
,,ad 
.1 

• 7 

• .. 
1 

" 1 .. 
l 

7 
j.-t.. 

,... 

k 

, 

u L u s BASIMEVt 
Canlun Oaddeııl. Ankara (ARSAMBA 1 

} 2 Telçaf ı U L U S Aııltara 

A~USTOS -(Telefon)-

r Anadolu lastik deplSI 
8-' UlrMl kaucuk malzeme -11· 

ne taJJc w nranU olarak imal edUir, 
•1PM1t1Aer llQratle )'al)ıbr. 

B&JYazarlık ••.•• , • 1371 
1 9 4 2 Yazı İolert MildDrO ••• 1061 Çenberlit&f - İstanbul 

---. Müessese Müdürü • • , .1144 

1 5 KURU_ş __ .:..._Y_a_z_ı_ı_oı_e_ri __ ._·_·_·_· _·_· __ 1o_s_2_:_ ____________________________________________________ ,~---------------------------------------------------------~---·-LABWcta4 ______ · -Ist.---Tele.----206-77------~-L_ İdare • • , • • • , , • 1064 

Milli Şefimiz Tüzük Komi• yonu salonunda Rektör Ce mil Bisel'le konuıuyor 

iV üncü Türk Dil Kurultayı 
Komisyonları işlerini bitirdi 

Milli Şefimiz 

komisyon (ahsmalariyle 
yakından meşgul oldular 

- • : ... • .. ... • .- • 1. 

ve sergiyi de gezdikten sonra 

memnunluklarını bildirdiler 
... .. --. -- ...... -.... ,...,-..... - .... - . ...... . . • . • -· f .. 

_,. - • • • ~ ., ' - - .. • • ...... , • ..,,, .... •• " J 

Sark seferi 
ve müttefikler 

Falih Rıfkı AT A Y ı 
Moskova'da bir konfcrıuı olduğu 

~uıda haberler gclı)'Or. Hani Çor · I 
Çı)'in Stalin Yold~'la bulıışıuğu hal kın· ı 
da bile riva)eıler i)ilİ)'OCUZ.. Rusra dava· 
•ııuo, bugun, butun muıtefıkleri i~ı;;ıl 
edaı bir buhran arzcıuğine şuphe )Ok· 

"ar. 
Simdiye kadar şark seferi >:lnız ~ı; 

İhtiınal altında muhakeme edılnıı•ıır: 
biri, alman taarruzunun rus karşı ta:ır· 
~an karıısında kırılmasıdır: ikınclsi, 
'1aıanların rus ordularını )okederek 
~ldcete tamami)le h1kım olmasıdır; 
İitiincusu, alınanlar ilerlı)erck "\e ru la: 
!:tlciJettk. sağlam bir Kııılordu, bir )'an· 
da Yorgun ve ağır ikayıph, obur uırafta 
~mez taşıt zorlukları içinde bunal • 
nıı, bir alman orduMJ bulunarak, kı ın 
~asıdır. 

Simdi bir dorduncu he5aP işe karı 
••Yor: RuS)a, yı)ccck ~eren ıoprakları • 
lhn en ehemmi)'Cıli kı mını ka)-betnıek • 
ledir; komiırunun )ati ı alınanların elın· 
dedir; onda dokuz reırol v n ka k 
1-r da almanların elıflC.' çmek uzer r 
ltus1ar geçen sene bırçok fabr aları so· 
ktrek gerirc ta ımı)'& m fa m lar 
loturemediklerini d ı c )'anımaz bır ha· 
le koymu)lardır: halbuki tarlaları, ma • 
denıeri ve kuyuları )erler ndm kımıl • 
dalmak imkinı yoktur. Petrol gıbi b:ızı Önergeler Komisyonu çal14ma halinde 
llıaddelerde t klar > pılsa bıle, ne bu Dördüncü Dil Kurultay'ı komls· / 
ltokJarın, ne de )"l)e«k >edcklenniıı ıyonlan dün de Öğleden önce ve son
~lorduyu gelecek )ıl ıçin hazırlamı • ra çalışmalarına devam ctmlşlcrdlr. 
)a klii gelecegİ 5o)lencmez. Bir defa Cumhurr<>ls mlz Milli Şef lnönü 
l\t\lar, 1942 yılına, Kafka >a ıoprakları saat 10 a dof:ru Dıl, Tnrlh ve Coğ
"e kaynakları elde iken, "\e Anglo·Sak· raf~a FakUltcs nl şcrP.!lcndlrmlş ve 

Kurultay lkıncl Ba kanı t!ıva.ıı Say
'<>nlar kendilerine hem timal, hem ce· lan Profcsor Şemsettin Gıinaltay, 
llup )'Ollarından yardım ederek hazırlan· Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri 
dıJar. Kafkas usıündcn Anglo-Saksonlar- 'Burdur Saylavı İbrahım Necmı Dll
la bağlantı)'& arıık ~venilcmcz. ~im.ıl ımcn ve Fakülte Dekanı Profesör 
>'olunun da on derece tchlıkdi bir hale ş \'ket Aziz Kansu taraflarından 
~rdığini, Anglo-Saksonlarca yalan ol • •karşılanmışlaNhr. 
dııgu sö)lenmiycn ıekne ka) ıplarından .Milli Şerımlz kısa bir dinlenme· 
lnlı>onız. Milyonlarca a ker, )irmi mı!- (}en sonra ca115makta olan komls
>'ondan faz.la gerilere ığınmış bir ha k vonları ziyaret etmiş ve Kurum ta· 
ile Rusya, 8elecek kı~ı na•ıl ~cçirebıltr, rafından hazırlanmış olan sergiyi 

gezml tir. !nünü burada calı ma Ş!'· 
~'tirse bıle 1943 > ılına nasd hazırlan.&· ınaları hakkında izahat almış, MU· 
bUır> Taşıı işlerınin Alman)'& için ne nııkalfıt Vekilliğine!' terrüme ettlri
k.ıdar buhranlı bir me•cle olduğuna •up· 1,.n lO bin k<'l mel k büyük d(>ll z 
~ yoksa da, ti Ha7er deniz.ine kadar trrimlE'rl kitabını ı;Ormüş ve mem
'Varan, rus donanmasını Karadeniz der. runluklannı bM an bu)'llrnrak saat 
ltavmak )'&huı kownau hık, elindeki 5ll· '20 ye doğru Fakillteden ayrılmış -
bıı )'olarından faydalanahılmek bu 10r • tır 
lukJarı bir ha)li hafıfleıcbilır. l'APr kı~ Maarif Vek lim z Ha~an-All YU-
1 d " k 1 cel dP M ııı serim zin bu tetl..-lklerl l(adar rus orduları aha a,..ır I\ ı ara 
da ugrı)ac:ak olur•a, Alman)'a sımsıkı 'Sırasında hazır bulunmu tur. 
bir hapis içine almış olduğu Kızılordu Komisyonların çalı§malari 
kıt-şı ında bir haylı askt>rinı çekerek, ı>C· Oncrgclel' Kom )onu çalışına pro • 
l~ck hahanı kadar Akdeniz d;h'l!mu 2mmını okumu -ve raporunu )azarnk 
~ .... leıQ'Ck imk~nlarını arıyabılir Rus RdsUf;e \ cımtşUr. Len11ulsU1< • ~~tımo. 
Ya'nın artık bir tehlike ıeşkil eımİ\cccP,i JoJI, Lllııat • FltoloJl. Grornef' • Sentlıkfi 
ktnaaıi yerleşıikıen sonra, alm~n mille· ve TeMm, Tüzük Korn"'yonlan dııl ken· 
ti bu k ı ş l:eçen ) ılki gibı karıım'a lı1' d erine verilen tezleri okumuı ,.e bun· 
llöbet!eri de geçirmez. ıar UzeMndekl konu$malıınm bıtkmle· 

19.f:? - 1943 kışının butun A' nıpa leni r. Bu,ııün raporlarını l:mzalıyarak 
İtin çok buhranlı olacağını kola)ca :ın· Kurultay Rel5 tertne sunacaklarrl r. 
lıl'onız. Ancıık &iman ilerleyişi böyle BUtçe Komlsyonu hesap kontrotıerl· 
~m edecek ~hırsa, buhran Rusya için n~ Kurum meı1cezl blnuın<ta d~-am et• 
lllılı: daha ılır ob.bilır. Fakat Rusy:ı'ntn me'ktedtr. Bucün 0 cıa ı.ınt eocıa erdire-

• (Sonu 3. Qzıcl1 N)'f&d&) oek:tır • 
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Kurultay yarın saat 

1 O da toplanacak 
Türk Dil Kunımu Genel 

Sekreteri i ğinden: 
l - Dö rdüncü Türk Dil Kuru lta)"t • 

nın ikinci genel toplantısı 13 AAu tos 
1942 perşeml>e günü 5lllt 10 da Dil, T a. 
rıh • Coi!rafya Fakiılte inin konferans 
•alonunda )apılacakıır. 

2 - Bu ıoplanııda bilim komİS)'On· 
!arının raporları okunarak Üzerlerinde 
konuşulup karara bağlanacaktır. 

3 - Kuruluıy genel toplantı ına gc· 
leceklerin birinci gundc olduğu gibi U)· 

!avlık belgelerini veya girme kiiıtlarını 
kapıda gosıermderi li:ıım<.lır. 

•••nsnıoıossssssıa:ıw 

Dikiş makaraları 

satışa çıktı 

İswıbul i ıhallı~lar birliğinden, "1· 

Jl ye-t ihtiyacı için ııetirtilen muhtelif 
marka.it d ilci, makaraları Memurlar Ko

operatif Şirketi majazalannda satıp "" 
brıJautıaı. 

icra Vekilleri 
Heyetinin 

j dünkü toplantıları . 
i A n'kara, 11 a.a. - BuıNn ic- f 
i
l r a V ekllle ri H eyeti. ö2leden i 

evvel ıraaı 10.30 da Başveki • : 

l 
lette ve otleden sonra saat 17 1 
de BUy{lk Mıllet Meclisinde 
Bareki~ SUkrU Saraco,tlu'nun 
baııkanlıgrnda iki toplanıı yap
mııııır. 

\............ 111111111111111 ......... ,,-/ 

C. H. Partisi 
Meclis Grupunda 
Şehir ve kasabalardaki 

muhtarlıklardan kalan 
vezife bo1lukla11na dair 

konuımalar oldu 
Ankara. 11 a.a. - C. H. P. Mecli~ 

G rupu Umumi He)eıi bugUıı (11.8.194:! 
saat ıs ıe Reis Vekilı Se,han Mehu• 
H ilmi Ura.n'ın ~isliğinde toplandı: 

Celse açı ldıktan '\e geçen toplıııııı 

zabıt hulasası okunduktan sonra ruzna 
ım:ye geçilmi ıir 

Ruz.namede, :F.s1cişehir Mebusu fanin 
Su.ak tarafından Vt-rılıp viU.)ct 'ile kaz 
idatt meclislerindekt muntahap aza ile 
~ic ve kasabalardaki muhıar!ıklann ih 
)'iSi talebine dair olan takrirın teıkıkı 
için da.ha evvel t~k 1 edılmiş bulunarı 
Parti komi•yonunun Grup Umumi He • 
yetıne hitaben h:uı amı2 bulundug-.ı 
mazbata ..... rdı. 

Bu ınazbaıada, nı nıchap idare mcc· 
Hsi izalıklarının ih}a ına lmmİS)OO ı 
raftar gorunmemektc Ye fakat şehir '" 
kasabalarda kaldırılını bulunan muh 
tarlıklardan açık kalan bir vıwCc lx lu· 
ğunun ~cudiyctine ı aret edilerek hal 
kın ıhtiyacı b:ıkımından bu bo,Jugu 
her hangi bir ıeşckkule <loldurulma ı 
doğru olııoığı ifade edilmekte idi. 

Kür$liye gelen Dah Iİ)e Vduli Dr. 
Fikri Tuzer, bazı ihıirazl kayıtlar derme· 
)'ini) le birlikte lmmi\)"onun noktai na • 
zarııı.1 işıirak eniğini ve bu barıa bir 
li)'iha tam.ımi vazıroe ile komi yan maı.· 
hıııa•ı Vekalete tevdi edıl<nk olursa te-

r , köbaiulım ki •arlık' m n k:ı 
lan vuile botJujunu <W::lur"°"' bir 11· 
yihanın Meclı~ tadHll edileceğim bil • 
dimııştir. 

Grup Umumi H eyeti, Dahili)c Vcki· 
linin beyanatını uımamcn tasvıbctmi~ •c 
ruznamedc ~ka madde olmadığı için 
(Op(antı)'I son •eritmiştir. 

Hindistan 
kargaşası 

GlTTIKÇE 

vahimleıiyor 

yeniden tevkifler oldu 

Talebe nümayişleri durmadı 

Bombay Valisi en 

ıiddetli tedbirleri 

alacağını söyledi 
Bom bay ı 1 a .a. - Kargaşalık çı. 

kan hntu~ çevrelerde bir gecelik &Ü· 
ktinctten son ra bu sabah ~ enldcn şid
detli nilmayl•ler yapılmr) a başlamııı
tır. 

llugilnkil nümııyişlcrde 13 kişi öl
müş v e otuz kişi de yaralanmış
tır. P olis on defadan zlvade aıeş et· 
mek zorunda kalnıı tır. Paz;ırdanbcrl 
2R ki i olmuş ve ıki hin kı i ) arıılan
ııı ışlır. 

(Sonu 3. Uncü say! <k\) 

., , , 

Hint milliyetçi liderlerinden 
Gandi, Stallord Crippı'le 

birlikte 

SAlOMON 

ADALARINDA 
Japonlara göre 

Müttefiki er 
bozguna 
uğradı 

Müttefiklere göre 
h 

kayıplar hakkında 

Japon iddiaları 

hayalidir 

Çok şiddetli hücumlara 
ıahne olduğu anlaıılan 
SALOMON ve TIMOR 
adalarını gösterir haTta 

Tokyo- 11 a.a. - İrıpa 
unııınıı k rıırg ıhın ın donanma soı
cUsU M. Hirayda radyoda söyled l:l'i 
bir nutukt jngiliz - amerıkan ti· 
lo unun S loırıon adalarında u~ra. 
ığı bozgunu tebarüz ettirerek bu 
hArllsenın y tlnız askeri bakımdan 
minalı olarak kalmnrlıgını, aynı zn· 
nıandıı m§.nevl bakımdan bUyUk bir 
mana ifade ettiğini söylemi§ıir. 

Filhakika Vaşingıon hUkUmetl a
merikan milletinin mAneviyatını 
yükseltmek ve sarsılmış olan l:'iive
ni yeniden cnnlanılırmak suretiyle 
bu deniz hareketini kararı•aotır • ı 
mıştı. 

M. Hirayda, amerikan denizcilik 1 
milteha ıBları tarafınadn Salomon 
nnalnrına k'arşı hazırlanan bu taar
ruzun gene aynı mUıehassısların i· 'i 
fa.desine öre, amerikan donanması 
tarafındın bu ;harpte yapılan en e
hemmiyetli lrareket oldujrunu belirt· 
mlştir. Amerika bu hareketle harp 
talihini kendi tarafına <=ekmek tein 1 
ümitsizce bir ıtayret aartermlıtlr. 
Amerikan kuvvetleri ııayıca llatün 

(Sonu 3 üncll ~-tada) 

Macar Başvekili 

Türk gazetecilerini 

kabul etti 
Budapeııte, 11 a.a. - Macar hti • 

kilmetının daveti Uzerine Macaris • ' 
tan'dli misafir olarak bulunan Türk 
gazeıecilerınden ıhUrekkep heyet bu
gün başvekil M. Kallay tarafından 
kabul edilmiştir. 

Bu kabul resminden ııonra protıa • 
ganda nar.rrı M. Antal Türk miııa -
firler şerefine bir oğle y em etl ver · 
miotır. 

Almanlara göre 

EAGLE 
u~ak gemisi 

Akdeniz' de 
batırıldı 

Bet: ll a.a. - Alman bat:1aım1>

tanlltınm hususi b1?" tel> tt. bir alman 
dcntzaltıs:n n Akdentzde 22 600 torulA • 
toluk mıı F.ıazle Uçak 8'!1?11ıııin1 ba• 
tmnıt oldu~u blldlrmektedlr. 

Sayın Ankara halkının 

nazan dikkatine 
\nk ra Vnlilil!;inrlenı 

ı 1 ~ 6 942 t rihindl' eyhll ele. 
n ek karneleri Halk Dağıtma Birlik
lerı tar fınd n halka daAıtılmağa 
h 1 n c l;;tır 

Bırhklcre ka\ dolml\'anlada 
birliklerce memhur nilfus cüzd!lnt lb
r z edemh enler, ekmek kıırncsl ala. 
mn acaklardır Onun için savın Anka. 
ra halkının slirııUe mensup olduklan 
birliklere kayıt ve tescil edilmelerini 
rica ederim. 

B'l§kumandanlık m eydan muharebeıinin fanla 
hatırasını ıaklı~an Alyon'da ZcJer Anıtı 

30 Ağustos 
Bayramına hazırlık 

Büyük zaferin 20 nd yıldönümü günü 

Dumlupınar' da ve bütün 
yurtta törenler yapılacak 

Turk ulusu onurnüzdeki 30 ağım09 
gunu ha)<aCımn en mühim bır donum 
nol.ıas nı teşkil edaı '\-e onu <arihi bo
)'WlCa kuamp geldıgi zaferlenn aı bü
yuguııc ul~tıran Ba,kunıandanlık Mey -
dan Muharebesinin 20 inci yıldönii:munü 
kutlıy.ıcaknr. nu ~ımdıın bu yıl zafer 
barramımmn diğer yıllardan daha ın · 
tun olarak )'Urdun her kOşcsi.nde en gcni5 
bir tekılde "e gunun büyük deferhle 
denk bir 5urctıe kutlanması için ~imdi • 

den hazuiık1w tı.t--.. .......... 
dır. 

ffmıK.ı.- Jlft4fW ..W O p 
nö ~ Meydmı Muharebe
<inin geçtrgı Mhadıa, Dumlvptnar'de Meç· 
hu! Asker Abidesinde .,.apılacU: olan to

rendc Büyük Millet Mecli!ıi adına bir 
heyet, Başvckllet, Veklletleı', Ordu, Cum· 
huriyet Halk Parti!Ü, Kınlay, Türi.: Hı· 
va Kurumu, Çocuk P~irgrme Kuruma, 

(Soıuı 4 üoeü sayfada) 

En •on gelen haberlere göre doğu cephe.inde iki tarcJın 
durumunu gö•terir harta 

SOVYETLERE GÖRE BERLİN'E GÖRE 

Alman Sovyet 
hücumu ordusu 

bir saat ara vermeden Kali('ın ballsında 

devam yokedilmek 
ediyor üzere 
Krasnodar' da Almanlar Karadeniz' de 
Ruslar 11 Sovyet 

yeni mevzilere taııt gemisini 
ç~ki idiler batırdı far 

( Yazısı 3 üocıü u)'iada ) ( Yaaa 3 UDCU -- ) 



DENiZCi GÖZÜYLE 

Sa 
so 

S alomon takım adalarının 
cenup do~sun ı Tulasn 
bölgcsın le bır el ız. hava 

muharebesi olduf:'u ki tsrafın res· 
mi tebliğlerine! n nnl3 ılıyor. 

Bu munarcbe, A gıo • ::, k oıı • 
larm japo lan Tut J:• bolges n • 
den atmak ıçın gırı ııklerı b•r ta • 
arruz net cesınde vukua g lm !i • 
tır. 7 ağuato t Amerı atı Amıra 
ll Nimıtz ın umumı s vk ve tda· 
resı !tında ,ı;:"ene Amcrı alı Amı· 
ral Gromıey ın kum ndaaında bu
lunan mUtte!ık denız, h va ve ka
ra kuvvetleri· 1 uıaı:ı dekı Japon 
UsSUnc ve mevzılerı e baskı la 
ta rruz eımııııer .r. Am nKan ao· 
nanması liaııkum ınd.ını Arnıral 
Kın~ ın 10 ağustosta b ın mu • 
me sıllerine ;vaptığı be:ı;anatına 
gore. amerıkaıı askeri ri Tulaı:ı. 
de karaya çıkını ar, bu un U.ıerı· 
ne j ponlar da sUr.ıt ve 11ıddetle 
mukabıl taarruza ı:cçml !erdir. 
Muharebe Uç gtlndenberı devam 
etmekıedır. Verılen ızahattan an· 
lqalıyor kı bir mUddet evvel Sa· 
lomon adalarının cenup doğUsun
dakı Tulagı bölge ıne yeri ııen 
japonlıır, mUttefıklerln elınde bu· 
lunan Yenı He.brıt ve Yenı Kıı • 
ledonya adalarına sarkmak ve 
A vusturalya'yı ıımaı doğudan ve 
dQjud'an sarmak ıstiyorlardı. Ni • 
tekim Amıral Kı g'ııı ıu sözleri 
bunu ıöıtcrmektcdır : 

adalarındaki 
niz muharebesi 
teşebbUs ettikleri bu ilk tasrruzu 
başıırıp başaramıyacaklarını, ı;u 
bir k ı; gUn lı;ınde ~örece,ltiz. Tu· 
la.li:'ı'dekl japonları oradan atarak 
kendileri buraya yerleşlrlerııe ilk 
taarruzi hamleyi başarmııı olacak· 
!ardır. 

* 
H er ıki tarııf da bazı kayıp 

lıstelerı ne:ırettıler. Bun • 
!ar, ruk aııştığımız ve 

tabı! gorduğtımuz ı:ıbı, uzaktan 
bıle, bırl blrını tuımamaktadırlar. 

Japonların 9 tarıhlı tebli~lerln
de "şımdıye kadar alınan !ıaber • 
!ere &:öre,, kaydıyle ılerl ... Urduk • 
!eri ıddia ııudur : 

MUttcfik kayıpları : 
Baıanlar ı 
ı Zırhlı (sınıfı belli detıı ), 
2 Ağır kruvazör (Astorıa sınıfı), 
2 A ır kruvazör (Austrnlia ııı • 

nıfı), 
3 Kruvazör (sınıfı beli değil), 
4 Muhrıp. 

10 T şu ı::cmtst, 
41 Uı;ak. 
Haura Uğrıyanlar : 
3 Ağır krııvazör ( Mlnneapolis ııt· 

nıfı). 

dır. Anglo • Sakııonlar, bu japon 
listesinin hayali olrluğıınu söylU -
yorlar, fakat muh'.ırcbcnln UçUncU 
gUnU verilmiş olan Amerikan lis
tesi clahi, japonlıırın lehine ve 
müttefiklerin aleyhinedir. 

* 
J apon listesinde bazı ı:emi 

sırıflannın isimleri veril • 
dığinden bir de bu gemi • 

lere göz atalım ı 
Astoria: Amerika donanması • 

nın ağır kruvazorlerlndcndir. Bu 
sınıftan harp başlarken amerik" • 
lıların 18 l:'emlsi vardı . Bu akır 
kruvazörler, 1929 ile 1937 arasın· 
da denize indirilmlşlerclir. 9050 -
10000 ıon rasıncladırlar. SUratleri 
32.7 • 34.6 mildir. 

Astorıa'nın vasıfları ıöyledır ı 
1933 de denize ıııdlrılmıgtir; 

9950 ton; 82, 7 mil surat; 9 tane 
203 !Uk ağır top, 8 tane 121 !ık. 8 
tane de 40 lık uçak savar topu. ~ 
tane 47 lik seııı.m topu; 2 katapUlı, 
4 denız uçağı; mürettebatı 620 ki· 
şi; zırhları: ı:;-Uvertesı 127, ku • 
manda kulesi 203, ku§sğl 76-127, 
taretler! 152 mıllmetre 

Mlnne ıpolıs: j pon ıeblltinde 
hasara u{:radığı bllcllrilen bu a ır 
kruvazör de, Astorıa nın eşıcllr. 

"Duııman, A vu turalya ve Ye
ni Zel nd!l yolarını hımaye eden 
mevzıierımlze kar ı t.l rruzl htı. • 
reketler iç n, bir Us g bı kullan • 
mak maksadıyle Tulaı:ı'dekı mev· 
zilerlcı takviye etmıştlr ... 

• 2 .iuhrlp, 

Australia: İngiliz donanmssının 
Avusturalya domtnyonu tılo un • 
dakl iki ağır kruvazörUnden bın -
dir. Harp baglarken Inı:ilız donan
masında 15 a,ıtır kruvazör vardı. 
Bunlardan 4 tanesi batmıştır. 

Anglo • Saksonl r, bu japon ha. 
rekeUnı önlemek ıçın sevkUlce:r • 
şin ''dilşmancl n evvel davranmak .. 
preruııpıne uyarak Tulaın'dekl ja· 
ponlara. taarruz ımıslercllr. Boy. 
lece Amiral Kini: in tle belırıtiği 
gibı, Anglo • Sak nlar, harbın o
nuncu ayında, ilk defa b r taarruz 
hareketine teşebbils etmış olu -
yorlar. Bundan evvelki h rketler 
ve muhar belerd • hep j ponlar 
taarnız eımlşler, mlldafaa halin · 
de bulunan mtittefıkl r ıse s de· 
ce japonlara mukabele ermısler -
dir. 

Anglo - Saksonların PruııCik'k 

Günün mevzulan : 

Bır c;ok taşıt ~mısı. 
Japon kayıpları : 

7 Fedaı uçak. 
2 Kruvazör (hafif hasar). 
Amıral Kıng'ln henilz tam ol

rfııy ın haberlere dayanarak gaze
tccılere söyledığlne ı::ore, mUtte · 
fıklenn Uerı sUrdUkleri kayıp lis· 
tesl de göyledir ı 
• .MUtteflk kayıpları : 

1 Kruvazör (b tmııı). 
2 Kruvazör (hasarıı uğramıı;). 
2 Muhrıp (hasarıı uğramııı>. 
1 Taşıt gemisi (hasara uğramış). 

Jnpon kayıpları : 
B r c;ok uc,;ak (ıahribedllmiıı). 
Bır çok gemiler (kullanılmaz 
hale getirilmi11). 
.lapon lıstesinl doğru sııy..arsak, 

Anglo • ~akııonların bUyUk-kayıp • 
lar vermiş oldukları meydanda • 

Australia'nın vasıfları şoyleclir: 
1927 ele denize lnrlırilmiştlr: 9870 
ton: 31·5 mıl sUrat; 8 ınne 203 luk 
af:ır top, 4 ıane 102 lik ve 4 tane 
40 lık uc,; ıksavar topu, 4 tane 47 
lık selim topu, 8 tane uçaksavar 
makiııalı tUfek; 8 ıane 533 !Uk 
torpido kovanı; ı katapult, l de -· 
niz uç.:ığı; mUrettebatı 680 kişi; 
zırhları: ıı-Uvı:ırtesl ıoo. kumanda 
kulesi 76, kuşağı belli değil, ıaret
leri 51 milimeıre. 

Austrnlıa'nın Camberra adlı ve 
9850 tonluk bir eşi daha vardır ki 
japonlar, bunu Mercan denlı mu
harebesinde batırıhklnnnı iddia 
etmişlerdi: takaı bu ıddla ıeeyyti. 
detmcmiıtir. 

.............................. .... ._ - -
~ Küçük haberler ~ 
......................... ......... _. 

Bugünkü işlerimiz arasında 
dil çalışmalarımız 

-(;-( 80 lira maaşlı adli tıp lgleri umum 
mudur mua\lnlığıne İ&tanhul adil 
t.ııbıhl B. Hlı eyın Enver Karnn, 80 
lirıı. maa~lı bırlncl umumi uıufdti~
lık adli mil wirllğlnr blrinct uııııı
mı müfottl llk adlı muşavir nıua,1-
ııl B. Halim Atay ta) ın cdılml ler-.. 

mr t&vtcre ıı:a.zet.est. ~ tiatt: 
tç )! arında Jaı>om :ıı l b1r 
haoorl euna yakln b ~c:ıo 

ı.ertyordu: d n' 1 kanlı c:uıııg
deınl m{"OSUı>-

kültU !c-.rinc çn· 
bu )'Oidn ye-

al ymu)'Or. 

re \ C' Honand karlı a 
b le%'l'k a1rd Hücum! nnı her üc: 
dllsm:ımn ("il mühim mi.; !na mcr
knlcrtnc ;ıı-aptı, muvnrr k oldu Ul
~h'r zapU>ttl. Şlmd den !erde çnr· 
;pıamalar Ame!"lka, 
bUttın ) nda 
A 'lmll?IYll ve J fl{)T!Yll boY öleü • 
mf'f:e haz nıyor Tolcyo bomba.rd • 
rna.n Mlktl iti ırti~ bunun 11-

:ıcı. akınlar ı h r bR ranınc: oktu. 
tu ııöylcnm Domcl A ı dA 

tmroam'lor &."lnlYI n bu hQcumd."ln 
,-.amr ıı:!\nncd ttnl bt ""!'dl R tün 
mfttlleketle btT?!ktP j Potr rıd:ım
)A.nn; n d.:ı. bu 1aıtl.-ı rın n<'! 7.nll\ıt n 

b ) c ğını dU ıun ı:te. 
h l nmal<U 

y 
1 

cl,r. 
azan: ~ '{:r Vergi kanunlarında haklarmıüı 

muafı> et hukıııolunan kim eler a.. al TURAN dına y11pıl.ın \ergi ıarıııariyle m~
aı ofan lstllıkaktıın kesilen verı;ı
lcrln idari kaı:a mercill'rlniıı tct

oldu1da.n lllı:ııtıcstzd • Ancak bütün 
bu h:iZlrlıklar anısında Ulm 11.d;ınua
rı. Jnı.><>n yazı..<ıının ı.'llahı ı de bı

mkm ;ıı'Qrmr. Ordular Cl!l'dc, Hint 
lillllnndn ve PasUlk'tcıld btiy(ik kü-

c:ük Yllzlcrce adada carpısıyor, an:ı 

)"Urt hava hQcumlıınnı bd<U;vor, Utm 
alanında yazı dev~l 1ş1 dunnuYor. 

B yayılm11 bir Uldr var: Ja· 
flOn)'R yazı nı dcl: tlnneden :yüla;e

lebll<U. lsvicrc t'!iZE!Wslntn <lıc hlltıt· 

L'lttılh gtbl yazı devrimi t<;1n .Japon· 
ya'd yıl n1mbC:1 btrçOk tecrübe
ler yapılmaktnd?.T vC! nlh~ b\ly(jl< 

zar ıcrtn aTkas !ldan heırllz savns ıı.il

l"ÜP ı;rldeıiten bazı mühim karorlar 
alının tır. 

~ ;Saponlar z:ıtcrlcri s:ı~lam..'l· 

.ı:-:ı. y;ı.nya=k bir :yru:ı)'a muht."IC: ol. 

ıtu'ldannı kabul etmeselerdi böyl 
blr kıımm nı ınl 'llartrl:ırdı?.. Bl7.!:m 

etti c:alıtITUllnnmızda yalnız Prıdb'tı 
k d :ı.ıtcı im ı::ınt"larmuzı tlama kla 

kalar k öet lttlr Annmıı. s:üze 1!$· 

mtş VC! zPnırfnlt?Ş?ll1ş dUlm1z yarınki 

Tüıicbe'nln kUlttl'l'<IC!, s:ıva$ 2'Ü<"Ün· 

dl! üstün olrnnsma hizmet ~
Ancak bu tnıın.ltı.dn' ki Pllmm har
btntn ~rtnı yenmeli'e utmştır:t· 

mız btr ~mm gün.Hile ıt11 callşmala· 
nmlZJ\ b Kuruıtll)1.-ı hız W'lTnts o
lu>'OnlZ. 

klkınden geçmiş olmamak arti)le 
dlızeltilnıe i Mali)e \'ckilliginc~ 
karıırla<tırılmı~ur. 

