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Dahiliye Vekilimiz Recep 
Peker dün vazifeye başladı 

Vekil teşkilata yaptığı bir tamimde dedi ki : 

Dahili emniyet meselesi her 
zaman her işin başında gelir 

Recep Peker, 
tatbikına da çok 

Iktısat tedbirlerinin 
önem verilmesini istedi 

.... 

Bu Demir ve 
(elik devrinde .• 

Hü•eyin Sami COŞAR 
Bu kan, ateş, demir ve çelik dcwindıe 

"ıilllı" endüMrisini, k~ yurdunun 
İciod.e bütün ,ubelcriyle ve wn bir man· 
-.,,. halinde lıı:uramamış olan bir mil
.... M)'Ul Basveldlimizin ~liruiği gibi 
~ iradelerin teşirinde kalabilir. 

Öyle bir dull)'ll ta5u•vur edini:z ki 
Orada uarnu, cccavuı: ve tMıakküm 'f'& • 

•ıtalanoı yalnız ve yalnız M)'lh hlidın 
llluaJm imal edcbile<ıelder ... Uçak ordu • 
'-mu, urtıh tümenleri yalnız ve ytılruz 
OQ!arıcı )'iiksat ve kudretli sanayii teç • 
~ edehilecek .• Öyle bir dünya tuavvur 
~ ki onda diğer milktler raamu, 
fl!cawz: ve lllhaldrume karıı ınqnı mi -
daf• si!Mtlannt elde edebilmdt imkln· 
lıt.nndan mehrum bıralulacaklac.-

0- öyle bir dünya ta.•v'Y\ır edini7. 
lıi bütün Mtihsa.I 'VUte&larını. ve ocı lann 
~ Uctlttini ıınaık hllcim milletlrr 
Yapıp saubiıecddcır ..• 

Bu korkunç -.e :dıHnı "inhiur" tim
di.t& taslak maıhi,ıetiodedir. Mille-tlera· 
la91 bK demİf' kanunu olsnik mutlak bir 
tazla henüz: yürilrlüAe aeçmemi>tk-

y «>'ÜZÜ bö).fe hir çelikmaoopol~ 
iahiır ot.ak mı? ik1acl dlmı harbiOin 
lıatf netkeidic ki enaıılc bu _,....,.. a: • 
91.f'lııcıdırtbtlir. Mııdemki boiutma de -
Yam ediyor "kuvvet muvettneti" bir cep· 
hede bozulurken öbiic yıında yeni yeni 
dt.-stekler buluyor. Devler harbiode Rus· 
,. •rsılnuya başlaıiı.cn Amen1'a sahne • 
~ ı;ıkmı)'I. hazırlanı)-or. 

Mademki üç yıldır kuvvet dıı:nkle 
atiniıı fa.ktörleri mütemadiyen değişmek· 
ı. beraber henüz: kati netice elde tdile • 
atemİJ bulUflU)'ot. Şu halde, ")arın" hak
kındaki taDvvurlan. pllnları bir ta1'Ua 
bır.Ulım, bugünün realitesine darana • 

lım .. 

1 

Ankara, 18 a.a. - Dahiliye Ve
kili Recep Peker, Ye1'\İ vazifesine 
batlarken atatıılaltl tamimi Vekil· 
lifine bağlı b!ltün teokilita R'Önder-
nıietir : 

" D ahiliye V ekili olarak bugün 
iıe ba,ladım. Vekileı vazifeleri a. 
ra.ııında dahıli emni:vet meselesi her 
zaman her işin bll§ındH gellr. Bu· 
nun yanında devletçe alınmış oi.an 
ikt isat teclbirlerinlo bize ı!Uşıın k•
:ım,lannın tatbiki ve bı.ı yold.1 ya· 
nılacak mah'll.lli işler gUnlin şarlla· 
n içinde en mühim vnzifet.::lnıız: 
tr;.kil eder. 

Bir yanduı ditter ıı:lerimlzi ıtör
mi:ııe devam crlerl<P-.:ı ı;atıemalarımı· 
~ı bilhal!Sa bu esaslar üzerindı.. top
ı,yı.., oıı!rl1U1ıırmlll< bU•Un mcsuliyet 
arkada§1a:-ı'l1ıtan ilk ricamdır , 

Reoep Peker' in 
hal tercü.me•İ 

Yeni Dahili>-e Vekilimiz: R«ep Pc
ker'in ~-velki g«e temin rdcbildiğimiz 
kısa bir biyografi~ini dünkü ~ayımızda 
~iJt&. Olru')'UC\llanmız _,ağıki !!Ü -

tunlarda Peker'icı dafıa geniş hir hal te-r· 
(Sonu 2 inci .aylada) 

Dahiliye Vekilimiz 
B. Recep Peker 

4 üncü Dil Kurultayı 
ve Türk Dil Kurumu 

Üye ve delegelere Ye muhtelif kurum ve müesseselere 

teşekkür ediyorlar 

Bugij11, her iki muharip cephenin ~-
llhi)~tli müme•§İlleri Türkiye'nin İ•tİ\>· 
Wini. toprak büıunlüğünü korumasında ı · 
ınilll menfaatleri bulunduğunu resmen , 
ifade edi}-orlar H: bu kanaaılerini her 
fırsattan fa)-dalanarak tekrarlı)'Of'lar. • 

Türkiye'nin Harp Akıdemi!İ Komu· 
tanı sarın GL de şoyle konuşU)or: "Te~· 
libat dalma değiım~tedir. Otomobıl 
harp sahasında muhİJn mcYki kazandı. 
7..ırhlı, makineli. ınotörlü birlikler hatt· 
lc:ita ıimdh e kadar meçhul olan bir hız 
verdiler. Tan11~. artık )ıılnı1 bir sanat 
dcjildir, hem sanattır, hem de birçok 
sanatlardan mürekkep hir ordudur·" 

Çok mü.ı~ georolirii<: bir me,ld· 
de Türi<i)'e'nin sulh ve milli nıüdafu va· 
rife\İnİ kolarlıkla h:ışannuını temen~i 
edenler muhıdeka\c Turld~e·de esa,dı bır 
harp emffiuri inm kurulmR~ın& yardıın 
etmelidirler. J\u )'llrdım, fU ve)-a bu se • 
heple. fLI veyıa hu bahane He ~irgenirse, 
ttreddüofn: hukmedilebılır ki orııda 
"samimi)et" ten e~ )°Oktur .• 

Dünyada olup bitenlerden habersiı, 
lriç bir maddi im.Una da)'l.nmıyan mlna 
11z tekliflerde bulunmll)'Oru7~ 

Biliki•, dün}-ada olup bitenleri adım 
adun takibedi>oruz. Ve bu suretle bız 
de öğrenmiş bulunu)'OntZ: ki dun)"&d• 
bııgü~ü kan, ate1, demir ve çelik d~v
rine yakışık alacak zorlu bir racyonalı .: 
2.syon hükum süruyor.. hıihlak sana)'ıt 
ve hu sana)it makine ve yedek ilet ye
ti ,ıi ren en<lüsıri f\Jbeleri yeni du
rum• u' mıya çalı,ıyorlar. Üzerle • 
rine yeni \'ef\İ isıihsal vazifele • 
ri alı)orlar •• Her kol, her mal<ine her 
tttglh harp sana) iinin emrindedir. "Mu· 
uzam bir intihak ımeliye•İ .. başanlı)-or. 
Bürük una)i ıılkelerinin ha11'ı nice •· 
nayİ ınamullerin<kn )Ok~k zorunda 
katıvnrw. Simdi hiz kalkıp da bizzat 
k..,.,.l\ı,.rinin mahnımi~ etini çe4<til<leri 
.. i~ı"1Uk mıtddc H mamulleri" yapacak 
sana• ie ınahsu• makineleri bizim içio 
imııl f'(meltriııi isti)ecdt değiliz. Bizim 
i"t~mi-ı: ~nıin ıarılarına, devrin koo • 
jor>l •uriine ıamamhle uygundur. 

Demir ve çelik sana)ii. harp !Mlf\&Yİİ 
hütün i•ıihsal faali) etine hl kim bulundu· 
ğuna srore hu mua11am prop:ram içinde 
miitrclik ve d°'t Tıırki>-e'ye de bir mCYki 

1,.,,1,.,••ını ıalebedi)-onız. 
• ( •ıldır roliıikuının herralc:lıiını 

h .. r vP.<ilc ile ishaılıımı)• ffi\l\'affak olan 
T;fl<İ'e !(in müııefiklerimiıden olsun, 
Cln•ıl•.,mı1dan nlcun, böyle bir ~ 
ı,nı ı, .. klhnruz. .• 

!':ıl.:li"3t i•leri.,de ra•tlınan büyüle 
Porlı•1<1ıır T\•""he'dc esadı bir harp eo
rlicı~i•iııin. ..,;...., onre, kurulması le . 
hiı ıie kullanılacal en kuvvetli deliller· 
di. 

( Soau z od •f.faık ) 

Kurultay'ın umumi toplantısından bir görünü§ · 
.Ankara, 18 ıı.e. - Dordlın<'il Ttırk 1 Kurultay, Kıırııın çalıoınalıırını n ge. 

Dıl Kurulla)ı b.nşl. ınlııhndan gıınde- nd ı::idişini ı::ıızılcn geçirerek ııerekli 
rilmıştlrı ynnerıreler \'t"rıııiş, )'f'ni ana tııııık i'te 

1> ırdüncü Türk Dil Kurultayının çalışma prnırrıunını onanıı•, heSAplan 
toplanması dolayı si) le yur<lun her ta· gılzdt"n geçirerek genel merkez kuru
rafından gelen kutlama tel ve yazıla- !unu akll\mış ,.r yeni gend merkeı 
rındıın dolayı Kurultayın sııy,;ı ve sev. kurulunu &etmiştir. 
e:i duyırıılarını bildlrıııeğe sa) ın • .\n11- Kurulta)"R onurtak gönnf'..rmlş olan 
dolu a.).aosının araı;lığını aaygılarlll di- Halke,·leri ile lstanbul ve Ankara ü
lcrım. niverslıelerine, Türk 'l'11rıh, Coğrafya, 

Kurumun teıekkürü 
Ankartt. 1 !! a.a. - Türk Dil Kuru

mu Genci Sekreterliğinden blldlril
miştlr: 

:Koruyucu Genel Bttşk11nımızın yüı-e 
himayeleri altınc'la dordlincfi Türk Dil 
Kurultayı 10 ağustos l!H2 ıabahı a
çılmış ve H ağustos 19'2 ırUnü sona 
ermi~tir. 

Hukuk. İktısat kuruoılarına ve Basın 
Rir!Hiine, Kurultaya gelen bütün üye, 
davc-tli ve dinle' i<'llere l'lırk Dil Ku 
rumu candnn yürcktcn teşekkUrler 
eder. 

( Türk Dil Kurultarınıo t erim 
çalıgmaları münasebetiyle İstanbul 
Üniversitesi rektörü profcsor Ce
mil Bisel'in yapuli'ı konu1ma bu
ııuo ikinci sayfanıızdııdır.) 

Altı ay içinde 
İngiltere' den yaptığımız 

86 
ithalatın yekunu 
milyon lirayı buldu 

I..oın<1ft, Hl a.a. - 1·1·1942 tarihin· 12.376.000 Tfütc liralı1c t.ububat 
~ 30-6·1942 ta.rlhln.e kadar reten 10.920.000 TUrk lhltk l<lkoımotlt ve 
müddet zarfında •terl!nıı &TUPtlDll da· vaııcın. 3.640.000 Türi< Mraltk celil< ve 
hll memleket~rden Tilrlc.l)'e'ye vaki il· ehemmiyetld mtlclarda caY. kahve. kil· 
hı.lltın kıyme-tt t~Mben !!6 ml])-on kao. ana)'i ve tababet lçm klm)'tıVI 
Türk Uruma ballt bulunmaktadır madıdelec. otomobil !Ast kleı1 ve kaucuK 

Fotln. cadır ve çanak ıı-t.bl askeri ı~- mamul~t.ı. ta.bak'lanmıı dıtırller. kela> 
hlzata alt malzeme hıı.rlc olmak Uzere ~ p.lvantzll ve kııı.lay!J oemc levhalan 
ulcert tecl!mat lıebu mlkta.ra dahil de· _,...._,_ ... makin•'-, 
tlldl.r maden hauwuan, PrıA.,, ~=• 

MekO.r 86 m11Yonl\.ık ttha.IA.t tu mad· büro malzem4114. pe.muk lplii:l ve ma • 

dıe*'i lıbthoa MınektAdlır: rıw.t6tı ;ıQt; 

Tica~et Vekilimizin j 
lstanbul' da 

tetkikleri 
tataııbul, 18 (Telefonla) - Ticaret 

Vtıldl1 Dr. Behcet Uz: burtln &ab.lhtan 
&ktama kadar Ticaret OdıUmda rn(l$· 
rul olmuetur. B!r<.'Ok &T\IJ>lar ayn ıır.ı 
VekU1 ~ret ederek dileklente bulun
m~lardır. 

Veldl, z:eyt.ltı~tı tA<:irleı1n1 dinle· 
dileten ııonrıı rom~kQller, hazır elbli!C· 
ciler, mob~Uer, yaz.nwıeı ve doku -
macıla.r, naklb'ecller, manLfaturacılarL'\ 

konutmu1 ve tnmlar blr11kle1n kendi· 
le1ne söırterdltl zorhıGclaroan ıtklyet 

eımı.termr. 

VeScll yarın Bura'ya C'ldect>k ve ora• 
dan aıene ee-hrl!ml2ıe dön etektir. 

Tsouderos'la 
Menemendoğlu 

arasında 
Ankara, 18 a.a. - Yunan Ba$vd<lli 

ve Haricire 1'."azın M. Eınmanuel Tsou· 
deros tarafından Numan Menemencioi· 
lu'nun Hariciye Vekillijioe tayini dola· 
>'•siyle ııönderilen pek dostane tebrik tel· 
grafına Huiciye Vekili ıetdckılrlerini 
ıelgrafla bildinniştir. 

Ortaşark'ta 

İngiliz 
komutanı 
değişti 

Londra, 18 a.a. - ~eral Au
clılnleck yerine Ortaearll: Baskomu
ttı.nlıtına gıoneral AlexanMr'in halet 
olarak tayin edlldl~i ve 8 fnd ordu 
komutanlığına da Montgomery'in 
~eUrlldiil bildirilmektedir. 

KayJa değer bir ıey 70/r ! -•ttt. 18 a;a '--o~ inci
Hs tebllti: 

16-17 atuMol gecNi kl!llilt k ona
nnın taıtllyetl d~a, «ara Jnrl>'VN
lerimlzin faaliyetinden ka:Pde deler 
bir ""' yoktur . 

Mutıarebe bö1gesi Ourinde hen 
faaliyeti mahdut olmuştur. 

Malta'dakl av uçaklarımız., 3 düş
JNl.Jl av uçağı dUşUrımüş1ttdir. 

Almanlara göre 

Savaş 
inat~ı mukaYemete 
arazi g~lüklerine 

ye s1eağa rağmen 

devam 
ediyor 

Sovyellerden 
2 günde 12800 

esir ahndı 
~rlln. 18 a.a. - Alman ordula

n Bukomuta.nlıtının tebliği: 
Alman ve mUtU!fik kıtalannın 

Kafkas bötgoeeiııM-ld hücumu, dOtlml· 
nın lnatı;ı mukavemetine. ara7Jnln 
güç!Uklerlne ve şl<iootll aıcaklara 
rait~n. devam etmelcıtedlr. 

Karadeniz limanlarında, 12 ahll 
gemisi batınlmıs ve bir btıyük sar
nıç ~isi Jte cephane taşıyan 8 
mavna cidclt hasara utratılmıttıf'. 

Bilyük Don kavslnln elmalindekl 
kavlste, 15 ağustostan 17 ağustosa 
kadar yapılan hücum savaslannda. 
son rakamlara gÖre. 12.800 esir alın· 
mış ve 47 tank ile 252 top ya ele ge
cirJlmiş ve yahut imha ~ilmiştir. 
Muharebe bölgesinin temizlenmesi 
devam et.me)ttcdir. 

Viazma'nın do~usunda, hlrçok dO&
man hOcumu, kl9men ka?'lı hücum
larla pUskilrtillmOştür. 

Rjev böhrPSLnde düşman. yeniden 
muhtelif noktada, çok hUyUk pi)'adc 
'~ tank kuvvetleri ile hUcumlar 
,.apmıştır. BOtün hücumlar püskUr
tUlmfistür. 30 tf'mmuzdanhert, hava 
kuvvetlerinin numune tC'şkll eden 
lşhlrllil ile verilen şlddetll mUdafaa 
sıwael11.nnda, 1.06~ dll$man tankı 
imha ed!lmlştlr. 

Cephenin şimal kesiminde de dQş
manın birçok mahalli hllcumu mu
vatfakıyetslul~e uğramıştır. Fin ha· 
va kuvveUerl, hava muharebelerin· 
• 11 ~ UÇ&iı d!lfllrmüttilr. 

Molotof'un 26 mayıs 1942 tarihinde, Sovyet - lngüiz karfılıklı yardım anlcqmasıni 
imzalamak üzere yaptığı Londra ziyaretinden bir intibaSoldan ıağa doğru ön planda 

M. Molotof - M. Maisky - Mr. Çörçil - Mr. Eden 

Ziyaretin 1 

Londra ve Moskova' da 

yankıları 

Görüşmeler 
-ve -

varıJan netice 
iki memlekette de 

~ok iyi 
karıllandı 

Londra, 18 a.a. - M. Çörçil'in l.fos· 
kcıva '71 zİ)-arcti tabii olarak günün mese
le!ııi olmuş ve Londra'da bir(Ok aıiİna· 
bplara yol açm1Jt1r. 

:Mo!lkova kocıfcnınw hakkında 1qre. 

dilen ~I tebliğ ft ajansların Moosko • 
va'dan ,-enfiı'.:i habeIJcr görüımclere il· 
ham veren tam samimiliğe, ~ ve 
itimada ip.ret etmek hu usunda birlq • 
miş bulunuyorlar. 

Habcı ,·erildigine göre M. Çörçilin 
Mo•km-a'dan hareketinden sonra bir İn· 
gili:ı: ~ahsiycti demiştir ki: 

Bu ziraret tarihi bir olaydır. Her iki 
devlet relıi ıı<Jruşülerı bi"ııun hu~u~larda 
mutlak l>ir anlaşmara vnrmı tardır. 

Almanlar l>iooç hafıaclan !>eri bütün 
vasıtalara müracaat ederd. Çörçil'in nc
tt<le olduğunu keşfetmek i ıcmişle.r ve 

( Sonu 4 üncü 5ll) fad:ı ) 

Moskova 
ziyareti 

Bu münasebetle verilen 
ziyafet (Ok samimi 

ve neıeli g~i 

Moıkova diyor ki: 

(ör~il - Sitalin 
ve Harriman 

İngi l iz - Amerikan 

ve sovyet dostluğunu 
mühürlediler 

Moskova 18 a.a. - CöroU ve Hnr
rımo.n Mos'kovaya vardıklarının ak-
6Bmı ~Uıllnle ilk görüşmelerini )'at>
mışlardır. Bu konuşma dort saat ka
dar sürmüştür. 

Ertesi günU Cörcll Molotona uzun 
bir mUllı.katta bulunmuş ve sonra 
tekrar Stallnle gorUşmüştür. 

Cuma gUnU <;ok dolgun bir gün
den sonra akşamleyin Kremlinde in
glllz ve amerikan heyetleri şerefine 
büyUk hlr ziyafet verllmlşUr. 

Ziyafete Stalln riyaset edlyorou. 
BUtUn Sov·yet hUk~meU azası ve mil

( Sonu 4 üncü sa)fa<la ) 

f 

Geçen yıl A nkara' da yapılan güreı müsabakalarından bir 
görünü§ 

Ankara - İstanbul 
Serbest ve Greko • Romen 
güreş takımları karşılaşıyor 

23 ağustos pazar gUnU Ankara -
İstanbul temsili güreş takımları biri 
serbest ve diğeri Grııko-Romm ol
mak Uzerc iki müsabaka yapacak -
lard ı r. 

Bu mUsabakalara iotirak edecek 
:tsınnbul takımı yedisi serbestıe. ye· 
disi Grcko-Romende olmak üzere 
on dört güreşçi ve iki idareciclen 
milrekkcp olmak üzere on aln ki
şiden ibarettir. Gllre§ tlakımı eumıı 
gllnU İstırnbul'dan kalkan ekımresle 
harrket ederek cumartesi sabııhı .i\.n· 
kara'ya ı::elcceklcrdir. İsıanbul ta -
kımı ıııı şekilde hazırlannııetır : 

56 ldlodn: Kf'nan Olcay, Ahmet 
ÇRkır. 

fil kilona: Panayo., H11.mit. 
66 kiloda: Bekir Yolcu, Sabahat • 

tin. 
72 kiloda: Ahmet Kandemir, Faik 

Buken. 

Ankara ve lıtanbul'un iki 
tanınmı§ güreyçisi: Çoban 

Mehmet 1.1e Celcil Atik 

Ziyaretin 
Berlin ve Roma' da 

yankıları 
Mihverciler 

bu 
• • 

zıyareti 

ümitsizce bir 

hare kel 
saydllar 

Berlln, 18 a.a. - Yan reGlll lılır 
kaynaktan bildiriliyor: 

Bng(ln alman lınr ctye nazniı~n
dıa. bellrtlld ·ne göre, Cörçil'm Mcı&
kova rlyarc.U hııkkmda düşman 
memlekctl<'rilc n~redılen bntün ha
berler, bir müddt:'ttenberi alman si
yasi mııhfltıerlnde bu hususta hasıl 
olan knnaaU tcyldctlnekıtedlr. B lln
dli:l &;i'b1 bu mahfiller. Çöı:çil'in SO\i· 
ycUer Birllğlnn<ıld n ~erl ve siyasi 

( Somı 4 üncü sayfada ) 

Moskova'ya göre 

Doğu' da 
Royter ajans1n1n 

askeri muharririnin 
mütaleasına göre savaı 

hızını 
kaybetti 

Almanlar 
1 

Aslrakan'dan 240 
kilomelredeler 

Moskova. 16 a.a. - G«e yanss :nee
roecır.en teb't~: 

ı 7 a~..ıt krtalu:ımtt. XlE'bıkııooa

mn ('COUP dô~wn<!a. Koteln~kO\'O'htın 

e1mal doR'usunda V(! MtneralnJye Vodt 
ile Knumodar ~ cUi5tnanla 
muharebe ctm1-tlr. 
~entn eti~ ~ e?1Jıde ~ -

m'!.l-'VW hiç b!r de:-ıs'.k!.lk olmamt1t!1'. 

~ 
Moaovıt, 18 a.a. - G<'C'e yıına :ııet· 

rcd en l>OV)'et teblı~ clttlr: 
Blld!rtldlt!ne ıröre &nn rtınıer. rı•

:ıar. h.~'mn ceınıp d ·sunda 
INbay ve er o1:arak MOO a..lman öldür • 
m\lelerd r. 
KnıModar cewesbde t1d m6k0n 

)'el' dolayl:ı.nnda bmıassa aldı1ct11 b1r 

( Son 3 ürırii sayfa.da > 

Dumlupınar' da Ankara'yı 

temsil ede<ek Heyet 
Ankara, ıs a.a. - 31 atusto. Dum· 

lupmar meras!mtndc Ankara'yı Be!ed 
)-e l\teclis1 Azasuıdan l\t~d1 Sa nıan 'e 
~ UA~ d3.tn1 encümc-n Az:u.ndRn Rtı.· 

ı ıruz Sancak'ın tems:ı etmelert ıcuar
IUinıltır. 

• 

1 

• ... .. 

,_ 
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CÜ ür 

Dil ayında 
•• • rsi emiz, terimler 

üze "nde nasll (ahsıyor ! 
~,n .ıene-1 S Pkr.tf'.r1m J)k ır0-

nd bura.da oıc..Jduk.lart raporda, ..k 
ve oıu ~ Um l.e 1er1n1n nasıl 

hA.zı:riandltıru anlatt.ııcta.n aonra Onl• 

kJ Un Vfl'B tf"l'hn c lıımalar.nı 
anlatmak Uzcı:-e söz ıatC'd\m. 

Peıtnden ancdeytm k1 mı Kuru. 
mun.un. bft.etanber k'ıim ~le uı:

rqan bir Oye.b1m An.k:ı. ra de 

DU Kurumu, Dk kunıldulN runl.!'!"
de bizi btb"Uk bR' toplantıya çatır-. 

41 Biltiln 118'\lt ~r ve > tc
rtn bUlunı:1uiu bu top nuda cemi 
reot lml("f'J tertm>enm hazırlama he
)'f(dınm bQJtWl betı ~m ıD.14 te 
hta P:'!M'ken ~l AI~ez 

Kunı ve Genel cl.er bu Wıt-

m&la.ra OnLda da devam f'o\meml lJI· 

ttdl Gconri Meııiur.ıe wnuLuı tJ.k nu
kuk terimleri J verwl-tede bu '91..11"\"t 

lıed1r kl ha.zıo J.an.ılı . Bun an ünlvttr-
bu ı.k- nasıl b ~c 

oalıefltuu be11r :rneık ıçln ar.ceoi yo
rum. 

Sayın Genel ~. sen~ 
tik a nU 

yıhndıR k«•tnı""1Jll11nl 

eırala.Nljl dcter 
bul da h lm Un .. eratte 
ırk t.e.n14tıkhın ~ 

•Je alınması ı onnı1 c ll<lYl<'fi ı .. r 
C kil bu tc."f'tmlenl or" Oatre 'm l 
b cocukl&nmız tın.iv teye 

aefmcte bQlı)orlardl. Söy~nı 

)aZl ile 00 tm1~ l('I'. Zlit..-n FaJcfil• 
t.f' , te!"fnl komlQ'on n calıı~

)orlardL Ca ı a 1na bu m!lnaıe-

OOtlô hu~ 

Tf't"tm iş 

tnd n bu ml'9e~l«:'ıf"e ct-vap \'l'

J"PC'f'lk otr- Cfl .ı.srn.AYA mau r f'd d 

FakU e bu il<-' Kenth 0)'("1er1ndPn 

.t 'r Jl..'l.1'1P ôb:krn ayın.1 :s.-ı.lA-
h prof U. E'\!VelA '1lUl'l.tı-

nn 
b 

.onft. bunlan h Asa ed 't\ 

tıey m. enh mala rmd ın 
hlrk f' nı1a r.eneı SclcN-trrtmız: bult·n-

N ayet ~ mtl4terdt all\r 
uzun .Oren ıtma.Jıard n tK.ınnt tetı

b t rdtldl Bunla.Mn h~t a.rzt>lmf'k 
uzun o tim. 

bı Yef'S te t 
ttndt" ana t\tl. ~7. .ı:11 f'9!\1' ka.ytUl ır 

RıJt ın tıPf1mı..-r Mı d lden alıfWU'l\IC 

yap laeaktır Bunun hM' yenit' her 
vaJdt mfimkiln f> f'lutunu tıd R cd,....-

• 
Cemil Bisel 
çalışmaları 

anlatıyor 
Dördüncü Dil Kurultayında 
Üniversite Rektörü Cemil 
Bisel'in yaptığı konuşmayı 

aynen koyuyoruz 

• 
cf"k d.Pt\Um. Untvenite tforknlM. lckl
de daha tEwnaa ediJm«n.1.1 binlercffl 
vardır, 

TurkCMk'lıf bulma.k mUmkU.n C>lmı

yan terlmlt'-rde, dünyanın llert mU-
1.PUfll"tn:ıtı k bul etUt'l terimlere tim

dlltk rmneık Meıcburtyeu kAbul ed!t
m.ı.ur. Bu »t1nd eea~tır. 

BunJar:ı naaıl soyl1Yece.Q12, nuu 
)'H7.acatu? Bu d.ı. a~ıımaz aucluklflll" 
dıOıturdu. N ıh~· et turada. Lt.Ufa:k et· 
Uk: dile ~Lmı ı oLan tertmlerde iöy
ıantye ve yazmıya ana d.11 kura.narı 

h.\kimdt:r. BOyle oltnıya.n, yani yenl. 
dE'!\ a.l.ln-~caJc: olan tenrn~rde dUnyll
nın kabul ettıQi 96y}eoytf ve yazıe 

ıı'tkli hAktmd1r. Bu da ücüncu esa
Ur. 

Bu prenslplıerle tııJdHtel«ln teMm 
knmJlyonları cahşm.a..iarLna. hı.ı verdi 
Ve yavaı yavae kooidtn&8)'0r'I. kAbu~ 

ett kle-ri tenmıen merkeze srondıer· 

ml'ı::e bat!adı; UnJventı!te Terım He
Y""tl Tıp P ku.ltemlzl.n ı;:Onderdlıti !IK 
Ana tom1. Flzyok>Jl, Şırnl, Bı.y01oJl te
nm ertnt tıkardı. 

llk ·orum, ctınkU yaJnı.ı:: bunlar-
dan bh1tılwı·n on b!n°lerce terimi var
ctır FRkat eeat olan Uk terimleri rö
ru-1tük ve t'.ıta.rdık. 

Fen Fakülte9'J.Mn; lOm>"&, Ftl:lk. 

JeoloJt. Zl:w>!oJI. Rot.anık, .utronoml 
k ter.mJertnt iOM.lştü.Jc ve cıkardık. 

Bunl1U"1 cıkanrken ilk ve or1.a ö~ 
t m ıcn kabul OOHen t.«1mler!n ba-
7.ılannda bel'kd det\fmel« yapıldı. 

Bun r her klaımda bir mt. b<>e mt. 
on mu. bunu rakamll\ IÖ,)'ııet'ne-k ı.te

mtyon.ım. Cllnktl detlettrmet-1 ı:ereıı<

K 1"örd0tumü~ ter'1ıkwr 07.erirıde U-k· 
mr c;ıt.1ıflna>" ve bU' kere daha sö
rU.,.,.,eyl pl'(."nStp olamk kabul ~ttk. 

· ha.! rorUŞM("lerd cneonn. k8tn o-
la.:rak kabul cdl'ttR:tmfl terimleri Ve
kAlete lfllM(".Rtımız tabHdl'I'. 

Cn1vf"f'8Ue, kıf'l'\dt tertrnıf't"fn1 .Anı 
yol1art)·J-r yaparken Um! (.'fllleırnanın 

tartı ol~n ~11kle hR.J"fıktıııt et· 
mektf'dtr Bunu elbette hf'P1rltz tat· 
v~tniz. Cünkil büYük tllm nU
~Jft"!.nıln kürwlll"1ne hAklm ot111n 
hava. dtlnyanm her >"H1nle oldutu 
aıbl. mnnl<"keHmtzde dıe hUni:Yet ha.. 

vuıd.ır. lbnl hurri)"« olmıya.n bir 
mUMM!lieden Wm beddıen.emez. 

BW."\ik ı.ı.ı:et MeclWlnın cıkudı~ı 
h&r kanun buttbı nwrn.ıekg ıcın, hı:r 

yer Jclcn mutA.d.ır. l"a.ka.t bız kunJOI~ 

MmJ.zde bu kanunu T~u Eaaıl· 

)'eye llYirUnlU:k bakımından. t:'Skl ıra.

nunlı\ra u.ı,.~nıuk be.kırnından, Pı\r 

unın kabul ettlt'! ~vı.t.cıMk pren
slbm.e uyaunluk bakınnnd.an Plootte 
iıncellYeceA:i.ı. Temyi.ı ~fahkemnıntn. 

Devlet Stl:r.uın.ın wn ve .-en ıı rır 

kı&ra.tı heplmtz ıçın muti.dır 1'"akcı.t 

kürwüWlrn12de bunlar, he-rhan ıı bir 
bıakımd&n. ıım.t tctk.Jke- Ubl tutui
ma.kt&dır. 1.lttm anca.k bununla yapı
lıa.bU1r, Wm ancak bu )'ol.la. e..-ı 1tl· 
debill.r, llJm hıJrrlyet.I otmı.yan bir 

müeeeeeede tllm yapılamaz ve iltm 
Uerl.b'emez. 

Sunı.ını.a bet'abe'r hf'r hU.: Yl't .-:
bJ lJ1m hUJT!~1 d~ öl(UIU<hlr :\fılU 

mALırl1aaUer, mllıll dllYS"U:&r, m ıı ho

~ıar lıUrn hbrTi)·e-Unl. öl('tiler iş

te Omverajte kursulf>rtnrle h~·r pr-:ıfc

törüml.12 Uımd('n ve bu ka.) na!.:.blr
cıa.n Uha.m a.larak dıte hev le cah

ll>'ON"· 

şunu ela arzedeyım kt Uru" ~ıte
de de blı2, Dıl Kurumunun cahsrna'a
nndılm en Y ın bir BUfetlP lst1[>l•1..'! 

etUk, dalına •ilkranla ka.nılamAktı,ı

yu: ve bunun IÇ!rut ki onun ('ıt.! ı 

maıa.rına ea a:~nJI W ette kau\
maık üzere buraya aıe 

Zaten bizi de, Dıl Kı.rru.munu d:ı. 

mHl\.lekeW'L bütun 6.)"dınlanıu da a11.. 

rit.ft oet1.1mez br Pdle va.rdır: Tür.c 
dil1:n1 mukadder 1'€.'n lltlne, 8'.flzeU.
li:ne, ozeWl1n ulaıttuma.k. liU a
maç huzun.uıuı:a sunulflraık olan ıu
ztl~üzun ana hü.kmıU.dtl'I". Rlzlm t1e 

ka.bul ettıtmllZ amaç bUdur. :'\tlll~' rı 

de ka.bul etutı amac e!bc·tt.e hudur. 
DıJ. bu amaca doKru sci<ll)'or, B!r a
sırdır hf'!" at1n daha özlıe'fb'or, da.ın 

aııı.del~l)'OJ", dalıll ııtlZ<>l!efb•or, :.?1 
yıl ontt Meıt.nsteı>e:'ckın butun y'i.rek· 
lerwıu. tıerpıen bıır haber ya,yılt1ı. He
pıım:ztn bUd t n z bu habtt bu mem· 
leıketln ve bu Kurumun büyü.'< 1'::ur
tancuı:ma .ıaftt müJdıe91 ut.astırı

)'Ol"d'U. H(Wfl'inJzln qatı yuka:"l h~ft· 

zanı7.da. Yft" tutan bu ha.beırt ver.•n 
la~ tE'lırratm 80fl eümled ıuttur: 

''DUeman. btnıl.ft'Ce makt.ulle:'\Yl. ~ 
dıoldunluCU muha.T'f'be' me;)"danın.1 s!-
1Ahlanınt7.A tertretmı.tı.r .. , thared '<I 
''nıAkt'Wl,, ıa-June.s1nd. çlkAnn, yrrrlne 
''ölü.. la:4Wneatnl. )cıoyUJt. bU{lünlln 
TUırkCNlnl tıuh.ırwunuz, 21 yıJ lXıre 

bU 7.a!eır ha'bcr'lnl ör& ve ırQ2'f"l Tüırk.

te ılır men1dke1e bUıdtren Garp Cep
heml KumonMnı burin rn netin ha.· 
tında. hep\miz(> te1m l&mdıl" de, d1l 
tefnde <te en clkıaırh, en dotıru yolu 
Dil Ba.Yremmda. traek" buylırdulaf': 

Bir tek yatwı.ncı kel1m4.'IYL Eksik kul· 

Jıanmak. Bu eırtık her birimiz 1ıı;ln. 

mtın bir bnrct\lr. lııta.nbul ünl,•""!'!11· 

tem b4 -manı& calıer.Ynır ve bu inanla 
~ Mvam edf'<'ektJır. 

