrilıa fıuısızbın. Birl.,UC A· 
ınerib b~ ft milledaia aurlMdM
heri bir - baHnde ....... ,. ... il· 
mal framaz Afrlıu11111 brp bellemll&• 
oldukJan do.dula udak ..... ..,. 
hir Amerika ordUlu lizin ..,,...,.,.._ ca· 
kanlmak..tu. Dertuıl ~ caba ilk 
...Ue $imal flWlllZ Afrikulm halyan 
w alaıanlann lltill ..Widerilw' bqa 
muhafaza ..-lir. Hedefimia l• 1917 
hecleflllin a,.Wir. Yaal .....,.., ...... 
mm ımbftllllek ildll alullda ...... 
Prama'" ...,...,... karannlllur Alman
fta1,_. tehdidi framaz ........... 6-io
- aiJ olclqu ... eopJ.,.ma bia de 
cerbclec:qia. 

Fransa nm f..-a eopnklan iDerla
deld bAJdmiJed ,.. oJanık ltalmalruıdar 
Bizler, ..,.... ,,. ...... cloinl fqnd-

bit ,ol ~ içia ada yanlU111111a 
istinat eclebilecelimıd pek iJi biHyona. 
._ kin eli,.,,_ ld "oalan hep .,.,. 
... ,obdeceiiL .. 

A tlaatilr lııyılarındalıi 
limanlara da aslıer çılıarıldı 

Loadn. 8 a.a. Mlkıeiik kunıedet 
umumi kararslhı bu l&beh Gneawım 
uadyle 9 • .C5 1e •p...,..i l9bJiil DllNC· 
lllİfdr: 

'"Hareklc ~ ... pcerilea ...... 
ca Od .ık• d...,... ubiJııle buluaMI 
kamıluk araai)'e ....._ ıu..-.... P· _._ ............ ......,,...,... ...... 
nlmqur." 

Ameriba kıtalan .,.. ............ 
Adaadk ı... AArdeaiz MbiJleriade Ura· 
ra pbnlmıtlanlır. Bunların becWlm 
..... afrikada buluma .US.. kunecz 
lerini imha etmekdr. 

Fransız ordu ka 

koyma§a ıavaıırken k J ova anıyor 
yer yer 

· isyanlar 
çıktı 

c .... 1 inci IQfada ) 
VlellJ' mahfillerinden lııbcHrllllilfll• 
sen. eon baberlere sere .... Af -
rib'cla nal)'et ciddi 'H 1ıantıldlr 
Karaya ulrer Qlllarma h8"ketlerl 
bam noktalarda m~ ohnut • 
tur Bası noktalarda da .-1 )IGıl • 
kürtilmDltllr. 

Amerilıa-Viıi &iyaal 
manasibetleri lıe&ildi 

Vlctı71 ı a.a. - Nuırlar mecllei, 
Birletill Amerlka bOldlmetlnln barbl 
ıimal Afrik&y& ptlrmnl berine ba 
hükttmetin Jl'raua ile diplomatik mO 
nuebetlerlni kemDll oldutunu tespit 
e)'lemiftir. 

Amerilıa11nın umrund• 
değili 

V&1lnstoa. 1 a.a. JlaJ'loiJ'9 Na. 
sın llr. HaU. rueteciler topJıantı • 
aında. Vlehy'n n mün ... betleri 1c•
eip keememeslnln AmerUıa'nın 
umrunda olmınn bir meeele elde • 
tunu aöyleıniltir. 

Nanr f6)'1e demlttlr ı 
- Birl8'İk Amtırika daha UMO 

balında VlcbY ile mOnaeebetleri \N
KUnldl unrt hareketler icb laulr • 
biden kola)'lqtımıın •• ırr...-')ot 
kati IUl'ett• ıulrtarnun matuf bir 
•aaata olarak tel4klci etmekte idi 
Nasın bu huullta bir m•IOmat 

ırellp ıplmedltf .onılunca: Hentl• 
hfe bir 197 selmedi .. ceftbını ••· 
ınlltlr. 

Çetin icara Y~ deniz 
savaparı 

Vicb)', 8 LL - Haberltr auirb
tma:ı teblill 1 

llmal Afrllramıadan ..... .,. 
baberler• sör• Jl'u'ta oetin muba • 
..._ .. , olmaktadır C..blanca a • 
~da denla muh rebeleri ola • 
7or Katalanma• lati •• l'adala')'a 
oılıan amerikan lutalannı pUtdrürt • 
mi79 çaJ11ıyorlar. CeA)'ir dotudall 
Ye bat dan gelea lnrnetlerle eml • 
mittir. Anev'le Oran arumda mu • 
barebe cerenn etmektedir. 

( B&fl 1 bel ı&)'f ) 
.Almaalann ltalyan piyade tetkU. 

ferini kurtannıp ~...-n aer 
oeklldilderi timdi ariJl surette 
sOkUr sfbktlr. Oc: ttaıyan tüme: in 
amaml ~ral'lflhlan aa1-Y ve m • 
rettebatı, ıillldiden tam olarak Mir 
ed hnittir 

HalfllP ~ n budu tMI er 
hedefler, 1-7 80ntefrin gece81 atır 
•e orta bomba uçıaklarınua tarafın • 
dan bomMlanmlfbr. 

Bqbu,fdald mUhım c1ilfm te • 
killerine mu..affaln7eth hücumlar 
)'aprlmıtUr 

Bundan halka bomba uçaklarımıs. 
Girit bava me7daalvına hUcumlar 
npm111ardll'. 

Bu hareki emaanda hto blr acak 
bybetmedlk. 

Ceplerdeki lutaların esir 
dllşmeleri bekleniyor 

Kahire 1 a.a. Seklllillci ordu o 
kadar aUratle ilerlemektedir ld bilyWc 
cepler ıçlnde bulunan ve bilhaP,l ı · 
talyanlardan mürekkep olu dlllman 
Jatalan utr edilme eri b leme • 
tedir Bütün 7ollar, derhal en J'•· 
lan Mera kamınna ee•kc m erini 
la 7en 1 ta17u kamyoaı.riyle tsllan 
m11 bula maktadır. 

Son cUnlerın m tef k hava h • 
camlan korkunc olm tur Y 1 r 
7Ulllll tqıtlann. Daha tayyare e • 
danı ile diae" ele ec: r en ta 
me)'da tarı 11.-enıcbmi ucakları
mn enkaa ile doludur 
llar&a llatruh dilşmllş mi1? 

Nevyork. 8 L&. Colombia r 
J'09UllUll Kahire muhabırl Burde t 
buJil:I etle • n Kah re den yao tı 
n .. ri,..tta Maru llatrulı'Un huri • 
llalenn eline dOtmU. olclutUnu bl • 
dinnl lr. 

lllHVER'E GÔRE : 

• uzun ve çetin SIHHAT Ye iÇTiMAi M.V. 
Kuru ot almacak 

1 8lhba ,,. ı 

savaı ar var mı=...-:. 
( Batı 1 klci l&J'fada ) 

DaD. Ilı aeın 

WUıerl, Jılara • Matrull .... iMi 
Mıt.11 tıullı ,. ....... ve bu bdı&ıeda 
.. .......... oımuetıır. 

va ~ m~ ıetıruc et 
ndl- w dCllmMlll ıı koUanlla ve 
.... ,..uanna mOt4ııMcll bQcwnl&Jda 

~-
bcm-. ................ ~ 

Olao\'&'1& ,... 1ıb' b4lcwn ,... .. • 

....,.. " ltlnMll m1M8ıddtt dıa1alıU' h&• 
&inde lıcımbıı.nlllnU emıı.ttr Huar mil• 
blmdlr Oll ... ~ mllctan bfftOI 
............ 'iti!' ....... 1aClıldım. 
.............. Cutllırt iilldl ....... 
.._.,o tal', .... nır·1111r eıt • ... -
Mrl. Petain diyor ki : 

ken ··mizi 
müdafaa 
dec iz! 
( .... 1 .... .,...) 