-(;-( İz.mir belediye i memur k11drosun
da yapılan değişiklik ve l!Avcler 
lcrn \'ckillcrl l lcyelince tıısdlk o. 
lunarak ınahalllnc teblik edılmlş. 
tir. * Kunyn, BAiıkesir, Çankırı bel,.dlye
leri memur kndrolannda dei;lşik
llk yapılması Dahili> e \' ekillığince 
incelenmektedir. 

-(;-( Jlgllileri ııcbepslz ı:nrara sokma
mak ve re mi daireleri hu yoz.elen 
mc~ı;ııl etmemek için imar lılnrcle
rlnce ve> a beledlyrlerce yapılan 
imar ıafsllat pi ınlarının muhtevi 
olduğu parsellrrln ayrı ayrı zeml. 
ne t:ıthlk etmeden önce mutlaka 
nda köşelerinin betonla veya ben
zeri mnlı.eme ile işaretlenmesi \·c 
ondan sonra tapu idarelerine Vf'ri
ler,.k tcsçili tarafına gidilmesi kn
rarlaştırılmıştır. 

Çağrı 

-(;-( Arzuhal En<'lımenl huı;lın umumi 
heyet içtimaındıın sonr• toplan:ıcktır. 

Haf ıa memurları 
arasinda terfi, tayinler 

ı\ nknra ~afıa mlidilril :RB. Aziz 

Bom bay 

Torun, yapı ve imar işleri re snmı 
Azlı. Arman hlrer derece terfi ettiril 
mlşler •c şehircilik fen he) eti mü
dürü Sııllhaddln Unat yapı ve lmnr 
işleri reis muavinliğine. Kırklareli 
ıvıfın fen memuru l• ikret Ölçer, Si
nop şose ve kl\prliler baş fen memuru 
Sa!Ahnddin Ateş, Kastnnıonıı şose ve 
köprulcr baş fen memuru l\lunlr Ak
soy, İzmir şose ve köprlller baş fen1 
memuru Srr;ıfeddin Gak, ntnlya Şo
se ve klıprliler baş fen m«"muru Jlnlil 
Kazbey taşra kadrosu baş fen me
murlukll\rın1<, lsı:ınhulda vnzlfe gnreıı 
yapı ve imar i lerl ~ehlr fen hcyetL 
yuksck mühendisi Fethi Be) deş ıner
keı:dckl vazlfrsine alınmış. Aydın şo
~e ve kllprıller mlihendl 1 Rıırha
n"ddin Özel de taşra ksdrosıı mUhC'n
dis ve bnş fen memıırlugıınn tayin 
edilmiştir. 

Bir. buı:rlln, lçlnrlr birçok k r n. 
şslıklR rın it'• ı rt ı <'kle ı u 
habrr verılen l lınt lı.lt'mı n ha ilca 
kapı ı "Borııbav" dan h h !'dt'C"l'ı;pz 

G rpten l lındl tan ıdenler hu 
m<'mlc-keıe Boı ha) d ı ırerlrr 
l mrııan dtnlzı kıyı ınıla olan hu 
imırn dU"' nın en ır.el lıı ı nbrı 

ara ında a ılır \ ıl hır 13 ki. 
lomt'tre uzunluğunda •c be klh-
met re eoi iı lıırll' kuç k hlr d 
uur ndc kurı !mu t r 1 ak lt kıyı. 
vs ynkın olan hu ı'I ı'lal akıran
lar ve rılıtııııl ır v ıt ı y' k ıra) n 

bağlı olı'I •u dnn 
adn ı;ıhldir ' 

r. 

lnır ı • il t 
km il 

18 ın<"I a ırd ı e1'ır 

;ı.'Jadı \ c JI ın lıı;t n 
hı) mı'e 

ln ılıt're'nın 

muhim blr mtlstt'mlr.krsl 
gt>lclıkten ı;onrn bUyuk bir 
merkezi cıldu. 

h11llne 
e) alet 

Homh:ıv Knlkut •ann sonra I lin
di t ıı'ın en bu; tık şehridir ve nil
fu~u 1.176.000 kndudır. Sllveyıı 
kanalı rıçıldıktan sonra Bomhıw'ın 
ehrmmh rıl artmı tır. Son yarım 

ır içınc!e mikt rı ı:ı:ittlkı,;e ırtan 
pamuklu kuma~ fabrikıılıırı clolayı
lvle Bombav bir sanayi Şehri ha

li~! ile almı tır. 

Rnmbay'da çok ı:Oı.el. ve bllyük 
hınıılar •ardır. Otellcrl Amerika 
otelkrl ı;ııbidır ,.e dunyanın en bU
' ı k ve en mOdt'rn oıellerl siste
rııındeı1ir Ünıvr.rı;ite i Bındistnn'ın 
rn t' ki ilim müe t',Selerlnden biri
dır Kutuı•snclerı, Enstltııleri var. 
dır 

Bombay fngiltcre'oin Şark filn. 
unun dt'nı7. üssurlUr. Bombny 

el ın• nın her t:ıufındnn ızelcn bu. 
yuk ı•osta vapurlarının 11ğraiı o
lan muhım bir tkıırer limanıdır. 

:;ırhlr 11lıalı ı HındCılnrll\ Mııslıı

nıanlard n. fransızlıırdıın, lngıli7. ve 
sııır \ vrupalılardan m urekkcptır. 

Saym Ankara halkma 
Ankara Vailllğ!nden: 
1 - Halk dağıtma birlikleri mer· 

kez bfirosu Beledıye lktısat MlldCir
luğQ blnnıınıı taşınmıştır. 

2 - Halk dağıtma blrllklerı hak
kında yapılııcnk milracaatlar 1489 
numaralı telefona yapılmalıdır. 

3 - Birliklere hcnii~ yazılmamış 
sahıslar, C!kmek karnelerini 11labll· 
meled lom, en kısa bır zamanda, 
blrllklerlnl bularnk kiltilklere ken· 
dilerinl yazdırmalıdırlar. • 

4 - Bırl klerln cıılışma ycrrerinl 
ve rclslerınl öğrenmek .lıstlyenlcrin 
Cebed, YC'nlşchır ve Çankaya mm· 
takl\Sl içın Çankaya kaymakamlığı
na; Ankara mıntakası ıcın Anafar· 
talar polis merkez.ine müracaat ct-
melldlrler. 2381 

Açlığa 

tokluğa 

dair 

Tasarruf 
sandıkları 

Nizamname yüksek 

tasdikten çıktı 
Yıllnrdır ac;lık lçlncle kıvrnnan Avru

pa, çocuk! ırının yarısını cephede 
bnreadı ı o )arı ını da çlıkla kır
dı gcçırdl. Aç Avrup ı'nııı lnllıl!e. Jlukumct. halkırııır.ı tnsarrııfa nlıŞ
rinl zn.ııınn z ıman de~işen lı•ınpo- tınnak ve halkımızın pal' sıkıntılarını 
Jarla duyuyoruz.. kolaylkla önleıııclcrinl temin cımok 

Açlığa en (ia) anıklı c nh insnnmış üzere bir t ı rruf ııarıc1ıkları knnıınu 
galıba! .. kışııı mıığaralarında >arı projesi h:ızırl rnıştı. Proje geçen yıl 
olü •e uyu uk h ide ynşı):ın h Y- Huytik Millet 1\lecli ince kııbul cdil
vanl ırdıın sonr.a at, su verilmek 1111 sıı. Bu kanunun tntbık şekllnl ı.ws. 
şartıyle bir ay kadar ııç yıı ıyabl. ıcr~nek ur.ere J\f ıll) e, Dahiliye ve '1'1. 
lirml . Kedi, kllpek ve tavşan on 1• ret Vekilllklerlncc lılrlık olan hazır. 
beş gün içinde lllU) OrlllU!f. 1'111 n tbarru f sardıkları nlı.nmname. 

İnsanlar o) le ınl )"a ... B ırı§ yılların. ı >tik.sek tasıliktt:n çıkmıştır. 
ela bile yarı aç bir halde h Y ıtl - Hu u ı ld ırelcr, beledi> eler ,.c milli 
rını altını ına, yetıııl lnc kııcl ır su. ııankalar t ırafınclan kurul ıcak tasar. 
rıı) enler nz mıılıı·? ~lele 1:,~~c d~~İ rı..f 8 ı.ıclıkl ırı ile ıııılli bankalar ıar.ı
kırlerı-.. A>la.rea nç duran tından ı;;ıırul c:ı'. 1115 rruf sand Lırı 
bır kemık llınt fakırlerl k r ısın- n•> ıı. t..sarruf ~andıkları sen islerınln 
da fen ve tıp hlllti şa~kın bakıı !Ahi) etleri, st tUleri, idare şekiller!, 
kıı1nıııktaılır; ,, _ bli çelcri, h lk , e bankalnrln ol n m~-

Fakat, A\rupa nın bu Unktı fakirle- ııııscb<'tlerl f ılz.lerln ba l 111ı;ıç ve bı
ri" Hint fakirlcrınc çoktan taş ~ı- ıiııı günleri bıı nlzanınaıne)e tabi ola 
knrc1ılnrl "ı"ıllardır, bir lokrıın etın c ktır ı ııs rruf sanılıklarınn nıt bütiln 
ve ) arım bardak su ılın h ) alı.ı._le Jıurn ve m. il r de' ld ıualları hilk. 
sürlıııtıp dıırıı) urlar. mü nele olac ıktır. Bunları çalanlnr. 

4 lht 1 s cd ıler, zıııııneılne geçirenler, 
Arkada~ım Rcsııt l~krem Koçu'nun uii tıııı l ıirnler dc,let ın ima z..ırar 

hır t ırıh yazısındıı okudum. \'ı) a. n•ı ııılş ı;ı ol ceza ıı:örl'ccklerclır. 
na'\ ı lklnd def kıı tan K ra 1 arruf 8 ındık an na 'atırılnn tah. 
.Mu~tafa (Pn a), hrnüz 'S drı • , ıı ,e altını r, rehin cdıldı"l"rı za. 
:r; un" olm clnn, daha ufacık hır r ımkl kı) ıııetlermin yuııle cııııınıı 
":Sadaret ka) mıık ıtnı" iken bir ı. J lu clccckler \ c) :ı borç guniln ,e 
gilnllık ınutfnk oıasr fı ne imi, C< r.nıe e. lı ·r lııya ve) e\ine bır 
bıli)or mu unuz? hııltn iç ı;dl" ksıh·n kı)ıııeti taııı ı•l'la-

''500 okka cknl<'k, 216 okkn et, 120 11 1.'.SI veya uor<".ınu odeıııe ı bile! c
okka pirınç, 38 okkn tcrcy ıll'ı, 12 , .. ktır. o.ı.l ~ onra r h n ecl lt ıı tah. 
okka şeker, .( ukk ı ual, 6 okk ı J.u. vıl ,.c alt •: ı ı boıs • raykl üzerınılen 
ru üzüm, 10 okka un, 1 okk ı nı. atıl cık, ındıı:ın 1 e ıkı, ıııaı.r.aflar
,a ta, 1,5 okka rı Uzum. ) rıııı la bcr hep .) ı dıkt&n so r ı ı;eri)e ka. 
okka klşni , 8 okk ı hıı da), 9 ok- ı .. n li ıhıbınc ç:crı ' rıkcektır. 1 ı ır
ka nohut, 13 okka tuz, 7 okka li- ruf ıı ıııdıı.. 1urırıuı lıutun 111ııaıııel<"leri 
montuı.u, 10 okka sırkr, 40 okka ıer ıürl•ı re .ın d n rııu f ol ıc ktır. 
:oo ·an. 6 okka dolmalık fındık ve liı sıısı ıı..t ın. Ve) ı lıdeclıyelerın mn. 
ıısmu yapragı, 20 guvercln, 71l ta- !ık oldııkl ırı &aglam 't' pıra) a çev
vıık, 120 yumurta, 12 okkıı stıt, 20 rllnıe ı kol ı) ıı.ıklulun ıhilır eŞ> 11, ta. 
okka yo ıırt, 2 okkn peynir.' Buıı. ı;arrııf ı; ndıkları tıır fıncl ın > apıl -
dan başka okk ı!11ril nane, nıa) d:ı. cık 1 tlkr zlarda tcııııııat olarak ka. 
noz, mC)\e, kall\e, ka)mak, gul- ııul olıınabilcccktlr. 
SU> u, batıuaıılarla s ıhıınl... 'l' ıs.ırruf s:ındıkl rınca ynpıl ııı vn. 

O çağ! ırın i rııfını lıelirtcıı rakamlar. clell tııHllaıın vade inden oncc ı;ıcrl 
hele bııglin ne kadar du undtırü- verllıııe i isteğı k r ı ında bu tcH1ia
eUclUr. ı,oca lılr lınıı ırat ırlu •un tın talııııatn ııııe ile tespit edilecc·k o. 
ııçlığı ve &efaletı ı•~hıısııın, bir Sa. lan bır kısmını ~eri \'ermekte sıınıtık. 
da ret ka) ııı katı ı demek bunu har. 1 ır muhtar olac.ıklnr, y.ılnu: mc• duat 
<"n)abill~orclu. Artık kı)a lı> lıl ııahıplrrıne a• ns nçablleccklerdir. 
lirıılnlz. '\ a S:ııtrıtız ııııların, ko. 'lc•dl ıt tarıhirıden itllıaren ili ıı:ıın 
n ıkl ırıu, ar&Jl ırın mutf ıkl rıl... eçmeclıkçe hiçbır suretle gcrı nlııı-

Yukarıdakf rak ınlnrı bugunkıi ıç mı,ı. ıcaklır. 
J\ vrupa okursa çıldırabllır 1 F ıkat Tıı ıırruf sandı ki ırı, tenıinnt olarak 
hugunku 'l'urkl) e, belki lılru dıır. kabul eclilccc ·i k nuııcla ) azılı t ıh. 
lık içinde olma ınıı ra men, bu ra. villerln bor ı fı,ı. atının ylir.de 70 1, 
kaınl:ır kıırşuınch midesi bulana. lııııdnı· huııcıları k,ır9ılılhıııla 1'1c-ıret 
rak tikslııccektlr. Allnhıı uklir, \'t•kıllıı;lncc tespit cdilect•k ni bet 
ne bugtlııkü Avrıııı:ı'nın aı;lı •mı lçındc, altın knr ılığında Cumhuriyet 
~ekiyoruz, ne de ulinkU lsr ıfın Merkez hanka)ıncıı tespit olunan fi. 
hasretini!... Y ıtın ) uztle 80 l, hususi idare ve 

O çağlarda, hlitün bir m111ctl ac hı- lıclecll> ele re J aııılacak 1 tikrnzlartl 
rııkıp hu sofraları kıırabıllyorlrır- lcıııin~t olarak nlınacak ıııenkullrrin 
dı. bııglin hepimiz nşağı ) ukarı ıınnılık iri re lıe> elince takdir oluna. 
aynı ı;ofrndıın > lyoruz. cık kıyıııetlcrlnln yuzde 90 ı nisb tin. 

de ikrar.d ı hıılıınabılct'cktir. linine 
Sabaheddin S Ô N M EZ lıonolnrında •atle, bononun varlcsin-

Müddeiumumiliğe 

verilen satıcılar 
16"25 kunı$a ~lılması l.'ulm s;.::cn 

kadın ıd\arpWni 1715() lcU1usa &'ltnn 
Aı>a kundura maf;nzası s:ıh:lbl All Ca • 
llp Ap:ın, 240 kurusı s:ı.tılmıısı l'lzım 

ııclcn aın- mamulAtı )'Cll11 ipek mcn
dW AvnıJ>n malı diye 830 ktıruln aa.t:uı 
Yıldınm tuhntl;ye mağazası 6UhD>I Yu
d.ıı ofthı Ratncl Plll!le, 

JS .'S kuruşa satılması lAzımı;clen 
bavulu 20 lira 25 kuru luk etiket 
takmak sureti) le atı a ar:ı:cden Osksı 
mağar..ası uhihl Osman Ferruh Kaz. 
mirci, 05 kuru~a satılma ı IAzımı;elen 
motor yıı~ının kilosu 120 kuru'a sa
tan Ahclullah oğlu Avni Altın h11kla
rındıı l\f illi Korunma kanunu hılklim. 
!erine göre takibat ifa edilmek üzere 
mili! korunum rnüddeiumunılllğine 
tevdi edıiıııl terdir. 

GÜNÜN 

dcn 1 > ı.;ilıı •nCe) e ı;alr lkrazl ırda 
ise bir & .. neyi geçeıniyccı-ktir. 

• 'iz ırnnaınacle hunclnn ha ka lhtl
>' at akçesi ve fonlar, teftiş ıııuraka. 
be ve t11sfiyr, hulçe, knti hes ıplar, 
idare §ekli hakkında lılikıiınlrr ~·ar
dır. Nlzaııınaıne cllınden itibaren yU. 
rlirlüğe girmiş bulunmaktadır. 

İstanbul tacirleri Valinin 
reisliğinde toplandılar 

İstanbul, 11 <Telefonla) - TUcca
rL, pıyasada kendi kendini kontrol 
etmesi lçln aro.lannda sccUklcrl mü
messillerin l11ıiraklyle ve valinin re

lı ndc lılr toplantı yapmıştır. Va
li bir nutuk söyl yerek kcrndilcrlM 
4i ddct ellcrlnl uuıtmak tcmed kl<ı· 
ırinl, fakat en kQç!lk vurgunculuk 
tcmayQlünU gördUkleri takct rdc en 

ddrtll harekete gccccl!'klerlnl bil
dirmiştir. 

GÖLG E Sİ 
d-

1-. c..ı ... • "'-o_) 

Milli Birliğiğimizin ~~'L 
asil harcı : Dilimiz ... C 1-. 1 

Dörduooü Türk 
Dil Kurultayı ça • 
!ışıyor. Memlcke • 
ıin dilcileri ve bü • 
tün aydınlar, ba,la • 
rını temiz ve güzel 
Türkçenin üstune eğ· 
mişlerdir. .Muyaffak 
olacıklann:ı iıuııı· 
}Or 'c gihcniyonız. 
Bu güven, gideceği 
>·eri İ) i gort:n 'c 
yolunu doğru ı;izcn 
insanların en sami· 
mt dun,"Ulandır. 

Bh: dili, artık yal· 
nız konuşma ve y.ız· 
·ma vasıtası olarak 
tanımaktan ~k da • 
tıa ileri gitmişizdir. 
Türk dili, toprak 
ve bayrak gibi, ta • 
rih ~e an.1nc gibi, 
milli)etİmiı.in öz 
unsurudur. 

Bu bakımdan di· 
limizi, Türk cemi • 
yctlnin aslJ bir har· 
a sayı)'Oruz. Bizi, 
binöirimize kenet • 

qnilti diC 
milli~ih 
lllilH ll~!lık ltattJ ·ıt' 

tlli ıi 
müdafaa· 
mesete:idiı'\ 

için ı.iiruda getir • 
dLkleri çclık saftan 
başka hiç bir ifade 
şekli )"Oktur. 

Ha)ölllmıztn her 
c pbesindc milli'yc 
dı;ndük, dönuyoruz, 
)Olumuz budur. 
Hıılk VC! memlekeı 
olçüsündcki hu yö
nelişin ıck mina.~ı. 
millt birlik safları 
anısındaki buıün 
ruzg;ır ddiklcrini 
ukam:ıkıan başka 
bir fC>' değildir. Ay
nı 7afcrlcr için bir· 
likte bayram eden H 

aynı acılarla birlik
te yas tutım milleti, 
ancak, milli JUUru 
din ve iman haline 
gcıimıiş fertler ku· 
rııbılirlcr. 

Yirnıioci )"Üz}'l • 

lın, milli birlik mcf. 
humµna verdiği, ha· 
> ır, milli birlikle· 
rini kumıuş miller • 
!erin dünyadan ko • 

Üyen, müşterek duygularınuzın, müş
terek ifode ıkalıbı olan, bi:r..i bize an
latan odur. 

panp aldıkları değer, OO}lcce teşck· 
kül ctnıi~. nesiçlcri biribirinC! kenet· 
lcnmiı milli ~rların mahass:ılasına 
en ıahii hnk s:ıyılma-kıaılır. 

1'uric dilini ve ıarihini milli birli· 

Türk kamusuna doğru 
Türk Dil Kurumu, Dördüncü Ku· 

rultay üyelerine birer tane .. Tarama 
sözluğü denemesi" armağan etıi. Bu 
deneme 27 eski C$erİn ıaranmasiylc 
merdana gctirilmişıir. Eserin özellik· 
!erinden birisi ıannan kelimeler için 
ıarandığı ka)'oak &: erden bir takım 
misaller • yahut eski ıabiri kullanmak 
liz.ınısa ıahiılcr • "ermesidir. 

McscU, bizim buı;ünkü dilde "da· 
nmnak" şeklini kullandığımız mıuıa• 
rın eskidcrı bir de .. danmak" tekli var· 
dır ki bu ~o)lcdiğim eserde .. müşave
re etmek, istişare eunek, danışmak, 
sormak" di)e mll.nalandırılmışur. Bu· 
na şair Alımcdi'nın "İs'kendername'" 
sinden şu misal verilİ)or: 

Hayır iıtıı l:imscnc)e d1111mağıl 
:,ı-rri lerl:EI yaı u: llJi 11da11n1ağıl. 
Kemali Ümmi divanından ,u misal: 
Ger bizim sozumu:c d.ımnaz isen 
J' ar ühi ôkillerc dan, ıoı be l:ıl. 
Kiıabıbahri~c'den de şu misal : 
llcr l:isi1i ehli dt>rya s1111mağıl 
Dt>ı;mcyc zi11bar isini d111ım11ğıl. 

Halk ıairlerindcn Ülfeıi'den ıu 
misal: 

1111/i11iz Kômilc tl.mm l11rnular. 

* (Tansuk) dansuk da gene bu eser· 
de "~a)'llnı ha)'rct, acaip, ıuhaf" di· 
> e mAnalandırılmış \'e huna Canıasp
na.mc'den ,u misal gcıirilmişıir: 

Çolt arayip 1111ısuk isler iıler ol 
7 urlü turlii gosterir cümbüıler n/. 
Garipn:ıme"tlen de JU mi.al: 

}'iııe tansuk nesne ı:ördü ıözlerım 
Yine ta1111k ı:rldi 11tıa sözlerim. 

'* 
Gene bu eserde Tı;:kçemizde es-

kiden kullanılan bir "darıınmak" ma~· 
tıırı bulunduğunu öğreniyoruz ki S-OY
le m1nalanı)'Or: '"Ç'ckinmd<, ihıiraz 
eımck, esirs~ınek." 

lıuna da "Yunus Divanı" ndan şu 
iki misal verili)'Or: 
Canım atkın lülhamdtr d.ırtı'1tnad<t11 

al odu"" 
Kamu suyu ıtlur eyler od bırağua# 

Jı.ülha,,,_ 

Mızrak boyu . 

Gert:k fani dbmulan dartıMsm 
,\tuha/i/ ;sın-inden hep y1U1awı. 

Hurşiı vC! Fcr:ıhşaı"ıan da şu iki 
misal: 
Ki bm IÜzrtınmawm hiç ncsnc unJd 
Dilnndıc JiJek dartınma brodnı 

5""4 ,_ ınmiymin t:4Jli gitsin 
Gönül d.ntttumm imam &ıtsm. 

Kabusnııme'den de ıu misal: 
.Amma iyiligi cblinden tLrrtmm.J 

* Sonrıı )eni bir kdimc sandıjbınn 
sonuç kelimesi de .. netice, nih:ı)'Ct 

ı1kıbcı" manasına c ki hir kelim~ir 
'e bu eserde ~rduğumuzc gore Yu 
nus dh;ınında ~lece geçer: 

Şunlar ki (oktur 111111/arı gör nirt> o/Jll 
ha/Itri 

Sonuru bir gömlek giymir anın J;s 
yokıur ycnln-İ-

* Gene f>.J denemede okudıığumuzs 
~re ıoylamak masdarı da Mzi)'llfct ver· 
mC'k, )-cdirip içırmek, ağırlamak" mi· 
nasın.'I gdir. 

Yunus f:.mre Divanından hir misal. 

Miskin l'ı111us neylesin, dcrdm Jı.mrt 

söylcsİll 
V arsm dostu ıo,Jaım lt>zuıli nesncdit 

allı. 

Garipıwnc'dcn bir misal: 
Padi111b ol yüzü ıö;rlt> t:Fltdi 
Kim dllml,ı Mırr 1thri11 /oyladı. 
Hurşiı ı.c Fcrahµı'ıan bir misal: 

S<'b arıdan bfzrgaba kıldı azmi 
Ki toyl.ı>a ko1111ğ11 !.ıldı bezmi. 

facrde fııuıa benzer hirçok kelime 
ve o kcfünclcrin nasıl kullanıldığııu 
gö<ıerir mis.1llcr vardır. 

Bu deneme. başında da •Ö>le<tdiğ. 
gibi, büyu: Turk knmusunu hazırla • 
mak yolund:ı gösıerilen ga)rctin h:: 
parçasıdır. Ru ıürlu orneK;crin sık sıl
orıa>"I. çıkmasını heklhc~/;ız Çtınkü 
hüyülr kamu umuza hizi ula~uracıı:. 
olan bu basamaklardır. 

T t 

İKİ ÖRNEK 
Son zarı:ııınlrırda iki ornek ln~'lna 

sık rastlı> o ruz: 
l - Bildı~ini so)llemekl"n korkan 

2 - Bilıuecliğlnı soyl<"ınekten kork
nıı) an I 

Jlnlbuki fikri yetişimlııılz, bizi bu 
clıırıııııun tanı zıdıhrııı hazırlaınnk 

gerektir. lira ileri \ı: ıııeıleııi bir a 
damın hnşlıca ~asfı, doğru hllıliğini 
söylemekten çekinmeme lılir. Xlıckim 
Jlerl ve ıııcfü·nt bir cemiyetin gene 
lıaş vasfı ıLıı lıı·r ıhlrust fikri dinllye. 
lıilmcsln<lc giırlirliz. Bunu ister kabu l 
etsin ister etmesin. 
Doğru ve lıuklı ımydığırıı her hangi 

bir <lu11Unce; ı kuşııııdaklnc 11çt11Bk
ıan çekiıılrı;eııı bunun ıııAna ı ne ola
bilir? Çok ılcfn .~uıılur : > a karşımda. 
kinin bu geniş unlayışıııa inıınım yok. 
tur, yahut da onun kafa serbestliği, 
dilşünüş bağınsızlıgı gllıi anlamları 
I> i .sc:ı:Cligine gli ven beslemem 1 Halbu. 
ki blrıız dliştlnilr.sek kolayca teslim 
ederiı ki bö) le bir çekinme, bizim ta. 
rufıınızclıın dinlerimize kıırşı, ı;aygı 
dcğİI, tam bir değer verıııeı.lik lf11de 
edn. Üyle değil mi? ..• 

Bilcllı;lıııiıi - hele ht'le rııilll't ve 
memleket dilvalarıııılal - nasıl .sak
lnnıağn hakkıııııı olahilir? Bunları 
dıizgııu ve sıuııiml lıir kılıkıa ortaya 
çıkarmak, kafamız !cin aı,:ıkça bir zc
kA borcu tc kil ederken? İşte snııkın
lıklarırııızdaıı biri ... 

Gelelim ikinci t.akıına bu cidden 
korkulacak nlsbette büyüyor. Bağlara 
fılukscra. cı;vaplara ı;uve ve tnrlalara 
çekirge nasıl uşersc, hiç bilmedi~l, an. 
lamndığı konular ilzerine sinirli, id. 
dalı lıir talAkat saldırl§ı ya pan hatip. 

Fazla çalııma 
yapabilecek yerler 
Koorillnuyon Heyeti yeni bir ka

rar ile, Erganl Bakırı \'C Sark Krom. 
ları işle~mclcrlnin ıoprnkustıı iş yr.r. 
!eriyle, lzmir'cle Turkiye yııg ve nın. 
rrıiılleri limllr.d Şirketi fabrikasının 
prese, ssbunhnne ve tnşıt kısınıları
~ıın gc<'e ve glinc1iıı postalıırınıln v~ 
lstanbul'da fclrofil P.amuk fabrika. 
sında günde üç saat kadar fazla me. 
ıınl ynpmalnrına izin verıııişti r. Pnzln 
mesai yapan işçiye her bir far.la saat 
çalışma için faıla snatlerlc çnlışma 
nlz.nmnıımesi hukılnı ve şartlarına gt,. 
re faila ücret verilecektir. 

Muğla' da dün 

pasif korunma 

tecrübesi yapıldı 
Mufla, 11 a.a. - Dün gece bura

da saat 21 den 21,30 a kadar de· 
vam eden bir pasi! korunma dene· 
mesı ynpıLınıştır. 

Halk aitirm işareti verilir ver 1 -
ıncz sığınaklara lltlcn etmiş VC! va
zifeli ck.lpler derhal har kctc geçe
rek krnd lrr ne d n öd vlerl mu
vaffakcy e ~:ırmı ardır. 

Yazan: Fazıl Ahmet 'Aykaç 
ler de o kadın çok görtılmektcı'lır. ilk 
lıahsettl,ilnı şerefsiz çr.klnı;cnlığln mı.ı
hltinılıcle doğıırchıJo:U drrt, cledikodıı• 
culuk ve koşe lıuc ık fi kosıı) du lkın• 
ci kusurumuzdan bereket alıın kal..
lıalık ela lıerıııeveklllcr ul11yıclır. 

Abdülhak lllınıiı ne doı;ru ı;orınıı~= 
''bi:ı: su) lcıııcyiı; ı;oyletlrl:ı:" clercfı 
1 la> ır 1 taıu bunıııı ter.sin! ;> apınnt,. 
haşl ırııalıy ız... ::;uyleluıcmelıylıı ı;o) • 
ıııeli)lı;. llcm do tcrbiy,·ylc, lıılgı> le. 
ıwzakctle ve bllhıı.s n yersiz korkul r• 
d ın sıyrılmış temiz ve şnmııtasıı. bir 
ccsarcj.lc sö) lcıııcJ!) iz. Lı\kln hıldıfW 
ııılzl. tlııgru hllıliı;iınlzi 'c iyi ogrcn• 
diglnılzl! Mesele şuraıladır: v.ııktı> ır 
bir ıııuharrlrlnıiıin deılıgi gılıı nçı(; 
sôyleıııekle kaçık stiyl.,ıııeğl hırblrine 
karıştırın.ıınak zorunclııyız.. Çünkü bıf 
oıeıuleketln korunması ıtt-rrkli cıııın 
ıikir ve knlcın lııırrı)cıi ı;ihi ıııedcnl 
"mukacldcs.ıtı", yalnız olçıı uz )a\p;a· 
r.aları desteklemek için ılcjllldır Hat· 
tA gonul ısıer ki, ıııcııılekctc ı.t•'~eze 
cayırtısından t ıınnmlyle lı ını ku rta· 
rarnk, irfanını gcllştırecek öz.hı .sos
Jıor dinlet ilebılain l 

Xetice: glizel ve yerinde ııö) lcmr~l 
tc~vık etmek, ve çirkin ilh~mlı ko c 
bucak densizliğine iğrı'1!erek b krnalc. 
ideale yurU) ecck hır gençlık ve ılr 
rejiın için \ıaşlıca pren ııı olııı ılıdır. 
O in.ınlndır ki tA gônlıırııuz.drıı ıli e, 
rlı: , toprağımızda şu &ınıf > ıırtt 1 rı 
çokçn görnıcge başlı) alım: 

1 - Dılmt'dlğinl suyleıııt'kten kot• 
kan 

:! - Bildigini 6Ö) !emekten kork 
uııyan l 

Valiliklere ayrıları 

yüzde onlar 
İspirto ve fspirln lu içkiler re imle• 

rlndcn valilikler hissesine ayrılan >ut• 
de onlardan liOO bin lira l>ahill,e 
\'ekilliglnce ve Belcdiyelı•r Banka~• 
va ıta lyle vnllliklcre clajbıılrnıştır aıı 
cl!ığıtımıln Manlsa'yn 13 933. Mal ıtY • 
)a 11.7<rn, KUtnlıyn)a 10.306, Kon,a· 
ya li.16ı, Ankrırıı)a Hl 190, Rnlıkt:· 
lre 14.66 , Burs:ı) n 13.oıa, fstanhU· 

la 27.672, fzııılre !El n2ı. ı•ııstnmonıı· 
yn 10.602, Köc:ıcllye 10.229, Sanı~u· 
nR 10.024. Scyhana 11.671, Sıva..~9 

18.207, 'I'rabı.ona 11.227 llrn dl! nıuŞ• 
tli r. 

