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üncü Türk Dil Kurulla ı 

dün de bir to lanll 
komisyonların raporları Dünkü toplantıda 

okundu ve bunların "" çogu tasvibedildi 
Cumhurreisimiz, Ba.p;ekil, Maarif Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri ile birlikte 

Dil Kurultayının dünkü gö TÜ§melerini takibederlerken 

Takdir 
--ve - -

tasvip 
Saracoğlu kabinesinin 
her yerde uyandndığı 

intiba işfe budur ! 
Ankara, 13 a.a. - Türkıye Baş

vekili SUkrü Saraco lu'nun B. l':I.:. 

1 

Meclisindeki beyanatı hakkında Tı
meı; a-azetesl dıyor kı: 

Yeni Türkiye Bıışwkill Saracoğlu 
B. M. Meclisine hükümetinin pro12:-
rıımını nrzettı ve re hirli~i ile ve
rilen bir itimad reyi sldı. 

Beklenildi~ üzere 1 eni h'ıl ümeot 
kf'ndlainden evvelki ın takip ett'ı.'H 
ayni harıcr siyaseti takip edecektir 

(Sonu 3 ürıciı sa)fada) Muhtelif konular üzerinde hararetli münakaıalar 
1 

oldu ve B. İbrahim Necmi Dilmen hatiplere cevap verdi Gıda maddeleriyle sabun 
Dördüncu Tüt1lc nn Ku:rutt83'1 dün ' 

laat ıo da Dll-Tarlh ve Cotı-atya F'a • 
tatnııın edici 1zahl.arda :>!!lunmuftW'. 

Yabancı kelimeler ki ltcs1 salonunda Sıvas Mebusu ve 
l<ı..rulta)ı Reis Vekili B. ~ııettlııı Gil
llcltay'ın başkanlığında toplamnıştır. 

Cumhurreısım1z, Mlillt Ş<-t ı.met 

ln<>nU ete Kurulta.Ya huzur~l.e terer 
'' ?"el"E'k görUşmele'li Uıldı:ı Du')'Ulml\14 -
la·dır. 

DUnk'Cl toı;ılıı.ntı<la Kuntl'ta6' lı:cmtg • 

Yn'llarının lkl günluk Cfllll!l'Tlfl sonunda 
hazırladı.1<1.:rı roparlar o!runmucı, bun • 
la üzerinde ~o~clcr yapılmış ve 
l<uruıtayın tasvlb n<' nrze<t lmbUr. BU· 
ltı'l rtt ııorlar ek8Crlyctle lal.bul edllrn os· 
Ur Fakat bu arııd Kurultay ilyeleı1n
den söz ıst > nler o mus. b !hassa ırra -
rn ve sent.aks kom nu roııorunun o
lcurunas ndan s<>n • I' t pJer arasınd1 
haran:ıuı mUoı kaşalar ır~ı.,tı.r. Tüıi< 
l:> ı Kurumu ~<"1 s kreten B. lbnı.hlm 
1'ı:>mt1 Dilin n hatlPl<'l"l:n mlltalea ve 
tıen.ıdtıerlne kanılı k ol ıı.ro.k Kunı lta :.1 

~-·· 
Milli Şefimizden 
Dil Kurultayına 
Türk Dl! Kurultnyı'nm toplantısı 

dolıı.yıslylo Türk Dil Kurumu Genel 
Sekreteri tarafından gönderilen tA· 
2:!rn telı;:rafınıı Re sıcumhur İsmet 
İnönü karşılık olarak aşn~ıdnld tcl
~r11h göndcrm şkrdir: 

İbrahim Necml Dilmen 
Türk Dll Kurumu Genel Sekreteri 

AI\"KARA 
Dördüncü Dil Kurultnyı.'nın açılı

ş münasebetiyle d"I davamızın bil
ı;; ıı ve ferngalll cmekclleri adına 
i"österdlğln z sıcak \C temiz duygu
lara çok te.:Pkkür eder m. Bundan 
Sonrası için Kurultay'ın ac:ncat:ı 
g n letecei?l çalı ma sahasındn 
kurumun daha bU~ ilk başarılnr 
a ... edeceğine eminim. <a.a.> 
n sav SJ.?O......, ,, se' 

Söz lstlyeııı hatiplerden emekli Alba.Y 
Emin Dalkılıç bilh881!1a rıerıılde incele -
diki "Tilı:koe SözJo(J~ tl7.f'rlndc dunnut 
bıl sözlükte a.mııca ve ncemrr keınnele
re ra.st.J.aru:bğuu, rü rk<:<ı M)zt U kte ya

bancı kelimelerin hı...lunm~maAı ırı.:::ım 

gel&eğtn.I, eı;aııoen d~vanın (.s. bu oldu
ı:tuıııu, hem Y9lıl. hem eıllC TUnkce ve 
heım arapça, n.em de acemN' keJJmelerln 

blrtblrtne karısmaı;ının cocuklanmızı 

ıı:ışırtacal!:"ını anlaltıktan BOnra sozlerl. 
nı soyle bltınntııtir: 

"- Eğer TUrktenlın )'B.nında ~-a 

kelimen n bü~ilkler için 12ahındıı. mı 
yabancı kellm<.>ler mutlaka l/t;>ımaa 

bunlar Türkce kcl!meteıin kar&ılanna 
değil, !>i:izJOtün arka ta.ralına renkli 

'- k:'\l'ııtlnrla eklenmE"Mdir. Yahut bı.ıınlar 

ıcın de ayrı b r kitap )'tırmıalıdır. Fakat 
Türkce ketirnel<'l?'.IA' karıstırmıık dollnı 

olamaz. Bltr, bugün bakımsız rnr haldc 
k~c kalmış, Jlfl"la.nmıt Tilrkce te
rlm lcri bu'htıl c ılmorrna ita c:a htıYoruz. 
Sii:ı:Jülk"Wkl lrolim<"lmn m~nalıı.n da tam 
Türk-OC olıara1< an·latılımıı~uhr hi, 'Nlrkçe 
söz:wıt de tam Ti.lıikçc Oll'11n .. ~, 

B. lbrahim Necmi Dilmen 
konuşuyor 

Üçgen - Dörtgen 
İ2lınir Kız LIBes! MtidOırü ~'!in Kev

ser Aca«" da teııımlcre e.,yn lem kc lme • 

(Sonu 2 !Tll.i rayfarlıı.> 

Yeni Harici;;/· 
Vekilimiz 

Falih Rıfkı A TA Y 
Tkıı:ün galetemiıdc çıkan tehlij?. k 

tanbul mebu•u Numan Menenıendoğlu
rıun Hariciye Vekillij:ine ta);n ec:lilm~ 
"'lduiuou bildirmektedir. Dıizenli "H' de: 
va.mlı hir me,Jek ıerlıi>e•i ile, kiiklerı 
sa2ıam hlr kültiir, maddi manc'i hiçhir 
ıorıuk karşı~ında s:c,şe} ip yılmı) an 
~ım•er bir çıılı nıa \C hizrııct aı ıııi, bıı 
va,ıfların lıu rcjinıdı-ki tahıı mükafaıı 
nı aJmı$tı~. l'zun yıll ı•danberl kenclısinı 
tanıyan ve mk<lir ed n muhı nm Sııkru 
Saracoğlu. Türki> c dı (lO!ıt ka ının pe~ 
tıaıik ı~'lmanlarına r. ~ılıyan H.ırid)e Ve
killi~i ~ırasında Nu an Merıemencioğl ı 
İle daha }ııkınd n çalı tı. Yeni Huküme 
tinin Harid}e VekıUı ı için, onun nam 
leıliğini an:ederken Devlet Reisinin v~ 
Mılli Sefin de en h~şnut olacıığı teklifte 
hulunduğuı:ıda şuı)}ıc }oktur. J.ozan'da!l· 
bt,ri bu devletin dış roliıikasını kuran 
i,lcten ve onun faali)eılerini her za:ııan 
büyük bir dikkat 'e alaka ile ıakitıedc_ 
>-nm Şef, böylece, Numan Menemencı· 
oğ!u'nun )üksck mezİ}'t>tlerini mükafat· 
!andırmak vesilesini hulmu~tur. 
; Yt'ni devir ba~ladığın<.lanheri ~iirrü.ii:ü · 

tnii7. nıillt dış ııolitik.ı, i~tikliıl Türkiye· 
sinin ilk Hariciıe Vekilinin ve loz<10 
has mur.1hhasının Devlet Rei~liı?i, ikinci 
cıhao harbi de\d Haridre Vekilinin 
lia~vekilliği, ve 1928 dcnheri Siya~ İş
ler Umum tüdürlliğü, Mihttşarlık, U· 
ıtıum Katiplik, mebus olarak Siraq Miis· 
t~ar!ık ve tekrar Umum Kaıiplik vazi. 
fclerinde arasız lıi1met gören Numan 
~enemencioğlu'nun Harici}e Vekilliji: 
İle en gfüel istikrar ifadesini bulmakıo 
def.il midir? Yeni Hükümet kuruluşu 
fı satı ile Hııridye Vekilliği makamrn 
daki hu değışıklik. hakikam.-, mili? dı 
l>nlitikadaki değişmcz.liğin delili sarıla 
Cakıır. 

O milli dış ıxıliıika ki, Raş,·c·l<ilimı 
~in Hükümeı berannamesinde remden 
İı__ 11 euiği gilıı, miispeı ve faal bir ;İya. 
~'ttir ; ne carafs11lığın<la, ne irtifak ve 
dnHluklarımla, soırımaz 'e tğilme7 pren- ı 
~İtılerinin güzel ahenı:ini l:xl7ahilecek 
lıe• turli.ı kıımıa 'C ıluraklanıalardan ko· 
l"lJnmak, rıa<.ifliı"!c. ıeznda 'e irade ka 
Çıştarına d ışmtmek iı;in daima müsr>cı 
Ve faalde kalmak lfızımı:elir, bu si) a-;e• 
}'eııi harp tıi:incı) kadar 't bir harb~~
t'lsı dünya~ınıo nızamı kuruluna}'& kıı 
tııt daha nict huhranlı \e çetin imtiha • 

C~ ' nu 3 fincU sayfada) 

Dünkü çay ziya !etinde bulunanlar 

BERLIN'E GÖRE: MOSKOV A'Y A GÖRE : 

gördükleri inatçı Çerkesk'te ruslaryeni 

mukavemete rağmen 1 mevzilere çekilirken 

alınanlar alınanlar 
Kafkasya' da 

rusları 

geri attılar 

Elista zaptedildi 
Bertin, 13 a.a. - Alman ordula· 

rı ba .. komutanlığınrn tebli~i : 

Sovyel kıtalarmın inatçı muka
vemPtlne rao:::men Katka.s çevre
sinde •iman ve miltıefik k ıtal•arı düş 
manı ~eri atmışlardır. Üsleriyle mu· 
VllŞ&lası kesilen bir cfüşman ırrupu 

..(Sonu 3. eti ~l. 

Voronej'de bazı 

mevzileri 
boşalttılar 

Stalingrad dayanıyor 
Moskova· 13 '8.a. - Gece yarısı 

neşredilen sovyeı tebliği: ı 

12 aP:n~to~ riinü kıtal•rımız Kletsik;ı. 
ya çenelerinde, Kotelnikovanun şi. ı 
mal doirusunda, Çerkas, Maitcnp ve 
KrR•nodar bölgelerinde muharebe et.. 
ınişlerdir. 

!'Sonu 3 i*-6 ~-) 

ve • \.# 

zeytın yagının satışı 

serbest bırakıldı 
İaşe işini yeniden tetkik etmek üzere 

Ticaret .Vekilimiz 
dün İstanbul'a gitti 

Yeni Hariciye Vekilimiz B. Numan Menemencioğlu 

İaşe işlerinde gösterdiği başarıdan dolayı Hariciye VekôJeti eski Umumi 
Balıkesir Vali!si takdir ve tebrik edildi 

'Illearet Veklliıniz B. BOOcet Uz dOn 1 lıll~ :9'ell1 bir emtr i'Öndeıml•t1r. Bu 
alqamkl Ana.doru ~le t&'tanbul'a eırnre i'öre. ı>lT!nc. 'oulsrur, 118.deyat, ~ 
aitm~. Dr. Behoet uz tm.ntml'da yaz peynl!-, .laı..aır, tuL'IUJl ı>e\YTliııi. kre. 

i'Jdıı. maddeleı1. ~ 1ıa.se IS:f'!!'i il~de ma, yntun:, tıareyajh, kuru fasulye. no· 
lınoelon.el« :l'8.P8.cak, tıyat me11el'Cl'llnl hut, merctmek. bakla. kaplma., kumda· 
yak!nttfl:n tetldk rot"CCkt1r. n 1(!!n mtıha!lt ~-at mumkabe kcm'lıı • 

Satı11 serbest ' ırtrkılan "Onle.nnca teAbtt. E'<i ımi:s but"nan tor>. 
tMt ve J;>C!mk<:nd<> Azami satış tcyu.tı..n 

maddeler k.aldınlrnaktndır. Btr kıs:ırn komisyon -
ncaıreot Vekfllı!itl. •tıısı lle!"bel!lt ~ra-

lolan ~ maddeh!rl hakkın<ia Vft· 

Merzifon' da İnönü 

günü kutlandı 
Merz.l(on, 13 a.a. - Miııt Şef 

!nönU'niln şehrimize ıı;el~lerinin l· 
klncl yıldönilmü olan bu gilnü Mer· 
zifonlular coşkun tezahüratla kutla· 
mıştır. 

C. H. P. Genel 
Sekreterliğinde 

Cumhuriyet H alk Partisi Umu· ı 
mi İdare Heyeti dün haftalık top -
Jantısını yaparak gündemindeki İl!· 
ler üzerinde görüşmelerde bulun • 
muş ve g ereken kuarlan almıştır. 

Japon Başvekiline 
yapılan suykastte 

(Sonu 2 lnci s:ı~·farta) 

Kôtibi ve İstanbul Mebusu 

Numan Menemencİoğlu 
Hariciye Vekili oldu 

Eylül ekmek 
kartları evlere 

dağılllr1cak 
Ankara Valiliğinden : 

M. Hirota da 

yaralandı 
Hindistan umumi valisi bir törene iştirak etmek üzere 

otomobile binerken 

1 - Ey!Ul karneleri 15-8-1942 t~ 
rihlnden sonra halk dağıtma birlik· 
lerince halka evleı laıle da~uıh:ı.ca.c -
tır. 

2 - İdare heyetleri evlere akşam 
saat 18 • 20 ıırasında gideceklerdır. 
O saatlerde de herke n evinde bu -
lunmasını temin rnak adiyle de bı.r· 
likler idare heyetleri dağıtma bas -
larnsdan bir iki gi.ın cince bölgeleri 
içinde bulunan hnlkı bekçiler vası • 
taeiyle hal:>erdar edeceklerdır. 

Suykasf yapan Koreli 
fefbisd ·öldürüldü 

. . ' 

'°it• 

Japon başvekili General 
Tojo 

.<Yazısı 3 ünı:O. ~~ 

yerlerde hôlô 1 Bazı 

karka_şahkla rın 

Berlin'e gore bir 
İngiliz kafilesine 

yapılan hücumda devam etmesine karşı 

Bombay'da 
durum 

düzeliyor 
Yeni Delhi' de de mühim 
hic bir hadise olmadı 
Londra, 13 a.e.. - Reuter ajansı 

ınuhahlrinden çarşamba akşamı ıı:e
len hııberlere göre, Hindlstan'ın 
muhtelif şehirlerindeki durum cıu 
surMJe hülilsa edilebilir: 

Delhi'de: bazı !*'rserl gruplan 
çarsamba günü her ne kadar bir ta
kım ha!>ıtrlara sebebiyet vermişlerı;t> 
de ciddi kargaşalık olmamı.$tır. Çar
~ıı.mba ıı:ünü kapalı olan bankalar 
penscnıbe günü açacaktır. 

Ahmedahat'ta : nisbi bir ~üklln 
\'Ardır. Gece ya~aih 'lllatleri tııhdlt 
edilmiş !ıı kat mu~ıuman maha Jle!Prı 
bundan istisna olunmu,.;tur .• 'üma· 
. ırı ı; yıı.pan talebelni dağıtmak tein 
polısin at~ a~ası. O.zerine b!r k!ş 

l 

90.000 ton 
tutarında 

gemi battı 
Furious U(ak gemisi de 
ağır hasara uğratıldı 

Bertin, 13 a.a.. - Alınan ordulan 
bıışkronuUı.nlıf:ınnı hu8Usi tebllti: 

tnırııızı-er, M151r'da bt&ü'k zorluk'Jara 
mlruz kalan kuvvet.ıer1rı ;ı.ilkünü h.artt· 
letmeık lo(tn A kdenlz :yolu He İ&kender:t
ye'ye 21 b\lyü'k t1earet ıremtsıoof"I! mü
rekkf"P hılır katııc He taı'kvt.ye kıtalarr 

ve ml'lzeme ıröndıerrncfre tesehbll~ et.. 
mlalenlit'. Petrol i'eınllerinhı de dahil 
hulundutu bu katile üc zırhlı ile dort 
uca.k &'eınlstııln ve birc,.,k kruvazör ve 
muhribin hhnaYe:51 ıı.ltına veri.lmlşU 

Alman • İtab"an df'7!lz ve hava kuY · 
''etlei 11 ata.tos ailnü mü:;ı..reken 

~arek~ edff~k kıınl~»'t! devamlı hU
cumJ.ar& ba.&lıımı~lardır. Aynı gün Ea~-

<&>nu s ilncll sa~ada.> 

3 - Dağıana esnasında evlerinde 
bulunrnıyanlar karnelerini birliklerın 
tesbit ettıkleri çalııma saatinde bir
liklerin çalıgmn yerlerinden alacak • 
lardır. 

4 - Birliklere kayıt edilmemiş o
lanlara ekmek karne i verilmiyecek
tir. Bu glbıler bir an evvel mensup 
oldukları birliklere kaydedilmelıdir· 
ler. 

S - Farla izahat almak iı<tlyenier
den Çankaya kazası böl~esi içinle 

(Sonu 3 uncü sayfada> 

Ekmek kartları 

evlere dağıtılacak 

Bu iıte mutemetlere 
düıen vaıif eler nelerdir! 

Ankara Valili_ITTnden : 
ı - 18. 8. 94.:? B"alı günü akşsmı 

saaı 19 dan İtibaren eyll11 ekmek 
karneleri halk dağıtma birlik!~ ı 
tarafından evlere ;ı-i:ıtarülecektir. 

2 - K~rn~ dağıtma işi 18. S. 9t" 
·akşamı ba§lıyacak ve 24. 8. 942 ak
§Bmı ııona erecektir. Bu itibarla sa· 
;nn Ankara halkıııın yukarıda. yazı
lı giln ve saatlerde evlerinde bu -
lıınmalarını bıılunanııyanhrın d-ı 
birliklerinin çalışma verlerine m -
racaııt ederek katl'elerınl almalar • 
nı bir ktre dnba Tica ederi:n. ~ 

S - 1:1. 8. 94Z cumartesi ı::ilhO t. 
<Sonu 3 uncü sayfada> 

r 

• 

l 

( 

h 



is ' a estival gün başl yor 
f,tanbul, 13 (Hu!lll i) -

fçıanbul'un hir aydanhcn ı:örmeğ°c hazırlandıfı milli o· 
yunlar fcstıvali bu n baılı)'Or. Hatırlıklar, heınen hemen 
S<>IU ermiş gıhidır. Oyunlar açın An:ıdol~'nun muhıdıf )el· 
!erinden çaı:ırılan mahalli hcvetlcr de hir hafıadanberi ıehri· 
mıze Jıclmışlerdır Hqct er, ~ n muhtelıf saatlerinde Emııı· 
önu Halkev nde, Tak ım J:ilZ.lno unda provalar )'apmakta, 
fesıivnlin kusursuz olma ı ıçın çalı maktadırlar. 

rur. Jbfıalard:ınberi derece derece- artan şırak ı:ölı:ede ;o-'12 
ye k:ıd:ır çıkcığı halde, ikı gun evvel kuvvetlı bir ruzj;irla 
hava soğumuş, hıutl luıı kesimlere hafif )-a[;mur bile du 
muştur. Fcsuval tertip hC')eti, orunlar haşladıktan sonra de
vamlı )'llgmur )ağmasından korkmaktadırlar. 

Yurdun çe itli bbl derinden gelen bu heyetlerin, )etli kı· 
yafetleriyle ~c renk renk ko tumleriyle şehir. içinde dolaş 
maları fcsuval için çanlı hır rckllm olm.'tktadır. Halkevind_ 
ve garino<la )oıpılan rrovalan gôrmck - için bile birçok kim· 
&eler, buralara girmeğe çalışmaktadır. Bu alakadan anlaşılı· 
)'Or 1-ı, oyunlar, çok rağbet ı;orec k, hu suretle de Halke\lnc 
iyi bir gelir ıcmın eımı ol:ıc.ı ıır. 

Tertip hc)eti, milli oyunlar fcsth'alini d ha caıjp bir ş k· 
le sokmak için bazı ycnilıkler de )apmışıır. Festival nle· 
rinde halka, milli kı)afcderde binlerce bebek dağıulacakıır. 
Bu bebekler, çok sanaıklrane hir şekilde hazırlanmıştır. 

Fcsth·al he>etİ, Taksim gazinosund:ı hir de "mılli bal<>" 
verecektir. Bu balo)'lİ, isıiyenler, milll kıyafetlerle ı.şura~ 

Yalnız iki gundcnhcri i unhul'<la hava bin:1cnhire bozm~· 

edehileccklerc!ir. \ urdumuzun her ko ~ınden gelmı ~e rn:ı· 
halli kıyaf~ılerini, çalgılarını \e mu 'kilerini heraber ew· 
miş olanlar ara~ına, milli kıyafetle le katılacak olan ha k, 
bı.-r h ılde o gece, tamamen nıılll bir h ıva ıçınde c 1 nm • 
olacaktır. 

Bugünkü Meclis ·Emniyet ür ve l Bel iye 

isi r-

• • 
iZ 1 

1edı 1 hugiln saat 
tır. nuı: nku toplıın. 
ıı;ıdadır: 

A kl'ri f hrıkalar Teka ıt ve Mua. 
vcnet ndı ı h kkı'ld'.\kt 3575 soıyıh 
kanunun 36 ıneı ıı d rslnın tchırine 

amirleri arasında 
Açık hıılıınnn Gazl!ıntcp l'ntniyet 

müdllrl!igOne Afyon emnıyet mıldııril 
Bil Lkrem Sok11llu'nun, Kot"aelı em. 
n yet nıudurlu.ı;-unr. enınlyct umum 
müdurlüj:u nr n mtichlrıl llu n l ı\n'
nın; Afyon cnınbct ı\nıırlıgıne han
bul eınnlyr.l ı\mlrlerinclcn Hamdi ·ron. 
ırar'ın; Tokat eınnhet ıimlrlıgine is. 
tanhul <"nınl)et Anılrlcrinclen Şevki 

cıa r Ba vı-k leı le k(rt i Durak'ın; Giresun l'lıınl)el ı\mırliği. 
Askt"ri ıneı url r h ıkkındakl 1455 ne İ t nbul eınnıyct l\ınirlcrlnclen V • 

sayılı kanına l r rııu\a k l ıı ide clr- ı;ıf Kortunı'un; lıııınhul eınnhet -
lenme ine d ır k ınun 1 vıha ı. ı nılrllglne C·ırı-sun eııınl) et iıınlrl Ha. 

Dcvlct mrrnurlırı n)lıkl:ırının tcv. lıt Ycner'ln; lımılr emniyet AmlrliPl
hit ve tc d 1 lı kkınıl ki 36~6 sayılı ne polıs cnstitu~tl d:ılılllve müdliru 
kanunn bağlı (1) ayılı cehclın Mılll Falk Nnn'ın; lstanhul emniyet ınıir. 
Milel ıfa.!l Vck lctı kara kısınııncln d... l~ğine lımılr Eııını)Ct arıılrliı:lnrlen fs. 
gı lklık yııpıltı a ın ve devlet memur- mali Hakkı Akta 'ın; naklen enınl}et 
)arı avlıklarının tc,hit "e leadultıne umum mıldılrlliğü emni)ct imırlPıno 
dair 3b56 ayılı k nun b ıglı (1) sa. ıneıkür ıımunı milılurllık ba komlscr
yılı Cl'tvelın 1\lıllı lud ıfaa Vek.\letı ll'rlndl'n ,.c poll en tltüsll mezunla. 
kar11 kı mıod ıl ı klık y;ıpılma ına rındnn 5alllhnttin Barut terfıan ta' in 

;> 

k d 
gen·~ 

Fiyat murakahc ve iaşe teşkıllıının 
lağvı üzerine bu iki te~el'külun y:ıptıJ;ı 
işler bcledıyclerc devrcdilmıştı. Tıcar ı 
Vekilliği bu iş için belcdıyclerc )rılan 

paradan 75.000 lıra)ı Ankara be cdi>csi· 
ne vcnniştir. Belcdi}-cmiz bu hususta ı;e
rcldi ıcdhirlcri almış ve 1942 yılı bıit· 
ccslnde y:ıpıbcak değişiklik ile kadro 
ı;eııişleıilmcsini hazırlı)'arak Dahili)-c 
Vekilliğine )'Ollamışur. 

Bazı tacirler hakla üzerinde 

- 2 

Ja n a'da 
" Yine dil e ZI 
cibilliyetimizi 

gösterdik! 

Ynµdığımız bu k rıJık de\Te rnğmcı:ı 
akademi haları siikün içinde ~lıJınal:ı· 
ruıa devnrn cımekıedırlcr. 

aldığı karar uzcrinde ılurulmı)a değer. 
" ı Japon Maarif Vekilligının bu hususra 

lsıanhul pi) sa.ınd.ıki s:ıuşl:tn kontrol 1 Çünkü ~u, Jaı:ıı.n ıııedenİ)'C'tİ \c japou 
ctmek ve ihuklrı önlemek iç'İn ç- yazı ı ıçın pakık.ı hır do um n:ıkta ıdır 
kin tucc ıl rd:ın lcurubn komiS)onl:ır· Bu. yazı. ınkı.labının. ~ahıycıı hakkın· 
dan binnde tuccıırlarcbn hiri, f t:tı:· ~_hır f~kır edınmC'k ıttn Japon )dZI ta· 
bul vali 'nin rct5liğinde rapı! n S<>n rihinı: bır goz atma~ ntU\~fık olur. 
1 pla ·da. Japonların ~'" c~kı cdc'ııyau Çın' den 
0 nıı •. · . • . 

1 
alddı:ları "idcogrnm" 1 rla )ıızılmıştır. 

- Gene .c bıllı}etımızı gt>St~ik ••• ~ra· Çincede her harf (muc~'frcı) bir fıkir 
d:ın hır hafta geçmeden daVil)'ll ıha· ,e }'ahud (muşahhas) bir imaj ifade c· 
net etmese başladık!- . . der. Bu vazİ>cte karşı j ponlar dokuzun· 

demış. Ve ~azı gıda maddelennın . bu cu asırdan itibaren )eni ~ılaberlcr '\Ü· 
gunku fıy;ıtlanylc kara borsa _fıyat· cuda getirdiler. Bu ıarihıen sonra d .. 
lannı kıyaslamış, bu m~ddelenn fı· dah:ı birçok dcği melere ~rişildi. 
)"atlarının kara ~rsa fıyatl:ırını da Mak at Çin ideogrnmlarının sarısırıı 
aştı nı soylcmı ıır. azalım ktı Netice tamamiyle aksine ol 

Zi>oı Kılıç adınd ki bu tok sözlü tüt du. Japonlar bu ç ~it razı ~killerini 
carın, mesleki aleyhine dahi ols:ı, muhafaza ettiler. Bunl:ır uç ıurlüdıir: 
doğru sÖ)'lemckıcn kaçınmı)an, vatan· 1.) Çin ld ., raml:ın; 2.) Başlıcıı ıki 
sever bir 1urk oldus,.'Unda şuphe e- şc1<ll alan hece )ıızısı. Yani fiilleri ka)ıt 
deme}İz. S !erini de gelgeç bir he- için kullanılan Jlira Kana ile ha~ isim· 
yec:ının müb:ıla sı say11mayız.. fori ka}tt için ku!J nıl:ın Kata Kana. 

Bu namu~lu t ccarın ozunde, H Jf 
timızin "crdiğı son serbe ırk 
rının ilk me)" ini toplamı bulunu· 
)Uruz. Fı1 oıun serb t bırakıl asını 
rabncrı, ti.lc.:uın ııiccan konırolu 
hu sozlc b:ı,lamı~ bulunuyor. Hem d 
pek ağır olanık ve m. hkum ederek: 

- Gene cıbilli)et mi i .ı: t rd·k 1 •• 
Demek b 0 r '\at.ında ı SO)iJla te cbbusıı, 

hır m mlcket ek momı ini kund k· 
lam:ı h r keıı, bir vurgun b:ışl.rnı;ıcı 

kar ı ınd b zıl ırının "menfaat ıı· 
c! mı" adını venI kleri ve menfaatini 
ruımu.;un \'lltanın u ıunde ıuııuğunu 
iddia eıtıklcri bir ruccar, gercktiji 
zaman içındeki is}'anı bosamı) r, 
'at ınını ıehlı de ören bir kahraman 
ı::ıhi orta).ı aıılı)or \e ci erlcrru 
doldurarak h )le ha}ktrııbili)ormuş ! .. 

Zi)'ll Kılıç, hı de )eni bir ıuccar ııhli· 
kının ö d ri "e kurucusu ol b'lir. 
Ve kendı.i gibi n.•muslu ve doğru 
ozlü yuzlcrce tuccarı d:ı kendi cep. 
bc~ıne alarak \'Urguna ve so}'ltunn 
karşı durahilir. Parn)ı, utan \e mil· 
leı uğruna hiçe s:ı)ıınların ccphc•lni 
ku\'\etlendirm k ve mıicadclelerinıle 
muvaffak olmalarını sağlamak içın 
hükümct ve h:ılk elhirliği ctmclhiı 
Onlan pa if vaziyetten çıkarıp ak· 
tif hale koymalı)·ız. Bunu ıe~killt· 
landırabilı~ek, bu mücadcle\1 )'ara· 
ıabılir ek i.1$e s.waşımızm mı!U mu· 
nıdclesini k:ızanmış ve zafule bitir· 
mi, oluruz. 

Hukumcıin son tccrub sine hlll hı)ık 
ıılundan gıilenler Vlll!>ll, dcı. !etin çc
lık elinin ia~e maddeleri uzerindcn 
kalktığını, fo.kaı }erine inmediğini 
gerektiği zam:ın serhl.'$tlİ,t-i h:ızmedc
miyen vurguncu! nn kafasına bir )'ti· 
dırım hıziyle inmek üzere hepsinin 
başı uzcrindc durduğunu bir daha 
hatı rl ıı rız. 

Sabahettin SôNMEZ 

Ordu Valisi şehrimizde 
Ordu valisi D. Sadri Aka i7loli ola· 

rak ıchrimiıe gclmı~tir. R Aka Anka· 
nı'da birbç gün kal:ıcıık ve bu müddet 
içinde valiligine ııit işler etrafınd:ı ilgili 
vckilliklerle soru meler yapacaktır, 

Bu surede, j:ıponloır Çinlilerden daha 
az muhz.fazakar olmakla bcrebcr on asır· 
danhcn bu k rııık )'azı şeklini muhafaz;ı 
etmektedirler. \'akıa ıapon dil bilenler: 
olruı Vaka Km;ıı zamanındanberi h:ızı 
muharrirler erlerine kola) ca anlaşılır 
bir ifade şekli vermek emeli) le hunl:ı • 
Kana )'lll i)le h ırladılar. MU\affııKı 
)et gei;İcı oldu. 1888 de Paris"ıe torla· 
n;ın Ş ırkiyat lllimlerı kongre.inde hh 
çok Japonc;ı metinler, r~men kabulü· 
nün mumkün olduıı=u ishaı için Kan.ı 
)'aZlsİ)le neşrolund ı. Domri aia"' ının 1 ~ 
haziran 1942 tanhli bir tel ·rafı husün 
musbcı bir ııeıicC)e varıldığını bize oğ· 
retmckıedır. 

Japon fılologl.uı )irmi ene s ren ça. 
!ışın ıl rdın 'c bu miiddct içındc rapı 
lıın ıki )UZ kadar konfer:ırı tan sonra 
Çin harfleri sarısının OO) k hir mik>.ı•· 
ta 11ıalıılnı:ı ını ıcmın cm F kıdcn mev. 
cut olan S0.000 ış rcti 2.028 e indicdı. .. 

Bu mühim kararın tarihi ve fehe{ı 

kıymeti '\-ardır. Tarihte, milli}etçiliğin 

en hurda teferruata kadar bitkim oldu~J 
muhıclif dC\ irlerde lısan da çok sıkı 
kanunlara ı bi idi. 

