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u L u s BASIMEV~ 
Cankırı Caddesi. Ankara 

Komisyonlar tarafından hazırlanan 

raporları gözden geçirmek üzere 

Kurultay bugün 
aene tonlanacak 

• -Türk Dil Kurumu tarafından açılan 

sergiyi birçok kimseler ziyaret etti 

1 
Dördüncü Dil Kurultayı konıls~-onları 

.... 9 - - - - - - - - - O O dun de toplanarak raporlanna son lf'k· 
LWLWV %70 ll v~ ve lmza.lıyaral< Kurultay Reıs-

8 k·r· . . ç· / Mtme sunm114lardır. 
Q ŞV e 1 1 m 1 % yen 1 1n1 Kurultay buırün saat 10 ela toplana-

Elçisini kabul etti 
Baı,vekil Ştlkrü Saracoğlu dün sa

~t 17.30 da BaşvekAleıte yeni Çın 
l.çisi M. Shang-yu-Tsov'u kabul et

bııııur. ( a.a.) 
.,,_ tftl(RJiJllJ!&l o 1111 

ikinci seddi 
kurmak ' • 

Falih Rıfkı ATAY 

r.ı.k Um! k<ımls.Yonlann raı.ıorlarını tel
kllk e<:ı ecekt1 r. 

Dil Tarih ve eo.ıratya Faku1leslnde 
Türle Dil Kurwnu Uırarın<lan hazırlan

mış olan ıııerıı1 bi:rcok kimseler larııtın
ctan <!Un de dolaşılmı~ ve nllıka il<' 1,•1-
k~IC olunmuştur. 

İkinci veya üçüncü, henüz hanıri ra· 
lı.ıı:ı ü~tünde O)da$tıklarını bilmiyoruz, 
~ngJo-Sakson gazeteleri reni bir cer>he
tıiıı açılma ihtimallerin<lM ve nazari}e· 
~rinden bah~cllllekte<lirlcr: fakat bu sı
~a Almanya ~rk scddini kurmıya ça
"'tlYor. 

194-0 tan beri t1 Non·eç'in iiM kıyı· 
~ndaıı Fransı.z • İs-panyol sınıdarına 

dar, Avrura kıtasını ıı;arr>ten ı;ev1ren 
let tamamlanmışıır. Adalar denizi hiki-

Dil Kurultayı dolayı•iyle açılan müzeden bir görünüı 

ireı.i, gene bu kıtuıın cenup - doğu ta· 
lafını emni)'et altına almıştır. Gerçi he
~ İspan)'a ve Porıl'l.;iz g(.'(liği vanlır ; 
AtareµI Pctain Fransa'nın ıı;erek kıraoo
ki, ~erek At:rika'<laki topnık ve kıyıları 
, "ele~ vardır. Fakat bunlar, kıta.ı:ın 
"tlı-rine doğru, bir Anglo-Sakson ı.aarru
~nun yolu ı.·e gC\'İ<li olamaz. 

Mareşal Rund,ıc<lt, garp 'K"Cldinin 
'rla<ında, bir hesaba göre, 30 tumeıı -
~ fazla yalnız r.tlim değil, ('etin muha· 
~ tt!<'rübcleri de ı;:i>rmüş motörlü lcuv
"'tleri ile nöbet bddcmL-ic.tedir. Hitler. 
lark orduları ile beraber, ,ark ı.eddini 
"ii(:Uda geıirmiye çalışıror. 

Harp <ahndcrindcki taraf.ız gazete· 
~ muhabirlerinin )11zdıklarına ~Ört>, 
lırııdi bu cephelerde vuruşan alınan as· 
lcı-rJerine bir kay~:ı. ve bir irade hakim· 
d~r: kaygı, yağmur mev<;imi gelerek, bü· 
~ bu az y<>llu, az r:ıylı bölgelerin bata· 
i:ı doaüp, yeni bir kış hap,inin ıstırap• 
~tuıı çekmckıir: alman ord°''u, bundan 
llrı<"e, Kızılordunun taarruz kabiliyetini 
kırmak, Kızılorduru artık Avruf>ll kna 
S\ İçin bir tehlike olmaktan çıkarmak ve 
lr.1 l.\ııın şarkını da hi r emni)·et <eddi ar· 

\ına almak irade,i ile vuruşu}'or. 
Anl~ıldısına göre almanlar ne Ural'ı 

S}'a'ya do~nı, ne de 1imdilik Kafka<ya 
d~ğların1 iran ve Mezo{'<>tam1a'ya doii· 

aşmak ni)etinde <lcğil<lirlu. Şark o;ed· 
~i, 3.)'01 zamanda, )eni ni1.ıım Avrupa'ı 
ije Asya kııa~ının sınırı da olacaktır. Bu 
11llr, tahminlere göre, Murman<k ve 
l6ırkangd•k'ten başlamakta, J.eningraı ve 
oskova'yı iı;ine aldıktan sonra, Kafk;ı' 

ılağla.nna, Hazer dcniT.İ kı> ılarına ve 
olga nehrine da)11nmakıadır. Bir defa 

iş gerçeleştirildikten sonra, bcslen -
, kömür, petrol ve bir\<~ h mmaddt 
endü.<tri kaynaklarından uuklaşıırıl· 

ı,, şimalde ve cenupta AnAio-Saksorı 
l~i ile alakası kesilmiş bir Kı7.ılordu, 
tcr•e, mücaılclesinc dcvııın e<kbilir. Fa
aı bu mücadele, Almanya'yı, iki seı 
asında Avrupa kıtasını }eni niıam:ı f?Ö

teşkilitlandırmak, askıdaki me•elelcri 
alletmek, ve bu kı• Akdeniz ve Yakın· 
ark davaları ile uğ~mıık imkinların • 

dan alıkoyamaz. 
Bugün Avrupa memleketlerinin her 

l>İrinde, Na'l}'Onal - Sosyalizm Almanya· 
~ ile el.birliği etmekten voe yeni nizanı 
1tİ!lde şerefli bir yer ar:ı.maktan başka 
Çare olmadığını düşiinenle"I', yahut, dü· 
"nür görünenler vardır. Her türlü tel· 
inlere ve her türlü zor tedbirlerine raii.· 
en, yeni nhamrılar, kendi memleket -

t'rinde menfi veya mii•pet hir mukave
etle karşıla,makıadırlar. Bu mukave · 

llıt-tin birkaç sehchinden biri de, Rusya· 
ırı mücadel~e devam edeme7 olduihıM 

nanmamak, ~ücadelere d~ıım eden Kı· 
lordu)'3 karşı Rus)"antn içinde kalan Al
ya'nın ıo:itrikçe zayıflıyacağına MI 

il:unak, bir de hcnu1 Akdeniz kapıla· 
ndan iki~ini tutan, Orta ve Yakın-Şark
ordular bulunduran Anı:lo-Sak~nların 

ll'\ücadele<İne gÜ\'cnme-krir. Almanlar, 
>ark seddini kıırup da Marepl Rommel't> 
k11 va7ifelerini )aptırdıkıan s~ra, Av · 
l\ıpz memlekeılerinddd bu mukaveme· 
tin kolaylıkla kmlacaıtını, elbirliği ve 
~tıi nizam tarafıarlarının İ•ter İ•teme~ 
İ'l(tı<l'TI ~ıc alacaklarını tahmin ediyor
lar Bu,ı:ün bir Avrurıa cephe:>İ ııçamıyan 
A.n~to-Sak<onl;mn, Rusy;ı cephe,indeki 
0rdularından yüz rümenını Avrupa')~ 
do~nı çeken tıir Almanra\a karşı artık 
hı\y)e hir t~ehhii<te bulıın:tmıyacağı k:ı· 
"'1.atinin bu milleıler ııra~ına, }'erle,ece
ki fikrinde hulunuyorla.r. 

Yarın ~onlarına ıı:eliyöruz. Zam'1n 
lı:ısalmıştır. Acaba hu kısa ramanda al · 
~o pllnları tatbik olunabilecek midir ' 

.(Sonu 2 ~ sayfada>. 

Rusya'ya· yollanacak Fransa'dan kaçıp 

harp malzemesi için gelen bir tutağa gö~e 

Moskova'da bir 

komisyon 1
1 ı 

gece ı 

gündüzlü ~ahııyor 
Londra ,12 a.a. - Royter ajan • 

sının Moskova muhabiri bildiriyor: 
Amerikan Generali Bradley ve 

yanındakiler Rusya'ya gönderi • 
lecek h-arp malzemesi meAelesi ıcin 
geceli gündüzlil çalışmaktadır. Brad
ley'le sovyet askeri mütehassısları 
dört defa toplanmışlardır. Bu ıoı:ı -
lantılardan biri gece yarısından son
ra yapılmıştır. 

Bradley bu son toplantıdan bahse
derek bunun kendisi tarafından ya
pılan bir davet üzerine oldu~unu 
söylemiştir. 

Bradley'ln bindi~! tayyare mUret
tebatınrlan ücU buR"lin Tahran'dan 
M oskova'ya gelmiştir. Bunlar Tah· 
ran'da yerlerini aovyet ı:ıilotu ile 
telsizclsine ve amerikan generali 
Fnymonville'e vermişlerdi. 

Sovyet basını ikinci cephe !lçıl -
ması lehinıie İngiltere, Amerika, A
vusturalya. Kanaoa'da halk arasın
da başhyan temayUlleri açıkC'a ba • 
his mevzuu ediyor. 

Pravcla .ı:-azetesi yazarlarından 
Viktorof yabancı memlekctlerlen ıre· 
len haberlerden bahsettikten sonra 
Hicler in her şeyi şimdiki taarruZ'a 
bağladığını söylilyor ve ııunları na.
ve ediyor: 

Fransızlar bir 

ihraç harekeli 

bekliyorlar 
Londra, 12 a.a. - Royter ajansı 

bildiriyor: 

Fraruıa'dan kaçarak İn.ırlltere'ye 
gelen M. J1acııues adında bir fransıı 
ııunla.rı söylemiştir: 

Fran,ızlann }-iizde dok•anı müt · 
tefiklerin Fransaya asker ihraç et· 
mesini bekliyor. Fransız kıyılarına 

çıkıırılacak askerlerin her birine Uç 
tüfek verilmesi lazımdır. Her asker 
tüfeklerinden ikisini kenrlisini sa -
bırsızlıkl-a bekliyen fransızlara ver-
melidir. 

Fransa'da ki.içlik ölçüde ticaret 
le uğraşan bu zat 50 rehine arasın· 
da kendi adının da bulunduğunu öA'
renlnce kansı ve 15 yaşındaki ojtlu 
ile beraber memleketten kacmıştır. 
M. Jacques hür fransız kuvvetlerine 
yazxlclığı gibi oğlu dıı t:ransız ha.va 
kuvvetlerinde çalışmak üzere yetiş-
tirilmesinl istemiştir. 

"Nihai zafer saatini yaklaştırmak 
için Hitler'e karııI açılan cepheye ie· 
tirak edenlerin ~ayretlerini birleş · ı 
tirmeleri zamanı ~elmittir... ' 

. ~~~ 

Akdeniz' de 

İngiliz filosundan 

" Eagle,, 
batırıldı 
Büyük bir İngiliz 

kafilesi hücuma uğradı 
Londra, 12 a.a. - Re6men bllddı1~d1-

Rtne aöl'e Elaale tayyare aemtsl Akde· 
nlzde bir denizaltı taratından batırıl· 
mııtıl'. Tayfanın b~A'U ırurtanlmıştıl' 

Bu cı>vrelerde hal'ek<-tlel'de bulunım 

düsmıı.n denizaltılarından hiç detllse bl· 
rt batırılml6tır. 

Almanlara göre 
BPrlin. 12 a.a. - Elhemml:ıretıl ıüma.n 

ve ita](ıı'a.n ha va ve denizaltı kuvvet.ıeno 
.<Sonu 2 1nd sayfada>; 

Türk Basın Heyeti J 

Doğu cephesini 
gezdi 

Rerlin, 12 a .a. - Türk ıı:autedler 
he~ eti şark ~phesine ~ aptıih ziy•rct 
sırıı~ıııda kenrlilerine refakat etmek 
li~ere gı~nıierilen Or:?:eneral Hentig 
tarafından sı lftınl.ınrnıştır. 

'l'iırk !l'aZl'ıccileri her yerde askeri 
ıııRka rnl ı.r t.ırafıncl.ın S-3mirııi olarak 
kıır,ılıınıııı~ 'r kendilerine her turlil 
kuli'ı~ lık ll•"trrilıııiştir . 

lia~elecill'rin sark cephesini zh·ıı
rı-llı riııi ıııütcakip orclu kumancianı 
nııırı•,at \'on .\ranstt>İn ta1"1fıncl.uı 
kendilrrine hir 1.iyH fet vrrilınistir. Zi
yafetle kıılordıı q• liımpn kıı~andan
ları da hilıtr bulunıııu Ştur. 

\'nn l\Tanstein kısa ve dostııne hir 
nutuk soyliyerf'k Türk milletinden 

(Sonu 2 lnci sayfada) 

General Tojo'ya 
suykast mi ! 

Va~iogton, 12 il.a. - Buraya ge
len haberlere ı::-öre Koreli genç bir 
vatıınıı~".er geçen haziranda jı1pon 
başvekılı M. Tojo üzerine bir el a. -
t~ etmiş ve başvekili yaralamiı;tır . 

Medisin d·ünkü toplanhsında 
tttt" o • 

Havzadan kömür taşıma 
İşleri ve Ereğli limanı 

hakkında görüşmeler oldu 

Yeni mebuslar1mud,an üçü dün andi(liler 
B. M . .Meclisi dün saat 15 te B. derek düyunu umumiye yerine ( u. 

Şemsetıia Gtinaltay'ın b81'kanlıtın· j mumi bo~lar) denilmesinin muva· 
da toplanmışur. ' .tık olai:ağını i~aret ettikten sonra 

Celsenin açılmasını müteakip, Ere~li lim~n~n?a y~pılmakta olan 
açık bulunan meouslukla.ra .seçilen temtzleme ışının bugune kadar ya
Nunı;ıxı } • enemen<:ioglu il~ ')ukrU pılmamıı,ı olmasından uğradı~ımız 
Sökmeıısuer, Saf! Erdem, ::!al:ılı;ı ( ~ 4 Uoui ı.ayaJa ) 
Gcikçül'e a.ıt intihııp mazbataları o • 
kunarak kabul edilmi§ ve yeni 
mebuslarımızda.n Numan Mene -
mencioğlu {İstanbul), Şükrü Sök • 
mensiler (Erzincan), ve Sabiha Gök
çtil (Samsun) kürsüye gelerek an • 
diçmişlerdir. 

Meclis bundan sonra ruzname -
sinne bulunan ılıı:;er maddelerin 
müzakeresine geçerek 194.2 yılı dil • 
yunu umuınıye blitçesinden 100 bin 
liranın Münakalat Vekaleti btit çe • 
sine nakline ait kanun layihasiyle 
Bursa. vilayetince yollara saı-fedil
mek Uzere yapüacak istikraza Ma -
liye V ekA.letince kefalet edilmesi ve 
hayvan sağlık memurlarına hay -
van bedeh verilmesi hakkındaki ka· 
nun layihalarıaı müzakere ve kabul 
eylemiştir. 

Bunl·arclan sonra Ereğli limanın • 
da evvelce batmış olan gemilerden 
16 sının çıkartılarak bu tabii lima
nın gemilerimizin barınmasına mü
sait bir h<1le getirilmesi için yapı • 
tan ve mfuıbet neıiceler veren çalış
malar dolayısiyle bu temizleme işi
ne devam edebilmek için :Münakıı.la.t 
Vekaletinin Jimanlan temizleme ve 
tarama faslına düyunu umumiye 
biitçesinden münakale suretiyle ya
pılrın yüz bin lira konulmasını gö • 
zelen kanun layihası:nın müzakere· 
sinde Mithat Aydın (Trab:>.on), İb· 
rahim Etem Bozkurt (Zonguld·ak) 
söz almışlardır. 

Milhat Aydın sözlerine başlar -
ken cltiyunu umumiye kelimesi üze
rinde durarak buna evvelce mun -
tazem borçlar denildiğini ka.yde • 

Eylül ekmek 
karllar1 evlere 

dağılllacak 
Ankara Valiliğinden : 
1 - EylUI karneleri 15-8-1942 ta

rihinden sonra halk dağıtma birlik
lerince halka evlerincle dağıtıl'.ı.cak -
tır. 

( Sonu 4 üncü sayfada ) 

Sayın Ankara halkmm 
nazarı dikkatine 

Ankara Valiliğinden : 
l - 15·8-1942 tarihinde eylül ek· 

mek karneleri Halk D-ağıtma Bir -
ilkleri larafıncla halka dağılılmı • 
ya başlanaraktır. 

2 - Birliklere kaydolmıyanlarla 
birliklerce mUhtirlü nüfus cüzdanı 
ibraz eımiyenlcr, ekmek karnesi 
alamıyacaklardır. Bu itibarla sa:wn 
Ankara halkının ııüratle mensup 
ollukları birliklere kayıt ve tesçil 
edilmelerini rica ederim. 

hcızulanırken 

1 GÜVEN 

Berlin'e göre 

Büyük Don kavsinde 
Kalaç'ın bahsında 

bir rus 
ordusu 

yokedildi 
51.000 esir bir(ok harp 

malzemesi ahndı 

Moskova'ya göre 

Almanlar Kafkas 
dağlarına varırken 

sovyet 
dayanışı 
artıyor 

Stalingraf'f a iki taraf da 
büyük gayret sarfediyor 

Alman kıtaları Kafkasya'ya Alman taarruzu inatlı bir nıs 
girmekte devam ediyorlar müdafaası ile kar~ılandı 

Bı>rlln, 12 rı.a. - Alman orduları 
buşkumnndnnlığmm tcl:ıl ığl : 

OrgenC"ral Baron von RicMhofen 
(~u 3 üncü saylarla) 

Moskova, 12 a.a. - Sowet tebU~ 
~ine ektir: 

Klesıkaya bölgesinde sovvyet hat
(Sonu 3 iııl<.'u sa}iad.l) 

Hindistan' d aki eski kar ga§al ıkl ardan biri.aind• 
poli• bir nümayiıçiyi tevkil ediyoT 

Son haberlere göre 

durum 
biraz daha 

sakindir 
Kalküta' da kargasahklar 
hiç bir akis uyand1rmadı 

Kapanan dükkônlar 
yeniden açıldı 

Iloıııb,ıy, 12 a.a. - Karıraşalık c;ı. 
kan çevrelerde daha az hiıclise cere-

Hindistan' da yer yer 

kargaşa 
devam 
ediyor 

Nümayiılerde yeniden 
yaralananlar ve ölenler var 

Yeni Delhi'de durum 
tehlikeli bir hal aldı 

Yeni Delhi, 12 a .11 . - Bu sabah 
neşredilen resmi bir tebliğde şöyle 
denilmektedir: 

Bir fabrika iwllerinin mühim bir 
kalabalık teşkil edecek şekilde top. 
!anmaları üzerine diiı1 sabah Yeni 
Delhide vaziyet tehlikeli bir mahi· 
yeıt almıt~ır. $ehlrde kasden yangın
lar çıkarılmıı,tır. 

Guens Roail demiryolu idaresinin 
mnkt>z muh11~el}e daıresi tamamllP 
vanmı~tır Yüz binlP"ôe Rupye'llk 
zarar vardır. BPledl:o.·e dairesi de hP
men hemen tamamlle yanmıştır. 



~arp dünyasının yeni bir ~eselesiı~·-2-~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
--~~~~~~~~~~~~ı ı~ı~ııa~ 1 Harid~mh~ 

ne Yemeli• •' Peynir / mühim tayinler 
vurgunculannı Kuibqef Büyük 

Elçiliğine tayin olu-
VU rtna / ı yız nan Cavat Açıka -B • hartıtrı dlveler!Men olarak sat

bk ı.ıerı Uzerlnde d", nası l yent 
bir ti:> pike bombar<!Lman uçaırn 

Gııerınde utl1ltıll)'Onıa aynı dikka.llc ua-
.ı..ılmaktadır. Ve bu arnttııTna.la.r nct.ı
Cl!llklde butıa.a )ll)'eccık m<'fl('l rinde 

lllmd ye kadar b ldltımız b rcok ıeylertn 
781111- c:ıJrtıtuıı Öb"erı!Ji oruz. H rbederı 

memleketlerde onar. on bL'tel". h UA m
mıter milYonlmc 11ç1 orouıan. kanılıklı 
oaı-ı>ı.an 891ctzer. onar mtbonluk ordular 
9e nihayet le: cephede türl!I hlzmeUenie 

kutlanılan büYlik kUtrelcrtn .Y!Yecck ~e 
loecete batlı olan ııııtlık dwun n bu 
ha"'te "zafer ic9l vltamin" m~ 
ertaya atmıtur. 

• 
İnsan 

ne vakit 
d~yar? 

Ade b'l beelenCJltoı aöylerı~. Burıdftın o. 
tuz. otuz be9 ce.lt ırıdanın her ırUn ve
rlıldttl mAnaaı c:ikmaz. Yalnız bu kadar 
c:ıe.ıt ırıdanızı ıl8teıııe dıahU ve muayyeın 
ırUnl~ Y91"ild1tln1 anlatır. 

KaJort itibariyle bu. iki iki buc:uk ıc.
tı.da "&'ıdada 5500 derece bUIU'JldU8'U IÖY• 
Jient.vor Jd bu atır lecller1n mııhtac oı
dulcla.n mllctardııuı 500 Jc.ıılorıt daha taz· 
la.dır. 

Dlter t&rattan Avruıı&"da .Y!Yecek az. 
ıı~. hele oe.n nokılllnlıtı )"(lzünda'ı ~ 

dula.rın aç kalmaaı lhımııelıdı~ batını. 
ııeJebWree de burada dıa pne vltamlın 

meıseJıM1 etratıncıa lmdada )'e(Jsnekte· 

Saracoilu Hülcümeci, tüccarlanmuda 
)"9Pyelli bir ahlüc kurmıya, piyaaayı 
ferahlatmiya yarıyacak ileri ,,. çok 
sed>ac kararlar aldı. Katarlar, her 
tarafta oqe ve sevinçle brıılandı. 
Sade dilimizin w damalımızıcı Mjil, 
gôzlerirniz.in bile huret bldıjı bir
çok yiyecek maddeleri piyasada boJ. 
Jqıverdi, uaızlayıftl'di. Karardan 
halle memııuo, rüccac memnun, Hü. 
kiimet memouodu.. 

Jın'ın yerine Hari -
ciye Vekilliği Umu
mi Katipliği birin
ci muavinliğine ta • 
)'İn edilen biriflci 
daire Umum Müdü
rü Fedduo Cemal 
Erkin'in üçüncü de
receye ve orta elçi-

li.ie terfii yüksek tas· B. Feridun 
dib ilcıiran ernıiJ • 

Dört beş gündür Gandi hapiste ..• 
As)a"nın rirminci Mmla en hü)·ük 
~ohrcı kazanmış siması, hürriret ka • 
undım1ak isıediği nıı.-mleketinde hür
rİ)ctindcn nıahrwn, hapisanc parmak· 
Jıkları arkasında sırrında dıkişsiz el· 
biscsi, çıplak kafası ve altın dişi ken· 
disı ıarafından sökıürülnıüı ağzı ile 
sessiz sawız oturu}or. 

Rahmetli Süle)nıan Naz.if sağ ol· 
s.a}clı, belki de onu Bomba}' ha)-vanat 
hahı;esinde gördüğü zincire vurulmuş 
arslana tx>nzetirdi. 

çökmiye haşladığını }V:ı)ur llob~ıçı 
ile Marmara'nın birihirindcn a) nl<lı· 
iı nokta~ yuk elen hu kule, hem 
manzarası, hem de masalları ve cfs:ı· 
nelcri)Je fstanhul"a bır husu~iyet verir. 

Onun için Kızkulesınin çokmcsj.. 
ne aorur doğrusu. 

Hele bu kulenin adı da ona acı -
mıya ayn hir vnile olu}or. "F.&ck ku
lesi" gibi bir i~im taşısayJı, belki de 
bu kadar acunv:d ık. 

Bu arada Ameıika'da. Al.rn.ıucya"da, 
Rusya'ôa ~lhere de, hatt.A ltalya da 
bell1eınme, ~ ve bu Od mcsclc e 
&t.ba.tı nııen vatAmlnler l1\<.'tlel('B! derin 

&ra1tımıalara tabi tutulmuı; buLunuyor. 
X-IA bu konferan&ların birinde 4 000 
ailenin ~ üzerinde yapılan tot· 
ldıklerde a.naıJt )"(lzde on bce1n1n "IJ.1" 
sıda aklıtı, y(izıde otuz tıeııın de "orta", 
8111'1 kalıan )'\izde ellinm llie "lifi JroJmL 
1'811" Sıdıa aldıtı kaoaa.Une vanlınıatır. 
Ha.ttA ordu:Ya alınan eı-lertn :ııü.ıde on 
beeirılın ~ .vlY*P lcroodiklerlnden mOdcm 
haı'blın zıodukla.nna dayananm-acaklan 
bile bazı raı>or1ıı.rda llOYlendltlnden bun
ı..nn sert hizmette kullanılmaları ka
rarııı.emı.tır. 

Yazan : dir. Ameıika'run .uııen. :vumurtadan, 

1 
Mıbzelerin tutunda et ııat.atee, )'Eımitler 

Fakat dün ııırleo Jtcanbul pttteleriııdeo 
öirmdiiimize aöıe. JııanbuJ"da 
bir peynir vurgunu bqlamışur. Bu 
kararın ilk tarbik edildiii günlerde 
1sıaobul pazarlannda 95 kurup sa· 
tılan peynirler bugün birdenhire 14-0 
- 150 kunı,a yükselmiştir. Bu elça • 
bukluiunun sebebi sorulduğu zaman 
vurguncular: 

tir. Feridun Cemal Cemal Erkin 
Erkin Galaı:asaray lisesinden ve Paris 
Hukuk fMı:ültesfodeo mezun ve harici
yemizin ~'Üzide memLK"lanndandır. Lon
dra ve Prağ elçilikleri başkaıiplılderin • 
de bulunduktan sonra merkeze gelmiş ve 
muhtt'lif Jube müdürlükleri yapmışıu. 
937 de Şukrü Saramğlu ile birlikte Pa
ris'te borçlar müzakerelerine i~tirak et· 
miş ve o tarihıt'fl beri Jc nıerkt.-zde ye 
ı.ışrada mühim hizmetler g.irmü~ıür .• 

Her ıhıılde, Gandi'nin yattığı hapi
saııcnin parmaklıklarını 1900 bilm~m 
kaç yıl önce Kudü.,'ıe Golgota"da fsa· 
nıo gerildiği çarmıha benzetenler de 
olacaktır. 

*** 
h t B ba ha.tt.t reçe.Uere Jcadar t1lrJ11 ~ıda madde-

% e Q 1es1oe muk&bU alman orou.u bir nevi un 
._ ______________ _. kullaıııınakt.adır ki, bunun, 80Ya taauı-

- Fiyatı müstahsil arttırdı! 

ıeoutını artık c:ok daha ~ blııb'wuz. 

Fennin tUrMl c:arelıerc bat vurarak, "°" 
tutmak, <!ondurmak yoM)'le uz1111 uman 
bozulmadan muhafaza edeblldltl ıılda· 
.!arda vitaminlerden ııeK az eser kaldı· 
ğuıdan bunların be&leme ve enerJI ver
me kudreUerinden btl.vük . bir klanını 
lm.Ybet.Uk.Jer.t muha.kkalctır. Vltamln ıne
&cleılnl 1912 te orta.> a ilk ata.n sır Fre
ckrlck Cowlond Hopklne adında ve bu 
eseri ıcın de .Nobel mUkAratını kazanıuı 
b!r tnıı ll1zdlr. Ondan aonra a-ek>n Cast· 
m1r Funk"da 161 da.ha ilen ııötürerek 

haletin n buluıunu llerlct.mS.U. 1920 YI· 
lma kadar A B C. vttamlnlerl kettolun
mUŞtU A. vttamlntnln a-llzlertn kör olma· 
sına mtı.nı U!şkil ett.I. B. vHamın * be· 
ri-bert hutaJıtına karın ııoldl. c. wta
m.1n1 !Be ka ruuzlı ta ıtra oldu tu arua.ı 1. 
dı. Daha kL"illSI bu üc: vıtaml!n ~de o
lunca !:ru;anların YllflYamı.vacakla.n ta
hkkuk etmıe oldu. 

Yeırt. zahl.reler, SUt, baharat, nebatJa.r, 
vitaminler ve madenlerJın blrbiMne .katı
larak elde edlaen ve 1e.m ~ıdtiyı ı.e.ıcıı 
t.-den "yeter" bir ıııdıa oldutu aöyk!ntyor. 
Buna t!Ave olarak toz haUnde dc.nac.e., 
pe,ynotr, elma, toz halinde reçel ve loan
aızlıta mAnl olına;k ıcln de akide eekcll"1 
clNılııden bazı tekerlemelerin IJA vesJ;yle 
alman askerLerlnln ıııdala.n tamam ol· 
dutu anlaeılm&ktadır. Tabii bu >i)"ecElc:· 

ler onWya. matı.u. ve biltUn M.lk ara
sında datıtılacak kader ('Ok yeU.tJril
mest ve imal olunması hcmm hemen 
l.mkAn6ızdır. Et nokııanı" da llOY'& taaul
ye&1nln rutubette bırakılarak tützlm.. 
mJe olarak Pı.trümeBI ve ca vdar Ue te· 
latl Olunmaktadır. 

diyorlarmış. Halbuki müsıahsil sütünü 
ı>e>'llİr >·apa.lı ve tüccara Kıalt çok 
oldu. Peynir vurpnaılan fiyat art· 
ti rmak için akla uygun hiç bU te -

bep afüterememiılerdir. 

Hariciye Vdtillici Tkarct Dairesi 
Umum Müdürü Bedri Tahir Şaman, Bi
rinci Daire Umum Müdüru Faık Zihni 
Üııinci l)aire Umum Müdürü Faik Hu : 
şeyin Hozar ve Protokol Umum Müdürü 
Salihauio Arbel maslahatgüzarhia hu
•wıİ kalem müdürü Nedim VC)·sel 'tlgin 
de büyük elçilik müsteıarlığuıa terfi et· 

Gerçekten, Gandi'nin k11.andıfı 
şolınıi pek ıız fani kazanahilıııişıi. Bu 
şiihret, yalnız tarih ve sİ)"aŞet ınerak
lı l:ırını değil, gi}Iİm kuşam meraklıla
rını hile urmışıı: Elhiselik hir çeşi, 
kumaşa Gan<li adı \'erildiğini bilirsi· 
niz. 

Mahatma Gaııdi, hapse girmeden 
önce söylediği bir nuıu1ı:ıa : 

- Ben, hürrireti iogilizJerden öğ
rendim 1 demişti. Tıpkı, Abdulhak 
llıimid'in Haydpark için yazdığı bir 
şiirde: 

Gazetelerde ilinlar, yazılar ve ~ 
simler görÜ)onım. Bunlar, yakında 
lsıanhııl'da }apılacak <şehir eğlencele
rine dainlir. Bunlarda milli kıyafet • 
le alınmı, resimler var; fakat ach
nı gıizum ıutmu)·or': "'Milli kıyafeti« 
!cstiw.li" 

Hu fesıival kelimesine siniri~ 
ıc haksız değilim. Çunkü halk aram~ 
da da bu kelime kötü bir mlnaya ~ 
lİ)or. 

Dün matbuaıaa geleo bir peyn.ird m· 
1UI UZUll uzadtya hesaplar yaptakran 
sonra, rulıayet iyi peynirin 70 kuru
l& mal oldujuııu söyledi. Ve bugün 
piyasada bulunan peynirlerin dört a)· 
evvel yapıldıjıoı ülve etti. . 

mif)ıerdir. 

Adana' da ·ıekamül kursu 
gören ge~ doktorlar 

Aup hiirri;7~ti, ey l:uı, bu millntnı 

dediği gibi. 
mi öğrendin? 

Geçenlerde biri.i: 
- Bu İl pek f~tİ\"al oldu! 
diyor ve hununla berhaı, mJlnasn. 

münMebetsiz demek istiyurdu. 

*** izdivaç tamirhanesi ! 

BIMt.Un bu tct.kllclenıc ~ Yb'ecek mc
Rlealnde dolh"udan dotruya roıda noksıt· 

ıund.ıılı zi.yade ~ )"l'ıfmoklerde vıta

mlın ve m.'ld<ınk-rln ltızuınlu mJktanlan 
... aı oldutıundan hallan bazı sırulların
da umumi bk' ~Unluk gorulmil6tür. 
Dltler1ın de )'(lztll! oUız ~de bo

auk oldutu anlaaıl!mıştır. 16Lc bu arat· 
tırmalar ve ıce.ınennr Jel yenkkırı ve 
dünya ölçUşünde bir vitamin meselı)&l

nln orta.Ya atılmaaına ııobep olmoştur. 

Şimdi artık eu kadar ııra.m et. ekmek. 
Y\Jll1Urta ve Yat )'e1"ine v ta.ın!nlerle ko· 
nu.ulll)'Qr. Hele tablet hall:nOO ırıdalar 

bu.bütün moda olmll6tlll'. Mcı;cl~ sôYlm· 
d1kline ııore • .A.merlka"da a.ontı yukarı bir 
ıı-pıa 8e'lıede (75) mll)"on dolar kıy
metinde bol vttam Yb'\.~ maddesi
nin tablet haline ııcUrllct'\.-k datıtıktıtı 

wılMılmaktadır. Süt 1ee ırıdalann ba$1· 

n. almm11 bulunuyor GünOO Uct üc: ha.:"· 

da.k .Ut k:enln saklık durumunun fevkal
~ lytleeeceltl iddia o unuyor. Gıdanın 
:l/lllnız YiYe<'elderdc <>l!m dıtı otrombcrl 
bU~ kil. Fakat ııü~ mUthtş 
miktarda D vitamlnJ buı..'iinkü kad.-ır hiç 
bir zaman anta111mnm11 ve tatbik sahası 
bulrnamıtlı. Hcle bnlık y.ııjiı Prıdl b lhas 
• kı.ın 80A'uklannda bol çıkan meınle
lıetlente akerln batlıca vlWnıhı ka.Ynn. 
llnı teekll etmdctecl!r. 