İaşe işleri dolayısiyle 

belediye kadrolarına 

ilôveler yapı lacak 
Dnhllı> c Yek !lijh iaşe muclllrliıkle· 

rlnin ve fi t mı rakahe h y!'tler ın 
las\I dol ı hle he ednrlcre ver ttn 
vaılfelf'rl ha ıırmak üzere ht'lec1h clf'f 
kııdroların1' k llAH!er t ı.rı 
hazırlıklar > np ha ı mı tır. 

Mim varlığım ızın ııcye bağlı oldu· 
ğunu, milli varJığımm bugüne kadar 
efendice korumuş olmayı hangi rılsı· 
ma borçlu olduğumuzu, arrık dun)a· 
mızı güneşin ısımğıru bildiğimiz kıı· 
dar yakından ve İ)i oğrenmişiı.dır: 
milli varlığımız. milll birliğimize hag· 
lıdır. Jlu prt, var kuv,;C!tİ)le )ölş;ıdıkç.a 
biz varolmakta devam edeceğiz. 

Kaymakamhk kursu 
1 Eylülde a(ıhyor timiz.in değişmez, sarsılmaz, çözülmez Amiral Stanley'in Moskova 

birer un.,uru diye kabul cdi)oruz '\ie • • d . okıılıınıla 
8 

.. 1 ıa11 

Milli birlik.- Fakaı l>unıln, a)nı 
ınrihin akışı önunck, a}'lll <\ilı konu • 
taıı .İ11$anların, a)m bayrağın ~erdi 

b 1 ·· • , ı ek'- · zıyaretıne aır , un ar uzerınue urcaıun em ..,nn k vn amlık kır 11 1 rcl cıe,rr 1 .rır 
milli birlik saflarını daha çok ski Moskova, 11 a. - Amerlkn'nın ı eylülde h:ı lı\ c k ve ıs lılrln<"ik • 
ıırır s;ığlamlaşııracağına inanıyonı . SovyeUer Bırllği nezdindclı:i bUyOk nıınd kur a on \erılrcrktır n ıbili· 

lxırduncu Dil Kurultayının çalı elc:ı amiral Stanley Moskova ziya· )e Vckllllızi 1 inci kura p:rlrcr.k oııın 
maları bu h kımd n b r Dıl Tek r ıınln t mamıyle husus mahiyette nahlve nıüclurlerl ıle ıııııh er ınrınıır• 
nii;i" davası olm:ı.kıan çok, b'r m 1 olclur;ıınu gazetecilt're söylemiştir. , lıırıtl.I\ alt 1i tr.) 1 hrızırla,;ıa~a hıı ltJ-
li mııdafaa m ~le<>ı ır B yllk elti perşembe ıı:Un 1 M fo· mı tır Geleuk ahı ı r nnıımur.drıcl 

Kemal Zeki GENCOSMAN ı !_. 1t!~r.ı görU11tilğilnU de ılave et- ll'I nlerdc ht'llı nl (' k ,e kcnclılerlo" 
..., .,~ ~ol ıı ıralnrı gönderilecektir. 
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TELGRAF. TELEFON -RADYO HABERLERİ 
Süleyman adalarına 
kartı Amerikan 

taarruzu 
ıllQ Gerek Va5ingıon, 'c ger~ ToJr>O-

gclcn haberler, <.;enup Pasifık mıa
lalca5ınd;ı ıcşd>busi.ı.n artık amerikan kuv 
jttlcrinin eline geçtiğini ıınlauruıktadır. 
t.:'Pon hami i, Mercan dcnizı 'e Mid 
~adası muharcbclen)lc en ileri h:ıd-

\'al'mı' bulunuyor. Sonmki ola)l:ı· 
~ ışıgı alunda ~i bu ıki muharc:~ 
~ 5Umul ve min:ısını anlamak biBhü· 
~ ko_larlaşmışıır. Uzak-Sark'ıa Anı;lo· 
~ tamamİ)le lıaurlıksız bulan 
l.lJlonlar, wrade ılerli)crck cırafa )'ll)"ll· 
1111ılardır. \ a) ılm:ı dc:vn :ıdı Hrilebile· 
~k olan bu safh:ı. Mcmın denizi muh.-ı· 
~~yle sona crİ)-or. Avustumlyn')a as· 

çıkarmak için ı~bbusc giri,en ja • 
l>l>ntar, Mercan denizinde agır kayıplara 
~irı>'arak bu &onizdeo ı;ddlıııişlerdir 
L~J>on propahr.ındası, Mercan denizi mu· 
'rıttcbcsıni Amerika için bir nıalllıbiycı 
11t JaJ>OO}'ll iı;iıı hir zafer gibi so ıcrmi
)'t tıılışmı,, ıse de, j;ıpon donaomasınııı 
~ 2amaodanbcri bu dcniulc hiç bir fa .. 
1>rıte bulunmaması, hıını;i tarafın g;ılıp 

:.~ hangi ıarafın mağlup olduğunu an • 
-.unısıır. 

. Suicrman :ıdal.ınnın işgali iı;in Ame· 
l'ika tarafından girişilen son ıaarruz ha· 
~eti, Mercan denizı muharebesi hak • 
ııda venlcn bu hUkmün doğru oldu • 

iunu gustermckte<lir. Mercan denizi adı 
~trilcn sular, hir taraftan A\'\I tural}a, 
0te taraftan Yeni Gine, şımal batıdan 
Suıe)man ııdaları, Yeni Hıhrcd n ce • 
~P b:ıııdan da Yeni Kah:donya adala· 
rıy)e sarılmıştır. A\'\ISturııl)a'ya a~er 
r~~rmak içın )'llpılan Japon ıcşcbbwu 
ucıki de \İs olarak Suleyı:nan adalarını 
kuHanacnku. Bıı tcşcbbus Mcn'llll den•zi 
lllulurcbe i) le su)a duşmuş ve iaı><mlıır 
bir defa daha bu tcşebllu u tekrar ctnıİ · 
'Ye cesaret e<lcmeınişlerdir. Simdi Ameri· 
q ve Jıır><>n>11'run bu <ahndaki rolleri 
degişmiştir: Japony11. mn, Sukrman ada· 
!arını us olarak lmllanıp da A' ustural· 
h ı j,till e<IClcği )erde Amerika Aws· 
tur l > ı us olarıık kull:ı.nıı> Sülc> man 

, •dalarını ıMıla>a te,\cbbüs etmiştir. Bir· 
kaç ndc beri ulc}ınau adaları etm • 
tında ~ .ıpılan muharebenin hedefi bu • 
dur Japonlar muı:ııları olduğu üzere, 
~b I; d:ıvmnanık, kendılerini taarruza 
l:eÇnıiş vazi)ctıc gosıcrmislcr \e ameri • 
lı:aıı ka> ıpları hakkında nıubalagalı ra • 
kaııııar 'ererek kcndı kayıplarını da 
l:İzlcnıişlcrdir. 'fakat amerikan resmi 
tebliğleri \1lzi}eti nrdınl:ıtnı:ıktadır. Ja· 
i>onlar, Aıııt1ika'nın bo deniz muhare • 
besinde 16 harı> gemisi ka)1ıettiğİni, ~ 
&~inin de hasara uğradısını iddia et · 
llıişfordir. "ı ani batırılmış ve hasara uğ· 
l'amış ı ı gemi ı Halbuki amerikalılar, an· 
ta.k bir ı::cmi karbettiklcrini, beş gemi • 
lerinin de hıuara uğradığını bildirmek • 
tedirler. Fakat j:ıpon tebliğinde bu tah • 
liften de daha miıhim olan bir nokta, 
llıuharebeniıı. Sule>'llllln adalarım işgal 
'taıek için amerık-.tlılar tarafından giri· 
ıilmiş bir taarruz ııcti~inde vukubul · 
duğunun s{ikiııl.1 geçiştirilmi, olmasıdır. 
Amerika re mi ıebliği, hareki.un. Sü • 
ito)'man adalarının cmup do~a Tu· 
lagi b(ılgesini ışgal etme) i hedef olarak 
ele aldığını bildirdikten sonra, "tasar • 
lanmış olan kanıra çıkamıa hareketleri 
>'arıılmıştır." demektedir. 

Bu hale göre, kıt) ı planı uğramış ol · 
ırıakla beraber, amcrfkıılılar hcdcHerine 
"armış bulunu)orlar. Bu harckitın en 
ıninalı tarafı, rrsnıi tebliğde de işaret 
edildiği uıere, teşchbiısun ilk defa ola • 
rllk ameri:kalılar tarafından ele alıonu • 
Aıdır. Slmdi>c kadar Nharı bos bulan 
Japonya, her tarafta ıe"of>hlli halinde idi. 
fJza4c.Ş.~rk harbi, şimru~e kadar iki •af· 
ha geçirmişıu. 

1 - nirincisi, Japonya'ııın istiU dev· 
ri. Japonlar, Pcarl llarbour baskınından 
SOnra )'lldırım suratİ> le ılerli)crek 'Ma· 
le?ra'>"• Si~apur'u, Birmanrıı'yı, Filipin 
•<hl:ırını, Hollanda Hiııdistan'ı 'e Ye
ni Ginc'nin bir kısmını işgal etmişler ve 
Avustural)ı&'>• ayak aımak isterken, Mer· 
can denizi ,e Midn a} muharebelerinde 
ınuka\eml-tle bqılaşmı,lardır. 

2 - ikinci devir durakbmıt safhası· 
dır. tercan denizi muharebe inden berı 
İar>on ların hiç hir sahada ilerlcdiklerı 
gön.ilmemişıir. Jııpon)a nıa Ufi dere • 
cede yarıldığı için > ı topraklar i till 
etmek istemiyeccği \C bunun ıçın durak· 
ladığı iddia edilebılı dı: Japonların 
börıe bir duştlnet> ile d ki ma ıp mu • 
lcavemet karşı ında ilcrlı emcdıklcnne 
fÜphe )ulctur. Avu ural)a yı ı ull ede· 
«:eklerinden bahsOOı)'Orl rdı Mercan de
nizi muhuebesınden sonm bu t~ü 
t"'rarlamadılar. Hı\; olmazsa, Ycni-Gi· 
ne'nin tamamını i ı;al etmek i~crine pek 
~de ehetteekti. Bunu da ,-apamadılar. 

Acaba şimdi aırıerikalıların taarruza 
geçmeleri, gerileme safhası adı ,'eJ'İlcbi · 
lecdc olan U\'iınCU devrin ~)angıcı ola· 
ra.k kabul edılehilir mi ? crt-rçi üle>man 
•dalanoın bir bülg~-sine kar ı )'llJ:>ılan 
bu taarruz, Pasifik denizinin enginliği 
'e hu engin s:ıh:ı içinde j;ıpon isıi llsına 
u~rıyan memleketlerin genişliği karşı • 
11nda küçuk bir hardceııir. Fakat )'Arın 

İçin Anglo-Saksonlara üırıiı '-ııdeden !Jir 
bqtangı~ır. Ve bugun de kın..,,et mu • 
Vazenesınde bir deği ildik ifadesidir. 

SAL OM ON 
ADALARINDA 
Japonlara göre 

Müttefiki er 
bozguna 
uğradı 

<Bası ı. fnol say:tada) 
olduğu halde japonlar harp k udret 
ve kabiliyet i itibariyle dUomana 
faik olduklarını lsbat etmişlerdir. 

Japon s!SzcilsU, bir felike ı hnlln l 
alan son İngiliz - a m erikan deniz 
hezimetinden sonra Avuınuralya mU· 
nakale yollarının çok bUylak bir 
tehdit altına glrml§ olduğunu da 
ilave etmlgtir. 

Amerikan kıtaları Tulagi'ye 
a•ker çıkarmak i•tediler 
Şanghııy, 11 a.a. - AmerlkM kı· 

talan Salomon takım ııdalanndan 
Tulag! adllSlna bir asker cıkarmıı. 
teşebbüsünde bulunmuştur. Adada 
bulunan ;Japon kuvvetleri, karaya 
cıkabJlen düşman askerlerinin <;oku· 
nu çetin muharebelerden sonra im· 
ha etmlye muvaffak olmuştur. Bun· 
dan maada düı>roan taşıUarı da ba· 
tırılmıştır. 

Salomon adalan deniz muharebe· 
s:lnln sem neticeleri henfiz billnm!!· 
mektedlr. Fakat bu muhar!!herrln 
lnglllz ve amerikan dcnlz ve havn 
kuvve-tlerf !Qln ezici bir maltlObJyet 
·olduğunu şimdiden sö}·lemekle mil· 
balflğa edilmiş olmaz. 

Müttefikler dayanıyor 
Melbume, 11 a.a. - A vust.unıl)"a 

tıa.~vektll Curt.in bugün ynpt.ıtJ bir 00-
ınecte saıomon a.dalanndn Japonların 

flıddeUı1 kara! hücumlarına ra(mıcn mUt· 
tcflkler1n <ıayaıımakta d.cvam eLU{ılnl 

ı;öylemlşUr. 

* MeL!:>umc. 11 a.a. - Sa1cmon ada • 
lar.ı deniz muha.rebeıd t\ddetle de-va.m 
ooencen mUttetJk hava kuvvetleri Ja. 
p00 gcmllıcMn<ı ' e )"Cflo1 Tlınor adaaın. 

OOld ;ltırıon lESlsleıılne hik'Uma <k."?111 
edb'oıılar. 

Bıı.tınlnn aenııer 

lddlalan ha)'alldlr. 
haJııkmde.kl Je:ıon 

Resmen bl.lılı.rtlıdı~ ıröre, JV>koda'· 
dııı.kl m<Uttetıık .ıcuvvetleı1n mlktan bu 

bölgede Pn<flye kadar •6rillınemle bll' 
etımımt).-elted:lr. Bundan bu böl~-e 

:ııent takviyeler ııöndeı1ld1'rt m81lf161 

çıkanlmakta.d11'. 

Gme ıu;merı blkllrlld1t1ne röre, Sa· 
ıomon 8dıı1an muharebe51ne A YUstu
~ kara ~ ~ eanan•· 
Ur. 

Tlnwl'"a kanı hava MkıumJıın, bu -

radarı Sa1oJn()lt adakTmıda'ld tRa11t'et 
ı;:a1uı.sırul cıBltC!' na\ı:lelllldtti _,,.. tıze

rtne )'l1Ylhn1$Ut'. 
San üç gün zarlmdll CUWl> batı Pa· 

sttik'lc 19 JapOn uçatı tatırn>cw11lmlll· 
ti?'. Balk& ıs ueatro do.ha tatuibedll • 
dlğj sarulmaktadrr. 

Raıhll.ul'da düemıın uça'klannm C('lt 

akır hasa.mm utnı.tıldıtı zannedllımek· 
ted1r. 

Malta'da 

ıiddetli bir 
hava akını oldu 

Akdeniz' de 
Bir ilalyan 

denizahsı batarıldi 
Berlln, l l a.a. - Alman bomba 

tayy.arelerl dün Malta'ıla Venezia 
tayyare me) danına hOcuııı etmiştir. 
Hangarlara tam isabetler kaydedil. 
mi3Ur. Malta adası Ilı.erinde alman ve 
ingtliz uçaktan .arasında cereyan erle• 
hun muhıırebeslndc dört lngillz uça. 
ğı dllŞilriılmll~tor. F..lalemevn llzer\n. 
de de Şiddetli hava çarpış°maları <ll
cluğu bildirilmektedir. Slmdiye kadar 
gelen haberlere ıı;öre burada dokuz 
İngiliz uçafı düşllrülmUşttir. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma, 11 a..a. - İtalyan orduları 

umumi lı:nrurgAhınııı tebll#l: 
Mevzilerimize yaklaşmak teşebbü. 

sUnde bulunan duşırıan ıır lı lı kuvvet
leri geri atı lmıştır. Birkaç tank tnh. 
rlbedilmlşıir. 

Hindistan 
kargaşası 
vahimleıiyor 

(Batı ı. inci S3.>"f0.d8) 

Bir hint ıeli ile 14 kiti 
daha tevkil edildi 

Bombay, ı ıa.a. - Blhar eyale· 
tinin eski hllkUmet reislerinden ve 
kongre mensuplarından Sinha dUn 
Knraşi'de tevkif edilmiştir. Karaş!'· 
de btitUn piyasa kapalıdır. Mahallt 
kolejlerle okullarda talebelerin ba· 
zısı derslere devam etmemişlerdir. 
Mysore'dekl kongre binalarına gir
mek yasak edilmiştir. Povna'ria çı
kan karışıklıklar üzerine H kişi tev
kif etlllmiştlr. Bunlardan üçü yara· 
ltdır. M endras'ta ela konl{re Heri ı:e· 
lenlerlnden bazılarının tevkif edildi· 
ğl bildirilmektedir. 

Bombay valisi bir nutuk 
•Öyledi 

B<>ıııbay, ıı a.a. - Uoıııhay valisi 
bugun rndyod • hlr nutuk soylemiş 'e 
deıui, tır ki: 

Kıır,ı;aşslıklar hukumetı hedefinden 
dondünnb'ecCktlr. .Karga~lıkların d • 

vnmına nıJ aadc edemem. Oç gllntll'n
berldir, şehrin bazı bölgelerınjle ce
bir 'e şiddet hıırekctleri ılcvıtm eyle. 
uıektedir. Bu kıırg ışalıklıırın, bazı 
yerlerde \'C halkın bıızı unsurlan, ) ıl
nız bazı un-urlnrı t ırarıııdan yapıl
dığı meydana c;ıkıııı ştır. Bu mahaller
de olup lılteni ele bili) orsunuz: fena 
ol) etli yoııı;ınlıır, ela) ııklar, so> gun
culukler. lıilhııss ı helt•eHye> c alt nınl
lıırııı tahribi, ın•laıııalnr ve baltala
ma hareketleri, her ne pnhnsıııa olur
sa olsun nızamı muhafaza r-Clt'Ceğlnı. 
Polis \ '!' asker, ,-azi~ f'tln i~ahett i r<li
t.i hr-r rlefa, en Şiılıletll tC"dbiMere 
müracaat emrini 11lm1Ş lıulunuynr. 

Hükümetçe yeni tedbirler 
alındı 

Bombay, 11 a.a. - Resmi toollğ: 
Hijkum~ı şehirde karga.şalı.klan 

tenk.11 ıcln yeni tedbirler almıstır. 
Dıı; bölgelerden bazı polis müfreze· 
leri, Bombay'a gelmiştir. Bugün öğ· 
leden sonra Patna'd.a polis. tezahür 
yapan blr halk kUtlesı üzerine ateş 
actığı zaman ~ kl$1 ölmUş, 19 kişi 
ya ralanl'Tll$tır. 

Mr. Ruz.velt bir meaaj mı 
yollıyacak? 

Japonlar Rus 
hududuna asker 

yığıyorlar 
Cu:ıkııı1ı:. 11 a.a. - Çin mahfille

rine gelen haherlere göre Çin ve 
Hincliçlni'de bulunan japo:ı h"Uvvet· 
!erinden 31 t Umen bu bölge'crclen 
al"': rnk Mançuko • Rus nul"udun!\ 
ge ·trilm•etlr. Bu ıllmcnl.::ın tOPYe· 
kfın mevcudu 900.000 kişiyi bul
maktadır. Yedi veya sekiz tank ala· 
yı ile mUteaddıt sUvari tllğaylannın 
da ~-akında rus huduıluna getirile • 
Ct'J~ haber vcrilmektellr. Binden 
fRzla Japon av ve bomba uı:aktnın 
da şimdiden ,,imal bölgeslode bu· 
lunduğu haber alınmıstır. 

sUrUklcdlklerınin farkına \'armıyor
lar. 

Londra, ıı a.a. - Dün gece gelen 
habeılcre göre, H.ntlıslıın daki sem 
'lılı.dlseler ı;unlnrdıı: 

L>aılar'da polls taı;ıı tut ulmuıı ve 
'buna karşılık ı;ıolls nıemuı hırı ateş 
ııçmııılnrdır. 

Latlu de ıstasyon on ünde ıki bU· 
·yuıc ateş yakılmıştır. Gelip ı:ec-enle· 
Tin kıra\ at ve şapkaları ) ırtılmış ' e 
yollar ağa<: kUtüklerıyle ve telgrnt 
dlrekleri:;le kapatılmıştır. 

Mısır'da 

ıiddelli hava 
savaıları oluyor 

İngilizler 

Bingazi'ye muvaffakıyetli 

bir hava akım yaphlar 
Kahire, 11 a.a. - Resmen bildi· 

rildiğine göre dün mubnrebe bölge· 
sinde bliyllk bir hava faaliyeti gö· 
rUlmiıııtür. Hava kuvvetlerimiz Bar· 
dlıı açıklarında düşmanın kUçUk la· 
ııe ve malzeme gemllerine hücum 
etmiıııir. Gemilerden birıne üç bom· 
hn isaheı etmiş ve gemi ateş almış
tır. Kıı vvetlı bir bomba teşklllmlz 
1'obruk'ıı hücum eclerek d•al5ta kı· 
ranıı ve rıhtımlara yanaşmııı olan 
gemilerde infilaklar ve yangınlar 

. çı kurmıııtır Uçaksa var b~taryal·arı 
lıomb altınıırak susturulmuıııur. Bu 
harekatta mllttefikler 6 uçak kay. 
betmiıılerdir. 

Bingazi'ye hava hücumu 
Ka,,nı;ıore'da polıs i.kı ~erde nU • Kahire. 11 a.a. - Binga.zi'ye yapı· 

mayış yapan ve taş atan halka ate lnn ıı: ıınılhı akınında limanCln demir. 
açmıştır. 8 kişl hnstanc;ı.e kaldırıl · li bulunnıı gemilerden ikinsıne ıam 
nııştır. i• ı beı ka> ıle lildi/d 1.11nnr-Cliliyor. Libe. 

Renares'te t>Olis tnlebC>yJ daılıt· ratoı tıpındeki amerikan bomba U· 

mı~~ore'dc kon recll t Vklf edıl· çakları tnrnfı~d:ın . yapılan bu akın 
mi ti g er e çok muvaffakıyetlı olmuıııur. Bu a· 
~n~kUta'da alC>mlnyum fabrlknln· ! kında hedeflere ağır çapta bir çok 

rı lşlennl bırnknuştır. bombalar aıılmış hunlardıı.n bazıları . 
Dclhl'<le iki mensur.at fabrikası hedeflerın çok yakınlarına <lllşmlle· 

işi ta tll etmiştir. tllr. 
Karasi'<le polis halka ateş acmış Cum ırtesi pazar gecesi orta bil· 

\'C mUslUmımlnr hnriı;: olmak Uıcrc yüklllkte lıomba uçaklarından mU· 
Unlven;ite talebesi dersl!!rl bırak· ıeşckkil hir hava filosu ElClaba böl· 
mıstır. gcslndcki uç ık meydanlarında d·a· 

Üniversite talebe•i grev ğıoık bir halele bulunan mihver uçak 
ların ı büyUk bir muvaffaklyelle 

yaptı hUcum etmiştir. Dün sabah cenup 
I..ıucknov.·, ıı a.a. _ üniversite ta· Afrika hava kuvvetlerine 'mensup 

!ebesi bugün grev ilan eımls ve neş· hafif bomba ıeşkilleri aynı hedefle·. 
rectllen kararname hilafına olarak re tekrar hUcum etmletir. 
sokaklarda toplu olarak ılolnşmaıta K h · t bl · - • 
başlamıştır. Talebe kendilerini kam- a ıre e rgı 
çı darbeleriyle dağıtmak iııtlycn po· Kahir~. 11 a n, OrıA şark lngllh: 
!isin üzerine t~la hücum ettiA'in • ku' 'cllı:rl umumi kararg!ıhının tehli
den polis silah kullanmak :ı:orunda ı;ı: 
kalmıştır. Sekizi genç kız olmuk 
Uzere 13 talebe tevkif edilmisıir. 
Polis ve bir ıaskeri mU!reze Unlver· 

Stokholm, ll a .a. - Ny Tld ga· s ite binaları civarını beklemekte • 

9-10 a~ıı to gecesi hutun kr-simler
de dc\•ri) e fııalb eti de\llm etmiştir. 
l>ün karı kuvvf'rleriıniı: hnkıınınClnn 
Mlılirikcck hlr Ş('~ olmamıştır. 

zeteslnin Unlted PrC'SS ajansına at· dir. 
fen yazdığına göre, M. Ruzvelt, sMI Hint me•ele•i ve 
i t aatsizlik mtiC'adeleıılnden vaz geçil· 
meatnl Hınt milletinden bir mesajla parlamento 
rica edecektir. Londra, 11 a .n. - MUstakll ııçı 

Hint liderleri felakete partisi mebuslarından M . Maxton, 
·· "ki d"kl · • f k mensup buluoduğu parti namına A· •uru en ı erının ar ına vam Kamarası reisligine bir mok· 

varmıyorlar tup göndererek mecliain hint mese· 
Vaşingt'On, 

11 
a.a. _ Huston fost lesini mllzakere etmek için toplan· 

gazetesi yazıyor: tıya çağırılmasını istemiştir. 
Mlırter Crippıa ile M ister Lou ls Reuter ajansının parlamento mu-

Tohm.ııon kendilerine verilen vazife· hablr ioe s6re H int meııeleanin mU· 
ıerl yaparken, bQyWc btr gayret zakerdi lçln parlamentonun topleıı· 
sarfetmı.e olmalarına ratmen birçok tıya çağırılması hu.ııusunda tıir ta. 
zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu MVYUr meıvcuı değildir. 
zorluklar nlhayet HlnUllerlP. anlııs· HinJi•tan h&li•eleri Çin'de 
rnnk için ynpılan teşebbll91crl aka· ıl L- l d • 
rnete uğratmıştır. Gn.ndl'nln Japon· ncu RUı-fı an ı ? 
tarla müznkereyP gJ.rt..<ınllş olması te· Çunking, 11 a.a. - Gazeıccller 
$CbbUslerin akim kalmasında başlı· Hindistan M.dlselerlnden bahset -
r.a AınH olmuştur. memektedirler. Yalnız To.kungp'ao 

Hint liderlerinin ze.kl adamlar ol· gazetesi '·Uzalqoark l.s;in bir telli -
duğuna şllphe yoktur. Fakat Hin· ket,. ba§lığt altında yazılıl!ı bir ma
dlstan'ı lstiklflle kavuşturmak 81'7.U· kalede Gandi'nin tevkifinden ve 
su bunların göı.Unll kör etmiştir. Bu j bunun doğurabileceği neticelerden 
~elıeple Hln.dlstan'ı fP.l!k('fe doğru urun uzadiye bahsetmektedir. 

Hadiaeler 

kaı-tı•ında -------
Konuşuyorlar ı 
- Bır takım eski el'blııe 75 li· 

raya satılıyorınuıı. 
- Eh ... Artık nur yağar .... 
- Nereye ! 
- Pitpazarı'na. .. Esk iye bu ka-

dar rağbet görUlmüt ıey miydi T 

* - Şu Ga.ndi'nin yaptıiı ite ne 
denin P 

- N e diyeceğim T Hint rGyası ... 
- Anlıyamaclım ... Nasıl ri'ıya ? •. 
- Gandi ile arkadaııarı da u -

yanıkken diya görüyorlar da. .. 
- Evet ama, ftaatıizllk baıılı -

yormuıı ... 
- "İtaat var. takat yok,. diye 

bir söz vardır, bilirsin. Gaodi ile 
taraftarlarında ise ne itaat v ar, 
ne de tıakat: 1nct1tere'ye hem ' 'bu· 
radan çık: ıı;!t! .. diyorlar, hem de 
"ama buranın mlldafaası ırene aa· 
na aittir ha! .. diyorlar ... 

Bir kaç japon 

ata •Özü 

Japonlllr& ge lince, bUt Un bu 

Yeni bulmacamız 
llollılan -ta: ı fMe btr el ,,.., 2. ta. 

&ı1'ıları, 3. '* hartln okum.ıeu. eı1r.1e )'il• 

J'lılMl bir nııM ~ ~ 4. tıır
denblre. ııcwruna ı tlll.Wllb1e omuza a
lırıal\ )'Ün örlil. 5 . bıl!r erlcdı: iın4. Al· 
tnanalll'da btr nettir, yaşa mn kıM eek· 
f!I, 6. Da«. cUoe.. 7. '* nida. btı1nd tık, 
•. kaba Jrumft•. terf!I iki y.(17!)11 9 . IÖ -
oetx' cadm. tcrel köle, ııırat edMı, ıo. 

wımata l.'ft l'lŞl!!iıBl. htr rn~va 111!1"' 

beti, 

,\\ .-ı bumhn uçaklarımt4 ınııharcbt 
salııı.sı ıızeriııdc fıınllyctte hulıınıııuş. 
laıdır. F ıkat cıuşnıanın hava faaliyclı 
ınııhı1 ııt sat.ıuhı olmuştur. 

Başlıca hn•" hır~urnlıı.rımız :t lŞmnn 
kaıııplorııııı H' t ıı§ıtlarına kar~ı ya. 
pılmışlr r. ~ irııal ,\ frika sahillninde 
cllı•mun gemilerine hı<fıf homba utnk. 
lnrımıı tarafından > eıııden muvarra. 
kıyetle hıı~ıım cdilmı ştir. Tiir ma,na 
batırılmış "" bir ba.Şknsı da hasara 
ukuıtılınıştır. 

MalıA Ür.f'rindf' llYeılarımıa a Mes
scrschınitt rlüşürmüştor. 

General Gott öldü 
I..ondra, 1 ı a .a. - Harbiye Nar.ır

lıjhnın bildirdiğine ır;lire, general Gott 
Orto.Şark'ta vnr.lfc başında olmll~tür. 

Şanghay' da kobra salgını 
Şanghny, l t il.fi. - $an2hllY"dn Ptı· 

diye im.dal' flcl bin k1ısl kobra •ya Wıt.ul· 

mı.ıştuT. R~I makllmlflr yenlıden bazı 
llıtlYart tedbirleri alımetır. 

soğUk bakıtlara ve soktık &özlere 
dayana111az. 

* Ödunç alınmış kedi ile fare tu-
tulmaz. 

Tilkinin 

göz. yaıları 

Eskı peygamberler. dinle rine 
gıret."eK oıaıııara oır takım vaıııer· 

cıe bulunurı.ırdı ı 
- l:Seıııın üınınıe 5ttrenln dünya 

ahret sıı tı yere ı:elmeL hele an • 
rette onun ıçın yok yokıur: falan 
fılan gibı ... 