Bu "scvkiıabii" >e uyarıık hugun ltnl· 
yan ak;ıdcmısı İn 'lizCC<!cn gclıne butun 
kclimelcri mene çalışııkları .ı:ıhi, nl· 
cnanlar da bu tarzda harekete kalktılar 

A . Chedal 
Joumal de Gcnıcvc'den 

Belediyemizde 

bir reıs muavi nliği 

daha ihdas ediliyor 
An.'laıro'mızm ırUndon ı:il1\C artan ış. 

krtnln daha 1111L'm ve dtizgün gö~ 
sbtl Umln ma'lc!!aıtlylc bclertı.ymıizde 

100 J:1ra aslt mnn$h bb' n: muavtnllltl 
d:ıtıa !lıd:ıRI n.ıhtltye V {:'ine t~ 

edtlm!$Ur. Du tdkll:t lınce.cmnCktcdlr. 

dlllr kanun 1 yılı 1 rı. .olunmu•Iardır. · 
E klyn mıı drmı- ındc malOI ol n. 

la rın lkt aıll buhr n •er ı ı 15Usnal-
oynamak mı istiyorlar ? , 

tzmlr, ıs (T,.Jefonla) - lstanhul Am.afya da sıcaklar 
T ütüncüler toplanıyor 

) e tinden ve lnhı ar e ya ı he.) ıycs:n • 
d en 1 tıfncle huu lannd:ı h~rp mnlı"ı. 
lu huıcmuııde oldukl rın ı dair olan 
2591 sayılı kanunun uırıncı m ddı- i • 
nin tefsiri hakkınd B şvcklılet teıkc.. 
re ı. 

İskenderon limanının nevlct De • 
mlrvollnn ve lıma 1 rı !etme umum 
mudurlu nc devrı ve me7.k(ır umum 
mudurhıkçe ı letllmcsl hakkında ka. 
nıı n la)'iha ı. 

Mer ın lim n 1 ll'ri Turk anonim 
firkeııne ıt hı ,. .s netlerı' k menkul 
ve gayrimenkul mali rın sııtın alın
m a ına dair ol n nukavel<'n n tasdıkı 
hakkında kııtıun I "Ilı ı 

Menin lımanının Devlet ne ıryol
Jarı vl' lım ınları 1 !el e umum mu. 
durlüguncc iş ctılmc 1 h kkınd:ı kanun 
IA.riln ı. 

Me lekt tcknık okull r atıltnıısı ve 
mevcutların büyilıt;lmcsı hakkındıı kn. 
nıın l ••h sı. 

S Rm un ,. ki beledıye reisi 1hııan 
'Kefeli ıle muhend Ali Ragıp Rut • 
kay'ın <"ezl\lannın affı h kkında Ad.. 
lıJ e enelimenı m u:hatıı ı • 

Tt"l&lz luınunun ın l!l uncu mııdde
ılnln birin<'! fıkra ının dı- :ı tirılmesl 
haklnnda kanun lA.,.ha ı. 

Nüfus istatistik cetvelleri 
nasıl hazırlanacak 

H er üç ayda bir Dahılıye Vekıllı~ne 
)'Oll:ınan nufus ı taıısıik cef\>cllerınin 
valihk ve kaza ıııharıyle )'llpılmakta ol· 
ması şehır ve kas balarda karıılı nufus 
'ayılarının b lınm~ıne ımkin vermiyor· 
du. ~hir ve ka abalanmıun nufush· 
rının anış '-C eksilısıni bilmek i~in 
ıımdıden sonra $chır "e kasaba mahal· 
Jelerinin köyler harıç olmak w:ere nu· 
fuslarının ayrıca hır Cet\ elde f;OSterıl· 
~ kararla nıı ır.' ' 

Karadeniz kürek birincilik 
mü abakaları hazırlığı 

In~holu 13 a 
lacak Knrnien z 
musabakala ına 
Ka tamonu bö 
llk kul.ıhün" 
lanndak k ki 13 k ş 1 
d ün C"um'1u""y t \ a uru 
ı; tm lerd r. 

.1•········ ··········· · ····· ·· ····":. 
• Küçük haberler . ~ 
~ ••••••••••• •.. •••••.• •••• , •••••• r 

f( inl.nu '' 1 lilm n~ıkl pedı\ı hazH 
lık ışlc ınd ( lışurılRt k mJşavır 
!ere aıı kacır Malı)c Vekılli~inı 

Belediye iı~il • 
ın 

yapllan zammı 
Vekillik ka e ti 

Harp durumunun mC)darıa ~tirdiJiı 
olağanüstü h:ılleri fOZ onune alan An· 
kara Reledi}esi bahçeler, tcmizlik İşlen, 
otobus id;ıresi, mezbaha ve huna benzer 
ıe~illııa çalışan 125S mU'l."llkkat mus• 
ıa.hdeminin ucretlerine onar lira zam 
)'3pılmıısını kabul ekllişıir. Bcledi}cmİ· 
zin hu guzcl ve ,erinde kararı Dahilıy;ı 
Vddlliğince tasvip olunmuştur. 

İsi anbul rasathanesi 
bir deprem aydetti 

Istanbul, 13 n.n. - Dilnkü çar· 
şamba gllnli yaz saat ıle 23 U 39 
daklj<a ve 21 saniye scce merke>z 
il O. Istanbul'dan 240 kilometre me· 
safede oldukça & dd ti b r zelzele 
olmuştur. Gene aynı mesafeden ge· 
ce yarısını 52 dakika 24 sanrye ~ece 
hafi(çe bir, ondan dört dakika sonra 
da hafif iki zelzele daha kaydolun· 
mu$tur. 

Jf..Jfıf.. 
Muhtelif yerlerden aldığımız hn· 

berler evvelki gece yarısı ve buı;:un 
sabahın ilk saatıennde garbi Ann· 
öolu'nun bazı kısımlannda ve bu 
arada Izm r, Balıkesir ve Akhlsar'd 
yer sarsıntılan hlssed im ştfr. 

Sarsıntı lzmlr'de ş ddctl olarak 
duyulmuş Jsc de zararsız geçmiştir 

Manı kıyıl mda uzun 
f11enzilli toplar arasında 

bir düello cereyan et1i 
Londra, 15 a.n. Carş:ı.mbayı 

pel'$embeyc bağlıynn gece, Manş'ın 
n~ tarafındaki bUyük toplar faali· 
yette bulunmuştur. Boulogne ile Ca· 
lals arasındaki alman topları, salvo
larını Douvres b5lgc ne yöneltmiş, 
lngılız toplan da buna karşılık ver· 
ml&tlr. Kar&ılıklı bomhardıman, çok· 
tanber gör(ilm d k b r ş ddette ol· 
mustur Almanlıır, sanıldığına ~lire, 
mutattan fazla sayıda top kullan· 
mıslar ve birkaç kert' altı toptan 

fncclcnnıeJm~dı • birden atılan salovlar yollamışlar· 
'tı Ynhano m mlrk ılerden lucl't't .'c 11 dır. Bombardımıuı bir snattı-n fazla 

ı-o \uretı le ~urcl ırıı ıu gelmı~ h•ı sürmıüs ve alınanlar, tahm ne göre, 
~n 1!17 kı$ı lurk \atand ~lığı.ıa l 50 kadar obüs atmıstır. Hasar ve in· 
iınını}tır. .sanca zaylat yoktur. 

f !ya asınclR hazı taclrkrln 1\1.ıınl~ıı ve Anm.<;ya, 13 ıı.a. Uc gllndenbeı1 
zmlr vll 1\ etlerinden külliyetli m k- _,... B··-"-

lzmtr, :13 (°I'cW!onla) - lzınfır ,ttl· 
tüncüler.I c:art.'lmb:eyl\ toı>I=='k Tlll'
kty(ı Tütilnclltcr n ~n1 k'urocaklnt· 
dır. Moıtccz l:rnı1r'oo olcıaktır. 

tardıı hakla slpnrl ı •ermclerl ve bor- ı" k oıude<U nrtm tır. ... .... lll. 
ugı pakllyıı t (!yatlarının kllnrln 6.7 cak ırölgc<tc 41 d(lT('(!ey\ bulrnU$1ı\lr. 

kuru~ yuk ek olu u te$plt edimi~! ki''- ~~~~=~=::::!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fiy• t "Ncaret Yek !etine haber veril. .: 
mı~tlr. 
Ayrıca borsa reisinin rly etinde 

bir heyet mU"az~ne lzlliH hal lçlrı fs
tanhul'n hnre'ket etınl tir. Heyr.t fs. 
tanbul'da Tlcnret Vekilini ıı:orecektlr. 
ÇCinkl hu mOvazenesi:ı:lıli:in diğer ıı:ıdıı 
matlclelcrlne tesiri suretiyle llükü -
rnetçe üzerinde durulnn gaye) c do.. 
kunmasındıın korkulmaktadır. 

Şiranlıların yardımseverliği 

1941 • 1942 ders yılında Sıran mer· 
kez okulunda 29 )Oksul öğre11ia>-e kı· 
ıın eok soğuk sünlcrindc hir ay devamlı 
olarak Siran memurl:ırı ve halkı tar:ı• 

fından ıki çeşit sıcak öi!e )eme "eni· 
mişıir. 

Bundan ba,ka ı:enc memur 'e halk t:ı· 
rafından )apılan )ardım ıle 8 öğrcnicı· 
ye birer takım okul elbise~i yarmrılmıj 
ıır. 

Yiyecl'.k "e ı;i)ecck buhranı bulunan 
bö)le bir zamanda Siranlılann )'llPtıSI 
fedakarlık maarif ilgilerini 'e irilık ~ 
\Crliklcrini gbsıermekıcdir. 

Mersin liman iJleri 
ıirkelinin safin ahndığma 

dair kanun meclisle 
Mersin liman işleri Türk Anonim Sir· 

ketinin 10 mart 1942 tarihindeki vazi· 
feti ile s:aıın alındığına dair bu şirket'e 
Hükumetimiz arasında imzalanmış hu· 
!un.an mukavele ta5d

0

k edilmek üzere Bü· 
yük Millet Meclisine gönderilmışıir. 

Mukavelenin ıa5Clikına dair olan kn· 
nunlıı Devlet Demif)olları 1942 malı 

~·ılı bütçesine de 400 bin liralık bir 
munzam tah~bat konmaktadır. 

İngiltere'ye satılacak 
üzümler için temaslar 

t7l1Tlir. ıs (Tclclonla) - 12:11Ur lhTa· 
catçıtnr Btrın:t umumi KA tlb! sıe lngt. 
ttz: nc.aret Korpomsyunu müm en 
burada dm.:ım edm tl:r.Um &ntl61 müz:ı· 
1ccre1ertn ııoo kumntan luıkkınd.• n . 

ile tcmu t('tn lstnnbıü'a 

Ege' de şiddetli yağmurlar 

lzm • 13 C"I'e eton > Mıntmcamı 

za dOn ve CW!lk1 ırttn dU en •'t'!ı-kıt 

ya tın urlard:ı.n ü:r.Um v~ tnclr 9l"r lerl · 
ne mrar olrmı8t.UT Fommt ~ m~ıa.rı 
hCnüZ t«;bl!t eo:tllcm~tıır. 

GÜNÜN GÖLGESİ 

Bir okuyucumuz un 

ir oku><ıcumll7, gazetemizde, 
rnd)'on~n h:ızJrladıih )enilik· 
len okumuş, memnun olmu,. 

Ancnk eli ik bulmuş. 
OlcU)'UCUmuz dı>ur ki: "A"rupa'da 

haylı kaldım. Hırçok }erler ,sezdim 
ve bir ŞC>ler sordum '\e oArendim. Bu· 
tun temennim eok seve.ligim yurdı; 
mun da A\'rupa'da gordu m hu İn· 
tlz:ıma sahip olmasını, sa)m halkımı· 
zın milli ıerbiye sa) ıl;uı hazı orf 'e 
ndeılcre tİa)'Ct etmesini can \e gonul• 
den i tiyonım." 

Bu kısa baslaııgıçıan sonra oku)u• 
cumuz "d rdcnni' dort madde hn· 
!inde ~ır mı~ur. Gerçi bize ı:clen 
mektubun birer koı»csi bu dertlere 
çare bulacak yerlere gonderilmı ur. 
Ancak biz, "Avrupa'yı gczmiı 'e hlr 
ŞC)lcr ı;orup öğrenmiş" bir yurttaşın, 
clonU$!C nclcrimİ7l ek ık \cya sakat 
bulduAunu ortaya scrmckıe ayrı hir 
fayd:ı sezd

0

k. 
Simdi mektuba h0rlikıe goz gezdi· 

relim. Oku)'Ucumun dertlerini ve ile
ri surd ğü tedbirleri kısaltı)orunı: 

ı Sll)ılı dert, Ankara'da nrarım:ın 
hıı} tıdır: 

Apartmanda otunınlard:uı çoğu, bu 
ha>ııtın gerekli kıldığı ad:ıp ve eıidru 
bilmiyorlar. Evi rine gece yarıların 
dan sonm gelenler - ki okU)>ucumu1 
bu gelişleri poker don:ı u di e anla· 
tı)'Or - komşulannın çoktan istira 
hate çekilmiş oldu -;unu unutuyor, 
taşkınca '\e >S•~ızcıı gurülıu yar>ı}or· 
lar. Koca rsan bildi i ıçin radııosu::ı· 
da y11bano mcrkezlcri dolnşı)'Or 'e 
o sa:ıııe radyoyuyu )-alnız kendi ini• 
işitebileceği kadar a~mak luzumunu 
unutuyor. Hanım sııhahlan b:ılkon· 
dan halı silkeliyor. E'lerınde nalın s;ı· 
bi takırtılı pabuçla ve alı kaıl:ırın 
bu scslerd n rahatsız olaca~ını dil· 
eUnmüyorlar. 

Tedbir: ı\vrupa'da höyle ince ra 
pı beton evleri muşJmbn veya halı 
ile kap m:ı .ı herk~ bir mccbııri}eı 

sarar Bız bu u niçın hnli)emiyoruz 
2 inci dert, !:CCe > nları sok:ıklar 

d:ı şarkı •o>r e k enlere, r d>o 
rnnu nl:ıhild

0

J:"inc çanbnı hck~ilerın 
müd.ıhalc cım ıdir 

Tedbir· hekçı ve pnli~ )'lllnız eşyı 

'\le ı•am hırsı.ıla ını de il, huzur ve 

4 derdine dair . .. 
İHirah:ıt çalanları da kovalamal ı ve 
bu halleri önlemelidir. 

3 üııcu den, )'Olda yurümc ad:ıbı 
~eri nedir. 

Yolda yurumcsini bılmiyoruz. Knl· 
dırımlarda kol kola gidiliyor, halkın 
rahatça yurumcsi guçle ııriliyor. Gii 
nun bazı ş:ıat erinde Ankara'nın bazı 
yeri r1 - far Ulus tm:"ydnnı, 
Yenisefıir oıohilılerinin durduğu ko· 
e - kı(ltrd:ınmaz hale ı;eliyor. Bu 

karşılıklı el ıcrıl\'uzleri, kol çarpma· 
ları çok çirkin hir $C)'. 

Tedbir: cnddenln solundan siımi· 
yenler, biç olmaz.'l!. kaldırımın sa&ın· 
dan >'ıirıi e, iki üç ki{dcn fazla d:ı 
)an )asta rurunm~e. )"Uru)cnlcre po· 
lıs htnr etse. 

Son dert: kadın ve kızlara llf a· 
tılması... Okuyucumuz Avrupa'dan 
dondükıen ı;onra, e ki İstanbul kül· 
hanbcylerini J;ÖI ede bırakacak se
klld bu ç·rkln hnN'ke>tln arttı· 

"I rmil . h·l ki, e ~iden kndın· 
lara )'lllnız külhanbeyler liif atar· 
!ardı, şimdi her derecede ve her )'ll'· 
ın gö•ulu)or. Çocuklar d:ı dahil ... 

Tedbir: erkek her kadını kendi aile 
i ıhi korumalı ve o ı:;ozlc bakmalıdır. 

Bunu onlara a ılamak liızını. Shil Po· 
!isler konır 1 etmeli, bılha5sa sinema· 
).ıra gelenlere ,cciz kelimelerle hu 
halin kot lu üniı anlatmak lrnm. 

Gorülll)'Or ki oku}'Ucuntuzun şiki· 
> ctlcrı a~:ığı )'Ukarı Ankara halkından· 
dır. Fakat hunlardan lıif atm;ı sibi h.ı· 
71fırının d ha niş çetÇC\e içinde 
miltnle tm k lllzım ve halta za-
uri g d r. 
Oku)"UCuınuzun ve JUS>hc )ok ki 

hepimi ın sık sık canımızı sıkan \e 
inirlcrimizi a) klandır n bu hadi e 
!er, "halk terblycııi" ve başkasına 
sn~gı" m<'vzuunu hatırlatmış ol· 
mak t b:ınyle e>l b rll yl oturup 
çare dil ilnmrm z vnzlfr nl bir 
kere rlahn hatırlatmı bulunuyor. 

Kt!mal Z eki GENCOSMAN 

,,.-----
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Dil Kurultaym 
dünkü top 
<886• 1. ıncı gaytada1 

k'rtn uy~ olmadı4ına taarot etmll 
ve kOmlsyon.J:arm vardıkları ootı1celcrtn 

b!:'bbini tutm.ndı{:ıru. gramC<rdC mll6kü• 

lfı t C<lktlklc:rln1 '"Uç>;cn'" 1 mlml göı>tc • 
rorok wılat.mı.ıır. I.lısc Müdürü wue • 
rint; kcndilaılnln talebeye k:a.1'I mesu • 
l;!yett.cn kurtulm:ıbn ~ komisyonla· 
nn tan.llyctıertnl bh"l<-$Unnclerl tcmcn· 
n ndc bulunarak bltmnbttr. 

Rıı.$an Acar·ın 11tkıı;larla karaııanan 

bu sözlcrt, hat.'J>lerdcn öğ'rotmen B. Ah· 
met Rctlk'ln ~ı konuya temaıı etme
sine yol ~ıı ve tıu heıtlp de kuıaca 

OOmloUr ki: 
- Gramer terıımıcr.ı tamamm hazır· 

L-ı.nmnlı ve tal~ ıma li:OTe bir kitap 
vcrt?mclldir. B!zlcrtn tecrl.ihe tahtrun 
olmaktan kurta.ntmnmız.ı rtaı cd~·o-

rum ..... 

8. lbrahim Necmi'nin 
aözleri 

Başlran sözü B. ll>Mhim Ncomi D • 
mcn'e vcmıtş \e nu Kurumu Genel 
Sekreteri kursüye wcrek hatiplerin 

Kutultay bugün de 

saat 1 O da f oplanarnh 
Tıirk Dil Kununu t.cnel rcıc li· 

ğinden: 
ı - Oorduncu Turk l>ıl Kur itayı· 

nın üçüncü genel ıoplanıı~ı 14 n mıos 
bupın saat 10 da Oil, Tnrıh • ( rah'll 
Fakulıesinin konferans s,alonun<la )ıt(ll· 

lacaktır. 
2 - Bu toplantıda )6neum konıısyon• 

!arının raporları okunacıık, Ana Tuzuk 
ve çalı ~ma rroğramiyle hcsapl:ır üzerine 
kararlar verilecek "e yenı Genel Mer• 
kez Kurulu seçilecektir. 

3 - Kurultay toplantısına gcle<"ekle
rin birinci ve ikinci genel toplantı! ırda 
olduğu s;ihi saylavlık bels:elerini veya 
ı;i rme k5.ğıthırıru kaptclıı j;ÖStermeled 
lıi.zımdır. ......... _...~ 

mütalca ve tcmcnnııcnnı oovaı>l:ındır • ve h~ konusma ıınatl(!l'('C süt'-
mlfrUr SO:z:lcıılnc; arkadn11lıı.nnın ııoa • 
tcnH l yakın a!Akıı)"ll lcw.kkürlc ba.911· 

yan B. lbrahlrlı Nccm1 D im= hatlı>le
rlıı temas ctll1dorl konul:ı.n hallrlala . 
rak önce "tc<'rttbc tahWılP., tAbı.rt U • 
zor ı durmu ve ?ınttbln iki rııl\l~tt 
blrib ne kıı.rııUrdıll:ını; TUıi< l>U Ku • 
runıunun, mekt.cı> ranliJlcUcrlnl üzertne 
nlmı$ b r mtlcsscsc otmadı4ını, bu mü • 
CSS<.'SC?l::n Ttirk d 11 ·ile ~f:"ll 1 olmak 
Uzerc kuru duıtunu: hatlıyı göi"Crd< dÖ • 

nüp dOr.cltmcn!:n, bu mevzuda tnanlıı 
calı~nnın ıogasını te$k11 cttlfrlınl Yll'· 
dikten ronra ıoöztormc .Wlc devam et • 

m~tır: 

- Bir ara.ilk s:nımcr dcrslcrl kaldı· 
nldı. Bunun Bdbcbl ne 1d1 'l Cnımer der· 
sini r.zbcrtenccck l<aklclcr halinden cı· 

karmak •.. Bunun ıcm de bu dcntn )''tlZ· 

nuı ve okumn ıterslertnde t.ntbfka,tln 
beraber ı:öst<.'l'llmcslnıl 19tcdll<. Bunun 
hıı.rlc!ndc eocuklan e:ı:bcrot11k Ull5UTU • 

na Ci?vlmı<")fmtz. dcd:x • 
Gnunor ve trnıtm Jcoml.~·onJarı ara· 

Mlı;:ıtlrter, ~nı. Hanrevln n l!('n.'!• 

lcr!ne hazırladıtı bU!('dc alhrl:ınmışt:ır 

ve ı:e<: vakit bu ıııız.eı tcıptantıd:ın ay -

nlmıslardır. 

DÜZ~LTME 
Dll~ Slcyl.mJzdl\ blrlnct M:Yfnt'I k1 

D'J Kuru.tı..ııymın komjı;,yon top!ııntıln • 
mı" ntt nsımıcrnoo btı'icinln altma 
".Hemp Kom:ı;yonu to;>ırurtı hlltmdc" 
ll>a.ttf;I konulac:ı.lk yeme tm.tı> ııtetyc • 
mlzdc >UPllnn btr )'nn!ıal k n<'deestndl!I 
l:ıaŞk:ı bir bre konıı'.lmuştur. özür ~ 
l:lyerek dilzclttrtz. 

Ticaret Ve ili • iZ 
• g· 1 

1 isi an I' 
sında bir trt bat otmadıtı mütıı14!'aSI dn <Bası l ncı tayfada> 
yanl~ır . ., l:ıtta aynca vcnlm.16 oln.n ı;:ı 1ı:ıy..,~eır 

B. lbrnhlm Necmi bundan tı0nrn Ba· üz.eııl.nc süt, ZC'Y'tln t.ııncsl ve lublool ıı1. 
yan Acnr'ın mütaleasma temruı edC'r'ri< bl rrınöJe erin Azami satu tbtaUan da 
ile~. d rtııcn kelimelcrtn:n sontarm - kczn kaldmlmaktadır. 
et. ıct "~n.. lcI1n b • ek ddıll, llt'!Tl~ kc- T<!Shlt ... ~ ıı.aU$l:tn ve flyat\an 
ıimesl n ash o!:ln "ı:ıın .. m kökü oldu· ~ b mkiliın bu rnndd n t nt· 
ıı:unu llÖ)'lcm-14 ve ııo:Ucrlnl aö) le Mtir • lann<la no:mnl.n Umlind bir )'1.J(6(' .. !ş 
m\Gt r: ı:örütünıc beled c- rcc vunrun suC1Yle 

_ B. Emtn Dalkılıc aibde.ıımız, cı. taklb:ıt.ıı ıı<.'OtlcCl."kUr. Bu ır maddctc-
laı.nnaXta okluıtumuz "Süz:hık" le yıı • rtn tJ.yatlan malu:..'!11 I•bıısn arda rek ı• 
bancı ,kcllmclcrtn bulumnmı::na itiraz bet m:ısı U7..Cr(Jıc ~c 6CftKo5tcc ikarnrl.n• 
etWor. nu sözlük sünün acele lht.1)'9.c • &a.eafıtna gorc, bu Iiya.Uarda vwının 
kı.nnı knrGılamak tc!al hazırta.rımıeUr oJıup olm:ı.dıı:ı nneak rnnha!.11 ırurllyeıt.Jcr 
ve b!r kitapta :nısUıı.nan mAnrun bl· üze e yapı eı:ı!k normal ktır zamln· 
11nmb"cn kel;:mclcrlın Jcantlıln buhınmnk r:ından flOn1"a mC')'d:ın:l ııc'!cco1< h kl1 
loc1n cılearılmıı;tır. Bu kltnp yalnız Türk sntıt fl;yat.ma ııore Ucytn ohma('flk:Ur. 
kc!3rnclcnnl ihtiva cbndc dAvuıru ı:11· Daha Ö?l('.C tcsb!t olu n tıyat :ın 
den blr d :+.ldlr . ., gcçm(.'mck fll.'l'tiylc zı.:ıyt.ınn.-altı ve sabun 

Atkı kır n kn.nılanan bu l:mhlardnn ı 6Clıtışı da ııcr<best bımkılrnllU?'. 

&ORt1l tıa.'ın t>.'lZI hattpıcr mUt.aleoJanm 1 Ticaret Vekilimiz Balıkesir 
bl'Jdlmt ıcr.Hr. nu ıuııı.da U.uyan Arar V [' • • kd' 
t.dcmr künı:U;yc ıreıcn:ik ..wıc ~t.ır. a ısını ta ır ve 

- Et« biz böyle anllyors:ı.k, s;aflct tebrik etti 
crtl:yon;ak bizi bu ııunottcn kuıUmın • Haber alrlığınııza göre Tıcaret 
l:ııinm rica ederim. Enmızc verdt!dcri V ekili, llalıkesır V ali 1 Recaı Gll
s:mmor1cr sarih dcf:11d1T: eğ(.'r bunla" rel'i hububat alımındaki başarılı ça• 
snrlh olsaydı biz de ı;anct.c kapılmaz. lışmnl<:ırınrlan dol •Yl tnkdır ve teb-
dı.'k • .,, rik etmiştir. 

B. 1bmhtm Nccıml kcndllcırtn eeu Ticaret V ekl'iletinden bu mevzu& 
dnir aldığımız tamamlayıcı m ılU • 
mata gorc· Balıkesir Valısl hubu • 
bat tahmınlerini ve borçlandırma 
işlerini zamanında ve blitlin digcr 
viliyctlerılen önce tıımnml mış ve 
hububat teslimine geçerek bu saha· 
da ıln hula ilcrlcmiDtir. 

cevabı vcmıiştır: 

- Muhtcrom B:ıyan. a.ttet&!nk'r, b!l· 
m1Y0rum. ''tesıatuı .. kcllmcmtı kıılla.n· 
dım mı? Gmmer bahr.nc ııcttncc: oovap 
veremem; oUnldl ne ben, ne de I>ll Ku· 
nıımu bunkln >=atnıetrr~, 

Üniversite Rektörünün 
sözleri 

Dun.un ~ söz alnn ı;:ı,vklv 

s~ O~vrcn. Kurumun çaİl8IJJ(l • 
ıa.rınn 1l.ı:1 ve ~ dleydu li:Un.u. ya.lru.z 

ı:cnlZ'dcn ı;:clcn (n) b:ı.&ka 
ıcro bcııZcımeyJl> Tüıit 1uınusma dnlnin 
btr (ıra> ın ol:c1utunu ve bunun ıröstc
r\lm('fli l.\zım K('Jd i\1ni, Bayan Aalru' 
dırt e1lennOOld ıı;rarncr.tcnıc btrl~ kc
ll:melcrtn nasıl )"11.Zlla.ca{mu ııöırtercn 
b!r ka.1dc bu.t.mımndır:mı ~icdUcr. 

Gcncı1 Sdcn..'<Wr tekrar &()Z a5arak 
halle dill:ıııdc ııcniZôc'n (n) \ 0arm d:ı 
1Clı1rlcrdc ve tahSll ıtömııü.Glcr arnsm
d:ı. bunıun ı:tttl~ baYR (rı > ısctnnc ccv· 
rildi ve a ttıı.tıcrUn okuma Yll2m8 a 
nruı uın old\JitU1Ul ırörc böyle b1r llCS1n 
ıearot1n1 için alması t.'lzım ııclmtycoo • 
ıı:mı ve müre1dceı> kel!Jnclenn iml.'rn 
luıkkmda im il. kılavuzunda kMdc ı:ö&
t.<.'l'Ud Qtnl &Ö)'lcdl. BaŞ!ra &ÖZ ıll::m ol • 
madı~ndan ırmmcr scnt.1.laı komtıcyo. 

ll'llntın nıı><>ru d:ı. ~"C koo.ulo.rok lmbul 
cd ıU. 

nun<lan scımı tcrtıın ~unun 

raporu okundu. Ztmaıt. EnsttUllcrt Umu· 
m1 KAUbl B. Al1 Kmın1 YIA'Ltoll:lu İl· 
tanbul CnlversttcıJI Rclctl:!rU Ccmtl B\ • 
scl, Dll. Tarih ve Coğrafya Faklltte91 
ncıcam Şevke? Azl2 Kansu baım4n bu· 

tundu1cmn m tiCSSCS('l}crirı terim tenn 
TU~C("leşUrl~ Yolımda'k1 çnhşma13· 

nM anlattılar. 
MOookal t Vekl!UJH n.ıt1lz Tatıt Da· 

lNsJ B:ı.ltamı 7.clc1 GUd<?t" hazırhnmn 

dentt tclaılc tClimrert t(!t'cllmm! hn'k • 
kmd:ı. izah nrdn. bulundu. rrot<'81Yr Kc· 
Mal Cı-nntı. Profesör 7Ald 7~rm. Protl"
oor Ktızım tımuı.fl GUrbn, Prormör 111· 
matl Hakkı Baltnrıo!\"hı , 1.crlml('!f' ve 
d devrimi 07.C'l'llnde h~rtlı ht<.ıı'bl! • 
leme buhlndu!aır. nu ~lef' Kuru?tay 
!be 'C'1"'I taro1mdım harnrotle a1'kıslnn· 

mı 

nun !ardan sonm tcrtm nrı)()ru da 

l'C)"C konup kabul l'd !ml ve butiln ııııı· 
;t 10 d:ı toplanılmsdc: UW'c konu~a • 

l:ı ra !<nTl veri tırmıı;Ur. 

Hrılkevindcki toplantı 
Dlh"t!Unctl 011 Kurultayında Ha V• 

terini tcmııll C'tmcl: Qzero meomk>keUn 
mtıhtcltt )\C!kr1ndcn ~ atını dce
ıreıcr ctün l!ftllt 18 Anbra Ha <!'Y'lrı· 

de tm' t 
tıd 

Ticıırcı V ekaletinin kendisini 
aynca bir lkrnmiye ile t altif etmek 
kararını aldığı ela öğrenil miştir. 

( il.fi. ) 

Türk Basın heyeti 

Sofya'ya geliyor 
Sofya, 13 a.a. Almnnya'dan 

Türki7e'ye dönm,.kte olnn Türk ga· 
zetecilerl, perşembe günü ofya'va 
vnracn.klar ve ~ma a'k$nm•na kRdnr 
Bulgar Hükümet merkezinde kala • 
caklardır. 

Sayın Ankara hall<ına 
A nkara Vııllllr:bıden: 
l - Halk da ıtrna b ıiiklcrl mer

kez bllrosu Bclcdıye lktısat .Müdtlr"' 
IUl:ü blnnsına tnşınmıst.ır. 

2 - Halk d:ı ·ıtma b rllkleri hak· 
kında ynpılncnk milrecaatlnr 1489 
numarıılt telefona ynpılmalıdır. 

3 - Birliklere henüz yazılmamıı 
şahıslar, ekmek karnclcrl.nl alah!l· 
mclcrl ıoın, en kısa bir znmnndıı. 
b'rtrklcrlnl bularak kütUklcre kcn· 
dllcrini l' aııdırmnltdırlar. 

4 - Birliklerin çalışma ycrl<'rtnl 
ve rclslrrlnl öl:rcnm k tlycnlcrtn 
Cebccı, Yenişehir ve Çankaya mııı· 
takası ic;ln Çankaya kaymn.kamtıitı· 
nn; Ankara mmtnkaııı için Annf r
talar polis merkezine müra<"aat et· 
melidirler. 2381 

Yurt içinde 
Babıiılinin hıanbul un bira.raf 

lığına &.arşı hazırlanmakta olan 
darbclenn rnenı hakkında v.ıkı o
lan mutevali murac.aa 1 rı uzerine 
duvclı mo.ııtcfıka kom !l<.'tlen bita· 
raflık hakkı d.ı t ınaru hulun· 
ml1$lardır. Dı r ta a ııın 1 ıanhul 
hukümen hudut uzerınde bulunan 
Turk jan<larmuına ınlımaıı kılri)e 
vermiı ve hududu ı:cçmck "tı)en 
!ere d rhal aı ed lmcsını rcı 

m~. 

Yurt dışında 
Yunanlıların son takındıkları 

vazıyet bulgari rı ı~dah eınıe:kıe, 
ve )'ll.nanlılar hulj;ar hududund:ı 
teoıvüzkarane hareket eylemckıc
dır. Hudutta kanlı nıuudcmat ol· 
muştur. Sof>'ll hukumcıi yunanlı· 
lann bu hareketini protesto et· 
mıştır. 



