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Kayseri, Niğde ve Kırşehir'in bazı kazalarında tetkikler yaptıktan sonra 

Milli Sef dün ..:. . 
Ankara'ya döndüler 

Her tarafta halkın coşkun tezahürleriyle selômlanan 

Cumh rreisimiz yapllğı 

temaslardan memnun 
lnönü halkı n dileklerini 

gelen emir ve lôzım 

dinliyerek 
direktifleri 

alôkahlara 
verdiler 

Ankara, 9 a.a .- 7 ağustos 1942 
cuma akşamı Kayseri, Niğde, Kırşe
hir vilayetlerinin bazı kazalarında 
tetkik sayahatine çıkan Relslcilmhur 

'I 

lsmet lnönü, 8 ağustos cumartesi /f.lilli Şefimiz trenden 
sabahı saat 8.30 dan itibaren Kay-
seri vilayetine bağlı !nccsu, Ürgüp, iniyorlar 
Niğde vilayetine bağlı Nevşehir, 
Arapsun ve Kırşehlr v!IAyetlne bağlı lr 
Avanos kazalarını teşrif buyurmuş. r ------------,..., 
!ardır. \ 

Reisicümhur, bu kazalarda ve yol 
uğrağındaki köylerde binlerce hal
kın PE.'k candan, coşkun sevgi teza
hürleri ile karşılanmışlardır. 
Re işicümhur, adı geçen kasabala

rın ve köylerin hepsine başta men
sup bulundukları vilayet valisi oldu
ğu halde kaymakamlar ve askeri 
ve mülki memurlar, Öğretmenler. 
Parti, belediye, Halkevi ve odaları 
ve diğer mahalli teşeküller, ve bll
has~a kadın, erkek bütün halk ile 
yakından temas ederek kasaba ve 
köylerin ziraat, lkti.sat, kültür du
rumları üzerinde görüşmüşler ve ba
zı müracaat edenlerin şahsi dilekle
rini de dinlemişler, aldıkları Jyl neti
ceden memnun olmuşlardır. 

Açık bulunan 

mebusluklara 

• C. H. P. nın 
namzetleri 
seçildiler 

Milli Şefimiz Ankara garında 

Reisicümhurumuz öğle yemeğini 
Nevşehir belecliyesinin tertibetli~i 
ziyarette yedikten sonra damat İbra
him paşa kütüphanesini teşrif buyu Açık olan Erzincan M ebus

luklamıa Ticaret V ekaleti İa
şe MUsteşerı klikrU Sökmen • 
siler ile Al~ehir merkez oku
lu başö~retmeni Sa.fi Erdem , 
İı:rtanbul Mebuslu~una H arici
y e V ekaleti U mumt K atibi B . 
Numan Menemencio~lu, ve 
Samsun Mebuslul!;una da eski 
Balıkesir MebuR11 Erenköy kı z 
liaeRi mfülürü Sabiha Gökçül 
dUnkU pazar günü yapılan in· 
tihapta Parti namzedi olarak 
ittifakla seçilmişlerdir. 

Türk Dil 
Kurultayı 

Falih Rıfkı ATAY 
Bugün Ankara'da Dördüncü Türk 

~ Kurultayı açılmaktadır. Dil davası· 
Ilı. inkılap kültür hlerinin b;ı~ına geçir · 
di~n beri on yıl geçti. Birçok mi.ıs· 
be;: eserler meydana gelmiştir: konu<nıa 
dilinden taramalar yapılmıştır; bir bay· 
li eski ilıgaılcr ba•ılnıışur; ldıçe sözlü:'.c· 
leti neşrolwımuştur: Türk dili bakkın· 
'.la Pek değerli tetkikler başarılmı}tır, 
Uicn ve fen terimlerinden cidJi bir kıs· 
.._, milli dil pren.-.ipler.ine sôre >enidco 
~u"1lmu,c:ur. 

Bunlar malzemedir. Dilimiz, bu mal· 
~ fa)>dalarup, olgun, zengin ,.e 
~ bir kültür vasımsı olarak gelişe · 
~. Bu çalışmaların do,ya!ar ve res· 
~ tesisler içinde donmayıp, canlt >azı 
dilini, yavaş yava,, ı;unü ıtünüııe farkı· 
~ varmadığımız, fakat birkaç yıl ara 
ile kıyuiar yaptığımmla kendimizin de 
laşıp kaldığımı:r derin bir dcği~ikliğe 
lıiranmı, olduğunu sevinçle görü> onı> 
~biyatta artık o-manlıca }aşanıaz o l· 
lllu.ştur. Genç nesillerin yazılarımLı }al· 
llız bir takım kJi,cler dev.ım etını.-kte, on· 
!atın da lüzum~uzları, vaz geçilnı k 
~İirkçeleşıirilmek mümkün ıılanlan ıas -
lıye olunmaktadır. Milli 1 urkçe, Os· 
Oıanlıcaya inanılmamnkla vucut bulnıı 
Ya başlar: bugün Tü k fikir \C s ıaı 
~arı arasında O nıınlıcanın da Arap 
l ltabesi kadar ölmuş olduguna inanını • 
~ hiç kimse )oktur. Supnesiz dil gibi 
büruk milli ıes1slcrdc şekil \C rub de"i 
Iİ,nj hemen olmaz ; olsa da iğreti, SC\Kİ 
"e baya~ız olur. Ancak devamlı ve şnk· 
li Çalışmalar, bilh.ıssa yazı sanaıkfırh rın:ı 
boYllna malzeme veren tetkikler, olı;un· 
la.llna ve tarnamlaoma işini bcm kolay · 
la$tınr, bem çabukl.ındırır. Türk Dil 
l\urı.ımu'nun bu bakımdan ı>ek değerli 
hi~etler görmüş olduğunu, bunıl n 
lıöyıe de onun yardımı ba~lıca ehemmi · 
h!t[i olm,ık ha,sasını muhafaza e<leH:i;İ· 
ni unutamayız. 

l\.fünak;ı~alar hiç hir nman ek,ik o! 
llııyacakur. Hiç bir zanı;ın eksik olm;ı . ı-
111 da istiyen kim>e }nktur. Dhada bir 
0 1duktan <onra, onun me,cleleri üze· 
ıiadeki fikir çarpışm.ılarından ha · 
t:rdan başka bir netice çıkm iL . Keli me. 
",ligi ve muhakeme.len rnrdım gören de· 
~ıı bir zevk işi kalmı) a mahküm,lw: 

1
°rtnüllerle ancak pek renni hazı ccrım· 
~r yapılabilir Hele sanat dilinin be • 
llıın,ivcceği kelimeleri bulmak, gene bır 
liik,e-lt sanat işi olnıakıan kurtulama::. 
ı\ııcak biiı~n bu münakaşalar ara•ında. 
tı.~kı dalµalar arasınclaşi gemi gihi, bir 
~tiimeılik, 1-ir bornla} ış hh,i durulur· 
l'a, bir nııiddeı 'onra, yeni ufuklann 

11\'ılllııyıı baş._dı~· giiri.ılıır. 
Yapıbcak işlf'rİnıİ7 ~hhilcli i\ine çok, 

atal.ildiyine ı:<içıür: daha hirçnk on }' ıl · 
~ar für1<r,emi1 için çalışacnğ11. Fakat d.ı· 
' 1 ıı'lldiden , ~rk dilleri ıı ra~ında en 
~~n~in 1.>arp dili ~lan Tii-1.:ç.'nıİz , her!'.'•in 
ilİıa ıı.eni~liı·erek clıorinl~şere' . ~izci! 

~l're.k il,·rlcıip ıdrmel.:tf.'(lir Dilimiz, nı~ · 
etJıyeı q• kiilriir >;e'\'l)trnizdf'n ne dalıa 

'43.ğı, ne da ıı yukarıdır : onurı ~eliıinıİ· 

&oö 0'\11 ,1. cı sayfada) 

_1 rarak e$erleri tetklk etmişler ve 
bundan sonra yeni yapılmakta o1an 

S 1 t k d 1 d Haikevlni gezerek a>·nlırken "Neva omon a ım a a arm a şehirlilerin gösterdiklerl candan say
gı ve tezahürattan çok memnun ve 

büyük bir 
deniz harbi 
yapılıyor 

Müttefikler de japonlar da 
"taarruza geçtik ,, diyorlar 

(Yazısı 3 üncü 

• 

mütehassis olduk.lannı ve nevşchlrll· 
leri neş'ell, çalışkan, okumayı sever 
birer vatandaş olarak bulduklarını 
NeV'jehiri memleketimizin fikirde ve 
çalışmakta en ileri bir muhiti oldu
~unu gÖrerek çok sevindiklerini, Nev 
şehirin ilerisinin bu ıünden daha iyi 
olaca~ını ümit ile Hekle<liklerini. 
Nevşehirin memleketin çok ~evgill 
ve her zaman görmek isteyeceği hlr 
yer olacağını, beyan buyurmuş>lar· 
dır. 

Reisicumhurumuz yollarına de· 
vamla Arapsun ve Avanos'a uğrıya
rak tekrar Ürgüp'e gelmişler ve bir 
mliddet halk ve tesekküllerle temas· 
ta bulunarak Ürgüp'tc sanat, zira
at, kültür sahalarında gördükleri 
çalışkanlıktan ve gösterllen bağlı· 
lıktan dolayı memnunluklarını beyan 
buyurmuşlardır. 

(Sonu 2 iııd sayfada) 

• 

Gandi neticesiz kalan bir görüşmeden sonra Hindistan 
um umi valisinin yanından ayrılırken 

GAN Di 
ve Mehru He beraber 

20 hint lideri 
te-vkif olundu 

tevkifler dün akşama 

kadar 149 u buldu 

Yeryer kargaşahklar (ıkh 

ve (arpıımalar oldu 
( Yazısı 3 üncü sayfada ). 

GANDİ 
tevkifinden önce 

Kongrede bir 
nutuk verdi 

"İ stiklôl için fazla 

bekliyemem !,, dedi 

A~ık Ye külle halinde 
bir mücadele yapılacaktı ... 

Mısır' da yalnız 

lop~u ve devriye 
faaliyeti oldu 

Kahire, 9 a.a. - İn21:112 orta eaık 
k.a.ra ve hava kuvvetlen umwnı kanı.r
ır!hının mü~terek teblltl: 

7 /8 aA'l!Stos ~eeesl topcurnuz sima! 
keslımlndekl dil&ma.n mevzllerin.1 bom -
baroıman etmlştk. Devriye faa11Yetl bil· 
tun ke&lmlerde devam etmiştir. 

DUn kara kuvvetlerimiz hakkında 

bildirilecek bir şey olmamı$tır. 
Gün'!1Uzteyin muharebe bölge.-:.1 ilzıe -

rınde bazı hava taal1YE.>tl olmuştur. Ha· 
!it bomba uçakları, blr küçük dtiı;man 

ırernllPlnd muvaffakıyetle bombalarnıe 
ve iki tam lı&ft,bet kaydetmiştir. 

( Sonu 2 nci sayfada ) 

Ruslar teslim 
olmadık~a Berlin 
sulh yapmıyacak · 

Bem, 9 a..a. - Ofll: Alımaıı r«ml 
mahtlllert ayn ıı.r ru~ ınılh u haJ<'kmda 
hiç blil' l!Etl' göylemiY<>rlar. Tek ka,ydro1-
laı nokta, sowet ontuw kayıtsız ve 
eartııtz t.cftlı!m olmadıkça h.1ıc bir sıulhU11 
yapılarnıyaeatıdll'. 

La suı\se ırazeteslnln Beı'lln muha · 
blrlne ıröre, bu ayn sulıh fay\aJ.an Beor. 
11n mahtlll(.'rtnde el<ldt sa.yılmıyor. Ruııı· 

~"B.'run durumu hiç $Üı>heslz naztııct.ir. 

FaJaı.t Sovyetler Blrliğl, U ğl'adı.A'J bil tün 

muvatfakıyet.slzltklere rağmen Ytlkılrnak 

Uzeroe de~l.ldlr ve şElal bölll'e81 iloıı mer
kez bölgool san;ılmad~<:a durumun btl· 
tünlilW haJdonda yakın bir ırc!C<"t'kte 

ne olacatım kesUrmeıte lmkl'ın ydkhrr. 
Tr!ıbu.ne de Lausanne gazote5l de 

söyle yazıyor: 

"Ruı.lann af0ker1 durumu lll"ıı't>a ırö· 

zilktUkü kadar vahim m!d r? Onların 
mUWealarına bakılın;a bu <luruırn . 

hemt'n hemen ümlts1zdlr . Fakat alman 
zafcrl<!'l'! ne kadar bü;-ilk olu.rsa olsun. 
lta.tıl neticeyi alma~ Yt>teeek midir? 
Şunu hatırlamaık ı~zımdır> ki. zatm an· 
osk <til~an kill1ıl kuvvetlenmn imhası 
tema~ .. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi konferans salonunda 

Dördüncü Türk Dili Kurultayı 
bugün saat 10,30 da açılacak 

Delegeler ve üyeler tarafından Eoeai Sef~·n· 
muvakkat kabrine çelenk konduktan sonr.o 

Kurultay Maarif Vekilimizin bir 
nutku ile çalışmalarına başlıyacak 

Dürdılncu Turk Dil Kurultay'ı bu
sun ı:.aaı ıo.au da Ankıı.ra'da Dil ve 
ı arih Cografya Fakulteı;ı konfeı·an~ 
salonunda açılacakLır. Kurultay ' d .ı 
lıulıınıııal< üzere ıı.• ıııleketin <lort lıu 
cagıııdaıı gelen uyeler ve Halkevlcrı
aı teııı~il eden delegeler ~ehriıııı~tlc 
luplannıı~ bulıınınakıadı.rlar. Kurut • 
ta) 'a ıııcbusl,ırıwız da iştirak etıııek. 
lcdirler. 

lurk Dil Kurumu B.ıı.şkanı Maarir 
Vekilıuıiz ba~ca oldugu halde uve 
ve deleı.:eler bu ı:.abah saat 10 da E
bedi :;5ef"ııııiz Alaturk'Un Etnografya 
nıuzesındekı ruuvakkııı kabrinı .aya _ 
ret ederek kuruw adıı:ı.a. bir çelenk 
koyaraldardır. 

Buradan hep birlikte Fakülte bina . 
sınıı donıilecek ve İstikliıl nıarşirle 
b~lıyan Kurultayı MaariJ: VekiJımıı 
bir ~"~le\· le açacak ve hundan son
ra Kurult.ay ba~kanlık diıanı seçılc. 
cektir. 

Scçinıclcn sonra Türk Dil Kurumu 
Genci Sekreteri .Burdur Mcbuı.u Jbrahım 
Necmi Dilmen Kurumun altı yülı k 
çalı~ııınları hakkındaki raporunu o. 
t. ııy Lcaklır. Bundan sonra çahşma 
kuıuibyonları seçilecek ve Kurultay, 
koıııisyonların çalışmahrı neticesiuj 
lıckleıııek i.ızere dağılacaktır. 

Komisyonlar bugun oğleclen sonra, 
J ur o ve <;ı>r•anıba ;:;ünleri ögledeo 
once ve sonra ~-.ı ıı~acak ve raporları- , 
nı perşembe g unl,u toplantıya nazır
lı> ııcakh rdı r. 
Kıırultay'ın perşembe günü rıı1e • ı 

den oneeki tı>pln'ltısında ilıPı koıııi:.
yonların raporları Letkik olunacak • 
u r. 

İlmi komisyonlar Lengüistik • E
timoloji, Gramer • Lentaks, Lügat. 
Filoloji ve terim komisyonlarıdır. 

Cuma günü ogleden evvel yapıla • 
<:!lk son ilmt toplantıda da Tüzük, 
ünergeler ve butçe komisyonların • 
dan ibaret olan idart komisyonların 
teklifleri nıfürnkere edildikten ve ye. 
ni Genel Merkez Kurulu seçildiktea 
sonra Kıırııltııy'a son verilecektir. 

Türk Dil Kurumu, Kurultay'a ge
lecek üye v e delegelere bazı yayın. 
larıaı ve bazı örnek basımlarını su. 
nacak tır. Bunlar, esasen daha önce 
mebuslnrımıza daji:ıtılmış bulundu • 
ğund11n daha ıo:i:l'n.de diğer üye ve de
legelere dajhtılaeııktır. 

Kurultay'a davet edilmiş olanlar 
için elbibe ve kıyafet kaydı yoktur. 
Konfıorans salonunda yerler ayrıl. 

mıştır. Davetliler ellerindeki girme 
kAji:ıtlarının rengine göre gösterile. 
cek kısımlölrda yer alacaklardır . 

Dürdtincü Türk Dil Kurultay'ına 
gelenler, konferans sıılonunıı gi;er • 
ken kurumun hazırlııdıji:ı bir serp:i 
bulacaklardır. Sergi, Tiirk Dil Ku. 
rumıınıın onuncu yıldönümli münase. 
betiyle hazırlanmış ve açılışı bugüne 
bırııkıJmıştır. 

Bu sergide kurumun şimdiye kadar 
y1 rıtığı bll1Un yayınlar bulundurul • 
dukıan hıışkıı kurum çalışmıılanndan 
örnekler, Şıornalar da bulunmaktadır. 

Yarın ve öbürıı;ün istivenler ser • 
<Sonu 2. cı sayfada> 

Rusya'da ,arhk 
yeniden mi 

kurulacakmıı ! 
Stoldıolm, 9 e..a. - Svenska Daibla· 

det pzeteeınm Ber:ım m:uıha:blırl.ne ır&e 

bazı müttefik mllhtlılıer R.116:)."a'de. Staı1n 
reJlmi ~mıe meşrutiyet kla.resl kurul
masını ctüıtünürorla.r. Bu lıda.re Alma.rı· 
ya'ya ~ mücadeleye devam edecek
tir. 

R.uc tahtma namzetler, 28 yaşındaki 
Grandük VaE;Cvolocı, Grandük !varı 

Kon&tantinoV1ç ve sı.rp PreNIS Hele· 
na'dır. 

Bütün Polonya' da örfi 
idare ilan olundu 

Londra, 9 a.a. - londra'daki polon· 
yalı mahfiJlere göre Poloo}'a umum V3 

li<i Frank. 1 a~<tmtan itibaren div 
ay bütün Polon~oa'da örfi idare ilan eı 
mi<tİr. 

Ne~rll'dilen bir emirnameye göre. zi · 
r.ıat mahsullerini tahribedcnler, ekinle 
rini ıcizlirenlcr veya hüldiınete verecek 
leri mikdulan verıniyenlcr ölüm ceıa ı 
<tns çarpılacaktır. Bu pbi bareketlere
'et'ik edetı.ltr de id= oluoacakcu. 

Üçüncü Türk Dili Kurultayında Ebedi Şefimiz Atatürk. 
Mili Şefimiz lnönü ile birlikte okunan tezleri 

dinlerlerken 

BERLIN'E GÖRE : 

Krasnodar 
ve Maikop 
zaptedildi 

Alman, romen ve slovaklar 
400 K.m. lik cephe üzerinde 

Kafkas dağlarının 
eteklerine varClılar 

Berl.1n, 9 a.a. - Alman orduları be.$· 
komuta.nlııtını.n hususi tE.'b11ıtı: 

Almııın piyade tümenleri, hava kuv
vetlerinin mükemmel Yardım,lyle ve 
kızırın sıcaıklar altında, oetln muhare -
l>ell'!' yaparak ol~ırıınilo:tü bl:r yürtlvilş

ten sonra Kuban'ın t:lmallonde kuvvetle 
tahkim edllm1$ olan düşman mevzileri· 
n1 yararak Kuban'ın 
man harp endüstrisi 

mer'lreı;! ve dıfüı· 

lçlın ehemmiYet.11 

( Sonu 2 inci sayfada ) 

MOSKOV A'Y A GÖRE : 

Sovyet 
kıtaları 
geriliyor 

Cumadan beri ıimal 
kafkasyamn batısında 

durum daha 
ziyade fenalaştı 

Londra, 9 a.a. - Reuter ajans1w 
nın Moskova'dakl h.usus.l muhahiri. 
blldlriyor: 

Krasnaya Sve?Jda gazetesine C'e'P
heıien gelen blr telgrafta Armavir 
bölgesinde cuma günü yapılan ricııt· 
lardan sonra sovyıctlerin dün de 
geri cekilmekte devam ettikleri bil
dlrllmektedir. 

Krasnaya Sve7Xfa ~·le yazıyor. 
Almanlar birkaç &iin evvel M • 

( Soou 2 iııd sayfada ) 

Dün gelen haberlere göre Doğu cphesindki clurumu 
-:österir harta ( Doğudaki askeri harekatın bir izahını 
okuyucularımız H A R B E D A I R sütımumuzda 

bulacaklardır.}. 



-!-

Kıırultav acılırken .. -
• >.,; • 

1 de ... 
Yazan: Fazıl Ahmet AYKAÇ 

Her türlti akıntı! ra ragmc:n 
hem rotasını < Ci;;I ırmcm. , ııem 
yol almaktan ı;:crı k ım mş bır 
tekne: l§le son devırl rcıekı rurıı: 
dılı. On beş yıl bııce yazc ıt:ını bır 
maknkde aşağı yuka ı ;mı rı dı· 

yordum: 
Dılımızde de yurdumuzda ol • 

du~ gıbı demol<rıısı ilan etmie 
bulunuyoruz. DUn sallan t lısanı 
vardı; bu..,Un dil sahan tı. sade 
likte, ozlUiUkte ve de} ım ı:UcU • 
muzun artmasınd14. aranıyor. 

Nasıl topraklarımızın ustU ka -
dar b ığrını < e elemıy başla • 
dıksa Türkçeyi de dört boyunda 
ekeceğız ve derınleştıreceğız Ha 
ana yurdun mnıleıılerl ha na dl -
lın köklerı. Ödevımız. bu alanda 
bır yandan geni11lemeko dı(;er 
yandan derınleşmektır... .BUyük 
§ehlrlerlmizı. ı:uzel kas.:ıb:ıları -
mızı tam ba;ııındırlığ eriştirecek 
çalışm ılara başlamak Uzere bu • 
lunuyoruz. Fakat bu medenı kuru
culugun yanı başmda gerek resmi 
dikkat, s;erek hu usi enerji köy 
kulUbelerıne kadar sokulm.:ıklan 
yorulmnmak zorundadır. Dil ko • 
nususıu da başka tUrlU ırormtiyo -
ruz .. v.a.,. 

Yıllar bize doğru kOştu. Dil da
vası dB elınrlekl bayrıı~ hlc du • 
oUrmıyen bir atlet gayretıyle ıde· 
alın yamaçlarııı..ı tırmanıp duru • 
yor. lşte bugün Dördüncü Ku • 
ı·ultAy'ın kapısınılan gıriyoruz. Bu 
kapıdan girmek yenı bir devrin e
gıığıne ayak basmak demektır. Dlin 
bılgııı ve sezgin ark <laşımız Er • 
cument Talu. eu hakik ııı ne ı;tU· 
zel belirtmişti, Dil iı kıl bı dedi
ğımlz ydın, lakın ~rışıklı ve de
rin .mefhumun en duyulur sesle
rı, çok defıı ulus kursi.lsUndeıı ı§I· 
tllir •.. Onun için bır mılli davanın 
en sa •lnm mımberinde, o da\ aya 
sadık her değerli kudretin şu ve· 
ya bu bnkımlı dUşUncelerini dın
lemck bızım için bir lrfan ta -
dıdır, bir de zek ı spoı:iı ! 

Ercument Talu'nun, yazısında 
görmekle en duru hazzı duydu um 
taraf bu oldu ynnl hem dıl duva -
sını, hem dil davası etr.a!ınd:ı.kt 
muhtelif duyguları ve ı;örUşlcrı, 
anlayıp ölçllştekl ısabetlı cömert· 
lik ... Bır kaleyi feth ıçln bUtUn 
gi.llle kasırg !arını oraya yağdıran 
kumandan pençesine geçırmek ıs
tedigi çevreye gırer ı;ttrmez y p -
yeni vazifelerle kar ılaeır. Bun· 
ların ta. ba ında eski! r içinde 
yeni bir düzen kurmak. idil bir 
nizam ortasınd:a, ziyandan koru· 
nnlma ı gerekli, her şeyı bulup 
ea.klamak odevl vardır. 

Hafla 

Dıl davası çoktan muz.ıCfer ol
du; buncln bır an için tereddllt 
etme ı hem TUrk dehasına karşı 
saygı,,ız blr ştiph" sayarız. Hem <le 
b rçok masum ve tem 2 yür<'kli 
)Urttasa karşı yaroşmaz bir lttl· 
ra •.• 

Bir c,il, butUn bir kUltUr Ulke • 
sidır Hattli bir mlinevl kı1inat.. 
en uzak dürbinlerle, en ınceleyicl 
mikroskoplar dahi onu par<;a par
ça görebilir ve dllım dılim çözer. 
Evvelki gtinUn bazı azılı ustala
rıyle uğn:ıııırken, onların ı;terçek 
kudretlerıne yalansız sııyırılar du· 
yardık. Y lnız kendilerinde içimizi 
Uzen nokta şıı idi ı GörUrdUk ki 
S'.iyın ve sevgili üstııılarımız, geç
mişin, hoşlarına gltmiyen kliçUk 
bir halkasını bıle kollarında bi • 
rer krlepçe sanarak koprarmak lıı· 
terken, geleceğin ayajtına ebedi 
bir pırı.nga vurmak mUmkUndUr .. 
vehminde bulunurlar!'. Biz de bu
gün sakınmalıyız ki onlara benze
miyelim: hem dllnü öl<;ülemek. 
hem varını düzenlemek bakımla • 
rından ... 

İlk Dil Kurultayınd'a blzzııt ııöy
lemlştim; Geçmişin sonu s:-elmez 
bir hayranlıkla sevdlA'lm nice &
bidesi karşısında ı:önlüm titrer .. 
Ancak bilirim ki buı;Jnlln mi -
mnrlsl cihanırirce haşmetine hav
ran oldu~m S!lleymanive ele.itil. 
bir çok t tblk;ııını hi<: bet!'eneme· 
dit!'lm kUbizmdir .... 

ErcUment Ekrem arkadll$ım, 
nınknlC'slnde bu dilşllncelerl <h!s· 
tekl -ror. Yalnız b<-nce dUnkU ba
şarıların ant ka olduf:unu söylt'r· 
kı-n n!! hUrmets zllk duyuvoruz. 
n<' de tam bir Tilrkce kfiltilrO· 
nUn o antika ded1r.imlz nice bU
yllk unsurdan b:ışUın baş:ı ha
bersiz kalmakla gerceklesebllecı>· 
itine inanıyoruz. Tam zıddı! Eker 
gecml$ln bazı Dartaları ge1C<6ek 
le n çok faydalı olmasa)'dı, anti
kaların bir kısmını bin t.iirlll ö
zc>nle müzelerde saklamazlardı. 

Tilrıtc:e hakkındaki dlleklerlmlz. 
bugUn hem derindir, hem oo pek 
C('Şltll ve zengin. 1'ıpkı Tilrklye 
için oldu;tu g bl ... 

Sade, duru, taze, aydın, ıtnzel, 
nh<'nklı ve bUtUn dU)"$:U, düsUnce 
unsurlarını kavrar ve kavratır bir 
d le varmak savaşındayız. Bir yan
dan dGnilmilzU iyice araştıracak 
ve t'Şel yeceğ z. Bir yandan dıı 
ynnnımızı, mlimkiln olduC:u 
glin geni$. ve özel olarak kunnn
ğa savaşacağız. derinliği ve yük
sekliği asin unut.mıynrak! 

Spor Pedagojisi 

Nasıl yüzmeli ? 
Yazan : 

YQzmek, suyun yuzUnde tutun
mak ve kolların bac k arın yar
dımı ile her yana deb mektlr. 
Bu oldukca bır marı( ttlr ki çalı· 
şarıık öğren 1 r. llalbuk. hnY\ an· 
ların cof:u yilzm Y• o renm den 
bitırler, bunu onlar s \kıt o ı ıle 
yaparlar. D rler kı hayvnn t hll
keyı duşünmedh;i içın bacaklarını 
O)'Ilatarak y\}Zer. tnsnn ise tehli
keyi bıld t:ı tein korkudan ncı ya
pacağını şaşırır. Bu Cnraz y tC'r 
doğru. 1 ter yanlış olsun yüzme 
insana has b.r vasıf de d r. Vü
cullannın teşekkulu buna müsait 
değ,ldır, halbuk. h:ıyvanların vü
cutlarını uOd b r \az yetl bulun· 
durmak lt yadı yuzmeyı onl rdıı 
daha kolay, daha tnb ı b r hale 
koymuştur. Yüzm d<> güc olnn l<"Y 
başı sud:ın dışardn bulunduracak 
b r vaziyet alnbılmekUr. Insanın 
b8$1 vücudunun t.kam t nde ol
duğundan, yuzerken başı yukarı 
kaldırmak lcln boynun ynn taraf
lanndakl ad3lelerı dnlma ermek 
mecburtyetı \ardır. 1$te yuzm<"YI 
gllçlcşuren bcp budur. Bo&:ul
:mak üz re olan b r adam sevkı
tabii ile yaptığı har k tl rle blr
kae kere suyun yUztin<" çıkar. fa
kat. başını su lan cıkaramaz. Hay
van len böyl<' hır zorluk yoktur. 
Onun bası gövdes nd n yukarda
dır. İnsanın vllcudu sudan pek az 
atırdır. Bunun iç ndlr ki kolları
nı, bacaklannı hafıfce oynatnu 
sayes nde suyun :ı;lizünde durab -
lir. Yüzme hPm sıhhi, hl'm bedii. 
hem terbiyevi bir ekzers zd r. 'fe
nettus ('hazlarını kuvvt'Uendlrlr, 
deriyi t mlzler, soğu a k n;ı d!l· 
yanık'ılıfı artınr. Açıkta yüzll· 
IOrsc ha\'adan günPsten d !a)da 
ıt1Srlllür. YOz rkC'n durmama ıyn 
kolların g r 1 rPk bll$tan ıleri u
zatılarak ı 1 Ulm si gö Us k f 
nl genışlrtlr. 

Dalma ve ('on kurtarma talim
leri insanın ce ar t nl, c v k'l ini 
Berin kan'ılı ·ını ve nPfs nC' it ma
dını artırır. 

Yüzme tatbikatın şekline glire 
oyun lımn tik \(' ~r lsmın a
lır. Yedi ya ından k c k çocukla
rın uya g ,. p sıcram'lları, tC'P n· 
mcleri, b ·n.şmaları d lıp çık
maları hır ne\• oyundur. 

Bır program d hll nd suya gl· 
rlp muayyen b r zam n c ndr her 
gun muhtelit rk 1 <"rd :ııüune 
C'kz<'rs zler yapmak. h reltfllPre 
bir ahenk ve znrnf t VC'rmek r "'· 
ler n sıe,.ını rtırınıtk bu snyedc 
vücudun sıhhatin. ı:rUzPJI ı:ln ce
vıklı nl ı-td<' Ptmek c n yapılır
sa jlmnnstlk olur. R kor kırnnk 
yarışmak ka t.ıyle yarılır n spor 
olur 

Yuzmenın oyun ş kil çocukla
ra, J mnast k şekil \ U udunu gU
Z"llrşt rm k km'V t nd rm s
tlye.n hr-r ıı:a ta kad n v t>rkl'k· 
!ere. soor il de vu utları ~
l'!!n ~a 'm olan gı>n<;ler tavs ve 
olunur 

Selim Sırrı TA RC AN 
giln şöyle dcmi.şU: "Azlzlm yüzme 
yilzeı'Ck oğrcnllır! Ben Uk denize 
s rece .m uıuınn bır spor merak
lı ı arkada;)ıma na.sıl yUzmc oğ· 
rencbıllrlm? d mlşllm. O da bana 
b r yüane kitabı al oku ve orada 
tavsiye edilen şeyleri yap ce~a
b nı ~rdl. 

Ben de hemen o gün bir yU:ı
me k tabı alarak başlan aşa ·ı 
dıkkatle okudum, sonra bir gün 
uya g rd m. Sapsız balta gibi dc
nıun dibine gittim! Az kaldı bo· 
ğuluyordum. B zlm nazariyat hle 
1 e yaramadı." Ekseri klmsclcrlrr 
duı;üncelerı böyled r. Sporun her 
nevı kitapsız öğrenilebilir kanaa
tindedirler. Böyle dilsilnOş doğru 
detlldır. Nazarlyntsız h c tı r sı>or 
hakkiyle eld<" edılemez. Yalnız 
n znrl)ntı dürllst, muntazam ve 
devamlı bir suretle tatbik etmek 
IAzımdır. Vakıa suda çabalıya, ca
balıya kendi kendine de yüzmek 
ö renllC'b 1 r. nitekim bazı S3hll 
köylerimizde balık gibi Meta in· 
s yaki \:ı r şekilde yüzme öğrenen 
g nelere tt'sadilf edilir. Fakat bu 
tnb 1 yüzücüler ytlzmeden bekle
n n terbiyevi vasıflan elde ede· 
mez!er. ÇunkQ tabiat terbiyeci 
de ldır. O halde iyi yilzmek ve 
yilzmC'kten maddi ve m!nevl bazı 
\ asıflar kazanmak tein nnzarlya
tın g1Ssterdıfl yoldan ytlrUmek ve 
mumktinse bir yüzme öğr(!tme
n nden ders almak sarttır. 

<Style} hiç bir sı>orda yQzmede 
olduğu kadar etıemmlyelli oofll
dlr. İyi b.r yUzQcü <st.Yle> saye
' nde su~ un yUzUnde Meta buz 
UstUnde kayar gibi llerltr. KücUk 
b r motör gıbl suyu dalgalandı
ranlar, yüzerken fazla debelenen
ler hep fena yUzUclllerdir. 

YUzilcil g(lyıı hiç bir zorluk çek
miyormuş gıbl rahatlıkla vücudu
nu lsletm!!li, kol ve bacaklarının 
hareketlf'rlnde tam bir ahenk bu
hınmalı ve adalelerini boş yere 
t11kallus ettirmekten çeklnm!!ll· 
dır. 

lyl ve usul tahtında yüzcbllmek 
c n önce kol ve bacak hareketle
rlnı mutlaka bir hafta kadar ka
rnıfa tal m etmelidir. (Pllant> ta
bir edilen bezden nçılır kapanır 
b r kır lskemlC'slnln Usttine veya 
knlın<'a b r ot yastığın Qzcrlne ka· 
nn UstU uzanmalı, el vc ayaklan 
muntazam bir vezın dahilinde kur
b ı:!'nlııma Uıblr edilen yUzmenln 
tnklld nl ) aprnalı. Sonra bele ka· 
dnr suva s:lrlp karşıdan karsıya 
Prılm " b r ine veva deniz ban

v0<;u11un mrrdlvenlcrlne tutunup 
vtiz O~il uzan rak bacakları ıs
letmeıı Sonra yere basın kollann 
har!'krt'erln! öıtrenmeıı Bunu 
ö •rend ktPn sonra sırt üstU ytlz
mı-vl talim etmeli Daha sonra 
d pten vtizmlye alısmalı. Aceml 
y07.Ucillerln en bUyUk kusuru te
tı\ş etml'lerlnde. kol \'e bacakla
rını usul!>\lz ı l<>tml'lerindl'.!dlr. Bu 
kusurlu hnrl'ketler itiyat haıinl 
lıncn güz"J yüzllcil olmak kabil 

olmaz. 
Silratll yü7.ehllmC'k lcln baş ve 

\ kurlun tamamlylt' ufki o'ması 
nyııklnrın sud m çıkmaması. kol 
ve barak h!lrt'ketlerin!n tam ve 
muntıı7.8m tılr vezinde olması şart
tır. Vücut suda sekerek değil, ka
yarak çabuk yol alır. 

