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rk sularında kabotaj hakkıın 

yrağımıza geçmesi dolayısle 

ıbotaj Bayranı 

tülün, yurtta 
renle kullaıdı 

Deniz Ticaret Mektebi mezunları diploma töreni 
doloyıaiyle Beıiktoı'ta Barbar o a' un türbesi 

önünden geçerlerken 

pnbul ve İzmi~'de )Qpılan 
f Ohürler c;ok parlak. oldu 
• 

1 <Tı!:',..<>n1a> - DenhciJer boı>ramı buııüa ,.ı,;ınlı<k törenle lıut • 
t:ıı' ~ ~ raimen bayram büyüte bir atizam içinde drwm 
~ ~ liaıaıı.n~a münbas.,... 1"~rk Ba}'nıuu taftyan gemilerin 
deni bıL.:__, 1m1S1 .... ........,..e Tak~ım , .. e ~ıaş'ta yapıılaı lörea

~ -.ınl'ftlni belinon taahüde.r rapılmıştır. 

1 
Bu münasebetle bütU.n vapurlar • • b • • donanmış, deniz ınüıeseeselıeri de bay-

sı lzl raklarla donanmıştı. Kasompaşa'dan 

çok a 
ndirdi? 

•eyi,. Sanıi C0$AR 
........ ....._ ı.n·· 
'-si J>oli""-- ay • ... - .. -

hareket edPn blr bölük asker Tak
slm'e gel.mit Yüksek Den1z Ticaret 
Mektebi talebesi)'le Devlet Denoiz 
Yolları, Devlet Limanları Umum 
Müdürlüğü, Şirketi Hayriye ve ar
matörle-rtn gönderclitı zabitan ve 
JDilrettebat Galatasaray Ll.9esi bah
Çf'sfnde toplandıktan sonra Takslm'e 
&IPl·miştJr. Saat on birde Taksim ala
nında evve1A payrak cekme töreni 
yapılmış, sonra ~hidPye celenk1er ko· j 
nuıfmuştu-r, Bu sırada limandaki ae
mller seTA.m ctt tdüiü catnııvlardıır. 1 il> 
Yiilooek Deniz T'1caret Okulu adıne. m.,_ _ • 
Dc>nJz Mecmuası sa.hlıbl Emru.Uah ve 

Pli< bo,.rı, bnırJw pı.. bunu atlrl""n d• Beyo~J u Hali< evi J il. 8 k "l " M Ç ·· ...:ı 
<Somı 2. ın.ı.ı ....-ı ng ıs tlfıJe ı ı r. orı; .. 

-

Si11astopol önünde MUCl§an .iman askerleri 

Avam Kamarasında 
Çörfil'e ' kar,. verilen 

güvensizlik 
takririnin 

müzakeresi 
başladı 

M. Lyttleton takrir 

sahibine cevap verdi 

Görüpnelere bugün 
de devam oluna<ak 

(Soou 4 iiDcü sayfadal 

Nafia Vekilimizin 
Adana'daki tetkikleri 

Adana, 1 a.a.. - Ada.nıa.'ya gelen 
Nafıa Vekili, vilayeti, Partiyi, ko • 
mutanlıtı ziyaret ettiıkten sonıra ba· 
rajı da gezmiotlr. Tetkiklerine de • 
va.m etmektedir. 

Malta'ya amerikan 
uçakları gönderildi 
Va.şinaton, 1 a.a. - Amerika bah· 

riye nazırlığı nesrettiği bir tebliie 
göre Malta kalesinin müdafaasında 
1nitillzlere yardım etmek üure aon 
zamanlarda AkdPniz'den &eçilerek 
Malta'ya amerikan tayyareleri gön • 
derllmiştir. Bu nakliyatı bir a.merf· 
kan tayyare gemisiyle A~rlka harp 
gemilerinin himayıe ettikleri bir ka
file yapmıştır. 

* N evyork, 1 tt.a. - Maltaya takvi· 
ye ııötürmil6 olan Wasp uc;ak aemt.ı 
14.700 tonJuJrtur. Hw saatte 30 m.H· 
d.ir ve 84 uçak taşıya.bilir. Wasp'ın 
Malta'ya milreadd1t defalar seyahat 
ettlti bilinmekte ise de ka~ sefer 
yaı>14iı açıla V'lll'UlmamaJ«adır. 

1 Sovyellere silih seYkiyıh 
gecikmez olarak yapılıyor 

Sivastopol'daki rus 
kıtaları müdafaaya 
devam ediyorlar 

~-- " 1111111 ~ 

Romen kıtalan da 
Balaklava şehrine ve 

limanına vardılar 
,._ ..... ....-, 

Londra, ı a.a. - Harrı nakliyat na
sırı Lord Leathers, Fairplay bahriye 
mecmuaa111da çıkan bir yazısında di
yor ki : 

.. _ Rusya'ya yaptılımıs •&ldlerl 
sadakatle tuttuk ve lnıriltfl>re'den ora .. 
;ya gönderilecek eşya bakımından hie 
bir get"ikme )'okur. Yalnıa Ruıya'ya 
drJtil htrki harp ıahnrlerine de kafi • 
leler gönderebilmi~ olmakhiımıs bu .. 
günkü deni& durumumuzun en feralr 
hk vel"eefl>k tarafıdır. Şunu da unut
mamak ı-..ımdır ki blittın bunlar ya .. 
pılırken lngiltet'f''nin malzeme ihUyacı 
da temin edilmiştir. Bununla beraber 
ne kayıplanmızın aA"ırh1ln11 ne de 
itmisin büyüklütünü h-efifsemlyorum. 

Pro..,amımısı tatbik edebildiysek 
bunu kayna.klanırunn uamt dereeede 
tuarrufun11 ve btly1lk bir itina lle IU 
11rlıata plAll• borçl•7Ua. -

KAHIRE'YE GôRE 

MISIR'DA 

muharebe 
dün sabah 
başladı 

İskel!ıderiye'nin doksan 
kilometre batısında 

şiddetli savaşlar 

cereyan ediyor 
Loudra, 1 LL - Royter'in sek.i

rinci ordu yanındRki hususi muha -
biri bildiriyor: 

Dünkü sah günü cereyan eden 
muharebe .tıakkı.:ıda hic;btr tafsllit 
alınmamıg olmakla beraber düşma. 
nın sahil boyunca tlerlemet-e de
vam ederek Elldaba'yı ıeçtij'i ve 
daha doğUya dotru ilerlemete c:a· 
nştığı bilinmektedir. Muharebeıeı 
Eldaba'ya kadar bütün R'Üll devam 
etmi,ur. Kıt<alannıız dütma:ı. kol • 
tarını bırpalamktan seri kalmam.1'
tır. 

Kahire resmi tebliği 
Kahire, 1 a.a. - OrtQark in~liz 

kara. ve hava kuvvetlerinin tebtiği. ı 
Dün zırhlı arabalar muharebesin

de bir miktar düŞmRn tankı tahribe ... 
dilmi,tir. 
Düşman dün gUndU%lb mevzile -

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Nahas Paşa'yı pre 

DURUM 
ÇOK iYj 
İngiliz kunetlera 
Mısır'ı müdafaa 

edecek vofi.yett 

/ııl.. ı ~ OH E TA.6 

SOi llüshbk• "' 
Ela1omeil\'e kart 

--· 

Almon kıtalan11111 geçtikleri bildirilerı Eltlah'a ile IJumdenye'nin. Nil ~ 
Süııeyı kanalınırı IJCDIİyetini göateıÜ 1-tıı 

General Rommel arlıatlQflariyle birlilıte 
ıımami korar11a/ıında 

Dördüncü Türk Dili 
Kurultayı hazırllğı 

Dil illeri iiıerinde raporlar terınek lsllre* 
rıporlannı 15 Tenunuıa W.TMDllllmlll 
Genel Wreterllline ıöndereltllecekler 

Kurultay ağustosun onunda toplanıyor 
TQrtc DıJl ltunJmU Gine! ~ MI" ... tir: 

1 - TUrt< Dil K__,.. - Genel - U1ua1 OMcmılll QıımJıV. 

tıaaanımız - -- - h----DllrM- TQrtı: Dil -ta)'ı 10 APtm 19'2 pw.rte9I ıono tut 15. ADIDlft.'4a .... tbı. 

# 

Ame 
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tlARP V.E 
SON RASi 

1 r ....................... ............................................................ .. 

11 .felekten Bir Gün llMaliyememurlarıl 
\... ................................................................. ___ ........... ..J arasında tayin, 
Yağmura terfi ve nakiller 

çamura dair ... 
'riyazet hapsi 

ceza vardır: bu 
'tyan kimseye ek

dan başka bir şey 
ez. Şimdi bırçok mem-

~ R:;:n ~TA y ı Y ~ğmurların lürlüıü - rahmet ! hava karardı ! - ~ıkar 
baklayı ağzmd~n! plav neden acı olurmuı ! - acemi 

mollamn aral)<ası - kadı, kadıya ne demiı ! 
etler halkı bu riyazet 

hapsini çekiyor. Şark derviş· 
liğinin mis.kin ruhuna verdi
ğimiz bir mısra vardır: "İn
aanın ihtiyacı..Jci bir lokma 
nane'dir". Bu mevsimlerde 
garp aleminin dilden duşmi
yen hakikatı bu değil mi
dir? Kömür, gerçekten "ka
ra elmas" olmuştur: hayat 
standardı en yüksek haddi
ne çıkan İsveç, 1942 kışın
da, kurutulmuş orman güb
resi yakıyor. Paris caddele
rindeki zengin apartmanla
rın halkı da gene o kışı mat
faklarda, tencere buğusu ile 
•marak geçirdi· 

Gene fark dervişliğinin şu 
sözü vardır: bir lokma bir 
hB'ka! Cene birçok memle
ketler haHunm, bu yıl, felek
ten bapka bir dilediği kalma
mı.ttn-. Bir avrupalı gazete
ci, Harkof'ta eski sanat e
serlerinin ağırlrklarınca yi
yecek maddesine verildiğini 
anlabnaktadır. 

Bazı Anadolu şehirlerin
de, harpten Önce, para yeri
ne yumurta verilerek sine
malara girildiğini duyar, §a
tardık. Bu zamanlarda yu
murta ile, çörekle, tane ve
ya toz §ekerle borsa yarışı 
edebilecek bir döviz tasav
vur edebilir misiniz? Altı
nın, sayısız meziyetleri ara
amda bir tek kusuru vardır, 
yenmez! Bununla beraber 
birtakan memleketlerde, 
gazete ilanları vasıtaaiyle, 
trampa da başlamıştır Me-
sela alman gazetelerinde, 
yakın Yakte kadar, f()yle 
ilanlar çııkmıştır: "Ölçüsü 
44 az kullanılmış bir tl\vıt:~
rüm var, kullanılm!i yazı 

makinesi ile ~eğişirim.'' Ya
hut: " •.•. markalı piyano kar
tıhiı Dır frijider, bir fırınlı 
hav;a •azı sobası ve bir ka
nape vennek istiyen var mı
dır?" Yakıla vakte kadar, 
deyitimizin sebebi, sonradan 
bu türlü efya trampa'sınm 
da bir nevi enflasyon aebe
bi olduğu söylenerek hükü
metçe menedilmesidir. 

Bütün bu sıkıntılarm za
rarı geçici ve yalnız maddi 
olduğunu mu sanırsınız? 
Carp mutefekkirlerı millet
lerin bu harpten yalnız vü
cutça değil, ahlakça da 
zayıf çıkacağından manevi 
disiplin değerlerinin kökler
de çürümeğe başladığından 
yanıktırlar. Düten manevi 
bir kıypıeti kaldırmak, ne 
yıkılan kiliseyi yeniden yap
maga, ne yanan tehirleri 
tekrar kurmağa benzer. Bi
rinci Cihan Harbi'nden son
raki buhran sırasında başlı
ca dolandıncıların, vurucu
ların en temiz ahlaklı timal 
memleketlerinde türediği ha. 
tırlardadır. Gizli ve kaçak 
yemeğe, gizli ve kaçak giy
meğe, gizli ve kaçak kullan
mağa alışan kimse, nihayet 
gizli ve kaçak'ı tabii bula
caktır. Bugün yemek, giy
mek ve kullanmak için yap
tığmı yarın kazanmak için 
tekrar edecektir. 

Facianın beteri var: mü
tareke olur olmaz timdi hep
si harp için çalıtan fabrika
ların milyonlarca itçiye yol 
verdiklerini göreceğiz. So
kağa. düşen bu adamlar, cep
belercfen boıalan itsizlerle 
kartılaşacaklar, ve herhalde 
barıtı kutlamak için kucak
latmıyacaklarl Merhum Sü
leyman Nazif: "Kinim, di
nimdir!" derdi, garipliiine 
bağışlardık. Bu harbin sivil 
zulümleri, açık şehir taar
ruzlan, aşmalan kesmeleri 
milletler araamda kin ve ö
cü, diniP ~ iiı!une ç~kara
caktr.. insanları birbirleri
ne alıttırmak, birbirleriyle 
seviştirmek için bir nesil do
lusu filozof tair ve ahlakçı 
laznngelecek 1 Bu itte biz 
zavallı Türklerin bunca hak
sızlı va uğrıvan tarihimiz, 
artık, garplılar dilinden kur
tulacRğa benzer: zulüm ve 
kan edebiyatları, mevzu bul
mak, misal zikretmek için 
1939 dıtn geri gidemiyec:ek-
ler! Topal Timur'u belki 
yalnız Sıvaslrlar hatırlıya

caklarl 

İran'da mecburi askerlik 
kabui ediliyor 

Tahran radyoıu lra:ı'da mecburi 
rl ğın taıbık edıleceğınl bıldir -

ı r. Buru temin edecek bir ka -
un lay ha ı mecll1e ıevkedllmııtır. 

B mlınaııeb tle harbıye nu:ırı Ci -
hanı n ecburi a kerlık hakkını;la 

e raılı hat verdıkte:ı sonra de • 
m l ı 

- B kanunla hUkUmetln .-aye11 
e le e m atauını ıUrbU• 

• ve t k 1 ı b r orduya tevdı etmek-

AYUsfura ya'ya nelen 
ımerllan U(akları 

8'dftf'v 1 11 " 
lacınnı &Jır ve ort 
ueftklarım Av 
doltrUYft v h v 
r4 Avu 
c1lırllmeMedlr. 

r B ak mecburS !Ukerlıkle 
r . .Ma!Qmdurki bUtUn dUn· 

eri k hlzmetı mecburi olan 
me:mıeKı~ııı~r her zama:J mevcudiyet 

e ter ve iıtiklillerinl koru· 
}&b lmııler<tır. Bllha11a zama.:ıımı•· 

İran m burl ukerllk hizmetiyle 
aVZıf edılmif N.llm Ve terblye1i 

k mmel bir orduya muhıaçtır Bu 
e uri a kerllk •ımdıllk altı•ar •Y· 

d vr den ıbaret olmak ve lca
b 1 Uç seneye kadar uzatılmak U· 

re ıs ay olarak kabul l'dllmietlr. 
- Rıadyo Qazeteai -

Hindistan esaret 
altina girmemek 
. . 
ıçın ·savaşa 

Almanlar 50 
Fransa 4ııını 

hazır 

tutağı 

sürdüler 

- Nasreddin hocamn iki oğlu 
1'aQ'mun:ian ıcacan Ool\cya tutu· 

ıurı d H! ınr d.ıı ımtl6t'I varoır. ;:ı "ll· 

<l dl lerde 'e KıtaP1ıı.l"<ta ıc ııoı <..Un· 
Ku nıi:mur yag ı>oı ıo ımcauın ,e 
kacar;cen do \cya tuuıı.tıun. ~rcı 

.1<1n ı:unlc ~ ııulfiuyı.ı ı: ü 60> e oı; 

senıu, i.l.kuı o >a~ur denmez, 
tı d nll'. E."ld kôkU ne-

Turan, 

- Bar aıctan bOlanırcuına, 
- Sa na.k, 

- Sı ııın ııtbl. 

- Ahmak ıs ata.n. 
- C ntı 
KUV\et fl re Döyle b T böl ntO 

Ye l.Ab tutulan .Yabnuru m sun 
ve zaman Dakı.mından da nl6aJI llalı· 

muru. bahar yat:muru, kırk lkln<U· 

lerl ırtb1 nevı r 'arcıır. Yer H'r bu 
na benzer [)aşka ad r da 

Fakat ne otursa oı.un 

btz rarun ı.. denz CUnk\l 
mızda >at:madı mı ehmu: 
tutmaz Gere! .aır. 

a a.bUlr. 
yat:mura 
söz ara
aya~ımız 

Bıbaht oıarun bagına bır katre i 
duşmez,. 

• Blrin )enne durru guhr.r )ıığsa 
semadan,, 

demltUr ki yaıı:nıUT me6e~ b 

oaııt. bir tatıtı mese~"&I detıuı 
l."atmuru ooı, ynt:muru kıt l'<!rıt'r 
iklimler tıel r Art k anı sılmıştır 
ki lliA'muru onnan!Ar ceker Onun 
1\:ı.n ey aklı 006 ndıı vatand ıı r o 
Aıı"ac devırtrken 1> cetme kuruttu· 

atar vardır, 
• e b ka~ını &OYl 

Kahve-<! OtUMI) rl mııt. HS"l.8 

bu • • , kararını&. Içıerıncıen bl· 
11: 

Hava karardı, diyecek olmut 
Kar•ısındakl kalkıp adama b •il e 
Nk~ll ve 11.rkıuıındıuı: 

- Al tok dı da benimle ala)' et· 
meyi otrcn! dem Arı)a r:ırmı.ıer 

- Blre ne yaptın? d1Jre tokat ata· 
na 10rmU$ln.r: 

- JUılA 10ruyonıunuz yahu! bit
mediniz mi d ~ 11 

Bir taranan l/'llna ru otuatur -ı 
öwkl neye utrad :ım bUmez blr 
halle: 

- Ne dedim ynh 1 Hava karardı, 
dedim Bunun ll<'S1 a ~ le• ırörü

)'O!"S\IDUZI Ha.ya ka.ra.r<lı. Be l de 
yatmur ... 

-HAUI soy U>"Or yahu? 

Et.rafta er ı;ormut r. 
- Canım ne söy!Uyor" 81% de an

ltYalıml 

- Ne aö)1tyecek, hava karardı. 

buluuancb eliyor Ruıuuan yatmur 
yatar. Yat:murdAn ırôl olur Gö • dı> 

ördek iner. Ben ördek aöıüM kıza· 

nın. 

Bu tı:knt kıldan nem 
h!kA)"eS!d • 

kaıımıırun 

Yabnura dal:r tıa.tca b r trkra da 
şu mAhut ''Cıkar bak ayı 
hknııı; dır. An tayım mı? 

ı.e dtn ~in: 

atz ndan,. 
Peki öyle 

Adamcatız n biri cd< k1ltUrbaı. 

mıe. o derece kıl br mecl19te, blr 
)'91-de artık ktltUr etmed«ı kontısa· 

mu olmut Elt doatu bu o~ dll:· 
!§at nazannı C41kınltler: 

- -"'ol! S4İrı bun un bb' O&l'ff1nt 
• bul . XütUnaUa • llf eoormyonıwıl de-

Ta V9b'e berin• zamanının ktmll 
adamı db'e tanınmıe blr te'Yhe mura
ca.at ed p <lenMnt anı.aım.. e4l'Ytl b1ı 

balcla.Va netee ed p adama vennıe: 
- Bu baklayı d ıntn altına koYI 

xuror edecdln zaman alclıne. &ellr, 
dtıtnı tutanın, demle 

Btzlm kUfUrbaı bl!~ tnr müd· 
det ceneaıınt tutmut GUnUn bll"lnde 
kendlllhle bakla veren te'Yhle blrl k· 
t• bir yere aiderlel"k«ı ya ıı:m uıra w • 
tuımuııe.r. Hızh hızlı )"(lrU)'(lp kur• 
tulmak ı.~ klerl •ırada. yan evler· 
den btr k dım .eM: 

- Aman moı laı' biraz durur 
mwnmuz! d!Jic M'Slenmle B kadı• 

nın mU.ıtUIU var zannf'C11p durakla· 
mıtlar. Ya~ur da hızını arttınnıe 

Bet on a ı !'Sl'klam olduktan 
aonnı aynı .se· 

- Haydi hak ıu.-IAmPt v1.>rsln' <!e
ylnce te)1ı 90nı:ıue 

- K&dınıml Bizi M d~ durdur
dun Ne d.lyc aa vu;yorıun? 

Kadın cevap vermı.: 
- Aman Hocaterııôl' Bıstm örd<'ll: 

kUolueka olm13tu. Yumurtala.n altı· 

na koy km ııanklı:Yll balca.rsan pa· 
la zlaT t.cpe-11 ç kar dedi er de ıı!z1 o
n un h:tn bcklctum. Yu urtaıarı 

koydum, b t.t.ı. Yolunum ırldestnlz ~· 

ye haber ettim 
Cevabını verlnce tel/ti dônüp sa. 

bık ldlfUrtıua: 

- Ş"™'I cıkaı' bak1ayı atzındanl 

demı.. Alt tanıtı. o ne llÖ)'lemlt onı.

.anı atız lcesUnıblıtnenw. 

Yail'mur hakkında btır antta b.ı· 

hatııtı va.rdır. Ben-tm ırfüt her teldt!ll 
btraz <:alm1- olanlar blllrler. E9ld· 
den mcdreae u!EmlUll &UYa ··c1naah . 
.oıı etmı. olme.k loln : 

- YaRTn\X' oıunaa pt?lv aı-ı oıur 

cıer:w-ımı.. SiZm ben6m lrlbl. bunu.n 
mlNlllını oldutu lflbl alanlı&r: 

- Ne mUnaııebetT YalmUT olur· 
• pUAva ne? ctt~ .orctuklaı;t zaman 
tulıat wenw. et& 11ntarek: 

- MAnu nı ldnıdc eM!neCHn!z A· 
nıbt tı lmfyor mwıunuz? Yat mUr o
Na derMk >'ili a.cı oıwaa dıemtk· 

slınl • 

Bu b 

ıencdcn Cazla. sı y 

Ue )'Uz göz olur diye. 
k <lı 

atmıt B 

ken kD.rıaı r:örmüt: 
- Efendi ne o? lllr a tın mı 

var Tdl)'e ııortnut: 

- Sorma h nım ! Şu g ti k r o
bısı ~1 kadıya b ee,y so a)ım dc
c:tlm. O benden cabuk <lavran-ıı :ı-·a

sara M kelime o ur? dedi bl!C11"ed 
. Onu b \!mtyec 

ne var? Mastar. 

- lla.y A11Ah ra ı o 
thıı. Gktı:!)"lm OU hC'flf 
Ylnl Vel"\.~ d ye 

e1lbbe91nl ccmreytp 
ı: le ve kavutıu u 00. 
&öyle mBCtrtne <lo!Uu a 

N 
tim. 

dem rck 

Aınaıı Efond! H ZTM.I rı onu 
bllm~ ne var? Masl.'1.J' olur. 

Yeni dı ırn 

ııde eder de hıı.vııl r ku (1 rse 
bu c:Omlc.-kıer l)"k:e kunJT ben <t COk 
f)ara ka:r. n nm. Lfıkln btr Y11ıtrnur 

yaitarB.'I, vnnmı yoll'umu bu 
11um Anam 11l'ılad lh g(lnd 

l:loea ored n c:ıkıP &teki olluna 
vannıı o da: 

- Babaeıl!'ım' 11.1 g<"ll 

rnl81r f!kt1m Al Ah IBtnr de 
mur dUe~ üıyn olduihmı 
lAktn ıru~ aM<"l"tlf! b01. n 
)'O~ bu ite)< 
tun. 

Konservatuvar 

sanatkar lan 
bugün gidiyorlar 

Basma, 
pazene 

saten, beı ve 
yapılan 11111 

Kaplıca ve darının 
sahnalma fiyatları 

Erzincan'da 50 ev yapılıyor 

F.rı:lnc ın. 1 an. - Yeni Erzincan 
KurulU$ Kooı eret fl Sırketl Nafıa 
Ve den t kil ev tiııl~rin• 

r elli evin inşasını mUteahhld4t 
ihale etmlşt.lr. 

Yığllıımıya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

ııra olacak 

Kabe_ 
- italyan .,..puri)'le lsıaobul • 

dan lzre giderken .• -
- l yunan vapurİ) le İ:r.mlr"den 

Mersin"4iden bir yolcu ••• 
- ~-a npuri)'le 7.ocıguldak

ımı Tra"'•a seyahat edenler •.. 
Butll\u ıurlu Jıi.kırdılar, 1926 

yılının l cnmu.ı:undanberi, artık ıa
rıhe kımı1ur. 

ÇUnku sun. eski rejimin mira
sı olan b1.,.ğdan daha kurtulmut, 
4000 kil00;re kadar ıuıan .ahilleri· 
mizde bir <eleden bir ı~ele>e yal· 
nı:ı kendi hağımız.ı ıatı)'90 aemi • 
!erle gi<lipeimek hakkını kendimiu 
almışıık. 

Dun bu1 Tuıtc kı)'llarıoda. de
nizden esen tin ni7,alra ve sahile 
çarpııkça 5CWrerı dalgalara kar~ı 
ıorcnlt 'eya \rerni:ı bu denı.z bay • 
ramı kuılan11ııır. 

Bu ve•ileıe hatırlıralını ki ~eni 
Turki> e >i ııA1tı ran ve yoran işler· 
den birçoğu <1 nki Türkı>e'den ka • 
lan p~lı 1incteri kopanp parçala • 
mak olmuştu. 

Karada bil'fehrimlı.i öteki ~ri
mize baj!ı)an emİl')'Ollırının bırço. 
ıhınun uzerind o le gvriınmez, fa • 
kat gönülle sez.ir )-&bana ba' rak1ar 
sallanırdı. 

Dcnı de bir .. kelmıizi bir ba ka 
i kdemize ulıttıaıı gemılerdeıı ÇOPJ· 

nun uzerinde ise gerçekten ,-&hancı 
bayraklar ~allanı\>rdu 

Bu sebeple c:vrimızin bajarıla • 
rııxhn hif' kı911'1ı da, bi incı•i Htan 

topraklanm duraan çizmelerinden 
kurtarma olan br ıemı lemeler sen• 
ıi olmuştur. 

Dun\:u deniz 'la)"ramı da bunlar • 
dan biri ini bize 1ııırlatı)'Ordu. 

On altı )"il önte dün kıı.hota.i hak
kı ha) 1'2tımın !NÇltı •ti. Bunun se • 
vinci içinde 1-ah C1 bir k"' ...,t nlRn 
kıboıaiın dide kalmasına bile Jtfü 
)ı.ımacaiım ıtelİ)-or 1 

*** K.a•ırga ! 

eli 

fıkl>f 

:ri ... 
M~i 
--ın 

Canh, cansız, fır. 

bütün nakil vah 
ur. 

sayım>ı hakkındt-: 
Nakü vaıtalc h'ı aalıiplerinin \ çektii 

nazarı Clilııkatine ı 2128·1al 
29, 0-7 a. 

./\nkar~ v~· . inilen 1 1 81 
7 

ı - 393• illi .MUllafaa mU- 11 
kelletiyeU k nun 21 ıncı mad - Rea ·r 
<lesine tevflk. j:tıdaki rarihlerde tomo ~ 
beldıye buduu hılınde bulu a..ı b ı, ot 1 

reamı daıre ve. mtiesscı. clerle e ha.. 
ıa ait bı!Qmum canlı; cansı. v uıo· 
törlU nııkil vaaıt.alarının tahrı rı ya • 
pıl cakıır. 

2 - 'I'ahrir Ankara'da Yerli 
kerllk Şubesinde toplanacak komıı -
yon nıarıfetıyle icra olunacaktır. 

S - Tahrıre tAbi vasıtalar ıu:ılar· 
clır : 

A) At (beygir, kısrak, lğdlf), ka· 
tır, deve, qck, ökUz, manda, taylar 
ve ı1ga trayvanları. 

B) Bunların çektiti her nevi ara· 
ba ve kızaklar. 

C) Her nevi moıörlU binek, cer ve 
nakil vaaa talan (binek otomobıll, 
yUk otomoblh, kamyon, komyonet, 
otoblis, trakıöt, motosıklet ve emu· 
11). 

4 - Nakit vaaıtalarını:ı ıahh:ılerl 
veya gelmedıkleri tek.dirde mllrraaip 
gördllklt.ri ıahıs taratında::ı tayin o• 
lunan gt.ınlerde komııyon huzurunda 
hazır bulundurmaları mecburldlr. I 
Vaaıtaların her türlü teçhizat. te • 
terruat, yedek parçalar ve yedek ko· 
ıum ıakımlarlyle birlikle getirecek • 
lerdır, 

5 - MotHrlU nakil vaaııa.lan ili · 
tikaizllk veya dlğrr parçalann bu 
lunmamuı slbı meıru mazeretler 
yUzU:ıden komlıyona setlrllemedl~l 
takdirde, mahallinde mııayenelen 
yapılmak Uıerı krytlyethı c:atrılan 
JfÜDde komısyona blldirllmeai lbım
dır. Komisyonca kabul olunur ma -
serete istinat etmiyenlır cezalandı 
nlacakl<ardır. 

8 - Yulıanda1d huwılara riayet 
etmlyenlırıe vuıtaları:ıı aaklıyanlar 
veya yanlıı malOmat VBrl'nler hak
kında 388' nyılı kanunda yaıılı ce· 
aaların tatbik ohmıcatı llln olunur. 

Huust biatle otomobilerı ı 

M ua7eae tarihi 
Hanıı vuıtalarrn 

muayene edileeetı 
Pl&ka nuıparalı 

husueUer 

8-7·1942 de 
7-7-1942 de 
8-7-1942 de 
9-7-1942 de 

eoı- sso 
681- 760 
74'1- 870 
871- 950 
9&1- 998 

J'"''"''" 

10-7-1942 de 
11-7-1942 de 1801-

Takai otoımobitleri : 

13.7 1942 de 
14-7-1942 de 
15-7-1942 de 
16-7-1942 de 
17-7 19'2 de 
18-7-1942 de 

Pllka ıayıh ıakeiler 
1000-1100 
1101 1190 
1191 121Ml 
12tn ı3oo 
1301-1345 
18'6-

Ru1Uel "1'u ve mUt•eata alt 
kamyon, kamyonet, motoeiklet. bı • 
sıklet ve emaall ı 

PIAka numaralı konıyon 

20-7-1942 de 
21-7-1942 de 
22·7-1942 dt 
ZS-7-1942 de 
24-7-194% de 
J6-7-1942 de 

ve komyonetlar 
:.I000-2220 
2221-2,30 
2431-

ı- uo 
831-

Bisikletler 

s.Jsuıt l'fhH ve mUeı.eııatıı ah 
OID1a Mldl Y .. t&lari)rl• bwı1anD 

. . 
• • . Küçü 
-ıı ........... . 



Kış sebzesi alınacak 
Gelitıolu Me'*eıl Sa. Al. Kom.dan : 
İhtly ç ıctn Gftlbolu'da ambara ._ 

Um tart!Yle ~ ton wPllD&k. JOl5 ıoa ıfl • 
raaa. 83 ton lahana puulıJda üııacak • 
tır MUllammen bedel l8PllMlt 62:!0, pa

rua 1900. ııana 15300 Hra olup D.t1 
ı.nmaıa 808'7 ura so lnınqtur. EYAt 
ve 1&11name.ı Kom.dıl ırörlUebUlr. Pa· 
u.rldda lllaıe.t s-ı 2943 lla&t ıe da 
Kom da n»ılacaldıT TaKpler1n mClra • 
caauan (110ll8> 'I096 

Koyun ve sığa eti alınacak 
Snn Aı. Sa. AL ıco. dan : 
Midyat garnizonu ihtiyacı için .CO eoo 

koyun veya 11jır eri kapalı zarfla ebilt· 
meye koaulmuıtur. Koyun etini.ti uıhmia 
bedeli 24000 lira olup ilk teminatı uı&o 
liradır. Sıjır ednin tahmin bedeJJ :Z0.000 
lira olup ilk teminatı l SOO linclır Mu
nııkasuı 15-1-942 gunii sa&1 ıs re lto. da 
yaptlacaknr f sreldılftia bu ... ue11 bir 
IUt enci luıauauD 5J iacİ mad~İ IUU• 

a"hince ~ teklif mektupla
nm Ko. m wermeleri. Şartname ve evsa· 
fı lıranbul. Ankara Lv. Amirliklerinde 
ft Di,_,..,.., Midyaı Sa. Al. Ko. da 
&(irillWllr (10810) 6862 

Patates ahnacak 
As. POL 1985 Sa. Al. Ko. dan: 

Ad31>azan: 
16-1-943 eumarteeı gtlnQ ... 11 

de ~aoaıı zarf usula ile soo ton pata
te. llltın alı.nacaktır. Taıhmm edilen 
bedel 190.000 lira teminatı 10750 llra· 
dır. Evlld ve eartnamem her liln ko
m.18yonda a&:Oleb • Lıteldllerln bel· 
11 gün ve uatte t"'1inatlarbrle btT'-
1 kte k~ mtıraıeaaıtlan. 

(lll(M) 7120 

Ot almacak 
Yefllcör As. POI. 550 Sa. AI. K.o. dao 

200 eoe ot 8lınaaıkur. Talip obnla • 
na 5-1-943 ...ıı gGnil saM 1"4 • Y.,U • 
ldiıy'de •tın alma ._ 1 ; ,.._ ınlinıaı-
adan.. (11089) 7122 

Sığır eti alınacak 
Milis Garnizonu Sa. AI. Ko. dan : 
MilU prnlZClml için 450 ton, Gü1a 

praİllOQU içıa 145 &on sıjır eti aluıa • 
cı*uı. T.._. bedelıi Milis içia 337509, 
G6l1iiık pnııiMJrlııu içia 108750 lindv. 
A.lüaKak aajar etla-aoin ewafı ve faılim 

r-..-ıııııırt edilecekleri mııfıa.l .-a.neı1e yazıJıdw. 
Şercmmesi K.o. daa ft Aabra, lstaabul 

PJlll~ıça~· L•. Amirlikleriodm. Mills ~ 
ilk ~ 16,SO lira, GüUm pınııi • 

• Re ............. 'liiıl 

QIUlu ile olup 20. ı. 943 rıunu saat 14.30 
da Ko. da rapılacakur. Mu"akbı h:mİ· 
mı Milis gamizoou İ(in 17250, Gullük 
Pl'ftUDOU için 6687 liradır. Tdclif ındt • 
ı:uplan 25. ı. 943 ~ guoii IMt 

14.~ a kadar sacın alma ıu.m.,.o... 
ınalcbuz mukabilinde wrilmıit olaaıktır. 
Bu .. ecen 90IVll geJea moılı• ı lıw kabul 
eılıi.lalez. Şumemesioia " ....... 'rıdd<i 
iAeailea ~ muvalıbt --....,, 
tmauldutu zarfa lııonulKakrx. 

(1180) 7121 

ikramiye 
tuarraf h ... ptarmcla • az 
İçinde a .. flclald plina söre 

4000 lira 
2000 .. 

.. 1000 .. 
• 4000 • 
.. 8000 .. 
.. 4800 .. 
.. 3200 .. 

defa, t 1 Mart, l l Hasir-. t l Ey
tulhincle çekilecektir. 

alsi ~-ı- bir.... ~ 
.-~-• lkr.mi,.leri • 20 ,.. 

Et &ımacak 
lıa. Pal. :ıooı 8a M.. Kan dan : 

CllRKEIS 
8001 lllıl!dEm b6IUder1 lbU)r4cı ıc:tn 

• ilan •tır yalnat (.._ ._ tUttk 
lced> eU •tın alawcaiıiır. Kecl eUnin 
DMlllMnm. tb'atl aımıo, ..... et1run 
auıoo llradır Dmılltmeel 15-1-1948 •h 
sOaıll ll8at l!I te Kan .ela )'Bl)l.laeaktır. 

Şarlnunellt her ııUn ~ tllb!k -
JDertn tanln&üari)'le blrlılkte meZkQr 
s1ln ve aae.tte k~ bulanmelan 

(ll098) 7ll9 

ENST1TULER 

Memur alınacak 
Llıdik • Akpınar Köy JCn.atitÜIÜ 

KQdürluttınden ı 
BnetitümlUıde açık bulunan (15) 

il ra ma&flı memurl ufa qafıdald 
tartlara lrOre iateıkliler a,raaından bi. 
ri tayin edilecektir. 

MUrllCaat edecekleri'1 ı 
1 - Memurin kanunun 4 Uncu 

maddeaındekı prtlan hai• olmaaı. 
2 lyt daktilo bUmeal ıarttır. 

Ambar ve aynayat itlerinde calıır 
mıı 01-larla bek&ı' ol nlar ve ya
bancı dil bilenler tercılt edilecektir. 
Yl1ecek ve y•tacak müeaseseden te. 
nıtn ohuııacaktlJ' 

1 - Daha taıla m lOmat aknak 
iat:lyenlerln 20. 1. 9f3 tarihine kadar 
L&dik • Akpınar Köy EnstitUsU MU
dilrlüliine müracaat etmeleri lizım
d1T. 

4 - İetC"kliler çojtal<lıtı takdirde 
mUıı• '"' imtihanının 25. 1. 943 pa. 
zarteai gilnü _.ı l:i te yapılaca#tı 
ilan olunur <11()94) 7114 

Palto ve manto diktırilecck 
YükMIL Zinıaı En.uuısu Relı.corıü -

iünden 
~uz erkek ıa1cDes.i ıçia 98 a· 

dd ~e goıe w ölçü uzıennc, kü
m..- 'Ye her masrafı müıeahhide aac ma • 
...W pako, ve kız talme 1ÇU1 6 adet, lw· 
ımtı müeuesedm verilıp MUır ve dijer' 
ınalzarıetı muıeahbide uc o.lmııık uzere 
erke$ palıosu ıçın (52) lira ve kız mnato
larınta cl*imİ IÇIQ. (22) lira muMmmeo 
bedel uzerinden kapalı zarfla ihalesi ya
pılaaııku.r. 

l - lhele 16.1.943 cuma 8iinü sMt 
l 1 de nluödiik binıMında müteteWill 
komiı)'Oa tarafı.odan yapılacaktır. 

2 - ihaleye ittink edecclı leria IDll • 

vakbt rmıiaMla tıekJif ınekcuplanıu ba
leden bir ..ı önce komisyoa rehli,lin" 
venncleri. 

3 - Kati teminM 784.ZO lira olup 
ınuvıııicbı remmac % 7,5 ~e 392,10 
liradır. 

4 - ş.,.......-.. w clııha fazla izahat 
_.... ua; ıa&etım linldeu Daire Müdur
ııtüne m6racMclan. 

Adedi : 98, cinsi palto, beherioia F.: 
'i2, tutan : 5096. 

Adedi: 6, ansi: maımo, beheriaia F.: 
22, tutan: n:ı. YdlWı: (5228) 

(11097) 7113 

MİLLİ MÜDAFAA V. 

Garaj inşaatı 
il. il. V ekılletindeıı r 
Harp Okulu civarında ıı ve 

bir okul binası YN>Unlmaaı pazar. 
!ıkla ekailt.meye konıalm'Ultur. Ke
ıif bedeli 1'633 lira t6 kllnll olup 
~ta. a1N lu. 6 kUrllftUr, 

c r9 :·'Na" - &' 
2 .aau 

1it H t-e V. M. V. 4 lfo .la ... AL 
Ko. da yapılacaktır. K .. if IU'taa
me ve proJui 74 lmrut mukabilinde 
komlııyoadan alınabilir. İhaleye ııi
recekleriıı inşaat clairesinden ehli
yet vesikası almalan ve kati temi
natlarlyle birlikte muayyen ır;Un ve 
-.tte komlayonda blJlunmalan. 

(1088'7) 89.'IS 

u~ s 
Sığır eti alınacak 

M. M. v. l No. Sa .AL Ko. - ı 
l - Okul ft lwıtMeJeıo iıUJllCI fc:ia 

bptiı mrfla ebil~ kmmlaa '° llOD 
llju etine Wekli , ............... Wr .. 
zarflDda PGM"lıkla allM! .... . 

2 - Pazarlıjl 8-1-943 allııil - U 
re LY. Amirliji binasında ,..,.....,.,_. 

5 - Muhammen bedeli 35.000 ika,, 
kad ceminııu 5250 liradır. 

" - ŞeftQame her ... .,..,.,... 
aöriilelrilir. 

s - tsteidilerin belli a6n " sutte 
kmıual vesaik ,,. teınin&tı.ın ile komia • 
yona miinıcaadılft. (1073.S) 6119 

Gümüş )tumu almacak 
M.lıl. V den r 
Beher tonunun muhammen bedeli 

(80) lira olan C60t toa ırtımüt kumu 
5. 1. 948 ulı ll'ilnU saat 14 te pazar
lıkla satın alınacaktır. Tamamma 
talıp çıkmadıtı takdirde bölünerek 
ayn ayn taliplere de verilebilir 
Şartnameaı her cün komLByoalia 1(6. 
rUlebillr. Kati temtnab CTlllO> liradır. 
hteklılerln ihale aaaUnde K.M.V. ı 
No lu satıa alma ko~uaa pi.. 
meleri (108'18) 8916 

Emniyet kemeri alınacak 
M • .M.V. den: 
.Muhabere birUklen ihtiyaca ıçın 

1000 adet emni1•t kemerı eaun alı· 
nacakur. Vermek ı.tiyenlerın elle
rinde mevcut veya hazırlıyacaldarı 
ntımunelerını en geç 6. 1. 943 aalı 
cünUne kadar tetkik edilmek üaere 
Ankara'da fen ve aaııat U, mudUrlU.. 
&üne veya Harbiye dalreaane teklif. 
!eriyle birlikte vcrmelerL 

(107:i5) 6881 

Alev kartuşu alınacak 
M . .M Ve\AleUntlen : 
Komısyoada mevcut tartnamui 

ıeregtnce 2,000 adet kUçUk alev 
kartuıu U. 1. 943 puarteaı gU.oU 
saat 11 de pazarlıkla aatın alma • 
caktır Vermek laUyenlerin teklıf 
edeceklerı fıyatlara söre heup e
decelderl ilk teminaUarıyle birlikte 
pıısarlık guıı ve aaıı.tmde Ankara'da 
il .K. V. 2 No lu Satın alına ko
ımayoaaaa gelmeleri. 

( 10961) 7004 

Ampül alınacak 
.M:. M. VekAletlnden : 
Müteahhit DADU ııe.a.bma ...,.da 

cin• ve mıktan JIUılı f.250.000 a
det Yena camından mamul bot am
pul alınacaktır HePBlne t&hmm e
di!eo tlyat 33910 lira olup kati te
mınau 5087 lira 60 ku1111t.ur. Pa
zarlığı 7. 1. 943 Pertembe gtlntl -.. 
at 15 tedlr. Şartnameai her ıcün ko
misyonda görWebllir. İsteklilerin 
kati temlnatlarıyle birlikte ı,. K. 
Veklletl G numaralı satın alına ko. 
mlayoauna müracaatıan. 

Cinai Kilnan 
Aıde• 

Bot birlik renkaiz ampW 1.600.000 
Bot birlik renkli amptll 500.000 
Bot1 ıkillk renkaiz ampUl 1.500.000 
Boş ikilik renkli &mpll1 ll00.000 
Bot onluk renkats ampUl 260.000 

(A.mpWler Yena Jrabrlk••am ca.. 
mından olacaktır.) 

(10920) "" 

Gres yajl almacak 
M.M.V. elen: 
~r kıtouına 90 lmıul ftır!!lt. talı• 

m1n ol*- ».ao - - Rli "JıiD.l m' .a.ı....-..-. .. ......_. 
_......,. .. ı. ... ~sODG-
u de ıwarl*la aaıblı alıneıcakbr. 
Vemıett iılUyenlerin 4050 Urabk kati 
temlnatlariyle blrlJkte parıarbk gün 
ve saatında Ankara'da M.M.V. 2 
No.lu satın alma komisyonuna sel· 
melerL . (10965) 7032 

Demir .karyola alınacak 
Nakliyat yaptınlacak M. 11. veWeıtlndlm ı 

M. M. v. den 1 BlllıedDa • 111'& ............... 
Komil)'OGda mım:uı aan-maioe a6- as adet tek ld91ük demir lııu70la s-1• 

ıe w beher cıoauaıa " Un fiyac cahmiA o- 1948 CU'lllDba ~ .. ı 15JIO da pa • 
lmiaa S.000 conluk miihinwı• mddi,.u zarl*1 l&tuı • J!W'Ütır. llUbanımm 
+1-90 puanesi pi ... 15 .. lıapalı tıedeıt 1S1S un oJqp lııltt tA!llUnatı 281 
zarfla tklikmepe koauirmqcw. ltbıa aıık- lira 25 ~ ...... Jrıom~ DG· 
u,.c. ,...... isdymiedn uoo liıa1ak __. Oebect .Mllelt Hsnllre ,,. Hu • 
ilk ........ 9e kaos,... cadıfı.iae SOR tabalcıca OIRlluDdıa ~. kt4ıkll • 
hazırlı~ ıekli.f ....,.oıpJarw •· ler1D bdl da w ...tte Al*ara'dıa il. 
siJane aıma ... l-4 • Udıw AnlcMa'da 11. Vt*üeU a NoJa Sıatm Alma Kmdıt • 
M. M. v. 2 No. la ........ ~ JlllllMM'& aür led.. (1088I) '1088 

- .....,_ -...... ........ i. 
(10753) 6IM7 

Tutkal abnacık 
K. K. V. denı 
Beher kil08UD& 300 kuru, tah

min edileo oUnwnNl evAflllda 15 
toa. tutıkal 11. L 943 pazıırtui ırUniı 
... ı 16 te llUU'blda aatm alınacak· 
br. Tamamma talip zuhur etmedi.. 
ti takdirde bölünerek de ihale edi
lebilir. Şa.rtnaıareaı her gün ttomı. 
yonda görtllebllir. Kati temblats 
6'150 liradır. !at:eklUerin mez1dtt 
gQa Ye aaatte K. K. V. 2 No. lu 
.. tın UID& komlqcınuna plmelsL 

(10984) '1069 

tı yaptmlacak 
IUl.V. dm: 
Muanoen ~ w -. --.. ..._. 

......... MıMprQ ulıbtlıe ...... 
lııondQ\JDd& aöriUıeC* keeft DMrO I ııe 

lıaZI ..... ~tlnlMWltıl'· Keett .,.... 
18'.18 :ın eo 1mn11 cımp Jraö t..nın.ta 

- .......... Pua1tılklıa ....... 4. ı. 
MS Jlll..n..I sQnO euı& U de 11.11.V. 
4 No.Jıu iL AL Bio. da ,..,._,,., t. 
t--....n lıatt tanınatlartırte .,... 
lJlllll""'1 dil ....... llumtwOlıda bo• 
!ıalımaJM1. (1100'1) 1010 

Ahır inpatl 
M. M. V. dea. 
903" lira "" 1ıarat katil bedelli Ma· 

......... ıııbw ...... iti iL L 943 paae. 
d ...... lS • ac* ..... ile hle 
edilec:eWr. 1• temima 677 lira ,. 1-
ruttuır. K8lif w ....... her ... IÖl
terilir. 1.tcmena 111.1e a1ıp1 w ..
de M.M..V. -4 NoJu w .._.....,. 
nam pılmeleri ('°"9) 7000 

Erzak nakliyatı 
il. K. Vek&letlodea : 
Ka7W H3 acıauna lraclılr ır.omı. 

JOnda mevcdt ıartnamealne sör• 
Yedek SUbu Okulunun .. ve ._ 
mek oaldiyab ile •ir et)'UUUD 
nakllyeai iti 6. 1. 943 salı artlnU 
eaat 11 de açık ekliltmeye konııl
muttur. TllfUl&O&k efya m tan 
çok NO tondur. Bu "1 nPDIAk 
Uyenlerin teltllt edecekte t ~ 
lua söre heap edeeekleri 

natlan il• blrlllıttıe 
eaadale K. il. V ı IJ 

,..... kom aelmeleri. 
(107D6) 

Koyun eti atmacak 
11.K.V. 1 NoJu SaıtlD Alma Ko.. 

miayonundanr 
1 - Olwl •• hutaneler lhtlnoa 

için rıo ron lm:yruklu lro;JUD etl kapUı 
urfla aluıacalr.tır. 

a - K•\ll•ınmen bedel il 000 Ura 
muvakQt teminatı 4600 liradır. 

a - ,_. ... ıt aoaJrAIWı Ha sn.. 
atı aaat 15 re Ankara L•· A. blnum. 
da yapılacaktır. 

4 - Sartoame ber a1lD koml8yoa. 
da ııı6rilleblHr. 

6 - bteldilerill belli aOo ve a. 
atten bir ... ı enel ka811D& 11)'fCUll 
teklif mektuplanaı ~ ..... 
m"'lıerl (lOllT) 11111 

Mutbak inpatı 

MUmara 
6) 
8) Qlüo lnba 

19) 

M. il. v. den~ 
Muaınen dn taıUbl ZU• 

hur etmı.Yea AD ile &• 
det depo lnlaatı bpalı zarfla 
ekalltmeye kon Ketll be-
deHerl mecmuu l'& 5 kurut 
oıuo JJk temlnıııt.ı 38 kuruş-
tur. İhaleli 6-1-943 ~ cQnll 
saat 11 4e il. il. V. 4. Ho. lu Sa. AL 
ıto. da ~. KetU ıartıuısm 
ve projesi 75 kurue3• lromJayoa-
dan rıbnaıbWr. MQ kte ı.tihka-
kından kelıl1mıek ben teneke ben* 1 ic ft 1 dit llatDıı: vffilecektir. 
İlteıkWedn ba ile bemer MP!1 8000 
~ lırt lnlAaıt 1tin1 muvafftıılcı7et· 
le ~ okluklarma d8'r komlQo
na nİllOl 9'8lka ibra etmeleri ve illa· 
le tartflJnclen ile s1ln evveUne kadar 
lııeut cl.m.tnden veslka almalan 
ve 2490 uırıh kanunun maddeleri Jlh· 
klmma ıe.tRtan haztrhyacaklan fek· 
Uf mektuplannı makbuz mıakablll 
llıale dn ve ıulaUndeiı btr aaat evve
line kadM' komlılyorı re iline verme-
leri. '10874l 6917 

Malzeme alınacak 
M. M. v. den: 
Yedek Subay Okulu .IJt :yacı ~n 

llateslnde yazılı 20 kalem muhtel f 
mal7.eme 4-1-943 parzarte.t a1ln saat 
11 de paazrlrkla satın alınacaktır 
H(!1lSme bl~n 1498 1 ra rtyat tahmin 
olunMJ bu malzemeyi vermt'k ı -
yt'nlenn 224 l ra 70 kuruşluk kMI 
teminatlariyle b rl kte paurlıık ıtUn 
ve saatinde M. M. V 2 No lı Sa. Al. 
Ko. na ~lme1erl. <11006) 7050 

Kamyonet tamiri 
M. M. V. clea · 

Komisyonda mevcut raporww ~ bir 
Fon ınaıita kamyonec wnir ecunl«ekdr 
Bu tamiracı. ya,,... istiyenlerin komis 
~ muracıuıt ederek bunu aormelttı ve 
teklif edecekleri fıysdata IJÖtt, "' 1 943 
~ aumı saaı 10~ da MMV 2 
No. lu Sa. Al komisyonun& bıtl tem· • 
nadariyle hirlikte ııelmeleri 70'2 

Depo inşaatı 
M.K.V. den: 
Kuayyea sUnde talibi çllmuya 

Etlmeegutta goaterllecek alıalde 
bır mal.seme de)>09U y ptırılmaaı ka 
palı zartla t krar ebiltme)'e konul. 
DlUftıır. Keflf bedeli 38191 lira 04 
kuruştur. İlk teminatı 2864 llra 36 
kuruetur tlıaı .. ı 18. 1. 943 pazarteaı 
gün saat 15 te M.M V. 4o No.lu Sa 
Al. Kom. da vapılacaktır. Kefil ... rt· 
name ve projeai lM kurue bedel 
mukab li verilir. İııtelclilerln intaat 
daireeinden bu ite .,ınnek için ehlı
yet vf1rikaııı almıtaı earttır. Teklif 
melırtuplanaın ihale ııtttnU uat H e 
kadar aatm ahna koml9)'onuna Ye
rilmeııl (11032) 7123 

Devlet Demır Yollan 

Bilyah yatak .... cak 
D D. Yollan Umum KtldOl'IU. 

j'Uıaden 

Muhammen bedelleri " IDUYaL 
kat teminatları aşatıda yuab 2 lis
te muhteviyatı bilyalı yataklar 11. 
2. 1943 puarte.ı l(ÜDU aut 15.JO 
da kapalı zarf uu.10 Ue her Uete 
muhtevlyab qn qn iha!e ed1l. 
mele bere Aıakara da idare bla .. 111,, 

da topluan merkes 9 UllOll ıcoau. 
yonca aatın alınacaktU'. 

Bu ite sinnek iatl)'ealerin uateaı 
hiz .. ıoda yazdı muvakkat temlaat 
ıle kanunun tqtn ettiti valkalan 
Ye tekliflerini ll)'IU afÜJI sut 14 80 
a kadar adı seçen komlqoo reiaU-
tine vermeleri ll.ztmdtr. , 

Şartnameler paraaıa olarak Anlı&
ra'da mal eme clairesınden H. Pa
ea da teaellUm Ye aevk ıeflltlndeo 
temin olunur. 
Lıate No. l malsemenın bml biln 

h T&taldar muhammen bede 1 
11.201.20 lira muvakkat temmau 
843,14 lira. 