Yem zamanın dinleri demek o -
lan "ıleoloJıler ' de, tıır kaç asır· 
!ık bır farKla aynı ağzı kullanı • 
yorlar. Mesela blrisı ıöyle diyor: 

- Benden tarafla olun. Yeni ye
ni nlznmlarla bakın ortalık ne k&
dar dilzclecek-

Kar11ıdan bir ses cevap verl • 
yor ı 

- Asıl benden yana tı:elinı 
Harpten sonra sınıf farkı kalını· 
yaoak; fakir zen5tin olmıyacak· 
herkes bolluk ve refah lçınde ya· 
ııyacak ... 

BUtUn bunlar bana bir hlkAye 
hatır111ttı ı 

'l'llkin!n birisi kara kanı. dllfU. 
nerek gıdıyormuş. O sırada bir 
tanıdığına rastlamış. Tanıdığı til
kinin haline bakıp : 

Hıırn uıuharelıelerl §iddeUemnlş. 
tir. İngiliz havıı kıı,•vetlerl almıııı ha. 
va kuvvetleriyle karoıl aşmalarında ıı 

A Ş ESMER uı;ak kaybetmiştir. 1 
• • Tobnık'takl uçaksavar bataryaları 

dü manın yaptığı bir akında iki lngi. 

olan blıenlerin onların yU:ıllnden 
ileri Keldiğlne şüphe yokıur. Atıa· 
sözterl bir milletin karakterinin 
aynası olduğuna göre, bu veaile 
ile bir kaç japon ata aözünU akta· 
rıverelim : 

YUllcandan 811811: 1. DlinYaıwn eti 

)l'(1lkM( mtı, 2. llllt'ldab n00nı döıımeal. 

a . .,... nota. »ldn. k.ıılıa k\ırnu, •· clil· 
zina, ~ bir .mır. 5. •ba. btr 
erk* ııımı. rabıt edatı, 6. az1m, yazı 
~ alet, 7. YB9ll nın lota '*111. ba· 
llllll KM~ ikı11ı:ıelt. teı'lll ~.s. 
btrt!lltte, kl!(ıOk olml)'&ll, 9 . ba.tııne. B 

-~ duman )'Okı, eerraı 1*" m&11· 
de, w. 10. teni ana. lL tı9' neW tüfek, 

- Ayol sana ne oldu? demlı. 
Bu halın ne T 

- Ne olacak ? İş yok, güç 70k. 
K'amım aç. Ne YBJb'lCAjhmı bilmi
yorum. Şaşırdım kaldım. 

- ---- liz uı;ağı tahribctrııi ştlr. Bu uı;aklar. 
dan biri Plastrino kalesi yakınında 
yere diışerek parçalanmış, ikincisi sı. 
di • Harran! yakınında dUşmOŞtllr. 
Mürettebatından ikisi esir alınmıştır. 

flori~a ~ıklarmda bir 
amerikan gemisi bahnldl Mfh,•er havıı kuvvetlerloln Malta 

hava meyclnnlarırı1' karşı yaptıkl11rı 
akınlar ıJe,·aırı etmektedir. -' Spltfire 

Bcrlin, 11 a.ıı. - D .N B. ııJansın.1 hava muharebelerinde dılşfırillırıll~
bilcllrlldıj'dM göre h ıııı uıadclc yilk- tür. 
lU bir om<'riknıı şılebl Florlıla sahı Bir denizalııın ız ilssllne rlônnıemlŞ
li Ya'.'lnb.rında br eh nir.nltı tarııfııı . tir. \fııre.ttclıal ının allelerlne mııliımat 
d 

. 1 e I 'erllıııl§lır. 
an ıorplılenını"tır . Torı>ıl eme h.,· 0 kd . . . • Cliııesl ahllc 

0 
kati r ,•rıkın bir ı.-er· . rta /1. • enı~de kafılelerıınlzdı-o hı-

dt' er.revan etmıRlir kı sahil topçu. rıne refakat eden a•·cılarımız iki rlii\'
ları mllrl ıf:ıava ımk ın bulamamı.stır i'"'" kt'~lt ıı~·ağını tııhribetırılştlr. Bıın
K'atıl'Uk pa lı:den v ıımr Mlı\ rl ıle yan. ardan hirl dtnl1.e rlO•mU•tllr. 

ınıyn b~'a ıır;ı ve lJir ceyrek !cinde B • L al olJ batmııtır 1UrPt ehnt ı ııhllsh·e san • cutıco naref U 
dnllarıvle kar va <' •ktıklan sonra Roma, 1 l a .a. - Şimal Afrika'dakl 

hll b-.• ' !arı ııte~ 1!.<'M'$SS da ltnh•an kıtnlarının ba•komutıını gene-
dsniz:ılı k r ı b r netice atına · ral Basdco, mareşallığa terfi etmlf. 
ınarnıstır. tir. 

* Sert olın~an kuvvetli olmak 
gUçtUr. 

* Bin kilometrelik bir yolculuk 
dahi bir tek adımla baolar. 

* GUzel konuf&n kimııe cUzel Y•· 
la.n da :16yler .. 

* F azla nezaket, nezakeuıizllk de-
mekt ir. 

* Altın A§tran hapse girer, toı> -
rakları atıraa iıe kıral o lup taç 
giyer. 

* Bir kaç zanaatte birden kötU 
İtçi olmaktansa bir tek zanu.ıtta 
usta olmak yefdlr. 

* İnean sırasına .-öre aoftu't Jlfllv 
yiyebilir, aotuk çay içobilir ama 

Dünkü bulmacanın 
halledilmit tekli 

SoldMI eata: ı. Rdoııbet et, 2. ka. 
~ 3 . ee <ae), bt(elt. ha, 4. Ydlıt, 

mahal. 5 . t.l'lk, tazı, 6. mm. tc:ın, }'1!11'1, 

7 . eeak <lkue). 'biat, 8 . ıı.enat <tan@!) . 
ıaray, 9. en. MaMk. ta. 10. laMıalık, 11. 
kunı )'('!ITlis, 

Yut:ıa.r&uı Mili'!: l. 9e\1neı'*, 2. 
aell9m. 8. ele, lknan, ~ (1), 4. kabUIC, 
launar (nnuık), 5. uut, tabu. 6. tıac, 

ııoıl, <•) ıe,y, 7. 4!1YUTI, ~. 8. talaa t. ta• 
lam. 9. en. ha.>w', ... :ıo. buak&t, ll. 
~ 

Tanıdığı cevap vermlı ı 
- Amma da yapnn ha ... Bu ka

darcık §eye UzUIUnUr mU? Su kar· 
ulkl çiftliA'i 5tÖrilyorsun ya... 

- Eeee P 
- İşte ıseni oranın kUmule • 

rlne bekçi tayin eUireylm. ister 
misin 'l 

Tilki cevap v erecek v erele 
hUngür hlilıgUr ağlnmıya bael·a • 
mış. Tsnııtıtı merakla ııormuı : 

- Niye ttğlıyorırun ! İşi belen· 
medln mi yoksa ? 

- Beğenmediğimden degil, i . 
nanamadıktmc'Jnn at!'hyorum.N 

BugUnkU insanlık da kendisi· 
ne harp Bonruı için yapılan va • 
itler karşısındtt oturup hlklyede· 
ki ıilki s:-lbl hllnafu' hUn2ilr atla· 
sa yeridir .... 

SA. - TIR. 

Alman 
hücumu 

bir saat ara vermeden 

devam 
·ediyor 

.Moskova, 1 la.o. .- Gece yansı 
neiredllen sovyct teblll:ı: 
Kıuılarımız 10 ağustos günU Koli· 

nlkovo böls:-esinln şimal doğusunıla 
Kletskaya böl.ı;csindeki muharebele· 
re devam et.ml.şlerdir. Bundan bnşka 
Armnvlr, Krasnodar Maikop bölge
lerinde de şiddetli muharebeler de· 
vam etmektedir. 

C<-phenln dığer kesimlerinde hl<: 
bir değişik! k olmamı.stır. 

Ru•lar yeni mevzilere 
çek ildiler 

Moskova, 11 a.a. - - Gece yansı 
ncşred len 60'\."YCt tebllğine ~ktlr: 

Kl"tskata bölgesinde SO\~ kıta· 
hırı muharebeye devıun et.misl..,rd!r. 
Sovyr.t hnrıı gemllcrl J<nrndenlzde 
Jkl nakliye gemisi bııtırmıslarclır. 

Kotclnikovo'nun şimal do~'tlsuııda· 
ki muharebelerin &lddcU artmtştlr. 
Mlltenddıt defa el,. geçen birçok 
mevziler nihayet akşam üzeri rus· 
!arın elinde kalmıştır. Bu muhnre· 
belerde 900 almnp öldürülmüstllr. 

VoroneJ bölgesinde almanlann hü· 
cunıu püskürtülmüstür. Almanlar 
burnda da nl:ır kayıplara uğromıs· 
!ardır. Krnsnodnr bölı;eslndc llerll· 
yen almnn tank ve motörlü kıtala· 
riyle ııidılctli muh ırebcler olmuştur. 
Bu bölgede bir kcslmdc ruslar sayı· 
ca üstün dü man kuvevtlerl karşı
sınria geri yetıl ffiC\7.llere çekllmek 
zorunda knlmışlardır. 

!'Ovyct ha\·a kuvvetleri muhtelif 
kesimlerde Uc piyade alayı ile bir 
liÜ\'ari bö!UğüııU kısmen da(:ıtmışlııç
dır. 
Malkoıı ~ı•hestnde almanlnr arkn 

arkaya hllcuma devam etmişler ve 
biraz toı>rnk kazanmışlardır. 

~ 
l\loskovn , J 1 11.a. - (İğle i(zcri ncş. 

reel Hen SO\') et tebliği: 
10 aAustos EC«'SI totalarımız Klcts-

k;:ı)'a böl cslndc, Kotcln~ovo'nun 

dojS;u ~inınllnde ve Arma,·lr, Kra no
dar, M 1ikop lıolgclcrıudc du~ın ınla 
ı;a\a nıı ~tır. 

Crphenln di~rr kc iııılcrincle hlı;blr 
dcı;ı,ıklıl. ulııııııııı ştır. 

Almanlar Staligrad'a 
doğru ilerlemiye çal§ıyorlar 

-s-

Sovyet 
ordusu 

Kalaf 1n bahS1nda 

yokedilmek 
üzere 

Bc1'lln. ll u.a. - .. ıır.an onhıla.n 

b:ı6kumaııdıınlı c:ırun IA:llillıt : 
Mlill<ot bo~eôlde d'il.lmıın harP 

mC)'danmın b cok kcsl:mlcr:tndc dntıa.-

ra aulınışUr. J Uc t haıu kcsllm düt-
man kuv'lictlcr ndcn mtırekkcıı bir ~ 
imha t.'<I 1mletlrr. 

Hua kuvı.c:J Timiz, 50vyetJcnn sa. 
hllıdc \C K adcnlız .ümanlarınd.-ın Tua. 
p;s(', No\O \iC A pa )ııptiklan 

tahM.J.-c 'c ~""m ıı.-re w.ıım l Jıarek.A.una 
nnı ş:ddctlcrıd:nnı.lerdir. 

tutan.nı'.kı ll tuıt 1:cml51 b:ı.tınlmlf , .. 
baıska 9 1:cm1 de hat>:U"a ufrrn.Ulmışt.ır. 

.K.'Lla c'm batısında <b.r b tr 6ahaYa m. 
11..~-tınlmtS o ın &0\")'Cl ordUMI Yokcdll • 
me'k Ullt'rc bulunuyor. 

Don l'Cl>hcstnm i:crl kalan kısmında 
mc,'Zll mu:ha.robc faal~cti .vıınuz ma.
car k ıtalan taıro rı nıt.-ın tut uı:ı.n bU' ke
simdo blmz lldd tl<-nm ~-

r e u~ ki.: nndan mürcldce.ı> teekll
\cr St.al!lngrnd'm c<nuıı tınusmdaki m11-

l'..arcbclcrdc " nı ku\i ~ ctJenm dcsıftde
m~. Bund:ı.n ooeka bu eehr dol83'
lanndııki iki hava mC)'damru bli)1lk 

c:ıpta bombülaıia bombru.-ınıışlar ve 
~erde 20 ISOV)'Cl ucn~ tahrtbctmlşler

dlr. 

RJcv böli:csindc çeUn mOdatan mu. 
harubaıl dcvnm cdb"Or. Ta2e lht.iıYatla· 

rını mı.ıfınr< lX'O'C 6Q'kan d~ eetırtn 

aıııuı.Ll;ndc <liı e cldctl4 hücumlarını tek· 
nırlnmıeur. Amtan Pb'il<ıı:s:nitı ve :ı:utı

h kımlannm kahnunıuıca mildataaa 
ka.ı'şlsmôcı bu htioıımlaT bu ke8lnUn 

her nokt:ı.ınnda n.k1m ka.lnu6Ur. Hav& 
kuvvcUcrlmlzirı f;OV)'(!t mevzller1nıe 

tnok \'C ktlA (()p!Ul'Uklarmn kartı bG • 

tün gün tıomlıııı.lıı..rla )'D.J>1,lklan hilcwn· 
ı;:ı,· kara kıt:ı anmızıv )'(lkllnıll hlaaeı11-

I dcreoC'dc hııtiClcıtrniştlr. 

llmen golünün cenup dnğusunda w 
1 Volkof ccrıtı~indc düşmanın birtok me-v

zii hLıcuırılıırı kısmen karşı hucuınlarla 

puslmrtlllmı.iştur. 

F.n $imalde hava 1..-uvvrtkrimiz Kola 
kO)unda bir hava mcydaııının ıcsısicrine 
'c Murmans:k dcmif)-olumm batısında 

.Mosko,•a, 11 a .a . - ı\lıııanlar :->ta
linırraıl istlknıııctincl,., drıııiryolıı bo. hulunan . ro~ mevzilerine ı.am isabetler 
yuııı•a ilerleme)~ r;ıılı ~ıyıırla;. Sıı~yct 

1 

ka)dctmışlcrdır. 
kı~aları cln hu ılerl<'yı~c Kotclnıko- Moskova'nın cenup haıısında vr • • 
vo nun şlrııRI ılogusunda ı;lılılctlc ıııu- mal b t nd k' h ıı h şı k k ı· ıı· 

1 
• 1 a ısı a ı ma a . .:re ve "':ı mfv-

avt·ıııt•t f'lırıl' lt'< ır. ır 'erıııry11 ıı 1 1 1 ha ·ı · d. 
i ı ı ı;) 1111111111 ı•lc ıtc..:irıııck !r;ln l·er••yan (~narına ve ccı• lC ııımn Jtt'tl erın e 
eclen a günlıık nıulı ırrbeıh· alınnn hıi- d~şnıan n~.vu.ala yollarına k.ıı~ı gece1• 
<'Um kıtnlarına lı:ığlı lılr birlik ııaınr >1n hava hucu!tıla.n yapıf!l'!ı~ır. 
gunıi 40 tunk kny hrtıııi ~tir. nıın sil 9-10 ağustos g1.1nlcri doğu ce~sin-
man knyıplan bıımlan da ağır o de tıava muharebelerinde, yerde ve uçak· 
muştur. , _ savar at~iyle 19<; ~V)'C( uçağı tahribe • 

h:rcsnnya Zvezcln bugün şoylc ya. dilmiştir. Yalnız 14 nlmaıı ·--~~. kol 
zıyor: ~ yıp-
"Jhındnn lılrk11ç ıırOn evvel mevzile. tır. 

rirrılzde bir gcclık '":arı alınan tank AkdenirE bül~inde ,,ıe timal Afrika 
blrligl, lAnklıırımızın •Kır bir d!lrbe. Ü7.crindc ha'-a fıwıli)'Cti artmı,ıtr. Düş • 
sl>_lc geri atı1ınıştır. Muharebe de,am man dün bu bö1i:Ode 16 ~ kayh.:ıt • 
cclı~ o r ." ınişt ir. 

Almanlar cenuptan Don 
kıymna varmak İ•tiyorlar 
.ı\loskova. l ı ıı.a. - Royter'ln hu. 

ımsi rıııılıabiri bildiriyor: 
ı:ıtıılingrad dolaylnrı için yapılan 

ıneyria.ıı ııııılııırl'hcsl, yeniekn şiddet. 

lenmiştir. ihtiyat kuvvı:tlrri grıirmlş 
ve Don kııvı;lnclckl kun·ctlı.•rini top. 
lRTıı ı ş o1nn alı ır ıın lar, clün yı.·ııi hii
cıınılar yııpıııı,larıl ı r. llürıınıun en 
Şiddetlisi, Kletskoya"dnki almnn ınev
zikrlniıı ccnuıJ ceıı:ılıı üzerinden yıı
ııılnııŞtır. Alııınnlor, buradan, knvsin 
en ur; tarafınclo Uon kıyısıno vıınıııık 
isteıncktecllrirr. Taktik bakııııınclan 
eh,.mıııi)ellı bir Şt"hlr blrkııç kere el
den de gcc::ıııi~Ur. \imanlar, o) ııı 7.n
nınnda, !::ilalingraıl deıairrolu ıır.f'riııde 
Yeni bir ilerlrıııe kaydetmek lı;:iıı bu. 
raılakl mııhıırdıcye ele ) eni tnnk lıir
lil .. -terl ve lınşkıı kııvveUl'r sokınus)ar. 
dır. 

A lmanlar, ağır kayıplar verclik· 
leri?d~ dolayı, tanklarının rengini 
değişt ırmlşlerdlr. Vakıiyle siyah o
l~ ve Uzerlnde ı;nmnh haç iııaretle· 
~ bulunan alman t'nnkları ııimcli ye· 
§ıle bakar haki renktedir. Kotelııl • 
kova'ılaki sovyet kılııhrı , ı:ıielıleıle 
mukavemet etmektcclirler. 

AlmanlQT Kalka• Jağlarını 
Qfabilecekler mi ? 

Atlantik'te 

S..">n 3 ı::ün z:ırfında alm2n denizaltı· 
lan /l.ılanıik'te )'eni '"C biiyül.: mtl" ... ffa· 
kı)ctlcr elde ctmi~lcrdir. Torpidoların -..e 
dcui1c gcmil rinin "e ıa}"yarelcrin k-.ı ... 
\'etli hiıııa~csi :altında İngilt..-:e'ye giden 
hir kafile, ı:örüş w hava şarrlıın d">layı· 
si}Je hareketlerini ekscrİ)"3 lı:esmdc -. 
runda kalan dcnizalıılarrmız tarafındaa 
ı:;«c gündüz y.ıpılan hü('Uflllar neticesia· 
de ağır k:ı> ıplıı.ra uğranuıtır. 

Bir •orpido rnuhribirle ceman 41.000 
tonilato hacminde s f:C!11İ baurılmış ve 
başka 7 gemi de toqnllcnmiıtir. Bunla • 
nnda bü>'iik bir kısmına kaybolmuş na • 
zari)ie bıdcılabilir. 

Bundan ha,&;a amerikan sahili ve ba· 
u Afrika açıklanni:la düşman ceman 
4o;231 ıoniliro hacminde 7 gemi kay • 
beımişıir. Başb 3 gemi 'ft bir ınrpido 
muhribi torpillerle haSM'I ukratılmıtnr. 
Harp malzemesi yüklü olan bu ~iler
den bir kısmı Mısır'a giımekıe idi. 

;Sark· seferi 
Lon<iro, 11 a.n. - Timcs gazetesi 

Kaflnuıya'daki durum hakkında dl • 'fJe müttefikler 
yor ki: 

Sovyet başkomutanlığının dilşma • 
nı ııimal Kafkasya çevresinlen ziya -
de Volga'ılaıı uz ık tutmıya ti ıha bü· 
yUk bir ehemmiyet vermesi iaşe 
yolu olması baktmınd'lln V olgnya da· 
ha ziyade ehemmiyeı verdl~inl ı::ös • 
termekle beraber düşmanın Kafkas
ya clnğ'l ırı h ıkkınela bir ümit de bes
lediğinin bir delilidir. Başlıca kuyu. 
!arılan lstlhsnl edilen ve aattlann 
cenubıınıla buluna-n tasfiyehaneler • 
elen Jteçeıı petrol Volga yolu ile ı..-it· 
ıneklrıllr. Almanlar kuyu! ıra vnrır. 
tarsa V olga mUılnfa•ıısının daha az 
hayııtl kı) metl ol ır,ııktır. 

Leningrad cephe•inde 
Lcnlngracl, 11 a.a. - Sovrct kııa

lan Lenlngrad cephesinde kuvveıle 
tahkim eclilmlıt bir alman mevziini 
cebri hOcuııılı.rla ele geı;lrmişlercllr. 
Alman kıırşı hOcurııiRrı lnıııaııw·• ııüs. 
kUrtUlmliş ve düşman ağır kayıplara 
uğramıştır. 

Kazakların fedakarlıkları 
Vaıiııgton, ıı a.a. - Houstoıı 

Post gazcıcsl yazıyor : 
Rusya'dan ~elen haberlerılen öı:t· 

renıldiğiııe göre lstlU\cı nazilere kar. 
şı yapılan kııhrıımaııca mUcadelede 
lwznldıır da bllrllk lılr rol oynamak
tadır . .Knzaklnrdaki savuş ruhu Ho. 
mano!lar znmanı nclaki kadar cetln· 
l11r. Y11kllylt• çarların lstibdaeltna 
kar§ı mUcııdeleye atılao kazaklar 
§imdi yurtlarının hliriyetl uğru .. cla 
aynı ıldcle t ve imanla çarpışıyorlar. 

Almanlar yeni ihtiyatlar 
getiriyor 

Mnskov.a. 11 a .a. - Almanlar Ko
telnlkovo'nıın şimal doğusuna yeni 
İhtiyatlar getiriyorlar. Muharebeler 
bir aaat bile kesilmeden devam edi· 
YOf'. Slddetll muharebelerde dll%ii • 
ııelerÇ.e tank tahribedilmilir. 

sırtırıcbki bu )iİkÜ hafiflcrrnek mçın ııe 
)'llf'l(ll:tlı? l\ütün mesele burada! Mütte
fikler kendi >erlerinde de otursalar, hi· 
rihirlerinin de\ lcı lllt'rkczlcrinde de ha· 
lutsalar, bu suale cevap aramaktadırlar. 

Almall)-a için barışla harbi bitirmek 
kadar d1cnınıiyedi bir fC)' daha vardır: 
RuS)'ll')'I tdıliköi1Jcşıirmek ve Karade
nizi hlkimİ)'l·ıi ahına ıılmak, Anglo • 
Sak">nları Akdeniz Orta ve Yakın· 
Şark'ıan çıkarmak! Uu suretle Alınan· 
ra, bir kaf>;llı ikm i\inde, U7Un bir hıı.rp 
imlduılanıu daha i)i bularak, mütıetik· 
lerin taarnı:ılarını (Ok daha kıı.ntık ve 
güı; bir hale getirerek, A'rupa'nın hu • 
günl..il ,-azi)ctinc daha b~a türlii hir 
şekil \ett--rek, Anı;:lo- aksonlan kcndısi 
ile ~ VC)'I bu ıürlü bir harı~ rorlıya • 
hilt"<'eği kanaatindedir. Yazın Rusra, 
me\sim ,ı::eçtıkıcn !\Onra, Akdeniz ve Af· 
rika'da alnıan ıaarru:zu durmaksızın s.ür
mi)'C, ve J9H yazı sonlarına kadar bu 
neticC)-i almak için ı..a~mıya ınahküm· 
dur. 

Garpte esaslı hir cephe kurabilnM'k 
hutün hu ~rları altüst edebilir, bu 
doğru! Rusya'nın, birçok İngiliz ve ame
rikan sal:ıhi) eı $:7.hiplcrinin istediği de 
boour. Fakat nazari c:ırc başka şey, onun 
ameli imkilnlarıııı btılırıak busbüıü:ı hat· 
ka tc>dir. Angl~S:ıksonlar böyle hir 
ıııarruz "adar, l~cnderire kapılarında 
bdcliyen Rommel'in en qai:ı Fifüıin w 
Suriye')-i de ele geçirmek için olan pl1n· 
lannın gtt(elenmesini önlirecek bir mu
kavemetin $1ll1.larıoı da haı.ırlamak rnev· 
"ıindcdlrler. 

Falih Rılkı ATAY. 
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Almanlar cenubi 
İngilfere'yi bombaladılar 

lngilizler de 

Os a 
.. cu 

11 A. 

( Jehrine 
elliler 
H va nazırı r:ının 

tkl 
"C 

Sinir hastanesine isabetler 
oldu 

Londrn 11 a a - A im= ta» llre!C

rl c. uıp d u \e doihı ln ere L=c-

30 Ağustos 

Bayramına hazırhk 
-( Bnşı 1. inci sayfada )

Harp Malülleri, H~ın Hirligi "e diğer 
nıılli m~~c~cr nıumc, illerı hazır bu· 
Junataklar, 28 \ilıı)eumiz de biri Parti 
ve Halkevlcri, diı;cri 'il'1>ct umumi mc:c· 
!ısı adlarına olmak üzere c~ılccck iki~r 
delege ile temsıl edıleccklerdir. 

Bunlardan başka Ankara ve İs
tanbul yuksek okullarrııa mensup 
talebe h yetlerıyle genı;lık kuluple
rl adına mükellef blr kıta, Ab on, 
Kon)a ve lzmır ızcılerl Kütah)a, 
A()on vlltı;ı;eUerl köy \e kasabalar 
halkı törene ştırak cdccC"klerd r. 

Halkımızın torene şt.raklerrnı te
m n ve kola) la tırmak maksad()ı le 
Af> on ve b.m r'd n 30 ağustos gu
nü ucuz tarife! Lr nler tert bedii
m Ur. 

30 ağustos gLınU Dumlup nar'da 
Meı;hul Askerın mezan başında ge
c;;ecek olan 'e askeri kıtnlnnmızın 
da en başta yer alacakları bu tören 
saat 11.30 da hazır bulunacak olan 
heyetler, deleı;:eler, milmcss ller ta
rafından M llet Meclisi ile ordu ve 
mensup oldukları devlet te~ekkOl
lcr, v U'ı)t'.'tler, m 111 kurumlar yUk-

k okullar adına fibide)e c;;elenkler 
kon"llnk suret yle acıtacak ve Ordu, 
Part , Halke\ lerl ve .> ilkst>k okullar 
adına !IO\ len cek nutukları mUtea
kıp b h uk bir gcc;;ıt resmi ıle sonn 
er cC'kt r. 

Aynı g0n yurdun hC'r kÖşe inde 
a~kcrl gnrnizonlnrdn ynpılması mu
tat olan meras mden bn ka Halkl'v
ll'rlyle odalannda Vl' bun!ann bu
lunmndıklnrı ,;er'rrde Parti kurai;
larıncla toplnntılnr yopılal'nktır. 

Ankara'da yağlı güreş 
müsabakaları yapılacak 

rindc bu erkenden ucmuılar ı;c Ankara. 11 an. 30 Af:'wrt06 Zafer 'e 
bom m y nıım Tay)nrc Bayramı mUn sclx' ;yk> Anka-

lnsanca bl:ıiuıç m'd 10 M ışıs Stad)omundıı Tura H ı· 
\11 Kurumu ad na bU)"W< ol(:Udıc > (ılı 

h ahklnn ~lcır tcrLbcd b;tlr. Bu mUsab ıka
Anknz L'lrm tcrtıp ve ki rcsı için tecrüwl 

bu un - mütehnS&lS zc,attan mUrok:kep kom e 

lngiliz ırçakları Osnabruck 
şehrini bombaladılar 

Londra, 11 a.n. - Burada resmen 
b d r ld n re, ıııızar - pazartesi 
ı: cc ln 1 z bomba ucakları tara
f nd n O n bruck'e yapılan akında 
büyük yan ın ıır cıkanldıf;ı tesblt 
C<L.m şt r . s r ıru: tip ndekJ ucak-
1 rdan b rin n pUotu bombardıman 
dan sonra dônü te kalın bir duman 
tab nın biltun şehri kap adığını 
görduğunU soyll'm ve şöyle demls
Ur: 

Hollanda sahili rl Uzer ne vardı
ğımız zaman yan ınlar görUnUyor
du. B l"(Ok bombalar Dağıtma gan 
tesislerinin bulunduğu sahacln patla 
nuş ve dt'm n ollnruu tahr:lbetmiş
tır. 

Osnabruck mühim bir sanayi mer
kezidir. Burada celık. bakır. alilmiıı 
yum o,;e dem ryolu malzemcsl fnbri
kalnn vard r. Fakat bu şehrin asli 
ehem:mlyeU bir ı;ok demlryollannın 
kavuşak nokta ı olmasındadır. Osna· 
bruck Ruhr bölgesi mnmulO.unııı 
başlıca ihrac merkezlerinden biri
dir. 

'Almanlar ne eliyorlar ? 
havn hü
tcbl!111ndc 

t~kll edilmiştir. Bu mLı:sabaJ< ılarıı 

mcm kelim n crı mıı.nır pch ' nla
nnd~ n aşa(ıı< :ı lfi!m eri yazılı ııctıl ı;an. 

lar eo tıscn dAH>t c<lllrn Ur. 
Teklrdallı HU1ıeytn PehMvnıı, kozpu

r.arlı lbmh im Pdıl varı. hn barsk il l\l wı
tn ra p hl v ın. goııım t H )ıttl Peh 1 
vnn, oolıkcel.- ı ş rtr P ;f1 \an, mnnt -
ııalı H. 11 Pclı lvnn, lınanbu ıu /\11 Ah· 
met Pcl'ı 'an, anbullu l\lo la Mcll· 
met Pehlivan, ı:on<ın Hüse) in PehU· 
, n, gönenli Hıımd! Pehlivan, knrumür-

ıu Ahmet Pehthan, knnımUl'IK'l 1 Hl· 
mi PehUvnn, hayrabolulu Sülc)man 
NıMvaıı. 

Arzu edm dli!'er pch vanlar mı. müsa· 
be.kala.ra lşUraJt cdeblh!reklerd!T. MÜ· 

ııabakalara t1rak roccr:St pehlivanlara 
bin l!nı.lık flcrnmb'(! da~lacakUr. Peh
ltvanlann L"tyık ol<tuklan ecktlde me -
nun cdlleoceklari haber alınmıştır. 

Almanlar son sistem 
ingiliz Sbilfire'ini 

düıürdüklerini 

söylüyorlar 

uı.;us 

1 
au ~ atı oarı.name ve mukaveı~e Tamirat ışleri 

1 Ylg .... lll~maya karıı 1 D. DEMIRYOLLARl pro)elert kom18yonumuzdan parasız a - VILA YETLER lsta.n1>uı Bcledtyu;indcn: 
---------------- lınabUlır. (6548J 2587 Mısıc carııısının tamtrl mtı~ 

P J k cııı.. ve eh:ı<lı Nümune evi yaptırılacak namı hesabına kaJ>Qlı zan U&U!6yle rJ' arke taşı satın a ınaca Cam dtlme o.ıo x o.ıo x 4= 200 adet s ltmeye kunuımu tur. Kcştt ~ 
Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 
Ankarn Belediye Reisliğinden : 
1 - tlçUncü maddede yazılı hu· 

suslıır belediy~ tembihleri arasına &

lınmı§tır. 
2 - Bunlara aykırı hareket eden 

ler 1608 ve 2575 numaralı kanunlara 
göre cezalanılırılacaklcırdır. 