Muhtelif şek!Hrrde yilzmelerde 
en ehemmiyetli olan nefestir . .tn-

Milli Şef dün 
Ankara'ya 

dön üler 
( lia~ı ı. ind »)fada ) 

Reislcllmhurumuz. tncesu'ya döne
rek orada da halkın dlleklerinı dln
lemlsler ve alAknlılara lcabeden emir 
ve dlrektlfleri verdikten sonra saat 
20 de hususi trenleri ile hareket ve 
9 ağustos pazar gUnli S<tat 9 da An· 
kara'ya muvasalat buyurmuşlar
dır. 

Relslcümhurumuz, Ankara garın
da, BilyUk Millet Mcellsl Relsl Ab
dülhalik Renda, Başvekil Şükril 
Sarncoğlu, Genelkurmay Başkanı 

Mareşal Fevzı Çakm:ık, vekiller, 
C.H.P. Genel Sckroterl ve idare heye
ti Qyelerl, mebuslar, Ankara val si, 
Garnizon Komuanı, Emniyet MlldU· 
ril askeri ve mülki erkan ve kala· 
balık bir halk küUcsi tarafından 
karşılanmııılardır. 

Dörd .. cü Dil 

Kurultayı 

bugün a ~ ıyor 
(Başı ı ind ~yfada) 

hcstçe gclıp S<'rgiyl gczebıleccklcr 
dir. 

J urk l>ıl Kuruıııu, Kurulta> 'ın ge
nci roplıınu ı;unlcrmde hwwıay )c • 

rınc s;:ırnıek ıı;ın ıııehusluk kıuıı veyn 
Kurumun muhıırlü \e lnız. lı girme 
kı'leıclını gostı·rmek gerektığını tcblij; 
etını:ktedır • 

Bugü kü eli 
.!:Suyu ......... u.:t .L\1CCH81 DU un bHat 

l~ re toplanacaktır. Hu toplanıının 
gUndemını yazıyoruz : 

3656 ve 3b8ı:i ve 3u68 snyılı kanun· 
lam b.:ığlt bır numaralı cet\'ellerın 
M:alıye 1/ ekaletı kısmında ve 2996 
sayılı kanunda lleğışıklık yapılması· 
na daır kanun llıyıha.sı. 

Adlıye harç uırıfesı kanununun 
b.ızı maddelerının del;'ıııtırılmesı haK• 
kıncln kanun Uiyıhıısı. 

Maliye allı tahsıldarlarına hayvan 
yem bedeli verılnıesi hakkında ka · 
nun layihası. 

Muamele vergisi knnununun 12 
inci maddesine bır fıkra eklenmesi 
hakkında l·i2~ vo muamele vergisi 
kanununun 26 ıncı maddesinin kal· 
dırılması hakkında l-{)43 sayılı ka
nun layihaları. 

Askeri memurlar hakkındaki 14~5 
sayılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesıne dııir kanun layıhnsı. 

Kutahya mebusu Dr. Ali Süha 
Delllbaşı ve iki l!lrkadaşının. TUrkl· 
ye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha 
mile esesi admın değ\ lırılınesi 
hakkında kanun teklifi. 

Çağrı 
* Aılliye EncUmeni ·bıı.ı:rtin U· 

mum! Heyetten sonra toplanacaktıı.r * Nafıa Encümeni bugün Umumi 
Heyetten sonra top! nacaktır. 

Çin' de japon ilerleyişi 
Hnnkov, !I a.a. - Kiangsı'de Ce

kiang rlemiryolu boyıın<'n hareketler
de bulunan Japon kuvvetlen dun duş
manın ilk mUdafan hatlannı ynrarak 
Llnşuan'nın 21 kilometre dof;ıısundıı 
bulunan I...lşu'JiU zaptetnılşlerdlr. Jıt
JIOD kuvvrılerl bozp;un uıı;rıyan dUŞ
ınaııı takihederrk renııp doğu istika
metinde ilerlemektedir. 

,Jopon kuvvetleri, 10 inci Çunklng 
ordusunun general Jangpcln'nln ku
mandası oltında hulunaıı 10.000 mev
cudu J 9 uncu tümene k rşı 15 ağuıı 
tosta umumi blr taarruza ı;eı;mişlcr
dir. 

Sayan halkan nazan 
aıkkatine 

Ankara Valllığlnden: 
Mahrukat depo sahipleri ellerin

de bulunan kesilmemiş odunları ke
serek halka sntmağa mecbur olduk
larından buna riayet etm!yen mah· 
rukatı;:ıların isimlerini Belediye lk· 
tısat Müdür!Uf:iıne blldtrmelerl sa
yın halktan rica olunur. l2414> 

Saym Ankara halkma 
ı\nknra \'alılığındcn : 
1 - Hıılk dağıtma birlikleri mer· 

kez bürosu belediye iktisat mUdUrlU· 
ğii binasına taııınmıııtır. 

2 - Halk dnğıtma birlikleri hak· 
kında yapılacak mUrncaatlar 14 9 
numaralı telefona yapılmalıdır. 

3 - Birliklere henüz yazılmamııı 
şahıslar, ekmek karnelerini alnb!l • 
meleri için, en kısa bir zamanda, 
blrlıklerini bularak kUtUklere ken • 
dilerini yazdırmahdırlar. 

4 - Bırliklerin qahema yerlerini 
ve reislerini öğrenmek tstiyenlerln 
Cebecı, Yenişehir ve Çnnkaya mın -
takası için Çankaya kaymakamlığı • 
na; Ankara mıntakası lı;:in Annfar • 
talar polis merkezine milracaat et • 
melidirler. 2381 

sanın kol ve bacııklan yorulma
dan nefesi kesllır. Nefes yüzme 
hareketlerinin veznine uydurul
malıdır. Mukavemet yilzmelerln
de her hnrek<'l dcvrc-slndo blr ne-

' fes sliral yüzmelerınde her ile ha
reket devresinde bir nefes alma· 
lıdır. 

:;udan cıkınca mayo ile kum
salda dolaşmak dof;ru de~ld r. 
Çabucak bır havlu ile vücudu ova
rak kurulamalı ve 1:lylnlp ('O az 
on beş dakikalık sıkı bir yürü)"il$ 
yapmalıdır. 

Güneş banyosu yapmak için 
kumsalda boylu boyunca uzanıp 
yatmak da hlc muvafık değıldır. 
T-0k karnına suya girmek ve yüz
mek caiz det:lldlr. Suya sahah ve
ya akşam ilstU girmelidir. Ve su
da 15 dakikadan !az.la du.rmama
lıdır. 

İstanbul'da yapılan 

dünkü yarışlarda 

eykoz 1 oıusu 
Öz em· zand 

IStllllbul'da at rıırı~wının beşincisi 

r 

Yurt i~inde 
Ajans Havasın l'ı1ıaltıı'dan ls

ılhbıırına nazaran hafıf kru -
vazörlerdeıı ınUte ekkil Uçün -
cü fılo• mUhimmatını almak ü
zere Malıa'ya ve badehu Dcrsca· 
dete azimet edecektir. 

dWı Vcliefcndi koşu >erinde )apılmış • Yurt dı§ında 
tır. Her zıım:tn oldufu sihi }'llr1$ yeri 
fC'kal1dc kalabalık idi. Ko~ulan.n he- İıalyııı'tla kabine buhranı pek 

mlihim siyasi ve içtimai bir 
men hemen hepsi çok :ı:e,kli ve hc}emn- buhrana inkılap etmiııılr. ital • 
lı olmuş fa,;ori ddedilen ha)'Vllnlan:ı ya'nın hemen her tarııfındıı 
geçilmesi dolayısi}Je müsterek bahis ol- mııhtellf fırka meıısuplan nra· 
dukça dolgun paralar vermiştir. Simdi sında muthi!I bir cıdal htikUm· 
ize İstanbul'dan :ı.ldığımız maliimam randır. Sosyııılistler ıınııımi 

g/)rc koşul:trın ıafsil.i.unı razıyonım. 1 rrev, faşistler de scfcroerlikj 
Birinci ko§U : \.. illin cımışlmlir. _ 

Satı, koşusu idi. Üç \e daha )-ukatı -------·-------
><ışıaki f kan ınsiliz at \e kısraklara 
m:ıhsusıu. İkrami)•esi 255 lira, mesafesi 
1400 mecre idi. Koşuya üç tay girmiş ve 
Alemdar'tn galıbi~etini bckli)cnleri su· 
kutu ha)'ale uğnııan Oa\alac.iro'oun ko
lay bir galibi)cti ile nıh:ı)eıe enni~tir. 
Koşu toplu olarak 00,lamıı ise de kısa 
bir muddct 50nra Davalaciro aradan sıy • 
rılmıı ve uu:k bir ara ile koşuyu k:ızan
mı)ıı muvaffak olnıuştur. Alemdar ikin· 
d, küçUk fsd< üçüncu olmuştur. Mud· 
det l,30 dakika idı. Milşterek b his g:ın
yıı.rı 1,25 kuruş ikili b:ıhi ıe Davalacim • 
Alemdar komlı.foczonu 190 kuruş 'l'er • 
mişıir. 

ikinci koşu : 
Üç )':ışındaki "e hiç koşu kazanma • 

mış saf ıkan arap erkek \e dışi ta)lara 
m;ıhsustu. İkramı)öİ 255 lira, mcsafcsı 
1600 meue ıdi. Ko..<U sekiz ıay nrasınd;ı 
)apılnı4 "'C Ali Ersan'ın Rind ismındckı 
cayının kolay bir nıuvııffakı~eti ile bit
mışıir. Ko~ 00,lar b:ışlamaz Hind ön· 
de rı.ktı ise de Haftadır kendisini bırak
madı. Fakat mucadcle çok kısa siırnıüş 
ve Rind koşu ilerledikçe aradaki mes.ı
f~) ı ararak ~o!a>'!ıkla koJUyu bitirmiş. 
ur. U)-hun ikıncı, Hahndır uçuncü ol • 
muştur. Muddct 2,0ı dakika idi. btuş • 
terek bahis gun)an J 10 J>l.'isc sıra.'>iyle 
100, (.00 ve 200 kuruş verdi, Ilu koşud;ı. 
ld ikili bahi te Hind • U)hun kombi 
nczonu 21 lir:ı \ermiştir. 

Ü fÜncü ko§u : 
Dört V<> dnha ) \ikan >'il~ raf Jmn 

nr.ı.p at ve kıs. m mnhsU&tu, .lkrn· 
m!J SOO lira mcsntesı 2600 metre Jdl. 

Bu k<llılU da bc!!dcn en neUceyJ 'llCT· 

m \iC Tuğb.'.ı.y Iııma.tı H..cl<kı Tckı:c n!n 
savn lısırnlndC' lor a.toun kolay b1r mı
Hb!ycU ile bitmiş! r. 

Starı.ı.ı beraber Sav nm ahır cırltn • 
<b.ııı Tuna dt?tiıal bıı gecmtş ve k~
yu göUiım<> e b:ışlamıştır. TomW'Cllk 
kcnd ::nt bım!ıınınrnış lrl:r boy ~erıs ndcn 
takibe koyu!muştUT. Öndck.llortn lbu gı. 

dl ine bak.iınıik fLl'Sft.t lx'kllycn S:ıva. nl'
tık vaktin rre!d :1ne lmnnnt ~Un~ 
~ıtı vmı.Jda h!lt'Um etmıs ve öndcfd
lerl lqılayllkla )'tlkulrunıştır. Sa vn 'run 
TomurcukLı ouın m!lrndcla;l kts:ı ı;Ur

m(lş ve S:ı,;a b:ıGll gcçcrok k0$UYU Uc 
boiY anı. t!1c knzanmnb muva.ttnk oı
mUŞtur. Tomurcuk lnct, Tunıı Uç(lnctl 
otmuetu.r. MU•kl ıt aoo ookrıka ı.11. lll~· 
torok bııJrls ırn.ny:ın l'r.S, 1' 8C t>ll'lmlli 
100 ve U5 kuruş v~1r. 

Dördüncü ko§u : 
iki yaşında. ve Mc kosu knz:ınmamıı 

rc::-ıı ıı:ı! laın ingUtz et1cck ve d!ı!t tay. 
lam m ıhs\1111.u, lkromlyes! 300 ıırn mc>. 
&:ıtC61 1000 metro idi. Koşuya )UZıkın -
lantan yalnız lliıııpa k~turulmamışUr. 

D f;crlcırt n.nı.sında ~n ko$\IY\I B. AU 
lllınm1 Ayt.1.c'lill 1' 1 tı:!cr lsm1n(lclcl tnyı 

knzanrnıştır. Start toı>lu o?muss:ı da az 
sonra Va.rndbı b.'lŞ!l ı:cçmlş ve koşuyu 
gotünncf:c ~lamışt.ır. Artık Vamıllnc 
m.klplenl yoUscıncz dl'tUllCte bcış!mnıs· 

tı. Fak:ı.t bu amd:ı • Vnrod ntn &aı>tıC'ı 
görlllmUs ve bu fl1'8:\ttıı:n lsWadc ct.."'Tlc-

1 b m N nrcr ~uyu kol:ıylıklıı lca· 
zanıvcmı!şttr. Vıırnd!lı Udnd. Vido Q. 

(."(lnctı omıuetUT. Müddet 1,05 daldkn 
l<ll. MUstcrck b:ıhls i:mu-an -100, pl!\S(! 
sıms',y c 150 ve 200 kunıe, tklll bahls
tc NUO!cr - Va.nıd.i:n komb!ncz.onu 875 
kuruş \"Cml~. 

Be§inci koşu : 
Ileykoz koşU$U idi. 'Ü( ve daha yu • 

kan yaJıa.ki }erli saf kan İngiliz aı ve 
kı r:rldara mahsustu. fkramİ)CSİ 470 lir:ı 
mesafesi 2000 metre idi. 

Bu koşu><ı )'llZılı olaııhrd:ın }'alnız 
Umaa koştıırulmaroııur. Doku:.ı: hafis 
bn anısında rapılan koşu rok heyecan
lı ba,I:ımıt ve kola):lıkla nihayete crm4· 
tir. 

Start toplu olmµ, iki }iİZ metre son
ra Buket haµ gcçerdt ~>'1 gotunni· 
)'C, Humahatun da dcrlıal Uuket'in peşi
ne takılarak rakiplerinden ay~lnııya b:ıs· 
Lımışlardır. Bunlann arkasında Özdcmir, 
Demet 'e Roın:uıs baş başa hücum fırsa
ıı bd<liyerek (;İtrru:ktc idiler, Goncıı dı 
bunların arkasında idi. 1600 metrenin 

• 

Türk n·ı 
Kurultayı 

ni, mc-deni)el ve külrilr cvİ}'csinin ge • 
lişimindcn Q)ırmakuı bu)'Uk hata \ardır. 
Oını;ınlu:a ne he O mania üniversiıcsi de 
o idi: hugünku edebiyat ve ünİ\e~iıe 
smi}<'mizi:n ileri garp <.-debi)al \'e unher
site seviyeleri ile farkı ne ise, Turkçcnıi-
7in de o µt'Jl dillerimlcn farkı odur. Bir 
frenkçe dili çok i~i bilen Turkleı:in, mc· 
şel.l, Türkçe ile yazmış olduklarınd111 
daha i)i rom:ı!l, daha i>i fikir ~ı raz· 
dıklıırı gorulmemlıtir. Diz csa lı hir ktil· 
tür olgunluğun:ı ı.ardık da onu ifade <.ode
cck bir dil bul,ıını) ur d<:i\iliz: diı unc • 
bildiğimiz kadar SO)luyol'\ll da! Çok defa 
Türkçe ile ifade edilemediğini 1.annettiğİ· 
miz şer, bi:riın olnıı}':tn, bize sinmi}t.-n, 
\e onun için de ilk gordlö umih kalıp· 
larınd:ın bir ıurlü ayır m!'ll'lığımız tc}ler· 
dir. 

Maddi oldu~ ı;:ibi. maflC'i de ıop}c
kün bir inşa halindeyiz.. !)ilimiz, hu in· 
şanın bir parı;:asıdır. 

l)jl Kurulıa) ın~ haş:ınlar ililt-ri· 

Falih Rıfkı ATAY 

ısı ' a a l 

fa iyeli odu 
(Başı l inci sayf ad.1) 

ltalyan resmi tebliği 

e 

Jtoma. O a.n. - Itnb:ın ordut;ın U· 

mum1 karar~llhınm tdbl 
Dlin Mısır ccıphasin(lc ı:ıcı tnm!m tap. 

cu ve dıcvrtye r ıyctı olm~tur. nUyUk 
btrl lcriın ztn uça1a;avo.rl:aııı to.nıfından 

l!d dü&ınnn uc:ığı dilsU."illmü tür. 

Mihver ha""a ıcuvvcllcı1,. <\Uill\ '" kı
t:ı ve m:ı.ızcmc topluNklm'.ı:n:ı knrsı hU· 
rumlıınm tctmmlnmış ve hnva ınuha • 
rdbe C'rtnde iki Curt.ts Utakt dUsilr(ll· 
ınllstür. 

Muğla' da yer depremi 
Muğla. 9 ıı.a. - Bu S'!lbah biri sn

at 7 de diğeri 7.H'i to olmak üzere 
iki hafit' yer sarsıntısı olmuııtur. Zn· 
rar yoktur. 

çdcış yerine doğru Gonca ,.a~ y.ıvas 
Romans'a sokulmu1 ve iki )'Ü"L metre ka· 
d:ı.r 00, başa gittikten sonra geri k:ıl • 
mıştır. Koşunun nihayetine 800 metre 
kala Özdcmir'le Roınatı5 öııdckifere hü
cuma sc~işler ve l lumahatun'u, Deme· 
ti lwl:ırlıkla yakalıyarak Bukeı'e !!O'l'\ll· 
muşlardır. Romans burada Bı.ı'lm'io ar· 
kasında kolmıı Özdcnıir hiç durmadan 
Buket'in yanınd.-ın geçer~ kOM'U önde 
ı;:otürmi)'e başl:ı.mıştır, Sonlara doğru 
nrad:ıki mesafeyi üç boy kad:ır açarak 

kola}lıkla birind olmuştur. lkıket ile 
Romans mücadelesi sıkı olm11$ ve Bu -
ke.ı bir bo)ıun ara ile ikiocfüği kurıa-
mış Romans ücüncü blnıışur. Özde • 
mir'in anırcnörii olan Bay ö . .Atnıanın 
bu iki hafta üst üste olan ı;:ılibi)·ctte bü
>'Ük hissesi olduğuudan kendisini teb -
rik CtmClİ b'r vazıfc bilnıdctc olduğu • 
mu soylemCk i terim. 

Kbşunun müddeti 2,08 d.ıkika idi. 
Muşterck bahis sanyan 1300 pilse :stra· 
i}le 200, 125 ve 100 lruru$ ikili bahis

te Ôzdcmir • Buket kombfuc20nu 43 50 
lira vermiştir. İkinci ile dördüncü ko~u
Jar arasındaki Çfte bahi te Rind - Nilü· 
fer .k°!11bincronu 450 kur~, dorduncü ve 
~ıncı koşular arasındaki çifte bahiste 
Nılufer • Ôzdroıir "e Gonca kombine • 
zonu 33,50 lira vcmllştir. 

Hikmet Y azıcıoğlu 

sveç'in deniz kuvveti 
İs\'eç'in, askeri yönden oldu

ğu gibi, deniz kuvvetleri b kımın
d:ın da, Avrupa'd.:ı oncmll bir ye· 
ri vardır. İsveç, bllindıği s;ibi, tıı
rat'sız bir devleıllr. Co$trafl duru
mu dn naziktir. Boyle bir devle -
tin deniz kuvvetlerini gozdeıı ı::-e
çlrmck faydasız olmaz. 

İsveç. harp baııladığındanbcri, 
donanmasını hnyll ı.-uvvetlendlr • 
miştlr. Bütün torr.'ljı 33.000 ton 
ıutnn yeni harp gemileri, bilhassa 
<.lenizaltılıır yapmııı veya yapmak· 
ıaılır. Bug{inkU haliyle İsveç do
nanması, daha evvelki znmanlar • 
clakintlen dnhn kuvvetlidir. İsve<; 
donanmaırı 1941 }ılı sonuna kadar 
şu haldedir ı 

Hıır biri on bir pusluk topların 
mUcehhez ve iOOO tonluk Uç mu· 
harcbe gemisi, yani zı!'.hlı; sekiz 
buçuk pusluk topları olan 'e 1914 
ten evvel yapılmış bulunan dört 
eski zırhlı; ·altı pusluk bir eski 
·--·-'Jr; kruvazör tipinde bir u-

çak ana gemisi; birisi r:ılmdi ik· 
mal edilmek üzere bulunan idci 
muharebe kruvazörü: on yedi 
muhrip; dört torpido muhribi, yir
mi torpll gemisi ile yirml bir de
nizaltı gemisi. Bundan başka bir 
çok hnfif veya yardımcı harp ge
mileri vardır. 

İsveç, donanması için 1937 ve 
1938 yıllıırında 38 milyon Kuron 
Imrcaınıştır. Ertesi yıl 49 milyon 

364 bin, 1939-40 yıllarında da 70 
milyon kuron sar!etmiştır. Ondan 
sonra da, deniz masraflarını bir 
hııyli ileri J:'(itilrmUştUr. 

Normal zamanlarda, İsveç do
nanm:asıncla, subny ve er olmak 

üzere 5.500 bahriyeli bulunmak • 
tadır. Bir seferberlık olursa İs
veç donanntasınla bulundurular 
bahriyeli sayısı şlmd d n bıl mcz. 
Fakat tsveı·'ın 7000 deniz ye lek 
SU'bayı vardır. 

Dördüne·· il 
K rultayı 

Bugün dördüncü Dil 
roplam}or. 

Kurulıayı 

Duyduklarımızı, dü~uklerimi • 
ıi, bildiklerimizi dururmak, anlat -
nuk ve ôğreımck vasıtası olarak kul
Jandığımtz di.I, Ba>rak gibi kendi oz 
rengimizi, milli marş gihi kendi 'es 
ve. ahengimizi ta~ınıalıdcr. İşte dil 
deuimimizin ülkü ve amao, bu ge
rekliği )erine getirmektir. Yıllardır 
Dil Kurumu, L}nhcr,itc, basın ve hü· 
tu:ı aydınlar bu )Ol<b }'Urumckıe idi • 
lcr. 

Huı;ün a('1lan Kurulta)', bütün bu 
pyreıleri bir ara)·a toplı)'acak, bundan 
sonraki çalı~ için )'Ürilnccek )'O

lu çİzC'cektır. 
Bub'llll Kurultay U}cleri toplantı· 

lınn:ı ve çalı mal:ırın:ı ba~lam:ıdan 
Ebedi Şef in mu'ukkat~abri onünde 
ı.:ğllccclclt'rdir. 

Ilu t:ıv;ıfın da :l} rı bir mina.~ı ol
duihınu •la unutma} ınız: 

Dil devrimi F.bedi S f'in ba~lıulığı 
ve lıa}atıııın son > ıllanml:ı büyük bir 
ilgi 'c he}ecanla gc<"cli günduzlü uğ
raşrıj;ı bir dava idi. Onun ı.ımamla· 
mad n ar mır.dan a)'t'lldığı mı dava. 
ve d vrim, hiç ıüııtıesiz, bugün ond n 
bize gccıniş hir emanet bir "ediadır. 
Bu emaneti 'e bu vl.'diayı Onun aziz 
kıırdc,inin şcflıği altında ulaş.ıcağı 
a.nuaı ula~tırmak biıe düşen kutsal 
öd<:vlcrdcn birisi olduğuna s:öre bu
gun Aıatürk'ü ta\;ıf edenlerin biraz 
d:ı Onun manevi huzurunda st'S:siz sa
dasız bir andi~eklerine inanı)'Qruz. 

Scivyet 
kıtaları 
geriliyor 

(B:ışı l inci sayfada) 

ac 
..> ••• 
Osmanlı rejimi hukiını surdu ıı 

)'lllar ve uırlar içinde kendi dcıı lcıC 
bıın)esi gibi, Turkçeyi de mclczlcş • 
tirmiş, 50} uzlaştırmış "c s;ıra) ın ı~ıP" 
de hakiki vaıaıı ~ocukları nasıl ı;:ıll • 
gede kabn birer nzınlık halini almıt
s:ı, dilde <le gerçek Türk kelim i, var
lığı radı.cµnan bir uıvallı kcrt irıe 
indirilmişti. Onun içm Osrnanlıc;ıd.ın 
Turkçcyc > uruy~ hiraz da p:ıdiph • 
lıkıan Cı.mılmri) de yukselış ııihi mili? 
bir zaruret olmuştu. Dil devrimi l:nı 
işi başar.mak yolundaki ""vasımırdır; 
dil kurulta) 'anada d.ı bu }'olun yol· 
ruları bayılı )ığınaklarını )'llpı)orlar. 

Dördüncü Kurulıa)oı, bu b.'tkıfll' 

dan, dilciler ordusunun dordüoc-ü )'t" 

ğııı:ığı di>ebiliriz. 

Rugiinün dun:ulannı huı:ünc -.e 
)";'lrın:ı anlaıımık, )'llrının dii~üncclcri
ni gelcce~c ulaştıracak Tuıicı;c bu tnr
Janııl:ırd.ın ) eni yeni hızlar al ıc:ığt 
için, Tü& dilinin tarihini )"a1Jut!. r 10 
ağu~ıos tıt:rihini uouunıy:ıcakl:ırdır. 
Bu tarih, )'3.nn, öbür ı;ün ">'iizdc yuz 
kendi dilimiz" diye öğuncccğimiz el>" 

gİ:n ve zcnı:.-in bir Tiırkçcnin kurulu • 
ıunda kendine düşen hiznıdi gılrccck• 
ur: 

Bu fı:tmlelcr, bu )'lltıruıkl.ar ve lıo 

yönelişlerle Ba)Talhn rengi ve rnillt 
nl.'lflın ahenp gıbi ıkmdi ır<'flı;:imiz ve 
kendi sesimizden öriilmuş bir dıle kıı

vuşmıya gidiror, >-aklaşı)'oruL. 
T. l 

ı Krasnodar 
ve Maikop 
zapte ildi 

(Başı l ind 53}-fada) 
mnv r bölgeslne girmişlerdir. Bu 
bölgede almanlann bllyUk tcınk kuv- b1r cctı1r o!:ın .Knısnod.ar'ı ~,..... 
vctlcri vardır. Diln bir kesun<lc ka- dtr. 

zak kıtııları muvatfnkıyeUI bir mu· Maikop da zapteJi/Ji 
ka,.cmct i,"Östermlslerdlr. Kub..-ın kı-
yılarında Armavlr'dcn 80 kilometre 1 Der- 9 o..a.. - Almnn ordu.hırı b:ıf" 
mesafede ve Rostof demll"YQIU üze- komut.anbf:m:ın h'USUSI tcb11l:i: 
rJnde bulunan Kropotkln'de ruslar K&nau<şa'nın ebn.'11 m~ ~ 
çetin muharebeler verfY'Qrlar." hmıı.:n choınmb'clıll pcıtz·<;"ol 'hmııC81n!ll 

Krasnaya Svezcfo bugUnkU sayı- m.C!l1rez1 Mnlkoı> bu nkaam t 18 80 
sında da şunları yıızıyor: da sümUl tclldlllcııtmtz tnrn.fındnn hil-

"Krop0tkın bölı:cs!ncle geri ccki • cumla zııptcdflrn1şt.lr, 
len kıtnlnrımız bütün kesimlerde 
müdafaııı muhar<'bclerlne devam e
diyorlar. Birliklerlml7ıden bazılıırı 
kıırşı hücuma gc>Çer"k dUşmnım n· 
ı!;ır kayıplar verdkrın!şl<'rs" dC' d~
ma.n kıtalnrının Jlcrleyl,5lnl durdu -
ramamışlardı r. 

Sovyet resmi tebligwleri 

Alman resmi tebliği 
Ucrlln. 9 n.n.. - Alm:ın ordulnn ııar 

kOmutnnllltmm 1.cb 

Al:mıın. n.ımen ve ıdovntc kıtalal' 

Knf'k:ıs daklwımn ehna!l ~ «10 
ldlomcmuLllk bir asıhe 'llzcrindc wımıır 

Mosko,.o, 9 ıı.a. - Bugun öğle 
Uzer! neşredilen &0vycL Lcull~: t.'.ml:r. 

Gccelc)1n kıtalarımız Klet.sknya Krru:noo.-ır'm ntınllndc hCil.Ü'Z ı?lle-
cevrcsındc, Kotelntkovo'ı11uıı şımal mıın elinde tıo.tlunruı KUlb..'IJ'I ki;pnJ bolJI 
d~usuııda Arrnnvlr kesimtnde ve etnıtında. muıtuı:rebclcr devam cd;yor. 
Kroııotktn'ın oonubunda düşmanla Ordunu.ıı 6llrotll tc$llkm ve m1<JU111 
mulınrebelere devam etmişlerdir. 

DIJ:;er cephelerde kayded!lece'k 
ehcmmıyetll hiç bir de{;lşlk!ik ol -
mamıştır. 

* Mosokva. 9 a.a. - Sovyet tebliği-
ne c1<tlr: 

Kietskn,ya çevresinde kıtalarımız 
dUıµnaııın müteaddit taarrul.!ıırını 
pUs.tUrUnüştur. l.Ju mruı bu muhare
belerde 3 ıtank ve 200 asxcr ka;ı; bet· 
mlşlir. 

h. etskaya'nın ccm.tbunda, alman
lnr haUarımıı.ı yar.ınıya t~cbbils ct
nııııkrdir. Blrli.klenmlzden biri mü
teaddit W.arru7.ları J)UskÜrLınuş ve 
500 alman ôldurmilştur. 

Armınlr ccvres.ı:rnlc, alm:ı.n tank
larına ve motörlU piyadesine karşı 
ceun ~vaşlar dewım t't.mektedlr. 
Bir kesimde alman t.ruıklıın topçu -
muzun ateşiyle karşılanmı~ ve 12 
tankla 3 zırhlı otomol>ll tahrihcdil
rnisllr. 

Kropotkln Ot"vrcsınde bWiklcrlrnlz 
dma.n tna.rnırl.larıru ı>UskUI'tmU& 9 tank, 
29 kamyon ve 17 havan topıı ta:hr.lbct· 
mtş ve 700 nmıan old;J;rın(I tür. 

Şlmal~ıt.ı ka>:imlndo mevzıt eh.mı -
nüycıttc muharobclcr olmU$tu.r. 

Olr (."Ctcmlz llSk.cr ve mnlzcnıe y!lkl:U 
Uc aım:ın trcntn1 yoldan cııaım11eur. 
Keza tı~ zırhlı t.rcn de )'Ol<b.n Ctkanl-
ml$tır. 

Kalkasya'da durum 
kötüle§ ti 

MO&kova, O a a. - HoytC'I' aJans::nın 

husu ı murut.bhi blldb'b-or: 
cuma ccccslndenberi 5l:mal Karıaı.s

ya 'ln.ın b.-ıtı kısmında va.zi>ı;ıt d.:ıha ziya
de !cna~ıştır. Ruslnr, l90l1 ı:üıı:lcrde 

şt.tımlll muh..vcbclcnn CON'\Yiln etUğl 

Kropotkln CE'VI'C6!nde ırorilemi&lerdlr 
Son ı:clCn haberlere ı:-tlre Kropol.kln ve 
Arm:ı.vlr cC'J>hcs!ndc nıs?M 3'C!n1don ı;:c
kı'1mı!şlcrd;ır, 

Kuban J'l('hii ile Maykop petrol 1ku -
yu!:ın anısınrt:ı l.dt tn'bll cnı;-el ktlcUk 
Lnba mnatuıır. 

Dııhn yUka.nda Kızılordu, ıtlmMılann 
S nı;:m.d 1stlkameUndc dcmm·oıu bo
yunca ~elcıMnc cnı;:cJ o!mnk t.çtn 

Kostc ko\ o do ıylarmda şkldctll b r 
rnu':<nvcmet ıı:&tcmorLıır. Bum..c;ı Sla· 
Mngrat'tan 150 ldlom<'trc mcsa!~. 

kıtı:ı:!nn LcM lccstımnt JroC11t er 'Wl ı

~-n do!:ru MMkop ~1.knmCltılndc tnnr" 
ı 'UZ:l b:ı~ :;'l;ırdır. 

Alman hava. 0...-u~ 
yoll..-ır 'll?.Ct'lnddd rtaı.t ve tııhl!yc h:ı"'"' 

1-.'Ullcıdnc im1'6l tnru11lıZlnn!a buhınmut' 

tUT, 

Şlm:al Kıı!k:k~'ıun r.mıın ve dcrntı'-
yoıu s;ııonlnrnın d:ı truınıız l"d!J 

ve Onm>a l!m.1.JUnda bcmbala.r'la üı: 1tn• 

hnsnm tııını· 

Volga ile Don ıtnı!>tnda, C\t:ılingmd'lfl 
cenup batısında d~ınanın hüyiik kuvvet· 
!etle )'3.pıığ.ı karşı ıtııarnızl.11' şi<kl~i mo:ı
harcbdt'r nctice<ındc püskürtulmuşıLır. 

Bü)'Ük Oon dirseğinde nlm:ın kuvvet• 

!erinin C.'llırnı:nt Kıılaç'tn şimal hattsın • 
da başarı ile ilerlemektedir. Nchirtcriıı 
sahillerinde •ı.klitırılan "e miholun:ıJ1 
düJman kütleleri alman savaş ve ıahrİP 
ıanııre tcşkillerinin yitkscktcn ve ııl • 
çakıan hürum.lanna uµaıuıştır. 

Voronej'in şimal !~tısında mut~ • 
dit du)fllan taıırruzlan J"l,iskur1Ülmi1'tl'd'· 
Burada alman taarruzları ise mevr.ii rııtl" 
,'llffokı) etlerle llC(icclcnmiştit. 

Rjev böl~eçinde ~iddeıli müd:ıfa:ı ""' 
va,lan devam etmektedir. 

Cephenin merkezinde diJ°:er bir rıV 
harclıe kesiınin-Oe pi)adc teşkili<!~ 

20 temmuzla 31 temmuz arasında çOI: 
iinzılı bir toprakta rnuıeadtlit düı;maJI 
ı:ı:ırnızbnnı nu.ğliıbctmişlcrdir. Jkı mU" 

har~;he!cıdc <l~maıı 4.000 1ilii, 1.589 ,.,;i:r, 
24 1ank, 20 top ve ı 52 mitralyöz ve fl\l\' 
rın atar k:.ı) beımi,ıir. 

Voikof üzerinde kütük 4-öprü OOştfd 
karşı düşman müıcacldiı şiddcıli ta:ırnıv 
Jarda bulunm~ ise de lwprubaşını ıut:ı::t 

cesur alınan ~uv,eılt.-ri bu t:ıarnnbrt 

şiddetli nnıharebelcr ııcıicesinde pus • 
k.iirımüşlcrdir. 

Alnun av ıayy:ıreleri ve J.: rsıkoyrıt!I 
topları dünkü sün rus ceph ndc Sl 
du ma.n ıa}')'itrt'sı duşurmu ve keıı<li
lcri ancak 5 ta)'}'Bt'c kaybeunişle dir. 