(Mrl) 

MALiYE VEKALETi 
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MiLLi MUDAf AA V • nlmellrl. JıL JıL VekAleUnden : l 1ıııct• M. 11• v. 8 No. ı.u Sa. AL Kom.na Pavyon yaptırılacak 
..... .._ ____ ...;..______________ Dıadı Mldan 

Nh rünü aaat 16 te Balurköyde Aa. I 
Poa. 790 Sa. Al. Kom.da yapılacak -
tır. Şartnameai komlayonda Jrörüle -
bilir. İatekliluil' teklif mektuplarını 
ihale saati:ıden bir aaat evvel koımiı· 
yona vermeleri. Muvakkat teminatı 
2250 liradır. (9496} 6009 

Arap sabunu alınacak 
lıl. 11ı1. v t.üleunden • 
Blıtıer kU.-0ı0una tlO kurut t!Yat ıaıı

nıı.ı edllea 30 ton arap sabunu il. ıı. 
942 çariWl\ba 11unu ı;aat ı:> te pazar

lıkla aatın alınacakUr Tamamına taUp 
CIJaııacııaı t&J<dw-de oolUııcrcK ayn ayrı 
ela ihale oıunaoııır Killi tcmınau 3600 
~radır. &art.namesi ner ııun komısyonda 
&örQleblll.r. Tallplerm mezkur ııun ve 
81\atte M.. !ııl Vt>klletl 2 No. ıu aaun aı
nıa komı8YOnuna müracaatları. 

(9194J 5398 

Vantilatör kayışı alınacak 
MM. Vı:killctınclen: 
Beher ıuledıne 760 kuruş fıyat tah

min edılcn ıııuhtclıf ınuka otomobıl· 
ler içp;; 12~0 adet vantıllr.tor kayıtı 
12/1119'2 perşembe gunu 1>a.!l.t 16 re 
Pazarlıkla .ımn alınacaktır. Kayışlara 
lür.uınlu kauçuk vckalet~e verilecektir. 
Katı ternınatı 140ö lira 26 kuruftur. 
Vermek istıyenlerı paııarhk gün ve 
11.atınde M \t.V 2 No.h &atın alma 
'komisyonuna gelmclen. Ş&rt!.l.ımeıi 
komisyonda gorulür. 

(9~89) 5~19 

Saman alınacak 
M.M.V. 1 No lu Sa. Al. Ko. dan: 

ı Cinsi BoYQ eni Yük. Adet 897..124 lira 85 1"ırul a.u bedelli 
Küçük Yozsa.t ve Kınkkale"de :.n cın. 

tkl cekmecell mua 2.a:ı.axo.95x0.85. 1 ev Ye uc paVJ'On ın.. ill :16. ıı. 9'2 
Nümune dolabı 2.00x0.l!()x1.80 1 peırtembe &11Ml aaat 16 da kapalı ııart 

1.o8xO.Mx2.00 2 ı.a ekaı.ıtmen lrarıulm~ur. lsteklller • 
VekAlet tıp« 4 den Y'(1laıek mUherıdls ve mımar olmı. Odun alınacak Dosya dolabı 

(9691) 5719 yanlar Alked Fabrtka!ara müracaa.t .- Davutpaea A.s. Poe. 1166 Sa. Al. Ko. 

Mefruşat malzemesi 
alınacak 

derek etııı:vet vesıtaıaı aım111ıarı Wr temt- dan: 
nau 19634 Ura 9Q ku.nMtu.-. Proje ve 1166 '*1tkleı1 .. tb'acınm temini ıctn 

kenlttnameel 19 Ura 86 kurut bedel mu· 2490 aa;vılı kanunun 46 maddealnln M 
M. M. V. den : k&blli rA.9kert Fabnuladan verilir. la· hkraaı muC'lblnce pazarlıkla 800 ton o
Aşağıda cins ve mi!•ran yazılı l lca • tekllleı1n ihale &11nü 11Bat l!l e ı:adar dun mübayaa ectlılA!cektlr. Elcsltme sünü 

lem mefruşat malzemesi 11-11-942 çar • teklıt mektuplarını M. M. V. 4. No. lu 11·11·942 Ç8.rl8Jnba &11nü 8A&t ıı.ao da· 
şamba günü saat 10.30 da puarlıkla sa- Sa. Al- Kom. na vermeleri (9613> 5774 dır. tsteıklllerln mezkOr &11nôe teminat 

a.kcelertyle blrt11kte ıror.ıı.ııona mUraca· tın alınacaktır. fs,reklilerin belli aün w İdrolik yag~ ı alınacak 
saatte ıeklif edecekleri fiyau göre kad 
ıeminatlariyle birlikte M. M. V. 5 No. lu M. M. VeıkAlelJlla.,n · 

atı.an UAn olıunur. 
(9518) 

Sa. AJ. Ko. na ~ııneıeri. 1/2 ldlıoluık beher kutuauna. 270 ku-
Cinsi Miktarı rut tb'at tahmin ecıı1eo 6000 kutu ld•·o- Sığır eti alınacak 
Üsıü camlı yazıhane rami gibi l llK :vaaı komiSYonda mevcut nOmune Corhı Aa. P09. 1140 Sa. Al. Ko. dan: 
Koltuk Vekllet tipi 5 ve tennl evsarı dahilinde 27• 11. 942 cu- Lüleburııaz btrUklM'I tein 20 ton sıtır 
Sigara telıpuı ., 1 ma ııünü llll&t 11 de ı;>e.ZArldcla aatın a- f't.1 pazarlıkle aatır allnacaktır tha!HI 
Siğara tablıuı 1 1.Jnacaktır. 16-11·942 ıı:ünü saat 14 te yapılacaktır 
Elbise askısı ,. 1 Vermek laU)'enlerln 2430 liralık kati Muvakkat teminatı ıaııo llraılır. Şart· 

name ve evsaf her ıı:ün Ko. da ııôrüle
bWr tste-klllertn lüzumlu Y4!111kalarlyle 

Pon manro ,. " temlnatlan ile birlikte pazarı•'< ııu::ı ve 
Dosya dolaıbı ,. 1 aaat.ınde M. M. V. 2 NoJu Sa. Al Ko.n 
Su bardajı 7 nuna ıı:elmelerl. NUmune ve evsııtı ko- l!ıa.le ııünü if'lmelf'r1. 

(%90) 5720 misyonda ııörüleblltr. (96841 >7711 "l9!ll91 

Elektrikçi alınacak Parke döşeme yaptırılacak 
M. M Ve-kAletlnden . 

M. M. V. den : l2825 lira k 
1 

Corlq Aa. Pc». 1140 Sa Al Ko dan: 

!l!l70 

Sığır eti hnacak 

1 - uıo ton döküm samanın Ankara 

oıaa llıtaayonunda vaıı:onda tesellllrn edilmek 
ova.ı tal'tlyle pazarlıkla alınacatı ııt.n edllmlı 
. 9d Olrnıuıına ra~en ı.tekll çılanadıtından 
zarf tekrar pazarlıkla aatın aıınacal<tır. 

2 - Muhammen bedeli 12000 Ura 
OlUp kati teminatı ısoo liradır. 

M. M. Veklled içiJI elektrikçi aluıa ee 1 bed•1ll Ankara'da BatıaNkld•kl tılrllkler ıcın 20 ton ıı.ı· 
Caktır. t5 .. kıı·1-ı·n 20·1 l·"-'2 -·ihı·~ ka· parke döeme iti 27· :•. 942 cuma nıtü '"' ~· ,,, ... ...... tar eti pazarlıkla aaun alınacaktır lha-
dar M. M. V-'-lleti Daire Müdürlüğüne ııaa.t 11 de kapalı zartla ihale edile . ca eekttr. tllt teminatı 961 lira 

88 
kuruı- leııt 16-U-942 ııünü saat l!l te :vapılacak· 

aşajıda yazılı vesaikle birlikte müracut- tur. :ıce.ır ve eıırtname ve proJ-ı 
64 

ku· Ur. Muvakkat teminatı 18."IO liradır 
lan illn olunur. ~ Şartna f h ü K da o nıt bedel muka.blU maaat dalırt'fllnd- me ve evaa er 11 n o. 11 • 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı ~.. rülel>lllr. Isteklllerln luzumlu veelkala-
2 - .1.-kerlı'kle ı0181°lı' o•---...t. vertıtr. lstekltlertn Uıaleden en az blr 

8 - Pazarııtı 10 11. 942 &11n0 saat 
la te Ankara Lv Amlrlltt binasında M. 
lıt. V. 1 No. Sa. Al. Ko da yapılacaktır. 