Dahiliye Vekilimizl("'8i'8'i'i'vö'6'R'iF·vı· .. 11 Ankara - İstanbul 
--································"" 

İ~e baıladı Tarih vesikaları güreı~ileri 
-(Yedinci aayı )-

(RılSI 1 ln.M &a)'fada) 

ri'ım"ini hula.c::aklanfır 
8. Rc-ttr Pd-;er IAAR de fu;lnhul'da 

doimu.., ve 1f!1J'\ - 1907 yılları ua~ında 
tah ilmı d i t&nhul'da )",tf')mıttır. Oç }ti 

da lbrp \kadm11 ndc okuyup meLun ol· 
duktan •>nn or<iU)'a iltihak 'e ''emen 
mubardx-'enne ııt tım.tı~ daha c;on· 
ra Rtlkan bartıınde prp <:epfıesinde, 
tımumi harrtır Kab cephesinde n.ımen, 
knlor<lu ve otdu kara.rpjılvmda kur • 
m.ıy ol:ınk vazife görnıuştur. 4 ıubaı 
1'>20 de llarp ·\kaclcmi ındcki ha.rp ta· 
rihi mualhm mlı.a,.10üği.Ddcn • .\nkara.'>2 
gell'rt-k \ııadt hı ve Rumeli ~1üdafa.a.i 
l-1 in k Cemt}C'll hi mt'U.ne jırmış ve 
Atat rk ün e-mrınde caıı,mı ur. Kurtu -
luş savaş nda S} nı ı.aınanJ.a Genclkurma) 
hizmeu de de bulunmuJnır. 

R Retep Pı:l.:et 2} rus;11n 1?20 de 
Türkıye Bu~ 'k lltı ;\lec.r:\1nı.n açıl • 
ma ında 1ec1U t m ı K "tirli,11oe ta • 
yin Milin 1. 11 aıu t s 197.\ ıe fuir.hya 
~lı.:hu kıJhına ı lmı ur nundan Son • 

ra, 11ı t)lÜl 19 '' ıe Cumhunyrı llalk 
Parti"ı l m mi 1'..ı. ı i ·ne gerirılmiştir. 
Dahıhyr \ • · :mu hu esn;ıda Ulw 
""ilde m \ctı \f•!hye b.qmulıa.rrirh,i:fi 
vuıfr nı de ~uruyordu. 

R Ret·tp r ker 21 n1ayı 1924 ıe 
O.Ahı ıyt' Vekllcıınt 'bı inoklnun 192~ 
te a nı ıamano..la luh:tJ le-, fm.a.r ve ı~. 
kin \ eklle e r:ıyin cdılmi • 22 birinci· 
k1nun J?"' te f Vd.; 1 1trı J[e)'eıiylc 
N~-1.her ı ı f.ı crm ur Bun<l.ın onra 
kurula k:ıbint'll (ll hırınt.ikinun 1924) 
ıekru l)aht.lı)c \'eklletine ~etirilmiş, 
s ıkın lnun l')lS ıc l).ıhilire Ve-ki · 
leundcn 1 tifa t'tf~rk arıı r..:ırihıe tekrar 
( mhurı)t'I 11 1c Parrı"ı { nıumi Kltip· 
Iİ.M va fr nı deruhte etm.,.ıir. 

A. Rt<tP Pc-kc-r bundan sonra da --4 

mll t )2S te '\l lt lııda(.1a V .lletine 
Jt!tİ im ). 2 i h n ıklnun 1'>27 de "-1tc· 
U • e )E"nılt"tlmesınde hu 

M"«;-İl i tır 

ı ve :; nı an ıı>ıs de 
'ırup Rt:H Vek.illığine 

nıh·liye \'c"- il"mlz 11 lıırincitqrın 

19"'8 <" af Vl'k f une t.a.yın ffli mi' 
ı, l \ı 11)\0 da hu'" ıfrJc-n ı tıfa et 
r ktt11 v rn <) <n.1rı 19H d uçuncu defa 
Partı C'l'nC'l ~k ttrrl ınr .ıcc- irılmi'j J"i 
hazı an tt1'6 ı P1.r r.enel '-"kre-rerli· 
j!ıorlt"fl ı'!~tıll'Tlt fit n defa. 1"1 aiu .. to 
1J42 de ırkr.ır lL l)e 'cJ..lletine ae· 
ti.riltn4 ı'lıl~U)'Or. 

Maarif Veklletinin iki ayda bir ne,· 
retriji '"Tarih vesikaları" adlı mecmua· 
nın huiran 1942 ~ha.sı gene birçok 
değerli ıa.riht y'Utlar, resimler ve vesi • 
kalada ('tkmııur. 

Mecmuanın 1941 maJt yıltnda çıkan 
ilk alu sa.yısa bir cilt sayıldıjından 19"'2 
ha.ıiranında çıkan >..dinci sayı ikinci 
ci.ldin birinci sayısı olmuştut. Bu sebep· 
le ~taarif VWli B. Ha.sa.o • AH Yücel 
'"ikinci cilde ba,ılarken" baılığiylc: yu · 
dıii iki sayfalık mukaddimede iyi iıler· 
de y;a,lnız tt:şebbü~ün değil ona devamın 
bUyi.nt rolünü tebarüz ettimıi1tir. Maarif 
Ve-kili ltleonuanın bir yıllık neıir tecrü
he11indcn aJınan neticeleri kay1t .e ilci 
.. a.yının Ll>zan'a aiı ve1.ikalarla başlayı -
jlnın mina.5ıru izah ettikt~ toru'& söz· 
!erini şu ciimle ile bitirmiıtir. "Tarihi· 
ni ıuurunda taıtyan miUetle:r; istikbale, 
bacmıyan bir lriJne,in ış1J11nda yürürler." 

Tarih \'C"Sikaları der~isinio yedinci 
.. ayı~tnın ül.. sayfalarında.ki Loıan'a ait 
..,.t":\ikalan Talim ve Terbiye lz.a~ından 
B. Faik Re11it Unat haz.ır1amııttr. ilk ve· 
ika ~tillt Sefimizin Lou.n antlaşmasını 

imzadan sonra fstanbul'dan geçerlc:rken 
kendilc:rine fahri müderri"1ik unvanının 
tevcihi dolayısiyle Darülfünunda söyle· 
dikleri rıuruktur. Bundan sonra Ata.tür· 
kün Lozan'a çekıiJli bi.r telgrafla 1nönÜ· 
ni.ın huna cevapları ve Lozan Heyc:tine 
hc:r iki dcfa,ında murahhas, müpvir, 
memur ve a:aıereci olarak iırira.k ed~ -
!erin i~imlc:ri ve nihayc:t imza merasi • 
mine ait bir mak:denin bazı par('lla.rı 
vardır. Bu yazı kı mından ba.,ka a.nlaş
ma metninin "°" sayfasının yailı boya 
bir re~mi)·le itimatname metninin klise
si ve bircok fotosraflar sayfa.l&r arası -
na )~rle,tirilmi,tlr. 

Derginin ikinci yazısı f,tanbul Üni
veniıesi Profe1.Örlerinden B. Ömer LCit· 
fi Ba.rbn tarafından "ihtisap Ununla· 
rı·• ~hiı !unda tanzim edilmit o1up 
bunların ba, tara.fı bq sayılı deraidedir. 
Bunlara Jtt:lecek -.yılarda devam edile· 
cektir. Cavit Bayrun'un "Mustafa Reıit 
J'll.'anın Pa.ri' ve Londra Sefaretleri es • 
n•~ındaki iyast yazılan" başlıfı altında 
ıopl:ıdııiı v~ikaların MC1rine bi.r sa.yıy· 
lı Tarih Vesikala.n derjtİWnde başlan • 
mıştır. Bunl:ııra hu :\aytda da devam olu:n· 
mu,rur, Ru ve'ikalann ıeriM &eiect"k 
avılania nt~r~ilectktir. 

Üçüociı sayı.da bq.lıyao w u 1877 • 

(Başı l inci ıayfada) 
T9 kilodA.: Rezek Demir, Klzım 

Dc:mir. 
87 kiloda: Narin, Mustafa Çak -

mak. 
Ağırda: SamsW'llu Ahmet. Çoban 

Mehmet. 
Buna mukabil Ank1&rll taklmının 

da qafıdaki ıekilde çıkması muhte
meldir : 

56 kiloda: Namık Özer, tamatl 
Sezııin. 

61 kiloda: Muatafa Beton, Abdul
lah Eli.göz, Cemal ÖztUrk. 

66 kiloda: Doğan Erdinç, Yaıar 
Dofu, Nurettin Öqen. 

72 kiloda: Ali Öı.demlr, Celil 
Atik. 

79 kiloda: Mıahmut Akta§, Aziz 
Kiper. 

87 kiloda: temail Yılm11.z, Vahit 
Çetinaka.r. 

Atırda: ŞükrU Balkan, tama.il. 
Her iki takımda Türkiye'nin en 

güzide gürc:.:şçileri yer almıtlardır. 

İstanbul takımının a~r puvl'lndaki 
kuvvetli JC'Ureıc;ilerinc mukabil Anka 
ra.'nın hafif ve orta güreı:ıcileri tok 
,anııılı görUlmektt"dir. Bilhaıııs:l., İs -
mail Sez~in· Mustafa Beton. Yaşar 
DoP:u. Celil Atik, Aziz Kiper, İs -
mail Yılmıt.z'ın ka1:11nma ı:ııt.nsları 
kuvvetlidir. Di~er ıiklc:ılt:rdekl kuv· 
vet ve teknik muvazenesi mUsavi -
cHr. Ge<'en ıeneki mUsabakalara An
kara takımı noksan karlro tle cık -
tıtl için !~tRnbul t111kımı kazanmuı: 
tı. Bu defa ki takım h('m iyi Aec;il -
mit ve hem rle U7.Un z11.m11ndanberi 
antrenman var>m11kra oltlutu irin 
cok 'lcuvvetlirtir. Bu bakımrlan 11er · 
beıt rırUrf"ıııi 2-~ Ank:ı.ra Greko - Ro· 
meni de 3-4 tııraflırc11n hirl~inln 'ka· 
z~nmRlt ihtimal rlahilinileilir. Hrr 
iki takıma da muvafflakıyet dileriz, 

78 harbi ve bum.ınla ilgili meı.t'l~lH hak· 
kında but vt:sikalar" adını taşıyan Be
kir Sıtlc.ı Baykal'ın can.zim ettiği vesika
lua derginin yec:li.nci "ayısında devam 
olunm~ ve hc-niiz bitmemittir. 

Tarih Vesikalarının son ~ayt<111nd.1 
Mf. V. Kütüphanel~r Mudürii A7İ7 Her 
ktt More ihtil~lind~ hah<11eden Ptruth 
Ff. mecmuasından hal-ı ve-;;ilc.alar ne,rinf' 
ba.şlam1$tı't. 

OrğerJi mecmuayı Ulus okw1anoa 
ca •.sİ.)'e ederU. 

Bu Demir ve 
Kahramanlık (elik devrinde •• 
propağandası (Başı L incı aayfada) 

Kömi.ı'" havı.amı.ıın cihaz.land:ırılm115ı, 

Bugünkü h:.ı.rhi idar eduıler, kendi mil • met~ürji grupunun biribirini tutan, bi
letlerini kahrama.nlık bakımınd.uı ribirini tanı.ımlıyan, biribiri içi.o iş.liyen 
11tôklere çıkarıyorlar. Sinema, edebi • şubelerle gen,lccilm~i, Jcuru.Jacak harp 
yat, resim, fotoğraf, radyo ve pzete cndU~tri-.inin ilk cidJi ha.zırhk.ları ola • 
bu propaı.;andanın emrindedir. rak telakki edilmelidir. 

1'-tilletler, akla dur~n1uk ._.erecek kahra· Türki>c'ye hiç de uzak olmıyan böl· 
manlık hikl)·elcri yaratmakta biri • l(elen.le bu ~ibi u~~İ'i ha.z.ırlık1arıoıo ya -
bideriyJe yarış haltndedirler. Bu pıJdı~ıru du>dukr;a biz de naurlanmt -
uğurd;1. yalan ,.e nıa...\.d bile mubahtır, zı İktı!lat Vck1lctimiLdcn zi)·adc Türk 
Çünkü, jla}"e muk.ıdJcstir. Kendi mil· diplomasisine ÇC\'İrİ)onu.. "Edcbi)·at'' 
Jetinin maOC'\·i 'ku,vetini ~ğlamlaş _ ile "hi.;,İ)at'' ile poliıikanın yürümedi -
urm~k ve $0Utlandırma:kur. ğini, yüriimiycceğini biz de müdrikiz .. 

Bir japon fıkralı okudum. fiir japon ka- Ve onun içindir ki it'Üni.ın maddi realite
dırun arslan gibi bir oğlu vumış. le-rine dayanarak Tı.irki)·e harici)esin.in 
Ali.kere almanuşlar. Kahraman anne hu ı.tihi me ... rula.rı butün (ephclerirle un· 
kı2lntş. J)oğru şuhe)·e koşnıuş. Ve: surlariyle incclerniş, binhir mihenk taşı· 

- Benim oğlumu neden askere aJmı na vurmu1 tecrüheli, olgun ve değedi 
yor~unuz! bql:ırına hitalx..Jiroru.c.. 

diye ubc rei .. inc ('tkı,nış. "Size 00 a ikinci cihan ı;;ıva')tndar., harp ~Mla) İİ· 
cak ne koc.ın:z, ne de başka oğlunuz miı.i wn m1n.a,iylc kurmuş ve milli mü· 
var, ~İıe tıaksın!" di)e aJmadık de . daiaamızın emrettiği naklir:u şebekesi· 
mi•lt-r. ni. de ıa.mamlan11,- olar.ık ı,;ıkma!ırn: .. 

Kadın daha ('ok çileden çıkmı:t: !\fa:ı.i.<le "pJln" deyince çoj:.umuı:un ak · 
- Onun vatan hi 1 meti şı:örmesi.ne enı.;el ~ına "vul~arisation" mal..u<li)le )·azılmı 

olan hen mi)·im? Ben ha! ... demi,. ıktı~adi cnjİra!)a kitapları gelirdi .. Nite· 
Ve şubeden çıkar çıkmu harakiri yap.-1 kim, ·:çalıı~ak" .~·ince durmadan, plln· 

mış! Oğlu da 8 .,ker olmak şerefine .. n:, M\tent..,ız, dıdıııml"k, ı;ırpınmak mi· 
ka,uşmuş!... nası~ı. çı~2:"ı>·oruz. "Verim" anlamına 

Belki Japon>a'da böyle millefSC'er ana· Eo!etCJtı Jtıbı. rağbet ıı;östercmİYorul. BÜ· 
lar "ardır! Bel.ki de bu, propa,ıı:anda- )ille ~e dcrın ı_ .. uraplara raı":n1en, İ<>tiklll 
nın bir mualıdır! Gerçek de olsa ma· harhınck-n hü}uk ve c;ok kıymetli ders -
<;al da ol .. a fıkranın ga)C~İ japon mil· le~ ladık . Bu harsnen de, buyUk mahru
lec'c"'crlijiinin pn.lpa :ında\tdır. Can· mıyetlc-:.e ral;mcn, da.ha ~eııiş tttrübc -
h torpil hikl}·t.~inde olduğu gibi... lerl~. mutclıhez olarak sulh de .. reıiine ge-

Bu,ltiin, ecnchi kay'flakların bu kahraman· tCCKIZ.. •• • • 

!ık hikl>clerine ve m:ısa!Jarına ejcr Huseyın Samı COŞAR 
ha.yC"an kalanlannll7. varsa, onlara 
Türkün yü.ıytUar boyunca yarattı~ı 
büyük kilhra.manltklan anlatmak, bü
ruk kahramanları tanıtmak, onların 

,<L$'kın ha'.\:ranlık "'e hayret hüzmele • 
rini k ndi öz heali~imi1e çekmek en 
büyük v:uiftmi:ı olmalıdır. 

1-Jiı; bir millet bizim kadar fert olarak 
bot kahraman )"Ctiştirmcmiştir. llic; 
bir m'llet, ccmi>·et halinde -.·e bütün 
ıarih bo)-unca bizim icatlar da.inıa kah· 
raman yq.-ımanuştır. "Türk 11tibi kuv
vetli" ri takibe<len va-.ıf '"Türk ~ibi 
kahraman!" dır, Bütün dün>-a tarih· 
!eri hunun şahididır. 

Bizim kahramanlıkla.rımızı yaşatmak ve 
kahramanlarımızı tanıtmak içi-o ne 
hiklreye, ne de ma'"'-la ihtiya.amıt 
vardır. Du millet htr cağda kuman . 
dan, nefer. ana, evllt olarak her ı;e· 
~it kahraman yeıittİmlİttir. ~filli mü· 
cadele kahranıanlan henü:t: ara.mı:ı . 
dadır. 

Bu kahramanJarmııı:ı daha ehedi bir ha· 
yata kavuşturmak ve bü>iik halk yt· 
JiınlarJnl\ tanıtmak için lı bir ('3· 

lışmıya hemen başlamalıyı7_ lfa.lk di
li)"le yutlmı' temiz ha,.JcıJı, ~ uor.ı 
ve küçük kitaf'lar. Cicibi.ci yüz bin . 
!erce kitap! 

Bu işi ·m~eU, Tarih Kurumumuz ne gü
zel ha rır ... Bir yandan ilim uqttr· 
rnalanna dc...il.m ederkcn. bir yandan 
da düne ve bu~üııe ait olan kahra ~ 
aıanlarımızı re10İmleri)'le, macrra.lıa -
riyle milll vicdanımıza ~ birer 
anıt J?:İhi dikehil"r._ 

Her Türk bu ki.taplt.rı <lRmart111rında kJ. 
vılcımların yandı~ınt duyarak okuya· 
cak; dününü, bu't'iinünü daha iyi an· 
hya(ak, böylece hiaat kendi ini ta -
ttıyacakrtt.• O lcitaftlar, günün ea. jyj 
terhi)·ecİ<;İ olacaktrr. 

Bekli}'oruz, ~ ıntzlanmakta hakhyn:. .. 

Sabaheddin SONMEZ 

Yeni Edirne Valisi 
vazifesine ba~ladı 

F.dirne, (Hususi) - Edime valili 
ğine ta.yin edil.en o.niş Yuıdaltul tftıri
mize gelmiş ve Karaağaç garı.oda mera • 
simle kar:tılanmışur. 

Yeni vali vaı..ifesine başlamıetw. 

Burdur'u güzelleştirme 
cemiyetine bir bağıt 

Bu.rd.ur, 18 a.a.. - FcVkalAde bir top. 
ktntı Yflt>ıBn Burdur Dok'umaCllık Koo -
pen.tiım ortaklan hu toole..nıtt aoncnda 
k'lı.zıı.ne:larındarı mühim bJr kıll'll.ını 

"Buntur'lı GU.zen~tıırme., Oef:n1yet'1le 
hR.tı&lam~r. Bu MJretle c~yetln 
n-ıırt YÜZ b1n ~ a:ecrnııe bulunma.k
la<lır. 

Hariciye Vekilliği 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
1 

Hariciye VekA.leti Huıuai Kttlem ı 
MUdUrlüğUne Umumi K!.tiplik Hu -
ısusi Kaleın MUdüril Sadi Kı\vur ta. 
yln edilmııtir. 

Şadi Kavur, Umumi Kitiplik Hu· 
susi Kalem MüdUrlUiUnü muvaffa
kıyetle ifa etmiı, Hariciyenin gü -
ztdc memurlarındandır. 

Tapu 
u. 

ve Kadastro 
Müdürlüğünde 

yeni f ayinler 
Açı.k bulunan Ta{'U ve Kada.:\tro 

Umum Müdürlü~ü Tefti Heyeti Reisli· 
ğine Haray Taf"l\l ,içil müdürü Sıtkı Nec· 
mettin Yurdal'ın ve merkez kadastro mü
dürlüjtünc Ankara kada~tro mlidürü Sey· 
feuin Künman'ın 70 c.r lir.a. ntaa~la, E· 
dirne Grupu tapu s.icil müdi.ırlü~1iine l)İ· 
)arbakır Gruru t.ı.pu c-.icil müdürü Rah· 
mi Er~en'in, Diyarbakır tapu sicil rı:-ı • 
dü.rlüğüoc 1 tanbu1 'kaıdaMro müdürluji.ı 
tapu l.zMı Niyazi Varın, Seyhan giu~ıı 

tapu .sicil müdürlü.inine Er.rurum ı:rupu 
tapa .sicil müJüri.i F ref Türiincr'i.n, Fr
:ıunım t:ı:rurou tapu çjcil nli.idürlü~üne 1s
t.anbul kaW..t:ro mUJUru llayri Akk'ökün 
60 ar lira. maaşla, Jtaıay ta{'U sicil mü
di.irlüğüM muamele n1lKh.irlüğü biırinci. 

mümewni Ziya Ôzso)''un 4o lira ma&J
la tayinleri kararl.aştınlnıışnr. 

Tekirdağı'nda yapılacak 
spor müsabakaları 

T~irdR.A', 18 aA. - 23 a~usto<;ta 

burada yapılantk o1An MA:rma.nı Kupa
• kürek ve yelkt>n m'O.sabekatarına ı.. 
tanbuıl. lanr. BaNtrrma. Oa...,ak'ka.lıe, 

İ2m1t ve TCkt.rdaR: bölftl:el'1 'JPOl"CUlan --· 
Kaymakamlar arasında 

nakil ve tayinler 
C.nanbeyli kaynulotmı Şükrü Yanm· 

oilu'non Karaı>ın&r kaymakamJ.ığına., Ka
rapınar kaymakamı Hilmi Ke(eci'nin Ci
hanbeyli kaymakamlı~na, K.,.,, kay • 
makamı c.cma.ı. Dinç'in Çankaya kayma
kamlJğtna., Çarşamba ~i kaymakamt 
Fahri Tokma.kçıoğlu'nun Malkara kay
makamhi\ina, Kulp kaymakamı Tevfik, 
Kılı~lan'ıo Kavak kaymakambjına, 
fuanbul Seferberlik müdürlüğü.ndeı ve· 
kil et emrinde bulunan Ekrem Gönen 'İf'I 
de Pütürj:t'e kaymakamlıJına naklen ve 
yen.idea tayinleri kararlaş.tırdmışt:rr. 

1 
Biz kime benziyeceğiz ? 

C evabmu peşin ve_reyim: Hiç 
kimseye... Atatürk ne de
rin eöylemlştir: "Blz bize 

t:.?rueriz" ve blz biıe benzemekte 
evam edeceğiz. 

Dünya medeniyetine temel di
ye şark veya &arbl alıruı ve onu 
t>ıenlm&eınil olanlarla, böyle bir 
temel kabul etmekle bu dA.vanın 
alakası Yoktur. Bütün bir ortaca
ğı doldurmuı olan hümanizma ce
reyanı, eski Yunanın Him ve fel
sefesini, fikir ve aanatını dirlltme 
çırpıruııdır. Arkaya bakı.şın en ti
pik bir örneği olan Umanl:z.mayı 
hiç bir zaman eski Yunan taklit· 
tillkt manasında anlamıyoru'Z. O, 
xasvetll kilise damlarından, ferah 
ve a<:ık aök yüzüne acıtmış b.ir 
;.sıklı ~ceredir. Zaman zaman 
dAvala.ştırılan mesele: şarka mı, 
,garba mı? Kılavuz.. r(>hber diye 
k1ml tanımalı? Kime benzemlye 
ı:ıılışmalı? Kimln peşinden sitme
li> iz? 

İki meo<!leyl bir'blrlne karı$rr
mamak şartlyle bu w buna ben
ı:er tıuallerln cevaplan gayet a
çıktır; sanat ve tıklr yolunda sı
nır aşııı do. olsa btıtOn kıymeiler 
rPhbPrlml?Jdlrlf"r. Onları okumn· 
nın ve tanımanın, sanatın mllli1Utl 
ri<'t.v11siyle dr a!Akası yoktur. 

Maa.rlf Veıkllliğl, kQtQpanPmlzp 
rltlnya klAcriklf'rini ka7Antiırmıya 
k.ı:ırrtr VPrditl 7aman, hı.önü ne 
doğru aôyleınltti: 

"Eoki Yunıı.-ri mllı.ot.. 
terin ıtııMlR.t ve fiktr t-.yatuıda DV>Y
dana .-etlrdikler.i ...-rwrl dili
miz<> oevlnnek, Türk mW,.unln 
kidtilründe )'Itır tabnak ve hizn1.et 
~.tn-.ek i8t.iyı1LPJ.e.11e en lo,ymetJi v..
sıtayı hazlrlıanıakt.ır. Edıfıbiyatı
ınuda., sanat'8.n.ınııda ve fikl.rle
rinıJ~~ istediğbnis yükfleklili \"e 

cenl'lifi bol 1-.rdımcı ı.'861.tıa.la.r 
iı:inde )'f'Ö!jn1iş olımla..rda.rı bekle
ınek, t.ahli yoldur. Bu 911"Öf'Plıe ~r
ciiJne külliyatının külti.irümfrae 
büyük hiznlE'tlıor >~ ~ 
nıyoruz." 

Gf-rçeijctJr ki, Türk sanatkA.n ne 
Sophoklcs'e, ne Shakspeare'e, ne 
sadı'Y'f"', ne Goetıhe'ye yabancı ol
mamalıdır. Bu bir takl1tcili.k değil, 
yUk~lm(ln\n en tl'tbli Yoludur. 

Fakat madalyanın arka yliz:Qn
de bl:ı dalma kendimizi buluruz. 
İçtimai hayn:tın hi(' bir cephesin
de taklitçi11fe kıt.çamayız ve mll
lt d!ı.valar bnhs!nde hiç bir öme
le ihtiyacımız yoktur. 

Blz bu topraklarda yalnız bir 
TUrk gibi ynşar. yalnız bir TUrk 
glbl düşUntırUz. ldeellerlmlz 1«!n
d1 llflrtlftnrnız ve gerekJerlrpJ'Zle 
~8}'1tndır. 

Boe h:ı.yatlprle ulraşma.'k, ve, 
üstüne bastıfımız toprağın aeslnl 
rlln1f'mNlMı mevhum ri1r.gl.rlara 
kula.k v..-rmC'k. ce.l1smR Vf' ynrul· 
ma istlyt>n rea11tedPn kacmak o.
Iur. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Recep Peker . •• 
Onu. Cumhuriyetin OOUQQJ )'t.ldö • 

nüıntinü kutlamıya baz:ıdatwıla.ruı ba· 
ıında daha yak.tadan tanımııum. İda
reciliğini., disipline verdiği c:kğeri, 
devrim hakkındaki duy-uı ve düşüoü.t· 
Jeriai $C'.tcbi.lmek için ~nında bir iki 
kısa saat bulunmak da kd.ri geliyordu. 
O bü)'Ük yıldünümünü kutlama işin

de benim gibi bir damlacık hizmet ve 
ödev alanla.rda bile onun ı.ekisı ve 
~erji i yılların ... e ola}'.ların umutura· 
mıyacağı birer hdtıra olmuştur. • Hakimiyeti Milliye (Ulus) uı:ı bir 
odasında .sıralarunış, oturuyoruz. Rfıl.o 
pm Saip bir köşede onun resmıru 
)'apmakta ve o, bit.imle inkı.libunız 

hakkında konuşmaktadır. 
- Bi1dc bir "ihrilil", bir de: "io

kıU.p" di)e iki kelime var, diyor, bu
na karıılık fransızlarca yalnız revo -
lution kelimesi kullanılı}'Or. 

Sonra, her ne kadar ihrilil ve ~ 
kılip tek kelimenin kaqılığı i<ıeler de 
bizde kullanıla ıwııanıla a.ta.la.nnda 
ufak bir mlna a}rımı belinni~ıir ... " 

Bugiin revoluıion'u devrim kt:.li· 
mc~iyle k.arşılıronız.. Fakat o günler
de o, ihıilil ve inlcıl.lp kon,.ısumı ele 
a.Jırken buolan anlatan kelime.Jeti de 
incelenıek ı:aruretini duyu)'Ordu Ç\in. 
kü üniversitenin ardın gençlerine "iıı

kıllp" der..;leri ,.-e·m~ıe idi. • Birgün Keçi6reı:ı'de top.laıwı ga. 
zetecilere gene onun: 

- Ne sormak isciyonanı-z torun! 
dediğini hatırlarım. Arkadaşlar bir -
çok orualltt sormuşlardı. 

Onun tatlı bir beU.gatle :vttli w 
vabancı ideolojilerden nasıl bahsetti~ 
&ini }'ıllardan 50nra unuunamışımdır. 

* Fıkram.ı buraya kadar oku,.'&ll!ann 
hepsi ol,'nln bir devrimciden bahıettİ· 
iinıi anlrunıslardır. 

Evet, Dilhi.li.ye Vekilliğine gdme
~i dob.yısiyle sayın Recep Peker'dert 
b:ıh~cunek istİ)'Onım; Recep Peker't: 
dair ufak tefdc hir iki hatıra.mdan.. 

Onun Dahili>-e Vek1.letine ~lmeıı:i 
hc-pimiri 'CVindirmittir. Biz "Ulus" 
çular i~ ~ki hir başyazarımızı tekrar 
Vekiller He·yetinde ~örmekle bir kat 
daha şevinmc'ktc haklıyıt. ••• 
Yedek •ubay okulunda . 

Dün öğleden !Oflra, sayın komuta
nı Kurmay Albay Ali Rna Gürcan'ın 
nazik deıllleti ile Yedek Subay Oku
lunu jte'ldim. Bu~.nJerde törenle alay 
sancı:Ktnı almıya haı:ırlana.o ve onun 
heyecanını y~ıyan okul, on.ız bu ka -

STALİNGRAT 
St&Jigrad, 450.000 nütusu ile 

Sov.retler Hirliğ"inio yalnız doku • 
zuncu şehri tlc:gil, aynı za.manda, 
doıtu ceo.ubuuun en önemli n.nayi 
ve ticaret merk<'zidir. 

Şehir, Volga·nın batı dirseği ü
zerindedir. Çarlar dt•vrinde ancak 
80.000 nüfusu vardı. Eski adı 
Zarizindir ve Zariza ırmagına iza
fe edilerek bu isim kon.mu§! ur. 
Nüfusu birdenbire çoğaldı. Bura • 
da endüstri Rl'lınca, mUstesna de • 
teri ol•an bir askeri merkez hl.li~ 
ne getirlltH. 

StaJ.lograd ıeh.riode 1928 de 
150.000 nu!us vurdı. On beler ıe· 
nehk ikı endualri plio.ınııı t.atbi • 
ki bu memlekeue çok. büyük en • 
<iUatrı verimi vlicude ıetırmiJtir. 
Bu eehrin coğra!i durumu da t.u.nu 
.kol1tylattırmıştır. Staligrad ıelı.ri
nin yanında, Volga nehri, Don neh
rine 70 kilomeU"e kadar yakl:>.oır. 
1926 da., Sovyel blikUmeti emriyle 
aÇ,.1lmıya başlanan Volg-a - Don. 
kanalı. J)on kasabasının yanında., 
iki nehri birlbirine ballar. Buraya 
bir demiryolu bağlıdır. Stalin1trad 
bu bölgedeki bütun dcmiryoUan
nın ka.vuıak noktasıJır. Doğru bir 
demiryolıı ballı• bu ıehri lı:to~a.o • 
va'ya bağlamakta ve Tichoret.z'e 
kadar uzanmaktadır. Bu hat., l<.oa
tot·u Kafka.sya'ya bağlıyan hatta 
ka.vu§maktadır. Stalin1rrad dan 
batıya doA'ru uzanan J.ipskova • 
Rosto! hattına çapraz gıden cie -
mir,Yolu da, huslllli önemi haizdir. 
Sanayi için gereken bütün ham • 
maddeler, Slalingrad'8 bu de • 
miryolundan l:"iôer. Rusya'nıa iç 
tılU'aflarmdan Kafkaaya'ya. yoPa· 
nan bUtUn ticarc:t eşyaları Stılin
grad':ia boşalır. B undan baoka Sta
lingrild, Volga bölgesinin en bU • 
yük kereste pazarıdır. Şimdly"! xa~ 
dar, cenup Sovyetler Birlitinin 
çok yerine, kereste bu ıebi:-c'en 
ır;ider. 

Stalingrad'cta., baıtıca çellk, ba
kır, pamuklu, zeytinyağı ve ~· 
yevi maddeler yapılır. Bura<la en 
önemli endüstriyi Cercinakl •rak· 
tör fabrikaları tefkil eder. Bul'a
da, aynı z.amanda otomobil de ya
pılır. Har;>lcn önce. Rusyıa:d-tkl 
lraK.örJeri:. yüzde yirmi beı~ bu· 
rada. yapılırdı. Ste.lingrad'daki. bu 
fabrikada yirml bin iKi c:alıC'Z.r. 
Stalingrad'dA buluna.n çelik tat>. 
rikasında çatır.an i§Çİ sayısı da 
17.000 dir-. On bq m!t.I'tin furuı u, 
iki elektrik fabrikaaı, ve 11 .had
dehane vardır. Burada. ham C}e ... 
lik, demir, zırhlı demir levh-ı.iar, 
top, uçaksavar topu lle, tank. 
traktlir ve: ot omobil yedek ıı:ı.S: 
zemeai yıapdır. 

Bütün Ruaya'd1- yapılan knlc: -
la.rın yüzde yirmisi, cephanenin 
yUzde yedisi Sıalt~ad'da yaprht. 
Bundan b&1~ Stallngr&d'da bir 
uçak benzin fabnkuı, bır çok 
kimY'& fabrik&larr, petrol a.ıhr.nc 
fabrikaları vardır. Bu petrol a.ıh· 
rınçlarında K !ka.aya dan ı-ele'l ve 
Volp.'dan yollarıao petroller de. 
po edilir. 

Voronej ve Roatof"tan l'!Çtn 
K11.nuu • Moa1cova demiıyolunun 
kesilmesiyle, bır demtryolu kav~ 
eak nol<taıı ohuı StAlinıt"tad.'ın 6-
aemı daA& çg& &rarultır. sımı.ı. 

1 

1 

... ,.llıl< bôr tarihe malik ol~ 
göre ~miz ocadand•k Onun ;(i1I 
dUnkü ziyaretimde görümün önünde 
benim de t&1.im&ih hatıraJ.uı.m. u)'IW" 
dı. 

Göıre~'nin, Bostancı'nın ahşaP 
köşklerindeki kupkuru oda.la.n.na bi· 
rer beylik sererek U)".)duğumuz P'OI"' 
ler gözümün önüne geldi. Se.linı:iye 
kısluJoın üç ka.tlı karyola..larında w 
ja sola. döoerek uyku bek.ledilderiır:W 
zi hatırladım. 

Sayın komu- bizi oda oda ckht
tırarak bugünü.o -.e yaruıuı savatl• 
nnda küçük birliklere komuta eclec<k 
y«lek subaylara od« öire<iJdiğjnl 
&()sterdi ı.-e iuh etti. 

ı ... boy boy meımi1« ... -
rinde çelik kesilotd< yapılnnf ..,,ıı 
ma\aUar. 