Dl~ POLİTİKA 

Mısır 
cephesindeki 

sükun 

Berlin'e gore bir 
İngiliz kafilesine 

yapılan hücumda 
Mar~al Rommel'in t:ıarnızu başlı)ıllı 

iki buçuk a)ı ıt~>or. Bu •>m yirmi al· 
tısı gcldigi zaman uç a}ı bulacaktır. 
Rommel, ilk hamlede ~ıldınm suratiyle 
İlcrfo erek İngıliz.lcri Llb>;a'dan attıktan 
\oe Mersa Matruh u da alarak fskende
ri>c~'>e )'UZ kilometrC)e kııdar yaklaııık· 
tan sonra Ehılemeyn mC\'kıindc duntkla· 
mıJUr. Elalemeyn, cenupta Kaıua ba
taklıklarİ) le Akdeniz arasında Çatalaı
Yl andıran bir mevkidır . .lki aydanberi, 
Rriıanya kuv•etleri,Je ınİh\er kuvvetle
ri, flalemC)n'de birbmni karşılamakta 
Ye )'3pılacak yeoi hamle için haz.ırlan-
8\akıadırlar. 

90.000 ton 
tutarında 

gemi battı 
<Balı l. Jno1 gaytada> 

le adındaki trı~Uz u<.'Q.k ~crntıılnln blr 
alınan dcniza.ltı.<n tnraJ'ındnn torvtılcn -
mes1ndcıı llOru'a topyekQn 00.000 ton ıu
tannda tkarot ıremlsl batırılmıttır. .Mihvttcil~. Driranya kuvvetlttini 

l:ialemC\ n den geri atarak M ısır'ı İşgal 
~cbileccklenııı wnmuşlardı Hatt1 İtal
>ıın lidcri .Musolini, muzaffer mihver 
ordula.rının basında J kenderi,e'ye gir· 
._ıc için Sima! Afrıka'ya giııi. Fakat 
Yakın-Saıic'taki k.n"\eılerini acele ile 
M'ısır'ın miida!H ına yeıİJtiren ingiliz
kr. F.lale!IK'fn'dco geri aıılamadılar. l)j. 

iter taraftan ingiliz.lerin mihvercilcri Mı· 
11r'dan atmak i~iıı girişuklcri teşebbüs 
de netice vennemiJtİr. Göriildu ki bir 
.. rafın ka),plan, diğer tarafın da )'O« 

~mluAu, istihdaf edılcn ga)C)e vanl
~ına engel olmuştur. Du şartlar altcı· 
da her iki uıraf da hazırlanmak lüzumu· 
l\U du}muş ve iki a)danbcri de bu ha· 
:tulık dC\'3111 etmektedir. 

Bundan l>ııtke Furtous lnırlllz ucak 
ıremtst aiti!' suırot.t.c hruıaro u arn t ı lmış 
ve yana tazUı. yntmı ırenıl ~bet0t1nrık 

l'lnlıınınn dötmıek zorundu kulmııtır. 
'"A"aeıı .. amerlknn uçnk ıremıst~ de n 
tam isabet kn,yde(!tlrnl:s ve l:L"fTli<~ yruı. 

gın cl!kmıştır. Bu ıranın.in Mnha'ya aı

ammaaa caıı,tıaı gorlJtmüıtilr. 

Bunl-aroan mnndn tic kruvıı.zöı'le oo • 
nuın 51.000 ton hııcmlndıe ve 6 şilep 

ve petrol ıranls1 de hns:ıra uıı:rntılmıı • 
tır. Bu hUcuml::ır ncot.l<x'6tndc knme da· 
tıtı:ıınıetır. HlmııJl'C ı:em1lcrtn1n col'ıu 

batıya dotru cddlmiştjr. Dlter bazı ıre

m!ler Malta'ya lllıı:mmalıa calısl)orlıır 

Mu!harebe dcYmn etmcktedtr. Yeni ve 
btl)'(l'k muvattaJayctlcre mtl2:ır edil· 
mdct.cdtr. Bu hazırlık ookta.undın mih''er.İn Bri· 

lan)-alılara nazaran daha elvtti~li vazi· 
>'ette olduiu İngılizler tarafından da İn· 
kar edilnıeıııt-ktı-dir: bir defa geçen t•· 
•rnız mibvenn daha i> i sillhlarla teçhiz 
eodildiğini anlatmıJtır. Almanlar 8.80 ça 
rıında tank d:ıfı roplan kullaodıkları 
halde İngılizlerııı taık d:ıfi toplan, 4.70 
('apıncla idi. Alman taoklan da Siına.I Af. 
rika hareketlerinde lrullanıl:ın Amttikıuı 
tanklarından daha ağırdı. A~nlwı tank· 
lannıo surarlcri d:ıha buyuk ve manev
raları da daha kolay olmakla beraber, 
11.lman tanklarının zırhlan daha kalındı. 
Bir de mih,ercüeriıı hava lruV\eıleri}le 
kam kuV\etleri anuınd:ıki da.ha ahenkli 
tnı,.ma. daırna kendılcrine üstünlük te

ınin eden hir vazi)et olmuşnır. lngiliz· 
ler her ncden~e. kara kuvvrılerİ)le hna 
ku•'\etlerinı a)ııt kumandanın emrine 
bırakmamışlardır. Bu sebeple iki teşki-
1.iı arasında ahenkli işhirliıli temini ko
lay olm:ımışur. Bunlara İngiliz kırala· 
rı.nın muteaınb olmamalarını da iUve 
"rnek lhımdır. 

Bu hazırlık a> lan zarfında ingilizler, 
gerek teçhizat ve gerek teşkilat nokta· 
sındaki bu eksikleri ve kayıplan 1$lltı 
~ telifi etmek medıuriyetlndedirler. 
Halbuki mı1wer, üstünlüğü tecrübe ile 
sabit olan teçhizat, reşkilit ve haıtl ta· 
biye ile gelecek tf'$ebbµse girişecektir. 

Bir de miiruıkalc noktasından mihver 
daha elverişli bir vaziyettedir. f ngilizler 
tarb doğru geri ~ilmclcrl.nde Tobruk 
ve Mena Matnıh gibi hmanlan mihVtt· 
<ilere terkettikleriııdm Akdenizde kendi 
münakalelerini zorlaştırmışlar ve o ni~ 
bette mihverin münakale işlerini ko!Jl)•· 
laŞtmnışl:ırdır. 1 kenderiye'nin garbinde 
İngilizlerin ellerinde yalnız bir Malta 
adası kalmıştır. J.ııh,erciler bu adaya 
br,ı giri~tikleri sert hava wırnızlariylr 
Malta üıt-rindeki ingiliz tıt)")'8rekrini 
iogal ederek Sicil)'8 ile Sim:ıli Afrika •· 
rasınd:ıki nakli)'llllRrını )'3pmakı:adırlar. 
Malta ad:ısın111 bombardını:ını her işi
tildiği zaman bir mihver kafileUııin yo. 
la çıktığı emnİ) ık so)·lenebilir. Bun· 
dan başka almaolar, nakli)ıU icin Yuna· 
nisıa.n ile Afrika ıuıısındaki ha\'l yolu· 
ou da kullanmaktadırlar. Yunanistao· 
dan gelen haberler, bu m~ld\ct toprak 
lanndan Simali Afrika')a yapılan ~eı 
nakliyatının her > imıi dön saatte bi~ 
baliğ olduğunu bildirmckıedır. Bu be· 
•aba göre almanlann, )-alnız bu )'Ol üze
rinden a)'Ja > innı be, bin asker naklede
bilmiş olnıalan laumdır. 

Bununla beraber, Briıall')-alılar da bu 
müddet 1.arfında U)tınıamııılar, ellerinde 
hulunan büıun imkll.nlardan ve vasıuılar· 
dan istifade ederek Mısır cephesini tak· 
vi> e eımişlerdlr. lngiliderin geçen hare
kaııa da havada üstun olduktan mihve: 
kaynakları ıar:ıf ıııdan teslim edilmiştir 
Son iki ay zarfında Hirlejİk Ame· 
rika tan-areleri de ingilizlenn >-ardım· 
lanna geldiğlndl'n bu üstunluk bugun 
erici bir hal almıştır Almıı.n)'l bir taraf· 
tan Ru,,·ya ile dığcr ıarafıan dan g;ırb · 
A,·nıpa'da in,.Ulız ku tlen~le ~gul 
olduğundın Afr kı'>a fa1la ta) 'lire a 
rınımaz. Esasen ro raf a ıtibıınyle rnü· 
dafaası kolay olan 1 emt')"D de son •>· 
lar :rarfında kuvtctle uhkim edildiğin· 
den Rommcl ' fı ır Çatalcuını" kolay 
kolay geÇ('lltl)ecC'kıır. F.ıkaı ingiliz.ler de 
Rornmel'i F.laleme)"O'deıı geri atmadıkça 
Mı ır için tehlike bakı kalaaıkur. 

Her gün başlam:ısı bcklrııen >eni ha· 
rekltıa her iki taraf için de eherişli o
lan ve olmırıın ,;aziretler ,-ardır. Fakat 
Si mal Af rika'daki askeri hareketlerin gc
l4me:ü daima surprizlerle <lolu olduğu 
İçin netice hakkında her hangi ıahmi:ı 
de bulunmak mfımkim değildir. Yalnı1 
fil so}lenebilir ki bu ccphcdtki hattk5ı 
bet iki taraf için de h:ı)'ati chcmmiyctı 
fıaizdir. Mısır cephesi tali bir cephe de· 
fit, bu mucııddenin başlıca cephcsidır 
lier ilci taraf da bunu anladığı için ha
ıtultklarıoı ona gorc )ıırı:nakıadır. 

A. Ş. ESMER 

Ekmek kartları 

evlere dağıtılacak 
(Bnqı 1 inci sa)fada) 

ı. H 8. 9 ız I' ı r gunıl birlikler ı. 
da re b."yetl erınd n sc-öndcrllecek bl· 
l'er muıemt.l t\zavn ekmek karnele· 
l'i mıu:b:ıta mukablllnde vcrılecek· 
tir. Buna bınnm ı 

Eylül ekmek 
kartlar1 evlere 

dağılllacak 
(Başı l inci sa) fadn) 

oturanlar Çarık-aya Kaymakamlığı I· 
le Cebeci Nahiye Müdurlügtinc ve 
Belediye Zabua B~komlscrlığlııe 
merkezde olaıılor Anafartalar. Dum· 
lupın-ar ve Demirhrka pohs mer • 
kezlerlne ve hnlk <la)tıtma bırlıkleri 
merkez bUrosuna ya bızzııt ı:ltmek 
veya telefon etmek suretiyle iııte • 
dikleri izahata alllbilecel<lerdlr. 

6 - MUracaat yerlerınln telet"n 
numaralan fl§'llğıda yazılılır. 

7 - Ağır lşı;ller belı;ıtiyeden alıt· 
cakları vesika llo birliklerden ek • 
mek karnelerini alacaklardır. Birlik
ler ağır işçi olduğuna dair belediye
nin vereceği vesikayı göstermiycn • 
lere ağır t,,çl karnesi vermiyecekler-
dlr. ık 

8 - Alınacak ekmek karnelerinin 
iyi muhafaza edilmesi ve karnelerini 
kaybedenlerin karne mUddeUnce 1 -
kinci bir karne alamıyacaklannı bir 
kere daha halkın na:nlrl ıtlıllına sr
zediyonım. 

9 - Mıaaflr karneleri belediyece 
iktisat müdür!Uğünde müteşekkil mi
safir bürosundan alıııacaktır. 

10 - Birliklere dağıtım esnasınila 
sayın halkımızın ııUı:IUk gBsterme • 
melcrini ve yuknrıcla )"azılı husu • 
saıa riayet etmeslnl ricn ederim. 

Müracaat yerlerinin 
telefon numaraları 

T. No.• 
l - Halk Dağıtma Birlikleri 

Merkez Bürosu 1489 
2 - Çsnkaya Kaymakamlığı 6983 
3 - An'8fartalor Poliı M er· 

kezi 1486 
( - Dumlupınar Polis Mer -

kezi ısag 
ri - Demlrfırka Polts Mer-

kezi 1277 
6 - Çankaya Belediye Zabı· 

ta Başkomtserlitti 6847 
7 - Cebeci N nhiye lllidUr-

lUğU 31156 

Japon Başvekiline 

yapılan suykastte 

M. Hirota da 

yaralandı 
Vaıılngton, 13 a a. - Buraya ge. 

len haberlere g(ıre, japon bqvekill
ne karııı yapılan aulkastte eski baıı· 
vekil Hirota da yaralanmıgur. Park 
Soovon adındaki ııulkaatçi polis ta· 
rafından lildUrlılmüetUr. Soovon için 
''tethlışçi tcşkilitı.. azasından oldu· 
ğu söyleniyor 

Suikast, general Tojo ile eski 11a§
vekll Hirota eski harbiye nazırlığı· 
nın yakınında glirUşllrlcrken yapıl -
mıştır. Karanlık bir köşeden iki el 
silah atılmış, birinci lrnrııuıı Hirota. 
ya ısabeı etmiş ve eski başvekil has
taneye kııldırılmıııtır. 1kincl kurşun. 
<ta Tojo'nun kolunn isabet etmiştir. 
Yaranın ciddi olup olmll<lıA'ı tasrih 
edilmiyor. 

Bu haberi veren Kilsoo Haıuı, 
Çin • Kora halk birliğinin Vaşing· 
ıondakl mUmessilidlr. 

Suikast! takibeden kanşıklıkta ta 
nınmııs .tapon tayynrecisl Kuzofiyita 
ile tki japon gazetecisi de tabanca· 
!arla ağır surette yaralanmtelnrdır. 

Soovonın aza olduğu tethiııc;ı Ko
ra cemiyeti şimdi Tokyo. Yokoho
m-a ve Osks'da tethiş bareketlerlnclc 
bulunmaktadır. 

Moskova'ya göre Bertin' e göre 

Takdir 
ve tasvip 

-3-

Yeni Hariciye 
Vekilimiz 

Bazı yerlerde hôlô 

karkaşalıklarrn 

devam etmesine karşı 

Bombay'da 

alınanlar 
Voronej'de bazı 

gördükleri inatçı 

mukavemete rağmen 

alınanlar 
Kafkasya' da 

Sara<oğlu ka~inesinin 

her yerde uyanchrdığı 

inf iba iJfe budur ! 

<Başı ı net sayfadıı) 
!ardan geçecektir. Bu ımtihan!arda H• 
rici)e Vekili Numan Mcnemcrıdoğ)Q, 
DaşH.-kilinc \e Milli Sef'e gC"nC en .io
ğcrli hizmetlerde bulunarakur. 

Mcbuslujhı ile ve Harid1e komi~ 
nunun s.:ıiruşmc lı·rine "k sık i~tirakleri 
ile, IlÜ}'Uk Millet Meclisi muhitinin ta
nıdığı 'e sevdiği ve e\ı:;İ<ini et"\clki güo 
md)\I~luğunu kahul ettiği sırada samimi 
ıezalııirlerlc bir <bha gösıercliği Numan 
Mencmcndoğlu, gerek > ıll.ırdanberi Tıir
ki>e'ye gelen Flçiler, gert"k iyasi St')ıı

hıııleri ile millctkrarası diploma~i ale
minde de SC'Yilmiş ve tanınmış bir şah
sİ)'l"ttİr K=disine yüksdc vazife ve meo
suliyeıinde rnunf f orkı \et dileriz. 

durum 
düzeliyor 

<Başı 1 ncl sayfnda) 
ölmüş ve 12 k şl yaralanm1Ştır. 

mevzileri 
boşalttılar 

(Baş L ind ıııaytadıll) 

Öteki kesimlerde tttcmmiyetli 
değişiklik olmamııstır. 

*** 

. 
rusları 

bir 
• 

-\ .uaoı J. ıucı ısayıııda )
Fal.at Saracoğlu "ihtimamlı dlkka· 
rimize rağmen istiltlillmize ve aN· 
ıimlze tecavllz vaki olursa bütün 
mevcudiyetimiz bir ideale hasredile
cektir: Son kişimize kadar döğ(lş -
mek,. gibı kuvveUI tabirleri kullan
mağa ehemmiyet verdı. Şuphe go • 
tUrmiyen bu bcyannt §iddedl ve u-
zun aıkıalarıa karşılandı. Numan 

Falih Rıfkı AT AYı 

Naopur'da: polıs atcşI.Yle Wr kf&I 
olmliştUr. Nümnylşçller 19 polisi ya
rnlıtmıştır. Polisin tekrar atee rıç
mcısı üzerine 12 kisi daha yaralnn
ınıştııt·. Burada gece yasağı fllln edil
mlştır. NUına> IŞQ!ler nkşam geç vak
te kadar Iııııllyrtte hulutımuşlardır. 
Koorıeı atıf banka~• yakılnıışt ı r. 

Moskova, 13 a.a. - Gece yansı so,. .• gerı attılar Sııracoğlu devam ederek Türk bi. 
taraflığıııın ı;::ııyri :faal olmayıp snra. 
hat ve samimiyeti herkesi temin et
mesi lizımgelen umumi bir siyase· 

Menemenci oğlu' nun yet ek rcbliğinde, SOV)'tt kıtal.vtmn Cer· 
ke5k çevresinde yeni ml"'Y'Lile.re çd<ilmiJ 
oldu~ı bildirilmektedir. 

<Başı 1 nci sayfada> 
:rokerlilmlştlr. 

~aııiç'in şlmalinrle alman piya· 
deslııın seyyar kuvvetleri elirarll bir 
ileri lıııreketin<l('n sonra Kal'muklar 
arazisinin merkezi olan Elista'yı 
zaptetmlşlerılir. 

tin ifadesi olduğunu izah etti. ··nu
yük llrltıınya ile olan ittifak muııhe
drnılıı: iki tarafın meııfaaUerlne te
sirlerini göstermekte devam edecek
tir. Bu ittifak bir hnltikatin ifadesi
dir ve siyasi sistemimizin esaslı a-

hal tercümesi 
Boınbıı~ 'da: ııeşrndllPıı resmi teb· 

Hı.itle deniliyor ki: 
Durumda biiyUk bl-r ly!ltk var<lır. 

Koıcloiko.-o'non şimal doğu,undıa al· 
manlar, ruslann hirçok haşarıh taarruz· 
!anla bulunduğu birçok kes.imlerde mü
dafaa)'• ı;ekilmislenlir. Bir kesimde 700 
alman öldurülrnu~tür. .A iman hııva kuvvetlerine bnl!'lı 

ehemmiyetli tcşklllC'r, Slmal Kal
kasya'nın sahil çevresinde, ayni sa
hllln sçıktarında ve Kerç boğazınd:ı 
rlUsmıın clenlz mllnakıtlesine hücum 
etmişlerdir. Bir sahil ı::-emiııl batı • 
rılmışur. Birçok şlleplerı'le ve Uç ta. 
o-ıt gemisinde y ın~n çıkarılmııstır. 

(Bıışı 1 lnei sayfada) 
nuıl'm 1.orutlAl<IW'. lb"92 .1308 M dol:• 
muı, uıhsHl:ni Lıı.usruıne HIJkuk Fakül-

mlliııi ıeşkl! etmektedir .. dedi. tcs:ndc yapm11 ve 1014 tc tı.ıırtc'lyeye 
Schrln şimal ~ ollarının hemen he -
men lıePSlnclc bn.nkatlar zaptedll -
mlştlr. Sana>1 mnhallelerlnde vazi
yet i~ ilı: mektedlr. Bugün 7 ki.si ısı
m üş 50 kişi ~ aralnnmıstır. 

Cnwnpore'da: sükt:ln hükQm allr
mektrdlr. 

Poona'da: 4 kJşi ölmüş 10 kit! ya· 
ralanmıştır. Sonradan ynpılan bir 
carpışmada nümaytsçllerden müte
addit kimselerin daha ynralandıJ;ı 
bildirilmektedir. 

Yeni Delhi'de 
Y<>nl De-lhl, 13 tt ıı . - • BugUn Ye· 

nJ Delhi'de aşağıda.ki reı;ml leblil! 
nesred,lmiştir: • 

Bu sabnh ka~"da iel:Pr mahlm bir 
it')' yoktur ve h ı'ka tıMlsC"ler olma· 
mıstır. Çol:u kliçlık lokanla olmıık 
Uzere eski şehirde b:ızı dOkkltnlnr 
yeniden ncılmıstır. Poııs komiseri, 
esas gıda maddrlerl sattın diğer dOk 
kCınlnrın da yeniden ncılmnsı için 
tedbirler almaktadır. Polis ve asker, 
vaziyete tamrunlyle ht\klmdlr. 

N agpur' d aki kargaıalrklar 
Bombay, 13 a.a. - Blldlrlld flne 

göre bugan Nııgpur'<lıı vuku bulan 
kargaşalıklardn yağmacılar eı;ya tı;
ta~ onunun kapısını kırmışlar ve 
hnngıırlard:ı. bulun n hububattan 
bir kısmını almışlardır. Hangarlar
daki demlryolu tes leri ve su boru
lan hasara uğrntılmıstır. 

Ak .. ama do~ru Nngpıır'un öteki 
iki mnhalleı;lnde polis ateş acmnk 
zorunda knlmı..,tır. Dlf<'r tarartan 
halkın tıışta htırıımuna uğrıyan l'O· 
lls kıılnbnlığı d<1~1tmnk için ağlatı· 
cı homha kullanmıştır. 

Hayclarabat yakınında Se-cundcr
abat'ta fü: poliıı komiseri hallan hll· 
cumunn uğrnnuştır. 

Ameroti'de tevkifler 
Bombay, 13 a.a. - Amcroti'de 80 

klş;I tevk~ edrlmlştlr. Nümayfeçller 
I.ucıknov'da mnhlremc blnalanna te
cavüz etmlşlerdır. Bununla beraber 
mOslüman ma!ııızalarının hemen co
ğu açıktır. Tcnnll'de dOn 4 Jclsf M
mllıı 10 kişi yaralanmıştır. 

Madras <'Valellnln merkczlndl! po
lis, istasyonu yaknn halka atee ~ 
mnk zorunda kalmıştır. 

Dört günlük kanlı bilanço 
I.ondra, 13 a a. - Yeni Delhl rad

yosunun blldirdlltinc gôre, Bombay· 
da.ki dörl gilnlilk karge.şalıklıır es
nasınıla 43 kişi ölmUs, 300 kişi ya· 
rıı.lanmıstır. 

Amerika askerlerine 
verilen emir 

Vaslngton, 13 a.a. - Haıi>lye na
zırlığının bildlrdij(lne göre, Hlndls-

Kletska>"ll'nın cl"'llubwıda alman taar· 
ruzları pfükürtülmÜ$tür. 

*** Moskova, 13 a.a. - Öğle üzeri neşre-
dilen SOV)"et tebliği 

Dün gece kıtalarımız Klctskaya çevre
siıxk, Kotelinkovo'nun şimal dolwunda 
ve ~~rkesk. ltla>kop "tle Kra,.odar çev· 
relerinde muharebe etmişlerdir. 

Öteki cephelerde ehemmiyetli hiçbir 
değişildik olmamıştır. 

Voronelde almanlar bir 
takım mevzileri bo1alttrlar 

1.ondra, 13 a.a. - Moskova nıchosu· 
nun bildirdiği~ göre, almanlar, Vorond 
çevrelerinde diğer bazı meV7jleri daha 
ho'alım ı şlardır. 

Rı.t!lar ehemmiyetli miktarda mah:eme 
ve esir almışlar ve toprak ele geçirmi2-
lerdir. 

Stalingrat dayanıyor 
MOSkova, 13 a.a. - Reuter ajansı· 

nm hususi muluıbirl blldlrlyor; 
Stallngrad ı;ephesi dn) anmakta

dır. Sovyet kıtaları Don dirseğinde 
almanlara şiddetli muknbelelerde 
bulunu)orlnr. Kuban O\"al:ırında 
rus mukavemeU ı:ok ceUnd r. Son 24 
sııatin en elim haberleri Armavlrln 
doğusunda Çerkesk dolaylnnnda ve 
Kafkas eteklerinde cereyan etmek
te olan şiddetli muharebelerdır. Al· 
mantarın bu noktada Kafkas tepele· 
rint a!.farak cenuba sarkmak istedik· 
teri anlaşılıyor. Her halde almanla
rın rlağlarda yapmak istedikleri yı). 
dırım harbi projesinde rusların da 
söyllyecek sözU olacaktır. Dü~an 
§İmdiden arazinin a-üçlUklerini his 
etmiye ba§lıınııştır. Çlinktl almanlar 
Maykop .,,, Çerkask bolgrlrrlnde 
kendine <;ok Pahalıya mal olan çe
tin muharebeler ya)>mak zorunda 
kalmrftır. 

tan'dald, ~ ~ .. 
emir v~rilmi$fr: 

1 - Amerikan ıntalannnt mndhl
tan'da bulunuşunı.m sebebi mQttctHt 
milletlerin miftver devletlerine kıır
sı yaptıklan harbe devam etmek ve 
<"' n'e yardım etmektir. 

2 - Mihver kuvvetleri Hlnd19ta
nrı hDcum eylemedikc:ıe AmPri-kan 
kıtalan lıılç bir ııeoye karışmıyacak
tır. 

3 - Hlndlstrın'dald Amerikan kı
talart Hlndistan'ın dahili Siyasetine 
kımsmaktan kesin olarak ceklne
oeklerdir. 

4 - Dahl!t kargaşalıklar çıktıtı 
takdirde Amerikan kuvvetJ.erı yal
nız Amerikan tebaasını korumak 
Jcln tedafüi tedbirler alacaktır. 

Vol211 ile Don arasında almao 
ve romen kıtaları inatla mUıtııfnıı 
edilen mevzilere karşı cerryan eden 
çetin muh:ırebeler esnaıııncla arnzl 
kazanmııslarclır. SO'l,'Yet uı;:aklnrının 
bir nim n hsva me\:danına "apuk • 
lan hllcıım eımasınrla ccrey~n eclcn 
hnva muhnrebrlerlnde 2S dlişmnn 
u~ıığ'ı dU:oıllriilmllş ve sovyet teşkili 
hemen hemen tamamiyle yokedll -
nılştir. 

Voronl"j kesimlnrle muhnrehcle· 
r!n ııiıldetı artmaklaılır. Dilşmarıın 
tnnklnrın Yardımı ile yaptığı şaı:ıırt· 
ma ıaarruzları alman kıtalarının a... 
teşi "'' savaş ve pike bombardıman 
U4''.lk teşklllerinin hücumları netice
sinde pUskllrtUlmUııtur. DUsman 11-

ğır kayıplıırn uıtratılm1ııtır. 11 ve 
12 a,:ı-tıetosta cere\"an eden muhare. 
belerde 234 sovyeİ tankı tııhribedil· 
mlı:ıtir. 

JUjev'in cenup do~sunda ve ııl· 
malinde alm':ln piyarle ve tank tll· 
menleri mlldafan nmh·ı ~beterine 
devıını etmektedir. Dlın 54 U ynlnız 
bir piyarlP IOmenlnln bulunclugu ke
simde olmak üzere 71 dU:;man tan
kı t cthrlhedilmietir. 

İlmen gBllinlln cenup ı'lolntınınıla 
sovyet kııaları netieesiz hOcıımlan. 
nı Yl'flldrn boş ına tekrarhmışlar • 
dır. G!rilmeııl ııtıç bir arazide cevrt
lcn kUçük lllr clllşmırn gnrou ırlll!'flıı 
,ıröğll<•e cerevan Prlen muharebeler 
dM sonra yokedilmiştlr. 

11 ve 12 ağııAtosta hava muhare
belerinde ve uçaksavarların atcıııv. 
le 161 sovyet uçağı dU,UrUlmüotUr. 
Sekiz ttlman uçağı kayıııtır. 

General Gott öldü 
J..onılra, 13 e.a. - Harbi,,e Nuıriığı· 

nın bildirdiğine gör-e, ~ Gott bin
dıği tayyarenin bir düşmao tayyarcri ta• 

rnfınd.ın düşürülmesi oeticesiadc ö'ımüt· 
ıur. 

İran parlimentoıu yeni 
kabinenin programını 
çoğunlukla kabul etti 

Tahran, 13 a.a. - İran J*'llmentosu 
Guıım-Us-Saltana kahinesinin programı. 
ııı mevrut l ll'i mebus<aıı 109 ~ lehte 
rey vermesi sureıiy.fe biiyük bir çoiuo· 
luklt tuvibetm4tir. 

TUrkiyc ile Alman.Ya arasındaki lntJsabctml6t.tr. 
mütekabil anlll§mayı ve dostluğu ınıa!)'le \ iyana. Dem. Parl&, BUk· 
temhir ve Türkiyenin başlıca iki rt.'6, At:.rın. Budapc.ıtt:ı \C Bcnı-na \aı.l
muharip devletler muvacehesinde !c ı:oroüktcn eonnı ıo28 de n ınct D&
takip ettiği fual siyaseti takviye e· trc Umum lltUdUrtl olarok mcricC7.c ııeo
den Türk • Alman misakına da ıe· 
mas ve Türk harici siyasetini şu len ll. Nı.snaıı M(!n(11lcndotıu b:r eerıe 
ı;ok alkışlanan cUmlc ile btiltısa etti: B d Sınıf ı: el dcn'Ct :ıc Ha.neye 

"Dostluğa ayni doslluk ve hUsnü- MtlsteGar ır:ın:ı tm1n olunmuştur. 
niyetle, di.ışmanlığa da sarsılmaz bır n. Numan '.MCl'laJlCn( oiUu tıa'Zlrlln 
kuvvet ve cesııreUe mukabele ede· 1933 tc llil>ilk Elçll1f:'e ta-ıı eımı. ve 
ceğiz,.. Hnrl<ıb'c v~tıAlcU VmuınJ KAUı>lUine 

Beyanatı -esnasında Saracoı:tlu ı:e· ı: !$Ur. 
c;en sene yUz bin ıondan fazla hu- 1037 00 Gnzkıntcp'tcn ~ 1nö-
bubat verdi~ iı;lıı Büytik Hrilaıı)a- oot>Nı '•'!! n. Numnn lltencmcnciotl• 
ya ve önUmuzdeki birkaç hafta zar· n)-n Hıırlcl~rc Sbnst '.Mil~tı
fınıla ır; bın toıı vernıeği vald ve 
nakliyatı Tıirkiyenin kendi vesaitile na ı..ı;- n cdll:mle ve 8 llY sonra metıu.
yapmusı halinıhı bu miktarı artıırma luktn.n '~ ~ruıt mtisteş.'trtıktnn 1sUfa 
~·ı teklif etmiş olan Amerika Birle· C(k>rek t.dmı.r Hııricbıe VddU•,.f,Uıe U
şlk Devletlerine karşı olun derin mum.i Ktı.tlt> ohn~tur. 
§Ukraııını ifade etti, B Numruı M<m<'ın<'llcloitlu ~ 

Nutkun sonunda Sarııcoğlu Tllrki- sen ;tcrtntn başında bulunduıtu 13 91!' -

yenin B . .M. Meclısi tarafından iflade nclJk bir müddet içtndc DcvleUn mU
edllmlıı olıııı halk hakimiyetine mUıı- Mm sty.ısı, adtt, lktıkld1 " mali mua.
tıc-nlt milli me!kfırelerinc sadık knl:ı- hede ve mllltav<"lclertnt müza!a!!'e "" 
cağ"ı sınıf !arklnnnı ve imtiyazları- lm7.a cl.m \C bu m<"YiUld.'\ Mcwıtreux 
nı teşci eden hiç bir ideolojiye mü· 
saade etmiyeceği üzerinde manidar muk:ı\elcs 1n 1m=rın nwırıur edilen 
auretıc ısrar etti. mumhhnsJ.: rdnn biri fnt.IYlc nen mü-

B. M. Meclisinin yeni hUkOmeti ınkcn-lerl >llPJTlte \"e Hatay ~ bO
k'arşılaması son derece samimi 0 1. tün ıı:ılah tm milz.ı.kere ve intacı ken
du. ŞUphesiz Saracoı:,lu bUtlin mcm· dlısllıc t< \<U cd.ltm 
lekette sevllmtıı oldı.ığundan harici 
ve clahilt siyasetini icra mevkiinc 
koymakta umumun mllzaharetinc 
nail olacaktır. Mihver kuvvetlerinin 
Ortıışarkın Mısır ve Kafkasyactııkl 
kapılarına ılnynndıkları bir anda her 
hangi bir tecavilze yphul korkutma 
teoebbUııüne mukııvemeı hakltinıtııki 
Türk ar.mini kuvvetle ileri sürmesi 
Tilrkiyenin günUn birinde tazyik 
karşısında cf:ılcceği ve şark mlllet
lerioi esaret altına almnk husunda. 
kl maksatlanna ibir §erik olabilece
ği Umidlnl besliycnler için Zam'llnın-
da ynpılmııı bir ihtardır. 