3 - A J İhıiyaç maddelerinin dn· 
ğıtımında ve bunlar için kart veri· 
llşlnt!e, 

B) Nakil vıuırıalarına binişte. 
C) Umumi yerlere giriş ve çıkış

ın halkın hlribirl arılı sıra ıliıllme -
lerl mecburidir. (3409) 2252 

lCRA VE İFLAS 

D.D. Yollan Kayı;eri 4. uncu jşl<;tm~ Cıı.m ıUlme 0.15 X Olu X 4 = 40 adet Gaziantep Valili Cinden: 16r•3f.S Ura Jl kul"'Uf ve tik ıernuıııO 
Müdürlüğünden: Çam d!lmc o.ısxo.ı5x8= ıo aık-1. ı - BkallUncye .konulııcıık 1$: G.ı:ı.1· 97Ui llrn 2J kuruştur • .Mukavele,~ 

Bir mil}on adcı parice taşı kapalı zarf Cam dL"ne 0.05x003 x 4 = 400 adet antebln Kavaklık mcvkiiııdc hı.5<ı ına stltme, ruıfuı ~eri umumi ve hı.ısu61 ~ 
1• 1 -'· ·ı L. 1 ı F"k ·ı· baıla.nmıı olan numune e\ inin ikmali · usu ıy e ""$? tm<.")'C "''"u ınu~ ur. • sı •• 0ıım kaJruı oooxo 25X4-200 rulet fonnl sa.rıııamelcri proJe keşi! hıl • _.,. 
22 8 9 '2 ~: u aaı 11 de tncnatı ohıp k.,....t bt."dcH (12485) lııa ...,, 

mc: • • .. rum:ırt~- un s Ca."11 t.alıtn 0.02x0.2flx4=0.17 adet - '"" s:y,c bu :ı ımitc:tcın dilror evra~ 
Kn)'~eri'de 4. uocu iılctme binasında ya- Çam tahta O. OOx020x4 600 adm (37) kuruştur. kuru& mumb nde belcdb--c ten iif!(C1 

pılacakıır. Çam d ime 005xO.OOx4=9.40 l\13 <!l30 :ı - Bu ise aJ.t evrakı mtlsblt.e •ur.- rnildtlrlilıtu11<l(!!l vcr1!lcccılrt1r. 
Muhammen bc.'<ldi 90.000 doksan biıı adetı !ardır: ~r1d •Pri cetveli, ml'fiaha cctvc. !hale :n-S-9-

12 
perecmbc gtın\I ~ 

lira olup muvakkat ıenıiııat miktarı 5750 kalruı 0.08xO.l!5xS=!5.760 Ma CSO ıı. hUllıs.n cetveli, hususi şartname. ek· 
115 

te daimi enctlmcnde yapılacak'• 
ı.- bin •ooi )'UZ cllı liradır. Cam -'-tı ,Ulme &art.namesi, mukavele proJeel o- 1 ._ _......_ z v " 
·- ' a .. ., TnMnlcT'ln • tcrn.ual m ..... .,u 

j teklilerin mı.rvak:kat teminaılariylc cam ikalaS o.oexO.l5 x 4 =3 .840 M~ l~O ıuv her gün nntııı müdUrllJ~Unden ve· m~uplan, Uıalc tarlhmdcn csı 
kaııumın tıı)İn cttigi "~saiki ve bu i$ı ııdet) 'ya encümen kaleminde ı.:örtılebll!T. evvc! J)(>J~c ten lşlC'r'I müdürlüt ' 
ix:cen.-cekleriııe da.ir bclgey; 'e teklif Ta:llln yeri: lıletme mmta'kası da. 3 - Eketltme 20-8-942 ı>en;cmbc ı::ü- mtınır:uıtlll al:ıcaklan teıını ehl~ı<-
mektuplarını nıua)')"C11 gün vı: sa.at (10) a hll n.de hcrtııınııi b"..r lstru;.yonda vııı:on nü saat 11 ele vilAyet daunl eflcumcnln· hnzalı 1-'lt'tname ve satrc \'C kanur.tll 
kad.tr 4. wıcu İşletme komi~yon karipli· l<Xrtslnde Muhammt>TI bcde'll 1 M3 l25 de )'8Ptlacakur. ibrazı ltı=rı g< len dtl':er ~klllnr~ 1 

ğinc \"ermeleri laıımdır. lira. muvaldmt tem =u 750 lıra. 4 - E."kııtıtme kapalı zart UBU!lyle blrl1ktc 24,ıo :\o. lu kanunun tıırttııtl 
Postad.ı olacak gcdkmelcr kahı.ıl edil· yapılııcaktır. c~~dc hn.zırlıyncaklan tekUf ınd-" 

mcz. Şarınanıc 'e mukavele J.>r<ıjcleri Mı' llı· Konrnma M. U. !I - Ekr.ltmc>-e ı;lrebllmek tein ıs - t 
14 

ıaıdııl 
d 4 k tupl::ıruıı lhn le ırünü saa e Kay•srıi ve Ankara Hzııclcnn en 'iO ·u· teklilcrln (936) lira ı.ıoı kuna muvak· "--' 

1 
... Zlm~·r. 

b. · daimi encümmc v<!!I11llcl..,,.. " rn ruş ımıkabilindc nlıııa ılır. 2230 1 kat teminat ''enncsı nı 942 :vıtınn alt 
261

s 
Ptılıtlı icra )lemurlu~unılan: Kuru me§e odunu alınacak Mahkfüniyet ilanı ucarct odasına kayıtlı bulundu .. urıı <6521•8550> 

l'ol ıtlınırı Ilıca ko) ünde hılş 'ı ıldı- D. D. Yolları Kayseri 4. I;ıletnıe Mllll Korunma ~ludôcıumunılli- dair vesikayı haiz bulunnuılan Uızım - L İ S E L E R 
rıııı'a aıt tapunun rıı ırt 926 lorlh ve MUdürıüğUnden 1 ğlnden: dır. 
ı, .!, 8, -ı, 6, nurıı ralı ve ngustns 9:!6 İhtiyacımız ulan 3000 tem kuru Bcleclıyece tesbll ed:lcrı fiyattan G - Teklif m<"ktuplan 3 UnC'(l m.1:ı-
t ırılı ve 1, ~. 3, ~ • .'l, tı, 7, 8, !I, ao, 31, ke ılmemııı orlun rtı 60 1 meşe ol - fazla)a domates sat.nıak suret yle rte<lc yazılı saatten bir ıı.aat evvrı ne 
31, :.13, ,14. 35, 36, :J7, :it!, 3ıı, 10, 41, mak ve Çarşambı'dn ıeslim edilmek Mıllı Korunma K na muhalefetten kadar vtıtıyct enrümmln<le mUtes"l.."kll 
~1 ve ııı ın !Ui tarih \c 9, 10, 11, 12 şartlylc kapalı zarf usuliyle eksılt • suc;;lu Aıık::ırn'da H ıcııııusa ınnhnlle- ııks ıtme komisyonu relsll:lne makbuıı: 
nuııı ırıl ırd ı kıı)ıtlı 2:> ııar"a Vırla ve nıeye konulmuııtur. Eksı'ltme 27. 8. s Eskıyo. sokak 17 No. da oturan "U 

' - Hncıoğlu İhsan Alt."$ ve Naz.ınıbcy mukabilinde \eM!ecc ... r. bir .'ıı;>l ı e\1 \e iki ar&a :!il. 8. 942 942 per,.enıbe nUnü saat lfı te Kay- il öd :11 k _, .. ,.~lan., 
" ... mahallesi Atııazarı sokak 106 No. dn Posta e ıı n e. C<'C m...,...,.....,. tarıhinde a ıt ı O dn l'olııtlı icra el ıire- seri'de 4 İşletme binasında yapıl·d· -.. -

oturan sc_•yar sergıcı Hacıo 'u 327 nihayet üc:1ln<'ü martd«lc ya.._sıııııc ındc nı;ık ırtırıııa ile ı; ıtılacaktır. caktır. 
do ·uııılu Hüse) ıı Tıpkı hnklnnndıı kadar gelmls olması ve dsı zarfın mu· :;nın:ıııı!" lliın larıhındcn itılıarrn her Muhammen bedeli 51.000 olli bir 
Ankara Mili! Korunma mahkc ne- hür mumu ile !Ylce knpatılmıı oım ..,-;ı gıın gorLlrhilır. :;. ı rlnamcyı gıırınl- bin lıra olup muvakkat ıcmlııatı i d d 
sn e yapılıın d..ıruşma sonun n ıazımdır Postada olan ı:ec lemeler ~e-~ enler ırörrıı s t) ılırlar. mık tarı 3800 tiç bin sel<iz yüz lırn- ı .. 

lstl·klıler 576 lira 3 kuru "".v ak- ılır. İsteklilerı'n muvnkkat teminat- suç an sabı~ oldu ·undan 4180 S mil- lıul e.l lmez. <8301-6416) 2h7 
ı·~ il K. K. nuıı 31, Sll :ı ve 4 ve 63 tın-

ı;csı 'erınclrrl 1 zırııclır. lariyle kanunun tayın ettiği vesaik cü mad<lclerl mucibince 5 şer ı rn a- Parke kaldırım yaptırılacak 

Talebe kaydedileceklere 
Türle laanf (.emİ)cÜ Ankara - "' 

ııişc.+ıir l ıscsi ~1uclı.irluğündcn: 
İlk, orıa 'C lise kmmlanna ku .e ~ 

kek }ntılı ve rausız ulcbe ka)'dına ~ 
aE;-ustos 1942 perşemhe gunü ~Janıı::P 
-c 3 ı agu~ıos 942 pu.artcsi gunu !D' 
'crilö:ektir. hki tıılebcnin bu mud<io1 
nrfında ıa.k:>ıtlerini vererdc kayıtJıLrıal 

)enilcrnelcri llıımdır. Aksi takdird' 
ycrlcıinc ~ni talebe alınacakur. 

(63•3) ısı' 
J ılıuıin cdılen kı) ıııetln nrtırıııadıt ve teklif mektupl;ırını muayyen 5:_lın ğır ııara Ci'Zll t) 'e mahkum> el eri· 

> uıdc 76 iııı hıılrııaılıjiı takrlırd!' artır. ' ve saat 14 rle kaılnr alakcıdnr 4 . lu- ne ve 14 k ıo 600 gram tlomat< sn 
ıı a on ı;un daha teıııduledtl!"C'ek ve o- leıme konıisyrınunıı vermeleri ıa · nıu~ııderl'sın vc hilkUm hum n ının 
nuncıı guııu R) nı sn ıtlc en ı;ok ırtıra- zımdır. masrafı mahkılmlarıı nit olm ık llı. -
na. ıh ılcsı > ıpıl c ktır Şıırtrıame ve muk vele projeleri re lltınınn dair \ <'r lPn 24-7-!M2 tn. 

ı...on,·a .:\afıa :'il ılürlılı:undeıı : 
ı · Kun) a _ lle) ehır )ulunun Su ve havagazı tesisatı 

htt-klılerin ııı ıhallinı gorllıı mnlıl- Samsun ve Knyserı veznelerınden rihli kararın katli(' t itin ol ı ur. 
ııı t ulır.ıııclcrl l ııını olıluıı:ııııılan bi. 2.i'l kuruş muknbllınde alınnbillr. <6568> 25!:>2 
lllh:ıra bu hususıaki itlrızı ıııakbııl (8312/6322) 2388 Mahkumiyet ilanı 
''e rııııtdıer dt•ınlılır. Elbise Vt'ı.aııe diktirilecek 

Artırıımn ı tırak cdınklerın fnzla .Mili Korunmn MudJc umu 'ı-
ııınlıiııı ıt alııı k 1 tı'enlerııı 941-IM D. D. Yolları 10. uncu İtiletme l\lu- ğlnılrn: 
111111 ır ile l'olatlr krıı daiu ine mU. dUrlüfıündcn: Faza fıyatla ekmek sat"ll ktnn 
r:ıea 1 etnıelerı illın olunur. 1679 Kum ~. ustarlık s.ntm \t! kazıııını suclu Ed rııc'n n Ortacukur m h ıl 

ldal'<!ye, tcla., aJAmeU tanka m:ısrarıa:-ı les nden olup Ankara' la Çukur11an

ıııchde kısınınıl::ı ) aptırılıır11k •lan yaptırı!acak 
ııı:ıo M. uıunlııktn l'~rke knlrlırıııı in- .Ankara Atatürk Lisesi MüdUrlG-

11111 kapnlı zarf usıılı) le ek~iltıııeye 
koııııılııııı tur ğUııden: 

2 Lksıltme ~7. agııstos 9~2 h- 1 - Lisemizin :Fizik, Kimya Tr 
rllıiuc ra llıyan ııer , nıt>e g ·nrı 1 ıt bliye Ubor tuvarlarınrla yapurıllY 
15 te ,,ıh, eı Daimi Lııcıııııenınd~ cık havagıuı vıı su tesisatı ile yenı• 
> ıpılııcnktır. den yaptırılııcnk laboratuvar mas:ı!l 

:1 - İşhu inşaatın krşif hed"lı ve okulda mevcut İki adet labora· 
~J,H7 lırn :!O kııru H mıl\akkat IC'- tuıır masası tamiri iı;i açık eksıt• 
minatı 361i6 lira ı Kuru tur. meye koııulmu tur. lnccsu kra Mcmu uğund.uı. d.1 müteahhide alt olmak Uzore 900 ta· 

Karnhl&ar nfilı1Ycs!:ndcn Be.lr an oi:- I kım e blse. 400 ndct palto ve 000 acıet 
lu R !ate maa m ısret (1415ı l:Ta>a ıtasketin mıuıu esi ka.ımlı zart uııuliyle 

da mukim Mehmet o lu Bn) m 
hakkında Anknra ınılli Korun•ıın 
mnhk mes!n le yapılan duru mı so
nuncln sucu sabit ol lujhrııclan m ' I i 
korunma K. nun 31. 5!) 3 \ c 4 v 6:1 
UncU meddeler. muelbınce 5 lira aı;ır 
para C<'Zn ) le mahktim yet ne 'r 
rkmc- • n mü ad rr nl' t'e i'ükı' nı 

hulflsn ll'ın masrafı mnhkfım'l ıılt 
olmıık Uzore !anına dn r ver 'rrı 
23-7-912 ıarıh'ı kar~rın l<ııt il' 

' - Llu i e ıt e' nk: ,\ - Kesif 2 - Muh ıınnıcn bet!eli (3466 ı il• 
n:h<'li, ıı İıııal l \e ıhznraıa nıl ra (50) kuru~ıur. .Muvakkat ternı• 
sllsıkı fl\at ct•hdı, C - ~rıse 'C nutı (2G2) lıraılır. 
koprlı er 

0

ft1ıni rtnnnıe i, il - llu- 3 - Açık eksilme 28 VIII. 1942 
su si s ı rtıınıııc, E lla> ınılırlık i le- t ı İhine rruıtlayaıı Cuma ı:Unti s3St 
ri i(• nrl artnarııes. I·' - gkr;ıltınr 1,, rle Ankaradn Sanayi carldesırıl• 

b • ~lu lzmh Oma uıra m ıhal Sal • eksiltmeye konu muştur. 
kım &ok..ıl:tndJ. 6 No. "vde veya lstan
hul Fenerde Abt:ıl Subaaı maJı ı esı Kl
~chıınc llQk:ıı;ında 19 No. l"\rle mul.'\. 
zım Hcmzi karısı Pııtmıı Mu \e 
kardaı;ı Fet.h 

<'h rı nıc\'k 

kıta ıra,ı.TI mt ku ;Jn ı;ci.."U h 

rb'lc •c ( ı l nı bcd..,. muhammrn ı 
üc h~ tarlası 28·8·912 cunwı ı:ilnu s:ı
a.t 14 te actk a.rttımm ırul'ctlylc sauı -
mak için buı:Unden ı• haren ihal~ va
zedilmiş 1POtek sahibi alnrok!Jlarla d -
ter alakada~ nn ve l:rt.ttak hakkı sa
hip crttrln bu ıra,ı.TC mcn5cu' er ilzcnnde
ld hatdannı husus!Yle !alz ve masmta 
tfatr ol n tddlalnnru işbu i!And n tt oo
rcn 115 ırün tç de evrokı m~ tc!C'rly!e 
blrllkte müracaatı n ll!ksl hnlde h kl n 
t: J>U s!ctll~ cıb t o mnd kcn ı;ntuı be. 
dıillnln payltıştınl:ırncyorn (ıı ' ltınlC')-.:0 

ı.ttrıı.k lçtn ;yüz.ıc 7 v J>('!)I' ıık~ ve lhıı· 
1eyt miltcnktp l'lllll t~ d< ta en 
ödemek de fıll:Yc ve ı;:ıfr masmfl;ır nlı
cwa n olmak ve daha m:ı1(lmat a!Jn k 
lstiym 942 28 No. ~'8 mümroatln-
n lltın o unur. lt.SO 

., 11111111111111111111111111111111 !:. - --

E:'"ı;I tm 21 8. 942 cuma günü saat 
15 te Erzurum 10 uncu işl1?unc mlldür
ltı(ıü binasında )apı ıeaktır. 

l\luhnmmen bedeli 19350 lira olup 
mu\ ıkk ıt teminat m ktan 14!12 l radır 

tst<'klılerln muvnkk t tttnlnallnMyle 
b bcr k ııuııun t.ıı> n ctllW't 'CM ki. 
tı!kllt nıl'ktupt nnı b 111 ı:ün sant 14 " 
kadar f rzurum 10 uncu lşlı!tme komis
yonu ba&kanlıCına ~ermeler! ltızımdır 

Posta ııcc kmclcrl knbul cdllmcz. 
Şartnameler parnsız olarak ı-.rzurum 

10 uncu ı.ı..,tme müdilrlUCUndl?TI alına-
bilir. (6236) 6353 

Kereste alınacak 
D. Demıcyollan Sn. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (266926,lOJ li

ra olan 1906 M3 615 Ds3 kl'reste 
24. 8. 942 pazn.rtcsı gün!ı saat 15 te 
nı:ık eksiltme usullyle ve müteahhl· 
dı nam ve hesahma Ankara'dn idare 
bınasındn toplanan merkez 9 uncu 
komisyonca salın alınacaktır. 

llu işe girmek lstlyenlcrln 
04.4:l7,04J liralık rnuvnkkat teminat 
Uc kanunun tayin et.Us! vcs kaln
rlyle b rl kte aynı giln saat 15 te adı 
geı;ı~n komis)'(Jnaa hazır bulunma
ları liiY..ımdır. 

ŞnrLnamelcr Ankara'dn malz~me 
da rcs!n<k', lla)'dnrpnşa'lla tesellUm 
ve s vk ııeOI • nele ı;orUlcb lir. 

(62.15) ~il5 

llı\n oıunur. (11567> 2593 

ÜNiVERSiTE 

utnnııı ~ı., (; )luka,·elr, orı,. -
1 
Koııfor apartmanında Ankara mel<· 

ınndeıı ıh ırtl rılııp lstı) ı rılrr hıı <''- lepler ıııuhııscbeciliğırıde ıop!anıı· 
r ıkı lwr ,:Un li:oD\ n ııafıa ııı el rlu.

1 

c k olan satın alma komlsyonunıl• 
ııııdt goırrııı tetkık eclelıılirll'r. y ıpılacnktır. 

5 Ek ltıııeve ıı:ır<'hıinıek için :ı 4 Huna alt resim ve ş~rtname· 
ıirıcu nı ııldeılf' >az.ılı ıııuvakknt trı ıı- ;ı. ı hcrgUn mc zkür okul muhasebe• 

1 
nntın hususi ıııııhR elıe '"'""''sınr- )"· s nrl(' görebılırler. 
lırıldı/:ınn cl11r ı ınkhıız \'C'a hu mık- 5 - fst('klıl r. muvakkat tenıi· 

-----·----------- tnr ~ •> ~nı katıul lıa ı.. ı tcnıırınt ıııd< na! makbm:uyle kanuni vesaıki hıı• 
tuhu il!" eksi ııııe tarihinrten <'n a7. hı: nıilen vııkarıılaki adı geçen C"Un ,.e 
gıin evvd "tat ller horiı:.. nıunı ili sanlıe 'komisyona muraCAAtları. Doçent aranıyor 

l 'nher•ıte Heoktorlıı,.uııdcn: 
Fen Fakulıe,indc isı>enı;irarı hııtanık 

doı;cntlıği açıkıır. Dil imııhanları 
ı. X 1. !>42 pazarıl'1i ı:ümi yapılacnkur. 
1'arruetlcrın bu tarihren bir h.ıfıa e\"vel 
tezlerini vermiş olmaları Jaumdıı. İs • 
teklilcrin sıhhaı raporu, n ıfus ka/;ıdı, 
orncği ilmi huviycrini gfüıerir fi, "fışler 
ıedri~ işleri kaleminden isıenccd;rir • Ve 
5 fı.ııoğraf!a 25. X. 942 ıarıhinc kadar 
rckıörluj:c haşvunnaları 

(8518·6511) 

KAZALAR 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Akyazı A keri Kere!ote fabrikas1 .Mü
durlü,i;"Undcrı: 

ınşnntı nnıvaffakhetle hı nrrlıklıırınn (13566) 2579 
dair referanshri) il': blrllktr Kony 
~ılı\yrııne nıfıracantla alınarak ehlı
yet vesıknsının 1942 yılına ııit tlra -
ret V!"Sıka•ının rlış r.arfa konulmıı!ıı 
ve 4 iinrıı maddrıle yazılı l'nakııı 
görtıltip imza edilmiş hulunmnsı IA
ıımdır. 

ı; - İst .. klil .. rln 6 lnd mnıldedf' ) a. 
zılı l'Vrnkı ,.e teklif mtkıuplıırını 
2~90 sayılı kanunun tarıfleri!'le ııvı:ıın 
olaral.. tnn7.iııı rdlp 2 ! ci :ııarldcıl" 
yuılı tarihte saat ı 4 c" kndnr nınk
hıız nıukahillndc ''1111> n rt~lrr.I e:ıra. 
rr l"n r .. h.liğın" levrli etnırleri •e '"'"· 
ıaclı\ '"nkl ,;ecık•t•• it:rı.1 lf"!!,ul uıun. 
• nıyacaı::ı ii'ı ı ol ıın . r. 

(IU • ~-6J6:J) 

Et alınacak 
İstanbul ,Beledıycsınden: 

BAŞVEKALET 

Memur almacak 
Devlet Meteoroloji İ~Jeri Urnutll 

Mıidirrlüğündcn : 
ı - l mum ~tüdurlüfümüz tava Mt

ıeoroloji uıanoıılarında münhal menııı· 

ri)etler için lise ve orta okul mezunu ve 
••kerliJ;ini yapmış olanlardan (tahsili 
dc-.-am c<lenlt·r knlml etlilcmczler ) mu • 
sabaka iı:nıiluıniyle c:rl:ck memur alını
cakıır . 

OOt.ı Al· 
u~ları 

Berlln, 11 a.a. - D.N.B. ajansı- = pansıyon 
nın askeri kaynaklardan öğrendiği· : Dcbelı:'te Mısır sefarethane. 

Park --- Kerpiç tuğlası alınacak 
D. D. Yolları U . .MUdUrlliğtin -

den : 

Ak,ıızı a•ke.ri kereste fabrikası Kerem· 
ali o;ıııanımlan fabrikaya H! fabrika.ı:l.ın 
Adapa.rnrı isı:u)·onun:ı > apı ı racağı tnm· 
ruk ve kereste nakliyıı.ııııı kapalı zarfla 
eJ-:.,ilunerc ko) muştur. 

Hasck,.I, Ccrrnhpaşa, Beyoğlu ve 
ZU!ırevl hastalıklar haslanelerlyle 
~; ncp Kfımll Doğume\l, Edirne ka
pı .Sıhhat Merkezi \'e Uskurlar Çocuk 
Bakını!'vlnlıı yıllık llıtb acı iı;ln alı
nacak 23000 ktlo beyaz karaman eU 
ve 2250 kilo sığır eti kapalı zarf usu
llyle eksilim<'yc konulmuştur. Beyaz 
knramnıı etJnin beher kilosunun 
muhnnınıen bedeli 040> kuruş ve 
sıfır etinin iıL•hcr kilosunun mu
hammen bcdell <105) kuruş olup 
mPcmuunun ilk teminatı 2592 lira ı~ 
kuruştur. ŞarUıame zabıt ve muıı
mellit mildürlüğU kaleminde görUle
blllP. 

2 - Mü•abaka imtihanları, Ankara
da umum müdurlük merkez.inde ft tat' 
rada ıalıplerin hı.ılunduJ..ları )~rlerde vt' 

)'8 en rakın Mcıeorolojl isıawonlarındl 
)'llpılacağından imtihana ~nnck isti}Cfl' 
krın &)ağıda yazılı belgelerle ağmt°' 

942 sonuna kadar Ankarnıla umum mu• 
dürlüte ve U$rada Mete<>roloji istu1on· 
l.ırına dilekçeleriyle muraaı.aı etm!'lc11 
llıımdır. vaı:mııı; rotr. 

DU:n a!cııam \"C gece lngUtcre'n!n cc
ııuP, ccnuıı d-Of;u "c dof:U &:ıh ı~ ha

va kuv,. tlt'l'lımlz yangın ve lntlliı.k 

oom.b:ıl le asırert chanıın1)'cttcGd he • 
:ıctıerc hUcum ctm Ur. llıtwk ır.ını:m· 

larm ctktı{:'ı s,:örU üıfU.T. BUlUn uçak· 

lanm tislcr!ne donm\IJt..ür.,. 

Nevyork Times'e göre 

Amerika silahlan 
hiç olmazsa 

düşmanınkilere 

müsavidir 
Ne\"YO k, ı1 a a. - • e"york Tlmes 

b:.rcok 

Alman askerlerine 

suyka~ su(undan 39 

fransu kurşuna dizildi 

ne ~öre, blııkac gUn evvel bir al- - _ 
man avcıs 3' le bir inr;lliz uc;;af:ı ara- - sinin kar•uınılakl rı-arktıı ın~ - -

: Jfl\l • l\"EK \llA'l' ve İS 1 fit\. : 
sında Dunkerque üzerinde yapılan Jl/\T, 1stnnlıııl'ıı tehdlli lınva. : 
b r ha\(I muharebesinde lnglllı. av -
uçağı ağır bır isabet almıs ve yere : yn ~ideccklerl': tavsiye olunur. -
lnnıek zorunda knlnııstır. Bu tayyn- : 'l'elefon: 36" 117 (U79) : 

re ingil zlerln sitayişle bahsett klcri ~11111111111111111111111111111111~ 
son model b r Spltflre'd r. Almnn 
mOtehn ısları Jlizımgelcn tetkikler
de bulunmak ilzere tayyareyi sök
mel':e başlamışlardır. 

Bulgaristan demiryolları 

işlerini Almanya ile halletti 
Sofya, 11 a a. - Almanya'dan dö· 

nen M. Ronrloslavo! basın mUmes -
sillerine yaptıı:ı demeçte Almanya'
ya seyahatinin resmi hiç bir mahi -
yeti olmadı~nı flaknt bulı:ar de -
mlryollnrı idaresiyle ilı:ilı bUıUn 
meselelerin bir dostluk havusı icln· 
de ımlledilmlıı olılustunu soylemiş • 
tir. 

CEMiYET HA YATI 

Açık teşekkür 

Ebe<llyen kaybcttl~lmlz c;;ok sev
diğim c mln, hemşiremin zatilrree
den tedavisi \ e kurtarılması husu
sunda hic;; bir fcdakllrlıktan c;;ekin
mb erek gece ve gündüz cansıpara· 
ne c;;alışmalarından dola~'l Dl'vlet 
Dem nolları doktorlarından sayın 
'Bay Nurettin Ülker'e ve dahıliye 
mUtehassısı Mucip Karamıunk'a ve 
kara günümüzde ailemize karşı can
dan alA.ka gösterenlere Vl' cenaze
de hazır bulunan akraba ve eh!bba 
ve do tlanmıza ayn ayrı tcşckkQr 
etmrm ze cok acı olan kederimiz 
mıın t('Şkil etmekte olduğundan nl
lem.z namına ükrnn ve mlnncttar
lı{:ımı7.ı arzcylcrlz. 

Eşi: Mnlhe Vekült'tl Merkez Mu
hnsebcc- si Salp Sunay 

Karcle~ı: M ili MOdafan Veklı
letl esllha MUfettış Yaveri 

Rauf Kıray 

ANKARA BELEDlYESl 

Enkaz satışı 
Ankara Helediyesi İmar .MüdllrlU

gunden : 
\dası iOG, ııar eli 2, .cinsi ev muham
men bedrli (~600) !ıra. 

Adası 6S7 parseli 12, cinsi ev, mu
lınııınıen be<İdl (3.!00) lira. 

Doktor aranıyor 

t:ti Bank Umum :\IUı!Urilı •ıınden: 

Çoruh vilı\yl'tl ıfahıllnde M ırrgııl'ıla 
bulunan Bakır işletmemiz icin tecrlı
bell hir doktora llıtiyaı; varılır. llu 
vazifeyi deruhte edecek olan zntıı 
aydn (3.50) lira ücret verilecek ''C 
ikametgdhı işletme idaresin<'e ıemin 
erlilecektir. 1'nllp olanlar Bııııkamıza 
ıı ııraeaat etmelidir. ı 6H , ' 

Bir süt nine aranıyor 
Kendi çocuğu iki aylıktan a,a· 

ğı ve sekiz aylıktan yukarı olmı· 
)'lUI t&m sıhhatli bir sut nine aran· 
maktadır. İsteklilerin 6896 num.a· 
ra)-a telefonla mı.irncaatları. l 691 

Dahiliye mütehassısı 

doktor alınacak 
Malatya fabrikamız ha.stanesinde 

daimi hizmet görmek Uzere 260 lira 
Ucretle bir dahiliye mUlehassısı dok
tor alınacakıır. 

Tuliplerln fotoğraflı mufassnl hal 
tercilmelerlyle bizzat veya mektup. 
la Ankara Yenişehir ErıloJ:!;ın sokak 
18 numarada .Mnlatyn Bez ve İplik 
Fnbrlknları TUrk Anonim Şirketi 
Umum MUdürlliğilne milrncaatlnrı. 

1531 

Hemşire aranıyor 

Anııfartnhr cndclcslııi İsmetpaşa 
pnrkın ı hağlı) an yol \ e yeşilde kalan 
> ııkarıd.ı ada ve ııarsel numaralnrly. 
le cinsleri >azılı gııyriıııenkullerln en
kn lnrı hiza! rınrla go terilen bedel • 
!erle ve hcdim, tesvi) el tllrablye ve 
ıırtaeilk moloz pnrcnlnrının başka ye. 

Kayıp K ır • ~Iı yon KoJlej. re naklı ma rafları alııcnk ş.ah a alt 
d<' ı ım ı n m!"ntn cler!"Ce- olmnk şıırtl> le açık ıırtırmıya kon-

Iııletmemizln maden hasta. 
nesi İçin Kı7.ılay Cemiyed 
Hemşire mektebinden diplo -
malı ve ıuneliynthanelercle c:a· 
tışmııı tecrübeli bir hemşire • 
ye ihtlytıç vardır. Hastanede 
ikamet etmesi meşrut bulun
duğundan iaşe ve ibatesi has
tane tarafından temin edılecek 
ve kendisine (100) liraya ka
dar ücret vcrileceltiir. Tıılip 
olanların hal tercümeleri ile 
birlikte diploma sureti. eyi 
huy vesikaBt. evvelce ı:alıe· 
ııkları yerlerden aldıkları 
bonservisleri ve uc: adet fo • 
to.ı::-rarı ı 

(Ergani Bakırı T. A. S. İe
letme DirektörlUğU • Maden) 
adresine s:öndermelerl ilA.n o-

ı;iıı~ 1 , 1 rlt Ma r f \ek· 1 tıncleıı mu tur. İh lesi ıs. R. 942 per em be 
il n 6 ı ı 9 ıo ta rıh ı veslK'lVI • giln!ı sn at H de imar mUdürlUğUnde 

;:;ıx- 1 '; 111 al <' ı mırlan ~- \ 'npılncaktır. Tnlipluiıı 3 7,5 teminat. 
kisin ıı 1-ukmu olmadı ını IAn edr-rim. lariyle birlikte hnzır buluomalan UAn 

1G9li Fenııhao Hıta)' olu.nur. (bOSO} 2140 

lunur 1048 

İdaremiz ihtiyacı için knpalı zarf 
usuliylc 350 bin adet kerpiç tuP;lası 
s:ılın alınacaktır. 

