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Dil Kurultayı çalışmalarını bitirdi 
• 

ışı üzerinde Dünkü toplantıda da dil 
hararetli münakaşalar cereyan etti 

Cumhurreisimiz Kurultay 
üyelerine bir (ay verdi 

Harp ekonomisi ve 
propaganda büroları 

teşkil ediliyor 

Kapanış celsesinden sonra Cumhurreisimiz, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden 
' çıkarlarken Dünkü toplantıda Türk Dil 

Merkez Kurulu 
Kurumu Genel 
de yapıldı 

Koordina~yon Hes <>tincı- ka.bul o
lunan iki karar lle 1ase Mü!'teşa.rlıjb 
merkez tc$ki11'ttl vı> dağıtma ofisi 
dünden Jt bare.n lAğı: edilmiş bulun-

Milli ~ef'imiz 
yeni Genel Merkez 

kurulu üyelerini 

kabul elliler 
Dorduncü DU Kwultayının kapanışı-

1'1 müUıakıı> ~ ıeumtıur İsmet tnonu 
t.>ı>la.n.tı aalonundak loca ınrta baş• 
~ lllaaru Ve-ki Hasan-Ali Yü • 
Oktutu halde, yem Genel Merkez Ku 
lı.ılu heyetini kabul b\IYlltmU$lar 'e 
kertdllertne ıu beyanatta buıunmuşlar
<iır: 

"- Seçim :n!zl tebrik eırerlm Kurul
t.ıı.l'da ırörulen muvntta~ıyet Bizlere J.e-
1\l<lftt ve evvclldnden daha l!'lkı calıs • 
l'rıalt ve ~lecck Kuruıta:.on daha C<•k 
~11 cıkımak boN:U1'1U )"llkl<>'tlektedl!". 

Ana dı.'\\•alwrımız<l:ln blrl olan dil 
tneseıeırtrn Kuru JtaY ıttzıere emıınet et -
ıntı oluyar. Bunu da g(n:: önUnde tu a
l'ak ona ııöre calı~c-tıtımzdan emin m 
J.rep1n17ıe ooeıanlar d ıenm (a • • ) 

Milli Şefin çay ziyafetleri 
Reis cumhur M 11 Şef ln!hıtl saat 

17.30 da Çanlaıya köşkler.inde Tilri<: DU 

kuı-uıınyı oolcgcicııtne bir Q!lY venn'' -
lercı!r. Ça,yda BU;'ilk Millet Mecli.sl Re· 
ııt AbdtlUıalı!'k Rcndcı, Baevck11 Şllimi 

Saracoklu, btı-cok VC!killır, Mebuslar 
~ yUksek rutb<' 1 subaylar da hazır 

l>uıunımuştur. l\lllll Şcrımız but.ün d -
~u lE'J"le gorüşcrek kcıı.ı terme ayrı 

ilYrı lltlfatt<ı hulunrnuılıırrl r. (a.a.J 

F &O O SUP _..-.g SD O ıSJ:h 

Dilde 
iki şevk kaynağı : 

ideal ·ı·m ı ve ı ı . 
Falih Rıfkı ATAY 

Bü>-iik Reisin, Meclis ve Hüküme
tin, fikir "e sanat adamlarının derin ala· 
kası içinde coplanıp çalışan Dördünc.i 
Dil Kurultayı, dün, toplantılarını bi-rr 
ıtıiştir. Her şcrin bu kadar düzenle, me
totla, kola) lıkla yürurehilme ini sagh· 
l'an Kurulıay terıir><;İlcrini ıehrtk edelim 
\'e kendilerine ıeşd.kur eo.lcluıı . 

Kurultaya büriın fikir ve •anaı lilemİ· 
ilin biran önce dılımızı mıllıleştirme 
davasındaki şe' kı hak m olmU$rur. Ru 
levkın iki ka>nası vıırdır: baı;la)ıa ıtle· 
~ ve inandırıcı ılım! Konu yonlarda ça· 
ltŞ&nlar, ~ahut Kurulta)dıt konu~anlar 
"eya koridorlarda munakaşa edenler, 
heı>si, artık bir idealin hizmcıindedirler. 
ki.aı•enin O manlıca\& inıını kalmamı~· 
tır; kimse, ileri ham.lenin duracaih, <en· 
deli> eceği, hele duşeceği kargısı oda de· 
hldir. Dilde e•ki bir devir kapanm.rnr; 
~ni bir dev:r açılmı,ıır. 

Çalı~malara, kon115malara, münaka • 
Wara ruh '"ren hu ideal birliı'ii kadar, 
en aşa.it o kadar ehl'ınmiret verdiğimiz 
nokta da. bu çalışmaları, konuşmaları 
11e münakaşaları <C'Vkeden, harekeden · 
diren amilin •adece ilim metotlarına 
bağlılıAıdır. Biıim ~ençliğimizdeki ilk 
trıücadeleler hiru farklı idi, Bir ideal 
birliği yaratmak İ<ıiyenlere kar,ı L1arruı 
,ilaJıları ilmi dej:ildi: şah~i kli, <i)a'i 
1dı, ttirlü türlü t.ıasrnplarla karışık ve 
karma<ıku. Tıi.rkçiıler de onlara kM1ı, 
ıloıin bürük. derin \e hakim ,ükünıınu 
kcırumakta çok defa zorluk çekıiler. Cot.. 
defa o;okak muharebeleri vermek roı ""' 
da kaldılar Simdi ıııe•ele ne kadar b.1~· 
kadır: Devlerin kendi i Türk\-iıdür f,. 
ki Türkçünün büıun me~eleleri ı::il:ıi, dil 
l?ıe~elesi de, kütüphaneye, taboraıu' ara, 
akademiye, ilmin ı!i.iıel, n•il 'e ancak ıc· 
11.effüs edebileceği ha\ a'ı içine ~irmıo.ıir. 

Dil, rava, yürür; ağır ,.:eli~ir. Fakaı 
tol'rağı İ>: ha•ırlanmış olan, tohumu i)İ 
~'çİlip ekilmi' olan. iri bir he•lenme ve 
bakım altına alınmı~ nlan her ~e' ı; ilıi, 
1 da, her ı:-fın daha giırhiızlenereı.. . her 
b.\harda daha çok qıprak 'ererek. aç ılır. 
Jlayılır, gider. itim ideal şe,kıoi. ıd al 
~~. ilim aşkını ra:ı:eli}erel:, kuV\'ecl n 
dire~k. bir ı:ün rü>ada bile ~orınedık 
lerimiz, gözümüzle görüp elimizle ıuı 
l'uiumıu reldkatler, maddeler olur. 

( Hl9 3 i.ııcü sayfada) 

Cumhurreisimizin Kurultaydan •onra yeni M erke:: 
Kurulu üyelerini kabul ettikleri aırada alınmt§ reıimleri 

• • 
seçımı 

Dörduneü Dil Kurultayı d'Un yaptıi!ı I ııecen "ozad ve i<>>'a.dl~ ıe bırliktc., 
son bir toplantı ile •lışnıalannr bitir- lbareıı.I bl'I' üyerun mudahaleıslne ııebep 

mı& ve ::'>faarit Veklli, Kurulttıy Başkanı oldu ve "herk<"15Ln ı:izadı &O)"lld\y!e b1r
B. Ha,;an-AJi Yiıcel'ln nutkwle kapan· ilkle &oylenlT ve ~·azııır, l·aınız oza.i 
mı~tır. kullanılamaz; bınaenaJe~'lı bu ibareye 

Reisicumhurumuz, MJJ:11 Şet tmıet lüzum yoktur ... denildi. üru.versLLe Rek· 
lnonu Kurultayın dünkü t.oplantııına torü Ce'!nıl Blscı: 
da şere! ve-rer~ ealı&malan yaJ<ından 

t;ıki'P bu:vurmuı;lardJr. 

nun sabah Kurultay Batkan Veılct.11 

B. Şernsett n Gilnalıtay'ın reisi !!inde sa
at 10 da başlıyan toplantıda "Ana tü· 
?:Uk,. le bazı koml~'Ol'I nıı;w>rlan \'C 

- Kanun t>Oyle bllYQr ... 
mukatıeleslndo bu~undu. Bu Hr-drla 

kürsüye ııeıen Turk Dil Kurumu Genci 
ı:;ekreterl B. lbrahlm Necml Dilmen, 
münakaşaya !Uzum bıra.kmıyan b r izah
la bu ibarenin kullanıt:masının kanun! 

KurııUııya ııelen evrak okunmuş ve znnıretlerden ileri ı:eld ['.?ini anl<ıtU \'I) 

IK'ı>SI tas\ lbedllml$tlr. Fakııt bu arada biraz ı;oııra da Tilzük'un ·•ıc bındıt Ku-
IJ r kı« m hatipl.-r <oz ıılmııl r. bazı la· 
rı <!il ve ~ive konuo•u UzeMnde .kcmrl 

gıkil ıeııtne gore lenk-ltlerde hulunmuı:ı

lıır, bazıları da bu hususlarda rtklr ve 
miltaleal.ınnı serdetrn sl€'l'dlr. C:(!l"('k 

\rnkl't.. ıı:crek mtitale-alllr hamrclll mu
nalaıi$81'11"8 yol açmıştır. 

rumun fes.hl., hakkındııkl maddesine te· 
mas ederek: "Bu rnUı;ssese fl'l'lh len 
kurulııruımıstır . ., dedi ve Tuziık'e lıüylc 

blr mad le llCı.H•stn d<' Ccml,}clkr Ka . 
nununıın znrurl kıldığını lri'.ah cıt.tl. 

Avukat F..ısat :'-lahmut Karakurt, il. 
Jhr ıhlırıı Necmi Dilmen'in kU!'SUrlcrı m-

Soyad ve özad meslnc !ırs:ıt \'CITneden, D 1 Kurumun-
A~ll 'l'ü;ıi.ı.k okunuPkt•n bl.r 111a<l<lNle 

L <Sonu 2 ınCı seyfada) 

Mesleki ve teknik öğretim hakkında t · 
Cumhurreiaimiz Çankaya köşkünde verdikleri z.iyaf ette 

Kurultay üyeleriyle görÜ§Üyorlar 

81 milyon liralık ve 
10 yılhk büyük proje 

dün Meclisle kabul olundu 

1Meclis1 son teşri ne kadar tatile karar verdi 
Biiyük Millet Meclisi dün Doktor ı ve nnıri ~beplerle takip ve tahsiline 

Muhar Germen'in reisliğinde toplıtn · imkan görülemiren borçların terkinine, 
mı<tır. 1!1kıya müsademe<>in<le malul olanların 

Cel•enin açılma,ını müteakıp veka
leıen idare edilmekıe olan Haricire Ve· 
killi~nc Başvekilin inha'ı \·eçbile İstan· 
bul Mebusu Numan Mcncmencioğlu -
nun tayin edildiğine dair Riyasetirumhur 
tezkere,i ol..'UllmuŞ ve m.n•affakıyet di · 
!ekleri ve alkı}larla kar,ılanmıştır. 

Bundan sonra Erzincan mebuslujhına 
seçılen Safi Erdem andiçmi~ mücbir 

iktı~adl buhran ver~io;İ i~ti<naiyerinden 

ve inhi<ar eş,'ilst heyi)e<inden istifade 
hu<u~a harp malulü hükmünde o l -
duklarına dair kanunun hlrinC'İ madde • 
~inin tehirine, Samsun e<ki Belediye Re
isi İh.an Kefeli ile Mühendis Ali Ragıp 
Rutkay'ın cezalarının affına ait kanun -
lar müzakere ve kabul eclilmi~tit. 

<Sonu 3 üncü sayfada.) 

İhtiyaç maddelerinin 
serbestçe satılması 

ve bir kısım maddelerin bir yerden 

başka yere serbestçe taşınabilmesi için 

Ticaret Ve kaleli Umumi Müf etliılikler 

Dünkü çaY, z.iyefetinde Bcqvekilimiz Maarif Vekiliyle 
birlikte 

Oil Kurultayının 
• 

dünkü celsesinde 

M·aarif Vekilimizin 
verdiği kapanış nutku 

Dördiillcü Türk Dil Ku.tultayının 
çalışmalarını Maarif Vekilim.iz B. Ha
wı . Ali Yücel aşağıdaki nutu.k.Ja kapa-
mı,tır: 

"- Arkıulaşlanm. 
Yurdun dört köşesinden geldiniz. El

birliği ettiniz. Ana davalarımızdan olan 
ana dı1imiz üstünde. gece ,ıtUndüz çalı~
ıınız. Hepinizi bütün yüreğimle tebrik 
ederim. 

Şu beş f'Ün içinde, belki kola}· ölçe-

nuz. Bunlann üç beş gün iı;erİ!inde ~· 
maz sonuçlara vaıımıyacağını hep bili · 
riz. Gene biliriz ki, bu srmuçlara bizi 
götüreceok yolları gfüterdiniz. 

Halktan ~1 derleme, yazılı eserler · 
den söı tarama ü~ründe ya.pılını, t!II!ek • 

( Sonu 2 oci sayfada ) 

Ekmek karlı 
v A ı • ı • k 1 b ı f "' ı 11 d mcdiğimiz bir ıne.,afedc, bizden sonra ge-ve a 1 1 ere ırer amım yo a 1 ~e:::~e;~j:0:;ll:;r~r d::ı~r~;~~;~;:a 

benim gibi sizler de inanınız. 
Ticaret Vekili evvelki ~ünkü ı.uiblc Umumi MüfettişJi.~k~.c ve Valiliklere Loogüi~ıik, Eıinıoloji, Filoloji, Gra· 

ğıdaki ıanıimi göndermiştir : (Sonu 3 uncu sayfada) mer, Senıatcs gibi ince ''e çetin ilim dal· 

---------------------~-------- !arının me,clclerine 

hakkındaki 
ANKARA V ALlL1C1N1N 

ilanları 2 nci sayfamızdadır. 
ırr aı.-nssenlTUJlllPr 

ULUS'TA 

"DİL KURULTAYI,, 
Dördüncll Türk Dil Kurultayı diln 
sona ermiştir. Kurultayda hazır bu· 
lun~mıyan yurtra§ların da burana 
yapılan görüşme ve münakaşalar
dan, okunan tellerden faydalanabil· 
meleri için 

ULUS 
önümüzdeki hafta içinde 

taf silitlı yazılar neşretmiye 
batlıyacaktır. 

Moskova'ya göre 

Kafkas 
dağlannın şimal 

yamaçlarında 

muharebe 
başladı 

Mineralni Vodi civarmda 
ıiddetli savaılar oluyor 
Moskova, H a.a. - Bugün öğle 

üzeri ne3rerlilen sovyet tebliği : 
13-14 aA-ustos gecesi, kııalarımız, 

Kletskıaya böl&esinrle, Kotelnikovo • 
nun §imal do~sunda, Minernlniye, 
Cerkask, Malkop ve Krasnodar 
bölgelerinde Clilşmanla çarpışmıştır. 
Cephenin di~er kesimlerinde hiç bir 
clejtişlklik yoktur. 

Harp gemilerimiz FinlAndiya kör
fezinde bir düşman d-enizaltısı batır
mı~lar<lır. 

Barentz denizinde 28 bin tonilA.
to tutarında 3 düşman nakliye ge· 
mi.al batırılmı~tır. 

* Moskova, 14 a.a. - Sovyet teb • 
llğlne ek : 

Kletskaya'nın cenup kesiminde, 
kıtalarımız, müdafaa muharebeleri 
vermiışlerdir. 

(Sonu 3. llncü sayfada> 

LONDRA'YA GÖRE: 

Akdeniz' deki 
ingiliz kalitesi 

Mihverin engel olma 
teşebbüsüne rağmen 

yerine vardı 

Manchester tipi bir 

kruvazör de battt 
Londra, 1~ La. - Amirallik daire· 

sinin teıbli .~ : Son günlerde ban ve orta 
AkdMiı:'de bir denir muharebesi cMe -
yan etmi,rir. Ku .... -et.lerimiz Vi~anıiral 
Syfret'in kumandası altında buJunuyar . 

Dil K"rult<ı.)!.ının diinkii kae<mıı celuıinlın bir ı_örüniif •11 .. l!lımllıı.llıı.lıllll•IMMllll!!llıl!llll!!llt • du. Malra l[alesine i~ Ye takviye gö . 
.'5onu 3. üncü ısaşte.d&ı 

Berlin'e göre 

Sovyetler 
Kafkasya'da dağhk'. 

araziden faydalanıp 

şiddetle 
dayanıyor 

Alman kıt alar1 buna 
rağmen ilerliyorlar 

Berl1n. 14 a.a. - Abn.Ul ~ 
baekomutanlıkııun tıeb dti: 

Kafka• böl~lnde, d'l1'1lNUI. ııtmııC 

<Sonu 3. ilncil sayf.ada) 

8 . Saffet Arıkan 

itimatnamesini dün 
M. Hitler'e verdi 
Berlın. U a .11. - Fıihrer cuma Q:"lı.. 

nü. umıımt karara'Ahında.. vamnd.ıı. .&l
man huic'iye nazırı Von Rihhl'ntr,~p 
da hıılunduğu halde Tınl..,ye'niıı yl'ni 
Berlin bu,·ıık elçısi R. Saffet Ankan'ı 
kıtbııl eııni•tir. Yeni huyıık elçi ıtlman 
deYlet rei•ıne itimanamesiııi ttrmi•ir. 

MIHVER'E GôRE : 

Akdeniz' deki son 
,arpıımada 

İngilizlerin birçol< 

harp ve ticaret 

gemileri balll 

Ayrıca 42 İngiliz 
uçağı düşürüldü 

Roma. 14 a.L - İtalyan umumt 
karargahı baıı Akdeniz hava ve de
niz muhl\rebesi h~kkında .:itin re~ 
aşağıdaki hususi t <!bliti ne=retmiı
tir : 

11 a~stos sabahı erkenden denrs
altılarımız ve keıif tayyareleriıra. 

(Sonu 3. üncu ~ 



I 

Cumhurreisimiz i<uruHay 
üye erine ·, (ay ve di 

(llnşı l ınci sayfada) 
da ça.1J6Anl.arm ihU dbU .hM aq av.ıuwn..ı~· 
nnı somu. Genel ;:;clo'et.er, umumı)etlc 

paras.ız <:alışıldığını, takat .hlç bir yer . 
ı:ıen ıı:e11rl olmı.ı.anlar ıctn bir tah>iıs.u 
a.;TılabU«eblnl söyledi. 

.Sağır ket'in sesi 
Dil Ku ...... _ ıll..ıı <.:,\t:.a.A ' •'-4'1 ya;>tı· 

~ı toplantıda mcouslanmızdan 1:1. ::>11 • 
reyya vrıı:ı'!t!vrcn lle B. lbrahim Ne<.ml 
Dllımcn a.rnsınd.a ıı:entı:uen okunan "n • 
ba.hı;ıl uzerınde bir munakaıın ıı~ıı;tl. 
Dun de sö.: alnn B. Sureyya Orıı:eevrcn 
aym mc11zU;l tumas ett!. Sozlerine; bu 
mevzuda a.Pklıclaı;tyLc ııııl.<şarruıdııtını 

"öyUYerek ı..ııı;.ı>an hatip dedı ki: 

- Se&, l>ır lchc:e. &•ve, hançere Işı 
dea"IJd:r. Konuşma, anlama ve anlatma 
tıa.lllıilertndc scsm bUyUk ku vvetı var • 
dır. Gen zdcn gelen '"n" - Sll)'ln Genci 
ı:>ekreterlıı dUn t.e!Mtuz et.tlfı'I ıdbl 
'"nl.. değ l - bu sesın 
1mkll.n yoktur. Cünku 
sağır ketl göstorece1t 
deBldir. • 

yazı ile tesbıUne 
al!a~mzde esk\ 
bir hart mevcut 

Böyle müstesna sesler yabancı dil • · 
Jerd.e de vardır. l-'ratıslzlar bazı seıslerı, 

btrka.c harfi birle&tlrrnck ı;un>tlyle mey· 
dalwl g~.tl:rmhilenllr: ıran>ıın. senyoı 

ıı:J.bl... 

~n!zde.n ııe>len "n" sesi bize l.Aznn • 
dır. Bu 8eSlıı Turk d1lmrlen koj'iulamıız 
olduğunu misallerle anlatayım: "Bu a~ 
ymllmP:ı:", "bu ı>ehllvAn yenilmez., 
eümlelentnl t.RhW edelkn: 

DlYen hatip bu tbarelemekt ycnllm~ 
kelimeleri üzerinde dumu ve "evın. 

yıktı,. mifıal1:iijl de vererek, satır kclln 
M!SI ü?.erinde ııcnl.ş izah )'Cl.ptı, tiktrleı1-

nı söyledl ve sozlennt ııöyle b Urd: 
- Bu tıtn llzcrtndc dikim Ue durmak, 

ı.ncelemeler yapmak !Azımdır. DU Ku·. 
rumunun &elecek Kurultaya kadllr ou 
ı.ı .tnceıemeslni ve bıma !uzum oluµ 
o.trıuı.dıtı hakkında b r nct..ıc~e varma· 
&ı.ru t.ek11! ve temenni cdlııonım~, 

Hararetli münaka§alar 
B. ,:,,ur(!')lya ur.;cc•ıt!'ll .m uı.ı ı.=!ı!I 

hararetli mUnaK.ııoruııra yol a.cu. So.t 
aLa.n hat;!.plertlt..-n li. Saim A!l .Dı.lem.rl'!, 

tam foneLUc ulta.bcnln 400 har!! ııt.><:t..I • 
~tnı soyledlkten sonra B. Sureyya·nın 
mlsa!Lcrlnl ele nldı ve bu arada •·ou 
~hllvan yenllımcz,. dcnıldı~l ,...amen 
··ou pehtıvan mağlubcdi.lme..ı,. mAIU1Sl -

na aelecl'(linln l.abll ohdıutun u, aıtath! · 1 
mlzdekl harrıerı coliaLtrnanın dot"ru ol· 

mı)·aeaaını, blzlım aUabcmlzl:n aıtabelı:- ·ı 
I1!1 en jyB1 olduğunu anlattı. 

Şair Halit Fahrt o~ dtt a.ym te

rıt mildataa etUkten oonra reıs. aoıu 

Esat Mahmut Kaznkurt•a •eni.!. 

l stanbul 1ivesi 

Dünkü çay ziyaftinde 
delegeleriyle 

Başvekilimiz Kurultay 
görÜ§Ür~en 

Di 1 Kurultayının 
dünkü celsesi'nde 

Maarif Vekilimizin . . . 

., . 
Milli oyunlar 
festivali dün 
törenle a~ıldı 

!sıta.nbuıl, 14 a.a. - Mili! o;vunl&t' tes
tlvall11in buıı11n ~-apılan .açıs törenine 
aeıe:n ztyaretçl.lm seıamııya.rak f!()zte. 
rinc ba.şlıyan .Elminönı.i Ha1ıkevı Relsl 
Dr. Yavuı:ı: Abadan ezcUmbe dernl&tır 

ki: 

"- Bugünil{ü $&I1.lıar k1nde mütevn· 
z1 <le oıee. bk inuu oyıınlar !csUvall· 
nt mumkıln kılan en e6(l!ı scl>ebl, yu.r
duınuzun huzur ve mı.kOn havasında 

aramak gcrl'kUr. ).lllıleU('r anı.sın<h 

karşılıklı SC'vgl ve NlYııı c-ı;asına daya
nan tedl>lrl1 ve azimÜ siyasetin n1mel· 
!erinden ta.ydalana.rak heır aı.and:ı. oı

uua-u ıDbi mllll küllilr-WnUziln lnki&atı

na alt gayretleri de k'JSmeme-yl hatıA 

tızalLma.mayı bl!r ödev &a.>'lYOrllZ. Halk· 
evlL.rlıınl:ı, Genel sakmlorllltln yertndc 
bir d1r~tttt He mUJt oyunlar üzerinde 
ııt.lnıılı bh' <;alışmaya d.<ı.vet edllm~ bu· 
lunuyor. 

Gerçekten mım OO-'\lnl::lr, halıkın hiz
metinde bulunan her mı!C!'Sesenln ıa· 

rarla üzerinde dunnııaı ırercl<ım bır 

me\'ZU<iur. CUnkU mllll oyunlar, ttıri<U· 
!er ve sadi'e mılli bünyenin tabll 6CY· 
rtnden o~nla~ halk kultürüntin en 
S<'Qklın unsurlarıdır. Bunları yaratan, 
ı:el~Uren J.ck tek sanatUrlann mün • 
r'">Mt deıhala.n del!'ll, ha.tk: biırltlderinln 

Qerıt.berltk duy&"U ve şuurudur. Bu bıİ.· 
kıındnn en ~'Ü!CSek ruhi kıymetll'rl ko -
ru.yan, l>ellrtan mllil oyunlar. lleye, işe 

b:ııllllık ehlı;yet ve kablll;ıret.e hürme~ 

duygularııru beslerler. HaJıkın blır~lklc 

b('l~l bHLlğlınl kuvvetleondlr!rlcr. Fl'rtil, 
~h~I menfaatler tisLünde wnuml kıy· 
metlere Jo14:1 ve saygıyı sail'larlar. 

Bua-Un but'ada seyredecetlmlz OIY'Un • 
ı.ırın helllS'lnd.e &'Özunüze <;aTl)acak ek -

elk ve kusurlar ne olursa olaun burıla· 
nn mü&t.erek, uzun bir t.arıb b}rl1tı. dl· 
lek ve ülkü yekparellf:i ha.Llnde yük

kıymet, ka:bU!yoll 

1 ve iştiyaklarından bazıl=ını acııla vur· 
duklat'ırulan ş\ıptıe ed1leme-..ı. BU11lanla 
b~ > ınrtruı mllletlmlzın nıh hazjna;,n
dekl z~ınnlik ve tcnevvıie ait ıın&ma:r. 

1 bclgel:ertn, d.lter yandan ır1arnızın 6C<'n· 

at, mertlik, • besalet, canlılıık. . Ahenk 

1 
sevırısı ıokl>I haslet.lerdıen ônHmüı:ı dcıllş· 
mez 07.ÜTIU göreceğiz. Nl.hnyct. bu huı'\.'

ketıerdc Türıklilaü büyUk • lırısanlık c!i • 

mkasına l>ağbyan ana hat.la.r bcllre<'Ck· 
Ur • ., ded!1'1cten sonra tc&Mv~l!n gerçek -
l~e.ılnc yardllill eden zevata ve le:ıck· 
kUllere am ayn teşCkıkür· C'tmlt ~ ıre
celd if'(inıcfüzlil cahı,aın tlllclır ve !Is rı2'ka· 
daşlanmn nıCMiler!ın1 övrn~ ve testi· 
vaH ~~ak sözJıerjn1 ıtOYle bl.tlrml$tlr: 

Bu !eettvalln nııllllt ve beecı1 i<JymCl· 
lerim!ı"1 belirten d:ıha mwtlcu törenlere 
mesut Dtır ba"'1ıangıç olmasını d~rdm .. , , 

ikinci muavinliği 
Son Hariciye 

terfileri arasında 
K§.tibi Umumi İ
kinci Muavini 
Cevdet Dülger"in 
derecesi Masla
hatgüzar lığa yük
seltilmiştir. 

Cevdet Dülger 
1921 senesinde 
Mülkiye mektebi· 
nl bltirmlş ve der· 
hal Ankara'ya ha
reketle 1921 tari
hinde Dahiliye 
Vcltaletıne inti-
s~p etmiştir. Mllll mücadelede İne
bolu, Kocaeli, İstanbul İstihbarat 
Müdürlüklerini. 1923 senesinde :Mat· 
buat Şubesi Müdürlüffi;ünü, 1924 te 
Anadolu Ajansı ·umum Mildtir Mua· 
vinllğlnl ifa eylemiştir. Aynı senPde 
Hariciye Ve-kfıletlne gecerek Londra, 
Patis Büyük Elçilikleri katlpliklerln· 
de ve Kahire, Bilkreş Elciliklerl 
Bllşkt\.tlpliklerinde bulunmuş ve son 
defa Paris Baskonsolosluğundan 
mcrkeZcle KAtibi Umumlllk lk!ncl 
Muavlnllk makamına terfi edilmiş
tir. 

ingilfere'ye de bir 
· matbuat heyeti gidiyor 
İngiltere Hükümctinin dAveti U . 

zerine blr Türk matbuat heyetinin 
İngiltern'yi ziyareti kararlaşmıştır. 
Heyetıe şu zntlar vardır : 

Yeni Snbah l'azetı>si B:u•muhar -
riri Hüseyin Cahit Yaiçııı , Tan ga -
zetesl Başmuharriri Zekeriya Sertel, l 
Vatan gazetesi Başmuharriri Ahmet 
Emin Ynlmıın· İknam gazetesi Baş- · 
muharriri Abirlin Daver, Ulns ga • 
zetesi muharrirlerinden Ahmet Ştik· ı 
rü Esmer. 

Heyet Mısır yo!iyle İngtltere'ye 
gidecektir. Heyetin oradan Ameri 
ka'yı da ziyareti umulmaktadır. 

Ağır 

almak 

kartı • • 
iŞÇi 

istiyenlere 
1 - Ağır işçi kartı Belediye lk • 

tısat ı~1uuu1·1uguıw.e te~1'..Lı edi
len komısyon uı.nuıııtlaıı venıecek 

vesika. ıııukı•Oılınue .naık JJaı;ıuuıı. 
l:SırJiklerince ı.lıığılılacakıır. Hır şah· 
sa bu vesıkanm verııebı!ruesı ıçlu : 

A) Agır ıı;ıçı çau,..tıran rcı:mıı veyıa 
huswıi mUCb"t:ııcıer nuıuni veya ııa · 
.k.ıkı ııa.tıuııarw Cetvel Jıuuuue, 

b J :::.cı·ueet çausıanıarıu tııı:.uı.t be
yanname vermeıen ve bu beyann<~ • 
ıneıer uıı;eruıuc .ıs;oıuıeyouca l' .. ı.ı.ı -
l'llcu lelJK.llia t ııeuceı:ıı.uue o ~ın 
ağır l!jÇıll.l<. V<i<!J.llllll UlliWK e\.IUWCı>ı 

Tör.:moo !~bul va.11 ve Belediye la:.muuır. 

Reisi Dr. Lüıtt! Kırdar, Btrolncl OF<Iu :.ı - ltt:,,mi veya lıubUSi uıüesse. 
Mı.itet.tışt orgeneral Fahrottı.n Altay ve osclcrle · huKwı vey.a. lıakilı.ı ~.ı.lııblar 
Ortl İdare Komutanı dıa. hazır bulun - ı.arıı..tıııuu.ıı cı::tveı ııaanue vı;:rııeceli 
muşlardır. bu beyaıınanıcıcr; cctvı:ıın tıaıı tara· 

Kemal Cenap, Biyoloji 
ve Dil devrimi ... 

Dün Maarif Vekilinin güzel bir 
si)yJeviyle sona ere.n Dördüncü Dil 
Kurultayında çok heyecanlı sözler, 
çok yerinde mütalealar, göz önünde 
bulundurulması gerekli ~ünceler 
dinledik. Bunlardan hiç birisinin üze
rimizde bıraktığı heyecanı, zihnimiıe 
armağan ettiği düşünü, tarzını Ull'llt • 

mıyacağız. 

Onun için bu demeçlerin ve SÖy -
!evlerin hepsini burada incelemeyi, 
onlardan canlı cümleler aktarmayı gö
nül dilerdi. 

Buna imkan buhnan11~-acağına 
göre, bugün burada onlardan bir ta.
nt'~indcn, sayın bilgin Profesör Doktor 
Kemal Cenab'ın konreransıru konu 
olarak ele alacağım. Yurdun içinde 
ve dısındaki tıp aleminin seÇkin bir 
şahsiyeti olan üs[ac, dil davasının da 
sa)'ılı savaşçılarındandır. 

Konu olarak ele almak istediğim 
veciz konferansta da onun bu iki me
ziyeti, kısa satırlar içinde biribiriyle 
ne kadar bağdaşmışu; dinliyenler tak
dir etmişlerdir. 

Ü.tadın konferansında biyoloji ile 
dil iki kanunu biribirİne destek oldu. 
Kemal Cenap dedi ki : 

" Söıüme biyolojinin bir karnımı 
ile başlamak iMerim. Dünyada yaşı· 
yan çeşit tipte bürün mahllık.lar mu· 
hitlerine uya uya gelişmişlerdir. La • 
mark ve Darvin, bu olayı, nct:icede 
birleşmek üzere, ayrı iki görüşle iz.ah 
etıill'r. 

Muhite uyma denilen bu kanuna. 
.ı:öre en basit veya en karmaşık ya • 
pJlı canlılarda organik yapı ve ona 
b.1ğlı ol:ır:ık organik ödevler sabit de
siltlir. Muhit şartı değişcikçe hayat be· 
lirti•inin tarzı ve orı::anların şekli de
ğişmi~tir. Fakat istenilirse bu kanun, 
dil devrimi;.in hızlıalık ve yavaşçı· 
hk şeklinde biribirine kar~ı iki cere
Yill1 lehinde kullanılabilir. Darvin'e 
göre tl'kamül ve ewim kesiksiz ve 
tedrici, Lamark'a göre kesikli ve sıç
rayıcı olmuştur. Herhangi oluş kabul 
edilirse «.'dilsin, netice aynı olmuş ve 
canlılar ilel)ıİ buA(in bile durmadan 
lnkılahetmekte bulunmuştur." 

O~taı, konferansında hundan son· 
ra Darvin'i ve Lamark'ı karşıl~tırıp 
sordu: 

"Bu inkılıipta L~ark'çı mı, yoksa 
Darvin'ci nıi olalım? Yani inkılap 
yava, mı yürüsün, yoksa hızlı ve ham· 
leli mi?" 

Sonra dinamik, enerjik ve devrim
ci bir Türk bilginine yaraşa.o şu ce • 
vabı verdi: 

"Bu meseleyi yıllardanberi evirdik, 

Eylül ekmek 

çevirdik; düşündük, taşındık; nihayet 
Türkün y:ıva~lığa tahammül etıniyen 
birlik vicdanı h:ı)'kırdı: 

- Acele et, hamle yap: değiş. 
duf'madan değiş! İstikrar ölüye, ha· 
rekeı ve değişim canlıya yakışır!" 

Binlerce Türk gencini yelİşıirmiş, 
binlerce ha•[aya şifa dajbtmış olan 
bir Profesör, büyük bir yetki ile yaJ>
ıığı bu teşhisle dil <lava,ının çare ve 
~fasını da göstermiş oluyordu. Onu 
içimizden gelen hir onn>·la alkışladık. 
O, geniş bir emniyetle sfüüne d<:'vam 
etti: 

"Burada bana ba~an ı::fülerin~'l -
de 18 mil)on Türkiin ve köylünün 
wvipkar ifade•ini .ı:örüycır gibiyim." 