4 _ ı.teklllerln ııeııı &11n ve uatte 
bu temlnatlart)'le birlikte kOrnlnon• 

"" -. uııau-. &11 rt:vle ihale ıı:ünn &"elmelerl. 
3 _ Bonservis, n ônce maa.at dalrNtne müracaat ıı· (9!l20> 
4 - Dojruluk kltıdı, derH: etıllyeoı vesW<ıuı almalan ve lha· 
5 - Sıhhat klitdı, le ııünil saat lO a kadar teklif mektup. Sığır eti alınacak 
6 _ Atı t.a"-dı, lannı M. M. V. 4 No .lu Sa. Al. Kom. .._. As. PO&. 1166 Sa. Al. Ko. dan: Da· 
7 - Fen ve sanatta imtihaıı yapılacalc vermeleri. (9692) &776 vutpaşa: 

ve imtihan nedcesicıe göre ücret tahsiS& 1166 birliklerinin et lhtlya<:lanru 

• ıı.ıtracaauan. 8 - Ücret miktarı 52 ili 75 liradır. M. M. Veki.letı" Denı"z temin lcln 2490 sayılı kanunun 46 
(9693) 5722 maddesinin M bkrasına göre pazar· 

ve-

Ka • 
• B11 
2908 

(9555) 

Cerrahi ilet alınacak 
M. M. Vekiledoden: 
Pazarlıklı komisyonda nıe-vcut karaloıı 

~ şardar dahilinde l 1 kalem cerr~I 
allı saun alınacaktır. Hepsine ~ın 
edilen fiyat 21443 lira olup kati ıeaım•· 
ta 3216 lira -'5 kuruıtur- lhalesi 13. 11· 
942 cuma günü saaı 15 tedir. Şartname 
~ kaıaloglan her gün kocnisyonda P 
l'ÜJebilir. ls,teklilerifı muayyen giİll ve 
laaıte kati ıeminatlariyle birlikte M. )f. 
V ~eti 5 numaralı komil)'OO& ınüraca&I 
ernıelcri llzın\clır. 

(9552) 567l 

Vantilasyon santralı 
yaptmlacak 

M. M. V eklletinden: 
Mevcut pnnamesine wv§i.k.a llllzaec· 

leriyJe komple ftllriltqoft aantralı PA· 
ıarlıkJa sarın alınacaknr. Ketif ~eli 
7'<>Q lira olup kati ıeıninau 1125 lira· 
dır. Puarııtı 12. ı ı. 942 perwembe gü· 
Dii la&t il de M.M.V. o4 No.hı Sa. Al: 
ko. da yapılacaktır. Ketif ve p.rtnamest 
her Riin komisyonda ı<>rülebtlir. İstekli· 
letirı kati teminatJa.rh'le birlrktc komis· 
10oda bu1uncnaJan. 

567-' 

lıkla 70 ton 11ıır eU mUbayaa edUe-
Santral binası inşaatı İnşaat ilinı ceıktir. İhale gUnU 11·11-942 çarşam-
M M V 

.ı__ ba günü aaat 11 dedir. lsteklilerln 
. . . ...,.. : lzmtt Deniz ısa.un Alma Kom1-o-Aııb · nd · mezkflr günde temin&Jt. akçelenyle 

ra cn-aı.ı a göstenlecek bir yet· nunc:ta.n: 1>lrl1kte komisyonumuza mUracaaUa· 
de Dizel elektrojen gnıpwıa mahsus bir ı - Mtııtıammen ketlf bedeli 59646 n ilAn olunur. (9523> 5574 
elektrik :wıualı binası inıaatı pazarlıkla llTa 11 kuruttan ttıaret olup ııoaterlle • 
ih&leye konulmuştur. Ke,if bedeli 6613 cek blr mahalde yaptınlaı:ak olan bır Koyun VC sığır eti alınacak 
lira 66 kurut olup kad teminat mikta • fırın btruuıının pazarlıtı 12. ıı. 942 ı;ıer- Aa. Pos. 550 Sa. Al Kom. dan 
rı 992 lira 10 kuru~tur. Pazarlıiı 23·11- aeımt>e aiinü saat 15 te hmlt'te Teraa· Rami • Topçular 
942 pazartesi günü !Wlt 11 de M. M. V ne lr&pısındakı komlaYonda yapılacaJctır. Atatıda cins ve mlktarı ile mu. 
4 No. lu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İs- 2 - Muvakkaı 1.4!mlnatı 423:1 ura so hammen bedelleri yazılı ve ilk te· 
teıklilerin kad teoıinıdariyle birlikte mu· kwııttur. Bu ile alt fenni ve huaual mi:ıatl.1ln gösterilen mevaddan yal. 
ayyen aün ve saatte komisyonda bulun . ıa..rbıameler, ketlt proJe ve sair ıısm nız bir tanesi alınmak üzere 2490 
malan. (9635) 5728 evrakı. mahalli emnı:vet ınüdilrlüliln • sayılı kanunun 46. maddesinin M tık-
Iht~ ruına göre 16. 11. IM2 gUnU saat 

.l.Clmur kalası alınacak den alınan hüıınühal ve nafıa müdür • ı~.30 da pazarlıkla mUbayaa edilece-
M. !il. Veklı.leUnden , lüklertnden cıkanlan ellllY.t v•lkala ğinden taliplerin kinuni teminatı... 
9000 1'.ı-a muhammen lıedıell :ıo M3 nnı hamU istekliler her siln komlıl>'on- riyle birlikte Topçular'da buhL,aD 

ıhlamu.r kalıuıı 16. 11. 9'2 sıuartea! da sörebUlrler. 1 Sa. AL Kom. na müracaatları. Ev
sünü aaat 15.30 da ı;ıazarlıkla tbaJe ecıı- 8 - Pazarlıta •tırak edfC k tallP· aaf ve ıerait tıtanbul, lır.mir Lv, &. 
lecektır. Katl teminatı u2a Uradır lerln :vulcand.. yazılı teminat makbu• mirlikleri Sa. AJ. Kom. ile M . .M. V. 
Şartname.ı her &11n •tın alma Kom ve Wdlalarb'le blrlnrt. belli ırüıı ve Sa Al. Kom da ve komisyonumuz· 
sösterlltr. leteıkWertın eıc.ııtme &11rı ve uatte komil>'ofta müracaatl&n. da J;"örülebillr. 
saa.tlnde M. M. v. 4 No.ıu sa. Al. Kom (1068) ~ Cinsi ııtır eti, miktarı 46808 kilo, 

Muhammen bedeli 21999 111' 78 ku-
ıı:elmeleri- <9731> &768 ruş, tık teminatı 1649 lira 98 kuruş. 

S Milli Müdafaa Hava N alaş ikmali Ko. o. 438. 
M. M. V~lettnden : Cinsi kuyruklu karaman koyun, 

An4cara maran11oı& tabrlkaaı -.twıııı· 

da; l:nta edllmll Olan Mlalın llkmalıt 161 
pazarlıkla eKllltm~ konulm119tur. Ke-

Tebliğ mıktan 33333 kilo, Muhammen be • 
....... d•li 21999 lira 78 kuru,, llk temina. 

Anıka.ra Hv. M ........ aa Gn. Koımutan-
lıtmdan : tJ 16'9 liN 98 kuru,. Ko. No. -&38. 

(9606) 

Poligon yaptırılacak 
M. M. v•lletinclen: 
Et1aıetgut'tı gösterilecek mahalde bir 

acı, ı>oliaonu hafriyatı .e baı igilik 
açılı eksilcme ile ihaleye lroauJmuttul'. 
ketif bedeli -'92-' lira 81 kurut olup 
İle teminat miktarı 369 linl 37 kunış
lılr. ihalesi 21. ıı. 942 cumanaİ günü 
llat 11 de M.M.V. -' No.lu Sa. Al. Ko. 
da Y&pılacakur. Keşif ve şannamesi her 
IÜıı lcomi.s)'DGCla görülebilir. İsteklilerin 
lir teminadariyle birlikte muayyen gün 
~ &aatte komisyonda bulwımalan. 

