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Her türlU kauçuk malzeme emsall· 
ne talk ve e-aranU olarak tmal edillr 
alparl.&lel' sürat.le yapılır. 

-- Vazı İşleri :l062 
tdrıre .. • , •• , , 1064 5 KURUŞ ADiMi% . ANDIMIZDIR. 

Çenberlitaş - İstanbul 
Tele-. U.stlktaa. tst. Tele. 20677 

Cumhurreisimiz ismet lnönii, rahmefli Dr. Fikri Tuzer' in tabutunu takibederlerken Dr. Fikri Tuzer'in tabutunu ta§ıyan top araban Analartalar caddesine geliyor 

Dr. Fikri Tuzer'in ölümü--1 Cu mh u rre isim izin 
dolayısiyle inhilôl eden 

Dahiliye Vekilliğine 
Yüksek Huz~rlariyle 

Rahmetli Dr. Fikri T uzer'in 
KÜTAHYA MEBUSU 
B. Recep Peker tayin edildi Cenaze arabası Analartalar 

caddesinden geçiyor 

cenazesi dün kaldırıldı 

Doktor Fikri Tuzer'in veFatt ile inhilil eden Dahiliye 
Vekilliğine Kütahya Mdruru Recep Peker ta);n edilmu ve 
keyfi>ct yük~k tasilika iktiran C}lcmiştır. (a.a.) 

*** ULUS: Kuvayı Mill iye devrindeoberi, İ<>tiklal ve inkı · 

Ani ölilmü her tarafta derin bır 
ıee,,sur uyandıran lJahıliye V eköli 
Brzurum Mebusu rahmelli Dr. Fık
ri Tuzer'in cenazesi ılı.in saat 17 de 
merasimle kaldıl'llarak Asri mez'ıH
lığa ılefnedilınl§Lır. 

Namazı saat lö.30 da kalabalık 
bir h.dk ktitle:sının ve merasimde J, -
zır buıunanlarııı iştirakiyle kılıııllık-

• J 1 tarı sonra rahnwıllniıı 1. urk Buyra -
/ ı ğına sarılmış olan tabutu top ara -

basına konulmuş ve cenaze alayı 'Joı· 
at 17 de Hacıbayram'ılaıı hareket ey. 
lemi~tir. Alayın en öııUııtle bir sU -
V"ari m!ifrezesi gitmekte ve onu pi
yade, jandarma. kılalariyle matı::n 
mar~ını çalmakta olan askeri oaa 'o 
ıakibe~ lemekle idi. 

Başta .Milli Şef İnöııli tnrafınd::n 
göıı<lerilmiş olan çelengın bulundu.;u 
yüze yıakın çelenkten sonra tabı.nı 
taşıyan ıop arnbası ve onu ela mera
simıle haur bulunan zatlar takib'!' 
ıliyorl!!rdı. 

llp dlvammn bütün safhaların<la ve biribirin<lcn ehemmiyet· 
li türlü hizmetler başında kendi~inc rastlacl ığımız }eni Da· 
biliye Vekilimiz sayın Recep Pckeor'i Ulu~ okurlarına ycnjdt'n 
tanıtmıya ihti)aç yoktur. İlk Bürük Milleı Mecli,inde Rei, 
Mu,ıafa Kemal P~anın en yakın çalışma arkadaşı, •onra Me· 
bus, Cumhuriyet de"rinde Nafıa ve :dilli Müdafaa 
Vekili, iki clefa Cumhuriyet Halk Partisi Umumi Katibi olan 
yeni Dahiliye Vekilimiz bilhas'a nizamcı ve inkılirçı va.ıf· 
lariyle belimıiştir. Kendisi yeni Saracojtlu Hükümcıine, kuv· 
vctlendiren bir unsur olarak katılmakıadır. "Hakimiyeti 
Millire" gaı:etesinin, milli hikimiyet devrindeki ilk başnıu· 
harririnin yeni vazifesini uı~·un hütün muharrirleri hakiki 
bir sevinçle karşılarlar. Bu ~vi.ncimiıin büıün memleket ef. 
kiiriyle müşterek olduıCwıu, dün akşam J'?,e<; vakit bu haber 
yayıl<lığınıdanberi her 1.1.raftan gelen akislerle anl t>'ôruz. Ken· 
disini candan, gönülden kutlar, ve yeni vazifesinde gene can· 

Alayın ylirUytişe geçmek üzere 
bıılunclu,!\"u ıınılıı Milli $ef yarıların Dünkü cenaze töreninde Ba§vekilimiz ve V ekillerinıU 

dan, gönülden muvaffakt}etler dileriz. 

*** B. Recep Peker 1889 da İ-tanbuI'da doğm~tur. Harbiye 
mektebinden kurmay subayı olarak çıktıktan sonra muhtelif 
muharebelere İ}tirak etmiş ve İstiklal Mücadelesinde binbaşı 
iken bilha•sa Gaıiantep'in kurtarılmasıncfa çalışmıştır. 

B. Receı> Peker bundan sonra Büyük Millet Meclisi baş· 
Uıipliiinde bulunmuş ve ikinci devrede mebus seçilmiştir. 
O ~amandanberi de Kütahya ınebusudur. Muhtelif tarihlerde 
Cumhuriyet Halk Partioa Genel Sekreterlisind.e, Nafıa ve 

Cenazeye gönderilen 
çelenkler 

da Başvekil Şi.ıkrü Saraco.ı:tlu ile mai
yetleri erkanı olduğu halde 2elerek 
alaya işıira}( eylemiş ve A nkarR b ~- • 
1ediye d,ıircsi önüne kadar cenaza:,; 
takip buyurmuşlardır. Cumhurrei~t 
mizin sag tanflıtrında Bliyi.ık Millat 

- --- - ---- --·----, Mechsi Reisi Abdülhalik Renda, srıl 
• .. .. .. .. taraflarında da Başvekil $ükrü ~'i-K1rcehir' de lnonu gunu racoglu.bı:ıunm~ktıı. ve onlardan son. 

f 1 ra şehrımızdekı buylık ve orta el • 

Yeni Dahiliye V ekilimiz B. R ecep Peker 
Milli Müdafaa Vekilliklerinde bulu~u~nır. 

C. H. P. ve Meclis toı>lanıılr-ırında olduğu kadar, İstanbul 
Üniven.it~inde, Ankara Hukuk Fakül · 

Kırşehir, 17 a.a. - M illi Şef İs- çilerle. bu elçilikler erkanı, Veki.llı::• 
met 1nönil'alin şehrimize gelişle . Heyetı• Parti Genel Se~reter:yl" 
rinin ikinci yıldönUmli olan bu • Parti Genel Mrrkez H;y:ıı• mebııs· 
gtinti kırşehirliler candan tezahlir- lar. Genel Kurmay. M ıllı MUdafüa. 
l erle 'kutlamışlardır. VekaleUer milli mUesseseler ve te-

1 
ıesinde verdiği "İnkılap Dersleri" nde 

M 
• ..., 

1 
de hiç hazırlanmadan, ,gayet ıabii ve pü. 

enemencıog u rüzsüz hita~riyle .ve her meseleyi der . Nevyork, 17 a..a. - Amerika'daki 
hal kavrıyan zeki\sıyle tanınmışur. B. Re· Türkiye Büyük Elçiliği ne%dinde orta el· 

Darlıkla B. 
şekküller erkanı ve tlostJoarı geli • 
yorlarclı. 

B (avkı' Alhan Hevyork'ta Bu suretle Hacıba~·ram ve A .. a . 
• ffl fartalar caddelerinden geçilerek Aıl. 

varlık arasında 
Falih Rıfkı ATAY ye yabanCI devletler 

cep Peker'in nutuk ve konferaosla1'111 çi Şevki Alhaıı, ~dia tayyare mey· 

dan bir kısmı basılm:.::=::.:ı..:.şu.:.:r::.:· ___ ____ d_an_ı_na......:g:..e_ım_i~_tı_'r_. --- ------

liye Saray:ı öoline geıirilen ve bii•tl ı 
bu yollıır üzerinde yer almış buh · 
nan halk kütleleri tarafından selAnı · 
!anan merhumun tabutu burada tor 
arabasından alınarak cenaze otomo -
biline konulmuıs ve Asrı mezarhğıı. 
götiirülmüşttir. 

~rç.İ bu!(Ün Avrupa kıtastnın nere· 
sinden geçilse, ancak son haddine varan 
hir darlık havası ıeneffüs edilmektedir. 
Kısıntılar gitnkçe artt)Or. Alman şehir· 
!erinde en ba~iı ıhri}aÇ maddeleri bu · 
lunmaz olmuştur. Got.hık camı için bıl· 
mem ne kadar zaman nobı:t beklemek 
lazımdır. 

Hariciye Nazırları 
arasında telgraflar 

Cörcil Stalin Cenazede bulunmakta olan bllH1ıı 
zatlar mezarlığa kadar tabutu ot'.l -
mobillerle taklbeylemişler ve mer.a

Dünkü cenaze töreninde Kordiplomatik 

Garip te-tat : alman ordularının bir 
um İskenderi}e >akınlarında, öbür ucu 
Kafka! dağlan eıeklcrindedir. Bu ordu· 
lıtrın }İ}ecek maddelerinin en hüı iik 
kısmı ile, hemen butun ihtİ).lÇ maddele· 
ri Auupa kıta•ınd.ın ı;oturulmektedir. 
Mareşal Rommel, Tohnık depolarını 
olduğu gibi ele geçireceği he•abında de· 
ğildi. Ruslar ise emsal•iz tahripçidirler. 
Alman kıııılarına ne reme, ne içme, ne 
de kullanma maddesi \'C enn•ı hır:ıknııı· 
mak için ıekniklerinin bi.ııün imkanları· 
nı kullandıklarına ~üı>he edilemez. 

KHadaki darlıkla cephelerdeki ııe · 
nişl ik, halk kısınıı ları ile alabildiğine 
ordu harcamlan arasındaki nhbet•iılik 
göze çarpıyor. Shil haıattaki kıtlık art• 
tıkça. kaynakların bir tiikenıkliğe do~ru 
kittiğine hükmedilmek yerinde olmakla 
beraber, bu rükenikliı?in cephe harckcı· 
!eri.ne ~ir edecek hir ehcmnıiıeıe ne 
uman ve nwl \aracağını tahmin etmek 
kolay deı7;ildir. Hundan başka, ı eni alı-
nan t.oprakludaki kıı) nakları işl~cnıck 

1 ne kadar u7.un bir zaman m••ele•ı ol•a 
da, şimdiden edilecek i•tif~ılclerlc hı~ 
olmazsa tükenikliğin önlenebileceği ı~ıı· 
oolunabilir. 
Meı1ela Ukra•'fla toprakları, ge · 

IPCek ,ı.1, işgal ordularını }arı >a · 
tıya be~U~hiheler. yani, harp cepcleri 

-< bu 3. üncü sar.fada ).-

ve 
.!J ..,, 

, t . ,,, , ... 
İngiltere Hariciye Nazırı M r. 

111144 t ,, 

çarşambadan cumartesiye kadar 

MoskovO'da görüştüler Anıony Eden B. Numan Menemen
ciol!'lu'ya Harıciye Vekilliğine ta -
yini münasebetiyle samimi bir tebr.k 
telgrafı göndermiştir. Hariciye V e· 
kilimiz :Mr. Eclen'e tnhassiıs ve te -
şekkiirlerini telgrafla bildirmiııtir. 

(a.ıı.) 

* Harich·e Vekilliğine tayini mli-
csonu 3. eti sayfada) 

" Tam samimiyet ,, i~inde 

askeri ıahsiyefler de 

gecen görüıme1erde 
hazar bulundular 

Dün Sergicvinde Yozız:at Lise5İ resim öğretmeni Cemal Bingöl tarafından tale· 
be.lerinin eserlerinden mürekkep bir serı;i açılmışur Yukarıdaki re~im açılı, töre· 
m e~n.ısında Maarif Vekilimiz B. Huan • Ali Yücel'le öteki d;hetlileri gösıermek· 
tedir. (Sergi hakkındaki tafsilatı okuyuculaı.unız 4 üncü saY,famudaki Güzel San.at· 
.la.t kı~mımızda bulacaklardır.), 

:\foskova 17 a.ıı. - Resmen hildi-

1 

rildiji:ine p;dre, Çrirçil. ve Stalin :\fos. 
kova'da ~oru~mıi~lerdır. Gorusmefer 
~-.uşamha ıriıniindl'n cıımıırle~i günune 
kadar devam etmiştir. 

K eşrrdilen resmi tebliirle t.a~rih e· 
ılildiii:ine gi>re, ırörıişmelere İnp;ifüler
ılen imparatorluk ırenelkıırnıııy bıış· 
knnı ırcneral Sir Alan Brooke. gene
rııl \\.'avell ve Sir Alexandrr Cadoız:an 
İ'tirıık etnıi~tir. SoYyetlcrclen Molotof 
ile nı ııre<al Yorosilnf hıılunmııştur. 
;\! . 1-Iarrim.ım da µ:i.ırüşmelere iştirak 
ec1enler a rıı.sınclııdır. 

Görü§meler tam samimiyet 
içinde geçti 

N"evrnrk, 11 a .a. - Burada öğre
nlldiıtl~e göre, M. Çörçil'in Rusya
dan hareketini müteakip neşrerlill'n 
re~mi tebliğ, gilrüŞmelerin "tam sami
miyeti'' ni belirtmekte fakat alınan 

."5onu a. '"1ıcü 68,Y.f&Q.a.)J 

rı başında son defe. eğilmişlerdir. ı-
(a.a.) MOSKOV A,Y A GÖRE : 

Ticaret Vekilinin 

İstanbul' daki 

incelemeleri 
İstanbul, 17 a.11. - Ticaret Vekili 

Dr. Behçet u .. , dUn sahah mıntRk.a. ri
c:ıret nıUdiirlıiı":unde muhtl"-lif tkaret 
subelrrinden ;ılakr-ılılan kabul ederek 
kendileri) le ıı:tırtismii~ttlr. 

Öji;lf'rlen sonra ilhal.ı L~·ı ve ihrıu.·11t
<:I birlikleri merkrzine ırelcn Yrkil, 
bu teskiliı.tın srni«lerini ız:ezPrek ) ııpı
lan İ'it"ri tetkik ettikten sonr.ıı., birlik 
idare heyetlerinin müştrrek bir toe· 
lantısınıı riyıtset etmis ve mııhtelif 
mevzular iızerindeki dilekleri dinİi.,·e
rek lilıumlu dirtktifleri vermiştir.· 
a-.S O ooı:aıos L ... iRU O ..._, 

Ekmek karlı 

dağ ıh mı 
hakkındaki 

ANKARA V ALlLlGlNlN 

Partinin propaganda ıefi 

Aleksandrov'un fikrince 

durum 
eskisine göre 

vahim 
MO!lkova.. 17 e..a. - Ötle;ı.'İn nesre • 

dilen ~t teb11~: 

DUn ~ kıt.ala.rırntt Klet.&kaya.'nuı 

canuı:ı-d.-Otu. Koteınlkovo•nu.n &lma 1-d<>· 
tu böle-eLrinde Ye aynı zamıı.nda Ml:ne
ralni,ve Vodl ve Kraımodar oevlerlnde 
dilsma.nl.a muharebe etmlstır. " 

Dlı':-er cephelerde ehenı.ml:.oetll hlı; 

btr de~tk ola:nam1$t.lr. 

*** MoSkove., 17 a.a.. - Sovyet teh1ttlne 
ek: Kletska:ııa'nm cenup do~u5unda. 

kıta..ıa.rı.rruz, ılddetl1 mUda!a.a muhare -
'belert \.'el"ll'l1$lerdlır. DU.sman hatları· 

ilanlan 4. CÜ sayfamızda.dır. muıda bl.r a"'dt'k açınıya teşebbüs edin-

( Scııı:ıu ~ üııcii sayfada ) 

BERLIN'E GÔRE: 

Almanlar Don kav sinde 
ruslan tamamen yenerek 

her yerde 
Don kıyısına 

vard ı lar 
Bedin, 17 a .a. - Alman orduları 

başkomutanlığının tebliği : 
Kıtalıırımxz, hticun !arla, ıaşnğı Ku 

ban'm cenubunda ve Kafkııs nağ sil
silesinin şimal ban kı1'mında mu 
vafafkıyetle ilerlemektedir. 

Karadeniz kıyısınrfa· hava hü • 
cumu ile !iç sahil VRpuru ıntırılmış 
ve bir bilyilk naklıyc gemisi ciddi 
hasara u~ratılmıştır. 

Dlişman, büyük Don kavsinin ıl
mal doğuı;undaki kav ste tamamiyle 
yenilmiş ve her tarafta Don kıyısına 
varılmı1'tır. Arazınin dağınık dil • 
m:an kıtnlarından temizlenmesi de
vam etmekterlir. Bu ııuretle Don 
havza.sının t ekmili, kati surette iM-

( Sonu 3 unci sa;:f ada l 



iV. üncü Türk 

Dil Kurultayında 
• 

1. • 
r nun 

ili 
Dördüncü DH Kurultayında 
Profesör f smail Hakkı Bal -
tacıoğlu'nun verdiği dc;;.erH 
söylevi aşağıya koyuyotuz .: 

• 

• 

Fe~le ter mlerlnl tnct>llyen 
bütQn kom syonlnrda calıştım. Bir 
tıı,kım itlra1Jerla kal'$ılaştık. Bu 
itirazları ve onlara \'erd ğlinız ce
vap arı burada, mUaaadenlzle, söy
lemek f.sUyorum. lugat - Filoloji Komisyonu toplantı halinde 

Ne zaman belll felsen kavram
lara Türkçe karşılık bulmak lste
d kse "beynelml1cl olan terimi a
lalım'' ded ler. Bu beyne milel sö
zlınU iyice anlıyamııdığım ioln sor· 
dum: 

- Terimde beynelmllGI ne de -
mektlr? 

Cevap verdiler : . 
- BQyllk m Jletlerln felsef P dll

lt'r nde ortaklııma olan terimler. 
Ben Tilrk m lletlndt'n daha bO· 

yilk m llet tanımadığım lcln sor -
dum: 

BOyük mııt tler hanı:ı.lerl-
d r? 

Cevap v rdller: 
- Fransız, Alman, lnt:l1lz mil· 

le ti eri. 
A mancayı lyl bilen \"e felsefe 

kültUrü taşıyan bir arkadaşımız 
gün Un b rlnd<' ellnde büyük b r 
felsefE' JQgntıyle geldi ve b ze .nn
lattı ki almanlar felsefe terimle
r nl alm:ınlaşıırmnk işinde cok 
ileri gitm1$1erdlr. 

Alman b arısından Uham ala· 
rak dO&OndUm: • 

- Greko-L6tln gelenC'fl dışın
da kalan m !!etlerde. hele Urnl
Altav dil aile ne ~en mlllciler· 
de durum mısıldır acabn? 

Bu dillerde b.lgln yoktur. Ht\
mıt Zilbeyr'e baş vurdum. sordum. 
O bana blrQOk bUgl verdı. Gör
d ım ki Mncnrlnr, Fınlcr bu' iı;te 
çok lerı ~ tmtsler. Blzım "beynPI· 
milel" aandııtımız b rcok fel5efe, 
&0syoloJI, pedagoji ve estetik te
rimlerinin milli dillerinde karşı
lığını yapmışlardır. 
"Artık anladım ki "beynelmilel" 

ded klerl "teslis" fikri bir sanıdan 
başka bir ıey değil. Bunun Ozerl
ne Kurult y Terim Komi yonun'ıı 
bir önerge verdim; DU Kurumu 
Avrupa medeniyet ailesine giren 
milletlerde ortaklam:ı olan Celse· 
it? terimleri zerinde knrşılaştır
malı bir inceleme yn1>5ın. HnUli 
bu inceleme graf klerlo gastertl
sln. 

Benim dUşllncemtı beynelr.nllel 
demek, ilmin kanunlnn ve aklın 
katt>s:orllerl gibi killtOr ve vfC'dan 
ayrımlanna, deıter hükümlerine 

Harp ekononf si 

rıığmen değlsmiyen dışlık ve ob
jektif varlıklardır. İnceleme yapıl· 
sın, bakalım "beynelmilel" dedik· 
!eri ter mlC'rde bu değişmezlik 
'ar mı. yok mu? 

!ck>al dU, bütan kellmelerl ka
tıksızca kend.nden olandır. Öyle 
ise TUrk Dil Kurumu'nun bUtun 
kavramlann öz Turkce karşılıf:ı· 
nı bulmaK ve yapmak istemesi 
doğrudur. Ancak bu, her dil len 
bir ideal, h<'r an bırıız dahıı yak· 
laı:ılması ı:crckll olan bir ideal· 

• d lr. Tilrkı;e karşılığı bulunamıyan 
ve yarıılamıyanlnrın yerine mu
vakkat bir zaman l('!n yabancıla
rını TÜrkç~lcştlrcrek koymak ge
rektir. Kurumun bu prensip! de 
doğrudur. 

Karşılnstıfımız lUrazlardan blrl 
de şu: 

- Yapılan terimlerde bir ta· 
kım eksiklikler var! 

Fn.kat efendim, iki şeyi blrbl· 
rlnden ayırmak gerek: Terim dllt, 
halk dili. Halk dili maseri vicdan 
denilen sırlı kaynakttm kendi ken
d ne, sırlı bir vetiyre llc dof:ar. 
Halk dili yapılmaz, o kendi ken
dini yaratır. Onun !cin eks1Xs1zlt
~ n. bütünlUğUn, eşslzllğln örne
f:idlr. 

Terim dlllne gelince o imik dlll 
gibi kendi kendine dotmnz. yapı
lır. Terimler yapma, "!abrlcaUon" 
f!Serlerldlr ve her yarıma es"r gibi 
eksiktir. Asnmızın teknik şahese· 
rl ,makine değil mi? Makine şahe
seri tayyare detll mi? Bakın 1$te 
o da ekmkUr. Kırılmıyor mu; 
patlnmıyor mu; bozulmuyor mu? 
D<"mek kJ eksik. Terim do bir ma· 
klnedlr, o da eksik olabilir. Fa
kat zararı yok bir kere yapıldık· 
tmı sonra daha lyls1• dnhıı mil· 
kemmell yapılır; d01.clt!Ur. 

Evet halk d ndc bulduı:umuz 
llnhl mükcmmt'lllğl terim dilinde 
bulnmeyı7. Terim işi insan işidir, 
kusurlu olur. Kemal hail yalnız 
idealde vardır ve lnsıı.nlara göre 
yalnız Allah'tn vardır. Öyleyse 
Dil Kurumu'nun ortftya attıfı te
rimlerde bazı ekslklllcler bulursak 
bunu tahll 2Örml'l1ylz. 

Son ta rruzdan sonra 

Rusya' da petrol durumu 

Kafkas cephesinde alman ordu
sunun ılerleyıoı eııııtııtcc sov~ et 
peırollerının durumu mılletler a
ruında daha önemlı bır konu o -
larak ele alınmakt .. dır. 

Biz, esasen bu konu ı.ızerır.de, 
Ulus qkuyucularıyle beraber nt('V· 
cut malumattan faydalanarak gö. 
ruıılerımızl zaman, zaman bu su. 
tunlarda toplamaktayız. Buının de 
son ışgal sahalarına göre dar •• :nu 
inceleyelım : 

Şark cephesinin ıımalırde 
Voronej bölgeı4ınde alman or· ı.. • 
su mildaf adn, ort ı kt'Slmde Don 
nehrı dırsrğind sovyet ordusu Sta· 
lıngrad aehrinı korum k ıc;ın -
evvelıu )a2.ılarımızdn~·ı ta..1r. ın • 
lerımiz ı:"ıbl - büyük i:"ll.Her :ıar
feuılıyor. Daha cenupta alman or
dusu Maıkop petrol :ıhasın ;.ır· 
miıı Krasnoı ar, Arnıavır gıbı mu
hım petrol ıasfıye.anesı bulunan 
ve aynı zamanda petrol dem.: -
yolu ve boıu naklıyat merk ~·e· 
rıni ele geçırmırş bulunmakt -fır . 
Maıkop'un son mC'rh<1lesı oı n 
Tu pse de dtiştugu ınk llrde Sov· 
yet Rusya petrol tstıhsal böl e • 
s nden yüzde '6 • sını tasfıyeha • 
nelerı)le beı aber ı<a) botmı§ ola 
caktır. . 

~ ıllık ''30" milyon ton istihsali 
olan Sovyet Rusya'ıun bu mıkıar 
bır kaybı u,,ram sı ııı< bakı ıa e
hemmıyetli addedılmese bıle h.ık1· 
katte Sovyet Rusy nın K.: ybı bu. 
yOKıUr. Çünkü memleketın "~91 
petrol ıstıh:ıallnı ıenun eden Kat 
kasya b6lge ıyle ı:erek dem ryo 
lu ve boru ıle ve gerekse K ra· 
denız yolu ıle garp ve şımal Rus
) a'nın bağlııntısı kesılmııı bulun 
m ktntlır. 

Şımciı, artık Sovyrt Rusya'vn 
1-:"afkas bolıt s den petrol n~ıl 
lıi ..,rıc:-1 \c Hazer clenızı voluna ın· 
hisar ctmek•ed r H zer de lzın 
dl'n Si"\ kc lı en peırollerın mllhim 
bir kısmı Vol.ır nehrinrle'l fayrla 
!anarak rl:'ı .ırlm k • dı r Bue:Uıı al 
m'ln oriluhrı Vol ı:a nrhrı Uzerın 
dekı Stnlın~r ı!'a k rk veya ello 
kilometre k<ırlar v ki ştııtına ör .. 
ıimclic?ftl Volg v l ı le vapılım 
petrol n11kı1 111 1 • nkıtalar e: te· 
recet!"i eUphrııızdır. 

Bu ı!urum belırtllince Kafkas 
böl:&reıı petrollerının nakıl ı:ıt;ırlı· 

Sadreddin ENVER 
ğı "Astragan" ile "Saratov" a • 
rasındakı at:miryolunıt ve Ural 
nehrıne, aynı zamanda da "Kaza· 
gısıan" ıle •'Orak' arıuıınd kı de • 
mır boru nııklıyatına :ı. uklenrnek • 
tedır. Hu oaruar aahılınde Kat • 
kas bölgesi petrol zengtıllığlnden 
ıtıl'JTllckctın• dahılt istıtadesı pcx 
zıyade tehdit edılmıD bulunması 
kabul edılebılir . .ıı:saaen Hazer de
nızıyle 11'1kledıleo petrol "7" nul
yon rahmın edılmrkre ıdi: kı bu 
mıktar da Volı:a'nın hiı;scsı pek 
mlıhlm ıdı. Alman ordusunun 
"Stahngrad" ı 111;:-alı ve bılhassa 
"Astragart'' a ınmcsl uzun men • 
zılli uçaklarıyle Hazer denııi pet
rol n kliyatını esaslı bır şekilde 
kontro!U altına almasını netice • 
lendlrır. 

Bu ş-:ırtlar tamamen gerc;ekle11· 
ılği takdirde Sovyet Rusyanın 
harp ıhtiynçlarını karşılamak uze
re iki kaynağı kalır: 

ı - Kafkasya bölı:esi haricin· 
dekı petrol maden ve taafıyeha · 
neleri. 

Bunun da umum'i lstihS'ale ı:öre: 
nisbetl "o/- 9" kadardır. Uzakııarkta 
bulunan S halin bölgesi lstihsa • 
lini çıkanrsak tilrn bugUnkfi harp 
mıntakasındaki petrol menbaları · 
nın verim kabiliyeti "~7" radde
sinde olduğunu harpten evvelki 
nc:;riyattan anlıyoruz. 

2 - Memleket dahilindeki stok· 
lar. 

Sovyct Rusya'dn kıııın fa7Ja ol
ması. bilha!lsa nehir nakliyatının 
b~. nlrı ay kad'ar don yüzUnden • 
rlurrnası ml'mleket içinde muhte
lif mın takalarda srok Yapmasını 
mecburi kılmıştır. Bu eııııs '!'6z 
önUnrt,. bulunulunca normal za -
mnnlarda : 

"'''"~lt- ,et dahilindeki 
ı.tnklar 

Petrol 
t-• ıtf ; ,, .. ı, ""e'•rincle 
N'akil hıılincle 

Ton 

4 000 000 

2 '100000 
2 ooo.noo 

V e k ö n 8 ~nn nno 
nlması tahmlntililmekt" tdi. Bu 
-ılln hamten lttfh'll n.ıı.l<ll.Yaıs b1r 
cok mıntalcnlard:t llf'kte:ve uhadı. 
Jtındırn nalcl.l halinde olan oı.i!!~r 
rlan bir milyon ton da tenzil edl -

Karsılnstığımız it razlardıın bl· 
rl de ıudur: "Bu ısı rde tedrice 
rleyet edllm.yor." Fakat dil dev
riminde tedrıc st:.ı~nler bu salCı
hıyetl hangi blllmsel görUştC'n ve 
hangi felsefi kaun;ı;, tan nlı;ı; or
lar? Canlı varlıklarda tekamli liln 
vetiyrcsl nedir? Profesör K<'mal 
Ccnab'ın demın bahse mevzu etti
ği gibi Lamarch'C'ılık ve Darwln'· 
cillkt<' k ndinl bulan bu tcd rlı;ll 
teklunül teorls doğru d ğ d r. 
Hayat, evrimini tC'driclc dl.' ıl, 
ani ve yaratıcı atılımlarla yıapnr. 
De Vrlc'nin ant l.'t'k ınoUl teorisi 
ve Descnrt<'s'tan onra Frnnsa•nın 
en bilyUk filozofu ::ıyılnn Henrl 
Berı:son'un "~volutlon cr~ntrlce" 
teorisi bu iddiayı do •ruluyor. 

Hayat geometrik ve mekanik 
bir oluş de.f;ll, bır atılım, yaratıcı 
bir atılımdır. Tcdric teorisi bir 
atalet ve bataet teorlsld r! Hele 
b zlm devrlmlmlzln ruhuna hlc de 
uygun ddildlr. Biz dc\•rlmlmlzl 
bu tcdrlc kafaslylc basarmıya kal· 
k155aydık hiç bir l&I başaramazdık. 

"Bu yeni terimleri yadırgıYor
lar!" diyorlar. l-lnyır, Türk ço
cuklan yeni terimleri yadırgamı
yor, seviyor, bbn FA.o or, cünkü 
arın dilden yapılmıştır. Yadırgı
yanlar b!Z!z; çoeuklar değil. Yeni 
tf!rlmlcr eocuklanmızın knfasını 
gellştlr!y11r, gön! ne f rahlık ve
riyor, eahslyeUnl bUtOnlüyor. Ye· 
nl terimleri yadırı;ıynnlar bir A
rap harfi, bir Llltln harfi kulla
nanlar, bir milli kOltUrü bir yn
bancı kll1tUrU taşıyanlar, şahsiye· 
ti fklz, ücQz olıınlardır. 

Görülüyor ki Tür'k Dil Kuru
munun bnşınclan sonuna kadar 
tuttufu yol, dnynndığı milliyet ve 
lnkıllp pr('ns pl"rl ve yaptım ıs 
"tınblatl eşya"yn uygun okın hak 
ve hııklkat lOlurlur. Bunları söy
fodıkt!'.'\11 sonrn yüksek huzurunuz
da bu mllll kurumıı !eten f:E'l('n 
ve garazsız hlr du)•gu ile teşekkür 
etmt'.'k isterim. 

Simdi tarihin sesini ıtaha h'I! 
t.şltiYQrum: 

Türk! Kendine gQven! 
Türk! Durma, yarat! 

lebileceği ti biidir. Yalnız, Sovyvet 
Rusya &JiTıca askeri ıhtlyaı petrol 
.depoları bulundu(>U• fokat ma • 
hal ve miktarı glzlı tutulduğu d:ı 
malumclur. 

O halde, bugUnkU harp geliıı • 
meleri yUzUııden Sovyet Husyn or
duları !çın petrol yoksulluğundan 
ini bır zorluk beklenemez. Elde 
mevcuı stoklar Y'azıyetı devam et
tirebilir. Zaman ilerledıkce sov • 
yet ordularının hareket ve sana
ylın de verim k paslteııl dUşece
finde de tereddüt edılmez. 

All'llJ!,n orduları işsen! etdti sa
halardaki petrol kaynaklarınd•ıın 
istifade imktı.nlarına gelınce: bu 
rus orduları çekilirken yapılan 
tahribat derecesine ve bunların ta
mir ve tashih §ekllne batlanır. 
Petrole genış ölçUde su karıısur • 
mak. çimentolamak, yakmak ve 
nıhnyet elde mevcut taefbllehane -
leri yıkmak ~bi muhtelif tahri • 
bin taıbik!nite elde edilecek nf' • 
ticelere göre. bu kaynak ve te • 
sisatın yeniden ihyası elbette za
man ister. Bu zamanın alıı ay ile 
bir sene arasında değl~eceği mU • 
tehassıslann iddiasıdır. Esasen 
bu.ı;rünkü alman ordusu da h!lcum
Jarrnı kendl kaynaklarına isnadet
tirmektir. 

1-zonguldak'ta Ü( yeni 

1 atletizm rekoru yaplldı 
Zongulda, ı 7 a.a. - 30 afusıos

ta İstanbul'da yapılacak olan TUr· 
kiye atletizm birinciliklerine hııirak 
etmek üzere burad kurulan kampta 
) etlştirilmekte olan muhtelif böl
geler atletleri dün sıaılcle y ıptıklan 
denemelerrle Oç yeni Türkiye reko 
ru vepmışlardır. 

