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HAL1L NACİ MIHÇIOGLU 

acı bir kayıp 

D iliye Vekili Dr. Fikri 
Tuzer dün kalp sektesi 

neticesi olarak vefat elli 
Rahmetlinin cenazesi bugün saat 

16.30 da törenle kaldırılacak 

Maarif Vekilimiz 
B. Hasan -Ali Yücel 

HASANOGLAN 
Köy Enstitüsünde 

Maarif Veidlimiz Ha.sa..n - Ali Yücel~ 
beraberlerinde İlk Öğretim umum Mü- ,. ·ı · Al ki 
durü İ<mail Hakkı Ton.ı;ruç ve Husu•i ngl iZ - man U(a lfl 
KRlem MüdUrü İsmail Hakkı l"lw:lağ l k 

1 
ki 

oldu~ı hal~.e dün ;'~-b~ ot~mo?i~e Ha· gene arşı J J 
anoglan Ko)' fnstıtmune gıtmıştır. 

En•titı.ide öğretmenler ve talebe 

1 
k 1 t ı 

rafından karşılanan Vekil günden ı:\ln~ a ın ar yap 1 ar 
sa) 1 !arı artmakta olan yapıları dolaşmış, 
çalışmalar hakkında öğretmenlerden ve 
calehe<len izahaı a!mışur. S • C h ( p ( 

Temeli geçtn yılın temmuzunda atıl· 1 r ar es 0 rta 
mış bulunan Ha•anoğJan Köy Ensticü~ü, 

daha bus\ınden adeta bir büyük ve ileri ,, yakmda alman harp 
mahalle halini almışıır. Bu Enstitü çev· 
re~inde bclunan Anka.ra, Kırşehir "\'e 

Çankırı kö}lerinin çoruklarİyle eJele \e• makinesi duracak rr diyor 
ren \rifi)e, I !idik ,.c Kastamonu Kö)' 
Enstitüleri talebeleri, l 1 ay içinde ve 
hiuaı kendi ustalıkları ve işçilikleriyle 
10 rarça bina ,-ficuda getirmi'ilerdir. Be-
5İnci yıl sonunda bütün t~i~at tamam -
!andığı zaman Hasanoğlan Köy Enscirü
~üni.in ra.r>ı •ayısı l lO u bulacakur. 

Londra, 16 a.a. - Hava nazırlığı. 
nın ttbliği : 

CumRrtesi)·i p11:ı:ara bağlıyan ~ı.C'e, 
bomba uço.k!Arımız, halı almıı.nya'da· 
ki hedeflere hiıcunılRr yarımışlardır. 
UçaklarımrT-dıın beşi ka:nptrr. 

-( Sonu 3. üncü ,ayfada )-

Ankara, 16 a.a. - Teessürle ha
ber aldığımıza gore, Dahiliye Vekili 
ve Erzurum Mebusu Flkrl Tuzer bu
ın.in saat 17,30 da biır kalb sektesi 
neticesi olarak hayata gozlerlnl yum
ınu.ştur. 

Müteveffanın cenazesi Nümune 
liastanesine nakledilmiş bulunmak· 
tadır. 

riyatına staj !cin devama başlamış
tır. Staj müddetinı ıkmalden sonra 
23 nisan 323 te terfian kolağası ola
rak eski altıncı ordu Bağdat merkez 
hastanesiıne ve 24 nisan 324 te ordu 
6, alay 43, tabur ı tababe-1 ine t.ayin 
'ılınarak mezkür taburla ile ay Kil
Lülemmare'de, on ay Emmare'de ve 
:ıltı ay Nasır!ye'de bulunmuş, 325 
ortasında Emmare ve Nasıriye'de ic
ra edilen askeri harekata da iştirak 
etmiştir. 3 nisan 326 da Kerkük Fır
ka hastanesi ikinci tabipliğıne tayin 
kılınmış ve 3 mart 327 de de stcak 
memleketlerde bulunmak için mu
avven olan müddeti nizamiyeyi faz
ı~;iyle doldurmuş, terhiscn izam kı
lınmıştır. 

Doğu cephesinde bir alman zırhlı treni 
HasRn . Ali Yücel öğle yemeğini ta· 

!ebe ile birlikte yemiştir. Yemekten son
ra çocuklar şiirler okumuş, güreş yap
mış, halk O)•ımlart oynamış ve neşe i
çinde ı:eçirdikleri tatil günlerine Vekili 
de ortak etmişlerdir. 

Almanya'daki basın 

heyetimiz döndü *** Öğrendll:imizc göre cenaze bugün 
saat 16.l::ıO da Hactbayram Cam.isine 
getırilm.ı; olacak ve saat 17 de ~a· 
gıdakı şı:>kilde tertıpleıı.m·ş olan ce
naze alayı harekete geçecektir. 

Onde askeri kıtll \'El muzıka; bu
nu takiben cenazeyi taşıyan top ara
bası, bunun arkasında merhun:un 
a!lesl ve ccnazcyl taklbeden dıger 
zatlar bulunacaktır 

Cenaze alayı Anafnrt.alar, Beledi
Ye. Adliye sarayı caddesini takihen 
Samanpa7.arına varacak ve tören 
burada bitecektir. Tabut burada top 
arabasından alınarak cenaze araba
sına konulacak ve ebedi istırahatka
hına tevdi edilmek Uzere Asrl Me· 
zarlığa hııreket edilecektir. 

Cenazeye iştirak için kıyafet ja
ket atay slllndlr "apka, subayl ı.r !cin 
büyük Unlformadır. 

Merhum Dr. Fikri Tuzer'in 
hal tercüm esi 

Rahmetli Dr. Fikri Tuzer 28 şu
bat 1294 tarihinde Bulgaristan'ın 
Şumnu kasabasında doll"muş, 1297 tıı· 
rlhlnde ana vatana hicret ed<"n ana 
"" babası ile beraber lstanbul'a gel
miştir. 

Rahmetli Dr. Fikri Tuzer 

1308 senesinde Fatih Askert Rüş
tiyesine girmiş, 1312 de Çengelkö
yil 'nde Asker! 'fıobiye i<!.tdisine geç
miı, 22 llkteırln 1321 dP yiizbaşı 
doktor olanı.k Askerl Tıbblye'rlen 
çıkmış ve aynı senede Gülhane seri-

Eğer B. Menemencioğlu'nun 
imkan olsaydı ! Hariciye Vekilliğine tayinini 

Falih Rıfkı ATAY 
Rusya müttefikleri.ne di)'Ol" ki: "1914 

te, eğer Çar Ru<ya<t bütün kuvvetleri 
ile ve büyük ka)"lplıır paha<>ıoa. Alman· 
Ya'nın Ü<tüne a.tılmasa><lı, Marne müdıa
faasrna imkan olabilir mi i&i ? Eı";er 
ıiz de şimdi ~ark ceph~inde bir Mame 
nıüdafaa<iı kurulmasını i,ti}or<;anız. (.ar 
Rusya.~ının 1914 te )"a(>ttğını td<ru l.'Jj. 
niz!" Bau rivarctlerc giire, Ru"}'a, son 
almMı caamızu ile, "yalnız en esadı bes· 
lenme ve taşıt bölgeleri elin<len ı;:itmekle 
kalma.yır>, taarru7 gücünün de aınıamiy. 
le yıkılabileceği" tdı.l&.esini müttefikle· 
rioe anlatmıya çal1sı}or. 

Anı;:lo-Sak<;011lar 11 hRıiranda bfr Av
rupa cephc•i açmak vi\dinde bulunmuş · 
!ardı. Birçok tenkitçilerin yazdığına gö
~ bu ikinci ceı-ı!ıe divast ile Aoglo-Sak
sonla.r birkaç hedefi ,ıc(izönümlc tuumış
lardır: birincisi, kendi milletlerinin <a· 
\>aşçı ruhunu ve <av:ışnıa irııdcsini sevk· 
lendirmek, ikinci<i ktta millcderin<le 
alman h:ikimiycıine ve yeni nizam rcl • 
kinJerinıt karşı mukavemet du)~nu 
beslemek ve kuvvctlendimıck, iu;urıcusii 
Rusya•run ve rus halkının cesaretini tut· 
ınaf< ! 

Fabt, vaitlerdc bııluıv.trlcen, Anglo
Sak<cmlar, ne deniz kayıplarının hu ka
du aıhr!aşacağını, ne ~!'in Afri
lc:a'da taarruza gt<"eceğini, ne alman iler
leyişinin bu kRdar kuvvetli ve çabuk ola· 
bileceğini ve ne de ammkan müd.aba.le-
5inin bu kadar gecikeceğini hesaba kat· 
n-ıamışlar! Şimdi, hem savaşçı ruhunu 
kamçıladıklan keneli, halı< r,ğmlan. 
lıem de bu kadar ümit verdikleri Ru~ya 
~ omm halkı, vadi yerine getiriniz, di . 
1'01'. 

O lur mu olmaz mı? Bunun dı,ında 
l'arafsız uker? tenkitı;ilere göre bir baş. 
ka mesele daha var: Avrupa kıra~;ında 
hir cephe açılmı' ol~a bile, bunun sade-
1'.e Mareşal Ruod tcdt'i uğra,tırıp, Hit· 
ler'i a•la meşgul ctmE"me i, yahut, Hit· 
ler'i kuvvetltrioi dağıtmak zorunda bı· 
takma.<ı, gönderilecek ku,,,.eıltrin mik -
darına ba)!lıdır. Anglo-Sakmnlar f-,ir 
~erde turunmı}'a mU\affak olsalar bile, 
$ark sefeı;i planlarını bozabilme•İ ıçın. 
bu asker ı;ıkarma ıcşchhü<ünün birkat 
tUmeole yapı lma•• kafi .ı:clme7~ Tam ta
kımlı. motorize ordular göndermek la
zımdır Bugiin bö} le bir or<lunun her ne
feri i(in en aşağı 'i. en vukan 7 trmil1to 
İıe-•ahedilmektcdir Rir tek ıümen için en 
~,atı -ıo, en \'lıbrı ıoo bin tonilatoya 
•lıriya( vadır Cıkarma muharebeleri. 
hu •1rMbki a~ker kanrları: nihal'Ct de
rıin·nlıı il, bl'•lf'rııe ,., ram,mlama işle · 
'hin 1odnkları da hiç lıir surerle hafiF-
t-nl'me7 

'Aöyle olmu•a ~ar.i hir a,ker ,,ka· 
'.'1a teşelıhü,ü l'alnı1 bir 1öHermeli-kıen 
tlıaret k:ı.lıp, bir Vl"ni Dunkerque'le !N!ri
~elenmese bile, şack ta&rnı2ıll iiurioe re-

-( ScMW 3. i.ıııcu sayfada )-

Bulgaristan 
memnunlukla 

karşılıyor 
Sofya, 16 a.a. - Havas-Ofi: Eski 

Hariciye Umumi Katföl Numan Me
ne-mencioğlu'nun 1-;tanbul Mebuslu
i!una seçildikten sonra Türkiye Ha
riciye- Ve-killiğine tayini, Bult?aris
tan'da derin memnunlyeUe karşılan
mıştır. 

Bulı?ar siyasi mahfillerinde, yeni 
Türk Hariciye Vekllinln uzun yıl
lardanberi Başvekil Snracot;lu'nun 
iş arkadaşı vp omın gibi Atatürk'ün 
si;\·ası görüşlerinin terciimanı oldu· 
ğu hl"lirtılmekte<lir. Bulgar siyasi 
mahfİ'lleri ~u ciheti de ll~ve etmek
tedirler ki Numan Mencmencloğlu. 
T irk DE>vlet adamları arasında, bu
gilnkü beYnE>lmile-1 davalnra bir hal 
sureti hulabile-cek ve Balkanları VE' 

R}'nı zamanrlıı Yııkınşark'ı alakadar 
edl'n m<><;eJ,..lerı halledebilecek olan
lardan blrlsldir. 

Bulgar gazeteleri de aynı goruş 
ve oüşünü~ü izhar etmektedirler. 

F !of hükümetmln varı rcsmJ or
ganlı~ı vazifesini ıı:ör~n Mir gazete
si, Numan M<:>ne-m-cncioğlu'nun Hıı-

<Sonu 3 ü ne\: sayfada> 

Salomon adalarmdaki 

çarpışmadan 
yeni haber yok 

Amerikan basını 

bu habersizliği 

hay re alamet sayıyor 
Vaşinıı;ton, 16 a.a. - GazeteC'ilerin 

c;uallerloe cevap veren bahriye nazır
lılb sözetisii , Salomon ıı.dıılıırı muhll
rebelerioe dair yeni bir haber ahn
madılhnı söylemişti r. 

Umumiyetle ırazeteler, hıı h!lber • 
sizliği hayna aliımet telflkki ediyor. 
lar . 

Amerikalıların gemi kaybı 
Vaşlnırtnn, lfi a.a. - Resmtn hil

dirildiiine ıröre son yedi llJ' içiodf' 
31!6 müttefik vapur u, denizaltrlıırın 
hücumunll uğram ıştır . Huirao ıryı i
çinde birleşmiş milletlere a it 80 ,ı. 
lep, temmuz ayr icinde 68 şilep hilcır 
ma m.a.ruz kalmıştır. 

22 mayıs 327 de ikinci kolordu 
topcu cebel taburu tababet ine tayın 
·ılınmış ise de Kuleli askeri id'" -
tisi hikmeti tabiiye muaı:ımıi~i i -

c;:in açılan müsabaka imtihanına ıdre
rek mezkur müsabakayı kuanmış ve 
~7 ilkteşrin 327 de mezktır mektebin hik
meti rabüyc muallinıli~ine tayin kılın -
mış olmasına binaen wkil.ind kolordu
ı·a gitmemiş ve umıımi lıarbe kadar bu 
mektepte hikmeti tahiiye muallimlijii 
rapmıştır. Bu sırada (ha.Tiran 328) İtal
ya muharebesi dol:ı.yı~iyle ~lihoJu'da ilı
tiyaı olarak bulunan iımit Redif <ıl'kası
oa muvak\;aten memur edilmi1 ve 5 tem
mın 32B de mezkur fırkaya iltihak ederek 
Eskişehir alayına verilmiş ve bu fırh ile 
NrHkte Balkan harbine iştira.k etmiş YC 
Suluoğlu muharcbe«inde bulunmn}tur. 

<Sonu 3. üncü sayfa<la> 

MOSKOV A'Y A GÖRE : 

Kafkasya 
bölgesinde almanlar gene 

taarruza 
başladılar 
Moskova, 16 a.a. - Bu sabahki 

sovyrt tebliği : 
Gece, kıtal•arımız, Klelskaya'nın 

cenup doğusunda, Kotelnikovo'nun 
"imal doğusunda. ve aynı zamanrla 
Mineralniye V odl, Çerkesk, Malkop 
ve Kransnodar bölgelerinde düş -
mania çarpışmışlardır. Diğer cephe
lerde mühim hiç b ir değişiklik ol -
mamıştır. 

Moskova, 16 a.a. -Sovyet tebliği· 
ne ek : 

KletskaY'&'nm cenup doltusundaı 

(Soou 3 ·L.n.cü uyfada) 

Adana çiftçileri 
hububat borcunu 
tamamen ödediler 

Malatya köylüsü 

Hükümefin el tezgahı vererek yaphğı 

yardımdan ~ok memnun kaldı 
Adana, 16 a.&. - Son Koord'it111syon 

karan mucibince a.iiu.~tosun 15 inci ak
şamına kadar hububat borrunu ödemiye 
davet edilen Adana çiftçileri borçl andığı 
buğdayı tamamen upa ve yulah fazla· 
siyle Toprak Ofisine teslim etmişlerdir. 
Vatan müdafaa~ında daima önde giden 
Adanal ıların kısa bir müddet içinde bü· 
;ük bir şevk ve gayretle oFis merlce71e· 
rine koşarak borçlarını ödemiş olnıala· 
rmdan dolayı Se)·han valisi Akif F.yido
ian mahalli gazetelerle kendilerine tak· 
dir ve teşekkürlerini bildirmiştir. Vi laye
tin diğer kazalar ve köylii,ü de akın akın 
Ofise müracaat etmektedir. 

Malatya, 16 u.. - Geçİnı kayoajı 

olmıyan, yapacak iş bulamıyan köylünün 

00., vakitlerini kıymetlendirmek üzere İk- ı 
asat Vek1leti taırafında:ıı köylüye d-ağtıı· 
lan el doku ma tezgahla-rı için beşinci 

kurs Puturp;e ka1asında ikmal edilmiş ve 
20 tez_ı:ılh köylüye para51z dağıtılmı~tır. 
Tt ferruati}·le birlikte bir tezı;ııthın kıy
meti 150 liradtr. Fakir kÖ}-lü hükümerin 
bu yardımından dolayı barram )'apmak
ta dijier taraftan da dokumacılık kendi 
kendimİ7e yeter bi.r hale ı;:elmcktcdir. 
Altınct kursun te-.tızlhları Akca<lağ kaza
sına gönderilmiştir. 

BERLIN'E GÖRE : 

o imanlar 
gittikce Jiddeti artan 

hücumlarla 
ilerliyorlar 
Berlin, 16 a.a. - Alman ord'Uları 

~x:unıandıınlıı;;ının t.eoligi: 
Kaikas bö!gesınde, alman ve müt- · 

teflk ktıa!ar, düşmanın kuvveUl art
çı kıtalarının mukavemelinl kırmış j 
ve gıltikçe ~!ddell artan bır hücum-, 
la ilerlemekle bulunmu;iotur. 

Alman hava kuvveLleri, düşmanın 
tahlh e faalıyet.ine ve Karadeniz li
manlarında ve aynı zamanda Ke~ 
boğıız.ın-ln diişma1:1ın gemilere bınme 
tcşcbblıslcrine karşı mücadeleye de
vam eylcnıiı;tlr. Sovyet filosu bu ha
rek.~t esnasında, iki büyük nakliye 
gem!sl ile ikl sahil geml!ii kay·bet -
nı!şt.ir. Baı;ka bir büyuk düşman 
nakllyc-s! ve iki karakol geırusl de 
cld<li ha ... ara uğratılmıştır. 

Maarif Vekilimiz öğretmenlerin ~·e 
u.lebenin samimi tezabur!eri arasında 

En•titüden ayrıldıktan 50lll"3 dönüşte La· 
la.ban'daki Tiftik Kurumu Çiftliğinde de 
bir müddet kalmış ve Kurum Başkanı 
Yozgat Mebusu Sırrı İçöz kendi.sine bu 
güzel tesisi gezdirmiş ve izahat vermiş
tir. 

Ha.<il.n • Ali Yücel 1-ıll ı::ördüklerin • 
~ çok memnun ve mütehassis olduğu! 
nu ifade ermiştir. 

İstanbul· 16 a.a. - Vaki olan ,ıa
vet uzeıine Sıvas Mebusu Necrı:ec -
rio Sadak'ın riyasetinde Almany 'ya 
gıclen Asım Uıı. Na<llr Nadi, Nev.eat 
Gtiven'den mUrekkep Türk matbınt 
heyetiyle ayrıca ılavet edilmiş b•ı • 
luııar. Matbuat Umum MlidilrU S• -
ı:ın Sarper bu sabah Sofya'dan İs
tanbul"ıı c1önmıişlerılir. 

Selim S ırper bu akşamki ekspe~ 
le Anl<ara'ya hareket etmiştir. 

BU} ük Don kavsinin şimal doğu -
sundaki kavı;;le, hava kuvve-tıerinin 
sıkı işbirliği ile hareket eden alman 
piyade tümenleri ile motörHi tü
menler, dilşman mevzilerini yarmış
lar ve don kıyısına kadar ilerlemiş
lerdir. Macar kılaları, başarılı sa
vaşlarda 18 düşman tankı tah.ribet
m!şll'l'dir. 

Himaye altında seyreden biı lngiliz ticaret ge.mi.i 
Vorone.l bölg!'s!nde Rjev yakınla

nnda, düşmanın birçok hücumu şid
detli müdafaa savaşlan neticesinde 
akim kalmıştır. Bu muharehelerde, 
düsman, yalnız Rjev kesiminde 71 
tank kayb,..tm!.ştir. 

Hindislan'da 1 Akdeniz' de 
!Imen gölünün cenup doi'hlsunda 

Volkof yakınlarında, düşmanın yeni 
hUcumlnrı, düşmana ağır kayıplar 
verdirilerek geriye Püsıkürtülmüstür. 

Fin hava kuvvetleri, ha\•a muha
rebelerinde 9 u Hurricane tipinde 
olmak üezre 10 düşman uçağı dü -
şilrmt:"<tür. 

Viazma'nın doğusunda 
Berlın, 16 a.a. - Alman Başkomu

tanlıihnın bildirdiğine göre, Viazma
nın doğusundaki kesimde şiddetli 
muharebeler devam e-tmektedi-r. DUş 
manın kuvvetli zırhlı teşkillerlnln 
hücumlarını püskürten alman kuv
vellerl, bu ana kadar 28 sovyet tan
kı tahribetmlşlerdlr. :Muvakkat bir 
zaman lçin sovyetlerin eline geçen 
bir li"<, yeniden alınanlar tarafından 
zaııledilmMıir. 

Rjev keslmindı:>, zırhlı ku.,'Vetlerin 
himayesi:.Je yapılan birçok bolsevik 
hii~ıımu geri püskürtülmfü•tür. A~ır 
kayıplarına rağmen, düşman, almanı 

-( Sonn 3. üncü sayfada )-

durum 
iyileşiyor 

Gandinin katibi 

hapisanede öldü 
Nagpur, 16 a.a .- Dün akşam neş

redilen Tebliğ : 
Şehrin vaziyetinde kayde dder 

bir iyileşme vardır. Sokaklardaki 
manialar kaldırılmış ve dükkanlar 
yeniden açılmağa başlamıştır. Bu
nunla beraber bir iki mahallede he· 
nüz sükt'.ln avdet etmemlştir. 

Cuma akşamı polisler ve askeri 
1'ıtalar karışıklık çıkaran üç gruba 
ateş etmiştir. Bu gruplardan birl 
hastaneye bağlı olan Mork'da yangın 
çıkarmıştır. tklncisl sokaklarda bari
katlar yapmağa ve Uçxncüsü de yağ
maya tıM:ebbüs etmiştir. 

Eyalette başka hadise kaydedil
memiştir. 

Bq Ki§iden fazla 
toplanttlar yasak 

Bombay, 16 a.a. - Dacca'da 34 
kişi tevkif ed'lmiştir. 

Bhubri'de kongre azasından eski 
Assam başvekili Badoloi hapsed.llmlş
tir. Gençlerden müteşekkil gruplar 
Dacca'da hususi binalara ve birkaç 
terbiye müesses~ine hücum etmiş
tir. 5 kl:;lyl tecavüz eden toplantı
lar yasak edllmlştlr. 

Durum düzeliyor 
B ombay, 16 ıa.a. - Hindistan'ın 

her tarafındRn bu ana kadar alınan 
h:ı beri ere ıröre, bütün memlekette 
bugUn sükun hüküm sürmektedir. 
Yaln ız KAlküta'da küçtik bir postane 
yakrlmışur. Fakat bu şehirde de 
vaziyet bu sabah hissedilir derece
de iyileşmişti r. Otobüsler, bazı hat
larda işlemiye başlamıştır. Fakat 
tramvay s ervisl eri hail kesilmiş o -
bırak kalmaktadıl'. Delhi'de sW..11n 
!·.üküm sürmekte devam ediyor . Bu -
rJdıı dükka nlar e-ittikçe dAha fazla 

Rodos 

bombalandı 

" İllusfrious ,, ağu 

hasara uğramıı 
Roma, 16 a.a. - Bugünkü tebli~e 

göre, 13-14 ağustos gecesi, dii.şmallUl b ir 
deniz t~kili, Rodos ve cinrdaki bazJ. 
mahalleri bombardımana tutmuştur. Mü
dafaa bataf}ah.rı ve bir ~ h~tu 
filoıilla•ı derhal müdahale euni,U-r. Diiş
manın ateşi ile ha•ıl olan ha~ar ~ az. 
dır. Sh il halktan hır kişi ya.ralanm11ur. 

Lalinea, 16 a.a. - Ofi: Cebelüt-ta • 
rık'wı oğrenildiğine J!Öre, Cebe!üru.cık'ıı. 

~elen İllou•trİ<>ll5 İngiliz uçak gemisi, 
ağır hasara uğramış bulunmaktadır. Su 
sathından yukarda ı;:eminin borda.-;ında. 

bü)"ük bir delik Yardır. Geminin iüver
ıesinde de çok büyi.ik hasar va.rıdu. 
.r5 

Berlin'in fikri 
BPrlin, 16 a.a. - D. X. B. aja.nsı 

bildiriyor : 
Akdeni1'deki biiyük ingi!İ7 ka!ilesinitr 

akibeti artık raayyiın etml,tir. Bu k 3-
fil~den ancak pek kıiçuk dokuntliler . 
o da ciddi ha<arlarla Malıa'ya va • 
rahilmiş, hinıayt gemilerinc'len batmr
yanlar ise Ccbeluttarrk'a donmii<tur. 

Akdenlz'de almıın - itah-an deniz ve 
ha,·a kuvvrtltrinin nııınt~z.a.m hir iş
birliği bir dt'fa dahıı ishat etmi, i r 
ki inıdlizlerin Akdeniz mevzileri an • 
eıı k huy ilk tehlikeler baha.sına besle
nebilir. 

• o " ......... o aıct7 CJOıOm:Jll 

Ekmek karlı 
dağılımı 

'lap_on h~rD ı.emileri seyJr fuılinde 1 
savıdıt a.çılmııtrr. T ramvaylar. ruır
mal M&rette i~Jemektedir. Bütün nıem 

' Soaıı 4 üııcü sıı~adıı. ). 

hakkın daki 
ANKARA VAL1L1GtNtN 

ilanları 4. cü sayfamızdadır. 



iV. üncü T ü rk 

Dil Kurultayında 

• 
Dördüncü Türk Dil Kurul -
tayının 13 ağustos 1942 per
§embe günü yaptığı toplan
tıda, Prof. Kemal C~nap bir 
söylev vererek dil davamızı 
kendi görüşüne göre göz.den 
geçirmiştir. Kurultay çalış
maları hakkında okuyucula
Tımızı aydınlatmt§ olmak 
için bugün de kendilerine, 
Kurultay üyeleri tarafından 
ilgi ile kar§ılanmış olan bu 
•Öylevin metnini sunuyoruz.. 

• 
Dördüne ı 1 ur'k Dıl Kurııltıtyı.. 

nın ann U>eleri, de erli nrkadaş. 
ları , 

So:tilme blyolnjınin hir knnunu 
ile b ••lnm k isterım l)._.nyada ya
şı' an c;c ıt tıpte hutun nı:ıhliıklıır, 
mııhıtlcrınc U) a uy ı ıı;t>lıfmlşlcrdlr. 
l ıımark ve Darvln bu ol ıvı, neti • 
<"t>de birle mek llezre ayrı ıki ıı:orliş 
ile 1 fnde ettiler. 

1 uhıte U) ma denilen bu kanuna 
ı:;ısre en bnsıt ve) '1 en kıırmaŞık ya. 
pılı caıılıl r dıı org nık yapı ve o
na bnglı olarak or ıuıik ödevler 
sabit değildir. Muhit şııru deh tik
çe hl\yat belirtisinin tnrzı ve or -
ganların şekli deği nıııtlr. Fakııt 
fstenirse, bu kanun dıl e.rlmlndc 
hız ıeılık ve > avn çıhk şeklınde bir
birine kuşı ild <'crcyan lehinde kul
lanılabllır. Darvın'e ıı:ore tekAmul 
ve evrim ya kesik ız ve tedrıei, La
mnrk'a göre ke ıklı \C su:ra)tcı ol. 
mu tur. tleranıti oluş kabul edilır
ı;e ed IA n nrtır.r avnı olmuş ve 
cıuılılnr lılrml bugun bile durma
dan ınkil p etmekte bulunmuşıur. 

5ev ıll arkadcı 1 rını, 
Biz, tnhlattan, tııbiatın gldi§in

den ırnck .almış hlr nıllletlı, onun 
iı:ındir kı. lnkılApçıyız. Şlmdı dAva, 
(l'elirı şuna dayıınıvor; bu inkılap
ta Darvıncı mı ) ok a l.amark'çı mı 
olalım' '\ani lnkllAp :ı:n,ıış mı yU· 
rUstln, yoksa hı:tlı ve hamleli ml? 
JJu meselevi Vlllardanberl cvirdık, 
c;evırdik, dllşUndllk, t;ışındık. nih.ıı
'et 'l"ilrkUn va' a t hammul et.. 
n:ılyen birlik· vkdanı hal•kırdı: "A
l'ele eı, hnmle yap. drğış, durmn. 
dan de •iş, 1 tikrar ölUve, hareket 
ve deiltlm canlıy \akı ır, didın, 
ta ki ııı-n, bugllnlln ve yarının hı:t· 
ltL dellşen hıı.vat şartlnnna d:ıha 
ön<"eden uy bile in .•• Bunun lçinfür 
ki: hrr frrdln nncn k sının ile kar
eılıyacağımı~ kanaati ve görüş ay-

Hafla konuımalan 

ş·şmonhk 
Öyle zannedi)orum k1 Avrupa

lılara nısbctle bız Türklerde şış
man r b !hassa kadın! rımızdn 
daha çoktur. Bunun sebeplerini 
araştırdım ve şu nctıce) e var
dım. onı r kend ler ne bakmasını 
bllıyorlar, yedıkll'rlnı ynkı;ı:orlar. 
J mnasuk 'e sııor :ı: pıyorlar. Vü
cut nnnı terb ye ed yorlnr. Lon· 
dra'da, Stokholm'de, Kopcnhag'
da, Parls'tc, Ber n'de, Brük.sel'de 
halk ic;ın yüzlerce beden terbi:ı:e
s salonlan vnrdır. Bunlara her 
gün her yaşta insanlar devam e· 
derek vücutlarını ıı;letıyorlar. Biz 
se kadınımız erke ımiz kendlml· 

ze bakmıyoruz. A alelerimlzl yo
l yle .şletmıyoru7_ Öyle olunca bir 
yaştan sonra knrnımı:ı:ın ş sınesln· 
den \eya kalc;alanmızın ır.leşme
& nden tellıin dü üyoruz. ve .fazla 
yaııarı yakmak lçın her cnn vü
rudumuzu letN' k yerde. bize en 
kolay g!'.'lcn Sl'klı tatbik edıyoruz. 
Ya AC"a; aı:lı a bas vuruyoruz. 
veya kann kor ası takıyoruz < !) 
Cok kere şişmanlık derci nden 
kurtulm k lstı~enlcr herkesten 
medl't unıu;ırorlıır. Cnrlptlr herkes 
de ak ına müll'n rn ı:c'en şC"yi tav
s Y<' Pd vor ve onu <'n tcs rll b r 
,. !!il!! ~anı;ı.·or. D 1r ı::On b r gaze
tC'd "' mnrlıırn $Öyle ı;:ar p bir 
tıws YI' llrf!üm: 

'$ şmanlar zayıflamak fcln ne 
yapmalı! Cokcn ip ot amalı (!) 
Sıc k havnda ayağına yün bir don 
sırtına yUn b r fnnlllı beline beş 
ntt"tre yün kuşak sarmalı! Bu şe
k ide her gün ikı saat yürtımc-
1 ? < !) Buram buram terlcmı>lı < 1 > 
T r topuktan ıızmıılı ! < ! ) " 

B lmem hu dC'lı sacmnsını ina
nıp tl'Crube <'tın ş olnnlnr var 
mıdır? Fııkot bu tavs ve.er arn· 

n<l akla ~11kın o :ınl:ır d var
dır. lt's ünılt' iki ıut t ata bl· 
nln z ksırnını.ı;.1111.;I \'C kalcrılnrı
nı7.d:ık ..,.&~ar rır B r el ı.: I, en 
l\llısı b s kl.,.tlır. Fn:)a :ı:ıo~lıın e· 
r tmPk lc•ıı "n fsl";J:ılı !"'•·n odur• 
n r li-OiU\• üııu rı kr ın ) :ıpmı"'' n r 
dördUnMl$!1 lı,.r lrı 11oi."1 h kll· 
rek crılclnlz! ı:ll•t ı..ııv > <ie bu u
nur 

Fllhıı.; ika nta. b siklete bın<'· 
rt'k, Mı r m ;ı;a,.. r t.ı kürek Pk<' 
rr-k hnttfı r ' ıı; pnrak faza 
ynJ:i nrı ı-r trn"k m nıkündur A· 
mıı v <'<' •1\ t:'k ~n k mı;elt'r 
h rd,.11 nı.a ve h klete blnd.rmr· 
~~. e.skr.Lın wmurmaıln veya kü
r k t:"' Urmf'lt" ktıl.-ars k. y •l:ı· 
n l'!r lJ.,.Jim derk('Cl J<Albler nl flı:ı· 
kı;ıthYSbU.11'111- Bu l:lbl "'7TIU sı>Or· 
tara t\AS!ıtma.1ıuı muı u.ka bir tll· 
blJ)J,ll reYJ aıınmaııdır 0.Ylc şunun 
bunun şah ı t..,.r hcs ne ımı arnk 

•• s 
' 
rKemal 
n sözler· 

Kurultay dolayısiyle açılan m üzeden bir köşe 
rılığı, dıl lnkılAbınıln da lılrliic 
çevrılcli. Fılhakıka, burndll d:ı ba
n.." b kan go:ı;lerinizde 1 mlh on 
Turkun ve köylunlın tasvıpkAr ifa. 
desınl ıı;örü) or ı;lbi) im. 

