
1 

. 
1 

Vaşington, 3 (A.A.) - Ameri

kan harıl istib8ılJat şefi 10 ay içinde 
60 hin uçak, 45 bin tauk, S milyon 

ton gemi yapıJmatıını fabrikalardan 

vo iş9ilerden istemiştir. 

s .. '.ubı ve tı m om ı · e•riyaı 
lıltıdOrtı 

FUAD AKBAŞ 

Pazar 

Çarşamba 
4 

MART 
1942 

GÜNDELIK SİY .ASİ HABER. FİKIR G.AZET-ESJ: Sayısı 5 kuruş 
Telefon Ne;>. 8~ 

Yılı 1 Sayı 
14 4141 

,\ ııı erika genel k urıııayı 

1 Harbi Mihver 
erazisine nak-
/etmek zamanı 
gelmiştir dedi 

Manş 

denizinde b d . Şehroimiz şu esin e salış usu- J a p o r:ı Müttefikler 
Bir Alman gemi ı·· • t · · b • 

kafilesine ingiliz u memnunıye verıcı ır donanması Pasifik genel 
ıorpidobotları hü- şekilde halledilmiştir Paailikte üatünlüğü _ 

cum etti elinde tutuyor karargahı 

Yerli Mallar Sümerbank Pazarı 

Londra, 3 (• •.) - Ami- Müessese önündeki izdiham günden güne azalmaktadır •Jon~.o~~.~ir~yo~~··l - Domei dağıtıldı 
ralhk daireRi hildiriyor: Oua denizınde rapılan de• ______ _ 

Vaeinglon 3 (a.a) - Ameri· İngiliz torpidobotları Manş Sümerbank rerli mallar pa· kadırılara tabsie edılecek 98 bun niz muharebesinde japon donan 
kan aran te mttbauo meclıaleri l ·ı· zarı Mersin eubeaiode son za- larıu da arkeeı altndıklan sonra ması mftllefıklere karşı deni:r: GE:nera/ Vaue/ yine 
32 mll'.r 763 ml·ı-on dolarlık ta pazar gecesi FraDRJZ Rır. lJ ı a ki' 

• manlarda gerek aatıe oaolünde malul, askert u môlkı eme ı- üalünlüQünü bir kere daha aöa· Hı.ndı"atan baıku-aeke•t lah ı'sall kabul eımielir. bpyanca Reyreden hir dütman ı k R ı h b b 
~ •e gerek memurla1ının tavrı ha ere eatıe rapııaca tır. termııur. uue ııu ar ın ar 

Aran meolieı lhlharı lelkik gemi kafiJeRiue biionm etmiş· . . . . k ladıQı uman rı.pııQı iddıaları ma d ld 
reketlerınde memnuoıyelı moc•p 1 nisandan tona erPCe I I d d' n anı 0 U ederken genel kurmer baeı.ıenı terdir. Düşmauın iki petrol h do,P.ru o mue o ear ı eım ıye 

Maraeal Amerika üzerine miio• gemisi deniz kuvvetlerinin bürük bir de~ieıklik göıe oarp· olan bu !'atışlardan son~~ er ka~ar japon dooanmaaından hio Londra 3 (A.A) 
ferıı au aır.ın.ı .a... ~n a z bimayeıirıde bnlunmakta idi. ft 

h ... h "-k d i abat maktadır. batta muayyen oünler ıçm de ıbir ııer kalmamıı olacakıı. 1 ki ay kadar evvel cenup 
termie u demııtırkı. 1 f: k t . Bundan hflmen hemen bir şehirdeki esnaf teşekkülleri, Tolrro 3 (a e) - .Japon do· pasifikteki müttefik devletler 

Simdı harbi mihlturi ekrazdiai·, ssbi~ ':::~r;:ı:r::ıuge~:eşi:: ar eneıaine kadar rerli mallar hususi müesseselerle köylü er nanmaşı Brıtanra, Amerika ve deniz, kara ve hava başkumao 
ne nakletmek •e 86 eı u re . . . pazarının etrafındaki caddeler· kek •o kadınlarına ~atış yapi- 1"elt1menk doneomııeını konta· danlığuıa rrelirifen l)erıar·al va-
ve kırmelli harp malzemesinin ragmeu hır petrol gemuu tor- den halk kalabalı~ı rihündeo maktad ır. Japon douanmaaı K "' ., 