Eksiltme 2 L8.!l42 tarihine mUsıı
d1f pazartesi gUnli s:ıat ıs te Hay
dnrpnşa'ıla birinci iııletme koınısyo
nunıin ~apılacaktır. 

Muvakkat temin'Rt 1312 lira l\C 
k-nı!Şl"l". 

Eksitımeye ı:treceklerln teki '1 

ıııektıırılarını havi :tarCları t.keiltme
dtn bır saat evveline kndnr kom.s· 
voLa ve teklif edecekleri tup;ladnn 
ıki adedini eksiltmeden Uç 21in ev
vel ışletmeye vermiş olmaları li -
zımılır. 

Fazla i:ı:ııhat ve şart.name almak 
için işletmeye mUracaat olunmalı -
dır, (8195/6205) 2384 

Elbise ile kasket ve palto 
yaptırılacak 

D. D. Yollan 8. 1nd 1slctme Koımiıı • 
yonundn.n: 

A60f:tda m1ktar ve ncvl!crlyle mu -
hammcn bc.'Clellcrt göstcrtlC!ll l"CQTI t 1ıl -

lam elbise ile kask.et ve pahoya at ku
mat, saten ve kazal1ni ldanx:c verilmek 
ve dil;'cr le!crrüau mütccıhhttll')rt tara
fırı<lan temin cd11.muk ııart.lylc clblae ne 
ktıskcUcr blr mütcahh dC', paltolar rta 
d ter blr müteahhide d!kUrtlme'k ilZcn! 
kapalı zarf usul1ylc O.)'l'J ayn cksUtmc

)e konu!muotur. 1haJ ı 31·8·042 ta.r1 • 

h'.nıle saat 16 da lzmtr - A!sancakta lt
lctme blnruımda komlf;Qlonumuzcn >'C'k· 
d t:crtnı rniltcak11J yapıtacakur. 

Tal..'tııcrtıı kanunen m:ım btr hnlhm 
buıunmadıfı ruı d:rlr t:ıahhttt tıeyanna. 

melcT'lyle, bu gtbi işleri muvnttakı:ıı~:ıUc 

bııs.a rab ld::klcrtne cın lr VC'Slkll lanru n -
c;ağıd:ı hi.zahrırula ırostcrllaı muvakkat 
tanlnnl mHctnrlannı hııvl mııkbuzlruıııı 

teki t mek uplru'!yJe b ilkte uııulil \ ~
hile ~lll gün roal l5 e laıd.nr komisyon 
re itine vennc'oı1 .,~ truıhhilttil ola
rak p06ta ile göndcnn !cııl JAzımdır. 

Şart nameleri l:anl:r'dc tsıcunt:mılz. An -
knmd:ı lk el w lstanlm'da S!racM do. 

kuzuncu tş tmc lknlemlcrindcn bcdcl -
sız alın h r. 

Yaptırıln!'llJc tş: 151'4 adet Udcını cl

b!se ve k:ısket. muhıımmcn bOOcl 17676 
llra, mıuvaJd<:Lt t~tn t 1325 1 a 70 Kr. 

YcıplJM?acnk ~: 900 ıı.dcl palto, ffi'U • 

hıımmm b<:'ıı'k:l '7200 11nı., muvn'kknt le· 

ıntn:ı.t 540 lira. 
(4571/6542) 

Kereste alınacak 

Z>Ol 

Devlet Dcrn1t'Yollan 3. 41elcne Mu
dilrltitundcn: 

MlkUın, ebadı. muhammen bedl'.l ve 
muvakkat tmıina.tJ MllA'ıda yazılı ke
reste kapalı zart usul1:ylc dcsL.11m~ ko
nulmuştur. 

lh:ı1 2. 9. 942 carşamba ll'Ü!l\Ü &il -

ıı.t 17 de Balıkeslrdlı 3 ?etme btıasm

da yapılacaktır 1stekllle:-, 2490 No. hı 

kanunun taY!n ett1ll1 ves'.xalarla nıale 
rün ü muayyen ıııı.at.ten b11' saat ..v\-el 
kornl&,yomımw:a mUTeıee.atla.rı llzımdlr. 

ı - ı:k~ilıme 20 ıı~tos 942 pcr~nı· 
be günü saaı on dörııe Ad.1pu.nrında 
ı>.ırk knrşıaın<l.ı fahrikanın yollama dai
resinde n)•rı ayn )aptlacaktır. 

2 - Kermı:tli omıanındaki mqc tom· 
rı.ıklarının hclll'r mcıre miklbının mu· 
lıanımcn nakil ücreti yirmi !>eş linı 'e 
mıl\~kkat tcminau dokuz yuz kınc dokuz 
lira<lır. 

3 - Fabrikadan Adapazan ista\)'Om.ına 
naklcJilccc·k her cins kerestenin beher 
metre mikihının muhammen n:udl ücreti 
> edi yüz on kuruş ve muvakkat trminıııı 
iki bin alıı yüz }etmiş irç liradır. 

4 - Eksiltmeye gİrehilmek için Tica· 
ret od.darında kayıılt hulunın:ık ''" haz:i· 
ran 94'2 tarihinden ~ alınmış vesika 
ihraz etmek şarmr. 

5 - lsıcldiler kapalı urflannı muar· 
)'~ günde saaı on dörde kadar komısyo
ııa ve şartnamesini gomıek istiyenlerin 
yollama daircsıne müraaıaılan ilan olu· 
nur. (8165-62<>4) 2251 

Makine, mensucat 

mühendisleri, memur 
ve stajiyer alınacak 

Ankara'da girket merkeziyle Mn
latya ve Ariana Mensucat Fabrlkn -
lannda muhtelif servislerde çalıııtı -
rılmak ve 3659 sayılı barem kanunu 
ahkamına gore aylık verilmek ilze • 
re mühendis, memur ve stajyerler 
alınacaktır. 

Yaşı 45 ten yukan olmamak ve 
askerliğini yapmııı bulunmak şnr -
tiyle memurin k-ı.ınunıınıla yazılı 
evsafı haiz isteklilerin mufassal hal 
tercümeleri ve bir adet fotoğrafla • 
riyle blrlilttc 15-8·l!H2 tarihine ka· 
rl:ır bizzat veva mektuplcı Anknra 
Yenlşl'hlr Erıl~ğan soknğınıla Ma -
loatya Bez ve İplik ı.~abrlkaları T.A. 
Ş. Umum MUdUrlllğUnc mUr.acaat • 
ları. Hi32 

Teneke kırpıntısi satılac~ 
(iazıııaskı• 1 nbrıktı~ı \luılurluguıı. 

den: 
'l' ıhmineıı (50) ton nıiklarıııda, tene

ke kırpıntı ı c;;ift kap ılı zarf ıısııll) le 
satıl ıc ıkıır. 

l'aliıılcrın nınlı gorıııı•k üzere hH 
glin ı;aat 30 dnn 12 yr kod ır fabri
kıının nıııh.ır ~cflı~ine mürneaatları 
vı: teklif mektuplarının 2.'i. 8. ııı:z tn. 
rihine k ıdar i\lnmnk'ta fabrıka m!ı
ııilriyeıı:ıe ''Crllıııtsi ilAn ıılunıır. 

J1'1)} 

::ııııııııı .P lJ 1.. c: lJ 111111111:: - -
: Şeref T anurhan : 
: Posta C&ddcsı No ı 70 Kollck : 
: &iyon pulları alınır ve eahhr : 
: Hariçten slpnrlş kabul ed lır. : 

i'ııııııııııııııııııııııııııııııııııi 

lhale 24. 8. 912 pazartesi günü saat 
15 t<! daimt encümende yapılneaktır. 
Taliplerin ilk tı>nı!nat makbuz ve:,:n 
ml'ktupları ve kanunC'n ibrazı lAzım
gelen diğer veslkalnrlyle 2490 No.lu 
kanunun tarlfnlı c;;evr<"sfnde ha1.ırlı
~ acakları tl'klıf mektuplarını ihnle 
giınU saat 14 e kadar daimi enou
mene vermeleri IAzımdır. 

<8346-6324) 2418 

Şose yolu yaptırılacak 
İstıınbul Jlelcdı) <'fiinclen : 
Edirnl"knpı - Yerlikııle yolunun 

~fevl nrknp'ı - Yeılikule kısmının Şosı· 
in~!lll!ı knıııılı zarf usulıyle eksi!ııne
ye t..rınulıııuştıır. Keşif herll'li ı-2~115 
lira 7ı; kıırı ve ilk teminatı 6360 lı. 
ra 7!l kıırıı~lıır. 

Mukn,·ele, ekslltme, lıayındırlık iş. 
lerı genel, husur.l ve fenni Şartnnıne
leri, ııroje keş[( hıılft•nsiyle hıına 
m!ıt!'frrri ılı er evrak (') lira (11) 
kuruş muknlıiliıııle vl!fı,et nafııı mu
dUrltiğilnden vrrilecrktlr. 

lhııle .H. 8. 942 pnurtesi gılnii M

at 15 tc Brlrdl\P. llaiıııi Encuıııeni 
od •ınıla yarıılncnktır. 

lal iplerin ılk teıııinnt makbuz ve
ya ml'ktuıılnrı ihale tarihinden (:J) 
gıııı nvei vllAyd nafın. mUclıırlükü
nf' muracaatla nla<'ııkları fr.nni thli
yt.t imznlı şartname ve nlre \'e ko. 
nunr.n ihraıı lfır.ımıı:eleıı diğer vesi. 
kalarlyle birlikte 2!90 !'o. lu karnı
nıın tnrifnlı ı;c\ rcs!ııdc hazırlıyııcak
ları teklif nıC'ktuıılarıııı ihale gilnıı sn 
.at l ı e kadar Dnlnıl Eııeııınene \er. 
nıeleri lı'ı7.ııııdır. (till26-~:l57) :!419 

İn§aat yaptırılacak 
!" Af)'Ofl \ al11ıt{;Jrul<.'fl: 

Memleket hwruıncstn n 83577 ltra 12 
kurua ıkcşlt IK"1ell!l lkmaU moaatı lauıa· 

lı :ı:arf usu l;ıilc ekBUtrnwe konuımus • 
tur. 
1-

euma 
encümc.nlnde )'&Ptlacaktır. 

:ı - Muvokbl tanln:ıt M28 llrn 86 

ku!'\1$l.UT. 

8 - Kcstfruımc pM.n, umumi "e hu 
pro cm 4t 

mUdtl 

3 - İstenilen belgeler: ı - Tııhs'I 
\esikıuı, 2 - JSı.ifus tezkeresi ıudıldt 
sureti, 3 - Humülıal l..i\ğıdı, 4 - Sıh· 
haı rarıoru, ~ - 4,5 X 6 rbadında ıkİ 
foroğr•f (hü~nüfıal k~ğıdı imıihanı ka· 
zan;ınlardan hill'ı.hare alınacakıır.) 

4 - Nok~n 'esikalarla ve)'a ııok· 
~anlım hillıhare ikmal e.lilcceği kil>-diy
le vaki olacak nıı.iraı:aaı nar.arı dikkıte 
alınmıyıırak müracaat ttmemi, sa)ıla 
rakur. (<•422) 2611 

Mütercim alınacak 
TUrkiye IJemir ve Çelik Fabri • 

kaları M ıiessesesi M ürltirl üıtünclen ı 
.MUessesemlzde münh'al bulunan 

mlıtercimlıklere gösterecekleri ehli• 
yete gore 170. 210, ve 260 liraya ka 
dar aylık ücretle İngilizce ve Al • 
manca bilen mütercım alınacaktır. 

Şerait : 
ı - Devlet lisan imtihanında mu· 

vafto.k olnıuıı bulunmak. 
2 - Fiili askerlik Jıizmetini yap

mış olmak ve h•alen askerlikle ilgıs.ı 
bulunmamak. 

3 - Asgari lise mezunu derece • 
sinde tahsil görmUıı bulunmak ıart• 
tır. 

Taliplerin, Ankar:ı'da SUmerbanll 
Umumi MUdUrlUgUnden, İstanbul'dl\ 
srımerbaıık İstanbul şubesinden. tz· 
mir'de Sumerbnnk Yerli Mallar Pa· 
uırınct:ın ve Karabilk'te MUesseese 
MlıclUrlilğUııılen tedarik edebilecek• 
leri ig talepnameler!ne aşağıda ya • 
zıh vesaiki bağlıyarnk en ge~ 2S-S-
1942 ınrlhinc kadar posta ile veya 
bizzat KarabUk'te MUessese MU • 
dılr1Ug11ne mUracaaıları ııa..n olunur. 

Aranılan ve aik ı 
1 - Tahsil vesikası, 
2 - Nüfuıı kllğıdı (Askerlik mu•· 

melA.tını ve 1942 ihtiyat yoklaması• 
nı havi). 

3 - Pollıı iyi hal kAtıdı. 
4 - (Varsa) hızmet vesikası 
5 - 3 boy 8 vesikalık fotoğraf. 

Hi29 

1942 )-

o-:'!< 
18 1!1 t ınıler 

19 30 a anı; 
19 4!1 S<!'llıcst 10 D 
19M t 
20 115 Radyo 

G zetes.ı 
20 45 mare 
ö~ruz 
Zl.00 Z'lraat T. 
2110 rıunl 

21.30 Av ve s:ı« 
214!1 müzik 
2230 aJaruı 
22 4'!5 laı'*1ll 

d 

d 

d 

' tı 



___. -S-

(l~ 
Myle f/Ç 

~kara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

tur. Her 100 ton nyn bir milteahhi
de ihale edilebilir. Şartname Komıs
yonumuzdan l:'l>rülcbllJr. (6382> 

2500 

lcr1 nllm'Ullıll ve tdıd:lıt 00..~ tl)"a.t l 2 - Ek&Wnıc 'rt 8 ~ tıcr1iCmbe ıw- , kalıır merkez yollanın ında lstnn - ı 
Uzcıtndlsı bckcmlcnl alınııcnkbr. llıa- nü saa.t 15 te .N:ı.tın \'ckilk.'1.1 )'1P1 ve bul'dn yapıldıkı ıakdirde Fındıklı yol
JCG! lS-S-942 6:ıll günü soo.t JO <in yıı- imar .lıG orl ckstltm.:ı .ıwmts.Yonu od.üsııı· 1 nınsında > npılacakbr. 
pıl:nroQınd.'IJl tallplı"'1!1 k::•U 1.Bıtlnnt- da .kııJ>alı zart ıısu:tiJic liaı>Jtl ıkt.lr. Ankar ı'dakı t lınıat iı;ln beher tlip 

Su kulesi yaptırılacak 1 DAHiLiYE VEKALETi 
Eskisclıır Hv. Sa. AL Ko. dan: ----------------
Hava 'b rhklerlnde yaptırılacak su 

kı..I c alt 22378 lir:ı.lık keşıf bedeli\ 
1 nt pazarlı a konulmuştur. Keşif 
ı. <' şartnnmcsı komisyonda görülebi
lir. lhal 13-8-942 perşembe g{lnU 

Sadeyağ alrnacak 
Ardah n Sn. Al. Ko. dan: 

Odun alınacak 
Metris S:ı. Al. Ko. dnn: 

lıır!ykı ı~ Y\."'dcic Mllı:ı>' oku1u:n- 3 _ ~ ~ '"~ tıwuı oksıjen için fıynt 720 kurıış, Jı;tnn -
ı1ıı satın alma Kom. mUnıcnıı.tı..-.n. mütctarri evrak (64) aı-ım~ dürt ı.--u. bul'daki k llııınt içtn 820 kuruş ıuıı-

(6523) 2'"n7 lııımC'n belle! t.-ıkdır cdilıııi Ur . 
Mııi b.."'<!ol m<.ıknb Unde ~ ve lmftr l.:ı- Şartmııne 1 para ızclır. haıt teuıi-

Çeşitli evrak hasbrılacak 
Dahiliye V ekaletinden : 

' tıee-' 
t~ 
. -ere. , 
UBU6I .. 
hUkUI' ' 
Tll~ J;.11 

m ~et1 

11,~490 sayılı kanunun 46 maddesi
"1 M. Fıkra na tevfıkan 10 t.on sa-
~ .> a ı sn tın alınaeaktır. Sade yağı 
1 hının bedeli 18900 lira Jlk teminat 
118 lırıı lır. Evsa1 Komisyonumuzda 

1, tLıınm•sıne milnderlctır. Eksitmesı 
~·8-<142 cumn g{inü snııt 18 de yapı-

ı - 50!>4 ton odun kapnlı znrfln 
sntın alınacnh-tır. Muhnmnıcn bC'de
ıı 17'&196 l',.ndır. llk temlnntı 12889 
lfrn 70 kur11$ 

2 - lhall'Si 17. 8. 942 sant 16 dn 
Rami Metris Cıftlii;Inde ynpılncak
tır. Taliplerin lhnlo snnUnden bir 
sııat evvel temlnııt ve teklif mek
tuplarını Ko. na vcrmolcri. Evsaf 
ve şerait Anknrn, !stnnhul, 1zmir Lv. 
6.mlrllğl Sn. Al. Ko. lnrlylcı komis
yonumuzda gifrOJür. Postadaki gc
clkmcler kabul edllmez. 

Çeşitli yiyecek maddesi 
alınacak 

Dnvuıp:ış:ı Kışlasından 1166 Sa. Al. 

loı1 rclsl:ll:Dıdcn ııhnaiı ıır. nnt Ankarn'dn.kl tc lıuınt iı;ın 3240, 
4 - Da;;:,ttm.~ gin.>bf.lrrıt>k iOlıı lıı - tstaıılıul'dııkl teslinınt lçlıı 144.0 lıra-

t.cklllc usulü dn~ (OC• ,431 do- dır. 

:kw: )'tiz cll ııddz lira lm1k oUc kounııiluk Şartname h«' vnldt M M. 

aat 15 te Esklşehlr Rv. Sn. .Al. Ko. 
da :> npıl(\('aktır. İstcklılcrın belli 

n le tc-mınatlnriyJc birllkte sözü 
cçen 'kom yoruı mUrncaaUan Ufuı 

l - Nüfus dnirclcrı iı:ın numu -
nelerlne ve ııart.namesine göre yUz 
ellişer yapraklı 200 esas, 100 ölUm. 
100 doğum, 150 boşanma, 100 yer de
ğı§tinne, ve 100 knyıt t hihl cleftcrı 
ile 100 veraklı 8000 cilt rlogum. 
8000 cllı ölllm, 4000 cılt yer değış -
llrmc llmilhaberi ile 7000 adet i t ı 
tistik cetvelinin tab ve teclidi işi a. 
çık eksiltmeye kt>nulmuştur. 

mı ss" 
:ıC'.,.l<I f lı :ıktır. <6400> 24!Y.l 

Ko. Bşk.lığından: 
Dirliklerin ihti)acını ıcınin için 2ıf90 

s:ıyılı kanunun 46 nı:ıddesinin M fıkra· 
sına gore aşağıda dns "e mıkt:ırı )-:U ı lı 
iaşe maddeleri (>aZ<ırl ıkla 27-8-942 JlCr· 
~enıbe günü hiza!Jrında gostcrilen saat· 
!erde dcsilınlC)e korıulaca ~ınd.ın istek· 
!ilerin mezkur 1ıün ve ~aaıte &.omi~)o • 
numuza mı.iracnaıl:ın illn olunur. 

muvıı.ldc:ı.t tcmtn.'rt vcmw.ıcrt mukUız1 - lu Sa. At. Kı>. nund:ı görü olunur. (6575) 6594 

ANKARA V ALlLlGl 
(630G) 2123 

5 - J&-tdklllef'ln t<"ikııt m<tct.uı>J.a.nm K I 
ihale ı:unu okın 2'7-S-9'ı:.ı P<'nıcmbe ıı-ti- öse e ve meşin alınacak 

ıtır. 

z v " 
8) ı:il~ Sadeyağ alrnacak 

Ardahan Sn. Al. Ko. dan: nü sn:ı.t 14 e k dar roolılbuz ınukllhlLtn- M. M. Vdc. Saun Al. Ko. dan: Yapı işleri 
Ankara VnUlığlndcn: 

rıo~ ı 

ehlu°" 
;anuntll 
aıllJ'b'I' 
tftrtfıı ll 

r ıntlt' 

tl 2490 sayılı kanunun 46 ncı mıı.cl -
c ının 1 fıkrnsına tevfıkan 10 ton 
:hCJ.nğı sann alınacaktır. Sadeyoğı 

rnın beılelı ı 900 lıra ilk temi -
ı 1918 lınıdır fv,af komisyomı -

~Uzda şartnamesine miınderictlr. 
1 
~ıltmesı l4.S-lll42 cuma ~UnU saat 

(6172 2181 

Çeşitli sebze alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : 
lhtiync için 200 ton taze fasulye, 

100 ton pnUıcan, 50 ton bnmyn, 30 
ton kabak, 20 ton taze biber, 175 
ton domates kapalı znr! usulü ile 
eksiltmeye konulmuı;tur. ~bzcler 
ayn nyn müt<>nhhltlcre verlleblllr. 
Muhammen bedcll taze fasulyenin 
elli bin Ura, patlıennın onbcı; bin U
ra, b:ımynnın yirmi bin llrn. kaba
ğın iki bin dört yüz Ura. taze blb<>
rin ile bin lira domntc in yirmi bir 
bin llrn ki cemo.n 111400 yüz on bir 
hln dilrt yüz llrn olup muvnkkııt te
minatı r.sm liradır. Evsaf ve ıınrtna
mesJ Gelibolu merkez satın nlmn 
komisyonunda göriıleblllr. İstekliler 
teklif mcktuplannı ihaleden bir sn
at CVV'el komlsyonn vermr>krl lü
zımdır. Kapnlı zarf usulü ile ihalesi 
24-8-94:?,_ pnzarıcsl Onil saat 17 de 
mC'rkC'z ~a. Al. Ko nunda yapıla-

Cinsi 
Pirinç 

Ton 
10 
111 
10 

de Cks trnc 1rom:m'VTJU N ıııtmc ver. Ordu Swı'i oxa m~ı içuı nçık 
m••lcrl J.'ız.ırn<hr. eksiltme ile 200 kilo babuıılu kosdc ve 

Postada oıac k s;-<'Clkmclal" laıhıil e. 100 adcı meşin uun alınacaktır. Ko~ ... 
d:llmcz. <G546> zxıs lenin kilosu 680 \c mcşınin hchcr ade-

di 700 kuruş fıyaı ı.ıhmin edilıııi~ oluıl 
ıarihleri saat Kiremit alınacak muvakk.-u teminatı 15t lira 50 kuru tur. 

l :.k<iltrne 

ı - Ankara - Necatibcy ille oku
lu h ld ve bnhcc duvarlarında yn
pılacnk ladılll.t .ıştnln eksiltmesi J3-
8-9~2 tıırUıinc rasUıynn perşembe 

Unü snat 15 te vllll.yet dnlml cncU
m n nd.! yapılmak üzere ncık ok&lıt
m ye konulmuştur. 

ıaııııı' JO Nntıa VckfllcUndcrı: NUmunclcri bet: gun kom syondı ı,;uru -

ı J!• 
enıı• 

79 

, .. 
ıe 

(6: ~/ıpıl c ktır. •"' 
2498 

Tasıma isleri 
'tophane 1 t Ko. s: Al. Ko. dnn: 

d t O .. küdar ve)a Haydorpaşa'-
an ı lm<"rllyc 3000 ton yıyccek ve eş. 

ta nakleıiilccektir Bir tonunun tnh
d • tahlivesl ve çuvııll:ınması dnhil ol. 

1
,' ıııı halele 23 lira fiy ot tnlımin edil
d lir Muvnkknt teınlnntı 4700 lir ı
J •r. Şnrtn ırııesl hc•r ı;Un Ko. tin glirfi
Ut. lhnlesi M. 8. oıı2 euıııa gıinü 
~ ı l .30 da tta, ruı ı:nrfla •ııpıl ı<'ok 
ır. 1'aliplertn ihale saatinclen bi r sa:t C\Vel usulü dairesinde tıa:r:ırlıya • 

• nlcııu-1 teklif mcktup1'ı.rını Ko. na 
~rıııelcrl. (6927) 2001 

T atıma işleri 
Maraş Sn. Al. Ko dan ı 

ı_ l - Elo •!undan l\lnraş'a ve MaraŞ-
n Eloğluna 11000 ton ııınhrukat. ta

t1nnt, ) cm birlik e ya nnklly tı ihalesi 
ıtı'11alı zarfla ,>apılacnktır. .Muham • 
1 en bedeli 30.000 !ıra. Ve muvakkat 
~'ltıınatı 2250 lirodır. Kopalı z:ırflıı. 1-
d lllesı U 8. 91.2 cuma gunil sant 1 ti 
~ır. 1steklilcrln teklif mcktuplarıni 1-
~ ille saatlnd•·n bir sant e\el Ko. na 
1ı.'tıııelcrl. Şartname ve evsaf her gün 

hknr ı Lv. 4mirli inde g!irlılılr. 
(t; 23) 1871 

Buğday kırdırılacak 
Marnş Sa Al. Ko. dnn : 

k 1 - K ıpalı zarfla 1200 ton buğday 
• 1rcJırıla(' ıktır. Muhnııımen bedeli 
~2 noo lira ve nıu' aklmt lc'mlnntı 
~ 100 liradır. Kopalı zarfla ihalesi 1 ~. 

1 912 cuınn gilnil ı;aat 15 dirr. istek
• Prın teklif ınektuplnrını ihale saa
r:ıı<!cn hir sııat evvel Ko. nn verınele
I rtnnme ve evsaf her gün Ankora 
•V imlrllı(linde gbrülllr. (11761) ll:!22 

Patates alınacak 
GPlibolu Sn. Al. Ko. dan: 
15oO ton v:ıtates kapalı znrfla ek

~trneye konulmu tur. Muhammen 
ıı dr>li on bin lira muvakkat temi· 
rııatı 24150 liradır. Evsnf ve şıırtna-

c-111 Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. 
llunaa görlllUr. İhalesi 24-8-942 pa
~tesı günü saat 17 de merkez s:ı
ın nlmn komisyonunda ynpılncak -
~r !stcklllcrln teklif mC'ktuplarını 
ır snnt r>V\"C'llllC! kadar komiSYona 

"~trn0lerl. <G25G> \ 2396 

Kuru ot alınacak 
l{araku c Sa. Al. Ko. dan : 

1 Jıcı mı iyon ılıı ) ta kırk iki bin ki
~ kııru ot kap;ılı zarlo eksiltmeye 
~ nulmu tur. 'l'nlımin bedeli yüı 
~tk be hın üç yuıı on liradır. İlk 
~ ll •ııatı on bin ackl& yilz ıloksan &e
ıı lırıı yırml h kuruştur. Bvsnf 

•t Şartlar kt>lordunun btııUn garni
toıııarında mt\ CUt olup Jll. 11. 9U 
~ 4 100 • tilJOO t•mirleri ki cvsaftır. 
Unakasası 24. 8. ıı.ı2 pazartesi gılnil 

~a.t ı 6 te yapılocaktı r. lsıeklllcrin 
a bıı snattcn hlr sanı e\•vcl knnunu n 
t l ei nıaddesl nı11clbln<'e hazırlıya. 
t'kI..rı teklif mektuplarını komls -

0o rı lslığıne verınclerı. 
(6338 1 2~06 

Patates alınacak 
Si il .Sıı. A l. Ko. Dşk. dnn : 

t l\nrıalı r.arf usulü ile ııoo ton pa
~tcs münakasaya konulmuştur. Ev
t f ve hususi şnrtl:ırı koınlsyoııdıı 
f örııııır. M urnkkaı teminatı 8760 li
t ld.ır. 600 ton potntes toptan bir is
~tlıye ihale cıllle1'llcceği gibi en arı 
h tdıne de tnllp çı ktığı takdirde 
t lllesı yapılnenktır. Ilı le 1 26. 8. 942 
f: •r aıııha gllnu sant 11 de yapılaca
ııııı ın tallplerın kanuni vcsikaloriy. 
~ birlıkte ihale a ıatlnden bir saat 

'"el Jlnrblyede Yedek S ubny Oku
~ llda ~o. Al Ko. nuna müracaat-
tı . {63•0) 2,08 

Ot alınacak 
Cerk«'s Sıı. Al. Ko. Bşk dan 

il 1040 birlik len için ( 405) ton ot 
ı1~ı11rtıkla sntın alınacaktır. Paı:ar
ttı la d<slltmcsi 24". 8. !!42 pazortesi 
~ nu soat lll t e 10 ıo sn tın almn Ko. 
~ıtıda ynpılaeaktır. fsteklılerln te -
'-1ııntıariyle ltlrllkıe komisyonumu -

nıura<'na tları. (62'7) 2895 

Sadeyağ alrnacak 
Ardahan Sn. Al Ko. d n: 

llbı 24!}() snyılı kanunun 46 mııddesl
~ M. Fıkrasına t vf an 10 ton sa
ta1ı Ya'rı satın nlınae ktır. adc yağı 
ı rn n bedel 1 900 Jıra Ik tem nat 

1 
418 liradır. Evsaf komisyonumuzda 

l)ıl!-trınmeslnde mUnc1erıçtır. Eksilt -
d tsi 14·8·1942 cuma gUııU saat 17 
(~f1lııcakıır. 

2497 

caktır. <G3G9l 240!> 

Çeşitli sebze alınacak 
Devrek Sn. Al. Ko. dan: 
l - 14250 kilo kabak 15:.!50 kilo 

tnzc fasulye 14250 kilo ye il dolma
lık biber. 14250 kilo patlıcan kapa
lı zarf u ulil ile satın alınacaktır. 
Tnze kaba ·ın tutarı 1855 lira 50 
kuruıı teminatı 119 llra 17 kuruş, 
taze fasulyenin tutarı 4645 lirn 50 
kuruştur. TC'm nntı 348 llrn 40 ku
ruş, :>"esil dolmalık biberin tutarı 
4645 lira 50 kurus teminatı 348 lira 
42 kuruş. Pcıtlıcıının tutarı 5603 llrn 
60 kuruş, teminatı 420 lira 24 kuruş. 
İhalcsl 19 nl:ustos 942 carşanıbn gll
nü sanı 11,30 dn Devrek Sn. Al. Ko. 
dn ynpılaenktır. Şartname 1 Vt> ev
safı her ı;;ün Ko. dn görlilür. İstek
lilerin belli glln ve saatten bir snat 
evvel lranuna uygun te>kllf mektuı>
Jannı Ko. nn vermeleri. 

(6171> 2215 

Pamuk küsbesi alınacak 
Ya&Slviran As. Sıı. Al. Ko. <Lın: 

300 ton p."'lmu'k k lilltın alın.'l -
eaktır. Şartnrun('Sj komlıs:)ımda gorille 
bUh'. Tnlımln oo len OOdc 4!>000 ltra -
dır. lJksllUncsl 14-8-942 eumn &iinO sn
nt 10 <b Y ıı;sıvtro.n kö>1lndc yapılamk
tır. 1stckWcrtn muayyen gün ve sruıttc 
komisyona ectmclcrt. CG569l 2GOO 

Kuru ot alınacak 
Or. !'a. Al. Ko. Hs. Şişli: 
22-7-!>42 dü lhnlesl ıttın olunan 

250 ton kuru ota tnli'D çı !mınclıfın -
dan tckrıır pazarlığa konulmuştur. 
Eırsnf ve hususi şnrtlarlyle te !im 
mahntll komlsyondn görülUD ü~re
nllebllir. Otların cin !eriyle beher 
kilosunun muhammen bedell nşaı":ı
d:ı )~zıh şekildedir. lhnlC'Sl l!l-8-!142 
g{lnfi saat 11 de ynpılncn ~ından ta
llpl<>rln kotl temmatlıırlyle Hıırl>lyC'
de Yd. Subnv okul unda Sn. Al. Ko. 
na müracnntlıırı. 