Bu, kahraman ve akıllı bir mll
letia e.n aeUUılyeıtar mllme.ııaill ta
rafından aöyleomiı açık bir beyana. 
tı ve ihbarıdır. Nutkun Ankara'da 
diplomatik mahtillertııln bilhassa 
dikkatini eelbetmiı olan fıkrası 
gayri faal bitaratlrk He Türldye'nln 
intihap etliği faal bitaraflık arasını 
tefrik eden fıkradır. Buna verilen 

vn-kı! olanlar !çın Sarnco:ıu, lca.bet-
u •1 takd rdc Türk halkının "son ne
fcsıne kadar döf;ı.l$CCef:l" suretınde
kı ıfııclesl blr an bile şüphe gotür
nıC'Z. B nneııale)h siyasetlerine bir 
mihver lchtnrlı(:ı tcmayülu verme
leri !çın nlmo.nlnrın Türklere mues· 
sır olnınğn ı;nlı~ eaklan anın hulıll 
etmesiyle 'l'ürk:iyc'nln imUhnn za -
mnnı n(:lcb ihUmnl gelmiş olacak• 
llr. 

Böyle bir tmtllıanın ne zaman ve 
nnsıl ynpılacn'-ı Rusya ve Ortaşar.k
taki askeri lnklş<ıflıı.ra genıı; mik
yasta tab dlr. Onun rıctlccs.1 Saracoğ
lu'nun "faal ".llürk bitnraıflı f' diye 
tawlf eWğl mcthumda mtindemlc 
kudret ve karara tnbld r. ln~ liz si
yaseti Yakınşark'takl müttıcfik ınl
:r.ln nazık vazlyMJ için elle tutulur 
ve gô'Lle görülür surette anlama ve 
sempati delil ve mts:ıllerl V<'rmlşUr. 
Ve vermc.ktc devo.m etmektedir. 

Sağlam bir iıtiklôl yolu 
Obsc-rver'in dlp1omaUk muhabiri 

de söyle yn:ımınkt.ndır: 

X'7' •• ~ '>...- ~---

mana şudur: Şimclild muhnsanınttn 
TUrklye bitaraf kalmakla ~rnber 
iki muharip tarafın şunu hatırlama. 
ıını istemekteı'lir. TUrkiye arazi te· 
vessiiU lhtirnslarıııı beslememekte -
dlr. Fakat coğrafi vazlyctJ garbi As· 
ya ile ıarkt Avrupn'cla ge<;en hMl
satla alMrndar olmasını ,ıcbar et
mektedir. Bu nll'ıka kendisini mese
li\, Reisicumhur Inönli'nDn ~n bi
rinci teşrinde Meclis huzurundaki 
nutkunda beyan ettiği vCQhlle, Bal
kan mcmlekctlerlnln lst.lklll.11 etrn -
tındaki Türk kaygısı ecklinde kend.1-
ainıl gQstcml{!ktedır. 

Faal bitaraflık 
Daily Telegraph gazetesi §ÖY

ie yazıyor : 
"Saracoğlu'nun Bııııvekll sıfatiy· 

le bayanaıı Knfknsya'daki alman i· 
lerlemesiyle bir l!lıı<la vaki olmakta 
fakat ahenksiz bir nota çalmamak
tadtr, İlk defa olıırnk Ttirk bitaraf 
lığı "gayri faal de~iı fll\11,, suretin
de açıkça tarif edilmekteclir. 

Ankarn'clan gelen &a'\'anı ttlmat 
hnbt>rler 'rtlrld;)-'l'.''nln intihap etmlı 
oldu ·u sağlam ıst klfll yolund~m ay
rılmı> ııcııl:ı hususunda kendıne gil
venc-bll cr(:lne dair makbul sebepler 
verm<'ktrdir. Bıısveldl Saracoğlu, 
CC'Ql'n h:ı.fta B. M. Mecllı; ndekl nut• 
kunda Türk si) nset n n harp yap
nınm:ık ('Snsında d"''am edccel nl 
taı;r h ctt . Fakat t ca" Uze u •radığt 
takdırde Türklye'nln "son nefer ne 
kadar dövOıccC" ni" de acıkça söy-. 
ledl. 

Bu nut;k.un htlva <>ttlği "faal bl· 
tnrllflık" slyasellnln nrknsında baş
lıca lk tımtr \'ardır: b rlnclsl. orta 
h:ılll Jıer Tilrk, müttefikler dA.vası
na karşı bcsledlıtl gayrlknbıll ınklr 
SC'mıınt ine rn :men memlek!:'tln sul
ha şlddC'tlC' lht yacı bulunduğuna ve 
h!tarn! knlma.k imkl'ınmı haz oldu
ğuna knlldır. İklncısi Ka!kaS)•a'da 
olsun, Mısır'da olsun her yeni alman 
Het'lcmcsiyle dnha buhranlı bir ha
le ı;c>len bu sulhu trhd t edenlerin 
>alnız mihvercllcr oldut;unu gerek 
Relsıcumhur tnönD gerekse Sarac
o~lu idrak ctmektcdirle-r. 

Gavurdağı'nda 

mantar çıkıyor 

aaz..-.ıeıer, GAvıı.rdatı'ndıa.k.1 onnan
larda ~tı.acrı saclı mceeıe-rdoo man
tar lsUhıı:ıl olunncatlnl haber vert
)"Ortıır. 

Söylendl~ ııöre burada. )'lll>ılan 
11k tecrU belenlen ııonnı. elde edilen 
nınntarlıar A vnıııa'dan ıre.lcnloenıen 

kat laıt UstUndllr ve GUmrilk ve ln· 
hisarlar Vdctı.lcU, bu man.tartara 
alıcı olduğunu alAkudarJara b1klınnJt. 
Ur. 

Mantar Jı'ft>l aon a:ıılan1a Fln)oanJR. 
nn PCk mtııct etUkıerı btr neBnfnln, 
meşe atacının saclı dnslnde bulwl

ması da dlk1catc &ter deıtıı mtr ne
m<:!k alıaelnnn sachlannda da, ıın

sarıla.nn uzun saclılarında oldutu ırt· 
bl, mııntara knrsı bir zaat VN' •• 

Faknt vakUyte el lro{ıo.n ~ 

mıı.ddcıertnın hffllen orUıdan kaşıbo. 

luflnM ı::lbl, moda ıtüşkünü lcadınlR. 
nn dıı yeın bulunan bu manta.rınra 

el - daha ıloğr\ı.'1\1 a~-nk - k<>Ymft
ları bunların <l::ı ortadan ka)'bob:rıa

sı:nll yol acahtl~ ~in. tntıll'ııarlar 
1<\:ıreltntn bunlara ııllcı oldu~ he
men bll.d1ımdc surcttyte ırıı.ten!ıtı 
el cabukhıihmu tnkdlr etmemde el· 
den ırelmlyoc. 

Bu ha \":ldls! &:'llU't(!dc rııkuyan tk1 
kişi aralnnnd.'ı kan111uYorlllııtı: 

- llıık• GAvurd:ıitı'nda. rakı &lte
kııi için tıı;ın :vatııbruııta eıvcn.11 
mantarlar bulunmu._ 

l ckbi mıha te zanı.rlı ttr itil ıte. 
harnm .. &'l,)m:ı.kta ~ ~ 6U!ıki 
eevtl t> Verd !: 

- 'I'abl! "GA\"tmTR lh'"ndııı 
<'.flk! Rlliln eı-me tlPfthk. 
mantar da ••t81Am<1lltı"nda 
ya. •• 

' 
1 ~ı.-;.......ı 
, ı-.ı-.ı--ı--

' 

Yeni bulmacamız 
Soldan aQ:a: L Harp aoesnlicnn1n 

top)u)utu, ırayrt, 2. ıa. drde, aJdJn • 
ilk 8. ırözleri ıönn1Yen. 1:1ea1ı: olmaz, 
4. De n!rı kJ8a «tdJ. fullll, m-.Jlar. 
da4d kue, 5. ı.canta. mllnııecbetı olan, 
6. aeızen, 7. ecıdat, bir ertcek lı9mt. e 
blr nıevl k:alın a~ hıı.11, <1U11lfl.ll kiri, 
9. bııJrlt, b1ır nevi but.oo. 10. Suriycde 
blr ırısı. ~ K'ÖZ){}Mlk, 11. elokt.ıılıldıe il . 
»Yen Pk* ceJına aictt, br !Mcy\'Ulın 
)'8.VnJ8U. 

YUk:anlan eısa#l: l. ~ cm 
ııOnne aıeu. 2. dOtum. tnoe blır :ırumu, 
S. betine. ı lllveııb'Je IBlrnak, )\eeabı· 
m br!en, 4 lıaşıona B WI. Vet'll)-Jıe bir cim 
yılan, tersi ~ 1l9t1l aClk boıru. 5. ıın, 
ecdat, 6. dotu ıc.:.ntulanmızıa yapt.ıllı· 
mız btr palet. 7. bazı ~ 

lroırunrnUc k*ı >-aı>dan küeük tıer ame· 
)bole, lcabtle. 8 ı.tıe "'-. ~lh. lııdm, 

9. tcrwı nan eotrnetc. hlldm. 10. tenıt 
btr il )'lllllM. '* .,,, 1L e adurıa, a. 
la.n. 

Dünkü bulmacamzm 
halledilmif fekli 

moda hUkmlhlde id't. Otunobıfl eııhlp. 
1cııl arnba.lo.nnı dcQ1c;Unnek, buz do
lapları olanlıar bunJann )'('t1lıııe ~ 

lıcrlnl ko)'IIUıJc jçlın hEr ~ dldnlır, 
dlll'll'l"ta.rdı. 

Halbuid Hndl ııı Ô)'le detti-. iter 
~ ıst.OOl~lmiz kadar, ~ 
~-ata ve ~ bWıımıYOna, ve 
edddıcrı bir 8000 ~ ll<lllnl: 

- Artık esldd!! 

~ lml<lınp a.t.tıtımız bm'QOk eıt
yayı timdi yılJ:ıırcıı 'kunaıınıakta hlc 
bir mahzur ırönnilyoruz_ 

Btr ~mıız da bir kat d>llle 
ile bir cUt Cll'll.kka.bırun ne kadar za. 
nuın ıruotleb~ 1nccıam.. ı.ıuı 
anlı.Yrutta.nn ~Jl'lod~ ırore. b"l 
~ )'llJl1 hor kullaıulrnamak 

eart.b'le bir laıt elblıııe 4-5 -.. blır 
cltt ıwakkabl da 15-20 at' ~
yonnue" 

Bu haber, lmıımet1n ne lllllllMl 1ııo
paı:ınğı ~ 80llUlunoa N..-eıt
tAn Hocn'nın: 

- Bacı öl(mııe k>Clctllt layamet, 
ben 5lllnıem bU)'(1:k kınmet.. 

~ha~. 
Onun sr\bl, 8l1k:ııdatımlZlll ıııua.ıtne 

töy)e OOVQ> VECmek daha )'er'6lıôe O. 

lıurdu: 

- Rtr kııt ~ hatıl 2lllmamnıta 
bet )'il, ın.ııtı zamcıntndoa btr nl _.... 
rar. Bir cttt ~ı da Nın> zıııma
nmda 15·20 ley. 9Ullı zanıanıncıa -
ance.k 5-6 ay i'b1lebWır. 

Ek,i bir 

lıal)O(/ i • 

Btr 1llrma ltt\1" '<fan ftUıottftt ve 
aa.ndıtım 23 ~ mal et.tUt ilet va.
ıron lknomı ııııuıdıtmı 40 llr8" -
ta ritıen 8\l~ Olrt.U l'Malla.nınne. 

Bu, TUrklye'niıı bitarıı.flığı ile dl· 
ter bıızt devletlerin bltar!lığı ara • 
ıındnki fnrkı gBııtennek içindir r.an· 
nedlllyor. Bu devletler harpten aon· 
rakl her hangi bir tesviye tarzını 
alCıkasız olabilirlar. Türkiye ise 
olddctle alt\kaclardır. 

Muahhar bir nutkunda iaşe vnzi. 
yelini izah eclen Saracoğlu· hubub:.u 
teslilll'lltınılan doları İngiliz ve A -
merikan hUktimetlerlne teşekkur et· 
miotir. 

Manclıeıter Guardian 
ne diyor '! 

Manchester Guardlan nzetesl 
aunları yazıyor ı 

Çarşamba gıijnQ Türkiye B. M. 
Meclisindeki beyanntınrla Yeni Baş. 
vekil Saracoğlu T!lrkiye'nin bita • 
raflıjtını muhaflaza ve memlekrti 
harp harici tutmak hususundaki sa· 
bit kararını teyiılettl. Aynı znmanıla 
bir tecavüz hnlinde Türkiye'nln top
rak bUıllnJUğlinU ve siyasi lstlklli • 
lini mlldafaa için son neferine im -
dar dllğ'U~eceıtini muııırrane beyan 
etti. Saracoğlu programını izah et
tikten ııonrll HükUmeti Meclisten 
ittifakla itlmnt reyi aldı. 

Hiç kımse)e ha!! dC'f: ldlr ki gecen 
ny Romrncl, 8.ci ordu tarafından Ela

kmt')on'de dunhırulmııdan ev\el, Nil ve 
sn~C)·ş'c doğru hemen mümanaata u~a
mnksızın llrrlcd •I esnada tilrkler 
hn) 1ı tel ışa dU..c;mQslerdl. Mihver Jcı... 
kncınm şimal v('ya CC'nup kollann -
dan blrl tarnfında.n bundan daha 
ooşkn muvaffakı>ctlcr elde edilmesi 
hnllnd~ aynı tclô.ş emareleri g5rüle
cekti r. 

Bun1.111 sebebi ~ikirdır. Saracoğlu'ııun 
"iki tarafın rncnfaaılerinc tC$irlerini g&
tcrmckte devam edecckıir" di)'e bahse«· 
ıij!i Turk • İngiliz ittifakını Büyük Bri· 
ıan;'lnın dcstckli)cbilnıcsi in~ilizlerin 
Mısır, Surİ}e ve lrak'ı ellerinde ıuıup 
tutamı) acaklarırıa tabidir. 

Ortaµrk'taki İngiliz ve müttefik lc1"'o 
vetlerinin bu ha)'ltİ sahalan muhalazadll 
ntU\'lffak olaaıkluını arıcdcnck Turkı· 
)enin sebat ve mtJka,eıncıj' cı:nfırıda en
ditc ~&ıermck için en küçük hir sebep 
hile mevrut olmıracağı 1.."lltiyetle sôyle
nchi lir. 

Almnnyn'nm T011cb'C h:ıl..1cmdald snn 
maksnt ve nb°': ucrı t'tnltı:noo ne Rclıı!
cumhur lnön(I, ne de )"Clli Ba.g\cktJ hle 
b1r he.ya.le knrıılmaz. Bunun lcln onlar 
lıı b.1$ınt'l:ı k lttıı<ca H tlcr'ln kendllft1 
ul('Iindc Ylltmon!'ıı moonk'k.."\k olruı tllıt

Ylka nıtmcn &lmdlk:t mu tııkU harekeot-
l<"rlndi! de\ m f'<.lt~<'nlt!'. 

Ym1 hlilctlmetln ırcten haf'tlı Kıııtbl· 
6<'f'e bU)il!k cJQ! ol:ımk Tülict>"C''n!Tı m 
h:ıılı ıtltılomatlnrınd.'ln blrt olan ~at 

A<:ı'ltnhn'ı ııôndC11ncsl umumiyetle 

a) Yenı hır M.altepe, Knvakh • 
dere Dikmen Bnhcelı Evler. Cebe· 
ci, :Mamak sem tlcrınclckl birlikle. 
rın mutemet t\ral rı '1-11kıırıdıı yazılı 
tilnlerde Çank ya Kaym kamlığınıı. 
tnerker:ıle bı lıınnn vani An~ara icin· 
ile kuıı.ıhın b rlıklerın mutemet iu· 
ltı llel eıtlv,. hm'lat MUnllrlllti.lnde 
lbUt°""*I Halk Dağıtma Birlikle· 

rl Merkez BUroının"a karnelerini al· 
mnk flzere müracaat erlcceklerdir. 

b) Karneler birliklerin mllhllrle 
rtyle mühllrlendikten sonra hatka 
dPğıtılacaktır 

c) Her birliğin mutemet Azası 
birliğine alt karneyi almak l!:in Be· 
ledlye ve Çankaya ke.~aknmlığı. 
na gelirken 16. 8. 942 tarihine kııilıır 
vukubulacak nll!uıı tnhavvtılAtına 
ıı-öre bUyük ve kllçUk ve dır işçi 
avn ayrı ~sterllmek enrtivle ııon 
mevcut beraber aetlrilecek.tlr. 

Dei!i-:en 

ölçüler 

Soldan sata: 1. Yllvoz, ~. 2. a· 
vize, alaca, S. haY, kay, tak, 4. ur, ta
lc88, bu. 5. tela (afet), ebat, 6. AH. a· 
bil, 7. hala, abea, 8. a'k, nebı\t, Jcıe, (de'• 

Yani ıııandık bll9lNl 17 *1ı l!Ar!. 
Bu habmt ok'u1'km ır-ı. e!lnde 

olmadan )'llzilnU bltru$tuNYOr; 
Fakat ttmonlann ek8!1 l1rıden de

tti, tlyıı.tlanrun tuzıulul:undan ı 

OlhanşQmul muhasamatın haricin
de kalmak ve bitaraflığın ldnl"OC'Sinln 
temini l~ln mllmkün olan her ı;cyl 
)'apmak suretl:ırle memleketin men· 
fnatlerlnc dnha iyi hizmet ed<-blle· 
cc(:I inancı bugQnkü Türk siyasetine 
bundan evvelki her zamandan faz· 
la hA.ldmdir. Mlh~rcller tarafından 
mahlrııne surette mükerreren istis
mar cdllm!s olan ananevi rus teh
didine ra~men bu slyaseUn mu\•af· 
tak olmasına karsı yegAne haklkt 
tehctıt almanlardıın gefü·or. Bu teh
dit, dolrudan doğruya yapılmıısı 
mUmkQn asker! bir taarruzdan bnş
kıı IMllAtlnr "'llcuda getirmek su. 
rrtly'le de yııpılııblUr. 

.Almanların istedikleri ve ihtimal 
~hdaf ettlklC'rl ı;ey kendi nly-ct ve 
maksatlanna Türk!ye'nin pasif su· 
rette mutavaatJdır. Almanlar T.\irkl
)"e'yl emellerine rametmek için mu· 
hare-be etme-ktense onun mihver si· 
yaııetlne 'zımni lltrhakını temin et
m0r.1 tercih ederler. 

Tütic • Ruıı mcıın11$('b(oo!Jc1111I HJlah hu-
ıruırum'l.ı'k1 samimi onwrunUTJ bJır nı.a· 

n<'SI ıııuretlndc tcUıldci l'dt:::mclctOOU-
OOyQk llrltnn)'ll Blrl<":i1k Devi~ 

ve Sovyet Rusya'nm müşt~ bir ,...,._ 
kul~ <kıihı.ı l>'ÖSt~lm ht'T' te • 
nıJdd RMl.m<>ti m veTlrı Rm'<' ktt'tı<tltle-

Harp bQtQn <"W'l<1 ~tl~ aft tıet 
etU. Eskiden her yıl radyo m~klnf"I~ 
rınm >"t'nl modC'llcrt cıkınm. ~ 

''tu~ .. edip bu ~UeNea lı1lnM 

e. ttz. dev, 1dm, 10. adese, ahali, 1ı. SA. - TIR. 
Y«n«ı, Mılr. l 

Yunrdan ~lh: 1 Ydıut, Hatay t'!be. 7. 1aışR, avu, 8. a.t, INlbııt, he 
2 •va~. ~ 3 vty (ytv) :ını, yem, (etı), 9. :ınr, tıe.b, kAh, 10. ~ tldll. 
<L -. t&Jıuı. -. 6. aeıu, ~ e. e.ka, u. >;'&ilNt, eemtr. 

'1'(1J'k4re'ntn anane ve hissiyatına 

rtnof', irt'!"dt IQ'fal'IM1n<:! ICIU"ll TQ~. 
ntn mu'lm• ,..,.,,.Unl w.oı et.mıık ....... ~ 
ni >'8ılaca:k:tır. 

• 



Salomon ta 

k ra ( lar 
..JI 
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lstanbul'da 

pazar günü 

yapılacak 

at yar1şlar1 

. CE~İYET .. HAYATI'~ 

Nümune hasta·nesnde 
gönüllü hastabakcılık 

kursu açılıyor 
Yarclım•e,enler Cemi\ eti Genel 

)f Prkezıııden : · 
Ilastahakı .. ılık lıir karlın için gerek 

harıştu \'C ı;erekse savı ta çoık lılzum
~ '" lı<n ntı bir bilgirlir. Bu lıilgi\'IC 
her Tıırk k ıılınının br.7.t~nmesi ıııilli 
b:r vazifedir. 

u ı: u s 

KAZALAR 

Kapalı zarf usuliyle 

Satılık akar 
Bafra Vakıflar Menıurlu undan: 

-~-~~-~·---- ~---------- - - - -

14 13 19L1~ 

MlLL f MU .. DAFAA V. ı Taze sebze alınacak :ı.1Usteşarlı • Zat lş. ~ , 
l ,.. M. v L ... S 1 dürlligune mıirn~nat arı. ı 

--------------- -«. • no. a. A. Ko. dan: 

1 

l - Asagıda Cins ve mıktarı ya- ı 00 
Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Veteriner Fakültesi askeri 
kısmının kayıt ve kabul 

şartları 

zıh sebzelerın pazarlıi?ı 14-8-942 de Sığır etı ahnuca.< 
saat 15,30 da '.'>1.::".f.V. 1 ~o. Sa. Al. Çanakk c ocnız 
Ko. da yapılacaktır. Al Ko dan. 

2 - İsteklilerin kati temınatları cm 1 s tır eın: m rı ... 
lle Ko. na müracaatları. ilan olu- nıu\'ııkk.ıt ıerrın t 1 , ,,.. 1 a 
nur. .., ın c 

M. M. VekAlctmııcn: Cinsi Miktarı nJ 21-3·!'42 s:ıntı 163ı 
1 - Ankara Yıiksek Ziraat EnstJ- Karpuz 6000 ı - '.i uKa l!lıı .vazıl s l: r eti at.ı 

ttisil Veteriner Fakilltesı askeri kıs- Domates 6000 •lltme ı.c nı r ıı'l :tır 
mına bu yıl sivıl tam devreli lise- D. Blhı>r 1000 2 - Tallplt rın m k r • n ve 
!erden iy. ve vekiyi df.'reoocle mezun T. Fasulya 550 te C:ıınakk.ılt· ılcnlz k'•mtıt1.'1 ı 
olnıı ve olı;unluk ımtllıaıılarını ver- Patates 6000 alm;ı 1<ıım,ı;~nııunıı mtiı1 «'l ıarı 
nuş olmak :ıarllyle talebe kahul e- Bo.nıya lf>OO 3 _ nıın 1 ,ııı ş 1 ıın 

• ı-

Çarpışmalara dair 

hôlô tafsılat yok 

ırıw !;ı ;\'ıınıııne lıastınr•sirırle, ınıı 
ele Orılu 1 leııışırı· Okıı!ıınıla a~ılnn 
kurslar yalnız ,\ ıık ı ra'rl:ı \ ıır.c ı·akın 
gnnullıi hem ·~e yetitliriln;istır. · 

flıı yıl ela ~ ııııııınl' h •~t nesinde ti
çuncıi hastah ıkıcılık kursu ı,;ılnc ık 
ı c dl•r,lcr l l:> i iılıien Birınclte,rinin 
'on_uııa k ıdar tlc\· ım eıleeeklir. 

Muhammen bedeli 15000 !ıra, eın
si: kargır kalıve ve bah1,;e, mıisknıi
latı: büyük bır kahve bir kahve o
cagı ve bır kuyu 2 oda ve buyuk 
bahçe, kaııı .No. 1, ıııevkiı: Yt-ıııış 
ımtarı t11minatı 10 i5 lira, vukfın adı: 
;\lüJhaka<lan Hacı Ahmet paşa, 

.Muhummen bedeli SUUO lırn, cin
si: ktırgır lokanta, müştcmilntı: be
ton zemınli bır lokanta, lwııı No. 
ll/1.3, mevkii; Yeını.ş ·pazn rı, temlııa
tı: 600 lıra, vakfın adı: l\lülhakadan 
Hacı Ahmı;ot paşa. 

tlıtecektir. Isteklllcr~n aşagıdnkı (6653) 2687 nlz 1 ,,vnıım mıt1!Urıu u 
şartları haiz olması lllZlmdır C 'ti' · k 1 k 

A) ·r. k c h ·b eşı 1 yıyece a ınaca kal" ..ı"n'~ koll'u ını {{ ur 1) c um urıyetı tıı aasın- - , • • 
dan bulunmak ,\]. \J. \. 1 .'\u. 5~. Al. Ku ıi rn: ı mısyonuna mu '" <ıtl ı 

B ı Ya~ı ıs-2ı olmak <22 dahlldlrı ı - Aş"ı;ıda cin• ve miktHJarı ) a. <5ıın3ı 
C> Be den teşekkiıl'erl ve sıhl.ıatl ı zılı ın ıılıtelrrın p~zarlııl:ı ı;. .s !l 12 • -

l 52 

Japonlar buglin tebliğ 
çıkaracaklar 

\ 

Mısır' a 
hava ar 

ur. 

Almanlara 

e~if ve 
r oldu 

göre 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 13 na. - 1tn.!ynn umurnt ka-

rar~hmm Wb 
MIS!l' ccph 

tm>cu tııaL:yct1 o 
muha.rebclertnde, 
!eri. 12 ucak 
e.l."lan avcı 
ttiT. 

( KÜCİİK DIŞ HABERLER ) i 
Va n~ on, 13 n.a - R Rum ltı 

!ng it re·~ don'T kl '\1 - ı 
ta komutanı h v 
Hu h L oy ı 

\ Z"IVtm: 

ilk mektep t ılı~ li olan 20 ile Hl 
) aş ar ısıuA hır 'l urk k ıtlıııı kursa 
de' un edebilir. 

1'1ırs hu ~ ıl kısını·n t ılile rastladı
ğıııd ın ı:ec<'n ) ıll ırıla de, anı cclrıııe. 
uiklerirıden iızuııtıı dcı\ an ıııuaallirııle.. 
rirniz, mekteplerini hilirmi~ lıir i le 
ııırsgııl olıııı~ an \ t>> ,, unıl\ ı r•ıtc) e ıle
ı nın edı n gl'n~· kızlarıııır;ı; , c e' lnlıı
ıle işleri az olan ev kndınlnrırnız lııı 
kurs için sı·ve SC\'C z lfrıan ayır.ıhilir
la. 
Ka~ ıt ,.e kahul ıııuıııııl'!c,j: (Işık _ 

lal' c ıd<le,i !;i ın sıık.ık Ş ı n apıırtııın
nını:a ~ :ırclıııı~ı·\·enicr Ceıııı) eti geni'! 
ı .. ı·r~czınde ~ npılııcaktır.) 

Ka)ıt ve k.ıimi .\gust.ısıın :?5 ine 
kaılarılır. 

Acı bir kayıp 

.Muhammen bedeli: 5000 IJrn, cın
si: kArgır lokanta, nıUştemlllıtı: be
ton zemınli lokanta, kapı .No. 22, 
m!.'vkiı: Yemi:;; pazarı. tem.natı: 6150 
lıra, ~akfın adı: Mazhutndan Hacı 
.MuraL 

Muhanunen bedeli: 82000 lira, 
cınsı: kiırgır otel ve kahve ve> 9 
dlikkfınla bir bahçe, müştemlllıtı:, 
Zı.:nıln büyük bır kahve bir kRhve l 
ocngı, kuyu, kömilrlük, !J demır ka
pılı dükkan ve 448 l\'l. hnhce lisı un
dl' 15 od.ı. salon 2 h"liiılan lbnrcl 
ada halinrte. kııpı No. 1, mevkıi: 
çarşıııın .:n şerefli Yt!rımlc. teminatı: 
Gnrı lira, ,·akfm adı: Mazhutad.ıın 
Hacı ::\turat. 

orduıln \"e lıer ıkl:mde faal h ı.mPte ı sıat 15 it! .\nka~ıı ıl~: L• . • ·~: lıın,1-ın- Zeytınyagı alınacak 
nıilsalt olmak <d.J rekiıketl olanlar rıa .\!. ~ı. \ · 1 ~o. ~a .. \1. Ko. dıı )il- neniz Lev ııırıı .\mırlı n ı n : 
alınmaz> pılac ıktır )Jıktarı .W tun, Cı'!sı 

D> Tavır ve hareketi, ahlakı ku- b fr- Jsteklilerln k~ti tl'minatları ile muvakkat teı ın ılı ı; ; lır 
sursuz \e secıyes ."a"lam olmak 

1 
e ı gırn Ye saaıte Ko na mıırnc.ı ıt- .1 1 ı; ruş, ı ıa e gtınu "~. & l 4', S33t ı ,_ 

EJ Ailesinin hlcb r fPna hal ve arı. Cı'n•ı l\l,ktarı 16 ton ı•ııı ı z \ tım 
"! 1 • :ıı iktarı Şv ıretı o mamak (Bunun ıcın de ze, tın , ,.u.

1 
mııv:ıkkııt tı-ıı.imıtı 7 ıs lir ı 'i6 kur ~. · 

<:ahtta vesıkası ıbraz etmek ı ' " a.a,.; ton ıhıııe :H. s. J 91.:? s.ıat ı;; 3 ı da 
2 Ist ki'' il l 1 t d h •Şar pe) nlrı :!-2,5 teın 

1 - e ' erın m racııa s • n- Be)'l\7. pe• nir 3 i ton 1 - Çıırı ıkk ıle J) ni.ı: K ilıth cı 
arına şu vesikalan bağlamalan la- :-ıaiııın 5 ton olan )ukarnla )azı.ı iki kah' n erzı!t 

zımıtır. ( 6ö6:!) 16ı:,9 nçık ek~ilt ıııe ile saıırı :ı lııvtC'ıKtı r. 
A' Nilfus cüzdanı veya musaddak 2 _ Bunhrn alt ş·ırtnıırıı<"lt>r 1ı r 

sur .. tJ Yün çorap alınacak giin Ank.ıra'rh Dı·nir. ~Iustr,rırl -, 
B ı Sıhhati hakkında tam teşPk-

küllU askeri hastane raporu ve aşı' M. :\1. \ek. :sil. AL Ko. cıan: Lv. !jb. ~lıl liiğii, c;nnakkale Deniz 
k',l!'l'lı .., h 1 K. ~alın alnı~ kıınıis)ıınu, htanlıııl , oC er CIT ıne 62.50 kuıruş t.ıhmln e-

CJ Lıs11 mezuniyet ve olgunluk d.len ıuo.ouo ı:lll ~un çorap 2.9-94'..! deniz snıııı alnın Ko. rh gnrütehilir. 
şıılıııı!ı•tnume$1 vny·,ı tns,~lklf Stıı·eti {li2!:!l) 2398 ~ ,, carşamba ı:ıın u saat lG il« .Kapa ıı zıı r 

l ıı Okula alındı ,ı t:ı.k•hrde ask 1·1 uı;.uıu ek~ lime !le lsteklbtnc lhale cdl
kaııurı, nlzım Vt> tnlınntırırı k:ıbııl 
l ttiğ hat kında ve llilı \ c kl'n ı ı- IC<'<"klir. 
n.n r.oı rlıkten ta ı ki laahlılıt P- Muh.ımmcn !Jooeıı 6'..!.500 :ııra olııı> 
lH lı. T 'l be okul:ları tıfn rtnı •k ıs- Uk t.crnınatı 4l!75 11:-a<lır. ;'\umun.e \c 
lerse okulca tahakkuk ettlrılrcr k sıırtn.ıme ı her gün kom .vonda ~r~ -
nıı:ı~rafhrı h rcl n ver r ve bu da ta- lc-l>!Ur. Istckl !erin kanıınıun Jstedle"ı , • 
ıtl•hut ~ı l"r1 flt' ka\·de>dll r. slırnlarla birlikte tekl1! mcktupla!"lJll 

E> Saralı uyurk<'n glZC'n. sielıkll. ihııle saaUıı.dcn en az blır ,,aat enal1nc 
ba)'llma ve ı:ırtıınmıyıı mliptelli o -

ANKARA V AL1L1G1 

Tamir işleri 
Ankara Valılıı;ırıclcıı : 
1 - Ankara ziraaı alet mııkine-

Birinci koşu : 
Uç 3'aşındaki yeri yarım kan ln

'ı;ıliz crkc-k ve d tay.ara mahsus
tur. İkramly •sı 300 !ıra mesafesi 
180() metrC'd r. 

Jancıanna Genel Kom.ıt:u ı Rtıst:ı 

Akın ın ı.ıra•lert Kırklarcl nıcbu u ZUh 
ti.ı Akın'ın l>şl lln. Han fc'nl:n, tf.'dav " 
dilmC'kte oldu •u İstanbul Z. Kı'imil 
ha.staııf.'sınde \'C fııt ett gı tC'c sıirlı:o hn 

bcr alınmısUr. <'l>n 7.<:S 14 8 ::H2 cıı~ ı 
günU motorle SLrkcci'ye ge<; l>cCTk ve 
nnmua Baynz l eam kıl ndı:ktan 

sonra Edtrrıekapı eeh.ltı .ğ d ki aile 
kabristanına dı'fnolun c ık'ır. 

:MUtcverr ~e,;c maer N.''kr ve krder
M nlkıslnc bas s'lt ığı el lcrlz. 