Liste No. 2 malsemenln iaml 81-
lindır bilyalı yataklar muhammen 
bedeli 4 917,20 muvaldcat Mırıın&b 
368.79 lıra. (10898) 6980 

Elbise ve palto 
yaptmlacak 

.O. D. Yollan Umum JılUdtlrlO • 
fündeo • 
• Devlet demıyollıtl'l mea!ek okull 
talebeai ıçıo kuma" ıle utar Ye ka
zalinı idareden venlmek tell. düa
me ve sair biltiln harç ve Jm81'dla
rı müteabhıde alt olmak Usere dilr.
tırUecell 120 JUa Jil'mi takJm elaıl. 
ae ve 120 adet paltonua lma117nl 
lfi kapalı &ıırt nu11,.ıe eaaatmeye 
çıkanm&1tır. Ekailtme ı• ıkiDOilcl
oun 943 tarih ne r:Mti,;aa Del'9911h 
be .nn .ut lb D a ıda Ankara 
ıata.ayonunda tkilld :ıletme blaa -
•" cJ• :.opıana.. koau.t1' ia ~ 
ıac.ıkur lıla!um.._ bedeli (lift) 
bla 84!küı yUa Uta .. ..,,.ıdrat ·~ 
n ıutı (l~) yıla otus bet ür&dır 

Bu * rıcmek latlJ'hlert. UııtlD 
ve tartıaamenıa f,Qis ettll1 •..ak 
ile muvakk..t '811llnat " teldiflerlal 
aynı gUn ... Oll bete Udal' ıu.ıa. 
you reıallllne vermeleri llmndır. 
Şartname n mukavele ptoje8l ,._ 
ruız olarak lı:om19)'ondan ahJlabUlr, 
ElbiM ve palto aOnıanelerl Odael 
lfletme ve mealek olmlmıda drtl -
lebllir. (10809) et79 

Balast ihzan 
D. D. Yolleq K...,..a '- fi, Mlıllr

llltOnden. 

Yol yaptmlacak 
Aı*ara Belecl 7cs n • 

1-Ankara'da KavakJ 
köprü - Irak eefare lun esn-
dicH lfl oa bet aıın e e v• 
kapalı KJ'f ...wlyle ekai tme)>e Jco.. 
nultmıftur 

2 Mutıamnmı bedeli 19 nf 
lira (UJ) kuruftut. 

1 Teminatı Cl.4'18) 1 r 
kuruftur. 

4 Bu itin 15/ı 943 
ta lbbıe lllaleei 8"*al'J'el' buıun~l'Ulll~ 
dan tartıaamdt~e k ıt ce 
ma ~eriD her ııUn en 
1-.uıe m caatlan ve 
- J4ılO -..nh kam1111111D 
maddeel tenha ve 1 
edecekleri tekili mektup 
sDaO olu 1611/Ma cıMB& 
oaa kadar ~e .t••P-ı..Ao• 
Mleldül J:neOnıelle ve e erL 

(11019) 7118 

Odun alınacak ......... ~ 
1 Su .illeft Jıci1ı perı:ariııkla 

tıaın odun aJINtC'alktır. 
3 Ku.bMnmen bedelıl 

dar 
a ...... 
' Şar«ırwnw!Dıl ..... lllıllıNI•• 

... her da eneQmea 1r.u .. . 
'ltek'M-lıa4-~.HIMlı 
JQ.IO .._ Bclı 'lrt dlliıllJllllınde mO:t.elle,, 
u ....aın.e dnıcıııe&JIM'ı. 

(11018) 

Motor grupu alınacak 
M. M. v. den: 

Ankara-Kar9el'i blll.tı Km. JOT .. 
(4()()()) metrem ip ..... u-ı lra. 
palı W'f u.ıll1le $

0 ıUlnıeşe ...ı
muttur Beller ~ bel,.. 
mulıammeıı .becW1 tc ~ lal* llsl 
kurut olup muvııılduııt tem6laıt ..-.... AdcMa Bd lzı 1 
n 1026 bin ~ altı llNım. 1 ,,.._,, b (IO) ..... iKl-... ır-Komlsyonda JnEM:Ut f1'19al ve tart· 

namedne aöre htıPllfne blnlen 38.000 
lira tıyat taıhmln olunan <U adet 
elektromOtor, <3> .:leıt mOte~ e
lektrik motoru ile <6> adet DDI ve
ya belırı1lı altematör aruPU 9-1-943 
cumaırte.ı C(lnll aut 11 de pmarbkla 
aatın almacaı'ktır. Vermek latlıyenle
rin <ll8l50> liral* kat.t temlnetlJln ile 
birlikte paarhık l'ÜD ve eutlnde An
kara'da M. M. V. 2 No. b utan alma 
komllıyoouna ~hne1eri.. <11035) 

7125 

&Jbilf dolabı.ahnaclk 
il. iL v dm 
Bellerine M Ura ftpat talımkı edlo

len 19 .Set elblae do abuı.uı y n den 
Ylale P811Al'!Jiı 8-1-943 cwna ailnll ... 
at 11 de yapılacakbr. Muhamm~ 
bedel! 1026 lira olUD bııll tanlnett 
153 lira 90 kW'Ultur ~ her 
dn komisyonda. nQmune.t yedek 
•uba)- oku1ımda a6rGleblılir. ı.tekWe· 
rin beW sün ve ...U. An1cara da :M. 
M. VeUleU 3 No. utın alma koaıJa-
'°'1una aıeimelerL ( 11054 > 7129 

Dosya dolıabı almacak 
il. iL Vtlı.t.letlnclln : 
Kellt Mdalt ~7 llra 18 kUnll olan 

'* adet ..... ~ ~ mıllteabtııt 
-.na ,,. hrebm' 16-1 19'8 cuma l'ÜD41 

-- 11 de ac* elııatMme ~ ...... 
~- la t...ma&I ... 08 kUl'UI 
tur . ..,..._,. w NmıA .. _.., wrala 

MI' ............... a&1Mıablllr lMılkJL 
lel'lıll belli .... w ...... Adlara da iL 
M. Velıüııtt S No.11 8llbn Alma Kom•• 
J'Ollllll& adlnllelt. (1.U&) 1121 

Kumaı alınacak 
il. il. Vd"'"'N'"I 
Blıber' .......... - ...... ıı,at tall mm..._ tDllO lllıllllle .._ • ..,...,..... 

8-1·1MS .-. sanG MM 18 da pazar • 
1*1&8111lınaJww ........................ ....... &oda_..... 

MlıllelnlDlll bedlll 118llQ8 .. ... 

... tımılna11 140llCI .. 80 ~ 

.. ................. A'*--
l'll .. JıULV I No.11 8lltln Ana ICdnll
,..._ .-..am. (110"1· ~ 

Garaj inşaatı 
M.M.V 41ea: 
lluanm ....... Çllıma,.a .,,,z 

Iİla 32 ....... btif bedelli Aı*ma'da -
-...,...., wbirer ~ .._. 
18-1""'3 ,...,.. ... - 16 da ... 
rw bpals arfJa ebillmepe lwnnl-• • 
-- ......... 1316 lira 43 lıuftıtlur. 
Ketif w ......... 88 ....... a.w --
laıbili ....-. 1 c '1hria .. ,ıınıı ... 
15 e balar e+&f -~ M. M. V. 
"No. .... alma......,_ ......... 
ri. (11033) 7126 

Boya malzemesi almacak 
K.11.V. de: 
Muayyen .ır0D ft aatte talibi -. 

hur ellrıiJ'eıı .,aiıda cine Ye mlktan 
yuıh 9 kalem boya Ye bedan mal
Jlelll•i paaarblcla •ha alıaamktlr. 
Bepıdnlll mı•"""" bedeli 3145.85 
lira olup kati temlııatı 08 lira 88 
taaruttur. Puarbtı 4. L MI puar. 
teei sUn0eaat10 da KK.V. 4 No.ba 
Sa. AL Ko. da Ymtnlacaktar. e.rtn• 
...- bel' sGn Juıaıı.yoada drDlebl.. 
lr. let.wileriıı kati temin tlariyle 
111rlllrte kcımillycmda bulwımalan. 

Kabıımıeıtln cbdıl lllkt n 
1. Kaba t.ttlbeQ - Kc. 
2. Birinci nm ~ 

(tıeı) - Kir· 
1. Beslr MO IC11r 
4. Neft 91 Kg. 
ı Alçı sao x.. 
1 Silı:atit IO Ka. 
T FH"ga CJlft ka~ı 2 4 

numara n 2 ıııdedi 
ftrlak olmü Usere) 
Jlavi boya çWldl J'Bllı 
boya Gln) 

ı Ktreç c.aam..ı. _.. 
obıııl) 

s Ad. 

EtuUtme U.943 .,_-tec1 ~ w aldı..~•ıb'Wr. 
• 15 ı. Klııned'"- " ı..-.. ~ z - 11111ıı1·ıı..·•• &........bLt c·-... yonunca y~. - ~, 

bteıklilenn klBlunl ...,.. w ma- dıır. 
vıııkkıııt temlnaıttart:yle nıuenen ola 1 
gün ve IMt 14 de adar teklif ....r
lanm koml9.Yon klttsılliıbı• ftnlll .. 
ri llzımdır. 

Smt.name " mulıanıle projeled 
K~ 4. ~ k......,_undan w 
/.MM'll SM"tndatı --..... ..t-ltr. (1080.1) B9 

Depo yaptırılarak 
1ııhllarlar 'lJımWn il~ : 
1) ıc.ıaat. ıın>Je .. .....-.=--s .... 

ctbJllDce SUllCUD'da )'&Pbl1)amık (8) 

WWD depmu lrQah zarf ...-1e ele • 
.uAmeye llonuml_. 

2) M•..._"Mll ._,. ~- in 
DNVUık&t ıemm&b 9S82.18 llnıdJr 

8) Dmi.ltme 8-l·lMI -- .... au.l 

u ele K&bat.q'ta lev-~ bt-11 ............. . 
nuında ~ ~ a.lllll lııaadl-
)'ODWld& )'11.J>llacMtır. 

'> eartname; kee1fJlame, Plln w IEna, 
lıt 626 laınıa mukablllllde adı ...,_. 1U 
beden ve Aı*&ra, tam' .._tkllı1Gılc
lel1nden almabmr. 

&> Eantnıe,.. slNelldilrln mmaaall 
nııı.t tellUI mektılplanna. lmmal ...a l•lll•llll••••••••lillii 
ilde .. v ....................... ... 
Jra temtaat ..... tıulMi w l&rtN .... .. 
Qnel ınaddelll ~ u lltdlıt• 
-..U lllbellndml e'eeelrlen • "•• • 
,. 1IUrlllr • ı lr••• atlva tlll80llr olall 
ltapall arfJaı'mı ellllDlme ~ .... ............................ 
bMlranlılma maldım ID'*ôlllndl ..... 
melel1 1bııDdlr: Pmtada ,,... ... 
l'ldlllllelw ırabul ~ Mel> m 

Köknar kereste alınacak 
lDlılarlar UIDum MOıtlrlGttlnıdte : 
1) eartaeme w llı&t .......,. maal • 

blDce ~ ma. ClrulZ - .. llOOO mi. 
lrılllmra lııerwte llUU'ldda ..ıa ... • 
calım. <caraas OMD ~ tllılE • 
dlrde ~ lrölmU' cpl&bBlır ıoo mi. 
- parUler lcılB dıe t.tılcltf alnur). 

2) Pazar1* 5-t·ı.MS ................ 
~ ..ıı stlDll Mat ıo.ao da KalıatU'tA 

Je9ulm ·--'ıeld ala ........ ~ 
)'UllaeaktU'. 

S> 8artlımle w *'8111' llllr dil .O-
d 9llOlll ....... w Aman. t.dr, .. 
taı... .... ~ Bolu 

-~~ •> bteıldUerlD pgartlk ICllı ta"8 • 
clllen s0n w ...ıte ,...._ T,I il._. 
~.. blrUllte adı aec:ıen lııamllirO
na ae1me1e11 11111 olanar (281T) m 

KIZILAY 

Memur almacak 
TQııtııbıe Kıallır Olrall ......... 

Mrtstndln : 

Xııdl'al 9l!IJlllDe __. ...... it• 
Klıbul MrtJan • 
1) TQIS oblılr. 

2) Menuınn lauıaıNnda ,.... ....... 
.... -"-- ..... il .. .. 

1) A-1 ... - olmalr, 

•> l'ID rt rMllDl - --··-•>~*-'*'*-" ....... ....... ._.._ ...... .... 
MGaavt ......., lııMlı olclııllıl' -
-~ ............. .. 
~ 'lıllMNıtıııııl ...... ... 
~~ lıınt ..... ..... 

BUG'ON ... ....... 



-6-________________________ , 
Türkiye İş Bankası 

Küçük Cari Hesaplan 

1943 İKRAMİYE PLANI 
Keşideler : 1 Şubat, 3 Mayıs. 2 Ağustos, 1 İ1kteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

Türkiye iş Bank asma para yatırmakla yalmz 
para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zam an· 
da talihinizi de denemiş olursunuz. ' , 
340 doğumlu erahn 

ilk ve son yoklamaları 
yapılacak 

Ankara Yerli Askerlik Şubesinden: 
1 - 3 40 doğumlu eratın ilk ve son yoklamalarına 19 Ma
s Stadyomunda 4. 1. 943 tarihinde başlanacak 12. 1. 943 
rihinde son verilecektir. 
2 - 339 doğumluların son yoklamalan yapılırken tahsil

e olduklan tesbit olunarak ertesi seneye bırakılanlar 341 
ğumlularla muamele görecekler inde n bunların yeniden 
Üracaatlarına lüzum yoktur. 340 doğumlu tahsilde bulu
nlar v esika getireceklerdir. 
3 - 340 doğumlu sanatkarlar aşağıda yazılı vesikalarını 
tirecekJerdir. 
A) As.keri fabrikalarda ve tayyare fabrikalarında sanat

olara k çalışanlar fabrikalı.n Müdürlüklerinden alacak-
n formülüne uygun vesika lariyle, 
B) Bölge sanat okulu mezunu olanlar diploma lariyle, 
C) Eyi derecede tornacı, Tesviyeci, Frezeci, fabrika ma
iati gibi erler de çalıştıkları yerden alacakları ve Beledi
e tı- ,.dikli bonservisleriyle, 

fi) Şoförler ve muavinleriyle otomobil tamircileri lüzum
belgel e riye. 

- Eratın yukarda yazılı be lgeler ve nüfus hüviyet cüz. 
lariy le b irlikte Askerlik Meclisine gelmeleri ve gelmiyen· 
hakkında kanuni muamelenin yapılacağı ilan olunur· 

(10970) 7064 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

Park sinemasında 
--------Bu akşam 21 den itibaren : 

İstanbulda İpek ve Mele k sinemalarında gösteri. : 
len son senelerin en heye canlı filmi : ----iki yüzlü adam -----( Türkce sözlü ) -

aş rollerde : SPENCER TRACY - LANA TUR- : 
NER- İNGRİD BERGMAN : 

Filmin uzunluğu dolayı siyle seanslar. : -14. 16. 15 - 18. 30 gece 21 de : 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:' 

Erzak ahnacak 

7062 
Te. 

IJıra Kr. 
112 00 
421 20 
342 00 
421 20 
525 00 

En güıet yılbası hediyesi, hakiki vitaminli 

BEL FAM 
kremleridir 

------------------
erke~. gen( ihtiyar herkesi memnun eder.~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

KSİ SOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Rl'I lıAınden 
- ÇalıJllcalı •al'.ıyl'llC olmıyaıı veva bt'mini bulunmı ynn ınksı l er bek 
mah.ıllenndr .,~ cnddelerdt rmıt akııı 

B k ~ ınahıllınM delerde duran taksiler mil$tcn alpııya 
rdut 

cıdeD tazla üc:rct ıalebemklcri vaki şıka 

24 o 2960 • 2713 • 2996 • 2890 
(102"1) 630~ 

ırF ULUS ~ı: ==-=-=-=----------- ---------------230 l 
1 

0 
\~aa i L ER ı Kireç alınacak 

'- CH.P. Dcniui Talebe Yurdu inşaat 
-,. .,c ~~y Koıııistonwıdan 

İCRA VE İFLAS 

~~ c't' ~ırılacak Talebe Yurdu inşaatı için Iuzumu o- Aııkır lcrıı l>aıresı Gıı)ri mcnkfll 
\Clt't'~t , 1.10 (';00) ~ yuz ıon sonmemiş kir~ Satış .Memuıluğuııclan: 

İz.mir(\.~~~\ \ndan: Dcnizlı'd ki iş> r:ine ıe !im (l5000) )'i.r· Aııltaranın Turan Mahnllesi Çe§-
''"' \ • ı..... h' li uh L-> • me Sokağıocln 420 ada 6 parsel N u. 

1 - lzmı']. ımcı konağınd.ı )'ll • mı ""'1 ın a m ~en ıx:ucl ılc 'e m racin 22!) metrcmurabhağı sahadaki 
pılacak 27978 .'Jl 19 kuruş keşif bcc.lcl· ~ap:ılı zarf u lı)le ck~ıltmC)e konulmuş· ahşap evin 5-3 hissesi 720 hısse ftl-
lı ıanııraı kııı,alr zarf usuli)le ek ilımc- ur. . 1 bnriyle 705 hıssesl ~ağıda yazılı 1 
te konulmuşıur. Ek ıltme 8·1·9i3 tarıhıne tcsaduf eden ıınrtıar daircslmle s tılmak U 

2 - Mu,akkaı teminat akçesi 2099 cuma gi.ıniı sa:ıı 16.30 da Denizli C. B. P. ıçık artırmaya çıkarılmı§tır ?.ere 
lıra olup ıhale)ı muıeakip ih:ıle bedclı hioa ında1d komiS}ond.-ı }ıtpılacaktır. Evs ıf ve ınu temılfı.tı: • 
uzennden )'(lzdc 15 e ıbllg cdilecckıir. Talip olanların 2490 ~a) ılı kanunun Ev tek kıt llBtU toprak kerpiç! 

3 _ l ksilıme S·l -l943 ı.ırihli cuma ıarifaıı d hili~ hazırlırac:ıkları teklif mamul k r ılıklı iki oda bir aralı~ 
ı;unu saaı ı 5 ıe lzmir dcfıerdarlı 1 milli nıekıurılarını ihale saatinden hir ~aaı ev· tan ibarettir. Heyeti umumiyes· 
emlak muza)ede sal unda > pılac.akıır 'eline kadar komiS}on rcısli ine makhuz 2.000 lira kıy,nwt takdir edılmiştır ne 

4 - 1 eklif mektuplarının ek ilıme muknhilinde te<.lim etmeleri ve postn ile Satış ııartları: • 
ı;wıu saa: 14 de kadar lmıır dcfı.ırd:ır . ).ıpılaoık müracaaılann bu a:ııe kadar 043 1 - Satış P<'Şin p:ıra ile 21. 1. 
lıı;ında muıcşckkil komıs)oııa ıc,di o· elmiş bulunm:ı 1 l.lz.ımdır. Posıııd:ı \'U• 11 30per ,cm.be gtinU S.'lal 10 dao 
lunm:ı ı ve)a goııdenlnıesı icabcder. p05• kubulacıık ı:ccikmclcr kabul cdilmc;-z. l ' T al'k~dar claıremizıle yapılo.cak
ıad.ıl<l geokmeler kabul olunmaz. fuvakk:u ıcminaı 1875 liradır. Şan- ;~ a ıp e.r muhnmımen kıymetin 

S - İstekliler keşif ıafsillı hulasa namesi komi~)onda her zaman ~orülebi • akçe~ Yed.1 buçuğu nisbetinde pey 
ceıvcli ile hususi fcıını şarın:ımeyi her lir ve isti)enlcre ~ön<lerilir. Talip olan - but te:~.)I~ ~ankB mc·ktubu ve ya. 
ı:uo mcsaı saaıi dahiiınde lzmır, Ankara belirli s.-ı:ıııe komis}on:ı murııraaı· vılat vere~ ~l ar 1~ kabul edilen tah-

~o<ı4 ver . e en ır. Dellaliyc ve 
ve hıanhul dcfıcrdarlıkları milli cnıllk .................. ti gTıil'r satış bcdellnclen of!eııecelt-
mudurluklerinde gorebilirler. r

1
• apu harcı ve tahliye masrafları 

6 - 1 ksılımc)C ışurak edecek olan· H ık mı Ştcrlye aittır, 
Jar 2490 Sa) ılı kanunun 2 \e 3 uncü mad· :>ayın a a 2 - Satış gUnl\ artırma bedeli 
dclerinde )az.ılı eHaf ve şenıiıi haiz bu- muhıı:mmen kıymetin yuzde yetnıııı 
Junduklarını gosıcrır vcsaıkı komis)1.ma Belediye Reisliğinden : bcşlnı bulduğu takdirde ve tam saat 
ıbraz eımiye mecburdurlar. (10914) Zııyf olan ekmek kartları ll.30 da Uç de!ıı bağırttınlrlıldan son 

69~8 verine son tevziat devresi so. ra en çok nrtırnna ıhnlc olunacak, 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltm e ilanı 

Bolu VılAJ. tinden : 

1 - Ek lltmeye konulan iş: DUz· 
ce - Akı;akoca )Olunun muhteltl ki
om trdcrı arasında inşa edllecl k 

kur r nJ,aklı bctoıınrmc tnbıyelı 30 
d t mcnf z. K~ f bcd lı 30000 lira

dır. 
2 - Bu n l şartnameler ve ev-

rak un ardır: 
A - Ek tmc şartnnmesl 
B - MukavC>le projesi 
C - Bayındırlık ~ erJ genel artnn

mcsi 
D - Menfezlere dair fennl ve husu

si şartname 
E • Keş t hul iisası, sllslleJ fiyat, 

m hnt cel~ellerl 
F - Bt>tonnrme bU!i Uk koprüler ln

aatı hakkında fonnl şartname 
G - Menfez proj 1. 
l ti> enler bu şartnameleri ve ~

rakı Bolu Nafıa MUdUrlU unde go
rC"bıllrlcr. 

3 - Eksiltme 6-1-9J3 tarihinin cnr· 
şambn günü saat 15 te Bolucla daimi 
C'ncumC'nrle ~ apılacakur. 

4 - Ekslllme açık olarak )a.ı>ıln· 
caktır. 

5 - Eks itmeye girebilmek len 
tekltlenn 2250 lıra mu' akknt t"mi

n t v rm 1 bundan bn ka nşnğıdnkl 
\ kalan haz olup go tcrmC'SI lfı
zımdır. 

ı - Ticaret Odasında knyıtlı bu
lundu •una daır \C ka. 

2 - lsteklll r enamı rC'Smlye \e 
tatil gün!C'rl hnrlc olmak üzere en az 
üc gün evvel vıll'ıyete mUracruıtln a· 
1 cnklan elıll) et vcs knlnnnı teklif 
mektuplar ylC' birlikte verccC'klerdlr 

6 - '.l'ekllf mektuplan iıcUııeü 
nuıddcde yazılı snnt.ten bir snnt C'V· 
v llne kadar Bolu daimi encilmen 
dairesine C'tlrerek eks itme komıs
yonu rC'lsl •ne m:ıkbuz mukablllndP 
vcrılccekUr. Po ta le gönder'IC'Cek 
mC'ktuplann nlhaJ,'et UcüncU madde -
de yazılı saate kadar g im olmnsl 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması !Azımdır. Postado 
olacak gedkmelC'r knbul rollmcz. 

2232 114 

Çizme ve iskarpin 
yaptırılacak 

lstıınbul Belcdıycsioden : 

ltıu.ıyc nıııir ve efradı iı;ın ) purı
lacıı.k 401 çıft çizme vı: 40 çift ı kar. 
pPl kapalı znrf usuliyle ek iltmeğc 
kunıılııı uşıur. 

(,:izıııclcrın IJeher çiftin muhaınıııcn 
bedelı 45 lıra ve Jsk ırıııolenn beher 
çıftııı nıulıaııııncıı lıedcll :?:J lira olup 
ıııecıııuwııın Uk temin ııı J 12:.: lira :JS 
kuru tur. :;:ıartııaıııc /,ııbıt ve Muaırn·-

1 ıt Mudurıu··u kalcııılndc görulelıilir. 
ihale ı.ı.o~a ııazıırıesi üıııı sarıt J!'; te 
Dnııııi 1 ncuıııende ynpılaeaktır. 

·ı nliplerln ilk teminat rnııklrnz veyn 
mcktuplnn ve kanunen ilır zı lılzıııı . 
gelen dlı:ı;cr ve ikaları) le 2 H•O No. lıı 
ka•ıunun tarifaıı çe' resinde har.ırlıyn. 
caklıırı teklif ınektıııılarını ihale ı;ıınu 
sa t 14 e kad r D lıııi Rncu mene ~er_ 
rnclcri li\zımdır ıı8 

Şose inşaatı 

Esk eh r Na!ı:ı MU ıır il und n 
l Ek.s!ltm(").c konul n Jıı; f·..,.,•c~h•P 

A!loon hududu yolunwı 64 2'.!0- W 
920 k om<ıtrclert anısı topr k tcsv <. 

ve e ı in u o up ~ r bt.'<lcll 
t29:..G71.<Wı tıra olup hususi şartname 

muc blncc ra)'lçt.c husuw eelcn )Uk -
scırne r mUtcakıh e ııyııca ödt.'fl:Jilckte
d 

Bu lıııc a t s:ırtname rle evmk 
ııunlardır : 

A ı Elks ıtm tart.ruı.mesl 
0) MukaH!" pro 
C) Bayındırl 

81. 
g ncl ıartnnme-

D) Tesviye! tu biye ııoısc ve koprQ • 
lcr rcrını sartnameııt m ııı ~ıer 
umumı 1s r , rtnam 

E> Husu eı rtn mc 

F) K r rotve r t bordrosu, met. 
raJ 

me 
k N tın 

nuna kadıır veniııl verilmlye. yUzde ~etmiş beşini lıulm:ıdığı tak-
cet:inrlen elt~ek kartlnrın ı n ı. 1 ırde eıı çok artıı·aııın t ıalıhlWil baki 
vi muhafaza edilmesi savın kal'llnk li:ı:erc 1. 2. !!43 paz rtesı gu-
tıal'ktan tekrar rica olunur nU saat 10 tlaıı 11,30 ıı kadar Y ıpıla-

<10890) föl2!'ı cak ıkıncı ırtırınada cıı çok artıra

Tapu ve Kadastro 

Tebliğ 

'l'aı)U \ Kad t t' 
hl •Und n ro mum Mudur-

' al n h::ıd tte bulunmak sucun-
d:ın dola')'ı umum mu lurlü mQz me
murin muha em:ı.t kom J.oııunca 
Tilrk C= kanununun 355 ne m:ıd
rl ~uc bınce !Qzumu muhnkcml'SI· 
ne 5-0>-!J42 tarih nde 39 numara ile 
kara:r " rl C'n Mehmet 0 •lu M h t 
Kö e Akı; bat'ın Karaman k · ~u 
d ki lkrunı>tgah adresln<le bu un~Y ~
•ı ve bulundu u mıı.hnllın de ın~~u: 
olduğu Y pıl:uı tahk at n t Cf:'S nde 
anlaşılmasına m imi mt-murln 
h k mat kanununun b<-ş ne mad~İ 
muclb ncc rnpılmıısı le heci n t<ıbliğ 
makamına kaim olm k Oz k f ..... ,,_ 

1 
re ey ı-

)«• mı o unur. (11038> 7112 

Kiralık mobilyalı 
Yenlşehlr'd(', AtatUrk Bulva

rında, knlonfcrll, 4 oclalı bir 
dnire mobilyalı olarak devren 
kiralıktır. Telefon: 2009 

474 

Kayıp - Cankın Nüfus ld:m.'S!nden 
nldıı'!ım nüt cilzdanımı kayretUm. Ye
n 1 a r f:andan eskisinin hlikmil )~ık
tur. 

Nurinisa F.rsan 
340 <lotumıu 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
D. D. Ankara Hnsuuıcsı 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehass1s1 
Hastalarını YC>nlşchir Atntfirk 

Buhan Anıl Apartmanında kn
bull' bıışlnmı tır. Tel: 5507. 

162 

K~ıp - E\knftan nlm:ıkta oldu· 
um mna ıına a ~ t:ıtb k mühürümil 

kaybet! m. Yen ınl ynptıraca •ıındnn 
~ in hükmü yoktur. 

Kubbel cnm mnmı Ömer C:Qren 

PARDESÜLER 
Pnltol:ır, IDU$amba.lnr, tren~kot
lnr. tcm!:z dikiş, ?.engin ı;eşıt. 

Dani§ : Adl iye Sarayı 
karşısı 222 592-4 72 

Kııyıp - Askeri Fabı'iknlnrıJan 
almış olduğum a ır işçi ekmek kar
tımı kaybettım. Yenisini nlacağı.m· 
elan e9kls nin hUkmü yo'kuır. 

Aktaş Mnh 125 No. ela Hnlil 
B şıgllzel. 491 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııL. ----- Şark kundura --
--- -: Mevsimin &ık ve ucuz ayakka· : 

bılannı nef ınde topl:ımıştır. -
: lk nci Anafartalar Kuyumcular : 
: knrş .,1 462 : 

., ı 111111111111111111111111111111 ır-

Satıh k atölye 

Yeni Sinemada 
BU GON BU GECE 

Joıuı B ııctt ve Ccorec Hart'ın 
ynrn ttıkl ıı 

TEHLİKELİ YOL 
S aruılar : 

14 so - 16 so 18 30 - 21 
12.15 tc Ha k M:ıtbı('Sl 

KADINLAR OTEL! 

n ıhalc olunac ıktır. 
S - Bcılell ılıah: der.hal verılnıe· 

dığı takdırde yırnıı gllm• ge1;memek 
Uzerc mehil verılebılecektıl'. Bu 
mtııldd lçıııde bedel yatırılmazsa 
ihale bozulacaktır. Ve bUnd n ev
velki mllşterı trklifi veçhlle nlm.ı... 
ğ ıazı olur a oııa ihale cdılecektır. 
!tazı olmadığı t kdlrde Y"dı gUnlUk 
bir artırın ııia en çok artırana verı· 
lecck ve ihale arasıncl ki f rk ev
velki mil lt ı iden tah ıl oıı.macaktı r. 

4 Altl.kadarlarııı bU gııvrımeıı-
k l U . 1 ı.: h k ve !ıitlıalannı 

u zerın< e.ıu a . k onbcş 
evrakı mUsbiteler!yle bırll te 
gün ıçinıle ıialreyı· bllcllrıne \~~:ıı ~: 
nkRI halıh· haki ırı ıap~ı lının P •Y· 
sabit olmadıkça s ılı. b<'ıu~ ıcaktır. 
la tırılma.sınılaıı hariç ıut . ilanın 

5 - Artırma ş.'lrtıı~~~s:cn 942-87 
gıızetede lntı arından ıtl herkesi' a-

·ı .. 05,asınıln numara ı e ıı - 1 yrimeııku· 

çıktır. Talıpler. e\'Vl'I ~k!İ vaziyeti. 
ilin imar vı butUıı 1 örm•ıe • 

1 
ş rtl ar1111 g . ...,. 

ııl ve bılhassa sa 1 ·ş adılolunn-
okumuş ve kabul etmı 4'<0 
c.-aklnrı ilan olu!!!;!r. 

MAHKEMELER 
JI ıcun ıı ındcn : 

On:UP Hukuk l{D\' k ko}undcn 
D 1 Ur~üb'Un 

a' ae ıazı :7.C> ncP lllh;ıc ta-
Öcck oğlu ~nln c ııukuk l\lnhkc -
rnrınd.o.n Crglll' ~ eri ı<Jlzım ve Ha
ıncs ndc a~tııtı k .. • -•nrınn k.ıırar ve-

n k:t)'IPAA"-"" • 
san l IU!ll'Yln otUril y:ıı>ı lmııkta o-
ri!ma<I dtt•asındnn 

lan t ilk kll LUl : ıcsl ıııısnn JI ÜS<~ln 29 
n!l' ncının t ~ ıı.-ırt> ne g ur:ı ve 

cl nauaın 
S<'nc C"' SCflC c\, el koylcrlnd('n cer 
Ktızım d 23 kıt> hal<.~n dönmro ğl ve 
<rtrnC'k uıcrc cıtı."l.)11t ı.c m m U~.rından 
tmdzye kndard ..., ve ıUvo.cı da kayıp 

il bel' aıınrna .... • 
a oldUitU tcsb l edl mcı; ne 
ınnn knr<1~1Uc ııııs:ın llilı;cyln•ın ka • 
gurc Ktızım vcrilmcstnı lst 

kO.~ ~ 
yıplıldarınn ,,:Jı -llffi ""ml~-'-l)tw... ... ~- =uı ne • 
oktu ı:u ndan tı.-ıYn t ve ITK!ln ... ,,,.,rrunu ve n...,.Ln • 
ı-OOc o ..... ~ ıı:.ın t:ııihlndcn 1Ul>a 
ili hll~ICI' yo.rııa rfınd3 ÜrgUp lI •· • 

btT sene zn u"uk 
ren !:ne b Jd rl";mclcrl 1 n olunur 
Matık(.<nl~ ' 

. lh JJukuk Hakimliı;indt.'fl : 
::ııva..ç,U __ ,ı • "f-J' 
•.. 'ın ı.;:0""'o.:reı •• us ım mah:ıllc
::ıı ~"ltS ;ıhkefJ'ICmİ'.ı<le mahc-u • • 

inden ,,ıur m . . n>eu. 
,kıır:ır ,erik'fl .llus<-'Y!11. ~ı~ğın i}l-ıu 

ne . 
1 

h:ılioın ,-...~ısı 1 utfı)c'ııin bu 
-.ahrurıtc . 1 n k' <ll''ll mrihı o an ı 4.8.9 (2 ıar' 

hu u~ıa ı ~ ik' ı· 
• elen ı;< rİ)C ,ıogru 1 sene cvvdinc ir. 

hın< b kararın illnın:ı i. ı 2. c; ıı ıa 
cııına ' c u ,,_. .•• ·ı· ı · 

• _ .ı.., ' ·:ırar ,cruu•&J ı ·lll o ıınur 4113 rihtnu'!' " ' • 
Tefcntıi C. 1\1. l}mumiliğindcn : 

:\! illi Korunma Kanwıuruı muhalif 
h.ırcl.cııe bulunduı:~an suçlu Tefenni. 
nin Yok~ ın:ıtıııllcsınden Alı oğlu 319 
jo:"\JIDlu fırıncı JI:ıkk• . ~ı Tdmni 

' J.:
1
• _ Ce:r.a Mahkeıne1m1de Cunı!ıuri)'Cl 

As ı>~ . · " f f Kı k 
U ...... ı ı •• usıa a nı huıurı~ 1 .M m..-.. . , e 

. hut suçlar k.'IOUnuna tevfikan yarıılan 
n~ duru rrıa somı.nda : . 
ııç S 1 .nun hcle<lı}'c )<'rl ı buğda) unun 

• UÇ lw• -'·- •, • 
d:ın (600) gram .,,_...,~gı 1 ~ lmruş üzerin-

:ısı llııcn~:clırken 20 kunıc uz Je11 s:ttıll • 1 • • e-
· ndcrı aunak surclll) c ı;ayn muhik men· 

rı -ın· eııij:i nı:tlıkftııcce kanaaı .... ,· 
fa:ır re... -'· • ..~ ı· 

. ı-4kl:ı harc ... cııne uyan MiU'ı K 
ri}mı~ o ... ~ o-
rururuı Kanununun 32, "?· 3 ''C G 3 unuı 

addeierinc rcv!ık:ı_n 5 ~ıra .aiı ı r ı>ara ce
m . 1 -a.hkümı>eııne \C hı r hafıa """""-' 
7.a~l) e ... . • ka ........ 
dede ri01reıhanc~ıo~ ~ıılmasına 'e 

ü<ldet zarfında ıc~} 1 tıcaretıcn men•. 
bo m · • beş lırnyı ine ma<;.'lrif rınnı .. geçmemek \e 

nir olınaok uzere karar hulasası 
u~IU)'ll il neşir ve ilinına kabil' • 
nın gıı7çıe e .. .. ı tem. . ı-a:k ü1ere -.ıçlumm )'llZune ka ... 1 
rız o ... h"'· k-L' ka • .• 
rcfhim olunan Ul'onı <.~nı l•}et cı -
mclde illn olunur. 484 -
U L U S _ 24. tıncil yıL - No iG83 

lmtlYIU sanibı 
f)a..'illn R~iı TA~KU'I 

N •"nt ve Müessese MUdQıil 
esr.... NAŞtT UU 'G 

U1 us arı~ımevl Ankara 
, --

ulKKı\T : Gnzetcmıze gôn~crllen her 
evi ynzılnr nesrcdllsln edılmesin cc· 

~ı verilmez ve knyboluşundnn dolayı 
hlc bi r mcsullyet kabul edilmez. 

4 

Park Sinemasında 
BU GECE :n den ltlbııren 

Spenccr TrnC'Y _ Lana Turner 
-vc-

lngrtd nerı:m:ı.n'm yarott n 

İki yüzlü adam 
- Türk~e sö 

14.SO • 16 30 - lR 30 s 

1943 Yılbaşı 

çekilişine mahsus plan 
İkramiye İkramiye 

İkrnmlye miktan tutan 
ooerli Lira Lira 

1 100.000 100.000 
1 60.ooo 60.000 
1 00.000 50.000 
2 40.00Q 80.000 
2 ao.ooo 60.000 
ıs 20.000 100.000 

20 ıo.ooo 200.000 
50 5.000 2:;0.000 

100 
2.000 20().000 

500 
1.000 soo.ooo 

ı.ooo llOO 
5()0.000 

4.000 100 
4-00.000 

5.00Q 50 250.000 

~.OOQ ıs 250.000 -- -60.682 ycıcoo - 3.000.000 

Tam bile: ıo lira, yarım 
bilet: 5 lira. 

Satıhk arsa 
İstanbul Dcttc 

') 
,. l"dnrlılhnd:ın: . Muhaır 

°'>a •w. clN 1 ~ 
ıra: 73 Balıçckapıda Uoh,ar nı;ıhaUcs inin Hanımeli ~- ~ ~ 

t•ııda 92 pafta ~07 ;ıc.la, ıo par sel eski 6, 8 >-en~ . 
Y k kapı No. lu t~~o rrıctre rrıurahb:ıı arsanın l z~· 

u nnııa Yaz.ılı gnyrtmcrıkul kııp:ılı zart usutıylc nr 
tal P zuhur etmcd\"lndc 10 12• 912 tarih ndcn ı bllrcfl bir 
bırak im • " · tem rı ve n ı ıştır lstekillcrln muvııkk ı n t mnJcbu:zlll ..eı hi!Vl.Y 
::nıan ile biri kte s. ı. 943 tıı.rlh dert il aren 16. 1. !)'13 ~ 'le h~ın 

rtesı ve carııamba günlcrl ı;:ınt 14 ten 16 Ya kıı.d r 1\ ~ ınüdUrıWiY 
mürncaaUaıı. (2562> 121 

Kirahk 
Halkevj cıvnrmtla beş odalı 

banyolu ve telefonlu hir <1 ıre 
mobilyalı ol rak kiraya verile
cektir. Müracaat telefon: 3i61 

493 

Bulana mükafat 

Fırsat 
Koyunoawn 37-39 No. 

Moda Kundura E vi 
Yılb 1 ve b ı mı;o dota:ırıs le 

u uz satışa ba~ıamı.o;tır. 486 

Sus Sinemasında 

Zorla katil 

rr 

' ________ , -
Zl:RAJ\ 'f V~KALl 
~ 

Bay Miitllr sf enda 
Zlrnat V ekıııeti 

ıı : 
Taraus MC"Y''ııll" 

nıillctrıcuıg-ıııe tııYlıı aı;ılar 4l'l 
tsfcn<lan il n ıarıhl Olun~ ır 
glln iç1tı 1 •fes ıı ltıb)n 
tııkcllrrıc c ~U~~ ad c ba Jğı 

00992) ılec lt 
~-----.....;;.;....;;.,;.~--................ '--
ASKERLİK lşLE 

-.....:-
ça ğ t1 

Sümer Sinemasında 
avot.-N 12 1s t 

tKt F!LM BllIDE:'l 

1 .. Casus 

12 1 



PERJEM 
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llkkanu' 
t 9 4 2 

lJ L U S BASIM E VI 

Cankın Cııt'lcle!Iİ A nkara -
l'etgraf: U L U S Ankara 

-(Telefon)--
Baoyazarlık 1371 
Yazı teıert Ml\<IDrll 1061 
Müesı:ıese MUdUrU 1144 

J:t 

~·· 
' 1 

MIL.1.1 PiYANGO Yll.B·\ 1 fı...11.I 1 

,,.z 

Yazı İlleri 1062 
İdare 1064 5 KURtl A C 1M1 % . A N D 1 M1%D1 ~ 

ili~ l! 1 F.t @rn:~n®!J 

B. /.Meclisinin dünkü toplantısında 
-------""")"--...._.._~~---~~--~~~~--~~--~-------------------------------------~ 

SJlhat Vekilimiz deprem 
bilgesi durumunu anlattl 

Deprem bölgesinde vaziyet şudur : 

' tün tedbirler en çabuk vasıtalarla 
nmıs yardıma derhal kosuımustur 

Detemin şiddet merkezi Erbaa'dır burada 2o47 ev 
Jilmanıen yıkılmış ve 443 vatandaş ölmüştür 

NJa Vekilimiz de depremle ilgili çahşmalan anlatfl 

P---1 
pı.ırı 

Falih Rıfkı ATAY 
2 hlmı, dış polttiıka ba
lıı, hemen hemen hadi

rtıçirdik: aavatçı devlet
iinasebetJerimizde hiç

ğişiklik olmamı•hr. Hü
tarafsızhk siyasetinin 
nazik vazifele rini, tam 
·· stlükle yapmakta de
bnİştir. Her gün daha 
)enen ordu, geçen yıl 
rt smırlarmda nöbet 
"şti.r. A•ker sivil bütün 

· zmetler Reisim izden bir 
da sesi duydular: 

ol!" 1942 yılmm son 
e, kendi&iıne, hiç bir 
dHinıiz ucundan ayn). 
cevabı verelinı: "Hazı-

~ gece yansım YUl'du
• ..._.. taribimin 
ç yıllarmdan birinin 

açılacaktır. H arbin iç in
dışmdaki m illetlerin, 
esinde, belki de en 

tihanlara göğüs germek 
a kalacaklarını düşüne
ıl uyanrklığr. vicdan 
ğı, karar sağlığı, ve ira
iği ile, kendi yolumuzu 
elim. Ana baba yurdun-
ve hakim yapmaktan 

bir şey istemiyoruz· Bi
en kutlu savaı, bu 

ızı tanıyan ve koruyan 
nizamını müdafaa et
Fakat bu haktan en 
fedakarlık istiyen her
ir barııı ateşe yakarız, 
ızdır. 

yılı, iç politika bakı-
' o kadar hadisesiz ol
ır. Harp öncesindenberi 
Hükümete reislik eden 
Refik Saydam'ı geçen 

de k a ybettik. Merhum 
il, Milli Şefin ve Büyük 
n itimadını, son nefesi
ar Devlet ve halk hiz

Sıhhat V dilimiz Dr. llu/11si Alntnf 

~'iik Millet Meclisi dün saat 15 te 
Refet Canııe-L'in reisliı;inde toplanmış -
ur~ C..else açı lıno:ı kürsü)·c gelen Sılıhaı 
ve içtimai MuaH~ncı VL-kilimiz Dr. JJıı . 
hı i Alataş deprem sahası nda )•IPtıiiı ıct· 
kikler cu:ıfınd.ı ~kdi 'c aş.'lğı<laki lıa • 
harı vcmıiştir: 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekilimİ.!İn izahları 

"- Sa)ıo arlmdaşlannı. 
lıwcanunurı 2 0 inci pazar g{inü ......., 

gelen ve Tok.it '\İlİıyctinin 1 ı:baa ve NiJc· 
sar kıızalannda büyük hıo;;ırn ve 493 yurt· 
ıaşımızın ölümüne ~hep olan rers:ırsın • 
tısı hakkında malümat Ye izm:ı.tta bu • 

Nafıa Veli/imiz G/. Ali Punt Cebeso1 

lunm:dı i tiyorum: 
Kurban bayram ının üçün<ii glinünc 

rast lı )'lln 20 ilkkamuı p.u.ar J.oVnÜ saat 17 
de mcmldkctin bir~nk yerlerinde ve An
kara'<la da du)'Ulan yersar<iıntı ı;ı Tokat vİ· 
liİ)'C Iİnİn Erbaa ve Niksar kaza nx.'fkcz • 
lcri) le hunlara hağlı kör ve nihiyclerdc 
bürük ha arlar )0.ıpınış, zclıelC'}'İ ıııüıcal<lp 
Emaa'da ("tkan >an~nlar hasan antımıa 
i tı<ladını ostemıiştU'. 

Tclgmf ve rclefon harlarının fxmıl • 
-.. Eıbaa"da ~ ve telg raf binasının 
yduhna.,ı, rraf!si:tere memurunun wlaı 
edenler ara ııi<la bulunması gıöi sebepler
le muhaherenin inkı tııı yüzünden Toka ı 

{Sonu 4 üncü sayfada> 

Yıkılan Erbaa'dan bir görünüş 

aşında çalışarak ve di- J 1 ...,.. • ...., .. .,. • .., • ...., • .,..,.. ........ .,..,,,. • .,.. .. .,. • .., • .......,..,,..,....,,..,.",.. •• ...,.,..,._.,.. • .......,,.,,..........,.,.......,.., • ...,;...,.,.......,,,_...,....,......,.,,,.,.....,......,.,.,.,....,..,,.,,\. 

ödemiştir. Milliyetçi • 
apçı şahsiyeti Cumhuri
imının ilk günlerinde 

ve, yüksek Hüküme t 
• ı vasıflarını en giiç va
batarma kla olduran ve 
Saracoğlu, pek nazik 
e ikhdara geçti. Bes
para ve iç piyasa buh
ile , orduyu her gün d a
etlend irmek, hazırla
he r türlü ihtiyaçlarmı 
k, memlekette güven
irlik havasını bulandır-

zaruretleri arasında, 
duğu kadar inandırıcı 
ra r verici tedbirler al
zımdı. ilk şart, halkın 
ınıflarına, çiftçiye, tüc

ayiciye, Üretici ve yo
·~'tanda şların hepsine 
uİ~a devrin vaz ife 
u ı:ııerini Hükümetl e 
tterh~~i k.abul ett}r · 
a~ma.._ • bır fedakar

a!\ ~ıthsi ~ bencilliğinin 
nt-ı ,nm. ~~llnç peşinde 
hırs oğlu ''ıi•asa şehir· 
Sara C k '-cümetine 
•...-ı \< çr al'n\, 

r-.f u }azım' IQJduğu· 
e ~.~tmel< . b • · g.,''" Ser

--:. tıiyetlı ır ış bi"\\-. 
lllh.'k haıin ve ibretırıne 
e~ur. feJcat bir :~ 
er g\J<asını yapaınazdrıt : 
ıeıl<l~ t e hir halkı, bütü" 
•f ~a e z anaatla r, mill i 
tçm \amını aYakta tut. 
ti._ ~ümete yard!m e-

;ır.tık•yu ve ınilletı bea
~ .. khJramız yu"arlan

j;olı''lclal da"amızı 
eU sayfada ) 

Maarif Vekilliği Şair 
Akif 'in kabrini yaptırdı 

. _ Birkaç gün önce ş:ıir Mehmet Akil'in 1 mu M:ı:ıri f Vekilliğine b ildir Ji Ma:ı·i, 
olumunun ld"' - ·· "d" "' k '· \ ' .ı. · ı ı·-· • ı. de · · b" • • )'I onumu ı ı . .ı u arı)-a ... c) ~"-• ıı,'I, -""•• mının ır proıc ) aı>nıa • 
du.sum~ re-sim, bu yıl Hükümct taraiı r. ~ını ,·e -bu projenin 1:cnc Akademinin 
oan_ )':lt ı rılrnı~ o lan kabrini gÖ\tl.'mıcJ.. • neı.arctİ llt ı nda gerçeklcştİ ri lmcsiıtİ U) • 

ıctl ır • . ~ikı:u marŞı ~airinin kahrıim )'at>· gun ı;ör<lil. Akldenıi tara fından hazı rla • 
unnıı~ •• ar<olcıi, ilk olarak Üniversite nan proje, Hükümeıin bu i_şe tnhsi~ erri . 
ı:ençlıi' 1 arası nda belirdi. l\fuhıdil Fn • iH ıxıra ile taıhik edildi ve Akif'in kabri 
ku1te ıııcnsıı111arı n<l;ın F.dcbiynt Fakülte • ):lJ'tı rı ld ı . Kabrin projc,ini, Güzel Sanat
~in<ll.' ıeŞekkol eden bir komi•I'. lı:m hnı· lar Akndcmhi .Minıarlı.k şubesi Sefi Yuk· 
fUrJer bastırıp satmak suretiyle hu işe ~ek Mimar St-daı Hakkı Eldem haıırla • 
lı:ır~nac::ık Paranı ınıctnı 

1 
• • nıışur. Kabir kiW>e~i ü stünde, lstikliıl 

n mı,~-· emın etıı. "lk k il .. ,1...ı. Ak"f bu 1939 Jında Akif• . • . marşının ı ıtası e •• cumct ı • 
be: yı e 3 17 lira sadt}le bu rada yatıyor" ibaresi ve şairin doğum \e 

too llhit >'llPt1-!lldı. Komi<e bu duru • ölıüııı tarihleri l>Wuomaktadu. 

Devlet TaşkOmürü 
• •• ·_. ~ - _· - • 1 { .. -~ .J 

işletmeleri Kurumu 
-- -- ~ •. •'• ! ' ~'-. • : ~ ~ f T 

nakkınaa nazırıanan kanun 
projesi ilgili Vekilliklere gönderildi 

Ereğli kömür 
ve Kömür 

işletmeleriyle, Devletin el koyduğu ocaklar 
Saflş müessesesi kuruma devredilecek . 

Rah1Retıi1 Kurum demiryollan, limanlar, iskeleler insa 
Necati bugün 1-a~V~~~!~~nd~e~rl ve ormanlan işletebilecek 

1 k 
Taş Kömürü İşletmeleri Kurumu t{>ş· an 1 a C a klll .tıal<'kında bır kanwı projesi hazır-
lanıruıkta oldu •unu kısaca yazmıştık. 
Hazırlnnması b t <'n proje mütalAalan 

Yarın, inkıl:ıhın değerli <!'·Utlanndan 
rahmetli Ma.ırif Vekili Nccati'nİll olü • 
miinün 13 üncii ) tl<li>nümüdür. Bu miina· 
schctlc, her ) ıl olduğu ı;ibi bu sene de 
Nooııi') i sc' enler onun nıc-ı,-ırını :ıi)ıtrd 
«Jcn-k ve h:ıtıralarını anacaklardır. 

nlınmak Ü7.ere ilg!ll vcldlll.klere gôn
~rilm!şUr. lktısnt V<ıkllllğl, proJeın.ln 
hazırlanmasını m ucip sebepler liiyl
hasında ,şö~ le anlatmaktadır: 

''Yaradılış bakımından havzadaki 
lşlerl:n (,;Ok geniş saıhnlnrn serpilmiş 
olması ve her sa.hanın kon.dl h ususl
yetlC'rine g<lre ayrı o.yn şekillerde 
call$Ilıa tarzlnn taklbl lcabetmesi, is
tihsale 6m 1 mC'knn k t<'kn!!k lhtlync
lunn, diğer snnnyl mü<'SSeseleriyle 
\kıyas kabul etml)C<ldk derecede te
nevvular göstermesi, çok bilyük mik
yast a l~I kadrosunun sıhhat, emnl
Y<'t ve rt'fnh knblliyetl<'rlnl t<'mln \"e 
hznr zaruretlerinin glinden giine art
ma<;ı, hıııyatı tehdit cdt'n bir t.abıntla 
dn ma blr mücll'tNe hnl'ndp bulunul
mnsı bu proj('nln nnzırlanmasıruı sa k 
Olmuştur." 

Pro}<wnhı P.Sasla!'lna göre merkezi 
Ankarn ve 1ktısnt Vckllllğlne bağlı 
bulunmak üzere blr DC'vlct Taş Kö
mQril lşlctmclcrl Kurumu kurulmak-

tndır. K u rumun sermayesi 50 mllyon r-------·-----------------------
lira olcıea1c ve lcra Veklllt'rl H C"yC'ti ı 
knrnriyle sermaye bir kat artınla:bi· Müttefiklere göre 
locclctl r. ı-----------

K u rum, k6mür ve mU.staklnn lıı- . 

tihsa.11 ve saUşına at sınai \e ticari Af • k 'd 
m uameleleri ~runıcıtk, imalat sahala- rı a a 
Jiylc, istasyon, liman, iskele ve ağız-
lan anısında kömrü nakliyatı lıcln 
her çeşit dcmlryolu, h a"on hattı ku· 
ramk lşl<.'tıx.>t·k, rnııdt•nlcr.n. ,, rek ı
tlyncmı tcmln lclıı ormıın lşJeteblle
oe.k, kömll r sruıny ıındc tnohmll ve t:ıh
llye işleri toı;:ln enerJ santrallan ku
racak, kömürle ngııı her cins smıı.i 
müesseseler me) dana getirecek ve 

C. H. P. umumi 
idare heyetinde 
Cumhuri yet H nlk P a rtisi U m umi 

fıJare H eye ti dün hnfta lık toplantı
sını ya parak görüşmelerde bulun· 
m u, ve gereken kararları almıştır. 

lln)1t satış yle uğraşaca'ktır. 
Kurum, bUtUn bu iı:lerl kcnd!sl ya

p:ıbllecf'l:I gibi ı!iıt ) ili. halinde kura
cağı müesseselere ve mt>mlf'ket için
de veya dışınd:ı t<!<ıs edeccf;ı lştiraık
ler vasıtnslyfo de ) ürütooilC'Cektir. Ku 
nım, toşkllflt ynpabl'• eı.-k, ~ubeler a
cn<'ak, ajanslar b;.ı l undurabılcrokUr 

Projen• gôre kuramun serma)esl
nl Eti Bımk'a intikal etmiş olan E

(Sonu 4 nncü sny!ııda) 

durum 
sakin 

Yalnız Mısır'da hava 
faaliyeti kaydedildi 

Kah1re, 30 a .a. - Ortaear1c td111:1 
Vadi~ lıntısındakl d\lsma.rı. 

