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} Akdeniz'de ki 

son savaşın 

bilançosu 
Mihverci ler 66 
uçak kaybetti 

İngilizler " bir kruvazörle 
bir destroyer daha 

1 

kaybettik ,, diyorlar 
Londra, 19 a.e.. - Bahrb'e Nazırlıtı· 

nm tabUitt: 

Sisli ve dalgalı bir havada lngiliz Kommando kıta/arı karaya çıkma talimleri yaparlarken 
GcQım harta Akdeniz'de Ma.ttn"ya do:· 

ru ec\'ikedil<'!ll bir ıremJ katll<F.Jıc knl"fl 
dtlsman laıvvotlerl tartıtmrtan ya.pılmı• 
o?:m. tnaınızlar hnldrnıda ~I yen'den 
bazı Uıl'ıllli'ı.t VCl'llrncsl kabM görülmlls· 
t.ilr. Düsnan hava ıru.,.vcUerlnln bu ha· 
rdcAt t'ı!!!laııındıa ufmunıı olduf:u bUtCn 
m.Ylatın tam ve kıı.t.t bl.r l!stcs!nl ta.nz.r.ı 
eUn~ ftııdt1l!k im~ yoksa da l'V\'dce 
knıtJ '"~ muhtmıcl ve mümklln .tnY t 
o'lru"nk ktQrdmmtıı olıhı~uz uçnkla.,,ınn 
bııll'l<a 17 ~i!'m dnha tnhrilıc<lt;m1s ol· 
dııl!'u ~ d!j!'(!!' bnzılnnnın da han> ırt=I· 
lentnd«I vc;ya tıcaret vapurlarm<'lnn U· 
cUTUlıtn uçııklal"ln to.hribcdllm~ oldu~u 

bfl.inmEtct«ttr. Bu hn.rcldı tın 80ll sathn· 
sıma hava kvvvctl(."tirn1z Uımfmdan d:ı 
~ o1rne2Ba °" \IQllk dü$ilrülmllştür. Bu 

Kafkas 

petrol 

kaynaklarında 
Falih Rıfkı AT AY 

Almanlar Kafknya dağlarına ~ pet· 

rol ka)"Dllklarına Yardılar. Mışır üstün · 
~ RommeJ'in. ve ilk fırsat<a Kafkasya 
iistünden geçecek alman ordularınttı Ya
kın-Şark pctrOl ktı)'n!lklar:ı üstüne >'irii • 
l'Ccclderiııe de ~ık )oktur. Fakat bu 
taarruzlar, Almıım-a'nın petrol Mkıntısı· 
nı gidermekten fazla, çunkü petrol kay· 
naklartrun pek ustaca tahribcdilmekte 
olduklarını bilİ)'ONZ., Rusya ile müttefik· 
lerini petrol tıkıntısı İçi.ne atmak, Ye Al· 
tnan)oa'ya htr taarruz mınunluğu kazan. 
dmnak hedefini gümıcktcdirler. 

Bazr An 'tlo-Sak'°" b)ırıaklarım ıtö
re. daha geçen kı~ tonlaruıda, Almanya 
petrohiiz kalmasa hile, tıiiyük bir ı...,tlı· 
ğa düşecekti. Halbuki almae ordu.la.": 
en geniş mrky.tsta motor muharebeler nı 
bu ilkbahardarıbcri )'llPl)'OC: Rusya da 
bir ınaldnclcr taarnmı yaptlırkcn. Roın
mel Afrika karasında ve havaSlnda pet· 

rol akınp durdu. Almanya'ntn )l-dek 
pet."Olllll'm geçen ;ıl uıkenmiş ol<h :u 
söylenmdde beraber, iki nokta meçhul 
kabnı~tır: biri Romanya ile Polon)-a 
ica)'ll21...-i:ı.rından Almanya'ntn oe ölçüde 
faydalanmakta olduğu ve ~ Almanya· 
da sunl petrol te:ftslerinin verimi ne had· 
de çtkuğıdu. 

Fakat ııon zıamanlarda gördüğümüz 
bir etüt, bir ~ ~le üstüne daha 
dllckati çckİ)'\J!': .nazari hesaplara göre 
Anglo-Saksonların elinde buhll'Mln kay • 
naklarla mih'er dc\'lctlerinin emrinde
ki ka)"nakJar ara~ında bÜ)'Ük bir nhbet· 
sizlik ,·ardır. Yıllık 300 mil)on ton pct· 
rolün rıizde SC'kscni Amerika kııasında, 
yüzde 6 sı Yakın-Sark'ra, % iki buçuğu 
A,nıpa'da, yüıdc 10 u Rusya'da, yuzdc 
üçu de Uzak-Doğu'dadır. Fakaı garipcir 
ki ~imdi petrolde ku)ular açma ve raşı· 
ma zorluklarını he aplamak liızım~~fo'Or. 
200,000 kilomeırclik akıtma borulanna 
rağmen. pctrolun }'u:ıde ~ini \eren 
Amerika.. ~rf taşıma zorluğu yüzünden 
kendi mcmlckecinde benzini sıkı bir ta
>'lnlamaya bajtbmı1tır. Petrol, birçok 
harp sahalarına, Uzak-~rika'dan ve 
deniz vasıtalan ile getirilmektedir. Al -
mantar, şimdiye kadar, bir buçtık mil· 
ron tonil!tohık petrol gemisi baurdık
Ia.nnı illıı cmıişlCf'dir. Jlollll ka~ı. Al • 
manya'nın emrindeki petrollerin taşıma 
işi hem z.İ}oınsız, hem daha kola)'dtr. Ge
ne mütehassular petrol istihsali ile kul· 
lanmt ımısındaki denkle menin alman • 
lan:a d.-ıtıa iyi sağlannuş olduğunu s0· 
lıemclctedirler. 

fngiürler ya.11117 Mım cephes'nde iyi 
dururndadırJar. Kafka$}'a ka> klan al· 
man işgali ıluna geçtikten sonra, Rus • 
)01'mn mil}onlarca a k r k makineli or· 
dusunun ve tunanı"> le makineleşen zıra· 
at hayaıı~tn ne hal ı;clcccği, mutıdik· 
ler 51.fında, ka)"gı ılc du unülmektcdir. 
Gerçi almanlar, bu ka)naklann irice tah· 
ribolunacağını, ve kendilerinin Kaf't...a~
ya petrollerinden belki bir ha) li müddet 
fa)-dalanamı)acaklarını bili)orlar. Zati 
şimdi alman hedefi, RuS}'ll')'l petrolden 
uzaklamrmakıır. 

Her halde pctrohüzJükle Almanya • 
,.. takatsiz bırakmak ihtimali, artık 
müttefikterce hesap dışı edilmiş olsa ge· 
rekcir. Kafkıı.sya'ya sağla mm > erleştik · 
ten sonra, bir uman meselesi de olsa, 
niha)et hol bol petrol almak imkanları 
AJmanrıı'nın eline ~miş olacakıır. Bu 
devletin teknik kudrcıi, zorlukları >en· 
md< b h<intle bu uııc kadar mucizeler 
go~ıcrmi~ıir. 

Bununla beraber ! ka<ya'da Alman· 
ya'nın kar~ısına d:ı ta ıa me elesi ~tkı· 
yor: rus donanması anıdcniz'de kal • 
dı:kça, bu denizin mih•cr hakimiyeti al
tına girmesine ihtimal )oktur. 
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IULOl'UTRO 

Dieppe'e yapılan baskınla bundan önce Saint-Na:r.aire'e 
yapılan bcukını gösterir harta ( Baskın hareketinin bir 
izahını okuyucularımız 3. üncü sayfada HARBE DAiR 

ıütununda bulacaklardır. ) · 

Dün _şafakla beraber 

İngiliz kllaları 

Dieppe'e 
bir baskın 
yaptılar 

Akın bir istilô 
mahiyetinde değil 

Londra, 19 a.a. - Konlbme hare· 
ketit>r umumi k.anırgfı.hı, bu sabah 
aşa ıdııkı t,.,'lllğl ncşrelmlştlr: 

Bu g{jnk(l ı::ırş:ımba gUnü !'abahın 
saııUerinde !~al nlltndnki 1''ran· 

sada Dıerıpe bülgos ne bir akın ~tlll· 
mıştır. HarC"klit, halli dPvam etmek
ted r. Fransız hUkQmct.ı, beyanna· 
mı-lerJe. bu akının bir lst U\ olmadı· 
gından hal:ıerdnr edilmiştir. 

/ngiliz ~adyolarının lransız 
milletine hitabı 

Lonclrn, 19 a.a. - İ ngiliz radyo· 
tarı bu sabahkt Dlcppe akını esna. 
sında frnıısız halkına ı.ıo al!'ıdakl tar.ı· 
da hitapta bulunmuııtur: 

Emniyetinizi tehlikeye düısUrecek 
herhangi bır harekette bulunmayın ız. 
İııbirligiııizi istemek zaman ı gelince 
bunu size bildireceğiz. Bunu size va
dettik. V adimizi tutacağız. Bugün 
size şunu söyliyoruz. Almanların 
misilleme tedbirlerine h edef o lma • 
yınız. Kurtuluş günU Fransanın ve 
müttefiklerin sizlere ihtiyacı olacak
Ur. 

( Sonu 4 ündi $ayfada ) 

Moskova'ya göre 

Kletskaya 'nın 
cenup doğusunda 

Sovyetler 

yeni mevzilere 
~ekildiler 

1osk 'a 19 a.a • -Sovyet haber· 
lt..r burosu, aşağıdaki hususi teblltl 
neşretmiştir: 

Karaya çıkarılan 

sağ kanattaki 

kıtalar 
hedefe 
vardılar 

~erkezde karaya 
tank da çıkanldı 
Londra, 19 a.a. - Komhine hardd.· 

ıı umumi kararı:ahı nın td,liği: D ie(lpe 
b<ilgcsinde yapılan ha<& ına iştirak eden 
kı talar, CV\elce t~bit ~ilen kanı.ya çı· 
karma noktalarının hepsinde kara}-a çık· 
m ış lardı r. Razı noktalarda. kı talarımı7. 
<lüşm:ının ku~·etli mukavemeti i:1e kar· 
şılaşmı, ıardır. 

Sol kanatta kanl)'a çılcmıı birliğimh 
imce geri puskürıülm~tür. Fakat !lOlll'I 

} enidcrı kendini toplamı~ ve plajı hücum
la 7.aptetmi~tir. 

$.tğ kanattıı, kıtalanmn 6 top batar· 
)3!i l nt \'(? cenlıane depolannt tamami}·le 
ıahnbedcrek hedeflerine varmışlar ve 
ıimdi rcniden gemilere bindirilerek geri 
alınnıı~lard ır. 

Merkezde tanklar karara çıkarı lmı ş· 
t ı r. Şiddetli çarpışnıalar devam etmek • 
tedir. 

Ru harckAta iştirak eden m.s4cert lc\w. 
vetler, bilhas-,a Kanadalı lardan mürek • 
kcptir. Bu gihi ha reka tta ihtısu Jlllhtbi 
İngil iz kı ta lan, bir amerikan R~ 
mufrezc_,i ve küçiik im- muharip ftWtsız 

(Sonu 4 üncü ı;ıarFada) 

Petrol, m.'lkine harbinin ba~lıca da)-a· 
najhdır. Alman>a'nın )edckleri tuken • 
ınesi, Aoıdo-Sak•on nıakıne muharebe · 
ll'lrindc iı<tlinlük lnı ınınasının amillerin
den b;ri olacakıı Almamıı, lnı~üne ka
dar, hiııun tanrrmlnrı nı <'lindckı petrol 
)erlcl< \C kaHıakl ırı ile idafe etti F.ğer 
KızılMdıınun ııırnı kahilı)<'lini kıra • 
hilccC'k olıır<ı humbn •onn l'l42 Rus· 
ya rırnrn ıları nı•beıındc petrol harca • 
ınıva d.ı ihıi~al'ı hl mı) ilcakıır Beslen · 
aıe işkrinin, Alman)'a°)'1 petrolden daha 
futa sılcM"ağı söylenebilir!e de, Anglo
Sıılr"""'-, bu Mkınttlann bir takım umul· 
..WC DCllİcelcr 'Yt'mlesini de beldemek 

Son Ud ay lc!nM, almanlar,, F'ran
sadaa. B elçlk&dan ve Hollandadaa 

BERLİN'E 

GÖRE İSE 

Karaya çıkan 

İngilizler 
yokedildi 

. Bir,ok nakliye 
gemisi balırlldı 

-{ Sona 3. iincii sayfada ) -

C. H. P. Genel 
Sekreterliğinde 

C umhuriyet Hnlk Partisi Umum! 
İdare Heyeıı diln haftalık ıoplanh -
ınnı yaparak g{indcnıinrleki işler ü 
zerinde görllşmelrrile bıılunmuıı ve 
ı;-ereken ka rarlan almıııtır. 

t 

x 

Mr. Çörçil' in ıon re.imlerinden biri 

Moskova'ya hareket ! Moskova temasında 
etmeden önce . . . rastlanan en büyük 

M. ÇÖRÇİL 

Kahire' dede 
temaslarda 

bulundu 
Kıra) F anık, Mareıal Smuts 

ve Naha• Pqa ile 
görüıtü 

İngiliz başvekili 
cepheyi de gezdi 
Knhire, 19 a.a. - Bu sabah Ka -

hıre'de aııağıdaki tebliğ neşredilmış
tir : 

BUyUk Brit&ny9 B~vekili Mr. 
"inston Cörc;il, beraberinde İmpa -

( ~nu 3 uncu sayfa<ia ) 

Ağır İJ~i ~alıJflranlara 

ve ağır inilere 

SÜRPRİZ 

Wavell'in 
görüşmelere 

' 

İştirakidir 
General SOT)'etlere ikinci 

cephe kurmanm güçlüğiiaıi 
aalatmıı 

Bir Berfin yan resmi 

kaynağının fikirleri 
Berliıto 19 a.a. - Ya n ~ bir 

kaynaktan bildiriliyor : 
Alm•an siyası m!lhfillerinde ~Jir. 

Uldiğlne g6re Moskova konferan -
sında en bUyUk sürpriz, General 
Wavell'in hazır bulunması tC3kll et
miştir. 

Royter de bu husmıta hıı.rbin iıta
mesine müteallik ehrmmiyetli bazı 
meselelerin görUştllctUğil lfoskov& 
konferanslarına Wcıvell'in en tecrU-

Brez.ilya Cumhurreisi Mr. Vargaı'ın (x) bir toplanhda 
alınml§ reımi 

A nkara VAIUiJ?inden ı r'"" 1111111111111
" 

Ağır işçi beyann'Mlelerinin tet • : 
kik ve tasnlf m~amelcsine Stadyom· • ! Yenı· romanımız . 
da açılan hususı büroda başlannuıı - • • 

Hindistan' da durum 
t1ünden aüne düzelirken 

Hintliler 
uyuşmak 

İstiyorlar 

Liderler Londra'ya 

müracaat ettiler 
<Yazıeı 3 ll ncll sayfa<Jar 

Brezilya vapurlar1nın 
torpillenmesi üzerine 

Brezilya' da 
nümayişler 

yapılıyor 

Nazi dükkônfarına 

tecavüzler yapıldı 
(Y azJ'9( 2 İııtcİ • :rNda) 

Berlin'e göre 

Çok geniş bir 
dağlık arazide 

Almanlar 

cenu a doğru 
ilerliyorlar 

Berlln, 19 a.a. - A1man orduları 
ba,komuıaohğının tebliği: 

tır. Alakadarların ilin edildiği veçhi f 
le, tekl'mmill ettirecekleri beyanna- f D s 
melerini birer fotoğraflariyle bir -

likte Stadyomdaki büroya mUracaat - ı •ı ı h'f 
!arı ilan olunur. 1 sız a 1 
Ekmek karnelerinizi Yazan: 

iyi muhafaza edin ! · 
Ankara Vllillğinden : 

Sayın Ankora Halkının nazarı 
dikkatine 

Evvelce btldirildiği gibi eyltll ve 
birinciteşrin ekmek karnelerini kay. 
'bedenlere !klnclteşrin ayının başına 
kadıır :reni karne vcrilmlyeccktir. 

Sayın halkımızın karnelerini hils
nQ muhafaza etmelerini bir kere da
'hııı nazarı ıttılalarına arzederim. 

Agatha C hriatie 

Bu sürükleyici esen 

Yarın 
U L u s 

ıütunlarrnda heyecanla 
ve zevkle takibe 
baılıyacakımız. 

Devlet DemlryoDar1 idaresinin güzel bir karan .. 

Tren biletlerinin üzerine 
bedelleri de yazılacak 

Devlıet Dem~:ıtan l81etme Umum Müdil?'l11til YOlcu nakltv'atı bakımından talı: 
:verinde >'CM bir kanır a!.m.ıl ve bu k1lrann tatbikatına lasmeın ~ buturı.u:vor. 
Bu :ıoen1 k.ıı.rara aö?'e bl!etlıımln U:zeıUıde Yoloumm ödcımeıııl ırerdcen Uoret mMbu bir 
edCflOO 2Örrtcrfleooktir. 

Bttet.lcr ilzcımıde blh'!t bcdt>~ )'lln! 3'0loeWımrı ~elen bbederı l>ftl"lllann 
)'llZllıı olmamam y(lzürulen tazla ve nolcııan öckmeler bU)'il'k bir lhtlmn.1 ~lırıde bQ
hırımolcta v.ı bu vaztyet. ::rıı. hfılkın ve Yl!hut d<m ryollan gl$e mc:nıurıannm zara. 
nru ılntat ettiği E'lbl tll.l'!klı tahsil.11.Un tatblkı <lolıcyıslyle deml~ollar tCGki!AUna da 
m'llı:ızz:ını htr lkillfırt y(lklemcln~I. 

Tnrttc t'$11Sltırında ve b !et ilcrctıykı b!r' h-te nlın:ın v~ı wı r~lcnlc vuhua 
gelebllCC't'k dct1ı t:k"ler ka?'lısında bl!eUc n tabı ıı ~ındakl U~rctlcre göre hJ. r· 
Jaooeak stokların be >aram :racııı:ı \e bu t.akdlrd ~irs J yap ın da Ut 
o nC'aJ!'ı dil ünce ::iJılc ılım<lb'e bd gtrq em en bu ıes~'hh!!t,.11 
yapUğı tct.kilc er 90Tl\1Ma taha.kkUku k:ı.b ve hat'A :ı:a~ 
hllYfilc stoklar yapmam :k kn)'Q!)lle &lmd k bliYtik Ul..'V'O r aras nd.1k1 mOnıtse· 
beUr. loeln tedrtcen ücreti lht1va eder blleUer tal:l::na i'CCllmest kara.rlaeUnlnu~tır. 

Habe aldıtmuza ıröre Ankara - Ha)"darpa.ea b!leUert ücretJoı1 lböva. ede!' ııe
ıkUde hazı:'1ananık -tışa cıkanlmıs bulunmaktadır. 

' ~ " iioa1 • >fada l l. Soeı. " iiDci •>:hıda l Al.__. a.kerleri bir köe.rii kunq_orl• 

Alman ve Slovak kıtafan Katkas-
7a'da. çok ~ Wt- dağlık aradde, 
:J'Olların Ye lM.yiolerie tefkil Mdfi 

~a. ......... 
~ D8nıeyollamn, halk men1ııa.tlerln4 koı'W'8ll 1ıı1ı aıe-.a w .,._.. 1111 • ... .... lıdınık~-~~ 

] 
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esör Dr. Sevk el . .;:, 

nsu' nun konuşm 

-~----. 

1 

Ömer İnönü 
uçuş talimleri 
yapıyor 

Emlak Umum 
Müdürlükleri '' Ab,, Iarla ''dolap ar,, g 

0 ., 
ı. 

Son çıkan bir ka· P"'~:ı""'.'~~--ıı 
t&bali". 

Sayın MJlll Sı:-funlz, sayın 0'Ye
for, 

An'ktı.ra Unlvcrsltesı Dil ve Ta
rih - Coğrnfya 1''akultesl Ulusal 
dil ve tarih lnkılilb )·•e hemen he
mnn aynı zamanda doğmuş milll 
btr ıku t r mucsscsl'm:z oldu(:un
dan d!I ve tarih inkıllıblyie kay
na mnk ve onun izi üzerondc yü
rüm k bu kurulun vü<'urlunun se
b<>plcrınden b ı1d r. BüUln ders
lcrım zdc ve yayınlarımız.da öz 
'l urkç yi yaymak ve bunun itin 
ça...ışnak c-n önemli ulus3l ödevle
nm nf n b r s nl teşkil ediyor. 

• 
Bugün de, Ankara Üniversi
tesi Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi Dekanı Profesör 
Dr. Şevket Aziz Kansu'nun 
Kurultaydaki konuşmasını 

veriyoruz. 

bu yoldan bugOniln ve yarının a
nk ve müstakil TUrk d llnl atala
nmızdan emanet aldığımızdan cok 
daha ulusal dınam!k bir hayata 
kavuşturmak işte nnlndı ımıuı ve 
b Jdll:lmlzl' göre Ebcdt S<'rlm z 
Ulu Ondc-r AtntUrk'lln ve aziz 
M.111 Şerımız !smPt Inönü'nün 
Türk dıli dllvasınd::ı. bize söztcr
dlkleii iş ve calışma yolu budur. 
Ulusal tarih ulusun tarihinin tA 
kendls.dir ve b<>şcrld.lr. 

MJIU Şefünizln büyilk ~lu Yilksek 
Mühendis Mektebi talebelerinden 
ômer lııönil'nün Türk Havıı Ku
rumu vasıtalarından faydalana-
rak uçuş Uıllınlcrine başladığını 
mernnunlukln, hayranlıkla Öğren-
miş bulunuyoruz. 

Bu hMlse, yurdun dört bucaktnda 
Türk gençliği arosmda cok bU
yU k ve derin yankılar doğuracak
tır. 

Mlllt Scl, dalma bütün hayatı bo
yunca, Türklüğ(ln taklit cdccem 
örnek vatn.ndaş olmu&tur. Asker
lik hayatında, politika hayatın · 
da, alle hayntında, hususı haya
tında "örnek adam" vasfını dal· 
ma muhafaza etmlstır. lliltün 
faziletleri biltiln ly:I hasletler! on
dan ÖğrEnlyoruz. Oııun Hükü
mct ve Devlet H.elsllıl'l ile, mil
let mürebbillğl dalma muvuzl yü
rümüştür. 

nunla Miliyc Vekil· 
liğindc bazı. müdür· 
lfıkler Umum Mü • 
dürlük olmuştur. 

Mııli)e Vekilliği 
Tahsilat Umum Mü· 
düdüğüne fahri ma· 
liye miifouişi Tevfik 
Koral, l\1illi Emlak 
Umum Müdürluğü • Bay 
ne de Cemal Erüboğ- • 
ıu ıııyin edilmiştir. T evlık K oral 

Tekerleme nevinden bir beyit vardır ı 
ki hem ynı:ı razıınl:ır, hem de 5'iz söy
fiyenlcr caraftııdan hal.ıin: sö)·lcnip du-
rur: 1 
Biribirine girdiler ahlarla dolaplar 
Ablar galip ge//n,e dondUler dolaplar 

Dizim sazcıelcrde de son uımaıı
Jarda )'erli ve ).ıbana kelimelerin bir 
kumı üblar ve dolaplar gıbi birıbiri
oc girmiş bir halde kullaıulıyor. 

Vefal da diyoruz; ölüm de di)o· 
ruz. 

.Müllkn.t da diyoruz; sörü~me de 
diyoruz. 

Ac.tha Ilasın Bidit;ı. lffk""Umete 
başvurarnk Etazcıe!enlc ~ lışanl.ırın 
refahını uğl:ımak içın tu hirlcr mi 
ıılı}ordu? 

Bo)le hir ~ )ıtpılı)or,a, gcr~k· 
ten, )<'rinde olur. Bu mcsl kıe ç ılı şıp 
çıılışıp da .s<ınradan >•>k•ulluk içi de 
ölüp gidenleri gormedık mi~ F ğcr 
~kiden de Tuık ga t:tcdlcrinın hıik
bali dılşwıu• c ve bu turlu redbırlcr 
nlınsa}dı, her h.ıldc bırı;ok kapı >'Ol· 
d.ı~larımu: ı..ırurctc du mi)eceklcrdi ... • Fak U ltc>mi7-dl' 'l'u rk dlll ve ede

b Y tı zumrl'Slne mensup öğret
m nl<'r d ı termll"r! Ozerlnde meş
gul oldukla.n kadar bilhassa TOrk
çed<' kel me yaratmak ve Türk 
kP!lmelC'rlnin lştlknkı mcsclesl 11-
u-rlnde u rnşmakta ve bu yolda 
çalışın ktıı ve bazı tckll!lerde bu-
1 unmııktndırlar. Gr<;C'n yıl gene 
bu binada sayın Manrff Veklllml
z..n başkanlı ında toplanan Birin
ci Tilrk Coğrafya KollSl'l'eslnde 
coğrafya t<'rlmlerınln hıtzırlanma
ııında laki.iltcmlzln alA'k.adar öğ
r tmcnl rl c;al smışlardır. Bu ders 
yılında Ist nbul Un vcrsıtesı Ede
b yat Fakultcsi profesör ve do
çenUetiylc fnkültcm!zın profesör 
ve d~ ntler nın 11 <'ll'rlmlzln öğ
rctmenkrlnln lştırnklyle fnkOlte
mizd" toplanan fc>I "fc tl'rimlerl 
kom:. "Onund:ı fel fc trrlmlen ü
zrrfne calı ılm tır. Arkeoloji, An
tropoloji, F.tnoloJI tl'rfmlerf için 
d" bir tnraftnn Istıınbul Unlver
s tcsl ve dlğer taraftan Türk Ta
rih Kunımu Jle tcma.s hıı.Ilnde o
lnmk cnlısma.ktayız. 

lerl de blrblrlne bağlıyan harç 
kan oblrlfğl kadar dil ve tarih blr
ll{:ldlr. HaLtı\ dil birlJll bu hare; 
lc;ındc en dinamik unsurlardan bi
rini teşkil eder. Dil tarih kadar 
sosyal bir soya c;eklm (veraset> 
mayasıdır. Islendll:ı, kavrandığı, 
anlaşıldığı scvlldığl nlsbct.te ulu
sal :ımındaki kuvvet ve kudretini 
çoğaltır Nkelerlnl derlnlesUrır. 

Ulusal dil ulusal ed 'bıyatın, ta
rihin, dilşüncC'nln, b!lglnln temeH
dir. DJI, Biyo-ps ··,,lol k bir insan 
olayı olduğu kadar sosyal ve kOl
tilrel blr olay olarak da ulus lı;l 
dir. Ve onun !cindir ki her mede
ni ulus tarlhınln her anında ken
di ulusal kllltllr hazinesine başta 
S{'Ç)dn evltıtlan oldul{u halde yenl 
kıymetler katmnk, onu zen~lnks· 
tlrmek, melczleşmekten sakın
mak dcln elinden geleni yapar. 
Milli edebiyatın, m1111 sanatın, 
mllli bilginin bUtr\ı amacı atalar
dan gelen bu kutsal dinamik lıbl· 
deyi korumak ve bcz!'mcktlr. 

Bunun gıbl ulusal dil ve ede
biyat da ulusun tarihsel ve sos· 
yal verasetin ve knzanclarının tA 
kend sidir VC' bu bakımdan, tarih 
kı:ı.dar o dn tnm mllnasl:ı;le bcş!'rl 
ve dlnnmlk bir olaydır. 

Y~adığımız devrın ve asrın is
tek ve ge cnC'kll'nne, zurlıırına 
gözlerini yummadan, bıiy:tik ulus
lann yilriiyUşlerlnı gôzden kacır
mı:ı arak zaınanımı:un yarattığı \'e 
içinde ya~dıgı sosyal fnktiSrlerln 
önemini kavrıyarak, bn arılmak 
.stcnlll'n Tilrk ıl lh araştırma ~e 
çalışmalarının milli bünyeye 11.$1-

lanmasında b z hocaların bllylik 
ödcwvll'rlmlz ve ml'sutiyetlm z var
dır ve oltıcaktır. Bılg.1 ve dıişun
ce terımlerımlzln ay'dın topluluk
larından geniş halk topluluklan
na kadar :ı;ayılm:uı{ bizim cdı tle
r.miz. tclkinlerlm!z. yaz.ılarımız. 
sozlerlmiz. dersll'rlmız il<' oln<'tık· 
tır. GüzC'l ve zengin dilimiz nsn
mızda kcnd ne 10.yık olan ) eri 
Türk aydınlarının, 'l"i.lrk bıl'tirin
forinln, Turk öğretlc sinin. Türk 
yazarlannın ellerlnd n başka han
gi ellerle bulabilır? Bizler Tiirk 
aydınlnn tnu Önder'ın ve M•nı 
Sl'f'lmlz!n b!w göstl'rdfklerl bu yol
da yOrtiyccC'.t:.z. Bu Yolun aydın. 
açık ve b!'rekctıı oldui":unu Türk 
lstlklıil ve lnkılı'lbının co<'uklan 
olan bu ne .iden başka hang. ne
itli daha kuvvetle takd r eder. 
Türk cocuğu sözOnün eri ve u
lusunun sidık lsçls d·r. 

*** Bir ulus ynpuıındn fotrler bir 

TUrk dilini arıklamak, Türk u
lusunun sosyal soya çc-ldm ma
yalarından olan bu hazineye ken
disine lıiyık olan gellsme ve derin
leşme lm'klı.nlarını vcnnl'k için 
onu Türk ulusunun bilyOk ruh 
tarlası olan körpe ve 1:enc dimağ
lara kutsal bir tohum gibi ekmek 

vnpının m:ılwmt'slnl kuran unsur
! ır b d r. Bır ynpının unsurları
nı h rb rlne b:ığlıyan, kenetllyen 
m ddC' n ıl, harç, c ml'nto, de
m r. tel ısc blr ulusu yapan fert-

Harp sonrasına hazırlık : Piya go 

talihi eri arpten sonraki 
ham madde meselesi ~filli ;Piyango . ·~~Drl'":gıg~ll 

nun 7 Ağusros çe • 
kilişiııde bıi)iık ik· 
ramİ)·e ka.z.-ınan ta· 
Hhliler belli olmuş· 
rur. Bu çekili~ bü · 
)-Ük iknuni)e i olan 
20.000 lirayı İstan
bul'da Pangalu'da 
Harbiye Okulunda 
hesap memuru D. 

-III-

Muharip tki rllmre basını ara.sın
dn htım madik> er hakkındaki son 
munn.kaşaya Sır S. Cril>PS'ın nutku 
yol 6Qmıstır. Bu nutukta ifade edi
l n b4şlıca fikirler ~unlardır: 

Hazım Atıf Kuyucak 
telcrl de bu beyannamenin tıpkı 
Wilson prensipleri gibi harp devam 
ederken yapıldığını harpten sonra 
eğer ıngllıizier ve mlltte!lklerı gnlıp 
gelirse bu esnslann tnmıı.mıyle unu
tulncaı::ını ve bır Anglo-Sakson lktı
sııdl d ktatör!Uf;ü kuruıacağıru iddia 
ediyorlar,_ 

l - Bu Un b rle mış milletler 
tAblrl)1e anılan milU.cflJ<ler yani ln
gı tere ve Amerika basta gelmek 
\lzc.rc mıhvcre karşı harbeden dev
leU r ('S<lSlt .h.run maddelcrln millet
lerara ı istihsal ve dıığıtun1 mcscle
lrr ni tekror ele nlmalıdırlnr. 

Şurasını ehemm!yetıe kaydetmek 
bir insaf borcudur ki, her lkı muha
rip taraf daha dofirusu her millet 
ham maddelerln istJkbııll hakkında 
endişe duymakta haklıdır. Çilnkil 
ham maddeler memleketler arasın
da thtlyaclarfyle müterıa.slp olarak 
dağılmış dc(:lldlr. Her memleket 
kısmen muhtelif ham maddl'ler için 
di~erlerinc muhtaçtır. Kısmen de ih
tiyacı olan malları veya ham mnd
d!'lerf ıtcdarlk edebilmesi ıcın elin
deki ham maddelere paz.:ırlıı.r bul
mak mecburiyetindedir. 