· lacakt.r arnıfıodao bir ingilia krnez.örü vel eski vazife .. i olnn Hindis-aue utauda kelmaııına mOsaı;.de pilf nnıiştir. Bn e&J\!'<!a bır geomek muekül iken bu günkü l 

'a ·ı·re• kar"ısınd m"moun '·et· Re.l\mİ teekiller memur arı ile baıı muhrip:eri telcıbederelr dan umum kumanıJanf,.,.ına etmemek umanı gelmieıir. torpidobotnmaz h~fif haura ' ' ili' ~ "' • • l I d tS 

ıçm ı~r D'İifl öl{ e en sonra Rembank civarrnda önlerini ket ae ı· al n t B tl LAyihR Aran cıeoliainden u~ratmı~tJr. Daha sonra Jiger mamak te memlekeıimizin bu, dairelerinden ikti~at VPk~letinin mııı ve batırmııtır. ~ 1 1 mıı 1~" U sura ece· 
d ı k • Mis biricik kırmetlı müeeeeeeeine ,.. . nup pasifıkteki ı uvv~rler lm-ıoore taadik ti 1 me. u.ıe~e • düşman gemileri .kesif bir 8İ8 talimatı mucibince getirecelderı Vu" a n·ısta nda mandanlı~ı Felemenkli kuman ter Ruıvell6 gönderılmıı.tır. yn" zu .. o den torp· ilJ • .mememiJ.lsed" karıı derin bır minnet hiBBi bea l ı. d l ı I 

Cavada mey. 
dan muhare
besi başladı 

v ıememek imkAnıııdır. vesikalarla -=nal ~atı ma .. ta ır. rianm uhıJe. ine terkedilmiştir. 
tekrar düşman harp gemile- Fılbekıktı rerll mallar paza- HazırJauan hu program A 1 k Pa~ifikt~ki son olaylar ve 
riyle karşılaşmada kuvvetle- rı Merıin eubeaıııin idaresini ilk ta,bik sahaınnda muvaffak Ç 1 müttetiklerin elindef yalnız 
riıniz hiç bir zarara ugra- Bar Cetet Ertan eline aldıQ'ı olmuştur. Bn suretle ızdihamm A vus.ralyarnn §İmalindedarvin 

kıeıı bir môddel io1ode bu mem• önüm~ ReÇilmiş olmakla bara Facia halini aldı ye Havai üs~ü kalmıs- ohJu~un 
R nuoi1et •erici deQibı~lik husul!\ her proğramın tatbJkinedevam Loııdra 3 (a.e) - Yunrın dan mürıefık genel karargabı-

angUn ~eımie buıunmaktadırki bu .m0 - edilmek sureıile öqümüz9e~i hükumeti ~·r muhtıra ne_erede· nm dağıuıması müuetiklerce 

mamıştır. 

h.,. · d d · b. -"m nıre'· · d b b rek Yuneaıeıaoda her gon 900 k . . . ı1 atav'-'"• S (•.a..) - Dıiı;ı- 1 ımız e erıo ır m.. 00 
• • au· nlerde ız ı'bamıu ü~ ütün ab 1 d ) ştı u h l H 1 

J ./ D .,, ~ t 1 . . d ~ insan öldüQünü Vfl Alına ile Pı- u e 1 H~I r. JJU a o -manıu Oava a k"r çıkardığı a eş er IÇln e le kareılsnmıetır. Görülen ıou- ortadan kalkacağı Şüphesiz gö· rede sokaklarda gönde 3Sj öl- lanıialılarm yudım~ız kalacak· 
h ... d ·ıe zam 98 disiplin nezaketle mua- ru"lme'tedı'r b k 1 d ı. d "''ld' ·ı ,,_. ü9 bfilgonin lıiç ırumı e ı r ----- 11. mekle ve bunlar ta ulıı onma·. ıarı eme~ e.,ı ır. Bı 8&J8 

meledeo doları gerek körlü te d dan oukurlara toplu halde atıl- C d k' k I k l J 
Jemega wn~affak olamamış- Toky,,, 3 (a.a.) - Atıahi ~erek eehirli utandaelar mEm· Bizi y::tb:\OCI mallar an maktadır. 