BWld.aıı eonra D ve nihayet E vtta
mln eri de Ol'ta.Ya atıldı k:I bunlann ha· 
yat üzerinde kati müatıet roUen ı.bat e
dllınl$ bulwımakt.adır. Daha llON'alan 
bu bes kntaııori v~t&mkı ·anuıındıa 1Nnl!· 
!.aştırma yapılarak muıe!A buaün B vı

tamı.nıntn Yedi ııını1a a.vnkhtı ve bıln
lanbn her blrtırnn lnMn ~ıdası.nda ayn 
ayn rol oyııadıkla.n tahakkuilc etU. Ve 
A dan E ye kadar bet Ulrfü vı.tamJnin 
a.vnklltı tUrlQ amırıar hesaba katılma.le 
surettyıe vıtamın nevileri birı:ok kolla· 
ra ıı,vnldı. 

Bunla.n bu eekilde mUta\eıı edenıek. 
tam ırıda almak le.in bunlardan Mııetrı· 
den btrC'l" parça yemenin lüzumu mey
dana cık:ır. Yani tnaanın .nvecetı ne 
kad.'.l.r (.-cşlıtl4 oiuCM, alaeatı Jruvvet de 
o kadnr bol oluyor d<'mdcUr. Ve bunun 
lctnd!r k1 ~ .eneMk hal'be raamm bu
ııün yiyecek maddelıerln.ln en bol bulwı
dutu Ameıika"da askerlere oluz. otuz 
bee ceııtt ytyecek veriyorlar. Tabll bun· 
lard&n azar azar veırll1Yor' ve hacim ba· 
knnrndAn ırilnde alınan anda lld ~ 
ld1oYU ~edltl halde Ukertn ı.waı-

BUotllıı bu aıı lıatuldanm ızıdan yanlıt 

blr netice c:ıı>cımaaı »ı ttrne.M ııöz öMlınde 
tutul.anık tunıaına fıearet ırerekUr: ıru1a 

nokB&nlıtını ııldenn8: lç)n tablet ola· 
rııık ha.zıTJ.aıım14 ıııdalar l<Afl dettlddr. 
Bunlar bazı te.vlıerl t.e!A t'b'e yararsa d.a 

uzun zaman l'üan .Yahud ıaı.an vltamt
ntn nolcaanlıtın.ı tamamen yerine koy
mata kAtl ~elmezler. Buır!ln !cin du· 
rumun böyle oı.ueu. yarın !Aboratuvar
>arda Calllllln blnle!"Ct! mütehaıM!ıaın y('lll 
b\r seylel' bulanık &'ıda ~ da· 
ha akta hayret wncı )"mflilderle kartı· 
mıza ÇJlanl)'llCllklarını klmlle tddla ede

mez. Yalnız vücudu aıha.tte tutmak l(otn 

on iki türMl prutat.1nıli maddeye. on ilci 

t üı11l vttamıne nrıe on. on iki tür.l(l 

ınaden1 ırıdaya, telrere :ya ıtıanı. ve Mll>"ll 

lhUY&c: vardır. Bunlan :rtYecek mOtc
hamılllıan lııiı" neYI ı:ıelıkoloJ ile mOZ&YJka 
~!ar. Ve 1*' lcQnll'rime Y\lltm8k· 

Tl bet ekmek, beş peynir ~odanbe
ri peynir, falcir halkın, orta hallilerin 
batlıea ve biricik ekmek btıjıdır. 
Hükümeıimiz, lükş eşya fiyatlariyle 
uğraşmakıansa büyük halk ihıiyaç • 
lan üzerinde tithlikle durmayı a:-ıa 
dlva olarak kabul etmıştır. Bcyaı 
pe)-niri siyah havyar gibi zengin sof
ralarının ıüsü )'llı>am&yız ! . 

Geniı hürriyetler, daima ajır mesulİyet· 
ler pahasına elde edilir. Bu)i:ün fÜC'· 
carlar& Yerdiğimiz genit hürri)"Ctin 
bir "'vurgun" halinde bir Jcibu~ gibi 
karşımıza '1kmasına tahammül ede
meyiz. 

MilU Korunma Kanunu, bütün 5inirleri 
gerilmiş, büyük bir hassadılda göz. 
Jerini piyas&)'ll dikmiı tetikte dwu • 
yor. Ve zeınberejinderı boşanmak 
için küçüle bir i,aret bekliyor. 

Hülcümetin iı>ek kadife eldiveninin için
de çelik bir yumnılwı daima gizli ol· 
duğuou vurgunculara bir daha ha . 
tırlatalım. O çelik yumroğun kadife 
eldivenden çı"ma5iyle vur.guncuların 
kafasına inmesi derhal peynir fiyatı· 
m ~ir, falcaıc peynircılerin 
güvendiğimiz iıibannt da birlikte dü· 
Jijreıcclıtir. 

Adana, 12 a.a. - Adana ıııtma 
enstitusüncle ıekı\nıUI kursu gbrriirk 
üzere ~hrimizrle toplnnıın tıp fakul. 
lesinin !H2 nll'ıtınları hugUn eler lerı' 
baflamışlardır. Bu nııinasebetle ens. 
titiıde bir tılren yapılmış, baota vali, 
Belediye Rdsi, Komutan, Parti Mü
fettişi olduAıı halele bütün Adana 
l>oktorları ve basın mümessilleri h!loo 
zır bulunmuşlar<lır. 

İlk dersi müteakip clıivetlllcr bllfe
de a~ırlanmış ve Ebedi Şef'in anıtı
na torenle çelenk konmuştur. 

Genç doktorlarımız enstitüde 45 
gün ders göreceklerdir. 

Akdeniz' de 
İngiliz filosundan 

Hürri> eti ingiliz öğreımenlerin • 
den oğrc.nen Gandi">·e hürriycısfaliği 
de 3imdi İngiliz idarecileri öğmiyor 
demektir. ' 

Hapse girerken Gandi"ye gene aç
lık ı;:rcvi yapıp yaJ>mıyacağını ş0r -
muşlar. Bu hll1i'"ta çabuk karar ver
miyeccğiııi söylemiş. Gazeteciler, ken
disini e\'İnde misafir eden idamın: 

- Allatıa~ına, bu şeler aç kala
yım, deme! dediğini ve kendisinden 
söz aldığını bildiri)·orlar. 

O halde şimdili.k Hint Liderinin 
çıplaklıkla yetinip aç kalmıyacaiı 11& 

Jaşılıyor. 

Zaten dün,ıuıın birçok hölgclerin· 
de bu lcadar in5anın aç kaldığı bir 
devirde bir ~iji daha aç kalmış oc re-
şİri olurdu? ' 

Bir fs~ gazetesi Kızkulesinin 

Amerika'da ''izıdivııç tamirhanesi• 
isimli bir mu~ kurulduğunu ~ 
bu mr-!W!St'nin hirçok boşaınmalarıo 
önüne geçtiğini gazeıeler yaz.ıyor. 

Dünyanuı hemen her yerinde ho
,anmaların arttığı göz önüne getirile
cek <>lursa hiiyle bir '"tamirhane'" nin 
lüzumlu bir müessese olduğu he
mencecik anlaşılır. 

'Eğer böyle bir aıolrc hundan im~ 
sene önce tl(tlmıı olsa)dı, o zama.ıı 
Tevfik Fikret, 

Eıleruliln, sniıtiln """""' •Mı·u.>/111-
ten 

S~t J4 SllfMta ba1JaJ1 bir ha/111 gef • 

beyti ile Nişlı>ıuı 
belki de yumazdı ! 

JPıeden 

manzume~ini, 

T. t. 

Fakat bu arada da ll'l"nC dikkate de
lıır )'e'l1f keel!lerle kanıılaı;ı~oroz. Kem
.eve yapılmıı. e!lk uımı.. üzertnden 7.11· 

man ft(llnif, hAttA paııtorl7.e Cl!llm1t ırı
d&lann 1-kme bıııkımından pak raıctr-

Öz Türkçe dôvası 
Yazan: Prol. Dr. Kenıal CENAP 

la b!lton bunlara )"eteOOk hr .. deva" 

buımaac lml<An6ı1Jdır. Hu1> ııtbl zoc: tart· 
m aJbnda tnaenlann har tür:lü XnkAıı· 

lana bu vurmaları tabtkMr. Yalnız )"1-

yecek m~ en umıtu~ttılc 

!M!.>' de ırıdalıarm 'ltaobH"' v.ı "taze"' 1«1rı· 
den maadalJ- pek o lcııdar kvlek u
mıımak ..... okhlıtudur. 

.,, ...............................• __ . . 
~ Küçük haberler E 
~ •...........•.•................• ,. * ıenılden mutet.ue ta.Ym ~~ıe oıc 

tert.ıe bölııe.iıııdEn aıaer bir böıeeye 
6klcnlenı U1e barcırabı verilmesi 
ka.rarlBtm .. tır. 

Dild Mlillm: fakat bilindi fi üzere ı ilim sahasında beynelmilel akisler uyan· 
bir "Vakitler ilmi utılahların Turl<çe şe- dıran buluşlarımız olmuş, karşı teaii • 
killeri hMckında epeyce heye<'anla M!er yapılmış, ş0ylenmiı, nazariye övül
emek urfettimdi, Heyecanım geçmemiş, mü,, günün birinde şanılmışur. Günet • 
IJlll ~ artınııtır. Simdi, yazmıyo- Dil Teorisinin b~günkü hali bunun te • 
rum; fakat daha ıniıspet ıf başarıyorum: melsiz bir ilim divuı olduju fikrini ...
uııa. öz Türtcçe terimleri, Türlruo yarını· la vermez. 

* UcreLlıert Ziraat Ba.nknaınd& ac:ılıan 
m~ hesabı oarlalrıôeıİl verilmek 
il.Zere lıhdu edlı.n Joadrola.rda ca.ı.ı

aan ve devlet memurautu :raınnıa.ın11 
blllurıan memurların lmWıana taht 

tutulma.dan ~ edneblleceklen a
~ur. 

Dl kuvvetli omuzlarında nwnıya nam Siyasenen anlamam, fakat .ayın ya. 
zet olan yüluek öjretim gençlıjine sun- rarm Almanra"yı felAkeuen felikeıe su· 
11tıya aelmittir. Onlar, kendilerıne su· rüklendiğini aandıiı buaünkü halinin 
au!anr, smuzluju gideren can verici bir başlıca lmi~ olaralc ileri Clerecede milli 
~ gabi wYe seve anlıya anlıya içip dilciliğiııi g&termesini anlamak güçtür, 
6zünü emiyorlar. )öllnız sunu bili)'OfUID ki (Oxigeniuaı) 

-(: Veruet ve intikal Yel'&'ı.lnln da.ha 1&· 

Hm bir MIQlde taJıaül lıc:ln Maliye Ve-
klllttt :veni eAalanı ııöre dettft'Jer 
tıuııia.m11tır. ~ eonrald 
vera1 muameleMııi bu defterlere nak· 
ledtiec:eltUr. 

Günün birinde onlara, Arapça (siid) ve (H)'Clrogenium) yerine öz Almanca 
'9le Utince (ucendaıs> ulimesınin Fran· ile (Sauenroff) ve (Wasserstoff) keli- 'k 
U70I tekli olan (ucendant) yerine Türk melerini koyan bir m.iUeıin yararııjı kim· 

llhılı~ çittdkre >'llPllan tooum da· 
tıtımına ak evnılc damııa rewııtndal 
muaf lutullllcaktır. 

Dil Kwumunca bulwımuı olan oz Türk· yaya buguıı cihan sayaı ııösttriyor. Al • 
ce (ajan) rainıini verdiğim zaman bu· man buluşu olan (N~lvarsan) ili.cı- * 
nu, ilk defa itittiklerini helirten bır sa· nı bir zaman ulcerli*çe ınailup bir mil· 
niyelik durgunluklarında bile mıijde bek· letten muahede ile koparıp almak bu 
liyea imanlann tatlı heyecanl;arını .ez· sa)gının zorlu ifadesi)'Öi. 

Bederı t«bb"eml ~etkrinden 
kunıt.ııJd c:al.ılma lı8a.tl d .. ında tdc 
batma idari va.:ıııte &Örenlere ücret 
vertnp verHımbtece~ incelerımektedb". 

etim. Ve, onlara (ağan) kelime1'inin her İşte biz de dilimizi yabancı kelime . 
aüo dilimiızde dola~ığını, yerden hiup !erden ve terimlerden kurıumak ve öz 
aöie dojru yük~len (ağa-ç), ouyuk Türkçeye önem vermek i~ıiyonak bu 
kardeşlerinin (aja-bey), koyun buyuiü· hareket, ilimde ,,e teknikte de hltın sa· 
nün ve ihtiyarının (ağa) olduğunu $Öy• yılır ileri bir millet olmaic için yapılaıı 
Jerkm onlarda büyUk bır saadete erişen emeklerdir. 
insanların huzurunu goımemek kabil 
delildi. 

Terim sahuında kalıyorum: 
(idrak - Perception) kelimesini lcul

lanınz. Ve, ralehe bu kdımeden hır le}' 

Mlamadıjı halde onlara mefhumunu an· 
letırız, ve böylelıkle anlaıtılhmı;u sanı· 
nz. Esa51, bir tÖl!un veya haclısmın mina 
ft özunu (alma) ve (alabilme) manasına 
ııelerı bu Arapça ımlah yerıne Turk Dil 
Kutumu bize, şükranlarımızı gerektiren 
plıf111alariıyle ejer oz Turkçe (slgı) ver· 
mitse, ve (idrakı dakrk - Aperccpıion) 
:rerine (tanı) ve (alji:ı) dan ôrulme 
(tamal,ı:ı) vttmitoıe, bugunun yirmi ile 
OftlZ y~ları arasındaki gençlerine sora • 
nm, hanai kelimeyi beAeni)orlar? Yal • 
ruz bejenmdc değil, hangı kelime daha 
öittticidir? 

Bır örnek daha: Arapça (mürt~em) 
mi İyi ve öjrerıd, )14>ksa nz Turkçe (iz) 
ile (du,me) den füulme (ılduşum) mu? 

Şunu hemen belineyım ki, terım, 
lkiilür •e icadedilir. (HmnuT:ımıın) ve 
(aluiya-dejer) den (CJıronaxie) oruldu
iü aibi 

* Bu dlvayı ve mu•peı e$erlerini g5z· 
&ıüne alınn dil inkılihının hır realite, 
bir !uzum ve bir ıhııraç olduğu k~di· 
liiinden aola$ıhr. Bu makale')-i hana )"az· 
dırao slik. pazaMesi 10. Vlll. 1942 u • 
rlıH v~ 663 sayılı Varan gazcı~inde sa 
fln ywar Ahmet F.min Yalmao"ın (dilde 
ildkrat ve ~irlik) başlıklı vazısı oldu 

Dil inlcıllhında olabilir ki acele edil· 
mittir: ben, geç kalındıJCına bile kaniim : 
Büyük Dihi Ataıurk"ı..n Gune$·Dil Teo
risini ateşli bir makale ile ı ven ve mu · 
per ilim bakımındın >nu ıevidedkı bel 
pltt serdedenlerden hırı de henım ve 
l&yHI Ahmet F.min Yılmana de ım kı 
İf9 oMlldayım ~inmedım H.-r ılmi 'la· 
uriye, etrafına çfimt7ler ınrlar. vaşar 
smaır birinde ••• • 1 •ı.1ı r, fa.!( ı ilim 
böylelMde ilerler. Hepimı:ı.in mwrcı 

* Dördüncü Türk Dil Kurultayının 
yürekleri aynı emelle (aCf>&n birlik ıa • 
yın Ü}eferi muhitini de ırordülctt'n ııon· 
ra hükmedivorum ki, Türkün öz dil dl• 
vası da yürüyor ve yürüyecektir. 

İkinci seddi 
kurmak ' • 

-( BAfı 1. inci aaytada )-

Yoksa bU)"\Jk bir kumı aelecek yıla mı 
kalacakur ! Gelect'k yıla kalacak olursa, 
Avrupa kııuı miUetJerinia Almanya"ya 
ve Almanya"nın bu milletlere karşı bu • 
günku durumunda esaslı blr dejiıildik 
olacağına ihtimal verilemez. Görülüyor. 
ki p.rl< seferinin bu yıtki rıericelerinia 
pı veya bu türlü olmasının, Avru,,. kıta· 
sının mukadderatı tı.kımıııdan büyük 
ehemmiyeri 'ardır. 

Falih Rıfkı A TA Y 
DÜZELTME. 

Dünkü bqmakalemizin Hkizind sa· 
urda blflıyan ikinci paraırafı '6yle oku· 
nacaktı: 

"' Şi.n>diye kadar şark seferi yalnıı üç 
ihtimal ahında muhakeme edilmittir: 
biri, alman ıaarruzunun ruş karşı tur· 
ruzlan karşısında kırılmasıdır: ikincisi, 
almanların rus ordularını yokederek 
menılekeıe tamamiyle hlkim <>lmuıdır; 
uçuncusu, hır yanda almanlar ilerliyerek 
ve ruslar çekilerek, sajlam bir Kızılor· 
du. obur ıaraha yor,ıun ve afır kayıplı 
yenilmez rqu zorlulclan içinde bunal · 
mış hir alman ordusu olduju halde, kı· 
ıın basmasıdır." 

ve yakacMc: zammı vtdl'° venlm1Ye
ceıtı lrıcelerımeiktedk". 

Selônik halkına 
Romen yardımı 

Bükte,, 12 a .. a - Rador: Sall· 
nik"te büyük •ıkıntı halinde bulunan 
halka yardım olmak üzere. romen 
hllldlmetl. büyük kıamı btıkday ve 
mııır olmalı: üzere Sellnlk'e bedava 
yüz ton yiyecek göndermeyi karar -
lattırmııtır. 

Müttelikler iki Japon 
gemisi bltınlll• 

Melboume, 12 a.a. - Orta bUyUk
IUkte müttefik bomba uçaklarından 
mürekkep bUyUk bir hava teıkili 
Ttmor aduının cenup • dotu ahi· 
llnde k&Jn küçük Becca limanından 
takriben bir mil uzakta demirli bu· 
lunan 2 :tapon ticaret .remlıine hU
cum .,rmııtir. HedefJerln Oıtllne a-e
~n bomba uçakları remtlere he .. i1-
t!kı metten hUcum ederek fldde'h 
bir makineli ttıtu aleti ..te ~mışhr 
dır. Biri .C.000 dijeri 1.500 too hac· 
r.••ı de tatımln edilen l'•mılerou bst
mıı olmala:ı lnıne•!: nıuht~.neMlr. 
B•ıtlln uçaklarımız flsl ı·ıne dt.nmtır 
tol: Bunlar. ı •lf"h1ıtı 't11sr al.!ık
!11rı lrurıu:ı ;ıra.-.• :trıntlan ibareıt;r. 

Kaymakamlık kursu 
~ BltaıDer cıkuklnda 1 ~ 

aıctJaeatı ...,_. venlıln ~ 
la.-. tlrlneıl dew'ell hulnanda .oı
nue bul1 ............ ~ 

Gazyağı satışı 
.\nkara ValUlfinden 
Ellerinde ıraayalt alım lı:el'tı bulu

nıınlıtr ~ıuyaJı satan bakkılllara glde
rtk altı sayılı kupon lcartılılı hlr lit. 
re ıaa1ait aatua alablllrlcr. 2,H 

Ve bu )'WD~ '"H'flUM ~ltenen, ~ 
nen, özenen dijer cüccarlan da uyan· 
dıracak, çok ıaiıü bir ibne ~ • 
nesi olaakur. 

SabaheJJin. S O N 1W E Z 

Hazineye borçlu 
olanlar ne vakit 

hapsedilecekler 
Bazı ITMllb-e ~. taıı91t! em

val kıanunumın lııo.)"dutu IU'tı1lı.ra ıılam 
edDmbwek bıorelulanrı hacııl kablı1 ma.1-
)eın bul'Ulldutu ve bıızı.lıennın da nakdi 
~ olmadıtı hakte hatcılannda 
tev1dt mtlzflkkeıeıd ~ vatanııaeıe
nn faall.Yet ve ~ et\ft'l oıun

dutu an?aeı1rn111tır. \'nıtandulann vcrırı 
borcu >'Ozündeı ~ 1(1rı 
menkul, ~enfa11 mah lbll!lunması ve 
borclunun borcunu binim öd'b'd>Decoek 
ııervetıt oldutu ihtiyar h~ t8ıııttk 
cdllrnml ve bu ta8ıilkı.n en bU\Y(lk m11 I. 
lcb'e Am&ıince trma.ııanmuı M:zıım ııd· 
mektedtr. 

Malb"e Vekt&ltl, büUlın bunaarı söz 
ısnone alanık vft'&1 mükelletlerinln ha
p111 !'le t&ZYllo ldn ancalk lauıundaık1 'bll
t.1ln tartlann bımam olmadan vaıtanda4· 
lenn h1lni>"ellıt!rtnıl tah~ ikanunıl 
muamt>le-~re ırtrıtıım~ ve ıcytcın 

hareket ~ halkStmda bnım taU>lka· 
ti Y&Plhnakı. bernber 1nzl'ba•t reza da 
tat'btk ~ı vamtl(Jere blt<ttmı~. 

.G 0 N 0 N 

11 Eagle 11 

batırıldı 
-( Başı 1. inci sayta.da )

Altıdm* lnp)D Mo9urwn "'1va,yı llııOIH
,,.. t.ara.bndan ~ eıüleıı IJl4l&ZZam 

hır kllrtJeyoc kal'Gl batı Akdmlzdc 11 n
f:ust.o& ~ındanbcn taa ruza gjrlmı!ş 
bulunuror!ar. Bu.g{JnkU nsnt tcbllfc 
ırorc btr alman dıcmzalwa ıı aA'uılt.ustn 
batı Akdeniz"dc, kuvvet!! blr himaye ol· 
tanda Plı'n kn1'lle ılçlnde Eaglc Qll!-z 
tay,yve ııernıı.ıN dört torııaı iaıl.beıt cW· 
rerdc b1Wmııı9tır. 

fnırlMz donanması, Eag~ tawnre &'(.."" 

ındslrun lıatmut.yle tawace ııESn:l mcv
C\ldunun )'llntllnl ira6'betm.ı.tıır. 

Şlmdtye laı.d&r Oouraaeı., Glorılouıı, 

Arc Royaıl, Hemlt'e, UnOOoırun ve nlhııyct 
Ea.a'lıe tayyare Jremf!lc'.li bıııtmışt.ır. Dıu 

ruıretJıe loeil'lz dQnaııması tayyare ııan I· 
Jıeıindıerı yangını "'1:ı.1>cb'nie olUJ.'O?'. nu 
k.aYJopJar modem hBaPte bllhuııa kıoo(M.. 
nt hlııııııetttmıcktedtr. OUııkU Pıılnce ot 
Walks ve neı>uı.e zutıhlannm batmam 
da ıııba;t ctmqı.tr ki lkuvveUt btr tı:ıva 
hAldın1YeUnden taydaJruımısaıı s:ıtıharp 
ıremtıcr.ı dilemaıı ~arclcıin1n htıcu-

ltalyanlar da iki torpil 
atmıılar 

Roma, 12 a.a. - Buııünkü N.'Bml t.eb
lılıre a-öre batı AıkdEnızde 11 ağustosta 
sUn ata.nıitm demzıılUlanmı7.dıaın btrl 
hUV°b'etıl kaıtl olarak te.sıJtt cd~ 
\ti! kuvvetli himaye altında ııklcn bUytık 
bık" d04lll1114'1 harı> ııemlslnc tanıınız ede. 
rdc :iki torptl 1ısabet etUrm.letU'. 

GÖLGESİ 

_. •.................................................................. 
: ''-. . . . . B. T. Ankara bölgesi güreı (ahpnalar1 

. . . . . 
• • • 

Hadranılan Hib:ıren yeni tıılışma Fahri Ayat gelmiştir. Kendiıri hel" 
ııroı,;rauıının tatbikine ba lnmış olan gun öğleden sonra '.Knrııclenlz havu • 
Ank ıra bôlge•l, su SJl<ırlarından bu~ zunda atlayıl"ılan tıılı§tırAC"nk •e de-
ka spor ıubelerl itin olil mevsim rece alan yüzQelllere de T"' k" h 
Ayılan )az .a) !arından lnıkdn nisbe- ı cll'kl 1 1 ur ıye '"' 
bettncle lstlfadc etmek i~ln lmfif ça. ;,e~&i:r.~erer ~e ıazırlannıal11n için ek
lışrıınlarn yer H·rrııektedir. Bunların ; b f y r'ıracnı;rından ııl~k~lıla -
basında, Jıııkıkatle bir salon Sporu 

1 

r!n . U r) C A ı çafıŞmaJar& ıştırakJe-
Olan gureş ç ılışuııılnrmı çalışanların ı rıea o unıır. 
vılcutlarına zarar nrınedeıı açık ha. K d . .. 
Vdda )"ll}llıtnktııdır. ara enız kurek 
Haftanın 4 g()ııunde 19 Mayıs stad-

yomunch agac; gulgcleri altındA ve te- h 
ııılz .havada )apılan güreş çalışuıııla- yarışına azırhk 
rı cıılılcn fıı) dalı oluıııkta ve bilhııs. 
&a kapıılı >erlerde tıılışıın giıreşçi. 
!erin clgcrlerlnl terııizlcıııekll"dir. Jleııı 
tıılışlıgı yeri ve hem de. spor yaptığt 
alı.mu senenin dokuz ayında kapalı 

bulunan güre§tilere lıoyle )"az ayla. 
rıntla olı;un açık havada tnlışnııı fır. 
satı 'ermek, onlııra yazın kamp kur. 
nııık kadar fa) da verecciine şüphe 
;>oktur. 

Sinop, 12 n.a. - Ağustosun 111 ve 
lf' ıncı . günleri Sinop'ta yapılnı-'llc 
Karaılenııı h6lgelerl kürrk yarışlıırı
na iştirak etmek üze.re hhlgC'll'riııden 
harekı.-t eden Çoruh, Itlze Trııhwn. 
Giresun, orılu, Sııınsun 'kllrektileri 
dün Erzurum vapıını ile limanımıııa 
gclnıiı;Jercllr. Da!U\ i,incc gelen Zon • 
guldak kürekçileri ile blrlıkte Sinop 
denlzdlcrl önlerinde muzlka oldııgu 
halde kendi kiklerlyle vapur" gid<'relc 
ark~ılaşlarını &ell\nılamışlardır. 

TOPRAK ve KÔYLÜ 

İşte bu maksatla başlamış olan gü. 
reş ç.ılışmııları, haftanın " gününde 
bôlge güreş oğrctnıenlnln nez:ıreti 
alt:r.ıla ınuntazaıııcn devam etmek • 
leı.ır. 

Çıılışmalıır saat ı 7 ele bıışlama'k. 
ta ve 111 a knılıır sıirıııektedir. Bu 
çalıoınal~rda tecrübeli gureŞçiler, 
tccrülıesız ve güre.şe yeni başlıyan 
küçük güreşçiler hep ayrı ayn ç.a. 

J ark iskelesinde vali ve Ş<'hrin ı.. 
lerl gelenleri tarafından karşılanan 
denizciler ıkıımeUerlne Uıhsls edilen 
okul blnasıoa )erlC§Urllıni5lrrdir. 

B izim köyUl için toprak, mu
kaddec bir kıymettir. O, 
dllnyaya aözünü toprak bir 

damda açar, ve ııöm(lnQ eon ıkf Pa
yışında üatUne aene topraktan bir 
örtü çekerler. Ceviz aanduke., be
ton llüılt onu, o duyaıuauz baya
tında bile rahataız eder. 

Ve bütün ömrü toprak Jçlnde
dlr. Onu evirir, çevlrlr; toprak 
damlyle, toprak serveti araaında 
aeçen• hayatı, insan ojluna ek
mek veren bu bereket hazneslne 
Y&Plfıktır. Onun sörOılyle, top.. 
rakaız inan, yarun ınaandır. Köy-
1!1 bu türlllaüne, cemiyetin b&.11-
na 96kmllı blr· parazit dl.ye ba
kar. Para, onun pünde, inanı
n!% ki bir tehlrll için oldulu ka
dar bQyük hAdlee deiildlr: Ekin, 
ekinden ne haber, der, kAÇ tlınln 
mahaul &lıYor? 

I>Unya ~rQıü. terlıwnın aınır
ları içinde kalan köylümilz i:Ok-
tur. • 

Onun naarl bütün ııervetl tapra
tı lae, &flllı yukarı bütün dertleri 
de toprala bathdır. G6k kubbe, 
zamanında topratm çatlaklannı 
doldunnu. V&ya, ık6)i8 altüa e
~elc toprak bu.Jamazaa, itte o 
zaman, Mıntı -.ıar. tık!, kader 
ve teknik dAWS1dır. lnnaklanmı
zı, tarlalarımıza yayıncıya kadar 
ııözlerlmlz, )'atmur meV1knlerln
de, kara bulutlann pesinde koşa
caktır. Taınnnın rahmetinden lbaı
ka au yQztı s6rmlyen kıraç topra
tın kanallardan oluk oluk akan 
ıu lie ba.tnnı kana kana ıslata
caiı aamanlardeıı çok ~ de-

tııız. 
Fa.kat ya topraksızlık... Fakir 

çiftçi için bu derdin hiç blr deva
sı Yokturı O, ömrünll başkalarının 
!ilerini aörerek vt>ya şehirlerde 
bir odacıhk peşinde k<>şaraık ka
zanacaktır. 

HalbukJ blzlm, köyJUyll şehirle
re aktarmak diye bir dAvamız 
Yok.. Ellınlııden gelse, şehir adı 
aıtındakl kesif müstehlik kütlcsı
nı, kuvvetten dlifen köylere da
jıt.mayı dllşünece~lz. 

Saracotlu Hükümeti, uzun yıJ
lardanberl beklenen toprak ka
n ununu dosyaııından çıkarmıştır. 
MüJdeslnl, bu kı.sa haberden daha 
önce al~ık: "Köylllyü toprak
sız w toprajı köysüz bırakma
mak'' kararı, Hükümetln progra
mında yer bulmu11 ve bu karar, 
okunurken, dakikalarca alkışlan
mıştır •. 

Blz oraya aıellyoruz: ana maya 
köydedir. Onun belini doğrultma
nın ne demek olduğun~. refah yo
ıu.nu tu-tıın111 köyleri uzaktan sey
rederken blle anlamak kolay ..• 
Bir Sa.maun veya Manlea köyü, 
daha kllornetrelerce öteden insa
nın içine ferahltk ve memleket 
lııt.lktıallne ıeı.Jclı bl r ümit verir. 
Fa.kat bozkınn ortaaındakl kôy&Oz 
topraklar, aaa.tlerce süren Yolcu
luklarda, lcJ.rnln kalbini acı acı 
burkmaz? 

Köylü)"e toprak; toprab köy 
Bilyük lııtlkba.Jln, kıu parolaaı 
budur. 

Kemal Zelti GENCOSM AN 

Samsun'da bölge 
~ışım.ıkta ve birbirlerinin oyunlarından ten 1·5 
ıslifac~e etınektdcr. Öğretmen onları 
evvC"la ıııinderlıı kenarına sıra ile 
ı;lft gılrcşçl uzcrinıle göstermekte ve 
undan sonra 4 çifti ınintlerla iis.tlıne 
~·ıkıırıırak c;alıgıırıııııkta ve h.:ıpsin! 
l.ıüJ tik dikkatle kontrol etmektedir 
l~ğrctıııcn I~ i >aııılaıuıynn har krtı.:~ 
rı, OJ unları tekrar eıtlrmckte ve lıııt. 
tA bır çok oyunları gtireşçllcre Lh:zııt 
kenılısi tatbik etmektedir. l\:ı·ntlisinl 
aşkla bıı meı;lcğe ha.srcıınş olan p:U. 
reş Ö~r ''meni• N l!':l\tf Tokbucl:ık hlf. 
l.n sa bu tnlışmalardan büyiık ze\·k 
clu).ıııııktaılır. işte Jııın.:n iı;:ndir kı 
eskı ve yeni güreŞı;ller bu çalış ıınlA. 
ra Eeve ııeve muntazamcıı dcv:ım ct
rnckte•ıirlcr. Du çalı~rııa'"rl a 1\ •ıka. 
ra ırurt:~ı;ıı .. rı hem sılılıaderinı tnzele
ıııekt<', hem de sonhaharıla başlıya • 
cıık çıılışma ve ınuninı müsahakııl ra 
Şimdiden kendllerinl hazırlamakta • 

müsabakaları 

dırlıır. 

Aynı zamanda devam etmekte o: 
lan hölgı- rc hakem kur ıı, pro. 
gramın unıııı ıl kı nııoı bu çalı ma _ 
lıırd n lsUCııde cderl'k yapmAktadır. 
Ayrı bir vaunıı a da güre hak!'nı 
~u~au çalı m ları ı izaha çalı aca _ 

Yüzücüleri çalıftıracak 
olan atlama öğretmeni geldi 

Jlcrlen Tf'rh \tı;i Ankara h l~e ı su 
r rı ıı anlıiınılıın : 

R 1 e ' ıı lt rln (' Jı ıırm~k fl
aere İalanbul'dao allama tawpıyonu 

Snmsun, 12 (Hususi) - Bolgeml• 
tenis birincilik müsabakalıırına h• 
hafta başlanmıştır. tek er.kek ınüsa
baknsı iki kuvvetli :f'innlist Dr. fsnıet 
Ulug ile çok eski ve kıymetli bir te• 
nlsçi olan Kalman Ulnıtın ar:l&ına OV• 

nanan güzel bir oyunla sona ermiştir. 
I>r. İsmet ıı:Uzel lılr O) unla 6..2, 6-1 
netice ile kuvvetli raklbı l lm'ln'ı ye
nerek bölge tek erkek f31Jlf'l)'Onu ol· 
muşıur. Çift <'rkrk ve knrı ık mlı 1'

balcalarına dev m edilecı ktir. 