Stalingrad' a doğru 

Kosdniko\'o muharebelerinde al -
mantar moıörtü pi)ade kuncıkri "ul - ı Sironttns~ll" 
lanı)orlars:ı da nsıl Sil\'ll$ mnkl.ır arasın· 
da olmakıııdır. Bazı kt'Simkrde meniler )e mmaffak pi • 
müteaddit dclal;ır elden clc geçmişler • nın bllhılınc v.ır-
dir. SoV}•etlcr sık ık karşı uarruzl.ırda m~lardır Bu ırm k da n ıld kıan ~"""' 
bulunuyor! r. Dır kÖ) yakınlarında bır l>on ile Sıalın ad ınd.ı tabıı hıç bil 
5,,.vyet Birliği d~manı ciddi mu\a!!a.kı· engel kalman kı:ıdır. 
ycısiıl klere u ı t r Ttt>1'ii<letmı)cn b'r hlbere gore de 

Don dı •ınde durum son 24 aaı almanfar Tamaıı h< rç mşl rdir. 
içinde o kadı.r d emi ur. Alnı la • 

bıl'Ç'(jk ıaıırnızları, bll)-iik ölçud )a

bc , her, pus,k rtul • 
m rehelerdc almanLır 

ve d unelerle tank kaybet· 
mişlerd r B r nokr:ıd.ı SoV}et kıt ıları 
b rnz liycrek ycnı mevzı ere ~ıl • 
mışlcrdir 

KlccSka)öı Olll 

bii)ü.k 'kuvvetler )1 ışhırsa da nıdaf 
daha CV1i 1 taarruza geçaek hunları su • 
ratlı bir manc\ ra ıle )andan \"Ucm~ 
ve dağıtmışlardır. 

Her ikı t fın ha\ k~ctl<'ri fa • 
ali:ı; t ı:o,,tcmıışlcrdi . Alm.ınlar hıl~ 
sa Don d'rsc inde b<"1; lcbilccck )~ 
bomb:ılıywl:ır. 
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Dl~ POLİTİKA / ...., TELGRAF~ TELEFON- RADYO HABERLERİ 
liindistan 'daki 
ağır vaziyet 

~~gilıere llükümeı.iyle "Hint Kon 
l(ııı teşkilAıı ar;ımıd:ıki anlaşmazlık 
~ kırk ekiz t i~-inde uru.tle geli e
~ nnik ve ağır bir safüaya girmiştır 
lı:ı ~r.c Parıisinin, Japon)oa'rı Hindis • 
t Jçı:n bir ıehlıke sardığı anfo,ıldıf!ına 
~· duşmanın memleket kapılarına 
~ııdığı bir ırada id;ırcde an:ırşı do • 
ılij· cak bir hareketten çekineceği zanne· 
~urdu. Sir Stafford Cripp•, cl<irt ay 
~l, Hin<lısıan a giuniş, Kongre lider· 
~le ba~ha~ vererek samimi gonışme· 
~ ~lwımuş \C llindi~ıan mesele inın 
ij bi ~n gn}rt:tler sarfctmişti. Ne }-azık 
~ r nnlaşma}-a vamıak mümkiin ol • 
li . · la.kat buna rağmen, Hine Kon,Ç:rc· 
ili liderleri, HinJ:istan'ın harp ga)rctlcri· 

!-Ltalıyacıı.k bankette bulunmaktan 
~flcceklerini bildirdilCl'. \'e bu doğru 
~Urilst hareket konsre liderlerine duo· 

ıı ukdizlcrini kaz:ındımıışıı. 