1942 800 
kAouna ka- ava eo1 l a a:ı uvvel er a-

tır_ Müttefik kuvvetler par· Şimbnn gazetesinin ool\bodeki nuniyet!eriu) ıuıfakla berao el- kurtarmak ve ucuz mal Y.~tİf dar 
4 

arlık bir mOddet ioinde ponlara karş1 çarpışrualanua 
lak ta&rrnzlarla diişmanla sı- muhabiri bildiriyor: mek&edirler. tirmek için çah~an biricik ha- 4o bııı kiei ölmüetürkı bu rakam devam edeceklerdi:. 
ıu bir teµıa halindedir• Rü- Rangan baştau ba~a yan Bar Cevat Ertanın hazırla- yırlı müe~S~SdffiİZP. karşı min- labıi ~lı::eden 8 mieh faıladır F n 
yük hava fashyetı ()fmakta· m ktatlır. İn ilizler bir' aıaı proQrama gore, oo a;ın 15 net duyanlar: arasında 6(Örülen Yuoanıstanın her tamıfın<fan re~ı On rapen 

k ·k· J g . oıne kadar körlü kadın ve er- . . . 1t l' d I· v ba baberı.,r sııamakıadır. Sıra bır ----------dır. ı bin tonlu J 
1 

apon kerre r!aha yanmış bir şebrı keklere eatıı denm edilecek lir· d'ısıplın," aa ıyeıten o a ·' y 1 telgrafla mürııcut ederek ra ç. eairgeme kurumu 
ıa,ıdı batı rıiwıştır Bir deniz Japonlara terketmek mmlüne 16 marttan itibaren satıe eehir· Cevat Erta.n ve arkadaşlarım 1 bu~dor •.era tabuı aönderılme· 

J
t d'" bı'r "ft''rJU" gemi- " t • 1 d' Ş b . . . 1 takd'r e.Jerız SIOl IRlemıetır. na bı"n l" V d• a ..,JIDJZ "' " u ~ muraoaa et,mış er lf. 8 rın deki asker aileleı ile, \'etim du 1 \J ıra er 1 

si batırmıştır sokakları ks9a.n halkla do-

Geniş lı!r cephe üzerinde Judar. Fransada 
böyiik bir meydan mohare-

Şubatfa 525400 . hef!İ oluyor. Mnharehe mem· T edhış 
ııurıiyet verici şekildedir. tonluk gemi mihver- 1 

Düşmanın yuzlerce zırhlı ci/er tarafından 
va ıtMı tahrip edilmiştir. Ve baltalama hare-

Rualar bir çok 
meskun yerleri geri 

aldılar 
Mo.-ko" , 3 (a a.)-2 mart 

da (eplıe boynııort. kıtnları~ı7. 
ta.arrnzi ilori bareketlerwe 

B. o. 
devam etmişlerdir. ırç 

meııldln yeı Jer cliışmauclan 
geri ıılınınıı~tır. 1 m rtta duş 

mıuııu 10 b va ve 67 1 yerde 

oıınak iı?.ere. 7i t 'yyıı.re 1 tah 
rille ilınıştır. Bizim kaybı

IIllZ 8 t~yyllrnılir. 

Japonlar Avustral
yada iki şehre hava 

hücumu yaptılar 
Melburn 3 (a a) 

batırıldı keti artmaktadır 
lierlirı, :3 (a.a.)- Şaı k cep 

besinde oeplıelerde şiddetli UVışli .
1
3 (a.a) -. _ d _ 

mal.ıareheler •ltıvaın etmek- t 11 ıye neı \retı mu ur-

t d . H k . . k lermde ·ı Pıyer Fraıı ız ve ya-
6 ır. av" uvvttUernnız a . 

r k ti · 1 . b' 1 .. , bllncı bısın ~ miırnassillerıııe ·uvv~ erıy e ış ır ıgı 'Yf\-
1 

• 

par k Kt)rçto bır ~ok Rus beyuı~ıta bu.unarak. 
va.:ıta!arını tahrihetmiştir. I İşg:ı.I edı l miş V6 \.edılme-
Dnşınaam hin tonluk birım·ş l!°'rrnsldi buluııan prop:ı-
gemi i hatırılmıştır. ganda ve tedhı~ci hareketlerini 

Yeronezde ,ht~ma 11111 tay- ort:t~a~ı .. kaldırm\k hakkl'ıd:t 
. demıstirkı: ~ Me meydan ve atelyelerıne 

tam ı betler ka;Jedilmiştir. Alııı1nya ıle sovyetle~ 
DtlşıLarı 24: ~abattan ı nıar- arasınd~ tnrp b şlayalıdanberı 
ta kadar 2 L4 tank kaybet . II'ransada· komonistlık faaliyeti 
ıniştir . artmıştır. Hıı hareketler proµa 

Şimılli Afrikauıı ıki tara- •arıda, ba:hlarnı:tk "e t~dhişci 
fııı ke if hareketleri Q)malt- l;k şekılleriııdedir. Bu hırekket 

S · dım ma • tadır. Ha"ıı hl\rokatında 5 lerle ovyeııere yar . 

iııgilız tayyare ı düşörüluıüş. J sanı. görülmektedir. Komonıst 
tür. 5 tltt yerde tclbribedil- ler b:ılkla lı'\kOınet araSH)ıfa. 
mıştir. 