Üstat, davayı inceleyip açıkladık
t:Rn ~nra gene engin hilgi<inin haz· 
nesinden bize bir haşka biyoloji ka • 
nunu sundu ki onun yordamı ile de 
gene dil devriminde tutmamız gere -
ken yol aydınlanıyordu. 

Sayın Doktor dedi ki : 
''Tıpta anafilaksi dC'l"Jlen hir m~ 

sele vardır ve ~und:ın ibarettir: Suda 
biraz yumıına akı eritip de bir insa
nın veya bir hayvanın derisi altına şt• 
rınga ediniz. Bun<lan hir ak•aklı'k .ı:i)
rülmiyebilir. Fakat aynı hayvana veya 
in•ana ara<lan kısa veya uzun bir 1a
man, hatt1, yıllar geçtikten sonra için· 
de zerre ~adar yumurta akı hulu.nan 
bir ııuda.n bir damla şınn,s:a e<lcr~cnİ7. 
ha7an ölüm tehlikesi hile ı;ö~tercn de
rin aksaklıklar meydana .ı:elir. İşte bu 
olaya an:ıfilaksi denir." 

Sonra bu :ın:ıfilaksi ml"ele~ini di· 
limizin bünye~ine tMhik eden hilp;ini• 
miz ~u sonuca v:ın:lı: 

"Bize Ar:ıpça, Far$(a gibi yahao· 
cı diller şu veya bu fikirle, ,ı:örenek· 
le, e<l<'hiyaıur demekle ,ırın,ııalana 
~ırıngalana o hale 11:eldik ki hu)tiin 
Türkün vücudu bunların arcık 7.erre
sine tahammül edt'nıiyor. 

Milli hün)'emiz anafillhi duru • 
mı1t.•dadır. S3kın olmaya ki bir zerre 
yabancı dil katıhın!" 

İ~te adını milletlerara~ı ~erler • 
de de övlınuek okuduğumuz Türk ve 
Türkçü hir hilginimiı bi1e hem bil· 
gi, hem de heyecan veren hitabesinde 
dil davıı.ının mamarasını bilim dili 
ile böyle anlattı. 

Bu d:h-ada ~şek davrananlar, te
re<ldüdedcnler, hu i7:ıha ay~k uydur· 
~unlar, çünkü hurtu yapmamayı mürn· 
kün kılahilml'k İ('İn bilim caşlariyle 
kunılmuş bir kaleyi devirmek lazım 
gelecektir . 

T. t. 

Ekmek kartları 

evlere dağıtılacak Per<le ııenk: yüksclcıı to.."I>~ le ateell 
blr konU$11la .Y".ı.ı>ara.k efrldetle aııasıa • 
nan &enç edip ve avukat bilhaso>a cledi 
kJ; 

- Bu, 81\dcce konU$nla ve ııee balı -
llldir. Hanırl eı:ıhrtn elveslyle konUAaca· 
t:ı.z; mesele budur. Ben tlmdlye kadar 
lstanbul otver.lnbı. esas ruduıl'unu zanne
diyordum. 1'Aıasc-n memleketin heır ta • 
ra!ındra.kl l«mu•mıı ec•k 11.erlnJrt hes>&lni 
bu-den .kabul ve tatblllca hnkAn yoktur. 
DıtE-r memlcketlel'<le de bö).·ledlır. Pa· 
r.161.1nln konUŞtnaSı mıı.rsllyalının diline 
benzemez; londrolı, JGkOCYalırun konuıı

masından lfUÇ anlar. 

verdiği kOpanış nutku ia~e Müste~ırhğı 
tıııa ; 

1) Mües.:ıe.se veya İli yerinin mev-
kıı, 

;ıJ Yapılan iııin mahiyeti, 

3) lş sahıbı veya iş veren.in hU • 
vıyeLı .)o<t.ıau.lıKUill ;:;unra ıı.gır ı11r,;ı vııa

ııutıu urnu ı~ı,;ıknn ıı.w ve buy.ıuı, 

tloo;uın yı:r ve ta.ı·u.ıı. oLuruugu Ye· 
rııı auı:e;:;ı ve yaımı oıdugu .n·aıK .uı:ı.· 
ğılıııa bırtıgı, çalıiiitıı:ı yer, ışı:: gır

o.ı,;i tıırıh, > apıııı;ı ı~111 ncv'ı ~ a~ılaca.k 
ve cctveun wuıala aa bu ı§!t:rın ner 
ne suret ve sebeple oıurııa olı:ıu.ıı nıu· 
es,,eseden ayrıJnıaı:ıı.qtla., eliııuen aı;ır 
11!çı kw:ııuı almak, b.ıt;;;k!! bırı tarı:ı.

ııııtlan kuUaııılmwmıa meyılan ver -
memek ve bu karneleri .lielecJiye Ik· 
tısat .\liıtlurluğundeki daiıui buroya 
ıaue etmek hu;:;u:;u teahııut cuueceK· 
tı'.r. 

kartlar1 evlere 
dağıtılacak 

Bu iıte mutemetlere 

düşen vazifeler nelerdir! 

Böylece, en c:ok konu1Ulan &ektin; 
merkezi ycrleııln, kalabalık &clılrlerln 

t1veslni kabul etmek lAZımdır. · Cünktl 
böyle yerlerde oturanlar di'l il:ı:ertnde 
daha eol< çalıaıyor, dah~ hassas cla.vra· 
nıyo.r. Bwıu muhtt yapıyor. Bnhruısa 

lcadıntann aıt:ı;ından trwelmle llsam din· 
lıernek ne ırilzel eeydfr! Hıl!Asa, eın &ıl· 

zıel konuşan ııehrJn aivesml a.lmalıyız, 

Mutlaka ":tstanbul,. daniyorunı. An.ka
nı. da otablltr. nen KuruLta.ı;dan bunu 
wa ediyorum: bl:ı: hanırl $!veyi esas 
alııu:atız? Bilhassa bu meselenin üze • 
rinrte dıumıaik H\zmulır ..... 

Bu konu t12CJ1:nde cL1ha ooı:ı hatiple!' 
mütal(!'llltı.rı.nı söYlcd:ller. Netl<'l'de B. 

~U-reyya Oı-aec'7cm'ln teJcl:1tl r~ye kon· 
du ve reddcıi idi. Saat 12 ye ~ordu. 
Reis be& dald'ka istirahat için celseyi 
tatil etti 

Milli Şefimizin 
Kurultaya iltifatları 

tkl.ncl celseyi .Maarlt Vcldlt.m1z, .Ku
n.ltay BasJcanı B Hasan-Alt Yücel aç
tı. Gelen evrak arasındn Re1s1eumhuru
muz, .Milli Şet ls:met ln('lnti'n\ın Kuru!· 
tııı.Y üyele?inl çaya dAvetl vartlı. B. İb
rıı.htm Secrnl DHmen kürsüye >reler~ 

Re!Sleumhurumuzun · tıu bU~'itk !ltı!at. 
Jarının Kurultayı ı;evinç !cinde hırak"tı· 

tını Söylool ve bütün tWeler namına 

~kktirlerlTII an.e<lerkı>n arkadaıılnrı· 

nm dllY&'U.l.arına teN'llıman olr!uıl'unu 

itıırte etti ve slddetıe all<ısıandı. 

Rurula.n ıtC>nrn Halkevıert namına B 
Abdü!kadlr Karahan kUcUk bir hitabe· 
de bulundu. Bunıı, Malô.tya'clan ıreıen 

üyelerden 8a)'nn Mel.Ahat Sczcn'tn dku· 

dutıu şUr te.klbet ti. 

Genel Merkez Kurulu 
SCln olarak, Genel :-.ıerkcz Kurulu ~e: 

çimi yapılmıı.sı hakkıl'da re "llf:e 61 tm 
za.Iı blir tak"Tlr verlldl Yapıllı.n sec•m 
wnunda Geme! Sekl"('terllğf" tbrahlnı 

Necmi D !men, sayınanlıl!:ı Besim Ata 
l&y, Azıılıklara Hasan Rcşlt T.'\nkut, 
Mehmet Ali Ağııkay, Omcr Asım Ak· 
1-0:Y, Kl'ITlıılettın Kıımu. Naim Onat, Al'!· 

m~t Ct'vat T~N'. Fuııt Köseralf, tcoın:ı
ll Rl\l(kı Bnltn~ıot:lu VP Ahmet Kutrı 

Tf'C'erlf' ~f!tlidlkl<'ri anlaşıldı. 

\"',...,,,., l\!Prkl'Z K•ı r111tı 7 /17.ıHlım mf.ı· 

rPkk!!ptl Bu dt'fn rlııku :rn rıkarı11!1ıs vf' 
tkl )f('nl üyPl f:l' hım'11l Hakkı Baıtarı 

o~ıu IJc AhmPt Ktı'ı>l T('rpr ~e(' lrrt &l"r 
7.11 ıı;,. vazıre 

cılnn ü~·rl('r 1d ki bu •'ll tPk:-ar r;~ .. ,P 

l\f P11<r7. KunıluNı flyc ll<'cllm'slcrrllr. 
~l'('!mll'r htttlkt<'n snnrn M1111rlt Ve 

~1llm17. R Hngnn · !'ıll Y!lN•' kürsüye sı: " 

ı~ '".,, c t•ır• ..,.... " rıl<lığımız ka 

- nut.ku.nu \-crm~tır. 

(Bıışt 1 ind &l\yfadıı) 
!eri yerinde buldunuz. Bunl:ıra devam 
e 'eceğiz.• Lıi.gat için ileri •Ürdüğünüz if. 
kirler, konuşmalar esnasında yap11ğım1 
önergeler gözümüzün önün<icn kayhol 
mıracak. 

• Dil bilincini, Türk gençli~ine iiğre 
dm )oluyla uyandırmakta erki<i en ile· 
ri olan terimler için ı;osterdiğiniz <lik· 
kari, çalışarak ve daha ileri 'aflıaların:ı 
~öıürerek cevapsız hırakmıyncağız. 

· Başta Üniversitelerimiz olduğu hal -
de bütün bilim kurumlnrı ve adamları 
emek vererek, sekiz on sene İçerisinde 
Türk ilminin ve tekniğinin milli görü • 
nü,te dilini yapacağız. Bununla, her me
deni dil gibi Turkçe de her dü,ünceyi, 
saRı solu helli sınırı çİ7ilmiş kelimeler 
içinde <ö}·Jiyebilecek haJe ı;cleceokıir. 

Dil Kurumunun çalışmaları 
ArkadaŞiarım, 

Dil Kurumu irıkırnrıçı ruhiyle Türk 
kültürüne ve kültür adamlarına elinden 
gelen yardımı yapmaktadır ve yapacak· 
tır. Onun emekleri, ilk ~a.<fi}·le un<ur 
verici, yol gü<ıeriı.i ve hazırlayıcıdır. Dil 
hareketine terıip ve düzen vermek için 
var kuwetiyle çalışan hu Kurumun, ken
di konusunda fazla durgulu oluşunu ta· 
bii bulmalısınız. Dil davamızın umumi 
karargahı, orasıdır. Yalıfıı şunu da h~· 
cırdan çıkarmamalıdır ki, biz, zevkın 
hür olu~unu ve ilmin özı;ürlütünü pren
<ip olara.k tutmakta ve yerine geıirmck · 
tl!)iz. 

Maarif Vekmerinin Dil Kurumu Ba~· 
kanlığiyle de ödevlenme,i, htı nokıada 
tam ahengin }erine getirilmesi düşünce· 
siyle Şeflerimiz tarafından istenmiş dnğ· 
nı ve m1nalı hir tedbirdir. Maarif Vt"ki· 
li olarak devletin öğretim ve eğitim işini 
yapan kimse, mesulü hulunduğu bütün 
bilim organlarını Dil Kurumunun Ba,. 
kanı olarak elhette daha ~alahirtıle· ve 
daha re<irli idare edebilir. Bunun gtızel 
mi.allerini, son senelerin mnarif tarihi 
hepiniıe veriyor. <:oğrafya terimleri, 
Türk Dili Merkez Kuruluna ge!İnci)e 
kadar co~rafya kongresinden, gramer 
esasları \'e terimleri, geni~ bir anket ve 
dikkatli çalı•mı~ hir toplulukıan, felse· 
fe terimleri, feht-fe okutan en rük<ck 
bilginlerimizi de içine almı~ bir heyet . 
ten ı:cçmişcir. Bu mut, Kunıma,' ihtısa • 
•ında salihh·etli imanların fikirlerini ol· 
gua ı;tcıirmt,, 5alahiyetli bilginlerimiz 
de bütün f,ldrlerini ve kaygılarını söy· 
liyehilmi,Jerdir. Coğrafya kitapları ve 
hu sene ilk okula ve orı;ılara vereceğimiı 
•ramer kitapları, bu yolun dikkatle ta

ldlli ~aye•indedir ki; dün hurada konu • 
•~n öıhetmen arkadaşlarımın ~imdi)-e ka· 
~u uğradıkları •ıkınııları yok edecek 
tir. 

Milli Sefimizin 
beyatt,,am,,lerind eki 

bir hakikat 
Sayın üyeler. 
Zevkte hur oluj J>rCllsipini sÖ) lcrkcıı 

silphe mnem ki, hepinizin hatırına, Türk 
yazarları gelıni~tir. Fikirde ve sanatta 
yaratıcı olması gereken kalem tutarlar, 
dil ülkümüze ne kadar bağlanırlarsa 

eserleriiıin o kadar ömürlü, millet için· 
de ve miUctler içinde o kadar değerli 
olacağında ,üphe ccmezler. Si}·a~i ve 
e<l~i yazılarda Falih Rıfkı Atay s:ibi, 
•i>-asi makalelerde Necmcddin Sadak ı;i· 
bi, tercümelerde Nunıllah Ataç gibi, 
felsefe yazılarında Şekip Tunç gibi, bi· 
!im kitaplarında Kemal Cenap gibi ar • 
kadaslarımızla, burada arrıca adlarını 
5ayaınadığıma üzüldüğüm diğer pek çok 
iilküdaşlarımızın bu }oldaki hiLmetlcri· 
ni, naçiz. takdirlerimle anarım. Türk }'ll • 

zarları, son dil bayramında Sürük Şefi· 

mizin mlllete hitabederek yazdı.ğı be}-an· 
namede sörledi!Jcri şu hakikaıi ellerine 
her kalem alışlarında bir kere daha dü· 
şünmelidicler : 

"Ulma söz itittiren her, aydınunıı, 
dil işinde hir tek yabancı kelimeni'" ek· 
sik olmasını, özenmi)'e değer bir zevk 
saysa birçok sıkıntıyı hiç farkt:tmtden 
geçirebiliriz." 

Milli Şefe 
minnet ve §Ükran 

Arkadaşlar, • 
Dördüncü Türk Dil Kurultayının, ÜS· 

tiine aldığı işler. ~ anda bitmiş bulu • 
nuyor. Kalan büyük bir vazifemiz var; 
o da, bizi, devlet ve miUet işlcriıxlc hiç 
bir zaman yalnıı bırakmıyan, tecrübe~i
n.in, bilıcisinin, a'il ruhunun ve yol gÖS· 
terici zekasının bütün veriminden fay • 
dalandıran, en yakın ilgisini, milletinin 
her ferdine, her imkandan istifade ede · 
rek tattıran Milli Şdimiz ve Cumhurre· 
himiz fnönü'nün Kurulta)'tn çalı~nıaları
na h'.itfcdip gfüıerdiklcri bürük iıinayJ 
hepimhin içinden selen minnet ve )Ük· 
ranı belirtmektir. 

Kurulıayın üyelerini, e'·lerirı<ic ka • 
lıul ederek onlarla daha ya.kındill1 temas 
anu•unu gö-ıerme-leri, bu minnet ,.e ~ük· 
ranı bü,hütün arttırmıştır. Şu sözlerim· 
le, kendim kadar sizlerin de duyı;:ularını· 
zı ·dile getirdiğime inıanıyorurn. 

Yeni Genel Merkez Kurulunu önü
nüzde k"l.ltlar ve kendisine başarılar di • 
lerim. Hepinize en temi;ı; dileklerle <ev· 
gilerimi söyliyerek Dördüncü Dil Ka . 
nılt:ıyını kaparım. 

Tecrübesiz güre!çiler 
arumda serbest güreş 
teşvik müsabakaları 

yapılacak 

B. T. Ankara Bölgesi Güreş Ajan
lı"ından: 
• Senelik calışma programımıza gö· 
re li ağustos pazar günü stadyom· 
daki giireş calısma yerinde Oölgemlz 
tecriJbl!siz gürşeçlleri arasında bir 
serbest güreş teşvtk müsabakası ya
pılııı-aktır. Bu mü~abakaya, Tamspor 
kup·a~ı gijreş mü<:ahakalarına kadar 
bı.r defa birincilik ve iki defa ikin· 

ve Pağılma Ofisi 
dün lağvedildi 

(Başı 1 inci sayfada) 

maktadır. İaşe t(!9kilfı.tında çalışan 
memur ve müstahdemler eldeki · ış
lerin yapılması, devir ve teslimine 
kadar l:;;ler.ine devam edeel.'kler ve 
J:;Jeri bittikçe Vekillikçe lllşiklerlnın 
kesildiği kendilerine bildırileeektir. 
!ru;e teşkilatı 1942 takvim yılı kadro 
ve musraflanna karşılık olarak ay· 
nlan 1,5 milyon lira ile idare mas· 
ralları için ayrılan 400 bin liradan 
memur ve müstahdemlerin tahakkuk 
etmiş ve edecek ücrteleI'i, harcırah· 
ları ve diğer masrafları ile acıkta 
kalacak memurlara kanuna göre ve· 
rHmesl lAzımgelcn aylıklar, tazminat 
ve teşkilatın idare masral'ları ile va
liliklerde acı.kta. kalını$ iaşe teşkila
tı mensuplarının kanuna göre ver!!· 
mesi lazungelen aylık ve taznılnat· 
ları ve devir teslim i~lndc calışmış 
olanlara 1 ağustos tarihine kadat' J,ş
lemiş olan maaş ve ücretleri ödene
cektir. Ckriyf' kalan miktar iaşe iş· 
leri görmek üzere alınan kadro ve 
idare mMraflarına sar!olunacaktır. 

Aynı kararla te$kll edilecek olan 
Harp Ekonomisi servisi ve Propa
ganda Servisi kadroları şunlardır: 

Bir tane 600 Hraltk Harp Ekono
misi Servisi Şefi, üç tane 500 liralık 
mtişavlr, iki tane 210 liralık rapor
tör, 1 tane 120 liralık memur, 1 tane 
600 liralık Propaganda· Servisi Şefi, 
lkl tane 500 liralık müşavir, ı tane 
210 liralık raportör, 1 tane 120 lira· 
!ık memur, 10 tane 300 Hralık mU
fettiş, 1 tane 300 liralık hukuk mti
şavirl ve 3 müşavir, 3 1:ane 260 11-
ralık ve 3 ta.ne c1e·210 liralık rapor
tör, 7 tane 100 liralık memur veya 
daktilo. 
Dağıtma Ofisi tarafından yapılrnı!J 

mukaveleler Ticaret otısıne devrolu
nacaktır. Ofisteki memurlar da iaşe 
teşkilatındaki memur vıe müstah· 
demler hakkındaki hükümler gibi 
muamele göreceklerdir. 

Bir atatemiliter öldü 

3 - Serbest ağır işçiler ise dol • 
tİ.uracaklan beyauııameıerı evvel e• 
rnirıle

0 

birlik ve~ cemıyetleri varsa 
bu;ılar&., yoksa emwyet Le§kiliı.ıına 
tasdik elliruıklen tıonra. .ko_~ısyona 
vı:ırecekler<iir. 

Komisyonca ağır işçi oldukları 
la~dik cuılenler aıacaıı:ı ... rı vesıkalıırı 
lWk ılap;Ltıııa llirliklerine vererek 
mukabııınde ağır ışçı .kartlarını aJa. 
caklar.ıır. 

Ağır fşçilik vasfını kaybedenler, 
karllo.ı ıııı BelecJıye lkıisat M.udUr -
1UğiJne iade etmıye mecburdurlar. 
Aksi lakcJirde haklarında {haksız 
isılhlAk) suçundan dolayı takibat ya· 
pılacaktır. 

Serbest işçiler dolduracakları be· 
yann uuelcri 18.8-9 ı~ tarihinden iti
baren Çankaya kaymakamlığı, ııı
bHai Belediye Ba§komitıcrligi, Dum
lupınar Polis Merkezi, Do~anbey, 
Demfrfırka Polis Merkezleriyle Ce· 
beci Nahiye Müdtirlüğti veya İkti
sat MUuiirltigündekı daimi bürodan 
alacaklardır .• 

Halkm nazarı dikkatine 
Belecl!IYc Relısl!i'lruk"n: 

Anıkara. be1eôo--1 zaıbtta tallma.tna. 
·mcsının 4 ve 91 lıncl maddall 

konumıustur. 

Bu m:ıôde wıı,pı.annın yetine ~

mecııtı şikayet ve mü.şahedelerden arı

la&ılmaJctlıdır. Belde hududu ~ 

olwran h.ernşetırueıım, hıwuır ve istJora • 
hatıi bUhamıı. ikıı.ratlıktı wclll>elere uy. 

mıi.kla mümlkün olebmr. Bu madde hü
kil:ml~r!ne ıiaJ.-et etmeleri S8,}'lll haılık· 

ıe.n rica o1unıur. 
Madde 4 - Halkın sükO.n ve rahatı

nı kn<;ıracak Jısler ;yall'lnaik ~. 

Gece :ıınınıınıdan sabaiı.lıal"1n Jstmm.at :ıa-
mıun ıııa.yılan eaate kadar 
ve bina lclcrıtııd.e be.tlnı> 

Rlo de 
0

Janeiro, 14 a.a. - Arjan
tin Ateşemillieri albay Camilo Cay 
dün gece Gavea yolu üzerinde Gruta 
lmprensa mevkiinde IDU olarak bu· 
lunmuştur. Burası geceleri ek.seri· 
;retle çok ıssız bir yerdir. 

ellik almamış olan güreşçiler ıştırlk 
edecektir. • 

Tartıya saat 9 da müsabakaya da 
10 da başlanacaktır. Bir kilo tolerans 
kabul edilml.ştlr. Mü~abıı.ka hakemle
ri: Necati Tokbudak, Necmi Tolu· 
nay, Enver Baturbaygil, Zihni Tes· 
tlcioğlu. Kurs mtidavlmleri de yar· 
ılımcı hakem olarak bulunacaklar· 
dır. 

iter ne ıruıreL!.e olıllınıa al9uaı RilrU ttü ııt

mek yasaktıır. Aynı ıııaaıtıer iQlınde ı>IYB· 

no, ıırnmoron, radyo ırtbl mll6Bct Akıt -
lerl}'le eıı.ıtı.yı mucip hallerde bU'lunu • 
lam az. 

Madde 91 - Dar olan yaya kaldı· 
nmırutıı. konu~ lQ!n veya oa•ıca blT 
ooOOı>le durarak ve yatıut l!ld klelden 
fazla yan yana ko1 kola y(lr.!iyerok bıu;· 

kalıınnın yUr{Jyilp ııcçpıel.er!.ne mıtel 

olmak ~saktlr. Zl'JG 

Ankara Valilil!'inrlen : 
1 - 18. 8. 942 ıralı günU akşıurıı 

Ankara Valiliğinden 
1 - Eyltil karneleri 15-8-194.2 ta- saat 19 dan itibaren eylül ekme!< 

rihinden tıonra halk dağıtma birlik· karneleri halk cla~ıtma birlikJ.s>i 
!erince halka evlerinde dağmJ'<l.cak • tnrafıııclnn evlere R"Ötüriilecektir. 
tır. 2 - Karne dağıtma işi 18. fi. !HZ 

. 'llkşamı başlıyacak ve 24. 8. 942 al<· 
2 - İdare heyetlerı e_vlere akşam şamı sona erecektir. Bu itibarla ~•· 

saat 18 • 20 arasında .gıdeı:eklerdır. yın Ankara halkının yukarıda ynzı· 
O saatlerde de. herkesın _cvınde bu - ı lı gtin ve saatlerde evlerinde bu • 
l~nmasını. temın ma~satlıyle de bır- lı~nı;ıatnr.ın! hıılunaınıyanlnrın cl:J 
lıkler idaı:e ~eyetl.erı .~ağıtnl:?- baş : bırlıklerının r.nlışma yerlerine mıı· 
lamadan bir ıki gtin once bolgelerı raca.at ederek karnelerini almaları· 
içi~tle bulunan hıılkı bekçiler vası - 111 bir kere ılaha rica ederim. 
tasıyle haberdar edeceklerdir. 3 - 15. s. 942 cumarıesi R"liniı i· 

3 - Dağıtma esnasıııd•a evlerinde le 16. 8. 9ı2 paznr ıı;ii11U tıirlikler i· 
bulunmıyanlar karnelerini birliklerin ılare heyetlerinden 'l'Önrlerilccek bi• 
tesbıt eLtikleri çalışma saatinde biı- rer mutemet A.zaya ekmek karneıe· 
liklerin çalı§nıa yerl~rinden alacak - ri mazbata mukabilinde verileceW 
!ardır. tir. Bunıı bin:ıen : 

4 - Birliklere kayıt edilmemiş o- a) Yenişehir, Mııltepc, Kavaklı • 
lanlara ekmek karnesi verilmiyecek- dere. Dikmen. Bııhçell Evler, Cebe' 
tir. Bu gibiler bir an evvel mensup ci, Mamak semetlerinrlekl birlikle· 
oldukları birliklere kaydedilmelidir- rin muteme>t A2'1alan vukarıda yazıl! 
ler. ~ünlerde Çankaya Kaymnkamlı,:!;'111~ 

5 - Fazla izahat almak istlyenler· merkezde bıılıınAn vani Ankarıı icin' 
den Çankaya kazasz bölgesi içinde ele kurulan birliklerin mutemet a:ıa· 
oturanlar Çank'aya Kaymakamhg-ı ı· sı Belecliye İkcısat Mürlürliiiiinıle 
le Cebeci Nahiye Müdürlüğüne ve ,.,,ıHr,srkkll Hnlk nntırm~ Birı;ıdr 
Belediye Zabıta Başkomiserliğine ri 'llerke7. hilrnsuna k.ırnderini alııı~lt 
merkezde olanlar Anafartalar, Dum· üzere miirar.aat !'druklrrrlir. 
Jupın•ar ve Demirfırka polis mer • h) Karnrln hirllklerin mllhilrlerİ"'' 
kezlerine ve halk dağıtma birlikleri le ıııiıhıirlencllkten ~nnra halka daitı· 
merkez bUrosuna ya bi:ı::ıat gitmek tılaeaktır. 
veya telefon etmek suretlyle iste _ «.') 1 kr hlrli~in mutemet hası hiT'• 
dikleri izahatı alabileceklerdir. li,tine Ait k11rnevi "almıtk i('in Rrledl''e 

ve Çnnk11ya knynı3kaMhğın:ı J?<"lirk!!fl 
6 - Milraca\t yerlerinin telefon 15.R.942 tarihinr kaıi.ır vııkııh11lııl'~k 

numaraları aşağıda yazılılır. niifııs talııı,·viılı\tına ıtou! hiivilk ve kil· 
7 - Ağır işçiler belediyeden ala· ı;ük ve Aıiır i~çi nyrı 11)7ı µ-ii•trrilrnfk 

cakları vesika ile birliklerden ek • ş11rrlt iı·lr son rnrvC"ut hl'raber getirile· 
mek karnelerini alacaklardır. Birlik· cektir. 
ler aA"ır iışçi olduğuna dair belediye· 
nin vereceği veslkayz göstermiyen • 
!ere ıağır tııçi karnesi vermiyecekler· 
dlr. 

8 - Alınacnk ekmek karnelerinin 
iyi muhafaza edilmesi ve karnelerini 
kaybedenlerin karne mUddetince l . 
kinci bir karne alamzyacaklarını bir 
kere daha halkın naran ıttıliına ar
zediyorum. 

9 - Misafir karneleri belediyece 
lktiııat mtidUrlüğtinde müteşekkil mi
safir bürosundan alınacaktır. 

10 - Birliklere dağıtım esnasında 
sayın halkımızın gtlçlUk cösterme • 
melerini ve yukarıda yıazılı husu 
sata riayet etmesini rica ederim. 

Müracaat 'yerlerinin 
telefon numaralan 

T. No. 
ı..:. Halk Da#'Jtmı Birlikleri 

Merkez BUrosu H89 
2 - Çankaya Kaynıakamlıtı 6983 
8 - An<a!artala.r Polis Mer-

kezi 1486 
4 - Dumlupınar Poliı Mer • 
• kezi 1869 
5- Dcmlrfırka Polls Mer-' 

kezi 
6- Çankaya Belediye Zabı· 

ta Başkomlserli~ 
re1>eci Nahiye .MüdUr-
11.iıU 

7 

1277 

6847 

Muğlada sürekli yağmurlot 
Muğla, 14 R.a .- Uzun mUddet· 

beri devam eden kuraklık dlln öl!te• 
den sonra ya~an ııUrekll yağmurııır
la oona ermiştir. Bu ynltmurlarclıı.11 

ot ve bostanlar <;oit istifade edeoel'' 
tir. 

Kepek satışı 
Ankara Valilıflnden: 

Ellerinde kepek alma kartı olıı~: 
lar 15. 8. 942 cumarteııl giiniı evve 
ce adları blldırllen diık1d\nlarıı. gl.d,e: 
rek C5> sayılı kupon karşılığı dil" 
kanlannclıık l tasdikl i llstclerde .)·a~ 
zılı miktarlar daırnslııdc kepek sııtı 
alablllrler. 

CEMiYET HAYA lf _.·. 
' . . 

Doğum 
Stimerbank MUfottişlerinrlen f'e~: 

yaz Itııl 'ın dUn gece bir otlu dün) ılt 
ya geldiğini haber aldık. Murat 9 • 
verilen yavruya uzun omlirler -~ • 
mennı eder, ebeveynini tebrik _... 
ri7. 
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Dl~ PO LİTİKA 

Pasif 
mukavemetten 

aktif mücadeleye 
Kongre Partisi tarafından ıakibcdilen 

l'a.ai[ nıuka\·emc, ha;ekeıi, ilk adımdan 
akııf nnkn<lcle halini almıJıır. Bu da 
•nlatmı<tır ki Gandi tarafından icade • 
dilen b~ mu~adcle usulü, nazııriyafo kal· 
11\ı)a nıahkümdur. Pasi: mukavemet ola
~ak ba~lı) an hareket, en kısa bir :ıaınan 
•tinde aktif bir mahi}et alu, çacpı,malar 
0 Iur, kan akar 'e hatti İ5)'arul bile iıı • 
kılibc<lehilir. Daha evvel )•apılan pasif 
ıtıukavenıeı tecrübeleri de bu suretle ge
lişmiş •e bii> le ııeıkeye varmışu. fü35en 
l>a\jf hareket, hakikaten pasif olarak 
kaha bile, vat;ın<la2la dcvleı ara)ındaki 
~ırşılıklı münasebetler bakımından pa. 
sif ile <ıktif hareketler arasındaki fark 
l>f-k incedir. Vaıand~ın hükümete bor
Cll olan vergi)~ ~ermemt.'Sİ puif bir ha
tekeı nıi? Yoksa akıif mi? Hocanın mek
tebe giımeme)İ, nasıl bir harekettir? 
bevıet hicri bakımından böyle skolas
tik inu:likler üzerinde duruLımaz. Dev · 
leti, uıife,in<len alıkoyan her hareket, 
akti! İs} an mahi)·cı:ind<..Jiı:. Ve esasen 
şinıdi de gfüul<lüğu ıribi, pasif olan z.ahj. 
ri ınaıuarasını da uzun zaman muhafau 
'tnıek mümkün değildir. 

Pasif olarak ba,Ianıası kararlatmış 
ilcen ıktif mahiyet alan hareket nasıl ge· 
!işiyor? Bu derece ztc:d tedbirlerin, Koıı
!lre Pıı.rtisi mensupları taıafın<laıı ka • 
l>ıt1ı~lıkla karşılanması beklenmiyordu. 
ÇunJ..ü Hindi•tan Hükümetİ, umumi he· 
Y11:t kararı ıa'<.lik eder etme.z, demal li • 
dcrleri te' kı f etmekle Koogre Parti~ne 
k'lr,, a.,-ıktan meydan okumuştur. Bu de
rece kuHetli bir \i)asi paninin bu mey· 
d'ln <>kunıa kıtr)ısıntla harckeı-iz kalma· 
Sı 1-ıd.JenenıeıJi. Bununla berilber, kar • 
~a5alıkl.ırın hekknildiği derecede l(er.j.' 
<>ldıığu da iddia edilemez. Anlaşılan kar· 
kaşalıklar en çok Kougre Pa.rti5inin kuv· 
"eı ml-rkezleri olan Bomba} ve Ahmeda· 
bat ,d1irlerinde çıkmışur. Yeni Delhi
dc de h.llt hükiınıet binalarının }akıldı
f.• hııhcr H:rilmektedir. Fakat harp sana
lİıııııı ıoıılunmış bulunduğu Kalkuca et· 
ra ı ında ıts.ı)i5 oıuhafaza edilmiş ''e 
liind"•ı11n'ın harp ~a)'retleri büyük bir 
tngl'( ile karşıla nıanıışur. Kongre tarafın 
dan u~ıl.rn hu nıiıc.~dclenfo ~elişememe· 
s.i 'u wheı-lerJt:n ileri gelmiştir: 

ı - bvcla hareket bütiın Mecusi 
balkın v~ h:ııt:ı Kongre Pa.rtisıne men.up 
oıan biıcun unsurların ittifakiyle baılama· 
lllışur. l:lindısıan'ı te.rkeı • kararı, daha 
i\onı;reııın lcnı Komi~si wafından mu· 
~k<:re edilirken, kuvvetli muhalefetle 
l'lr~ıla~nıışttr. Uıun mi.ızakereler<len son· 
ta karara varılmış ve muhalif üyeler 
karara Parti cfüiplin.i dola)•ısi}le kaul • 
tııışlardır. l:ğer nıüfrit WlSUrlar, İcra Ko
llıııe,inJe ekseri)eti temin ed!!memiş ol· 
\Uan!ı, bir karar verilemiyecck 1't! meıı.e

le orada kalacaku. Umumi heyette de 
it.car aleyhine rey ,·eren küçük bir ekal· 
lıyl'tin mevcuı olduğu ı:;örii1-iittür. Ue
lllek ki Hindular ve hattl Kongre meo
&lJ.pları imfak hal.inde huekeı edeme 
lllışler<lir. Bu, pasif mücadelemn ~lı • 
ca z.i.fını t~kil euni~ı.ir. 