~Fakat henüz h1ce anlaşılmıran se • 
~rin tcsıri alıtnda Kongrenin icra 
~~~i garip btr karar H·rdi: fn.ı;ilccre
~ ıstan'dan çekilnıİ)''e d!H~ edılecclc. 
~klifi kabul eı~e hile, memlekNuı 
~· nası için inslliz a kcrlerı llindis · 
~ kal.ıcaklar. Fakat e~er kablll e1 • 

;::.~. İııgilıere'"e knqı pasif mukııve • 
~ rııueadclesi açılacaktır. Bir ıaraft:ın 
~ here'yi memleketten çıkmıya, oıe U.· 

~ da logiltere')i, te.ıtcedcceği mem· 
h. • mudafaa için Hindistıın'da kaln11· 
!it ~'et gihı a)kırı bir ıddifin kabulil· 
~lıııkftn olmadığı malüındu. Hint IH.for· 

11 _rı bu •>kırılığı ıınl.ımamış olmala· 
~llliiııtkun değiklır. Fa.kat onlan hu tL~ 
1 • &urükli)en vnzi)et şu olmalıdır: 

~!tiltere llindisıan'ı terketnıiyc cb.vet 
lc-ceı.. 1'akat tcrkcd ro;e, mcml~eti kim 

~faa cJecek? Hint liderleri, garip bir 
'lllık ve muhakeme ile bll meseleyi 
~le halleunişlcrdir: oııce in ilıcre')i 
~ llllekcıtcn ~-ckilmi)e davcı edelim Fıı· 
Ilı- ı çd,;Unıcklc nıentlckeıio mınlaftl4t~ı 
1~1asında omuzlarıoa aldığı mc \ıli~et· 

kurıulmu~ a)ılamıyacağını da bil · 
t relım. Hindhıaıı'J n çekilecek bir kuv· 
~ı:ı Hindi .. ıan"ı du)II!ana kaqı neden 
1111. l'\ıırı k ısıiyecegi ve İ\tcse blle bunu 
~ıı ba,aracuğı ancak Gandi gibi misıik 

~!arın kR>rırııbilcccği bir ml'~clC<iir 
ı teklifin Kongre umumi heyeti tara. ;!:n ıa«lık edılmheceğı hakkında be•· 
iL •· ıa}ıf ümıı, l!""'dki ı::un hu heH~ı·n 
"'11ııba> tuplanıısınd ki kararla zail e>I· 
~ 'e (ıandi, ır.ızctcleti neşri) atlarını 
~~ etmi)e, muallimleri 'e t:ılebeyi <le 
il( ıeplerc s.:iurıeıni>e dl\et etmekle r>a· 
I> .llıukıı~enıeı mucadele ine ba~lanıışıır. 
~ ıf ırıuka' enıcı, (,andi'nin icn<lcııiği bir 
liir <'adete US\lludur. Ve bukunıeıle he: 
"t 1.ıi nıüna ebeti kesmek, hnııl iku~dl 
li tçtimal hayaıuı !'asif kalın:lk demek· 
~ ~r.tzetelcrin n~riyııılarını rn:il e« • 

ltrı, oğretmenlcnn ve talcbcoın mek
:: gitmemeleri, dükkl\n "e mağ.azııla • 
lioı ~ı;tlmaması gibi ıecJbirler, meınleke-

ikıısadl, İçtimai ve kültür hayaııııı 
~iyle fdce uğratabilir. Geçmiş ıec· 
~cr gösıemıi~ıir ki pasif olnnık baJ· 
111.... bu hareket, kua bir zammı içinde 
~ mahiye< alır. 7.abıta kuvvetleriyle 
\ ıra ın<la ç.ırpı~ar olur. Kan akar, 

bir oe'i i yan mııhi}ctini ıı.lır. Bunu 
~ibetnıiyen Gıındi, bir defo, illn etıi· 
-ıc .r>a.sıf mukaH'ltlct hareketinin b<)) I~ 
~lif bir şekil aldıjını gorunce, kendı 
Ilı lidjnj hapsetmiş 'c uzun bir oruç tut· 
~t~, Fakac asayişıo mulıaLızasından 
.~>\IJ olan lıükumt·t ,az.ı) ete lı:ıkinı ul· 
~ ıçin ~~k ugnı.ştı. A)nı halin te~er
llıc ~e nıaoı olm:ık ıçıu lnsıltcre. h~kü
lt hnln bu defa siıraılc hareket eıuğj an
lı~~ırıaJ.. tadır. Hindirnın'daıı hahcr \C • 

l:ır 1~ne göre, Kongre umumi he}oed ka
~ 1 tas~ibL'<.lcr etmez, hükumet, Ga.OOı, 
tlıru 'e Rcıs Azad d;ıhil olm:l.k Uıere 

~t.i liderlerinden yirmi kadarını ıe,kif 
~ tir. Duo Slr Stalford CripJlS ile ba) 
ı vererek Hın<lıstan meselesini bal • 
~İye çnlışnııf olan adamların hugun 
dır l>se aıı lmıılıırı tttssüfe J ğer bir hal
lıi:' Fakat lngilıcrc hülnımctinın bö)le 
l tcdbirı ıı.lnıanıak için hcr fC)i )'aJlU· 

~~ şuphe )oktur. Japon nufuzuna ıa· 
Ilı 01ao bir memlekette hır Gandi ve btr 
t t~n.ı, harekete ııeçm~k ıu}lc durs~, 
~kıııezdi hıle. Hınılılcr de bunu bıı· 
f&. eri içindir ki nıcmlckctlerıni iaıK>n 
lıllsından kunamıak iı;in lıı ilıcre'nın 

;::ıınıına ~ü,enmekıedirlcr Paknt bir 
lı, ftan lngiltcre'dcn bu )'ll!dınıı l:ıet. • 
ıiccn, diller ınraftan Kon re P rtiıı de 

~liı.lerio hu gaye)e ınıııuf arreılerıoı 
l<llıraaık hnrelwılerden cekınmemek 

~ir, Bu "'hcplodir kı Hıodınan'ın ıs 
'! laline omdan uırafıar o lnr bılc 
~~n son tetlbirleri t ı. ek· 
'4 dir, lnı;ilıere hukum ı ın, Jl ıf ıııu· 

ten.et harcl.;cıi )11) ılm v getiş· 
~eıı evveJ suraıle hareket tmek İ5te
lıif anla~ılmakt dır. l ııkaı bunu önli)e· 
}t ~ğini anoık zıınıan gomrecdnır. 
.,:~_ .halde Hindı tan'd:ı 'ilZl)etio nğtr 
~ mllhakknkıır. 

A. Ş. ESMER 

Alman uçakları 

lngiltere üzerine 

akınlar yaphlar 
leb l'lerlln, 9 a.n. JlııgllnkU reşıııl 
t llııe öre, Hlh Uk llrltanyn') ı kar. 
~· lav ta, alman suıış ıayyareleri 
ıı-Urı gllocluz ve ırerc İnglller ıı'iıı <"C
lıı~ll ınınl ve sim ,ı d •ı:u unda •hC"nı· 
ıı "etli lı4TP •, lslc"ıLe taınruı t:!-

ı erd•r 
t Ha\11 mulıarelıclerlı ıle b\r ingiliı 
t~c av• sı d .. ı rülmü tllr. 

lngilizlere göre 
tı l.onıtra, 9 a.ıı - Dtın güneş bat. 
l~~~ıı sonra lnııın taDare eri çinıııl 
ı_lttltcre'nin lı ı ı kı ııııl rını boınba-

trıı,ıar<~r. 

!I: Siııuıl bah im ı ında bır ehrc ~an
b~ıı lıomhnları ve ~ırıı 1 lıııtlltr.re'ıle 
ııır Şelıre de ınfll k boıııhn ı ııtılmı,-

t. 

t UıılZ'lın gıınılıızlı•\ in o}"rı •> rı ha
ıı"'<tt cılen <lıl:,m 111 UtR~ lnrı tarnfın
~r; cenıııl ve şıınııl ıluku lnı:iltere ü
~ tirııte b ızı verlerle f,oodrıı cl\"arın-
1~kı vil~HI rre ht>mhalıır atıJmı,tır. 
~afif /ı t!l<lr 11r 'e lnsane1 az sayıda 
'.tıp\v "'lrıı ııştur. 

GANDİ 
ve Nehru ile beraber 

20 hint lideri 
tevkif olundu 

tevkifler dün akşama 
kadar 149 u buldu 
Bombay, 9 a.a .- Gandi, Nehru, 

Palet madam Naldu ve kongre icra 
komlte!:fnln dlğn ılyelerlle mahaııt 
kongre tlf'fierlnden yirmi karları bu 
sabah tevkif edilmlşlertllr. Bunlann 
Poona'ya gôtürüldiikleri sanılmakta
dır. 

Allahabat'ta 
Pand l Nehru'nun tevklfı hAdlse· 

jz geçmı}ttr. Gandıı Nchru, tC\kif 
edllcltğl zaman şöyle demiştir: ".l,,te 
nlhay(!t geleblldller." 

Bayan Gandi'nlıı de tevkif eıllldl· 
ğl haber ~crılmekrtedlr .. 

Polıs tarafından Allahabad'dakl 
kongre biıınsında arıı tırmalar ya· 
pılnıış ve bına işgal altına aiınını;ı
tır. 

Gandl ve kongre şeflerinin tevki
fi dolayıslyle matem günü llt\n edil
miştir. Bu sebepten Kale mahallesi 
harıc olmak üzere Bonıbay'dak.i bü· 
tün "eyrisefer bozulmuştur. 

Kongre blnnsın11 konulan nöbetçı 
Polisler halıkı dağıtmak ioln sopıtla· 
rını kullanmak zorunıla kalmışlar -
dır. 

Kargcqalıhlar, yağmalar 
ve örll idare 

Bombay, 9 a.a. - Bu akşama kn· 
dar Hlnrl stan'dn yaııılan tevkifler 
149 zu bulmuştur. Beş yerde halk 
kllr1$lklıklar cıkaı'tiığından polis a. 
teş etmek zor undıı kal mı$ ve bunun 
neticesinde 15 kişi hastaneye kal<iı -
rılrnıştır. Polis ağlatıcı gazlar kul· 
lanmıstır. 

Resmen biMlr.ildlğine göre, hükü· 
mete aıt iki zahire mağazası yai;ma 
ed ~mlş ve polis komiserlikleri tasa 
lııtulnıuştur. Otobüsler yakılmış ve 
bllhas a a\'ruprılı polis memurlarına 
tcca' uzler olmuştur. 

Bu ı'ıkşnm karışıklıklıır çıkan yer· 
!erde ör!ı idure llAn ed imiş ve be' 
kişiden fazla tot,lantılar menedil -
mlştlr. Sllüh taşımak da yasaktır. 

Ahmetabad'da bir grup poHs mer· 
kezine ta?lar atmtş ve bur11sını atı>· 
~ vermek lstem!şUr. Poll~ ateş et
miş. bir kl$1 l>lm!lş ve bir kişi de ya
ralE1nmışt1r. 

Müslümanların 
durumu 

Bombay, 9 a.a.. - Mü lümao Birliği 
Rei i Jinnah bugün Hint muslümanları
na hita~lerek 16 ıığu,ıosta ıoplanacalc 
olan Mü_.,lüma.n Birliğinin kararına inci· 
zattn Kongre Parıi,inin hard.:c~ ka· 
r ı~ınamalarını tıiYSiye etmiştir. 

Jinnah, ınüsluma.nlnn iz'ııç etmeme
leri için hin tliltte ihtarda bulwınmftur. 

Hind umumi valisinin karan 
Yı:ni Delhi, 9 a.a. - llınt umnmı 

vaJi,inin kararında ~Ö)IC denilnıtktedir: 
"Hi11<1isıan hiikümcti, iyi düşüncele· 

rin b~ıb.im olaaığım düşünerek simclı) e 
kad:ır abıda lx.·ldemiıtir. Kongre tcfie
rinin i teği haklı esa$lar.ı daranın.ımak
ıa<lır. Hint hiilı.ümeti, bu im:~, kon~re 
ı•arıi i seflcrinin tam me'-cj}cci~fo ve 
vnri>cıin r(-alıtelcrini takdir edi~ t:ırıla
riyle telif eurıeğİ, ımklın&ız değil'4! de 
zor tclil.kki etmektedir. Kongre karım· 
nııı kabulü, Hindi cnn'ı mihverin hari~· 
ım gelec:ek hücumları na maruz bırakmak 
demek olamkıır. 

Dahili bakımdan i1e, iİıgiliz idarciİnin 
çekilmesi, dahili harbi, umumi niza.nun 
ylkllm11$1nı, cemaatler a111 ında müııaza
ahm ve ikttsadi hayatlJ\ inhillli davcı 
cde<'C:lt ve bunun nı:tkeşinde de bir suru 
mahrumi}etler doğacaktır, 

" H int hükümet inin va:ı:ilui" 
Hııkunıeı, kongre rarıi,inln buıun 

Hindistan'ı tem il Lttiği hakkıııdl1ki i;J. 
diasuu kabul edemez. Kon.ı;rc, Hint &İ· 
> i ha}atında her ne kadar ehemmiyet· 
li bı:r m!!"kıı lıaiue de, Hint hükümeri
nin vnzıfeşi her ınıf halkın düşünce 
ve menfaatlerini korumakıır. lliikümet, 
kongr nin btiıiln Himlistan namına ~öz 
}lemeğe sal'Uıi}~tli bulunduğu hakkın· 

daki ıddiuını esassız ıcl1kki eımekıe
d r Çünku huyük cemaatler liderleri ta· 
rafından, haııl ~n E:ünlerde yapılan 
birçok prore•tolar da bunu gÖHermekre
dır. Hfırrıyet fıkirlerinden mii l heın o lan 
bu prote3tolarda, mihvere kaf1ı yapılan 
harpte kayıtsız ~<ız }ardım taahhüt 
edilmektedir. 

" Cemaatler hongre kararına 
mukavemet az mindedirler,• 
Kongre paru i teklifler.inin k.'tbulı ı, 

kongrl")İ, halkı n hu kudretli un$\ırlınn· 
elan mahrum eden::kıir. Bu unsurl ar, 
kongrenin t.ıkibeunek i .. teJıği ıi>utti 
takbih etmi~ler<lir. C.emaarlCl', halk ın u
mumi haraıını ve harp ıı;ayreık;rini in· 
hilile u;!ratacak oLın kongre kararına 
kar,ı muka\·L'fllct aunlnde<lirlcr. 

Kongre partisi bütün Hindistan na. 
mına söz W)IL'flleğe salahiyetli değildir. 
Eğer kongre yapıcı gayretlere muha.lefcı 
e'memi' ol sa>dı, Hindistan şimdi kLnc!i 
kendini idare eder bir hüküınete ııahi:ı 
bulunacaktı. 

"Şimdiki hüh ümetin ar;r;uşu'' 

Simdi>-e kaılar ıakihedilmiş o lan ~İ>a· 
<eti te) ide<len karar şöyle dcvııın eı
mekce..li r: 

Bü>-ük Hritama parlimentosu ve haJ· 
kı tarafından verilen teminatın Hine 
halkıoca kabul edildi~ine wnıınıen ka
niiz. l ngiliz id:ıre,inin Hin<listan'dan 
"kendi arzu u ile" ~kil me<inc.len ~ra 
i tikrulı muvakkat bir Hint hiıkiJmetİ· 
nin kuru lacağı hakk ında kongre ~fleri 
tarafından ileri sürulen icl<lialar bir • 
şaşa cb.)'anrnamakıad ı r. Oı.erlcrine me
ııuHyeı alanlann varifesi, m~cuı ib rilat
lan inle ederek dü,uncelel"İ telif e<· 
mcl.ıir. Bu ihıi l ll.fların ortadan kıı ldtn l· 
ma" ~imdild Hinı hüküınerinin a.mı '\'C 

ünıidini ıe-,kH ediyor. 

GANDİ 
tevkifinden önce 

Kongrede bir 
nutuk verdi 

"İsti klô ~ için fazla 
bekliyemem !,, dedi 
Bonıha)', 9. a.a. - H int lı.ongr~i icra 

komite<;i dünkü toplnnımnda Gan<li'> i 
dinlemiştir. Hine lideri iki saaı kadar 
, :.ren izahat vemıiştir. Ga.nd: İlahlarına 
1iiyle başlamıştır: 

0 'Bcn bu müt-adelede mil'~ıb ba~l ıca 
hadimi olmak emelindeyim. Dir ;manın 
tabii ()mru kadar yqamak i<tercim. Fa
kat Mt kadar ra~ı )-ahilecc,i:imi 1annermi· 
)Orıım. Ben oldüi:üm zaman )'alnız H'n· 
distan değil, hücıin dunya hurri}ete kıı· 
vuşmuş olaC'aktır. 

" T ek başıma yoluma 
devam edeceğim" 

Bıına hürriyetin mana ını inıziliz mual 
!imleri ilğ~tmişıir. Ben bu hürri)eti an · 
rak mii<aheılclerime ve cccrühelerirne 
göre anlı).ıhi lirim. Kongrenin İ<tckle:i 
kar,ı~ıncla ne incil'zkrin, ne Ruzvclt :n 
ne de Çaıı-Ka>-Şek'in me)'da.ı olcuyacag 
nı zannetmiyorum. Bütün mücıcfik m.l
leıler hana muhalefet edecek ye bürun 
Hindi•tan hak~ız olc.luğwn bu,u•mn<la 
beni ikrıaa çalı5ac;ık oha hile ben n;n· 
di\tan'ın ve :ı)ııı 1<unanda bütün dünya· 
nın C)'İliği için tek b:ı.)•m.ı yoluma de
v11m edeceğim. 

. lngiltere'den şikayet 
Ben İngilıerc'nın llimlhtan'da buy:ık 

tahrikat ;·apmı~ olmımndan ,ikl>-etp)·iııı 
Şurasını ka}dctmck isterim li konıı;renin 
şimdiki ~ıdderi)le hundan evv.: lki ı.: 
lepleri arasın<IJ hiçbir ıer--011 )'Okcur. :Eğer 
müttı:fik nıil lcıler Hiıı<lht~n'ın hıikl.'I· 

!ini ililn etmek ~-ureıi>·le hü•nü niyctle.İ· 
ni islMt etmek icin önleıine çıkan bıı 
fırs:ıııan i tifac.le eırnİ)'e<:ek nlurları.a lıir 
ncı;lin kar~ı ına iki defa çıkm ıyan nuı:ı 
r ır,aılardan hirini k.ıçırmı~ olacakl.ırdır. 
Ben mtiııefık milletlerin ve bumn dü.ı
):tnın faal bir ,ckilde hize müıalıeretını 
i..ıiyurum. Müttdik milletlere humhn 
ha,.ı.:a söylİ')e<:ck sözüm )'01.-ıur. 

"Hürriyet için daha fazla 
bekliyem e.m!,, 

Mü~lüman birliğiııin i-cediği P:i'kistaıı 
mc:!'elesioin mahkeme karariyle halledil· 
mcsine carafoı.rıın. Fakat bunuo için de 
cvvelA HioJistan'ın yııbancı tııhakk•J· 
mündan kurtulmuş olm ı lb ımdır. Hiıı· 
dio,)(lln'a hürriyet verilmesi içic daha faz. 
la beokli}cmem. Hindiler, hürriyete ka
vu,aıak için, Müslüman birliı:ti reisi 
Cinn:ı.h'ın fikrini deği)rirerck derhal İ s· 

cılcla l verilmesini isti}enlere katı lacağı 
güne ka.<lar bckliyooıezloer. Mtmlekctin 
istiklali için hüriin cemaa.t:erin b i.·le,
~i başl10& şarttır. Fııbr bu istiid ti 
hangisi o lursa olsun, yalnız. bir cem:ıa
cin değil , bütün cemaatlerin malıdır Ya
('llcağımı:r muca<kle açık ve kutle ha· 
!inde }"apılacak bir mücadele o lana1w •. 
Biz ~imice harL·ket eımir~>Ceğiz. Ben f. 
gilrere i le Japorrya'dan, kendileriyle har· 
be<ldnlecek hale gclinciye kadar h.ı.zır
Janınaın ı zı beklemelerini i~ıiyemem Da
ha fazla bc:kli)e<:Ck olursam Al lah .,er.i 
cezalandırır n daha fazla bekleınek he
pimiz için kürüklük olıır. 

"Mücadelemiz bCıflamak 
üzeredir" 

Bu mücadele, hayatımın '<011 rnücaJe
le idir. Hürriyetleri için çarpışan b~ka. 
milletlere yardım edebilmemiz 1-ürrirtıi -

Avustralya baıvekili 

bir deme( yaph 

'' Rusya ayrı 
bir sulhu 

kabul etmez , , 

Salomon takım adalannda 

büyük bir 
deniz harbi 
yapılıyor 

Mel bum, 9 a.a .- A• tistrolya bas-
1 vekili M. Curtin bu sabah gcıyJe<llğl M- f'kf d . I da 

bir nutukta s()yle clemlştir: uffe 1 er e Japon ar 
Pasl!lk sahnsında elimizde kAlaıı 

kaleler dünyayı ve dünya üzerindeki " laaırruıa gertı'k '' dı'yorlar mukacldes müesseseleri yıkmağa 1 \ 
ç11lısanlar1 yenmek için hareket nok 
tamızı tı>şkll edecek kalelerdir ve biz 
bu harekete bAşlıyocar.ız. Yenilmez 
bir kudretız. İngiltere ve Amerika 
sava~ınağa devnm edeceklen:llr. Rus
ya ayn bir sulhu lı!Qbir zaman kahul 
etmlyecektlr. Cinde mücadeleye de· 
vam edecektir. Fakat zafer çok Yit· 
kın değildir. Bu uzun ve kanlı bir 
mUcııdele olacaktır. 

Pearl Harbour, 9 a.a. - Amiral 
Ninitz taı ofıntlaıı neşredilen tebliı't : 

Amerikan P.asifık ve P ısıfik bol· 
gelerı fılolıırı ile c.:enup batı Pasifik 
bolgesl bırlikleri 7 ağustosta Salo
nıon takım aılalarındll Tulagl bol
gesinde LaaıTuzı harekila ıdrışmiıı
lerılır. Ilu harekat ıllişman uçakla -
nnın ve garnızcmlarının nıuknveıne· 

6 Nevyorkta 
idam edildi 

• ııne ragmeo elveri§lı bır tıckılıle de
n QZI vanı eımektec!ır. 

Pasıfık filosunun hiıcunııla bulu
ıınıı te killerinden biri 8 nğuslos 
ta Ki ka a<laı:ımdn ı!Uı,ınıan tesisle • 
rlııi ve genıilerlııl bombardıman et-. l mi§lerıllr. Nevyork, 9 a.a. - Resmen bıldl- J l .. 

rlldiğlne g(ire 6 nazı sabotajcısı elek- apon ara gore 
trlk sandalyesinde idam olunmuştur. 'l'ol~o. 9 a •• 1. - Jurıoıı harp ı:emi· 
Yedinci sabotajcı Enrenst Burger 1 lerı cuına guııu S.tloınon adaları a· 
milebbet ağır har>Se. sekizinci Dasch çı.kların<la lıı.gllız • anıerık:ı.n donan· 
30 sene ağır haDSe mahküm edllınlş· ıruısına karşı ş1dıkllı tılr hücuma ı;;cc 
Ur. .nıı.şt.ir. Hnrcklü devanı etmekto::dır. 

- .. '\ 
KUtUK Dl~ HABERLER ) 

1'okyo'nun resmi tebliği 
Tokyu, l:l ıa.ıı.. - Japon unıumı im· 

rargalıı §U teblığı ııt."'retmıştır : 
j apuıı clcmı1nıııasına nu."lıı>ııp bır • 

Ne~) ork, ti u.a. _ TahJ,;ıkat lıurn- lıkıer 7 agu.ıust ı :saloıııon adaları • 
sunun hihlıtdıgıııc ıı;ore, Kn)ıırk dıı. ıııgııız • aıııerıkan tılosuııa karşı 
l ıyl"rında ıluşııııırı Lalıaasınılaıı :ıa > a- şııldcılı bır taJrruza geçmııılerdır. 
bııncı tı'\ kif edilnıi lir. liucuınl ır tlevıam etmektedır. 

Lizlıoıı, 9 ıı.ıı. - ,\sor nıl.ıhrınıla... Şınıılıye kadar alınan haberlere . 
ki Portekiz kılalarını tııkvi)e için gcııe, Jnporı onaıımaı>ı, sımfı maliıın 
Liına ''apuru ile )eni hir asker kafi- olnııyaıı bır safılıarp gemisi, (As -
l e"I daha hareket etmı tir. toriaı sınıfınılan ıkı ağır kruvazör, 

Lizbon, 9 a.a. - Llzbon limanın- tAvusturalya) smıfıııctan ılı~er ıki 
da bulunan :ts..·icre bandırıılı Lugano kruvazoı, sınıfı nıalunı olınıya.n tiç 
vapurunda bÜ>'iık bir yangın çıkmış-! kıuvazör ve en az ılört torpıdo muh
tır. Vaı.ıurda hasnr!,ıra sebep olan l ı lbı ıle oıı taşıt ı.:enıısı batırmışlar· 
yangın şlmrll sönılürülın!ıstür. Bey- dır. 
nelmılcl kızılhaç hıznıetınıle bulu- Buııılan başka japon ıtonanması 
nan bu vapur I,ızbon havuzların<l:l Mineapolis s ı oıtınılan üç attır kru . 
tamir edilmekte ldl. vı._;zorle iki ıorpido muhribi ve bir 

Bcrnc, 9 a.a. - Arjnotin'nln Bern çok taşıt geınlsını hasara uğrııtmış
orta el~·hi l'usta .Maılrit bu) uk dçıli- tır. 
ğine tııyin edllmi~tir. Hava rnulıarebelerinrle japon ha-

Ucrıı, V a.a. - İ sviçre hiiklinıeti, va kuvvetleri 32 av uça(tı ile 9 bom· 
nıeııılrketteıı altın çıkarılmasını ) ıı. ba uçağı ılüııürmlişlerdir. 
sak etıııi~ıir. 

.Mekslko, 9 a.a _ Meksika hilkü _ Jııpon kayıpları ışı nlardır : 
meli ııeşrelllği bir ılerneçtt-, 'ft"ksika Pike hılctımlııın ile kenılilerini &'C· 

ile [nı;iltere arıı~ınılBkl ınılnnsdıctle. mllcrln Ustlıne çrırparak feılıı eden 
rin çok iyi olııı!lsın<lan dolayı lngiliz yedi göııüllii uçak ile hafif hasara 
tdıaasının da tıpkı amerikan telınası uirıyan ve bununla berııber hare • 
gibi ıııunnıde gürecrğiııl bilılirııılştir. kf\ta devam eılen ıki kruvazörılen i· 

I'ari,, 9 a.a. - l'nınsuı hılkiımı-t barettir. 
rel•I M. l.av11l bıııı:lın \'icln'ılen Pn- Hava faaliyeti 
ris'e ı?elıniştir. İri nııı l nnıat alıın malı 
fillerden oğrenildiğine gore, J\l. Ln
val bir ka.ı; glln işgal altındaki top -
ra klarda katacaktır. 

mize kavu~rnıık z.amanı gelmi~. Mürn
dclemiz ba,Ianıak üzeredir. Fakat hnrc
ket işaretini ~ermeden önce kıra) vek:ü. 
ne bir nıekıup goııJer<'rck cevap b<'-,li
ye<:eğim. Bunt.tıt'l için de bir hafta, 15 
f:'İin '·eya azami ol.ırak üç hafta kadar 
bir zaman geçel>ilir." 

Sydn~·. 9 a.a. - Şimal Avustralya 
cephesinde son günlerde hükum sü· 
ren sükı1net mütt (lk hava kuvvet· 
Jerlnln Rnballl'e kndar yaptıkları 
ş!ddı>tll bir akınla bozulmuştur. llu 
nkın<la hava e}rlanına ontıcş ton 
'bomba atılmış ve me>'Clanda b!lyük 
hasarlnra seheblyet verilmiştir. Yal
nı zblr uçak kayneılf'n mılltcfık ha
vn kun·etlcrl "0" tipinde yedi ja
l>on urnğını clll.şürmUşlerdir. "O" ti· 
pinde 20 alJ()n ucn~t avcılarımızı şid· 
rl<>tll bir hlfrumla da ntmak tesebbü· 
sünde bulunmuı;sa da buna muvaf
fak olamamıştır. Blrı.:ok Ja1>0n avcı
sı tElhrlbed lm!şUr. üc uçak alevler 
Jçlnde düşmils bir ucak hAvadıı in· 

Kafkasya' dan geçen 
Hindistan yolu 

-( Bu yazıda ismi geçen yerler hakkında birin ci 
sayfamızdaki hartaya baş vurulması r i c a olunur)-

Hindistan ve Kafkasya 

A L'·fANLAR, Rusları Kafkasya. 
dan çd.armı)a uğraşırken, lıint· 
liler d~· İngiliıl~·re "Jütfı:ıı Hin

di~tan'<lan gı<liniz!" di)orl:ır. Bu iki 
hadise arasırıdı $ıkı bir münaı~hct 
bulmamak imkdıı <lahilin<lc nıidir? Ha
hu~n ki Hiıı<lı,tan'ın lıir )olu Kuf • 
J...-a•o>-a'd;ı.n Sl'-~"· Ve ingiliılcr, bu )O· 
lu cmni}Lt alıuıda bulun<lurıııak için 
Kafkas)'a'nın cenulmna hir milyonluk 
hir kuwc.'t }ı!;rnışlar, \C g<.'OC bu 
rnaksaıla lr.ın'ı i>gal cunı~knlir. ;\~
ğı<lan Mısır }Olu, }-ukarcbn Kafka> 
yolll heı> bu .ııı.ıko;;ıtL-ı ganmd L0c.fümck 
İ>tc.-ıınıişıir. Unutmamak llıımdır ld, 
İııgi lll'TC Kınılı 3)'1ıt tal'lınnda "Hin • 
di<tan İmı•ar.ıtoru" dur. Oooıck lnı
parawrluğun bütün asırlık ııok~ı 
1u 130 bin İngiliz.in idare cuiği 350 
nıil)l>nluk Iliıxlisuın uzc.·rine d:t)'an • 
makta ve onunla be,JcnmekıcJir. Hat· 
ti o ~a.l;ı.r ki, llindi,t.ın ~im<li fngiltc
rc"nin şarkta en ileri bir karakolu ha· 
Jiıı<le 1:ıulıınu)or. Ve Uzak-Ş.ırk'a ait 
bütün harp 'e ikıı~-ıı l'liinl;ırının mih· 
rakını t~1kil cdi}or. İngiliz. harp sana
>İirün en garantıli mCl'kCLlcrindeıı bl· 
ris.i Kanada i-se, dii:eri de Hindi tan· 
dır. Ve iııgifüler billıas a bu harp 
başlı)alıdanberi buraya en büyük bll>· 
redc.•rini s;ırfotmi)ler<lir. 

Hint istiklali 

Ş iMDİ Gandi ile Nehru 'c di -
ğcr ll İnt liderleri inı:iliılcre 
hc>)le bir }erden llıtfen gidiniz 

di)Mlar. Hint }olunu muhafaza için 
İran'ı elinde bulundurduğunu >U) lİ· 
)'Cfl İngilıerc'nin llindistan'dan kolay 
kola)' lt}tılııc.ığını tahmin ctmi)e İm· 
kln var m1<lcr? Gerçi lngilrere, hint· 
lilue Sıafford Cripps ~asıı.a'i)lc ileri· 
,j için Domin}oıı ~erçcH~i içinde bir 
i ıiklal ,a.dcımi,ıir. Fakat lıinılilı.:r 
~imdi daha iic.:ri ı;iderck, tanı j,tikUI 
j,ıemekıc, buna karşılık da c[;er mcnı· 
Jcıkeı i~ıil1)'a uğrır:ıcak olursa, ingiliz· 
krle bcrahcr ınü,iafnay:ı Se\-ile<"esini 
bilJirmekıedirlcr. llinılitcr, japonla -
rın i til,""ına karşı koracaklardır. Pa
kac e(!er i•ıiklll ><ri.lnıitnek olu~, 
o 7..;ıman muc.lafaa)':I işıirak cımi~<.-ct:k· 
ler fakat :İogilizlc.rc: karşı da düşmanla 
elhirliği )'aı•mı) aakbrJır. Dernek 
hindilerin vaziyeti tıpkı, anne i, Ü\cy 

baba,ınd:ın •>·rılıp başka bir ııd:ımla 
evlenen çoc\lğun \'aLi}cti gibidir. İn
gilizler giderse, japonlar gclehilir. 
Japoolar olmaz,a almaıılar gelebilir. 
Mademki aradaki münasebetler sırf 
sıhridir; o halde değişecek hiç bir 
şey }'<ık tur. Dwıdan <lola) ıdır ki, hint
liler, isıikı:ıtlcrini i temek i~iıı cam 
en tı}'j..'\ln 1~1m.1nı '>cçmi~lcrdir. Bu za. 
man şimdi japonların Jlirman)'a hll -
duılarına da) andıkları 1.amandan da
ha elvhişlidir. Çünkü cloğıx)an selen 
tchlrkeye bir de hatf(lan gelebile..-& 
te!ılike ckicnmiştir. Bundan dola)ıdır 
,b-İ, ta geçen martın wnlarına doğru 
Sir Stafford Criı>.P"'e )'llı>ılan rcklifler
den de d.'lha :ığırı ilc.-r,i sürulmüştür. 

de hinılilCl' bizi mutl;ıka geri çağırt!'" 
:tar dne Adcn'c k dar giderek ıra~ 
bir dlve }otpacak <turumda d ği.ldır • 
k'T. Bundan dola}ıdır ki, Hint ınc-,e -
lesi şimdi t:ını \ e en had şeklini al -
mı~ bulumı)or. Ve hinılilcr, alman • 
1 nn tam K.ıfkasya')-a }aklıı.şukfan 
bir sırada fırsatı ganimet bilerek İo;. 
teklerini en ileri bir tarıd;ı onaya at• 
mışlar, fal..-at in ilizkr, bunları der • 
h.ıl ~ıumı. k çarelerine b;ış,"Urmuş· 

!ardır. lııh-ili kr dü unıııüşlcrdir ki, 
lıaştan başa, bir din, dıl 'e millet h • 
!itası <llan Hindi~ıan daki racabnn 
arasındaki derin ·ııtilııflar, nciba bu 
istikl"I verilirse. dine<"ek mi yoksa 
bu ;fmııin anaUlk mıd r? ilindi tan'da 
hir milli birl"k wmin edılec~ mi
dir? llu nıilU hirlik inf:İIİZ ittifaki} le 
ıam 'e ahenkli bir ckilde beraber 
)'Ül'Üy<cck midir? in ilizlcr buna k;a. 
ni değildirler. Çunku Hindistan'daki 
birçok a)nltkl:ırı <fa zaten "hub.'Ümran 
olııı:ık için da ":tttnız !" pr~'flYf'İııe ~Q.. 
re in ·"!izler )arnım:ımı~lar mıdır? 

Kafkas cephesi 

H fNDIST AN d:ı:ki hankctl«fe, 
Kafka cephe i arasındaki mı> 
naseheılcre hoylece b\ıyük hir 

nokta koydııkcan O!U'a., K af knsyıı. ')-a 
donc!inı 'e nlman~rın Hint }'Oluna ne 
kadar )aklaştıklarına bakılım: dünkü 
alman tebliğine sore, ıı.Jman, nmı<.'11 
'e lo\':ık kıt:ılan, 400 kilometrelik 
bir cephe uzerinde Kafkas dağlanııa 

}anlamı~lardır. Ann:l\ir'ıi o.brı al • 
ına.nl:tr, ~imdi d:ıha C'enub:ı l.:ıha neh
rine d:ıyanımşl:ırd r. J.aba fldı~i, Kr:ıs.
nodar \'C Maikop'wı hemen 30 - 4() 
kilome«re <loj;'"lıı;und;ı. Kuban nehrine 
akmaktadır. Eğer hana gözden geçi -
rilecd.: olursa, gercl. Kuban ve ı;erdc 
I.aha nclı"rlerinin Kafkas dağlanmn 
omıanlık ~ına iki dişli bir tarak p. 
bi saplandı" ı ı:ı>rulur. Bu dişlerin 
çizdiği vadiler arasmdan Kafkasya'run 
.içine hulul ctnıı:.4. ı>d<fıh. kabildir. ı,.. 
ıe alınanlar, bir urafoın Kuban'ı, dı 
ğl':r tarafıan dı Laha'yı rura:rak, Kaf -
kas};ı'nın r.:..l'adeoiz'e do&ru uzanan 
kulağını buradan kesip koparmak 
sc'd:ısınd:ıı11rl:ır. H<iylelikle. hu im • 
lağın mtmesi ı;ıbi tcllkki cclilm N~ 
\Orosisk \e Tuapse de keııdiliğin&.-n 
duşmüş olacakur. Nitl"kim evvelce 
)'\Jkard;ı .'\zak denizi kıyılanndi.'!d 1cisk 
için de fıal M.> le o!mu~rur. 

Netice 

S ÖZLERİMiZi hııtl.~ eddiınc 
hinthler, ı.:ırn oo esnada istik· 
Wlcrini isrmıddc alıroıılana 

Bundan ,;onca Gaııdi kongrenin ı,ıek· 
leıfoi hula-a etmi,ş ve i-.ıiklal hahsi-ıde 

lıer hangi bir u7laşmanın mevzllub:ıbh 
olamı)'acağmı tebarüz etıimıi~ırr. filltk etını tJr. Bir uçağın kanatlan • 

Gandıi, ga:zetcleri.n resmi ma!cııml.crın 
emrinde çalı :ımakta.nsa kııraoına> t ııött 
almalarını o dalın i} i olaı.::ağıw ...öyliyc
rek sözlerini biıimıi~tir. 

makıneıı tüfek nteşlıe tahrlbediımış , H"ıntl"ler ve I g·ıı· I 
ve diğer iki uçak da arkalarında ka- ı 1 n ıı er 
lln bir duman salıvererek hızla yere --4,-------
doğru lnm•slerdir. Diğer birçok U· 
çak da hasara uğratılmıştır. 

/\~Ki ~~-a..'11 A 
H İNDISTAN, istiklilini elde 

ederse, bunu mii<hfaa edebilir 
mi? İnı:ilizlerin kanaati aksi· 

dir. Hntta bu kan.ıat bir İngiliz 5C)'· 

yahının 1u cümlesi) le en liarakteristik 
şeklini hulmuştur: "İn.ı;ilizlcr Hin • 
di,tan'<lan çıkacak olurlar,a, hintliler 
onları daha Aden"i geçmttlen tdgrafla 
,:eri çağırırlar!" Fakat •imdi hindiler 
bu ~eyyahın ısözlerioi ~k de )erine 
getireceğe hemcmiyorlar. Ve İngilizler 

d:ı t'bııcğine ccrcyafı 5Ümld<tec.lirtcr. 
Almanların tor ycrine ilk defa ~ 
bir tercyağını tercih edecekleri aı.u -
lıakkaktır. Kafka )':l'da durum ı;olc 
nazl:ktir ve haııa nczıkctin <le üstünde 
vahimdir. flund.ın sonra .işlerin çn -
rap wküğü ı;ibi gidebileceğini söy.I& 
ınd: ~çin kıihin ohmra Jüzuın )'Oknıır. 
Kafkıh)1l'nın h.'ttısıtıdaki vaziyet ka -
d:ır doJ;usund;ıki \':lzi)'C'! de kr>t\idür. 
Stalio~rad ıi~-in tcfılikc a~nr. Dün-
1.u ru< tebliğine ı;orc KtclmR-ova'mn 
şimal doğuwnda ııidd<·tli muh:ırchele:r 
olmu~tur. Demek nlm2nlnr bu ,dJri 
geçerek imale doğru kabamır,a ""' 
Stalingrad'ı nltıa:n Jccpçdcmiye ve sı"h>
miyc dcv:ını cdi)"Orlar. Stalingr.ad - v~ 
roşilm • Tıu:ıpsc lı:ıttı tcınizJcndik
tco sonra il azcr s:dıillcrini bulmak, 
nlmanlar İçin lıer hatde çok daha ~ 
lay olacak fakııt ingilizler için de ılJint 
meselesi yüzünden zorluk daha Çlık 
artıı.cak ıı r. 

Bir garsonun 

bilançosu 

.4tıı.nbul vali l, şehrin iıaıe 1s
Jerlnln busunkü kadrnnun üote 
biri !le gôrülebllecelinl haber ve
riy<ırdu. Buna göre, gerJ kal.an 
üote lklnln Iuzumsuzluğu mey
dana çıkıyor demektir. Bu hıı.diee 
de "adama ıs değil, l$C adam bul
mak" preıısipinln ne kadar kuv
vetle tatbik olunması gerekUğlni 
bize bir kere daha göstorm!ş olu· 
Y".)r. 

Bilmem gözUnilze 111$14 mi? Gc· 
cenlerde "Aksam" arkadaşımızda 
bir gaı-son tarafından yapılmış bir 
lslatısUk vardı. 30 yıldanberi gar
ıM>nluk ynPUn bu adamcağız müş
terilere 450 hin fincan knhve ve 
150 bin tabak çorba, 299 bin litre 
bira ve Jarnı:>. 223 hin şişe muhte
lif içkiler, :no bin ponılYon da ye
mek ta.şımış ve billlin bu l.şlerl ırö· 
rürken 135 bin kilometre yol yü
rümüı. 

Istanbul'da lüzumsuzluğu belll 
olan memurlnr da böyle bir lsta· 
tlst4k yapealar acaba ne ı1bl bir 
ne-tice alırlardı? 

Bir ro~ancının 

bilançonı 

Ale..xandre Duma.s vaktiyle me
busluğu ııaııızetl\ğlnl ko;rduju :ıa· 
man, müstakbel s~lm dairesin.in 
sokak'lnrına yaptığı l.$lerin blr 
billlneosunu astırmış. Bunda şöy
le dlyormu:ı: 

'"l'am '.>irmı yıl mUdrletle .ıı;ıün
de on saat Uzerinden 73.000 ıaat 
caııstım. 

Bu yirmi yıl içinde 400 dtt kiı
tap ve 35 taoe de dram yazdım. 

Ortalama hesaplıa 4.000 tane 
basılan 400 elit kltabın tanesi 5 
franga sat ı ldığını farzedersek bun· 
!arın bedeli 854.000 frank tutmuş· 
tur. 

Her yılda 300 ı;ıılı$ma gOnU bu
lunduğuna göre, kitaplarım tam 
y.lnnl yıl mUcldetJe cılndellll 3 
frAnktan 692 kişinin ca.11ŞmA8ını 
temin etımlııtlr. 

10=-ı 
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Draınlarım sn~·cslndc Parls'te 
on yıl mliddelk• 347 kişi ekmek 
parası kazanml$ttr. Tnşran da 
hesab11 katarsak bu rnkam Uç 
mislini, yanı 1041 i bulur. Bunla
ra aı abacı. alkış~ v. s. g bl sayısı 
H7 olan başka "!sçi"lerl de ekler

sek, 1458 rnkamtnı buluruz. 

• 
l ~+-.+-...... llt--t-
, 1--1--1--1--t--' 
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Yeni bulmacamız 
Soldan ada: l. Kımıla !kanşık Dln· 

rak ~ hfıd"Ç ve swa olarak kullamJ.an 
blr t.opmk, bil' renk, 2. blI i'mi.r, Mar· 
mara kıyısında kaphcas!yle meııhur bir 
yqo, 3. bir tek roz, \71.'kt.1 ll'i:IGtererı A lct, 
4. blr erlrok lısml, aon, 5. ka,hnunım, 

za.ror, 6. bH" ccstt ~. 7. ~ d
lence >~ .lmpalı b!llkoo. s. ik1 tııoo_ 

klı., ıınacıct, 9 A8!Yfl.(ln )l'tl~n b ka -
vım. a$'.kıer, blr rıoıa. ıo. l\,Y'tlı, bir ıra· 
zete, 11. btr 'lru1. 

Yu!karlıan aşllğı: 1. At kQ6turucusu, 
nihayete <"nne, 2. öne dol!'nJ, C6kl Tilıic 

bey!, 3. r:l.)'8Z!)"Cdc kullanılan bir cet· 
ve!, 4. knnlf:m lolndcld maıJde, b!r 
hartın okunuŞU, 5. eötırot, ıııış veriş, 

6. kat.a.r, bir meyva, !işte bu. 7. btr e
Wktrllk olctlsU, en mu h im, f'. blı- işi."! 

mll!yct elde PdC'n. >iizUn hlr IQ8lnı, 9. 
Anatoı Frans ın b1r ~. fl'k>, bir no
ta. 10. borouon nkBI, bUyOQc, ll. 1>rot(!S-
1Bınlı ~ ın ban.isi, ortası. 

Dünkü bulmacanm 
halledilmiş şekli 

SohJan sata: l. VcnUıı. kit p, 2. al, 
zarik 0."lm2), sa, 3. )"\iZ, , 4. mn-
r:tz, ta, 5. bk (ktLI), rı«n, art, 6. )'fi il 

ıı.lıı.Y, 7. atooı, kllma, 8. l.Ş, &al. TV, 

9. re, «ımar, av, 10. ~ kopya, 11. 
Nap:ıl. 

Yukan\all aoaC1: ı. Va.n!bu, roy, 2. 

Şu halde kitaplanın ve dram
larını ortalnmn olarak 2.150 kişl
nNı ekmPk para!':ını ödemiştir." 

D\lmns memur değildi ama, her 
halıle J1ek bahtiyar hlr adam<lı: 

iln<lellk işini görmeklP beraber 
2150 kişiyi ıle yıllarca beslemek 
kime nasip olmuştur? 

Dumas'nın 

on frangı 

Anc11k. Dumas bu ırlı~ar acta
mA iş hulmus olmakla beraber, 
onun Jczıuı.ndtğı parayı har vuruıı 
harman savurduğunu söylerler. 
NltekJm oğlu da onun bu halini 
da"ma tenkit eder ve babaslyle 
dargın olmadığı JJadlr zamanlar
da ona daha tutumlu olm:ı.suıı 
tavsiye eder ılururmu'j. Niha~·ct 
Dun111s 61eccğl~e yakın oğlu baş 
ucuna gitmiş V!' 11\.k ı rdı arasında 
babıısına geni? mUsrlfllğıi yüzün
den mkışmağa haşlamış. Dumru;: 

- Dur canım, demiş, t.clüş et
me. ::ı.1Usı1f mlylm, değll miyim, 
şlnırll anlnrız. Su baş ucumdaki 
koml'>dlnln g6zünU aç ... 

Oğ'lu, babnsının detilğinl yap. 
mııs. nun111s sormuş: 

- Kn~ para var ora.da? 
- Yirmi fmnk var ... 
Dumas muzaJ'Cı>r bir eda ile: 
- Gördün mil? dMnl5. Ben Pa-

rls'e geldiğim 1.aman ceblımile on 
frank vardı. Bunca Sf>ne yıylp le· 
t kten sonra, blitün bu l.şlcrden 
gene on frank kllrla ıııyrılıyorum 
demekt r. Onun için, ih11na mü~lf 
clP.-mek haksızlık olmaz mı? 

SA. - TIR. 

el. sa.a.tı!Qr, 3. klQs, 4. Uzünı, :ını <mı), 
ten. :ı. saz::ı.n sa;ka., 6. ressam. 7. kt
Um, 'laka, S. ikl7~ ak, rol, 9. dıı.t, 10. 
as, t.nı.nw~. ll.. ı>a.Pa4'a. var, 

Avrupadaki Amerikan 

kumandanma göre 

ikinci cephe 
pek yakında 

açılacak 
Londra, 9 a.a. - Reuter ajansı

nın !nı:;iltere adalarındaki amerikan 
kuvvetleri yanında bulunan muha· 
biri b lcUrlyor: 

Avrupıı.daki amerikan orduları ku. 
manılanı general Mar.kwa)·ne bir 
konuşnııı esnasında şu dern(!çte bu
lunmuştur: 

lngılterede bulunan amerdkan 
kuvvcUerı ikinci cepheyı aomak mak 
satllle gondcrilmiştir. Biz buraya 
oturmak ve müdafaada knlmak !cin 
değil taıırruuı r:ccmek !cin g(!ldik. 
lk.inci cepheden bahsedıL yor. Bu 
hususla bütün dlyebUecc •im şun· 
dan lbarcltlr: bu, ne kadar erken 
yapılıt'sa o kadar iyi olacaktır. 

lşgal altındaki ara1J halkının gi)s
terdiğl nwtanetten takdir He bahse
den i,"f!neral deııı.işUr ki: 

Hücuma geçeceğ miz zaman gizli 
mütteflklerlmlzln yaı>aca.kları yar
dıma güveniyoruz. 

General Clark t~lltere'de bulu· 
nan ameı>ikıın kuvvetlerlnln miktarı 
hakkında malfunat vermek isteme
miş ancak ;::unu söylemekle iktifa 
etmiştir: 

Amerikan kuvvebleri o kadar Ça
buk gönılerilanektedlr ki mütcmıad.i
yen kendilelru yerleştirecek yer ar.a· 
makla meşgulüz.. 

Generali hnrckAtın nerede başlı· 
yaeağı hakkında bir tahmin yürüt!!· 
lebllmesl temin cdec<>k herhangi bir 
unada bulunmaktan "ı;ekl.ıunllitlr. 

lsıe dün gelen ttlgrailanbn çıka
rabildiğimiz miruılar bunlardır. 

FENiK 

M. Hore Belisha'ya göre 

Zaman unsuru 

Mısır'do müttefikler 

lehine çalışmıyor ! 
Londr , 9 a a. - - İnglliz brı ı.. 

rıı: 'f. 1 lore Beli-ha lllısır'cla r.aınan 
un urunun ıııutldıklt'r lehine çalış _ 
ıı adıgını ) zıııakıa ve Şo)Je demek
tedir : 

" Her l:<'tctı zaman, halen bulun· 
<lu&umuz ~ h cri>li dunuııu ZA) ıflar • 
ın ıkt ıclır. Hornnıcl'ı ~ıındi vurınnk 
1 zı ıııılı r ,, 

.:llültcfık ııılllctlerlıı iklnri bir ceıl
hc kurııı ıknn bahsederken JRllOnla
rııı lııı l'l'phr> l şııııclıdeıı a~nı ı:a ha.. 
zır bulunduklarını S<J)Iİ)eıı ı. Hore 
llt lıslıa ~Ö) le dc,.am l dı) or : 

"Ilrılbııki bu ı snuda nıUttefık mil
lctlcrııı ~a•> ıı klıırı el •ınık bır halde 
uulunu) ur. Hu k ) nııklıır lıır!esıne _ 
rlıkı;c t<slrli hıç hır karar lınaınaz_ 

lfalyan denizalfllarmm 

bahrdıklar1 gemiler 
Roma, 9 a.a. - BugtinkU resmi 

tebliğe göre ıleniznıtılarımız tara -
frııdan Atı nlik'ıe 24.876 tonilato tu
tarıncl:;ı iki vapur ve bir petrol ge -
misi batırılnıı ur. 

Atlanllk, Akdeniz, Kızıldenlz ve 
Karadcııız'cle harek!ittıı bulunan 
itnlyaıı d nızalııları 1.018.971 toni -
lfı.to tutarında ılusm~ hlltl> ve ti -
caret gemlsı batırmı tardır Bu ııa. 
kam her ııı:emi için katı olaı-ak ayn 
a_yn tesbldedilen mu ahedeleria _. 
Ucesıdır. 
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MALiYE VEKALETi 

Tanı irat ilanı 
•faHyc Vckakıindm: 
ışin mahı)eıi: Mali)c \ ckileti bi'la· 

sının muhtcli[ )erlocindc ı:mıirat 'c ı>a· 

bit banko inş.1 ı. 
Keşif bedeli: J(.037 Jira ?6 kur~ıur 
Mu•ak-kaı ıcminaı mikıarı: 1202 lirn 

8 3 kuru1tur. 
İhale tarihi •e mahalli: 24. 8. 942 ıa· 

rihindc pazartc i h"Unu ~ut 15 ıc Ma·İ· 

ye Vckilcıi milli emlak müdu lüğüı.dc. 
İhale ~.klı: 2490 ~a)ılı kanunun ~l ın· 

ci madd~i gereğince kapalı zar! u~u· 
liyl<". 

Teklif m<.-ktupl:ın: 24. 8. 942 pazarte 
si prnu ~aaı 14 le kadar ~tali)e v.kllrıı 
nn11i emlak müdurluğundc kabul :di· 
lir. Şartname •e keşi[ euakı 40 kuru1 
mukabilinde isti)enlcre verilır. 

(62U> 2512 

P .T. ve Telefon Umum Md. 

Sicim alınacak 
P . T. T. Umumi MUdürıüCUnd n: 
l - ld.ıre lhtl)acı ıeın numunesi 

"Yeçl\lle 800 llO. 1000 kilo lnı:llz uukUmü 
llidm kapalı zart usuUylc ct<.ııltme>c 

konulmuştur 

2 - Muhammen bedel (60001 ltrn o

Jıup muvakkat teminat l4::.0ı ı radır 

8 - EksUt.me 14 a{:ustos 9H , uı:r.a 
aiinU saat 16 da umumi mOdOrllıK blna
•mdakl mOıcsckkU komls>ondıı yapıla· 

caktır. 

4 - Talipler muanen saatten bir 
ıaaat evvcllslnc kadar kanuni •e ki 
haiz teklif mektuplarını kom yon1 tcv· 
dl et.melld rler. 

5 - Sartname, Ankarnda P T. T. 
umuml mOdUrl k levazım mL:dU•IU ;.ın • 
den ve latanbulda Yl'lll Valde nanınd:ı 
P . T. T. Umumi d<'P<> ayniyat mlllıtui :;> • 

lltınden bedelsiz o ırak alınnb lir. 
(57:>5) 1052 

Mecmua bastırılacak 
P.T.T. Umumi Mudürluğundcn: 
l - Her üç a)da (2750) nusha ba.'ı· 

lacak olan P.T.T. mecmuasının tabı ek· 
siltıneye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 1071,n li"ll 
o lup muvuk.kat teminat 80 Linı 35 ku· 
~tur. 

3 - Bu işe ait şarııwnc her gün o\n· 
kara'da P.T.T. umwni müdurluk bina
sında levazım mudurluj?ünde ve 1 ıan
bul'da yeni Valdc hanında umwni dcın 
ayniyat muhasipliğinden bcdcl~iz olarıak 
alın:ıbili r. 

4 - ih:ıle 27. ıı. 942 perşembe ıtÜ'lu 
saat 16 d:ı Ankara'da umumi mudurlük 
binasında mutcşcllkil komis)on huıuru."1· 
da )-apılacakur. (6297) 251 ~ 

ASKERLİK lŞLERI 

ÇAGRI 
Ankara A~kerlik Subcsi Reisliğinden: 
Dil, 1'arih • Coğra!)'3 fakültesi \ü· 

eüphane memuru P. teğmen 49978 Bur· 
hanettin On.ıran adresini bırıı.kmıyanık 
memleketine iz.inli gittiğinin •c memle· 
ketinin ve adrc inin malum olm dığın· 
dan vazHe emrinin tebliğ c<lilm1edili 
fakulte direkıorluğürıdcn bHdirilmışcr 
Bu subay her nerede ise bulunduğu re· 
rin ~tksine Ankara Yerli As. Ş. 7602 
51}'1 ile müracaat etrn~i luwmu it:.n 
olunur. (6480) 2508 

ÇAGRI 
Ankara A~kerlik Subesi Reisliğinden: 
JS'ııfıa Vekaleti Zat İş. memur P. te&· 

men 49831 Dchcct Atılgan izinli giuiğın· 
den tcbligaun zat işlerinden )apılama· 
dığı '\C ancak geldiğinde vazire emrinin 
tebliğ edileceği bildirilen bu subay be: 
nerede bulunU}orsa henten buhımluğu 
yerin şubesine Ankara As. şu~in"n 
7602 sayısi}Je mümcaat etmesi Jüzuım• 
iUn olunur. (6481) 2509 

ÇAGRI 
Ankara Askerlik Subesi RcisliğindC'l: 
Y.Z.F.. Veteriner fakulıesi 2. ınıf ta· 

kbclcrindcn olup halen kıh etütlerin !e 
bulunan ..,e adresi mallım olmı)aD P. tci:· 
men 4?3i0 MclunL't 1 ngin talim vazife51 
almıştır. Şubemize \C)'ll bulunduğu )e

rin a~kerlik şubesine 7602 sayı ile mu· 
ıacatt lüzumu ilan olunur. 

(6482) 2510 

ÇAGRI 
Ankara Askerlik Şube i ilci liğinden: 
Ankara Tabakhane köprfüu civnrı N" 

4 te.ki adresinde bulunanıt)"iln 8. sınıı 

1300 .:-.."C"şchir doğumlu Muzika mualli· 
mi 315·13 Mustafa'nın 7884 sa)ı ile şube· 
mize asken ves.ııklcri} le bırltkte nıur.ı 
caatt ilan olunur. 

(6-i83) 2511 

DEVLET DENlZYOLLARI 

F oraj işleri yaptırılacak 
O. Oenlzyollan lalcUne Umwn MJ 

dürlO{:Onden: 
l - Halle fabrikamızın havuzlannd:ı 

yapılacak toı:nJ ~ler1 (İt750) l nı tize 
l"indcn kapalı znrr usuUylc ckllllunc) c 
eıkarılmı:.tır. 

~ - L"ksllUnc 14 aCust041 1942 cuma 
ırünü saat 15 te idare mt!rkeztnde alım 
aatım kom )onunda yapılacaktır. Bu 
işe alt e•Tak komts>On~ her ı;:Un ıror'l 
eblllr. 

3 - tsteklllcr1n ckıı itme taı1hlndcn 
en az (tatil ı;:ünlcr1 nnrl<:l Uc ı;:On ev 
vel bir lst da ile umum m;,ıdurlO{:e mn 
racaatla tıu ıı bl ~ >aPtıklanna daı 
vesa k ibraz ede ek eni )et vcs kruıı a. 

ıı lan 1 zındır 
4 - Eks ltmoe ı tırak 

ifört'IUnrO m ldcde > 7.tlı ' 
tına alt tkaret 

1656 251 1 r ilk 

rocceklertı 

lk .ıe 4'.! 

•l''m<' eri 
N kabul edilmez 

ısıı :ı.ıı114ı 2210 

\( A7 t\1.AR 

Tahsildar a l ınacak · 
Çankaya Kaym:ık!lmlıtınd.ın: 

ANKARA BELEDiYE.Si 

Plaka yaptırılacak 
Ankaru Beledi~ esinden: 
l - Baı:ı nakil \Bsıtaları için y'lp

tırılncak (100) ı;ift ve (145) ıek ııliı. 
ka on be~ gtın ıııUıldelle aı;ık ·kslltme 
> e konulıııuştur. 

2 - l\lıılıaıııuıcn bedel (1167) lira 
(50) kuru tur 

3 - Terııın11tı (86) lira (6 l) kuruş. 
tur. 

4 - Şartnaıne~inl görmek istlyf?n. 
leriıı her gıırı enciııııen koleınine ve 
ıstl'klilerın ele 18. 8. 04:.l salı gUnu 
n ıt 10.80 da beJedıye daire inde aıü-
teşekk il en(' ti mene rnuracaııtln.rı. 

(6106) 

Tabut yaptırılacak 
Ankara Bclcdbcsl.nden. 

218'.? 

l - Şehir mczarlıC-ı lhUyacı ıç!n 

yaptırılacak (10()) U bÜ)';Jk V'l 10) a • 
dedi kUcUk olmak üzere e.mııın CllOJ a· 
det tabut on bet ı:Un müudcUe ve acık 
eksilt.meye konulmuştur 

2 - Muhammen bc<lc.ı UO~> lira -
dır. 

8 - Teminatı (146) ' .-a (25) kuı us. 
tur. 

4 - Şartnamesini ııörmek lstlyenle 
rln her gün eneUmcn kalemine ve ıs -
tcklllertn de 18-8-942 salı ı:UnU saat 
ıo 30 da belcdl~e datrc,.lnde mUtctekkll 
eneOme~ mtinıcnatlnrı 2183 

ıcumaş alınacak 
,\ nkara Bclcılı) esinden: 
l - llclcrh)C u ıdaresı ışçilcrl cl

bl esi lçın aıınnr.ak ('.!iO) metre ku •• nş 
on bt ~un ıııuddctle nçık eksiltmeye 
konulmuştur 

:.ı - _\I uhaııııııcn lıcıll'li ( ı ııu) lir.ı 
(60) kuru.tur. 

3 - 'J cıııınatı ( 12:1) Ura ( I '.!) ku. 
ru~ıur • 

4 - :;. rtn:ııııe ve kumaş nümuııe
slııı görmeli ı ıi) cnll'rin her ı;uıı cnru. 
ırıeıı k.ılcrııınc \C isteklilerin oe 18. 8. 
91:! :;alı gıırılı s ıt 10.30 da tıelcd.y.: 
clairesıııılc ıııOtc•ı•kkll cııcılın('nc ıııiı-
rucaatl ırı. (6109) 218:1 

Üstüpü alınacak 
A nk ıra Jlek<lı> c inden: 
l - Beledı) e ihtıy wı ıçin alınn. 

cak (605) kilo tistuhu on b~ş o(•tn 
muddetle aı;ık eksiltme) e konulmuş. 
tur. 

2 - lltulı11ınnıen bedeli (8H) lira-
dır. 

3 - 'l'cııılnaıı (63) lira ( .'13) kurı:ş. 

tur. 
4 - Şartnamesini görmek lstly .. n. 

lcrln hl'r gün cncuıııen kalemine vı:; 
i teklılerln de 21. • !112 eunı:ı ı:ünü 
saat 10,30 da beledi> e ehi resinde u.u
tcşckkil encuıııenr müracaatları. 

(tiJ:?G) :!277 

'favan ve bölme 
yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - .Meyve ve yaş sebze half mil· 

dilrlyet ve lokanta daırelcrine yap
tınlncnk tavan, cameklın ve bölme 
işleri on beş sün müddetle acık ek· 
slltmeye konulmuşt.ur. 

2 - Muhammen bedeli (2733> ll· 
radır. 

3 - Teminatı <204> lira <98> ku· 
ruştur. 

4 - Şartname ve keşif cetvelini 
görmc>k lsllyenlerln her &'Ün encü • 
men knlemıne ve lstc>klllı>rln de 21· 
8-942 cuma gUnü sant 10,30 da Be
ledi)e dn resinde mUtcşekkU encll· 
mene müracnatlnn. (62271 2Z78 

Kablo teli alınacak 
An'kııra Beledi) esinden: 
ı - Alın:ıcak beş ne,idc (llOO) met· 

re kablo teline i ~ekli çıkmadığından ek· 
siltmcsi on gun uııııılmı~ıır. 

2 - .Muhammen bedeli (8·i8) lir.ı 
(28) kuruştur. 

3 - T~minaıı (63) lira (62) kuru2· 
tur. 

4 - S.ırtnamesini görmek İstiyenlcrin 
her gün encümen kalemine "e istcklile· 
rin de 14. 8. 942 cuma günu saat 10,30 
d:ı belcdi)'C dairesin<lc muıc~ckkil en· 
cuml-ne miıracaaılan. 

<6~47> :ıs I(;. · 

Süt ve yoğurt alınacak 
Ankara Ilelcdi)c inden: 
1 - Pıızarhkla (2500) kilo süt \r 

(2400) kilo )Ob'\lrl s:ııın alınara.kur. 
2 - ~tuhammc bedelleri cenı:ın ( 19~0) 

Hrndır. 
3 - Teminatı (146) lira (25) kun.ı'· 

tur. 
4 - Şannamesini görmek istİ>cnlerin 

her gun encümen kalemine ve isccklile· 
rin dc 14. 8. 942 cuma günü saat 10,30 
da belcdİ}'C dairesinde muıc~kil en· 
cümcne mİJraca:ııları. 

(6348) 2517 

Lastik çizme alınacak 
Ankara Bdcdi)esindt.'fl! 
1 - Alınacak (~o) çift liı•tik çizmc)c 

i~tckli çıkmadığından eksiltme i on sün 
uL:ıtılmışıır. 

2 - Muhammen bedeli ( ıoo~> lira 
CO) kuruştur. 

3 - Teminatı (75) lira (43) kuruş· 
tur. 

4 - Ş,utnamcsini görmek i\Iİ)·crılerin 
her gün cncumcn kalemine •e istcklile· 
rin de 14. fi. 942 cuma günü saat 10,311 
da hclcdi)oe daiı• sinde müte)Ckkil en· 
cümmc munıcaacl;ırı. 

(6319) 2518 

Meşe ve gürgen odunu 
alınacak 

Ankara Ilekdiycsinden: 
1 - Pazarlıkla ( 48, 'iO) ton meşe " 

gurgcn odunu saıın alınacaktır. 
2 - ~lulıamnıcn bedeli (1818) lir.ı 

(75) kun.ı,ıur. 
3 - Teminatı (136) lira (<il) kuru,. 

ıur. 

4 - Sırtnamcsini görmek i ti}enlerin 
her ı;ün encümen kalemine ve i ıeklile· 
rin de 14. 8. 942 cuma günü saat 10,~0 
d;ı bcledi)c dairesinde mute~kkil en• 
iımene murncaaılan. 

(63SO) 2519 

Kuru ot alınacak 
Ankara Belcdi)e~ındcn: 
t - Pazarlıkla (55) ton kuru oı S-' 

1 ıın alınncakıır. 

2 - Muhammen bedeli (13800) linı· 
dır. 

3 - Teminatı (1035) liradır. 
4 - Şartnamesini gomıek i ti}enlerin 

her ı;ün ennimen kalemine ve İ'.\tcklilc
r.in de 14. 8. 942 wma gunü 5aac 10,'iO 
da belediye dairesinde müıcşekkil en· 
cümcne münıcna.darı. 

(6352) 2521 

Elektropomp alınacak 
Ankara Beledi )'C5İndcn: 
l - Su 5i.ızgcdne konulmak üzeri! 

pazarlıkla bir adet elckuopomp ve te
ferruau satın alınacak ve bunun montajı 
müteahhide ait olacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (13500) lira· 
dır. 

3 - Teminatı (1012) lira (50) ku· 
~ıur. 

4 - Sartn:ımesini görmek istiyenlerin 
her gün encümen kalemine ve isıeklile· 
rin de 14, 8. 942 cuma günü ,s.aat to,301 
d:ı belediye dairesinde müteşekkil en· 
cumene müracaaılnrı. 

(63~~) 2522 

u L' u s 
~AFIA \'El(J\LE'fl 1 ~111111111111111~1111111111111111~ 

-------- ~Türkiyede modern teknik: 
Yapı ve imar işleri ilanı - -
Nafıa Vekfiletlnden: ~ı1asıl meydana gelebilir!~ 
1 - Eksilt.meye konulan iş: Rnd· - -

yo Dlfüzyon postnlnrı Etimes~hıt ıs- : ad yle Hnsi1T1 Nahit Erbll'in : 
tıısyonundııkl enwtör binasında yn· : ~eni bir kitabı çıktı: Yepyeni : 
pıJııcak ilave JJe burnya yeniden yıı- : bir tnllm ve terbly.ı sisteminin -
pılaenk ambnr ınsnatı işleri b:11.ı tn- : -.ınn hatlarını cl:c.en bu ~ri 
dllnt ile yeniden eksiltmeye çıkarıl· : bütün mektep hocaları, profe- : 
mLstır. : s0rler okumalıdır: 

Keşif bedeli: <41332,01> liradır. : Ankıırıı'da satış yeri: Akba, 
2 - Eksıltme 17. 8. 042 pazartesi - Berknlı>, Sencnn Kitabevlerı· _ 

günü sant 15 te Nııfuı VekAlctı Yapı : dir. : 
ve lmar İşleri eksiltme komısyonu '=;11111111111111111111111 llll il llf r 
odasında kapalı znrf usullyle yapıla-
caktır. 

3 - Eksillme şartıınmesl ve buna 
mUtc!crrl evrak (207) iki yüz yedi 
kuruş bedel mukablllnd" Ynpı ve 
tmar l:ılcrı rclsllğiııdcn alınablllr. 

MAARiF VEKILLlCl 

Öğretmen alınacak 
~la.ırif \"dtıllll!'lııılcn : 

için taliplerin en az hlr kalemde -viruıi 
bin liralık bina işini taahhilt •e" n.ıu. 
,affnkıyeıle ikmal etmiş bıılunma.sı 
IAr.ımdır. 

1 - fsteklllrr ihale tarlhlndC"ıı en 
az ılç gün evveline kadar ''ilfıye• ma
kuınına rnürncnııtla alor11kları ehliyet 
vcslk.asını, teminat nıekıu~, veya mak. 
buzunu ve 942 senesine alt tlcur .. t o . 
d.ısı veslkıı•iJ' le teklif nıcktuı,:.uını 
hnvi ve 2 HIO sayılı kanunun ta!if'ltı 
ıfahllinde hnzırlıyarukları :ı:nrClarını 
ihale sa.n tinden lıir sııat evvelin'! kn
clı:ı.r makbu muknbilind~ komisyon 
reisliğine vermiş hulıınııııı.ıırı lhırn. 
dır. (6243-82'3) O:?f.U 

Çam tahtası alınacak 