Muhammen ht'deti: 23000 !ıra, 
cinsı: k.ır,gir hamam, nııı tenı l.ıtı: 
bilyiik lıir nrnlıkta 2 ınıit,..aodıt loca 
\'e ikınd aralık! ;ı helA ve içerde 1 
hiıcre 10 a<ll't kum·ın nııılıt vl v 
mermer doşeli lıııricL'll bir su kuvu 
su, kUlhnn. ınotör dam ve bü~ ük 
a\' uyu nıuht('\'İ. kapı No. 2. mr•\ kıl: 
hUkume• n karşısında ilafrnnırı t•n 
Şl'refli y rinde, teminatı: 18i5 lıru, 
vakfın adı: Mazoulnd ın Tay~nr pn
:ıa. 

Muhammen bcddl: 11000 lira, 
cinsi: kan;ir k topç,, dükkanı, mUş
t• mii11.ıı: b.r büyük salon v•• drııo, 
evvelce ıo:-anta Jrli, knrn No. 3!.l, 
nıl'vkıi: Hacı Te\ fık sokağı, lf'nıl

natı: 825 lira vakfın adı: '.'o1azbula

mndı •ı h'lkkında vplilrr nın XolPr- ık.ıda.r makbuz; kar:;ıllğında M. :1-I. \"e. 

:ıktı..:rı tnsd kil taalılıUtnnmeıı,ri. <Bu k ıleU 3. Xo. lu satın alma komlsyo -
g hı 1 a talık nrdan iı rı ık okula ir- nuna \CMnelcrt. 
nı•'7.drn evvel malul oldukları sonra- (6663) 2690 
drın aıılnsılanlnr okuldan çıkarılır Vf' M b h 

lı>ri ihtlsa., mektebinde yapılacak 
tamirat ışının ih lesi 17-8-1942 tarı· 
hine rastlıyıın pazıırtesı gtinu .;;aat 
15 te vilayet rıafı:ı komısyonunda ya-
1ıılınak uzere açık eksılbneye konı.ıl
mıışıur. 

2 Keşif bedeli (2399) 1ıra (41) 
kuruş ve ıııuvakat teminatı (179) Ji. 
ra ( 96) kıırıı ıtır. 

Ko uya yazılan taylar sunlardır: 
ı - Tiryakı <S. Karaosmıtn> 58 kilo 
2 - Kadf.'r (T. t bilen> 58 kilo, 
3 - Merıevlş <S. Knraosmnn) 5611.ı 
4 - lkhal (1\1. Gilrlc•rı 5Ci '- kilo, 
5 - Cc\her <İ. H:ı.lflı 561. kilo, 

Bu koşu<l:ı.ki tnylıtrın hiç hlr'lst 
Bay Suat Karnosmnn nhırınn m,..n
"tıP olnnlnr kadar kuvvetli <lel:ıldır. 
Bu Sf>">c>ple Mf'ne\ iş'le T ryaklnin ko
laylık'a ko unun başında gelmeleri 
'ht mnli kuvvetııd r. 

l kinci koşu : 
Kabat pc ko usudur. İki yaşında

ki yıer. saf k n ıngU z crkc>k ve dişi 
t ara mahsu tur. lkr !llıyesi 1400 
!ıra m s fesi 1200 metreu;r. KOiıuya 
~ azılan ta;ı. !ar unlardır: 
ı - Hum :11un tH. sn u 60 kilo 
2 - Pulat ıF. Sim aro ·lu> 58 kilo, 
3 - D •eglıl (F. Simsnro{:hıl 56~!ı. 
4 - Varnd Cl''. Atlı) 56 kilo, 
5 - Vıarad n (F. Atlı) 52 kilo, 

6 - NC';ı.lüfer <t. A:ı.-tnı:> 50'1.ı kilo 
Burndn hiı; şilpheslz en nğır kilo

yu tn.sımıtsına rağmen Hlinıııyun ra
kip1erinC' nnznrnn şanslı gi~zükınP.k
l!'dir. Ankıırulılar bu giizel tayın 
iki üç kosusunu görmüşlerdir. Rn
k.pler!yle adeta oynar gibi koşu ka
zandığı herkesin aklındadır. Bu se
beple kosuyu kazanırsa hayret et
mı>mclc liızımdır. GC'r<'k Pulnt ger,.k 
Destezül Hümayun'un en kuvvetli 
rak pler·d;r. GN;en hattaki knşunun 
gal'b ol n N lüfer de 501f kilo ile 
n!l7.an d"kkat· üzerine cı-~ktedlr. 
Pulat l'e Deı:t<'gül'ü bir sayarıııtk 
iste sizP !iç tane snnslı tay göster
ll4ii oluyorum demekt:lr. 

Üçüncü ko§u : 
Lıc y14mdaıu saf kan nraı> erkek 

ve cı.ışı ta>Jarn mahsus hcmcı.kupur. 
lkrnm.;ı:cs 190 ilra mcsafosı 1600 
metred r. Koşuya yaulaıı dokuz Lay 
şunlardır: 
ı - Bırnlsan <A. Kcsebir) 75 kilo, 
2 - Hızır <S. K. Osman) 63 kılo, 
3 - Rınd <B. Ersan> 60 kıilo, 
4 - Dabı tC. Bokel 57 kilo, 
5 - Can CM. Bayram> 55 kllo, 
6 - Cc):hun <O. Genç) S.3 kilo, 
7 - \'c'<'.!Ze (N. Ersa)J 52 kılo. 
s - Bahadır <I. Ay1.UC) ;,ıO kllo, 
9 - Ceylan <E. Pi'lk ı 48 kilo, 

Şımd ye kadnr ;ı.apı!an koşularda 
Rlnd, Dabl, Can v~ Vecıze bırb rle
rın müsavi kllo ıle vurarak blrın
cilik almış taylardır. Dlğc>rlerJnın a
r ın1n B rntsıın lzm r yarışlarında 
çok kuv~c>tli olduğunu lspnt ederek 
b rkaç koşu kaznnnıı tır. Bu sebep
)(' en ağır k !oyu almıştır. lçlerin
d n anslı olanlarını nyırmanın müş
k\il tını ht>rhalde tak 1 r eilcrs!niz 
de- ' m·" l taııhul'daki flklr rle böy
kdir. i\Iamnf.i 73 kilo llc kosturııl
mı:ı; nca!?ını ı nhm!n ettiğim Ilirnlsıını 
h r tarafa a) ırarak cl\j'!r>rleri arrısın
ln Hız r. Rlnd vc Dab"yl dnha ı:ans-
1 'lıuldu •umu sö~·lı'.'mt>k isterim. 

Dördüncü koşu : 

MAARlF VEKlLLlCl 

Öğretmen alınacak 
Maıırıl \ ı:kllfiginıkıı : 
~lıılılı>lif ,·iJiiyt'Llı-nlekı ric·ırct lise

leriyle ort,ı tıcıırct 111.ııll ırının mc>ck 
cll'rsleri için öğretmene ihtfya1,; 
\,ırdır. llu O!'rctıııenlık!eı·c) uk~ı k ık
tis.ıt Ye ticaret okııluııılan ıııczıın bu. 
lun.ıınlar layııı cılile(·cktir. Bıı gi!ıile
re 3656 ~ayılı kanunun lıııkumlcrine 
gorc maaş verilecdctir. Mcrıııırın ka
nununun 4 LıııcU marlelesindc yazılı 
Şarıları haiz bıılıınıınlarııı nşııgıda Yll
zılı hclgclerlc birlikle :!U \'111. l!l ~:? 
tarihine kadar vcktllıge nıurncaa.tlnrı 
la;ı;ıuıdır. 

a - 'l ah~il vesikasının aslı veya 
tasdikli sıı reli, 

b - Xııfus huviy<:t ciizılanının tas
dikli sureti, 

c - ~111arif mlidi!r!Uğünden tas
dikli ve ..fotoırrııflı fiş, 

el - Ogretmenlige ırııınl !llhhl bir 
hali olmarlığına dair hiıklimet dokto
rıınıian alınmış rapor, 

e - Şimdiye kadar haşka. yerlerıle 
çalı~mış olanların ç·ıiıŞttkiarı yerler
den aldıkları vesik;ıl11r, 

f - İki tane :ı,r. x 4,.~ ehadmda 
ince kAğıda çıkıırılmı~ fotuii;raf, 

ıı: - l'uli~çe ta,<likli doğrulolı: kA
ğıda, 

h - Aırirerliğini 1apm.ş olaıılann 
terhis tezker.-si. 
Aranılan Şartlan h!lis bıılunanlann 

belgelt>ri ve dıırumlan tetkik editdiıc
ten sonu tayinleri yapılııbileccktir. 

(61 ~4) 220!1 

Coğrafya kitabı 
yazdırılacak 

Maarif \'clt.llilll"lnılcn: 

1 - 2259 s.aşılı laınumm tat.ı>ikını. 
clfilr olan t.a!ı.ma.tnıımeye i:ore ilık okul
.la.rın 4 ve 5 inci e.ıın !lan ıcın Jdd el Lt

t<..>n mtltcı;ekk"il ooğrntya kitabı yazılma
m IQın açılan mi.ısubakaya aon.i•;rUt.'!1 
lduıplnr .kabul.e dcl:er aort.ılıml.Yerek t>u 
ldt<ıı>ların yazılma& ym.ldcn müeal>aka
.Ya konulmuştur. 

2 - Mıl6:1baka mlidtlet1 10 atum.:JS 
1942 den bıı.şlamak ve 9 wbat l!J.13 sa· 
11 Biınu akea.mı bitmek ilzcre ahı ay -
dır. 

3 - Müsa~ Uıtimke karar ve

renler 10 11dnc!t.cerln 1942 cars:ımbn 
gtınti a.keam ına kadar bl:r ddlckce ile 
Mıı.artt VekiLlikinıe müracaatla bu mtl
sa.baJca..va gtn.~er d~·rt.cnne adlarını 

yaz<lını.rak btr numara .ıkıcnkl'.ı.rdır. 
4 - Müsabakada blrinctl1ğ! k117.ıı.nan 

kfüı.p 5Crls! iıç Yıl llık okullarda okutu-
1.lıı•ıı.k ve mUcU!fıno hı~ dura yılı wtn 
lfJ41() er Jtra tcl1I hııl<'kı vcrll<'n"k11", 
ikinci cıkan kl.t..;;ııı scl'lsmı yazıııın hlr 
<lt•rn.ya mahsus olm:ı I< üzere Mrtncfnlıı 

müclliCiınc vorilcnln 1>1r yıllıC:ı. liı:tıncıl, 

tl&rdüncü ve ~lncJ c.kanı:ırn da blrer 

Tayyıır ı<oşusudur. Dört ve daha 
:ı: lıkaı ı ) tak~ saf kan nrap at ve 
k ak ara mahsuslur. 1kraın1yesi 
4 ı Jirn m ı f 2800 metredir. Ko

defaya mahsus oLınak ü:ıcre dôrdt'r yü~ 
Ura müktıtal verfkcektlr. 

u) a y zılı o an nr sunlnrdır: 
1 - 'lomurcuk <A. F.rsan) 58 kilo, 
2 - Tuna <L H. Tt:'kçe) 58 kilo, 
3 - Sam <1 H. Tekçel 58 kilo, 

5 - Milsab:ı.kııya ıı-treeeklcrln eser -
!erini üç nüsha olmak üı:erc makine Uc 

okııl nrnsrnfları \'elllerine öıletllir•I at aa unıfatı vesaire 
.ı htı:oklilrr bu'ıınrluk'rırı mıı- alınacak 

itRlle'"flr ki ıı .. kPrl K ~uhelc rine lo;tlrln 
ile mür;ıl'nıtt l'ılerll'r VP şuhrlcrinr" 
ikinci n•rıılcl rlc h Jc1irllt•ıı evrnkı ik

3 - 1.,tcklılcrin; muvakkat te -
miııat nıeklup veya ınakbuı.larıylc: 
tic:ıı-et odası vcsikalıınııı ve ııafııı 
mürlürlü~ilucien bu iş ic;ln al.ıcak -
!arı fenni ehlıyrı vesikalarını haırı • 
len yuka rıtlıı nılı geçen 2'llll ve .:, ı.. 
atte nafıa mııılıırlugtı odasın el ı to.,
hııacak komisyona rntlruc:ı.aıları Bıı 
IFe ait keşif ve ııartnam yı her g .o 
nafıa mhcllir!UgUuden gl:>rebilı::re 

dnn Hacı MuraL M. M. Vck. ~·- Al. Ko. dan: 
lleııı:me 7613 lira fiyat tahmin ed. Muhammen bedeli: 8000 il ra, ci rı

si: k<i.rgir dııkk~n. ıııüşLPmllfıt ı: 
nıııntaznın b r rltikkan, kapı No. 10, 
ıncvkı.: ıcnıi.ş pnzarı. tl'mlnntı 600 
lirıı. vakfın nch: Mazbutarlıııı Kürsü 

mnl 1 ltlkl •ıı sonrn. Aıı'rnra'rla Y! k len 11 kalem muhtcllr punotodıa 1646 ki· 
~,.k Zirnnt Eıı~titllsli Veterinı-r Fu- lo m;d.ball ııururııtı He 10 kalem 343 
klift,.s a .keri t<ılı•be fımlrliğlne •on- kUo ınırht<:IJC ç:t.gl ve 11 kalt!!!n ~p:ı..s, 
clerif P<'ı ki r. Mliraeant mtidıiet ı>y- garnıtur ve salıre 13-8-942 çarşamha 
llilün 25 ne knrlarılır. Eıı t;ır htcn aunıti sant 15 te pazıırJıkla satın aıın:ı
sonrıı nıiiracnat knhul ertılm"Z. caktır. KaU tem ruı.tı 1141 lira 95 ku-

Şı•yh. 
Muhammen bedeli: 7000 llr;ı, cin

si: kargır lokanla, müşteınllfı.tı: bli
yü k bir salon a:-rıca h r ns evındt 19 

ha ret, kapı No. 6, m!'vkıl: polis dai-
4 - Okula kn\,t \'e kalıui ı;ahn- l'U$tur. Şart.namesi her ırUn komısyoncla 

drtname d!'r"'"<'lerlne ve mü ral'na t 
sırasına ı;ör,..f! r. t tekil adedi tnmnm 
o'•ınca kııyıt iş1eri kapanır ve kalıut 
ı-rlllentere milrnraııt rttlklerl nskı>r
lık şubeler'ylr t,.hllgat yapılır. 

!eri. (6021) ~O-J 

resi karşısında. tcmi11nll: 51'1 lira, 
vnkfın arlı: Tayyar pasa M. Z. 

Muhıınıml'n bt'dc>lı: 7000 !ıra, cin
si: kiırgir dükk:·ı n, müst Pmii{ı Lı: blr 
bap beton zemlnll, kapı No. l!J nıe\·
kil: kunrlııracılar. tem'natı: 515 ıırn, 
vakfın adı: Mazbutadan Tayyar pa
sa. 

Bafra'da mazbuta ve mUlhak va
kıflara alt yukarda ·razılı m~ahalie
rin kapalı 7.arf usuliyle sa1.ışları 29 
temmuz 942 tarıhindrn itibaren bir 
ay mi.i<i<letle müzayedeye konuldu. 
1hrıleteri 28 ağustos 942 cuma glinU 
saat 14 le Bafra Vakıflar Memurlu
ğu ooa~ınrla icra kılınacağınrlan t:ı
llı)Jerın pey akçeleri ile hirliktc lek
J'f mektuplarını milhi.irlü olarak 
20-7-912 akşamına kadar Bafra Vr.ı
kıf1ar memurluğuna makbuz muka
h llndC' tt""llm etmelm-1 \·e mülki\ 
görım•k. daha fazla mn!O.mat almak 
jstfyenlerin de her gtln mnraMat 
edecP>kleri ve 2D-7-942 akşamından 
sonrll teklif kabul edilmiyeccğl te
minat olarak mıktt banka mektu
bu ve tah~ilfı.t kabul olunur. 2-157 

<6407> 2149 

Hademe ve garson alınacak 
M . .l\I. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
Toıx:u ve topı;;u atıs oku.u lcin 35 

şer lira ucretıi ikı hademe ile 75 !ıra 
ilcreUi hır garsona ihtı)'a!'. vardır. ts
teklılerı.ı mezkür okula müracaatla-
rı. <G408) 2450 

Rulman alınacak 
M .• \1. V. Sa. J\I. Ko. dan 
Hepsine birden 43.&0.; lira fiyat 

rnhmin edilen muhtelif tip ve numa
ıııarıılıırd;ı !:I kalew Hıılman ı 'l. 8. 
9l:J pıı1.arlc~i ıı:umı saat 1.5 tc pazar. 
!ıkla satın alınacaktır. hteklilerin 
6.570 lira 711 kuruşluk kati teııılnnt
lariyle birlikte paz.arlık guo ve sa.a
tinde M. M. V. 2 No. lu Se.. Al. Ko. 
nuoa gelmeleri. (64'1) 2!lS3 

Vazelin alrnacak 
Kayrp mühür M. M. Vckalct.JnOOn: 

Reşarliye Hu!';US! Muhı:ıschc memur- Üç ton vıı..ıeJ.J;n sat.ın alınacaktır. Be-
lu~undan: lı.cr k!Jo&u lçuı ta.hının e<lll<m tlyat 3SU 

Reşadöyc'nin Fescl~k k<lyilne alt kw-u;:ı ollıp k.ıı.tl terntnau 1575 Jılrnwr. 
resmi milhıi.irlırri 24 temmu7. !l42 r-,"İi- Şu..rtmı.111<.--sl lıcır gün koın!.s}'oru:la goruıe
'l'lll zayi olup yenisi alınııenktır. Bu bltiır. 1h •k'6l 21-S-ııı:.ı cı.ıma giınü ı<.-ı.ıt 
tarlhlf"'n itHmren l'Ski mühürün mıı-
tebC'r olmadığı ilitn olunur. ı;; t.e pu:.1,;~ı-ltk:la M. M. V. 5 No. lıu. satın 

<86114-6671) 21182 alma k<m\ISl-·•,nund.ıı yapııaoaklır. lstck-

--~~~------~~~--
lCRA VE 1FLA5 

Ankar .. icra thire'i Gıı.yriınenkul 
S.ıılış Mcıııurlııgıınclan : 

)Lıh:..cııır.sincc s ıtı!ııı:ı~ına izin ve
rilen ,\ııkura'nın İnunıi uıııhailesı Di
lıekonu sokn:..ta katla~lronun ııs:ı ada 
5 p11rscl umum 4 hıısıısi ı; vergl nıı
ıııarıılı 5b ınetre murablıııı miktarın. 
<lakı ahşap evin üç lılssse itilınrıyle 
lıır his'e'i aş:ığHla yazılı şnrt!ar rl<ıi
resiııclc satılınak uzcrc açık arlırmaya 
çıkarılnıı]tır. 

Evs'lf \e ınüşteınilıitı : 
Vı~ kaptılQn girillııce zeıninı ıınp 

bir anlık tiıeriııd,. s,ıjo('tl.ı ıııerıiİI en 
allı bir lıel:ı solıl11 sabıt hir nfıı p bir 
oı.lıııılıık \'e lıu kı~ımdaıı knpı ile g<"ı"i
lir il~tii nı;ık zeıııiııi şap bir uydııılık 
iızı•riııcle bir ıııuchalı varılır. Tahin 
rııı·rılı~~ıılc iist k.ıla çıkılıncn zeıııini 
alı La taı an n' l ı hanı iki ııdıı \'e s11. 
(asından ıııerclİ\·anlt• ) ııka rı çıkın<"ıl 
zı·ıniııi tıı~ia ı.ıvaıısır. penceresiı. çau 
ıralıtı 'ırdır. E\' kerııiç •e alı~aptır. 
Elektrik lı•,is ı,ı ı·a.rdır. Ileyeti umu
miye~ ne 8:!50 lıra kıyıııeı Uıkılir olun 
)ıııı lıır. 

.Satış •artları : 

tuorln mua.Y.Y<..'IO vaktinde nıtlraca.a.tl<ı ı ı. 
(IH12) 2534 

Mukavva kutu yaptırılacak 
l'>L M. Vek. Sn. Al. Ko. dan: 
3650 a.dc-t mukavva kutu <mulıte

llf ebatta> pazarlıkla ;ı.avlırılacaktır. 
Pazarlığı 17-8-942 paı.artesı gunli 

sant 10 da yapılacaktır. Kutular her 
gi.ııı koınısyonJa ı;ürıilebllır. Isteklı
lerın belli giln ve saatle teklıf ede
cekleri fıyata gore kati tmnınaUn
rl~rle birlikte M. M. V 3, No. ıu Sa
tın Alma komisyonuna gelmelerı. 

<G484) 2535 

Kitap bastırılacak 
M '.11. Vı·k. Sa .. \1. Koııı.; . 
Belıerinclrn 250 şer aılt:t olmak ıl

'rre iki ııılı t kıt ıı• yalıııı kiığıclı 'e
rilrnek şartıyle ı•nuırlıkla lıastırıla. 
cııldır. 

!'az ı!'fığı 17. 8. ıı ı:.ı ıı ııartcsi gıln(ı 
sıı ıt 15 le y ıpılacakıır. Kit,ıpiar her 
giin komi ) oncl ı ,;orillelıilir İ~t.·ldi
]('rin he ili gun ve s~alt e tı•klif t•do
cekleri fi) a"ı gore kt11i teıııiııal lnr \. 
le birlikte M. i\1. \'. ~ nııııınralı s ıtın 
alına knınısyorıuııa ~dı 1cleri. 

(6487) 2586 

gorulel> l lr. 
ls+ c!k lt1 erin belli &'tin ve saatte :I{ 

:0.1. VekAleU 3. No. ıu sa.tın alına ko -
m syonun;ı eeımeıcrı. 

(6687) 

Bina yaptırılacak 
Ankara \ 
1 - ,\ nkııra Ke,:!oı:en »o u uz.:: ,ndc 

l'6lk1 Erklın hnııbJye b ııası !! ınıno...ı ~ ı· 
.lacak ııc:. J< ar mctcoroloJ b ası tşı n 

Çeşitli taze sebze alınacak C"ks Luncst . 28 8-9-l2 tar .h ne 
M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. dan: cuma ırü.nO &aat CIBı te na! ı mud r • 
1 - Aşagıda cıns ve miktarı ya- liığti odasında toplıın::ırnk ;ıqxııi.>,; ,JA 

zılı maddelerin pazarlığı 14-8-942 sa-\ yn.pılmak üzere d<apalı zart usuJ.yle 
at 15 te Ankara Lv. A. binasında t'lkf:;'dtmeye konulırnuşıur 
M. M. V. 1. No. Sa.. Al. Ko. da yapı- 2 - Ke&l.t bed<'ll (192'1fil lira (85) 
lacaklır. lruııwı ve mıuvıı kıkn.t tcımlaıatı (l-Mt.) U· 

2 - !st~~llerln katı teıninatlari.y- re. (51) kuru:ıtuır. 
le l>elli günde ve saatte Ko. na mU- 3 - tstck.l t'rlrı tekıll! melktuplannı; 
racaıı tları. 

Cinsi 
T. Fasuly& 
Patates 
T. Bamya 
T. Kabak 
Y. B ber 
Karpuz 
Domates 

Miı..-.ta.rı 
35500 
24000 

7500 
21000 
3750 

24000 
15000 

(6674) 2691 

Çeşitli yiyecek maddesi 
alınacak 

M . .ı.\f. V. 1 No. Sıı.. Al. Ko dım: 
ı - A~aıtıda cıns ve miktarlan )'a

r.ılı maclılelerin paurlığı ı+. 8. 9.t2 
:<qat 111 te Ankara Lv. A. binasında 
M. :\f. V. ı No. Sa. Al Ko. da yııpı
larnklır' 

2 - İsll'klilerin kıı.tl teminatları ile 
belli gunde ve saatte Ko da müracaat
ları. 

Cinsi Miktan 
T. fasıılre HOOO 
'!'. domates 11000 
T. kı h.rYc 11000 
T. bamya 3000 
Pntlı<'an 20000 
T. iıziım 8500 
Karpu7. 16000 
T. Erik 2500 
Y. mercimek MOO 
Darı 107.'S 
.Mısır 1200 
1'rtrn tnhumu 75 

(6G7S) • 2692 

Öküz ve beygir satılacak 
l\I. M. Vek. Satın Alma Ko. dan: 
Cürüge çıkarılmış bir öküz ile iki 

baş beygir 18-8-9'c:l2 salı günü saaı 
9 dn Akküıırli heledlye hayVan ı:ıa
Ulrıııdn satılacaktır. 

lstekl lcrın oelli ı::rlln ve saaltf.' 
meııkür hayvan pazarında hulunma-
ları. (66S!J) 2701 

Ot alınacak 
)!. M. Vekaletinden : 

tıu.p veıya m ıkhuzlar(O;'le d.'ha::ıe ıılln ndcn 
en az (3) gün evv~ 4sblia ile mıliraea
a.t ederek mı Q ~in aıacaacıan rcnnı 

ehlı!ıvet vesllmJa.nm hAmllrn. Y'Ulkarıdn 

adı eecerı ırundc llru'lıt 1.4 c k:ma-r korms
.YO!l ~ne vennclcr.1. 

4 - Bu fŞC a!:t k<$l1 - şart.nameyi 
her g(1'I 1Kl1'ıe. mlldürlüı:ünde ıtörel!>!l<" • 
rekl.ert. (6405) 2434 

İnşaat yaptınlacak 
Ankııra Valilıii;inden : 
1 - Be.ı pnrnrı kıısab ısı d ıhilinde 

yapılacıık lıııkıııııel koıuıgı irış·ıatınııı 
ihalesi o, 9 9l~ ıarilııne rastın ın cıı
mıırlcsi ıı:iiıııı sa.ıı IO ıla 11 ıfı, • .. •d.ır
ıı:u ndıısıııcla lupl.ııı.ıenk lwıııı,, on ta-
1".ıfınrlaıı )"Pılın,ık ıız<>rc kaıı~lı z ırf 
usulu ile ı•ksiltıııı·,·.- kuıınlıııu~tur. 

~ - Kc~if lıcılı·li (lo751Jtj) lıra 
(li2) kıırıış \'(' ınıı\.ıkkat tcminı.tı 
(91:!8) lira (:ı:ı) kııru .tur. 

3 - İslf'kllleriıı teklif mckt ıı ıl rı
nı: muvakkat ıenıiııat mektup , <' 
mnkbıızlnriyte ticaret od.ısı , esik 
rınt ve nafıa nııırliırllı~umlı•n bı ı 
için alarakları frnııi dılirc·t ,.e,ıK 
rını hıınıi!ı·n yııka 'Ja adı ıte• en il 
de .sant 14 ılı- kadar komisyon reı 
ıı:ine vcrmelerı. 

4- - Hıı işe ait k•·~lf ve sartnaı e 
yl he?" ıı:un nafı:ı mtıclurltig1nıle • 
hilecekleri. t .ra 7) :!G .... 

O<lun ahnacak 
An·karn Vallliğiııılen: 
Hususi !rlare ıhtbacı lçın evvelre 

alına0ağı iJf.ın olunan 30 tnıı me e 
ve gürı;en oılunuıın t.altıı çıkmad -
ğınrlnn ihıılesi 17-8-942 pawrtc> l 
gün·li saal 1.3,30 d:ı ya~ııinıak lizere 
ın glin mUddı>tle U7.ntılrnıştır. 

Tn!iplcrin muayyen saatte vllfı:Y'E't 
dnlını encilmE'niııe mUrarrıat.'.arı ,'iıll 
olunur. <6684> 2('xH 

e ı 1 Aıne- ~ - Bora <M. Mtıdi) :>8 kılo, 
llcy 15 ene <> - Tarhan < t. Aylaç> 56 kilo. 

ve kıl.ğıtların Htlnız b!re:r Y\IZÜnc ya -
zıtmıs olarak ı.ıaarı.r \'ekili!~ nesrtyat 
mO<l<lrlüıtUnc makbuz mı.ı1ro.bUltıdc ver. 
meler! VL"Y<I fl<)6ta Ue taahhütlü ol.ı.rak 

ııon<lcrmcleı-1 Ul.zımdır. Kitaba konıu.l:ı -
cak resim, &ekil, harta. ı:mtik ve s:ıı-

ı - Satış pe~in para ile 4. 9. !l42 
cuıııa gıinıı saat ı u elan ı ı.;ıo a kaıl ır 
daireıııızdc yapılacaktır. T ılıp!enıı 
nıuhaııııııcn kıynıl'tin ',Ö 7.5 ııishcıınde 
pey akçesi ve) ıı. lıanka lıl• ktulıu ve 
taln·il.ıt Ycrccekterclir. lkll ıliye ,.e 
n~rgiler salı~ hetleliodcn utleıırrcktir 

Santrfüj ve su tulumbası 
alınacak 

4 000 kilo y.ıtaklık ot 19 .R. 942 1 
çarşamtra günü saat 10.30 da pazar-ı 
hkl~ s~tın alınacaktır. İı;teklilerln 
bellı ~Un ve s~atte teklif edecekleri 
fiyata göre kati teminatlnrlyle bir
likte M. M. Vekaleti 3 No. Jı satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

-( 14/ Ağustos/1942 )-
ol u ur. ı 6 - Murat tN. Temizer> 5?. ~llo, 

Pe1ley. Suık t ve c n ı fe atçılık· ı::ıu koşu oldukça kolay~ gozükmck-
tan mahkum edıl 1 • • tedır. G >;en hafta old~~u g hl Sa

va'run kazanmnsı ve ı ıımurcuğun 

N evyork, 13 n. ı. - Alb3.ny çevre- arkasında gC'imesl bekicnmPktcdir. 
ııiud(J alma'll rm ve ilah nların ev- Bakalım hu hcklenllPn haklknten o
lerınrle r tırmaısr yapılrııış ve av ı r-ık mı? Dıişündliı.:iime gfire her
tlifekleri rad;> o ınalz m si ve alman halrl" olması lht imali fazladır. 
ca nıuhabere evr ılu bulunmuqtur. 

Londra, 13 a. . Amrrı an harp 
m lzeme. i o ı reis 
h:ırbıy e naz rlı ı pl 

ral Baı nei 

OKULLAR 

Badana ve boya işleri 

del) boz 

ve bo~a 
2-1\I \' 

ku 
rirı 17 
mc.lctep er ır 

l1Y hazır 

(6670) 

_.,..._"'---'-___ ~---·--- . - --·· -

l.ı. -

Beşinci koşu : 
lTzunça~ ır koşusudur. Uc ve <lahıı 

'ukart ya takı saf kan ingillz at ve 
kısraklara mahsusı ur. lkramlyesi 
JOO 'ira mcsafrs !!100 met.red,r. Ko
J~ a ynzılı olan hııl s kanlar şun -
ardır: 

1 - Komlsıırj CDr. Sef..,rofl 60 kllo. 
2 D ndy <H Alakuş> 60 kllo. 

Özdc>mlr (A. Alman> 54 k lo, 
Gonca (A. Atman> 52 1~ kilo, 

ı; - rrnac\ CF. Atlı> 52 kilo, 
6 - Ye'lş < A. Aynngfü:ı 50 1' kilo. 
7 - Çobıınkızı <S. Tı>meJ) 431,f, kllo. 

Yazımın hıışıııdn fla <:öyleı!iğim 
gb chdemlr'in şansı <1 .l:C'rlerlne nrı
zaran fazla ~özükmcktf"'Cl"r. :'\fomafi 
l'm:ırı il!' D:ınrl''nin lhmııl e<lllmez 
"ı rpr kuvvM rılrluklnrı hf"'rkı>scf"' ma
ICım<lıır. nu l:P.bcplcn oytın O\"nlYll -
c k okurlarımn hu Uç atı ihmııl rt
'l'Pl<>rf tııvs•v,..'lınrlP bulunmak l<:tP
r'm. T:ıhf' va~mur vnz vrtl ilnl11vı
.,·v1 ... C">1"ı'lnkızı avutsavder nlarak 
tutul ahı r. 

B r Jvo ,.n rfftn hnhic: lk tnncı'tlr 

tk n,...; f'e üc-linefi. llrllncıı lfo besln
r; ko~!.ll<ır arncı iJıı-iır tl(lll hah!• 
ne llr t~"M,. tı.ı"~ ı·~:ınrlj ve bP
ı: ncidedlr 

Hikmet Y azıcıoğlu 

renin 1LS2llarırun :ır-.ılnız l>u nüshalardan 
birinde ve yerJer'.:ne konulnııı& olnrak 
bulunmas1 kAtld r. 

6 - !llüsnbakaya ıı-troıılcrln eser 
milsv{ı<l<f<·k'l"lnl test ııı Cjlcmen ldtavlıı

rı kabul ed1l<ll!\i tıı ·k•llT•lc buınllln IJl\n 
<'<lllen l<'ll! hakkı mukni>!! n<lc ve h<•r 
türlü lasa.rrut haka<ın<lan vıız i't'f:cre-k 
l\T:uırır Vokllldğ!ne ile ,;'1tlık bir devre 
için tC!"'k~ttlklcrlTIJ! ve kitnlıın o ctcvre 
le: nddct her basılıstnın son Uı lıUılcrl -
nln ken<lillerl tarafından yapıkı<"ağını 

ıröstcrlr noter! ktcn tnsıl1ikti bl>r tnııh -
hiit ı;cneill vermeleri de !Azmıdır. 