Bu s dJalı Japon bava kuv Msltada ]Javaletta şiddet-
vetleri A vııstralJ ada iki eehre le bombalaıı mı doklarla ıuıt-

ıhtilaf tohumları ekmeğe te~eb
büs etmişler ve Fransız hüku 

hücum etmişlerdir. 8u iki şehir repolar üzerinde bomba.lar 

Avui'ltralyanın nufusn az olan patlawı,tır. lngiliz böouıu
yerindedır. Viadurn ve Burum botları MıAnşt bir gemimize 

şehirlerinde duşman tayyare hiionm etmiş n bir \n~iliz 
meydanluı ye deki l3J'Y4f ler~ botn hatırılınıştır . 
hücum etmiştir. Har iki şehir Uzun menzilli toplarımız 
de de bir miktar hasar vardır. bir ingiliz gemi kafile~iui da 

Duşman bava kuvvetleri bura ğıtmıştır 38 zi Akcl~niz ve 

ya Ti mor Adasında ki üslerin-. Şimali Afrikada olmak üzere 

den hücum etmişletdir. 1 
d iişwan 62 tayyare kay bet-

-Sonu ikinci Bllffeda-

m işi.i r. Bizim 
tayyııredir. 

kaybımız 20 

Amı:ırika ve lngiliz deniz 

münakale ine şu~at ayı için

de mühim darbelçr vıırulmoş 

ve 525400 tonluk 79 gemi 

batı ılmıştır. Alman deniz 

altıları 4.4.84.00 tonluk 66 ge

mi batırmak snretiyle büyük 
bir pay almıştır. 

Çin 

• 

1 rıg ili~ lıomba uçakları lıii<·uın f'fit 18f'JJ ~1 8 

Aokara S (a.e) - Alman 
bürük elçısı Fou Papeu Ankara 
uli ıııe bır mektup göndermie
ıır. Eıı:ı hu mektubunda: 

<24 eubaıtıt meırnt bır ıeııa
dur eseri saQ' ve salım kurıulmue 
olmnmaen cenabı hakka eükre· 
derek Ankereda fakirlere veril
mek üıere göoderdı~ırı bın lıra 
lık oşkle derın saygılarımın ka
bulı1ııü dılerım.> 

Velı Nevıoı TaudoA"au ce•a
hında: 

Büfük bır lü uf eeerı olo:ak 
gönderılen mekluDla melfuı Qe· 
kı aldım. Oocuk esırgeme kuru· 
mu ıııımıua göoderılen deQ-erlı 
ermoQoııdao dolııı·ı ıeeekkürıe
rimiu kabulünü rıca ederı:rı. 

Maltaya Mihver 
t11yyareleri ,1urma

dan hücuma baş-
1 adılar 

Kah ı re 3 (a.e) - Mahova 
dün saat 7.30 da baelesan havu 

~ hücumu saat 13 kadar devam 
etmı~jlır. Ô~lere kadar dalgalar 
halında devam eden düşman 
bava hücumları avcı 'oyıurele
rımiıı rornıek maksadını aôı
müetôr. Dyemen kerıplara uQra 
mıe&ır. Öğleden sonra düemnn irmanya Müttefikler şubatta akınıarı devam eımie avcı tar 

Yolun vJaponlar 
kapadı 

J J 06 tayyare rare ve baıerralarımız diiemauı 
hırLJalamıetır. Gök rüıl' obtl le• 

kaybettiler rin patlamaeıodao basıl olan 
Berlin 3 (ıı.ıı) _ D. N. B dumeula kbplanmış olmeeıodan 

ManrialHv :~ (R.ıı) - Ror in b t 28 k d 
1 1 

'1 düeman had erlere \em isabet 
OlL.hebırı l)ıJrlırlJ flT: ~U R k h ~r il gı 12.er 2 l4. elde edememlesede tehrin kilise 