( Sonu S iindl &a,yfada ) 

MOSKOVA'YA GÔRE · ,.. /~ BERLIN'E GÔRE 
t ... 
~ 

Sovyetler 
Voroşilorgrad f 

bölgesinde !il" 

çarpışıyor 

Cephelerde sovyet 
taarruzu devam etti 

Londra, 80 a.a. - Royter'ln Mosko· 
va'dakl muhablrl, SOV>'Ct kıUa.nnın Vo • 
roşllov4;mt bôlgcs!ntn doğu cephesinde 
dotüıtllklcrlnl b l.dtrlyor. Vorcışllovırrnt 

Rostot'un 150 Jdloınet.re ttınal batısında. 
6nemll b1r echlrdlr. 

(Sonu 3 üncü sarfada) 

Manifatura 
dağıtımı 
başhyor 

SA Yl N HALKIN 

- ve -
HALK DACITMA lllRLtKLER1N1N 

NAZJ\lU DlKKATL..._E 

Sfr Neı il 1le11derson1 1939 b.ırbi pa1/ak 
ı ermede11 bt'/ gii11 ö11re alman tekliflerini 
umdrıl1a getirt/iği sıraaa lngi/tere'de 

11pıktat1 İt1erl. en 

İngiltre'nin eski 
Berlin Büyük Elçisi 

Sir Nevile 
Henderscn 

Londra'da öldü 
Londra, 30 ıı ıı. - Hruı> batl:ı.d ı{ıı 

zaman tnı.rlltcro•nın 13<.'rlln'dekt Blbilk 
Elclsl olan SU- Ncvlllc Hcndcrson"uıı dün 

l) Ankara aehrt halkı ihtiyacı için akşam Wcııt.end"ilclct lkamC'tglıh nda öt • 
vlllıyct emrine verilen mıı.nUatura eşya • dUAil btldlrllbor. ııc.-nderson bir' müd • 
sının Halk Dailıuna Blrllklm t.aratından dcttcnberi hasta idi. 
tevzi cdllen kuponla.r mukablllndc Ser· 
ı,rlcvlndc satuı yapılac:ı.ktır. 

2) Hnngl numıırnlı kuponlann hanır! 
tnı hlerdc verilece~ ll63tıda yazılm111tır. 

3) Gilnilnde ku anı!rnıyan kuMnlar 
muteber addcd lml)'eook ı;c muknbUlndc 
mnn! tııtunı f'$Yll V<' lm~!.'Cck ve bu 
il' bl mllmcn tııı.r d n! mnlYeccl<Ur. 

ve 
sat•ş gUnl rl nync:ı. D n 

) lnı.ı: kupon sah pi r!nln mJr c Uarı 

60 >ıı.aında bulunan Mr. Herıderson, 

Almama nczdtnde Jk1 yı il ık bllyıı.tc: el -
c Uk halatını hatıralar hal nde )'8Z • 

mı e tır. Bu e&er <1illm ize de ı;ıevr1lmi6 -
Ur. 

Şarkışlahlarm 

felaketzedelerine 
Erbaa 
yardımı 5) lzdlhn'Tl-ı m hal k m Uz 

1 llAn olunur. Sar4cışla, 30 (H usu5oil - Erbaa fe.l.i· 
2 Sonk1ıwn 19-13 C'um:ırtcs1 l - 8000 1 ııcdelerine kuçUk bir yardım olmak 1 
3 SonkAnun 1943 Pnzar 8001- 7000 izcre bzamızda toplanan 1000 Ji:ı:a Kı· 
4 SOn'kfınun 1948 Paz11 7001 11000 zıla) umumi mdkezine g&kferilmiıtir 
5Soınkan\11\1943 S&Jı 11001-15000 , ••• ..ı .... ~""' l'tmrlctedi.. 

Rusların 
cephelerdeki 

hücumları 
geri ahldı 

27 İlkkanunda 57 rus 
uçağı tahribedildi 

BerJln, 30 ıı.n. - Alm n orduları 
baskumandanlığmın tebliği: 

Terek bölgesinde dil manın tank
larla dcstckleuen 11kldeUi lılıcum
ları akamete uğranu~tır. Bu mu
harebeler esnıısındıı 8 c!Uıım n tan
kı tnhnbedllml§tır. Stalingrat'ta ve 
Don bölgesiııtle sovyetler hücumla
rının devaını esnasında ağır ve kd.Jl· 
h kayıplara uğramışlar ve bu arada 
16 tank k ybetmişlcrdir. Muvaffa
kıyeUe neticelenen kafliı hUcumla
nmız esnasında d~ma:ıclan bir QOk 
ağır ve hnfiI silQ.hlar ve bir mik
tar esir a lınmıştır. 

Alman, ltalyan, romen v e macnr 
savaş uc;nk1arınd:ın mürekkep filo
lar düşmanı ağır kayıplar verdi r -

( Sonu S iıncU sayfada ) 

JI. Cba.utemm 

Mihvercilere Göre: 

Tayyare 
faaliyeti 
yapıldı 

Tunus'ta da mevzu 
savaşlar oldu 

Ber!h\ 30 il.&. -Buırllnkil amtNı rewnl 
teblı!ğ1ne gore Şlmaıl A1Tlllaı'dıı. aJaoıaa 

stukaLa.n )"Ü~ lıal*ıde dU9maıı kı»
Janna muvıı.tralc)-eUI ~ bu -
luıımu.olardır. 

Tumıs'ta y.ı.'Jmz mevdl lll'lllharebeis 
obnU$ltııl'. Düııman alman uQflklannm 
,ıınJJtıl!'ı ı>lke ~ aıcaıctan hilcunılar1a 

ctem)cyolu malzcmce! ve h<!'l' t{l.rlil a • 
l!ı.h b:ılammdan abr kayıplara uıtra • 
mıı;UT. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 30 a.a. - ltal)11.n umumJ g. 

rorgflhtnın tcblai : 
Cenuı> Ltbya'nırı c:öI l>m.ı:restndc:ı ucalıt 

( S onu 3 ü neU sayfada ) 

Misafir ingiliz 
mebuslarının dükü 

ziyaretleri 
Mlsa!irlml2 olarak .eJınmlzıdıc bu~ 

makta otan lnzillz ParlAmaıto Azaa 
dün sa.at 10 da m:ı:tbuatla tnnasta bu • 
lunm11&, bwıdan sonra Zı:rna.t Eııatitü -
stinü z;yaret ederek mil~ caiıe • 
ma mevzulan üzcMnde malQrna.t almıt . 

!ardır. Heyet, mücsse6Cdc ırördOl!il trıtı

zam ve calısınadan dola.Yı m«ılfl\a'Uııl9t 

~c tııkd rlcrln1 blldtmı1$Ur. 

Heyet 17.llSl, sant 15 tc 1ılecllıle ııe • 
terek maz kcr.ıu taklbctmla ve ~
b tUktcrı rmı da BüY<l Mlllct Mecl1· 
si tl.7A"lla 

11<'.1' et, il ı, n.kııam 

~iliz Bil> k ElC'lsl tarafından Yelilea 
kokteylde <!ltl"I" Tüıic dtı.vetmmylc bir· 
1 ktc hazır bulunmusttır. <a.a.) 

M isafir f ngiliz Mebuslar Büyük Mil· 
lct Mcdisini ziyaretten ~ Meclis göriif
melerinde hazır bulunduktan so nra Mec
lis gazinru, ~ ça.y İçmışler ve ÇAıhlık 

barajını da ge7mi~lerdir. 

M. Chautemps 

gl. de Gol'ün 
gl. Giraud emrine 

• • • 
uırmesını 

istedi 
V.apıaıon. 30 a.a. - M ustaSdl fr.-

sq ... ınan muhabin büdıriyM. 
Simal Afrika'dllki f,..._ ıcu,.,reüerf 

t 'av•anhiuwı ..... ....._.ı; ~ 
(.Soaıa J UDQI ~ 



,;elt'in odasına 
girdiğimiz zaman ... 

kendimizi beyzi bir büro içinde bulduk, dıvarda 
gemi resimleri tavanda Amerika'nın mührü vardı 

Ruzvelt koltuğuna yaslanmışh 
ve Türkiye' den bahsediyordu ... 
A MERlKA eehlrleri arasında 

en çok A vruııa tehrine ben
z:iyeni Vaşington'dur. Ame-

rika'ıun hü.kümet merkezinde, fil
ler büy(lk Amerika aehlrlerinde 
olduju atbl, yllkseJc binalar yoktu r. 
Bu, ııöylendlğine g'Öre, Vaşıngton
dakl A.bldeler:ı korumnık maksadıy
ı. beıecliye tarafından konulmuş 
bir k81Yltıruf. Gerçekten eehrı stıs
]tyen btrcok &bideler, yüksek bina
lar araaında kaybolabilir. Yliksclc 
bina yapılmaaı rnenedildlğinden se
bil' yayılmaktadı r. 

Vaktiyle V-1ngton 'un h!lkilmet 
da1re1eıı Cumhurrolslnin hem evi, 
ıı.m de caı.ma bül'06U olan Beyaz 
SaraTın etrafında toplanmıştı. Fa
kat timdi şehrin her tarafı.na da
tılmışlardır. Cimkü vekllet kaıdro
lan bily(lmQf ve bQyQyen kadrolan 
)"eri~ 1911 blnalann o ma
hallelere l:n$ast mQmkQn olmamış
ttr. Şimdi Hariciye Nazırlığı blle 
mtmıYan binada vakUyle, bu na
zırlılcla beraber, Hamiye ve Bahri
ye Nazırlıklan da yerletmll .lmft
lıer. 
~ Nazırlıtında N82ll' ve 

)'8hut da Vekili, her g!ln saat on 
ilddıe saz,etecllert kabul eder. Bu 
lc&bulde biz de buhıiduk. Gucıtecl
Jıeri elaıeri)ra. Haıiclıye Nazınnm 
kendisi kabul edenıe de lzlnl1 ve 
yahut da meKUI bulundu(tu za. 
manlarda pzeteciler, muavini Mr. 
Sumner Well• tarafından kabul 
edilmelctedlr. Amerika Harlclyecin
de bir.kac muavin buhmmakla be
raber, bunlar arasında Mr. Welle
•'in huallli bir v.ıyett vardır. Ken
clief bir M'9t 9dncl hariciye vekili 
vutre.ınt s6rmektedlr. 

Gaetec!Jerln bu kal>ullerlnde 
iki defa bulunduk. Blıincl&lınde aa
zetecllert Mr. Sumner Welleıı, Jkin
Ciei.nde iıle, nazırın kendisi, yani 
Mr. HuJl kabul etm!ftlr. Hariciye 
Nazırııtwn bekJeme aalonuna &ir
d1tl.rniız zaman, ellı altmae kadar 
aazeteclnın orada toplannuf bu
lund utunu s6rdWc. Biz vardıktan 
bet on daıkl.ka 80nra Mr. Welles, 
yanında Hariciye Nazı.rlıtunn Ba
sın Şefi Mac Demıot olduğu hal· 
de salona eirdi. Uzun boylu, zarif 
vekarlı bir poUUka adamı olan 
Harlıciye Müsteşarı, önce, bu defa 
kabul ettitl aazetecller arasında 
Tilrklye'den selen bir heyet bu· 
hmdutunu, bu heyeti kabul 
etmekle hueual blr memnunluk 
dUY'iuKımu ve mernlekctlmız n Ya
lnnlark'ta büyük bir ı.tlkrar unsu· 
ru oldutunu, ilerde de böyle ol· 
makta devam edeceilne sUı1h<'Sl ol· 
madıtuu l!Oyledi. Bundan sonra 
da gazetecilerin suallerine cevap 
verdi. MJırter Welles, suallere kısa 
cevap verbor. Bazı suaJlerı oo ma· 
hlmatı olmadıltını ve Utıve edecek 
bir eey bulunmadıjmu sö:ııll:Yerek 
cevaıımz bırakıyordu. MlllAk&t ya
nm saat kadar devam Mtl. Bundıı.n 
eonra da aeld14'1 kaıpıdan l(er1 gir· 

~ ~ Nmnmn bbulG de.,_ 
• c1llrm .. vuku balmUltm'. 
1'.an. IDlter RuU lıılıııdea blıme
...... mD',, ı• _,.. beJeU-
- bbal etmelm memnua oıa-

1ş-:-G--.~ ceıvaplanm alcbktm ve 
90lp. - aea ıara
• .... bOl"OIUDa da-

mada Harlıcb'e N .. -
~ tcolt'*1ara otur

.... dllnıt ederek. ~ A• 

.... .,. ............... mem-

E lf.s. etti. Sonra amu..-.sm w~ 
;ııı.wıenat ..ıatta: budtııkl 

11 'tlto mllletlerar. mbMe
~ IDlllltl.U .. .,.,...,. lllrrl 
--~bir CU'PlllDA-

• llltW'lr.IC kGctllc mllletıere 
'9tılkW IMııldD tlıılU)'m '* na, 

mlMM!l!I ~~ .. 
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Cumhurretmnın büroeuna ~k 
pek tabM olarak bir takım ka.yıt.la
ra ve merasime tabkllr. Otomobil 
ile bahoe kapwndan &irerken, isim
lerimiz ve hllvlyet.lım1ız birer birer 
teıııbit edildi. Esasen blrılm aelece
tınıız kac>ıdaıtd memuı-ıara evvelce 
blldlrlJ.mjştJ. Dıı kapıdan gl~l:k. 
tç ka~>1dan girerken aynı derecedı.
sıkı bir murakabeden g~l:k ve 
nJhayet umumi kAt;t)ln bUr06una 
glrdlılc. Cumhurrel:smln odasına bi
tişik olan bu büronun duvarl'1J"lndn 
muhtelif harp cephelerini gt\stf'ren 
hartalar vardı. Koltuklara otura
rak beş on dıl!ldkn bekledlilc. Bu a
rada umumi kAt~ birkaç defa nıt
sln odasına &iıiı> çıktı. Ve sonra 
gelip masıısına oturdu. Bir macldet 
sonra yavNJ btr zil çaldı. Ve umu
mi kAtlı> tekrar odaya girip çıkınca, 
RO<>ee\·elt' ln bizi kabul edeceğlnJ 
bildirdi. 

KapKlan lt;erl girince kendimizi 
beyzi bir odanın içinde bulı!uk. Bu 
odanın duvarlarında b1rtak gemi 
resimleri ve tavanında da "Birle
ş k Amerika'run milhUrü" yazısı 
vardı. Reis Roosevelt geniş bir ma
sanın arkasına oturm~ ve etnı· 
fa dönen koltuğu üzerfınde arka
ya doğru yaslanmıştı. Re.Is blrcr 
blrer elimizi sıktıktan sonra, Ame
rlka'ya bll"t'Ok yabıııncı heyt>tlerln 
geldiğlnl, fakat h!ç bir heyetin zi
yareti bi.z1m zi)'aretlmlr& kadar ken
dlılılnl memnun etmecll.llni .OyUye
reıt 6e batlaıt. Amerilta'JÜn berp 
~ 16rmeh pldtlfmtzl 
blrd do9t ol811'11k bbul etUitnt her 
teYl &Grmeımbıl llltedltlnf. bunu 
7aıplllllk lelll ele memJeketı dolat
manm ı~ '°"ledL. 

- Vlıllrictoa'da OC* ~ 16re
..._,,,.. dedi. Ben de llnıdl unn 
bir teCldlı: .,.,.etinden 9e~ 
Banma betine ftd. ~ _...._ 
tini m1lıttı. Ba dela ......... CI-

&anlı meımlın 
• 

karken her vakit olduğu g.ı:bl. ya
nına gazetecileri almadıjını, yal
nız üç ajansın her birinden ayn bi
rer muhabir aldığını söyledJ ve de
di kJ: 

- Cok b1 oldu. Bundan sonrııJd 
ııeyaJıatlerlml4e de öyle yapııcağun. 

Roosl"Vclt harp vaıuyet.lırıe gcıçt.l 
ve bu mesele llzerinde biraz durdu. 
Sonra TilrldJe'ye gc-;erclc, mem· 
leketlmlz hakkında eskldenberi ya. 
ton nlft.ka besled itini, Milli Müca
delemizi ve mkılAbımııı UllklbetU
k nl Atatlir.k hakkında derin bir 
saygı besledl~lnl, kend~le mek· 
tuplaşlığını, ıwu Sef'ami.Zln yUk
st'k dehnsı hakkında dalma ha~·rnn
hk duyduğunu ve bir zwrıı:n kf'Jl· 
d !eriyle görQşmeği ünıidett!ğinl 
söyledi. Tilrkl.ye'nln, en nnzl'k bir 
zaımaında lsthklAllnl koruduğunu, 
bu vaziyete göre bu lıstllklAlln mU
dafaası noktasında y..ırdırr.a muh
t.ai: olmadığını lstıat cttığ.nt. fa'kat 
harpten sonra ş~r:...ıa .kcn<lisJıe ay
nlan sü.kitn ve istikrar unsuru va
zlfcslnl en mllkemmeı şekilde gö. 
reıbllmek için sanaylleşmesl !Azım
geld!ğinl ve Amerlka'nm gerek 
maddeten ve gerek tekn1Jc ltibaıilv· 
le n~mleket.lnıi7.e yardımda bulun· 
m:ıık kararında oldutunu söy ledl 

Rels Roose<.•elt Ue mUIAkatımız 
yirmi dakika kadar sllrdll. MlllAka
tm sonunda Amerika'::ra ge]mekten 
memnun olduihtmuzu, ha!k:lcımızda
kl ııuratıanndan dolayı da teıst'k· 
kür ettlğimtzl söyliyereıc Re.isten 
ayrıldık. D1$8.n çlka~n. C'.e1"1e.l.kur· 
may Retcıı G<>ncrnl Marshall'ıırı da 
içf'ri glrmı>k için kapıda bek!Pmelk· 
tP olduğunu grkdilk. Umumi kAtiı> 
ııülenıdc dedi ki: 

- Refıl, Gefıeral lf&l'llblll'a talı• 
alll edilen vaklttea 8IJl1'IP llıle bu 
mUIAkatı vermlftlr. 

Biri bundan dolat-ı ıntltetektdr 
oldutumuzu. fakat aııenerau beıld«
titlmi2lden dol.,ı da lr4ndwne ta
nwtıfnmten ~ ~ .&71e
)'lnıcıe, umuın.l kltiP deci( Jıl: 

- e.ır: llerhlılde ..... ....... 
16rtllmelctea dlıba - ....... .... 
llDI dellldir· 
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f\ll~!llllMf] 1 S P O R 
Ankara'nın 
demir gol una 
kavuştuğu 

•• gun 
31 fı!)O!lci .. m tarihi, her yı.hn bu sonım

aı günü; A.ııbra'nın dcmiryoluoa ka· 
YUfcuiu güoiin yıJdöoü,nüoa rastlar. 
Bupio Ankara, ~ kavu,a· 
lı, rraı düdüğünü duy.ı.b tam so yıl 
oluyor. 

Yübc* Müheodiıs Mdctel:ıi Müdürii Pro
feslX Tevfik Taylan )'Udığı dqicrli 
bit makalede, deıniıyoıu caribiıniz.in 
küçük bU tarihini yapmakıa ve bu 
yı&döofımiinii lwtlamaktadıt: 

Dünyada ilk t.ren iJliyeli yuz ylldvı faz· 
la oluyor. Avrupa ve Amerika de· 
ıniryoluna UVUj(ukJarı u.rifıW yU:tfuı· 
CÜ }'llını acalıklarJa kutladılar. Biz· 
de ilk derniı:yolu 1866 da lııınir • Ay· 
duı hattiyle baş.tıyur, w Ankara da 
ancak 50 yıl öoce demiryoluna k:wu· 
pbili)or. 

• • 
Deıni.ryol, hepimizi heyecanJaıxlırıı.n, hc-

pimiı.i gururla.nJıran milli ve mİİ)tc· 
re1' bir mevzuuımwlur. Saltanaıın 
Cumhuriyete verdiği hartada &ur • 
diığlllllliz birbç har, ra ıı>23 rcnhcri 
bizi tatmin edememi.şti. O günlerde 
varan hanasıııa bakarken daima, va· 
canı saran bir demizyolu alının has· 
reti)le kıvranır; şt:lıirlerimiz, Jinıan • 
!arımız, bölgelerimiz arasına hayali 
hatlar ol5W1 çizmekten kendimia ala· 
nuu.dık. 

Cumııuri)etin "1 biıkll(' )'llı, o ıtünlerdc 
erişilmez sanchğunız bu milli rü}a· 
!arımızı bugün gc~ekle.ştirm.iş bulun· 
makıadır • .Bugün, uıao harıasına >iı· 
züıııüz kıı.ann!lksızın, aksine gururla 
bakabiliyoruz; çelik ağlanmaz m biı· 
)'Ülc il\ iiuınc eserlerimiz ara:;ıoda hak· 
lı yerini alnıı,rır. 

Gariptir; Cumhuri)-ct bütün hanılcsi)le 
)'Urdu demir ağlarla önniye savaşır -
ken, "duaya ~. motöclü nsıca· 
Jara doğru gidiyor, biz moda.sa geç • 
miş geri bir iş üzerinde neye ı,rar 
edi>'WUZ?" iddiasiyle, bu büyük mil· 
U ba,a.rmııı hızuıı lceıtni)-e çalı~ 
vardı. J)erniryo1unuıı değeri hiç bir 
zaman bugünkü kadar anlqılamamış
tır: düıl)-anın en geni' endüstri iı;rih· 
saline, en zengin f>Cttol kaynaidanıu 
sahip olan en ileri ınemJckeıler bile 
bugiin demiryoJuna dön elle ~rılnuş 
lıuluomaktadır. Ciiııkü 0 , ıher tarı 
içinde, her 7Jlmatı ve her ~ekette 
hakiki bir cao damarından baı,ka bi.r 
le)" değiklir. 

Memleketimizde demİl')'(Jlu, yurdun dört 
buaıjma sade kültür, sağlık, imldlnı 
göcünndtle kalmamış; her gittiği 
)'eri yeni bir m,.ıa b.vuşturmak.la. 
oraya medeııf bit ~ venndde de 
b!mMJHlfll'• BülÜQ >"lıda ayMu dur· 
ma, ~ imklna """1ıiş, )ur( mü· 
dafumm de5tddanit, hele 500 huJ'I 
,.Uarınck bu )'Wdua can damarlan, 
cıiğederi -nzifes-ini sÖlınüştüır. H er 
lııiıına elcıneiimiziıı ~ sııtıoda U· 

f!Odığınt, stnlt boylaruııtztn orıunla 
beslendiğini; OllUll ~ aiırJ., . 
tıkça vazi{esİnİfı ku~ğuu ve 
Cumhuriyerimi7.İn ba,ll<'a garantile • 
rinden biri olduğunu bu yıldöoümün
de bir daha fıatırlamalıyız. Her an 
dll)'<luğumuz her .tren düdüğünü hu 
millt başarurıızın bir Allnır ihtarı ol· 
dutunu~~ • -....ıı.r. J&.a cleınit,otm.aa 
eUüd JllUll bia ... llllUt hlııraya 
lı.iJı ... ......... ... llC'Yioç 
içinde lıuartz. Ç"ualııii ~·nın de
ınicyoMa '° yıl &k'e delil. Cuailu
riJlttfe henıt>ec' ~ biliriz. 

Dün, -'e lsc.nbul'u A.ıbra',. ....,_ 
.... bupin ...... imite ,_._ 
cllkt ..... il ... ~ deaıM,olu; 
Alllrara'ma eoerjiaini. ......_ .... 

alııl .... - lcuaık .... ima -
a1mr-~· Dla .. .Je. 
(!!--~~ lıup 
milll birllli .....,... ,.. ..,.... 
bl*1 bir~ IMi .. .. 

Oeaül'fOI oahllD8 bızW't!*' ... • mt• 
alım; lıa,.... ..... ~ 100 
6ndl ,.. .................. Mr '19llr 

Y. Z. E. kır koşusu 
birinciliği 

Yüksek 7...iraat Enstitusü talebe$İne 
mahsus olan ve her sene tı.-krarlanan b 
koşusu alaka.it talebe onündc yap11mıt • 
ıır. En:stitünüıı etrafında ve iki bin met
relik anzaılı rıuKurda )-:tpılan bu kotU· 
)'U veteriner biıin<i sınıf talcbcS<indeıı 
18?2 numaralı Oı;m:ın Sürücü enstitü re
korunu ıs saniye fa"'la kırarak kazan • 
mıştır. Jkioci Orınaıı F.ıl<ulıesi ikinci sı· 
nıfından Mehmet Ali'dir. Takım icibariy
le ''eteriner i11c sınıfı birincidir. O man 
Sürücü bu pazar )"apılan Ataturk ko~. 
"11!da } üksck ol..-ullar arasında birinci ge
len E:Cnçcir. Çalışır ~ yan mukavemet 
koşularında kcıxfüinden bahsıettirecdc bir 
adcı olarak Ankara adetleri arasında yer 
alabilir. 

Eltopu maçında Harp 
Okulu Süvarileri yendi 

A~kcri güder arasında yapılan cJtopu 
ııtaçlarına dun de Ankaragucü sahasındıı 
de,am edikli. Dıinkü maç Harp ()kulu 
ile SU\ ari Gucü arasında idi. 

Takımlar: 
Sü,71ri G. Namık, Rifaı, VL'Cdi, Mahir, 

Mekin, irfan Mahir, Salihattin. Zihni, 
Nejdct, Avni. 

H. O. Gucu: Sertaç, Çelikcan. Çelik, 
Sulcyıııan z.ıfcr, Kadri, fnıin, Nadi, Nc
jaı, Na:rmi, R.ı r,ıp. 

Hakem: Rasim Dağlı. 
Hirinci de, re Su. G. müdafaa ımn gu. 

:ıcl o) nam:ısın:ı rağmen Jia.rp Okuhı forla 
rının hikim onınu sa) ılarırı 16 )"3 çıkma. 
sın.'l mani ol:ıınattılar ,.e birinci devre 16 
- o bicci. 

ikinci devre IJ. o. Süvari Gücü nısıf 
satıa~ına ad:ımaluilı }erleşcte-k maçı 32 ·1 
Et•ılir> bitirdil<T. 

Hususi İdare Belediyeler 
' ' ve İksisadi Devlet 

Teşekküllerinde 

giyim eşyası 
nası l dağıtılacak 
Parasız Verilccelı; gi> iııı en ası lali • 

nıarnamcs.inin }edinci maddesi mucibin· 
cc hususi idarelerle bclt.·<föcler '\e iktı\ll. 
di dt.-vlcı tc$d.kiıllcrindc , C) a hunlara ta· 
bi nıüesst.-.e \e tc)Cl..--küllerdc \.ılış;ınfara 
\-C bunların karılarına ,erilecek ~>anın 
tı.ıınini, alakadarlara ı~·Lii ,c b<.-dclkTinin 
Sümerb:ınk'a ödcnme~i meH'ttlan üzerin
de icahedCJı kdbirlel"İ Joj;ruda.ıı doğ • 
ruya alm•>a ve mu:ımclclcrİ ~-apmıra a. 
h\1'alı lnmı.~i idarelerle bclC'li)elcr ve 
rktısad.i devlet ı~Jd.;ülleri rncC'bur ol • 
duJclanndan, mezkur idareler memur Ve 

nıliştahdemlctirıin J;İ)im ffi-:1sı işine ma. 
li)'CC'e miidahaıe edilmc.ıne:;i ve kendi(e. 
rine kuııoo verilmemesi husu!IUnda Mali. 
)"C V eklileıi al1kadarlara hir tehi iğ )"ap. 
mıştır. 

Siyasal Bilgiler Okulunda 
bir konferans 

Dün Swa~ Bilgiler ()kulwıc.la değer
li ilim adarnLırımızdan ordinaryüs Prf. 
Ot. Veteriner Sıire}, Tahsin A)gıün "Mi,• 
k.'1 sağlığı ve ıclc bİ)olojisi'' hakkında 
bir konferans vermiştir. 

Başından !otıwıa kadar çok aırıdan 
bir aUka ile takibedilen istifadeli kon 
(cıııns, c.linliYenJecin can<fıııı rasviı•leri 
orcasında TWll ldlwn se~ni ve AIİ· 
lıJınl ~ - ~ bit ınilll .... 
ııife oldlıiu ~ nihayet bulmut • 
tut. -
Sanat ve f..ıiyet sabalan 
dışında Qia1. tıoplıyanlar 
.._..,..a, 30 (l'eJefoaılıı.) - Villf'et 

butııüO keodi .._ ._ faaliyec _.. clı-

.-- ına1~~ 
malları ~ lelıbit .mea m6d • 
dec .,&ada elden ...a..__ı.rıo ba 

----i,~~~buluaclı+lart ,.a.ı s.ı..u .... ,ana-
ne ı..lıır bir be,..._• ,..,._. bil· 
dİnılelllİGİ üAa eai. ----
İnönü gezgisine dikilecek •l iWlüıü içinde kutlı~ -

mıyaiMn. 

s~4lıı SO,.-:DJ· 
mykelin 

bam 

1942 ye mersiye 1 
36~ süıı, "48 baka, 12 ay, 4 mev • 

sün, ne türlü ~ .istersek 
öyle edelim, b.iı.inıJe yıışadıkıao klOf"a 

~valıw sırtına vurup bir daha fllUi 
döoiilnıiyeak bir )Qlruluğa baııtdaaıdı· 
iın bu 90ll günde senden hotout ıka • 
J.ınlar da, kaim wanl ar <la, bu a)'nlıj.ıo 
üzüııci.ıslımi clu)"uyorlardır. 

Seninle 364 güo ~ i8' farufa • 
juııız dakikadan bugüne kad.r ~ 
zaman içinde gazcıder, rad>ulat, ajam
lar, SÖ> lcvler, mesajlar, notalar, pro. 
tcsrolu Joıu.~u hidise!et gıeçti. Buııla
rm heı>.-irıi seninle beraber göze görüo
ıneı dirarlara gfoxleriyoıuz. 

Hu 7.aınan içinde harp ateşi nere • 
den llCl"C)-c kadar ileorledi; barış umu. 
dıı luıç defa bu ııkşam bacacak güneş 
gfoi sondu: kaç ana baba QOaığu kar· 
lı dağlardan kızgın ı;lillere katlar çejiı 
'l~iı, çetrefil i!iimli savaş !>o)•larıoda 
gençliği ne do}omadan r.ldü; kaç yüz· 
de ne)Cnin }"Crİnİ keder, kahkabaoao 
}-e.rioi ~ıiz> a$ı aldı? 

Büıiın bunları s:ına bu sonuoaı .ıı:ü
nünde sorar '\"C ce'"abııııı altnılk -" 
ellerimizi sallıyarak değil, ll)'&iımrLla 
iıenk u,:'llrlamalıyız! 

Tarihe ı:eçecd, t:ılih...,.z yıllardan 
biri•İ olduğunu itiraf eurıeli)'İz 1942! 

Günlerin dumandan öriildü; haf. 
raların ateşle kavruldu: .,..ıarın sôn • 
diırülmcz }angınlarla >-:1odı, rtıevsim· 
terinin çiçclclerine Nııerı renk, insao 
oj;'1lllarının dölcüiaı bnianndandu-. 

Karanlıkıa kalaolat• ıflk g.eriıme
din ; hunalını $ oJatılana UfJlU( suımııa • 
dın. 

Yağnıurlıtrı11 ınitı:al)"Örl lcur,unu, 
rem rd erin uçak bomfıcııs ı oldu. 

Baharlarında kırlangıçlardao ziya· 
de av uçaklarının kanadları'" vermiş, 
blilhiillerden xi>ade havayı yaran gÜI· 
lelerin c1ı1ıltH1 ~-

B<h le bulıanık g\İnJerin, çatık bt
lı h.tfralarıtı, kederli ayı.n.ı, göqW 
lı mev,imlerin arasında geıçeıı ömrii • 
nün bugün IOfl !tÜOünü ,....~ 

Biziın ~ İçia - bu b · 
dar aet ~~ huıu..nllflZ. ~ 
hhirn yüttı1i'?1!• bizde,ı olmc)W1 iııı • 
~an c-ıetıUarı ~n de sız.iM. 

1942. St"l1 ~ RÜnünü ~ de 
biz hanş içindeyiz. 

fııtuıt hundan !;türü ,_ mirııwetW" 
de~iliz: kime ınirwıeııar oldu~ 
~de her halde hile bile aynJıp gidi. 
}"ONU"··· 

- Güle güle! 

Jeınh-c pek dilim vaınmyd• 
- Gözya,lar'Oı sile 9fte! 

Meczetbab 

• 

JtcczclbalJ, a.iaM telll"'flan... 
da adt -1k eık 11oçm. "'1f T••11t 
kaııobıutd•r. lıtııczalbab ('l&M'I ile. 

dl~IJ dmnekUı-. lla.Jdkatt"'• '* 1co. 
ııabmta J>t k bii~k tıe ~ -ıı • 
tncın bir ku1>1 vardır. Bil ~ 
111• vtrrlnde, Ronıaltlar ,amanı-. 
dan kalına bir ıehır 1uıTiJb8lfl tıo,... 
dır. r:ııki ıch"" adı Jtf11Hbufiıııı 
fdl B•""'°• flco111 11flllfl'} ..... llı 
N~llıı iOJlldoıt do1ca~ ~ ,. 
ffr • 

Jl.c• e'lhb ~ C.....,. .. 
"-.... .... trwooı • ............ 
ltrol#lll -..... -....-: ,,, .. .................. ~ .. 
JotlWCT9 bClh ~ ·~ 
.... ,.,.,,. iti# rn.... ............ 
..,... 1000 ....... ,... 

1 Misti-;;! 
1 

Bir c.lum )'llbann kelimeler'n 
lklna .. a" illve ecmek de bir m 
dtıır. Eskiler, naşıJ mmau:rma ya 
.llırsa >~ler de hwnanizma yapıy( 
Jar. 

Ne bu modadan >-an.t. ne de 
moda)-a kal"fl bir şeycikler diyeca 
ğilim. Fakat geçenlerde bir bine 
düm ki bir nevi saızlı rakı ııdını 
<lın)'Ordu : 

On lft1C! h.abcıı• «mit bir 
harrir, miı;ti1c yerine mi.slicayı 
nı)'OC'. .Mutilca) i hatı.rfatujı iQıı 
nedir, bu keliınC)j ~Je bic YllOll'lllll.I 
gibi <*lum. 

Belki o da e*iJerin müz.itc 
-m.kayı, ııımıonilc )'erine .-nM>n • 

lıuNarı<iıfdaranı ileri aüreaılctic. F 
onların hiç bimi ma.tibya benzemi 
)Ur, ne yıtpahm? 

*** Aktüalite ! 
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M. Chautemps Müttefiklere göre~: !f ihveruilere göre 

-~-

1 MOSKOV A'Y A GÔRE 

Sovyetler 
BERLiN'E GÔRE 

Voroşilorgrad cephelerdeki 

kort1rna gl. de Gol'ün Afrika'da Tayyare 
areleri Gl~ Giraud e~rin; durum faaliyeti 

Müttefik kuvvetler 
başkomutanhğının 

Fransızlara 
bir ihtan 

bölgesinde hücu 

"~"'J::.,~~;~,.;;, ~:'~ gırmesmı k. ld 
'.\,~~:~ ~~'~:pt;~:h;lr ,~~- i tedi sa m yapı 1 LoOOrn, M .,. - Mllttefil< ku~o<I~ 

lı e ııl c ır konsey teııkıli- ( Başı 1 incı sayfada ) ( Başı ı mel sayfa.da ) B. kurnand nlıtının ııôzcllsil Londra 
if etn ı 0ı::.ınt'rlkalıları. bil- ( Başı 1 ınci ııay!acla ) mC\zilcrlnc h-nrşı harr•kAtta buluruı.n tcsk.llcrlm z son ırUnl<r·d~ hU<'uınn Uıl - rnd)·oou vıı.•ntııslyle b lhruısn sonradan 

,;>ba~; ıl tur.51§~1~~şvl~e~~~ ne~ B:ırthouan:I, <hin ~ıı.ı. Sanı> 'd:ı dc\'rl,J.ck•r1mlz dün düşman t11.31Uannı rl)an ııüşmıın ko lnrına H'nl<k'n h - lşgal c<I len Frnns:ı. halkına b1r Uıbar 
bir o~du lazım _ I Reıs Rınvclı ve bunu muteakı(l dl.-vlet tahrlbctm1$lcrd r. Bıı$kaca bl dlrtl~ek ıl!l1r dcreC<'<.le kayıplar vcrdl:mıl <"l"d r ve lhtaron bulunmU{ltur. 

t uı.suı n e!Ulde sulhu reislıti senclkurm:ı) b~~ı amiral h t<'Y o'-namıstır Tunus'ta muhaT('bt:-ıer d \' m «11,ı.or. Sö7.ctl, alnuınlnnn tnınsız cenvıı la -
ıZJaı1 lırınak ve si- teahr ile gorüşıtiltm lol>nro gazctcdlerc DOn de muhnı'Clıe CC'Vt'CSt ılzct1nde Mihver kıtalan U t.v.nk tahrcbt:-tmit ve yıl.tınnı denttıı.lu üssü halt.ne ko;ırarnk 

bir halde tutacak §U demeçte bulunm~ıur: bibilk ölçUde hava harekAU olmam1$tır. t.akrtben 50 e&r aımıalaniır. talık !'1 c•.melcrtnc bUtUn lımklin ırl,J.le 
a ıqır. Bu vasıta Genemi Girnud, Fnıma'otn kurııırıl- Blr t-0rpll uca'"ımu: gt>ce Pımtellat1a n- Savat uçak t ld IC'rlmlz. düşman Yol ml\nl olmarın MUtteC k B..1 um nd n -

tı 1 dı harplerin çık- ması \e lmııolırn k rş zafer lırunası cık nnnda et utıa dotnı l'Ol elmnktn kll\-uşak :ınnı Hl d şman 1a6C m<• kez lıjtı len bir var...:te oldulronu knyde.tttk -
.. ~ a1 caktır. b:ıhsinde hütun ga)cJcr mcrinde gene- olan bir dUşınan tlenrnt g<."ITl.lsln1 ba _ lcrlne h!h wn etm krd r len Mınrn bu C<!\'rclcrtn tldılctıc bom'bn-
.,oy e devam etmiş. r~. De C.aulle ile t:unamirlc a)nı fıkir· tınn ııtır Aynı gece Tun\L'!! ve Sus dok- Alm.nn ı•lyndc mOCrezc.-1 b diluman lan caf:mı b ldlmı~. fransız lıalkını hL'f' 

ace h 
,zıı~ Urı;>ct, musavat ve 

ı C\'l ıuı u le>. rar etmı.ş "e 

dedir. lıın mu\'nff ıklYl'U<' bumb~lanmı~tır. ucııtrı düı;ürmü~ICTd.:r han~ alman kum:ı.ndJ.nlıtı ıın bulun -
Gmerıl Jkdıouard'd:ın, general De DUn nvtılanMız ortıı Akcknlz Ozer\nde DU51110.n ucnkLıın ·rı. nus tn SU6:1'>, dutu bir btnıı Ue alman kıUılnrı için 

Gııulle'ıin bütun fnıl1$ızlıınn hirleşmesi- bir .Tunken; 88 dOıünnUslcrıt1r. Bu ha - mUtea<ld1t <IP!ul r bombardıman et.mi! • 1 antrepo olnmk kullanılan b na rın, il -
ni ktİ)m nutl..'11 ha.kkınd.t ne düşünclüğu rekllttan hütUn uçaklanmız doıwrıUştilr. lerdlr. Hasar \c sivil hıı k ıırns mln pek n('ffill dem ryolu mC'l'kezlerln n, ıramJ 

sonılm~tur: Tunus' ta ~iddetli hava !.'Ok kayıp \'ardır >·01 ıınn n ıokomout tam r ntöbelet1nın 
Fransız aU:eri be,eıi ba"knoı ol:ırak Bir Madrit telgrafına göre amanı r ıcın calısan ra'> katırın cı -

Va in~-tnn'a hıımet cdincerc knd lr gc- savaşları 0/du Madrlt. 30 a il - Cc >..r 1 rı b .dl - \ rırn mUwkUn olduı:tu kadar boşal'mı· 
neral Gira rnun fufüefik umumi k:ınu· Londnı ~O a.r- imal frika'cLıki rll<l ı:-ıne ııure Sldl Buz!d de dC' c.'lıımı ya çatırmıştır. 
giıhı nezdinde irıibftt suhaylığı \'nıifosi· miiııl'fik ku\"VC'llt'r ıımurııi karargahının mnlnr vardır. Sldl Buzl<l, Fa.tıs köprUsU SozrU W>lc dC'\'Am etm~-tlt' : 
nı ı:örm~ ol !"I C.eneral lkrthouard, şu tehlij;i: bölgeslndC'l'I daha cenuptncıır Almanlar Bııı u >'llı>amı)·tınlar - ld bO>'Uk b!• 
«"ahı \·ermiştir: Oevriy·elerimh 27 ilkkamın geceı;i şi- devrb'elerlnl tank mUCrcz<'.lerb le t ln1- c<>t ., uk oldu':dan bilinme .ted r - n -

Frıımı1lart hH ıir re'< h r şe,·, mem· m:ıl k"'°iminde dü mania bir tt'tlluta hu· ye ederc•k rrans•Z > baneı ll'J><Jl"U ııla> Jel nı b şkn Y<'re nakil tein ell<>rlnd n 
mınİ\·eılr lrn.-sıbnncıılmr n zim hir ıek lull!Jlu lardır Bomba uçaklanmıı da ınnnı m<"7 ıer nden cıknnnı> 1 ca 111 • ıımrılıdır Bu bôlıı: l<:rd kal • 

düşünccrıi vardır "' 0 d:ı, mt>mlekeıi- dıhman haılln gerisine hücum etmişler· >Orlnr Fransızlo.ı >mi tank mı ıoı.ıLı m k wrumı:ı o•a.,ı,ra ilk tehl!kC'de 1 -
mizi kunam1 k içi. hirleşm(ktir. Heı dir. Dün iki tnrııfın toflÇtmı arasında n kullor.m kta ve PlU\ rrak <'tle nı nrı IC'C'C'I< er' b ""Er s tTt k l11tcm 1 rı ıı<'-
ŞC\den C'\V. 1 ı. .. •ıis mC\zuıı olan, Alman- kl'a ÜrCfl b' ntcş teati~i olm~tur. iki k:ı\·emet c-tmekled!r Almnn'!Jır htr clU rekcn bir v z re ol<luıtunu t<'knırlarız 
>a'nın ferhiclir ıarnf da ka~ı .rafın mevzilerini bom· :r.One knd:ır tank ka) lx'dC'r'('k pllsl<llMOI Çok önl'ml b1r ta\ be : 

Milli bir hükümet hardıman ermiştir. KU'-.eılerüniz torçu mUelerdlr Amerikan \ e IT'ıı:lllz uçaklnn KMıl lerlnc Inırtltz vey:ı Amerikan 
aıeşille düşmanın iki tankını ı.ıhribct· kt ı '"'"I ı 

Kurulması lazun bu ıxıııı:e<te fro1151z kuvvet • ..,. e nm r <i>olan tamrındnn vct1J.ecck ı.aıımnta 

Bu
• mişle:rdir. Hafif düşman birlikleri Mcc· b r 11;.blrllfıl !'Pl>l)'Orlıır hiç btr SUr'('t!r takaddüm cıtmt!mıl~'fi 

ı;azc:cd, hC)etın dıplomatik bir zelbah'm şimalin<ll"ki mevzilerimize hu· 1 
Rl'~ vc hl"r tilrl1.1 ilk harektıtın <U -

m:ıhi)cti olup olmadııcını sormu , BC')az cum eımişlenc de bir muvaffakıret dde • 
Sara} a M. l>ubreuil'in rcfakaundc giı· cdcrncmişlerdir. Dün ile-ri hfüge-ler üze· General Skorski'nın şındn ka malıdırlar 

A · 1 1 - Kurtuluş s.'1.all ç~lıne:ı. ~aTulaeak vn-
mış bulunan ı:e~r 1 lk-rth-Ouard, hu $U3• rinde rapı(nn de-Hı)e UÇUŞIMI esnasında mertka yn CU UgU zlte kC'nd lcrtnc bUdlt11N'ckllr. 
ı, şu cevabı vermi ·ıir: Sriıfirelerden mürckkf'J> bir avcı filo· 

Diplom;ı ı ılc lııçhıı al.ikam }okıur mıız 6 Mf'~ser•dunitı 109 un lıinı.ı)esi Mekslko, 30 ıı.a - Burn}a gelen 

çarpışıyor 
( Başı 1 inci sayf ıda ) 

Sovyet resmi tebliği 
McııskoHJ, 30 n.a Bu.:tillkU ~O\)et 

tcıb e:ı : 
Z-ı 1 kktlnun g~ kU\\MIC'r1m z Stn-

Mo:ı.kma, 30 a.a. - S<J\yeı tcbli;;tnc 
ektir: 

Sıalingrnı endüstri nı:ıbıtlJC<1indc sov· 
)et kııalıırı fa.ı.I hareketlerde bulunm~· 
lar \C üç dörı >'Üz meırc kadar ilerlcmi · 
!erdir. Kıu.l;ırımız bir fabrik.ının bir~··k 
aıelyclerini \e civarın1a1.ı !_;n.ılnı i~gal 
etmi,Icrdir. Bu cabrıkaaa .\()() aln.an ol· 
duriılmi:;,u.ir. 

o; , • ~rat'ın şiı.•al bat •rncl:ı lr•t .ları 
mız C.\l~ınanla aıe; t ıv ı.le bııiur:mıış· 
!ar 'e 094• kesimi- ·;:e rl•n.'n.:-ra hut•ım 
cd~·eı. ilk siper hı .mnı işgal eımişkt· 
dir. Alıruı.nlann mi:' ıilcnni duulımck 
için )ıtptıklıtrı büıün tcşthbihlcr .ık.unc 
ıe uj';ra.mışıır. 

ıalingr:ıı'ın cenubuııJıı lr,taı~n...,ı. 
taarruıl.ırıru. ıh•.ııı ct11·~·· \C mc kın 
birçok )'l'rİ ııg.ı) eım· ;le reli•. Ilır ~il.ih· 
eııd.ı.z birliğimizle bir tank b'rliğimiz al· 
manlıınn iki ı>irade taburunu hezimete 
uğratmışlardır. 760 alman llldiırülın~2 
ve 390 nlm:ın cLı esir edil.:n.ışıir. 

Başka bir kesimde de kıMlarımız du~· 
manın iki ku.,v ııi lıirlii;ini hcnrıete :.ı1'.· 

nıcmı !ardır. 1 '100 ııs.ker \c 80 $UOO)' esir 
cdilmişıi r. 1 a ~ller ıçın t:ıırlığıo sı 

rıa eb Urılı •ııı beynelmilel 

111 
Ctler:ıe f'şitlığln. har

e 
111 

tazy ıklere k rşı c."Tı· 

nıger ıarnfıı>- ~ki fransı.ı baş\ ckilı alcında ı:i<lı-n 6 JunkcN 88 uçağından Polonya Ba4vl'kıı. ve ~kumand.ını G • 
olup halen \ .ışinpon'da bulunan l\l. mirekk<'P bir düşman teşkiline nı•ıln· nenıı Skorsk Rus>n'd n lnın'a ı:cler Arşidük Otto'nun Orta Don bölgesinde 
Camii le Uıııuıt."flıJ"• .,auıculere şu <l~~ mı~ıır. FilomıP 2 Junkl"n ve ı M~~· 32·000 Polonya müıteeıs ndl'fl 5000 inin kar<lec.leri hür Avusturya Ona Don böl~ındc kııala.rımı.ı ı=t· n ıvet gı n~I lı lYatırı 

I.} ılığe doğru götürmek 
111 A~ıın olduğunu anlat-

b d R• b. - Meks'Jm'}'ll ı::eıecctlnl S0)1cm ttr. '<t 
m~çtc ulunnıuştur ~C'flmiıı üşürmüşıür. ız ır av uçagı taburuna er olarak ruzlarıruı dc\am eımıı)erdu. Duşnıa.n, 

Bıtndan rn•>lc mma1.1caı hir hükümeıe ka>heııik. ıhı ıl:ırımtz )'nptıklnrı akın· GenC't'al 31 m."kfınunda uc:ıklt Birle- S0\1ct ilcrle)ışiıu durdurmak içı.n taze 

late 
ve )-ahL milli hır ıdare)e ~bip olmak. hırda düşmnn nrahalarınıı huıurn etmit· •!lt Am<>ıika':ya ve Kıumdft'yn gidecek girecekler ihti)ııtlar getirmiş \c ka.r~t hurnmlard.ı 

''Birleşik Devletler, l'nın a için ı ıul:ıcıık en ı)i h.ırckct )-O- ler ve bunlnnfan en aı 12 ini tahrihcı· oradan da sonkrınun tc!ndt' ·lSkOCYa Yn • • bulwımuştur • .Meskun bir ınalıa.I ciııu.rın-
ı < erslrrdeıı !ayıln • lunu ıcşkil t-decckıir. Ru murnkkaı nulli mişlerdir Ru ~nad da bir nv uça,-ıı kay· ve Mı11d<ova•ya hare'ket roe<'<.'kttr. • Vnşıngton, 30 a.a. - Harbı~ na.zıı:lı · 1 da alnuı.ıılar 3 karşı hıK'Wll rapııuşlardır 

u "'I) le mUteııaslp bir hukıinıct, bi.ııı.ın dün)a<la ham..ı aJıı:ıa hcıtiı. Gene nvcılnrımızdan mürekt:ep 1 E,'1, Ar~ıdiik Oıto mı.ı kardeşlen Fclıx \'e 1 Hu kıuJı h 'cumlar d ~ 600 öl..ı v<:r· 
n• almış b ılunıı söz \(ı)lhehilec le birle1mı' milletler bir b:ışka teştilimiz t-enup i ıikameıind<' mi}tir. Dirliklcrimizcl<.'n bir ıane<iinin Charlc::-' \~' B,,b bııur(u? onümüz.d.ck.i dirilerek p~ kunulm'u,ıur. 

\ e l zguna u{:rıy 111 ne dınde lL'm il olunacık ve lı:ırbin gü· Y8"tıJ!ı hir nkında asker, guol İn \'C İ:ıŞt' tuttuğu bir k~imdc elli a!.man cesedi sa· haha •~1< ~ ~ırcnmıı:ı ıçın or~>~. gıre- .Merkez tt·phe5inin baz.ı k(.'Şimlcri~c 
b~z tına Uğr 1 ıklarıııı dür.ıu \C sulhun tartı' 1111 muz:ıkcrt'lt'rinc maddeleri rüklü dii man knmr~ınlanm rılmışrır. Ken'R.n ile Pid10n 11ra ında ~ cckll'nııı bıldır~~ıc-kıı~•r. iki Arşıdük, °: kıtala.rınuz tnıuruz mulı:ırebelerine de· 

e l~hl nm !arına mil."3 • işıirnk rddı'lrcekıır. Tunw \'e Trahlm!!Drp hududu rıvnrınclP mahalli bir harekeı ncricc:.inde framız ı ol.arak lıu.ıııet ı;orc~-k \C ~nradaıı A\'U. \ıım et:ııni.şlerdir. \'cliki-1.ukı bölı,'CSindc 
• r ·ını anlıyacaklarını • ı BQ}le bir chınım i e ancak birleşmek hücum etmiştir. 20 kadar kıım}on t:ı:hri kııaları mevzilerini <laha t), bir dumma I lnr)'ll tııburıııı.-ı \cr~lc,dwr. ;.erek~ kııa.Iarımız düşm:ıııın birçok muk.ıHmd 
ılalı ızlnnma ruhi bakım- ile mumkündur ve b(;yJe bi• birleşme de bcdilmis \c bir{Oğı.ı ıuc, almıştır. sokımışlıırdır. f~ Oıa~les, A~ı~uk ?"0 m~ k. .,. merkezlerini i~gııl etmişlerdir. HjC\ in ha· 
zlaııma ile ~nkvıye edıl· ancnk seııeral Giraud'nun idaresi ahın· H h b I ' ı ~ ı ı;u 'J\vnstur)'A'nın ıırıu usu omttC$1 usında )ıtpılıuı faal b.:ırckctkr rsnasında 

_._ 'de _ _., .. L' • ,,... ava mu are e erı . o· 'ld • Ü>C~idirler. Hu komiıenin bundan birlcaç eııçıerin nıhlnrmı zehir = (.', cwlu,ılır. "encral Giraucl, frnn· 1 1 d b" . h. Va~ıngton, 30 ıı a. - ~rem ıwne • . bir birliğimiz 15 diisman blokha\'2UU 
. d~ bU~ Uk k""iflA-'A ıı:z! .. nn h-'-"-ı' ~-~ı"dir. Ha\ıı mC)« an arımız :uı rnne urum . fik k 1 ..,.. . I" h.'lft,ı ~el kunılu u ha.hen ile bareb:ır, •• L_.,_ __ • .. ., ,.., uu~ ~ aı\D< •"' 1 1 nd [ki .. .. göre mutıc itli ar, ı UD\15 ta, ( UJID3• , • • _ _, _._ uuıru>cWJIŞUr. 