Muhterem arkadaşlnrım , 
B<"n dil inkıliıbının ileri ve dur

mı:.z hamlelerle, atılganlıkla başıı
rılmasınn inanan ~olun l uğun hir 
ferdi) im. fıııan ıeviy~ ine çıkan bu 
lnnnım oj;rctlm h.ayntımdıı edindi . 
ilm knnn ıtc dayanıyor. Tıpta 
1 urkçe burun kanamaı;ı denen şe. 
ye ruaf; ncbaııa E:tilun bulun · 
duğu toplulu •ft Hrdiye; kana, dem; 
açlı ·a, çuğ: ağrı)a veC3 ve elem; 
bıış ağrısına, sııdd11; yarım bllş af
rı ına şaklka; k ırluğe ıiynı basar 
dedık, ba&iretlmizi k > bctUk . .\r
tık, Y<"ter ... 

Konu~urkl'n yarım ha.ş aı:rısı de
rlı , kitap yazar ve d~rs vf'rfrken 
Şaldkııya başvururuz:. Şahsiyetin 
lkıle meslndt>n h:ı~ka bir şey nlmı. 
yan hu sapınç, a) nı ı:amand" bi r 
&apıtma belirtisi idi. (Guhışme • 
in). Uunun içindir ki; dil !nkı ll -
bınd!l hamlecilik, ablğanlık taraf -
tarıyııı. 

*** Sıizüme, ikinci bir biyoloji ka • 
nun u ile devam eımem e lütfen mil• 
&aade buyurunuz. Tıpta anafil.lkssl 
denilen bir mcsdc vardır ve şundan 
lbnrettlr: ııuda blrnz: yumur ta akı 
eritip de bir insanın v y ahir hay
unın deri&! ltınn oırıngll ediniz, 
hundan bir aksaklık ıı;orülmlyebi -
lır. Fakat aynı hayvana veya bir 
ınsana nradnn kısa veya uzun, bir 
ı.am.ıın , hattA yıllar geçtikten aonro. 
lı:lnde :terre kadıır yumurtA ak t hu. 
lunan bir eudnn hir damla şırınga 
eder rnlz baıan ölüm t ehlikesi bi
le g ıst eren clerln aksaklıklar mey
danR gelir. İ§te bu olAyA a nl\filAksi 
denir. 

• 
mese esı 

\'Ucııt, ılk şırıngadan sonra hiıı
lenmlştlr., iklnculne tahammül et. 
ml'Z. 

Muht erem arkadaşlarım, biz:e a
rapça, Farsça gibi yah.=cı diller 
fu veya bu fikirle, ı;fırenclde, ede
biyattır demekle Şırın;;alana fırın· 
p:alıuuı o hale geldik ki; buı;un Tilr
kün vlıcudu bunların nrtık zerresi
ne tnhummül edemiyor. lllllll biln· 
)enıiz: nnnfılliksl durumıındudır, sa. 
kın oluııyı.. ki, bir zerre )abancı 
dil katılsın. 

Azi-ı nrkadaşlarııu, 
Ana dili yaba.ncı söz:lerin kap!. 

telA•yonunundnn kurtnrınanın ıu
manı ı:okt ın gelmişıir. E ki ilim 
terimleri yerine oz: dil ile yenileri
ni koyalım, teknikte ve ) Uksek .iğ
reti mele mutlaka alınmnsı gcrf'ken 
).a.bancı kelimeleri, çok duşUncrek 
11lıılım, yepveni bir ilim dıli kıırsı
lım. tivl" bir dil ki: anrak veni ve 
anlatıcı ve bltrellcl olsun. Böyle 
olursndır ki, 'l'ilrkiyl', ilim hakı • 
mından da aydın bir ulke olncak • 
tır. 

Aziz: arkadaşlarım, 
Ebedi ~cflmiz: Ataturk Dil İn· 

kılibı .\fUeı;sesesfni şekillendirdi ve 
clsimlcndirdi ise en mutlu bize ki 
Mllll Şefimiz ve bu)'iık Cuınhıırre
isimiz: in!inu mtieASl'S«'•İ ylıhck hi. 
mayelcrine ve kudretli ellerıne nl. 
dı, ci&mr. ruh katıı ve mlıess<".se 
.sllnmcı:lilie kavu Lu. 

Yüksek hur.urunda .sör. ıöylcmek 
f ereflne nınıhnr oldul(ıım Dordtın
cti Dil Kurultayının şu Az:ilmetlı 
topluluğundan ı;ez:İyorum ki; dtl 
lnK"' .ıhın.a ve haına karşı bdiren 
her cereyan, rnlllı birlijtin bu yol
daki innn knyasııın çarpncıık, ge
rili>·ecek ve dıl durmndan gelişip 
ilf'.rhyecektir. 

Sozıını u sayın ve ku·metli naşve. 
ldllmlr.ln bir vedıesiylc bltlriyo • 
rum. Türküz Türkçü) Uz: .. _ 

yor. Hemen, hem(?O do aynı gıda· 
yı alıyorlar. Buna ne demeli! 

CUnkü bu memurlann bazıları· 
nın uzviyeti normal yani tabii ıc· 
kilde lsllyor, aıdığı gıdayı Uğlltn
yor, yakıyor. Dlterlerl yakamı
yor. 

Her vUeudun yemek gıd sı gl
bl blr de hareket gıd:ısı vardır. 

Yazan : ----

O harekeun şek nl ve miktarını 
tayin eden bir ilim vardır. Onn 
jımnastlk dlyor)nr. Jlmnasti.k blr
c;oklannın zannettltl gibi ş!Şmnn- -
ları zayıflatan, yaf:l:ın eriten bir 
idman de(:lidlr. Jimnastik uz.vlye
tl yollylc işleten, kanın cevelanını 
temin eden, adaleler! terbiye eden 
gaz mübadelesine ynrdım eden, 
bir sattık llmlfür. Jimnastikte vü
cudun muhtelif kısımlnrında biri· 
ken faz.la ya~lan erltme~e yarı· 
yan ekzcrs!.zler bulundu~u gtbl 
litahayı artıran, uzviyeti sağl:ım
laşuran ve bu sayede icabına gö
re slkletten kazanmayı temln e
den hareketler de vardır. Jimnns· 
t!k bazan deva, baz.an da bir gıda 
mahiyetindedir. Surnsı muhak· 
kaktır ki vUcudunu ihtiyacı nls· 
betinde ~IC'ten yani jimnastikle 
terbiye eden kimseler yağlnnmnk 
istidadının önUnU alırlar. Yalnız 
bir rırogrrun dah llnde çalışmak 
ve bilerek çalışmak şarttır. Bu 
programın içinde bulunan hare
ketlerin zorluklannı ve çalışma 
müddeUni her hnftıı tedricen ar
tırmak llızımdır. Dalma aynı ek· 
zerslzler yarıılırsa vücut onlara 
alısır tıdman eder ve tabii bekle
nen netice elde edilmez. Slşman
lıklıı mücadele ed<!rken kalbi yor
maktan sakınmalı. 

Selim Snn TARCAN 

derhal işe baslıınır""..a telAf.isl müm
kün olmıyan zar;u-la.ra ut:ranabl· 
lir. 

Sımdı ş())•le bir düıOnellm. Bo
yu l,60 ile 1,70 eraşında bır klm· 
s n.ln ağırlı~ı 05 kiloyu bulm:ısı 
bir derttır. Böyle bir adamın uz
v1 bir rahatsızlığı olmasa bile v!l· 
cudunun fazla yatlanması bir ne· 
vl hastalık sayılır. 

Şişmanlık kadınlarda sağlık ve 
hastalık mesele 1 olmaktan ziyade 
s:Uzelllk ve çırklnUk s;lbı telAkkl 
P.Cillmekte ve zamanın modasına 
tabi tutulmaktadır. Asrımızın mo
dası zayıflıktır. Sinemalarda sô
rülen \e)·a büyük dikiş evl~rlnln 
sergilerde ortaya çıkardıkları 
mankenler pek cok bayanlann a · 
~ızlanrun liU)"Unu akıtır. Her>sl de 
za)•ıflamak he\cslne düşerler ve 
bu yQzden ne mahrumlyetlero kat· 
lanırll\r. Yıllardanbert a~na h a
mur tatlısı koymıyan, börek, ma· 
karna pılAv gibi ı:ıdalann lıdeta 
lezzetini unutan, sabahlan kuru 
bir çayla kanaat eden Hint fakir· 
lerl I! bl kend ne zulmeden bıı· 
yanlar hayli c;oktu r. 
Ş şrrnı.nlnnn ekseriya söYle bir 

ldd ası vardır: 
"Ne yaı>sam nnllle! Az yiyo

rum. su lcmlyorum, sabahtan ak
şama kadnr duruı> dinlenmiyo
rum! Gene &lslyorum! Yaf:lanı
yorum! Bu b r istidat meselesi 
Annem, bOyUk valldem de şiş
mandılar! Bu bir aile mlrasıdır l" 
derler. 

Bu iddia bir dereceye kadar 
do rudur. A leden gelen bir isti· 
dat olnb!Ur. Fakat ona karşı koy
mak le; n savaşmak lA.zımdır. Hem 
dikkat olunursa bu istidat ekseri· 
ya banka d rektörlerinde, m uha· 
sebec lı-nle, veznedarlarda, büro 
5t'fl rinde gorQlüyor. Cünk() otur
duktan yerde )'alnız kafalarını i&· 
'etlyorlar. Demrk oturucu hay t 
nsıını sC'mlrtıyor. Ama bu hOküm 
te büsbütün doğru değildir. Aynı 
aşta o1an insanlar iç nde oturu

ru b r havata tabi oldukları hal· 
rlc ba7.ılannın af:ırlıklannı oldu-

u ş: bı muhafaza ettikleri. bazı
' Arının kilo nldıklan. bazılıınnın 
'la nks ne uıY1fl11'lıkları a~r!llür 
Hnlh•ıkl bu adamların hepgl dl' 
RYnl h rn1 rıılısıvor nvnı hııva
Yl teneffüs t'dlyor. aynı işi görü· 

1 ~~~n.:, dikkatine 
Ankara be~ zabıta tnlimatna. 

mcalnln 4 ve 91 inci maddeel aıa~a 
konuhnuttur. 

Bu madde tcaplanrun yerine ceUrll· 
medlet ılkA.yet ve mUN.hoo len1cn an· 
laşıhnaktadır. ~lde hududu fct'ı19tnd•' 

oturan hemtehrlk!rm, hUZUT v! istim. 
hati b!Ihama kare:l.ıkh vccibe:et-e uy. 
makta mUmkUn olabUlr. Bu madde hU· 
ınımlcrlne ~ t otmclert aaşın halk· 
tan rtca olunur. 

Madde 4 - Hallcın ı;Ulct\n ve rahatı· 
nı lcac;ıracak iller yapmak )'U:lktır. 

G«:e )"An.Smd:ın aabahleyln lsttrnhat za· 
maru 1111Y11ıın saate kadal' sokaldardıı 

ve btna kiminde batını> ca{:ı.rmak. 

her ne llurctlC OIUl'Sll olsun ı:OrUI Ü et· 
mck nsıı.kur. Aynı sııatler 1ctnde ı>b'a· 
no. ırramoton, radyo eibl mustkl Alet • 
lf!'rb1e ıızıtışı mudp hallerde bulunu· 
lamıız. 

Madde 91 - :nar nlal\ yaya kaldı· 

nmında knmıımıık lcln veya haekn bir 
sebet>le dunlrllk ve )"11.hut l1d kl•M~ 

1 

fA7.lft yan yıulft knl knla y{!r0ye1'('1( b:ı• 
kıı!Annm y{!rQy{!p l:e(%TIClertnC l'nltf'I J 
olmak yaaaktlr. 273"" 

-2-

1 İstanbul' da 

dün yapılan 
at yarışları 
lstantıul at yarışlannın altıncısı 

dün Vellefendl ıkoşu yerinde gene 
çok k.o.labalrk bir halk topluluğu ö
ntlnde yapıllll1$tır. Koşuların hemen 
hemen hepsi çok güzel olmuş ise de 
ekscrisin4 favori hayvanlar kazandı
ğından müşterek bııhlstc meraklıla
rı menuıun edecek paralar verme
miştir. 

Slıındf slzlere lstanbul'dan e.ldı
l!ım maıamata ıı:iSrc kosulann neU· 
cclcrlni sıraslyle anlatacağım: 

Birinci ko§u : 
Oç ~aşındaki yerli yanm ıkan in· 

~Hız erkek ve dişi taylara mnhsus
tu. lkramlyesl 400 lira mesafesi 1800 
metre leli. Koşu beş taY arasında 
yapılmış ..:e Suat Karaosman llhın
na mensup tayların kaU b!ır hllkl· 
miycı.ıı altında ıı:eomlştır. Bunlardan 
:Mcncvış uuık bır ara ile birinci, Tir
yaki .Lklncl, Uç boy gerisinden Tahir 
lşb len'ın Kader'! üeüncü olmuştur. 
Znmnn 2,5 dakika ldl • .Milşterek ba· 
his ganynn 100, pllue 100 ve 125 ku· 
ruş vermlştlr. 

ikinci koşu : 
Kabatepe .KO usu idi. ili yaşında· 

ki yerli sat kan ıngilız erkek ve dlşl 
ta> !ara mahsustu. lkramlyesl 1400 
hra, mesafesi 1200 metre idi. Altı 
tay arasında yapılan kosuyu Bay 
Halim Said e a.tt Hümayun rakiple
rine ık:llo vermesine rağmen kolay
lıkla kazanmıştır. 

Startı Varıui.n alarak götUnnü~ 
Hümayun nrkasına düşmüştür. Po· 
lat da öndekileri taklbctmlŞtlr. Düz 
yola dönerlerken Var.ad ile Polat 
hücuma gecm!şlersc de bu esnada 
Va.radlnl geride bırakarak önde ı;I· 
den Hümayun'a ;ı. etJ.&cmemlşlerdlr. 
Koşunun sonuna kadar Varad Udn· 
cı:llğl muhafaza etmiş ise de son an
da bir burun farkla yerini Polat"a 
vermeğc mecbur olmuştur. Hüma
yun blrlncl iki boy gerisinden Polat 
ıkılncl. bir burun ara ile Varad ü • 
cüncü olmuştur. Zaman 1,14 dnklka 
idi. Müşterek bahis ganyan 100 pil
se 100 ve 150 kuru.ı, bu koşudaki 
lkiU bahiste Hümayun - Polnt kom
binezonu 225 kuruş verm1Şllr. 

O çüncü koıu : 
Uç yaşındaki sar kan arap ve er

kek dl4;ı taylara mahsus handikaptı. 
1kramiye 190 llrn ml'SV.fesi 1600 
mctrc ıdl. Günün ı-n kalabalık !koşu
su olan bu )arışa dokuz tay gırmış
Ur. Startı Rınd almış ve ı>J>cyj müd
det mhatça ikOSU)'U götürmüştür. 
DüzlUlie dofru gelirlerken Hızır ile 
Dabl hücum ederek Rlnd'l yakaln· 
rnı.slnr ve "1raJı ikisi başbaşa dön • 
müslerdir. Butün yol boyunca yap
tıklnrı mücadelede :ikisi de blrblrJni 
mağ!Qp ct.rnci;e muvaffak olamrunış
lar ve ıkosu bu iki ta),n (baş başa> 
blrlnclliğl ile sona ermiştir. Rind 
uçüncll olmuştur. Zaman 2,01 dnkika 
idi. Müşterek bahıs ganyan 110, ııllı 
se sıra.s ylc 100, 100 ve 250 ~uruş, 
bu koşudaki ikili bahiste Hızır-Dıı
bl vcy.a Dabl - Hızır kombl nC".ronu 
145 ve 180 :kurUŞ vermiştir. 

Dördüncü koşu : 
Tayyar kOŞusu idi. Dört ve daha 

yuknn yaşı.ak! saf an arap at ve 
kısrıı.klara mahsustu. lkramlycsl 400 
lira, mesafesi 2800 metre l<ti.. Koşu 
alu hayvan arasında yapıldı . 

StarLt.a Tomurcuk önde idi. ·runn 
kend sini ıkovnladı lsc de yanında gi
den Bora ile ıboğuı:mağn mC'Cbıır kal· 
dığından Tomurcut,a bir l<'Y )i\pma
ğa muvnt!nk olamııdı. Sonrn<'lan Sa· 
vn'nın hUcumu da bir işe yaramadı 
ve Tomurcuk ko uyu bnşladığı gibi 
bitirerek kolay bir blrlncıl k kazan
mıştır. Tuğbay lsamll Hakkı Tekce
nln savası ikinci, Tunnsı üçüncü ol
muştur. Zaman 3.25 dak ka leli. ~filş· 
terek bnhls ganyan 250 pllıse 100 ve 
100 kurus vermiştir. 

Be§inci kosu : 
Uzun cayır ıkoşusu Jdi. üc ve da

ha yukarı yaştaki saf kan inglllz 
at ve kısraklara mahsustu. İkraml
yesl 500 lira, mesafesi 2400 metre 
idi. Koşuya yazılı olanlardan ynlnız 
Umncı koşturulmadı. Dl~erlerl ara
sındaki koşu Özd!'.'mlr'ln kolay bir ı 
gnl blyeti ile bltmlştlr. Startı Yetiş 
almış yanınn hemen Komlsarj takıl
mıştır. Gon<'a fln arkalarını takibe 
ba.<;lamıstır. Dandl bu i:rupun nrka· 
sanda ÖzdP.mlr'le bnş başn gıdıyordu. 
lSOO önlerinde Gonca hü<'um ederek 
ba g~lş koşunun elinden glde
cd'lnl zanneden Dıındi Öıdt'mlr'l 
bırakarak Goncn'nın yanına takti -
mıstır. Kom.1sarJ da hOcumunu nrU-

Köy davamız 

Son haftanın 

şiirleri 

arasında 
Sokakta, haşka güzelsin 
Yatakta, tıa~ 
Aldımııı söz (')!ur dı)e 
Tak ukı,ur, 
Sür r;iir'Uştür, 
inadına~ 
Pıyasa vakti 
Muhallebiaye 
Söz olurmuş, 
Olsun; 
Dmtum de~ilmi<in? 

* I:>tlğ başındasın, 

Dttdin, günün ha<l't'tlik. 
Ak)am olmuş, 
Gün~ batmış, 
fçme)•ip de ne yapacak<1n? 

* Mıualar derneğe dilim varmıyM, l>\ı •a· 
urlar bir inkılapçı gençlik mecmua· 
sında ('lku. 

Süleyman efendinin nasırına basarak 
~hret lC!pclcrine rükselen, µirın bu 
'anaı eserini 112sıl buldunuz? Alnın· 
da bıçak yarası taşıran sevgilisinden 
aldığı kakma sadefli tabaka ılc ha· 
pisan«te cigam içen şair, timdi se--.·· 
gifüini muhallcbici}e da't~t ediyor! 

Bir ba)ka gençlik mecmua ından da 
şunları °"U)ıtl ım: 
Bu mahallenin a:k>amlarında raşadım, 

Uyudum ve uyandım. 
Dol~tım ve dolaşmadım . 
Şarkı W)Jedim 'e SÖ}lemcdim. 

Kapılıınnın önünde oturduğum 
Fvler oldu. 
Tam he, o;cııe 

Benim de !şık di)e adımı çağırdılar 
Fotkaı bunları okuyup ıizulmcyiniz, 

gençlik "bu gevezeliklerle mi vakiı 
gcçirİ)'Ot' ?" diye buıün gCfl("liği mah· 
klım et~iniz. lçh.'finde asil here· 
canl:tT Pl'$inde koşanlar da var. 

Gene ııon haftanın hir tıaşka ftcn{lik 
mccmu:ısınd:ın şu mısraları göğsü· 

aüz kabararak ol.."Uyabilirsiniz: 

Kalmamış içimde ölüm korkusu, 
Kapaıken gllzumü hayat uykusu 
Vatanı dıişuncn bir mcrim ben! 

* Gozleri )'aŞlt annem, 
Jlazla ıcli$lı annem. 
Ba~ım "ııııuıa adak, 
Kalbim ferah, alnım ak 
İşıc göründü sancak 
Allaha ı<marladık. 

Du •uıund:ı bir saruıı münakaµ$ı a('lllak 
bir şiir tenkidi yapmak iddiasında 

değiliz. Zaıen 5Cvı;ilisini muhallebi· 
ciye ('llğıran, içrnC)İp de ne halt eı· 
meli diyt.:n, uyuyup U)'ölnan ~:ıirlcre 

gore; mı s:ınaı eserlerini izin de hi· 
:tim de görgümüz., kültürümüz, .ıc•k 
ıedıi} cmiı. ka vrı rıım;ı.z. · 

Bunların saıı:ı.ı d(.-ğcrini bir )ıına bır ka· 
l ım. Hit o lm ız.sa, şu İçinde ya~dı
gımız. sünün havasına uygun bir iki 
e.rkt.:k ~ ohun duy.ıbildık. Dağ ba· 
~ ı ııda içmekten İ<e gözünü kaparken 
vaıanını d~üncn, anasına, "Allaha 
ısrnarl:ıdık!'' d(')lip başını vamna a· 
dak t<lcn gençler de "'llr. Var ol5Ufl· 
lar ... Bu bizim için en büyük ıc ili! .. 

Sabaheddin SôNMEZ 

rnrak Dnnd 'yi yakaladı ve ikisi ol· 
dukça mücadele ettiler. 1200 metre 
önlerinde arkndan kuvvetle gelen 
Özdemlr C'.onca'nın yerine ge<:tl ye 
Gonca geride !\'aldı. Ozdemlr evvc!A 
bir boy olnn mcsafeyı! gittikçe aça
rak dört boy Rrn lle ı.ko uyu kazan
mağa muvaffak oldu. Gazi koşusun
daki hücumunu hatırlatacak şeklld•• 
son anlarda kuvvetle hUcunı eden 
Çobankızı Kom!snrj'ı gcterek !kinci, 
Komi arj dn h!r boy geriden üçUncU 
oldu. Zaman 2,35 dnk'Jta idi. :Müete
rek bahiste ganyan 150, pldse 250 \"e 
365 kurus, bu koşudaki kili baMstc 
ÖZdemir • Cobnnkızı kombinezonu 
590 !kuruş vcrm ştir. 

İkinci ile ücilncü koşular arasın -
c1 ki çifte bahiste HUmayun Dabl ve 
Hümayun Hızır kombinezonu 150 
ve 160 kUrtı5. 

Üçünctl ile bt'$bıcl koşular ara!!ln· 
dnkl çifte bahl~te Hızır - Öz.demir 
Gonca, Dnbl - Öıdem r • Gonra kom 
blnezonu sıras ylc 140 ve 150 kuruş 
getlrmistlr. 

Hikmet Y azıcıoğlu 

kurtuluş yolunda ... 
• • • 

Köy F.nstitülerini adım adım taki· 
bcdı)'Oruz. Her )iik.selen çaıı ve bu 
çatıya sılınan her çoruk, bize köy dl· 
'\'amtzda ileriye doiru atılmı, bir 
adım görunüyor. Haklırız. Çıinkü ana 
mcsclcledmizin anası olan ''köy" ün 
kurtuluşu, arıık ne bir ıı !Jsımda, ne 
de muciı.ededir: körü Kör Ensıitülcri 
)"Olundan siderck ve onu durmadan 
dcsıckli}crek kuruıracaAıı. 

Bugün, Hamıoğlan'brda. Beşik· 
düzü'lcrinde, Akı;ad:ıli'larda, memle · 
keıin dörı köşesindeki bu kurtarıcı )'U· 

valarda 9 bin çocuğumuz var. Bu sa
yı , yartn on bin, öbür ıün oobq bin 
o lacak •..• 

Fakaı 40 bin k&rü. 15 bln köylü 
çocuğu lrurıaracııkur iddiası, hldisc· 
!eri faz.la iyimserce ku$ılamak olur 
Biz, eıiısiz köy sokaklarına yana bi
rer meşalc gibi girecek bu çocukları 
bir mara sayı)'Oruz. 

Enstitüler onları örlesine pmu1c 
TC öylesine bir köy aydını olarak ye· 
riıtiri)"Orlar ki, yarın bürük vaıifele • 
rinin baıına geçtikleri uman köyle • 
rim kendi evlerini yarıtırıyormuş gibi 
kuracak, ocaklarını, kendi uakları 

d">e iCnlendircccklcrau. 

H er karanl ık toprak dam, bir ı şık
lı )'U va o lun, köyün içinde her dert· 
li, ~vura.ak akıl danıpcak, çau 
kurdurup, mektup yazdıracak bir kol 
ve bir a}dın kafa bulacıı.ktı r. 

Mesele, bu nüvelerin sayısını ıırt
ıımıakıa, onlnrı birken uç, uçken beş 
yapabilmektedir. 

Dün, hemen hürün hir günümüzü 
Ha.sa.noğlan Koy Emıiıüsılnun ışıl ışıl 
gözlü yavruları arasında geçirdik. Her 
hallerinde bir ıck ifade vardı r : bi1e 
inanınız 'l:e gihcniniz, dirorlar. Ken
dilerine verilecek olan lnıyük vazife • 
nin mesuli)ct ıuurunu, daha bu >llJ • 
lannda, 5CUllİJlerdir. P&: 8crıt 1-a, -
IJrının olnnca P> rctini \'Cfcrck kaz. 
ma ve kürek s:ıllayış!ıırını, ben içim· 
den bu 5C'ZIJC bağl adı m. Kurulan her 
çatı bana, bir koy gibi göründü ve 
sa)'ln Ha an • Ali Yuccl'in dediği gi.
bi, bugün bir ıek ensıiıülü k8y çocu
ğunun gözünde, yarın kunaracağı )"UZ 

köylusünun harallcri çızılidır. 

Türk köylerinin istfkbalinı buırlln
den görmek istİ)~!er, en yakın KO) 
Ensıitüsünü bir kere dolaşmalı, o ço 
ruklan İş b11ında ıı;örmeh ve b r ıka 
çi) le konuşmalıdır, }Cl<"r! 

Kemal Zeki Gencosman 
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! DENİZCİ GÖZÜYLE 

İngilizlerin kaç tane 
uçak gemisi va rd ır? 

Eagle uçak gemisinin batması münasebetiyle 
Bu harpte, en az zırhlılar kadar 

mühim rol O) nıyan ve onların ko
runması bakımındnn ise son derece 
öncmU hlzmeUerl olan gemiler, ucak 
gemılerldlr. 1939 a, hatla 1940 so
nuna kadar, donanmnlarda y.arf!ım
cı bir sınıf sayılan uçak ı:emUcrl, 
artık bir ann sınır olmustıır. 

Karalar nrasınn sıkışmış olan iç 
denlZlerdc, kıyılarda.ki uçak mey
danlanndan havnlanan uçaklar ta· 
rafından korunan denız kuvvc>tlerl 
dışında, ac;ıklardn dolnşan ve harbe
den her filonun mutlaka uçnk gl."Illl
lcrlne ve bunların uçuracağı hava 
kuvvetlerine lhUyacı vnrdır. Yoksa, 
Uzakdoğu harbinin bnslanı::lcında, 
Sln~nı>ur'dııkl lnglllz zırhlı filosunun 
uıtrndığı llkıbct, en ağır zırhlanmış 
olanları da dahil olmak üı:ere bütün 
harp gemilerine mukadderdir. 

* Uı;ak gemılcrınııı modern denız. 
haroınueı<ı oı.ı> UK unt!111ılll kayucL· 
tıkLeıı ı>Onl'lı, u r aınıan dcnızaltısı
nııı 11 aı;USLO.s gı.lnu Akdenı;tde dorl 
torpille vurarak batırdığı Eııı:el'e 
ı:clei m. Bu gemi, uçak gemısı ola
rak kıza~a konulmu~ dcı:ıldi; geçen 
bu) uk haır•tcn biraz ev\ el Şllı'mn. 
lnb.llL tczgillılarına ısmarladığı iki 
zırhlıdan b.rı tdl. Adı o uıınan Al· 
mlrante Cochrane ildi. lııgllız. nıni
rnııısı, daha kızakta ık!'n el ko)du
su bu :.1.1rhlıyı 1917 yılında uc;ak gc
m1&:l haline sokmağa karar vermls
t.lr. Gerekli de ·Jşlklıkler yapıldıktıuı 
sonra, gemi 1918 hnzlraıundu ılenlzc 
lndlrılm ş, 1920 de hizmete girmiş
tir. 1924 tc yenilenen Ear;lc 22.600 
tondu; sürat! 24 m ldlr ki bugün 
için, uı;ak gem !erine yeter bır sür
nt deı':lldir. 9 tnne 152 ilk top, 4 ta· 
ne 102 !ık ve 8 tane 40 lık uçnksa
\"ar top, 4 tane 47 llk scle.m topu ve 
13 uçaksavar makineli tüfek, :.ıı u
çak taşır. Tonajına göre tnşıdığı u
cak azdır. Eaı;le'ln teknesine, tor
pl<lo isabetlerine karşı bulgc deni· 
len ahşap sandıklnr illi.ve edllmlşti 
nmn dort torpido isabetine karşı ne 
tnhtn sandık, ne de çelik tekne da
yanır. Enı;le'nln mürettebatı 750 kl· 
şi idi. 1nıtlllz tebliği bunlardan bir· 
çoğunun kurtarılmış olduğunu bıl· 
dlrdlğlne giSrc, ı:cm'nln pek çabuk 
batmndıt;ı anlaşılıyor. Uçnk gemile· 
rl, uçuş güverteleri yüzllnden hava
leli tekneler olduklan lc;ln, torpll
lendlklerl 7.amnn, nJsb<!ten ı:nbuk 
lbatmııktadırlar. 

* t nglllzl!"rln kn)b!'ttlkleri uçak ge-
mileri, bununla beraber beşi bul
muştuı:. Dahn evvel batanlar sıra· 
siyle ıunlardır: 

l - Couragcous: 22.500 ton; 31 
mil Urat: 48 ucak; mUrettcbatı 750 
ki ı b r alman deni7nltısı tarafından 
tQrpıllenrrc'k bntırılmıştır. 

2 - Glorious: yuknrıklnln eşidir. 
Almanların iki z.ırhlısı tnrafındnn 
top nkşl ile bıı.tırılmıştır. 

3 Ark Roynl: 22.600 ton: 31 
mil sUrat; 60 uçak; mürcttebaU 1600 

Yurt içinde 
Malen gazetesinin İstanbu l 

muhabiri müt arekeden beri 
Osmanlı İmparatorluğunu tah· 
r ibe devam cılen harbi 
düveli nıUettillfenln durdur • 
mıYl'l mukte lır ol amaılıkların ı, 
buııdan başka dUveli mücıt ilife 
komiserlerinin Uç aydnnberi 
maaş alııııyaıı İstanbul nıe -
murlarına yol v ermh c hilkU -
meti claveı etmekle on bin kl· 
ı:,ılye b.ıliğ' ola n r.ııvallı memu r. 
hırı ma~dur ettikleri ve bu gl· 
bi hıılkre sebep olan dUveli 
mUettilı!e tarih nazarında hi· 
kıkı mesuliyet c!eruhıc elliğini 
beyanın inı::ilizlerln enııll.ala • 
rı aleyhlncle uzun uzadıya neş -
riyatla bulunmuıtur. 

Yurt dıJınJa 
L yoc! George'nln biıarat'girn· 

ııe nu tku. çaresizlik içinıle bo
calıyan yunanlılara bir ümit 
vermiştir. Atlna'da bir miılnı;: 
ektedllerek Lyod Georı;:e'a yu. 
nanlıların minnettarlığının a r • 
.ıı kar ırt!t§tırılmıştır, 

'---------.,) 
Belediyelerin G>ankaya olan 

bor~lan bazı ahvalde 
geri bırakılabilecek 

Belediyeler Bnnknsı esas n izam 
namesinin 15 inci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki nizam -
name Vekiller H eyetince kabul o -
lunmuııtur. B nzı halle rde bor c:lu be· 
lediyelerln borçl arının teciline im · 
kAn hasıl olması için yaılllnn bu ek 
aynen t;ıöylcdir ı 

" A nC'ak beledi} clerce ı:österllen 

karşılıkla taksitin kısıııen veya ıa -
nıamen öclenmcmesi, HlıkUmetcc ka· 
bul ve iltı.n edilmiş fevkalfitle haller · 
den Jleri geldi~! ve borçlu belediye
nin mali durumu vadesi ı:elen tak • 
ai t i d erhal ödemiye mıisait bulun
madığı Dahiliye Vekfi.letlnce taadlk 
olundu~ tekdirde borc;:l ıı bel edıye 

tahakkuk edecek faizi ödemek oar· 
tiyle bu ıaksit banka idare mecllel 
kara riyle tecU olunııbillr., 

E k nizamname bugUn yUrUrlUğe ı 
girmiştir. 

Çağrı 

1'Urk D 1 Kurumu Genel Sekre • 
•rlı ınden : 

T rk D 1 Kurumu ye 1 Ge el 
ferkez Kurulu 17 ağu tos 1942 pa 

:ı:a.rteııı it U sıı. t 11 de Kurıım bına
a n pl n ea ı dtı ~11.yın uyelerın 
buyurmaları rıca olunur, 

ısı. Bır alınan denızal~ taraUıJ· 
aaıı ba urıınıışur. 