J,ıe u<>I< tiplerini .., bava ....,.ı. 
rını can.Iandu·an makedcr, ~ 
kabartmalar w moddler-

ı,.., kotlrunç - bariıiode ..... 
nılan vasıtalar ve onlaıniaırı lcoımınlA 

çarelerinin türl~ .. -
Bir başka salonda Mvqta 'ft bat'lf> 

ta birlikleri binbirioe bt.ğJıY*l telli, 
tel9iz, ışıklı muhabere YaSttalanm 
gönlük. 

Yanmn y..ı.k ouba,,ı.. be moo 
dero YMltalU iizerinclıe bilci 'ft mü. • 
maresclerini atttıttrak ,.,.ş..a....ı;.. 

let. 
GaziflOlan, d.nhaneleri, ,....,_ 

neleri ile tam modern bit ~ 
gösteren o4culuo bUtün bu. -..sttaılıln 
kısa bir müddet içinde 'ft 800 zammto 

!arda hazırlanmış olduğunu öirentn<t< 
i.ıısana bir ba.şka z"1c. veriyor. 

Okulun ıonit bo1laınundan ~ 
ra 'run ~ olmaz bir manı::ar.-. 
jtÖrünÜyot, Bu, ~ beor.erl 
pek .. bul ...... btt bont td>rinin .,_ 
%arll5 ıdı r. 

Bohçede ııet"(!.er rill.hlariyle tdime 
hrzK"l&mJOt"İ«r. Bu da bW P.Vlıf tnlb

- değil, bir ... ,...._ hazırlık .,,-. 
uta.s1dır. 

Okulun ;çincle ı;ördüklerimizle be 
iki manzarayı biribiriyle meıcedıiYo • 
ruz. Bı..mdan l'l canlı hüküm çı.kı)"(lıt: 

Su bant maıu..a.ras.ını bu savaşa .... 
zırlak manur&5JM ~ 

* Olculdan çıkarken - betim mtio 
yat ubiti namzetliği günlerimin ha. • 
tırlamamak elimden gelmiyor ve 9İ • 
llhlan ellerinde ta.liıne pı..,. l"litz O. 
nizli ~lere gıpta dufarıık .., ola>
Jun tetkilı\tçı, disiplf.oci kaımuantM 

t.,.ı.kür ederde bmadm -1ı,.,...... 
T. l 

20 Yıl Evelki 
Hakimi111i'\l M illiye 

Yurt içinde 
Adan11.'dan bildiriliyor: snilı 

altına çağrılan efradı askeri • 
yeden Uç yU:aden fa.zla.eı kendi 
keselerinden at almıılar, ordu
ya süvari olarak İltihak ar%12'" 
sunu göstermişlerdir. Bu hare
ketleri makamı aidesi t&N.fm
dan takdir edilmiı ve cepheye 
o suretle !evkedtlmiıterdir. DU. 
bu sUvariler ,ehrimtoZ.de blT te
zahürat J'apmıılar ve latiklll 
M&ı111 eöyllyerek herkesi at • 
Jatnııılardır. 

Yurt dıırnda 
Ruıya Te aksayı prk eum.. 

huriyetleriyle .Japonya. hUki. • 
meli ıa.raemdA. teati edilen 1lıO • 
talar bir konferans akdi zemi
nini ihzar etmektedir. .J&PoD
Y& hUkilm'ett tevdi ettiti nota .. 
da konferans akdine maalmem
nuniye lmade oldutunu det' .. 
meyan etmiıti~ 

Halkın nazarı dikkatine 
Belediye ReI.ılllnden: 

Alılcan. Beledly..ı Zabıta -
rnatnameslnin 4 ve 91 ınct maddıell 
aşa,tıya konulmuştur. 

Bu madde icaplarının yerine ..., 
Urilmedii':i şiklyet ve m(lp.hedeler
den e.nlqılmaktacbr. Belde hudud" 
içerisinde oturan ~rilerin, hu
zur ve istırahaU bilhassa ka~ılıklı 
vecibelere uymakla mümkün olabl~ 
Jlr. Bu madde hükUmlerlne riayet 
etmeler! sayın halktan rica olunur. 

Madde 4 - Halkın aü~n ve ra-
hatını ıkaçıracak 4şler yapmak ya~ 
&aktır. Gece yarısından sabahleyin 

istirahat zamanı aayılan saate ka -
dar eokaklarda ve bina iclertnde 'ba· 
tınD caiırmak. her n-e suretle olur
sa olsun aürültü etmek yuaktır. 
Aynı saatler içinde piyano, sramo
fon, radyo clbl mUA:iki aletleriyl• 
aızılt.ıyı mUcip hallerde bulunula
maz. 

Madde 91 - Dar olan y ya kol
dınmda .konuşmak iOin veya başka 
bir sebeple durar&lc: ve yahut ild ld· 
~n ful• yan yana ko1 ko•l yür<l· 
yerek bqkalann1n yürUyüp Sl'çrT\ıl""' 
terine enael olmak yasaktır. 2736 

dotru uzanan Statınl('rad .. lloı\.~ 
va dtmiryolu Uzerintlekı trf!n:er, 
Moıııkova'ya kırk aaatle ViZtr. 

Kafk'ıuıya'dan l'Önderill'bilecek ti· 
caret eeyaıı ve bilhaaaa petroı. bu 
biricik münakale yolundan l'i ler. 

Statiııcrad hUi:ümeti t<:ınde 1'ay
va.n Te hububat zlraati de cok art ... 
m11 bir haldedir. Yetiıtirrlifi m11h· 
ıut. yıııJnız kendiıinf' dc:til· arnt 
zamanda o bölgerlekl diff'r y .. .,. • 
lere de yetmektedir. Hazc:r d"rl· 
zinden nakledilen bütün b&lt'< -
lar da., Stalinırad ıehrine çıka • 
ntır ve Ruıya'nın 1çerilerinc: ka • 
dar yotıanır. HUllea, Stalin.-rıd'm 
bütUn Rusya'ya erzak ve mühim· 

mat temiııiı>de Ooemı l>UyilktU... 



oıs POLİTİKA ! 
• 

Kafkas 
petrolleri 

Almanlar bu seneki bli)iık taarruzla • 
l'llll Kafkaslara doğru )'ÖnelrnuşJM, ve 
bu bölgenin ıimal kı ımlarını 4galleri 
llluna almak üzeredirler. Eteklerine 
bdar vardıkları Kafkas <bğlımru aşıp, 
cenuba duğru ilerli}eceklcrı hruz ma • 
Jüm dciildir. Kafka !ara doğru ua.rruz, 
fllmaıı - ru5 askeri har5eılennin en çok 
IÜmtle gcl.i~en btr safhasını te,şkil et -
llliştir. Rostof duı~e bdar Kafkas • 
lwın büyük tehlike karıı nda bulunduk
ı.n unncdılmiyordu. A1manlar, geçen 
sene Ro$tof u bile almıılar, fıtbr muka· 
bM rus ttam.mı uzenne Kafka,Jann ka· 
Ptst T&Zi)etinde olan tıu tehri ~unış
ı.niı. Bu ilene Rosto/ u alan alınan kııa· 
ltn anuba. Kafkaslara dognı sarkmışlar 
ve bw. bir :zaman ıçinde bu bölgenin şİ· 
mal la:mmu dlerine geçimıi !erdir. Kaf
bsJano b)ıbı RU5}'&0fl petrol ka)nak· 
J&rmdan mahrum edecektir. Petrolun bu
günkü mucıdelcde oynadığı büyük mi 
hııttrda nıtulacak olursa, bunun ehemmi· 
,,eti derhal goze çarpmaktadır. Ru )'il, 

muharebe ııa,ıamazdan evvel, harp san&· 

,.üoin mühim bir kumıru, harekAt ıah· 
nesinin aıica tanflanoda in,a etmi,, harp 
bıı,ladıktan sonra, bir kısmını da teh· 
lı1ce yaklaşukça cephe gerilerine alını} -
rır. O kadar ki bugwı nıs ;resmi sozcüle· 
ri, uğradığı büyük ka}ıplııra rağmen, 
Sovyeder Bırlıgırun. harp 00,ladığı :ra • 
mandan daha faz.la tank \-C tan-are imal 
etmekte olduğunu hildirmc:ktcdirler. Bu 
iddia doğru olmı)'llbilir Fakat her hal· 
de rın harp san:ı.)lı veriminin, almanla· 
ra ka)'bcdılen san;ıyi bOJge.leri nishe-ıin· 
de azalm:ıdığ.ı emni}'C'tle oylenrbüir. 
Ancak Ru5)"& akaryalmt:ın mahrum kala· 
M olut"Sa, bu ,,. ıtalan kullanması 
mi:iml.."Utl olmıracalmr. 

RUS)'ll, alman tl'hlikcsi karşısında 
tabrikalarıntn bir kı mını geri çrkmiş -
tir. Fakaı petrol kuyula.rını geri çeke • 
mrz. Rus petrolJerinın )iizde doksına 
çnk }ıtkın bir ni beti Kaf'kaslarcbdır. 
'Bunların btr kı mı imdiden alınanlar 
tarafından i,gal cdilmi tir. Dir kısmı 
lni tehi ke kaqı ındadır. Bir kı)mı için 
İ'll', ıehlıke biraz daha uwkur. Kafkas 
prımllcri h~lıca uç bölgryc aytrJır: 

l En kuçük ıstihsal sahası olan 
Maı1mp, 

2 nu mıntakanın doğru~n doğ. 
~,. 1ar\unda. Hı er denizine~ yakın, fa. 
kaı Kafka da tarının "malinde bulu • 
nan Gro nı pçtrolJ ri 

3 - Ve niba)'Ct meşhur Baku peı • 
rolleri. 

ene<le rki nıil)on ton petrol istih • 
ıal eden Mailı.op almanlar tarafından iş
gal edilmııtir. Simdi almanJar, ıkinci 
der~ede bil}'ük istihsal saha ı oJan 
Grozni uzerme yururnekredirler. Baku 
İM", ancak Kafkas dajlan IJıldığı takdir. 
de alınanların ellenne geçe-bilecektir. Bu 
mıotakıının sendik petrol i,tıhsali yirmi 
)Mı mil)-on tondur 8u petrol m~le • 
sinde bir noktayı unutmamak gerektir: 
RıH)"l'nın kayıbı, mutlaka Almam-a'nın 
kauncı dmıdc değ ld r Mosko,,., Mai· 
kop uo işgali hakkındaki h beri wrir • 
ken, bu rnınt lcad kı petrol kuvulannın 
tam.,Uyle tllhribedıldıiini bildinni1tk. 
İ);ce hlhribedi len petrol lcuyulanrıdan 

uzun uman i tifade ecndc mümkün de
ğildir Mut<ha ı ların tfade:1ıne gore, 
dMinlcrde patlatılan bombalar, s~eriya 
kuyular içindeki petrol ctte,'lllllarının 
İ•tt1cametinl deği tırmekte ve bu salıadan 
tekrar htifade ed hılmek için )"eıtİ 50fl· 

dajlar }"&pılandc, yeni kuyular açılma,.. 
nı gerekleştlrmekıedir Tahribatın devam. 
l ı ol:srnk sah:ıy:ı tesir alıında bırakma~ı 
da münlkiındür. Me~el1 geçen muharebe
de oldukça basit usullerle tahn"bedileıı 
Roınan>-a retrol kuruları, hırpıerı $00· 

nı hiç bir :zaman o rahrihatın tesiri altın· 
dan kurtulaırıamışur. 

Uzak.Şarlc'ta acele olarak tafırlhedilen 
lru)'\llardan japonlar btifııde ctmiye ha,. 
lamı,Jardır Fakaı esa lı 5t.ırette ıahrihe
dilen ku)"Uiartbn 1 tifadc edildiğine W· 
ir bir haber gelmemisur Bu h:ıle göre, 
A lnıan)-a'nııı i tifadcsi, ru.darın, petrol 
bölı;elerinl ne dert'CC')'C kadar tahribede
bildiklerine bağlıdır. Bu mesele hak · 
kında hukum verir~en, Moskova'nın ,(). 
:r:unden ziyade, nı ların J)mdiyc kadar 
boplıııklın )erleri tahribctmek nokta · 
sındaki !~)etlerine b:ıkmak recinde 
olur Tahfi pol"tikuı, Rwya'run C$3Slı 
bir harp tabi>e'lini ıes1dl etmiştir. 

RU5lar biliyorlar ki Alman)&, :rengin 
5oV)et ıopraklıırını söınurmek ıçin ken
dilerine ka11ı ıurru1a gcçmı ıır. Bu ha· 
le göre, hcm du~manı bu tabii servet 
kaynaklarından mah eımck, h de 
askeri tc,ebbl 1 u k ıçın 
tertipli bir ıah ibedıl · 
miştir. Atmanı 

bufuk blı kı 
ellerine ite\ 
dön a)-da 
bile i ııfadc edem 
kılan baraıların te:krar ın,a ı ve '31\2)"İ· 
in tcltrar kurulma,., bu harp içinde 
miimkün olmı)acaktır Maıkop petrol 
ku)ularının ~"Dı d kkatle tabribcdıldiği 
,üphesız.dir. Ve , .. rın almanlano ellerine 
seçecek olan Grozni de arnı şekilde uh· 
ribedilccekur. 

5 Brezilya 
vapuru 

torpillendi 
Brezilya protesto eHi 

Hôdise harp · 

doğuracağa benziyor 
Rto de Janciro, 18 ıa a. - Brezil· 

ya bandıralı "Baependy", "Anibal 
Benevolo, ve "Araquara,, cemileri
nin torp111endikleri resnıcn bildıril 
mcktedir. 

Ayrıca haber alındığına göre,, 
gene Brezilya bandıralı ''İloglb&,. 
ve '•Arara,, l'emileri de torpıllen • 
ml•t!r. 

Bu hususta neıredtlen re.ıımt teb
liğde rıısrih edildiğine ıröre, "Baea
pondi", "Anibal Benevolo,, ve "Ara
ınıara,, cemilerl Bahi& ile GuerKIPe 
arasında torpl11enmiııir. Bu cemller 
iki devlet arasında yolcu ve yük 
taşrınakıa idi. 

Resmi tebliğ bu torpillenme hl
disesini şiddetle protr.ato etmekte 
ve hıikUmctin itıihaz edeceği ted
birleri tetkik etmekt e olduğunu bil. 
dlrmlııtir. Tebliğ, ııonund&o ahallyı 
sWdlnu muhataza etmiye davet et
mektedir. 

.Ayrıca 6ğrenildiğ{ne göre. Bean
pendy, gemisinde bir aııker kııaııı 
da bulunuyordu. 

Allkadar makamlar bu kıta mev· 
cudunun ehemmiyetsiz oldutunu 
eöylUyorlar. 

Kııyıpların çok otdugunu bildiren 
haberler asılsızdır. 

Montevldeo, 18 a.a. - Urucuay 
slyas1 mahl ilerinin dU.Uncesıne gö
re beş Brezllya vapurunun batırıl -
mnsı Brezllya'yı harbe aurUkllyebi
lccek b r hAdiıtedlr. 

Cumhurreisl ile Hariciye Nazın 
Ucaret gcmllerine yapılan bu teca
vüzü tel'in etmlşlerdir. 

Har ebe na:z.ın d~te buluna -
rak Uruguay hUkUmetlnln Amerika
lılar Biri ıtıne bir nota vererek ce
nup Amerika kıyılan önünde yapı· 
lan bir tccıı.vüzil prostesto edeceitlnı 
blldirml&U r. 

Halk heyecan içinde 
Rlo de Janelro, 18 a.a. - Bütün 

gazeteler, ceman 13.900 ton hacmin· 
de 5 Breztlya vapurunun torplllen
mesl üzerine halk arasında hasıl o· 
lan heyecana tercUman olmaktadır. 
Bu hA.dlsenln doğrudan doıtruya mll
ll ticaret servisinde çalııan Brezilya 
vapurlarına kanıı ya_ı:.lan ilk teca· 
vtız hareket! olduğu bellrtllmekte· 
dlr. Smıdiye kadar :valnız BlrletUc 
Amerlka devletler! Jle Brezilya ara· 
sında ifllyen vapurlar tıecavllze ut· 
ruyordu. 

Bazı gazetcler, neşredilen resmt 
tebliğdeki bir cümleyi bllhllala te -
barüz etUrmektedlrler. Bu cümlede 
Brezilyalıların canuna ,,. malına 
karcıı işlenen clnayet!erln ~z bı· 
rakılmıyacatı ka~-dedilmeıktedJr. 

Batırılan vapurlarda bulunanlar
dan birçoğunun kurtarıldığı hakkın· 
da dlln gece netredllen bir tebllt hal 
ka biraz teselll vermiştir. 

* Rlo de Janelro, 18 a.a. - Büyük 
bir kalabalık buaun şehrin başlıca 
caddelerinde ntimayış yal)lllıJtır. Sim 
diye kadar bir hAdlse olmamıştır. 
Polis ve bahriye sll6.hendaz mUfre -
zelerl sokaklarda devriye gezmekte· 
dlr. Almanlara ve ltalyanlara alt bl· 
nalar pollsln rnuhafaza11 altındadır. 

· Mr. Hull ne diyor 1 
Vaoington, 18 a.a. - Brezilya 

bandralı (Bacpenny) vapurunun tor· 
pilelnme.sl hidise!lnden bahseden 
Hariciye Nuırı Mr. Hull demie -
tir ki • 

- Bu hldiııe, mihver devletlerinin 
muhariplere olduğu lradar tarafıı:ıı • 
lara kareı yaptıkları haydutça ve in
sanlyetalzce hareketlerden biridir. 

Mr. Hull bundan evvel bir çok de· 
fa bu gibi hirliııelerl tefıil' etmek fır
satını bulduğunu ve ileride de bu 
fıraatıarın ekıılk olmıyaca.iınt ilAve 
ctml§tlr. 

Hindistan' da 
DURUM 
iyileşiyor 

Bazı milliyetçi 

gazeteler kapatıldı 
YenMclhl, 18 a.a, - HJnd1stanın 

muhtelif m~r1kezlertndsı. Yentdelhl'ye 
gel:en ha'berlere söre d1lnlm •lttftcte 
t.vnesrnektedk'· 

Kallctltn'da nıum.Yled'ler bazı me.· 
tıal!lcf'de c1olaşrn.ıılar ve c~ıda ehem· 
mb'et.slz b1!r hld1tıe olrnuttur. 

AUAhabat't.a \'tlzb'el lıYlletmlt ~ 
gece ııokııtD. cı1ana.k yuatı kllldırılmı•. 

tır. 

orta vtllyeUerde 'bft2I vnt~ ve be

lediye mecl1elert ualanna ı.ten el cek· 
tlı11m1$Ur. 

Uçan kaleler 

Avrupa' da 
faaliyete 
geçtiler 

Bir filo dün 
Romanya'yı bombaladı 
Londra, 18 a.a. - Avrupa hareklt 

sahasındaki amerikan ordusu umu
ml kararg!hı ile hava nazırlığı aşa
jıdakl teb!Jğl neşret.ınlşlerdlr: 

Blrleslk devletler ordusuna men· 
sup tap-areciler idaresinde ve tnııı-
11.z, domin:>'On ve müttefik hava kuv· 
vetlerine ba~lı avcıların himayesin· 
1ie hareket eden uçar kaleler dlin 
öğleden sonra Romen tevzi istasyon
larına yüksekten hlicum etmiştir. U· 
çar kalelerJn hı>pısl bütün bomba 
yüklerini hedeflerine atmışlar ve bu 
sureUe akın muvaffaklyetll neUce
lenmi~tır. 

Müttefik ucaklar düşman avcıla· 
r!yle karsılasmış ve bunlardan biri 
bir uçarkalenln makineli tüfek ate
şl)·le dlisürulmü.ştUr. 

Amerikan ordusu hava kuvvetleri 
'bombardıman r.crvısı kumandanı 
general Eaker hUcumu bir ucarkale
den idare l'tmlstır. Bu sırada hlma· 
ye altında hareket eden başka ucar· 
kaleler de ~aıırtma hareketleri y11n
mışlarrlır. BUtlln ucıırkaleler aall· 
mPn üslerine dönmUı:t!lr. 

Hlmave avl'ılan dUsman av ucak-
1ıırb1e bir cok defalar ı:aroışmı lar 
ve bunlardan lklıönl tahrlhetmhıler
fllr. Rlmayl' avcılanmıman ikisi 
kavıntır. 

Bu ha.relc:Ata ~ eden amf':'lkan 
orctuıı.rna meTWU'P ~. bombardı· 
manlanlıa lrulla.nı'911 ve ı!rndtye kadar 
8'1Zl1 tutulan~ de ısttra· 
de edt)'ordu. 

Bu hareketlere blzza.t ıeurak eden 
amenıkıuı tıa., .. kuvvet.lert bukl>111utanı 
dönU.Unde dentetir IA: 

Gtzıt boınbudwnaıı nı.anoıanna ıu. 
ma.t etmekte haklı olıdutumuzu latıa.t 
eden bu neUceler bizi (Ok tatmin "1· 

mlttlır. Bu, b1 btr baetengıttJr. ntze 
dUten fi!)' bu tte MYeın etmeietlr. 

Avrı.ıı>a'dakt amer9aln hava kuvvet
ı.ırt ~ ,.nera.1 Kari S.,a· 

Amer:lkan ha"9 lııuVY8Uelt .A!man· 
)"a'.Yll ka"1 ban ~. hem de 

snrWz ~ ~ hUeumlar 
ya:paealktır. ~tz en ~ ıeldldf' 
~am bcırntıe4amtıl< w~ mOm • 
kür\ oldutu kadar cabUk harbe Mh&)'et 
V'8mleictJr. 

Hasar gören ingiliı 

kmııörlerl 
Lali-. IA a.a.. - Neı.oa zntıh• 

ile Araus w tılue4ri<ıw ıayyve pımtle
rinden tnuda bomba isab«i alaıın 2 lcnı
vazöc htsara uf;radıltan .oa.ra Cebelüt· 
t:ımk'a gelmİ1 ola11 4 tı)rpido ımıhr:ibi • 
nin yanında demirlemİf bul~. 

M eıin yerine 

köpek derin 
Metrutıyet devrinde ı.ta.tbul'· 

da batı bol aezen Jııöpekler ıopla
Wıp Hayırsız adaya .UrUldütü za
man bu "gaddarca" it, o zamanki 
gazetelere bllyük bir eennaye 
vermişti: gazeteler bu ı.ı hem tu
haf. hem de acıklı tarafından itle
menin yolunu bulmutlardı. 

Fakat harp ekonomı.t artık bu 
gibi "cinayet"ler! haldı a&termek· 
tedlr: çünkü Macarlltan'da metin 
ve kösele yokluğuna karıı koymak 
için, köpek derileri toplanmaıta 
baelamıştır. 300 kiti tara.tından 
&'Örülen bu ite bqlanalı bet ay ol· 
mU1tur •ma, toplama ili ~ak 
bucünlerde senltlemete bqlamıt
tır. Şimdiye kadar başı boe gez.en 
veya ölmilı olan 6.000 köpelln de
risi. toplama merkezine g6nderil
mi1Ur. Hesaplandıtına ,,&re Ma· 
carlstan'da her yıl 60-80.000 lri!pek 
derla1 toplamak kabil olacaktır. 

Ucu:ı edebiyata 

açdan •avClf 
Hurda demJr ve ınlden tıopla

ma i41ne de bUyilk önem verllt· 
yor. Yalnız haziran ayı lclnde Wı>
lama. merkezi 1.150 komünden 
2,5 milyon k!lo hurda demir veya 
mAden toplattınnıt ve bunların 
bedellerini satanlara ödemlotJr. 

Bu hale ı;öre, Rusya, Knfkas petrol • 
JerinJeıı mahrum kal:ı.ca~ı gibı, Alman
ya da bu petrollerden i ufa<le edemi)e · 
cekıir. Almanya, imal etıiğı 9unl retrol 
ile ve eline geçırJığı Rornan)-a petrol • 
Jeriyle şimdiye kadar ıhU)açlarını kar • 
şılamııtır. Karkaş petrollerini de eline 
ııeçirebılmit ol~ydı, bu, ıuphesiz Al • 
man)'ll nın vazifc•ini kola) laıtı racaktı 
Fakaı f:eçJ mıcdıfiı takdirde de )'tllnıı 
petrol ıkıntı ı }'UZU d n silihlarını bı· 
rakına•t b klen nırz \lınan}a petrol me· 
5el~ini halletmiı gıbi orunU)or. Fakat 
acaba Kırka• petrollerindm mahrum ka· 
lacıak olan Ru•)ıı nın hali oe olacakııd 
Rusların. ıterı lerde b > uk 5toklar )"al' 

mıt olduklan kahul edilse hile, bu "c*· 
\vın ,, n tam.-ın ru~ ihti)açlarını kar • 
şılıyah 1 ce~ ıürh lıdır. Ru,,-a, lran · 
dan ve Ha er ~eni i )Olu)la peırol ihıi 
,annı hir d< rc<"nC' kadar karşılıyabi!ir 
Fak r bu ı;ıkdirJc. Rıı•ra')'ll tank, tay · 
)'&re e "3İr mal7cme \Cti•tİrmekte bile 
zorluj:ft uj'irı) ın mı tt Fıkler, bir de peı· 
rol nakletmek ,.,ife•h 1 karşılaıacaklar
dır. Sozün l.ı "''• Kıfkıu pettollerinin 
ka)bı ~lmımhır ı~rafınd:ın Rıı•~a'ya in · 
dirıl,. d.wb-.lcrin en afmnı re,kil ede· 

LoclmOvo'da p0Ms. Nat.ıonal H~ld 
ııazC'te91nln ~ et ko;yrnuı-

KAğıt yoklutu her yerde oldu
tu clbl Macarlstan'da da kendlal
ni hissettirmektedir. KAlıdl bol 
bulamaç ha.rcııyanlara kartı, hU
kümet orUinal blr tutum usulü 
bulmuştur: temmuz ortalannda 
çıkarılan bir kararname ile, bobin 
veya sayfa halfnde olsun, kitap, 
almanak veya brooürler buma.la 
mahsus klğıdın harcanması nizam 
albn& alınmaktadır. Bundan mak
sat, c'l'eğeralz ve "ucuz" edebiyatla 
~vqmak ve bu 'klittt kıtlıtında 
cençlilln a.hlAld getı.tmıne zarar· 
lı eserlerin yayılnıalannı önle
mektir. 

c.dui.r. 
A. Ş. ESMER 

t ur. 
KAlk1tta'da baZI mmboett1 santeıe-

MJma •bahından tt.i'b&rell netrb'aU.n· 
nı tattı etm1ştk'. 

Milli liberal leclera.yonu 
reİ•İnİn •özler 

KAJ:kUtıt, l8 a.a - MllJI !ltıeral fe· 
deraıryonu relal str BtJaypraead ~ının 

t1C!m ltUr kl: 
Umum1 veli, Mr Tel Babadm SaP · 

ru•nun Hlndı.tan'a btr ~ par!A· 

mento heyeti ~nderUrneel !Uldılftdakl 
tavtıb'elılnl k&b\al et-. • çok "olalıatll'. 

Ucuz Merleri n asal tett>lt etme
li? Hükllmet bunun \çln her teY· 
den önce sat11 fiyatını c6z &ılln
de bulundurmuıtur. Ftyatlan 3 
ı>enaöyü ~çmlyen her UlrlQ ki
tap. almanak ve broeilrlerln, Saa· 
veklll!A'ln izni olmllkaızın •tıta 
çıkarılması yasaktır. 

Kemi.yet clejil, 

keyliyet ltbım 

Salomon adalarında 

Harekôt 
durmadı 

Amerikan donanması 
Japoınlann dediği gibi 

efsanevi olmamakla beraber 

zararlara uğramııtu 
Vaşıngton, 18 ıı..ıı. - llahri)e ı z. 

cUsü Salomon adalanndn kara, denız 
ve havA kun·ellerl t rafından 'ııııılan 
umumi harekAttn dernm etıı ekte ol. 
duğunu gnzeteellcre bllrllrıni tir. 

Bahn) c N eza re ti tarafından ne re· 
dilmiş olan &oa tebliğde Aıı crıkıın 
ku\'vcUerinln U\ iııln uAradığı bıldlnl
mlş olmasına ragıncn P ıfık'le) pıl
mış olan ilk uıllttefikler taarruzunun 
şlnıdi)e karlar memnuııı)t'l \Crlcl bir 
tarzda cereyan elıni olıııa6ı ilcrı ı ıçlıı 
unut vererek ıııahiytıl edir. lhnıı sı. 
llhendazlarının Japon! ırdıın csır al
ması da ı;lıslerır ki, dil man ilk ha 
rekııtt.an tıııııaınh le lınbcr iz hıılu 
nu) ordu. 
Anıerıka fılosu ·il a ustu ı re ı 

yapılım gece hnrblndl' belki de ınlthııu 
olan ZR) ıatn u~rnıııtş t•lıııakla ht r ı er 
japonlıırın iddın etlıklerı llıı hıı do. 
nnnınanıo cfı;ane,ı addolunııh it• • k 
derecede uıulıiın z ırarl ra u r ılı ı· 
ıı.n inanmak da \ııtt bı doğru d ıl
dır. Zaten teblı~ın dr hildlr 1 ı ıbl 
gece sava lan esııasıntla du ıı aıı 
~ iatını te5plt dınc~e ınııddctrn Jrnkıi.n 
)Oktur. 

Salomon adaları civarında 
ıiddetli bir hava muharebesi 

oldu 
Tokyo, l 8a.a. - Salomon adala

n dolaylarında pazar giinU Japon 
ve amerikan tayyarecllcrı arnsındıı 
tiddeıli bir hava muharebesı olnıuıı 
ve 17 amerikan tayyaresi dUıUrUJ· 
mUttUr. Ancak 2 Japon la> ayresi 
U..lerlne dönmemiotir. 

Çörçil Mısır'da 

GI. Dögolle görüştü 
Londra, 18 a.a. - Rurada blldlrll

diğine göre, general tlc Onulll"'lr. 1. 
Çt1rclll arasında K hir .. 'ıle vukulıulan 
konuşma ı;ok samimi olmuş H Urtıı
Şark'ta Fransız - lnglllz 1 hlrliğlnı 
3IAkadar eden bııtan nıcst"lf'lere ta 1 
hık etmıştir. 

ltalya'da denize 

dökülen kömürler 
toplanıyor 

,._, l8 a.a. - 8on l"l'lmlı sene 
letnde ~ k&nür :J"(Hclet en 
der.ı- dOıl<!l'ı lri!m(hw.rin a4nııdl da\lzd«t 
~ tıaelıBıınuştır Şlmdly(ı 

kader 23.000 ton kömtlr csımnımıeıır. 

17.000 ttll!. kömilr daha cıkanlabtl~~ 

anılmektarln'. 

İtalyan tebliğine göre 

bir denizaltı 

3 gemi 
batırmıı 

Roma, 1 il a.a - İıal)-an orduları 
umumi karargahının tebliği: Mısır cep
hesinde dıışman topçu.ru tiddetli hir ateş 
çmıı bi "ın ıopçumuz d.ı mukabcdele hu· 

lunrnu tur DuŞm:ın rnororlü hirlıkleri • 
nın bır kaç ı~hbusu çahucak ı.ırdcdil • 
mışıır 

l\lcr~a Matnıh'a )'&pılan bir gece I· 
kınında ha.r<.'.k ta İştirak eden Uc; düşman 
bonıb3 uçağından ild~i karadaki uçak 
ıopl rı}le du urulmuşıur. Alman avcıla· 
n ikı urıı~• uçağı dı.ı:şı.ımıuşıur. Bir di
ğerı de bu)'lık bir kara birliğinin uçak 
topları v 'ııa•iyle duşurulmuştiır. 

Mıh\er U\ !darı Malıa'daki kara ~ 
denız u<lerinc lıu<'llm ecmışlerdir. Yede
ğe alınmış olan \'e e\ vdce aatr ha5Ua 
uğrnc• lan lıU\ uk l:ıi r ricııreı gC'ITli~iM )'e

ni i\lhttler ka)dcdilmışıir. 
Dun nı'lli)eıi meçhul hir uçağın uçak 

d fi h:ı.t I') ab.rı ~~ha•ına girmesi uzerİ· 
ne ~•at ı )i hirk ç dakika geçe Roma • 
da • l.um ı arcu verilmışıir. A'cılarımız 

derh: 1 hn,ıl.ınmış 'c bu uç.ığın bir fran
.ıı uçıı •ı oldugunu gormu•lc-rdir. 

Bır dt · altımız, Aıalanuk'tr, cenıan 
18 88~ ıonıl ınlu'k uç gemi haıınnışıır 
Bu m !er ··~h'<lon" i•minde muselllh 
bır ın ılız motorlu gemisi, Kalifomia 
adıı:ıd bır amrrıkan ı.apuru •e bir ii(un
cu tıc ret emi•İndl'n ibaretti Bu denizal
tı ıo (KIO ıonıllıoluk diğer hir motörlu 
ı:enıİ) e de i~abeı kaydetmiştir. 

Almanlarla İngilizler 

arasmda dün bir deniz 

(arpııması oldu 
Rerlin, ıs a a. - Alman resmt teb-

Royter ajansının 
askeri muhanirinin 

müfaleasına göre snaı 

hızını 
kaybetti 

CBaşı 1 ne! sayfada> 
m~ alımı6lı.w. Bu muha.ttb<'<le 
~ dllerruuı ta~ 1ld dilemftn taburu 
yOk 001!mietır. 
v~J'in rorıubunda Don nclınnın 

beıb Nlhrundc bir mcsktn ycroe yapılan 
11\\lhard>cde dilşn811 l'I< hatta ehcmmi

)'Otll lruvveUcr ~!ıJtl'r. Dilıımana •· 
t"ır kııyıplnı' vcnttnlrnftıtJr. 

Doğuda alman taarruzu 
hızını kaybetti. 

Londra, ll:! a.a. - Reuter aJanaJ· 
nuı aıikcrl muharriri yazı.yar: 

Alman tnrruzunun Stallngrad B
nünde ve Kafkasyadakt Jlerlcy!Şln· 
de geçen haftalarda görülen & ddetl
nı ı;ıındl ı:ıtı:ıd.e kaybel.t.lğl ı:oze çarp 
maktadır. Stnltngred a karşı yapılnn 
llddeUı taarruz atmnnların bekledl
itl muvaf!akl)"l!tl vermemlstlr. Öyle 
re benziyor ki nlmanlar şimdi aşağı 
Volgayı ele gecırnıek için Astrnkan 
JstlkameUncle şiddetli bir tanrruula 
bulunmayı nrastınnı~orlnr. Belki de 
bu bır şnşırtmnctır. Yahut dıı haki· 
1ultCn Astrııkıınn karşı cepheden YC· 
nl b r taarruz bahis me\~.ı:uudur. Her 
ne olursa olsun Hazer denizi Uzerln
clekl bu liman alman lıntlnrından 
240 kilometre mesafede bulunmııktn
dır. Cephenin bu kısmında öldilrileü 
darbevl indirmek lcln almanlann 
önUndc ancak iki n)· knlmı tır. Ef,-er 
bunu yapmazlarsa almnnlar kııı;ın 
Kal'.ka!IJ. adn hareketsiz knlocnklnr 
ve ;>1izlcrce k!lom,,tre uzunluıtunda 
muvasala )'ollanndan orduyu besle
mek güçlükleriyle karşılaşacaklar· 
dır. 