Sıııang n&brıaiu aeaQ'ı mec· .. srrare ·ar etınıeleraır. Buna te 6pertmaulerında bazı basar· 
. ~arsı alman tan·are ksrbı 59 -raeında j .. ı,.oıı hasıcıı;ı ortmıettt. S ler olmustur. Bır duemao terJ'a 

Bmnaıı rsn n Qıııe gıdeo ol ka dır.f d0
\'
8
1'
9
ll
2
th:o,r de buk rnb üdd.et reei düeürülmüe te 10 kadar ye 

1 • • d .. zar ın o a)'Jore ar eımıe· 1 paıımıslır. Bn fO uzerııı ll ... am . 
1 
lerine döomirectk ka(lar eQır 

roo görülmemeklt>dır. Yol üze· lerdı~. Bu_ cephede. almen k~~bı ( haaara uQraınıetır. DiQ'er birQok 
rinde rıkılm•s v~ Jıınmıe kem 78 dır. MuttPfıklerıo euhaı ıoın- düemeo_ .uQak1arına ieabeller 
ıoular bul~unıekıııdır. deki tarrare lı:arıpları 1106 dır. kudedılmııtır. 



4 - MAHT - ı ~42 Çarşamba 

• __ /~im izde ___ 

-
Y EN·I MEitsı~ 

Ankara Radyosunda " 
Bu günkü neıriyot programı 

Deniz Ge~i~li Erbaş Orta okulu satmalma komisyonu 
başkanhümdın : 

Casus Var! 
Büyük devletlerdeki CaAaıı 

te,kilatınııı iı; yin.n . 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için 10000 kilo 
Çarşamba 4-3-942 l ıs 55 Konuama <Dı§ politi- koyun eti ve 1000 kilo sığır eti kapalı zarf usu-
7.30 Proğram ve memleket ka Hadiseleri) 

saat ayarı 19. 10 Müzik: Fasıl Heyeti liyle eksihn:eye konulmuştur. 
N o. :JO 7.33 Müzik Hafif Parçalar 19.30 Memleket saat ayarı 2 • ~artııanıe her ~ii11 parasız olarak komis-

(Pl.) ve Ajans Haberleri. yonda görülebilir. 
O akşam genç zabit bana 1500 Fransız frangı getirdi ve 

sonra Alsa Loren'den itibaren bir çok adresler verdi. tık 
uğrayacağım mıntaka olarak ta burasını gösterdi. 1ş~ş!mdi 
karşınızda bir Alman ca usu olarak bulunuyorum. H t 

7.45 Ajans Haberlari. 19.45 Serb~st 5 Dakika 3 - Kovun etinin muhammen hedali 6300 
8.00 Müzik: Hafif Parçalar 19.50 Müzık: Fasıl pragra- . .... .. . . . 

Proğarmınm devamı (Pi). mının ikinci kısmı. lıra, sıgır etıııın 300 lıradır. 
-.a......:. 8.15 Evin 20.15 Radyo Gazete~i. 4 - ~hı vakkaı temi~at miktarı 4 9fl liradır. 

Bu cephede bir kişinin adresini biliyorum, Siz bana ka
lırsa bunu tutmayınız. Ben diğerleri ile temas etttikten son
ra btltnn ;;;ebekeyi yskalıyalım.~ 

3 .30 Sıl~ti. 20.45 Müzik: Bir Marş öğre 5 _ ihale ı ti-n-94 2 pazartesi giilıü saat 10 da 
12.30 Proğram ve Memle- uiyuruz .. · Haftanın Marşı Deniz Gedikli okulu ~atıualma komisyoımrıda 

Genç kadının bu kadar içten gelen bir heyecanlH çalış
ması heni mUteessir etmiş,~hatttl gözlerimi yaşartmıştı.~ 

ket saat & yarı. 2 l .00 Komışma (Saghk Sa k · 
12.33 Müzik: Saz Eserleri ati). yapılaca tır . 

- Peki. .. dedim. en nasıl emredersen ... tfbtediğin ka
dttr da yanına RclRm kataca~ıırı .. Her ~istediğin şekilde ha
reket etmekte erbest.sin ... 