Türk Basın Heyeti 
Doğu cephesini 

gezdi 
<B&fı 1 ne! ııarlada) 

ve Türk ordusu ile olan ilah arka-
da lıtından b tr 1 tır 

ll."t'cmrtlln S rl ık hu lılraheve ce-
vap ol r k ) olC" 1 ıkl ırı t' nıtsındıı al• 
man ordııs ı 1 '1 rınııı kt'urlielrint 
çok &<'vı:ı il' ter lı 1 rlnl sri) lt'mlş .,. 
Türk mllletı n ın ı ı ıfırpend' • 
llklerıue ıte ekkur etwı~üe. 
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Dl~ POLİTİKA Ei4Dt111i4!4'·l~•ıa• Son haberlere göre Hindistan' da yer yer 

İşçi ve harp esiri 

mübadelesi 

Berlin'e göre Moskova'ya göre Solomon odalarının Al manya' ya 

Büyük Don kavsinde 

Kalaç'ın batısında 

Almanlar Kafkas Tulogi çevresinde 

savaş devam ediyor 
İngiliz hava kuvvetleri 

durum 
biraz daha 

sakindir 

kargaşa 
devam 
ediyor 

Dünyanın en büyük ve 

seri bomba u~aklan 
Londra 12 e. 

l'ük ve en Uratl i bo b uc: A'ı olan 
Avrolanca ter uc:akl ırı !ört motörlU 
lcıgillz bomba u akl ırı fılosuna yeııı 
bir kuvvet ~ cı mı t r Bu uc: ı klnr Be· 
itiz ton bomb t ıy bılmekt ·dir. 
l>ört motörlu ınırıllz bomba uı;.- kları 
llras111d bu k:ıdar bomba t ıynbl
l~ı.. uç klar ımrlıye k 1 r yalnız 
Short n!irlin UÇ kları leli Bıı ıkl 
tip uçaklnnn zami sllr ti s::ı.aıtc 
480 kllometreclır Lnnc ter 1 r av • 
lardnn b rı hnva hnrekerlerıne işti· 
tak etmektedir 

Bu tıp uc ki r ilk d fİ ol'8rak 
l'lavyern'dıı kAln ı.uırsbıırıı: ehrlne 
:Yanılan ı:llndUz o.kınınrla kullanıl • 
l?ıı§lardır B ı h!lrekrt d man top • 
1'8klnrı Uz r ,. 1600 k 1 ""etredcn 
f~ıa uç IU ist izam ctmtııtır. 

rus bir 
ord su 

yo edildi 
t da> 

kumnııd ı ında hava tt klllerl ve 
uc \ar b rJlkl rl tarııfıııdnn mu
k mmel surt'tte d slcklen n zırhlı 
kuvv Ll r komutanı Oıg neral P ı
ulus kumnndnsındıı.kt ordu kıtnlaı ı, 
'bü) uk Voıı kav nd 1 cılaç ııı batı
ındn 62 ıııcl sovyct ordusunun ımc

'Jlluunu ı.e b rıncı zırhlı ordunun 
'kunetll mı urluruıı iınhu etmişler
dir. Bu ln ha ınuh ırcbeslııd bu 11111 

katlar 57 b ıı ki c lı ııtırunış ı.e 
b nı:ll n fazla tank 'e her c n tcn 751) 
top ya ele g çir im Vl' yahut tnhıl
bedllm r. DU5!1Utlllll knyı11lnrı 3i ilk 
s kUr. Bu çnrpı malıırda Hınat kı
ta an da t m ,.uz tm ştir. 

Bu lkbnharda ark c plıeslnd<' 
cnrpışnmlnruı bn amasından beri 
K re )arınuıd:ısı muhnrcb nd bil
:> uk Don ka\S nd ki harek tın soııu
nn kıı nr aımnn ve mıltt flk kıtnları 
l.044 741 es r nlmışlardır. G 271 tank 
"" her ç pt.n 10 131 top ya ele gl'çl-

m )alıut tahı ıbedı m r. 13u 
ml.ıdd t zarfında 4 9 ı uçak ho.vn 
muharebeler nd dil Urillmil , b ı ka
ca 664 ucak da ucnk.s..'lvarlar tara
f ndan d UrUlmU tür. 432 uçak yer
d tnhr bed im ştlı. 

Kafkas lYJlgc inde, rumen kıta· 
lari, Kcrç ynrımndnsının <lo •ıı ıındn 

ldetlc mudnlna edilen Slavnrısku· 
:ı:u şehrini almı lnnlır. 

Almnn kılaları, l<n!knS)n'yn gll
Ill('kl•• deı. ıım • dı:ı: orlnr. 

Alman ham kuvvetleri sahilde ve 
Karndcnız llmanlanndıı o\y t tab
i yelerlne knrısı taarruzlarına dcvom 
tmı tir. B r hlmay<>, iki s:ıhll ve ıkı 

nnkll>e gem si bom ,.. rln batırıl· 
mı , 6 tn ın ve blr sahıl gemisi ha· 
snra u ratılmıştır. 

Stallngrnd'ın ooııubundn blr sov
vet zırhlı tr nl bombıılnrln tahrıbe· 
d im t r Vol a lizerlnd b r gemi 
batırılmış \ 3 g mi hasara u ratıl· 
mı tır 

VoroneJ'ln şimal batı ınd ı düıı· 
mnn oldukca uzun sUren durgun· 
luktnn sonra ha{lfletmc ta ırruzln • 
ıınn t ekı nr bn lamı tır Bu taarruz
lar, şiddetli muhıırebıılerıl,,.n sonra 
püskUrtUlmU~ ve 40 düşman tankı 
tahrlbolunmu tur. 

Rjev hiil~irıde, üstün duşman kuv
'etlm tımıfırxl:ın rlıın de )"&l'tlan mu • 
kerrer turnalar, bir kısmı karşı U.'lt' • 

ru11arla olmak üzcrc, pus'lcürlutmuştür. 
İlmen golünün cenup do.ihısun<la "e 

\'olkof cephesinde d11$manın ~eni taar • 
rwJan, bir kısnıı gof:w goğme muha • 
rebc'lerde olmak ü ere hnlenmiatir. 

Fınlandt)'R lwrfezındc alman "' ış 
uçııklau 3 duşınan dc:Yrı) e gemı im ha· 
tınnışlar 'e dığer bırçok ~nre gc_'filİ • 
lcn}le bir ma~n genıi mi h.ısarn uğrat • 
mı~lardır. 

(;izli bir emir ele 
geçirildi 

Jlerlin, 12 a.a. - l>N B. bıldiri)or. 
ffr alnıan 11rhlı kolordu~ıı Kaflca )'il «1>
hcsinde Stalirı in Etizli bir emrini ele ge
çirmişlerdir. Sovyeılcr Rırliğınııı mfüla· 
foası hat..itındoıkı 28 tcırımuz t!)42 tarih· 
li 'l.e 227 numaralı emirde Stıılüı aynen 
ŞÖ}le diyor: 

Almanların işt;ııl ettikleri veya ifs:al 
etmekte bulunduk! rı topraklar ord\ınun 
ekmeği ve )İ)ete~i. endusıri inın made
ru 'e komuru dl"mekur. 70 mıl)ond:ın 
fazla nufus knybetrık. Bu sene geçen se
neden 800 mıl)on kile daha az bugday 

•>uruz. l\ladcn hııkımından ka)iııoıız 

da J5 nıil)nn toıxlaıı fazladır. Gcrilemı)c 
devıım etmek fcl kcttır. 

B 

dağlan na vanrken 

sovyet 
dayanışı 
artıyor 
(Ba.61 1. nol sayt da ı 

!arını yannıık için almanlnrın sar • 
fettitı"ı UmHsızce g ıyreUer akim kal
mıştır. Kotelnikovo'nın ııtmal doğu. 
sunda rus kıtalarının elinde bulunan 
bir dcnwryolu ıstasyonu cıvarıııda 
büyük bir tank nıuhaı ebesi olmuş
tur. H.us ıank ve topçu kııuları ctuıı· 
lılaııa büti.ırı giln arka arkayu hücıım 
etmlşlerılır. Almanlar bu bolı:ede 
mlıdaCoa vazlyetınıleıli rler. 

Krasnoıiar bolgesinde sovyet mev 
zılerinı ynrmağ'a muvııff ık olıın al· 
maıı tank ve pi) adc kuvvlltlerıııe 
karııı §lddcıli karşı hucumlardıı. 
bulunmuşıur. Bir suvyet bırllğı ye
ni mevzilere çekılmek zorunda kal· 
mı ur. 
' Hatl"arımızı )armağa muvııffak o

lan başka bır alman tank grupuııun 
geri ile irtıbutı kcsılmlştlr. Bu çar
pı madan 19 ınnk ıalırıpetmlı:ı ve 700 
alman öldUrmllştUr. 

Şerkef ve Maikop bölı::elerınde 
hucum ellen alman kıtalarına sovyet 
kuvvetleri şiddetli mUdafaa muhare. 
belerlyle mukabele etmiıılcrlir. 

Voroııej in cenubunclakı sovyct 
kıtalnrı mevzllerını muhafaza et • 
meluc ve almanlanı ağır kayıplar 
verdlrmekıeclir. Alman kıLrvelleri 
vuradıı ruslnrın elinde bulunan mcs· 
k!in bir yeri zabıletnıek 1çın hlıvUk 
bır şiılcletle hücum etmckteclirler. 
Almıııılar çok şllrletli bir hücumda 
100 tank kııllnnmışlarılır. Bu hll· 
cum pUskUrtUlmUş ve alınanlardan 
esir lınmıştır. 

1f 
Moııkova. 12 a .a. - Öğle üzen 

ncşreıtilcn sovyet tebliği : 
11 ağustos gecesi, kılalanmız 

Kletskayn çevreslncle. Kotelnikovo 
nuıı şimal doğusunı'ta ve Çerskayn. 
Maykop ve Krnnsnodar böl elerlnde 
dU mania muharebeye devam etmiıı· 
lerdlr. 

Cephenin diğer keslnılerlnıle hiç 
bir dcği11lklik olrnamıştır. 

1f 
Moskova. 12 aa .. - Öğle üzeri 

ueşredilen sovyet tebliğine ektir: 
Kletskaya'nın cenubıııııla çetin bir 

nıuhnrehe devam etmekledir. 
Kotelnikovo'ııun ı:ılmal - doktısun· 

da sovyet kıtalıınnın yanl ığı şitl -
deUI bir hücum düşmanı ağır kayıp
lara ugramiışur. 

Çerkask ve Maikop çevrelerinde 
dlışnıaıı tank ve motörlU kuvvetle -
rlne karşı çetin mUdataıa muhare • 
heleri devam ediyor. 

Korasnodar çevresinde sayıca 
llstün bir du§nınna karııı mu • 
harebe devam ctmektedır. Bu çevre
de dUşmnn uğradığı kayıplara ehem· 
miyet vernıekslzın bır nehri geçip 
cenup sahilınc vıarmak ıçin Umilsiz 
gayretler snrfetmektedlr. Nehrin ı:e
çlt ııoktalnnn<lan birlnclc binden fnz· 
la alnı ın oldilrtllmuotUr. 

Voronej'in cenubunda iki meskun 
mnhal ele 1;eçlrilmlştir. Dilşmanm 
bu yeı !eri geri almak için yaptığı le· 
§ebblisler akim kalmııınr • 

Ru• dayanı§ı artıyor mu? 
Miskova, 12 a a. - Royterin hu· 

susi muhabiri bildiriyor : 
Almnnlar Kafkas rlağlıırının "1 -

mal eteklerine yaklaşrıkc;a Çerkask 

22> 
Para parayı çeker 

Yaşingıon, 12 u n. - Bahri) e na. 
zırlığının tehliji;incle lıilılirıldiğlııe gu. 
re, cenup Pasifik'te .Snlorıuın ad:ıla
rının 'lulagi çevre inde ıııulıPrı hcll'r 
rlev-nm elııll'ktr.dir. P'akat hı ııU ka>
rla degrr bir ey yoktur. 
'lcbliğde bundan sonra 22 temıııur. 

ile '' aguııtos ara ındn \leutlrn nd • 
in rına kar ı yapılnıı h rekrtl( rııı t f. 
sıl tı verllnıektedır. B lıcn aıuerıkan 
lıueuml ırı 7 ve ::. ngu to ta > npılınış. 
tır. Kıska adasındaki du ınnrı alıll 
bnıar> olan susturulıııu 'c > n~ınlar 
~ık rılnııstır. Klska lıınanıııdn fi 
mi batırılmış \e 12 gcuıı h 

akınlar 
yaptılar 

Almanlar da 
üzerine akm 

lngillere 
yaptılar 

I.orıdra, 12 a.a. Hava l"'azırlığı • 
mn ıcblıgı · Hrit nya bomha ıanarelc -
rırn.lcn mur<""kkeı> l-uvverli bir ıe$kil Ren 

bölgesını1e sovyet mukavemetıııın hana.sının chcmmi)eıli bir rodü ıri, 
daha kuvvctlı bır mahıyet hlı ını nnıoakııle, d<:mir 'e nehir )olu merkezi 
gösteren emareler vardır. Bazı Ke oları Ma)cn<:e o hul'llm l'tmİ)tir. 
aımlerde aıtık ovada tlcğıl lalı. ı Mnı<ıtebaııaıı alınan raporlara gorc, 
dağlık ırazıde çarpışılmatttaclıı. Ye hucum çok muvuffak olmuştur. nu ,a • 
buralar d ı sııyıca az sovyeı kıta lan - halı ).ıpı lan isıikşaflar ~ıkarıl.ın )1ln"ın· 
nın her yerıı ıllışman ılerı haı eketıııl " 
oıdenıek §aıısları ~ıtrdır. Hnlt da • lamı hila )'llnmakıa olduğunu _ı:mıer • 

tılını tır. 

lık yel'lc ı den bırnz uzakta Kru nodnr mışur. 
bölı;esınde ılahı, sovyet ktı\ v~ ıl rı < oblcnz'de hedeflere, Le Ha\Te'<la 
dUn düşmana nıtıhım bır darbe 111 • d •ki.ıra 'e Holland.:ı da hrl\a meydanla· 
dırmışlcrdlr. rına da hurum L-dilmiştır. 

Krasn ıya Zvezda dıyor kı : <HLC )'llpıl;ın harekattan 16 bomb:ı 
c..=enuptnkı kıtalarınıızın .ı::e ıcl fe· l;l))'ar rn11 u~lerine donmemışrir. 

lliketlı durumu, kuc reıımız ~ e man Dunku tnarru ı kcşıf harckerlcrınden 
!arı )Olm<k ım .ınımız hakkıııd.ıkı ele· bır n' U\ ğınıız us une dönmcmisıir 
mnnınıızı za;rıfl tınaz. Dun akşam t c bastıktan sonra az 

Almnnl.ır, Yoroı J c phı;s ııe doıi:· :ı) ıda ulman ıanarl"ii alçakran uçarak 
ru b!JyuK tıınk kuvvetlen uucıcr in ılıerc·n ıı ccnup'(Joğu kıyı,ıncfa bır 
mı§lerdır. Bura< a alnıaı tar, ) ..ıp • şchr O{lmbalıır ntmışur. Tnarruz kı•n 
tıklnrı bır l<nr ı hucuma yüz ı ınk ı - ~ 
Lir ak ettınuışıeı dır. A lnıanlnr, §U • ımıuş f ıkuı şıcldcılı olmuştur 8.ir nuk· 
rnda burada bir mıkıar arazi kı an· dar ıam İ abtıler olmuş \C biri kilise ol· 
mıya muv ıffak olnıu Jardır. } ıkat nıak uz.ere bınalar hasara uğramıştır. in· 
bu ceph~-nin baııMuda ve • ccnubuıı • •anrn ka) ıplar vardır. 
ıla sovyet taarruzu durdurulmamış- Dun gundu un de homha ıa~l\'lın bir 
ıır. çok ulnı ın il\ ıan11re~i lngilterc'nin cc-
J ki taraf da müthi§ gayretler 1 1111 do ·usunda bir 'c:hrc ıaarruz eınıişıir. 

Bırçok ınalıallelcrdc c'ler )ıkıimı,ıır. (ı 
yapıyorlar kı ı olntıı)tur Birçok }aralı \ardır. ı; 

Mosku\•a, ll a.a. - Stalını:r ıl'ııı .ılnıan taH,ır~•İ de bura~ını alçııkıan 
balı bolgcsındc her ıkı hıuııtn t raf mıır.ıl) m ue,inc tuımu)ıur. 
da muthış ı:oyreıler, sarfctmcktcdır. in ılrı-re )C karşı dün geceki al· 
Almanhı.r, Kni'klUl)a da bU)ük ıler · maıı ı arruzlarında bir du~man 1 lemeler ka) detmekle beraber Volga •ı dıı 1 rulmu rıır anııre· 
hattını ke~menın keıı<liler1 için ha • B b h rk 
yatı ehc.mmıyctte olduğunu bılıyor- u ll.'l a e en ! ondra'da hava teh· 
!ar. lıke • ar.ıt Hrılmı ur. 

Alm ırı taar~zunun icldeli nıs ınıfi Alman resmi tebliğine göre 
d:ıf sının bUtıın iııatcılığı)le kar • Ilerlin ı2 8 §ılanmaktadır. Hnva hücumların ma . ' 8 a. ugUnku rc~I 
ııız kalmakla beraber mUkemmel bir t blı c gore, Dwı gunduzun alman koru 
münakale h ttı olan Volga bo} unc 1 u cnne akın >ııııan bır ingıliz av tana • 
iaşelerı temin edilen ruslar Klet k resi hu mııh:ırehe inde du urulmu~tur 
ve Kotelnikovo cephelerine kuvvelll Dıirı ece İngiliz hava ku,'H.-tleri Al· 
kıtalar tah§it etmek ve icabında yeııı maıı)a sahıllcnnd ki tc irsiz iz'aç ta:ır· 
kuvvetler gl'ııı·mek imkinına malik - nı1larından başka hau \lmanyıı'nın mu· 
tirler. Bıı bölgeler de bu harbin en ıeııddit ~chiılcnııc 'C bHha~sa Ma>encc 
çel~n muharebeleri cereyan etmek - 'e \\'i haılt.-n'c taarruzlarda bulunmu~ · 
le<lır. tur. lnfil:ık ve )a11ı::ın hombal,ırından 

N ovorouisk ve T uapse 
tehdit altında 

Londra, 12 a.a. - Rusya'dn alman 
ilerlemesi rusların muknvemetine 
rağ'mcn devo.m etmektedir. Don kav
sinde Stallngrad lstlkame ndekl 
lcrlernel rin~ imanlar inatçı blr 

ru mukavemeti He karşılaşıyorlar. 
Ruslar StalingrBd yolunu b ha 
Kotelkovo bölgesinde son hadde ka· 
dar varan bir enerji Uc mUdafnn 
ed yorlar. Diğer ıtaraftan ıılnııınlar 
Hn:zer Denizine doğru Herll~orlar. 
Tuapsc ve Noıroroslsk teh t altındn
dır. 

Rusyııdnki harekll.tın arzetUğl 
mnnzara gerçelcten olıduk(a kııran
lıkıtır. Fakat \'azlyeUn esas hatlnn 
alman tarruzu başlıyalıdnnberl aynı 
unsurları muhafazada davam c-tmek
tedlr. RAıslar en ce;aret kırıcı şart
lar altında mtlcadelcı şiddetlerini 
muhafaza ediyorlar. Ordu öyl~ kal
clıkca llerllyPn dli maıı uı.forlcır 
kaznnııb111r. Fakat zaferi knzan • 
maz. 

manda ka> ıplar olmuş ve binalar 4'4ra 
ıığrnmıştır. 

Ge<'e aHıbrı ve kar,ıkorma topları 
ı ı duşman lıomha tanarC5i düşunnüş • 
lt'rdir. 

İngiltf't'e'nin cenup sahilinde ve Mid· 
1 nch'da alman ha.va kuvvetleri 12 ağm. 
ırnın ~e ve f;Urı<luz a<kerl ehemmıytt· 
tcld tcsi•lc-rc infılak ve yangın bomba • 
lıınrle taarruz ederek ağır tahribat >ıır 
mı lar, pek l)Üy{ik }ıırtJ;tnlar çıkannı, 
!ardır. 

Fransa' da tehlike İ§areti 
Ck"rmont 1 c.rrand, 12 a.a. - Hu sa· 

balı s:ıat 2 de meçhul tıın arelcr şehrin 
u erinde uçmuştur. Kar~ıkoyma tcıpları 
aı~ açmıştır. 

lsviçre'de de tehlike 
i1areti verildi 

Hem, 12 a.ıı - lwiçre ai.nısırun 
bilclırclıgine ı::•\re, dün ı;ece orta ve ce -
nup t~viçrc'nin mııhrelıf yerlerinde hava 
ıelılıke işareılcri ~rilmişıir. 

<Bası ı ncl sa~ fa.da) 
ı;ekir. kişi de )arıılnrıınıştır. Belerli) e 
bınıılnrı ıınlınılı• nılmayiş ynpan knla. 
balık, polislerin sopalarla yapııA"ı hU
r.ııma ra~men clnı;ılıııarnıs ,.e t'ls nı

mıştır. i ç polis yarftlıınııııstır. Polı 
ateş açtıkınn sonra vaziyet yatışmış
tır. 

Kalküta' da sükun var 
J..ondra, 12 a • - Bu sab:ıh Lon

dra') n gelen re nıt lelgr flarn g ırc, 
ilindi tnn'da hnrp f il) etinin mer
kezi olno Kalkutn'dn sııkiın hükunı 
stırıncktedlr. Kongre rei terinin te\ 
klfl hıı; hır akl U)aııı!ırmamı~tır. 
Ba111 kendir fnlırikal rının dun ka
panmış olııı.ıısı ol gıınlı tu bir şey de
ğilıllr. Ve hiçbir siyasi manası yok· 
tur. l>lın kııpnnnn bir k •Ç <llıkkAn 
iıugıın tekr ır açılıııı§tır. Hengnlc t'

> alctinıle h<'rlıangı bir knrı;a.ş lık ol
cluı?ıı hakkınd.1 hiç lıir lıaher gelıııc. 
mi tir. 

Sivil itaatsizlikten yana 
pek az şevk varmış 

Londr , 12 ıı..ıı. - Dasıııaknle inde 
lllndıst ın \ r;iyetlnl tetkik eden '11-
nıes •>le ) ızı) or : 

''Kongre pnrtl inin nle!Adc 47.a~ı 
nrn ııııl ı;lvıl it atsiıdlk efcrlne kar
ı ı•ekar. e' k ,. rdır. lhndi tan clı
ınıl ı ı < ııııh' er nı ılrfıllcrlnden ba -

ki\ hemen hıç bir >erde kongrenin 
sı) ı etı la \lbulılnıemi, ve hnttl en.. 
dl e U) undırmı !Jr.,, 

1 ıme" O) le devnın edıyor : 
"llt•rhaııgı bir kurucu i> a elin ta. 

kıbetnıcdhd hır tenkil hareketi ~ulh. 
ta olduğu kadar harpte detesırsız ve 
lıızuııısıa ve lıııtıfı ı,:ok ılahn tehlike
lidir. 'rlJ•ps'in teklıfinin Hindlstan'
ıla \C ıllger ııu·ııılı ketlerdı• ynr tlıgı 
1) i ııl) et <' ı nııc ık kı nılislne kuru
cu 'c nıiısbl't iılr istiknnıeı >ı•rilıııc-sl 
lılzııınu nln ılıııcıı kıınetlı•ncbilir , c 
ıırtnhilir. Sııııılıkl lıuhrao bile J eni 
lıııkfınl rn 'ol açabilir. 

1 lınt t fkArıııın bil) fık hir kı mı hlı
liı bir anla ınn~.a t ırnftar imi unu) or 
\ e unııt bcsliJ ur. l ıı uıııl valllık oıcc
liı;ınde buluuon ve ıııılli hiııt cmd
lerınl glıılen t nınıııı bintli Ü\ eler 
G ndı \C t ıraft rlarına kıır•ı h~re _ 
kt le geçmek k r rındn his rlerıne 
clu en htıtıın ıııcsulıycıi tızerlcrinc al
mı lnrclır.,, 

Umumi vali, (;adi ile 
görüşmeyi reddedince ... 

\ 11 ını;ton, 12 a.a. - lluı ıııeri. 
k n ıııahlıllcrı, Hindistan ıııııuınl \ıt
lıslnııı, hil it ıat51zlık hareketi tın _ 
lamadan önce Gııııdl ile görüşmeyi 
redde) le ıııe ine tccssuf elıııt.'ktedir _ 
lcr. 

,\ ~rıı» ı en iyi tarın an aml'ıikan 
muharrlrlerindc Peorl Buck diyor 
ki : 

"Hlrul n umumı v:ı:llsJrurı Gandt tıc 
ı: ~Clt rcddot.ınC6i, konı:re ~cl'll
ı tc\1tıl:f olunması ve HJnt haDcı:na 
a.tcıı açılııuw, danoOcnı.ı>1 prcrısıpıcnnc 
a.>1un btr z!hnlj"m ~tcdtr." 

Umorc Sun ı:azctOl1 de ~ i)"a. 
zuor: 

''Gftndfye k:ırcıı ko)nıak ve JJ!nılis.. 
tan'a dcrtlal t.IOd{ü ''\'mldc Pclan ıırn
sındn hhı!nıl tcrcttı ctmrom oncc. z 
hllktlnıeUntn tslz !k hnrckoU 
lmıtl:ınuıda.n Gand n umumi vnlldcn 

cdll!1 müIM< ttan c:ıka.nlnb ec<tt tn~
dafarı llm$lı rmn.mlŞ ol:m:ı.sı Wcssüt ('(11-

k.'OCk btr hlıd!&:ilir. Bu l:'Ol'Ü$molcr Yll· 
ınlırtccıı, blr nevi muı.nkiro,t mUtnrckc 
dofro,bt1Jnll. nu ıntırot.kı 'bütün tcn:ı.lıık, 
yalnız Gruııll'•I ve k•)11gl"cdc ~l':lld!ır. 

(;andi'yi takbih 
Hind lmı'd:l bu kan dill.-Ulmcslnc b 

son ~ loin "";ıjclt be1ld de ı:ıxrnıo 
deitlklır. 

Fabt Amcıikıın ı:azcteı blbiik 
ckscırd)~ Hlnd!sUın 'da iknrgoş:ı'ltldruıl 
scbcbtyct \cnlJA1ndcn ve >u!rnz tng • 

tcrc')'c <k'I': fıı:b.t bizzat Htnt mtlk...U
nc \C a.Ynl zruımruJ<ı Oln'e \'C Rus:ya')'U 
da dıııt>c lndtnnck ıls~--n dolayı 
Gand )1 t.a:kb ?ı c:. lcmdı:tcdlr. 

Vunı.ıton Star dbor ki: 

maşı 1 ııcı say:fada> 

Bir polia amiri öldürüldü 
t'oıuı \ c asker bırcoı< yer.er<! 

meşru mtidıılaıı vnuy tinde 
ku laıımıık zorunda kalmıştır. B 
mlislumnıı pol s amiri demlryol 
idaresi muhasebe i cıvarında tahrik 
c lcr tarafın n u dilrulmulitilr. On! 
\ crsıtc tal be nd n v fnbrtka ışc 
lcr nd n bırço •u t \k f edim Ur. 

Vail, Bclcd y hudutları d h Un 
deki böl ged g cc ~ n ı tatb kı 
cmr tını t r. B klş d n fnzlıı kimse
nin b r ıırnd:ı top anması da 3iasa.ı. 
cdilm t r . C \ardan g Uıilen aske• 
takv ye kıtalnn şeb rde dcvriy 
dolaşmaktadır. 

Bombay'da kanlı 
nümayi§ler 

noınb.:ıy, 12 a.o. - Salı akşam 
Bombay'ın oımnl mah:ıllelcrlnde po-< 
lls tahrıkçller Uzerıne ate::ı açmak 
zorunda k lmııstır. Matun'da :ufak 
bir çarpıııma olmuş. hır kişi yaral 
mı:ıtır. Lalb.:ıu'cla bır ki§! ölmtiıı bı 
kaç kişi yaralanmışıır. Bu kasaba. 
da birçok klnıs ler tevkif edılmıııtır 

2000 kışlllk bır halk kütlesi res: 
mi bir daırenın kapılarını kırmak 
i temiştır. Yapılan ıhı ra ral:men 
nUm ylııçllcr ı; rl çekilmek isterne
yınce sUvari pclis mUfrczeleri hare
kete geçmiş fakat kalabalığı dağıt
mnğa muv ffak olamanuşur. Bıınua 
uzerlnc askere ateş emrı verilmiş • 
tı.r. Bu v zıyet karşısında geri çe -
kılmek zorunda kalan nUmayı§(iler 
19 ki i ınhmln edılcn yaratılan da : 
beraberi rinde gotUrmUşlerdlr. Bun- ' 
l ırın beşinin öldUğU ö~renllmiııtir. 

Polisler ta§lanıyor 
Bombay, 12 a.a. - Neşredilen 

tebliğde §ehrln muhtelif ııoktııların
cla kargn alıkların devnm etU~i bil
dirilmekıedir. Asker kıtal rı karı;:a
ıı:ılıkları ba tırmak hususunda polise 
yardım etml§ ve polis çok dara ateş 
açm k zorunda kalnıı;ıtır. Sııat 17 
ye kadar slllLh ate ıyle yedi kl§İnln 
6MUğU ve l2 kişinin yaralandıtı ha· 
ber verilmiolir. 15 ki(ii de baııka §e

killerle yaralanmıştır. Nümayişçiler 
yoll~rda b:ırikallnr kurmak suretiyel 
seyrı safere mani olman ç lışmış
lardır. Ba k'a yerlerde de polisler 
taıılanmı tır. Pa arresl gi)oU karı::a
şalıkl rda 16 kl§ı ölmll:ı 14 kişi ya. 
rnliı.nmıotır. 

Madura'da 
:Madras, 12 a.a. - Madurıı'da 

konı:-re partisi mensuplarının tevkifi 
Uzcrlne çıkan k.ıırışıklıklarda polis 
nilınayioçilcre ate§ açmak zorunda 
kalmıştır. S kişi ölmU,, ve 22 ki§i 
yııralnıımıştır. HUkCımet vnzlycte ha• 
kimdir. 

Madras'ta 
Maılras. 12 a.n. - Kongrecilenn 

t~vki!i Uzerfne .Madr s'da çıkan va.
hım kıırg alıklar esnasında polıa 
at~ a~ k mcd>urıyctinde kalını§ -
tır. NUmayi§çılerılen uçU ölmüş 22 
si YD;ralaıımıotır. Resmi makamlar 
inıılı vaziyete yenilen hakim olmuş. 

tur. 

Kara§i'de de polialer 
ta§landı 

Karachi, 12 a.n. - Dlin hastane 
yakınlarında nUm yl çi halk alay 
~nllnde sokaklarct.:ı. dolnşırkcn po -
lıs nUm t) i§çllerı onleıni , fakat 
huni ır Polis memurlarını taşa tut
mahıa israr ettiklerinden sopalnrla 
clağıtılmışlardır. Bir miktar poll..e 
memuru t:a§larla yaralanmııslnrdır. 

Amiral Byrd gizli bir 
vazife ile Yeni Zelandaya 

gitti 

- - ...,u kemiği de ele J:eçİrsem ••• de
mi,_ Af;zıoı ru.;111 suya doğru hamle 
edince, kendı kemigi ağzından giımiı 
'e sular d nılduğu zamıın kaIJısında, 
n~ıııd;ı kenıık t.ışımı)"atı •bir kopek 
gormu~! 

"Gandi, lK"lkıl de b~ mW-cUcriıı 
maA"ICıblı)'L>tlnt istemiyor. Fnkat )'a"'1ll)'U 

t büs ot.Ul':l harok ttcn bö)Je blr ırıc
t:lce dol':mıı Gar1'1bi ~ atakndar et-

Llsbonne, 12 a. - Londradan 
bllclirıldiğlnc göre amiral Byrd, hu
susi ve gizli bır vazife ile Yem Ze
lanlnyo gunlııtlr. Ekekland'tnn gelen 
~ir telgrafta amiral Byrd'ın fazla 
ıyımserllğe kapılmamnyı t:avsiye et
tlgi ve dU ınanı yenmek için fevkali . 
de gayret sarfermek gerc'kU~ mU
lnlcnsında bulwıdulhl bıldlrilmckte
(Iİr. 

tıımen-

D. N. B. ye göre 

İngiliz milletinin 
sinirleri bozulmuı 

f drlt 12 n,a - n N il : J.on. 
drn'dan ;,y ıt,. ı; zele~lne blldiıildlğl. 
ne gılrc, dunv ııın her lnr fından 
I ondra') n ı::elen trl verici ~ lı~r
ler, in ıliz milleti ıır ıarln (lımrlıye 
kadar g ıriılıııedık bir sinir bozukluğu 
U) andırını tır lhı ın nevi hıızu rsuz
luk \mcrika'nın ı ı kO\a'dnkl lıti) ük 
elçi inin o lcrl1le dnlı:ı r.ly ele art • 
1111 tır. BU~ ilk elçi durunııtıın bah~e
rlerken demi tir ki : 

" - ikinci cephenin nl"ılmnıııı' nl. 
mn ı doln)ısiyle rııalnr yalnız inki~n
ra uğr 11111' <ldHI ktncliterini altlatıl
ıııı da ııriıletıııı·kıcıhrler. \nglıı- sak
sonl rırı \vrııpa'yn Jırı<•uııı etmek hu. 
usunda .ı:iri ıikleri ıeotlıhut )ıılnız bir 

vaat d~~ildir. Bu ıt.alıhuı a'111 za 
manda acı bir urıırcıtlr ~hnkn Rus
yn ile haRl ırımız henıP.o hP.men ta. 
numen kMilmış değildır Her ne ka· 
d r ruslnr bunu al"ıkçıt ~livleınh or. 
lar ıı dn 'uzlrrlndekl ifade devamlı 
hır lttlhaıııdır.,. 

mi, çekmez mi ?. 