4x1500 metre rekoru 17 dakllta 
52 saniye, 

4x800 metre rekoru 8 dnklka 43 
saniye 6. ve 932 denheri kırılamı 
yan 8000 metre engelli koşu reko -
nı 9 rlakikn 3l5 saniye 6 olmuıııur 

Müsabnkalan bUyük bir meraklı 
kOtlesi 11evrettl. 

Amerika' da yetiştirilen 
zenci pilotlar 

Bcrn, 17 a.a. - İsvlc:re telı:rrnf 
ajansının N evyorkta.n öğreu..!iğinc 
göre. 84' zenci tayyareci talim devre
lerini bitirmiştir. Diğer 73 zenci pi· 
lot da yetiııtlrllmektedir. Zenciler . 
den k'ara müreıtebatı da teııkil olu· 
nacaktır. Bu suretle bUtUn mUret
tebatı zencilerden mürekkep ilk ha.. 
va filosu kurulmuıı olacaktır. Bu 
ileride daha baoka tayyare lilolnrı . 
nın zenci mUrettebaıla kurulup ku
nılmur<ıcat:ı hususunda bir tccrllbc
den ibarettır. 

• -f 

-2-

S P O R 

Karadeniz kürek 

şampiyonasında 

Trabzon 
birinciliği 

kazandı 
Sinop, 11 a.ft. - Karadeniz bölFe

leri &porcıılarının iştirak etmiş olrlıı
ı;u ı O ~2 kilrek şampl) o nası cumartr. 

1 si glmü b:ıŞlamıŞ ve dun sona er-
miştir. l\IUsııbnkalnr ba~laınadan llnre 
bulgelerc dııbil 10 \'İIÔ) etimiıı kU
rckr,;llrri önde lııınılo ilt: bayraklar 
oldugu halde ehri dolıışıırak AtatUrk 
ınıtın ı gltıııişlerılir. 

Sporcular bur da lstib.lltl Mnrşını 
muıc:ıkııl anıtı se1Am1"mı lar ve c:e· 
lenk ko) nııııılardır. Bu tllrende haıır 
bulunnn binlerce halka ve grncleri
ııııze hitabeden ,·alimiz. drnlı ııporıı· 
nıın ilneınlnl, > ı.rt nıUdaf.ıtasındaki 
rolllnU belırtcrck hu >arı n girmek 
ıçın gclııılş olan gençlerin gilnlerdcn· 
berı de\ anı eden çalı m larınd ki tl-
tu:li •i bvmlış ve kendllcrlne bafarı· 
lar dıllycrck ıelilııılnııııştır. 

Cumartesi ıı:tınıı ,ı; ıpılan varışlor
rla: dört teklilcrdı' ıı dııkikn il sanh c 
ile Bolu • \kı; koca birinci, 6 d.ıkika 
ı ı s ıni)e ile Hlıe iklrıcl \e bir ımni. 
,ı;c farkla da /.unı;ulcl:ık llçunı•U gel
tııi !erdir. 

.\ltı tcklllerc1cı .~ dakika 21' ımni) e 
ile Zonguldak birinci , 5 dakika 22 
snni) e ile l' rnbzon ikln<'i ve heş sa
niye fıırkla ela slnop UçUncU olmuııtur. 

Pazar günkü yarışlar 
Paıı.ıır ıı;Untl ynııılıın iki bin met. 

relik dortluk ıuuka\eruet yıırı
şındıı ise 18 dakika 1 eanl) c ile 'l'r l •· 
zuıı birinci, ıa dakik ı lU şarıi) e ıle 
Rlıe ikinci ve 13 dakika llc de llolu
Akç ıkuca Ur,;uncıl ıı:rlınıştir. 
İkin bin uıetrclik altı tekli ıııuka

venıct vnrısında Jl d ıkikıı 16 saniye 
ile SlnÔıı birinci, 11 dakika '..!8 ıııı.nl)e 
Ue Zongalll ık ikinci, 11 cl ıkika ırn 
ıurnl) e ile 'l'rab:r.on Uclıncll ıılıııııştur. 
Yarı lor sonunda yapılan tasnifte 

dokuzar puvanla mUsa\ i gcldıklcri an
l!lşılnn l.onıı:ııldak ve l'rnhznn takıın
lıırı arasında tekrar bir yonş yaptı
rılmış ,.e ulın ın netice kareısında 
1'rubzon takımı Karadeniz hölıı:csi 
klırck şampiyonu olar.uk illln etlilnıiş-

1 
tir. 

Zongaldak ikinci. Sinop UçUncU ol-

'

• muştur. 
Her iki ıı:ün ~e hnlkımızın bUrUk bir 

alllka llc taklbeyleclHH bu yarışl11rın 
, onunda valimiz gençlrriınlzi a,ı; rı av
. rı tebrik edrrek madalya, kuııo ve fi-
lıımaları vcrmlştlr. 

Ankara • İzmir 
bisiklet yarışı 
hazırlıkları 

Hııber nldıı(rmızn göre, 80 ağustos 
ıı:ıınU Ankura'clıı başlıyurak 9 eyhıl 
e;ünU lzınir'dc:ı bitecek olan Anknra -
lzmir bisiklet yarışına ait haıırlıklar 
sonn ermek llıcredlr. 

İkinci defa yapılmakta olan bu ya
rış için, geçen yıl elde c<lllcn trcrıibe
lerden istifade edilerek yn;.., yolu 
deı}lştirilıııiş, Ankara, Eskişehir. Af
yon, Uşak, lzmir gilzergAhr yerim bu 
yıl Ankara, Dolu, İzmit, Yalova, Bur
ı;ıı, llalıkeslr, İzıııir gUıergAhı ıe1:iT
mı~t1r. 

Bundıın başka, konak yerlr.rinde hl• 
slklctcllcrin dinlenchllmtlerl için lü
zumlu bUtıın tedbirler de alınmış bu
lunmnklAilır. 

Muhtelif bölgelerclen 27 hhlkletc;i
nin girecı•ıli bu bnytık yarışın 1111111-

ml tn nıfınde birinci, ikinci \'C ilc;Un
cQ gelec<'klerc ıııUkôf iJ tnlinıatnnrnl'
sine uyı::ıın olarak beden t...rblyesl u. 
mum mildUrlüıiU tnrafınilnn mUkAfat· 
lar vcırikrl'ı'ti gihi hıınun clışıncln 
spor<"ıılnrımızı teşvik için de Ankara 
Hnlkc\ i ile Hava Kurumu, 19 Mn),S 
stadyum mUdilrlUı'tU. Kırmıı.ı.ney.ıız 
spor mecmuası ve ticaret müessese· 

On binlerce 
hasta bakıcı 
kazanabiliriz 
Rad)ıo, kadmlannuzı hasta b.'l'kıcı kUl'· 

awııa dAvet ediyordu. Gecen yıl 

)'ÜZ 6U kadar ba.)1U1 bu kursu bitir • 
mıe. Tüıık kadınının buna lıMZCT 

aere!l1 hlzınct.k'ro nruııl candan ve 
eonUldcn k~t.uC-Unu hcplımlz uıllrlz. 

Bu yıl da kadmlaMmızm bu kunı • 
lan doldura.caıtm1 bUd1tlm1.ı ııılbl .. 

Bu dAvot bana kızlıırımwn okucJuf:u 
o."ta okulla.rda.k1, lcr<lcKI, öQ• 
rctmcn okullanndakl büyUk bir !>Ot· 
ıu~ haıtı~ :ı u.ı. Düşünd.ltkçe, bu bol· 
luk cöz.lcr:tmln ön-ünde btb1ıdU. 

Slmctıye kadar tcl<Hf mı edSlmedı, ak· 
la mı celme41, llıtıyaç mı duyutmn· 
dı, IUzurn&uz mu cörtlldü, ne oldu 
da, kızl:ırımızın ol<Ullanna "has.ta 
bakıcılık,. d(.'f'Bl konmadı f 

Nedon? 
Orta tahsil veya l.lse kUUUrO alıın bir 

ccnc kız, udrorlfktC!n !cloof~e kadar, 
matemat.lkt.en ı;osyoloJIYe kııdar, 

beden t.erbty('S!nderı ıızıtc kadar 
bin bir ders öR'!'cnml"ıte me~tıur ıu· 

tulU)'<>r d3 "hasta bakıcılık,. elbı 

kızlıırınııza on ynkıaan k'Umaı. inil· 
nl tam bir kadınlık vazifesinden 
mahrum bımkıtıyor. 

BueUn orta okullarımızda, l!sl"krtmız

de okuYtın ccnc kızlllnn ııayısı on 
btnler.l a&mlt bulunll)or. Bu eenc 
kıztarunız, bUtUn bllclll'rJ arımn<11 

mC!6CIA hatta.da bir 5aalllk bir denı· 
le hıısta bakıcılıfıı da mukemmcJ 
bir surette u~cnebll er. Ve •ıu btl· 
c lcrtyle bugün hastıı :;ntnrı.nıı rlll· 
5e11 aruıcl rınc, bab larına ve k.ır. 

de&lerlnc; yann cocuklanna ve ko· 
calarııın, ubür ı:lin ko1T11ularına ve 
vatmıdaıılnrma; "e eğer bir gün 
ı:crckkııc vatan lcJ:n )aralanan kah· 
ram m o.61tcrlcrlmll'zc bakablllrll"t' 

Yur1ıumuzun l:('nl8 k sel rinde >ıt~L)lan 

türltl 1:örırü ve kidtür ~ ilele
r! dUşilncllm ... HAlA b~ :;anının na· 
sıl t.crniUcncce~tn1. nasıl ınlaca· 

ğını bl.lmJ)'cnlcr bulunm kta iır. 
IIA?a. doktor lüzumunu duynııyan • 
lar bile az dd1ld1r. 

tıte, hiç bir husu 1 l"nWk s;ırfetmerlen. 
hiç bir lednkArııa-a katmnmadan 
orta okul programlanruı IU\\'e olu· 
nacak b\r "hıısta bakıcılık.. ko ımc
ı;lyte her yıl nn b nlcrcc aydın ve 
aefkaUl h:ı.stn bakıcı kaznnn biliriz. 
nunun lem hocn:;n cıa. ııızıım yok . 
tur. Her orta n'kul v~ıı ıı~cnln bu· 
Juııduğu )'CT<lc bu clcrsl hnfta(Jn bir 
kere ııevc ll<!Ve ve bcı; :ı>ıını alma
dan okutacak kleallst do'ktorıarımız 
o ka(lar ~t.ur kl.-

..Blz ıı:enc ıuzlnnmızı her $<.')"4cn ve her 
~en önccı ıc!kntll bir ıın:ı., ti<!f• 

kaUI btr h~lrc olarak ı:ortl:voruz. 

Dclt'l".rll ve genç .Man.r1! Vekilimizin bl· 
zc hCT yıl on binlerce snyıdn ecr
kn U1 ann ve ıcllmt.!:1 hcrn.$lrl" ka· 
zand1rucalhm kuvvetle umu:voruz. 

Böylıl"Cc bir Uı$l ilet WI VUl'fT1 Uf o ln • 
caA'tz ve cı.ınc okul dlploma ı alan 
her genç kızımızın katnsı kadar. 
ruhla~ ı:!zl1 ve kök)ll olan ecf· 
knt h 1cı1nin de blcnmle ve olgun
lacmıı oldutunu gı~ ırö~ıUmUz 
bir kat dnha knbarnııııktır. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Burdur halkevlileri bir 
gezi yaptılar 

Burdur, 11 a.-. - llUTdur Halkevl 
Güzel Sanıı.Uar ve Köycülük Kolları 

mcnsuplan vJ'IAYCt ~de ikt ırün &il· 
ren b1T gczktcrı ııonra bugün buraya 
dönnrllılC'rdir. Hnt»cvH ı:cntle?'. bU cezı 

CSMSlndn uf;Tndıklan kııza ve köyler· 
de muhteıtt tcmstllcr, kon9oı11er vermls· 
k!r ve muhteıtf mevzular Uzarlnde gö
Mlsmelcrde bulunm11&l.ardır. 

leri tarafından etap birincilerini'! vt
rilmrk llıl'!rl'! h!5iklct ferleras\·onıına 
muhtelif hediyeler tevdi etmiş bulu· 
nuyor. (a.a.) 

-· - ...... 
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Dr. Fikri Tuzer 
Bir tatil gününün gÜneş! Ankara 

dağlarının ardında sonerkcn bütün 
hayaıını vatan ve miller hiznıerine 
vermi1 olan değerli bir devrim çocu· 
ğum.ın olumu haberini du)arıık içi • 
miz burkuldu: As\ccrl Tıbbiyeden h~ 
kim yüzh~ısı olarak çıkıığı giindenbl'
ri bütün cnerihi ile bu memleketi 
daha iyire, daha doğruya, daha guze· 
le götürmek için didiruni1, çırpınmış 
olan Doktor Fikri Tuzer, e'\"elki ak
fam içi va.tan askı, memleket scvpsi 
ve devrim hC) ecanı ile dolu olan kal· 
bi durarak oldü. 

Orduda, okulda, Panide '\'e Hü· 
kilmcııe, sözün kısası üzerine hizmet 
aldığı her )Crdc onu i:Örüp ııınıran· 
Jar, enerjinin, dhiplinin, feragat ve 

"Zakkum çiçekleri" : 

baht•ı:r. bir gençten 

armağan kalan mı•rağlor : 

Sarın dostum Alarııin Gövsa bir 
gun 01<1busıc ~ordu: 

- Kitabı aldınız mı? 
- l lanı;i kit.ıhı? 
- Bcrbaht r gencin olümünden 

~onra bıhılıp çıkarılmış ~iirlerini. Ba
bası ize de ı;önderece~ini söyHı)ordu. 

- Ha)·ır almadım. 

Azi, edıhimiz o ciin bu kitPha da
ir du)dukluını, dü~nduklerini bana 
;ı.nlatu; ayrıldık. 

* 
Birj;Ün öğleden 50nra bir telefon 

aldım. Çorum ,\[cbusu Süleyman Kös· 
ıckçi konuşurordu: 

- Size geleceğim ve "7,nldmm çi
çekleri" ni getireceğim! dedi. 

Ve Gddi. 
Elinde "Mazlum Kfflan Köstekçi" 

nin yani altı > ıl önce ııck genç )'aşın· 
da ha> ıı.ıo j;ÖZlerini yuman oğlunun 
"7,akkum çiçekleri" adını ıaşı,ı;an ıiir 
kiıırhı ''llrdı. 

Onu bana watırken ı:enç ya~ında 
(;lnıüş oğlunun kemline armağan ka • 
lan bir çocuğunu, kendi wrununu ok· 
şuyur ş.ı.ndım. 

Bu kitap, hayaıının en körpe )ıl· 
Jarında uzun bir fıa,talıkla ı•ençl•lc • 
~en b.ıhısız oğlunun içli, içten ve duy
gulu şiirlerini hir ara}ıl lnJllıtmı1 ve 
zavallı genç şairin ölümünden altı 
yıl sonra, 1942 de basılmıştı. 

İbrahim Alleııin Gövsa'nın ki • 
lapta bir h~langıç )"azı~ı ur. Aziz 
dostum, otobihıe hana ~öylcdıklerini 
ve daha fazlasını bur da )'llmlJU. 

Guv<ıt, pek hcikn<liği bu manzume • 
ler için di)ur ki : 

" Iscrrabın ne kudretli hir (H. 

tat olduğunu, sürekli clemlcrin 
mümtaz )"aradılışlı ne derin hüviyet 
meydana ,;cı.ir<liğini bu küçük man • 
zumcler bürük bi.t bcJSğatla anlaıı • 
yor." 

Ha)"ata daha ilkbaharında veda 
eden bu körpe ~air, babası rarafından 
yazılan ~atırlardan öğreni )'Oruz ki 
1910 da Çorum'da doğmuş, ilk tahsi
lini orada )'tlJmu,, gt"ne Çorum'da açı
lan bölge Zira.1r Ameli)ııt Okulunu 
wnamlamış, sonra köy öğretmenliği 
eımiş, daha wnra Ankara Gazi Öğret· 
men okulımu ınmamlamış Vl" sıhati 
izin verdikçe oğreımcnlik eınıiye uğ. 
r~mı,ur. 

Hindistan meselesinde 

müslümanla11n durumu 
Romhay, 17 a.a. - Gandi'nin ve di· 

ğrr Kongre Liderlerinin te,l.:ifi üzerine 
Hindisra.n mü lümanlarımn tuıacnkları 
hareket tarzını görü mek kin toplanan 
Hint Müslüman Birliği fcra Komitesi, 
toplantısını yanna bırııkmıştır. Komite, 
)'arın. hu meseleyi ıincelcmelc üzere l'U -
rulan tali komite müzakereleri sonunda 
k~eme alınan karar ~urcti projesini .ı;ö

~ecektir. 

nkar.ın bir ömciini ıanımışlıınlı. 
On:ı. daha ıki gun önce "altmış uç ya
tında bir genç" di>cnlcrin hic biri•i 
h:ıksı:ı: H)'llam:udı. Fı:kar ~rhamct 
nedir hünıi)cn ecel, onu lılunıhi dun
)'a!Jlttdan almakta accle etmiştir. 

Eğer en e.ski bir filozofun da ~n-
1.a.)'lP anlattığı gı'bi ölumlu in~anln· 
nn ölüm•üzluğü guzcl hatıralar 'e 
iyi eserler bırakabilmckse hemen ıe
selli bulalım ki rahmetli Doktor Tu
zer, bu mazhariyete crmiı bir vaıan 
çocuğu idi. 

Onun ölümii}le maddi saflarımız. 
da bir gedik nçıldığını duşunerek 
üzüliı)oruz. Fakat manevi saflarımız· 
da oıuı bir devrimin bir rejimin öm
rü boyunca var ve hazır bulacağız. 

Kendi ailesi ve Turk edt-biynu 
~tazlum Kenan•ı 1936 da ka)betmiş. 
Fakaı elimizde onun içit duyguların
dan derlenmiş bir demet şiir vnr. 

fşıe acılı hir bahanın elinden al
dığım .. Zakkum ~çekleri" bu eserdi. 

Sair, ölümünden sonra buılmak 
ulıhsizliğine utrı)-an bu şür kitabı· 
nın kabına konulsun dİ)e §U be)'ti 
yaunış : 
Isıır.ıpıan Joğdulı.ır, siirfrıim ı.tfldır, 
Muralarımdı.t elem ılbamın kırba'1J,,·. 

:>ii rleri birer birer oku)'lınuz: bu 
elemli, hu ı~uraplı çocuğun acı mu
kadderini hece hece sezdiğini ve mı,.. 
ra mısra dururduğunu anll\orsunuı. 
Seden St'll olmuyorum, neden herkes 

gibi bmJ 
Sedm ruhum bı'iJlece bir Jmnladmı 

lı.ttıy()r? 

Erimek i1tiyorum biten nefn gıbi ben, 
Y11m11l.zn ıozlerimde so11s11:/11klar 11-

ıııcr-

* biımn 
bul yalar, 

Eriyip gidiyoru:, haydi l:11r/.,r111 ı.,~;. 
Hani gunrsli gımlrr, ht111i ılık wya-

1 ... ~ 
Eğer b11n/n >ı.tlama, sınluru11 /..,./bı • 

mi::i. 
Hele ıu "S:ıından" manzum!' ini 

bir okuyun da içli hir ı ıırabın 5ekiz 
murada ne buyuk bir beUgaıle anlıı
ulabildiğini anlar ının 

SAMDAN 
Bifrllrrimden sı.ırlum sı.ıprı:rı rl/uimi 
Gordükf• go:lerime inanma:: oluyo

r11m. 

Bu hasla yı.ıtı.ığmda yıkık emelerımi 
Hüzünle tliisundukrr bosalıp Jol11yo· 

rum. 
Bil on sı.ı11 parm1Jğı 1011 gii11üme ,,,1,ı. 

/ayıp 

Camlasa" gözlerimle onlı.ıra bakara· 
i}.ım; 

Son bir b1Zla rulmm11 lt'Pemtlt1 im· 
tak/ayıp 

o,, kollu samdan ıibi ht1JımıLı yı.tka
rağım. 

Bu içli mısrıı.lnn okuyuquz; okur
ken senç ıairin hecelerinde kendi 
mersİ}'t'sfoi okuyacak; ZakJ...'Um çiçck
lerirle onun körpe mezarına ~elcnl<ler 
örmü, olacaksınız. 

T. l. 
DÜZELTME 

16 ~stos tarihli sayımızda çı -
kan Yankılar'ın "Numan .Menemen -
cioğlu ve bir hltıra" başlıklı fıknmn
da, 8 inci parıığrafın ÜçullC\I sıııırında
ki tarih "14 ağu~ıos 1942" ola(.ııku. 

Özür dilcıczck düzeltiriz. 

Yurt içinde 
Garp cephesi kumandanlılhn • 

d:ın Türl<iye Büyük Millet Mrdisi 
Ri)ıuetinc JU telgraf gelmiştir : 

"AllCiha ısmarladık 
Mr. Chips,, 

İngiliz ini partisireisi 
Gandi'yi takbih etti 

Londra, 17 a.a. - fngiliz İKİ p.ırti-i 
rei~i Arıhur Grttnwood, ~imal .Amerika· 
)iıt hitaben dün ak~m rad)oda SÖ}lediği 
nuıukıa demiştir ki : 

'*.\tuhıerem hir heyeri mahrn•a 
vnsııasiyle garp cephesinin bikum
le men ubirnine Mecli•ilili ıara • 
fından ihda buyurul:ın ı;cllmhrın 
'I' bayram tebriklunın garp cep· 
hesince re ... 1ca11de sürur ve ihih.1rı 
mucip olduğunu arza mmarnaı ile 
Türkİ)'e Rüyük Miller Meclisi or· 
dularının en halis hi si)'al itaat ve 
tazimatını Mcdisiı1Ji)·e ref' \C tok· 
dim eylerim. .. 

GMp Cerıhe~i Kumandanı 
ismet 

Bu batlık b1:reOk hAfızahrdA, le• 

vlml1 iht.i)11r, tnzllctll öıtrotrnen Mr. 
Chlt>s'ln ak saçlı haYallni canlandı· 
rar.aktır. 

"Gut Bııy Mr. Oıil>s" James Hil
ton'un kü<:iik bir romanıdır. Filme 
de alınmıı ve ~ yıl Ankara ~
nemalarında gösterHm1$U. <> zaman. 
gtınlercc ı.t. aıtpıı"lc tı..>nıbe1' yasadı· 

ği.m ı h atır.ııyoırum. 

E&cr, bir mliddctt.cnbcri Maarif 
V~lllltlntn "İlJ< ötrctJm,, derıılsln· 

de tercüme ve tctri'ka cd 11Yordu 
Sl:ınd1 ldtl!ll halline ircllrllmlstlr. Her 
&eY<lcn önce ~l t.croUmestndeıı 

doleşı, pek ı:enç yaşta cözlcrlnl ika)" 
bot.mle olmak 5r1t>I acı blır bahtııozlığa 
uKr1Yan ôR'!'ctmcn MIUıat Ene'! \'C 

yardımcısı lrtıı.n Şnhtnba.ı;'ı tcbrık 

etmek borcumdur. Bu borca. terbl>c 
kUtilpancmize pek ucl:Cr'll bir eser 
kazandıran İlle öATc'tfm dcr~ı MU· 
dil.MI HıC:ı:urnıhmnn Raşid'e tceckkıır 

vnzttcsını de cklcmclb1m. 

"Allnhaıı;marl:ıdık Mr. Chlııs .. ne 
tek ba&UHI btr roman ne bir b1Yoc· 
ratl, hattA ne de blr senaryodur. 
O, tcmtz )"Urddl. raziJetll ve terncat-
1 bir öQI'etmenln omek haY<1lının 

kısa bir h!lcAycsl ıı1b1 (l'Örllnilr. Fakat 
r,l".rcektl', koruynn ve baıkası için 
Ya.&lYlln tl!rtemtz b11' mürebbi ruhu· 
nım., /ince ümltıı1zl l!c clU$T!lek. um . 
mııdıill bir J.:3Jllani1a ımuna4ı~ı blr 

aaadete kavusmak V1C 80M'll dUn:va· 
nuı en bUYilk 15tını.bına dtlı;ınek gi
bi z1kzaklar amsmıtıı eeQCT\ macern
sınd:ın l>Uka btr lt'IY dei!'llı1 ::r. 

Brook!icld okulu.mm ııcne ıs::rct

menl, hayata. klisU1411 •n-cıdn, bir 
d:ı~ b:ıeındııı ra.ııtln.dtA'ı btr BC'DC ka. 
dm, Kalhı:rin onu mesut bir haYAlll 
eckm!itir. Tcml2 bir oc;k ve mesut 
b'r atıc hıı.)11ıtı, yazık ki, Chlps'Ln ba· 
ba olmak odıct.tne kaVU$caC:ı gün
de sona erer. 

vnzlfcsln-
den ve Kathcrin'dcn ba$kn hlc bir 
klYmcll tanım:ıyan Mr. aıtsıs itin bu 
hAdlscnln bilyUk taclıı. tnra!ını lak· 
d1r etmek ko~·tbr. Fnkat Mr. aı~. 
kcndlıs!ni Um.it.ıdzl!klcnn derin ve 
karnnltk k\1.ıl'USUlla atınaaı beklenen 
bu ''ölüm" Un tdk tcscl11sbı1, nrook· 
tlcld olrulumm cnn ~ unut
mwttur. Omın ~ memleketine 
bliDlercc ve b1nlcrce "insan" YoUstlr· 
dfkt.cn, onlardan C'O~un ootıtıelcrdo 
ölümilntl duYduktnn ve bunu acı acı 
ctnı.tıiın haber verdikten sonrn, Bro· 
o1ctlcld \in ı:ıan llC9ler1 ıırnsında ııona 

erer. 

• "- Gandi düfl}-a dunımunun ne ka
dar vahim olduğunu bıl,rniyora hemi)or. 
Hint efkarını idare eden Buyuk Briran· 
ya'nın bugünıl..-ü ıartlar içinde bÜ}-ük mc· 
suli)·eıleri '\-ardır. Harpten sonra Hin • 
di~tan'tn Hint millrıi rarıırından idare 
edilme•i ş:ırtirle samimt bir anlqma ya· 
parak Hint milletinin müttefikler harp 
gC)•reunı ıamami)'le desteklemesi ve 
mü,ttrck tehHkcıe kar~ı konulma<ı İm· 
kin<ız mıdır? Birle,ik milletll'r Jlindis· 
ıan'ın hürri~tini tl"kefful etmelidir." 

Alman denizalhlan 

105. 772 tonilôtoluk 

21 gemi batırdılar 
Bedin, 17 a.L - Alnun dcnizılu • 

lan, Jimal buz cknhindc timal ve mer· 
kez Amerika kanı lannda, Afrika kı· 
)'lSI ın b:ımında ve Adantik tc, hima)-c 
altında IC)TOOcn kafıleler nr.uından ve 

Bu ldto.'hı büü1n s:ım1m.b"ctle o- >-ahuı m erıt gcnı erden, cop}ckiın 
Jcuyuculanmıza tavsiye ed ı He- 10'5.772 r ı kk 19 \lapur ılc ı nak· 
1e <>R'rotmcnlcr ıctn ezberlcnml"YI! Ilı · !iye lkenluı baurmı !ardır. Bundan 
)'ile bil' ömdctlr. Gncm1 r r r Ul' başka uç '\ılpur da rorpille addi hasara 
"Beyaz zambaklar m<'flll<"k nde. • 1 u rıııılmışıır. Fakat dU$1TIJl.O mUdafa.a ı • 
.ı ve "metki\red muerum• t ıı bl nın hemen <krhal harekete geQllCSi )'U • 

G 
zunden hunlann haııp batmadW muµ • 

Kemal Zeki cncosman hede ohınamamıJur. 

Halkm nazan dikkatine 

An1c&m bclcd~ zs.brta tallrna'ntl. 
mestnın 4 ve 91 inci maddoo ap:r ye 
konubnı:ştur. 

Bu madde k:npların:n 
mcd~ ı;fktıyet ve mu ..... ıı"'1ı.-•,--rl 
!aşılmaktadır. Belde hu u 
oturnn h~n huzu'I' 
u bll.hass:ı kanı 1 1ı 

maJda mükün o 
kUmlerlne riayet 
tan rica o unur. 

Madde 4 - H 

her ne ııurotıe olu1'88 olsım gU ı il et 
me.ıc )'ilSalkt1r >.şııı saat tt ie 

no, ~oton, radyo gibi 

leı1yl lilZ tıyı muc h 

lam z. 

Madde 91 - D~ o an yaya kııldı . 

runm<'lıı kmıusmak ~ \<'Yll b.'lf\<a bir 
lilObep duramk ve :;ahut iki ktş dMı 

tazta yan yana ko köla >1lrll)"("l'clc ba,. 
ıaı.ıarmm yQri!yQp ee<:mclcr'.ııe enı;-d 

"lJma5t :l736 

d 
o 
hl 

m:ık 
da 
Ru. 
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Dl~ LİIİKA I 

us J apon 

harbine doğru mu ? 
Buruk dt !etler ar ındaki muh:ıre • 

be 110 irı i cksık kalan bır halkası, Ja· 
l>on)a nın Ru )a ıle harp halinde bulun· 
n ııu ı r Anglo- ak~ nlar mdıver dev· 
cıle ı ın hep 1) le de harp halındcdirler. 
lf~ h' c dc- leıı de iki Anglo-Sak· 
ın dc-letı) 1 ha p edı)or. Fııkaı Runa, 

lngılıerc nın ve Amenka0nın muttefild 
oldu u hal le J.ıı>o )'il ıle harp halinde 
dl'{:ıldır Zı cınn um~m olmn~ı ıçin 
Rus)a ıle Japon}a'mn da birıbiriyle har· 
bctmclcri la ımdır E a: cn mih•cr dev· 
letlen Ru )d yı ma "liıbctmc<likçe, bu 
harbı kuanamazlar. Japon}'ll da mihver 
de~ledennirı kombin uoun2 cbhil ol • 
dufu İ('İrı Jtu yn nın mağlubı)eıioi ıe • 
mio etmek Japon)n i~io bir vazifedir. 
Anglo Sabon • Rus ccphesı için de Vtı· 
?i'-et avnıdır. '\ani bu devletler, Japon· 
~·yı mağlııbt tmedıkçe, h rbi kıızana • 
mnlar. \ c J ron>n'nın m ·llıbhctini te
min etnıek Ru ya i~ın bir Vilzifedır. Bu· 
ounla beraber. Japon)& ıle Ru•ya husü· 
ne kadar hin~iri) le harbe ı;irı$mekten 

MOSKOV A'Y A GôRE : 

Partinin propaganda ıef i 
Aleksandrov'un fikrince 

durum 
eskisine göre 

vahim 
(D&Çı 1 ine:! sayfada) 

re, btrllktcrlmlz. cenahtan bir Uerll'.me 
ne düfmıına a~ır kayıplru' vcrdlmıl•. 
!er ve 6 ta.kn tahrlbct.mlşlerdlr _ 

Kot.clnMtovo nun .ım.ııı dofı'\lıunda, 

kıtalllnmız. mütcadd.tt almıuı büctımu· 
nıu ı>Usktırtm~ ve mevz:Uertnl blkıca 
tuı.ımıttur. Son cn.rpışmakıroa acır kn· 

yıplara utnYan düaman süratlc taiC\1 • 
ye kttalan s:eUrmcktcdlT. 

Knı.ıınOOar bölııeslnde kıtalnrımız, 

alman motörıtl plyadeslnin QOK büyük 
kuvvotlerlc ynptıtı hücumlnn ırerı vü • 

-d da 1 lctlrtmU.lmHT. 
Vui}~in a)lıırılığı DlC) :ııı 0 • Mlnt'nllnlYe Vodl böle inde, luUı.lo • 

çckirunı şlc:rdi r. 

duğuudw Japo,wa"nın UuS}ıı ya karşı nmız. duınuın trutldartylc '-'C nıotörli.ı 
harbe ~rişmck karıırtnda olduğu ikide 
bir tekrar cdılmcktcdir. '° J:Ur.lerde p\yadl'flb1e ılddetıl cnrpıematar >aı:ımıı· 

Çunı; Kin.ı:: kayn ki n bu h:ıbcr uzcrin· ur"ar1a.nsk cephesinde. mahalli ehi!m. 
de ısrar etmekte ~ Jaron>a'nın Man • miYett.c savnılar olmuştur. Bir kesim· 
ÇUl'}1l taraflarında asker toplamakta ol • 
duAunu bıldimıekıedir. Ru >-a'nın, Al • de. blrt1klcı1m1z. ctUşmanm bir tatıuru-

mı ı•üskürt.mUıler ve da.ha clveziall 
manra ile b r ölwn kalım müaıdtlesine ıne<.·%Uerl lopj etmlilenlir. ıs aa~
giriştiği bir rad Japonyn"ya karı• har· ta blrlakler1mlz. (;94 Uneü plya•l,. atayı. 
he girişeceği bcl<lcnemez. Du hale ı;ore, ru püskürtmüıler ve düııınana 'l.S40 ö
der iki devlet arıısında bu harp tıktı • ltl verdtmıı.J~. 
aıh~. ilk h~t:ı. Çung-Kıng'in iddiıı 
etıiAi ibi, bu sıralarda d:ı.ha aı mqgul 
olan IP(l011)'1'd:ın gelmclıdir Fakat Ja · 
ron>a'nın, her h:ıldc şimdıhk, bö le 
h ir ni)etıe oldul:una de!Alet eden ciddi 
deliller )oktur. TcNıne olarak, Japon)'&· 
nın bddemeri t\!r~ h edecei:-i ~öyle~bi • 
lir. Hunun sd>erlerini anlamak zor de • 
ğildir: 

1 - Fvvd:I J;ıponyıı Ru<Ç)'ll'nın yıkı· 
fıırnğından emin olmıık ister. Almanya • 
nın FnııK '>a ka111 taarruza geçtiği st· 
radl lıal)'ll, neticeden emin olm:ıdıkça 
ııdım atmadığı ~ıbi, Japonya da rus • al· 
man mucad 1 ~1.,ın nctıccsinden emin 
olmad kça, hardcete g('Çmekten tekine· 
cekıir. 