ıUer'ıc Japon seuyorları- ''De Gaul/e Giraud' nun ~ c~ -ı:!?.'a?. 11;~1 a~'.. :ın ~" u~ na aiır ka},plar verdirdikt<.'n ~onra, .Mec- 1 harbı)c nazırlı~ d.ı hır ıCblığ .~rL'<l~n~ Nalçik'in t'elll.IP doi:'\Nlnca kıtalanmız 
!Jl il ve japon ""'retlm emn a tına gırmelıdır da "P 3R" tipindcl>i avcılnrtmll tarafır 'l.C • ın "c 12 1 omctre şıma ( () • . b'Jd' .• n h be • eski A''U.~ S'......_. • 1 
CSeı lerinC' engel olabil- • / • • • ,, ·ışuru uşıur ır uşman u~gı lbab' k' k'l • 1 1 ğusun l lıir Avusıui')'a tahunınun tcşkılı proıcsı· aıtı\-zilerini sa"'n-ı-~ırmı•lar ve uarnız 

u., 1 ~ M " M ' • • da kain tepedeki mevziden geri çekil· m 1 ırmışu. . u a r. ıse, • · barckctk-rine dt-vaın etmişlerdir. 
\eftış dc-ğllsc blle kon· M. OınutCfll(l~. Frnns..,nrn bmguıun· dan duşunılmuşıur. us lımam ve lıman . 1 r<l' ıurya'nın h:ıldı de\leılennden gelen mıl- Av uçnklannın hİma)"CSt a!ıında hare-
~ lllak lizım<'lır. d:ın ,wmra gcn(!l'll] De Gaullc'ün kendi~i· ela.ki doklar dün Uçarkıılcierimiz tarafın· mış e ır. li)eı~; ı;nıpl:ırın sid,fcıli protcstolanna ket edco bomba uçıklanndruı mürcl.-Xcp 
s_ll·~odlktcn sonra M. nin teşkilatı içinde a.r-ro edilmez hir un· dan hombardım:ın edilmişili. Uçarka~~llc- Tu.nus'ta 6 alman uçağı "e tenkiılcrinc sebep olmuşnı.. bir dUşman t<!$kili Murınansk üzcri.."M! 
L. •A ur tekilde d ınya şur tC'likki c .... :. oldu;;,..,., •ı•tırlanık· rimiz lıiçhir zanırn uj!raman11~ıır. Ddı< R· 
n,urmak l.ı Y•W· .. ~•- ( A --'- dı'ı" ~u"'ru-ıdu- hlırum t~büsünde bulunmuşsa da av• • rJctınlannın, a- tan &OrVll wlcrine ş{°J)·le devam etmiş· rn İ'\.'lhctlcr kn)•dedilmiş ve hfıcuııı=n "' • l 
l rafından n.fbverln 19- tir· •onnı ~nıfı duman ubakalannrn kapla· 1 ~·ıra, ~" a.a. - Par.;ırı-i .... -~ü. Tu· Eski italyan muharıp er ctlarımız fdırin çal.: uzal:rtnda düflllaoı 
kı memleketler halkına c· 1 D G ·- . d" -"l . ür MU• ...,. ~· .. -·· kat,ıla.m~ '\o'C ~-
f{ ve ~evlyııtlarını en_ern e aull<' un fikır n)nlık~~- '"' ı::o.u mUJı • nus'taki muııefik hnva kııvvcrlcri için cemiyetinin toplantısr 
içl'n alınan tedblrlerclen ı • bir tarafa oırakm:ı~ı ve general Crı- Kııalarımı7, Mcczel!>;ıJ,'ın fi kilometre- mııvalfnl;;ırctli hir #'m olara:k J:C(mİ~f'. 

k d • 1 d ~~·nd buhın J Roma, 30 La. - ı: ki İtalyan muha· I§vt" etmiştir. raud'oun emri altına ı:irmesi zamanı gel- R ar şıma 0"~u a an ve ~ 6 alm:ıJı uçağı d~iırülınüş ~2 nrı.ba tah· • 
1 

ı.... 
mişıir. Bana gelince, hı.~t bir tt olarak ı ariFes-iylc rıoeb'l ~pedi birçrıkd_- muhar:belke·rc ribedilmi • hıma mukabil müıımkler yal· np l.'!' cemiyeti milli konSC}i bugün ,,.. 

hl "'k k h ı a • şist partisi umumi katibi ~e devlet na· 1 e ar<:ısında ı:enernl Giraud'.,,,., hiımetlcrimi arzetmi• 1 sa ne o an . 1r re etı, usmıı?a ~gır • · nı~ bir Spitfire ıle hir amerikan av u· 
:.. ,- • --' •. ı'k ~- ı ı ı 7Jrı M. Vid~'nin reisliğinde ıoplan-bulunuronırn. Ben. Aın<!rika'da alelade yıplar "~-nııruı ıerı sonre ç<"'' mıs ı-n ır çağı kııy'bcımişlcrdir. 

mısıır. et bulnmndığmdnn Mi~- bir fran 11 vatandaşı olarak \'aşıı.makta- F k ti · · 
Yrli muvaffak ola.-rıa - yun. Her lıanı:i hir siyasi h;rsım mcv- ransrz uvve erımn Bir Amerikan lıeyeti Milli KotKcy reM M Rus İ, eski mu-
e lktlsaıU b:ıskının. ve a.ıı değildir. savaşları Dakar'da harinlerden 200.186 ki~inin hu...:ln n-p-

harblnin darl>elerı al. 1 ,C!. • • • ,... .,_, 
1ı Bırleş'k milletle ,,,.ın:ı crnınım J., fransıtllr, general Ce7.ıwir, 30 a.L - Sima! Afrika'ıbki hclcrdc harbctmckte olduğunu &O)lmıiş-
yıl once 

1 
Amerika dr~ Gimud'nun şefliği alıında, Am~rika Bir· fran .. ~ kunetll'ri umunıi kararı::iıhınd.ın Londrn. 30 a.a. - Fas radyosu Aml - rir. 

1 anarşi çıkıırmadftn lci.:k Devletlerinin, ehemmiyet itibari) le hildirildiğine gore, ıdün gündü7 , dii$mıın. mi Wllll.'lm Glnewrt'un re ı'tmde i'ktn
.lyeu terııın eden bır hemen fnı:;ilt re ve Rım:a'd.ın sonra ge- Fah~ köprü.~ünün lcnuhllnda, hirçolc <'1 bir mUttcrrıc hC'»ctlnln l>nk ır'a var - Muğla'da yer sarsımı 

f!1!11~e. bfrleşcceklerdlr len hirinci ~ınır bir mıiııefıki olacaklar tankl:ı ~ickletli karşı hücumlar )-apmış· dııtını blldlnnekt~tr B rll)ftk AmPl'lka 
ıııı tehi. rc.c eşit tehlike ve Sima! Afn'k:ı'd:ı ve diğc·r nıüstemle- 1 ur. Düşman, her ıarnfta lo?f'ri püo&ürtiil· lle batı Fraruız: A!rlka.sı arasında 1:.lblr- Mutia. 30 n.n. - DUn saat 10.43 tc 
e§i !o ak ve roıt emni- kelcrde 400 ill 600 b'n ki,Wk kuvvcıli miiştür. Yalnız !>ir noktada aiır kavıp· ı ıtı kuruhnu>Jt\l'J" Stmet' hlr lrnc tef• :nt· ı tehrtmlzde 15 sanb'e &Urm b.r zelzele 
len b:ık~llrlllr._ bir ordu vünıda t:crire<:"eklcrdir. lar rıahıı~ına hafif bir ilerleme kardcı- at tiz("r!ndC' mtizalt{'l'ü edlhnC'kte<llr. olmu.ştur. Has::ı.r ve k.ayıJl )oktur· 
k •n beynelml· 
rnah'llll ııreı~ıbin bü -
eti oldugunu takdir c
eUi. Panıtın<'rlk 

1 !Alt an mc.. 

Almanlar tarafından 
batınlan gemiler 

Çetecilerin hücumları 
Minsk }ııkırund:ı çetclcrimrz diışman 

muntazam birlikleri) le yapılan ve on gün 
devam edco bir muh:ırel.le)'C iştirak et· 
mişlcrdir. Almanlar bu çewlerc ka~ı )C

di piyıule tabonı YC tank ve topçu kuv
'-cti gfoıdermişlerdir. 200 alınan $\.lbay 'oe 
askeri üldürü.l:ıniiştür. 

Hu-a ~etler.imiz 28 iı:Jılinı.ını:Ll ccp
hcoin muhıefü ıkesimlcdndc ~ alman 
tankı ı.e ll5kcr ve iaşe maddeleri yüktü 
150 kadar kam}'On tahrilicunişlcrdir. Ay
rıca 3 topçu batar)ıtsını $Ustumıuslar, 

bir mühimmat deposunu bc-rhava etmiş
ler, iki treni )'Oldsn çıhmıışl:ır ı.·e düş· 
manın .iki bOlük bdat piyade askerini 
cLıtı tarak kısmen imha ~!erdir. 

Rusya'nm cenubunda 
durum 

• 
gerı 

Berlin gazetelerinin 

Dar an'm 
ölümü ve harp 

durumu 
hakkında tefsirleri 

Derlin, 30 n.a. - Anrulolu AJn.nsıND 
husus! mu:h blrt b diriyor : 

Noel )'WLU$U mtmo.sab<.~ 6c W' 
ta.tllıtlcn sonra c ı;a:ı:ctclcr, Darlıaıl • 
kaUlnl clc elmal.."la ve l!llltunlarındrı. lıııl 

bUBUBt4lkl habcıı' ve tcls1rlcre gcnJt a ~ 

C(l(te yur :ı:vınnnl-.tıdı?'. 

D.:ı.rUın'.ın öhlill'Ulrnes1 etratmdıl1ıı 

bütün tetstr ve müUık:ı.lar ~ 
tngillz - .Amerikan rekııtıcttndcn ~ 
oldu(:u ve btı ctnaycU lrrt<· ~ Ser -
\'Is in yaputı iddiası Ozc:1ndc topkıa ~ 
maktadır. 

Wilhc'-!:ınst mssc'dc ru.-kı.-rt 9'izdl 1Dınl • 
tından hnıt>lın i:\-~ bir yıl!:dt bll~ 
)'aJ)ılml lll". Doğu ceph~. Şimal At.rt -
ka, tı:ı.tı A \'l"llt>a ve dcntz ımı."ıa.rebclı11 
olm:ık Uzcre dort hıın> ~ t'.'ll 
clıcmml3ictl nhı oor:u CG>hC'S1 olduJhımı 

ve buı:tlne kndar ~nn eden mutuı. -
robt-lcroc Almn.m'tl :nm ~ en fa
al rolü O)nıyn.n llO\')"Ctl<"l"1n ~ ba -
kımd.ın Amcrtkn ve ~OOlı de 
kuV\ et.M bulımt\UI:Uno 66Ylb'Cll l!ÖZ(1l, 

dotu ccphcs:..'ndc ~ b1r ::vıı ~ ee
IX')"a:n eden ı:mıtıa~ llCÖl't"Jcrlnl 

tarih ve nı.1aımlaı1a t cmıde wı ~ 

mtı;Ur ki : 

ılerln ~ 1a.d.a.r- ct..."llek· 
vnıpll e~ "tlerı bun 

clecek '/at.lYe~te dc~il-
tleriıı ~ hal 1 lııl<'rfnl 
yn pm:tl, rına lllll3aaclc 

Beri n 30 n n - D N B n n öA'rcndl
ğlne gı.m.', uzak denizlerde hnrt'kAt ya
pan ııl.ın.ı.n mUa\'ln kruvnzörluı1 1942 
Yllı zarfında toı>.Yekan 187 bin ton tı to ZS.,.ı.'?:111111_ ... N ___ ~ No.N.YOltc, 30 ıı.a. - Alınıuılllr lllllY'll- _ Geten ynz alman hm'ı> ~ilmtl • 

nın cenubunda. ııskel"lılc tarı:hln1n ikn.Y - nün lı.C\1c!l Don ruı.vzasıru clc ~Mt, 
clctrncdltl .katl.n.r bU)'lük bir tcl!ı!ket önlln- Volga') varıp lbu n;.>tıU- (lzcr.tru1C!k1 ec -
cıc 'bulunuYOrln.r. Kızıl.ordu Don üzertrıde Cerleri nk.:ılrn:te u~ ve KafkıM 

tvtarın<la Sl gemi batırmışlardır. Bu -

c s6zJerinl şöYlt> 'bit• eilnkO resmi tcbllıtc cöro nlıruın deniz - Yeni yıla 
ır. altılnn Acoreıı adnlan eh.nnndn da ·ı -

clemol<rnst bUtUn trııı l tılnn dü$1Tlnn kntUckr!nln ger1 knhn • k , ..... ·ı · hepsı k gırer en ... r •erl"CP.,., ıtı •I l'I" ısmını naU!l kovalıımıılnr ve YC'nldcn ___ _ 
rreeektır. O ha\de kaı 21000 ton tutn.nn&ı 4 gemi batınnıı 
o;arak vaz'fe)erl;ıt~ı lnntır. Ru surcUe simdi.Ye kadar bu ka-

1
11., , F.1'rr bCP1_'.!18~ flled<'n totı)'<'.kün 106 000 tnn tutarındn 

ı a ,,.,.; yııpaı~ ı:ı ı b 

Bu gece stınt 24 tc 1942 yılı, P<'
şt sıra sürüklediği butün aeılaı \·e 
yasııırla turlhc karışı) or ve Y<'r.nl, 
ne ı<ıuğunil hl'nüz b Imcd "'imiz, fa· 
ı<ut ne olacağı hakkında da pek 
ııü) Uk hn) ale knpılruruhf;ımız 1943 
yıli.na bııakı,·ın-.H 

ı: 
1 

suııu'I son günl<-rlnde, NC'\·Ue Heıı
dcrson'uıı sulhu kurtarmak için 
yaptığı çalışmalardan sonra, bun
larııı hlc b r nct1C'-0 vcrmcdc-n b tl
şLnl görUncC' duydul;u hayal inkl-
nrını dn knydctmed n geçmemek 

gerek: 
N t< kim, Berlin'dcltl ın('mlJTiye

t TI n muhtcııt sn!hnlnnnı anlnttık-

\'c Stalinfml.t ccvrcslndcld ccvı:nne ma - ' ı>etro t: :.ncıcn SO\Y<-'tlcrtzı ~ _ 

nevresin! ~el!ıit.tn:>or. Altı.ncı ıı.lma.n or- ıannn ya t..1.lnamb.lc veya kısm<D ınacıl 
dvsunun her tarotuı.n cewlldlği ve :..>o- olrnııkUın tbı:ırettl. A2mıın ııtnıl<'J!sl bll 
22 tUmcın.dcn )'Blll S00-350 bln k.141dl:'n hC\le!e \ amı.~tır. Ilı.tıın kani.ılık, f!iOlllf -

mürekkep olan m~vcudumı:n )"l!.I'ISllU ka.Y yeUertn gJ \'C t uı dcYftm et -
bettitl anl4f lmaktadır. Cepheden ırclle.n 
tcıırraruı.r nlma.nların kcnd crtD1 snran 
dem <:en:'ber4 kırmnlanna a.sakı )"Ukarı 

trnkan o!madı{:ını aöstcrt>'Ot'. R051orun 

•0 vrnl "'' ı. ·•e- ıı:cm atınlmıt olmaktadır 
ı 'ar ve • "--
c rr'crı ~ ·~•ı .. e ,. 0"-'lllznltılıınmız bund n b:ışkıı elma! erek • e 
r bllrtycte Ve hirlli'ıt 7lJ t-ı;>nup Atlnnl!k'ln dll!'er C'CvrelC'rlnde 

1 1111~ tonl!Ato tı..•aNnd.ı 1:.1 ıı-cml batır· 
dün \ı ,. Bu sufftle almn d(>nlzaltılıın 1 
,

0
• 1., 1 ., 1Prı 1rrdı'fl baı.<kn olnrnk ıoo ıtoo 

" rlT' "'''" 19 ~r.ml d hll batır · 

n. - Deumhe l)iptom:ı· İ Hesaplan 
ıi~cht' K ırr r>c>~ ga. 

1l7.1J1nkıadır· , A 

(eşik d \ l tlerinin g~ı1 ıM 1 y E p LAN 1 
utiın di.; ı •da ehemmıyet· 

ı llJ'1lda Aııaotik'ıeki in~+rıs, 2 Ağustos. ı tıkteşrin 
emu" Amcrika'da. Groen· e yapılır. 
d:ı, Bahre)n'de Musııvva 
\e frıın..ız "imal Afrika • 

İ$ııııtı cdiım ... ,ı. ~··mıyelerı· 
ıtm11k1a<lır c;kndi mı al 
ili ınuanni WallaC'C, ve 
i i cerıeml !'-hnhııll'ın de.alık 

·-''l '• nL! -

Lira 
' i lru• nı .. r n ili, meı. 
C'İ Ruzn-lı'in 'h·uj Pro = 1999 

Ma~hJll'ın d~"cin<1~·t = 
-tiiO di.in\nda llİ•l•~ıi:I, 999 
' fl\hetli ü,lcr ku"""'"ta ı:::::ı 888 
~ tran k6rfc1.i yakınıtw."' ı::::::: 777 
tı. ~11 ahl n1ııı'd;ı Or ., 
fı~b rikan ü•lerinin vü. = 666 

c ı Ant~ h~kl:ındıtki ,nz = 555 
. olduı~ıı Bilh:ı• a ge = 444 
ıs bulunu\'tır. 

leıı mirn\lıdır: ı :::::: 666 . •\d m~r ı 
batıedilec~k 1 I ~el :::::: 2220 ,l'TI mıı:ızıtım bir hıı e 

1 ~ o 0 o t..Afırzll el ı:::::::: 2970 d ~l~nmızı ınuı"' ll 
,, ı..~ fıulıı ltiiv\iltm;k· :ıı~ ı:::::::: 2640 

, ~l""ıinnl"k vanı pırıu = 
1~a1lilr«5c ol:ınhırı nrtı 5500 

' '"' A ,.._ "' ~·nanı ı:elince J --.. 3674 1 
n ~.hir me•o\.İt> <ahi!')::::~ 
.,.., , 1 rini cl~h• lc.w, C-~ 

(•t • 
cc'in ı 1\ .. ,.,hn h:ı l<R rcı 

t':tmlı \.ı l"<t:len nra"Ti Enhara yatırmakla yalnız 
f"1< içtıı lıcınma imkAnh lmış 1 aynı zaman-

ri alııını.. dttett rıızta yn 
1 

o maz, 
. .,. gerektir söz!~ 0 tırsunuz. 

m , 

Esk.lden, bllhııssa Avrupa1da, her 
Yt·nl y•lın ı::c•llşı. bil~ ilk e>ltlencele
re )ol açard'. Aynı Avrupa da, şun
eksıltme ıle satın alınacalttır. 

2 - Muhammen bedeli 3420 lirn 
muvakkat teminatı 256,S lira olup 
eksiltmesi 15. sonkAnun 1913 cuma 
gUnll saııt 15 te Anka.ra'dıı P. T. 
T. Umumi Müdllrlüğli binasıncl.a 
levazım mliclUrlilğiinde mtitcşekkıl 
satın alınlı komisyonunda yapıla • 
caktır. 

7 

!~--+-+, 
stı in RL ı . • 
rfn (5850) llmltk katı tcm!natlan ne 
hırliktc pınarlık gOn ve saatinde An
ka.rn'da M. M. V. 2 No. lı sntın alma 
komlsyonunn cclmcleri. (11035) 

7125 

tan sonra kitabını: 
"Berlı.n'dc-kl vnzlfc>m sona cr

m tı. Muv.ı!fakıyets!zlik tanldı." 
ôzlt>rlyJp bltlrmlYor muydu? 

llO~yct ordu':ın tarafından zaııu lllt -
kı'ln ve tanklıınnın cenup cct>hC91rıdckl 
bütün Ol"dulan IQ!n Uım Ce!Akct ol.aaıl< -

r;;ır 1J nderson'un k tabın:lıı.n hn
'•rda tutulacak bir sl)z dt>, CS<'rinin 
"hAtlmr>"!'inP 1'!>vdJıı\"u su satırlar lir. Sonkşrtıı orta• nnda llO\'YC't tna"-

M. M. v. den : de a}makııdından ll.50 di. Demirl~ • I 
98S li:ra 50 5.:uru' keşif bede · Anka· ~ 8.33 de C".d>eci'den 8 36 cLı Kur - ruı ad 

:ra'da hir ahşap h:ıraka yaptırılnıa i~i ıuhış'ııın 8.39 da, Yenişclıir'ıckn 8.42 de b r t 
4. ı. 19•B pazartesi gunu saat 10 da pa - hareketle Ankara'>" .saat 8.45 te muvasa· ole 
za.rlıkla ihale ooilecclcıir. Kati tt'ftlinatı lat edecektir. 

Bina inşaatı 147 lira 83 kuruştur. Keşif ve şartname- Sayın halka ilin olunur. 
M. M. V. den: si her gün ı;f>Sterilir. lsıckHlerin ihale (11122) 71W 

Mıı:ın-cn gün ve saatte ralibi zuhur gün ve sa.uindc M. M. V. 4 N'o. lu Sa. Elbise diktirilecek. 
cımiren 89201 lira 20 kunış keşif be<lel· Al. Ko. n:ı gclmd<'t'İ. (11111\) 7l'i3 Vevkt uenı•r,>uu11rı 1ı.ı.y.uu '· 

t • n R<ıst.ora kndar ı.

t ur ele ~~ ,,. 
nı:-ım or<tu -

3 - İstekliler kanuni vesnik ve 
muvakkat teminatlariyle birlikte 
beJll gUn ve saatte o komisyona 
mUracaat e<IC'ceklerclir. 

li Kınkkalc'de bina inşası 4-1-943 pazar· Urgan alınacak !etme Mudlırhiğwıden : " b ron<k \Ch 

tcsi günü saat 16 da ktıJl:ı.lı zarfla ihale l - Muhu.mmcn bedeli ( 12238,00) ld hıırTidı a 
4 - Şartname Ankarn'da P. T. 

T. Levnzmı müctUrlUğUnc1e parnııız 
olarak verilir. (11141) 7132 

edilecdair. lık temimıı 5710 lira 06 ku· M. M. Vt'lkiletln<len : hm olan l§ktancmız memur ve m\l! 
nışıur. K"if şarınamc ve pnıie j 446 ku- Yapılan pnzarlı(:1111L tnlip çıkını - tahtcmlerl içııı (l&i) takı.:n açı} 

d' yan ve beher kilosuna 225 kuruş yak ılı caket, yelek ve paııtaloııı.laı 

İCRA VE İFLAS 
ruş bedel mukabili verilir. Mühen ıs ve fly tt tahnrlıı edılen 10.00Q adet ib ıre~ ve (97) takım kapalı ya.k 
mimar olmıyanların u.keı1 fnbnl:alanı meklcirl urganı 13. ı. 943 çarşa.m- (c:cket, pantolondan ibaret) clbls 
müracn:ııla clılİ}ct ve~ikuı almaları ve ba glLnU s:ıat 16 dıı pu.arhkla satın ki cemaıı (285) takım l"lblse il 
ihale günü ı;aaı 15 e kadar trklif mek - alınacaktır. .Muhammen becldi (632) ıı.det palto ve (2:85) ede 

Adana lktncı lcra Memurıur:undnn : ıupla.rını M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. 22.600 lira olup kati teminatı 3375 kasket kı•palı zarf usuliyle cksıt 
mil ııvukn.t Ali lUza vıu1.s1 ve Dahi • na vcnnclcrİ (10!!40) 6914 lıra<lır. meye çıknrılmı§.lır. 

K 1 k Nilmune ve ııartnamesl her gün 2 - Bu i§ için muktezi kum~ 
Jtye Vekl'ı.let.I m.°lhlllll ldnrc ıube mü - ereste a ınaca komisyoıı<ln görlllebillr. İstckllle - ve astar ve kazclln bedeli mukab 
dür<l Rlfat Blnı:öl ~'$:! olup oturduılu ye- M. M. VekSletin<len : rln belli gUn ve saatte Anknra'<la !inde idare tarafından verilecekti 
rl bclll olmtYnn HaUcc Blneol'c : Muhamımer beaeli 57tl00 lira olnn M M. VekAleti 3 No. satın alma Teli, duğme, sırma ve bUtUn iıı 

Dr. Aziz Nazmi.Ye bordu olti vat1sl - 500 M3. gllrgen kereste ıs 1.943 pa komlsytJnurıa ge-lmeleri. retler müteahhide ait olacaktır. 
nlz AU RıZa ve onun vtırls1 öi:il Mn.h - v.artesi gllnU 83at 16 <'in kapalı zarf- (llO::ıS 1 7146 3 - Eksit.mesl 7-1·943 peıı:ıemt 
mtını'.Ye nlt ve tnpunı.m illet rtn 1933 la ilııtle ec1ilec kt r. İlk teminatı gilnU saat 15 te A!yon'da Yedin 
tarih ve 40 ve mayııı 1936 tamı ve 43 2212 11ra 50 kuruştur. Şnrtn:ımesi Depo yaptırılacak lstetme MUdilrlUğü binasında ya 
No.d:ı kayıtlı ve Adana Kııra.cmbtyn m.cv her J:'\in g6rUlt"billr. lste'klılerin 1- 111. M. VckAk!Unılen : pılılcaktır. 
kl1ndek1 !k1 ıı:ın:a gayrtmenkulU haciz halr ırünU saat ıs r kaihr teklif Muayyen eiln ve enııtte tallbl zuhur 4 - Bu işe girmek istiyenler 

-'llm'-Ur nun.'l dair mektuplannı M M. V. 4 No. lu e•-'·~ EUm~'ta ci'ısi ~ ma - (917,89) liralık muvalduı.t temın 
ve kıymet takdir ''" "' • • J "'""'""' ile kanunun 10. ou madde inin (1 

b t varnkaı>ını Sa. Al. Kn. Vcrn'\e eı1 halde b adot mn 7.C1TlC dı:'postı .Ynlllı -
mahnll:ndc tutulan za. ı · (11114) 7152 fıkrası gere""incc llizu .. "lllU ehliy 

,..,.. ... ...&.•r ve Kon nlması kanalı zarfla Cl<slltmeye konul - & gör.m<'k Uzcre Anlaım, c.<>Jlo•St.-.n - ,,.. ve ticaret vcslkıı.lariyle teklif mc 
yn a<trcslerln1zc cıka.rııan dtivetb 1 r Karyola alınacak mUŞtur KC'Ş\f bc<I ıt 39102 1 m 61~ l.."U - tuplarıııı muayyen gilndc saat 14 

mM"

beclelsi-z ol. ıı:um ıt< w.rı stmtrJ k durum rıctkEsındc 
:Mtkl irlll@r ~ıu:l~ ~·da 8cMrl. bir 

y<?rlnlzln bt'l:tl o!mıı.mnsınruın tebl it • nıt olup Uk tcmln tı 2'132 Lira 70 ku - kMlar lmmisyon reisliğine vennelc 
lemmıts btılun<lıııtundıı.n kr)'ff.YC' tn An - M M y,..kaletlııclcn •. ru tur. lhal('!ll 18-1-1!14."I ı>:ız< Tfe51 ınlnü IAz.ımd 

ceı>h<> kUrrn:Lk -nkhn l"tıık UUnfl -

Be er acle ine 45 lırB fiyat tah- M M v 4 N .h Snt Al ır. 
kam'<ın Ulus ve A<!.'l.na'd:ı Ttl'"ksO ;ı ıro m n c<lileıı 1000 n et bir kı,ilik rle- 5:1nt ıı de • o ın ma 1 ~ - Şartnamderl 

1 
zl"trll'l"!yl<- v~ on gün mlld Ue ve 111\n ı ır k rvol ı G. 1 943 çarş !llba gtlnu 

1 
Kom!ı<y(munda yapılaeaırtrr lt{'ftt ve rak Yec1incl. İşletme 

ııtm:'tlylr tcb tine itarıır vcrtlmle lt1 ut ıs te pa.zarlılda sa.tı11 alına - ifil'l.tıaml'lll l9G lrul'\J1! muk tı de ko - de.n alınıı.btlt1'. 
•tan olunur. 498 J <:aktır. ~uıa müracoatla a1ınabrur. :lstdal ~ (10801) 

1 mbl ka)~m rd ~. 

- - - ... . ·.M• ................ -
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B" t elisin in 
ısı 

Devlet taşkömürü 
kurumu 

17943 Parasız giyim 
eşyası dağıt.mı 

hakkında Maliye 
Vekilliğinin tamimi 

.:!1ıreı:;ııııııc::ıııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııı --
1 

(Ba,ı ı ind sayfada) ---------( Ba.şı ı ınei ayfa a ı 

vİl!}C'!ının ıarnıyı l>ı dı ı ı ı gr fı 
ııncık ll ilkk.ınuıı p w rı~ ı Jnu :te\.ılL 
•ioı;ı:u .ılınabılmı , . 

r: n bı.tun ıakadcrı) le hep birden fellket· 
zu el rın ).ı.rdımına koşıukla.rını, idare 

urlerı>le kwnand:ı mak:ırnaıının 'akı · 
ı "ırl i > ap:ırak gcc.cli tünduzlü 

d.1n ç lışm.ı.I rını ~e .&il> retlerini şük • 
r la ordwn. 

rt'i':ll Kömilr Havzaslndııki ocaklnro 
ru.t ruhsat tezkereleriyl-0 bunlardan 
doğan hnk ve menfaatler, Eti Bnnk'n 
devrolunan m.."ldenlerle, Zonguldak
(; ıu ve Gd k - Catal~'ruı ait 11-
nınnlann bütün hukuk, menfruıt, em
lltk, arazi \e tC'S'. u, Kozlu - IQll.ml 
demlnolları, Erekli Kömllr İsletme. .... 
1 'rlnin bütün haklan ve mevcutları, 
D<-vlet~c> el konulan ocnklarJa dd:er 
sab t kıymetler ve bunlardan doğnn 
hak ve menfaatler, kömllı;ı tevzi ve 
satış mll<'SSE'Sesl:ylcı bunun bütün men
kul, gayrimenkul hnkları ve m('nfa
atlcrl, ~ltk tcşkllliU ve Dcvkt<;c ve
rılccek paralar teşkil edccclctlr. 

yılının 
başında 
Türkiye 

ll!nl!yc Vc!<lll1kl memur ve m(! tzıh -

Sigorta Anonim Şirketi •!}'mlcre ııarasız vcı'llccck ı:!ylm C&)"USl : 

tı..'ı.k.1cmdn alAkıı.lı makaml:uu b1r tctılilt 

llk yardım ve tedbirler 

)'llpmUJ 'e su h~ın ıwz <>nünde tu : 
C Baııı l ınci sayfada ) tul."U"ll!k mın ı:orc mu:uncle :ıraıııtmaııını 

sarsabilecek bütün tehlikeleri lstcrn1şttr : 

Yurdumuzun en büyük ve Öz Tüıılc sigorta şirk 
Doğan'ın yapmakta o!duğu sigorta şekil) 

Tok.ıı v.ıl sı h.ısı.ınc op raıorwı.ı be· 
rabcrınc .ıl.ırak de lı.ıl ıatu n ı c h · 

; rekcı etmı, \e bil m lı 
> b;ışl.ımışıır. 

Tok ı \İl")etinin iıf ı)e mı ılc 
Ti rhal er ırkttııun ıtlaı}c dcrh ı 
b'trlkcı ctıirılmı lc:-dır. 1 ur ıal ::>ı:.kcr şır· 
kcıindcn b"r sıhhi hC}~I c hal h lıx ına· 
h.ılunc harck~ı eımışur [aci.ı) ı h bcr a· 

Felik~tzedder acıl.ırını P3}la~ak, 
hllr.ıplarını tahfif etmek, ıicil ihtiyaçla· 
nnı berıaraf ermek için Hükumetin, şef· 
kar mu~~emi.z Kızılay ile Çocuk Fsir· 

eme Kurumuowı \C bütun milletin )'llnl· 

bajlarında )e.r almış oluşunun iı.kranını 
uzlcri ).ı la dolu olar.ık )adetmckıedir· 

ler. 

kendi vasıtalarımız, kendi im- 1) Kısa ruılk<.rt::k lılzrn<--tinl ynoon ve-
kii.nlanmızla önliyccc.ktik • ya tallm ve manevra müruıscbt..~lyl~ as· : 
Halk Hükümeti mutlaka mu- kerde butunan m<.nur ve m{lst."thd"mlc • 
vaffak kılmmağa çalışacaktı, r1n gtytm ynsma atı. bc)"lUlnam ıc-rlnl _ 
Hültümet hnlkm snmimi iıbir- bulunduktan askeri kıta v~ nıü~ - -

YANGIN - HAYAT - HER NEVİ K 
OTOMOBİL - SİRKAT - DOLU - ZEL ~ 
NAKLİYAT - DENİZDE VE KARADA 

LİYAT - HARP J'EHLİKELERİ 
Kurum, 15 yıl rnllddctfo ve llM'lrul· 

ye nin ;ı;ansını geçmemek şartlylc 
!ıı zll, fai7Slz, lkramtycll, ikramiyesiz 
l:stlkrazlar yapabilecektir. 

liğine dayanacaktı. ooıcrc vcrm<.'lcrt ve bu bc)'anruımclcrrne 

Çok kullandı~rımız kelimele- m ' v:ı ırc- r.1 unvaıu c bu '~- Doğan Sieorta Şirketinin; hayat tarifelerinden b 

Tabiatın bu facialı sadcnıesi ile İçi· 
nıizdcn a}Tıla!":lk ebcdİ)ete kart$:UI }'W't· 

t. şlacımı.zın )<ıkınlarıoa ve bütun millı. .. 
1 ~SOi I dilerim.'' 

• lcrdcn aldıklnn ııY!tldnn tuJtnrıru yıız -
rın manası gitrride a"ınır: feda-

.. " rruı.la.rı bunlnm ca.hsUklan mıkm kıta 
1 - % 10 irnth aile sigortası. 

J.m amsun 'ıla}ctı, ıtf 1) siru ıd r 
dıktcn başka \ali bızzaı Sanısun"dan aJJı· 
f:ı sıhhi hc)ctlerle ve yardım ,;ı ıı.ıları)· 
le hl )a k uş \C a)n<: d.ı ) ça· 
dır gondcrm' ve Ud k k.u:.ı crıc kcrın • 
de mute,as:ııı bir )aralı nak"l ı > nu 
açtırmı~ \e S;ımsun'd.ıkı h.ı.•ı.ın de gele· 
cck >arahlara )er h.uırlaııırmı~tır. 

Kurum, blri umum mUdllr olmnık 
üzere beş klşillk blr idare meclisi ta
rafından idare olunacaktır. ldnr(' m('C
lisl reısl 3, lızalar birer yıl vnzlfo gfi
reb lCC<'klC'rdir. Kurum, lüzum gördll
ı;n yc>rlcri değeri mukablllnde ıstim
IA'k yol yle alnbHc.ıcckt:lr, Ereğli kö
mllrlC'rl işletmesiyle, kömür tl"VZi ve 
sntış mllcssl'S<"Si kurum fnalcyete gc
c;inceye kadar işlerine dı'\'nın edecek
lerdir. DC'Vl"Olunan fşlı:tm" ve mües
seselerden kuruma gcçenlc>rbl b!lt!ln 
milktCSt"P haklan muha.!aza edikc(>k
tir. 

karlık bu kelimelerden biri ol- veya mOCSSCS<"~ mO!ld nYI kl."l.TI tu • 
muştur· Naz.nriyesini ve edebi- tarımı göre mü tnhnk oklukları ı:tytm : 

2 - Cihaz tahsil ve terıbiye sigortası. 
3 - iki başlı si~orta - karı - koca -

yatını kolaylıkla kabul ettiği- CflYnSt ıcuoonu vcrnmcsı ,,.c g 1.)1m CS'n • : 

~ıhhhe Vckılimizin bu izahatından miz, yazdığımız ve söylediği- lı:ıruıın cı~ bu kıta v<"Yll mOCSS<'SelN1n _ 
4 - 15 sene müddetli hayat sigortalarında ~ 1 

sene müddetle hayat sigortalarında q, 30 

onra l>r. 0-;nıan ~ki Uludağ (Kon)a), 
Çxuk E irgc-nıe Kurumunun kimscı;iz 
k Inıış çocukl.ırı alı11 almadığını sormuş 
Vc',iJ de, anası, habm 'e akrabaları öl· 
mu olan don çocuğun Kurum tarafın . 
J.ı.n re hiı edıldi.ı:i ce-.oıbını vermhtir. 

miz fcdnkiırlığm, işimize mes- bnıt"lı olOO'kLLn )t•rll mnn:ır ı>azarlann- -

leğimize veya şahsımıza düı~en l1an ıtnsı lktlzn eder. ''Müemmen em Hu veren (4) o: lu tar 

Amas)oı valisi de derhal h:idise ma· 
halline koşmuş 'e 200 çadır E;cındermiş • 
tir. Sivu ,iJJ.y ti bulahi dıği '50 ç dırı 
.ı:ondennıştir. Kolordu k ıll:t! "C! nı buzaı 
Ern:ıa'>-a ı;clnu~. hbaa'd:ıki kıra tın )ar· 
dunıaa ilheıcn 1 ~d k ıcld ıstih , m kıı.ı· 
sınd:ı.n yardıma m freze ıert"lx..Jilcrek 

)ardınıa. geçmişlcrd •. Tokaı 'e ınsun· 
dan ekmek SC\ kcdi1mi>e haşl. nnııştır. 

Kızıla'ya ve Hükümete 
şükran 

Bir yunan denizaltısının 
batırdığı gemiler 

DOG 
pnyı kesilip biçildiği vakit, he- 2) llfC'ZUn oı:ınların, muvakkat va%1te 
men bunun bir haksızlık oldu- rı .. ııhnr nuıhn ICT<' R '110Crl!mi$ bulu - : 
ğunu düşünüp isyan ediyoruz. nnnlnrm ve cıt 1$ten cck• rflenkrm ~ -
Hakikat odur ki 1939 yılından- ytm ~ nn ntt. iM>) nnamelc1'1n1 nslJ _ 

beri ortaya çrkmış bi~ok zor- vıu:ırcıerln1n bu!~duitlan ~~nldbckl -
uk -:.Y <l:ı.l?'elcrlnc verme ....... ve kupan-....m u- - Ankara'dn beton binalar Üzerine ZELZELE s 

1 .. lar, .• ~cmleket nufusunun 
1 
rolıırdan nhnalan. ı:'lylm ~ınrım <b ;: sı yapmaktadır. 

dorttc uçundcn fazlasını tutan mczkQr malınl!cı1n bağlı oldukln:-ı Y<'r· - y d d"~ eh• ) • d b J l.k. 
Türk köylülerinin fedakarlığı ıı mnııar pazarlanndan tcmi'l ctm,.lcı1 : ur umuzun ıger ş ır cnn e u unan ctn n m 

:bir masraf ihtiyar etmeden Ankara'dn sigorta etti 
ile ödenmiştir ve karşılanmış - ıttzımıtır. - . • 

br. Köylüler, tabii devirlerin :n vı-kln!Jc cn-rine aım:ınldnn suh:ıy §sın~~ebi memleketlerden yurdumuza gelecek h 
borçlıı.:rından ba~ka, HükÜme- ve a..<:kcrt mrnıurı.anıan acıta cıkanlan- : MALZEME·, NAKLİ y AT ve HARP T 
tin kendilerinden istediği müs- lann s:-tytın CSYllBUl.'l ntt bc-.vanname • : LİKELERİNE 
tesna hizmetleri ve yiikümleri lerln.1 ve'k!'tlet l"Tnrt V(')"ll acık manılnn. : 

. 
IG T T 

Merkezde h"d ~cı.i o rL'nir c .r nm • 
Ankara Numune il sı nelen bir ope· 
raıorun riyasetinde kafi mıkı.ırd.ı mabe
me ve qhas ile bir sıhhi hC')et terubct • 
tik ve sah gı.ınü hareket eden ilk trene 
yctiştird k. 

SLirC)')-a ÔrgL"CHen (Uıdis), bundan 
b · r muddeı önce de lla.lıkcsir'in llig.l<lk 
\c Sındıq;ı ka~balarında birçok ailelc
n )Cnız; )un uz bırakan deı1rcmleri ha • 
tır .ıımış •e fd:.keı durulur du}"Ulnıa:L 

koşan Kızıla)ul.mn 'e Hükıinıet memur· 
tarının bu ga)Tetlcrini fd.ikeıe ugrı)nn 
h.ı.lk adına şukraııla anmıştır. 

N.ızım Poroy, Nik.s.ır"dan aldığı bir 
t 1 ra ıa h.ılkın bu şoJ;'Uk &-ünlerde bara· 
ka )apımına bir.Lll cvn·l başlanması )'0-

lundaki rical.ınnı Medhc bildinniş, Na· 
fıa Vddlmidt: göruştu,b"'linü ve Hükü • 
metin zaıen bu İş üzerinde olduğunu öl;· 
rendığini sO) lemiştir. 

Ka.hlrc, 30 a.a. - Yunan hUkUmetl 
tarafm<L.,n neerroııcn blr tcblll!dc )"Un."\n 
denizaltısı Trttm'ln btr dil$rnan l1cst.ro • 
ycrlnJ va kame flc ır!trnckte ol:ın bir 
ttc:ı.ret ı:cm~ı batırdlktan ııonnı '1dn· 
et bir dil&m."ln destroyeri tnmfındtın 

mnhmuzlandılh blld r'lmcktM'.x. MOn:t· 
t<"h tm ro~ı sonuna kad:ı.r do(:U$tüktcn 
sonra cstr cdllml6t!1'. 

kabul ebnişlerdir. Nihayet var- nı n1'1ııctnn mnhahtekl bu mnnşlıın tn -
lıklı kimselerin müstesna yar-jhn'k'loık l'!tttren datreye vcnnclcrt. ku • : 

karşı sigorta edi lir. 

Amas)la operaıörümi Tok.ıt'a göodt>r· 
d&. 

Sıtm:ı mücadele, firC'll 3 mücadele r.ı· 
bip ve SC)Tar sıhlıa.t mtmurlarını zelzc
ılc mın~ıoda çalışnuk uzcre fa.ıli)cte 
geçirdik. 

dımlarına sıra geldiği vakit, ponı..~n ayrn Yemen. ıı1Y1m eşyalannı -
ff .. k.. t• ba k ı·· ·1 .. dn o mnhnlltn bnflı bulundut?u yPr11 : 

ne u ume ın ş a ur u m:ıl!Ar ııru:arlnnndan 111malan lenhcdcr. : 
davranmasına, ne de bu mcm- -

DOGAN SIGORT A ŞiRKETi !kuvvetli TEKNt 
kilatile her müşkülünüzü halleder. A~ğrdalki a 

re müracaat. 

lekettc kazanmış olanların 
ba§ka türlü düşünmelerine hak 
verebilirdik. Ağır buhranları 
önlemek için istenen fedakarlı
ğın hafif olacağı nasıl iddia o
lunabilir? Bu afrırlığı, sadece 
Türk köylüsünün asırlardan· 
beri her yükü çeken sırtına ya
kıştırmakta mantık ve insaf 

Köylüye 
zeytinlik 
dağıtıllyor 

-----
DOGAN SİGORTA Şi RKETİ UMUMl 

CANTASI: 

Şehrimizde yapılan 

toplantı 

O.man S<-ı.ki LJltKlağ )enidcn söz a· 
l.ır.ık bu mu,.tk.kaı tt-dbirlerden 50nra 
d.ıh ı ~a lıl •rını alnuk gereği üzerinde 
d>ırmuş ve depreme karşı d.ı)anıklı )ötpı 

h:ıl harekete geçti, ood:ı.n evvel filvaki 
kı)1J1Ctli mimarlarımız, ve muheııdıslcri· 
miz inşa.ar üzeriıxlc bazı tc<lbirlcr dü:şüıı· 
muş \e almışl,ırdır .. Nafıa Vcld.lctinu 
daha ~ünıullü tetkikler yapmış Ye c:.-.ıslı 
neticelere varmıştır. Bunları anlatm:ık!J 
kırmedi 'aktini7i alnıı)'ll)un, bu muvaf. 
fal) neticeler sa) c indedir ki en basit ve 
en iyi malzeme ile yapılacak olan evle • 
rin yerlerine ve bü)-üklük ve kiıçüklük • 
lerine ~iire nasd )oıpılm:ısı liz.ım gelece
ği teshir edilmiştir. Bunları oıükcnıme • 
len pllnlaştıımış ve Jnşaat tar.dan hak· 
kında bir taliı\ıatname de yapılmıştır. 

-----
SAİM KIVILCIMLAR TELEFON 365 

ANAFAJ~TALAR SIRASI 155 

~ekilin C'\İode Kızılay Rci inin de upinin bir na cv'cl tc biıini Hükumetten 
işıiraki}le bir ıoplantı }ötpıl.ırak :ı.uı ılı· rıcıı eınıi~ıir. 
ti)-;ıçlar görüşWdu ı;e süratlc SC\klcn ka· 7.i)a C.C'\her F.tili (Ç'Ul;.ıld<ale) de, 

--------
o o CAN S1GORT A Şi RKETİ TEKNİK 

ROSU.KOÇ.AK HAN 
TELEFON : 2687 lJ LUS M:EYDNAT. 

rarlaşunldı. yurtlumuzd.ı sık ık göriden deprem fe • 
BiıtUn gece çalışılarak 1.500 çadır, l.ıkctir. k.ır~ı çok ~ lı tedbirler almak 

500 bauani}~. muht 1 f cins ı;e k:ıfi m k· lw:umumı huırl.ıı.ır:ık bizzat Devlet Re-
tarda ç.ını.ışır, sıhht m.ılzeme, ça}, şeker, iUnıWn fel.:keııcdelerc şdkaıli al:ı.kası· 
ıl")ıin ı;c di"er nı:ıUcrıe hir K12ıfar miı- nı lutırlaunış ı;e memlekette mua)")"en 
f<"ıtışİ 'e{faath le ı ı..Unu lı ırckcı ed :ı oLın zclLelc blıls;elcrinde portatif evler 
ilk trene )"eti tiriluı. Tokat, :m n ,,j · bulundurma), ı n·· e etmiştir. 
il etleri le U "k k.ı~~k mlı ' ;dı) 1 Sezai Uzay (Balıkesir), seçim 
la) 'd.ı.n P ra oııd 'lc'ı. "Joproı.k dı"rc indeki tleprt'm mun."lschcti)lC Mitli 

var mıdır? 
Fakat Saracoğlu Hükümeti 

tedbirlerinde muvaffak olmuş
nır: 1942 yılınm yazında bir-

-------------kaç çrkmaza birden saplanıyor Muğl;ı, (Hususi> - Vili>cıimizde ya· 
hissini veren İç nizam, 1943 yı- bani l'.C)"tinl"kler orman halindedir. ViU· = 

d yctimİ'.r.in ne ıarafıoa gidilırse !;idil~iıı. -
lmın başın a tam bir emniyet -

d d B 
zcytın onna.nl;ırına rastgelinir. Meseli : 

yardımı temin '<li Şd mizin osıerd klcri hass.ısireti minnet 
Sıhhi }ardun İş n d h:ı i ve şukr.ıııla andıkı:ın sonra, llig."ldiç ka • 

Hwılar o vakit Hcycıi Vekile kara • 
ri>Je vill>etlerc tamim ooilmi.şti. Nafuı 
ıeşkilltınd:ın lı:iyade husu\i n.ldığım mı· 
Jümaıa E:ore, çok Ş3)';Ull şükrandır ki bu 
)eni ripıe r:ıpu.rdıSımız biıuların ro kiı· 
çüfündcn en bü) üğünc kadar hemen ek· 
5Crisinin yıkılmadığı ~ıbnıştır. Mü · 
hcndis ve mimarfarımı1-Ul bu husustaki 
ıecrübcleriııdcn vaı:ıodaş!anmız biT h.ıy· 
li istifade cdcbilmişlcrd·r. Diruıcnale>iı 
Vclclletiıı:iz lıaıır olup bwı<lan sonra )ul· 
nız m:dıal:lttıııe .L1zını olıus malzeınc>i yc
tiştlımek '\'C bu işleri yııpu.rıı.cak "b:ı,Iarı 
tarin etmek ve bunl:ın' zamanında oralar· 
r.ı göııdcnnckle meşgul olacakıır. 

altm a ır. u emniyet, toprak Yeşil GökO'\"a)öt ininiz, Mil:is"ı:ı Selimi· : 
İstihsalcileri ile şehirlerdeki :>-'CS.İne gidiniz, Bodrum }Ollarınd;ın ge- "1111U1n111111il111lfl1111111111111111""n''"f111111n111" 
varJrklı kimselerden istenen çiniz, KCi)ceğiz, Mıırmaris, Fethiye alan
fedakarlıkla elde edilmiştir. lannı geziniz, hiçbir >er yo'< ki bu mü· 
Bu fedakarlık ne kadar ağır barek ağaçla baeıımi~ o~masııı. Ôğre me a 

'hesi dimin I rck l>cvl r l>em null n b ının rcrini dej;işıinnck için dıh.ı 
stlıhi hC)ctind ıı b"r opera •run rt} et n- ~5lı tc kikler )ölpıloıakt:ı olduğunu :r.an· 
de beş tabip ı;c klfi m llcme ile bır ~ıl 1ıl nettisini si»lemiş ,e seçim dairesi hal • 
Jıe,-.:t ça~.unb:ı &'Ünü A k; ra d.ı., h.ıre • kının Milli Şefimize ve Hü:kümcte be· 
ket ettirildi. Milli .Muclafaa Ve 1 ıi de şı du}dııihı minnettarlığı ıckr:ıdıyarak 
200 ratııklı b'r St: ")-at' ha (; OC}l Erbaa <la s )1! ini bitirmi tir. 
faaliyete seçmdt ihett har et ctıir<l· i Haoinı Çanklı (Dalıkesir), birkaç yıl· 
gı"bi lötnılı nakline ma1mı~ w onlaMnı J.ı beri s.ık •ık karşımıza çıkan :relzcle 
da Ladik i lasJ.'OflU ile Sım.mo ara ı'ldı fc.':i.keıi) le s:mıştığınıızı, her d:mıda ol· 
n.ğır yaralı naklin ı:ı.lı ·~ etmiŞtir. Alın • dt l:'U gibi, bunda da mutlaka mu7.:ıffcr 

olsa da, karşılığı, iç nizam gü- Iia°'ıa da bu mübar~k m:ıhS"ılc: kıırşı 
vcnliği ve sağlığı dediğimiz, büyük bir IDC')il v:ı.r. Yalıltl zirai &5.'l)'i
paha biçilmez bahtiyarlık ol-ı ~atlığı bu orın:ınbrdan hakiciyle msıifa· 
duğunu düşünmeliyiz. deye ınıani oluyor. itiraf edclim ki bu ka· 

Türk Maarif Cemiyeti Başkanhğın 
Bu memlekette çalışan. ya- ~geniş bir alanın öyle kola)lıklıı asa- Cıcorniyctimlzc lxıfch AnJdl.1'0 " Ycnf$e htr ı,ISe'a( Sc!n rıuı.tcnuıtik 

]eolejik tetkikler 

u.rnış olan teı:t"hatın ne yold.ı i.şlcı..li "ni ve ol.ıcığımızı SÖ)lernh, haşıa Mill1 Şefimiz 
tfah ı ne plıi tcdl>irkr alm:ık iktız;ı etıi· olduı.,-u halJe hüWrı Dt"Vlct re,ddciiUcri· 
ğıni cctkik etmek uzcre ayın 2 ~ urcu ça~· nin canla başla nasıl n.Jlkalaıxlıklanoı 
ş:ınıha sah:ıhı .rclak:tıime Vekil u:ıiz k •ukranla hatırlatmış, daimi zelzele muı
timai l\hı~encr Daire<>i Rei~ni de nlarak ı.ıkalilnmızda h~iwlerdeıı önce tcniplcr Gelelim oralarda y.ıpu.rdısımız jroJo. 
Arık.trn'd.m hareket ett"m. n!mak !Uz.umu üzerinde ısrarb durmu,. jik ıetkikaıa: geçen )'Cf' dcpreınlcriodto 

Facia yerlerindeki ıur. bilhassa memleketin en Q>k s:ırsınıı>oı 
manıı kalan yerlerimtc kıymetli müıchas· 

tetkikler N afra vekilimizin izahatı sıslarımızdan mürekkep Ye >"illllar.ında 
EV\cll Tok.ıı a uğradım, Almu.~ '\e H ııipll"rin bu mütale<·alar:ın<lan son- millıcndis ı.e mimarlarımız da olduğu hal· 

N&sar'dan gcurilm"ş olan agır }aralıla· rn ku""SU}e gelen Nafıa Vd<l!imiz Gene- de muhtelif heyetler halinde tetkikler ya· 
n tustancde zirarct ederek hatırlarını ral Ali Fu.ıt CdlCSOy n.şağıdaki izahatı parak memleketin bir lıanas.ını da )ap · 
ı;ordwn. Hundan sonra Nik~ ı.c ı rba.ı wrmişıir. mışlıırJır. Hundan başka börJe .sarsıntı• 
ıncrkczlcri)Je kb)l ıni gc-zdım. LA :k ıe " hrcrcm ıırt.."lı<laşlar; benden )'3 tok maruz olan Eaincan, Eıtr.ıa, Nik· 
tcsıs ~olan nıut.ıvassıt )'2.nllı has. ev ... cl kürs. e gelmiş olan ıhhiyc Vekili sar gibi )ttler civıı.nnda hakikaten dalu 
tanes.İ)'lc Samsun d.ıki lı:ıstancde ıooavi ıırk~ınıı.ı. Bukünıct tarafından, ken • az depreme manı."t olan )erler ayrıaı tcı;· 
altına alumu} olan ağır yaralıları zİ}.ıreı diYnin de bildirdiği '\"C'Çhile, hT.a mahal· hir ooilmiştir. llıı nı~ancl.ı Niksar, l!ıtıaa 
ettim. 1 ne gönderilmiş ve orada hasıl etmiş ol· )'atli Kelkit \'adisi dediğimiz bu mımaka· 

Vazirct şudur: du~'U •. ıiha.la.rı burada huzurunuzda ar • oın b:ışıan aşağı)"ll kadar jeolojik hartası 
ZelzclC'Din ııiddet mcrl:czi Frb:ıa"da zetm '} i JU-mmlu E:Ümıüştür. Dün kendile- )"ap.ılmı~tır. Artık buralarda jeolojik bir 

olm.ık üze.re N ksa.r'ın şarkı.nd.ın ba lı . rini Vı;killcr He)etinde dinledikten ~onra tetkike ihtiyaç kalm:ınıışıı.r, hemen harc
):L k L:idık ci,,"anna kadar Kclkıı ç.LyJ orada 'erilen karara gi>re. Nafıa Vddi.· kete geçilecek rnzi>·etıC')İz. Yalnız Bi
vc Tuz.anlı ırmııf,1 udi ine n unhasır \1: leüodch, allkadar Vekiletlcr murahhas • ı::adiç ile Sındırgı üzerinde~ lı bir ctü· 
bilhass:ıe Kelkit \adi nde şı tle tt">Uirri lanod.ın ıop!.ın.ıcak olan bi:r komİ~)"Onda düotiiz :ı:vknır. Umumi etütler v;ırdır. 
go ıenniştir. k.ız wn u "ranuş ol.ın )erlerde )"allıl,ıcnk Simdi Nafıa Vck.llctinin hazırlıkları bi· 

En ~iddctli sarsıntılar Kelkit çn)ıntn ilk i 'er h kkında karar verilec"clc ve he- ıcr bitmez sal3.hi)'Cti dı~ıoda olan işler 
şimal ve a:nubuoda t.ıkribcn on: r kilo • men işe ba~l. naraktır. Bu komisron bu için bir kanun hazırlayıp .Mecfüi fıliyc 
metrelik m~fc-<le hı edılmı ıir. ln zı>a· al'> hıan iıib.ıren toplanmış ,,~ zanııe • arzedecektir. Bu kanun kabul edildikten 
de lusa.r.ı uı;t'l)'iln k.ı ba f m:ıa'dır. Nık· derim }arın (; leye kadar i lcrini hiıirip sonra da ııınıamlayıoı işlen h3$arncaktır. 
sar da h.ı.sar nW>etcn daha a dır. l b:ıı· i k )apaC'llklan işlere Nşlı)oıcaklardır. Yalnız bu kürsüden şunu ancunek isıe
nın otuz ko)U, Niksar'ın yirmı kb)u ha· "i alnız b:ızı arkadaşlanmızın SÖ}•lcmi~ rim ki mcmkketimizde vu'-."Ua ı:clen bu 
sanı uğr:ı.ınışur. oldukl.ın işler hakkında bu kürsüden s.ırsınll)öl karşı )'llPllaeıtk en küçük bina· 
Ha~ nu"iua.rı hakkındd aldıs m ma· malı'.'ı.!T'at 'ermek isterim: dan en bü) üğunc l.adar he~nin tipleri 

liımat şudur: Ark.ıd şl.ır; memleketimizde ha:kik:ı· hazırdır. Ve buodıın çok evvel matıallc-
Tokat merkez kaz.ı. ının Alrru5 nahi ten öıcd beri )Crdcprcmi her nuntaka • rioe gönderilmiştir. ç.ok depreme maruz 

ye merkezinde Tuzanlı su)"U k arırıda da keıı<li i nz \C)'ll çok g<l51crm~ıir. mı. ol:ı.n )erlerde bu mecburi olarak >'ll.Ptı • 
bulunan Kadnal,fı ko d ~ mu, 1 ağır ha~sa buııd " '\, '\.5 5Cne t."VH·I bu }CC • rılma.kıadır." 
>'ilnlİI ,-ardır. 14 ev ı unen, 46 ev kn· d prcmi merkt'7J .Frzincan olmak üzere en Nafıa Vekilimizin bu izahatı kafi gö
men )"lkılmıştır. bihük olçüde en büyük fcnalıfl yapmış· rült"rck gündemin öteki maddelerinin ko-

Niks.ır k= mukez!)1e n:thire ve ıır. A>"fll zamandı memleketimizin diğcı nuşulm:ısına geçilmiş ,,.e bazı kanun Jl • 

fıyan ve ka'Zanan insanların yışınin remini kabil değildir. a.rnı:dı~ mC'ZUnu ~ 
saadetinden başka hiç bir lk:ay- Aldı~ız malümara göre hııllaı açtık· 
gı; Cumhuriyet Hükümetleri- Ja.rı 'e ü:ı.ttGıdc çııhşıık1an zcyıi.,Jikler 
nin tedbirleri üzerine hakim dığırılac:ıkttr. Bunların mu:unclcleri ve
olmn.'Z. Bu müşterd.-ı:: saadet, k'.ılcıçc bi.tlri.ler<ik taMlik edilmiş -.-e l 
Türkiyc'nin istiklal, emniyet nisand:ın iıiharcn a.J;:ı?a:ın d:ıJ:1tılın.~· 

·~: CEMIYET,;. H~1ATl~·.: 
'~' .. . ·, ]' .... .. ;·.·".',· 

ıku · d "b · H ın."l başl:ın;ıca.ktır . .7 .. ernmilı'k bıuıu hü-ve vvetın en ı arcttır. er- k" . " . . • k · l b d h L • , umlennc sure ırk olarak toımtk s:ıhıbı Toplantı es1n. o nn.. u saa . et, . er~csın olanlarla bı.ı arazİ)'e ya:kın kr'l !erde otu-
kcndıne duşen vazıfeyı yapma- r:ınl:ır tCf'Cih olun:ı<'llkttr. Bu tevzi edile- TUre yO,ksclt MuııcndJSlcrl lllrlJf'tn· 
ısından başka hiç bir vasıta ile cck arazi devlete aitir. Gene kallllfl hü· den: 

elde edilemez. Vazife yapmak l"Ümlerine ı;f>rc bu gibi s:dı:ılan a.çacak 
isterniyenler, ancak Türkiye'- olanlara :Uraat bankalarınca ağaç başına 
nin istiklal, emniyet ve kuvvet- hirer lira kadır kıredi vcri!c<;ektir. Bu 
te olup olmamasını kendileri para trrun v.ıdclidır. 
için farksız sayanlar ve nıem- KCi)lü,e verrlec& ZC)tinli'klcrle ıılan· 
leket talihi ile şahsi talihleri lar.ı ~ır: 
arasında birlik ve beraberlik 
görmiycnlerdir. Bunların sayrsı 
ne kadar az olacağını söyleme
ğe bile lüzum görmeyiz. 

lJ<inci dünya harbi bitinciye 
kadar, seferber askerin hizmet 
hazrrlığı duygusu ile, .her vnkit 
nöbet başı kalacağız· Tek pa
rolrumz, milli selnmet'tir. 