-12.45 Ajans Haberleri. 21.15 Müzik: Şarkı ve Tür- 6 - Taliplerin ihaledeu bir saat evveline ka. 
13.00 Müzik: Şarkı ve Tür kiıler. dar Tica"el odası vesikasivle teminatım yatırdı-
13.30 kül er. · · L • 

21 .45 Müzi,k: Rıyaset~t.:um- g'"'ına dair makbuzla birlikte ''e kapalı teklif nıek 
Kaçtık J\latımızel çok sevindi. 18 00 Program ve Memleket hur Bandosu (Ş~f İbsan Kunçer) . .. . , 

saat Ayarı, 22.30 Memleket -;aat ayarı tuplarıyle koıııisyo11a uu11·acaatları ılan olunur. Ertesi gnn<len itibaren faaliyete başladı. Biz ele onun 
konuştuğu adamları bir r birer te~bit ettik. 18.03 Miizik: Radyo Dans Ajans: Haberleri. ve Borsalar [212] 1-4-11-13 

OrkeRtrası 22 45 Yarınki proRram ve ---Sonra cephe ttrkasma gitti. Orada da iki kişiyi tesbit 
ettik. Memurlarımız v11sıta iyle yaptığımız ttıhkikııtta bu 
adam!Rrın hir çok arkadaşları olduğunu öğrendik ve çok 
geçmeden de 120 den fazla Alman casusu yakaladık. 

Koçuk Mntmazele benim inhnm üzerine güzel bir demir 
salip nişanı verildi. Kız bu nişanı görünce sevincinden de
lirecekti. 

Şarkı söyledi ... GOldU. Kahkaha attı. 

Ben artık bu kızdan yeni bir şey beklemiyordum. Çnn
kU istediğimiz, fakat bizim istihbarat memurları tarafından 

bulunamıyan plAnı almıştık . Mesele halledilmişti. 

- Ne i tersen yapacağım ... dedim. İşin bitti. Yeniden 
iş beklemiyoruz. fster~en seni Parise göndereyim. Gez ... 
Eğlen ... 

ÇOnkn erkilnıharbiye istihbarat şubesi bu kadının artık 

dinlenmeğe ihtiyal'ı olduğunu yazmış ve gezmek i~terse Pa
ri te kendisine bir de ev alınacağını bildirmişti. 

Bunu nihayet Küçük ~tatmazele bildirmeğe mecbur 
oldum. 

- Hayır ... dedi. Ben ev, tarla ... istemiyorum. istediğim. 
babamın mezarı ... Ölmeden yaptıramazbam gözlerim açık 
gidecek. 

- Sen bilirsin ... 

- Sonu VW' -

Almanlaı·a göre 

l>üuya ask.eri durumu 
mihveriıı lehhıdedir 

Berlin, 3 (a.a .) -

Darlan Pari'ate 
PariR 3 (~.R) - Amiral Dar· 

!an Pttrl•IA bır ook kıei ıle gö· 

rüemüe •e hu arada Meeon fd 

B·iooru dı. kabul etmietir. 

Bfitün düı.ya cephelerinde F ransada T edlıif 
askeri hareket mihverin lehine 
olarak mü ait bır ~eli~m~ RÖS - Birirıoiden artaıı -

termektedır. Beıliu a ·keri mah melinin fa!iliyotini sekteye ug· 
fıllerince bu hal memnuniyet- ratrnak ve vazifesiui guçleşlir-

18.45 Ziraat Takvimi 22.50 kapanış . 

i ı a n 
Tarsus Rasi~ey f a~ritası Kollektif işletme şiiketi 
müdürlüğün~en ; 

l - işletmemiz ihLiyacı için aşağıda yazılı 

gıda uıaddeJeri birden veya iki üç defada teslinı 
edilmek ~artiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Tekliflerin butün kaienıler için yapılması 
şart değildir. Her madde için yapılacak ayrı tek
lifler kabul edilir. 

3 - llal bedeli tesliıuiııi müteakip derhal 
ödenir. 

4 ~ Taliplerin ı O gün zarfında Fabrika 
dürlüğüne bizzal veya yazıyle müracaatları. 