Erzurum ~Ulıh Fabrlka&ı MOdilrlO· 

tllndıın: 
1 - Enurum eUAh tabrlkıuıınır. ılı • 

tlyaeı ıcın azı 400, eoıtu 500 ın"tl"e ml
ktı.bı cam tahtası on be& ııtın mllddel~ 

ve kapalı za.rt usull,yle cksl!ln>eye ko. 
nutmuştur. 

Ş<>-ie ve asfalt yol inşaatl 
Hatay Nd '..tı Müdıırıu(iü11 ılı..n . 
1 - Vı.tıyetin ıııu ı c .. f r· ~ ıJI!~; 

rinde şo~e, asfnlt kaplama ve göl' ... 
ınşıı.11sı kapa.ı r. .. rf usıılıı ılc cı.:~!lt· 
nıeye knnnıuştur. 

:.ı - bksiltmc 22 ağustos 942 cu• 
nıartesi ~unu saat 11 el•· Antak>1 

rıafın mııdiırltlıçlı odasında muteŞtl'' 
kıl korııls) onca yaııılncakıır. 

8 - lstiyeıılcr hususi şartnııme i
le proje \c enakı keşfiyc) 1 (12) ti· 
ra GB kuruş bedel mukabllınd' 
naha dnircsınılen s11tııı 11lahilirler 

4 - Du Işın keşif bedeli (2:S8t34 

lira (69) kuru•tur. 
5 - )t ııvukkat teminat (l:J88 ) ıı• 

radır. 
6 - Taliplerin ihaleden en az ~ 

giln evvel hu işe benzer inşaaıı bll' 
şardıkluına dnir e\'rakı müsbltcle • 
rl ile birlikte vllfıyet ınnkaırıına nıll• 
raC'ant t!<lerck alacnkları ehliye"• re
siknsını 2~Hlfl sayı!. kanuna uygun " 
larıık huırlı~ nrn' •. t1rı teı..~ıf nıc\<'ı.fl' 
111rını ve huni ırı.ı bırl:k,~ tcrııin~1 
rnl'Jdup v.:?va nı ı• huzlıırın• ve oC"artl 

!(oyun eti alınacak 
Ankara Beledi) esinden: 

4 - Eksiltmeye girc>bllmc>k ıcln 
lsteklllerln usulü daıreslnde 
1309~.!ll> üç hin doksan llokuz lira, 
doksan bir kuruşluk muvakkat te
minat vennelerl ve Nafıa VckAle
tlndcn bu Is !cin alınmıs ehliyet ve
sikası ibraz et.meler! IClzımdır. 

~luhtdif 'ılı\yeU .. r<lckl ticaret ilse. 
lı rlrle urt.1 ticart't okııllnrının mP~lck 
dersleri içııı b~rctıııene lh•iyaç 
\ ırdır. B ı o,;rcııııenlıkıcre > uk~eı. ık
tis ıt ,.c tıcarct ıtkıılıınclaıı mezun lııı
luıı~nlar tn> in t•dilecı•ktlr. Bu gihlle
re :Jti5!i Sa) ılı kıınunıın hukııııılcrinc 
gorc maaş n·rllecektir. Mrınıı rln kn. 
nıınunuıı 4 Uncu maddesinde yar.ılı 
ı:ıırılıırı lıal:ı hıılıınıınların 11ş11g11la ) o. 
r:ılı bclg<'ler)c birl[.kte 20 VI il. l!H2 
t rihine kadar 'ekllliğc rnUnca!lU ırı 
14zııııdır 

2 - İltRl('SI 21 a~st<>s 942 c•~m:ı sr•J· 
nü 11aat 16 dıı Erzurum silAh t:'\l:ırlkasın
dn toplnMcnk satın alma komls)'t nun. 
ea yapılaraktır. 

8 - Crun tnhtasının be.hır met.tt mi· 
kCıl>ı lcln 91i 11ra fiyat tahmin t!OU.nıls· 

oul .. ı vl'~ıı..." .ıı .lılll e günü o,. ır 
na kati ır ı.. .. m fyon riyai ·• ne mnlC· 1' 
buz nıtokıthilındc ver~Cf'kler l •. Ilı 

1' ı.taJa olnrı t.re• iıuııeler ka)" ~,ı:I• ~ 1 - Pazarlıkla ( ı 700) kilo ko)'\tn eti 
satın alınacaktır, 

2 - Muhammcıı bedeli (la-o) lira· 
dır. 

3 - Teminatı ( 140) liradır. 
4 - ~rtn:ımcsini .ı;omıek isıiyenlerin 

ber ı:ün encümen kalemine ve isteklilc· 
rin de 14. 8. 942 cuma ı;unü saac ıo,~O 
da hcledi>e daircMmle müteşekkil en· 
cüıncnc müracaatları. 

(6354) 2523 

Elektropomp alınacak · 
.\rtkara Belcdi)'esindeıı: 
1 - Atpazarı "u depo u için pazar· 

tıkla bir adet ekktropomp &atın alına· 
caktır. 

2 - ~fuhammen bedeli (2730) lira· 
dır. 

3 - Teminatı (204) lira (75) kuruş· 
tur. 

Du vesıkayı almak !cin isteklile
rin eksiltme tnnlılnden (tatil günle· 
rl hariç) en az üç gün evvel b!r ı ti· 
ıln ile Nafıa Vekfıl~tlne mUrncaııt 
etmeleri ve lstldnlarına en nz bir 
kalemde bu ıse benzer (25.000> llra
lık bir ls yaptıklarına dair işi :ı"aPtı· 
ran ıdnreden alınmış vesika rnpd et-
meler! muktazidır. 

5 - lsteklllc>rln teklif mektup 
rının ihale &'Ün!l olan 17. 8. 9J2 
znrte'SI günü saat 14 tr kadar 

la-
p:ı· 

ek-
s itme komisyonu rclsllt:lne mak 
mukabilinde vermelc>rl liizımdır. 

Postada olacak ge(' kmeler ka 

buz 

tıuı 

00 ed,lmez. <5965) 22 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaleıi Yapı ve İmar 1ıı -

lerı .Reisliğinden : 
. 

lÜ 
1 - Eksıltnıeye konulan iu: Çnn 

kaya'daki Riyaseti Cumhur köşl 
glrııı kapısı ve karakol binası in . 
ııaaudır. 

Keşıf be,lclı: 43994.86 liradır. 
bC' 

a - 'I ahsll vesikasının ıı.slı \"Cya 
tnsdıkli sureti. 

b - l\ııfus hllvl)cl rUzdanının tas. 
dikli sııreti. 

c. - M1111rır ıııhclıırlılğbnı'lcn tn~
ıllklı V(' . fotogrnflı fi<, 

d. - <)ıeretırıcnliğe mani •ıhhl blr 
halı olırınılıgııın ti ıir hııkUrnet dnkto
rııncl ın alınrıı ış r tpıır, 

e - Şlıııılı> e kadrır haşka yerlerde 
c·alışıııış ol ınların r ılıştıklıırı yı'rler
deıı nlclıklctrl \ e~lk:ıln r 

f İki taııc 3,6 .; 4,5 l'haclııı<la 
ince kıigııla ı;ıkuılrııış foıojraf. 
• g - J>olı<\'e t ısclıkli doJ;ruluk k ı. 
gıda. 

tlr. 
4 - Muvakkat teminat m 'ktan S5fi2 

lira 50 kuru5tur 
!1 - Sartnamcsınt rörmck ebat ve 

evııntını •1f:renmek lsttyen talipler I'ff'· 

mi tauı ııtlnler1 har1c ohnak üzere her 
ııün Erzurum ııllAh rııhM'kıun mUd'Jrlıl 

tone mOrnr.antln llR'reneblllrlcr. 
6 - tlıale s:llnU ıst .. klllcrln t.lcarc• 

veslka~ı ve tcmlnıı.t m4:'kl uplannı havi 
teklif Z11rnannı lhnle s:ıtlnden bir s:ıııt 
cvv<'l mezkilr koml,.ynna VCMTı.,lerl illin 
olunur (6:2371 2288 

Er pavyonu yaptırılacak 
Izmlr Hnvn Sntm Alma Komisyo

nundan: 

mcz. (62236) 23:16 la 
~· 

Kapalı zarf usuliyle tt 

eksiltme ilanı 
Yozlı'l\t Narıa MUdUrlüttindcn: 

1 - Yoızgat-YC!'köy yolunun O + 4#fo 
6+910 uncu ldl<ımctreWr! a.rası."1111 
74103 ıım 58 lcunış kcştttı val')ıınt ,.,. >lt 
il<! ve mıaıtıtı ıımatye işi kııı>!llı ~~ırt •' ' 
ııutıykı cks11tnıeyc komnuştur. '" 

2 - Bu tıse ııu '1t'11ıamc n evnı.Jd-' Ceıı 
eunlardır: A - E:aıntme ıl>J"lr.ıurıeP 
B - Muknvcle proJcsl. C - NP!ıa ~ 
R'cncl &nl"tJlıımesi. D - $o9P V!! köpr-0" 
1C'r raın1 ıı:ı.rUıarnertl, E - MetraJ ~ 
h ü U\SllBI ve proJclcır. 

İstek:Hler Yoz.ırat natuıımwt:ı ıı. f!f• 
ra.k ve e:ırt.namclerl ııürcbll~. 

8 - Bkslltme '28·8·942 
s:ıat 15 tc vU~ dn.lml 
ya.pılacru<tır. 

i - SartnamC";İni #)mıek i~tircnlerin 
her gün enciınıen kalemine 'e İstcklilc· 
rin de 14. 8. ?12 ruma günü •anı ıo.~o 

da bclcdi)e dairc•İnde müıe~ekkil cn
cumcnc müraca:ııları. 

2 - Eksiltme :.?0·8-1942 perşem 
gUnU saat 15 te Ttiı kiye B. M. M 
İclı.ı.re Hcyetin<lc kııp;:ılı zarf usu ~ 1 

te~hi~ te~k:~~~ii~ini yapmış olnnlırın 
\rrnılan ş ırtları lı.ıiı hulıınanlıııın 

lıelgelerı vr duruııılnrı tetkik .,ılilrlıı<
len sonrı~ 111~ inleri rnpıltıbllerı ktir. 

(61 ,,, 2209 

lznılr'de Hava C:ıtrnlzonu dahilin
de yaııtırılacnk 1587!l7 llrn 35 lruruş 
k<>şlf hc<folli üç adet er pav~'Qn u 
21-8-942 ı>aznrtcsl gUn!l sa.at 11 de> 
kapalı zarf usullyle ihale edilmek 
üzere mlinaknsaya konmuştur. lstl'k 
lllc>rln !H!JO liralık ilk trınlnal mn.k
buzlıırlyle ve tayyare tuı;ayınrfan 
alaraklnrı vesikalarlyl1> diğer vcsl
kalnrını muhtc,•i knı>alı znrflannı 
ihale saatlndC'n bir sant f!'l.-Vellne 
kadar Güzr.lyalı'dakl Hnvıt Satın Al
ına koml~onuna verml'lerl llb.n o· 
lunur. Kf>ştf VI' şnrtnnmcsl her ırUn 

• - Eksl!tmcorc PW!!mek ı.,ı.n 11' 
t<ıklilmn M95.''i) lılnı (18> ıcurua ın" 
\'n:kkAt tcmına.t vemıcler.I ve burı<1" 
başka ae:ııtıılakt vcsıild hıııt:z bulur.rn'" 

(63SS) 2524 

Otobüs durağı yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - ehir sınırlan içinde muhtclıf 

>·erlerde f>,ızarlrklıı (8) a<let oıobüs du· 
rağı )'aptınla<llktır. 

2 - l\lııhaııımcn bedeli (t0.156) lirn 
(20) kuruştur. 

3 - TCtllinaıı (761) lira (72) kuru~· 
tur. 

4 - Sartnamcsini görmek istiyenlerin 
her gun encumcn kalemine 'e isıcklile· 
rin de 14. 8. 942 cuma günü saaı ıo,~O 
da beledİ}'C dainsinde müteiL-kkil en· 
cünıcne müracaatları. 

(6356) 2525 

Motorin alınacak 
Ankara Bclediye.sitı<len: 
1 - Pazarlıkla (246-306) ton aıoto 

rin saun alınacaktır. 
2 - Muhammen bedcl.i (70,07.() linı. 

dır. 
3 - Tcminan (4753) lira (70) Jcu. 

nıştur. 

4 - Şartnamesini görmek iMiyenlerin 
her gün encümen kalemine ve isteklile
rin de 14. 8. 942 cuma. günü saat 10,30 
da belcdi)'C dairesinde mütc:ıckkil en· 
cümcne mürncaadan. 

(63.57) 2626 

Yığıhımaya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 
Ankara Belediye Relsliltfndt!n 
ı - ÜçllncU maddede yazılı hu· 

suslıır belediy,. tembihleri arasına a
lınmıştır. 

2 - Bunlara aykırı hareket eden 
ler 1608 ve 2575 numııralı kanunlara 
göre cezalanclırılııcaklarılır. 

3 - A) İhıiynç maıldelerlnin da· 
ğıtımında ve bunlar için knrt veri
lişinde, 

R) Nakli vıısııalarına binişte. 
C) Umumi yerlere gİrİIJ ve çıkıı· 

ta halkın blriblrl nrdı sıra dizilme • 
!eri mecburidir. (3409) 2252 

llylc yapıtacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve bu 

mUteferrl evrak (220) iki y\17. yir 
kuruş t>cdel mukabilinde yapı ve 
mar ıııleri reisliğınılen alınabilir. 

nıı 

mi 
i-

in 4 - Eksllımeye greblilmek ic 
stekllern usulU ılarcsinde ( 3299.6 
Uç bin iki yUz doksan dokuz li 
altmış bir kuruş muvakkaı temin 
vermeleri ve Nafıa Vekaleti ya 
ve imar işleri reisliğinden bu eksi 
meye iştirak eılebllecegne clnlr v 

1) 
rıı 

;ıt 

pı 

it· 
e· 

aka alınış ol malan şarı tır. 
i-İşbu vesikayı almak için istek! 

terin (ıatll günleri h3rlç) eksUlm 
gUııünılen en az Uç gUn evvel b 
istid11 ile Nafıa Vc.kileıi yapı ve 
mar işler! reisliğine mtlrac:ı·at et 

e 
ir 
J. . 

meler! mukt.azidir. . 
r· 

5 - İsteklilerin t eklif mektup 
larını ihale gtinU olan 20-8-1942 pe 
şembe gtinll saat 14 de kadar Naf 
Vekaleti y11pı ve imar lıılcrl reisli 
#İne makbuz mukabllinde vermele 

ıa -
ri 

IG.zımdrr. 
Postada nlnC'ıık gecikmeler kamı 1 

edilmez. (2259-2259) 617 5 

POLlS 

Yem otu ve yataklrk sama n 
alınacak 

Emni}oct .Müdürlüğünden 

Ü· 1 - Ankara Fmniyet Miidürlüğii 5 
•-ari ha}''Vllnlarının ihıiyacı ıçın 578 
kilo yenı oıu ile 46218 kilo >~ıt.ıklık ~ 
mıın ~pı açık ek~iltme ile alınacaktır 

ıo 

. 

n . 
. 

2 - Yem tounun beher kilo~u içı 
tıılımin edilen firat 8.5 kuruş olup tc 
nıinaıı 369 liradır. Yataklık ~man sa 
rının bdıcr kilosu 6 kuru~ olup ilk t C· 

minatı 209 liradır. 

3 - Fksiltme 20·8·9 (2 pcrş<'mbe gu 
nü saat 1 5 te Enıni)ct Müdürlfıb"Und 
rapılacakıır. Şartnamesi Emrıİ)et müdü 

-
c 

C· 

lüğündcdir. 

4 - isıeldilerin gösıerilen gün v e 
saatıc komts)'Ona gclmclezi. 

(6228) 2333 

68 ton dört kalem et alınacak 
Kırıkkale A&llccrt Fnbı1kalar Grup MildürHltil sa.tın Alma Komisyonundan: 

Miktarı 'Muh. Bed. llk teminat lhnlc 
Cinsi Ton kuruş Llrn Kr. gQn ve saati 
Koyun eU kuynıklu G8 90 4310 00 20-8-!>42 ıs w 

,, ,. kuyruksuz 68 80 3970 00 
~ıt:ır eU 68 60 3060 00 ,. .. 
Kecı eti 68 70 3570 oo 

1 - Cins, mtktan We lhnle gUnU, muhammen bedeli ve muvakkat tem;;,11t 
ln.n yukanda :razılı hlznl:ı.nnda ıı;llster1lcn ııtln ve saatte kapalı zn.r1lıı Kınkka 
Li! grup mUdUrlUl':llndc milt.eeckkll satın alına komisyonunda 4 kn1cm ot Oıale 
si :rapılaeaktır. MezkQr eUcn:l~ M M. Vcldl.lclln1n tcn&1p buyuracağı yalnız bir 
tanesi olnn G8 ton et lc;tn 30·11·942 tarihine laıdar ta.tıbl)'lc mukavele akte<tlkı 

. 
-
. 

. 
eek dlf:cr ile kalemi alınmıyncaktır. . 2 - Tnl Plcrtn tcklll mcktuplnMyle 2490 sa,yıb artbmuı ve ckslltme k:uıu 
nunun 2, 8 üncü maddelerlndck1 vcelkalariyle b!rllktc mczkQr &"tinıle saa.t ı.ı e 
kadar k1J111lsyona vermelcrt. 

3 - S:ırtnamelcr Ankaro ıısker1 tabrlkalnr umum mlldOrlllf:U levazım sube
sı mUba,yaa bUrosunlla lstanbul, ıuıkcr1 tabrlkıılar satın alması ve Kınk:kale 
ıı:ruı> mUdUrlO{:U satın alma komlsyonlanood ııöMHebWr. <6022> '.!253 

Satıhk azmanlar 
Devlet Ormn.n bletmcsl Knrnsu Revir Amlrll~ndcn: 

228 

Miktarı B~her M3 Muhammen 
M3 D3 Muhammen Fl. bcdP.li 

L!m Kr. Lira Kr. 
40 - 9141 40 

Bulunduğu Cınsl ve 
yer nevi 

Sakarya <Dişbudak 
kennrındn <azmnııı 535 

t Muval<ka 
Teminat 

Lira Kr. 
686-

1 

Sııkaryn <Karaağaç 
kenarında (azmanı 225 194 40 - 9007 76 676 -

1 - Yukarıda cins, nevi ve mıktan yazılı iki kalem azman acık arltımıa ile 
satılacaktır. 

2 - Iha.le 14 a~ustos 19~2 cumn ııUnll s11at 15 te revirin HendC'k'tdd mer. 
kezinde mUleş<•kkll komisyon huzurunda yapılacaktır. 

8 - Satış p.rtnameler1 Ankamda orman umum mlldilrlUltündc, 1stıınbul. 
Kocaeli orman ccvlrge mUdOrl\Jklermde, Adaııazan omıan bdlıre &et1141ndc ve 
Hcndck'te revir merkczmdc ııörlllebUlr. 

4 - Taliplerin Oıalc ı;:tinü tıı>1n edilen ııııatte Y11'karıda ırösterllen muvak
kat teminat akcolcrlYle blrllkt.e revir merkezinde koml5.)'ona milracaaUnn ıııı.n 
olunur. (6233/ z.?79 

ANKARA Lv. AMIRLIGl 

Tal ebe alınacak 
Lcva~ım Aıwrlığiııdcu : 
Urdu bnsLnDnl.OCJ ve hemşireler 

ukuıuıın ıcyu ve mecca111 LaleDe a
lınacaktır. lstcklılcrın ım ı;:cç 30·8· 
!lil:.l gunune kallnr Ankara Ccbecı 
Ordu lln:.tnbukıı:ı Ukul MUdiırl!ll:U· 
ne okul ve knyıt kabul 5artıarını 

lınvı vesıkıılarııı lılrJıkte ınıiracaaL· 
ııırı. 

Kayıt ve kabul snrtınn Ankara 
Levazım Aınırlıl;I ve lstnnbul Levıı
zım Amlrlı,ı::ı Sa. Al. Komisyonların-
da ı:orfilür. <5400> 1461 

\'lLA YETLER 

Ekmek alınacak 
İz.mir Ce:ı:a ve Tevkif Evi Satın 

Alma Komisyonundan ı 
600 gram ekmeğin beheri 16 ku • 

ruu 25 santiıtı(len nmhummen fiyatla 
171050 adet ekmegln mecmu mu • 
hı:ımmeıı bedelı 27796 liradır 

Muvakkat t eminnn 2085 lırndır 
İzmir C exa ve Tevkif Evinin ıit2 

mali yılı ekmek ıhtiyncı yukarıda ya
zılı muhammen bedelle ve kap:ılı 
zarf usuli.rle 20 gün mlıddetle milna
kruıaya çıkarılmıştır. Şartnıı.nıesiude 
muharrer evs:ı.ftu beheri 600 ı;ram 
Uzcrinrlen her glln ltizumu olan ek
mekler cezıae'iiııe kadar teslimi meıı· 
ruttur. 

t 

t 
1 
t 

T:ıliplerin ihrıle ı:UnU nlan 17 nğus
os 1942 tarihine rastlıyan pazartesi 
ı:;ünU sant ona kaclıır ceza ve tevkif 
evinde mlıteşckkil komisyon rlyase -
ine teklif mektuplarını vermeleri 
lizımdır. Ve postu.da vuku bulacak 
echhilrden doltıyıeiyle ınesuliyet ku

bul edilmez. Şartnameyi görmek Is • 
t ıyerılcr her gUn mesai eaallerl dahi· 
iıııle cezaevine milracaat eucbilir. 1 

.:'llnliye Vek{Lleti \In tebliğalı mu • 
cibince ekmek bedeli nıUtenhhide ö
lcnlrken kanuni vergller mUteahhl • 
de ilaveten tediye edilecektir. 
( 

( 4332·6028) 

Ekmek alınacak 
Sinop C. l\l. U. Jlğ.ndcn: 

2066 

1 

Sinop umumi eezaı:vlndekl mnh· 
kQm ve nıc~·kuflnra 942 mali yılı 
cinde verilecek 182500 Jla 2!>2000 n· 

det ekmek 30. 7. 942 gilnllndcn iti
baren yirmi giln m!lddctle ve k:ıınılı 
z 
t 
'\i 

nr! usuliyle eksiltmeye cıkarılmış
ır. )"evmiyc 500 Jlti 800 adet ekmek 
·erfiteekllr. Bedeli muhnmm•'n 

3212 lira olup teminatı muvnkknlc 
2 40!) lrndır. 

lhııle, l!J. 8. 942 çarşamba g!lnll 
s aat on dörtte Sinop Cumhuriyet 
l\ 1llddelumumlll inde yapılacaktır. 

h 
u 
ğ 

Şartname. tatil gUnleıinden manda 
er slln Sinop Cumhuriyet Mllddel· 
mum llğl kaleminde görülebilcce
ınden tnliplerı'!'ı mürneaatlıırı ııtın 

o lunur. (6141) 2197 

) 

Çeşitli otobüs yedek 
parçaları alınacak 

1zmlr Bclcdlycstntlı:n: 
Ucl.cdlye otobUs ıdarcslne '.l7 :uııcm 

cdcik parc:ı satın aionnııısı, y:ıu lı;ıcrı 

üdilrlü{:ilndcld lllrtnnmc.sl ve~hlle ka· 
lı uırt'lı eksiltmeye konumıu.:;tur. Mu

m 
p:ı 

h nmmt:.'ll bcdell 1:'>186 Um muvakkat 
temınııtı 1138 Ura 95 kuruetur. lh~I 

komisyonda J:"Öriileblllr. 
<1455-6262) 2..\22 

Şose yaptırılacak 
Hatay Nafıa .Müdürlfit:ünden: 
l - Iskcnılerun • Pa)a.> yolu. 

nun <6 t-750-21+526> kllometrelerl 
arasında noksan kalan kısmın ı;.ı> e 
inşası kapalı ;ı:ari usum lle milnakıı
sayıı konulmuştur. 

2 - EksilLıne 25 ağustos 942 snh 
gıinü snııt 11 de Antakya Nafıa Mil
dUrIUğü odasında mllteşekkll komla· 
yonda ) ııpılacaktır. 

3 - İstlyenler hususi şart.name 
ile proje ve evrakı kcşfiyeyi Nafıa 
Müdürlilğ!lnde gÖrebilirler. 

4 - Bu işin kcş!f bedeli 74223 lira 
69 kuruştur. 

5 - .;\fuvnkkat teminat 4962 lira
dır. 

aı !Azımdır. 

A - En tı.z 50 bln )lrnlık yol ~ • 
atı yapmıs bulunmllSI, B - 1nş:ıaııt' 
mcsulfycU t~ tdcclfUI etrr.

11 

bl'.I' mühoodls veya ren memuru ı.stJll • 
dmnını taahhüt ctm<.•k. C' - nı 1' 

t:ı.rlhindesı asgaı1 ~ gün evvel m ıra· 
ooıı tJııı vtıAyC'l.1.C'on cfcsUt.meoye ylr("btlt" 

~klcrine d.11r vcslkn almnlnn earıu-
5 - Tekit! mclctuplan üc'lnc11 ınlld" 

dede yazılı sııntterı bir saat •vv 1 ıı' 
kaclar <l:ılmt encümene gcUrile:-M ene 
mm rcll'lllltme makbuz mukab!:!lnde '°" 
rtlC<"ektlr. Posta ile göndcrilcct.>k rnelC' 
tuplnrın n1hfl.}·ı..-t ~Uncu mııdıtcdc )'llıı
lı sante krubr ıtelml:ı olm:ısı Vt!' d.:e zttl' 
tın mülıUT mumu Ee ~ ktıpatıııı:11 
bu.Jıurımtıın l.'lzmıdl'!'. P06t.nda olnuık ~ 
clkmcl« kabU1 cdtlmc2. 23"9 

Nümwıe evi yaptırıl~ 
6 - Taliplerin ihaleden en az 3 Ga.zlant.c:ı:> Vall11{:1rıdcn: 

gün evvel bu işe bcnzPr inşaatı ha • ı _ Eksll'tmcye kmı11lıı.oak ıs: Gttİ' 
eardıklıınna dnir evrakı müsbltelerl : -·"" 
He birlikte vilayet makamına mü- an.tcbm Kavaklık ~ ~. 
racaat ederek ıılııcaklan ehliyet ve- baela.nmll okın n'llmune evinin 1k!l'l•

11 

slkasını 2490 sayılı kanuna uygun lıneeatı o)Up lreett tıcdclt (12485) _,, 
olnrıık hazırlıyncak'lnn tP.l<lit mck·, l37> kun.ıştur. 
tuplarını ve bunlarla birlikte temi- 1 :.ı - Bu lıte att evnıkı mtisbtte ~ 
~.~t mektup veya. makbuzlarını v<- ! tardır: Scrl<lopn ootvcld. m<.'61lha tt/._,. 
ıcaret odnsı VC91ka;;ını ihale günli ı ı.ı. htill\sn retveıı. husus! prtna.me, ti' 

S..'lnt 10 a kadar komisyon rlyascll- ' 
ne mn.k'buz mukabilinde v , ki • ıUtme ııartruımcel. m\ikavele pro.)ellll 
d r. ercce er tup h« ııtın n:ıha m\ldilrlOırtlnden 1' 

Postada olan gedkmeler kabul ya mcllmcn kalcmJnde göl"lllcbUlr. 
edilmez. <62311 2.'334 3 - EksUtnw 20-8-942 J>(»Clım<l ' 

Tal ebe alınacak nü sna.t ıı de vtJAY<."t daiml m~ 
de Yaı>tlaroktır. 

Adana Zl.nı.ıı.t Mektebi l\luctürltia'iln- 4 _ Ekslttme Jrann!ı zar:r .._w/I 
don: ..... 

Du 8l'fl(l mokWbe m!lsabıı.ka ne la • 
1cbe a.lınncaktır. 

l - J.t Usnbııkıı,yo, ırtrcbllmck ıctn 

lu~·kl:l.leı1n aşnaıda ya:.uı.ı 111ruan haiz 
obna.lnn 18J1.Ur. a - Türldye CUnı.hu . 
ri.Yetl tcba.«mdnn olma1c, b - orta. m<ı.lt. 
~ dcvlot imtlhanını vcrmlt olmak, e
Yll41 15 ten aeıığı 18 dt'fl Y!Jk.nn olma • 
mu.k, d - Jlı.ıslalıktan ıwıUm. olmak ve 
hcrhanııl bir tıuısında bb" tı.nzası bu· 
lurıım:ımak, zlmal ışicrme dayanıklı 

bir bilrı.vc:ve aahll> bulunme..k, e - iyi 
hal sahibi olmak. 

Yul<.lrıdııld teratt.1 ha1z olıaNar l 
or:ustos 942 derı 10 ~lill 942 ye k:ndar 
bir lslkkı lle mahallin m bilY11k makd· 
mı veya dotrıı<J.,1.D doğruya mektep !da· 
resme m Um caa.t etrnelli\l:r. 

MUmcaat l.aUdııaına bııırlanaca.ıc vo
&1ka.lar: 

ı - Hüviyet cüzdnnı, 2 - OrtA mt'G(
tep Cttploması, 8 - sattık raporu ~-e aeı 

kAtıdı, .C - b1 hal kA~ıdı, 5 - 4 x 6 
t•lı.adındıı 6 nılut vcsllcv. tototmlı (re -
dm cepheden alının~ olarak). 

2 - :ı.!tisnbaka tmUhanı matrowı.L1k:, 

ta.biat bllıı1s1, TUrlr;-e. tlzlk ve kim) a 
derslerinden yııpılaı,aktır. 

3 - MUsaba.ka 13-14 e-1<11 günlertn· 
de Adana zl.nınt mektehlnde yapılacak· 
tır. 

4 - Evraklannı tama.m ıröndennb'cn· 
lcr mUsatxı.ka.ya ırl~ezıcı-. 

5 - MUsabnkııdan bir gün evvei yıı.

nl t"Ylültln on lkbıcl ırilnil aynca ınek -
tm> lıekimlltınce muayme edllect>ktlr. 
Mua)'(:nc ne~de bederıl ve sıhhl rı-

ynpılace.ktır. 

5 - na;IJtınC)-e a1robUmck tc)ln ,,, 

t.dklllertn (936) Hnı (40) kıın1IS mu~ 
kat temtnnt vcnneel ve 942 yılına " 
tlC':ıret odıısına kayıth bulundut"Uf-1 
dair vesikayı halı buhlllmn..lnn m~ııı· 
dır. 

6 - TC"l<llt mektuplan 8 tındl rııB~ 
de<le yazılı saatten bir s:ıat evveli 
kadar vUAyet mcümenlnde mü~ 
C''kıılttme komf8yonu rclslll':tne msJtbııf 
mukab1ıllndıc vertlecdcUr. 

PostA ne cönder1lccck mdct.UPıarı" 
nihayet tlctln<'ü mııddcde yazıh ---~ 
kadtıl' ırebnl$ ol.mlUil ve <tıs zartın r!! 
tıUr mumu ile b'!re kapatılrnıe o)l(l,J ,. 
J!'ızımdır. Pnstadn olan geenancıcr 1'.1 hııl edilmez. (8391-6-116) 24' 

_/ 

TAPU VE KADASTRj, 

llgililere 
Merkez Tapu Sicil Mubafı.zlığındl" 
K~f No. 39 
Alıundağ mahallesinde (~ ~ 

lık, garbcn cne7.arbk yeri, ~-enubell ~ 
şimalen Rı7.n'oın işgalindeki yer ile) fi 
rili ve üzerine Bekir Öçal ıa rafı ndıatı _.,J 
nılen C'V yapılan arsanın hazine r:ı#f" 
tescili dcfrcnlarlıkça isccnmektedir· 

ı 4.9-!J42 ııazartesl ı:Unil sııııt 16.30 da· nıuı olanlarla ı:!raat leleı1ne elvcrielt 

Ru yerin tapu sicillinde ka}'(k ~ 
<lığından sencuiz ıasamıl tıaldu .~ 
al&lma tevfikan kc)if ve raMcikalıİ ~ 
ı ~. s. 942 tarihinde yuine memur ~lr 
dcrilc-ccltlr. Arsa ile alakası bu~ıı 
rın ~if giİttimdcn evvcl ~~ 
birlik~ ımihafı:r.lığımı1..a .eya ~.i 
günde ırrn1hallitKle 1-cşif n~ 
ınüracaatlan iUn olurnıt. 

dl r. 2190 sayılı lcruıunun t.nrttat.ı dahi bulunmıyanlınr mUMbakn tmWUınmıı 

inde hazırıaıunıs tclcıtt mektuplan lhıı ı:tremczıcr. 1 
.le gUnU Aza.mi saat 15.30 kad~r encll - 6 - Kabul edtlcn tııllpl~ n(lmu • 
m 

ili 

Si 

(6342) 

--~~----~~~-__/ 

{~~ 
en ro·usctınc vorı!llr. (G'.!~) ~O neye ııore b1r kefnlcUıame alınır. 

Atölye binası yaptırılacak <6
259) 2.-m 

Urfo Xa!ıa MıtıllırlıığUntlen: Parke kaldırım intaatı 
1 - Yapılarak lş: llrfa'da güuıı·uk Kütahya Vallliğind~n: 
uhafnıa teşkiliıtıııa alt ıı.'olye hıı.ıı. 1 - Esıkişehir, Aflon ve Tavşanlı 

ııa 

nın hır kısım inşaatı olup 1.:opıılı yollarında Y'llPtırılacak olan p:ırke 
rf llbUli}lc ekstllııll'Ye konulıııuştıır. kaldırımlar &çın alınacak 300.000 a-
2 - Kc lf bedeli (:!!1292) lir-1 (33) elet mamul parke tasının ihalesi ır!l· '/ ıruş ve nıu\"akk.ı t lcıııinat t>eddı nü tnllp çıkmaılığından 24!>0 saytlı -( 10 / Ağustos / 1942) kı 

(2 

sa 

106) lira (!I'.!) kuru,tıır. lhnllıt kanununun 40 ıncı maddesine 
8 - ihale l!l. S. 9ı2 +.nrih:ne te- tevfikan 31-7-942 tarihinden ltlbn

c!Uf t'Clcn çarşııırıha ıı;ıınU saat 11 rle ren bir ay zarfında pazarlıkla iluıle
u rfa Nafıa rnUclUrlUğu odasında .nu- si kıırnrlnşUnlmışUr. 
şckkll komisyonca yapılac:ıktır. 2 - Tahmini bedel 30-000 lira ve te 

at 1803 ckna 
o:rkestrn.ııı 1' 

2 - Muh:ımnıcn bedeli (4400) lira· Daktilografi kursu 4 - Bu l~c ait evrak uıılardırı muvakkat temlnnt akçC!SI 2250 llra-
A) l'roje, dır. 

18.50 fasıl ~.,. 
19.30 aJ ıııuı 

1945 kOn~ 

dır. 
~ Teminatı (330) liradır. 
4 - Şartnamesini sormek isti)'t'Dlerin 

her gün encumen kalemine •e istcldile· 
rin de 14. 8. 942 cuma J:ÜnÜ saat 10.~lJ 
da belediye dairesinde mut~kkil en· 
umene müracaaıları. 

(6351) 2~20 

Ankara Ticaret lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuzun daktilografi kur&larma talebe kayıt ve kabul 

nuamclesi 10 ağustoı pazartesi günü ba§lıyacak 20 ağustos 
ı>erşembe günü akıamı sona erecektir. 

1. En az ilkokul diploması, 

' 
ın 

na 

il) '.\lctraj cetveli, 3 - Eksiltmeye girmek için vııa.-
C) Sllsilei fiyat ccl veli, yet Nafıa M!ldilr ll müracaat a 
D) Keşif huliısn cetveli, alacak an eh )et \ asını ve T. 
E) llusıısl fenni Şartname, C'!lret odasına ksyttlı bulunduklan-
F) Kaıınlı znrf usullyle •ktJiıtme na dnlr v kayı muvakkat tem nnt Strnuıııı Pnl.'ka 
rtnamesi, mektubunu d mt encümene ibraz s 20 evın sıııı.•ı 
G) l.l:ıyındırlık işleri ıı;encl oartr n- etmek m cburkllr. 
esi, 4 Bu ~ hakkında fnzla rnalQ- 12 80 pro::-nım 
H) Y.ııpı işleri umumi fennt 'art- mat tı mak ev dOS)nyı görmek !lt1· saAt 
nıesl . yenler her g!ln da mt encümen ka· 12 33 ııı.rk tar 

Y.Ş. C. 

19 55 eaıkıtnı' 

20.l!> HadyO 

21.10 aarlaıat' ··-' 
21.30 poota IC""'"_ 

Çankaya Kazası IK"kcl Uerelle•ıntn 

ahsll ıctn dört ad t tah!l\löa• a ı•.a 

k :ır 1'ıteklllerln 2:5· .qu .arı .nf' ka 
ıır ı: Ctaraatları lltın o.unur. 

Elektropomp alınacak 
Ankara Belediye inden: 
l - Çanka)ll& su terfi dairesi için ra· 

,artıkla bir adet elektropomp ve ıefer· 
ruaıı satın alınacak ve bunun montajı 
mıiteahhide ait olacakur. 

2. Nüfuı hüviyet cüzdanı, 
3. Sıhhat raporu ve aşı kağıdı· 
4. iki adet vesikalık fotoğraf, 
ile 17-19 arasmda okul idaresine 
Kurılar paraıızdır, 

miiracaat edilm•~İ. 
(6365) 2428 

1 

rıh 

İ) Muka•ele projesi, lemine mOracaat edrb lrler. 12 45 oıans 
) lhııırnt proje8i 5 t._ lst klilerln her gün 3 lln<'D 18 no tA."kılıı.r 

:ı - fstlyenlcr bu evrakı Urfa nafıa ı maddede ya.zıh vesikalarla K!lta'ltya 
tlıırlll.itilnde ıı;örebı rler VlllyeU da mt ene men ne m r ıs lfl p:oiram 

Ci - Eksiltme.re l§tlrak cdcbllllitk ı;aatıan ilAn olunur. <6280). 2343 
1 

saıı.t 

21.4!5 mtızfk cr-l 
22.30 aJlll'lll 
22.45~ 

t 6370) 



u ı: u s -9-

~kara Levazım Amirliğine 1 
......__ gelen ilanlar 

Kuru ot alınacak 
Bola.Yır Sıt. Al. Ko. d.uı: 
ı - 2322 ton tel balyab kuru ot 

pazarlıkla sııtı11 aııruıcaırtır. 197 ton, 
317 ton, 366 ton, 284 ton 1158 ton a.Yrı 

ayn alınacaktır. Muhammen bedeli! 
162540 öra llic teminatı 9377 lılra.dır. 

Pazarlı~ 20-8-9-12 ı>e!"Ş('mbe günU Mat 
16 da Bolayır Sa. Al. Ko. da yapılaeaık
tır. SartnamflSI Ko. da ı:öMllür. 

Kuru fasulye alınacak 1 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - BüLün rüı<um ve vergiler mü

teahhidine aıt olmak üzere mevzu
atlı ve ambara kadar teslim 50 ton 
kuru fasulye pazarlıkla satın alına
caktır. Dermason ve Bayraınıc ho
ruzun muhammen bedeli 16300 lira 
ve İstanbul Horuzun 13800 lira A
nadolu tombul ve yum11Şak r:alının 
12550 lira, battal r:alı füzenin 15300 
li~a, barbunyanın 10300 Ura, Karade
nız Bayramiç Yenice ufağın 10800 
lira.dır. Kati teminat akr:elerl alına
cak fasulyelerin muhammen bedeli 
tizerinden alınır. Evsaf ve şartna -
mest Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. da 
görülür. İhalesi 16-8-1942 çarşamba 
günü saat 16 tia merkPZ Sa. Al. Ko. 

Çeşitli malzeme 
naklettirilecek 

Otların cinsleriyle fiyatları aı;ıa$tl - ı 
claki şekilde yazılı şekildedir. İha • 
lesi 17-8•1942 pazartesi g-ünli saat 
10 da yapılacağından taliplerin kaıi 
teminatlariyle Harbiyede Yedek Su· 
bay Okulumla sa.tın .ılma komisyo • 
nuna müracaatları. Tel balyıalı teli 
ciheti askeriyeden 6,25. Tel balyalı 
müteahhitten 7. İp balyalı 6.25, 6.25, 
7. 6,25 Ki. 1000. (6472) 2494 

Sayın Ankara halkının 
9.ız cu• Et flınacak 
Aota!o• l)evrek Sa. Al. Ko. dan : 
müte~· ıı• te: - Zongulchk vilAyetinin Dev

liııı kazasına tabı Beycuma'da tcs • 
>'il alınmak şartiyle 60.000 kilo ko
lı n Veya 60.000 kilo sığır eti kapa
ltıuzarr usıı!U ile eksiltmeye konul· 
~§ıur. Koyun etinln beclcli 100 ku-
4g lutnrı 60.000 lira ilk teminatı 
~ oO ııraclır. Sığır elinin bedeli 60 
27~ tutarı 3600 lira ilk teminat 
•aa O lirarlır. İhalest 7 aıı:tısros 942 
:I' t 11 de Devrek Sa.. Al. Ko. da 
~ 'ı>llaoaktır. Şart namesi her ırün 
~~İ da görUltir. 1stekl1lerin tespit 
•e; en gün ve saatten bir saat ev • 
tııı lt.ınuni ~ekilde teklif mektupla

en az ~' 
au ı.ıa

ı-.bitele ' 
ına oıD• 
ivıe• v~ 
ygu:ı 11' 

mek"ıP" 
teıııin~t 
ııcarct 

",' J~ 
e mıı1'• 

r .Ko. na vermeleri. (5480) 1551 

Odun alınacak 
Birecik Sa. Al. Ko. dan : 

'l'~ - 19.000 ton oclun alınacaktır. 
Ilı! nıın bedeli 76.000 lira, ilk te -

· ı·L •· llatı 5700 liradır. 13. 8. 942 pa· 
) •,t<'""'rt 

23
.
56 

la .esi giınU saat 17 de kapalı zarf-

le 
lı· ıhalesi yapılacakıır. Şartnamesi 
ltır~clk Sıa. Al. Ko. da görülür. İs
e-,. ltlııerin teklif zarflarını bir saat 

Yel Ko. na vermeleri. (5753) 1876 

Patates alınacak • 
+ ~ lCaı-s Sa. AL Ko. dan: 

ara~1.,ıl' l 
.. - Bl.r kilosuna tahmin edilen fi -

~ant ,,- ''t "" zart •' \ .. ,. kuruştan :l3S tA:ın patates kapa-
l~'l.art U9Ullyk> eksLltmeye konulmuştur 

tenıınatı 4430 11.nıdır. Tekarriır e· 
evraJdfl Gı.ı rtyat uzer!n<len kati temtna.t alına
~ ~ır. Evsaf korun evsafıdır. Şartna -

tıa .. ril' 
11 

her gUn Ko. da ırorülür Eksiltme· 
koı> 12.8-942 çareamba ırünıi saat 16-30 
1 J ~ !{atıl Sa. Al. Ko. da yapılara.ıktır 

~.lclUertn mczkOr gUn ve saatten bir 
,,,.. ::t önre hazırlıynra.klan tekli! mck • 

"u-ını UmJna t aJcceierlylıc Ko. na 
~ 'len. (5931) 1975 

Ot ve saman alınacak 
1ıfuğ]a Sıı. Al. Ko. dan : 

Ot 1 - Kapalı zarf usul ıı ile kuru 
flQr 'le sııman alınnc.ıktır. Muitla için 
d > toıı ve ,;am;ırı nıiktarı 6l'i0 ton
,ıır. Kuru otun hehc-r kilnsuna 11 

1~ Baıııanın hı·hrr kilosuna 9 kurıış 
h1Y-at tııhıııin rdilnıi~tir. Otun mu -
~arıınıen hcclrli 61ifl00 lira ve sama
t ırı .5fi.'$00 liraclır. Otun muvakkat 
•eıntnııtı ı950 lira ve sıırnırnın mu -
~k~ ıt teminatı .ı3ss lirarlır. Mar -
h lltıs için .ılın ı<'ıık t 66 ton otun mu
~rnnırn lıeclı•li J soıo lira ve mııvak
llı t teminat 1353 liradır. Samanın 
t Uhaınnıen lıeclı'Iİ 9810 lira ve mu -

2~kkaı tenılnnt 736 lindır. İhalesi 
~ · 1. !H2 rıınııı guniı &ıat 1.5 tc ya
~ acaktlT. Şıırtnnrnesi Mu!i;la Sa. Al. 
• (). da görıllilr. İsteklilerin kanunl 
tı~&ıknlari) le teminat ve teklif mek • 
~11>larını helli saatten hir saııt evvel 

o. na vermrlcri. (5000) 1996 

Kuru ot alınacak 
Sıvaa Sa. Al. Ko. dan: 

(6086) Zl63 

Beyaz peynir alınacak 
Gellbotu Sa. Al. Ko. ci.'ın: 

ı - 40 ton b("Yaz B<tlrnc peynlrl ka
palı zarna eksiltmeye konuımu:;tur. 

Muhammen be<ll'll 4!S.OOO Hm muv~kat 
teminatı 3600 ilradır. Evs:ıt ve sartna
mest Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. cıa 

eorUliır. !halesi 20-8-942 •P<"J'liCmbe ıru
nü saat 17 de Gelibolu merkez Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 1stt."klllerin 7,arf -

larını mezkılr eUn ve saat 16 ya kadar 
Ko. na teslim etmc.-leıı. 

(6103) 

Zeytin alınacak 
Gellbolu Sa. Al. Ko. dan: 

2166 

1 - 40 ton zeytin tanesi kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu· 
hammen be<leli 26.000 lira muvak
kat teminatı 1950 liradır. Evsaf ve 
ııartnamesi Gelibolu merkez Sa. Al. 
Ko. da görülür. İhalesi 17. 8. 942 
pazartesi günü saat 17 de merkez 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İstekli
lerin zarfları mezkür günde saat 16 
ya kadar Ko. na vermelerL 

(61°'1) 2167 

Saman alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. ıJan: 

1 - Bir kilosuna talııııln edilen fi
yatı 3 kuru~ 55 santiınclen 8~SO ton 
dilküm halinde saman knp:ılı z.ırf ıı. 
sulu ile eksilt ırıc) e konulmuştur. Ev. 
sa. korun vsııfıdır. 

İlk teminatı 2969 liradır. Tc -
karrtir rden fiyat uzerimlt"n kati temi
nat alınacaktır. Şartııaııırsi Ko. da gu 
rülür. Eksiltmesi 17. nğustos !lı2 ı•a
zarte~i ıı:unu saat 16.30 da korııisvo _ 
numuının bıılıırıclıı~u rııahalrle y11pıla
caktır. İsteklilerin rrıezkiır gün ve ~a
atten lıır saat evvel lıazırlıvac'1.kları 
teklif nıektıııı!ariyle telllinat · akçelcrı. 
ni Ko. na vermeleri. (6105) 211;8 

Çeşitli sebze alınacak 
Devrek sa. Al. Ko. dan: 
Zonguldwkta testim aıınmıı-k sart!yıe 

15500 kllo ka.bak 15500 kilo taze rasuı
ye 15500 kJ:lo dolımallk yeşil l>lber 15.'500 
kllo patlıcan kapalı zartla ek&ltmeye 
konulmuştur. Taze kaba~ın tutarı 1705 
lira Hk t.emtnau 127 lira 87 kuru:; taze 
fasulyenin tutan 5059 Um 20 kuru11 te· 
mınatı 370 lira 44 kuruo l'CGll dolmalı!;: 

biber, tutnn 5059 Um 20 kuruş temi -
nail 467 lira 33 kurUş. lhalcsl 19 ağus
tos 942 <:anamba ırünU snat ıı de Dev· 
rek Sa. Al. Ko. da ;yupılacakUr. 

(6124) 2169 

Mete odunu alınacak 
Bolıa.Yır Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Tahmtnem beher kl009u 2 l<'u· 

da yapılacaktır. C6126> 2297 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Demirtepeele teslim şartiyle 

, 1000 ton kuru ot pazarlıkla satın a
lınacaktır. Muhammen bedeli 75,000 
lira ve kati teminatı 11250 l!radır. 
Evsaf ve şartnamesi Gelibolu merkez 
Sa. Al. Ko. da göri.ılür. İhalesi 17-8-
942 pazartesi günü saat 16 ela mer
kez Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 1000 
ton ota istekli bulunmaclığı takdir
tie 250 tondan aşağı olmamak üzere 
ayrı ayrı ihale edilebilir. 

(6133) 2298 

Saman alınacak 
Giresun Sa. Al. Ko. dan: 
1 - A:;ağtda cins ve miıkitarları 

yazılı ıki kalem yem madd,•si kava
lı zarf usulü ile mubayaa cdı·lerck
tir. 

2 - !halesi 1-9-942 salı günu sa
at 15 te yapılacaktır. Taliplerın mez
kllr ı;ün ve saatLen bir saat evvel 
teklif mektup ve tenıınatlunm Ko. 
na vermclcrı. Sonradan VPrılen mek
tuplar kabul edtlmez. Şartnamesi 
her ı::ün Ko. da görüliır . .Mektup ve
rebileceklerın evrakı ıni.ısbı te ve te
minatlarını vert'bılmelerl i1:ın artır
ma ve eksılLme kanununun 32 inci 
maddesi hükümlerıne tabi olmaları 
şarttır. 

Cinsi balyıalı saman, miktarı 200 
ton, beher U>nu depoya teslim fiyat.ı 
6595 kuruş, tutarı: 13190 lira, Muv. 
temtnat: 1009 lira 25 kuruş. !hale 
günü 1-9-9·12 15 te. 

Cinsi tel balyalı miktarı 300 ton, 
beher tonu depoya teslim fiyatı 8818 
kıuruş, tutarı 26451 lira, Muv. temi
natı 1983 lira 05 kuru:ı, İhale günü 
1-9-942 15 te. 

(6157) 2299 

Patates alınacak 
Kütahya As. Sn. Al. Ko. dıın: 

l - !hal<' günıi talip eıkmadığın<tan 
72000 yetmiş iki bin kilo ı>atatcs 2-190 

ı;ayılı kanun un 4-0 ıncı mıı<l<k!slıne tev -

tıkan yeniden kapalı za.rr Ulluldyle t'kı>hlt· 
meye konul:ınuı,ıur. 

2 - MuJıa.nWTH'fl 2SSOO lira 

muvakkat ternlnatı 2150 llmdır. 
3 - EkBilt.mesl 22-8-942 euma.rt<"Si 

ırünü saat 11 de Kütahya As. Sa. Al. 
Ko. nunoa ya.pılıacaıkt.ır. 

4 - Şıı.rtnııımesl 144 1mruıı rnukaibH n-ll4) l - TahmlllC'll beher kllOS'\l 6 laın.ıs ruetan 800 ton 800 ton 1600 ton 800 ton 
l\ı 8e.ntlmde'!l 800.000 kilo w balyalı ku- 400 ton 800 ton ki ccm11n 4200 ton me- de Ankara., tstanmıı Lv. Amirllkl<."ri11dc 
1lı Ot kapalı zartla ekstltmE'YC konmuş- ııe odunu pazarlıkl.a ııntın alınacalktıı:. ve Balıkeelt", F:..kl'l<'hlr, Atyon ve Kü. 
!!ar. Alınacak kuru ot 1ıp bal!Yalı olarak MUıha.mmC'll bc<lell 84.000 lılrrıı •ı'k temi- taıııya As. Sa. AL komlsyonlannda. eö · 
"-~sun - Sıvruı • Şarkışla ve Sıvas - na.tı 1950 ltradır. PR7-llrlı~ı 17-8-942 pa- rUlebtlılT. 

.... 

r 

~in.kaya dcm!nro!u euzcre"1ındald is- zartesl ırünü sıı.-ıt 16 da Sn. Al. Ko. da 5 - Tallplertn hazırlıyııc.aklan Wk • 
~on.ıarda t.c&Um edil~~tlr. yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da göMl • 1ıl1 mektuplannın Uıale sıeatln<km bir 

2 - Muhammm bcdcJi 52.000 Ura. hir. (6135) 2175 saat evvellı!M;> kaılar makbuz muıkabllln-

~. Lemmau 3S50 liradır. Şartname.si Koyun eti alrnacak de Jroınisyona ~<:l<'lli $114"1.tır. Bu ııa

aıtten &Ollm ver.llffı tekli! mckt.uı>ln.tı ~~ra. lst.nnıbul, Jllcrzl!oo ve Sıvas 
' Al. Ko. La.nnda her ırün ııör!ilUr. Kanı Sa. AL Ko. dan: 

& - EkBUtmeet 21 aA'uMoe 942 cuma 1 - &r kU<»WI& t.abmJn edlLen fbrat 
aJ.ı.nmaz. Pilet.ada. aeelkırneler m utohcr 
aa,yı.Jmaz. (6196) 2304 • 

~ INlat 16 da. Sıvıu; sa. Al. Ko. da 75 lrunletan 24 ton ko:YUD eti Juıı>alı 
~llacaJct.ır. lstokMlerln mezk.Qr lhale zart U8W.iYlıe ekst1tmeye konulmuşt.UI'. 
tlitıu~ tcl<l r mcktıwıarını ıwnunun 1lk tanına.u ıg:;o lılnıdır. Şart.nameSl 
1-ı-ı Ko. da gorüıtır. Evsaf korun evsııfıdır. 
lıı !atı dairesinde hazır!ıyacakları !ha· Teka.rrür eden !i.Hı.t üzerlml(.'.ll kaU t.c -

&aatlnderı bir saat evvel Ko. na ver- mlııa.t alınacaktır. Ek.Slltmesl 19-8-912 

Saman ve kuru ot alınacak 
Kütahya As. PosL 4923 Sa. AL Ko. 

dan: 
1 - İhale günü talip çıkmadığın

dan 600.000 kilo doküm saman ve 
700.000 kilo balyalı kuru ot 2·190 sa
yılı kanunun 40. cı macldesine tev
fikan yeniden kapalı zarfla eksut
meye konulmuştur. 

~ veya bulundunnlUI olmaları 
lt'rıruerıe damga N.'Sml ve taahhüdün 
-.llldan mUtevclllt mukavele t""1lnat 

~t>Jttu bu ve m uaY}'("rl nuı.c;r-atı ce tren
~ ıteUril<'<X'k istasyonlardan tcıPllım ma
'111rıe kadar rı.aık\tye masrafı tevslik 
~l!'rt takdirde taahhüt bedcııne 11~ • 
""& edilmek suretiyle müteahhide öde -
~tı.r. (5'331) 2002 

Patates alınacak 
lunit Sa. Al. Ko. dan: 
l - 180 ton patates kapalı zarfla 

'\İltmeye konulmuştur. Eks.ilunesi 
12-8-1942 ça.rşamha gunü sıaat 16 da ya
Jlı.iııcakıır. Heher kilosıınyn tahmin fi>a
ll 30 kuruş, muvakkat teminatı 4050 li · 
~- Ev~ ve ~ Ankara iscan· 
~ I.v. 3.ınirlikleriylc lzmit Sa. Al. Ko. 
.._ Rorüloür. Teklif mektuplennı bat 15 
le kadar Ko. na venneleri. 

(5933) 2003 

Et alınacak 
Eöremlt Sa. Al. K::ı.da.n ı 

l - Aşağıda cins ve miktnrları 
r•:ıııı sığır veya koyun eti aiın•acak
ll", Evııaf ve şerait her l?Un Ko.cla 
•<>r:.ııur. İhalesi 17 ağıısıos 1942 PR • 
~rteRı giinli saat 15 30 da Edremit 
~· Al. Ko.cla yapılac ktır. Taliple· 
~n mı-zkfir l?ilnde Ko.n:ı müracaat· 

rı. (5928 ı 2057 
~ sıcrn ETİ KOYUN ETİ . 
~ami Asgarı Azami Asgarı 

'l'on Ton Tem Ton 
~40 358 441 358 
2o6 166 206 166 
ıos 166 ~ 166 
852- 690 853 688 

Kuru soğan alınacak 
Se-rgama Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Şarrna:mede yazılı evsaf ve şe

'lit daiıiltn<le 36.000 kilo kuru soğan 
~l>alı zarfla ek~ilımcye konulmuşrur. 
·"'af ve p.rrnamesi Bergama Sa. Al. Ko. 

ıı.. &örıilur. Muılıammen fiyaıı beher ki
~ı 23 kuru~ıur. Muvakkat teminatı 621 
ıra<lır. İh:ıl~i 17-14-942 pazaırıesi günü 
~ı 15 ıir. hıeıklilerin tclı.lif mekcupla
tırıı ~aat 14 c kadar Ko. na vermeleri. 

(5929) 2058 

Odun alınacak 
8'-reama Sa. Al. Ko dıın: 
l - .Şartnamede yazılı evsaf ve se

::-ıt dahilinde 950 ton 0<lı.ı-n kapalı 7.arf

eksJıtmrye konmuıtur. Evııat ve s.art
~esı Bergama Sa Al Ko. da gortilür 
~ "k>ııı 17 8 942 pn:>.artL'SI eunU saat ıı; 
~ o.•rı:<lma sıı. Al Ko da yapılacaktır. 
~'l'ıt-r kilosunun muhammen fiyatı 2 ku
~tur Muv.ıkkat ttom!natı 1425 11.radır. 
"kıtr rr.e'<tupları 1111.aı 15 e kadar Ko. 

~ıı. \oerml•lcr1. (5930) 2059 

Saman alınacak 
llo)a, ır ~a. ı\I K<ı elan : 

1 1 -· 1 ı:i ~ lon lıalvalı saman }-aı::ır-
1k1ıı sııtın nlınac.ıktır lJ.I. ton 21 ~ ton 
~lit tun ı !li ton li!IS ton lllarnk ayrı 
ı\o 1 l h 1 I' 
7
. tı alınıır·ıktır. !\ ıı ııııııınen ele ı 
~7no li,.ıı. 11.Jt tf'minatı 4R8.~ lirnclır. 
n7.•ırlık ~O 8 !H" ıwrfernhr p:ıınti sıı. 

~t 16 th 4olayır Sa \1. Ko. ela y.ıııı-
'<:aktııı. (608') 2162 

ı;ar.;a.mba ırUnıi saat 15 tc Kanı Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. tswk!Jlcrin m~zkO.r 
gün ve saatten blr saat evvel teklif 
mektupLarlyle tcmlnnt akçcl<.•rlnl Ko. na 
vermeleri. (6137) 2177 

Odun alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. <lan : 
1 - 500 ton odun kapalı ~arf 11~11-

lü ile eksiltmeye koıııılnıuştur. Mcc
muunun tutarı 2371SO lira ilk temiwıtı 
11781 lira 25 kuruşur. İhııksi 17. 8. 
942 pazartesi günü saat 16 da yapıl:ı
cnktır. Evsaf ve şartııaııırsi Ko da 
görülür. İsteklilerin trıııinat ve teklif 
mekııplarını ihale s:ıntindcn hir saat 
evvel Ko. oa ,·ermeleri. (6167) 2195 

Üç çefit inpat yaptırılacak 
Konya Sa. Al. Ko. da1ı1a 
1 - Karamanda Sv. JJlniciıl k O· 

kulund&. yaptırılacak Uç kalem in
şaat eks itmeye konulmuştur. 

2 - Keşif hed<'lleri ilk tı-minatı 
ihale gün ve saatlerıylr. ihale şe
killeri aşağıda clnslerl hizalarında 
yazılıdır. 

3 - Keşif, proje ve şnrtnamesl 
komlsyoııumu7.da, Karaman Sv. Bi· 
nicilık okulunda, Ankara Lv. Amir
liğinde; lslanbul Lv. Amirllğl Sa. 
Al. Ko. nunda mevcut.tur. 

4 - Bu işlere glrereklerin Konya 
Nafıa da!res nden ehliyetname ve
sikası almaları lazımdır. 

5 - Üç kalem inşnatın ihalesi 
18-8-942 salı w:ünU hlzalıırında yazı
lı saatlerle Konya'da heledlye kar
şısındaki komis~onumuza bulundu
ğu blnada yapılacaktır. 

6 - hteklilerln ilk tPmlnatlarını 
yatırıp ihale saatlerinden bir saat 
evveline kaclar teklif mektuplarını 
komiryon başkanlığına vermeleri 
ıazımclır. c2220> <6199) 

İhale şekli yapılacak iş : Kapalı 
zart Erat pavyonu keşif berleli: 
46488,52, tik teminatı: 3486,64, İha
le gtinü: 18-~-942 saat 15 te. 

Kapalı zarf Tavla keşif bedell: 
36021,02. İlk teminatı: 2701.58, ihale 
gUnU: 18-8-942, saat 16 da. 

Açık eksiltme hamam keşif berlı-
li: 7986,56. llk teminatı: 599,00, ihale 
günü: 18-8-942 san t 16,30 da. 

Sığır veya koyun eti 
alınacak 

Sivas Sa. AL Ko. elan : 
1 - 150.000 kilo sıj/;ır eti veya kııy 

ruğu ile birlikte kuyun eti kapnlı ı.ırt 
usıılıylı- cksl!tıııeye konıılrııusrnr. .. 

2 - Eksillmrsi ~8. 8. 9 ~:! cuma gu. 
nü Sivııs satın nlıııa Ku. nunclıı r.ıpıla
caktır. Sığır eti lhalrsi bnat 10 da kc-. 
vun etininki sanı 16 da dır. Şartnıııııe
~i İstaıılıııl, Ankara Lv. Amirlikleriyle 
Sivas satın ulıııa Ko. nunıla her gün 
gorulrhilir. 

2 - Döküm samanın muhammen 
bedeli 42.000 lira muva.kıkat tem .na· 
tı 3150 liradır. Balyalı kuru otun 
muhammen bedeli 70000 lira mu
vakkat teminatı 5240 liradır. 

3 - Eksiltmeler 22-8·9·12 cumar
tesi günü döküm saman saat 10 da 
balyalı kuru ot saat 10,30 da Kü
tahya As. Sa. Ko. da yapılal·aktır. 

4 - Saman şartnamesı 210 kuruş 
ve balyalı kuru ot şartnamesi 350 
kuruş nıukabilınde Ankara, İstan
bul, Lv. Amlrllği ve Balıkesir. Eski
şehir, Afyon ve Kütahya As. Sa. Al. 
Ko. larınela gi)rülür. 

5 - Taliplerin hazırlıyacakları 

teklif mektuplarının 2. el maddede 
gösterilen saatten bir saat evveline 
katiar koml~ona makhuz mukabl· 
!inde vermeleri şarttır. Bu saatten 
sonra verilen t.ekl.ff mektupları ka
bul edileme?- Postaela vııki gt:'cikme
ler de kabul edilmez. <6198) 2305 

Kuru ot alınacak 
Hadımköy As. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Komutanlık blrliklıf"i ihtiya

cı iç[n 500 ton kuru ot CM> fıkrası
na tevfikan pawrlıkla satın alına -
caktır. 

2 - Beher kiloı:una tahmin edi· 
len fiyat yığın halinde 4, kuruştur. 

3 - Evsaf ve Oiğer şartnamesi 
bedelsiz olarak satın alma komis -
yonumuzifan ve Eıtirne'ife yeni Av
rupa otelinde tali Sa. Al. Komisyo
nunda alınahilir. 

4 - Pazarlığı ağustosun 21 ne te
sarlü! eden cuma glinü saat 10 da 
Edlrne'de yeni Avrupa otr.linoc As
keri posta 4005 K. tali Sa. Al. Ko
misyonunda başlnnılar:ıktır. 

5 - Teminatı 3.175 llractır. 
( 6248) 2.108 

Koyun ve sığır eti 
alınacak 

Devrek Sn. Al. Ko. Rşk. : 
Zonır;uldıı.k'ın Oevrek kııMsıncla 

teslim alınmak şıırtiylc 21-000 kilo ko
yun veya sığır eti knp;ılı zarf usuliy
le eksiltmeye konulrııuştıır. Koyun e
tinin muhammen bcrleli 80 kuruş tıı. 
tarı 19200 lira teminatı ı UO liradır. 
Sıitır etinin muhammen bedeli 4.5 kıı
ruş tutarı 10800 lira ilk trıniııntı 'llO 
lir11dır. İh11lrsi 2·1-. 8. 9.J.2 pazartrsi 
ııiınü s:ıııt 11 de Devrek Sıı. Al. Ko. 
Bşk. yapılııcııktır. İsteklilerin hrlli 
)1.'ünrle tespit edilen saatten hir ııaat 
evvel kanuni şekilde hazırlanf\C•ak 
teklif nıektuphrını komisyonıı vcrr-
ceklerdir. (6292) 2320 

Odun alınacak 3 - Sığır t>tlnin hclıer kılosıı 60 
kuruş olup umum tutarı 75000 lirıı • İzmit Sa. Al. Ko. Bşk. <lan: 
ılır. Kuyruklu kııyıııı t>tirıh hehcr kilo- 5t>O ton oelun alrnarnk lıelwr kilo-
~ıınıın 75 kuru~ ıımuııı tutarı 112500 sunun tahmin fiynt Z kuruş ıııııvım. 
lira ilk teminatı 6876 lirAelır. Sıji;ır e- kat teminatı 750 liradır. Pazarlığı U. 
tinin ilk teminatı .5000 lirıııtır. 8. 94-2 runı.a. jt'tiaii saat 16 da yapıla-

4 i .. teklilerın her iki ııı:ıdrlc iı;iıı caktır. Bu miktarın hepsini verıııcli;e 
ayrı ayrı tertip l'cle<'rkleri teklif mek istekli çıkmııclıj/;ı takclirılb BO ton
tuıılarını kanunun tarifııtı .lairesirı tc> dan aşaj/;ı olmamak ııı.ere ayrı ayrı 
hazırlayıp ihııle sa3tindM hır saat ev.

1 

isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve 
vel komlsyonl\ v!'rnıiş vevıı hıılı.nılıır. şartnamesi Ankara, İsı:ınhul Lv. A-
ltlU§ o!mal:ırı lft1.11rıılır. mirlikll'ri~ le konıisyorıd ı her giin ıı;ö. 

{6191) 220 riilcbilir, (ti39J.) 24.W 

Gelibolu Merkez Sa. AL Ko. dan: 
lht1Yac lçtn Geliboludan 15 muhtel t 

mahalle 10000 ton Yb'1.'<'ek yem, yakıı

caJ<. es:ya sair m:ı.l2eme ıutk!l;-1 pazar
lı.kla yapııaeaktır. HCT mııh:ı.llerin ayn 
ayn muhamml'n b(.>d(-11 olup t<llTllnlnde 
muhtel!! mahallerin vn.<ı.ı.tısı Uzt'!rlnden 
hesap cdl.11."11 79000 Uranın ;117.d.e 7.5 ü
zorlnd= alınacaktır. Şnrtnam<'Sl Gelıho
lu .Merkez Sa. alrnasındıa .ırorilleblll:. 

İhalesi 13-8-942 J>C'l"Ş<'ml>e &'tinü saı:ıt 

16 da me:r>kez Sa. Al. Kom. yapılarak -
tır. (6419) 2454 

Odun alınacak 
Sivas Tüm. Sa. ı\l. Ko <lan 
Tııhminen beher kilosu (li) kuruş. 

tan (1.650.000) kilo rıım rne~e vrya 
giırıı:rn odıınıı k.ıpalı ı11rflıı eksiltme
ye konulacaktır. 

F.k~illrııe -ı. eylül 9·1-2 cuma giinu 
saat l 1 de Siv.ııs satın alma 1..omis
yorıunrla yapılucııktır. 

T,ılııııin lıedeli 6:!500 lira ilk temi
natı li3i5 lira olup şartnamesi ı\;ıkıı
ra, htanhul Jev.ızıın aıııirlikleri ve 
Si\'as sııtın alııı .ı komisyonun) rında 
hl•r ıı:ün ı;:-iiriılebillr. 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko.<lan : 
5-8-1942 günü kapalı zarf usuliyle 

yapılan münakasasırıa istekli <:ık -
matlığından 110 ton ikoyun veya sı
ğır eti bir ay içinde pazarlık! ı satın 
ıılınacaktır. Pazarlığı pazartesi, c:ar· 
§aınba ve cuma günleri öjtleelen son
rn Erzurum Sa. AL Ko.<la yapıla -
caktır. İlk pazarlıı:tı 14·8·1942 cuma 
güni.ic!Ur. Koyun etinin kilosuna 105 
sığır etinin kilosuna 55 kuruş bedel 
tahmin edilmiştir. Koyun etinin tu • 
tarı 115500 lira ilk teminaıı 7025 11-
rııdır. Sığır etinin tutarı 60500 lira 
ilk teminaıı 4275 lirnılır. Şartnamesi 
her gtln komisyO'lldan ıı:örillf.ir. İs • 
teklilerin belli günlerde temiıınıla -
riyle komisyona müracaatları. 

(6476) 2495 

Kuru ot alınacak 
İsteklilerin hu işe ııit teklif nıek-

1 k 
"f Eski~elıir .\s. )lnt. S.ı. Al. Ku. dan 

tııp <ırını anım tarı atı rlai rr~irıdr. 1 _ Ordu ihti) ·acı için iki defa 