4 - .tıcrme : 10.8.>0 Lon; 25 md 
süraı; 1.5 uçaK; mureLLe>oau 60'1 kışı. 
~c.vıtuı adası cıvarın<lll Japon uçaıc· 
ıarınııı hucumuna u rı.yara.K tıaunıŞ

tır. 

5 - Eagle: yukarda taisılilt ve
rllmışur. 

Alnınn kııynakları, Unıcorn lsm n· 
de başka bir uçak gemısın n de ev· 
vı?!cc oatırılmış olanlar arasında bu
lunduğunu knydedlyorlarsn da, bu 
gemi, uc;u5 güverteli bir uçak g mi· 
61 dl·~ı dır. Harbin ha ındn henü7. kı· 
uı.kta bulunan b r den z uçakları a· 
na gı-mis!dlr. 

* Harbin başında lnglllzl<!rin hl:z:· 
mette 7 uçak gem Is vardı: nyrıca 
6 gemi de yapılıyordu. Bunlıırın 4 
tanesi 1939 un muhtelif aylarında 
denize lndlrllm ş olup .ısimlerı şun· 
lardır : 

l - 1llustrlous, 
2 - Fornıldııble, 
3 - Vıctorlus, 
4 - lndomltable, 
Bu clört gemi, birkaç dc>fa hııyaıt 

olarak ve nihayet Akden z dC' h ki· 
katcn batırılmış olan me bur Ark 
Ro;ı.al'tn e ld r. Bunlar dn şimdi hlz· 
metc girmiştir. 

öteki iki gemiye s:elincC', onların 
adları dn şudur: 

5 - 1ndefat.4;able, 
6 - tmrılncnble. 
Bu iki gemi de nna vns flan ba· 

kımından Ark Royal sınıfındandır· 
lnr; fakat blrnz dıılnl büvOk VC' da
ha sürntll olnt'nklnrdır. Bunlardan 
lklnclsl 1938 ti", birin<' si de> 1939 ds 
kıze~n komılmuş oldukları lc!n. bu 
yıl bltımlş o1mnlnrı fe beder. 

tngllizlerin, 1939 danberl batan 
uçak gcmllerlnln yerine yeni gemi· 
IC'r ynı>ma~a bn adıkları tnhmın 
cdllc-blllr. CünkU, uçak gemileri de
diğ mız ı•lbl, artık, deniz kuvvNl,.rl· 
nln en önemli ve en l!lzumlu unsur· 
!arı haline gelm şleNllr. İngiliz tc· 
g{ihları, banş znmanınrla uc:ık gP· 
milerln'l üç yılda yarııyorlnrdı: ıılm· 
dl, belki geceli gündüzlü çalısnrak 
bunlan daho kıs.:ı h r za"nandn. vn· 
pnblllrler. Eğt'r, tahmin ettıı:ımız gl· 
hl, 17-!J-1039 d:ı b:ıUın Cournı::esu~un 
ve 1940 haziranında kaytxılnn Glo
rious yerine, JıııNrum yC'n1 ı::emll"r 
ynıımaf:a başladıln.nıa onlann dıt bit· 
mclc Ü7.Cr!' oldul!unu kabul ctmrk 
ı::C'rc-ktlr. lforhnlde, bu ün hlzmr-t I', 

2 si !"Ski. fnk:ıt sonradan yenllc>nmls 
nlmak üzere. 7-8 uçnk g""mlsl olmnk 
lı\zımgelir F.ski ırrmfler $Un1Art1ır: 

1 - Furlous: 22.4"in ton: :n mil 
ıınrnt; a:ı tı~nk, l"'lllr ... ttchntı 7'i0 kiorl. 

2 - At"Mıs: 14 450 ton: 20 mit 
stlrat: 20 uçnk: mürı-tırbn ı 4()() ki~. 

Blmı:ı~. R!ndistan'Ja SIYnm ara. 
sındadır. Bu menı:lckot. rncdcni)'et ı.a

ı@mdc btlytık blır rol ~"NUllıt, ceşiU1 
blrçoG( mcde:ntYCtlcJıl!ı tcslır1 al uıwa 

kıı:lımşt.ır. 

1ttongoloıd. Avu!JtrıneL 11t• tu1 oı,._ 

QDk ııtcıar \ıumda ya.ııa.ınııtnrdır. Me
dı!nu1yct ndktntmld:m Ul:rınnnyalılnr, 

S'qnml.ı:1anb oldu~ gibi, }Um Hint. 

hem de Oi:n me1~cr1nln t.es 1 Al· 
tında k.ı.lmışlıı.rdır. Blr:n:.ny,ı )'trlUe• 
mın di:ırt H~nll Buda ııınJn n a· 
lııldcrertn!I t."Um". Bu dln, bazı hlıllffde 
)'el'll d1ll1 fle ~ ve onun ~"inde 
crlm1a bir hıı1dcdtr. Hl:ı\AyAna d!n~ln 
nktdcsi dse, ccnuıb ı ıınıt ve ~llı.n n· 
dasından cdaruşUr. lştc B!mlany.ı• 

da.lal pAlJ d(S')CD. ve Hlndfı A vnı~ 

zUımrcdcn olan mukadık.'B dl'I, Btr· 
m:ın)'n";ı.-:ı. bu surcUe .:c.lm1şUr. 1'ek 
heccl1 ve Oln<X'YC ~ın olan nırmnn 
dtllndcld pl14 kcllmcleı1, o zamandan 
ka.!mıı;t.ır Y\l bu ltcll!mClir pek cok· 
tur. 

~-a cdoblyn.tı d1!!rl tı!r ~ 
:;att.ır. Bu '-'dehtıınıtm büyük b ka
mını pAJ1 ve ıruıııcr.tt d l~ld :me

tlnlcrde!n ;ıı. tıl'lan tcretimclcr ~il 
eder. Bund:ın tı<u;kn, hild\ye tardil ve 
tro.Jcdl "1bl cdıab:I ~le ve nldr 
rnn!ıau' erinde de, bu etil nslın1 rnuho• 
tazn ctmdlct.«t!:r. Fııkıı.t ~ e
dcb1;yat.ı hl<: lcmr.cmtııtıır. 

ı»muııı)'8 auıat.ma ~ • bu ~ 
nat d1nt bir ıı::ıruı.tw ve oncrnU bir 

alAkaşa deı?cr. 

BlmlllnYalı tar <tıırihtc lJ!n:ok defA iRi' 

komtUlan üzeıı::ne. S!YamJl-
S1m<l!lJd 

Jl(JI!". 

mal 'liC 

B!nnan~:bl:ıı.T, tı;t.ılca 1ertnı1 IQıır

ıruık idn, ın~ ('J'(l ku1ı1 b yıl

lar mücadele etın • ~ knn dök• 
m{lsl~ Matrur B1:rman,ya:h Av• 

rupalılanı lcoley bQ:ııvn ct:mcnUıJl~ 

clitr. 

parU vardır. 

umu-
Bu da in· 

"e smı:m en d::yc net 
B ım ılann eoA"U 

ıst>Vgl h ~ 



U L U S 

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
D-1~-P-O~Li~Ti-KA-.l---==========--~~~~~~~~~~-D-a_h_il-iy_e_V~ek-iliD; 

Fikri Tuzer vefat etti 
İki ihtimal 
Alınan ' rdularının K~ara doğ • 

Ilı ilerteyipen son gunler zarfııı<la en 
"Uı temposuna varmış bulurtu}or. Ros
~ u aldıktan sonra cenuba ve sarka 
iru sarkan alman imaları, U} ıf mu· 

~"~etle karşıla,mı !ar ve Kafka1 dağ· 
'I. ının eteklerine !:adar ilerlcoıi~erdır. 
'?le gorunu) r ki dağların şımal kısmı 

11 
r\aç gun ıç nde tamannı;Je alm:uılann 

ı,., !erine g~ecdctir. Şınıdı sorulan 11111 • 

•1111 ~ual şudur: acaba almanJar Katka$ 
dattarına vıırdıkta nra han!ti i tib • 
illete do ru ılcrli eceklerdi-r, iki ıhti • 
llıtlden bahscdılı) or: 

1 Baz..ı mu has ı ların bnaadc-
liııe gore, alman o duları Kalku dağla· 
~'.'- kadar ılcrledikıen ~ra, rus ordu· 
~uı uzttıne d<ıncceklerdir. Sinıalde 
'lıa orduları durdukça almanlann Kal· 
~ ötelerınc dojnı ılerlmıelerıoı teh· 
lıi li <ıayan muteha 1 lar ı;oğunluı;u ıe:ş· 
1 etmektedir. 

L. 2 İkina bir zunıre, alınanların Kaf. 
~ isukameünde il lı)eceklerine ina.n
~tadır. Bunlara go e, Al.man)ıı şınıal· 
~ nıs orJularına karşı tedafui vazi • 
l'tıte kalarak ~fkadara ve daha ılerile· 
ft doğru )lUU}CCck hı taraftan bu ~ti· 
~ece doğru }ururkcn, dıger taraftan 

ıtunel de tekrar taarruza g~ecek ve 
~ı~ır uzerinden ilcrli ecek olan Afrika 
~taları> la Kafkasları a acak olan alman 
taları Ona Şadc ın bır noktasında bir· 

~eklerdir MuudildttJe ınU\a~luı 
~itecek oları RUS} nı ez.ılmesi sıca • 
"bundan sonra gclec:ekur. 
Aı Bu ilci ıhıinıaldeo hangi i doğrudur? 
'Ullan Genci Kurmarmın ne dü,ündu· 
~ kestirmek kol > degddir Öıedro • 
'""'1 takibcdilen kllsık muharebe kaide· 
ltıine gore, almanl mn ru5 orduları du· 
l'larlcen KaAı;a tara do ru yunımıomderi 
~tıııdır. Alınan>• nın Ru'!}a )"& karşı 
~ açm.,ının Kbebı de bu idi. ~er 
•inıanlar, Ru,ya'yı ezmeden Brııanya im· 
lltratorluğunun Yakın-Şarktaki alakala· 
'1ııı ıasfi)e edcbileceklcrıne inanmış ol· 
'tlardı, on dort a t'\ el SoV)eder Bır· 

·ne kartı taarruza eçmt."2lerdi Rus • 
il >ı iti itin hır ı hl ke a)'Ular bile, oo· 
~ ln ilı re lmparaıorluğunu ınagllıtıe

ler ı.e sonra Ru yanın uzerıne do · 
~·lerdi. Ruqa }-a kıırşt taarruza geçmc
L ı ın ~plcrıni ı ah edcdcen alman • 
~. daima, bu d 'let adcu durdukça 
ttı!ış olçıKlc ha•ka h r keder gİrışe • t ccelderini ıddia etmışlcrdır. Simdi 
~ fkuların ot ine d ğru ilerlemeleri, 

llsya }-& karşı harp a~-malannı ızah ıçın 
'?vltttikleri sö ferle tezat teşkil edecek· 
lir. Gerçi Ru'l)a'nın bu on dort ay İ~· 
~ •Rır kayıplara u ·radığı bir hakikat • 
lir. Fakat nn ordularının da bozulma • 
dıltıan ı.e kı a bir uman içinde tasfiye 
'dilmedik~-c Alnıan)'ll için büyük tehlike 
"wkil edecekleri de doğrudur. 

Bununla beraber alınanlar bu mu • 
lıııırebede daıma kil k harp usullerine 
'6re harrket etmemiılcrdir Dogrusunu 
~ll'melc !hını gelirsr, beklmmedik te· 
tıbbü,ıere giri~mek, bu harpte alman 
~elkurma)ıntn ku~etli taral1anndan 
"'l'İ.nt ~il etmittir 1940 - ilkba· 
iııırıoda Alınan)-a'nıo Norwç'e ka!'ll ıa
"'-a 8l'{IJICSt hiç bddcnmırordu. J\u 
!ıareketler başl dıkt n bidcaç gım 500nı 
'1ııt1ııere Raşvt-kili Mı ter Çörçil, Al • 
ilıaııya'nın büyüle hatiİ ı edı ını ve olay
~ın hunu tılmanlara anlatacağını soy 
""lltişti. Halbuki alınanlar. kın bir z:ı • 
~ i(inde Norveç lıareklunı ınuvaffa· 
lııYede tasfİ)e ettiler. Stmal Afrika ha • 
'11tAn da heklcnmcdık bir ııiırPrİz ıe,kil 
ttti. Hele almanların, geçen mayısta >eni 
~ ~ıaldarı bqlarken, Mısır'ın işgalini 
~ alan bil)iik hK' taarruz hareketine 
aİrişecekleri hıç umulm~rdu. Bu ,ur· 
~ unsurunun alrnanlara ufcr temin et· 
llıtkr~ mühım bir lmil olduğu "1ptıe1iz· 
dir. KJisık harp kaıd lerıoe u gun ol • 
llııran hareketler bunlara muoha ır değil 
dır Bu sdlepledir ki alınanların rt1$ or· 
ılutarıoa kartı mudafu va '>etınde b · 
ltrak Kafka~larıtı ıl n ıne d ğru atılma· 
ltrı da bir ıhtımaldır 

A imanları bô} le bir karara se'"-ede • 
~ mühim bir seher lngiltere ~ve Ame
tika•ya Orıa-Sadc"t kı vaz..i etlerini sağ· 
ltınıa,urmak fırsat ve imklnuu verme • 
llıek diı,unces"dir. Sımdı)e kadar Orta· 
Strk"ta in illere kuvvetli vaıi)'Ctte idı 
bir taraftan Japon)-a nın harbe girınesı 
~erine bazı in ilı kııalarının bu böl • 
~en çekilmeleri, dığcr taraftan da 
ltoınmel in taarruz hareketi k&'1ı ıoda 
lllranan ağır ka)ıplar · 1 
>'etlerim arsmı~ur. • 
lıem Kaf\a~ otelerıni h 
dttaa etmek gibi bir 
huıunmaktadırlar. E 
Olurlarsa, amerik 1 
"'1.iyederini tak c;.,,.,, . .,.,,,.rıne 
~tur. Amerıkal lar, tal)1\n sö • 
lllürge:si olan Em d bu ük ı ler u 
"-da ~irınekte ve but dı atl nı 
~a-Şark'a çeı. "rm ktedırler Alman)& 
Ilı.o Anglo Saksonlara ha lannıak fır · 
"tı w:rmrk istemırtte i t h ıdır. 

Huli• her iki ıhumalın lehinde 'C' 
tleytıinde söylenecek sözler vardır. Bun· 
I~ hangi in"a dogru olduju belki 
ıle bu hırka{ gurı lçıode anla.,ılac-.knr. 

A. Ş. ESMER 

Amerika'da 
baltalama 

büyük 
teıkilah bir 

kurulmak islenmiı 

MOSKOVA'.t'A GôRE: 

Kafkasya 
bölgesinde almanlar gene 

taarruza 
başladılar 

CBaşı ı nci sayfada> 
bir çok alman hUcwııu pllskurtülmU, 
ve &OV.} et topçu.su tarafından alman· 
tara a ır ka.}ıplar vcruırılnıııtır. 

Kra DOtlııır bolgesımle alıııwılar, 
ıopçu ve havı kuvvetlerlnın hlma -
yesınde, Kuban nehrı Uzerınde kop -
rtl kurmı.}a leş bbUs etmışlerdır. il'&· 
kat bu köprU, so\yeı kıtaları tara -
tından ıat.rıbedılmı§tlr. 

.Maikop bölgesınde sovyet kıtaları, 
bır aiman bucunıu püsklirtmll31er ve 
11 tank ve 24 kamyon imha etmio • 
lenlıı. 4UU alman olmilştUr. 

Mtoer lnlye Vodi böl esinde sa
yıca üstün nlman kuvveılcrt, sovyet 
kıtıı.larının birıııı gerıletmlıılerdır. 

Voıonej bölgesıııde, birlıklerlmiz, 
fa l hareketlerde bulunmuşlar ve 
ilerlenılılcrdır. 1200 alman subay ve 
eri ımba edılmlştır. 

Don ncnrının bau kıyısıııda, ıkı sa. 
at süren topçu falıyetiııclen sonhra 
sarhoş halde bulunan iki macar ta· 
buru bır kar ı hUcuma kalkmı ur. 
Mac rlar, ağır kayıplarla ~erı PWI· 

ktirtil •ı:UştUr 
Almanlar, Briansk cephesinde 

bir hücum yapmıılarclır. Sovyet kı • 
talvının bir kar ı hücumu. alman· 
lan bır nıe\'Zlılen ııerl atıııışıır. 

Harbin baıındanberi romen 
kayıpları 

Mo•l.QV&, 16 a.a. - Almanlac, Kelu· 
kaya'nın ıimal.Joğusuoua ıe!-ıar t11uruı 
lanoda ba.şlamıslar ve ınuharebn-e yeni 
rumenler solcınu !ardır. 

Ta.ss aıansınln öjrendığine ıı:öre, Sov· 
)'Cl uçakları, bir alman limanıoa yaptık· 
tarı muı.aHakı)etlı bir hucum esnasında 
bir alman sahil muhafaza. g~misınl ba • 
urmışlar ve ~ka hır(ok vapurda da 
yangınlar çıkarmışlardır. 

Krasnaya Zvez.da gazeıc;,ine göre, 
harbin başmdanbcri rumenler, So\')et 
c;ephesinde 500 bin kişi kadar kayıo wr• 
mışlerdir. 

Kletıkaya'daki alman 
taarruzu 

Moskova, 16 a.a. - Ro}"I•: cephe • 
den alınan son haberlere ııöJe, almao
lıır oımanesi gunu Kletskaya run cenup 
doğu'Junda )'aptıklan dört hucumda yuz 
tank kullanınalanna rağmen. bir kere cb· 
ha Don di~eğine kadar kendilerine )'Ol 
açamamışlardır. Sahalı, bir -;ovyet piyade 
tümeni. müdafaa nnıharebeleTinde bir • 
çok mühim mevzii kaybetmiı ise de ceh· 
rl yuruyuşten sonra derhal muharebeve 
giren hır soV)et topçu alayı dıırumunu 
düzeltıniıtir. Ru<'ltr, hn yerde inatçı bic 
ı:nuluıwmet ~tedirl«. Her itti 
tarafın kayıptan da aitn!fr. 

Kra!IOO<iar bölgesifMletı al- haber· 
tere göte., almanlar, l<uban nehrimn ttt
kiJ euiAi engele karşı dun hı!!sedilir hiç 
bir terakki kaydetmcmi,lerdir Burad:ı 
muharebelerin olduğu yer, mudafaa kuv· 
vetleriııe tok yararan dereler, tepeler ve 
yarlarla doludur. 

''lıraf millet malını 
• çalmaktır!,, 

Mo!kova, 16 11\.L - Bu sabahki Prav· 
da gazecesi ban-azmnda "'israf millet 
malını çalmaknr' demekte ve mahalll 
>ııkacak kullanarak ve otomobilfere go
zojen tesisatı ko)'&rak köınur ve benzin· 
de ta.tarruf edi~i !uzumu uzerinde ı~· 
rar et01ektcdir. Madcn amel~i de. ,.,. • 
kıt t"arruf stokları tesisine da~et otun· 
maktadır. 

Mısır' da 
durum 

Cephede yalmı hava 
ve keıif f aaliyeli oldu 
K ıhlre 16 a a. _. Ortaşark İn&'i· 
teblıgl ı 

14 lo ağustos gecesi keoif kol • 
nmı ın faallyetı olnıuıtur. Bunun 

dışında kara kuvvetlerimizin kayda 
değer bır harek ıi vukua gelmemıı -
tir. H fit bomba uçaklarımız. mu -
lrarebe meydanı bölgr.slnde dUııman 
hedeflerine hUcum yapmıştır. 

Hava kuv\•etlerımiz. Afrıka kıyı -
Jarı açıklarında en az Uç motör ba -
tınnıılar ve bafka moıörleri himaye 
eılen duııman ev uçaklarının hücum • 
larımıza karşı koymak tqebbüaU eı· 
nasında. bu d\ltmıın avcılarından bi -
rlsı dUşurUlmti$tUr. 

Malta'daki av ucaklnrımız, 14-1~ 
ağusıos gecesi ikı düşman bomba 
uçağıı ı ve 15 eğustos gllnU bir ılllt· 
man uçağını dtişUrmUılerdir. 

Alman uçaklarının 
Akdeni:r.'deki faaliyeti 

Bcrlln, 16 a a. - Askeri ka nak -
lard~n öğrenlldig-ıne göre, dün al -
man s vaıı uçakları, Akdenlz'de si
IA.hh ke3if u u:ıları yapmtıılardır. 
Şimal Afrika'dn ıse elman savaı ve 
pıkc bomba uçakları· Elllenıeyn böl· 
gcslnde ılüımJnın karı hedeflerine 
hücumlar yapmıılardır. 

Vqingıon, 16 a a - M mc 
~ininin amerikan pren ıplerine a) kı 
tı faalı)etler hakkında ıahk kat )-apmı · 
n memur hususi encumeni rel ı M. Dics 
'-zeıecilerle >-arugı bır go mede 1\1 

lıaberi vermiştir: 
"Cuman~ b'UOU M. Ruzvelt'e bir 

~ika göndermiş bulunuyoruz Bu ve • 
' al~ ba~komutanlığının, umumi 
lı.ı'ar~ihı Sika n d olmak ıaere Amerı· 
lıı'da "r.. uaram bir baltalama hareket • 
lerj teşkiUu'" kurmak ıçin yaptığı nazi 
dava~nı gü<len alman te,kıliılarında 
6"' bulunan ve ) huı da mpatilen do
lıtyısiylt- hu tc kıliııl.ıra kau,mış olan 17 
hin kadar ki5ini lısıt-•im ıhılva eyle • 
lllektcdir. Bu v~ ka. H ıler ın Amerika 
"it'leşık Devlederiııd b casus olmak 
9'IÇ8 ile aranmakta ,...,, \\ alter Kappe 
taraf.odan 1941 sttıesınde Almanya'da 
...... NlllmiJut.' 

ltalyan reımi tebliği 
Roma, 16 a.a. - İtalyan umumi 

kararglhının tebliği : 
Mısır cephesınde biç bir mUhlm 

hadise olmamııtır. 
15 ağ'Ustos gecesi, dUş!ll'4llın hat • 

larımızın hemen gerilerindeki mev • 
zilerimizi izaç teıebbUsleri, pek ça
buk kınlmııtır. Alman uçakları, ha· 
va muharebelerinde. 5 lngiliz ucalı 
dllıllrmuılerdlr İtalyan avcıları da 
merkezi Akdeniz'de iki iııaillı uca· 
fı dll lırm\ltlerdir. 

Malta llzerlnde faallyr.rte bulu • 
nan mihver hava kuvvetleri. bir çok 
defa A ladnkı askeri tesislere bUcum· 
!ar yapmıılardır. 

BERLIN'E GôRE : 

almanlar 
giHik~e şiddeti artan 

hücumlarla 
ilerliyorlar 

-< Başı ı. inci sayfada )-

karşı hllcumlanna şiddetle muka • 
vemct etml!.tlr. Cephenin başka bir 
kes m nde du man, neUceslz bir h!l· 
cumıında 19 tank kayi>etmlşt.lr. Bu 
ıaokların a.rka ından gelen d11$1D&n 
piyadesi lmhn olunmuştur. 

Cephenin merkez ıkcslminde. al • 
man hava kuvvetler:I dun de mu. 
vaflııkı~ etil harekAtta bulunmustur. 
Ağır ı;;apta bombalarla düşman blok
havzları \e s ııcrleri to.hr bedllmls. 
tir. 

limen gölUnUn cenubunda, dilıı • 
man dun büyük kuV'lletlerle hücuma 
ka kmışlır. Bu hücum, kı men gö~Us 
göğUse muharebelerden sonra r>tis. 
kürtülmüştur. Bir noktada bol~evlk
ler, ilk alman haUanna gtrmeAe 
muvaffak olmuslardır. VUcuaa ge • 
len kfü;uk cep derhal c;evrilmlş ve 
buradaki dUşnınn, ıro tıs göğüse bir 
muharebede imha ed lml.$Ur. 

Volkof kôpr!lbasına l;.eı.rşı yeınlan 
dll man hUcumlnrı pOskUrtillmOştUr. 

T amamlayısı tafsilat 
Berlın, 16 a.a. - AIJnan Başko -

mutanlığı, KııfkastakJ nıuharebe*r 
haıkkııKla. &}rıca ıu ıabiJiı.u da vu · 
mektedir! 

J\4ağı Kuban bülgesinde, alman ve 
rumen leşkHlerı, aovyeUerın bir ge· 
ce hiıcumunu püskurtmUşler ve 15 
ağustosta şimal kıyıyı dağınık dil:ı· 
man müfrezelerinden temizlemişler· 
dir. Aşağı Kuban'ın ba,,q)ca noktala· 

Yeni Surye 
kabinesinin 
programı 

Be,•rut, 16 a.a. - Bqvekil Sami Bey 
Se11ı dün dmıif(ir ki : 

"Yeni htikümetiıı ha,lıca pı)'Cleri a· 
raunda 1.übnan 1stiklilinin i tiknın ve 
'Rüyük 'Rritaoya ile ınuharir> Fran a'}'ll 
olan dosdujun idamesi vardır. 

Baıvekil )"COİ. hükümetin Suriye -
1 übaao dostluğunu takviye edeceğini, 
halka ihtiyacı olan gıda maddelerini m•· 
kul fiyatlarla trmin edeceğini, istif~ik 
ve ihtikirlıı. mücadele edeceğini, ve ma
lt ve idart bazı nizamnameleri tekrar göz· 
~ geçirecejioi bildirmiştir. 

Terek nehri çevrelerine daha ziya
de yaklaşuı:nı~tır. Sovyetlerden 20 
top alınması da sovyetlerin munta
zam surette cekllm dlklerlnl ispat 
eder. Rus kıtalarının muntazam su· 
rel4.e !;e'kild ğl hakkı.ndakl sov~ et 
iddiasının yalanlığı bu suretle bellr· 
mektedlr. 

Alman hava kuvvetleri Knfkasya'· 
nın Karaclenıı; kı> ısında harekctledc 
hıılunon unsurlara kar ı tesirli ııııı
dahalelerine de um etıııi terdir. Bı r 
torpido muhribı ile .ı sahil gemısi bu
lırılnıı~ ve diger hır turıııdo nıuhrıbi 
hasara ugrutılııııştır. 

Alman hııva kuv~etleri Stallngrat 
muhar be keslnıınde de 50V)et la esi
ne dch•etli darbeler lndırnıi§tlr. Bır 
~·ok dl'ınır) olu istas) unları ve 600 den 
fazla vagon tahribedılnılştir. 

VoroneJ çevreoinde ve Ujev vakın· 
Jannda şiddetlı mildafa.a ınuh~relıc· 
lerı de~am etıııekteclır. Uu ıııuharelıe· 
!erde evvellsl gun hlr ı;oğu aji;ır tip· 
te olmak üzere 200 sovyet tankı tah. 
ribolunmuştıır. 

Almanlar güflüklerle 
karıılCJ§ıyorlar 

rında, alman kıtalan, bolşevlk mev- Stokholm, 18 a.11. - Stokholm Ti· 
zilerinl zorlamıya muvaffak olmuş· dingen gazetesinin Bertin muhabiri 
!ardır. $lddeUI çarpışmalardan ıon· rua cephesinin cerıubundaki alman i
ra birçok tahklmli köprtlb8iı ve dll:ı- teri hnreketınin bir ha)li yam laınıŞ 
mnn işgali ultındakl köyler !şgal e· olına5ına dayannr ık K11rskla Harkof 
dilm Ur. aarsında bir >Arma ile ha•lıvan hü-

Dağlarda, alman hn\'a kuvvetleri. >tik aluıan lıınrrur.unun bittiğini , e 
alman ordu unun Heri harekeUne ) ııkıııda yeni taarruzun •>·nı 1 tıka • 
karşı ko;ynıağu t ebb!ls eden ru~ mette geli ect•#;ıni görmek kabı! ola-
artı;ılarını bombalamışlardır. Blrçok cajiını tohıııin et ktool 
sovyet kam)onu tuhnbed imiştir. Al- ıııe r. 
man pllotlan, hilcwnlarını Hazer M.uh~_blrln bellrttl~ine göre. Uerlin'· 
kıyısına kadar gen~eterek cenuba dekı soıciller almanlann dajilard ı 
do ru giden mllhlm bir demlryolu· büyük r.orluklarl karşıl::ııılığını ka -
nu bombalamışlar ve blrcok > !llrlü bul etmekıe fak~ı AMragan'nın batı • 
treni hasara utratmışLardır. Ya?nı-z sında vt- Stalingrad'ın cenup ve cenup 
Kafkas kesiminde 21 sovyet uçağı 1 atısmdaki hareketler hususunda mut 
dil$Urülmüştllr. lak bir silköt muhafaza etmektedir. 

Tuapse limanına, blrblrlnl takibe- Mııhsbirin kanaatince alınanlar Sta· 
den dalgalar hal nde savq ve pike llngrad'a karfJ Yaptıkları hücumda 
uı;;akları hilcumlan yapılmıştır. Bu çok bil~ ilk zorluklarla karşılaşmak -
hllcunılar, nhtımlan ciddl hasara tadır. Muhabir diyor ki : 
uıtratmıı ve tahllve harekA.tına en- ''- Almanlann ilk niyeti Stalin • 
gel olmustur. 3 hın tonllMoluk bir ırrad'a cepheden hllcum etmekti Run. 
şilep lbatırılJnı.ş, batka bir şlle.P açık dan sonra l'l'nup batı<fnn hfleuına ça
denıze c1kark!'n denizin d bine K6n- lı tıla.r Eğer bu 'taarru • ia ınıınffak 
derllmlş, bir Ucllnoll şilep de basar ol a idi almanların Elesta'dan Aıı -
se<bebb'IP ıkırdurullmuştur. trıokhıın'a d?itru •af)ma'kta ol<'lııkları 

Alman stukalen. Tamaft9kıt3'8 llro· hamleye lhtıya1;lan Ir.almaBdı.,. 
yunda da Wcıl yakın 91thll ,,_,...runır 
batırmışlar ve iki kıyı muhafız ge
misini hıısara uıtratm,..lardır. 

Kafkcuya'daki ilerleyiı 
Atman ve mOtteflk kuV'llellerln 

Kdk'ftsya bölgesindeki 11erl hareke· 
tl devam ediyor. Kafknsya'da yapı· 
lan diğer mP.VZH muharebeler de 
geıtşmekte ve blltUn kesimlerde top
rak kazan~ı temin etmekıtedir. 

Cenup doku lstlkametlnciekl neri 
hareketi netlc~lnde GeorıtleV9k eeh· 
rl alınmıştır. Bu şehir wkan kuma 
yataltının hemen c,.nubundadır. Bu 
flerleydş elman kıtalarını K11ma ve 

Macar tebliği 
~. 16 a.a. - Macar genel· 

kunnayuuo ubJiği 
8 aiust09Uflberi. llNICJll' ordu9u cephe

simn bidcaç kesiminde ~iddetli muhare
beler devam rtm«tedir. Dü,man insan 
ve malzeme kayıplanna bakmaksızın 
kll"Vetli hava birlilclerinin himayainde 
uarruzlanoa devam ediyor. Kıtalarımız 
;12 aınk ve 31 tayyare tııhribeımişlerdir. 
Bu ta}")'l.l'Clerden 8 i hava ırıub~ 
rinde ve 23 ü de brıdcorma ~rlarımız 
tarafuıdarı dütürührıüştÜr. Bizim bir Uf· 
yaremiı ÜMÜDe döoınaniıtir. 

Koni Sforza'ya göre 

İtalya1nın istilôsı 

Faşizmin düşmesini 

kolaylaştıracak 

R.io de Janelro, 16 a.a. - Eski t
tnlyan hariciye na7.ırı Kont Sforza, 
Mont ev d('o da toplanacak olan h!lr 
tal\ anlar kon resme ırlyaset etmek 
nzere buradan hnrekeUnden önce 
gazetecilere verdiği bir demeçte: 
" Ltnlya'nın st llisı fa.şl:rımln sulru· 
tunu c; buklaştırncnktır." demiştir. 

Haurlardadır kit eski italyan ha· 
rlcb e nn n Kont Sfor1'8, MusoUni 
lkUdare geçtiği zaman ltah·a'nın 
Pars bli) fık elç s idi ve bu .,;az.lte
s nden d rhal istifa eylemişti. Kont 
Sforza, ltnlya'nın haıi>e glrmesln
dcııbt-rl talyanları cumhuriyet le· 
hinde lC' v k ederek esaslı bir rol 
oynamaktadır. 