2 Alman/il, Ru~'ll')ı yıkmak va • 
zifesini üzerine almış bulunduğuna ıt6· 
re. ]aponyn nıo bımu Almall)'ll')a bırak· 
mıı ı tabii görulmclidir. Mademki A 1 • 
mall)'ll Japonyıı'nın da rncoFutJcrirıe ur· 
ı::un bir hedefe doeru >-urwnektedir, y\i· 
kü Pli) IJşmak için orudı hir seher yok· 
nır 

!! - 1'ersine ola'11k, Alnuıt}'ll'ıtın dı 
hu vazifeyi ı:nrürken yıprnı:ıma.Y Jaroa· 
)ıı'ııın i ine elverir. Çünkü m·hver ıafer 
kırzaıncak olunıa, JaıJoOoya, erge( Alman· 
ya ile karşılaş;ıaığını h ba katmak zo
rundadır. Unıttrnıım:ılıdır ki Jnpoll)ıı, 
)ııirın :ııım; n!ara kadar f ngiltere • 
nio ınütıefiki idi. 1904 Rus • Ja • 
poo muharebesini fngiltere'nin ynr· 
dınıiylc kıuafl('!ı ondan sonra dıı daima 
fngilıere'nin )ıırdımına g{hcndi. Fakat 
menfo tlt.'11 İngiliz mcnfııntlerİ) le ı;arrı· 
sınoı \C kmdi ıni de klifi derc~e kuv· 
vetli goruoce, fngılıerc ale) hine yürü • 
mckıe tercddut gö•terınedı. Gerçi Japon· 
>ıt ile lnı:ın•ıı, ı 94 ı 5Cncsİ e> lulüade 
imul dıkl n üçlu p:ıkt anlatm:ı İ)le dun· 
ynı ııralarındo pa}laşrnışl:ırdır. l'nkaı 
bu ıınlamı:ı nnrnk harp kııı mlıncıyıı ka· 
dar meri olacaktır Harbi kazıınm:ak 
ohırlan:ı, yeni ni:um ortaklarıııın biri· 
biri} le harbe ıuıusmrılart bir :ıanun me
~l~idir. Jaf'ODYôl, ortakl:ınru kendi düş· 
mam ol:ın Anıdo Sakınolan ve Rusyıı'yı 
mı~liıbcderc\: derecede km"-etli, fakat 
kendine karşı nıC)-dan oku)ıımıracıık efe.. 
recede zil} ı f görnıek lsıtt. Bu cbeple 
Almanya'nın Rıı'Yll°}'I m ~ICıbed~rn 
)"lrranm~ı Japonya'nın 1 ine eherir. Ve 
hunun içindir ki alm:ın · ru~ harbine kıı· 
nsm:ı•ı >akın bir ıhtimal olarak kabul 
edilemc:ı. 

Fakat Japoll}'11 hir ı:ı,..rran Rusya'>'I 
kıırıı ın.ı.rnıza gcçm$ için fırsat kollar· 

ken, diğer ıarafı:uı Uzıı.k • Sark'talci va· 

:ıi)et de Jaronya ale>hinc bir cer~an al· 
maktndı r. Japon>"ll, ilk h ml!.'de Anglo
Sak"°'1lann Uz:ık·" ı:i.'taki allk11la"oı 
ta~fı)-C c:ıti Bundan tonrıı Ru'l}'I') kııı1ı 
harekete geçeblllrcli. Fakat }'llkıırda 
izah N!ilm duşüncdcrle Jaronva bekle • 
mC} i tercilı etti. Şu var ki N> le bir 
bekleme poliııkası ıakibcd kcn, aıneri 
kalılar, ccnuhi Pasifık a ında Japon • 
)ıı°)·ı m gut cdecclc )\!IU hır c c aç • 
mışlıırdı1'. G~rek \ a ton ve gerek 
Tokyo'dan gelen haberler, ulernun ada· 
lanna kıır,ı E:İritılcn Am ka taarruzu· 
nwı efıemmİ)-c:ıll ol uğunu anbım:ıkta • 
dır. Japonlar ılk !erde bu ah da ken· 
dilerini u.amı:ıa eı;ıni' bı r \"llıi) ette 
imiş gibi gfütc-mıhler, h r ldlıın hakiki 
malıi>etini Anıerıka ka)ıpbrı hakkında 
,ercfıklcrı bir ,akım muballgnlı rakam· 
lann arkaun gizlemı)L çıılışmı$lardı 
Japonlar ekiz ay içinde Amerika donan· 
masını belki de on d Fa denizin dibine 
indirdiler. Fat. t bu horılnk, her casıl· 
sa, japonların elinde bulunan Sule)man 
ada! rına karJı taarruza geçerek bu ada· 
!arın dordumı işı;al ctm1$tİr. Gelen hıı· 
herlere göre, Jaı>onl:ır, bu ııd:ıbrın mü • 
d:ıf sı için )'llkınlarda bulunan l..'Uvvct· 
lerinl tnpl maktadırlar. Uu hale güre, 
cenubi P ifik denizinde bir cephenin 
kurulmuş olduğu so)len hilir. Bu $1luı· 
d:ıki ıuneriknn fa:ı Iİ) eti jnponların, 
t\:nıstumlya'p ı~til:lların:ı m:ıni nlaca ;ı 
gibı, Relki Ru yil°)'1 ka111 harekete 
ı;eçmch:riııe de engel olauıkur. 

Yani J:ıpon)ıı Rl ~ ile harbe tut~· 
mak ıçin fır at koli ukcn, bajka :thalar· 

10rluklırla kar ıl~mı)a b~lamııtır. 
Bu, J poll}a')-ı RuS)'ll'ra karşı harekete 
eçr.ıekten ıılıko}aıı )\.ni bir amil olıuıık 

bclirm...kıt \ir Ne,ııırk T )nıİs gazetesi, 
Rus}n'daki harektılcrlc ule)nıan ada • 
la rınıbki h:ırcketler nrıuındaki mün ı•c 

ti, ı:~n ı:\in vR7dı • ı bı makalNle ~u 
m1nalı sfülcrle belirtmi,ıir: 

"Ru,)'I hiı•m içiıı Volg~ nehri uze • 
inde clol!iı t I! ı ı;:lhi hiz de Ru."''11 içiıı 
üle,.'mlln ııd.ılnrında 1 ıı. .,,f"kte} ir." 

A. Ş ESMER 

V oroncJ çevresınde ıılıııanlarııı ev
velki muharebelerde kaybcıuklerı 
mevzilerı gerı almak ıcın yapııkla
rı tıııınıızJar pUskurtUlıııüştur. Vuu 
nehrıwn batı kıyısında ~hcmmıyetlı 
düşman kuv,·eUerl taarruza geçerek 
bir köye i:'ırmıııerııır. Bu koydc 
şimdi şiddetli "sokak muhıırebelerı 
olmaktadır. 

Lcningraıl'da sovyet ceıelerı bir 
alman garnizonuna taarruz ederek 
67 alman aakerlnı öldUrmllşler ve 
bir takım kur may evrakı ele ııecir· 
miılerdlr. 

Lublin viliyctinde ormanlarda ha 
reket eden polon)"A)ı çete ler 100 
den fazla alm&n ö ldUnnll3ler ve pet
rol yUklU bir treni yoldan çıktilmııı
lardır. 

Şiddetli alman hücumları 
Moskova. 17 a.a. - Reuter ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Don dirseğinden celen !<On haber

lere göre, almruılar bu nehrin sal! 
kı.vunnda vo 65 kilometre daha dogu
da bulunan Stallngrat sannyJ &Pclırl
ne doğru blr yol açabilmek üzere 
Kletsknya çevresinde yeniden şid
detli hücumlıır yapmaktadırlar. 

Stallngrnd'ın 400 kilometre şimal 
batısında bulunan Voronei çevresin· 
de de almanlar bütün gnyreUerlnl 
sarfedJyorlar. Şiddetli bir topçu ba· 
raJ ateşinden 90Dra almaıılar dtin 
sa.bah büytlk b!r tank hücumu yapa· 
rnk llerlemltlerı.ıc de okşama do~ru 
Tlmoccnko'nun JnrvvoUcrl durumu 
düz:cltm!şlerdir. 

Prevdn'nın harp muhablrln ln bil · 
dlrdlfılne göre SoV)"Ct tanktan al
man hUcumunun tardında ehenunl -
yetil bir rol oynamıstır. Kamyonla· 
ra blndlrllmis alman toplan mağlüp 
edilmiştir. 

Don nehrinin sağ SRhlMnde a lman 
kuvvetleri meskQn bir yere girmiş· 
tir. Son haberlere göre hu yerde so
kak m uharebeleri olmaktadır. 

Komüniat partisi 
propaganda tefi vazi)'eti 

vahim buluyor 

MOSkova, 17 a.a. - R us komilnlst 
ı>artlsl propaganda eeO Aleksımdrov 
dlln ııkşam Kızılordu ve Kızıldonan· 
mn mensuplarına hitaben radyoda 
söy1edlğl bir nutukta bUhassa ı;öyle 
demiştir: 

"- Almanlar hayati merkezlerim! • 
ze kadar .sokulmuş lıuh111U)orlar. Va:d -
yet 1941 yazındaki ve 50flh:ıharındakl du
rumdan dah:ı vahimdir. Almanlar şİm· 
di bütün ıhd)'at kuvvttlerini toplu~-orlar. 
nu kuvvetler en ttfl8İn ııovyct bölgele· 
r.ine, b Ih:ı! cenup böl~emize ldıra • 
cakıır. Petrol, buğday ve hnnımııdde knr· 
oaklarımız tehlikededir. Fakat biz "00,. 
mlUl cçemirecektir" demeli ve onu ge
çımıemcliyi:l. Ordumuz bu harıııe iiçün
cu dda olarak bu )'llZ sotıunda kar,ı ta· 
ıırnna ı;eçttek dü~m imha etmelidir." 

Aleks:ındrov hildiseleri ve mu•~ffa· 
kı)'Cl izliklcri tahlil ederek alınanların 
on muhıırcbclerc muazzam ihtiyatlar \"e 

silahlar sunlüğünü 5Qylemi1ıir. Bolşe • 
•İk propagıında şefi ALnanyıının 1914 • 
1918 hıırhinde iki cephede hıırbcııiği hal· 
de 4 sene da)'lndı lını belinmi' ve 'İm· 
di ralnız bir cephede Rus)ıı1ya ka11ı har· 
beıtiAini illve eımi,rir. Aleksandrm· •Öz· 
lerlne şÖ) le <kvam eylemi)tir : 

.. _ RuS)'l'nın mukavemet kud~l 

günden g'{ine artıror. S i ındi h a)ıı ıi bir 
chmunl;yeti haiz en acele vıuiremiz dü,. 
m:ını, ccnube do~nı ilerliyen nlmıın or • 
dularıru durdurmalıtır. PıınMc yaratan ve 
mukıvemetiınfzi dfa uğratan bütün tnh· 
rikçil«'r vatanı hiyaner emı.i, klm~elcr • 
dir . .Simdi düşmanı <lurdurrnak demek 
muuffrr olnuk dcmf'krir." 

M. Molotof 
icra heyeli birinci 

muavinliğine tayin edildi 
M osk ova, 17 a .a. - Resmen b ll

dirildıtine göre, yüksek ıovyet mec
lisi M. Molotof'u icra heyeti birin· 
cl muavinl iğine tayin eımlotir. M. 
~olotof'un bu muavinlik aelihiyetl 
ıcra heyetinin bütün faaliyetlerine 
oamllrlir. 

M M olotof 6 ıNbaı 1941 tarihine 
kadar le.ra heyeti relsllkinl y11pmıs 
v e o tarıhte bu me,•kli Stııli n'in al 
maııı ıı .. erine hariciye komiseri ol - 1 
mu tur, 

BERLIN'E Gô RE : 

Almanlar Don kavsinde 
ruslan tamamen yenerek 

her yerde 
Don kıyısına 

v rdıl r 
(Bl\ll ı. inci ııa,vtıı.da) 

man ve ualyan k uvvetlerinin eline 
geçmlallr. 

Alman s vaıs ve pıkc bomba ucak
lnrı, dUşmanın gerılerıne, demiryolu 
ıesislerlnc ve ia§e nakliyatına hU • 
cumlıır > apmı:,ı~ardır. 

Viıızma'nın doğusunda ve Rjev 
civarlarında, bUtUn sını!lara men • 
sup kıtuJar, giddetli mUda!aa aavaı -
larınıı gırlonııo bulunmaktadıı. DUn 
de pek <;ok tllltJnr:ın hUcumu mııvaf • 
IaKı> eLuz:lığe uğnımııı ve dllşman 
muhtel!! ııoktadıı kareı hUcumlarla 
gı•rl nUsKilrılilnıuştür. 

Cephrnln ııiınal ke!!lminıle, bir 
çok noktada dti nıan hllcumları ge -
riye püskllı ıUlmllıı ve dtiıınıanın sa· 
vaş hazırlıltları, toplu ateş altınn 
cl\•nmıştır 

Almanlar Kuban nehrini 
CJ§ağı kısmından da geçtiler 

Bc.rlin, 17 a..a. - DN.li. ajanRı 
bug:lnk(; alman tebli~i hnkkında 
ııu la ... nmlavır. malfl:ııatı almıııtır • 

no~ıı crıılıesindc rıı•l ır son p:lınler· 
de nşnli:ı l\ubıın h ılıı:e inde rlc!ltleri· 
oi eınnhet altımı almnk için kınveıli 
nrtçı kıt ıhırı ktıllanmı lnr vr hu kı· 
lnlıır celin ınııharelıcler verınl lerıHr. 
Bıınn rağmrn im ın \e ınUtttefik kın. 
\l"fleri 1\ııb ın nelırlnl n ıı:ı kısmın
dan ılı p:e\ıııeli:e nıuvıırrnk olrııu•lar 
,.r ı, Tfl•ncırlaı ·ın C"rnulıundn ıı:rnl• nr -
7.1 1.!tplelııı. lt>rdır. ı,ıırku holl?f'•indı
nlrıııın kıtnlnrı llerlcrııeğc dC"\aırı et
ınektcclır. 

Don nelıriııiıı hllyilk dlnelHmle Ga
laı,;'ın hntısıııılukl kuşntıııa muharl'he· 
si bnş ırı ile suna l·rdiJ.":inden dirwı:in 
oiınnl-doğu kısmı 80\)et kıt:ılnrıml ın 
teııııdcn ıııi lir. llıı ıuretle ıılınnn kı· 
tnları bu krı;lrıııle her nokt ıdan Don 
nehrine urırııı.ı hulıınuyorlor. n .!{mık 
ııo') el kıt ılurımrı bakiJ eh rı irıılıa •'· 
llllnıektcdir. 

. ovyetlı·r 1 >on"un batısında veya 
cenıılıunrln ) l'ni bir ınüdnfııa hnttı 
kurınağn uıuvaffnk nlııırıamı•lıırdır. 

Yorcınej ve Hje•'dekl mlld faa mu 
hnrı•bclerlnde bir değişiklik olınamı'
tır. Hıı l ır şiddetli lıucıımlıırma rnğ. 
Lrıen alınan L:ıtıılarınm gu terdigl mu
kavemeti kıraııııınıışler ve hattı yar
ıııııi(a muvaffak oln mıırnışlnrdır. Bu 
ke imlerde dlln de uluııınlar bol ,., fk. 
)erin şiddetli ve geniş ölçüdeki hil-

Amerika 
Japon ad larına 

karıı yeniden 
la rruza ge~ecek 
Vıı.şlngton. 1 7n.a. - Ayan ınecli

ıı: bahriye encUmeni nzasındo.n M. 
Tydlnga Bnlılmor rady unda söylc
dlğl lıır nutukta Salomoıı adaJ9rının 
Amerikalılar tarafından tstiUl .. ının 
pek bUytik muvaffakiyetler verdııtı 
ğıııi kaydeylemıı,ıtır. 

Va§lnglonun sellüıiyetli kaynak· 
larınu göre, Pasıtlkte jııponl rın i11· 
gali 111.ltında bulunan nd::ı.lara yeni 
nmerlknn ıcıarruzları yııpılaı-aktır. 
Yine bu mahfillere gore S lonıoıı 
aclalıırıııa > ııpılan tanrrıızdaıı oeklc· 
nen ilk netice, Birle'Jik Amerika ile 
Avustralya ve Yeni Zelandn nrasın
dııki iaşe \•olunu korumak ve mer
kezleri doğrudan doğruyu tehılit e
dccC"k bir ileri Us temın cylenıektır. 

Büyük taarruz henüz. 
başlamadı 

Seliiwyelll Anıcı ık ııı kaynakların 
da :Salomon adaları hnı eket.eruıe 
mahdut heılcfler ııuvlunnıakuı ve 
ı•nsıtıkte b;ı;ı; uk Amer•k-ıı.ıı taıırru
zunun hemen bn§lamadığı ka.) l•1lun
rr.aktadır S:ılomon adaları m.:hare
sıııın, Japoııynııın muvnsnla yolları· 
nı rnuhıı.t:ıızayn muktedir olup olma· 
nığın ı:ci termelt' ldUı degıldlr Böy 
le kati bır nıuh ırebe aııenk dana e· 
!ı::mmıyctll bir mcvı-.ıc Uu.rruz edıl· 

B. Menemencioğlu 
ve yab ncı e eler 

• 1 

r1cıye z rl r1 

a sında le gr lar 
ı Başı 1. inci sayfada> 

nasebetlyle B Numan Menemene! 
oğlu, Almanya Hariciye Nazırı M. 
Von Rlbbentrop tarafından kendi:ıi
ne gönflerilcn dost•ane trbrlk telgT:l
fına mukabeleten samimi ıeşek • 
kürlerınl Almanyn Hariciye Nazırı
na tclgraf!nmı§tır. 

(a.n) 

* Amerıka Hariciye Nazırı Mr. 
Corılell Hııll, Hı.ncıye Vekilliğine 
tayını mllnasrbetlyle B. Num ııı Me· 
nemeııeloğhı'ya eamimi tebrik ve te
mennilC>rinl telgraflamış ve H.:ırlci -
ye Vckilimız ıle bilmuknhele Mr. 
Hull'e teşekkllr ve tahassüıılı rh! 
tel rnfla bıldirmıştır. 

(a.11) 

Tokyo'ya göre 

S lo ına 

n 
1 u aı tl""rdc cereyan edcbılır. 

erı e Yiııe selahlyetll kayn!lklarıl m şu a 
cihet de belirtıliyor iti Pasifikte hıc 
beklc••••ıcu.k hııdı&elcr de her an 

ıılnbılir ve hı tllıı stnrlejık d ırumu 
bırdl.'nblre ılel!'ıştırebılır. 

Tok•o, 17 a ı. - Japon haherler hii· 
rosum n 01cusu, Salomon takım adata· 
rında cere,'1ln edl'fl harckaıı bahis mev· 
mu r<ler k dl'miştir ki. 

Salomon adalarındu. 
m uharebeler 

Nevyork, 17 a.a. Salomon afla· 
larmdıı Amertkan kıtnlarının b ıı buı 
kilometre kare ıoprattı ı::eri alıtıkla· 
rına dair Vaşinctonıl:ı resmi >ıaber· 
lerin dolaşnııısın ı ra~men umumi 
intiba nıııharebelerin efkarı un.umi
yecc temenni cıiilt>nclen daha uzun 
sUrecC'ği merkezindedir. 

hteri bilenler in kana iline göre 
muharebe bir adadan öbUr adaya 
devam edecek ve bu muhareb !erin 
talihi daha bir mtiddet değişmeler 
gösterecektir. 

Tokyo'ya yapılan hava 

Mııııefıklerin ihraceııiw ku'""et· 
ler şimdı um mi~ le teuid«lılmiş hulu· 
ııu)or Çunku bu kııv,.etlerı .ı;etıreıı ~öl • 

purlann ~n •u baıırılnıı$ 'ile kalanlar da 
il-ır Cl-<lilen kuvı.ctll"ri unutarak kaçmış· 
ur. Knnıra \ıkan kuv,<der muhakkak 
bir olume ııınhkl'ımclur • 

Unıumı kararı:· htan hildiorildiğine 
ı:ore, ıh'll~tunıl) a •tılarında faali) ette 
bulunan ja!:>oıı dcmz:ılııları top}cklın 
90 000 to ılaıoluk ltı dll}man \apuru 
lıaıırmışur. 

Zonguldak Hall<evinde bir 
konser verildi 

Mısır' da 
askeri 

urum 
Knhire, 17 a.n.. - lnglllz Ortasark 

tebliği: 

15/16 ıı.ğustos s-eccsl, keşif kolla· 
rımız biltlln ecphcde faaliyette bu· 
lunmuşlnrdır. CC'phenln şimal ve 
mcrkl.'Z kC'slmlerindc düşman me\-ZI· 
!erine ve işçi ekiplerine hücum edil· 
rnlş ve bu suretle ime harekcUcrl 
yapılmıştır. 

Diln, kara htırcklltı, topçu dücl· 
!o una inhisar etmiştir. 

Haf f bomba ucaklarımızın bir 
nakliye kotuna hücumu üzer ne dil$· 
mnn p.vcıları uoaklanmızı kıırşılnmı
ya calışmışlnr, fakat mu"Wıffnk ola
mamı.slnrdır. Bu SC'bcple mtıhart'bc 
m~ı:tanı Qıı.ırln()e traflf hava faali· 
yeti olmuştur. 

S mnl Afrika kıyısı acıklannd:ı 
dQşman gemilerine knreı hava hü • 
cumlnrımıuı dC'vam ettik. Mavna
lara ve motörlerc tam lsab<.>Ucr kny
dolunmuşt ur. 

Düşürülen uçaklar ve 
batırılan gem iler 

Berlln, 17 a.n. - Şlmnl Afrika 
cephesinde son hafta !cinde 52 Brl· 
tanyn tan aresl dUşllr\llmüştUr. 

Alman h.ıva ve den z kuvvetleri 
aynı mUddet lclnr1e yarısı Akdeniz· 
de olmak Uz:cre 400.000 tonlleı.toluk 
düşman grmıs! bntırnnştır. 

BugünkU resmi tcbllf:e ı:-örc, Si· 
mal Afrıkn'dn, iman nv uı;aklan, 
kC'ndllerl kayıp vermeden havıa mu· 
harcbclerlnde 14 lngillz uçası düşür
müşlerdir. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 17 an. - İtalyan umumi 

karnrg üıının teb!Jğl: 

Mısır cephesinde kesif fnalb·etl, 
pvvelki ı:ünll.'rc nlsbPtle d:ıhn sld· 
dNll olmu tur. Keşif kollan arasın· 
dnkJ cnrpışnınlnrdn birkaç esir al· 
dık. 

Av<'ı teşklllcrl arıısındı! yapılan 
rntıtcnddıt ve şıddeUj ı;arpışnıalnrda. 
alman uıyyareollcrl, 14 lngiJiz u<;nğı 
du fırmU terdir. 

DU man hava kuwetkrlnln Mnr
sa·M'ltruh ve Tobruk'a yaptığı hll -
eumlıır, hnf f hasarlara Sl.'bl'blyet 
Yermiştir Uoak nvnrlar, hir Beau
flghter dllı:UrmllştUr. Bir kııCllcyi hl· 
m:ıye <'den ıtalyan avcılarının hll -
eumunn ufrıyan başka blr düşman 
uetı;ı;ı ria, 8 r<>nafk kıyıları civcınnda 
dü'.SUrtllrnü&tUr. 

örf I ve Stal'n 
Moskova'da 

Darlıkla 

varlık arasında 
-( B~ı l , İfl<'İ sayfada )

l-ıtarun nıernf.'lcrim kanatasıra emmek 
ihti)aônda kalm~ar, A,·rupa havn'\ı• 
run bti..nıitün hulanmas1run ve karamıa• 
sırun ömine geçilebilir, kaın;ıati vardır. 

En büyük iımil, 1942 muharchelerinin 
afııun milletini bu harp 4inin bir cık· 
ma:za s:ıplanmanııs olduğun!ı inandır • 
ma.ınd.'ldır. Gt.~ bu •ene Ru"'ll'nın ta
mami, le de."\ rilcccği ve bu dC'\ rilisin bir 
barışa imkan vcrcc<w fikri, ıtlman halle 
)"ığınlanm ilkbaharda ha} li n~clendir
m4, ,çonra bu neşe biraz kınlınısur. Fa· 
kat ıimalde ve ccnupı;ı Angln -Sakson· 
!arla ıılakuı kesilen, hu)'Ük kuvvetleri 
czikn, 'e başlıca merkeTlerdcn geri~e 
aıı !arak ~arrur kabili) eti kırılan bir 
Rus)'ll'da 1942 • 1943 kışını gcçınnİ}e 
mahkum olmakla alrnnn milleri artık 

umiısizliJ;e kapılmaz. 1 lele alm:ı.'!l ordu· 
lan kış rnev\İminde Orta ve Yakın-Sark 
hareketlerine muvaHakı)etle başlı}'acak 
olurlar 'e Akdeniz hlkimİ)•etini elde ede
bilirlerse, alman halk >-:ı&ınlarına yeni
den şc'-k <le ı:clebilir. 

Üıcl.-1 Avrup;ı memlckcıleri s.ıkıldık· 
çıı 'e bunaldıkça, hu halin kıta hau.sı· 
nı )'dıirlİ)eccğine ve >mi nizamolık dl· 
va\ının ortada kalacağına ,uphe yoksa 
da, bir ce(lhe ı:cri i çokuşünün, ana1c, 
alman milll'ti ile onun ordu ve inzıbat 
kuvı.·etlcrinin ruh haline baslı olduL'U 
ı;oz önünde tutulmalıdır. Almall)'ll'da 
millet ve ordu harbi 1afrre ulıısuracağın
dan. VC}'ll, kazançlarının buyük iküı;ük bir 
kı§mını elde bulundunıca~ından şuphe

)C <luJmt'<likçe, bir ma!K"Vİ)'at çözülm~i 
~lmıek )'Unlış olur. Atina'daki ölüm
lerin Be.rlin°dc tesiri escflenmcktcn ilen 
~l'Çenıez. 

Buıün mscle. alman ~rmayı 
plinlannın, bu kı~'l kadar, )'U'karda bah
~eııiğimiz neıicelcre doğru yürü)'\IP yu
riİ} emC}cceğiııdcdir. BuJ:ijne kadar al -
manlAr her zorlul;'ll yenerek ilerlemekte, 
nı~br da dai:ılmt)..rt'ıık çekilmekte mu • 
vaffak oldular. Bu ilerleme ile ı::erileme 
arasında geni~ mikrasıa bir çıtl"pış:ma ol· 
mafmzın, ''e bu ~rrı ma fikirleri ...C 
tahminleri )cniden ı:;özdcn ı:cçinccek bu 
ncıire vcmıeh,İlin, kışı bulmı}·aoığımı· 
za inanmak }"D.nlış olmaz. Askerler Sra
linJ;l"lld'ı geçen harbin Verdun rnuhare -
hesine hen:ıctiyorlar ve hu ınuhıırcbrden 
sonra ~ .. liselerin ıbüsbütün l:ııd istikamet· 
fer alaaığıru ileri <Üriİ}'Orlar. 

Af;-mt~ ayını bitiri)'Oru1!. Eylul, son
bahar demektir. Sonbahar, Rmyıı'nın heT 
tarafında O)"rı l)TI hükümler gösterir. 
Fakııt o ay da tamamlandıkıan snnra, 
ı:eniş mikya.•ta ileri han-ketlerin yapıla· 
bilme5i talihe h:ığlıdır. Her halde ht')~ 
canlı bekleme günlerinin ş.ayısı ginı1cc-e 
azall}or. 

Falih Rıfkı ATAY. 

ru ıı ı l nrııın ruukıwemet l"lıııi lerdir. akınını "ıd:ne elmı"c olan 
Hnrtnlnrdanbrrl devam eden bu 1011- IH 1 

Zonguldak. 17 n.a. - Dün ı:-rcc 
Hıılkeviıı<le Hnlkevi mUzik ~pıı 
t rafından çok muvaffak bir rnuz;k 
koııııerl verildi. Bu kon,:ıerde ~rp 
ve şark nıUzik parcıaları çnlınrlı. 

görüıtüler 
yetler ikinci cephenin açılmasını ia
te mckte ve nlman kuvvetlıırlnin yüz
de 70 Hı• 80 ınin rus eepheırlndc ol
duğu ve Fransadıı, Belç!kado. ve in• 
glliz istlltı tehlikesine maruz diğer 
noklalarcla ancak hafif almıın kuv
vetleri bulunduğu h ususunda iarar 
etmektedir, 

hıırebelt>rde düşnıımn askerce ve mal-

"m;o~~~k ;,;";4;~·;~;). general Doolilfle 
lngillere' de mühim Şam, 17 ..... - Suriycı'yi ziy.ı:ru et -

mc:kte olan ınulı:trip Lmosırlar başko • 
muwıt Geııcml de Gaulk, Sarn'da müt
tefik • c fransız kuvret l1:2"inin ~ bir 
top! ntı tn<b bulunmu,tuır. 

l .ondrn, 17 a.ıı. - ~ .Nd~ • 
nun bugün hllılirdiAUıe öre, Çİfı uçıık· 
lan, Hindiçlni'de lfo}..fong ve Haooy'a 
hiıcumlar )'llJ>mı~lardı r. 

Beri in, 17 ı.a. - M nş kıyısıncbki 
ordu ağır topçusu, Douvres bölgesinde· 
ki hedefleri hombala.oıı~ur. 

Baılıklardan 

ilhamlar 
Bir İstanbul pzetes.inde au b~k 

vardı : 
•rfaksilcr için serbc$tt" 
Başlığın altındaki haher de, tak· 

~ilerin bclC<Iİ}e sınırları tlışına çık • 
makta se.r~t olduklannı bildiriyor· 
du. Ba1ka bir gazete ise, gene o gün, 
"serbest" kel i.ı ııesinin asıl anlomı ru 
arnşı ırmakıa idi: .. Serbest" l 1arsçada 
"ba'ı bağlı" dcmlktir. (.ok eskiden 
kouışu bir nıcınll"keııcn lıum}'ll göç
menler gelmiş, bunlartıı kııdınla.rımn 
ha,larırıdıı )'CtT!Cfliler bağlı im~. Onun 
i~in bu kadınların<hı.n öti.irü bunlara 
"serfıest" )'llnİ "başı baAlı" demi,lc.r. 
Fakat aynı :ııımıı.nda bu kim~eler, o 
komşu mcmlckeııe o zamanlar hüküm 
süren i ıipdattan da kııçtıklıın için, 
hakikatte "bası ba!lı" mlinasına gelen 
"serbest" kelimesi, sonradan Os.ıııaolı
cada bunun tam :uddı olaD "hür" mJI· 
na ına f:t'lmire b~lamış. 

A}"Dı hal "istiskal" ve "ağırlamak" 
kelimeleri için de ileri ürüJemcz mi? 

"Ağırlamak" ı, ikramda bulun • 
mak, izaz etmek. mllnuına kullanı)·o· 
ruz. Halbuki "utlıkal" ap.ğı )'Ukan 
"aAırlamak" demek olduAu halde, 
bumm bü.'1nlııın tersi bir anlamda 
kull:ırulı)ordu ... , 

"vecettü" 
B:ı$1ıklardıırı açı lmışken, ha}b bir 

ba2lı k ıan Jalıa halı sedcliın: 
Feştival 1COliklui .•. 
l·csıival :ıaıen tcrılik demektir. Ya· 

hancı bir kelime); dilimiıe sokmakla 
n, ıls:ı bir sunalı i lemişiz. lhı süna· 
hı, onun yan ına a}'llı aııb.nld. bir ke
lime daha koyup ac ip bir terki I' )'8P

makla, daha da kııtınerlendirmi' ol • 
muyor nıU)"UZ? 

Zaten dikkat Nlilirse, batı \"ey& do
ğu dillerinden gelme ohun, hcrhıını:i 
bir ~özün ulu orta kull ru!mannın 
çuk zaman bu turlu yaolışhklara yol 
ııçtığı görüH·ır. Nitekim bu kibi )"llfl • 
1ı~lıklara burada birkaç defa ~ret et· 
'lll~ ıik. 