Şahap Yıldız kazan- 20000 lira 
m~u~ k B 

Nazilli'de Mali>'C azanan ay 
varidat ~muru Şahap Yıldız 

Mehmet Ozakcıı.n ve Sümcrbank memur· 
Janndan Carur Giirkayn:ık on bin lira 
kazanmışlardır. 2 - Ham ve işlenmiş maddelcrln 

ikullnmlmnsındn bugün mevcut olan 
1şb rlı ı devam ctt rllmell ve harp 
Jktısa Jı, relııh llttısadı hıı.llne ı:eU
rilm ldir. 

3 - DUnya kaynaklan, lyl kulln
mlmak tınrtıylc, b<itun mılleUcr loln 
refoh t mln ctm c .k/ı.fl(hr. Bunun 
h:ın de )leııı Lt tlltit kurm:ık ve ye
m usul er tntb k etmc-k gerekUr. 

İngılterc Hariciye Nazırı Eden de 
25 t mmuı.da yaptı[:ı bir dc>meçte 
dun)'a :kaynaklarının r<'fah vcreblle
c. ınc ve harpten sonrası için ha
z.rlıı;; lfizumuna işaret etmiştir. 

Edcn'ı.n ve Cr.pps'ln milttılAalan 
b u g ı n <' 1 lcrde pek hııssns olan 
nlm:l!'l malı! il rlndc tepkiler uyan
dırm· tır. D utsche Diplomat sche 
l nd Pol l!8C'hl' Korrespondcnz gazc
tesı Cr pprs'e ..ddctle hucum ctmıs 
Vl' hnrpt n sonrn ham m3ddelerln 
da •ıtımı hakkınd;:ı plan yaparken 
Jıı 1 z menfnntlrrlnin hliklm oldu -
guna ve bwıun AUantik bC'yanna
mc ne uvm:ıdı .ına t.şare>t N.mlştir. 
Bu nz tc. \Vılson prC'nslpl<'rl ara
sında da Atlantik ~yannamcslne 
b rızrr bir pı cıs ı:ı bulunduı'tunu fa
k t h ırptcn sonra mtluı•Ciklcrin bu 
pr 11 p tıım n" tnlhllc etıttklerl
nl ve bu haı-ı>ten sonra dıı. AtlanUk 
b<"Vanna ndl'kl ı:ırvn IPI ııyru su
r t tnth k cdC'rl'k düeyada slyasl 
v e ktu di dlktntor!Uk kurocaklnrı
nı ldd n C'~ ı .... m Kt d r. 

G..-ı: n büyOlc harbin sonlanna 
d ru yan wıq s• nesi ba ında A
rr r k Cumhurr si Wllson kongre
dC' b r nutuk \C'rerek ml'şhıır on 
dört pr ı lpı illin ve luıh et.mıştf. 
Bu pr n ı> c-rd n biri bütün lktısa
dl "n il rın lmkAn d rec·l'slnde kal
dır 1 ve sulhu kabul eden ve 
bunun da-n len b rll'sm ş bulu
nan b tOn ml11rtl"r amsındn tJl'a
rettt' n: ı<;::ı.vıl , trslsı 'di. Diğer bir 
prens P de oomfirs;Plf're alt iddiala
rın til1Tl:ım ) lc tn rafsızca tetklkı ve 
huı ııhrd ki ha kın <in ml'nfııatlC'rl 
r-Oz o ınd tutu' rak sömOrge>lerln 
k mı- alt oln<'::ıl!ının o suretle tesbl
tı h-ıkl nd::ı eli. 

Trkr.ua Hııum yoktur ki h:ırbln 
<1"" n c•ı b r sırnda ı!lln C'cl IC"TI 
bu pr n >'rr h-ırp yl'~I tle b·tıp 
<kı Alm nyn'ya Jlh ş:ırtlan d kte 
!'d ı rl;; n t m b r t-ıtblk snhası bu-
l m lı. nu b ı r ki Almıınya-

h '"n srınr ki sızıltılanndıın 
"n b tll i 1 n 1 de 95-

w hn.m m:ıdde meseleleri ol-
du. 

Bu harpt dC' J:"l'n<' harp devam 
('() n, } ın n a u ttı ta Chur
<'hıl R o \il t' <' ı\llııntik te buluşa
r k mll ı rrk '>lr beyanname nC'şret
m bulunu}orlnr. nu beynnname
nln 4 ürı<'fi mndd!!ırl Wılson prC'nslP
ll'r ndt'n dnha sar hUr. Dl:;or ki : 
••tkı m"mlek t (yani Am<'rlka ve 
tn iltnre> mevl'ut taahhilUcr nı göz 
&;Oro il' tJtm ıkla b!'Tob"r bllyilk ve-
Yt. kl'çıık p Vl'Va nın~ıcıı:ı bUtUn 
dı-t l"t ,..r tı adi rdnh'arı iç n 
'h v!IC' an bu un"n •iilnya ham mad· 
d,. r-r n" V<' tll'nrr " mUcınv $:ırtlar
ln ı f'B" ol y a ttrmo.ğn gay
rl't ri ~ lerd !'." 

c;ır S Cr1pps mıt1<ur>d!I bevanna
m,.nln bu marltl ~ ne dayanarak 
llC'n'J" ham mıı'1<1 le n istıhsali ve 
dıı~ıtımı 1 r nin l:ı ıtıın dunya mc>m· 
ı~"t'rr n n m ıırn'lt nC' oll'\rnk tes
iri' ti rı.ıırı' nn-;:ı 07.umunn işaret 
•tıftekte, buna kar§ılık ıılnıan gaıe· 

Ham maddeler ya kömür, demir, 
kalay, petrol gibi madenidir, mem
leketin jeolojik tcşokküllyle ilgilidir. 
Yahut da pamuk, yiln. Jllt gibi ık
limle ve nebati bünye Jle llsllldtr. 
Bu sebeple ham maddelerin muhte
lif memleketler arasında b5lümü 
pek milsavatsız ol.ınakta~. 

Denlleblllr ki dünya bir kül ha
linde idare edilse belki ham :mad
de dA\·ası kalmaz yahut da bu sade
ce bir taşıt ve .mnllyet meselesi o
lurdu. Fakat buı,r\ln durum böyle 
değildir. Muayyen slynst bir bütün
lllk teşkll eden ve muayyen hudut
lar arasında tam blr hö.klmlyete ma
lik bulunan müstakil devletler veya 
bunların hAklmlyetlnde olan mU's
temlc.kelcr muayyen ham maddele
rın ana kaynaklarıdır. Aksine bu 
ham madd,..J,.re şiddetle lhtıyacı o
lan dığcr sı)·a&l bUllinlUkler vardır •• 
HattA bazıları iddia eti yor ki gerek 
geçen dOnyn harbi ve gerek bu harp 
dünya ıktı~adi l:aynnklarının bu mü
savi olmıyan bölümünden ile.rf gel
miştir .. 

Birkac; misalle bu çok mllhlm nok
tayı belirtebiliriz: her biri dUnya 
kômUr lstlhsalınin binde bırlnl tenun 
eden ancak 27 memleket vardır. 
Bakırda bu adet ~. altında 39 dur. 
Fakat her biri dünya bauxlte'Jnln 
asgnrl binde birini lstlhsal eden 
memleket adedi ancak l ı, kromun 
asgari blnde birini c;ıknran 13, nıke· 
lln 8 ve JUtUn de 4 tür. E~cr kac; 
memleket herhangi bir maddenin 
dunyA lstlhsall yekQnunun asgari 
)·üz<lc birini çıkarıyor diye arastıra· 
cnk olursak bu rakam hiç bir ham 
maddede 20 memlckotı Bt!cmez. .. Bil
akis bazr ham maddelerin istihsali 
Meta blrkac memleketin inhisarı 
altında ~ibldl.r. Meselli Hındistan 
dünyada yetişen jUtnn % 09 nu ve 
amyantın ~ 54 Qnll istihsal eder. 
Dünya nlkellnin r;, 86 sı Kanadn'da 
istihsal olunur. Manennezln % 53 O 
ketenin de % 67 si sovyet Rusyn'da 
istihsal edilir. Dllnya kolza tohumu 
istihsalinin % 64 il \ 'C susamın % 
56 sı Cin'dedlr. Dllnya petrolünOn 
<j, 62 si de Amerika Bırleşlk Devlet
lerinde çıkar. Bu büyük istihsal nls
betlerl bu memleketlerin serek me
saha ve gerek nüfus ltlb:ırlyle gcnls 
olmalnrından ileri geldlitl muhak
kak olmakla b<>ra.ber eurnsı da ım
rlptlr ki bazı ham maddelerin Meta 
lnhlsanna mnllk olan bu memleket
lerde diğer b!rcok ham maddeler 
tamamlyle yoktur. Meselıi diln:ı,.nnın 
en ileri sanayi memleketi olan Ame
rika Birleşik Devlı?tl<'rlnde krom, 
kalay, kaucuk. ipek, jüt, kopra yok
tur. "ovyetler Birliğinde de antl
muan. kalay, kilkilrt, kauçuk, jllt. 
kolza. kopra bulunmaz. BrLtanya 
İmparatorluğu arıızlslnde ise no cı
va, ne saf kükürt ne kenevir ve nl' 
de soya fasulyesi vardır. Antlmuan, 
potas, ipek, yün ve zoytln istihsali 
de pek azdır. 

B üyük mem1PkPt1 Prlıı hu dnrlıih 
dikkate alınırsa kllçQk sahalı mem-

Ankarn'da Mecidiye ba~lannda ma • 
JUi teğmen Mustafa, Am:ıs>'<l'da b.ı.yi lfi. 
dayct Kuba, posta mcrnurlannd:ı.n Hakkı 
Günsün. Muz.affcr Eken, Muazzez. Hışın 
ve Anknra'da isminin neşrini istcmİ)'ell 
bir z:ıt dı bqer bin lira kazaıımıslanlır. 

leketlerln ham madde bakımından 

ne d urumda olduğu tahmln edlle
blllr. 

Almnnlann şildl.yetforlnl mucip 
olan noktalar arasında bu tnbll mü
savatsızlık oldui;u gibi bir takım 

komblnezonlann diğer sahalardaki 
ham maddelerin de Anglo-Sııkson 
gruptan tnrnlından Adeta inhisar al
tına alındıt;'l vıırdı.. Meseli!. dllnya· 
nın madeni ham maddelerinden 
dörtte üçü Amerika Bırleşlk Devlet
lerlyie Britanya İmparatorluğu ta
rafında istihsal edilmekte veya ls
tlhsalle.rf bunların kontrolU attınrla 
bulunmaktadır. MC'nsucat ham mad· 
delerinin dörtte üc;üne yakın mlkta
n dn gene bu lki bllyük lktısadi bü
tünlOğün elinde bulunuyor. 

Bazı memleketlerdeki ham mad
de darlığı ortnyn erzatz ya.ni bunla
nn yerinl tutabilecek ve memleket
te bulunan veya temin cdllebllen di
{ier h:lm maddel!'rden yapılan mad
deler mesclesınl cıkarmıştır. Filha
kika birçok maddeler için eruıtzlnr 
muvaffak olnıus ve Adeta asıl ham 
madd<'Ye rekabet eylemlııtır. 

Diğer taraftan harplerin sevk ve 
ld:ıreslnde ham maddeleri ele geçir
mek fikrı de mühim bir ürnil olmus
tur. Meselfı: Japonya bu hnm mad
de darlığını uzun SC'neler çekrnls ve 
nihayet Cln'de basladığı harekiltla 
ve sonra da lnglltere, Amerika ve 
Fclem~k müstemlekelerine yaptı
ğı son taarruzla ham madde kay
nııklnrını blzuıt ve kuvvetle ele ge
c;lrmek yolunu tutmuştur" Almanya 
Rusyn•ya karşı glrıştig! har!'kfıtlıı 
kısmen de bazı ham maddelere crf&
ml'k gayC'sınl gütmektedlr-

Acn.b:ı h:ı.rp sonunda bu mesele 
nasıl hallcdılecck? .. Eğe>r Anglo-Sak· 
sonlar Atlıı.ntik beyannamesine stı
dıklık gösterırlerse mesele bir dere
ceye kadar halledilmiş olur .. Fakat 
bu ham madde dıivnsının yalnız bir 
safhasıdır... Bır de bıızı ham mad
de milstahslllerlnln muhtel!! mcm -
JekeUere mensup olmakla bcrn.ber 
kendi aralarında yn.ptıklan anlaş
malar, ve fiyat tcsbltlerl vardır ki 
hu mesclclerln de uzun ve de rin 
müzakere edıleccklerl şllphC'Sl?.dlr •.• 

Memleketimizde gercJc madeni ve 
gerek nebatı birc;ok ham maddeler 
ı.stihsal olunu:;or.. unla beraber 
inkişaf etmekte olan sanayrlmlz lcin 
gene blrc;ok ham macldelerl ithal 
mecburiyetindeyiz. Demek ki bizim 
de ham madde mı:>seleıılyle hem lh
rncatcı hem ae ithalCttçı sıfatlylc 
ynkındnn alllJ<alnnmamız ve herhan
gi bir müzakerede kendi görllşümU
zü sarih ifa.de ed,.bll!W?k için lhtl
yac;:larımm esaslı raknmlara daya
nır bir fekllde ~mdlde-n teSblt ede· 
re.k bazı.rla.maınız ierekın~ 

Dcğe.rli maliredlcrimiı:e yeni vazilc
lcrre ~ıar diler.iz. 

Dil Kurultayı 

Tevzi de diyoruz; dağıtma ve da· 
ğıum da diyoruz. 

Beyanat da di)'onu; de.m~ de di· 
)'Oruz. 

Adcı de diyoruz; sayı da <li}oruz. 
Bolı;c de diyoruz; mıııtaka d:ı di· 

)'Oruz. 

Bravo IJa•ın Ilirlı ·ine... Ga"u 
e nslı "c çok clıcmnıiycıli bir derdi -
mize de-va buruyor .... v. "'· v_ş. 

Dcdi!;--im haş! ıi:'l okudui:'ll1tl n • 
manlar bu yol<la duşfırıdiım ve hemen 
haberi okumıra ha$1.ıdım. 

Türk gcnc;llğlnin Ozcrlne büyOk bir 
titizlikle tltrtycn, Türk gencllği· 
nl bugünkO çağın en üstOn genc;
liğl haline gelmesini ülkü edinen 
Milli Şef, gencJlğe zaman zaman 
ook değerli tnrihl öğütlerde bu
lunmuştur. 

Londra'd ilgi 
ile lak·b lundu 

Sömiirı:c de diyoruz; müstemleke 
de di)oruz. 

Emare de diyoruz; belirti de di • 
)'ONZ. 

1'erkik de di)'Oruz; inceleme de 
di)oruz. 

\',niyet de diyoruz; durum d:ı di
)'Oruz. 

Meı;ersc yazı, Avruı.:ı'dan d<1naıt 
ga:zctedlcrimizin i•r.u,1onda kimler ıa
rafından karşılındığı haldunda M -

nı.ınılayıcı bir hııhcnni$I 
İki d.ıkika süren bu sevincimi ı~ 

bul g;ızctelennin arnpça kelimeler kut
lanın:ı merıtkınn borçluyum. 

a}ct, onlar bu mcrnktıı olmayıp 
da ''Türk g_1z~rderinin bryılanma<u'", 
yahuı "'Türk gu:eıccilcnni ~ılıyıın. 
far" di)e )'llls.ı>-dıl:ır, hu iki d:ıkika • 
!ık sevinçten mahn= kıdacakum! 

Mllll SC'f'ln Türk gencllğlne en ye
ni, en scss;.z v-0 en m!ınalı direk
tifini, Ömer lnönü'nün ucus ta· 
llmleriyle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Sevgıll o.;lunun ıtek tatil cf:len
cesl. Türk kanatlnrlyle ha\'alan
mak, Türklye'nln hür hnvnlarly
le ciğerlerim doldurmaktan Jbn -
rcottir. 

Londra, 19 a.a. - Aımdolu ajan
sının hususi muhnbiri bıldiriyorı 

DördüncU Türk Dıl Kurultayı 
çalışmaları bur ııla alülm ile ıaklp 
c<lilmiştlr. Bu meyanda Kurltay mü
zakereleri ve TUrk Dil tarihi etrnfın 
daki tetkiklere Timesin kUlılır işle· 
rine niı ill'ıvesinde, Obscrvcr'de ve 
M11ııchester Guacllan'cia geniş aliıun
lar tuhsia ed'lmiştir. Ylnı' bu sütun. 
lardn T!lrk Dil Kurumunun kurulu
/illi i le ıımdeleri ıli!ciC' husule ~ctlr
rııiıı oldut,u yenilikler de ayrıca te
bnrllz ettirilmişıir. 

Tanııre de di)'Oruz; uçak da di -
yonız. 

Milli Şef, yıllarca evvel uc;:ıkln :ı;np
tığı seyahatlerin 'l'ılrk hıılkınıı 
bu yeni medenlllk tıısıtınrlaıı !ay· 
dalanma cc,;aretlnl vcrı ıllşl!. Sim
di Ömer lnönil, 1·ork gencl!l:in n 
ha \'acılıl;a sevgL<:lntl kamc;ılanıak
tadır. Son b(iyük harbin en bü -
yük başarılarının uçakla elde e
dildiğini, bu uçakların cof:unun 
dn 18-20 yn.şında dC'liknnlılar ta
rafından idare edildlğıni hepı
mlz blllyoru7_ 

Diğer taraftan Kurultayın devamı 
mUcil:letlnl'r I.onılrıı hnlltevlnin ver
mekte olciuğU gün!Uk tiirkçe kura
lnrıln da bu dil devrimi hıırektlerl 
hakkında malfınrat verilmi§tir. 

Tebrik de diyoruz; kuılama da 
dİ}OfU.t.. 

H~dısc de diyoruz; olay da di>·o
nıı:. • 

Mektep de diyoruz; okul da di • 
)'OMU, 

.l\fonllim de diyoruz; öğretmen Je 
diyoruz. 

.Muharrir de dİ}'OfUZ; yazar da di· 
)Oru7. 

:Jıf..Jf)f 

Nezaket ! 

Birihi derine laırşı yan yazınJM; 
biribirler:iııe kar ı !14'7 sı;yJiYctı!er hiç 
de nc:zakcıe !uzum s;••rmuvorLır. 

Şıı halde birihirlerinin n.leyhi:nde 
huluııaıı rad)olarda, ,;azcrdcrdc, küt-. 
sülerdc n;u·klikıcn C$Ct" k.ılm:ımıŞttr. 
Bu sıf:ıu !IOt1 )'.;ım.:ınlarda bir tek yet"

de k\fllan:ıhilİ)'OfUZ: falan yerde. c;.. 
lan kl'Simde vtuJ}ct r..;rrik! dh•onız. 

Bu mOnakasn götürmez hnkikatl 
bildiğimiz için b!z de son yıllar
da muaı:z.nm bir havacı genelik 
yarattık. Eğer bu gencll{im sayı
sı buı:;Un on misline yüz misline 
cıkınadı ise, buna bC'lki de bqzı 1 
gençlerdeki tereddilt, bazı ana 
babadaki şefkate knrı!;an mflna
sız korku sebep otmuştur. Bu en
gl.'llerle havalanamıyan ve he
nüz toprak üstünde kanat cırıuırı 
on binlerce Türk genci, artık 
Ömer lnönil'nün peşini bırnkıııı
yacnktır. onu knnntlarlyle hulııt
lar arasın<ln takılbedeccklir. 

Koza müstahsillerine 
bir milyon lira dağıtılacak 
Bursa, JO na. - Kuru kozıı il<· 

ııınınullcri flyatl ırıııın serlıı st bıra -
kılnıaı;ı karcırı ılzerlne Bur n kozn ta. 
rıın antış koopcratifkrl birli~i ıııe"ı
kkrtinıizııı her mınt:ık<Jsrn<l~ !J.ı.! yRs 
kn7.ıı ıımhsulı.lııiı lıirliµ-t· satmış ı>lııı 
ıııOsl hsillerc lıir ıııil\'on lirıl\ ıı \ ırıın 
fiyat farkını dnğıtnı~ya kurar H'r • 
ııılştir. 

Sütunumuzda yer olsa dahn hir 
ha>li örnekler de VC't'Cbiliriz. Bu çif. 
ıe kullanış sade bir ı:;azcte He bir baş· 
k;ı\ı, bır yazarb bir baŞka'.\t ar.ısında 
değil, zaman zaman aynı ı;neıcdc, 11)'

nı )'Uann ayzılıırında da ı:;örühi)ur. 
Omın için bunları biribirine giren 

itblarla dola(llam bcnzcti)·orum. 
Her hıılde hirgün ahların s;:ı.lip ge

IC<ci'iı i ve dola(llan sade döndür • 
ml.'kle kalııı:ı)ıp bütün bütün silip SÜ· 

J>Ürcrer.·ni hcldiyonız. Umudumuz 
boşuna dqlildir! 

,,.. .. 
Gazetecilerimiziı 

istkbali ! 

Bir frnınhul ı::aı:ctesindc bir ba$· 
Jrk ı;ördum: '"Ti.ırk gucıecilcrinin i~ 

Nezaket, z.ı.m rumıro:ı tOfl ..,'Ullclc-
ri. uçak bomhalari} le dclık d~ik rdi
Jcn; toz, duman, ~ içinde )'llnıp 
kıı,•nılan yerlere ~ığınm~ bir s1ğınu 
haline sı-lmiştir! 

*** ı Çölde krom ! 

1ki uıırlık bir ai:ım tclı:raft MJo 
ŞU' çölünde krom m;ıdcni bulunduğu. 
nu haber ''eriyor. 

BirLi buntı duyunca dedi ki: 
- Orada iki tıU'af da "znfcr" araı-

ken. d<mdc ki, krom buldular. 
hıkaı kupkunı çol için hiribirlc • 

rlyl,• hoğazlaµıılar şimdi kmm çı.krn
ca işi busbiıtıin aı:ıtnuy;ıaı.klar mıdır? Türk gençliği artık yerde sürllklen· 

mekten kurtulmuş, Sı><>rların en 
güzellne kavuşmuş, Tilrk gökle· 
rinln koruyucu melekleri haline 
gc1mlşUr, diyebiliriz. 

HD.dısc rM.nalıdır. ŞUmulJOdür. DQ
şOndilrOclldilr. Yapıcıdır. Yaratı
cıdır. 

- Benlm of;'l um, benden evvel bu 
vatanın çocuğudur. Marazi ııefka-

1 timle onu artık toprağa bağlı
yamam, o da uçacaktır. Ay yıl
dızı göklere çıkaracaktır. Oğlu
mun tek vazllesl, vııtaıu yaşat
mak IQ.!n yaşamaktır. Ve s;crek
tlf;l zaman bu u~urdn ölmektir! 

Blltun Türk ana ve babalarının bu 
ateşli sözlerini duyar gibi oluyo
rum. Cocuklannı şlmd ye kadar 
tıopral:a bağlıyanlann art ık sev
gi, şelka.t ve ko,rku köstı>klerlnl 
parçalıyara'k onları ıwıt ettikle
rini ucurouk'lannı cörllr gibi o
luyorum. 

Gözleriniz! yannm u!ukianna çavl
.rlniz. yüz binleri siz de görecek
sJnlz !_ 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Samsun halkevlileri 
Sinop'ta 

Sinop, Hl &.&. - Sıımııun H alkevl 
temsil ve GUzcl Sıınatlu şubesinden 
bi r gr up temsil "" konser vermek U
tere şehrimize ıtclmişti r. 

Memurların 

Koop .. rntlfler hlrliı;tl bu fiyat far
kını Burs ı'da lpeµ-in hu tın 46 lira), 
ı:tl'çen pi) asn~ı 111.crir.clerı heı;aplı) nr ık 
yaş koı:ıınrn beher kilosu için 50 ku
ru§ olarak tesbit l'clilınlşcir. 

Halkın nazaıı dil ıaf ine 
Belediye Rclsli[:inden: 

Brezilya vapurlarmın 
torpillenmesi üzerine 

Ankara Balcdlyesl Zabıta tnll
matnameslnln 4 ve 91 incı maddesi 1 
~t;ıya konulmuştur. 

Brezilya' da 
nümayişler Bu mıı.d<le icaplarının yerine ge· 

ttrılmcdıı".d şlktıyet ve müsahedcler
den nnlnşılmaklad ır. Belde hududu 
içerisinde oturan hemşerllcrln, hu
zur ve fstlrahatl bilhassa knrşılıklı 
veclbele>re uymıı'kla milmkiln olabi
lir. llu madde hükilmlcrlne riayet 
ırt.rnelorl snyın halktan rka olunur. 

Macide 4 - Halkın sükO.n ve rn
hatını kacırncak işler yaı;ımak yn
saktır. Gece yansından sab:ıhle>)ln 
iatirnhaı zamanı sayılan saate kn • 
dar sokaklarda ve b!na Jı;lerinde ba
ğınp çağırmak, her ne suretll' olur
sa olsun gUrültU etmek )asnktır. 
Aym s::ıa.Uer içinde piyano, gramo
fon, radyo gibi musiki alC'tlf.'rlyle 
sızıltıyı mUclp hallerde bulunuln
maz. 

Madde 91 - Dar olıın yaya kal
dırımda konusmak icln veya başka 
bir sc-bcple durarak ve yahut iki kl
ı;l<len fa1Ja ynn yana kol koal yOrü
ycrek ibaşkalnnnın yOrllyQp geçme
lerine engc-1 olmak yasaktJr. 2736 

yapılıyor 
Rio ele Jo.nelro, 19 a.ıı. - Cum. 

hurreisi Vargas, saray bahcr.sinde 
toplıımın halkn saray penceresinden 
ı:;örllnmek rne !nıriyetinde kalmış -
tır. Halk reisi büyük tezahUrııtl•a 
kar~ılamıııtır. 

111. Vargas halka sükQnet tavsiye 
etmiş ve hOkümete itimat etmeleri
ni söylcm!şur. 

M. Vargns, l mayısta ui'b-adıih ka
zcıdan beri ilk defa olarak halka 
görilnmüştnr. 

Cümhurrcsl ~le cremlstlr: 
BlltOn buıılar cezasız kalmıyacak

tır. Mihver g!'mllerl musıırlerc edile
cek ve casuslar a(:ır lşlC"re gônderlle
cekUr. 

ruo bclcrllycsl, nıatem altimeU ola
rnk maıtnzn l ann, mekteplerin ve bele 
diye dnll'clerlnln kapatllmasını cm
r<"trnlştlr. 

Tal ebe nümayiı yaptı 

Rio de Jnrıeiro, 19 a.a. - Dün Sıın 
Paulo da bınlerce talebe tarıılınıl'au 
§ehr!n merkezinde bir miıi.ıg tertip 
cdilmiııtir. Mitingde nutuklar söylen 
miıı ve ınltbc mitingi müteakip bay. 
raklarla Şl'hrin b~lıca sokaklanııda 
büyük bir n!ay halinde dolar;mıııtır. 

T. t. 

Kafkas petrolleri 
Petrol, Sovyct Ru.<;ya'mıı tabll 

servetidir. Ml'mleketln hlrcok 
noktalnrınclıı kırka ynkm petrol 
snhası vardır. 1''aknt lba.şlıca ı:ıet

rol ka:mnklnn Kafkıısya'dadır. 

BütOn Rus pc>-troı istihsallntn yUz
de doksnm buradan temin ed lir. 

KalJmSl:a'da başlıca 3 petrol 
sahası vardır: Bnkı1, Gromy ~ 
MaUrop, Grozny V<? Malkop şima
li Knfkasya'dıı, BakQ, Knfkcıs dağ
lnnnın cenubund:ıdır. Bu ile pet· 
rol snhasındı:uı en lme-m!lsi BakQ 
mfıdcnlerldır. Bütün Rus Jstlhsa
linin yllzde yctmls bt."'Şlnl BnkQ 
te~n eder. Cro:r.ny ve Maıkop 
yüzd-0 on beş, dl er sııhaln.r da 
yü?.de mı verirler. 

1930 scııcslnc kn<lar Rusya, 
petrol ısUhsalıncle üçun<'il m<"mle
koltL Bcı5trı Amerika. sonra Vc
nezue>llft., bundan sonra dn Rut<ıya 
gelirdi. 1037 ele R~·a 29.G41.000 
ton istihsal ~t.tı. dilnya petrol is
tlhsallnde HuııYa'nın Jılascsl yU.ı
dc 10,5 oldu. 

Kntkasya'mn petrol sc-rvC'ti 3 
milyar 640 milyon t-On truınıln e
clılnK'kledır. Bunun 2.550.()(Kı 01)() 
tonu Azarba}~an'd::ı., 177 mı yon 
tonu Gürcüstan'dn, 000 milyon to
nu Ş.nıall Ka!kıı.syn'd:ıclır. 

B. Süleyman Kalayuoğlu 
ziraat umum müdürü oldu 

kömür derdine dair ... 
Hükumetin ne gibi karar 

vereceği belli değü Açık bulunan ziraat umum mlldUr
Juğunc. bu ,azıfc~·i vckfıleıeıı gor • 
melde 0 1 

.. n zlrmıt umum mUrlilr mu
avini B. SUlcıyman Fehmi Kıılaycı
o~lunun ııs:ılcı!'ıı tayini yüksek tas
dikıı iktiran ctnıııur. 

A nkaro., llk va.stlyle bir me
mur şehrlıHr. :ı.ıcmur, ya. 
nl sabit gellrll vatandaş .•. 

Hayat pahalılığı sıklJl'tısını en çok 
duyanlnnn bunla r olduAu üze
rinde de şüphe· ve tcrcddllt y.ok
tur. Sanatı daima insana "az ka
zançlı" hissini vert•n işçinin, bu
gUn iki buçuk, Uç lira yevm!yeye 
dudak büktQğünü blliyoruz. On
lar, bö)1eco ytlkselmls olan ka· 
znnclarlyJc artan yasama guclük
lerlne göğüs gerebilirler. 

Serbest meslek sahiplerinin go
Urlerl de, giderlerine aşn(:ı yuka
rı muvazi bir yol tnklbcder. 

KôyQllye gelince, o gerçekten 
refııh Yolundadır. Çalışırsa kaza
nacak ve cok kazanacaktır. Göz
lerinin önünde canlı örnekler var
dır. Mahsulleri. eskiden rOyaları
na bile getlremcd:klerl ı:ınhaya 
yOksclmlştlr. Fakat. memur, bü
t ün bu tırtış ve pahalanış dUnyn
sında, d-OVletln cyılığına yııpnblldi· 
l:ıl zamdan fazla bir şey &'Örmc
mişUr. Bu para )'(lrdımının d:ı, 
be!kliyeni pek coktur ve bUtQn es
naf clblı'lltlyle, atmnoo gibi, o 
zannnın llstUne çullanmtslardır. 

Muhterem Snracoltlu hilkilme
tlnln bu hayat pahalılıf:ını hafif
letme oar cs! dlye dllşündUğU C$
ya yardımının bUtiln dC'Viot tcskl
lı\tında Jnşlrah1ı blr hava yarattı
~nı ~ teşekkürle knrşılandıtını 
ııöY!emiye ıüzum bile yoktur. Me
m ur okuyucularımızdan aldıtmıız 
mcktu-plar bu duygunun 1!!11 cardı 
Vf! ı:amlmt 1fadesldirler. 

Bütün memurlann 1nı ~ 

hlslc.rlnl nnldederkcn, onların, 
bllhııssa Ankara'da bulunanların 
bir dileklerine tercilman olmayı 
da bir vazife sayıyıoruz: 

Kış ge11yor; ters pilrs havala
rlyle, yıı.ğmur serp!ntil-0rfyle kU
çük lhtarlannı almıya bo.$1adık. 
Gö:r.Umllzde, nesell kayak safııla
rındnn önce, soba ve mn.ngal man
zaraları cruıtonıyor. 
Okuyuculanmızdnn aldıi:'11lllZ 

blrcok mektuplarda "dert"Jcr, 
iste bu mülılm meseloye, odun ve 
kömilrlüklertn perişan haline da
irdir. 

l:llc kimseye ynbnncı ohrnıdılh
nı bildiğim bir mevzu üstünde ol
dulum için fazla sözO bir yonıı 
bırakıyor ve diln aldJğım bir me
mur mektubundan birkaç satın 
aynen sUtunum:ı. gcolnncğl yeter 
sayıyarum: 

"Her ihtiyaç ma.d'dcsl gl\cIUk'le 
de olsa J>Cra.kende olarak tedarik 
eclilebllly0r. F&ı<at ~ömür öyle 
deı?fl.. Kış yaklaşmakta, Y-O ben 
bir ton kömürün parasını bir tür
lü blr ar.aya gcilrememckteylın. 
B4!nlm gJbi kim bilir daha ne ka· 
dar cdk yurttaş v~rdır. 