~~~~~~~ıpk:~~~~e t;:~1t/,n;'.~1~1 ~ ~!: 111;~;.~r k.ıp.ılı zarfla cksiltrıı<') e konııl.ın 
ıııou lon tel halyalı kuru ota t.ılip 

veya hulıındurnıalnrı. Pnntada gecik-
meler mazeret sayılıuaz. zuhur ctııw<li;dmleıı bir n.y zarfınd.ı 

(691ili) :H8 ~ ::~~~~~~~rırııck lizerc pazarlığa koııııl-

Koyun ve sığır eti alınacak ~ - iık p.ıı.arlığı 12. R. 912 ı;:ır
As. Pos. 5021 :sa. Al. Kom. Devrek şarııhıL giiniı saat l l de lO:slri~c·lıir ler 
Zonguldak Devrelc kazaRı Çaycn • rnzxrıı ürııirli.i!i salın nlıııa knırıisvı>

ma, Beycuına nahiyesinde teslim a. ııırnda yapılaraklır. nir kilo kııru. 0 • 

lınmak şarlıyle 60000 kilo koyun ve- ta tahıııın edilC'n fiyat yedi kıırııs!ur. 
ya 60000 kilo sığır eti kapalı zarf u- • 3 İstiye~lerc 50 ~rr tunıl ın aŞ!t
suliyle eksilımeye konulmuştur. Ko· gı olrn~ııı ık uıcre . parr:a P ı r~a '! ı 
yun eıınin muhammen becleli 100 ku- verlı'<"•'l!'lnd .. ı~ ta.ıhlıut eılcreklerı nıık 
rıış tutarı 60000 lira ilk !emiııalı 4500 11 ırn ırn.r? lıırlıkte ııetir!lmr~i ev-af 
1
. d ,.e Şcraıtı her gun ııır,aı zıırııanında 
ıra ır. k • ı 
Sığır etinin muh'1nımen bedeli 60 "nii ~eçen ·omı,yonc ıı. gıiniliır. 

kurııştan tutarı 36000 lira ilk teıninıı- (rı:ıı-n) :H!Jli 
tı 2700 liraclır. İhaleııi 27.8.1942 per- Sadeyağ alrnacak 
~embe günü saat 11 ile Devrvek s~. Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 
Al. Kom. yapılacak11r. Şartname ve 2490 sayılı kanunun 46 maddesi· 
evsafı her g-ün komisyonda g-örüle • nin M. Fıkrasına tcvfıkan 10 ton sa-, 
bilir. İsteklilerin belli gllncle teRbit de yağı satın alınacaktır. :::,ade yuğı 
edilen ııaatterı bir saat evvel kanuni tııhmin b"elell 18.900 lira ilk teminat 
şekilde teklif meklııplarıııııı komis • l•U8 liradır. Evsaf kom\,,-yonumuzrla 
yona verilmesi H'tzımrlır. r;ıartnnmesinde müncleriçtir. Eksilt • 

(6457) 2485 nıesi 14·8·1942 cumu günil saat 17 

Etl -k ~ I k ele yapılacaktır. 
ı sıgır a ınaca· <6387> 2497 

Ca~akk~l-e Garnizon sa. Al. Ko_m. Sadeyag~ alrnacak 
İhtıyar: ır:ln 120 adet etlik sıgır 

14-8-942 cuma günü saat 15 de pazar Ardııhan Sa. Al. Ko. elan: 
!ıkla satın alınacaktır. Muhammen 2.4~0 sayılı kanunun 46 ncı m•ad • 
bedeli 16500 lira kat.i teminatı 2475 deııınııı M fıkraRrna tevfikan 10 ton 
liradır. F:vsaf ve :;artları komiı;yon- .sncleyağı satı~ alınac~ktır. Sadey ığı 
dan görülebilir. IsteklılPrin ihale gil- tahmin bedelı 18900 lıra ilk temi -
nü komisyonda bulunmaları (6458> nacı 1918 liradır. l ',a,f komi,}onıı -

2486 muzda şartnamesine mü11ıleriGtir. 