Ruslar al:ır kayıplara uğramak
la beraber kuvV'Ctlerlnl sağlam ola· 
rnk eldf' tutuyorlar ve hu kuvvetle· 
rl böylece muhafaza ettikleri müd· 
dette Von BO<'k kendi. Taarruzu 
durur <\urmaz rusların taarru7.a ıı:ec· 
met.inden korkacaktır. 

li ne ı:ore 16 -17 ağusıos J;eCesi, al· 
man m.'\}n tara)ıcıları ile İngiliz seri hu· 
rumboıları arı"ındoı. hir ç;ırpııma olmuş· 
nır Bu çarpı mada bir d~man serı hü· • 
curnlıoııı o d rece ciddi haura uğramıı· 
ur kı rtık ka)bcdılmiı tellk1d oluna • 
bilır nir ıılmıın ma)"ll tara,·ıenı ününe 
dımmenıısıir l 1un ml'flZ.illi bahri)e ıop
ları, nlman mıı>n ıarayıcılan ıarafındao 
içinde yarısın çıkarılan bir düJman ge • 
misini haumııtıır. 

Pas de Calais'de 

tiddetli bir ha va 

savaıı oldu 

İngilizler Osnbruck Jehrini 
bombaladı la 

A lnıan denizalıı~arı, )'Cfliden ton 24 
st111t i\inde. Atlantik'<e. Sımal Buz deni
zinde ve Akdeniz'de, kafilelerden veya 
)'Blnı7 ~ına seyre<lm vapurlardan, tol" 
>°Ckün 7l bin toniUroluk il vapurla l2 
bin tonilholıık bir muavin knıvdöt 'ft 
uktt raşıran ıki mmorkör grupu bM'I • 
mı1lardır. 

Sovyet - Çin münakalesi 
kolay )qıyor 

OtmGdnır 18 ft.ft. - Otn TOrldtrtanı 
tle ~ Ctn hil~m1 ara11ında e
hmmıtyf"tl1 btr =~ olduıtu - bu 

Rusya e Cin &.""llSındak1 

ko~catı b1ldtrtl-

Londra, 18 a.a. - Londra'da bil· 
dirildiğlnP. göre, in~iz hava kuvvet· 
!erine bn~lı uçnk'tar, dün gece Al
manya üzerinde uçmustur. 

Gece yarısından evvel blrk~ al
man bomba uçağı cenup İngiltere 
sahilini BŞITU$ ve batı ve cenup ln -
giltere'de bazı yerlere ıbombalar at
mıştu. Bazı hasar olmuş birkaç kişi 
ölmüştür. 

Bir alman bon"t>a ~ağı düşllrlH
müştilr. Diğer bir alman u~ğı da 
Fransa'dakl U.U cJvannda bir lnel
llz avcm tarafından düşürülmilııtilr. 

Pcu de Calai• üzerinde 
Londra, 18 a.a. - Paa de Cnlnls 

boğaı.ında bu sabah şiddetli blr top. 
cu düellosu olmuştur. Deniz üzerin· 
de de büyük bil' faaliyet olmuştur. 
Boğazı.o U~rinden bllyilk sayıda 
tayyare geomlştlr. 

X:\ 
~ı----· 

Almanlar ne diyorlar ? 
Beıılln, 18 a.a. - D.N.D. nln öğ

Nmdlğlne ıore, bomba tayyareloerl 
dUn gece Rhın'ln :sağ sahili tevresın
de taarruzlarda bulunmuşfardır. 
Yangın ve JnfilAk bombalan bilhas
sa Oıwıabruck oehrinln lskfı.n nınhal
lelerlndc hasarlar yapmıştır. 

H a v a a - Ofi'nin 

bir muhabirine göre 

Durum 
tehlikeli 

--ve-

Nazik 
Ayni muhabir 

Novorosisk'in de 
boşa lllldığın1 bildiriyor 

Stokholm, 1 a.a. - Havas - Ofi'
nın hususi muhııbırı bıldırıyor : 

Mo kon, Stalln&:rnd daki vaziyeti 
çok tehlıkelı \ e nazik bulmaktadırı 
Alm!lll ı tlhkt'ım kıtaları, Stalınll"t'ad 
karııısıııda Don lızerıne köpruler 
kunnny ı ba lamııılardır. Burada. 
Don kavsıı'ıin içınch: kıyıların uzun • 
luğu 200 kilometredir ve bu geniı 
ccphcılc dlıoınanın bır çok noktada 
koprU tıaııları tcsıslne mani olmak 
fıllyatta ımk ıısız gıbi goztikmek -
lcdlr. 

Stıı.lingrad karıısıntl ki alman lu
talarrnın v zıyetı şu bakımdan da 
m l ıt bır hal almı ur: Şimdiye k&
dnr cenup - batıdan yapılan alman 
hücumlarını ılurdurnuya muvaffak 
olan Koıcln kovo yolundaki rus kuv
vetleri, bugUn s ğ cenahlarından teh
Olt cdılm ktcclir. Bu kuvvetler, pek 
yakında, 1ayııı z ım nda hem şimal -
batıdan, hem batıdan, hem de cenup 
batıdan hUcuma u rıyan Stalin~adm 
hı men civarlarını! ki müdafaalar i
çine geri çekılmck zorunda kala~ 
lnrdır. 

Alman takvıye luıalan, StalinJtnd 
muharebe böhtcsıne akmaktadır. Sov 
'etlcnıı bıldırdığıno ı.:-ör<", bir rıokt• 
ıla ılmanlar, §ımıllden rus hatla -
rınıla ~ enııı bir gedik açmıılardır. 
Pra vda ı;azetcsl· so" yet askerlerin
tlen yalnız tlayanm yı de'1;ıl fa.kat 
her ne bahasına olursa olsun karii 
hücuma eçme) ı istemcktcdır. 

Dahn ceııuprıı, 12 ağustosta Eh .. 
ta')'ı alan alman! r, Astrakan'a doa:· 
ru Steplerılc ıteılemektc-dirler. Do
la an ;ıyıalnr öre, Astrakan._ 200 
kılome re nıe afeye ı:;ı lnıi~lerdir. 

Cenup cephesınln obilr ucunda. 
alman kuvvetleri, so\'} etlerin de ıım
dı k ıbul ettlkl rl ı:ıbi Kuban't ıreç • 
ukten soııra Novorasısk'e c1Pğru Yll
rUmekl<-dırler. Bcrlın. bu limanıa 
clCşmcsinin pek yakın olduğunu im& 
eylemekte<lır. Sovyet komutmılıtı. 
bu ıchrln mUdaf~sının imklnauılıitl
nı kabul etmişe benzemektedir. Çün
kü alman hava kuvvetlerinin yırotllll 
keşifler, §l'hrln sovyet kuvvetleri !8'" 
r:ıfmdan bo ıltıldıgını telllUt e4:mıiır 
tir. 

Kn!kasya'ı:ıın merkez lııeshniDıie. 
soyyeılerin Grozni've do$ttlı rieM& 
clcvam etmckıcdir. Sovyet tebliti. W 
bölgede mUdııf\:ıA auqlan ~ 
ğmı bllclırmckteılir. 

Nihavet Voronej'de, Ti.-a..._ 
Rijev'de ve Volkof'ta, ~ 1ııl • 
cumlnn ~c alman klU'Şl hllcumlnl 
devam eımektedlr. Ruslar. ba :ta • 
rekll.tıan hiç bahsetmiyorlar. Bel' • 
lın i e. bu hUcumlann ruslani 10 a• 
ğustostan 16 tıA"ustosa kadar ır1mıı1e 
vas ti yl\z tanka mal olduğu- :mı• 
d:riyor. 

Ru.Iar yakında lıarrı 
taarruxa mı geçecelı 1 

Stokltolrn, 18 a a. - Royter. Bam 
kim.,ekr, rusların alma• taııı.rnnuoa 
dayanmakla kalmıyac&ğını, ayna sa
manda, yııkıııda karııı tavruza lla 
geçeceği kanaatinde bulunmaktams. 
Rus~ a'daki askeri vaziyet hakkın -
ılakl İsveç tefsirleri bu Bon günlerde 
aşikir tılr surette dı·~iomivtir. YaJml 
bır m~ziye k dar. bazı kimBeler Ru.
ya'nın malıvolduğu kanaatinde idi. 

lacnk ve bu gibi eserleri kontrol 
edip tıaklannda gereken kararlan 
\'l'recektlr. Yalnız meslekt bilgile
ri yaymaka mahsus ilmi, ekono
mik ve art tık eserlerle dergller 
\'e musiki eserl~ri !bu ıkarann dı
şında bırakılmıştır. 

J 
Ve almanlar nıstar ara111nna mlkıfe-

lpGft Ye alman rit bir euth pytası da iıibar kazan. 
mı tı. Şimdi ise, vnziyet ctaha ~olıt 

~ •ita! 1. Vazb'«, tld Pftl'C'llYl 
üre ile ~ ekleme, ~ kıymetli, 

~ rueute. S.. etaJer, bir clna 
t<ıpralc. ifa et. "- l* bee he9la!ıtı, ver, 
5. '* (lll"af, damarlnrdak1 ~ 6 
~ '* lalllrel. ~ nııb"'1 alet, 
llıar'et aıtaD. 7. cOırOm, örnek. 8. heelı.ı:ı· 
ta toplama. bir mernJıe1ııeUıı: PIU'8Bl, 9 

tAnl ver...ı. cıtzcl, IÖZÜll iletündcld. 10. 
arzu. il>Mk, 11. baharıı.t.tıın tı4t1, ikna 
edüm. 

YllkardııJI aee.11: 1. F.nt!C, btr ttı ne. 
eıtııllıede öte beM ko)'llUlıta JTlllhSU& yer, 
2. tamıe. meeateOO, Taım t"Yt. a tend 
e1o1, tıatıene. 4. ~ btr nevt f(lker, 
ille nln ııcwa eeldl, s. t.eı'M kum den .ı:l 

8. ~ ruh. 7. ~ 8*vrt olmlY'lln. 
8. Unt nı.blt edab, kn.'lılı 'ft ~ıı:ı. la'• 
ııt .. ctr. 9. tm lucyvarı, om·ın bne eeıı-
1'1, 10. J\('dcelle 'b!ldb:Tı:ı~ 31. nlt:ı.dım 
belullyeSt bılır madde, ı>ehltvanm Sll'llının 

yere .,eJmelll. ~eH. 

Dünkü bulmacanm 
halledilmit tekli 

&ıMan eıata: ı. Cuma, çamur, 2 2ıJ. 

M, ray, 8. VIC, alQıanı. 8e, 4. an, imbat. 
8. kMıle. yelt'e, 6. delme, !l, 7. R• 

kar, tu.d, 8. zor '9, itti. 9 ak. ztmet 
(temtz), el. lO. M, :ra, tlc, 11. lllfTlar, 
faik. 

Yulaıl'dıln Mlltı: l. ~r.. damar, 2 
eıtMt, JıQ. 3 mJ, llgaz, ta, 4 1138. tm· 
roız. S. ldee, r1)'8, 8. tf'-trnC, lln\:ı r, 7 
-b, ~ 8. m&)"llft, tt"I', 9. UT, te!lt 1 

1 
\ta <a.t), ıo. nıa, ~ 11. yeten, lllk 

JUC para ahnm11 deflldtr. Husu· 
il tık "okUıl8& U«Qlt4ııli" de kw.-

Mncaristan'ın harbin doturdu-
u gUçlükler karşısında aldıtı bu 

karnr Uk bakışta tuhaf gibi aörü
nUyor ama, "kemlyet"l değil, 
• keyflyet"J ön p!flna aldıltt lı;:ln, 
insan bunu tıa..wlbetmekten de 
kendlsl.nJ alamıyor. 

Türkçelqen 

Ahmet ŞUkrU Esmer Qstadımız 
dil cl&.vasının yenı bır R&fhuına 
dnha 1 atarak, Salomon adalan
nın adını turkçeleştlrip "SUley
mıın adalan" şekline soktu. 

Sır sı gelm!şkm, bu kadar uza
{!a gltmekslzın, yurdumuzdaki ba· 
7.1 ynbnnn adlı yıerlerln de adları· 
nı tilrkçeleştırrnek lcın bir iki 6-
nerge ımnmağı faydalı bulduk: 

Mesel&. lstanbul'da'kl Polonez 
köyüne, "Leh köyü" diıyeblllriz. 
Beykoz' da ki "'.Abraham pqa" ko· 
ru una da neden ".Thrahlm paşa" 
koru u d m yelim? 

Bır clıc Mnrmnra'daki Pavl! a· 
d var._ Ona da arUk siz bir ad 
bulun! 

Emniyet •andığının 

İ§leri artıyor 

Gazeteler. Kadıkt\y'de açılan 
emrnyPt sandığı şub(>st lılerlnln 
gUnden güne artbğmı haber ve
riyorlar. Mlthat Paşanın bir altı
n yle kurulan lbu kurumun yeni 
şubes n n böyle bUyük bir rağbet 
görm n1 sevinçle ka.rşılıyanların 
bu sevinci, muamelelerin a1:1t1Şının 
para yatırmalanndnn l~rl gelctı-

lnl duyunca bir kat daha arta· 
caktır. Clinkü oldum olaaı emni
yet sandığına saat, yQzUk. kUpe, 
gibi, nllah ne verdiyse, mUcevtıer 
ve sa re'.lie nıüteallık Me beri" 
)<ı.tınldığını. hep billrlz.-

Nctcktm adnmın birisi bir gOn 
emniyet sandığına gidip ıPJe me
muruna Mrmuş: 

- Affc>dıerstnlz efenıUm, 1aatln 
ka~ olduğunu anlamak istiyorum. 
Buraya t<'rh1n <'ttltlm ~P Aatı
n~. müsaadenizle, bir baıkablllr
mlyim'? 

SA .• TIR. 

deniıalhlarımn faaliyeti nikbinllkle kar§ılan;naktadır. 

BerUn, 18 .... - o.N. s. &Jıı.naının 1 Avusturalya teJ>lig"'i 
Öllnınıdil'kııe ~ bed*ı ba.tında.nb<.-.~. 
J~ denJım.IUlBn 885.000 torıllAtoluk 
117 V80'tr' batnn-.... 

* ~ 18 a.a.. - Btlrlhildtğlııe ırörc 

l ·~ mutrt.eltt dıerılz hare. 
lcAt ..ııah.rmda ~ alman d<!lllzaltısı 

oemuı <480 .000 tondan tazııa ha clmdc 
65 aen1 tıetıımı.ı.ır 

lsveçte iki Rus 

casusu yakalandı 
Stokholm, 18 a.a. - İsveç polisi 

muharip devletlerden biri lehine e&

ınıaluk yapan iki rwıu tevkif ctmİf· 
tir. 

Bunlardan biri SU('Unu itiraf el· 
mlı ve geçen ilkbaharda bir muha

Molbounıe, 18 a.a.. - A 'YUBtUral).'a'• 
d:ıkt müt.t.<'flk lcuvvetl« unMXIW ııaıı...-. 

ııtlh ınım Wb t 
9 ~ :ttanbcri japc:ın haw. ...,.,.... 

Jermıc rruııısmı 308 ntır boımtıa, M ,,._ 
txımba ve l5!> nv ~~ Darv1o. »
man na hücum cıtmb ve tıuntanıan :al 
bom'b:\ l<cy)-nrcsl, 33 av ta)')'8l"e9i mft. 
lc!lık 1cuvı; er tnnırından dütUritlmGeo 
Hu. O cır l2 WJ>OO ~ 1.83Ya.rest7tıa 
15 J:u>on av ~ı: resmlın öaha dıillik'S-
müş olm muhtcm dlır. 

.J Potı ~ en bu müddet tcıllldl 
700 000 lllın.> bcm'ha atın ıştır. 

ş nl b.ı.tı kcslnünde, Tlmor'da! ... 
•ib'iJk'l,Cl!lctc bomba lli:Qklanmu; döıt

Yo nnıı. ye toplub*. 

um ctmtettr. 
k rıde, 

rip tievlete alt ti freli haberler alıp 1 re. ve 'lns:ınca knyıplnna Mbeı> oım 
vermek iç.in telsiz makinesi kurmak 
hu11118Unda bir ıovyet vattanda~ı tn· 
rafmctan ;ı.epılıın teklifi kabul etti- u 
tini l!öylemietlr. 

İsveç pı;ıliai bu telsize el kqymuf· 
tur. 

Samsun'da tenis 
birincilikleri bitti 
Sıunam. 18 (Huaousi) - a<ııeemız 

tcnı. btırtndlılk milmbalallan ııona «· 
rm.tM". SamıNn'un la)'llleUl tenlstllerlnl 
tcanılaebnın bu ~ tok he
)OCAtdı o4mue 'Ve flCOkin blr eeylrcJ kül• 

... tnnıtınrlatn a.lıAkA ~ takl.b<..'dilm'3-
ır. Neüı:ıede Dr. lıımeıt ınut kuV'lit'IM 
nılklb( KnJmnn Ulman"ı 6-1 6-2 yooeretı: 

ldı: t"dtdc ~- 1ıımct - N:ıdlde tlf· 
~ Ka'lman uıımaıı - Heloena Ulınan tl1-
tmt L6 6-4 64 yuıerd( kantdC blrlnclsl 
llSll('!t ınut - Taınk T8')1lan cttt.ı mmen· 
Alvardo o!Nnıl 6-4 6-6 6·3 yenerek c1.tt 
flltcıek bS'tıncilıl olırnuelardlr. Bölll'ft'llU le· 
n~ ..,..,....... .... yaıımatc u:mre 
umum mOdOr'Mlık tanatırıda!I söndertie -
cıell b6dMll!ft ~ ~er -.im'· 
...- bllılıaıulııt.-

tur. AıoM ız hn'\n nmı""8 da 
n )o1uııu lresoolcmJ9Ur. 

Ka'\ieng'~: tna.rnı:z:l lkes1t ucıu111 ,.. 
pan mütıtclllk U('.ll.k1ıı.r Mr ~ ..,. 
IJÜ' llm ndll tJU'l\ırum ~ tıcwntıe• 
mıstır. Bombardıman net.lc'Ctll ~ 
mi&Ur. 

Amerika' da 

otomobil endüstrisi 
N<l'V)"Oltc. 18 a. a - Otornob 1 ~ 

ttiııtnln harp tııtlb 1'1U simdi ~ S 
ıntb'm' dolftn bu1mwtur. Azami ~ 
man mlktan l2 m ddlar ohleııtrta 
Otomdbll tmıı.l!U.ı klo.res1 relıtl .,._ 
ıs m5lı)'on huırusi ve t1c ret otoınob91 • 
Mıt kıymct.1ne mood!l old~nu IJlltleoo 
m~. 

Cebelüttarık'a inen uçaklar 

Lalinea. 18 LL - Ha.lifaıı: tlpinde 4 
mntörlu uç amerıkan t11YY&~iyle JW. 
~ tipin<le tici motorlu 4' hafif boaılıa 
••>">'llmııt Adanıi'k'1 ~en& Ccıbeliee • 
'*.ta ıere uuııı.,ıtar. 
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Ziyaretin 1 Moskova 1 Ziyaretin Muamele vergisi tatbikatı 
Londra ve Moskova'da 

yankıları 

Görüşmeler 
varılan netice 
iki memlekette de 

~ok iyi 

CBqı ı .• ncl sa.:. fada) 

ziyareti 
-( Batı 1. İnci u.yfada ).-

11 müdataa komitesiyle alyast ko~
te azası da zıyafette hazır bulunu
yordu. Ziyafete bütün toplantılarda 
ve müzakerelerdeki aynı hava hl· 
kımdi. Bu havayı Stalin neşeli bir 
tarzrta f()yle va.!ı!landırmıştır. Aza· 
mi dost:uk ve aa~ar1 gösteriş. 

Bu tarihi ziya!Ptin dP bariz vaşb 
bu olmu"Jtur. Cörcll. Stalin ve Har
riman ingllız - amerikan • sovyet 
dostluıltunu sulbte ve harpte mühür· 
lemlşlı;>rrlir. 25 drfa f('rPte kndP-hler 
kalt1ırılmış \•p hunun yarım düzüne
!t'ni Stnlin teklif etmiştir. DIA:erlerl 
de Harriman İnıtill'f>rE> büyük e-lç-l.'111 
Kl'rr ve amPrikan büyük E>lçisl Stan
lf'y tarafındRn teklif edilm!$tir. 

Wavell de Moskova'da 
Z.ı.>·atet ananL'\.'1 rus m.i.ı;alırsever· 

lığı lle yapııını"> ve ıı::cce yar1ııSınıJan 
çok .soııı"li1:1ra kadar devam etnuıtır. 

Berlin ve Roma'da 

yankıları 

Mihverciler 
• • 

zıyaretı 

ümitsizce bir 

hareket 
saydılar 

-tıe -

ıerh ve izahları 

Yazan : 

Nihat Ali Üçüncü 
SOO bUyük ae.yfa., 14 defter 
nümuneai, flyan 6 liradır. 

A nkar&'da A kba, !at anbul'da 
Universite , Cihıtn ve İnkjliı> 

kit a.b evlerinde satılır. 

Bosna Hersekte 
~et elerle savaı 

Berlin, 18 a.a .- Sırbistanda sil-
-( Başı 1. inci ~ayfada )- kOn hUkilm sürerken, D.N.B ajansı· 

ura ıle İn,::1li.t bot \ckilinin kih :0.lo" • 
ko\a d.t klh Kahıre de o!JuJıı.nu ı>o} le
miılerdu \iman ar ~imdi :.ıo~kova'da 

neler goruşuldu unu 'e ne kararlar \C'• 

r -Oııoını ogrl.!nnu:k İ\:Jn nıcrat.. içinde 
dider. 

LiencraJ 'y"r a\cll blo,skovaya ver
şenıbe gunü gelnı şUr. t;enerah.n bın. 1 

dı"°ı uı,:a;.;, halı! bır arıuya UKradı~ı 
<: n gcclkınışt.ır. 

durumun son gelişmeleri karsısında nın askeri kaynaklardan ötrendı~
ve g.elişmelerin baskısı altında U· ne göre Bosna llenıek'in uzak ve 
mit.sizce bir harekete tesPbbUs ettiği d11.ıtlık çevrelerinde siH\.hlı c;eıe • 
kanaatindedir. ~rlin mah!i11t>rine !er geçen hafta tenkil Pdilmlştir. Bu 
göre Moskova 5Wrüşmf'lerinln dlkka- silA.hlı «;('teler müteaddit yerlerde 
le dek<"r başlıca hU§USiyeti bundan daA: köylerine karşı taarruzlar ter
ibarettir. tip etmlsl<!rd.I. Alman ve Hırvat 

~lo-d.ova n1uloikatı lı.ıkkınc.la n<."$tC 
dilen r ml tı..-hliğ goril ruclt-rin ehem 
mcyeu ı fttKternıc.:kte.J"r. .\.nlaşıldığına 
gure konu an ~craırıılc ve a~keri ehem· 
m ycttc mnclenin d k.tJ.ı. ha)ati e-henı· 
mıyctl v dır kı hu husu.,ta BriıAn}a 
yuJ.;,,'k a .. lc.:ri ınakamları}le \e ame~ık.tn 
orliuMıodan gencr•I BradlC'} ile İsti~a • 
reler rapılmııor Bu a keti mı:: .. clelcrin 
mahı)clı tırafıncl',ı hirı;:..ık fikirler ileri 
urulmckte ne de derhal 'C en ha$ta ak. 

la Jil:l•len ikino cephc.:nın a(ılm.t .. ıdır. Hc:-r 
noe ~ hu hu'u çok ,tı:i,.li tuıulnıakt;ı 
i~ de elde- t'dilcn n~ıcc:c.lcn ru.,ların 

m<-mnun oıdukl;a.r gorulUvor. :\tiıtıcfik· 
11."rin }....kında hi.ı)'\.lk olçiı<le toplu bir 

hare-ket }apar.ık nı .. ların )l.İ.kiınl.İ h:.fif· 
Jetcceklerioi zanncuirt"(c:k ~cbcpler var· 
dır. 

~f. ~J.>li)(of, I ondra 'c \"a1inı;:ton"u 
ztı. et euı)ii T~man 'e .\f. Çorçil '-C .:\1 
Ruz,elt le ınul ·au esnasında n1üıtı.:fik· 
l tt tenrli uertte Ru }a0 )a }.ırdımtla hu· 
luomak nıyetinde <•lduklarını tc)İt et 
mitlerdi. R Jarın hu ı.cft"' daha aı e 
hcmnıİ}cri olan '"aitlerle mtmnun kal 
mıyacakbn iJe muh.ıl..kakur. 

Konferan'ta htirak C'<len di~tr ~ah 
ıi}etlerın i imıcrıne 'e her hu u .. ıa mu· 
ıabakat elde c-ı.rtdi~nin hildiriln1i~ nl -
~ım hakılır a Ru"r,.·~· gonl.l'--rilen le-
vnınl moıldde:lcrl mt'~f'k inin de etraflı 
ve aıimli. bır surette komı5lıl<lu~u an · 
laşılmaktadtr. İran daki amt'rik.w ıa~ 
aen, ının ıd'i olan Gt:neral ~taxwcll"le 
Grneral Bradley '\IC ~1. \larrimon Rus· 
ya'mn muvafr ·ı)et üınklh le mu .. ıe'\lli)·e 
kartı harbi İt.lame C'(01esi ic;;in hu mcn1 -
lekele ~,.wlı:rilc-u:k harp n1.al7cn1esinin 
ııUra.tle ve toplu bir halde se"ki için 
plıinla-c ha:r.ırlanıış oJaoıklardır. 

/ngiliz basını hadiseyi 
nasıl karşıladı 

COrçıl Hurnn1an ve dıtcrlerı Mosko
vaya n1u\.asalat1arında lngıliz -ame
rikan ve sov.)et mılli marşlarıyle 
karşılanın14lardır. M. Cörçıl selam 
dur.ın kıta)ı teftış etm.l~tır. Sovyet 
askeılt>rı sc!er elbısesı a-Jymis bulu
nuyorlardı ve başlarında kask var
dı. 

Cörçil ve Harrlman seali fliınde 
'bır kaç sö:.ı: sOylemi4Jerdır. Bu flım
ler blitun dün.ı-ada gösterilecektir. 
Heyeıleri Kreınliıı'e götUr"cek olan 
otomobUlf'rın i!kıne bınmeden önce 
M. Çörcfl re;;;mini çektirmiş, gülmüş 
ve Plı) le de zafer işareti )"aomıstır. 

Cumarte-sl ~i.inü Çörçil ve Harrl· 
man kiiydP gf"çirmişler ve bir gün 
evvel tam bir anla ma elôeedllmls 
olma.1ına rağmen aksam üzeri Sta- ! 

1inlt> tekrar bu/uşmu.tşlardır. 
Cörcil'le Stalın ara§ındııki konuş

malara llnrriman ve diğer tngillz 
askPrl murahha!lları ve SovyP-tler 
ıarlıfından ela Molotof ve Voroşilof 
1.ştiriık etm lerrlir. 

Umumi İntiba 
Cörçil'ln MoskO\ ada bulunuşunu 

So\.·yetler İ)"i aı;ılcmişlerdir. Müu
kerelere Istirô.k edenlerle diğer bazı 
memurlar ve iht.ram kıta.sı dışında 
'hlc k.imse Cörcıl'i ~tos.kovada ııöre
nıt>m il-r. Sta.Jinle Cörcll arasındaki 
toplantılar mU terek düşmana karıı 
sıkı lşbirlltı 'yapmaya az.metmı$ o· 
lan "ki şef toplantı!W olmuştur. Umu
mi intıbn şudur ki Cörçll'in ıte)'·aha
ti büyük bir muvolfakiyetle neti
celenmı:j, makli;arlına erişmiş ve 26 
ma~ ıs tar hll :ngillz • sovyel muahe
dı~yle E>ldP (>dilen noktadan duru
mu daha Jleri gOtürmüştür. 

n1U.ştt·re1.:. d:ı.vıdarırun konuşulduiunu 
belirlınrktc ve deuıel.:tedir ki: 

Hitler .Almanya· sına. ve auc orrak.· 
1.ırına karşı yapılıtn harp katı safııa.
Bına &irmektedır. Hitlerci cemi)cl, 
butüıı Kayrttlerini ~ar!ederek v e her 
tehlikeyi &öze alarak kali mahiyette 
bır 8.llkeri zafer ehle etmek ist iyor . 

Londl1l, 18 a.a. - BUtlln gazete- Hitlere karşı kurulan birJik men -
ter bu sabah.k nü:ho.larında rus kı- auplarının büttin kudretlerini ha .. 
ta.lannın Staı1rn::rnt önilnde daima 1 rekete gt'çirebilecekieri zamanın hu
mukavemet göstf'r kleri rus cephe-

1 
lô.lünc\eu korkan taşiıu Almanya 

L harekfttınn b·r Yf.'r ayırmakla be- 1 Sovyet - Alman cephesinde b ı r an 
rabcr, b Ih.Assa Corçıl n ~1oskova)'I ! evvel bir askeri muvaffak ıyet elde 
zl).aret·nckn ba.hsetınekle ve hepsi, etmek i~in bütün kuvvetlerini snrfe
müt e( kan b·r Moskova se-yahat!ni dıyor. Halbuki Sovyt'tler Birliği v e 
vapmakta tereci !üt gı fPnnlyen 1 Kızılorılusu bu ikinci harp senesin • 
Cö l jn y t nrtf'k rrall.stl"Ki öv-1 ıh· de yalnız alman kııalarından de -
mekt d r. c:;az telt"rln hep 1, ~rçil- gil, i.t.ılyan. romen~ mac11.r, ve fln 
bta n g r me-s n n tnr hl mahı}etı- kıtalarmc\an mürekkep Hitıcr or -
nl lK-1 rtmE'ktedlr. dularının c;eıin aıiırlığına göği.ls ger . 

1' tn('S grı.ze , bu 1eynhatl iyi mekteclirler. Kı:;r.ılordu, en elverişı:ı:iz 
ka mnakta \.e Amf'r kan mhmes- "'3rtlar altınd;\ bile düşmana muaz. 
a erınln de i.şt·rak etlığl Cörçii- zam kayıplar verdirmek suretiyle 
Stat n görıı$mPsırı·n cok tarafı ma- bu müthi:t düelloya devam ediyor. 
hiy~tın bel rtmekted r. f;azl"te ba::;- Bu ~ene ile ikinci aene oluyor ki 
}'3Z11tnd:ı, nıs nyr tl'°r.n n yavaş- Kızılordu biltün Hitler ordularınm 

•tı • !ak.at rlurdura.mndıtı alman ıl•lcletini kendi ü?.erine toplama.kt11. 
l~.,. ey '1 n t••vık:I K nı ve bu ilerle- v~ bu RUrt"ıle clilşmana yıldırım dar

m n:n a nrın kıta arını KaOc:as öte-
• ndc ınıgl z kuvvPtlerine ynklaş- begiııi vurac.ı.k malzemeyi hazırla • 
tırdıtınr bn mP\;tUU ettikten IK>n- mık imkinını müttefiklere vermiş 
ra şöyle d mektedir: b!ılur::n ıktadır . ., 

Ş md ncık ve sam mi bir 1 birli- Ziyarte üçüncü Rayh'ın 
t:ne varmanın zamanıdır. Moskova O 1 
ııörilırn eri , ,.,ında tam bir anı .. - lüm çanını ça dı 
mıya \·arıhnadığını sanmak iç n ae- Lon<\ra. 18 a.a. - "Britlsh Broad· 
bep \Oktur. cMlinK Corporation"un ırözcüsü WY-

D y il ra rt. muz..,krrelerln ha- ip demi tir: 
k lkl m tıly( , n b 1 nmedlğınl kabul Cörtil'ln J\.toskova seyahati üçil.n-
etmektP dil mnnın t.farleler cıka- cil Rayh'ln ölüm c;ıanınt çalmıştır. 
ra ece her turlü mliliıhant.dan Bu zıyaret alman taarruz kuvve-
kacı.nmnkta \C" şoyle d~mektedır: t nın kırılmasının ve milttf"tt.k taar-

.• rnd ilk k:\fi ge m s icabt>rlen ruzunun hazırlanmasının başlangıcı· 
nokta. a na ak karar ar üz.erınde nı tA:>şkll edrcek harbin son devresi· 
:muta akate varılm o m8.!ıdır. , nl aomışlır. 

?..; w l'"ron cle, kun1and,1 birliği Alman)a tein ölüm belki uzun~-
~ s 1e iokunınakta \e şdoyle de-

1 recP.ktır. Fakat r.ıos:kova'da bu ölü
m k r: mil süratlendırmek ıc:Jn kabil olan 

Bu. vaz yet gayrrtler nız. arasın- blıtün tedhırler tetkik edilmiştir. 
da b r koord nn.s)Qn te-sısl lüzumunu Almanıoa'nın propaaandalarından 

ı ee)den daha zı~ade g&termek- anla.1tlaca~ı \.-eçh.ile en son ümidi 
•.ert Bu z yaret. m ttef kll"r ara- mOttrfıklt>r ara.."iındakl birliğin bo· 
•tnda kum nda biri ğıne doğru atıl- zulm ~ id. Moskova konferan.91 bu 

t ın ş dım r. m t1 de -Ondürmü tür. 
La y S tch dl.Yor ki: 
Çor ·::ı.t,ı n güri..i:ş.mPSI ikinci cep-

he z n 1 hrr tür!U mAna!tZ mil -
ta.. ara b r son vt'rmı:'1;d r Cünkil 

ha kak k hu m s l toskova'da 
Art k hundan bah.te· 

zum yoktt:"'. 

lsvestianın makalesi 
nı;ı bil
ıu lkale 

Seyahatin Londra'da 
akiıleri 

Londra, 18 a.a. - Mo8kova'da bu
Junan yuKSek bir ıo.cıliz memuru 
M \.orçı! ın eeyahatıoden bahsed e· 
rek demıştır kl : 

Bu acyo.hat harpte yeni b ir devre 
ve yenı bır satha açacaktır. 

Amerikalılara göre 
MJskov:ı, 18 a.a. - M. Ct:irçil'l : 

o~rabcr .l1llskova'ya g elen amerikan 
. nıuıncsaılı M Harrinıaıı aıai'1.iıa ıc ı 
· uenıe\te bulunmuıtur ; 

tı.l. ltuzvelt harbin bu katı anında 
1 M. Çörçil'le bu çok mllhim seya..
h.ıtınde refakat elmelte be ni men1u.r 
eıtı. Bu suretle reis Ruzvelt bu kon
feranslarda alınacak bütün kararla
ra iştirak edecektir. Bu muharebe 
HahRsında da R~sya'nın yan ı ba.eın· 
dayız. 

lngüiz - ru• do.tluğu 
?w!o8kOVll, 18 a.a. - M. Çörçil 

Londra'ya muvaaalR.tında M. Sta· 
Hn"e a41agıdaki telgrafı ıöndermiı • 

! tir: 
Bu aıeyahati yaptığımdan dolayı 

çok memnunum. Çünki evveli e t
raflı izahat verm<-k benim icin bir 
vnzife idi. Sorırıt da ö~de zenn ediyo. 
rum ki bu şahsı tema.a iki m eml e
kPmi:r.imin işbirliA"ind e faydalı b ir 
rol O\'Dıyacak t.. r. 