ı - ikinci zayıf nokta, Kongre Par
tisi için daima .sö)lene.u sözdür: ekalli • 
}etler ve hı:le bunlar ar.ısın<la Mü.slü • 
4ı'lnlar, Kongreıwı salahi)·etini uuııma • 
llıa.ktadırlar, Mu•lümanl.ırın da Hind.is
~ ıçın isıilıJ:ı.I hıediklerine JÜplıe yok
tur. !'akıl! nıuslümanların bu i.6tilr.Jll me· 
&elesinde kendilerine mahsus gorüşle.ri 
Vardır, Onl:lr, Kongren.in bütün bir Hin
di<ıan projöini, kendilerini 1-lindu ra • 
hakkwnlı altına alacak bi.r maneua te· 
likJ.j etmektedirler. Ö>·le görunU')'Or ki 
tier Jngilıere memleketin i<laröini Koo· 
!:re Panısiııe ıerkedecek olursa, ertesi 
~n. bu Partinin idaresine kar~ı snü.slu· 
4ıanJar tarafından bir a)aklanma vuku
l:ıuıacakıı r. Bu buhranda mü~lwnanları.ı:ı 
Ve diger elcıJli)'eılerin Kongre Partisiy· 
~ birlikıe yürumeleri şöJ·le dur~un. İn· 
kitterc'ye >ardımda bulundUIJ.an anla • 
tılmakta<lır. 

Kafkas 
dağlannın şimal 

yamaçlarında 

muharebe 
basladı . .:;, 

(Başı l nci saylada> 
Kotelnikovo 'ııun şimal do,uımnda, 

şiddetlı muharebeler devam ctmııı • 
tir. Topçumuz, bır keı>ımde, yU.z ka· 
dar taD.,K, ::S5 zırhlı otomobıl ve 350 
kamyon cahrıbetnuş ve öOO kadar 
dll§man askerıni öl<lurnuiştlır. 

Kra.:molhır bcilgesınde, ıutaları -
mız mı.ida!aa nıu.hıı.rebelerı vermiş • 
lerdır. Kesımlerden bırıude, ılk mu • 
dafaa hatlarımızı yarau duşmaıı taill< 
ve pıyadesı, geriye pü:;ku.rtülmuı;ıttir. 
300 den fazla tluşnuuı olusu mulra -
rebe meydanında kalm~t.ır. Başka 
bir keslmde, küalarunız tisliln kuv· 
vetlerin baskısı aluııda, yeni bir mil· 
dafaa mevziine çekilmişlenlir. 

Voronej'İn cenubunda, Don'uıı ba· 
tı kıyısında, kıtalarımız, bir çok dlı~
man hücumunu geriye pı.iskurtmu5 
ve ele geçirdiği nıevzlleri sıkıca 
tutmuştur. 

Şimal batı cephesinde, kıtalurımız, 
Uç gün süren harekat esnasuıda liç 
bin düşman subay ve erini ölJ.UrmUş· 
lerdJr. 

Kalka• eteklerinde 
Moskova, 14 a.a. - Royıer aj~n

sının hususi muhabiri bilcliriyor : 
Mineralni Vodi civarındaki c.liiş • 

man ofdulurı oimdi Kafkas dağlaıı • 
nııı yamaçlaı ında sovyet kuvvetle • 
riyle muharebeye tutuşmuştw·. Al • 
manlar burada başlıca rus mevz.ıle
rini kuşaımıya ça.lııııyorlar. Faka1 
sovyet kıtaları alman komulanhğını 
tabiye değiştirmek zorunda bırak • 
mıştır. Bazı kesimlerde cepheden ve 
yanlardan yapıl·an baskı karşısında 
rus kuvvetleri yeni hatlarn ç_ekil • 
mek zorunda. kalmışlardır. Buralar • 
da §iddetli muharebeler cereyan et • 
mektedir. 

Krasnodar'da rusi'ar alman kıtala
rınm arkasında kolan mevziler1nı 
muhafaza ediyorlar. Alman kuvvet· 
Jeri bu böl_ıtede Kafkas dağları bo
yunca ilerliyodar. 

Kotelnikovo cephesinde alınanlar 
rus mukavemetini kırmuk için ti • 
mitsizce gayretler sarfediyorl.ır. Şim 
diye kadar almun hücumları ehemmi 
yetil bir ölçüde geciktirilmiştir. 

Don nehri dlrseğ"iode bazı kesim
lerde sovyet kııaları çok yakın<tan 
takibedilmcktedir. Burada da rus · 
lar yeni müdafaa hatlarına çekilmiş
lerdir. 

Voronej cephesinde 

Moııkova, 14 a.a. - Royter ajansı· 
run Moskova muhabiri bildiriyor : 

Voronej cephesinin her iki kana· 
dında te~ebbUsü elinde tutan sovvye! 
kuvvetlen ıehrln cenubunda askerı 
ehemmiyeti haiz Uç m evkii el e ge • 
çirmişlerdir. Rus kıtaları bu bölge • 
deki demiryolunu ele geçtrerek al· 
man mtinakalatını kesmişlercllr. Şi
mal batıda ruslar bir dman piyade 
alayını imha etmişlerdir. 

Dilde 
iki ~evk kaynağı: 

ideal ve ilim ! 
(Başı 1. ıncı ıoaytada) 

Biz milli olan, ıengin olan, güz-el 
olan, ~ bu üç va,fından hiç biri öteki
ne feda edi!mİ)<en, hiç biri ötekinin hak· 
kından almıyan bir dil istiloruz. Bi7, 
garp medeni} et llemi orwında yerini al· 
mımnı istedığimiz Tiırk milletine, garrı 
kültür l!eminin yüksek dillerinden biri· 
nı huırlıyonız. Bunda ne ayrılışma, ne 
de anla,mazlık olabilir. Prensipte bir ol· 
dukta.o sonra, miinRkıışaların hepsini İs· 
tiyonız, beı>Sini, fakat yalnız bir türlü· 
siınü: ideal ve ilim aşkııxlan başka hiı; 
ikinci bir duyguya, ikinci bir ka>ıııya 
bağl:l1lma.mı2 olıını ! Hepimiz, miller di
lınin, hiç bir ~ebeple, bir şah~ m~ele
miz oimıyaca~ını, olamıya.cağını, ve 
onu pfai me~elelerimizd~i bütün kü
çük zlflardan korumak gerektiğini bil • 
meliyiz. Türk dilinin umumi menfaatini 
her dlvanın il•tünde, çok üstünde ve 
}iikseiinde gormi)-e, bıtakmıya alı~mıı
lı}'tz. Dilimizi SC"'diitimiz kadar, onun 
münakaşalanna bir gönül sıcağı ı<indir
ariy~, bu ~e.·ı;iden &-1.yn bir duygunun 
hükmü altına ı:irmemiy~ çalışmah}'IZ. 

Falih Rılkı ATAY 

Mısır cephesinde 

3 - Üçüncü ve ehemmh<.'tt gözden 
kaçırılmaması gerekli olan bir unsur da 
.\ınerilm'nın "e Çin'in bu hareketi tasvi• 
beımenıi) olmalarıdır. Çin Hin<lisl211"a 
tok }akın ve Amerika da çok uzak bir 
llıemlekettir. Fakat bu nıcınlcketler, ayrı 
~Yrı sebepler dolayuiyle, llindisran'ırı 
tstiklalirle allk.ı.lıdırlar. Çin aıusıakıl 
bir Hindi5tan'ı keııcl.i istik!Ali ıçin de 
l~mlu saymakıa<lır. Mustakıl Hindi~
laıı da harpten sonra Çin ile ışbirliğıne 
kirmeyi şimdiden esaslı bir politika ola· 
tak kabul etuıi, bulUllll}or. Gandi, Çini 
Jaı>on}'a"nın istilasından kurtarmak için 
İiindisıan'a istiklill incdiğini söylediği 
~aınan bu sfülcrinde samimi ol<luğuna 
İ~k lhım<lır. Amerika'ya gelince; 
bu memleket halkı daima emperyalist 
llolitikadan nefret etmiş Ye nıilli i>tik • 
l.U hareketlerini dıestL-klemiştir. Bu, ame· 
tik:aiılara, kendi milli mücadelelerin<len 
intikal e<len bir tıelenektir. Amerikalılar 
l!\ill1 isıiklll miıcadele<;ine giri~en her 
Ilı.illeti, 1776 Amerıka'sına benzetmekte· 
dirler. HWKLın tıaşka Amerika'da, bele 
kadınlar aruında !lindisıan'ın felsefe~i
~ din gihi ~rıirnsiyen bır~ok in~anlar 
"ardır. HiııJisıan'ı müstakil görmek bun· 
lar için > üreğc ı;ok yakın bir gaye halini 
•lnııştır. imdi gerek Çin'de ve gerek 
Aırıerika'da Hindistan istikliılı hakkında
ki duygular h<~·le olduğuna göre, bu 
llıemlcket balkının bugünkü ,arılar al • 
tında Kongre kararını tas\ ilıctmemesi, 
bareketin ,11elisnıesine en~el t~kil eden 
'°a.tiyetlc:rden biri olmuştur. 

Fakat bu üç mühim imilin tesiri al

tında gelişemi)en hareket, henüz bfübü

~ sakinleşmi~ de değildir. Ve K~nı;re 
ıJ, Hindinan Hükumeti arasında bir an· 
l"fcnaşa varılmadıkça normal vaziyetin 
~ dönmesi heklencmez. Londra bası • 
!lınıe Mlllarına bakılacak olursa, lnıı;il· 
tere, hulırıu. pt·çı-r ,_eçınez, Kcınoıre Par· 
ti1iyJe anlaşmak için bir defa daha elini 
\Q.aıacakıır. Gerçi 'imdikı gergin '':ızi · 
Ytte bakıldığı zaman. bir ~nlaşmaya va· 
tı lnıuının ihtimal dışında o~duğu goru· 
liir. Fakaı kim bilir belkı de, •imdi Çt· 

Jcın tehlikeli anlaşma:ıltl;, }'akta hıikhal· 
~ anlaşmayı vsnliillt$ı için bir yardımcı 
ııo.. bile mu.r. 

Roma 14 a..a.a - Bu günkü. resmi 
tebliğe 'göre Mısır'ua .. mihver savaş 
uçakları, dü5uıan motorlu kullarına 
ve topluluklarına hue~mla~ Yaı>nıışlar. 
dır. Topçwnuz, bir ıngılız uçıağı du· 
şürmllştUr. Alman avcuları da hnvıı. 
savaşlarında 5 rllişrnan uçağı ~UşUr
mUşlcrdlr. Tobrıık'a yapılan bır hu· 
cum esnasında, düşmanın dörl motö_r
lii bir uçajl;ı alevler i~·inde yere dUşil • 
rülmtiştlir. Başka bir bomba uçağı ıln 
Pantellaria'da uçaksııvurlar tarafın
dan yere indirilıııi5tir. 

A . Ş. ESMER 

Kahire, 14 a.a. - İngiliz orta Şark 
tebliği: 

12 /13 ağustos gecesi, cephenin §'!· 
ınııl kesiminde keşif kollarımız faali. 
yette bulunmuş ve diişman keşif lı:ol
larıoa karıpLır verdirllcııiştir. 

Kara kuvvetlerimiz, dtin kayda 
d~ğer bir hareket yapmamışlardır. 

Btittin gUn bomba ve av uça\ lfl· 
rımız, düş:rmın arabalarına ve kanı;-· 
!arına hücumlar yRpmıştır. Hafif l 
bomba uçaklarımız· Afrika kıyıaı a
çıklarında enaz bir dll§man motö
rünü batırmıgtır. 

Akdeniz' deki 
ingiliz kafilesi 
yerine vardı 
(Başı 1. inci :;ayfada) 

türülme~ini temin eden bu hare.kit, tak
' İ} enin ı;ıeçmesine engel olmak için d;;,_ 
nwnın topladığı (Ok muazzam kuvvede· 
re rağmen muvnffak olmuşıur. Bu tak . 
viye bir mikdar av ı.ıYJ.arcsini de ihtiva 
eıııwkte idi. 

Düşman kuvveı..leri orta Akdeniz bo
ğazında harekat yapan dcnizalularındaıı 
çok mikdarda torı>il ıayyn.rtsinden, pike 
bomba ıan arelcrirxl<n, torpil aran hü
cumbotlarınd.ııı ih:ıreı kuvvetli birlik . 
lerden mürekkepti. İçlerinde 8 ve 10 
pusluk toplarla mücehhez gemiler de 
bulunan bir dü~nı.1n kruvaz(ir filosu Tre· 
nien deni,indc ıuplannıı~ ve kafilemi:ıin 
ı<eçişin<: mani olmak iııtibaını ,ermcık 
için cenuba doğru }Ol alnıı}tır. Fakat bu 
ıeşkil kaJile}·c yakla~nınıııış ve tayyare • 
lerinıiıin hüt-umuna uğr;ı> ınca geri dön· 
mü,tür. Dunun üzerine tlernıalıılarımız
tlan bil"i kru,azürlere hülum etmiş ,.e 
bunlardan birine iki rorpil i,abct eıLİr· 
miştir. Hava kuvH:tlcrirııizin ve bahri}e· 
ye mensup uçaklarımızın giriştikleri 
seni) ölçıi<lc lıarek,iı h.ıkkında raporla
ra İntizar edilmcktt-clır. 

Alınan deni.zaltıların<lan birinin talı· 
ribedildiği şimtlj<lcn bildirilmişcir. Baş
ka bir denizaltının daha batırılmış oldu
ğu şimdi rnhakkuk cınıi~tir. 

"'Fag.le" in ka}bından sonra Ami-
rallil.: Dairbi, ~!anchesıer kruvazörünün 
de kaybmı bildirmekle müıee;~i.rdir . .Mü· 
rem·bartan çoğu kurtanlmışıır, Bir kı<;
nunın da Tunu~ kı> ısıruı çıktı klan sa • 
nılm.ıkradr. 

Bu mahiyette geniş ve tehlikeli hare· 
k;1cın düşman üslerine yakın bir yerde 
hiç bir kayıp Yerilmek,ifin yapılması 
beklenem~ıd1. H mkat hakkındaki bü • 
tün <liı'Ce.r taf,iJ:ic, verilecek malümaun 
düşm;ıoa faycf:ıo;ı dokunmıya.cağı anla,ıl· 
dıkça hemen bHdirilet·ektir. Dü~manın 
bize verdi;ıtli~i ka}'1J>lar h;ıkkında:ki id
dia-;ı mübalağalıdır. 

Bir de muhrip battı 

Türk gazetecileri 
Bulgaristan' da 

Macar basını 
heyetin ziyareti 

dolayısiyle dostane 

ne~riyotta bulunuyor 
Sofya, 14 a.a. - Bulgar ajansı 

blldlriyor: 
Almaııya'.;!;.n dönmekte olan Türk 

gazetecller grupu, Bulgaristan'ı Ns· 
men Ziyaret etmek üzere eltin akşam 
saat 18 de Pirot istasyonuna gelmiş
tir. Türk gazeteciler, Plrot'da, Türk 
Elçiliğinin bir mtimessllı, Basın di
rektörü ~L Avramof, Protokol daire
sinden 1';1. Çekof ve Türk gazetecile
rine mihmandar tayin edilen rnu· 
harrir .M. Matof larafından karsı
lanmışlarclır. Burada trende misafir· 
lere bır akşam yemeğt verllmlştir. 

Misafirlerimiz, Türk ve Bulgar 
bayraklarıyle süslenmiş olan Sofyıı 
garına saat 22 de varmışlar ve bu
rada Türk El~isi B. Berker, basın 
genel direktörü M. Nikolaef, Bulgar 
ajansı direktörü M. Tolı;eC, bulgar 
basın birliği reisi M. Beltçef alman 
elçllh'.ıi basın ataşesi M. Berier, Sof
ya belediye reisinin bir mtimes.~ili ve 
daha birçok ga:ııetecilcr tara (ından 
seliı.mlanmışlardır. 

Türk gazeteciler "La Bulgarie" o
teline inmişlerdir. 

TUrk gazeteciler, bu sabah saraya 
gld-erek hususi defteri lmuılamı;;iar, 
harp ölülerl abidesine bir çelenk 
koymuşlar ve sonra Başvı>kil M. Fi
lof tarafından kabul edilmişlerdir. 

Macar baaınının dostane 
ne§riyatı 

Budapeşte, 14 aa. - Macar ajan· 
sı bildiriyor: 

Bütün Budapeşte gazeteleri Türk 
gazerecllerlnin Macarlstan't ziyaret
lerinden uzun uzadıya bahsetmekte 
ve macar nazırlarından M. Antal ile 
Türk mebuslarından Nf'cmeddin Sa
dak tı:ırnflarından söylenen nul uk
lı:ırı aynen neşreylemektedlrler. 

Poster Lloyd ~tesi ilk sayfa
sında neşrettiği uzun bir makalede 
Tilrklye ile Macaristan arasındaki 
dostluk münasebetlerinden bahsede
rek eô:Yle dlyor: 

Sovyetler 
Kafkasyo'da dağl ık 

araziden faydalanıp 

şiddetle 
dayanıyor 

<Başı ı nct sayfada) 

K.1fkruoya Mınan·l.ur:ı ve deniz yolu He 
nLcat~nl örıt.ılH1k için müda!M6'a ~ el· 
vffl"lell claltlık ttraZ'!lrten lsti!a.de ederek 
şkkletll bir multnvemet ıröı;tennddedir. 
Bununla bcn1Jher, alman kıtal.'lnnm ta
arruzu. mennmıJ(Yet. verici tlerll'Slle:ler 
.ka.ydetmı>fıile<l!:r. B1r noktada, oldukça 
ZBJ'lr iliişman kuvvetıennin Osltrlyle 
il"Ltbatı kartlmlıı ve bu kuvvetler da~ı. 
tı.mıışur ,Alman hava k.ıuvvl'tlerJ. Y~'fll· 
don Kııı,cd<>niz kıyısındaki liman tesis. 
Jıeı·ln« hüeumlıı.r y111>mışlardır. Bombn
l<1'1"la l'kl büyj}k na'kl<!ıYe ~eımısl hıuıar·ı 
uıtratılını&t r 9/ ıo ağustoo gecesi, blr 
ıılmıın ll('r'i hücumbotu Tuapıo;c a<;}kla. 
rındq <lort Mn ton IA.toluk b1r düşman 

nak~"C ~ısını hııtınnıı.tır. 

Don ka vmcıe hlT a iman ha va mey . 
danına Yaııılım hlır hücum t.cııebbu~u 

esnnsın<l.ı, ıılman aveHan ve ucakAa
wırUırı, hlı- <lüşman hava l.e$kli1~' he. 

men ta ınıımen imha etrn işli r. 45 ue11k • 
tan 35 uçıık latıı'Iµ olunmuştur. 

VonmeJ kto1<!mlnde. SOVY<'t.lcrln ymJ 

Şll.'-U'lma hllromlan, mu'Vatrnk olma
mıştır. Bu flddutM savaslarda !511 sovyet 
tanlo tahrlıbc.odllml.$t1r. 

Vfaznın nın do~usunda ve Rjuv >«t • 
kınlarm.ıa, kll vv;;lıt sovyet hılcurnı.ı rı. 

shlıtetıı c:ıırpışnuıl.ıT<lan V<' hazan k ır$ı 

hilcumln'!'<lan· son'l"a durduruımuatur. 

Bu esnnd:ı, ~r. sı t.ıınksavarlar, tarafın· 

ilan olımak üzere 70 sovyet tankı tııhrl
tıcdUm1$t1r. 

!Jmtm gölünün ecnup <lo{tusunda ve 
Vo11<o! <'eı>hı$1nde, ıttişman hü<'umlru ı. 
alman kıtalurının &l<l<letld mukavemeti 
kıu-ı;ısın<t:ı mu va rrru<ıyc-tslzlHrc u ıtram ıe· 
tJr. 

Uzak ıııınalde. ıılmruı hava kuvvet· 
leı-1, Kola köı re-z n<le t>lr ı;ovyct USMlne 
lmrşı hticı..ımt,1rını Y<-nllem1ı>t1r. Fin ha
va kuvvetleri hınıı muharchclerinde 
altı dı.işman UC'llf:t rli.işiJmıUııtü:r Bun
dan başka. dün ıark cephesm<le tqpye -
kOn 125 ııovyet U(,'fl~I dılştiıillmu.ştilr. 

8 alman 11~-ağı J<ayıpur. 

-~-

Mesleki ve teknik öğretim hakkında 

81 milyon lirahk ve 
10 yı~hk büyük proje 

dün Meclisle kabul olundu 
(Başı 1 inei sayfada) 

A!dceri Fabrikalar tekaüt ve muave -
net ~<lığı hakkındakl kanunun 36 ıncı 
maddeı:inin tef.irine ait nıaxbaıa ile, as
keri memurla.r hakkındaki l-iS5 'ayılı 
kanuna hir muvak!Gıı madde ekkmne -
sine, dev!eı memurları ayılıklarının ın·· 
bit ve ıeadülü hakkındaki 3656 sa}"llı ka· 
nuna bağlı hir -.a)ılı cctvdin Milli Mü
dafaa Vekaleti kara khnıın<la değişiklik 
)'apılmasına, hken<lcnın !imanının de,. 
let Deıniryolla.n ''e Limanları İşletme 
Umum Müdürlü~üne de•'rine ve mcz.kür 
Umum Müdürlükçe işleıilnıe-.ine, J\Icr•in 
liman İşleri Türk Anonim Şirketine ait 
hi~e senetleri ile menkul ve .ı,-:ı}-ri men· 
kul malların sarın alınrn«'lna, .Mt·r,in 
limanının Devlet DcmİT)'<•lları ve Li -
manları İşletme Umum Mü<lürlüi\{in«e 
[şletilnıe,ine .ıiı k.ınun lil}ih.ılariyle me,,. 
!eki teknik okulları açılnıa,ına ve mC\'· 
cutlarının büyütülmesine, cehiz kanunu
nun 19 uncu maddesinin hirinci fıkra'ı . 
nın deiişıirilme,ine dair kanun la>iha· 
ları da dün Mccli,in 4-abuJ eylc.'<iiği la· 
yihalar .ırasında bulunmakta idi. 

M aaril Vekilimizin 
demeci 

.Memlekeııe me-;lcki ve teknik tc<lri· 
çatı geniş bir flrograma hağlıyarak }.1>· 

mak gayesini .ı;üdcn kanun hi}iha'1 mu
na,ebetiylc birc;Y>I< lıatif"'ler söz almı~ ve 
bu lariharı Ji:CıircliJ:in<len doları .M:ıal"if 
VckilimiLİ tchrik Nmi~tir. 

.Bunun ÜZ.erine kiır•Lİ}'e !?;elen Hao;.10 

· Afi Yüccl aşağıdaki <lcmL'Ç!e bulwı· 
muşıur 

"- Ar"kada}lartm, g{'Çen )ti, bun -
dan on ay evvel, a}ru kiır>lidcn siz ar
k.ıdaşlannıdan bir kı~nııııın ve .Mu.•ta· 
kil Grup Heh vekili ı..'l}ın Rana Tarhanan 
bir tcmcnni\İne :karşı yapmı$ oldugum 
vadi buı.,-ün bir kanun larih.t~ı halinde 
hu,.urumıza getirmiş bir llükümcıin aza
sı olarak iftihar <lu}'ll}'Orum. 

ıçın huyurdukları husu' !C'Sİs h:ıkımın • 
dan bıı.i ı.orlıyaıı hk takım cshat>a isti• 
nadtdi)'or . .Bu esbahı da elimizden gel
diği kadar bertaraf ederek 1 yük.~ck 
mülıen<.lis, l tekniker "\e ona da o nİ.s· 
bene usıaha~ı 'e mchııretli işçi yetıŞtır • 
nwk 'urcıiyle bunu a) .ırlamak miinıkiin 
olac.:ıkıır ümitlimkıim. 

Siızlt.-rimi ke,ını;xlen önce porıe<.i 81 
nıil}nn liralık hir kanunu kahul sure • 
tirle, nıemlckeıin '-cnıJi,ini miıdafaa için 
hn)-ati me<ieldcrine para n> ırdığı bir sı
rada. bu d;hanın da nıemleke-t müdafaa.
ı.ıııın hir CÜlÜ olarak ıelikki etmiş olan 
"\ ıık•ek ~ledı~e ıt1ckkü.r <!meyi bir va
ıifr hilirim. 

lllıkıimccıe çalı~an ,ırkaılaşlarımın, 
hilh.ı.\a Mali>e Vc:kili .ırkn<Lt~ımın. bu 
i~e \erdi,ai ilıtiııı.ımı, Maarif, Nafıa ve 
Uuıçe encümcıılcriııin hu hu~u,ıa bize 
)·.ıptığı )ardımı şukranla huzurunuzda 
:r.ıkrccme)i ı;ene borç hilirım. &ş-ckilim, 
ıdmik öğret.İm prog-ranıının gc.rçddcn -
ınesi için bana )Ü~<'k ve yakın ilgi,ini 
'crmd..ıt•, bu ''ızifomi } apmak }"Olunda 
h"irün dikkatini llıtfcrmckıc<lir, kendıle
rinc minııc:nar ,.c ınütqtkkirinı. 

Bunları ,()ylcm<'klc davanın hakikateıı 
HÜÇ ve •iikülmc>i için hiıi }ormuş oldu
ğurııu arkada~larınıa ıh•a., eınıtk bO)'O • 

rurn. i\"iha}ec hu kanunla hundan iıç bu
çuk sene evvel Milli Şef .in vazife olarak 
Maanf \'ckiıleıine 'ermiş olduğu esaslı 
hir meı;ele <le halledilmc<k yoluna girmış 
hulunu}or. Onun için hu kanunu ı;ı.izt>l 
kar~ılamış olan yuk~ck h<'}ctİniıe ıekra.r 
ıni11n<:rlerimi arzeJeı:im. (Alkışlar). 

Meclis bir sonteşrinde 
toplanacak 

Bu mU.za.kerderin \onunda Bü • 
rüi.: MiUec .Meclisinin gündemine dahil 
mühim Ye mü,ıacd lii}ıha H teklifler 
tamamen inrac~'<lilmiş oldu!:'lından it.a • 
nın intihap dairl'ierini tetkik ve teftiş • 
l~rinl· imkan bırakın.ık üı~re gl"lccek iç
ıiıııaın \Onlcşrinin birinci ll:t1ar gününe 
!f lik ~-dilmcsine da:C Ha~an S.1ka (Trab
zon >, Hilmi Uran (Sc)han) tarafınd.m 
)'aJlılan ıt:klif tawilx-dilcrck içıinıaa !!(JQ 

vcrilm~tir. 

Akdeniz' deki son 

Londra, 14 a.:ı. - Amirallik dai
resinin tebliğınde battığı bildirilen 
9400 tonilatoluk Manchesler kruva· 
zörU 1941 senesi sonuna doğru Fi • 
IA.clelfiya'd'a havuza alınmıştı. Kru . 
vazörün normal rrtürettebaıı 700 kişi 
idi. Bnşlıca 6 :ı.ıusluk 12 topla mü -
cehhezcli. Ve Uç ıayyııresi vardı. Ak· 
denizde taarruza u!!rıyan kafile i . 
cinde sa!fıharp gemısl yoktu. 

Haberler nazırlığı, Buj•avvlak tor
pido muhribinin, bir kafileye refa • 
kııt etmekte iken !!On gUnlerde Ak
denizde batmış olduğunu bildirmek· 
tedlr. 

"M. Antal'ın sözleri zamanın slya
s~ Lcaplarına göre söylenmiş mutat 
sozlerden ibaret değildir. Macar rta- bir dostluk lntıbaı götureceklerln· 
zırı macarların kalbinde derin kökler den t>mln bulunmaktadır.'' 

On ar enci kabul hu}'urdu,ı°;"tınuı 
dön kanundan biri, mtd.cz tc)kilaııınız· 
da bir ıeknik mti,te arlığın }3f'ılmıı'ı 
sureli> le bu işe Yük•<k ;\fccfoin wr<liği 
ehemmiyeti ,ı:o,teri}'ordu. Diğeri de Yük
sek .Mühendi, Okulu ile Teknik okulu
nun Maarif \"ck:ılcıine devri mreci,Jc 
teknik öğretimin M.ı~ırif VckiJliği d

0

İrı
ı.le toplanması dirckıifini vcrirordu. Bu
na müteferri olan diğer iki kanuo da 
k:ıdrolara dairdir, Bu kanunl.ttın mfua
keresinde işin yalnız merkezde4ci t<:şki • 
lan Aenişletmc.'kıe ve ~eçen ~enL'}-C kadar 
Nafıa Veka.leci tarafından idare edilmek· 
ıe olan Mühoodi<; Okulu ile Tduıik oku
lun Maarif Vckalecine devretmek Ai.bi 
husu .. lada iı.ıifa etine> ip ve esaslı bir 
ıekoik üğreıim r>roW'amımn yapılnY.ısı 
isten.il& Bu.mı 81 milyonluk ~ 10 ylli 
!ık bi.r proje ~Je yapını, lıulunuyonız. 
Bu kanuna esas olan projenin ~çekle,. 
mesi .için icabedeıı kanutıi salahiyeti 
) üksek heyetiniz lli.ikümete veri}'Ol". 

Kalküta'da da kanlı 

salmış olıı.n s8.Jll.imt duyıgulara tercU
man olmuştur. 

Şarklı menşelni 1ıa.nıyan Macaris
Pe§te Elçimizin ziyafeti 

tan, Kemal Atatürk'ün yarattığı Bud11PeştEO, 14 e.a. - TUrklye'nln 
muhteşem ~eri daima takdirle te- Budapeşte ElcM carşamba günü 
maşa etmiştir. Kemal Atatürk ma- Türk gaZ'eteciler heyeti şerefine bir 
carlar gibi ~arklı olan ve fakat gene 

İ ngilizlerin 

harp ve 
birçolC 

ticaret 
nümayişler oldu 

Kalklltıı, 1'l a.q. - R11ıriln öğleden 1 
sonra şehrin büyük caddesinde nüma 1 
~iş ~ apan h.ılkı ıfağıcrııak içiln polis 
ateş ııçuıı~lır. Sekiz kişi yaralanmış 
v~ h ıstalıaneye kıılılırılııııştır. Blr.11.z 
saura halle yeniden toplanmış ve bir 
hususi otoaıulıile taşlarla ve kiremit 
parçııl:ıriyle hücıırn etıni~ıir Biri su. 
bay ve biri kadın olm11k ilzere oto
mobilc'lekl beş kisi yııralnnmıştır. 

onlar gibi Avrupa zlhnlyf>tl ıı" yoğu- Öğ'le Y*"tneıti vermiştir. TUrk misa· 
rulmuş bulunan blr mJ llete, dlğt>r firler ziyafetten sonra Budıı,peşte 
mfllıptler arasında lAyıllc olduğu mcv· enternruıyonal fuarını gezmişlerdir. 

kll vel'mlştlr. / Fuar r~m.en 14 ağustosta eçılacak-
Tilrklye'nin bugilnkil Devlet Reisi hr. 

de şahsında müstesna askeri ve ~r- ı .. 
yasf meziyetler toplamış büyük bir Turk ~zet('CHeri çarşam4:)a akşa-
Şeftir. Tilrkive hakettlği bugünkü mı .haf{'k.-tlerınden evvel yaptıklan 
sağlam mevklini böyle yilk!ıek mezi- beyanal!a .Macaristan'dııı<i lntibala-
yetlere borçludur. ri.yle Turkler ve macarlar arasında-

lki millet arasıridakl dostluğun kı kar~ h~ğlarında.~_ve ananevi ma-
llerlde de devam edeceği hususunda car mıs~fırpl'rverlıgınden hararetle 
M. Antal tarafından izhar edilen ka- bııhsetmışlerdlr. 
naat blitün macar milletince benim· Memleketlerine dönme-kte otan 
senınlş bir kanaattir. Mac..uıstan, Türk gazetecileri macar hududun
Tilrklye'ye, hak ve isteklerinin ger- dan Başvekil M. Kallay'a bir telgraf 
çekle~tırllmf?ııi yolunda muvaffakı- ~ekerek, gördü ki eri misa!i~rverlllk· 
yetler dilerken Türk gazetecilerinin ten dolayı mncrır hükümetine teşek
memleketlerlne canlı ve hararetli kürlerini bildlrmislerdir. 

Teknik öğretimi, memleketin nüfusu 
çok ve diğer yerlerine nazaran d'llıa çok 
imkanlı vila)'eılerinckın böyle o.mıyan 
>·erlerimiıin en ücra köylerine kad u ~ö
türmek ve bu S'Ureıle Tiirk mille!İni ha 
kik.aten makine üstünde dii~ünür ve ma
kine kullanır ve oıxl.ın İHifade edt>r bir 
bale getirmek kararı Cumhuriyet Hüoki.i
metinin eo;aslı da"aların<bn biri iJi. Ka
nun lii)'ihamm kabul etmekle bu dlva
nın bugün halline biıi "-"'iı.eımiş bulu • 
OU}'Orsunuı. Bi:ı, Yük~k Mühendis ve • 
tiştiren ve bu!(i.i.o mevcut olan Yükwk 
Mühendis okulooun tcv~iiııe başladık w 
bunu daha da ~enişlcınwk, loföoratuvnr
larını, vasıtalarını, talim heyetini daha 
ı;ok takviye etmek }Olund:t)'17. Ankara.
da da bunun bt."llzcrini yafll]lak kararın
dayız. Yük-ek muhmdisle ıck.nik okul . 
lardan r;ıkac:ık ttoknik un .. urlarının daha• 
altındaki kademeleri dı: dikkate almış 
bulumJ)>'Qnv. Sanaı okullarımızı p.eçen 
~eneden itibaren bütçc."<le Yerdiğiniz pa
ralarla genisletmiye başl.ıClık. Bu sene 
alacağımız ıalebeni n sayısı artıırılnıa.k
tadır. 

gemileri ballı 
(Jlo.şt ı :tnd sayfada) 

batı Akdenizde Cebeltitıarık'dan do
ğuya ıloğru ,i:itmekte olıı.n büyuk bir 
kttflle görmti9lerdir. Kafile 21 tıC'a· 
ret gemisiyle buıılern re!alrnt eden 
3 s.ı rıh arp ve 4 tayyare gemisi, bir 
çok kruvazör. <lu:r.linelı.ırce torpito 
muhribi ve tlaha küçük ıonilitoda 
diğer birkaç gemiden mürekkepti. 

Yeni Delhi'de hu ak~arn ne~reclilen 
ilk Te'lrıi raknmlar:ı. ıı;öre Şt·hrin eski 
mııhallelı-rinclekl kargnşalıklarda per
{rmbe ır:iiniıncl n cuma sııbahınn kııdar 
4/j kişi olnıüş 53 kişi ysralannııştır. 