• ıı.t bedeli 12105 Ura olup llk ıemma.u 

907 ıtra f;t ınıruetur. thaı..ı 16. 11. 942 
pazartesi ııünü ııaat 15 te M. M. V. 4 
l'JO. l'U Sa. Al. Ko. da yapılacaktn". Ke
W ve sıutıuıme9l ao kam1e ~ 

Ktıcök Yozsaıttakl .Al. P09. No. "830 (9100 T 5732 

emrinde ııu1unan blrllıct tabur kua.r • Sığır eti alınacak 
ıı:Ah eırlerlndenn Oi'UO Carlamba uker- Bursa AL Dairesi sa. AL Kom. dan: 
ilk tubelt ha.llmıdan ve 2521.T .Al. No. lu 20.000 .kUo ııtır et1 pazarlıkla alına· 
1385 dotmnlU 8Qkıil oa. Yaea.r Yıldı· e&ktır. llubamen bedeli 2:a()()() llrıl mu
nm balık>ndıa U9Ulaıua slk&ı'et sıaeund&n 'VaJdE&t tamtna.U 16SO llradır. T&Upl• 
taldb&t JaPıldıll sırada "' kıtaauıın rııı muv&kkat temlnatlan ve Ucam o
Aı*u'adan KllcQk Yozaa.t'a n&kl1 eaua • daaı v•lıkalartıVle blrUktt' 13 ıı. 94:1 cu. 
anda Lalahan'dan firar eıt.tlll ve tk'ar· marteet .omı aa.at 11 de Bunaa Aa .sa. 
da !km kendllılnln CubuktaJd Al. birli· Al. Kom. na müracaa.•:an Şartname 
le tab1 bulundutundan baMederelı: An· her &11D Kom. da sörtll Mllr 

(9641) 5676 

Tomruk biçtirilecek 
M. M. v ekiJetindeıı: 
K.rahük·ıe kunllmut veya kunı1acak 

olaıı fabrikada 6000 M3. tomruk biçıiril· 
~ Jloazarlakla ihaleye konulmuşıur. Ke
ıif bedeli 184.500 lira olup kati teminan 
20950 liradır. pazarhtı 12. ıı. 9"2 pcr· 
leıııbe eünü saat 15 tc M. M. V. -' No.lu 
Sa. Al. Ko. da yapıl•akur •. Keşif ve 
tarlıuımesi h« pn 9 lira 23 kurut ınu
":'l>Uinde komll)'Ol1& müracaatla alıaabi· 
lir. İs«eüilerin katıi temiııMlariyle bir· 
liltte lr.omisyooda bulunmaları. 

(9607) 5678 

Boş ampul alınacak 
M.M.V. den: 
MütHhbM namı hesabına qajıdı dııs 

~ ınik11ır1&n yazılı -'.250.000 adet yeııa 
Clınandan mamCıl bot ampul alınacak.ur. 
lfCPtine tahmin edilen fiTat 33910 lirı 
olup kati temiııw 5087 ün 50 kunış
-.r. Pazarlıfı 13. il. 9"2 cuma · günü 
.._ 15,30 clııdır. Saruwnesi komisyonda 
ber RÜıı görülebilir. ls,teklilerin kad 
~inatlariyle birlikte M.M. Vekileti 5 
lllllnaraıı komisyona müracaadart-

Cinsi Mik. Ad. 
~ birıilc renksiz ampul ı. 500.000 
-.. birlalt renkli ampul 50().000 
~ ikililı rerıksiz ıımpul 1.500.000 
.... ikilik renkıli 11mpul 500.000 
Bot onlııiı: renksiz ampul 250.000 

0~ Yena f.bribsılllll dlll&odan 

(9605) 568" 

Ko. vertMır. (lr130) ımıe 

Yol yaptınlacak 
M. M. VeklleUnden : 

Et.lmeetut'ta soaterııecek mahalde 
bl.r )'Ol yapUnlmuı pazarl.ıkla ~ 
konulmuttur. Keeı.t bedeM 15660 Ura 60 
kurut olup katı temına.tı 2349 Ura 10 
kuruatur. !halesi ıs. ıı. 942 cartıı.mba 
&11nü saat 11 de M. M. V. 4 No. Sa. Al. 
Kom. da yapılacaktır. Keelt ve tart.na• 
ıneB1 40 kurut mWuııl>IUllde lwmla)l'Oll • 

dan almabllır. Müteahhidine bedeli 19-
Wıka.kındall ke911mek ve bU ı.te kul • 
lanılmak üzere ~ tendce bellılnle bir 
~ bir dıt kamyon 16atlil1 clheU aakert· 
yeye mal olduıtıı fl:vat üııertnden veri • 
lecektlır. ı.teklllertn bu ıee benzer 
10.000 l1rabk ıuıra.rt> bk' ın.aatı yap • 
~it olduklarına ve illa~ strebllmek 
lıcin tıneaat dalreılilıden ehlt:vel veetı<uı 
almalan ve bu ved<al&rla berM>er tca. 
u temtnatıarwıe mueyyerı s<ın ve aaat· 
te komı.,onda bu>uıwnaJen. 

(fm9) 

Depo inşaatı 
M. M. VeıkalAıtırıdell : 
Muayyen sün ve ııaa.tte talılbl 

zu.tı.ur etmb'SI Ankara civarında ü~ &· 

det depo llıta&IJ pU&rlıkla llı&le)'t ko

nulrrıu.tur. ı<eeı.t bedeli 1496!! llTa 5 
kuru& ol\19 kaU teminatı 2244 lira 00 
kunıltur. IJıaıe.t ıs. 11. 942 cuma sünü 
saat 11 de M. M. v. 4 No. )U s. Al. 
Kom. ya.pılacaktlr. x.ıı. aaruwne. 
proje ve teternıatı 7!l kw'UI mukabWll· 
de her &'Ü1I komilı;vOl>d.M alınablYI'. lt
Uıkltlerln bu ile benzer usart 8000 11· 
ralık btr lııta&t ı.ırıı muvattakb'Wtlıe ili· 
umıl. old'*1anna dair komlılYOll& rt9-

nıl vedia ..... Mımelerl w lllalıedım 
evw1 tneaat dairesinden eblb'et vesllca· 
aı almalan ve JcaU tcnln&tlartYlıe btr
atıe mu~ sün w M&tte konıia • 
10ftda bulunmalan. (9728) İr71 

Kalas alınacak 
M. M. VekAletlnden : 

'karada: OOntrör otelbıde otururken oto. <970IS> ~'734 
mobU lbtltl aatacatını ııöyllyeretc Kon
yalı Satta.bııı l500 llruını clolanc!lırdılt 

ld& edtıen ve Yl*arıda açık adresi 
yazılı usulııua ıltl:vet. flTar ve dolUl • 
dıncıl* ııuçlarından :ııanaltında bulunan 
Yll4llr Yıldırıllı'm J'l,kalanuak samı • 
JJOn JC. lıtı 1 mımaralı AL mahkemesi 
ne adamlı olal'llk aet1rt1meıı! aakert u
su11l muhakeme 1ranumınut1 111. mad· 
desl serettnce flAn ohıll'Uf'. (9721) 5T.l4 

Ankara Levazım Amirliğine 
relen Hinler 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

Vaketa alınacak 
hmir 1'•. Aaıir.;iji Sa. Al. Ko. datı; 
Muhtelif birlikler için vııkeu ı o ııoa 

6IO kunJt. Cim ,,. mikta.n yukarda yut· 
b ibtiyac puarlWJa •ur alınacaktu. 
PuarWc ve itıaleai 13-11·9"2 tarihinde 
cuma günü uaı 14.30 da kıılada Jzıınir 
b. Amirliji Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 
Kad temiaau ihale bedelinin ~ 15 idk. 
hıaledeıı önce alınır. ~•asıf 'ft prdan 
her aüo ko. da göriilebilir. lltddileriıı 
muayyen gün ve aa.ute teminadarı -we di· 
Pr ~ bidikte Ko. da lıulmı -
malan ilin ıo.-ır. (9653) 57-'3 

Odun alınacak 
Kayseri As. .Mnc. Sa. AL Ko. dan: 

As. POL T90 Sa. Al. Kom.dan : Mmtab birlikleri ihtiyaa için kape· 
f50 ton aıltr veya koyun eti kepah 1ı zarfla ebilrmeye kDnuhıa ı ıoo tı:ıa o

arfla ekailtmeye konulmuttur. Ek • mltmeıi 20-11-1942 cuma rUnü saat duna talip çılımadıjındaa bi.r ay i9ode 
15 te Balı.kesir Atı. Pos. 790 SL .Al. pazarlıkla aJ.ıaacakur. 
Kom.da yapılacaktır. İııteklllerln tek. Mecınunaua muhammen bedeli 69600 
lif mektuplarını muayen aaaıten ı aa. Kra ilk temiaatt -'730 liradır. Toptan bir 
at evvel komisyona vermeleri. Sart• talibe ifı&le edilebileceii gibi merkez 
name komisyonda ırörUlebllir. Sıtır birlikler hariç birliklerin hisseleri ayrı 
etinin muvakkat temlatı 3651 lir• avn taliplere de ihale edilııbilir. Bu 
v~ koyun etinin muvakkat teminatı ukdinle mer1ceıı birliklerinin 7.CO ıorı 
4125 liradır. (9235} 5371 odununun ilk teaıİftah 3330 lin Ye ha· 

Saman alınacak nç birülckft ait 360 UMl oduauo ilk ıe-
Aa. POll. 790 Sa. AL Kom.dan ı 1 ıninau 1890 liradır. 