7 - Kitaplardn hultmmıısı l.flzon ge

len pcdıuroJlk ve teknik vasırıan ı;:os

teoren şartname ycnl kabul edllm llk o
kul rofrrııCyıı dcırs}(!'r! mütre<l.'lth le 
noterliğe tasıllk ctt.lrilecck taahhüt se
ncdtrnn toMnülil Maarif Vcktlllrrt ncsrl
yn.t müdilr-l'üğün<lm alııınhl.JıiT. M~up

kı. l~'Cnle:rln 5 kuruşluk Mr ı>nsta T>ll

lunu da b1Tlıkte aondcnnclerl !Azımrlır 

(62!l!';) 2-'Wl 

Teneke kırpmtısi satılacak 
GazmR~k~ Fahrikıısı 'fliılıırllıı(lin

d<"n: 
'l'nhminen (50) tnn miktarınıln, tenr

k,. kırpıntısı çift kapalı zıırf ıısuliyle 
sntıl ıcnktır. 

Taliplerin nııılı ıı-iirmf'k ılure ht'r 
ıı:lltı saat R 3<l dıın 12 y~ kıı.dnr fahri
kemız amhar şefliğine müraC'aRtları 
ve teklif ml'ktuplarının ~.5. 8. 942 ta. 
rihine ıtııdar Mamak'ta fnhrika miı
düriyeti:ıe Yerilmesi ilAn olunur. ı 701 

M. M. Ve!<. Sa Al. Ko. ılan: 

ı - lk1 adet cleklnK motörünc ~an· 
LrfUJ Ca.kuplc iki adet ı ;;u l:.ılumbu~ı 
açık ek itme suretiyle ihaleye k<mu -
muştur. Muh ımmen bedeli ~!JSV Ura o
luıı 1 ı, t<'ııı nat miktarı C373ı J,r.ı (.ıoJ) 

kurusıur. ihalesi '..!-9-912 c ını.ımba ııü. 
nU mrıt H le 111. ;\'!. v .. J. No. lu Sn \1 

!! - !'ialış günü artırııı.ı lıcıll"li ııııı
lı.ıııııııen kıyıııelin ';(. if> ni lıulıı<lı ı;ıı 
tıkrlirde tam ,aıl ıı,:ıo ılıı ııı; ılefı:ı 
h.ııorllırılıktan ı;onra eıı çıık nrltır.ı. 
ıı ı ihale nhııı:ıC':ık ve '.~ 'i;"l ~ini lıııl • 
ııı.ıclıgı l:ıktlircle ı·n çok ıırtıır 111111 ln
alıhıitlii lıal<i knlııı ık iiwre 11. ıı. !l Ilı Ko Hs. tlc »a:ıııLır-:ı.ktır. Şartn.ımL'sl 11 
pazı rtı·si gıınu sant ıo el ın 1 ı :ıo ,, kıırus mukab ll!Wlt• konı ~ondan hır 
kadar yapılac ık ikim·i arttırrııaıtı en ı:1iıı alın.ıb ıı-. btckllei.n 2190 sa>ı ı 
çok nrlır.ına ihale etliieı•ektır. kanunun tarl!t'ma gorf' 373 lira :'l<l 

:ı - ihale bedeli iıcıııL'n "crilıncıli. kuruşluk I. tcmlnatl.ırlylc blrl.hte ko 
ği takdirde rııh~teriye )İrnıl gııııu geç misyona gelmeleri. 
ıııenıck ıızerc mehil ,·crill"lıilerektır. 16551) 2664 

Nakil, tahliye ve tahmil 
işleri 

1\1. M. V(•ka. Sa. Al. Ko. dan: 
BehPr tonuna 4 lira 50 kuru.s f. -

(6688) 2702 

M. M. VEKALETi DENJZ 

Müsabaka ile muamele ve 
hesap memuru alınacak 
M. M. Vekalet! Deniz Müsteşarlı

ğından: 

l-ll-l!ı.t2 tarihinde Ankara'da 
Harp Akndemislnde açılacak olan 

• lll'sap ve muamele memuru okulu
nu, den z hesahıııa munmele ve he
sap mt>muru yeliştirmek üzere Ye
dek Subaylard-ın nıüsab:tka ile 20 
talebe alınacaktır. Isteklllerin şerıı
lti ve imtihan tarihini öğrenmek ü
zere en yakın dt'nlz teşrkkUIJPrine 
ve Anknrn'rla bulunanların da den:z 

7.30 program saat 
7.0.2 Jlrnnasu:ıc 

7 -ıo aJans 
7.5.."I m<ız.ı~ (Pi.) 

8.30 evin ıı<uı·U 

12.30 ı>rog,-am 

S<ıat 

12 ~~ Ş'I ı<kı Jar 
12. 15 ajans 
13.00 Cıısıl 

18 00 program 
saat 
18.03 fasıl 

JR.40 milı:lk (PJ.) 
19 no ıı--ıtapse\'cn

lcr 
19.15 müzlk (Pi ) 

J!J 30 jan 
19 45 kUls:k Ti! ~ 

m 117.1i;'! (Şet 

Merut Ceıml'b) 

:;n.15 llııtb'o 
G.:ı:zt•tcsl 

20.45 tiıncü>ror 

21.00 ZL1nııht T. 

Zl.to 1ıem~ 
22.00 s.1.lon ııırıı..-ee

tmsı (~ t 
Noo A J Be• 
Jn.:., "C !«maş" 
Lltnda!. ~an 

ı;('ı-cn <~' H~ 
mnnn· F • P.ııP-
wcıı • Krıı:1'ntg: 
~. 

22 sı:ı aJllns 

22.45 k.1pn.n11 

Hu nH·lııl i<;indc dr ınr ı odcıııııezse 
ihale lıozu1.#;: ık , ,, kendi•iııcn ev\ el 
ı•n ~ ııksrk teklifte lı11luııln kiıııse ar. 
zl'lıııiş olııgu bedelle nlıııni(a razı "
lıırsa on ı llınle eclilrccktir. IJ ıla razı 
ıılrıınzoa veya lııılurıınnzsıı 1 gıııı ıııuıl
dctle çıkıırılncak bir :ırıtırııı ıda en 1 
ı;ok ı rttırarıa ihale olu nacak \'L" rv. 
velki ill'ıle ile bu ihale nr,ısınılnki fi
yat farkınılan evvelki mıhterı ntl'sul 
hıılııııacııklır. 

yat tahının ed ~En 5.000 ton nakıl,1---------------------·---------
tnlım ı VL' UıhlJyp ı,ıııe eksıitme gıi-

niindc l<ıt ... kll ı;ıkmadığınrlan 1-!J-9!2 Elektrı·k kaynak telı· alınacak 
4 - ,\Jrıkaılarlnrın hu ıı;u~ ri ırıcn. 

Jrnl iizt'riııdeki hak ve iıldıl,ı rının e\'
r:ıkı rıııi,fıitelr.riyle hirlikce 1.5 ıı;fın i
çinde dııire~e hildirııırleri ve aksi hnl
de h.ıld:ırı tapu slcilirlr <;abit olnıarhk_ 
çn ,atış heclelinin pnylaştırılm~~ınclnn 
hariç kalncaklır. 

15 - ,\ rtıırıııa şartmıınesi hu gıin -

snlı gunu sa!ll 10 rla lekrar kapalı 
zarfla Pkslllınt•yp konulmuştur. tik 
teminatı 1687 lira 50 kuruş! ur. İs
teklilerin kanun tarifatı dahilinde 
hnzırlıya~aklnrı teklif mektup'arını 
lhnle günii snnt 9 a karlıır M. M. V 
2 No. iı Sa. Al. Komiwonuna v r 
meler!. <6558> 26f.1 

Münakasa tehiri 
den itibaren dairemizin 942/.56 Xo lı M. ::\L Vek. sa. Al Ko dan· 
closy.asında heske-se açık bıılundııriıl~- li-8-942 pazartesl günıl saa 14 te 
c.lctır. Talipler daha e•'Vf'} gayriınen. lhalı>sl yapılacak olan (175 
kıılıin imar vaıivetini ve sntış şart. det elektrik kaynak tl'l "1 

lnrını ıı:ormuş ve kabul etmiş n<idolu... j Jca bir güne hırakılmı t r 
n«ağı ilı'l.o olunur. (1746) ilan hükümsüzdür. <6562> 

Adet 
30 000 

120.000 
2ı; ooo_ 

Beher bin adedi 
Kuruş 
6733 
9365 
6741 

Kati 
Lira 
305 

1775 
252 --2331 

teminat 
kuruş 

21 
70 
75 

Kllogrnmlık 
48-50 
48- 50 
38-42 

Kııııır 

Sm 
3.2~ 
4,00 
3,2'5 

ayn ı ta 
M ırun saat 14 ted r Sar n 

Ta.H.P!eliıl mezktır ~ ve &aaıtte l'rL M. v 
"'' u Sa 

(6563) 

yavıı r...m'111 
T m ·;;n n. uı ·p 

1 r. Pauırııf:ı 
gor\ıle~ 

g ....._ 

2IM 



~kara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

Odun alınacak 
Akpınar As. .i:'o. No. a;)U Ko. Sa. 

AL Ko. dan: 

u ~ u s 

Ot ve saman ahnacak 
Aflapazan Sa. AL Ko. dan:' 

- ! -

VlLAYETLER 

' 

ıs te Belediye Da.imi Eındimeruode ya · ı kilosuna altı lira fiyıü tahmin edil • 
pJJacıtkıır. Ta.lipleruı 3 7,5 teminatla • ıııiştir. 

----------------- riylc hirlikıe ı:o~tcrilen gün w saauc 4 - On hin kılo sarı sahunlu kosc-

Dere temizlettirilecek 
lıı.~$kİşehir l.v. Amirliği Sa. AL Ko. 

Birlıkler ıcin bir pa.ı lı 1200 ton 
ve bır partl de 420 ton olmak üzı~rc 
iki parti odun ı>ru;arlıkla satın alına
caıktır. .lhaı.es:ı 17 8-{ıustos ~ ı, .... 

1 - Aşağıda ctns v~ m!ktarl:ırı yazılı kW'l1 ot ve saman k.a.pa.h zartla ııatın 
al:.na<'akt.ır. 

hclcdiyC\lc hazı.r buluııma1w. ilin olu • lenin mııvnkkAl teminat nıiktıırı 4250 
nur. (85.fo-65..?o) 2577 liradır. 

Bina tamir ettirilecek 
İı;tanhul Defterclarlığından: 

~ 1 - fakişehir civarında Ha!;.ırca çift
~o Rernonı tay deposu arari51nden ıı;cçen 

rSUk ça} ının 6750 m~ trelik J,'UZerga

ııı taıhiri 2490 sa}ılı kanunun 31 in
-I l'lıad<le,ı mucihin<·e k~palı 2a.rfl.ı de -
ıı:;:ıeyc konulmu~tur. !halesi 21·8-942 
L a. ı..'i.ırıu sa.u 16.30 da E~iiehİr Lv. 

zart.esi ırünıU saat ı.ın 1~1.c yapı la· 
cakt.ır. Tal.iplerin tayin olu· 

nan zamanda teminatlarlyle birlikte 
komisyonumu:ı:a müracaat etıııeleM
nin lüzumu bıldırllir. <6398> ~57 

2 - tst.eklllerln knpalt zarrıarını 21!ıl ı<cı.Yılı kanunun 32 lncı mA<kk'611'ıe ırö
re tanzl:m edllerek lh;ı le ~ııattnd<>n en ııec Mr saat evveline kadar Ko. na verme
leri. Bu santlen ~onra ırclcn mektuplar kabul edUmez. ŞartııamE91 Ko. da .ıı:örlı
lür. tsıt•kl !erin belli ııun ve saatte komisyonda hazır bulunmaları veya sall'tlıl· 

Y<'tll vl'klllerlnl bulundunnalan ve 2400 sayılı arttırma ('kslltme ve ihale kanu· 
nunun 2 ve 3 tincü mad<lel!'rlndek1 ırilsl<>rllcn evsafı hal2 bulunmalan. 21;;.~ 

Vil:lyet huklinwt 1.ıiııa.sı tamirat ve 
tadilıH i~lcri kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye ı;ıkarılııııştır. 

l'~k~iltıııe 31. 8. 9~:.1 pıızartrsi giırıu 
&Rat 15 le dcfterrlarlık biııasınıla 
.Milli Enıliık ıııutlurluıı;Uııde mıııcşek. 
kil komisyonda ynpıl 1t•aktır. 

5 Şeraiti öğrrnnıek lsti•·cnler 
Taş çıkartırılacak ve resmi tatil gurıll'ri lrnriı.; nlıııak uzere 

döşettirilecek her gun Krzuruın Sil ıh Pııbrikıı•ı mil-
Zon.guldak vilayeti Daınü Encü - dilrlıığüı:ı(' rıııırac ıatla /ığrPnebllirler. 

6 - lstckl!lcrın Ilı ılf' gıınu rn.nıık-
menrnd~: kııt teminat rıırktııhıı, ılr.ıret vesikası 

Zongulda.k vilt\.yeU içinde KQkasu- ve teklif ınckuplnrıııı ha•·i zarf! ırını 
Bıırtın yolu için muktaı:i (82986) ll- ihale saatinıl<'ıı hir sıı.at e\'\·el krıınis.. 
ra (75> kuruş keşii bedelli 4500 met- yona V<"rrıır.lrri illin olırnıır. Saman alınacak 

İskenderun As. Sa. Al. Ko. d'ıın: 

Miktarı MuhRmmPn heclell Muvakkat Te. !hale günil saat Keşif bedeli (6.~622,50) lir.1. muvak
kat tcıuinııtı (oıı;aı) lira (13) kıırıış
tıır. Şartnaırıc ve proje•i Milli gııı
lak ııılıclıirllığiindt>n :ıJırı,ıcfk :ı lirrı. 
~f} kuruş l.ıctld ıııukalıilin<lc verilir • 
Istı·klilerin t!n az bir ınahlıiıttc 
(110.llllQ)lirıılık hu işe lıenzn iş \ a;ı-

re mikap taşın ihraç, yola nakli, (ıHi7:!) , 3 kı rıııa ve yola serrlın.esi işi 12-8-942 .!liS. 
Yrf:ın ip b<ılya tel balya Yığın ip balya tel balya 

Ton Li. Ll. Li. Li. LL LI. 
"llırı •· ~ 1&1 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu-

Aşağıda miktarları yazıh :.ı ka
lem samana istekli çıknı,ıılığıııılan 
bir ay içinde pazarhklıı sarın alıııa· 
caktır. Miktarlariyle muhammen be
del ve ilk teminatları hızalurında 
gösterilmiştir. İ.stekliler §.ırnıı.meyi 
her gün İskenderun As. Sa. Al. Ko. 
da görebilir. 

Cin~i 
Kuru ot 
Kuru ot 

700 31500 45500 490()() 72362,5 3482,5 3675 14-8-942 15 gunünden itibaren 15 ıı:ün müddeUe Kolyedöpiriz alınacak 
kıtpalı zarf usulu llc eksiltmeye ko
n uf muştur. 

. aı renıiııaıı 1504 liradır. ;iso 16200 2:-ı ıoo 25200 1215 1755 1890 11-8-912 15 
Zorıl{ulclnk ttelediyesinılcn : 

llt hı<"klilerin ihale<lf'r. bir saat evveli· 
1,ı11~adar yani saaı ı 5 • .30 da teklif mck
~ rını vermiş olmaları. Postada.ki ge
tıl eler kıılml olwvnaz. Hususi ve fen
'l lattnameleriyJe keşfi her gün Ko. da 

Sflmıın 730 21900 36500 balyalı 1642.5 2737,5 balya 14-8-942 16 
Ek lllınrsı 28-8-942 cuma günü 

sanL Cll ı O<.' Zonguldak Vilayet Dai
mi ı ıwUmcnınde )apılacaktır. 

1. 6. !14:! ıarlhli gunü rksıllml'si i
IAn tdilrn kulycılııprl;t takırıılnrına b ... 
tC"kli çıkıııarlı,iınılıın 2~. 8 94:.? tarihli 
ınınııne lıır.ıkılnııştır. f teklilrrln a\·nı 
ıı-üıırle sapt ili le belediye en~urnl'ıılne 
gelm<"leri ilfın olnnur. (6692) 2685 l'lilut. ( 5821) 1985 

Saman alınacak 
~tıurouı ~a. Al. :Kc.. dan : 
~ - tı50 tnn dllkı.m h'llinde ~~man 
4~rlıki11 f'hiltn•ı->'e konulmuştur 
"-tıltrnesi J 7. 8. 941! pr.zarıesi ıı;!ınu 
t 16 da Erzurum Sa. Al. Ko. rla 
~llılacaktır. Moahmmcn hedeli 203.J..l. 

S.~ olup kati teminat 80S2 lirarlır. 

Miktarı 380 ton cinsi saman mu
hammen bedeli 20900 ilk teminatı 
1567 50 380 saman 20900 1567 132 
saman 7260 544 50 140 ıMman 7700 
577 50 (6431) 2658 

Kemiksiz koyuın eti 
kavurması alınacak 

Erzurum sa. Al. Ko. el.an: 

Koyun 
....., 

sıgır ve 
Bandırma As. s.ı Al Kcı. d ın: 

Oııısi 
Kuyruklu 
koy~ın ett 
Sığır eti 
Ku>·ruklu 
Koyun eti 
Sığır eh 
Kuyruklu 

Mıktan Muhammen 
Kilo tutarı !ıra 

40000 
40000 

40000 
40000 

50000 
44000 

!'iOOOO 
44000 

eti ah nacak 
Temınatı İhale 
Lira tarihi saati 

ait olduğu 
birli.k 

3750 
3300 

3750 
3300 

31-8-942 .. .. 
30-8-942 

ıs 

15 
Bandırma 

16 Akçapınar 
16 .. 

koyun etı 40000 48000 36Cı0 31-8-942 17 Biga 

tıklarıııa rlair idarelerinden alıııı~ ul
cluklıırı ve,.iknlııra istıııaclen htaııbııl 
viliıyetine nılirnl"ııatlı~ ihale gurıuıııJ.•n 
latll ghnleri h~rıı; uç gıın cv•·<'I nlın
mış f'hliyet ve 9 ~2 yılınıı ait Ticaret 
odası vesikalariyle mın·akkat teııı:ıı ı
lı muhtevi ve 2 PJO sayılı kanunun la. 
rifatı rlniresinıle hazır! ınıııış knp:ılı ve 
mııhürlu zarf ckrıınund:ı. lC'klif ıııck
tııplnrını ihale f(üııü •a.ıt 14 e knci ır 
konıis}on reisliğın_e makbuz ıııuk:ıbi
linde tcYılı cınıelcri. 

(:!279-62l0) 23:15 

I;;J<sıltme şnrtnRITl<'si ve buna mü
teferrl evrak clnlmi encümen kale
minde her vak1t görüleh!lir. 

Muvııkkat teminat (5399> lira 38 
kuru tur. 

İsin be<leli !H2 yılı bütt;esıinden 
verile<X'kıtir. 

Zabıt katibi muavını 
alınacak 

Mımı.s C. M U. )t{rlınden: 

ı;tııaınf'si her gun Ko. da ıı;orulıır. 
,,;1kli_lerin h<"lli gun ve saatte tl'mi
~atıyle hirlikte Ko. na miırıı<'aat-

(6102) 223~ 

Koyun veya sığır eti 

Erzurum sa. Al. Ko. Rs. <le kapalı 
zar! usu.tiyle 4·8-942 ca.rşamba ttunu 
münakasasına ll'>tekll cılanadıı:tın•lnn 
300-400 ton kemLkı>lz koyuırı eti k.>ıvur. 

ması bit a.y ~imde PftZnrJıkla satın a -
lmacaktır. Pazarlığı 17·8·U42 pnznrte-

Sığır eti 4000(1 -ıorıoo 3000 .. .. 17 .. 
1 - Rlrl kl<'ı·ln lhlı.Yııcı ı1:lin terelh ha.ktkı kolordu komUıtanlıl':ına a~ olmak 

ü~.cr'' yuku.rıtla ııı iclar, tutar, t.em1nnt, !hal(' tar lhl ve saatlerole ııtt oldulkln.r ı 
birlikler Y~J.ZJlı kuyruklu koyun ve !.1ı:tır otıerl k.apal1 zarfla clksllıtım~ooyc konımuş

tur. 

Kaldırım inşaatı 
Mıılııt)'" Valiliğinden: 
ı - .\l.ılatyıı - Akı;ad.ıg 

dili gil;ı;er.,;ıi lıınıla yaıı ılarıı k 
in~a.ılı kıqııılı ~arf u,,ııli> le 
ye konulrııu~lur. 

yolu leh. 
kalrlırıııı 

ek~ıltıııe-

Eksıllmeye girmek Jstiyenlerin 
ihale gününden en az sekiz gün ev
vel Zonguldak vilıi.vetiııe müracaat 
ederek vilayet makamından alınmış 
nıiltc>ahlı tlık ehlivet vesikasiyle Ti
c:u et odasınrlnn bu yıl içinde alın -
mış vı>sıkn vP muvakkat t<'mlnatla
nııa ııit mrık1rnzu ve teklif mC<kt.u
buııu muhtevi ve 2490 sayılı kanu
nım ~2 lıll'ı nınılr'lesine tevfikan ha
zırlanan kapalı zarfın ihale saatin
den hir saat evvellne kadar Dalmt 
F:ııcüım rı reisliğine verilmiş olması 

Mımuı mahkeml'6! lQm 15 lira ma~ 
lı otr zabıt l<lı'Ubl muavml alına('ak"tır. 
Talılı:>lenın en n.salh orıta o1rul mezu.nıı 
olıa<'aık ve ııskorl lcle bLr al.'lk:ruıı bulun
mıyacakitlT. Ru evsafı ha12 olanların 

mekı~ ıınhııd~Ut.ımcsl, lıll$TI<lihal ikAğı
dı, nüfus hil~I cli7-danı, r;ı.por ve lkt 
adet vemkab'k fot.oA-rarlM'lyle hlrl kte 
en lrE'C l5-8·f14:! g1l11>Une 'klıcUır Maraı 

adileye eınMlımen! rolsl!frlrıe müı-..ıcad.t 
eLmcl.erıl ı.t-ıı.n nhınoır. alınacak 

"8. Po. ~ Satın Al. Ko. dan: 
~'lo b n kUo ko)lun veya 1o1Q'ır et.ı ka

~ zarr w;ullyle ekSUtm.eye konnıu.ı. -
l6 ~U.tme 28·8·942 cuma ~nu saat 

le Isparta Kul-0 H~ere ko>"Un<leı'1 
"'lııYonda yaııııacakur. Kom!S)'ı>r.J&. 
~ CUt evsaf ve hususi ea.rUara ı:ore 
\ 11lerın 32:>.'> füa muvakkat teınına~ 
İit lllektuı>l&rlyle vakti mwı.yyerı1n..ı.ın 
'-•&aat evvel komisyonda hazır bulun
~. (6438) J~70 

l\fete ve gürgen odunu 
alınacak 

~-Cataka As. l'oı;. 760 Sa. Al. Ko. 
"'il)· 

~ aiıoo ton meşe ve gürgen odunu 
CııllaJı :ı:arf usulu lle 28 ağustos 942 
lı ~ıa ı.:ünli saat 15 te Çatalca Suba· 
~ oyu 7GO Sa. Al. Ko. da ek.silmesi 
t~bllncaktır. Evsaf ve şartname her 

el .ıı:UnüdUr. Beht.'11" k~losunn tııhmJn edt· 
len tıyat 200 kuruştur. Tutan 80001>0 

11ra olup muvakkat tmılnııtı 3.>2:YI ıt • 
radır. Şartnamesi her gün komlıcyond.ı 

.ıı:ol'tilür. Istekl:llcrln heli! gıınlerıle tc-
mlnatlar!yle komisyona mUrncaatlan. 

(6475) 265!J 

Kuru bakla alınacak 
Gelibolu Merkez :-;a. Al. Ko. dan: 
Askeri ihtıyaç ıçm 100 lun kuru 

bakla kapalı zarf usulU ıle satın a
lı.nacaktır. Muhılmıııcn bedclı 20250 
llra olup kati teminatı 1518 lıra 75 
kuru~tur. Evsaf ve şartnamesi Geli
bolu merkez Sa. AL Ko. da ı;iirülebi
Iır. Kapalı zarf u;,ulü ile lhnlcsl 
31-8-942 pazartesi günü saat 17 de 
Merkez Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
!steklller teklif mektuplarını ihale 
saatinden hir saat evvel vermiş bu-
lunacaklardır. <6532> 2660 

Canlı sığır alınacak 
ıa rı komısyonda gôriılebillr. Mu-

tnrnen herleli 120.()()(ı 1Jra muvak- Kayseri Tyy. Fb. Sa. Al. Kom. 
l teminat 7250 lırndır. Talıplerin 1 - Canlı olarak 3 y ış-ıııdan 12 

<a.~a.YYen saatten bır saat evvelıne yaşına kadar ve beheri 160 kilorlan 
'•ar kanunı vesaiki haiz teklif aşağı olmamak şarıiyle 150 aılet 
e11tuplarını komısyona tevdi etme- sığır kapalı zarf usulü ile satın .ılı-
ır. (6439) 2471 nacaktır. 

Kırpıntı satılacak 2 - Öküz veya kısır inek olacak 

2 - ~,uı.me 31·8-!M:.! l>.ızıwtesl ıtünü yu.karı<la ırbsterılılen sa.a.tıcıxı.e Bıın -
dınnada As. Sa. Al . .Kn. ela yapıl.ıcakUr, 

3 - !~bu (.•lJ re alt evsar ve ıınrtnameler koımlcsyonumu7.<la olup it<tcklller 
lıer r,"'IJTTlan komısy .. nn nıııracnrıtı.ı ıtorebll!rleır. 

4 Tal :rıler n mt!Zkur ıtun ıh ı le sııatlnrleon bir sn~t evvel tekil! m<ıktuı•Io -
nnı kanunun tanrı lla.lr<'Slnde ve lstt-nlk>n ve,;tac ılarıa blırllkte AskPrl Sa. Al. Ko. 

vcrrn~ olmaları l.'izundır Bu sanllmı sonra get.lrilen tek11t mektuplan kabul 
•*ilml,}c<'t:'kltr. 

5 - Tal plcr n ~ı.ık ıdakl ~ltı.n.ı t clalrcslnde mezkCır güı:ıck! k•mılsyona mü • 
racaatlan llh.n olunur. ı>rn-ı·ı) 2699 

Çeşitli taze sebze ahndtak 
As. Pos. 1070 Sıı. Al. ~· t1nn: 
l - Kıtaat ihtiyacı için ru;a(tıda <'lru< ve mLklar, mulıarnmen bedf'ollerıyle H'k 

teım natı ıı-osterll<"ll ~ f.t!t>zcl<'r 2490 sayılı kanunun 4H maddesinin M !ıkrnsmıı 

ı:orc ı>a?.arJıkla .atın 11tııı.1cnktır. 
2 - ı:;.,t:ızelcr kıtaların ı;:linlllk lhl.l..vıırı nl9het!ındc 60 ıtün zarfında. ya 7,py • 

tın~>uımunda vaı;:onln ve- yahut kılalnrın hulıınduku mahallerde tP'!\llım oollcNj:tl 
t.ııkdınle a)'Tıra n·ıkHye be<l~ll ri;Yatlanı z.ımmPıllllır. 

3 - Tııtlpleıin 18-S-9-12 gUnli saal 15.~) kıınunl t-E'lnlnallanJyle l>lrHkte ls 
tanılml Ram! civann<la Me>~rlfl c~ttllittnde komll>yona müracaatları UAn olunur. 

4 - Evsa! ve ııcrnlt lst.anbul ve tzmıır Lv. l'tmlrHktl!'rl Sa. Al. Kn. <la, Ankıı· 
nı lif. M. V. Lv. A.m.r. ::;a, Al. Kom. Başkanı kl:annıln ıtörüı.-ı..ıur. (6S39) 2663 

Cinsi 
Dolmalık biber 
Ta7~ fasulye 
T~ h<tk 
Soğnn 

""mızı domat~s 

Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı 
Kilo Lira kuruş Lira Kr. 

42900 f!687 25 651 54 
42900 7!)70 8'J 597 82 
42900 4220 00 321 75 
28400 6310 48 473 29 
28400 4686 00 351 45 'l'ııllllnn Sa. Al. Ko. '-'-. "'-.· olan bu sığırların beherlne 110 lira 

v """"' """' tahmini fiyat konmuııtur. Muvak -
'-ı ~er kilosuna 75 kuruş tı:hmln edl· kat teminatı 1238 liradır. rin ayrı ayrı teklif mektuplarını en 
~ C?ı ton yunlü Jmıımtı sa~ııacaktır. İhalesi 3. 9. 942 perşembe glinü ıı;rç ihale saalinclcıı hır .saat f'vvrl ku
.,_Dll.lı zartla artUnlma~ı :.!tH~ !ı~::: car- saat 11 derlir. Taliplerin belli gün ıııisyoırn verrııi~ Qfmal ırı lilwııdır. 
"""lib ve saatten bir s:ıat evveline kadar Cin~i ot, ıııik tarı 1700 t•>n ilk temi. 

942 salı .ll:'lll'lıÜ ıııaat 15 te KQTllYllda ko • 
mlfıy>onumuzım bulunduA'u blnıı<lılı. yapı

lar.aktır. Koyun etmtın ku!Yl'UltU da et 
heeabeyole alı'llaeaıtırutan bt'her kilosu -
I1'\lll mooarnmen fl\Y'atJ 117 knı'MU>t"'.I•-. 

ltk tem/matı iC>IJbınde. almıı.l>lılecetk yüz
de 25 rnzıııısınrıe 3290 ıwiı 63 k'\lıl'1.ıştur. 
Jsooklıl'lıı.•rhı !ilik temma.tıannı )'U!tınp 

mıı•kl>ıızlarlylıe blırl~ ı ~111•1 942 salı 

gUnü R8.SlJt 14 e !kadar teldl1f mE!k<t.upla • 
rını kom ~'oınııı. veıımel>ezıl. 