Bu vesile i le ,ıı fıkrayı bir kere 
ti ha anlatalım: 

Baba ile ui w .ofra>ı otwmu~lıu, 

bir vazife alacak 
I..oııdm, 17 n.a. - To1Q'o':ra yapılıın 

ha"' akınını idare «-tmle olall tıınmmıı 
amerlk:ı.n aıllreı1 1lıYJl'llroCUertnden s:c • 
ncra1 0oo.ıtue fnırıttcre'dcltl amerlkıın 

hava kuvvet}c!rtn<\e m!1lı!m bir vazife 
almak Uzcrc trunl.YB gclm<tşUr, Genem-

Yeni bulmacamız 
Soldan sıal!.'a: ı. Hattruıın blr ı:OnQ, 

sulu toprak. 2. J..-ururn. musikide bir 
baret. tren yolıtı, :l. nerı ·~'kltı, günün 
b!r kısmı, lısQ ıUn kısa fl'kll, 4. bnl ;yn
pan tw.yvnn, bir rQzıı;9.r, 5. resim bnıı· 

klBI, f\l!lnU'I ımpı, 8. ll1'eme, adam, '1. 
s:cıır, deRismc, 8. ~ "-ll'Ullyet, lmek 
mııntn goomte z:ıınuını, P. be.i"nz. tersi 
pat, blır uzuv, ıo, duvn.rd:ı ötl!berl koy
mııl!.'a mııhsus yer, bir nida. bir gıd:ı 

11.. tokat, nst.ilın. 

y~ e.şa~: 1. B mtıd n. tun 

kanııh, 2. ar, e&nn tlst.ündckl, 3 no

ta. btr dal':ınıız. nota. 4. ucu dMnlrll 

baston, b!T od:ı, 5. bırot ver-ilen yer, 
iki ytlzlillük, 6. btlyük nıll!'!luk, ııtm 

tuvateu. 7. stnır, ~ . gemi vln· 
dnin aeatı bmıkılmn8ı, bir caıı:ı al<! • 
tı. 9. ele. eu k:ahı, tersi beygl!', ıo Hn
bct ko:nutanı, usul. 11. lrnrdes cocuıu, 
kemll':ln iclndcld rn dde. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş §ekli 

Solıd:ı.n lllbl: 1. rııtlk. kemer, l. vn· 
zıh, t.ıre. s. lıtf-.. Dtrlru!. 4 azamı, amn. 
de, 5. cem, fener, 6. lıcftt, ı1set (tefilr), 

7. v1. bot su. as, 8 "1c1, (e)nnuıta, 9. 
nılkcl, c:anı, 10. te, kımız:, 11, 11 Ezine 
ikiz. 

Yl.tlaujdıın 8$3ll'ı: l Ltıclvert, 2. avı
zeclk. EE. 3 tanının. ın, 4. izam, t 
lld, 5. lto (ok), it yakın, 6. se, erim 

mc, 7. manlıı.ı11, s. Et:ml'flUt. zı cız . 
9. mtnare, at. 10 U'C}, ta, Ali 
U. ile', aı, semız. 

:tın ne ırtb1 lJtr vnztreye ta)'!ın 
lfııa Mllmeınltltr. 

<Başı ı nd sayfada> 

cdlldl~ karnrlftr hllkkındıı hiçbir sarahati ih
tiva eyleıncmektedir. 

Gen<ınıl DootttUc Amerl'laı.'dan hare· 

lrot!nd«\ ov""l dmıecte bu hı ııtı.nı. lc A \ • 
mtml'll .Jll.SIQtı)"ll'mn ~ .ııtırprtzlcr 

karı;lstnda knlncnlmt sl>ylcmtsUr. Aml!. 
r.lkan komutam burodn da beya.mttn 
trul ını114 ve Amcri'ka J)11oUnrının Y6 • 

kmOO Alrruınyn":rn Y11J>1lıı.mk bom'Jar. 
ılunnnlıım lşltmk edeceklerini ııöylc· 

m1 t • F ıknt ıroPt:'Mtllı btl?.nt 'ııı.rcldl.ta 
tştmık edl ~iYc<'c~ hUBtıaunda b1T 
8<'Y b :nmtyor. 

Doo ttll' 'I't.ı'kJıo ııkırunı1a g(lstcrdllıl 

basandan do~-ı Mr. RUZ:\Olt lnmfın -
dan nltanla tıtlttt edllmlltlr. 

riliv ')"İ)nrlannış. Baha pirinclcrin 
nrasınd:ın her ciğer par('n.! ıru çıkar • 
dık~ "bulthı:m !" nıiı.na.,uıa olarak: 

- Vccettu! .... 
der ve ciğeri a.1!7Jııa atarmış. 
Bir mııddcııenheri bahasının bu 

hnrd.t'lini gözden k.açımııya.n küçük 
çuruk da niha}ct pirin~erin anısın • 
d:ıo hir • iğer parçı t bulup çıkarmıı, 
çatalının ucuna takarak muzaffer bit' 
taHrb knldımııJ vt: wslcnmiş: 

- Dat..ı bak •.•• llcn Je bir "vecet· 
tü" mıklum !.~ 

Tekdir ile 

ııslanmazlarsa .•• 
fstıuıbul tacirleri, kC1ld1 "eııdilc· 

rini kMuol etmek içüı çalışmalara 
b.ışlııdıl:ır. Bo)'lelıkle vurguncular or
ta}"ll çrkııaık \e bir Lotünün yaptığı 
d:ıla\crcli 4lcr )'UZÜııd'-'11, birçok iyi
nin de lckdl'llnıesi Oııleıın~ olacak. 

Anaık, bu :ırada bir takım tııcif'le
rin Jı!ll:i rnh!ıt dunnadıklarıru gazete 
hııbcrl<>rnı<leıı oğrcnİ)Y>tuz._ 

.Mesell bir gazeıcde alt alta üç ta
ne haber vardı: hi:r tacirin dcposun
d<ın 190 ı<an<lık ram ve emaye ~ıı 
çıicanlrnış. A> nı tacı re ait 350 sruıdık
hk bir parti mıılın dunımu ha~ında 
da tetkikler yapılmnkta imi$. 

Ba bir tacir 20 ton limon ru • 
:ı:undan yedi tonunu kara pazarcılara 
s.,taı4ccn mallara el konulmu,. 

Jki limon taciri de linıon fiyadan 
üzerin<lc Vut,ı:Ll'flC'Uluk }ıtp1nı>ıı kalkış· 
ııkl:ınndan Millf Konmm:ı Müddeiu
mumiliğine verilmişler. 

Ilütün hu kİm\eJcrin şUÇlu olup nJ. 
m dıkları her halde >'llkınd:ı mcyd;ı • 
na çıkamktır. 

Daha geçen gün 1 t.ınhııl Valisi: 
- Dızim bir yum~ak elimiz var. 

Du f'limizi saminıiycrlc tutunuz ve bj. 

:ıinılc i~_rJiE;i )'ıtpınız. Fakat yumu • 
ak e1miri kabul ctmlrcnler olursa 

[mür elimiz demir gibi \cttrir ve bu 
elimizle harclccte memur olun.ız. di • 
}nrdıı ·-

Harbe devam huaı11uncla 
müşterek kararlar 

Mosknva, l'T a.11. - Rnyter njnn sr
nıo hususi muhııbiri bildiriyor: 

Misler ÇNrçil ve M. Slnlln görüş. 
müıılcr ve Alııınnyn'ya kıırşı lı.ıırl>c 
deHım husu unda mlişıcrck kararlar 
verıııj,Jerdir. Cihan hnrblnln bulırnnlı 
bir 51rasındo. hnrhln iki lıil) tık şefi 
ilk defo buluşmuş olu, orlnr. Bu g .. 
ru'ıııe tarihle >er tutnc ık nıülılm bir 
h ıılı cdir. 

:Mister Huzvrlt'i ve <lolnyı~iyle hn
tlln Aoıeriknn milletini ı; ırüşınclerdo 
nıistrr il n rrlnıan temsil ctnıiştir . .M ls
tı'r J Jarrimım hılttın ıııllr.akerelere ve 
karıırlrırn i~tlrak erleınlştlr. 

Bu Sovyet - ,\ ınerikan - İnı;lliz ıı:o· 
roıırnesl, emııiyrt ıııiılııfıııgnlıırınA lıl
naco ıı;ir.11 tutı•lınuş Vt': tıım bir clost
hık ve samimiyet hu ası içinde cere
yan etıııi~lir. 

Kahire'de ele görüşmeler 
oluyormuş 

Sıoldıo!m, 17 a.a. - D.N.Il. ajansı 
hil<liriyor: Evvelce SÖ) lenenlcrin ak ine 
olarak, Mosko\"ll müzakerelerinin netice
len hakkında timdi)e kadar bir inı;iliz 
remi ıeblisi ncşredilnıcnıistir. Bu rcs • 
mi tebliğ >erine, ıimdi İnJ;İliz &Uctele • 
rinde şwıl:ır belirtilmektc<lir: 

.Mosko\'ll'd:ı tahmin rdilıni)·co güç. 
lükltt kendisini smtcnn~tir. E5U mü • 
,.akercclll"r fn.cilıcre')-e dönmemişlerdir 
ve 1'foskm11'da ~!ıran müzakerelere 
şimdi 'Kahirc'de devanı ediliyor. Pazar 
gunkü gruoetclcr, Kahire"ddci müzakere • 
Je:rin de r;ok güç olduğunu ve en eıi.:oo 
bu hafta sonunda, MosJ.o,-a H~ Kahire 
görilşmdt-Ii ye "en bürük İngiliz mü • 
mess.iliniıı teftiş SC)"ilhati" hakkında bir 
resmi tebliğe intizar cdilcbileteğini ima 
C)'J ml'ktcdirlcr. 

M o•kova gÖrü§melerinin 
neticeleri 

Fakat Sunday Tim~, her halde sall· 
hi)ctli İngiliz ka>naklarınd:ın elde eııi· 
ği haberlere göre Moskou görü mcle • 
rinin ~u neticeleri vcrmı~ olduğunu Jim· 
didcu )ttmııktadır: 

Sovyctlcr, mUtte!lkleroen daha 
!ıızla harp mnlzem göndcrlleccsl 
vadini almışlardır. Müt.teflk genel
kurmaylarının fena lşb rllğ! hıtkkın· 
dnkl hoşnutsuzluk o kadar derin ve 
o kııdnr umuıııldlr kf, bu işbirliği -
nln Jylleştlrllmesi, Moskova ı;5rüs. 
mclcrl esnasında e slı konuşmn 
mevzularından blı ini teşkil eylcmlş
Ur. Askcrt ve sl.)·nsl snhıı.dnkl gö. 
rUşmeler, bir neticeye varamnmıs
tır. CCınkQ bütUn projeler ve muhte· 
mel plflnlar, Rusya'dald savt1.$1arın 
!nklşaflnrın buf;lıdır \"C alman de· 
nizaltılannın ve hava kuvvetlerinin 
Dlrleşlk DcvleUcrle İngiltere ile 
Rusya arnsındakt münakale )"olları· 
na karşı kütle hUcıımlanna ne de· 
rece karşı konab'leceğl hcnUz mn
l<lm deltlldlr. 

Sovyetler ikinci cephenin 
d erhal a~ılmaaını 

istiyorlar 

Bazı f <ıarıbul tacirleri, hu yumıı· 
•ak eli tutmak istl'tıleıe hcnziyorlar. 
f•kıu se-.rt el hıırekete ge(tijH zaman 
da, hu gibilerin '97larunıya hakları ol 
mı)ıtcıdııır Çünkü: Londra, 17 a.a. - M o&kovadaki 
..;:11slile mi , mıyam etml'li ulu/;,, nUıı~fik!er arıı~ı k~nferansx hakkın-
Tel:tlir ile usla1lmı)t1/111J l ,.,., /el) da sıyası mahfıllerı bellı ttiğtne gö. 

ttJ.ıir ı re bugtln Kafkasyıı ~trollerini v e 

ı bir can ctıımıtn olan Volgııyı knybet
SA. - T R. mek tehlıkeılne 1ı1aruz buluna o aov-

hte bu rnütalealardır ki sovyet 
diplomaUk m ahfillerini ıbus:ün h er za 
m andan ziyade sene sonundan evvel 
batıda ikinci bir cephe açılmasının 
zaruri olduğunu ileri sUrmiye s~vket 
mektcdir. ÇUnlı:U 6nUmUzdekl sene 
dil3man Manş v e şimal denizi aa -
hlllerlne bUyllk takviyeler ıtöndere
bilecek vaziyette olacak, bu ise mUt
te!ikı •rır. ~ıkarma teııebb!lslerirıl 4& 
ha ziyade g(kle='tirecektlr . 

Reımi tebliğ 

Landın, 17 a.a. - Moskova'da )'al71• 

lan Stıı.lln • C-Orcll ııol'(lşmcs!ne dıı.lr 

ncc;rOOl:lcn tcl>ll~ motni tudur; 

~t.T ~ hıılk komlserle:i 
he) LlU rclsi M. Stalln'&ı Blrlcalk Kıra.ı
lık başvcldll Mlsta' Vüı6ton CörçU anı

sında M ovn.'cb mtız:akcrclcs- cr-.rwan 
otmı,tlr. Du müzn.kcrclc.ıre, Blrlctl:k A • 
mc?1lkn Devletim rolsiDln mUm~ı·ı 
sıta.U;yııe l\tl ter lkımlrnan d:ı ~Urıtk 

etm Ur. SOV)•otıcr Dlrtllıi h.a.riob o lıallc 

komlscrt M. Molotof De ma.reeaı Voro-
9Uot Sovyctlor Blrilğl namına, tnıı;llto

rc b(iy{)k ~ sır Akın Cl4ıtc ile im· 
Jl(lmtort\dt gencllcumuış kanı sır 

llrovke. hartcl>-e mClstc$on sır Cadoıran 
\'C .lngillz llllMıb lruvvoUtrlMn dlll'e:' 
1Ahi)ctl1 m<lm 1ne1ltcre dına 

mUznkC!'<'lcnı l6t4mk etmıılcro~. 

nu gGl'(lşme!'crde. MUercıl Almanya 
Ele Avnıpa'chld artnkları.na kartı vaı»l· 
makta olruı ho.ıt>c ~ f(lmuilli kıırar

b..r \"C?'llmlot.tr. 
Ht'T ık1 hU1ctl'ınct bu hıı.kh k-Jrtu!uı 

hıırt>bıe H ıertr.mın ve ona ~.nztyen 

lstlpd;ı.t id:ı.relcl"ln!n kati flU!'cl.tc imha· 
ımıa ke.ıtar bütün kuvvet V'(! eMrJU'l -
~-:e dc\-nma amı«~ bollrtmle • 
!erdir. 

Tnm b1r dcmlu1< ve mlmlvet ba • 
v:ısı l<:'.mie ccrC'Ylln eden müzakereler 
Sov)'Ctıcr Blrlli!1 il B!rl<.!6 Kırollık ve 
Amerika Blrleş1k Devletleri arasında 

mt"Ycut ve m<tttctlklcr anı.sındt.. ea ri 
mtlnııwbell<'?'rlc hemAhenk o1A1I ııkl 

d-Ostlutu ve aniayııı bir ~ d tın ta.. 
yldctmck rırsntmı V'Cmltaur. 

Mr. Çörçil lngiltere'ye 
döndü 

Londrıı. 17 a.a. - Dotnı hatıc alıuı 

mahflllcrd<?n ötrcnlld!IHnc söre, M t.tt 
Cörcil c::u'lllf11 ba s:ı,bahı saat. " te dört 
ınot.örlU J.lbcrator uçaRı ı:c ln~ • 
tc:rc"Ckı!n M\.161-;ova'va hnl"dtat etnı~tır. 

Mister Ruzvclt'lrı hU&usl mUm U1 
M ter Harrtnuuı llc Miste C3reU' 
huııusl kAtlbl ve doktoru baıveklle t &

!akat cdl)-ordu. 
M. SUıl 'm d:lvctt 11z~ Ru,yn•,,. 

gttm ol:ı?I M er Cilrç!J iti.in sabah 
tnırtıtcre'ye dönmüştür. M~ova"da 

t-Oplaruın ~uız ve nmcrlkan munıhhaa 
hl'YOf.lcrt Cl'ITlan :;ıo 1Csb1 bulmu~tur 

tnırllwre'yt M~cr Cörctl'doo haıkıı Str 
Alan nrook'c. Str Arr.hlb:ıld t:""lnrt<. ~tr 

Alexandcr Cndonn. Hind tan kuvvet. 
lerl komutam t'cneral Wnvcll, ortll 
&arat.'lkl lni'Ulz hııva ıruv,,.etlerl bııs. 

komutanı hava mareıatı AT'thur Tcd • 
der tmısll etmlılf!rdtr Mml"dak1 ntnf!'
rUcan hava kuvvl"tlen baıkomull\nı ge
tlCl'Ol Max~n ne amf!Mkıı.n Ztmt'.rtılle

rtnden S1>11rHnır \m,.rlka murahhas.len 
anısında bUlunuyorcıu. 



-- " 

Akdenizdeki 
muharebenin 

tafsilafl 

Bal an uçak gemisinde 
bulunan İngiliz gazetecisi 

gördüklerini anlatıyor 

CcbelUt(:'ı.rık, 17 o..a. - Roylcr 1 
ajarısın~:ı Eagle uç ık .ı;cmDındc bu. 
lunan hususı n 11bırı bıJdirt}ur: 

Pazar gunu Cebellittarık'n v,elt·n 
bir Britan a. zırnltsının suba.yları 
gf!<;en haf :1 Ataltaya varan Kafile
nin uğr.ıclığı mlithiş hava hiicıınıla

rı hakkında tafsıIA• vermiıterd.r 

Yüksekten uçan bon1ba uçak:arı ıor 
pil uç:Udarı ve 1:tuk lar SarJunya 
ve Sıcılyadaki 'lsicnlcn büyUk teş- ı 
kı er halinde ı-elmiıler f ıkat kafile
yı himaye eılen Brıtanya douanmıı
aına ba,tlr av uc;akhtrı birbıri arka
aındıuı yapılın huc·ır1Jları piı ... küıt· 
mtışlc:-d:r. 

Uçak gemisi nasıl baıtı? 

Zırhlı, kruvazör, uç.ık genlisi ve 
dı•struyerlerdı:u mllrı:kkcp bu;ru.!: 
hi:uayc 1 dosuna dahil ol.ul F.'lJ',:e u
ı:;ak gemi!!lııde bulunuyardunı. YWı.ı::le 

11 ağUsıosta muharebe böl(esiııc 
yaklo.şırken batırılm"tır. 

E:ıglc ll!:tUnde bulunan uçaklarla 
beraber bııttıktan S aaat ıonra h'av" 
hücuıııları başlamışnr. J<Agle'in bat -
tığı ~nün akşamı ve eru·ai e;Un cle
vam eden muharebelerde bu kemi -
nin u~a.kları da bulunmU§ olsaydı 
çok bUyUk hizmetler gOrebilirlerdl. 
1Jiam11fih Jo~aglc battığı Mırada hava
da bulunan gı·miye meııaup uçaklar· 
dan birkaçı kafiledeki bıışka bir 
tayyare gemisine konabilmiı:tlerdir. 

Hücumlard;ın b:ıh:.edeıı subds ez.
cümle ıöyle demiştir: 

Bi.ıytik bomb' rdımao teşkillerinin 
etrafımızt~a oltluğuou biliyorduk fa.
kat gemilerden havalanan avcıları
mız vazife1erini çok iyi yaparaK düo 
man teşkillerini dağıtmış ve ı;temi· 
lerimlzdeu uzakl~tırrnıştır. 

Mihver uçııkları tıH;blr zamA.n bi
%e bUyiJk leşkiller hH~;nde yaklqa
madılar. 

Alevden dwar 
Ertesi gUn 93kin bir geceden son

Ta 20 bUytik bomba uçagı ytikaek· 
ten hücuma geçmiıbr. Bunlar bil -
tun bombalarını attılar Vt: bu bom
b,.larıl.tn biri bir ticaret ~emteinin 
yanın/\ dil§tü. Bu JrCmi ha.ıı:ııarA u~ra
mış: ve makineleri durmuştur. 

Biraz 5onra gemi tekrar hareke
te geçtiği 11ırada torpil taşıyan bir 
dUzılne kadar bombs uçağı al<!aktıın 
uçarak ya.kla.şmııtır. Bunun üzerine 
çıtk kuvvetli bir b<lraj ateıt açtık ve 
alevdıen, dunıaıulruı ve mermi parca
lıınndan rcürekkep bir duvar hasıl , 
oldu. Düşman ur""akları bu baraJa 
~arpn'Wlm·ık için geri rlönılü.ler. Bi.r 
kaç torpil izt ,.örülmüş ve 1'.;r ı:;emı
ye isabet kaydedilmı.ştir. 

20 uçakla yapılan hücum 

İtalyanlar dıı bomba taşıyan av 
uçakları ıronclerllıler. Toplar.mu. b.ı 
ı·çakl arı d,, fı lsKürımUştC.r. 

Biraz sonra 20 stuka gemilerimi
zin Uzerine Kelmiştir. Bunlardan 
birinin pilolu hllcumunıı. devanı ed<-
rek llzcrimize Uoğru pike yapm1ştır. 
Bilyük bir bomba yanımıza düşmüş
tür. 

Birkaç dakika sonra 7 ~ik~ .. bom
ba. uçağı birdenbire görülmuş ve 
bir uçak ~emimizi bon1b~l~mı.stır. 
Yükselen au slitunJ,ırı a:emının göz· 
den kaybolmamna sebep olmu1sa da 
biraz ııonra geminin te'kr:\r yoluna 
devam ettıği e-örülmt1~t0r 

Milli Korunma M. U. 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara .)lilll ı...01 unıı:na ~tı.wdeiumu -

mu ttndcn: 
:ı..tuh.lk aclııoP oımak:alzırı tazıa tbrall.a 

a.yakk;ı.tıı IAatıtl satmak el&. :.;yle ır.u,ı 
kOl't.lnm& ka.mlnuna muna.kft_•Lten •o.ıı.;a.ı 

Araı n camii At!k mahallL'S den ve 

A a ••n Ha..:ıPııMU' .enl1 nuc lB • ·o. lu ,_ l ~,. 
dUk:kAnda rna.n fattmıc Orner ıl u "'• .. 
~u YU5uf ErU-m hakkında Ank&· 

ra mU:! korunma mahkcmestnıle yapı

l&n duru$!la aunun.da aur.u NLD1l l,)ldu. 

twıd.an rn ı korunma kanununun 32 
ve fi9 3 "'e 4 ve sa üncil maddQlert mu 
cıb:.nce 10 11t r para cezas27le bah· 
kQ:nı.b'et.ıne ve un ııun illtldtlel.le d 'kk.'ı.· 

ıwun lcııpattlmuUMl ve bu ıııUddet zar 
tında •u<-lunun tıcarc• en mentne \'e 4 
c r 1.ısttttn mtlsad Lne \.'e h<.l J.nı h\.I 

nın masra4'• mahkQ. na an oı.nak 

üzere !dna d verilen 23- 7-942 LA 

rthil kara.nn Katildt t1 iıL:u'l olun.ur. 
(t."781) 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara \lilll Kurunına. )lüddeiu

muınılıgınıh·n · 
Tahdit lıihifın, ııoto ıklrtle jreY-

n rk ıurerivle :\J lli K. h.. na nıtılıa!t·
ft't . •ı ııçl;, \nk ıra'da \6.;kopru C ıl. 
l 7fi ıfıfı e\de oturan .\kkoprü'cle 
1' mni t:t :-;ır ı nıohil~·r ,t.,J.\·est srı
hib \ 11(1 11 !'l o,.:-J J n:to do,ruııılu 
Fash Ce hne"l h..<tkh.ında .\nkara 
lılıll. h.·ıruıı n ıııahkl· ıır indl' ~·npıl ın 
du,.u~ın ı on ında soı ı ı·ıhtt oldu~un. 
<1 n ı.ı o ~. '.\lıll. K. h.. nun 3~ ve 6:J 
un~.J ıı dJt•leri muC'ibı 14..'1' ıoo lir.\ •· 
gır par t-za!>n e ın ıhkiıııtl\l-iİne ~e 
huku n ıııl~ ı ıııın nıa. -arı nıalılu1nı·ı 
at oltn k tiz~rı· il ın d•;r- verilrn 
2-i. 1 rı ı. t·ır !ılı k arın kı1•Hc .. ıiıtt 
illn >lunur (fii!:'LO) :!!-tiO 

------··· -----

Barışa yaklaşırken 1 O 

Film 
Vedat Nedim TOR 

Yıtınların zevk \.'e kafa eğitiminde 
film:n nasıl in kıt A p c; ı bir rol 
oynadıtını hep bıliyoruz: 
Ilim ve sanat, Adeta film sa)·eslnde 
derQOkral u ıyor. 

Fl1m, ö f r e t l m vasıtası olarak 
okuda da tahtını kurdu. ~1illetJer
ara.sı p r o p a g a n d a c;arpışma-
11ı nda da filmin bir dev rolü var. 
ı-~ılın. e t ı e n d i r m e vasıtası 
olarak geniş halk yıfınlarının "ha
vayic-l zarurlye"sl ara.sına girdi. 

Bu ookyanh t-eknik oocuğunun ta
hamn1til edemedııti lek şey, a c e -
m l 1 ı k Ur. Aşağı )'Ukarı her mem
leket. fılm yaptıiı halde, pek azı iyi 
film cıkartabillyor. 
CUnku film. ince bir zevk, yüksek 
bır kültür, elL aeık bir anlayıe ile 
bir çok ihtlsa!I şubPlerinln bir arada 
çaiı$nasını lster. Her filmin icabet· 
llrdiği teııtli ıartlardnn b L r L ek
sik oldu mu. P!ler derhal sırıtır. ı 
Bunun için dPğil midir ki, kütük bir 
kültür filminin bile başlangıcında. 
o filmin oluşunda ı:,t>irli~I yapmış 
olnn bircok klm.c;elerin adlan sırala-ı 
nır. 

Bir tilmln muvı:ı.ffakıyPt şortlarından i 
herhangi birln<lPn tasarruf, ancak; 
ka1HC'd"'n fedakfırlık pahasına yapı
lahllir. Kısacası. tilm pndilc;trloıı:I. çok 
pahalı ve ook güc bir endüstridir. 

Bir mnll film endU!itrisl yaratmak 
Jçin, teıe-lden bir D e v l e t s t il d· 
y o s u kurmak yollarını araştır

malı)'1Z. Ve bu lı;;.in başına film en
düstrisindf' en ileri Kilmiş m'E"mle
kC"t olan Birlesik Amerika Devletle
rinden. ht-r ne paha~ına olursa ol
sun, kuvvelli birkaç s a h s i y e t 
gC'tırmcli)·i;t. İlkın yerli kültür ve 
ö~retim filmleri. turLc;tik filmler, 
aktüalite filmleri yapmaktan başh
yarak. gitgide büyük kompozlsyon 
fUmlerine doğru yol alabillriı.. 

Kım bilir belki bizde de, ?.tık! 
)'l'avz'ın yaratıcısı Walt D i s n e Y 
aibl bir şahsiyet cıkar d&, "Kara
J;öz"ümOz.ü ve gii1'f"l masallarımızı 
bütUn kültUr milletlerine orijinal 
filmler halinde hediye edebilir. 

İzmir Halkevinde bir 
a~ıldı lofogral • • 

sergısı 

İzmir, 17 a.a. - BujrÜn HaJkcvinde 
bir fotoğraf scrıti~i açılmı~ur. Ser1tide, 
onuncu asırdan İtiharnı .~na.dolu ve Trak
ya'da Stlçuk Türkleri, Türk beylikle-ri 
ve ~manlt Türkleri tarafından vücuda 
Eteıirilmi) cami, tUrbe, han ve kervan a • 

ra) 1.ar, ka~trlar, köprüler, hamamlar, 
çc1mel~r ııihi sanat rthidelerine, c;iniler, 
kiıa.bclC"r F:ihi teı}ini .. mac.a ait iki yüı 
etliye yakın foıojraf te,hir ec.lilmtktcdir. 

Derin bi.r .,anat duygu.,u ile ha11rlan · 

mış olan bu JCÜzel $>efl'İnin a(ılıı töre • 
nindt \ali ile komucanlar, bc-ledire ve 
P.lrti Rei<tlcri ~kin bir da"·ctli kütle'ii 

ha,ır bulunmuş \.t:' Hatke"·i tarih ve mü
J"e kolu ba~kanı '\Üyledi,ı;i açı' nutkunda 
:o.erginin kuruluş mak\.adını belirtnıiştir. 

Hava akınlan 
Lvn<lra, 17 a.a. - Gece >·arı~ından 

e"·"el aı "'a>ıd;1 di.i~a_n tayyaresi İôJıİl -
ıcre'nin doJ.,-U ~ahilini a~mısur. Bunlar • 
dan hir kaçı ~imal ona İnPltere üzerin
de uc;mu>tur. Dağınık )erlere aulan bom
h;ılarJan az ha~ar olnıu~ıur. İnGU1ca ka· 
pp orduğu bildi.rilmemi~tir. 

Alman resmi tebliği 

Bedin. 17 a . .a. - Bu)(iinkü resmi 
KA Yf p tchlije Etöre. bacı "'e şimal Alman)'a ilıe 

in~al altındaki araı.i üıerinde gece ve 
ıtiJndüz dii$manın )'apuJiı münferit hü-

Dün aaat 20 ıle Özen ile Sakar · cumlarda, don ingiliı. bomba uçait dü· 
ya ca.dıle!lı araıınc! aılc hiurası olA.n turülmi.Jttü.r, 
bır res:m kaybettim. Resmi bulıı.n ~ 
aat S:ıkarya r~ıirlrı;indr e·n~·aııcı "-iman ~av.aş ~ça.kl~ı, dun g~.ce_, mc:r-
ap~rtmanıoc1a 7 n"Jrrıarada If11:lük Yu- keı ve dotu Jngıherede çok muhım ıs· 
auf i~'llİDt gelırırse memnun edi - j kcd tt.si~lere infilik ve yaıı&ın bomba • 
lece..'< r. J.a,ıı atmışWdır. 

Ağır • • 
ııçı kartı 

almak istiyenlere 
1 - Ağır lgçi kartl Belediye İk -

tısat Mildilrlüğilnde teekil edl· 
len komisyon tarafından verilecek 
fotograflı vf'sika mukabilinde Hnlk 
Dafutma Birliklerince dağıtılacaktır. 
Bir şahsa bu vesikanın verllebilmeı;ıi 
için : 

A) Ağır lg:çi çah§tıran resmi veya. 
hususi müer.seseler hükmi veya ha • 
kiki şahısların cetvel halinde, 

Eylül ekmek 
kartları evlere 

dağlftlacak 
Ankara Valiliğinden : 
ı - Eylül karn("lcrl 15-8-1942 tıı· 

rihinden sonra la}k datıtma bırlik· 
lerince halka evlerınde dağıul.ıcarı; 
tır. 

2 - İdare heyetleri evlere akşaın 
saat 18 • 20 arasında gidecek.lerdır. 

B J Serbest çalışanlttrın bizzat be
yanname vermeleri ve bu beyanna • 
meler üzerinde komisyonca yapı -
Jacak tetkikat neticesinde o eahsın 
ağır işçilik vasfının tasdik edilmesi 
lizımdır. 

2 - Resmt veya hususi mUe.sse -
sclerle hdkuıt vey.a hakiki şahıı:;lar 
taratından cetvel halinde verilecek 
bu beyannameler; cetvelin ba§ tara
fına : 

O ıM.atlerJe de herkesin evinde bu -
lunmasını teınin maksadiyle de bir· 
likler idare heyederı dağ1tn:ftı bili • 
lamadan btr iki giin önce bölgeleri ta 
içinde buluııaıı halkı bekcıJer vası • ta 
tasiyle haberılar etleceklerdır. 

······································································: 

~Profesyonel ressamların serg isn . : 
.6ınkara'da bulunan profesyonel re~samların bir grup te"Jkil ettiklerini ve bu ıni.J
na.,,cbc-ıle Ser,Pevınde bir sergi açtıklarını evvelce yazmısuk. Tur~tır Zaim, F~.rcl 
(;ren, F'iat SOOa,ı, Ercüm~t K11lmık, Arif Karıan, ~·urettin Ergüven, Kenan ()J'. 

bel, ı\1.alik Ak.,eı, Sa.ip Tuna'dan i!»ret olan hu .ı:rup daha geniş oıil..ya•uaki ikinci 
'\'erı:i.,ini, önümüzdeki kı1 me\''iİminde açacaktır. GOrdüıhJnüz e~erler, birinci l'lro· 
f<.~>·onel re'i~amlar 'ergi~inde S:Ö'iterilen parçalardır. Scıldan a..Jağı>·a dogru F.şref 
(~ren'in portre'-i, F.rciiment Kalmık'ın enteriyOrü, oruda Arif Kapıan'ın man7ara'iı, 
saida Nurettin Ergüvcn'in Antallalı Yürük Kızı, alua, Turgut Zaim'in ~ckcrcisi. 

111111111111111111111111 

l) Alüeseese veya ıe yerinin mev
kıi , 

2) Yapılan işin mahiyeti, 
3) 10 sahibi veya ie verenin hU -

viyeti yıızıldıktan sonra a.Jtır ieçi vaa
fında olan işc;ilf'rlo adı vıe- !IOV:\<h, 
doğum yer ve tarihi· oturduitu ye
rin adreai ve yazıh olduğu H·alk Da
tıtma Bir liği. cahştı~r yer. işe ~ir
<li,ıti tarih. )'aptığı İ$in nev'i yazılAC";ık 
ve cetvelin altındıı da bu işlerin her 
ne suret ve sebeple olursa olsun mü
esseseden ayrılmasında, elinden a,!tır 
işçi karu nı almak, bıışka biri tara
fından kullanılmasına meydan ver -
memek ve bu karneleri Belediye İk
u.~at )ltldOrlılğündekl daiml hllroya 
iade etmek hususu teahhUt edilecek
ti r . 