O gün, iıalyıın - alman hava ve 
:.leniz teşkilleri milkemrnel bir işbir
liği ile bu kalabalık düşmen kafile
sine karşı taarru7.a geçmişlcrdır. 

7\ Ya A 
' ' ~ 

lngiliz kayıpları 

Dllşman a,şağıdaki kayıplara uğra
mıştır. 

İtıılyan deniz birliklerinin taarruz 
lariyle 1 kuruva7..Ör ve Uç ticaret 
gemisi, ıtalyan hava kuvvetlerinin 
tnarruziylc de 1 kruvazör, 1 torpito 
muhribi ve yine llç ticaret gemisi 
batırılmış, alman deniz ve hava kuv
vetleri de Eagle layynre gemisinden 
başb dört ticaret gemisini batırma
ğa muvaffak olmuı;ılardır. 

Harbin adalesi: 

kauçuk ! . 

Napoleon vaktiyle harp ıçın la· 
zım olan üç şeyin para, gene para, ge· 
ne para olduğunu si)ylemiş. Fakat bu
gün bu telakki çuk dcğişm.i,e benzi· 
yor. Çünkü harp için lılzım olan ,ey. 
terden birinci~i f>llta ise, ik.inci:.i pet· 
rol, iiçüncüsü de çeliktir. 

Para için fransızlar "harbin siniri" 
diyorlardı. Peırolc "harbin kanı" di
yenler oldu. Çeliğe de ~enliğinden ki· 
na'>e olarak, harbin kemiği diyehiliriz. 

- Ya kauçuk? ... diyeceksiniz? 
Evet, az el.ıha kauçuğu unutuyor

duk. Ona da sırasına göre yumuşak 
v.:;-a serr oluşuıxlan ötürü "harbin 
a<lalesi" der~ek, yanlış bir i~ yapmış 
olmayız. 

fsa~en, harpte kullanılan bütün de
ğerli maddeler ıdlıi, kauçuğıın da kan· 
lı bir tarihi vardır: bu ne-.nenin jşe 
yaradığı anlaşılır anlaşılmaz, Cenup
Anıerika"daki 50.000 kadar yerli, bu 
değerlıi maddeye uşuşen bey-azların 

esiri olmuş '\"C • bir gazetenin yapuğı 
teşhihi biz de kullanalım • her latex 
damluı; bir damla kana mal o~ 
tur. 

Bizde 

lastik 

Kauçuk veya lastik hMm hayatı· 
mı:ı:a pek aşağılard.ın Ainnişe benzi. 
yor. Çünkü litstik denilince ilk hatırı· 
mıza gclen şey bu maddenin kendi'Sin
den ziyade, kunduranın üstüne giyi
len "ı;:aloş" tur. Sonraları lastik keli· 
mesi dilimiu de yerleşmemiş değil ... 

"llsıikli kolt\.lşma" yı, ne tarafa 
çekilirse uzayan, müphem ve nızuh
su:ı söz-ler için alem olarak almıs.ız. 

Çevik kim~lere kolayca hopla • 
'lf' nplıyahilnıelerinden dolayı ola • 
cak, "Iastik top gibi adanı" diyoruz. 

Bir de kurşun kalemle yaıılmıı 

, azıyı silmire rarı}'aO IAsıik var am:ı, 
ona bugünün çoruklıın • her halde 
ayıığa gi>ileo lasti~ten ayrı olduğ\.ınu 
anlamıak için • ~ sil,gıi ditıoılat" .. 

ı: 
t 

Yeni bulmacaınız 
Soldan 118.A'a: 1. Del, biraz evvel, 

l8e nJın kısa tekli. 2. blT renk, YÜZ, 3. 
radyomu bulan hllırtnln larnt, sıhhatli, 

4. numaralı, akısı!, 5. tabuk, valde, 6. 
el'l C:Ok, 7. U~"Ull ın aıksl, tllrpüll', 8. 

kurtuJma.k lıcln Jooş, milmkiin dt>ll!I, 
9. panı. dolabı, bir h:ı.yvıt n. ı.ı d Uı;Uı, 

h~um. ıı. J<:öpek, bl'r &t".Y'I Yapmakta· 
ki me.ha:ret, ııe n!ın kıs.1 K'kll. 

Yukardan a$altı: ı. Es:k1 b1r SIM.h, 
nefes, br nota, 2. e1b1scNın bfor kıamı, 
kıYrnotM bir tııe, s. lrodcul'U9U!1ıU ııör· 
m~ u;ysnrk dtımlak .heYJl'l1d1r. 
tayyare, 4 . C'>Endlk • .A~ • t:ımıt 

tl'ftl ~u Uzerinde cnJrlrWtf'!lyle mCflllur 
btr yeır, btr ~. 5. hasta.ııkll, 

ecdat, 6. tet'9I moe 1'lemeH, 7. bl1" 
peyırambeır, arzusu. 8. zWa. tıonıııır, 9. 
muvııfakaıt, zahmet. 10. kıırun, zekA, 
11. bfor 1rıda madded. Uihttı.d8"1 IQıma, 
b)r 90!"11 edıı.t.t. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmif şekli 

Soldan sata: ı. nıo, batıkıa, 2. ıtl· 

kıaa (eaklal, tue.. 3. aınıa, ıaınma2:, 4. 
le, anı, ıı.n'ka, 5. klırada, aılıt, 6. dola -
'8.Jt, 7. ata, Abld1'11. 8. ı>ilro, art, tıı, 9. 
a \elade, aııa, 10. Lut, tamah, 11. pınat J>, 

da ne .. 
Yukardan aşatı: 1. Ffıal, sa.'!'lfln, 2 

ilmek. tuı, s (t)Jka, ldarell, 4 (b)oa, 
aro (oral, olı.dc, 5. sıı-ala, ata, 6 Sa
da.bat, 7. aeı. aeıret. 8 l'lKl8, adi, ad, 
9. kam1141nl (lnenmaılO, a.ma, :M. akt 

_(illa), lldıııa.ıı, ıı. • ıııMıa. ..... 

1 Kauçuk ;;;;;t;;; 
Harr İçinde olan milletler kauçu

ğa çok büyirk bir değer veriyorlar. 
Sörleııdiğine ıı;ore, yalnız Amerika 
harbe gireli<lenheri 1. '.i milyon ton 
kauçuk harcamak zorundadır. 

Sulhta olup da b u maddeye gene 
kırmeı veren yerler )ok mu? Var ... 
.\fe~eıa ('<ki adı Siyam, yeni a.dı T ai
laod olan memleket şimdi kauçuktan ... 
para }'ıtf'm:tkıadır. Hem de bu para • 
!arın ağırlıkfarının, kıymeclerirıe tıpa 
ııp mü,;ıvi olnt<ıları da temin e<lilmi,. 
ti.r: yani me•el.i on kuruşluk bir 
!iikkeyi )apmak için tam oo ku~uk 
kauçuk kullanılmı~ıır. 

r skiden il} nı ŞC)- alım için cari 
i<li. Bir liralık bir sikke için bir 
liralık altın madeni kullanılıyordu.. 

Bu gidişle, yani kauçuk öteki mad
deler içimle <ivrilip altının yerini tu· 

ıarsa aoha muhtelif memleketler pa· 
raları için altın esası yerine "kauçuk 
e:.ası" nı mı kııbul edecekler? 

istihsal harbi mi, -
istihlak haTbi mi '! 

GMeıelercle .'1k sık rMtlııdığıınız 
nıbirler<len bi ri .. i de i7ll "isııihsal 
hanM" rerkihidir. Herkes tekrarlayıp 
dunı:ıror: - Bu harp bir oohsa:l ha.r
bidir .... 

Kı:ı: sanat okurları aynı surette arttı· 
rılıyor ve genişletiliyor. Bunlara Öğrcı • 
men yetiştirmek için Ankara erkek san.ıt 
okulunun içinde nçrnı' bulunduğumul 
l\.fe<;Jek Öğretmen Okulu kadro,u da !CY· 
si edilmiştir. f,mctpaşa Kız En~titü,ünün 
içindeki kız s:ınaı okullarına hoca rcıiş
ıiren nıeslekt kı•nıı da hüyürülmüşnlr. 
Biz bu kadarla d<l iktifa etmi}oruz. Ar· 
1<:ıtİğİm gihi köı· lü \'at,ıntlaşların evinde 
ve ev dışı hayatın<la )'3}anıa hakım111<lan 
kendilerine l.izını olan nıekkcyi vermek 
için ~imdiye 1..adar )"a(lmakta bul=<lu • 
ğumuz erkek ve kız -anaı kur•larını da 
arrurdık. Bu kanunu aldıkıan sonra hun
ları da imkan ııisbecindc c;oj:altacağız, 

Onun için bumda güzel Mizlcrle hizi ıeş
vik etmek lı'.ıtfunda bulunan Abdurrab • 
man Naci Demirağ arkadaşımızın yetiş · 
ririlecck elemanların nisbeıindeki arzu. 
la:rını yerine getireceğiz. Yalnız nishet 

Bunlardan başka, aralarında bir 
l.".ıfhıharp gemisiyle iki tayyare ge
misi bulunan diğer birçok vapur ve 
harp gemisi ele hasara uı";ramıştır. 
Bunlardan birkaç tanesi nıutea<lrlir 
.sabetler alarak o kadar ıağır hasar& 
ı:ğranııştıı: ki bunların batmış ol~ 
dttklıırı tahnıin edilebilir. 

Çok ııiılıletli havu muharebelerin
c.1c h.ıv.ılarn lrnldm olan av tayyare
lerimiz 42 t1Ül1nıan tıayyaresl dtişilr • 
miişlerılir. Tayyarclerimizcleıı 19 u 
üslerine- dönmemiştir. Biq;ok tayya
relerimiz de i:islerlne tayyare müret· 
ıebatı arasında ö!Uler ve yaralılar 
r.lduğu halele gelmişlenlir. 

Kııfileyi him,ıye eden hnrp ı::emı
lerfnin çoğu tayyarelerimlzln de • 
vıımlı hlicıımları altında gerı rtön -
mflşlilr .Kofileııln bazı gemileri d e 
M ıltııya erlşmelle çalışmakta ve 
iıalvan • alman hnvo. kuvveı lerınin 
takibine ve taarı uzları na uı:rom:ı.k
!ad•r. 

Ticaret Vekaleti Umumi Müfellislikler 
.> 

ve valiliklere birer tamim yolladı 
Bu terkip size de aykın gelmiyor 

mu? <Başı 1 ne! sayfada> 
ller gUrı harp tebliğlerinde brr 1 - İcra Vekilleri Heyetince Vef.:aietime verilmi) bulunan ~al3.!ıirctlcre daya-

yığın ıt<'fTIİnin içindeki mallarla bir • nılarak alınmış olan her türlü elkoma kararlarının 25-7-94'2 ıanhinden iubaren 
likıe haııığım, füln ocdunuo çekilir • ki.ldırı.ldığı tıınıimcn tebliğ edilmiş ve ıkcyfi}-et a:ı;rıca radyo İll' <le ocşrolunnıuş-
ken buğday ıarlalannı y:ıkıp mal stok· tu. Buna rağmen bazı mahallerde elkoma kararlarının ha.len ıathik {'<!ilmekte oldu-
larını hilvaya uçurduğunu, h:ırp yÜ- ğu vaki müracaarlarclan anlaıılmaktadır. Bu v.uİ} cıin derhal ısl:ılıını H" bütün ihti -
zili1<len filan devletin ~lik, petrol ve yaç maddelerinin i\tcnilen yerde serbestçe saıışına müsaade olunnıa,ını. 
kauçuk ~arfiyatınm çok arttığını ifi- 2 - Bundan ba,ka ge11e bazı mahallerde bir kısım maddelerin idari tthditlere 
tip duruyoruz. tabi turul<luğu ve hu maddelerin di~er m:ıh.ıllere nakline ınüs.aa<le nlunmadı~ı da 

Onun için hu harhe istihsal harbi haber alınmıştır. Bu tihi tahdidatın alınan ı'-dhirleri akamete ~f:raıııca.ğını gö:ı 
değil, birçok ~!erin ziyan olma5ına, önünde tutarak böyle bir vaziyete meydan btrakılmama,uu ve vatandaşlıırın hır ma· 
boşuna harcanmasına ve yokedilme • halden diğer mahalle götürecekleri maddelerin .eme,ıçe nakledilmesi ve tılın•p S8" 

sine <ehep olduğu İıçıo, btlhlik harbi ıılması için idare imirlerince her türlü kola-ı:lık ve }-ardım ı<mterilıııe~tni rica 

demeli .• " l ederim. 

l 
NOT: fiyat baki ka.lmak Aarciyle zeyWıya.ğı hak1wıdaki kar~ da kca kal<lı-

SA. - T R. rıımışur. (a.a.) 



,& -• ~ l 4 - Bu ltMre sireceklerin Konya'~ ~. ıa tlmlDa!ı Jlalldılmlcbr. ~ lT. a. 942 ...-ne.. -ra Le-vazım Amirlitiae Nafıa da rellnden ehliyetname ve- <:3002> Ura 46 JNruetur. Taliplerin ıro. .. dDCl ...e 1 de rw1ııer1 aa. Al. XAıln Koyun v-eya ııiır eti 
alınacak 

Etahnacak 
Devnlı: 8a. AL Ko. dan: 1 ·ıA 1 likası alma an llzımdır. zu aeoerı ~ tıe11ı1 &1lndıe kan• P&Z&l'tell rinU IU.t 18 ela matı. sa. AL 

ıe en ı an ar 5 - üc kalem inşaatın ihaleal nl vedcalarty)e Dlrllkte teklU -*tuı:· Kom 
18-8-942 sa: gfinll h zalarında yazı- • >"&PllıacMıtır. 

Et alınacak 1ı ıaat erle Konya'da belediye kar- lannı fbale -tlndaı bir -t evvel 6528> :.aac 
ıısındak om ayonumuza bulundu- ven:nekrl llAn ° unur. Odu 1 acak 

Jl:dremJt Sa. Al . Ko.dan 1 tu binada .> apı acaktır. (6403) 2447 n a ın 
1 - Afaj'ıda cınl ve .m ktarlan 6 _ lsteklllerln ilk temlnatlannı •• b" 

1 
___ 1_ Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 

:raaılı sı ır veya koyun etı ~iıwacak· ~atınp ihale saatlerinden bir saat Buro ınuı yaptırr IK:aa 1 - Kapalı zarf usulıyle yapılan 
tll'. Evaof ve ıeraıt her l{Uft Ko.da evvelıne kadar teklif mektuplanru Eskişehir Hv. Sa. Al. Ko. dan: eksiltmeye talip çlkrnadı andan 1500 
s&111Ur. 1Jıalest 17 atuııoı 1942 Pa • komisyon batkanlıtına vermeleri llabrilmda lnıa edilecek ida i bil- ton odun pazarlıkla aat.ın alınacak· 
aarteal ırünü aaat 16 30 da Edremit IAzımdır. <2220> <6199) rolar banası ıilvesl in a ına ait lır. Muhammen bedeli 45.000 lira, ilk 
la. AL Ko.da yapılacakur. Taliple· İhale tekil yapılacak )4: Kapalı (:l6:l95) lıra 73 kuruş Jte ıf bedelli tem natı 3375 liradır. Evsaf korun 
riD mezkQr l(ilnde Ko.na mUrac.l&t- zarf Erat pavyonu keı f bedeli: Uı aat kapalı sari uıullyle ekılltıne- biltlln &'arnlzoniarında vardır. Pa-
Jan. (l>928) 2057 46488.52, İlk teminatı: 3486,64, İha· ye konmuştur. zarlıgı 20 agustos 942 perşembe gü. 

SIOIR ETİ KOYUN ETİ le ırünO: 18·8·942 saat 15 te. 1hakslı 19. 8. 942 çar arnba gUnll nü saat 10 dur. lsteklllerln belli aün 
Azami Aıgari Azami Aııran Kapalı zarf Tavla keıif bedeli: aaeı 10 da Eıkı ehlr llv. Sa. Al. Ko. v aaatte Tratnon Sa. Al. Ko. na 
Ton Ton Ton Ton 36021,02, İlk teminatı: 2701,58, ihale nunda yaınlacaktır. İlk teminatı müracaattan. 

v. Sa .u. Ko. dan: 

A - 88 000 kilo kOll'Ull wıra •tıc' e
tıl b.ıpa ZAl'fla ~ kclımuetur. 
Koyun eu tahmin bedeli 517!50 lira sı. 
aır eti taıtıındn bedeli (27600) lira o up 
koyun eU tem t.ı (882) l4ra. •tır eti 
lem illa tı 2070 Mnı.dır. 

C - llcBlltmest 5-9·942 cumarteııt 

ırtlıfllll ııııa t 11 de kom lııyonun bWuruNA"u 
mahalde ya.pllaoektır. 

D lstekM:lertn bel11 IGn ve •ııtten 
bir aaat evvel telrı.ıt mt!ktuPlannıı ko • 
mtıııyon reis ~ ne tevdi etmeleri. 

l - ~16dıl ...... MIUVle 48 000 
lıımo lllıl' wıra 48.000 lı.tlo ...... eıtt ka· 
ıı.ıı art u.wtı>'le ~ ~ 
tur. attır ..ı»ıirı nım-•ı- tııedeM 00 
kUl'UI tutıın 24 000 .... • tılln4n&lı 

17MO lira ~ etın1ın nııuhMMnelı be. 
del1 80 kUNI tutan 38400 Mı1l tılk te
minatı ~ Hradır. 1haJe.ı 7 atuaıtoe 

942 puartal ırUntl llll&t 1l de I>evre« 
Sa.. AL Ko. da ya.ptlacakUr. Bent ıründe 
t.aııbtt eıMlıen aaa.t.tetı bir -.t evvel 
2490 ayılı kanunun nıatıMm madde91rıe 
tevnkal\ t.e.Mıplerlın telGl:t mekıWplannı 

Ko .... wınnek!ri. (6093) 2137 

rrawltıdlWWW 300 ura atıır ,.,. =- • 
beraıber 5 ... mGddrıtia ........... 
1131 nııüdde«le mata• .. _ ...,.,.._ • 
na ve tıu m(kldet za.rfında •ldUnn" • 
cıanıtterı rnerıme ve 90.5 metre _.... 
mrı mÜllldel't'MW ve hlllcQm Mlll8Ml
mrı ---.rı rnal*Om& ut om.- .... 
~ dar vertlerı 10-'7·9'2 tare.rı _. 

rann kaWeetltt IMlı oı.-ır. 

MabkGmiyet 
MIKI Korunma MilddelumumtU

llnden: 
Fazla fiyatla domatea ıat.maktaa 

euctu .Ankara da Cankınkapıaında 30 
No. da oturan ae:yyar ııebzeci Etem 
otlu KAmll Kıvanc hakıkında Ankara 
Milli Korunma mahkemeelnde yapı
lan durUŞma IOllUnda sucu Ablt ol• 
dutundan Milli Korunma. K. nun 31. 
59-3 ve 4 ve 63 üncü maddeleri mll" 
cibince 5 1 ra afır para cezaat,t• 
mahkQmlyet ne ve 30 kilo domateGll 
aattınlarak bedelinin moaadereem
ve h!Mrilm huihaaının muralı mali" 
kama alt olmak üzere uanına deli" 
verilen 26. 7. M2 tarihli karann ka
Weetill .Hn olunur • 

440 358 4U 3M ırünü: 18-8-942. ıaat 16 da. (197:.!) lira 18 kuru tur. Taliplerin bu <6085 2705 
206 Ul6 206 166 Acık eksiltme hamam ketlf bede- iŞe aıt resim fenni ve huıuııl ııırtn;t. Kuru ot alınacak (6621) 2nO 

Saman almacak 
Kan SA. AL. KO. dan: .,!!!. ...,!!!! ...!!!_ 166 ll: 7986,56, Jlk tem natı: 599,00, ihale meleri 1011u geı;en komıııyo:ı:ia ırore. E-•-

..n il 18-8-942 t 16 30 d b '-·can Sa. Al. Ko. dan: 
IU 690 853 888 ,.un : saa • L 41 ıer. 1 - Beher kılosuna 3 kuruı 90 

K w al acak Saman alınacak I teklılrrln lf&;J .. ı Yeıı'k:ılıırlyle santim fıyat tahmln ed len 500 ton 
unı sogan ın tlrlıkte ı•kllf mek•uplarnıı l elıı gun-

Berpma Sa. Al. Ko. daa: Giresun Sa. Al. Ko. dan: d .haleden bit sıı.ıt• en .1 komı yo. kuru otun kapalı zarfla eksiltm ne 
1 _ Şamuımede .,,. .. 11ı nul ..,. ,e- 1 - Aptıda cln.t ve mlktarlan na vermeleri ılı'ln ulunur. tal P çıkmadııtından bır ay ıclnde 

Mqe odunu alınacak 
Ge ru 1250 Sa. AL Ko. dan: 
lhUy C 3000 ton 11'"9 octımu 

1 - Kilosuna lıiJimın edilen flvatı 
8 kuruş 53 santimden 8250 ton döküm 
halinde saman kapalı sarf usulü ile 
ekııltıııeye konulmuştur. Evsaf korun 
ev afıdır. 

,_ yazılı Uti kalem yem maddeıl kapa· ı>azarlrtr.Ja eksiltmesi 21. 8. 942 cuma 
• cW*iode 36.000 kilo kuna 10jaa lı zarf usulü ile milbayaa edilecek· (ti-i0-1) • 2 "°'8 it nü at 16 da Enlncan sa. Al. Ko. 

İlk reınlnatı 2969 liradır. Tet-nrttr 
eden fıyat üzerinden kati temln.d ah. 
nacaktır Şartnaıııe~i KO. da gorUlur. 
EkırUlm..ı 17 Aau.we 942 pezar etıl 

...... zarfla eksiltmeye konulaıUf(Ur tir. Koyun ve ıığır etı alınacak da yapılacaktır. Muhamm n bedel 

._, Ye f&rUNUllflİ Bergama Sa. AL Ko. 2 - İhalesi 1-9-942 salı a(lnü aa· Aa. Poa. 5021 sa Al. Kom. Devrek 19.000 lıra olup ılk temlnat 1462 1 -
• pwülür. MuhMnnıea fıyau beher ki· at 15 te yapılacaktır. Tal plerln mez- Zonguldak Devrek kazaaı Çaycu • ra 50 kuruştur. Şartname ı Ko. da 
... 2~ kunıtcur. Muvakkaı ıemiaaıı 621 kıir arlln ve saatten b r ıaat evvel ma, Beycuma nahıyeılnde ıeıılim a • ı:örill(lr. lsteklller n belli gün ve sa
lnııılır. lhaleti 17-8-9-42 pazarıesi sunü teklıt mektup ve tem natlarını Ko. iınm k ııartlyie 60000 kilo koyun ve· ette Ko. da bulunmalan. 
- U ek. lsıeldilerin teklif -Srupla· na vermeleri Sonraden verilen mek· ya 60000 kilo ııfır eti kapalı zarf u- <6096ı 2706 

ıı:ünU ııaat 16. 30 dıt kornlııyonumuıııın 
bulııııdıııi'u mahKlde ) apılacaktır. lıı
leklılerın meakılr gün ve ııtatten bir 

Al Ko yapı ktır. lıt4"1< lcr1n ıa.at evvel hasırlıvat"aklan ıekllf mek-
- ,.. 1-4 e bdar Ko. na vermeleri. tuplar kabul ed lmez. Şartnamesi ııuiiyie eksllımeye konulm114tur. Ko- Kuru ot alınacak 

(5929) 2058 her gün Ko. da arörillür. Mektup ve- yun eunin muhammen bedeli 100 ku· Enıln Sa Al 

Od 1 calc 
reblleceklerln evrakı millb te ve te· ruı tutarı 60000 lıra ilk teminatı 4600 1 _:er ~u.::0·6 dak•~~ •• 

80 
Aan· un a ına mınatlannı verebilmeleri için artır· liradır. - ... -

~ sa. Al Ko dan: ma ve ekllltme kanununun 32 inci Stfır etinin muhammen bedeli 60 tim flYat tatımı.ı ed m 600 ton lı> bal· 
1 _ ısartnamede yazıb ev•f ve "" m18artdtıder.sl hükümler ne tabi oimalan kuruıtan. tutarı 36000 _ura ılk temina- >'11 klM"ll otun kapalı artla ek8 tme· 

ı ·~ talip cıkmadıaından blr ay m d • _. clall linde 9'IO ton odun kapalı sarf· Cınai bal)"4Llı 11aman, mlktan 200 tı 2700 lıradır. haieııı 27.8.1942 per· 
la .atıbne)"e konmu,tur Evuf ve 1&rt• ton. beher tonu depoya teal m fiyatı ıembe günü aaat ıı de Devrvek Sa. detle pazarbkla elartlt.mffll 19-8 942 
_... Bersama s.;'Al Ko da ırörtlMtt 6595 kurue. tutarı: 13190 lira. Muv. Al. Kom. yapılacak!ır. Sartname ve c rtıımbe sUnü aaat 15 tc Erzincan Sa 
hı.I lT 8. 942 pazartesi ırUnll uat ı& temmat: 1009 Ura 25 kuru.t. İhale evııafı her ıı;Un _komısyonda ıı:örUle. • AL Ko da yap lacaıtctır Muhammen be. 
da BerJıama sa. AL Ko da yapılacaktır arUnll 1-9-942 15 te. bilir. 11ıeklılerın belll Jt(lnde teıbıt ~ı 40800 ııra okıp ıtıc temin tı 30fi 
...._, IDloeunun muh4"1men t yatı 2 ku· Cinai tel balyalı mlktan 300 ton ed len ııaatten bir ıaar evvel kanuni radar. Şertnarne.ı Ko da ıı rtıı r. t • 
l'tfllm'. lluvaJdrat tem natı 1425 !bıldır beher tonu depoya tesl m ftyatı 8818 ıekllde t~klif mektuplarının komiı • tctcl ertn belli l'iUJ ve ııaa.tte Ko 
~ ~upıan ...t 15 e kadar Ko. icıurue. tutan 26454 lira. Muv. temi- yona verılmeııl lAzımdır. buhınmalan. (6100> 2707 

__ ......... "-'!~ (ll830) 20l!8 natı 1983 Hra 05 kunıt. İhale &'ilnil <64~7) 2485 Sabun alına--L 
• .. _._ 1-9-942 15 te. Saman alınacak ~ 

SamaD alınacak (6157) 2299 Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
Canakka e Garn zon Sa. Al. Kom. lhlb'ac l(lln mevzuaUa ve biri ae ka· 

Bolayır Sa. AL Ko. dan : Patates alınacak İhtiyaç için takarrür edecek fıyat dar tes ım eartJi>'le 20 ton Mbını puar-
1 - HH 'ton balyalı saman ı-aaar. Klltah)'a Al. Sa. AL Ko dul: Uzer nden 600 ton saman 28-8-942 

lllda satın alınacaktır. 84 tnn 214 lon ı - İhale ırf.ln(I tallp çıkmadıtından cuma günü aaat 10 da pazarlıkla 18· ııtcla .atuı alınacatcıtır. Muhammen be-
111 ton 197 ton 898 ton olarak •> rı nooo ~ı. Ud bl.D kilo patat• ~ tın alınacaktır. Bu m ktara talirı dıeld 1!17l50 ve kati lem!natı 2362,50 ra 
.,... abnacakbr. Muhammen bedeli aQı1ı .kanunun 40 ıncı maddemne tev . cıkmadııtı takdirde lkl~r yüz ton- oNı> b kımum v rırtler pyl ma ratıan 
ftfOO J ra ilk teminatı 4885 liradır. tılıan yeniden kapah urt usulıb'le ....ıt· ıtan aıaiı olmamak eartıyle ayrı ayrı ı ıevııilc lmefc eal"tt)'Je mutcavelıe na 
Paaarlık 20. 8. H2 perşembe ıı:Unll ıa- taliplere de verilebilir. (6465) 2491 ratlan ta bine iade ed ecektır Ev ar 
at 1. da Boıayır Sa. AL Ko. da Yallı- llle)"e konulmuetur. S l calc il 

ll ....._,,,. ...._ aman & ına e ıartnameet Gel lu M rkeıE Sa. Al "--Lbr. (""8•) uısı 2 - Muhammen bede _,,,, -· 
- vv .. '"--akk 1 Sa Al K d Ko. da ııortıleb Ur. Pazarlıkla ekO tm 

Kunı ot allnacalc muvaılı:kat teminatı 21llO liradır. ........,, a e . . o. an: 
3 _ a.ııtm..ı 22·8-942 c:urnu1.at İhlılya.ç için 2000 kılo aarnan te- at »B-942 P8Z'IEl'l'1be ~ ııaaıt. 16 dn 

Balllırır S.. AL Ko. dan: ırana aat 11 de KUtah)'a Aa. s.. AL karrur edecek flat üzerine 28--8·942 mel'kez .sa. Almaaı.nda Y8'> lac:aAQtır. 
1 - 2822 1ıoD tel bab'aJr it.- °' Ko. lllUDda yapılamlctır. cuma a(lnU saat 11 de pazarlıkla sa· <6426> 2708 

.. ~.. _.._ --------·- lfn •- tın alınacaktır. Bu miktara talip çık-
... ___. .... ~. ....... .. - ·------' 144 kurul tm*ılblllırı· Odun alınacak llLT trm. 386 ton. ~ ton 11!18 ton Q'l'I _.. -·- madıtı takdirde beşeryQz tondan 

bedel ele Anken. lltanbol LY. ~ qatı olmamak üzere ayn ayrı talip. Siıll Sa. Al. Kom. 
.,,. alma4*ıtlr. Muhammen w Balıkmk', Ealdeetılr, Abon ve KU. lere verilecektir. <6467> 31. 7. 942 de ıhaleai llln olunan 
2SIBtD lira mı: tcmlo&b 98'7'7 lılnıdır. t&hya Aa. Sa. Al. komJaronlannda ırö • 2492 100 b n Jırahk oduna talıp çıknıa-
Plaau'tılı 2>-8-942 penembe ıruncı -ı _,,._...ur z • 1 cak dı ndan tekrar pazarlı a konmuı-

8a •• x .... ·-~ ·~· eytmvaj a ına »da Bolıı.7ır • -. 0 
- yapı,__.. 5 - Tal plel1n hazı'l1ıyacaldan tek. " tur Evsaf ve huıuıl eartlar t ıl m 

tir. eartnmnsl Ko. da s6rU or. u.t mektupıannın ihale .. unc1en bir 1 Or. Sa. Al. Ko.dan ı mahalleri komla)'onılıı. görülüp o r • 
<8088> 2183 .. ı evveline kadar makbuz mukabtHn· Kapalı zarf uaulıyle 225 ton zey· n leb U.r. Beher kliozunun muham· 

. al k tinyaj'ı mUnakaaaya konmuet.ur. Ev· ı men bedeli 3,5 ... uru tur İhales 25. Beyaz peynır ınaca de komla.)'Oftll vennelert Hl'ttlr. Bu ... af ve huaual §artları komııyonda 8. 942 sah gilnil saat 10 da yapı a-
Gellbolu Sa. AL Ko. mn: at.ten 80Dnl vertllll telcJlf melctuıPlan ırörUlebillr. 225 ıon zeytlnya&ı rop • catından tallple:-ln kati tem natla-
1 - 40 tGD ~ l'.4lnMt """'*1 1ıa· aıw Po9tada aec .. ııeler muteber tan bir latekliye ihale edilecel'i a'lbi riyle Harblye'de Yd So. okulunda 

,_. wtıa _.Mm.,. _,ıalmuetur. ~ (8198) 2804 daha as miktarına talip ztılıur etti • satın Al. Kom. MGracuUan. 
P? t ..,.. beGel& aooo ım. mıuvaıldlıat C!- - -- Ye kuru ot almacak ii takdirde de ihalesi yapılabilir. <6429, 2709 
tır· _.. 3800 lılradlr. ı:v-ı ,,.. ııartna· "1WD M:uvaıkkat teminatı 15630 liradır. Od 1 cak 
.... Q.-oıN meırtGes s.. AL Xo. da KUt.ah7& Aa. POllL ~Sa. AL Ko. İhalesi 29-8·1942 cumarteal sUnU ea. UD a nıa 

dan: at 10 da yapdo.caktır. Taliplerin kati Kan Sa. .U. Xo. dan: 
lllll'Qlıllr. 1.baa.l :.ııo-a-942 ~ ırll· 1 - lhale aQntl talip cıkmadıtuı· teminatlariyle Harbiyede Yd. Sb. ar kllolıunıa tamım edBelı ııoıaıt o 
8ll _. 11 de OlilboN metıllS 8L AL dan 600.000 kı.lo d6kllm -.man ve Ok. Sa. Al. Komieyonuna müracaat· kurul 5 auııtndeıı 300 '*' ton ~ 
D. da ıouıl&cakbr. 1rıt.tılııM1ıef w'f • 700.000 .kik> balyalı kuru ot 2490 1&· lan. (&469) 3493 1ııape11 W'f u.uııııvıe .>'8Pllan + 7 1 

..... 

lılrma ınmı1ı:ar sün w a&t 16 >"' Jııaıdar )'1)ı .kanunun 40. cı maddesine teY· Odun al.-~ak da telp ~ 24'0 -.ala Jııa. 
.._ • tmılllD eı1ıa1ıe1e11. tıkan )'elliden kapalı zarfla ellllUt· • ._ _ 

(81* 2Ull lll4'1'8 konulmQlt\11'. Trabaoa B&. Al. Ko.dan ı m 40 llWMeltlw .ıı... .,_ • Wf.ID-
2 - D&kl\m _ .. ........_.. Kapalı sarf muli7le 1000 ton • • ela 'PmW'tlla ............ . 