T el balya lı 8,5, ip balynlı 8. 
(6574) 2596 

Kuru ot alınacak 
Or. Sa. Al. Kom. Şişli: 
30-7-942 de ihalesi illın olunnan 

250 ton kuru ota talip çıkmadı ın
dnn tekrar p:ızarlıı:a konmu tur. 
Evsaf ve hususi şartları ile t ı sllm 
mahal il komisyonda gıirlllUp o •re
nllebilir. Oll nrın oi.nslerl ile lıeh"r 
kilosun un muhıımmen bcdc>ll nş:ıı'tı
da yazılı ııeklldcdır. lhnll'Sl ıı:ı-8-!J.12 
carsamba gUnO sant 11 rlc ynpılar;ı
ğından tnllplcrln kati tem nntlarly
le Ha r biyede 'Yedek Subny Ok. S:ı. 
Al. Kom. mürncaatlnrı. TC'I bnlyalı 
8,5, ip b:ılynlı S. <6573 l 2597 

İnşaat yaptırılacak 
Gelibolu Merkez Sn. Al. Ko. dan: 
Gelibolu iskelesi clvnnnd:ı ve Snl

hane clvnrında )apılncnk nmbarl:ır
ln sahil ihata duvnn kapalı zarfla 
ekslltml'ye konmu tur. Muhammen 
bcd0ll 215264 1 ra 68 kuruş olup mu
vnkk t t mlnnb 12013 lira 25 kuruş
tur. PUln ve şnrtnrunelerl Gelibolu 
1'>
1

1r. S Al Kom. her orun gôrül bilir. 
hnl 1 31-8-942 paznrt ! saat l7 de 

Merk z Sa. Al. sındıı yapılncnktır. 
1stelcl ter zarfl arını ınezkOr günrle 
snat 16 ya kadar kom onn verme-
leri lfi: ımdır. <6572ı 2598 

Kuru ot alınacak 
Sa. Al. Kom. SJşll: 

Kuru fa.su I ya 
Bulgur 

I0,;-0 25-8 942 ıclı gilıııll saat 15 te Anim- ld>ilir. İhalesi 13-8·19(2 pcr)Cmbe unu 
l l roda Na!Ja V •U b!:n.ıısı iclndc mnl sa:ıı 15 te M. M. V. S. No. lu s.ı. Al. ko-

Sade }ağı 
Z. Yağı 
Paıaıes 
Kuru uzum 
Sabun 

3 
'\ 

10 
'I 

~ 

ı 1,30 zcmo mlidlirlıü tn o<bsınd:ı. t.opk= n 
14,'SO ma.lz<>mc c e ka:nisJ.onııntb 35.>5 
l s ltm 65 J..'"llruş muhammen bcd<-, 27000 

l 5,30 adet l\ta.rı;!l)<1. ve 350 adet 1\1 nhYa Upl 
16 klrcmlıdln nçık dcstltmc Ub"\tlıb1c c tt. 

mis)•onııı1tla )ölf>ıi cakıır. Vnkuıı<le mu -
\.ıkkaı ımtisı:ı.ıhın}lc birlik<e komısyo-
n:ı muracaaılan. (6016) 2100 

Odun alınacak 

Mezar tahtası alınacak 
M. l\1. Vtc ·• Sıı.. Al. Ko. ılııın. 

mcsı yııpılac:ıktır. 0.2'> 0.2,5 x 4 00 dınd 400 J t 
l· itme :rtn:ımcst ve 1.t.'!urnla<U m< 4v taht: 8l 11.8 9-ı2 eu a Unü saat 

Balıkesir :Sa. '\: h.o. Jan : 
Beher kilornna 3 kuruş fiyat rnhnıin 

edilen 800 ıoıt ı)(hıın kapalı zarf usulii 
ile cksiltmqe konmu)tur, 211-R-942 cu· 
nı:ı ı;ünü saat 16 da B:ılıkc~ir As! Sa. Al. 
Ko. da rapılacakıır. Muvakkat temiıı.ııı 
1800 liradır. 800 ton odunun bir m11ıe· 
ahlıide ihale cdilchileccğı gibi 160, 5<>0. 
80 ton obrak R)"n ayrı 3 ı.tlibc de ihııle 
cdikhilir. f.vsaf ve µrılarını s;ormck ıs
ıiycnler her gun Ankara, Jstanhul Lv. 
Mıirlikleriyle Balıkesir As. Sa. Al. Ko. 
d ı ı;örchilirler. Talıplcrın ıcrninaılarhlc 
ıcklif mckıuplarını ve kanunda )azılı 
vcsniklcrini ihale günü s3.'lt ı 5 e kadar 
makbuz mukabili komi~)-ort:ı \ermeleri 
~rttır. Saat 15 ten sonra mckruplar alın· 
m:ız. (6';27) 2(.0R 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar i şleri ilanı 
Nafıa Vekaleti Yapı ve imar 1ıı -

lerı Reıslığınden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çan· 

kaya'daki Rıyaseti Cumhur köşkü 
glrlş kapıs ı vo karakol bmoısı in -
ııaaııclır. 

Ke if beclelıı 43994.86 liradır. 
2 - Eksıltmc 20·8·1942 perşembe 

günü snnt 15 te Tllrkıyc B. M. M. 
ldnre Heyetiııd k pılı zar! usu -
llyle yapılacaktır. 

8 - Eksiltme ı;ıartııame ı ve buna 
mUtefer,-ı evrak (220) ıkı yüz yırml 
kuruş bedel mukabilinde Yt'IPı ve ı
mar iııkrl reı llğınden alıudbılır. 

4- - Eksllınıcye ~reblilmek için 
stekllern u .. uııı ılaresındo ( 3299.61) 
üç bin iki ylız doksan dokuz lira 
altmış bir kuruş muvakkat teminul 
vermeleri ve Nnfın V ı klileli yapı 
ve imar işleri reisliğinden bu eksilt
meye iştim!< eclebllec·e[;nc ılnlr ve
ska almış olmalan şarttır. 

İşbu vesikayı almnk için istekli
lerin (tatil gUnleri hnriı;) eksiltme 
gUnıinclen c.n az Uç gün evvel bir 
istida ile Nnfm Vrklileıl yapı ve I· 
mar işleri rclslifj"ine mUracaıat et. • 
mcleri muktnziılir. 

5 - 1stekll ler iu tekl if mektup -
lannı ihale gllnU olan 20 8·1942 pC'r• 
şembe ı::-UııU saat 14 de karlar Nafıa 
V ekaleti ynpı v e imar ı l ri reisli -
#!'ine makbuz mukablliıııle vermeleri 
Hlzımdır. 

Postada olnc<alt gecikmeler kabul 
edilmez. (225!'1-2259) 6175 

inşaat yaptırılacak 
Natıa VcmılclJ 'l " S.ı İşleri :ıo ine! 

:;iUl.ae MtldUrlUi:.ınıkn: 

1 - Küı;Uk MontJıcrcs f~"CZ.'ln ~ ••tn 
i:mın Km. 37 + oou JJ.c 37 + 700 ara· 
ıunda ynpıkıeak mıı.hmu:ı: ve rıhLmı dıı· 

vru-lur.ı ı~umn knpalı zarrt;ı. daıilıt· 

mC6inc 4·8-9-4:.! tarlhtnde lstıicll cıkmn· 
dlltındıan 5-8-042 tarllıinden 1 ren b 
ay mUdd •tkı ımznrlı konul:mıışt.ur. 

2 -- Bu i5tn muhammen bede 
(34707.ll) ~c ıantna.u (u200.o7) llrn -
dır. 

3 - nu l:n4'lnt 1ştmn pazarlı~ Tire 
su tş)crt 20 inci iUbcı m üdıürlil{!U d<· 
slltme komlı;J;onunca :> pıl: caklır. 

4 - Şarln:ımc '\ e P'l'OJ<'1crl:Ylc ım!r 

cvmlo lzmirde mırın ve Tltrcde su ~. 
lcr.1 20 tncl ~be müdürlüklcrtndc görü· 
lcbıtll'. 

5 - ls:Wkl lcrltı 2490 llll,)'llı kanun 
h tllclimlcrtııe gorc hazırlıyoc:ıkk'ln vc
salkle 'l'lrodc su Jşlt.'li 20 tnc:ı şııbc mu. 
dUrlüğu ak&Utrnc koımls,yonun:ı m<lm· 
enatla.rı. 

6 - Pnzarlı{:n ~ak !ı;tzyenıcrtn 

l?.mir vaı llğ'lnd;'n nlacnk!:ırı clıtl;ı.~t \ C-

6!knsını Jbmz et.tn<>Jcri tarttır. 

(4591-6543) 2500 

bcdclStz olarak mal7..cmc mUı:lllrlütiln· 11 <1e p.v. rliıkla satın aı n ı ktır. 
dc1l aııru tınır. llluva1<1knt tum!mlot ~ lstcldil r:tın bcll g-Un v.: • te tek. 
l.lxn 17 kı.ı.rU$tur. 

!stok ilerin muvmııknt tanlnnt ve 
şartnamesinde yazı.il ~csatklc bh'Cl<te 
m<'ZkO.r Jrom1."l'onda ve mUCJ.')'('11 gün 
vo ı;ıuıttc hnZtr bulunmakın lizımd r. 

(6501l 2612 

MİLLi MÜDAFAA V. 

Ambar inşa ettirilecek 
M. M. V . Satın Al. Ko.d n : 

~l!tl!l!l lıro 50 kuru kc,ıf lıedcllı 
Kırıkkalc'de bır ambar lıışaBı iııı 
20-h-1942 perıı ınbc ı,-UnU sant ı:; te 
kapalı zarfla ihale eclilecel.:tır. İlk te
minatı 1717 lira 46 kuruştur. Şartıra
mesl 114 kuruş muknbılınde saıın al
m.ı komısyoııuııdıın veı illr. İstekl.
l ı:rın 2490 sayılı knnun ahkO.mına 
göre hazırlıyacaklnrı arf lnrı ihale 
günü s kit 14 e kadar M . M. V. 4. 
No.lı satın alma komisyonuna ver • 
meleri. (6117) 2236 

Yüksek Z iraat Enstit üsü 
Veteriner Fakültesi askeri 
kısmının kayıt ve kabul 

şartları 
r.t. l\l. Vcktılct. 1{'11: 

l - Ankarn Y Uks k Ziraat En ti
t u il Veteriner Fak ıltl'sı a kc•ri kıs
mınn bu yıl sivil tnm devrl'll il -
lcrden lyJ ve pek yl dereocdc mezun 
olan ve olgunluk ımt hanlannı ver
miş olmak linrt >le tnlC'bc kabul e
dllccckUr. lstcklıler n 115nğıdakl 
s:ırUnn haiz olma ı l!izımdır. 

Al Türkiye CwnhurJycti tnb:ınsın
dun bulunmak, 

B> Ynşı 18-22 olmak <22 dnhildirl 
C) Beden teşekkülleri ve sıhhuU 

orduda ve her iklimde fani hlzml'tC' 
musn t olmnk idil rekll.kctl olanlar 
nlınmnz) 

Dl Tavır ve hareketi, nhlCıkı ku
sursuz ve seciyesi s:ığlam olmak 

E> AllC'Slnln hicb r fena hal ve 
ı;öhr0tl olmnmak <Bunun için de 
zabıta 'iC'Sıknsı ibraz Mme>k) 

2 - t to1dilC'rln :r ıUracnnt tstldn
lnrına ııu vcs!kalan bnğl malan lll
zımdır. 

Al Nüfus cllzdnm \-cyn musadd..'lk 
surctJ 

B> Sıhhati lın.kktnda t:ım teşek
kfillıi nskC'ri hastane rnporu ve 1151 
k.ığıdı 

C> Lise mczunlyC't ve ol,..unluk 
şahndr>tnamC!sl veyn tasd kil sureti. 

D> Okula alındıl:ı takdirde askeri 
knnun, ni7.am ve tnllmallnrı knbul 
C't.tiğl hakıkındn velisinin ve kı•ndlsl
nln noterliktC'n tnsdıkli lnnh hfit Sl'
nf>dl. Tnlebe okul<lnn istifa etmek is
terse okulca tahakkuk ettlrll0c<.'k 
mnsrnflan birden VC'rlr ve bu dn t a
nhh!lt senedine knydC'd·llr. 

E> Saralı, uyurken gezrm, slcl kll, 
bayılma ve çırpınmıyn .milptclA ol
madı •ı hakkında vel !erinin Noter
lıkt0n tıısdik'li tnnhhfitnamcll'T'I. mu 
g bl lınstnlıkiardan biri ile okuln fıfr
mezı'lcn evvc'I m:ılOI olı'luklan sonrn
clan nnlnsıl:ınlnr okuld:ın cıkanlır ve 
okul mns-rnflon velilC!rln<'! ödetlllr.> 

3 - 1stek1Iler bulunduklnn ma
hnllC'nfekl askerlik şubelerine istida 
ile mfira<'aat ede>rler ve şııbelr>rln<'C' 
ikinci m:ıddr>cle b !dirilen l'\Takı ik
mal r>ttlktC'n sonra, Ankara'dn Yük. 
s0k Ziraat Enstltnsü Vr>terlncr I<,a
kültC'Sf nskı>rl tnlehc lımlr1l~lne ~1n
derilC'C"kt r. Mürarnat milddMJ ey
lOliln 25 ne Kıadardır. Bu tnrlhtcn 
sonra milrn<'aat knbul edilmez. 

4 - 0]\uln kayıt ve knbul şaha
d<'tnnme dcrerelC'rlnc ve mllracnat 
sırasına ıtürc<lir. lste'kll nı'ledl tamnm 
olunca kayıt 1 l<>ri kapanır vr> knbul 
C'<lilf'nl<>rc müra<'ant Mtll..1C'rl ll!lk<'r
llk şubcl0rh ı tl'hllgat yapılır 

ur t-d<..'<'L'kkı:i fiyata ııore k l ti tcrnlr. t· 
kırbı le lı rl1ktc 111. M. V. 3 No. u ı; Un 
n1ımıı komlsYOnuna l:L lmclcr1. 

(G-486) :ı.1,7 

Hademe ve garson alınacak 
M. M. Vek. Sn. Al. Ko. dnn: 
Toı>cu ve tOP1:U tış okulu cin 3.ı 

er 1 rn cr tlı iki h eme ı 7.> r:ı 
ucrc tll b r a na ıht ya~ v>ırdır. 1 -
tt klilcr ıı n zkllr o ula mur ti -
rı. C6408) 21!JO 

İnşaat yaptırılacak 
M. M V. 4 NO: Ju SA. AL KO. 

dan: 
133350 !ıra 47 kı.rıış k ı! e .fel

li Aıık rn ınevKı haslah ne ı ı \ ı 
1n aatı ~.S-942 Cuma J> nU t 11 
de k ıı ılı zarfla ıhale eılll cektır. 
İllt tenıınatı 10001 lıra 59 kuru tur. 
j atekli l cnıı ıhalcdeıı bir ı:uu once 
M. M. V. ln aat d:ıır ... ine muı ca t 
ederek clılı;ı;eı alm ıları ve ihale U
nu saat 10 a kadar ilıale ınrf ar uı 
M. M. V. 4 No: lu SA. AL. KO. 
vermelcrı ke if §nı tnaıne 1 6G7 ku 
rulj bedel mu!' bılınde in a t d ır • 
sın den veı ılir. (6549) 2586 

Benzin deposu yapbrıiacak 
M. M. V. 4 NO: lu SA AL. KO. 

dan: 
82 :; lira k if bedelle Kırıkkn

leıle benzin depo u ıı satı 28 8 042 
Cum ı unu sa l 10 dn p zarlıkla 
ihale cdlleecktır. Kat'i ıcmıııatı 592 
lira 75 kuru tur. l ıcklllerın lhnlo 
gUntı ve ııaatinde M. M. V. 4. No 
lu SA. AL. KO. gelmeleri. Ş rtna
mesi lG kuruş mukabbili a kerl 
fnbrik'alardan verilir. (G5;ı2) 2585 

Depo yaptırılacak 
M. M. V. 4 NO: lu SA. AL. KO. 

darı: 
3285 lira ke if bedelle Anknra· 

do iki lepo ıuşası 29-8 912 Cunıarte
tesı !."1.ırıll sa:ıt 11 do kapalı zarfla 
ih ıle c<lılecektir. 1 ik t nılııatı 264 
lir ı 38 kunıııtur. 1 ıeklılerın ihale 
glınü sa'3.t 10 n kadar ır.nrflarını :M. 
M V. 4 Nolu SA. AL. J{O. verme· 
lerl. Şartname i 16 kuru muknbi· 
11 asken fabrikalardan vcrilır. 

(G553) 25 4 

yangın söndürme aleti 
alınacak 

M. M. V. 2 No. lı Sa. Al. Ko. d:ın: 
B0Jıcr nded ne 30 llrn f ~at tah

m n <'dilen 50 adC'l s s > np c yan
gın söndilrmc aleti 28-8 942 <"Uma 
günü saat 11 de nçık eksıltme ıl<> 
sntın nlınncakıt.ır. tık tem mıtı 112 
llrn 50 kuru tur. \'ermek lstlycıılc
rlıı bclll gün ve saatte M • .M. V. 2 
No. lı Sn. Al. Komisyonuna gclme-
ll'ri. <656,1) 2581 

Çeşitli malzeme alınacak 
M • .M. V. 2. No. 1ı Sn. Al. Ko. d·ın: 
HC'pslnc b rd n 1300 1 rn f ynt 

tııhrııın cdıll'n 500 ad t siy ıh C'm y
ye, 1150 nd l mn\ i r nkli pa f ko
runma nmııulu 28-8-912 cumn günü 
sanı 10,30 da acık ek ltm ile satın 
nlınncnktır. llk t m tı 97 lira 50 
kuru tur. Verm k i yenler n h ili 
gün ve saatte M.l\l.V. 2 No. Jı Sn. 
Al. Komls;ı.xınuna gelm lC'rl. 

(655!Jl 2582 

Ambar yaptırılacak 
M. M. V. 4 No. 1ı a. Al. Ko. d:ın: 
21104 lira k lf berl lll Kırı.IGknlc

rlc on adet koltuk arn n fnş ı 
28-8-M2 cuma gllnU saat lG rln ka
palı zarfla ihale cd lecekt r. l k ıc
m natı 1582 lira 80 kuru tur. lst<>k-
11ll'l'ln lhnle g{lnü sn t 15 e kndnr 
7.nrflnnnı M. M. V. 4. No.lu Sn. Al 
Ko. verm l0rl k f ve artn m ı 
106 kuru muknb iı ask<'rf r ri:ka -

22-7-942 gününde ihalesi llAn o lu
nan 250 ton kuru ota tullp çı kmadı
ğından tekrar pauırtıt:n konmuştur. 
Evsaf \ e hususi şarUnrlyJe teslim 
mah ili kom syondn sörülup ogre
nıleb r. Otun clnsl)·lc beher kl:Jo -
sunun muhnnuncn bedclı aşağıdaki 
şeklldedır. lhalcsl 19-8-942 carşnmbn 
gunü saat 11 de yapılnca~ınd:ın tn
llplcrln kati temlnatlarlyle Harbiye
de Yel .subay Ok. Sa. Al. Ko. na 

Hafriyat yaptırılacak 
Nafıa \'ddılcU Tlre Su iş en 20 inci 

Şubl· lltüdurltll:tinck'!l: 

(ft407 l 2449 

Çeşitli çinko levha 
yaptırılacak 

!ardan v rlllr. (65!;5) 2583 

Kuru ot alınacak 
M. M V 1 ·o. S.'1. Al Ko. darı: 
1. - 10000 o kuru ot 

14-S·ll-ı2 t rlhlnd;> nt 15 tc A 
M. i. Vekı\. Satın Al. Ko. dan: 

C nko levha Bch0r Kati 
kilosu Tutan teminat Lv. A. b da M M. v. 1. No. S:ı.. Al. 

Ko. da > pıln.cııktır. 
2 - 11<'ll<>r k1lc n n mllh:ımımC'Jl be

Tonu kuru.s Lira Lira 
20 172 34.400 5.160 müracaatları. (6571) 2599 

2 - Kcşıf bedeli <4299.75) lira ve 
mu\iakkat temlnntı 322 lira 48 ku
ru tur. 

1 tcklilerln muvakkat temlnat 
n ('ktup VC!yn makbu:ılarlyle Ticaret 
CM ı v !lml:ınnı ve Nalın Müdür
Uı ilndcn bu iş !cin alacaklnn fenni 
hlıy('t 'eslknlannı hamilen yuk:ır

da adı ceçen cün ve saatte dalml en
tüm n re slıf:lne gelmeleri. 

3 - Buna alt kC'şlf ve şartname
~ 1 hC'r sün Nafıa ::\1üdüriüğündc gö-
rl'b 1 0klcrl. <6020> 2079 

Kaynak te li alınacak 
Ankarn Valilif;inden : 
l - Narıa pnıJıııc.ia tamir edil -

mekıe olan kam}nnlanı rayiç m~ı· 
n.1 gore (2120) lira be<icl mukabilinde 
ıılına k ol:ın 0) nevi ka}nak ıcli açrk 
k-ıhnıe)e konulmuştur. 

2 - Munkkaı teminatı (159) lira 
olup kc~if eHıtkı nafıa müdürlüğünde 
örukbılir. 

3 - Mun:ıkas:ıya girmdc isri)eolc-r 
ticaret oda'1nd.ın alacııkları ehli>ct ve
<İk ları ıcminaı makbuz ı.·e)-a mckıubu 

il · 20 8·9 i2 (>t'rşcmhc günü saat ı 5 ıe 
\ill}ctte daimj ennuncne muracaatları. 

{629'J) 2346 

Tahsildar alınacak 
Cınk\Y Kayınakamlıf:ından: 

Cankııyo knzası bekçi ticrol~lnln 

ı hsUf ıc n d •rt adet Ulhsfldar nlınn

e kUr. lııtclt l erin 25-S-:H2 .;.nrlhlnc ka· 
d:ı.r mürncn ti n 11tln olunur. 

(6370) 2 ..... "tl 

T amiral yaptırılacak 
Ankara Vnllliğlndt>n: 
K f bt'd 11 1879 lira 23 kurus

r t olan Necati İlkokulunun 
t n r n eks ltmC')'e konulmu tur. 
1 ı 1 rln « rtnnmeyl görmC'k ÜZ<'· 
rt h r Un Maarif Müdürlüğüne ve 
lh. le lınlı olan 27-8-942 pcrşc-mbe 

ünü n t 15 te ve tem' nat nkc;esl
nl husu muha be müdUrlü ·O \CZ· 

n s ne yntırarak Dniml Encümene 
mürncantıarı Han olunur. 

(6564) 2580 

Boya ve tamirat ile çeşitli 
m alzeme alınacak 

Ank ra Valilij;.jnden: 
Mııhıunnıcn hcdcli ( 1(;07) lira ( 45) 

kuruş olan 2~ kalem hoya ve sair tamı· 
mı malzemesi ile (771) lirn muhammen 
hcd ili (28) kalem mııhıcli! malzeme alı· 
n uTh."tır. 

S rtnıımrıi fıer gün s tad}'Om müdürlü· 
ğunc.k· ,:;orulchilir. 

T lıplcrin '\ 1. 8. 942 r:o.artesi günü 
s.ut 15 ıc \'İll> eı daimi encümenine mu-
racaatl n. (6541) 2614 

ASKERLiK iŞLERi 

ÇAGRI 
Ankara Askerlik Şuhcsi Reisliğinden· 
Dıl, Tıırilı - C.oğnı!ya fa!,.-Ulıesi 1'ü· 

ıııı•haııc ımrounı P. teğmen 4997R Bur· 
h. n~ııin. Onaran adresini bınıkmıy.ı nı.k 
memlckednc iz.inli 11iııif;inin ~ e memle
ketinin ı."C adresinin malüın olmadığın· 
d.ın vazifo emrinin tebliğ edilemcdiih 
fakulıe direktı\rlüğiındcn bildirilmi~ı'..r 
Bu suhay her nerede ise bulunduğu )'C· 

rio şubesine Ankara Yerli As. S. 7602 
ayı ıle muracaaı etmesi lüzumu ilan 

olunur. (6180) 2S08 

ÇAGRI 
Ankora Askerlik Subcsi Reisliğinden: 
Nafıa Vd.iılcıi 7.At iş. memur P. ıet· 

men 4983 1 Behrot Atılgan izinli gittiğin· 
den teblipıın :ıaı ~ndcn yapılama· 
<fığı \e ancıık geldiğinde vanfe emrinin 
ıcl>!iğ edileceği bildirilen bu subay her 
llt'rodc buktnU)Or:sa hemaı huJundui:'ll 
)erin fUhc~'ine Ankara Aıı. ~nin 
7602 :ıyısi>ic nıüracııat eun~ lüzurın• 
illn ohınur. (648 1) 2509 

ÇAGRI 
Ankarn Askerlik Şubesi Rci liğinde'l · 
Y.z.ı:. Vl'tcriner fakültesi 2. sınıf ta· 

le!x>lerinden olup halen köy etütlerin!<' 
bulunan 'e adrc:ri malum olmı}"all P. tcğ· 
men 49370 Mehmet bıgin ıa.lirn vazifesi 
almı tır. Suhcmizc ' "C>" hulundui:"U ye
rin a~ker k şubesine 7602 ~yı ile aıu· 
racaıı luzuımı ilan olunur. 

{6482) 2510 

Sığır eti alınacak 
llaııka;lr Sn. Al. Ko .hundan: 

, Kuru bakla alınacak 
Yd. Sb. Ok. Sa. AL Ko. Uruı: 
ı,-.-7-942 de J.luılcs! ıırm olurum 600 

K!l(:ük llicndC'n's ana Ylllnllının :Km. 

11 + 229 tlc 14 + 410 ar.ısında açıla
cak (Rlgoll kılavuz k.ıuı."'JJJ h."ll'rb tı 

1nsnntı ka.ı>alı zar!la Ckstl.uncıı;c lwnu.1-
muştur. 

1 - EksfiUııc 25-8·19'12 salı eilnil sa
nı (16l d.'l Tlre<le su işleri 20 ine! euıbc 
mUdllrtül\11 d.-ı t'C'S!ndc eksiltme koniliı

No. 
6 
8 

10 
12 
l!) 

60 167 83.500 10.850 
30 162 48.600 7.290 
60 162 97.200 12.220 

de 11 kUTUl>lur. 1 

mı Tb'~ w 
ÇAGRI 

Ankara Askt'rlik Şubesi Rei Jiğindcn: 

~ - Bclıcr kUosuna 90 ırurue rıyat 
~ hı ed len 20 ı.on sıw eti kııııalı 

r usuUylo ck.s!ltmcye konubn~tur 
:;ı - 20 8·942 Pcrtembc srUnU snat i ti 

ll.aııkcsir AB. Sn. Al. Ko. nımda ek. 
lıııesı y11pıl11cakttr. 

t.~ - Tcmmatı muva1dml81 1350 ıı. 
"<lır, 

~ - Evsaf ve eartıannı eömınk I· 
Ankara. lııtnnbul Lv Amtrllkle 

Balıkesir As Sa Al. Ko. nunaa 
leb ltr 

~ - Tnllı>k>rtn muvnkkot tcmlnııtla· 
le kanunda ııöstı:ırllcn vesikalarını 

.:__ l<.-kı ı mektuplarını lh le cuno lhal<? 
"'lt ndcn blf' ınat evvel ne kadar ko 

ona venn ıeı1 ı rtıır. 

16104) 2217 

Etl ik sığır alınacak 
~nakkalC' Garnizon Sn Al Kom. 

ı~ lhtıyaç ıçln 120 nd t eUlk sı.ı:ır 
1 ~·,'~·:ıt., CJmn s: ıııu saat 15 d0 pazar 

' :'l ı1ntın alınacaktır Muhammen 
n 1,, lf>:lflO !ıra knt teminatı 247;, 

ıı :... EHnf v0 şnrtlar komıs;yon-
1\~'l irı ı h lir tııtr>klll<>rın lhal0 s:rı

" ıı '<vonda bulunmalan <6t58ı 
2486 

Snman alınacak 
&ırra,.ı.oıı,ı Sn Al Ko dıın: 

tıı "'ılr nnholu 5()!;6 I' tlyacı için 600 
I> 11 lllımttn pııımrlıkla nlınncaktır 

>rı .. ık 14-S-!142 sn'lt 16 dad r Be
l' ~ Llo.un bellen Ciat 10 kuruş-

ton kuru l>aklıı)'n taıJp cılaıuıdığından 
tekrar pazarlıkla nıllnakns.vn konmuş
tur. :ı-:vsal ve hususi ş,ırt ı :ın kom~

da cörtılebUlr. 600 ton bakla bir isUık-
11.Ye lhale edllcb!Jcce41 ırlbl dahn nz 
mrıct:ınn:ı da tnı ı> cıkanııı lhıı.le c<tuc~ 

blltr. McvzuatJ clhelJ ııııkcrtyeyc te1"k. 
OOUmck enrt.tyre beher ki108Umm mu -
hammen OOdcll 26 kul'UŞlUt'. lhnlest 19-
8-942 cars:ımb:ı gQnU s:ıat 11 dt• y.ıpıla

catıından ta plcrln klıU tt'!ll nnt.larlyk! 
Harbiyede Yd. Sb. Ok. Sn. Al. K.-.n. 

mürııca.atııın. t6750l 2G03 

Odun alınacak 
Kanı Sn. Al. Ko. d:ın: 
Bir kilosuna tahmin cd:.Icn nynt 5 

kuruş 50 snnUımdcn 1k1 pıırt.lde 450 ton 
odun M fıkroslnıı gorc pazarlıiln kO· 
nulmuştur. lllc teınlına.t 1856 ııar llım -
dır: Tckarrür eden rl:Yat Uzrnirıdm kıı
U teminat nlLnaC'nktır. Evsnf kolordu 
c>v11<ı f ı<lır. T'nzıırh{!ı t ~R.942 eurnnrtcsl 
ııonu sa11 t l (l ıttı Ktırs'tıı koml9YQnuınu· 
zun butund ul!'u mahnldc y:ıpılnrııkUr 

l!Otckl lerm Il'K'Zl<Or ııfln '"' santtc lc
mlnatlaıi.Yl<> birlikte komL<ı)"tm.'I ccıllnc-

lcr.t. 63~17) 2606 

Pirinç alınacak 
Or Sa Al Kom Bek ş "1cn: 
Pazarlık ııtıl'\.•tlyl.l' 10.000 ı mlık pi 

ııc lınııC'nktır Hususi eııruo.n komls 

... onda &örillcblllr. 'l'nUP1er.1n ı;:cltrccek -

yonunca y;ıpı l ıı..,aktır. 

2 - B u lt;tıı muhnmmcn 
<20094.87) ' " muvmcknt 
(1507.12) ltradır. 

3 - bu be alt ıartmı.me V<! proje· 
k."'rlylc sıür e,·rakı 1zrn rde oorıa ve Tl
r<'d su lşlı:rl 20 lıncl &llbc mtldtlrlU'klc· 
Milde goru Ict>lli:r. 