Romanya 
mühim 

kabinesinde 
değiıiklikler 

olması bekleniyormuı 

<Bası L lnd sayfada> istiklal muharebesinde 
Bilahare Na4'kaı k(j.yünde de ni7amİ)e Bu v ız.ifı dl' bulıınıırkı-n Cit'nelkur. 
K 2 Hay 10 uıhur 3 tabııbetioe verilmiı may 11 kanlı~ının talclıl ıle ı tıklı\l 
İ9C de Kuldi idadi•tnin calebi üzerine mucııclcle~ıne ı tır k etr ek u t-re 28 
tdaar ıneımunyeıi uliyesi olan muallim· mart 837 de \nııdolu)a geçmıştir. O 
lije iltihak eımiştic. 1 ı;ırada henüz kurulmuş bulıınıın Sıh-

hat 'e tçtlmal Muavenet \ l'kliletinin 
Umumi harpte talt lıi uzı:rıne Millı Mud fna \ ekllt--

Had>i umumide 30 ağu tos 330 da U emrinden bu Yek lrt emrine veril
ıüçunc:u ordu emrine verilerek 21 e)IÜI mi (17 ni an 8a7) ve 9 sontrşrln 38f 
330 da Enwum'a mln'96alat '-e yenı ku· tarihinde ınıfı meLuneye nakltdil • 
ru1aaık olan mektebi su1uni hastıanesi mi tir. 
sertababetine ve 25 ilkteşrtn 330 da da • ıhlıat ~e fçtlm 1 Mun,ent-t Vt-kL 
l'r-runım mcrke7 ha ıaııC$i scrıabaheıine lctl tc kil •.tıncl , _21 nl nn 1~87 tarı· 
ıayin «ılı 

1 
F. d hlmlt n 26 ılktf' rın 183 t rıhlne k"-

1.;--'- ~ıJ ır. r-.ı:urunıuo . u~u!une d r ırıl \r. tııl'rı urln ube~i ınüdurlü-
iklilr mezkur hastane başhekımlıjınde •ıındr. 26 ilkte rin 33 tarihinden 9 

bulunmuş ve l'r-Lunım'un duşu~un<kn mart a:ı•ı tarıhını• knd r orta nııdo
~mra (IO şuhat 3 'H) )eni tesis 'e teş - lu :iılılıi.' e ıııufrtti lığincle 10 mMt 
kıl kılınac:ık Refahi)e menzil ha tanesi !139 t rılııııılrn 3 untr rın 38!1 tari
baıelıimliıcine 27 hazrran 332 de menzil hm k ıd ll' lst ınbııl 1 rak' a ıuhhıye 
uçuncu hat ve (J'Umu)hane menziJ hasta· ıı ufcttı lıı:inılı, 1 •Dl{ r n 339dan 81 
nesi hekimliğine 11 ağu."o5 !Hl de l'o· 111 ırt .ııo t ırlhine k ıd r ~ıhot vr. Mıı
kat menzil haswıcsi M?rtababeıine 19 Jfk. aH·ııtli lçtluınhe YekAldi lunvmet: 
tqrin 3~2 de de Slvas memil ıkiııci mın· f~tlııı ıh,. 'e Dar ılt' hn lar umum 
uka başhekimliğine ta) in kılınnıı~tır. ı;ı d~rtı:;n~de, :o ~İ"'ıı~· 840 tarıhln-
3 ağusıos '34 tarihine kadar meıklır va· 1 

<"
11 

• ,:ıı '' ıı ar ıne knd:ır Mıı· 
zifeod k ı il\ ad ( 1 "' enrtı fçtıııı h r unıııın ınlıdıırHl~fin-

e a ?''ş 'e . ı 51r a 18 l") lu de hıılunnııı ~e k nıınl müddeU dol• 
333) ılaveı .~cmurı)Ct olarak Sua~ 1 iva· dıırııııı nlıluırnnılon t lep v., anu.. 
sı emruı 5'lrt)e mucadele müf<ttışliği, i) le a kt'rlıktı n 'aki ıı;tıfa ı g tem
(6 sonkinun ''3) ıe kna İl;\vc memurİ· ıııuı: :uo t ırılıiııdc t ı dıkl All\e ikti. 
>'e't olarak S 9'ft~'ıa bulunan deJXJ kıtalar r n rtmı ır 1 ·ıı t ıs 340 tarih nden 
mufeuişliği ba~imlik vekaleti ve ı 5 !.7 •rıte rın 34 tarı hine kadar ken
mart '33 ı.e 4 mart 3~4 tarihlerinde ü • dı rr.usu ilr ta' in kılın 11 ı bırinri 
ÇW'IC\İ ordu menTİI ~ertahahet vcküleıi sıııfı ort ı \n ılulu Sıhhi) e Müfrttlşli-

Stakholm, 16 a a. - İyl haber 8 • nzilelerin..lc de buıunmu1 ve ~ ağu to5 ı:lnde hııh nıııuıı ~ r 1 ilkkAnıın 34.ll ta
lan mııh erin Bllkreş'tcn ötrendl· 334 tarıhinde vck'llctcn ifa etmekte ol • rlhı.nde dr tt-rfı"n Sıhhi~ e vr. Munve
A;lne gör , Romnnya'da lktısat ve duiu üçunrii ordu menzil serıababetioe Dl'tı lç_tiııı he \'t-kfıleli muste arhtı-
adl ye n zırlıklarını ıılfLkadar eden ualcten tayin <kılınmıştır. Miiıe-.ıkiben n~I la~~ıı k~~ının~tır;t'll . 
kabıne t beddUIU, Mareşal Antones- şarlc ordular grupu baş mm7JJ mufC'ııi ur 

1 ~ e U\ ü ı. <'t lif eC"lıslnln 
co hUkUn t nde ynpılacal< daha mil 1 rği I be • • k '° ııçılnrıı ıll'vre seçiııııncle Erzurum 
hlm d • klıkl re ancak bır başlan: r~e~;nna >a . tıne tayın. ılınmış, ~u.t~· ıııf'hıı lıığıına inlih P olıınmuı üz.eri• 
ıııcur. A~ 111 mahfiller n ima t!'tıtlkle· • ~ a~dı ve me"4cur mııfoııışlı1tın nr. 1 ~ • > lul '127 tarılıını'le mü•tt- ar • 
~ nl' göre hattA Mareşal Antoncsco, 11gvı ~ı~ı-ıne .11. kanltl'luev,el 3~4 ıe 1~. lıkt ırı nyrıLırak tc rli vaıifesıne baf
) akında mUtt-hassıslan ve 1940 Yl· ıa~ • gelmışıır. '•'!'''• sonrakı dt>Vrelerde de aeoe bu 
lındanberi da ıtılıtU$ olan b!lyük &l· 26 ilkkanun 334 te lk)leıbe)i ~ . d ır('drn ınehııs St"çilıı i tir. 
yas! part lere mensup şahsbctlerl tane.ine, ı'i ş00Unun 33'i te Kulcli a.~- o:ıı t ırilılnde Cumhuriyet Halk 
bllt- hlıkUmet n işblrlığlne caCıra· kerl idadi-.i '--·'"ckimligı .. ne, 9 h•zı·~ l' ırti i l ıııuıııl lıtrıre He> eti AzaltJı. 
caktır. ·~· ·-· n ı Sl'~llıııiş ve ıııer.k(lr he\ ette Au o-

335 te Ma~a hastanesi ikinci hekimli • ! ırak bulıını•ı kta iken 26 ııonkhuıa 

OrlaJifk'I a Amerikan 
av U(aklan ilk defa 

olarak f aaliyefe g~tiler 
Kahire, 16 a a. - Ortaş11rk'a A

merikan takviye kuvveUerınin gel • 
mesindenberl ilk defa olarak Ame -
rikan avcılarının faaliyeı~ geçtiıti 
bildırilmektedır. Amerikan avcıları, 
cuma gtlnll ynpılan havıı muharebe -
sinde ilk defla bir düşman u~aA"ını a
ğır hasara uğl'atmışlardır. Am,.rikan 
bomba uçakları da servise glrmiııtlr. 

Amerikan uçakları 

Fransa üzerine bir 
il k ÇI iŞ ıı yaptılar 

Londr&. 1ıç ._.. - A"fftllM lwftt ı 
!lahne5iodekİ ıımeribo onlu9U umumi 
kararglhımn tehlip: 

Bideşilc Devletler ordtlllm. '9'e hna 
kuvvetlerine memup av uçak1a.rı filola· 
rı, Kanada ve İngiliz hava kuvveden av 
uçakları hlolarının refakatinde, Fransa 
ilıerine bir çdtıı yapmıılardır. Ameri • 
kan av uçaktan, İngiliz hava kuvvetlen· 
nin ı;ı:enlİ kafil~lerini himaye ~
İştirak etmişlerdir. Amerikan n uçak • 
lan, ingıliz hava kuvvetlerinin dütrmrı 
hava kUVYetlerini kaC'lılama çıluıJ-nna 
el& 4tirlk eylemi$1cırdir. 

ğioe, 13 temmuz 335 tarihinde de harbi· 939 tarihin<!<' Pıırti Gr.nf'l Sr.kretf'r~ 
ye nezareti muaırn.-Jan 1.atİ)e sıhhiye su· gint- İntilınp bu) unılıııu~tıır. u m .. 
besi müdur muavinliğine verilmi~K. Fe- ) 111 J!H2 <le B. Fnik Oztrak'm eelı:iL
rit paşa kabine5inin iş batına ~ nıesi fıznlııı- Dahiliye \ ekAletlne ta. 
uzerioe 2l ni~n 336 da naklen ~liıni· ) in buyurulnn l>r. Fikri Tuser • 
e ha•taMSi şube llmidiiiine ve B hazi- ukittenherl D ıhiliye \ekili bal~D • 
•ın 336 da Sclimi)e hastanesindeki vazi. makta idi. 

*** fe ine İllu'1en tarihi harp sıhhi komis • 
)'ODU daimf azalığına VC 24 temmuz 336 
da da Gülhane ıatbıkat mckırp ve seri • 
riyau başhekimlik \'e mudür mwninli • 
ı.-iııe ta)in lulırımııtır. 

Pi US bu RC1 kayıp dolayısiyJe 
ıııerlııııııun ailr in<', hısım -.e dostları
na • n Hrıılınl tıizi~ <'tlt'rini ıun.ar .,.. 
nıerhuııııın a1.lı hAtırnııı önUnde M7· 
gı ile eğilmt-ği borç blltr. 

İngiliz - Alman ll(aklar1 1 8. Menemendoğlu' nun 
gene karşılıklı ı Markiye YekUliğine tayinini 

akınlar yaptılar j Bulgaristan 
-( Ba,ı 1. inci uyfada }- 1 lukl 

Londra, 16 a.L - U... Nazadığlmnı memnun a 
~~:::: =·-~ ka .. ılıyor ~ dı)ju tıııbiAioe -.vı.Mıdıa ...._ a y 
mutlardw. MUeaıddit ...... bodı. 
- llCl!maştu. "- bafif&iır. ı.-- ... 
yıp udtr. 

* Londra, 16 a.a. - Dnn öl'eden 
sonra 4 düşman ucaiı İnglltereıMn 
cenu.p doğu sahilinde bir tehre bom· 
balar atmıttır. DUkklnLarda ve ev
~rde Ms&r olmultAlr. Bl.r kişi ölmüı 
tur. 

* Londra, 16 LL - l>ÜO, g«e Y&rl5 O-

dan biraz önce, İngilttre'run d-,gu·~iınal 
ft doğu ~ııhili çevresiOOe düfmarun ha. 
fil hava fulİY'!ll olmut ~ bi.ıi<aç bom· 
mıa aulmışıır. insanca UJ'llP yokıur. 
Huac da udw. 

Sir Charleı Portal ne Ji-yor? 

-rilı1ı: lıarld ab"aeetlnln )'el'1 leG. 
Bulgarıstan'ı allkada.r eden meeele
leri ve bu1','1U" mUletinkı cenuo dola 
komfll\llarıyle lyi do&Uuk halinde ya

şamaık azmlınJ pek Jyl bllıır. Numan 
Menemencloğlu, son seneler icinde 
Sofya'ya gelmek ve burada bulcar 
mesu1 maknmlan ile tema&ta bulun
mak tının.tını elde etmiştir. Bulcar 
mıllet nln T!lrk milleti hakJcında 
beslediği dUNUlar, Sofya Ue Anka· 
ra arasında mevcut dostluk m!lnase
betlerinin elverişl.i bir tanıda ink!· 
şafta devam edeceğine emin bir 
garanti ~il eY'lemektedlr. Bu hle
lcr, bu suretıle, alyut sahada iki hO· 
kıimetln vazl1eımt kol~lallıracalıto 
tlı'." 

Bir g~ete haberi ve 

lokantacılann telôtı 

-- li yemek mi yiyoruz ki, lolcanuluda 

1 
da birçok cetit ll\ılunmasım istfyelim? 

I..ondra, 16 a.a. - lnglllı hau k••
ntleri başkomut.anı hava marr.§ali 
Sir Charles Portal, bir anıerlıkae mr.r
muasında neşredilen bir yaz19111da di
yor ki: -

lstaobul gueıelerindeo biriti, Jo. 
1caotalarda ~mele sayuıoıa aaltıtlaca • 
ğıoı yumış. Bunun uzttine lokancacı· 
ları bir tellşur almış, Bunlardan biri· 
İ, az sa)ıda yemek P4iri!mesinio JUP

hesiz daha ruıumlu bir harekete yol 
açacaiını IO)'lüyoc. Fa.kat otawer te

laşta. 
Birisi: 
- Eğer bu karar kabul edilir~, 

mü,tt-rilerin mideleri ile bırli\•e dük
kAnlarımızın kapılanıun da kapeoma
sı tizım. •.• dİ)'Or. 

Bir hatka ut da: 
- Turki>e'de çok yabancı vardtt. 

BeUti pişirılecek ) emeklerin cKısleri 
bunların zevklerine veya midelerine 
uygun düfmrz, mç kalırlar.- diyor •• 

Böyle bir karar tatbik olunacak 
mı, olunmı)'acak mı? Onu bilmi)"O • 
ruz. Fakat ıatbi1c olunacaiıoı farttde
lim : iti bu kadar acıklı tarafından 
gtirmi~, ağlayıp stz.lamıya hacet var 
mı? 

Tüıkiyc'de eo "tık" '9'e hüyük Jo. 
kantam ımdenberi übldot usulürıu 
tatbi* edi)'Oriu. 8'MND lokanta sahi· 
bi için olan faydalanoa bilmiyoruz 
ama, müJteriler için ~ bHçc>k fay. 
dalan var: fiyat bakımmdaıı ~ 
kadar, çeşit bllkıımndMı da. 

!Jir lokanta lİ•te.inJeki 

yemek ,eıitleri --------
Bu a-ıe ecnııfındıa incelemeler 

yapan bir ıukııd ... mız, lokanralarda 
yemeklerin çeşitli ohnasındMı ileri ge
len bir takun ~ nıkMI • 
lar veriyor: 

Mesell bir kılcanaımn li9~iınde 
11tlnı1 18 türlü et ycmejinderı .,... 
16 ~it ıı.kara ete. 7 çefir rımılı erine, 
ı S çeşitten fazla b&lıtt etine, 7 O.. 
pillva ve yüz cqitten fazla Mbzıeyc 

rutlamıf •• 
Bu ~it bonuJu. lıoaıtu IMIJlle 

t"ılerde kadın Ye çocuk1aır ııçlılıtan 
ılıırken, ival deSil de nedir? 

Sonra, evlerimi.zdc bu kôr ~t 
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ı 

' 
_....__....__ 

,, 
s 

• 
1 
r , 
,, 

t--+--+-
1--1--1--

Yeni bulmac•DUz 
8o1daıı aata: 1. Oooı* 9)'aıldcabı•ı, 

kuılak. 2. acı1t, 1PUk. 3. )'{iz kun11, bir 
kadın ~ 4. en te.z1a. hazır, s. toırln· 
m&. a.>-dınlatma ,,_taMruıdan, 6. YOk 

Olan bir ~ ~ t1klılmak. teni 
lr& mi..- 8'llılr, 7. 9d bıu1 )'an ya. 
ne, fena olml)'llll w. lllaımbt1de blr d· 

tıt. s. tllwıll, tıuma s ·~ an. 
romw, 9. '* maden. '*' ~ ıo. bir 
oetveı. ıo.rak s<lttilndm Y8Pllıın teki. 
•tat edMa. u. bir lıMlbalnaz, clft do· 
ilan. 

Yulcat-dan ..tı: 1. FeneroaJıcenlıel'ln 

l»r r«ıel. 2. tawnıı. e..ıa.ı .U.W Am • 

ban.. ~to. '* hart ık! defa, 3. 
811(:'1ıan ~ hayvan evt. 4 bUyQ t· 
me, tersi bor hayvan, ,.. 81l71, ti. tent 
tıılır llllıalı, Menıll&'adıall biraz makta ti• 
k~ 2l1ndan o&ıt!'llk IGU.llantlıan atoa.)'· 
ıe 1ltellMır kOOQlt '* ada, \R8lc de!il, 
6. IU'l edaıb, hıl1 olnWma. 7. En YI • 
16.yetıenncıen blıı*ıde oturan, 8. Anka • 
ra dYel ındll '* ~. ta'lll teııtr, 
9. - ._ 7'f11', tok detti, 10 teni! 
ııScar 1111, malt nldııft. ... ~ lımıl, 

u. nota, ıııerdl*· top)U. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmit tekli 

8o1ıtuı w.la: 1 Kocaman eah c naa 
2 ıs--. mlnL(•). 3 )'8laut, l'b'lm. 4 
net, bel8da, s. da)'anmak. 6 ak, iM! -

Y1ıl. ta, T. MnMNlk 8 ta&'bet, 

RAek. koluı, ıo. eceb {hecel, 

kas, 9 
.Uvıul 

l Dünkü Franıa 
İnglliı - amerikan hava kuvvetleri, E'"

yakında alman harp wakinesiııi ta • 1 5er 
uıaml)le tahrıocdecck duruma gele- ı 

ve bugünkü F rarua 
ceklerdır. Karanlık günlerden aonra. 
vazıyet, bir taraftan alınanların Uus- • , 
ya seferi, diğer taraftan da ıııUttefık ımktın olsaydı e 

Harpten &ltt, hattl hathın iltc yı. 
tında dahi hir ttfah ve bolluk mem· 
ld<eti olan Fcaıua nın şiınd ki duru • 
muna, ibret almak için hır göz ata • 
lım: bir &an ız gazeıeMnin verdiii 
ızahlara ıcott. harpıeo 6ace en aju 
bqlı bılgınler dafn. )Ttişkin bir İnN· 
nın gunde 2Wo kaloriye ıhıiyacı ol· 
duğu J()nu~a varmışlardı. 8ultÜfı 

Fransa'da A i1aretını raşı)11n brdar· 
la altl18fl >-İ~er all<"llk JO:\O kalo
ri sajlıyabilınelc:tedir. 4000 ~ 
itıriyao olan a~ır i,çi i9e T işaredni 
taııyan kartla 1210, kanının dışında 
:sd>ze, mC)'ı.'ll, yağsız peynir fti>i ta)'lna 
tabi olmıyan yiyeceklerden de 500 Jca. 
lori elde tdebilmd<tedir ki, anda qa. 
it )-ukan 2300 kalorilik hir açık 'VM'· 

dK. 
14 )'a?lndatci hir fnınwz (OClJfu 

İte brrla •ey& ~it olarak 1478 
kalori elde edeh~melctttfir. Haftdci 
normal olarMı: 2'i00 blori,.e ımıhrac· 
nr. Aradaki açık: 1022 Jcalori... Bu 
açığın. ram ,ıtelişme çıığtnda olan bir 
bünye uzerinde yapacağı ttairi diitü· 
nün: 90Df1I da ı.:elin, yemelc çl!Iİdttİ 
lmılaak diye tellılanan lsıanbul Jo
kaotacrlıırıDHI bu ~li.ıım ~! 

Muşrmler her halde, onların _ 
ılıkları le.dar iti tn<'e rJeyip ıtk do • 
kumıyorlar; çünkü ili anlıyıın herkes, 
dünyanın tıugünlcü durum\Kal bili _ 
yor. 

Dm öyle g~ ki, f ec.nbul lo • 
kanıacılan, mütcerilerden ziyade IDIİf
mi tara!ıarKja cıdi)'()lı._ 

SA .• TIR. 

hna kuvvetlerinin fıul.alaşıııall sa-
yesinde, ıuratle i) ile rııektedlr. Hu 
unsurlar, .>akıııda rııııttefıklerın kntl 
hava ustunl!ıgUnü elde etıııclerını 
ıouuıkuıı kılacaktır. 

Almanlara göre 
Berlln, 16 a.a. - BugünkU resmi 

tebh.ııCe gore, işgal altındaki araziye 
ya.puan hucunılarda, dun bir lng z 
bomba uçalh Ue 3 av uçatı cHlıUrUI· 
muştilr. Başka dört hıt; hı av uçağı 
da hafif deniz kuvvetleri ve bahriye 
ucalcsa\-arlan tarafından dUtUrUI· 
m!lştür. 

GUndUz yapılan teelrsız lzaç hU
cunılarından aonra, ıngllız hava kuv
vetleri, dün gece, batı AIJnanya'da 
bau mahallere gece hücumları :>8P
mıştır. SivU haktan kayıı>lar varclır. 
Evlerde haaar oLmUftur. Av uçakla· 
n ve uçaksavar batacyaları, 4 dUi· 
man uçağı düşürmilşlerdlr. 

Alman hava ikuvvetlerl, l' ağt»
tos gec~i ve eUn gündüz, lneil'le
:re'ııln cenup kı)'J91n<la ve adanın ce
nup bölce1lnde mühim ukerl teaıs
lere lnfila.k ve ye.nam bombaları at
~r. Bu tıarekMa iştirak eden al· 
man ucaklannın ~ Uslerlne dön· 
mUstUr. 

Galatasaray 

lstanbul kürek 

ıampiyonu oldu 
İstanbul, ıe a.a. - KUrek ıampl • 

yonaaı bugtln Samatya'da yıı.pılmıı • 
tır. Havanın ıertlltine ra~en mu • 

11 ta1r lllPMtl vaffakıyeıli ıı:eçen bu mu~abakalarda 
Y\dal.Td.lln atııllı: 1 Xö)- bUılnt, 2. bUyUk bir varlık ai)steren )?alatua

oan, ıc-ca. 3 ceket ~ (Xetan), raylılar, bayanlarda 15, kıdemıizler-
4 anut, •bttı ti mtt <tJrn> demet, 6 de 11, kıdemlllerde ıı puvan kaz~ 
u. bfi)'a.t ııı. T tt)1lc kıUp, 8 Mllas, I narak İııt'anbul kürek f&mplyonu ol· 
kova 9 8')lam w 10 ı1d muılardır. 
_,.. 

11 
hıımaka-t ';. .. • (v)a at, İkinci Takaim, üçUncU Fenerbah· 

_,." · • ~· çedır. 

ııir etmiyecdc oı-, Antık> • Seboo t. 
dakadıklannın fiili ne hi-zmeti olabilirP 
Hatıl, şark aeferi, alcnan pllnlanna p 
re ıarnamlanacak olursa, l'f'ftCÇ garp cep. 
hoinde muharebeler başlıracağuıa göı'e, 
Allı;lo-Sa~ların kendilerini uyıflat • 
malan Almıtn)'8°)'3, bic bikımdan, fa)'d.. 
lı bile olmaz mı? 

O hırldc, -leyi, ne tnhhüt, ne 
\ıtaC hakımından deJ:;il. sadece. Anıırlo • 
Sakııonların Avnıpa kıtast içinde ılerle
>i li kati bir taemır. yaı:ı-bilmek için 
ıam hazırlıidı olup olmadıkları nokta • 
..odan muhakeme etmek dojru olacak! 
Bunun da ancak 19"3 nihayct1erinr doJ
ru mümkün olahil«eJini Bideıık·De.
leıler Reisinin kendi i 9Ö)iant1 dejif 
midir? 

Htt halde kıta cephesi nıümbpla. 
rınHt alman lıqlromutanlılıottı şadc ta

arruzu üzerinde şimdilik hiç bir gecikti
rici, ~şetici te\İri olmadı. Yana da 
böyle bir tesiri olur Olmaması, ,.Ioız t.e
tcıbfMoo baılamasına delil gen&, ft et• 
rafit, yamız tutunur ve durur delil. iler
ler f.ir ll$1(eri hareket otaap olnuımasıoa 
beilıdır. 

Hiç şüphe >uk ki Rusya kendi nıGır· 
ıefilderinin Alman,-a')'I )enmek, biran 
once ~ek hu-undaki iyi nı~tindm 
şüphe edemez. Japon)'a ile yalnız kala • 
bilme« için, ejer imklnı varsa, bu 90ll • 

btııhaN kadar, yahut hu kıt. AYnlP9 -
Mftbelerine 90ft ~etc. almanlar ka • 
dar Anıth,.Sak~fan da ınMaatlmdiren 
Mr ~ledtr. Fğer An~lo-Sa•uonlar bir 
harekette bulllflmayı doğru bulmuyorl.
sa, bunu, muııefiklerine karşı soz tutup 

tutmamak, na. mücadelesinin zafere uı ... 
ınaıunda tftılilce wzmelc, yahut, a..kai• 
nmn kanı ile harbe devanı eane hendl
liiinde bulunmak gibi wbeplere dejl. 
doJru)'ll. 911'Mr;i dütünttlerioe ,.. b,
gılarına vermek lhımdır. 

Falih Rıllıı ATA~ 
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Bir k·ücük hile ... 
~ 

Yazan: Cahit UÇUK 
GUnC$1n alev ışıklan, denlı:ln rtiı:· 1 pı:rzola cıkardı. Sardı. Haaan'a uzattı .• 

4'Al'61z )Uz.mu k p. mı, suyun dı~ın.ıa Bu iş iki dakika içinde oımuı;, karı ko
bo,'\lcu bLr sıcak \ar<lı. Moda Kalanııs ca hesabı gdrdilkten sonra, gilltimslye
ko>'U dcnlzden C kmak !stcm..,ı.C>n ;ııUzu· rek dukkllndan cıkmııılardt. 

culc-rlertc dvluy;ıu. Umlirlı kotraıa"ın 

6lll>a dUşcn rcs..ın eri, )akmlarından gc
c.:m bır yuzu nı...n kula('! ır1Ylc ııtrı.:şı 
yor, takat boltin p 1>arcaıanamı)oıuu 

Hasan: 
- Sen pirzola 1~tC) nce cıınım sıkıl· 

mıştı, d<,rj;j. Bu ac karnımla dükk1nda 
blır saat ~lemck hiç de hoM ırttml· 

:::.aıı.t l:.!, b , ı.n.. ı. du. Den zdcl; lı.>r >ccektı. Aterı.n çocuğa, her ~·ı hazı~ -
ml<tl•krlnde açlığın kazıntısını <l\1)1· lamıs ... 
mata baş dılrar. Onlar bu mevzuda konuf:trak. yi.ırür-

Nazıın ın su Ustun<! kıııırtısız ~atan !erken kasap dükk.'lnı dolup boşalıyor

vucudu, ma' 1 sctcn ortulil :Yatal:•nda u· du. 
y-,mmıs g ı. gcrnlcl.1. sonra l>tr balık :;::!-
bl suya tlalQı D plt.:I-c inen giıncs ışıl<· 

la.r yk> ckm z b ıiJ) Ul'kı.-sı g-i'b YCL 

Blrden bıı.ıııın yukarı knWıl'ltı. bır 

an sonra beyaz bır kotranın merd!ven
kır!ne yapışmıştı. 

Kocası ıı.ı an, ceviz yaiın.:ı bulan. 
mış, günC!I sıcağınd n bir :lstako.ı ırtbı 

kızıınyonıu. 

- Hasan kanıını acık"lı. Gidelim ar. 
Uk. 

Karısının tçpcye toı•lamnış altın sac
lı t>aı;ın:ı, gül'l1!Şt deniz '<Uyu g hl Vlll lı 

}'an mnvl gozlcrlne baktı. Hemen ye -
riooen fırladı: 

- Emret SC\J:r liım! .. 

* Ge-lç kasap ellcrlnı yıkadı. Ke;ıen;:l.'ll 

yan lndtrcrek. düld<Anın Ostundek1 o. 
rlasına cıktı. Karısı da kenr!lsl ırtbl <:Ok 
ı;ençtl. 13!rll>trlerlne bakarak ırUIOms<?. 

etiler. Sonra. erkt-k kollarını açtı kolla. 
rınrn arasına koşan kansını kucakladı· 

- 13ugun isler fe\ kalAde oldu' ... Fie
mc"ll et kalmadı glbl btr ııcy •• 

Gcınç kadının gozlcrlnde bir &ev'.nc 
ısıQ-ı parlıyordu: 

- 'ia! dedi. 
- C:vct kancıı:tım .. Dilk'kı\nı acalı 

bir hatta oldu. Her ııun p~eklcd m 
Buz dolahı bizi buyuk bir zanırılan 
kurtardı. Scnm dı•ıılıumanJa. renin rı. 
ldrlcrJ:nle be başlarnışUk. Bu bir hann 

Ylnııl dakika sonro :'>tod.'.l'nın !ske?ı• 

yokuşunu c•kıyorınntı. Ellcrlndck ına· 
yolan b I<• cekl taşı srıM aiiır ııeı :mr, c:a.lıı;mayını•a, k('fldıl kendime, ke•kl dl-
m!delertnl aclıA' n demir urpanı kazı- yoruum &wıe nsı1 bir kasap dül<kiını 

:yordu. 
Nazan, tatlı bir ş martklıkla: 
- Evde bir lokmn }iyt'CCk yok! 
ded. Erkek gulümslyer<'k ~ordu: 

- Şu halde llC >°be<.'cı'ilz? 
- Bilmem! Snbnhın sc.ktz nde c!enl7.e 

gclcllk. Yc-.mnk pişmediği ıcuı ka.'tnı 

ıruclu sayamanın .• 
Hasan, on,un clln<len mnyoounu ald; 
- Böyle ıHisilnmlY\.'Cel:bn\ b tn .•• 

Sumdan bir ııeıo !er alı verelim ... 

açocağıma, babadan ır11rme alaturk<1 
l'>Lr clükkAn acı;<ıyd}m, raknt l.ıuıcUn. na· 
~ıı oldu hllmborum. DUk1'tna hlr hü· 

cum bir hücum <.>I kalmadı .. B»;ırle al· 
derse zen.zln olduk d< mektl.r ... 

Gelç kadın ı.ııilüyordu: 

- KUciık bir hile! cle<ll 

- Nasıl kücUk bir hUe? 

- Denizden dönen acıkanıs ııuz·ıci.ı • 
lcrl rlükkl1nıa cekm-Ok lclın bir hıle yaı;ı • 
tım b.,·k! .• 

Nazıan, durüu. Yüzüne baygın bir 
tr:ıde gc!m\ş, ı;:ozlcrıl yan k.npalı, burun 

Onu, odanın çiçekli ba!konunn 11\l • 
rüldoıll. Omda bir manı:rn ı dolusu nıe

koku- tin Ustün<lc-. bıiyük bir ~t parça.~ı <lu . 
mantar, kokular aacarıık kızarıyo~li'1. 

kııı.nadlıarı acılımı:;tı: 

- Oh! .• dedi. Mis gibi pirzola 

Yo.r ... Heme!ll I• ıı·.ml.L al,ıl m. Buz ctoln· Erıkek, bilyUk bir ~cviınç ve ~rı.;atle 
hında karpuz ve iki ş1ısc biramız ,·ar· karısını kucakladı. 
Kasıl razı mısın? 

- Elbet karıcı~-ım .. F;:.knt bUrl\11ı 

kas..-ıp ) oktur ki 1 ... 

E~ratn bakınılılar. Orııda küchk bil' 

ıtas.-ıp dülddını acıJmıs oldu4"unu ııordU· 
ıer Hemen dük!ldlna koŞtular. 

~:t?an; genç kaı:al>..-ı: 

BOtUn ).ız, cıımlzdPn cJönl"Tlleor, kı· 

zartma kokusunun cıızlheslyle dükkOn.ı. 

k()Sllrak et aldılıır. Alış ver\ı;ln kolaylı

tı. ışın lcmlzllıtl. etıerlon nf'r11~c<11, <>nla· 
n lcüctik di.ıkktı.na baA'lacll. Oranın mu~
ter!BL oldular. 

_ sır ldlo kuzu p!.17.oJ.-ısı! G<ınc;: kadın n zekA~ı. yen1 yu•.ranın. 
dedi. KasıtP, koı;cde buz ıiola.bına lil- >-eni ısrn temelini kuvvet.lendlrmls, ha· 

rll.dU. Dol.a'Ptan hazırfanımış b':r kiloluk yallarına retah ıretirmhstl. 

Hindistan' da 
·durum 
iyileşiyor 

(Başı 1. inci sayfncla) 

ıekette kayda değer bir hAdise olma
mıştır. 

Ordu subaylarına verilen 
salahiyet 

Ye ni Delhi, 16 a.a. - Yeni Delhİ'· 
de neşredilen bir emirname, bütün 
iııı:iliz Hindisuınında yı.i7.ba;;ı nit -
bcsınden itiburen bUtUn ordu su • 
bayl•arıııa, mallarını himaye için 
mıilecavizi öl<.lıirmek derecesine ka· 
dar kuvvet ve silah kullanmak hak -
kını verrneklerlir. Aynı hak, İnı;:-il -
tcre'nin müttefiki memlekellerin or
dularına mensup nynı nıtbeıle su • 
baylara ıla verilmektedir. 

Gandi'nin katibi 
hapishanede öldü 

Bornbay, 1 6.a.u. - Bombay hil· 
kil.metinin resmen bildırdlğine göre, 
Gıı.nd!nln kftlibi Desa! hapisanede öl
muştür. 

T>t'Snl haplsanelC'r umum müfetti· 
ıi ve diğer iki mevkufla görüşürken 
bırdenb!rC' başının dönmekte oldu
ğunu söylemiştir. Bunun üzerine ay
nı blnaıhı mevkuf bulunan Gandi'· 
nln doktoru Hala hemen çağrılmış 
ve doktor hastanın kalbini kuvvet· 
lf'ndırmek için şırıngalar yamıştır. 

F akat Desal rahntsızlandıktan 20 
dıık ka sonra kalb sektesinden öl· 
müştür. 