3 - Serbest a.tır lt<:iler ise dol -
duracakları beyannameleri evvel e
mirde birJik veyıa cemiyetleri vıtrsa 
bunlara., yoksa. emniyet te§kilA.una 
tasdik etılrdiklen sonra ko_misyona 
vereceklerdi r. 

Komisyonca aa-ır l§çi oldukları 

Cenup yörüklerinde ı-Y-- tı ozga ı küçük 

ta.selik edilenler alacakları vesikalArt 
lWk dağttın& Birliklerine vererek 
mukabilinde ağır İ§ÇI karUarını al&

caklarriır. 
Ağır işçilik va.atını ka>·bedenler, 

kartlarını Belediye İktisat MüdUr • 
llltune iade tttmiye mecburdurlar. 
Aksi takdirde hakl•arında (haksız 
istihl<\k) suçundan dolayı takibat ya· 
pılacaklır. 

müzik kültürü sanatkarlar 

Yazan : 
1942 yılı derleme seyahatJ notla· 

rından No. 2 

Bu yıl ~1aarif \tekilliği tarafından 
yl'ptırılan derlemede, daha lsparta'
dan itibaren <Teke Zortlaması> diye 
bir ezgi ceşidıyle ka~ılaştık. Bılin
diil'l gibi Anlal,ya valiliğinin eski adı 
('l'Pke Lıvası) idi. l1.'pkeJrrln o za
man da merkezi &ene Antalya idi. 
Bu havaliye, vaktiyle Teke beyleri
nin hi\kim olması mı Teke isminın 
verilmesine Sf'bC'p olmmttu? Konu -
muz bununla ilgili değildir. Yalnız 
bu sefer biz lsparta'dan kuzeye doğ
ru bol, bol C'feke Zort.lamac;ı l din
le<tik. Bundaki CTeke)nln ne oldu
ğunu soruşturouA:umuz zaman (sı
cak. engin YE'rlere teke derler) de
diler. Anl&.'3ılıYordu ki kastett~klerl 
<Teke) böla-esiydl. Teke zortlama.sı
na biz ?\1uA:la hariç, leparta, Bur
dur ve Antalya'da tok ra."tladık. Te
ke yürükk>ninin ve o havali halkının! 
oyunları ve oyun havalarıdır. Gene j 
billndl~I gibi TE"kt-'de, yani Antal
ya'da birçok yürükler yaşar. Kara
koyunlu, Sarı Keçili, Satl Karalı, 
gibi yürükler yazın, tA lsvarta sınır· 
!arı içindeki Anamas yaylasına cı -
karlar, kı.şın yurtlarına dönerler. 
Biz bu ezgi. çeşidinden, Earidir'den 
Anamas yaylasına ctoKru, bu yayla
nın eteğinde Beyce köyünde birçok 
örnekler kaydettik. Ona başka yer
lerde hatt.A Antalya'nın batı kaza
larından Korkudell'nde blle rastla
dık. Zortlama lç!n; (Lingil<k'me, tek 
ayak üstünde sekme, bJr ayak Us-
tünde oynar gibi seker~k tUı'tmedir) 
dediler. Te-ke zortlamasını asıl yü
rükler j.yj oynarmış. Teke zorUama
sı çabuk harekeUI, dokuz darplı bir 
oyundur. - 9/16 ~ bir uzun hava ile 
başlar, 90nra oyun yeri gelir. Kara
deniz oyun1an sOrallnde, dün)•& hız
lı oyunları üstünde bir gUıelllı!l o
lan gayet canlı ve hareketli oyna -
nan bu nefis Türk halk oyunu tein 
<Bofaz kaydası diyenler de oldu. 
Boğaz havası yürUklerln pannakla
rını dı$tan hancerelerl üzerinde oy
nat::ı.rak söyledikleri havadır. Bu su
rMle çıkan ses onlar Iein kaval ve 
çalaı yerini tutar. Bunlara (Boı't:az 
oyun havaları) denir. CBolaz.ları çal 
oyntyaca~ız) yahut (Boğazı vur) 
derler. <Bütün Boğaz havaları Teke 
zortlamasıdır, Boğaz havası ve Teke 
havası aynı şeydır) derM?r. Boğ;az 
havaları da silratli dokuz darı.>lıdır. 
Yürük Boğaz havaları daha eok yü
rük çoban kızların ı n caldLkları oyun 
havaları imi$. Kaval, saz ve kemane 

Halil Bedi YON ETKEN 
Lok! kitaı.>larda ClklıaU olarak ge
cer. I-Lcrl 9 uncu yüL. yılda Ahrnet 
ogıu Şükrullah·ın Yıld.Jrım Ba:>llLLl 
;iehzadeicrınden !sa Çelebiye ıthaf ı 
etliği eserde bu calgının tarıH yaLJıl
mıştır ki, aynen bugünkü Kabak 
kcınaneye benzer. Jtahmelli Rauf 
Yekta J.111lt ·retebbular Mecmuasının 
cilt: 2, 98yı: 4, 139 uncu sa)·fnsında 
bah~ettıği bu saz için L .. Şimdiye 
kadar Jsınıne bile bir yerde tesadüf 
etmediğimiz bu saz..) demektedır. 
Biz bu gez.idP bu sazın ismine tesa
düf ettik, gerek Ik!ığa ve rrek u
mumi yürük müzik kültürüne ait 
notlar kışın Antalya'da Karakoyun
luların kışlıadıkları yerlerdP yapıla
cak tetkiklerle ancak tamamlana -
caktır. 

Türk halk müz\~inln tesbltlne, 
Maarif Vekill!Kinin gösterdi)(! ciddi 
alA.ka llc muntazam surette devam 
edilmektedir. IIer yıl ayrı böh::Pl('r· 
de YE'niliklf'r ve zenı;f\nllkl<'rle kar· 
sıla$ılma.ktadır. Müzik ve raksı 
alanında TUrk htllkmın yarattı~ı 1 
yUkM'lk gUzelkikler karşısında d~rln 
hayranlıklar du~-mRmnk mümkün ı 
değildir. Bir müzikçi gÖzÜ, bu mü
zik medeniycwtine n~ ka.Mr o'bjPktıf 
bakar::a haksın. orada sırf nıü7.ik 
bakımınrian, ~ırt ritm. ton. ~E'kil ve 
k...-ır&kter bakımlarından btiyük ve 
zengin bir 11anat yaratılmıcı. o\1'\u~u
nu ı:öreeektir. Büyük ulusun bü
yük halkının yarat.tığı sanat elbette 
büyük olacaktır. 

Kale boğazında hali! 
kuvvetler arasında 

bir muharebe oldu 
Londra. 17 a..a.. - Am~tc: daire· 

Slnıin tebl11}1: 

DO:n ıreoe. ha.tlt -..hf'l ku.vvetle~ne 

menw-p kara.kol l'•Tı.1lerl, Pu-de Ca· 
lBH boRa.zmda altı kadar alman ma)'n 
tarayıcııaın& rcurtıamıelardlr. Karakol 
eemllerirnlzden birlld. btır dütman mayn 

Yazan: Baki SOHA 
Sayın Maarif Vekili Ha',an-All 

Yücel, dün Seri,:ievı"nde Yoı.ıı;::at lisesi 
talebelerinin resim sergi.sini açtı. 
serginin kurdelitsına makasını tntlı 
bir heyecanla ul.alan Vekil, şöyle 
konu~uyordu: 

"İmparatorluk yıllarında, kültür 
hareketleri adına, Yo~at'ta bir rüş
tiyenin ve yahut idadinin tafı edilir
di. Simdi, Yozs:nth çıocui<lar, millt 
sanat. ağnc-ının canlı ve gürbüz bir 
dalını vücuda getiriyorlar ... " 

Sergievi'nin geni;s salonund.a bine 
yakın irili ufaklı resimleri seyreden
J.E.r, Türk çocuklarının doğurgan ze-

Serbest i1Jciler dolduracakları be
yannaınclcrl 18-8-91'2 lRTihlnden itt.. 
baren Çankaya kııymakamlıA'ı. ZR.
bnai Belediye Başkomlserllği, Dum
lupınar Polis Merkezi, DoA'a,nbey. 
Demirfırka Polis Merkezleriyle C e
beci Nahiye MlldUrlüfi,i veya İkh
eıat Müt!UrlUğUndeki daimi bUrodan 
alacaklardır .• 

4 - Serbeııt ağır İŞ<;ltcr beyanname. 
!erini l fotografla beraber 19. 8. 9·!2 
tarihinden itibaren Stadyomdakl BU.. 
roya vereceklerdir. 

İcra ve lflas 
kA ve kabiliyellerini dün bir daha Ankara tora ~st ~ Menkul 
bütün kalbleriyle alkışladılar. Se- Sa.tJı "l.emurlutundan: 
yirciler arasında senelerce resimle Ankaam.ın A1aba.e mahallesi Ulu ka
uğraşmış ve güzel eserler vermiş O· pı aokak 408 ada. 17 ı>atWel 60 umum 9 lan bir re.aınımız, bütün arkadAş
lan ndına cesarcıtle dedi ki: "Hepl· 
miz, bu cocuklardan birçok &eyler 
Oğrcnmeliyiz.. .. " 

Yoı;~atlı çoculdar, ma.hnllt renk -
Jeri büyük bir sanatkar ustalığı ile 
kullanmayı ve Türk zevkınin bozul· 
mamış ve katıksız kalmış tabiat an
layışını san1irnt bir eda ile canlan -
dırmayı ne kadar "üu-1 öğrenmi~

ter ... Türk ellşlerl sanatının zen.a:in 
hir bölümünü tt-şkil eden ya~malar
d.:ıki ve kilimlerdf.'"ki orijinal renk -
IC'ri, bu küçük sanatkarlar arUstce 
kullannbit.iyortar. 

Sergievi'nin duvarlarını süsliyf'n 
bu Anadolu renk ve ('izgilerindPkl 
hususilikl('rden biri de, mücerret ve 
kuru bir hi\kkAk anlayı.şı ve işleytşl 
ile de~il, ruh ve temsil ettikler! hn
va bnkımından Anadolu gibi cömert 
ve toplu K()rünUşlerindMir. 

Şimdiye kadar, Anadolu resmi dl· 
ye gördüğümüz baı.ı eserler, umu -
mlyetle çeşme basları, harap mezar
lıklar, orak biçen kızlar ve ba~ ho
zumlarınrlan ibaretti ... Yozgatlı kil -
çü.k sanatkA.rlar, hakiki hüviyeti ile 
öz Anadolu'yu gözlerirni;lin onune 
iddiasızca seriyorlar. Onların körpP 
kafalarında bütün çıplaklttı ve öz.lü
lUğU ile yasıyan bu haysiyetli ve ıe
refli rpalite bütün a•natkarlara ör
nek olabiUr. 

huııwri verl'i numare.l!ı 104 metre mu -

ralb'be.ı m'llct.armdakt Ah•P f!V tza.1et .O· 
yuda.n dolel"l ...ıııma u~ a.çıı11: a.rt
bnn&.l"lL çıkan 1mıeıtr. 

Ewa.t ve mtıotemil.A.t&: 

Ev tkıl laQnlıdır. Ana lM metre mu
rabbaı olıup 1ıPtidaJ bir eektlde yapıl

ınıetır. lht.iva e-tıttrrt k:ıurmaı' oda.. mut
lak ve hek\d4n ibaretttr. Arsa-ıyle blr
llk.tc 2300 »nı .k:l)Tnet t.akdJI' ed.l.Int.bt.l:c. 

Satıl trartJan: 
ı - Seıtıe PCelın para ne 3-9-942 per

llK'ltllbe ırünti eua:t 10 dtm. 12 ~ kact.n.r 
dulrernizıde yapılaoe.kttr. TaMplerln ınu
hammerı kıı)'mettn >"tiızıcle yectı buçu ıtu 

nısbeUııde J>e')' a.kQeıli veya. banl«l mek. 

cekttr. Ve tapu. harcı ve t.e.hlb'e mas -
ratı m\l•t.eri:Ye al'l olacalkttr. 

2 - Salll ırUnıt.l artıtrnna bedel.1 mu
hammt'n !mnıetın )"tizde 75 'lftl buldutu 
takdtn:le tam 98.&t 12 de üt: defa ba~-
nk11ktan M)n.ra eon çok arttını.na ~hail• 

oluna.c&k ve )'tiz.de 75 ini bulmadı~ı 

takdirde en cok arttıranm laahhOdı~ 

baki kalmak üzere 14-9-942 pe.U.rlt."9l 

i'ÜnU 1aat ondan on 1\Gb'e kadar yap:· 
lıl.c<Ak Ddnol artt.ınna en cok arttırana 

Wlale edilıecektt.r. 

İhale bedeli hemen vM"fJmedltl tak· 
ı.a.rayıcıan ya.ncın c1kararak batırmıa· ,1 1 •••••••• 11111 ••••••••••• 11111 ••11ı... 

dirde mUııııterb'e 20 ~nu ~ecmerııek ü • 
tır. Bu 1fCID1l'\lrı komut.anı ölmU& fakat • B ı' B L ,. y Q G RA f YA : 2*"e metıtl vertıebıtecektıir. Bu mehil 
ı~ alman bahril)reliaıt dermden toıııan.1.• • • 
ra0c emır aıınmı.otır. Bw;ka bir in&illz "'\ııı•••• • ••••••••••••••••••••••••r lçtnde de para öden.meme lhale bozutl\ .. 

calt ve kendieindf'n evvel en )'Ukst<k karakol eemıeı. lkı.ncl bir dı.itmal'\ mayn 
t.arayıcısıtu atır hallıl\ra utratrnıttır . 

Bu sernmın UııılrUne dOnememlt olmal'iı 

t.eıclıne bulunan klmse arzetmı. oldu'u 
bedC"lle atma.ta razı oluraa. Ol1Q lhAle 

bunları taklit edermiş. Meselıl. Ojr- muht.emcldtr. Baeka tki düll'tlan me.yn 
mil yürük eoban kızlan davar gü - tarayıc191 da toplarımızla a.aır haae.re. 
derken bo~azt.ariyle kaval taklidl uR"r&llJmı.-tır. 

MEMUR - MUHASİP 

Mecmuası (Sayı: 6-7) 

Yalnız memur ve muh11ııipleri deiill; 
bütün mfitt"ahhit. tiı.CC"ar ve yurttllŞ-
111.rı a!Akadar edt"n .aşağı daki mevzu
larla. of'Şredilmittir: 

cıd:tJ.ecek.tlr. O da razı olmıu: veya bu

l\lnmaza Yed. K'Üfl mUddetie çıkanla -
cal< bn' artUnnadıa en cOk arttıran9. 

ihale olunacak ve evve11<1 Bıale ile bu 
thn.le al"&lllnd.aJd !b"at farkın.dan evvel· 

ki mıüeterı meauı bulunA<"aktu'. 

havalar söylerlermiş. Hattl Oinnl- aırnn smı.ı.ıerımtztn heopsi, üslerine 
Un Çörten mahallesinin Boğazı diye 
meşhur bir hava varmış. 

Daha enteresanı biz bu seyahatti!! 

dönmil•tür. MUl'e'tteba.t arasındi:l az •· 
yıda b}U ve yaralı vardrr. 

Sahil bata.1')'8.Jarımız, l•btrl!ıtl ya_p
m1$lM ve bu harekettn muvar:ııkt)'etle 

)1esleki yar,ılar: Boğaz "süvitleri" plft,C'a kaydettik. 
Antalya'da civardan getlrllen kör 
bir "aptal'' halk aanatkA.rı, curasty- bttme-ılne Yardun etınısıer&r. 

Dr. Hrfik Sayd11m'ın aıo:iz h11.hr11~ın~ 
(ismet h ' ııııı), Y fni kııbine tlyf'lerı 
\lecınur:ı., Ua<."ekiliıniı.in \"f'killrriıııl· 

4 - AL1l<adarlann bu sayrı mrn -
kul üzoeırtndt"ld hak ve kldlalannı evra
kı mUebıu_..ı~..-t-yle blrlı.kte on beş rıt.n 

tc1nde dıa1~e blldln"nelerl ve aksl hal le sırayla çeşitli a.,iretlere alt Bo -
~aı..lar catdı. <Yürük Boğazları> diye 
basladı: ı - Sarı keçili kızının bo· 
j:a;tı, 2 - Hayta kızının bc>ğazı - bu
na başladığı zaman: şlmdl geldi 
Ha)"t.a dedi, 3 - Honnmlı, 4 - Saçı 
karalı - doksan y8$ını1a bir kocakarı 
boğazı - , 5 - Eski yürük. Bu sUvit 
itin, hPp bir "tü&::üme"ye girer de
diler. Bunlar çeşitli ölçü ve karak
terlerde yürük oyun havalan idi. 
Zlplıyarak, sOratie oynanan güzel 
halk oyunlarımızdandır. "Aptal" bu 
~uvıte baz.an Araboğlu, Gabardıc, 
Kocakan havagı .. &ibl başka havalar 

.J'·······························11r.. . \ •• ıin hal tercüııırlcri ·y. Kenan i..:nıı;~t. de hakları tapu •ctllij.·le a.abit ohna-

ÜLKÜ 
Olküntln Z1 ıncı l&Q"1&1 ..:ıkm11:ı

Ur. ldndek1. yazılan aynen &18#l· 

irllnlerinde: Abmet 

Kutal Tecer, l:Mld mailri!, )'00".I ma 

arıt: HUml ZlıYa Ü"lkd'l, Skr süz.el 

Ttirk mf"nıur Aka Gundüz, İhr.ııç C"e-
•• <hkça MtJe bede»mn paylaetınknasın 

:ıasının hukuki nf'tİC'C'leri ~rfik .\1en-
te~e, Örnek nJE•ınur ve Aıııirin va.zift·- dan harlc kalacaktır. 

5 - Artt.ımıa ee.rtnamesl. buaünd-:>n 
leri Bt·nseno, '\1uhasiıılerin tRzınin ırr\1-
k~llefiycti llaJOp Ül(t·I, ~tıı.liyet unı- 1libaren ctaJremlzln 42/58 numara.il drnı. 
hasebesi (prensipleri) .SülC"ynıan ()k. YUında herkese aC'lk buLund:unı:laC'ak -
tay, Y<'ni Fr;1nsız uıemur ıtatusu 
llilıni ı\ydın. 

Divanı .\luhasebat Karartan: 
~lıtıı~, tt"·ıdiıl, nıuhıısebei unıunıiyc 

ve t("kallt kanununa ait hukürolcr. 
KRnunlar: 

tır. 'I"aıllpl-er daha evvel g8J'1"1 menku· 
liln imar ve.zbret,kıl ve atlı arUarını 
&ÖtnıÜ• ve kabul etm.1' addolunara.A"ı 

tM.n olunu.r. 1801 

3 - D.ılğıtma eanasınd•a evlerinde 
bulunmıyanlar karnelerfni birliklerin 
tesblt ettiklı•ri çalışına saatinde bir· 
liklerin çalı§ma. yerlerinclen alacak • 
tardır. 

4 - Birliklere kayıt edilmemiş o
lanlara ekmek karnesi verilmiyecek .. 
tir. Bu gibiler bir an evvel mensup 
oldukları birliklere kaydedilmeliilir· 
ler. 

5 - Fazla izahat almak istlyenler• 
den Çankaya kazası 1-.ilgesi içinde 
oturanlar Çankaya Kaymakamh.tı ı~ 
le Cebeci Nahiye MUdiirJilğüne 9'9 

Belediye Zabıta Başkomtserliğine 
merkeze.le olanlar Anafartalar, Dum
lupın•ar ve Den1ırfırka. polis mer .. 
keılerlne ve halk daı'!ıtma birlikleri 
merkeı bürosuna ya bizzat ı:1 tmck 
veyn telefon etmek ıuretiyle iste .. 
dikleri izahatı alabileceklerdir. 

6 - Müracaat yerlerinin telefon 
numaraları 8.L'8.ğıt1a yaı:ılılır. 

7 - Ağır lşçılcr belediyeden aı .. 
caklnrı vesik.ı ile birliklerden ek • 
mek karnelerini nlacaklardır. Birlik· 
ler ağır işçi olduıtuoa datr belccHyc
nin vereceği vesikayı gösterıniyen • 
lerc ıağır İ§Çi karnesi vernıiyecekler
dlr. 

8 - Alınacak ekmek karnelerinin 
iyi muhnfaza. edilmesi ve karnelerini 
kaybedenlerin karne miıddl•tlnce 1 • 
kinci blr karne alamıyncaklarını bir 
kere daha halkın naran ıttıliitna ar
zediyorum. 

9 - J.lisstlr kıırneleri belediyece 
iktisat müclıırlf1ğtincle nıüteşekkil mi
safir bUro.oııın.Jan alınacnktır. 

10 - Birliklere dagıtım esnastnıla 
sayın halknnızın ~c:!Uk gbsterme -
melerini ve yuknrıda }"azılı hueu 
aata riayet etmesini ricn ederim. 

Müracaat yerlerinin 
telefon numaraları 

T. No. 
1- Halk Da)!'ıtma Birlikleri 

Merke?. Bürosu 141!9 
6983 2 - ÇAnkaya Kaymakamlıft 

S - Anoafartala.r Polis Mer· 
kezi 

4:- Dumlupınar Polis Mer -
kezi 

6- Demirfırka Polls Mer
kezi 

6 - Çankaya Belediye Ze:bı
ta Başkomtserli~i 

7 - Cebeci Nahiye MüdUr
lllktl 

1486 

1869 

1277 

-
Ekmek kartlan 

evlere dağıtılacak 

Bu işle mulemeflere 
düşen vazileler nelerdir! 

Aftkara Valili,finilen 1 

1 - 18. 8. 942 ımlı gilnU akl/All!I 
saat 19 dan itibaren eylül ekmek 
karneleri halk da~ıtma birlikleri 
tvatından evlere gölürülecektir. 

2 - Karne dağıtma işi 18. 8. 9.tt' 
akşamı başhyacak ve 24. 8. 942 ak~ 
ıamı sona erecektir. Bu IUbnrla sa· 
yın Anka.ra halkının yukarıda yazı· 
h gün ve enallertle evlerinde bu -
lıınmal11rını hulunamıyanların da 
birliklerinin çalışma ~·erlerine mli
racaat ederek karnelerini almaları· 
nı bir kere daha rica ederim. 

S - 15 8. 942 cumartesi srUnO i
le 16. 8. 912 pazar gllnil birlikler i. 
dare heyetlerinJen gOnderiJecek bl· 
rer mutemet A.zaya ekmek karnele
ri mazb.ıta mukabilincle verilecek
tir. Buna binaen ı 

a) Yenişehir, Maltepe, Kavaklı -
dere. Dikmen. Bahçeli Evler, Cebe
ci , Mamak aemetlerinılekl birlikle
rin mutemet A.zoal:ırr yuknrıdıı yazıh 
günlerde Çankaya Kaym:ıkamlı~ına. 
m('rkezıle bulunrın yani Ankara icin
de kurulan birliklerin mutemet iza
sı Belecllye İknsat MUdUrlUı'tUnrle 
mtlteşekkll Halk na,fum:ı Birlikle
ri ~1erkeı hlirosun:ı karnrlerlnt almak 
iizere nıürııcaat ede<'rkltrdir 

b) Karnrlt·? hlrliklerin rntihfirleriv .. 
le miihiirlcnıl~kten .ııunra halka daıiı. 
tılıJ<'aktır. 

c) llt>r hirli~in mııtrmet Ar.aır;ı hlT .. 
Jiğine ait k:ırneyi l\lnuık ic;in UC'ledive 
ve Çankaya kayın:ı:: ::nnhgın:ı ~t"lirken 
l.'1.R.!14'..? carilıine k:ıd:ır vukuhulnC'nk 
niJfu!f talı:ıvvülıltına gon· lıilyuk ve kıL 
c;ll:C ve n~ır i<:<·i n)·rı ıı:rrı gosterilnıt>k 
~nrcllirlc son ıııevcut beraber getirile. 
Ct•ktir. 

-( 18 /Ağustos ı 1942 )-
da ııave ediyorou. 

Bu defa ra.stladı~ımız başka cn
terf'\Cian oyunlar, Gakglrl ve Daldirl 
adlı oyunları1ır. ltridir ve civarında 
cok dlnlediılimiz ve SP)"-rettlı!imJz bu 
oyunlar için de (yürük oyun hava
landır> dE"mlşlerrllr. İkisi de birdir 
dlvenler olduA:u R"lbl, bir calıcı Dat
di~i, Gakgiri'den daha kıvraktır de

i'Üne öz:lem, ıilr: C-e)'h'Ut Atuf 
Kansu, Ekin biç M<en, ~: Lüt· 
!ü Ka.nak, Koy ve kOYlii metteıe

Sanıel Ataotlu, Pc.):j'amoer c.
tct"l. &Ur: Kerim Yund, Geli.ncı.k, 

7.:w> pro n f'l 

: 7.32 tıtmna t k 

iktısadi devlet leşt"kkiiileri tckıtiit 
.sıındııtı knnunu ile İil(İIİ, Devlet de
nıirvolları ve Iiıuanları tcknut s11ndı- : 
jiı ka.nunları ve nizanınıuıısi, İııhi.'i.ır-

~111111111111111111111111111111111. - Park pansiyon 1 dcrtJqıne 

lar uuıuın nıüdılrlüıi:li tekau t ı;andrii:ı, : 
Ziraat Hankası. Askeri ve mtı.lki te- -
kaüt kanunlariylr ekleri \'C madclelr- : 

= 7 A-0 llJ ans 
7.!\.'5 mu k CP'I 1 
8. ';!l'l evtrı la& •lır: Ownan ALWA, Kan'ta halk 

d<.'flta.nıarı : TahJUn Be.n~ot!u 

Nıımık Kem&l l:klı!8o.tta liob!'llllR.t • ri vardır. Bunlardan başka hutün : 

Bebek'te J\f ı51. r ıe fttrethıtnf'- : 
ıııini n karşıır;ındakl parkt11 RK - _ 
JIM • NEKAHAT ve İSTIRA. : 
HAT. İrıtanbuI'a tf'hrlili ha•a- -
ya 1tftlecek le re tavsiye olunur. : 

J "lO ımıa-UT\ 

mlst.ir. 
Bilditim17. Avrupa ke-manına orn

lnMa <Gırbız kt'man!') diyorlar. fa· 
kat onu krmf'nçc ı;:ibl ealıyorlnr. Bu, 
ettl.ınnın Kıbrıs'tan gelmiş oldu~una 
kinayedir. 

Anamn" etekll'rindE' Bf'y('e'de ça
lısırkf'TI Be,."'("f> rJolnylarındnn grtlr • 
tiibmlz bir halk <m.natkAn bl:t.P KAra
ıtı "ınırında, Kınık arka!tnda Hacı 
İ!!ta.h a,!rPtlnrJPn Gf"hPS Ha~an oflu 
AhmP"!'ln (lkhkl çalıhihnı. yukan 
yııııylada tun! Karakôvunlu vih·GklP -
rlnin bu r"lı:rı"-ı cı:ılti1ldqr11ıı ııı-'vlMI 

mittir?: ~'lchmet KapJan, ıv. orta 
okul retttm 9ef"rılıl!ıt: 1::4ret tiren. 
Tü.rtc evi: Y. 11.umar SOOıal Hakkı 
Blrlem, Ev i'örme: Vtftbl Cem 
Askun. Dombal Dede, hlkAye. 
ca.ıı~ l:k:A:e.nc, Benim 119kım deH· 
c:ıedir, tLir: lbrahlm Zt"ki Bur
durlu, Röne96NI ea..natı: F:krem 
A'lcurrıal, Bllmeceler ve manHer: 
(l.'I. Tutrul, Dertrüer ve k!tapı u: 
Ulkıll, GUnler boyunca: U'lkü. 

Bu mtlll lctllt'\M' deraiııı!n1 ba.· 
"1erden araJ'UllZ. 

<Iklık > ook Nki bir Türııc sazıdır. --····••••••••••••••••••••••••••••r 

Telefon: 86 .. 117 (11.79) : 

.,ııııııııııııııııııııııııııııııılr" 

at 
12:t.1. ~' ... 
l"' 4!5 '11.ntl 

13 00 IV'k 'lT 

yurtt..ı tarı ilgilendiren kahve ve Çil)' : 

inhisnrı, !;eker ve jliikozdf\n alınan : 
istihlAk verp:i. inin artırılııııısına dair 
olRn -4041 &Ayılı kanuna ek, FevkalRde 
va1iyet dola~·ısiyle haıı ver~i ve re
~inılert." yrnidı·n znnı i<'ra .... ına, i piTto 
ve l!>pirtolu ic:kiler iııhiıt·ırı kanunla. 18.00 proır.am ea-
rı sırasirıe dıer<'edilnıiştir. Sac alınacak • 

Birkaç nuı;hıulrr ınecnıııaya knnanıı. l8C'1 .nn .., kca 
yan Divanı 'fuh:ısebat kıır;ırları kul tnun 
liyatından maaşa ait htıkümlerin hi. Jlti R•n' t Neeq, 
rin<'İ form.ıısı ilAve olı1rak m.ccmUA· R.ankamıı lç'.n talcrtbtn 1 TOOO k-1o Tfrlı1 Te 
ya ekltnnıi~tir. q mim lı:ahnlıtında yrnt veva aı kııl. 

'I forn1adnn ihart"t nlırın hu meC"mu· .. 11.nılmış b11.klavııı1ı IA<'.' atına~aktır. Ta
!!_nın bNie-li 87,."i kuru•tur .. \n'k:arıı ı !iplerin !~. I!. 9!2' ı:UnO'!"le kadar An. 
kitnpevlf'rinclt>n ''"Ya 866 posta kutu- kar•'da F.tl P.ank umıım mttdurluğü-
i \Ulddn arıyınıa. uc ml.l.rJ.C.aatlaıı. 114ıt 
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MiLLi MÜDAFAA V. 

Vazelin alınacak 
111 M Ve t.mden. 
Uc tQil \'a e s: tın al n ('J\k"'tlr. BC?-

kllosu k'bı tahmin ed n fiyat 350 

M. M. Vekaleti Deniz 

Müsabaka ile muamele ve 

hesap memuru alınacak 
M • .M. Vcldıleti Deniz Müst~arlı

{:ından: 
1-11-1942 tarihinde Ankara'da 

u [! u s 
istenilen veslkalarly1e bcrnber lhe· \ Kuru bakla alınacak 
le saatinden blr saat evveline kadar 
makbuz mukabili komisyona verme- Ccltalca Aa. Pos. 760 Sa. Al. Ko. 
!eri ıarttır. İhale gUnU saat 15 ten da~r~IV\ 11 lık k b-'·l 2l ...... 
sonra mektup kabul cdllmez. -"""" ra uru ....,.. a a.,us 

((j!)56) 247ıi tos 942 cuma &UnQ saııt 15 w Çatal· 

Et kavurması alınacak ı 
Bayaıı:.ıt As. Pos. 2290 Sn. Al. Kom. 

T 

Taze sebze almacak 
X.U. Sa. Al. .Ko. dan: 

l - 7-8·94:l hat'l!ıinde kn~ z:ırt 

~ısutt;ı.'lc 16'1. ton 900 ldlo yazlık sebze • 
nın )'8l>llan milnokasıısmda .15tcıldl cıl:

ma.dııtından ye;n1rlen kapalı rart uıuıı.v
lıe ela!~ konuhn\18t.Ur. Muhammen 
bcdel4 53145 ltra ilk tan!ına.tı 23907 Jt. 

-9-

Kapalı zarf u uliyle 

eksiltme işleri 
~fır lllıa .MUda ltiıtUndıcn: 
1 ~ k.l>nUUlll . Eı9k 

htr Y!tl:.yeUJlde lsm~ nahb'c&.nde 
)'B.pl.ınla<nk hillcUmet korıalb aı.ı o
lup ~ t b<xlc 4..'li~'I llinı fi kuruŞ'...ur. 

2 - 1$bu be atı. ~ ve evrak 
rınamcs h r ı.:un komk;yondıı. ı.:örülc

r lh lesi 21 ·h-04..! cı.un.ı ıı ünü saat 
- tc ı;>:ı:r. Jık a !it .M v. 5 No. lu tın 

kom >'V unda yapı <' ktır. istek· 

Harp Akndemlslnde acılncak olan 
hesap ve muamele memuru okulu
na, deniz hesabına muamele Vü hC?• 
s;:ıp memuru ydişUrınck üzere Ye
dek Subaylardan müsabaka ile 20 
talebe alınacakur. lstcklllerln ııera· 
iti ve imtihan tnrlhlnl o&rcnmek iı
zertı en yakın deniz teşekküllerine 
ve Ankara'da bulunanların da deniz 
Müstesnrlığı Zat lşlerl ŞııbC?sl Mü
dlirlUitUne mUracaatlnn. <6600> 

ca 760 Sa. Al. Kom. sn.tın nlınacnk
Koyun ve sığır eti alınacak tır. Ew:ıf ve şartname her gün ko
Jl~az'dakl ::iatın Al. Ko. dnn : mlsyondtı görülebilir. Muhammen 

'I ahmlnen koyun etinin heher kilo- fıyat 25 kuru1J kaı.t teminat 7500 11-
su (80) sığır etinin kilosu (60) kuruş. radır. !stıyenlerin belll gUn ve saat
tan (40 ton Kast11nıonu, (40) to • te komlsyonda bulunmalnn. 