Odun alınacak 
As. Pos. ~zno Satın ,\1. Kıı. dan: 
Rehcr kilosuna 3/75 kuruş fiynı 

tahmin edilen t 7 ~O ton ııılıın 12. 8. 
9 ~2 ıı;iinü sııat 16 ıl.ı pazarlıkla istek. 
lisine ihııle eclilecektir. Kati teminatı 
9787 lirf\ 110 kuruştur. Şartnanırsl 
her ıı;iin komisyondn ıtiiriikhilir. İs
teklilerin belli ır;iin ve saııt Fındıklı'
da S<ı. ı\ 1. Ko. na gelmeleri. 

(6 ~60) 2487 

Nohut alınacak 
Or. s,ı, AL Ko.dan : 

6-8-1942 de ihalesi ilan olunan 1000 
ton nohuda talip çıkmadığındıaıı tek· 
rar pazarlığa girile lıılir. Beher ki· 
!osunun muhammen bedeli 40 kuruş. 
tur. 1000 ton nohut toptan bır talibe 
i!hale edilebileceği gibl daha a:z mik
tarını da uılip zuhur ettiği takdirde 
ihale olunıabillr. İhalesi 17-8-1942 
pazartesi günU saat 11 de yapıla • 
cağından taliplerin kati teminatla -
riyle Harbiyede Y<l. Sb. Ok. satın 
ıılma komisyonuna müracıaatları. 

(6461) 2488 

Kuru ot alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan : 
Fiyat mürtlkıılıc korııi~yonııncn. tel 

balyalı beher kiiosıını~ 1 kuru~ ip hal 
yalı beher kilosuna .ı. kııru~ J'iO san
tim fiy.ıt teshil edllen 1000 ton ku
ru ot pazarlıkla satın alınacaktır. 
1 ~. 8. 9 ı2 cuma gbnil sıı.ı. llS te Rn
lıkesir As. Sa. Al. Ko. rla eksiltmı-si 
yapılacaktır. Bir tonunun teminat 
miktarı .,750 lirarlır. ıooo ton kurıı 
ota hir islrkli (ıkm ı ısa. :!5 tondan 
aşağı olnıarıınk tizere ayrı ayrı islt'k
lilere <le ihnle rclilehilir. :.ıütcalıhiılin 
rııeeburi buhınrlıığıı vergilerle tesli -
rnat ı•snıısırıdaki ınnsraflnr <'iheti as
keriye rarafından örl<'ncrı•ktir. Şart
larını gdrmek istiycnler her giın ve 
taliplerin muayyen sarıtle koıuisyo
muza mıirar~at etmeleri. 

(6 t62) 2:ııı9 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu, Sa. Al. Ko. elan: 
lhtiyaç için 45 ton sıfnr C<ti pıızar

lıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedl'li 31500 lira ve kati teminatı 
472.5 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
Gelibolu merkt>z satın alma komls· 
yonuncla görülebilir. Pazarlıkla iha
lesi 12-8-942 çarşamba günii saat 16 
da merkez satın alma komisyonun
da yapılacaktır. <6463 2490 

Saman alınacak 
Çanakkale Garıılzon Sa. Al. Kom. 
İhtiyaç içi:n ıakarriir edecek fiyat 

ılzeriııden 600 ton saman :.!8-8-942 
cuma günü saat 10 da pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Bu mıktara taljp 
çık.madığl takdirde ikişer yUz ton
ı~an aşağı olmamak şartiyle ayrı ayrı 
taliplere de verilebilir. (6465) 2491 

Saman alınacak 
Canaıkkale Sa. Al. Ko. dan: 
İhtıiyaç 1.çin 2000 kilo saman te

karrur edecek flat iı:ıerlne 28-·8-942 
cuma günü saat 11 de pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Bu miktara talip çık
madığı takdirde beşcryüz tondan 
aş.agı olmamak üzere ayrı ayrı talip
lere verilecektir. (6467) 

2492 

Zeytinyağ alınacak 
1 Or. Sa. Al. Ko.dan : 
Knpalı zarf uslliyle 225 ton zey

tinyağı münakasaya konmuştur. Ev· 
saf ve hususi şartları komisyonda 
görülebilir. 225 ıon zeytinyağı top -
lan bir istekliye ihale eılileceJ"ti gibi 
tlaha az miktarına talip zuhur etti -
ği takdirde de ihalesi yapılabilir. 
Muvakkat teminatı 15630 liradır. 
İhalesi 29-8-1942 cumartesi gUnU sa
at 10 da yapılacaktır. Taliplerin kati 
teminallariyle Harbiyede Yd. Sb. 
Ok. Sa. Al. Komisyonıına mUraf'aat· 
ları. (6469) 2493 

Kuru ot alınacak 
1. Or. Sa. Al. Ko.rlan ' 
5-8-1942 ele ihalesi ilan olunan 

1000 er tonluk 11 parti kuru ota ta
lip çıkmadığından bu kere 1000 er 
tonluk dokuz partisi gene pazarlıkla 
münakasaya konmuştur. Evsaf ve 
hususi şartlı.ariyle teslım mahalleri 
komisyonda görüliı.P oğrenilcbillr. 

Eksiltmesi 14-8-1942 cuma ı::ilnll saat 
18 de y.ıpıl.ıcaktır. -
( 63!)!)) 

Sadeyağ a)rnacak 
Arrlahan Sıı. Al. Ko. dan: 

2498 

2490 sayılı kanunun ·16 maddesi-
nin M. Fıkrasına tevfikan 10 ton sa
de yaı!;ı satın alınacaktır. Sade yağı 
tahmin bı>dell 18!JOO lira ilk teminat 
1418 liradır. Evsaf Komls;ıronumuzda 
şnrtnameı:ine mümle>riçtir. Eksitmf'si 
14-8-942 cuma günü saat 18 de vapı-
laca.ktır. (6400> 2499 

Kuru fasulye alınacak 
San kamış As. Sa. Al. Ko. dan: 
40000 kilo kuru fasulye pazarlıkla 

alınacaktır. Kilosuna tahmin edılen 
fiat 40 kuruş olup teınlnatı 2400 !ıra· 
dır. 
Şartname Komlı;yonda gôr!l1eblllr 

ve alınır. 
Pazarlık 12-8-942 c:a.rsamba gi\nü 

saat 14 de yapılacaktır. C6401) 

Odun alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko.dan : 

2500 

Kapalı zarf usuliyle 1000 ton o • 
rlun eksiltmeye c::ıkarılmı!'ltır. Mu -
hammen berleli 40.000 lirt ilk teml· 
nnlr 3000 liradır. Evsaf kolordumu· 
zun biltün garnizonlarındn v.ırdır. 
Eksiltmesi 28-~·1942 cuma gl\nU ııa
at 11 dedir. isteklilerin belli Riln 
ve snatte kanıınıın 32 nci madrlesin
de tarif eılllrliği vechile hazırlıya -
cakları teklif mekttır>lnrını eksiltme 
saatinıll"tı bir sa:at evvel Trabzon 
Sa.. Al. Ko.na miiracaatları. 

(642'8) 2501 

Kuru bakla alınacak 
f..mir T.v. A. Sa. Al. K,,. dıın : 
Cinsi K. hakla mikıarı ıorıooo kilo 

fiyatı 20 Kr., Cins ve miktarı yukıı
rıcl,ı ynıılı ihtiyaç paıarlıkla Rııtın 
nlın11caktır. Pa:ı:arlık vt> ihnlt'si l k ı:ı . 
!H2 tnrilıinrle cnnııl giinıi ~nat Ill <ln 
kı•lo<la hnıir Lv. A. Sn. Al. 1-\rı . llıt 
)apılacaktır. Kati temin ıtı ilııılr h<'
rlı·llnin % 15 dir. ilıleclc rı iinrc :ılınır. 
Va~ıf Vf' ~artlar her giln knmİs~·nnlltı 
göriil<'hilir. fst<'klilerin mııııyyrn .ıı:iin 
ve snaıte tenıinntlnrivlc \'e cli~cr 
vC'sikıılnriylr lıirlikl<' komisyonclıı hıı
J11nmnl:ırı ilıirı olunur .. 

{fı~ı:!) 2J'i02 

Toz şeker alınacak 
İzmir Lv. A. So. Al. Kom. 
Cirıı-i ıoz şeker mikıarr 20000 kilo 

fi vatı 97. 75 
• 1 -- Cins ve miktarı yukarıda Ya

zılı lhtiyac nazari ıkla satın 11lınnrak· 
ıır. Pazarlık ve ihalesi 14-8-1942 ta· 
rihlmlen cumııı l?Ünü R11at 16 Kışlu'da 
İzmir Lv. A. Sa. {>l. Kom. yapıla -
caktır. Kati teminat ihale beclelinin 
yilzrle on beşidir. İhnleifen önre alı
~ır. Vnsıf VP sarılRr her ıı:ün ko . 
misyonda y.öriilebilir. f!'lteklllnin 
muayyen ı::-iin ve saatte t emlnnt ve 
rliier vesikal:ırivle 'birlikle komisyon 
•1"1 bulunmaları iHl., olunur. 

(6378) ZfıO~ 

Yiyecek ve yem alınacak 
F.laııil: ı\ı:. S.ı.. Al. Ko. <lan : 
Cinsi, miktarı, tahmin R., nnıvıık

kııt ton kiln lira kuruş ihale p:unıı 
saati tuz 5000 ı2.=;oo 31.Hli 9 .8 .!ll2 
IJ'i fnsıılye lliOOO 2r.OOO 19125 9. 8. 
9.ı2 kırmızı hiher 201)0 120000 9000 
9. 8. 9.ı:? 15 sam an 2!iOOO 12.'iOOO 
D375 13. 8. !l.ı2 l.'i zrytin tnnesl 3000 
300000 22!iOO 3. 8. 912 1.5.30 kuru 
•oıhn 2!100 50000 !37-50 ıa. 8. 9 ız J fı 
Elaııi{ n•kt-rlik .•ııbe~i ve mi§afir lılr. 
liklerine ait yııkarıd;ı cins ve mikıa
rı tahrnio hrdel ve muhammen hede! 
!eriyle ihale p:iinlni yazılı 6 kalem 
yem ve yiyecek marldesine talip zu
hur etmrdiii:inden 2 ı90 sayılı arttır
ma ('ksiltme knnıınnnıın -43 mac1clesi 
ınurihinrc 10 p:ün tenııli<Hne knmr 
v<"rilıııistr. Tıılipl!'rin yukarula ya~.ılı 
ih:ılc• gıin ve Matinrlf' ınuv:ıkkııt

0 

te • 
minat nıakhıızlariyle koıııisnın:ı rııii ra. 
eaatlnrı. {6379) • 2/i04 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

Sa!ranlbolu Sa. Al. Ko. dan: 
Safranbolu 5056 ihtiyaC"ı için pa7.ar 

lıkla 75 ton koyun veya sığır et! sa
wı a.bnacakiır. lhalesl 14-8-942 gü-

nazarı dikkatine 
Ankara Vôliliğinden 

Eski harflerle yazılı nüfus hüviyet cüzdanlarının değişti
rilmesine devam edilm~ktedir. 

Halkımızın eJlerindeki eski harflerle yazılı nüfus hüviyet 
cüzdanlarmı biran evvel değiştinneleri ilan olupur. 

(6417) 2438 

Eski harfli nüfus kôğıtları değişiyor 
Ankara ValWtınden: 

1 - Ellertnde eski hartlerl.e yazılı nürus hüv1yet <'ilz<lanlan bulunanlar bun. 
tan yeni nüfus hüviyet cüzdanlarlyle detıııtıreceklcrdlr. 

2 - Hanırı mahalleı1n hanırl tarihlerde nUtua müdilrlüailne müracaat e<ter'?k 
cüzdanlarını değ!4tlrecekleı1 aşağıda eösterUmleUr. 1679 

MAHALLAT 1Sl.MLER1: Müracaat günlerl Saat 
CBo?.kurt mahallesi 20 Temmuz 
(Yeni Turan 1942 pazartesi 9 dan 12 ye .kadar 

FcV7.lpaşa 21 ,. " salı ,. 
İsmet ı:ıa~a ,. 22 ,. " Çarşamba ,. 
(Köprübaşı 23 • 
<Derıt<feresi ,. ,, Perşembe ,. 
İnkılap ,. 24 ,. " Cuma ,. 
Ö:ı:tlirk ,. 25 ,. ,. Cumartesi ,. 
Altıntaş 27 ,. ,. Pazartesi,. 

(Tabaklar ,. 28 ,. 
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CDemlrfırka 
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<Kılıçııslan 
CO!':tız 
Akbaş 
Erzurum 

ctnönü 
(Ai(nlar 
<Cimenterıe 
(Rnşkır 
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<nuatepe 
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Çarşamba ,. 
Perşembe ,. 
Cuma " 
Cumarteıd ,. 

Pazartesi,, 
salı ,, 
Çarşamba ,. 

Perşembe ,. 

Cuma .. 
Cumartesi,. 
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Su tesisatı malzemesi ahnacak 
~ıhhat ve 1QtQımat Mu.aveı.et VekA.k'tıl Mertcıez Hıtzlfl8lhha 

.\ima Knımı..yl"l)undan: 
Merkez Hır~ Mu-et ıra tenıeıb tıoıın c1rıe, m4ktlır -.ıe muhammen 

t.A'detl1ıYlc muval<lkııııt tc:mmaıtı uatıda :yazılı malrzenenlın 8-8-94.2 te.rihlnde :ya. 
J>ll:ıın açık t>.Jaı"tmeslne t.aJlıip <:*mRdıtJndaırı. 13-8-942 :ı:ıereembe günü ııeat 11 dıe 
lhıı:lcs1 yapılmak Ü2len! eıkeil:tııne on &'ıin uzatılmıştıır. • 

Tahplertn mC?JkOr goijn w 89.a.tte ııııı.rtnıımcstn! görmek w muvak'kat tEmina-
t.ını yatııımaık ü;r;ere dlaha evvd ~ mliracaa.tıan. (6423) 2526 

Cinsi. 
3 parma'k ne-mir boru 

Şiber musluıi:u 
3 parmak demir rakıor 
3 ,. dirsedc 
3 ,. Nipel 
3 ,, T 
3-2 " Redükmyon 
2 Tapa 
2 Nipel 

Miktarı 
180 met.re 

1 adet> 
3 .. ) 
6 .. ) 
4 ) 
1 ) 
2 ) 
4 ) 
2 .. >: 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

2700 

2M ıs 

Gayri menkul satışı 
Anklll'a Beledi)l'elll tmar MücMldUitündıen: 

Ada Panıeld Oinsl 
114 8 Ahşap, ~nlıı ev 
114 9 Mı.tıı.ı>. dilldalnll ev 
114 
114 
112 
701) 

10 
11 
11 

10 

Ahşap, diın<lfAn!ı ~ 

Ahşap, düıkQcAnılıı eıv 

KArglır ev 
KAııııtr ev 

3500 

3000 
~ 

l~ 

3.';00 

2000 

Llra 

Llıra 

Ltra 
Ura. 
Ura 
!Anı. 

lı<met tnoııU parltıru Ana!art.ailoaır cııdri~ne ba~'hyan ~ ve ~ kalan ~ 
im n•la <ıda w J>arsf'ol numBl'a.lıarb"le omsl('IJ<! y112.ılı ııaırrl nwnk u llıerin mıkRZllln; 
h<'<bmı, U'$v~I Wraı~e ve ıı.M.acak m<'llo7. J>Al'Calanmn ~ ~ ruılkıl.1 mıı..ıı

nıf'J:arrı ahı.ek şaJıı;a aJıt oımaııc saaıtlıyloe hlır.ruların<la ııöstenloo muohammoo 'bedel.
krtc acık arttırmaya k<mUılınuıııtuır. llı~ 20 11Çıuırtos 942 ı>enıeımbe gUnıU seat 
14 tc 1mn.r mtıdürltiğtioııde yapıtıaoal!'ından t.alılıplerlııı yüzde 7.5 tıcmlna1larlyle l:ıir-

11.'kte hazır bulururuı.Jııın i1lııı ruunur. 6:.ı98) 2345 

Çeşitli yiyecek ahnacak 
Tokat sa. Al. Ko. dan: 
1 - A&ağıda yazılı al<tı kalem ytyN'f'lk maMt>~ i&teklıl çılan.adılhndan 

e<.k.."l tmes! 15.8-942 cumartesi ırUnU saat 10 da yaınlac•ııktır. Şart.n.a.m<."Sl Ko. da 
gorUlilr. 1st.eklilerin mezkOr &iiaı ve aaat 9 a k.adar teklif mektuplanru kanuni 
veell<alar!ylıe birllıkte Ko. na venneleor!. (~7!l7) 1930 

Cinsi Miktarı Muh. Bed. Muv. Tem. GUnU Nevi 
Kuru fasulye 50.000 11.000 ~25.00 15. S. • 942 Kapalı 
Mercimek 15.000 3.300 247.50 lJ. 8. 942 Açık 
Nohut 30.000 9.000 675.00 15. 8. 942 Kapalı 
Patates 30.000 9.000 675.00 15. 8. 942 Kapalı 
Plrlnç 15.000 8.250 61R75 15. 8. 942 Kapalı 
Kuru üzüm 15.000 12.000 900.00 15. 8. 942 Kapalı 

nü saat 17 d<'dir. Koyun etinin llk ı,; 

!C?mi.ııau 4500 ve sığır etinin 2500 li- •••••••••••··~ 
rnclır. Şartnamesini Komi..sy~mumuz-

dan görülebilir. <6380> 2505 
1

1 BU GÜN ve BU GECE 
Saman almacak 

Safranbolu Sa. Al. Ko. dan: 
Safranbolu 5056 lhtıyacı için 600 

ton sıı.man pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlık 14-8-942 sa.at 16 dadır. Be
her kilosuna biçilen fiat 10 kuruş
tur. Her 100 ton ayrı bir müteahhi
de ihale edilebilir. Şartname Komis
}onumu:zdan görülebilir. (6382> 

2506 

Sığır eti alınacak 
Gelıbolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
Asker ihtiyacı için 256 ton sığır 

ı>t.i kapalı zarfla eksiltımeye konul
muştur. Muhammen bedeli 256 bin 
lira muvakkat teminatı 13990 lira
dır. Evsaf ve şartnamesi Gellboluda 
Merkez satın almasında görülebilir. 
İhalesi 27-8-942 perşembe günü saat 
17 de merlrez satın almasında yapıla 
cakhr. İstekliler teklif mektuplarını 
ihaleden bir saat evveline kaifar 
Komisyona vermelerj, IAzımclır. 
t6383) 2507 

ULUS SİNEMASINDA 
( İki Film Birden )--

1 - K11lar pansiyonu 
Lucien Barowc 

Gabrielle Dorziat 

2 - Kahraman köpek 
RIN, TIN, TIN 

( SUARE: 20.30 da )
İKİ FİLM BİRDEN 

KAHRAMAN KOPEK 
ve---

KIZLAR PANSiYONU 
Telefon : 629• , 



-6- u ı: u s 
lı)'acaklan teklif mektuplarını ihııle l k{ı.fıdı 
g nu snat 16 e kadar makbuz mukabl- C) Lise mezuniyet ve olgunluk 
Ji M • .M \' .ı. u!'. lu S ~. Ko. Reisi:- şahadetnam<' ve)ıl tasd kil sureti. 

Ordu Hasta Bakıcı ğine vermeleıl. Şartname 21 lira 99 1 D> Okula alındığı takdirde askeri 
kuruşa ~crılir. (61 ı ı) ıııus kanun, nizam ve talimatları kabul Balast kırdırılacak 

Hemşıreler Okuluna ait Çe 'ti• · k l h cttlg hakkında vC'I sin n ve kendis - D.D. Yolları Erzurum ıo. uncu İ•lcı· 
§1 ı çın O ev a nln noterlikten tasd kil taahhilt se- ~ 

bazı izahat ve okula kayıt yaptırılacak nedi. Talebe okulrlnn • t!Ca etmek ıs- me MUd:.ırluğündcn: 
ve kabul şartları M. M. Vekil. Satın Al. Ko. dan: ters okulca tahakkuk ettır lecek 13.o;oo meırc mikabı kınn:ı bal ı ka· 

1 - OrdJmuza nastabaıncı ve Çınko levha Beher Kati masraflan birden .., erir ve bu da ta- palı zarf u uli>lc ck~ılımC)C konulmuş· 
hemşire yet. t.rmek uure Ankara'- kilosu Tutarı teminat ahhüt senedine knydedıllr. tur. 

MlLLI MÜDAF AA V. D. DEMIRYOLLARI 
(14.427,04) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettif:I vesikala
rı) le blrlı.kt.e aynı giln saat 15 te adı 
geçen komisyonda hazır bulunma
ları IAzımdır. 

Şartnamelc>r Ankara'da malzı.-me 
da rC's nde, Haydarpa.şa'da tesellüm 
ve <''ik ııeflığinde görülebilir. 

(62351 2415 

Elbise ve palto diktirilecek 
o M M. v tarafından 1939 sene_ No. Tonu kuruş •.ıra Lira Eı Saralı, uyurken gez n. sld 1 l , l\luharr:ınen kesif bedeli ;91 'iO lira o 

6 ~ bayılma ve m tel" 1 ı kk · 2' >7 ı· d Devi- Dcmi"'-ollan Umunıı' ldar-:n· s nde acı.mış olan hastabakıcı ve 20 172 3 w :ıo 5.160 çırpın ıya mup u o - up muu aı ıemınaıı !h mı ır. ~· ., ·~ 
h ınsıre er OKU una bu sene de 45 8 60 167 83.500 10 850 ll'a1ığı hakkınrla VC'lilc-rlnln Not<'r- J k~ilımc~i 19. 8. 9 {2 ça Jmh.ı gunu den: 
t !ebe a.ınacaktır OKUia gırmek ar- 10 30 162 48.600 7.290 lıkten tasdıkll taahhUtname'l>ri. <Bu saaı l'i ıe Erzurum"da ıo. uncu ı)leımc 1 - Hnydarpaşa'da birinci işl:eıme 
zu edenler, bulundukları mahalltn 12 60 162 97 200 12.220 gibi hastalıklardan b rı l'e okuln gir- müdürhiğu bin.ısında )ııpılacakıır personeli ıle Mudaora'da Mud;ınya • 
" 1 ~ne. kaymakam ıiına \eya as- 19 160 152 243.200 26.820 mC'zden ev~el1 malQI oldukları sonra- 1.ıeklilerin kanunun ıarın eııı i vesa· Bursa işletmesi personeli için 2707 rakım 

erl.k liUbeler ne dılekce ile mürn· ı 320 506.900 dan anJaşı an ar okuldan çıkanlır \e cııat edeceklerdır. Yukarda cins, miktar ve muham- okul masraftan vc>l lerlne ödcıtlllr. > ikle ıeklif mekıuı>larını ve mm'akkaı tc c hke, 1713 adet palıo imal ettirilecek· 
2 - 3433 sayııı kanun mucibince men bedelleri Ue kati teminatları 3 1 tekiller bulunduklan ma- minadarını belli JtUn<le clmlımc saaıın· ıir. 

bu olrnldan mezun olacaklar. me- hıuılarında ;>azılı muhtelif ebatta hallerı_'l,.kl nskı>rlik şubelerine istida den bir saaı evveline kadar knmisron Kunıa~ı. s-iyah seren, ve kol a•ıarı ida· 
mur olup tekaud ye a.acaklardır. ı çinko levhalar pazarlıkla satın a.ı- ile ~ürııcaat Nlerlrr. ve şubelerince rci lığine vermeleri lli7.ımdır. Posı.ı gc· rece inıihabedilen neviden aynen veril· 

3 - Mezun olanlar alu senelik nacaktır. Pazarlıılı 14-8-942 cuma iklncı maddede b ld rılen evrakı lk- cikmcleri kabul edilmez. mck di.ı;cr bUıwı harcı, duğme ve il:ımcıi 
mecburi h.zmetlerını ordu hastane- günü saat 15 ted r. Parça parça da mal ett kten sonra, .Ankara'da Yük- Rılasıların ıhıarı içın Dcvebo)nu - farikalan mıiıeahlıit mnıfınd:ın ıcmin e
l r.nde yapacaKlar: ondan sonra ar· ihale ed1leb lir. Şartnamesi her s:ün ek Zıraat EnstltllsU Veteriner Fa- ALizi>c kılomcıre 165, Hıııril)a' • Taş· dilmek şuıi~le kapalı zarf usuliyle ek· 

No. 
1 

Çeşitli yiyecek at.nacak 

Fiyatı 
Cinsi Kilo Lira Kr. Tutan nk teınlnat İhale gl1 

600 gramlık tek ı.ıra Kr. Llra Kr. saat 
tip ekmek 51300 5386 403 99 11-8-942 9 

2 Koyun eti 350 
10.5 

l 10 
l 00 
l 10 

385 

3 
4 

Kemiksiz sığır eU 675 
Kuzu eti ıno 
Koyun ciğeri adet: 100 

.. işkembesi 200 
Sığır ışkembesl ı 00 
Paça adet: 500 
Böbrek yağı 300 

35 
15 
80 
3 

1 90 

675 
ııo 
35 
30 
80 
15 

570 
1900 

Erimiş yaf 
Zeytin tanesi 
ZcyUnyaJh 

1600 2 25 3600 
100 80 800 

1000 1 24.86 1248 60 
--204_8_60_ 

142 50 11-8-942 9, 

270 11-8-942 9,~ 

153 64 11-8-942 Jf 

5 Ihlamur 20 5 100 
.zu t>der erse memleketteki bütün kom syonda görü.eblllr. Talipler mez külk>sl aııkerl talebe Am rllibne gön- kt'\t'n aruında Kim. M, Benliahmet • 5İlımc')e komılmu~ıur. 
& hhı teşekku ler 1<end lerıne acık kQr gün ve saatte M.M. V. 2 No. lu de,.llrce1't.1r. Müracaat müddc>ti c>v· Dikme arasında Kim 43 ve Kars · Mcz 2 - ı k~iltme 27. R, 942 tarihındc '' 
o acaktır. satın alma kom syonuna müracaat- IUlün 25 ne kadardır Bu tar hten 

Sirke 
Sarmısak 
Yumurta adet: 

100 
10 
500 
250 

30 30 
80 8 

4 _ Tahsıl müddeti 
3 

sene olup. )arı. C6188l 2247 so11ra m '"a<'aat kabul e,, lmez. rca arasında Kim. 6S 400 olmıık uzerc perş mhc gunu uaı on beşıc Hnrdarpa· 
hu müddet çin1e okurlara a)•da beş K l k 4 - Okula k&\'lt ve kahu' şaha· dorı ocak )eri tcspiı cdilmış olup hu şa'da ~ r binasında isletme artırma ve 
ı ra harçlık verilecek. la e ve libas· urşun a rnaca d tname d rc><'e'erine ve müracaat kısımlarda ıcslım cdilc<ek \C her (lcak· ek ilımc komıs)onunda >ıtpılacakıır. 
lan tamamen oırnla a.t ~lacaktır. 1.\1. M. \:f'k :-ıa. 1. Ko dan: . s;rasıra ıı'Öre'I ~· İstekli adedl tamam ıao musa•İ mikıarda ıc•lim.u ).ıııılaccl: 3 Muhammen bet.le! 3ı;047 liraJır. 