Bizim lc;ln hükümcUn bir ko
laylık şcldl bulmasını. :mc ın 
Devlet mcmurlanna tak&!t'e kö
mllr verllmcs!nl rica C'tsck, bunun 
yilksck mıılmmlara arzm-a vasıta 
olmaz ml81nız?" 
~ bu vaz!f<")i, ki heptm~~ 

dord!nrlzdl.r, mcmrıun!TCU yupı
yorum. 

Kemal Zeki Gencowıan 

V ajington, 19 n.a. - Brezilya bU
yük eltisi M. Martine hariciye nıUs
te§arı M. Sumner \\'elle& ve Anıcri· 
kanın Rlo tle Jaııeiro bUyUk elçisi 
M. Jeffcrı.oıı ile sonışnıu,ıur. Hu 
gllrümelerde eon gtlnlcrtle torpille
flen Breziyla vapurları meselesi ba· 
his mevzuu olmuııtur. 

Brezilya büyUk elçisi gazetecilere 
demeçte bulunarak hadise hakkında 
tufsllat almaılığını ve bu itibarin hü
kümetin ne gibi bir knrnr verecett"i
ne dair b!rşey söyliyemeyiceğinl 
bildirmirıtir. 

Almanların İ§lettiği barlar 
hücuma uğradı 

Rio de Janeiro 19 a.a.· - Rio de 
Janeiroııun JJı.ızı mahallelerinde ha
diseler ulnıu11tur. Brezilya vapurln.
rıııın torpillenmesi Uzeriııe galeyan 
eden halk alnıaıılnr tarafından iıletl· 
len birkaç b.lra tecavUz etmiştir. 
Sokaklarda raşkınlık ılcvn.m edıyor. 
Üniversite talebesi mihver aleyhin
de 11ümııyl§ yapmıo ve mihver teba
asııın ait ticaret evl~rinin kapııııl
maaıoı ! ıemışt1r. Mlhvver tebaası
na ait binaların toğu polisin muha
fazası ltına a.lınmııtır. 

Bardağı til§ıran son damla 
Rlo d Jıne ro, 19 a.a. -- Bugün 

h lk y nıden 5 brezilya gemisinin 
torpıllc m ı zenne hükumet mer
keziyle dı#er b!lylik §l'hırlerdc mih
ver binalarıyle bUrolanmı. hUcum 
etmııtır. 

Sokllk ard:ı e ddetlı nllmaylıter ot. 
m ~ hatipler eo.z a.larak l>u ıor-

pillcrne hareketlerini bir nazi alçak· 
lığı olarak tavsif etmigler ve misıl· 
leme haNketleri ynpılnıaaını iste -
miıılerdir. 

Brezil)'\'.1 b:ısınr çok heyecanlı gö
rUnmekte ve JıUkOmert n mlltecavi· 
zc karşı kntt vaziyet alma ını latc
mektcdır. Rndikal "0., gau:tesı bu 
yeni hOcumlıınn "bard ğı taşıran 
son damla,. olduSUnu ya makıadır. 

Polis şcfı albav Etchegoyen h'al· 
kı §U sözlerle te kin etmiıtir: 

Hükumet bde'l kati ve sıkı 
tedbirleri alm ı bılir Bruın iıuı-
nab.lirsinlz. 

Millt b yrnğı taşıyan tJluazzam 
bir halk kUılesı ma azaların protesto 
mahiyttını'le k1 panmasını lstıyerelt 
şehrin ana caddelerinden geçmiııtir. 

Bir mihver denizaltısı battı 

Rio de J n iro, 19 .a - Diın ge• 
ce Ser ıP• n ıklnrın la bır mıhver de
nızaltısı baurılmı tır. 

brt ı lııreyl' r merı tır çok ga • 
zo eler Br 7. !ya 2'• '1ı 1-.r ı ııı torpll
l!'nmea t: ılı e nın b it ıın kıtaytı 
c;evrılmiş bir h r ket olılu u kona t· 
ılni i har etml' t,. 1 rl!'r Bu gaze -
trlerc ör A,.j t 11 rrıill ti Brrıil • 
ya rr 'let ) le ınUs eı el, bır d va güt· 
mcktedlr. 
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Finlandiya' nın 
• • 

vazıyetı 

H:ırbin uzam:ısı muharip olsun, hu
hin dışında kıılnıış bulunsun, her mem
leketin ıaşe vuı)eunı darlıısumuştır. 
&ı darlık J ınlıındı)oı gibi hem muharip, 
hem .tc kii(Uk ve normal zamanlarda 
bıle kendi ıa iru ikcndı ıopraklarından 
temin «iemi}cn memleketlerde hakiki 
bir felaket halini almakıadır. Filnandi
>-a'nın 1!}39 senesi b ında kendis.inı ra· 
llrnıza karJı kahramancı mudafaa erme
ii, dunya.nın her tarafında bu memle • 
ket halla hakkında takdir ve hap-arılık 
hisleri uyan<lımuştır. Fakat bu}'Uk ve 
kuvvetli lmmşus-.ınun karşı ındı yalnız 
bJ:m Finlandı>-a. 1940 senesi marunda 
ban toprnk fedaı..wlıihnda buhmıırak 
kusyıı ile sulh olmak zorunda kalını~ -
ttt. l'rtcsi ~in yın.ınd:ı. AIDlllD)-a Ru~
:r.a 'ya karşı ıruı.m.ı.u 1:cçııı;i zamanı Fin
landiya, bir sene kadai eVl'cl ka}·hcuiği 
to~n ı:cri olmak için bunu bir fır· 
aac tel:r.ldd ederde deıtul h:ırhc gireli. 
l'ukat finlerin hu muharebe lıakkındakı 
hes.-ıplarının iki mühim noktada yanlıs 
tıkııl,-ı Ml~ılıu:ıktadır. 

Hindistan' da durum 
günden güne düzelirken 

Hintliler 
uyuşmak 

istiyorlar 

İkinci .. cephe mi ? 
yoklama mı ? 

görüşmelere 

İştirakidir 

suretle kaU &Urottııı ımsnı-.ıncn 1Ul5111:ı.n 
ucaklanmn yokOmı hiç olmazsa ı;s dır. 

-{ Bu yazıda ismi geçen yerler hakkında birinci 
saylamıulaki hartaya ba§vurulması rica olunur.)-

Buna muknbn ırek1z uQfl.k laı.Ybct.ttk Jse (Başı l incl sayfada) 
de bunlardan dördllnün ı>llotlnn kurta· ratorlul.-: Genel Kurmay Hıışkanı l;e. 
nlml8t.u'. neral Sır Allen Brooke olouğu hal-

Dieppe'e (ıkanna 
Amlrallılc uçalcsavaır oaıro kruva7.ö- de, Oı taııark'taki Brıranya askeri 

rUnün bu hardcAt esnasında bıı.trnll ol· ıc!lerl ve dığer resmı makamlıı.rla 
(Başı L met sayfada> dutunu haber vcnnekle mütoossınU.r. nu göru:ıınelerde bulunmak üzere geçen-

Amerika'mn tavassutta ı• NGILİZ -..e amcri'kalü:ınıı di:m 
Frama'ouı ıünal kıyıtanndı 
Dieppc limanına bir ııskcr çı-

bulunmaSI isleniyor beli Brltanya generallerinden biri kruvazör blr drnl7.a tı tarnflndan torpil· !erde tay.} aro ıle Kahıre'ye gclmiıı -
sıınrı:ıııe ıııtırok etmcsı temenni edı- lend1ktcn şonnı l«!Jld kuvı;ctJ.crlrntz tıı· tır. Kahıre del.-:ı zıyareı.1 bıltıktcn 

kamı:ı. hareketi yapııklannı öğreniyo
ruz.. Löndra'dan 'Y'Critcn haberlere ı;o
re asker çıkarma Dieppc'in $:lftna, 
merkezine ve ı;oluna yapılmıştır. Ha· 
rekA.ıın genişliği hakkında hiç bir uf. 
silat yoktur. Ynlnn: inı;ili1Jer çarpış -
rnalann df"ııın eııiğini .ağ kıınartaki 
askerlerin hedeflerine vasıl olduklan
nı ve ,onradan geri alındıklarını bil· 
dim1ektcdirler. Alman kaynaklı ha • 
heri ere göre ise, m iıttefiklcr ! ransız 
kıyılarına t:ınk bile çıkannı lAt ve 
hunlardan f>ir kı•mı imha edilmiştir. 
Ru h:ıreketlcre dair bilinen şeyler yal· 
nn hunlardan ih.-ıretir. Gece ı;eç vak
te kadar }eni hic bir malümar alma -
m:ı.mışrır. Simdi bu bilsilerc J;örc 
işin mahi)-eti uzerinde ufak bir r:ıhlil 
yapmıya çalışalım ve bunun ~rçckrcn 
bir ikinci cephe mi, yok!lll bir )'Okla
m:ı mı lllduğu noktası üzerinde dura.
hm. 

ur demışu. rafından b.ı.un•mıstır. sonra B ıı,ıvekıl .Moskova'y.a hareket 
Vııı;ıns;ton, 19 a.a. - Harıclye na· Demcl. o,uyor ki, Berlin'dc belir • Forcslı:ht <testroycrlrntz h!r maY11r emııııtır. 

ı - EVl'da finLıııdİ)'lllılar, muhare
benin kısa r;fucceı;iııi zannctmi~lerdi. 
liemat oumı sorlcmck >erinde olur ki 
bu noktııd:ı hcrk~i:n h arıları yanlı~ 
Çtkmrştır. Rusya'nın ııln haftada. en 
tok kı,a \mdar, ca~fiye cdilebileccj:i hc
ınen hemen wnumi bir kanaat halinde 
İdi. Alnwılaı:ı.n da bu noktada yanıldtk
lan. Hitler tarafından W)lcncn nutuk • 
!ardan anl:ı ılnuktadır. 

2 - Jkinci ve biriminin tabii neti· 
~ ol:ııı hc$ap JW1]ışhğı, Fınlandi}.ı'nın 

~ harbine, iştlnık derecesinden doğ • 
ınuştur. Şimdi anla tlmaktadır ki ı:in • 
laodiya'nın lı:ımc ipirak'ni toolin etmek 
için Alrnnfl')'a. hu l,;,ıçük devletin n!JQlk 
ınahdut ş:ıyıda n kcr göndcrc<Ti.1 hakkın
da vairıc bulunmustur. Buıün planl.Lr, 
~usya'nın lmlnyca ve kua :r.am.tn ki.ıı<lc 
hkıb.ca&ı faraziy<"inc day.ınJığına göre, 
Aim:ınya'nın böyle hir sözü vermckıe 
mazur olduihın:ı şüphe )Oktıır. Fakaı 
ltusya. ı:cçen k1ş:ı k:ıdar yık1lmadıktan 
ııonm, gttek Almanya '\"C ı:;crck klıçük 
müttefikleri, yeni fcd.-ıkilrlıklarda bu • 
hınnuk mccburi)'Clİndc kalını !llt'dır. Ya
ni Finlandiya hem muharebenin müd • 
deri. hem de iştirak dcr«csi hakkında 
taiiılmı~tt. Mahdut sayıda askerle kısa 
hir muhattbcyc girişccci:İni ı.anncdcn 
Finlandiya, im:ın kıynakl:trtntn en son 
haddine '-.ırnn bir iştirak nishctirle 
U2Urı muharcbc)e girişmiş bulunu}or. 
I'inl:ındi)'ll'nın ccplu'tlcki ansan kayıpla· 
n o derece büyuk olmamışıır. fiıılcr, 

1940 mart nıu:ıhedcı;İ) le ka)"hcrıikleri 
topraklardan ruslan auıı.."tnn ~nra, te
dafüi bir muh:ırd)C tabiycsi takıbl'(lerck 
mümkün oldu~ kad:ır liz ka> ıp vcı:mi
~ çalışmtşl:ırdır. Nufusu uç mil)ondan 
ibaret oL-ın hir menıld:et, hu noktada 
son derece lı~aplı dau:ınmı}'ll medlur· 
dur. Fakat :ı--nlandİ)'ll'ınn uç sene .içinde 
iki rmıh.ı.reheyc ı;in riği wrutulm:ım;ı • 
hdır. Finler, Rus>'ll'nın kıırşısuıda )alnız 
kaldıklan h'rinci muh:ırchccle a~ır ka • 
yıpl;ıra uğnunışlardır. :Uu defaki rnu1t:ı· 
rebcde maruz kaldıklan dah:ı büyük ıor· 
itik, tarlada ve f.ıhrikııd;ı (lllış;ıhilec.:k 
im."tn lmvvcritti unıın 72I1l:ln cephede tut· 
ın:ık nokrasınd:ı. toplanmı1ur. Neticede 
Finlandiya, ıiraaıini '1C sam>i'ni ~le • 
ternCfm1 ve yoksulluk içine atılmtştır. 
Kii(ouk müttefikleri 11!3' ında Ahnanya, 
Finlandiya')"ll husu i bir clıcmmİ)'Ct atfet· 
mekccdir. Alman Fuhrer'i HitJcr, geçen
lerde Mıınnerhcim'ı tebrik için a}-aAına 
kadar giımcldc bu alakayı ~(istermiş ol
dıı. Alman hükumeti de Finl:ındira'nın 
ihtiyaçlarını gidermek itin g:ıytttlcr sar· 
fermiştir. Fakat Alma.n)"a'nın kendisi de 
hu noktada biİ}"llk <Lırlık içindedir. Gc
tcn kış alm:ı.nlu Finl:ındiyn')'ll 120 bin 
ton yulaf ,,cmt<:1i vad ttit r. Fakat ~ 
rııı mi'ınak:ıle rorhı~ deri wrcrck bu 
vaitlerini }'Cl'İOC gerircmcdıler. Atnıan • 
)'a Avnıpa'nın ıinuıı mzh~ullcrinc lıftkim 
old~u için I>aninurkn gibi ha}"\-an m:ıh· 

zırı Mister Cordoll Hull gazetecilere tılmt;ı ,;ıb1, \\ avell'e luç de ho.§ ol- carı>mıt ve 12 A81l.t kru1or cc!k ldlkıtcn Ba§vekil 9 uncu ordu Bnşkomuta-
beyann1:1.a bulunnrnk lıtikümetin nuydı! bır vazıfe duşmll§ bulunu - nı C..cnerııl Slr Henry \\ ilson, Orta. 

sonra gorül('JI lüzum ilzcrtnc tnrarımız-Hınclı&tıındakl va:tlyeun inkişafını yordu. Bu vazıfe §U oımuıııur: Hın- ş ırk Yeni Zelanda kıtaları Kuman -
&Ö <b.n bıı.tınlmıştır. Gen-ot Bng!c uc.~k r.e. G ı b glınıi gıin!lne tnklbctUğlni ylenı,ş- clısıaıı bolgcaıude kcııılısıni gosteren ıt rıı t'ııera !<'rey erg, Ortaşarkta-

Ur. ı;crgı.ılıklL rı suvyetıere haber ver • misinde ve ıı-en~ bu kn.ıvıız•)rlr <'l<'«ro- k ı Ameı ikan kuvveık ri l3aşkum·Mı· 
Amerika sosyalist ll?crlcrtnrle;ı 1 ınt:,K ve onlarn, bır asker soğukkanlı• :vordckl zm1atımız hııtl1tl?'. Bu dort ı:ıc- danı General Muxwdl \C Sıırıye ılr. 

Misler Normnn Thoına ııı hnrleı· ı;ı ıle lngilız _ Hınt muııa ebetlerı _ mı klmtıt'k bahl'1ıycmntn bu ı:cnı. hıu'()- Ltıbmın <l:ıkı fransız mumessıli Lie· 
ye nazırı lle ;ı;aptı •ı bir ı;:o:,Uşıneılcn 11111 bırclenbire vahımle§lifpnı ve Mı- kAt esansında uı:-mdıl:ı Z.'IY tın mccrııu- neni Cutroux ıle goıUşmUşttir. 
sonra nnzırın ı;oyludı ı bu ı;ozkr dık- .ınr'cla Auchınleclt vaktıylc Blrmnn- unu l.<'$1dl eder. F;lıılemeyn cephcsınde Başvekil 
kat çckmıştır. lllllncl gl gibi. ~U~er ya da bulunan General Alexander de Amtrnl1ık ne kat <:'Y1 tf'Sk l ~ ııe- Avusıuraly ı ve Cı-nup Afrika kııa
'l'homas Cllrdell Hull ile ı;örü~U~- d( ı,,.tırıldı ıııı ve bu scbeplerrlen m Jem1 ndcdtnl nı! d<' bun• rd;: n ne ko 1 ırı ıle inll'ılız hava kuvvetlerı filo-
ten son~a dc~~çte bulunnrak. Amcrı- dolayı )ııgılızlerin sovyetlere vıı • ıt.annm )er C'linc v mblld kir- nı ıı n larını teftış etmi§llr. 
!ta .h.Ukunıetıııın. gayrı rcsııı~ olarak deıuklerı ı.ırzclıı ıkıncı cephe kur - ctmrk n~ctln~ d~I.': ldtr. CUnk 1 hu Kahıre'den ayrıın azdan önce Ba.ş-
ır•gılı.z hlıkumctıyle Gandlnın !nU · ııı.ık teşebbu,,nı..n daha zıy de ı:Uç • tan<! ık1 nCGl'lıYat ıtihım n ıçm bU)'tlk vekıl bırleşmiıı kırall~k zrrhlı ıeşkıl-
ınessıllerlne müracaat edıp ıhıı - it: tı.(:ını anlatın k. b ehcmmb;ct an:('(kr lerını de tcftı§ eımıııtır. 
IAflı mesel tere b r carc bulunm.."ısı Almau sıy.ı ı nıahfıllerı Amerika l'k-nrot ı:cmllcrtntn ~afttanlıın "rır- ı General Sır Allan Hrooke'ta!l b~-
hususunda tavassut ı:-tmck arz~sun- nın M oshova'd O.} ıı ıdığı role ele ol· "' . kn H ı cıyc D unu Sekreterı Sır 
da bulunduf;unu bıld rdı •ini ııoyle- ılukı;:a bu;ı; ilk bır alııka ti term ·k _ roUetıııtı tamrın<tan dU$mnnın b t'TI k Alexander Caclogan. Kıralıyet Tıb-
nı~tl. • • • tcclır. Bu ın.ıhfıllcı-de belirtılrllgıne tükmml"k btlm!ypn Uta!Tllz nna k "' 

1 

bıye nıt'ktebl M Udllril Sir Charles 
Hınt lındcrlcrının Lnodraya ,ı:;ore, ıımcrik'aıı maıbuaıı, Çorçıl'e gll5terftmls olan bUYiik <'<'Sll1'cl ve ı.: tn· \\ ılson ıla llaşvekilin hususi mai) et 

müracaatları 1 St tin ara ıııda ınunııkıışa edilen mev 11t•. lcılnısınd:ı h:ıı.-ran obnnm:ı'k k hl' erkanı ıle beraber Başvekıle refa-
Bom'bny 19 a.a _ Hmd llderl<'ri zul::ırdan biraz ayrıl ılığını şimrllden değ ldtr. Bu ıremllcr-e rot k t cdt"!I ıı'r· k'.'lı etmekte idılı r . 

ile müzakerede bulunmak Qzpre nrıkc;a hiseıtirnıektır. Diğı r taraf - ımcrerıe mııym toPhl'lll'tlk ~carot kan• • • Marc al Smut~ aynı glln ta;ı.:yııre 
Hindıstnna bır murnhhns heyeti gon- lan. ıııııerlkan salfllıiye~lı nınlıfılleri ı:ln1 mınınrııza etmekte olnn tarııyıı"ı ılc gclmış ertesı gtm rle. Hındıst.o.n 
drrllınt si hususunda Btthndır S:ıııru Mr. Hurrinrnıı'ın Çorı"ıl - Ruzvelt \"8.purlnnn ba.hrfy'emtz<leld •m c$k1 trn· B ıskum n( anı General Rır Archı -
tar:ıfırıclnn lnı:illz ıtarlı'unerıtosuno ı:;örilşıuelerini hiç olmazsa bir mn - mtlllcre uy~n olarak ı:-öırtcrolklC'!'I me· bnld \\ nvell Kahlre'ye varmıştır. 
yapılan nıllnıcanttıın ımnıa milll}'Ct- rııhhns sıfariyle takibettiğlni kay • tımct ıle t41cdlr1CT"C GaYM!dır. Uaşvekıl ile İmp ıratorluk Genel 
el Hint 1 bcrıı.l bııll~l reisi BLioy tlctmektedirlıır. Du 'kn<lnr tclıltlroll harokftt eımns ndn Kurmay Başkanı Marrşal Smuts, 
Paoz.ı<l da hunn benzer bir teşrbbUs- Ç ·· ·ı ''/k • • ph • knf le)'! tcıı1cttxod<m ıremtıerln zıırnrl.ırn Devlet Nazırı Casry. Genr·ral Wavell 
te bulunmus ve mU.,;..kcre tckliflnln orçı ıncı ce eyı ve Uç başkumandan ile gorti~mUşler • 

f d k • · uıtroması KllYOt t.'1.hfiıtir. Bu zararı rm 
Htndlstnn umumt vallsin<'e y.apılmn- aç.anıayız. ,, eme ıçın daha nıtır olmnmnsı ancak ti<'nret ll<"Tlll- d r 
sını ileri sUrmilştilr. Şlmd bu tcş<'b- Mosnova,ya g&tmiR ı~r'"""' h!ll1> &etıneıcrt mUrott<m tının M. Çörc;il Mısır Başvekili F.kı;e • 
büslcre lngillzlt'rl.n ne clbi blr cevap :r . ' '-"'" lfuıs Nııh ıs P:ı<ıayı zıyaret 'l'dcrek 
vereceği merakla bcklcnmrktedlr. Bc.rlın, l9 n.a · - D.N.B .• aJatlSl· ı::&ıtcrd'3rtcrl d:nı:ve+~ actı'klıı.n kuV'.rU kendisini yemeğe da.ver etmiştir. 

Bu arada ge<;l".n l\lıftn blrcok tah· nın, asken muharriri yaı.ıyor. atct gayesinde ka:bll oln'bnm1ı5 ve b'lhrl- Mr. Çörçil geldikten bir mUddet 
rik ve tc>thls hnrekeUerlne snhne o- . Bugtin askeri mUşahltlerın dlkk~- ye aveıt.'ll"UYl17Ja lmnı hııva lruvvl"l.l !"!· sonra Elalemeyn cephesinde seki -
lan rncrk('"TJ C"'fll<"llerdck1 IS<:I teşkl- Un1 çeke~ ~:ı.şlı~ ile no:~ vard~r. 

1 
n'!n avcı ~ bomba t.ıyynrelm <!<' hu ı:lnı:-i ordu"Aı ıı:iyaret etmiştir. Baş -

lfıtı bu gibi harckcıtll'rl takb h et- L kA 0 u v.rupn 8 as er hususta mühim b!:'Cl' nmo otmU$1ur. vekil cepheye kııa1'1rı görmek için 
Uğl bir bcynnnnm<'de şiddet 1rnre- ha;,C' t, 0 1 rd Jel d ı;:ıımiş ve heyecanla karşılanmıııtrr. 
kctleı:_Indcn cı•klnllmcslnl ve hUrrl- 3 ::: Cö~n-~~li~ mili~~~~· hak· Başvekilin tcfıış ettiği trııkiller ıı.ra-
~('t ugru,ndaksndeeile "?.jru vas~nlnra kında ne~redllen sovyet tebllğı : 1127 topun korudunu sıncln Avııst~ralya ve_ Genup Afri -
nşvunı ara m enuc C'YC cvnm n~ıı k 1 WJll 1 d hakim ~ ka ttimenlerıyle lngllız hava kuv • 

cdılmcsinl tavs~c C't.mişllr. .....:• n as er nıa er n e . . l • . -A.- dik hUk<l t rdlğl olan kanaate göre bu Uç olay y nl • ·ı· ı k f '( • veılerırıııı i rrı ter;kıllerı vardır. 
• .., .. ı sen n mc- e ve bir takım inklsnflar doğuracaktır. mgı iZ gemı a 1 esı J) ıntı unrlr, M. ('orc:il gorıı rnelrrl-

~~ı m1u~tı~dn ~dılı>tllf tenkil t~·nrc- Hnrbin kati n&Uee ını tnyln edeock ne de~ nın • rlerek ıı ıınru ordu h ı~kıı-
c er n 

11
• le yen cna nr• ıce er olan bu gellşnıeler, tc;;ebbUsU elle- Roma, 19 a.n. - Resmi deniz yıl- nı ırı ıhn ı l'(!'nernl Slr flenry Wilson 

vcrebllcı"el'!lnı ileri s!lrmf'kkdlr. rinde tutan mllıvcr <levletlerlnin Irklarının verclıkleri ınallımata da - ilı• < '' rk 'rni '7.el ındn kıtalım ku-
Hadüıelcr azalıyor Ira lesine uyı;:un bir seyir t.akibcde- yauarak mliıaleıı. yurıiten lıazı mlı - nı :nuaııı ıı;rnl'rnl l~rı ~ lıergi kahul d· 

ccktlr. şahitlere gore, geçen hafta Akılc - mı tir. 
Dün Hındısıanda urııumiyctle hı.t<lİ Büyük kayıplnr knruısıııda Mis- nü'de ağır bir hezımetc ugrıyan lıı- Gı ç 'nktr. ~ııj?rıı ~ı. Ço~~·il A lıd!n 

SC'SIZ gc-çmlştlr. Son ı.ki gUıı znrlında ıer Çörçıl'in Avrupaıla ikinci bir ı gillz - amerikan kafilesini himaye e· :ı.rn) mılR rııa ıeı;te Kı;ııl Faruk tJıra· 
Bangalo ve Assam cynlcllerınl.n bazı kara cephesi acılmruıına imkin olına- den harp gemılerındeki toplarııı ıı - fınrlan k1tbııl e!'ilmışt~r. 
:~~~C':.~:r:~a~li;c;e~v~~n:1c~ ~:: ılıttını bizzat anlatmak için Mosko • yısı 1127 ye baliğ olmakta idi. Bu General de l>aıılle ıle !'encnp bft-Ş-

vııya gitmek lıiıuınuııu hissetmesi miktar çok kuvvetli bir kara ordu· \ekili f\lıe~ 1 kender '~yatlı~n da 
şB!uor· n1rndaü:sHvıcnt 3 •fttı~1 ,,.;,,aas~nd nma ::ı1ap~: J:':ıyet tabiidir. DUıımıın propıu:andll sunun toplarına muadil ırayılmııkta- hl nşvelklıll ~iynlrtr-tt edt~u~ltrl~ldır. \ erld-

wı ... ~. ' k ki 'k' · l · ~ 1 d B d dU k f'l · en ı r zı, e e u·e ı er arasın a Lan nUmaylşlcrde polis tahrikciler aynn e.rının ı • ıncı ccıı ımın ncc e !r. u a, ı.ımanınr a ı enın .Ye : nlrleeik drvletlcr rei ini tem ilen 
üzerlnt.: ateş nçmak rorun'tln k tmış- ı.ı~ılmas.! ıarurctı etrafında ne bllyllk rı?e vnrmasına verdiği ehemmıycn ~loakova'yn ı:ltınck lızere olıın M. 
tır. Halk bir voııs karako}una hü· bır gtirultü kopardıjtı rnalOmdur. llu göst erir . Hnrrimıan Hırlr ik nevlctlerın "Ka-
cum ederek evrakı yırtmış ve mobil· vaziyeı kar§ıınnda sovyetlcrin ortak- lıire elçi ı' l\f, \lexandrr Klrk ve Or-
Y<'Yi kı~ır. lnrından ayrılmaları korkusu vardır. nin Mısrr ve H!ndistandaki tehlike· taŞRrk't ık! RmrrikRn kuv,•etlerı hıı.ş· 

21 mılliyctcl gazete nC$rlyntlannı Çörçil böyle bır tehlikeyi önlemek li durumu da müzakere mevzuu ol- kurıınnclanı general .Maxwell .le na . 
tatil etmeye karar vcrmısur. Bun· tein Moskovnya gitmlıı ve StaUnl ur bulunıııu'}tur. 
lann 6 sı 1- ... lllzıce 1.n•ı-ar etmekte- ik al t muıtur. 

"ıtt ~ naa ~ l§nuş ~r. • . • Mister Ç~rç:il'in bolıeviklerin m11• Hıırt'kcrinden e\-vcl f. Cörçil Birleş-
dir. Bu gaz!."telerln çoğu 21 ağustos- • ~crlıu mahfıllerı inırf.lız basvekı- nevıyatını ytik8eltmek için bUytik miş kırallık ıarhlı teşkitlerini trftif 
ta kapanacaktır. lının M?skova ziyareılnı, buna hen- bir gayret sarfetıiğine de ftiphe yok- \•e Frııns ı'nın Suriye ve J,ülınan'dakl 

ur vazıyetle?'dc ba.'ka mc;nteketle- nıüınr~silı ırr·ncral Catronx ile Sov -Gandi'nin oğlu tevkif edildi 
Yeni l>elhı• 111 a.a. - G11J1dl nın 

oğlu ve Hindustani Tiınes gazete -
sınin bnııınuharrlri lJavada.s, Hındia
tan mUda!'-.ııısı kaııunu hllkumlerine 
gore tevkıf edilıniıııir. 

Hindlstaıı'ııı muhtelif kısımların -
da. vaziyet iyileşmekte devam edi -
;yor. 

Hint müracaatı Londra'da 
ilgi ile karşılandı 

re y~ptığt se~ahat}eri teıkık et1!1ek tur. yrtlı-r Birli~i hflyiık rlçiliğinden M. 
euretıyle tahlıl t'dıyorlnr. Bu zıy11-- Stalin'iıı İngiliz ba§Vekllmi, geli- ~rıvlkof, 1. lı:ayel ve albny Kremer'i 
reHer l\çlli pakt dUşmnnlarının a.ke- 11inile kar§ıla.madığı. gibi glrliglnde kalıııl dmlştir. 
ri horckftl bakımından met! bir ı;ık· de u~rlamamııs olması Bertin mah- M. Çor!'!l ıı.ynı r.ıtmandA bfttfin bn
mazıı girdiğini ac;ıkçıı. göstermekte- flllerince kayde değer bir hadıse yük elçilik erkanı ilr. Hritanya dev
dir. olarak telikki edilnıekteClir. Filha- lct nnr.ırJıjh hiirosu ıııensııplarınr ka

Moskova görllşmeler:lnde, sovyl't- kilm Stalin mühim ve mUsıacel iş- tıul ederek kf'ndilerlyll' ıı;orılşııııiştür. 
!erin geçirmekte olituğıı blly{jk btıh- ll'rle metıgı.ıl oldu~ bahnneslnl ileri Kıılıire've yaptığı r.ivarettr.n sonrll 
ran ve muazzam bir rnkamıı baliı:t sUrmüş ve kar11ılama ve uğurlama M. Çörçil Mosko .. ıı'ya hareket etmif-
olan ı:-emi kayıpları kadar İndltere· törenlerinde bulunmamıştır. tir. 

&:12:_tsl 
Gene kağıt 

kıtlığına dair ... 

x 
t 'ı 

Can sıkan 

bq hal 

ılle-rl ve Rom:ınyn gihi buhtıNt yetişri
rerı memlcketlcrdett finl:ındiya')-a İa>C 
rnaddclcri gırmc.sinı temin etmiş ve fin· 
ler şimdıye bdar bununla ı;c('inmi,ler • 
dir. GeÇCn loş a)farında ccpheddci ns • 
ke:lerinin hir kısmını ,;eri tdrerck Çll· 

lışıırm:ıyı iımidctmı~Jcr.dı I~ Nıızın, 
}Ü'nıı hin ıı kcrin acclc seri gonderilınc· 
sinde s.uar ctmi, ve dcl.ıldığıoı da rad· 
)'O ile Finlandıya h.Llkın.-ı bildirmi,ti. Fa· 
kar rusltr rorılıclenle faa > ıe ı;t:tert"k 
a\kerJeriıı ı;cri alınına.mı:ı mani oJdul u. 
Finlandiya da fa:ıesıne }& dım edecek 
Gıda n=ldcleri ve )°ahut da m d !ede 
kutlanılacak s:ınayı m ı u )<=Uıtın:mc
ınişur. Sımdi Romanya ve l> n marka da 
)'Rrdım cdttek va te olmadıklann -
dan Finlandiya açlıkla karşı şm:ıku • 
dır. 