Ç örçil cenup Alrika 
ba,vekiliyle görüıtü 

L e Cap, 18 a.a. - R e-smen b ildi· 
rildifine göre, M Çör çil M oskova'
va giderken Kahlre'd e cenup Afri -

1 ka başvekili nareı&l Smuca il e rö· 
rll§mU~tilr. 

Burada belirtilen bR.'!>ka bir nokta muhafaza teşkilleri mUteatidit c:e -
da hakikaten müspet bir anlaşmıyae leleri yok eımielrrclir. 200 kişi de \ 
varıldığını gösterebilece-k mahıyett 
ıkna edicl resmi tahlil ve te[sirlere yakalanmıştır. Çeteciler ekseriya Rl
rastlanmnmasıdır. Filhakika yapılan mAn kıtalarını görllr görmez çarpıt· 
lPf~irler 7..ayıflır. Çörçll'in Stalln'l m.ldAn ll'slim olmuştur. 
hundan sonra da krndi safında tut· Bosna HcnfC'k'ln dol(usunda bir 
mağa muvaffak olup olmadıC:ını hA- dPmir)-oluna taarruz e<len oldukça 
rlicr.p!er J;Ö<;t('rt>.'.'(>ktir. ehc-mmlyetli bir cete datıtılmıstır. 

Re•mİ tebliğ esaslı bir §ey Di~er mlit•addit t"lel.r de batı bo-
"h · ıla:ılarınrla tf'nkil olunmuştur. Şimal 
t tıva etmiyor ve cenup Bosınada da bir kac bin 

B('rlin, 18 a.a. - D.N.B. a.>a.:ı.sının cetP<'l atman • hırvat muhafaza t4'ş-
tiya.."ll muharriri yazıyor: kitleri tarafından öldUrUlmUş veya 

Mister Cörcil'in Moskova ziyıaretl- ya..kalanmıştır. 
;•i tarihi bir hR.dise gibi Jı::ÖStPrtn('k 

Niksar Avcılar Kulübü 
İdare Heyetinin A·na ' 

Nizamnamesi 
) faddc 1 - Cf'n1iyttin 11.dı av('Jlar 

kıılubtıdur. ~1erk"ı.i S"ik~rdır Kata 
kaymakamı kuluhiin fııhri hı1.;-kanıclır. 

maksadi~ le ingiliz propagandası ta
rafından !iarfedilPn gayretlf'r muvaf
fakı)·ptıl bir netice vermiyerektir. 
AC\ı\ ehc>mmiyetli olan nokta bir hA· 
di enin hikAyPs: dt>ğtl, o hA.di!iıf'nin 
hakiki mahiyeti ve şümulüdilr. l\.'los
ko\'a'da mli7.ake-rt>IC"rı1en Mnra nes
redilen tebliğin metnini tahmin et
me-k mümkündü. Bir taraftan hflr· 
bın gelf'Cekte St>Vk ve idaresi husu· 
sunda ehe-mmj)·etll kararlar ahndığı, 'lAdd" 2 - KuhıbiJn ıne\·:r.ııu v" _a-a. 
diğer taraftan zafere kadar harbe '"'!iii: nıi.inha!-iır1tn avc-ıhkl"l. tşti~al ct
deva mE>dll-f'ceği elbette bclirlılecekti. ;nck İ!oıtiyen ,·atand;ı~l11rın hu ttrı:ula· 
Bundan başka müzakE>rt>lerde temsil rını ) erine gctirınek ve av<"ılııtı ya~-
edile nmE>mleketler arasında karşılık ın;ık olup siy1!-ıi hiebir ıuaksaı ve ız;a. 
lı bir dostluk v~ anlaşma bulundu- Y<""i yoktur. 
iu hususu da hiç şüphesiz t~yidedi- ''"dde 3 - )1i.ie!i~is Ar.alıtr Xik~ır
lecekti. Bunlar tebliJ(in a<ı;garl ola- da T. C, labaaf;ından dA.,,a vekili .\. 
rak ve mutlaka ihtiva edeceği nok- sım tioren, Yusuf ~ah nuı.halle<>inden 
talardı. Bugünkü şartlar gfu: önün- h.iı.ıııil \ral, ve bu mahalleden 1-lam. 
de tutularak olursa resmi te-bliğin di Bazlıdır. 
haktkRlf'n fakir olduj(unu VE" esaslı ~lilclde i. - ,\1,ıı.L'lrc.laıı ikisinin t"s
bir şpy ihtiva etmedi/tini müşahede ki) e ve tela.re he) etınin tenıııp ettiıti 
etlnf>me~e lmkA..n yoktur. Sade<"'t' bu lb yaşını ikınal eden ve bir cı.ırumle 
olay bile Moskova müzakerelerini ınAhkl.ın1 olmıyan ve hukuku medeni
İngilterf" ili> Sovyetlt>r Birliğinin bu- yed...-n sakıt bulunruıya.n her vatan
Jriinkü askeri ve iktısadl durumlan dıa~ kulubc ~irebilir. Anca.k .lı;a.lann 
bakımından mütalA.a etmek gerek- tcskiye cttiii her hangi bir kimseyi 
tlltlni göstPrmeğe kAfidir. Aı..alıf{a kabul etmtme_ıte idare heyeti 

HA<li8ll'll.erin töYle bfır Mı:Ylır taklbcttt- ıalA.hiyelt&r olup bu hususta esbabı 
ttn tahmin eıtrn('l'k yanhe olmaz: Sovyet mucibe dermeyanına. mecburiye \!. yllk· 
Ct'!Ph.e9'N:k4d. ve hu CA!Phe ~ tur. 
dı.rume. dMr ahruttı e:ndı.eıl haberler Madde 5 - l<ulubtln hitbi r yerde 
MllJt.er Cörci'l1 aooıe MDM<OYfl':yıa aide. ~ubesi yoktur. 
n:lk" v8.1:iyet.t )'81cınııtan sonnek zonmdl. btadde 6 - Cemiye t nmumi he.yeti 
blrelanıştr. 1ınır!ılfz ba.t\."ekUıt mümkün ka)ıth 8ı;alard1Ln kurulur. 
oınuın.ı kadar, 90VYe-t beırdın mAne-vtYatını ~faddc 7 - Umumi heyet her ıene 
YÜl<BC"Jltmek \.""e bli)ıük zara.r'lar tl0$Nr. haziran ayı içinde idare heyetinin 
m'Uıl olan ftTinb'etılrt:zltl't tcr.n.l~ eot..mMt ilı- ten~ip ed"<"eııi tu r aıuu"nda. ya1;1 ile 
t.eml•tr. Bund<tn halka Mbtter ..;or('tl. davet f'dilir. t." ı nuıni hey~lirı. vaı:ifeııl 
bir buhrarı vukuunda 1ngt']1ere H(! b'\r- .lienelik hesabatı tetkik, bütçeyi taııdik 

ve 4',;ııln·uııı pro,Kramını larıı:inı "trnek, 
hk-te haı'b<- de\'am eıtmdC llltf)~·ek ba'- ici.'lre ht'ı,.·ctini ve kendi nauıına idare 
ka kuvvt"t.I« bulunll4) bulunmadılı!'iı he)ctıni ·kontrol etmek i<;in uı: ki~i· 
a:ızl'i<'e Otrenme4< de .ıat.emleUr. <len ıulırekkep bir murak..aba heyeti 

sec:ıııektir. 

Madde 8 - Unıum i heyet nıevcut 
eüındıütUnıU M. Sta.bn"e eöylanek zon.ın· {i.J:anrn uçte ikiı.inin ic;:tlınaı ilf' teşek. 
da buluaU)'()rôu. tna:»ı.z buveklllntn kul eder. lHrincı toplaoı'ila bu ek.se
MOfdtova."ya rt~mek 'k)lın Kahft'den ı~- riyet hasıl oluıa:ııı.a Otinci defada da 
nUıl oım.a. ~ Hlndiltıtarı meeelCf!.inde '"·ıı.rıd:ın bir fazlasiyle kararlarını vc-

~ir. ı\na niz11.ınnamede deaişiklik yıııp. 

Fakat bUtun bool'ftnl.ıvı maada. ~fi• 

ter COfviıl kinci <"t"Phe hl\ldcında ne dU-

m~tch89M 91.fatb'"le ıencral Vavel " 
MOfllkova'>1l. aöLUrtilmesl bu düıüneeye ıuak, kulubU feshetmek, adını def{iş.-

tirnıek gibi es&Alı ışler un1umi heyete 
kuvvet vemıektcd~. F'lıtıa:klık& :r.um-r ait t ir . llu lı eyetce alına.a ka rarlar 
Çôrçll ~r'dat'l a~ orta tıtıt"kt&· ı..ulup sıdonuna talik edilmek sure
kt dW'l.ml'lln ckktıyeLlnl yakınd;1.n aor • 
mdc rırwatıru bulmu.t..ur. hıcilıiı: baıve

r.çw StaUn'Ie yaptıtı aöt(Jtmelıei'de 1n -
giltızlerin M*r'dıa ve Htındlfflfm'da kar· 
ıılutıtı zorbuıkıan brer koz afu!. orta
n .U rm Oet üır. 

Çol""Çli"1n Vub'@t haldctndaki kötQm · 

llft" a-ör'iiılertni lmı>amtorlı.ıık ıeınf:'t"l<ur· 

may be.6kan1 aerıeral Brook'un tak\ iYıı! 

tiyle diğer Az.alar;1. bildirilir. 

~t adde 9 - İdllre heyeti ıv11.ıifesi 
bir Jö\.• C devam ctntek ıtıere umu ml 
heyet li4.rafından ve kendi ı\7.3.ları a
ra5ından seçilir. Bu heyet beş kiti.den 
murt'kkep olup içlerinden bi r iı a. i r"is 
bi r nıuhasip ve veznedar ve bir kAtip 
seçerle r. 

~1 ;ı.clde 10 - Khlubfl temsi l r e ise, 
etttt1nd dtl~nmt"k Yan.b• olımaı: . idtıreıiİ heyete aittir. 

Dit« ta.ra..rtan amerikan mu""ahhuı :ı.ta.dde - 11 Ku lube g"irmek itin 
bir def.'l.ya mah!iuı olmak ür.:ı re iki 

l\.tMMer Han1man'ırı ıoro..meıere ;ıura- lira. girj;> aidatı ile ayrıca her ay elli 
ktnden de anla4tlfl.catı veçhtle, ruıktn kuru'-' verınek l Azınıdır. Gerek ~iri ş 
yol• i'('Uırmek k'ln .n-n.l yardımla.- vA - s.ida tın ı ve gerek ay lı k aidatın ı mun
dedıUm19Hr. Bu vaıHk>tin bol "'6z1("!'den tax'lnHln ve pt>~İnf'n verıniyenl('r idare 
ibaret olduıtu 9imdklıMı. meyd'lnd.'Ufır heyeti karariyle Ar.alıkuı n t:ıkarıhp 
FUlıaıklka ktralame. ve öchlnç ve:Tne ka~ kulube devınndan ııı<·nedili rler. 
n.ununıun tatblknwı memur Mlat« '!>tct. 
Unille Va.inırton'da ll'al>tıtı demeçte 
AmeMlta'run m 11.lzeme teelr1matını azalt
mt\'k zot'"Ullda bulunm.ıtunu açıkç:l .Oyle
mietir. 

Bu tart.Itır d.aht ~. en zlyad-!- al& 
kA:Yı (.'ft<en nokta, M:ı.teır CörcU'Jn ıt0 -

nuna kadu Stalln'ln mınah11~t\nf te -
mln edtp ed«rüye:cetl tv.ııktaıtıdı'!'. Vazl· 
yett oldu tu l'lhl at'trmek ve mem ıeıu-tın 
umumi .. tkA.nn.ft. bl!ldtrmek hU'IUM.llldfl. 
ÇörcT MOlkova'da ne kadar pyret 
Mrletnıle ve eatıa OOllg111.Unıt kutıanmı, 

OlUl"lla. oı.ut\, ~ bobrm b\r hMcl 
kn.t vardır ki o da aııl«'n h&re1<~t tnkl· 

kıı.rtıkıl!>tla(l;lltı husıu9Udur. 

ltalyanlar ne diyorlar? 
Roma, lR a.a. - 'TOJH)lO cM Roma .. 

aaze-tA!'l'tl, Cı:Jır~ll'k't ~toıikcw& .eyahaM 
twıldondo. d\)'Oll' ıc.ı.: 

Cö['("ll lriYAııi le)-"ahatıotrlrrl 

w bo*'v•k - ~okmt blt"llll 
fPlAketk-re utrad1tı zamanlar ldet e
cttnm~r. 

l\L Çör(:M Amerlka')-.. \lk ııeyahntl 

)"8.pıtıtı Vft.ktt '6.POnlar Honk.lkoınl"'u 1e
aa1 cttnlıt\erdi. tk:Wıet llO)'llıtıatıtnne ete 
alma:n - ttal)'an kıtaı.tn Tobr\Ji('u al -
m11lar ve ınııutız ttı..u Ak<h:"l1.lzde C"'e
bfı-1\.IU.ıınk Ue Mal1.a araaında acı b~r 

malt"IGb~ utramıelır. 

Areba btlttlın buınlıfU" Jlll()ece bl:" t.e.
<tüt mi.ldUr. H« ne de olıw!ı. bu bnt M 
Cör'Cl'l"tn cok aıeya.hat etmmlnt tem"n . 
n ~ ~"krotyor. 

M Cörclll.'hı MOllkova 9l"Yfttııııtfne ıre • 
h.n<'e, bu IM?)"ahate ruAlıflnın Doo'dı\ ve 
Kat'kaaya'dııl utradlkhtn ff'CI mıttlO.bl • 
~ltt w 11dnct oephe acımıuı lcfn 
Rın • Amoet"fkar\ ~tt tflkaıM~m et. 
m1foi'tr Bun.lerdan a.nJae1h:yor kt, Cörı:11 

~ Ruzvel.t .... mtim89f1.1, staılın'I tl!IVlk 
etmek ve ıreoeın mayıeta )18.pt.dc!a.n va
di bJtamadl'klarırı1 mt.!!'Ur saeto..mek ""-·-· 

Madde 12 - Ba"}ka yere t11yin ed i· 
len uıeıııurlarlll a~kt>rli k, hthsil ve 
nAklihane gihl sebeplerle buradan ay . 
rılanl11r &t.alıktan kf'ndiliki nden cık
mı ş sayılırlar. ~ •izanın'lrne:re aykırı 
har"ket t"denl e r idare heyeti ka.ra r iy. 
le 1ı.alıktan c;:ıkar ı lırlar. 

~l adde 18 - Kulu btin her hllnp:i 
bir surt:tle ftsh ve tasfiye !ii ha.linde 
bilcıJınle enıvaU Tü rk H av& ku r umu. 
na. lntik.U eder. 

Macide 1 ı. !...... Kıılup kendi Aıeııı lar ı 
ara-ıında car i olnıak üı;ere bir iç ni
ı;anınamesi tanıim "der. Büttın A.&a
la r bu nizaınname htikUmlerine riaye
te mechurdurl11.r. 
Nik~ar AvcıLar Kulubil td.ı.re Heye. 

el Azala rının iı,imleri a.qa.,iıda. yazılı
dı r: 
lla~kan : Yusuf,ah mıthall".'linden 

dı\va vekili AMm Goren, 
l'\1 ııhasip : Yusuf,ah ınah11.llesinden 

J l avıı. kurumu muh.ıısibi Kil.mil Ar11l , 
.h: Alip: Ta':-r a rnl\h.alle.sinden tütün 

tü('Cllrı ('('mal Duyum, 
A.r.a: Ta~ra nıahall e .. inde mııkirn 

inhi,.arlar idıt.resi ınUdı.irı.i Sallhaddin 
. \ k.ıı.hıılı, 

,ı\.,.;a.; 'Yııııuf~ıth mahallesinde mukim 
sor gu hAkim i J l ulu~ı Aydın. 1838 

Bahçeli evler 
Açık Hava Sinemasında 

B U AKSAM 

Karnaval çocuğu 
Baş Rolde : 

lvan Mosjoukine 
Tania Fedor 

2'0-8-1942 Perşembe Akıamı 

Saat : 21.30 da 

Mihracenin gözdesi 
T Urk ç e Sö zlü v e $arkıh 

-

CEMİYET HAYA Ti 

Doğum 
Genel Kurmay Daire M UdUrl 

Binbqı Raci Aybay'ın 17 ağustoe 
194.2 günU bir kıı. çocuğu doğmuf -
tur. Yavruya uzun ömürler diler, 
ana ve babasını kutlarız. 

Toplantı 
1319 Harbiye mezunlarına. 
Ne$etlerinin 39 uncu yı.ldönümü mü· 

na<ebeti}"le 22 ağusıos cuma.nesi gUnü 

saat 17 de Orduevinde toplanılacağı 

ill.rı olunur. 

Teşekkür 
Eşimi muhakkak bir ölümden. ai

l"mizi feliketten kurtaran Ankara 
Mevki Asker Hastanesi Nisaiye MU
tehrıasısı Dr. Sayın B. Saim MerFty'a. 
ve hastamdan bUyiik yardımlarını 
esirgemiyen Y edek Subay O kulu Baş 
hekimi Nisaiyeci Dr. Yüzbaşı İs • 
met Berker'e. hastama kareı ıtös -
ler<llği yüksek al:\kadan rinl.ııyı, 
HST. B1u1heklmi Dr. Alb. İbrahim 
Nogııı'ya minnet ve şükranlarımı ar
zederim. 

Gn. Kur Bek. O. J.Id 
Bin. 

RAC İ AYBAY 

Ankara Belediyesi 

Enkaz satılacak 
Ankara Urlediyeı;i İmar l'ofüdılrlii

ğünden : 

Devlet Demir Yolları 

Kuru çam odunu 
alınacak 

D. D. Yollan B. İ1;>letme Mı.lılürlü
&Undcn: 

)til .. ı rır, muhammen bedel .e mu. 
vskkat temina.h aşagıda ya11ılı kuru 1 
çanı odunu kap&lı &ar! usuliyle ekı;ilt
nıe;re konulmu~tur. İhale .... ı 2-1" . 8. 9 ı.:! 
pa'Xartf'!li ıı;ünli sut 17 de Balıkr ir
de B. i~letnıe binasında )"atnla.c;ıktır 
İsteklilerin 2 ı9o ~tı.yılı k1t.nııuuıı t ı)'ın 
"ttiğl Vf'ı;ik1tlarla ih11.le ıı;ilnll mııA..'\.'~ Pn ! 
saattrn hir saat evvel koıııis}oou•nıı
"a rnLiracaatları 1A'Xtn1rlır. Bu i~e nit 
;a.rtnıı.me ve muka,·elenaıne projf'irri I 
parMız komisyonuınur.d· n ahnl\bilir 

DulnnclUl[U yer: a. i1;oletme mın'S
kuı dıı.hilindr her han,ıı:i bir idstsyon. 
da, miktarı: tsOO ton , l\lııh. Ued. he .. 
her t~n için: :!O llrıı, \tuv, 'ff'nı.: 
7.,0 lira. (ttl ~il) 2'!57 

İngiliz sicimi alınacak 
D. D. Yollarından: 
Muhammen bftdE.11 18000 Con M"klz 

binJ lira olan 5000 (bes bin) kılo 1 
ingiliz 8lcimi (27. A~ustos.. 1942> 
peI"'ti'i"mbe gUnil sa.at <15,30> on bee 
buçukta. flaydarpa.:;;a"da Kar binası 
dahilindeki komısyon ta.rntından ka- ı 
pah zarf usutlyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 135 
1 

lbin Uç yüz t>JID llrahk mu9'6ıkkat 1 
te-minat, kanunun ta~·in et~ vesi
kalarla tekll!leri.nl muhtevi ıar!la
rını aynı gün saat (14,30> on dort 

~;~:elP~a~:;ı~ı~~isyon reislliine j 

Bu ite ait şartnnmPler komjgyon· 
dan parasız olarak drıı:tıtılmaktAdır. 

(6344) 25.11 

Meşe maden direği 
alınacak 

~tenıurl.ır Kooprratifl tırka,.ınf'la 
ı~timliık edilen kıtda~tronıın 69~ un. 
cu :ı.(l.t~ının 1 pnr'ielinl tf'~kil erlf'n 
,\li ILısiın apartnıanının enka-zı 1 ıınAT 

nıtııhirh.igılııdcn ıtlırıahi\('C'ek olan ı;;art 
nrı ruesinf' p;ıirf' ( ı anoo) lira m uh 'I nı. 
uıen bedt'l ılı.t"rinılc>n k11palı zarf 11 • Devlet Demir Yollarından 
ı.;ııii)·lr ıırtırm ıgl\ knnıııu~tıır. l rıni- 1 Muhammen bedeli 26775 (yirmi 
nalı (9'i.'l) llr.1t11r. İhnlc•s\ :?i.. a2;u1;tııo; 1 altı bin yecli yüz yeımiş bee) lir11. O· 

91.~ paı.arte'ii p:ıinil "ıu~t 16 da vll.i- j lan 9600 ade t takriben 595 M3. nle
yet konn,Cıncla iııı:ır lılare hl') eti oda.: Ş e: maden r1ireÇ:'I 28-S-1942 cuma gU
sıncla ynpılacaktır. Taliplf'rin teklif il n.U e<1at 15.3? dB: kapal.1 rarf usu • 
n1ektu1lll\.rını o ırı.Jn ihale ı;aı:ıtinıtt>ıı lıyle Ankat·a da tlare bınruunda top. 
bir saAt tinreyt' kadar hey"t riyuo:f'ti- 1 lanlln merkez 9-uncu komleyoııca sa. 
ne te~lim etmeleri lü:r.unlu, po!>tada 1 tın alınaca~tır. . 
vaki olaC'aık te;ıhhiirlf'rin k.ııbııl nhtn. Bu işe gırmek lstıyenlerln 2008.l~ 
mıyacaj(ı ilıln olunur. (6453) '.?1.6'.? (İki bin sekiz lira on Uc kuruş) li-

od 1 k ralık muvakkat temin1tt ile knnunurı 
UD a JDaCa tıtyln ettiği Ve8ikaltırt ve tekJtflerİnl 

Ankara Belediy~inden: aynı a:Un aaat 14.30 a kadar adı ge 
1 - Pazarlıkla C48,50> ton meşe 

1 

çen komisyon reisliğine vermelerı 
ve a:üra:en odunu satın alına~ktır. 18.:;r.ımdır. ı 

2 - lttuhammen bedeli (1818J li~ Şartnameler parasız olarak An • 
ra <5> kuruştur. 1 kara'da malzeme dairesinden, H~y-

3 - Teminatı (136> lira C41> ku- dıırp:ıea'dıı tesellüm ve sevk oefliğin· 
ruıstur. ı den ve Havza istasyonu şefliğinrl"ıı 

4 - Sartnameı;ini gÖrmPk l!ötiyen- temin olunur. (64al) 2637 
lerın hPr gün enrümen kale-mıne Vf" • 

lstC"klilenn dP 25-R·942 ııah Rilnü sa- Kıreç alınacak 
at 10,:lO da Belt>dıye dalerslnrte mü- 1 
te ekkil EncümenP müracaatlan. D. D. Yollan 54· AI. Ko. dan: 

csso2 > 2874 l\.Iuhammoo bıedt.>lı C15000) on lY's 
bi.n lira olan (1000> hm ton sonmf>m ı 

Otobüs durağı yaptırılacak - Zonould•k ,.,ıa.,,.onunda vuond> 
Ankara Belediyesinden: tefi.Um şart yle 7 eylıı.il 9-12 tarihtnde pa
l - Şehir sınırları itinde muhte- zal"Lelt sünü aaa.t 16 da .ka.J)GJı zorr u • 

lif yerlerde pazarlıkla (8) adet oto- suJ:bı'J.e Ankat"8da Udnci ı..ıetme bJn.t.. 
büs durağı yaptırılacaktır. sırda tople.naeak kom.fe)'ondıa •t.m alı· 

2 - Mu.ha.mmen bedeli (10156) li-

Son GÜN ve Son GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
2 film bırdt"o 

1 - KORATERRY 
Marika Rökk 

il Kanlı tuzak 
Peter 8- Kynes's 
Charles Starrett 
SUARE ; 20.30 da 

KANLI TUZAK 
v. 

KORATERRY 
Telefon ı 6294 

Bankalar 

Çam kereste alınacak 
Sünıer Bank İplik 'Ye Dokum& 

Fabrtkal.nrı Müess~f>SI Eretll Beoz 
Fabrikası Mudürlucündt>n: 

Fabrı kamız 1.ht >net ote.n 160 M3 
çaın ker t aşağıılakl aarUar da
hilinde 27.S-1942 ptcree-mbe gi.lnü sa
at 16 da faflrik mızda ncı.k ekslltme 
ıle h e l'd 'ecekt r. Taliplerin aynı 

Jn Vf'o saatte fnhr ka mudı.irlüılü-ne 
marncan nrı U Ln olunur. 

Ebat'. 
DO MJ 
25 
25 
25 
KPr e: 

12 x 21x4,00 
21X24X 1.00 
16X18X4,00 
25x 15x4,00 

Bic lm'E'moif, kuru düzgün ve- ı..a~ 
iRm olarak, çtirümfr vP~-a acılm11 
budnk, kurt yC"n A:, catlıık bulun· 
mıyacn.k. Elyafı SJ.k, çıral olacaktır. 

11~7 

Milli Müdafaa Hava 

Er pavyonu yaptırılacak 
lzmJr llava Salın Alma Komisy~ 

nundan: 
l:ıın r"de Hnva Garni.zıonu dahilin· 

de yaplırılarak 158197 !ıra. 35 kurui 
keş f lıedı•lll Oç ad t er pavyonu 
,,;4.s-uız pazart ı unu şaat ıı de 
kapalı ar.f usul yl, üı·ıle edi'nıek 
üı.t•re nııinaka.saya konnıu tur. lstf'k 
1 Jerln 9190 alık ;lk tenıınat m:lk· 

uz ari e ve tayyare tua-ayıodan 

alııcaklan v ka ar yJe diger '"·es.· 
knlnrnıı muhl vı kapalı zarflarını 
ihale saatınd n b r saat E!"\·velıne 
kaclar Guıely h'd kl Jlava Satın Al
n1a kon yonuna vermrlrri llAn o. 
Junur. K f ve artnameai her gün 
kom syonda n ebll"r. 

\H55-6"62> 2322 

Pavyon yaptırılacak 
ı-:ski. hir ll'f'. ~a.. Al. Koırı.. dan: 

ra C20) kuruştur. 

3 - Teminatı <761> lira (72) ku
ruşt\ır. 

no.<'.8l<tr, 
Bu ı.e c\nnelt 18tı1~ C11'2S) bl.n Ha.va birliklrrınde in a edilet.."ek hir 

Ytia: ybnıi bel M!t"'8. muvakkat tıemlmı.t er p11vynnun.1 ait (4171:!) lira 9~ ku... 

4 - Şartnamesini görme-k fstlyen 
lerin her gün e-nctimen kalemine ve 
l!lteklllf'rin dt> 25--8·942 salı gilnfi sa
a.t 10,30 da Belediye dalersinde mü
teeekkll Encümene mUra.caatlan. 

(6803) 2875 

Kablo teli alınacak 
Ankara BeledıyesJnden: 
ı - Pazarlıkla <1200J metre ka~ 

lo teli alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (848) lira 

(28) kuruştur. 
3 - Teminatı (63) lira (63) ku

ruştur. 

4 - Şartnamesini ~rmek lstlyen 
lerin her gUn encümen kalemine ve 
lste-klllerln de 25..S-942 sah gün ü sa
at 10,30 da Belediye dalersinde mü
teşekkil Encümene müracaattan. 

(6804) 2876 

Kunı ot alınacak 
Ankara BeledlYe"Sinden : 
1 - Pazarlıkla (55) ton kuru ot 

satın &.lın acaktır. 

2 - Muhammen bedeli (4400> li
radır. 

3 - Teminatı (330) liradır. 
4 - Şartnanle'81ni görmek istiyt>n· 

lerln her aı:ün encümen kalemine ve 
lstf>klllerin de 25-8-942 salı gijnü oı:a 
at 10.30 da Brlediye dalersindP mü· 
teoekkll Encümene mUracaatlan. 

(6805) 2877 

Motörin almacak 
Ankara Belecliyesinden : 
ı - P8.2l8.rhkla (246-306) ton mo

törin satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (70.074> 

liradır. 
3 ·Teminatı <4753) lira (70) ku

rustur . 
4 - Şartnamesi1l'i görme-k fstl:ven-

1erin her gün PnrOmPn kalemine ve 
l•f>klllPrin dP 25·8-942 salı gilnü sa
at 10 .. 10 da Belediye- da.lenindP mü
tetl'kkll EncOmrne mlir11ıC'aatl.ıtn. 

(6806) 2!!78 

Süt ve yoğurt alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Pazarlıkla (2500) kOo süt v e 

(2400) kilo yoğurt satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedelleri ceman 

(1950) liradır. 
3 - Temlnah (146) Ura C25> k u· 

ruştur. 
4 - Sartnıamesiru ~rmek istJyen

lt>rin her giln enrümen kalemine ve 
lstC'klllerin &> 25-8-942 salı iilnü sa
at 10,30 da. Bele-diye daft>rslnde mil
t~kkil Eneümen"' müracaatlRr1. 

( 681Y7) 2879 

Koyun eti alınacak 
Ankara Belediyesi nde n : 
1 - Pazarhklft. (1700 kJio koyun 

eti satın alınacaktır. 
2 - MuhammC'n bedell <1870) li

radır. 

3 - Te-mina.tı (140l li radır. 
4 - Şartname.ini gijrmek lstiyen

lerln her gQn encümen kalemine ve 
1~ Pklilerin dt> 25-8-942 ıııalı Jrilnü 5A· 
at ıo.:m da Bt>lf'diye dRierslnde nıü
tesekkil EncOmf>n e mllracaa~nn. 

(6"08) = 
Satılık 

Cok Jyi kullanılmıs Sevrol~ ve 
Opel markalı kamyonlar satıla<'Rk -
tır. Alıcıların SoförlPr Cemiyetinde 
AH Erııcara müracaat et'nıPlerl. 
T•l: 3808. 181.l -

Kiralık bah(eli ev 

ruş ke it htılrlli pa.vyon kllpalı zarf 
Uıe k:&IVU.l'Jllll ts.yj!n ettiti ve911kalıan V(! u5uliyle f'k iltıııeye konulınu tur. Jh.3-
tekOOırrtni llJ'tl\ 8'in llllRM 15 e kadar le ·i J ı. 8. !1 "~ ıuı%nrtı ı:ıi 1tl1nu uT O 
loom1aYoon nMlttUıe vermek"fi M.zınıdır. te Fsl..l ehir ji,-. s~. \l. hom. ya.pılı&
Şartnıame ve mu'kavete uroJe-Jer1 Anka- . cakıır. He iın :ırtnaıne ve k~if k• 
rada .l!k1ınd ıf:Slotme korrri8yonıu He 7..c>rı- ıni )oııda ~·Jrulchilir. Posta gec:ikm.e
a-Wd&k ~ndan ~ da.tıtılll· \ lt-rı kalıu\ ıle.ıı:ıldir. 
u'kttlr. (6S7a) 2R99 İlk h·ın11111tı :}:J5!1 Ura 4A kunşıha. 

I ~trkhlerlıı he-ili «ün ve u.aıtte. bir 

Terziler Cemiyet i 

Reisliğinden 
Tıeırzflıorin, terz.tıer oem!:yetlne bı..,yıt 

ıa.n medNrldır. şımmye kadar Jaıydı>l

nuy.ıın.Jann :ıı, 8. 942 a.kıam ına kRd r 

Fll:nfltlflf" Oem.lyeti um-urnl k.D.tiıp tıne 

m<l'l"flcaatla k&.J.odıohmmaılan ve htivly.,L 
t"ÜllÔlU'\1 almal8n mmfaatl('rl llktızat•n

drmdrr. mruae kayıt an<"Ak cuntyt.-te 
ka,yıtla ikabl.'lıd.W'. B~T"UQ"ın datıtae:ıı;ı 

maJraeme 1dn cernlışet ve bkrl ~ knY -
h uf<lıd1'4htnn ttl'i'P Cankrı.ya'ckı.:ki. bh"
l1:k defteT'lrle kendilerini yezdımıalnn 

rica. olıunur . 1829 

Akademi 

Daktilo alınacak 
Ankara Harp Akade-misi Ko. dan: 

s.1.nt t'vvel k nunı ves'l.;alariyle birlık .. 
le te lıf ını·k ·ıı• rını süı;ıi p;f"c:en ke
ınisyoo;ı v~rnu·leri ilin olunur. 

(ti86i) 291G 

Pavyon yaptırılacak 
F. kiŞt·lıir llv . .Sa. Al. Kom. dı.ın: 
f ııhrik~dll in A edilf'C'C'k bir er pav_ 

)onuna l'l.İt (~171:!) !ıra 95 kuruş kc
eif lıCilclli pavyon kapalı ı;arf u~u

li} le ekllıltıııı·ye kıırım •ı tur. İhR.lt"si 
:u. 8. !11"" paı.artl' i g ı ıı !Mlat 13,tlO 
da 1. ki.ehir llv. !Sa .. \!. KQm. y;ı.pı.
l.ıt' ktır. ltl'ainı fenni :ırtnanıe ve ke
fil knuıİ!i\ondl\ •nrııle ilir. Po~ta. ll"f'
<'İkıııclf'ri kahııl değildır. İlk temin.ıtr 
33:'i3 !ıra l-h kuru tur. 1Meklilerin 
ht-lli gun "t" ı ten hir !HlA.t evvel 
kıınuoi Vt" ' .I' .e birlikte ıoııı flf'-
çen konıls~ ı ki f 1ııektuplarım 
H.:rmt ert ıl Iurıur 

(b8hb) 2912 

Pavyon yaptırılacak 
F.ak h1:r Jlv. Sa. Al Ko. dan: 

Ok: M 114<" ec lerek hir er pavye. 
t1olJDA. ~l t (44712 9S JcUnış keıtll 

ı~ P vyon imı>a zru-t uaulb"le ek
ei:M.m<"ye ı ıll". 

lhatıc.I 31·8 "H:.! ;;ıazartes:l Jrt,l.nü 5aat 
16 da EBk r ııv Sa. AL Ko. da yn • 

r. ltemm, femıt ınrtrıamc ve 

Harp Akademisi matbaası lcin bir 
daktilo alınacaktır. DakıUlonun he
sap işlerine asina olması. çabuk ve 
doğru ya7J yazması, el ya.z.ı.sının düz
gün ve muntazam olması şarttır. üc
ret 75 liradır. Taliplerin nıhayet 20 
ağu.st.os !)42 gUnU ak$8mına kadar 
2. No. Jı kışlada Harp Akad<"misl Ko- > 

muta..nlıfiına istidalarlyle müracaat l oetıı 
etmeleri hlzımdır. 1 tmııtn 

TaUplerln lmtıhanı 21 a~u~oıc 942 1 c:: 

'x<de k ı..'"Örilleblllr. 

tık 

cuma günü ~aal 9 da -yapı1 ar.nğın- '\."eıl kanun! v 
dan mf"zkilr saatte ltarp AkadPm\~ mt-lct.upla 
matfbaaıunda bulunmaları ve-- bu "8.• 
atten wnr a gelenlerin lmtihana ka
bul edllmlyecf"ği ııan olunur. 