Saman almacaJr bedeH 42.000 lira muvalııkat temine- dun ekııfJtmeye c:ıkarılm1'ftr. 'Ma - ~ lıııılordıl -.. '*7 ~ 
Kan Sa. AL Ko. daıı: tı 3150 liradır. Balyab kuru otun hammen bedeli 4().000 llrt ilk temi· lcom~ s6rillebf!tr. 
ı - Bir klloınoa tahmin edilen fi- muhammen bedeli 70000 lira mu- natı 3000 liradır. Evııaf kolordumu· lJk tmnnatı 1463 llradlr. Tt!lauTOr 

,..tı ı karuı 15 aaatimdea 8210 toa vakkat teminatı 5240 liradır. 7ltln bütün gamizonlannda wrdır. eden flb'M ll0erlııdı:n ıı.tt teminat a.ı:ı • 
dOktlm halinde 1aman kapalı aarf •· 3 - Eksiltmeler 22-8-942 cumar- Eksiltmesi 28-8·1942 cuma R'ilnll sa- llM'ektır. tJlı: ııamrııtı 18-8-942 •lı 

E teel stlnll d6k0m saman l8At 10 da t · _,.. ..ıe Ue eki tmeye konulm111tur. Y• balyalı kuru ot 1&at l0.30 da Kil- at 11 dedir. steklilent1 be111 ııı;un sancı ..- 16..30 e1a Kan"t& ~-
aa.; korun evıafıdır. 1 kb ve ııaatte kanunun 32 net maddesin- w ...... __......... metıeu... - .. 11acak • ....... 1 d T tahya Aa. Sa. Ko. da yapı aca r. l ----.... ..., ,_ 

.ua teminatı 2989 lra ır. e - 4 _ Saman prtnamesl 210 kuru• de tarif edllcllti vec:hlle baıı:ır ıya • br. let+'DN1n meS1lır .cıııı ve --.tte 
hntlr eden fiyat tı erinden kati temi- ve balyalı kuru ot 1&rtnam..ı 350 caklan teklif mektuplarını eksiltme ~ brUlct.e IEıamıMrona sel _ 
,_ alınacaktır. Sartoameal Ko. da sil kun14 mukabilinde Ankara. ı.tan- saatinden bir ııaıat evvel Trabzon meıert. (641!9) 2712 itilir. Blfıiltmeıl 1'7. ağuıtoı ır•ı pa.. bul. Lv. AmlrJ.ltl ve Balınelr, FAıkt- Sa. AL Ko.na mllracaaUan. 
,arted stıotı saat 18 IO da lcomllyo • •ehlr. Afyon ve Kütahya Aa. Sa. Al. (6428) 
..ıamuaun buiunduiu mahalde yapıla- Ko. lannda sörlllUr. Sıfır eti alınacak 

2501 

aktır. lateklllerlo meskılr stın Ye •· 5 _ Taliplerin hazırh)"8caklan 
aUıeD bir saat enel haıırlıyacaklanıı teklif mektuplannın 2. el maddede Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
tıülit mektapJarlyJe teminat akcelerl- ırö9terllen ııaatten bir 1&at eYVellne Aaker ihtiyacı ıcın 256 ton 11tır 
111 Ko. - nrmelerl. (8100) 9168 kadar komlayona makbuz mukaltl- etı kapalı zarfla ekılltımeye konui-

(6104> 2167 llnde vermeleri f&rttır. Bu saatten muttur. Muhammen bedeli 256 bin 
r--!tJi aebze alınacak 10nra verilen t.@k!H mektuplan ka· ı. ra muvakkat teminatı 13990 Ura· 
~ bul f'dlle-mez. Pc>mlda vak ıredkmP- dır. Evaaf ve eart.nameıl Gel boluda 

l>nrek Sa. AL Ko. daıD: ler de kabul edilmez. <6198) 2305 Merkez satın almaııında eörllieb lir. 
ZrıNnlıWtta teeUm aluımalc a&rtbrle lhaleal 27-8-942 perşembe ırünü aaat 

ımıo JDao lmlı8lc 11'llOO ldlo tue tuul· Kuru ot almacak 17 de merkez satın aimuında yapıla 
,. ımoo Jdlo dolma.bit 1" 1 btbeC' 151100 Hadımk6" Aa. Sa. Al. Ko. dan: cakhr. t.t.ekll1er teki f mektuplarım 
... ~ 1ıaı-lt sama eladMIMıJe ı - Komutanlık birlllderl lbtl:va· ihaleden bir eaat eYVellne kadar 
.............. Tue kabat o tutan 1100 cı ldn 500 ton kuru ot <il> fıkruı- Komt.yona vermeleri lbundlr. 
- a tıemmab 12"1Mra..,1nm11 tue na tevfikan puarlıkla atin abna· <6383> 250"1 

_.,... tıutM'l llOll8 11ra :il> ._ "" ca~~ Beher kf108Ulla telımln ecll· Balyalı INDMI alıwak 
..aı.Mı 310 ... ,... 1nmll "'11 dMıMI* 'len tı,..ı 1'11m halinde 4, kuruttur. GeMbolıu Meltııes 8L AL ıc.o. dan: 
......,, l1ltan 8089 lira :il> lnmll temi • 3 - Evsaf ve diler tart.namesi Mlltı1ttr lhunc: ııım Gellboau'ela tıllllnı 
_.. fln ııra aa kurul tbale8I lt ..... bedeleı. olarak 1atın alma komla· eartb'ie 1:ıooo ton t.111 ~ -- 1ıa· 
• tG eartemba ııllfttl ••t 11 le Dn· Yonumuman ve Edlme'de yeni Av· pak wna Mtın a.llnMelrıbr. ~-'* 1&. AL ıco. da J&Pılacaktlr. rapa otellnd\ tali Sa. AL Komieııo- - bedıell nıo Mra ~ ""'*1ıMı 

(8124> 2189 nunda alınabilir. ll62llO Mra ....ı w ~ Geil>olU 
4 - Pazarhtı atuatoeun 21 ne te-Mete odunu alınacak aadllf eden cuma aQntl saat 10 da ..,,..._ sa. Al. da eörCUeblMJ'. ıcaıı.ıı 

9Dluır 8L AL Ko dan: Edlme'de yeni Avrupa otelinde Al- ll&l'fta .. ltı!IM 2'7-s-942 ......,.,. .O· 
ı _ Taıuntnen IMh• IUIOMI 2 n· kert paata 4005 K. tali Sa. AL Ko- nca -.t 16 da mer1ıım a.an alma JDomte-

,._ aoo ton 100 ton 1800 ton 100 ton mlııyonunda bqlanılacıaktır. )'ODUllda yapı.lacııkt.M' ................ teldtt 
• tGrl 800 t.aa kt C9ln&ft 4200 ton ıne- 5 - Teminatı 3375 llradu'. melctUl>larW ......._. ......,.. bir •· 
• edulla puartıkJa •tın aıınacalcbr. <6248> 2308 llt evvel JnellkQr llon•ma 'wwwrıııeleri. 
• r rmtn bedeli ac.ooo ara .. tem&- Koyun ye 11pr eti PoMM& Vlllııl oıuı aecAaı..- lııallU1 ı>-
.... _, 11rac1ır. Puarlılı lT-8-942 sıa· alınacak ıı..w. <6438> 2143 

_.... sOnG aat 16 da Sa. AL Xo. da De1'1'elr sa. AL Ko. B k. s Yoiurt almacak 
••ıluı.-uı: tartnun88l Xo. da 16111 · Zo ld-u De k k nda .. nıu - hl 1'1'e aun Caaalrk.ale Garnlsoo la. Al. Kom.: * (613&) 
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Ta teallm alıamak tartlyle HOOO kilo ko- 40.000 kilo •oiurt Si. 8 H:! ıaalı 

JCownn eti alınacak yun veya 11fır eti kapalı sarf nıully. ıı;ılnl uat 11 de kapıt'ı sırf uıullyle 

Et.,a naldettirilecek 
.FakJeehir Lv. Amirlltl Sa. Al. Ko. 
2500 ton mal:ıeme ve 500 ton l!«Va 

.ki ceman 3000 ton eeouun nakil lıl 
kapalı zarfla ekalltmeye komnuetur. 
Beher tonuna tahml.n edilen fiyat 8 
Uradw. llık temmaıtı 1800 l radır. lha
leei 3. 9. IM2 pereembe sUnQ aaat 11 
de .Eakitehlr Levazım A.mirl ti Sa. 
Al. komlayonunda yapılacakıtır. Bu 
nakliyata alt huausi tartlar her aıiln 
meeai zamanlannda lc.OmtlıYonda sG
rülebUir. İlıteklilerin kanunı tekilde 
taıızlm ediimil tekJU mektuplarını 
ihaleden bil" eaat evveline kadar 
DMdd>m mukabili vermeleri 
Po.ıa secllanelerl luılıu1 delUdlr. 

(6473) 2713 

Yün çorap ipliii alınacak 
Topane lla. AL JC.o. daD: 

T4118 11ı8o J1C1ın ~ ipllll eltrıiıcıü-
br. ~ Dlllll w 1ı 1 ...... ııuar

ııııa tılrdlmeııl 1T-8-M2 pasariııwt sQntl 
M&t lUO ela '1'cılıMıe ı.t.. LY • .A.. 8a. AL 
Ko. 18Pllacaılııtır. TlllımlıD ...... 25.40!! 

Mıra 86 lııul'ul - tıemmaa 1905 ... 3T 
llNnllıtıur. Nöınunelt ................ aörtl· 
ııor. Tallplerfın belli v'lllcMI ~ 
selmeleı1. (eeM) 2'116 

Nohut alınacak 
Be)'Ult Sa. AL Kom. R& 

kQr ırlin ve ıra te komlııyone m tuJllarivle teminat akçell'rlnl KO. na 
&tıları. (6626) 27"1 vermeleri. ((6105) 2168 

Kuru f aaulye alınacak Eabun alınacak 
Lv. A. Sa. Al. Kom. lzmlr Eskisehlr LV. A. Sr\ . AL. Kom. 
C n 1: kuru fasulye, m ktan: İhtıyaç lı;ln (1000) ton tel balyalı 

100. k lo, lıyatı: 35 kuru . C ı: kuru ot kaı1ıılı aarfla eksitmeye kon 
kuru fa uly mıktan: 100 000 k o, ınuş ise de talıp sUhur etmedlkinden 
f .>a ı: 35 kuru hır av u I ul" neticelenmek Uaere 

C n ve m ktarı yukarıda yazılı par. rlıkla tın alınacaktır. İlk pa-
ht ~ ı :ı r ı a satın alına ktır. 7.arlıınnıla tRllp c;ıknındıiındıtn 2. pıı.. 
Pa v e 19. 8. 942 t ırı 11\l'lııh 17-8.9 ı2 pazartesi gllnll Mat 
h nd car amba Unu saat 16 da K ı· U.30 da F. ki ehlr 1 \". AS. AL. Kom. 
la0da b r Lv. A Sa Al. Kom da da yapılacaktır. 50 er tondan aeatı 
)apı a tır. Kat teminat hal b • olmamak üzere parça parça da ~-
d 1 n n .> 7.de 15 d r. İhaled n once rll b lir. Beher kılosuna tahmin edl· 
alınır. Evsaf ve artlar her gün ko- len fi)lat (7) kurUftur. 
m yonda görill b ır. t teki e in Ev af ve Şeraiti her ıı:tın meıı.ıü za. 
mu yyen Un ve saatte t m nntla· '" nl rında ıı:örUlUr. Taahhut edılen 
r ye ve d r v k r ,ıe b r kl m ktara aöre teminat alcçelerlyle b r
kom yıonda bu ı rıma an llAıı olunur.' lıkte .özü aeçen kom l')'Ona müra-

(6629) 2722 caatları. <6584> 2710 

Koyun ve sığır eti alınacak Çeıitli malzeme • 
" n Sa Al Ko elan: tatıtta'ılacak 
35 OOtı kilo koyun v a sıaır e't AS. SA. AL. KO. Bolayır 

pa.tı ta ek 1ahınınen beher kilosu 110 santim 
tı.r et le ko· den 9000 ıun Geilboludan Bolayıra 
yun için 227!lll lira o up sı ~ eti tem - 75 santımden 3400 ton Gellboludan 
notı 1144 ~ :ı. k<>tUn eti tem "lalı l'l' 7 Koıu kö) üne 100 santimden 1900 ton 
1 radır Geliboludan Ortaköy, 90 santimden 

1900 ton Gel boludan Kavak köyüne 
ki ceman 16200 ton yakao&k, :vı)"e· 
c k ve cephane ile malzeme nakil 
pazarlıkla münakaaaY'll konmuıtur. 

Ev t ve ' r•1111 -nesi Jcoı-, lı~ or. t 
ııtın I' rtl ~ ı r. 

l\t naka N 3 9-942 

Sığır eti alınacak 
Adapazarı AL Sa. Al. Kom. dan: 
1 - Kapalı zart uıullyle 30 ton 

&ıtır eti satın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedel 27000 il· 

radır. 
3 - Muvakkat teminatı 2025 U· 

ıadı:r. 
4 - İhalesi 1. 9. 942 aah atına ıaat 

16 da Adapazan Aa. Sa. AL Kom. 
yaptlacalotır. 

5 - Tekllt mektuplan 2490 11ayı]ı 
amrma eık8lltme ve ihale kanunun 

Muhammen bedt'lleri Gel bo-
lud,'ln Bo ayıra 4500 lira ilk 
teminat 3375 lira Gellboludaa Ka
rak \ ine 211.'100 lıra ılk teminatı 1912 
l ra 50 kuruı Gel boludan Ortakoye 
19000 lira ilk tenııaatı 1282 lira 50 
kuru tur. ihalesi U. 8. 942 paıarıe 
&'ilnil saat 16 da Bola;yırda Aa. sa. 
AL. Kom. yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonda herıun ıörUlebUlr. (6228 

2TH 
Mercimek alınacak 

&a.YuM. Sa. ..U. Ko. Silk. cllln: 
:aoo.ooo kaıo mermıııek 1mpa1ı zutıa 

ekllUıtlm!IYe lronWınıu9tur. Talımlll be -
deM 110 000 .1ı1ıra olıup tik taı*1aıtı 6Tı50 
Mndr. z-1 lııokırdunwı bQlıllcı samt· 
zıon1annda5lıl -a 16-ll·Ml. w 

32 maddesine ~ tamim ecl erek 481Cl0-61100 ....ıı *'*dıılıi -.nar. 
ihale tarihinden en cee bir eaat n- ...., ....... ......a - 8llrll ..- n 
Ye• lrlldar ~a tftd1 edUndl de ~. t · z n ili ._.. .eıı 
bulunacaktır. Bu saatten sonra se- ve •atterı evvel kanunun S2 mıı.ddıe5 
len mektuplnr knbul edilmez. rnud>lınce hazJrlıY&cakl&n Uılc.W mek· 

6 - Şartnamesi her gün komla· tupJanrlıe lromlıııYona münu:ıa.uıan. 
yonda gorüleb lir. 

7 - İstek! ler n be111 g(ln ve saat- <61589> 2T1'7 
le kom ııyonda hazır buluı:µnalan ve
ya lall.tılyetll v killerini bulundur
maları ve 2490 aayılı artırma ek lt
me ve hal kanununun 2 ve 3 mad
desinde göster en evsafı haiz olma-
lan llAn olunUT. <6736> 

Milli Korunma M. U. 

Mahkümiyet 
MWlx......ııa~

dıerı: Koyun eti alınacalc ·-· Faaa.,....... ....... 8Mrnak --.V· Tophane ......_ Ko. Sa. Al. Ko. dan: le mUl1 lcıonlnrna K. 
18 

mutıaıetettaı 
1 - Kapalı zarfla yapılan e-k liıt· 

melinde fıyatı ı>ahah görülen 15 ton 
koyun eti yen den 21. 8. 942 ııilnü 
saat 11 de pazarlıkla istek ne ha· 
le ed ee kt r. Beher kı osuna tah
m n edilen bedel 140 kuruıı olup ka
ti tern natı 3150 liradır. Şartnamesi 
her ırün Ko. da tıörülilr. İste-ki erin 
belli .Un ve ıaatıte Fınııbk:h Sa Al. 
Ko. na selmeleri. (6741> 

Çeıitli yiyecek almacak 
Aa. Poe. 4200 Sa. Al. Kom. Tophane 
.Atalıda clnrılert yazalı yiyecekler 

~ıu .Aııkanda ~ Renotıer 

hanında owruı ~ h -- BOtıflk 
Hllt&a ~ lllnd obı 8Cllır4l o -
Yah hUdandll Aııbl'& mm lııDnmmıA 
maNı&ı .... tda )'9C>ıluı ~ MI· 

cu atık oklutundaa aılW ......_ ... 
-WMlll aı. ııe a ,,.. • Oncll ........_ 
rı ınoolbmce & llra .... ...... CIASlıvle 
mal*~ ft lı4lldlrn lı"a Flliln 
......,. tnaıl*6nıa eılt olrıwZt u.a.. ft&· 
nırıa ... ...... I0-'7-9G tartlııll 1ıa • 

w~----· 1741 de 5000 er bltı lirahk paurhkla sa· 
tın alınacaktır. Bunlar ayn ayn ta· Mahktmiyet 
Uplere ihale ed leb Ur. Sartnamelerl Km :ırıarwıma Mll•"'*llll'rNM' • 
her aün O leden sonra kom19yonda din: 
a6rilleb lir. Tm p olanlar 21. 8 942 ~ elırn* ............. mcıa An· 
cuma &'ilnO eaat 15 te bunlar ha'k- ._,... .A.lılıındaa ..... .._ 1218 No lu 
kındakl verec klerl fiyat tekllflerly- dlll*tnda ....- -.. Mıduınrıla ..:.... .. 
le b ri Jete Fındlkh'da Sa. Al. Kom. -
mllraca tlan. Cimi mldctan kati te· 1lnl*n .._ ltıırlrlcaııda Alllııaft mtııı 
mlnatı ihale 11&at aabun 5000 i ra· kol'urıma ~ J8lllllıılı ..,._ 
ll'k 750 ra 15 Kr. fasu ye 5000 lira- nıa .....- mc:ıu 8lblt oııtutundan 
hk 750 llT& 15 15 mercimek 5000 il- mmı ...,...._ lıanunurtuıı 21, ııeı:ı ,,. 
ralık 750 Ura 15.30, 'nohut 5000 lira- 63 w T. c. X. - a 1ncı1 medıllllrt 
hk 750 Ura 15 45 te p rlnc 5000 1 ra· .........- -... 16 lira eo lı:unle 
lıJc 750 ra 16, eadeyajtı 5000 liralık alır para c-sıa'la mal*~ ,,.. 
750 1 ra 16 da. (6743) hCll&Onı lıOI' .. ......,. llWML6ma 

Koyun "18 llfll' eti .. -- ..... - datr "Nl'llıln 
alınacak 29-T-eG tılıltil .._ .. ..._.... •n 

n.v.. 8a. AL JCo. dan: oJıma'. (8719) lTG 

ı- le eksiltmeye konalmn tur. Koyun e- satın alınacaktır. Jıluhamıaeo bedel 
Sin la. AL Ko. dan: Uaio muhammen ~eli 80 lrurnf tu- •~ 000 Ura remlnalı muY&kıuıte UM) 
ı - Bir ldloauna tahmin ed21m ftstat tan HtOO lira teminatı 1' 40 liradır. liradır. Enaf Ye tartlar her ırttn ko-

140.000 kllo nohut kaoah zarfla 
ekatltm8" konulınUltUT· Tahmln be
deli 70 bin Ura olup .ilk teminatı 5100 
liradır. haf kolordunun btltün sar
n1zonlanndald olan 15. lL 941 ve 
48100 51100 181'1h emirdeki ewaftır 
Eıc.IM.mee.t 4. 9. 942 cuma aünil eaat 
15 le yapılacaı1tur. Belli aün ve aa
atten önce .latAlllerln 32 inci madde 
muclbhıce hazırlıyacaklan teklif 
mek.tuplar.lylıt koml.,ona mGracaat-

ı - 7.onculdak,. u.um .._,.. • Mahktmiyet 
blll lı8o ~ "-- 88 000 ldio ..... Km1 Xcnınma w.................. . 
eu lmcıalı w'f ~ eblltmae Jrctı- -.: 

• lall'altall :M toD llot'Ufl .U lrapab Sıiır etinin muhammen bedeli H lnı- ını~yooc!a:ı ,zor !tıblllr. ft.l'İlll ,.rlo 
_, aealb'!e ~ 1&onulmuetur mı tutarı 10800 lira Uk teminatı 110 . 

1 Ilı tmdaata ıaııo llradar. eanııunna liradır. İhalesi H. 8. Ht pa1arteal l\&.l' güııol <•• 11 yondı. buıunma an. 
..an" •••• 11 de "'-rek Sa. AL Ko. (HH) 2HI a, * .artııtır. Evsaf lcornn ev•fıchr. .... .. - ..,... Sad alı ak 

~ edlll fbıat Qsertllden k&U te . B k yapılacaktır. lateklllerln belli eyai D&C 
942 ıtınde taplt eclllen saatten bir saat dan lan. (6C588> .Z'fl.6 

Milli 
tinden: 

(6721) 174' 

MabkGmiyet 
Konmma Milddeluıwm&-

Teeplt edlJen ftyattan fazlaya P8'I' 
nH- u.tmr.ktan ıuclu Ankara'da Y ... 
nlhayat mahaUeainde 520 No.lu evde 
otobüe tamlrclal Hasan otlu :G6 do
tumlu Rıdvan Akan ve aynı mahal• 
lede 572 No.lu evde oturan ,,.. 411 
No lu dükkAnda bakıkai Haaan oll• 
315 dofumiu Mil•tak Akan heldann
da Ankara Milli Korunma lllllıhk.., 
mealnde yapılan du~ ııonunda 
suçlan sabı.t oldutundan Mllll KD" 
runma K. nun 31 ve 59-3 ve 4 ve 6S 
üncü maddeleri muclıblnce beter JI• 
ra atır para cezasiyle mahkQmlyeıt
lerine ve 7 stln mllddetle 475 sa)'llt 
bakkal dllkklnınm kapatıımuma ,,. 
bu mOddt't !cinde ticaretten menle
r ne ve Mllftıık'ın dü'kklnında n)t8" 
!anan peynlrlertn mllsadereslne .. 
hllkllm JıulAeu:ının mura.fı mahkil" 
ma ait olmak UzeN lllnma dair v• 
rllen 15. 5. 942 tarihli karann katl-
1-111 llln olunur • 

MabldbniFet 
Mtm K.oruııım& M~ • 

.aam korwwnıa ka~ dn me. 
mur edlldetl elem* lıunaei teva vuı
fıllltnt eıktıtı rOeYet mı•abtUllde eu)'19o 

tlnwıl .,... bMbl RecıelJe fazla ~ 
ne vennetııten ~ .ıU*an hUIUlt mu
huebe memurlanndan Zb'a otlu ~ 
dol\.mltU Tahir Tdrcöl hUicJnda An • 
kara rnnu 1cııırmm1a ınaJılııemeMnde > • 
pıJa.n dunıema aonundıa .ucu •bit o • 
ckıtund&n ml'lll K. K. nun 64 ve T C. 
K nurı 240 ve :IO ve evvelden mahkO· 
mi&'eU bWunrnaaı ~ ll)llU qnu
nUft 88 ve 77 tnct ftl4lddelerlne tevfikan 
8 .. 2'J ııUn mıtldıtııtle M&ıallM w alU 
&)' m4lıddetılıa __.......... mUınlml • 
)"l!Urw ft Milcıllm b(tH•- murafJ 

mabkQm& .. almalı tlıMf9 - daW 
,....._ :M-T-9G tuall ....... lııılıt&le-

uti Mil Oılııns'. 

Mahkemi,et 
Kllll Korunma KilddıelumQmlllıo 

tinden: 
Teepk edil• flırattaa ~ eılDo 

mele aaf:maık.tan euclu Aı*ara'd& O. 
fanbey mabaHeei Keeıldn -*ak ı. 
No. dııa otuna ~ua Jılal&nlll 
~ ........ ~~ 
tar ve Amara da Teı.ııcıerıte ..,.. 
üzerınde Elekç !erin evinde oturd 
Sueehrlnın 819 kÖ)<IÜDden Bubi etra 
Oımnan Alca111 ve k&me9I& ola.ralC 
mllteaddlt defalar eimlek -.tmaktaıl 
aUÇlu Ankara'da Itııklar cadde.ınM 
Henıtin fırıru k.ltibl Halit oilu Mwıa 
Kbam Liman lıaldarında Ankara 
Milll Korunma mahkeme.tncle 78PI" 
lan duruemalan •nunda •udan a&" 
bit oldulundea bunlardan .MUM X.
zım Llman'ın 111111 Korunma K. nua 
21 ve 55 ve T.C. K. nun 55 Jncl mad
deleri mucıblnce 48 lira 60 kurut .., 
lı.r para eezeei;vle IDlllhkQmbtetlne .. 
AsAh BaY'l'aıktar'ın 8,)'JU kanunun 31 
ve 59 ve T.C. K. nun 80 lnc1 madde
leri muctblnee 3 ., 15 san llapıid 
ve 133 Ura 30 kurue 8'ı.r para cesa
&tyle matıkGmiyetlne •• dller eudl• 
OmMUl Aıc.tll'tln 8'Ylll kanunun 31. 
59-2 ve 4 ve T.C. K. nun M ıncı mad
deterine tevflbn 2 aır 27 snn mlld
detle h&1181ne ve 111 Ura atır ~ 
cesaelyle m~e ve elde .. 
dilen 39 eıluneltn mtleaderwlne ,,. 
hlWtOm hulbMuun murafı mall
ktmıara ait olnudr a.r. lllnma dair 
Yerlten 21. 8. M2 ta.rlbll tcarann ka
tD91llil 1JAn olunur. 

(41'1X) 

T.-ı 

Nihd Ali OcGnc6 
IOO b071k -.yta. 14 Weer 
aamu...ı, ft7Mı • llra.dlr. 

Anbra'cla AJdıa, t.t..lıarcla 
ODi•enite, Cllwl " t--. 

Jdtlbftlerblde •tıbr. 

l~\1 
&llna«*ctll'. llllıaUtmeel l&-8- enel kanuni ıekllde haaırlanacıak :::: ~~3~~::. ~ ~·0 ..: ••• "*- ırQn6 aat 1ll te Kan Sa. Al. teklif mektupJanaı komlıyona nre. 

a. da ,.Pllaeütır faıtelllüertn ıne*Or ceklerdlr. (nt2) tltO wle J&iı pmarbkla ..an ahmaktır. 

Kuru fuulye alınacak 
Ba..- 8a. AL Xo. dlln: 

mu.tur. Sıtır eaınm -~~ bedeli llUbllr 8lbep cıbnb.rmı fada f!ırat· 
80 llııurua tıuıt.n 28000 lira IJlr tmıınatı la JIM!lıka aaAln8lr aıreu.ıa mllH ko-
3980 Hra ~ 8Cdrııln muhammen be • nırııııa ~ ......._,ettm IUClu 
deli 110 1wnıııl tıutıın T2800 1llra m: te- A ... reda A11a1aıUaar ,.. ........ 125 
ıNnM.ı &1415 Jlnıdır. !JıaJen 1 •lül r.12 No. )U Günee ~ -IM&sl -
... sOnl1 l8M 11 de Devl'elıc Sa. Al. Ko htlıC Hedıınt ollıu 334 dotumlıu Hu.IUlıl 
ela ~ • ...,..__. ._ s0n Ko K&nılılber helıltllda Al*al'8 ...., ko. 

ela IOrClttlr. ı.wrınenn beBI. ırOnde -- "-- ....... .. ..... ,..,.. ...... . 
-( 15/ Aimtoeı/ 1942 )-

... '" aau.t '* aat nvel telc1lf K --L avı 1 • M•ılwnmen bedeli 25000 Jin, ilk temi • 
911itUPlal'l11e tcmtnat akce)er1nl ıc,, na a.,._ &'uHye en Datl 117' linıcbr. ihaleli 17•5M2 pual'• 

L&l e'r1 (813'7) 21TT yapbn)acak sesi lilaü 1W 15 le,...,...,.,,.... il· 
Odan al:recak Eakltehlr Hv. s.. At Ko elan: ıeldilerin belli Pin" 1Utte &mÜaetJa • 

- B rl klerde ine& edllecelt llltllı: ri)'le birlikte -4r.ez lroaıcaalıir biaa 
kaynak at6Jyeain D tutı:vetllne alt anda aatuı alaıa Ko. m ..aıaaatlan. 
<8269> 1 ra 92 klll'UI k811f bede111 in- (6435) 2611 
... kapalı ııarf ueuı )'le ekslltme,-e Sı.L.. etı• alın-__ ,_ 
konmıqtur. Mnktr ite alt ketlf ve •" M;a& 
projeler komll)'enda drllleblUr. Gehbolu 1250 Sa. Al Ko. d.a 

lhalesl: 19. 8. 942 carwamba stlntl Atıkert ihtiyaç içia 100 toD lljır eti 

:aao - k9o ...._ ,...... ...... art
.. cılm9t11ıtın ~. 'hlımm be
... 143 tam lira olıup ilk tımıtnab 9400 
...... EW8l lııolordUnUll ~ llll'Dl· 
...... ındrıld .-cut lll-11-Nl " 
411100 ınıoo ern1r,........ "8albr. ar
....._. 4-9-942 euma ..ııınG aat 9 ela 
l'8Plla.mMır. ı.tıelaJeeıill .,... .... •• 
..au.en 1* ... önce bDWMlll 12 mad
deel ınuelblnm ~caldan tılkllt 

mektuplarını ~ Wl'IDe&ai. 
(61180) 2'118 

'* ed5m - ... -- -veı laınurıl l ela 9UOU ... oidalunılıın ..... llawı-
...... ~ tıelıllt melııtust • nıa ...__.. a:ı, 11812 w llM ,,. 63 
...... 1'o. na 11«uıdll'". (6T<M) 7nl6 w T. C. X. rııun ti '" 'N mes -11 !wl 

Erzak ve mahrukat ahnacak 
Gı.ıwucı G&m oo Sa. Al Ko d n: 

Beher k low 
M:iktan ra)'lcl 

Kilo Kr. Sn. 
Kete stlrıen odunu 600 000 2 61 
Pllltat• 40.000 30 00 
Bulaur .. 72.000 4G oo 

Tutan 
Lira 
15600 
12000 
28800 

Ku. Tem. !bale IGn w Sa. 
Lira Kr. 
117450 7.9942 P. ert8111 10 

r.ao ........,. ... dıalı:aıa 

r.a:ı J1nW sra ıe.-~ 

~ 20.28 .... 
T40.... ....... 
T.118 ...... (Fi.) 

ıa.ao ....... ... 
1UI 'l"lrtııae (Pi.) 

1&48ajaıe 

14AJO mtııııll: (ft. > 
14.IO aıt ,......., .......... 
18 00 lll'OllWa ... 

-· ..... z.oo---21.16 7 2 

tul ........... 
ZMlllr ... -
Zl.00..._ ...... 

1aat 10,30 da EMlteblr Hv. Sa. Al. •uathkJa satıa aJınaaıkm. Muhammen 
komisyonunda yapılacaktır. !ık te- bedeli ıoo biıı lira, llMmlldcac temUuıu 
m natı <620> il~ 25 lcuruttur. Ta· ''°° liradır. E.....t .,.. f&l'UUlmeti Geli • 
llpferln kanuni veslkalarlT!e birllkte __ ... _ ...._...___._ 
teklif mektuplannı ihaleden bir saat bolu'da l250 MW1 almuUIUll .,.,_,.,... 

k ı....ı u .. - ı tir. 50 ,_ IOD olmak lizere 2 m6teablıi 
::,~ı omi~~:rme -· '24.tİ u- de de ihale edilebilir. hıaJeti ı1-1-9-f2 

Sadeyai alınacak 
Gelibolu~- sa. Al. Kom. 
500 tıon klımyevl evaafta aadentı 

kıapah zarf uauUyle 16hn alı.nacak· 
tır. 25 ter tondan 8f&tı olmamak 
tartJYle parti parti de alınabll r. 
Muhammen bedeli L060 000 Ura olup 
muvakkat teminatı 45 550 liradır. 
Evaaf ve 18rtnamesl Gel bolu merk z 

Nohut 14.400 20 00 .., 90000 7 9 942 p ect"1 10 
218000 7 9 942 p ertesi 10 

JHOO 71942 p -- 15 .... __ 

..... <vtırıı• .. 
~Atlan> 09" 
drınl M7rınl 
....... 11.aew 
NZ*>dlırl, KoerıWl 
Htllıt ...... ,.,.. 
dlrPııam .. 

211.ao .... 