'iti a günü saat 15 tc Topane lsto.n • nntı IM!-1.0 Jirıı, ıutıırı 211200 lirR, 
le... Lv. A. sa . Al. Ko. yaııılacakt.ır. 5 teklif mektupları kabul olunur. ihale guntı 31. 8 !H2 Paıartcsi s.ıat 
11~"1fuı ~akı olmamak $artlyle ayrı ay- 3 - Evsaf ve §artmımesl her gUn 1 !) ıe. 
ıı... laJ.tı>lere de ihale e<lllol>tlıiT". Taliple- mesai zamanında komisyonda görü- Cinsi sıı.ınım, miktuı 8RO ton, ilk 
_;:, )'UZdıe 15 Jca.t4 teımlnatJııı,rlyle te!.:•ıt le bilir. (6533) 2661 teminatı 521'10 lira, tutu rı 70·~00 lira, 
~Plannı ihale saal!nden btr saat Saman alınacak ihale güııil 31. fi. 9-1.2 P. tesi snııt lli 
~~~ komisyona vennelerl. Kırpı:nlılı.r Merzifon Sa. Al. Ko. dan: te. (6598) 2672 
~!'lede ve Defterdarda dikim evle - Kapalı zart usultyle 700 ton AAmRn yeşil mercimek alınacak 

ırorütür. (6477) 2476 alınacaktır. Bu mlıktar blı1icın aılınaca- Ştıııl!l Or. Sa. .\l. Ko. <lan: 

K l k ğ.ı ~ 150 tondan ua&ı olıınnrn.'\J< üze- 6-8-9-12 de llAn oo len 400 tnn )l~ıl 
~ uru ot a ınaca re a.vn aşrı JıstekU!ere de lıhalc oıu:nıı- merclmeire ta~tP ctkrnaroğınd ın wıa-w-
~ boıu Merkez Sa. Al. lGo. dan: bllılır. J>AZl.lrlıııa ~- Evııo.t - ı--.ı 

(6679) 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu As. Pos. 1250 Sa. A l. 

Ko. dan : 

2 - llıı ı~c ait l'Vruk: 
A) Bayıııdıı-lık ı.~Jı-ri gı rıel şar•ııa

mf'sı, B) ::>u,e V<' koı•rtiler kurgir ııı
şaaıına ılair tennl ;ı.ırtnaıııe, C) llıııgı 
hu~"'' tcnrıı ş.ırlnaııır, D) Sibilt-i tı
yat l'etveli, !':) ı,e ıf hulıb.ı c•c·h·c!i, 
F) Ek,iltıııc• ~.ırtıı ııue,ı, (j) l'rııj<'lı·r. 

3 - 'ı ııJlllrıhr ık kaldırım ırı aı•-
1111111 ıııııhaınıııcn kc sıf hf'ılclı 70-;,..~ 
liıa ıH kuru~ \c lıo i9e aıt muvııKkat 
teminat l7!J5 lirarlır. 

.ı. - Yııptırıl,ıcak iıı~a ıt ı. 8. 942 
t11rıhinıicn lıılı.ırcn kap.ılı z ırfl 1 <'k
siltıııc) e kıınıılınu~ nlup 24. s. !1~2 ıa
rılıine rastlıy.ın ııaz.ırfe,ı ı;!'unıı ,,a.ıt 
16 da ilı.ıl<'sı yapıl ıı· ıktır. 

ı; - Eksilııııc~e ıdrıııc·k btin•ı.lc
rın bu kllbil i~krılc llı ıkal ';?5.tioıı lı. 
r.ılık ın~ııat \'ııcıııle grlirdikkrint• rh r 
Nafrn ıııııdıırliiğunılen al.ı<"akl.ırı ıı l"! 
ye ait lıir vc:.ika ılr tic ıret ıııJıı,ı \e
sika"ı ilır.ız <"tırıclt'ri Ye ilııılerlrıı iıç 
p;iin evv<"ıı Nafıa ıııiıcliırliıırnnıl<'ıı ~lı
liyet vesikııM ıılııHları ıııeşrııttıır. 

6 - 2ı~ıo sıı) ılı kanun hılklııııleri 
dairesinde haLırl ııııııış teklif ııwklııp
larınrn ihaleden hir s 111t t•v,·cliııc kıı
dar Mal ıtya •·ilı\yct daimi cncıııııeni 
riyasetine makbuz nıııkahilinrlc tevrlıi 
meşrıııtur. l'o~t ı ile gunclcril<'ıı rnck. 
topların g<'Ç yahut vıı rııt etrııeıııe
sinrlen 111f1Zf'ret k~hııl etlilnıcz. 

1 - lh.ıle he<ldinin 20.000 lirn~ı 
19l2 yılı tahsisatından ve p;crı k•ılan 
mlktnrı ela 1 !> ıa yılı htitçe>inc vazedı- 1 
lccck talı is:ıltnn odı·rıcc ... ktir • 

8 - F:ızla tnfsilllt almak ve s,ırt
nameRini f?ornu•k isti:venlerin Mal:ıtvn 
villıyrti nafıa murlılrliiji;iirıe ınüra<'ll ;t. 
lnrı ilı"ın olunur. (6278) ::!'Jl ı 

Şose ve asf C\lt yol inşaatı 
llııt.ıy N,. '·" \!iıdüı·ıı.ğü11ılc..ıı : 
1 - Vı.Ayetin mu ı e •. f r .naife • 

rinde şo~I', asfalt kııpl ıına ve gıigar 
ınşaası kapa;ı z .. rf u~uh.ı ılc clHilt
nıeye konııııı~lıır. 

2 - l::kslllnıc 22 .ağıı~tos 9 ı2 cu
martesi ıı;ıııııl Mıat 11 de Antak) a 
nafıa ınucllırlıığu odaı;ıncla nıute~.:k
kil koıniby<>n<'a yapıla<"akıır. 

1111.n olunur. rn507l 2569 

Kapalı zarf usu liyle 
eksiltme ilanı 

Kastamonu Delf'diye ReısJifün-
den: 

ı Kaslnmonu heledıycsince ye
rıldPn inşa etı rllrcek idroelektt.rlk 
leslsatının 61036 lira 14 kuruş ke
şıf he<lelll inşaat kısmı ile yüksek 
levNtiirlü havai hat tesisatına alt 
ID023 llrn keşif beıielli kısmı kapa
lı zarf usullyle eksıltımeye konul -
muştur. 

2 Her ikisinin keşif hffieli ye-
kfınu 800:>9 lira 14 kuruştan ibaret
tir. 

3 - Muvakkat tE'mıtnııt 5279 lira 
57 kuruştur. 

4 lhnlrı::I 2B Ağustos 942 cuma 
yiiıı!i sant 15 !P. Kns1:ımonu heledi
yı•ıılnflt• mütesckkil komisyonu ta
rafınrlnn yııpılnraktır. 

5 MukavPle. ı>k1;iltme, bayındır-
lık fşlrrl C"gnel şartnamı>si, hususi, 
ve fc-nni sıırıname. proje ve keşif 
hullisası. elektr'k tesisatına Rit hu
susi ve frnnt şartname ve yapı işle· 
ri umumi \e fenni şartnamesi ve 
huna mULE'ferri d ğer evrak Kasta
monu belediyesinde görülebilir. 

6 lstekl"lerın Pn az bu işe ben-
zer 40.000 llrolık Is yaptıklanna da
ir ıholNl<'n iıc: giln evvel~r.e kadar 
Kastamonu valiliğine hlr istida ile 
tnurnc:aal ı~erek ehliyet vesikası al
ması şarttır. 

7 - Taliplerin ihaleden bir saat 
c>vvelinr karlar komisyona l\"Öndere
t<'kleri t.,.kllf mrktuı~lariyle birlikte 
<'hilyet vr tlcııret orla!ıı vPsikalariy
lC" t"mlnat mak~ıu,.Jarını imza mu
kııhıliıııle vrrmPlf'rl, aksi tak(lirde 
pnslıada vııku bulacak tehfr d<>layı
sh le vakti nele tekil r mektubu gel
mivenlPr ihn rye iştirak f'ltirilmiye
rı>ği ııtuı olunur. <8553-6522) 2578 

Brna eklentisi yaptırılacak 

(ö('.86) 

İnhisarlar Umum Md. 

Kalorifer tesisatı 
yaptırılacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüifin
dt>n: 

1 - Kesif, şartname ve projesi 
mucibince ıdaremlzln Mecidiye kö
yündeki müskirat fen şubesinde 
yaptıraca~ kalorıfer tesisatı kapa
lı 1.arf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli "18.869.2CY' lira 
muvakkat tE•minatı "1416" liradır. 

3 Eksiltme 28.8.942 ~uma günll 
saat 10,30 da Kabat.aş'ta Levazım 
şubesinrleki merkez alım komisyo
nunda ya1>1lac.aktır. 

4 - Keşif, şartname ~ proje 
"95" kuruş mukabilinde sözü geçen 
şubeden ve An.kara, Izmlr Başmoil
dürlilklı>rintien alınahllir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 10.000 
Hralık hu kabil inşaatı muvaffakı
yı>tle yapmış oldulklanna rlalr ve
sika ibraz ederek ihale günilnden 
8 gün evveline kadar aynca ı-ksllt
meye iştirak vesikası almalan IA
zımdır. 

6 - Eksi11ımeyP R'ln>eeklerin mtı
hürlil teklif mt'ktuplarını kanun! 
vesaikle '7r 7,5 giiVfmme parası mak
huzu veya hanka t-cmlnat mektubu
nu ve şartname~inin F. fıkrasında 
yazılı vesal'kl ihtiva oof>Cek olan 
kıtrıalı 7.nrnannı thRlr ıı:ünil eksilt
me sırntinrlen hlr ııaat P'VVeline ka
rlar mrııkfır lrorni"Yon hA~kanlığına 
mak'huz mukahillndE' vorm.Plı>ri IA-
7.lm<ilr. Postn<la vukua gell"Cek ge
cikmeler kabul nlımmıız. 

<8615-6615) 2677 

ANKARA BELEDiYESi 

S tlyaç için Bolayır iskele lesllml 8etlS" kılıcı... tatwnm edtılen tirat eanııan IOOmJ8yon(la ır:ör\lllEhWr. Beber-

~ Gelibolu'da ambara teslim v~~a 6 laıruetur. 'Demtnab 3150 Uradır. ldlıosunun muhammaı ~ 42 ~-
ıı.; lrtepe koyünd" teıılım şartıy e lhaleı!ııl. 

31 ~ llıllyon kilo tel ve yahut Jp bal- aluatce 1942 PR7.M'teel tur. 400 tcın YevN. merclrnek toptan hr 
~Jı kuru at pazarlıkla saıt.ın alına - günü saat 16 da YBJ>ılııı.rnlctır. Şa.rtrın • l&tekliıYe lhnle ootlcb!lcoeA1 ~ dıahıı 
f::lttır. Tel balyalı kuru otun mu- mesl komisyonda ırorütdilğü aib1 210 az m1kt.'tınna da tnl.Jıı> zutı.ur et.ut! tftk· 
ı;ıınrnen bedeli 140.000 llra. kati kuruş muık.a.bll:lııde vor.lllor. dtT<l.e ıha.lesi ya1>1lacakt.ı.r. lhalıcsl 21 -
~~trı.ınatı 20.000 llradır. İp balyalı lsteklllerin kanuna uY&'U'l'I tekl'f 8·942 ouma ının.u sımt 10 da )aptlaca -

İhtiyaç lçin ayd a 300 ton tııkslt
le ceman 2 100 ton balyalı veya ha
sırlı kuru ot kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedelt 
140.000 liradır. Muvakkat teminatı 
10025 liradır. Hasırlı ot için fiyRıta 
değişiklik yapılır. Evsaf ve şartna
mesi Gelibolu 1250 Sa. Al. Ko. dıı. 
glirülebilir. 500 tondan aşağı olma
mak üzere birkaç tnlibe v erilebilir. 
İhalesi 28. 8. 9~ gUn ıraat 1 5 t e 1250 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. istek
Iiieriıı belli gün ve saatte komis • 
yonrla bulunmaları. ( Mektupların 
bir saat evvel komisyona v e r ilmesi 
lazımdır.) (6680) 2697 

8 - İstiyenlr.r hususi şartnRme L. 
le proje ve evrakı ke.şfiyeyl (12) li
ra 68 kuruş bedel mııkabilınde 
nafıa dııirP.sinılen satın ıılalıilirlcr. 

4 - Hu işin krşif bedeli (25lU39) 
lirıı. (69) kıırııqur. 

IS - Muvııkkııt teminat (13888) li
radır. 

Sivu \'ılayetı .On.imi Encümenin
den : 

ı - Kapalı zarf usıılil ile ek~iltme- 1 
ye koıııılaıı iş: Sivas merkezin~ vi
layet ıııatl•a ısı hınasının üst kısmı-
1111 yapıl.ııı· ık olan hususi idare hina
f.ı inş ıatıılır. Bıı i-in kpşif bedeli 
141ii5 lira 68 kuruştur . 

Yığılıımaya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 
l'\ı otun muhammen be<iell 130.000 mektuplannıı ihale saatinden blr 9aal {tından t.all:plerin katl tcm1natıarlıylc 

~rıı. Olup kati teminatı 19.500 liradır. saıtın 
~-ı-~t ve şart.namesı Gelibolu Mer- evvel lroml&yona vermcle!"I. Poet.a ı;:edk- llarhlıY<'lle yede-k suhn_y okuluna 
~~ ~a. Al. Ko. da görülehılir. Pa- meler! mazeret teşkil €'1rncz. alma kom!SYonu'Tia mür.ncaatlan. 
tQ~lıkıa ihalesi 26.8.942 carı;amha (6638) 2662 (6602) 21173 

~ıııı SaRt ın da merkez Sa. Al. Ko. Pirinç ve sabun alınacak Süt tozu alınacak 
ilaında yapılacaktır. (6478> 2477 

$leli Or. Sa. J\I. Ko. druı: 
KUTll ot alınacak 7.7.942 ~mı ihale&! IMn olunan 50 

l!~alıkf'sir Sa. Al. Ko. dnn : ton prince, sa,buna tıı.Uı> cı.Jannd1tmdan 
~ti ıYat mtlrakahe komisyonnncıı. tel tek!ra.r ı>azarJ.ığa lronmU4>tur. Evsıı! ve 
>._/alt heher kllosıınıı 7 kuruş ip bal lıll8Utll sıı:rtlan komle)londıa gorillcb\Mr. 

1 beher kilosuna " kuru~ 110 san- Beh« k~05unun muhammen 00.:leli 6-1 
"ııltı fiyat teshlt edılen ıooo ton ku- kuruştur. lha.lesl 20-8-942 pereembe cü
' Ot pa:ı:ıırlıklıı. s:ıtın alınacakıır. nü saaıt ıı Be yıı.pılacağındım taltpleıin 
. 8. 942 cuma günü sıı.a U te Ha- kAtf tEln<tnatlariYle HtlZ'blyede Yd .sb. 

._:1;ır As. Sıı. Al. Ko. da eksit lt~csl Ok. Sa. Al. Ko. mfu-acaatlan. 
,_ aeaktır. Bir tonunun emınat 
•ları HliO liradır. 4000 ton kuru ("58.'ll 2667 

'•~-hir istrkli çıkmazsa 211 tondan Kuru ot alınacak 
tı olmıım:ık uzere ayrı ayrı istek-

tıı tre de ihAle erlilehllir. 'filtrahhirlin 
tıı '%ıırj hıılunrlııli;ıı verıcilerle trsli -
~~~~ r.Annsınrlnki mıısraflıır riheti aı:
~~1Ye tarafından rideneeektir. Şnrt
~I Ilı ıı;nrmek lstiyenler her ıı;ıin ve 
tıı~ illerin mııııyyrn santte kombyo. 

ti\ milr:ıcant etmeleri. 
(fiHi2) 248fl 

Bulğur yaptınlacak 
~()~ya Mnt. Sa. Al. Kom R k : 
~ ~tıyaç için 4000 ton sert hu day. 

ıı bulgur imali kapalı zarf u uliyle 
~lliltıneJe konmuştur. Kv nf ve şrrnlt 
~~1&Yondıı mevc111t11r. a.:oo tondım 
~ 1 olmamak ilure avrı a~ rı t.ıılip. 
tt de ihale Pdilrbilerektir. Kapalı 
~ıı ihalesi 27 Ali;s 9~2 perşembe 
ı f.I saat 15.80 da Konya'dıı Kom. 
11 1lr'luğu binada yapılaraktır. Re

._ ~ilo buli;rfoya Jl Kr. 50 ııantiııı 
ııı~ 1Ye fı<'rcti tahmin edllıııip;ıir. İlk 
n 1 ııat 4000 ton için 1895() liri\ ve 
~ ton için 1 ı215 liradır. I.teki'lerin 
t •eınioatlıırını yntırıp 27 ı\l::s 912 

Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna 8.3 Kurus tahmin 

edilen 278 ton tel balyalı kuru ot 
alınacaktır. Pazarlıkla e-ksiltmesl 
17-8-942 rıazarteı:ıı glınU saat 15 te 
Tophane İstanbul Lv. Amirliği Sa. 
Al. Ko. ela yapılacnktır. ilk tPmlna
t1 1772 lira 25 kurustur. Şartnamesi 
koml~onda ror!lllir. Tnl plr.rirı bel-
11 vakitte komisyona gelmr!Pri. 

<6586> 2668 

Balyalı saman alınacak 

Buı-ı;a Sa. AL Komisyonundan: 
A~eri hastaneler ve revirler için 

3000 kilo sut tozu ile 35000 kilo kutu 
teksif t.>dilmiş süt pazarlı.kla satın 
alıııacaklır. Pazarlığı 17-8-942 pazar
tesi. günü saat 11 de Bursa'du Toı>
lıane adı belli As. Sa. Al. Kom. ya
pılacaktır. l'auı.rlık sonunda tekar
rür edecek bedel üzerinden yüzde 
15 kati teminat alınacaktır. Evsa! 
ve $artnamesı Bursa As. Sa. Al. Ko. 
da mevcut olup her zaman okunabi
lir. İsteklilerin muayyen gün ve sa
atte komisyonda hazır bulunmaları. 

(6604> 2674 

Saman alınacak 
Illreclk Mevki S.."\. Al. Ko. dan: 

Garru!zon hayyanıltLrt füt~acı l<,>ln 
700 t..-m saman 200 tonJulk p;ırtJJll,r hıı· 

Mn.de -parça par~'ll alım)('aktır. Her 2t)•1 

ton~\İk taJlınıin b<.'ll<•.1'1 200<'Ml lira tllk te-
mlnatı 1500 Jıl.Tadır. 1-9-9'12 salı ıruınu 

ı;:n.at 15 t.e 1 parti 1fi ıla 2 parti 17 <le 
3 parti kaı:ıe..iJ zarna ihalesi ynpılııcak
tır. lstekltlrn'Uı her partMıLn tıhale saa -
tlnclt:'n bir saat evvoı laı.p:ı it Zllrtları 

vermiş otacaklardır. thale filrectk Sa. 

Al. Ko. yıtpı!-:ıı:akt.ır. (f'676) 2693 

Çeşitli taze sebze alınacak 

Sığır veya koyun eti 
alınacak 

K<'.llU'll ~t. Sa. Al. Ko. B$k. tıan: 
KOllG'a ıranılrzoınund:ııkl bir.iliklerin Ih. 

tb'a.cı için 30 toın sığlr veo--a koyun eti 
kaı>a.lı za.r! uıruUyle ekslLtmeıYC kom.ıı -
muştur. Evse.! ve eera.tt kanlıı.yonumuz
da mev<'ll'ttur. Kapalı zar! :ihalesi 1 ey. 

161 1942 .ııı ırünü saat 16 da Konora..ıa 

komisyonıumuzım buılunôu~ hl.nada ya
pıla.ce.ktır. Sııtır etıom klloeunU'll mu -
haanmen tlyaıtı 67 ve kqyuın eot.ı.ntn kuy
rutu dıa et hesaıhlylc a.Jınıacafıından be· 
her l<'lkısuırrun 117 ~tur. Sığır ell
nıln l('llbında aımacaık yüzde 2;; fazla -
slG'le beıraıl:ıer 1ıllk tEQnıtnaıtı 1884 J.lıra 3R 
kurue ve lroyun etdnln 3290 hlra 63 ku
rıııştur. Sııtır ve koyun et'lnm lıl>ır ikisi
ne bir teklif mek>tut>unda ayn llY'I"! rı

yıı.t verllımesl caılz ol<tutu ıııbl Yalnız sı· 
ğır v<"Ya ya.lınız koyum eti ~in de ttyat 
verflebl1lır. Teköf ~ tlye.tıara na. 
znıran sığır veya koyun ctmln hangisi
nin alına<'akı cth('tl askcri:Yece taJ.·ln 
C'<itl('CClctir. tstckl ıerın tlk teminatları· 

nı ye.tını> mıı1ı!buzl.ılri'Yle birlikte 1 ey
lül• 942 ı;rünü saat 15 e kadar teklif 
meıktuıplannı komlı!ı.Y'On8. vermt>Jerl. 

(6681) ~98 

BAŞVEKALET 

6 - Taliplerin ihalPden en ıız !iç 
ıı:Un evvel hıı i~e benzer in~Aatı lm
ı;;ardıkl ırına rl.ıir evrakı nıüshitcle • 
ri ile birlikle viliiyct rııakıınııııa nıiı
raraat rderck sla~a kları ehliy<'• ve. 
sikıısını 2-1.90 ııayı!: kanuna uygun o. 
larak hazırlıy.ııea'••<'rı tek!ıf oıek:ııp
lıırını v e hunhrla bıTEk,~ teıııin:ıt 
mektup veya nı.ı> h1ızlur1111 vı: ri<"arl'l 
od •. ı vesık~,. ııı .hale gunil .. ,,,, l~ 
na kaıhr l..nı:ı ~yon riya~ ~ı:ne rıııık
buıı nıı.kalıilıodc ver .. cekler 1 •• 

P;>·taJa olıın ıredkmcler ka >" c..flil-
rııt>t1. (62235) 235fl 

Nümwıe evi yaptırılacak 
Gaziantep Vallllt!noon: 
1 - Ek8llıt.m<'>"e konulacak lı!ı: Guı

antebl!ll Kavaklık mevl<Unde )nşıuına 

be.şlanmıt olan nümune evı.nın tkmaıt 

maaatı oluıı keail bedeli (12485) Ju a 
(37) kuruştur. 

2 - Bu tee alt evrakı mastı t.e sun
la.rdır: Seı1dopr1 c."etvc•l1, mesa.tıa cet.ve. 
U, hUll\ııa ct"lvell, hUS\181 şaı'Lnamc, ek· 

ıUtme sartnam<>SI, nıulmvl'l.e l>rtıJ(.'l<I o
tup her ı;rUn n.urıa mU<lürlUklinde-n ve
ya encümen kaleminde görül<'hilir. 

3 - 1':kslltme 20-1MN2 J>t~·mhe ııu

nü saat 11 de v1111yct daimi encUml!flln-
de yapılaraktır. 

4 - Eksiltme 
yapılaC'aktır. 

knı>ah zar! llSllllyll.' 

5 - ~::kslltm<'.Ye g renllımeiı: tcltı ıs. 

teklllerln (!J3Rl lira ( ıoı kuruş muvak
kat temmııt vermesi ve 942 )lılına alt 
tl<'.aret oda,.ına kayıtlı bulunduÇ;ur.a 
dair vesikayı hal.-. bulunmaları lfızım • 
dır. 

6 - Tekllt mrJ.:topJ-an 3 Unrfl m.ı ı

dede yıııılı saaıtc•n b s.ııat rvv('l ne 
kadar vUAyc1 crwllmPnlnde müt!'$e k ı 

ekıılltml' knmlııynnu N' sllğlne m kbuz 
mııknh1Unt1<' vcrlll'<'ı•ktl>r. 

~lifernhe p;uniı ihRlr<lcn hlr 1111.ııt ev. 
,~ne brlıtr tl'klif nıektııplnrını Kom. 

· 'Vnmeleri. (63151) 215.H 

Gelibolu .Merkez Sa. Al. Kom. 
İhtiyaç için Bolayır iskelesine 

'eya Demirtepe koyııncle teslim 
ı1arıiyle 500 ton balyalı saman pa· 
zarlıkla satın alınacakıır. Muham -
men bedeli 27500 lira olup k.ıti te
minatı 14125 liradır. 500 ton Raman 
hir istekli hulıınmadıl!:ı takcllrclt• 50 
tondan aşağı olmamak şartiyle avrr 
ayrı nıütgahlılde ilrate edilebilir. Ev
saf ve şartnamesi Gelibrılu Merkez 
Sa. Al. Kom. görülebilir. İhalesi 
20. 8. 942 pereşmbe gUnU saat 17 ele 
merkez Sa. AI. Ko. da yapılacak • 
tır. (6592) 2669 

l3ırt."Cık Garnizonu Sa. Al. Ko. dan 
Bırllklerırı ihtiyacı Jcin 4900 kllo 

taze kabak 2000 kilo taze fasulye 
950 kilo tazı> bamya 4500 kilo taze 
biber 5250 kilo softan 20.0f>O kilo do
matı>s 74000 kilo patlıcan 29750 kilo 
karpuz 50750 kilo taze üzüm 18000 
kilo kavun alınacaktır. Yekf.ın tah
mın edilen bedel 28503 lira 50 ku
ruştur. llk teminatı 2138 liradır. 
1-9-942 salı günii sııat 17 de toplu 
olaMk v<• kapalı zıırrıa l•haJt'SI Yanı-

Karoseri yaptırılacak Posta ile RtindcrlleC'C•k mPk1 uıılnrı"l 
l..>evlet Meteorok)Ji işleri Umum MO- nlfrnyet U~unrü mııdd<'<l<> YR>ılı ,ı ııe 

-'t Odun alınacak 
,~ana As. Sa. Al. Kom.: 
:I' ton odun kapalı znrfla ek~ilt-
~: kırnıılmuştur. Mııhammt'n herle
r 1 rırı(ı !ıra ilk tcmınaıı 2ıon lira. 
·, halesi 28. 8. 9.J2 cuma günü sıı.
~rı,so dadır. 

" af ve şeraitini Ankara, fstan-
1.v. Amlrlıklrrl ve Adana As Sa. 

~111(??1· !ian 70 kuruş mukabilinde 

1 hılır. isteklilerin teklif zarflıırını 
tııe saatinden 1 ,.al\C t vvellne kadıı.r 
'~>·ona vermiş bulunmaları tuzu. 
•lii.n olıınur. 

(6466) 25,ö 

~ Odun alınacak 
~ Sa Al Ko dan. 
l'\ı k lo una tahmin edilen rtyat 5 

\ "<:> sııntlmrten ıkt partide 4!'\0 ton 
n 1 M rık.;ıısına ııore pazarlığa ko· 

ttıı~~tur tık temin ti 1856 snr Hıra· 
l'<'karrür P<icn rtyat Uzerln<ten ka

~lııaı alınnc·aktır Evııaf kolonlu 
n~l<lır Pazarlığı 15-R.942 cumartesi 

l'lılııt ıo da Karıı'ta komtııyonumu· 

'lı: t.uıun<'luA'u mahal.le yapılacaktır 
111~ ,;w.rl\Or Wl)ft ve N.at~ te

:ı. ~11rle oırllklP komlayonA ııelme-
6397> 2606 

Yeşil mercimek alınacak 
şı.sıt Sa. AL Ko. dan: 

dürlütun.ıien: knt1ar ırrtmla olması VC' ılış zarrın ınli· 

5-8-942 de lıhalC91 HAn olunan ıoo 
ton ~tl merclrn<>ıie taltı> cıkmarb~ın -
dan tekrar pazarhQ:a konmuştur. EvR11t 
ve husus! şartları kom lsYmıda Jl'ÔMl-le • 
bilir. Beher kUosunu'll muhammen be -
deli 42 kuruştur. !halesi 21·8-942 cuma 
günü saat 11 de >•ıı>ılacaı:':ınd.an tal1ple
ı1n kati teııru.natııırl~le Hart>b'cde Yt1 
Sb. Ok. Sa. Al. Ko. milracaatıarı. 

(6593) 2670 

Kuru ot alınacak 
Çanak.kale Sa. Al. Komlsyonunclım: 
İhtiyaç için 150 ton kuru ot 18-8-

942 salı günü saat 14,5 pazarlıkla 
satın alınacaktır. Evsaf ve Şllrtna
mesı komisyonumuzda mevcut•tur. 
Isteklllerln mezkt:ır gün v e saatte 
komisyona müracaatları. 

(6596) 2671 

Ot ve saman alınacak 

lacaktır. Şartnam-esl RirPclk Sa. Al. 
Kom. görülebilir. (6677) 2694 

Samaın alınacak 
G elibolu As. Pos. 1250 Sa. Al. 

Ko. dan : 
İhtiyaç için ayıla 250 ııer ton 

taksitle ceman 1500 ton tel balyalı 
hasırlı veya dökum saman kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Mu -
hamnıen bedelı 70 biıı liradır. Mu
vakkat temınatı 5625 liradır. Hasır
lı ve dökme içın aynca fiyat hesap 
edilır. Evsaf ve şeraiti Gelibolu 'da 
1250 sa. A I. Ko. da g()rulebilir. 

500 tondan aşağı olmamak üzere 
birkaç talibe verilebilir. İhalesi 28. 
H. ıa~ günü saıı.ı 17 rle 1260 Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. İstekl ilerin 
mezkur gün ve saat 16 ya kadar 
teklif mektuplarını komisyona v er-
meleri. (6678) 2695 

Koyun eti alınacak 

1 - umum mtidüırlıtiı~tıımü7.<le mt>v . 
cm. dört aoot 158 pus cı.ıonırl1 mesafeli 
ııruıOYe bLrl ol.obüs <ti ğer ücll ~ ı>anel 
tiı>I olmruk üzere yaptınlacak oJ.a,n dört 
adet karoseri tıapaıl1 zart U.'tUMyJıe ek
sJ.btmeye konulrnw;.tUır. 

:ı - Dört adet ka.roııerlnin mU:ham -
moo bedel!! (10.000 > on b!ın lira olup 
Uk t.eml!nat (750) yedi yüz ehli ~lınımr. 

3 - llk tanlınaıt kıUl;IJ.ıA°J nak)t ve
ya ne.ktt )!erine kaim hükiımetçe ke.b\ıl 
edtle'l'I taıı~rerlıe tıonollll' kum~ 

laıJbul edllem~~l!nden buınlann mal
rntid\irlüklel'lıne yu.tırılanlk alınaeak 

maft<ıb~lftlrtlD Jrom~ llhnızı. 

4 - .1tı aleal 31 aı}ul!ıtn& 942 J>l\ZM1.e8I 
ırt.mü -.t 15 te Anlaı.ıra.da Y m ıeetı lr 
Kızıhmıak ııokfılk No. 40 ta devlet me
tA!OroloJıl 1$1erıl umum müdtı.rlıüAil blırıa

sı.nda toplantl.<.'Rlk 911.tm ıı.lma kom"8yo -

nu taratı.ndan yapımcaıkıt.ır. 

5 - Ta.l!plıeırtn 2490 88Yilı Jaınumın 
As. Pos. 1040 Sa. Al. Kom. Çrr- Kony.ı .Mnt. Sa. Al. K.o. dan: 2-3 ümc!I l'llft.dde>lıerlnde yazı.Lı vasınan 

kes. Askorl okullarla hastane lihtllvacı hAirz olmale.rı. 
Cinsi ve miktarı RŞRi.ıda y:ızılı 2 ~in :ıoooo kilo )«ıyu.n eti ikapalı :ııa.rt u- 8 _ Şartnameler ~Qr umum mO· 

kAIPm yem S!ltın :ılına<"aktır. Kapalı 
1.11rfll\ ihale~I 11001 Sa. Al. Kom. yıı. 
rrlıı<"nkrr. F.naf vr şartnıımesi her 
gün komisyonda görülebilir. İstcklile-

sulıb're eıkstltmEl>'e k<>ıwııınu.ııır. Evııar OOrHllliln lof"Vll7.ım müdfu-lütündEm Pil. 

ve eerıı+t kom~umuZ<ta mevC'lllttur raa12 oJ.aını5c ~ :EAn ol'U'nur. 
~ eUııım ~ zaır.t .llıaılıeel ı ecruu .~. 2679 

hUr mumu il<' lylc·C' kapatılmış oımnsı 

11\zımdır. Poslada olan gl'rlkmel<"r ı.a-

bul edilmez. IR391-6416> 24->7 

Elektrik dinamo 
teferruatı 
satılacak 

ve 

Bolu Beledi}e Riya'iCıinden: 
Dairede mevcut şanname-;i mudhin

ce 470-2\'i Volt 41 kilmad A. F.. G. 
marka bir adeı elektrik cereyanı daimi 
dinamo§u tcferruaıiyle hirlikıe 2250 li
ra muhammen bedel ve hir ay muddetlc 
açık artıırma surcti}le satılacaktır. İha· 
lesi 3 l. il. 942 par.art~i gi:.'llü saar ı 'i ıe 
be>lediye daimi encümeninde yapılacak -
11-r. Taliplerin % 7,5 teminat ve ev-rakı 
lhımeleriyle birli.ine gihterileo gün ve 
saaı<e belediyede hazır bulunmaları il:lııı 
olunur. (8'iW) • 6519) 2576 

T el halat satılacak 
Bolu Belec.lh-e Riya~cıinden : 
&l«liyemize ait 700 - 800 metre tu· 

!ünde ve 25 milimetre kalınlığında >ek· 
pare çelik ıel halat beher kil~u 3<; ku
rut muhammen hede! ve 21 gün müddet· 
le ııçık art11rma ~retiyle satılac-.tktır. 
Jbdesi 24. 8. 942 pau.neşi guou saat 

2- J<~ksıltıııe :!7. 8. 9'42 tarihine mil 
saılıf per~<"ııılıc giinil saıı.t la lf' S i
vas lıııkııııır.t lıinıısı i~·indc villlyet da.. 
iıııi encııııırninıle yapıl.ıı·aktır. 

3 - llu i~r ait ıcvrak şunlardl'I' : 
K"şlf hiiJıı,.ısı, fiyat horıtrosu, pro
je, y.apı isleri ıımııml f Pnnt Şartn& 
nl('si, eksili ııır. sRrtnaıncsi bayınrlır
isleri gf'nel !J.ırtnıtmesi, ve mukavel.c 
projr•iılir. İstiyenl<"r bu evrakı lıt-r 
~un nafıa ıııudıirliıgundc tetkik ede
lıilirler. 

4 - Eksiltmeye ıı;lrehilmt>lı: için 
talipl<"rin 1101 liralık muvakkat te
min ıtını Sı\nş !Jıısııs! Muhasebe vez
nesine yatırdıkhrınn dııir makbuzunu 
vı•ya hıı ııılkt ırda şayanı kRhııl ban
ka ıııektıı hunu ve 942 yılına ait ti
ca mt Ycsikasi)le t'kslltme gılnUnden 
en aı1 ııç f(un evvel Sivas valiliğine 
rnuııınsili l<lt ri ınu•·.nff.akiyrtle ba -
s ırrlıkl ırına rl.ıir refer·ınslariyle bir
likte ınııracuaıla ala<"nkları ehliyf't 
YC'sık ı~ırıı teklif m<"ktııhıı zarfı ile 
hirlikl<' dı< r.arfl\ koymıı!Arı ve kf'Şif 
rlosy·ılarını ktkik ve iın?.a etmiş bu
lunrıııılıırı lrızııııclır . 

ıı - 'l'rklif ıııektııpl1trına ait iç 
ve clıs uırfl ı rın ve vrs:ıikin dördün
<'ıı ıııaıle hiıkııııılcrine ve kanuni ta
rif,.Jerc ııyı:;ıın hulıııırıııısı liizımdır. 
Pıı ıada v ıki grdkınelcr kabul edil
mez. 

6 l~trklilerin trklif mf'ktııp. 
1 ırını ikinei ıııaclrlerle vazıh tarihte 
~ııat t ı ılc kailnr enclı

0

111en rC"isliğiııe 
ıııııklıuz ıııukııbiline t<'Ycli etınelPri ~ 
ı:ııı olunur. (ı-;611;.ü6!6) 26111 

Ambar inşa ettirilecek 
l•:rziııc'ln İnhisıırlar Başmudtırlü

gıınılı•n : 
1 Frziıının Başnııidilrlüğiinde 

~ ııpılnl·ak ı:wı ı,1ı11 !ıra k<'~if ht'd<'Hi 
ııı:ını11l.ıt ıııııb.ırıııııı inşası· kapalı 
z.ırf usııll)lt• 111 gun müddetle ıııü
ııak.ısayn koıııılııııışlıır . 