(6821) 2846 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Kiralık ev 
Vak ı nar Umum MüdürlüfOnrlrn: 
Senellk J<lra.sl 5000, Bulunduftu 

mahalle Yenişe-hir· Ölçerler- .Mü
hend.i~IPr Sokağı, Kiralık hanp No. 
su 3, ~1il\Ahazat Ele-ktrik, llava Jıfl· 
zı, Su ve KalorlfE>r te!tisat1 ve hah· 
çestnrle c;:i<:rklik kalorlft>r dairesi ve 
ayrıca garajı havi bina. 

Yukarıda C"VSafı yazılı ikAmPtgJ\h 
v e rMml daire ittihazına t•lvf'ri1$11 
hlna kiraya. verilmf'k ÜZC'rP 28-8-!l12 
Cuma günU saat 15 dP ihale erlil('
ceğtnden istrklilerln 4klnci vakıf a
partmanda Emltı.k ve Arazi Mürlür· 
IQA;üne müracaatları. (6877) 2900 

Kiralık dükkanlar 
'\"akıfl11.r l .Tmum '{ UdıirlU(tilnden: 
Senelik kirıu;ı 1·~ ~O lira, cinr.i k."ı.r

ır;ir dükkı\n , kapu Ko. sı 8 me .. kii hn. 
yunpaza rı cıı.ddesinde ( :\ _kaıede a... 
partmanı alt ında.) 

Senelik ki r.1tııı 270 linı., <"insi kAr,r:ir 
dükklln, k,apı No. 81 9, :in.evkii. Ko. 
yunpAızarı caddeıoinde Ener 11ıkaJın
da (Aılaıade apartm ını altınrlııı) 

Yuk11.rıda ır;Ostc>rilen ilci d ıkkln te~ 
Hm tarihind"n muteber ol nak il e:r 
aı. ts. 94-8 ll"tinünf' kadar klr&ya ve 
lecf'ktir. 

:Kati lhalf"fl;f 26 8. g42 ear mba 
.-unu , 111.t t S te lktnci •atıf apa~ 
ma.nda ıvakıfltıl' umum mlid r 

~··••ıııııııı ı ııııııı ııııııııııııı. -- Nazarı dikkate = -Tıı.sfiye halinde oI.ln KöprU -

= : un fabrikası Linıited Siı-ketin. : 
: den ·-ı.Iacıatı vr ala.kut olanla- : 
: rırı Sanayi Caiidesıncie Doı';an : 

= 

otelinUe t t eye memur Ab- : 
: dullah Öz t ile J{.aut Yıl • : 
: nı '"z.'a mü.r atları lüzumu : 
: ilin olurıtır 1841 : 
.,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,;: 

- ( 19/Ağustos/1942 )-

10 r:ı 

Bahçeli Evlerde S od.ah her türlü em!Ak Vf' ara.ıl mtidur1 ti d" lıı:oın _ """" (İ'l.) konfo r u havi müsta.k11 ve mobilyalı yonu ınııhsuı.unell a laf' tın .a la.. 
bir ev kiralıktır. Birinci limal ~ ·, UplUlıa bu mtld1irl ie m!l.racaaılan 
kak '9. Tele!QJl 3480 - 33 1832 (68•7) J&l7 .. • 



4.ıkara Levazım Amirliğine 
gelen ilfmler 

... _____________ _ 
k.eçi boynuzu ve hayvan 

inciri alınacak 
Metris Cı!Utğj Sıı. Al. Ko. dan: 

Çeıitli hayvan yiyeceği ve zeytin yağı ahmacak 
As. Pos. 1070 Sn. Al Ko. Metr1ıııctrtl1~: 

A$Ai::ıda ctns ve mtktarlarl'Yle muhAmmen bedelleri e!ieterıilmtıt meva't. 2-4SO 
sayılı kanunun 46 maddesinin M tıkraaına ıtörc ~-8-942 sah &'ilnü mat 15 tc pn, 
7.arlıkla mllba.Yaa cdll~ım taliplerin kanurıi tA!mtnatıarlylıe blrHkte Rami 
dvannda Mctrı:s çttt.llktnde bulunan Sa. Al. Ko. mQracaat.ıarı. 

Evs:tt ve aerait lstanbul. lz:mlr Lv. A. Sa. · Al. Komlsy()n1:arl:)l'lc Ankara M. 
M. v. Lv. A. Sa. Al. Ko &örülebW( (6823) 2848 

1 

~ Qıılc.meoemn A'k~ dttll· 
t"1dıe 1010 Sa. Al. Ko. da ~11ııcıı5ct1r. 

(M'39) 2903 

İnek alınacak 

Kapalı zarf uuliyie 
eksiltme ilini 

Y~ Natıa MödUrt(ll1lndd&: 

l - Yoznl·Yertdiıy :l"Okınun O + 460: 
6+910 1111cu kUametrelert araaı:ıda 
75708 nro 78 1wn11 ıcıe.uıı V&rYBnt ..,... 

ae v. Jmnltıtı ııına.Ve tısı kaot.lı 'llltrt • • 
sul.1yle dal!.ltıne)"e lronmıwtur. 

NAFIA VEKALETİ 

Su itleri 
Nafıa V~kflletlnden: 
EksUtmeye konulan le;: 

lıa A5ağıda cıns ve rnlktarlan mu
~ ınmen bedelleri go terıeln me
.,~l 2490 sayılı kanunun 46 mndde· 
....,,ın M. Fıkraı:ına ı:öre 20-8-942 
D~rgembe glinU saat 15,30 dn ı;:ınzar
~kia mübayaa edılc<'e nden tnliplc
~lrı kanuni teminatlnrlyle bırlikte 

Miktarı Muh. bedeli nk t~mlnatı Ko. No . 

Çanakkale SA. SA. AL. Kom. 
!htıyac tçln bol sütlü iri cüsseli 

buzalı ve sağmalı ıoo adet inek 
21-8-042 günü saat 17.30 da pa1.ar
ilkla satın ahnacııktır. Muhnmmcn 
bedell 35.000 lira knt'I ıt.emlnatı 5250 
llraclır. Evsaf ve şartları herglln ko· 
misyonda görüleblllr. lsteklilerln 
ihale günü komisyonda bulunmala-

29 kuruş bedel mukabillade Yerlltr. , 
lı.teklilerln en aa bir taahhütte 
(ISO.OOO)liralık bu işe benzer iş yap. 
tıklarına dıı.lr id3relerinden alını§· ol
duk! ın \esikıılara istinaden İstanbul 
vil4yetine milracaatlıı ihale giınilnden 
tnıil gunleri hariç üç gun evvel alın.. 
rnış ehliyet ve 9 ı2 yılına alt Ticaret 
odası ~csikıılariyle muvakkat temina
tı muhtevi ve 2490 snyılı kanunun ta. 
rlfatı dnircslnde hn:r.ırlnnmış kapalı ve 
muhıirlu zarf derununda teklif ıııek
tuplıırını ihale giınü SRRt H e karlRr 
kornlsyon reisliğine nıakbu& ıııuknbl

2 - Bu ı.c att ,.~ v~ eoırraldar 
9Utlla.rdır: A - E:mWme ~. 
B - MukaVt!le proJe.ı, C - Nl'!1- lıılert 
ırcneı. enrtnam«'M, D ... Sa. ~ köPl'11· 

ıer rcnnı eartrınm«'M. E - Metnı.J keelf 

l - Su işleri on dördllncil eıube 
müdürlüğü bölgesi içmde Anuk O\'a• 
sı bataklıklarının kurutulması ve 
Asi nehri ısUıhının ikmali lşlnrL 

Tahrnln edilen keşif bedeli fiyat 
vahidi esası Uzerlnde.n {1.553.182) li
ra <79> kurustur. 

Cinsi 
Tel balyalanmış 

.. ., kuru 
Hayvan baklası 
Zeyt!ı.yaj;ı 

saman 
ot 

Ton Lira Lira 
100 4000 300 
100 6000 4~ 
100 27000 2025 

7,5 9600 720 

175 
112 
174 
181 orn syona müracaatları. 

t tvsaf ve &:ırtlan İstanbul, Anka· 

0
l Izrnır Lv. Amirliklerinde gör!lle-
1l!r. <6255> ~297 Koyun, keçi ve sığır eti ahnacak 

Miktan Muh. Be. lik T . Ko. Çcrltcş As. Pos. 5001 Sa. Al. Ko. ııan: 
Ton Lira Lira K. No. 

100 21500 1612,70 142 

Aı;af:ıda clns ve mtktarb.n yazılı et (koyun, Joeçt. eı(ıır) ı;a.tın ıı.ı.ınıı.caktır 

Kapalı zartla ihalesi 5001 Sa. Al. Ko. yppılaca'kt.ır. EV5llt ve eart.ııe.mcler1 he:" 
.:ün komlt;yonda ıo:örüleb ttr. l&tekllkıııtn U!klif mekt.upla.nıu en geç Jh."'lle saatin· 
ılt'Tl bir &aat evveline kadar komisyona vemıl$ olrnala.n lAmndır. (6872) 2911 100 23500 1762,50 141 

Kuru ot alınacak Cinsi 
Koyun f'ti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Miktarı Tutarı İlk teminatı 
Kilo Lira Lira İhale günü Saati 

Radımköy As. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Komutanlık blrllklerı lhtlya

~ l~n 500 ton kuru ot <M> fıkras.ı
ııa tevfikan ı;:ıaznrlıkln satın alına -
C&ktır. 

2 - Beh"r kilosuna tahrnln ed!
ltıı fi)•at yığın halinde 4. kuruştur. 

3 - Evsaf ve dl"'er şartnamesi 
bedeısız olarak satın almn komis -
l'onumuzrlan ve Edlrne'de yeni Av
l"tırıa otelinde tali Sa. Al. KQrnlsyo
lluncıa alınabilir. 

4 - Pazarlığı aguı;tnsun 21 ne 'tc
la.ctar eden cuma günü saat 10 dn 
~lmc'de yeni Avrupa ot<'llnde As
'l;@rı posta 4005 K. tnll Sn. Al. Ko
llıtsYon unda baslanılacaktır. 

5 - Teminatı 3375 1 ra<hr 
(6248) 2.108 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

As. Po. 550 Saun Al. Ko. dan: 
70 bin kilo koYUn 'llC)"ll s.ıCıır eU ka· 
~ zart usul!)'le ck51.tmeyc komtJU4 • 

~. Eksiltme 2S·S·942 cunıa ı:Qnü saat 
~ te 1&~.ı1.a Kule H~erc kô) Unılekl 
'aıtıls;yonda )'aPlJAcııktır. KomlsJ;or.JIL 
~cut e~-ııar ve hususi eartllıro ı:..:ırc 
"'1tpJ.ertn 8255 11ra muvalduı.t tcmlnn• 
'ft mcktuplarlykı vakU munyycnlnu"n 
~ saat• evvel komlsyonruı h ızır buıun
ıtıaıan. ( 643S) .2'170 

Mete ve gürgen odunu 
alınacak 

Catnlca As. Pos. 760 Sn. Al. Ko. 
dan: 

3000 ton meşe ve gürgen odunu 
ltapaJı zarf usulil Ue 28 a u tos 042 
Cuma ırunU saat 15 te Catlllca Suba
lı köyü 760 Sn Al. Ko. da cksllmesl 
l'apılacaktır. Evsaf ve şartname her 
iUn komisyonda görulebılır. Mu
hammen bedeli 120.000 lira muvak· 
kat ternlnat 7.2SO liradır. Taliplcnn 
ltıuayyen snntt<'n hır saat e\-vcllne 
!tadar kanuni ve a.ki haiz teklif 
~ektuplarını komlsYona Le\•dı etme-
'<dir. <6439> 2471 

Kırpıntı satılacak 
Topanc Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Beher kilosuna 75 kuruıı tehmln cdl· 
~ 121 ton :rtınıu kırpmu sat.ı.acaklll'. 
lc.pau zartla artunım.nı :.:;; € !ı~:: car· 
"1ttba ırünU saat 15 !c Toııanc lstan • 
but Lv. A Sa • Al. Ko. yaı•ılacakur. fi 

'<ırıdan ua~ı olmamak ual"UYlc ııyn ay
~ tal'lplero de ChaJe ed11eö ıtr. Taliple
""' yQzdo 15 kaU tcmtnalL'trlY!e tP.'c·ıt 
"4!ktuplannı lhAle ııaıı.Undcn bir sanı 

~el korn1l<Ycma vcrm!'lcrt. ~mtııar 
oS>ancdc ve Deftcrdard4 cl:!ldm evle • 

ırörllltlr. (6477) 2476 

Kuru ot alınacak 
ellbolu M<'rk<'Z Sn. Al. Ko. dan: 
lhtıyac ıcın Bolayır iskele tcsllmi 

eya Gelibolu'da nmb..ı.ra teslim veya 
emırtepe köyünde te mı şartiyle 

llcl milyon kilo tel ve yahut ip bnl· 
:t'alı kuru ot pazarlıkla sa.un alına· 
Cl.ktır. Tel balyalı kuru otun mu
hammen bcdcll 140.000 llr:ı.. kntl 
temırıatJ 20.000 liradır. İp bıılynlı 
lturu otun muhammen bt'dC'll 130.000 
lira olup kaU temlnntı l.D.500 llrn.dır. 
tvsaf ve snrtnamesl Gellbolu Mer· 
kez Sa. Al. Ko. dn görülebilir. l'ıı· 
tarlıkla ihalesi 26.8.942 c:ırşamba 
tnnu saat 16 da merkez Sıı. Ar. Ko. 
binasında yapılacaktır. (6478> 2477 

Yoğurt alınacak 
Çıınakkııle Garnizon Sa. Al. Kom.: 
45.000 kilo vo urt 2:1. 8 9l:! Falı 

•unu .,aat ı ı Je kapıı!ı z ırf uımlıyie 
'-tın alınacaktır. lıtuhnııımen bedel 
lı, 000 lır.ı ccn.ına•ı mu\nl.ı< ııe 13~0 
liradır. Evsaf ve şnrtlar her gün ko
lııı~yonda'l ı:;.ır'.:t'bıllr h~t"klilr.rın 
111.l.r gün.ı <ı:O ıı ) rınıt1& buıunıııalRrı. 

(G~6l) 2545 

Kuru bakla alınacak 
Gelibolu Meııkcz Sn. Al. Ko. dan: 
Askeri ihtiyaç ıcı.n 100 ton kuru 

baıcıa kaı;:ıalı zarf u11ulu ue satın a · 
lınacaktır. Muhamm n be<\ ı :.m:.ı:ıo 
lira olup kati temin tı 151 1 ra 75 
kuruştur. Evsaf ve ıartn G 11· 
boıu merkez Sa. Al Ko d ır rulebt· 
llr. Kapalı zarf uıutil le ihalesi 
aı.8-942 ıınzart(' ıunü ş.-ıat 17 de 
).ıerkf"Z Sa. Al. Ko. dn yapılacaktır. 
İ&tPkliler tek!Lf m ktuı;:ılarını ihale 
&aatlnden b r saat e\'\el verm s bu· 
lunacaklardır. <6.332> 2660 

Canlı sığır alınacak 
Kayseri Tyy. F\b Sa. Al Kom. 

l - Cnnh oiarıık 3 yaşından l:! 
)'aşına kadar ve beheri 160 kilodıın 
'Oağı olmamak ırarıiyle 150 adet 
•ığır kaı;:ıalı zarf usulU ile satın ulı· 
rıacaktır. 

2 - ÖkUz veya kısır inek olacak 
Olan bu sığırların behcrıne 110 lira 
tahmini tıyıt konmuştur Muvak • 
lc11.t ıemınatı 1238 Hrııdrr. 

lhnlesi S. 9. 942 pC'rııcmbc gilnü 
•aat 11 dedir. Tahplerin belli gUn 
"e saatten bir s~aı evveline kadar 
tekı,r mektuplrırı kabul olunur. 

3 - Evsaf ve ıartnameal her gUn 
ITıeııai z~manında komlsvoncl görU-
lcbilir (6533) 2661 

Saman alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko dan: 

130.000 97.500 7312.50 3-9-1942 pereembe 11 
3-9-1942 per§embe 11 
3-9-1942 per§embe 11 

130.000 71.500 5362,50 
130.000 52.000 3900 

Odun ah nacak 
Kı~nı::ac 106 No. ıu Nl'lkaethane Müdürlüttinden: 

Muhammen brdeli Miktarı M. Teminatı Taksit 
Cin~i Beher kiloau Ton Lira Kr. 
Odun 2.50 Kuruş 50 30- 9·1942 
Orlun 2 .'iO Kuruş 50 20-12-1942 
Odun 2.50 Kurut 50 20-2-1943 
Odun 2.50 Kunı§ 50 375 lira 20-5-1943 

Yukandn t&kstt t.Arlhlerl yazılı n<'lun kapalı zarfla ekg'11mf"YC komn.ustur 
!hale KırkııQact.n mUesseee ırtın Al. Ko. tara.tından l eylül 942 Cll1"'58.mba ıtünü 
yapılacaktır. 

Taltıılertn muvakk&t akcc t.tmınaUannı hAmfl buhıNna.lan. Şartname ve ev-
B&f her 'liakit KırkAfıactakl Sa. Al. Ko. a.lınab ~. .(6870) 2914 

Koyun ve sığır eti ahnacak 
Kırkatac Sa. Al Ko. dan: 

Cinsi 
Koyun eli 

Koyun eti 

Muhammen bl'deli 
Beher kilosu 
1000 Kunıe 

1000 Kuruı 

Miktarı 

Ton Kg. 
13 500 

40 500 

M. Teminat Taksit 
Lira Kr. 
1012 50 GUnltık 

a9J{aTI 

3037 50 Gllnl!lk 
n:ı:ami 

Sığır eti 75 Kuru• 6 7150 349 ~ Asgııri 
SıA'tr eti 715 Kurue 20 250 1159 05 Azami 

ı - Yukıtndll clnsleı-1 yazılı etler ekıtUtmf'ye konulmuştur. lhalıP 2 eyLlıl 942 

carııamlı3 i:iinü Kırkal::~ ııaun alma komlSJloınlıufıUnrla ıaa.t 9:12 a.nısında yıı.;ıı

lcktır. 

2 - T11plertn muvaldtıı.t a~ temlnaUıı.rını htımll 'hulunmnlan; 
3 - Şartname ovmt her vaklt Kırlcaitactald sat.ı.n alına komlıs~;onunctnn alı· 

nablltr. (6871) 2915 

Ot ve saman alınacak 
As. Pos. 1040 Sa. Al. Kom. Çer

keş. 
Cinsi ve mlktnrı aşllf,ıda yaıılı 2 

kal<"m yr.m sntın nlınaeaktır. Kapalı 
zarfla lhııle~I 5001 Sa. Al. Kom. ya
pılacaktır. gvı;af ve şnrlnıııncsi her 
gün komisyonda p:örUleblllr. İaleklile
rin ayrı ayrı lrklif mektuplarını en 
geç ihale saatindl'n hlr saat evv.-1 ko
ıııisyon.'\ vermiş olııııılnrı Jftıınıdır. 

Cinsi ot, ınlktarı 1700 ton ilk temi. 
natı ııssrn lira. ıuınn 211200 lira, 
ihale gunu 31. 8 u:.ı l'azarte&i saat 
10 te. 

Cinsi saman, miktan 880 ton, ilk 
tl'mlnnlı 6280 lira. tutarı 70 rno lira, 
ihale günü 31. 8. 912 P. tcsi saat Hl 
t~ (6698) ~672 

Saman alınacak 
Btreclk MC'Vld Sa. Al. Ko. dan: 

Gamtzon hn.yvanla.n ıhtb-acı lcln 
700 ton saman 200 tonluk ııart.tlıer ha
llnde parça parca al.UıacnlcUr. Her ~ 
tonluk l.'\hmln 00de11 20000 *1l ilk te
mtnau 1500 liradır. 1·0·9-ı2 aalı ırUnU 

li3.ILt 15 te ı ı>a.rtt 16 da 2 parti 17 de 
3 parU kapıı.Jı zarfla thaksl yapıkı.eak· 
tır. lstcklllcrln her ııa.rtfufn ftıııle ııaa -
Undcn bir saat e\'Vcl knımlı zaman 
vcrınııı olacaklardır. ihale nb'ecik Sa. 
AL Ko. >"lll>ılacakt.ır. (6676) 2693 

Çetitli taze sebze alınacak 
lllrecık Garnizonu Sa. Al. Ko. dan 
Birliklerin ihtiyacı J1:Jn 4900 kilo 

taze kabak 2000 kJlo taze lnsulye 
050 ktlo taze bamya 4500 kllo taze 
biber 5250 kllo so(;an 20.000 kllo do· 
mntcs 74000 kilo patlıcan 29750 kilo 
karpuz 50750 kilo taze UzUm 18000 
kJlo kavun alınacııktır. YckQn tah
rnln edilen bedel 28503 lira 50 ku
ruııtur. llk teminatı 2138 l(radır. 
l-9-942 salı gilnil saat 17 de toplu 
olanı.k ve kapalı zıırtıa ihalesi )IBJ>ı • 

lacaktır. Şartnamesi Birecik Sa. Al. 
Kom. görülebilir. (6677) 2694 

Koyun eti alınacak 
Koeya. Mnt. Sa. Al. Ko. dan: 
Askcrt okullarla hııstane ihtiyacı 

ıçln 80000 kUo koyun eti kapalı :ı:arı U· 

suMyle ekalltmeye konul!mUGtur. :ı-:vsar 
ve 6Cl'tllt komleyonumuzda mevcuttur. 
KoYUn ctinkı lmpab :r.arr 11\alt'llJ l eylUI 
942 ııah lirtlnü BAll t 15 te Koeyııda 1ro -

mlııyonumu%Un buhmdutu blnllda yapı
lacaktır. }{oyun cUn.lll ırun-u~u da et 
hes: blyle a.Jınacatınd3.n bPher lcllomu • 

un muhıunmcn !tyaU 117 lcuM16t:ır. 

llk tenıtnıı.U l<"M>ttıda alınabU~ )'ÜZ· 

de 25 Cazlaşjyle 3290 lira 63 kw"u•tur. 
t kl.lliırln llk temtnatJannı yatınp 
malcbuzla.riyle blrHktc l «Ylül 942 talı 
ıı:llnll saat 14 e kadar tclCIU mektupla. 
nnı kcımlayon.a vermeler(. 

( 6670) 21>98 

Sığır veya koyun eti 
alrnacak 

her gün öğleden sonra komisyonda 
görülebilir. Talip olanlar 21. 8. 942 
cuma günü saat 15 te bunlar hak· 
kınclaki verecekleri fiyat teklifleriy
le birlikte Fındıklı'da Sa. Al. Kom. 
müracaatları. Clnsl rnlktarı kati te· 
mlnatı ihale saatl sabun 5000 lira
lık 750 lira 15 Kr. fasulye 5000 lira
lık 750 lira 15.15 mercimek 5000 11· 
ralık 750 lira 15.30, nohut 5000 lira· 
lık 750 lira 15.45 te pirin<: 5000 lira· 
lık 750 lira 16, sade:ralh 5000 liralık 
750 lira 16 da. (6743) 2740 

Sığır eti alınacak 
Getıbolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
1 - İhtiyaç için 25 ton ayaktan 

sı~ır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Sığırlar tartılarak yarısı et 

itibar edilece-ktir. 
3 - Muhammen bedeli 25000 11· 

ra ve kati ternlnatı 3750 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi Gelfbolu 

Merkez Sa. Al Ko. nunda ~rüle· 
bilir. 

5 - Pazarlıkla ihalesi 22-8-1942 
cumartesi günll saat 11 de Merkez 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(6766) 2776 

Çeşitli yiyecek alınacak 
As. Pos. 1010 Sa. Al. Kom. B. ede· 

mece 
Komisyonda mevcut cvtaf ve ,artlar 

dahilinde 8800 kilo domaıes 8fl00 kilo 
ye~! biber, 13 ton bamha, 23 ton pat· 
lıcan, 26 ton karpuz pazarlıkla ..atın alı· 
nacaktır. He}Tci umumi)~İnİn teminatı 
2629 liradır. Pazarlığı 21. 8. 942 C\ıına 
~ü saat 15 ıe Hüyük <;ekmttc'nin Ak· 
taburgaz çiftliğinde 1010 Sa. Al. Kom. 
yapılacaktır. (6764) 2810 

Peksimet yaptırılacak 
GeHbolu M~krz Sa. Al. Ko. dan: 
ı - İhıi>-aç için unu ciheti Mkeriy~ 

den verilmek ruz ve odun uiit>ine ait 
ol..ıııak üzere 40 ton peksimet imaliycsi 
pazarlıkla 5atın alınacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli 28000 lira h· 
ti teminatı 4200 liradır. 

3 - fa"Sd ve prtname5İ Gelibolu 
merkez SL Al. Ko. da görüld>ilir. 

4 - Pazarlıkla ihalesi 20. 8. 942 ~r· 
~be günü saat 16 da merkez Sa. Al. 
Ko. mmda ya~lacaktı.r. 

(6765) 2811 

Et ka vurm.uı alınacak 
Sarıkamış Sa. Al. Ko. dan: 
100 Ton sığır eti kavunnası pa -

zarlıkla satın alınacaktır. KJlosuna 
tahrnln edilen fiyat 150 kuruş oluı;:ı 
tcmJnat 12502 liradır. 25 tonluk par· 
tiler halinde ihalesi yapılır. Sarına· 
me komisyondan alınır ve görlllllr. 
Pazarlığı 21-8-942 cuma günü saat 
14,30 da yapılacaktır. 

(6729) 2883 

Koyun kavurma alınacak 
Erzurum sa. Al. Ko. dnn: 
12-8-942 gUnil kapalı zarfla ihale

si yapılacak olan 100 ton kemiksiz 
koyun kavurmasına istekli çıkmadı· 
ı!;ından bir ay içinde puarlıkla ah· 
nacaktır. Pazarlığı pazartesi, çar
,amba ve cüma öfleden aonra Er· 
zurum Sa. Al. Ko. da yaı;:ıılacıık. llk 
pazarlığı 31-8-942 cuma gUnU yapı

lacaktır. Muhammen bedeli 200000 
lira olup ilk ternlnatı 11250 liradır. 
Şartnamesi her eün komlsyoncla gö
rülebilir. lsteklllerln pazarlık gllnle
rlnd~ teminntlarlyle birlikte komls· 
yona müracaaUarı. (6731) 2884 

Zeytin yağı alınacak 
Canak.kale Garnl20n Sa. Al. Ko. 

dan: 
İhtiyaç iç.in 30.000 kilo zeytinyağı 

28-8·942 cuma günü aaat 15,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli 39.000 lira kaU teminatı 
58:>0 liradır. Evsaf ve şartları her 

rı. <6845> 2906 

Yetil mercimek alınacak 
Oanflkknlc Ga:mlzon Sn. Al. Ko, <lnn: 
Jhttyaç lcln M tem )'(?6tl ~c.Jc 

21·8·G42 <'Uma gllnı(l s:ı.a.t l6.80 dıa PA • 
zartıkla. &atJn nlmacakttr. M.uh ıımmcrı 
lx'dell 17500 ıtra knU tcmtnrı,tı 2625 ll· 
radır. D.'Gll! ve &artlnn Jmmlsyon<h ı....-

ırUn ~ör\lle'bntr. (6846) ZIVT 

Et alınacak 
fzmir T.v. A. ~a. Al. Kom. 
Cinsi sığır eıi 100.000 kilo fiyatı 82 

kunış. 
Cinsi koyun eti 1 ı.ooo kilo fiyatı 

125 ku rıı~. 
Cins ve miktarı yuknrıda y.nzılı Ilı. 

tiyaç pnzarlıkla satrn alınncaktır. Pn. 
zarlık ve- ihRlr i 21. S. 942 t11rllıincfo 
cıımn ıtüııu saat 16 da KışlR'rlot lwıir 
I.v. A ınr. Sa. Al. Kom. y,ıpıiacaktır. 
Kati trıııinnıı ilı:ıle lıcclclinin > tızcle 
111 lılir. liıakdcn iıncc alıııır. \'nı;ıf 
11e ŞRrlln rı lıt"r ı;riın knıııisynntl ı ı;rıirıı
lelıillr. bteklilerin ınunyyen giln vı• 
llAHlte teminntlnrı ,.e rljiir.r ve~ikala. 
riyle birlikte konılsyonıfo bulunma. 
lnrı illin ıı)unıır. (G 41l) 2!10S 

Koyun eti alınacak 
Kamköse Sa. Al .Ko. d3n: 
24400 kilo koyun eti kapall z:ıırna 

ekırtltmc .. ıre konulmuı.tur. Tahmin bedl'll 
1~<;1',0 !im olup mc tcmlnntı 1189 lira 
50 lruru$tur. Evsar kolordunun hü•{ın 

gaml7.onlarmda mevcut olan 15·1l·!Hl 
tm1h ve 48100/51100 !!a.Ytlı cmmk-1<1 ev· 
sınır. l\!Unakıl-..'161 li·9·942 pe-rşmıbe 

ırtınil ln <ta yapılam~ır. lstek!U-tn 
U,hu saatten bir saat evvel hazırlıyoı. 

Mkları te-xnr mdku1.plannı komisyon rc
lsllklne vcnn.-.•m. (l'.s52J 200!1 

SlHHAT ve İÇTiMAi M.V. 

Tavşanlık binası 
yaptırılacak 

Sıhhat ve lcUmaı Muavenet VcltlılcU 
Meıicez Hı!zıssıhhn M~ Sa.tın Al· 
ma KcımlsYomınl:ın: 

1 - Meıiccz hı!zıss:.hhha m~""' 
bahet'frlndc ycn:dt:>n yapılacak tav~ık 

bln11&1nın karolı zart usulb'le 10·8·9~2 

taı1hlnde yapılan ekslltınestnc talip 
cıkmıı.dıfıından 1·9-942 mh Jrllnll snııt 

n de lhııJeıs1 yapılmak Uzorc tekrar kıı • 
r;ı..'\lı zıırl usullylc ekslltrneye konulmue· 
tur. 

2 - Keştf beoclciıl l 70(ll) mu va1<1a\.t tc
m lna.t 1275 tını. oluıı &n.rtl.rnım<'Rlnl ltÖ!'

mck l$Uymler Jcomlsyona müracaat c
derlot". 

8 - Tıılı\ı>l<!'l"ln lkanumın t.-ı.rttntı da· 
h"t!sl.nde hazırt!J'ııcaklan t.okllf mdclup
lannı ihale günü saat onıa kadnr lco • 
misy(lna vermcler.I ve muvakl<nt temi· 
n~•1 ya.tınnıı.k Uzm-e rlnha evvel milnı· 
caat etmclcrt. (0685) 2792 

Hallaçlanacak yatak ve 
yastıklar 

Ankara Nümunc Hastanesi Başta
blııllf:lnden: 

Cinsi yatak 500 adet ve yasıık 
1000 adet. Muhammen bedeli 2 lira 
60 kuruş. Tuıarı 1250 ltra. ::Muw.k· 
kat teminatı 93 lira 75 kuruş. İha • 
lenin tarihi 3-9-1942 per§embe. İha
lenin şekli açık. 

1 - Ankara NUmune Hastanesi· 
nin yatak ve yastıklan halla1:lana
cnktır. 

2 - Bir yatıık ve iki yastık 'bir 
takım olup ona ı:öre muhammen 
bedel konulmuştur. 

3 - Taliplerin yeni yıl Ticaret O
dası veslkıısı ve muvakkat makbuz 
veya mektuplarlyle hastanede mU
tcsckkil komisyona mUracaııtlıın. 

4 - Sartnameler her gün hastane 
1dareslnde görülebTI!r. (6815> 2873 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Benzin alınacak 
Ankarn Emn1Yet Müdürlül'ıilnden: 

l - Mildilrb"Otımlz1n thtbııcı ~ 2Z 
bln ııtre tıenz.m 1tapa.b uırl U&UUylc ek· 

sı.ıtmeye kcmuı:muştu.r. 

2 - Eksl:ltme 3.9.942 tar1htnıfo Pfl!I'· 

eEmbe rUnU saat 15 •ıe ~ mü· 
dUrl'!ltundıe )10.pılacaktJ.T. 

3 - Benz!:n1'11 beher 1~ 81 kunıı 
25 san<U7n ilzcrlnden :ilk temtnau (580 ı 
tınıdır. 

4 - Şıt~meel enmtyf!t mllılür10{111 

h<!B&'P muame!At memurlu~nda 2ö:11 -
)ebf?k". 

5 - lstekUlcıin eıısterilen gün ve sa
att«ı btr saa.'t. evvel komisyonda hazır 
bulunmıılan. (6835) 2901 

Ankara Va1i1iği 

lnıaat yaptırılacak 
Ankua Vailliğinden : 
1 - Beypazarı kasahıısı dahilindc

yapıiacalı: huklimet konRğı inşnalının 
lhnlesi 5. 9 9,ı2 tarihine rastlıyan cu
mRrtest guniı 1&at ıo ela nafı a ıııurliir
itU odasında toplanacak knnılııyon ta. 
rafınrlnn ynınlmak üzere kapııh zarf 
u~ulli ile ekslllme"c konulmuştur. 

2 - Keşif be<lell (157566) lira 
(62) kuruş ve muvakkıLt tcmlıL'ltı 
(9128) Hra (33) kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplnn. 
nı; muvakkat teminat mektup vrya 
makbuzlarlyle ticaret odnsı ve ikalıı. 
rını ve nafıa mtldurlü~llndcn hu lş 
için nlııenkları fenni l'hliyd vc~lkıılıı
rını hamilen yuka.,da adı grç.-n gıln
de saııt 14 rlc kadar komisyon rcısli
ğlne nrmel.-rl. 

4. - Bu işe ait kl'Şif ve Şartname. 
yl her gün nnfıa mıiılurlüğiınde göre. 
hileceklerl. ( 66,7) 2678 

Vilayetler 

lirırle tevdi r.ıırıeleri. 
(22i9.62l0) 2335 

Şo~e ve a~f ;\it yol inşaatı 
llıı.lny N .. 1 .ı> .\lıidbrluğiıoılln : 
1 - Vı.Aretin mıı ı c.!C r; .naile . 

rinde şose, asfult kaplama ve gngar 
ınşn ısı kaııa;ı zarf uı;ulu ılc cKfilt
rncye konmuştur. 

2 - Eksiltme 22 ağustos 912 cu. 
mnrtcsi günü s 1at 11 de Anta'!cya 
nafıa müdürlıiğu od ısındll miıteş.-.x. 
kil kom Is) onl'a yapılncakıır. 

8 - İstiyenlcr hususi şartname i
le proje \"e evrakı keşfiycyi ( 12) li
ra 6 kuruş bedel mukabilinde 
nafıa clıılr<"sindl'n satın nlahillrlr.r. 

4 - Bu işin kl',if bedeli (25343!l) 
liri\ (ll9) kuruştur. 

;. - .Muvakkat teminat (1868 ) li
radır. 