Londra'ya göre 

Hitler 
Macaristan' a 

Slovakya'yı 

teklif elmiı 

CEMiYET HAY ATl 

Çok acı bir kayıp 
U.ı:un ı:anıaııd ınheri bulıım}ııjlıı An· 

kara telefon ~ebeke ıı.ıııirliji:imlc yii k· 
,ek meı:i) etleri ile kı•ııdiııl tnnıtnııŞ 
ve ıııuhitine sc•vıli rnıi~ olıın kıynıelli 
ve \'azifr,fni sever Mlııııta:ı: Erkıncn 
:::eı:irdiğ:l kı.a hil' ha"trılık nelice,iJl41e 
lcı!. ıvi<le hıılıııııluğı.ı Nlınıııne ha~l.ınl.'
sinde vefııt etmiştir. Cenazesi hıı;.;-lin 
•>ıilc ııaınaıını ıııiikakip l lııeı Uayrııııı 
cnııılinılen kalılınlarıık nsri ıııewrlı· 
ifa ebedi ıııedfenine n«kfrdilecektir. 

Teşekkür 

Biricik oğlumuz Flkretin tedavi 
için 1stanbuı·a nakli sırasında tçı;yJ 

lutüfkarlıf;lnı gösteren ve üç gün 
sonra da öllıslinü Ankara btaSYO· 
nunda karşılamak ve cenaıe mera
,,imınde bulunmak, gerek mektup ve 
telgraflarla ve gerek blzza.t evimi
ze kadar gelmek sureti~1e onulmaz 
acımıza lştirak buyuran sayın arka· 
daşlanmıza, akraba ve dostlarımıza 
sonsuz şükran ve mmnetlerımizin 
arzına gazc.tenlzin delalet.ini dileriz. 

Avukat Osman Şevkl Çiçekdağ 
ve eşi 1798 

Ekmek kartları 

evlere dağıtılacak 

Bu iıte mutemetlere 

düıen vazifeler nelerdir! 
Ankara V alilitinden ı 

1 - 18. 8. 942 1Jalı glinU akşıım ı 
!'laat 19 dan itibaren eyltil ekmek 
karneleri halk d~ıtma birlikleri 
tarafından evlere götürülecektir. 

2 - Knrne dağıtma işi ıs. 8. 9i2 
akşamı başlıyacak ve 24. 8. 942 ak
şamı sona erecektir. Bu itibarla sa
yın A nknra halkının yukarıcla yazı· 
h giln ve saatlerde evlerinde bu • 
lıınmalnrını hulııııanııvanların da 
birliklerinin çalışma y~rlerine mü
racııııt ederek karnelerini almaları· 
nı bir kere ılnhn rica ederim. 

3 - 15. 8. fl42 cıımarıe~i gilnU i
le lfi. 8. ıı 12 pnı.ar p:iinti birlikler i 
dare heyetlerinrlen e;önclerilecek bi· 
rer muıemet Azaya ekmek karnele· 
ri mazbata mukabilinde verilecek· 

Londrn, 16 a.a. _ "Rı>uter,. Lon· tir. Buna binaen : 
raya gelen haberlere göre Bitler a) Yerıişehir. M<ıllepe, Kavaklı • 
lac ırıstnnn Rusya;Hı karşı yen! ma· dere, Dikmen. Bahc;eli Evler. Cebe· 
ar kuvvC'tleri gömlerllmesıne nrnka· ci. Mamak semetlerinrlekl birlikle
il Slo\·akyanın ilhakını teklif ctm1&· rin mutemet Axaları yukarıda yazılı 

tır. g-Ünlerde Çankaya Kaymakamlığına. 
Mac!lr ba;;;vekili ve hariciye nnıırı merke7.ıle bulunan yani Ankara için· 

1. Kallny alman umumi karargahı· le kunılıın birliklerin mutemet §.7.a. 
& yaptı •ı zıyaretten clönuşünde ~, Belediye İkosat MUdUrlüğilnde 
arlfımerılnnun hııric'l'e cncumf'nln· miltrşı>kkll Halk Dnj!'ıtma Birlikle· 
e glı.1 1 hir top anlı la drml-tir kı: ri 'lerkez hiirosunn knrnrlerini almak 

Hlt1C't 8' •vaky; nın mlicıtnkll bir tiM'rr milr;ıcaaı r<lerrklcrclir. 
f'Vlc>t olarnk VMnv,ıb leceğ nnen b) Karneler hirliklr.rin ıııııhürleriy. 
üphC' eti {; n b 11 rC'rek S'ovakya- le ınııhılrlencliktr.n sonra h1lkıı daih· 
ın M'lr'lrist,10n llıakı için tnvas- tılacak.tır. 

Eylül ekmek 
kartları evlere 

dağıtılacak 
Ankara Valili ğinden : 
1 - Eylül karneleri 15-8-1942 ta· 

rihinden sonra halk dağıtma birlik· 
!erince halka evlerinde dağıulacak • 
tır. 

2 - İdare heyetler! evlere akşam 
saat 18 - 20 arasında gideceklerdir. 
O ıJaatler<le de herkesin eviıı<le bu -
lunmasını temin maluıadiyle de lıir· 
tikler idare heyetleri cla~ıtma baş • 
iamııdan bir iki giıu önce bölgeleri 
içinde bulunan halkı bekçiler vası • 
lasiyle haberdar edeceklerdir. 

3 - Dn~ııma esnasıad•a evlerinde 
bulunmıyanlar karnelerini birliklerin 
tesbit etlikleri çalışma saatinde bir
liklerin çalışma yeı·Jeriııden ıılacak • 
!ardır. 

4 - Birliklere kayıt edilmemiş O· 
lanlara ekmek karnesi vcrilmiyecek
t ir. Bu glbil2r bir an evvel mensup 
oldukları birliklere kayde<lilmclidir· 
ler. 

5 - Fazla izahat almak istlycnler
deıı Çankaya kazası bölgesi içinde 
oturanlar Çank-aya Kaymakamlığı ı· 
le Cebeci Nahiye Müdürlüğüne ve 
Belediye Z:ı.bıca Bııııkomıserliglne 
merkezde olaıı lnr Anafartalar. !>um· 
lupıııar ve Demirfırka polis mer · 
kezlerine ve halk da~ıtma birlikleri 
merkez biırosunıı. ya bizzat e;itmek 
vcyn telefon etmek suretiyle iste -
dikleri izahatı alabileceklerdir. 

6 - Müracaat yerlerinin telefon 
numaraları aşağıda yazılılır. 

7 - Ağır ııoçller belediyeden ala· 
cakları vesika ıle birliklerden ek · 
mek karnelerini alacaklardır. Birlik· 
!er ağır işc;i olclıı~una dair belediye· 
nin vereceği vesikayı göııtermiyen • 
lere ağır işçi karnesi vermiyecekler
dir. 

8 - Alınacak ekmek karnelerinin 
iyi muhn!:ı.za eclilmesi ve karnelerini 
kaybedenlerin karne miiıldellnce 1 • 
kinci bir karne alamıyacaklarını bir 
kere daha halkın naz·ıın ıttılaına ar
zecliyorum. 

9 - Misafir karneleri belediyece 
iktisat mücliirlUğünde müteşekkil mi· 
safir bürosundan alınacaktır. 

10 - Birliklere dağıtım eımasında 
sayın halkımızın g-Ücliik gösterme -
melerini v e yukarıda yazılı hu~u 
saca riayet elmeıdni ricıı ederim. 

Müracaat yerlerinin 
telefon numaraları 

T. No. 
1 - Halk DaJtıtma Birlikleri 

M erkez Bürosu 1489 
2 - Ç ankaya Kaymakamlığı 6983 
3 - A n·Rfartalar Polis M er

kezi 
4- Dumlupınar P olis M er • 

kezi 
lS - Demirfırka Polis Mer· 

k ezi 
6- Çan kaya B el erliye Zabı

t a Başkomlserlijti 
7- Ceb eci N ahiye M üdUr

l ti,tU 

1486 

1869 

1277 

6 84'7 

31'56 

Ağır 

almak 
işçi kartı 

istiyenlere 
1 - Ağır i§çi kartı Belediye İk • 

tısat Müdürlüğünde teşkil edl
len komisyon tarafından v erilecek 
foto~raflı vesika mukabilinde llnlk 
Dağıtıııa Birliklerince dıığılılacııktır. 
llir şıtlı.sa bu \'esikunın verilcbilnıcsi 
için : 

A) Ağır işçi c;ah§tıran resmi vey.ı. 
h ususi mUesseseler hükmi veya ha • 
kiki §ahısların cetvel halinde, 

B ) Serbest çalışanların bizzat b e
yanname vermelcd ve bu beyaıına • 
meler üzerinde komisyonca yapı .. 
l·a.cak tetkikat neticesinde o şahsın 
ağır işçilik vasfının tasilik edilmesi 
lazım<lır. 

2 - Resmi veya hususi müesse • 
selerle hiikıııt veya lı:ıkiki şahı slar 
tarafından cetvel halinde verilecek 
bu beya nnameler; c e tvel in baş t a ra
fına : 

1 ) Müessese veya iş yerinin mev
kıi, 

2) Yapılan işin m a.hiye ti, 
3 ) İş sahibi v eya iş v erenin hU • 

viy e ti yazıldıktan sonra ağır işçi vas
fında olan işçilerin arlı ve sııyarlı , 
doğum yer v e t arihi· oturduttu ye. 
r in adresi ve yazılı olduğu Hıalk Da· 
ğıtma Birliği, çalışı ığı yer. işe ı:-ir
diii;i tarih, yapııj:(ı işin nev'i yazı lncıık 
v e cetvelin altıııcl:ı da bu işl erin her 
ne suret ve sebeple olursa olsun mil· 
esseseden ayrılmasında, elinden ağır 
işçi kartını almak, bıışka biri tara· 
fmrl:ın kullanılmasına meycl:ın ver -
mem ek ve bu karneleri Belediye İk· 
tisat :\lüdiırlüğündeki daimi hiiroya 
iade e tmek h ususu t eahbilt edilecek· 
tir . 

3 - Serbest afır işçi l er ise dol • 
duracakları b eyannameleri evvel e
mirde birlik vey-a cemiyetler i varsa 
bunlara., yoksa emniyet teşkilıı..tıoa 
t asdlk ettirdikte n sonra komisyona 
vereceklerdir. 

Komisyonca ağı r işçi oldukle.n 
tasdik edilenler alacakları vesikaları 
Halk dağıtuıa Birliklerine ve rerek 
mukabilinde ağır işçi kartlarını ala
caklardır. 
Ağır işçilik vıısfını kaybedenler, 

kartlarını Belecllye İktisat M üdür -
lüğtine iade etmiye mecburdurlar. 
A ksi tnkdircle hakl•arı11da (haksız 
isrihlli.k) suçundan dolayı takibat ya
pılacaktı r. 

Serbest işçiler dolduracakları be
yann:ııııdı:ri lfl.8-9·ı2 tarihinden iti
baren Ç.1nkaya kııymakarnlığı, Zıı

bıcai B elediye Ba§komiserllği, D um
lupınar Polis M erke7.i , D o)tan bey , 
Demiı-fırka P olis M erkezleriyle Ce· 
h eci Na.biye M UdürlU_iffi v eya İkti· 
!tat MU«:!ürlUğündeki daimi bür odan 
alacaklardır .. 

4 - Serbest ağır !~çiler be,·a nnamt'
lcrini 1 fotoıı;rafla hem her· rn. 8. 9 ı2 
tadhinclen itilıaren Stadyonıclakl BiL 
roya vereceklerdir. 

Amerika kimya harbine 
hazır 

Nevyork, 16 a.a .- Klmya harbi 
subesl reisi general Porter demiştir 
tl: ut tP ' f ndo t:>u unrl'UŞ ve buna kar c) Her hlrlii(in mutl'met lir.ası bir. 

ılık Marnr st:ırıılnn dnhn kuvvetli liiline ııit karne~ i ;ılıııak için Bt>lediye Amerika Birleşik devletleri her 
ır n~k· rt var 1 m lslPmiştir ve Ç·ınkııy·ı kn,·ııı3kanılığınn gPlirken hangi ölçüde olursa olsun her yerde 
Krnd ne hıınıın im~ llnsız olrlu- ı~-''-942 tarihine karlar vukuhulııcıık ve her an lüzum görülür veya icabe

unu ~öv'f':-1 'Ti. ~::~-k mnrar ndüc:- niifıı~ tahnvviillitına ırlire bilyiik ve k il., derse kimya harbine hazırdır. 25 se
rlc:in'n almıın kontrnlu altınn ylrme- ~ii ': ve aj?ır i•ci a~rı 11vrı ırll•t~ri lmek nelik araştırmalar ve tecrübı>ler tek
ine vı \lmanvııvıı ~· ~""'''- gönde-1 •nı-rlth le son mevcut beraber a-e tirile . nlk v~ ~alze~e bakımından çok 
11mee1\e ml.!vafakat ettim. 1 cektir. kuvvetlı bu servıs yaracm1şur. 

Tecrübesizler güreş teşvik 
müsabakası dün yapıldı 

Birinciliği 

Ankaragücü 
kazandı 

Dün 19 Mayıs Sladyomunda tec
rübesızler arasında ilk tL>Şvlk müsa
bakası ~ apılmıştır. Müsabakalara 
Ankaragücü, Gençlerblrli[!ı ve Sanat 
okulundan 19 ı;üre~çl lşt ·rak el mlş
ttr. Müsabakalara sanl 10 da başlan
mış ve ı:ı te sona ermiştir. O kadar 
kalııbalık bir se~lrcl yoktu. Fakat 
müsahakalnrın bu kadar hareketli 
ve ;wvkli olacagını kimse tahmin 
P.tnıemişli. Serbest tarzda yaınlan 
hıı ıı;ıı ""'ler seyrı•dt•ıılı•ri lık Mkıııa • 
mıs, b liıkls sonuna katlar çekici bir 

nl,'ıkıı tnkil ... ttirıni~tir. Çunki g!ırı•<wi-
ler nıiltenıadiycn oyundnn oyuna 
geçiyorlar ve gençllkterinin bellı a
tikllkleri llC' ı;üreşiyorlarrlı. 

tclcrinde ilerbı için büyük istirlat· 
lar gurüneıı kiiçük ve tecrübesiz 
gürı•şçiler bir aydnnbC'ri bölge güreş 
öı;rel meninin ncznrcU altında ve a
cık havada yaptıkları muntazam ld· 
mantarının iyi sonuc;-Jarını v-e fayda
larını görmUşlerdir. 

2ira hemen hemen 56 ve 61 kilo
da toplanan güreşc:llcr cok rliıılPn· 

ıııcı:-e 'ıkil lıı.!ııııııhıı ikinci. ııc:ıinclı 
ve hılhnssa ı;ona kalanlar altıncı gü
reşlerini yaımıışlar ve hiç bir zamnn 
fa7.la ~orgunlıık alametleri göstıer -
mrmişlerıllr. Yalnız bir iki giireşçl 
çıılıı:;madan ı:::elcrck girrliğl ve ehem
miyet vcrmed'ğl bu müsabakarln he· 
mPn minder hıırici olmuş, nnınta
ııım çnlı~mnm:ının zararını mahcu • 
bi~el le ödemiştir. 

Biı) ük ve intizamla devnm eden 
miisııhakalnrda aynı zamanda 'eni 
hakem kursu mezunları da stajla· 
rını yapmışlnrrhr. 

Mü~abaka!arda derece alanları aşa • 
J!ıya yallyoruz: 

56 k iloda : 
l - Scvk~t Bct,ın (A.G.), 
2 - fqt Suba>· (A.G.), 
3 - :'>1üslim Yıldırım (A.G.). 

6Ikiloda : 
1 - Ahmet Yener (Sanat 0.), 
2 - Mehmet Tan~en (A.G.), 
3 - Ha,an .Ekm<.kçi (A.G.). 

66 k iloda : 
1 - Kadir Tomruk (A.G.), 
2 - Ahmet Tontu (G.B.), 

72 kiloda : 
1 - İsmail Yıldırım rakipsiz (G.B.> 

79 kiloda : 
ı - Salih Oktay (A.G.) 
Yukarda )-azdığımız veçhile bütün 

güreşçiler i)-i gii reşmckle beraber bil • 
hassa Ankaragücündcn Şevket Beton, 
Esaı Subay, Mehmet Tan-en, H asan Ek
mekçi, Kadir Tomruk, ve Gcnçlerhirli • 
i\İııdc.-n Kemal Yaı>ak çok güzel giireş -
tiler. 

Hususi hastanelerin 
alacaklar1 ücret 

Sihhnt Vekilliği, hususi hastaneler 
nizamnamesinin 53 üncü maddesini 
değiştiren bir niz11.mnaıne hazırlamış, 
Devlet Şurasınca tetkik eılilen bu 
değiıotirme Vekiller Heyeti tarafın
dan kHbul olunmuştur. 

Yeni şekle göre hususi h:ıst•ııne • 
!erde yalıııı lıastııların, sınıf! Lrına 
göre alın.ıcak .ı:ilmlelill ücret. Sihhat 
ve lçlimui M uavenet V ekaletinin 
kabul eıtiği mikturı Rec;miyecektir. 
Bu miktarın ıar ı l.ırılmıısına lilzum 
hisseden müesseseler, daha evvel. 
V ekalete mucip sebeplerle keyfiyeti 
bildirerek, tasvibcdilen günılelik Uc· 
ret miktarı, bir sene tatbik edilme
dikçe anlırılması istenilmiyecektir. 
Ancak Milli korunma k-ınununda tas
rih edilen fevkalade hallercle, bu 
miktarların arttırılması hakkınrla, 
müesseseler tarafınılan yapılacak 
müracaatlar, zikredilen mtidrlelle ka
yıllı olmıyıırak, V ekale tçe teıkik e -
ılilerek gere)ti yapılacaktır. Su ka • 
d,ır J..i , bu ~urelc o!J1!('lllll~tu ılu -
rumlar için kabul edilen miktarlar. 
tabii hallerin doğıışunclan sonra, 
V ekaletçe tekrar tetkik ve tasdik e
dilmek üzere, mllesseseler yeniden 
leslıit eclerr.k \'eklikte l>ildirmiye 
mecburdurlar. 

Avusfuralya tebliği 
Melbourne, 16 a.a. - A vustural • 

ya'daki Mı.ittefikler u mumt kararga.
hının tebliği : 

Şimal batı kesiminde, Timor'da. 
Orta büyiiklükte müttefik bombııL u
çakl·arı yol üzerinde bulunan düşman 
kıtalariyle ıaşıtıarını ve cenup ıloıtu 
kıyısmda bulunan binalarla diğer t e
sisleri bombalamıştır. Binalara tam 
iS'abeller kaydedilmiş ve bir çevrede 
yang-rnlar c;ıkarılmıştır. 

Şimal kesimiıııle. Kokoda'<la dtiş . 
manın ileri karakolarınıtza karşı bas 
kısı drvam ediyor. 

Cuma ı;-ünü hiın:ıye altında ıı:irler
ken Yeni Brilııııva açıld'ıırıııda hU • 
cuma uğrıyaıı kİiçiik .ı:emi kafile -
sinden bll§kaca habı·r alınamamııt'l•r. 
Kafilenin dağıldığı tııhmin edil.nıek
tedir. 

Timor'da müttefik kıtalar mırn+a
z:..m bı• muk•avemet .ı:östermiye J e • 
vam etmektedir. 

Yeniden bazı kUı;iik c;arpı~mAların 
cererıın ettiği Kok0<la'cla oi1'ımr.n 
kuvvetl e ri son günlerde bir miktar 
takviye edilmiştir. 

Müttefikler Avustralyada 
uçak sayısını arttırıyorlar 
Ncvyoı-k, 16 a.a. - Avusturalya'daki 

mütıefik or<lular tayyare itibariyle mü· 
ıemacli}·en takvi).>e almakı;u.lır. 

Amerika ile Anı\turalya ara<ı ndaki 
bava irtibau bütün Amerikan hava tica
ret yollarının Ü<tündedir. Bu suretle de
vamlı ve çok ~üratli olarak Avu~ıuralya. 
ya bomba tayyareleri de dahil oldujtu 
halde harp mal1emesi akmakta ve Japon· 1 
ya'ya karşı yapılmakta olan taarruz kud I 
recini arurma.kta.dır. 

Vilayetler 
$7 kurUştur. 1 ızi işleri yapmış olcluklarına dair ıı.ah-

4 - İhalesi 28 Ağuı::tos 942 cuma aıl~n alncakluı ehli) et vesikalarılfl 
günü saa.t 15 te Kastamonu beledi- kom is~ Onll tevdi etmeleri lazımdtr. 
;ıe~nde müteşekk!l komisyonu ta· 6 ~ Ta!ip!t·riıı kanunun tarif ettiJİ 

Elektrik malzemesi 
alınacak 

raflJldan yaı>ılacaktır. Şl'ki!ıle lıllzırlaılık!llrı teklif mektup • 
5 - Mukavele, c-k:siltme, bayındır- lıırını ihale tıı.rihimkn en ı:eç bir ;;aat 

lık işleri eı;nei şartnamesi, hususi, evvel koınisyonııınıır,a ıııııkınuz muka.
ve fenni ş11.11Lname, proje ve keşif bilinde verilırıı·~i iltın olunur. İzmir Beh·cliye H.C'isliıdnden : 

Sok.ık knviratı lcsisııtının tamirin· 
ele kullanılnıak uzcre 11 kalem muh~ 
telif ciı'klrik ıııalıı·ıııesi sn tın ~ lırıııııı
sı, makine ve elektrik ıııühenclisliıı-iıı
deki ~arlnıııııesi Vl' ke<ifn ııııe>i veo;hi
le kapnlı z•ırfla eksiltmeyı- konıılnııış
tuı-. Ke~if lıcclcli H5s.; liı-a ı;ıı kuruş 
ıııuvakkııt frıııiııalı 613 lira 95 kııru5. 
tıı ·r. İhalesi 1!1. 8. !H:.! ı;ıırş,uııhıı. p:ıinii 
saat lli.:JO ıl ıclır. ~ı90 s.ıyılı kanıınıın 

hulasası, elektl'ik tesisatına alt hu- (666.'!) 2680 
susi ve fenni şartname ve yapı işle· 5 b l k"' } 
ri umumi ve fenni şartname-si ve arı sa un u ose e 
buna müteferri dığer evrak Kasta- alınacak 
monu belediyesinde gör!ileblllr. "'.ı-zurum s·l"h t..• b .k '.\ .. d .. lıi· 

6 - İsteklilerin en nz bu işe ben- "' · ı •1 .L'.a rı a•ı • • ıı ur 
zer 40.000 liralık lş yaptıklarına dn- #ıınden .. : . . . 
lr ihaleden üc ıı:Un evvcHr.e karlnr ı . l - . F'.rwrum sı!Ah fnh~ıkasının ıh• 
Kastamonu valiliğine bi r isLJda ile tt.:v:ıcı ıc;ın a7.ı (l'iOOO) çoıı;u (10000~ 
müracaat e<:lerek ehliyet vesikası al- kılcı ~arı sahıınlu kösele rın beş ~u 

tarihtı dnhilinde hazırlaıııııış teklif 
ıııektııpla rı ihale ırnniı az mi sant 

mıısı şarttır. n.ılirlrletle ve kııpalı rnrf usııllyle ek• 
7 - Taliplerln lhnle<:len bir saat >1ltmey!' konıılnıııştur. . 

15,30 a kııdar eııcıiıııcn rıynsctine 'c· 
riliT. (:l797-5100) 1191 

Yol bakımevi yaptrrılacak 
Transit Yolu Erzurum Mınta b 

)Iiidıırlü~ünılen : 

evvı>line kadar komisyona gömiP.re- 2 - İhalesi :.ıs. ii. 9 ~2 ."'.ıma ıoc~intı 
cekleri tekli r melctuplnrlyle birlikte SHa~ on altıda Erzıı rıım sılab fahrıkn• 
ehliyet ve ticaret odası vesikalariy- sı _hınasında tnplanncak sn tın alma kO• 
le teminat makbuzlarını lm7.a mu- mısyonıınca ynpılacaktır. 
knbilinrle vermeleri, aksi takdirde . :1 - Sıı.rı s ~bunl_ıı kösden~n beher 
(>091:ada vuku bulııcak tehir d<>layı- kı~o'.ıına altı lıra fır.at tnhmın edil • 

Trıırısit yolu iızerinrle yaptıl'ıh • 
cnk yol bakını evinin inşa11tıııa talip 
çtkınarlıj(ından insaat işi 30. 7. ~ı ı:.ı ' 
tnrilıinckn itibaren hiı- ııy pazarlık 
titırdiyle ck~iltıııeye çıkarıln•ıŞtl' Hu 
işe ait ~eruit t•ıus ve Son Posta .r,. 
ıetrleriııin ı 5, l!l. :.!l, 2 ı temmuz 9.ı2 
giinlü nilslıal3.Tıııılakinin a) nırla. 

!'İyle vaktlnrle teklif mektubu gel- ını~ur. . . .. 
miyenler ihaleye iştirak ettirllmlve- ~ - On hın kılo s.arı snl~unlu kose• 
ceği ilan olunur. (8553-6522> 2578 l~nın mıl\ akk tl tenunat mıktan 4.250 

T 
. . I . lır·ıdır. 

amırat iŞ en IS - Şeraiti öj!;Tenmek i~tiyenler 
!<:tanbul Bcled!Y<.'Slııden: rrsmi tatil ;;ıinlı•ri hnriç nlmak üzere 

(Gaıa) 2a1~ 

Et alınacak 

Mı&ı,r ç.aıı;ısırun tam ili müteahll1t her ıı:ün l~r7.ıı rıım SllAh FahrikR~ı mıı· 
Mtrnl ht!"'6bına kaı;wtlı uırt U."Ul.ıiyle ek· diirlüitUnc miiracaatla c\ğrı•nehilirlel' 
sll1me.ye konulmuştur. K.eşlr bedell 6 - i~tekllkrin ihnle ıriinii mm·nk• 
ll;!'l36S ımı. 11 1ru:ruş ve ilk teminatı im t teminat nı~ktıı hu, tiraret vr~ikaqı 

ve teklif mekuplarmı havi 1:1Tf1ar1nı 
9718 LE'a 2;; kuruetu;r. Mukavele, ek· ih~le saatinılı·n bir snat evvel komisİstanbul Belediyesınden: 

Hnsc•ki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ""' slltJn(-. nafıa l&lm umumi ve h\J$UFıl ve 
Zührevi hastalıklar hnstaneler yl r .. nnıl sartJıamE!!eT'! proje keşı,t hUJJs.-ı • 
Zeynep Kftmll Dogumevı . .r~<lirnekn· slyle buna mtıte!errt <li~r ewak 847 

pı Sıhhat Merke.d ve Üsküdar Çocuk ku:-us mu.kablllnrlıe lx>l<"liye !erı ışıcn 
Bakııne>vlnln yıllık ihtiyacı için alı- ınu<lUrlılf:Unden vertlecekt!T. 
mtcak 23000 kilo beya7. karaman rti tnale 27·6-942 peırşernbe ıtUnıü saat 
ve 2250 kilo sığır f'ti kupalı 7.ar ıısu- te clal:ml t"llcilmende yapıhı.<.".a.kt.ır. 
liyle eksiltmeye konıılmuştur. Bevaı 15 

1,1,. ,_ nat mrulobuz VC'Yl\ 
karaman etinin beher kilosunun Ta!lpleT'in .,,, "'''" 
ıııuhnnınıen bedeli <140> kuruş ,.e moktup!an. ihale tarihinden (8) ırun 
sığır etinın beher kilosunun 111 ,1• evvel belOOl~·e ren işleri müdürlü~n<' 
hammcn lırrlel! 11P5> kuruş olup muracaatla alaonk'lılrı tcııınl • ehtlyC'l.. 
mcr•muunun ilk temlrıatı 259:.! lira 19 tmzalı şartname ve saire ve kanunen 
kur~ştur:. Şar!.n~.me znbıt ve .. mua-ı lbra;r,ı ıazım ıreoım dlğ(-r veı;.tkatanyJe 
~~lat murlilrluğu kalemlntle gorulc- btrli'kite 2400 No. ı.u kamı-nun tarlfAtı 

1 1ırh.~J ?A 
8 911?. 

1 
. .. .. 1 cevrootn<te hazırltyacaJdan td<l!f mek· 

~ e -~· •. . n.ııar P<ı gunu sııat d 
15 ıe cla!ml .,- · ıonrlc y;ı nılacaktır. t11plarını filmle gil'nU saat 14 e ka :ır 
'l~linlerın · ıat m'\khu-.: vrvn ılalımt encümene ,·erımclerl lA7.ımdır. 
mı>ktupları VP , ıunPn ibrıı.7.• lı\zım- i (6!'121·8550) 2613 
gelen diğer \'es kal;ır yle 21110 .No.lu 1 K 1 f l" l 
kanunun tıırifatı çevrı>sfndı> hrızırlı-. apa 1 zar usu ıy e 
yncrıklnrı teklif ml'ktmılarını llınle eksiltme ili:nı 
günii •nat ll e. karlar daimi encü- Bolu Kafıa Müdürliii:ünden: 
mene YermC'lerı lftzımdır. 1 _ Eksilıtmcge koııulan ıs: Göy-

<S:H6-632·1> 2418 nuk • Nallıhan yolunrta 0+000 • 

Ş 1 t 1 cak 1 75+000 kilometreleri arasında Uzun 
ose yo U yap ırı a I dere ve Çiller köpril!eri ile küçük 

istııııbııl Bcletliye~indeıı : , köprü ve menfeı.ler ını;:aatı. 
Erlirnrk:ıpı .. Yeclikule yolunun 1 Keı>tf bedeli: 14104:1 lira 96 kuruş-

Mevlı\ııı:kaııı • Y,.clikııle kısınıııın şose tur. 
in'joa<ıtı kııp.dı zarf_ ıısııliyle '?k!.iltıııe. 1 2 - Bu işe ait şart~ameler ve 
ye lrnrıulıuııotur. Kı:~ıf lıedelı 8:.!:!15 1 evrak şunlardır: Aı Eksıltmc ~arL· 
!ıra 7b kıırıış ve ilk teıııinatı 5360 li- ı namesi, B> Mukavele projesi, C> Ba· 
r3 i!J kuruştur. vındırlık işleri genel :ıartname~ı. 

Muk.ıvelc, ek-illmi', lıııyındırlık iş. D> Köprü ve menfezlere dn~r fenni 
ini g<'nel, lııısu>i ve fı:ııni şıırtn.1111<'- • ve hususi şartname. B> Keşı! hula· 
leri, proje ke~if hııl isasiyle buna i sası, silsilei fiyat, mesahat cetvellı>· 
ııııitd'crri diıi:er evrak (~) lira (t l) 1 ri, Fl Ş0ı;e ve köDrüler ve beton ar
kııru~ ıııukul>ilinrlc \'ilayet nııfıa mu.. me büyük köprüler fenni ~rtname· 
dıirlıı~ı.inc!cn veri!C'Cf'ktir. ı !eri. 

İlıole :.ıı. 8. !14:.? pazartesi ırlinil sn . !sliyen)er bu şart.nameleri ve e':'· 
at 15 te I3elcdiye Daiıııi Eucümeııi ' rakı Bolu Nafıa Mü.düdüğünde go· 
odasında yaııılncnktır. rebilirle r . 

Taliplerin ilk leıninnt makbuz ve- 3 - ~iltme 1-9-942 tarihinin sa-
ya nıektıııılıırı ihale tarihinden (3) lı günü saat 16 da .. ~?l~. hükümet 
ıı:iin nvel \ ilılyct nafıa miıılıirliiji:il - konağınoa Nafıa. Mudurluğil odasın· 
ne ıııiırucaatla ulacaklıırı fenni ehli- da ya.pı.acaktır. 
yet imzalı şartname ve ı;.·ı.ire ve ka- 4 - Eksiltme kapalı zart usuliY· 
ııunen ibrazı li•zınıı:<'len tli)ler \'esi- le ya,pılacaklır. 
kalariylc birlikte 2 190 No. lu k a nu.. 5 - Eksiltmeyıe girebi1mek lçi!' 
nun larifatı çevresinde ha1,ırhyncak- 1 isteklin in 8452 lira ım.ıva.kkat temı
ları t<-klif rncktııpları nı ihnle l(İınil SiL ' naıt ver~i. bundan bru;ka ıışağıda
.ıı.t 1 ı. e kaılar D~iıni Encümene ver- ki vesikaları h a.lz olup g&ıiteI'meşl 
meleri lıizıırıdır. (ti3:.?5.8357) 2.J.19 lftzımdır. 