20 ton kemiksiıı: koyun eti ve 20 
ton kcmıkslz sıl;,'lr eti kavurma•31 ka
p:ılı ıı:nrfla eksiltmeye konulmuştur. 
Koyun eti kavurm:ısınııı ıahmlrı be
deli 86.000 lira olup ilk teminatı 2700 
liradır. Sığır eti knvurmneının tah· 
mtn bec1cli 28000 lirn olur ilk temi • 
ııatı 2100 lirarlır. Evsaf koru" ~a
tıdır. Eksiltme 7-9-1942 saat 10 da 
yapılncaktır. İsteklilerin belli ııriln 
ve sııntten bir saaı önce hazırlanma
sı teklif mektuplarını komisyon re -
leliğine vermeleri. (r.695) 2832 

nıdlr. Sa.rtnmnast Kn. da J::<irOHir. Ek· 1t1nla.ntır: 

Biltmest ~9-942 canamba snlnü saat A - Eksiltme tartnametd. 

~ mutlY)'Cll v de mU: ('8 tlan. 
(6412) 2534 

Nakil, tahliye ve tahmil 

işleri 
M ı. Vl'kA. Sa Al. Ko d n: 
Beher tonuna 4 !ıra .>O kuru fi· 

~·at tahm n ed len 5 000 ton nakil, 
ahmll \'c tahliye ı ne C'k tmc ı:ü

nunde teki cıkm lığından l·!l-942 
&alı günU aat 10 da tekrar kapalı 
ı:arrıa eks ltmC':ı;e konulmu tur. llk 
tem natı 1687 lira 50 kuru tur. ls
t klilc>r n kanun tar fatı d.<ıhıl nde 
hazırlıyncakları teki t m ktuplannı 
hale gilnü S.."l!lt !l n kad r M. M. V. 

2 No. lı Sa Al. Kom syonuna ver-
ınelerl. <6558ı 2665 

Soda alınacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 

2700 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

Sığır eti alınacak 
Balıkesır ~a. Al. Ko. nundan: 
l Beher kılo una 90 kuruş fi

ynt Ulhmın edılen 20 ton SJfır etJ 
kapalı zart usulı)·le eksıltmeye ko
nulmuştur. 

2 - 20-8--942 perşemeb günU saat 
16 da Bnlıkeslr As. Sa. Al. K.o. nun
da eksiltmesi yapılacaktır. 

3 - Tem nau muvakkat-es! 1350 
liradır. 

4 Evsaf ve Gartlarını görmek 

nıı Çankırı villiyetinde ve ( 40 ) (6698> 2767 
tonu llgnı.'cl ı teslim şartlyle . eenmn Koyun eti alınacak 
(120) ton kcı~n veya sığır eti kapıı- AA. Pos. 4200 sa. Al. Ko. dtın: 
lı zarf usulu ıle satın alınacaktır. 
!\luh11ıııınen hı-deli 91i000/6ııooo lira- Kapalı znrrta ;ı.-apılıın eCaıUtml'C'.noo 
dır. Muvakknı tc-mlnat1 12001..ıııoo li- r1şau pahalı ıı:orCllcn 25 ton koJıun cu 
r.adır. Şarln11mesl konılayonunııız<\ı'ıı. yeniden 24-8·94:l ~U &'I t ll d<! P& -

vt•rilmr.ktecllr. İhnlesi 25. 8. !H2 r!.14 ? tıkla lstclcllstnc lhıılc OOllceekttr. Be
gUnü &aat (16) da llgaı.'daki komi~ ht'!?' k\losuna tahm1rı edilen tıroeU 140 
yonamuzun hulundul!;u mahalde yn. kurue oluıp kaU teınmatı 52:IO llrndır. 
rılaenktır. İsteklilerin mezkıir ıı;Unıın Şıtrtnamf'fll her ı;rUn komi.!ıyondn ııör(I· 
anat (16) yıı kııdar teklif mektupla
rını koml~vonumuzıı vermcll'ri. 

{6179) 2Vi8 

Balyalı kuru ot almacak 

E~kişehir l.v. A. Sa. Al. Ko. elan: 
lhıiynç için 1000 ton bııl)•alı kuru ot 

kapalı zarf usuliyle eksilılllC)e çıkarıl • 
mı;ıır. Teli bayiine alı olmak ü1ere he· 
her kilosuna tahmin edilen fİ>'llt 7 1-..-u • 
nı~rur. 

k>billr. lsteldll<>ı1n mullY)"(!1'1 ı;rUn ve 'la

auc FındıkhdlJ sn. Al. Ko. gclml'lcrl. 
(6762) 2780 

Eldiven alınacak 
İeL Lv. Amirli~i Sa. Al. Kom. 
Beher çiftıne 340 kuruş ınhır.ın e

dilen 8000 çıft elclıven paznrlıkl'll sa
tın alınacaktır. İhnlesl 24·8-UH2 CU• 

ma günü saat 15.30 da Tophane lst. 
Lv • .Amlrliğı Sa. Al. Kom. yapıla · 
caktır. İlk teminııtı 2040 liradır. 2000 
çiftten aşağı olmamak üıı:ere yrı 
rt)rt t ıllplere de ihale erlilebilır. 

(6529) 2822 

Taze üzüm alınacak 
Garnizon Sa. AL Ko. 

Et kavurması alınacak 
As. Pos. 22'10 ~a. Al Kom. Tieyar.ıı 
ırıo ton k<'mik iı. koyun eti veya 

100 ton kemık~iz ııığır eli kııvurma
sı kaJ"nlı ııırfla <'ksiltmeye konulmuş. 
tur. Koyun etı kavurmnsı tııhmln lıe· 
drli 180 000 Jır ı olup ilk teminatı 
10250 llrndır. Sığır rti knv11rııı11sının 
tahmin bedeli ı ıo oon lira olup ilk 
ırmlnntı .!ISO lirııılır ,.. \ af t'ldr ınt'v
cut korun t'V&afıdır. hk~ itmesi 8 9. 
042 ıı:unlı sa11t ıo clR yapılnc.•ktır. 1s
teklilrrın ht'lli p;ün ve ı; ıaltrn hlr s1111t 
l!nce h ıurlanne11k trklif mrkturl11rını 
komisyon rcl~ligiııc •·erıııC'lrri. 

(G69G) 2Raa 

Patates alınacak 
.Knrok·~ S.;. Al. Ko. Bşk don: 
51800 k Jo patat~ 13-8-942 de k11p11-

h za.rtln > ili ruı mlln k lSll.Sln<'ln ta'lp 
cıkmadı{:ından b ay ı~ 11<' p:ıznı hkla 
al naeaktır. T hmln bede 15.~0 lira 
olıup ilik k!mtn u 1165 ltra 50 kurııı;ıur. 

Kapalı zarfla e tm ne 1 tekli 
tıkmadıf:ından dolayı 30 ton soda 
Yeniden acık eksıtme ıle alınacaktır. 
BPher kJlo unn tahmin ('(! '<'n fl;ı.at 
20 kuruş olup muvnkk t temln:tU 
450 llrndır. 

lhııksı 3-!l-942 perşE.'mbc günü sıı
at 15 dl'.'dlr. 

1 t yenler Ankara, lstanbul Lv. A
mırllklerlyle Balıkesir As. Sa. Al. 
Ko. nunda görülebılır. 

5 - Taliplerin mu\·akkat tcml
nntlarlyle kanunda göstorılen vesi· 
kalarını ve tckllf mektuplarını ihale 
cunU lhııle saatınd('n blr saat evve
line kadar komisyona verm('lerl 

ihalesi 29·8-942 cumane<ıi ı:ünü <aat 
ı 1 de Eskişehir levazım 'ımirliği uıın 
alma komuyonunda yarılaı:akur. Teklif 
mekturlıırı ihAle s:ıaıinden hir saat 
evveline kadar kahul olunur. F.v•af ve 
$Craiti her gün mesai umanlarında sfüü 
ge1,:en komisyonda görülebilir. İsti>cnlr· 
re SO tondan aµi:ı olmamak üzere par • 
çalar halinde a)rı a)'rı talipkrdrn ıuına· 

Ç.a nnkka.l.e 

Bok. oon: 
lh~ ıc lc'.n 

ktlrrU cdercclc 

Evsar kolorounun bütün ıramlzon ar•n· 
120 ton ta c ü:r...'.m ıe _ 'a m-0\rutt:ur. ll5-ll·q41 VC? 40100/511"0 

Sartnam<'SI komisyonda hergün 
görUIUr. lstekl lc>rın muvakkat te
tnlnatlarlylc b rl kt M M. V. 5 No. 
lu satın alma komisyonuna mUrn<"a
aUan <6557> 2725 

bilir. 
rıyat uzeMndcn :l<ı·8·94.: ı;:ı.yıll ·~~I evıı:ır ır. Pnzarlık '22·8-

M2 <."\ J'!Ulrlcsl snnt 11 de yapıltır ktır. 

tstl"kl M"ln be 1 gün ve ı;aattl' tMnlnat 

Etüv tamir ettirilecek 

şarttır. ((6194> 2217 

Kuru soğan alınacak 
Gcliholıı S \ . Al •• KO elan: 

İsıeklilerin ıcahhüt edecekleri mik 
rara J!•ıre ilk teminaılarmı \t>rl'<"ckler 
dir. (643•{) 2617 

ıı günü sn t 9 da ııaz..-ırlıkla. &atın a· 
Jı nllC'.ı'1'tır. isi.eki lcnn mc-.;:k(tr gün ve 
snnıtc k<ım!s>'oııa müramatıan. 

(6539) 2823 

Odun alınacak 
M. M. V k. Sa. Al. Ko. dan: l - 900 ıonkurıı soğ11n k111,alı ı.arfla 
Uc ad!"t sayyar Etüv pazarlıkla ckslllnıe)e konmuştur lnhammen oe-

tsmır etUrllecc·ktır. K c ve ı;nrt- ıleli 16300 _lıra.Mnvakkat teıni~atı ı ı.ı.1 
namC?sl konmıyonda goril t b lir. Pa- lira, 6(1 kuruştur. fhalrı;I _ 7-8:fl~2 
<:arlığa 19-8-912 en amba gunU saat per~emhe ı;unü saat 1 fi;30 d!I Gelıho-
15 d M. M. v. 5 No ıu s tın alma! lu Merkez ~A. AT •. KO rla yapıla
kom syonunda yapılacak ır. ı tek- cak.ur. fsteldılcr zarflarını blrıınat ev
ltl muayy{'Jl ııün v saatte ko- velıne kadar vereceklerdir. Evsaf ve 
mı:y1~nda bulunmaları. l<6556> 2726 şurtnamesl KO. dn ıtörUliir. (6131) 

Koyun ve sığır eli alınacak 
Kuuh>'ll A~. Pos. No. 492S Sa. Al. 

Ko. dan: ranııkk11lr ::.11. Al. Kom Ilşk. 
İhıi>aç için (SOOOO) kilo ko)'\JJl eti lhtİ)llÇ lçın nlınRc ık ol ın 800 000 

kilo odunun ihale· flllnü kapalı ınrfln 
ve (50000) kilo sığır eti mevcut c:vsaf H~ tnlibı çıknı&tlıgındıın tekrar zıı. 8. o,ı2 
~eraiı dahilinde kapalı 7Jırf ur.ulu ilr salı gunU siıtıt 17.30 da p ıırnrlıkl, s.n
ck<ilınıc·>e kımıılmu$rur. Koyun etinin tın ıı.lın ıcıılttır. i\luhnıııınen hoorli 
muhammen bedeli (4'SOOO) lira mııvıık· JtiOOO lıra kati teminatı 2100 Iiraıhr. 
kar teminatı (3375) liradır. Sığır eti · F<".:v5af \"e ,artlıırı hrr gun komisyonda 
nin nmh.ımmen bedeli (30000) lira mu· ı.;ıırnlehilir. lorcklılı•rııı ihulr gıınU 

Öğretmen kürsüsü ve yazı 
tahtası yaptırılacak 

M. M. V k. Sn. Al. Ko. dan: 
S ndct ogrctmcn kürsü il Jle 8 a-

1et ) n.tı tahtası yaptırılacaktır. Pa
zar ı ı 21-8-942 C'um;: unü s:ıat 10. 
O dadır. Şıırtn ım ve k ıf vrakı 

hergün kom ) on a, numuneleri fon 
Tatb kat okulund i:OrU eb lır. Mu
hammen bt dE.'ll 560 lıra olu[) knt'I 
temlnntı 84 liradır. 

lstekl 'c-r n b ili gün ve sa.atte 
M. M. VekAleıt 3 No lu satın alma 
komisyonuna gelmrlerl. (6713> 2753 

Pancar almacak 

2:!31 vakkaı ıcmin.ıu (2250) liradır. Ek ilt • kom:syondıı hulunnıııl ırı. 
K t l k ı,r.:;s1) 

uru o a ınaca meleri 29-ı\i:"'Ustos-942 cumancsi gunu ~ 
Keşan Sa. Al. Ko. rları ı korun eti ~aaı 10.30 da ve sığır eti saat Odun alınacak 

28..!4 

l - llirliklerlmlz lhtlyncı için bir 11 de yıı.rtlacaktır. Korun etinin 5artna· Çanakknle Garnizon Sa. Al. Kom. 
milyon kilo tel lıal>alı kuru ot kapalı mesi 225 kuruş ,.c sıj;ır etinin 5am:ımc- lhıiyaç içın nlınacak olan SOv.000 
ı.arf usnlu le &atın nlına('ııktır. •İ l'iO kuruş mukahilinde Ankarıı, ı~ · kilo odunun ihale gUnıi kapalı ~arfl'.:ı 

2 - l\luhnmınen bedeli 85 bin !ıra- ııınhul ıe,·az.ım amirliği ve Balıkesir, talibi çıkmadığından tekrar 25 -942 
dı~. _ Muvakkat teminatı 41~ 11 lira _ Eski5chir, ı\C)on \C Küıahya As. Sa. Al sah gtınu ıınııt 17 de pazarlıkla sııtın 
dır. komi')'OnlarınJa her gün görülebilir nlıaacnktır . .Muh11mmcn bedeli 16000 

' - lhnlesl 21. 8. 942 cuma ıtUnü Taliplerin haz.ıriı)·arnkları ıcklif mek · lira katı temlııaıı 2400 lıradır. Ev -
saat ı 1 dı dır. • ıupl:mrıın ihale <.taıinden bir sanı ""'''e· sıı.f ve ııartlan her glın komiııyorıda 

ı:i - Şartnamesi 8 lira mukabilınde linc ka.iar kornisyonA vermeleri ];hım · görülı:ıbilır. lııteklilerin ihale gUnU 
verilecektir. dır. Bu ~ııen sonra verilen teklif mck· komlsyonclıı bulunmaları. 

li - İsteklilerin 2490 sayılı kanun- ıupiarı kabul eclilm<."Z. P.utnda olacak C6S1'9) 2 25 

l ı gosıerileıı Vt!Saikle birlikte belli gün gccikmder muteber dcı;ildir. Kuru fasulye alınacak 
ve saatte en az bir snat evvel Gelibolu (6524) 2621 ş Or. Sa. Al Ko. dan: 
K.ar Hurg 11:'dıı 4700 askeri posla sa- vn -• ... l .. •1 '"'"' •· 

Balvalı •arna:n alınacak ""p .... ı zn. • usu q e ~10 ton ... uru 

makıbu ı1;ı. le b rl kte mu rDl"ll tıan. 

("130) 28.14 

Nohut almacnk 

s~. Al. Kom Başk. Şişli : 
100 ton nohut alınacaktır. Evsnf 

ve hususı şartları k•'lmiııyonrla ıırö -
rUlebillr Beher kılosunuıı muhnm • 
men bedeli 40 kuru ıur. İhalesı 24-S
l!l42 pazartesi gunU ııaaı 11 de ya -
pıl~cağmclan taliplerin kati tE>minat. 
lariyle Hıırbiye"dr Yıl. Sb. OJ.;. Sn 
AI. Kom. mliracantları. 

(6738) 2835 

Kuyruk yağr alınacak 
Kurs Sa. Al. Ko. <t n: 
l. Bir ktloıruna t hm n edlk>n fl)'at 

uıo k\lruştan Jfi ton ıruzd1ırüımU• kuy 
nık yağı J\t tı.krnsına c re pn:ı:ar1ıkl ı 

ı;a n alın caktır llk tcm:lruıtı l• ıı

mdrr Tekarrlir e<tm r ~-at UzCll" ndE>n 
ı..-atı tem nat ahnnm'ktır 1-:Vsar kurun 
cvıuıfııtır. Pa:r.arhll:ı 20·8·D12 PC'l"llt'"llbe 
lf{tnU ıı::ıat 16 da K nı Sn. Al. Ko. d:ı 

~ pıl <"l!'ktır. 1stc4c1 l<>rtn m~;:Qr s: rı 

vi' snıı.tte tC?m tnatlarb1e 'b l!cte Ko. na 
rnıüracruı uarı. < 67 ııo > 2S3li 

E,ya ve malzeme 

naklettirilecek 

16 <in Knını Sa. AL Ko. da )'ftpılııcaıttır. 
lstddO mC'2Jldlr ırün ve 8118 \.ten bir 
&'la.t cvvcı. hazırh:yaca:Jclan tekllt mck· 
tu~,. tı:ırnmatıartyı<ı birlikte Ko. 
da bU'.lU1lmaltın. (6819) 2844 

Sığır alınacak 
As. Pos. 2200 Sa. l. Kom. Beyaı.ıt 

70 ton sıgır kapalı r.nrf111 f'ksiltme
ye konnııı tur. Talıınin hcdrli 89200 
lira olup ilk teminat 2940 lirAdır. 
Runf ordunun bUtıln f:l\rnlzonların
da nıe\eııt olup 15. il. 9U ve 4/lJOO
:sııoo ıı~) ılı cmirdrkl ev aftır. Rksilt
me 1 9 rylıll 942 gilniı snnı 10 da. yn· 
pılııcııktır. isteklllerın hrlli ı:tın ,.e 
snaltcn hlr sul tınce har.ırlıyac9klan 
trklif mrktuplııri) le komi§)' on reisli
ginc ıııiır.ıcn tları. 

(R~20) 2 IS 

Pirinç alınacak 
~i~li :-.a. \l. Ko. dın: 
Kapnlı ııırf usulİ) le bin ton pirinç 

mıınolrnsııya konrnu tur. l~vsd ve hu
~u 1 artları komi§yonda görlılup olf
renllehi!;r. Muvakkat ıemlnntı 46760 
lıradır Rin ton pirinç toptan hir Is· 
tC?kll~ r ih11lr cdilrC'c-ği ıı:ihi ı1ah ı ıız 
miktarınn da tıılıı• çık'tı~ı tııkdirdr 
İhale i ~ llpıln lıllir. lhRle 1 7. 9. 942 
p:ı1.artesi glın u saııt l il tr. ynpılaca
~ındıın t11liplcrin trklif mcktuplnriy 
lr hirllklr lh11lcdrn bir sMt evvel 
JiRrbiye 'ı rdrk Sııbııy okulunun sa· 
tın alnın komi F•nunn ınüra('aatlıırı. 

(G82') 2 40 

Sığır eti alınacak 
Bayazıt As. Pos. 2290 Sa. AL Ko. 

dan: 
94 ton B1ğır t>tl karalı zarfla ek

slltm('ye konulmuştur. Tahmin be -
deli 3!3200 lira olup ilk tem nalı 2490 
liradır. Evsaf Kolordunun bUtün 
ıwnıtzonlnrında mevcut olan 15-11-
941 ve 48100/SllOO sayılı evsa!tır. 
Ek6 itmesi 9 eylül 942 gunü saat 15 
te yapılnroktır. Istcklilerln belli giln 
V<' saatten l saat lince hazırlıyaeak
lorı t!'kllf mektup'arını Ko. relsllğl-
ne vcrrtl'(!IE"rl. <6825> 2850 

Saman, odun alınacak 
ve ekmek pişirtıtirilecek 
l~göJ S:ı .. Al Ko. dMı: 

ı thUy:ıc 1o::ln 810 ton flll.mıın 32~ 
tt>n odun ve 18."ıOO Kır ekme« pl$lnnc· 
s! pazaıılıkla muknve eye l>:ığlnnacak -
llr. 

2 - Sruna.n Vf' ortun. ~ek ı>i=ilrme· 
ırl ıışn n:>TI tnllı>ler-0 :!haile ""1!ıklbmr. 

S - Panzr'ltk SQnU.-lda. tdmıTtır ede· 
cc:'k b('d(\] üzeııtnd M )"ÜZdt! 15 b.ti ta -
mlnftt a nacakUT. 1\1. t. Y. ı No. Sa. Al. Ko. dl\n: 

ı - ı 6000 kıl<ı pn.n!." ırın açık ek
ıltmr~ınıle tr•kl.f r.dıl n fn t pnhnlı 
urtilclıııı;unrlen tC"kr r çı. rk iltııır~i 
ıı 6. oı2 sa ıt 1 ı de 1\ k r.ı Lv. A 
innMnıln lll l\1. V. l No. S . \l. ı .. o. 

tın alma Ko. na teklif mektuplnrı ver- L .,. tıı.sub'<ı nı.ünnJc.;sayn konmıışıur. Evııa.f 
ıııclcrl lllln olunur. (6103) 2250 G ı b ı •ı k S Al Ko e 1 o u ,. er ez a. · m. ve hususi şnrıt.Jan !konı1s)"onda t-.ıille· 

Ot alınacak İhtıyıı,ç içın Bolııyır lııkelesine hl tr. l2'IO ton fasulye toııt.nn bir istek· 
Çerkes Sa. Al. Ko. Jlşk. dan : veya Deıntrtepe k1lynnde tesliıu Hye Qu c cd ebllecc~ı ıı1b1 en nz mil<• 

Bu:r&ı. Sn. A 1. Ko. <hn: 4 &ıunıın, ortun ve demde plıftnnc-
1 - nun;a ile Kora.köy istasyonu a- 11mc ısnrtmımeler lnt!ııöl As. Sa. Al. Ko. 

n:ı8"nda muayyen müddet zartln(!a ya· da okun.'lb tr. 

lln yrıpıl ıc ıktır. 
2 - l\luhuıırurn hedeli 3 •OO lira 

lk teminatı l!W lir dır. Şartn'lme~i 
ko. ıla gorulur. . (6673) l!tt3l 

Kösele ve vaketa alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko.dıın : 
Er kundurası imalatı ıçın 50 ton 

encelık kösele ile 25 ton vaketa sa
ın alıııac.ıktır. Ellerınde bu l~e el
eri li kösele ve vaketa buluııanl.ı • 
ın nUmune ve cvsafl rı tcsbı• f dıl· 
rk ve sonrn satın alınmak üıı:ere 

evaıı:ım işlerı dnlre ıne mUrnC3at -
arı llıl.n olunur. (6782) 2837 

lnşaat ikmal ettirilecek 

l\1. M. Vrk. Sn. Al Ko. dıııı: 

~ 
3'1387 lır ı 30 kuru kc ıf bedelli 
kı ehlr ha\ okulu erh ~al ı.ha

cııının ikm11l lnş ı tı ıııilt('nhlı.t n 11111 

ahırın paı..ırlıkl ı ek itmeye ko
ıılınu tur. ihalesi 21. S. 9•.l cıın a 
unu sn ıt ı.ı tc .M. M. V. 4 No lu ~Q. 

\1 Ko. da ynııılac ktır. tık temınıtı 
95'\ ltrn 0:1 knnı tur. ~ rtn mc ı 
97 kuruş ıııukabıli ıılııınhilir. İblek-
ılcrin ıhalc p; n ve a t mlc ın.:zkür 
o. nıı gcluıcleri 

(6783) ~ 3!l 

Sabun lınacak 
V. 1 No. S Al KIJ d:ın: 

5 l!.'ı. 5 ton bunun <>: ar: ı~ı 
8· 9'12 881\l 15 te Ank ı.v. A. b • 

ındn M 1'L \'. 1. ,!l;o. lu Sa. Al. Ko 

yapı lncaJctı r. 
~ - lst<ılt rtn be 1 g{lnde vr. 81111' 

kat.1 temlno."1.t rtylc Ko. 
(682'7) 

Zeytinyağ, sabun ve zeytin 

alrnacak 

l\1 M V 1 N o. S . 
1 JOl'O kılo ~ \t 

o ı; hun. 1000 kılo 
nrlıj(ı 20 • tH.! 

Cv. A. bihasında t 1. \ • l 
1. Ko. dıı yapılac klır 
2 - /.e) tin) ıgı ev ah Ko dl ıı;ö

ülur. Zc\lln ve hnn ııı ı nc-1 rı ve 
ati leın;nııtl rı ıle ıskklı "n Ko. 
ı ıniırııcııntl ırı. (il •'i) 2852 

Kuru soğan alınacak 
:M. M. V. l. No S:ı. Al. Ko. dan: 
1 Pazarlık! on ton kuru soıi:an 

ııhnacaktır. 
2 lşt f>k !er n 18-8·1!>42 saat 15 

te kati t mm t r yle b rlıkt ı.v. 
/\ h nn ında ı No Sa. Al. Ko. Rs. 
I\' ne mUracaatları llAn olunur. 

(6330) 2853 

Elektrik memuru alınacak 
M M 'w'ckAlettndcn: 
H ü<: 1 

N ı. b r dcktrlk mcmu u nlınarak -
\'cl<Alc nd n U n.<ü d ece 

hnrı> 

urac atlan IAn 
(6831) 

1 c. 
kadar 

numnr ı kı:ı· 

komutanlı mı 

Yatak takımları 
yıkathrılacak 

satın 

10 rn birlikleri için ( 40fi) ton ot 1 onrriyle 500 ton balyalı saman pa· tnnııa dıı tnllı> CJkUıtı trocdm1c Jhalest 
pazıırlıkla satııı alınacnktır. l'azar- zar!ıkla satın alın:ı.~kıır. Muh~ın -
lıkln ek&iltmcsı 2~. 8. 9 42 pııı.nrtesl 1 men bedelı 27000 !ıra olup katı te· )'8.pılablUr. nınıcsı 7-9·942 ııv.a. t<'fli 
gunu saat 16 te 1040 satın alma Ko. minatl 14125 liradır •• 500 to~ saman s:Unü ı;ao.t 10 da )"l\JlllaCl'lktlT. Jlluvnk -
nıında yapılacaktır. isteklilerin le _ bır ıııtckll lıulunıııaclıgı takılırde liU l lmt teminatı 22470 ltrllrl11". l te'l<l terin 
aılnntlnivle birlikte komisyonumu • , tondan ll§ağı olmamak §artıyle nyrı 1hruc gUnü thntc ıauıttndcn btr t <."Y· 

pılncak 500 ton eşya ve mfl.lzcmc nıı.k· 5 - Taltr>wnn 20 n~oıı 942 ırOnü 
ıtyaun:n 7-8-942 tarih ndckl ı>ar.arlıl!:ıı llf1.8.t 15 t<! ln~m Sn Al. K~ • 

t.ckll cıkmadığındtı.n )"enlden pazarlı - da hazır bul.unmal."lrl. 

p, konulmu tur. (6622) 

1111 nıuracn.ııtlnn. (62'7) 23!>6 ayrı mU,uallhlde Urale edilebilir. Ev· ı vcı kanuni V<'&ilaılar!Ylc H:ımb'Cde Yd. 

S 
~ . I k saf ve §Urtnı&mesi Gelibolu Merkez Sb. Ok. Sa. Al. .ıw. murocaai.lun. 
ıgır etı a rnaca Sa. Al. Ku.ıu. görülebilir. !hale.si <6603> 2826 

Corlu Sa. Al. Ko . .Bşk.: 20. 8. 942 pereşmbcı ı:tınil sanı 17 de • 
Babaeski !cin 22 ton sığır cU pa- merkez sn. Al. Ko. da yapılacak • Koyun veya sığır etı 

zarlıkla satın nlırıncnktır. Pazarlığı tır. (659:?} 2669 l .. k 
25. 8. 942 gilnil saat 15 te Çorlu As. a rnac .. 
Posta 1140 saun alma komi~nun- Saman alınacak As. Pos. ar.o Sa. Al. Ko. llndım 
da yapılacaktır. Muvakkat teminatı Gelibolu J.13. Pos. 1250 Sa. Al. köy 
1320 liradır. Şart.name ve evsaf her Ko. dan : Birlikler lhtlyııcı için beher pnrtl-

ün komısyonumuı;da ı;örUlclılllr. ls- İhııyaç için ayda 250 şer ton si 50.000 kilo olmak lıtere 4 mu nvi 
tcklllerln lüzumlu veslkalarlyle bir- taksitle cemaıı 1500 ton tel b11lyalı rartirlr. 200.000 kilo koyun eti vey11 

2 - razarııc:t 22-R·042 eumartm sıü. 
nü saat ll de Burstub Topanede ndı 

hcll1 AA. Sa.. A ı. Ko. da ynpıbı.cııkt\C'. 

8 - Şnrt.n meler .Anknro, lstanbul 
ı.v, tı.ın1rllk oıtyıc Bursa Sn. AL Ko. 
ınevmıt.tur. 

4 - llhıtınmm('!ll bcde.!1 25 000 lira ve 
mmm:ldcat tcmtnau 2344 rtmdır. 

5 - l&t<.'kl lcrln mUllJ.'YC"ll s:-Un ve 88-
attc mcz:k{lr lromls)lunrla bulunmalnn. 