BAKIRKÖY Evul ve tcrait her gün Ko. da a&ü-
400 ton la!Un pasarlıkl• ekallt • ı.bilir. fs,~erin Ko. na müncaatla • 

meye konmUfUtr. Eksiltme 17.11.942 n. (9719) 5756 

Sığ1r eti ve domates salçası ahnacak 

-9-

Serbest dersler programı 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-COiı•fy'" Fakültesi 

Dekanhğından : 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tam .Coirafya FaScültesinde-"- clenlere 16. XJ. 1942 pamrcıed Piaü b 1' ...... 

ar. Bu derslere hedtes gelebilir. 
Kış devresi dersleri yazılı aıün '" ra~ suc 18 de wrilecektir. Y• den.ı9İ aerbelC denleri ~ aıynca iJill 

edilecektir. 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coirafya Fııkükftiade 19"2 • 19"5 laf sometıerinde ftrilecek .-ı denle 

programı. Bu dersler götteriJen cariblerde Fakülte Koof- saJonunde saat 18 de bqlar. Bu derslere herkes gelebilk, 

Konferansın tarihi 
16.Xl .1942 Pazane!!i 

18.Xl. 1942 Çarşamba 
20. Xl.1942 Cuma 
23.XI. ı?C2 Pazanesi 
2~.Xl.1942 Çarşamba 

27.Xl.1942 Cuma 

'W.XI. 1942 Pazartesi 
2.Xll. 1942 Çarf&l11ha 
-'.Xll.1942 C.uma 

7.Xll.1942 Pazarı~i 
9.Xll.1942 Çarşamba 
l 1.XII.1942 Cuma 

14.Xll.19"2 Puarıesi 
16.Xll.1942 Çaııamba 
23.Xlf.1942 Çarşamba 
25.Xll.1942 C,uma 
28.XII.1942 P:u.a~i 

:w.Xff.1942 Çarşamba 
4.1. 1943 Pazartesi 

6.t.1943 Çarpmba 
8.1.1943 C.uma 
11.1.1943 Pazarıei 

1'.1.194~ Çıtr,amba 

15.1.194' <:wna 
20 1.194~ <'.arsambe 
22.1.1943 Cuma 
25.t.1943 Pazartesi 

27.1.19"3 Çarpmba 

Çekirdeksiz kuru üzüm 
alınacak 

$1aM .Al. Sa. Al. Kom. dan: 

KaJll'lı zarf u.uW ile 400 ton eeklr • 
delaıtı kunı üzüm •tın alınacal<Ue. Ev· 

sat ve huııuııl tartla.n Kom. da. sörtılıt

blllr. 400 tonn üzüm uıptan bir .lıltfttlb'e 
\ha.le edlleobl~ !Pbl en az yaraıııa 

t&bı> clktıtı talııdir'IM !halat :rapılabllıe
Ol!ktlr. Muvakkat t.emtrıatı l36llO lira
dır. thaH8I 27. ıı. 942 cuma &11nü M· 

at 11 de yaınlacatıııdan lllteklıllet1n 

tekM melotuplan ve tEl'n.\Nlıtle.rtYle illa· 
le aaa.ttndflı bir saa.t evvel ~ 
Yd. Sb. Ok. Sa. Al. Kom. na m(lracaat· 
lan. (9629) !l76& 

Timar fırçası ve yular 
alınacak 

8LIM .M. Sa. AL Kom. dan: 
ı.t.eldtlerln ~ ıı'1mUnehr 

vıe t.ek!lt ede<*lrt ftyat1ar tbırtnden 
:DlOO 8det. tımar tırçut:vle 10000 adet 
zınctr .YVlllr 11Bıt aa.tm alıııankbr. Hu. 
IWll tıırtıen Kom. da ııörtUebUlr. Tı • 
mar fırcaaının beh«1nin nYatı 185 faıb. 
rlka malı zincir :vuı.ar aa.puııda.ki 200 
kun19ttır. lhalest 18. ıı. 942 canamtıa 

ıı:ünll MM 14 te )'l&pılacatından iıtt411dl· 

ler:ln icat! temmatlart!Yl ~ Yd. 

Sb. Ok. sa. Al. Kom. - ınöracaat.ıan. 
(9701) &766 

Sığır eti alınacak 
ÇanaAcl<&le C.tlJ'Jltzon Sa. Al. K.o. dan: 
J.ıutıtellt blrllkler J,çtn 82 ton, 82 ton, 

30 Uın, 43 ton aıtır eti &)'n ayn ııezar. 
1* sa.tın alınacaktı.r. Paza ltkla.n 16.ll. 
942 pazartesi aün<t aaat 14 ten l~.30 a 
kadar :varımar lllAt faaıla tlıe )'llJ)ıla· 

cak.lır. Evsaf ve tartla.n ~. da •ö
rWeıb\JltJ' BeltA!lr klılıosunun taNn\ft bed.
lt 100 kurut okıc> llıt*lllerlıı )IOzıde 15 
kati ~ komlQıolıumusa mAl· 
racataıan. (9703) &'167 

Vili)letler 

Eksiltme ilim 
Blleclık Nafıa Mü~rlütünden: 

ı - Bozöyük • Karak6y • Puarcık • 
Buna Yolunun eeaaıı t<we tamiri ı.ı olup 
ketlt bedeli 2'1887 Ura 44 kurq üzerin· 
den k&pah Zart uııulb'le ekaütm.-e oa· 
k&nlmıtbr. 

:r - !hale: 16. ll. 942 pazartesi sOnü 
aaat (15) te Blleclık vllA;vet.J Natıa Mü· 
dürlüatl oda.sıııda tetekldll ~ ihale 
komlayonunca yapılacaktır. 

8 - lhale evrakı tunlardır: 
a> Ketlf metrajı. 
b) Keelf hulAsaaı, 
c) Hueual eartna.me, 
4> Mukavele tonnüHl. 
•> ekalltme aartnam•t. 
f) Sllallet rt;vıı.t cetveli, 
il) Bayındırlık ı.ıert ııeneI ve r-1 

tartnamelert. 
Bu evrak 138 ırunı. m'*8!1Hkıde 81· 

leclık Nafıa Müdürltıttınden alınabilir. 

KonferaM1 wren K.onleransın kıonu11U. 

Prdf. ı. H. fta!ıanojlu ~jiniıı ~iti; B~ ~ 
nn en onemli bu.IUJ)arı. 

Dr. Laedı 
Profe&r Lacombe 
Profesor Ruhen 
Doçent Saffec Korkut 
Prolesc. Camboıde 

İn&iliz oiretim ve eiitimicıin amaçl&n 
Zam8lı 
Hine ve Yunan dnımı 
İDJriliz edebiyatında epik eterler 
Yüzyıllar boyunca Fransız eclebiyatıı 
ı) Orıa cai: Oıamoos de 8CS(e leıde9 
F. Vwloa'a kadar. 

r>nçenc A. N. Kunt 
Pmfesöc La<nmbe 

En eski Tiirk-1.ılv münaMheüne dair 
Tarifı 

Prof. t. H. Baltacıoilu Ped..,.ojinin ~; buaıiiakü ~ • 
il eiliınleri. 

Profesöc Ruhen Köy ve şmir 
Doçenı S&ffe( Konrut 
ProfesOır Uımborde 

Jnail)'i& edebiyatında ePik eserler 
Ymyıllar boyunca Fransız edebiyıın t 
2> Fransız edebiyatında rönesans: ~ 
lais"ten M. Reginer"e kadar. 

Doçent A. N. Kunt 
Profe5Ör Lacombe 
Profesör Ruben 

Sadet Avnıpa'da Hazar Hlkiaıiyeti 
Hiırriyet 
Hint ve Yunatı meufizifi. 

Prof. 1. H. Bahacıojlu 
Doçent A. N. Kum 

Peda$Dojinin geleceği, bazı 9ftitl«. 
.Malazgin meydan muharebesinin a • 
rihıeki rolü. 