Falih Rıfkı ATAY 

Almanlar Hırvatistan'a 
3 yeni tümen yolladılar 
Londnı, ao aa. - Londra'da bulunan 

yuı;oolııv mnhf n rine göre nbnanlıır 

Hırvntlstan'n Oc tumrn <!:ıhn gönd<!MTlhı
l("l'(l:r Bu su c•Jc HıMi •ıstan'd k1 almnn 
kuvvctJm 8 tümene çılanls"ır. Bu mu -
azzam kuvvet y:ılrıız kom 1<'<'1lcrlc ıı:ı. . 
vaŞ!l')nk tc!n d~I. aynı zamnnd:ı 7..az -

'Bodrum 
Köyceğiz 

Mann:ıris 
M<"-rkc:z 
11cdıİ)-e 

Mill." 

Hdktar 
1690 
6800 
5788 
2200 
101~ 

(.00 

İngiliz uçakları Almanya 
üzerinde 

Bedin, ~o a.a. - D.N.D. nin öğrendi· 
ğinc güre münferit bir halde hareket e
den inJdliz uçakları ba:ıı Alma.oya Ütt

ıinde ehemmiyetsiz izaç uçuşla-tı yapmış· 
Jıırdır. Biıılaıç )"ere tek tuk ntıl:ın bomba· 
Jar ı>eka.z hasara sebep ol~lardır. 

Slovakya'nm yeni Bem 
elçisi 

reb -n .. ıımıt~tan &'t"('!p Yu~osıavyıı")'l Prcsburg, 30 a.a. - Slovnk)'il'nın >-eni 
SOtya ve Se~n k'e bnjfüynn dcmlr;"Olu !leme elçisi M. Krischbaıım <lün ls,içre 
ırtbl llrıcmtl dmı'ıwıllnnm muhaf:ızayıı Konfederasyonu reisi M. Pilct-Gol:ız. ta· 

ldıı.rc fi c•yetl ft.zasındtll' Uç zat ı.-.utıı 
ct.mll; oktu~undaıı nlzllll1ııruncııılzJ.n 21 
inci nıaddCStnln (J) tııcrıı61 ~ıtıınee 
ycn.l l.dııre htYet1 lııuııal>' yap1llnıı.k ü· 

zere btrllk tualannın s. L 943 ımznr 
ı:i!ni.1 sııııt 14 tc ~·da Atıı.t(lrk 
bulvannda blrl!k b!JınSUlll telıritıcrı rt· 
ca olunur. 4t;7 

Ölüm 
,Merhum T<">Iik Çelcb"nln ha.rem• 

ve Stt t Cell'bin n valıd<"l"rl, L.tanbu 
Eleoktrlk S rkoU T<'ft;lş Bc3ctı Reis. 
SalCı.1ıatLn Kösoo •lu ve Tern:r1.7. Mnh· 
k<'mesi T.k:n.rct Rcisi K ıvm &rkC'r'ın 
tl:'j'Z('lcri B~ Müvcddl t C< looı, u
zun 7.nmnndanbt>rl tcdıı.V1 ((l lrnı•kte 
olduğu lstnnbul'd:ı.ki Jınncsind(' vefnt 
etmışUr. Merhumeye nr.ığ~ret., keder· 
ll atlC'Sine bn$:ıghğı dlkrız. 

fiçık t~şekkür 
Eşl:m Halide B.ıyındır'ın C("bccl 

köyldode 47 olu 18 ır > ~ 11, ıoı ha mıntakalarında d.ı az veya çok bu sar • >•ihalan kabul ~-dilmişıir. 
if yaralı vardır. 410 e~ rom.ımcn, 6H C\ ~ınıılar olnuştur ve çok haura schcbiycı ı Meclis önümüzddci pazıırresi 
·ısmen > ıkılmı~ıır. verMhtir. O \~kiı Nafıa Vckilctiniz der· $ıtat 1'5 re toplaıuca1mr. 

günü ml'lnur alman kıtalartnı da tnk·viye e-1 ~fından. k.abul <.'dilmiş '\'e itinıa.uıamcsi· 
ıtecdctlr. nı vcrJııı~tır. 

Askt'rl Tatb kat Oku1u NJsa.iye :ıcllni
ğlndı:> doğumuna .bü~ ilk yo.rdirnıan 
dokunan Ş('fkn:t ve t marn gô lcr<'n 
dC' :erli Profesör Ali Es:ıt Birol, sn.yın 
Kfl.zım A:nmn, Ncdım ('mı r V<' e'bC' 
llnsna Güzley'e 1 rokkilrlc>rlmlzln ib-
11\lhnn gazPtc>niziıı ta'\'l utunu ıteıı 
ederim. 

GUmiiŞ!ı.n('ıköy Mtlddclumum1 
Ertuğrul B~ındır 505 

Ethaa kazA m rkeıİ) le n.ıh
0

}C ve kö)'r ·~~~~·~-~~-~~-lll!'~-~!l!.'!~~~~~~l!!!!~!'ml~~~~~!!'!'~!ll!!"!~!l'mıııl!~ll!'!""--llli!l~~~~il!lll~~----~·'!!!!!~~~lllllllll!'l~---111111 ...... -----~---~· "od ~-' 1 öl 06 ~ cı9 ı -'if 12.::'xıı 929 12 XII 1942 Ik ·~--.. - .. ~·~ .. -·-· ..................... TI' ve-"""""~· oy-W• --•n gvı - .. ~ .... -- --.u-, ""'"'""'' .. .. e.rı e ..,, , u, l ae;ır, ,, ı.u )a . .1 • ~ . .. tısnt döv!lşmUş olan Osmanlı ordulannrn dii.. Duruma en uYS1"1 t.edblrlerln a- Kemal ı\laf...;n'ün eserini de ikinci olarak ~-uı.uunır Sl'N:Jl olıııııJ;.t,ırı su~'lu -'lınc:ınki;. 
vardır. 2047 ev ı.ım:ımcn, 2017 w dce maliye nlo.nlannda llk büyll.k im- S!Nkulcın. şl n'nnl!'Vrn hususunda u"- lınması g~"·med"•·-·· Ne de-•ryoJu 1_ . ,_ )Ü i~t:ıSJ'Onu iı;u.ccikı fllcınuru Naz.ima 

Jı 1. t •• mi ld "" 6 '-~ - "W ayırdı. un Ş\1 ~l'iolrd:uı kurulmu<ru: U. ınıeo >tkıbııı,ur. nnı \'('re ı anı on uc ... ~ 0 u.. rnıdı ·ı zorluklan,· rktı:sadl hava .. mı- ""··aseumız durukI-"'ı ne snna,.1•,..,...1e k G·· • F.rıunca h."1"" 1ndı c_ mrıddciumullliıı·x·,n· B llkt ~sı. J bl d"•il ilin· J .., .. ..., uu> ,,. ... ....,.. Durh:uı Topra uzel Sanatlar Akademi· t; Tespit edilen ha'i:ll'ln )ek"ı'lu 49; o1u r c qvy e r - ne • zın bölge, böl •e lıdctn Jc muJınsnrada hareketimiz gecfil<tl. ne or<lumuzun p r ce rııpılan kanuni WıkiJ."llt bitmiş, rıı:ı.z • 
2S a~ır 6 f2 hafif ~anıtıdır. Ha}"\,\O za. 1008 meşı utiyC'l lhUJA.l! znlhn ol· knldı.ğını dllşUnerck memll'.k(!timlzl sılr.lhlnnnın Y"nilnnmesl yavıı.şln-•ı•... si MüdürÜ. ro csör Billing. Salah Cim· m!h hAklın -k"f ed"ı_. 
. ~ ' . ' . . utu kadar köhne b!r istibdat ldnrc- demi nr..ı 1 ,, ğ b J ., '"' ..,.. •· '"' - coz, fanin Ona .. ı,. l_fnlidc F,dip, Beledi}·e nuıı - liiiflce tC' 

1 
• ~"'lişıir. 

urun tc<>pıtın. d_evam ed mckıedır. nl ylıkıyor .• ı-·a.~nt elde memle.k<'tln r ublar a urm c ~ ıyoruz. Velhasıl yUkseltk:i, yıııpıcı, "'UVV<'t.Jen- Fen ıı-ti .Muduru Hüsnü. Nazima lıa1..'1.ınd;ı ınixMdıımıınıılik tanı· 
Enkaz altın<lıtkı ölulerın dclru ik ··el durumuna uvgun siyasi ve Dctı- ButUn bu hununalı fnısa hn.reket- dirici hamlelcr.tmizln hiç biri taıvsa- ~,- ~- fından iı.mme <ilvası açıldığı ~ alın-

Mevlfrt 
- :ı Sc•;~ b(!:yU~ıım!iz M:utııt..vıı 

C.e.ııcrat 0$mnn KoptagcMlıı n h 
h:ı.1 (.'(JL!mdl: 1lz<rc 31 !lkkt'ı 
SCfilC>C ınlnü uğ}c rnmınzınırf:'n 
C!h~"r;ım crım1sl'Jldc krrk llU."lo'.ı. J 
ııııcıı4ınd:m ııkr.ı.b:ı ve &:ıetL:ırlY-ll 
~ ta;rtr crlni rtea (.~ 

Fırsat 
Ko~"'lln1ın7.nn 37-39 No. 

Moda Kundura E~ 
Yılb:ışı v~ b ı.nco ooı:ı..~ 

ur.uz s tışa bnslııımı.ştır 

Sayın Ha 
Belediye Reisliğindt 

Zayi olnn ckmeh kar 
yerine son tevziat d vre:;I 
rıuna kadar yenisi verılm 
ceğinden ek..'llck ·kartlannı 
yi muhafaza edilmesi s~ 
hnlktnn tekrar rica olunur. 

(lOAAO) t 

07.;>5 
Ofl~'IO lllllz11<: m: ı~ık Pl'Om'tı'TI 1 

1
12.30 Program ve n cm 
12 33 MUz:k: K:.ın$1'k ııro., ,:.nı 

12.4J Ajans h lx lcri.. 
1300 

ı cd"l · • J lerı tnbiatıyle IUınliltı ımmcıladı .. nı- m11ilı. Ü 1 mışur. ıdı bir Pro"rtım, bir pllm, b r proJe rnentımızın .kapat.ruruyacıığı sı.."Vlyclc- Yalnız g{xı mantığı ile olnylnn an- Yoksul nh~ersitclilere oıı,ur • 
106 )ı bulan awır rarnlıla ·>k .. PE'k ıız zaman sonra da yurt re cıkaroı .. Di[:er taraftan erlm!ş 

0
_ lamnğu lıcvt'S edenler bôYle bir "ba-

n k;\ffe~ S.ımsun h:ı. ıan~inc, "'1ikur • Lnde ı>arc:tlny1C1, cözil<'il, cökc>rUcl lan memleket eşya stoklanrun da şan" yı b!r türlU kaıvnYamnzlar.. de yardnn edilecek 

' 

13 ~J M(izl'1c. Kn nsı:k ıımtn~::ı r 
18 00 program \"C nıuıü :et "" 

~ 
18 03 MU !t: Fru ıl Heycti 

• 18 agır ).ıra!ı ile Almu 'taki birn~Iar güd('tl knyna.şmnlar, nyak - yenilenmesine kalkışıldı.. Bununla "Miııt lsttklttl" öyle blr )CUdret pınan-
"ır }'llr:ılı Tok:ıt h.m.ır. ın naklcJılc· nmnlnr baş gösteriyor. Kuvvl't ve beraber meml<'kct tclndo fiynUar his- dır ki o ka)•nnğm bMtnda BUytjk İstanbul, 30 (f~lefonta) - Kızılay 

ıedavi altına alınmış! rd r. rhk yerin<! zayıflama ve dn!:ılmn sed Iır nlsbt tlerde artmamıştı.. 1920 İnönü ve arknd...,ln.n gibi vatan h.!2- ıış ornkları koınitcsı >°Oksuı üniversiıe ta· 

G od . . h 1 "h A.mctlerl beliriyor.. Bu mlkroplnnn k b .., ı L- d rn:ı karar Ö 
o cri.lmı~ ol~n .~ı . m iz me ı Jlll bünıycdc- tnhriıbntı.nı I1E'rl€'ttlğl ·rıın 'Yo buhranını kavrıynblilmek 1· metinin Ş(!refll A.şı.klnn bulunursa U· C:ı~9inc de yar 1 'lierdi. nü • 

'llÇt:ı" fazladır. "i enıden ili l).ı~l.ırı ol·~ sırada italynn hnrbl patlıyor •. 0 _ cin tC'd Ye muvnzencsln n boZukluğu- loşılıımıyncak hlc'blr zafer yoktur. miizdcki ayııı beşinden İtiba•en univcr . 
dı1tı g rulm r. n ardından Bnlknn fcUi.ketl sökiln nu hayasızca. lnsafsıu:a Jstismnr e- Yenllrunlyecek hicbir zorluk t.nsavvur ~iıcdeki binal.ırdan birinde hl'r ı;ün soo 
Milli ı.fod f ıa V k lc•~nin f:rb.u'd.ı !yor .• Bu bahtsızlık zlnMr'..:n ilk el- ~en c;ıl.;:ın ve rezil blr spek!lsyonu ıW..: olunamaz.. ila bin talebeye sıc:ık öğle >eıtıl"ği veri • 

1• k . · · h bl in k 1 onunde cnnlandırmak gen•ktlr. İlerle- 1929 buhranı, bGyilyen, gelişen h:ccl:tir. A,..ldıldarı :ınman, ıG bı"n ı..! .. ·ı· 
a ı)ete ~ çm uze ıcrı ııgı sen ar n ur n an ı ve b!l-ı. ilk halkEtSı mo ve kalkınma )'olum uzun üwrlnde sağlam b.r mllll b!lnyeıtln tc;btt olarnk ,.. "'• 
st:ı.ne bir müc!c'et ı a:ı"d.ı fa.ılı}etlc anılıyor .• MC'ğer çflo dolmamış.. llk bUyük ('Ttgt'I, ilk düşman olarak g(.'(;lrm('ğe nn!llZ("t bulunduğu bir >"e >iyecck '\-ermekle i,e b:ışlıyan aş ocak· 

cak, ~hidi hava"}e t iri le ha~u • z vatanın b!ltUn knlelerJ. b!ltOn onu buldu1'. 1'Urk kalkınma cereya- krizdi_ Onu ıı[.'U"lnşt.ırruı sılekU1{ısyon l;ırı halen ~nde 21 bin kişiye 1't'rnt!k ver· 
acaklann ted.ıvi!e ni ıetnin edcc kıi•. anclerl işgal edlllyor.. B!lt!ln nmıı kati daı1:>c-)1 nC'rcde V" nasıl vu- olmustur.. mclctcdir. Yeni yıl~ ilk hafıa~1nda scy· 
Kö>kri Sl"'r n ı i he ' r ~ama\İ)'· rk ordulnn dağıtılıyor .. Bu elemli rabllir'm dbe d!lşUnen bu d!lşmnnca Bug!ln ~inde bulunduğumuz bO- rar ıış ocakları da çnJış;ıcaklaroır. 

ve merk ~ rd ıc<; 1 t il r uhhi he • r.~ar i(lnde milli mücadele bnşh- zlhnly('t harek('t(ı it><:miştl, •• Arndnn ~"ilk lımtlhan ise mltJl lstlklltl V<' şeref 
le-r vasıı sıvle büıun ~ar.llılann !>an • Nlh t k t 

1 
asi f 

1 
l'"lllnr gecmlş bulunuyor ..• Yıllar de - sınavıdır .. Onu da lnönU'nUn yUksek 

anlan ~apılmıs ole! 'U "hi m ııe kıp ımluc.pyınac rruıv(!er. ~=ns ~il mdi~aer, ~il. yüzyıllar K{'(Se büyük ve asli Türk vatan ülkilsune; ferngaU! calışmn u· 
·ı · d h 1 ....,= Y1 mıllctl )olunu k<'5mC'k lstemts olan- sullerlne sndık kalarn:k kaznruıcnğız. ... 

ı.ı en ıa tt ıemı e a ı mıstır. ""(!1..-lrl" bu bft"b•• •ft-'•"t devr"- h'A"lr • .,. .. ,,. .. ... ,..,_ ...,.....,., .. - lnn .,,,,., zaman unutmaz.. Y!lrcğ)- Hnlkın bQt!ln lsterlcrlnl, ıstırıı:pln· 

Civar 'il"sct rle rn r • len .ııönde · kapıyor- n n iclnde tuttuğu muh:ıs<'be dE'ftArl- rmı, m<"Selel<'rlnl S<'Znll'k kabiliyeti 
ç.ıdırl r c Hayallmi2dc tar.hl hl\dlselere GÖY· ne kırydeiler. Ne idi o Surlıyc"ye doı:t· çok Ilst!ln olııın C'um.hurly<>t Halk 
nm:ıru1.ı m ı l ·,, "amıış 'e t~zi bir geç t rc.sr.ıl YDJ>tırıı.lım- ve yıl- ru Türk altrnının akını .. İngiliz lirası Pıırtlsı H!lkümct•m!ztn bu cetln vazl

lmckte 1 unmu tu•. n ht'Saplıyalun. Aşağı yuka.n on başına ı;pekGJfıtörlerln 2,5-3 llra hat- fe g!inlerlndC' con değeri! ynrdım<'JS'I· 
Çocuk F i• Kı rurrumuz kim c-· ırt scncll.'k bir didişme, boğuşma, t.lı bll7.Mt cıok daha fazla kAr sağladık- dır. Halk Ue Devi~ nrıısında çılm!I 
kalmı~ olan ç n ki ı dm k iu reci r fırnnmn deVJ"\>slnden sonra memlc- lan o gilnlC'r nasıl olur d:ı unutulur... spclcUlilsvonlnnn, PO'lit.lka fhtlrnslan
Zclzdl" nıınrnk \I a icol , i m r h . ttn ktısadl ve mail kaynoıl<lannın Vatan, yurt. milUyı>t, 151.IJkldl, Şt>r<'f nın dıledfkleri gibi atoynatmalnnıın 

nd I • ,.. k • halde bulunablll'Cei:lnl bir göz önll- kC'llmelC'rlnln yerini maıhut "farkı- Mç bir zaman m!lsaııde ctmlycc""lz.. 
arının ~o rı me<:ı 'e tc '\! ar )a"'I' .. getirelim .. Sty~l sulh ·-~nJnnmış.. "o h k 1 ., - ..,, , .. ~. - f yat" t b rl nlmıştı.N Cumhurbc>t Halk Partlsl ve onun 
a 1 '~ 11 ar.ıra ınmı~ır. .ıkat g(!rcek Jılr iktıssdl barıştan he- Biltün dlinyndn V(! ml'ml.,.kMimlz- HUküm!'U c:ın kuln!l'ını halkın haj!rı-

Vil ayetlcrin candan ı!lz eser yok .. Hatt.A iz yok!.. de eşya mllbadcl('lerl sı>rl">C'sttl. Dış u- na ver!'P çalışıyor ... Eldmı gelMıl ııı-
d Derhal Ebedi ve Milli Şeflerimiz elclc- carette hl.c;: bir eJU:'C'l yoktu .. Knmbl- mal l"tmlyor .. Her insan N:'mlyM.lndl'. 

yar ımr 1ererP.k bliyilk brr kalkınma rıroımı- Yo alım ve sntım1 kayde bağlanma· her tnsaıı faaliyetinde kusur olabHlr. 
tokat vil• ı;Ü ik muc.ıvl.t vill)ctle-nının ana hatlarını c;'zlyorlıır •• vakit mıştı.. D13 memleketlerle yurdumuz not.-snn olnbmr .. He'lc d!lnyayt &"\rmı.ş 

ıeaybetm<ıden de hareltete geçiyorlar .. arasında mekik dokumııl<, durmad~ bir YlUJ.Slll ortasında .. Yetcr ki. hudut-

İngiltere'ye akın 
l..orutra, 80 n.a, _ nııva Nıızırllf:tn•n 

tC!bll~ ; 
Almnn bomba uça.kl:ın ıngtıtee·mn 

cenup bıı.tı.,ın<1a bt.r lchrı" hOcurn Cfm~ • 

ıeroır. :Btr ook ölQ ve yaralı v hasar 
vuroır. 

suz btr S."lmln'!1:wt v 
mel teşkıl etsin . 

1929 kamh yo hu r 
lan sayın Hlikun t H. 
lu bı -.nnkO bil\ u 
w. muvııffnkıyetlC' 
arkndnşlanna yür 
lc.r17-

Muğla,da varlık vergisi 
tahsilatı ilerliyor 

Mıtj;la, o,o a.a. - Varlik ,·ergisi nıij. 
kclldleri borçlarını ödemekıedirl?r ~im. 
diye kad~r 570.900 lira tahsil cdılmıııir. 
T:ı.h;i.kl"Uk miktarı 722.000 lira. olmnsııı;ı 
gö:-e geriye ı •;ı. ıoo ı:ra kalnııstır 

r - \ l Küçük Haberler j 
• 1 tanbul Valiliği içinde s:ıun :ılııcağı 

arazi üzerinde ortaklıı.rına birer ev 
k • rk~.,.; Ank."U"a oJ. 

)aptı flU ı.ızerc mc ..- -•· .. 
m 30 yıl mUddeti buıuntnill'. ~ere 
bır K; nal p.llj cı.len kooı*ratıfıkaku· 
ru1nu 1 icra Vekilleri Bcy"CtinCC . 
bul c.Ji lmiştir. 

• K }'Ofl Hercti. )'Cfl.İ bif' b,nr 
Korunma 1 emclc:ri kad· 

• 

li aıruışlı üç mud· 
cklcnmesiıu ka· 

ın, Ağn, Ordu, 
ve- vas hu.-ru.~1 İda· 

nd bu unan pa • 
tcrkiıu ) 

18.30 Komuırım (l~ pdl U:k.n k%Jli 

ıs 45 MU <" Saz 
zli uı.oo Konw;ma· Z •t ııantt 

K rn 1:..ı M : 1'1111111 mü f&1 <l"U 
me \ w so :ı.t m (ket s:ın.t =n ve 
ym t>el1lerl. 

2: 19.4s &~ 10 ıtBklkn 
f esı l!.l "' Jllüz!k: snı'kıtnr 
a t< 2015 Raıtyo Gaz ıcs! 

211 45 l\1Ü:dk. D:ııtıı mO:r.I~ (Pi.) 

zı 00 Konuıımn: ( !';'\ 11'1 sn t ) 

21 1'> MUZik. 1ll k &OhbeUcri 
21 -15 , .. Jzlık· Rm!YO Scnron1 Oıf:: 

Kı (Şef: Ferit Atnar) : 
Ve çı 1 ) R nl Sc\ 13:."'1:1<"11 U' 

Yeme 21 Muz rt: P !lO kon~ rtrl. 
llzert 4<ı 1) 
,Ankı s..:ı~t· ıwnrı SCT<"n 
Arzu.,,., 30 Mcmlc'kl.-t s.:: , ~ n. aJ:ıns 
Hant·-
• ıcrt ve lx'>rs:ıl ır 
uagış ... O!<tl Ay22 45 y hn:ıı f< ~ ın , rte , •• .ı-.:.r-

• ,, ıtln R , f'V1 salı:>r anıt(! T! 
f1l<1Cn ' 
Iar 1 1 n ~ 
Kipcr"l 00 \ p ş.h r ı.oımn•n ı ve 
gibi b k .ı Po' ~ ot<:>\ srılon!:'.l. 
Kurba n k en ne ;ı; t. 

kı tarıı -.ıo 
ra .im< 
nulmıı 
yer Y 

f'IO 'ıı:ı 



Erzak ah nacak 
Balık9 .. M. Satın Alma ıc.omı.ıvonundan : 

Cuvallı n. Cuv~ F1. Teminatı İhalenin 
Cinld M ktan kuruş Kr. San. Lira günü saati 
Kum dan 15000 llrahk 42 38 2250 4-1-943 15,30 
Erik kurusu .. .. 65 60 2250 " 15 
Kızılcık 8000 kilo 40 37 50 480 " 16,30 
Börülce 15000 liralık 50 45 22:50 5-1-943 15 
Burçak ,. ,. 54 51 2250 5-1-943 16 
Kum dan ,. ,. 42 38 2250 .. 16,30 
Kum dan ,. ,. 42 38 2250 6-1-943 16,30 
Börülce ,. ,. 50 45 2250 7-1-943 15 
Burtak .. ., 54 51 2250 7-1-943 16 
Yukanda cins, mtktar cuvaııı ve çınaJııız n.vaıtıan :yazılı on bee kalem erzak M--

zalannda :vazıh ırUn ve aaatıerde ayn 83rl'ı pazarlıkla. aatın a.Lınacalct.ı.r. Teminat -
n hlzAlnnd )'Zllıdır On bee bin llrlık blr kalan enaka toptan bir llıteklt çıkmaz· 
!!000 Uradan atatı olmamak sarUyle ayn llJITJ taliplere de ihale l'd let>Wr. Er • 

zaklann te.Mm yert Balı11' il" 2 .ınıf erzak ~ talim ~. Taltpler 

cuvalb ve cuvalaız ld rtYat te!cMf edecelclentır. Ewat ve llU't)annı ııömıek lsUı.YOO· 
!er her ırün ve taliplerin muayyen ııııatte koml9yona mOıracafttlan. (ll079) 7110 

Sebze ahnacak 
A<la.pazn M. Sa.tın Alma Komı.ronundan : 

Cinsi Miktan Muh. Bedeli Tuv Te. İhalenin S(lnt\ aae.t eekli 
Ispanak 15000 3000 225 15-1-943 ıs Açık E. 
Pırasa 15000 4000 300 .. .. 
Lahana 15000 4000 300 .. ,, ,. 
Ispanak 15000 3300 247 15-1-943 15,30 ~ık E. 
Pırasa 20000 4400 330 ., ,. ., 
Lahana 20000 4400 330 " .. .. 
fsııanaık 30000 4800 36Q 15·1·943 16 Aı;:ık E. 
Pırasa 40000 6400 480 16-1-943 10 K. z. 
Lahana 40000 6400 480 16-1-943 jQ 'K. z. 

YuGcanda dna ve mllctarlan yazılı eebzeler tllJ1Nl.me9! ve ewıatına göre htznın
nnda ırostertıen ırün ve aatlenle a<:tk ekıı1 tme ve kapalı zarf UBU Se B&tm al na-
1".aktır Kapalı zart ueuit)'le alınııcak aebzele n kanunun 32 nM ma~ ıtöre tan.. 
zl:ın edilecek tekllt mektuplarını ihaleden ("!! ııec bir Mat ev,,... ne kadar kom.,.., -
na tevdi etmeUdlrler. İhale kom !ll'onda yapılacııktır. l!An olunur. (11139) 7143 

Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

ASKERLİK İŞLERİ 

ULUS 

MİLLİ MlJ'DAF AA V. ŞartnMne Ye ııumunelll her g6ıı 
1 

Kubanımen bedeli 8750 HnıdJr. 

-------------- koımiB)'Oııda görülelııllir. 
E f . . • .il • İsteklilerin bt-lli ~ ve eaatte 

r Otınt unaaut Anka.ra'da M. M. Velclleti S No. 
M:. M. Vekiletlnden ı atın alma kom~na gelmeleri. 
Yapılan pazarlığına 1ıalp çık.mı- (10924) 700I 

yan ve beher çiftine 11 lla elli ku
rut fiyat tahmin edilen :ı>.000 çift 
er tol.ini 11. L 943 pazarlest ıttlni 
saat 16 da pazarlıkla aıtan alına • 
caktır. 

Muhammen beıdeH ıu.ooo Ura 
olup kati teminatı 14 0(0 llrıtdır. 
Şartname ve nUmuneııi hır gün ko
misyonda görülebilir. 'steklllerln 
belli gün ve aaatte Anlllra'da M 
M. VekAletı 3 No. saın dma komi• 
yonuna gelmeleri. (109Sl) 7067 

Ambar inşaatı 
M.M.V. den: 
Muayyen gt.ln ve aut:e talibl su. 

bur ctmlyen 80081 lira ro kurul ke
fil bedelli Kırıkkale'de 10 adet anı· 
bar ınıası iıı -4.. L 943 1azarteai R'tl
nü ııaa.t 11 de M.M.V. 4 No.lu Sa. 
Al. Ko. da kapalı zarfk eksiltmeye 
konulmuştur. İlk temlııatı 2256 lira 
15 kuruıstur. Keııt ve ıırtname.I 150 
kut'Uf bedel mukabili verilir. Mühen
dis ve mimar olmıyanların A.lkert 
Fabrikalara muracaatla ehliyet ve
sikası almaları vr: ihale gilnü aut 
10 a kadar teklif mc'ktuplannı M. 
M. V, 4 NoJu Sa. Al. Ko. vermeleri. 

(10843) 6911 

Odun alınacak 
MMV. den. 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. v. den : 
Muanıeıı lllİİD w ~ talilıi mbuı 

eımi)'flll Gölcük'te bU elektrik amttüı 
>İnuı infaatı tekrv bp&b zariJa 1~1-9-43 
ruma gwaı saaı 15 re ihaleye kooulnazt
tur. Ketif bedeli 9S133 lira 59 kuruı obıp 
ilk rmnnatı 6006 lira 68 kunıtmr. IWtil 
prtıname ve projesi 476 kurut bedf'l mu· 
bbili verilir. Taliplttirı İnfaat daire5İn· 
den bu ite girmek için ehliy« ~·kası 

almaM ve ihale gwııU '8al 14 e kadar tek· 
lif meiccuplarım M. M. V. -4 No. la Sa. 
AL Ko. 1111 vermeleri, (10983) 7068 

Toka alınacak 
M. M. Vek&.leU:ndell : 
Beher a.ded.tne 4 ku~ ;yaptuma Ucre

u konulan demiri verUrnS eartb'ı. 

300 000 adet dMm toka Jfaptınlmaa& 

ı.t 4-1-1943 pA.zartesl ırünil B&&t 15 ı.e 

pazarlıkla ~ ihale edSlıecektlr. 

MuJıammen bedell 12 000 Ura olup 
katı teminatı 1800 liradır Nümune ve 
tartnameei her ırün koml8yonda ııörU • 
leblUır. lmtekl leı1n bel ırün ve ııaa tt e 
Anlcara'da M M. Vel<Alell 3 No Satm 
Alma Komlııyonunda bulunmaları 

(10921) 6981 

Kösele alınacak 

._..._.._ I' ............ , 

::---__::-:::.-~.: =-
...... !wiWloaaıldıın --~a -
.................. '* -- enelin• 
..... mıılılıus ................. - -
melııd. (110M) Tl<IB 

Daktilo almacak 
il. il. Velıilettnden ı 
Askeri tesnyts IDl!Nleme9i kale

minde (T5) tin Ooretle bır erkek 
daktilo alınacaktır. Memurin ka • 
nunuııdald teraflli hai• taUplenn 
lmtiııan günü olan 7. ı. 943 per 
ıımibe aQnU llUt 14 te 81.tıb ye Ve
kAlett civarında.ki a&kert tf'fl\YIZ 
mahkemesine müracaatları. 

(1124) T149 

Devlet Demir Yollan 

Demir gaz borusu alıııacak 
v. J.J l u&,&rı lıwuw .ılılu<1unuııun

den : 

Komisyonda mevcut evMt ve tartna• 
meaıncı ırore beher kiloııuna 6 k~ n
;pat tahmin o \illan 200 ton odwı 4. L 
943 pazartesi ırtlnU saat J5 te pazarlık· 
ıa Bil.tın alın ca.ktır. V1mnek ıetıyen.te. 

.Muhammen bedeli 8'98,16 llç bın 
dort yua dokaarı üç lıra yctınıt beş 
kuruş. ve nıuvakku tenıınatı (2öı!.04.) 
iki yüa altmtf ıkl llra dort kurut otan 
birer ucu man~nlu üç puıluk ı!U 
metre demır gaıı boruıu 11 :SOnkanun 
194.3 tarihıne raaılıyan paza.rtcşı ııttnu 
s ıat 16 da Ankara ıatasyonunda 

ıltlncl i letme binasında toplanacak 
kouıı yoııda kaı alı ı.arf wmlıyle satın 
alınac ktır. llu ıte gırmek isıtiyenlerın 
kanu ı ve şartnanıenın tayın cıttlgı ve
ı.aik Ue muvakkat teminM ve teklıfle
rını ayn gun ıaat 16 e kad•r lronııs
yun reı lı&ıne vernıı. olmalan llzını-

M. M. V. den: dır. S rtnaıııc ve mukavele projesi pa 
Beher kilo5'ına 725 kunı, fi)at ıah· raaıı. olu k komısyondaıı alnabıhr. 

min edilm 10.000 kilo san sabunlu ko- 6999 

sele 6. ı. 943 çar$amba gunü saat 16 da Ayakkabı alınacak 
pazarlıkla satın ahn•calmr. 

Sığır eti alınacak 

t1n 1800 Hralık kati um natlıtrbı1e nır-
Ç a ğ r I 1 te pazarlık ıran ve saat nde M.M.V Muhammen bedeli 72 ';00 lira olup De\ Jet lA'mlr)'o 1 EM~ Sa.tın 

bti temınarı 9750 lınıdır. Şarıname ve Alma KornlılYunundan : 

3 l. 5. 943 tar.ilıine 
l"-.lıipOlııaJarındao peyderpey 

İberı 500 ton >-a, arpa 
943 ~ gunu saat 

n Oftligıooau bira fab

:..'OfJ ~ açık an-
tır. liayvao yanı olarak 

dk ~ Ya, küsbeler her gun 
ırı~calttır. 

~ bedıııi kilosu o 6o kuru, 
liıatı 225 lindır. 7l3S 

tılrk arpa filizi 
arlar Ankara Bira Fab

l~ A'llııden ı 
n e kullllnılan arpala

:sı neticesi hasıl olup 
' et llaklamata elver şli 
mı otan 20 ton arpa fllızl 
llet'feınt>e cnnu saat 15 te 
~n Çıfllltindeki blra fab-

Olniayon huzurun.da açık 
e ııattJacaktır. 

en bedeli kilosu 5 kurue 

3
t t~natı 15 liradır. 
0) 713' 

ARDESülER 
mu.sambalar, tre.nokot· 

dikiş, zenPı ı:ettt. 

§: Adliye 

Trabzuıı As. $ Al. n.u. ı. dan 
Kapalı zarf usulu ıle 25 ton sı

ğır eti ckaıltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedelı l i500 lira olup Uk 
temınatı 1312 lira 50 kuruştur. Ev
saf kolordunun biitUn g rnızonla
rmda vardır. Ekaılt.mesı 12. 1. 1948 
s lı gUnU saat ll dedir. İsteklilerin 
belli gUn ve saatte kanunun 32 mad 
desınde tarı! edıldiA'I veçhlle hazır
hy cakları teklif mektuplarını ek· 
sıltme aaatınden bir saat evvel Trab 
zon Sa. Al. Komi na tevdi etmeleri. 

(11026) 7053 

Sığır eti alınacak 
lzmiı Belediye karşısındaki Sa Al. 

Ko. dan: 
Cinsi: sıtır eti, mı"Juan 40.000 kilo, 

fiya.n: 80 krş., Mu. Te. 2400 lira. ihale 
gıinu: 4-1-943 pazanesı, saati: 14. 

Cinsi : sığır eti, miktarı: 30.000 kilo, 
fiyatı: 80 kq., M. Te. 1800 lira, ihale gu· 
nu: 5-1-943 salı, saati: 14. 

Yukarda cins ve aıiluan yazıla olan 
2 kalem sıjır etioin eluihmesa kapalı 
zarfla yapılaaıkw. Evsaf YC pruıamesi 
lswıbul, Ankara Lv. Amirliklenyle ko • 
misyonumuzda her gün sörülebilir. 

Teklif mekruplannın ihale -tioden 
ram bir saaı evvel komisyona verilmesi 
pnur. (10865) 6906 

Eyer sabunu alınacak 
Slolı As. Pos. 920 Sa. Al. Kom. dan: 
Kapalı zarf usuliyle 8000 kilo der 

aabwıu saun alınacaktır. Ev&a.f ve 
huaUSıi. eartıan kOD)isyonda aörülebi
Ur. Mı&vakkat tem;.ııatı 1470 llraıdır. 
~~ı.eoı ........... 
15 te yapılacaiından ı.teklUerln lıba-

••• le saatinden bir saat evvel teminat 
\ ve teklif mc:ktuplarlyle Harbı:ye'de 

an 
hakimi 
en btbOık 1n]cı!Abı .. 
llftn4nlrı en müst<'6na 

zatwtıtıır 

allollam~ kotunU% 
sea.neıv: 

JIO • 18.80 • ,,. 21 de 

Telefon• 8294 

Yd. Sb. Ok. Sa. Pos. 020 Sa. Al. Kom. 
na müracatlan. 

(1()821) 6886 

Koyun alınacak 
Emırunı As. Sa. Al. Ko. dao : 
17S ton tt verecek miktarda ayaktan 

koyun pazarlıkla munaıkasaya ~ 
tur. Munaıkaşası 11·1·943 pazutesıİ JCU • 
nu sııaı ıs ıe yaptlacakur. Tahmin bedeli 
131250 liıra olup "8d ıaninatı 10625 lin
dır. Şartnama.i her gün komisyonda Pi
rülebili.r. İmklilerifı belli gııxı ve saa«e 
tmWıatlaciyle btrlikte komisyocıa müra • 
caatlan. ( ı 1138> 71"" 

Kuru incir alınacak 
Aa. Poe. 920 Sa. Al. Kom. dan: 

Stfll 
2'- 12. 942 de lhaleal ilAo ohı • 

nan miiteahhrt na.m ve hesabına 
200 ton kuru incire talip zuhıır et
meditin<len tekrar pazarlıkla ek· 
slltmeye konulmuştur. Evsaf ve hu 
S•i ısrtlan komisyonda gtirUlebi. 
lır. Bır kıloaunun muhammen fiyatı 
95 kuruştur 200 ton kuru lnctr top 
taiı bir 18tekliye ihale edilebileceği 
11.'ibi en az 50 tona da talip çıkbğı 
takdirde ihalesi yapılabilir. İhalesi 
18. 1. 943 pa:urteırl gilnU saat 11 
ele yıpılacıtflndan tırteklilerin kati 
teminatlıtrlyle komisyona mUracaat-
lan ClllO~l 7142 

ürkiye l Bankası 
Küçük Cari HesGplar1 

1943 iKRAMİYE Pi.ANI 
ler: 1 lubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos. t llkteırin 

tarihlerinde yapılır. 

/} 1943 ikramiyeleri 
Ad~ 
~ 

l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
ıo 
30 
60 

250 
334 

1999 
999 
888 
777 
666 
sss 
~ 

~ 
9g 
4" 
22 
11 

= 
= 
= 

= 

= 
= 

= 
= 

Lira 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
666 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

kası~• Pıtra yatırmakla yalnız 
ve- /sız. •1"111 olmaz, aynı zaman
deırtf11'Ş Olursunuz. 

An«&ra Yerli Ask rllk Şubesi Reis • 2 No ıu satın alma komisyonuna ırel· 
lltlııdcn : mclert. ıııoo:sı ?OSl 

MUlıra laıe milBteıarlılı levazun ser· 
vllll mernurlutuııdan lırtanbul l>eledlYesl 

mcmurlutwıa taJrln olunup t>uradan da 
13-11-1942 de 1ı&Utaen ayrılan ve nerede 
oldutu malo.m olmıyan 23-4933 yedek 
ııtlvart ıetm n 41933 Malat.Ya 325 do • 
tumlu Ahmet otlu Ha~ı TataJ'lırU ta· 
Um vazıreet almııtır. Acele 10446 sa • 
:Ylle tubeınlze ve.va bulundutu yerin ıu
besln elU:ı:umu müracaatı llAn olunur 

(ll060) 7083 

Çağrı 
Ankara Ye ı ASA 4' öuoeııl ReiBU· 

tlııden : 
Alasonyalı 311 ootumlu 3616 ka.Yıt 

numa.mıı s. 8. M. M. MU8A otlu M. Fcv· 
l ve 298 dotum 1903 kayıt No h Manaıı· 

tırıı s. 2. M. M Mctımot otlu Hüseyin 
~vnl ve 310 do umıu 1815 ktl)ıt No.lı 
\Jmlrayh s. 8. ~L M. Zl:Ya oı:ıu samı ve 
Ayaşlı 306 dof:um 487 k.ı)ıt No lı Ayuı· 
lı s. 8. M. M. lan oğlu HU n Husnti 
\e 301 dotum 339·112 kayıt No .Lı emek 
U S. 8 . M. M. tlıtanıbul Kaı;ımpata.Jı Mu.s
ta.fıı. oıt u Şaban ve 300 dok\Un 333-10 
ka)')t No.h S. 8. M • .M İBtanbullu Ah· 
met oıtl'U Şettk ve 314 do um 332·13 !ka. 
yıt No h s. 8. M. M. Ka~ Şükrü 
otlııı Ahmet FeV"A ve 305 dotum 328-.W 
ka.Ylt No lı emekti S. 5. M. M. ı-;n.w-um. 
ıu saylt oğ u llıuıan Fnhrt ve 303 do -

um 326-5 kayıt No 1ı s. 7. M. M ı.tan

bllıl Kılıcıülc>alalı llbrahlm oıtlu Mehmet 
zıııra ve 306 doltum 323-36 laı.yıt No b 
- a. a a tJıııılcOdenı Nedi> W 
ıu "- R1ıla - 304 dolwn 318-G lıa
yrt No b Multafa s. 7. M. M. hıtanbu1 
Anadolu Botaızlct ı ğıp otlu Z)yrı ve 
302 ootum ~76 kaylt No lı Mustafa 
s S M.M. tstnnbul H ı'ka!şerltll t.'tem o(:lu 
~ail BcJgir ve 310 dıoğurn ao im.Yıl No lı 
s 8 • .M. M. Karahısart Şıı.rltHI Etem ok· 
lu Ahmet Kemeıl ve 806 doium Muatafa 
Hınau.ertru S. 8 M. M. anin o lu 
Mdımeot Şcnı.tettı.n ve 309 cıotunı 35407 
luqlt No.ll S 8. H p M Ahmet o{ı'lu 

Hüsnü ve 315 do um 35349 kayıt No 1ı 
S. S. heeııJ> M. Ça.nıkınlı Mehmet oğlu 
Mahmut Rıza 'V'e 805 doil'Um 32809 ka -
YK No lı s. 8 hEtıap M. Konyalı Abdul
lah otlu Emin Ve)'& En• ve 317 ooıtum 
29640 luWlt No il S. 8 Levazım heıJBll 

M. Mutıaıı Metımeıt otıu Alt Faik Yu -
sutıcöle ve 812 t1otum 626 kayıt NoJı 
S. 8. hNllP M. İlltanbul Ancııarııylı Haltm 
veHddln otlu M. Salt ve 300 dotum 
327·21 kayıt No.lı MtıMafa S 8. tımap 
M. Çerkt'9ll Mustafa otlu lamaü Vehbi 
ve 313 dOtum 106 k Ylt No b 8 8 heMP 
M . Tokatlı Ra t oıtıu Mdımet Sabri'nln 
acele 10468 aaylle Ank ra Yertı Alllker -
llk Şu'beftl ~nnlıfıına veya bııt~lc
lan )"e'l'lrı ıukerllc f\lbt'lerlne ltizumu 
mllracııatlan tl4n oıumn-. 

(11140) 7140 

P· T. ve Telefon Umum Md. 

Makina şeridi alınacak 
P. T. T. Umum\ MtldtlrlUğl.in • 

den ı 

1 - İdare telgnf mııklneleri ih
tiyacı lçın pıyuı malı 3000 adet 
Korea marka makine ıerldl açık 

eksiltme ile satm alın caktır. 
2 - Muhammen bedell 8420 11.ra 

muvakkat temınatı 256,5 lira olup 
ekailtrmısl 16. 80nıkA.nun 1943 cuma 
gilnU saat 15 te Ank.a.ra'da P. T. 
T. Umumi MüdUrlUttl bina&1nda 
levazım mUdUrMlğunde müteşekkil 
astın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

3 - İstekliler kanuni vesaik ve 
muvakkat tcminatlarlyle birlikte 
belli S(ln ve sa tte o komisyona 
müracaat ed('ceklerdir. 

4 - Şartnam(' Ankara'da P T. 
T. Levazmı miidtlrlüttlncle parıısız 
olarak verilir. (11141) 7132 

İCRA VE İFLAS 

ôW &VlU.l Alil R.lrıa VIU'llt ve Dahl • 
ll)"c VekA!et4 mahallı klıu'e tQbe mil • 
d!lrli Rllat Blnaol e9t elQp oturdutu ye

ri belli olm1Yan HaUce 8'acöl e : 

Dr. AZIZ Nazınb'e bordu van.ı • 
nlz Aıt RtZa ve OOUll VIM1lt 6Hl Malı • 
mure•ye alt ve tapun\111 llktewlın 1933 
tarlı " 40 ve ma.Yl8 1936 tar9ı ve 43 
No da kayrth ve Adana Karaembb'a rnev 
ldlGddd at parça pyı1menkuW haciz 
ve kı)'ll'let Uıkdlır ooıımtetıır. Buna dal!" 

ma.haltmcıe tutulan zabıt varnkuını 

ıröl'll'W!4r Uzere A~. Eııldtetılt" ve Kon 
ya adrt'&lelinlze 
Yeorlnlzln be olmıunıuıından t 
ıernemıe 'bu<lundutundftl'ı k~ 
1aıtnı 'da Ulue ve Adfttıa'da TU 

Ü stübü ve sabun alınacak 
M. M. V. den: 
Komisyonda mevcut ("YSaf ve p.rt

nam(' ('ri gereğin<'e 1600 kilo UstllpO 
ile 3200 kilo temizlik sabunu 5-1-943 
salı günil saat 11 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Vermek lstiyenlerı.n teık· 
1 t ede<' klerl fıyatlara göre hesap e
dece-ki 11 kati temlnatlaıiyle bJrlbkte 
pazarlık gün ve saatinde Ankara'da 
M. M. V. 2 No. lı Sa. Al. Ko. na gel· 
melerl. <11052> 7085 

Yün çorap ve eldiven 
alınacak 

M. M. V. daı: 
Beher çifııoe 65 kurut fiyac Wımiıı 

edilen 2SOOOO çıft )'\al çorap ile beher 
çıftine 60 kuruş fıyat tahmin edilen 85 
bio çift yun eldiven l l·I-943 pu.anHİ ft\İ
nu saat 16 da kapalı ıarf usulu eksiltme 
ile saun a.lınacakur. Muhammaı beddi 
çoraplann 162.500 lira, ddivmlttia 51 
bin IMadu. ilk teminat çorapların 9375 
lira eldivenlerin 3800 liradır. Şanneme 

ve oümuneleri her guo ~ gö • 
rülehitir. İ9Cek!tlerin belli giinde muay
yen saactıen en az bir sa&( önceye kadar 
teklif ~tupla.nnı 2490 sayık kanıl-.n 
istediği '\'ftİkalarla birlikte maıkhuz kar· 
şılıfında Ankara'da M. M. Vc!Uleııi 3 No. 
&awı alma komisycowıa ..enneleri. 

(109<>6) 7031 

Kawnna alınacak 
iL JıL v. ı No. Sa. Al. .Ko.dlıD : 

1) ......... ı... Alml'tQI lb~ -

... ,. ;rullı ----~ .... 
retb'le ........ -urur. 

2) :Koyun kavunnaauılll ımıbamrnen 

bcdcll 40500 Ura oNs> k&U temtrıa.tı 

6075 Hrndır. 
Sıf:ır eU kavunnuınm muhammen 

bedeli 3QOOO lira olup kaU temlnUı 4llOO 
llradır. 

3 J Şa.rtnamMI kM111rY'Oada ır&1lı1ıııl>l • 
Ur. ı.tl!klllertn ka.nWı1 v..aa ,,. ı-ıı . 
naUa.rtyle bArlllt1e Anlcara Lv • .Amtırltll 
btna.sınd.akt ltomlııı)'ona mtıracaauan. 

etnsı· koyun lı:avunnaaı. ll5 Ula 9ıale 
ırünU: 4-1-1948, eaatt: 15 t.e. 

Clnııl: •tır ımvurması. ıs ton. !Jıale 
ırilnoQ: •1·1943, mat ll5 tıa. 

(100'J5) 

Sandık yaptırılacak 
M:.M.V. denı 
Muhammen bedelleri 109.400 lira 

olan 5.000 adet sandık numune ve 
oartnamesine uyguh olarak :yaptın
lacaktır. İhalesi 4. 1. 948 PHarteat 
gilnU saat 15 te kapalı sarfla yapı. 
Iacaktır. İlk teminatı 8T20 liradır. 
Şartname ve numunesi her irin .röa
terllir. İsteklilerin ihale '1bıt1 uat 
14 e kadar teklif mektuplaran M.M. 
V. 4 No.lu SL AL Ko. vermeleri. 