Bcrne, 19 a.a. - Koııt>rC partisi
ne mensup olmıyan hint politıkacı -
lıırının son lC#ı·bbusleri. Loııclra hil
kümet mnhf'ilelrinde bUytik bir altı -
ka uyandırmıııtır. Gopala.ııarııa.r mih
raceslnin mUsluman blrlltıne, Ba -
hadır Sapnı'ııun lngihz hükUmetine 
hıtaben nC§rettlkleri mcaajlarla 
Jinnah'm ı:-a:ı:ctecilcre yaptı~ beya. 
ıınt bllha a dikkatı çekmektedir. 
İn •ıhz hUklımcll bugtlnkU zorluk • 
lnrdnn kurtulmak lçın hiç bir fır -
satı ku,çırınanuya azıncımir;tlr. 

"Joumal de Cieneve" ıılıı Lonclra 
muhabıri bır çok hintll gı uplıumın 
kon ı e p rtisi kararıl13 uymak ııi
Y unde olmadıklıarım ve bu ko.rar • 
l ırın ounıulünden kurtulmak için 
gayret ınrfet.tiklerinl bildirmekte -
dır. llu grular, böyle bir t ebbUs -
te bulunurken lstiklil hakkındaki 
talepleriııde daha fazla ileri ,ı:;it -
m me e de dikkat ediyorlar. Muh:ı
bıre göre, İngiliz hilkUmetl tahrlk
çılere tavizlerc1P. bulunmnkl~ bera -
her, bir çok hınllilerin gösrerdlCi iyi 
niyetten isııfladeye çalııımalıdır. İn • 
giliz 'hllkiımetlnm bu yolda yUrfl -
dU@ne esJsen şUphe yoktur. Fil -
hnkika Lonclrn kabinesi muhtelit an
Jaşma imklinlarrnı ara§tırmıya de -
vam etmektedir. 

MlkıırİMaıı°d:ı kiğıt kıtlığını önl~ 
mck için hiikürnctin aldı~ı t<.-dhirler· 
<len dun bıılısermiştik. Runlıı.rdao l:ıat
lıcası, "ucuz" ve deferı.i:, esc.r.lıer çı· 
karılmasını >=:ık etmektir. 

Fakar kiğır ı~adığı başka 7'1!dcrdc 
de ıiddetle hükum aiiri'ıyoc. Bir~ 
memleketler ve hele <ıenup Amerikası 
memldcetltti. klğıt buhran& ~te 
kıvramp durmakmdırlıw. 

Yeni bulmacaınız 

Gündelik hayntımttda aın sı'knn 
ıür lü tc'}lcrle ~ı l:ışınz. Fakat hiç 
birimiı. bun.lan derleyip t.oplıyamk 
SOOf'll da bunl:ır<lın ikoıunma çareleri
ni ımışıımııt değildir. BiT frnMız ~ 
biyatçısı, Am+Jien Sdıo.tl, °1ı:ayatıa 

mlUmleri" adı •hında, bo gibi aıın -
bet hal1eriıı bİT listesini JQPmtt. ~ 
ıe ırlıe bunlardan bitbç eeçme: 

* Bir ~ raşı bir --- ,...... 
na oturup o başkasına !Jı37. si"))·lcrl.m 

'z,e hit."lbcdiyormuş :zanniyJe her -
ferindc ccvııp ~ ... 

Bir riye:retten sonra f-:ı7.!a neuht 
g&tcrip: "Ailıh:ışk.ına rahatsız Nma· 
ym! • yola bilivonım!" dfdik~ ....,,_ 
nı dalı:ı nıcrdiYl'flin ilk ~ğtna 
av:ık atrukcn paldır küldür ~ 
ımak.-

iıin tekniği 

B iı.INDl(;NF. gf>re, aimanlar, 
ingiliılerin fra.nsız kıyılarına 

asker çıkıırahilecclderini hesap 
ederek buraya ı;eııi~ bir müdafaa hat
tı ı.."\lrmuşlar ve Atlanıik majinosu 
vuruda geı'muşlerdir. Bu bakımdan 
Fran a°)-a asker cdmnna geniş bir fo
dakiırlığa ihriyoç f;Ö~rermektedir. Çün
kü bir defa l-un'Cder Manş'ı aşacak, 
ondan sonra en zayıf yerden .._,yıya 
çıkacak, cıkıığı yeri turup bir köprü 
h~ı vuruda getirecek, arkWn gclc-
bilccdc taze kuwetleri himayesi altı
na alacak 'e sonra da geni~ ve kuv -
vetli isrihkimlar mamumesini yararak 
ilerlemek imklnlarını anyaaıktır. Bü
tün bunlar r.oz önüne alınacak olur
sa, böyle bir hareketin ne kıtd:tt bü -
yük olcii<fe olması llıımı;eldiği ken
clili~inden me')-dana çıkar. Bundan do
la)•tdır ki Oicppe'e rarıılan ıı~ker (1 • 

kıHmanın m:ıhiyccini anlıy;ı.hilmck için 
İ$in genişlik derecesini çıkan kuvvet -
!erin mikdarını ve ikmal işlerinin na
sıl tanzim edildiğini bilmek gerektir. 

Keşif taarruzu mu ! 
. 
1 ~GIL1ZLERI~ Dieppe'"mıağ L:anadındaki kuvvetlerim ~ 

çekcil.:lerıne ve buna sebep ola-
rak da bu lnıvvetlerin kcndilt"t'İfle -. 
rilen vaı.ifC)'İ. yaprı\<larım ıı;österdik
Jerinc h:ıkılırs:ı, bu asker çıhnna h:ı
ıclcetinin bir keşif turnmı mamyetin
de olduıhınu tahmin etmek mümkwı 
ofahilir. Bunun gayesi ikidir: 

1 - iya~i, 
2 - AskcrL 
Siyn.~idir; çünkü Mo~va'da Cör

çil'le Sıalin anısındaki görüşmcleriıı 

h("[llen akabinde yapılmısur. Bôylelik· 
le rusların endişelerini örılemck 'f'C 

hir ikinci cephe fıaz.rrJıit yapmak ga
)"'CS'İ giidulmclctedir. Çünkü .ruşlar, M>n 

za.ın:ııılarda :işgal altındaki ~!erden 
22 tumcnin şaılc cepht'$lne sevkedi1 -
diğinden şikayet etm4lcrdir. 

.Askttidir, böylelikJe, hem Fran -
sa'nın batınnda l."UIU!an istihkamla -
rttı mukavemet ~ ,,oldanmı~ 
"t'C yahut yapılacak ycrıi bir~ cı -
karma h rekcti ~ bir p.şı.rmıacaya 
f:İrişiimişıir. 

Ve yahut hftn esckrt herw siya.~ • 
drr; böylc!ikle bircok yerkTe daha M

ker çı.kaıma hare.ketleri yapı1acak, ve 
alman tümenleriniıı rus ~ git-

Almanlar 

cenuba doğru 

ilerliyorlar 
<Bası 1 nd sayfadfl > 

maniıılt<l'l aştıktan sonra cenuba doğ. 
ru ilcrll'mekteclirler. 

Kandcniz sahilindeki limanlar hıı· 
va kuvvetlerimizin yeniden taarruırn· 
na uğraııırştır. nıı taarrudarda ~ sa
hil gemisi batırılmış, ayrıca bir rus 
drstro~ eri, 6 nakliye gemisi, ve 8 Sll
hil p;emi&i ciddt hasnra uj!;ratılmı~• r. 

Umumi hıtiban göre kongr!' ııef -
leri yanlı§ bir yol ıuttııklıuını açık
ça itiraf ı-derek sivil ll~'llltalzlik ha
reketini ılurılurac:ık ve Btckl parti
lerin mümessilleriyle mllzakereye, 
ı;-iri§l'CCk Cllurlarsa lnıdliz hUktime
ti harp Clevnm cttlfl mllddeı<'e mcri 
olmak üzere "Modus Vivcnıtı .. tanı. 
mıYa hazır bulunmaktadır. İn2iltere 
ha~ten sonrn meşruti bir 1dnrc lcu
rulncağı hususund yeniden teminat 
vermcktC'll çekiıımlyecektir. Bugün 
için muhnkkak olan bir §eY varsa o 
da, Hindistan'da hUkllm süren isyan 
havası ve entrikalar içinde herhangi 
bir anlaşma yapılamıyıacnS-ıdır. 

Moncevidco'da bir gün i('inde üç 
gazete &cığırsırlık yüzünden kapanmak 
ıorunda kalmışur. Jlolıvya hükümeti 
kağıııan yana 'ıkı.şın<:a Amcrika'ya bir 
"irn<l.'U iıareti" göııde.rrni~. Fııkat 
"ar var, rtJC>-dan yok" sözünde olduğu 
s:ihi, Amerika'Ja da kAi:'« vana da 
hUflları uışııımık w.pur Yoktur: ÇÜO· 

kü eldeki vapurlar rlaha mühim i,,~er
de kull.ınılmakındı.r. Onun i{in şlın -
di Rolivya hükümcri yalnız Hğıt de
ğil, bunları ra~ıyacak vapı>r da ara -
ma:kıadır. 

Arjantin' d c ise kı\,&ı t tıı şı m:ık için 
hu sır.tlarda işleri • mcselıl petrol ge
mileri gibi • pek başlanndan aşkın ol· 
mıyan soi;-uk hava tertibatlı ganiler 
kullanılmasına karar verilmiştir. Ar
jantinliler, sol,'llk hava depolannda 
~ınan bu kağıtların soğuklufun bun· 
tarın üı.erlcrine basılacak merirılcre 
de tesir ermcmc:Yni dilcsclcr gerek. 

SOldııın 8ll ta: ı. tnıra.7' ftM!!': 2. es!d 
'T'ilttc ~ lata; 3. lın$Ula m llAveırtyw 

bttYü~ atıac Arövdud. tcnıı Slıl'ft< t w 
l:t.tuılıı.tta ıcuna.nılan bir tablr; 4. Jca tın 
kumn$. bfrtıUn; 5. bily(rk Vaı>ar, tcınd 

OOrımut ~. b1r tfım:tn okunuJU: 6. 
e5ld b1tt' TüTk d<!v'lctt. tcm1z, annın )'llP· 

utı; 7. atat edatı. JcüQUk dere, wnt 
ronıc: 8. marangoz tılctlcrutden :lkt oo
ta tekrar aımnıe !nlJllll eti YiY<!'ll ad:un 
olur; 9. cnktmıkla tu•uştunıtıın tı>I'1c. 

'\"Olk3.m1an cııtmr. ba$lnll (o ı l1A ~ 
blb'illt: ıo. knht tasının toındeıtt, acıkltk 
t.-ı.rtn; ıı. erler. IAU!e. 

* Mis:ıfirt~e dolu hlr sak>nıt tam 
herkesin $U$1lltJl olduğu anda gjrme.k.. 

Don nehri kavslnde, daıhnık düş -
mnn kuvvetleri, araılde ynpılan t.-mh· 
Leme hıı.rekctleri esnasında imha edil
miştir. 

* 
KIWlya ~ş bir ~ cım 

~ccektcr aulımya ~tğı s1rada 
yolo.ıbnn en şişmanı olma.le... 

* 

Vorone.i bölgesinde, harekAt hRfif 
bazı mahalli çnrpı§malnra inhi.su et
miştir. Muvaffnkiyc.timlı:le netiecle -
nen şiddetli müdn.f.an muharebi'lerin· 
de dUŞmnn l l ile 17 ağustos ara51n. 
dil 2.'161 esir ver:miş, ayrıca ııoı tank, 
sn top ve 260 maldnell tüfekle ma
yin atı•• vasıta kaybetmiştir. l\füte -
addlt defalar torılu halde yaptıiı hil
eumlard& düşmanın verdiği kanlı ka· 
yıplıır &on derece yılk,•ktir. 

rncsi önlenecektir. Çüıikü İngilizler 
pck111 bilıyorlar ki, eğer rus ordub
n inhilil cdecd.: olur.."! o :ııırn:ın in
giln adalan gelecı."- bahar Jçin wn 
hedef t~-il edecektir. 

Hedef nedir ! 

H ATIRl.ARl>ADIR Ki, tngmz • 
Jer bundan evvel de aint 
~azaire'c asker ~"lkamıışlar ve 

sonra ı;cri çel:ilmişlerdir. Acıb:ı Di
eppe hareketleri ele huna l'1ynslana -
m:u: mı? Bunun hö;lc olabilt"Ceğinc 

hilkmermck ~çın ikinci hir sebebi de, 
ingilİ7. radyolarının i gal atıında bu· 
lun:ın frnnm:larn yııpuklan hitapta 
aramalıdır. İngilizler fmn~ız h:ılkuı:ı, 
alrn:ın icuwctlerinc karşı isyan etme
meleri U\'siyc inde bulunmuşlar ve 
sebep obınık da Sa'nt Nazairc'e yapı
lıııı çıkamınd:uı sonra almanlann bir
çok rnıı.~m fran ızı l-ucyuna dizd"k -
ımni söylenişlcrdir. Dertd: infciliz 
Gcndku!'ll12Y Baf.aım Sir Allan Broo e 
bir geri çekilme imkimm ,;O:r.onünc 
almışur. Bundan doJ:ıytdır ki. inı:i -
lizlcrin buradan çdtilcbı1eceklerini 
dü1ünrndc yerı;iı. bir ŞC')' ol:una.ı.. Du 
takdirde güdülcıı pyelcr şunbr ola
bilir: 

1 - Düşmanı .,.,,, lcıyılannda 
oyıı larrlıl.-

2 - Garp kıyda.rmdaki isti'ftkim
.l&n yokl&ma--

3 - EAtt ıifordc ikind bir cephe 
açıJacak..a rı1mruılın pşrttma.-

Bütün bunlar dqmda hittta gelen 
ihtimal tam bir ikinci cephedir. Fakat 
b.ırnın b<°l}1c olabileceğine h\ik
aıctmck için de şirudil.ıl elde lifi 0-. 

.Eıınat yoktur. 

Netice 

Ş IMDf ,.özlcr:imiıi huUs:ı edc!ina 
ve niçin bu aı er çıkamıarun 
dainıa kan:ıyan ikinci bir ~ 

he ol:ırnıyacnfı üzerinde duralım: 
ga.rp c.ephe ' R.ışkomutanı Maccşal 
von Rwıd re<lı'in lnırn:ın<hsı ıtlwıda 
vmı Witı:leben'in emrinde, üç ordu -
dan mürekkep bir ordul:ır grupu 'l"e 

30 riimen "ıırdır. Butun hu l-u~ecle
rin müsavi bir SW'Cttc iş.ı:al e.ltındiki 
63h:ıya dalıldığı sö> lcncmcz. Fakat 
fnınsıı yollan oyle iyi bir şekilde tan
ıiın edilmiştir Jci, "ıo Rundsredt çok 
kısa bir %amanda ve istihkiınlar he -
ııüz nnıd:ıfaayt yaparken istediği yere 
tof>lıyab.ilir. l>İğt'l' taraftan murehas
sıslaruı bnllJltine J:Ore, bir a.o&cr çı • 
bnna teşebbfısünu en ıışaiı ~ • 6 tü
menle yarmak, ve bu kuVYCtlcs- köP
nı b:ışl:ınnı ruttuktan sonra ad<a5Ult 
getinnck U:ı:ınıdır. Anaık ~ hin ki
ti çıkanlacalc oluna. buna bir ikind 
C"Cphe ismi verilebilir. Ru ise, muaz -
nm f.ir iştir. Çimku bütıtn kıı)"ıpm 
gfuönüne alınarak, hir tek 11 ktt için, 
bürün t~izatı ve ikmal işleriyle 7 
ıonl\l'k hir ttı~ıı gcrekrisi h=ıbcdil • 
misı;ir. O halde S00.000 kisi çıkarmak 
İçin ıışağı yukan 3,5 milyon tonluk ti
Qltt'[ vapurunıt ihtiyaç hasıl olacaktır. 
Ayn<ıl bütün bunların hİ:tmycsi için 
Uı.ımgelcn hava ve deniz kuvvetlerini 
de gozönune alnııık iathcder. Fakat ŞU• 
mı da derh:ıl illve edelim ld, ingili7. 
gene!kumı:ıyının bu işi 113Sıl düşün -
düğüne ve tıınzim ettiğine dair elinın
de sarih malümat yoktur. Fakat buna 
rağmen vazi)'t'lin ı.ıeli me ,ckline ba
bnık, bu har&etin ikinci cepheden 
daha ((k hir ltcşü taamını. ru O)'ll• 
lama, hir ~lama., bir ~ıruna otabi
lettği nokam ilııerinde ~. 

F E N iK 

( KÜ{ÜK DIJ HABERLER) 
1nsbnıck. 19 a.a. - Tanınmıı mu

harrirlcrdeo Rudolff Grcnz 76 ya • 
11mda olarak İnıbruck'da ölmllştUr. 
Aslen Tyrol'lu olan Greinz romau 
\C şiirlerinde, bılhu..a Tyro!'un m
san ve manzaralaruıı terennüm et -
miııtir. 

Londrn, 19 a.;a. - 30 uncu kolordu 
kumandanlığına general Gott'un ye
rJne general H. Lumsden'in tıayin e
dildiği bildiri lmekredlr. 

Liı:bO'll, 19 a.a. - Dün İzl3ndıı'da 
RRykjavlk'de bir tehlike i§areti ve
rılcliğl bildirilmekteClir. Bir alman 
uçağı ochlr üzerinde yUksekren uç -
muııur. 

Dub!in, 19 a.a. - Bir e-sir kam • 
pmdan 9 ingillzln kaçtıtı ve bunlar
dan llçUnUn yartı.landıtı bildirilmek
tedir. 

Stokholmr 19 ll..A. - Lftjevalch i!J... 
veç gemisı dlln ökleden ııonra milli
yeti öfrenilmcyen bir denizaltı tara
fından Gotland 11dalarınm İsveç sahi
li arasında torpillenmio ve 25 saniye 
içinde batmıştır. 

Finlandiya &Çin bir kurtuluş yolu, 
Rw)ll ile ı;ulh olarnk muh:ırcbı-dcn çe • 
kilmckıir. O zaman Amerıka'run Fin • 
landna'yı oohycbil cıcğıne ıuphe yok· 
tur. Ve ımenkıılılar 1 ınlandı)ıa')ı Rus -
ta ile •ulh olmak içın ~orlamışlardır. 
Şunu ı;:özı nunde tutmak liı.ımdır ki 
J\merık ı'da Fınlandırıı')'ll karıı çok de -
rin bir scvgı ' rdır, Finlandi}alılar da bu 
&evgi}C bu}uk kı}mct '\Ctınckıcdir. Hun
dan Nşka aslen fınlandı)lllı olan Amcri
b uıarıdaşları da l ınlandi)•a huk'Üme· 
tini Alman)& dan R)Tılmıyıı tcı'ik et • 
ıncktedir Bunların Finl.uıdıya'da dost
ları ve akrahaları vardır. Ve bu telkin • 
lt'rin mue şir olduğuna şuphe )Oktur. 
Finlandi>-.t. ısrro gı toprakları ıimdiden 
lfgal etmış buhındugundan, artık h:ır· 
be dl:'am etmek içın ortada bir ıcbcp 
de k lmamış pbJ ı;:öru U)'Or. Amerika 
\"c İnı::ilrere, bu toprakları RuS)ll'ya kar· 
ıı garanti edeceklerine dair Fınlandi)a• 
»a teklifde bulunmu~lardır. Fakat büyuk 
bir devletle muharclx· s:ıbl çok ehcmmi
>"~tli bı r teşchhusıe i bi rliguıe prl miş 
olan bir kuçuk devlet için bu ortaklıj;a 
i~e.ii.d uman s.1n vtrmek kolay bir i, 
dcgi!dir Fınlandi}ıı ccphe5i, Buı dcni
~indc.n Kııfka~ara kadar uz nan geni~ 
bir nlm:ın • rus cephc\İnin bir par\-:ısı -
dır. Finlandi>a'nın h:ırıırcn çcldlmesi, 
hu ~phe)İ vıkılm k tehlıke!Iİ karşı•ın • 
da tnrakabitir Ru hale gore Almanya · 
tıın nyrı bir Fin nılhun:ıı mani olmak is· 
ti~ecefti ~e bunda da mu\'affak ol:ınığı 
~uphe•izdir Finlandİ)'ll anık mukadde
ıııtttftl Alm:mya'nın mukaddtrımna ha~· 
~ı,ıır. Ve huclinku •art ar ahında bu 
l!ahoı ~ mumkun ol.madıiJ,na 

Cenup 
alman 

Allantik'te bir 
korsanı var! 

Vaşington . 19 a.a. - Jlahriye nR. 
zırlıkınR g!lrr, kuvvetli &ıır.-tte ıilAh· 
lıınnıış bir ıılman ıtı-nlziistıi knrııan 
gemisi r.P.nııp Atlııntlk'te laal!yettrı 
hulunmaktndır. 

Porto Rico halkı iııe bir hafta 
müddetle gazete iz kıılmışıır. Ancak 
bu. kı\ğıt )okluğundan değil, bcnz.in 
yoklusun<lan ileri gelmiş, gazete daltı· 
tan kamyonlar bu yüıdcn garajların
dan çıkamamııLırdır. 

Velhasıl kağıt oldufhı 2'lmltfl tqınıt
cak vapur yuk, vaınır bulunur> kll.ğıı 
~cldiği ve g;nctc b:ı.~ılllığı :r.trtllUl kam· 
ronllll' için bcnrin yok v.s. .• v.s ... 

Bu hal Na rettin Hoc:a'mıı bir ta· 
nıdıiına ŞÖ)"lece dert )'llnlŞıru hatır • 
Jatmı}or mu? 

Yu1caman a.s:ı.lh: ı. b1r hat tııertnoo 
ı:l(Up l1clen A lct, Sd def& tekrnr edtl!rsc 

ı>cılC!I' olur; 2. ısonu. dol!'m: S. n<>ta, t('!"> 
ı;l 95zle kast, 1rt tıu: 4. atık; 5. efoktı'flt 

iilQOsO, dt>ml:ı' k1rl, tcrırt ayı Y\lvnn: 6. 
ım nı~: 7. beyaz, rn:ı.ırtar edatı, A'l
bh; 8. ~ dob'nnın: 9. bUctn. uzun. 
IUk, bir harfin ok.unUŞU; 10. Ilıtbet ko
mu1.""UU, tashk: 11. s:ıhlp, tu:ııu bnlı1<. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş şekli 

Soldan mtn: l. dunım, dlkts: 2. llZlz. 
uz.."lk, oıamt; s. ıtf~ (Sl!11r), l!Obeb, 4. tiz, 
ikan; 6. cs, kör(!Oc. bu: 7. suc, Up: 8 sem, 
~; 9 e:ı.b (lbae), lı:l.t, ~: 10. cmt'l, Ure; 
ll. bftıer, knnan. 

nir ucn kompartimamnda hzfü 
tertip ikesıirdikten sonra uyanınca et

raftaki kadın yolcularnı gü~ 
!etinden, horladığının farkına ~ -
mak-

* 
Çok komik bir lıikAyeyi ıınlaımr-

)':l başladı:kUn sonra hu hikayenin 
onu dinlİ}~lerden birisinin çok gü • 
cüne gidccıeğini batırl:ııruık._ 

Fakat kim ne den.e desin, yukar
d.ı listesini )"aprığımız şeyler, sulh U· 

manına mırhsus c:ın sıkıcı hallerdi. 
a\-nıpalıla.r, hele hu harp yılliı.nnda, 
dahil ne can ukıcı §CYlcre rastlıyorlar 
da 5CS.lcrini bile çıkarmıyorlar. 

Viıu:ma'nm doğusunda ve Rj.ev ya.. 
kınında. hava kuvvetleriyle müştere
ken hareket edl'n nlman piyade ve 
tank tümenlerinin mutemadiyen mu. 
harebc hatbna sürulmcsi sayesinde, 
ruslıırın dıırııındıın yaptıkları şiddetll 
lııicumlnr kırrlmış ve tamamiyle yok
edilmiştir. Yukarıda ıı:ikredile.n btı 
yerde, Westfalya 6tl ind piyade ala
yı (elin ıııuharehelerde bilhassa tc • 
ma)·Oıı etmiştir. 26 rw tanin tahribc
diiaıı11tlr. 

Londra, 19 a.ıı.. - Norveç Telgraf 
ajansı, Qulsling'in muvakkat bir ka
rarnamesi geretince 18 den M ya • 

erna kııdRr blltıin norveçli erkekle
rin lıükümer alC')iıinde teşebbüs edi • 
lebilccek harekata kıırşı muhafız o -
larsk kullanılmak Uzerc hizmete 
tağınlmalarının muhtemel olduğunu 
bildirmektedir. 

j:Öre, netitt.~ ne olul"la oltun 90nUrıll ka· 
du )'1rumek zorundadır. 

A. Ş. ESMER 

- Yağ var, un )'Ok._ Un var, şeker 
}'Ok.- Şeker var, yağ yok ... HC'l'$İ .,,ıı.r, 

ben Yokum ... Onun için bir rürlu 9iız 
ıaday.la bir helva ~m 

Yukardan fl.51li!:J: 1. dıı.r, tdı:, cet>; 2 

l='k. camt: 8. 111es '\'.BC!ftr), ı;clıct; 4. az. 
lt>'lalm, le; 5. lôc Ccöl>; 6, hh, ttn; 7. 
küt; s. fit (ld), saldl. tJl (llt); 9. koyun, 

Pelclft; ıo. IJA.ıı. ~ .... 11. lllO, tul. .... SA. - TIR. 

Duşman, İlmen gölfinfin cenup do. 
liusıındn Yolkof nehri tlstünde netice
siz kalım bn:ı:r mahalli hücumlar yap. 
mıştır. 

Ayn ll)"n harekltta bulunan ruı 
uçaklarının ıı;eliri ırfjıel yaptr1dan 
iu'c hllcuaıluı. ıeçea ıccc. dofll ye 

batı Rusya'dn tt-hlikl' lşaretl verilme· 
sine khf'p olmıı tur. Burad:ı da, ver 
yer atılan bombalıır. ııivil halk ara
sında hafif 7 }'İııı ile evlerde bazı 
hnfif r:ararlRra Rebep olmu~tur. Düş. 
ınaıı iki uçak kaybetınl§tlr. 
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Yazan: Guy de MaupaSBant Çeviren: Şule Enver 

Beyaz sakallı ıhtıyar bir fakir, bız- ı onlar da kadınlara takdim edıyorlar
dcn sadak ısted,. Arkada ım ••Joseph dı Kabuk ıırını bır mendıl uzerıne 
Dn,ranche' ın 6 fr.ank verdiğını g - tutarak, elbı!ederini lekelememek ıçın 
runce ,a ırd,m. ağızlnnnı öne uzatarak gayet 

Bunun tizerıne dedi ki: zam bır eda ile yı) orlardı. ~uphesiz 
- Bu fakir bende şımdı sana anla- bu gemı ü:ı:erınde ıstirıdye vemek ba-

t c [,iım hır b.ıtırayı cani odırdı, ı te: bamın ıoşuna gıttı. Annem ve kız 

~· -. L~------------~~---
u c u s 

Dün _şafakla beraber Karaya çıkar.la 

İngiliz kıl lart 
• 
1 

bir 
a 

(Ba~ı 

p e'e 
ın 

:inci S3)'fada) 

sağ kanattaki 

kıtalar 
hedefe 
vardılar 

(Başı 1 ind sa>fada) 

BERLİN'E 
GÖRE İSE 

Karaya çıkan 

İngilizler 
yokedildi 

Be<rlln. 19 a.a. - D .. '\.B. bildiriyor: 
l n &:il izler. ku vvetll ha va ve demı: ıeş. 

kt!lerlnln hlın!l)"l!S! altında bu mbah aa· 

Türkiye lı BankMı A. Ş. / 
Memurlan Y a17dmı Ceaıtyeti 

İdare Heyetinden: 
~ statüsil Cemi,yetlet' 

kanununun 5 l.ııd madde& hiküın
lerlne tevfikan illııı olunUT • 
Tilrlaye İş Bankası A. Ş. Memur-

lan Yardım Cemiyeti 
nizamnamesi<! r. 

CemlyetLn mUessJslerl arlı ve mer
kezi: 

Mısır' da yeni 

bir ıey yok 

Büyük Amerikan 
Madde ı - Türk.ye İş Bankası t k ' 1 • ld" 

Umum MtidUr muavinleri 1smetpaşa 1 a Yiye eri ge 1 
caddesinde 37 numarada mukim Mu- . . 
\'affak lşmen vP Yeııişehır AtatOrk K_~ıre, 19 a.a. - İngıliz Ortafarlı: 
Bulvan Kınacı apartmanı 4 numa- teblııtı : 
ralı da rede mukim Fazıl özts ve ı 17-lS ağUstos gecesi cephenin lifi.. 
Yenişclıır Okula sokak 9 numnrada tün keslmlerınde keşif kollan fıı~ 
mukım Hukuk .Müşav rl Şevket liyeti olmu!1tur. Dtin bilttin giin kara 
Mehmet All B lgtşln den mUrckkep kuvvetleri fa:aliye.ıi hakkında kayda 

lem "Havre' da oturuyordu. Babam k rde lerıme \aklaş.ar k sordu? 
r d <'Ç ' ı. e kadar çalışma ma - Size ı ur d) e ikrara edebilir mi-

takla beraber Fran.sa'nıın Mane k~ı5ına ve cumlesı Turk tab ıyc>tın haiz mü- deg"er bır şey yoktur. Hava faallye-
mufre.zesi de harekata ~tirak eı.·lemek bir asker ç kart.ma hareketi yapmı ar- P.SSISl<'r arasında <Türkiye lş Ban- ti de mahrlut olmll.'Jtur. 
tedi:. dır. !'!ya.de ve tank ıruvvet eııtylc ıcıırn- kası memurlar ıyardım cemıyctD /ta/yan resmi tebliği r m n pek fazla bır ey kıı,.z n nıı- )im? 

) or, kıt ı;; naat ge~ıoı orl rdı 1 ... -ı kız Annem tereddüt ettl. Fakııt 
rde m \ardı Annem ) Şoadlilmız: kardeıılerlm derhal kabul ettiler. 

kız Bu ku'-vetlcr, ingiliı donanmasına )'a çtlanı6 olan ını: iz k1tıı.la.n. alnın ntuarm. ı al unda bir cemıyet kurulmuş- Roma, 19 a.a. _ İtalyan. ordulaı:ı 
mensup gemiler ıuafından oakledilmi,, askerlerinin ımıtçı ve tcs rll mu'kavcmc 
ve himaye olunmuşrur. tiyle kıırşıle.smıcılardır B cok lnı:tı z .M11dde: 2 Cem yetin merkezi ıınıııııı! knrnrgfıhının tcbllğı : . bu sı .. ıntı.ı h yatbn çok acı ı;e .. ı) or 1 \nnem aksı bir sc le: 

\e çok zam n can sıkıcı kelimelerle ' - Mideme dokunu' l;ıodan korku
b hamı uz yordu. lava! ı b bam eJle- )orum. Yalnız çocuklara al. :-ıakın 
r nı alnınd e:ı:dırerek mevcut olını- çok alına, sonra hnstalanırlar. 
yan terı sılerdi. Bu hali bana pek Banıı dönerek ılAve etti: 

okunurdu Acı.imden dola,> ı du) du- - 'J oseph., e gdınce i temez. Co-
IL ıstırabı hıssed rdım Aıleru her cukları ınıar ın lm lıdır 

ev uzerınde ekononıı > apıyorlardı. Annemin bu hak ız fikrini 
Kımsc ı yem e ç gırm m k için hu; etmek ıorund 'dı ı. 