Bilmem hangi kiı.ap: 
'"'I errüıün<lt'ki abmııklu satmak· 

la biıınez, tukenınez." dcmıi . 
Bu soı.un <loğruluf;'Uııu, her gun 

birçok hlldiscler bize gosıeriyor. 
İstanbul gazctclcrındc okudunuz 

mu bilmem? 
Kasımpııı.şa'nuı '"bir yerinde" bir 

katlıncagız, pent.'Cl'esinin omınde otu· 
nı)IQmıuş. Sokııkcan 1:cçen ıki • haşa 
huzurdan! - çingene kan ı once bdı
nın boynundaki be~ibirycrdcye sonrn 
d:ı 'kadının yüzüne bakmışlar: 

- A hanını! demişler. Sen bir cie
finenin üzerinde otunı}orsun da habe
rin )Ok! 

Kadıncağızın vüreği hop! etmi , 
İ>}'le ya. bu zamandı bir definenin üze
rinde oturmak, her kula nadp olan 
bir şey mi? 

Sormuş: 

- Ne gibi define? 
Çiogooder anlatmışlar: 

- Senin sokak karı ının eşiğinin 
nlt ınc\a birçok ulun gomulu.. Onun 
için ho)nundaki altını eşiğin altına 
gom ki, öteki alım! r meydana çıka
bil inler-

Kadınağı:zın aklından "para para· 
yı ~'4i;er" diyen soz geçmiş. .Roynuo
daid ~ibit}-erdeyi eşiğin altına göm. 
miiş. F.nesi sabah aşağıya indiği 7Jl -

man ne ~ıbiI}crdeyi, ne de çıkma· 
ları beklenen otcki altınları bul~! 

Bir köpeğin 

hikayesi 

Bu hı\di5e bana, ~ylıe lcıraat k'i
tııb ı nda okuduğum bir parçayı hatır· 
laırı: 

Köpeğin hlri,iııin aizında bir ke
mik varını . Bu kemiği sırırnıak için 
serin bir )er ararken )'Olu bir ıııu kena. 
mıa diişmüş. Suya balunaı aizındıı 
bir kemikle ba ka bir köpek aören 
za,aJh çomar, kendi kendi.ae: 

Yeni bulmacamız 
Soldan ıııııı:n: 1. b htU1J eanJm.lz, hlr 

maden; 2. tavandııkl s\lsl(I IOm b 
llaı.c ronk ikon5ık; S. ~ söy1cr, kus
ma, ~; 4. &ta. del:'ts tokuş, ~ 
tatı; :5. tcrei VBBlta. uzak lkJnr, t;, b 
cıta>k ısını. laılıll lkumıı.ıı; 7. baba kru'd 
o1, 88.(ma.; 8. be:Yaz. ağa<: •Jt ııııvl:nd<'ll 

Ol'l)!k:r, tcnıt JW. ve; 9. kcskln, masnıınr

dlık:I ~ mahl(\k. hruıgt ndnm: 10 
oomt.ın <mnı, haJ'k: ıı. kalıV('rnn b 
omdan ıroı • öldiia"lldl nıadd . 

Yukarıdan ae:ıil'l: 1. \'eYI\, 18'<cndtmın 
ve h vallsl: 2 bıı.51 'boş. t, 3 tcrs1 
'kumae laı.t.ınm bırakt.ıtı tz, blr renk. 
kötiUanc, 4. ımlaSJl(l, )'Q~, !senin 
lkısa ; 5. ıı.lnl, bir l!ı~ (\. 
drunı; 6 eısld TOıtt ~1, COCU1c d~ 
tuı; '1. 1rt taıı, ses; 8 kımıızı. bir te 
muva!tek olana kndar :1ımır ctrnc, tcnıl 
J)Cl1d mAnaı;:rııa ıı&:Ytcn ; 9. &öz. laı.Pı 
bazı: 10 bir l50l'U. :rored~fl'ı; ll kıY· 
metli bir UU,, ıınla. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiı şekli 

Soldan ~= ı. hesab : :.ı. oraııı.n: 
3 mc, oya. ece; 4. ımı!dt!, atk (ı); 5 La. 
mı. Elb, ea: 6. ~ bOcUr: 7. )'il, 

)'llDIQ: 8. oba, bı'llm (mü:nlj) ; o. obll, 
1u3c Clru1), l : 10 lll'llMcn; 11. nmonıı.tıı 

Yu'lcal'd n aşatı: ı. ~a. 2 
bora: 8 ama. atı&; 4 on , 5 
~'t. MI. ki, 6 trade blem; 7 ea. (k) 
eııc. nmo (onur): 8 tk> b1b 9 (ib) 

&('il, eam, lllfl; 10.. (~) 

:u..~ 

Kopek '('}a insan. birçoklarımız, 
hazan ~cını::cne knrm kılığına dahi gi
ren ar;ıkı:o lc:rin 5Ö) let:l"kleri sozlere 
kanJr 'C Dınıraı'a pırıncc giderken 
cHkki bul urdan da oluruz. Ne dc
!IM'lil". Ali ı hct>imiz.i ı !ah etsin! 

Malta adası 

ııe bir kitabe 

Fransız şair 'e muharriri Scarron, 
tnltun M)'iltını romat zma ağrılan yu-
711nden kl\Tan:trak eçirdıkıcn sonra 
gunun bıriııde ılmuş "c mezarının baş· 
uruna da, dalıa glığında )ıu.dığı ıu 
kıı benin konulmasıııı vuiyct elmiş: 

IJur.W• şfouli uy11malıt" olan kimu 
Gıp111</411 ziya le merhamet uyanJ,,j, 
llt1vttlt1 g<J:c/N'İIJİ daha yumm.ul- o, 
O/um acısını biıı/,.,u Jeja ultı. 

Omm iıitı yolcu, gurultu etme ı.ıkrn 
ı e bu ·uı 111/ıyı U)MU/ırm11kıan k"f"' 
Çunlm bu get'e bal tsıı ıair Scarromm 
R.ıbaı u;yrı;rabildigı ilk get'esidir! ( 0

) 

GC\enlerdc bir ajans telgrafı, Mal
ta acl:ı ının beş ydaıibcri en ,:ıkin 
sünunu raşadığını ve ad:ıya, bomba 
nımak uzcrc, hiç bir uçağın )-ak~ • 
madığını haber "eriyordu. .. 

Su halde nı ltnlılar a>·lardanheri 
ılk defo ol r k rahat bir U)icU U)'U• 

tiubr. 

Acaba onlar da Scarron gibi • bir 
kitabe değil, hi al çünkıi ölmediler •.• 
bır levha lı ızırfayıp da ndalıırıııın 
~ ktan ı:orunur hir yerine assalardı, 
u wı zaman rah: t \J)'Uyahilmck imki· 
nını eld ederler mi}dı dersiniz? 

(°) lfe İndNI fl' J..afİyet/#tl 
her 1111111nkı 1:ibi. 1m'Wliyet 
olumn.r:! 

Ytnt4, 
luıbu/ 

SA.-TIR. 

mcmcktt.'(l r." 
Ne,yoı1!: 'l'tmcs • car k1: 
"Gıındl, mcmk-k tini JuponS:ıra laını 

llh-Hk hatlne k.oyncıık )-ordc lllndlstan'ı 
P.uı:nkımnkt.a ve zayıfl::ıt.nuıkt."ldır." 

Amerika'daki hintlüer de 
tevkifleri takbih ediyor 
Nevyork, 12 a.a. - Birle k Dev

letlerdeki Hint c.emlyetl, dün aldığı 
'bir karar. sureti ile Go.ndl, Nchnı ve 
d ğer Hint tcClerlnln te\kı!ınl tak
b h etmiş ve M. RUZ\'t'lt'<lC'n mesele
ye mildahalcs nl istemi t r. 

Bir hint şefi neticeden 
ümitli 

Madras. 12 a.a. - Hint şeflerin
den Sarltır, dün Reuter muhabirine 
deml.ştlr Jtl: 

"- Hindistan rl{ıvasının bir hal 
suretin" bağlanması imkdnsı?. görlil
meınclldlr. lnglltere ile Hindistan 
arasınclakl mllrıası"l>C'Ller, Hlndısta
nm mıhver eline dlışmC'kten kurtar
mak lcln hallolunnbllir. 

Gand , harekete gcçilnwk emrlnl 
vermeden önce, umumi \ nli ile bir 
görü m<'dc bulunnbllece nl sanıyor
du. Fakat hilkümctln blrdt'nblre ha
reke-le gcomesl, her türlü mUzakc-
re lmkltnlarını ortadan kaldırmış ve 
maalesef tehlikeli b!r vaziyet doğur
muştur. Buna rnğ'men, koıurrcnın 
vnzl)'cUnl sükOnla tetkik edecek b r 
lng!llz dcm<ı<'I, ne lmkAnsızdır ne de 
fn)"'nsız olacaktır. 

Hintliler •iya•i terbiyeye 
muhtaç 

N~·ortc: Tlhnaı nzctOO de ıtunlru':ı 
yazıyor: 

"IIIM lstan'd n1d OOl'llm h l<kınd:ı <Mm 
nhm.n htı.'l:>crtcr lradnT ml.h\cr dcvrotıc
r.lnl 6CVf:ınd rerd< ha.'ber olanı o.z. 

Hlınd1stan 'dok! ..-.n tıl\dlsclcr dolınyı
ıd)'lc Amcnacm wı inz!?lz mllrot~ 
nnmı w~e1.id llZl"ık olsun açılacak olur-
1111 bu bb1('91'11'5 mm.t.ıer fdn bU' f<'ld· 
lct!t nl:ıcaktır Fn.kat buı:iln'kü hAdıse! • 
mı ıruth1y(>tlnl anlamah ~ bö:<· 
le btr ....,.. varit ol:ımnz. 

C"oft11dl m«nle>kcttni. J~ \h> mll-

ldıı tıabUrnıdc hmuMIMa --

mim bir arzu 

b 

Hükümet duruma hakim 
Londra, 12 a.a. - Bu a am Hin

distan nazırlı ı tara(ındıan Rönğıdald 

deınııc ne redılınlitlr: 

Londra'da resmi mnh!lllenn btl· 
dini l';lne •öre, H nd stan'dnk hükü· 
mcl mnkomlnrı vazi> ete tnmıı.miyle 
htık mdırler "e Hlnd tnn'da geniş 
karga lık ar bulundu unu gösteren 
bütün hab rl r tamam yl~ yanlıştır. 
Herhan 1 bir niş kiltle har k t.I 
oldu unu t ren h ç b r b<' rU 
)Oktur. Hareket, kô)lere h ç dokun
mamı tır ve harp a:rr U fıliyatta 
engele u •ramamı tır Me l Hin
distnn'da twırp cndustrl faal yet nln 
C".n bUy k kı mını iç nd top ıyan 
KalkUta ş hrl ile do n:ı:larında .kon
gre lideri nnln tcvk f hiç bir t r 
uyandınnamıstır. Bu şeb rdc kapalı 
kalnn bıızı dOkkAnlor, Yl"ll d n (lcıl
mıştır. Bazı Jüt dokuma fabıikaları
nın karıanmn ının se, hlç b r siya
si mAnası yoktur. Bunlar, nenin 
bu uı.manında dıılmn mevcut tıcari 
S<'l>C'Plcre atfolunnb lir hfıd lerd r. 
Bl'ngnl<? eyalctlnln uzak bölgelt'rtn
de hiç hlr karı;nı:ıalık hnber ver ı -
nwmektedlr.. Hinci tanın ött'kl kı· 
sımlnnndn kargn alıklar, Bombay 

ve Ahm('(fabııt gibi bazı sclıırlt'rde 
vukua g~lmlştır. Bu ŞPhlrler ise kon 
grcn1n kal 1 rld'r ve bura! rd ko· 
ln~-cn har kete ~ r leb lee k Adi 
unsurlar ve h yec n ı t lrbı.-1 r var· 
dır. Alınan son r sml haberler. s m
d Y~ kadar 'ukua elen hAd sele n 
'mahdut m h )"et 7 ~ ndc hJc '*' 

üphe bırakmamaktadır. 
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BiR DERS 
Yazan : Jul es Romainı - - Çeviren : l hıan Akay 

- •••• Durun bakn:ı ım. Bir hA.tırn
mı taz lcd ruz! Bundan... "scsl der
hal ge'liş m ş, >umu amıştı" aşa{:ı 
yukarı on b.cş sen kadar e\veid .• 
Nefs! <>nfes br kı7.dı! .. " <n fis \"e 
enfu.., k<> nH lerın n llsttınde tatlı tat
lı duru:; ordu ı ... "H<>m dünya ıslerln-ı 
d n h c m h <: habrri )Oktu; mdı 
oYIC'lll mum a aran ıı bulunmaz." 
Ocınl <: kt > "A lesi ile sent!lerden
b n tanı ı)orduk .• O uım::ınlnr du
rumum i) de id ama etıKeti ve 
bağları muhafaza c•d yordum... Ba
bası le sıkı fıkı ahbapt k ... Kızca
J'tız n reci yse el mdc• bü:ı CidU... En -j 
der b r zeklya sahip oldugundan, ve 
çok killtilrlu b r muh ttc ) C'lıı•tiltın
den yi b r tnh 1 görm ne d kkat 
ctm rd . Uit nce:ı , eski )'Un::ınca
yı mükemmel b \Ordu. Ya:::.. bir ba
kımd n c hll d •ildı demek stlyo
rum; mutat bc>)az knzcıkılardan d•'
ğ ld .. Kl:'nd n hPm Sf'\~t>rd m, hem 
de z )ad :;lc> sayardım, buncı emin 
olun. O d:ı bana, kendısınd<'n büyük 
bir arkad munm lesi gösterlrd . 
'NıhaY<>l gllntın bırlnd<> .•. ) az bnşla
nnda ... b hassa b r g ne kız ıt n gllç 
bir sınav geclrdiğ nl, galiba felsefe 
bakaloryasına g rdi •lnı, muvnffak 
olnmadı • nı duymuş, fakat bu hA.dl-
l')e husus b r onl'm vermemıştim.

Bana ,:ınk n ıp, b r sır te\d eder gl
b ltlraftn bulundu; umudumu ta
mamPn kaybett nl, ı ı ailesındcn 
sakladı ·ını, z!rn fa:ıda vc>rmi> ece ' -
nı, artık k(•ndınl asin top!ıyamı)·aca
Jlını. t r nde ıkmnl mtıhanınn girip 
muvaffak olmanın 'nzlyell kurtara
cak tek tıırc oldu •unu, fakat bu -
nun imkansız. m-kAn-sız olup, eline 
kitap almanın takati dışında kaldı
ı:ım. ı.;a)ct lnadederse lml han gü
n U kfı •ıdı bembe)aZ tc>sllm edeceği
n .• nctıce ltibarl:ıle ölm )'C karar 
verdı nl S<» edl. GillUmsUyorsunuz! 
O dakikada ben de gülümsemiştim. 
Bunu acınacak bir çocukluk gıbl 
gormll tllm. :-tz olsa:;dınız ne di:p•
cPk !d >-sen z. ben de onları SÖ) le
d!.?n: kıtaıılnrını azıcık rahat bırak -
masını, gez.mes nl, eğlenmes'ni uıvsl
) e ctt m: b r ki ay !cinde cnlı.şmnk 
ı le• ne kavuşursa meS<'le kalmıı.ııı
cağmı, h<'m bunda korkulacak hiç 
bır şey bu\unmndığını kaydetUnı. 
Bana, umutsuzluğunun sırnnı muhn 
faza c-tml"k fç n ş refım üstüne )"C

m n ett rmlş oldujtundan me t'leyl 
b b na acmak lmkAnından mah
rumdum. Baba11ına yalnız: "Klod'u 
çok sarormı bulu:ıorum. Fazla ça
lı mn na göz ) umu)orsunuz. Doğru 
~l'öl. Dıkknt edin" demekle iktifa 
ettim. Fakat Klod ailesin n yanınd::ı 
su ınzdırmıyordu. Kızı ba tan savma 
bir sorguya çektiler. İşin lçlndrn 
&E">'ta!K'a ııwrıldı. Hareketlerini göz
den knçırmt):ordum. Kendısl ile tek· 
rar konştum. "Eh! Yavrucufum, lyl
l~ln z mi 1 Bera~roe Bul on) a or
man ooa b r gezinti yapmak için al
l<'nı7.den mUsnad" aln)'lm mı?" diye 
sordum. muvafakat etti, tabii ailesi 
de. Ormana g tt k. Tedavlmfn b:ışn
nsından koltuklanm .kabanyordu. 
Dola p durduk. •• Bırnz sonra Gölde 
ç:ı.y lçC<"C •mızı tasarlıyordum. Hatı· 
nmda kaldığına güre hava çok gll
Z!'I, çok ıcaktı. G::ı ba temmuzun 
son günlrıılyd • Usul usul zerrl' ka
dar t('S('lll bulmadığından bahis aç
tı; rahat kalmak için alles ne rol 
yaptığını, h ç de fikr nden caymadı
lını. 'k<>n<l si lç n artık hayatın blt
tı , nı söyledi. Hfıl mi bir tasavvur 
cdın ... dl! mln döndlli{ü kadar _vnız 
verdım... kızdım... kardeşçi' soyle
cttm-. alay ettim. B lhascın kf'ndislnl 
t fo d mb<'lc>ğe aldım .•. Öyle ;,·a. cok 
zeki olduğu için: istihza. gllHlnç ol
mak h !iSi, nlSJ>ets"zl k du"-gusu kar· 
ş sındn maku.Ileş r diy-e dUşünüyor
dum.... "Daha on 6':'k z yaşında ha
yatın bitti •ini su~lemek! I.tıkin bu 
p::ıpayı b ıc güldUrOr~" dı>dlm. Yal
nız, azizim, nsruı on S<.''klz >aşında 
ikon de111c filfın kulak asmıyor ... U
zntmı,. nlım ne oldu bil r mi~ n z" 
Z:ınn('(l<>rlm MuettP le büyük .;ilim 
n ha'V'(!tlndeki bir yolda, c;antnSlnı 
açtı ve dipte. mc>nd Hnln altındnkt 
minicik bir ı:,•.;nncayı gosterdl. Hiç 

--
Eylül ekmek 

karllan evlere 
dağlftlacak 

<Bıışı ı ncl sayfada> 
2 - İdare heyetıerı evlere akşam 

saat l - 20 arasıncla gıdeceklerdır. 
O s.ıatlerdc de herkcsın evinde bu -
lunmasını temin mak.ııadıylc de blr
lıkler ldnrc heyederı dağıtma bil§ -
1 m:ıdan bir iki gün once bölgeleri 
ıçinde bulunan h ılkı bekı,;ıler vası -
tasıyle haberdar edeceklerdir. 

3 - Dnğııma esnasımta evlerinde 
bulunmıyanlar karnelerini bırltklerın 
tesblt ettikleri çalışma saatinde blr
lıklerın çalışmıı yerlerinden alacak -
lardır. 

4 - Birliklere kayıt edilmemiş O· 
lanlara ekmek karnesi verilmıyecek
tır. Bu gtbıler bir an evvel mensup 
oldukları bırlıklere, kaydedılmelıdlr
ler. 

S - Fazla izahat almak isılyenlcr
den Çankaya k ıza ı bbhtesı lqınle 
oturanlar Çankaya Kaymakamlığı ı· 
le Cebeci Nahıye MüılurlUgllne ve 
Belediye Zabıta Başkomlserliğlne 
merkezde olaııl r Anafartalar. Dum
lupın 1r ve Demirfırka polis mer • 
kezlerlne ve halk ılnğltmn birlikleri 
merkez bürosuna ya bizznt gitmek 
vey ı telefon etmek suretiyle iste -
diklen ızahatı alabıleceklerdır. 

6 - Müracaat yerlerınm telefon 
numaraları aşağıda yazılılır. 

7 Ağır işçiler beledıyedcn ala· 
cakları vesik ı lle bırliklerden ek • 
m•k karnelerını alacaklardır. Blrlık
ler ağır ışc;i olduğu a dair bel~cllye
n( ı vNeceğ vesikayı gösternııyen • 
!ere '11ı;ır işçi karnesi vermiyecekler-
d~ • 

8 Alınac ık ekmek karnclerlrıın 
iyi muh !uz ı edllmesı ve karnelerini 
kaybedenlerin karne mllcldetlnce ı. • 
klncı b r karne alamıyacaklarını bır 
kere daha halkın nazarı ıttıliına nr
zedıyonım. 

9 - Mısafir karneleri belediyece 
iktisat mUdtirlU •Unde mllteşekkil mi
safir bürosundan alınacaktır. 

\D - Bırllklere dagıUm esna.sında 

bır farfaronluk edası takınmadan, 
kendi lnı bununla ol<lüroccğınl bıl
dtrdı ..• Ne zaman? Tasrih etmedi. 
Utkın )akında. Belki de obur s- .. 
Ne ders.n? az!Llm. Bu macera pek 
nleJade)e benzC'm )Ordu. Siz Olsay
dınız ne yapıırdınız:' SJ!Cthı elinden 
knıımak mı? Bu budalalık olurdu. 
Omuzlarını sılkerek, bir başkasını 
tedarik ederek bana tek kelime bl· 
le söyl<>m :;ecektı. Aılcslnl haberdar 
mı et..mck? llu da pek tnvsi)e)e şn
:ınn değildi, hem çok t<chllkell de 
oiablllrd. Bekli) ece •ıne, lıfkcslnden 
kendini hemen pencereden atnbllir
d. Durumu, göze çarpm:ık 1 then 
bir \elet muhayyele ne atfederek 
dudak bllkm<>kle mi iktifa etmek? 
KUctiğGn cldtlllığ nl bildılrt<'n sonra 
bunun llıfı b le olmazdı. Ne <Wrsln z? 
Srz olsaydınız ne yapardınız? 

- Çok mGşkUI mevkide kaldım. 
::ııı> et, ranııı, aoıuor, ııocıııuı ın

dan ouı gıuı, uzcrıııoe ınusıe~ııı oır 

lcı; re saıııı.ı oınııaen baıı .. c.ıııo guıı 
ıliımı.li oıı;ııyfüm oeıkt onu ouııııı> ıı 

ko,,aıuım. ~ a.Kat bu nusuı.ta nıc uır 

ı kum )Oktu. ttem boyıe oır liC)C 
Jlt•k fhtıınal de vcrllcınezdı. \1utıa
kn benım haber m oıurou ... Hem de 
naıııııcnt:ız bellu, Klo<I un b.r kula
gındıın gınp o r kula ·ınaan cılmcaıc 
harcıaıcın cumJelcr surtctıneKıe ıkt.ı
ıa cdeccklı. ~annederım bır tek ça
re kalı> ordu. bu ) avrucu a gerı;:eK 
şeyler söylemek, ve bılhnssa soyle
ncnlerın !Aftan ibaret olmadıgını, 
kend.sıne derhal ıspat edılebılcceğı
ru hıssettlrmek... Bunu dcnedını .•• 
!>urumu oldd ye almamaktan vaz 
ge<;tlm. Kcııdısıne sukünelle, kar -
dc.'S(;e, \'aZJ) eti önce lyl ka\ rı) ama
) ıp ş mdi kavradığımı; ben de onun 
yerinde olsaydım, kendıml canla 
başla calı.şmıya "erdıkten sonra isle
rin ters gıdlşlnl görerek, artık mü -
cadele)e devam kudretini de bula
mayınca, belki tıpkı onun gıbl ha
yata son vermek ıste •ini du)acaf:ı
mı SQ) lcdıın. Ded m kı: "Hakkınız 
var, insan hayata slzln gözünüzle ba
karsn, hayatı sız n tanıdı[:ınız kadar 
tanırsa, suru len ha> at sl7Jnkl gibi 
olursa hayata bağlanmak i<:ın sebep 
kalmaz." Fakat_ hep aynı sakın eda 
ile, kitap ctımleler yle mllkftfat da -
ğıtmn nutkunu andıracak ne \arsa 
hepsınden knçınnrnk. 6ayet elinde 
ba ka kısta lar olsa)dı belki de bas
ka b r nelıceye \armış bulunacağını 
lllıve l'ftlm. Bırden, e\ c-t az.izım, dam
dan dOşereesınc: "Klod, bft.klre mi
s nlz?" Olye sordum. Kıı.ardı. kıpkır
mızı oldu! Galiba can alacak nokta
sına dokunmuştum... "Burıu sorma
mı mazur gorün, diye devam ettim, 
C>dep ve terbiye 2lC sormadan bil.ki· 
rellllnfzl knhul ctmemıl icahctllrlrdl; 
llıkin re mi konuşmuyoruz. öyle de
ğil mi? Şayet Mklre dcf:llscniz sözü
mU ~men kesin. Z ra bundan sonra 
size soyllycceklcrlmın hiç bir mAna
sı kalmaz." Sözümü kcsmeıll. Ben 
de ona, elddll ğlml hl<: bozmadan, b r 
kadın bir fişık edinince, bir erk!'kle 
S<!' $1Tll'YC b::ı \ayınca ister Jstemez 
h r sllrll $CYler, hisler. ceşlt çeşit 
hareketler keşfodcce[:lni anlatmıyn 
koyuldum.Bazan son derece kesif o
lan bu heyecanların, bir defa tanın
dıktan sonra, haklarında ne dUşU -
nUlürsc dusllnülsün, insanın duru
munu allUst edeceğini, artık vanla
cak neticelerin asla önceki neUC'eler
rin aynı olnmıyacallını süylecl m. 
Dnha kötU ... daha hl •. fakat aynı 
değıl. Bunu korkunç, lıtrcııc. seyto
nl bulan kadınlar olduğu gibi, "ya
samıyn ı.;imdl başlıyorum; neşP ke
limesinin. saadet kellm<'slnln nılınn
sını şlmd' anlamıya başlıyorum" dl· 
yen kadınlar da vardır, ded m Nl
ha)·et kencl in<'. ayet on•Jn yrrln
de olsaydım. bu şeyler hakkında biz
zat bir f klr edinmeden hnyat hnk
kında kati b r hU~llm vermi"1'e <-esa
ret edemlyecel':lml söyledim. Beni 
d nlerken, evvelA son d,.rcce ger -
ı:rlnd : kend ne hlıklm olduıtunu gl)s
teml<'k istiyordu. Fakat ~•tı:IOe he
)'CCanlandıt:ını hlssr,. "ordum .... 

(Sonu :ı-·nrın> 

İtalyan ve İngiliz 

tebliğlerine göre 

Mısır cephesinde 
askeri durum 

Kıılılrt, 12 a.a. - Ortaşark lnglllz 
tebliği : 

lrıglfü ılr.Hiycleri bütün cephede 
faaliyette bulunmuşlardır. 

J 0-1 ı ııı:tustos gec .. si şimal ve mer
kcı: ke.sinılerlndc kıır,ılıklı topçu a
te i olnıu•ıur • 

Kum fırtın ılurı hava fıuıli)etinl 
azaltmı•tır. 

J tal yan reımi tebliği 
Tloma, 12 a a. - İtalyan uoıuml 

kıırnrgılhının tehliğl ı 
Mı ır cephesinde, devriye faall)et

lt"rl olmuştur. 
lilner harn kıın·ctleri bU)\ık bir 

fıııılı)et göstermi~tir. ı>uıııııanın as
ker ve motorliı tn ıı toplu l ukları mu
l ııffnkl> rtle bnmbalanmı•tır. 

ı >U•nı ın la\> arclerl ı::erilerlmh:de 
bir kaç dıt) ınak noktnsına ~ e bllhRs-
a Tohruk'n kar•ı laarrınlarıla bu
lunııııı ıur. 1'ohruk'un karşıko) ma 
topları bir cHl•ınan tay) nrı·~I d!ı•ur -
ıııu5tılr. ~iclcll'tli iıııvu n111lıarehde • 
rinde de !tal) an ve iman a\CJ)ıırı sc
kız ıngllız tanıtrcsi ıluşiırıııuıılcrılir. 

sayın halkımızın ı;:-tıç!Uk ı;österme -
melerini ve :yukıırıda Y'Azılı husu 
sata riayet etmesini ricu ederim. 

Müracaat yerlerinin 
telefon numaraları 

T. No. 
1 - Halk Dağıtma Birlikleri 

Merkez Bllrosu 1489 
2 - Cankaya Kaymakamlığı 6983 
3 - Ana!artalar Polis Mer· 

kezi 1486 
f - Dumlupınar.Polis Mcr · 

kezi 1869 
~ - Demirfırka Polls Mer· 

kezi 1277 
6 - Çankaya Belediye Zabı· 

ta Baokomlserliği ~847 
7 - Cebeci Nahiye MüdUr-

llitü 31~ 

Meclisin dünkü 
toplanllsı 

( Bıuıı l . .ıncl saytad.:ı, 

zararları ve glmdi bu Işın başarıl -
mak Uzere bulunmasından elde e -
deceğımız faydaları anlatmı§ ve ıJe
mıııur ki ; 

- Bılıraınız J<:reğll llmanı yalnız 
tabıi bır liman değil aynı zanıaııda 
lktıeaıll ve ticarı bır lınıandır. Ma
lumuallnlz urk utaı;ılar, merkezi 
Aııaclolu'nıın ıktısı.ıılı vaziyeti mer
kezi Avrupa')a bağlıdır. llttlsadt 
vazıyetiıı birinci ııartı en kıu yol· 
dur. M erkczi Anadolu'nun en kısa 
yolu da Ereğlı lımıınıııdan ve Tu
na nehrinden geı,:er. Bur:ıenaleyh 
Ereğlı limanı bızlm lçın gelecekte 
tn tabii, en güzel, en ikıısadı bır lı
man olacaktır. 

Ne yazık kı bir yaıılıglık eseri o
larak Aııkara dan geçen ııınıcndıfer 
.Fıl~ os'a gıtti. Bu, Ankara'dan dog· 
rud.ııı ılo{lruya l::reğlı'ye gıtmtıı ol
saydı çok ısabellı olacak ve 200 kı· 
lonıeırellk bır yol tasarrufu ıle be· 
ruber Ankarıı'yı Anadolu'nuıı ıktı · 
sadı mer.kezı halıııe s:eıırnılıı ola
caktı. Bız buııun tatbıkine geçıldl · 
ğını gormek ıstcra. Biz ısterız kı 
An ıdolıı nun güzel mcrkezı, ı-"\lzel 
An.kara bu suretle en iktisadı bir 
mer,ez halıne g"elsın. 

M1that Aydın l'l'rnbzon) sozle -
rine devam ederek az bir para ıle 
F.reğli'de bir liman vUcude getır
mek mumktln ıken diğer bır )er -
ıle yeni bir lıman yııpılm ısı için ıe· 
şebbtislerıle bulunulduğunu ışaı etle 
fen adamlaı-iyle ıktis ııçı nrkadaş • 
!arının ıla ne dUşUndUklerınl sormuş 
ve şunları ilave eylemiııtır : 

- Gerçi Nafıa Vekaleti bu me · 
seleyi halletmıştır ama arka yol -
Llaıı bu ış içlıı daima çalışılılııtına 
ıı ıhıt oluyoruz Bınaenaleyh bu işe 
b:ıglanıasından dolayı bizim Muıın · 
knliit Vekilim tebrik dcıtil alnından 
öpmekll(;'imiz 11'1.zımclır. Başvekili -
mizi de böyle bir işe başlamasından 
dolayı tebrik ederken Eregli limanı 
ıqin de çalışmalarını kenclilerinclen 
rica ediyorum. 

İbrahim Ethem Bozkurt (Zon -
gulılak) da kömlır havzalarımız is
tlhsaliUının yıırısından fazlasının 
ıleni1. yoli) le yapılılıA'ını ve ticaret 
filomuzdaki şileplerin dörtte Uçü • 
r. :ın buıılarm n ıkll ıle meşs:-ııl ol 
Jlı~unu söylemış ve demiştir ki • 

- Karadeniz kışın ııiddetli fır 
ıınalariyle, yazın ıla aııl gelen fır -
unalariyle taııınmış denizlerimiz • 
ılendır. Bunun için havzaıl n kö -
mür alan ticaret filomuz ekseriya 
ytlklenlrken ve~ ı y1 k boşaltırken 
bu fırtınalara yakalanır. Bu fırtıııa
hırn yaka! ınan gemilerımiz içın ba
rınacak tek limaıı ıln ı:;reğli'ıllr. Bu 
Uman umumi harpte ve ondan son
rıı baıırılmış veya bntmış olan gemi 
enkazlarlyle dolu olduğu halde za
man gelmiştir ki batı denizinden 
gelmiş olan vapurlarla beraber 42 
vapuru ve Uç yüze yakın motör!U 
yelkeuli · vesaiti denizlerin ılılıletin· 
den korumuştur. 

Hatip bundan sonra bu limanın 
tabii vaziyetlerini anlatmıg ve bu -
rasının temizlenmesi için harekete 
"eı•mel< suretiyle Mıinakalat Veki • 
İımlzin en isabetli bir karar nlmış 
olduğunu ııöyllyerek bugtine kadar 
çıkarılmış olan vapur kazanlarının 
kabili istifııde olmaları ve vazh eti 
hazıra dolayıslyle h-ariçteıı lemin e
dilememesi dolayıslyle haclılizatın -
da bunların bir servet teşkil eyle -
mekıe bulunduğunu. bundan mada 
parçalanarak çıkarılncnk vapur sıç· 
!arından da istifade edileceğini IUive 
eylemiı:ılr. 