(10826) 8878 

Motor grupu abnata.k 
M. M. V. derı: 
Korniılyonda mevcut fNMıf. ve şart

namesine &6re hep01e bh'deft 39.000 
Ura fiyat tahmin olunan cı > adet 
elektromotor, (3) adet müteruwtp e
leıkt motonı He (6> adet Dl7.el ve
ya benrzm alternatör ırruou 9-1-943 
cwnartesi gQnU aaat 11 de P8ZllrWda 
satın "ı aıeakt1r. Vermek 1ılÜY91Je.. 
m (5850) llratPk: katı temı:netlan ne 
birlikte pıızarhk g(ln ve -.atinde An
kara'da M. M. V. 2 No. Jı satın alma 
komlllyonuna gelmeleri. (11035> 

7125 

Bina inşaatı 
M. M. v. den ı 

Muanaı ııün w saane talibi zuhur 
eımiyea 89201 lira 20 kanıt ketif bedel· 
ti Kınkkale'de bina irıpll -4-1-943 pazar· 
resi gımu uac 16 da ka.,.Jı zarfla ihale 
edilecekur. I• tıemioatı 5710 lira 06 ku
Nf(Ur. JCetif IArtııame ft projnİ .ıU6 ku
rut bedel mukabiN ftl'ilir. Mühendis ~ 
mimar olmı}'llOlana ubd hbrlWanı 
müracaada ehliyet ws .. tt alma!Mı '" 
ihale xünü saat 15 e bdar teklif mek • 
ruplanm M. M. V • .f No. la Sa. AL Ko. 
na vermeleri (10840) 6914 

Kereste almacak 
M. M:. Vekllc-t.inden : 
Muhammen l»Mell 57&00 1 r ohm 

500 M3. gilr en kere e 18 1.943 pa 
r.arteai gUnü saat ıe d kapalı •rf· 
la lbıtle edtleceldılr. tnı: temtn&tr 
2212 1 ra 50 kuruttur S rtııameel 
her Riin gt;rülrtil r t eki lenn 1-
half' ai)nU saat 15 e kadu tekJlf 
mekhıplannı M M V. 4 No. hJ 
Sa. A 1 Ko. Vem\ ler1 

11114) 7152 

Karyola alınacak 
MKV i en: 

1
7.~leri)ole ve on ırUn m 

•uıret.ty)e tel> tine ika.iv 
lıllııll obur.. 

Be ed e 45 hra f yat tah 
l<lOO adet b r 'ki~ll k e 

n l k 1 6. 1 948 artamba 
15 te puarhld& -- alma • 

- a.ktc. 

Muh en bede ı 23170 lira olan 4 
n.umun~i .h~ gun knmi,yondıı gorulebi· kalem ayakkabı 15-1·1943 cuma ırünll 
lır. lsıcklılerın be•~ı gun ve aaıte An ııaat 15 te Eııkltetı de 41etme Müdür • 
kara. M.M. VeklJeta 3. No.Ju saun alma • ıatu b aında toplanacak oian komll • 
komisyonuna ,:elmden. 

(10923) 7009 

Baz inşaatı 
M.M.V. <1eo: ıerın kanunun ta7tn .Wtl 

ıe teki flerini aynı .ırUn saat 
le)ron reis ıtJne verme -

ounur 

22612 lıra 70 kuruş keoif bedell v 
Ankar" da baz ınıaaaı ıtı 14.. ı. 943 
perş«rmbe ıuııU aut 11 de kapalı 
zarfla ihaleye konulmuıtur. İlk le 
mlnatı l 700 lira 00 kuruıtur. Kqıf 
fartname ve projeaı 213 kuruı bedel 
mukabılı verllır. hteklllerın ınşaa 
daıreaınden ehlıyet ve.s.kaaı alnıatan 

Şartn mMI A'*ara Ha)'darpa, 8lır • 
kf'<'I v~le kom48)'on kaleminden 

13D 

Karne mukabili ekmek 
alınacak 

ve ihale g\ınU saat 10 a kadar teklif 
mcktuplınnı lıl . .M.V. 4 No.ıu Satın 
Alma Komısyonuııa vermeleri. 

(11034) 70l'l6 

Ahşap ızgara yaptırılacak 
.l\.ı. ı V et.ıııd• n . 

Ankara da buıunan bir blrl te a l cıe

pola4" içlrı 100 adet ahp.p ıakara mev • 
~t nümWlelllne uyırun o k pazarlık· 
la )l'qltınlacaJrtır. !ha e8I 6-1-1943 ııilnü 
88M 10.30 da M M. V. 4 No 1ı Sa Al 
Kom.da yapılacaktw. 

Keell bedeM 1500 lira kaU temJınatı 

da ~ IJradır. Kftft her ııiln l«JmiBı)'(lft • 

da ntıım~ de kom yonCR ıröııteıile 

r.ek a.cıre.te ııörölt«> 1ır. l9tEldılıerm k ı 

temlrı&tlar.b'1e blrll:kte belli a1lrı ve ııaa.t· 
t.e kıom.19,yooda lapa t.ı V(k'!Ut e)"lernelıeri 

(llll5) 7151 

Kömür nakliyatı 
11. JL vw•'le4ılrıdm : 
~mevcut~ sere· 

tllM» ııanıDon mahalllndek1 blrlJk ve 
~tere •1·1943 pazartesi ırdnıı 
paz.arlılcla !'ıOOO llnı.hk nakl"b'e lıll lhalıe 

ediılecıektlr. NaldedıUecJetc kömilrl« Le • 
vaz.ım Aınldtjinin ırüe~ blr.ıtklıere 
-...ıaealııls'. Bu ,.. )'apnak llltbmılerin 

7:50 lirM* lıM1 ~le l*Mkte 
llU&ri* cQnll eaat 11 de M.. M. V. 1 

No.b Satm Amıa ~ ~kM • 
:ı.t. (11125) 7148 

Hamam yaptırılacak 
M. M. V. dm: 
190876 lira 30 kurut lııetif bedt-lli 

Ecimeaiut·u bir lmı*8 ~ 18-
1-943 ı-anesa jllanU -' 15 • kacı&lı 
urik etı.i1111.,e lmoanlaınp•. Bu ite 
-:ıtaza hemin ft lhtik ücrel'llİra oı.nılc. 
'WlrilecıeWı-... tıemıiınau 10823 ... 82 

~- Ketif Ye .. lmmeli 955 ..... 
bedel .... ..- mlW. ı.c 'tHerir .iha» 
PlllU w& 1-4 e bdıw klıılif GMh.Pan· 
m M. M. V. -4 No. 1u S.. AL Ko. na,_. 
meleri. ( 11()1) 1) 7 ı"' 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. V. den: 
.Aııbra'da bulUOIHl bir birliit ait 11· 

boraeuvw binasında 7tııpımı.cm -.ninıt 
pezarhkk İhllle ediffc:*ur. Ketif becWi 
944 Iİl'a 6 lıurut, bd lcımUIMJ ela 143 lira 
6o lıuıufeur. Pm.aııtıiı 5. ı. 1943 .... 
IMl 10.30 da M. M. V. 4' No. lu S.. Aıl. 
Ko. ela )'llPIMaıılıtır. 

Ke,fi her JDUD komİ8)'oada ~ • 
J.W. ı...ıileria mua)')"ell ıııün ve ..ıte 
kad tıemioatlariyle biraw komil)'OOda 
hazır bn!.•nnı-ları. (il 116) 71 '6 

Baraka yaptınlacak 
M. M. V. den: 
98S lira SO lıunJI keşif bedellf Anb 

ra'ela bir abpp tı.nıka )Wl>Unlma lıfİ 
.(, 1. 1943 paartetİ guoU Mal 10 ela pa. 
:zaırhld. .iıale edilealuit. Kad cemıimtı 
147 lira 83 lıuNfeur. Ketif w ....... 
si her 81'111 RÖllerilir. t~eria bıie 
llilın w .-cinde M. M. V. -4 No. lu Sa. 
AL Ko. 1t11 gelmeleri. ( ıı 113) 7153 

Urgan alınacak 
M. M. Vckiletlndesı. : 
Yapılan pasarlıftna talip çılanı • 

Yan ve betler klloeuna 226 kuruş 
fiyat tahmin edilen 10.000 adet 
mekktrl mganı ıs. 1. SM3 çarşam
ba &1lntl aaat 16 da pazarhkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 
22.600 lira okıp k&ti teminatı 3375 
lıradır. 

.Nilmune ve oartnam..ı her lfln 
komıayonda görülebilir. İetekllle • 
rln belli gUn ve saatte Ankara'da 
M M VekAleti S No. atın alma 
komlsyl)nUrı& ttelmeleri. 

(llOMı 7146 

Al'Yon Yedinci 41etme MQdürJıOAiln -
dt'!l : 

tdareee ue edlıe.-t amele ve ~ere 
\ l' lmeok ve 15.1-1943 ı.arıtıJndM 31-5-
1943 tarihine kadar ber ırllr aaırar1 400 

mi 500 adet tesl m ol:unmcıJt IArt4' 
le kame mukab it satın aımacıılc b('tıeırt 

600 anun 1 k c 58!!00) e.J.lt lll'lda tıtn bei 
yüz adet ekmek kapab zart uaulıtıvlıe elı:· 

ı tmeye cıkanım..ı.ır. 
Muhammen bedeli (17515600) llrw. ve 

muvakkat temlnetı (1316,25) llnııdlr. 

Ek9 tme lf·1·1943 tarihine t'&llUl7lın ea· 
ma ııiln.ll Mat 15 t.e Al'Yon"da Tedlnrt 
İşletme MildürlOlrU bın-ıcla toplana • 

c k lromls>'on<1ııı yapılacalrtll'. 

Bu tee lf4.nnek '9t~ kamımJn 10 

UMU m~ <F> '*"- eerettnnee 
WlZ'Wlll'U etılb'et ... t6ean!lt ~ 
muvalılııııt t«nlnM ,.. ~ ele • 
lllıtme .. ttndftı bir 8Ut _.,... b • 

dııır ~ ""1dttne ftftı~ • • 

zınıdtr 

Bu hU9U91a ~ ~. -
Tak te~ KQ!Ttliı)o;Mldııdl ........ 

(10919) 8949 

Lastik hortum alınacak 
Dl"vloe< l")aniıeyolılan Haı,da ..... 

Umum Müdüriiiiündea : 
Muhaınn.ı becle5 (17500) oe )l'elll 

bia bet )'Üı. lira oı- ( 1711) .,.. ,_... 
blll adet kılcomocif .....,..,._ ~ 
rmNus beheri 10 lllllft bo,...ta '\Ot 

53 X 35 mim ~ bm:li Mltit boc • 
tum (5 ........... 1943) .ıs .-i aaM 
( 16) on ahıda cıealnidüaii ifa edemi,..a 
müraıfıhiıli - w beMbtoa H.,d&qı& • 
şa'da pır binası clahili.ocWıi kıomi.,.ao .. 
nıftoıbn açık ..... ......,. 9Mlll ab
nıM:aıkttr. 

Bu. Rinnelc ilti,.ealelin (012) bin 
uç yuz on itcıi tin ('6) elli lıun1t!.ık _. 
valıbt eemirıaı ,,ııe .. _ • ..,. ettiği 

...ak.le birlilctt ebiltme JIÜrlÜ MMİae 
Udel- komİ&)'008 ~ M:ı.ndw. 

Bu ite aic ....-wneleır ~ 

...,... otarıık ~--· (11095) 71"8 

Yeni Mamak Banliyö 
katan 

D..tet DeınU,ooUıın u-.n MüclürJıii. 
jiioden : 

4·1·1943 tarihinden İtiJMoeo S-- Ye 
~ ıaail a;iiolıerinclen ._.. ber .... 
Anbra • Mmuık • Amc- ............. 
mek üııere ,.eni bil' blllli,ö karan Mleıe 
lı.onmuteuc. 718 No. la '-ıliyö ...... 
Aııba'dan - 7.20 • blbaıık ... da-
....... dunn.dan Mamıaia ....... . 

723 No. kar. M..-·._ - 8.27 
de ~ndm L50 da Demidibııh • 
çeden 8. 3 • Cebeci'dell 8.M ela ıc- . 
cu1ut caın M9 cta. v • .,...'dıtın a..u • 
hudrıede Aııbra',. - 8."5 • ~-
1.c edecekcir. 

s.,ıa .... illa ~. 
(11122) 71'9 

Elbise diktirilecok 
Devlet .voaıır)' !&rl 1u.yvu ı. 1 

letme MüdUrlüa'Undea : 
1-Mubaaunen bedeli (12288,00) 

lıra olan etmemıa memur ve müa 
tabtemleri içın (188) takım acık 
yllkalı caket. yelek ve ııantaıondan 
ibaret ve (97) takım k.apaB ya*& 
(eeket, pantGOllda.n ibaret) elıbl.le 
ki ceman (286) takım etblae ile 
(4582) adet palto ve (2&) adet 
kMket lu.pah art uauliyie elatit 
meye çı.karılmqtır. 

2 - Bu il içın mmtezi kumaı 
ve satar ve kuelln bedeli muk&bl· 
llnde idare tarafmdaın verilecektir. 
Teli, döame. aınna ve bütün ıta· 
retler mllteahhkle ait oı&caktır. 

3 - &ır.itmeel 1-1-Ma perfeDllbe 
sünü aaat 16 t• Afyon'da Yediııca 

Depo yaptırılacak 1tıetıne llüdllrlot'ü bin-Dıda 7a • 
M M VekA~ : palıc:akbr. 

Muıu>-tn aGa ..... ..... _.... llUllllr • - Bu ite &innek llltl7enl•in 
etmıııım EUırnıe91uıt"t.a ~ (917,8t) liralık nuvaldıat teminat 
ha.ide adet......._ -..ı J111Pb. tle kanun- 10. oa. maMe9iain (F) 
nlmaeı kapab liU'fla ebDtmee lmlıuıl • f•r- serelince IOsumlu ebli7et 
m\19tur ~ ._,. 39102 lira 811 1ıu • ve tiearet v•lkalarlyle teklit mek 
Mil olup tik teminatı 2912 lira 10 ku • tuplarını muayyen ~ •at H e 
nlltW' lhaıe.ı ll-l l!MS paJJIUUlıt sıına kadar 'luımMlyon reislitllıe vermeler\ 

lAzımdır. 
aat 11 dıe M M. V 4. No.h 8etla Alma l 5 _ Şartnmaelerl bedeİaıiw ola Kom---- PNlllıleaktlr: Xetlt " rak Yedlncl ltletme KUdllrlllltl • 
eartııMrMılıl 118 lıunll m .... m " lo - dea alındılllr. 
...... ~ ....... Jııı9llıa. .t.ıeıım.> 

-~-

Daimi takvim 

Kayıp 

tünden 
Doğ 

d.ıtım b 
eokmek am 
alacaıtımdan ~ 
tur. 

EminG Y n 
.1ııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -
Stenografi § -

-------E Yazan : Kazım ARARE - -: Bir ayda ken : 
: ya m n-yleo : 
: ve kolay steno - : 
: tı. Arzu ecl re : 
: tara.tından 2 ders ... : 
: ~ mt"ktedır : 
: B Ul.n tabeV b • : 
: nur. 503-604 : - -.,111111111111111111111111111111111"' 

Sayın 
ortaklarımıza 

ve müşterilerimize 
An ra Memur ar Koo.ı>Pr'RUıtl S1f'o 

k~ den: 
~ aonu 8llYll1l1 

ANKARA V ALİLİGİ 

Okul tamiri 
.Ankara vaı a 
Kettı bedeU 10!58 .ura llO 

ibaret olan ı in 
acık eUlllmel'9 ıwn 
rin eartname>1 IOml ı.. 
lllaa.rlt .. tune ,,. lbllJe -"'° • 
.. ıı. 1. 943 pazart.ell l'(ınl1 -- .. 
'" tıımtrıat ..... bllMlll 
mGdür ttı vezıneelDe )'9.bl'Malıc 

~ rnGraAıa&tlan .. ---
(10098) 10!59 

Ucuz sallhk arsa 

TÜRK HAVA KURUMU 

Karhan derisi satılacak 
TUrk Han Kurumu Tosya ub9-

al Baeıltanlıtından: 
Kazanın merkez Ye köylennden 

topı.ıacı. :Fae aıtır. koyun, ve ke
çi derileri 23. 12. 942 tarıhınde ı.. 
tibaren 2Q ailn müddetle açık artır
mıya konulınuthlr. İstekliler n 600 
liralık muvakkat temlnıttlarıyle bid. 
likle 12. L 943 .ııalı ııtınu saat 14 
te tubede m teşekk 1 kom oda 
hazır bulun.malan ve twtnamenla 
9Ubede görUJcbllecett ıl n ohmur 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -§ Sallhk eşya § - -: Pette mamul -.lon ~ : = odam tıılam arı. ııero = 
: YenilM r tzm6r cadd : 
: re 3 uat 14-16 m : = caat. 500 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Dr. Bahtiyar Demiral 
D. D. Ankara Haetarıeıll 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassm 

HMtalarua Yenllehir AtaUlrk 
Bulvan And Apartmanında ka· 
bule batlamıetır. Tel: ~-

Memur alınacak 

pı~ orta mektep ve Ha me 
zunu ~ t.ıu•o-nn mlllf"IM~tıan 

olunUI'. (Ul~) 

Kirahk 
Halkevi civarında beş ooalı 

banyolu ve telefo lu bır d re 
mobilyalı o rak kıra a ve e 
cektir. MUracaat telefon: 3761 

493 

111111111111111111111111111111111111 - -- -§ Riyaziye dersleri § - -5 Orta okul talebeler n<- ailf' rl 5 = neminde e, ya = 
: ders eri veril r. U ua' B. T ru- : 
: muzuna m9<tupla t. : 

- -- -111111111111111111111111111111111111 

Daktilo kursu 



t 

- il -

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Reisliğinden: 

t - Çalıpcü qzıyeue olm ıyao ven benzini bulunmıraııı t:lksiler bek· 
leme mahallennde ve cadde!crdc durmıyacakur. 

2 - Bekleme mahaJJıode ve ~!erde duna (abilet mila terl almı.n 
awd>u:rdur. 

3 - Bazı şofor1erin aıuşterilerdco lu l ;ı Gerer talebettikleri •aki şild· 
'etlerden ~irmilmışur 
Şiklyeu ob:nlano 1358 t ~G2 291 1 . 2470 Z9GO . 27 13. 2956. 289CI 

'Jumaralara telefonla murataatları rıca oluour, ( 10281) 6JOtı 

Erzak ah nacak 

C'nsı 

Y urla 
Zeyt . t 

:\{.. t :".1 

15000 od t 
6000 Kg. 

!" 
6~ 

60 

T Jt ., 1: 
9";'"" L. 
3600 .• 

m. Ll e n 
15-1-9-t.,, 

TEREDDÜT E TMEDEN 

H AZ 1 R 
Tıraş bıçaklarım kullanınız 

hU8Ufi1 olarak lı.\' çr 'de maruf '> r :-tkada 

A RARA top n 
Umumt '"'k-posu 

k P dlr Her yerde Is • 

y !lal· 
yan ilan 81 t 

* GAZET ESi 

7 1 

15 
15.15 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

En güzel yılbaşı hediyesi, hakiki vitaminli 

BEL FAM 
kremleridir 

= = = = 
= 
= 
= = 
= 

Kadın, erkek, genç ihtiyar herkesi memnun eder.~ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

:arihin en · ehemmiyetli vak'alarını. . ıunun . elİ lüaumlu 
.ldlselerinl, İ>ir .. alleyi · mesut ~decek eıt kıymetli · vedzeleri, 
"kılip : tarihimizin bütüıi ıafhalarını, her elin hava tleil4nwı
,..inl, fırtınaları, • lMıt vakit 1aatleri, bayram ve kuıdlUUi, 
ıkvlme dek hıır türlü" hllcileri do;ru obırak İılldlren, her yap. 
ıtindiı pzel · İnanllei-, tatlı !itile ve hi~yelerl ile olmyaen-
•rıııı "-tdıila,;dıraa ve eiJendlrn: • ;, 

~-,,S~AATLI MAARiF ' .. 
'· . · ............ :.. ~ .;.·.. . . . - - . . ' . 

::N·,''duvar takvimleri çıktı 
: ~·~":.,,.---"~-~ .:"' ·!:; .. ·'·:'\; ' - ' \ 
ı(ejalj• · v~ , em111lıiz takvhnle~in . ta~Utlerl ; nrd'!' Ald~D· 
~rifl" Jeı"ek kartonun üzerınde ve ıerek bloklaruıın i~ 
ıde t~::.balunan · (Mauif Takvimi~ ad~a . dikkat etme
ır. f • . . ~•:'" lllerkezl : İstanbul. Maarif Kilaphanesldlr. 

MÜJDE 
5 gün müddetle Ankara
takdir ve hayretlerle sey
it en sagır ve dilsiz genç 
k sanatkarı manyatiz · 

macı Profesör 

vki-İshak 
köteStnd ,söstert e ie 

e t=nuvasına bawl.JO!"' 
h 7. ea.bıl'liız k.a bdtleYi 

"°" 

ANKARA BELEDİYESİ 

Kalabalrk yerlerde halk 
sıra olacak 

A nkara. Belediye Reisl"~ind~ ı 
ı - ÜçüncU malltlede ya:zah hu

ar belediye tcablhlerl ara..ıııına 
alınmıştır. 

1 

2 - Bunlara aykJn hareket eden
ler 1608 ve 2.>75 numaralı kanunla
ra göre cezal "1.chrılacaklarılır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin dıt
tıt•m!n a ve bunlar içıo kart verili-

ne. 
B) Nakil vurtalarına bini te. 
C ) Umumi yeri re dris ve cıkı.ş

t halkın bırblrl ardı sıra dizilme
ler i mecburidir. (3409) 3592 

Toplantı 
Be lediye Reisliğinden: 
Belediye Meclisi 7.1-943 ta

r ihine rast lıyan per~embe gü
n ü fev kalide top lantı yapaca
ğından 8.zanın aynı gün saat 
on yedide Belediye Meclisi sa
lonuna teşrifleri rica olunur. 

Ruzn ame: 
1 - Ankara Elektrik ve Ha

vaga zı Müesseselerinin idare 
ve i~letmeleri hakkındaki 4325 
sayı lı kan un a göre tesb it edile
cek esaslara dair riyaset tez -
keres.i . 

2 - R iyaset v e enc.ümen-
d en gelen evrak. 7155 

; 

ULUS 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahn YA~AT 
Muayenehanesini 

Pos~ane Caddesinde 
Yağcr Apartmanına 

!lakletmistir. 

Mütercim daktilo aranıyor 

OKULLAR 

Dahili ayakkabı 
yaphrılacak 

Mektebi M~kündea.: 
ı- ~r~ t.ak>ıbeR\ne ~ 

48 (" n. dahlll a.ya.ldcabı. (Po8lal) 28. 12. 

Ilususl hır ı rket için nlmnnca ve 9-12 ta.rthlnılm 12. ı. 913 tarttı.ine knda.r 
türkçeye b a.kkın vak;f, almanca ı;; gün müddet.le acık~ konul· 
st nogratı hJir, tercfime:ıre muktedir mwttur. 
1'Urk. Baynn aranıyor, tyı ücret veri- 2 - Ttmm&.t akQ(Wl (50) J1radır. 
le-ccıktir. Arıl\ara P.K. 1069 numnraya 3 - İhale 12. ı. 943 ~ine m.OM· 

!m!"U•T'l•caa•t•. •••••••3•048•ııiil lctır aa.lt lrt.lnll .at 15 te Anlalra Mek
tePl4'.'t muh8&C'beclllld ~ topla-

Satılık frak 
Tcm.ir bft" tak1m rrak elbl&e a

tıhkt.ır. An:u ("(tenk•r1n Cocı.ıık Sa· 
No. 275 GUvm Dt -

k"mevıne m rncn Pan. 479""500 

MALİYE VEKALETİ 

Bina tamiratı 
?ıl :ye Ve-kUlı.., nd<.•n; 
J.fuv kat tMninat 216 Ura 17 ku

ru tur. K~ '"''rakını heıi<"li muk3ıbi
h l e \~e · lığl garaj hinas.ının laml-

tı 5.1.913 salı günü saat 16 da Ma
l ye VekAlcti .l'\filli Eml:tk Umum ~1ü
dıırlüı1:ünde pa:?.arhkla !hale edıl<'<:c-k
t. 
~fuvakkM teınınat bedeJl mukabi

linde B 1 m k .tstlyenlerin ).1al iye V e-kiı.· 
1 ti 1\t·uı F.JT11~ l'mum ı.ıüriürluğü
ne mtirncaat etmele-ri. (11015> 7017 

~ı t ıı ı ıııı ı ıııı ı ııı ıı ıı ı ıııııııııı.. 

= 

nacak lromtByıoıı. h'U'Z\J1"Ur'ldıe yn.pıla.ftdt. 

tu-. 
4 - Ta.11(>1« 1<'1.rtname ve müh&-lU 

nllmuneyt ıtörm{'4c 1dTl h('Of" stün meictCP 

ldAmıftne milraMnt Mcıb t Jer. 
5 - TallrtlE""r lhal.P a1Jnünde tc<mlnııı.t 

makbuxlat1yle aleo.-e ııtn-hliıı><'(_ok }ı;anu

n1 VEL.•ıınnnnı hatz vC'Sbl:ı.rtyı., )fuk

lE>Ph'T J\fufıa..'K"'be<"tl1ftndıe muııı.y;.·(_.,, trürı 

'l."e anntte topln.nacak koım1syorın mUra· 
rant Ptme11. (10904) 1om. 

(Biçki dikiş tekamül 
atölyesi açıldı) 

A nkara Alqam Kız Sa.nat O kulu 
MüdUrlüğUnden : 

Kız Enstitüsü mezunlarlyle Ak· 
şa.m kız aanat okulu mezunlıınnın 
sıınatlarındıtkl meleke ve malıaretle
rl artırmak Uzere okulumuz-<la biçki 
dikiş tek~Ul atölyesi a~ı\mışhr. Bu 
ntölyeye devam edec«'klere yaptıkla
rı işlere ve kabiliyetlerine göre ny~ 
rıca Ucrt"t de verilecektir. İsliyen1e
rin 15. 12. 942 tarihine karlar okul Senede 

T. C. 

,t.IRAAT 
BANKA51 

.DAoA · 
BiQiKTiREN 
QAJ..tAT-!;O!;P 

28.800 lira ikramiye 
Tuz satışı 

= & ed 'e !! isllğındc:n: ı ~ 
: M vslmln &1k ve ucuz ayakka- : 

Şa rk kundura · lılarestne müra<:a.ıtlan. 

(10631) 6637 K.wnbara lı ve ihbarsız t .......,..f he.ıap~ -:;o lı raaı ola nlara b ir ..,.,., iç>nde &1"ğııdaki p.ı.._ g 
ıkramiye verilecektir: 

Koyunpa:zarında 93 nurn.!1.. ah rl · -
Kanda tuz ticareti J aıpan )'.aşar Nar· 
mo ı u Çamaltı tuzlasından gct-rd 
l 6Sı1 ki o iri tuzun toptan k !osunu 
8. 75 ve Ptrllık nde kilosunu 9.50 kJ,1.. 
ruşa ıatılm ı 81 cdi~e Ene . ııı ka
ran k•t'.J".Mtndandır. Sa}P. h ktı ll n 
olunur. r:.1144> 7154 

MAHKEMELER 

' H üküm hülasası 
llozat t.. ?ıi. Umuml n.dtn: 
floz.at arş.ısında b.ı:kka.l k )41>

nıakta iken satmakta oldu.;ıu t: ; adan 
o r·klıo elmn;ı J5 kuru s tmaık su
. t le \}(. J('(.J ye narh ından faz a;!ı a 
sat yapmakt..D.n suçlu i-Iozotın 1'~i.krı
.w,şa mahal ı odPn l Iısan oğ u Seyit 
_\1.! Ka.d<lğın suçu s..ıhıt. o makla J-lo
zat Asl"ye CE28 tıaıum lnln 942-37-
LT Sa.j·ılı ve 14-11-942 tarlhli. funiy e 
1180 numara:.lı kanunla 00.Zı madd.c
l<>rı dC>g,ştir €n 3780 numaralı kanu
nun 3:l \:C 59/3 bcnd nf' göre cc-7..alan· 
>hrılmı~tır. lliın olunur. 49-1 

Hüküm hüiasası 
lltYI.at )liidJcılWlwniliğiıxkn : 
llo;c.at çar L-,ın<la damadının boılliJi,e 

dUk~ muva.kkat<.'fl b.ıkkalhk et· 
;nı; te i'kcn $almakta oılJuğu CŞ)adotn bir 
kuo .t}""\a)-.ı bclcd.i)C ra.)i<.Wdcn ~ kw~ 
ia.ıla u~un dola)"l ;u.çlu l- Jru.at'ın Ko
ru ko,.iinden olup l' ikripa.şa .ınahJıllcsin· 
Jc owran Musaıı.fa. oğlu 8csideo. doğma 
ihrahim GIJ'lel'in su('U sabit ol<luğurxta.n 
ı loı..at ,\..di)e Ceza l\1ahkcmesi.nin 9 ıı 
~9. 29 numaralı -..c 15·11-941 tarihti ili· 
mi} le ·il8U nwnar2.lt kanunla bazı nıad • 
JeJeri degı)ti.riJcn .3780 nwuaralı kaDll .. 
nun ;\2 '1.C 59-.3 lx.-nc.line gore Ct:-ıalandı · 
rılnı ur. Jı:ın olunur. i95 

Mahkumiyet karan 
Çu.bult C. M. U. liğıııdc~ il-j~ 
Muhik sebep olmaksı.zaıı ~ 

!!yatla Nazillı b ıamusın.l'l aatm31c 
suretiyll! Mili\ Korunma Fbs w -
11a aykırı .tı...ıreketlt n suçlu:,Jt't'Ztfca

amam p ızar nahiyesıne 1::raıllı X. 
uık .köylıııden seyyar sa.her ~ 
oğlu 325 D. ıu Ahmet GU.nıröt' ha 
kında Çubuk ashye ceza mahkeme 
a n<lı: yapılan duru mn rıcticcsiode 
auç s bit görühlUğUru.len _ illi Ko
ru TI"l3. K rıuınınun 32 - 59-.3 UncU 
maddclerı mucıbınce be., lira ağır 
para ceza.siyle n h.kunHyetiııe, ye· 
dı gun mUddelle tic retten men'ine. 
basmanın mlısaılt'Tt':lline hilkmun kes 
bi katiyct ettiğinden 11Anın mUte -
dair ıo. 9. 942 tarih ve 85-69" sayı
lı karann katıleşt ı~i ııan olunur. 

(11107) 7137 

H üküm hülasası 
HOZöll C Jı.Uld:dctum 

Belcdb~ kara ına :ııvrc al'")ltir ncb ve
cn kuru Jutun ki )INllt1 40 kuruştan 

~ffken be!OO n ko>du 
tu >u t .yntı bt..'>)·cnmt.Yerek aa1 t :ı ım -

n o p Hozat'm Flkr P8.l8 mahal E'&Uı· 
de ot mn ve tar'1ıda b:tkk.a ık y ptt..n 

Hıdı oıt u Glilli.l'dctı doıtına Al Rıza Ye
c ter soyadı Er&'{in, ltozat AaU.>·«' Ce-

litı.n O· 

497 

Hüküm hülasası 
llozat C. Mı..1.ddcı Umu ·tiflo 

den: 
Belediye k rarına gôre yumurta. 

nın beh riııi 3 kur ... ıtan ıatnı.ıs1 

le betlrrken 4 kuruştarı s üan Hoza. 
tın Ha.milliye mahailesincle A11 otlu 
HKlır Coşkunun suçu sabit oldujtuıı
ıl ın lloz:ıt nsliye ceza H kimligi
ııin 14. 11 942 t rıh ve ~42 36 _ 26 
sayılı il.amile Milli koru ma kanunu· 
na muhalefet etHginclen ılolayı 4181\ 
numaralı kanuni l clrğl !irilen 7380 
numnr ılı lwnurıun 32 inci :naıldesi -
ııin 3 tinclİ b ndine tevfikan cezalan. 
ılırılmı'"tır. İlfin olunıır 17. 11 fl12 

49~ 

ASKERİ FABRİKALAR 

bılannı nefsinde topla.mı:stır. 
: Ik ncJ. Anafartalnr Kuyumcular : 
: karşısı 462 : 

.,ıııı ı ıııııııııııııııııııııııııııi=' 
ORMAN K OR UMA 

Odun alınacak 
Orman Koruıma Genf·I K. Satın 

Alma Komısyonundnn : 
15 ton odun alın·ıcağınllan tallP· 

l~rin 4. 1. 943 p.ızartesi giinU saat 
15 te Yeni chlr'dc Orman Koruma 
Genel K. Binasrnd:-ıki satın alma 
komisyonunn müracaatlar . 

(lllllSI 7141 

VİLAYETLER 

Tamir işleri 
E<l 'J7!.C Dl rterdar Q:ınuun : 
Z.:-12-1942 lar»linde k.a.pall zart u

M.M. Vekaleti D eniz 

Memur alınacak 
~!. ~ı. V. Derıl;c .r.tü ... teş:ırl ı ~ınc.lan: 
?ıtü ... teşadık şubelerinde oü.uıb.ıl lııu

lun.ı.n üç muan1ele memuru n1ahalline 
n1ü...Ul;tka ile en az on.a mt:ktep ntC'IWlU 
olm;ılc ü.ıere ücretli mcn1ur alınacak ve 
ücrct.Jcri 3656 ~yıla kanun hükü-mlcrine 
göre tl'<>l'Mı olunacakıır. 

Taliplerin 4·1·9·'3 tarihinde ımrih:uı
ları icra ol u.naca~ıodan scraiti Öğrtnmek 
Üicrc en j.!t'Ç 30-12·912 tarihine :Cadaı 
.\nkara'da lJ<.·niz i\.fil'>teş.arltj:ı Zat İ~lcri 
Subt...,ine -..·e i ... ta.ohul'<la Dcnh: K<lmura.~-
lıj;ına müracaatları. (259 i) ııs 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet .. 
" 
" .. 
H 

" 

1000 li.-a lıık 
500 .. 
250 
100 

50 
40 
20 

.. .. .. .. 
• 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

lir• 
• .. .. .. 
• 
• 

Kuralar sen ede 4 defa, .11 Mart, 11 H-2~an, 11 E:r 
lül ve 11 Birincikanun tarihinde çekiJec.,kt• . 

:::>IKKA T: Hesaplar~ndaki para la r 17ir lene iç.inci 
50 lirada n atağı diiJmıYenlerin ikramiyel<\oj % 20 f aJ 
1 a la~tırılacaktır. 

t ............. na vaıardH"""5ö:·öoö"''"ki'llJnıeıre ......... .. 
&u yle milna.kaanaı yapılmak iızere m(>"V· : 
ld muna.kaalya va;.r.olunan 3-1837 Ura. : 
71 }ı;uru1' ke ltll FA.li:rne merkez hükümet -
knna ı uun rntına mua)"-yerı K"Un ve sa.al· : 
te t...'l.LlP zuhut' eıt.nıcdi(rlndcn ıscraı.tl aa - : 
bıka -..·C(tıJJe b)r knpaJt zart usulb-le 6·1· : 
1!'.»3 t.nrihtn~ m\lııadit car.amile. ırünU :;: 
a.ıınt 15 tc mUnnk4.Boa yapılncn1tındnn : 
tat1P oltmlarm ye'VJY\1 mt'Zkürda saat 14 

Ahmet Emin Yalman'ın 
SEYAHAT NOTLARI 

Jmd:ır 2190 rtutMtab )tılnun tarltatı &ı..1- : 

lık formadan başlayarak Ankarada Akba'ya ve gaz 
satılan yerlere yeniden gönderilmiştir 

resinde t('ftl}n.-ı.t ak<'ft-larl ve d1ıt« ve -
snJJc.le bkUkte Dt'('terdllrhkta mü~ 

kOmisYOna tnüracaatıe.n M.l7l.unu lllın 
olunUt'. (2581) 132 

Kireç alınacak 
C.II.P. llenizli Talebe ·yurtlu İ~( 

Komİ'l'l.OOUodan : 
Tald>e \·un.hı in~tt için li"ı.rumu ~ 

lan (500) he.-, yüz ton stmmeıniş kireç 
J)cniıli'd i i' yerine tC'lllim (2~) yir. 
ıni be$ hin bra muhammen bedel ile ve 
kap:tlı ıar{ uwli') fc clt'Ji lancye .konulmuş. 

=· 
Fk1;iltme 8·1-943 tarihitıe tesadüf eden 

nıma Pinü saat 16. 1ı0 da Denizli C .. 11. P. 
bina-.ındaki komisyonda yapdacakur. 

Talip ola:nlann 2-i90 sa~ılı kanunun 
tarifatı dahilinde h371rltracakları teklif 
,ındanplarını ihale saatinden hir saat ev· 
""reline kadar krllnisyon rcisli~inc m:ı.khuz 
nıukallİIİade teslim eunc-ll"f"İ ve flO\(;ı ile 
r:ıpllaa.k mürncaatlann bu 5aate kadar 
Jeclrniş hulı.mma~ı l-17ımd ı r. Pıxta.<la vu· 
kuhulacak gccl1.meler k:ıhul edilme?.. 

~fuvalJw.t teminat ıfl-:-'S liraılır. Şa.rt· 
namesi komi~nda her zam.an ftilrü lebi . 
lir \.C i tirenlere gönderilir. T alip olan . 
!arın belirli saaue komi..,)ooa müracaat-
ları . 3061 

Şef makinist alınacak 
B,ılıkesir BelC"dive Rt"ialiı'.tinıleıı : 

Beh·cliye elektrik. işletmf'si için 
bir ı;ıt"f mak·n·ste ihtiy:ıç vardır. 

Nafın Vek3 1 etınln ff·nni ehliyet -
n. me~inİ haiz ve dizel motörlerin
rle ('alıŞJlllŞ olınası ıµrl1 ır. Barem 
flerecegine göre (200) lirflva kndar 
-:ivlık Ur-ret V«-rilccektir. 

Taliplerin mlırac·ıatl[lrı ilin olu • 
n ı-. (11106) 7136 

ncll yı - No. 7tlS4 

tmıJyaz s:ı.hll"A 
nR-n Reşit TANKUT 

Neonyat ve Müessese Müdür11 
' N A51T VLl;ll 
VLUS sasune'VI An.kara 

DiKKAT: Gazetem.ize gônd.ertlen he r 
ne\•l yazılar neorL>dllsin edllmes.ın ae
rt verflmeı ve kayboluşundan dolaYl 

hlc blr mesullyet ka.bul edilmoC?-

Yeni Sinemada 
BU Gt...,.. BU GECE 

Joan Benctt ve GcorS"e Ratt'll'l 

)'IU'altıklan 

Ahmet Emin Yalman'ın A frika, lngiltere ve Ameıri<a ...,.a.h~tine dMr :J"l'.Zdrğı --..._ 
forma forma çıkıyor. Gün aşırı bir fonna n~ecliliyoc. ;.~.-..•ya ilk g~-~ 
malarm tükenmesi Üzerine birinci formadan başlryarak yeru<leın forma gÖnderil~ 
tir. Tevzi merke zi olan Akba 'dan ve diğer gazete ve ki tA1> ıatılan yerlerden ..,.... 

: yınız. 3072 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ı ı ı ı ııı ı ıııı ı ı ıılj 

Kavaklıdere Sütü 
Kavaklıdere Yoğurdu 

Kavaklıdere Te reyağı 
Kavaklıder ara 

YENİSEHİRDE 
-" 

Atatürk caddesi Ali Naz m i Apartmanı altındaki 

ŞUBEMiZDE DE SA TILMAKT ADI 

1 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııtııııııııııııııııtııııııııı ı ı ı ııııııı ıı ıııııı 

Yılbaşında cereyan açıp = = 
= 

kapama 
= ----

• 
servısı 

• 

= ~Ankara Elektrik ve Havagazı işletmesi müessesesı 

--- Yrlbaşı tatiline rastlıyan 31 ilkk'anun1942 (öğleden sonra), 1 ve 2 sonka. 
: nun 1943 tarihlerinde cere yan açma ve kapama servis imiz, abon elerim ze ko-

laylık olmak üzere, açık bulundurulacaktır. 

: Evlerini değiştiren müş terilerimizin 3411 t elefon numarasına mu 
: etmeleri rica olunur. 30770 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııı ııı ı ı 

Park Sinemasında 
llU GU"N BU Gt!CE 

S"PenıC"c'r Tnl<"Y - Lana Tumel" 
- ve-

tnınid Bergman' n )1l?G.tl klan 

Sus Sinemasında Sümer Sinem 
BU G 

11<1 FiLM 

30 ton kuru fasulye alınacak 
Kırıkkale ( Jrup :\f üdurli.ığu Satın Al· 

mn Komi )-'OOundan.: 
Beher k.iJ<>Mın.ı (SO) k ru2 tıhmin e· 

di len ~o ton kuru f ul>a 13.1.943 .,;ar · 

TEHLİKELİ YOL 
S;:>a.mlnr : 

İki yüzlü adam 
Zorla katil 

1 ·Casus 

2 ·Siyah 

şamba gunu t ı '5 ıc kapalı ... artla ihale 

1 t.-dilec kur. ~ IU\~ tı:nıin.H (1125) lı· 
radır. TalirTerin teklif rm-kıuplarıoı mc.r· ' 
kür gÜode saat l i re kada.r t..(~mİS} n 

' -.ııcl.ri. (ll090) 10M 

1430 - 1G30 .. 18.30 - 21 
12.1!5 te r lk .a.ıatıınesı 

KADL~LAR OTELİ 

-< >- -( 

35-10 



• 

vam 
arasında 

.. nakaşa 

A.Ş. ESMER 

Yeni İngiliz askeri 

konseyi reisliği 

. ·-·-

T E LG RAF. TELEFON -RADYO HABERLERi muhare e 
Sivastopol dün sabah Nahas Paşa'ya göre Kursk'ta 

DURUM alman hücumları 

ÇOK İYİ geri atıldı 
---

Avustralya tebliği 
Me-ll>ourne. 1 a.a. - Avtl9traıya'· 

ıdakl mfitıtenk karargı\hınrn t.ebUğı: 
salamua: bir &"K"e akını esnasında 

müttefLk kara kuvveUerJ bir dtl$man 
garn zonuna mu\.-affakıyetıe taarruz 
ederek dil$nana 60 kişJh,k kadar bir 
4<ayıp verd l"ilmıs ve hnrp mnlzeme
sl ele geçlrJlmlştir. 1kl mfittef•k es
ik.er yare lanmıştır. Bunun il.zE-rinP' 

zaptedildi başladı 
Romen kıtaları da (llaoı ı wd .,,fad.ı) 

rimizOen b::uılarıua ka.rıı yaklqmı' 
J.se. de bUyı!k olçUde bır mwı.a.rcbe gt: 

kıtaları 
ilerliyo 

def i r 
dü ürülr-1 

İngiliz kuvvetleri Sivastopol' daki rus 
Mısır'ı müdafaa kıtaları müdafaaya 

düfmnn karşı1 k olmak Qzp.re ,,_ıutvı h · 
":~ Kom'atum"u ho_nl ar] maı~ f"tmlş Bola ki ava şe rıne ve 1 ht;:~~~:llL1•~· na va ku ... vetlen ıııwıa. -

l '\'P 1~~.,artl~;:;mk~t ... ~~k?rtmEZ tay- rebe me)'UO;Uııoda dlJ§ntan yı.;ı:"..akla- ı ıııa.\e v tfl' 

')"'R.re meydamnn ufak öltü<le b r ta-ı limanına vardılar rına ıaarru.z.a. uevam etml§tır. ' 1 torp 
arruz yo.pmJŞ. takat neUeeter teshil Duu J;of(;e bomba tayy~cıc:tunıı.: , 

edecek vaziyette devam ediyorlar 
Pd!Jem mııtir. 1 U 1. 1 a. _ \lman orduları Fu.k.a bo.e:,:eı:.ıntJe bır uu~n~ molor· 

, •tt er ııı, .R. lti nak.J.ı" K luna ve uua Jueyda.ıı Rahaul: bir gece akınınııa mu. e· ba kumandanlığının tehllti : ,,.ı.:. 0 ':I 

f"k b ... 1 kler tay\'nre rnf"ydanım ve '· 1• , 1 t rux-1 larıoı• ıııu\alt u..ı.)octlı tu.arruL.a1'Qa ou. · Sna11toı•o a w;ar;-ı JoŞJH an a.ar 
nht-ımı a~ır ~urette bmhaltı.mı lar ve 

1

,1 nıu t·tııkePl rnt'vki iç ku~a,.:ında a.. lunnı.u=1lardır. • 
fk)·nn Radymu dünkü Ol"1rİ)'atın- Moskova, l a.a - - ÜE:ce yarısı yanc-ınlar tıkarmısardır \·ıian gedık hir c.;nk nokt.ılArı1;1.n ıe - Dun İC"1,;"' Malta ya düşnıanuıyyap 

da f\.fı~ır Bıt'"'l~dli Nahıı.'fı Pa,a·nın nearedUe:ı aovyet tebliği: 
1 1 

\l tığı aklnua J;ece vcıld.rınuz un • 
/:>eyan;uıa bulunarak ,unl.ın ~ô)·ledi· . ~O hazırantla kıt.alarımız Kıu·sk Japon kayıpları , ~:~t~~ı~~ar~e h~~~a.s~u;:;;,;;;o~~- ~u~ H.~ral 8d_ Upı.:ıôe bır tay}are duşur 
.ı:· • bildi • • ısııkametınde lluşnıanın ehemmiyet· 1 d 

11 
h . 

1 
1'o • mUş er ır. 

"'
101

., muıı~r: ... • li pıyadc \re tank kuvederfyie yap.- Salamaua baskını hakkmıia az t:ıf·· teınnı 1 Y r ımı e ŞI.' r_ın ~ 0 ~u ~ev-
- 26 h:ızıranda "erdıgım "-aıde ı lıj}:ı hUl'umu pilskUrtııııi tilr. DıJş - slltt rne\CUl olnıakla beraber alınan 1 rrslnde1'i mü.-hıf_ '\ ıııevıılerınt- sır • 

bina~ ~ize hfla~r~. hu_lunu)onı~. nıan muazzan1 kayıplara uı:tre.nıı!itır. mal!ımat dilşmetn kayıplarının res-1 mışh·r ve f'ski Kırım hı:ırbinde •uhrtt 
fak11a11ıız olarak ın~ıhz bU)ül ph\1- Kıtelanmız 150 k'adar alnıan tankını mtn blldırtıenden yüzde elli (azla huln1117 nlan \Jı:ılı:tkı•f knle ini hücumlıt 
ıı.:tleri)lc tema.Harım. Bu makaınl.a.c · kullanr?mıjacak bir hale koymualar- oldu*mıu gôsıterme>ktPdi.r. Bizım ka- ıaıltetıni lcrrlır. , 
haoa he-r saat İ)-i. nrticelerl hildir • ır yıplarımız d kkate deler derecede az D·nrudan taarruz eden ttım,.nlcr ~;l-
mt>kıcd-irlrr. \'a.zh't't c,;ok ;,ıJir. İn· Siva.~topol kesimbde kıtalrımız olmu-ştur. Salam:ıua.'dakt düsman pıın nıcv~ilerlnı rle p::c~irdiktrn ı.onra 
giliz hüyük efÇt!.inin bana ... c-;,.ıcdiı.1i· elıeınmiyetli düşrııan kuvı·tllt-rinin 'f.E;u etlf"rl bundan btıyle rl~vamlı au- 1tı:nış bir <'et•hrdc t,:dk dcrııılC'nıe&lne 
ne gorc ingiliı kuY,etlcri ~fısır'ı mu· htlcumlarını pU.skUrımHıtUr. " tet.kte bulunn1ak 7.oruOOa "ka· ilr-rlı ınışlr-rıhr Bıı tıııııt'"nlt·r t.ı.arruzıı 

B ••kı k••ı"mlerıle ehemmiyetli acaktır, de,rı.ııı ve tcr-1.k'ıd. edi)orlı:ır Burada dafaa cd«ek va.zhettedir •• .....,, ı d · h 
bir değişiklik olmamıştır. ---- tıitJdclli rııııh:ıreh,. t:r c grnış ir ta.n-

- RıU/yo G•:~tt'si tı kil kar 1 muclafaa çukuru ıorlanrnış 

Almanya 
Arjantin notasına 

cevap verdi 
Buenoı - Aires, l a.a. Rioterce
ra ucaret vapurunun torptllenmeeı 

hadiSesJ ÜZeI"'. ne- verilen notaya alman 
hükılmetlnin cevabı gelmıştir. Harı· 
eıye nazın M. Gu.inazu. &"aıet.ecllE"re 
Yaı>tılı \x>oyanatta, atman cevabının 
mf.'tnlnıf bUdırmedf'n evv~I varın gPI· 
me-sl beklenen Rfot,.rcero kaptanıtun 
dinlenmes ne 11lzum hulunıiu2unu söy 
lemis ve hu hart'~ h~kktnrlıı. müza
kerelerin o vakte kadar tehir erlilmr 
sini m""f"I st.en talebettltln. d~ 118.ve 
eyk'm!stir. 

Almon cevabı gizli 
tutuluyor 

Buenos • Aireı., ı aa. Rioterce-
ro t"caret gcmlsl rıa.kkınd'lki <t'man 
cevttbının mE-tnl hılJ. glzU t•ıtulrTHlk
tadll". Bununlıe. tx-ra.'.)<?r han Jye nR.
zın M. Gutnnzu al:'lrın maoılahat~ü· 
zarını ~ndisl ile ~öı ü1meie c.ıı!ır
nıışt ır. 

Cevap tetkik ediliyor 
Bueno~ - Aire~. 1 a.a.. ~ Arjan

tin hariciye :ıazırı !of. Guloa'F.U batı
rılan Rioterctr"A a-enıisi hakko.riaki 
Arjantin notR.stna alman hllkQmetin· 
den cevap verildttlni hilrlirmlştlr. 
Arjantin hU1'0meti bu cevabı tetkik 
etmek Uzcredlr. 

Macar ajansı bir 
haberi yalanlıyor 

Budapewte. 1 a.a. - Macar aJanu 
blldlrtyor : 

M.;skova, 1 ıa.a. ~ Bug-Un öğle 
tizert :ıeıreclilcn aovyE>t tcbligi 

SO ha.zıraıı gecesi kıtalrın11z Kur&k 
ve Sıvastopol istlkaıııetlcrinrle düş -
mania ç.aı pışrnışlarclır. 

Ccphenın oı eki kesimlerinde mad· 
di bır deflfıklik olmamıştır. 

ti 
M08kova, 1 a.a. - So'"·yet tebli -

ğinc eklıP' : 
Kurak istikametinde "itldctli mu • 

harcbc devtım etmektedir. Rovytt 
, birlfklerı bir glınd~ 2.000 den fazt.ıt 
alman subay ve askeri HldUrn1ll1ler, 
22 tank, 5 urak ve 2 bomba uça•ı 
t ahrl bet mişl ereli r 

Siva,topnl mü-:-lefileri misli gö -
tulnı.-nıi hir t't' arrt ve r.ch-tt gilste 
riyorlar Thfek ve maki~eli tıifekle 
mUcehhez bir ı-rupumuz 13 tıU<'um 
pli"ktirtmilş ve Uç piyade blHUğilnU 
flRğıtmıştır. Almanlar, n~ır kRYlplıu• 
bahRsın;ı olarak bir kR<: eiper elf' ge
çirmişlf'rdir. Sovyet a~kerlrrl "tin 
gU hür.utnu ile dtişmanı pılsklirtmü.e· 
ler ve 150 alman öldtirmii~lcrdir 

Cenup cephe!tinde alnlanlıı:rın lf 
gali altında bir kll!r3bada eovvct kı· 
talın·ı 120 alman bl JllrnttiJler bir c:ok 
esir ve ga.:ıimf't elr geçırmişlerılir. 

Sivastopol alman 
toplarının ate,i altında 

::\loı:ıkova, ı a.a. - Siv.astopol eim
ıli dUı;man toplarının fasılisız ateşi 
altıncladır. Öyle anlar oluyor ki a.8· 

kerter sı~ınaklardan çıkmıya bile im· 
kin bulamıyorlar, Kale duvarlarının 
öntlndf" muharebeler ~a.altc:ı aaatc 
eiddetini arttırmaktachr. Son gelen 
ıelgntriarda muharebenin misli gö• 
rUlnıemiı bir ~lı1detle cereyan etti • 
tine işaret erHlmektedir. 

15 tiimen günde 10 hücum 
yapıyor 

Lonclra, 1 aı. - .Moakova rarlyo. 
.su buglinkü neşriyn:lrl.a l S alman ttı~ 
meninin Slvutopol'a karşı günde on 
ı1efa bl1cuma geçtlktni ve şehti ku • 
"atan tepelerin binlerce alman ölUsO 

elan lebl"ıg'"' •ı , .• en nultrkAmll bir hrnla \"e tepelrr-
df' kuru mu lnn hir tok me\.·tller e
!r J""çırilrni lir 

Çunking. 1 a.a. - Cin ıebliği 
Japcnlar Ki~.:ıgsi"nin bq ı:et:ri 

N.ıını.ıng'ın < cnııb1.nda htlc.Jınlarına 
devam etmişlerdir. Muharebe NEL'l• 
şang'ın d11 mahallelerinde ve Hvang 
o. crnup doğusunda cereyan etmek· 
tedir. Tafhan tııra ctıtğlarının etekle
rini ele J.?"t"~irmek i~in Sansi «>valeti
nin ct"nup doğusunda Tinşvan cıva· 
rı:ııla da bU\11k ve tidıleı li mu hare 
be olmaktadır. ----

Ho)ınc.-n kıt ılıtrı sıırtı.tH hir taııı.rruz
la B· lııklav,'\ ~ehrint- ,-e lim1.nnna var
ını lartlır 

Hus "<"Phednin cenup \"C orta kı ırıı
:arıııcla atman vt> ınüttcfik kıtaJ.ctr ta
.ıarr-uza. J"<"<;rni~lerrlir. 