Kara kuV\eıleri, duşmanın 
bır muka\emcti ile kar•ılapn 
"ı<:rnba ~·e a'' uçakları taraf ı ndan 
'e :.mi~tir. 

bl.l)'\il.. tanklan, alman toı>cusu tarofınılan dcr
ingiHı hal tahr11:ıedllmlşttr. Al:man kartı tcd· 

destek· hlrlerlnuı alınmasına si teım l b r A ıttt· 

Ankara da TUrk,ye tş Bankası blna- . M~sır cephesınde, r:nutat ke ıf fUa. 
sı dah lındedir. lıyetı. olmu,ştı_ır. Keıııf kıtalarrm~ 

Cemlyı:ıtın maksn•lı ve gayesi: b~r hıntlı bırlıAe. mensup 2 subcı.y de 
Madde 3 Cem yetin maksadı bır lraç asker esır almıştır. , 

Sonradan ~lca bir tebliğ daha neş· 
ed"l~cektir. · 

Dünkii hareketin manası 
nedir? 

te cle\lll"'! cd ektt'<l r. Turk ye 1ş Banka 1 memurlarına ce- Tobruk ve Mar8!1:Matruh ~ 
D =-- s. a 1111 nın. Mans kıyısından al· m ı;ot dam h"YPtın n tayin ve tes- uçaksavar ı_opları 2 lngılız uçağı dü

dı" ta'Tla.mlayıcı • be le-re ı:ore. ını:tıız b l t'deceg, SE'klllerde \•e ro ktarda ştirmtişlerdır. • 
ht.cumu D ... ppc 1 hıin dotıusundn ve yardımda bu unmaktır. Kuvvetli mihver hava tcşkillen 
bat~ n ı , bu şP.lılT v<" Ilr!ı na ka1"ı ııc· Cemlyf'te rıza olab.Jme Ş.!ll'tları \'e I M nlt ı'ılaki askrri hedeflere hUcuma 
nl h r ('ephe uze ndc )apı!:m.ştır Fa. Az, ı ın hlt mı: devam etm·~ıerdır. Hava muhare -

r ycmeı. d:ıve ını kah l etmezlerdı. Kız k rc1e !erimi lht \ ann ) nnıo l 
rz AJoıızı en ucu;ı; ;ı;erlerden alırııır- ı; t.ıren bab 'Ilı gozlepım.e taKihet

dı hız karde .erım el ıselerını kendı· t ıı. B ılı m kıı: k r e lerımc i tirıd\ e. 
1 rı d • rler ve al cak rı 15 sm. şerıt nin U) u kn d ın n ıl ) en lecc;rını 
ı .o uzun uzun pazarlık ederlerdı. go termek ıçın bıp t nr. ı tlrlıh e ıldı 
\ eı:.ıeklerımıı çok zaman çorba ve Kadın! ırı lak! t etmrH denedı. Blr
s lı. bır ctb D men 1 kn) bettigım ve denbıre b tun 6 u rcdın otunun 
pan 1 nutnu :ı: ırttıt;ım z m n bana en zerıne d kuldu Bunun üzerıne anne-

Madr!P: 4 B lf il bankada çalı- beleri t'ıJnasın a bir dti~an uçağı 
Londrı, 19 a a. - Ho)tcr ajansının kat hu tUl"ırn d ma.l a'mRn mud t 1 §an memurlRr k!'nd arzuları~Je ce-1 dıı urı lnıu tıır. Bız bıı hareketkrde 

a keri nıuharrırı )llt.ı)or: Dicppc eıra • m yet<' liza olab lırler. Banka hlzme- bır uçak kıybettik. 
fında cere)an eden muhareht>mn, bun • t;nden aynlan memurun flUıl.ğı ken- General Alexander'in 
d:ın ~·clki dıı;:er butun baskınlard:ı.n da· dıllğ nden zaı. olur. 

büyuk cezayı verırlerdı. ınıo ho ı urd ındıg ı i lttım. 
ha ı;enı~ olçudc olduıhı anla.~ılı)or. İn· B rcok na.k ;c ı:emıs ba'ırı'wı •ır. CemıyeUn gelirı: 
ı:ılız 1.,bliiinde ilk defa olarak ıan.ldar· Araz · k11t sureue tmll7. f'k tı: n Madde: 5 - Türk ive İş Bankası Roma, 19 a.a. - - Stefani ajan.cıı • 

yeğeni e&İr oldu 

Ht>r p zar en ı ı elb sf'ler mızı ırn"t - Rah t d r n d ha ı i olacak. 
1 m oda gez:mı)e ıderdık. Babam, Fakat babam bana cndıııelı ıröriln -

d n b.ıh edilm~i pek hİ.l}uk hir inki~af )-apılan k ııu hücum devam c-tmektc ı r memurlnn Yaroım Cem yetinin ge- mn bilıllrd ğine göre Mısır cephe -
ifade e<l.,r. Keza, bundan nn<e hinden Sal!lh yeUI mııhf e, nı:: iz ertn :o.•nnş ltrı şunlıtrdır: ı slnc!c alınan csirl,.r arnsınch Geııeral 

redıngotunu, ) eni ş.apkasını ve cldı- du Hır kıç adıııı uı: kla~U· ~ bıt goz
Vf'lllerıru ıyıp annemi koluna alır- !erle istırıd;ı;eyı açan tayfa;ı;a baktı, 

( 1 . • kt•ı ında bu .se!f!r >'flı>tıkL"lrı k ra•a aı- A - Yılda 120 lirayı gecmemek Alcxandcr ın yegeni ne vardn:. 
a:ı n ınyyarenın ıştirak ettiği uÇl4lar )•1· ' ~ u bllll Aza kJ · 
pılmış olrna~ına rağmen Mnnş un•rinde ker cıkamuı lef b'hUıı ll'Un mutat kıncı :ı:~;f a r1aı:'1um nın verece. erı Büyiik Amerikan 

dı. I k ı areıte soka a çıkmak ıçin en j ve hız. bızım yanımızı geldi. 1 
r v 1 hazırlanan kız karde lerım son Ytizü çok renksiz ve özleri garıp 
ç kaca mu: and~, muhakkak babamın bakıyordu. 

huı.ı nku kadar çok uınıırc görülmediği k tAlar hareık..'ıtı ~' :n asmakta 01• B - Yapılacak yardımlardan alı- takviyeleri geleli 
h kk _.ı ki L-'-- ı d k · d duit'Unu ter-ı M.znektf' \"t' dnh'!l ıaı-.~ Mn k 1 

r ngotu uzerınde k.ıılmış lekeyi sıl- Yavaş ııesle anneme dedı ki , 
a ırxıa ""~r er e ço · m.ınalı ır. naca· az. Lonnra, 19 a.ll. - Şimctlye kaclıır 

Bu olr.öde hir lıarekcıı'n ·· >'Ü ıerec lll"ı:: l 7. n <ıldutUnJ tıve l'!'lıek- C - Hak ki ve h!ikml şahısların Mısır'a ...J.:nrlerilrrıi• olan Amerı"kan 
me e ba larJardı. • - Şll§ılacak §ey, bu ıstırldye ka- ,_ .ı;orıınuşc terl ler. ki 1 b 1 rd o;v " 

gorc ikı hedcfı olabılir: yapncn an ıane er te rru a ır. kırası takviyelerinin eıı b'lyUğU, son 
Annero eldıvenlerinl 1..irlenmemesi buktarı aça:n adam ne kadar "Ju • 

ı n çıkarır, babam da şapka ı ba ında les ' e bcnzıyor. 
bu ışın bıtır.esını beklerdı. Annem §aııırarak sordu : 

.!\ına et torenle yola koyulurduk. - Hangi Jules ? 
'Ku: kard lerım kolkola önden ;>ürür- - Kerdeşım .•. E~er kendisinin i· 
• r lkısı de evlenme çn ında ol- yt bir vazıyeıte Amerıka'da olduğu· 
auklan ıçın Şehirde onları go termek nu bilmesem, onun olduğ'Uou zanne-

zı dı. Ben ~on ın solunda, babam drcektim. 
da s ınd ) urürdti. Bu ı_ıu ır gezın- Annem telli&la mırıldandı : 
ıl rındekl ı.avallı anncmın. bat>aruın _ Deli misın. Pekalı\ blliyorııun 
uhte em tavırlannı, > üzlerlndeld ve ki 0 değildır. Bu manasız Ilı.fları 
ru ,lerındekl scrtlı i ha~ırlarım. söyl mekt seb p var mı ? • 

\ akur adımlarla, \Ucutlan dık, b.a- e e e 
c ıı:l.ırı ergın ı;aokl bır nıUhlm vazı. Ba~am tsra~. edıyordu ı 
feye gıdıyormu gıbi gayet cıddl yü- - Uarıs e sen de _ t gor. O 
rurlerdı. mudur T 

Babam her pazar gezmelerinde. bi- Annem kalktı. 
lı mıyen uzak dıyarlardnn ı;clen bü. Ben de tayfa> a bakıyordum. İhti • 
yuk emilere bakrp aynı kelimeleri yardı, pıstı· yuzU buruıuktu. Gözleri 
a ylerdı: ıaınden ayrılmıyordu. 

- Şayet Jules bunun içinde ise ne Annemın tıırıyerek ı:eldı~ı11i .ı:ör-
surprız? dUın. Acele acc:- ~·rn§uyordu : 
Am~n.m Julcs, babamın kardeşi, ai. - O olduğunu zannedıyorum, ırlt 

ll'nın bır·cık ümldı idi. Küçukcenbcrl kaptandan hakkında ızahat al. Bu • 
nnd:uı hahsedı dığını o kadar çok duy. nunla beraber ihtiyatlı ol... Sakın 
d.ım ki, sokakta görsem hemen tanı- ~ımdi bu çapkın kollarımıra atılma • 
aca.kmışım gıbı ıı:elırdi. Amerika'ya sın. 

ten'dir. 

gıbi kombine h:ı.ıdcctlcr 
1.ord Louis of Mountb.ıt· 

1 - Alman mii<lafaıı.lıırını )'oklamak, 

ı. - Karaya asker ~ıkarma hu•usun· 
't lınan ingıliz tcdhirlcrini ve hilhas . 
"8 hava kunctlerinin hu çıkıırmayı hi
ma)e<le go•terc<cği U\talıi!ı detl<'ındc. 

Ha'ıı kuv•ctlerinin hima)'C kı)rncti 
bu ıecnibcnin en ehenuııİ)eıli un .. ırl;ı • 
rından biri olacaktır. Aynı :zamanda 
lanş'ıan nakliyat )>af'ılrna'1 ve ikuwcıli 

hir muka\'emet kar~ısınd:t tankların çı 
karılmıısı cb tecrüht')'C vurulmuş ola • 
aı.ktır. 

Almanlar-a rarılacıı.k ciddi haqrJarın 
cemın edeceği ilk kazançlardan başkaca. 
esaslı l.."'1vvetlerin kullıını lmuı ve ağır 
harp mabl'mcsinin n:ıkli hususunda da 
ıccruhelcr ahnacakur. 

Ba.6kına dört milletin 
askerleri iştirak etti 

.Hu h-.ur-re nmc.ıııkan kııalannın <hı 
A'l:rupa harp sahne5in<lc ilk defa olarak 
ateşe ginnderinin ve fnımıı:l:ı.rı hiç ,üp
h~h ~Yik edecek olan muharip fran • 
sız kuv\-etlerinin de bulunmMt aynca 
hu.'ilı!>İ hir ehemmiyeti vıı.rdır. 

ı t'rlefnı.-.kte ol n 11 m n kıta!Jır n<! n Bu ane \'e t.e-b<?rrular ieln bir had giinlerde ıısır'a gelmiştir. 
alınan raııorlam ırore B ta~> ıııa~ın yoktur. 
tru;an,.8 \"e matzemecc lrn>•Pları hr. •a· Cem yet n organlnrı \'e idaresi: 
at artrnaktndır Alnı n nn e 01~ $ n dl· Madde: 6 - Cem yetin kiare u-
rlen bl:rçok ~ dü~ımı,tUr. ZU\ !arı şunlartl r: 

A) Umumi ht-3'et, 
A?man harı> ı:em · Mifld(.'n m lrt'kkep BJ ldaı e he~ eti, 

t"'9ktl ~. nı:- ·ızı(!!l"fn Manıı ko C> Murakabe heyptl 
llklıtrı kanıya n.<d<('ll" cık ıımn''I pU«k ı~t

mdt<' hıı n Ut• >-nrdı.m ctm. 'eordk 

Berlin tefsirde bulunmuyor 
Berlm. 19 11.n. - Siya nim n nı h· 

t forl, D cı>ı><' bölg dekli in • 7 kn · 
nıya al'k•!l" cık;ınnn tı ~Uııtı hakkın· 
d •• &1rl askeri b tıı olması ~Ab<Jbl> ! • 
te:tstrdc bu hmrru\Sctıın ka cınnı a kt d ı -ıar. 

Umumi Hc>~et:: 
Madd : 7 Umumi Heyet. ldnre 

hl')!'t nin talebi Ü7.<.•rlne her beş se
ııt>de b r loplanır. 

Madde: 8 Umumi Heyet bu 
maddede yazılı hUklimlC>r da res nde 
Cem·) ül ı'\.7.ıılnn tararınr!an ini !hap 
1>d l!'n vekıllerden terı>kkiıp eder. 
Vt>killer ııu şckıldı- int hnp olunur. 

1 l ,\j::ınslnrd11kl m!.'mur ve mUs-
Çıkarılan bir tümenden tahdemler Ajans şefınin rlyaS<'U al-

karada bir tek ki§i tında toplanıp merbut olclııkları şu
'bedPn kendi rc>ylerlnl stımale sa-

kalmadı l~hlyet il \"ekili intihap ederek şub<?-
Berlın, 19 a.a. - Alman ordulan lerlne b ldirirler. 

B&.§komutanhgının h~susı telılıiğ.I: 2ı Suhelcrdekı li7.ıılnr şube müd!i-
lngiliz., Aınen.kan, Kanadalı ve rUnün riyaseti altında toplanarak 

De Gau le'cü kıtalardan murekkep Umum Mudurlük ve Ankara .şubesi 
bir tUmen kadar asker kUtle ha'ın- nwmurları arasından reylerini lst1-
de Fransa'nın Manş snhılmdo Dlüp- male sallıbiyetll bir vekil lntihaıı ve 
pc yakınlannda bılyuk den z ve ha- k<"Yfİ>•' 1 alelusul tcsbıL ederek Ce
\."a kuvvellcrlnln hlma)esınde karn- mlHl ldnre Hcyetlne bllcl ı lrler. 

Kafkas 
oetrol 
kaynaklarında 

doğru olmakla heraher, hu ımı.hmmiyetia 
thhi Alman)a0

)l duşiircmİ)cce!;ıni har• 
bin anrnk muh.ttl'bclcrlc kazanılabılcce-
ğini duşuniıp ona gorc hazırlannıa)ı da· 
h.• akıllıca bulıııaktadırl:ır. Onun ıçrıı 
amerikan hazırlığı, ne bir mucbfu., .ne 
de hfr baskı harbi ha2ırlığı olma}Jp, 
doğrudan doğruy.ı bir t:ı:rrruz harbi ha
zırlığıdır. 

Falih Rıfkı ATAY. 

.J•·······························-.. 

.ÜLKÜ -il: dincıve kadar olan hayatının hep 1- Babam uzakla§tı. Ben de onu ta -
n bılırdim. Fakat hayatının bu kıs- kibetıım. Içimde garıp bir acı var -
mıodan aılem aıçak aes!e bahsederler- aı Kaptan zayıf, uzun boylu, favorUı 
d. C~ku a'!lcam kendı para ının &on bır adamdı. GUvertede azametle ge
mı-te:ığını bıtirdikten sonra b:ıbanıııı ı zınlyordu. Babam kaptana yaklaştı 
da hır ır ktar p r sını yemlştı. Böy- 'lie ıltıfatla soze ba§ladı. 'Jcraey' e 
le fakır bır a.le icın bu, cinayet ka. aıt bır .-0 .ı: sualler sordu Sonra sözü 

Çetin mukavemete rağmen 
savaş devam ediyor 

Londrıı. 19 a.a. - R b d rl d 1• 

Bu ha kın hareketine i~rinrlc 
kuwetlerin iiçte biri kanadalıdır. 

ya çıkarılmıştır. Bu çıkarma kurnya l\l('mur V!' müslahclı•m adedine 
eden çıkarılacak bnskn kuvveUPrin ilk bakılmak ızın hE'r şube yalnız bir 

o r üh d E ·h t 1 1 " ' tcsptt. l'd mıış oron bUtUn noktala.rda m ım •· n nı ) e nı em onu ıçınde olduğumuz gemıye ı:etırrlı. 
• H ne" le • ·eV)ork arasıoda işli) en MUrettebata aıt konu uldlL Nıhayet karaya Cı1mı1$ rdır. B m • el'ilk mUC· 
b r yuk vapuruna bindirip Amerıka·)a batı8:iP ture;y n bır ae leı 1 rez dUsmnn uı.ra..rın<tıı.n p{l1'k'UrU.. mücı
g ndermı lerdı. _ Or.ı.ıta çok enteresan görllncn se de )'en:.den ken<ttn toplamıya ve ıran· 

Bir senr sonra Jules amcada.o ge. bir ıhtlyar var. Buna aıı bır şey bılı- sız to;>ra:tna ayak basmıya muvattak 
len mPk tipta: yor musunuz ? 

1 

olmU$tu:-. Mul'.a.rebe. düsmanm ırtddctll 
Oraiı.a hır d.ıkkin aı:tığı. hiraz pa- Kaptan artık bu konU§manın bit - muka.vemetı kanlımıda dC'l.·am edll'or. 

ra k z n ıgı ve babamın zararını taz:- mesl ıçin _sert bir sesle c. evap Yerdi ı Saat 10 da 
mın cdect'gı yazılı idi. B h ı b f ıı: - u ı t yar, sersen ır , rans • Londm. 19 a.a. _ Bu 11nbnh erken 

Bu mektup aile içınrle derin bir he- dır. Geçen sene ~nu .Amerık~ da bul- ntlerd baolı)"Bl\ 1n4ı1l1z komb e akm 
ycc n uyandırdı. Onun için: dum. Vatanına. ıade etmek ıçın al - ....... t 

10 
da hA!l\ <k' 

'- Zaten namu lu bır insan oldu- ctım. "Havre' dil Qkrabaları oldu - Gl"<'e?l\\ ..... sa.a: saa. • 
JDU bılı,.orduk • diyorlardı. ğunu fakat yanlarına donmeıt iste • vnm cıtmekt<'d r lnır iz lo !"ln<lan mü-
İk sene sonra gelen lkıncl mektup- :ne,l glnı çunkU onların paraya lhtl· 1 temadi tO? SC$ rl ve 'bomb:ı ln!:.ıtık arı 

ta O yle d yordu: yaçları olct•ıg-unu anlattı. hını Jules. ~ 1 lm<'lct<'dir. Inır 
- Az ılın Phllippe, jules Darmanche yahut Darvsnche da Am Mk n ueak 
Sıhhatımı mt'rak etn e diye yazı- gibi bır §ey. Bir zaman Amf'rıka'da \"e hnv t 

yorı.m. Ga~ et igpm. İ lerım de iyi zrngin olduğtınu söyllıyor, fakat .-:-ö- ed cktt'dtt'. 
ı ıyor. "\arın ı içıo cenubi Ameri· rUyorsunuz. şimdi ne haldedir.,. Saat 11 de 

ka n. uı:un b r seyahilte çıkı) orum. Babam sıyahımsı bır ren" a!dı, 
Bt' kı san:ı. uzun seneler bir haber ı:-üı;lükle konu§arak : 
g ndt'remem. Merak etme. Bu> uk hır _ Oh çok ıyi ... Bu beni alaıeadnr 
servet yaptıktan sonra "Havre,, e tek. etmez. Sıze çok teşekkUr edcrım 
rar geleccgım. Bunun çok uzun stir. .ı;aptan. •• 
mı)ece ını zanoedı;ı;orum. Hep bera. ve sUrUklenlrccsine oradan uzak -
ber mesut yaŞı)aca ız .. 

Bu mektııp aı enin incili haline laıı~nemin yanına ı:elerek dedi ki ı 
.ı;eldı B.ıtt.m kelımeler teker teker o. _ Şuraya otur. Sana bir şey söy-
kunup herkese gosterılıyordu. 

LQndra.. 19 ıuı. Royte m bildin!. 
kıne ı:öre. Grecn,...'ictı s:ıa.U,"ie s::ınt ıı 
de s ddetli carınsma ar Dl('l>pe boıırc

:ndc dovam ctmclctcdlır. 

Saat 14.30 da 
\.o."'ldro., 19 a.a. - Royteır ajan.•ının 

Dlldıll'd t!nc göre Ol<'!ı>Po bölırcelndc ırld
detli muhnrcl>elcr eaa.t 14.30 da ha!A de-

F 1 k '· liyeceğım. 
ı ha ·ı..a 10 sene ıçinde Jules am- Sıranın üzerine çöktü ve kekeli _ vnm f'(!!)'O?'dıı. 

ca hıcbır haber gondermedı. Bu gc. 
en seneler e babamın da ümidi büyü- ye~k a'dur ti kendisi. 

rdu. Annem de çok uman dıyordu me'"" devam ediyorlar k : Sonra sordu : .. ~ 

Muttcnk ıayynrcler dnl-gala.T halmde 
Mll.M denlztni Fransa ~etmde ırec· 

- İyi kalpli Jules buraya geldiği - Ne yapacağız ? Top •esleri 
zam n vaı yatimı• d• i""c•ktı"r. Annem hızla cevap verdi . .11 ~ ~ ' .,.. ~ li Londra, 19 a.a. - Reuter'ln ıngı z 

Her paur ufuklardan gelen )ıüyük - Çocukları uzaklaıtırmak zım. uhllıodeki hu ust muhnhıri bildiri -
gemüere bakarak babam ezeli cümle- Mademki Joseph hepsini biliyor, o-

teıcrnr eaıyorda ı nun yanına gitmek latıyecektlr. İh -
- E er Jules bunun içinde ise ne tıyatlı olmalı ve ötekiler hiç bir eey 

& lrprız~ su.memeli. 
\'ap rdan sallanacak bir mendil Ye Babam yere geçmi§ gibi 1:özUkU-

"ah Ph lıppe., di> e seslenecek se i yordu, mırıldandı : 
bt'k erlerdı. Bu emin dooı.ış için turlu - Ne facıa ! 
t rlu projeler kurarlar, hatta amca· Annem hiddetle ııöylendi 
nın parahrı ıle şehrin cıvarında kü· - Zaten bu hırsızın bir şey ya -
çük hır sayfıye C\ i almak !çın konu. pamıyacal;'lnı ve ıırt UstU bize dil -
url rc.ı. l 6eceğini biliyordum. Böyle bir şey 
Kız karde lcrımln bU)'U il 25, küçU.. ''Davranche" atlesinden ümit edilir 

fc de -G > ınd'lydı. Evlenmemış ol- mi p 
m l rı herı;;es ıcin blJYtik bir ncı ıdı. Annemin bu tektlrleri üzerine bil· 

G n n bırinde kucuk kır. kardeııım bam her zamanki gıbı elini alnında 
az kar. n lı. namusl_u bir memur gezdirdi. 

1 p oldu Tahkık edıldikten 60nr Annem devam etti : 
ermı e arar verdıler. B tün aıle _ Haydi ••Joseph" e para Yer de 

d • n t )ren ndcn sonra "Jcr ey,, e istiridyelerin parasını gottirUp ver· 
~e1 ;r.kuçl.u;; bir seyahat > apmak Is- sin. Biz de öbUr tarafa gidelım de 

'Jersey" e gıtmek fakir halk için bu adam ya.nrmıza gelmesin. 
ideal bır •eyahattır. Uzak değildir. Ayağa kalktı ve bil.na parayı ve • 
Den z hır posta vapuru ıle geçilir ve rerek urakl~tılar. 
bu adacık Inlllızlere ıııtıir. Bır fran. Ben de ihtiyar tayfaya l'.,aklal!tım. 
sız v tnndaşı iki sıı.atlik deniz 6 eyn- -. Borcumuz ne kadar · . 
hatı ıle komşu memle etin havatını fçımden ona amcn demek ı:elı • 
te kik e•mek ·r atını bulabllırdi. yordu. 

vor : 
· Joglliz bn kınının in nt('n il "ınm -
d o beş snnt sonra Mnnş'ın CıbUr kı· 
>ısından h ılfl top sc: leri i•ıtilmekte -
dir. 'lop se eri •imdı gittikçe dahi\ 
u:ı: ıktarı, her halde Jlieppl" bölıı;e İn· 
den gelmektedir. lnıı:iliı: hava kuvve~
lf'rlnlo faaliyeti artını tır. Öğle üzen, 
Folkestone'un b tmndan çcık yüksek
te uçan hıırn le killeri p:brulmü•tılr. 

Boğaz uzerınde hAIA sıs vardır. 

Mısrr' da iki ay içinde 
10.000 mihverci esir dü!}tÜ 

'Kahire, 19 a.a. - Gl'n.ernl u -
chinle.ck sekizinci orrluya gond('rdlıı:i 
Hda mi' Jını son iki ay r:arhnda 
Rommel'ln kuV\etlerlndPn 10 000 a~
kerln müttefik ordulıır tarafından e· 
~ir edildiğini bildirmıştlr. 

Son Kanada askeri 
kafilesi de Britanya'ya 

geldi 

Almanlar, eskiden yapılan ba kın h:t· 
reketlerinden aklıkları d~lere gi>rc ba
tıdıki müdafaalarını ~ kuvvetlendir • 
< "klcrini !l<JYlİye-r<Sk (>ı.'Utlmu~lerdi. F.U.:..t 

hugün:kü askcrl hareket ,ı:osteri>or ki 
d:ıha kuV\etli bir taarnn ka.rşısında al • 
man rnudafaası }'1kılmıştır. 

Bu b:ısk,n h:ıreketioe dÖl"t milletin 
İştirnki ~>zönüncle tutulursa, hu hare · 
kecin nıiişıc:rek 1-.tt hareket l't' müttefik· 
!erin er."ci kuYvctle1"İnin biı- l'Cm7:i nidu
ğu nnlaşılrr. 

Abbeville' e hava akım 
Lon<lm.. 19 a.a. - J\vnıpıı'dalci ~ 

rilmn orthı u ll11tumİ kıırarı;ilunın 'PC in
gili7 hav.ı nımrhğının tebliği: 

Bir ı: raftan bııgünldi müşterek hare
ketler y:ıpılırken diğer taraftan arncri • 
kan uçın kalelerinden mürekkep iki ro,
kil inıtiliz ,.e Kanada av ta)-.ıırelcrinin 
ref kadnde olarak Ahhe-illc'deki d\imıın 
av tan releri ü üne >'Ük<ıektt'fl taattu7.• 

lam:ı bulunmu.<l:mhr. Görüş ıİ)İ idi. Ve 
birçok bomba hlmılarda, UÇ\ış }'o~fann • 
da ve tıı)')ır.rekrin butanduğu )-erle.tde 
patlamı~tır. 

Sovyetler 

yeni mevzilere 
~ekildiler 
(~ 1 inci sayfada) 

lk1si zırhlı olmak Uzere 22 tümen 
sovyet cephesine getlrmlşlerdir. 

*** M oskova, 19 a.a.. - Gece yarısı 
ne redıleo sovyet tebllğı : 

18 agustos gunti, SOV> eı kıtaları, 
Kletskaya'nrn cenup-doğu ve Ko -
telnıkovo'nun c:lmal-doğu bolı::ele • 
rinde ve aynı znmanda Pintıgorıık 
ve Krasnodar bölgelerinde ılüşmanla 
çıarpışmııılardır. 

Cephenin dığer kesimlerinde kay. 
c1n değer hiç bır değl§İklık olnıamış
ur. 

Moskova, 19 a .a. - Bugün öğle 
i.ızeri ne,,redilen sovyct teblıği : 

Gece, kıtR!arımız, Kletskaya'nın 
cenup.doğu ve Koıelnikovo'oun oi • 
mal doğU bölgell"rinde. ve aynı zn-

1 m ndn Piatiı:orsk ve Krasııoriar böl
gelerincle <lilşmanla ~arpışınışlardır. 1' ıh yet ruya arımız'.\ gırcn "Jer- - 2 frank SO 

v,. ~e ahatı erc;eklt' ti. Bunu sanki ıı; frank verdim. üstlırıU verdi . Londra, 19 a.n. - BilyUk Britıın- Cephrnin diğer kesimlcrincle hiç 
yaya gelen son Kannda kafilesinin bir değ! iklık olmamıştır. nm bı hat rlı or m Se> hat Eli, zavallı buruımuş ıhtlyar bır 

e rnd bab ıro ç e yn denıı:lne serseri eli idi. YUz 11" ~en yorgunluk g tirdlğı takviyeler arasında Kan3· 
1 Jf. .,_ .,_ 

u k etmek iç.o tnera lnnnordu. ve sefalet olmnu' ordu. 
\o em anki ob runu ka betmi ırıbi ı !clmnrn tıir ııcs : 
evlenmenıı olan kız karde imı me- - "Bu eenio amcan, babanın ka:-
r kla kol.arı ara ıoa almı tı. Bıı ha- tleııi sen1n amcan' dıyordu. 

dalı bahriye ve hava erlerinın bul Moskova, 19 n.a. - Sovyet tebli· 
lunduğU ela bllclirilmekt,.dir. Kafile- ı•ıe ekcir : 
nın Atlantık seyahau hadisesiı: geç. 1 Sovyet kıtaları Kletskaya'nın ce-
mıştir. ı nup-doğU bölgrıılnde yeni mev:r:ilere 

lıyle kulu kada tek umurtuı kal. B~r tıeY içmesi için biraz para vcr-
mış tavu ·ıı beoz:lyordu. dlm. Bana teııekktir ccti. 

c;ekilmişlerdlr. Bu çekilme alman 
tank vcmotörl!J piynrle kuvvetlerine 

devam edemedi Bir daha bu meııe • kanlı bir mubarebeı'len l90nra yapıl-Bızım arabamızda )eni damat bu- _ AllA.h seni korusun benim ır;enc:: 
lunuyordu. Daima seride durduğu için 
başımı sık sık çc,lrmek mecburiyetin
de kııh' ordum. 

GPmin n dud ~ cııldı ve yavaş va. 
• rı ı ı ter derrk düz Je il mt'r
me,. b p r sa .1-ıi nur n denızin üze· 
rı r 1 l b dk. 

Hıç r etr fa 
b kıırık bıı o ul 
uni tadıvorduk Balı m 
d y n ı d r > ord ı S.sh le) ın u. 
ıerındt' ı lekelen ılınen redingotuna 
s oen bf'!lZİn k:>kusıı bana pazar ıte
zintılerimizi hatırla•ıvordıı. Yanımız
da iki şık msdıı.mla 

0

lki mösyo vardı. 
!htiyar bir gemıci istiridyeleri bıçak
la kabuklıı.rııı.ı açıp erkeklere vcri.Y.-OC. 