~ Seffet Knrlcut 
Profesör Uıd>orıde 

İnıtiliz edebiytıtında t'f'İk eseri«. 
Yüzyıllar boyuıK'll Fransız edebiyall t 
Kllsisizm: xvı. Louis ve filozoflar 
,.üzytlı. 

Profesör R~ 
Pmfet&- Larombe 
Doçent A. N. Kurat 

Budismin lcayna'1 w man)'fti. 
Bilim 
Altın Ordu'mm 09manb DeWeti ile mlo 
aueberine dair. 

Pmf. 1. H. &ltacıoilııı 
Pmft!$Ör Camhordc 
~nt Saffet Koda 
ProfeM;r Lacombc 
Profesör Cambo«de 

•tçtiaıat Mektep" Pftll'İpleıri. 
Fransız mcneıntizmi w dewmı. 
İngiliz ec:'e..,iyatında tldp e.erler. 
Bilfte!ik (HDaner) 
Çaidaf devir: Netüralizm w aeaıbolhıııı.. 
den iDii zaıMft .edebiyMım bdtır. 
Tün Ndıi)Wİ ve Ti&ık ,.,-.,_. 
ka,...Jdan. 

teklif vermek ıuretıyl~ milbayae e-
diJecektlr. 

a> Blrl 2 adet 400 KV A 'lak dlter. 
2 adet 200 KV A'lık taka-:. olln&J< Q • 
z.ere 2 eer srupluk cfva ı-tıdr;Jl!Örltı iki 
yenl tali merkezm teçhiıa.tı, 

b> .Mevcut lıki tali roer.ıuısin. ~ 
birine 800 KVA'lık taltatte birer ıco
miltatrla veya redreeör ilAvMiyl.e tak· 

1 
vlye~n. 

cı Biltlln elektrik malzerneelNn 
ltuı dahU oldutu halde, mevcut 3 
tali merke7. ıı yüksek tewtttırlQ tev· 
u tablolarının tadl.li. 

2 - Bu rttıt işlerde Uttlaaa Mıhlbl 
bir fabrikayı temsil etUklerlne da1.r 
vesaik braz edebllecek alAkadarla • 
nn idaremizden 50 lira mukabilinde 
verllme.kte olan aartnameleıi aldır· 1 
malan ve tekliflerini en seç 1943 
ıuba-t. nihtyeUııe kadar klaremJze 
tevdi eylemeleri Hin olunur. 

U02<h 53 

Su tesisatı iliveleri 
yaptınlacak 

Swas takln MtıdtlrU.itündln: 
Ekslltmeye konan il: 
1 - Sarkıtla Jcuasının ~ 

nahi)'Mlne bath Y~ult aöç:men 
lUSyll su t.Miaatına yaııılacak UAveier. 

2 - EkaUtme kapalı zarf uauliy· 
ledlr. 

3 - İ1\IMlt kesif bedeH ytrmJ blıı 
~ ytız otuz blr Ura 24 kuruttur. 

4 - Bu ite alt proje, ketifnu'ne 
ve tennı şartname Sıw. takln MU· 
dilrlUltlnde görülür ve lateNr. 

5 - Muvakkat teınımııı 1524 Jını. 
84 lcul'U$tur. 

8 - İhale tarihi ve ;ı.ıerl: 23-11·942 
tarlıblne rMt.lıyan paııartee ..ıına •· 
at 14 te Sıvaa İskln Datıw6dtr. 

7 - tstelcWerln tM:lif mektupla· 
nnı kanunun tarifleri dah'elılnde 1 • 
hale zamanından bir saat eıvvellne 
kadar nurkbuz mukabilinde Swu 
t.lcln MüdUrlütünde bulundurmala· 
n l.Azundır. <9645> 5660 

Sıva yaptmlacak 
Afyon Viliveıinden : 
Memleket hastanesinin &24'1 lira 

'4 kun.lf keıif bedelli harici ••'8ı 
kapalı mrt unliyle ekalltmeye ko • 
nulmuıtur. 

1) ihale 26-11-1942 tarihine mu -
N<llf çarıamha lrl>nfl saat ıs te hU. 
k1lmet blnaaı:ıdaki daimi encümen • 
de yapılocaktır. 

2) Muwkkat teminat Dn Ura 7 
laınırtıır. 

3) Ketifname, plln, umumi. hu • 
wııi, fenni aıartname, mukavele pro
jeei vilAyet nafıa mUdUrlUğtlnde sö • 
rillebllir veya 312 kurut bedel mu -
kabilinde alınır. 

4) İstekli olanlar 'bu ite rlnnek 
üzere alacakları ehliyet .veaikalan 
tein ihale R'llnünde-n e:ı u: de; ..Un 
evvele kadar vilA.yete istlck ile mtl· 
racaatla veanca almalan lbtmdır. 

5) Eksiltmeye iıtirak lcin alınan 
ehliyet veslkatn ve muvııkkat temina
tı havi teklif urflannı yakanda ,.. 
zıh ihale ııaatlnden bir eaat evveline 
kadar encUmen rehılttine vermele • 
rl ilki olunut". (1119) iT . 

Sayın halka 
Seled11• Reisllllnden: 
1 - Takat tlcretlerlne JllPI• 

lan )'ilzde 60 zamma s6re tm
ıdm edilen lllteler tof6rleN da· 
tıtılmlftır. 

2 - Takametr9tert •Cilt tıa
ıunduran ve bozuk takalmetre 
kullanatı ve letenllen 3'91'9 alt· 
ml:yen ve her ne ıuretle oluna 
olıun talimatname hlllfına ha
~kt>t eden eoförler l<:ID derhal 
2890, 2960. 2713, 6983 ve 6847 
numaralı telefonlara malthnat 
v•rmelerl sayın halktan rica o-
.unur. 2789 

Ankara Belediy-

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara BeledJYe Retalll1ndell: 
ı - Ueünc.'ll nıaddecle 1U11ı lııueıı•d 
~ tenıblhlert arasına alımnllbl': 

2 - Bwılara utan tıarekfot e4mMl'i 
llOI w 3571 numaralı JraDunı.ra 
eeulandınlacak.la rdll'. 

a - •> nı~ac ~ de 

Proje tanzimi 
Kilis Belediye ~: 
KWa fehnne setlrileeek 

suyunun ıaaıe ve teYZl proleılıld!QI 
tanzimi ı.ıne cıkan t&llı>lerln 
mektuplan kanuna U3'ıruD 
tından :yeniden kapalı zarf 
mllnalcııuya konuınnıttur. 

Ketılf bedeli 4500 lira ,,. 
kat t4tmlnat 3.17,5 liradır. liMl1e 
942 pazartMl stlnQ IUıt 15 ı. 
~ledlyeelnde yapılaıc.ıktır. 

Bu ile .ıt m...,. 
projeleri A.nkara'da Daldlbe 
kllft.i ~ledi~ İmar 
fen eefliğind8ı parem oluwık 
bilir. Tallplerin teklif melEt 
2490 sayılı kanun bllkGmlerl 
de ihale dnll IMt 14 de 
Ma Beolediyeclne makbuz mıukııılıUI~ 
telllim eylemelm .ı.lln oıunu~ 

(10608-9600) 

Yazı makinesi alınacak 
M. M. V. den : 
Acele olarak normal f&C>'Olu 25 adec 

yazı maJdneu 10.11·9"2 ..ıı günü saat !!r:- h--. teslim edilmek p.rtiyle pa• 
li ~ •tın alınacaktır. isteklilerin bel· 

Jılubaınınen beden 70000 ura oıan 

700 MS. ııürsen v~ ~ lc&l.uı Ali· 
kara rnefta Olmak Qzere 780 küomet• 
re da.blllllıdeld Ilı~ vaaonda 
ıeaıım toptan \IW& parWere böl11nereık 

16. ll. 942 puarteet ırQnQ Mat 16 dıa 
ııuarbkla ihale ed1leeeicıtlır. Verüecek 
miktara söre bedeMndea rOzıde 15 bU 
teml:nat alınacaktır. Şart.naınal 2:50 lııu· 

Mil bedel muka.bW uUr1 ~ 
verlllr. llıtekWenn !bale stln w Aaün· 
de M. 111. v. 4 No. ıu sa. AL Kam. na 

" ..... 
101 25 23. 11. 9"2 ıs Kapalı zarf 

4 - Dcalltmeye ıtllrak .tmek ıctıı a· 
M eatıd& yazılı ..,.uarı hala olmak tart· 

tar. 