\lııı lrı 11,·a ta)~ are hirliklerinin 
ı >kol ilt> ))qn :tr'1.sınıfııkı kc'"-imde dlış· 
ıııanırı t ık\'İ)t" )Oll:ırına kar.ı )"rııııl:ın 
"'ece hhrumlarınd f'h,mmtyeHi bir 
~·ok dt-mlryolu mrrkezlerinde ı::ıhribat 
YMJnlını tır. 

\·olkor un hah kf'siminrle dü("man 

Mançurİ hududunda ~~'~oiirntulerinin trnıiı.lenınc ı dc,·am e

l .\"olkof kuprü h~flnll k..lrı;;ı So\·yet-

1. a pOn kuvvetlerı" l ı'"" ••nl ıaarru• hrnrlıktarı topçu -
nıuz lArafındAn riajlılılnnştır. 

( .enin!tr'ıt ınuha~;ır:ı <;e\."J'CSinıle aJ. 

h ket hal ' deler ıı".n J1!kf• ttı)'~Rrt•leri du nHtn tank 
Q re 1 n haı:ırlıkl ı.rın.1 i\i nrtieeJerlt- taırruı-

Londra, 1 a a. Bu&'ün Londra-
nın salfı.hi)etlı kaynaklarında denı:
dli:ıne g. re ~tadagaskar a hlç bir as· 
keri hareket Q}mamakt3dır 

Japonya'ya geline(', f\.1ançıurl'nln 
ştmal hudltduna doğru japon kara 
ve hava kuvveUerlnln umwnl bir 
hareketi tHblt ed.ım· t.r ve hit ıüp
he yok ki Japonya kendi itine geldi· 
ti zaman Rusya'ya taarruz etme-k 
ltın hazırlıklar yapmaktadır. Bunun· 
la lw>raher hu hazırlıklar hlt..ırwmlı vr 
Rusya'ya taarrU'z da peok yakın ırlbl 
gözü km ih"<> r. 

ile ve enkaz haline gelen tanklarla 
dolu olduğunu bildtrmiaHr. ?t1Udafaa 
erlilen bir bölgeye bUyiik uc:ak te~ -
killeri tarafından yüzlerce bomba 
atıımııtır. DUeman topçusu da bu 
bölgeye en az 10.000 ohü!t atmıştır. 
Bu cehennem ateıinin altında canlı 
bir mahlük kalmadığr:ıı .aanaa düş -
man piyadesi müteakiben hUcuma 
kalkmışsa da öldOrlicli btr ateşin mu
kahrle~ine manız kalmıo ve 1500 öln 
verdikten sonra hUcumdan vazf{eÇ .. 
mi tir. 

larrla lıuhınmu~l11.r Vf' \·alda> hölıı:e • 
sinde <lcnıir)OJU tesi~lrrlnl homh:ıl11. • 
nn"llardır 

f\: ~on tııt kn~·ıınrlll Hnı'\n ve f'ndıls. 
•ri teııısJerl ile ılll"nıan h.,vR. U!ilf'"ri 
hll10n kııv,r-tll'"ri tarafınd#l.n rhcmmi 
yr•Ji hoıuırJara uJratrhnışır. 

Alman hususi tebliği 
Berhn. 1 a.a. - Führer'in umumi 

karaıJi{Ahmdan neşredilen usuıi bir 
tebli~c\c Sivastopol'un n öğle • 
den sonra düştUğti bilGi,{ılmekte<lır. 

Pasifik'teki japon üalerine 
yeni akınlar f"&pılacak 

Havai, 1 a.a. -;. Orta Pastfik'ıeki 
hava harek<ltını idare eden \Valliı 
Hale geçen cumartesi günü Wake a
dasına yapılan akını Paaifik'telti Ö· 
tekl jRpo:ı ütılerine karıı yapılR.C&k 
akınlıarın tRkibcdecefini söylemltı ve 
tlemiştlr ki : 

- Buna benzer daha bir çok akı9-
lar yapaC".a~z. Bu, milnaka.fa gijtUr • 
mez bir hakikattir. 

Londra, ı a.a. - Munr muharc -
be1:11 hakkuda Londra'.>a gelen en 
son haberler, l itentlerı; ~ .ı:an dı.ıK 
aoo kilometre batı&ında tıddeflı ı;a. 
vııılar yapıldıgını bildirmeklcdır. 

C e.nup Afrika kuvvetleri 
Muır\.a 

K ılıire, ı .ı.a. l enup \ frik 1.1 

kıtalarılan ıeçme bıri;..klc;r ısır mu 
harebesine .ş.ırak etnıek uzcre ha • 
zır bir vaziyeuedlrler, ver1ıecek em-
rt bekliyorlar. Hava. rı:u.,:vetlerı ha· 
riç ol.ırr.ak uzerc cenup afrıKah kuv 
vetlcr ıımdiyc kadar Mısır muha -
rehe~ınr gırrnı·nıiş ı·rdır. Uu k ,.,, · r 
Tobruk'un a..:ıtikamını al;ıuya azmet 
mişlcrdir. 

Müttefik uçaklaTının 
faaliyeti 

l,J,,;mc:ferirc. ı a.a. - 8 ind ordu 
neıdındc Ren trr ın hu .. u ı mutubarı tel· 
1traf ıl 1ıiltlirı} ,,r. 

t-1ih,ı.-r ha'a lu,,ı:c.Jerinin faali)elİ. 

~ k~c,;uk bir olçi.ide '!.l.m l.i.aqı 
mundac. ava ' bombardıman Ll}'y-a.re-
lı.:ri ~ il Yt" guodüzhı mUth11 ıaunı:z· 
lanna barp harc:kct <.abası w.crinJc <le · 
\·am ctmitlcn.lir. !)ün ccnup afnkotlılar 

da dahiJ olc.kı.ı";u halde birçok dominyoo 
piıot.l.an Amerik.ı ma:nuUund.w:ı bom· 
bnrdınınn t.a)y.ırl"ierlyle Bh1ı1.bıı ch·a. 
rın<la bır u.~ uıı.'Timkl.J düsman cop • 
Janıılarına mu'".ıff:Ô.l)ı.:tJe hucum eunit
Jenli.r. 

Burada M.J>-k-ndigine gött- müttditt · 
terin buttUn ~ ba\a kuvvcdcri 
on J.tUll n·, elkioc- gore daha kuvvcllidir, 
l>üıman ha'"a luvvcdcrinin faal.iyede -
mde göriUcrı zaaf daha zi>adc ıncı tar· 
) ar\.:lerimizia. durmak bilnH)'CG l.uti)cc· 
!erinin bir netİl~r. 

~tih,Tr kuvvttlcrinin l lı.cndcri)-e w 
K.ıhi..re'l; bombardıman eımden ıihti .. 
md içiotk- l....c- de burada Jylrndıİğı.oe 
gön cnüıteflk a\'<:ılar }:llntz harddt S;l· 

humda d lil a) nı z.a.manda bu dü ":tı 
rin müd,.faa,ı hususunda da mUhün rol· 
lcr 0}11am1)'1. multtdirdirler. 

t ı"1' kta 
to.. 

ti ırrt gemisi 
bın uraitA 

;umanların tefsiri .•. 

m,) r. 

t.U.Uö..u tlıt.) d4l mah
uır'-' ne " .uıı 

rı ~ vı aA 
UC H~ 

ıı en 

f.,'.ön,;,, n nat r• ) P a.lamı)"a· 

~ gı ' i' a ırstt hangi ı rtl r dah J nde 

1

, alacağı nleselesı. ort..acla gıt kçe 
daha barız: b r şckılde bcll .. 
ren &ılı.o.ı) eı D yıuıoda daha u 
eh mm ) t r. İngiltercdtk.J. bu u· 
muml hn.ıyet-e öıe ınz z ım ara· 
Wr uğu parça par1,;a du üp yUt ırsa 
b le Çortll n .> lne .ş ba mda ka.lmUl 
lA.zlm~ır. 

A ra >adan ge cn muhtclld' ha· 
beı ı- ve b Uııuaa nuster Cecil 
Bı-a\\n un Avust.Nı.lya r.ıd.Yosu tara· 
tından >ayılan acı aOz r burada 
b lhassa mamdar tel<i..kk.ı. edilmekte
dir. B1.1 90zlerden antasıldı.iına &"Qte, 
avustra )'altlar ~ı zlertn &lyaı&l ve 
askeri ustünlüğil hakkında b On<1 
ka o• tıesl~ oMuklan güveni kay· 
bet."11 k Qzcred r CT. 

Yedi ay kaybolup sonra 

meydana ~ıkan vapur 
JUo, 1 a.a. - · l.iazet er, b r Brezü

) 3 \b._; :un..ın ye<l. ay ortadan kay. 
bo du an sonra bugün .ı. ev)'Ol"k a 
\ J.rdı. mı yaz.ıyıor1ar. Vapur denJzalta
lan t rafın lan yapUan müt~addM: 
hüt9Um ardtı11 sonra mana vannata 
muvaCfak o mu tur. Ca.zcte er ......., 
run ismini ~ a vurmuyorlar. 

Mal taya yapılan 

hava akın lan 
lllalta, 1 LL - DllnkU ah .

Mılta üzerinde mihverin hava ı .. 
lıyetl eh~ ımiyctsiz ölçüde olmua • 
tur. Dün gece hava meydaoına karfl 
dü.şmanın ) ıı ıtı hızlı ve otddetli 
bir &ktn esnnsm4a blr bomba ue&-"' 
tı l UrWmUe Ur. Muhtelif nokta!• 
ra bombalar atılmıı ve bire..z ha..,. 
sebebiyet verilmiıtir. Uçaksavar ba· 
taryalarımız dil man uçaklarına fi• 
detle mukabele eım"ılerdir. 

Almanlara göre 

Tnnes eaze-tesı 24 haziran tarihli 
nDshasıMa. AIJ)(>rtka Aya,ından mis.
ter Pepper'ln Szabadk'a "ehrindekt 
askert makamların emriyle 100 kaclar 
sırı> mEoktPı> t.ale~l ile mualllmleri
n n kurıwıa rllztlmie olduğunu söyle
dll;ln yaunaktadır. Sö:z:dP öldilrülcn 
bDtUn aırp oocu-klıı:n ve kadınlan 
PoUos gôlilne atılmışlarmış. 

Sz.ahadka ka13:basmı.n bu-srUn 
Macar!:9t.an'a llhak Pdllm!t olR-n böl· 
geye dahil bulunduQ:unu Ulbare alan 
macar sl 'B..!1 mAhfilleri propannrta 
"Sllı\lun1n hu kadar Adi btr ıek:HdP 
kullaın.Jm ını n('frf"tle k&l"ltlamıt
laniılr DUşman propagandansının hu 
-iddiasında en kU~Uk blr haklkıtt ZPr
resl ble yoktur. Meceristan'da blta· 
raf devletler te-baasındaın pek wk 
ıey;yah \ardır. Bunlardan bl.T('!Ofu 
Szabadka.'ya .. ıtmı~tir ve yine ~idebi
llr. Bu yglcuİann h"'1' biri dilpnan 
propagandU1nın yeni ve mPnfur bir 
yalan uydurm~ olduı!unu hfzzat tah 
kik P.dPrek haktkatı 3irentttt""k tımkA~ 
nına malik bulunmaktadır. 

Bir kur• 

ılolayısiyle 

Rir gvıtfc, Cumhuri)-et Mcrkcı. 

oıobütıe hinttken kır4t para U!dariki
ni çoklanmıı uoucwuz ve hem kaia
hıdıkwı. hunalmıt hilrtçiyi. pera boz. 
mak ııorunda bırakıp adamcajwn iP· 
ni Mettiri1', hem de bilC'l("into tı.ı 
ıı::ecikmHİ yüzünden işler kan,ult İçin 
vııktiy~ hiletinl alamann-t öıt"ki }'Oku

lann meo;el1 Serıtiınin'de inettk!erken 
JlO">tanC')-e kadar ynllannı m~ 

uz.aımalanna )'Ol •tmll oluruz.. 

Bcr ~11. 1 a.a. - BuJ;:"il kU atmaıa 
tebhğine l;'(lre. Malta Ua sava, '-7-

K.tıhi~. 1 a.a. - General Auchirr • ysrctrıml% dUn geçe Luk.a. taY)'lllll 
led. 'K"k.i.dmi ocJu>a httabdı apjldak..i meydan.mı bombalamıt yerde dW1ıİI: 
gUo.Jük ccnri flC1l"clnu~cır; bır çok tayyare tam ıeabeıler • tıılt

" Bic 3 -dan fazla Ürl"fl bir müddet· r:betlılmış ve iayyare meyda.:M ec • 
L--· d ' 1 1 .ı:• sıslerın<le buyük yangınlar çı.lırı8nl • ttnue"&l (."\ aırn ı ~ çctın ıar sun..'UC l.A)" 

H b lu • . ...a..; 

1 

mışıır. 

General Auchinleck'in 
günlük emri 

Windsor bölgesi se(imindt 
hükümel namzedi kazandı 

Londra, ı a.a. - BugUn Wtndeor 
lntihap bölgesinde- yauılan tamamla· 
yıcı &etimde hükwnet na.mzf:"di ka· 
zanmıeıtır. 

Milli muhafazakAr parttsınden 
Radlof 9557 reyle sec:ll.m1.ş.tir. Raktbl 
mU!lt.akJI namzet 6817 rey almıştrr. 

Bankuı.rı Hı vt'lnNar yeti. linnek üıe
re hir kun açacaiım hatıc-r w-riyıoor. 

IJoıkıorLat &rUJnda bir operatör, 
yaptığı tcda,·inin onict'Si ht-meo be.J. 
li olan bir &cim<rdir: ha4tanın hacai1· 
nı kHrirse hu aJamcıiız koltuk <k-A:
PC"ti ile yürür, elinı. kntiy..e biçare 
hir takm1. eJ ıt'<larikine çalt,ır. Hal
huki bir dahili)eı;iain talhi.k euij:i 
ırdavintn nctil-nİ hemen ııONlmez.. 

Onun gibi hankalanla da ve-zne -
da:rlann yapJca4tlan herhanfri bit yan
laşbitn oeticni, akJ*D kasa mevcu
du sayıkhiı zaman bnoen brlft olur: 
venxda.r r• lıiri!ıine ek\ik pera '"~r • 
dili i(in lr.a 11ıında faı:la para ç&:nı1-
ur, yahut da hirisint' raıtı parıl vcr
d:iAi İ\in b,,. mıM'l'udunda nı:-kı.ın!ık 
vardır. 

Açılan kur:ı.uo. vn.nedarlann metot· 
lu bir şc-kildc 1'"t'titmelt-rtM imUo ve· 
rrct-j:İ İ\:İn. ,Uphc$.iz büyUk {aydala · 
n olatakur. 

Yeni bulmacaınrz 

Mi,,..firliklere, 

ziyaretlere dair 

Misafirlikler, ziyatttlrer itini hllt 
nfzama koyaımamıt olanlanmız YU • 
dır: 

~ltl:ın mta: 1. btr &nete tulanılt nrıa rur: 
!'.aıı "" hu(uga doln> kapt ı;alt -

benz«nete calJtma., m&lftnitMe btr tA· - AhmeıdC'.'"te gittik, bulamadık. .. 
htr; 2. bdmll G flAveei)tleı b1r ~I Poert i\fd-ımcdn de düğüne dıtvetli imitlcr, 
ekmek. kamı dn)-mu.; S. tti.r, bLT tkek evılc ~lardı. Boo~ uttrine Kıı:ıılay 
alacı~ 4. IJll\&I, A1'"1%l<'T, ~- bulma.ta ,11,. bahçesinde bir« madıta tuyU içtikııt:ıı 
hf,, btr etteıce yert; 6 İ8lonbul c-h·ann- ac>nra We uiflyalım dedik. 
da btr ttemt. teni bir f('y!i 1:sbata yarar fv sahihi; 
veeJka; 7. m~dana kO}'TTla. llOl\Ullll al _Aman çok i)-i ettiniz, bufUNO! 
UAvf!Sb·te bütünleme: 8. en tolk., mantılı:t, dtt ama. içinden ne1tt dediğioi de 
n otE"kl <1-0nyn, başına P HlveelYle lhtt- Allah Nli.r. 

fütü)'()(':W.nu7. 1( ır or' sızın &""'"' 

doStltt'lncıdL Ağır k.ı)ıı.,Jar \ct'dtO.İz \l'.' 

zımlı kuala< hakımınd.uı u.<ıunluğu obn Japonlar 
dütma.run iinunc.le toprak kaybetmdc: m-

Kalilomiyı 
ki~ım uı/;ra<lınız. fakat <lU'fll'WUn da k 1 d. k 1 
aJJi larıpı.u '"""'' oı<lui• uouıuı • ıyı arın an ~I an IJOI' 
mamalı<lır. Düşman birliklerinın mtv • . Anı 

Ju Und" k dw ...ınu · .s nfrans!sro, 1 a.a. -
cu. ş 1 

ço 
1 

't' ıoı,.e w- keı-1 mtiamları Ka fo Jıy;:•:H:::1:~ 
1<:1nde~ ~ uuk~a.,mııtır. l>urum tını· J boyanca 40 k lometre deT 
di hepuntzın tn yükH~-tt ıtarrt:tr. Göster · sahanın Japon rdan bOIO'•~M~·:::': 
mft.liğimizi unttlmekledır. ~fısır mt')· ı emre-un Jr. BU. 9 e 13 l 
d.m muha..n.i>esioi veriyoruz. l>01marun rasında yapılacak r. 
bu muhareheôe )·oknlilmN ger'-«tir. Dit r taraftan 13 l.l"mm\IKd&Q. ltl
l>l}an.ıhilcccğimiıj i..bat e-ttioiz '\e düt- buen Al n'1a sıv r n gt P gel
man da)anamaz hale- Jel·lin..iye bdar bu- m('ğ asker! makam ann 
na ck·,•am ,,.Jc..-.:eginizi bi.Jıtyorum. l)uşman kontrolü alt nda yap aca ır. 
ç&künc.:i)·e k~ ona tıd"t."'i alJ~ 

ıcerduir. Ona, bulJuJ::"Unuz yerde hiK'lMD 
eund<, lu.,,.tamak llzuııJır. Muharebt 
henW: bıllmemiı-tir. duımaru )erutıcden 
ônı.."t:: ek- hdmi>«t-lı-..tir ve >~C-gız." 

l•kenderiye düı•r•e lilo 
Akcleniı:'ılen çekilmiyecek 

Amerikalılorarası 

konferansı açılırken 

( KÜ(ÜK DIJ HABERLER ) Sokak 

adabı 

Yar: ın. b\l.IÜndt."n bir a1in evvett, zu'- H~ta zi~·attri, heşh. baıpne bi.r 
mt)tlır nam allı.n "9k1 btr Roma tmpnra- kunun mrvruuno f't>jkil cdectk li:adar Londm, l a.ıa. - ı~ blkfln.:yoır: 
toru; 11. lnhza, wrtlestJrtlm1ı laıu~k. aolıı.lt biır haldedir. BuJap.cı bit bu- Bu&"un Lond:ra:run sal4.hly m r I· 

Vqington, l a.a - Hariciye na,.. 
zın mUstcprı M. Sum:ıer Wella 
bugiln açılan Am rikalılar aruı k<>D-
fernnı:ıında yaptıtı beyanac unum
da derni§tir ki ı Laline&, ı a.a. _ Evvelki giln ıtaı.. Yukltrdııtn &Ntı• 1. •nl.lttnna, ev1r . k'TSlde bOUU1ldl~S!' &ltt, lskmder))e'yt 

talıia tutulmuş htr wudtiı zt}'lftC ~t-Yan Utakları tarafından vapılan bom blkshnahndnn; 2. tcıkef't' nam; 3. aynı t.dı<"'lt edı.1\ tehltken n aar1"". uretıe nrt· 1 ' ına..k lıiıyuk l>i< - iJledijiı,.;zi ,.. ~arU dıman n~tft'I'" inde Uç ki iuln Oldil. Flkat aaN J'llmz vf'mt'dar lcu"· IK'llH hart lk1 defa nn Yana. oruç 8$'1; nanz da 
0 

ha_<iUlıfın ketıdimiı:e Wf9. nuı ·1::n ... , ... .a ve lehrlr; d.ıhn •lmdld n 
e ve ikl ki inin vttraJ311dı1t1 öKrenil. lanna mı ihtiyaç var? Fiff bilmrdi- 4. llOnlUTlA A UA.venrıe faka röv('ft. ttt. o;kı! \"1. -t"1 bc.nbarJ.ı lAl" tı:ı.,n;a~ıı:rlnı!I 
Dil "'' • t... • ..ı..aıanna .-..me tebep olmamı· ı-•r. bi-'- 1 · i -itt ;;.~ · .ı ---n: s. t«l'i btr haJt h119f.allt'ı. 90- '"-f'ft ... .,... ..... ~ h•:·~k·' aatıalan '-'-- ... rın ı r•ulunrnası KQdQı J p d ..... -ıwı•-.ı timlz r'ırV" te)" en > ~rrnmM"Hz ...... ....,.. ...,. daha hü}·üık bK •v -LL • .&..-. dıü- • ._,....,. • 

Amerikan hUrriyeU yalnız den-ia
nltıları ve ~kcri kuvve!ler taraf 
dan değil, aynı zamanda amerikM 
rnemle'cetlerkı.in her b·rinde bulunm1 
fesl.tc;ı ajanlar tarafın~ da tehdit 
ed:Imektcdi•. • a.a. - a eı't:W::NU u:ın di h-ı h ·· lerde k'mb·r n·-· R llAV'f'ftYıt- UntvPrwttenhl dokl'ora· " ~ ........,........ --- tııkftıdeor- d\WWktl h e tilOmQ )-ıldönUmU müna9ebet )le dün tttrc-ktoey ·, c-:ıe ugun ' 1 1 ır ....... fUOl'Oeyiz. na ,..,.,.,..,, ., ... 

bu-rada dlnl bir 1.ytn yapıltnıl{ır. ne kadar çqith kursla.na açı.Jdığıoı ya ha:zırJıyan kı.rıı; 6. t('>MI! vaktt. ıen-l A.Jcdtonbde bulunan lns:Wz n.ıoeunu ır€'ti <."l'l\;l"'ttt 
Cebelüttarık ı 8 a. General göttc..dttik... b raz ı1ahn yakJn; 7 retm\vM \•e'l"fhnf"k Haıua adam elini "oeııneınek i&cer· cdcmek J.Azımaeldltlnl <tile de icın tur. -Fernando Blll'ron Ort..Jz Cebelilttank Buolarıo ha,ınJa •·YJKM. ldabı" lstf'lft m htr ICY ketıcttn(' mah!lus d4"f· w; ortada htcbtr aoebep yoktur. \alna. lıılct"n~ Amiral Cunniglaam'ın atlı 

valısl Macrarlan(''e rfO\sml zıya.retlnl geliyor: bili hir kaldırımdan oın.ioe tere ka.l'dı. eonuna R \eııtb·Je Yunan _ Yoon! VaUahi ııüce-nirlm. cJıe.. <k'ırtY<''Nn dilemftll bıgtltett'nln Ort.asart: 
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SöYlUyor, lklnc1ırl lae Cörctl'ln 

Avam Kamarasında \e mesu.b tlcrlnden h Cblrlne 
mamasını tyor. 

salAhb"et 1 
dokunul-

Çörçil' e kar§ı verilen 1 l.)ııdıon, 6 Jıhrdik obwü aran İngiliz. 

2üvensizlik 

Dördüncü Türk Ankara kupası 

Dil Kurultayı tenis lurnuası 
TP lkririnin 

l toplan imaliiıının d kkaıe değer bir ba· 
şan teşkil ~"> lt.'<lığini ıddia (")lan iştir. 
l haziranda, Orta • Sark'a 8SO top a)nl· 
mışıı. Fakıı.ı bu muh:ırcbenin başlan~ı -
cında bunların )'a!OıL kuçuk bir kıınu 
faali)etıe idi. A)'Ill zamanda Orta • Sark· 
ta uç ala)ı sillhlamıya >eter miktarda 
uzun men.ı:illi ıoplarımız da \1lrdır, bun· 
lar en ağır ı:ankl,ua )erlc,tirilmiye mu· 
saittir. Fakaı normal olarak tank müda • 

(Başı 1. Jocl saytada) 

ın~akeresi 
ba;Jadı 

faası içın )'l!pılmamışıır. 

Mıaır'a yeni ta.nklar 
gönderildi 

Lytıleton şö>le devam erlcmlştir 
"Simdi 6 Hhrclik ohiısü aıan topla • 

k • rımızdao çok daha ku•-ı.ctli ıank müda· ta rı r faa sildhları vucuda getirdik ve hunla -

1 
rın esaslı sun-tıc imali hentt'll h:ışlı>a • 

h · b · d • cakıır. Vıicuda getirdiğimiz çok daha sa 1 ıne cevap ver 1 ı~irli )arı ağır ıanklarla riyade tank -

( Başı ı inci sayfada ) 

mUtalaa ara m )'d n verd kt n son
r a ben m r kr m gl.ıru meler. i:e· 
cıkUrm k, mumk n olıiu u kadar ı
len gıd c k k ti b r n t c •)1 almıya 
n.azar:ın, m m l«:l h bma daha 
zararlı olur." 

Bundan onra takrır sahib soz al-

tarından haıılan pek )'akında imal edi
lerek ordularımızın eline geçecektir. 
"C.enerd C.ranı" ıankbn muh.ırcbeck 
Rommd'in kullandığı en iyi tanklarla 
eşittir, Birl~ik Amerıka'da geniş bir öl· 
çüde )apılan "Mark 4' ıankJ i~ "Gene· 
rnl (ıranı" tankından çok daha teşirli 
bir siliıhıır.'' 

mış \€' bu t krlrın muh rcbf'Yı en Lrııleıon ıunları ilh·e etmiştir: 
kısa bir muddc t lc;lndc knaınmıya "- Auchinlec.k'in elinde, son savaş· 
yardım maksadıylc vuıJm. ~ oldugu- lard.ıki ka) ıı>larına r.ıgmen, hlll dnemli 
n a işar t {'dcrek dem tir ki: sa)ıd.ı "C.cncnıl c. ranı" tanklarından 
"- .Muhurcb nın Ö) c bır safha- b nd ·h· b' f d h 

aına vardık lu art k tchl KC ı b r du- ulu Ub'll s;:ı ı ır ıara ıan a er gun 
nımda oklu umuı.u ac çn SÖ)lcmek 1 muharebe s.ıha~ına )eııioıankl.ır \ armak· 
ve bunun iı;- n d bu takrlrunl kabul tadır." 
ctm<'k C'r kt r. B z, bu takr .rC' im- , '-> ıılc.-ton, İngiliz km.,, etlerinin Bin
zamız.ı koymakla, harb dC'n subayla· pızi'dcn pü;kunulmelerindl"ki esas 
nm_ı7.a ka ı dC' • 1, harb n I..ondra'dn-, lmilin tahi)e )anlıjları, "Cnı adcr" t:ınk· 
ki dar<' lll<'rk nC' htıcum ed) oruz. 1.ınnın çole elverişli olmaması 'e al • 
E er m hl~ olu:ı;onınk, bu~un sc- man tankl.ırının silah, ağırlık 'e men -
lx-b

1
ini 1;-, bya da d Londra da ara- zil itiharirle u<tunlukleri olduğunu teı;· 

ma ı:ı;l7.. r 1 .... 
Takrir sah~ bund n sonrn, yapı- ım C) cmışur. 

lan k buytik hatanın B vck llıklc Hıikumeı pike bomba uç;ıkl ınna da· 
M il M dal a V k 'I ' n b rl t !'1l1C'k ima önem 'ermiş •e Birlc1ik .Amerika
euret :ı;le yapıklı un :.dd a ederek de- )a ilk siparişi 19 {0 da )apmıştır. Tcsir
nrl t r ki: Ji av •e bomba uçaklarh·le birden falla 

"- B ze ınzrm olan, b!Jtun vakti· harp sahne<>İ uzerındc her ü ııinlıii:ünu 
nl ordumuzun h<'r Uç kı"-'lllna ayıra- . d · d · · • 
bllrn, 7.afcr için muhtaC'o du~'Umuz elde eııık ı.e bunları~ enız e ı>". neııce· 
sllAhları ısrarla Jstıyt:>bllC'C'C'k d rC'Cc· !er alarak kullanacagımızdan enıın h~ • 
de kuV\0('tlı, ı:;l'nl'rnllc>r mlzP, amiral· lunuyoru7~ 
lerlmlm VC' hava mar<'ş::ı~C'rlm ze Naıır, pike bomba uçnklan hakkın
yO'kcıl'k makamların k<>vfi müdahale- da sorulan muhtelif suallere ceı.-ap ve -
lf'r ne m<>yd:m btrakm::ı<lnn iş yaptır- rer~-k •ö le demi<tir: 
mnk lkt.ldnnnn mnl k enerJık b r 11· • > • 
derdir.'' Komuı;ınlarınıızın fıkri r>ike bomb:ı 

uçaklarından nıuteJ<'kkil ı~killerin Lib
)"a 'da muh.ın-benin SC) ri ıizeri nde tesiri 
olamı).ıcajiı mc.-rkezindcdir ve düşman 
bonıha pike uçııklan d;ı mues.ir olma • 
mışlardır. Bu ıe'i~izlik ı;oldcki mevzii 
şanların huwsi)etlıginden ileri ı::elmek · 
redir. Hirbakim'in pike bomba uçıkları 
yuzıinden duşıüğü h:ıkkındaki iddia)'I 
tC)'ldeden hiç bır delil }Oktur. 

BQfkomutanlık hakkında 
bir teklif 

Bum1nn sonra \\ arcılım m.lne ın.:-ı· 
llz orau"u ıçm o um naan oıarn.t 
lJuc d u oı.ıc t r ııı ı ... ı • .r ... H cı ı.ı..r· 
muş ve pt>K c dJ sa,11111.)an bu Ll;;K
lıf, nnıc c m bu .ırı arasında o rço .. 
tenk ti rı mu · ., olm tur, ·ı ukr.ı 
ı.ahwı buna ra men t(' .tın. mtida· 
faaya d \llm eder k d •m .. ştır kı: 

"- Şuphe yok ki son scne.crın 

yen ı cr. asıl m rk .a:kkl ıdacede 
aorulcn ı;ok bu.> Wı: guı;..u!Uerckn doğ
muştur. B~n. b zlen cuıınıa duşmnna 
aore ger1 mcvk de bırakan .sebeple
rın mc;ı;dana ı:ıkarılnıası Jı;:tn tahkı· 
kat l apumasını tıı.lel><.>dı) onun. 
Pi ınlnı umıxln, stratE'J ınızde, ısuhsa
llm.zde bıı.ı b r aşaı,;ı dul"Uffia duşu
ren ne ı,: bi bozukluklar vardır? Bız.
leri pek cok mtlctarda tayyareye, to
pa, mtih mmata, ıstecLğ mız za.ınan

da \ e Jstt'd •un z ;ı;erde malık ol
maktan m n den 6C'beP1<'r nedir? 
Rusya·:ııa b tun kuHeUma.lc yardı· 
ma mecbur odu umuz:ı ben de ka· 
ıuun. Ru ya o masa, k m b lı.r vazi
yet mlz ııe kadar fı>nn nşır." 

Hat p, bundan sonrıı Çorc!l m Lfby.ı-

dll alııuınlan il t bakımın-

dan hlc de o 

Trablu~. Bins:;W \C Tob"""'un bom· 
bardınıanı duşman ıakı;i)elerinin gelmc
~ini :ıorl:t$ıır,ma1c bakımından hayati bit 
önc.-mi haııdir. Ve ağır homba uçakları· 
nıız şimdi hu vııziferi daha i)i yapmak 
için kuvvetlendirilmiştir.'' 

J )"ttlcton şunlan illve etmiştir: 
"- A•kcri straıciimiı.in esas hedefi 

SlıvC)"Ş kanalını, Jrak'taki petrol sahala· 
nnı lran ı ve Orta·Sark'uki dost veya 
müttefik milletleri müdafaa etmek -
tir. Buı:Un iınemli strateji he -
defleri tebdidcdilnıektcdir, fakat bunlar 
hmuz k:l)hcdilmemiştir. Bile başlıca za. 
car düşmanın şimdi do~da \17.ak hava 
meydanlarını elliıe gcçirmi~ olması \•e 

üs te<>i !erimizi daha şiddetli bit surette 
bombardıman edebilmesidir. 

J > ttleıon w1Jerini ŞÖ> le bitirmiştir: 
"-- Benim bnaaıiın, pek )-akında 

onemli mutcaddit ~illhlar bakımından 
du~manı ı;:cçınek üzere olduğwnuz mer· 
k~indcdir." 

re, tan'k ve tanksavar toplar bakımın- Bundan sonnı birkaç hatip daha söz 
dan Nil vad ndclcl ordunun b:ışka yer- almışııc. Bunlar arasında, o lan harp ka· 
k!rdckt ıcuvvcUcrc tcrclh cd11mlıı oldu
tunıl dnir d ter tıcyaruıunı Ucrl sürerek 
"vaz1ı)ıete tamam vakit olan hlcbır 

rnnıı ınlldataa 'lic'k il, doğru olmadı{:! 

mb t olan bu g[bt tC)'llJlat.ta bu unamaz. 

dl." <km1-Ur. 

Amiral Keyeı'in aözleri 
Warolawm ine ıUn Ulkr1ıtn1 <leSlcıdl 

1'1111 amiral Keş es 60ll lc dcrn l ır: 

"- C<ırtil hıı.rb lUt k1 yılında Şimal 
Atıtaslnda llC'YllaI' m~ten:ir. kuv~cl.i'.crtc 

b ucumlara tara!Ulnlı, "unıtu bu hucıun· 
1arm bUlUn dunımu det ı.tn.-!ı lccc(ı nl 
bll))'Ot'du. 000 urıııny &etleri kom tcı;l-
nln de bunu prc ba.kunınd<ın lasvtp 
eıımtııı olmrumın ra n, hilrP nuık nesi 
o laı.dıar bozuk ış "11 sllr kt .ı.hnı~t ~c-
dlanoe. alnuınıar bLcdcn önce davranmıs
ur. Bu ııcc .m;; Ol' c ten dor dotur
mUGtur ki Çort b .nl Gcnclkunnay 
reısJertnln mUuı.tıcroU olm d.ın kaııııla· 

~ıyacafı nı anlnm1', takat bu miUahc
retl o zaman <>ld ed mcmlöt f'." 

Keyeıı, Çorçll ın harbin bUttın ll(;vk ve 
ldareslni l" e alııc ğı h ındakt hlkA-
:,-ekrin dotru olmad ğını ııoylomlı ve 
IÖYlıe OO'li am ctm 

• - Her ıımır eok b1 tatlm ııor-
ıt~ .aıt ~ın sabınıızLı

nuı ~ m te k ku\\ct t<.'$k crtne 
malik ol<lutumuz halde, b nı:;ır baave· 
kilin den1z m v 1 nn mutalcası uze
rine muattal bırak• mıı;lır. &tvC'k l cok· 
tanbert yapılması ııen: m bir defi; klltt 
derhal ,.aııruııa. bu mcm ket ve donarı. 
ına lıc\11 trlr nefes a !Tl<l ola ktır. TC1'C(I· 
dUtsüz tekrar M<>r.ın ki. ı:f'tcn eylül a· 
)'lllda Orta-Şark Uı. kuvH-1.ll bir St'YY&r 

müştef'l"k kuHCtll"T t kı 1 bu u l)v!I, 

muh&robcn n mlıtl"vnz n olduğU devrede 

kati br rol oynı> b 
~ am l k r<'S1 Alkdcntz tilo-

IUllun ü c ndC' buhr<ye hav kuvvc•lm 
bı.htnm ı{C nd n do yı mualıeze etmls 
ıtôzlertnl f<}ylc b t ı r: 

t mrtnl d<'St klc
dol:ıYl C<'k 

binesinin e,ki azasından Aıthur Grccn
" ood, 1.) tılemn'uıı cevabıncl.ın daha taf. 
üllılı ve tam bir cc--ııp i~ıemi,ıir. 

Mccli~ muzakere>e yarın devam et -

mek iızere dağılmıştır. 

T obruk'un dü§meıi meaeleai 

I.mıdra, ı a.a. - Bugün Lordlar ka
marasında harp hakkında rapılan mü -
:ıakere csnasın<b Cranlıomc czciiınle ~> · 
le denıi~ıir: 

"- Tobruk'u tutmak isti)"Otdıik ı;,;: 
bu arzumuzda son dakikada hiç bir de
ğişiklik olmadı. Tobruk'un du~mcsi ge
rek Ona-Sark başkomutanlığının, gerek· 
se hUkwnetin hıç bir suretle bcl<lcmcdi· 
ğl bir şey olmu~tur." 

lngiliz baaınının yazdıkları 
Londra, l a.n. - İngiliz maıbua

ıı: Libyu'nın kaybı ve harbın umumi 
sevk ve idaresı meseleleri hakkı.:ıda 
Avam Kamarasında yakında yapıla
cak olan müzakereler 11ımal Afrıka'
d:ıki curun·un vareamct kesbetmcsl 
Uzerıne bir kat duba ehemmiyet al
mış oulunmaktadır. Libya M.diselc· 
rlrıden bıdi:ıeye dtı:ıcn halk, muvaffa.. 
kıyetsizliklerin sebeplerini öğreı:ı -
mek hususunda sabırsızlık göster • 
mektedir. Bu sabahki gazetelerin 
~makalelerinde bu nokta goze çarp
ma kıadı r. 

Times'in siyasi muharriri 11unlan 
yazıyor : 
HUkUmeıin bUy{lk bir ekseriyetle 

itimat reyi alacağına ıüphe yoktur. 
Fakat Libya hezimetinin sebepleri 
hakkı:ıda sıkı tahkikat yapılacnğına 
ve hatliların telafi edileceğine dair 
kati temlnaı verilmediği takdirde 
meclis tatmin edi lmiş olmıyacaktır. 
Çörçll'in nutku bUyUk b\r sabırsız
lıkla bekleniyor. 

Diğer taraftnn Timcs gazetesi 
ba VJ7.tsında §Öyle diyor : 

Halkı allikcdar eden zafer Avam 
Kamarasında elde edilecek olan bir 
muvaffakıyet değil Mısır'da kaza • 
=ıılacak oran zaferdir. Halk hUkU • 
metin değişmesini isıemiyor, millet 
Çörçıl'e ve nazırlarına iıimat gös -

• ttnnekte devam edecektir .. Fakat bu 
itimat karşılıklı olmalıdır. Haclise • 
terin tesiriyle hUkUmetle halk ara
sındaki mlmasebetlere tatsızlık gir· 

Mr. Lyttleton cevap veriyor mişıir. Bunun bir sebebi de yap11'c1n 
tavsiyelerin ve tenkitleri.:ı hükU • 

Run<ta.n ııonm h1.lk ım<'t ndına ı;öz a- metçe ist_ı>ksiz bir şekilde karşılan
lııln tırt hıınl na n ı,,.ıtclton, Wnrdln"'· mış olmasıdır. B undan başka baış -

2 - Birinci Türk Dll Kuruttııyında daı Abuı'un gıizel bir )ırlısını okuduk. 
bulunup Kunıltay karan Ue Kurumun Ve kırmeıleri hakkında antrenmanları • 
üyclcrt sayılmış olanlarla ondan iiOIIJ'll nı takip surcti>·lc bir kat daha maluma: 
Kun.ım ana UlzütU ı,:crc{tlnce Kun:m edindik. Bu iki oruncunun eşini mem • 
Uycl tını alm1' bulunruıLar, bu Kunııtııy- kketınıilde şimdi)e kadar gonneclik. 
da da tıye olarak bulunabUlrlcr. Bununl,ı beraber ıeklcrin çifıl~·riıı ı.e 

Bunlantan Dordtlnctl Türk Dil Kunıl· bilhassa muhteliılerin çok ~'tin maçları· 
tnyında bulunmak lııtıycnlcr, ona g(,irc na ş.ıhit olacağınıııı 7.aruıc<li)onım. 
hazırlık yaııılab imek Uzcrc 15 temmuz Erkeklerde cıı iri sekiz O} uncu c;ey · 
1912 a.Qamına kadar adlarını, 16lerln1, rck sond.ı karşıla~ıcak şekilde ayrılmıı 
adreslcrtnl Kurum Genel Sckrch:rllğ:nc bulunuyor. Bunl.udan Kodı \e Nişan, 

b11dlmlelidlrler. ~e Şefik ile Jim Cıraud tahlonun ü ı kıs· 
3 - Kurultaydıı ~alnız dlnll"l)1CI oln· mında \e Dr. fı:tTI ile G. c.iraud ve 

rak bulunmak lstbC'nlcr de adları.,ı uı- lla,.;ın Akif ile Fehmi de alı kı~rnınd.ı 
ıertnl ve adrcslcrlnl 15 temmuz 1942 ı.k

&amma kad:ır Kurum Genci Sclcreterll. 
tine bUdlnnclldlrler. 

Dlnlcy!ellCf'e gen toplantı salonunda 
yer vertımcsl, yer kalmnsın:ı b.ıfilulır 

4 - KuNlta)ıı ııtrrne lııtc(:i, Tilr1t ya
zısı ile yazılmış olmak, istek! lertn adıa· 

n. ııoyadları ~e adresleı1 okunaklı ola
rak yazıbnak, il)c V(').ı dlnlc:ı-1cl ola
caklan acıkca b ldtrUmck şarttır. 

U!rlnd Türk Dil Kurultayı Ü)derl, o 
Kurultay listele ne hıınııl ad ve @aı•ln 

;yazılmııLar ise onu dn bll<llmwlldlrlcr. 
Türk ynzısındnn baıkn yazı il<' ve IOOY· 

adsız lslC'k ).ı:ııLan hiç ııclmcmle sayıla· 
eaktır. 

5 - Kurultayda davcUI, Qı.e VI' din 
!eyld olanık bulunaC'ak zntlura Kurum· 
en basılı ve mUhOrlll glrlı kflğıtJa.-ı ve· 
rik'<:<.>k ve yalnız bu kh:{:ılları ı;:os• r<'tı· 

ler Kurultay toplantı salonunda. kC'nd le· 
rtnc ayn!nmk H'rl<>rc glrcb ICC'ckl<""rdlr. 

6 - DordünMI TUrk DU Kurullayın•n 
&l"llcl toplantllan gUndcmlnln nna ctzı;:l
lerl ıını lardır: 

n> Türk Dtl Kurumu Daşknnının ac:· 
ma ı;dylcvl, 

b) Kurultay b:ışkantık kurulu tle en· 
lısma komisyonlarının sccllnı<'SI, 

c> Kıınım Genel Scl<ret<>rlnln altı yıl
lık c:ılışmnlar Uzcrlnc mponı, 

d) B l!:mscl komlsyonlann raporlnn 
UzCTlne kon.usmnlıır, 

c) Yönetim kımıisyonlan raporları il· 

zcrtnc konusmalar, 
rı Yehl ana tUzllk ne çnlımıa progra

mının onıınmnsı, 

ı::> Gm<>l mcı1<<'Z kılrulu e«lm1, 
h) Kurultay b.ı.&kanınm knpanıt ııöy. 

lc-.'1. 
7 - KıırulUıy b!LmS<~I komil;ylınlnnn· 

ıın lnN:'lcnmck UZl"re Dil tırtcrt hakkında 

rnp0rtıır vcnnck 18t1Y<'nl<""l:n de bu rn· 
PQrlannı en ı::ct 15 tffnmuz 19-12 ıık~ -
mııuı kadır Kurum G('ll(') Sckrctcrlltlne 
gö"d<'l'ID<'lcrl rica olunUT. 

8 - Ku:nı'ttlıy hnzırlı.1<1:ın, calısına· 

lan, kOTIUsmtı yoll:ırı ayrım hıuırl nmıı 
oları DördtlnMI Tü~ 00 Kun.ırtayı prog
rnmma ııöre ~ıcMT. (a.a.) 

ruz bulunduğu merkezindedir . 

Üç •ene harpten .onra •••• 
l)atly Telegrıı.ph ba§makıaleat.:ıde 

cıwıları yazıyor ı 

ıtimatsıztık takriri etrafında ya
pılacak ol&ll mll.znkcreler şımal A!
rıktı.'da yenıdcn JıaylJl SUkuılanna 
uğradıgımı.z bır zamana rasUıyor. 
.ı.ugillz kıtaları bu bölgede yenıden 
gen çekiJnuıılcrdır. Hu nAdıscler boz 
gwıun sebcplerı.:u tayin etmek ve 
owılara bır çare bulmak lUzumunu 
bir kere daha orıa)oı ııtmıı bulwunakta· 
dır. Orıa-;:.ark'ı ıclıdiJedcn tehlike 
buglın belırmış değikllr. Bu tehlike 
nyıarca evvel, Akdeniz katılelen • 
mıze bilkuvve kapandığı g\lnlerde 
başgöstcl"mlıııır. Fakat herkes tara· 
1ıncıan kabul edıle:ı bu hakikatten 
lıaşka bir takım sıyasi v e askeri 
sebepler de bu tehlıkcnin bUyUıne -
sıne amil olınu/jlur. 

Meclisin ıtimaısızlık takrtrlne vc
r eccgi cevap, bugUn karşılaştığımız 
meselelere bır cevap te11k1l eımi • 
yecektir. Üç sene harpten sonra or
clumuza verılen a:ı yeni tankların bl· 
le düşman tııınklarından aşağı oldu
(;una şUphc yoktur. Bu ı:erlllk bir 
tank konoeyinin ihdasından 25 ay 
so.:ıra bıle devam etmduecllr. Bu 
konseyın t avsiyelerini hüktimet dl\
ima on beş gUn sonra kabul euniş
Ur. Bu belki de o kadar chemmıyet· 
li bır gecikme aayılınıyabilir. 1''akat 
kabul edllcn tavsiyeler aynen tatbik 
edilmemiştir. Biz bugiırı almanlar.l 
1939 modeli ranklarla değil 1942, 
hatti 1943 ve 1944 modeli ve daha 
mUkenunel ta::ıklarla mukabele e t
mek zorundayız. 

Libya muharebesi 
karısında lngiliz milleti 
Daily Mail'in baıımuharriri d e şu 

mütaleı.ıyı yUrUtUyor : 
Halk Libya hadiseleri ktujjısında 

ıqırmı§ ve kaygıya dUşmllatUr. B u 
sebeple bozgunun sebepler! hakkın
da esaslı tahkikat yapılmruıını isti
yor. İki sencdenberi karada yapılan 
askeri harekat bizim için hep boz -
ğUnla ve geri çekilmekle oeılcelen· 
miştir. 1940 ve 1941 senelerindeki 
muva.ffakıyetsizllklerln izahı kabil • 
dl. Blz o zaman hazır değıldik. Ne 
asko:.rımlz, ne silahımız, ne uçağımız 
vıardı. Fakaı buglln L ibya'daki ordu
muz, muharebe meydanına gönder -
diğimlz onlularıı:ı en iyi t eçhiz edil· 
miş olanıdır. Bu sefer almaıılarla 
karada eşit, havada Ustun kuvvet • 
lerle çarpıştık. Buna rağmen bir 
kcı e dnh:a yenilmiş bulunuyoruz. 
Bu ::Jetice.:rt gördükten sonra, har • 
bin s:-vk ve idaresinde bazı ya.:ıtııı
lıklar yapıldığıııclan kim şüphe et -
mez ! KöıU bir ııtratC'ji tatbik etti • 
ğimiz an!aııılıyor. Generallerimizin 
liyakatsiz, teçhizatımızın kusurlu ol
duğuna hıiknıetmek gerektir. Boz -
gunda bu sebeplerden biri veya UçU 
lı.mil olmuııtur. 

Ne" s Clırooide (1 ibra dcnlcri 
baıılıklı yazısı.:ıda ııöyle diyor : 

bulunu)orlar. Mus.ıb:ıkalar ıahminleri • 
nıize uygun şekilde ncıicdenirı;e )arım 
50n Ye wnlıır ' bu o) uncular ar-asında 
ornanacak. Yalnıı t~"nis ıurnuvııl:trı her 
unun sürprizlerle doludur, ve i)i O)ıın· 
cu olarak a)nlan oyuncuların hepsi bır. 
den nadıren umulduğu kadar netıcc alır 
lar. 

hmi geçen o)uncularınıızın bu sene· 
ki durumları hakkında kısaca şunları 

so> li)·ebiliriz. Nişan İ stanbul'da teş' ık 
turnu•1<ının ~onunda fl'hmi'> c ~t·nildi 
\C l·chmi'nin Ankara'da buiuncfoı;u s ı 

ralarda İ <tanbul hôlge hirindlıiiini ka . 
zaıKlı. Sdik ,\ııkarıı'd;ı ıc~ik turnuva · 
~ını kunndı '<C Ulus kupası sonunda l't·h· 
nıi')c ka)hctti. J. Cirau\! hmirdc h1>1· 
ı;e hiruıcilii:ini knzaııdı. Anırennın!lda 
~ordük. Bu sene d.ıha ıindc \e dah;ı 
formunda. Unuımamak l.izım ki Jiın 
ramanında alman O)'\UICulıırının a)arın· 
d.ı ıdi. G. Giraud f;C(C!I ~ne izmir'dc 
Fuar Kupasını kazandı. Haht-r aldıtı • 
mııza .ı:öre Bu st'llc de çok i> i formda 
imiş. İı.mir turnuvımn<la ı)ı ncıicclcr 
alırken İsıanbul'a hareket etmi)e mc<" • 

bur k<ılmış ' e müsabakalara devam c<lc
nıcmış. l la.san Akif memleketimi11n en 
ı;uzcl stmi ,-e en dei:ı~k o)uncuların • 
dan biri. Yolnız gl.ınu ~unüne u}mu · 
yor. İ)i formda oldui:'llnu haber aldık. 
Ü)"Ununu O) narsa i)İ ncıiccler alarni:ı 

muhakkak. :--:iha}et ıoblonun en ahımla 
bulunan l'ehmi. (ı L·çm ~ene<lt·n heri hir 
numaralı o)'uncu ularak khıse cı.likıı bu 
tıruno.ınıu.ı: hakkında ralnız şunu O)'Iİ· 
)He#nı. Fdınıi'nin hu ~cncki k.ıd.ır İ>'.İ 
orııadıJ:ını gormcdim. l'o;asen bunun iı;in 
olacak ki herkes şimdiden )ıırım sonda 
l'chmi ile Dr. l'ı:erı'in arasındaki mü • 
sabaka}l merakla ht-kli)or. 

"fukarda ismi geçen oyuncul.ırd.ın 
ha$ka hilmem kı han.ı:i~indcn h:ıh•eclr • 
rim. Hemen hemen hc~ı de hiribirine 
)ıtkın kll\.,.eıte •c zııman uman parla · 
mış, umulmadık müsabakalar ku.annu• 
mcmleketimilin birinci sınıf <>)-uncuları. 

Çıfı erkeklerin şu kunetli konıhi • 
ncmnlar dikkati çekİ)"\>r, Tabii h;ışıa ve 
bence rakipsiz olarak iki alman o)ııncu, 
bunl.ırla )'llrını sonda karşılafmaM <Ok 
nıuhıcmd bulunan Ankara'l ı ,Şefik • AJj. 
ettin çifti ile Kris - N'iş:ın H'YR Reı:ı;io • 
Paradisso ı;Htleıfoden biri. Tahlonun a lı 
kısmında d.ı l lıısan Aldf • Fehmi çifıi 
ile Jim \c GoddfrC)• Giraud'Jar VC)ll 

Vedat - ;\larffy çifıi. Şimdiden şunu ~r· 
li)'C'bilirim. Her halde tumu\'llnın en en· 
tere an müsabakalan bu çiftler ara51ııda 
olaC'aktır. 

Tek ba)'llnlar son müsabakası mu· 
!esef çok enteresan olmt)'tlaık. Memleke· 
timizin eşsiz şampİ)onu Mualla Gord-.ski 
nıkiplerinden o kadar ustun ld bizleri 
ancak a,·nıpalı rakipleri ile )'11pacağt 

maçlar ı.-ıtmin edecek. S. O. Federa!>}onu 
Mualll')a hunu remin etmek için fırsat 
heklcnıckıedir. 

Buna mukabil >arım 'l<>rılarda ı.e hat· 
ı1 ilk turda .ı:uzcl musahakalar SC)Tcdc· 
ceğiz. Julide Park.ın ilk ıurda rakihi H. 
Da.har ıile ve kazanırsa rarım sonda bir
kaç E:Ün evvel şimdi)c kadar gi>rdü~-üm 
en ı;cıin tek ba}an maçlarından hiri> le 
Ulus J..-upasını ufak farkl.ı clin<lcn alan 
IJa>'lln Rahtire ile o)nı)acak. Tabii her 
iki maç Ja çuk cnıeres:ın. 

.Muhteliılcrin neticesini ta)in etmd.: 
(O'k mıi)kil. Bir ıarnfra Mualla ve l la~an 
rarım sonda Jülide Parkan ile o)nt)'8 • 
cak olan Dr. F.gert ile br$ıla$acaklar. 
Digcr ı:arafıa da zam.ı.n :taman çok iri 
neticeler alan Bahar - Dcnjwwn çifıi 
Kodı • Böddng çiftine karşı O)'lll)'ll<"ak· 
lar ve son müsabakalarda da galipler 
karşılasacak. 

Daha fazla tahminlerde bulunmıya
rak biz SC)-ircileri her halde r.İ)'llde5i) le 
ıatmin edecek olan hiribirinden s:Wcl, 
hiribirin<leıı çerin mıçlann başlantası -
nı bcldirelim. 

Kerim A. BÜ KEY 

Maçlar bugün 10.30 da 
baılıyor 

Tenis Maçları Tertip Komitcs.indcn: 
Dün fazla )-ağmur )'3.ğdığından bu • 

gün 9 da yapılacağı ilin edilen maçlar 
10.30 da yapılacaktır. 