:ravrum. leden bahsetmedik. ÖnUmllzde u • mıştır. Bu muhllrebcde on dOşmnn 
Sadakadan sonra doı\ya alışkan - fukta sanki denizden mor bir s:-dlı:e l'ankı tnhribeılilmlş ye 800 alman öl. 

lığı onun oractıa da diletıdiğloi belli çıkmı§ gibi göriınü;ı;ordu. Bu "Jer- dllrlilmthıür. Bu cephenin ıllğrr hir 
edıyordu. ey" di. Rıhtıma yaklaştığımız zn - kesiminıle 700 mihver askeri imha 

Babama iki frank verince annem m ın içimde Jules am ayı bir d 1ha e Jllmişt•r. 
ınp sordu : görmek hevesi uy rdı Artık kim - Kotelnikovo'nun şimal-ı1o!hısundn 

- Ü frıtnk olması lazımdı 1 se istir! h•e yemedı ı ic: n aybol - ıu 'll<ı'l hUcumlarına mukııveffi(!t r • 
Kap"lı bir sesle cevap verdim. muştu. Şüphesiz ı::;emınin dıbiı deki ı-n '!ovvet kıtahırı y ı lnız bir koydr 
- Bir şey içmesi için Ustllnti a se!ıl mr kenıne c kiln'i ıi Annemin 600 dU m!lo ölıl"irmu,ıcrdlr 

verdim için end c parnlı ordu. Orı nla kar- 1 Rı•!! kuvvetleri Krasnodar bölstt'!llln 
Annem b:rıienbire sıçrayıp gözle· ş1laşmarT'ak için "Havre" a b.ıoka J rle kar'lr hUcuma l!'"çml!ll'erdir Bu • 

rımin içine bakarak ı vapurla dondi.ık. rada almanlar Kub n nehrini geç • 
- Deli misin? yarım frank ba a- Bundan sonra dıa bir daha bnba •

1 
mive muvafafk olmuşlardır. 

dama verilir mi· ~yle bir serseri • mın karde~ni görmedim. O zaman- VoroneJ'in cenubu11da yeni~n 
ye.... danberl gördUğUm fakire 5 trnnk kanh ~ıımalar o'!muştur. ~· 

Fakat ~ ~ ııcgnqi idct 'D<li ,. ar .. -~8 

dalgasını teşk.ll ed yordu. Sahil mu- ~ l'kıl ınt hap eder. 
hafauısını ~nıin eden nlman kııv · 3ı Umum. ı le) et, müvcut azanın 
vetlcrmin hareketi sa) esinde, tank- beşte hlr n n taleb ve)a ıdRre h~e
ların da dest<'i:i He yapılan bu dus- tın n kararıyle fN'kallıde olarak lçtl
mnn hareketi ağır ve kanlı knyıp - mna d1lvet edıleb lir 
larla aklıITl kalmıştır. saat 16 dan- 4> 1ctımadn .her Azanın bir reyi 
beri kıta fi7.erinde silfı.hlı tek bir vardır. 
dUşman kalmamıştır. Bu bli) ilk bR- 5) Kararlar mevcut Azanın ekı;c 
şarı tamamlyle ba7.l ku,·vct:ler hariç rlyeti:ı; le verıl r. Fesih kararları !cin 
olmak ilzere b~umandanhihn lht4- ekser )etin Ucte iki nlsbeUnde olma
~tfanna müracante kali\•en lüı:um sı şart!Jr. 
kalmııksızın elde edllmlstir. Mndde: 9 - lhnuml h<>yelln lçll-

Kıt11lanm17.dan gelen raporlardan ma gUnü; saati, yerı, ruzname~! iç
Ye f'Sirl.-.rln lfadclcrınden cıkarma t ma gününden en 87. {iç giln evvel 
haN!'ketl rı tn ş/»"le cercyuıı etliği an- iki gazete ile iltı.n olunur ve mnhal
lnşılmaktadır: im en büyfik mülkiye rımlrlne de 

Bu ilk çıknrma knfiJesi sabnhlc- aynı mUchiet zarfıncln bllrtırlllr. 
yln açık den 7.tlc ııttklı> c ıı:e.mılerın- Mnılde: lO - Umuml h"Yette ynl
den 300 ilA 400 t.aşıtıı aktarma edil- nız ruznamf!ye konan m::ıddPler rnU
m;ş ve 13 lla 15 kruvnzor H' d lro- uıkere olunur. Ancak mevcut fu:a
ycrtn ve ke".t..a 90k hunik av te;;k.il- nııı en nz ;ı. ırmldP il rl tarafından 
lerınin h maycsı a ıncla sııat altıyı mliwkl'resi ı t1>n len mnd lc>lM"in ruz
bcs g~e sahıle vnrmı tır. Bu ılk ka- 11 me;ı.c konması m,.,cburldlr. 
fllenın nrkasınila ılk lht ~al kuvve- Madde: ıı Umumi Jıı•yı:ıUn va-
t.ini taşı;ı.an 6 na.k ye g m sı ıle üç zıfelı-r : 
yiık gemısı ve daha ş'mald 26 nak- A> 1dare hey<"t"nln lnlih::ıhı, 
Jıye gemUrk dı[:er b r gruı' bulunu- R> Ann niuınumm!'nln tadili, 
)Urdu. Her halde bu ~rup har(k(ı C) Hesarılnrın ve ımUrakıp raııor-
lhtiyatlnı ve lhrac kU111 kuvvetlen- !arının tl'tklkl, 
nt teşkıl edı;ı.-ordu. İlk çıkarma kan- D> Ccmip·t~n feShine karar ver· 
lesi DlePI>e limanı etrafında bir kup- mektlr. 

ya alıy0rıız. 

Kunt'taş ı:fi.nlerindo: .Al!!ılot 

Kutsi Tecer, E8ld Jl'lfUlrit, ;ııcn1 - • " 

arir: Hllm1 Zll>"U UlJron, mr eöoot 

ı:-üne ozlcm, '"1': ~ A•ut 

Kansu, J,Jdn blcl~<'n, ellr: uıt-
tü K.ıı.ruı.k, KöY voe kö.Yti1 mceeıle-

si: Samet Ataotlu, Pwı:amoer 9'
cctı. otır: Kcnm YU!ld, ~ 

o ır: Osman M:Uld, Kal"ll'1ıt. Mık 

ık'Stanları: Taftııılll ~ 

Na.mık Kemal ikUroıtba ldbnttlRt 
midir?: .Mehmet~ IV. ocU 
okul resim ecrgısı; Eşref Uftoft. 
Türık cvt: Y. ~ar Sedat Hakkı 
1':1.dan, Ev ı:Omııc: Vehbi aera. 
AGktın, Dombal De(lc, hlktıJıe; 

Cahil netenc. nenım llskun dcll
ee<tır, ı;lir: lhrnhlm Zcık1 BM'
durıu, Rön~ na.tı: F..ıtrem 

.Akurııaı. n imeceler w m rıtleı': 

M. Tuğrul. DcrE1.loe!' ve k:tUı.piaT: 
OlkU, Günler bo)'1ncn: Ulkü. 

Bu m nıı kül.tih' dcors:!ıltni lıı6-

riiOıtşı. kunnaJ:a mu\.ıffa1.; olur ol · İçt ma n sab1: "'•••••ll••••ll•••••••••••••••••••(' 
maz bu gerıdc!kıl ıht.iyallann karaya Madde: 12 - Umumi heyet IQti-
çıka.rıiması kara~la~ırılm1 u. nıaı idare hPyct1 rl' si tarn(ınrlan a-

Köprüba11:ı kurulamadı çılarak ıcuma nisabı anlasılmak U- e)lem<.'k hususlannda llZlun eder. 
:r wre yok1nma yapıldıktan sonrn Aza Şu kadar var ki ıdare heyetıi, Aza-

Bu koprlıbnşı kurulnmamıştır. Ka- nrnsmdnn bir rc>i~ 'e lüzuJ11u knnnr dan bırlsıne kcnd· sallı.hıyeUerlnden 
raya çrkan düşman yakından yapı- kfıt p ıı!'Qlllr. tctima re·s lnrafındnn b rısını ve) a b r kısmını tevdi ede
lan muharebeler netıces nde her ta- ld:ıre olunur. Zabıt ve yazı işlerini bılmı:'k hakkını hnl7:dlr. 
ral!ta ılnrmnrJaJın edllmı.s ve dC>ıılze 1 de kAtLpler ldnrı> eder ve lçtımn nl- ~1urakabe heyeU: 
sürlilmüştUr. Kara)a çıkarılan ve sabı olan cemiyet.ti' kavıtlı €17.anın Mndde: 18 'l'u!"Jdye İş BaMl!91 
S001ra tahril 1 <'n Uınklnrdan şim- gPrek asaleten gerek v~kCıleten ya-
diye kad::ır 28 tane sayılmı11tır. Hii- rıdan bir fnzlnsı mevcut •~- mU·,n . Muhas,.b<? l\ludUrli !le Teftlş hey-0ti-

..,., - nln bir fiznsından lbnretUr. 
tün dayannk noktaları de •eril sahil ker<"Ye deYnm ed lir. Cc-mlyetın fl'Shl: 
gam :ı::onu tarafından tU1.ulmu tur. Biri.ne! ıct mnda bu nlsnp temın Madde: 19 __ CC'mlyc-tln f~ 
60 şı Kanadalı subay olmak G..:ere <'riilPml"Z ise ikinci lr:Uma 15 glin knrnr V<'rcb imek l:çln bu nlzamna
aJımanların f'llne. 1.500 esır düşmOş- sonravn tnl k olunur. Bu l<:timnda mC>ye gore toplanacak olan ;,; mum! 
'tfir. Düşmanın ugradığı kanlı kayıp- nisap arbmlmnksızın mc-\'cut Auı ile heyet A.znlnrının en az üçtıe ildslnin 
lnr çok yuksektir. mnwkernta d!!vam olunur VP me\'- huzuru şartlır. 

Gemi ve uçak kayıpları curlun ekscnyetl ile kararlar 1Uı o- Bu ırnretle <"kseriyct hasıl olmad>-
'l'opçunun ate 1 ile> 3 torp do muh- lunur. ğı takdırde CPmıyellcr kanunu hU -

r,bl, 2 torpido ve 2 nnkllye gcınısl Mndrlı!: 1~ - Umum! h!>yetJn mü- klimlC'rlne gön• ık ncl dC'fa ıı..za icU-
lbatırtlmıştır. 7.akere zabıttan reıs ve kltlpler ta- maa da\ et ed lır. Bu davet üzerıtrıe 

Alman hava kuvvetleri 83 düs - rofın<lan lnı7.nlanarak saklanır. U • toıılunnc ık lıuının sayısı ne> olursıı 
man tayyar<' .tlilsür'.'llliş. hususi o- mum! tıeyet knrarlnrı dn aynı su - olsun :Ce~ih ke)Ii)etinın mü:ı:ak~resl 
1arak ~apı!nn 2 nakliye gemıs ile retle imza edilip saklanılır. t:muml t•a zdir. Ancak bu suret}(' ~·npılan ıç
bir hücumbotunu batırmış ve bom- he;ı. ete(' verilen kararlar yazı ;ıe in- tıma \" mlıznk re sonunda fesUı 
1:ıa l"'llbetlcrlylc 5 krm·azör V<'ya bU- tlhap m!'rkC'7.I olıın şub!.'ler vn-;ıta - hakkında ver IN·ı•k karann da mC'V· 
ylık tonx"d<ı muhribi ile iki nakliye ırlyl<' C!'m yı:-t A.zalanna bllcllrlllr. 1 cut üzanın Uçte iki reyi ile itt h:'\Z 
ı,-emic;!nf ağı r hnsnra uğratmıştır. MaddC>: 14 - Umumi heyet içti- olunma 1 şarttır. Cem Y<'Un fes}ıi 
Düşman ancak sh·as'I mıı.k.satlnrln maındn )dnre Heyet ne scçılecek lı- hnkkınrla müzakCTi' ve karnr ver

VP h c bir aSkerl hl"Clefı olmıyan bu zwıın hu\ l)·etlerı> lt• ana n zamnnme· m!'k Uzere toplanacak umumi heyet
çıkanna t~ı>b1>lisilnde b·r yıldınm de yapılacak d<;g" kHk!Pr b r hafta ıerdl' hilkiimet kom s<-r nln bulun• 
mM:Hlh"yetine uğramıştır. lc:erlsintie o yerın en bü>ilk mülkiye mru;ı şıırttır. Frslh hakkında umu-

Batı<lakl alman muhnfı7.1nn, bil funirlnc 1:ıil<lırllir. mi heyı•tce \"~rllecek kararların ma-
amatör hareketini' iti.yık olan ceva- İdare Heyeti: hnllin en büyük mOlk ye mir ta-
'bı vermlsL<'rdır. A1mnn muhrıfızl11n Madde: 15 - ldnro he-yeti umumi rııfınrlnn Uıscl k olurım ı mdtr. 
yUzlncc meydan muhurPbesin le h!.'yet tnrafmdnn int hap cdllccek ii~ Macide· 20 _ u h 
b:ı}·rak'nnnn zn.ferl t:ıkmıs o1an b•r llfı beş A7.adan lbnrettlr. MildılcU hl· m yet n f(' h n!" k ':.ı m 
ordunun sükfinet v<' kuvv!'t le bu tama eren ld:ıre heyeti fıı:alarının ı nele ceml\"~lln m v 
dilmıRnın öte>kl hlit!ln tcs<.'bhiisleri· l<'krar lntlhnlıı cal7.dir. <'Pmh•ct<" 1 ~~ 1 et 
ıı.i de bekliyor. l\ladde: 16 - İdare hı:'yetlnln va- mütl'n ben t 

zırı:ısı ücUn<"O madde mucibiııcı:ı fı:r.n
ya ynrdımıla bıılunmrık. cı•miyetin 
varidatını vaktındı• cıbnyet ey!C>ınck 
ccm yet n her mali sene zarfındn he
sap vazlyetlnl nıübeY\)01n bir bilftnco
sımu yapmak ve her beş senede ce
mlyeU.n umumi hPyetinl toplıyarnk 

Amerika ile yeni bir kauçuk 
anlaşması 

• Vıaşlııcıon, 19 a.a. - Hariciye nJ1-
urlığı İngiliz Honduras'ı ile bir ka
uçuk anlaşmasının imzalandığmı bn
ılirmiı,tir. Anlaııma iktisadi harp bü
rogiyle kauçuk kıımnanyası tarafın
dRn imzalıonmıştır. Kumpanva lnıri -
li z Honılul":lıımm memlPket lhtiya -
cıncbn fıı:r.lo olnn bllılln kaııruk istıh 
81\l·ıını 31 l2.1!l46 tarihin,.. kaılar ııa
ıın almıw• taahhlH etmiştir. 

Kukla ve karagöz 
c.neuıc Esirı;rr.me Kunımu men

taatdı\e Sile IJl.nenınsuıda her ilah 
cuma mıtıaJı la m lrutda ~ 
a.ıw • le, ~ kunıe. 

gP.Çen eent"lere aı.t !aalıyet V<? he11a· -( 20 / Aguv stos / 1942 )
oo.t hakkında um\llni heyete 17.tıhat 
vererek tasv p ve tnsd kın almak 
v!'lhasıl e1>m :ı; !'t n m nf ati rln ko
ruyacak he-r r mu Prl ifa 
c>l'mPkt r 

Jd H 
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ilk teDlnaıt ('n!O) ,.. ,_ .. ....... 1 
s - l1k t«nbla.t ka.r9ılıtı ı.Jdt -

Y'1 na1dt )"erine kaim hültümet.cıe kab\ıl 
C\lllaı tahviller.le bono!nr koınbo•onca 
kabul OOl.lcm~t;lndıen bunle.nn mal
mU.1ürlüklcriıne yaUnlruıık alme.cak 
makbuzların komlSJ"ona ibmzı. 

4 - lhal<m 31 a~ 942 pazart(.'51 

gQnü ııaat 15 t.e Ankarada Yenişehir 

6 - Şarlnamc-.lcr mc.z:kQr umum mü
dflrıtıQ11n Jevıµım müdUrKlc:tindcm pa • 

l"lUilZ ola.ra.k ver11ccc-tı .JlAn olunur. 
(6619) 2b7!l 

-GIJZEL FOTOGDAFLAD 

K 
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BUtün " KOOAK" Sabcılanndan 

Kodak Film isteyiniz. 

KOOAK f'EGYPT tA.Ş.ılstaRıliill 

Balast 

3000 

ah nacak 

Z75 618,75 28-8-9C 
cama saat 

16,15 

Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
1 - TahsrJ müddeti üç yıl olan (Orta kıs~) a İlkokul, 
2 - Ta hsil müdrleti Üç yıl olan ( Liae kısmı) na Orta 11-

caret Okulları ve Orta Okullar mezunlan imtihansız almır
lar. 

Orta Oku] mezunlarmm girebilecekleri lhzari amrfta ya. 
hancı dil fransızcadrr. 

1 - tık okul, Orta okul ve Orta Ticaret okulu diploma&ı, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3 - Atı kağıdı ve sıhhat raporu, 
4 - 4.SX6 boyunda (4) adet vesikalık fotoğraf ile her 

r;ün okul idaresine müracaat edilmeai. 
Eski talebenin 26-9-1942 tarihine kadar kayıtlarını yeni-

lemeleri mecburidir. (6565) 2790 

Talebe alınacak 
MADEN TETKİK ve ARAMA El\"STtTUSC Gın-."EL DlREKTôRLtlQONı:>EN 

Yat ı lı ve parasız olar.ık Zonr,uldak'ta acılnııe butunan Maden Tekftı. 
yen ımdctl'!blıım blırinclteşı-Jn 194'.! oo OOşlcyacak ~ tc tn ~ -
\ 'b'lc takbc alına•·aktır. 

nu tclm{k mcktcb n b!rl n:ı:r.al'I, d ~crl ameli olmıı:k üzere ilki ıömıeetn 
~rılmıe dok sem· lk tahs!M vardır. 

Mıırtt Vcılcfı. UTl('c tasv ve kabul ~ lıdlltl Ozere, bu mektebe l!ft az 
oı'Ulokul tatıs:. 1 b rml6 o n a ındı~ına ve meı..-ıebtn t.ahs1l müddeti 
dllrt yıl oldul:una ı.rore, mczunlan 3656 53Ş'ıh kanunun 3 üncü maddeıd
rı1rı (0 ı t krnsı hükmünden istifade ed«ı:-k derecede t.ahstl JrÖt"mllt ...,.,. 

lacnklar ve lise mezunlarından b!r sene fazla okuyanlann haklarına _. 
hlıı olac<1k ani r. 

~ıdak ı;;artla.n haiz olan ME!kt lcrtnn nJhll)"e't 23 ~lül 1942 aba· 
mma kadar Zonguldak'takl &Özü <dllen mektep müdill'lll~ne -1kala· 
r:b1e b1z:rot milracruı:Uarı lU:ı:umu llAn olunur. 

ı - Tuıtd;ye C\JmhurlyeU tabaıısındıan ve Tütit ııılandan olmalt. 
2 - D oi!'ruluk k:ttldı g05tcmıek (1941 - 1942 dera :vııı mt'2'Unlanndan 

bu bc.'ltre anınmaz). 
3 - Bula41C'I hastnlıklar!a malQl olmıınııık, bün)Ut maden ooaJılann

da amcıt cal1şınııp müsait bulunmak (saltltk muaşcnest Zorwruldıık"ta 
ynpılncaktırı. 

4 - En az, 11.'!e.Ye ırtnne ha.laanı veren orta mclct{'fl yahut orta cı-
cedc eanat mektebi diploma VE!.>' vesncasıru ~<.'mlck, 

5 - ıs ~ ırtmll$ ve 2:5 )'llSlN ~~ bulunmak. 
6 - Dört adet ve&lka t~tı veımek, 

Bu eıııı.rtlan haiz olan Urtekltler 2:5 f'Jl'lil.l 1942 de he-.p, h f!nde9e. ~ 
wı TGrlooeden :rezılı imtihana ta.bl tutulacaklar \"e muvaffak cı1-aar 
rnel«Aıbe ~ ... b.bull edflfıeelderdlr. (6881) 21'13 
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Kazalar Vilayetler buna mllteforrl d.ger: evrak Kasta- referansı e ~tmenın )'8.pıhu.-atn ı 
:ıi umumi ve fennt şartnamcsl vef lkttda:n h4tz <Nttıl!UnU ımqıır br banka 1 

-------------- monu bc>ledlyes nde görüle-bilir. ~nden m az ne gQon eovvel bir istida ---------------

çe<ı.itli otobüs yedek 6 - lsteklllcrin en az bu lşc ben- c ~hlr nafıa müdOrtUr:1lne mura.. 
"" zer 40.000 liralık lıı yaptıklarına da- caat «lert'k a c~ bu tm<!IYO 11 -

Parçaları alınacak lr fh:ıledt'n tlc g{ln !!'" Plır.e kadar 
Kastamonu vnllll{tlne bir lsUda ile tlndt vcslkasıru lbmz ctmoo e:ırtUr. 

tmıtr iki müracaat ederek ehliyet vcs kası al- c - TC!d!tf mektuptan )'Ukanda 
De ması &arttır. OC{lnc(l maddı..'lte )'tlZlh s.-ıattoo bir sa-

Şose yaptırılacak 
H t y a Mudurlü :ünden: 
l - 1 h. nd r un - Pıı)as yolu -

<G 750 21 526> kilomet.relen 
n :ı. n<> k lan kısmın şose 

.lnş: ı p ı zarf usulü ile munakn-
5 )a konu mu ur. 

2 Ek.! ilme 25 ağustos 942 salı 
g nu s..-ıat 1l de Antakya Nafıa Mü-
du U o nda mütesckk'1 komls-
> :ı. ynpılaı-:ı.ktır. 

J 1 t y nl r hu ~ sartname 
il proj ve evrakı kc fıyey1 Nafıa 
}.1 durl unde gort-b lirler. 

4 - Bu isin kcşlf bedeli 74223 lira 
69 kuru tur. 

5 - Muvakkat teminat 4962 llra
d r 

6 - Tatiplertn !haleden en ıı.z 3 
gOn cvv 1 bu işe benzer lnsnatı b:ı. -
ş klıınna d r evrakı mllsb telcrl 
llt' bırl e vi yet makamına mu-

t ede>rck alacaklan ehliyet ve
m 2190 sny:ılı k--anuna uygun 

o :ı hazırlı)-ncak1an tekllt mek
tu :ı.nnı ve bunlarla birlikte temi
n t m ktup veya makbuzl:ırını \"e 
Tıcare>t odnsı vesikasını ihnle günü 
B<lRt 10 a kadar komisyon riyaseti
n m buz mukn.bıllnde verecckler
d r. 
P~da olan gcoclkmekr kabul 

ed m z. (6231) 2334 

Parke kaldınm inşaatı 
Küt.:ı.hyn Vnl nden: 
ı - Esk' hl.r, Afyon ve Tavşanlı 

yollnnndn yaptınlncı:ı.k olan parke 
k d nmlar iÇin alınacak 300.000 a
d t mamul ı> rke taşının ihalesi g(i
n:.ı tal p tıkın dı ındıın 2490 sayılı 
ih t kanununun 40 ıncı mıı.ddcslne 
t<"\ k.nn 31-7-942 tarh nden itiba
ren b r ay zarfında p:ıznrlıkla lhale-
sı rnrla; tıntmıştır. 

2 - Tnh.nürri bedel 30.000 lira ve 
mu\ kkat temlıınt nkce 2250 lira
dır. 

3 - Eksfitmeye girmek için vlll'ı.
Y"t Nafıa MUdilrlü üne mümcno.Ua 
alncaklan <'hllyet v s1kasını ve Tl
c t od na kayıtlı hulunduklan
nn dair Vt'slkayı muvakkat teminat 
Jl' ktubunu daimt encumene ibraz 
et k m cburid r. 

4 - Bu iş hakkında fnzl:ı malıl
m t atmak ev dosyayı görmek :lst1-
yrnlcr her gün d:ılmi encilmen ka
l m ne mürnı-ant edebilirler. 

., - l t 1 lc-rln he>r glln 3 Oncll 
1T' ı lede yllZJ ı veslk !arla Kütahya 
V ti d mt cncilmenlne müra
c l an llfın olunur <6280> 2343 

Taş çıkartırılacak ve 
döşettirilecek 

Zonguldak v lô.,yeti Dalml Encü -
m n o: 

Z n uldak vıl!h t.I lcinde Kokasu
B t n yolu c n mukt.nzi <82986) U
ı a <75> kuru k if bedelli 4500 met
re- nL p tasın lhraç, yola nakli. 
k mn ve yo ser lmesl işi 12-8-!1!1.2 

nd n t barcn 15 gün milddeUe 
lı znrf usuıu ile eks1ltmeye ko

tur. 
1' tm si 28-8-942 cuma g(inQ 

an t (11) de Zonguldak V1liıyet D;ıı
n n .ımcn nde :ı;ıı.ı:ıılacaktır. 

F tme ı rt.namcsl ve buna mQ-
tcr rrı evrak dalml encümen kale
m dP h r va t ı;örüleb lir. 

.Muv lckat temınat (5399) lira 38 
kuru tur. 

T n bcdcll 942 yılı bU~esılndcn 
wrll,.oekitır. 

F ıım ye girmC'k lstiycnlerln 
!h ı... nündm en az S<?klz glln ev-
v ı Zon uldak vll(l.yctlne müracaat 
ed r k v !fLyct m kamından nlınmıs 
m t ahh tlık chllvet ve kasiyle Ti-

r t od nd:ın b ı yıl !cinde ıılın -
mı \ ve muvakkat teminatla
nna alt makbur.u v teklıf mt'ktu
bu ıu muhtevi ve 2190 sayılı kanu
nun 32 ncl mn~ ne t vrıknn ha
zıı I nan karınlı zarfın lbnle snatln
d n b r at vvc ne kadar Daımt 
F: ü n re- ııll no verilmiş olması 
i An o urıur. (6507) 256!1 

Elektrik dinamo ve 
teferruatı satılacak 

J\olu Bclcdıyc Ri)"a.SCtinden: 
Daırcxle mevcut 5-'tr1namtsi mudbin· 

cc 4"'0 2~5 Vo t 41 kıloud A. E. G. 
maı'k.ı hır adcı cldmik cerc)':llll dainıt 
dın ırnosu tclcrru:ııiyle birlikte 2250 li
"* mulu.mıncn ~el ve bir ay m\ıdd~lc 
a('lk arttırma sureti) le satılacaktır. lha-
1 i ~ı. 8. 9{2 pazartesi gunu s:ıaı ıs tc 

belediye dainıt encıuneninde yapılacak • 
tır. Tniırl rin % 7,'> tcminııı ~c evııtlu 
lılıımelen le hirl.ikıe gosterilen ı;un ve 
ıı: ıtıe hckocli>cdc h.uır bulunmalıı.rı ilin 
olunur. (8'B9) • 6519) 2';76 

Tel halat satılacak 
lkıhı Heledıve Rİ)'ll etinden : 
lld d > mize ait 700 • 800 nıeıre tu• 

lünd ve 25 milımc:ıre kalınlığında )e!<· 
pare çel k ı 1 hal ıı hchcr kilosu 3'; ku· 
ru muhammen bedel ve 21 gwı muddeı· 
le çık ıırtıım urcıiyle saul:ıcakur. 
İh le> i 2 t 8. 942 pa artesi günu sa.aı 
ıs ıe Ik cdıye Daımi t ncumcnindc ya • 
pıl kıır. Talıplerin % 7, '> teminatla -
n 1 b"rfikıc g ı~ıerılm ~ "e s;ıntte 

cdı> cd hazır bulunm:ılıırı ilan olu -
nur. (85 0-6520) 2577 

d 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

K tnmonu Belediye Reisliğin-

7 - Taliplerin ihaleden bir saat at evvctnın kadar n tın mU<filrlilAOnc 
evv 1 ne kadar komisyona göndere- makbın mu1aııblllnd v~. Poı;

ceklerl teklif mektuplarlyle birlikte tıı ~ g6nıdt5111!<."ck mcktuı>Iarm n1hayct 
chlıyct ve ticaret odası vesikalarıy
le teminat makbu:ı.larını imza mu
knbllınde vermeleri, aksi takdirde 
ı>o tada vuku bulacak leh r dolayı
siyle vaktinde teklif mektubu gel
m yenler ihaleye lsUrak etUrllmlye
cef;I 116n olunur. <8553-6522> 2578 

Tamirat işleri 
tııtanbul Bcl«l.ıJicstndcn: 

MiSii" caııııs nın t<ımJrt m!ltcahhlt 
ıİ..'Ullı hcsıı.tıırıa kap:ılı zart usuıu k! ck
slltmC)~ konulrnUŞtur. Kc$t! be<:lcll 
ı~ Um 11 kunıe ve uıc tmı:nau 

9718 ttm z.; lnıruııLur. Mu rovcıc. ek· 
siltmc>, natuı blcrl umtxnl ve hususi ve 
tcnnl eart.namclcrl proje keşif hUI sa -
lllYkı buruı miitcfen1 dttcr evrak 817 
kunıs mukı\btttnde ~lcdlYc fen l~IC!"I 

mildUrlüfıilnden 'lo'crt!c<'C'kttr. 
lhalc 27-8·~ ~c=bc ıılif..tl saat 

15 to daimi cnellmMlde yapı c. klır. 
Tattpkırtn mt tcmtııat ıru :!Cbuz 'lo~'ll 

mektuplan, lhııJe tarihinden ( l ı:ün 

evvel 'bel«11Ye ren ~krt m!ldlirlli(:üne 
mtıracaatı.ı İı.lncaklan !cn:ıt ehl yet, 
tmzalı snrtntınnc ve saire ve kanurcn 
ıımızı ıa.znn ı:elcn diğer vcsikalnrlYlc 
btrtnde :?490 No. hı k nunun tarl!atı 
ccvrcstndc hazırlıy:ıcakl::ın tck!it mc:k· 
tuı:ı!nntu ihale ı:ün!l m.ııt 14 e kadar 
daht\1 cncilm(!llc vcml<'k:rl Uı.~rr. 

<6521-s:sM> :ıı;ıs 

Ambar in~a ettirilecek 
Hrzinı-.nn İnhis:ırlıı.r Ba,mUdUrlil

ğundcn : 
ı - Brzlncan Ba~m!idllrlOğUndc 

yapılııcak 13611,66 lira kc~if bedl"IH 
mamııllıt amh:ırının in~nsı kapalı 
zarf ufiuliylc 16 gün müddetle m!l
nakıısaya konolmuştıır . 

2 - M uvııkk:ıt teminıı.tı l 020, c;7 
liraılır. 

8 - ihale 2.ı. 8. 9-42 pazıırte~ı 
g!inO saat 16 te l~rr.incnn inhiı;arlar 
Ba~mUdilrluğundo mllte.ekkll koınis
) unc icra olunııeaktır. 

4 - Bu l•e a~t fenni ve husust 
artnamelerle projeler Ankar.n ve 
Erılncan ba,ınüclurl!lklerinden alına
blllr. 

5 - Eksiltmeye glrcceklt":rin hu frl
gl işleri )apınış oldukl!lrına dair nnfı
ndan alacakl~rı ehliyet ve ikalannı 
kornls) ona tevdi etml'l"rl lazımdır. 

6 - Talipl<"rin kanunun tarif ettiği 
ŞC"kllde hnzırladıklnrı IC'klit mektup -
larını ihale tulhind<"n en gec hir saat 

!lC{lncU m."lddcde yazıtı kndar 
roı-lmle o?rıınsı "lo"C dtıJ zar!lıırm m!lhür 
mmm.ı ne tYiCe k pa,tılınıt olmrun lAıım
dır. Pootad:ı. o' rol< ~llanclcr kabul 
cd lme-.ı:. (6800 8766) ::? r,:s 

Tavzih 
1sparta C. M l • lı lqdcn : 
t•hıs gar.et" inin 19. ,;. 942 ıı:Unlil 

nil hn ınd intişar eden (yuz hin kilo 
ekmek alın eak) il nınch ıhal" tari
hi 3. !l. 9 ~2 ol ır k ~ nzılını tı. Key
fiFt 14 9. 19":l paurtc i g!lnU ola
rak ta hihen il ın olunur. 

(h9!6) 2!1GG 

Akademi 

Daktilo alınacak 
Ankara Harp Akad m si Ko. dan: 
Harp Akad..:ınısl matbaası ıç n bir 

daktilo alınacaktır. Daktılonun he
sap işlerine ~na olması, çabuk ve 
dogru yazı ynT.ması, pf yazı ının dOz
gQn ve muntazam olması şarttır. üc
ret 75 1 radır. Talip! rln nihayet 20 
a ·ustos !142 gilnU ak mınn kadar 
2. No. lı kı ad:ı Harp Akademisi Ko
mutanlı •ına l dalnrlylc müraeont 
etrn !eri l LZımdır. 

Talipler n lmt hanı 21 n "•ustos !l:l2 
cumıı cünu s !lt !I da yapıla a ın
dan m zk(ır ~ a te Harp Akademisi 
matbnnsınd:ı bu'unmnlon VP bu sa
ntt<-n sonra el nlcı1n lmtlhnna ka
bul ed•lmlyece~ı il ın olunur 

<6821> 2S46 

Liseler 

Talebe kaydedileceklere 
Türk Mnıırif Ccmi}-cıi Aııkar.1 • Ye· 

nişchir Lisc~i Müdiirhiğunden: 
ilk, orıa ve lise kısımla uu kız ve er· 

kek )"lltılı ve yatısız talebe ka)dına 20 
ııihıstos 1942 pc~ ı;ünü h.1•l:ına:nk 
ve 31 ağu ıos 942 pazartesi günü son 
verilecektir. Eski talebenin bu nıüdllct 
zarfında ıaksiderini "ererek karıtl;ırını 
yenilemeleri Jlzımdır. Aksi ı:ıkdirde 
rcrlcrinc ycııi talebe alın:ıcakur. 