(6786) 2833 

Çeşitli taze ebze alınacak ilkte komisyona mUrncaatları. hasırlı veY'<! dokUm saman kap:ılı sığır eti pııı.arlıkla sntın alınııcııktır. 
(63!)2) 2443 zarfln eksiltmeye konmuştıır. Mu - llınlcleri 24. Ağ&. 042 paı.11rksi p;unu Erzurum sa. At. Ko. ~k. dan: 

Kaynak atölyeleri hammen bedeli 70 bin liradır. Mu- saat 15 te y.ııpılncııktır. 'I'ııliplerin tıı.- ıo-8.!l42 gün.U J<npalı zart usull.Yl-0 
vakkat teminatı 5625 liradır. Hasır- \ln oluıınn :ı:aıııııııd:ı tern:rıııtlıırıylc münıı!taBasl yapılacak olan 48 ton taz.e 

yaptırılacak lı ve dökme için ayrıca !iynt hesap İıirlikte komisyonumuza muracaat et· tasuıs~ 24 ton paU1ean 24 t<m >'COll ve 
Eskişehir Hv. Sn. Al. Ko. dan: edilir. Ev sat ve ljeralıi Gelibolu'da melcrl. (Gıi:JO) l!S.! 7 

Birliklerde inşa edilCCC?k lastik 1250 Sa. Al. Ko. da J:Örülebillr. Koyun veya sığır eti 
kaynak atolyeslnln tasfiyesine alt 500 tond'an aş11gı olmamak üzere 1 k 
<8269> Hrn 92 kuruş kCJlf hed!!lll in· birkaç talibe verilebilir. İhalesi 28. a rnaca 
ııaat kapalı zarf usullyle C?kslltme~ 6. 942 ı;iınü aaııı 17 de 1250 Sn. Al. Van Sa. Al. Kom.dan 

kll<ı ~ll ıılvrl 

blirer ic!n ıst.<>Jdller t.arnlından v~ilcn 

teklif mcktıupları kanuna uYJô:'Un bU•Un· 
madlf:ın,hın sebzeler blır ey lolndc pa • 

konmuştur. MezkOr işe? alt keşif ve Ko. da yııpılncaktır. İsteklilerin 80000 kilo sıgır veya koy.ın eıi :ı:nrlıkla aımaroktır. 
projeler komisyonda görUl('blllr. meıı:kiır g!lrı ve saat 16 ya kadar kcıpalı zarfla eksiltmeye konmut,:tur. Ilk pnz:ırhlh 20-R-942 peremıbe ınl· 

lhnlesl: 19. 8. 942 çarşnmb:ı ~nU tekil! mektuplarını komisyona ver· Koyun eti tahmin bedeli 4G400 lira nü öf' eden sonra Erzurum Sn.. AL Ko. 
saat 10,30 da Eskl&ehlr Hv. Sa. Al. meleri. (6678) 2695 sığır eti için 40000 lira olup koyun ı ıl:ı >'nl>ll c:ıktır. Tn7.IC tasub'mbı bir ki· 
komlsvonunda ynpılncaktır. İlk le· eti ternimıtı 3460 lira sığır eti içın tosuna tnhmm bedeli 20, J)Mlıcan 25 
minatı (620) llrn 25 kuruştur. Ta- Kuru ot alınacak 3000 liradır. Evsaf ve ııartnamesl )'CŞU V-0 kırmızı doma.\($ 20, s.Wri biber 
llplerin kanuni v<"Slknlarlyle birlikte Gelibolu A.8. Pos. 1250 Sn. Al. komisyondıı hor gtın görUlebilir EK- 30 tcuruştur. Jieııstntn muvn'ldm.t temi_ 
t<'klıf mPktuplannı lhal-Ocıı \lir saat Ko. rlnn : siltmesi 4.9.1942 cuma gUnU snııt 10 nııu 1942 Urııdır. Şartrınme her ının ko
~:~l koml~~O~~rmclcrl UA~4~Iu· İhtıyaç için ayda 300 ton ınksit- rla twmisyonun bulundugu m.lı;.'!lde m1SYon<1ıı görlllcb . l5W1c:l ıerın temi· 

le ceman 2100 ıon balyalı veya ha. yapılacaktır.. . natl:o.riYJ(? ilk PD.7.al'ltk gUnUnde kQJ?lls· 
Beton yol yaptırılacak sırlı kuru ot kapnlı zarfla eksiltme· İsteklilerin bellı ,;in ve uaıten murar:ın.Uan. (G7S7) 2840 E~kl hir Hv s~ Al. Ko dan : ye konulmuııtur. Muhammen berleli bir snat evvel teklif mektuplar•"lı ko- nma ' 

Fab k d:ı ınsa cd Jecck (26G!l9) :ıra 140.000 liradır. MuV'akkat teminatı misyon reisliğine tevdi ctmekri. Koyun veya sığır eti 
46 kunıe k it bcdcllt tı<.-ton )'Ol ın,a.sı 10025 lirarlır. Hasırlı ot için fiyAıta (6664- 2828 l k 
k 1 zarf usullylc eksiltmeye konmu:· rleğlşikllk yapılır. Evsaf ve eartnıı.- K sı w t' a rnaca 

mesi Gelibolu 1250 ı:::a. Al. Ko. dn oyun veya gır e J s 1 tur ı Wt1n bu ı.e att resim rmnı alrnac""k As. Pos. 4 O. n. A . Kom. Yassı-
h ... 1 

görUlebilir. 000 ıonrlan &§ağı olma- ... vı·ran •· 
- eartnamelcrin! kn:nlsyonıla · 

ltÖN'b 
1 
rıer. mak üzere birkaç tniıbc verilebıllr. '{an Sa. Al. Ko. d n: 50.000 llrnlıli sığtr ve koyun eti 

İhalesi 28. 8. 942 gün 8'aat 15 te 1250 :ı!\1 ooo ı,.;ı0 ğır veyn kwun ct.ı ka· pazarlıkla s ,tın alırıncaklır. Ş11rtnn • 
: l9 8..942 carsıımbl\ e1lnil sa· Sn. Al. Ko. Cin yapılacaktır. 1ııtek· pn'1 zıır!la eksLltmC)'(! konmU$tıır. t;ıfıı.r meal komisyorıda görUleblllr. }';ksilt-

t 1 80 d3 Etıktsehtr Hv. Sa. Al ko • lilerln belli glln ve saatte komis • cU muluı:mmen bcollcll 66!l(J() l1nı. koyun mesi 20·S·l942 per§embe gUnU saat 
ıs 10n nıt::ı >' pılacaktır. tik umlna•.ı yonrla bulunmnları. ( Mekıuplnrın eti lcln TIJ4IJ lirn oluı> sığır Mi t.rmtna- 15 te Yassıvlr.an koyilndekı komia -

1::>0021 Ura 4G kunıetur. TnHplerln 11\ • bir Raat evvel komisyona verilmesi tı 
49 

llra koyun eU troıtnatı 5780 11_ yanıla yapılacaktır. İsteklilerin mu-
zil ır«m koml.s;)-onn belli s:Und-0 lcııno- lazımdır.) (6680) 2697 ayyen gUn ve saatte komisyonumu _ 
nı vt'911Uılaı1Y1<! oırtlkte tclcllt mcl<tur:· Sabun alınacak ~~r ve eaMaın<Yd :ımmi:ı;;yonunıuz- zn gelmeleri. (6788) 2841 

ihale sa.ııUndr.n bir saat evvel K l k 
V<'Mllt?lcri lllın ol un ur 

~ılbolu ::ı.ıe~ Sa. Al. Ko. rl;ı.n: .ıa her ının ııörüldı 1r. uru ot a ınaca 
(
6403

, 
2447 

Ih~ç io!n mevzuatla ve tıırl1Ac ka· Ela;tltm~ 3-9-94:l pereem!>c günü sankamıs As. Sa. Al. Ko. dan: 
dar tuttım eart.)yle 20 tan sabun pazar-- saat 10 <la kom~umuzun bulıund"uf:u Pa1.arlıkla 1000 ton kuru ot tel 

Koyun veya sığır eti lıkla s:ı.tın a.ıtnacn.JcUr. Muhamrnm tıo- mruıaldc yapı!.ıımkUr. istek! ıcrtn mez· bnlyah veya ip balyalı veya döküm 
alınacak dcl1 15700 ve katı tcm!:ne.tı 2362,50 11ra kQr ı;rUn ve ıına.u.cn b~ • t cvvE-1 tek- halinde olarak alınacak. 

olup bUumuım vergiler pul mMmtları 1 r mektUıPlannı komll'ıYan rolsl1f:lne tcv· Tcl balyası kilosuna 6-91 ip lbaloYa-
ı\ıı. Pos. 111\0 Sıt. Al. Ko. rlnn sı kilosuna 6-60 döküm halindeki ki-
75 bin kilo ko) ıın eti vrya sığır tewlk OO!lmdt sartlylr mU!laıVPlc mns- dl Mmelert. (6GC,/;) 2829 losunn 4-60 !ıyat tahm n roılml.ııUr. 

f il ·1 k ·ı ratlan talnt.nc iade edllet'ektlr. Evsaf K v • eti k11pnlı ı.ar usu ı ı e e ·sı tnıeye oyun veya sıgır etı Tel balyasının teminatı 843..'l lp bal-
konmıı~tur. F.k~iltme 2,. fi. 9 ı2 f"l- il,,. Mrt.nomeld <"'.-clihnl\ı llfcrkcv. Son. Al. l k >-nsının 8300 dökUm hnllnde 6900 
~arle i s&at 15 te fspartakule lloşde- Ko <la göMIJeblUr. Pazarlıkla eokstltme- a rnaca şnrtnam<'SI Okomls~onda gôrüleblllr. 
re klh1.indr ynpılnraktır. Komlsyonrla si 20-S-942 :ı>Ct'IOmbc ırü;rıü sns.t 16 dA Yan Sa. Al. Ko. dan: Pazarlığı 21-8-942 saat 14 tc yapıla· 
me\•rı;t e\·saf ve şartlara göre talip- merlccz s... AlmllSlnda yapıla.calctır. 22.oorı kilo koyun ve sığır etJ kB- caktır. (6791> 2842 
lerin 34 s lira muukkat teminaı ve <G426> 2708 pıılı zıırfln eksiltrııeye konrnuşt11r. Od l k 
mektuplnriyle ve vaktı muayyenlnrlen Jfoyun .. ti tnlıınin bedl'li (ıG~OO) lir.n una ınaca 
bir sıı.ııt evvel konıigyondn huır hulun Koyun eti alınacak sığır eti tahmin lıcılı'li (R 00) !ıra o. Çanakkale (; ırnlzun Sa. Al. Kom. 
ınııları. (IH2l) 2465 Tophane Ist. Ko. sa. Al. Ko. dan: lup knY'Un eti teminlltı J28S lira O• İhti~ııç iı;in 00 ton orlun 4. o. 9~2 

d 1 k l K ~~• fi 1 ksllt lun sı,.rr eti :rin 660 liradır. cumıı gilnu s t IG da knpalı znrf 
Bugwday kır Irl aca - a..,....ı zar a )apı an e - ı· " "' 

1 d f h l rUI 15 t E\"/mf vt• şartnaıncsi komisyonrla usııli)le lhnlcsi y11pılA<'ak. Muham-
Balıkeslr Sa. Al. Ko. dan: mes n e iyatı pa a ı i:O en on •ıu k rl 1. ,0 000 ı· 

ko:run eti yeniden 21. s. !H2 günU her ıı;iln ft'Örnlcblllr. •' na s.ıııı 4. 9. men he e ı :. . ıra muvrıkknt tc-
Beher kllosuna 2 kuruş 14 santim saat 11 de pazarlıkla istekllsine iha- 94.2 cuma ıı:ıınfi snnt 16 cin komisyo- minat ıısoo lırodır. Bvsaf ve şıırtln

flyat tahmin ed len 3000 veya 6000 le edilecektir. Beher kilosuna tah· nun hulıınrlu,:tu mnhnlde ynpıt.nraktır. rı her glın knml~yonrla ıı;llriılehilir. 
ton bul';day kırma ücreti kapalı zarf mln edilen be<lı>ll 140 kurus olup ka- İskklilcrin helli gıln ve ımııtten bir 'J't'klif mektuplarını vermeleri içın 
usulQ ile eksiltmeye cıknnlmıştır. ti teminatı 3150 liradır. Şartnamesi sant evvel Lckllf rııt'ktuplnrını kcoıls- ihal(' snatindcn bir snat cnd komis-

25-8-942 salı günü saat 16 da Ba- he ü K d ı· ül 1 klll yon reisliğine ıcvril ctnıı•leri yonıı muracnntları .. 
lıkesir As. Sa. Al. Ko. da eksiltmesi r g n o. a gır Ur. ste erin ( 

belU gün ve saatte Fındıklı sa. Al. (6667) 2830 679 ~) 
yapılacaktır. Ko. na gelrnclcrl. (6741> 2739 

3000 tonun muwı.kknt teminatı 
4460 lira <6000> tonu için muvak- Zeytinyağ alınacak 
kat teminat miktarı 7670 liradır. Ge!tbolu MCJirez Sa. Al. Ko. ctan: 

Un ve kepek cuvnllan clhet.1 as· :thtı:Ync lcht mcvzuath nmtıara tcs. 
kerlyece temin cdlle!."ektlr. um 42 ton 2,5 asıt11 ~lnyatl pa.uı.r. 

Vergi resim ha~ clheti askeriye- lık'la ı;atın alınacıtkttr. Kazan<: buhran 
ye alt diğer masraflar müteahhide vcrg!lcMı.1e pul maı;ratlartyJc tevı;tıc ·e. 
o ttir 

E\•saf ve şartlarını görmek Istı· dilmf'ft< ııarU.Yle .ıı~er mütefetT!k mas· 
~ ı>nlcr Ankara, Istanbul Lv. Amir· ratlAT müt-Oahhlıtlnc l.adc edllinek ü:r.e
ltkl<"rlyle Balıkesir ve Bandırmada- re muhıı.mmeın bedeli -4!»4 ıtra lmt1 te
ki As. Sa Al. Kom. ~reblllrler. mtnıı.tı 7446 l1m oo kunl6tur. Evsaf ve 

rc-('eklerdlr. ...... __ ..,,. tm ımn 

Çeıitli hayvan yiyeceği ve zeylin yağı ahmacak 
.Ali. P08. 1070 sıı. M. Ko. Mctı18ctftllti: 
A&11~ıda <'!:nıı ve ınnctnrıartyıc mutınmmen bl'dcl':crt göstcl"llrm3 mevnt 249!> 

5a,Y!h kanunun 46 maddestn1n M ttlcnmna gör-0 20-8·9-r.! sab eünU ıııuıt l.5 tc pa. 

1.arlt'k'la müba:>'aa cdl~dr-:ı ta ı:ııcnn lramın1 uımtnatını1:ı.1.c hl:rl1kıtc Rıtmt 
c.tvanndo Motris cıttllf:'.ndc bulun:ın s:ı. Al Ko müracantııın. 

Evsaf ve ııerıı.it İstanbul, lzın r Lv. A Sa. Al. Kom1syon ~ Anknra '4. 
M.. V. Lv. A. Sa. A1. Ko görClfob r (('>8'23) 2848 

Cln..'11 
Tel ba}yalRnmış 

,. .,. kuru 
saman 
ot 

Miktan Muh. bedeli İlk teminatı Ko. No. 
Ton Lira Lıra 
]OQ 4000 300 
100 6000 4~ 
tOO 27000 2025 

Akademi 

Daktilo almacak 

Ankara Harp A'kndemlsi Ko. dsn: 
Harp Aokadem si matbaası için b5r 

dnktılo alınacaktır. Dak.Wonun he
sap işlerine nşina olması, çabuk ve 
doğru yazı >·azması, el yazısının d!iz
~n VP. muntazam olması ı;arbtır. üc
ret 75 liradır. Taliplerin nihayet 20 
ağustos 942 gfinU akşamına kadar 
2. No. lı kışlada Harp Akad~mlsl Ko
mut.anlıl:ına lstldalar1yle müracaat 
etmeleri lAzımdır. 

Taliplerin imtihanı 21 ftğustos 942 
cuma ırl!nn saat 9 da ynpılaoağın
dan mezkOr snatte Harp Akademisi 
matbaasında bulunmalıın ve bu sa
atten ı;onra gelc>n1erin lmt1hana ka
bul cdllml;ı.-ceeğl ıın.n olunur. 

<6821) 2846 

Vilayetler 

Katip alınacak 
Bilecik C. MUddelumumiliğİııden : 
Bılecik Aslıye ve uölpazarı sulh 

mahkenıelerınde on be§ !ıra maa§lı 
lkı zabıt kitıpliğı munhaJ bulun -
duğundan memurın kanununun dör -
rluncU mn.ddesındc yaıı:ılı evsafı haiz 
olnrak ve en a§ağı orııı mektep me • 
zunu ve seri makine ynıı:abilen u -
lıplerin 24-ıs 1942 tnı"ihine kadar Bı
Jecık aclllyl' eııcllmeniııc mUracııat 
eylemclerı illin olunur. (6775) 2859 

Hükümet konağı tamir 

ettirilecek 

lzmır De!terdarltS;ından: 
1 - 10-8-1942 tarihınde kapalı 

zar.f usul,yle yapılmli olan lı:mlr 
Hukümeı konagının ı.amlrlne aıt ek
siltmeye lste.kll cıkmadı{:mcian 10 
gUn c:emdıdedilmLşUr. 

2 - Keşif l.ıedcU 18188 lira 54 ku
r~tur. 

3 - Muvakkat temlnat akçesi 
1365 lira olu[) ihaleden ııonra 11\ııle 
bedclı üzerinden 9'o 15 Jbl~ ed.lle -
ce.ktir. 

4 - Eksiltme 21-8·1942 tarihinde 
saat 17 de lzmır Defterdarlıtında 
yapılacaktır. 

5 - TekMt mektuplannın Zl-8· 
1942 tarlhındC? saat 16 ya kadar 1z
mlr DC'!terdarlılb Milli Emllk Mli -
dürlUıtUndc bulundurulmnsı lAzım
dır. Postadakı ~eclkmeler kabul 
edilmcz. 

6 - İstekliler keşif evrııkını tıı:
mlr, Ankara ve İstanbul Defterdar
lıklnn Milli EmlAk MüdürlUtünde 
görehlllrler. 

7 - ~<:lltmeye iştirak edecek o
lanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü rn.a<kl~lerinde yazılı evsaf ve 
şeraiti gösterir vıeslkalıı.,nı komis
yona ilmız etmelc-rl mcc'burldir. 

(6797) 2862 

T eJgraf direği alınacak 
Kor.tı.cl1 P. T. T. '.:\!UdürılütunOOrı: 
30. 7. 942 tarlhtnde ihalesi yapılmak 

üzere 16·7-942 ta.rUrlnde kn.ııalı u.rt u
suUyle ~ıtrn~ knnul:ı.n beheri lO 
J.lm muhrunm<m tıroclH 2300 adet tel 
grat dtrc~lnc talip :ı:uhur etmemle ol • 
rıuı.s;nıı binam bu m1:1ctar d:1re{:1n bir 
ay milddıctlc pazarlıkla satın alınma • 
ma kanır veıitm1$Ur. 

B - Muknv !le r•roJt"Si, 
C - Ba.Ymdvl:ık if>lert. genel ~ 

mesi, 
D - Ya.pı ~umumi w .tcnnı ıart

namesl, 

E - Hususl eoıu·ıt.neme, 

F - :r.teımJ, koot tı.ü , ı;>Uın v .. 
Zl;ı.oeU t:Ura.'bl)'eıı1. tosseptlk, ıııhht t t 
keetı. !jya tbordrosu. 

8 - Elkslltmc 27-8 042 tarihinde 
~be ırUnil saat 15 tc F.fıilc!s<'h1ır mı• 

rııı. tmldUrlıUlcü bl:nMmrla top1=acru< 
komls;)lon tamtından ;ynp Jacaktır 

4 - ElksUınıc ika pah z;ı.rr usu 11,11e 
yapı lııcn'ktır. 

:; ElksUtm(')"C ı:lreb'..!mck f(1n is • 
tc!'k.l lC!11ln· 

A - 3726 Dnı. 88 kını.ili 

temmeıt vctm('St. 

B En az 50 btn L ral k 
tı".nl ba$anruş o uturuı d b:.r !:ıun • 

~rvls ve bu 1 idare edE'b eceGc mııll 

:ın hatz oJnull'unu müelr bir b nkn 
Ue ~ tmen:n ca.fıı 

ı;Unden en ıız Uc ı:ün E>Vvcl b ıs• da 
ı c F)ık!Jıehtr ~rın mU<lurlU~ne mllrll.. 
NUl t cdt'.rek a <'3 t:ı bu '..:.tıne "(' it • 
llre.k vesllktısını ibraz ctm<'Si &:ırtıır. 

C T~ mf!k•up an )"Ukanda 
U(;'{ln<-U maddt'd(? )'llZılı ısaıı.ttcn bir 'Jll• 

at l"VV<'l:nc kııdar nafıa mQdürl<Htune 
maldbuz mtdta'tıl tndc w-rlleccktlr r :ıe

ta tl(> ıı:önd t'<'C'k m~ p u-rn ~hayet 
UQ{.'1\0Ü maddede yazılı santc kııctDr 

ı:'("l.m n1ması ve d s :r.arr?ann mllhllr 
mumu le tyk)e kaı;>:ı.tılm olması lA:ı:ım• 

ıtır. P<ı&tc.da rmcnk lf('Cmmtcll!r 1<11 bul 
edilmez. (C.800/87r.G) 281"..S 

Kavak ağacı satılacak 
Siirt Villıyetı 

M udurluğundcn: 
Husu i Muha ebe 

l - Geı.cr 5uyu kennnnda bulunaQ 
husuı;i idareye lı kavaklıkltın on bİQ 
arlt't karnk ııgacının kc llerek satıl
ınnsı k ıpah zarf usulıyle artırmıy& 
çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 8. 9. 942 salı ıı:tınll 
sıı.at 10 rla "il ıyet rlaiml ~n<·Umenlnık 
icr: edilecrktir. 

8 - Bır lrnvnk aı!neının muhanınıca 
bedeli ıkişcr lıra olur nıecınuunuıı he
dclı 20.000 liradır. 

4 - 2.000 ağnı;tnn aşal!'ı olmamak 
şnrtiyle .ıı)Tı A:> rı tnliplere de ihale 
edilebıllr. 1 teklileri n ınllp olaeaklnn 
rnikt11rın muhnmnıcn heclelinin yüı:dc 
yedi buı;ujtu nisbetinde ıııu,·nkkat te
minnt v~rmelrri ŞArttır. 

ıs - Şartname her gun mesai saat
lerinde \ilııyet dııiıııi mruıııen kal~ 
nıinde hedclslz gorulebilır. 'I'nllplerin 
vi!Ayet encumrnine milrneantlnrı il 
olunur. (8781-tiSOI) 2866 

Şose yol yaptırılacak 
Küttıhya VilAyctlndcn: 
ı - Kapalı zart u.sulb'lc ~l:tme:te 

konulan l):rıct - :anutcr )'Olunun lG + 
- 22 + 5i..iö ın.oı ki omet.rClt'!rt ara

sınct.zld ooısc irnlruı.1.ınm illa i.".ınü ta
lll> QI'lcınru)Jll'Uldan 2490 6ll)'tlı ıtııılAt 

kanununun 40 ıncı maddeslne tevttknn 
ll-8-942 tar1h1ndcn Xiba.ren bir ay zar
tındn ı;ıınza.m1"Lı. lhalCGinC lc:ırar vül'U. 
nıılşttt. 

2 - K<'ett bOOe!1 (5r...St203) Unı. , 
mıuvıı!k.'kat tcmi!ruı.U (4261) llradlr. 

:\ - Ellasntmcıyc ~!:ımck ıcm {'n n:r. 
ile ı;rUn evvel nıı.!ın m.11dıüıW~üll<! mi.1-
ra.can.tla alnGflklan ehtb t. v asını 

ve Uca.ret od.asına kayıth o d:Jk nna 
dair ~ vc muw.ldc:ı4. l..<'m n:ı.t 

mckt.ubunu vlll'l.YC?t daim\ crıoümmı ne 
tevdl. cl!n.c1cJt meeıruncıır. 

4 - Amel~ tein Cazla mnlOmat 
almak ve keş r dmyru;ım 11ömı"" Isti
)'(!1ller her ırün cüı1rn1 encoUmcn kalemi
ne müro.c:aa.t ~ldr1cr. 

( 6816) 2871 

Yapı itleri 

Kayseri Beden 'l'erbiyesi B!Slge 
Ba~k'anlığından ı 

Kayseri'dc Tekir yaylıısındrı yap. 
tırılması mukarrer bulunnn de.~cvı -
nin ihalesi kapalı zaı! usully'e 24-
7-1~2 cuma gunU yapılncnğı 1:!!ıı:ete
telerle llAn edildiği lr.ılde mtı< YY<'n 
olan giln ve saatte blip ıı:uh:ır et -
medlğinden arttırma ve eksilt'Tlr ka· 
nununun 47 inci mıırlrlesi muc bınce 
hazine mmfnati göz önlıne alınarak 
bir uy içinde ve pazarlıkla lha.e ine 
karar verilmiştir. 

4 ağustos l 942 salı 
rlecek tnlibine ihale 

JrllnU zuhur e
edlleceğı ilan 

2872 olunur. 

Cam kereste ahnacak 
Sümer Bank İplik V>C Dokuma 

Fabrikaları Müe esesi Er('ğll Bez 
Fabrikası MildUrlUC:ünden: 

Fabrikamız ihtiyacı olan 160 M3 
c;nm kerestesi aşaC:ıdakl şnrUıır da
hilinde Zl-8·1942 perşembe gUnn sa· 
nt 16 da fabrikamızda acık eksiltme 
ile ihale cdllecektir. Talipler n a:rnı 
ırün ve saatte fabr.lka müdürluğüne 
milra<'aatlan Jll'ın olunur. 

Ebat: 
90 M3 
25 .. 12X24X4,00 

24X24X4,00 
16XlSX4,00 
25Xl5X4,00 

25 
25 " 
Kereste: 
BlclllllE'molş, kuru, düzı::ün ve safr

lam olacak, cürüm üş veya açılm ~ 
budnk, kurt yeni 1, catlak bulun
mıyacnk. Elyafı sık, ı;ırah olacaktır. 

1797 

BU GDN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
2 film hirdcn 

1 - KORATERRY 

il 
Marika Rökk 

Kanii tuzak 
Peter B. Kynes's 

Charles Starrett 

SUARE : 20.80 dıı 

KANLI TUZAK 
-~ve 

KORATERRY 

Telefon : 6294 

2855 

Tnllpler (3000) ton lc;ln B)Tı ve 111.rtnııımcsi C"..cln>olu merkez S:ı. Al. Ko 
160001 ton itin de ayn iki teklif ve-, ıırön1~1r. nın.ı<!SI 20-8-t)42 'PCTll<'mbc 

Tnllplc>rln muvakkat temlnatlarly- ırUnU saat l6 "" .. ...,. ... ez a ~ın-
le tekllt mektuplarını ve kanunda da ~~. •(~~. 2765 

Hayvan bakla& 
Zcytınya~ 7.5 9600 720 

175 
172 
174 
181 

Talip olan1arm l:ımtt'te r. T. T. mü· ı 
dllrlütüne mümeaatJan. 

jS700/G196~ 2863 ~ .................. !!!111 .. 1111~ 



Sayın halka 
Belediye RelsLtınden: 

1 - TaJcsj ücreUertne yapılan 

YlıZde 60 zamma .ı:llre tanz:m cdl· 
len listeler eo!ötlerc datıtılmlt· 

ur. 
2 - Taks.ımet:cle~ aC'lk bu

lunduran ve bozuk taks'.metre 
ıtullanaJl ve ıstenUen yere ırltml· 
yen ve her ne ı;uretle olunıa ol
'un talımatname h la.tına hare· 
Ket eden ıo!örler !cin derhal 2S!l0. 
2J60 zna. 6«S3 ve 6S47 numara· 
;ı tele!or.ıara ınalılma t ve.""ttleleı1 

uyın halktan rll'a olunur Z789 

MALiYE VEKALETi 

T a.mirat ilanı 
Maliye Vekiletinden: 
hın mahıyea: Maliye Vd:llea bi'ta· 

sının muhtelif yerlerınde cıımiraı ve sa· 
bı t banko iııp.sı. 
K~if bedclı: 16037 lira 76 kur~rur 
Muvakkat teminat mtkuın: 120::? lira 

83 klll'U$tt r. 
İhale tanhi ve mahalli: :?4. 8 942 ta· 

rih.inde J>2.Urtesi guou sut 15 tc Ma"j. 
ye Veklleu milli cınllk müdiı.lüğfü.de. 

İhale ~li: 2490 sayılı kanunun 31 ın
a maddesi .ı;e:eiince kapalı u..-f usu· 
lıyle. 

Teklif mektuplan: 24. 8 942 pazarıe 
si gwıu saat 14 te kadaı Malı}oe VekAleti 
milli emlak mJdurluğiinde kabul :di· 
lır Şamwne "e ke~if evrakı 40 kuru, 
mukabilinde istiyenlere verilir. 

(6232) 2512 

İnhisarlar Umum Md. 

Motörlü, güverteli 
çektirme alınacak 

!nhl.sarlar Umum MUdUrlillllnden: 
ı - 2 ~7-942 t.arlhlnde (18.rUlamesl 

mudb:nce kapalı zarfla ihale edlleml • 
yen dört adct motörlü, ~verteU c;ekttr· 
ır. bu ke."'ll pazarlık usullyle eksU1ıne
ye koomuıtur. 

2 - Pazarlık 28-8-942 cuma ırUnü 
58At 9.30 da lstanbulda Ka.batatta le· 
vazı:m &Ube51ndekl merkez alım komi&· 
)'Onunda yapılacaktır. 

3 - Yalnız makine veya yalnız cek· 
Urıne teklltl kabul ed!Hr. 

- Ma.k ne gartnames! (200) kuru& 
ve ~tlTrr.e ıutnam si (140) kuru& 
mukab J.:nde ıözU ıı:ecen ıubedm ve tz. 
mır. Ar.kara t>umUdUrlilklertnden alı. 

n.a.bt..:. 
s - tstek1ı:ıertn pazarlık lçtn t&Yln 

olunan ırUn ve saatte t.P.kl11 edecekler1 
ttYat üzerinden yüzde 7,5 ı::Uvenme pa
ras1Yle birlikte mezkCır kom1ayOna mil· 
racaa.tlan llAn olunur. 

(S671167Z7) 2761 

Muhtelit malzeme alınacak 
Etlbank'tan: 
A§agıda cıns ve miktarı yaıılı mal

z,.ıne satın alınacaktır. Tahplerın mıı
fa al ve fcnnı ızahıııı hııvi tcklifl~
rıcı derhal Etibank - Ank.ııra adr~ı
ne b!ldırmelerı rica olunur. 

~Jnlzemenln cinsi 
1.50 adet 4, 5, 6, kiloluk !tığım tok-

maı.n 

50 adet. 6 kiloluk varyoz 
ıoo adrt manlvcll (muhtelif boy ve 

r.ıklette) 

MAARiF VEKILLIGl 

Öğretmen alınacak 
Maarif \'eklill inden : 
.Muhtelif vilAyetlerdeki ticaret lise

leriyle orta ticaret okullarının meslek 
dersleri Jtın ö~retmene ihtıyat 
vardır. Bu ö retmenhklere > ılksek IK

tlsat ve ticaret okulundan meı:un bu
lun.anlar tayın edilecektir. Bu gıbile
re 8656 sayılı kanunun hükümlerine 
öre maaş verilecektir. ~Iemuıin ka

nununun 4 uncu maddesinde ya.ı:ılı 
şartları haız bulunanların a~ağıda ya
zılı belgelerle birlikte 20 vııı. l!H2 
tarihine kadar vekilliğe muracaatlan 
lAzımdır 

a - Tahsil vesikasının aslı veya 
tasdikll sureti, 

b - .s'Ufus hüviyet cüzdanının tas
dikli suren, 

c - .MaarlC mildllrlüğünden tns
dikll ve totogra fJı fış, 

d - Öğretmenliğe mani tıhhi b:r 
hali olmadığına dair hukumet dokto
rundan alınmış rapor. 

e - ~imdiye kadar başka verlerde 
~alışmış olanların t~lı tıkları verler. 
den aldıkları ve~lkıliar, 

f - İki tane 3,5 x 4,5 ebadında 
inC'e kAıbda tıkarılmı~ fotoğraf. 

ı; - Pofüte tasdikli dol;ruluk ki
ğıda. 

h - Askerlfğlni yapmış olan!ımı 
terhis tezkeresi 

\ ranılan ŞartlHı haiz bulunanı~ rın 
belıı:elnı Vf' durumları tetkik tdil ~ .e
l en sonrı1 tıı) inleri \ ııpıla !JileC'ekt'r 

(6144) 2209 

Dlızcltme - Ga7.,.temizin l 7. B 9-12 
günlu nushıısında intişar eden :>.JııRrif 
\ ckAletine aıı ( 63 000) litre brnzın R

lınacak i!Anında henz:lnj son verme 
tarihi 81 5. 9-18 olacakken v ınlı~lılcla 
aı . .5. 9-&2 o!R?ak yıızılmı~tır. Key f. 
yet aı . .5. 943 olnrak illlıı olunur. 

Milli Müdafaa Hava 

u ~ u s 

P. T. ve Telefon Umum Md. Devlet Demir Yollan 

Memur alınacak Taş alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: D. D. Yolları 8. İşletme Müdürlft-

ğUnden: 
1 - ·Acılacak kursta ayrıca mu- Miktar, muhammen bedtl Ye mu-

habere de belletilmek üzere musaba- vakkat teminatı aşağıda yazılı olan 
ka ile orta mekt P mezunu, UcreUl 6000 }13 taş atık eksiltmeye konul. 
muvnkı<at mt>mur alınacaktır. mu tur. lhnlesl Bnlıkesirde 2,. s. 9l2 

2 - Müsabakada kazananlara (50) pazarttsl !:'unu işletmemiz binnsındn 
llrn ücret ver,:ecekUr. toplanacak olan koınisynnunıuzca ya. 