6 - Taliplerin lhalrdrn en ar. !iç 
ghn •·vvel hu işr hen zer inş ıatı !ıa. 
~nrchklıırına ıl ıir evrnkı ınıisbitclc • 
ri ile hirliklr. \'llı"ıyl't ınnkanıına nın. 
racaat crlerek ıılarııkları chliv,•• ve. 
siknsınt 2 ı!J(l ımyı!: kanıınn uy,::u:ı o. 
lıırak hazırlıynco•. ~rı t<"l.'ıf melc'ı.p. 
lnrını ve huni ırla bırt:k.~ tr.ıııin"lt 
folr.ktup Vü\"a mı• hu?.l •ırın• ve nl'arrl 
od ı ,.l' .. ık-ı. ıı lı:ıle ırnnU o" 1(1 

na k •! ır 1-uı•ı •Y••n riya.·• ne ınnk. 
hıız n.ı.k;ılı !Lnde vcr~crklcr ı -. 

P ı ıa.ıa ol:vı ~e. lı<nıelcr k.ı > , , ılll-
mı•z. (62235) 2356 

Parke kaldırım yaptınlacak 
l\oa)a Nafıa Mudürliiğunden : 

hUllıllRşı ve proJeler. 
lırtdctll~ Yoz.ırat natıaamd11. ltu " • 

rııS< YC şn~la1 &örebfüı1er. 

3 - Eks)Umc 28-8·942 cuma ·~nil 

tıa1ıt 15 tc vt!A.Yct daSml enciimen.lnde 
yııpı lıacaktlt'. 

4 - D<BDtm~ ırtrebllmdc l~ln 11· 
tdd1krirı ( 4955) 1inı. (18) kuruı mu
vaJdaı.t tomına.t vennclıert ve oundan 
başkA a«ı.i::ldald VCll3a1 ha.iz bulur.mıı· 
51 Ul:mndır. 

A - En 82 50 1*1 Jll'alık Yol ln'8 • 
atı ynpnua bulunma.sı, B - lnıaatın 

m('5111Jyet.1 fMnb'cslnl tdre!CUi etmiş 

bl:r mQhcndlıı veya ten 11\00lUnl lstlh • 
dnmını taahhüt etınck, c - lhale 
larllıhlden asgaz1 Qç ırün evvel mora· 
ı:ııatll\ vUAyetwn eblltmC')e r:,.l'hllc-
r.cklı.>ı1ne rtalr vcs\ka nlnıala.n earttır. 

5 - Tc-kU! mektuplan üc•ıncn rnad· 
deôc yazılı eaattım Mr llllAt >vvr-lln<" 
kadar daimi f'!lcUmawı ıreotJr!.11":'.-.:C l'f'lcti· 
men relslllt'lne makt>u:ı: mukD lll!lnde ve-
11.le<-e.kt!T. Pn&ta ile ırönderilCCE"k mck • 
tupla.nn n1hayct il<:tlncü mad<lede )'8.ZI. 

b ııaaU- klıd:ır ııı-lmls olm861 ve t1a zar. 
tın mühllr mumu Ue b1ce knratılmıs 

bulunması lAzımdır. P0&tad:ı oıac.nk ~-

e1lancleı- kabul edilmez.. 2'332 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Ant.a.b l - Konya • Beyşehir .>olunun 
nı.-lıde kısmında > ııplırılnl'Rk olan dnn: 
ıo:ıo ı. uzunlukta p ırke kRldırıın la. ı - Ekı;tltme,ye konulruı fit: (Ant.Al· 
§nntı kapalı zarf ıısuliyle eksiltııırye 
konıılıııııŞtur. 

2 Jo~ksiltıııe 27. ağusto• 912 t.o-
ı lhlnr rastlıyan perşemlır g!ınll sa ıt 
IS te viliıyeı llnınıt Eneilınenlnrlr. 

yıı ·Manavgat) )'C)lunun 7~ + 600 -
ı + ooo Km. J.eıi ııra.&ı tamırn.u ~ • 

&:,ye'.! 1:&1. 
~ .. ıı ibcCol1 ll7530J lira l56l kurus· 

> q ı ılucnktır tuı·. 
:ı İr.ıhıı inşa.ılın kr,if lıedrll 2 - Bu 18(' Mı tart.name ve evrak 

48747 Ura 20 kuruş ,e lllU\'akkııt te- &unlardır: A - Ke$U, B - Hususi fenni 
rıılnab :lG:;ı; lira 4 kuruştur. ııa.rtname, c - Gm!lk, O - Şe.rtııanıe, 

• - Bu işe nit e\·r ık: A - Keşif t~ - Mıduı\ele (bu evmklar Ant.n.l,}a 
crtvell, B - iıııaltıt ve lhzaraıa ait ruıtıa mli<!Orlüf:ilnde ııör!llcbıtır.) 
sllsllrl fiyat cchcli, C - ~o e ve 3 _ Dkslltme 8..0-94.2 ı>ere«nbe &'ilnQ 
kl\'!rO!er fcnnt şartnamesi, l> - Hu- ı;ıuı.t 11 00 AnlA))oo.da Yenlk&pı oodde-
sıısı şnrtnnrııe, E Bayındırlık işli'- 1 
ri grnd şartnamesi. F' - P.k iltrne s!n<kı nafıa mlldüı1Uli'ü binasında ku • 
~rınnıııesl., G - Mukavele, tırnc • ru u (Antalya narıa inılaa.t konU.syoınun· 
!tinden ibaret olup istiyenlcr hu ev. Ca) ;ı.-apılacaktır. 
r ıkı her gun Konyıı nafıa mlıdıır!U. 4 - Ek&Utme kapalı zart uauÖ.)l'le VCJ 
.:ünde gıJruıl tetkik edebilirler. \ıı.hldl fb'at Uzıırtnden yazWa.caktır. 

6 Ek~lltmcyc girrbilnıek lı:ln 3 5 - Elkslıtmeyc ııLrobllımek ıoın istek· 
lincU rıınddedc ) av.ılı nıuvakknt teıni- ) mı <2629> :uıra (5.S) ~luk mu-
n ılın hususi muhasebe veznrsinc ya. 
tırılclığınR daır ııınklııız v<"ya im mik
tar ş.ay mı kal111I banka teminat mck 
tuhu ile eksılııne tnrihinden rn az li<: 
ı;ün evvel "tatiller hariç,, mlımıısili 
lnşnııtı muvaffükiyetle lıaşarrlıklnrınıı 
dair rı•fcranslnriylc birlikte KonyR 
villiyetine mııracantla alınacak ehli. 
yd veslk u;ının 19 ~2 yılına nit tlc-a -
ret vcAikasının dış zarfa konulması 
ve 4. üncü maddede yazılı r.\•rakın 
görUliıp iııız cdilııılş bulunması lA
:ı:ınıdır. 

6 ·- lstr.klilr.rln :; inci mııddcde ya. 
zılı evr ıkı ,.e teklif mektuplnnm 
2190 sayılı kanunun tariflerine uyp:ıın 
olarak tıınzlm r.dip 2 kel madrlrrle 
yazılı tarihte ant 14. Of' kııdar ruak. 
hıız mukabilinde vllA:ret rlRiır.f c.,eü
rl'en rrlıoll~inc tevdi etmeleri ve pos
tnda vnki ,::eclk•n..ı~n.1 &r".11.ul oıun. 
;n,yacaj(ı ilıiJ olun~r. 

(SJ·~-6363) 2ı~1 

Şose ve menfez inp. 
ettirilecek 

17.m1r V.1.1.AyeU na.1ın1 Encllm<'nlnden. 
Güllbahoc • .Karaburun yolunun 15+ 

883 - 20 + 610 kUomet.rc.lcrt anısmda 
yapılacak ooısc ve sınaJ imaJAt ~u 

30021 lira 17 kunış k~ıt bedeli ilzersn
cıoo 10-8·942 tarlhlnden ttlbarul 20 ırün 

müddcUc knıxılı cksllun~ xonu~us
tur. 

Ekstttmc 31-S-942 Jlfl%art<'81 2'(ma Bil• 

at ll de lzmfr vU:t.>-et daim! enc!lrne • 
nlndc yapılacııktır. 

lstdc1llor bu 1ııc a.tt keel:trınme, rmı • 
ka vc.-le proJc>$i. clcBUuno tenm. h\lS'Wtl 
ve baYındrrWc lşleT\I şartnıımf.'leriY!c 
kC$1t ınrsı~u ve 1lYat s!Js11eel ceıv .. .n~ 
ı1n1 lzrnlr, lsta.nbul ve Ankara nafıa 

müdOrlüklc:inde ırörobillrler. 

lstekllert 2490 &llYlh >"ll6ft hUkllm· 
Jııwr.too 2ısrc hazırlıyaeaklan 2251 Hm !'iO 

kuruşluk muwı'!Ckn.t tcmmat 1l<ı 1942 
yılıM ıı.ıt tlaırot odıaı;ı ve lzmlr wılll1-
ıtınden tstı.hsnl «l~lcM etıll:Yet wsı

kal."ITTnı ha vl tclcllfnnm<"lertnl yukarı • 

da yıızılı ıııuı.tt.cn btr Mat evvel endi • 

men :roL~llR'lnıe tev<tı Uıe rn:ı.kbuz alıma· 

lan U'ı:ı:ıındır. 

Post.ıı.da va.ki ıreM1cmell'!' knbut edll· 
mez. (4565/6508) 2570 

Yer satılacak 
htan bul u~nerdnrlığmdan: 

~ııkkat tcmUuıt ;ı.-aurma.Jan ve bundan 
başka ua.tıdald vcslkalan ibraz t'1me· 
l.c:ıl eıırt.tır. 

ı - Bu lee sı:lrebDmck l<;"I\ nana mo
ıtllıılyetıl t'lh11Yct lromlıs;yonıındııın aJ.ı.nm~ 

mütoohhltHI< ~ı. 
2 - oart eencı.-e &1 t ticaret O<ta.sı 

vcrJlkam. 2G9() 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Bursa Nafla MUdUrJQğUnden: 
Kapalı zarf usulüyle eksilt.meye 

konulan 193090 lira 80 kuruş :keşif 
bedelli :M. K Paşa - Balıkesir hudu
du yol unun O x 000-14 x 000 ıkllomet
releri arası tamamen blokajlı olarak 
ycnıden insaasına zuhur eden blr 
isteklinin şarta muallAk teklif! usu
le aykırı bulunmasına iblnaen kabul 
cdllmedlğinden bu işin ewelld c;art
lar dalrcslnde bir ay icinde pazar
lıkla yapUnlması kararla.ştınlmıstır. 
İşin ehemmlyct ve mUstaceliyeti ıröz 
önünde bulundurularak pazarlığın 
22-8-942 Cumartesi günü saat 11 de 
yapılması JAzım ı;elmistlr. İsteklile
rin evvelki şartlar dairesinde muay
yen gün saatte Bursa'da Nafıa Mil· 
dUrlüğüne gelmeleri. 2902 

Tamirat yaptırılacak 
EııWt v~ Da.tm1 Eıı.cümel!ln· 

den: 

l - EltıZlt _ Gcban Yolunun 22 - ':!'1 
<ıl. lkflıometreıer.ı ıı.rasında lyçılaoak e· 
Mlı t.am1rat 18-1!·942 taI1h1nden 7-9-042 
t&rlh1nc kadar 2l ırün mllddetle ve kıl
palı zart usu1b'le eı1aılltme)'e konWınue· 
tur. 

2 - Kee.11 bedel! 24507 Jtra 68 kurut 
~ mu'V85Ck.a.t tıımtnaıı 1888 Jıira. 25 ru-
l"Ulltur. 

3 - Ru tsc att evrak l\mlardır: 
A - ~f ootvcll, B - ElksUtrne ve 

tennı eart.n&mf.'lt'!!", C - Metrııj, O -
Mub.velename. E - Bayındırlık lı&leri 
ıron<>I ea'l'tnamat 

latkltıer bu evnı.kı Elhıll: nafıa mil· 
dürlü~ ~reblltrler. 

4 - 'Ek!liltm~ ttUra'k ~~ 

~ Ck9lltmen1n açılma ırUnünden 11<: 
8'iin evVE!l E?Azıt vilayetıne mUracaat· 
la bu ile mahsus alınmıt dll:l:Yet Vesl· 
imllı ve Ucıı.1"<!11. oduınm kayıt vsikası 

Vf' tn.ıııtm devamı mUdd~ 'tı!Bvlıre 
Dosyo No. 51332/8, Cinsi: Beslk· ve stltndlnlJ lşlcı1ndcn anlar bir usta. 

taş Yıldız Cırağan caddesinde Ferlye 
sarayları müŞt.emUAtından ıı parsel tıaşı ve:.va btr :ren mE"mUru bulundura -
eski 85, 87, 89 ve yeni 94-107 kaı;:ıı ııa~ 1aahhüt etm1t o!duitvTlft dıılr 
No. ıu "4753,50" metre murabbaı btr taahh1111lame ve l'ldncl mad~ YR· 
yer. Muhammen bcdeU 47535,14, zıl1 m ktnrda muval<'kat teminatı gös • 
teminatı 3566. terir hanb mA.muzu ~ mektı.;bu 

Yukardıa yazılı gayrlmen'kul 26-8- ı:r1i«tmlm!'91 lltzımdıı-. 
942 car1amba gilnU saat 15 te mlllt 5 - l'lla;!.ltme 7.9.942 tftrlh\one ?ılıııt. 
enıllık mlldürlüğllnde mfitcşekkll 
komlsyondn kapalı zarf usullyJe &a· 
tılncalctır. Istcldllerln 2490 &ayılı 
kanunun hükUmlerl dairesinde ha· 

l'l)'lln Pft2:8rtf'8'1 ~n{I aal\t 1~ U- vilAyet 
datm1 enctmıen c1atrestndt' a~lflcaktır. 

6 - TekUf m~le.n beıf1rıct mıı.d· 

:1.ırlanmış teklif mektuplarını ihale dede )'ll.Zlldıtı U:zere f!kMltmenln atma 
gilnU saat 14 de kadar komisyon re- aaııu nlarek tal'ln ed'1eı aa.t on be1!n 
lslHilne tevdi etmeler! ve nüfus hU· 
vJyet cül'Jdnnlannı ibraz eylemeleri 
mukt.azldir. Fazla izahat tein mcz. 

ktlr ımudurlüğe murncaallım. 2572 

lntaat itleri 
Erzurum İmar Birliği RclsllAln· 

den: 

btr 11aa.t cvwl1 olan saat 14 I' kadar da. 
1ml enctlmen TclsliR'tne veril~<"~tl:" 

Poııta ile gönderllıecdc mf'ktuı>lann m 
nttıa)'C'l s:ıat 14 e kadaı- ırebn!t olmaııı 

ve dl$ zıı.T1ln mmıoı- mum1)'1e ka.Plltıl • 
m1' lbulunmruın 1Azımdır. 

Postada olan ırecl'lm'lel« laıl:lul .-.111-
ırnez.. ( 6834) 2908 

Ekmek alınacak 

2 - Eksiltme 26 .8. 942 tarihine 
rastlıyan carşambn ı::nnu saat (15) 
te Ankara'da su lşlerl reisliği bina· 
sı içinde torılanan su eksiltme ko
misyonu odasında. kapalı zar:f usu· 
Uyle yapılacaktır. 

3 - lsteklller eksiltme snrtnarne
sı, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri gımel şartnamesi, umumi su iş
leri fenni şartnamesi ile hususi ve 
fenni şartnameleri ve ı;:ırojeleri <50> 
lira karsılığında su işleri reisliğin· 
den alabilirler. 

4 - Eksilt.meye girebllmck 1cla 
isteklilerin <60.345) lira (49) ku· 
rusluk muvakkat teminat vcrmes1 
ve ekslltm<'nln yaı;:ıılacatl'ı günden 
en nz Ilı; gün evvel bir d ılekc::c ile 
Nafıa Vekf.ı.letlne mUrncnat ederek 
hu ise mahsus olmıık üzere vesika 
almaları ve bu vesikayı göstermele
ri şarttır. 

Bu müddC>t lc::!ndc V<"Slka isteğin
de bulunmıyanlar eksiltmeye glre
mı-z)C>r. 

5 - tmeklllerln teklll mektupla· 
nnı ikinci maddt'de yazılı saatten 
bir snat linceslne kadar su işleri rel· 
lifine makbuz kar11lığında vermeleri 
lAzımdır. 

Postada olan s.:eclkmf?'ler 'kabul e-
dilmez. <5910> 2204 

Tamirat yaptırılacak 
~atin Vckfılcıinden: 
l -- Eksllnıe.ı:e konulan lr.ıı Nııfi" 

VekAietl lokantn \C okuma salon1& 
&ivalannın tel'clidi, saha kanaliza.syo. 
nu ve ı;okUntlılerin tamiri işidir. 
Keşif bedeli: (12779) lirn (10) ku.. 

ruşıur. 

2 - Ehltmc 27.S.Qıi2 per~mbe 
ı;iinii saat ııs tr. ~afın \'ekftlctl ynpa 
\e iınar lşlrri eksilme komisyı1nu oda
sınd'I. k.ıııalı zıırf ıısuli) le yHpılacak
tır. 

R - Eksilme şartnamesi Te huna 
miıleferrı c'rak (ı..4) nltmış rlort kıı. 
rıış ınuknhilınde yapı ve iınar lşlı .ar ; 
rl'lsliğlndcn ıılınnlıilir. 

4 - J~ksitnıey~ ıtlrchll\.flek le.in Is 
lf'klilcrln u ula dnlrrsinrle {9S ,43) 
ılokua y!lz elli sekiz llrn kırk üç ku
ruşluk muvakkat tcıninat vermclt"rl 
mııktaıddir. 

ıs -- !stekllll'rln tt-klif mektuplan. 
nı lh.ııle ıı:tıntı olan 27-S..9'2 per~be 
günü saat 14 de kadar makbuz muka. 
bilinde eksltml' komisyonu Tel lığlne 
vermeleri l ızımdır. 

J>ostııda olncrık ~ecikınf'll'r krıbul e-
dilmez. (GG46) 25 S 

Çadır alınacak 
Nafıa Vek5.Jcıindcn 
ı C>·Jüı 942 salı günü sut ıs te Al> 

bra'da Nafıa Vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında roplanao 
malzeme eksiltme koınis}QflUnda (44~) 
lira muhammen beddli 5o adet mühen
dis ve 100 adet mahruti çadınn kapalt 
z.arf uruliyle ek iltme!.i yapılacaktır. 

F.ksiltmc prtruuncsi ve teferrua.u m 
kuruş bedelle malzeme müdürlüğüodea 
alınabilir. 

Muvakkat teminat (3337) lira ~ 
kuruştur. 

1 tcldilcrin teklif mdcıuplannt -
valckat teminat ve prt1Jıll1DCSİndc yaztk 
vesa.ı1c ile birlı'kte aynı gün saat 14 ele 
kadar mcz.kür komis}ona makbuz ınm
biliııdc vermeleri lhımdtt. 

(6746) 2817 

Bataklık kunıtulacak 
Nafıa VekA!eUnden: 
Ekalll..ılıeyc konulan iş: 
ı - Su l&leri yedincı şube mü

dürlüf:U bölgesi l1:inde Ak.sara:.·ı11. 
Sağlık köyu cıvarındakl bata ·lığın 
kurutulması işi t.ahmln edilen keş.it 
bedeli fiyat vahidi esası üzerl.ndCA 
<484.816) Ura (70) kuruştur. 

2 - Eksiltme 10-9-942 tarlhlne 
rastlıyan gUnü saat 15 ~ Ankara
da !'lU işleri Reisliği binası içinde 
toplanan Su <.'k61lı.me komls:.·onu o
dasında kOJ>nlı zar.f usullyJc yapıla
cm-tır. 

3 - İstekliler Ekstl'tme ıartname
al, mukavele projesi, Bayındrılık ı... 
1erl Genci şartnamesl. umumi su iş
leri fennl fartnamcsl ile hususi ve 
fenni ıartnameleri ve ı;:ırofoleri (24) 
lira <24> kuruş karşılığında Su lileri 
Reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gire'bllmck ıcıa 
istekldlcrin C23142) lira (67> kurut
tuk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltmenin yapılacalh gftnden en az 
tıc gün evııvl hlr dilck(e He Nafıa 
Vekt'lletlne mUraC'aat edereJc bu işe 
mahsus olmak üzere vesikn 11Jmala
rı ve bu vesikayı glSstermelerl ıart
tJr. 

Bu mllddet lçlnde V('sika !stclin
de hulunmıyanlar eksiltmeye &ir&
mezl!!r. 

5 - lı;teklllt'rln teklif mektup1a· 
rını ikinci maddt'de yazılı saatten 
bir ı;aat ön<'eslnc kadar Su İşleri 
Rl'lslllUne makbuz karşılığında ver
m!"lerl JA.zımdır. 

Postada olan ge<'lkmeler kabul 
edilmez. <6650> 2881 

Nakliye işleri 
Nafıa VekAletinden: 
289 ton kömürUn kömür satış ve 

tevzi mu esesi sahasından alınıp 
Vekllelln J{Ö tereceğL yere kadar 
nakllyesl ile tahliye ve ısur işine alt 
13·8·942 gllnü yapılacak eksllı.me on 
gün daha uzattlmıştır. 

Eksiltme 25-8-942 gilnU saat 10 da 
Vektı.let Malzeme MOdürlilğll oda· 
ıanda toı;:ılanacak malzeme eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1156 lira olup 
muvakkat tcrnlnat 86 lira 70 kuruş
tur. 
Şartname her ı:tın malzeme mil -

dilrlüğllndc görülebilir. 
Talipler muayyen ıtün ve saatte 

muvakkat teminau yatırım!$ olarak 
komisyonda hazır bulunmalıdır. 

(66!>4) 2882 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııt. -
lmar Blrllğl tarııfından yaptınla· 

cak dörder daireli sekiz mevyonun 
lnıınsı işi kapalı zarf usullyle eksilt· 
meye konulmustur. 

!sı>art.a C. M. U. liilnden: _ : 

kapalı uırt usullylc 700 ton ııamıın 

tlınacal<Lır Bu mtktar birden alıruı. ·a· 
b ~lbl u;o t.ondan 8'nıiı oımamıı.k Uze
l\ a.ırn ayrı lateklllcro do ihale olunn
bıt~ 

Knnyn Mnt. Sa. Al. Kn. Btk. M.n: 
ı<onya ı:amlzonundaki b~l1kl«1n lh. 

tıyacı ıcın ııo tnn ınfıır ~ koy\m e-tı 

kapalı zart usullyle ekstlıtm~ Jconul. 
mU6tur. Evsaf ve eeratt knm19lronumuz
da mc\•cuttur. Kapalı zart lhaleet l ~
lül 1942 a..ll ıı:ünll saat 16 <\& Konoraıta 
komtsyonumuzun bulundutu binada :va· 
pılaooktır. sııtır ctln1n kflosunun mu -
hammen tıyat.1 67 ve koYllJI eUntn kııY· 
rutu d,1 et hesabiyle aıınııcatındıın be· 

her kilosunun 117 kuruştur. Sıtır etı

nm lcabınd.'l atınncak :rtızdo 25 ruı. • 
&b1e beraber l1k t<"tl\mat.ı 1684 ıtra 88 

kunıs ve koyun eUnm 8290 lira 63 ku· 
ruştur. Sıl!'ır ve koyun CUnln her ikisi
ne bir tekUt rnt'ktubunda ayn ayn ti· 
yat .. crtlrncst caiz nldlııtu gibi yalruz il· 
{Cır veoyn yalnız koYUn et.ı lem de tlyııt 

verlleblltr. Tclcltf edilen t'b'ntlııra na· 
zaran ınl!'ır veyıı. koyun etlııtn hanır1s1· 

nln alınaNıltı ciheti eskort~ tayin 

glin koml!l)"Onda ~rUlebillr. tstekll· --------------
K~lf bedeli 99546 liradır. 

. llk teminatı 7466 liraclır. 
= CEYLAN = 

İsparta merkez ve yeni ceza evi - : 

Seher klloııunıı tıtlımtn cd len fiYnt OO!lccekttr. l&tckMlerln ilk temlnatlaM· 
6 kı.ruıtur T<"m 'I ıtı 31 ;o tıradır. nı yntınp makbuz!Artyle btrllkt_., l "' 

thaleııı 31 .ıtıı~tos 1942 paznrtcs ıuı 942 günU ıı=ıat 15 e kadar teklif 
tilna ıınııt 16 da "yapıla nktır Şıırtıın rnı.-ktuplnnnı k<'>!'llllı)'on.a vennelert. 
'll<:"st kı~ll'l~»orw\:ı ırl\rük11:ıt:U ır bl 210 (Gr..Sl) 2698 

lc1ınış rnukRbll ndc vertıtr Çeşitli yi ecek alınacak 
İstf"klllı.>t1n kıınunn uygun tckl't A p 4200YS Al K T ~ı.. 

ırı .... t s. os. a. . om. oV",ane 
f'Kturılannı ltıRw ıı:Hıl n<k-n b r ı;aa Aşağıda cinsleri yazılı yly~ekler 

l!vvf"l knml•>• n. Vl'mı"l<"rl POl!tll ııeclk ı dl" 5000 er bin liralık pazarlıkla sa-
11\eıen mlLZAC'~ «"ekil Plmez. tın alınaC'aktır. Bunlar ayrı ayn ta· 

{6635) 2002 liplerc ihale edileblUr. Şartnam~lert 

lerln ihale günii komisyonda bulun-
malan. C6789> 2886 

Odun alrnacak 
Aı. ~ta :oıo Sa. Al. Ko. rtan: 
1 - Kal"&lı zarf ullUMY!e ek91lt.mc,yc 

konulan :son ton oduna ~r f'dtıoo fi· 

yat gali eörilldüfıünden l"!"ll1dcn ıı.vnı 

evııar w ta.rtı.r ıtahtHnde acık eksilt· 
mf' wretb'le pazarltlcla Mbn alınacak· 
tır. 

2 - M'uvak1<'tlt tmmıatı 14'25 ltrMır 

Puutltı ·~ .. .ancı .... l6 Ga 

Bina tamir ettirilecek Şartname, ı;:ılfın vo diğer evrakı 
lmnr blrlliil muhasebesinde ~rtile 

tstanbul Defterdnrlığınılanı bitir. • 
Vlllyet hlıkümet blnası tamirat ve Eksllıtme 31 a~ustos 942 pa7..artesl 

ıadilAt işleri kapnlı zar! usul!> le ek- gUnU saat 15 te Erzurum lmar Bir· 
slltmeye ı;ıkanlmıştır. 111:1 encUmenl tarafından villyet ma· 

Eksiltme 81. 8. 942 pıızrırtcsl gtlnb kamında yapılacaktır. 
saat 15 te defterdarlık binasında Tnlıı;:ıle>rln tl<'ııret odası veslkaS1 
Milli EmlAk mlldür!UğUnde mUıcşek. ve bu lşc nlt naftadan alacaktan 
kll komisyonda ynpılacaktır. ('hliy t vesikası ve teminat mnkbu:ı:-

Kcşif bedeli (66622,50) lira muvak. tarını ve teklif mt'ktuplarını o ı:an 
kat temlnab (4631) lira (13) kuruı-l saat 14 ten evvel kornlsyon rlyase· 
tur. Şartname ve projesi Milli F.m. tine vermeleri llA.n olunur. 

l&k mlldli[lUjiiııdca alıııAC&k 8 lir§ .<a:>7S-6613>. 2649 

-mahkOmlnrı için m•ayıa • 943 2'aycsl • - Sıhhi ve tuvalet korsa atölyesi -
nı- kadar alınacak olan (YÜZ BtN : -

K1LO> ekmPk 24-8-942 tarihinden = N u riye Ceyl on = 
~~:rı:uı~011~0~un~~~:: ko~~:~~ ~ E 
tur. - Mide, böhrek, gebcllk tuvalet -

Muvalakat teminatı 12.50 llradır. : korıaları aUtyenlcr v~ 'k'asık E 
Şartnamf!)'I gôrmek isteyenler her - b ı h öl u u · 
gün ce;r..a evi müdüriyetine. Eksilt· : ag arı ıızır ve ç zenne : 
meye iştirak edeceklerinde 3·9-942 : imal <'lunur. : 
tarihine müsadlf perşembe güntı sa- : İkinC': Anafartalar Çeşlı ma • : 

at 16 da lsparıa Cumhuriyf't MU~ • - ğazası. Tel: 2915 1840 : 
dl'!! umumlliflne mUracaatlan ll!tn .,llllllllllllllllllllllllllllllllr' 
olunur. ,(6878). 2904 



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

Çeşitli malzeme ah nacak 

MlLLI MODAFAA V. 

1 

a-8-90 cuma dnCl .. , t. .,.. 
zarlıkla aat:m ahnac&lcıtır. Venn.k 

-------------- istiyenlerin 2700 liralık kati temi • 

.iki pavyon yaptırılacak 
M. M . V. Satın Al. Ko.dan ı 
Gölcük'te iki pavyon inpııı kapalı 

zarfla ihaleye konulmuıtur. Muham
men bedeli 178644 lira 02 kunıt o
lup ilk teminatı 10182 lira 21 kuru1-
tur. İhalesi 25..S-1942 salı ırUnü ııaat 
15 tedlr. Şartnamesl 8 lira 94 kuruş 
mukabilinde her ııUn komisyondan 
alınabilir. İsıeklilerl.ıı 2490 ırayıh 
kanun ahk&mına göre hazırlıyacak -
lan teklif mektuplarını ihale günü 
ıaat 14 e kadar M.M.V. 4. No.lı Sa. 
Al. Ko. vermeleri. (61815) 22415 

Pavyon yaptırılacak 
M. M. V. Satın Al. K o.dan ı 
1 - Yerköy'de bir pavyon inraa

tı kapalı zarfla ihaleye konulmuı • 
tıır .• \l uhammen bedeli '690~ lira 05 
kuruı olup ilk teminatı 3517 lira 88 
kuruıtur. Kapalı zarfla ihaleıi 28 • 
8. 19-&:? cunıa giınU saat ili te M. M 
V. 4. No.lı Sa. Al. Ko.da yapılacak
tır. Şartnameııl 2 lira 35 kuruı mu -
kabilinde her güıı komisyondan ah· 
nabilir. İsteklilerin 2490 ııayılı ka • 
nun tarifaıına göre hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale günü uat 
14 e kadar komisyona vermeleri. 

(6187) 2246 

Ambar yaptırılacak 

natları lle birlikte ııaarlık .Un ve 
saatinde M. M. V. 2 No. 1-u Mtın al
ma Ko. na gelmeleri. Evıaf ve ıart-
nameet her gün komisyonda aöriile-
blllr. (6784) 2885 

Tahmil ve tahliye itleri 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher tonuna tahmln edll&n fiyat 

Cl20> kur1141tur. 30.000 111 50.000 ton 
malzeme Ankara ı.tuyonunda tah -
mil ve tahliye ettirilecektir. 4-9-942 
cuma gilna saat 15 te kapalı zartla 
ihalesi yapılacaktır. $art.namesi her 
gün komisyonda ırörilleblllr. İlk te
minatı 4250 liraıtır. Taliplerin mez
kılr ıtan ve saatte M.M.V. 2 No. ıu 
Sa. Al. Ko. na aelmelerl. 

(6705) 2887 

Çe,itli yiyecek maddeai 
alınacak 

M. M. V. 1. No. h Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Çorbalık sebze komprimesi 

ile Ton bahtı ve et konservesi alı
nacaktır. 

a> Corbahklar yijzer gram paket
ler halinde ve ikısl blr arada parsl
men kAiıt ve mukava ambalAJlı o
lacaktır. 

b) Ton bahtı <375> gram ve et 
konservesi 250-5()(1 gra.rnhk teneke 
kutularda olacaktır. Kutulann as -
ttinde imal tarihi ve dayanma mUd
deU yazılmış olacaktır. 

Kalorifer teaiutı tamiri 
yaptmlacak 

Mali')'e Vtliletindea 
Yapılacak ifitı IMhiı)oeti: Mafi,.e Vekil. 

liği evrak ınahzeninin kalörifer "8İeatı· 
nın ıamiri 

Keşif bedeli: 320 ltradtt. 
MUYaıkbt teminat milctart: 24 liradır. 
i~Kı şekli: pazarlıkla 
fhale tarihi ve )'eri: Maliye Vekilliği 

Milli EmlAık müdürlüiünde 20. 8. 42 
perşembe günü saat 1 ~ tıe. 

(6578) 2799 

Müsabaka ile 
Steno - daktilo 

ah nacak 
Mali."e Yt>kAletinden: 
Mluabak" il" ~teno - ciAktllo alına

t>Aktır. 11/S llnya kndnr ucrl"t \"f'rlle
cektlr. Mü~abnka U. 9. !H2 tarihinde 
repılacnktır. TR1iplrrin 7.Rt i~lt'rl nıiı
diirlıiğıınl' fotoirafları. nlifu• hıl\ h t'l 
ciızrlRnlRrı ve t.Rhsil \'t'•ikalarh ı .. rnU
ucutları. (6ı< 58) 2ı<rıR 

Matbuat 

Xeelda Huknk H&kimlilindft: 

Kınkkak toııı 111uhimınat fabrika-
sında 6323 numaralı tnman Ürııal'ın 
lsıanbul"da 1-".-riko,.- Bahar sokak 17 
numaralı hanı-ıle .Münevver Küçııkıl11l 
nr.7.dindc llııticc aleyhine Kr•kin a.'<
li~ e hııkuk ıııahkr.ıııesin e .açtııcı im. 
Şanrııa dıi\'lısının duruşııı.ıısınıla ıııud
dernleyhin lknıııetgAhı uıeçhııl bulun
duli;uıulan ılinctb t>nİn ilanen lt'iıllıc e
dildiıci haldr. mahkrıııeye gl"lrıırdııcirı
dcn ımaıı kHrarının da ilıinen lrblikl
nr. karar verilerek muhakeme 9. ıı. 
9 l2 ç.ır~rııba ınınıi aa.ııt 9 a talik e
dilmiş oldıııcıından ııır.zkt'lr ıı;fınde 
mahkcıııt>ye gt>lıııerligi vey" hir vekil 
gonrlermı-rliğl takdirde gıyabında mu. 
hek"lllt') e devam olıınRc ığı iilnen 
tebllıt olunur. 1800 

Jlgu Sulh Hukuk Mııhkcırıesindt>n: 

llgaz"ın Mülayim ku.' tindrn Rozhl"y 
og)u .\lııstafa \t're<esinılen 'l'ıılılİ"in 
o~lu Hııkkı \c rurek ısı \•ekillerı llıı;ar. 
dava \ekıllerındcn llılseyin Yazıcı ta. 
rafından Ilıraz'ın Kıılc ko.' undrn ls
lllllil oırlu Hınrııııı \e ru(ck.ıısı ale>h
ll'rlne R<,,'tıırı ıııeni ıııuılalı ıle ıliuıı~ı
?ın Jlır tr. sulh hukuk ıuıılıkrııırsiııde 
wrıı kılıruın ıçık duru~ıııad ı · 

.\lııddei ı1e\ lıl<-rılen 'i,111 ıiİ njliu 

lızllay Hastabma 
Hemıireler Ohl111 
yatıh talebe ahnacak 
TAHSİL MODDE'Tl 0ç SE· 

NEDİR. 
Yemek ve gioyim parasızdır. 

ayrıca harçlık verillr. 
Me-ıctebl bltlrdljtl valclt der

hal Devlet Hastanı>lerlnde ~ 
retli vazifelerine tayin edlllr
IPr" ve ayrıca Hemı;lreler Yur
duna A7.a olurlar, l.ıısıfoz kaldık
lan veya tekaCit olduklan za
man Yurtta iaşe ve ibateleri 
temin ı>dlllr. 