(634i) 2515 

Polis 

e~vel komlsyonumuv.a makmus mukıı.- yem otu ve yataklık saman 
bilinde verilme~! llAn olunur. 

(6G68) :?680 alınacak 
Memur alınacak Emniyet Müdurliii;ündrn ~ 

Van C. MüddelumumUlf:lnden: ı - Ankara F.mniyct Müdürliij:-ü 5Ü· 
Yeniden ihdas edilen 20 er lira \"ilci hayvanlarının ihti}-acı için ~7810 

mn11$lı Başkale, Özalp, Muradiye, kilo }cm oıu ile 46248 kilo yataklık sa· 
Bey.tü~bap ve Yllksckova sulh mah- man ıapı açık eksiltme ile ahnaaıkıtr. 
kemeleri başkCıtlp muavlnlfklerlyle 2 - Yem rounun bdıcr kilosu için 
20 lira manslı l-lnkklrl ve 15 lira rahmin edilen fiyaı 8.5 kunıJ olup re -
maaşlı DeylCisşehap mahkemeleri minatı 369 liradır. Yaıııklık man sa -
muavlnllklcrl mtrnurln kanuniyle 
3656 sayılı kanun hllkümlerl d:ılre- pının beher kilosu 6 kuıuş olup ilk te> 
sinde lise ve orta okul mczunl:ınn- min:ıtı 209 liradır. 
d:ı.n talip olanlar memurin kanunu- 3 - F.ksiltme 20-8-942 pcrsembc gü
nun 4 ilncll mnddcsindekl vasıllıın nü sut 15 ıe Emniyet M\ldürlüğünde 
gösterir evrakı mllsbltclerlyle birlik- yapıbaikur. Saruwncsi F.mniyet mlkiıır
te dilekçe He bir ay !cinde Van adli- lü,iiündc<İir. 
ye enc!lmenlne müracaatları lltın o- 4 - fstcldilerm gösterilen sün w 
lunur. C6745) 2757 saatte koı:ni5yona ı;clmclcri.. 

Köprü tamir ettirilecek (6228) 2333 
Lsparta Nabs. Müdül"l~dcn: .f l 1111111111111111111111111111111 ~ 
1 - l'aza.rlıCn konulan 13: : DIŞ TAB1Bt : 
ER'ı'Wr - Hilyüık y0Lumın 4 + 100 -

:ı:ı~~:.öp::H~ §AZiZE TAYMAS§ ---Yolculuktan d5nı!n-k, h:lstntan - : 
)"Ük ta.nı.t kenar ıı.yu.tı ve ücüncU eöz : 
ıa.bllYe ineaatl. -

2 - su ı.e aıt evrak ve ~ - : na b:ılanıya başl.8.mm.ır. Tel: 1227 : 

kT 
A _: lkcyındırll'k l.1lcr1 ııcncl eartna -

rnes1. 
B - Elas!ltmc f3.%1,DUncsl, 
C - Bctona.nne b1U1l'k köprillc'r tm

nı earbıamcıı1. 
D - Şose ve lcQpr!ller !<!'M'll 18.1'1.nA -

mest. 
E - Mukavele projcıı1, 
F - HUJAsal kcet! ootvel.1, 
G - Projeler. 
15tb'enler bu evrııla lsPUta nafıa 

mUdürlUtllndc ~örebLHrlcr. 
8 - lnşaata aR demtr mevcut olup 

fhıı.l~ mütea:ldı> proJf'S!ne ı:öre nrllte
ahhlde anıen devrolunacaktır. 

4 - Ke91t bedeli 12434 lira 08 ku • 
ros ollln bu ıee att muvaldtat temlıınt 
mtlctan 932 lira 56 kurwıtur 

IS - 22-7-942 den tUbarcn 15 ı:1ltı 
müddet.lo ve kapalı zarf us-.ıttylc c!n;Ut
meyc konulan bu tse ta.l:ll cılanndıC:m

da.n 1N:ıa1 6-8-942 dm ttllbar«ı b1r ay 
mUMetie t>llzarlıta btrakılmı&Ur. 

6 - Tnlll>lcrin pamrllta ~ten 
evvel 1st.lda ı.ıe vl1AY« mal.-ıunma mü
racaatla ~ vesllallan almalan IA
zımdlr. 

7 - Pazarlık naruı. mUdür!Mlttlnde 
t.cGdôcQl cOOcdc kom1f;)'on tara!mdruı 

yııpıl.acaktır. 

8 - TalU>lertn 6.8·942 den 6-9·942 
tarthtne kıı&tr olan bir ay zarlındcı. ve 
yukandak1 .artlar dıtlres1nde Isparta 
r.atı.a müdO•ıfitnne müracaat etmc!E'ı1 
ıuzumu nan olunur. 2763 

Kapalı zarf uıuliyle 
eksiltme işleri 

.F..a1d8elUr Na!ıa MIUlürlUtundcn: 
1 - Elaılltmwe kOnulan te: ~tşe -

hlr v!JAJ;eUnde lsınetpaşa n:ıhb-cslnde 

)cı.pt.ınlaca.k hülcü."llet l«xuıtı f;n.aaııtı o
lup kc.$1! bedıcl1 49685 ltra 5 kuı:ıatur. 

2 - libu 1ee aıt aartı\QmO ve evrak 
8u:nıa.n1ır: 

A - Ekııiltmc sartnnmcıı.1 
B - Muknvelc ı>r0les1. 
c - Bayındırlık lıslerl ırenel aartna· 

mesi. 
D - Yapı ~ umumi ve teJınl ıart-

na.tru'81, 
E - H\15U91 tal'tnnme. 
F - Met.raJ, kt!Şif hUIA91l51, p~n va

zb'eU ttırabt)'eSi. !OSM!llt.ik. ııhht tcsl$at 
kcerı. tl)'t\ tbordroell-

a - Elalllt.ıne 27-8-942 taı1hinde 
~tıe ırünü saat u; tc F&dechtr na
fıa müdürlOltil btnasınds toplanacak 
komllıYon tarafından :rıı;>ılnc:ıktır. 

4 - Eksutme kapalı zarf U5Ul1Jı1fl 

'=iıııırııııııııııııııııııııııııııır-

Okullar 

Kereste alınacak 
Yapı Usta Okulu M!ldOrlilğilnden: 
Okulumuz lc;:io ıahta, kaln ve kad

rondan ibnret olmak Uzcrc 100 M8. 
çıralı kereste nıUteahhit hes:ıbma 
pasarlıkla .~kııiltıncyc konulmuştur. 
llk teminRt (826) liradır. İhale 21.8. 
D~2 cuma gllnll s:ınt 16 te Ankara 
Mekteplrr Muhasebeclliğlnd~ yapıla -
caktır. fstcklll"r şartnameyi her -
gUn okuldıı görebUirler. 

r.ııırn 2933 

SATILIK 
Viyana mnmu!Atı hnzaran 

bir salon takımı ile Slnger di
kiş nuıkinesi satılıktır. AttıtOrk 
Bulvan 281 d:ıire 4. 10 dan 12 
~ kndnr müracaat telt-fon: 
5234. 1776 

Satıhk 
Cok 1Y1 kullanılmış Şevrole ve 

Opel markalı kamycmlar satılactık -
tır. Alıcılnnn Şoförler Cemly<ıtlnde 
Ati Eracara milro.caat etmeleri. 
Tel: 3SOS. 1833 
.1111111111111111111111111111111111.. 

= = ; Park pansiyon ~ 
Bebck'tc Mısır ıcforcthttne- : 

: sinin knrşısındaki p.:ırktn RE - : 
: JİM - NEKAHAT ve tSTİRA-: 
- HAT. 1stnntıul'a tebdili hava- : 

ya gideceklere tavsiye olunur. : 

--
: Tclefonı 36 .. 117 (l,79) -- -.. ııııııııııııııııııııııııııııııılf"' 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASIHDA 
iki Film Birden 

1 - DON KAZAKLARI 
Roger Duchesne 

il - Yılduım köpek 
RlN,TlN,TlN 

942 cuma :rapıl.acakt.ır. SUARE: 20 80 oa 
~ _ Eksll1m~ a1rclı'lmck ıcm 11ı • 

ta- teıcınertn: 
A - 8726 Ur& 88 INrue mm111kk:ıt 

temtnaıt ~mıeai. 

B - En az l5I) b1n Hrnh1c b1r yapı 
l91nS basamııt oldutyrul datr bir bon • 

serv.111 wı b'1 ısı 1dare ~ maU 

YILDIRIM KÖPEK 
-ve-

DON KAZAKLARI 
Telefon : 6294 

Çeıitli yiyecek maddesi 
alrnacak 

Ercı. .JandamıA Okul Kıımutanııtın
dan: 

1 E)•lül IH2 tıırlbindm. ıtlb:ıren 

ııenclllt ilıl.lı;.ıç olan w mutıammı.n kl
losu 18 kuruştan lld yüz doks:ın Uc blrı 

dör :rUz kllo danctc ve eııı beti kurus
Uın otuz nlU bin ~ yüz kllo koyun 

otl ve yüz otuz lıce ırun.ıeuııı en sc'k.lz 
bin dokuz ytız kilo s:ıdWB~ ve :rUz ku1t 
kUN$Lan on lk1 bltı altı ;yüz kUo teker 
V(l lkl kurua yetmto tK'9 ıKıntlmdcn dö.-t 
:rUz bin kilo m~ odunu ka:ııılı z:ırr u
ı;ullylc mUnataısıı.Yn kon.ulımuetur. Tu· 
llı>l<!rln 2490 6'l.Yllı kanunun h!ll.-ümlert
ne tevfikan 27-S-942 pcncmbc ırUnU 

saat lJ5 tc Erele .Jnrıdıumll Okulunda 
mütesc'lddl Ar.. Komisyonuna mül'U.C!l· 
atları. (6506) 25GS 

Kapah zarf usuliyle 
Sotıhk akar 

Bnfrıı Vakıflar Memurluı:tundan: 
Muhammen bedell 15000 lira, cin

si: kArgır kahve ve b:ı.hc;e, müstenıl
lil.tı: büyük bir kahve bir kahve o
cngı ve blr kuyu 2 oda ve bliytik 
bahce, kapı No. ı, me .. ·kJt: Ycmls 
pazarı teminatı 1075 llrıı, vnkfııı adı: 
MUlhnkndan Hacı Ahmet paşa. 

Muhammen bedeli 8000 lira, cin
si: kArglr lokanta, mil temllntı: be
ton zeminli bir lokanta. k.npı No. 
11/13, mevkil: Yemiş pazarı, temina
tı: GOO Ura, vakfın adı: MOihakadan 
Hacı Ahmet pa ıı. 

Muhammen bedeli: 5000 Ura, cin
si: kl\rgır lokaııtp., mUstemililtı: be
ton zc-mlnll loknnt.-ı., kapı No. 22, 
mevkU: Yemiş pazarı, temlnau: 615Q 
lira, vnkfın adı: Ma.ı:butndnn Hacı 
Murat. 

Muhnmmcn tx'<lcll: 82000 lira, 
cinsi: k.'lrglr otel ve kahve ve 9 
dllkkl'ı.n a bir bahce, mUşıernlll\tı: 
Zt>mln bllyllk bir kahve bir kahve 
ocn •ı, kuyu, kömllr!Uk, 9 demir ka
pılı dllkkA.n ve 448 M. bahçe üstün
de 15 oda, sulon 2 lıcltidnn lbaret 
adn halinde, kapı No. 4. • mevkii: 
carsının en şer fil yerinde, teminatı: 
600 lira, \"aklın ndı: 1\Inzbutndan 
Hacı MuraL 

Muhammen bcdell: 25000 Um, 
cinsi: kClrglr hnnınm. milştcml\Cı:tı: 
büyllk bh- aralıkta 2 müteadd t loca 
ve ikinci arnlıkta heli\ ve ıcerıle 3 
hilcre 10 adet kurnayı muhtevi ve 
mermer dl)şell haricen bir su kuyu
&u, külhan, mQför dam ve büyük 
(lvluyu muhtevi, kapı No. 2, mevkii: 
hüktlmeUn karşısında Bafranın en 
ııerem !-<erinde, teminatı: 1875 lira. 
vakfın adı: Mazbut.adan Tayyar pa
şa. 

Muhammm bcdc-.11: 11000 lira, 
cinsi: iklı.rglr kltapc;ı dük:klı.nı, mUs
tcm UiU: blr bQy!lk salon \'C depo, 
evvelce Jokanı.a idi, kapı No. 3!l, 
mc-vkli: Hacı Te\•!ik sokağı, tem -
natı: 825 llrn. vakfın adı: Mazbuta
dan Hncı Murot-

Muhammcn bedeli: 8000 lira, cln
sı: klı.rglr dükklı.n, mUştcmilAtı: 
muntazam bir dllkkA.n, kapı No. 40, 
mcv.kll: Yemiş ııazan, tcmlnnt1 600 
!im, vakfın adı: Mnzbutndnn Kursu 
Şeyh. 

Muhammen bedeli: 7000 lira, cin
si: kdrglr loknnta, mllştemllt:1tı: bü
yUlc b1r snlon ayrıoB blr aı evlnde .. 
ibaret, kapı No. 6, ~·kil: Po1is dnl
resl ~o.. teminatı: 510 llrıı, 
vakfın adı: Tayyar paşa M. Z. 

Muhammen bedeli: 7000 lira, cin
si: Jdi.rglr dilkkll.rı, müştı>mliM.ı: bir 
bap beton z minll, kıııpı No. 19, mev
ki!: kunduracılar, teminatı: 515 lira, 
vakfın adı: Mazbutadaıı. Tayyar ı>a
ş:ı.. 

Bafra'd.'l mazbuta ve rnQlhak va
kıflara alt yukarda YllZl1ı mahalle
rin kapalı zarf usu11Y1e satışlnn 29 
temmuz 942 tarihinden füb..'\r<Yı blr 
ay müd:Jctle müzayedeye konuldu. 
İhaleleri 28 ağustos 942 cuma a-ünll 
s:ınt 14 Uı Bafra Vakıflnr Ml'murlu
f:u odasınd:ı 1orn kılınncaflıı<lnn ta
liplerin pey nk~aleri ne blı-Hktc tı?k
ııt m,..kt.upl11nru mühfirlil olarak 
20-7-942 akşamına kadar Bafra Vn
kınar memurlu~urıa mak'buz mukn
bJUnde teslim etımt'lerl ve mülkQ 
görmok, daha fıızlıt maldmat elmu'k 
lstly<!nll'rln de h,.r gün mllrncaat 
edecekleri ve 20-7-942 akşamındıın 
sonra lelCllf knbul cdllmlycc~r.1 te
mlnnt Qlarok n11klt bnnka mektu
bu ve tahvtlnt kabul olunur. 2457 

Şose tamiri 
BurdurV~ 

1 - l:Jksntmcye Jronnn le: nurdur -
.Ant.altYa yutunun a+roo-9+250 lnd 
~anısında (23753} Ura (ISG) 

kul"uıl bcdcll k"t'9UJI mnSb ııoee tam 1l"a t 
lşkllr. 

2 - Bu tle aıt evmftc ~ır: 
a) Eksiltme ~ b) Nntı& q. 

kırıl gmcl sırtnıımeıı&, c ı Şoeıe ve k!lıı

r.IDer Mınd ~ dl HU9U!!1 eart
Mme, e) ~ h\lW.SUI, t) M...-.ır&J -.e 
lfl'"llffk, 
l~ bil eıvnılm Burdu'!' datmı 

mc!lmcn mllrnertz?1~ her ıı:On aııre
ı~. 

3 - Eksntme tnııftlı znr! usu'113'1e 4. 
9. 942 C\ll!Tla ırOnU -.t (ll) on blrdo 
~ ma1c:mımdı\ tm>hnaca.lt d:Jlhn1 
anc!lmcn hm:urvnd:ı. yapıl:ıaıktır. 

4 - FJks!ttmcıY"e ırtrobl'lmdk loln tı;tett
~ (lTn) l11'A (ISO) kUn.1$ :rUzde 7,IS 
nw~t tı:minnt verrocıcıcrd!T. 

IS - TnlMrntn ihale tn.rihlnden ile 
cün cvVC1 müracıı:ıtıa Bunl'.ır vHl\yc
Undcn e1aJl!tm~ &1;rCb1Jıccciklcrlne dair 
eh~ vcslknl:ın lllm:ıl:Ln ş:ırttır . 

6 - Telcilt mdct'UT'lcınnı Qç{lneO 
mnddC'dc YQ:l:l'b -.ıtcn btr s:ı:ı.t evvclınc 
1aı.d:ı.r ~ enc1l:ııKm ~l!'lne geti
rerek mıı:k1>U'Z mulaıbtllndo vcn.oeeklcr
cnr. Posta ne ır<~ mcktuı>l:ınn 
nfluıyot 1lçOnc(1 mrutd<,""dc yıızılı ıı:ıııte 

kad.'ll' ı:clmh! obnnsı 'Y'l' dış zarfının mll
hllr mumu ile Scmmt.ılmlf bulunması Jl\

zımdı'I'. 

7 - Postııda o!:ıtn gcclkmclcr knbul 
otıımnnz. 

8 - Her ttırtil !l!n mnsmnan mitte 
olıMde attttr. (G914-8.SZ7l 2007 

Bina yaptınlacak 
M!iUlıı • GUUıllk Nahb"all Güllük Ki.\

)'(! 'Muhtnmtmdnn: 
ı 3791. mm 14 lcunl8 mutı:ınunm bfo

deonc kö;y(lmtl2ıdkJ 1ını,:ı. ooUC<"dt kijy aka
r.ı bina bil" eıy mllddmle ~d!l YllP
hnl:ıcektır. Tanrı olanlann he!' ııorı 

JcöY odaBınıı mtımroat:ı:ın fr.ln oh:nu" 
(8819-6913) 2!BS 

Kayıp - Ankııra nüfus mUdllrl!l
ğUnilcn aldığım nilfııs kAğıdımı knv
hettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hOkm!l yoktur. 
İsmetpaşa Uiucınar sokak ~ l(t. k 

ılllkkAıısl& N.ıı.ri Ecdoğa.., 

Çamaıır yıkattınlacak 1 Ankara Belediyesi 
?.L l\L Vek. Sa. AL Ko. dan: ---------·-----Fen t.ııtblkat okulundaki okurln-

MiLLi MÜDAFAA V. 

Ordu Hasta Bakıcı nn iblr senc-lik 38.880 pa~a le cnmn
Eln ne 69.660 parça yntnk tn:kınu ve 

Hemşireler Okuluna ait sıııreııın yıkattırılması işi 1. 9. 9~ 
b · h t k l k t sah g(inll snnt 11 de kaııalı znrf usu
azı ıza a ve 0 u a ayı ıu <'kslltme lle lst'-" .!isine ihale edlle-

ve kabul şartları cekUr. 
ı - Orduınuz:ı hnı;tabaklcı ve Şartnamesi her gün komisyonda 

hemşire yetiştirmek üzere Ankara'- gurulcblllr. Hepsinin muhıımmen be
da .M. M. V. tarafından 1!139 seııc - dell lG.225 lira olup ilk tt'minatı 
&inde ncılmıs olnn hnstnbnkıcı ve 1216 lira 88 kuru tur. lstcklılcrln 
hemşlrcıcr okuluna bu sene de 45 belll glln ve snattc teklif mcktupln
tal~be ıılınacnkur. Okula ı;lrmek ar- rını ihale saatından bir saat öne ye 
zu edenler, bulunduklnn mahallln kadnr rnnkbuz Jrnrııılığı Aııkarn M. 
valiliğine, kııymnknmlığına \'eyu as- M. Vcklllctl 3 No.lu satın nlmıı lco
kerlik şubelerine dilekce ile mUra- ınls~ onuna 'lo"C"rmeleri. 
cant edeceklerdir. <6709) 2750 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince E k d "l k 
bu okuldan mezun olacaklar, me- vra san ığı yaptırı aca 
mur olup tekaüdiye alacaklardır. M. M. V. Sn. Al. Ko. dan: 

3 - Mezun olnnlnr aıu scnellk 15 o.dt't evrak snndıfü yaptırıln-
mecburl ıuz.tnet.lcrlnl ordu hastane· ctıktır. Pa1.arlığı 24-8-!142 paznrte!I 
!erinde> yapacaklar; ondan sonrn ar- günü snnt 11 dedir. Resim \'C şartnn
zu ederlerse memlekett.ekl biltiln mesi her gün komisyonda .ı:örillebi
sıhhl tcşckkilllcr kendılerıne o.cık l r. tsteklllcrln b<'lll gün ve saatte 
olacaktır. t klif edc.'Ccklerl fırntlara gfire katı 

4 - Tnhsll mUddeU 3 serıe olup,! t minatlarlylo birlikte M. M. Vekı'ı
bu müddet ıcınde okurlara ayda bcıı leti 3. No. lı Satın Alma Komiııyo-
llra harçlık vcnlecck. lnşe ve 111.ıııs- nuna ı;clmclcrl. <G714) 2782 
hırı tamamen okula alt olacaktır. Elektrik memuru a!ınacak 

5 - Okuldan mezun olanlar, ba
rem kanununa a-öre 20 lirıı asli ma· 
aştan bnı>lanıak Uzcre mnıııı alacak

M. M. VckCıleUmtcn: 

Harı> Akn<k'llllslnc üc llra yevmiye 
lar, ve bu mlkt-Or gitlkçe co nlacıık- Ü<'rctlo bir elekt.rtk memuru oıın:ır.ak -
tır; bu zaman dahl ıaşe, clydirme ve tır. Nafıa VcklUctln<len ücUncll dercre 
barınma orduya aıt olncnktır. 

6 - Okul l5 - EylUI - 19:12 de 
tedrlSala başlıyacaktır. 

7 - Okula ka:, ıt ve kabul Gnrtları 
şunlardır: 

a) Türkiye Cumhurıyctl tebaıısın
doan olmak ve Türk ırkından bulun
mak, 

bJ Sıhhati yerinde olmak \·e du -
rumu h r iklimde vazıfe ı:-örmiyc mlı 
saiı bulunmnk (bunu hcrhnnı:I bır 
hasınne sıhhi heyeti raporu ile tes
bıt ettirmek ve evraka bat:Iıımak ltt
zıındır) 

c) Olturuıı yaııı on alııdan asağı 
ve yırnıı tkiclen yukarı olınıyac-:ıktır. 

d ı Kendisi sn..ı ve b:ıb ısı iffet ı.:h
lınden olmak (bu vazıyı.:t polıe<'e tev
sik cttirilerel< evrnka bağl ınacnk . 
tır). 

e) En az orta okul ı;ıhsiliııl bilir
mlıı olmak (eleme imt·h1ııfarında 
muvıı.ff'ak olmak ıı rttır) veya bu de
recede tahsil ı:ordllğllnU isbaı etmek 
( ıasdlkname veya bunun bir tasdlltll 
surntı muameleli evrakına eklene • 
cektır. 

f) Evli veya nl nlı bulunmamak 
(evvelce evlenip boşarıaııhrla Jrnca· 
sı ölıııllıı ul ınlar lrabul edilir> bunn 
ait medeni hali bildirir mUsbit ev -
rak keza el>lenccektir. 

g) Okur sıhhi sebepkr dışında o
kulu kendilı~indon ıerkettıgı, evlen
me suretıytc veya diı;er inzibati ııc
bcplerle okulclan çıknrıldıgı ve altı 
senelik mecburi hizmeti yap-
madığı veya ıanınmlamaclıAı, 
vo yahut sıhhi eeb pler clı ındn o -
kuldan çıkarıldığı takdirde tahak -

ehllyetn:ı.mcsl olması eartUr. t5tckmo -
rın 21 ot;ustos 942 aksamına .kndıı;· 

dlll'kCe ile l\nkarada 1kl numaralı kl~

ladıı ha,,, akııdcmls1 komuLanlıtına 

mUrnClllltlaM tllln olunur. 
(6831) 

Y atnk takımları 
yıkattırılacak 

'I. M. Vek. Su. ı\l. ]{o. dnnı 
Fen Tatbikat cıkulundnki okurln

rın hir aylık 5 805 parça iç çıırııaşırı 
ile 3 .240 parça yatak takımı ve ıııı.ire
nin yık ltırılııııısı işi 21. 8. 1112 eulW\ 
gUnıı saat ı; ıc ımznrlıkla lstckllsi
oe ihalr edilecektir. lstcklllC'rln belli 
gOn \"e ııaatte teklif cclcecklcri fiyntn 
I!" ırc kali leminallıırlylc birlikle l\I. 
M. Vı kı\tetı 3 No.lu &atın ıılııın ko
nıls> onıınn gelıııdcrL 

(683~) 2855 

İnşaat yaptırılacak 
.!\!. l\I. \". 4 ::-:u. lu Sn. Al. oK. dan: 
\ııkara'd HH;ıı lır 9-& kuruş 

k{ if bt•ddli lkın~I inşa tlı 7. 9. 9i.l 
pu11artesi ırnnlı saat ı ~ te kap lı zarf 
la ihale eılilcccktir. !Ik tcıııin:ıtı 1246 
llrı~ :.12 kuru tur. ~ ırtn ııııe ve ke fi 
b3 kurus bcdd ıııuk ıbili satılır. 1 -
tcklilerın 2 ıoo ıı ıyıh knnun hUktımlr.
riıır ı:;ur" lırııırlı) uıı kları zarflnn i
hale l!"finU saat 14 de k dar M. M. V, 
4 No.lu Sa. ı. Ko. vermeleri. 

(G&G3) 2941 

Çeşitli mutabiye malzemesi 
alınacak 

M. M. Vdk. 8 No.l'U Sa.. Al. Kom.; 

l<Uk ettirilecek mektep mnsr.U'lnrını Aoat:ıda ctı111 ve mtkta:rlruiylıı rnu
ıamamcn ödeyeceğine ve ı::-östercli#tl hammcn bt'd leni ;ı,=tl on b1r l<akm 
vesikaların tamamC'll doğru olduğıına muUı:bbe maıl..ruıncs1 4. 9. 042 cuma ını
ılnlr noterlikten tasılikli ve kefilli nu ı;a t 15 tıc acık eks tmc usullylo 
bir teahhllıııame verecektir. 

8 - Yuknrıdald şeraiti h:ılz olan 
okur, olmln imtihansız ol&Nk kabul 
edilecektir. 

9 - Yukardııki mııddeler mucl -
blnee evrakının muamelesini bitiren
lerden, vltı\yet, veya ka:ıa. merkez -

tın ahruloaJcttr. llC'Jl&intn muhıımmc:ı 

lx.'dcli S.595 a o;;llll ük kmlnatı ::?69 

lira. G3 lruIU11tur. 
Şartn:ııtııe v~ numunclcr1 her ı:un ko

m ronda görttlebmr. Isttil<'l~rln beli!! 
&:Un ve ıı.-uı.ttc ?iL M. VektllC'tt t.ılnasındıı 

!erinde oturanlar, bu makamlar ve 3. No.ıu Sa.. Al. Ko. na l:'clmckı:-1. 
ıı kerlik ıubelerl vl\llıt iyle evrak- ~ M Ad. ı.tuh. Dcd. Lira 
larını clo~ı<tan ılDltl'UYD Ankara or- ~ )'Ular ~ı ih 100 400 
dıı Hasla Bakıcı Hemşireler Okulu ZlılOlı' )'Ular sapı ~ 12J 
MUillirlilğfinc göndereceklerdir • Yem 'lort>!uıl 

10 - Mllrncaattarın aıtustos 1942 ~ 
nih!ıyetlne kndar sona erdirilmesi Kcccı belleme 

400 
450 

180 
23S 

Ulzımdır. 
11 - Okurlnrın kabul uıllldiltleri Kıl C'U'l 

ve mektebe hareket etme tarihleri Kıl kolmı 
aynı mnkmalnr t'.!U'afımlıın ltenılilo- Tımnr !ırc= 

lOO 
50 

100 
'><.) 

rlne blldlttlccekıir, 
12 - Kabul edileceklerin okulun B. ııınl 

bulunduıN Ankarn'ya kanar 1relmek Mı'h 
vo oktıld:ı tekrar yapıl.'<cnk mhbi 
mnayene nc-ticesl hıu;ıalıkları teber 

40.ooo srıo 

(693.9) ~'.) 

Sabun alınacak yün edenlerln memleltetlerinc dt -
mek ic:ln masraf edecekleri yol 1111 • 
ralan kendilerine ait olacaktır. 

(5454) 1548 

Arap sabunu alınacak 
.:11. .:11. Vck. Sııo Al. Ko. dıın: 
Bclıcr kilosuna (70) kuruş fl)~t tah 

nıin edUcn (30) ton arap ıabununıın 
81. 7. 942 güıılindckl kapalı r.ıırfla 
eksiltmcslue l.stckll çıkmadığınd ın 
21. 8. 9'2 ı;llnU &nııt lli te tekrar ek
siltmeye konulmuştur. İlk ıcmlmıtı 
{1676) liradır. l'arca p ren da alınn
bilir. Verıııck lstlycnlcrin knnıınun 
tnrlfntı dahilinde bazırlıyacaklan 
teklif mckt\lplarını s:ı.at 14 e kadar 
M. M. V. 2 No.ln Sa. Al. Ko. nB ver
nır.lcrl. Sıırtnamcsl komisyonda görll-
lcbilir. (G210) 2306 

Erkek alınacak 
M. M. Yek. s,.. Al. ](o. dnn: 
81. 7. 9 l2 tarihinde kapalı zarf!!!. 

eksUtmcyc konulan 6S96 lirıı muham-
men bedelli 25 kalem erkek için is
tekli çıkmadığından 21. 8. 942 <"Uma 
ı;ünü 1111.aı lG da tekror kapalı r.arna 
eksiltmeye konulmuştur. ilk teminııtı 
Gi l lira Cl3 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda g6rlileblllr. fstcklll"rln ka
n ıınun tıırlfatı clalılllntle hıu:ırlıyac!lk
lan teklif mcktuıllarını eksiltme gU
nll sant 15 e kaılnr M. J, V. 2 No.hı 
satın alına komisyonuna vermeleri. 

(6211) 2307 

Bina inşaatı 
M. M. VekA. Sa. Al. Ko. dan: 
67337 liro 95 kuru& keşif bt'delll 

Kırıkknlcde bına inşası 24-8-942 vn
zartesl gilnU sııat 11 de kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. tık te
mlnab 4616 llro 89 kurustur. Keı:lf 
ve şartnamesi 337 kuruş bedel mu
knblll Askeri Fııbrlkalardnn verilir. 
Isteklllcrln 2490 sayıll Jronun nh
ktunına ı::öre hnzırlıyncnklnn zarnıı
n ihale ı;:UnU saat 10 a kndar M. 
M. V. 4. No. lu Sa. Al. Ko. vermC'le-
rl. <G26!1> 2399 

yangın söndürme aleti 
alınacak 

M. M. V. 2 No. lı Sa. Al. Ko. dıın: 
Beht'r adedine 30 lira fiyat tah

min edilen 50 adet sis yapacak yan
gın söndürme nleU 28-8-912 cuma 
gilnü snat ll do ııcık ekslltıme ile 
satın cılınncakt.ır. llk tominatı 112 
lira 50 kuru tur. Vermek lstlyenle
rln b<-llıl ı;:lln ve saatte M. M. V. 2 
No. Jı Sn. Al. Komisyonuna gelme-
1Vrl. <656u 25.51. 

Çeşitli malzeme alınacak 
M. M. V. 2. No. lı Sa. Al. Ko. dan: 

M. M. V. 1 No. Sa.. Al. Ko. d:ı.n: 

1 - Aıııwrt Flı.biıllaıılnrlL teslim 6ru"
tl)"lc 3000 ld.lı;ı sıı.bun ııaznr,111tl 20. s. 042 
saat 15 tc Atmm Lv. A. b!nnsınd:ı M. 
M, V. l No. Sıı. Al. Ko. d.ı. yııpılar~tır. 