Hatiplerden sonra kUrsUye gelen 
Bütçe Enctımeııi Mazbata Muharri
ri HllsııU Kitapçı da demiştir ki : 

- M ith ıt Aydın arkad~ımız dü
yunu umumiye ibaresinin de(;'i ti -
rilmesl arzusunu izhar etliler. :Zaten 
bütçenin umumi müzakeresi sıra -
sıncla bu arzu o zaman da izhar e
dilmişti. O zaman .Maliye Vekili -
nıız or.UnıUzdeki seııe bu ibııreyi 
değiııtirmek için l().zııngelen t.r.tklk
lerin yapılııcağını vaıt buyurmuş • 
lardı. Bınacnaleyh, kenclllerinl bu 
beyanat tatmın etmi§ olacaktır, 
zıınnederlm. 
Asıl meseleye gelince, her iki ar

kaılaııımız mevzuun ehemmiyetini 
tamıımiyle müdrik .olarak HükUme· 
tin hareketini tııkdlr ve tasvıp yollu 
mUtalealarına BUtçe Encümeni ıa • 
mamiyle iştirak etmiştir. V e bu 
iııtırakten ılolııyıdır ki sene bııııınclan 
itibaren hentiz iki ay bile geçmemiş 
olmasınıı rağmen, münakale yapma· 
ğı encUmenlııiz kabul etmiştir. Mil· 
nakalede gayet titiz davranan, hiç 
olmazsa altı ay geçmeden münaka
le kabul eımiyen Bütçe Encümeni 
bu meselenin ehemmiyetini takdir 
ederek memnuniyetle bu mtinakalc
yi yapmıştır. Bunda bızi sevindi -
recek bir şey varsa, bu işin kendi 
vasıt'lllarımızla ve çok az bir para 
ile yapılmBBınn imkCı.n ı:-ötUlmesi • 
dlr. 

Bu limıını <lolduran vapurlarılan 
liaknl Uc;te ikisi bu sene parçala -
narak çıkarılmak suretiyle limanın 
ıcmizlenmeslne imkan verecek va -
ziyct temin ed!lc:cektir. 
İbrahim arkadaşımız ııonıında bu 

lııln itmamını istediler, Bütçe En -
cümenl ıle bunu ılaima hatırlama • 
sını vckill muhtereminden rica et -
miştir. Onun için kuvvetle ümldeılc· 
rlz ki 6nllmUzdeki sene bu İli ınma
mlyle halledilmiş bir vaziyette bu • 
lunacaktır. 

Meclis yarın topLlnacaktır. 
(a.a.) 

Amerika Vichy'ye yeni elçi 
yollıyacak mı? 

Vaşington, 12 a.a. - I>llnkll g:ıze
tecller toplnntısmda sorulan bir sua
le cevap vc!"<"n M ster RuzvC?lt, ami
ral T.eahy'nln }"erine Vlchy'ye &lm
dııtk yeni bir bllyUk elci ı:ondcrllml
yl'cdlnl söylemiş ve bövle bir tavı
nın bazı hndı !erin inkişafına bnğlı 
olduf:ıınu ilı\vc etml&tlr. 
.J. 1. 11 ••• 1. 11 •••••••••••• 111111. 1 ... 

Kaymakamlarla Nahiye 
Müdürlerinin vazife 

ve salahiyetleri 
Hukuki, uıbiki ve idari 

Muellifi: M . Fikret 
f1taııhul - Cihan kiıabcvi (fiat l ~O) 

"•••••••11•••••11•••11•••••••••••r 
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C. H . P. Yenişehir Ocağının 
aylık konuşma toplantıları 

MiLLi MÜDAFAA V. 

Beton işleri 
M.. M. Vck. Sa. Al, Ko. dan: 
Ankarada harp oi-'1.llu le a vlu&un-. 

2521.2 1ı1m 44 ku.""UIJ .keş! r bcdct 14 beton. 

13/8/1942 

r ' Muamele vergisi talbikah 
- ıle -

ıerh ve izahları Iürkiye' de modern teknik 

nasıl meydana gelebilir! 
Haııını Nıh t Erbil'in bu sorguya 

cevap vermek için eserini sekız bô· 
IUme bölmilşıür: bırlnci bölUm. 
Alm ınya, İngiltere, Birle ik Amc: -
rıka, Japonya, Fransa, 1 ta.iya, Rus
ya hakkında 7 ııvrupah lllımin yaz
dıklarını htllasa ve tenkit edıyor. 
İkinci bölümde :yııbancı mütehassıs
ların, nıemlekcllmıziıı iktisadı du • 
rumu ile nınarlf mektepleri hakkın· 
da verdlklerı raporları inceledikten 
sonra bunların hıç birimn bizım tleı· 
dımızı ani m ıdıklarını ortaya koy
maktadır. Oı;uncü bolilmde Turk al • 
fnbeslııdcn b lıyarak okutma usu · 
lUntin ilk okuhl ıo Unıverslteye ka 
dar bfltUn eksıkllklerini sayıyor. 
DördUnctı bölum ıle ) eni bır terbıye 
sistemi iı;ın araştırmular var: 1 -
lnsan zekasının başlanğıcı nru;ıldır ? 
2 - 1nsanda yaratıcı kudret nasıl 
ınkış ıf etler? Bu iki nokıııyı sala • 
hi> eth ınsıkoloA-ların sozlerı ıle ay
ıl ııılıııan nıuellıf, 3 - Taş ı;a~ınııı 
ılk baltlunndan başlıyar ık bUttın ar
keoloJı cscrlerinı lııcelb erckt en tek
nı ıcrakkı ılc akli terakkinin ilı:ısl
ni izah ederken, ilk mecleniyetlerın 
Kaynak! rınn gıdıyor ve ılk mede • 
niyetın Türk.s an'la ve Silmer mem
le.kel inde kurulıluğııııu yabancı fıllm
lerın şahadctlcrıyle isbaı cnıyor. 
M ilellıf bu neticeye VRrclıktan sorı· 
ıa yeni bir terbıyc sisteminin ana 
hntlannı göstermek imkluıını elde 
etmekle beraber kıırac.ııtı terbiye 
sisteminin ılo ·ruluıtun ı kanaat ı=e -
tlrrnı.k ıçiıı beşıııcl lıolumıle alnınn 
terbiye sıstemlnn bazı prensiıılerlnı 
ortaya koyuyor ve altıncı bolümde 
ilk okulılan üniversiteye kalar yeni 
bir Turk sıstenıının ana fıkırlcrını 
ızah etmckıcılırı "Bılğısızllgı ı:ider
mek ' prensıbl yerıııe "lıı ışlemek" 
preııslbını koyuyor. Ycdıncı bö!Unı
de ıktısıuli ç ılıııınaların, hukuk ah
lak, ı.;-Uzel sanatl.ır, v.s. l.ızerıııde 
nasıl tesir eıtıı;ıııı ı:özle ı:or.ıhlr mi· 
sallerle göstermektedir. 

Shndb'c kadar her ayın ilk cum:ırt~ ~'llnn 111 17·8-942 p:ızartan i:1lnU Bilal 
ı;ünU ya:pılım kta olan ıuhk konuşma 15 tc kaı;ıe.J.ı zarllo. ck11Utmcye konul
tuplnnulnnnın bundan ı;onra her ayın 2 muştur. llk U:mlnıı.tı 1890 lılra 93 ku -
ine! "c 4. üncü persem ıc ırUnkıııl sat l ruştUl'. Şartruımcsl 126 kunıe mu:kabut 
de >'U.Pllamsı gcçm toplantıda lkıı.rarlns verilir. lııtcklUcnn 2190 sa..vılı .kanun 
tınlmıt tnüımdulnından Ycnl.şch1r Ocak ahkAmına ıtore hnzırlı)"aooklan zartıan 
idare heyotinılz bu on ~ günlük topl.:ın· lhnlc ırünU ııaa.l 14 e katlar M M. V. 4. 

lımızıa bu ak$amkl toplantımıza &«cl No. lu sa. AL Ko. M venncicrl. 

Yazan : 
Variclat Umum MUdUr Muavini 

Nihat Ali Üçüncü 
500 bUyUk sayfa, 14 dcfıer 
nUmunesı, fiyaıı 6 liradır. 

Ankarn'da Akba, İetnnbul'da 
tlnivereite, Cihıın ve İnkllaP 

kltabevlcrinde satılır. 
Ycnncnlz! rl<:n etmcktcd r. 

Teşekkür 
Sev'° ı zcvc1m. babıı.mız Alt Hıcyd r 

Aktay'ın veta tı dol:ı.)"16lY e lrtzz:ı.t ıreJ..,. 

relc veya telgraf ve ml'Jctuı;ıla t.aztyet1<' 
bulunan dostlarımıza ayn ayn teeeldcU
re im'klln bulamadıl':ımızdan ~zot.cnlzln 
ta. ve.ssu tunu rica «tcrtz. 

Runzlye, :0-:ecrl.:.ot ve Emel Aktay 

Evlenme 
Asktorl Fabrikalar şeflerinden e

nı<'kll hinha~ı Krınal \rk'ın kızı He
hlhan Ark ile teı:ı:men Snbrl Parı'nın 
nıkfıhlRrı clun hrlrıllH~de yapıln ı 

(6113) 

iki pavyon yaptırılacak 
M. M. V. Satın Al. Ko.d ın : 
Gölctik'ce iki pavyon inşası kap.ılı 

zarf! ı ihaleye konulmuştur. Muhııın· 
men bedeli 17864f lira 02 kuruş o
lup ilk teminatı 10182 lira 21 kuruıı· 
tur. İhalesi 25·8-1942 s Jı gUniı saat 
15 tedir. Şartnamesi 8 lira 94 kuruş 
mukabilinde her gün komisyomlan 
ahıra.bilir. İsıeklilerin 2-4-90 sayılı 
kanun nhkil.nıına giırc hazırlıyııcak • 
ları teklif mektuplarını İhale gUnü 
sanı He kaıl.ır .t.M.V. 4. No.lı Sn. 
Al. Ko. vermeleri. (618:-i> 2245 

Pavyon yaptırılacak 
M. M. V. Satın Al. Ko.dnn : 
1 - Yerkoy'de bir pavyon lnpa

tı kapalı zarfla ıhı:ıleye konulmuş -
tur. Mııh ıııımen bedeli ~690'> lira 05 

KAZALAR 

lnşaat yaptırılacak 
Burdur .Nafıa MUrlUrllij\"Unden 
ı - Eksiltmeye konulan ie ı 
Burdur orta mektep binas.ının Ç<a-

ıı, tawn sıva işine alt (11506.79) li
ralık inşaat ışlılir. 

2 - Bu işe ait evrak ııunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi, B) Na

fıa ıııleı i genel ııartnamesl, C) Yapı 
işleri fenni ııartnamesl, D) Husust 
faı tname, l·~) Kc.şıf hlilasnsı ve (seri
dör ri }, F) Proje. 

İsteklilerin bu evrvakı Burdur 'e gece de Ordııevindl' tesldohın -
muştur. Gençlere mesut bir edilık 
hayatı dilrrız. 

Çin - Japon harbi 

rra!ıa müıliırlUğUnde her giln t;öre-

1 

kuruş olup ilk teminatı ~Sl 7 Um 8 bilirler. 
kuru§tur. Kapalı zarfla ıhnlesı 28 - 3 - Eksiltme 21-8-1942 cuma gil-
s. 19~2 cıııııa gıınU ı;aat 15 te .M. :\.f nü saat 14 te hususi muhasebe bina-
V. 4. No.lı Sa. Al. Ko.da yapılacak- sının Ust katında nafıR mlldUrlUğUn
ıır. Ş::ırtrıamcsl 2 lıru 35 kuruş mu • ı ıle toplanacak komisyon huzurunda 

M üellıf, butiln ııısaııı fııalıyetlc • 
rin hedefı ıkıı ull gayeler olıluıtu 
ve ılUny ının ıkıısadi ı:::ayclerle cloıı -
düğu neticcslııe vaıılııtı ıı;ln bir yan
dun yenı bir terbıye sıstenııylc mo· 
dern bır teknlğııı .ıneyılana ~ctiril -
mesi garUarını iz ıh ederken bır yan
dan da sekızincı b!numde vekilctle
rııı iıı bolUmlcrlni tayin etmekıc.ıır. 
Mılli hllkilmeı nmkanlzmasını nıck • 
teplerde atölye, ve frıbrıkalanln, 
devlet ıtıırelcrıııde ahenkh bir su • 
ı ette !şlemesmı tcmın ıı;ın bazı u -
fak tiılıllcre llızunı ı:ösıermektedir. 
Mesela: balıkc;ılık ıı;in bır enstiıu -
nlın kurulmaslyle beraber bunun, 
hayv ın hayaletiyle uı:traııan Ziraat 
Vek:iletlııe, nıcıısuc ıl, demır ı:"lbl 
sanayide teknikçi yetiııtirecek tek -
nlk nıekteplerın ıle :Milli İkıısat Ve· 
k(J.Jetlne bağlanmasını uyı:::un ı:örü -
yor. Ona göre her ~ekii.letin kendi 
iııine göre teknik mektepleri olacak, 
bundnn başka bir işçi sınıfının mey
dana gelebilmesi !cin bu sınıfın hak· 
!arını koruyncnk kanunun yeniden ya 
pılmasına lüzum gi:>steren müellif 
Rusya'd.:ı san:wlin nıısıl terakki et
tirildiğini misal ı:etirmekıedir. 

Varlık mecmuası 

on yaşında 

Çuukıng. 12 a.a. - Nanı,ıaug'ın 
100 kılometre kadar cenubund Kı • 
aııgsl eyaletınde Lınşvan'a hucum 
eden çııı ku vveılerı oehrın ılııı ma • 
hallelerıııde doğuşeıı Jupon kıtaları· 
nı tuttukları nıevzılerı.i~n atmı_ıar · 
dır. 

Buı-'1ınkU Anıerıkan teblığıuc gö . 
re· Amerık ın bomba uçakları Nang
şnng japon hııva meydanına hllcun 
eınıışlertlir . .MeyılıınJ ıam lıeş ısab t 
kayderlilmiş, bır bomba b r hllı ı.;nr 
Uzerine, diğer bir bomba da iki h:ııı· 
gar ar ı!!ıncla patlamıştır. H nıgarlar 
da j!lpoıı uÇ'.ıklıırı bulundugu bılın . 
mektecllr. 

Akın esnasında 3 düşman uçaı:tl> le 
karşılaşılmış, bunlllrclan bırı dü • 
şlırülmllş, başkıı bırı de hasara uğ • 
r ıtıinııştır. Bu uçağın da tııhribe • 
dilmiş olması nıuhtemeldir. 

Büttln mUtıcfik uçakları Uslennc 
ddnml.ıştUr. 

Çin kayıpları 
Tokyo, 12 ıı.n - Domel ajansının 

bllılırcliğine göre jnpon kıtaları ıem· 
muz ayında Hopeh eyaletinin doğu 
ve ba tıs mel ı cereyan eden 316 sa -
vaşta 40.000 den ziyade dtışnıan as. 
keri yok etmiııtir. 

Bolivyaya bir Amerikan 
askeri heyeti gidiyor 

Vaşington, 12 a.a. - Bolivya'ya 
bir amerikan aSkerl heyetinin (:Ön -
derilmesi hakkındaki anlaşma dUn 
Amerika Haricıye Nazırı Mr. Cor
del Hull ile Boiivyıının VnEihlnı;ton 
bilyük eçlsll M. Fornnndo Gunlacha 
tara!lnrınılan imzalanmııtır. Anlaş
ma dört seneliktir. Anlaşmanın hü
kümleri diğer ıunerlka cumhuriyet
leri ile bu hususta aktedıimlş olan 
mukaveleler hllktlmfcrine benzemek
tedir. 

MAHKEMELER 

Mahkumiyet 
l~rzincan MCıılıklumıınıillginden 
l'ada fi) atla ) nğ sattı ·ı iddiıısi> IC' 

ınıızrıun \klııııet oğlu lJaıııza J<Jncl
nin Milli Kvrunma kanununa ~evfı-

Ankara•da 16 gııncle bir çıkan bu 
milliyetçi \e ıncnıleketçi fıkir ınec-mu
asının 217 inci s ı) ısı dıı :r.rnı;ın 'e 
ıılguıı )'l!Zılıırla inti ar ctınlştır. \'ıır
lık bu sa)ı5i)le onuncu )aşına da ıtır
ıııiş bıılıınıııaktoıiır. \lenılckct kültlı
rünc hıznıet gıbi çok tcrııiz bir gn) c 
ile on ) ılclanberl ne ır var.ifesiue de
vam eden ıııecrııııayı tebrik c<ll'r ve 
ıına d hı uzun ve ıııu~aff kıyetlı )11-
lıır rlllcrlz. kan gr:r.inr.an asli)ıı ceza rn ılıkrıııı -
Mcınlckctimlzde bir fikir mecmua- sinclc :yaınl!\n ıluruşrnası sonunda : 

sını on ~ ıl gibi uzun blr ınliılcld de- 1 ~uç!urııın hıuekc-tı sııhuta er.tığın. 
vrıı ı ı ettirıııhe mıaafflk ol ın arkııcb-. ılı·n IJ80 s ı)ılı K ı. ııun :uı , fi<ı-3 
şımır: Ya nr. Nabi )1 de ayrıca kutla- cu fıkrııları \'C 63 lincu l\1acl. )e g •-
rız. re hiıınetkı• heş lir• aı;ır pnrn ı·e-

Yarlık'ın bu ıın)'l&ında a'ağıdakl za i) le nıahkıiuıl) Nine ve yedi gtın 
)azılıır \ardır: dukknııının kııpatılııı ı ına ve lıu 

llıırııero 'ta knclın portrrlcrl (Ah- mlıddet ıarfınıla icr ~ ı tic:ıretteıı 
met Ce\Ot °gmre), Diliıııu: ıiurinıle mcn'ıııe vı• 19:!0 graııı )aıun nııl tni 
clu tın<'eler (Yaşar !'ahi Nayır), Bo- )e inıle<;ine ve hUkurıı hıılılSRıanın duk 
gnr.içi mclıtnplıırı ( 'I. hıliilhak Şınnsl kAnı kııpı ı ile gucte ile llAnen ne -
Hisar), Pu, dos _ Şiir (lahit ~ıtkı rinı• \"e ııı ı arifi muhakemenin kt r
Tannc:ı), Evlrıclı şuheda - Şiir (Mc- disinden talı llİl e ~e faıla olarak al
lıh < CHlet), Telli tel!'fon - Şıir (Ok- ılığı mehlnııın ıııllşterlyc lade~ine clııır 
ıay Hifat ), '!'ürk dilinde ekler 'e kok- \'enlrn 8. 7. 9 '~ t.nrlhli hliktıııı ka
lcr tizcrine bir dı•ncıne (Y. N. :-;11) ır), Ulcşıniş olduğu ilAn olunur. 1722 
!\e eli - Sıır (,\hınct Ncc ıti), Gı•tnılş 
) ıllıırdaa sesler Ahmet Kutsi ve Ah- Ankara Aslı)' e ikinci Hukuk llA-
mct \\luhib'in ~iirl<"rl , kitaplnr v. ı;. kimliğinden : 
Okuyucularımıza taHlre ederiz. Anknrıı Yeni elılr 'l.t turk hulv rı 

Muamele vergisi 
rehberi 

Yazan Maliye Müfettişi 
lhıan Rü§tii Baç 

MemlckcUmlzın ikus:ı.dl ve Ucart ha-

Sı\Ol apartmanı "o . .! de Celili ~lah
kemc)c nıUr ceatla her ne kad~r nu
fusa ~o) adı Lyidoğnıı olıır k yazıl
mış i. •' ıle G"klcr &o) ııli) le nnılm'.ık
tn ve lııı soy ıdı) le çagırılnıakıa ol
duğıınılan ıle1<:i tlrilıııcsinc kıırar vr
rılıııe ini 1 l<'ıııiıı ve durıı•ma sonun
dıı F) idogaıı so) adının tcsçll cclılıııl• 
llduıı:u ve Goklcr sııyaclının ıln ha ka 
sı tnrafııı n alının ııııış bulıınıluı::u 
nlifu tan gelen ce' n1•laıı orılaşılrııak
l ı soyadı kınunıınun JO uncu rnaıl -
de 1 clc!Aleılyle meıleni k ınunun 26 

yat.ındn muamcre ~rııtstnin mUh!m btr ıncı ınadclt• ine gore Ce!Al'ln nlıfusta 
meVkll oldu{;u rna.lQmdur Ancak bu vo-- ;, atılı Eyldoğıın soyadının Gtıklrr o

larak değişti rilıııe ine :!n. 3. !l 12 ıt.ıı
rihlııde karar verildiği lllın olunur •. 

ı:b1 vaztJ<1c•n 3843 numarnlı CMu:ımcle 

Vcrglal .Knnunu) taa uk cttlti lkUsad. 
ve tlcafll mCfôeldcııln COkJıuğu \C K~. 

ııtı dolaJ, ıslyle, aniaşıJm;uıı husus1 b 
b ırlYe lhtQac ı:&tcre<.>clc bir tar.ı•uı kıı
lane alınrnıa bulunmııkuıdır. llu ctılıc:ı>le 
bu vcrgt ne allıkadar otnıar, tııt.blkattıı 
mUl;'k.tı!Ata uı::mmaktadır r. lste, mua
mele \crgtsl mUkel tıcrının. mtıl'UZ kal
d kları bu mUşlcülAUl ccvnP vermek ü

zere kı.ımıctlt "e gene mal e ımlfottte
ıcııtmlzdcn ıı. (lhsruı Rüştü Bac) tam
rm<lan kaleme alınan (l\t uneıc Vcrı:lsl 

ltclıbori) lcttabınm bu sahı.ul« uzun bir 
onJışmarun ve dcrıtn bir tctldk!:n mahsu
l{! oldu{:u ı:ozükmC!ktcd r. Mü sayta tç!n
dc 20 &ek1 ve nUmUll<' bu ınınn bu ese
re, muamele ~cı-ı: k nununun hükilm
k."'1'!, hukuki csru;lar d resinde ilmi bir 
tclcl?dc aerh \"C l2ah cd lm şUr. Aynı m
manda tat.'btknttn tesadilt ed 'ohllc(-clt 
hQWn hltd scler c c :ıctuı ı>Ul naz: n it 

re tınmı:ı ve her htıdlsc mütcnddtt ml
ıınllcrlc tenvir o unm tur. UüYk'Ce mu
amele \"CT"lrlslylr. aU\ kadar olan.la.r lcln 
hu ldtıı.p tam m lUl.8 le ~Ul<: bir rdı
bcr mfı.hb'eUnl almıştır. Sına mU~c
lerin. b:ınk Jann, slırortn tnttet erin n, 
lthalAt taclrlerlYlc bUtUn tlcaret ertıııı

bmın mühim b lhtl:Yncına takabGl oocn 
hu Heri nlAkadarlara. hararetle tvs!ye 
l'dcr:tz Kitap tstanbul'da ~ Ankııra'da 
bütün kitapçılarda t.ılm.aktadU'. 

OKULLAR 

Talebe ah nacak 
llarıı Okulu Komut anlığınılan: 
1 llrır.lran 9ı2 den ltibnren ha lı

yan kayıt le k ılıııl muamelesine de
''.aın erlilmekıcclır. Mıiılclet :ıo t") l!ıl 
942 tarihine kad:ır uımtılını tı r. lstek
lılcrln lıııııa gore bıılunılııklnrı ına
hallın askerlik şuhelt•rine mtırııcııat-
lıırı. (6468) 2533 

Kereste işleri 
Yapı Usta Okulu .MUdürlGiiündrın: 
Okulumuz için tahta, kalas ve 

kadrondan baret olmak üzere 100 
M3 cıı alı kereste nıüteahlılt h"sabı· 
na pa7.arlıkla eksiltmeye konulmus
ı ur. llk tenıınııt (82J> llraclır. 1halc 
14·8-942 cuma J:Gnü saat 15 tc An
kara mektepler muhasebec il ·ınd 
yapılacaktır. İstekliler ,şartnam 1 
her gGn okulda görebilirler. 

<6579) 2611 

Kayıp - Yan nU(ıı~ m ıd r 
de kRyıtlı 1836 rloğıımlu nilfu 
dımı ka) bettim 'ı enlsını a a 
dnn f'<ldslnin hllkm okt ır. 

Ankıırn: Naz:ımhr• mıh 11 n -
cı oğlu ~okak No. 28 AIAeddın Öz.: 

kabilinde her gUn komisyondan ah· yapılacaktır. 
nabilir. İsteklilenn 2490 sayılı kıı. • 4 - J<;ksiltmeye girebilmek için 
nun. tarlfaıına gore .hazırlıyacaklon !steklllerln (8&4) lim muvakkat te
teklıf mektuplarını ıhale g{ınU saat minaı vermeleri. 
14 e kadar komisyona vermelcrl. 5 - İhale ıarihlnden sekiz J:Un 

(6187) 2246 evvel müracaatla Burdur vilayetin -
Terzi ve makine ustası elen eksiltmeye gtrebllecklerlne dair 

vesika lıııak şarttır. 
alınacak 6 - Teklıf mektupları liçilncil 

M. :.ı. v .... ııtın Al. Ko. dan 1 maddede yazılı saatten bir saat evv • 
Ka,•seıi Dıklmevi itin bir terzi velıne kadar Nnfı dairesine getl -

ııstnh~ı ile bir de ııınkıne ustası .alı- rllccek komisyon relsliA"ine rnnkbu• 
nacaktır, 811 usınların llynkatlorına mukabili verılecekdr. Posta ile gön· 
göre 3150 _ 4(10 kuruş yevnııyl' verile-1 derilccek mektupların nihayet 3 cU 
cektır. Talip olanlnrın ımtihanlnrı 1 marlcledc yazılı anate kadar gelmiş 
\nkarn vt- 1 tanbul Dıklıne• le rinde olnııuıı ve dış zarfın mlıhtir mumu 
)aptırılınnk 117.err: ~!. M. \'ek leli ile kapatılmış olması JA.ıımdır. Pos
leva:r.ıın dalrrsı rivasetlnc bir isuda tada olnn gecikmeler kabul olun • 
ile nııı rnrn.ı tları Ü An ol un ur. maz. 

(6003) ~HOO 7 - Her tür!U llAnat masrafiıırr 

Ki b l k 
mt'teahhıde aittir. (6316) 2376 

or aryum a ınaca M ak. _ 
M. M. Vek. Sn. Al. Ko. dan: azot ve m ıne yagı 
6 ton klor baryum satın alına- alınacak 

caktır. Ba.Y1ndır &lcdlycslndaı: 
Beher kilosu lcln tahm.ln edilen fi. 9-12 mıı.ll y11ı bclcdlycmlz tenvırau 

yat 200 kuruş olup katı teminatı tein 27 ~ ton mnzotJa 7!50 k1l ılt .ııı.r 
1800 liradır. Şartnamesı her gün ko- 1 • ' " 
mısyonda gorülelııllr. lhalcsı 17. s. \e 1000 kilo dört sıtır mnkl:ne yaı:::na 
942 pazart(>si gunll sa ıt 15 te pazar- lhllYac oldutundeıı kapalı zart usullyl 
!ıkla .M. M. V. 5 No.lu satın alma ko- 27·7·942 tllrlh nden 17·8·W2 tar.ıhlne 
misyonunda ynpılacnktır. İsteklilerin kadar )1nnl btr ı;:Un rnüddetJe 11ks1.Unc-
muııyyen vaktJnde müracaatları. 1 yıı tıkarılmıstır. 

< 635!1 > 2427 1ha.loo1 17 ·S-942 t.:ırib. pamrtesi &'tlıl 

Pavyon in§a ettirilecek 81l&t on b!.rdc bol.f-db<c arıcümentruıe x-. 
.M. M. VE!k. Sa. At. Ko.: 1 ra cdlleceL'indcn tallplemı :M90 ayılı 
125317 ııom 64 kurue lkes:t hed»!n An- kanuna tevfikan llll'tılamelert voe ııa1 -

kanı. da b:r P3\'YOTI msası 29. • 042 cu- reyi ıtö::mc!t Uzcrc bcl:ed~ müra
marte<ı ı;:ünU filUtt ll,30 da lroı;ıalı :ilırf· &tlan 1IA.rı olunıur. 
la clcslltıncye konu!mU$1.Ur. ILk tcm1na- (8464-6489) ~ 
u 9398 J ra 82 lcuru$tur. Kes r ve 6M't· Elektrik santral binaau 
n:unaıt b"27 kuruş t>cdct muılaı.'1>1 M. M 
V. Uı3:ııı.t d:ı~ndcn1 verııtr. tstcltHlc
rtn lne:t t dıeıll"\.'lliln<len ıı.lacııkılnn chl1· 
yet ves1.kalarb'le 2490 s:ı)'Jh kamın ah
:k.\mına ~re hazırh:yaca'ldan za!'flnn
m nı.atc g(lnQ saııt 10 30 a kadar M. l\L 
V. 4 No l'U Sıı. A\. Ko. Vt'lmlC erl. 

(f>550) 2625 

Hayvan hastanesi tamir 
ettirilecek 

M M. 'tek. Sa. Al. Ko.: 
Akkopriide bulunan l\l. M. V. h:ıiY'WJ! 

ha&tancsl tamlrıı.U pazarı.ıkla ~"C 

IOO!nuılmuŞlur. Mu'hamtncn bedcll 1"1G 

lira 4 k\la'ı.ış ol'IJP ka U tcm:hıntı 242 Hm 
4!i kuruştur. :ihalesi 20. 8. 942 ~be 
ır<bıtl ı;aat 11 de 1'[, M. V. 4 :No w s.:ı 

At. Ko. ynpılncakt.ır. Ş:ırtnama;i 41 ku· 
~ mukn!>IUrıde kom!&)"(Vlld.ı. ıılınıı.ıbl 11'. 
t&toktllcı:1n t('lllbıntlarb ı lb1T ıcte mu
n.yycn ı:Un ve saatte komla)-onda bulun-
ma.lan. ( ı,s.-,.ı) 2626 

Dikre yağı alınacak 
M. M. Vı . Sa. Al Ko. 
MUUehhlt ruı.ın ve h b na acık C'k 

tmeyc ikon\! nn 2 ton dllm-e yaf:mn dt. 
siltme g{ln1.ındc tstckllsl cılcmaclı{:ındnn 

ıo gün uzatıl&rak 15. 8. 942 cımuırtesl 
ırunlı 1;aat 11 de t.ckrn:r acı'k eksOtmeye 
konulmu tur. 1lk tcrntnatı 213 ltrn.dı:r 

ı tcklilcrtn bcll1 gün ve s:ı.ntt.e M. M. V. 

2 No.lll Sa. Al. komls:Yonuna IZ'CL-nekrl. 
(6560) 2627 

Grafit alınacak 
)f. )f. \' Satın ,\ lıııa Ko. elan: 
Evveke llAn eılılrııl olup talibi 

tıkııııynn vı• behı·r kilo unun mu -
hanıınrn bedeli (70) kuruş olan 16 
tıın p:r ı fıl 1'3z:a rlıkla salın ıı lınacn k
t ı r. l'ııı.arlıgı 17. S. •ıı'..! ı•aııırt(> 1 
gllnlı saııt 1 ~ 30 dadır. Toptan ur
ıııegr tıılıp lııılıınnındı~ı lnkıllrılr 
parç ı pnrça ela atın alııı'llıllır. Kntl 
tcrıılnblı 1575 liı·adır. s ırtnnnırsi her 
ıtUn kornls) onda gorıtll'lıilir. 'J"alıpll'
rin ıne~kı"ır gun \e s~ııtte :\! . :..ı Y. 
2. Xo. hı ~n. , \1. Kn.nn nıUrııc-natlu-
rı. (66U) 2635 

Matbaa ve mücellit 
malzemesi alınacak 

M. M. Vdt. Sa. Al. Kom : 
Aiai!'ıda ctns ve mfktarlan yazılı 11 

kalem mıı.tb:uı ve mUec ı t malzcmt' 1 
28. S. 942 cuma &iinU ınat ll de acı'k 

cks ilme usulııyle sn.tın ııl ınacaktır. Hc:ı>

s1nln muhammen bedeli 4.300 l1ra o uı> 
ilk t.cm1natı 322 llrıı. 50 kuruştur. Şnrt.
ııamcsı her ırün kotr.!syonda ıtörUk."bS • 
tstekllllcrtn belli ı:un ve ..aatte M. ::il. V. 
3 No ıu tın aımıı 'komisyonuna ı:clmc-
ıcn. ( 6648 ı :.!634 

Oirul1 

Tutkal 
Mcrdııne tutkıılı 

4 5 9!lnt!m &crtt 
Sb'nh serit 
Kö;abent 
Kaı>mil 

300 kil-o 
100 kUo 

ll500 lllt. 

yaptırılacak 
tnönQ Beledcye RelSl\~n: 
1 - 6-8-942 perşcnıhc günü saat 

14 de C'kslltmcsi yaıJdaeak ol&A 
10456 llrn keşif b<!delli <'lektr!X san
tral binasına talıp cıkmadığ1ndan 
münn'kns:ı müddcli 17-8-942 pazarte
si gQnü saat 14 de kadar olmak il
zerc 10 gUn daha u1.atılmıştır. 

2 - Eksiltme 1nö:ıü Belediye b;
na ında ıtoplanan encümen tı.u~rbı
le yapılncııktır. 

3 - Muvakkat teml11nt a:lcçcsi 
784 lira 20 kuruştur. 

4 - l tcltlllertn a&a~ıdaki vesika
lan ibraz etmeleri H\zımdır. 

A> Muvnk'kat tem nntı lnönil Be
lediye sandıltma :yatırdıfana dalr 
mnkbuı, 

B> lhnl<' gününden llıakııl 8 gü:ı 
t"."Vel BıJ(>{'fk Nafıa MUdürlfi Un'° 
rnllrncantla ıbu işi yapab!l<'Ceklerlne 
dair alncaklnrı l'hliyeıt vesikası, 

C> 1912 yılına alt Ucarct oda~ 
VPs"kası, 

5 - lstl'klllerln J<PŞlf Yt! huna 
mlitf'f('rr ı-vrıtkı lııönü beled ye n· 
do görebllıx:ckle.tl mın olunur. 