Knbul şartlannı haiz •an· 
farın memleketlerinden !stan· 
bul'a kadar yol paralan Cemi· 
yet tarnfından ödenir. 

KABUL ŞARTLARI: 

Sıhhat ve lctim&I Muav-t v~ıeu ~ Hıtzusıhha 
Alıma Komlayonundan: 

MU--! Sat.ın 

M. M. V. 4 1'o. lı Sa. Al. Ko. dan: 
21104 lira keşif bedelli Kırıkkale

de on adet koltuk ambarı inşası 
28-8-942 cuma gUnU saat 16 da ka
palı zarfla ihale edilecektir. tık te
minatı 1582 Ura 80 kuruştur. Iııtek
Jllerin ihale gllnU saat 15 e kadar 
zarflarını M. M. V. 4. :No.lu Sa. Al. 
Ko. vermeleri keşif ve şartnamesi 
106 kuruş mukabili askeri fabrika -

2 - Bu maddeleri vermek lltl
venlerln hazırlıyacakları nilmune ve 
fiyat tekliflerini 31-8-1942 tarihin' 
kadar M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri llAn olunur. 

Ha.' raııı'ııı ıkaıııt>tır ılıı ııınliıııı olnı•ulı
ırındaıı iliıııen ıl neli.'e tı·lıli,lllne rıır
ıııerı ııı.ılıkerııe.' c ırl'lıııeıliırinılrn hıık
kınrla iltih t7. rdilrn ırn ap lrnrıırının 
il.iıı~ıı .telıliıciıır ııı ıhk"ı;ıN·r. kar.ır , e
rılını•tır. Berıııucllıi karar ııııııııııiJe, lı 
B~.'·rıuıı"ın ılurıı,ıııa ırıınıı olan ''I 0

8 
9,J:.! l'lllllB gıınu S ıat dokuzda -jf~R;. 
sulh hukuk ıııııhkeıııesirıde Jııuar lıu
lunın ısı, h uır lıulunnıRrlıırı \ ,., a kıı
nunı hır 'ekil ıwnclerıııeıllıri ıı;kdirde 
duru rııanırı ll'I.' ıılıınd • .' apılaeagı hir 
d ıha mahkemeye k ılıııl nlunıııı.'aragııı 
dan Jrl.'llP kır rı Y•'rİne kaim olıııık 

Türk tebansı olmak, sıhhati 
yerinde olmak, yaşı 18 den a
şafı ve 25 ten yukan olma
mak, iffet ehli ve iyi ahlA..k 
sahitıl olmak. En az orta ve .. 
na muadil tahsili bitirmiş ol· 
duğunu göstcrır vesikası olmak. 
Evli olmamak. Okuh• terketti· 
iti bes senelik mecburi hizmeti 
ifa etmediği takdirde, okulun 
tahsil masraflarını ödiyecel!ne 
dair bir kefaletname vermek. 

Muhammen Muvakkat 
Cinsi Miktarı bedel teminat 
Serum apuJQ 5 cc 200000 adet 4000> 

1437 
.. .. 15 cc 100000 2500> 

Ampul dnteresı 60000 ., 660> 
Llstik mantar 200 kilo 2000> 
C ~k aaısı tuııa 1000000 adet 10000> 

l - Merkez Hıtzıuıhha mü-ı lhtJyacı lctn ctna. miktar ve muhammen 
bedeı.tyle muvakkat t.emın.atı yU]canda yazılı malzemenin ka.palı zart \19\lllYle 
10-8-942 ta.rıh nde yapılan elmflt.mes!ne ta?1p cılanadıtındıın l-9·942 salı ırünü 
M&t 11 de l.haleal yapılmalı: üzen tekrar kap&lı zart u.ulb1e ekalltmeye konul -
ımıtt:ur. 

!ardan verilir. <6555> 2583 

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

dan: 
3285 lira keşif bedelle Ankar a. 

da iki lepo lnıası 29-8-942 C umarte· 
~esi ırilnü ııaat ll de kapalı zarfla 
ıhale edilecekti r. İlk ıemlnatı 264 

~ 2 - ~lknwıelerlftl ve 18rtnamea1nl sönnek lsti)'enler komisyona müracaat 
ederl«. 

8 - Taliplerin kanunun tarifat.ı da1T'e81rıde hazırhyacaklan lelt?U mektup. lira 38 kuruıtur. hıeklllerin ihale 
gUnü 18'81 10 a kadar zarflarını M. 
M V. 4 Nolu SA. AL. KO. verme
leri. Şartnamesi 16 kurue mukabi
li askeri fabrikalarrlan verilir. 

Jannı llıale ırünü saat ona k.ad&r komt.yona vermeleri ve muvakkat teminatı 
Jlltınna.Jc üzere daha evvel mün.cıu.t etmeleri. (6684) 2791 

Çeşitli yiyecek ahnacak 
lfuN.)'bin Gilmrük Kıtam SMın Alma Kom.iayonunıtuı: 

% 7,5 
Mlktan teminatı Tutan !hal~ nuıl 

Cimi Kilo Lira Lira yapılacatı 
Karpuz 9420 50 660 Açık ek9lltme> 
Yq ilzam 9420 177 2355 • " > 20-8-9'2 Pft181Db9 
Domates 4005 60 801 • • ) &11ntl 
Patlıcan 4005 90 1201 • " > aaat 10 
Kuru satan 7000 79 1050 " .. ) 

A.> Bea ita.len Yb"ecek 20-8-942 l'Ünil NUS8)'bin l'ÜJ!lrOlr tabUnı tarardh bl
auında acık lıbllt.ıno ne ıatın alınacalctır. 

B> btelcl1ler ırlrmek istedikleri kaı.nlın hlaanda ~ t.ıltnat aııco-t-
111 N~ ırümrük tıumemurlutu veznıını.e nt.ınp ,,_ ~ IU'tn&
..ım dördilneü mıddeeln4e lltaı1len 'iWlkalarla birlikte ~. 

<~-6241> zam 

OTEL =======" 

TOKATLIYAN - TARABYA 
AÇILMISTIR 

Sayın halka 
Baı1eclt)'9 RN1111nden: 

1 - TaJmi üc:retıerıne :rap'1ao 
)'llzde 60 zamma söre tanzim edl
lıerı ıı.teı.ır eotörter. dlltı t.ılmıa
br. 

2 - Takairıwtrelert aC1k bu
lunduran w tıozuk talcalmetre 
kWMna.o - »tenUm yere ıPtmt
ym w beır ne ıuretı. oluna ol
ıun t.alıln:ıat.name hllAfına tıa.re

ıı..t eden eoforler ıctn derhal 2890, 
2960. 2713, 6983 ve 6847 numara
lı teıetoııl&ra maltlm&t vermeıert 
A3'IJI halktan rica olunur. esu: 

inhisarlar Umum Md. 

Kalorifer tesisatı 
yaptınlacak 

lnhlsarlar Umum MUdürlUtlln
den: 

1 - Kesit. prtname ve projesi 
mucfblnce ldareml:ı:Jn Mecldlye kö
yünde-Jel müakirat fen ıubellııde 

yaptıracatı kalorifer tetılaatı kapa
lı zarf u.sullyle elcalltmeye konınU1· 
tur. 

2 - Kef}t bedeli "18.889.20'' Ura 
muvakkat 'temlnatı "1416" llradır. 

3 - Eksiltme 28.8.942 cuma ırtınQ 
aaat 10,30 da Kabataı'ta Levazım 
ıubesindekl merkez alını komltıYo
nunda yapılacaktır. 

4 - Keılf, ıartname. ve proje 
"95" kuruı mukabilinde linQ seçen 
ıubeden ve Ankara. lzmJr BqmQ
dilrlilklerlnden alınabnır. 

5 - Ekalltmeye slreceklerln 10.000 
liralık bu kabil lnıaatı muvaffakı
yetle yapmıı olduklanna dalr ve
.uca ibraz ederek ihale ailnilnden 
8 liln evveline kadar aynca eksilt
meye lttlrak veclkaaı almalan lt
zımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mil
harın tekllf m~ktuplannı kanuni 
veulkle «, 7,5 lf(lvenme para11 mak
buzu veya banka teminat mektubu
nu ve sartnameslnln F. fıkrasında 
yazılı vesaiki ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale ailnil ekıllt
me saatinden bir Mat evveline ka
dar mezkılr komisyon başlcanlıtına 
makt>uz mukabilinde nrrMlerl lA
zımdır. Postada vukua selecek ııe
clkmeler kabul olıınmaz. 

<8815-661!5) 

BELSAMİTOL 
tdrar yollAn lltıtıabı. Y9rlt ,,. 8llld BELSOôuıa.ucu, ktıra.r aorlutu, 

maan. ve proetat iltihabı, etaut ve koll ılltttıen. l>öbr9k rahatlalıCla
nna kartı en mUkemm•l blr ille BELSAMtTOL'dur. BELSAMlTOL lrul
lananlar yUkanda yazılı hutalıkl&nlaıı ea1>11ık kurtulurkr. Biltlln ecza-
M ve e<'.za d4!polanndıın arayınız. 

(6~3) 2584 

Benzin depoıu yaptırılacak 
M. M. V . 4 NO: lu SA. A ... KO. 

dan: 
3285 lira kaşif bedelle Kırıkka

lede benzin deposu lnıaatı 28-8·942 
Cuma &'Unü saat 10 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Kat'i ıeminatı 592 
lira 75 kuruıtur. İııteklllerin ihale 
gilnU ve saatinde M. M. V. 4. No 
lu ~A. AL. KO. gelmeleri. Şartna
mesı 16 kuruı mukabbili aııkerl 
fabrikalardan verilir. (65152) 2M:i 

İllf&&t yaptınlacak 
M. M. V. 'NO: Ju SA. AL. KO. 

dan: 
133350 lira 41 kurq keıif bdel

li Ankara mevki hastahanesi ıevai 
inıaatı 28-8-942 Cuma dlnU ••at ıı 
de kapalı zartla ihale edilecektir. 
İlk te_mlnatı 10001 lira 651 kuruıtur. 
İsteklılerin ihal&den bir ırün önce 
M . M. V. lnıaat dairesine müracaat 
ederek ehliyet almaluı ve ihale ırü
nü Nat 10 a kadar ihale zarflarını 
M. lıl. V. ' Noı lu SA. AL. KO. 
vermeleri keti! ıartname.I 667 ku
rut bedel mukabilinde lntaat d'1İ'e-
liodeo verilir. (6649) 2516 

Yün çorap alınacak 
!ıL .M. Vek. Sa. AL Ko. dan: 

Mıer cltUrıe 62.a> kW'UI tahmin e
dJim 100.000 dtt )'tin COl'8I> 2-9-942 
ça.qaınba 11.in<i au.t 16 dil .kall&lt art 
mu1'l elmlltıne ile ı.teııuımne ~ edi
kKıelcUr, 

Muhammen bede11 62.!500 11ıra olup 
lılk lemlın&tı 4375 liradır. Nürnune \'e 
l&rtn&meat her ırUn lrıolnlllYorıda aörU -
leıblbr. lateldiılerin .kanunun ı.tAıdltt ve
llikaJarl& blırllılcte teıcMt melııtA.1'>Joa...•uu 
lh&Hı aa.at.inden en az bir N&t evveıtne 

kaQar maı1cbul kar'9llltında M. K. Ve. 
kllıeü 3. No. lıu •tm &ima lııomiwo
mana vemıeoleri. 

(686S) 2llO 

Mete kömürü alınacak 
M. M. Vek. Sa. AL Ko. dan: 
Beher kilosuna <10> kurU1 fiyat 

tahmin edilen <15> ton mete kômllril 
Ankara ı.tuyonunda vagon içinde 
pıuıarlıkla aatın &lınacalctır. Pazar
lıtı 20. 8. 942 persembe gllnQ ıaat 15 
tedir. Şartnamesi her gün komisyon
da aörllleblllr. KaU teminatı <225> 
liradır. Taliplerin mezkQr .Un ve 
saatte M. M. V. 2 No.lu SL Al. Ko. 
na maracaatlan. <6706) 27'8 

Tabura alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dQı: 
Teküt edllaı tb'at patıalı aörlllt'l'I 

l50 adet te.bu.nuım yen~ pazarlı'ı 
21.-8-942 cuma wt.ıınü .aat n de yaıııla
C&ktır. 

NilmtBW w eartname.ı her ~ ko
mlm)oonda ırörülebütr. ı.teıclüerln belit 
rin ve aatte telcllt edecelcler1 ~ta 

söre kati tımnınatl&rb"ıe blıl'Ukte M. M. 
V. 3. No. Ju aatm alma komla;ı;onuna 
..ımeıert. (6712) :mı2 

Elektrik memuru alınacak 
M. M. Vekllet.bıden: 
Harp A.kıademlalne öç llra )'e'Vm tye 

ücretle blr elektrtk memunı alınacak· 
br. Na.tı& Vekll«tnden üeüncü derece 
ehltyetnam.ıı ohnaa .arttJr, ı.tekllle -
ıin 21 atuetol 942 &kl&J'llına kadar 
dllekoe llıt Ankarada Wd DUmarall lnt
lada h&!1I aJcad«nlml kııımuUınlıtına 

mUracaatlan ll1n olunur. 

<6828> 28R8 

Kuru ot alınacak 
M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. dan: 

Benzin ve motör yağı 
alınacak 

Matbuat Umum ~ludurlı.itOnden: 

ı - 4,6 ton kuru ot pazartıtı 21·1'!· 
942 tarihinde saat 15 te Anl<ara Lv. A. 
btnaaında M. M. v. 1. No. Sa, Al. Ko. da 
yapılecaktır. 

Matbu&t umum müdürlütü için A • 
zam! 12.000 mre benzlll ve soo 11tre 
motör yatı alınacaktır. 

Muhammen bedel benzlnln W.t.retıl 
31,25 yatın (88> kuruetur. lltu\•akkat 
wmtnau 301 llra 5 kunıttur. 1haleel 
3l-8·942 ta.rlhtnc miıMdlt pazal'tetll ırü· 

nü aat on tıeete Ani<arada matbuat 
umum mUdiirHıtü N.lın alma komls)o
nundft )'flpıfaı-aktJr. 

2 - Beher kt109Unun muhammen ı e
deM Cll l trunıetı.rr. ı.teklllerin kat4 te· 
mtna.tlartyte beMi ıründe Ko. na mü:a· 
caatla.rı tlAn okmur. 

(6875) 2896 

Çam kereste almacak 
M. M. v. 4. :So. lu sa. Al. Ko. dan: 
15 M3 muht4!ltf ebatta cam ke.rHte 

P zarlıkhı satın alına('.aktır. Mutıamml!l'I 

bedelıl ~ M:ra olucı katJ teminat m'k
tan 308 Ura 2ı5 kunı«ur. thalMI 24.ı;. 

942 Pertembe aünü Mflt 11.30 da M . M 
V. 4. No. lu Sa, Al. Ko. da yapılal'ak· 
tır. Ebet ve 1&rtııam81 her l'(.ln Ko. da 
l'örilk!blllr. letekM.lertırı kaU teminatla. 
rtyl.e blrMkte muayy"' au.ı ve eaa tte 
komlBYQnda bulunma !.an. 

(6878) 2894 

V antilasiyon tesisatı 
yaptınlacak 

M. M. V. 4. No. Ilı sa. Al. Ko. dan: 
2831 lira 84 kur'U9 -.ıt ~ An -

lcaradll ha::vva.n hutan.t nal rtMıllta
nemlndıe oraklara m«icıl!d vanıttllllVOll 

teınatı 5-9-942 eıurnım.t l'Üfll(I -t l1 
de acık ekBm.me tıe ihale ~Ur. 
tlk temlıntltı 232 *'8 Y1 JNnı.wr. ı. -
te1dllıertn lha~e S()n w •ıM.1ndııl M. M 
V. 4. No. ıu Sa. Al. Ko. selmel«1. Ke
.ıt V'I! eartnanlftl 7 lcurut beıtfll muka
bnt mezk1ir kornl9)·0fldMl vertllr. 

( 6RS5) :389!1 

Okullar 

Talebe ah nacak 
Harp Olrtıla Komutanhiından: 
1 Hulran H2 den itibaren başlı. 

yao kayıt Ye kabul muan.ıeleslne de. 
vam edilmektedir. Müddet 80 eylül 
H2 tarihine kadar uzatılmıştır. l atek
lllerln buna gore bulunduklan ma. 
hallin askerlik fubelerlne müracaat. 
lan. (6468) 2688 

Siyasal Bilailer Okuluna 
( Mülkiye Mektebi ) 
ıirmek iltiyen liae 

mezunlarma 
Slyual Bilcller Okulu Md. den: 
Siyaaal Bilcller Okuluna leyi! ve

ya nehari girebilmek için lise mezu
nu olmak olgunluk imtihanını wr
mit bulunmak ve yapılacak secme 
imtihanını kazanmak llzımdır. Seç
me imtihanına slreceklerln naımıet 
ka)"dı Ankara'da mekteop blnaııında 
ve Iatanbul'da y(lktek ötretmen o
kulunda 1 eylQlden !5 birlncit~rin 
sabahına kadar yapılacak ve aecme 
imtihanı 5 blrincitetrln pazarteıl 
sabahı baslıyacaktır. Secme imtiha
nının ırllnlerlnl, hanct derslerden ya
pılacağını ve kaY1t için llzımcelen 
evrakın neler oldutunu ötrenmek 
lstiyt'nler bulunc!uklan :yoerlerln Ma
arif MQdilrlerlM veya llM Mildllr
lerlne ve Ankara'da Siyasal Bilgiler 
okuluna ve İstanbul'da Yüksek öit
retmen okuluna maracaat etmelidir· 
ler. <6545> 2764 

Türk Hava Kurumu 

(6582) ~76 

TiCARET VEKALETİ 

Benzin alınacak 
Ticaret VekAletlnden: 
VekAlet otomobll ve motosikleti lcln 

ma,y .. 943 ııonuna kadar acık l"klflltme 
ile 76!50 :titre benzin satın alınacaktır. 

Bu miktar benzbıtn toptan \'eya ma
Y .. ııonuna kadar talıaJcku.k edecek aün
tük \"fO'll hartallk ihlbaca ııöre PIU'ta 
ı>arca verllmeel caJ7.'1lr. 

MOtftlhhtı. verırlslyle karar pulu \'e
kllete dl.Ur. 

Muvaldcat teml:nat 179 1 ra 30 kurus· 
tur. 

.Acık ebtltıne 28·8·942 cuma atıııü 

1a&t 1l de yapılacakUr. 
1stekl1leıin ekı.t.ıne sünü bUdlrikın 

aaat.tıe ~inat mekWplıırb·Le birlikte 
Mtın alma komi~ mU.racaatları 
llAn olunur. 16747) 27112 

SATILIK 
Viyana mamulAtı hazaran 

bir salon takımı il~ Sinırer dl
klı makinesi satılıktır. Atatilrkl 
Bulvarı 281 daire 4. 10 dan 12 
yıe kadar müracaat telefon: 
52M. 1776 

Kazalar 

Kapalı zarf uıuliyle 
eksiltme ilam 

Rir.e Posta Mı.idiırlıığunden: 
Cinıi keııtane lldedl 1000 uımnlıığu 

yedi ınetre bt'her dirdi:in muhammen 
ht'deli ııs lt>sli ııı ) eri Rize ve gf'nr 
cinsi kestane adedi 20011 uıuınlıııcu 8 
metre ve bt'her dirrıtın ınııhıuıııııı-n 
bedeli 17 lira trsliııı yut Araklı mu
vakkat lrnıinat 367~ liradır. Yukarıd.!\ 
mllfreılatı ır;österilen 3000 adet dİrrk 
17. 8. 94:.! tarihinden ltlharen ııı gıln 
müddı-tle k11palı .zarf usuli."1e müna
kasaya konmuştur. 

c) İhale 8. 9. 9-&2 giln ııot u te 
Rize ııosta mUdurlıiğu binasında ya
pıt..ralctır. 

d) İstenirse taahhüt bedelinin tlı;. 
te biri nisbeUndl' ve hankll tenılnllt 
mektubu mukabilinde avans verile
cektir. 

e) Teklif mektuplan ihale sanrin
den bir saat ı-vvdine kadRr m.ıı.kbu& 
muk11bllinde komisyon reisliğine ve. 
rilmelidir. 

f) Taliplt>rin kanuni ikametır;Ah ve
slknlariylc muvRkkat teminata ait 
ııı11khuz veya hank11 mektııhunıın tek.
llf mı-ktııplAriyle birlikte ve bir SRRt 

1.arfındR nrilmrlidir. 2Al 9 

uzere ılln olunur. J sıs 

Pınarbaşı Aslıye Hukuk Mahke
mes nden: 

Pınnrbaşının Vzun:rol mahallesin
de oLuran Süleyman Erden karısı 
Em şe Erden tarafından kocası olup 
halen CeJ. han kazasında ve Hacı Sa
lt hanında mukim Süleyman Erden 
afeJ. hine acmış oldu{:u boı;anma dlı
vasının yapılmakta olan duruşma -
sında: 

MUddelaleyhln gösterllen yerden 
ayrılmış ve yerinin bellı' olmadıgın
dan tebligat icra edilemedigı namı
na cıkarılan davetiyeye verılen mes
ruhattan anlaşılmış ve mahkemece 
tehllgatın ilanen icrasına karar ve
rllm ş ve muhakemede 16-7-942 per
şembe günU saat 9 a talık kılınmış
tır. 

Müddeıaleyh SüfeJ.•man Erden y u
karda ) a?.ılı gunde nıaltkemeye gel
medı{:t H'ya kanuni mümessil \'e ve
kil göndermedıgı takdirde aleyh ne 
açılan dlh·anın gıyaben rüyet edlle-
cdl ılan olunur. 1819 

Havza Aslbe Hukuk Mahkemesin
den: 

Müddei Havzanın Kale köylinden 
Sarı Ali oğlu Arıf mahdumu olü 
Kurtça Mehmet karısı Döndü Sezııln 
<kocası Kurtça Mehın~dln babası A
rif umumi harpte silah allına alına
rak 13.';0 ) ılında Hav-L.a askerlik şu
besi tarafından 93 üncü piyade ala
yı emrine scv'kedilerek harp bilip 
sulh u"det etliği ve aradan uzun 
)lllar geçliği halde ha~·at ve mema
tı hakkında en ufak bir haber ala
madıkları albl mevcut reaml kayıt
lar da mumalleyıhln öldilill veya 
sılthatte bulunduğu hakkında kati 
bir b ilgi vermedıi:ln<len bllmuhakc -
mc kanunu medeninin 31 inci mad
desi muC'lblnce kayıplığına hOküm 
\'erilmesini) dtıva eylemiş ve mah
kemece adı g~en Arifin hayat ve 
mematı hakkında" mah1matı olan 
k1Jll8('1erln malıkemeyi haberdar ev
lemeııi için kanunu medeninin 32 l~-
C') maddesine istinaden keyfiyrtln 
llAnına karar \'erilmiş olduğundan 
h11 hususta malt'lmatı olan klırnıelı>
rln llA.n tarlhlndt-n itibaren bir Yıl 
lceri~lnde mahkememizi hahı>rtİar 
etmeleri llA.n olunur. 1835 

Mahkumiyet 
Merzifon C. M. U. lifinden: 

[steklller IUzumıu malQma
lı ve mtiracaat evrakını, An· 
kara'da Yen1$eıilr'de Kızılay 
Umumi mcrke:ı:Jnden. lstan· 
bul'da Aksaray'da Kızılay Haa
tabakıcı Hemşireler Mektebin· 
den ve diğer \'l!Ayetlerde Kızıl
ay merkez ve şubelerinden ala-
b lirler. 1492 

Mahkumiyet ilanı 
S ıfranbolu C. .Müclcldumumiliti• 

cl!'n: 
~-ıo No.Ju Koorılinas,·on kara~ 

ıııuhnlif olnr ık nıezhaha harici mur 
.' ('ne~ir. \c dnııııt!l.'117. sıırır ha\'vanı ke. 
serı•k sııtıııııktan suı:Ju ~nfra~bolu'nua 
1\ ırn \Jj ırı ıhnllesindı•n olup Kar ... 
lııı k'te ka•aıılık e<len Osnınn Hodot 
hakkını! ı S lfrnnlıulıı aslirt' rez.!l mah• 
kt>ııırsiıııle ,· aıııl ın duruşması sonno
ıln ~ulıııtıı fiıliııc ıııehni ~. K. K. nu• 
:H "' li6 iod ırıaddt>lrrine tcvfika• 
sııc,:lurııın 26 lira nırır para cezasiyl• 
ıııalıkQıııh Nine \ e lıUkınün ilAnen net
rine dair vcrilı-n karu kesbi kııti"et 
t'lıııeklr illin olunur. 1s-ıa· 

EcıaCI kalfası alınacak 
Ankara Merke-L Ecza.nesin

den: 
Bir eczacı kalfası almacalt-

tır. Müracaat edllmesl. 1753 

Kablo manıonu 

döktürülecek 
Taııflye halinde .Ankan. 

Türk Aııonılm 8'rttetinden: 
NUmuneıen ıına e ı mimde .w.n • 

k.'<'dc olan 
10 adet lalblıo mııneonııı (M. 640 ~ 
40 adet kablo manec-ı (M. S7S __... 

llll lln almacaıkUr. 

Bunlann hazw ~ pa ını:ı ıM9 

komp)e oleralt imal eııam. --
• ıiceümlaıe t.eıılinUm ................. 
Jcrln en ~ 28 llk\ıBt.oıı 1942 cm-. ... 
nil akşamına kadar, t('9tlm mıllddeu,19 

t~~l.ldll'm, tetdtt melttuPlııınm m9-
~lz m\ldOrtütüne V«me6eri ıwa 
olunur. ?'789 

Acele sahhk arsa 
Alman aefattti kar,ısında Ata

türk Bulvanna (>ek yakın, aut r.
tünde klnul nezaretli 1111! PDİI 
) U7J Ü 800 mettel İ« bir ltf9ll acele 
saulıkcır. 5108 te~oo nurııarasıa
da Bey Ahmet Aygm'e müracaat 
olunmut. 1735 

Enatitüler 

Tetlblt edilen fiyattan fazlaya ar
pa satmak suretiyle Milll Korunma 
'kanununa muhalif hareketten suı;:lu 
Merzt!onun Samadolu köyUnden İb
rahim oA'lu Bekir Tepenin kazamız 
Asliye Ceza mahkemesinde yapılan 
duruşma51 sonunda: 

Sucu ııabit ırörüldütünden M1111 
Korunma Kanununun 21 inci mad
desi delAletlyle 55 inci maddesine 
ıı:öre 10 lira hafif para cezaslyle 
mahkQmfyetlne ve htiküm hulAsası
nın llAnına dair verilen 13-3-942 ta
rih ve 112 sayılı hüküm kRtilcştığl 

Tamirat yaptıırılacak 
ltmetı>qa Kız EmıtlıtÜ9Q Müdür)(1t1IO" 

den: 

l!An olunur. 1836 

Keskin C. M, U. liğlnd('n: 

1 - Okulun muhtelit Jaımn)a.nndla 
>"llPılacak müteterrl.k tamirat lalnlııı flı• 

allt.meat 31-8-1942 tarihine rutlı)>d 

ımza.rteBI ırüınö ııaat 14 te .AJlka.ra m.
tt'ı>ler mu:haeebec1oMtLnde )'11.ınlmaık ozr 
re kapalı zart u.ul.tylıe ~ u• 
nuımu•tu:r. 

2 - Ketlt bfıdell 14.~ Mıra S1 ~ Muhik sebep olmaksızın fazla fl
')'atla sucuk satmak suretiyle Milll ve muvaldcat teminatı 1081 lira 91 _. 
korunma kanununa muhalif hareke- ruftur. 
ten suçlu aslen Kays<'rl'nin Hasinll 3 - İsten en muvaldaıt t•mlnat .,.. 
mahalleelr.den olup Kırıkkale'de seb- ya rnakbuz!arlyle t.lcaret odan vea!kr 

D f • zecl Hasan oklu 30R D. lu Ahmet larlyle \'e Nafıa VekAletl yapı w 'llltlll 
epo fe 1 a11u11yor 'Kurt hakkında Keskin Asllve Ceza itleri rellıllbıderı bu ı. .len alacak'lal" 

Tllrk Hava Kurumundan: mahkemesinde yapılan duruŞrna so-
Tayyare fabrlkuı .1ç1a bir depo ULU 8 - 23. üncü yıJ. - No. 7557 nunda: fenni ehıtyoet 'YWlkalannı hAml!en ,. • 
il kanda adı l'ec@ll sünde eaat 14 e '1ıatillll ee aranıyor. bnttnz lll.hlbl SUbutu filine ınebfıl hareketine 
Aranıten tArtlar: fSKENDER A.RTUN 41 
1 - En qatı l!M mezunu olmak, NMJÜ'At ve Mü-- Müd1lrtl uyan 80 sayılı kanunun 32 inci 
2 - Almanca yahut Fransu.ca ve- maddesi dellletlyle 59/ 3 Unca mad-

ya İng1117.Ce bilecek. NASlT ULUC dt'Slne levtlkan 5 lira atır para ce-
3 - Aaıkenlkle alllc .. olmı19C&k. ULUS Buımevt ANKARA zas yle mahkılmlyetine ve 7 gan 

komla>'Oft reisi tıne vennelerl. 
• - Bu ı.e att ketlt ve 1111111unefl 

h~ B'iln melctel> müdürl<ltunde ıröred" 
k.>cftclerl. (6701) 27:58 

4 - SanaYI mıüemeaelerlnde en az 
0
._.T: ,.. _ __._, __ ..... derilen müddetle dilk:kanının kapatılmasına 

iki .ene depo }flerinde calıtmll ola- l.AAA ...._,.._ ''" ne. ve bu müddet zarfında ticaretten Kayıp - llııkltelıtrden almıt oldutuıl' 
cak. nevi )'U1lar DelredUılln edilmeftı ııer:t menine ve 63 Uncü maddeye tevtl _ nürwı hilvb"et c07.dantmla Romall)'lld.,. 

İstekmer Ettmestut'ta tayyar@ vertlm• " ~ıuturıaan dole.Jlı nlç kan htikilm hu!Asasının Ulus gazete- alııtıt m temltl vewlkamı kaybettim. yr 
fabrikası direkt&-IQfilne müracaat bir m.wınt kabul edtlmeL si ile neırine dair o lan karar keti _ n l<"l'lnt atac-atımdan etılldlertnm hüılan• 
etmelidirler. 1773 t leımekle ilin olunur. 1837 obnadıtı Uln <OOmıır. Mehmet A. Git 

:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 

S Cebeci 1 BU GECE 21.15 te Kavaklıbabçe 1 Bu rece 21,15 te 1 Çankm Cad., Bu ıece 21.15 le i Elektrik kaynak teli ahnacak 
(6881) 

Çadır direği alınacak 
M M Vekll.ılııden: 

Beher bin adedi Kat! teminat 
Adet Kurut Lir;ı kurut 

30 000 6733 30~ 21 
120 000 9365 1775 70 

25 000 6741 - 2152 75 
17~ 000 2331 

Kllosnmtık 
'8-30 
48-30 
81-42 

Kutur 
Sm. 

3,25 
4,00 
3,25 

Yukarıda ctıa ve mlktarlartne kaU temlnaU&n hlzalarındıa YIZ\h ctnıaıı 

075 000 ad.ı eleklr!k k&Yllk tell pzarlıkla 1&tıo alınAUktır. Tamamına talip 
c kmııı'I t takd rde oö Unerek am ayrı taliplere de ~ale olunablUr. Paaarlıtı 

8 942 cuma ıruno saat 14 ıecıır Şartnameal her silD komls>'onda S6rüleblllr 
u ler.n m~zkQr .Un ve ıaaue M. M. V. 2. No tu Sa. Al. ıc.o. Dil aelmel«t. 

( 6:563) 2686 

~1''''''''4'''''''''''11111111111111111111111111111111111111111111111!:, 

~ Bir Elektrikçi ahnacak 5 - -.~ ~J ;.-~ tı Barılcası A. S ct.n· : - -~ Mr.a6r te- ftfon neon ve &OL •1.trtrSk teetsatından anlıyan it• t'lr· : 
: O ..,.., v• e eırtı-lk motör tamı ... tını yapabllaı UlıılrUlırıl lılım&l .unıı : - -= '>la~ .ı••.1 Dlr t>le~ lhtly&cunız vardır. = 
: rıt rı..ın. cıılıltık'la.n ~ aldlkl&n , • !eda ....,.. 199a. : - -: rur ~ize müra~ 1111 : - . -.,, •• , ... ,, •• ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııatııııııııııı~ 

M. M. V. 8 No.lu Sa. Al. Ko. dan: 
Yapılan paz.arlıkta talibi cıkmı

yaıı 660 adet çadır direğinin yeniden 
pasarhğt 26. 8. 9'2 carıamba lfilnU 
sa.at l 1 de yap,lacaktır. Muhammen 
bedeli ·460 lira olup k.aü teminatı 67 
lira 50 kuruştur. 
Şartname ve numunesi her ı:ftn ko. 

mi,yonda ıörtilt'bllir, İıteklilerln 
belli gün ve saatte M. M. Veklleti 
3 N'o.Ju ıatın almR komisyonuna gel-
meleri. (68H) 2892 

Malzeme alınacak 
M. M. v: IS ~o.tu Sa. Al. Ko. c'lan: 

Ordu ihtiyacı için seyy.u olarak 
bakterioloji, dahiliye, kulak, boJaz, 
b11run, ıöz ve diş IAhorıılııvR-tları 
malzemesi alınacaktır. Bu lAboratu. 
varlar hakkında kahloJ ve tafsilAt 
vermek llırre isteklilerin M. M. Ve
klletl sıhhıtt iıleri dairesine milra
caat'Tarı lJin olunur. 

(687•) !19/S 

Kuru pil alınaCak 
K. M. Vekl. Sa. AL Ko. du: 
Beher adedine UO kurut fiyat 

tÜIİD ... ~ * Un mi 

: Y ~nidotan BiR BEBEK ÇiÇEK Bir Türke. Gönül YILDIZ yıldız Sultan i 
: Sınemau Sınemaaı Verdım Sineması ~ 
E Telı mı ARANIYOR Tel: 301'1 Türkçe sözlü Tel: 2195 Türkçe sözlü ! -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•" 

Yeni Sinemada Park Sinemasında Sus Sinemasında Sümer Sinemcnda 
BusOD - ... 

BUGÜN BU GECE 8uC'Oll bil ırece Bu ırün bu 8'l!Cf' 
14.30 - 18.30 .... ıannda 

14.80 • ıa.ao .......,,. 14.30 • 18.30 ---1annda Btrılncl devreden daha tıeyec.ınlı 

Görünmiyen casus lcorku, he)'eean filmi 

GÜllAHÜRLAR Kalplerde sulh Slhlrbazta.r kıralı 
16.30 - 21 ~ 

16.80 .21 ........... 
Londra kalesi 16.30 • 21 MUWlennda MANDRAKE 

MERCAN ADASI Aık ve kin 
lJdool ~Te 

~.151ıelllııt maıdnelıl Seuıaı.ar: 12 ıs - 14 so - 16 30 
.,..~ ZiNCiRLEME ~ 18.30 aeoe 21 .w .. _ ,.......: ııa W.: &ı.14 Tel: 3111() 
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