5 - Ton kuru rasulya 
5 • Ton kuru nohut 
5 - Ton pirinç 

10 - Ton bulgur 
3 .. Ton nıercimek 

ı ooo kg sade yağ 
1000 kğ. zeytin yağ 

mü-

(214) 1-10 

1 
. 
ı a n 

~:p~;;;•~·~~·:~~d~~,:~:.~:,'~: ~~-k •Çİll ra.ıiveı suıeımişler- Beniz Harp Okulu ve Lisesi Satınalma Komisyonundan : 
en mükemmel a ker •e mal- Meraşal Peten lıiikQmeti 
zemesini hesa psız sarfetrnekle tedhi;ciliği ortadan Laldırma~& 1 - Cihelİ askeriye ihtiyacı için LO 000 kilo 
Almf{ıı isteklerine yardım et- kar.Ar vermiştir. Fransız pol si koyun eli ve 500 kilo sığır eti kapalı zarf usuli
mektedirler. Şımdiye k~d~r 31 ilk klnuna kadar 5390 adam le eksihmeye k.oııuluıuşluı-. 
bahsedilen Rus zaferle"ı bır tevkif etmış ve 12773 evde ,..., .. 
propagaııda mahiyetinden i~er~ ara~tırma yaprnı~tır. J temmuz 2 - ~.a~.tnaı~ı~ her guu parası~ olara komis-
geçmernekte v~ Kış mevdırnı 194 ı df'a ıs şucata kadar 74 yonda gorulebıhr. 
Ruslara m.i!saıt ol~asına ra~- kişi suikast ve baltalama ha- 3 _ Koyun etinin muhammen bebeli 6300 
men strateJ•k. hu; hır ka~anç rek~tinden yakalanml~lır. 29 r ' s -ır etirıiıt 150 liradır' 
elde edememışlerdır. Gıttıkçe vak1nm failleri tevkif edilmiı ıra ıg . , .. , . 
artan Sovyet hücumları ılk ba \'A 21 vakanm failleride ögre- . 4 - \Jııvakkat tenımat nııkLarı 4a8 Ji{'a 75 
harın yağmur ve çamur.lar~ nilmi~tir. Teşrir. 1941 b1~la~ kuruşlur, 
başlamAdaD evvel ve Ol~~~ı randa hüyfik bir ledhi~i 6JUrU 5 • 1 hale 7 \laf'l 94 2 CllfllJJ'leSİ gürıü S:!Ul, 11 
durakl:\ madan evvel so:1 ır bu ke fedılmi~ ve başlan Mer- \l .. d.. . ....... 
gayretten başka bir şey ifade ş . ~ . . de Beniz llarp okulu levazun u urlugu11de 

d ~ l' t · ı · tel tevkif edılmıştır. Bu adam . I , k . 
etmemekte ır. Bn ua I~ ~"ı iZ • • teşekkül eden komısyonda yapı aca lll • 
ve Amerikan gayretlerını kam bir balta.lama fııh yaparken . . 
ç1lamak ve Hus hlicomlarnun yakalanmıştır. 6 - Taliplerin ilialedPn hır saat evveluıe k?.-
yard1m~ değ.eri ~lduğu~u g~s- helerinin harbin üıerinde hiç dar Ticaret. odası vesikası ile leminat11H yatırdt
termek lStenıldl~i tahm~n .ekdbıl-1 birfesiriolmıyaca~ıda aşıkardır g'"'ıraa dair makbuzla uirlikle kapalı teklif meklupla 
mektedir. Yakın lnr ıstı a . . . . A 

. d k. b k'k' . Atlantik ve pasıfıi hareket- rile komısyoua muracaatları alan oluuur. 
So~yetcephesın e 

1 aldı 1~van lAri öyle bir dereceye girmiş- (J81) 20-24-27-4 
yetın şartlarmın ne o u~unu . k' 1 ·ıt · h t - __ ,.:___...:.._ _____________ . 

. tır ı, ngı erenın aya ı mu- -----
gö t eı~cektır. . . _ nakele deniz yolları meselesini 

Bır avuç fngılız paraşut~ halledemedıği meydandadır. 
cu unun şimalı Fransaya ındı U k kt J ı S t · za şar a apon.ar on ngı 

rilmesi .üzerine yapılan gürül liz kalelerinin önüne gelmiştir. 
tü mahıyetınde olmakla berber . . 
Berlin mahfıllerinc'3 cüretli bir lngılteie ımparatorlu~tınun kan 
har~ket olarak kabul edilmiş- damarlarında bozukluklar baş 
tir. ~"'akaL bu kabi ı iğne dar- gö termıştir. 

Foto Abdullah 
Temiz, Sanatharane Fotoğraflar, 

Ağrandismanlar 

[ray Caddesi 

i a n 

Tarsus mah~eme baş~itipliğin~e n : 
Tadu X o 

19 
TRrihi 
MAyıR 934 

M6tre mıırdbbı 
172 

Kıyru~tı 

6000 
Sl\j?J tariki arn, Solıı tıırik iken diiriye biRRetıi, ArkaRı 

Motıtafa pHŞıt \6tt'ı<t'll'İ dür iye 'e Öııii tRıik. 