(8584-6610) 

ÜNİVERSiTE 

Doçent aranıyor 
Üniversiıc Rcktorluğunden: 
Fen Fnkültc~indc i:>PCJl(i)'U1 botıınık 

doçentli~ açı.kur. Dil imtihanları 
2. ·ı. 9•12 pazartesi günü yapılacaktır. 
Nıumctlerin bu ıarı"htcn hir hafta evvel 
tezlerini vermiş olmalan lizımdu. ı~ · 
ıeklılcrin sıhhat raporu, n"ifus kaı;ıdı, 

orneği ilmi hüviyetini gi)sterir fiş "fiılcr 
tedris işleri kaleminden İstcn<'Ccktir" Ve 
'5 fotoğrafla 25. X. 942 ıarıhioc kııdaı' 

rekıorlüj;c ~\'Urmalan 
(HS 1K-6511) 257~ 

MAARiF VEKILLIGl 

Benzin alınacak 
Maarif VekAletinden : 
Maarif \'!'klılet! b!nrk otomohlli 

için l. 9 !1~2 tnrihlnen 31. 6. 942 ta
rıhıne kAdnr 611<Hl(I litre hen:r.ln alına
caktır. '.\fuhamıııcn bedeli 196 Ur• 
71> kuruştur. Muvnkknl ıtemlnat }41 
lira 66 kuru tur. 

Telıp olanlar levazım mtidurlü -
ımn.Jcki tnrtrıarne~ i her gün orebi
lirl!'r. ihale guaü 26. \ JII. 942 saat 
15 ıe \"ck-\lct levnzım mudurlilğıln
dekl komısyon-ı m ır caa.tlan lllın o-
lunur. (6642) 2654 

Ağustos/ 1942 )-
at 1915 m 

1930 aJa.ns 
194 m 
2015 Radyo 
{".azctc51 

:20.45 mızraplı 
StıZ1ar 

<PL> 

(f'1.) 

21 00 Zl:raa.t T. 
21.l o aıuıkılar 
21 80 kah nıtnftl1 -

T sa.a.U 

21 45 müzlk tP'> 
:?2.80 ajans 

22 45 kaPllNI 



~nkara Levazım Amirliğine 
....... gelen ilanlar 

Koyun eti alınacak 
İskcıı,ıeı un !::ia. Al h.u. ıJan . 
1 - A 1 > t.ı .• ko) ı..n etı kuµ,ılı z,ı rt

lıı. rksıltıııl'jC lrnııulıııuştur. Muhnrıı
lııen l•etleh ll61iUO lıra olup ılk lı:rııı
ııatı i .!-lo<> lırmlır lhaleııı 14. b. !l I .! 
tuıuu gıınu "a ıl lb da İskcmkı un 
:ıa. t\J. Ko. ılu yapıl.ıl·aktır. huyun 
ttınc ıııt şarwıuuc ne. gıın b.o. da 
~orulur. {li9bb) ~ hi 

Kuru soğan alınacak 
Geııt,.ıJu ~.\ .\L. KO. ll,•ll: 
l - ııııu tunkuı u ,,ug ın kal'alı ı. •rfla 

tıc&ıltıııe) e kunmu~lur . .'.11 ıılıaııııın il lıc
~eıı 15:.ıuu lııa .• tu,akkııt terııın ıtı 11 H 

t&, oO kuru~tur. llııılcsl ~i-ı>-94~ 
l't:r~cınlıe ı;uııu saat lb •• jU cl!l Lielılıo
tı .\lerkez ::,,\. :\L Ku. ıla yaıııb
Caktır. lı.tı ·klılcr zarflarıııı hırsaat t:\-

1Clıne k.ıdar \creceklerılır Ev,,,ıı ve 
~~rtu.uııcı.ı h.O. ela ı;orulur. (bJ:ll) 

2..!,~1 

Kuru ot alınacak 
Keşan S::ı Al. Ko drın : 

l - Jlıılıklcrıınız lhtıyacı ıçırı tıir 
llııJyon kılo lcl lıal.> alı ıı:uru ot kapalı 
'<lrt usulu le ,.aıın alınac: lktır. 

d 
2 - )luhanıın<'"n bcdelı ;Jj bın lıra

ır. 

<lı;ı - Muvakkul teıııınatı 11:.15 lira -
r. 
.ı, - İhıılı·sı 21. 8. 9 ~2 cuma ~unu 

la ıt 17 c.ledır. 
~ - ;;,-artıı 1mesı 3 Ura mukabılındc 

•trileccktır. 
6 - lstcklılı-rın ::!ı90 sayılı kanuıı

la ~d~terılen \l!.'>aıkle birlikte lıdlı ı:-ıı:ı 
~e ı.aaltc en az lnr ı.nat t:\' el Gclılıulu 
~ra llıırguz'ıl.1 ~700 askı•rl po~ta ~a
lın .ıfına ,,., na Leklıf rııektııplııl"ı vcr-
lııcJı·n ilin oJunnr. (tiJ 113) 2250 

Keçi boynuzu ve hayvan 
inciri alınacak 

Met.rıs Çillllğı Sa. Al. Ko dnn: 
h Aşağıda cıns ve miktarları mu-
arnnıen bedellcrı gosterıcln me

Vat 24~0 sayılı kanunun 46 mndde
linın M. Fıkrasına göre 2U-8-912 
llel'Ş(>mbe guniı saat 15,30 da pazar
ltkla mil!Jnyau edıleceğınden tallple
tln kanuni tenıınatlarıylc bırlıktc 
lı.omısyc>na miıracaatları. 

Evsn[ ve şartları 1stnnhul, Anka
ra 17.mlr Lv. Amırlıklerlnde gorule-
bUır. <625 ... ı 2287 

Cınsı 
l{eı;:ı 

Miktarı Muh. Be. İlk T. Ko. 
Ton Lira Lira K. No. 

100 21500 1612, 70 112 ?°Ynuzu 
ra.YVan 

inciri 100 23;-,oo 1762,50 141 

Sığır eti alrnacak 
Corlu Sa. Al. Ko. Bşk : 
Bnhaeski için 22 ton sığır eti pa

~arlıkla :;atın alınacaklır. l'aznrlığı 
5 8. 942 günü .:.aat 15 te Çorlu As 

fıosta 1140 sıılın alma koııusyunun
~a :,;apılacaklır. Muvakkat temlnat1 
3:.!Q hradır. Şart.name ve evsnf her 

giln komısyonuınuzda gôrülebilır. Is
~t>klllerın luzumJu ve"5ıkalıırlyle bir-
1ktc komls~onn. müracaatları 

°<GJnı 2413 

Odun alınacak 
İınıit Sa Al. Ko Bşk. dan: 
öOıı t(ln ı>ıluıı nhnacnk IH"lıı'r kilo

•unıın tııhmın fıyat :.! kuruş muvak
~t teıııinntı 7.'iO liradır. Pazarlı~ı 14. 
8 9l!! cııını gıınu s,ıal 16 da ynpıla
l!aktır. Bu ınıktarın hcp~ını vt•rıııeıı;c 
1stekJı çıkınnılı!(I lak.lırde 140 ton
ilan aş.ni(ı olııınmrtk uzerc ayrı ayrı 
l~tcklllerc ilıale edılehılır. Evsar ve 
911rtn,ınıesi ı\ııknrll. t,rnnhııl Lv fı
lııırllkll'riylc komı•yoncl,• her gıın gıl-
tiıtelıilır. (6:l9ı) :H45 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

J\s. Pos. 55n Sa. Al. Ko elan : 
7ö hın kılıı kn} un eti ~eya btğır 

'lı bp,ılı zarf usulu ile eksiltırwye 
k'•nııııı~tıır. )<;ksıltıne ::!4 8. !H:.! l' ı
~ ırıe.,j ı;.uu J ~ te lspartakule JloŞrl<'
te koyılııclc yapılacaktır. Koıııb} onılıı 
;•ıe, cııt evsaf ve şartl ıra guı e L;ılııı
trın 3~Ss lıra muvakkat teminat \e 

1nektıtplarl} le ve vaktı nrnan t•ninclen 
bır saat evvel komlsvonda hnzır hulun 
lıı,.ları. (H::!İ) :.!~55 

Buğday kırdırılacak 
Balıkeı;ır Sa Al. Ko dan: 
Beher kilcısuna 2 kuru~ 11 santım 

fıyat tuhmın edilen 3000 veya 6000 
lon buğılay kırma ücreti k:ıpalı zarf 
llsuıtı ile eksiltmeye cıkanlıııı.şlır. 

25-S-n42 salı gunıi saat 16 da Ba
lıke<i r As. Sa. Al. Ko. da cksiltmesı 
l'apılacaktır. 

3ııoo tonun muvakkat teminatı 
44r.o Jıra <6000> ı.onu için mu\nk
ltat teminat miktarı 7670 liradır. 

Un ve kf'pPk çuvalları ciheti ıı • 
kcrıvN'l' temin edılccektlr. 

Vergi resim harç ciheti nskerlya
lre ıııt dıfer masraflar mtıtı>alılı!dc 
lllttır. 

Evsar ve şartlıırını gönn k lstl
l'enıer Ankara. İstanbul Lv. Aırur
t itleriyle Balıkesir ve B dırmnda
kı As. Sa Al. Kom. gör h 1 rll'r. 

Talipler <3000) ton ic n ayn ve 
11lOOoı ton ıcın de ayrı ud teklıf ve
r,.C',.klf'rdlr. 

1 
Taliplerin muvakkat tı>minatlarly

c teklif mf!kfuplarını ve kanunrln 
:str>nllC'n veslknlnrlyle bernbr.-r iha-
1! ~anı lndC'n hlr saat evvelıne ka<lnr 
~akbuz mukabılı komısyona VC'rme
Pı-J şarttır. !hale gllnü saat 15 ten 

llonra mektuıı kahııl edılmcz.. 
(6956) 217·i 

ICoyun ve sığır eti alınacak 
llg ız'ıt ıkl Satın Al. Ko. dan : 

3 
1'alııııınC'n ku~ un ctının hclıer kılo

,~ l8ıt) bıi:ır t:'tıllın kılosu (">ıl) kııru~
!lıı (tO lıın Kast ıınonıı, ( rn) to -
~u çarı kırı viifıY•'tınrle 'e ( 40 ) 
0ıııı İlrı; 7:'rln teslıın şartiyle cemnn 

fl20) ton knyun veya sığır eti k l(l•L
-,.1 zarf ıı ulu ile sntın alınac·ıklır. 
dl 1 ıh ı llınıen heılelı 9ti000/600CIO lira-
lr M "' ıkk;ıı ll'ıııiriatı 720011600 h

t dır Sarln~ıııcsı koınisyoıııırıı11zchn 
v~tılııwktecliı . lhulcsı ~o. 8. oı.? s Llı 
l.!ıiıııı >a ıl (16) da Tlg ız'ılııkı konııs-
1'rtnıı11111zıııı lııılunclııi:ıı ınalıalılc ~a
t•ıJa(•nl,tır lsıeklilcrın mc?.kiır ıı;ıinıın 
lııııı (16) ~ n k ıılar teklif rııektııpl L
tıııı konıi<> onıımıız:ı verıııekri. 

(nı7U) 2'78 

Odun alınacak 
'Kar, $.ı. Al. Ko. Bşk. dan: 

k 'Fliı kılo,una rahmin edılen fİ)31 '> 
11"-'1 50 ,anrımrlcn 525 ve 500 ıı•n odun 

C\t) fıkra;ına ı;ore pa.t.arlığa konulmu~· 
;ıır. 52'i wıı odıınuıı ilk ıcnıın:ı.u 2165 

1~ra ve 'iOtı ıc•n odunun ilk ıcminaıı 2052 
~tadır Teknrrur edt!n fiyaı uıcrİn<len 
aıı tcmin•ıı 'llın:ıcakıır EvsaF kolordu· 
~ ' 
Uıı cvsafıdır Pazarlığı l 5·8·912 ('umar· 
'~i \ııaı t l, •o da Kar\ıa komi,>onda 
~lt>ıl ırakıır İsıcL lıle·in m!'Tkiır _ı:ıın ve 
\:\aııl' ıcıniıı~ıl ı•ı le birlıkıc komi~yona 
t•iq.cıcri. (6386) ı5;s 

Ambalaj tahtası alınacak 
lı;.t. Lv. A. Sa. Al. Ko .&<;.le. dan. 
4 x 20 x 2 ebadında 24 ooo ıulnt arn ba

IAJ taht.ası alınncaktır Pazarlıkla ak -
&lltrnesl 14-8·912 cum.ı gunlı saat 15 !.<! 
Topan<'de İ&t. Lv. A Sa Al Ko. dn yn. 

pılacaktır. Tall'Pl<'rın oollıl valdLlc k.o • 

m!sYona gelm<'lcrl. (63.'lô) 25:!9 

Patates alınacak 
Ralıkı sır As. Sn. Al Kom.: 
Heher kilıısıına 35 kuruş fıyat lnh

mın edıkn 1110 ton p.ıt ıles pıızıırlıl,. 
la ı.atırı alın ıcnklır. 11 H ıJ ~'.! cuııı L 
gunu .,aut p; lı' Bnlıkesır .\ s .Sn. Al. 
Knm rtL p ızarlık )•ıprlaraldır 'l'cını
nııtı 5:350 lirııclır. 100 tuıı p.ıtntes lıir 
talıµ çıkııın1.sa 50 tııııılan a~ ığı oi
ınaınak uzc·re ikı t:ılılrt:' ele ılıale ı•ılı
lcccklir. E\saf ve ~artlarını ı;ıırıııek 
lsth enler her gıın taliplerın ıııııny~ en 
,natt~ korıııs> onııınııza mur:ıc::ı ıt ct-
mesı (ıH.H) ~5 W 

Kuru ot alınacak 
Knyserı A~ Sa Al Koııı : 
Paz ırhkln h ılya lrnlınrle \C ıst. ısyon 

teslııııı 800 lıın kıırıı ol nlın ıcııktır. 
lh,ıl~~i J.'i nı:iııstos l'H:l eıırııarksı p;ıl. 

Pirinç alınacak 
Or sa. Al. Ko. lh Şili: 
Pu.arJıkla 10 000 lir.ılık pirınç alı -

nacakur. Hu,usi ~artları komıs11onda 

ı-:orulcbiür. hıeklılcrin ,µctirı;wklcri nu
mune ve tcklıf c<lllckkri fıy.Lt üzcrın -
den ihal.s.i yapılac.ıkıır. lhahı 22-8·9 f2 
cunıarte~ı gunu saac 10 <la )apılacağın -
<lan ııı.lıplerin kaıi ıcnıındıl.ırı~Je lfarbı 
)ede Yd. Sb. Ok. Sa. Al. Ko. murac-.&at· 
!arı (6515) .:?612 

Et alınacak 
K ,mı Sa Al l{Onı 

KaımJı uuI usuL .Ylc nıuııuk ısııya ko
n,ın ·14 5UO kı.lo tıtc l>t•lll ııun \<.' sa.ıtıc 

ı .. t<kll ı;:lkma<lıflınd ın 21H<ı sayılı h'..anu• 
nun 4U ma<ldcslııe t .. vı lık.ın ı ,13 nıuddeL· 

hı pazarlığa konınıuştLır. Kuyruğu ıJ.<, l't:l

nın 00 Kr sıl!ır ctmın so kuruı;tıın. llk 
teınlnatı 13-1'.! lbıı<11r. TakaITUr ~ ri
yal U?.er!nden knU t<!ITI!n.ıt alın:waktır. 

Şn.rt.n..~nı<'GI koımlsyoııd.ı ı::orulcbll!r !tk 
p,v.,ırlı)'.:ı 14. 8 fi ı:.ı ı uma gunü sa.tt 17 

rtt• Kaıı>'l•L komlsyonumıııun bulunduiru 
mah.ıJLI~ ),ıpıl ıc uktıı . Jo;t.cklılr<'ın mez-
kOr ..:un V<' s ınttc \(·nı~nallatl:Ylc bıırllk-

nıı s ıal 11 de Kın st rı ~alın ,ılıııa kıı- tc 
mısyıınuıııl ı y qııl:ırakıır. Kılosu 1 ku-

komiı;.ı-on.t getmelcı l 

ltj.127) 21.23 

rııs olııp lt'lı c:ıhı tı ııskt"rı)t'Cltll verıl
rlıii:ı tn kılırıle tel bı deli bıı ı iy ıttan 
rlıışıılur. Kıız ını; lııılırnıı vı r~ılt rı 
darıı;ra Tt"srııı nnklı) c ııcrrlleori ıııııka 

vele ve 1111111' """ ıııa:srrı fhrı ınııteah 
lıitle ındı• C'<lılır. Ot ve 'aııınna hııhıı
hatta oldui{ıı ı;ılıı hııkıı•ııel<.e hır fn ııt 
ı 11111111 ~ ııııldııi;ı lııktlır,lc z,1111 ayllen 
k:ıhııl crlılır. ~lııhnııırılC'n !:>edeli ~f>t)l)t 
lıra katı ıı'ıııinalı sıoo lı•ııtlır. lsll'k
lılrrın lıelli gıın 'e 'aııt~c kııınisynıı,ı 
ııı uz, ıc:ıatları (613~) ·J i ı:.: 

Saman alınacak 
Çerkeş IO lO As. Po~ Sa. Al Ko. dan: 

1040 hirlıkleri hapan:ııı ıçin (20.?) 

Taze üzüm alınacak 
(;eo!Jbolu As :;.ı. ı\l Kom · 
tııll»ıe ıcuı 2a0 lon ıu.ıc üzilaıı pa?...a r-

!ıkla »atın alınaı.ıklır. J\lulı&mnıcn bedl'-

11 ıu uoo ıır.ı L<'llıln.ılı 6 tıoo ı •nıdır . Ev-
sat vt• ı;.u tn:ıınl-sl mcrkPZ 8,ı Al. Kıııın 

.ı-uı>ıl1t<'n/lır Ihal«sl 17. s 'J.12 paı.ırk-

si guııu .,,.u.ıt l de m<.•rlv:-z Sa. Al Kom 
ı•a?.artcsl gunu s.ıınt lH da m(ll1k<'z sa Al. 
Kom yaınlacnktır. 

ti.>281 21321 

Kuru fasulye alrnacak 
Or S,ı A 1 Kom Şlı,;11 

7. 7 'H2 d0 itı ti\ .ı 11.ın olunnn !\t.J ton 
kuıu ra,,ulyöl' l.ıl ıı çıı..ım,ıtfığın<lan le!.-

uı.:us 

D. DEM1RYOLLARI 

Bilama karbonat dö sut 
alınacak 

D. D. Yolları S:ı. Al. Ko. don: 
l\tuh.uıımcn OL...!eh 1!)000 (on ookuz 

hin) Jıra olan 100 UOO (>üz hin) kılıı 

hılanıa k.ırbonad Uö Sod (21. J\~'11''°' 
1 \111) cuma ~iınu saat ( 16) on altıda 
lia}ıl.ırp~a'da Gar brnası d.ıhrlin<ldu 
komı .. >on ı:ıı,ıfııı<l.111 kapalı ı ırl u~ulıy· 
le ':ııın alınacakıır. 

Bu ı~c ı::ırmck i,ıi>cnlı:-rin 1 f!5 (hın 
dort yuz > ırıııi heş) lrralık nım.ıkk.tt ıc
nıin.H, k.ınuııun ıayin ettiğı ~c-ık,ılarl.a 
l<•klılkrini nıııhıevı zarflarını :t}nı ı::ün 
'aaı ( 15) on hcşc la<l.ır konıısyon reıs· 
li,ı'iinc \ernıelerı Linmdır. 

Bu İşe ait şarınamcler koıııi~>on<lan 
par,ı"" olarak d:ığııılmakıadı r. 

(6201) 2\30 

Balast alınacak 
f) () 'ııllıırıSa ,\l, l(o.ılın: 
,\ ş ığııl 1 ıııiklnrı, nıulı ımrııcıı hrılel 

ve lı•ırııııat rıııkl.u ı ılc ısıılı~nl rııa:ı ıllı 
gostcrıtıııış ıılan l kaleııı hal ı~t k ,_ 
pılı zırf ıısııli)!t· satın alıınıcık ır 
\Tıııı:ık ısa ~o r."usws 942 ıwrşı·ıııhe 
ı:fınll s. ı ıt ı 1 de ~ıı kı•<'ı'ılc ıı . un<>ıı 

ı •lct ıııc ltınasınclıı \. E. koıııı•' ıııııı 
l ırafınıları 'apıl.ır ıklır. 

lslc:klllı ı·i;ı teıııırı ıl ~c kaıııırıi •e
slknl ı rıııı ılmva c ılt•rı kııpıılı zıırt l.ı
rını n nı ı;:-ıın •aat 111 ıı kııılar ko
ııırs\ ur;a ı cl"nıelı·ı ı Jiızıırıdır 

Sarlıı ifil• !er par ısız ol ıı .ık knrıııs
) onıl ı ıı H•rılııwkl<'ıllr. 

<k.ıık Klnı -ı: l!il4-1711, mıktarı: 
-:-11110 :\13. l\1 ulı . Beıl : :! ~ ırnn. tcıııi
n.ıt. 1 t::ı7.l;tı. (8198-fl:!OS) :,ı:.ı.12 

Balast ihzarı 
OC\ !et I>t~ııryollu rı 7 . inci lsleUTw 

~!üıhırlıır:Undm 

:\1 uh ımm• n t.>C<lı il 4,ı 1100 lira ııt.ın 

lfi nıı<J mPtn mlklihı lı,ı Jnst Jo:ı<kl.ii<'hıı 

ıon saman paıarlıkl,1 'arın alın.ı<.tkcır 
Pazarlıkla ck,ılı111<,i içın 1 ~-R·91! cu • 
martesı gunıı ,,ıaı l 'i re 1040 S.ı. Al. Ko. 
da HP•l.ır.ıkıır. hıcklılerın teminatla · 
riyle hirlikıc komı )ıınıımuıa mur.ıl.ı,ıı· 

rar pıızııı lıı:a konulmıı tur ı:vsnr ve hu
su"! şartlar kumi»>ond:ı ı:ort.ık•hUlr Be- ,\r.v"ıı ha llı uzNin<lt' Kim 4tı c>l'.ı!'lın . 

d n ihzarı iş nln 28.S 942 c um, ı:unti 

!arı ilan nlunur. (6430) 2616 
her kll-OSunun mUıhnrrwnen l>ro<>ll :\1) ku
ru;otur lhnlüSI 19 " 942 <.-«rı;amba gu- saat 15 te ,\f)on ~<'(! nc1 

ııorıu.r:u t.ı.n.aı; nd.ı knr•alı 
nıı saat 14 tE• )apıl ıcaihndan tal.iplerin eksilt.mı~! yapılıır ıkt r 

lşlı•tmc mu · 
zarr usullyl 

Balyalı kuru ot alınacak 
f'.,kı~ehır Lv A Sa. t\l. Kn d.ın: 

lhıi>aÇ ıçin 1000 ton bal}alı kuru m 
kapalı zarf usulı> le (k,ilımc> c çık.ırıl · 
nııştır. Tdi h,ı> ıinc ait olmak uzcre he· 
her kılosuna ı.ıhmın cddcn fı>al 7 ku -
ruştnr 

Ih:ıle'ı 29·8 942 cumartesi J!Unu ,a.ıı 
1 l de Eskişehir leva11m amırliği s:ıtı n 
alma knmh}Onun<la yaptlacakur T~klif 

mektupları ıhale saatinden hi r saaı 
evvelıne kadar k:ıhul olunur Evsaf ve 
şcraui her ~ün nıc,,ıı zamanlarında shıu 
~eçen knnıis)oııda s;orulehilır. İsti) enle· 
re 50 tondan aşağı olmamak uzcre par • 
çalar halınde a} rı ayrı ıalıplerdeıı alına

hilır. 

lsıeklilcrin ıealılıut eckcekleri mik -
ıara gore ilk ıcnıinaılarını 'l'erc<cklcr 
dır. (64''14) 2617 

Sadeyağ alınacak 
Mara~ A, Po,. 3123 Sa. Al. Ko dan· 
.Maraş birlikleri ihııyacı ıçin 10 ıon 

sade yağı paz.trltkla satın alınacaktır 
Muhammen bı.-clcli 25000 lira, ılk temi · 
nau 1875 liradır. İhalesi 17-8-942 pazar· 
11."İ s;unu saac 15 te 11apılacağın<lan i, -
ıeklilcrin belli ~ıin \IC saatte ıcminaıla · 
riyle birlıkıe mcrı..ez komutanlığı bina -
~ında satın alma Ko na müracaatları. 

(6f3~) 2618 

Sığır eti alınacak 
Gclıbolu 1250 Sa. Al. Ko. <lan 
~eı i Jiııiyaç ıçın 100 ton sıitır eti 

rıaıarlıkla şatın alınacakur MuhammCfl 
bedeb 100 bin Jıra, muvakkat tcnunatr 
75UO liradır Evo;af \e }artııanıesi Geli • 
bolu'da 1150 ,,ıtırı alnıa)ında görülecek· 
ıir 50 }Cl' ton olmak üzere 2 muteahhı· 
de de ihale ,'(filehilir. İhale)i l 7-8-9 il 
1'unu saat 17 de 1250 5atın alma>ınd.1 
yapılaı!ııkttr hıeklilcrin mczkür gün ve 
saatte komısyona müracaatları 

(6436) 2619 

Kuru ot alınacak 
Eski~ehır Lv. AmırJıği 

dan : 
Sa AL Ko 

Ordu ıhtiyacı için 500 ıon tel halya
lı kuru ot kapalı zarfla eksıluneye ko -
nulmu, i,,e de talıp çıkmadığınd.ın bir 
ay nrfıııcla netitclcnmek üzere p.uarlı· 
ğa konulmuştur. İlk pa.zarlıih 15-8·912 
cumarıc>ı günu saat 10.30 da hkışchir 
Lv A Sa. Al. Ko da yapılacakıır. Tel 
bal\-:ılı kuru oıun bchı.ır kilı>suna ıahmin 
edilen fiyat 7 kuruştur 50 şer tondan 
aşağı olmamak üzere parça parça da 'e
rilir. İsteklilerin tcahhüı edecekleri mik· 
dara giıre tenıin.ıılari> le ıııurac:ıaıları 
Evsaf ve Ş<:raıti lll'r E;iın mesaı zamanla • 
rında sozu ı;cçcıı konıi~)ond.ı gonılur. 

(6f74) 2620 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Ku~ra ıh. Pm. No. -ı925 Sa Al 

Ko. dan: 1 

knU tL>ınm:ıtlarlyl<' IJ,ırbı)e'do Yd Slı 

Ok Sa AL K"m mıırocıuıtl, n 
(65S!lı 

Kuru ot alınacak 
ı;.1:>11 s:ı. Al. Kom . 
23 7. 942 gi.ınu ihalesi !J;\n ofunıın 

ti <ı<Kı ııın kuru ota tnl p ı;:rkına<lığ•nuan 

tekrar ı>azarl1'':a konulmuş•ur E,~ .. r \C 

hususi şartlar lcsltm m ıhııllt!rl kı m -
l-ım<la gorO!Ut> <ı~r.•ntk.t>!llr. OUarın 
dnsll'r!Yle beher kllusunun mJh<ımmcn 
lır.<lcll asnğıda y.,ı.-ılı şc!lctl<kılir lh.ıl.•s:I 

lfi K cııı srılı günü < ınt ı ı ıle y:ıpıl ıca· 

ğınıtıın taltı>JeMn lntl h'IT1i'1~tırı~ıvJc 

Harbn·c'<l<' Yd. Sh o~ Sn. Al. K<>nı. mu-
nıcaallan 

Tel b.tlm!ı 8,5 l'P b.~lyalı 8 
(6'>91) 262'1 

• Kuru ot alınacak 
Qamth~ Ga.rnl:wn Sa Al. Kom 
thtl>\1<: içın l~l ı..ııı ku~u ot 18 8. !M2 

l'nlı ı:üınıi saaL 14 l« 11;1ız:u1tık:Ja satın ıı. 

tınıwıııktıır. E,~.ı! ve ıını 111.ımE'tld komts
,ı.~ırıumu7•la her i\jn ((ı>rUll.'hll~. lsH>klf· 
lerln mt·~kılr ı:tın ve ,,.-w tlc ıkomlsıYoııw-
mw.u muraroııtl:uıı 

( 6600) 2fi3() 

Kuru fasulye alrnacak · 
Or. Sa Al. Kom. ~ı~lı : 
1 1. •ı ı:? ılc ilıaleı;ı ı lfın olıınıın 75 

ton kıırıı fn•ııh t ve t.•ılip ı;ıkınııdıi(ın
daıı tı-kr,Lr l'azarlııı;'1 konnıuı;;tur i':v
saf ve hıı,ıısi ş ırtlnrı komısyondn 
gnrıılelıılır. Behı•r kiJnsıınıın ıııııhıı111-
rıwn heılclı 3fl kurıışııır. Thrılesı 1!l 
8. <ı ~2 ı;ar,:ırııha gııııü s ıat 1 ~ te Yll
ıııla<ı ıj:(ınıl:ın tıılipkrin kati tcıııınat-
1 ırh·lc Jlarhıyı 'ele Yd Slı. Ok S1 
.\1 Ko. murncaatl.ırı. (6601) 2631 

Et alınacak 
Kars Sa Al Ko. dan: 

K.ıpalı zarf u~ulu ile nıunakas.aya ko· 
nul.ın 175 ton ete 3 8-9f2 ı.ırıhindc tek· 
lif t.-d.İlen fı11at pahalı !);onilduğünden 
2190 ..a}ılı kanunun 4 !) maddc.ıne 

ıcvfikan bır ay mııddeıle paLarlığa kon
rııuşıur. Ku}ruğu ile koyun etinın mu -
lı.ımmcn liyatr 90 ,ığır ~ti 62-5 keçi eıi 
80 kuru~ıur. İlk tı.ıminaı 9582 lınıdır. Te
karrur eden fı>at uzcrindcn kati temınaı 
.ılınac.ıkıır. Şarcn.ımcsi komisyonumuz· 
d.L !:orült.Jbılir. ilk ıı.ıarlığı 14-8-942 cu
ma gunu saat 16 da Kars'ıa komisyonu -
muzun hulun<lui:'ll m.ıhalı.le )apılaraktır. 

İsıckltierin mezkür &'Un ve 'aaııe ıemi
naılarivle hirlıkıe konıİs>ona f:elmeleri. 

(6395) 2615 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Safranbolu Sa Al Ko dan : 
Safraııbolu 50:-:ıG lhtiyarı ıçın pa

zarlıkla 75 ton koyun veya sımr etı 
satın alınarak! ır. İhalesi 14-8-942 
gunıl saat 17 dedir. Koyun etının 
ılk teminatı 4500 ve sıliır etinin 2500 
liradır. Şartıırımesi komisyonumuz-
dan gbrulehilir. (6380> 2Ş05 

Sadeyağ alınacak 
Haııb~e - tı:tıınıbul Sa. Al. Kom: 

10 8 94'.! de Jh.ıl<.$1 11,ı n oluınan 45 

ton &adcyağıııu tııLfp ~ı!<ım.ıdığırırl,ı n tcık
ı ar ııazarlıkl.ıı munııkas.ı.yn konınu~luı. 

ı,;,,,.'lf ve hllbusl saı l!arı koıni.".YOn<lıı go

rUk:b!Hr Bo!wr ldlosurııın muhammen 
bede fyle ıı.ı;.ı,t dcrcccl-0rl ve yağJann 

cınsJ.cTI ru,ağıda :ı;azıll li(l}clldod]r. 45 t.Qn 

s:ı.dt'Y11ğı toptan bir !slcklliıie ihalıc cdl
lcblleccğı gfül 20 tonclnn az olmamak 
11<'111.WJ.e daha az m)k;larrn.ı da tnlıip çılk

lıı!';ı takdlırde Jh.ıl<""l yapLlnbıllr lhnlt'Sl 
17 8 912 pazrebl gunu ş.ı:ı.t 14 tc ya-

in. 
mııvııkk<1l tc:m lnat ile k nunun 10 un· 
<'U ın:ıdılı•s ııln J.' fıkrası r:ı•rl'l!lncc 10 
zumlu ı·hll>et ve tl<nret H ' ık ılarlylı• 

tı•kl ı ın<'k1uııl.ıınnı aynı ı:undc ı;.1 ıt 1-1 t' 

knı!nr kı)nıL-...,on rı•lsllğlne vemı<-'lerı ı.ı· 

zınıılır. 

Şartnnml'lcr lşl('!me komts>ımund.ın 

2Z5 ktıl'\16 lıc<lell~ satılır. 
(S4S.1-ll~19) 2571 

Meşe maden direği 
alınacak 

Devlet Denıır Yol! ırıııdan : 
M ııhaınmerı beılelı 26775 r;, iı·nıı 

allı hlıı yedi yuz yemıış beş) lıru o
lan 9600 adet takrılıen 595 M3. me
şe maılen dıreğı 28-l:i·l942 cuma g ı
ııu sııııı 15 30 ıla kapalı Z\.'lrf u ... u • 
lıyle Ankara'da ilare bmnsınıla lop
Ian:ırı merkez 9·uncu kamı. yonca sa
t ııı nlı nacaktır. 

nu ışc gırnıek ıstiyenleı in 2008,13 
(İki bın sekız lıra on Uç kııru~) lı· 
ralık muvakkat lemınat ile kanunun 
i.ıyın ettiı;I vesıkaları ve ıeklıflerirıı 
aynı güıı saat 14.30 a kadar ııılı ge
çen komisyon reısliğlne vermeleri 
lazımdır 

Şartnameler para Hız olaı ak An -
kara'da m.ılzcnıe clairesinderı, Hay
ılıırp ısa'•la le'RC'llum ve ııevk şefli_jtın
dcn ve Havza ıstasyoııu şefJi~!ndcrı 
ıenıiıı olunur. (6451) 2637 

Balast alınacak 
Devlı•t Demtryollıırı Y°L'<iıncı İşlet

nw Mutlurluğunden: 
Muhammen bedeli "17850" lira o

lan "5000" mr>tre aniktl.p halnst Es
ki.şehir - Konva hattı iizC'riııde Kim. 
"3!J4-i!JS" ocagından lh~n i:;anin 
2-0-912 çarşamba günü saat l5 te 
Af~-oııda yedinci işletme murlurlugü 
b inasmca kapalı zarf usullyle ek
sıltınL>sl yn.pılacaktır. 