3 - Muhabereyl oğrendlklerl va- pıl'lC'akbr. 
k t Ucretlerı 60 llraya tıkanlacak Bu işe girmek ı~Uyenler 2 l90 savı
\'e yahut 15 ,ıra asli maaşla memur 1ı knnunıın tııyin eltlii'i vesikalar \'e ı. 
namzetllf,ne tayın olunacaktır. uncu maddesi mucibince işe .ı.irme ·e 

4 - Müsabakada mu"affak olan- kanuni mdnı bulunmadığına dair be
ların ldnren n teklif edeceğı yerler·: yannamc ile aynı giın ve saate kadar 
de vaz.lfe kabul elMelerı şarttır. komisyon reisliğine müracaatları '1-

5 - Taliplerin 788 sayı.ı memu- zımdır. 
rln kanununun 4 Uncu maddE"S ndc· Bu işe alt şartname Balıkesird.- 8. 
kı şartları ha z olmakla berab r dev- Uncu işletme müdürlüğdnden paraı;ız 
!et memurıyet:ne ilk defa s: rccck- temin olunur. 
lerın 30 yaşını ıtetmem ş olmaları, Bulunduğu rer: Manisa • Bandırma 
aynı zamanda ba '.lninr mtıstesna ol- hattı Kim 214 teki oC'aktan, mikta
mak üzere erkeKI r n fiil a~kerllk rı: 6000 .\f8, ~luh. Bcd. )13.ı ıon Kr .. 
h zmetlnl b t rm ş bulunma'arı )in· MU\-. Tem. 31600 l\r .• ihale santı: iti. 
hut da ,,40 tevell.ıt u olmaları Ut- (61 ın 22!.1' 

z..~d~ Mu't8baka a g rmek ısuyen- Elbise ile kasket ve palto 
lcr 19-8-042 tnrşamba gunU aksama yaptırılacak 
kıırfar rlllekte ve evrakı mU b tele· D. o. Yo4arı ı.. inci ıaıoune Komlııi. 
rly,e bera r vıl yt"t P.T.T. MUdlir· >onundan 
lüt.une mtırac::ıat tmel d r.er 

7 - ~f baka 2f'-S-~4" perşem-
be gUnU 'it <101 da P T. T. MU· 
r!Urluğurde yap lacak~ır 

lf t52l 

Ankara Valiliği 

Hükümet bması 
yaptırılacak 

2-*Gl 

A111~1da nlktar ve .nevilerl)'lc mu • 
bammen l>edellerl ıroster!len !'e6ITll ta 
kim elbise ile kasket 'e paltoya aıt ku
maı saten ve kazalın. idarece \erilmek 
\ e dlC:er tC'ferrüall mUteahbltlerl tara· 
r.r an temin ed imek şart y!c elbıse le 
ıc ıket r bir muteahh de pa tolnr da 
d ger b.r m..ı• nhhldc d ktırı.mek ılzere 
apalı zarf u ult)'le a.ım a)TI ek5,!une· 

>e konul:nU$tur. İhalesi 31·~·1H2 tari 
h nde saat 16 da lzmlr - Al.liant'akta iş· 

Ankara Va.! ~J.nd~: letme b nasında komls>onwnuz!'a >'ek· 
1 - KınkK le ka&abasında yapılacrut da Mnl mUt.eaklp ynpılacakUr. 

hukümH konaa 1 atın n l:halesı 2 9 ı TaUplerln kanunen mani b r halleri 
0-12 carı;a."llba 51unu ııaal 15 te nafıa m..ı- bulunmndı~ına dair taahhüt ııcyaruıa· 

dUrltıCO oda ında top! nacak konı16)on mekmle. bu ı:lbl tşk-rl muvatfakı>-elle 
tarafından )'&pıı:ımıt Uz re kapalı zarı ba&Brablld klcrlne dalr \•es!kelannı 11 • 

Büro binası yaptırılacak usul >le cks tlT'e>e konulmu&tur eaflıda htznlarmda ı:ostcrik>n murn.ki<at 
Eskişchır Hv. Sa. Al. Ko dan: 2 _ Kcı ı bede • Cl30074ı Ura (80 tem nat n ktarlannı havi makbu:dannı 
Fabrıkada inşa edilecek ıd11rı bu- kuruş ve mu~a.kka• t m.nau (7753) L.ra t kit mcktı..plariyle bu-!lk•c usulü vcc 

rolar binası ııı,esı ın1aaı.ına uıt l74ı kuruştur ıhlle a,•nı ~n saat 15e krıdar knmls)on 
(26295) lıra 78 kuruş ke~lf bede Ilı 3 lstEkl ı l iti r meklupl'1nnı !'(' ı tine vermeleri \ eya taahhilUU ola· 
inşaat kapalı zarf usulıyle eksiltme- mu\akkal tem n t mektup \C)a ma rak posta ııc ırlinocrmrıert ltızımdır 
ye kunmuştur. bı;.ı: n~.e t <' l'\)t od 1 \CS:kalannı \ ~ rtnamclert tzmlt"dto teletmrnnlz. An· 

ihalesi: 19. 6. 9-l2 tarşanıba gunu ihale tar'ıtı n uı: ~iln e~e. l<la le 1 karada lkm<-1 ve tııtAnbuldH !';lr'k!'cl ılo. 
saat 10 da l'~skıŞr'hir H\•. :--a. Al l~o kuzunt'U işletme k'almılerl~ bc<Wl 
nundn yapılacaktır İlk tcmın ıtı müracaat cd rek bu iş iç n a c.ı.kl n 
(1972) lira 18 kuruştur. lallrlerın bu renn 'ı !)' t ~ nnı ham rn >Uka· .2: alınabll r. 
işe alt resim fenni ve hususi ııurtn .. -1 rıcla adı gecen .ı:wndc saat 14 te kadar Yaptınlal'ak 16: l~I adet takım_;;~ 
tneleri sth;U !:'eten komısyo ıia rı•~e. kom s on reııı c:'. e \ E'nn rl b se \ e kas.'<et. muhammt'n bt'del 1' 
bı.ı ıer 1 4 _ Bu a t kes r ve şartnamw! lira muvakkat lıımlnat 1325 ILrn 70 Kr. 

hteldilr-rlo 1'11. ı •• ı , ..... :ı.: ıl:ırl~ le he:- ı::Un •• rıa mUdUrlilC:Un 110 b le· Yaptırılacak ıs: 000 adet palto. mu 
tlrlikte r•ıtllf .meı.•uplar"ıı tel ı •un. cekleı1. 10 '16ı 2636 hammen bedPI 7200 ltrn. muvakk.'ll lf'· 
d • :haleden b.ı sn11: evv ·: komısHı- mlnat 5-10 l'rn. 
na vermeleri lllın olunur. • 

(ö40•) 2.ı.ı 

Yol yaptırılacak 
~ Hv. sır. Al. Kom dan: 
Hava b!rllklert .ı:arn!zonunda yapıla

cak ~Uara alt (87570) Ura keşif bedel-
11 inşaat kapalı zart usuUyl<ı ekslltme
ye konmll$tur. Bu lee ait keı!ı' ve fen
ni ıartn.amc j(oınls)'onda ~rüleblllr. 

ilk tmıkıatı (6567) Ura 73 kuruıtur. 
1halesl 28-8.042 carsamba .ı:Unü aaat 
15 te Esk-ıtehlr Hv. Sa. Al. Ko:n yapı

LacaktU' lsteklUerbı bell1 i'ilıı<1e temi· 
natıartyle btrllltte tekUr mektuplannı 

ihaleden blr ıaat evvel sözU ıreceo ko· 
mtayona vermeleı1 l!An olunur 

(6576) 2604 

NAFIA VEKALETİ 

Kiremit alınacak 
Na.tıa Vek.lloUnden: 
:M>-8-942 ıı.all .ı:unil saat 15 te Anka-

(4571 65421 :!!191 

Ankara Levazım Amirliği Kereste alınacak 

Tal ebe alınacak 
O. O Yol arı Sa. Al. Ko dan: 

L~'-uım Amirliğinden : 

Muhammen bedeli 50000 Ura 27 kU· 
ru11 olan 398 M3 199 Ds3 keresıte, 2-!l-
1942 cıınıamba runil aaat 15 le kapalı 

Ordu hastabaıucı ve hemşireler ı zart usu!lylc Ankarada idare blrnuı.nda 
okuluna ıeyll ve meccani talebe a- toplanan menccz dokuzuncu koımls;'<.cı· 
lınacaktır. lsteklllerln en get 30-8· 

1 
aktı 

042 ı;Unüne kadar Ankara Cebccı c:ı ljllltn n ınac r. 
Ordu Hastııbakıcı Okul MudUrlU{:ü· Bu be ııtmıek lstfıyenlertn (3751 1 11· 
ne okul ve kayıt kabul eo.rtlarını rnlık muvakkat tC!!Dlnat Ue kanunun 
ba~·ı vesikalarla birlikte muracant taYhı et.tlC:I \'C6!kalan ve tckl!U .. rtnl 
lan. aynı ıriln ı;a.at 14 e kadar adı ~cen kcı-

Knyıt \'C kabul şartları Anknrıı misyon r<"lslit:lnc vemıelerl IA.zımııı:
Levazım Am rllf:J ve Istanbul Leva- 1 ŞartnamPl~r btr Ura mukabl'lnde An· 
zım Amlrlıtl Sa Al. Kom svonlann· ıkal'ada merkez, HB.l'dtlnıaısarla. Haydar-
ıfa görUlilr !54001 1461 PAflll veznesinden temin olunur 

(66~31 25!57 

Ankara Orman Çevİrge Md. 

Memur alınacak 
Ankan Orman Çc\ irge MudürlU· 

ğilnden: 

SATILIK 1 
\'!yana mnmuliıtı hazaran 

18/8/194% 

Ticaret Lisesine talebe kayıt 
Yığllıımaya karıı ve kabul muamelesi 24 Ağustos 
Kalabalık yerlerde halk 1942 tarihinde başlıyacak 

Ankara Belediye&İ 

sıra olacak 
Ankara Belediye Reisliğinden : 
ı - ÜçUneU maddede yazılı hu

suslar belediyr tembihleri arasına ıa
lınmıııtır. 

2 - Bunlara aykın hareket eden 
ler 1608 ve 2575 numaralı kanunlara 
göre cezalandırılacaklardır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin dft· 
ğıtımında ve bunlar için kart ver!· 
llıılnde, 

B) Nakil vasıtalarına binişte. 
C) Umumi yerlere giriıı ve çıkıt• 

ta halkın biriblrı ardı sıra dizilme • 
lerl mecburidir. (3409) 2252 

Yer satılacak 
Ankanı Belediye ReiSlJl:,ndcn: 
1 - Yenişehlrde (1171 ı adanın (25> 

numaralı ı>arscıllyle 6ilyulu !40J metre 
murabbaı yer ı;atıl.ma.k uzere on beı; 

ırUn mUCldetle açık arttırmaya konul • 
mut tur 

2 - Muhammen bedeli <1201 ııradır. 

ı - Tem natı (!il liradır. 
4 - Şar1names:nl ı:örmck lst.IJ;enle· 

rln her gün encümen kalemine ve ıs • 
teklllerın de 1-9-942 salı ı:unu saat ı 
10 30 da belf'd )e dalreslllde mUteşekkll 
encUm€?1e mUrat'aatları 

1 
C6659l 272S 

~ı..ı:me y.:ıpı.ırıia\;a,~ 
An •• _.~ OJC·""·J c ... uu.:u • 1 
ı - ı..1 ... ye ıç.ıı ;':ıı.ııııtıa..:.ı.k 121'>) 

çıı. çıı:m.:nın Konç, rı mevcutlım • c· 
rıım .. ı< uzere yaınız b.ıılt:m ve ta -
ban kısınııarı on oeıı ~.ın mııcıdetıe 
aç,ı ... eksiltmeye konuımug,ur. 

2 - Muhammen bedelı l3i:IU) lı· 
radır. 

3 -- Teminatı (2 1) lirıı (25J ku
ruştur. 

4 Ş ırtnames.nı görmek istıyen· 
lerın her gun enclımeıı kakmıı.e ve 
ısteklılt!rin de 4 9·1942 c:uma gunU 
saat 10 SO da belrdıye dalı ~ıSıncle 
mü. e~r·kkil enclımeııe nıllracaı" urı. 

(6809) 2867 

Elbise ve kasket alınacak 
Ankara Be!eu!)es..ndcn. 
:>lUteahhit nam \e he5abına 
1 - OtobUS klares! mü lahde nlnl 

için yaptırılacak 160 takım maa .Kab•"· 
yazlık eL!>.sc on beş ı;:ün mU<ldt!tle o.cık 

c!G ltmt.->e konulmu •.ır 
2 '1.luhıınulU!n tı..'<li.>11 1:?2.JOı llrıı· 

dır. 

~ - Temınau 116 ı llrııdır. 
4 - Şaruıameslnl ve kumaı nUmu · 

nesini ı;:!lımek l&tnerlcrln her ırun en· 
t'Oımcn kalemtne ve lstekllk>.rtn rle .ı-::ı· 

942 cuma ı:Unil saat 10,30 da ;rapılma· 
6tna 14-S-0-12 tıeled!)e datres'.ndcı mil· 
~11 encumene mUracaaUan. 

(6810) 2S6S 

4 Müfettiş 
alınacaktır 
\nkarn BPledı) P Rr.idliHnrlPn: 

\ nkara beledi> e~ı tefti• heyetı için 
aşağıda 'anlı ~erait dalılllnde ııııısa
baka ile· '260, ::? 1 O ve l iO lira ücr!'tll 
üç ve 6ı1 lira asli maa~lı bir mlifettlş 
alınııcaktır. l 

İmtihanı iştirak şeraiti: 

Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden • 
1 - Tahsil müddeti üç yıl olan ( Orta kısmı) a ilkokul, 
2 - Tahsil müddeti üç yıl olan (Lise kısmı) na Orta °f'I" 

caret Okulları ve Orta Okullar mezunları imtihansız alını!" 
lar. 

Orta Okul mezunlarmm girebilecekleri İhzari sınıfta ya· 
hancı dil fransızcadır. 

1 - llk okul, Orta okul ve Orta Ticaret okulu diploması, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3 - A§ı kağıdı ve sıhhat raporu, 
4 - 4.SX6 boyunda ( 4) adet vesikalık fotoğraf ile her 

gün okul idaresine müracaat edilmesi. . 
Eski talebenin 26-9-1942 tarihine kadar kayıtlarını yenı-

lcmeleri mecburidir. ( 6565) 2790 

Çeşitli yiyecek maddesi ahnacak 
Kilise GU. Mh 

Erzakın 
Cınsı 
Patates 
Sığır veya 
koyun eti 
Ko,un veya 

1 Tb Sa. Al K. Ba$kanlıf:ından: 

M.kterı 
Kilo 
16500 

20000 

muhammen Muvakkat Eksilt.menin tarlhJ. 
gUnll, saati ve cınsl bedelJ teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
5775 oo 433 12 25-8-942 salı 9 kapalı 

14000 00 1050 00 25-S-942 salı 9 kapalı 

sığır eti 26400 26400 00 1980 00 25-8-942 salı 9 kapalı 
Oıiun 640000 22400 00 1680 00 2i-S-942 perşembe 9 kapııll 
Sade)·a~ 9700 20370 00 1527 75 27-8-942 p(membe 9 kapall 
aman 126000 6300 00 47:.! 50 27-8-!>42 perşembe 9 kapa 

Kuru ot ~6000 i600 00 570 00 27-8-942 perşembe 9 kepsl 
Domates salcası 2080 332 00 249 60 29.q.942 cumartesi 9 açrlı 
K. soğan S 00 1760 00 132 00 29-8-912 cumart<"sl 9 acı~ 
Böğriilce 5500 2750 00 206 25 29-8-942 cumartesi !l atı 
Pırınc 3630 2105 ıo 157 90 31-8-042 pazartesi 9 açı 
Sabun 2000 1600 00 120 00 31-8-942 pazartesi 9 açıı: 
Nohut 5310 212·1 00 15!! 30 31-8-!l42 p:ıznrtesl 9 açıJ;: 
Mert'lmek 7000 1750 00 131 25 31-~·942 pazartesi 9 atıJ 
Al Tabur ihtiyacı tc:.n yuka'1da ynzılı (1 ıı kalem eks1ltmct<' konulmuıtur 
B <;arı"lıım 'Prl kom ycmdadır. Gortı!Ur ve bedelsiz i 111ntl!I: .Lkı;!ıuneler tabUI' 

kararııAhında )apılat'11ktır 

cı Acık l'ksWmele ıcın muvııkkat teminat mektubunu, tıeloolye ve Ucarot o43'I 
e lk11 1arını .r<'t ' " t>klc-dır. 

D> Knrıılı :ra•f ek~ııtmcler lcln yukarıdaki vesikalarını, tekllt mektup~ 
'la\ ı ı.aral znrflannı cks'ltme sııetlndcn bir 1ant evvel komtsyon baıskenb~ 
makbuz mukabil nde t"k~k81z olarak vcnnhı olmalrı \"e eksiltme ııaaUnda da kO
M'~)r>ndıı hnzır bulunnınları. 

E> B !umum verır !erle damıı:a N$IJ\1nln \'C t11ahhill 11qsından mütcve!Ht md< 

rafların muhammen bedcllcrc llAvc edlhnl& okl11C:u lıtın olunur. (8321-6323) 2361 

y hal 1 
• 

na a a ne 
Ankara Vôliliğinden 

E:.ki harflerle ynzılı nÜfuA hüviyet cüzdanlarınm deği~tİ' 
rilmc::i~e devam edilmektedir. 

1:-:e.ikımızın ellerindeki eski harflerle yazılı nüfus hüviyet 
cüzdQı;lnrını biran evvel değiştirmeleri ilan olunur. 

(6417) 2438 ----

Sayı ımıza 

Ha1kımum kömür ahm i~ini ko1ayla~llrmak üzere 
Samanpaıan Ağazade vakh apartmam alhnda t o. 
16 - 18 de. bir sallı bürosu açılmııhr. 

800 adet el arabası 
2000 kıJo !Ağım için makap 

24. mim. 
çeliii rada :r-:aııa VekA!oU blruw loelnde mal· ı - Orman umum mUdurluji'u teş

kil •tında mıınhal ıo lira maaşlı or· 
man katiplljii H! orman me ah 1 mP
murlukları !çın mı ah ka il memur 
alınacaktır. 

bir salon takımı He Slnger di· 
k ş makJnesi satılıktır. Ataturk 
Bulvarı 281 daire 4. 10 den 12 
ye kadar müracaat telefon: 

ı - :'lfemıırin kıınıınun donlilnrli 
m ıoldC"sinıle )Uılı \Rsıflıırı hoiz bu-ı 
lıınmak, 

:? -- ,\ skC'rliklc ılAk ı ı hıılıınnıa.

1 
Bu civarda oturan saym halkımızm 17. 8. 942 

200 kilo murç itin makap 
ı mim. 

zeme mildurlüC:U o<1H11ında toplanan 
çeliği malzeme e.ıwıtme komls)'o."\unda ~ 

lira ~ kurue muhammen bedell 27000 
8500 adet ahş1p travers (100Xl5Xl0 

ebadında) 

5234. 17i6 

nıak, 
lJ - Yuk<C"k mektep ııırzıınu ol. 

ıııak. (ecnrbi lisımll ~akıf ol ınlar ter· 
pazartesJ gününden itibaren ihtiya(lan olan kömür
leri kolayhkla temin edebilmeleri i(in bu sallı bil· 7000 adet ahŞap tra~ers tivlsi 

100 adet çadır. 1817 

Sahllk kau(uk kırpmflsı 
Gnzmaske Fabrikası MUdürHU:Un

den: 
Tahminen 2.5 ton mlktannda bez

li ve kumaşlı kaucuk kırı;ııntısı clft 
kapalı zarf usulu ıle satılacaktır. 

Tal pler n malı görmek uzere her 
gun saat 8,30 dan 12 ye kadar fab
rıkamız Ambar şef!,ğıne mllracaat
ları ve teklif mektuplarının ~-9-1942 
gunU saat 14 e kndar fabrika mü
durlyetine verllmesı llluı olunur. 

n91 

Buhar kazam ahnacak 
ETi BAXK'TAN 
Bir adet linyit kömUrU ynkablle • 

eek yatık buhar kazanı alınacaktır. 
TakTıhen 4.30 m. boy ve 1.20 m. 

dı kutrunda. tecrube taz)ikl asgari 
5 arım olması matluptur. Evsaf ve 
m~vcut tf'ferruatı teklifnamede mufas. 
&al olarak, Ankara, Etlbank adresine, 
blld.rmelerl. l 189 

Mal.ııtya 'Bez ve İplılc Fabrikaları 
T A Şırketindcn: 

art1rma suretiyle 
sallşa ~ıkarllan 

l. MUstamcl kanavite 
tahminen 

2. Boş l>fonzın tenekeıi 
.ı.ooo Kilo 

ta minen l.600 adet 
3 \ atlı pat vra tahminen li 000 Kilo 
4. Hav döküntüsU ,. 8.000 Kilo 
5. Mabz:en tozu ,. 1.000 Kilo 
6. İpek döklıntU&ü .. aoo Kilo 
7. Teneke parçası ,. 400 Kilo 
8. Koscle parçası •• .500 Kilo 
9 Tahta fıçı 52 adet 
Yukarıda cins ve miktarı yıı:ı:ılan 

~ın a )!alntya fabrikamızda atık artır. 
ma uretiyle 81 8. 9~2 pa:ı;artesi gunü 
satılacağından isteklııerin şartnameyi 
g rmc-k ı..zere Anl.ara'da Yenişehir 
Erdoğan sokak 18 numarada §lrketl
mlz umum mudurlütüne veya Adana 
ve Malatya fabrlkalftnmıza müracaat-
ları. (l 665) 

f~ufat satın ahnacak 
Tas! ye halinde Ankara Elektrik 

Türk Ananım S.rketlnden: 
Kazan suyu tatlıyeslnde kullanıl· 

:na;c Uzere 2000 kJlo Fosfat <P2 05> 
satın alınacaktır. 

adet Ma.rslb'a ve 330 adet Mahya tipi 
klremldln actk eKSUtme usuli:>le eıcsuı. 

meal yapılacaktır. 

Eks une &art.namesi ve teferrü tı 

bedel51z olarak malzeme mUdürlü~
den allna.biltr. Muvakkat teminat 265 
Ura 17 kul'll$tur. 

tsteklllerln muv&kkat teminat ve 
a.artruımestnd yazılı "esatkle birlikte 

2 - 1 alıplerin memurin k--ınunu. 
nun dord•ınclı m ddr İndeki ~erRiti 
haiz o.ınalnrı vr rnur tC'illlt istıdaları
nB a aı::ıdııkı H ikal ırla dort kıta fo
toı:r ıfL ırını baı;laınııları ş ırtıır 

rlh edilrccktir) 
ıı. • "ufıı< teLkf'rrsl. mc-ktt'P •ııha-KablO man<onu ılr-lnnmesi. )l'nİ nlınrııış dojirul11k kfı-

f l!ıılı, nskrrlik \'e~ik ı~ı. hlıtıın hil •ıtlık· 
lardıın salirıı hulun<lııı.ıunn dnir he. 

do" ktu" ru·· ıecek ) eti sıhhiye npnrıı, (ıııunfl'rit doktor 
ıı) Nııfııs tezkl'reM, ı lil ı h" 
b) Askerlik d rumun ı ait 'e ika. rrıporu kahtı e< ıııeı.) ı:etııı ~ ız:rnct. 

Tali11Ye hal rıdc Ankara EJektr,k lf'r varsa lıunlarıı ait \'rsika ısıllıuı, 
c) ~lektrıı ş ıhadetnıııncsl (tahsil TUrk Anonim Ş!rl<etlnden: 9)( l:? chadındll a ndct fotoı:r ıf. Bu 

derece ine ı:orr) "Österl • \·e,ık ılar taliıılcrın ı~tıdaluına b:ı lı Nümuneıerı mQCt:Scı;emlzde • 
d) Doğruh k kAğıdı lıulııııat· ıktır. 

romuza müracaat etmeleri tavsiye olunur. 
Türkiye Kömür satış ve 

Tevzi Müessesesi mezkCır komisyonda ' 8 muayyen &tın e) Sıhhat raporu (sıhhi hc-yrt tara- lecek olan ı; - '\I usahaka imtihanında ehlh·f't (l 7!l:ı) 
ve ıaatt.tı hazı.: bulunrnalan ltızundır fından) lO adet kablo manşonu (.M. 640 tipinde> knr.ıınnnlnrın Ut'rel ve maaslart !lli.56 .Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

C6501J 2612 8 - İmtlhao . O. 9J2 gün:.ı sa.!lt 10 40 adet krıblo manş0nu ıl\1. 57rı tlplndrı :-.·o.lu teqdul kanunun hükunılrrine : k ~ 

İn~at ve harta işleri ~~n~:;a:;ıl~~::ı~d~~\İrla~ıp~~~url:n =!ı:a~~r.aıı:~:·r~eya pik dölrllmd"n gn:c t\~·:ı1~ı~:~~:ciı~~~~anı 1 "'1111 942 § Bir Elektrikçi ah naca ~ 
i-:afıa VekAleUnden: eç 7. !I 942 saat 10 a kadar dilekçe k«nple olarak ımaı edllmi$ vazl.YeUe ıılı l!ıinıl saat onda \nk ırıı belediye : A ş den· ~ 

ve eHakı mtisbitelerıni Ankara ,,r. elrketimlze teslimini temin ede!> ıecek· salnnund 1 icra eclılrC't"ktir. - l"U ki.Ye ls Bankaın ;J 

Eks1ltmeye konulan iş: man çevirge nıUıl rlugune verip k t- ıcrın en ııec 28 afıllf;t06 l942 cuma ı:U· 7 - nıı şerait dn hllindr mıis"haka- : ı\snn&ör tt-ıeror. neon ve a:ob elektrik teslntınılan anlıyan hl'!!' t'lr· ~ 
ı - Su 4Jerl Altıncı Şube MUdlir- yıt numarası alnıı hulunm ılllrı IA· rı:.ı akaarnına kadar. tesı~ müdde{ıylc ya talip olanlıırın aCt aihı~tos rı 12 ta- : 10 "<>hl" ve e'ektrlk motör tamlraunı )ııpabllen eskerllt'L'll ilana! etmıa :: 

lüğU bölgesi !Cinde Seyhan sol sahıl ~ımdır. (6702) 2 S r t blld tekit mektuplannı :nü rıh!nr k ıdar \nkııra beledi~ e rb a- : ola~ u••.11 bir ,.1Pktrlkctye lhllyacunız \'&rdtr ~ 
sulama ve deşarj şebckes.iyle sınai ya ren. srtı ne ıııür ccnııtJtırı : ;J 

ımalltı ve ı.sıet.me binaları inşaatı D I esl'esemlz müdürlüfı\lne vermeler! uan (b 1 :1) 28G!I - Ta. pleı1n calıstıkhın ycrlc:dcn aldıklan vesikalarla blrllkte !ova- ~ 
ve bu kısma alt harita ı.sıerl. evlet Orman şletmesi olunur. 17~ Alakadarlara : ""'· ıoervtsım ze mürncaatıan 1591 ~ 

Tahmin edilen keşif bedeli fiyat A k ı MudUr· '=iı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111( 
vahidi esası üzerinden <8.000.000> Doğrama, taıı.ıma ve istif K ki k ·· n ara Bcledı)e ... ı mar 
lıradır. :r U a ve aragoz ıUS:ünden: de ISlimJ'Lk ed fe('c>ğlnden mUIR'<Rr-ı .Jllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

2 _ Eksiltme 21-9-942 tarihine işleri Anafıırtalar caddesini lsmetpese - .,,,, 
U 1

_ eocuıc Estr&eme Kurumu men· Parkınn bat;lı~an )Ol \e ycsı :de kal· nfının bır güne ltırazı varsa lllın : • ::: 
rastlıyan pazarteııl gün saat < ;ıl De\ et Orman Isletmesl Devrek raattne Sus sinemasında her salı dı{:ından ıstıınlli.kl tekarrUr eden ka· tarı!ıındeıı ıuheren kanuni mlıddcll 1 = le. arıyor ~ 
le Ankara'da Su lşlerl Re sll{:l bina- Revır Am!rlığınden: cuma sabah 10 da kukla karaı:öz dastronun 700 ıncı adasının 10 nu· d Y ~ 
ıı !cinde toplanan su eksiltme ko- ı - Rev r m z n 11. bölıesı dahi· k maralı parselınln 3/16 hissesi mu- zarfın e mahkemeye müracaat olun- ç k ·t• 1 d'k'c d'ke bir ba ::: 
mls~onu odasında kapalı zarf usu- ı d ki h d ı Gırla 10, 15. balkon 20 u~. mıısı liızumıı ve ıı.ksl tııkdırdc itiraz - 0 1 ına 1 1 ı-, 1 n - ::: 

ın e u utları eartnamede ) azı ı tRsarrıfı HU cyJn kııı Iffct n adres - yan gllnd"likle "'!ere ızidcr. ;J 
llyle yapılacaktır. Gökdd D vlet ormanından 516 M3 vc> lkemetglıhı bulunemadı{:ınden hakkının zall olacağı ve ist!mldk mu- : ~ 

3 - lstekJller Eksiltme ıartname· ı kes.:mış tam maden d rekllk ağacın: Nazarı dikkate kendisine kanuni tehligat yeııııama- eme'eslnlıı k!!sbiknt yet edeceği ilan - Randc\U almak için saat 9-14 ~ 
si, mukavele proJes1, Bayındırlık İş- doğrama nakli Vl' lstıf ısı ııtık ek· ı mış ve 3710 numaralı kanunun 10 olunur. (6814) 2870 : 2!J.H ~ 
!erl genel &artnamesl, umumı su is- sıltmeye konulmuştur. Haber aldığıma göre Dikmende uncu maddes ne t~vflkan tcb11gat - "' 
lerı fenni şartnamesi ile hususi ve 2 - Atık eks itme ihalesi 27-8-942 oturan Bay Enver Kurtay isminde )erine kııim olmak üzere gazele ile ~llllllllllllllllllllllllllllllllL. ;, ( 
fenni şartnameleri 

1
ve proJeierl 50 tarihinde ı;ıerşC"mbe gUnU saa• 15 te I b r zat benımle alakası olduğunu ö- ılfınına !Uzum hasıl olmuştur. Sözu : oış TABiBi : 

lira karşılığında Su slerı Reisliğin- Devrek R vır Am rl ~. b.nasınde lede berıde lddıa etmekte ımı~. Her ge~n egy~menkulUn 3-16 sının 3710 : : 
den alab lirler. toplanacak kom syonda yapılacak-ı hnngl bir sultefehhUmc mahal kel. numaralı .kanun hUkü.mlerl muclbln- :_ AZ,. Z E TAY MAS== 

4 - Eksiltmeye g'irebllmek lcln tır. mamak ıcın, kendisiyle bir altı.kam ce istihsal kılınan mcnafll umumbe 
isteklilerin <253.750> lira 'i1U\"akkat 3 - B her metreküp icin tahmin ı olmadığını llfın ederim. kararına \'e kanunu meı.kfirun 8 in- : Ankara Merkez Eczanesln-
tem!nat vermesi ve eksllt cenın ya- edilen bedel 12 1 ra 50 kuruştur. Saffet Çiftclotlu el ma<hlesi hükmüne tevfıkan mu. Yoleuluktıın donC'ttk, hastaları : dan: 
pılacağı ı:Unden en az Uc gün evvel 4 Mu11akkat tem nnt -ı._qa lira 75 Cebe<:'! Bahadırlar sokak 3 hammın heyetince lffet hlssc>sfnl) : na b:ıkm b !a T 1. : Bir eczacı kalCaSl alınacak· 
blr dilekçe ile Nafıa VekAletlne, mu: kuru tur. numaralı evde sn kın takctir olunan (]500> bin be~ yüz il- :. ıya aş mı$tır. ('. 1227 : 1 tır. Milra,..aat edilmesi. 1753 
racaat ederek bu l$e mahsus o mak 5 Atık eks ltmE"ve a .t sertname 1810 radan ibaret rlel:er paha mukebilln-1., 111111111111111111111 l il il il il il r"' 
Uzere vesika almaları ve bu ves ka· orman umum mUdUrlUl:undC' lstan-
Yl rostermeleri şarttır. bul ve Zon~ldak Orman Cevlrge ~ 11111111111111111111111111111111111111111111111 l l l il l l l l l il l l l l lll l l il l l l lll l I 111 l l lll l l l l l l l l l l lll 111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

Bu mOddc>t ıclnde vesika lstel?in- MUdUrl'iklerlndc> ve Drvrok R!!vlr ı : . 1 BU GECE ki b h : B ~ 
de bulunmıyanler eksiltmeye gire- Am rl ğ '1rfe ıroruıeb ı r. : Cebecı 21.15 te Kava ı a çe 1 u gece 21,15 te l Çankırı Cad. Bu gece 21.15 te ~ 
mezler 6 fq k'llern muay-yen ı;ıUn VC' - y 'd - ÇİÇEK B" r· k G .... 1 iLDi ~ 

5 -· tsteklilerln teklif mektupla- saa•tr D<>nek Revir AmlrilğlndP : ~nı ogan BİR BEBEK . ır ur e. onu Y Z yıldız Sultan ~ 
rını ikin<'' mad1ede vazıh saAtten m le ekkll kom ~\·n.,n mUrn"RAtlnrı : Sınemaın Sıneması Verdım Sineması ~ 
hl:- saat önt>eslne kat!er ı:;u t lerl <8765-6709 > 2864 : 2311 ARANIYOR T ı· 3017 Türkçe sözlü T • 2 95 Türkçe sözlü ~ 
Relslll?lne m::ıkbuz kar.şılıl:ında VPr· r : Tel ı e • el. l ı 
m•l••' !Azımrlır. "'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111( 

PostarlA nlan g .. rılrnıeler kabul e-
oillmez. <6651> 2856 

Kay1 p 
fsvtçre ~tfareti itin Anknrıı Bl"le

dh·esiniltn aldılhmız 204 numıırnlı 
motosiklet ııl!kıısını ka\ bl'ttlk. Ye
nJ(inl alaca~ımıı:dan l"old(inin hükmü 
yoktur. 1616 

İsvitre Sefareti 

u L us - 23. Uncu Y1l. - No. 7:150 

lmtıyıu sablbl 

lSKENDER ARTUN 
Ne~rtyat V(I MUesseııc MUdilrtl 

NAŞ1T ULUG 
ULUS &ı.ımevı ANKARA 

Yeni Sinemada 
Bu.cUn bu ıece 

1430. 1800 ~ 

MERCAN ADASI 
(Jeıın Gablrı) 

16.30 • :n n&lanııda 

Park Sinemasında 
BUGCK nu GECE 

1k1 mm birden 

I - PEKOZ KIRALI 

a - CAYIR HAYDUTLARI 

scanslar: 14.30 • 16.30 • lS.80 
POO :n 00 

Gecel<ml llcıt tilin bmk.!n 

Sus Sinemasında 

Kalplerde sulh 
(Dlta Par o) 

saat: 14 so - 16..80 - 18.30 
nnda 

Sümer Sinemasmda 
Buzün b"J ıreee 

BtrtneJ d 't't'dan ~tha heyocıuıll 
k~. h~n filmi 

Sl!tıtrbazlar kınılı 

MANDRAKE 
Bunu J<rketlmlze teslim edebile

ceklerin en get 2S a~ustos 19.U cu· 
ma gfinU aksamına kadar teslim 
mUddetlyle fiyat blldlrer., teklifi 
mektuplarını Şirket Dlrektörlliiüne 
~lerl lltı.n olunur. 1790 

Kayıp - 1922 - 1923 senesl Talas 
l!k okulunu C6> sene olarak ikmal 
ederek almış olduğum dlpplomayı 
:ayı ettim. Yenisini tıkaracatımdaı. 
"'>kisinin hülmlll olmadıtı lltuı olu
nur. 

Te.las Ham@n mahallesi Ali oğlu 
Ahmet Kızılıtu~ 

1820 

DtKKAT. Gazetemize ıronderllen ne. 
nevı yazıla.r neşredlls!:n edilmesin ~t1 

verilmez vo ıca.vtıoıueundan dolayı ole 
oır mesuUyet kabul edilmez. 

GÜNAHKARLAR 12.15 te halk ına 

ZiNCiRLEME AŞK 

'l'd~: llllıl 

Altın halka 
<üwronce O.!vlcr) 

I 
Soo.nsta.r· 12 ıs - 14 so - 16 :ıo 

lS.30 ırece 21 .ıc 

Tcl: 3500 

' 