Devlet Meteoroloji lıleri 

Karoseri yaptınlacak 
Devlet JıleteoroluJı lflen üwuw 

.Mudurluıuodea ı 

2 Film Birden 

1 - Memnu meyyı 
Alkın en .,U.el romeaa. .. 

tlıtiraaın en at .. li ~ 
Günahın en bq 4önd0r1ktl 

heyecanıcF"-

ör; 
ti 
ha 

aun .. Natıe M. M. Veklled 3 No. lu 
IMın •ima ~ plmeleri. 

(9683) 5715 

Yemeni alınacak 
lıl. M. V*Alettn.ı"° ı 
Altında denıır çtvı bulunm17an 2:50 

Oltt :veının U ıı. 942 cuma &11DU aaat 
U de Pazarlıkla aaun al.Jnacaktır. &an· 
nanıaaı ber a11n luımllYonda s6rülebl· 
Ur. latc.>kl!lertn belli alln ve aaatte tdl· 

Ilı ~ıerı fbrata söre ıratt teminat· 
1&ıı ile blrltktn l\l. M. V. 8 No. ıu aatm 
&1ına lcomllYonuna seJmeı.rs. 

(968ı) 6716 

Masa ve dolap alınacak 
lıl. il. V-.ıetlnda-ı : 
U. U 942 cartamba rinO aaat 11 

de Pazarhkla ll4lltıda cı.ıı. V4', eıbatlan 
aöılter<.ıea mua ve dolaplar aatın a.lma· 
CllkU.r. Her parti a:vn a:vn taliplere de 
lhaAe :ıdllebtllr. Resim '" eart.Dame.lert 
.... aOn kom~ S6MllebWr. laıtekll
.... belli l11n w M&ttıe Mldlf edeellt· .. ..__..Mil, tn&•aa ... 

aeımeıert (9644) &'172 

Kereste alınacak 
M. M. VekAlıeUnden : 

.S5l 52 :u. ıı. 942 15,30 Açık ek&i1lme 
Sıjır eti 17000 55 9350 
Sıjır ed 1500 55 "'615 
Sıjır eti 8500 55 "675 351 52 25. il. 9"2 us • 
Dam. ... Ç89 -'500 100 4500 337 50 2~. 11. 9"2 10 • 
Dom. llllÇMS JOOO 100 2000 150 00 25. il. 9"2 10,30 • 
Dom. saılpa 2000 100 2000 150 00 25. 11. 942 11 • 

Yukanck cias -we miktan JUSlı akı kalem enaktııa 17000 kilo uiu ed bptılı 
ııı.rf.la cliiıw .,.. bleaı enak ~ eksilane,e koaıılmujcur. 

Talipler yukanda gösterilen sün wı saatlerde eıımimt auılcbmlan -we bnunda ,.. 
ıııh -=•a•erfa bir1b lrcmiaJoada boh--.LMı ilia olıaaılr. (l06lo.5>597) 5653 

ADJcara Maransas F~ lbtt· 1 
,,.Cl '°111. 4000 M8. çam v.,a kölmar. zmit Deniz Satın alma Komisyonundan 
1460 M3. cltebUdak ... JCa.ıV.tae Jre. 
N9tell toptan ..,a puçaıara böıüne • Kefff bedeli Temlnaa 

, ... ,. •·- ... ~~ ... - M Lira kUl'UI Lira kUl"UI rek ııuar- ..... _._...,...... u • 17073 81 ' 2'561 07 ) 
hammen bedeli cem "" kölcn&l'ln Jl8. 6792 49 ıoıs 87 > 
125 Ura d191>Udak veıva Karaatacm M,8. 6792 49 1018 87 ) 
1!!0 Ura.dır. ı.teıdilıertn verecıeklel't mtk• 350CJ 10 525 11 
tar bedeli tutarına a6re ~ ıa lı&tl 1 - Y1*arda d6rt lcalem ın.naa.t 111 ll1" .-n IU'tnllmede btr veıva anı 
ıenıanat alın&caktlr. nıaı.1 ıa. ıı. 942 a:vn ıaıııııer. aaıe ecWmelc aınıt1ıy1e pazarlık elıllUtmeıart hlalannda 1Ullı 

cuma ırQnQ Mat 16 t.e JıL il. V. 4 No. sün ve saatte lmüt'te Teraaae Kapıaındakl koml8yolıda ~ılaclkt.N'. 
ıv. Sa. Al. Kam. da yapıı.caldır. ı.tekH· :r - llınntırat welka.Janm lıalnll latıııkWer, .lııelif tutnaıne, w proJtı1lrlnl ı.er 

1ertn JraU tanllıaU&l1ırta 8'aıe stıın w dil~~ • 
M&unde 1cıom.......- bulUnmaJal'l. X.-1 a - TaliPlel1ft lııll dd lllrt nllt*larma dair natıa mOdCh~ ala -
fi/il. " Mrtnmıılll bir sa, kcımlıa)"OllClll caldan elll"'8t u u- ......... ... lllMlarlllda ,...ıı taalnat malıllullal'f:vl• bir • .lkND\ ....... - Jlııtlbellllla•IUMt----~ ~, • 

a> llıa1e tarlhlllden a sOn nv•ltne 
kadar Nafıa mtldül"M111lne müracaat • 
derelr btr aerıe zarlın4a en u 10 bin Ura 
nllıbetlllde I09t llltaatı )'allll'lle oldutuna 
4alr v-lk ibraz edereir bu tee strebll• 
mek ıcın vUA;vetten ehlb'et valkaa ala· 
nacaktır. 

b) IM2 1llm& alt Tlcaret 04ul veat· 
lıa& 

5 - MuvalCkat temlırıab 2>'76 Ura 98 
ıru.ruetur. 

8 - l"8Je5oe stmıetc 18tıır-tertn MIO 
auıh kanunun taJ'lfatı daıreetnde lıazw
lıyaalıjlan aman 2 ıncı maddede >'&· 

zıh vakWen 1 aut ~ kadar lrıo-
m_.. relaltllne maldıım mı*:ıdıOtn"e 

vemıel«I llzımdır. 

Poetada ~ sedkm"er b.. 
bul edtlmeL (1012) 151 

Elektrik tesis ve malzeme 
ihalesi 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
runeı İfl.etmelert Umum KüdllrHI· 
IGnden: 

ldımım!z Tramft)' .. l:tı:ik .... 
ke9l 'fit tan meırkerzleri için lllllllCla 
.... ....... la .... IQlldQllilı 

ı - Umum ml1dllrllltllmlls4e me•
cut dört adet 168 pua diJ11ıl meaateli 
ıue1e: BloD,Jel tipi. k&roteri lmall ka
palı aarf uuli7le eUiltmeye k.OP.ıul • 
muttur. 

9 - Dört adet 1u.roterinlıı muham
meıa bedeli (10.000) on bin lira olup 
ilk teminat (750) 7edlytla elli liradır. 

8 - tık teminat lr.a.rphlı nakit 
veya 'laklt 7erioe kaim hilldlmetçe 
kabul edilen ~brillerie bonolar ko -
ml17onca kabul eclilemi)'eceiinden bun 
lann mal m1141lrltlkieriae yuınlarek 
al•ncak mald>ualann komil7ona lb.. 
rau. 

• - 1haı..ı IO. 11. Hl cama sttatl 
ıaa.t 11 te Anlıarada Yenltehlr Kıaıl
ırınak sokak No. 60 ta Dnolet il~ 
orolojl İtleri Umum Mtdllrllltfl bi
nuında toplanaeak aatm alma ko
misyonu tara.fndan yapılaa&ktır 

a - Tallplerla MIO aa:nh kallan•n 
t-1 aaea maddelerlnde r...ıı YaafJa.. 
n hala olmalan. 

t - Şattnanw1• iHlılt6? -um 
mtldtırl8Jlh ı .. aam mtldtlrlQtlnden 
peraaa elar"k Yerileeeil Ola oluar 

(Mit') .. 

ARTİSTLBR 

Barbara Stanwyck 
HenryFonda 

2 - Hmr .. 
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Teşvikiyede satıhk arsalar .. 
Tftv ede ErnJU: caddıNI üzerinde her türlü t>lna yaı;ımata mu.aıt 

1k1 anıa aa tılıy0r. 
!Ak ve Eytam Banlcumdan: 

Esas No. YERİ Kıymeti MH&huı Teminatı 
TetV k ye - Harbiye Vali 
kon ı mahallesi bostan ve 21.325. lira 426.50 M2 2133. lira 
e cadde eri eski 8 4, ye-
n 23 numaralı arsa. 