1) Ticaret odasında kayıtlı bulun-
Taş çıkartırılacak ve 

döşettirilecek 
du~una dair vesika, 

2) !steklller eksiltmeye iştirak E"t· 
mek için eksiltme gününden en az 

Zonguldak vllll.yeıtı Daimi Encü -, Uc gün evvel 100000 liralık iş yap-
meninden : tığına dair vesikıı ibraz e<:lerek vi· 

Zonguldak villl.ycti içinde Kokasu- !il.yelten alacaktan ehliyet ve!'likn· 
Bartın yolu içın muktazi C8:.l986> li· ı ıannı tekli! me.k.tuplarına koyacak· 
ra (75> kuruş kcşıf bedelli 4500 mel- tardır. 
re nı.ıkiı.p ta:;;ın llıraç, yola nakli,! 6 - T eklif mektuplan yu'karrla 
kırma ve yola "er~sl iı;I 12-8-9421 ücilncü madde<:le yazılı saııttcn bir 
sünunden i.Ubar~n. 15 gü~ müddet.le j snat evveline- kad nr Bolu Nnfıa. dELi· 
kapalı :t.aı! usulu ile eksiltmeye ko-, resine getirilerek eksiltme komı~o
nulmuştur. n u r!'isliğine mn.kbu:t. mukabili neli'' 
. EksılLmt-s! 28-8-942 cu.ma günü verilef'c•ktlr. P0<:ta il~ .~ön.~r.ril!'<'e-k 1 
.saat Cll> de Zonguldak Vıluyet Dal· mektupların nihayet lic;-unc:u mnd<lı>-, 
mi encümeninde yapılacaktır. de yazılı sante kanar gelmiş olma~ı ı 

E.ksiltıme şartnamesi ve buna mü- ve dış zarfın milhilr mumu ile iylr-1> 
te!erri evrak daimi encümen k.ale- kapııtılmıs olması Hl.z1mdır. Po~ada J 

minde her vakıt ı;öı-ülebilir. olacak gecikm eler kııbul edilmez. 
Muvakkat teminat (5399) lira 38 (8591-6611) 2650 1 

kuruştur. 8 . ki t" · t ılacak 
!::;in bedeli 942 yılı bütçesinden ına e en ısı !ap ır . . . ı· 

verileocktir. j Sivas \'iliıycti Da.ımi Encumenın-
Ek.sılt.meye girmek ist!yenlerin den : . . 

ihale gününden en az seklz gün ev- ı _ Kapnlı zal'f ıısıılü ıle t'~sıltm~
vel Zonguldak \•llayotlne müracaat v e konulan iş: S ivas merkPzın" · vı. 
ederek \'.iltıyet makamından alınmış İllyet matbaası binasının ~st kı~mt
mülealıhılllk ehliyet vesikas!yle Ti- na vaptLacn k olan hususi ıdrıre hın~ 
c ıret odasından bu yıl içi nele alın. sı i~şııatıdıı- . Bu işin keşif bed,.Ji 
mış ves~ka ve muvakkat teminatla- t ·ı676 lira 68 kıırıı~tuı- · 
rına alt makbuı.u ve teklif mektu- 2- Eksiltme 27. 8. 942 tnihine mü 
bunu m~ht.evi ve 24!>0 sayılı kanu- ~ııdif perşeınlıe gi.inü ~aıı.t tll te S i
nun 32 ınc-ı mad<if'sine tevfikan ha- vas lıiikliınrl binast içinrlr vil~yet da
zır!ıın~n kapalı zarfın ihnle saatin- iıııi encı l rııcninde yapı!ııc.ıkt ır. 
elen . hır :saaL evveline kadar Daimi 3 __ B u i~e ait ıevrıık şu.ı:ıllll'dıl' : 
~ncüını>n rclsliğine verilmiş olması Kesif hilll\sıısı, fiynt horılrofü, pro-
ılan olunur. (6507l 256!> je, · y.a.pı isleri umıınıi fenni şutna 

Elektrik dinamo ve ınesir ek~nLıııe şartname~i harındıl'-

f 
L~lerı gene! şurtnarııesi, ve mukavele 

te erruatı projc.,idir. istiyenlr.r bu evrakı lwr 
satılacak gün nafı a nıü<lilrlüğUnde telkik ede

bilirler. Bolu Belediye Ri}'ll.•etinden: 
Dairede mevcut şartnamE'si mucilıin· 

ce 470-235 Volt 41 k ilovad A. E. G. 
marka bir adet elektrik cereyanı daimi 
dinam<hu tcferru:ıtiyle birlikte 2250 li· 
ra muhammen bedd ve bir ay müddttle 
açık arttımıa suretiyle .satılacakt•r. İha· 
le,,i 31. 8. 912 pa.o;ırtesi günü saat 15 te 
helcdiye daimi encümeninde yapı lacak • 
tır. Taliplerin % 7,5 ıenı İ:nat ve evrakı 
Jlzınıelcriyle birlikre gö<;tenlcn gün ve 
<;:ıarıe belediyede ha1.1r bulıu.tlfl1aları i l:lıı 
olım&ır. (8539) • 6519) 2576 

Tel halat satılacak 

4 - Eksiltmeye girebilmek lı; in 
t a liplerin 1101 liralık nıııvakka.t te
minntını Sivas Il u!lıısi ;\fııh asebe vez. 
nesine yaurdıklıı.rınıı. dnir makbuzunu 
veya hu miktarda şayanı kabul ban
ka mektuhııııu ve 9 ~2 nlına ait ti
caret vesiknsiyle eksllt;ııe gtinlindcn 
en az iiç gıiıı evvel Sivas valilijtine 
milnıaı;ili işleri rnuv.llffekiyf'tle ba -
Şal'fhklarına drıir refcrııMlariyle bi r
likte ınilracııatla alacakları ehliyet 
ve~ikıı.sını teklif mrktııhıı zarfı ile 
hirlikle dış ıaTfa koymalnrı Te kesif 
rlosynluını tetkik ve imza etmiş bu
lıııınıııları lAıııııdu • 

yona vermPlerl ililn olunuı-. 
(6672) 2683 

Ankara Valiliği 

Kaynak teli alınacak 
Aıı.kua Valiliğinden : 

1 - Nafıa garajında tamir ooil • 
ml'kte ola•ı kamyonlara rayiç mazba~' 
oa ~öre (2120) lira bedel mukabilindt 
alınacak o lan (5) nevi kaynak teli açıl' 
chiltmeye konulmu~tur. 

2 - Muvakkat temin.atı (159) Hrt 
olup ke}if evrakı n:ılıa mudürlüğüııdt 
görülebilir. 

3 - Mün.ılcasaya girmek isti.yeolet 
ticaret odasından alacakları ehliyet Yt' 

Soikalan teminat mııkbuz veya mekrub~ 
ile 20-8-942 ~rşemhe günü saat 15 il 
vilayette daimi encümene miiracaadarL 

(6299) 2~46 

Tamirat işleri 
Ankarıı Vali!iğinıll'n : 
1 - AnkRr·ı'da Tavukçuluk en"' 

titıi~iinde yaı•ılııcıık te.nıirat , e ta•· 
kirıı;Lt işinin iha.lesi :?8. il. 9 ~2 ı n 
rasılır.ın ruına p:ıınii snal 15 tt- ::.;q. 
fm nı ıulıirliiı,:iı od.ı <ında toplanar ık 
komisyon tıırafındaıı • ynpılımık lızrr 
nçık eksiltıııl•ye konulıııııştıır. 

2 - Keşıf bedeli (8t;UO) lirn vt 
ınııvakka.t trıııinııtı (tH5) liradır. 

:J - İ steklilerin muvakkat te minııl 
nırktup veya ıuakbııılıı.riyle ticaret o 
dası vesikalarını ve nafıa mtidiırJii• 
illinden bu iş için alac:ık1a.rı fenıı! 
ehliyet vesik:ılarınt hamilen ynkal'l• 
ela adı geçer. gün ve saatte komisyoıı 
rei~liğine mtiraca.atıarı. 

ıf. - Bw. İŞe ait keşif -ve ~artnanı6' 
yi her gün Jıafıa müdürlü~ünde ~ 
rebilecekJ.eri. (661-5) 2656 

Polis alınacak 
Ankara Vellliğindea: 

Emniyet kadrosunda milnhal bıt' 
lunan 20 lira asli maaşlı poI-ı& rn8' 
murluklarına imtihanla. stajyer ınB" 
mur alına.ca.kbr. 

1 - Aranılan vasıflar aşağıda yfY 
ıılıdır. 

a> 'l'ür'k olm ak, 
b ) Askerlik h1ı.metinl yapmış b\I" 

lunma.k, 
c) 30 yaşından yukarı olmamaıc, 
d> Boyu 1,64 santimdeın klSa bU· 

lumnamak, 
e> Sıhhi durumu iyi olma.k (taJll 

teşelcl<üllü heyeti sıhhiye raporu >, 
f) Sabıka ve mahkil.ıniyeti bulun· 

mamak, 

g) Lise ve orta mektep mezunlsrı 
ile ordu ve jandarmadan ayrıim'' 
lit'<likli erbaşları tercihan alınır. 

2 - Bu vasıfları hau bulunanlar· 
dan mesleğe kabulünü istlyenlerill 
doğrudan doğruya bir dllekçe ile vn· 
lllıge müracaat etmeleri llA.n olunur· 

(6717) 2760 

Rusyada günlük uçak 
istihsali artıyor 

Mo.Jcova, 16 a.a. - Bugün kutl'1.1111~ 
o;ovyet havacıl ık günü müna<ebeıi}lt 

neşrettiği bir mesajda sovyet sanayii hal~ 
komiseri Yakolef şimdiki günlük uı:ııl' 
İ<ci hsalinin ~c~n <C!Je bu zamankindcll 
dalı;ı yüksek o l<lu,iiunu oildirmekte "' 
şunları i lılve etmekıec:lir : 

Uçak fabrik:ı.lamnız.ı.rı çoğıı hükii • 
metin emriyle düşman uçaklarının varıl' 
mıyacai:ı kadar uıaklara taşınmışttf· 
Yüz binlerce mütciıams İşQİ. binlerce ıd· 
lometre me<;afeye gönderilmiş fakat İ4· 
ıihsal bir gün bile durınamışrır. Sioıdi. 
bu muanam i, başanldıktan hir ~ 
<Onra i~tihsaHmizin gün geçtikçe aırtfl" 
ğını söyliyc-bilirim. 

-( 17 / Ağustos / 1942 )_. 
Bolu Belcdire Hirasecindcıı : 
Belediyemize ait 700 • 800 metre b.ı· 

!ünde \.e 25 m.iümctrc kalınlı~ı nda yele. 
pare çelik tel halat beher kilom 35 ku
ruş muh;unmen bc<ld ve 21 gün müddL-t· 
le açık artnrma sıuretiylc !;atclacaktır. 
İhalesi 2·t R. ~ 12 f>aıarte,i sunu saat 
15 tc Delccli}e Dainıi Fncümeniııde ya • 
pılacıktır. Taliplerin % 7,5 teminatla • 
rirle hirlikte göştcrilen gün ve saaııe 
belediyede haıır bulunma.lan ilan olu • 

6 - Tekli f me ktupl nnna ait iç 
ve dış zarfların ve vesRikin dı>rdiin~ 7.30 :ı:ıırogrnm saıı.t 
rü nıacl e hükiimler ine ve k a nuni ta- 7.32 jdımnıı!<tt!< 

CNltınt Esen$ 
klaresln"e > 

nu r. (854-0-6520) 2577 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Kastamonu Belediye Reisliğin· 
den : 

1 - Kastamonu belediyesince ye
niden l~a ettirilecek idroelelctnk 
tesisatının 610.'l6 lira 14 kurus ke
şH berlelll inşaat kısmı lle yüksek 
teve.Uürli.i havai hat tesisatına alt 
19023 lira keşif bedelli kısmı kapn· 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur 

2 - Her ikisinin keşif bedeli ye
ktınu 80059 lira 14 kuruştan bar t· 
tir. 

3 - Muvakkat temılnat 5279 llra 

rifelere unrn n bulıınmıısı l:hımrlır. 7 40 ajans 
Postada vaki gecikmeler kabul edil- 7.56 rnoüzllk: radY<I 
rn eı: . •alon orkestrası 

6- İstrklilerin tı•klif mektup. (V~lonlst Necip 
l ıırım ikinci maddede yar,ılı tnrihl e 
ı;ıı.ıt 1 ~ de kadar enr.iiıııen reisli~inc 
mn.khur: ııı uk:ıbiline tevrli etml'leri i-
lan olu nu r . (86 18-66lfl) 265 1 

Aşkın) L1ncke: 
tıms ~rırı~. An • 
ı:-el• f,.pıı.n:ı;ol En. 

A b • • "} k tcnııl!'ZZo' sıı; m ar ınşa ettın ece Han!l<'!ım rnn. vnıs 
Enlncıın İnhisariı~r llaşnıUdlırlil-

ğünclen : Roberriıt: Dat nıl: 
t - Erzincnn Raşınilrlilrlı!Aiinde ruhlar; Lnnner· 

yııpı lacak Wtill,fifi lırn ke-if hedelH Vals. 
maırııılı\t ıımbnrınıo lr ası kapalı 6.20 C'Vln ı;:ın~ 
ztlrf usııliyle ııı gliıı müddetle mıı. 12.So program 
nakasa~ a konul mu tur • ~ t 

2 - Muvakka.t teminatı 1020,Si / 12.33 müzlik karı· 
llrad11'. 

8 - ihale 24 B 942 paznrte~ı 11 k ~ılar 
ırilnü saat l.'i to Frz:incan inhı!;ar}u 12 45( a•ans 
!la murl rluğ nde muteşekkil komis. 1 13.00 mO:?Jlk: şari<'I 
>onca ı~ra olunacaktır. 1 ve t.ilri<üler 

4 - Bu i e ait frnni ve hnsusr lR.00 p.rogram 
sartname:!erle projeler Ankıır:ı Te saat 
Erıı:lncan baŞmildurluklerindt-.n alına- 1 
bılir. / 18.03 mil:r.'f· rac'-

!i - Eksiltmeye gireceklerin bu gi .. l yo daııı; orkest.ıllsı 

18 50 mil.dk. tııl!ıl 

heyetJ 

19.30 saat. aı~n• 
19 45 &ert>est ıo :O· 
19 55 ml!zlk: şar • 
kı ve •ürkUJer 
20.l '5 P.adYo 

ı:ıı:zet~ 

20.45 mııztk: :Bi1' 
htılk turt<üsll öl· 

ren[~ orn~. 

21 Ztraa• T. 

21.10 fll U">!~r: mu· 
h~~ ma.'kamın

clan ııarktlar 

2130 kon•ıtma 
(Gilnunn mesıııeı~· 

rl) 

21.45 mtizlk: 84!fl" 

fontflı: pr<>gl'am 
(PL) 
Z2 30 saıı.t. ıtJaJll 

22.50 k@amt 

a 

t 

(1 

~I 

21 ,. 



MİLLi MÜDAFAA V. 

Ambar inta ettirilecek 
.M. M. V. Satın Al Ko.d n ı 
2~8 D 1 ra 50 kuru ke f bedelli 

Rırıkkale'de b r ambar inşası 1§1 
20-!:1·1942 per mb nU saat 15 te 
k palı z rfla lh le e ıle tır İlkte
rnırıatı 1717 lıra 46 kuru ıur. Şartna
nıe 1 114 kuru muk b lınde s ıın al
n1a Jrnmı yo un lan verıllr lstekı.
lerın 2490 yılı kanun ahkAmına 
göre ha rlıya ki ırı artları ıhale 

n l t 14 e kadar ?ti. M. V. '-
Zil o lı sa tuı alma kornı yonuna ver -
n1 lcrı (6117) 2236 

Rulman alınacak 

2G25 

Matbaa ve mücellit 
malzemesi alınacak 

1!100 l'llt. 

Sabun 

Mt 
20 d t 

5000 adet 
:ıoo )"Um k 

100 )'UT!\nk 

20 lö}() 

t ~ 2 o 

D 1$ t ll 2 kutu 

Santrfüj ve su tulumbası 
alınacak 

(6551) 

Münakasa tehiri 
M. M Vt"k. Sa. AL Ko. dan: 
17-8-942 pazltrt g u t 14 te 

thal('Sl yap lacak ol n Cl 7 > h n a
dPt elektr k kayn k t 1 hal 1 b ı
ka b r g{lne b rakılmı tır. Yapılan 
1JAn hUkumsUzdUr. (6562> 2675 

Ot alınacak 
M. M. Veklletlnden : 
4 000 kılo y ıa lık ot 19 .8. 942 

car ambA gun ı sa t 10 30 da pazar
lıkla satın alın caktır. İsteklilerin 
bellı gUn ve s a te ıeklıf edecekleri 
fıyata göre katt tem atlnrıyle bir· 
likıe M M. Vekaletı 3 No. 1ı satın 
alma komısyonuna cim lerl. 

(6688) 2702 

Matbaa hurufatı vesaire 
alınacak 

2'703 

Reçel alınacak 
M. M. V. 1 No. Sa. Al. Ko. dan: 
l - 30400 kilo ayva ve zerdali reçeli 

kapalı zarfla elqiltmcai 3. 9. 9.C2 saat 15 
te Ankara Lv. A. binasında M. M. V. 1 
No. Sa. Al. Ko. da )'9Pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 36480 lin ilk 
teminatı 2736 liradır. Saraıamesi 183 
kuruı mukabilinde Ko. dan alınabilir. 
Kamına U)"glln teklif mektuplarının U· 

at 14 de kadar Ko. na verilmesi. 
3 - 36400 kilo reçel bW talibe ihale 

cdılebileaii gibi ıarınamesindc yazıJı 
miıc5~ ihuyaçlan ayn ayn ıalibe iha· 
le edilebilir. (6653) 2818 

Peynir alınacak 
M. M. V. 1 No. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aşajıda cİn$ ve miktan )"Uılı iki 

kalrm )'l}tttk maddesi pazarlığı 18. 8. 
942 saaı 15 te Ankara Lv. A. binasında 
M M.V. 1 No. Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. 

2 - fsıeklilt'rİn kati ıerninatlariyle 
belli gun ve saatte Ko. da bulunmaları. 

Cinsi Miktarı 
Ile\-az peynir (3) ton 
Kaşar ı>e>niri (2) v~·a (2,~) ton 

66S4> 2819 

Tezgah ve saire alınacak 
M. M. V, Sa. Al. Ko. dan: 
Sll47 lira muhammt'n bedelli 16 ka· 

lem tezgah •e sairenin pazarlıkla ihale
si 20. 8. 942 perşemhe _JtwtU saat 10 da 
yapılacaktır. Kati ıemif'llıı 7672 lira 05 
kuru) olup şarınamesi 128 kul'UI bedel 
mukabili A!lkeri Fabrikalardan verilir. 
i teklılenn paz:ırlık gün ve saatinde M. 
.M. V. 4 No.Ju Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(6707) 2820 

Kiremit alınacak 
.M . .M. V. Sa. Al. Ko. <lan: 
Muhammen btdeli l ~00 lira olan 

1()()()(1 adt't Marsilya sistemi yerli kire
nıiı eksilımesine 10. 8. 942 günıi isıekli 
çıkmadığından 20. 8. 942 perşmıhe gü
nu saaı 16 da pazarlıkla ihale edilecf'k· 
ıır ilk lt'minatı 97 lira sn kuru~ıur. Is· 
teklilerin ek ilıme gün •e sa.aıinde M. 
M. V. 4 N<l.lu a. Al. Ko. gelmeleri. 

her gun ~zkür komisyonda 
(6711) 2821 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

Ot ve saman alınacak 
Muğl.ı\ Sıa Al. Ko. dan t 
1 - K ıı lı zıırf u&ulü ile kııru ot 

ve r.aıııan nlırıa<' ktır. Mııila için 600 
ton \C s ın n mlkt rı 4150 tondur. Ku· 
ru otun heher kilo una J 1 ve J;ıırnQrıın 
hC"lıer kılo.sıına 9 kuru fıyat t.ahının 
"dılını tir. Oıun muhammen hed"1i 
6GOOO !ıra \C samanın 5h500 lıradır. 
Otun mu\akknt trıııinatı 4950 lira ve 
samanın muvakkat teminatı 4388 li
radır. M ırıııarl için alınarak 166 ton 
otun muhaıııınen beddı 180~0 lira ve 
m1Jv11kkat teminat 1353 liradır. Sa
manın muhammen bcdl"li 9810, lira ve 
muvakkat tf'mınatı 736 liradır. fha
leııl 21. 7. 94J cuma ıı;iıntı &aat ııs te 
> apıl:ıcaktır. ŞartnamC"Sİ Muğla Sa. 
\I. lrtı. da ı;ı:lirulur. fstcklllerin kıtnıı

nl vı ikallll'iyle teminat ve teklif 
mektuplnrını belli aatten bir &&at ev
vel Ko. na vermeleri. 

(.~900) ı 996 

Kunı ot alınacak 
&vu Sa. .AL JCo. duı: 

1 - Tahminaı beher JdkıMı e Jaıruı 
50 eanUmdm 800.000 k11o il> balyalı ku
ru ot ka.ı:>alı za.rlla ekslltrr.eye konmut
tur. Ahnıırak kuru ot Is> balyalı olarak 
Samsun - sıvas - Şaıicııla ve Sıvae -
Cctlnkııya dem!ryo u ırUzerd.hındakl il· 
tasyonlerda te.ıım edıl.ecektJr. 

2 - Muhammen bedeli S2.000 Ura. 
ille ternkıeU 38ro lıiradır. 6artnarnesl 
Ankara. latanıbul. Merzifon ve Sıvaa 
Sa. AL Ko. larmda her arUn aörülUr. 

3 - Elaıllt.mNl 21 atu.toıı 942 cuma 
ııUnQ saat 16 da Sıvu Sa. Al. Ko. da 
.YllPıkıc&kt.ır. lateklUerlrı mezlnlr !bale 
~nünde teldll mektupla.nnı ununun 
t.a.rıtatı dalre9lnde hazır1ıyacakları lha· 
le M&tınden bir aat evwt Ko. na ver
meleri Wll>'ll bulunduntWt olmalan 
Veraııerıe dıımaa resmi ve taahhüdün 
1tuından miltevelllt mukav• t"'!n!nat 

mektubu ve lDU&)'Yell nwuıratı ce tren• 

le ıreunıecek 18tuyonlaman te.ltm m•· 
hal lrıe lcAdar na:Jdble muratı tevsik 
ed rde taahhüt bedeline 11& -

ele •W'el.b1e mUtf'.ahhldf! öde -
(~1) 2002 

Et alınacak 
l t Ş il Sa Al Ko. dan 
1 - Kapalı zarf usulü ıle :!896 ton 
ır v a koyun eli, ve) ahut ayak -

n ı olarak alınacaktır. Evaaf ve 
1 artlar lle te llm mahalleri Ko. 
rulup ötrenllebılir. Etlerin nevi. 
re mu kkat teminatları aşalıda 

ı ıdır. İhaleııi 22. 8 .9"2 cumartesi 
• n nt ı 1 de yapılacaktır. Taliple

r ı le Jaatindcn bir aaat evvel ka
nıınl ve ıkalarlyle komlıyona mUrara. 
atları. Sıgır eti temınatı muvaklı:ataaı 
70115 ko) un etl teminatı -ıuvakka-
ıası 9ı;sıs. (6182) 2116 

Çeıitli sebze almacak 
Devrek Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 14250 kilo kabak 15~ kilo 

t zc fasulye 14250 kilo )'efll dolma
lık blher. 14250 kilo paUıcan kapa
lı z:ırf uwlU ile aatın alınacaktır. 
Taze kabağın tutarı 1855 11.ra 50 
kuruş teminatı 119 lira 17 kuru1. 
taze fasulyenin tutan 4645 Ura 50 
kuruştur. Teminatı 348 lira 40 ku
ruş, yeşil dolmalık biberin tutan 
4645 lira 50 kuruş teminatı 348 lira 
42 kurus. Patlıcanm tutarı 5603 lira 
60 kuruş temlnatı 420 llra 24 kuru., 
lhıı.lesı 19 dustos 942 carıamba ırU
nU saat 11 30 da Devrek Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Şartnamesi ve ev
safı her ,::Un Ko. da ~rülür. tstek
lılerln belli gün ve saatten bir aaat 

bedel 27 00 1 r olup kat t m natı evvel kanuna uygun teklif mektup-
4 050 liradır IJıt ki r n 1 gun ve 1 rl saatte Ank ra M. M V llctJ 31 tarını Ko. na vers:~) . 2215 
No Iu saun im k ı onun 1-
nıelcrl (6708> 2749 

Elektrik kaynak teli ahnacak 
dedi Kati teminat 

J .. lr-ı kuru§ 
30~ 21 

Kutur 
Atlet 

30 ()()O 
120 

2!i 000 
1775 70 

2:>2 75 

Kllnrramhk 
48. 50 
48- 50 
38- 42 

Sm. 
3,25 
4.00 
8,2'5 

SıiD' veya koyun eti 
alınacak 

u ı: u s 
eksiltmeye lııanmuıtur. Muhammen 
bedeli 215264 lire. 68 kuruş olup mu
vakkat temlnab 12013 lira 25 kurut-

Sivas Sa. Al. Ko. dan : tur. PJAn ve tartnameleri Gelibolu 
l - 150.000 kilo ı;ılır eti veya lı:uy Mr. Sa. Al. Kom. her giln gBrill&bllir. 

rutu ile blrlıkte koyun eti kapalı aa.rı İhalesi 31-8-942 pazartesi saat 17 de 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Merkez Sa. Al. sın.da yapılacaktır. 

2 - Ekslltmesı 28. ıı 9"2 cuma gü. İstekliler zarflarını mezktlr günde 
nü Sivas satın alma Ko. nundll yapıla- saat 16 ya kadar kllfniByona verme-
caktır. Sıı\ır eti ihalesi saat ıo da ko- lert lAzımdır. <6572> 2598 
yun etininkl saat 16 da dır. Şartnanıe- Odun almacak 
ıl. İstanbul, Ankara Lv. Amlrlıklerıyle Balıkesır Sa. .ı\!. K1>. dan : 
Sıva& satın alma Ko. nunda her gun 1 Beh k"J 3 ku f" tahm" 
görülebilir er ı osuna ruş ıyat ın 

8 - Sı~ır etinin beher kılosu 50 1 ~ilen ~) ton odun kapalı zarf usulü 
kuruş olup umum tutarı 75000 lira • ıle cksılıme)'C konmuştur. 28·8·942 cu· 
dır. Kuyruklu koyun etinin hehcr kilo. ma gunü Wlt 16 da Balık~ir As. Sa. Al. 
sunun 75 kuruş umum tutan 112500 Ko. da yapılacaktır. Muvakkat ıeminau 
lira ilk teminatı 6875 liudır. Sığır e- 1800 liradır. 800 ton odunun bir müte· 
tinin ilk teminatı 5000 liradır. ahhide ihale edilcbilrceli gibi 160, 560. 

4 - fsteklilerın her iki madde için 80 100 olarak ayrı ayrı 3 talibe de ihale 
ayrı ayrı tertip edecekleri teklif mek edilebilir Evsaf ve prtlarını gormek İs· 
tuplarını kanunun tarifatı Jaireslnrle ıiyenler hec gün Ankara. İstanbul Lv. 
huırlayıp lhııle ııııatınden bir saat ev- lmi li.kl . 1 Bal k • As s Al K 
vcl komi5) ona vl'rmiş vera buıı.nılur- r. c:ı~ e 1 ~sır . · • a: · . o. 
ıırnt o!ıııalnrı liıımdır. da gorebilırler. Talıplerın ternınatlarıyle 

(6191) 221'$ teklif mektuplarını ve kanunda yazılı 

P t t 1 nacak vc..wklerini ihale günü ut 15 e kadar 
a a es a 1 makbuz mukabili komisyona vermeleri 

Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: şarıtu. Saat 15 ten 90nra mektuplar alın· 
1500 ton patates kapalı zarfla ek- ınaz.. (6527) 2608 

slltmeye konulmustur. Muhammen 
bedeli on bin lira muvakkat temi- Çeıitli yiyecek maddesi 
natı 24150 liradır. Evsaf ve şartna- alınacak 
mesl Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. 
nunda görlllUr. İhalesi 24·8-942 pa
zartesi glinü saat 17 de merkez sa
tın alma komisyonunda yapılacak -
tır. lsteklllerln teklif mektuplarını 
bir saat evveline kad3r kom ;yona 
vermeleri. <6256> 2396 

Kuru ot alınacak 
Karaköse Sa. Al. Ko. dan : 
İki mıl> on a.lıı yuz kırk ıkı hin ki

lo kuru ot kapalı r.arla eksıltmeye 
konulmuştur. Tnhmın bedelı ylıı 

Davuıpaşa Kıılasından 1166 Sa. Al. 
Kn. 8~ lıjhndan: 

Qirliklerin ihıiyaonı temin ~n 2490 
sa)ılı kanunun 46 madde5ınin M fıkra· 
sına gött aşağıda cins ve miktan )V.ılı 
iaşe maddeleri pazarlıkla 27·8·942 per
~bc J[UnU hizalarında gosterilen saaı· 
lt'rde ebiltıneye konulacağından istek· 
!ilerin nwzkür gun ve saatte konmyo • 
numw.a muracaaıları ilin olunur. 

2009 

kırk beş hın uc yuz on lırııdır İlk Ek§i!ıme 
teminatı on bın sekiz yilı: dok an se- Cin~i Ton tarihleri saaı 
kııı lira yırmı beı kuru,tur Evsaf Pirinç 10 ıo 
ve ~artlar kolordunun huıün garni- Kuru fuulya 10 ıo,,;ıı 
ıonlarıncla mevcut olup 1~ l 1. 941 Rul,ııur ıo ı ı 
ve 48100 - 61100 t'mırlerı kı cvsaftır. Sade yaAı 3 ı ı.~o 
Munakasuı 2". 8 9.ı2 pıı.zarteM p:unil z. Yağı ., l4,30 
saat ııs te yapılar.aktır. İstı·klilerln 

Paıat~ 10 15 
işbu saa_tten lıir saat evvel kanunun Kuru uzum 

3 15
,
30 82 ei ma.1clt-sı mudbınce huırlıya-

cakl!lrı teklif mekıuplarını komia - Sabun • 3 16 
ron ıı:isliibne verme1erı. Mete odunu alınacak 

(68381 2406 (".e tb<llu 1230 Sa. AL Ko. daın. 
Patates alınacak tht1.Yac ~ 30()() ton meııe odunu 

Şişli Sa. AL Ko. Bşk. dan : pAzarhkla ek8 fün~ lronu-lm~tur 
Kapalı ııarf usulü ile 500 ton pa. Muhammen ~<'li 78.(l(M) Mıradır. Mu· 

tatea münakasaya konulmuştur. t~v- va t teminat ~ Hırnd r. Ev t ve 
&af ve huııu&l tartları komi yonda ll«""lttt Gel.fb<>luda 12!!0 sn. Al. Ko. ııu· 
görül Ur. Muvakkaı teminatı 8750 lı- rillf'!h ır. n n tlmdoan aŞRl!'ı olmamak 
r.adır. 600 ton patateı toptan bir is- ı;ar!J)"le ayn ll)TI ıtıale ~leb • Iha. 
tekliye ihale edileblleedi gibı en az ıesı 20-8·942 ırünU aaat 17 de 1250 sa 
taksıcline de talıp çıktığı takclirdt' Al. Ko. yııpılacald.ır. l8tddllerin mez. 
ihalesi yapılacaktır. ihalesi 26. 8. 942 

1 kQr aün ve saatle l«!ml8yone. mOnıca • 
çarşamba gunü saat ı ı de yapı aca-
ğınclan taliplerın kanuni veslkalnrly- a.tıan. (6626) 2721 
le birlikte \hale sutlndcn bir tıaat 
evvel Hıırhlyede Yedek Subay Oku
lunda Sa. Al. Ko. nuna milracaat-
ları. (6340) 2408 

Çetitli sebze alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
lhtlyac tein 200 ton taze fasulye, 

100 ton patlıcan, 50 ton bamya, 30 
ton kabak, 20 ton taze biber, 175 
ton domates kapalı zarf usulQ ne 
ekalltmeye konulmuştur. Sebzeler 
ayn ayn m(iteahhitlere verilebilir. 
Muhammen bedeli tau faaulyenln 
elli bin Ura. patlıcanın onbeı bin li
ra, bamyanın yirmi bin lira, kaba
ğın iki hin dört yüz lira, taze biDe
nn Qç bin lira domatesin ylrml bir 
bin lira kJ ceınan 111400 yüz on btr 
bin dört )'h Una olup muvakkat te
minatı 8840 llradır. EvMf ve 1&rbıa
mesl Gelibolu merkez eabn alma 
komisyonunda görillehlllr. tateklller 
teklif mektuplannı ihaleden bir sa
at evvel komlll)'()na vermeleri IA
zımrlır. Kapalı zarf usuın ile ihalesi 
24-8-942 pa7Artesl gUnü saat 17 de 
merkez sa. Al. Ko. nunda yapıla-
caktır. <6.~69> 2409 

Sığır alınacak 
Fwitehir J.v. A. Sa. AI. Kom. dan: 
lhti)aç için 200 b:q sıAır pazarldda 

.atın alınacaktır. 200 kilolUk bır canlı 
sığırın beher kilosuna tahmİ1'ı ('(!ilen fi· 
)'ai 62,~0 kuruştur~ Temınaıı kati i '750 
liradır. Pv.arlıiı ıo 8. 942 perşembe 
gunü sa.at 11,30 dil F.ııkitehir Lv. Amir
liği Sa. Al. Kom. binuında yapılacaJc
ıır. İsteklilt'rin teminat akçeı;iyle birlık· 
te sözü ~ komisyona muracaaıları. 

(6623) 2800 

Çeıitli yiyecek alınacak 
Aa. Pos. 790 S.. Al. Kam. Hadımköy 
ANıda ~ "foC miktarları dıale pm· 

!eri ve a.ıwılıbc 1rmiftatlan yaulı .mıMI 
deler puHlılck ekti.itmeye konmuttur 
lsteldilerin muayyen ~nlcrinde Muha· 
köyünde As. PO&. 790 S.. A 1. Kom. na 
müracaatlan. Sarcnameleıi komisyonda 
görülebili1'. 

caiındııo 1alipplerin bıi ffmİMtlaıiylc 
H&ıbi)'C Yedek Subay Okulu S.. Ai. 
Ko. na muracadarı. 