Bu işe gırmek ıstıyC'nlC'rin l3~R.75 
lır::ılık muvakkat tC'mınnt ile kanu
nun 10 uncu ma'lldM!ııın F. fıkrası 
gerei':ince lilzumlu eh!Jyet ve tıca
rct ve,lkrılarrvle teklif mC'ktuplanm 
aynı gün saat 14 <le karlar komıs
~on reisllğlne vermelcıi lf12ınıdır. 

Şartnameler işktmc koınısyonun
dan Jhıra.o;ı:ı: olarak ıılınahıllr. 

(8:=iR5-fiG12 l 2S.:l8 r Acele satllık arsa 
,\iman ~fareti ik:ırşısın<la Aıa

ıürJc Bulvanııa pek yakın, sırr ı;,. 
tunı.lc kimıl neuırctli "C geniş 
yÜLlü 800 metrelik bir ar~a acdc 
satılıkıır. 5108 ıclefon numara,ın
da Day Ahmet AH;cn'e ınurac.ıat 
olunması. 173'5 

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
ASKERLİK iŞLERi 

ÇAGRI 
Ankara Askerlık Şubesi Rc!slığln

rlen: 
Ar.ırıklr şubesinden Mlliı.s'a nakle

den ve o sıra.ela hil.kımlıkten ıstifa 
ederek Ankara'ya gcldığı anla~ılun 
Yd. muhabere teğmen 46632 Nedim 
oğlu Ahmet Şerel'ın acılen 6315 sa· 
yı ile şubemıze lüzumu müracaatı 
ılaıı olunur. (6540) 2555 

Çağrı 
Ankara A>ik<.•rlik :)ulx.~i n..-ısıtkm- ı 

<km• 
l\frı;rutlyeL Cacl Konur Sok. No. 6 da 

S<'l~>l'6L muhmılilıs hnıp wnal 45153 !<'er-

İhtiyaç İ\in (50000) kilo koyun eıi 
\e ('>0000) kilo sığır ca mevcut C\saf ve 
şeraiı dahılinıle kapalı zarf tL<;ulu ılc 
ck>ilınıe}e koll\llmuşrur. Ko~un cıinin 
muhammen lx"<lcJi ('i5000) !ıra ınuvak· 
kat teminatı (3375) lıradır. Sığır eti · 
nın muh.ımıııcn lx"<lcli (30000) lır:ı ınu· 
vakkaı ttnıinatı (2250) liradır. Ek,ilı · 
meJerı 29.ı\,::;u.,ım-912 cumarıe~ !;Unu 
koyun eıi sa.ıc 10 30 da ve sığır cu 5aaı 
11 de )atıılacııktır. Koyun cıının şartna 
me>ı 225 kuruş 'c sığır etinın şarnanıe· 
~i 150 kuruş mukabilındc Ankara, İs • 
tanhul levazım amirlı,::;ı ve Balıkesir, 
F~kiselıir, Af~on \C Kutah):ı As Sa Al 
komısyonların<la her gun ı::oriflchilir 
Talıplerin hazırlı)•Ucaklart teklif nıck • 
ıuplarınrn ıhale 'aatındcn bir 'aaı evve· 
ime kadar ı..omi~yon.'l vemıelerı l.1ıım • 
dır Bu ,aatten sonra "erilen ıe~ lıf mel;. 
rupları kahul c<lilnıez. P"'ıada olacak 
ı:ecıkmelcr mıııct>tr dcğıldır. 

Pil•ı"nğınd:ın ltıl pl('l"tn katıl tl'mlnaU:ı- dl Kıı:mıan .ı•l1"1!tııdc butuıı,ıın:ıdtih gflbl 
M:Ylc Harbıye'ı.lc Y<l Sh Ok. Sa Al Kom. lst..'\nbuld;ı kc-ndı cv'1Klc de huJunama-
mur,ıean.tları Yuzde 7 ııs ti! Db~1rbak1r 
onm::s vr>· sıilzulmUş :ım. yuıı.lc 7 asitli 
Kars mrn.şcll orlımlıı v~ sUzULmuş 210 

(6'i24) 262l (66~) 2633 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
ELizığ Sa Al Ko dan: 
ı - Aşağıda cınsleri yaztlı }İyec<.'k \C )-akacak maddelCTİ :ıçık eksilınıe ıle s;ı 

ıın alınacaktır. Ta}ı{>lerın ihale günlerinde ınu\akkat teminat nıakhuzJariylc hirlık 
ıe Elhığ Sa. Al. Ko aa müracaatları. (6029) 2082 

Miktarı Muh. Bed Muv. Te. 
Cinsi Kilo Lira Kr Lıra Kr. 
Kuru fasulye 2.000 340 00 25 50 
Şeker 1.000 llGO 00 88 50 
Saman 10.000 500 00 37 50 
Kepek 1 000 50 00 3 75 
Kuru meş(' odunu 100 000 3000 00 225 00 
Kuru uzum 1 000 650 00 48 75 
Plnnc 7.000 3150 00 226 25 
Nohut 2000 260 00 19 50 
Beyaz sahun 2.000 2100 00 180 00 
Çay 25 437 50 :=!2 81 
Ze~ tınyağı 70() 945 00 70 88 
Salı;a 5.ooo :;ooo oo .'375 oo 
Kok kömürü 100 000 :!818 00 z.qg 60 
Kuru ~oğan 3 000 900 00 67 50 
Paıtales 2.000 800 00 60 00 

Thnle glinu 
15-8-912 
15-8-942 
15-8-!J 12 
15-8-942 
15-8-!l42 
17-8-942 
17-8-!)42 
17-8-M2 
18-8-942 
18-8-942 
18-8-942 
20-8-942 
20-8-94'.l 
21-8-912 
21-S·D~ 

saat 
10 
10,30 
ll 
11,30 
12 
13,30 
14 
14,30 
15 
15,30 
16 
15 
15,30 
15 
15,30 

mı~tır. Vazife alan bu subııl ın 7145 ı;n
YI il<' buıundul!U yerin 6\ıbcsmc v<>y:ı. 
ı;ubeml7.c lüzumu muraeaau ntın olu -
nur. (6.57'7) :.ıı;oı 

Buı:ün ve bu gece 

ULUS SİNEMASINDA 
2 film birden 

1 - BÜYÜK A~K 
CI.ARK GABLE 

2 - Akdeniz korsanları 
PİERRE IRESNAY 

Suare 2 film birden 
\k(lroiz Koro.anları, Büruk Aşk 

Telefon: 6294 

ViLAYETLER 
yn.pı.!=ak ııooo V<! sıruıl lma*M tneaa.tı 1 
300..!l lira 17 kuru.ı 3<~ LOOeJi üzcrd:n

dcn 10-ı>-M:.! tanftlindcn :itibaren 20 ııun 

Eksiltme ilanı milddetic Jcaıxılı l'!kslltmc_vc kQllUJmu~-

1 
tur. 

Eskışr>hır Su sJcrı 9 uııcu Şul>c l~ıme 31_8 _912 ı~Lmr'l«ıl ııumı sa-
Muduı Juğuıırlcıı · 

ı - Eskişehir Su iı;lt?rı 9 uncu şu- .ı.t. ıı de 1zmlrr " l~)'(>t d.:rlm! enenme -
be .müılüı liıgu mıntakası dııhıl!nde J nlndc yapllacrı1ctlr 
bulunan Kulahya'da sarı ve Kapan 1sk-ld:!ıler txı Is<! aıt k~!tmunc, mu· 
derclerın ısla.hı muhanutıen keşif ka~eıc proJeı;.l, ~ rermı. hususi 
bedeli l3223UJ lıra (!l9> .kurustur. ve wı..vuıdırlı:k işleri şartnarnc.crıtyıc 

2 - Eksiltme 2S. 8. 942 tnrlhıne ke:;ıt tafsW.tı ve rb-at sl.lsUcsl cctvc c
rastlıyan cunM gunü saat 15 te Es- rmı ızmtr, lstanı.uı ve Ankara nar.ıs 
kı~eh lr su .Lşlerl dairesinde kapalı müdurfüklcr.!n<le ghrobftı\tt'J{'![' 
zaı f u~ulı)'IP )'ıırıılncaktır. 

3 - 1stckllll'r eksıltnıe şartnnınc
si ıle huna nıtttl!ferrı rllii;er cvı ııkı 
Eskışehır su ıslt•n !) uııt:u şube ınU
durlui:u ılc Kulahya Nafıa mudur
hiğunc!» görebifırlcr. 

lstt:lk:JHenl:r 24!)(1 sa,yılı yasa hukiım-
lerıııe gore tııızırl LY':H'aklan '.L'fil l~:rrı ~,o 

kuru-:;1uk muvaıkknt ı.c-. .nıln.:ı.t !!le 1~1.12 

yılımı att ttr.ırcL ıMl:ısı "e lzmlır va.ı M

ğf:nd<>n lsUbı:;ıl C!clerekleTI ehlıbtct '\esi-
4 - Eksıltmeve gır<:'bllmek loln ka l.'U'ın' h:ni teki rnrul'l('lertnl yu~<.1n. 

lslr>klılerın l2417l !ıra <32) kuruş- da \ll7.Jlı saati.en bir ».'Ul.t e\'Vel encil -
luk temınnt Vl!rınesl ve cksıltmeııırı ffi('l'I rcl.!>1!11':° ne l!'\dl ıı.- nıııik'buz aJ;mn _ 
yrıııılııcagı giındt•n en az üç Uıı ev-
vel ell leriııdı' bulunaıı H!Sıknlnrla ıa.rı ll\2nılllır 
bırllkie hlr ılılr>kçe ıle Eskıoohlr vı- F'osl.ıd.ıt vı.ı:kl l!'.~>cJk:ım•lcr kabul <'dl1-

li'lyr>tıne nıurac.ıat 'ed,. ıck iıu işe ıncz < l"X.';/ fi"J(>>il 2.">70 
m.ıhsus olnırık ıızC're \Psr kıı ıılmalıı
rı vı• hıı 'esikalıırı ıhraz elrnc!t•ri 
';;arttır. Ru nıud<lı'l lçınrlı· \•eslkıı ta
lchincle buluıımıvanlar eksll lmcyc 
işi iı .ık ı'rleınezler. 

5 - lslekliler n tC>klif m<'klupla
rını 2 inci mad•IC'de vazıh saattcn 
bir smıt !!V\ clınr> kaılar su işl er 9 
uncu şııhe mıidürluğune makhuz 
mukrıhllınde V<'tmclerı liızımdır. 
Po!\Laıiıı olan ('<'lknıclcı ],abu! e· 
dilmez. C8156-617:ll 21Ci0 

Atölye binası yaptırılacak 
Url ı ~ ıfıa lllııılıırluğu m11ıı: 
l - Yapıl Le.ık ış. Urfa'd ı guııı r ıık 

ıuıılıafıza ıcşkıl.ıtırı ı a.t ,..<ol)t: lı ıı a
>Hlln hır kıı;ıııı inşaatı olup kup. lı 
ı •rt ıthUlı)le eksıltııı.jc ı. ıııı ıılıı ı tıı ı . 

:ı - hqıf hı tldı (:ı 112 •ı :ı ı lı r ı (:~ :l) 
ku ı ıı~ 'e 11111' ıl..k ıc teıııın'lt tıı ı1t lı 
(.H'•tı) lıııı ( 11.ıı kurıısluı . 

:1 - lhalı> I !J ~. '11.! • ıı ılı "IC k
sııı\ııf ı·dt•ıı ~ ır ıııılıa gıınıı 'aıt ı ı de 
Urf L :'\at r ı ıııııtlıırlııJ."ll •lfl bırı<l L .1111-

tı 'ckkıi k11ıı11s) 111H ı ) apıla( ktır. 
4 - Bıı ısc ııt t vr:ık ~u ılıırc.lır: 
\) l'rııJe. 
il ı lllcıraJ c:t"tıeli. 
C) :-ıılsıleı fıyııt at\<'li, 
))) l\t'Şlf lıııHlsn l'elvl·lt, 
E) H ıısu ı ı Cllrıi şar tnıııııe, 
F) Knpulı r..ırf usııliyle •kı.iilrııe 

~artnn ıııcbJ, 

G) 1\ ıyınılırlık i~lrrı g, ml şartı ı-
m,·~ı. 

11 l Y11111 ı~lerı U !ll ILllll 

namesi. 
İ) !lhıka\f"lı• pr .. jcsi, 
l) llızıır.ıt ıırttJe,ı, 

fenni ~rırl-

ü - '6liyeııll'r lııı eı rakı Urf'I ıı ıfıa 
ıııııılıırluırııııde gıın ·lıilirleı. 

b ~ • Eksil ı ıııe) c ı ştır.ık eclC'hılııı • k 
u;iıı l;ıllplf'rın <'rı u~ lıir kalı·ıııd • , ı ı illi 
hırı lııalık hirı.ı ı~ıııi t.ı.ıhh! ı t , c ır.ıı
•affnkıyı tlc ıkıııal clıııış lıulııııııı •Si 
l:ııııı11lır 

7 - istcklilı r llınle tarihinden en 
.1z uç gün e' vt•linf' k.ular 'ıl:ıp" mrı
knıııınn ınııracııııtla nlnc ıkları eıılh et 
•csık ısıııı. teminat ıııc•knıp v .. ya mak
bıızıınu 'e !.H2 s<'nc~inc alt tic1r,.t o
dası ~··sık ısıı·le frklıf m"k1ııı>!Hını 
fı,ıvi ve !?ı!llJ ;.;ıvılı knnunun ı ıpifıtı 
clalıilınrll' hn1.1rlıvae ık! ırı U\ı Parrııı 
ıhıılc sa •lırıden hır ,;ıat evvelin~ k •
el ır mnkhıu; rıııık.ıhıliıırlc l,orııısı ıın 
reıslil(ıne vı•rınış hllluııınaı ırı liııın. 
dır. (h243.8~ ~3) ''!!8..: 

Yol bakımevi yaptırılacak 
Tran<it Yolu grzuruın Mıııtnk.ı 

)1 ıulıırlıııı;unılen : 
'lrıııNit .ı-olu ıııerinde yapıırılıı -

cnk }ol hukıın t'vıniıı ınŞıntınn talır> 

~·ıkıııııılıibnılan ınşııal ı~t ;ıı>. 7. :ıJ:? 
t,Lrıhıııden ılılıııreıı hır ay paz.ırlık 
:mrclıylt• ı•ksılııııe'e çık ırılrııı~tı• llu 
l~t· aıl Şer.ııt lllııs "" .Son l'ostı 1tı
zetderi111n Jli, 18, :?!, 26- lerıııııııı: 9'1.2 
gıınlü nııslıalarındakiııın fl) nıcl•r. 

(tidlb) 23i~ 

Şose tamir ettirilecek 
Kıı şclıır D.tiıııı Eneumeıı Iteislı -

ğınden : 
Kap.ılı >.ı..rr usuli>lc eksıltrııcyc ko

nan ı~: 

Sıhhi tesisat ve elektrik 
tesisatı yaptırılacak 

A()on Nnfıa Mlldilrluğilııden: 
Af.)'on vı ıyl'll lısf!S nele ) npıla -

cnk .*'96 !ıra 3;, kuı uş keşıf bcdcllı 
sıhlıl tesısat ve elektrik tcshatı acık 
ustıl lle cks itmeye konu mu~tur 

l - 1Jıa l e 28 :ıgusto" 942 t.ırıhi
ıı C! nıu,adıf euına ııunu ı..aat 15,30 da 
~ ılilH'I ııarııı hıııasında toıılaııacak 
Nafıa koıııı.svonunıl:.ı. yapılacaktır 

2 MU\akkııt tcmınal H2 lirn 
23 kuru lur 

3 - Keşifnaıııe 11llın, şaı:tnamC', 
mukmC'le pro;esl nafıa miırlurli.ı

tı nde görülebıllr veya alınır 
4 l<1tekll olanlar bu işe girmek 

üzere alacaldarı ehlı>et vesıkaları 
lcııı ihale s:UııuıulC'n en az uç .r.-Uıı 
cn·<'le k !dar \lll!.)cte ıst<ln ıle n1u
rnl'aatla ve ika alucnklnnlır. 

5 EksıltıııC'ye lştlrıık ıı;rn alı-
ııaıı ehli.} f!t Vf!Silrnsı \:e mu\ nkkat 
t e m ııatı tle h l rllkıe kc>misvon reıs-
11 .ne müıat•:ıalları ilim olunur 

<6608> 2644 

Elektrik tesisatı yaptırılacak 
Af:.on Vlltı.ı;C'l ndl•n· 
lt.•m ıeket hnslanesınlıı 8852 llrn 

70 ku uş keşı l lıetfollı ı>Jrktrık tcsi
.,n lı açıl; usul lll ( ksıltmeye konul
mu;;tur. 

l - ihale 28-8-!)12 tarıhıne mu
S.'ld f <:Uma günü saat 15,30 da vllfı
yet daıml encumcnınde Yl\Pılacak
lır. 

2 - Muvakkat teminat 663 !ıra 
95 .kuruştur. 

3 - Kcşı!namt', p,lfın, umumı, hu· 
sus• sartnaıııe, mukavele proJesı na
fıa mliılurlugunden alınır veya gO· 
rulchilır. 

4 - İstekli olnnlnr bu ışe gırmP.k 
ıızC!re .ılacııkları ehi ıycL ve.,ı knlaı ı 
ıçuı ıhale gunündcn en az iıç gün 
evvele kadar vılılyctc isUda ile mu
racaat edeceklerdir. 

:.> - Eks itmeye lşllrn'k içın alı
nacak chlıyct vesikası ve muvakkat 
tc-minal ile tıirllkl,... isteklilerin en -
clımen reısli fi;Ine mürııcaatlan ılan 
olunur. <6609> 2645 

inşaat yaptırılacak 
Afyon Nafın l\.IudurHıgunden. 
Afyon .,: ıUı.yet ı lıs<:sıntn 13288 11ra 

81 kut us .ke ıf oolelli ıkm.'ll iıışaatı 
knp:ılı zarf usulıyl'I! eks.IL:ıneye ko
nu lmu'ıtur. 

1 - İhale 28 ağustos 942 tanhine 
müsadıf cuma guni.ı saat. 15 ıte vt
la;ı;e.t ııalıa blıııısında toplanacak na
fıa lromıs.>onunda yapılaca.ktır 

2 - Muvakkat tenıln.tt 996 !ıra 66 
kuruştur 

3 - Keşifname, vıa.ıı.~ umu mı hu
sus!, şartmınıe mukavele proJesl na
fıa miıdUrlUğurıde gôrulür \ieya alı
nnbılır. 

4 - !stekll olanlar bu işe girmek 
üzcre alacakları ehlıyet vesıkalnrı 
Jc:in ihale gunünrlen en az üc gün 
CV\ P.le kadrır vll!l.ycte lslıda ılc mü· 
racaalla "ı>c:ıka alacaklardır. 

-S-

resine getirilerek eksiltme komı.syo
nu rebllğıne mn.kbuz mukabılınde 
venleeekıır Post.a ile gonderilecek 
mektupların nihayet \içuncü madde
de ) a:11lı saate kadaı gclm ş olması 
ve dış zarfın mlıhur mumu Ilı> i).ıce 
.kapatılmış olınıısı l~ımrlır. Po .. tada 
olacak gecikmeler J<abul e<i Imez 

(8591-66Hl 2650 

Bina eklentisi yaptırılacak 
Sh as \ illi}' tı Daimi 

ılcn : 
Vn<'uın<'nin-

1 - Kapalı zarf ıısulıl ıl!' eksiltme-
) c knnıılan ı~: Sh LS ıııerkczin-tı • 'l· 
l •~et llıatlı ı ı-ı hinasının ıısi kı mı
rı~ )apıl-'l<. ık olın hu~ıı-i ıdın· hin ı
~ı iıı ııa.tıdır. Bıı i~in ke§ı ı bedeli 
11675 lira ti:O-. kıırııstur • 

:.!. nı..~ıltrııc 27. 8. !>4.! ıarilıine mil 
sa elif perşembe j?'Un ıı salll 11> te Sı
\ as Jıııkıımet lıinn ı ıçindc 'iliı)el da
ııııl cm·ıııncnınde ~ apıl ıe ıktıı. 

3 - Bu ı•e aıt b r ık Ulll rdır : 
Ke~ıf hııli,nsı, fıy ıt lı••rdrosıı, pro
je, ) ıpı i-leri umumi frıınt ış ırtna. 
rıı<·,i , ek,iltıııc ~arlnaıııt»ı ha) ındır
ı,leri Ju•rıel şurtıı.wıcsı, 'e ıııuka ı de 
pı t1j< sıdlr. hin ı ıılcr bıı il\ r ıkı ıı, r 
p;t.ın ııaııa ıııııılıırlu{l:ııaıle lı'lkik !'tle
hilt rler. 

ı - gk,ilıme,·c girebilıııek 1~ın 
talıpkrın 1 Hıl lirıılık ıııuv ıkkal tc
nıi ıı ıı.lını ~hııs llıı susı Mıılıasehe 'ez
nesine yaıırclıklıı.rın • ıl ıır ıı ı ;ıkbuzıırıu 
\ı)a lıu rııiktnrıla 'ayını kıhul h n
kn ınektıılıunu 'c 942 yılına aiı Lı
cıırt'l '''ika'ı)le c·ksıltnıC' ~ıınünclen 
en a7: u<' gırn evı el Sivas HtlLli,.-ıııe 
ııııııııusili ıslcrı ıııu•al ı ıkı ı t Uc lı L • 

ıl"<iıkl ırın ı <laır ıx:fer ın "ı.rn le hir
lıkte ıııuracaatla alııcaklurı · •'lıllyet 
ı<'sikn.>ıııı teklif ınc:ktııhu zarfı ıle 
lıırlıkk dı' zarfa ko) mnlırı 'e kC'Şİf 
do,yalarını lC'tkık ve iın1.a c:tıııiş hu.. 
lııııııınlnrı llizımc1ır • 

.~ - Tc•klıf rııeklllplnrına ait ıç 
\I' ılış ""rfl ırın \t! vı s ııkın durı\lln
c·u ıııaıle hukııırılcrıne ve kanımı ta
rıfdeı I' uı ıı:ıın lmlıııırıı ısı luzııııclır. 
l'o,ıad,ı ı -ıki .t:t'cıkrııelcr kabul edil.. 
ıııez. 

li- İstc:klilerın teklif mektup. 
lnrını ıkind ıııaclrleıle )azıh ıtarıhte 
'" ıl ı ~ dı• kadar cııeuıııen r<'isligıne 
ııınklıuz nıuk.ıbıline tc•dı etml'leri ;.... 
lıln olun ur. (661b-fıtil6) :!li ;ı 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Yı'l?.gn:t Na!ıa Mtl<lürliltün.ıkn: 

1 - Yozı=at-Yerkoy )'oluınun U + 460:: 

6 + 910 unru kilomctrelcnl arnsı."l<la 
75703 ı-tra 78 !kuruş ~ rn var,y;mı. :;<>

ıııe ve imaM.tı smalye ı$f kap ı.ı zarı 11 -

suliylc <'lksSLmeye Jwnm~ur. 
2 - Bu ı.şe alt ~.ırtname ve evrakı,... 

:;u.nlıuroır A - ı;•mııı me & u·ı.ımm<>st. 
n - Mutt.<ıvl'le projesi, c - Nrtıa ı~IL•rl 
ırmcı llo'\rLn.nmesl, n - Ş(JS!> \ 2 kupru
Jıer- tcnnl şart:ıl3m<"&f, E - MetnıJ kı.~l! 
hulAsasl ve proJclıN. 

!stckliler Yaı:gat natı:ı!l:nd'I bu ev • 
ra5t ve ş:ırtJMımelcıi s.:ôrot>IUrlocr. 

3 - EksUtme :18-8-942 c.uma lı'\inil 

sent 15 tc v!Ulyct da.imi M""ümcnlnde 
YaJ •ılıacaktır. 

4 - l:~sılll.meye gln."1>llnu>k ı~ın ıs

tcl<lll<'rln (491l5J llrn ( Jbı kuru~ mu
vıı.i<ılmt tem nııt v,·ım('{.c>rt ve nundan 
h:ıt;ka n.s:a{nd:ıkl V<.>s<\!Jd ha.iz hu ı un nıı
sı lllzırndrr. 

A - En az 50 blrı Mrnlık yol ın.~ -
Rt.ı >npmış bulullllUISl, B ln~:ıatın 

!ll<'SUMYctıl !~esini tekeffül etMl• 
bir milb<!llOis 'eyn fon memuru istih -
dtımmı truıtıhüt "1m<'4c, c - Ifıale 
l.arlhtnd<"n ıısır11rı üç ırun <"VV('I mul'ft
<'".ıntln vl:L'ı:.elten ~~m<ıye l!kreblle
ı..'Cıklerln<' dair ve<.ikn alınınları ıınrtuı-. 

5 - Tclcltf mclctuplan üe'ınefl ınad
de<le ya:z ılı SflMten Mr smı.t "JV Hn~ 

kn•l.Lr dnlnlt eıncilnı•'ne ııetlrtl~~~ l'Tl<'ti
men rclsUltine rnnkıbuz muluı h : ndc H'

.ril«:clct tr. Post.-ı ile s.:fuıdcril('('('k mek -
lupltınn n!hayot üçün<'U mndıiClle )"3.7.J. 

lı sru ı U' kadar ı:c:la'n ş olması ve el:;; :!a .._ 

fın muhUr mumu ile IYi<'l' knratı!mıı 

buh.ınmaı;ı 1.1?.ım•lır. Poot:ıd:ı olacnı, ;r;e

clkmcl~ kabul edilmez. 
(8310-6618) 

l - Kırşelıır Yerkiıy ) olıınıın 
2ıxrııo - :.ııxooo kiluıııdıclerı ı
rasında :!538!1 lıra :!3 kuruş k~ıf be 
dcllı esaslı Ç•»e tamiratı işirlır. 

2 - llıı işe nit crrak şunlardır : 

5 - Ek~ıllıııı·yı· i~tirnk ı(,'ın alı -
nnn chlıyet N"Sıkası ve muvak.kat 
teminatı havi lcklıf zarflarını yu -
tkard.ı ya:1ılı ıhale saat nden hır sa
at evvele kadar komisyon reısliğine 
ver.melerı verıı postn !iP gonderme- !!"•••••••••••11111m•::ııı 

A - Grnfık, ll - h'.e~ıt rn keşif 
hulasası, C - Hususi ve ferıni şart
name, 1) - Eksiluııc şarlu;ırııesı, 
l!: - J\Iııknvc!c projc>1, 

3 - Bu i~ 2 1l 7. !112 larihınıl<'n 
25 8 D ~2 tıırıhınc ),adar (2H) gtlrı 
muılckllc kapalı r.arf usıılı)le cl,sill
meye koıııılrıııışlur . 

·ı - Eksıltnıe 25 S 942 salı gü
nü saaı 15 te cl:ıııııi cncuıuen tarıı • 
fınılaıı yuıııl ıı·nktır. 

5 - İsteklilerin eksıltıneye glre
hilıııelcri ıçın l!J19 lıra muvakkat lc
mınat ynıırrıı ıları ve .ı~:ığıdaki \c. 
ı;ıkııları lhra1. ctmeh ri lllzıılldır. 

A - Tıcaret odasınıl ~ knyıtlı ol
du~un:ı ılair vc,ika , B - Ilıı ış lı ııı 
lııı· lıııft ı eHel vil.iyC"tteıı alınıııış dı 
lı> et vesık ı-ı, C - 'l'eklıf ıııekl ııp-
1.arı cksilt111e tnrihi olan :?'l. S. !) ~!? 
sıılı ı;ıırııı saat 15 tC'ıı lıir snnt cvv<'
linc kadar dnlıni c:ncıımerı lıaskiltılıi. 
ne mnklıuz ıııuknbılıode vermeleri 
lıiııınclır. 

6 - Bunıl ın sonrıki teklifler ,e 
postnclnkı gccıkıııcler kabul cılıleıı ı i
yeceklir. 

7 - lhha ıi)aclf' tafsılıH almak 
ıstıycnlı·ı in ılnimı <'tlC'uıııı•n h ısklHılıi
ne rııuracııal el nıl'ler lilzııııdır 

S - İllln ıırıetlcri vesair ~ ısrnf
rın ıııuıeııhlıiıh: ait olclıığu ılın olu-
nur. (831 l-G321) 2387 

Çam tahtası alınacak 
Erzurum 

&rilnd<.."11: 

SIU!.h Fabrikası :Mu<lilrlU-

leri ilfın olunur. (8583-6611) 2&17 

inşaat işleri 
Erzurum İmar lilrlıği Relslığın

den: 
lmar Bırllği tarafından yaptırıla

cak dörder dnlrell sekiz mevyonun 
ınşıı..<:ı ışı ı,upalı zarf usulıyle eksllt
ıne~ e konıılmu;ıtur. 

Ke~ıf bedeli 99546 lıradır. 
İlk temınatı 7466 lıradır. 
Şartname, pliin ve diğer evrnkı 

!mnr bırlıği muhasel:ıesınde görule
l>ılır. 

Eksılt..me :n ağustos 942 pazartesi 
gunu saal 15 te Erzurum lmar Bır· 
llği enr.umcnı 1 nrafınrlan vıl<i.yeL ma· 
kamında ):lpılncnktır. 

Tnlıplrrın tkarct odası vesikası 
ve bu işe alt nafırı<lan alacakları 
eltlıyet. ve.sıkası \IC l<'minat makbuz
larını ve teklif me~uplarını o giln 
&ant 14 ten evvel komi,,yon riyase
tine ve!'melcrl llfın olunur. 

(8578-6613) 2619 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Bolu Nafıa Mudiırluğünden: 
1 - Eksıhlme[:c konulan ı.ş Goy

nilk - :r>.'aflılıarı yolunda o+ooo -
75 t 000 kllomet releri arasında Uzun 
dere ve Çlller köprülen ile ıküçiık 
.köpru vt• mC'ııfı•zler inşaatı. 

Kt>Sif bedeli: 144041 lira 96 kuruş
tur. 

J - Bu işe ail şartnameler ve 
ev.rak şunlA.rdır. Al Eksıltme ~arl
namL•ı;i, 13> Mukavele proje-.ı, C) Ba
yındırlık işleri genel şartname:.!, 
Dl Ki)pru ve menfc;ı;lere daır fennı 
\L" hususi şartname, :Eı Keşif hula
saSl, s lb lci flynl, m('sahat cetvc-lle
rı. F) Şose ve koprülcr ve beton ar
me bil) uk köprulcr fenni şaıılname
lerı 

İstlyenlC'r bu şaı1namelerı ve ev
rakı Bolu Nafıa Müdilrluğun.de gö
r~ bıltı ler. 

3 - Eksiltme 1-9-942 tarıhlnın sa
lı ~ünü saat 16 do Bolu hiıkumet 
konağında Nafıa Mlidurluğü odasın
da yapılncaktır. 

4 - Eks-ilt.rııe kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

5 - Eksıltmeye gırehılmek için 
isteklinin 8452 lira muvakkat temi
naıt vermesi, tJundan ba.$ka aşnğıcla

Satıhk Ev 
Bahçel~vlerdc B 4 ıipi hir ev 

~atılıkıır 3978 No. Ju t<'lefona mu· 
r:ıc:ıar. ( 1726) 

kı vesikaları haiz olup goslernıeııı : Asrımızda saatler o ~a<lar tcrak- _ 
ki ctmışur ki, uha~yul cdılnıcz de- : 
r<."<:c;'<le ufau.k şık ~aatlcr llıle ınıa.I : 

Jazımdır. 
1) T1car<>t odnsında kayıt1ı bulun- _ 

<!uğuna dair vesika, - -edılmckıcdir. F.msali olmıyan ve : 2) !steklHcr ek"iltmcye lştirak et
mek ıcın eksllbne> gününden en az : 
Qç gün evvel 100000 lirahk ış yap
ı ıı~ına dair veslka ibraz cderE.>k vl
J{tyetten alacakları ehllvet vesika
lannı teklif mektuplarına koyacak

zarafoıi ayarında yurdumuzda he- : 
_ nuz bir mislı buluanu)ıın bu mini- _ 

lardır. 
6 - 'l'eklıl mC'ktuplan yukarcla 

üçıİl'C"U m;:ıckledt> ynıılı ~aatten hır 

saı:\t evveline ıkadar Bol11 Nafıa daJ.· 

- mini bayan c;aatlcrini somıek için -
: sayın müşıenlc.:T1n1izin bir kere : 
: mağazamızı }<'rcflcndirmelerini : 
: na ederiz. 76 : 

'=;111111111111111111111111111111.,;:' 
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IE tipi T.C.D.D. Mar§andiz Lokomotifi 

UP MAMÜLATI 
Dökme Çelik Fabrikası: 

Yukııek e'lisa1lı ve hususı çel:kler: 
Takım çel:klert - sert torna ce?:klerl - inıaa.t cellklert - azoUa 

serU t.irilen hususı çeltkl~r - paslanmaz ve hAmıza.ta mukavim çe.!k-
1.er - hararete mukavim çel!ltle!' - kapla.malı ham maddeler - e ek· 
trtk ve manyetik ima.il ta mahsus çelikler - manı:anezl sert ce t - dö\ -
me ve dökme ı>ıı.rcala.r - aac ve sac mamu!Au - hadde uıı ve fertt 
cc!lk - kaynak tellerJ. 