Mt-1vk i i: Oaıı.ii Rtik .:\1. 

A IJA OA KLI: Tahaldııuı6 M. ölii mamo kızı Sa hriye 

BORÇLU: Kızıl nıa rKt M filü mMmo kızı Nazmiye 

Biri· ı ci aruırmarııu \;.ıfulacaüı \er criir• saat • • • • ~ , t ' 

25-M arl· 942 Çarşamba güııii saat 9 dan ı O kadetr 
;kınci a,.llınuurıırı yapılacHğı )•·r, gün, sc.at 

4-Nisau 94~ Cumartesi günü s~al 9 d:ın 10 kadar 
1-İfbu gAyri menkı;Jl1n arıırma farınameat 6-3- 942 ıarfhi•den 

tıibaren 942.1 No ile Tarauı mahkeme bı9ktıipliğinhı. muayyen numıo 
ıında herkesin gOrebilmeai için açıktır. İlanda yasılı olanlardan 
fasla malt\maı almak lıteyenler i9bu 9arınam~deki 942-1 deıya 
~umaraıile memuri1etimiae mdracaat etmelidir. • 

2 - Artırmaya İftlrak tçfn yukarıda yasılı kiymeıin yOde 7,!5 
niıbeıinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir, (124) 
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarJarın ve irtifak 
hakkı ıAhiplerinin gayri menkul üserindeki haklarını huıuılle fıia 
v<s masrafa dair olan iddialarını ifbu ilan tarihinden itibaren yirmı 
ıün içinde evrakı mUıbitelerile birlikte meınuriyetimise bildirmeleri 
icap eder. Akıi halde hakları tapu ıic.ilile ı.ııbit olmadıkça aatı9 bedeli 
nin paylatmllından hariç kalırlar. 

4 - G6ıterilen gl1nde artırmaya iftirak edenler artırma tart 
nameıini okumu9 ve lüzumlu malumat almıt ve bunları ternamen 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

6 - Tayin edilen zamanıla gayri menkul üç aefa batırıldıktan 
onra en çok artırana ihale edılir. Ancak artıma bedeli m'1h•mmen 
klymetin yüzde yetmit betini bulmaz veya 1&tıf iıteyenin alacağına 
rOchani olan diger alacıklııar bulunupta bedel bunların o gayri men 
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 9ok 
artıranın taahhüdü b&ki kalmak Uzıe artırma on beş gön daha temdit 
ve on be9inci gOnü ayni uatda yapılacak artırmada 
bedeli aaı19 iııeyenin alacağına rüchaoi olan tfiter alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmit alacakları mecmuundan taalaya çıkmak 

ııartıı .. , Pn çok er ll ıı ana ı ha tP f'd•lır. Böt lf' tur bedel elde edil· 
meuı:ı ıhHlı> fıtpılmAz, VA hu eaııe ıalebı düeer. 

6 - Gayri menkul keodiaine ihale 0 1 '1nan kimse derhal veya 
Yerilen mühlet içinde paraJI Yermezae ihale kararı feıhol anarak 
kendilinden evvel en yülı::ıek tekifte bulunan kim1e araetmif oldugu 
bedelle almaga razı oluraa onı, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on bef gQn mOddetle artırmaya çıkarılı'P en çok arnrana ihale edHlr 
iki ihale araıındaki fark ve geçen günler için yfbde !5 den hesap 
olunacak faiz ve dljter zarırJar ayrıca hükme hacet kalmakaıaın me-
muriyetimiz~• alıoıcfan tahsil olunur. "188,, 

2004 Numar~ıı icra ve ıflas kanununun 1~ inci madde 
sının 4 üncü fıKrı:ısını:ı tevfikan bu kayrı menkul sahip 
lerinınbu halllarına v" hususile faiz ve masarife dair 
olan iddiaların1 il~n tarihinden ıtibaren 20 giin içinde 
evrakı müshütelerilf> hildİrmeleri 11ksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bed ılınin paylaş 
masındsn hariı; kalacakları cıhetle alftkadarların işbu 
maddenin mezkOr fıkrasına göre hereket etmelen ve 
aahA fazla m llO.mat almak istiyenler 942 1 Dosya 
numarasila Tarsus Mahkeme bıışk:\tipliğine müracaat 
tarı ilin olunur. (~15) 

Hediyelik 
Donmamış Yafa 
__ ,Portakalları muhayyer 

Halim A l p tekin de 
Silifhe caddesi No. 44 
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