4 1 T ye - Harbiye vah 30.130. lira 507 M2 3013. lira 
mahal esi bostan ve 

cadl rl skl 8 6. yenJ 
lllı arsa. 

y zıh aa:rrtmenkulle!' ~ n para Ue ve acık arttırma uau· 
Muauede U·ll-942 caqamb& atmü IU.t 14 te Bankamız la -

~ ı•-- 1&bl ~u bU1U'llllda yaplJaealE ve m ytllmllr Dede merirae 
W baddl Jl1'ik a&1lJclGl8 'ıaaıııur41e il& tııe Velclı.tinden ı.tlSan edi 

-~ ............ cınabı a1rndlkta ~ lraU ..... n&>ıl&caktır 
--. ""'1ln lleCl9I llllllalMlr 1a11Dett aect1tt talrıdtrlte ttmlaat a-

ll'4•al ~ ..... kimin ...... icra edWrw aradM:t tan CIDdan 

ıWllii•• llUl'lls _..._ lllubdıllr ~ 7QD ona nı.beUllde 
J1111111Uııan lblmdar ı..n,... temınat aJııe-t. aGı. ı....... w tlc 

_..,.ılJa llll1IEW llUcMrilm sQD eute lıadu' ....._. -.Wr MrYl9IDe mti • 
7"8 

otrel ve travers satdacak 

: IA TRAN HAKKI EKREM 

1 llAARlF VEKl:,,LlG! 

DAHiLiYE VEKALETi 

Harta alımı 
)eler !mar 

Okullar 

ULUS 

Sayın doktorların 

nazarı dikkatine 
Seneler knben 

Diyüretik kabiliyetini 
t k ir ttı n z 

• 
table en rav nbz ve 

ın r ~k er 
anıp llerıy l e 

Süpozituvarlan 
gelmiştir. 

Bililnıum ccn depolannda 
me cuttur. 

Piyaada b u ama tı tak rde 

Türkiye Umumi 
Acentası 

KNECHTEL'e 
mUr caat lmui ca ol nur 

P a Ka ıu No 139 
tSTANB L 

NAFIA VEKALETi 

Pamukova'mn sulanması 
'Naha Veklleriftden 
Ek ımeye konulan ıı 

ı Kocaeli Su it en Onıyecliaci Sube 
Müdürlüjü bölgen içinde buluaaa Pa· 
mukovı nın Sakarya nehrinden sullınması 
ve ı ı ı en ıabmia ed eo ketlf bede 

fiyat ı erinden (15!4838) 
lira (80) kurllSllır. 

z !bileme 27-11-90 ıaribiae ruc. 
cuma siiDü IMt (15) te Ankara ela 

Su t en Rei pbınan 
etrsı.lbne lcOllllİIJ'onu odliD114ıla bpalı 

KOçOk Nellie 

9/ 11/lMt 

_A_nk_ara_vi.l__,mtı...._· _ I Ankara Defterdarhğı 
Enkaz satışı 

Ankara Vallliğiodenı M h b M •• d •• ı •• 
1 - Ke ıf bedeli 12 bin liradan iba- u o se e u ur U-

ret olan Akkôprü'de cıhctı a kerl)e 
nln ı g ılındc bulunan kilı e hına ının 

enk zı müteaalıide ait olma.k üzere d k ı • d 1 
~~~~·llll~·tt~r.palı 7-aCf uıulhle satı•a g\J ün en eme ı, u I ve 

2 - ihale 18-11-9'2 tarihıne müsa-
dıf pcr eıııhe ıtünü saat 111 te Defter- • 1 1 1 
~ Cr~~~:r. nıııtesckkil komlsy<>'ıdıı yapı. yet 1 m maaş 1 a a n a r a 

li f.,tek1llerı n muayyen 11Undc !100 
liralık ıııuvakkaı teminat m!lkbuzu 

H') 8 bıın k'l mektubu İle 2-'90 SB) ılı h ,·de mat 1 va ta n 1• ye te r-kıınırıun 3:! ncl maddesi mut"ıhınt"e 
ıan ım ed.-ı eklcrı teklif mektup! rını 
, at 14 e kRdar komls) on reulıjıne 

:.~~~~:J~ 101~~·:~~ıkıneler kabul edil. ti binden tahsisat alan-
4 - Bu ış hakkında fazla ızah t 

t~;:~k ;:ftşea:~::ı.'~ey~~~t~:~l~~tı~~~~ 1 arın nazarı d ,· k ka t•ı ne 
dtlrlüiune müracutları. (9812) :14:14 

Sincan köyiınde 25 büyük 

ve 25 küçük t ipte ev Ankara Valilig~ inden 
yaptırılacak 

• 
• 

Ankara \'ali ı~ nden. 
1 - "$ ncankoyünde yeniden yapılacu 

:m DIU'Uk ve 26 kUçUa Up o.ımaıc IAI« 
aoı ev l.ntutının llı&Jelı 21-11'""2 ta

rutlı)'an puarıem .unu eaat ıa 

te """" dalml encl1meJUDcle Y&PılımU 
ııun ICaP&h zart u.ulu-Je ek8Utme)'I 

IC Ulmutw' 
2 KelU oede l t4288U J Ura ı 25 

kW'Ut ve muvakkat teminatı :.IO'IT4 
ra 41 ıcuru.tur 

a t.eklll m.-ı Pl&nlU 
u &ldyat temtnat .-tap •en mü 

u l&rb'Je Ucaret odall W911ra ve 
nalla m dtlr IGnden ba il .ıaaJc
ıan ftnnl lllll7et vedEatarta llfılDUm 
YUIE&nda adı ııeotn rtlncle ... t 4 e 1ıa 
dar encUmen mı tıM etme 

4 Bulteatıc rve~ 

her sıın nafıa mQdUrllltunde dnb 

(9ll08) 511158 

Sabit dolap yaptmlacak 

r 
ı İlteld leran mUftlckat 

nat meılc up v :ra ımuıb e t 
ret odal1 veUkalanm ve ll6a il 
d rl tunden bu ictn almca lan 
fenni ehl et. nlİkalanıa hamilen 1u
karda adı ıeçen dncle ... t 15 k•· 
dar Nafıa Mncıancııo oct-naa top
lanacak ko~ mOraeae.Uan 

4 Bu ile alt keelf ve eartnaJJHt
her rin Nafıa MQdOrltıtoDde 16-

rebllecMlerL <9509 ı HM 

Siaeması 
~ .... 8at1lfa ..... 
1111 ..... ıııılll._.•ı•ca.:·........_.., _.. 
.................... "8 llllT• 

wtll - anma. 

1) Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden 
1 

Emekli, 
Dul vr Yetim maaıı ~ larla hidematı vataniye ter
tibinden tahsisat alanlann verdilden be)'8M81iielel'e 
göre huırlanan memurlara mahaua olan ekmek brt
lan evvelce Halle Dacımı. Birlikleri tarafuıdaiı ve
rilen ekmek kartlariyle defı tirilecektir Sıta nu • 
maralan apgıda Jôstenl en ma8f abiplennuı iJia 
lannda gi>llterilen günlerde nUfua te kentleri ve bir
likler tarafından verilmlt ekmek kart1an. maq dis • 
dan1an, resmi senetleri Ye tatbik mtihürlsı le bir 
illete Muhasebe Miidilrluğiine müracaaı etmeleri 11 • 
nmdır. 

ASKER! MOLK! 
t - 500 1 - 500 9 ı 1 ı 942 Puarteal 

501 - 1000 501 - 1000 10 11 19'2 saıı 
1001 1500 tOOt - ı 500 11 11 1942 Çarpmba 
1501 2000 t~Ot-2000 12 11 194_2 ~ 
2001 - 2~00 2001 -2500 13 11 1942 Cuma 
2~1 - 3000 14 11 1~2 Cmnarteai 
3001 3SOO 15 11 19'42 P...-
2) Tebdil edile ek kıı1meler 16 11 1942 tarihiaden id 

haren mut~ber olduihmd an karnetd ialmainak tıs 
re tn:aac; sahi..,1 "nin beh-m hal güniinde 
lan 111?."ttmu olunur. (97$5) 

.~ 