"Wlda .. markalı Knıı>ı> sert metalleri· 
Ta..Lıtı kaldırmak suretiyle veya tıı.h!ssız ~llen<llrme ıcı.n 
Dcınlıı;o u malzemest: 
surat ve m&l'lllııdlz ka.tarlan lokomot.ınert - tUrb:nli lokomot1t· 

ıer - tender! lokomotıner - ate&SiZ lokomottner - Dizel lokomoune
rt - ~ ı>e!)'odlu elek+...r1kU lokomot flcr - dekovıı. onnan ve unayt 
demtr;ıo lan - ma.ku 'lie kruazma.nlar - tekerlek taJmnlan \e bu.-ıların 
pa.rça.1arı - Kovanlı tamııonJar - her nevı yaylar 

?ota.kine ınaaa.u: 
Kovalı ekskavatör ve lnd::mıe terUbaU - katmanlar - otobüsler -

OOJ.~e vesattı nakliyesi - zaMre, yonca ve ot hasat' maklnclerı -
d:aU tertibaU - maytli redüks!yonlan, dl6ll çarklar ve taraklı hadde· 
ler - Vlda.l.ar, C'lvatala.r ve mümas 1 yivli ve toma.lı parcalar - mu
za.wa.k havalı ve el.ektrtkll avadanlıklar - Mtkrota.st ve nassas ölçü 
lleucrt. 

B ~ tırotze rnef'.suı> tabrlkalanmın mamuU.tından bahseden UAnımı
zı 4a tetk1k etmen!zl rıca ederJz. 

Fried Krupp Aktiengesellschaft 
Mümessili "Oç Halka" Türk Limited Şirketi 
-Ankara Yeni ehir P .K. 1069, Tele fon: 5229 

Dakti ografi kursu 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 

Okulumuzun daktilografi kurslarına talebe kayıt ve kabul 
muamelesi 10 ağustos pazartesi günü başlıyacak 20 ağustos 
perıembe günü akıamı sona erecektir. 

1. En az ilkokul diploması, 
2. Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3. Sıhhat raporu ve aıı kağıdı· 
4. iki adet vesikalık fotoğraf, 
ile 17-19 arasında okul idaresine müracaat edilmesi. 
Kurslar parasızdır. (6365) 2428 

Et, odun ve kuru ot ahnacak 
An~ Ct..mrük Muhataza Taburu S6. Al. Komisyonundan: 

Cinsi 
Koyun et1 
Sı~r veya erkec 

Tahmin Muvakkat 
Tutan teminatı 

Kilo Lira Lira 
39000 42900 3218 

!hale giln{l ve saati 
1-9-942 salı saat 11 de 

k~1 eti 39000 19500 1463 1-9-942 salı saat 17 de 
Odun 933000 17727 1330 2-9·942 cal'liamba saat 11 c!e 
Kuru ot <tel b31yalı 
(dölrum hal nde olur-
sa beher kilosunun 
fıyatı 7 kuruştur.> 220000 19800 1485 2-9-942 çarşamba saat 17 de 
Yukancb c:ns ve mlktan yazılı uört kalem maddenlJl l!ks ltmes:.ne lstekll cık· 

tnadıtıruıan hizalarında ı:ös• en ırün ve saau~ kapalı zarna >-eIL'den ekıı tme
krt tabur merkezınde >-apılacakur. Şart.nam !~ her ırün komlsYonda ~orüleb 1 r 
Tahmini tutarlan 'lie muvakkat tcmlınat m""8rtan kantl.annda yazılıdır. l.stckll· 
lertn hale ırün ve uaUndan bir uat evvel e kadar tcldl! mektuplarını tabur Sa. 

Al kom~nuna vermeleri. (6617) 2632 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

--Elektrikçi alınacak --- Bir -- --- --- -- --- Asansör telefon. neon ve zo elektrik t(!Slsatından anlıyan htt t'lr- -
: 10 oob ~ ve elektrik motor ta.mt."llunı yapabilen a.skerl14'lnl ııanaı etm1' : 
: oıaı: u"ta blr Plektrlkcb'e lhtb-acımız vardır. : 
: T&JPlerln. calııUklan yerle:"dcn aldık.lan vesikalarla b!rlllcte leva- : -: ztlT, servls!m!ze müracaauan. 1591 --
=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl'" 

Çeşitli yiyecek ahnacak 
Nusaybin G!lmrUk Kıttw Sa.tın Alına Koımls)'onundan: 

% 7,5 
Mlktan teminatı Tutarı İhalenin nasıl 

Cinsi Kilo Lira. Lira yapılaca(:ı !halenin günü 
Karpuz 9420 50 660 Acık eksiltme> 
Yaş üzüm 9420 177 2355 ., > 20-8-942 perşembe 
Domates 4005 60 801 ,, > günü 
Patlıcan 400S 90 1201 ,. ., > saat 10 
Kuru sol!an 7000 79 1050 .. " > 

A> Bet kalem ytyecek 20-S-942 günü Nusaybtn ı;rtlmrl...tt taburu karargAh b!-
nuında açık eksiltme Ue satın alınacakUr. 

Bı lstekliler ~nnek istedikleri kalemin hl.zaslnda gösterilen teminat akçegl
n NuSAYt> n ı;rtlmrük ıııışmemurıuıtu \ez.nesine yatını> vezne makbuzlyle nrtna· 
menin dordüncü maddesinde istenilen \'etılkalarla btrllkte E'clcceklerdlr 

(6241-6241) 22Sl 

KUŞ TÜYÜNDEN=~ 
YASTIK. YORGAN, YATAK kullanmak hem kescnlzc ve hem de 

sıhhatinize 

ta.)'dalıd ır Bir kuş tüyü yastık iki liradır 
Yata.k. )'Organlan ela pek ucuzdur. Adres: ütanbul Cakmakçıla.r, Sandal· 
yacılar sokak Omer Oallo~ıu Kua TQy(J Fabrlkuı, Telefon: 23027 Anka· 
ra da sa.US yeri: Yeni Buhsa. pazan Azlz Caı>cı Ana!artalar caddest. 74 

~====:==================================~ 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
Pe$1n para Ue ve pazarlıkla 20. S. 942 pereembe ı;rtlnü satılacak eınl:ı.k 

Es:ıa No. Mevk11 ve nevi Kı>metl Ltra 
S77 Kec ören Mecld!ye 1738 ada 1 parsel, 8974 l\12 tarla (Mec."dlye Yolu 

(lzertnde \'e tunaf!yecl Tevt k evtntn kanısındadır.) 1.793 
878 Kec oren. Mec dl)'e 1737 ada 49 panel, 2840 M2 arsa (Mecidiye yolu 

üzerinde ıc nde ta.ıoeatı yer' var<! r . ) 5CS 
870 Keçiören. M~>cldtye, 1757 ada 41 pan;el, 11496 M2 tarla (Şertt'in eV1 

channd d r) 
Kcc ören. Mecid ye, 1737 ada 48 parsel, 5694 l\12 tarla (!bra.htm Ba

t.,,ının batı civarındadır ) 
Keçloren. Tepeba&ı GQ IOknya, 1704 nda 19 pargel, 4!1750,50 1112 bol 
arazi (Dı.> taa bafı nna gld rken, satdadır.) 

Kec ö::'f.'n M :d_ye, 1741 ada 26 parsel, 1868 M2 tarl:ı (8. Saf!et'ln 
evli batın n cenubund dır.) 

1724 

6.500 

374 

ı - Yuka da lz:ıhatı yazılı ~r er, ı>et:n para ile ve pazarlıkla. 'e dellall~esi 
nltterl)le a t otmak Uzere, satılacaktır 

ORMAN KORUMA 

Er kundurası alınacak 
Orman KOl'Uina Genel K. Satın Alma 

Komisyon ndan: 
l - Orman ko.'"Uma genel K. birlik 

len ihtiyacı ıc:n 14.000 (on dört bin> 
cırt erkek kundurası kapalı zarf usu • 
Uyle eksiltmeye konulmı.ştur. Ek Ume· 
si 24-8·942 pazartesı ı;:UnU saa.t 15 te 
Yen.lşehlrdc onnan koruma "enel J... 
bmasındald saun alma kommonundo 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bed li 189 000 ura 
olup muvakkat temtnatı 10.700 ltradır. 

1 

S - lı>tekltlerln kıı.nunt vestkalaı1y· 
le tekli! mektuplarını ihale saatinden 
blr saat evvel!.ne kad:ı.r komlsYO"a ,•er
melert mecbuı1d r 

(6230) 2~:34 

ANKARA BELEDlYESl 

Üstüpü alınacak 

ı Ankara Boıedlyesınden: 
1 - Beledtyc ihtiyacı ıçın alına

cak (603) kılo u tııbu on b~9 o(ıtO 
muddetle acıK eksıltmeye kon.ılaıı.ş. 
tur 

2 - Muhammen bedeli < U) ıır~
dır 

S - Teınınaıı (63) lira (ö3) kuruş.. 
tur 

4 - Şartnamesini ıı;ôrmck ıstıv~n
lerln her ı:un encumen kalem ne vor. 
ısteklılrrln de 21. B o.ı2 cuma ıoniı 
>Sat 10,80 dıı beledı• e rlnıre inde a.u. 
te~ekkll encilmenC' mUracnatları. 

(6226l 221; 

Tavan ve bôlme 
yaptırılacak 

Ankara Beıeclıycs nden: 
1 - Meyve H' yaş sebze halı rnO

dilrıyC't 'e lokanta da.reler ne )'aP· 
tınlacak tavan, cıımekfuı ve bölme 
şlerı on beş gUn mOd:letle acık ek
lltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen b~ell <2733> 11· 
radır. 

3 - Teminatı <20-1> Ura (!JS> ku
ruştur. 

4 - Şartname ve kesit cetvelini 
görmek tst yenlerin her gUn eneli • 
men kale-mine ve isteklilerin de 21-
8-912 cuma gilnU saat 10.30 da Be· 
ledıye da rc>s nde müteşekkil encU· 
mene miiracaııtlan. C6227l 2273 

~üf ettiı muavini ve ıel 
namzedi ahna<ak 
TUrki> e İş Bankası Anonim 

~lrketlnden : 
Banknmızda c;;alıştırılmnk tize. 

re rnu ~haka ile müfettiş mu • 
a\lnı •e şef noruzedi alınacqk. 
tır. 

İmtıhnnn girmek lc;;ln >ilk ek 
mektep nıez:unu •·e askerliğini 
lkmııl etmiş olmak, imtihan gii. 
nundcn e\-vel Bankamız Me -
ınurln Murltlrl!l{:une a•a)i:ıda ya. 
zıh ve lkaları te\ di ederek nu. 
mar almıık Şarttır: a) Xılfus 
tezkere~ı. b) Askerlik vesika • 
sı, c) 1 ah il vesika ı, rl) Vur. 
sa cnlıştığı >erlere nlt bonser. 
visler, e) .Rir adet vesika re -
mi 

lıntlhıını kaı:anıınlar 366!1 nu
marıılı kanuna gore alabile -
ceklerl aylıklarla mUnhıı.llere ta
yin olunacaklardır. Lisan hl • 
!enler ter<'lh olunur. 

İmtihan ~Unu : 2.5 Ağustos 
1942 gtlııtı lstanbu! ve Ankn • 
rıı'dn 'q ılacnktır. 1658 

LlSELER 

Tamir işleri 
Ankara T1carcıt Lisesi MUdürltı:ün • 

den: 
Okulıımuzun (499) l1ra (70) kuru& 

~\! bedell1 mUhteill tamır ~ıcr:ı pıa -
zarlıkla :>'llPlınlacütır. 

Mu vakkn t t.eınmat < s;) lı1rn (50 > 
kuruştur. lstcldllertn 17· -1N2 ıxızar • 
tes1 zıı.nu saat 15 to mutat vesJJc;ılarly-
1 okullar muhasebcdl a-tndc bu unma-

hC't' zaman okulda göMll<!-
(6448) 2532 

Memur alınacak 
TUrkl:r<:: 1ş Bankası Anonim 

Sirkeunden: 
Bankamızda calıştJnlmak O· 

zere müsabaka !le memur alı
nacaktır. 

1 - Müsabaka imtihanı or
ta mektep, lıse ve Ucııret lise
si mezunları a:-asında yapıla
caktır. Lisan bılenler tercih e· 
dlllr. 

2 - İmtihana girmek !cin 
askerUğını ikmal elmiş olmak 
ve aşağıda yazılı vcslkalan im· 
tlhan gününden eV'liel Banka· 
mız MemurJn i\11ldUr)(lğilne 
tevdi ederek numara almak 

' şarttır. 

a> Nüfus tezkeresi, b) As
kerlik v~s kası, c> Tahs 1 ve
s kas;ı, d> Varsa, calıştığı yer
lere alt bon ervlsler, e> Bir a
det vesika fotoğrafı. 

3 - lmtlhanı kazanllJ'llar 
3659 numaralı kanuna göre a
labilecekleri Ucretlerle mlln· 
rıallere tayin olunaeaklardır. 

4 - Orta mektep mezunu 
taliplerin imtihanı 17 ağustos 
1942 pazartesi gUnU, ilse me· 
zunlarının imtihanı da 18 a~us
tos 1942 salı günü yapılacaktır 

5 - Talıplcrln en gec 15 a
ğus HM2 günllne karlar mllrs· 
caatta bulunmaları 11\zımdır. 

1575 

u L u S - 23. Uncu yıl. - :-.·o. 75:51 

Imttyaz sahibi 
lSKE....,DER ARTUN 

!l:eırl.Yat ve MUeıısesc MUdUrO 
NA$1T lJLUC 

lTLUS Basımevı ANKARA 

2 - Tem nt akccs y(Jzdc ondur Satıs &ırasında verilen ı>el' muetarı muham- DiKKAT: Gazetemize ~Ondertlen ne. 
ren kU"'llet aec t takdirde. ta.rlcı lkmal ııtUrtleceKtlr. ocvı yazılar ncşrcd ls!n edllmestn gerı 

8 - Jtıate :rukanda gOsterllen tarihte ve saa.t on dörtte Bankamız satıı koımiı;· vertımc:ıı ve lt&Yl>Olusundarı dolayı olç 
•onurda yapılacaktır tstekl ıerln o i'Un. yuzde on temmat akçesi, llüvtyet cUıdan• oır meaul1Yet katnıl edilmez. 

re iki ~- vesika totoQTatı ile emlAk se:vis'..ne müra.caatıan. i6607). 2643 ismııiiiii"ıil_•_iiıllliiiiıll!llıiıııııııiıiıllıiııiııll-llllliii•iıılll ... 111 

Devlet Orman İ§letmeai 

Sarfınazar edilen satış 
De,·let Orman İ,lt'tıncsi Karasu 

revir Amirli ·inden : 
Ulus gazete inin ı, 6, , , 10 ağus. 

tos 9 ~2 gıınlü nUsha~ırında intişar 
eden 22ıs metre ıııikAbı clış budak 
ve 223 metre ıniklıhı Kara ığaç nz. 
uıunlarınııı sııt ı•ından gıırnleıı l ıızıırıı 
üzerine sarfı!Hlıar cdılıni}tir. 2653 

Kayıp - Adana 7.irant okulıındnn 
9SO.!J31 senesinde alrlıP:ım ş ıhnıletn ı
meml kaybettim. Yenısini alacağını. 
dan eskısinin hükıııil kıılmaını~ur. 

128 ::So. lu Ahmet Atıf oglu P.n-
ıer. 1717 

Satılık değirmen 
Sıncankoy i tasyonunda 25 bey

girlik nıazut nıotcirıl iki çift tRŞ 1«"
ferruatı el eksiz kb' Ilı unu oğııdur 
işler •·azl~ ettedir. Hinaı;ı da ıcare 
\erilir. Adres Posta kutusu l 86 

Knyıp - 2206 Ko. lu Ankar ı oto
büs mıldurluğunden aldıı;ını Pasomu 
ka~ bettiııı. ) cnı~ini ıılııcağııııdan e"
kı inin hukrııu )Oktur. 

MulkJ~e ~lek. Xo. :ıo Halit Halian 

NAFIA VEKALETİ 

inoaat dairesinden tedarik olunabi • 
lir. 

3 - Eksiltme 28-8·19-l2 tarihine 
tesa<lUf eden cuma günU Hat 16 da 
vekaletimiz <lemiryolları ve limanlar 
inşaat daıresindeki eksıltme .komlı • 
yonu odasındn yapılacakUı. 

4 - Bu ııoıe girmek isıiyenlerin 
her türl!i evrak ve vesikalannı rap
tedeceklerl bir istidayı mUnııkasanın 
yapılacağı tarihten en az. Uç gün ev
evveline kadar vekilete vererek bir 
ehliyet vesikası istiycceklerdir. Bu 
mürlcletıen sonra yapılmış müracaat· 
!ar nazarı ltlbıre alırımıyacaktır. 

S -- Bu iş için teklif verecekler, 
teklif zarflarını kanuni tnrifatı dal· 
resinde hazırhyarak ehliyet vesi • 
kalarlyle bebraber münnka11anın Ya
pılacağı saatten bir F<aaı evveline 
karlar numaralı makbuz mukabilin 
de demiryolları ill§aat arttırma. ek -
siltme ve !hale komisyonu bll§kan -
lığına vereceklerrlir. 

(6502) 2638 

ANKARA V AL1L1G1 

Kulübe yıktırılacak 
Anknra \"alillglnden : 
ı - İstas• onrla l:umhuriyet un 

fnbrikasınııı i.ltıbnlinde 'bııgrla)' koru
ııııı ıııcııııırlarının hizıııet ifa cttikle
rı kulıılıe bınıısının enka~ı mliıeah
hırle aıt olmak u:ı:ere hedıni ışı aı;ık 
artırııı.ı.- ı konııııııu~lur. 

2 :ıı uhaııııııcn hedell ıoo lira o. 
luµ lllU\llkknt temınatı 30 liradır. 

8 - ihale 2-1. ı-. ıı ~2 ıarihıne ııııı-
Su işJerı t>ııclıt ı• ı;ı;arı.·sı guıııı ı;aııt ııı tc Uef. 

Nafıa \'ekAletınaen: terdarlıkt ı > apılııcaktır. 
Ekslltme) e konulan Lş: 4 - lı;tekliler bu işe alt şartnnmc. 
1 - Su tşlerı on dlkdılncü şube yl llerıerdarlık ;llılli fünlak ~lüdur-

mUdUrlilğU bölgesı ıclnde Amık ova· lugundc .:iircbıllrler. 
sı batak.ıklarının kurutulması ve ıs - l•ıeklılerın uıııan en günrle u. 
As nehri ıslAhının lkmalı ışlerı 1 caret oaa•ı "csıkası teıııınat nıakbu • 

fa hm n edilen keşif bedeli fıyat :z:I) le blrlikt• kouıis> onıı mıır ıc ıat • 
\'ahld esası üzerinden (1.553.182> il· hırı. (6377) :Baa 
ra t79ı lrnruştur. Hükümet binası 

2 - Eks itme 26 .8. 9-12 tarihine 1 
rastlıyan çarşamba günıi saat usı yaptırı acak 
te Ankara'da su işleri reislığı bına- Ankam \al g nden. 
sı ıcinde toplanan su eksiltme ko- 1 - Kınkka e kasabasında :yapılacak 
mls~onu odasında kapalı zart usu- huktimct koruıc:ı ~na.tının »lal(!SJ 2. 9 
llyle yapılacaktır. 042 carumba ı:UnU sımt 15 te ruırıa mU-

3 - İstekliler ckslltme şartname· dürtuıtU odasında toplanacak komis)on 
si, mukavele projesi, bayındırlık iş- tarafından >ıtl'llıı.mk üzer~ kapalı zart 
!eri genci şartnamesi, umumi su Is· 
!eri tcnnı şartnamesi ile hususi ve usullyle elalltmc>e konulmuştur. 
fcnnı şartnameler! ve projeleri (50• ı z Keş c tx~elJ (l30074ı ıtrn <SO> 
fıra karşılıf:ındn su işleri reisliğin· kurua \e muvakkat temtnau (77531 lira 
den alab!llrler. (74ı kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girebilmek !cin 3 - tst.eklUerln tekMt mektu;ılannı 
isteklilerin !60 ı\45> lira C49l ku- mu'liakkat tlmlnat mektup veya mak-
ruşluk muvakkat teminat vermesi 
''e ekslllmPnfn yapılacağı gUnrlen 
en az Oç gOn evvel bir dllekçe ile 
Nafıa Veklıletlne müracaat ederek 
bu işe mnh us olmak üzere vesika 
almaları ve hu vesikayı göstcrmele· 
rl şarttır. 

Bu mCMdet içinde vesika lstf'.'ğln
df'.' hıılunmıyanlar eksiltmeye gire
mezler. 

5 - 1stPkllJerln teklif mektupla-
nnı ikinci maddede yazılı saatten 

' bir saat öncesine karlar ı1u işleri rel· 
llğlne makbuz karşılığında vermeler! 
llzımdır. 

Postaıta olan geclkmelcr kabul e· 
dilmez. <5910> 220-1 

Mendirek tamir ettirilecek 
Nafıa Vekiletınden : 

Antalya limanınlaki menclireğln 
tamiri ve temdiden inşası işi kapalı 
zarf usullyle mUnakaaaya konulmtııı· 
tur. 

l - Bu iııln muhammen bedeli 
ltl0.000 lira ve muvakkat teminatı 
8750 liradır. 

2 - Mukavele projesi, eksiltme 
ı.ıartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi• vahidi fiyat cetveli, li · 
man projesi ve diğer evraktan mü· 
rekkep bir takım münakasa evrakı 
750 kuru~ mukabllinrle demiryollar 

buzlarl)·le Ucnret odası vCS.lrolannı ve 
ihale tarih:.nden üc sran en·eı istida ile 
mürac:ıat ede ok bu b !cin alftca.kln.n 
tcnn1 ehl<IJ;ct vcelkalnrını hamilen yuka· 
rıd.a adı gcCE'll ııündc saat 14 le kadar 
kom!s)'on ro •ıtıne vcnnelerl. 

4 Bu loe alt keşlt 'c e.'lrtntımc.>1 

her sr!ın :-:arıa müdü:rl111Ktndc ı:öreö ıe-

cekleort. (6646) 2'".>36 

Tamirat işleri 
Ankar ~ \'alill~inclcn : 
l - r\nkarıı'da Tavukc;;ııluk en•

tltüslındc yapılncnk tnmirııt ,.e tah
kiııın.t işinin ihale<i !!". 8. !1 ı :? T. ne 
rasılı)an C'ırrıııı gıınıı snat 15 te :-\'R
fıa ıııııdurlü#.'lı oda ınrla loplanaC'nk 
koıni > ıın t trafınılan ~ npılnıak ıııere 
n~ık eksiltıııc) e knnulınııştıır. 

2 - Keşif bC'dcli ( 600) lira ve 
mu>akkat teminatı (6Vi) llr ırlır. 

3 - İsıck!ilcrin mıı .. akk ıt teıııinat 
mektup \'C) a nıakbuzlnriylc ticaret o 
dası u•sikalarını ve nafıa muılurllı
ğtinden bu iş lc;;in alacaklıtrı fenni 
ehliyet \'C•ikalnrını hnnıilen yukarı. 
dli arlı ge~er. gun ve saatte komi~> on 
reisligıne mh~aeaaUıırı. 

-' - Ru i•e alı ke·if Vf' şnrtn~nıC'
yl her ı::ıın nafın murlllrhiğıınde ıı:ö-
rehileceklerI. (66,l5) 2633 

SlHHA T ve lÇTlMAl M. V. 

Çakıl alınacak 
Sıhhat 'e lctınıaı .Muavenet Ve

kAletinden: 
Ankara'da HamamönUnde emane

ten yapılmakta olan Dogum ve NI· 
salye kllnığl ıcın 2276 metre mlkli.
mı çakıl 2490 ,a)ılı kanunun 40 ıncı 
maddesi muclblnce bir n> lcınrlc ıııı
zarlıkla satın alınacagındnn vermek 
istıyenlerin 22 ağustos Hl42 tarıh ne 
kadar her gün mesai snatlerı dah • 
llıırlı> Sıhhat ve tcıımal Muııvenet 
Vekliletl içtimai Muavenet İşler! 
Dairesi Reısllğıne müracaatları. 

<5997) 2112 

Çiçek seri inşa ettirilecek 
Sıhtiat ve lçtimat Mun\'enet Ve

kf\letı Merkez Hıfzı ıhhn :Muessesc
si ~atın Alma Koınls~ onunclnn: 

l - .Merkez Hıfz155ıhha müesse
sesi bahceslnde yeniden inşa edile· 
cek çiçek seri acık eks itmeye kon
nulmuştur. 

2 - Keşır bedel! 3500 mu,·akkat 
teminat 262 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltme 28-8-M2 cuma gil
nll saat 11 ele müe ~esede toplanan 
satın alma komlsyonundn yapılacak· 
tır. 

4 - Taliplerin ehliyet Yeslkaln· 
riyle birlikte eksiltme ı;Unü muay
vcn saatte \'C şartnamcs·nı görmek 
~e muvakkat teminatı ) atırmak ıi· 
zere rlaha evvel komısyonn mllrııca-
at etmeleri. (6516> 2640 

Kömür ta§ıtma ve boşaltma 
işleri 

sıhhat ve İ<:tı.mal Muavenet Ve
klletinden: 

ı - Veklılrte hatlı merkez Hıf
zıssıhha müessesesiyle Ankara NU
mune Hastancslnln 1942 ~ılı içinde 
satın alacaklnrı ceman <2.000) ton 
kok kömUrllnUn vagonlardan boşal
.tılması ve bu müesseseler dahlllnde· 

kı depolara veya gösterecekleri yet" 
lere kadar nak 1 \ e ıstı fi ısı kıı.pall 
zarfla ek ıltme) c ıkonulmuştur. 

2 Bu <2.000ı ton kömürde' 
ısooı tonu Cebeal caddesinde mıır 
kez Hıfz ıhha müc> sesıııe "' 
0.200> tonu da Ankara numune hııs' 
tanesine nakil ve istif edilecektir. 

3 - lşbu (2.000> ton kömUrllll 
tahhye, nakıl ve lstıfi lcln muharıt' 
men bedeli (i.500l lira ve muvnlt' 
kat tem nat m ktnrı da (562,5) ıırıı• 
dır. 

4 İhalf'.' 28-8-912 cuma gilnü &ll' 
al 15 te Vckalette m~teşc>kkll hU' 
susı kom~ onda > nı>ılacnktır. _, 

5 - Şnrtnnml' hc-r ~lln vekfılt"' 
lc>vazım müdıirlül:unde görülebilir· 

G - Nak t 'e nakit nuıhıyetlndl"' 
ki C\ rakı teminat olarak verme!C 
1 ti) enler rı daha C'V\ el müracaat e' 
derek bunları malsandığına yaur
malan \l' makbuzunuı komisyon• 
fe\di e) lcml"lerl lcabt-dl'r. tı 

7 - Teklif mektuplan 2490 sayı 
knnunuo emrrttlğı şl'k ide hazırııın• 
mış ve ı üncü maddede zikredılell 
halP snnt 1den bir saat evvelini! 

kadar makbuz mukabil ndC' Vektılet 
Sa •Jık Prorms:anda ı ve l!'vaz.ım Ar" 
tırma, eksiltme ve ihale komisyonu• 
na tesl m cd lmcsı lfızrmrlır. 

(6605> 2642 

Gümrük ve inhisarlar V. 

Temizlik ve boyacı 
malzemesi alınacak 

Gümrük ve lnhlsa.rlar Vckdletlıt" 
elen: 

1400 fıra muhammen bedelll te • 
mlzllk ve boyacı malzemesının s.S-
942 cumartesi gOnil yapılacak açı1' 
eksillmf'slnc hiç b r ıtnllp zuhur e~ 
medı~ nden ihale 18-8-942 sah gün 
sant 10 n bırakılmıştır. 

Kanuni vnsıf.nrı haiz tallı:ıterlll 
o ı;Un komıs~ onda hnzır bulun.rnıı: 
lnn. (6504> 2639 

BELSAMİTOL 
tdra,. yolları ııtıhabı, yeni ve eski BE:I.SOGUKLUCU, tdrnr zorlıı~ 

mesane ve prostat Ut hnbı, sUt ve koli s stttlcre, böbrek rahatsızlıkla· 
rına kartı e!I mükeınmcl bir ııa.c BEJ.SAMlTOL'dur. DE:LSAMlTOL kul· 
!ananlar yukarıcla yazılı hııstalıklardnn c.:ıbuk kurtulurlıır. BüUln e=-
ne ve ecza depolarından arayınız. ro 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 8-8-942 vaziyeti 

KASA 

AKTiF 

Altın : san kllo~am 74.616,476 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKi MUHABİRLER ı 

Türk L1rası 

HA.RICTEKI MUHABtRLER : 
Altın : ıan kllocrnm 23.945,013 
Altına taın111 kabil ıert:ıcst do
vlzler 

Dtter dllvtzler ve borçlu kllrlne 
l>ak.yelerı 

HAzt.-...ı ... rAHVILLERt 1 

Deruhte EdL evrakı nakdiye 
kartılıtı 

Kanunun 6·8 inci maddelerln'J 
tevClkan ııazlne t.ar&bllda.ıı Va.ki 

tcdlyat 

SEN'EDAT CUZDAm 
Tlcart aenetler 

ESHA..'.! ve TAHVILAT C0ZDAN1 ı 
A) Deruhte ..... ~., evrakı nakdi· 

yenin karsılıCı esham ve tah· 
vllAt (itibari kıymetle) 

B> Serbest esham ve tahvllM 

AVANSLAR ı 

Altın ve dl!v1z üzerine avanı 
TahvllAt .ızerlne avanı 
Hazineye ln!a vaı2ell tovanı 

Hazınc:ıre 8850 !l:o ıu kanuna 
gore acılan ctJUn karsılıkll avan•. 

HİSSEDARLAR 

MUHTELIF 

Ltm 

104 1)54.043,09 
9.346.599,-

212.562,10 

422.764.27 

33.648.796,38 

-.-
54.331.115,M 

1!18.748.1563,-

24221621,-

335 861.320,-. 
44~.13!:!,93 

10 506.443,4:5 

309631 
7.96:5.7'..?3.4:5 

-.-

2:50.000.000,-

YEKON 

Ltra 

114 513 004.19 

422.764,Z7 

SS.Ol!l.910,18 

134.526 942 -

335.86l..320,-

~.ll39.583,38 

2:57.91\!! 819. 76 

4.500.000.-
S.342.999.84 

999.491.343.12 

PASlF 

SER~tAYE 

1HT1YAT AKCF.Sl 

1 rll ve tevkal!ct. 
Hususi 

TEDAV0LDEK1 :JANKNOTLAR : 

Ltra 

941213578 
6000.000,-

Derullte edilen evrakı nakdiye HiS.748.563,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafın'2an vaki 
tedl:;at 24 z.:?1.621. 

Deruhte Edl. evrakı nakdiye ba· 
klyest 134.526.942,-
KarıılıA-ı tamıımen attı'I olarak 
11Aveten teda\ ille vazeı2nen 40 000.000,-
Reeskont mukablll ılAveten te• 
davUle .,uedllcn 288.500.000,-
Hazlne~·e yapılan altın karıılıkh 

avans mukablll 3902 No lu kanun 
mucibince llAveten tedavüle vaze· 
dilen 144 !500 000,-

MEVD"AT: , 
Türk L!raıo 
Altın : ıan Kla. STl,47.l 

8S:50 No ıu kanuna g6re hazineye acılan 
avaM m•ıkat>llt tevdi olunan 111tınlnr : 

San Kla. 55 S41,fl30 

118 11l2 711 62 
1 234.164 0!5 

7S 124.167 90 ------
DÖV1Z TAAHHtlDATI : 

Allına tahvili kabil dövizler 

Dlter dövizler ve alacaklı kl!rlna 

bakiyeleri 

MUHTELIF 

-.-

2S.6S9 204,91 

15.ooo.ooo.-

15.412.135,'1111 

119.396Rı5ı'f 

'18;lCM.167,99 

2S r'8!'1.204,91 

155 842.016.91 
~ 

1 temmuz 1938 tarihinden ttlba.ren: Iskonto haddi % 4 altın Qzertne avans o/o 8 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf!:, 

~ Cebeci 1 BU GECE 21.15 te Kavakhbahçe 1 Bu gece 21,15 te 1 Çankırı Cad. , Bu gece 21,15 le ~ 
= Yse· nidoğan 1001 ı'ncı' gece sç· lÇEK L IA ·ı M Y. ILDIZ ŞEYH AHMET ~ 
: ıneması ınemaaı ey a ı e ecnun Sıneması ::: 
: Tel: 2311 Türkçe sözlü Tel: 3017 Tilrkc;e sözlU Tel: 2195 Türkçe sBzlU ve eukıh ~ 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•' 

Yeni Sinemada 
Buaiin 14.SO dan t'.Jlxıren 

ıre-nel l5tek üzerine 
14.30 • lo.30 sca.nslıannd:ı 

BACK STREET 
16.30 • 21 ıoanslannda 

BABY SANDY 
BUYUK lZLER PEŞ!XDE 

Telefon: SMO 

Park Sinemasında 
Buı;rtln Bu Gece 

14.30 - lS.30 &oonslannda 

LOREL - HARDY 
Aceın1 uık 

Türkçe ı6zlü 
16 30 • 21 seanslarında 

!ltUMYANIN ELi 
(YA$IYAN MUMYA) 

12.15 tc Halk l\t Unes 
zt.°"C1RLEME AŞK 

Tel: 1131 

Sus Sinemasında 
Bu~n bu gece 

LUlan Harvey ve \\ Fntsch 

tekrar buluŞtUla.r ve uı1 JuışnU 

musavW!" 

Modern hayat 
Fransızca 8ÖZ!U zel tıımi 

yarattılar 

Se&Jıslar. 14.30 - 1680. 1830 
gece 21 

Sümer Sinemasında 
B 5:1.ln 121~ ten ibaren 

Dehşet, ko~. h yccan, m Ce:'B 

r en ırüzeU 

s kıralı 

MANDRAKE 
B ncı devre 

Seansla.r 
1.2 U5 • 14.30 • 16 30 • lS.80 Sll'!Ce 21 

Tel: 3390 