2 - .\lııv.ıkk ıı tl'nıina.tı 1020,87 
liradır. 

:J - liı.ıle 2 ~. 8. ~42 pazartesi 
ı;iınıı 'ıal 16 te l~rıinc:ın inhisarlar 
H ışmiıılli rlul(iııııle ııııite~rkkU komiı;.. 
) ""l'll icra olıınac.ıktır. 

l Bu ı•<: alt frnni ve husust 
~ıırtn ııııel<'rle projeler Ankıı.ra ve 
Er1.iııc• ırı ha ınuc!Urluklerindl'n alına
hılır. 

5 l~k,iJııııeyl' girec('klcrin bu gi. 
ı;i işleri ):ipııııs olclııkl:ırına dair nafı
ocl ııı alac•akları ehliyt't vesikalarını 
knmis) ona tevdi etmeleri IAzıındır. 

6 - Taliplerin kanunun tarif ettiği 
şı-kilcle hıızırlailıklan teklif mektup _ 
lıırını ihale tarilıirırll'n en gf'ç bir saat 
ev•·el kt1ıııisyonııııı111.a nıııkmus muka
hiiiıırlc verllmC".si itAn olunur . 

(6668) 2680 

San sabunlu köeele 
alınacak 

F.rzıırııın SilAh F,thrikası Mürlürlil
Ji;iınden : 

1 - grzuruın sililh fabrikMının ih. 
ti) arı iı;in ııu (SlHlO) çoji:ıı (10000) 
kiln s1rı salıunhı kos('le rın heş ırün 
rıı ilcldrtle ve kııpalı zarf usuliyle ek
sil t ıııeyc kmııılııııı~tur. 

2 İhalesi 2H. 8. 9'2 cuma günü 
!;nat on altıdıı Erzııruııı silllh fabrika.. 
~ı lıinıı ınıla loplaıı-'l<'ak satın ıtlma ko. 
mi yonun<'a yapılAcaktır. 

8 - Sarı sabunlu kö&eleı:Wı beher 

A nkara B elediye Reisliğinden : 
1 - tlçüncü maddede yazılı hu

su sllll' belediye t embihleri araaına • 
lınmıı1tır. 

2 - Bunlara aykın hareke t ede n 
lc r 1608 v e 2575 numıırah kanunlara 
göre cezalandırılaoaklanlır. 

S - A) İhtiyaç maddelerinin da
ğıtımında ve bunlar için kart v eri
litinde, 

ı B } Nakil VMltalanna binişte. 
1 C ) U mumi yerlere girif ve çıkır 
1 ta halkın blribiri ardı sıra dizilme -

!eri mecburidir. (3409) 2252 

Font bonı alınacak 
Ankara Beled.lyesln<k>n: 

ı - su ı.ı~ lhUyacındft 
maJc Uzere ailnaca.k 50 tAll\ font l>oru (• 

bft gün mUddetle ve kaı>a.J.ı zarf U1R1 -

ilyle ekslltme.ırc k<mulmuetuır. 
2 - Muhammen bed4i'.ll 17250 Mınıdır. 
3 - Teminatı 1294 llmdır. 
4 - Bunun 21·8·942 cuma ırUMl M-

1\t 11 oo tallMne tıhalea muılca.rrer oo
kındukuındaon ııa.rt.n.am('81nt ırönnek llltl
yml<'!in lıer ırUn ~ctlmt>n kalemine mü-
1'11<'118tlan ve lsu-klilerlrı de ııtıal<e ırUntl 

olan 21·8·942 cuma a1.ln<ll ııaat <ma ka
dar 2490 numara.11 kanunun 32 met 
madde91 ııe.rahatl veçhllıe tanzim edecek

leri teklif mektuplannı beledt)ı>e dalre-
9lrıden mUteeekkil encümene venn~ı..-t. 

(fill51}) ~ 

Enkaz satılacak 
AnkRra Belediyesi lma.r Müdürlü. 

ğünden : 
Memurlar Kooperatifi arka111nda 

i~ıimliık edikn kadastronun 694 ün. 
cü adasının 1 parsrlinl teşkil eılea 
All Rnsiın apartmanının enkazı, imar 
nıudılrliı&ıindcn alınabill'rek ollln şart 
namesinr l(tıre ( ıaoOU) lira nıuhanı
men hed<'l 117.erinden kapalı sarf ._ 
suliyle nrtırııııı~a konnıu~tıır. Tl'ıni
natı (97/S) liradır. llııılesi 24. ağustos 
942 pazarıesi ıı:itnü ııaRt 16 da vil.L 
yet konnli;ında imar idare hf'yeti oda
sında yapılacııktrr. Tıı.Iiıılerin teklif 
mektupl.arını o gıin ihale saatindea 
hir sa.at on<"eye kadar heyet riyaseti
ne t eslim etmeleri lüzumu, postada 
vaki olacak teahhilrlerin kıı.bul olun
mıyacıı.ğı i!An olunur . (6458) !·'81 

ULUS SİNEMASINDA 
2 film birdea 

1 - BÜYÜK AŞK 
CLARK GABLE 

2 - Akdeniz korsanlar1 
PJERRE FRESNAY 

Suare 2 film birden 

Akdeniz Korsanlan, Büyük 

Te-!efoo: 6294 
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SEYAHATiN SONU 
H er zamanki sibi seyahatinizi sai Ye 

salim bitirdiniz. Bunu o kadar ta
bii aröriiyoraunuz ki harp zama-

amcla bile demiryollanmıza sü•enmemek 
imklnaızdır. Bir lokomotifin bozulmut 
oıdufunu hiç itittiniz mi? Gayret, yük 
Ye atmmanm hepai de artmıt olduju 
harp sunanlarında bile böyle bir hal 
Yak.i defildir. Lokomotifin hiç bozulma
maunı temin eden bütün ihtimam n •a· 
nab hiç dütündünüz mü? Lokomotifin 
yalım °t)ir au ka:J'llama meaeleaiai alal-. 
içinde daima au ka)'Dıyan bir süfümün 
bapna neler pldiiini ne kadar çM.ak 
laf bailadıimı Ye binnetice daha Seç 
auadıimı bili:roraunuz. Lokomotif kazan· 
lanna ela a1111 teY •aki olur •e iı.n.I edi
line lokomotif iyi itlemez Ye bun- ne
ticeai olarak tren seç kalır " demiryolu 
ifletmeaine binlerce lira fazla ma
aarif tahmil ol11Dur. Bunun öaiine 

ıeçmek - lolromotif'm randımanmı ıalah 
etmek Ye rahatmızı temin etmek - lnailiz 
kimya aanayiinin suyun evaafını ıalah et
meai auretiyle ifa ettiği hizmetle kabil-
dir. Fakat bu, yapılan vazifelerin ancak 
bir tanuidir. Çünkü kazanlarda taı bağ
lanmanm önüne geçmek nakliyat ıçın 
olduiu kadar endüatri için de hayatidir. 
Bütün fabrikaların. makine ve teaisatı 
için auya ihtiyaçları vardır ve au hemen 
daima pialiii havi membalardan alınır. 
lnsiliz kimya aanayiinin vi.si faaliyetinin 
bir tubeai de aayun temiz tutulmuı hu
auaunda vermekte olduğu teknik tavaiye 
•e yardımlarla imalat çarklarınm müea
air bir aurette dönmelerini temin etmek
tedir. Her aene. lokomotif •e sanayi ka
zanlarında kullanılan milyonlarca galon 
8U lnsiliz li.boratuvarlarmm icat ve ln-

siliz kimyagerlerinin tatbik ettikleri 
uaullerle taafi:re edilmektedir~ 

lala bzanı ıhnac• 
ETİ BANK'1' AN 
Bir adet linyit kömürü yakablle • 

ceJı: yatık buhar kaı.anı alıoacaktır. 
Takriben 4.50 m. boy ve 1.20 m. 

dış kutrunda, tecrube tazyiki asgari 
5 atım olması matluptur. Evallf ve 
mevcut teferruatı tekllfnamede mufRa. 
sal olarak, Ankara, Etibank adresine, 
bıldlrmelerl. ı 789 

Sac ahnacak 
Eıi Banktan : 
Bankamı• için takriben 11000 kilo 

8 mim kalınlriında yeni veya aı kul. 
lanılmıf baklavalı sac alınacaktır. Ta. 
1 plerin 25. 8. 942 gününe kadar An. 
kara'da Eti Bank umum müdürluiü-
ne muracaatları. 1749 

Arpa, saman ve 
1n1s1r al1111<ak 

Eti ltanktan : 
Pazarlık suretiyle Zonguldak tesli

mi 1200 ton an>ıı, 1000 ton saman, 
600 ton mısır alınacııktır. 

Teklıfler 100 tondan ıı•alh olma • 
mak s11rth·lr parti halinde kabul edi. 
IC'Ceıfl glhi mektupla da ;rapılacıık ttk 
lıflC'r nazan ltihara Alınır. 

Taliplerin 'lizde yedi buçuk temi
nat ~kçe•h le ihale günıl olan 81 aıtııs. 
tos l!l.J2 rıadrtC'~I gtinfl sut U e ka. 
dar F:reıfll komlırlerl f<.letme•I umum 
müdlirluji:u • Zonguldak adrc~lnC' mü-
rac&Rt etml'lrrı. 11•2 

JANDARMA 

Çeıitli yiyecek maddesi 
almacak 

Erclt Janda.İlıa Okul Komutanlıtın· 
dan: 

1 EYiül 942 tarih~ tttbaren 
1«1elıtk lht~ olan ve muhammen kıl· 
k»u 18 ku~tan lkf yüz dolaıen üc blrı 

dö yüz kHo t'kmek ve e111 ııe. kuruı· 
tan otuz altı bin Yedi yüz k:tto koYUn 
eU ve yüz otuz ııe. lruruetan on sekiz 
btırı dokuz >11z kilo ladeyat ve Yllz kırk 
kW-U.tan OD tk1 hım altı yüz kffo ıtekf'f" 

ve tk1 kurut Yl!'tmtt ııe. •ntlrnd«ı dö:-t 
)'ÜZ bllı kilo mete OltmMı laıpalı zart U· 

ıull.Yle münak~a konulmtıttur. Ta· 
ı plmn 2490 MYJlı kanunun hükiim1«1· 
ne tf'vtılauı 27-8-942 penembe a1lnU 
aaat 15 te Ercı. Jandanna Okulund 
müteeelddt All. Komiıtyoonuna mUnlC1-
aUan (6506) 21168 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Tahmil ve tahliye iti 

NAFIA VEKALETi 

Hafriyat yapbnlacak 
N&lıa V4*Alıeö ~ 8u ı..t 20 Jnd 

fube Mlldürlılltunden: 

Ktıcıük MElldww - yatatınm JCnı. 
ıı + Z» ne 14 + fı.lo &r'89IJlıda acııa
ca.k <Rlaol) kılavuz JııaDMı tıetrtt'Mı 

ıneaau JcapeJs zartııa ~ lrıolıWn 
mu.ıur. 

ı - EkaW.me 25-8-19'2 Mll l'iln11 -
at < 16 > dil Tirede 1111 illeri 20 inci 11Jbe 
mUdUrllltü ~ elaıntme komje

yonımea yapılacakbr. 

2 - Bu ıeın mUhammerı bedeH 
<20094 87) h muvakkat t«mırı&tı 
(1S07.12J llradır. 

8 - Bu ile att l8l'tna.me Ye proJe -
l«iyle Mir evrakı tzmtrde nafı& "" 'n· 
rede MI ı.ıerı 20 inci 9ube mlldUr)(llcle
rinde aörilıetılltt". 

4 - Ekll M.m~ Pmek ~ 
2490 MYJl:ı kanunun hükümlıertne söre 
hazırlıyacaklan veealkle ek9I- tme tari· 
hlndftı Uc a1ln evvel 'nl"f'de eu ı.ıerı 

20 inci ıube mUdürlütüne )"llZı le mü
racaaua etılb'et vftflıaı.t almalan tart· 
tır. 

5 - Elaı itmeye ırırecekler teklif 
zarnannı 2490 ııayılı kanun ve eok&tıt

me tartNımestnm tarifi dalreelnde ha
zırıı:varak f!oke1ltm""1n yapılacatı saat
ten l>tr Na t f'\'Vel Tlre'de ıru lel@'r! '20 
ncı ıube mU<tllrllltü eke itme komlll . 
yOl'IUna makbuz mukabili vermlı olma· 
laıi llzımdır Postada olan ıreclkmeleı-
kabul olunmaz <4592-6544) 2589 

Kiremit alınacak 
Nafıa VekA~lnden: 

25·8·942 salı \uoo saat 15 te Anka· 
rada Naha \'ek leU binası <: de mal· 
ı:mıe müdür! tU odasında toı>l.anan 

malzeme eks ltme komlıı>onunda 3M5 
lira 65 ku~ muhammen bedt>I t Z7000 
adet Mam a ve 350 adet MahJıa Upt 
kiremidin acık ek• otme 118\l ı~ ek911ıt. 
meı1t YftpılacakUr. 

Ek9 tune tartnAmeal ve tt>ferrüatı 

bedel8 z olaraJc malzeme mlldUrlütun
den alınabUtr. Muva~t teminat 265 
Ura 17 kuruttur. 

İııtekltlerin mu,·akkat teminat ve 
eartnaml!lllnde )"llZllı vesaik.le btrJ"1<te 
mezkOr komls)'Ol'lda ve muayyen aU1ı 

ve 11&Atte hazır bul'\lnmalan IAzımdtr. 

(6501) 2612 

SIHHAT ve iÇTiMAi M. V. 

Ecza alınacak 
Sıhhat ve l1:timal Muavenet VekA

letı MC"rkC'a Hıfzı sıhha Müessesesi 
ı:latın Alma Koınıs) onundan : 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Mıiesıese
ıl lhtl) acı için listesinde yazılı 610 
kaleın ecı.a kapalı sarf usuliyJe eksilt
me) e konulmuştur. 

Topra.k Mahaulleri Ofla F.eidtehlr 2 - Muhamınen bedel 15000 mu-
SHoewıdan: vakkat temin.at ll25 liradır. 

(Kahıra•cü.Jr• ekibimbül mlbqu ı _ Bkalltme H. s. H2 1>9sarteel 
Mecejl ma11M'ln F.ekltehlre niıkıt ı w ..... dehQtpdeJci depolardan va- sini ... t 11 de mtleuuede cop a • 
9CID& • v...-ı depolara 9 .,_ luaaa aatıa alma kollliqODIUlda 1a-
•oıa ""'18Cllk nültpt &abml1 " palac:ak9r. 

~111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 -----------------
Bir Elektrikçi ah nacak 

.....ar. telıı!fom, - w -* elektıilc t.e.INtından -1ınıı her t-ır
ıcı llObllı .,. elıl!ktı1lr mot« tunwbnı 7&P&büen uıreruttnı HcmaJ etnı1t 
olaa aıııeıe btr Helctı1kcıbııe lhuıtıacmm vardır. 

5 1'&!..ıertn. 09l•tbklan ~ a.Jdlklan W9Ycalarla blr»kte ıeva· 
: mn ..-vt.mıı.e mllracaatMn. ısı 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

D. DEMIRYOLLARI 

Kuru çam odunu 
alınacak 

D. D. Yolları 8. İşletme Müdürlü. 
iünden: 

blnuı dahlllırıdeld komlılyon tarat.n 
kapalı zarf uaul1yle 111.tın almac 1< 

Bu ite alnn~ lııt.lyenlerin 1246 
lk1 yüz kırk a!U) Ura 88 <ael.:sen ııell 

kuruıluk muvaJckat tem nat k'ln 

tayjn ettltl VNÜ<alarla te C n-Jnl !il 

tevt zarnannı a.vnı a1ln aaat (1-t.f 

Mıkıar, muhammen bedel ve mu. ı.utıne venneıerı ıazımdır 
vakkat teminatı aşağıda yazılı Jı:uru 
çam odunu kapalı zarf usulıyle eksilt Bu ı.e att tartnameler komla.1 

meye konulmuştur. İhalesi 2.J. 8. !l.J:? pe.raaız olara« dat 'ılm «tadır. 
pazartesi gunü saat 17 de Balıke~ır. (634~) 
de 3. hletme binasında ) avılacaktır 
İsteklilerin 2.J90 sa) ılı k.anunun ta) ın 
ettigl \eınkalarla lhııle ıı;ünu muan en 
saatten bir saat en el koırııs) onumu. 
ıa tnuracaaılıırı lazımdır. Bıı ise alt 

MAHKEMELER 

Antol,a Hukuk HAkimliıfınden 
şartnanıe ve muku elerıame proje.eri Ant al) ,."da Narencı) e ı tu) on 
par11sız komls) onunıuzdıın alınabilir. dürll Sn·ııl ) l'n \ek ılı il\ ukat İa 

Bulıınduıru 'C'r: 3. işletme mııı a. Hakkı ) Rrkın tar fından mUve 
kası dahilinde her hanıri bir i8tıısyon. Sami Yen'ın kıırı ı olup lkametg b 
da, mtktarı: 400 ton, M uh. Bed. be- ıııeskl'nı meçhul bulunan a len tta 
her ton itin: 20 lira, .Muv. TC'm.: lı Kilpo kızı Kilelyll ale)hine An 
140 lira. (61"6) 2257 ).ıt. a.oılne hukuk hAkimliıllne ikam• 

Tat alınacak ııınan 1ıcıc1"t1i ıreı;ımsıı.lik aebehıvl• 
şanma dıivaı;ındım dolayı muhake 

D. D. Yolları 3. İşletme Müdürlü. ni• rııııan en bulunduj;u 27 ma) ıs 
&ünden: ırunü mahkrınC''e gelmemesinden 

Mıktar, muhammen bedel ve nıu. layı muhakemenin gı) abında dev 
vakkat teıııınatı a~agıd" yazılı oları na ve .11'1) ap kararı tehlıırıne 
4000 M3 ta açık eksiltmeye konul- \crı~rC'k ıııuh kenede 23. 9. !l.J2 
muştur. İhale.sa BalıkeMrde 2.J. 8. 9 '2 an ha günü ı; at 10 a t lik edılmi 
paı.arteııi günU lıılrııneıııız binasınd:ı duırun<I n mcr.hure Kılelya'nın y 
toplanacak olan komis~oıııınıu:ı:ca ya-, ıııu ıııeıtkı'lrda bızz t ın hkt-meve 
pıl.acaktır. mı-si VC"\ alıııt hlr vekil ıronderme ı 

Bu i e ırirmC'k hti) enler 2490 sa) ı- si takdırıie bir el ha muhakl'me;ııe 
lı kanunun ta) lıı ettigl 'esıkalar ,.e 4. bııJ C"dilııın erP.k dava gıy ahına bak 
uncu nıadıie ı mucibince ışe gırmC"ge ca{lı ırı' ap kararı m kamına kailll 
kanımı nııinı bulunıııpdıjın:ı dair bt-- ili k uzer .. llftn olunur. 17 n 
> annarne ile aynı gün \e ı;aate kadaı-
koııııs~ on relslııılne ıııııracaatları 
.ıarııdır. 

Bu işe alt şartname Bıılıkeslrde 3. 
Uncu blctme müdürluğunden parasız 
temin olunur. 

Bulunduku yer: Manisa. Bandırma 
hattı Kim. 21.J teki ocaktan, mi-kta
rı: 5000 M3, M uh. Bed. Ma.: 100 K r., 
Muv. Tem. 371100 Kr., ihale saati: 16. 

(61.J7) 22118 

Çetitli kereste alınacak 
D. D. Yol16rı Satın Al. Ko. dan: 
Muhammen bedelt 34295 <otuz 

dört bın iki yüz doksan t>e"J !ıra o
lan ceman 274 likt y uz yet.micı dört> 
metre mlkA.bı 360 ( iıc; yüz aıtmıı> 
desimetre mıklbı muhtel-il ebat ve 
miktarlarda cam veya köknar dilme, 
çıta ve tahta <21 ağustos 1942ı cu
ma günü saat (15,30> on beş buçuk
ta Ha) darpaşa'da gar bınası dahilin
deki komisyon taratından kapalı 
urf uıullyle satın alınacaktır. 

Bu ile girmek isteyenlerin 2572 
Uki bin beı y~ yetmiş jk.j) lira 13 
lon Ue> INl'Ulkık muvakkat teıal
•t. kanunun tr1'n ettlll veelkalar
la tekllflerlnl muhteıvt zarflvuu a• 
aı sOn •at <14,30> on d6rt otma 
kadar lromilıFoa ıeı.utiae vermelvl 
,llpmdır • 

Memur ahnacak 
TUrkl~ 1.t Bankası Anonlltl 

SM'.ket.lnden: 
Bankamızda çalllbnlmak 

zere müsabaka ile memur alı• 
nacaktır. 

1 - Mllaabaka imtihanı or
ta mektep, llae ve ticaret 1 
&1 mezunlan atasında ya 
caktır. Lisan bilenler tercıh r 
dıllr. 

2 - İmtihana ıı rmek ç 
askeri t nı lkmal et.mı. olm 
ve aşağıda yazılı vesıkalan 'tJJ" 
t han gününden evvel Bank& 
mız Memurin Müdürlütün• 
tevdi ederek numara aımaJC 
şarttır. 

a> Nllfus tezkeresi, b) Ar 
kerllk ve kası, c) Tahsil ve
sikası, d> Varsa, çalıştılı yer
lere alt bonaervlaler, e) B1r 
det vNlka fototrafı. 

3 - tmwıUi ...... 
38S8 nuıparab kanam dıe 
labUecelflert tlCNt1erle • 
halleN t&7iD ol11119C&1d 

f - Orta mektep m 
UıbUıııe 1ı1A :n ...,_ 1G ........... 6 -Şartume '9 ~ IOnnek 
.... l tut ıo da d tM ,,. ~ ._.._ konNJllıu mar..aat eder-

=·ıu ,.....,..= ... ":" 'NlifJl!a ...... ..uata 
·•·'""Iİlr.---tıll ._ 'n ..... ,. •w> ==·~ ;L....,.!t !:!'~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mil kom111oaa vermderi l&ıımdır. 

Bulle*Pdn'"Mler~ 
... ..,. ~-~·--Jıtadır. 

('1D.!Jl .. 
Kerelte almaC•lt 

talJDlertn W•luıa1 lT 
1Mt ·PMUtıell dnl, U. 

da ıa. 

Ceıitli yiyecek ahnacak 
~ ... 1111 ..... llldGırtUGBclw 

TabmJn 
~ edlı.a bedel !ık teminat 

QBJI x.. Lira x. Ura Kr. 
lhaıenın nPJlaeatı 

'l'uill da IUt 
.....,... llOOO 81500 2382 IO 
KOFUD .U IOOOO ~ 1llO 00 

-.vm.1M2 cuma ıo 

• • 
Plrfno llOOO 8290 818 75 
..,._ ııeırnlr IOOO 8IOO 517 50 
x... -- 10000 1UOO 882 50 

• • 
• • 

Yolurt. ICx. 15000 1125 00 ,. • • .. 
11 
12 
15 
18 
lT 

1 - Cllftlllr ..... ~ .............. Jlllılracs .... "1 ,... ... .....,, 
.......... ....... ..... ... .. ...a.. ,.. • Jıallm ""°* llllllü IMf 
........ ..- ... llDIUlllra ..... . 

2 - ........ olaa ba ................................... mGdlftlllL 
................ ~ .............. "'* iCllldll1lm* ......... 
...,,,. .......... ıılllr 

1 - a.aı.. ...... ~ tGP'e""Mlllı Ollla .......... ~ 
~mwr 

• - Ba ms Hll .. -ttntll = ' llr WatıDdıza !b'ıFt .._..._ lllaJe 

..aı ••• - ............ lll&bMI .... -- mw.ııuta. -..ııJdUI 

.. ~ bzlftmlı: olMl ••ıllll1D. m1*avele. 8*11 ve JıaplM'ID .,._ 
W. illa IDlllNfJ mGbUM .._ ....... ........_ •••""«r:Frnelr .,.llttwlıe m ...,,,._. 111•• ııelı\tlr. 

, ........ w IQllı lıalMIDdın 1Ulll ~ ille t.emmMa llılt ......... 
Jıarlıl .....,.. '9lııllf mtlııtupJan isale ..-re '* Mat enel Jııam11nM venntl 
cı1ııu1an ..ntar ._._ 8ICMıılcelr llNktUPlar --... ~ (mT> ecno 

ASKERLiK iŞLERi 

Çairı 
...,. A*erlllı: fublll ......... 

den. 

11..-aı&nt C'ad. Konar 1a1s. No. eda 
..-- mlbaldle laaJ'll -a 41111 ,.... 

dl Karmaa ......... Wffemed•IJ -
llıubuJıda ar.. nlDde dl bu1Unem&-
m11br vusıe alua iMi eulta)lıD n41 •· 
)'l De bllhmchlla ,... lubl9lne Ve& 

IUblmiıle mtlracaab n obl • 
(eeTf 2801 

Satdık Ev 
~lerde B 4 tipi bir n 

tatıbkur. !978 No. lu te.lefom ml-
ncaat. ( 1'7M) 

BAYANLA VE BAYLAR 
'R W hl dlıllD& ı.dıa ft ftltııllE llol, -. W ve daftı' 

............... tlD ...... ~ ~~ ...... 

................. - ........... ~ -- OIJl&lwtn 

........... ıW'S? ....... ....... 

.JI.: f'. -Hl ..... _ .. -.,. 

...... u ............ 

SlllGER 
Saat ma§azalar~ 
~ ltı ....... hl ......... 

• • ....... ,...,.... 
400 ura 
~ .. 
rllıılntl ,.,-. 
IOO _.. 

,. ...... tmılılllııııftı _._.,.,..,. m:Malııtl cı1ıııın1-•-• lllıa •-.. ı-ilıa- '* 
• 

Ti~ it Buakaa Alıoıılm 
flrketlffea ı 
Bankaaısda eahfbnlmak .... 

" mtllabrlra ue mtlfetdt mu • 
a'rinl •• tef aaauıedi &bucak. 
br. 
İmtllıua stnHlr lebı Tttbek 

•ektep menaa •e ukeriltlal 
lkaal ebDlf olmak, lmllhua d
alndeıa ene& Bankamı• ile • 
•arla .lllldarlttiln• Matıda ,._ 
llb ftllkalan tndl edefk na. 
JD&R almak tartbr: a) H1lfu 
(~ b) Askerlik ftalka • 
a. c) Tab.U •eslkua. dl Var. 
1& çabfbla 1erlere att bonıer. 
.-iller, e) Bir adet ft.lka r-. 
mL 

lnatlham kıuuanlar "" .._ 
maralı kanuna .Ore alabile • 
ceklerl qblılarla manballere ta. 
1in eluaıaeaklltdır. Llsaa bl • 
lea er tercih olmaur. 

lmtlhu sttnta t H Aluıtoa 
lHt ,una ı.tubul •• Anke • 
r' stlc 18 

ULU 8 - 21. Gacl 1IL - No. 'Tlllp 
lnıU,U ....... 

laKl:NDl!R ARTUll 

lfelrtnt .,. 11....,._ llllOtırt 
N•tn ULU0 

UUJ8 e.aımn1 ANKARA --OIJCKAT a..IMSI• IOSlden1911 '.I,. 

nevı )'aallar netr.cııııın edUm•ın ,.,. 
vertlnıel " 11UDOIUl\lnd8ft do!llrı "' 
Olr ID•lll'"' IC&8UI ed11m• 

(628') 2418 

Kuru ot alınacak 
MlıM ve !ctlmal Muawnet VtıilAJeı 

lıl ~ Hı,,......• JılöıHIFlll Baba 
Alon& KAımllı>'onundan: 

1 - lledr.s lufzılmlıha mG .. ılftftl 
lbUtracı kin UIOOOO küo lmnl ot Jrara• 
11 llll"f ueullrle elısUtme)'e konulmut
tır. 

2 - llue.mn. bedel 12TllO un mu· 
valdrıat ......._ 818 un 21 lılllnaJtur • 

a - ..,., .. 24-8-Mr ~ .U· 
nll ııaat U de mGmıude toplanul •· 
ta alon& ~ J'&PllaceıktlC', 

• -~ a6rmelc ~ 
1ıaro11eı- maıracuıt ederler 

• - TllıUpJertsı ~151 tarlfllh da· 
ftllndl ~ Wcm DMlı;tup. 
lM'lm !bale stnQ IUt - __. ..... 
me11r1 llmmdar. (Oll) MlT 

EIHtri llJ. ., • 
illlldel •• ,. 

lir elektrlkd •ıııyor 

D. Dem!r)'Ollan sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli <266926,10> li· 

ra olan 1906 113 815 Da3 kere.te 

24.. 8. N2 J>9aıteıı1 sQn(l IUt 15 ter~---------· acık eblltme aaull)'le ,,. mllteahbl-
dl nam ve belabına Ankara'da ldan -----------
blnuında toplanan merkez 9 aneu 
kosnllYODC& •tın ahnacakbr. MATBUAT 

Bu ite sırmeır- lltlyen1erln 
<14.427,0" Hnıl• muvakkat tem nat Ben.ilin ft ~ fa 
ile kanunun tryin ett tı vest.ıcaıa-
riyle blrilkte &7111 stın saat 15 te adı abmcak 
seçen komlQ'Oncla hazır bulunma· ıııMıaet Uıııua JllldlııtlN•dlll~ 
lan lbımclır • 

Sartnaıueler Ankara'da maı.me 11--.a wmn llilDlllııtlllll ıııı
dall'fttnde, Ha)'da.,,...·c1a teeellllm .ma 12.000 ..,. ..._. ,.. lllO 
ve sevk tefi it nde a&-lllebll r. mot.&- nta MiM "'lr 

(6235) 2'19 • 

Demir bı7ola almacak 
D. D. Yolluı ... Al. Ko. dam: 
......_ ....,.ı.a (•eıta 

blB ... ,... Jtnal bel) Jlra olıua 3l!ıG 

uao * ellO 8det dlmtr ..,,.,. ~ 
.,__ 9G ,........ .... eeat 16.4& ..... ,.... ........ 

• llftll Jarll ~ ~ av <9812) 

Balast ah nacak 
D D Yollaruldan : 
Al&llda mnlcl W lclloml'trelert 1Ulb lo oakta OıllsUlllii ... 

daa 1aer blrtll a>'l'1 un bhw lbl.ltme m"81111 -..u Mlnllı: w Mıııalena~ 
l&elnrikcilik ve 1&J'llC ayar elıU)'ftle- lert1eD na ve .. tllrde 11ra De lb&lelerl ,_,Jımııılt a... k&pak sm"C. 

rial haiz bir 1SM1Du.ra ibdyeç vardır. Eb- -.ııı.,.,. kcınlllmuetur. Dr.altnMllr Anlcara lftlauoDunda alaal ....._. 
li,..U. a&e l.CO • 180 tin lll'Uuıcla ey· ..... toplanaNlc lromla1'onda :r&Pllaeaktlr 

ilk 6cnc verye<ekcir. 1ate1r1 Jerlla il aalannda muctarlan naııı m11v111ı1ıat ......... .,., 
llleldilılriia bir kıta fotopaflari 1 v..UC " tele nemaı taYln edllen ihale aat.lertlıdeD bir ..,. ....ıı1ıııe 

birlikte tehail derecelerıni '" çahfbkla mlQım Nle ttne ftnftlt olm&lan lbımdır tartname ve ....._..., ..ıdel• 
n perlerdea alclıldan ..sika tundennı ura lldn ı.ıetıne lromllronundaa ,....... ~ <ma> 
.. eJ yazıJari le dilekcelerini posca le Ocatm yeri 
IUIU l.wa!:ıu! 176 ,. K. B. !. remzi ' ve k ometreat 
..... , ... .ı ... olmmr. '"' 

..afllllllllPlllllllllfflllllllllllL 

§ Park pans'yon ~ -----------: f•lrfnn 311 llf tı 1' - . .. 1111111111111111111111111•1•1111f" 

k 

Balat miktarı 
il 3 

• 3000 
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$ Cebeci 1 BU GECE 21.15 te 1Ka•akbhahçe1 Bu ıece 21,15 te 1 Çankm Cad. I Bu pce 21 11 te 
S y ~doian 1001 inci pce ÇiÇEK Le,.ll ile Mecnun '!W>IZ 1914 ._ -. 
: Sıaemı• Sınemuı Sm-• .. 
! Teli mı Tüıkp lklfl Tel 3011 Tjırkc• eOalll Tel DM ............. 
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Yeni Sinemada 

BABY SA DY 
mm.-PiılıiNıa 

... • • 111 1 ? .... 

BACK STREET -- ....... .....__ 

Park Sinemasında 
Buırttn Bu a-

14.IO • 11.aD ...... lennda 

~ANIN r:r.t 
(YASJYAN llUllTA> 

19.80-21 ............... 

lOIEl ·il 

........ 
hayat 

........ 
- WlılJ& ı.uo ... ........ __ ...,. .... 
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