5 _ Okuldan mezun olanlar. ba Beher kılosunun muhommf'n bedelı 1 o unc11 k1t~'lt lı; eri ka11~n r ~·e kabul ur. Mü' kkaı ıcmin:ıt lR'" lira -; 3 kuru~-
rem kanununa gore 20 1 re asli ma· 6.5 kuruş olan 300 ıon kurşun rıızar- ed lenlrre mUraeaat ett k C'rl a~ker-ı Sarınameler 196 kuruş nıukahilindc tur. 2190 No.lu kamımın şartlan içinde 
aştan başlamak üzere maaş alacak- !ıkla satı!'! ıılınBC'ııktır. Pazarlıgı 1°'· l lık şulx'lertv,'" t:bllırat yapılır 

1 
ı:rzııntm ve Hıı)d.ırpaşa ,eznelerindl.'n a 

ıar, ve bu nuktar gltlk<:e ço~nlacak- . 9 ı2 euınn gımlı aıı t 16 rlııclır. 640 ıl 21 9 lınahilir. (6or.~) 22ı6 ıeminaıları 'c tf'klı f mekıupları ihale sa· 
ur: bu zaman dah. ıaş glydırme ve BııluMbllen miktar s~tın alın:ıtıl- Had l k 1 · 1 aıi'l<lcn en ~cç bir uat evı.eline kada: 
barınma orduya alt olacaktır. lir. Kati ıcmın~tı ~2.000 liradır. ~art- eme ve garson a ınaca Çam dilme alınacak Ha)darpaşa işlcıme artırma ve ek~ilırne 

6 - Okul 15 - EylUI _ 1942 de namesi her gun korni•)ond ı ıwru elıl- M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: komi•)"Onun 'crilmelidır. 
tf!drlsata baılıyacaktır. lır. 1 al pi er n1ezkılr gun 'c ı; atte \1 Topeu ve topeu atış o~ulu lcin 35 Devlet Dcm.ryolları Sa. Al Ko.d ın: " J\lelbusaun numuneleri H:nrlar· 

7 - Okula kayıt ve kabul &artları :M. \', 2 ı-.·o.ıu ~ıı . \1. Ko. Rs. nıurıı- şer J.rn Ucr ti iki hademe ile 75 lira Muhammen bedelı l 3300JJ ıır.ı ra•a'd.ı işletme anırm:ı ,.e ehilıme ko· 
1 d ti (6 80 Ucr tli bl hti d r ıs olan 30.ı MJ. çam dılıne 19-8-1042 

sun ar ır: caa rırı. l ) 23 J e r garsona ya, var ı · - mi yonunda ı::orıilehilir. Mtdcavele "' 
a) Tıirkiye Cumhuriyeti teba.ıı.sın- teki !erin mc kür okula mürnc.-aatla- ç-.ırııambıı. gll ılı saat la tc kapalı 

chn olmak ve Türk ırkından bulun· A rap sabunu alınacak n. '5403> 2450 1 zar.t usulıylc Ankara'dıı ıdsre bına ~arınamedlcri meccanen almak için lhy. 

mak 
~ı •ı \ k • Al L' d sınd ıop anan merkez dokuzunLu uarp:ışa a mczkür komisyona Ankara'da 
' . .., . e . ~n . no. an: Z ki . 1 k k 1 . d 

b) Slhhati yerinde olmak ve du _ Beher kılosuna (70) kuruş .i) at tah am I mıntan ı pamu ıtomısyonc ı satını alıcacaktır. ve zmır' C! ı::ar efliklcrine mürnuıa, 
rumu her iklimde vazıfe görmiye mU ının ed.len (30) ıon nrap sabununı n alınacak . .Bu ışe gıımek ıstı;>cn.erın (247SJ edilmelidir. (84~8-6488) 2~ı? 
uıt bulunmak (bunu herhanın b r 31 7. 9'.! g nundekl kapalı z::ırfl 1 lıralık muval.kat temıı at ıle ka -
haııt~ne sıhhi heyetı raporu ile tes- eksiltmesine ıstekli ı;ıkrnadığınd ın ' 1 )I V !'n. \I Ko. d'1n : nunun tayın ettiği ve ka.arı ve teı.-
bıt ettirmek ve evraka battlamak ıa.. 21 . S 942 ıı;unu saat 15 te te>tr.ır ek- Beher kilosu 28 :> kuru fiyat tah- liflerıni aynı Un saat 14 e k ıdar adı Gümrük ve inhisarlar V. 
zımdır). siltmcye konıılrnu•tur. tı" ıeuıin ıtı nıln cdılt'.'n 200 kilo zamklı (mıntaıı- ge en komısyon reıslıı; ne \'ermclerı 

c) Okurun yaoı on alııdan aea~ı (157.5) liradır. Parı; ı pıırı; • da alın - tık) paıı 1 k clt'fıten ırslım artıyı ıazımılır Kok kömürü naklettirilecek 
ve yırmı ikıden "'Ukarı olmıyacaktır. bılir \'umek isti) enlerin kanıı lUn 12· 8 !H!? ı; r arınb 1 ın .. nıl saat l.5 te Şarınamcler parasız olar k An -

., I' z: rlıkla atın lınac ktır. k d ı 1 ı ı · d) Kendtıı aca ve babası iffet eh- tarif atı dnhilinde h ;ızırhyac ki rı 'T 1 1 ara a ma zen e l aıresınıı n, ay • Gumruk ve inhisarlar Vl•kalcıindcn · 
·• il IR!llrnen hC'deJi S70 lira O llJI ) ' t Jh.l k fli 

1 ı:ıden olmak Cbu vazıyet polısce tev- teklıf mektuplarını s "'l a r. kadar kati teminatı :; lir ı 50 kuruştur. f•- < arp.:.şa aa es m VC' sev şe • S. 6. 9fı ıanhirde >aınfon açık cı. 
s k eıtirilerek evraka ba"'lanacak . l\I. ;\J. \". 2 l'o.lu Sıı .Al. Ko na ver- t ki 1 b 11. ~ ğınclen ıcmın olunur (61J9) 2256 . . d ekl' f ,. e ı erın e ı p: n ve aattl.' n! M. 'ımc-;ın c ı ı olunan h)at haddi tj. 
tır). . . ıneleri. Şnrtnamesı komlsyond ı;l'iru- V 8 Ncı. lu ntın olma konıiA~ onu- Taş alınacak > kında gorulmi)cn 300 ıon kok kômu· 

e) En az orta okul tah~ılınl bitir· lebihr. (G:.!lO) 2306 na ırelınel"rİ (ı..ı8.5) 2-lli6 D. D. \ol.arı 3 . 1 !etme .M r.u. riınun nakli) es.ine aiı C'ksilıme 15. 8. 9.;ı 
mtı olmak c eleme ımtıh.anlarında Erkek alınacak gundC'n · 
muvaffak olmak ş ırttır) veya bu de. Sığır eti alınacak ' ~lıkı~r ınunanıuıen bedel \e r.ıu- cumarıe~i ~unü 5anı on hirc bırakılmış· 
reced_e tahsil ~OrdilAilnU ısbaı etmek M. M \'ek. ~ıı. 1. Ko. dan: ~ı ~I v 1 N S \I K 1 • ı, ıkk ıt t~ıntndlı a ıd ı , zııı 011•1 ur. 
ı tasdıkname veya bunun bir tasdıkll 31. 7. 9-12 tarıhinde kapalı zarfl.ı 

1 
• •

105
· t • 0 

/: a ti ·. 0 ı/ an
1 
• 5ııoo Mli taş ·~·ık' ek ıltınC') c kıı!!l l Kanuni •asıfları haiz ıaliplcrin belli 

sukretti muameleli evrakına eki ece . eksiltı.ııe~ e konulan b5!15 lira ınuham- zarfl;-ek~lltm:~i:~e'rte:ıırnı~dll;;P ;i~ ıııu,twr. 1ıı le 1 B ılıke ırdc :.!-' s. 0 ı~ iın 'e sa:ıııc k<>:n",ronda hazır bulunma-
ce ır. men bcdellı 2.5 ırnlem erkek için i - t · ı b ı lan (6406) 25'7 

f) Evli vey . l b l k teklı çıkmadıgından 21. 8. 942 cuma •at Vekalrt makamınca pnh-ılı ıı:o - paz ır" ı ı;unu ı§ 1.'Uneı ı z ın ı ııı. :ı ı.il&:.X:Z::B<!:=:.::!::::EıC!irlEız:i:tllB:l!l-ml~ 
( 1 ı a nışan ı u unmama r lıluji;unden pazıırlığın 12 S.!H:.! sn at toıılanal.'ak olan konıı > onıırııuı.l·a > - "~ _ .,_ 
evve ce ev enıp boşananlıırla koca· gunil s:ıaı iti da tekrar kıp ılı zıırfla 15 te \nkarn Lv. A. bina ında \f.\1. pı ıcııktır. 

8J ölmtiş olanlar kabul edılırJ buna cksıltn e)e konulmuştur. flk teınlıııtı ,, ı ~o ... a \I Ko d . 1 k Bu ist• ı;cırınck ısti\coler ııvo )ı- Memur alınacak 
alt medeni hal blld. · U bl ı;• • lira 63 kuru'tur ..,artnan1a•ı' ko • · • • - • • • · \ 'apı nn1 • • ·~ ı ırır m s t ev - .,.. ., • ·ı L~ - lır. • lı k nunuıı ta) ın ettiı;;ı ' ik ıl r •e l. 
rak keza eklenecektir. mi >onda ~orulebilir. steklilerin ka- ,, '.\I h hedell uncu madde ı mueıbınce i e gırnı j{ ~ 

g) Okur sı!1hi sebepler dıeında O· nunun tarifatı dahilinde hazırlı~ ac.ık- ıı;a katt utt·~~:~n (10900) (ll~~?ı?r) kıınııni ııı ını bulıınrııadııwı l d lir bı·
kulu ken?ılığınden ıerket.ılS!'!· e~len- ları tekılf ınektuplnrını eksiltme ıw- Şartnamesi (420) kuru• mııkahllinrte ;:ı ınn ııuc tlc aynı gun \C aate kaJar ı , 
me suretıyle veya dıA'er ınzıbau se- nlı sut l.5 e kadar .M ~!. V. 2 No.lu Ko d al (GBl6) 24 1 kcııııı ) on rcislıgıne ıııur ıc ı ti rı ~ 
beplerle okuldan c;ıkarıldığı ve altı satın alma kom Is> onuna verm<"lrri. · nn ınır. ' zımdır. 
senelik mecburi hizmeti yap.. (6211) 2807 Rulman alınacak Bu ı.e nlt şartname B ılıke• rd._. 3. ~ 
madığı veya ıamamlamadıA'ı. Domates alınacak n<"U i~letıne nıudıırllıı;;uııclcn par ısız ı : 
ve yılhut sıhhi sebepler dıı,ında o - ;\I ' 1 Y. Sa Al Kn dan emin olunur. 
kuldan çıkarıldığı t-Rkdirde tabak - ~I. M. \ ·. 1 No. Sa. Al. Ko, dıın: Hep~ine birden •rn. O:> lirıı fö·at Bulundu u yer: Mnni•ıı _ Bıınclırna 
kuk etılrılecek mektep masraflarını l - t10 ton dom!ltcsın kapalı zarf- tahmin crtilC'n muhtelif tıp ve numıı- hattı h.lın 2 U teıd ol'aktan, m kta-

TUrkiye İş Bankası Anonim 
Şirketinden ı 

Bankamızda çalıştırılmıık tl· 
zere musabaKa ı:e rrıı;.ıı.ur nlı· 
nacaktır. 

l - .Müsabaka imtihanı or
ta mektep, lısc ve tıcaret lise· 
sı mezunları arasında yapıla • 
caktır. ı.ısaıı bılcnler tercih e-
clılır. rnmamen ödeyece,gine ve ~ıssterdi~t la eksıltruesıne talip çıkın ıdığındıırı ınarnlarda 9 k-ılf'ın Hnlmnn 17. 8. rı: .sooo M3, Mulı. Bed l\13.: ıoo .Kr., j 

vesikaların tamamen doğru olduıtıına pıı'Lnrlığı il. . 9.ı2 snat 16 te An- !H2 pazn rtesi !!' nü 8 ıat ııs ti.' pnr.:ır- ;\lu\. fcııı 37600 Kr, ıh le sıutı: u;, ı 
da!.r noterlikten tasdıkli ve kefilli kara L•·. A. bınıısında )l. M. l. No. tıkla atın alına<'aktır. 1 teklllerln (61 l7) 2.!'ııs 
bır teahhtiıname verecektir. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır 6.570 lira 7~ kuruşluk kntl temin ıt- S "l l k 

S - Yukarıdaki eeraitl haiz olnn 2 - Muhammen bedeli 7600 lira larhlt birlikte p ızoırlık ~Un •e sn-:ı- aç varı a ınaca 
okur, okula imtihansız olarak kabul olup ilk temın.:ıtı 662 lıra 60 kuru~- tinde 111 '.\f. V. 2 No lu Sn \I . Ko. Devlet Demiryolları _Sa. Al. Ko.daııı 
edilecektir. tur isteklilerin belli ıı:un ve saatte nuna (tl.'lmeleri. (611) 2 l83 Muhammen beılelı (137000) !ıra 

2 - İmtihana ı:irmek icln 
askerl~inı ikmal etmış olmak 

~ ve ae ığıdn yazılı vesikaları 

1
, imıihaıı gtlnilnden evvel Ban • 

kamız Memurin MüılUrltiı:ttine 
tevdı ederek numara almak 

9 - Yukardnki maddeler mucl - Ko. nıı muracaatları illn olunur. olan ıçı, dışı goalvenlzli çift çemberli 
blz:ıce evrakının muamelesini bitiren· (6165) 2390 ANKA! ~ y ALfLIGf 200 litrelik 2000 adet snç varıl 11!-
lerden, vllAyet. veya kaza, merkez • Aspe~t levha alınacak 8-1942 c;arııamba gUnU saat 15.30 da ~ 
lerlnde oturanlar, bu makamlar ve kapalı zarf usulıyle Ankarn'da ida-
aakerlik şubeleri vasıta tt rle evrak- M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: Kum parselleri re bınasıncı~ toplanan merkez doku· 
ıuını doğrudan doğruya Ankara Or· Beher kilosuna 92 kuruş tahmın Ankam VnllllC'lndcn: zuncu kpmısyoııca s11tm alınacak - 1 

1 du Hasta Bakıcı Hemşireler Okulu edilen ceman 2500 kilo muhtelıf ka- tır. • . • , ı--

§arıtır. 

a) Nilfus tezkeresi, b) As • 
kerlik vesık'Jsı, c) Tahsil ve· 
atkası, d) Varsa. çalıııtığı yer
i re alt bonsen.;.lsler. c) Bir a
det vesika fotokra:fı. 

6 

Kuru bezelye 

Kuru bamya 
Domates salçası 
Toz şeker 
Kesme şeker 
lnce tuz 
(yemeklik) 
Karabiber 
Kırmızı biber 
Çeklrrlckslz 
kuru üzüm 

7 San sabun 
Beyaz sabun 
Çamaşır sorlası 
Beyaz (){'ynlr 
Kaşar peyniri 
1nclr 

8 

9 

10 

Cevız lci 
Patateı:: 
Kuru soğan 
Pekmez 

sut 
YoC:urt 

Armut 
Ayva 
Zı?r<laU 
Şeftali 
Karpuz 
Kavun 
Erik 
Kiraz 
Portakal arlPt: 
Elma 
Sar. taze yaprak 
Taze üzüm 

Hıyar adeL: 
Dol. biber 
İ!lpanıık 
Semizotu 
Domates 
Taze fasulya 
Patlıcan 
Dolma. kabak 
Lı\hna 
Pırasa 
Bakla 
Kıv. marul ııdet: 
Havuç 
M~~anos demet: 
Karnebahar 
Taze bamya 

4.5 22 50 
0.50 125 

80 3 
700 1 
800 98 
100 1 18.5 

1000 12.5 
10 3 20 
20 80 

400 85 

300 75 
600 95 
500 16 
300 1 05 
70 1 95 

200 60 
7 1 10 

ı2on 25 
1200 26 

90 80 

500 
500 

50 
50 
50 
50 

1000 
800 

50 
140 
750 

50 
70 

600 

750 
600 
550 
200 
600 

1000 
1000 

61)0 
1000 
1000 
sno 

1500 

35 
50 

25 
20 
30 
40 
8 
8 

20 
20 
10 
35 
30 
20 

8 
20 
15 
15 
15 
20 
20 
10 
10 
10 
15 

--285 sO 

240 
'700 
784 
118 50 

12.5 
32 
16 

340 
2355 50 

225 
570 
80 

315 
136 50 
120 

7 70 
300 
312 

72 
-213820 

175 
250 
425 31 

12 50 
10 
15 
20 
80 
64 
lt 
2S 
75 
17 50 
21 

120 
473 50 

60 
120 

82 50 
30 
90 

200 
200 

60 
100 
100 

90 
75 

9 
4 

150 

21 41 ıı-s-m ıo..J' 

176 62 11-8-942 ..,, 

160 36 

88 11-8-942 11 

35 47 11-8-!>42 ıı.1' 

60 
200 
!lOO 
150 

5 
15 

2 
30 
20 30 

1400 50 105 03 11-8-942 11.3! 

11 110 ton kok kömürünün Co<'uk L4'1ah E"1nc nakli 'Y& iatlfi 300 lir' 
22 Krş. tik teminat 50 llrn. 11-8-942 11,45. 

MUdUrlUgüne göndereceklerdir . lınlıkta aspest levha pazarlıkla 13. Parsel No. Mevktı Muh. Bedeli Bu işe gırmek istıyenlerın (8100) 
10 - MUracaatlann ağustos 1942 8. 942 perşembe glinU saat 14,30 da l CuDuk cayı 500 liralık muvakkat teminaı ile kanu - ı 

nih~yeılne k,dar sona erdirilmesi satın alınncakur. Tamamına talip 2 500 nun tayin ettiği vesıkaları ve tek -
lazımdır. bulunmadığı takdirde ayrı ayrı ta - 8 !500 liflerınl aynı &Un saat 14.30 a kadar 

ıı - Okurların kabul edildikleri lıplere ihale edilebilir. Kati temiııa· 11 • s.ı;s adı geçen komisyon relstıı;:ine ver • l~ 

3 - İmtihanı kazananlar 
3659 numaralı kanuna göre a
labilecekleri ücretlerle mtin -
hallere tayin olunacaklardır. 

4 - Orta mektep mezunu 
talipleriıı imılhanı 17 ağustos 
1942 pazartesi gtinU, ilse me -
zunlarının ımtihnnı da ıs n{:us· 
tos 1912 sah gtiniı yapılacak • 
tır. 

1 - Yu'ltan<ln ad ve rnDctar, tahmini fiyat ve rnc km1natlnn Y&%%b ~ 
1
J kömilr n:ı1<Uye ıııı Arnrnra Kıılnbıı k~'>ll clvnnndııld Çocuk r~ Evt ~ ~· 

me eıırtn:ıml'S!ne 11öre komt~·onumu:ı:ca parti parti hlzalannda y~ ıma.uerd" 

ve mektebe hareket etme tarihleri tı 3~ı5 liraılır. :;. ırtnnme l her ıı; 1n 12 555 melrl Ui.zımdır. ~ 
aynı makmalar tarafından kendile· komisyonda görülebilir. Taliplt:rin Yukandıı ııarı;el numarattlylıe muham- Şartnameler 2 lira mukabilıncle 
rlne blldlrllecekıir. mezkfrr sün ve saatte M. M. V. 2 men bedeli yazılı Cubuk çayı me...-rasın- Ankara ve Haydarpaşa veznelerin - l-i 

12 - Kabul edileceklerin okulun No. h Ko. nıına ı:relmeleri. 2412 dald kum pan;{!llenndcn kum lhrncı !ha- elen temin olunur. (6176) 2260 

bulunduğu Ankara'ya kadar celme~ Oksijen doldurtulacak ıeııı ı3. 8. 942 pereerrhc ııunu saat 13 tc .Elbise vesaire diktirilecek 
ve okulda t~krar yapıt..ıc=ık sıhhı ~apılmak üzere ııcık artınnıya cık.ani- D. o. Yollitrı ıo. uncu Jııtctmc 1\1..ı-

5 - Taliplerin en geç 15 a. 
ğustos 1942 ı:-linllne kadar mU
raC3atta bulunmaları lrızımdır. 

1575 
muayene netıcesl hruualıkları tebey- M • .M V. Sa . .Al. Ko. clıın : 
yün edenlerin memleketlerine R'İt - U. S. 942 tarıhındc ihalesi olup da mtJtır. 
mek iı;ln masraf ~eceklerl yol pa • talibi çıkmıyan boş tüpler Askl'rl lstl'klllerln mexkQr ı:Un ve s:ı.ntte vl-
ralan kendilerine ait olacaktır Fabrikalardan \"crilınek şartiylc bir 

(5454) 1548 sene zarfında 2-196-8000 tüp oksi)en 
gnı lınfıııda llf'klz: tUp te llın edilmek 

Er fotini alınacak üzere pazarlıklıı 14. . 942 cuma ı;u-
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: nO &aat 16 te satın alınacaktır. Bu 
12.000 - 15.000 er fotlnl kapalı miktar parça parça da ihale oluna-

ı.arf usuliyle satın alınacaktır. bilir. 
Beher CifU tein tahmin edılen fi- Teslimat Ankara'dıı Askeri Fnbri-

yat (ll.50> kuruş olup mu\ akkat te- knlar merkez yoll!loıasında lstan -
mınatı 12937 1 ra 50 kuruştur. thale- bul'dJ yapıldığı takdirde Fındıklı yol
sl 12. 8. 942 çarsambs gilnil saat 15 lamasında yapılacaktır. 
te Ankara M. 1'. V. 3 No lu Sa. Al. Ankara'dakl ırslımat için beher tUp 
komisyonunda yapılacaktır. Sartna- oksijen icln fıyat 720 kuruş, istan -
mesl 862 kuruş mukablllnde her i;Ün bul'dakl teslimat i<;ln 820 kuruş oıu-
komlı;yondan alınabilir. hamen bl.'d"l takdir edllmlştlr. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat Şartnamesi parasızdır. Kaıl teml-
evvellruı kadar teklif mektuıılannı nat Anknra'd:ıki teslimat için 8240, 

IA>et dalml cnctlmenfne •e eart.narneslnl 
ı;önnek ıstlyenlerln husust idare tahak
kuk mUdilrlU~ muracaatlan UAn o-
lunur. (5:ı99} 2097 

Çeşitli ağaç fidanları 
ve malzeme alınacak 

Ankara V tı.lillğinden ı 
ı - Vilayetimizin Hipodrom de • 

mir tribünlerinin arka kısmındaki o
tomobil parkına yapılacak olan bah
çe için lüzumlu olan muhtelif cins 
ağaç fidanları ve malzeme ac;ık ck
sıttme ıle satın alınacaktır. 

2 - Fidan ve mıılzemenin mu -
hammen bedeli 3375 lira 50 kuruıı -komlsyona vermeleri İstanbul"daki teslimat !çın ıoo lira-

(5775> 1925 dır. ıur. 

1 
3 - İhale 20-8·1942 perşembe gU. 

Yapı İŞ erİ $11.rtname her vakit M 1\1. V. :2 :No. 
)f. )f. V. Satın Alma Ko d'ln : lu Sa. Al. Ko. nundn ırörtılııbUlr. ~?n~:a~;;.1!~a~:~~et daimi encUmc· 

96214 lira 9 kurue keşif bPdtlll l.\IR- <6306> 2423 4 - Bu işe 'ltİt fecni ve idari şart-
mak'ta iki pR\'yon in ası 12. S. !142 Yüksek Zı"raat Enstitüsu·· nameler vilayet ziraat müdurlU -
carşamba ıtUnU saat 16 t,. kanıılı z:ıırf- @nde ı:rörtilebllir. 
la eksiltmeye konulacaktır 11k temi- Veteriner Fakültesi askeri 5 - İhaleye iştirak ic;ln bu işleri 
natı 7125 lira 80 kuruş ke~lf ve hl" ti lrt ""' d · zl kısminin kayıt Ve kabul yapmıya e ıye o u 5 .. na aır -
~artnıımesl _. 1 kuruş mııkııhlll satın raat mUdUrliı@nden musaddak bir 
almıı komisyonundan verilir. fstekllle- şartları ehllyeı vesikası bulıınacıık. 
rin ekslltme günü snat 14 e kndar M. M VekAletlnden: 6 - Eksilımeye iştirak ertecek O• 
2.ı90 sayılı knnana göre har.ırlıyacıık- 1 _ Ankara Yüksek Ziraat EnstJ- l'ln talipler muhammen bedelin yUz· 
!arı urrtarı M. ~! Y . 4 No lu ııa- d 7 ı b • · k · t tüsil Veteriner Fakültesı askeri kıs- e ,5 n s etınde dipozıto (! cesı u-
tın olrrıı komisyonuna , ... rrrC'lerL mına bu yıl sivil tam devreli lise- tarı olan 253 lira 16 kuruşa alt temi-

(~669) l!!SS !erden iyi ve pekiyi derecede mezun nat mektubu veva hususi muhasebe 
Yapı i~leri olan ve olgunluk ımtihanlannı ver- mUdUrlUğU veznesine ıcdlye edilmiş 

.M. M. Vek. Satın Al. Ko. dan: m.s olmak şartiyle talebe kabul e- makbuz ile birlikte ı:-ösıerilen gtin 
26685 Ura 30 kuruş kesif ebdelli dılecektlr. tsteklılerln aşağıdaki ve saıu•e vıtayet daimi encümenine 

Kayaş'ta iki depo lnsaatı 17-8-942 şartlan haiz olması IAzımdır. gel mel eri ilan olunur. (6200) 2262 
pazartesi günü sae.t 15 te kap:ılı A> Türkiye Cumhurl)<?tt tabaasın- .,, 11111111111111111 111111111111111'
zarfla ihale edilecektir. Ilk teminatı dan bulunmak, _ 
2001 Ura 40 kurustur. Kesif ve şart- B> Yaşı 18-22 olmak <22 dah ldlr) -
namesi 133 kuruş mukab.l! verilir. C> Beden teşekkUllerl ve SlhhaU - Park pansiyon --

--

4urt tun4 n: 
Kumaş, asUırlı\t ıı:ıtm ve knz:ıUnl 

idareye, tc'la, alAmeU farika masrnfla..'"t 

cı:ı. müteahhide a t olmııJc uzcre 000 Uı-
kını c blsc, 400 adet palto \-c 900 nd t 
kaskııtln tınall)csl kapalı zarı u:;u~lc , 

LiS E LER 

Talebe kaydedileceklere eksllunwe konuımustur. 
Eks tme 21. 8. 942 cumn ırUn11 saat 

1!i tc Erzurum ıo uncu işletme mudür
lUğU b!nwıın4a yapılacaktır. 

Muhammen bcdell 19350 lira Ol:\ıtl 
muvııkkat temıoot miktarı 1452 ıtnıdlr. 

t.t.eklll<.>rtn muva!d: t tem!na rb'lc 
beraber ktınunun ta~ m etti~ v es: ki, 
teki t mektuplarını bl.'111 ı:Un saat 14 c 
kadar Erzurum ıo. uncu ıaıetme komis
yonu baıkal!lı{:ına vermeleri ıtızımdır 

Posta ~~lkmeleri kabul cd lmcz. 
Şnrtnıunl'lcr parasız ol.anıl< Erzunım 

10 uncu hlctmc mUd rlU~ünd n alına-
b lir. (6236) 6353 

Kereste alınacak 
D. Demiryollan Sa. Al. K<>. dnn: 

Türk Maarif \..emiycıi Ankara - Ye· 
nişchir I.isesi Müdürlüğunden: 

1ık, orta ve li~ kısınılanna kız ve er· 
kek )-atılı H., yıııısız ııılche kaydına 20 
ağustos 1942 perşembe günü başlana::ak 
ve 31 ağusıos 942 pazartesi ı;ünü son 
vcrilccckıır. Eski talebenin bu muddc.t 
ı.arfında ıaksıılerini ven.,rek ka)'ıtlnrını 

)enilcmcleri lazımdır. Aksi ıakdir..ie 
>erlerine >Cni ıalebc alınacakur. 

(6~H) ıs ıs 

~ Pul meraklı larına 
fı Satmalı: l.stcdlıtln12 posta pulln-
lıi nnı t carethaneme ı;:östenn,.klc 
Fi y(lzde Yllml mentant temin Ncr-

s nlz. 
Anllfartıılar No. 3G Adnan 

Muhammen bed ti <266926,10) 11-
rn olan 1906 M3 615 Ds3 ker<'Ste 
24. 8. 942 paznrtt'.'sl günU .saat 15 tt'.' 
acık cks itme usulıyle ve müteahhi
di nam \"e hesabına Ankara'da .dare 1 

binasında toplanan mcrkc>z g uncu 
Tel: 1157 1476 kom syonca satın alınacaktır. 1 ~ 

Bu tşc gfrml'k 1 tıyenlerln İiil•••••••a•••••ııii 

Cebeci'de TAN SİNEMASI 
Her akşam saat 21.15 te 

KAHVECİ GÜZELİ 

paz:ırl~k sure-::iyl•• mıirutkasıııy konulmuştur. 

2 - TJ.tpler bu partiyi tcş!dl eden h!'T ~ ııyn ayn fb'a_t t.ck1'1t ~d" 
dlr. tıc•yeU umumlYt'fll üzerinde yapılacak tcnzlltıth tckl!l:f kabul eılil:mWe<:"clCdl'' 
1, 2, 3 ve dbrd'llncU partilerde err.aklar )"Cdtnci ııartlde sabunlar ve alUncı ~r
r~ yazıtı eı"!'kcrlen:! alt teGct!n<"r dc\•lcıln tesbtt ctUl!'l fiyat Uzer!ndcn t.ek'.llfe tı• 
belli'. FtyaUnrı devlet tarafından tesbt cıM!mi8 olup da sat.ışı ıterlıl'St olsnl8ı1 
nakliye, lrop, pul ve vcrı:-1 kontrol teminat mektubu ve bu ise att lbQUln mıuı:roC· 
iar 11,}T!Ca tediye Mll<'<"'f:lındoo hcır mnd<te ı.;:trı t.ekll! ctl4lccdc tl)ut m~ 
l:.cdel ve nam flyatt:ınnı tecavüz ~<!'Z. 

3 - T'a7Atrhk AnlcB.ra Cocu'k IıılAh F.\''indc toı>l..'lnnoak Jroml!ey<ıa ~ 
bclll ~ün ve saatlerde yapılacakur. 

4 - nu ı.1 tna.hnüt ed~lcl'ln 942 mali yılı Uc:arot odo.sı ve 2490 lll'LYlb ICll
ı:unun 2 ve 3 UncU maddclertne ııöre ~ilerinde bulunan bclrelcrlc Uc:ırothıtflll 
ndına &lrcı::cklu".n mı :lrnnUTl•l."L ;yazıh ııaıı1.lzı.r lc:lnde notcrMklen a1ınan vekA~ 
mc ile komisyona lxıe vu:mın.lan. 

5 - Şnrtnruneyi ıı:Omıck lst.i:ycnlerln he." ıı:iln Cöcuk I&t'.ıh Ev( MUdO.rlü~ 
müracaaUcn. 2530 

Münakala t Veka leti 

Yüksek mühendis alınacak 
l\11Jn11kaliıt \"ekllletinden: 

Ha•·a 1111.'YU ınlnrınd ı çrılışıırılrnak 
ıızcre h:ara !'al..li)al clalresınrie açık 
hulun n ve ihtisas ıne\ kii olan 3 ıdet 
iO llrıı nı a 5lı ) üksrk 111 Iıhendi !iğe 
şer4il i haız yuksck ı ıı ılhcntlis nlınıı _ 
caktır. 

:rnsr. s~yılı kanun hilkiiııılerinr. giı. 
re kııclro ıııaa'ı \ erllmek tıu•rc me
murin kanununun 4 üncu madde in • 
deki ş~rııltl ve ylıksck rnıılıeııılislik 
t'hli)etnaıneslnl h ıiz olnnların Kara 
~·akli) aı dalrl.'si reisliğine mılrncaat-
lnrı. (ti:J7:J) :.! ıao 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııU - " "" : Oğretmen aranıyor ~ - "" : TUrk :Maarif Cemiyeti Mer· ~ 
- kez İdare Heyeti Başkanlığın· ~ 
_ dan ı ~ 

- Cemiyetimize bnğlı kız lise· ~ 
: !erinde (Türkçe, rarlh, coğraf· ,,, 
: ya, İngilizce, Almanca) ders • ~ 
: leri okutmak Uzere yUksek o- ~ 
: kul mezunu daimi öğretmen a· -
- lınacaktır. ~ 
: isteklilerin mukavele enrtla· ::: 
- rını anlamak Uzere 20-8-1942 ~ 
: tarihine kadar Cemiyet ~fer • ~ 
: kezine mtiracaaıları !Uzumu i· ~ 
: lan olunur. (5826) 1906 ' 
111111111111111111111111111111111111 

Bahçeli 
Evlerde AÇIK HAVA SİNEMASİ 

MAVİ TUNA Türkçe 

Her akşam 
saat 21.30 da 

sözlü 
Mam.lı yerlertmız· Soğuk meşrubat S!nmından ronra otobüs \'ardtT. 

tsteklllerln ihale gilnü saat 14 e ka- orduda ve h<'r iklimde faal hizmete -
dar 2490 aavılı kanun hükümlerlne müsa t olmak <dil rektı.ketl olanlar : Btbek'tc \lı!ır seftırf'th'.tnl.' : j 1111111 11111 1 1111 ., 1 ) - 1 k d k 1 k l' 1' - = ... ' 111 111111 111111111 11 1111111111111111111111111111 111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı 11111111111111 ı l '-
gôre hazırlıyacaklan zarfları M.M a ınmıız - ~ın n arşısın a pıır ta , " - - , _ ,, ~ 
v. 4. NoJu sa Al. Ko. na vcrmelc· Dl Tavır ve hareketi, ahlAkı ku· : ~1f~~r- 1

NEKh\1
1
!ATt bv

1
e,

11
1S1hiH. \.;: 1 ;: Cebeci fi BU GECE 21.15 te Kavaklı bahçe 1 Bu gece 21,15 te I Çankırı Cad. ı •Bu gece 21 15 t e ~ 

rı. <60l3> 2113 sursuz ve scclyes sağlam olmak - , " . stan a n e c ı a.a. - _ Y . ÇİÇEK ' :;. 
Yapı İ§leri sö:;.~tlA~fm~~a~lcbl~B~e::n hı~:n ~: = r.n ıı:lcle.1.'rklere ~a\ı;lyc ohınnr. =. = ~nıdoğan Ateş Kıraliçesi . LEYLA ile MECNUN YILDIZ İSTiKLAL ~ 

1 cll'fon. 36 .. 11' (H79) - Sıneması Sıneması S ineması K AHRAMANI ı!!: 
M.M V. Satın Al. Ko dan : zabıta vesikası ibraz etmek> i T ~. Kırıkkale ve kilc;llk Yozgat't 2 - tstı.-klllerin milracaat istida· 9l lll llllll llll ll ll ll llll ll l ll llll r" : Tel: 2311 ı Türkçe sözlü Tel: 3017 Urkçe aözlil Tel: 219r, Türkçe sözlU : 

,.39 69 lira 90 kı~ş ke~if hedelli I~<:' ]arına su vesikaları bağlnmalan lil- - ( 
evlerlvle hf'kAr p:lv\ o nim t 7. s. 9~2 zımdır. ~ l l l l l l l ll l l l l l lll l l l il l l l l llll l l l lll il il l l l l l llll l l l llll l l l llll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111 
pazartf''i ırUnlı ~nat 16 da kanıılı znrf. A> Nufus cUzdanı \'eya musaddak 
la ehiltrrıevt konıılmu~tur İlk terrl- sureti 
ratı "3 BU llrıı f.O knr·ı~tı•r ht,,k'llt- Bı Sıhhati hakkında tam tesek
rln • nt n tnrifatı dnhilinde hazır- küllü askert hastane raporu ve 11sı 

e·e ~ ·iik kaynak teli ahnacak 
!( ~ VC!'kAletl Satın A 'ma Komisyonundan: 

Beher bin aded ~at! tem•nat 
Adet kuruı Lira kurus 

30 000 6733 303 21 
120 000 9865 1775 70 

25 6741 252 78 
175 000 2330 69 

Klloml'trellk 
48-50 

Kutur mm. 
3,25 
4,00 
3,25 

Yukan<1a cins ve mlkta"lartyle kaU temlnatlıın hlzo.lıırında yazılı cemnn 
(175 000) adet el 'kt."1k kaynak teli pazarlıkla ıaun alınacalrtır. Tamamına ta
l p 111kmadıtı l4kdln1e bölünerek ayn ayn taliplere de ihale oıuııablllr. Pazar-
111':1 lT·S-942 pazartesi ırUnU saat 14 ted'.r. Snrtnamesl he:- ~Un kom:sJ:onda ırö
rül"'' . TaUplertn mezkQr ırün ve s:ı.atte l\t. M. v. 2 No. ıu aatm alma kom!s 
yooı. r.a. aeımeıert. .{~). ~ 

u L us - 23. Uncu yıl. - :-;o. 7548 

lmtıyaz ıahlbl 

tSKE.'JOl,;R ARTUN 
Ncertyat ve Müessese MUdilr11 

NA$lT ULUO 
ULUS SıısımeVI ANKARA 

DlKKAT: Gazetemize ırOnderllen n . 
nevı yazılar neşredl!aln edllmes!n gerl 
verllmez ve kııYbolueundnn dolayı tılc ı 
b1r mesullyet kabul edilmez. 
,...-.--.. ci~ 

Yeni Sinemada 
Bugün 14.30 dan !ut>= 

14.30 - 18.30 seanı;lanndn 

'OTEL SHASER 
16.30 - 21 scaru nda 

BACK STREET 
Quı.rlcs Boyer 

Tclc1on: 35-10 

" 

Park Sinemasında 
BuırUn bu gece 

11.30 - 18.30 scaruılaruıda 

Denizaltı esirleri 
16.30 - 21 scanslan~ 

KİM ÖLECEK ) 

KİM DÖNECEK ? 
12.15 tc ha,k maUncııl 
StRAKUZA. GE:'lCLER1 

1 ~ e • f 
·~~ ..-=<ac- - - - -- -.rw-- ~---

Sus Sinemasında 
Buı:ün bu ırecc 

Danıılan ve sttCPlerl 1 e btitlln her· 

kesi luı> cderı C :n~l?'t' Roir rs ve 
Frcdl Ast r'ln :>crnbcr )arattıklnrı 

BÜYÜK DANS 
Seam ar 14.30 • 16.30 - l l!O 

~ 21 de 

Te!efon • SM9 

Sümer Sinemasmda 
Buııiln bu gece 

11c1 mm blrdttı 

1 • Hudut kahramanı 
:Ken M ı)'Tl8.rd 

il - Hortlaklar diyarı 
Geceleri lıki film blrd<!n 

seansı.ar. 12 15 - 14 so _ 16.30 
ıs.so ~e 21 ele 

Tel: a."90 