21•--
Bet 1 1 __ •- s6ıı6 l&M 17 de 1250 sabD almutndı 

OD JO yaptm •~ yapılaaıkur. ltteklileria mezfc4r Jiin ve 
Ecki~hlr HY. iL Al. Ko dan ı •ı>ne komisyoaa münıcudl.rr. 
Fabrikada ini& ....__ <_.> ·ıra (6436) 2'19 

• kunll ...., bedelli batoD "' ... 1 

kapelı urr ll8U)lyJe e1ıe11tm.- tonmuı· Taze üzüm alınecak 
"81 dır. tur btKlllertD ip ..... ...aın lalull Gelftıo&u Aa. 8L AL Kam.: 

ıa - Kellf, proje " '8rtnamesl ve llU8U81 ~ ~ lhti7&c leln 250 ton tut a.anı puar 
~umuzda. Karaman Sv. B • 1 tm aJmaeatıtll' ~ bed 
iılfel111r oku unda Ankara Lv Amir- ".181J1nQe.IOS an.t aq j a • · .. 
llllacle ı.tanbul ı.. A..,, rllll aa. tballe!: D-a..9d cat11mtıa sOnl • ı 40-0CJCt ura tmılnMı 1.000 llNdır. !Ev· 

Bo. DUda mncuıwr. al 1UO da ........ llY. iL AL u · ...C vt tutaıım111 -- la. 6P. 11P-

P rlnç 14.500 67 00 
Sıtır et.! 65.000 56 00 
Koyun eti 25.000 78 00 

l ulcan<J clnı!ert mtlııtarJan 

9115 
8MOO 
19ISOO 

T 9 P erteeı 15 
7.t p erteeı 15 

ııaeo 1 ı M2 P ert..ı 15 

Sa. Al. ko.nıJ-.vonunda s6rü ebl r Dıılnlme T·9-942 puartat ..t lO w Ja ti .....-ın .._il • 
Kapalı zart wsulty e lhal at 2. 9. M2 ıma odumda yacıııtıaıcalıtr. 
CU'l&mba iilntl uat 17 de._ mel'kezı ,._., me1m1p1an Ptertll8 uwwwsaı tin w ...ettn '* ..- ....a ........ 
Sa. Al. Kom. a6rQleb Ur ... tekiler Yol!& .a1Dll olılıcrllltlt ıen lcMıal ~ 
m.UQr f('nde teklif m ktuplannı 

111 
in_._-...... _ .._.._...ha __ _..........., 

satıt 18 ko na ••rmil buluna- " 61 1!1 ır ~ ..._, ---• w - - -- .. _ 
~ ."'9Q. llU dWU"........ ....... --- -

Acele satdılt 
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ViLAYETLER 
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Yer satılacak 
htanbul DefterdRrlığınrlan: 

--------------- Dosyo No. 51332/8, Cınsi: Beş.ik-
şose yaptırılacak 1 taş Yıldız Çırat:an caddesinde Feriye 

sarayları müştemilatından 11 ııarsel 
Hatay Nafıa Müdürlüğünden: 1 eski 85, 87, 89 ve yeni 94-107 kapı 
l - İskenderun - Payas yolu - No. lu "4753,50" metre murabbaı 

nun <6+750-21+526> ldlometrelerı yer. Muhammen bedeli 47535,14, 
arasında noksan kalan kısmın şose teminatı 3566. 
inşası kapalı puf usulü lle münaka- Yukarda yazılı gayrimenkul ,20-8-
&aya konulmuştur. 942 car~amba günü saat 15 te nıillı 

2 - Ek.<•ılt.me 25 ağustos 942 salı emlıik müdürltiğünde müteşekkil 
günü ~at 11 de Antakya Nafta Mü- komisyonda kapalı zarf usuliyle sa
durlüğü odasında müteşekkil komıs- tılacakitır. !steklılerl.n 2490 sayılı 
Yonda yapılacaktır. kanunun hüküm.len dalre:;inde ha-

3 - !stiyenler hususi şartnamP. I zırlanmış teklif mektuplarını ihale 
ıı,. ı:>roje ve evrakı keşfiyeyi Nafıa ı günü saat 14 de kadar komisyon re-
11ildürlü,ı?ünde görebilirler. ıslJğine tevdi etmeleri ve nüfus hı.i-

4 - Bu işin keşif bedeli 74223 lira ı viyet cti7Jdanlarını ibraz eylpmeleri 
69 kuruştur. muktaz.idlr. ~·azla ı:.ı.ahat için mez-

5 - Muvakkat teninat 4962 lira- kür mudurlilğe mıirRcaatlıırı. ~372 

dırs _ Taliplerin lhalec'len en az 3 Köprü tamır etltrİlecek 
l!'ün evvel bu lşe benzer inşaatı ba - L&.ı; .......... ,.ı.ıı..,. ·•Luuu..ıuı.unu..'ll: 
ıardıklarına Clair evrakı mil!!bileleri 1 - Pazar~a konulan .ıa: 
ile birlikte vllavet makamına mü- E~ır - Hu.ırük yolunun 4 + ıoo 
racaat ederek a"lacakları ehliyet ve- \meu k.ılometrelcr.ındcki 12434 Jt.ra U>:> 
•!kasını 24!>0 sayılı kanuna uygun kW'Uıtı keıolt be<.JeLlı Göl aYaliL koprı.l Hu
nJarak hazırlıyacakTnrı teklif mek- ::.-uk tarar kenar aya~ı ve ucuncu &"o.ı 
tur>Jarını ve bunlarla hlrllkte temi-
nat mf'ktull veya makbuzlıarını ve t.ı.1>Jıye ın~at..ı. 
'l'learPt oda<;ı vesikasını }hale günü 2 - Bu ioe att evrak ve şart.n lme -
&aat ın ıı kııdar komısyon riyaseti- LN 
tır> makbuz mukabilinde verecekler- A - Bayındırlık iısl«I &<.'flel sarllla -
dır. mesl, 

Postada olan gecikmeler kabul s _ Elksı1t.me ııartnam<'SI, 
edilme?- (6231> 2334 c _ Beı.onıınne bü>'ük hoµnitcr roo-

Parke kaldırım inşaatı nı aartrıamesı. 
K V l.!Jj"" d D - Şoi;.e ve köprüler tennl ~artna -ütahya a 6 .n en: 
l - Eskışehir, Afyon ve Tavşanlı 1 me&I, 

~ollarında :,ıaptırılacak olan parke 1 • E - Mıclıiavele ı:>mJ~ı. 
kaldırımlar ıçın alınacak 300.000 a-ı F - HülAbal k1!6U cetvelJ, 
det mamul parke taşının ihalesı gü- G - ProJel~r. 
nu talip çıkmadığından 2490 sayılı tst.IYorılar bu evrakı Isparta natın 
ihalAt kanununun 40 ıncı maddesine 1 ... udtırlügünde aoreblJırJer. 
tevfikan 31-7-942 tarihinden .itiba- 3 _ lm;aaıa ait dcmlır mcv<'UıL olup 
ten bır ay zarfında pazarlıkla ıhale- ihaleYl mut.eaJdp proJ«>Slne ~orc mütc-

MlLLI MÜDAFAA V. 
~-----------------------------

Yapı işleri 
M. M. Vek. Satııı AL Ko. dan: 
26685 lira 30 kuruş keşif ebdelli 

Kayıış"ta iki depo inşaatı 17-8-9·12 
ııazart(>si günü sa11t 15 te kapalı 
zarfla ıhale edilecektir. İlk teminatı 
20Ul lira 40 kuruştur. Keşif ve şart
namesi 133 kuruş mukabili verilir. 
tsleklilcrin ihale gunü saat 14 e ka
dar 2490 sayılı kanun hükümlerine 
göre hazırlıy11c-ııklnrı zarfları M.M. 
V. 4. No.lu Sa. Al. Ko. nn vermele-
ri. <6013) 2ll3 

Yapı işleri 
M.M.V. Satın Al. Ko.darı : 
Kırıkkale ve kııçiık YMırat'tR 

139 .~ö!ı lira 90 kıırıış kl'şif hrdelli i~ç· 
l'\•lniyle hrk(<r pnvyonlnrı 17. 8. !H2 
p:ızarte~ı gıınii snııl iti rla kııı.•alı z,ırf
la d:,.iltıııeyc kıınıılınııştur. ilk temi
natı :t:J.3 U 

0 

lirn 80 kurıı~tur. İstt'klile
riıı kanunun tnrifatı dnhilincle hazır
lıyaC"aklnrı teklif ıııektupl.ırını :imle 
!!iınu s.ı:ıt 15 ~ kaılnr ııı:ıkbıız ımıkahi
li :'il . ;\[. V. ı . o~. lıı S.ı. Ko. Hei~l'
ğine vermeleı i. Şartname 21 lira 99 
kurıı~n verilir. (6111) !ll!lS 

Arap sabunu alınacak 
,\1 , :u. \ ı•k . .Sn. ,\1. Ko. d.ın: 
Beher kilcısııııa (70) kuruş fiynt tah 

nıln ı .. lilurı (:lO) con .ıraı> sabununım 
:ıı. i. 9~'.l gunııııclt·ki k.ıpalı zarfla 
!'ksiltrııesinc istekli çıkıııadıji;ııntın 
:!1. b. !H:.! ı.;ıınü saat 15 te tekrar ek
siltıııcye koıııılınu~tur. İlk teminatı 
(l,H5) lir.ıdır. l'arça J'"lrça ela alıııa
hilir. Ycr111eı;: İ>tİ} enlerin knnunun 
tarlfatı ılnhılınt!e ha7.ırlıyac:ıkları 
kklif ıııt'lclıqılarıııı ı.aat l l c kadar 
:\L ı\1. V. :! Xo.lu .Sa, Al. Kn. na ver
ıııı•kri. !jnrtnamı ı.i komisyonda ı;tilru-
lclıllir. (ü:.:10) 2306 

Erkt::k alınacak kararla>;tırılmı~tır. . a.hhlde devrolunacaktır. 
2 - TahmiJıi bedel 30.000 !ıra ve aynen :"of • • \!. \ «k , !';a. Al. ho. ı!.tn: 

ll'luvakkat teminat akçesl 2250 lira- 4 - K('6Jf bedeli l24:H ı~ro 08 ku · 31. 7. lll:? lıırihıııdc kaı•alı zarf! ı 
dır. rU6 olan bu işe a!L muvakkat teminat ~h&ııtıııt')'e h.oııtılıın b.'\95 lira nıııharrı-

3 - Eksiltmeye girmek !cin vlll- m~tan 932 Hııa 56 kuruştu.r. : nıcıı bı·tlı·lh ~.'i kalem erkek ıı;in i,-
Yet Nafıa l\Iüdür!Uğüne müracaatla 5 - 22-7-942 d<.'!l lıtil>RrC'll 15 ırtitı ! tekli çıkııı.ıc .. Kıııuaıı 21 . ıs. !H:.ı cuma 
atacakları ehliyet vesLkasını ve Ti- m!Jddetlıe ve kapQJı zarı: u&ullyle t>ksll't- ı gırn ıı ı.rıaı ı t> cıa tekl'.ı r l;;qMlı 7.ıırfla 
<'llret odasına kayıtlı bulundukl.an- mA!G'e konulan bu ~ taJ11> cıkm.ıdığın- 1 c ... •1ıtıueye korııııuıu~tur. İlk teıııin,ıtı 
na dair ve~kayı muva_kkat temınat da.n mşaat 6-8-!H2 den itibardı bfr ay b ı ı Jıra ı,., ıw rıı~t,ır. ~;ırtııarne~i ko
ll'lr>ktubunu ıla_in:I encumene ıbraz müddet.le DaZa'l"lığa bım.kılmışur. l ıııis; 11ıutı ı.:ıırıılelıılir. isli' killerin ka-
l!trnek mechurıdJr. 

1
,. 6 _ Talıiplerın paza.rlıf:a: tşUnı.'ktoo • ııuııun nrı ıa.ı ııanilinıle hnzırlıyactk. ·-

4 - Bu ıs hakkında fazla ma u- j 1~" t kt't kt J· k 'Jt • - k . ti- evvel l61Jda JJe vıIA.vet makamm.ı mü- •U ı e ı ıı.c up ,ırıııı e ,,ı mc ı:u-
l'Tlat almıtk r-v doı:yayı gorme ıs , mi sa ıt ır. c kadar :'it .'f. V. 2 .No.hı 
l'enler her gün dalmi encümen ka- rncaatıa ehliyet vesJıkaJan a.ısnal.ln IA- ~atııı alma J..ı.ı.ıı~J'ı>nuna veruıclcri. 
lemlne müracaat edehlllrl~r. .. zımdır. (6:!! l) 2301 

5 - tstf>klilerin her gun 3 Uncu 7 - Pazulılk nafıa mUdürlüğfuııle • 
llıaılrlerlc yazılı veslkalarlıt Kütahya t.eıeekktil edecek komlS)o'on ta.ra!ınrlan Bına ınşaatı 
\r lıi.yeti daimi encümenine müra- yapılacaıkLır. M. M VeK;ı :sa. Al. Ko. dan: 
Caatıarı !11\n olunur. (6280) 2343 6-!)-9'12 GıJ3ı ura !15 kuruş keş.ıf bedelli 

ı ı k 8 - TaUplerln 6-
8

-
942 

<'im t.ıı '""" c ıJe lmıa ın~sı 24-8-!>42 pa-
nşaat yaptın aca bı.rlhlru! kadar olan hir ay zar!ındıı. V<: .<:..lfll'Sl ı.ünü ~ııut 11 de kapalı zarf-

Af;-vn \alılı~l:nden: Yu'lcarıda.lcl şal't:J.M' dMN'Slnrle Isparta ,a P.cstltıııcye konulmuştur. tik te-
l\ll."IT!lekl"t hAAta.nestnd.n 8.'\577 ln l2 nafıa müdür1ill\'üne mtiracaat etm<'!erl ıı:tııııtı 4616 lıra 89 kuruştur. Kcşıf 

ltııru., keaıt 1:><"<1vJJ1 lkmall tn.saa.tı ka.pa- lüzumu llAn olunur. 2763 ve şnrtımınesı 337 kuruş bedel mu-
~ zarı usuUYie eks:litme)"e Jronulınue - Memur alınacak J..abllı Askeri FnbrikAlarıl::ın verilir. 
tur. !steklilPrin 2490 !;ayılı kanun ah-

ı - fhrue 28·8-942 tarl.'hl.ne müsadlC 
tuma ırunü 911a.t 15 t.e VilA.Yet dalml 
~•·ümenın.cıe .ırııpıkıeaktır. 

2 - .Muvakkat teminat 5428 l.lra 86 
lc1ıru11tur. 

J - Keşffname, p!An, umumi ve hu
tusı şartname, mukn.velıe projml. 418 
kuı'Uş bedel mukabll:ılıde na.tıa müdür
lütıu n.de:n alm a.bUir. 

4 - lııt..k!I olanlar bu :ise ırtıme!c 
Q,.t're alııerudan ehH)'Ct veıı;lkala.n :lolrı 
~ ı:rıınU'llıden est u Uç ıııın evvele 
~ vl\.i\yet.c ltitlM lle müraeııat edıe
l1'k:lent!:r. flk.<;111.me:l'C ietımk içl:n a1ına

~~ ehliyet vee!.'k:a&I ve muvak'kııt te -
lııtnat.ı. havi tek~f zarnıı.nna )'Ullaında 
~lı ıtıalt> ıııuı,t.Jııd<'on tı..ç sn.at evveıme 
~ır rn('Üffiell ref9)1ıtııne vermeleri ve
~ ııoata ı.ıe atlnOO'melerl ~ olvmır. 

(8622/6580) 2605 

Sıhhi tesisat ve elektrik 
tesisatı yaptırılacak 

A.fyon Nafıa Müdürlüğünden: 
Afyon vilayeti lisesinde yapıla -

ctl.k 5896 lira 35 kuruş k~if bedelll 
&ıhhi tesisaıt ve elektrik tesisatı acık 
141uı ile eksılt.meye konulmu~tur. . 

l - !hale 28 ağustos 942 tarlhı
ııe mUsadif cuma gUnü saat 15.30 da 
VIJAyet nafıa binasında toplanacak 
~afıa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 442 lira 
la kuruştur. _1 

3 - Keşifname pllln, şartname, 
'llıukavele projesi nafıa müdürlil· 
~Ünde p.örülebllir veya alınır. 

4 - lstekll olanlar bu Jşe ıı:Jrmek 
Uıere nlacııkları ehliyet ve~ikal~n 
lcın ihale güniınden en az üç gu.n 
"\l\reJe kac'lar vlHtyete istida ile mü
rac-aatla vesika alacaklardır. 

5 - Eksiltmeye iştirak içln ah
tılln ehliyet vesikası ve . muvakk.at 
t"minatı ıle birlikte komısyon reıs
li"ıne müracaatları ilA.n olunur. 

(6608) 2644 

tiektrik tesisatı yaptırılacak 

Van C. Muddeıuıııunıılıg1uc.1t'r.: . kamına göre halırlıyacakları zarfla-
Yeruden ihdas t.'<iilen :.ıu L'r lır,l rı ihale a-ünü snat 10 a kadar M. 

ma~lı Ba~kale, . Ozalp, Mı.iı·.ıd.ıy~, I M. v. 4. No. ıu Sa. J\I. Ko. vermele-
BL'ytilşşebap ve Yiıksekovu ı.utıı nwııı- ri. <G26!Jl 23!>9 
kemeleri' başkatip muavlııllklı!riyle J T • ak. t 
20 lira maa.~h Hakkari ve 15 ııı a erzı ve m ıne us ası 
maaşlı Beytilşşelıap mahkcmelerı i alınacak 
m~avinlikleri meınurin. 

1 
kaıı~n~yle ı \[, M. v. Satın Al. Ko. dıı.n : 

3656 sayılı kanun lıukum e_rı .aıre- h.ayseri Uikirııevi için bir teni 
sınde lıı.e ve orta okul mezuıılarııı- ıntRh ı.şı ile bir de ıııakine ıı~t:ısı alı-
dan talip olanlar m~murın kanunu- n l' k 1 
nun 4 üncil maddesindeki vasıflan n.aeaktır. u u~rnl,ırın 1>'. 1 at ar.ına 

.. · ak .. bite! 1 b' l 'k g"re 350 - 400 kuruş yevııııye verıle-
gosterır evr ı mus erıy e ır ı - k · 'f 1. 1 1 · · ı 
t dil k .1 b' · d y 0 • dl. <'e tır. .1 ıp . o an arın ımtıhnrı arı e e çe ı c ır ay ıçın c .... 1 a ı- 1 · l ı J)'k. ı · ı .. · u·· ti 1- 1 ~ 0 0 

An ,ara. ve Islan m ı ıuıcv erın< e 
ye encumenıne m racaa arı « - 1 k · •f •ı v k • ı · 
ı (674-) 2757 yaptın 11111 ıızerc ·' • .., . e ıı etı 
unur. :> levazım cla.irc~ı riyasetine bir btiCla 

ENSTİTÜLER 

T amiraıt yaptırılacak 
t.rne~ Kı.ı l:.llbl tuoıu ı.ıudurlıuğün

den: 

ile mürAr..ıntları ilan olunur. 
(6303) 2~00 

Malzeme deposu 
yaptırılacak 

M. M. V!!k. Sa. Al. Ko. dan: 
ELiıne~ı<u• ' .ı bir malzeme deposu 

lasırnlarında inşnntı rnpalı zarfla ihaleye konul
yapııJacalt muıtcterrık t<ım r.ıt .liınln L'k- must ur. Muhamınl!ıı be<ldi 37344 li
siltmeıııl 31-8-1942 tarilhine rasUıyan ra 47 kuruş olup ilk teminat: 2800 
pauı.rteeı &ı.imi ııaa.t H te Ankara mck- lira 84 kuru5tur. Kapalı zarfla iha
tıepler mutıasebecllll'ıfnde yapılıınaık üzı.ı- lesl 28. 8. 9·12 cuma glinü saat 11 de 
re ke.ı:>alı zart uırullylc eks.lltmcyı.ı ko. yapılacaktır. Şartname ve teferruatı 

187 kuruş muknbllinde her gün ko

l - Okulun muhtc.IM 

nulrnı.ıqtur. 

2 - Keşit bedeli 14.425 llırn ın kuruş 
ve muvakkat t.emma.tı 1081 lira 91 ku-
ruştur. 

3 - tstenl!Lcn muvakkat t<?mlnat ve
ya nıakb\ızlaııiıYle ucaret odası vcslka
J.ariyle ve Nafıa VekAlet:! yapı ve lmo.r 
işlen re!i!lı&-mden bu ~ lçn aı.aca!tl';lrı 

!emıl eh 11yet. V'E!Sikalıa.rmı h~ ilen Y\l -

karıda adıı ıreçerı ıı:ünde saat 14 c ı<ıaııar 
kom~n re'8l1~111e verımell"ri. 

1 - Bu toe atot kC6~f ve tıı.rtnllll'lt'YI 
her ııün mektup müdurl<i.lQ'üooe aıtrel>l-

.beceklcın. ( 6701) '.?'i59 

NAFIA VEKALETi 

Sarfınazar edilen inşaat 
işleri 

Nafıa Ve\dıl~ttru:ıen : 

misyondan alınabilir. !steklilerin 
ih::ıle kanununıı göre hazırlıyacııkla
n teklif mı:'ktuplarını 28. 8. 942 gil
nü saat 10 a karlar M. M. V. 4 No.lu 
Sa. Al. Ko. vermeleri. 

(6362) 2426 

Ambar yaptırılacak 
M. M. V. 4 No. 1ı Sa. AL Ko. dan: 
21104 lira keşif bedelli Kırık1kale

de on adet koltuk ambarı inşası 
28-8-942 <'Uma güni.I saat 16 da ka
palı zarfla ihale C'<iilecektir. tık te
minatı 1582 llrn 80 kuruştur. İstek
lilerin ihale günü saat 15 e karlar 
zarflarını M. M. V. 4. No.Iu Sa. Al. 
Ko. vermeleri koşil ve .şartnamesi 
Hl6 kuruş muk11bill askeri fahrika -
!ardan Vf'!rilir. (6555) 2583 

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

dan: 

Afyon Vi!Ayetinden: 17-8-942 tarlhmoe ihal.C61 yapılara!'ıı 

ME'mleket hastane~ nln 8852 lira 
1 

il.An edilen Bıııve1kAlet mn~buat ı.ıımum 
°rQ kuru'l keşif bedellı elektrık tesı- , mi.ldürlu2'ü ra<tyo ılltüzyon Jl(llllaları 
'atı açık usul ile eksilt.mey konul- Et.imeıı..."lrt istasyonundaki emetör t>tna
~U'ltur. l U sı t1Ave&1Yk! ambar lın$aalı işleri ıröru · 

l - !hale 28-8-942 tarih ne m • ıen lüzum Uzerlne &lmdlllik eksUt.nıeocn 
'a<iif cuma gi.ınU saat 15,30 da v1la-

3285 lira keşif bedelle Ank:ıra.
dıı iki lepo inı~ası 29·8-942 Cıımarte
tesi giinU saat 11 de kapalı zarfla 
ih.ılf' eılilecek!ir. İlk teminatı 264 
lira 38 kuruşıur. İsıeklllerin ihale 
~UrıU sm1t 10 R kadar zarflarını M. 
l\f V. 4 Nolu SA. AL. KO. verme
leri. ş,ırtname!'li 16 kuruş mukabi-l'et daimi encUmenlnde yapılacak-

~. 
2 - Muvakkat temınat 663 lira 

95 kuruştur. 
3 - Keşlfname, p!An. umumi, hu

•u&i şartname, mukavele projesi n~
fıa mürlürlil{:ünden alınır veya ıı;o
tUlebillr. 

4 - İstekli olanlar bu işe giı-mek 
ul!t>re alacakları ehliyet ve.slkaları 

tı ihı:ı le gi!nilnden en az tiç i:Un 
'vveıe kadar vilayete istida ile mü
•l ·aa• edeceklerdir. 

5 - Eks!ltmeye iştirak l~in alı· 
~llcıık ehlivet ve<;lkası ve muvakkat 
t~nıinnt ile birlikte isteklilerin en -
l'ıt.iınen rei<;lli?ine müracıı.atları il{Uı 
C>lunur. <6609> 2645 

inşaat yaptırılacak 
Af:ı:on Nafıa MıidürJU{:µnden: 

Afyon vila~ eti lisesının 13288 lira 
~~ kurw; kı'Şif bedelli ikmal ınşaatı 
"'llı>aJı uı.rf usuLiyle eks.ıluneye ko
tıuınlU~lur. 

l - İhale 28 ağustos 942 tarihine 
~Usadlf cuma gi.ıni.ı saat 15 te vi
~Yet nafıa binasında toplanacak na
lıa komlo;yonuııdıı yapılacaktır. 
~ 2 - Muvakkat teminat 9Ll6 lira 66 
lıruştur. 
3 - Keşlfname, pl!n, umumi hu

~~ı. şartnaım• mukavele projesi na-
111 müdürluğündc görülür veya alı
ı.~\ilir. 
n 4 - tstE.>kll olnnlıır bu İŞ(! girmek 
~"rP. alacakları ehliyet vesikaları 

':in lhnle ııtünündP.n en az üç gün 
;Vvf'J<> korlar vilfıyetP istida ile mü-
~"aaıın vl'" ka alacaklardır. 
~ ~ - Ek ~tllmf'ye i~tirnk kin alı • 

1:rı Phllyr>t ev~iknsı ve muvakkııt 

ka !<hrtlmuıtır. 
KeffiYCt llAn olunur. 

(664.8) 

Tamirat yaptırılacak 
Nafia Vek:ılecinden: 
1 - Ek,itmeye konııhn iş: ~:ıfiR 

Vekaleti lokanta ve okuma. ~ıılonu 
sivalarının tertlidi, saha knııaliııısyo. 
nu ve ı;oküntıılerin t ımiri i~iclır. 

Keşif bedeli: (12i79) lira (10) ku-
ru~tur. 

:! - Eksitme 21-R-!H2 per ı>nıhc 
ıı;ıınii aaııt l~ tc .N11fıa Vı:knlrti ynpı 
ve imar islerı tksıtme koıııısyonu nrlıı
sında lı;.'l.palı zarf uııuliyle yapılacak-

tır. 
3 _ Eksiımr şaTtnamt'~i ve hıına 

muteferrı evrak (6~) altnıı• <lorl kıı
rıış • mukabihnıle y;ıpı ve imar i ~lı:41 
reisliji:ioılen alın.ıbilir: . . . 

~ - Ek~itrııeye ırırehılnıek ı(ın ı> 
tl'klllerin usıılu clalresinıfo (9.iH, ı3) 
dokuz yıiz elli sekiı1 lira kırk iıç kıı~ 
ruşluk nıtıvakkat teminat vernıelerı 
muktaziılh'. 

5 - hteklill'rin teklif mektııplıın
nı ilııı.le ,ıı;iıntl olnn !!7-X-9~2 perşcıııhl' 
ııüniı ı;aat 1-l de kadıı.r makbuz muka
bilinde eksilme koınisyoııu rı:isliğint· 
\·ermeleri lıhınırlır. 

Postada olae.ık ırecikmt'let' knhul e-
rlilme1. (6lH6) 2Ml8 
*"'NA fif ( Ci 

Kirahk mobilyah 
apanman 

5 oda, 1 sımdık oda~ı hı•ı 
ti.irlil konforu haiz bır elam~ 
mobilyeli olarak kiralıktır. Tl'
lefon. friglrlaire vardır. Y<'ni 
ı;ehir Sağlık sokak Artun Ap. 
kat 3. 

~ !'ıılnııtı havi ll'klif zarflarını Yll -
l\ı1 l'oa ynzııı U\11.11' aaatinden bir sa
~ .-VVpJe kııtlar komisyon reisll~ine 
ı' ?'"'4>l<>rı V'"Yll po~tR ile ııl\rı ln"TTle : 

'11 ün olu.nur. <8583-6Gll) 2647 .. •••••••••••• 

li askeri fabrikRlardan verilir. 
(6553) 2581 

Benzin deposu yaptırılacak 
M. M. V. 4 NO: ~u SA. AL. KO. 

dan: 
3285 lira kaşif bedelle Kırıkka

leıle benzin deı>osu ırıı;;aatı 28-8-942 
CumR gımli saat 10 da pazarlıkla 
ihale eıhlecektır. Kat'i teminatı 592 
lira 75 kuruştur. İsteklilerin ihale 
günü ve saatinde M. M. V. 4. No 
hı SA. AL. KO. gelmeleri. Şartna-
mesi 16 kuruş mukabbili askeri 
!abrik'alartlan verilir. (6552) 2585 

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

laıı: 
133350 lira 47 kuruş keşi! beAcl· 

li Aııkııra mevki h;ıstahanesi tevsi 
inşaatı 28·8-942 Cuma ı:ürıil ı:rR.ıt 11 
de krıpalı zarfla ihale eılllccektir. 
İlk teminatı 10001 lira 59 kuru9tur. 
İsteklilerin ihaleden bir ~tin önce 
M. M. V. İnşaat dairesine milracaat 
ederek ehliyeı ıılmal'.!lrı ve ihale gil· 
nii saat 10 a kadar ihale zar!larını 
M. M. V. 4 No: lu SA. AL. KO. 
vermeleri keşi! şarl namesi 667 ku
ruş bedel nrnk.ıbilirnle inşaat daire· 
sinden verilir. (6549) 2586 

Grafit alınacak 
M. M. V. Rntın ,\ima l{Q, <fan: 
Evvekr ilan eclilrııiş olup talihi 

ı;ıkııııran ve lıclıer kilosunıın mu • 
hanııııen lıNleli (70) kıır11ş ol.ııı ıı; 
ton j!'r:ıfit T>17.arlıkh !'.atın alın l<'Rk. 
tır. l'azarlıib 17. 8. 9ıZ paı. ırtesi 

giinii sıınt 14.30 dadır. Tnptan ver
meii:c talip b11lunmııdığı takrlirıl.• 
parç:ı parça <la sntın alıınlıilir. 'Kati 
t<'nıİnRtı 1575 liraılır . Şıırln ınıc~i her 
ıı;iln komisyonda giirıılC"hilir. Talit>ll'
rin nıc~kCır gıi.ll ve lifü'ltc .M. M. Y ... 

uı.:us -9-

1
2 • .No. 
rı. 

lu Sa. Al. Ko.na muracııatla-1 1 \ perşembe günü saat (15,30> on beş 
(66-H) 2635 ______ P_O_L __ ı_s _____ P_T. ve Telefo~_U_mum Md. buçukta Baydıırpaşa'da ııtar binası 

- dahillndl'k! komisyon tarafından kıı-
Soda alınacak palı 7.arf usuliyle satın alınacaktır. 

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: yem otu ve yataklık saman Memur alınacak Bu işe girmek ı~ıı.ırenıerın 1350 
Kapalı zarfla eksitm~lne isteikll Ankara P. 1.'. 'I'. Mu<lürli.ıgünden: <bin üç yüz elli> liralık muvakkat 

çıkmadığından dolayı 30 ton soda alınacak ı - - Açılacak kursta aynca mu- tem:nat., knnunun tayin ettJğı vesi-
yenıden açık eksitınıe Jle alınacaktır. Emni>-et Mij·hırlüğüınden : haben<' de belle,tilmek üzere müsaba- kalarla te,kllflerıni muhtevi zarfla-
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat ı - Ankara fmniyet Miit.lürlüiü sü- ka ile orta mekt.eı.> mezunu, ücretlı .,.ını aynı gün saııl 04,30) on dört 
20 kuruş olup muvakkat teminatı vari hayvanlarının ihtiyacı i<in 57810 muvakkat memur alınacaktır. ~ C'tuza kadar komisyon reisliğine 
·150 liradır. kilo yem otu ile ·i{,ı.ffl kilo yaııklık sa- 2 - Müsahakada kııznnanlara <50ı Vl'?rnwleri llızımdır. 

!halesi 3-9·912 perşembe günü sa- lira ücret verılecektJr. Bu iŞ<? ıılt ~rtnamPler komlo;yon-
at 15 dedır. nıan s.-ıın .ıçık ek~ilıme ile alınacakıır. 3 - Muhabereyi öğrendikleri va- dan parasız olarak dnğıtılmaktnrlır. 

Şartnamesi komlı.-y-0n<la Jıergiin 2 - Yı:rn tounun bdıı:r kiloo;u için kit ücretleri 60 liraya çıkarılacak ı <63·14 ı 25..11 
görillür. İsteklilerin muvakkat te- L<thmin edilen fiyat 8.5 kuruş olup te • ve yahut L'> lira asli ma~la memur Elb- ·ı k k l 
mınııtlariyle birlikte M. M. V. 5 No. mi:ııacı 369 liradır. Yataklık saman s:ı - narrv.elliğme tayin olunacaktır. ıse 1 e as et Ve pa to 
lu satın alma komisyonuna müraca- pımn beher kilo u 6 kuruş olup ilk te- 4 - Müsabakada muvaffak olan- yaptırılacak 
aUarı (6557) 2725 minau 209 liradır, !arın idarenin teklif edeceği yerler- o. D. Yo..ıan s. ı.ııcı 41cwıe K~ -

Etüv tamir ~iııilecek 3 - Fksiltme 20-8·9·i2 per'i{'ılI!he gü- dl! vazıfe knbul eLmelerl şarttır. yonunda.n: 
nü '<Mt ıc; te EmniJOCt Mü.li'ırlui:-ünde 5 - Tallplerın 788 sayılı memu- Asaı!"ı<l:ı m!ktar ve nevlJen:yk> mu -

~~ ı;de~e~~r ~t~vo. ~~~rlıkla >ıı.pılacakur. Sartnameosi fmniyt:t müdür- ~nş:~:r~uh~~~ oim~nk~~ ;;::ı;::ı~~~= hammen be<.1..-..Uert &....,,wı.ıcn rE61Tll ı.a -
tamir ettirilecektir. KeşlC ve şarL- lüğündcdir. let memuriyetine ilk defa girecek- kını elb~ ile kask<.ıl ve pa~t.oya ııAt ku
namesi koml.syonda görülebilir. Pa- 4 - htcklilerin gosıerilen ~wı ve lenn 30 yaşını geçmemiş olmaları, mas, ~l•'n ve kaullnl l<t.ııroce verilmek 
zarlığı 19-8-942 çarşıımba günü saat ~aatte komi>yona gclnıclcri nynı znmarırln bayanlar müstf'snıı ol- ve dıl~'t·r teferruatı mUtoohhl-Uerl t.-uıı-
15 <'le M. M. V. 5 No Ju satın alma (6228) 2.H3 nıak üzPre erkeklerin fili askerlik tından ı.cmın OOllmek şart.ıyı.e elbise ııe 
komisyonunda yapılacakıt.ır. İstek- hizmetini bitirmış bulunmaları ya-· ku.ı;ketl<"r l>l.r mlıl<>ahh <l!!, p:ııt•>lar da 

!ilerin muayyf'n gün ve saııttc ko- ANKARA BELEDİYESİ hut d:ı 340 tevellüllü olmaları liı.- ılll'ıl'r blr mıitro.hhlde d!kt.lrllmek üzere 
mi..<;yonda bulunmalarL <6556> 2726 z d 

ım5 ır. M" h k . k . t• kapalı zarf usulWle a.yrı ayrı ekslllme-
M k •• •• " al a k usa il Aya gırme l!: ıyen-

eşe omuru ın ca Su deposu yaptırılacak ll'r 19-R-942 çan;nmha ıı:ünü akşama YI' konulmuş•u ... thaıE'!"l .Jl-S-942 ta.rl -
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dıın: Aıııkara ı,. t'll*e H.els ğhld(>n: kadar dllf'kçe ve evrakı müıIDitele- j h nele saat l6 cin lzmLr - AJ,;aııcn.kt.a ~-
Beher kılosuna ClO> kuruş fiyat rivle hernb<'r vilavet P.T.T. Müdür- ıetme blnsı.<ınolıı k<•mt..:vonumuzra ~-

tahmin l'dilen 05> ton meşe kömürü 1 - Cebc<"ld'<' Aktf'NYle lnşıı edlie"'* Jü.ğün<' mUraeaat ·el melidirler. ı <1 fıcrlnl müı.c.:ıktp :;apıiar.aktır. 
Ankara istasyonunda vagon lı:inde su <k•POtJU pazarlıkla Y'aı:>tınlacakur. 7 :>ıüsahaka 20-8-942 pPrşem- Tal.!plcr1n kanunen mani hlır hııllcrl 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar- 2 - Muhammet\ b<xl.oll (18940) lira 1 ~ ·· t (11)) d p T T Mü 
lıgı 20. 8. 942 perşembe glinü saat 15 J~ gun~ sn:.ı a · · · - 1 1>uluTlfTJa<lııtına dair taahhilt !m'nilna-

<93> kıuru.şuır. rlurlüğlinde yapılncaktır. mcll'Tiy\(' bu ı: tş!M mm·a!fakıycUe 
tedir. Şartnamesi her gün !komisyon- 3 - Temt'!l.'l;tı (14'...'0) ııtm (57) ku - (6452> 2461 ••ıK~ı·,ılıUJ ... ,~. ·~ı n~· A"'r v_._,,_,~nnı a _ 
da ı;örülebilır. Kati teminatı (2'25> nı.ştur. ~ ~· ··~ •· "" • ""'"""' ... 
liradır. Taliplerin mezkfır gün ve Mecmua bastırılacak Gal\°ıı1a hl2.atann'1a g ıst.erı:ım muva.ktk:at 
saattı> M. :M. V. 2 No.lu Sa. J\l. Ko. 4 - Şartname, keşitoomc ve krold-
na müracııatları. (6706) 2748 sini ııönmclc l!;'llY<nl<'rln her ıriln •m<"Ü-

m<~ k.ak•mlnc ve 1'Lt"klllcrrm de 21-S-
Kulp ipi alınacak 942 <>uma ınınü ı.taat l0.30 da be- <'<fi;:.'!! 