(6735) 2804 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

Sankarnıı Sa. AL Ko. daı>: 
1 - !Wl ton koyun eıı !kavurması r>a· 

zarlıkla alınaaıl.;ur. 
2 - K"losuna oo lira fi)-at tahmin c

c:lilmt,tir. 
3 - Teminau 10000 lfoıdır. 25 ton

hık postalar halinde ihale yapılır. 
4 - Sartnaı1K'$İ komkyonda Jtöriilc

bilir. Pa7.arlrk 19. 8. 942 çarpmba gunu 

saat 14,30 da toplank'llkur. 
(67'7) 2805 

Et alınacak 
As. Pos. 4200 Sa. AL Kom. Tophane 
Appda cins miktar ve kilo fi)"aılan 

ile kati teminatları )'ll7Jlı iki kalem et 
24. 8. 942 gurıu saaı ıo da pazarlıkla is
ıddi ine Jhale ed lttektir. Şartname her 
gun oğle<len $00ra ~omi•yonda görülebi· 
lir. l•teklilerin belli gun ve saaıte Fıo
dıklı'da Sa. Al. Kom. ıtelmele.ri 
Cimi Mıkıan Fı)'llU TemHıaıı 

K. eti 
S. eti 

Kilo 1 ira 
2000 12'i 37SO 

20000 RO 2400 
(6742) 2806 

Odun alınacak 
Çanakkale C.arn11on Sa Al. Kom. 
İhıiyaç için 800 ton odun 4. 9. 942 

cuma gunu saaı ı 7 de kapalı :ıarfla ıha· 
lesi )'llpılacaikur. M.uhammcn hedcli 
20000 lira muvakkaı temmaıı 1500 lira 
t'vsafı \e prıları her gun komi•)Oıtc.la 
gonilebilır. İ ıeklilcrin ıhale •aaıinden 
hir saaı evvel ıeklıf meoktuplarını ~omıs· 
yona ve-rnıcleri. ( 6 728) 2807 

Zeytinyağ alınacak 
fanıır l v. A. a. AI Ko. dan: 
1 Cın ı :.C) ıın)ıığı mikıarı 2'i.OOO 

kilo fiyaıı 108 kunış. Ambalaj bcddı ve 
diğer zarurı nıasraflotr ayrıca ilave edi· 
lir. 

Cin.~ ve mıkıarı yukanda yazılı ihti· 
}aç pazarlıkla ~atın alınacakıır. Pazar· 
lık \e ıhalesi 21. 8 942 cuma gıınu s:ı· 

aı 16 da hmr 1 '· imırlıgi a. Al. Ko. 
da )apılac ktır. Knıi teminatı ihale be· 
dclinın yuzde 8 idir. ihaleden oncc alı
nır. Vasıf 'e şarılar her gun Ko. da go
ıUlur. İsıcklılenn muayym gun ve saaı
te minaılari) le ve di~r 'esıkalariylc 
bırlıktc Ko na muracaaıları. 

(6761) 2!!08 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

Frzıınım Sa. Al. Kom dan: 
ıo. 8. 942 gıinu kapalı zarfla miına· 

kasası yapılacak olan 100 ton kem'ksiz 
koyun lcavurmuına isıekli çıkmadıJın
dan bir •> içinde pazarlıkla alınacaktır. 
Panrlığı pa arı i çarıamha cuma ttıın· 
(eri oğleden sonra Frzurum Sa. Al. Kom 
yapılır. ilk puarlığı 19. 8. 942 çarpm· 
ha gunüdur Muhammen bedeli 200 000 
lira ol\ljl kaıi ıemınaıı l l 2"iO liradır 
Şartnamesi her gun komİ5)'onda p:orule· 
bilar. hteklılcrin helli gun ve ~aııe ıc
minadariyle komisyuna muracaatları. 

(616.n 2809 

Çqitli yiyecek alınacak 
As. Pos. 1010 Sa • .Al. Kom. B. ~ 

m«e 
Komi~ mrvcut ensf ft şanlar 

dahilinde 8800 lc'lo domates 8800 kilo 
~ biber, 13 ton bamha, 23 ton rat· 
lıcan, 26 <on karpuz pazarlıkla 'itan alı· 
nacakıır. HC)eti umumiyesinin troıinaıı 
2629 liradır. Paz:ırlıjh 21. 8. 942 roma 
gunü saat t 'i ıe Hüyiık Çc~ce'nin Ak· 
çahurgaz çifıliğinde 1010 Sa. Al. Kom 
yapılacaktır. (6764) 2810 

Pekıimet yaptırılacak 

usµliyle e&silun.ı,..e lc.onmutax. Bic kito
swıa tahmın edilen fiyM 22 kuruş olup 
ilk umınatl 4430 liradn-. Sartn-nesi 
Ko. df gorulur. Kape.lı zarfla ssiltmesi 
2. 9. 942 çarşamba j1:\BN -.aı ı 7 de Kars 
Sa. Al. Ko. da yarılacaktw. l.wddile.rin 
ıncıkiır gun ~ saatten bir saat evvel ha· 
urlıyacakları teklif ıneknıplıtriyle te
minat akçclerini Ko. na vermeleri. 

(6772) 2816 

MALİYE VEKALETi 

Kalorifer tesisatı tamiri 
yaptırılacak 

Maliye V elciletiııden 
Yapııaa:k :işin Rlllhi')"eti: Maliye Vclcil· 

!iği evralc mahzenınin kalorifer ııesi~tı· 
nın ıamiri 

K~if bedeli: 320 liradıt'. 
Muvakkaı ıeminat mılcıarı: 24 liradır. 
ih~ şekli: pazarlıkla 
İhale urihi ve )'t'ri: Maliye Vclcilliii 

.Mılll Emlak müdurlıığünde 20. 8. 42 
perJcmbe gunu saat 1 5 ıte.. 

(6578) 2799 

DAHİLİYE VEKALETİ 
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Sayın halka 
~ Reıa !lrlnden; 

1 - Ta.kıııl Ocretı.-.r.lne ;ııe.pı il 

)"(lziie 60 zamma ır e taıızım edt
lftl J»teler totvrlenı d&tttıım.ı.

t.ır. 

:2 - Tablmetreleri acı1C bu-
lunduran ve boz 
JaıJılftrwuı ve ıstenUen yere ırlC.m -
~ ve her n.. ııuretlıe otunıa. ol
sun ta atname h r na h e
ket ed("ll IO!o fflr" ~ derha 1 2890 
2960, 2718, 6983 ve 61'47 mımanı.
l:ı teıeronlll.l'll mıııcını t 
81lYln ha)Jctan rk'a O 

M. M. Vekaleti Deniz 

Zeytinyağı alınacak 
Drnız LeHuıın Amlrlı ındtn : 
Mıktarı 20 tnn, cin 1 ze) ıinyaiJe 

muukkat temlnııtı J 797 hra 411 k ı. 
ru , ıhalc gunu 24. 1:1 1942 saat 16. 

Mıkıarı 16 ton cın ı ze)tiny Kit 
muvakkat temin tı 743 lıra 7Ci kurut. 
ihale 24. 8. 19~2 sıat H>3 dı 

1 - Ç ıınakkalc llenlz K. iht) CI 
olan yukarıda yuılı ıkl kalC"m tr k 

Çeıitli evrak bastırılacak aı;ık cksıftrı e llr HllD alınııeakt r. 
Dahiliye Vekaletinden : 2 - Bıınl ra aıt artnarıu· l'r h r 
l - Nutus daireleri için nUmu • gıın Ank rı'dn l><"nlz M 1 te arhta 

oelerlne ve şartnamesine a:öre yUz Lv. Sb . .Md. 1ü • (,:anakkalt' De ıa 
ellıışer yapraklı 200 eıaa, 100 olilm· K. ııatın alma k ınıı yonu, lstanbul 
100 doğum, 100 bO§anrrr&, 100 yer de- denlır. ııaıın alın Ko. dl\ gi}rülcbıl r. 
ğiştırme. ve kayıt tashihi de!terı (6229) 23 8 

ile ıoo ver klı 8000 cilt dogum, Kösele ve vaketa alınacak 
8000 cilı ölüm, 4000 cılt yer detiı - Den Lc\aZlrll Sa.un Alma Kom ... 
tırme llmUhaberı llc 7000 adet ista· ~nda.n: 
tistık cetvelinın 'tab ve teclidi işi •· 20000 kilo l<&w-.ll! mı.ıtuımmen hedMI 
çık eksiltmeye konulmu§ıur . 

2 - Bunların katıdı. mukavvası, 133 .'10 llıra. tem t.ı 7912 19-8·942 
kaplık bezi, kaplık kit'ıdı vekilet • canambll aürnt 14 te 
ıcn verilecektir. 20000 kilo v eta, muhAınımt!n bE'de-o 

3 - Muhammen bedeli S!IOO lira- fil 133 240 llm ton u 7 12 
dır. 19·8-942 caıııamtıa ırilml ıııaa ı 15 te 

"' - Ekıiıtme 24-8·19"'2 pazartesi l - Yukandııı. ctna, miktar, t.atım a 
gun 1 saat 15 te vekAlct leV'AZım mil- bOO('o um e eiar e ıtUm
dllrlllğilnde toplAnacak flatın alma k"rt yazıtı kÖlll'le ve vakm.& rnezl<Qr ta.-
komi11yon11nda yapılacaktır Mhlfl'<I• J>ll r4 aı oa.kt 

5 - Muvakkat teminat miktarı 2 Bu:Wıra ait llflrtname ~ ku-
262 lira 50 kuruştur. 

6 - fsıeklilerln bu iııe alı şart na- 1 nıe mu!lmb lfnde her ıı<ın lrom!B)'ond • 
me\ i ve nlımunelerl Ankara' da ve • a Af 
ktıleı levazım mlldllr!Uğf.lnden. ta • 8 - 1.tdd8erllı bell ırUn ve lllUl.t • 
tanbul'ıl'a nlıfus müdUrlUğUnden pa· Jeabeık>n ~lardYle b ilkte Kuım. 
raınz alnblllrler. p&.111dı\ bulunan kanı.ı,'OOıd& ha7.ır b'.1o 

7 - Eksiltmeye ırlrebilmek için Nnn&Jan. 
steklilerin eksiltmenin yapılacağı (R70ıl/6'T16) 

gtlnden en az altı giln evvel istida 
ile Dahiliye Veklletine müracaaı 
eclerek bu le için ehliyet vesikası al
ması lô.zımdır. 

8 Münakasa)"& gireceklerin m•· 
vakkat teminaı makbuzu ve 2490 ııa· 
yılı kanunun ikinri matldeslnde ya
:r.ılı vesaık ile birlikte aynı ~ ve 
s;ıalte komlsyoncla hazır bulunml! 
farı lazımdır. (6177) 2261 

Sabun alınacak 
Denlıı V.vıu.ım Satın Alma Komta.. 

> onund.!lıı : 
l - 'l hnıin olıınıın mecmuu be. 

deli "60UO" lira olan 70 000 kilo sa. 
hunun 19. Ağu tos 942 ı; r mba ıır;~ 
nıl ı;aat ı ı de pa arlıkla l'k.sı tmrsi ) a.. 
pılıu·aktır. ' 

2 ilk temınatı 4270 lira 60 kurut 
olup şartnamesi hu "'1n komlS} on • 

Okullar d.a.n 802 kuruş mukahılınde ııhnabıhr. 
ı 3 fsteklllerın belli ,;un ve saat e 

---------------, Kasımp ıı'da hulunan komi )Onda Talebe ah nacak ıhazır bulunmaları (8707.6777) 279• 
ı. 

Harp Okulu Komutanlıiından: 
1 1 la:ı:lra.n 9'2 den iti haren baslı. 

yan kayıt ve kabul muamelesine de
v.anı edllınekıcdlr. Mucldot 80 ey!Ol 
9.ı2 tarihine kadar uzatılmışbr. İstek
lilerin buna g6re bulundukları ma. 
hallın aakerllk fubelerlne mUracaat-
lan. (6668) 1688 

Enstitüler 

Çqitli ecza alınacak 
Yi.Jksek Ziraat F.oıstinısu Rauorluğun

den: 
Kurumumuz eoaneruün 1942 yıiı K· 

za ihtiyacının açık eksiltme suretiyle iha-

Kazalar 

Çeıitli yiyecek mad!lesi 
almacak 

Ercl9 J&nda.rm& Okul Kı:ımutarWtın
dllln: 

Odun alınacak 
Sivas Tüm. Sa. Al. Kom. dan : 

('.ıinsi pata~ miltıan kilo l '5.000 te
m inan lira 698 ihale tarihi 19. 8. 9f2 
çarpmba ı:ünü "aat 14 ıe, mahlut yağı 
2500 769 19. 8. 942 çarşamba 14,30, 
zeytinyağ 2500 510 19. 8. 942 çarşamba 
saat 15, lrunı fldUlye 15000 742 19. 8. 
942 çupmba 15,30, kuru soian 5000 
135 19. 8. 942 çarpıntı. saat 16, nohut 
8000 360 19. 8. 942 çarşamba 16,30, 
bulgur 5000 653 20. 8. 942 peqembc 14., 
pirinç 10000 975 20. 8. 942 J'fltıernhe 
14,30, sabun 2000 267 20. 8. 942 per· 

Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: l~i 6. 8. 942 gunu jl!n edilmif(i. 

1 J!':YtQl 942 tllrltılnden ııtıııu-. 

-ıaıc ırtl.b'ft.c olan vıe rnuhamm
kı&u 18 kunııttarı lk4 Y<kı cıoı-n ü~ blııa 
dô )'ÜZ Jcıllo ekmek ve elı.t bet kurufo 
tan otuz aJtı htn y.eıtı 3i z kilo lto>"UD 
eU ve )'ÜZ otuz bet ıruıwtan on ııelda 
btın dokuz y()z ıcno •dfo)'al ve yüz kut 
kuruetaıı on lal bin ahı yüz JcMo seker 
vıe lıkt kunııe Y"!tmle bet MlntJımdfn dört 
yQz bin Jdlo m~ ~ lalJWll1 2llll't .. 
wl1y~ mU11411caea)ıa korıulnwttur. ,..._ 
11Pl«in 2490 8ft.Yllı Jcanunun hlWdkn)eri. 
ne tevl'llaın 71-8-942 Pft'94"1llbe 811111 
aaat 15 te Erci• .Jıında.rma Okulunda 

Tahminen heher lı:Uoeu (il) ku -
ruflan (1.6110.000) kilo cam. metc 
veya gurgen odunu kapalı aarfl& ek
siltmeye konulacaktır. 

1 - ihtiyaç için unu citıeti a.~ttiye- Ta>'İıı olUMO gun ve ..ne calip çılc· 
den verilmdt tuz ve odun talibine aiı madıltndan etlci tartlar ~inde 10 
olmak üzere 40 ton pebimet imaliye.\i gün müddetle U!krar ebilıme)"C konmut
pazarlıkla satın alınac9mr. mr. 136 kalem ec:zaAUI fiyaa 2800 lira· 

2 - Muhammen bedeli 28000 lira ka- dır. 
ıi teminah 4200 Jıradır. 17. 8. 942 paurtesi aünü suıı 11 de 

mil~ M. JCoooıMIYonuna m~ 

atlan. (6.'!06) ~ 
Eksiltme 4o eylül H2 cuma gftntı 

saat 11 de Sivaa aatın alma Kom. 
yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 62500 Ura ilk te
minatı 58711 lira olup şartnamesi An
kau, İstanbul leva.ım &mirlikleri 
ve Sivas ntın alma komisyonlarında 
her ıır;un ıır;urulebilir. 

ICfrlhe saat ıs. (6628) 2so1 
3 - Evsaf ve prtnall1"i Gelibolu Rekıorlük binasında ihalesi icra edile- , 

merkeoz SL Al. Ko. da gorulebilı1'. cektir. Muv~ teminat yüzde 7,5 jj. ---------------
Liaeler 

Et kavurması alınacak 
2290 Sa. Al Kom. Doiu Beyazıt 

" - Pazarlıkla ihalesi 20. il. 942 rer· radar. Şarınam~ni Jl(lrmS ve daha faz. 
,eınbe INfl\I •at 16 da merkez Sa. Al la malümat almak isriyenleria daUe 

20 tnn kemiksiz koyun eti ve 20 ton 

kemiksiz !lljlr eıi kavurmıuı kapalı 
zarfla ebilane)'e konulınutnır. Koyun 
eri luıvurma~ının uhınicı ~ti 36000 
lira olup ilk teminatı 2700 liradu. Sı· 
ğtr eri bYUn11a5lftlft tahmin becleli 28000 
lira olup ille teminatı 2100 liradır. Ev· 
,.f e&de aıervcuc korun cvsaiıdır. Eksilt· 
me 8. 9. 942 taaı 15 te yapılaaılmr. Js. 
telcli-lerin belli süıı w saatten bir tut 
&Ke hazırlananı teklif mcktuplannı lco
mi~yonıa vermeleri. • (6732) 2802 

Ko. nunda yarılacakur. müdurlüifuıe muracaadarı. 

t&tcklilerin hu ''' alt teklif mek
tuplarını kAnun tarif atı dairesinde 
hazırlllyıp ihllle saatinden bir s11oı\t 
evvtlinc kadar komiıyona verm"leri 
veya bulundurmııları. Postada gecik -
meler mueret ıayılmaa. 

(676S) 2811 (6547) 2798 

(69115) 2486 

Bulğur yaptırılacak 
Konya Mnt. Sa. Al. Kom. Bşk.: 
ihtiyaç için 4000 ton ıert buğda1. 

dan bulgur imali kapalı aarf uıullyle 
ckaıltmele konmuştur. Evsaf ve şerait 
komisyonda mevcuttur. 8200 tondan 
aşağı olmamak üzere ayrı ayrı t.allp. 
tere de ihale cdlleblle<"ektlr. Kapalı 
r:art ihalesi 21 Ağı. 942 perşembe 
günü ııaat 15.80 da Kon1a'da Kom. 
bulunduğu binada y:ıpılacaktır. Be
her kilo buğdıtya 9 Kr. llO santim 
lmaliye flcreti tahmin edllmlgtlr. hk 
teminat 6000 ton l~n 18960 lira ye 
200 ton lı;ln 1425 liradır. İıtt'kl'lerin 
llk teminatlarını yatırıp 21 "b 942 
perşembe günü ihaleden bir saat ev
veline kıtdar ttkllf mektuplaqnı Kom. 
B§k. vermeleri. (68111) 211111 

lntaat yaptınlacak 
C'.ellboTu Merkez sa. Al. Ko. dan: 
Gelibolu• lskelelll clvannda ve Sal

tı ne civarında yapılacak ambarle.r
a sahil ihata duvan kapalı zarfla 

"" 

Kuru fasulye alınacak 
SL Al. Kom. Bek. Şiıli 
Pazarlıkla !WJ coo kuru f"1lyc alına· 

cakur. Evsaf ve husu i prtları komis· 
)'Ollda tıörülcbili1'. Beher kilosunun mu· 
hammen bedeli 39 kuruştur. ihalesi 21. 
8. 942 roma pnü •aat 14 ee yapılaca· 
Anıdan tali plC'l'İn kati temi na ı l&riyle 
Haıbiye'de Yd. Sb. Ole. S... Al. Kom. 
müracaadan. (6733> 2803 

Kunı fa111lye alınacak 
Si.tli Sa. Al. Ko. dao: 
Pazarlıkla 100 cıoa lwnı fasulye alı· 

n.cııktır. EYNlf .e hususi 19r1lan ko
miayooda )ıörühbilir. Beher lcilolUftUll 
muhammen bedeli 39 lcunışrur. imini 
24. 8. 942 paarıesi günu 10 da yapıla· 

Koyun ve sıgır eti ah nacak 

&rbunye fasulyesi alınacak 
Tophane S.. Al. Kom. Ra. 
59000 kifo yqıl barbunya fa.~l)ti'İ· 

ne tdclif edilen fiyat Vekiletcc pahalı 
görulduğünden pu.arlıkla eksiltmesi 19 
8. 942 çarşamba ~u saaı 14.30 &a 
Tophane'de lıtanbul I.v. imıdili Sa. Al 
Kom. yapılacaktır. Tahmin bedeli 17.405 
lira ilk temuıatı 1305 ltra 3c; kul"U1tur 
Taliplerin be1li vakitte komisyona Jtel· 
ıneleri. (6767) 2812 

Odun almacak 
Çanakkale Gamil'On Sa. Al Kom.. 
İhtiyaç için 800 ton odun 4. 9. 942 

cuma JrÜftıİ saat 11 de ka!'llh zarf usu
liyle ihalesi yapılacak. Muhammen be
deli 20000 lira muvakkat reminat 1500 
liradır. Enaf ve prtları komi yonda gö
ni!ebilir. İsteklilenn ihale saaıindeo bir 
saat e-vvel tEklif mektuplarını kom~yo
na vermeleri için komisyonda bulunma· 
ları. (6769) 2813 

Soğan aluıacak 
Kars S.. Al. Kom. dan: 
12. 8. 942 ıanhindc kapalı zarf um

liyle 120 ron kuru soğanın yapılan de· 
silmıetindc &.tek.lı {ıkmadığındaa yeni. 
den kapalı zarf usuliyle ft<siltmeyc ko
nukmıttur. ilk temınan 122<;0 liradır. 
Bit' kilosuna tahmin edil~ fiyat 25 ku-

Bandırma Aa. Sa. Al. Ko dan: ruşıur. Ş&rtnlUlle$İ komisyonumuzda gö-
MiktaM Muhammen Ttmılnatı thale alt olduiu rülur. Kapalı zarfla ek~ltmesi 2. 9. 942 

Oirud Kilo tutarı lira Lira t.arlhl saati birlik çarpmba gunü saat 16,40 ıa Ka~'ta lco-
Kuyruklu mis)'()flumuzun bulunduğu mahalde yapı· 
koyun eti 40000 50000 3750 31-8-942 L'> Bandırma Jacaktır. isıeldilerin 111C2kür gun ve sa· 
~!~u~u 40000 44000 3300 • • 15 • atten bir 5Mt evvel hazırJıyacaklan tek· 
Koyun etl 40000 50000 3750 30-8-942 l6 Akçapınar lii ınckıuplaMnı komİşyona vermeleri. 
Sıtır eti fOOOO 44000 3300 • • 16 • (6770) 2814 
Kuyruklu Et alınacak 
koyun eti 40000 48000 3600 31-8-942 17 Bin 
Sıfır ett 40000 40000 3000 • ,. 17 ,. Hotdere Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 8'rnklıel1n lht.ıncı ıcm tercih haJcla kolordu komut-.ı ıilırwı. atı. olmak 1 - 50.000 JirıWk kadar koyun veya 
U7Jere yuılcanda mı9ctar, tıatu', temtnıat, thaje t..dıi ve ~ ut o"*'1&n sıjır eri kapalı zarf U9Uliyle mürıeb.ya 
blrHlder )'aı&1k ~ ~ 99 atır et.leli Jıapa1ı zaırtıa ~ kıırwnut· konu4rnuttur· Mümb- 2. 9. 942 çac· 
tlll'. şamba ~ lıaat 15 ce Isparta Kule 

2 - ıııc.ntme M·IMM2 PUll't8ll rifı{l yubnıla ~ .. taeroe Ban. Hoı<fere köyünde yaprlacaktır. iffc te-
mada ,.._ s.. Al. Ko da ;vapılat'.aktr. minau 7.500 liradır. Talipleritı mektup 

s - ttbU etlıere a.tt eYMt ve ...-ınameı..-~ Oluc> latdt21ıll.'I' ve teminaılariyle birlikte mu.l)'YCO saat· 

Orman Koruma 

Er kundurası alınacak 
Orman Konarn& C«ıel K. 8Mll\ Alma 

Komlıl,yommda.n: 

1 - Omıen koruma ~ K. btr'ltlc 
kırt ihtiyacı kin 14.000 (Ol! dört bbı) 
oı tt eC'loelc: kundUl'fUll kıi.pa.lı aut uau • 
l1lıie elıatltmeo.ıre konulm~. Eklıütme-

111 24-8-942 pazıuu.t aUnıQ MM 15 te 
Yeıı.etılrdıe onrıa.n koruma ırenel Jo... 

blnuındııkt •bn alma ~· 
yapılacaktır. 

2 - Muhıımmftl bedeK 189 000 Un 
oılıuP muvaldcat tftnkıMı 10.'700 liradır. 

3 - .ı.tdcıtıerill kanımı vedcalaı1Y· 
le tA!ldlıt mflk't.uplann1 ... ıe aa•t.tnden 
btr ...t evveıme 1radar k.omJa)'Olla ver
ıneıen mecburt<tlr. 

(6230) 

Devlet Meteoroloji itleri 

Karoaeri yaptınlacak 
l>evlet .M.et.eoıvJu~ ~ Umum MU· 

dürlütündıen: 

1 - Umum mildürılUIOmQ2'de meıv -
cut dört adet l!l8 pus 4lnd meateııı 

~ bWi otobOıı dllW i)Oü öe penel 

tıp! olmaık üzere )"ll.l)t.ınlacak olan dört 
adet Jrar<.erl kaı>&lı zarı \l9WlyJe elt· 
ıııU~ loonu.JmU9tur. • 

:2 - Dört adet bnwllılın mubam • 
men bedeıK (10 .000) on bkı lılıra Oıkll> 

ük temlrıaL ( 750) yedi yüz elıli Jılınıdır. 

3 - .blk temm&t ~aı nakit. ve-
ya naldıt Yerine kMm hükümetoe bbuJ 
edöen tahvWıerlıe bonolu' lııcnllll)'onca 

laııbud ~ttrıdm bulüıınn nııııı
ınUdör>llık:lıel*ııe )'94ıRlenlı: --.eak 
malcıbuzlııınft kcmılllll'Clll& -.-. 

4 - ltı..ıe.t 81 ~ N:2 ~ 
ııOnll mat 15 te A'*1anıdıı. Y-19ehr 
Kızıhrmelc eo1cıak No. 40 ta devW rne
teorol<>Jl ı.tıeın umum mOdüdütü bina· 
amda topla.nacak •tın alma l«ım~ -
nu tarabndıın ya.qUacalcıbr. 

Su ve havagazı tesisatı 
yaptınlacak 

Ankara AtatUrk Lıscsi MUdUrll'
tUnden: 

l - Llıemizin Fizik, Kimya Ta• 
bh1e Laboratuvarlarında yapurıla.
cak havagazı ve ıu tealsatt Ue yen -
den yaptırılacak laboratuvar masau 
ve okulda mevcut ıkl adet labora· 
tuar masası tamın 1111 açık eksıtıo 
meye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (346G) il• 
ra (50) kuru.tur. Muvakkat temJ.. 
natı (262) liradır. 

3 - Açık eksttme 28 VIII 1942 
tarıhine rastlayan Cumıı a-UnU lll&t 
10 de Ankarada Sanayi caddesınd• 
Konfor apartmanında .Ankara mek• 
tcplcr muhasebecihğindc ıoplana
cak olan satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 Buna alt resim ve § rtname-
yi hergtin mezkQr okul muhasebe
sinde görebilirler. 

O - İstekliler, muvakkat temi
nat makbuzuyle kanuni vesaiki ha. 
mllen yukarıdaki adı re<:en a-Un ve 
sa tte komlıyona miıracaatl n. 

(6566) 2579 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
2 film hirden 

1 - KORATERRY 
Marika Rökk 

il - Kanii tuzak 
Peter B. Kynes's 
Charles Starrett 
SUARE : 20 30 dil 

KANLI TUZAK 
- ve 

KORATERRY 
Telefon : 6294 

her zaman koıınWyona müracaat.le ııörebi16rlıfr. ıen bir sut evvel Ko. oa vermeleri. 

trmkıatlan htzalannda :ra21h eeman 4 - Ta.Hplıeıı1rı m1!211<Qr rUn thale .... tinden bir tııaat f!'VV'I.'] t.Et<'ltf mt'ktupla - (67'l) 28l5 
teli pz rlıkl Mtın atınaca!tt.ır. Tıımam .... taUı> nnıı kanııMJI\ t.&ı1tl da.iıW1nde ve ıetenöm wetk&ıa.rıa blrate AJbt1 Sa AL Ko Patates alınacak 

5 - TaMpWrin :.l490 ~111 laınwMın 

2·8 üınc(1 ınaddeıeriınde )'Ullı vuat.ıarı 

hadc oım..ıan. 
Eczacı kalfası ahni<ık 

l:ı yn ayn tal ı>lere de U-ale Otuna.blltr. Pazarhtı vennlıl olmalfı.n JAzmıdır. Bu l8&tt.«ı lıtlDl'll ~ teklılıC mektuplan lcalıul Kar~ S.. At. Kom. dan: 
1 !M2 uma ır 

'l' 1 v1-!ln m zkQı ıı n 
aml'!I her ,Un komla)'Ollda l'llrilleh • ı edtlm\Ye<.'*t1r'. ı 1 - 12. 8. 942 ıünQ katıııh 1.adla 

V. "' No lu 5a. Al. Ko. Da tıf'mlf'>lert. & - Talll>lei11ın ~ ~ 1111 P9indt' mftkQr l'Uılde ~ m1l miinakasası yapılıın 238 ton paıaıese lf-

.(6:168t :ııııee NıOl&tlll'l Mil olulııur. eesıı - cd4i ~ıit®IO ~kapalı -

8 - Şartııemekır meıııktW mnum mıll· 
dUrMltuın lı!Yv.ım milıdllır}(ltQndf'tl ııa. 

ruıa olM"* vf'ril~ mıı okınur. 
.(6&18 >. :1579 

Ankara M rkez Eczane81n
den: 

B r eczacı kalfası alınacak-
tır MOrac.aat edılml" 1753 
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Devlet Demir Yolları 
lie maden direği 28·8·1942 cuma ı:-U
nU saat 15.30 da kapalı rarf usu • 
liyle Ankara'da ilare binasında top. 

P k t l ak 
lanan merkez 9-nncu komisyonca ea. 

ar e ta§ı sa rn a ınac tın alınacaktır. 
O.O Yoll:ın Ka>seri 4. uncu lşleune Bu f§e girmek lıtiyenlerln 2Ô08,l8 

l\f.ıdurl =u den: ı (İki bın eekiz lira on Uç kuruş) li· 
B r m ı ron adet parke u.şı kapalı zarf ralık muvakkat teminat ile kanunun 

.ısulıyle ek uneye konulıtıu,tur. Eksilt· tayin ettiğj vesikaları ve tekll!lerıni 
me ıı 8. 942 cumartesi gunu sut 11 de aynı gUn. saat 14.80. a kadar adı ge: 
Ka""eri de 4 uncu ııletme binasında '3· c:;n komısyon relelığlne vermelerı 

,. } lazımdır 
pılacakur. . Şartnameler parasız olarnk An -

Muhammen bedelı 90.000 ~oksan bın kara'da m-alzeme dairesinden, Hay· 
ıra o up mu.., kkat temıııat mikcan 5750 darpaoa'da tesellüm ve sevk oefli~n· 
keş bın }edi )"UZ cllı liradır. den ve Havza istasyonu §eflitlnden 

ı~~klilerın muvakkat teminatlari)"le temin olunur. (6451) 2637 
kanı;nun ta)in ettığı vesaiki '\e bu işj B 1 k 

ereceklenne dair bclgeyi ve teklif a ast alınaca 
mektuplarını muaY)c:ı sun '\e sa.at ( 10) a Devlet Demiryollan Yedlncl İ$let· 
kadar 4 uncu i,ıeune komıs)on kıitipl:i· me MOdUrlutünden: 
gine vermclen l.iumdır. Muhammen bedeli "17850" lira o-

Posı.ada olacak gecikmeler kabul edil· lan "5000" metre mlklp balast Es-
ki eh r - Konya hattı üzerinde K m. 

mez. S.ırt:ıame "e mukavele projeleri "394-398" ocağından lhzan isinin 
Ka~ı ve Ankara .,,ez.nelerinden 4SO ku· 2-9-942 ~arşamba gilnü saat 15 te 
~ mukabilıodc alınabilir. 2230 Afyonda ~edinci işletme müdUrUH;ü 

Bilama karbonat dö sut b nasınca kapalı zarf usuhyte ek
s..1tmesl yapılaC'aktır. 

alınacak Bu llie g rmek isti) enlerin 1338.75 
D D. Yolları Sa. Al. Ko. dan: liralık mu~akkat teminat ile kanu-
Muhaınmeıı bedelı 19000 (on dokuz nun 10 uncu maddesinin F. fıkrası 

bin) lua olan 100.000 (>-uz bin) kilo ~eretlnce lüzumlu ehliyet ve tlca
bilama karlıonad Do Sud c21• Ağustos. ret ves kalarlyle tc>kllf mektuplannı 

aynı gün sa1tt 14 de kadar komis· 
1942) cuma sunu saat (16) on altıda yon reisliğine vermeleri IAzımdır. 
Ha)"dırpı~ da Gar binası dahilindeki Şartnameler işletme kom syonun-
komısyon ruafuıd:ın kapalı zarf usuliy· dan parasız olarak alınablllr. 
le saıın alınacakur. <S!>SS-6612) 2648 

Bu işe gırmek istİyenlerin 1425 (bin 
dort yuz yirmı be,) liralık mu\'akkat te
muıat, kıuıwıwı tayin ettiii vesikalarla 
ıeklıfle:uıi muhtevi zarflarını a}nı gun 
sut (15) on ~ kadar komisyon reis
liğine vermeleri Jhımdır. 