4 - Eksi UJl(')'C &:lnn<'k lstl)"Cn C!'l' 

2490 s:ıytll kanunu-ı hUktlml~ göre 
ha:r.ırlır.ıcnklan vcsnikl tınc Uırt

hhıdC'll üe gün evvc-J 'I'lrcdc su tş1cıi 

20 tnct &Ubc mfütUrlUtune yuzı il<! mil
meaaUa ehliyet vcsntruıı alnuılnn &art
tır. 

5 - Eksttt.nwro glre('{'k\clr te1cıtf 
zıırtlanm 2400 s::ıyıt1 k nun w. dcstlt· 
me &nrtnamcsının t.n.rı:rı <I: lrcsl:ndc h.-ı· 
zırhynmk eladltm<!11>1n ynpıltıcaıtı snnt
ten b!r sııat evvel Ttrc'drı ııu l31c-ı1 20 
tnct şube mtlıtUr11llW dks\Jtme kom.lıı • 
)'O!lUTJ."l m:ı.1ı:hu:r. muk b rı vcnnbş olrnıı 

lan llızımdır. Pos'n•t ol:m ı:cdknıelM" 
kabul nrunmaz. (4592 ıı,,.ın 2589 

Tamirat yaptırılacak 
Nnfın Vektıl t rıd<.'n: 
ı Eksiltmeye komılnn 

VcldllMJ lokanta \ "C okum: tonu 
vnlannm tecdidi, satın knnnl 
'<' cökUntillrrin tamiri dtr. 

J{(!Şlf bcdcU: ( 12'17l)}. :ura <10} kuru&· 
t.ur. 

lGO 152 24~ 200 26.820 
320 500.900 

Yukarda cins, m ktar V<' muhnm
mcn bedelleri ile kati tf'ın nntları 
hız..'llnrındn ynztlı muhtel f ebatta 
çinko levhalar pnzarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığı 14-8-942 cuma 
g{Jnü saat 15 tccl r. Pnrca Parça dn 
ihale edil<>bllir. Sartnnml'SI h er gün 
komisyonda gorülcblllr. TaHpll'r mcz 
kOr gUn ve snatte M.M. V. 2 No. lu 
atın nlma komisyonuna rnOracaat· 

lnrL (6188) 2247 

Rulman alınacak 
M fil. V . Sa. Al. KCI. dan 
llepsıne birden ı3.805 lira fiya t 

tahmin edilen muhtelif tip ve ııumB
ınaralardn O kııl«'rn Hulınıın 17. 8. 
9 ~2 paı:nrtcsi gllnil saat 15 te l>l\ı:Rr
lıklıı satın nlınacnktır. fsteklılcrin 
6.570 lira n; kuru Juk k:ıtl ıeııılnnt
Jariyle hlrllkte pnımrlık f?Ün ve ı;an
tindc 1. M. V. 2 Ncı. lıı Sa. Al. Ko. 
nuna gelmeleri. (6U) 2183 

Oksijen doldurtulacak 
M. lll. V. Sa Al Ko. r1 ıı : 
3. 8. ı:ı ız tarlhlndr ilı:ık ı olııp ,10 

tnlihl çıknııy. n ho tuplrr A kal 
l'ahrik 1 rdan \erılnı k tınrlıyle bir 
ene zarfıııd;ı 21.!lti-3000 tüp ok jc-n 
• :r:ı hofı <in sekiz tüp tc lım edılınek 
il ere p zarlıklR U 8 lH2 cuıno gll

ı: n ıu.n o unur. 

MİLLİ MÜDAFAA HAVA 

Garaj binası yaptırı lacak 
f:ı;rııl r Hava Sa. Al. Ko. dnn: 
l zrııir'<le lı!ıva garnizonu d:ıhllirırle 

ynııtırılacıı.Jc 70 •23 lira 48 kl' ıf he
delll garaj blnn~ı 19. 8 lJ '2 ç r ıııhn 
günü f'k illrııl') e konmu tur fı;tekli
lerin •'776 liro ıs kurusluk ılk tcınl
nntı ın.'lkbur. \e \<' ıkalnrırıı nıııluevi 
knııalı zarflnrını ih ıle santınden lılr 
evvclıne kadnr hıoir'rle Gtız lyalı'da 
hava salın ıılm:ı konıis)onuna \erilnıc 
!eri ke lf te Şnrtn:ıme i her gün ko
mls) onda gurıılelıilir. T n nre tug:ı. 
yındnu H' 'kn olmnk cln şarttır. 

(6189) 2216-

yol yaptırılacak 
Eıı!dsclıtr Hv. Sa.. Al. Kom. dnn: 
Hn vn lıtr 1L'211 

Ankara Tah:ıkhane köprüsfı ciı.ım !'-.'e>. 
4 ıeki a<lrc~indc bulunamıran 8. sınıi 
1300 Ncv~chir doFumlu .Muzikıı mualli· 
mi '15-13 Mustafn'mn 7RS4 sayı i le ~ıbe· 
nıizc n keri \ csaiklcri}le birlikte mura· 
caııtı illn olunur. 

(6483) 2511 

ÇAGRI 
Ankarn Askerlik Subcs! Rclsliğln

d n: 
Arnpklr ş~lnden Milfı.s'a nnkle

d n ve o Slrada hltkirnllkten lsUfa 
<'dC!rek Anknrn'ya geldiği anlaşılan 
Yel muhabere tc ·men 46632 Nedim 
o • u Ahmet Seref'ln adlen 6315 sa
yı ile şubeml:w lüz.umu müracaatı 
iltl.'l olunur. (6540) 2555 

Çağrı 
Ank:nm ASkcrllk Sutıtm H.alSllğin

dc.-n: 

Mcsrut;b-ct Co.d. Konur Sok. No. fl dıı 
ll<'rtx:ın rnuhm<fiı harp sm.n.1 4515.1 F<T

d Kı mmn ru:ll'<'l'IIDOO bulunrunndı fn ~I 
1st nbuı. kcındJ c>vlndc de bu unama
m Ur. Vn lfe alan bu subayın 7145 ıra
)"! 1k> bulundu R'U yC1'ln ı.--ubcsWıc vcyn 
şutxmtzc lüzumu mUmcaatı fl.'\n olu • 
nur. (C..,77> 2001 

• p - Anknm bclcdltYcsmdcn nl -ntı s:ıat 15 te sat n alın caktır. llu 
mlktnr parça parço dn ihale olun • lh 
hllır . 

Teslmuıt Ankıı.r 'd:ı Askeri l•abrl- I 
200 No lu ta!c!ıc pasomu Jcny -

L1m. Y<'n • " ımd:ın ~bı 
Jılio1anü yQkt.ur. ~at.Un ~ 

2 - Bunların kağıdı. multavvası. 
kaL'lık bezi, kaplık kiğıdı vekalet -
ten verilecektir. 

S - Muhammen bedeli 3500 Ura
dır. 

4 - Eksiltme 24-8-1942 pazartesi 
günll e:ıat 15 te vcktUet levazım mil· 
dilrlllğtlnde toplanacak satın alma 
knmisyonund:ı yapılaC'akur 

5 -- Muvakkat teminat miktan 
2G2 lira 50 kuru tur. 

6 - İsıcklilerln bu işe alt ıı:u-tna
mcyi ve nUmunelerl A okara'da ve -
kalcı levazım milclürlliğ{lnden, İs -
tanbul'rta nüfus mUdUrlUğilnden pa· 
rasız alnbilirler. 

7 - Eksiltmeye girebilmek kin 
steklilerin eksilt menin yapılac ğı 
gtiııden en az altı gün evvel istida 
ile Dahiliye V ek!lletine müracaat 
ederek bu iş için ehliyet vesikası nl
nıası lı\zımıhr. 

8 - :Mllnakıısaya gireceklerin m;,
vakknt temlnaı makbuzu ve 2490 sa
yılı kanunun ikinci maddesinde ya
ı:ılı vesaik ile birlikte nynı g{in ve 
saatte komisyonda hazır bulunml\ -
lan lazımdır. (G177) 2261 

MALiYE VEKALETİ 

Tamirat ilam 
.Maliye Vdütletinden: 
hin mahiycu: Maliye Vckilt'ti b'"ta

ının muhtelir }'t'r'lcıı.".inde tamirat \ e sa
bit banko inşa..-.ı. 
K~ıf bedeli: 16037 lira 76 lwnışıur. 
Muv~lduıı teminat m1kıarı: 1202 lıra 

'83 k~tur. 
ihale tarilıi ve mahalli: 24. 8. 9~2 ıa

rihindc J>U<ırıc i (tÜnü uaı 15 ıe M lj. 
ye Vdrakıi millj mıllik müdwhiğüı.dc. 

İhale ~li: 2490 sayılı kanunun 31 io
ci macldoi ı;creğincc kapalı 1.ad u~· 
li)k. 

T eklif mdcıuplan: 24. 8. 942 pazarte
si gunü saat 14 ıe kadar Mali)-e Vekal,.d 
milli mılak müdurluğündc k:ıbul .?dİ· 
lir. Sartnamc ~e ~if evrakı 40 J..""Uru, 
mı&abılindc istiyenlere '\erilir. 

(6232) 2512 

Münakalat Vekaleti 

Yüksek mühendis alınacak 
.M unaka!At Vekfı.lellnden: 
JJovıı nıeydnnlnrıııcla çnlışıırılmak 

fizcre Kara • 'akliyat dairesinde açık 
bulunan ve ihtisas mevkii olıın 3 det 
70 Jirn ııınaşlı yılkı;ek ın!ihendisliğe 
Şercıltl haiz yuksck nıllhcndis alına -
rnktır. 

3666 snyılı konun hllkUınlerine gö. 
r e kadro maa ı verllmr"k üzere me
murin kanununun 4 Uneil mndde in • 
deki Şeraiti ve yüksek nıuhendısllk 
<"hllyctnruııe ini haiz ol nların Knra 
N okll) ııt dni re~ı reisliı;lnc m ıracaat-
ları. (6373) 2430 

OKULLAR 

Tamir işleri 
lX>nlUncü Orta Okul ltUdürlllttıft. 

den: 

ı - Okulumuz ldltUı>ru'K'Stııtn yent -

den iıruıll ve okul sırıı.lanrun ön kısUll· 
lcınrun tamir ve cU!uq :>nı>Unlaenktır. 

2 - Mııhruruncn keşi! bedeli 14fY.I 
llrn 88 kuru&hrr. 

3 - Kootnnmc ve enrbxımc okııl 
m UdUrltlkündcd1r. 

4 - Acık kooltmc l~ a~ustoıı 1042 
larüılnc nıstlıyan cumart~ ırfuı{I saat 
10 Cin mektepler mutuı.scOOcuıtı btna n
da mOtctelddl komisyon tararıııd.m ya
pıL'ICl3.ktlr. 

5 - TnUpkrln dlliyetnıımelcnyJc be
nı.OOr lhale ııantind<-n b1'T &aat evvellne 
kadar teminaUru >ıılumu olmaları ~ -
zımdır. (6009) 2ib6 

P.T. ve Telefon Umum Md. 

Memur alınacak 
Ankara P. T. T . .MudUrlüğünden: 
l - .Acılncnk kursta ayrıca mu

habere de bellotllmc.k üzere müsaba
ka ı le ort:a mc.ktep mezunu, ucretli 
nıuvnld<at memur nlınııcaktır. 

2 - Müsabakad:ı kazananlara (50) 
lira ücret verllecektlr. 

3 - .Muhabereyi öi;rendiklerl \a
kit ücretlt'r1 60 llraya cıknrılacak 
\e yahut 15 lira a li maaşla memur 
namzctllğlne tayln olunn0:ıktır. 

4 - Müsabakada mu\•affak olan
ların ldaren n t0kl f edcceğı yer er
de "azlfe krı.bul eLmt>len şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sn)'llı memu
rin kanununun 4 üncü mnddcs nde
ıkJ şartları ha z olmakla beraber dev
let memunyctine Hk defa glrecek
lcrln 30 ynşını gecmemi& olmaları, 
aynı zamanda bayanlar müstesna ol
mak üzere erkeklerin fiil askerlik 
ıhlzmetınl b!Urmlş bulunmnlan ya
hut d:ı 340 tevelliltlü olmaları IA
zımdır. 

G - Müsabakaya girmek lsUyen
le>r 19-8·942 carşamba ınınU akşama 
kadar dilekçe ve e\Takı müsbltele
rlyle beraber vlllyet P.T.T. MUdür
lüğllne milrncaat etmC'lldlrler. 

7 - Mllsnbakn 20-8-942 perşem
be gll.nü ı;nnt (10) dn P. T. T. Mil
dürlüğilnde yapılacaktır. 

(6452) 2461 

Son GÜN ve Son GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
--( İki Film Birden )--

1 - Kızlar pansiyonu 
Lucien Baroux 

Gabrielle Dorz iat 

2 - Kahraman köpek 
RIN, TIN. TIN 

- ( SUARE: 20 30 da )-
1K1 FİLM BiRDEN 

KAHRAMAN KÖPEK 
ve-

KIZLAR PANSİYONU 
Tele.fon : 6294 , 
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İkramiye İkramiye 
adedi miktarı Lira 

1 50.000 
1 20.000 
1 10.000 
4 5.000 

10 2.000 
4') 1.000 
80 500 

400 lCJ 
50 
10 

2 

Yekün 

İkramlye 
tutarı Lira 

50.000 
20.000 
10.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

480.000 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Hoza.t 5, tm Alma Komisyonun~an: 
ı - l\ıatıda miktar ve muhs:n;men ~erJ ve J.lk temtna.tlan tle !ha.le ırün 

ve saıti ysııı.ı mevat am aJIT1 249(1 sa)ı.lı kanunun kapalı zart ve acık ekS!ltll)# 
hükümlı'rl Wıtreelnde ihale edilecP.iınden t&l.1plarlın ınezıror ıı:ılnlerde Hozat M -

tııı alms ko-n!:.yonuna mllracaatla.:·ı. 

2 - l'al'plerln !hale saatinden lılr eaa.t evveline kadar k.anun! t.emlııa.tıal'ly-

4 - Postada.ki ıı:ectkme.ler Jaı;bı.l edilmez. 

Cinsi Miktarı Tutan Teminatı 
Pi.rinç 30000 18000 1350 
MP.rcimek 30000 5850 438.75 
Nohut 30000 5850 438,75 
K. fasulye 30000 7200 540 
Pata.t.M 8000 2400 180 
Pirinç 15000 9000 675 
Mercımek 15000 2925 219,38 
Nohut 15000 2925 219,38 
K. fasulye 15000 3600 270 
P ata tes 4000 1200 90 
Pirlnç 15000 9000 675 
M l"rcimek 15000 2925 Zl.9,38 
Nohut 15000 2925 219,38 
K. Fas ulye 15000 3600 270 

2425 

Saati 
15 K. zarf 
15 K. zarf 
15 K. zarf 
15 K. zari 
15 K. zarf 
15 K. zarf 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 
15 K zarf 
15 A. Eks. 
15 A. Ek~. 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 

-----·--
POKER -------------------

--h'a§ biç.akları gelmi§tir. : ---DİKKAT -İstanbul'da ı adedi 5 kunıştur. : 

İstanbul'da 10 ade tlik pak et -
45 kuru§tur. : 

Ta~rada. 1 adedi 5, 10 a ded l 
50 kuruıtur. 

------':iı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Kayıp - Bd.ediyece na.ını.ma mukay· 

t çift atlı yük araba.sına ait 1531 sayılı 
pllkanuı uyi olduğundan hükmü kal · 
madığı ilin olunur. 1707 

Kayıp - Gazi lisesi onuncu sınıfın
dan aldığıın tasdiknamemi kaybettim. 
Yenisini Alacaibmdan esk!~inin hük
mti JO!ctu r . 82 Xo.lu Neja.t Taner 

• EN EYi FOT061)AFLAR 

-eütUn u KODAK" Satıçllarından 

Kodak Film isteyiniz. 

KOCAK l!GYPTfA .• l•t•nbul 

Kıulay Hastabakıcı 

Hemşireler Okuluna 
yahh talebe ahnacak 
TAHSİL MÜDDETİ ÜÇSE

:;:-.;ED!R. 
Yemek ve i:İYİJTl parasızdır, 

ayrıca harçlık verilir. 
Mektebi bitirdiği vakit der

hal Devlet Hastanelerinde şe
refll vazifelerine ta~·ln edillr
ler ve ayrıca H&mıı;ireler Yur
duna aza olurlar, iŞ&iız kaldık
ları veya tekailt oldukları za
man Yurtta iaşe ve ibateleri 
tcmın edilir. 

Kabul şartlarını haiz olan· 
ların memleketlerinden İstan
bul"a kadar yol paraları Cemi
~·et tarafından ödenir. 

KABUL ŞARTLARI: 
Türk tebaası olmak, sıhhati 

yerinde olmak, ya:;ı 18 den a· 
şağı ve 25 ten yukarı olma
mak, iffet ehli ve iyi ahlak 
sahibi olmak. En az orla ve o
na muadll tahsili bitirmiş ol
dui:unu gösterir vesikası olmak. 
Evll olmamak. Okulu terketll
ği beş senelik mecburi hizmeti 
ifa etmediği takdirde, okulun 
tahsll mllfil"aflannı ödiyece~ne 
dair bir kefaletname vermek 

İstekliler ltizumlu malilma
tı ve mUracaat evrakını, An
kara'da Yenişehir'de Kızılay 
Umumi merkezinden, !stan
bul'da A.ksaray'da Kızılay Has
ta.bakıcı Hem.sıreler Mektebin
den ve diğer vilayetlerde Kızıl
ay merkez ve şubelerinden ala-
bilirler. 1492 

Müfeff iJ muavini ve ıef 
namzedi ahnacak 
T ürkiye İş Bankası Anonim 

Şirketinden : 
Bankamızda çalıştırılmak üze

re mtlsabaka ile müfettiş mu -
avini ve şef namzedi alınacak
tır. 

İmtihana girmek için yüksek 
mektep mezunu ve a~kerliğini 
ikmal etmiş olmak, imtihan gti
nünden evvel Bankamız Me -
murin '.\fodurlujitüne a~ai(ıda ya.
zıh vesikaları tevdi ederek nıı
mara alm:ı.k Şarttır: a) Nıifus 
tezkeresi, b) Askerlik vesika -
sı , c) Tah~il ve~ika~ı. d) Var
sa çalıştığı yerlere ait bonser
visler, e) Bir adet vesika res
nıi. 

İmtihanı kazananlar 8659 n u 
maralı kanıına göre al:ı.bile -
ct-kll"ri aylıklarla münhallere ta
yin olunacaklardır. Lisan bi • 
!enler ter cih olunur. 

imtihan ıı:iinil : 25 Ağusto5 
l!l4.2 günü İstanbul ve A nka -
ra'da y~ ılac11ktır. 16158 

lnıttya.z sahibi 
! SKENDER ARTUN 

Netr1.Yat ve MUessE!ff MUd1lrü 
NAŞlT ULUô 

ULUS Basımevı ANKARA 

• 

OIKKAT: Ge.zeterıı1ze ıı:önderllen beı 
nAN1 yazılar !lel?'edıllsln ed.1l.meeln ıı:erl 

varıilmez ~ lt.83bolucıundan dolıa9l blc 
bir 1ne9ullyet Jıabul edilmez. 

u ~ u s 

Memur alınacak 
Türkiye lş Bankası Anonim 

Ş!rkel:ıi:nden: 

Bankamızda çalıştırılmak ü 
z.ere müsabaka ile memur alı
nacaktır. 

1 - Müsabaka imUhanı or
ta mektep, lise ve ticaret lis~
s.ı mezunları atas1nda yapıla
caktır. Lisan bılı>nler terclh e
dilir. 

2 - !mtihana girmek !cin 
askerliğini ikmal etm!ş olmak 
ve aşağıda yazılı vesikaları im
tihan gününden evvel Banka
mız Memurin Müdürlüğüne 
tevdi ederek numara almak 
$arttır. 

a> Nüfus tezkeresi, b) As
kerlik vesikası, cı Tahsil ve
sikası, dl Varsa, çalıştığı yer
lere ait bonservısler. el Bir a
det ves"ka fotoğrafı. 

3 - !mtihanı kazanaJliar 
'3659 numaralı kanuna göre a
labilecekleri ücretlerle mün
'1allere tııyln ol unacaklardır. 

4 - Orta mektep mezunu 
taliplerin imtihanı 17 at'ı;ustos 
1942 pazartesi günü, lisP me
zunlarının imtihanı da 18 ağus
tos 1942 salı günü yap1lacaktır. 

5 - Taliplerin en geç 13 a
ğus 1942 gününe kadar mlira
caatta bulunmaları lazımdır. 

1575 " , 

CLİPS 
ŞÖVALİYE 

PLAKiGNE 
ve Çi ç ek 

p ı a tin ve 
p I 

0

r l a n t a l a r 1 , ___________________________ ], 
ÜS K ÜDAR 

AMERİKAN KIZ LİSESİ 
Yeni Leyli ve Nehari talebe kaydı kapanmı~tır. 

Mektep 22 eylül salı günü açılacaktır. 
'9 ... 1 .............................. ,J 

Saym Ankara halkmm 
nazarı dikkatine 

Ankara Vôliliğinden : 
Eski harflerle yazılı nüfu~ hüviyet cüzdanlarının deği~ti

r-ilme:ıine d evam edilmek tedir. 
Halkımızın ellerindeki eski harflerle yazılı nü fus hüviyet 

cüzdanlarını biran evve l deği~tirmeleri ilan olunur. 
(6417) . 2438 

TALAS (Kayseri} Amerikan Orta Okulu 

Bir ihzari üç ort·a sınıf 
thzart sınıfa Uk okuldan iyi derece ne mezun 12 • 14 yaı;lannda yal-

ruz 35 erkek ta.le-be alınacaktır. 

I,<.'yl4 ücret: 350 ııro.. J){>rı<~re 23 eylülde baı;lan:ıcaktlr. 

Çeşitli yiyecek maddesi ahnacak 
Kill5e Gü. Mh. L Tb. Sa. Al. K. Baska.nlıkından: 

Erzakıın 
Cinsi 
Patates 
Sıtır veya 
koyun eti 
Koyun veya 

muhammeı11 Muvıakkat 
Miktarı bedeli teminatı 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

E)k.<;iltrnenin tarihı1, 
a-Unü, saati ve cinsi 

16500 5775 00 433 12 25-8-942 salı 9 kapalı 

20000 14000 00 1050 00 25-8-942 salı 9 kapalı 

sığır eti 26400 26400 00 1980 00 25-8-942 ~alı 9 kapalı 

SİN GER 
SAATLERİ 

EMİNÖNÜ 

Ca ddesi No: 8 

lSTANBUC 

Çeşitli sebze ah nacak 
Polis Enstilusti )1ud\ir1Ütunden: 

Cinsi 
Hıyar adet: 
Marul adet: 
Limon adet: 
Enginar adet: 
Tazr soğan demet: 
Maydanoz, nane, 
derPotu demet: 
Kereviz 
KarnPbahar 
Havuı; 
Taze bezelye 
Taze bakla 
Pırasa 
Lahmı 
Taze bamya 
Dolmalık biber 

İspanıık 
Semizotu 
Domates 
Patlıcan 
Ayşekadın fasulye 
Dolmalık kabak 
Taze yaprak 

J.bkları 
Kilo 
1000 

500 
1000 
2000 
1500 

6000 
2000 
1noo 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
1000 
1000 

4000 
2000 
4000 
4000 
3000 
2000 

200 

nk 
Fiyatı Tutan Tem inat 
Kuruş S. Lira K. Lira 

8 80 
15 75 
15 150 
20 400 
2 30 

2 120 
25 500 
30 300 
15 150 
25 250 
20 400 
15 300 
15 300 
60 600 
30 300 

3955 297 

15 600 
15 300 
30 1200 
40 16()0 
25 750 
15 300 
15 30 

4780 359 

İhalenlll 
yapılaca~ 
gün saat 

4-9-!l42 15 
Polis en&tiıtüs<thıUn 942 mali ::rıll lhtl~acı ldn alınacak olan yuk,1rıdo mlkt;ıt 

ve tahmin ~lyatıarı~·Le muval<ıkat tcmlllatlan ~·azılı lJd parti &ebzm!n acık c.kSi•t· 
m~inm yapılacaıt ı1l!ln ~'<t'~mhıı olan 24-7-9-12 cuma günü muayyen mııtlerde 1<"' 

· misyonumuza hlc bir lst.<.•kJI ttclmcdıl lt n 1en 24!l0 sa.}1lı kammuın 13 unMi mad • 
rlesl ıı:er<.'A°ln<"e N<ı;Htmc 10 ıı:ün müdrlt•1le U7.FLlılmı- dıı ıwrıe tnl !J> zuhu<I' nt:JJıC' 
dlll;lndt."ll me7.kCır kanunun cı~-nı maddr>Si ır• '•"rlnce btr ay mUdıtetic 4.9·942 ııu· 

nime kfl<lar pazarlığa bırakılmı~tır. 
Pazarlık a~ık r;ksillm<.' uısulü clJll!'t'Sl.nd<' ~"llPlla<'aldır. tste-ktll<~ln ac~ ct<stıt· 

me ueıulU dıı.hı'<>slın<lc yuluurt<kl ıı;c\sterllen gUn ve ~:ı.atl!'l'de t<-ın1Tiaıt makbuzU· 
l>Gllka mektubu ve ve-sa iki lüzım<.'IC'l'b•le blrLlkte Pol s r:!lstıt!lslln•le miiteşck}dl 
kornı&Y<Xln mu.ra.<:8atıarı fü\n olunırr. 

Şartnameler h<-r ırun Potls ens\UüsU muh:ıS<'l:ıesindc ı;rörtil\lı'. (f-..174) 2610 

.................................. 
Düşürülmüş elmash altın iğne 

MaLtepe ile Ycrı>!"3ohlr Tuna apartrnaını a.ra5lıTlda. otobils Ve.Ya Yenile 

hll!ıl seki nde eıma;,Jı nltm gii'1üs lğn('S! dti~ürülmü.şlür. Bulanın, Ma~-

yc Vektı.letl Ml!UI ElmlAk MildUr~uı:ünılc Sa.it uıuoğlu'na vennesl rlea 

olunur. Kt-ndisl memnun e<lll<·c-"kL"'. 1708 

Or!un 640000 22400 00 1680 00 27-8-942 perşembe 9 kapalı I 
Sadeyağ 9700 20370 00 1527 75 27-8-942 perşembe 9 kapalı 
saman 126000 6300 00 472 50 27-8-912 pen;embe 9 kapalı 
Kuru ot 76000 7600 00 570 00 27-8-942 perşembe 9 kapalı 
Domates salçası 2080 3328 00 249 60 29-8-912 cumartesi 9 aı;ık 
K. soğan 8800 1760 00 132 00 29-8-942 cumartesi 9 açık 
Böğrülce 5500 2750 00 206 25 29-8-942 cumartesi 9 açık 
Pirinç 3630 2105 40 157 90 31-8-!J.12 pazartesi 9 açık 
Sabun 2000 1600 00 120 00 31·8-942 pazartesi 9 açık 
Nohut 5310 2124 00 159 30 31-8-942 pazartesi 9 açık 
Merclmek 7000 1750 00 131 25 31-8-9,12 pazartesi 9 açık 

A) Tabur ihtiyacı lçLn YUkanrta yazılı (14) kalem eks1'ltmeye konulmu$lur 
Bı '>artname1Prt komls>·ondadır. Görülür ve bedelsiz 11. ın<ı.oll':. L'k.":ian<.'ler tabur 

k.a.rarııAhında yapılacaktır. 

C) Acık eksiltmeler ltlın muvakıkat temiınat mektubunu, belC<llYe ve tıoaret odası 
vesikalarını e-et1re<"eklerdlr. 

0) Kapalı zarfla eksiltmeler !cin YUkarıdaki vefdkal.a.nnı, teklif mektuplannı 

havi kaf'!llı zarflarını eklliltme saatinden bir saat evvel komisyon beşkanııtına 

makbuz mukaıbll'lnde ekstksiz olarak vezmle olmaln ve eoks!1tıne ı;aa,tında da ko· 
mısyonda hazır bulunmaları. 

E) B1lumwn ver~le d.9.mıı:a re6mlnbı ve taahhüt itasından mütevellit mas 
rarlann muh8ill\lllen bedellere UAve edılmlt oldutu illin olunur. (8321-6323) 2361 

iLONKA 
[=A=C=I =B=A~u~~mız~REM i N i 

Cebeci'de TAN SİNEMASI 
Her akşam saat 21.15 te 

~ 
il 

KAHVECİ GÜZELİ T Ü ~ .~ ç E soz u 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıı ııııııı~ - ~ 
: Bir Elektrikçi ahnacak ~ 
S Türk.iye 1ş Bankası A. S deıı~ ::: = Asım.<ıör. teleton. neon ve ıoiıi elektr1'k te!'lı:atından an1ıyıı.n hl"l' t'lr- ~ 
- lü t>Obln ve ele-Jctrl.k motör taml.-atını yapabilen aakerl1Zın.1 ikmal etmls "" - ::: - olan u~ta bır e-lektrikcl.ye "1.tıyacımız vardır. ::: 

:E Ta~J.plerin, çal1st•klan yerle'Nlen aldlkla.n v-esikalarlıa btrUkte l<."9a- :; 
zırn servlsl.mlze müracaatı.an. 1591 ::: - , ..,,,,,,,, .............................................. , .............. ... 

Bahçeli 
Evlerde AÇIK HAVA SİNEMASİ 

MAVİ TUNA Türkçe 

Her akşam 
saat 21.30 da 

sözlü 
Masalı yerlerlımiz: Soi\'uk met'rubat Sinemadan sonra otobüs vardıc. 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll llllllllllo - ~ 
: . Cebeci I! BU GECE 21.15 te Kavaklıbahçe 1 Bu gece 21,15 te I Çankırı Ca:d. 1 Bu gece 21,15 te ~ 
: Y5~nidoğan Ateş Kıraliçesi 

5
ÇtÇEK Leyla ile Mecnun YILDIZ J ŞEYH AHMET ~ 

: ıneması ıneması Sineması I "" 
§ T el: 2311 Türkçe sözlü Tel : 3017 Türkçe sözlil Tel: 2195 Türkçe sözlU ve ııarkılı § 
.., .................................................................................................................... ....... .... . ..... ........... ... 

Yeni Sinemada 
Buırün bu ıreoo 

14.30 - 1.8.30 aeıınsılannda 

BACK STREET 
cııarıeı: Boyer 

16.30 - 21 seanslarında 

OTEL SACHER 

Park Sinemasında 
Bu i'E'<le 21 dıe<n J.lılıba ren 

LOREL - HARDY 

Acemi Asık 

Tünkce sözlü 

14~10 - 18.30 seıuısle.rmda 

DEN!ZALTI ESİRLER! 

16.30 seansı rıd8 
KL.'1 ÖLECEK? KİM Dö!'<ECEK? 

12.15 te halk matınesl 
StRAKUZA GENÇLER.! 

Telı: ll.31 

Sus Sinemasında 
BlLıı;iJ.n bu gece 

Lll:lan HATVeY ve w Uy Frltsch 

~ bulU$tular ve ıı.ırr1 ha.yatı 

musavV<:lr 

Modern hayat 
Fnmsızea &5T.1U ırtızeı ftl:rrti 

yarattılar 

Sea.nst:u-. 14.SO • 16.30 • ıs.ao 

ıı:ooe 21 

Sümer Sinemasında 
Bugun bu gece 

iki t1lım birden 

1 - Hudut kahramanı 
Ken Mwnard 

il - Hortlaklar diyarı 
Geceleri iki filan btrden 

Seanslar: 12 15 - 14 so . 16.30 
18.30 e-ece 21 de 

Tel: !&)() 

h 
s 