M . .M. Vek. Sa. AL Ko. dan: 
Yapılan pazarlıkta tal1bi çıkmıyan 

15 Lon kulp ipınin yeniden pazarlı
ğı 19. 8. 942 çarşamha günil saat 11 

tia·ln•sl nııe 
caaU:ın. 

mill~~ıı enMim<'Tlc 
(6660) 

Yer satılacak 

murn-
2727 

P.T.T. Umumi ~füdürlüğünden: temlnı\t m!Jktarlannı hav1 mAkbuzlannı 
ı - IIcr üç ayda (27'>0) oü•ha 00.sı· k'kllf mck\.uplarl'3rlc l>irllkt" u"wu v~

!acak olıı.n P.T.T. nıccrnu:ı,,ının tabı ek· hll-e ~ ırun sıı.at l~ e kadar komlsYon 
~ilrıııcye konulmuştur. re!S'lliıfııe venneolert veya talllıhtitlil ola· 

2 - .Muhammen bedel 1071,25 f,-:ı nık post.a 1Le ıro~nnrlm lAzımdır. 

olup muv.-ıkkat tcmin.-ı.t 80 lira 35 
ruşcur. 

de yapılacaktır. 
Numune ve şartnamesi hP.r gün 

komisyonda görillebillr. Muhammen 
be<lı>lı 27.000 lira olup kati teminatı 
4.050 liradır. lsteklllerın belli gtin ve 
sant.te Ankara M. M. Vekaleti 3 
No.lu satın alma komisyonuna gel-

AT!!kara T\clcdiye Rel5 lıtmden: 3 - Bu i~ ait şartname her ı:iin '\n· 
ı - YE'Tlış<>hir<I~ C1171J acı ının c2;;ı kam'da P.T.T. umumi mooürlük bina· 

numarnıı l>llrS>Clıyle şüll\L1u (40) metre '011\ll;ı levazım müdürlüiünde ve İ•taı>· 
ITl'U'l"B:l>ha.ı -yer >-a1ılmalk: Ü7..eTt' on heş bul'da ~eni Valde ha.nınch unıtıJnt dCf'J 

güın mildıddl.e açık aı,~tımıa.>"n k<>nul - ;ışn[y.ıt muhasipliğinden bedelsiz ola.r..k 

Şnrtnamc-l<'rl lzmlr'doe 1$~1mem1:z, An -
karoda tkmcl ve l9tan-l>ul<1R Sl<ı1cecl ıto. 

kuzun<>u L'letme kııtlemıcrtnden ~ -
&l:z ııbn:ı hlldr. 

Yaptırılacak iş: ı~ adet t&kım el
blıoe ve knsket, mutıammeon 'b(>tlel 171'7R 
lli"a. m11va'kık:at teminat 132.; l!ır8 70 Kr. 

mu,.tur. alınahilir. Yaptınl:a.ca'k 1'>: 900 adet J'.)111!.n, mu -
hıımme!l beck,.l 7200 ıı;ra, muvak!uıt te
m nat 540 11.ra-

meleri. (6708) 2749 2 - Muhfıımmen heclı•ll (120) ltrn•ltr. 4 - İhale 27. 8 , 942 perŞt>mbc gi'Viiı 

Çamaşır yrkattırılacak 
M. M. Vek. Sa. AL Ko. dan: 

3 - Tooıl'Mtı 19> Hrudır. s.-ıaı 16 da Ankara'<la umL'11lİ müdürlük 
4 - Şa:rıtnnnıesmt gomıek lst Y<mle- himmnd:ı müceşekkil k«•misyon huzurun- (4571/6542) 

Meşe maden direği 
alınacak 

2591 

Fen tatbikat okulundaki okurla
nn lbir senellk 38.880 parça iç çama

rln h<"r ırün oorUımc<n kakm ne ve 1R - da yarılac:ıkıır (6297) l~ı~ 
tC'!kmCl"ln de 1-9·9-12 salı ınınu saat 

şırı ıle 69.660 parça yatak tnkımı ve 10.30 da hclOOforc d ılresln<le mUkliE'klrll 
sairenin :,,kattırılnıası isi l. 9. 942 encü:m<"llc mi1rae:ıaı lan 
salı gıünü saat 11 de kapalı ·1,arf usu- (AA59) ~ 
lü eksiltme ile lsteklisine ihıtle edile-
cektir. Ha~lama kazanı ve ocağı 

Şartnamesi her gün komisyonda yaptırılacak 
görülebilir. Hepsinin muhammen be- Anikıu"a &!mey .. Rcl ı~mden: 
deli 16.225 lira olup ilk teminatı 1 _ MC'Lbahada P<ızartıkla ıtıır hM-
1216 lira 8R kuruştur. İsteklllerin 
belli ~ün ve ı;:aatte teklif me-ktupla- lama kazam ve ocaıh ynptırıla<'klıı-. 
rını ihale saatından bir saat önrt'ye 2 - Muihfnmrn b<.."del1 \487) lira ::.ıs 
kıufar mnkbuz karşılığı Ankara M. kuruştur. 
M. Vekiilrti 3 No.lu satın alma ko- 3 - Temtnall (:lı~) llıra (:"YI) ıkuruş -
mısyonuna vermPleri. tur. 

(6709) 2750 4 _ !'laı-tnamp vP 1<r<'kt.,,•11• 2itrımı·k 

At derisi satılacak ~-mıerin hN aUtı PIX"limm kal('fYl loı-
M. M. Vek. Sn. Al. Ko. elan: w t91e'kll1<.>rln dP. :?1-8·9'12 euıma • ı.ıUn!i 
Üç adet at derisi 17 .8. 942 pazar- sııat ın.30 ıta ibcl'<tl:')I(! <'lah'es!n•re mUtc

tcsi günü saat 11 de pazıırlıkla satı- ~k'ktl encilmene mtiramntlan. 
Jacaktır. İsteklilC"rin muayyen gün (6H:>8) 2729 
ve saıııtte M. M. Veklilell 3 No.lu 
satın alma komiı;yonuna gelmc>lPri. Baca inşası ve boya işleri 

<6710> 2751 yaptırılacak 
Öğretmen kürsüsü ve yazı Ankara &•Je<ll'Yc IMslll'ılnd•'ll: 

tablası yaptırılacak 1 _ Bek>dLııe hastanet<ln.te bara ın-
sıısı. ve boya ~ pa7.11ı<l~ ya,punla

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
8 adet öğretmen ıklirsü!':i.1 ile 8 a- <'llkttr. 

det yazı tnhlası yaptırılacaktır. Pa- 2 - Muhammen bede'!! (299) l!ra 
zarlığı 21-8-912 Cuma günü saat 10. (15) kuruştur. 
30 dadır. Şartname ve kP.Şlf evra>kı 3 - Tcmfruı.tı (2'.ll llra (44) kuruş-
hergün komisyonda, numuneleri fen 1 tur. 
Tatbikat okulunda görülebilir. Mu- 4 _ ı:;acrınomE' W! l«!ıt~ cetvell1nJ ı:rör
hammen bedeli !"J60 Hra olup kat'! melle lst.lQl'e'fltenm ııer ırUn f'nclinıen lm
tenıinatı 84 liradır. lenünc ıre :lsl<:>klfü:ırtn doe 21-ı>-942 oomfl. 

lstekl!lerin helli gün v& saatte günll ıııııat 10_30 da bcl~!Yc dalı'(.'Sin _ 
M. M. Vekfıleıt 3. No lu 911tın alma 
komisyonuna gelmeleri. (6713) 2753 de miıte-cıJ..1\1>1 oocUmooe mümcaatJarı. 

Tabura alınacak (6657) 2730 

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: Su ta'nkları malzemesi 
TekW' edilen fiyatı pahalı görü- alınması müddeti uzatıldı 

len 50 adet taburanın yeniden pazar-
lığı 21. 8. 942 cuma günü saat ıı de Anıkara Bcl<.'<lib-c RclslllHnden: 
yapılacaktır. ı - Alınııeaık (ll) kalem ıN tıınl< -

Numune ve şartnamesi her gün ları meJ~cstne isteK'll cıkmadııtıııdan 
komisyonda görülebilir. !steklill'rin ~llrnffll on gün uwtılmışlır. 
belll gün ve saatte teklif edecekleri 2 - Muhammen bcdcli (540) llırn -
fiyııta g(jre kati teminntlarlyle bir- tlır. 
liktl' M. M. Vekl'ıleti Sa. Al. komis.yo- 3 _ Tom<llıatı (40) ıı:ra (50) kıllruş-
nuna gelınelerL (6712) 2754 luır. 

Reçel alınacak 4 - Şıırtnıım<·slnıt g">mı<i< lstl'YC11te-
M. M. V. 1 No. Sa. Al. Ko. dan: rln h..,r R'\Jn encUm<'n Jcalemlne ve l'! -
1 - 5.000 lıralık reı;l'lın Pa7~'lriığı teklllerln de 21-!Hı.12 cuma ı;:ilııil saat 

17. 8. 9-12 saat 15 1.e Ankara l.N. A. l0.30 tin hcl<'<llve dnlt'Mlndc müı~ -
binasında M. ~. V. 1 No. Sa. Al. Ko. kU enciiınene mUmcaat!lan. 
da yapılacaktır. 

2 - 1steklllerin kati temlnatla
riyJ(> belli günde ve saatte Ko. '!la 
müracaatlan. (6725) 2754 

Koyun ve sığır eti alınacak 
M. M. V. 1 No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 25 ton sığır veya koyUn eti 

kapalı zarfla eksiltmP.sindP teklif e
dilen fiyııt pııhalı görüldtiğiindP.n pa-
7.arlıkla eksiltmesi 20. 8. 942 saat 15 
te An·karn Lv. A. binasında M. M. V. 
ı No. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(61i56) 27:tt 

Petrol fiyatlarr 
Belediye Reislij!lnilen: 
Petrol vP müştC'kntı flya\ları 12. 8. 

!l 12 tınrihinden il ibaren aşağıd:l gös
terilen .fiıyatıarla satılacaktır. · 

Kuruş 
Teneke açılmak ı;-url"tlylc 
gazyağının dökmC' peraken
de litresi 25 

LiSELER 

Talebe kaydedileeeklere 
Türk l\laari f Ccnıiyctı .r\ı:ıkara - Y c

ni sroi r Li-.e,i Mü<lürlüğlitıdcn: 

ilk, orta ve li,e kısunlarınoı kız ve M· 

kek yaııh ... e yaıı-ız ıalehc kaydına 20 
ağusto' 1912 pe~eınbe ,ı:üııü başlana:ak 
ve 31 ağustos 94.? pazarıe;,i ~ü !'<lıı 
verik'('ekcir. hki r:ılebct.in bu mfıddeı 

,arfıııd.1 rak5İtlcrioi vererek J..ayıı:larını 
)Cnilenıelcri liiumdır. Ahi takdfr...ie 
yerlerine yeni takbe alınacakıır. 

(63l~) 2515 

Tamir işleri 
Anikam Tlcareı. Ll6t!s1 :!\ludür'l.ülttın -

dm: 
Okulumuzun (499) ll.rı\ (70) lruMıı 

keotr bedelli muhı<>li! l4m.1ır ~ ııe. -
zar!Lk.Ln ;yaptı rııacalkttr. 

Mu v.ı.klaı.t tem !na.t ( 37) l1M ( l'X>) 

kuru11tur, let<>ktiılerln 17-8-1942 pa.zar -

Devlet Demir Yollarından : 
Muhammen bedeli 26775 (yirmi 

altı bin yerli yüz yecmiş beş) lira o
lan 9600 adet takriben 595 M3. nıe· 
şe maden dire~i 28-8-1942 cuma gil
nU saat 15.30 da kapalı Z'art usu -
liyle Ankara'da j)are binasınrla top. 
lanan merkez 9-uncu komisyonca sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 2008,13 
(İki bin sekiz lira on !iç kuruş) li· 
rahk muvakkııt teminııt ile kanunun 
tayin ettiği veııikalıırı ve tekliflerini 
.aynı gün saııt 14.30 a kadar ııdı ge
çen komisyon relslikine vermeleri 
li?.ımdır. 

Şartııameler parasız olar:ık An -
kara'cla malzeme dairesinden, Hay· 
dRrpıışa'da teselliim ve sevk sefliğm· 
den ve Havza istasyonu şeflig-inden 
temin olunur. (6451) 2637 

Tesviyeci ve torınacı 
alınacak 

test glıml. sa.<ııt 15 tc mut>tt veslkll.)arty- Devlet Dema:volJıa.rı. lldıncJ. Jglet.n'lc 
le okullaır muh.a.sebecWl\'kıdıe bul'Ulllna- Mtıdu;r.ı.utru.ndıcm: 

L'\rı. Sı.'Mli cer ate.ıycs!ne mıutıanıa ~1-
Şıu1ruıme her znman olru:kla. ~öMlle- l'OCi ve trımncs ailnacaıkt.ır. lm.tJhanlnr 

blrır. (&HR) 2582 Ankara, Caınılra"ı. Kaııablık ve C-aLalab.l 
dqıolıırmda yapıla~. !mWıruııla. ka-

TJCARET VEKALETi ?;ınanlnr ı:rOffteNtkım ıltYaJ<c;.ı d~ 
sıındon 1>12- ~""! dureoe veril:nek 1ıu -

~ :\avzl! ed11eC"d<lenHr. 
Benzin alınacak Tal'İJ) olanların hulımduklan Yerdıen 

Ticaret V<)kJ\l.:llmlE'n: 3'\llkand:a yru>.ı1t ant'ihan merkezlerine 
VekAM otomobl:l ve motosikleti tçln kflrlar ırıtillı.gclıJııı ve heır btr mrumııı 

mRYl6 943 ronune. kııdar ~ E"k&l1tme kencı1lerl:n.e Ut o.lac&Gtır. lırtalc1l oıaa _ 
ile 76j() ıarc ben7.fn satın aJınncakt.ır. lanıı a.şaaıda ~uı veısatk1. nok&8J'J81z 

Bu nükt.ar b<mzi11~n t<>pt..:ırı veya ma- lıkımal ederElk rneııkOr depolara m~-
yıs oonuna lmdııır tahaJ<!ku!lc edecek ırtin- at etmeleri ~ oııum.ır. 

l~k ve•'B haltalık üı.tlıya,ca &"ore parça 1 - lyt ılıuıy kAA'ı<ll (POM!s WGra :ı.ıuı-
ıxın-a V{!l"llnl'CSI cııizd.Jır. dın.mıadaml :ııenı1 t&rılhld. 

Muteahhit vergisiyle lal.Tar P'llU Ve- 2 _ CiQek a.sı..<ıı kAQ:ıdıı. Yc.onl tJLrlhl,i, 

J{Aletıe ali.Ur. 3 - ~ evve.ı ı;ıe:hşt.ıaı Jle?'dıerı 
::o.tuW\.1(lkat temln.-ıt 179 nm 30 Srurue- boın9ervlti, 

lur. 
Açı1c e!<ınl.Un<' 2R-~942 etıma &iIDt1 

4 - 10 ftdc>ıt. VE'dm ltk totoA'raC, 
5 - HA.la\ askerlllldıe ~ı~ı olup ol-

RSat 11 de yapılaCflkıtı'I". 

lstl"klllerf'I\ t"kslltmc R'(lnU 
mrutığının 1:eYsllcl (ıbu'IWil'I temini ıctn 

b1'ldlı1lffll ıuık(.'(l"llk eııheriıine bir 1ıcırtlda !il.-e münı.ea· 
ı:aaı.tc ~1n.ıt m .. .kt'UJ)lar yit" bl!"l\'lcte 
~.tın 11lma koml,;,yonuna mürama11oın 
f~n o unur (6747) 2762 

D. DEM1RYOLLARI 

Balast alınacak 

a.t edilcrdk alıınma.~ ıazımd.ır.) 

6 - MekıtcıP vesl3aı.ı;ı veıYa taadlkU 
11Uret1. 

7 - NMua oil.zdNWJ ~ tıaffdılkll ıııu
rot.1, 

S - AfJlker.Kk ~ tll!'2Jk~ 
9 - 'll"ktiıül Vt"Y'I\ )"0Um maae;ı aılııp 

elmadıitm:m t<>Y811d (dett.enıerlıt<ıtan). 
D. n. Yollnrı Sa. Al. Ko. dan: (6606) 2732 
Aş:ıj(ıcln miktarı, mııhamıııen hede! 

VC teıııinat ıııiktRrı ile İStfhqaJ mahalli Sanat okulu mezunu 
go:>tcrilıııiş olan 1 kalem balRst kn- 1 ak 
p·ılı 1'Arf ıı"ıliyle satın alınacnktır. j a lDaC 
.\lıinaknsa 20 a.ı:usıoı. 9~2 pl'rŞemhe Devlet Dem!ryolila.r.ı Umtıfll Müdürl\.. 
,ıı;iinıı sant 11 de Sirkeei'clc 9. urıeu ı'!i.inden.: 
işletme binasında A . E. komisyonu İdaremtr..de k;unı ve ~ ıı-~ ma-
tıırafınıian y apıl,tcaktır. ldın -.t ve ıı.t maJdnist. tekmk buro P«· 2 - Muhammen bedPli sığır için 

20.000 lira kati tPmlnnt 3.000 liradır. 
Kayun lçıin muhammen bedrli 28750 
lirn kati teminat 4.312 lirn sn kuruş
tur. Şartname-:! Ko. da görülür. 

JX)kme olarak gazyağının 
ı:>erak<'ndı> litrl'si 26,50 İsteklilerin lenıinRt ve kanunt ve- toncll ve ten memut'U yel.dşt.ıl:rmdc Uze-

(6726) 2755 

KAZALAR 

lnşaat yaptırılacak 
Burdur Nafıa Müdilrlil,ltlinden 
ı - Eksiltmeye konulan iş : 
Burrlur orta mektep binasının ça

cı, tavıan sıva işine alt (11506.79) li
rnlık inşaat işirlir. 
ı - Bu işe ait evrak şunlardır : 
1\) Eksiltme şartnamesi, B) Na

fii\ işleri genel şartnamesi, C} Yapı 
işleri fenni şartnamesi, D) Hususi 
eartııame, E) Keııi! hülasası ve (seri
dö• ri) • .ın Proje. 

İsteklilerin bu evrvakı Burdur 
nafıa mtidürltiğünde her gUn göre
bilirler. 

3 - Eksiltme 21-8-19·12 euma gil
ııü saat 14 te hususi muhasebe bina
sıntn ilst katınrla nafıa mlidürlüA'ün· 
ele toplanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye glrelfümek için 
ıskklllerln (864) liN muvakkat te· 
ıııinaı vermeleri. 

5 - İhale tRrihlnden sekiz glln 
evvel milracaalla Burdur vilayetin • 
ıle11 eksiltmeye girebilecklerine dair 
vrsika almak şarttır. 

6 - Teklif mektuplan üçtm.cU 
marldede yazılı saatten bir saat evv -
veline kadar Nafıoa dairesine geti -
rilecek komisyon reisliğine mııkbuz 
mukabili verilecektir. Posta ile gön
ılerill'cek mektupların nihayet 3 cU 
maılılede yıızıh Aaate karlar gelmiş 
olması ve dış zarfın milhUr munıu 
ıle kapatılmış olması 18.zımclır. Pos· 
ta<lıa olan gecik.meler kabul olun -
maz. 

7 - Her tUrlU ilA.nnt mnsr"fları 
mllte~iue utı.ir. {~6) 2376 

Benzinin dökme PPraken<lc 
litresi 

(2735) 

slk ılarını ihtiva eden kapalı zarfla- re lüı:umu kadar s.:ın.-ıt okulu mezunu 
32,151 rıııı Rynı gıııı ımat JO a kRdar ko- almıı<:>aktır. Yapılııf'ak kaıbul imt.lha-

ıııisyona vermeleri Hlzımdır. nın.ı.a ansterecekl<!t'l muvattakıycte eo-••••••B2119ii!=:l ...... 'I!! Şartnnnıcler parasız olRrak komis- re sıaııat.klır unvı.nb•le ~ 100 ı~a 

Müfettiı muavini ve ıef 
namzedi ahnacak 
Türkiye İş Bank ısı Aooniııı 

Şırketincleıı : 
ııaokııımul:ı ı;alıştırılnıalt ih:e

re mü~:ıhaka ile nıiifetıiş mu • 
avini ve şef onnızcdi alınacak

tır. 

imtihıma girmek itin yühek 
ınrktep mezunu ve aôkerliğıni 
lkrıınl ı>Lıniş olııııık, imtihan gil
niinden evvel Bankamız Me -
ınıırin ;'il ıırliirliiğıiııe aşaii;ıılıı. ya
r.ılı vesikaları tevdi ederek nıı
mara almnk şarttır: a) Nufus 
tı.:zkeresi, b) Askc-rlik vesikn -
sı, e) Tuh5il vesikası, d) Vnr
Sf\ çnlıştıgı ynlere ait bonser
visler, c) Bir adet vesika res
ıni. 
İmtlbnnı k:ı?.ananlat' 86/S!l nu

marRh knnuna ~bre ıı.IRhile -
cckleri n~ lıklnrla ınllnhnrtcre ta
yin olıırı.ıcaklardır. Lisan bi -
lenler tercih olunur. 

imtihan gıiııü : 2~ Ağustos 
1912 günü İstanbul ve Anka -
rn·a~ wıpılac-·ıktır. lfl!IR 

~''%1 1 

Doktor aranıyor 
Eti nank Uııııım Mii<lilrliığilnılen: 

Çoruh vilfı,, r.li ıhlıilincle 1\1 ıırıı:ııl'ıla 
1 1 ıılıın:rn Bakır i~letıııeıııiz iı,;iıı te<"riı
bC'Ji bir doktora ihtiyaç vardır. Rıı 
vıı7.ifcyi derııhtc eılerr.k olan zaL'I. 
ayd~ (!!50) lira iıcret verilecek ve 
ikam~tıı:nhı işletme iclareo;incc- ırmiıı 
eclilecektir. Talip ıılnnlar il 1ııkırnıı1.a 
ıuur.nc.11at cıuıelidil" ı Gi.7 

ynndan vl'rilmC'klt'dir. 
Ocak Klnı.~i: 168-170, miktarı: kadar ücret verll~"'Ckltr. 

7000 M8., M uh. ned.: 2 kaOO, temi- Bir flftletı'k 1lltaJ müıddotinl mu ... 'Btta
nııt, Hi:l7.50. (8198-6:?08) 23a2 kı..ıretle t»lıfJl't"l'IJ('ıf' t.eeon ooHir'. Ve muu--

Elbise ve palto diktirilecek alap Scun<lardak.l a.ranıııan Gar1.lar eıwı -
lan:lır: 

Devler Demi.ryoll.art Umumi İdar~· ı _ Sanaıt ok'lllu mezunu otmftk. 
den: 2 - .Allker11l:'tn4 yaıımıe olmak, 

1 - Hay<larpa.şa'da birinci işleime 3 - Ya.sı otuzu &eoml'mlt oıma'k, 
personeli ile Mudam-a'da Mudanya • 4 _ Ecnebi tıe evli olmaının'k. 
Bur..a i~letmC"Oİ per<öneH için 2707 takım Tal'l'P oıanlann okul dtı>lomftsı, kısa 
clhiw, 1713 adet ı>alto imıı.l. et:ı:iri!ecck· hal t.erctlm<-SI, 1Bt.ldıa ve bnıruıervis su-

ıi r. rotıert:Yle 15-9-942 ırQnüıne kadar .Hıw
Kı.rrnaşı, qyalı '<Ctcn, ve kol a~tan ida- 00~ An'kıım, Bal.d<es!ır, Kayıııerl, 

rL'<.C inıihabedılcn neviden aynen veril· Ma1atyıı, Ad."ınR, At'yon, tzmtr, SUked. 
mek diğer butun harcı, düj;me ve ilamcıi 
f,ırik..l.arı nııııcahhit tarafından temin e
dilmek qıniyle kapalı art usu.liyle ek· 
~iltmc>>e kornılmuşıur. 

2 - F.k~ilırne 27. 8. 942 tarihinde 
perşembe giiml saat oıı heşte H:ıyıdar['llt· 

:ı'da ~ binasında iş.lctme artırma ve 
ek iitıne komisyonU11da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 38047- liradır. 
Mııv.akkac t=ıinat 2853 lira 53 kuruş
tur. 24')0 No.lu kan.unun şartlan içinde 
t('ılllin:ttları ve tdüif mckrupla.n ihale s.a
aıinden en geç bir saat evveline kada~ 
Haydaııpaşa i~lctme art1nnıa ve eksiltme 
komİ!>~nuna verilmelidi-r. 

4 - Mel\ıu<;.atın numuneleri H~ar. 
1>.1.şa'oo işletme arttNlla ve eksiltme ko
mi'>yonıuoda ,ı:örülebilir. Mukavele ve 
ş.vcnam<."leri meccanen almak için H<ı.y· 
ı.larp.ışa'd:ı mcl-Ur komisyona Arıkua'da 
ve İzmir'de ~-ar ~iliklerine müracnat 
c<.lilmelidir. (8438-(AAS) 25.?9 

lngiliz sicimi alınacak 
D. D. Yullarınd.an: 
Muhammen becieli 18000 (on ~!<iz 

htnı Hra olnn 5000 <beş bin> kilo 
i.ngiliz sicimi (27. .Af;usl.ob. 1942> 

El"7.'UT'll'm vıe E.<ıJru;ı>hlr 1şl"'1me m<i.ldür • 

!Uklerlne müıraeaaUan V<' •MUıhaTe ad
reslerf1™' btl•l~erek yenle ve ııün<le 

ımtılhana ıtelme'M"I l'Ü7.Uımu lHı.n ~l'Ullor. 

(&;!tl) 2735 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
2 film birden 

1 - BÜYÜK A~K 
CLARK GABT.E 

2 - Akdeniz korsanlan 
PİrnRE FRfü.NAY 

Gece 21 de 
BÜYÜK AŞK 

Telefon: 6294 
J 
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r=İLONKA 
fi ACI BADEM KREMiNİ ~ 

OKULLAR 

Ordu Hasta Bakıcı 
Hemşireler Okuluna ait 
bazı izahat ve okula kayıt 

ve kabul tartları 

7 - :vJ:ekt epler e girecekler in ka
yıtları 1 eylii.l 942 tarıhinden 15 ey· 
lül 942 ak:;;amına kadar yalnız Bur· 
sa orman mektebinde yapılacaktır. 

lstekliler, evrflklarını doğruca bu 
mektep müdürlüğüne ya bızzııt veya 

Yüksek Ziraat 

Enstitüsüne talebe Talebe alınacak 
taahhütlü olarak postaya tevdi et- k f k b l fi Madenn Tetkik ve Anıma EnsUtü:<U Genel D:.rektörliiğünden: 

~========~========= 
1 - Ordum uza hastabakıcı ve ===============~ kullanınız. 

:nelldirle.- 1 ayı ve a u ıar arı 
Kayıt ve kııbulde müracaat sırası 

nazarı ltibare alınır. Şu kadar ki is· Yüksek Z!ıraat En.-<tıtiısiınün ZITaa.t, 
teklllerin miktarı bir günde \60) ı Onnan, Velt>rJner Pakıil'l·tclerlne ı>a'l'aS LZ 
tecavüz ettiği ta;.dirde kura yapıla- yatılı. paratı yatılı, >·attqz talebe ahM· 
caktır. <'akt.ı.r. i,.LeklLlerln 30 eylUI 1942 akıa-

1 - Madenclıllfıe ait m'Uhtell! "1t1sasları tahsU etmek ve yilk~ek mü
hendi• yeUşt.ı.rllanek üzere, Zonıruldak maden teknlsyl'n mektebin.Ln hu- · 
sus! &ını!ına müsabaka lrnllıharu Ue 25 talebe alınacaktır. 

hemşire yeUştiı·mek U7.ere Ankara'· 

Eski harfli nüfus kôğıtları değişiyor da M. :M. V. tarafından 1939 sene -
sinde açılmış olan hastabakıcı ve 
hemşireler okuluna bu sene de 45 
talebe alınacaktır. Okula girmek ar
zu edenler, bulundukları mahallin 
valillğlne, kayrnakamlığl!la ve)·a as· 
kertik 5ubelerıne dılekçe ile mUra· 

8 - Beşine maddede yazılı şart- mına kact-df eınst.itiı rekt~>rlütüne aşa • 
!arı haiz telebe, kaciroyu doldurma-

2 - İmtüı.anda ka;-.a.nanlar Zonguldak maden oc<1kLın clıa.hl11nde Ell 

az dokuz ay cal~tınıaca.k 11'1? yevmiye 150 kuruş ala<'aklaniır. 
3 - Talebe akşamları ;yabancı dl! dersi ırôrecek \C <iokuz ayın hita

mında amell calışmadan muvatık not alanlar yabancı ddldcıı imtihana 
tabi lutularak Phllyet göı<torcnler yüksek l.ahslıl lem Avrupa.ya ıröndeıri
lecekUr. 

Ankara ValU!ttnden: 
l - Ellerinde eskl ha.rtler le yazılı nu rus hüviyet cllzdanları bulunanlar bun 

dığı takdirde, orta dereceli istekliler ğıdakl vesikalarla müracaat etmeleri JA. 
arasında bir müsabaka i.mtlhanı acı- zınıdır: 

lan yeni nutus nüvıyet cUzdanlartyle deltlstlnıceklerdir. ıacaktır. 1 - !stcnlkm vesJıkata,r: al Kendi el 
ı - Hanırı mahalleruı tıanırı tarihlerde nüfus mtidürlutüne müracaat e<ler-:·k caat edeceklerdir. 

9 - Kayıt ve kabul edilen talebe- YaZıslyle hangl takülteye nasıl talebe 
ler Bursa ve Bolu orman mekteple- olarak &1.ImC'k lsted.itınl blld ren bir dl. 
rine kura ile ayrılacaktır. lck<>e. b) lise bıt!nne, olırun>uk diplo . 

4 - Staj devresinde talebe kazancı l:le ie<:lnerek diled!l(ıi .vel'de !kamet 
edebllecek ancak, tevkallıde latldaUarı ıoruıc.,... ve fakir olduk.ln.n anıa
eılanla.m aynca her ay 10 Uraya kadar nakdl yal'(lım yapılacaktır. 

cuzcıanıannı cıetışttreceklen aıatıd& ırosterUm1$Ur. 1679 2 - 3433 sayılı kanun mucibince 
bu okuldan mezun olacaklar, me· 
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

MAHALLAT tS!MLER!: Müracaat zün lerl Saat 
10 - Mekteplere alınan talebeler, malıan veya nolerli:kten tascıtkll suı'('t

kendilerlne verılccek numuneye göre teri. c) nutuıı teııkeresl. dl aıı k:ıtııtı. 
noterlikten tasdikli birer taahhüt se· 

<Bozkurt mahallesi 20 Temm uz 
(Yeni Turan ., 1942 pazartesı 9 dan 12 ye ka dar 3 - Mezun olanlar altı senellk 

mecburi hlz.ınetlerinl ordu hastane· 
lerlnde yapacaklar; ondan sonra ar· 
zu ederlerse memleketteki bütün 
sıhhı teşekküller kendilerıne açık 

5 - Stajda ve U.sa.nda muvarta.k olamıyanlar arzu ettikleı1 ta.kd1nie 
leyli ~e meccani olan Zonıuldak maden teknısyen mektebinin ikinci sı
n ırına imtihansız alınarak aynı d('rs senesi sonundn iki sınırın 1mt1hanmı 
birden verip dordüncü sınıra terfi edebılecekler, bu sınırı lılanal 1lıe "~ta· 

den Teknls:voenl" unvanl:;te meklımten mPzun olanlar, devlet bal'€Ullnde 
\30) lira asıl mıta.şla lı;.c ba.slllttırılacaklarrlJr. 

Fevz paşa 21 ,. ,. salı ,, 
!smetpaşa 22 Çarşamba .. 

nedi vereceklerdir. Bu senedi getir- e) orne~ı MlStltilden veya vilayet or • 

<Köprübaşı 23 ., 
<Bentderesi 
!nkılAp 
Oztilrk 
A1tınt9.$ 

" 24 
25 
27 
28 

29 
30 

.. 

.. 

.. 
<Tabaklar 
(Ege 

Anafartalar 
Doğanbey 
Misakı milli 
Yeğı>nbey 
Yl"nlce 
Kızılelma 
tnkılAp 

31 .. 
l Atustos 

CÖz"{en 
(Sakalar 

Koyunpazan 
<Sutepe 
<Şıonyurt 
<Necatlbey 
tD,.m l rfırka 

<!ckale 
<Kılıçaslan 
(Oı:tuz 

AkbRŞ 
Erzurum 

(İnönü 
(Ağalar 
(("'. mentepe 
<Başkır 
'Ya'c:ınkaya 
(Cesme 
< ·azımbey 
't">ibeyler 
<Turan 
( i\ltav 
(Kırkız 
ı1•~.,.uo 

ı·"urtulus 
ın,.mırtas 
<Dumlupınar 
(rıııııtP.pe 

·~•.,ydan 

t<::lh')'lf>r 
,~,n.foğ''lu 

IYenlhayat 
(C:ükrlvı> 
Yı>nirıoıYım 

Altınclalt 
Attfbey 

.. 

" 

.. 

" 
.. 

.. .. 
<A.ıcta.. .. 
<1m'!Ptnasa t t"l'Pc:i .. 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

17 

ıs 

19 

20 

21 

22 

24 

25 
2~ 
27 
28 

.. 

.. 

.. .. 

.. 

.. 
" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

" 
.. 
.. 

ANKARA V ALILlGl 

Sabit dolap ve etajer 
yaptırılacak 

Ankara V aliliğin<ien: 
ı - Defttrdarlık biouındaki servis· 

!erle Kızılbey maliye ~ubesinde yaptın· 
W:ak sabit dolap ve ecejer işi k~if be
deli olan 9296 lira 75 kuruş üzerinden 
aÇJk eksiltmeye kooulınuşmr. . 

2 - İhale 18. 8. 942 tarihine müudif 
ttlı güniı saa.t ı 5 te Defterdulıkt.a yapı· 
lacakur. 

3 - Muvakkat teminat (697) lira 25 
~r. 

4 - İstekliler bu işe ıılt keşif evra· 
kını, feoıü bıı~ şartname, eksiltme 
~ruıamesi ve mukavele projesini he.r ı;ün 
Defterdarlık Milli Emlik Mü<lüclüifuıdt' 
gorebilir ler. 