Almanlarm baltnhkları 
müttelik gemileri 

Berıın, 1 a.a. - BugUnkU resnıt 
tebliğe gore, iaoe vapurlanna karşı 
mUd 0lıale haziran ayında da bllyllk 
muvaffakıyetler kazanmıştır. 886.000 
toııllato tuıannda 156 gemi batını • 
mıştır. Btmda.:ı ba§ka 58 ıicaret ge
misi torpil ve bombalarla ll'asara 
uğratılmıştır. Denizaltılarımızın bu 
ınurnffııkiyetlerdekl hiss1'5İ 733.300 
tonilato tutarında 132 gemidir. 

lcri geliyor? Generallerimizin, şah· 
san. bir muharipte aranan meziyet· 
ltre sahip olduğuna şUphe yoktur. 
Bu bakımdan bu ehllyetslzliıtin se -
bcblni, komut:ı.:ılanmızın modern 
Harp usullerine ı;ike )eıi:wnemiş ol • 
mal ırında aramak lhımdır. 

"Cesaretin kırılmak zamanı 
d w•td• , egı ır.,, 

T.ondra, 1 a .a. - Lordlnr knmar.ıı
sındakl tenkitlere hiıkUml't adına cc· 
vap veren Crnnhornf', Tohruk hnk -
kıııd ıki dcıneclnl ynptıkt ı n sonra,. 
bugün hi'ıl :I cl,.v 1111 etmekle olıın nıu
lınrelıe hakkında şıın l aTı soylf'ınlşlir: 

tınd ın ıı<>Yl{'ll('ll 9Öz- vekilin muharebe meydanlarındaki 
m blrtılrlnl tutm ıdı mı b ldlmı!'t r muvaf!tıkıyeılerl~ hezimetler hak • 
w rdlılwm rw c ırt rın h rhln mer- kında kendi r~zasıyle, ~oğı;ııd'!-11 cloğ_-

a la Ud ruya buyuk bir mesulı)·et yıiklenm ış 
.zl ld reır ne Mlzum n an r z m K 'l· •olması da bu:>c:la Amil olmuştur. Ne-

İyi komutanlarımız yoktur. Gene
ral Rltchie'nin değiştirilmesi 1nı • 
manda meselesinden başka moıörlU 
harpte yüksek subay meseleslnin 
ehemmiyetini de ortaya atmış bu • 
lunmaktadır. Libya, askeri şöhretl e· 
rlmlz için bir mezarlık olmuştur. 
\Vilso:ı, W avell, Cunnighnm. Auchi n· 
leck ve şimdi de Riıchie ya iş başın
dan alınmış veya b~ka yerlere gön· 
derilmişlerdir. Rommel lle boy ö l· 
ı;üşcbilecek generali hmırt hulama • 
dık. Ehliyetli &enerallere malik ol 
madığımızı bize isbat eden h1c1rekit 
yalnız Libya muharebeleri dejtlldlr. 
Başka ~rlerdelci harekWer de bu· 
au teıidetmiıttr, Bu &Qab& D~Q':ı i-

"Bu rııuharelıenin nasıl gcli~eC'I'~; 
hakkında şimdi bir Şf'Y söyl<'rıı<-k 
1111'\"Slmslz olur. Hf'r iki tllrnf da mu. 
kemmel bir surette dovUŞmilşhir. Ve 
ilk safhalarda netice çok karııTsızdı. 
Yaşadığımız fu dakika yüksek bir re· 
alizm dakikasıdır, falı:at cesıret kırıl· 
11111 d~kikası deiü. 

ııale etm( den kl'l~ etmf'ktcd • tice P> ri kabili içtinaptır. Kendi bil· 
,_ 1lıe <: r<: 1111 ha t 7 a •lAhiyetle 15 dikleri gibi hareket edenler hakkın-
ırömı...t ~t r. da millet ancak neticelere g!Sre hU-

Wardlawm tı rtı n rnl"T1cm !dan-- kilm verir. Bugtinkil neticeler, Orta· 
ede detillDUk 7&1)ılmaat ıeretctıtını ıarkıo ka1l:>cdilmeai tehll&~e in!-

CEMİYET HAY ATI 

Mektepliler için İngilizce 
kuralar 

MAHKEMELER ı ---
Anık ara Asliye Tkaret Maoltkrune- 1 

sinden: 
MUd~lnl"Yh Miş:cl Levi Ankara 

Yenişehtr'de .mukJ.m iken memalıkı ı 
CCJJC'bl;>cde knmet!kfilu meçhul An· 
karn ClnIC'ırtolnn Tilrk Anonim Sır· 
keti ımudürU. 

Ankara dm<-ntolan Türk Anonını 
ş rkrli tarafındın aleyh nizc açılan 
61800 lı.ra 99 kurUŞun tahsili hııık· 
kındakl davanın CX>reyan eden mu
hnkcmcst so11Uı11da verıeln 26-1-941! 
tarh ı.·<' 17 karar rıumnralı ı'umln 

İLAN 
Btr atlet V 8 937 model yeni ve-

ya ıruııanı~ Foro otomoom ve 
ya slllnd ııovdes1 alın caktır. 

Plston <'bad:ı binde bc$Ur • 

l&l~lllcrtn fiyat tek C:crtnJ 10-
7·942 tarihin•· kadar Ulus g<Uc'e· 
si l!An."lt mcmurıutuna vennc'e-
rl lltın olunur 825 

Halkevi Reisliğlııde:ı 
Mekteplilerin taılli mUcldelincc 

devam elmek üzere nek yakında ta
lebeler için, Halkevinde bi r İnmliz
c e kurs açılacıaktır. Bu kurslara de
vam etmek istiyenlerln 4·7-1942 cu
martesi gUnU saat 15.30 da kayıtla • 
rını yaptırmak Uzere H alkevlode 
bulunma lan. ..,2858 Jıra 18 kurUŞun s zden alımı- ı M M y 1 N 1 S Al K 

r!i''k d~\ar-ı şırkete \er lmcsine mnlı· • • • • o. U a. O. 

Çe§itli yiyeck alınacak 
Aidat toplanması 

A:ıkara Kız L isesini Bitirenler 
K urumunclan : 

Kurumumuz, aidatları toplamak 
llzere her ayın birinden seklr.lııci 
gtınil akşamına kadıır her glln saat 
17 ile 19 arasında Ankara Kız Li • 
sesinıle bi r arkadaşımızı buhodura· 
cakıır. Üyelerimizin bu mlldd"t icin 
rle alrlatlnrını gclirmı:-leıi veya J;!"Ön • 
dermeleri rica olunur. 

k(ımunhlhtf'n zi) ıırlcyc lııallılk edrn 
iddm ile sızın varit görülm.lycn mu
dafaa.tı sa r<'nız n rcddıne dll.vacı VC'· 
Jull .k;in 1200 lira 75 kuruş \'t.•kfılrl' M .M.V. ı No. Sn. Al. Ko. dnn: 
licretl tnkdlrLne ve esnayı muhakC'· ı - Atafııda clnıı ve mlktarlan ya· 
mcde vekılın zı.n istifa ctmcs ne mcb- zıtı sebze ve mwvalar 2. 7. 942 tnrtn 
nı vckilınıze> Ucrı:-tl vcklllct takd rln<' ve ıınat lo,30 da Ankara Lv. tı.mlrli C'l 
nınhnl olınadıi;.•ına masarifi muhake- b nası içinde M.M.V. l No. Sa. Al. Ko 
mNlen 1!l da liiı;:UıtUn dCıvac~·a ve ba· da yapıla kt.ır 
kb eslnln size tahmlllne d"l r Vl'rilcn c<ı • 
kar:ır bC'rn) ı tebliğ nnmınrzn gOstC' 1 2 - lskk 1 ı>rtn kııU tcmbıatıarb'le 
rllen adn' te tcbllğ için çıkarılmış n lrlrltkte Ko. na mUrncııaUan. 

TEŞEK K ÜR hal<'n lkametkahınızın meı;:hul bu- l Olııst l\ınctar 
lunmasındnn dolayı tebl ğslz olarak ratnt~ 3200 

Kıymetli annemiz Zehra Bcnı:i'niı 
vefatı dolayıslylc, her vasıt.1 ile acı 
Iarımızı paylaşmak, bızlerl ıeselli 
etmek IOt!uDda bulu:ınn bUyUklcri -
mize, hısım, akraba, eş ve dostları • 
mıza ve hastamızın btiyUk bir lhti • 
manıln tedavisine ~ayret ecleıı l >r. 
Neşeı Naci Arzan'a candan teşek " 
kllrlerlmlzin lbl!t;ırın sayın ı::-nzcte 
nizi:ı tavassuıunıı rıC'a eyleriz. 

ger' CC'Vrllmlştlr. Limon 8750 
lşbu !iı.nın lllunın t<'bri;i yerin<' Kasar peynirl 1150 

BilsnU Bengi ve ailrsi 

Acı bir ölüm 

ka m olmak lizere teblığındl'n ltiba
rt>n mUddl'tl 'cinde bizzat vpyn veki
l !'iz tarafından -kanuni yollara mti· 
ra<'aat etmen z !Uzumu tebliğ o\unur. 

Ankara L el Asil.ye Hukuk Hlıklm· 
l.ğındt'n: 

D;tvn oluncmın adresi: Sıvas'ta 
De\ Jel l.)('mlı') ullnrı cer atclyesirule 
llnsan oğlu Z~ya Gört:nı;o7_ 

lstanbtıl llsküdar Kcfçcdcde ma
M<.'rhum .<;oruh M< busu YUkst k hailesi •rovtaşı sokak No. 126/ 22/ !.lO 

i\lflhenılıs Oııwr Frlı ııi X \ '\ L\" dıı \e Şaırı'Ja doı::ma 328 dogumlu 
l'ŞI vC' trnnsıt ;ı.·olu Erzurum mmt • Hao;.."ln oı.ıu Z ya GörC'!lgÖZ. 

Kuru k&)'lll 
Str'lce 
Kuru bamya 
Kuru ilz1.lm 
Kuru sotaa 
Sannısak 

Plı1ne unu 
Kuru erdl< 
N1$1.stn 
7,eyttn 

cııı !ıstı~ 
(4903) 

150 
lOM 

13 
100 

150 
25 

1000 
100 

!J69 

Patates alınacak ka mUdUrü Brslm BENSAL'ın kn)m Kannıı.r. Zülı>ylıa l rafuul::ın aley
vnJ!dçsl Hnyrı) c NA \'LAN'ın 1-7-'l-\2 hlııl:1.e al:'llnıı boşanma d.'.h asmın "Yll· 
tnrlhınde Erzurum'da vefat eli •ı pılnn duru .maBı sonunda 2G-6-!l42 l ' U· M. M. Y. ı No. lu ~a.. Ko. dan 
teessürle haber nlınmıştJr. A h·~ ı e 1 mn ı;:.ıni.l saat 9,30 da Ankara 1 Jnci ı - l'nı:ırlıkln 16.000 kılo patates 
baş sağlığı d ll"rlz. !)()9 Ast.iye Hukuk Mahkem~nde hnar alınacaktır. 

bulunmanız k'!n H~ncn ~~pılnn dnvcl 2 _ l'azıırlı~ı 2. 1. 9~2 s::ıat 15 le 
11111111111111111111111111111 il il l il ı tızniııc n 'zkılr gunde bıı.zat gelme· \nk ıra l:v. Cııııırlııı;i bına61 ıı;lnde )1. 

1 
d l n z ı:: b bir V{.''Jdl dE; bulundurma- l\1. \'. 1 No. :sa. \I. Ko. dn l apılıı. • 

Sebze Ve mevva f 'ıyalları dı ını)'.(lıın duru n•nnın ı:;ıyaOC-n ya- ! kt 
J ,, Jlllınasına ve>rılen karar üzerine mu- l'll ,,ır. 1. 1 1 · k ti t · ti rl le 

, hnkc-me 8-!>-942 sah gbnU saat 10 'l " - il ıp rın 1 emıııa il > 
Belediye Reısliğınden ı' talik kılınmış olduğundan mı>zkQr lıırlıktc Ko. na milrnca.at.arı. (4!10\) 
Sebu ve Meyvell"rın toptan ve ı:;Un \'(' snattC' adı gC'l;'C'n Ankarn l ln· 9

7o 
perakende saıış fi)•.:ıtları ı l el A lly<' hukuk mnhkemcslnıde bız.. Çeşitli sebze alınacak 

·- znt bu'unınnmz ve yahut tarafı.nv.-
~ ~ dnn bir w kll göndı>rmenl:ı: lltzımdır. M M. V. !:'ıo . Al. Ko. dan : 

'ii ~ ~;; ·- ı:: "1 Aksi tnkdırdC' H.l'.M. K. nun 400 ıırı ı - l'ar.nrlıkla ış ıı,ı:ıda C' i rıs ve 
~ o:ı d §;. '<' 405 ln•·l mn ldPlerl mucllbnçe mun· ıuiktart yaıılı ôurl kalf'ın .sebze ı 1. 
" ;!: 2 .?;> :< ~~ ml"lC' ynpılıtr•nğı ııtın olu.nur. 894 !1~2 ı; rnt 15 30 da Ankara J.,. \ b -
=::: N ii r.. il: ıı ı ındııkl l\I. M. \ '. 1 No. R..ı 

{:. ·"'' MÜOAt='AA V .Ko.daalıııııcıktır. 
Semizotu (Ankara) 11 • • 2 1stl'klılerln klltl temlaatl ıı 
Bakla (Ankara) 1~ 22 blrlıkte Ko nıı ınur ı<' ıatlnrı. 
Kabak (Ankara) 12 16 Yapı işleri Cinsi ~fiktıırı 
Ayşe kadın M. M. VC'k. Satın Al. Ko. elan: Taze knbık 600 kilo 
fasul;.esı ( V ezirhan) 45 58 Pn:ıarlıkla 8 er helası yaptırıla<.'ak· l ıı7.e hsııl> e 11110 kilo 
Çalı tır. Keşif bedeli 229 lira 40 kuruş Patates ıooo kilo 
fruıulyesi (Ankara) 35 45 o'up kntl tem.matı 34 lira 41 kurus- bemız otu ııoo kilo 
Paılıcan (Tarsus) 25 35 tur. Tallp'E'rln 4-7-''142 cumartesi giı· ( UI0.5) 911 
Domates (Tarsus) 22 30 nU saat 11 de M. M. V. 4 No. ıu szı.. Çeşitl i yiyeck alınacak 
Dolm.llık tın Alma Komlsyonu~~rfa~lmek~· l\1. M. \'. ı No. S!L. Al. Ko. dan: 
biber (Tarsus) 40 55 ı - Aşngıda mıktnrı yazılı :ı;i>e • 
Sivri Beton direk alınacak cl'k maddc!l'Ti a. 1. 9.J2 saııt 15 te pa· 
biber (Tarsus) 50 65 M. M. V ek. Satın Al. Ko: zulıkla satın alınacaktıT. 
Bamya (Tarsus) SO 38 50 lira 16 kuruş keşif bedellı 2 - İstl'klilerin kaU teminııtlariyle 
Patates (Tarsus) 27 35 kırık heton.rma direk 2·7-942 gUn,I birlikte Ankara ı.v. Amirliği binası i. 
Kunı soğan (Tarsus) 23 30 saat 11.30 da pazarlıkla tamir etti- ı;indekl M. M. Y. ı. !\o. Sa. Al. Ko. 
Erik (can) (Sapanca) 20 SO rllel'ektlr. lstcklllerln 7 lira 62 nıı muracnatları. 
K iraz (H erekc) 27 38 kunıeluk kati temlnatlariy]e birlikte Cinsi Miktan 
Vişne parıırhk gUn ve saaıinde M. M. V . Yumurta 115.000 adet 
clı:slra (Yarımca) 30 40 4 nc>lu satın alma komisyonu:ıa ırel· Hırıır l.!500 kilo 
V ipe (Yarımca) 20 30 melir i. ( 4774) 873 Yf'şll salllta 4.000 adet 
Zerıtııll ( B ilecik) 25 35 Odun alrnacak Sirke ı.ooo kil• 
Kayım ( 4!10!!) 973 
ekstra (Turırotlul 50 70 MM Vl'k. sa. AL Ko. dan: 
Kayısı (Turı\ııthı) 40 56 ı - 30 ton odun p:ı.?.:ırlıkl:ı. satın alı· 3 çeıit yiyecek alınacak 
Bursa eriği (Bursa) 40 60 n:t<'ıı.kU:r. Pazarlıtı 4. 7. 942 cuııuırtc:Jl ı M..M.V. ı Nd. Sa.. AL Ko. dnn: 
Ak~ 1 &ilnU ımat 10,80 da yaJ>ılacnlctır. 1stclc- ı 1 - Pazıtrtdeln UAğıda cins ve mUc· 
armut (Beypazan) 70 105 lC"lin tckllt cdecdd<>rl n)uta ııöre kaU t::ı.rıan )'llZlll tıç kalem yJ.yıooek alınacak· 
N OT _ Bu fiyatlar yalnız dUkkiin . t.emtnaUamle 'birllktc sıaıe s:ıauıuıe 1 tır. 
Jarla haldeki Azami satış fiyatlarıdır. M. ı.ı. Vd<Aletl 2 No.lu Sa. Al. Ko. na 2 - Paza?'lıl(Ja Hıaletd 3. 7. 942 saat 
Pazar yerlerindeki satışlarda alıcı ı:clmclert. (4853) 976 15 te Ankara Lv. Amtrl11!1 bfnası ~e-
ve sancı pazarlıkla alım ve satım Ot b.l d ki . 1 k kt M.M.V. ı No. Sa. AL Ko. cı.-ı. ;yapılacak· 
yapmakta eerbestlirlcr. Ancak nn - omo ı ye e erı a ınaca 
zarlıkta yukarıda gösıerilen rıcra - M. M. \' Sıı. Al. Ko. dan : tır~ _ ~lelin lta.U tarunatlarty'le 
kende fivatın üstllne cıkılamaz 1 - Opl'I • Süpcrsix ve Opd • Aıt- • 
111111111111111111111111111111111111 ınlral rıınrka binek otnıııobilleri i(oln Ko. l'Ml m<lnıMlllu.n.. 

•
................ 1 uı kalı• ın yedek pnrça alınıu.·nktır. Clnııl Miktan 

~Kız. 
1 llınlcsi 6. 7. 9~2 pa7.arlesl giınlı saat Yoturt 

10.80 d!l .M. M. \'. 2 ~o. lı sat ı n alııl'ı Sol!'l!Jl Buz sallıı koıni5yoıııında ynpılal"aktır. Tulnrı Patatee 
791 llrn oluıı kntl lrminatı )18 lir ı 

4000 Kıı. 
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BelcdloYe Relslii".: nden: 
1 - Buz fabr kasında <20) 

kahptan az buz satılmıyacak· 
tır. 

G5 kmuşlur. hteklilcrin ihal" saatin. 
de ıııezkı"ı r komisyona gelmeleri. 

cısııı) 915 

Kolorimetre almacak 
2 - Bayiler fabrikada buzun M. M. \'. Sa. Al. Ko. dnn : 

kalıbını (30> kuruştan s:ıtın o- ı -· Bir adet kolorimetre .ıılınncak· 
lacaklar kalıbını C40) kuruşa tır. İhıılesi 6. 7. 942 pnr.nrtt's1 gun ı 
kilosunu da (5) ikuru.şa sata· s:ıııt 10 dn M. M. V. 2 No. lı satın 
<'nklardır. 778 ı \lınıı komlsronundn yapılacaktır. '.l'u-

tnrı 476 lira \ e kati teminatı 71 lir:ı 

DEVLET DENİZYOLLARI 1 
2.~ kuruştur. fstl'klılerin ihale saatln
meıkür komisyona gelmeleri. 

iskele yaptırılacak 
Devlet Denizyollıarı 1gletme Umum 
MUdtirlüğilııden 

ı - H aliçte Fener vapur iskele 
sinin ahııap olarak yeniden inşası 
(23.7r>8,45) li ra ve Balnt vapur is
kelesinin ahııap olarak yeniden iıı· 
ııası ( 21.523,44) lira üzerinden ayrı 
ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 
çıkanlmıııtır. 

2 - Eksiltme 16 temmuz 1M2 : 
perşembe. gilnıi saat 15 te icl ıre 1 
merkezinde alım satım komisyonun
da yapılaC'..ııktır. Bu ışlere alt evrakı 
komısyonda her glin gorUJebilir. 

3 - isteklilerin eksıltme tarihin· 
d en en az (tatil günleri hariç) Uç 
gUn evvel bir istiıta ile Umum Mu
dUrlUr;c mUracaalla en az (25.000) 
liralık bu gibi inşaatı yaptıklarına 
dair vesaik ibraz ederek ehliyet ve
sikaları 1llmaları lhımdır. 

4 - E ksiltmeye i~tirak C'decekl e
rin ilçUncil nrarldede yazı lı v esaik 
ile 1942 yı.hna ait ticaret odası ve-
11ikasııı ı }fener iskelesi lçln ( 1.78 l.ti8) 
l iralık Balat iskelesi için (1614,26) 
liralık mu vakkat teminatlarını havi 
olarak kanunun ıarlfatı d•airesinde 
haz ırlıyacaklan kapalı zarflarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir 
sa.at evveline kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde vermele
ri lhımdır. Postada olan gecikme
ler kabul edilemez. (6004 / 14739 
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ANKARA V ALlLJGl 

Duvar tamiri 
A nkara Valiliğinden : 
Keşi( tutarı 1&96 lira ıo kunı•hn 

ilıııret bulunan Hlpordomun etTRf dıı- 1 

v.arlannın tarıı irine ait keşif ve art i 
namt-sinl her gün stnd) om mudurlu
ğUnde görebilirler. 

Taliplerin Nafıa müdurlUğUnclen a· 
lacakları vesika ve tl'minatlarlrle h r. 
ilkte 28. 'f. 9' 2 peTŞt'mbf' ır;ünU at 
16 te vilAyet dalnı! enC"ümcnlnr a 
er.atlan. {6881) .. 

(\R55) 977 

Çadır halkası alınacak 
lif . M. V. Sııın Al. Ko. elan : 
700 ad<'t ç,11lır hnlkası pllzarlıklıı 

s 1tın ıılın ı<' ıktır. 
Hcherinln tahmin f'rlilen fh·atı 2/i 

kuruştur. Niiıııunt'Sİ koıııisyonda ıro
rulchllir. '.l'alip ol.mlaTın ihale gıırıu 
nhn 8. 7 !l ~2 cuma gıinlı Raı.t 11 de 
lif. M. V. 3. No. hı satın alına koı. • 
ml~yonıında bulunmaları. ( ~902) 91i8 

MÜJDE 
Yaz tarifesi 

Bu Gün ve Bu Gece 

ULUS SİNEMASINDA 
iki büyük film birden 

1 - Ormanlar perisi 
S<>sln!n n:ı.milt'l'mıh güzelliği 

He tamnmwş bidclk sUper yıl
dız, DoroUıy Lamour ve Ray 
Mllland'ın beraberce yarattık· 
lan baştan başa re<nkhl aşk ve 
mac<'ra mmı. 

2 - Cani doktor 
Tuıyleri il rı>ertc:>n, ka el'" 

durdurıı.n. cerare fac alar
la dolu "A Paramounıt P ctıure' 
Un şahr rler C 1 

B ro ele· L'li<' 
Lou s c ınphell. 

Sa ar 
1445 o 
16.30 (' 
ıs ıs o 

Breht. 

Suare: iki Film Birden 
20.30 Can Do 
22.00 Orına.n r P 

Te t'fon 6294 , 

(4907) 

.. JCRA VE iFLAS 

Ankara İklnl'i lem Meıııurhığundın: 

Ankara'nın Ahi Hacı Murllt ııı ıh ıl. 
ır,tnden t•krııekı;i Derviş Mustafa il ı
fldı olup clHvm rkanıe 'ıhı mc ·hu! 
\ lıdullnh tarafına : 

\nknra'nın Dırckli nınhalles·nclen 
'\hnıef kızı 1'ıtn ıh hı IUm borçlu hu. 
lıııııluırnnm. (:ıno) altın lır..ıd ın hnın
~ e de~ ninlıln lHleııııır•İ lı;in n~mınıza 
tccdirl<'n ' 17.ılnn IC'ra emrine ıııc.-ınuru 
larafındll~ ' rılcn nıe rulntl:\ ikamet. 
ıı ılııııır;ın hnlf'n bilinıncdlı-:inclcn bllA 
tclılig 1-ıdc kılınmış Vt' lc•r ı i fi As ka
ıı uııunun 5 ~ UııcU nıııdclcsl dell'ıleth le 
ı ı. U •. M . .K. ııurıun l i2 lnC'i nınclcle~l
ııe trvfiknıı ıııeıkıir krn eınTiniıı ilA· 
nen telıll~lııc ve mtiddellıı 2 n~· olmn
sınn karıır verilmiş olmakla bbu ilfı
nın gııu·te Ilı- ııeşrl tarihinrlrn itlba. 
ren iki ay içinde htlkikııte muvafık 
mal beyanında hıılunnıaı: .-eylL borC"u· 
11117.11 ödemezsen il ~ ııhııt tetkikmcrrl
lndrn ve) ı kın) iz ) nhut inde! muh!\
kt'me yoluyla ait vlduğıı moı.hkemcderı 
icr!lnın ıı:erı hırakılmuına dair bir 
karar getirmrı eniı cehri IC'ra yapıla.. 
ugı tehliğ n •• kııuıına kalrı olmak ü · 
Lere ilfın olunur. !106 

- ( 2 / Temmuz / 1942 )-
7.30 Proımım ve 19.15 mO:rik • B 
rnmık"1ct-t 11111at 19.30 memlelcet 
ııYa.M ıı.ııat ayan ve 
7 33 mUzlk • B: alam haberleri 
kAl'l4llk proenun 19 45 mtlZik • A: 
!Pi.) 

7.4:'.i a,ıanıı haberi 
8 00 mUzUc • B: 
ka~ık ıırogrnrnın 

d~·amı <Pi> 
fi 15 evin &ali.ti 

sao 
12 30 ııroenım ve 

em k'4rol aaa t 

Y\lTttan -ler 
Ha?kevlerl tot)tlcıl' 
saaU (m'll ile) 
:ıo ıs radyo 
ııa:ıt'kSI 
20 45 müz!k • A. 
(kıthramanıar 

ati) 

zı 00 rlraat 
tnkVlm4 

--
21.10 müzik • A. 

1" t:i ajllM hftbert 21 30 komısna 
3 no mUz.Uc • A 21 45 mllzWc:: e: 

1!\.30 

~ 00 proımım ve 
mı ket saat 

il rarı 

IRO~ m ric A 

radYO senfoni or
"8trası 

22 30 memlıel&ıet •· 
at ayan aJ&m 
habfrleri w borla 

2245 ~ ,,. 

k ııarue 

na 





Bu 
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Balast mü na kasası ANKARA BELEDlYESl 

Elektro pomp alınacak 
Ankara Be eo.:.y en : eriyle muvakkat te· 

1 - Caruroya su terfi daires1 ı.ctn alı· 
nacak o b ad t elektro pomp ve 
telerru u montaJ on beli 2tin mOd· 

tayin etUA'I veslkab.l'Ull Ue ve kapalı zart usu il e cltslltme-

<GSOS-4627) 

• ,:,ıvas 

M ktan 
.ı3 

10000 
5000 

10000 

5000 

68 ton et 
Gn...p tü Satın Alma 

M.h."tan M. bed il 
Ton kuruş 

lu 6S 90 
z 68 80 

68 60 
68 70 

Muvakkat Münakasa 
Tutan 
L ra 
30000 

Tem nat tarihi saat 
Lra 
2-50 11-7-942 

12900 

22600 

13250 

967.50 11-7-942 

1695 13-7-942 

993 75 13-7-942 

alınacak 
Kom Sl/Onundan: 

1 k t ntlnau 
L ra kuruş İhale gün ve 
4 10 00 16-7-19' 2 
3!170 00 16-7-1"12 
3 60 00 16-7-1942 
1570 00 16-7-l!l42 

10 

12 

10 

15 

saat 
15 
15 
15 
15 

)e konulmııştur. 
2 - Tahmin bede (13800) llradır 

3 - T ın.ı.U (1035) I:radır. 

a esi mUKaJTer oldutund.ın 

2 rmek t.i)'en :1n her 
2Un encumen kalem e 
ve 1$t.eklJ erin de 
14· 7 ·942 salı ~ ü saat o 
numaralı kanunun 32 lnct m d~I mu 

r1 t mekt~p-

de mutC$cldcll en 
S3S 

Satılık yer 

caddcs r.d 

l70> me e murabb ı ,yol ve l:. met· 
re murab ı ada ta olmaA iızere 

cem n \90) m e mu bbaı liÜ)'Ulu ~er 
on t>es 2 n mUddeUe ac k wk& ıun ye 
K .uı.muı;tur. 

2 - Muhammen bedeli ceınan t~O> 
adır. 

le lhale 2'iln , muhammen bed ve mu'1akkat tem ııat · s - Temlıultı l40) Ura (50) kuruı· 
azılı eU r hizalarında ıı rU 2 n \e saatte kapalı zartı ı;:ı. tur. 

r Utünde mUtesekld.l kom yonda Uı 1 1 yap lacaktır. M zkQı 4 _ ısarıname ,e kroklsınt s: rr.'lek 
v = tcnsıı> l>u)'U.rll tı Yalnız b tanesi olan 6S ton et ıc n isti> nıerı.n her 2un encümen ka.em n 

tal 1Yle muıt&vele akted d ter üc kalemi a ınmı· u sa· 

kanunun 2-S Uncu m ddele
e bı.rl!kt.e mezıco.r aUnde &aat 14 e kadar kom yona verme 

rtnam er Ankara askeri tabrtkalar umum mQdUr titU !~az m ~ ıa 

A ert Fabrikalar saun almaaı ve Kınkk e UUP m d l tU satın o.I· 
(4634) s 

mılte· 

7bS 

Parke kaldırım yaptırılacak 

Sekiz kalem sebze ah nacak 
K e Satın Ama Kom:syonundan. 

F )atı t k teminatı 
M n Kr Sn. Lira Kr. !hale glln s at 

60 000 ~. 20 900 00 2 • 7-1942 15 
70 000 .. 25 1312 50 20-7-1942 15 
10 ooo .. ı5 112 50 20-1-1942 15 
40 000 .. 20 600 00 20-7-1942 15 
15 000 " 20 225 00 20-71942 15 
1 .000 .. 20 150 00 20-7-1942 15 
10 000 .. 40 300 00 2 7-1942 15 
20 000 " 15 225 00 2 -7-1942 15 

d n l ba.ren 2 Tetrtn 942 so una kad r ern t lstlhkakı olan 
)'\I nd 

ulble tal mr 
b nd:ı B edı'e h l h ne ı ne ik lhli.> n-

1 
cı o (110 ) kilo ko~ un eti on be 

at evvel n ıuddeUe c;ık ek ıltuıe) e konul-

ona m acaatıan. 

a - Evsaflan Ankara A er1 Fııb:1kala.r ıe ... "Bzım müd rlüR'!Yle 1stan!>ul As. 
c1a.n ve Kınkk le Grup Müd:.ır U~ü Sa Al kO· 

(47SO) 9!'IO 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Köy EnsUtilsü Sa.t n Ahna 

Ko neti 
Dana eti 
S!! va ı (Urfa) 

n at U,5 as!t) 

<Horoz) 

M ktan Muhammen 
kilosu f yatı 

12500 120 
20000 85 
12000 194 

6000 101 
7200 94 5 

12000 53,5 
24 ~)() 27 

6000 23 
8411 00 10 5 

KöY Ens On 1942 • 1943 

ve t:ırtn rncsln 
s "I 

BANKALAR O. DEMlRYOLLARI 

İnşaat ilanı 
ank Umum MUdUr ütünden: 

Ka."8 te yapılacak 1l:k uı..-u 

Konya deposu kömür 
tahmil ve tahliyesi 

D. D. Y. 7 incı 1 !etme )ludürlu· 
~unden : 

ı.ştur. 

2 - f ıhıuın bedeli (1 iO) liradır. 
3 - leıuın tı (110) !ıradır. 
4 Ş rto me ını ~ rnıek 1 te enlerin 

her un Encümen ı;; lemine H' ı teklı
er n de H-7-912 salı ~unu ı;a t 10 80 
dıı Beledı• e daıre ınde m ıte ek kıl 
Encümene m ra Uarı. (476 ) 

840 

Elektro pomp alınacak 
Ankara Bdedıye ındcn : 
l - Su suzgtcınc konulınnk uzere 

lına<"ak bır adet dektro ponıp \e le
tcrru tı ıle montaJı on beş gun ınud
dcUc ve kaı lı wrf u uliylc eksiltme
) e konulmu tur. 

2 - 'lahnı n b deli (18500) liradır. 
3 - 1emınatı (1012) lıra (110) ku· 

ru tur. 
4 - 14. 1. 942 s lı gtinü saat 11 

de talıb!nc ıhnle ı mu.nkarrer o du{;un. 
d ın rtnan e ni gormek 1 ti) enler n 
her (ftın cncumen k lemine mur ca -
ntl rı 'e i teki lerin de ıhıı.lc gunti o
lan 14 1. 942 s lı unu s t ona ka
d r 2190 numaralı k nunun 32 inci 
· dde ı ar h tı 'e~·hılc tanr.lm ede

cekleri teki f mektup! rını belediye 
d ırc inde milte. kkll encümene ~er-
meleri. (476ı) 115 

Elektro pomp alınacak 
Ankara be edl) den: 

1 - At.pnzan su deP<l6U !cin alına· 
cak olan b adet Elektrı:>oıml> ve ıe

terruau onbeıi l:'tin müddctlc acık 

ekalltmeye konu 
2 - Muhammen bed 
3 -Tem;na (204) 75 kuruitur 

Çeşitli yiyecek ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko. da.n: 

Miktarı Muhammen bedeli fiyatı Tutan 
Cinsi. Kilo gram Lira Kr. S. Lira Kr. S. 
Tek tJp ekmek 
Erkek koyun eU 
Kuzu eti 
Sığır eti 
C ğer koyun adet: 
Pata koyun adet: 
İşkembe " adet: 

Badentlcl 
Amasya çiçek ba.ınyw 
Aşurelik buğday 
Bulgur 
Cevlzlç.1 
Cam fıstığı 
Cay 
Erık kurusu 
Barbunya fa.~ulye 
Beyaz fasulye 
Fındıki el 
lnCJr 
Kakao 
Karabiber 
Kaysı kurusu 
Fıstık 
Kus ilzümil 
L imon adet: 
Mercimek 
Nohut 
Patates 
Pekmez 
Beyaz peynir 
Pirine 
Kaııar peyniri 
Pırlnç <torba> plr1nc unu 
Reçel 
Beyaz sabun 
Ycs 1 sabun 
Sndeyağı 

Salça 
• armısak 
S rkc 
Soğan 
Şeker <toz) 
Tahin hehası 
Tarcın 
Tabın 
Tereyağı 
Tuz 
CeklrdekU Qztlm 
Ceklrdeks z ,. 
Yumurta adet: 
Yeni bahar 
Zeytin tanesi 
Zeytınyağı 

Armut 
AY\ıı 
Bakla 
Bezelye 
Dereotu 

Taze sebze, 

Dolmalık biber 
Domates 
Barbunya fasulye 
.Ayşekadın fasulye 
Elma 
Havuc 
Hı~nr 
lspanak 
Taze kabak 
Kestane kabafı 
Karne bahar 
Karpuz 
Kavun 
Kere\1Z "kök" 
Kiraz 
Lahana 
Marul adet: 
Kıvırcık salata adet: 
Maydanoz demet: 
Patlıcan adet: 
Portakal adet: 
Prasa 
Semizotu 
Soiian 
SUt 
Turp 
Uzilm taze 
Ozllm <yap T. salata) 
Yere iması 
Yoğurt 

12500 9 1125 00 
4400 1 00 4400 00 
150 1 50 225 00 
375 75 281 25 
325 50 162 50 
625 2 12 50 
250 10 25 00 
Kuru Erzak 
37 2 50 
ıs 2 50 
18 13 50 

450 16 50 
125 1 20 

6 l 50 
10 16 75 
62 50 

125 28 
750 20 

38 l 50 
250 45 

4 6 00 
l 2 40 

125 70 
10 60 
6 50 

?500 10 
250 15 
250 15 

1975 12 50 
65 55 

625 1 00 
750 48 50 

25 J. 80 
37 95 

180 l 00 
625 88 
375 70 

1125 1 50 
200 l 00 

40 25 
250 25 
875 20 

1250 97 
200 1 00 

l 3 00 
65 1 00 

250 l 70 
315 8 
250 50 
250 70 

5000 3 
1 5 00 

375 65 
500 1 35 

meyva, 
250 
125 
300 
250 
250 
250 
500 
250 
500 
625 
625 
625 
750 
375 
250 
250 

lOOO 
lOOO 
375 
125 
625 

1875 
1250 

625 
625 

3750 
875 
250 
250 

1625 
125 
625 
65 

376 
1875 

süt, yoğurt 
30 
35 
20 
20 

2 
25 
10 
23 
25 
40 
15 
20 
15 
13 
10 
30 

7 
8 

20 
50 
15 

5 
5 
2 

20 
7 50 

10 
20 
10 
20 
10 
10 
20 
15 
25 

92 50 
45 00 

2 43 
74 25 

150 00 
9 00 

167 50 
31 00 
35 00 

150 00 
57 00 

112 50 
24 00 

2 40 
87 50 

6 00 
3 00 

250 00 
37 00 
37 50 

246 87 50 
35 75 

625 00 
363 75 

45 00 
35 15 

180 00 
550 00 
262 50 

1687 50 
200 00 
10 00 
62 00 

175 00 
1221 50 

200 00 
3 00 

65 00 
425 00 

25 20 
125 00 
175 00 
150 00 

5 00 
243 75 
675 00 

75 00 
43 75 
60 00 
50 00 
5 00 

62 00 
50 00 
57 00 

125 00 
250 00 
92 75 

125 00 
112 50 

48 75 
25 00 
75 00 
70 00 
80 00 
75 00 
62 50 
93 75 
93 75 
62 50 
12 50 

125 00 
281 ?; 

87 o 
50 00 
25 00 

325 00 
12 50 
62 50 
13 00 
56 25 

468 75 
18611 80 50 

TuUın İlk teminat 
Cinsi Lira Kr. S. Lira Kr. 
1- Ekmek 
2-Et 
3- Kuru erzak 
4- Taze sebze, 

mcyva, 

1125 00 84 38 
5106 25 382 97 
9066 05 50 697 95 

süt yoğurt _33_1_4_50 ___ 2_48_5_9 
18611 80 50 1395 89 

!hale sekil 
A~ık eksiltme 
kapalı 
kapalı 

açık ek&lltme 

Tarihi saat 
14-7-942 10 
14-7-942 15 
14-7-942 16 

14-7-942 11 

l - Konya talebe pansiyonunun yukanda adlan yazılı yiyecek lhtlyaı:lan ek· 
ılltme eart..nameetne 2öre komlsyonumurca parti pe.rtl kapalı zart ve acık clari•tmc 
sureUyle, münakasaya konulmue ve her ı:ıartlntn muvakkat teminat m ktan t:e 
!ha.le tarih ve sa.ıı.Uerf karsılannda yazılmııtır. 

2 - tsteklller btr parU tesldl ~n erzaklann her maddeatne ayn ayn ttya t 
tcltllt edcreklerdtr. Heyeti umumtyeel üzerinden ynpılacak tcnzll!Uı tekll!ler kabul 
edllmlYecekUr. 

S - Eksiltme Afyon Yf!dlnc.I bletme b!naııında bel11 ııan ve saatlerde yapıla
cakUr 

• Ankara - Bolu otobüs servısı 

"Bolu'mm lcııw>U· 

caJannı.. muh&.etem 
orman.Jannı ft A· 
bat 2ôl1inil eönnek 
ls~ere bir ko· 
layhk o mak üzen: 
Bolu Enmhet mü 
~. 4 temmuz 
cumartesi ırünün<k'n 

lt haren A nlcarıı 1 k-
Bo u arasında gUul b ~ t.unm otObUsü ~ı uncı::c karor , rm 
her harta cumartesi 2Unleri saat 8 de Ankara, Cankın otc nd n har k t , 
BolU>'ll 2elecek ve ertesi pazar sabahı bu otobus Abat goltlne ı: ec k , e 
dokuzda 2ölden dönerek pı>l"Ş(>ITlbc ıı.abnhı saat 7 de Ankllra ya hnr ket l'<!., 

Temiz ve &erin hava almak ve tam kokul.anndan ve ıtlta \e, ct 
rından lstıtadc ctmclt ve mcvsf;nln ertt.tct ıı.ıcaklanncıan kurtulmak 
bu tırsatla teınnerı ıayanı tavsiyedir. 

TARİFE: Ankara - Bolu ve 8" u • Ankara 21dts 2Ct1e 800 kurua Bo :ı 
Abat ve Abat - Bolu ı: dl6 ı:el!ş 200 kurus. 8 2 

Çeşitli alınacak yiyecek 
. 

vesaıre 
Etim • r:ut Sıht.at M rkezı .:ltuclu ıuttindcm: 

1 Jn grup 
Erza.Kın cınsl 
Ekmek 
Sadeyağı 
Ze~1 nyağı 
Pirine 
J\1 <>rcımek 
Nohut 
Kuru fasulye 
Yoğurt 
Be-yaz P<'Ylllr 
Kesnw seker 
K brlt kıutu: 
Cazyağı 1 tre: 
Tuz 
Ça)• gram: 
Kepek 
Kuru ot 
2 ıncı grup 
le bakla 
Yumurta rulet: 
Patates 
Börülce 
Portakal adet: 
Sut 
L mon adet: 
Armut 
Taze vışne 
Kuru erık 
AY'\'11. 
Elma 
Kuru .kaysı 
Taze cıle.ıc 

.. üzüm 
Kuru uz.um 
Yerelması 
Havuç 
Kereviz 
Karne bahar 
Paz.ı 
Ynprak 
L hna 
Pırasa 
Taze bezelye 

.. Bakla 
Sem z otu 
Domates 
Taze bamya 
Dolmahk b ber 
Po.tJacan 
Taze fasu ya 

,. kabak 
İspanak 
Kuru soğan 
Kuru bamya 
Zerdali 
Sert.ali 
Pirine unu 
Soda 
ç vit adet: 
Kaol kutu: 
Vlm: kutu 
Yonca 
Be~az sabun 
Koyun etl 

Azı 
Kilo 
1752 

80 
20 

100 
25 
20 
40 
20 
2 

50 
100 
20 

100 
500 

JOOO 
1440 

5 
500 
200 
15 
30 
50 
50 
5 
5 
5 

10 
lO 
4 
3 

20 
30 
10 
10 
30 
JO 
5 

10 
80 

100 
5 

20 
20 
70 
10 
40 
80 
50 
50 
80 

200 
4 
6 
2 
5 

150 
sn 
3 
2 

144~ 

50 
600 

Çoğu 
K lo 
2190 
180 
50 

Tıttan M. temınat lhn:le tarlhJ 
L ıra kurUŞ L ira 'kuruş ve g{lnU 

413 62 5 31 11,87 24-7-942 cuma 
356 63,4 26 74 24 

62 92 4 71.9 24 
200 
50 
50 
80 
60 
15 

100 7 50 24 
9 25 69,37 24 
!l 67,5 24 

19 20 l 44 24 
30 2 25 24 
15 l 125 24 

200 
300 

50 
150 

l 
5000 
2000 

221 16 57,57 24 
12 90 24 
12 75 95,62 ı~ 
17 25 'l 29,37 24 
18 1 35 24 

315 25 23 64 37 24 
170 12 75 24 

1678 88,9 78 91,26 
20 5 37;) 

1500 75 4 12.5 
300 105 7 87,5 

30 12 90 
100 7 47,5 
100 35 2 62,5 
100 10 75 

10 3 22,5 
10 3 22,5 
10 8 60 
20 6 45 
20 10 75 
10 20 150 

9 3 60 27 
30 9 67,5 
60 42 3 52 5 
20 3 225 
20 3 22.5 
50 12 50 'l:l 25 
20 6 45 
10 3 :.2 5 
20 6 45 

120 ıs l ~ 
150 22 50 1 68.75 

10 2 50 1sı75 
40 8 60 
30 6 45 

150 30 2 25 
20 8 60 
80 20 1 50 

200 40 3 
100 25 1 87,5 
100 20 1 50 
150 25 1 87.5 
300 75 5 62,5 
10 30 2 25 
10 3 22,5 
6 2 40 18 

20 20 150 
250 50 3 75 
150 6 45 

5 7 50 47,5 
5 2 15 

2000 ı~o 12 
100 95 7 12,5 
800 1040 78 

Ye'kün 2102 50 168 63 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

.. 

.. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• .. .. 
• 
.. 

.. 

.. 
• .. 
.. .. 

1 - Etlmest-ıt athhat m r n n 942 mali ),lı lhttJ cı o an Y\lkanda c mlk 
ka cm muhl<' t ~ ve • nuıd 

dcı<tltmC\\.'lkan 

yona m ea tlan. 
4 - Şartnam !er Etlmestut slhh t mcrkPzlndc ııorll ıtr. (488 94q 

Karagül kuzu derisi satı 
OC\'let z mat blet.melcrl Kurumu T cart ı. etme erlru1en: 
510 parca ham knraırill kuzu d rlsl J...-aı>a ı zarrıa aaWıta cıknr \tır 
1st(.okJ lertn 14 temmuz salı ı:unu a.t lü~'IO dan btr saat evvel lkR· 

dar teminatı ı1yk? biri te zarflarını Karaotlan Merkez Han 2 mel ı6kı 
Wromuza veımelcri. 

p asa t.emevvUcatı na 
alınmak aart!Yle ıcapaı.. 

e ve vah dl rua.t eaaı y,c 
e konmuatur. 

Muh men bedeli, miktarı muvo.k 
kal temın tı ve exsıltme gunu ve sa
ati a ağıd!l yazılı 1 letmeını:ı: Konya 
deposu kömur t hmll ve tahlıyesı ışl • 
rı kapalı znrf u 4,ı)le mlinaka~ayn 

konulmu tur. 

4 - Şart.nam görmek lısttyen e. 
rin her ırUn encumen kalemine vve 
istek e de ı4-7-942 salı ırünü 'lA· 
at ıo.so da belcdlYe dairesinde mü· 4 - Kapalı partilere btlT!k edecek l&t.eklller tekliflerini ve kanunun t.aytn et-

Utı ve5Ucalarlyle blrltkte ihale saat.nden blr saat evvel koml6yon relal!tlne v":me· 
1. MuvaJCkat t('!'fllnat 1275 liradır. 
2. Fiyat muvafık ır rUlmed ~I takdirde ihale yapılmaz 

2 - ı.tru ınaaat ve amell)'atm mu • 
ıteı:t o ell 173 OS Uracıır 

tme evrakı Ankara'dP. 
mert>ank muamel t iUtıes den 10 llra 

caktır 

teminat miktarı 

t planm havi z:ı.rtıar 
a 2 n l.5e kadar 
de An.karada SUmer

teslJm oluna 

a.ı run c tır. 

- Ban a \ha icra.da sc."t>es•ttr 
(4 11~) 744 

..111111111111111111111111111111ıı1 ~ - = : Fenni Sünnetçi : 

~ Riza Tüzemen ~I -- --

Bu ı e ırmek Is y nlerln h!zala
ında :> zılı gun ve iii<Wlte muvakkat 
em mıt ve a us kanunda ta~ ın e

dılen ve kal ri> le birlikte tekliflerini 
ıh le &a tınden bir s l e\Vel \fyon
da i .etmemız komı yon re ı ıoc 
Hrmeleri lAzımd r. 

SartnamcJer ı !etmemiz komlsvon 
rei ı ınden para z ol rak alınabl ır. 

Deponun ismi Konya deposu, mık· 
tarı 211, 00 ton, muhammen bedelı 
000 lıra, muvakkat temınat 600 !ıra, 

ek Utmc t rıhi 13 7. 94. sa t ııı. 
(67911-4622) 716 

Potrel alınacak 
D. D. Yollar. Satın Al. Ko. dan: 
Muhammen bedell 12320 <on k b n 

tlç yuz yirmı) llra ola:ı muh elif pot
rel 12-8-1942 cal'$8mba günü saat 
ıs 30 da kapalı zarf usuıa le Anka' da 
ldarc b nasında toplanan M rkez 9 
uncu Kom syonunca satın alınacak· 
tır. 

Bu ise girmek yenlerin 924 
<Dolruz yilz yirmi dört) liralık mu
\'ak {at tc t.lnaı ile k nunun ıayin et· 
tiği vesikaları ve tekliflerini ay:ıı 
gUn saat 14 30 a kadar adı geı;:en ko 
mı yon rcıslı ine vermelerı lazım • 
dır. 

Sartnamt'ler para z olarak Anka· 
ra'da Malz me da res nden, Ha:r'dar
pa a'da t elllim \ e sevk şefler ndı>n 
tem n olunur. (4656) 785 

Bezli kayıı alınacak 
D. D. Yollan Satın Al. Ko. dan: 

---
Muhamm n bedeli 16975 (~p alu 

par ve tedav e n.? : b n dokuz yüz yetmiş bes> lira olan 
1:ı am ey er Her ba·: muhtel f batta 3 ·o <Oc bin altı yuz 

teveccühü· : 1 elli) metre be ! llistik transmisyon 
ım ıaymeuı blr uı- : kayışı ya, ıız muktaz kauçuğu idare 

----- r 0 ua : tarafından tem n edilmek üzere 
: z c <'aml karsı. : (17. Temmuz. 1942> cuma gilnil saat 
: es1 T : ıısa : (16> on altı 11 Haydarpa a·da Gar 
- - b nası dah int1 k komlsy~n tarafın· 
..,111111111111111111111111111111111"' ·hın 'ltat>alı z rt usu ye satın a ına· 

Dr. MÜNEVVER İNAL 
tır. 

Bu şe girmek lst·yen'erln 1273 
<b n lk yfiz yetm ş ile> 1 ra 13 <on 
Ut> kuru luk muvakkat tem nat. ka· 
nunun ta n ett ği ves kalarla t ki f. 
'er n muht vt zartlarını ayn ı n sa
at C15> on be e kadar komisyon Re

·ne verme! rl lAzırr.<l r. 
Bu ise alt sartnameler ı 

'lan parasız olarak ıi" tıl 
(47'3) 

"'llsyon
t-ıö r 

869 

teaeldul encümene milracaaUarı. 

(4765) 856 

Kiralık depo 
Ankara Beledı)esınden : 
1 - Hapı 11nc cı,ıırında kAin ve 

belcd Ye) c ıt bır adet odun ve kö
nıur depo u ıb~le tarihınden itibaren 
81. 6. 948 t rıh ne k dar panrlıkla ki· 
raya vcrılec ktlr. 

2 - Hır senelik muhammen kira be
d il (200) hı- ıdır. 

a - 'lem n tı (16) liraöır. 
4 - Ş rtname nl g rmek ! tlyenle· 

r n her gun ene men kalemine ve is
tek! !er n de 7 7. 942 s::ılı gtlnil ~nat 
10 3 d ı belediye d irc inde miltc • 
ekkll ene mene mt.ıracaatlnrı. 

(4763) 980 

HARiCiYE VEKALET) 

Elbise diktirilecek 
Ha eye VekAletınden: 
V !et hademe! ıc:n (66) altın 

ve kask t dlktlri ecek· 

tc toP 
t ndan )apı caktır lst 
ı.en ırün \'e saatte kanuni belııc erl.Yle 
komlsJ;ona 2clmeler1. (4 80) 

u L us - 23 Unctl yıl. - No. 7509 
ım uyaz :Sa.JılDı 

lSKEJ\"DER ARTUN 
Neel1Yat ve lllür•esc MlldürO 

NA$IT ULUG 
ULUS Buımev1 ANKARA 

otKKAT: ~temize- ıröndet1len ııer 

Mv1 yazılar, aearecıll8ın ed1lmes1Jı IW'l 
veı1lmea ve kaYl>OIUIUndaıı dolayı ıııc 

otr m !Wl1yet kabU1 edtlms. 

te mecburdurlar. 
5 - EkaUtme ıartna.meıertnı ırörmek tatb-enle-r Yedinci ltletme komisyon rets· 

ııtıne ve Konya Talebe Pansiyonu MüdUrl'lltüne ba8vunnaları UAn olunur. 
(6691-4565) 708 

Palaska, bel ve tüfenk kayııı ah nacak 
tstanbul Jandarma sa.tın Alma KQill!syonundan: 

M ktarı Cins! 
1200 'l'a. Altı ktitilklü palaska 
500 Ad. Palaska kayışı (bol) 

1000 Ad. Tüfek kayışı 

Tah. Bed. Lira 
13.200 
1.625 
1.000 

Muv. Te. 
Lira K. 

15.825 1186 88 
Mnrtan, c!nsl, t.ahmln bedeli ve muvakkat temlnatı yu'karıcla yazılı ile ka • 

ımı malzeme 13·7-!>42 pazartesi ırüntl saat lll t.c tstanbul Takslmde J sa Al 
Ko nunun bu!undul!'u mahalde kapalı zart ekstlt.m~le alınacak1.lr. NUmune· 

Bina ve (alı lamirah 
yaphrılacak 

Ulus müessesesi b nasının cab 
tadllAtı ile binn tamlraunın malze
mesi müessesesi tarafından verilmek 
uzere lştıllğl acık ek itmeye konul
muştur. Keş f bedeli 2077,87 1 radır. 
lhales 3 temmuz 942 tar hl! cuma 
g{lnil ııttat onda Ulus mü esesi 

Satıhk kam)"1 
37 model FORT !Asti.ıderl ri 
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aynı gun ve saatte ytizde 7,5 pey 337/45 kayıt numaralı H 9i 
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Yeni Sinemada 
:euıran Bu Ge<ı& 

Spencer Trac:Y ile netlll ve saha.ne 
bU' nım yanı.ttılar 

Bu kadın benimdir 
( TüıicQe ııözl1l) 

Seanel&r: 14,80 - 16.30 18.30 
ll8Cle 21 de 

Tel: 8MO 

Park Sinemasında 
Buc'lln Bu Gece 

&ıa.t: 14.80 - 18.30 ~da 

3 palavracılar 
at yarışlarında 

Saat. 1680 21 de 

Öldürmiyeceksin 
Saat 121& te UC'UIZ Matine 

BtlYOK A. TEl5 
TEL 

Sus Sinemasında 

YIKILAN YUVA 
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Sümer 
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