Bu ışe ait ~a.nnamek-r komis}lorıdan 
puasız olarak dıığıulma.ktadır. 

(6201) 2330 

Kerpiç tuğlası alınacak 
D. D. Yolları U. Müdtirl~Un • 

den : 
İda:-emlz ihtiyacı için kapalı zarf 

usuliyle 350 bın adet kerpiç tuğlası 
saun alınacaktır. 

Eksiltme 24 S.942 tarihine mUsn
d f pazartesi günU s:ıat 15 te Hay· 
d rpa§a'da binnci i§letme komisyo
un a ~apılacaktır. 

Muvakkat temiırat 1812 Ura tiO 
lı:...ru :,ı,. 

Eksiltmeye gireceklerin tekll.t 
mektuplanoı havi zarfları ekslltme
rf~o b r saat evveline kadar kom.s· 
vo1.a ve teklif edecekleri tuğladan 
ıki adedlnt eksiltmeden üc; ı:ün ev
vel ışletmeye vermı§ olmnlan la • 
zımdır. 

Fazla iz.7,hat ve rart.name almak 
ı n ieletmeye mUracaat olunmalı -
dır. ( 195/6205) 2384 

Kuru meşe odunu alınacak 
D. D. Yolları Kayseri 4. İısletme 

.MUdUrlUğunden : 
İhtıyacımız olan 3000 ton kuru 

ke lmemı§ odun "O 60 ı meşe ol • 
mak ve Çarv:urıba'da tesllm edilmek 
şartıyle kapalı zarf wıuliyle eksilt • 

• eye konulmu§tur. Eksiltme 27. 8. 
942 perşembe gUnU saat 15 te Kay
serı de 4 İşletme binasında yapıl..,,. 
caktır. 

Muhammen bedeli 51.000 elli bir 
bın lıra olup muvakkat teminatı 
mıktarı 3800 üç bın sekiz yüz lira-
ır. İsteklilerin muvakkat temlnat-

12rıyle kanunun t.iyın ettiği veııatk 
ve tekhf mektuplarını muayy~ a"Un 
'e saat 14 de kadar ali kadar 4. İş· 
!etme komisyonuna vermeleri li -
zımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri 
Sam un ve Kayııerı veznelerınden 

uru§ mukablllnde alınabilir. 
(8312/6822) 2388 

De.mir karyola alınacak 
D D Yollan Sa. Al. Ko. dan: 
l\1 hammen Dedel.1 1662:1 (oıı alU 

btn altı )'ÜZ Ylrm1 t>=) llnı o!an ~ 
( C )'ÜZ e ) adet demir karyola ;l4 

at tos 942 pazartesi ırünü saat 15.45 
O."l be$ kırk be$te Ha.ydanıa.$3.da Gar 
tı..na.sı dah indeki k~n taralın<ta.n 
kapalı zart usuUyle &atın alınacaxtır. 

Bu ıae ı;lrmek ısttyenl.ertn 1246 (bin 
)'(lz kırk altı> lira S8 (IOk.scn ııektz> 

tevt zal"tlannı ıı,ynı ırtın saat (14 4':i) 

on d rdü kırk ~ kadar komls,;ron nı· 
lı! ne vermeleri lAzımdır 
Bu 1se a t &artnameler komls.rondan 

ııaruız olarak datı~lmadadır. 
(6345) 

Balast ihzarı 
24'.?0 

Türk Hava Kurumu 

Depo ,efi aranıyor 
Türk Hava Kurumundan: 
Tayyare fabrikası iç n b r depo 

şefi aranıyor. 
Aranılan şartlar: 
ı - En aşağı lise mezunu olmak. 
2 - Almanca yahut Fransızca ve-

ya İngilizce bilecek. 
3 - Askerlikle a!Akası olmıyncak. 
4 - SanayJ milesseselennde en az 

iki sene depo işlerinde çalışmış ola
cak. 

İstekliler Etlmesfut"ta tnyynre 
fabrikası direktörlüğüne müracaat 
etmelldirler. 1773 

Bankalar 

(am kereste ahnacak 
Sümer Bank İplik '.le Dokuma 

Fabrikalan Müessesesi Ereğlı Bez 
Fabrikası .Müdürltiğunden: 

Fabrjkamız ıhtlyacı o an 160 M3 
çam kerestesi aşa~ıdakı şartlar da
hlllnde 27-8-1942 perşembe gUnU sa
at 16 da fabrikamızda açık eksiltme 
He ihale edilecektir. Tallplerin aynı 
~ün ve saatte fabnka mudUrlliğ'une 
mOracaaUan illn olunur. 

Ebat: 
90 M3 
25 .. 
25 .. 
25 M 

Kereste: 

12X24X4,00 
24X24X4,00 
16x18X4,00 
25Xl5X4,00 

B!ç!lmemol!i, kuru, dOzi"Ün VP sd
lam olacak, çUrümüş ve;ı--a açılmış 
budak, kurt yeniği, çatlak bulun
mı;ı.aca.k. Elyafı &ık, çıralı olacaktır. 

1797 

Acele sahhk arsa 
Alman $dareti karşmn<la Ata· 

türk Buh-anııa pek yakın, sın us
tunde kAmil nezaretli 'e seniş 
)"Uzlü 600 metrelik bir arsa acele 
sauhkıır. 5108 tt'lefon num!lrasın· 
ela Bay Ahmeı Aygen'e muracaaı 
olunması. 1735 

Elektrik saya(lan ayar 
iıinden anhyan 

bir elektrik~i aramyor 
Elektrikçilik \C sa}aÇ B}'U dıli)etle· 

rini haiz bir memura ihtı)~Ç 'ıırdır. Eh· 
Iİ} etine gore 140 • 180 lira ar.ısında a~· 
!ık ucret '\eritecektir. 

İsteklilerin bır kıta fotograflari} le 
birlikte tahsi1 derecclerini ,.e çalışukla· 
rı >erlerden aldıkları 'es ika suretlerını 
ve el yazılari} le dilek~erini posta ku· 
rusu İstanbul 176 )'U K. B. E. remzi}lc 
~ondermeleri ilin olunur. 1686 

u ı: u s 

lSTANBUL ve TAŞRADA 

Kitapçılar, Gazeteciler 
ve bilumum gazeteler bayilerine mahsuı 

MÜHİM İLAN 
Badema: Alm'anca günlük gazeteler, haftalık resimli harp 

mecmuaları, kadın ve moda mecmualan. 

SİGNAL: Almanca, İtalyanca, Fraıaızca., 
İngılizce ve Rumca 

Gazete ve mecmualarını, teslim §artlarını ve fiyat llatelerini 
a11tı.k alllağ'ıdaki Turkiye için umumi bayiinden tedarik ve temin 

edebilirsiniz. 

Umumi Bayii : JOHAN:N BAYER 
Eski GUmrUk Sokak No. 38· GALATA - İSTA:N'BUL 

Posta Kutusu : 1580 

NAFIA VEKALETi 
teklif zarflarını kanuni tari!atı da!· 
resinde hazırlıyarak ehliyet vesi • 
kalarlyle bebraber mtinakasanın ya. 

T · J k pılacağı saatten bir saat evveline 
aş kırma cıhazı a ınaca kadar numaralı makbuz mukabilin • 

Nafın \ eı;: let nden : ı de demiryolları inşaat arttırma, ek • 
ıo. 9 ııı...ı gunıı pcr em be s ıat ıs siltme ve ihale k~misyonu başkan • 

te \nkar 'd ı X ıfı ı \ek !eti binıısı i- lığına vereceklerdır. 
çınde malzeme m d rhlı-;ü odasında (6502) 2'638 
top! ınan malzen e ek ıltıııe kom is~ o- Çadır alınacak 
nund'I. 4500 ıngılı !ıra ı muhammen N f v kıi..l d 
bedelli 'e 1 an uf da cif teslım ar • a ıa e eun ~ .. 
thlc 4 tıkım ta kırma cihazı ~e l eylul 942 ~alı gunu sut 15 te An· 
tra.kturlerl oıutc hhit he bına açık kara'da Na(ıa \'~aleri bina~ i(inde 
ek ıltme ıle atın a ınacakttr. malzeme müdürlügü ~Mnda toplaoan 

Ek ıltıııc artn ıırıe ı ve teferruatı malzeme ek iltme komi,yonunda (44SOO) 
parasız ol r k ıualzcıne mudrlilgün - lira muhammen bedelli 50 adet mühen· 
den lın bılır dis ve 100 adet mahruti çadırın kapalı 

Muvakkat temin t ~ksiltme ıtunun- ıarf ~uliyle ek•iltme-i yapılacaktır. 
deki kur uzcrınclen l urk p rasına F.k • • f 
tahul cd lrniş olarak 2-1!10 s •>ılı ka. ıltme p.rtnamoı ve te er~t~ 223 
nunun 16 ıncı ıoe.d<iesıne gore hes q) kuruş bedelle mabeme müdurlugunden 
edılı·rek verllecc•ktır. alınabilir, 

i tcklılerın murnkkat temin t ve Munl.."kat teminat (3337) lira (50) 
rtn ur .. lrıeki H ık ile blrlıkte ıau- kuruştur. 

\>en gun ve antte koınısyonda hnzır- i~ıcklilerin teklif mektuplarını mu· 
bııhının.ıılıdır. (li il) 19 9 vakkat teminat ve şartnam•inde yazılı 

Tamirat yaptırılacak '\(' aik ile ~irıikıe .a)'m gun ••at ı4 de 
N dı 1 \ek Jetinden: k~~ar mt'7kur k<?m'.~)'ona makbuz muka· 
l - Eksıtn e)c konulan iş: Nafia bılınde '\ermt>lcn liLımciır. 

Vekillctı lok nta ve olrnın.ı\ 5 ılnnu (6746) 21117 
ı; valarının tecdıdl, saha kırnalız ıs)"o-

nu ve ç • lıntulerın tanıirı i idır. SİHHAT İÇTİMAI M V 
Ke ıf hedefi: (12~79) lira (10) ku. ve • • 

ru tur. 
2 - Eksitmc 27.s..<ıJ2 per embe 

gunil saat ili te Nnfıa \ ekaldı )Rpı 
ve ınıar i leri eksitıoe koıııi ) on ıı oılo
ınd ı k ııaıı znrf usulı> le y apılacnk
tır. 

a - Eksııme sartnameRI ve bıına 
ın:.ıteferrı eHak (6ı) nltıııı~ dort kıı. 
ruş mukabılınde \ apı \ e imar iŞie• 
reısllğ'lnc!Pn alınabil,r. 

• - Ek ıtme)e Jrlrehilmek iı,.ln h 
ıeklılcrln u ulü dairesinde (95 ,ıs) 
dokuz yilz elli sekiz llrn kırk Uç ku • 
ru hık muv kkat leıııinat vermeleri 
muktazidir. 

5 -· t tcklllerln tt"klir ıoektupl!lrı. 
nı ihRle g nü olnn :.?7-S..!H2 per embc 
ı:ı:Onü saat 14 de kndnr makbuz mııkıı • 
bılinde eksltme komisyonu rels!ıgine 
verrrıl'lrri lhıındır. 
Po~•adn ol cak gecikm .. ler kabul e. 

dılmez. (65ı.6) 211 S 

Hafriyat yaptırılacak 
Narıa VC'kateU Tire Su leler.\ 20 lncı 

Şube Müdilrtütündcn: 
Kuc k • tendalcs ana :vataı::ının Km 

11 + 229 le 14 + 410 arasında atıla· 
cak (Rlgol) kılavuz kanal.ı ıuı.rr:lyatı 

ımaatı kapalı zartla eksiltmeye konul· 
muştur. 

ı - Eks tmc 25·8·1942 saJ:ı ~no sa· 
at (16) da Tirede su lcrt 20 mel &UOO 
müdUrlüAil dalres nıtc eksiltme komls 
yonunca yapılacaktır. 

2 - Bu in muhammen bedeli 
(2(){Y.)4 87) h muvakkat 
(1507.12) liradır. 

teminatı 

Ecza alınacak 
Sıhhat ve lçtiıııal -'1 ııavenet YekA

leU Merkez Hıfzıssıhha Mlif'S esesi 
;,atın Alma Koıııls) onundan : 

I - .\lerkez 11 ı f7.ıssıhlı~ M Ül"S't"~e
si ıhtl) acı için listesinde y11ulı 670 
kalem ecza kapalı zarf u uliyle eksilt
lllt"ye konulmuştur, 

2 - Muhııırııııen bedel HOOO mu. 
vakkat teminat 11::5 liradır. 

3 - Ek iltıııe 2.ı. 8. 9i2 puartesi 
g!ınıl snat il de ınıl es e.sede topla • 
lanan satın alnın komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

·' -~artnnıne ve liste ini gormek 
lstiyenlcr koınisyonll mur.acnat edn. 
!er. 

IS - Tallrlerin kanunun tarifatı 
daire inde huırlı)a{"akları teklif mt"k 
tııpluını ihale gilnıı saat ona kanar 
komı yona \ ermclt>ri lAıııııdır. 

(62 i) 2il6 

Kuru ot alınacak 
Sıhhat ve lçt.!mal Muuenet \'ed.le· 

U Moıitez Hıfz.lHlhha MU-.e.t Sıaun 

Alma Kom yonundan: 
l - Merltez hıfzıssıhha mllftııeqesı 

ihtiyacı için 150000 kilo kuru ot kaı a· 
1ı zart U6uil:;Je ekslltm~ye konulmue· 
tur. 

2 - :Muhammen ~I 12750 lira mu· 
vakkat Lemlnat 956 lira. :ı:s kunuıt.ur. 

3 - Eksi tmc 24·8·942 pazar1l'l!J ııil· 

nU ınat 11 de müeıı.~eııedc toplanan sa
tın alma komlsyonunda yopıla".aktıı-. 

4 - Şartzıamesln1 ıı:önn~k lı;ti:)oen:er 
3 - Bu ile a t şartname ve proJe • 

!eriyle ııa1r evrakı tzm rde narın V<! Ti· kom!B)lona murac-nat ederler. 
rede 8U cr1 20 mel ltlbc müdürlükle· 5 - Taliplerin kanuDUn tari!atı da· 
rinde ı:ö leb r. !resinde hazırtıyacaklan tekl'lf mcktup-

4 _ Eks trneyc ~lnnck lstlymler la.rını lıhale ı:ünü saat ona kadar nr· 
2490 sayılı kan nun hüküm rlne ıı:öre meleri IAzımdır. <6285) 2417 

hazırlıyacaklan ves ilde cla<lltrne tar!· 
hlnder üc ıtUn evvel Tirede su 1elc'l1 
20 1nc1 ııube m d rl tOne )ıu:ı Ue mO
raeaatla. ehi et \'CS kası almal:an [i8.l"t· 

tır. 

5 - Eksiltmeye ı;1rec kl<!'t' te dit 
zıı.rnannı 2490 ıı yılı k nun w eksilt· 
me fa.rtnam inin t.ıırU'I da1res nd ha· 
zırlıyarak eksiltmen n yapılacatı Mat· 
ten btr saat evvel Tlre'dc w lıılm 20 
inci ııube mOdUrlilll'ü ck5tltme kom'9 
yonuna makbuz mukab 11 vcrml~ ol:ma· 

Çiçek seri inşa ettirilecek 
Sıhhat ve lçUmai Muavenet Ve· 

kaletı Merke" Hıfzıssıhha Müe.sı;ese· 
si Satın Alma KomiS}'onundan: 

1 - Merkez Hıfzıssıhha mUesse· 
sesi bahceslnde yeniden inşa edfle· 
cek ~lçek seri açık eksiltmeye kon· 
nulmuştur. 

2 - Keşif bedell 3500 muvakkat 
teminat 262 lira 50 kuruştur. 

tahliye, nakil ve ıstifl için muham· • 
mt'n bedeli (7.500> lira vc> muvak· I 
ka.t teminat miktarı da t562,5ı lira· 
dır. 

4 - İhale '.'!S-8·942 cuma günQ sa
at 15 te Vekfllette mütesckkll hu
susi koml.c;yonda yapılacaktır. 

5 - Şnrtname her ~ün veklılet 
levazım ntüciürlu~ünde görüleh!Ur. 

6 - Nakit ~e nakit mahiyetinde· 
ki e'\Takı temlne.l olarak vC'rmek ı 
lstiyenlerln daha evvel müracRat e
derı>k bunları malsantlığına yatır· 
maları ve makbuzunuı komısyona 
tevdi eylemeleri icubtder. 

7 - Teklif mektupları 2490 sayılı 
kanunun emretti!: Şl'kllde hazırlan· 
mıı; ve 4 Uncu maddede z.ıkredılen 

!ha le •aatlnden hır saat evveline 
kııdar makbuz mukabilinde Vekalet 
Sağlık Propagandası ve levazım Ar· 
tırma, eksıllme ve ıhale komisyonu
na teslim edilmesi Jlızımdır. 

<6605) 2642 

MAARİF VEKILLIG1 

Benzin alınacak 
;\faRrif \'ek ıletlııılrn : 
;\1aarif \'ekAlrti bint>k otomobili 

için ı. 9. !Hl! t ırihinen 81 5. •112 tn. 
rihinc kadar ı.sooo litrl' lıenzin alına
caktır. l\luh ııııııı«"n h«"ıll'li J!l6 !im 
j.'j kuruştur. Mu\akk ıl ten ınat 147 
lirıı hti kıırıı•tıır. 

'l ıılip olanlar lcrnzırn nıllılıırlıi • 
ğünrlcki •artnaıııe) 1 her gJn ıı;örelıl
lirler. !hele gııniı ıı . \' 1 l l. 9~~ r.a ıt 
ı il te \'cklılct lcvnzım uıudurluğun. 
deki komi•) 011-11 ıı urnca Ltları llAn o. 
lıınur. (tiliıL!) 2tiH 

inhisarlar Umum Md. 

!krami)·e İkramiye İkramiye 
adedi mlktan Lira tutarı Lira 

1 
1 
1 
4 

10 
:ı 

80 
400 
800 

4.000 

80.000 

3.337 

50.000 

20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
lCJ 

50 

10 
2 

YekQn 

50.000 
20.000 
10.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
40.000 

11/8/19d 

Çeşitli yiyecek maddesi alınacak 
Nues.Yb n Gümrük Muhafaza Kıtası sa. Al. Komlsyonund:ı.n: 

Mtktart Tutan İlk teminatı 
Cin.<ıl Kilo Lira Lira Saat 
Koyun eti 3i.OOO 29.600 2220 Kapalı zarf 24-8-942 10 
SıAır etl 26.000 15.600 lliO Kapalı 7..arf 24-8-942 10 
Saman 200.000 l.400 105 Acık eksiltme 24-8-942 10.30 
Nohut 14.000 4.200 315 .. .. 24-8-942 10.30 
Kuru ot 93.000 7.440 558 Kaılalı zarf 24-8-942 12 
Sadeyağı 7.000 17.500 1313 " .. 24-8-942 12 
Kuru fasulye 16.000 6.000 450 Kapalı 1.nrt 26-8-942 ıo 
Bulı:ur 20.000 7.000 525 Kapalı zarf 26-8-942 10 
Hayvan üzOmU S.000 4.000 300 Acık eksUtme 26-8-942 1030 
tnsnn üzümü 3.000 1.800 135 Acık ek.'illtmc 26-8-942 10.30 
z,.ytlnyn ı 6.000 8.400 630 Knpn Jı uırt 26-8-942 12 
Odun 616.800 18.504 1388 Kannlı z::ırf 28- ·042 ıo 
Pirinç 6.000 4.200 315 Açık eks itme 2 -8-942 12 
.Sabun 3.000 3.300 248 Aı;ık ek itme 28-8-942 12 
.Merı•imek 13.000 5.200 390 Kapa! ızarf 29-8-942 ıo 

A) Yukanda ya.zıh on b. kalmı mevad hl7.alınnndn gösterllm gOn ve saaw rde 
Nusaybln'de ~mrtık muhata.~.a kıtası hlnasında mubayaa cd lccektlr. 

Bı lstekltl<'r talil> nJduklan kalemin hl7.asın<lıı. ıt{>ster1 en tcm!nat nkccs'.ni Nu· 
sayb n'dc ı:ümrük basmcmurlu{:u vczneı; ne yıı tınp vezne mnld>uzu ve eartnamen!D 
dördünru maddcs!:ıdc istenilen vmlkRJarıa blrl.ıttc geleceklerdir. 

C) Şnrtnamelcrl ı:önnck lstb'enler h<!'I' r;:Un llOzO gecen hl:nadıı. ~örobllirk!r. 

DJ Kapalı zar11n alınacdı: nındd<.>Jere tallp olnnlar o kalemtn hizasında göst~ 
ten saatten blr' sant evvel kanun\111 eml"C'\.U~ 9(.'klldc t~kll! zartıannı komisyona 
venn bulunacaklardır. (8242-6242) 23G2 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... 

~ Bir Elektrikçi alınacak ~ - ---: A8ansor teıeron, noon ve zo elekt.rik t{'Stsatından n.nlıyn.;ı her ttlr· 
10 oob n ve clekt.r)k motör t.amı.·atını yapabilen ukcrııcıını llanal etnılş 

: olan u'lta bir f'lclctı1kçlye llıt.b"llcunız vardır. 

... -------::: 
: Ta. pleMn. calıa.tıklan yerle:-d~ ald.ıklan vesDcala.rla -b rUkte leva· ::: 
: wr. servisimize mUracaaUan. 1591 ::: , 
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

Et, odun ve kuru ot alınacak De\ let Dmıtr)IOlian 7. md ltletme 
Müd rıutunden: 

I harmnen bedell 45 000 Ura olan 
15 000 me'..re mlk.lbı balast E&kl6ehtr • 

B b 1 k 
an IAzımdır. Postada ol n gcdlmıcl<?r ir ayan memur a maca kabul olunmaz. (4592-6544> 25~ 

3 - Eksıltme 28-8-942 cuma gü
nü saat 11 de müessesede toplanan 
satın alma komisyonunda yapılacak· 
ur. 

Kalorifer tesisatı 
yaptırılacak 

4 - Taliplerin ehliyet veslk1tla· İnhisarlar Umum MüdUrlüsün-
Antalcya. Gümrıfrıı: Muhafaza Tabı.:,.u Sa. Al. Kom~'QDW\dan: 

1ıcarl bir müessesenın hesap iş.I Mendirek tamir ettirilecek 
terinde calışmak üzere orta tahsll nl Nafıa Vekaletinden : 
yapmış bir bayan memur alınacak-
tır. Maaş, lmtlhanda alacağı derece· Antalya Iın:ıanınlaki memlıre~in 
ye göre tayin edllecektlr. İstekllle· tamlrı ve temdıden ınııası igı kapalı 

yaı;ıılacaktlr rtn çalıı;tıtı yer, bulunduklan adres zarf usuliyle münakasaya konulmuıı· 
•·e -'-ek ıstı·-•-... - 33-5 ıırıı ve bır fotoğrafla ı><>sta kutusu No. 1 tur. . 
"' """' ,,..,,, ... .,.... , 65 e mektupla müracaatları rlca o- l - Bu ıııın muhammen bedeli 

t temı.n.at e kanunun 10 un- lunur. 1763 1150 000 lıra ve muvakkat temıoatı 
= F tıkt'asl ~eretmcc Hl· 8750 lıradır. 

fosfat salm ahnacak 
2 - Mukavele projesi, eksılrme 

ııartnamesı, bayındırlık ı§leri genel 
§ı!rtnamest• vahıdı fiyat cetveli, li • 

Tasfi)·e halinde Ankara Elektrik man projesi ve dığer evraktan mU· 
1$letme komisyonunda"' Ttirk Anonim Şirketinden: rekkep b r takım münakasa evrakı 

Kazan suyu tasfıyes nde kullanıl· 750 kuru::ı mulrabllınde demıryoll ır 
mak Uzere 2000 kılo Fosfat <P2 05> in aat daıresınden tedarik olunabi -
satın alınacaktır. lır. 

M d d. y• Bunu ı;ırketim ze teslim edebile- 3 - Eksiltme 28-8 1042 tarihine 
eşe ma en ıregı ceklerln en eeç 2S a~ustos 1942 cu- ıesadUf eden cuma gUnll ııaat 16 da 

alınacak ma euncr akşamına kadar tesl m vekaletım z demıryolları ve limanlar 
Devlet Demır Yollnrından : mOddet yle fiyat b ld ren. teklif nş ıat daıresıntlekı eksıltme ırnmıs • 
M ıhammcn bedeli 26775 (yirmi ı mektuplannı Şirket Dlrektörlü~One yonu odasınd ;yapılacaktır. 

altı v dı yüz yetmiş beş) lira o- vermeleri llln olunur. 1 ı90 1 4 - Bu işe gırmek lsılyenlerin 
lan 600 adet takrıben 595 M3. me· her turlu evrak ve vesıkalarını rap· 

Balast ah nacak 
O o Yol anndan: 
Atağı a mevk-1 ve kilometreleri yazılı Uc ocaktan cılcanlacak balastlar. 

da.n her b m ayn ayn 1) rer ekıtltm" mevzuu teskll etmek ve h zalarınd:L gö&· 
• rl n il' n ve saat rde 61ra Ue lhalt''erl yapılmak Ozl!!'e kapalı zart usu ıy e 

•mo e k nul.M stur Eks it.meler Ankara U.tuYonunda lktnci isletme bl.na • 

tedecekleri bir istıdayı münnkasanın 
yapılacağ'ı tarihten en az Uc; ıı:tin ev· 
evveline kactar vtkalcte vererek bir 
ehliyet vesıkası i tıyeceklerdir Bu 
mUdtle ten sonra yapılmış müracaat· 
!ar nazarı it b ıre alınmıvacaktır. 

5 - Bu ııı için teklı[ verecekler, 

rıd tor !Ula"ak komlsyorda yapılacaktır. 
htzalannda mlktarlan yazılı muvakkat temtnatla.r!yle kanuni 

e te • nerın ta.Yfn tdllen ihale saaUerlndeTJ b r saat evveline kadar ko· 
re ~ne verme otmalan l.\zımdır. Şartname ve mukavele projeleri An· 

ı elet.me kom yonundan parasız verilmektedir. (6513) 2:175 

Oe n yeri 
ve k ome res 

nu evnn 
lrm8k - Zongulda!t 
hattı Kim. 347 

ayad ı -Tefen 
~aA14n arası 

Balast m ktan 
M 3 

hattı 
3000 

3000 

5000 

Beher m3. nın 
muhammen Muvakkat İhale günQ 
bedeli teminat ve saatleri 
Kr. L. Kr. 
200 450,()(1 28-8-942 

cuma saat 
16,00 

2i5 618,75 28-S'-942 
cuma saat 

16,15 

200 750,00 28-!-942 
cuma saat 

lS,30 

U L US - 23. ünc(I yıl - No 7535 

lmtıynz sa.nıbı 

lSKE: 'DER ARTlJN 
!':eartyat ve MOet1sese MUdürO 

NAS1T ULUC 
ULUS Baaımevı A!l:KARA 

DiKKAT. Gaz.ctemıze ~Onder1.leD ne. 
nevt yıızı.lar ne:;redtlA!n cdUm~ ceı1 

vertıme:ı ve kııYb<>luıundan dola)o'ı blc 
tılr ınesnl1Yet kabul edilmez. 

--., @ " 

rl~le birlikte eksiltme &'Ünü muay- den: 
yen saatte ve şartnamesini görmek l - Keş f, şartname ve projesi 
ve muvakkat teminatı yatırmak il- mucib nce ıdarcm z n Mecid ye kö· C nsi 
zere daha evvel komisyona mUraca- yündeki mUsklrat fen şubesinde Koyun P.'tl 

Kilo 
39000 

Tahmin 
Tutan 

Lira 
42900 

:\iu\•akkat 
teminatı 

Lira 
3218 

İhale günü ve saati 
1-9-942 satı saat 11 de 

at etmeler!. (6516> 2640 yaptıracağı knlor fer tes satı kapa- Sd!ır 'e~a erkeç 
Kömür taıı.ıtma ve boıaltma h zar! usulıyl~ eksiltmeye konmııs· k~cı eu 39000 19500 14f.3 l-9-D42 sah saat 17 de 

~ tur. O un 933000 17727 1330 2-9-942 çarşamba saat U • · l · 2 K Kuru ot <tel balyalı 
ış en - "S f bedeli "18 869 20" lira cdökUm halinde olur-

ıhhat ve İçtimai Muavenet Ve- muvakkat teminatı "1416" 1 radır. sa heher kilosunun 
1-'filetlnden: 3 - Eksıltme 28.R.912 cuma gunU 

ı - Vekllete bağlı merkPz Hıt- saat 10,30 da Kabataş'ta Levazım r .yatı 7 kurustur.> 220000 l9SOO 1455 2-9·942 çarşamba saat 17 dt 
zı ıhha müessesesiyle Ankara :NU- şubeslndPkl merkez alım kom.ısyo- ".l ukanda cins ve miktarı >azılı uort kalem maddenin c.ks1ltmeslıne lstckU cıJC• 
mune Hastanesinin 1942 yılı lc;inde nunda yapılacaktır. madıfıın<ian hizalarında gostertlcn gün ve saatlerde k&PAh zartla )'(nlden eks!ltnıC' 
satın alacakları ceman (2.000> ton 4 - Keş f, $1trtnamc ve proje J.erl tabur merkezinde )"Bpılac&ktır. Şartnameltırt her ıron kom!S)'Olıda ıı:örtlJcb r 
kok kömürünün vagonlardan boşal· "95" kuruş mukab llnde scizU gecen Tıılımlnl tutarlan ve muvakkat teminat mlktarlan karsılanruta yazılıdır tstcltl • 
tılması ve bu mües.c;ı-~eler dahilinde- subectP.n ve Ankara. lzm r Başmu- l"rln lhııle ırtın \P. saatınılan bı.r saa.L evvl"llne kadar tekli! mektuplarını tabUT s:ı 
ki depolara veya gösterecekleri yer· durlüklerlnden alınab lir. Al komisyonuna vennelerl. (1}617) 2632 
!ere kadar nakil ve ıst!Cl işi kapalı 5 - Ek lt~ye g receklerin 10 000 
zarfla ekslltmeye konulmuştur. liralık hu kabil inşaatı mu~·affakı· 

2 - Bu 12.000) ton kömiirdl'n yetle )·aı>mış olduklanna dair ve-, hlirlU teklif mektuplannı kanuni me saatinden b r saat evveline ıcıı• 
<800> tonu Cebeci cadde inde mar- slka ibraz ederek ihalc> gUnUnden 'esaikle 'O 7,5 güvenme pnrası mak- dar mezkür komısyon başkan!ığırıll 
kez Hıfzıssıhha müessesesine ve 8 gün evveline kndnr nvrıca l'ksllt· ı buzu veya banka tc>m nat mektubu- makbuz mukabihndl' vt'.!rmelerı Jll• 
0.200) tonu na Ankara nümunı- has- meyr. iştirak ves kası ıılmaları Ilı- nu ve şartname.<ıinln !-'. fıkrasında zımdır. Postada \'Ukua gelecek gt• 
tanesine nakli ve lsUf erfilecektir. zımdır. yazılı vesaiki "ihtiva edecek olan clkmcler kabul olunmaz. 

3 - İşbu (2.000) ton kömüriin 6 - Eksiltmeye gfr<'ceklerln mü- kapalı 7..arflarını ihale günü eksilt· <86IS-6Gl5) 267'1 
.ıtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... - -: Cebeci 1 BU GECE 21.15 te Kavakhbahçe i Bu gece 21,15 te i Çankırı Cad. Bu gece 21.15 te ~ 
: Y5~nidoğan 1001 inci gece 

5
Ç1ÇEK il Bir TVürkde. Gönül 1 YILDIZ Yıldız Sultan ~ 

ınemaıı ınemaıı er ım Sineması ::: 
: Telı 2a11 Türkçe sözlü Tel: 3017 i Türkçe sözlü Tel: 2105 Türkçe sözlü ~ 

--.,ı ıııııı ııııııııııı ıııııııııııı ııııııııııı ı ıııııı ıııııııı ııııı ıııııııııı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ır' 

Yeni Sinemada 
Buııoün 14.30 dıaft ltııbererı 

14.30 - 18.30 --1'arında 

GÜNAHKARLAR 
16.30 • 21 ~rmde 

MERCAN ADASI 

Park Sinemasında 
RlJG{):\" RU GECE 

tkl film bl:rdcn 

I - PEKOZ KIRALI 

a - CAYIR HAYDUTLARI 

Seanslar: 14 30 - 16 80 - 16 30 
ıı:eoc 21 de 

Gece el'i iki t m b tôen 

12.15 ~ haJk ma 

ZINC1RLEME AŞ.K 

Telefon 1181 

.. ............................... .... 
Sus Sinemasında 

nuırUn bu gece 

Czdlvnc nruııı1 olmalı 7 AŞkJa mı •. 
voksıı scrv mi T B Wn ıı:enc 

kı alak 00 b!T tr!m 

Altln halka 

Garııon ve llta\ltt!en O 

14.30 - 16.80 • 18 81) 

21 

an 

Sümer Sinemasmda 

S:hlrbaz r kıralı 

MANDRAKE 
:tkincl ~ 

Seansla?'" 12.15 - 14 30 • 16 30 
18..80 ıı: 21 .:le 

Tel: 3590 J 