5 - İsteklilerin muayyen gün<k naha 
müdücluiündeo alacakları fenoi ehliyet 
vesikası, muvaklıt teminat makbuzu ve· 
ya banka mektubu ve ticaret odası v~i· 
ka.lariyle birlikıe komisyona müracaatla· 
n . (6203) 2228 

Boya ve tamirat ile çeşitli 
malzeme alınacak 

Ankara Valiliğinden : 
Muhammen bedeli (1607) lira (4~) 

kuruj olan 23 kalem boya ve sair tamı· 
rı.t malzemesi ile (77 1) lira muhammen 
bedelli (28) kalem muhtelif ınalıeme alı
oacakttr. 

Şartnamesi her ıün swlYolll müdürlü· 
ğünde göı:ülebilir. 

Taliplerin 31. 8. 942 pazartesi &ünü 
saat 15 te vilayet daiml encümen.ine mü· 
rııcaatları. (6541) 2614 

Polis ahnacak 
Ankara Valill!inden : 
Emniyet kadrosunda münhal b u

lunan 20 lira asli maaşlı polis me· 
murluklarına imtihanla sta;iyer m e· 
m ur alınacaktır. 

1 - Aranılan vasıflar aşa~ıda ya
zılıdır. 

al Türk olmak, 
b) Askerlik hizmetinı yapmıs b u· 

lunmak, 
c> 30 yaşından yukarı olmamak, 
d> Boyu 1,64 santimden kısa b u

lunmamak, 
e > Sıhhi du rumu iyi olmak Ctam 

teşekküllü heyeti sıhhiye raporu>, 
f> Sabıka ve mahkQmiyetl bulun

m amak. 
g) Lise ve orta mektep mezunları 

ile ordu ve jandarmadan ayrılmış 
gedikli ıorbaslan tercihan alını r. 

2 - Bu vas1fları hr-ılz bulunanlar· 
dan mesleğe kabulünü istiyenlerin 
doğrudan dofruya bir dilekçe ile Va
Uli~e müracaat etmeleri na.n olunur 

(6717) 2760 

MAHKEMELER 

An.kara tl'cüncıi SuUı Hukuk HAklım· 
ııa-ınden: 

Ankara Ca.nkın caddesi üzerlınde 

Bozkurt mahaUesl ':?2 sayılı evde ika.met 
etmekte lken verat eden arabacılar 

kı'thyası lsma!lln tere~:es~e mahkemece 
vaziyet edllmtş ve ddtt"r tutma. mua · 
melesi de ı.kmal edllmlı buluru:ıutrun· 

dan; 
alacaklı ve borcıul&rm brr ay !('inde 

ve mıraşçılarının dahi üc ay z.ırtında 

m&hkeme.ve müracaat ederek alaoıı k ve 
bof1>.ıannı dettt>re ka.ydetı.ırmelerl ve 
mlrnSÇılt.ır dahi sıtatlannı mahkemeye 
bıld.rmeıerı !uzumu "An )lunur. 

1768 

Ankara ücUncü Sulh Hulcuk HA!örn· 
lltlnden: 

Ankara beledi.ye encümen lzası ve 
~anvazıın.'laa E&n.atıar Coml.yeUnde 
9. 'No odada oturmakta. liken ölen ulen 
uum Şeyh Mı.üılttin mahallsln.<len X..· 

.. 
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.. 
.. .. 

,, 
" 

" 

Perşembe ., 

Cu m a ., 
Cumartesi .. 
Pazartesı .. 

salı 

Çarşamba .. 
Perşembe .. 
Cuma ,, 

cumartesi .. 
Pazartesi .. 
saı1 ., 
Çarşamba .. 

Perşembe .. 

Cuma 

.. 

.. 

.. 
H 

.. 
" 

olacaıttır. 
4 - Tahsll müddeti 3 sene olup, 

bu müddet lctnde okurlara ayda beş 
lira harçlık verılecek. laşe ve ılba.>· 
!arı tamamen okula alt olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, ba· 
rem kanununa göre 20 lira asli ma· 
aştan bıışlamak ü7.ere maaş alacak
lar. ve bu miktar 1G1tikçe çoğalacak- , 
tır; ou zaman dahi iaşe, gıydirme ve 
barınma orduya alt olacaktır. 

6 - Okul 15 . Eyltil • 1942 de 
tedrisata başlıyacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul şartları 
şun lardır: 

miyenlerin mektebe devamlarına m~n. veteriner. zlraat müdur!tıklf'!in • 
müsaade edilmez. eren alınaC'.ak sıhhat raporu, !) ~ledl-

(6655>. 2733 , ye veya pn! stı<>ıı alınacak iyi hal kllğı-

~··••••••llİ•••·--~ dı, ırl altı adet 1,iiX6 fotoıtrattır. Ev· 

Memur alınacak 
Türkiye 1ş Bankası Anonim 

Şirketlnden: 

Bankamızda calıştırılmak ü
zere mlısabaka ile memur alı
nacaktır. 

rakı tam olmı) ın YakUnde ll'elmlYen 
pulsuz dllekceler kabul ed lnıez. 

2 - Parıı~ız yatılı ır Tllll~k L<U.nın ta· 
lel>t'!lerln 25 Yıut• ııdan buyuk olmaması 
ve ı;cıçJm imt:.hanınrla muvattak olması 
&antır. Sectm tmtlhanlan Ankara Yük
sek Ztraat EnsutUsünde, !stanbulda 
$uıtanahrnet yuk•ek tıca•ret ve !ktıs.ıt 

mektebinde aşa~ıdakl ıilnlerlie yapıla • 
caktır. 

7·10-942 ı:ar&amba 

Tut'kçc kompoz ~>on. 

saat 14.30 da 

6 - ,Müsabaka imtihanına ırirecek t.alebe aaaıtıdakl tarUan ha!2 ol-
malıdır: 

al Türkiye Cumhurı.ı.-etı tabaa,.ından ve Türk ırkından buıunmak, 
b) 18 yaşını bltlnnlş, 25 YAşını geçmemiş olmak, 
el b1 hal ve ahllık sanlbt olmak (1941·942 ders y11ında mektep müda· 

\'lml oımıyanlar dotruluk klıfmlı ibraz edeeeklen:lir.) 
dl Bulaşıcı hastalıklarla malOl olmamak, sıhhati tam olmak, bün>-esi 

madencııııte ve maden ocaklarında c~tısmağa müsait bulunmak. 
el Lise olgunluk dıplomasını Lbraz cıtmek Yahut bu derecede tnlu:11 

ıörclüı'!1l Maarlt VekAletlnce tasdlk edilmek. 
tı SU!us hüviyet cüzdanı ve dort adet veslka fotoıtrntı vermek. 

Cuma rtesi .. a) Türkiye Cumhuriyeti teba<tsın· 
d·an olmak ve Türk ırkından bulun- ~ 
mak, 

1 - Müsabaka imtihanı or
ta mektep. tıse \'e Ucaret lıse
,,ı mezunları a..-asında yapıla· 
caktır. Lisan tMenler tercıh e
dlllr. 

2 - tmtıhana girmek lcın 
askerlıf:inl ıkmal etmış olmak 
\'e a~agıda yazılı veElkaları im· 
tlhan ıa-ününden eı:vel Banka
mız Memurın MüdürlUğline 
te~·dı ederek numara almak 

1 

8·10·942 pı>raembe saat 8.30 da ma · 
t<>miltLk cem~alt lk ldtrı, 

7 - Avrupay:ı ıröndPrllecek talebe, avd<:"tll'rllı<:le ta.hsllle."inln i1d mtsn 
mUıldetle tlctı><ııt Vekllıetı emrinde hizmet edeceklerine veya tahsil mas
ratıarını defaten örtlyeceklerlne dair mtlteselsH kPt1lli bir taahhilLnaıme 
vereceklerdir 

.. 
.. .. 
.. 
" 
" .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
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Pazartesl .. 

salı 

Çarşamba ,. 
Perşembe .. 

Cum a 

Cumartesi ., 

Pazartesi .. 

salı 

Çarşamba .. 

Perşembe ,. 

Cuma .. 
Cum artesi ., 

Pazartesi., 

.. 

.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

.. .. 
.. 

bı Sihhatl yerinde olmak ve du · 
rumu her iklimde vazıfe sı:örmiye mü 
sair bulunmak !bunu herhangı bır 
hascane sıhhi heyeti raporu ile tes
bit ettirmek ve evraka bağlamak lA· 
zrmdır) 1 

c) Okurun yaşı on ıılııdan aşağı 
ve yirmı ıkıden yukarı olmıyacaktır. 

d ı Kenclıs. ana ve babası ıffeı eh· 
lınden olmak Cbu vaziyet polisce tev. 
sık ettirilerek evraka baA'lanacak 
tır) 

e) En az orta okul ıahsıliııı bitir· 
mış olmak (eleme ımtihıınlarında 
muvaff'ak olmıık şarttır) veya bu rle
recede tahsil gördügilnU isbat etmek 
ı tasdikname veya bunun bir tasdiklı 
sureti muameleli evrakına eklene . 
cektır 

f) Ev!ı veya nişanlı bulunmamak 
(evvelce evlenip bo;;ıananhırla koca· 
sı ölmüş ol~nıar kabul edilir) buna 
aıt medeni halı bıldirir müsbit ev -
rak keza eklenecektır . 

şarttır . 
al Nüfus tezkeresi, b> As· 

kerllk ve~ikası. cı Tahsil ve
s.kası. dı Varsa, c:alıştığı yer
lere aıt bon<ervisler. el Bır a· 
det vesika fotoğrafı . 

3 - İmtihanı kazananlar ~ 
3659 numaralı kanuna C!ÖrP a· 
labilecekleri ücrPtlerle mün· 
hallere tay n olunacaklarrtır. 

4 - Orta mı>ktep mezunu 
tallplerin imtihanı 17 ağustos 
1942 pazartesi günü. lise me· 
wnlarırun imtihanı da 18 ağus
to~ 1942 sıılı gUnü yapılacaktır. 

5 - Taliplerin en geç 15 a-

l-ilı:u~ 1942 gününe kadar miira
caatta bulunmaları la:r.ımdır. 

1575 

' Toprak Mahsulleri Ofisi 

S-111 0~2 ~l'l!embe •tat 14.30 dil ya. 

ba.ncı dU tı~a!':Sıı:ca . ahnanca, 1n&111zoe 
.ı ı erlnd::m hlrl ı, 

9.10-91::! <'UM;ı -aat 8.30 da biyoloji, 
9 -10-942 ruma M:< t 14.30 da rızlk. 

111·1fl·!l~2 cumartesi ~at 8 30 rta 

3 - Paralı yatılı ,.e yııtıgız tal<'beler 
Pnrnlı 

yatılı trılt'hcrl en ta•n mllrtıl,..tı hartc bir 
~!'fi<.' için üç ta k~ll!>.> ~no Ura licrP! alı · 
nır . f 6iL)(I 1 

Alaka kesilmesi 
Yanımda çalışan Zinnur Ho:;~öz'Un 

bugünden itibaren benımle a!Akası 

kulnıamı~tıı'. 
1765 Mliteahhıt Hüseyin Orak ,...-----· __ ,, 

Acele sahhk arsa 

s - 30. 9. 942 akşamına kadar ıstlda ve evrakı müsbltelerlnl Ankarn
da maden tetklk \'e arama Enstitusü ~ene! dlrektörlüi'rtme ıretiren vesa 
ıönderen namzetlertn 17. 10. 942 ırünündE' Ankara'da sıhh1 muayE'l'lelm 
ve 19. ıo. 9.12 dr ıene At;ıkara'da a.şa~ıdakl de'l'SIM"rt(•n yazılı mUsabaka 
l.mUhanları yapılacaktır: 

al Q>hlr, 

bl Hendeee 
Cl Fizik 
dl Kimya 

t) Na7.at1 tıesııı 

i) MUııellesat 

h) Mlhan1k 

1) Jeoloji 
el Ecnebi dU Cl5S80) 

~======================================~ 

Say·m Ankara halkınm 
nazarı dikkatine 

Ankara Vôliliğinden 

" 
salı .. 
Çarşamba .. 
Perşembe ., 

.. " 

e-) Okur sıhhi sebepler dışında O· 
kulu kendilığinden terketuğl, evlen· 
nıe suretiyle veya diğer inzibati se-
beplerle okuldan çıkarıldı~ı ve altı ALnan sefareı.i karşısında Aca· 
senelik mecburı hlzmetı yap- Tahmil ve tahliye ış ı tı.irk Buh·arına pek ~akın, sm ü,. 

Ef>ki harflerle yazrh nüfus hüviyet cüzdanlarının değişti .. 
.. i]meıı ine devam edilmektedir. 

1-: alkımızın ellerindeki eski ·harflerle yazılı nüfus hüviyet 
cüzdanlnrını biran evve l dcğİ§tİrmeleri ilan olunur • 

Cuma 
madığı veya tamamlama<lı~ı. Toprak Mahsulleri Ofis• I::skı:ıeh.r ıunde klnııl nezaretli 'e geniş 
ve yahut sıhhi sebepler dışında o . SHosundan: > üzlü 800 metrelik bir arsa acele (6417) 2438 .. " kulda.n çıkarıldığı t.qkdirde tahak · (:\lahnrndiye t'kibimizin mıllıııyıı,ı ,aıılıkur. 5108 telefon numaruın-

11 o. Mehmet Al4! Gilnıörün emvaline kuk ettirilecek mektep ması:-atıar~n~ edeceği malların Eskişehıre nakli da Bay Ahmeı Aygco'e müracaac ..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllll!; 

mahkemı!ee vazl)-et edl:.ınl$ ve kanunu tamamen ödeyeceğıne ve gosterdıl!;ı \·e şehir dahilindeki depolardan va- olunması. 1735 
_... il>' ı vesıkaların tamamen doğru oldul!;una gona ve vaı:ondan depolara veyaj a 

- .-
: Bir Elektrikçi ahnacak ~ medenlnln !532 linci madd.,,,. muc ınce daır noterlikten tasdikli ve ke!illi 1 silo~ıa yapılacak nakliyat tahmil ve ~ 

dıetter tutma rnuamelefll de i!kmal olun· bir teahhiiıname verecekt ir. 1 tahliye işi 27 ağustos 942 perşembe :__ l'ü•kl.Ye te Bankası A. $. den· ~ 
mu.e olduğundan kefaleti hasebiyle ala· 8 - Yuk~rıd~ki şeraiti haiz OIM 1 günü saat 10 da eksiltmeye konula· Bir bayan memur ahna~ak 
caklı ola.nla.r da dahil old'UQ'U halde okur. okula ımnhan.'!ız olarak kabul caktır. Talip olanların şartnamPsi
bilciWnle alamklı ve borçluların kanu· edilecektir. nl öğrenmek Uzere Eskt~ehir silosu· 

ı\sıuıı;ör telt>ton nl'On ve <106 elektrik tesisatından anlıyan her t':ir- :: 
: l1J "lClbir ve elektrik motor taml .. "'8.tını yapabilen a&korllttni Hanal etmiş ::: 

nu l™!Zknrwı 561 ıncı madde5l mucl· 9 - YukardRkİ maddel er mucl • na müracaatları ilfilt olunur.> 
'l'kari bir müessesenin hesap iş

lerinde çalıij\mak üzere orta tahsilini 
yapmış bir bayan memur alınacak
tır. Maaş, lmtihandıı alacağı derece
ye göre tayin edileceklır. lstekllle
rın çalıştığı yer, bulundukları adres 

: olan u~t:o bir ı>!ektrlkçlye lhtlyacımız varoır. ::! = ı blr''"'·•~ l-·a- :;: blnce bir ay zarfında vesaiki resmb•e· blnce evrakrnın muamelesini biti ren· 2701 
leı1yle btı-Ukte A rı;kara UcilncU eulh terden. vilfl vet, veya kaza, m erkez • 

: Ta...,plerln , cı>lı~tık!An yerle<'den aldıkl:ın veslkalu a ,..,,..., ~ · :;: 

ine tla ve terinde oturanlar. bu makamlar ve MİLLİ MÜDAFAA HAVA 
hukuk ~kemee milracaa n askerlik şubeleri vasıtıuıiyle evre.k· 

: ırur. aetvlsl.mlze muracaatla.rı. 1591 ~ 

':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111( ıUe.caklanru "-akU:Yle ka~'dct.tlıırnbenle • tarını dolı:rudan d<:>ğruya A nkara Or
rtn mirasçıll'll ~ ıahMn ve ne de tere- du Hasta Bakıcı Hemşireler Okulu 
~"' 12'.afeten ta.ldbedemlyecekler1 ve Mlidtirliiği ıne gömlereceklerdir . 
mlır~ılannm dahi kanunu me-zkilrun 10 - Miiracaatların a,l!-ustos 1942 
!5.34 Uncü maddesi muc:iblnre Uc llY zar· nihayeılne kadar sone. erdirilmesi 
tında münı.auı.tıan UAıı olunur. lazımdır. 

176tı 11 - Okurların knbul edildikl er i 
ve mektebe hareket etme tarihleri 
aynı makmalar t'uafınclan kenıtll& 
rlne bilrllrlle<'ekıir . İnhisarlar Umum Md. 

Su taşıttırılacak 
12 - Knbul edileceklt'rin o\rnlun 

bulundn#!ıı Ankara'ya kadar g-elml'k 
ve okuldll tekrar var11Jqc11k 11ıhhf 

!nh!~Jar Ya.v:;a.n TuzlaSl Mi.ldürl'Ü · muııyene neticesi hRstehkJarı tebey· 
tünden: vUn edenlerin memlt'ketlerine l!'İt • 

ı - 942 ıstlhsal ayları zarfında ıo. mt'k için maQraf edecekleri yol P'll • 
komoW'ler ve ı.cııer!ıı ınu:vaclan. için raları kendi!Prlne ait olacaktır . 

CM5d.l 1 548 
tuzlarnııa ietlrl.leceık ~ıın nakli ol· 

1 
b 

1 
k 

riıncl ekblltımesbn~ tal1p çtknı:ı•h~·ndan T 0 e e 0 1n0 ca 
bee ırtin müddeUe wn!den e.k&lltme}e 
konulmuştur. 

2 - !şin muhammen bedeli 30 bin 
lira olup muvakkat teminatı !ki bl.n likl 
yUz enı lli'adır. 

3 - Elı:&iltme 17-8-942 tarihine mil· 
aa.d1t ı;ıazarı.e.ı ırunu ~aat 16 da Ya v&an 
tuzla&ı mı.idürb'et btruı.ı;ındıa ;yapılacak· 

tır. 

4 - Bu hllo9Usatın şartname inhisar· 
tar Konya başmtldı.irliltünde Yavşırn 

tuzld.:ı mtidürluttınde ve Cihanbeyli in. 
tılılNı.rlar memuT'tuQ'unda mevcuttur. 

l5 - Ta.llo!Pıin muayyen ırıın ve ııa· 

atte teminat akceıertyle b.rUkte lnhl· 
1111.I"lar Yav~n tuzlası müdtirlyetinde 
ve Cihanbeyll mhlsarla.r memurlutun • 
da müteşekkil kom!sıyona milracaatları 
llln. olunur. (6669) 2734 

Motörlü, güverteli 
çektirme alınacak 

!nh!sarlar Umum Mildurlutünden: 

ı - 28·7-942 ta.rlhinde &art.namesi 
mucibince k&ı>alı zaı-tıa ihale edileınl -
yen dört adet motorltl, ıruvertell çektir· 
rr.- bu kere pazarlık wnıll.Yle elQ.lltme· 
ye konrnustur. 

Harp Okulu Komulanlığıncl:ın : 
l Haziran 942 den itıbııreıı b t~lı

) an kayıt ı·e kahul muamele~ine df'
,·~m edilmektedir. '.lliıdılet 30 eyliıl 
9.t.2 tarllıine kadar uzatılnıı~tır. Ltek. 
!ilerin hıına ı;ore buluodukl.ırı rna
hallin askerlik şubelerine mııracaat-
ları. (6 ıfiı>) 2533 

Bursa ve Bolu orman 
mektepler ine alınacak 

talebenin kayıt ve kabul 
şartları 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
1942 - 1943 tahsil devresi için B ur

sa ve Bolu orman mekteplerıne pa
rasız yatılı 1601 talebe alınacaktır. 
Mekteplerın tahsil müddetleri üç se
nedır. Mezunlıın (Orman miihendi~ 
mua~·iniJ unvaniyle meslekte kulla
nılırlar. İsteklilerden aliağıda yazılı 
şartlar aranır. 

l - Türkıye Cumhuriyeti tabaa
sından olmak, 

E t 1 k ve bir fotoğrafla pos.ta kutusu No. 
r pavyonu yap ırı aca 65 e mektupla müracaatları rica o-

lı.mır Hava Satın Alma Koml:>yo- lunur. 1763 
nundan: 

Çeşitli erzak ah nacak 
An:ta.ıya 5 sa.Yılı J . Er Okul Alayı Sa. Al. KomisYOJtUndnn : 1zmirde Hava Garnizonu dahilin- 1111 11 11111111111111111111111111111.!, 

de yaptırılacak 158797 lira 35 kuruş : : Teminat 
keşif bedelli üç adet er pavyonu = Oğretmen aranıyor = Miktarı Tutarı Miktarı !halenin 
24-8-94'.t pazartesi günü saat 11 de : : Cinsi Kilo Lira ı,ira Kr. Tarihi günü 
kapalı zarf usuliyle ihale edilmek : Türk Maarif Cemiyeti Mrr· : Koyun etl 45000 54000 oo 4050 oo 24-8-942 pazartesi 
üzere mlinakasııya konmuş! ur. İstek : l<ez İdare Heyet i Başkanlığın- : Sığır eti föOOO 22:;00 00 1687 50 .. ,. 
!ilerin 9190 liralık ilk teminat mak- : dan : : Bulgur 45000 9!100 ()() 742 50 25-8-M2 salı 

~~~=~)~!~ v~:ık~~~f;~~~ d~~::yı~~=i~ ~ )er?ne~b;~~ı;'~~=. ~·~~!:1.k~~i~!~: ~ ~~~~t fasulye :::an ı;~~ gg ~!f gg 
kalarını muhtevi kapalı zarflarını - İ ıı· Almanca) ders Mercimek 45000 !1150 00 708 75 26-"8-942 ~~rşam~ 
ihale saatinden bir saat evveline - ya, ng ızcc, · . : Pirine 108000 41040 00 3071! 00 " .. ., 
karlar Güzelntlı'daki Hava Satın Al- : leri okutmak üzere yiik!lek O· : Sadeya~ı 36000 81000 00 6075 00 .. ,. .. 
ma koml;;.,_·onuna \·ermeleri ı'I''- O· : kul rnezııhu daimi Öğretme-ı:ı a- : 5750 00 341 2-

n.u : lınacaktır. : Beyaz pe;-ııir 5000 • ;, .. .. " 
lunur. Keşif ve şartnamesl her gün : İsteklilerin mukavele şartla· : Yemt>kHk odun 576000 !17!)2 00 734 40 27·8·942 perşembe 
komisyonda görlilcbillr. : rını anlamak üzere 2o 8·1942 : Saman 108000 54-00 00 40!1 00 ., ., ,. 

.. 
" .. 

ıı .. 
11 

.. 
ıı 

Yol (y4a45p5t-6ı2r6ı:..1Ja) cak2.,"!22 -= kt aerziihnienemklı'arda·acaracılae- ırnı lyıu·ezl.ul\ntıeıırl-· =- Sabun 8640 6!l!l8 40 524 88 .. ... .. - Yukarıda cim; ve mlktan ya7.ılı on 91<1 kAlcm erzakın kapalı zıu-rıa ihale ır<l' 
E$klş<>tı r Hv. Sa. Al. Karın. dan: : lan olunur. (5826) HIOll : nü ol.an 22. 7. 9-l2 çaıı;amha guni.l tııllp cıkmadığından hizalarında yazı!t g1in vt 
Hava blrll'kler1 ırarnlzonunda yapıla

cak yollara ait (87570) bira ıre..ır bedel
li lnsaat kapalı ?.art US'ullyle ekı<tıtme· 

ye konmu~tur. Bu l.,e ait k~lr ve rm
nl eartname komlS>·()ll(la göriilebU1r. 
Hk temmab (6567) ııra 75 kuruıtur. 

tha.leel 28-8.942 cat'Ş>ımba ırünü 68.at 
15 tı> F.ıeklsehlr Hv. sa. Al. Kom. yapı
lacaktır. t.~lUE'I'ln be!H ıründe t:Eml· 
natla~e birlikte te'kLlf mektuplarım 

ihaleden btr ll8At evvel sözü i'C('Elll ko
m!s:vona vermeleri llA.n olun,ur. 

(6576) 2604 

U L U s - 23. Uncu yıL - No. 7553 
1mt1Yaz ııahlbl 

tsKENDER ARTUN 
Neariyat ve Müeııı;ese MüdUrU 

NAŞtT ULUO 
ULUS Baııımevl ANKARA 

İİllllllllllllllllllllllllllllllllll saatlerde kapalı zart usuli~le thııl<'SI yenldıtrı alay k.nrıırıılı.hında yapılacak>tlr. 
2 - Tahmin tutarları ve muvakkat teminat mlktarı,1rı ile ekı:lltmenln gün "1 

ı;aatl<>rl hl7.ıılarında ııö"terHml.$1.ir. ŞartnamelE>r her ı;:Un komisyonda ı;:örUleblllr. 

Hemşire aranıyor 
İşletmemizin maden hast a. 

nesi için Kızılay Cemiyeti 
Hemşire melpebin<len d iplo 
malı ve ameliyathanelerde ca· 
lışnuş tecrübeli bir hemşire · 
ye ihU,Y'aç vardır. Hasta nede 
ikam et e tmesi meşrut bulun
du~unılan iaşe ve ibatesi has
tane tarafından temin edilecek 
ve kendisine (100) llraya ka
dar licret verileceklir. Talip 
olanların hal terclimeleri ile 
birlikte di p loma ııureti. evi 
huy vesikıısı . evvelce ç-ıtlıı;· 
tıklan yerl erden aldıkları 
bonservisler i ve üç a det f o • 
tografı ı 

(Ergani Bakırı T . A. $. h · 
letme Direktörlliğü • M aden ) 
adresine göndermeleri ila.n o-
lunur. 1048 

Satdık değirmen 

3 _ tı:tPkHlerin ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar tekıır meıc-tul" 
ıarım komisyona vermel!dlrler. (6234) 2352 

Gayri menkul satışı 
Ankara Beledb-et;l tmar MtidilrlüWnden: 

Ada Pa~E-11 cı.nst MuhammE'll kıymıı-tl 
114 8 Ahşap, dilıl<ikAnlı ev 3.'iOO Lira 
114 9 Ahşap, ı'lükktınh ev 3000 Lira 
114 10 Atı~ap, dükkAnlı ev 3200 Lira 
114 11 Ahşap, dilkkAnll ev lM(• Lira 
112 11 KArı:r;tr ev 350(1 Lira 
706 10 KArırLr ev 2000 Ltr:a 

İmıl't tnönU parkını AnM;ırta!Ar ca<'ld"!llne b:ığlı~·an Yol ve yesl!de kalan ~ı· 
kanda ada ve paf"el numaralarlyle cins:E>rt ;-azılı gayri menkullerin enkazUtfl; 
nedini, tesviye! tUrabıye ve artacak moloz parçalarının bıı$k;ı yere nakli ırıııP 
r<lfıan ıılaC"k sahsa al1 olma.k !!'ltı1 lyl-e hlzıılfl.l'ında ıtosterll-en rnuhamm<'n t>cc1"'; 
l~tle açık arttırmaya konulımu~tur. tlılp;;I 20 aıtu,.tos 9-12 perşembe ıünü ,.e.S. 
14 te imar müdUrlüğtinde yııpıJ;ıı .. ağındiı.n taaplerln yi.lzde 7,5 temlnatlariylc ıP' 
li.kte hazır bulu'!lmalan ilan olunur. 6Z'J ·1 ~ 

Satıhk Ev Eczae1 kalfası ahnacak 
2 - Pazarlık 28-8-942 cuma iilnü 

saat 9 30 da tstanbulda Kabatae•ta le· 
vazım ıut>esinde:CI merkez alım komls· 
yonunda >'llPılacaktır. 

3 - Yalnız makine ve;·a yalnız cek· 
tLnne teklın kabul edlllr. 

2 - Yaşı 20 den yukarı olmamak, 
3 - Sağlık durumu normal dere

cede, yanı dil, ii'ÖZ kulak ve vücudun
da anza, nokslınlık bulunmamak, a
rızaJı ve dağlık yerlerde yürüyüt> 
gezmiye, hayvana blnmiye bünye te
şekkUlfı.tı müsait ve dııyanıklı ol
mak, <bu hususun bilhassa raporda 
tebarüz ettirilmesi lAzımdır.> DİKKAT: Gazetemize ıOnderllen tıeı 

ı-ahibl nevı yazıllll netrediltıln edilmesin aerı 
bul Un· verilmez ve K&Ybolusundan dolayı tı lı: 

4 - İyı ahlaklı, hüsnühal 
olmak, geçmlş mahkümiyeli 
mamak, 

Sincanköv istasyonıınrla 25 bt"~·-
ı-:irlik mil.ti; t motÖril iki ı;ift l11~ le- Bahçelie'"lercle B 4 ıipi bir ev 
ferrüatı t"l e ksi:ı: köylli 1111 11 ıi!i:ııdür ~atdıkur . 3978 No. lu telefona m Ü· 

Ankara :Merkez &.tanesin· 
dC'n: 

Bi r crzacı kalfa91 alınaca.J.c· 

• - Makine 511.rtnames\ (2001 kurus 
ve cektilme eartnamesi C14-0) kuru& 

mukabll1nde sözU ·ıreceotı eubedE'll ve 1z· 
mır, An.kara b.<ıamüdürlıükler!ndeon alı. 

na.blllır. 

l5 - fo,teklllerln pazarlık l~ln tArln 
olunan iiln ve saatte tekl1t edecekleri 
Oyat üzer:n<kn yUzde 7,!5 aüvenrne pa· 
ras1yle b~ıtkte mnknr komisyona mO· 
rac:aatıarı ıuı.n olunur. 

(8671/6727) 2761 

TÜRK HAVA KURUMU 

Depo şefi aranıyor 
T ürk Hava Ku r umundan: 
Tayyare fabrikası ıçln bir depo 

şefi aranıyor. 
Aranılan ~artlar : 
ı - En aşağı l!:;e mezunu olmak 1 
2 - Almanca yahut Fransızca ve· 

ya İngilizce bilecek. 
3 - Askerlik le alAkası olmıvacak 
4 - S an ayi m üesseselerinde en az 

iki sene depo işlerinde çalışmış ola
cak. 

İstekliler Etlm~~ut'ta tayyare 
fabrikası cıırektörlüiüne miiracaat 

etmelidirler, ;1.773 

5 - Orta mektebi pek iyi veya iyi 
derecede bitirmiş bulunmak, 

6 - Bu şartları haiz olanlar Bur· 
sa orman mektebi müciürlüğüne hi
taben yazıp gönderecekleri dilekçe
ye: 

Al Niifus cüzdanı, asıl veya tas
d:k!i suret nl, 

B) üciincü mııddecle yazılı sağlık 
durumlarını bildirir tam teşekküllü 
hastanelerden veya bu hastanPlerin 
bulunmadıkları yerlerde hükUmet 
doktorlarından alacakları tasdikli ra
poru, <tam te~ekküllU hastane olmı
yan yerTerden kabul eciılecek i;:tek· 
!ilerin kayıtları mektepc;e yaptırıla· 
cak muayene neticesine kanar e~as
landırılmaz ve bu muayenede yazılı 
evsaf kendisinde bulunmıyanlar 
mektebe alınmaz. 

C> Çiçek aşısı vesikac:ını, 
D> Dördüncü madrtedeki yaz1ya 

~öre mtiraraat eıfonin ikamP!glı.hın
daki belediye veya poll5 merk-ezlerl 
tarafından tanzim ve tasdik edilecek 
'ıllsnllhal mazbatasını. 

E) Orta mektep sı:ıhıırl,.tnamestniıı 
· ~ıı VPVa tasdikli örrı eğinl ve, 

F> 6X9 ebadında 6 fotoğraf 
bağ'Jamalıdırlar. 
Noksan evrak gı>tlren ve ~nde

renlere müracaat etmemi~ n~ariyle 
bakılır. 

bir mesullyet kabul edilmez. isler vRli n•lterlir . niMsı d;ı icRTP racaat. (t 7l6) 
\"'erilir. Adres l'osta kutusu 186 ••••••••••••••··-

tır. l\li.ira~aat edilmesi . 1753__.. 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - ~ 
: Cebeci 1 BU GECE 21.15 te IKavakhbahçe 1 Bu gece 21,15 te Çankırı Cad. ılBu gece 21.15 le ~ 
- y ~nidoğan 1001 inci gece ~IÇEK Leyla ile Mecnun ~ILDIZ 1914 ten sonra ~ 
: Sıneması Sıneması Sıneması ::: 
: Tel : 2311 Türkçe sözlü T el : 3017 Türkçe sözlü T el: 2195 "Türkçe sözlü,, 1 
'=tı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Yeni Sinemada 
Buırün bu .rece 

10 . 14.30 • 18.30 seanslarında 

BACK STREET 
"Oıarleı; Boyer'' 

12 • 16.30 - 21 seanslarında 

BABY SANDY 
BO'YUK İZLER PEŞİ1'."DE 

Telefon: 8MO 

Park Sinemasında 
Bu gece 21 <t<> 
1kl mır. b'r.:!"ıı 

1- Lorel Hardy acemi aşık 
il · Mumyanın eli 

"Yasa'!ln mumya .. 
Saat: 10 - 14.~0 . Ht30 S<! nslannda 

MUMYANIN ELİ 
''Yuıyaıı mtm\Yll • 

Saat 12 - 16 30 ı;ea nnda 
Lorel • Ha.rd3 ACE.Mt AŞIK 

Sus Sinemasında 
Buırün 14.30 dfl.n itibaren 
iZDİVAÇ • ASIL OLMALI? 

Aşkla mı... Yoksa servetle mi? BU -
Wn ır~ kızlan alAkadar eden 

bir mm 

Altın halka 
rol erde· Lourence Ollvieı-, 

Greer Gal'&On ve Ma.ureen 0 '5Ultvan 
Saat· ıo - 12 ııea11:S!armda 

Modern hayat 

Sümer Sinemasmda 
BugUn bu~ 

Dchtet. korku, ~ maoenL 

tillmlertnln en a-üzeM 
Sihirbazlar kıralı 

MANDRAKE 
Birinci devre 

SeaMla.r: 
1.2.1s - 14.30 - 16.30 • 18.30 seoe 21 

Tel: 3!590 