2 - lstdcU:lcrtn numune ve luı.U tc
mtııe.Unrtylc blıııllOct.e :Ko. mı m Unıc:ı.nt-
lnn. (6917) 2960 

Bir memur alınacak 
M. lıL V cld'l!ctJ:ndcn: 
Aıik.crl T~ ıoohttmıcstlle mllsaba

kn ile ve sı;..~ ııııyılı kanun tıükllmh:ırtne 
tcvtlknn Ucrctl1 b!r sıvn memur ıılına
ooltU.r. :Mil=baka lmUlıaru 23. 8. 942 
ırüml ı;na.t 14 tc l\L M.. V. Askcrt Tcmy!z. 
~ :YO.Ptlo.rokt.tl'. Tnllvleı1n 

mamur.in knmmUnda yazıtı ~Uan haiz 
O)m(ll:ın ve (ecri <t:ıktllo rozmal4rı) uı.-

r.ımdll'. ( 6882) 29() 1 

Boya malzemesi alınacak 
M.. .M. Vdk.. :;ı No. sa. AL Ku. dım: 
ımt.csınde yazıh 17 knlcm bo;ya mı!l-

7.cmcsi ::?:';. 8. &42 s;ıJı &r{lnil saat 11 de 
ıı=&rllldn &n1ırı fllı.nacnlı:Ur. VC'l'TnCk 15-
~nlcrln tddtr edccdclcıi t yat üzcıin
Ucn hesnı> odcccltlcıt ka.U tcmln:ıUarlylc 
tıtr.ıncte ımzal1ll:k ırün ve sııat.mıta M. M. 
V. 2 No.tu Sa. AL Ko. na ııclmr.lcrl. 

(t;&W,) 2962 

Yemek ta§ıma arabası 
alınacak 

M. M. Vck. :;ı ?\o. Sa. AL Ko. dan: 
Heı>s1nc blrocn 54:J l1m 16 ku~ n-

Yll.t. ta:hm1:n edilen 10 adet yemek taaı
ma ara.bas1 lwın1ıı)'01ldla mevcut p!Anlıı.· 
mm ıeyırırn )1UlıJm:ık sruıtb'le ~. 8. 012 
ı>:ıZal'teııf günU sruı.t ;n de pnzarlıkla ı>:ı
tın alıruı.cakUr. \'cmıdc fstbcnlcrlr. ~ 
Hm 32 kuruslw kat4 tcmıımtıartytc bir
likte paz:IJ'hk gl1nUndc M. M. V. 2 No.l.u 
saUn alıma komisyonuna ~lmclerl. 

( 6885) 2903 

Lastik kaynagı alınacak 
M. M. V. 2 ~u. Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher kutusuna lliO kuruş fiyat 
tahıııin ccllkn nuııınnt'Sİ evsafında 
veya muadili l"VS8fta olmak üzere 
8 000 kulu ınstik knynnğı 2s. 8. !Ji2 
cuııııı ı;ılnll ıın.ııt 11,:10 <in paz ırlıkla 
satın alınarııktır. Vcrııu k isti> f'nlrrla 
675 Jlrnlık knU teminntl!lriylc birlik
te pazarlık ı;Uıı \•e ıınatinclc 1. 1. V 
2 No. lı S.ı. \I. Ko. nıı ı;elııı !eri 

(688G) 2%.ı 

Hcpslne blrden 1300 lira tiyat 
talunln edilen 500 adet siyah emay
yc, 1150 adet mavi renkli ııaslf ko
runma ampulü 28-8-942 cuma g(lnll 
saat 10,30 da acık eksiltme ı t n 
ıılınaenktır. tik tcrn.lııatı 97 lira 50 Kayıp - 'Kc 'kln'tn nellce n hi e-
kuruştur. Verme'k tstly nlcr n b 

1 

nd"n ldı ı n t kA ıdı ı kay 
gün ve saatte M M.V 2 No h l"tti ıı l"n ınl al rıı ı dan r k 
Al. Korolıoo>nuna gclm<'I rl. nin h Jknıtı yoktur. Ali Dfsnı '' IR 

(6559) 2582 182!1 do uml'll. Jti69 

a 
Kalabalık yerlerde hnlk 

sıra olacak 
Ankara llı.:lcıhye Rel lığinden : 
1 - ÜçUnclı m cld el yazılı hu

suslar belediye tembihleri nrnsıoa a
lınmıııtır. 

2 - Bunlarn aykın hareket l'den 
ler 1608 ve 2ô75 num ıralı kanunlara 
göre cezalanılırılac: klarılır. 

8 - A) İhııyaç mnrldclerlnın da
l';ltımındn ve bur 1 r için k rt v ı:l
lışloc.'le. 

B) Nakil vn ııa'nrınn bini tr. 
C) Umtıml yerlere giriı ve çıt-ıır 

ta halkın bıribtrı n lı ıra dizilme -
lerl mcrb•ıriclir. (3409) 2252 

• 4 
alı 

e ış 

cakt r 
Ankara B 1 diye llf'I il lndt-n: 
\nkara be!Nlive 1 tcftış heyet! ictn 

aşal(ıdn yaulı rr.ılt d hlllııde ınüsı'
b ıka Ilı:: 260, 2JO ve 170 lirA ile retli 
ııç vı• 60 lir ı n li ıııa ,lı lılr m ıfeltif 
alın ı<"aktır. 

İırtılı na l tırak Şl'rnlti: 
ı - \kmıırln kanııoıın dUrdOrıcll 

nıııılde inde y;ı ılı vusıfll\n hniıl bu
luııınak, 

2 - Askerlikle alllkaırı bıılıınmft
m k, 

8 - YUkAck mektep nıer.urıu ot.. 
mak, (ccnl'bl 1ı ann vakıf olnnlar tcl'
clh edilrcelttir) 

~ - N!ıfus tezkcreı<i, m,.kt .. p şıılıa
c1ctnamc5l, Y• nl alırıını:ı clojfruluk kA
jbdı. aııkrrlik ve ika~ı. bCıtlln ha talık
lardnn ııaliın bulıınclu una ılalr he
yeti sıhhi) c ~ ımru, (rnliııfcrlt doktor 
r.;ıporu knbul cclılınrz) gı-çııılş hizmet
ler v ırsa huni ra ait ve ika n!tıllnrı, 
!> X l2 .badııııl" 8 adet fcıh•ğrnf. Bu 
\'e~lknfnr taliplerin istldahrına h:ıglı 
bıılunııenktır. 

6 - Mu ab:ılcn imtihanında ehliyet 
kar.nn:ınlıırın tırret ve mıuışları 86116 
No lu tc'.ldUI kanunun MıkUınl"rfoc 
ı;ure tcqrılt ohınal'akur. 

6 - MUsııbnlta iıııt!hıını 1 cyltıl 9-H 
sııh ı;UnU sn:ıt oNla Ankımı. belediye 
s:ılonıındn lcrı:ı l'ılil< r.f'ktlr. 

7 - Bu Ş<"rnlt dahilinde mnsnhak..
ya talip ıılnnl ırın 30 a~ııııtos 1149 ta
rihine kadar Ankara belediye rlyo.. 
setine m!lrucn ntl ırr. 

(G Hl) 2 69 

Şose ve asfalt işleri 
Ank ıra Beledı) e inden ı 
1 - Mııhtchf yollarda ,rarıtınla .. 

eak şose ve asfalt i leri on b~ gila 
m!lddctlc ve k pa.lı zart usullyle cık-
5lltıncyc konulıııu ıur. 

2 - 1\luhaıoıııen .Jıedeli (7t!07.i) n: 
rn ( O) kuru tur. 

3 - 1 cmiıı.a.tı (lilli3) lira (li9) ko
ru;:ıtur. 

4 - Uunun 4. il. llf2 cuma ıı:ilnü 
talılılnc lhnlcsı mukarrl r bulıınc u •un
dıın şıı.rtııaı ıc ve kc ıı e tvelını gur
nıck istlyl·nlcrln her gün rncünırn kn
leııılne mUraca ıtl ı.rı ve isteklilerin de 
ihale gllııü olan 4. il. o.ı·• l"Unın gU
n!l ııaat on k dnr 2i!l0 ııuıııarnlı k11-
nunun 82 ıncı madıl< 1 a rahııtı vcc
hılt• ton lın ed<"rı ki rı t kllf ıı ek • 
ıuplnrını bC'lcdlyc d ılrc:ı;lııde ınüte -
~ckkil encUıııenc vcrmclc:rı.. 

(6HJ~) 2942 

İşçi alrnacak 
Ar.kıra. Dc!A: hm. 
Mezbah ıda rnUn..'ılLl bulwıe.n 50 ve 60 

:ıını. ıey.ıtlt ücroU k 2$CI a ıın-

oıı:ıct.ır. Tel :pl:cr!n m 111 m!lJQrtU2ü-
(6008) :M/11 

Ankara Valiliği 

Kulübe yıktırılacak 
Ankara Vallll~lııdcn : 
l - İstasyonda. Cumhuriyet •• 

fabrikasının lttlsıılinde buı;:day koru
ma meınurlannın hizmet ifıı. ctllkle
rl kulübe lılnıuınııı cnknzı mUıeah
hldc alt olmıık Uzcro heılıııi l ı açık 
artırmaya kunulınuştur. 

2 - l\luharıııııen bedel! 400 lira o
lup mu\ kkat teminatı 30 liradır. 

3 - ihale 2.ı.. 8. 9 ~2 tarihine ınü
sııcli f pıızıırıeııı gunU sal\t 16 te J) f
terdnrlıkt..ıı yapılacaktır. 

4 - fstrklller bu IŞe ıı.11 şnrtnnmc
yl l>eftcrdurlık Jıllı Eııılt.k ll1 utlür
lilı;ilnde gorl"hilirler. 

6 - 1 teklilcrın munnl"n p;!indc tl
ı-aret oda ı ve> lkıı ı temln:ı.t n akbu -
zlyle birlikte komi yona. nıılr ıe'lat • 
lıırı. (6377) 2 ı3a 

Boya ve tamirat ile çeşitli 
ıµalzeme alınacak 

Atlka.ra Valitib-ındcn: 
Muhnmmen bedeli (1607) lira (4'1) 

kuruş olan 2~ kalem boya ve sair tnmı
rat malıernesi ile (771) lim muhammen 
bedelli (28) kaJcm muhtelif malıl"me a11-
11.1aıkıır. 

Sannamesi her gÜn şıad}um müdürlü
ğünde gurülcbilir. 

Talipler.in 31. s. 942 r:mırtcsi g\inü 
Sllllt 15 te villyet daimi cncummlne mu-
racaatlan. (6541) ır.ı.f 

Kazma kürek alınacak 
Ankara Vallllglnd('n: 
Tcşc r sah11sı hııfrıyat 1$11.>rlnde 

kullanılmak Uzc-re hus~ııl ld rece a
çık ek 1 tm<' ile l;)O ad t kawıa ve 
100 adet kllrek alınacaktır. 
Tamamının muhammen bed<!ll 680 

liradır. lhalr 1 31-8-942 pazartl's1 gll
nu saat 15,30 dıı v lfıyet dıııml <'n<'O 
meninde lem kılınocnktır. Tal !er n 
muhnnımcn bccll'lln o/,, 7., tin-
de 51 1 ralık muv kkat t m k 
buzlarlyle b rl kte h 
Yt>n santte vliAyct 
ne, şnrtıııım nl 
rln de d mi m 
rocaatları n olun 

( 

Sayın halka 



2078/1942 u:uus _,_ 
Ank L Am. l•w• ı Saman almaca.k , Mnıdzr. EYBııı Jcdı:ırdunun bClUlııı ııam4· ılııınamlı.Ur. ~ mıed:ar ... 

a ra evazım ır ıgıne Cnnnkkal~ Sıı. Al. Ko. dan: zorWırmdıık1 m<'!YCllrt 15-l.1·941 w aıe.ttc ~ milrcıaıDtl!ın. 
gelen i lanler Iht.lyac lcln 2000 kilo saman te- 481~00 azı.yıb omtnk!kt evaııt'llr. (6:539) 282S 

karrur edecek flııt (!zerine 28··8-942 Ekslltmcs1 4...9-942 cuma ırtımı aııat 11 

w 1 Koyun eU klwuNn8suun. tahmin be
deli 36000 ra olup Uk teminatı 2700 
Uradır. Sığır eti kavurmasının tah· 
nıln bedcl! 28000 lira olup ilk tc~
nıı.tı 2100 liradır. Evsaf elde mC'VCut 

g6rQ1 • ımıı.w tıoa:lla. ll98Ö .... 
mamak fizere istiyemere J)al'Qalar 
halinde vern-ktir. Iatıek:lilerin te
minab muvakkatelerl ile birlikte 
muayyen gün ve saatte sözQ geoen 
komisyona milre.cnatla.rı. <6862> 

Odun almacak 
~ Sa. Al • .Kom dan 
1.147.000 kno kuru od un 14 8 942 

Odun almac.ak 
Saman alınacak 

G1rcst&ı Sa. AL Ko. dan: 
1 - Aşağıda dns ve miktarlan 

Yazılı ikl kalem yem maddesi kapa
lı zart usulü lle mübayaa edJ.leccJı:· 
tir. 

cuma günü saat 11 de pnzarlıkln sa- de ~ılacııkm. 1steklıUcnn bc1l1 atın 
tın alınacaktır. Bu miktara talip çık- ve ttcn e'\'VCl kıım:mm a:ı me.dde91 
madı •ı takdirde bcşcryüz tondan muclb!ncc hnzırJı.ynce.klan tcld1t ımdc· 
aşnfı olmıımak üzere ayrı ayrı tallı>- twlaJot:yle komisyona münı.caatlan. 
lere verllecektır. (6467> <~~) 2717 2492 

Çanakkale Sa.. Al. Kom. Bşk. 
İhtiyaç için alınacak olan 800.000 

kilo odunun ihale günü kapalı zarC1a 
talibi ı;:ıkmadığuıdnn tekrar 2ll. B. 942 
aalı günü snat 17.30 da paznrlıklıı s.o.
tı n alınncalctır. 1\luhnınmen bcdl'li 
16000 lira kati teminatı 2400 liradır. 
Evsaf ve ŞıırUan her giln iknmisyondn 
görulr.billr. Isıeklilr.rln ihııle guıı!i 
kom!syond"' hıılıınmnlnn. 

korun evsafıdır. Eksiltme 7-9-942 
saat 15 t.c yapılacaktır. lstekltlerln 
belli ~n ve s:ıntten bir s:ınt önce 
hazırlanan teklif m<>ktuplnrıru ko -
misyon rcisl1ğ1ne vemı<>lerl. 

Zl36 

Odun almacak 
İzmit Sa. Al. Ko. da.n : 

t.arttımcıe ka.pa.h zarna. y p n "°'5Uune-
61ndıe ta.llp ctıcmndı~m blT ay iı:lnde 
p::za~ A ]1aea!ktır Tahmin bedPl! 
45.SSO lira olup Oc tmılnft.tı 3441 ra
dır. D."&nt loolordunun büt.Un ıınmlzon• 

lanndıa mevcut oltm 15. 11. &u tann 
ve 48100-SUOO sııyıh cmtırdt'kl evs:ıttır. 

Pazarlltı :M. 8. 942 ı;ıa~ &ilnü ııant 
lG da l/UP.ılacnk:br. J~ l>C'lll ırlin 

ve mıı.ttc tanlnat pmı.ıııtıuztartyotc koımts
)'0!16 m"tlracna tıan. 

(6795) 2923 l - llOO ton odun nhnıw:a.ktır. Be· 
2 - İhalesi 1·9-942 sıılı lt{lnü sa

at 15 tc yapılacaktır. Tn.llplcrln nıez· 
kOr gUn ve saatten hır saat evvel 
tekil! mektup ve tcminaUannı Ko. 
na vermeleri. Sonradan verilen mck· 
tuı:ılıtr kabul cclı.lmcz. Sartnnnıesl 
her gQn Ko. da orUlUr. Mektup ve
:teb' c-ccklerln evrakı mU b t.c ve te· 
nıınatlnrını ve>reb lmelerl !cin nrtır
:ına ve eksiltme kanununun 32 inci 
lnaddtsi hUkQmler ne tabi olmnlnn 
~tır. 

Zeytinyağ a lmacak Kuru fasulye alınacak 
1 Or. Sı:ı.. AL Ko.ılıuı ı J3ajoazlt Sa.. Al. Ko. dan: 
Kapalı zıırf usulıylo 22:> ton zoy- 260 bm ktlo kuru tıısırb'e Jaı.Pllh zart. 

tinyağı mUnnkaaaya konmuetur. Ev. la ekı>lltrne:ıre konul:muştur. Tılhmtn tıe
saf vo hususi şnrtlnrı komısyonda doli 143 btn Hrıı. orup 1lk tcrnln4tı 8400 
görülebilir. 225 1011 zeytinyağı top • llmdır. l.'vs:ı! kolordunun b(füln prnl
tan bir istekliye ihale cdilecesti ıribi zonlnnndııkt mi!Vcut 15-11-941 ~ 
daha az miktarına talip zuhur etti - 48100/51100 ("!TiirlcrCldcld evsntt.ır. F.k
gı t akdirde do ihalesi ynpılnbilir. ır1ltmcsl 4.9.942 cuma gün\! saat 9 dn 

(6,87) 2824. 

Odun alınacak 
Çanakkale Garnizon Sa. Al. Kom. 
l hılyaç için alınacak olan 80i>.OOO 

kilo odunun ihale gUnü kapalı :ı-arfl•a. 
talibi çıkmadığtndan tekrar 25 8-942 
sah gUnU saat 17 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhnmmen bedeli 16000 
lira kntt teml!l'atı 2400 liradır. Ev • 
sıı.f ve cıartlnn her ~n komisyonda 
görUhıbilır. lsteklilerm ihale ıtüuU 
komisyonda bulunmaları. 

Koyun eti alınacak 
Gelibolu M&kez Sa. Al. Ko. dan: 
l.htlyaç için 45 ton ılcoyun eti pa

zarlıkla s.-ıtın alınaoaktır. Muham
men bedeli 54000 lira olup kntt te
minatı 8100 liradır. lstekJller evsaf 

her kilosunun fiyn.n iki kuruf mu· 
vııkknt temln.n.tı 760 liradır. Pazarlı
fn 27. 8. 942 pcrÇembe günü sn.at 16 
da İzmit Sa. A l. Ko. d" yııpılacaktır. 
Bu miktarın hP.pslne vermeğe istekli 
çıkmaclı~ı tAkc'lirrle 1 ~O tnndan aşağı 
n)mamıık fizr.re ayrı ayrı isteklill're 

(6921) 

ve şnrtnnmcslni Gelibolu merk"z Sa. da lhııle edilebllir. (6868) 2937 Odun alrnacak 

İMuvıı.kknt ıcminatı Hi630 liradır. yapılnroktır. lstckl erin beni ırnn ve 
halcsı 29-8·1042 cuınnrıcsl gUnU s:ı- saatten bir saat once kanunun 32 mad

at 10 da yapılacaktır. Taliplerin kati 
Cınsi balyalı s:ıman, mıktan 200 

ton, bch r tonu depoya tesllm :fiyatı 
6595 kurus. tutan: 13190 lira, Muv. 
termnnt: 1009 lira 25 kuruş. lhnlc 
ı:ünQ 1·9-942 15 tc. 

teminatlnriyle Ho.rblyede Yd. Sb. dm! muctbincc hazırlıyacak1an tckll! 
O k. Sa. Al. Komisyonuna mUracant· mcltt.uplannı koınis)'on:ı vemıeleıi. 
lan. (6'«>9) 2'493 <6590> 2718 

Odun alınacak Sadeyağ alrnacak 
Trabzon Sı:ı.. Al. Ko.dıuı ı Gelibolu Merkez Sa. Al. Kom. Clııs1 tel balyalı mıktan 300 ton, 

beher tonu d<"poya tcs im fiyatı 8Sl8 
lauruş, tutan 2G4S.1 llrıı. 1uv. tımıl
natı 198.'3 llrn 05 kuru , lhale günü 
l-0·942 15 te. 

Kapalı zarf usuliyle 1000 ton o • 500 ton kLmyevl <'vsıı.fta sııdeynılı 
dun eksiltmeye çıkarılmışıır. Mu - kapalı zarf usullyle satın alınacak· 
hıımmen beclelt 40.000 lira ilk temi· tır. 25 ı;er tondan nsağı olmamıık 
natı 3000 liradır. Evsaf kolordunıu- ı;artiyle parti parU de alınabilir. 
zun bUtlin ı.:arni:r.onlarında vardır. Muhammen b!'dell l.060.000 lira olup 
Ekslltmesi 28-8·1942 cuma ~nh sa. muvakkat tem natı 45.550 liradır. 
at 11 dedir. İsteklilerin belli ı:-Un Evsaf ve r.ırtnnmesl Gc-llbolu merkez 
ve saatte kanunun 32 ne! maddesin- Sa. Al. kon/iı;yonun in görülebilir. 
de tarlt eclllıliı'H vechile hazırlı\•a • Kapalı zarf ıı ullyle 1halesl 2. 9. 942 
cakları tcldlf mekmpl ırırıı eksiltme çn~nmb:ı gUnO saat 17 de merkez 
saatinden bir sn:ıt evvel Trabzon Sn. Al. Kom. görl\leblllr. 1 leklller 

(6157) 2299 

Saman ve kuru ot alınacak 
Küt.ahyn As. Post. 4923 Sn. Al. Ko. 

dan: 
ı - lhale cilnü talip cıkmıı.dıf.'ln

dan 600.000 kUo döküm saman ve 
700.000 kilo balyalı kuru ot 2490 sa
l'lh kanunun 40. cı madde ine tcv· 
flkan yeniden kapalı zarfla eksllt
:rneye konulmuştur. 

2 - DökUm sam..-ının muhammen 
bedeli 42.000 lira muv kkat temı.na
tı 3150 llrndır. Bnly 1ı kuru otun 
tnuhanun<'n bedeli 70000 lira mu· 
Vakkat teminatı 5240 liradır. 

3 - Eks itme.fer 22-8-942 cumıır
tesı. günü döküm saman s:ınt 10 da 
balyalı kuru ot sant 10.30 da Kü· 
tabya As. Sa. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Snm.'ln ı;artnnme 1 210 kuruş 
'9'(} balyalı kuru ot şartnamesi 350 
kuruş m• ab llnde Ankara, lstan· 
bu!, Lv rl A'I ve B lıl«>str. Eskt
ıehlr. Afyon ve KUtahyn As. Sıı.. Al. 
Ro. lnrındn s:Qrülür. 

!'I - Tallplerln hnzırhyncakları 
t P.kllf mc-ktuplnrının 2. el maddC'tle 
~österifon sııattc-n bir sant evveline 
kadar komlııyonn m'l'f.."'buz mukabl· 
llnde vermeleri snrttır. Bu snattl"n 
sonra verilen t.ckl f mektuplan lm
buı ed'lemcz. Pnırt4ıdıı \•nkl eclkme
ler de kabul ed lm z. (6198> 2305 

Koyun ve sığır eti 
alınacak 

Devrek Sa. Al. Ko. B•k. : 
7.onguldnk'ın Devrek kıır.nsında 

t eslim alınmıık fıırtıylc 2 ~000 kilo ko. 
Yun vcy sığır eti knpalı zari usully. 
le eksiltml'ye konulınu tur. Koyun e. 
tinin muhnmmon hedeli 80 kuruş tu
rarı 19200 lira teminatı 1'40 liradır. 
Sığır etinin nııılıaınıııen bcdell 43 ku
ruş tut rı JOSOO lırn ilk trnılnntı ıo 
liradır. İhale l 24. S. 942 pıır.ıırıcsl 
ıı;UnU saııı l l ele Devrek Sa. Al. Ko. 
Ti k. ynpılnrnktır. 1stt-klllr.rin brlli 
g!inrle tr.spit eclılen nattcn bi r saat 
f'vvel kanuni Şl'kllde huırlanac:ık 
t eklif mektuplarını komlııvona vere. 
ceklerdir. (629Z) !?320 

Kemiksiz koyun et i 
kavurması alınacak 

Kars Sa. AL Ko. dan ı 

Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 
200 kuru tan 200 ton kemiksiz ko
yun eU kııvurınası kapalı zarf usu. 
lıylc eksiltmeye konulmuştur. İlk 
ırmınatı 21250 lira. 1 akarrür edecek 
fiyat üzen nelen kati teminat· alınır. 
'.I optıuı veya 30 şer ıoıılıık dort par
ti lcın ayrı ahı teklif mektupları 
knbııl otıınablltr. 30 ton için ilk ıc. 
D'ılnııt 6760 lira. Ş;ırlnımıe 1 komls -
yonda gorul('bılır .• Eksillnıeııi 21. 8. 
942 eıııııa gtınil sa t 16.80 d Ka rs. 
ıa komısyoncl' yııpılacaktır. fstekllle
rln mcz.k(lr gıln ve ı;aııtten bir saat 
evvelinde komisyona vermeleri. 

( ti829) 2367 

Sa. Al. Ko.nn nılıracaatları. mezkfır ~ünde teklif meoktuplanııı 
(64Z8) 2SOl saat 16 komlsyonrt Vt"rmııı buluna-

caklardır. <G594) 2719 
Sığır e li alınacak K w • 

Gelibolu M rkcz Sa. Al. Ko. dan: oyun veya sıgır etı 
Asker ıhtlyncı tein 256 ton sı~ır alınacak 

eti kapalı zarfla !'kslltm!'ye konul- Van sa. ,u Ko d:ın: 
muştur. 'Muhammen hcdf'll 256 bin 
lira muvakkat teminatı 13990 lira
dır. Evsaf ve sartnamesl Gelfboluda 
Merkez satın alınnsında gorülchlllr. 
tJuılesl 27-8-942 ııerscmbe günU snat 
17 de merkez satın almasında yapıla 
caktır. lstı.:klller teklıf mektuplarını 
ihaleden bir saat evveline kndnr 
F'omisyona vermelt>rl lfl.zımdır. 
<63&1> 2507 

Balyalı saman alınacak 
Ge il>Olu .Merkez sa. Al. Ko dnn: 
Asker lhtb'ac için Gcltbolu'& teslim 

ııı.rtlyle 10000 ton tel ba.l'l:a.Jı ıwnan laı

palı z:ırfla &a.tm alınncnktır. l\1uham· 
m<!fl bc>dcll 750 llra muvnkkıı.t tcm1ınaU 
562:;0 liro evs:ıt ve ş:ı.rtn:ımcsl <".cllbolu 
mcrt<cz Sıı.. Al. da görülebilir. Kaı>:ıll 

zartla claılltmesi 27-8-942 pe!'l(.'mbc gtı. 

nü s:ıe.ı 16 d m<.':'lroz ıııı.Un n.lmD. komls· 
yonunda yn.plln.l'llktır. lstekltlerın tdcUf 
mel.-tuplaruu <'.ksllt.ınc sruıtın<fen btr sa
at evvel mc%kQr kom ona ~clcrt. 
Postada ı; n.k1 olan ı::ccikmeler kabul > 
ıunmaz. (6483> 2543 

Odun alınacak 
Adnna As. Sıı. Al. Kom.: 
700 ton odun kapalı r.arfla e ksilt

meye konulmuştur. Muhaınııırn hedc
ll 28.000 lira ilk teminnıı 2 100 lira
dır. İhalesi 28. 8. 04.2 cuma gtlnll sa
at 10,30 dadır. 

.Evsaf ve eraitlnl Anknrıı , İııtn n
hul Lv. &mirllklcrı Ye A chn.n ı\ s, Sn. 
Al. Koın. elan 711 kurııf mukabilinde 
alınabili r. İsteklilerin t eklif ı:nrflnrı nı 
lhnlc ıınııtlnılen J saa ı <:neline kad ır 
komı•yona vermiş hulıınmalnrı lüzu
mu lltın olunur. 

(6166) 2~4.6 

Patates alınacak 
K Qtahyn Aa.. Sn. Al. Ko. dan: 
ı - llıalıı srtlntı Uıltp cıkmAdıtlnd:ın 

~ :>'CUnil ııcı btrı kllo ı>atat 2490 
sayılı kanunun 40 mcı ma&lıcG!ne tcv • 
maı.n yeniden kapa]] z:ı.rl U&Ul!Ylc cltl;llt-

bı.'dctl 2SSOO l!rıı. 

muvnldmt tcm\nıı.tı 2:150 llnıdır. 
3 - F.lkıı1ltmool zı-8·942 cum.tı.rt.csi 

g{jntl Baat 11 oo KUtahyn As. Sa. Al. 
Ko. ıwnda yapılD.cakUr. 

4 - Şartııamcst 144 lrun.ıe m uknbllln· 
do An1aı.m, tstnnbııl Lv. lmtrHldorin~ 
vo Balıketı1r, Eskilohlr, Afyon ~ .Ktl. 
t.ııhya As. Sa. Al. ko:nls)'onların.da gll • 
rO.lcbtUr. 

A - 69 000 kilo koyun veya aııtır e
ti ırapıUl zarfla eksUı.meyn konrnu.tur. 
Koyun eu tatımın bedeli 01100 l1ra aı. 
Cır eU t.nhm1n tıcdcli (27600) lira olup 
koyun etl teminatı (882) lira sı~ır et. 
temin u 2070 llradır. 

B - F.vııa.r ve &aJ'tnD,mCS1 Jcoınl;syon. 

d her s:Un g rtl.l lıllir. 
c - Eksl.lunurt 5-9-942 cumartesi 

iilnü 111ULt. ll do kom~onun butunc1ıulht 
malııı.l.dc yapılaooktır. 

D - lstdtlllcnın bent ırtın ve saatten 
bir saat evvel tekil! mdctuplarını lkD • 
misyon re1slH:mc tcVtt1 etmclıcri. 

(6621) 2TlO 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Van :sa. Al. Ko. dan: 
~.000 kllo koywı "Wli BlR'tr e11 lal.· 

palı zartk ltmeJie konmı.ı&lur. Sı. 

a:ır ı:ıU 1Çlıl tahnUın bedeli J 92:j(} lira k<>
;yun ~ 22750 llrı. otu.ı> sııtır oU temi· 
natı ll44 lt:a koyun cU tcm!'lnlı 17J7 

lirnôır. 

l.'ı.'Saf ve • nrtıı!l'JIC'SI komlsyor. ıa her 
ı:tın ı:örült"hlllr. 

.Mtinakasası S-9-942 ~ ırUnU 
anat 16 dA \'n.n'da komisyonun bulun -
ıtuı:u mııhakte ~"flpılaenktır. lstdilllcrSn 
bcW gün ve buı.ttcn btr sn t. önce t<!!<· 

:ı.tt mclrtuplnnnı kom!sYQJ\ n'.!1&1 itine 
tuvdl ctmelcrt. (t'637) 2723 

Sığır eti alınacak 
Adapazarı AE.. .Sa. Al. Kom. dan: 
l - Kapalı zarf usuliyle 30 ton 

sı"ır eti salın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedel 27000 11· 

radır. 
3 - Muvakkat teminatı 2025 . 11· 

radır. 
4 - llıalesl ı. 9. 942 111\lı günü saıı.t 

16 da Adapazarı A& Sa. AL Kom. 
yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplan 2490 sayılı 
artırma okslltme ve ihale kanunun 
32 maddl'.siııe göre Ulnzlm l'dllerck 
lhııle tarihinden en geç bir sruıt (!V· 

vele kadar komisyona tevdi edilmls 
bulunacaktır. Bu saatten aoııra ge
lt"n mektuplar ıkabul edilmez. 

6 - Şartnamesi her gün komls· 
yonda ı;-örUlehlllr. 

Kemiksiz koyun eti 
kavurması alınacak 

KıırB Sn. Al. Ko. Bak.: 
Bir k:I osuna Uılun!n cd1lcn ttya.t 200 

l:uM1$tan :;ıoo ton k('Jlllks!2 k())'Un eti ka· 
vumwu kapalı zart uı;uldyle ek tm<'YC 

konulmuştur. Ilk temlna.tı !ıl250 Uro.dır. 
Tıı.lmnıır cdccok ıtı; a.t il2CJ'lndcn katJ 
temınaı nl nac-aktır. Toptan veya :ıo er 
tonluk Mrt pnrtl ictıı ayn ayn tddlt 
l'Dcktuplan kabul otU11AbUlr. sa ton icln 
ll:k teminat 875 liradır. Şartn.ıımcsl her 
:ı-.amnn kQITl16y()nd:ı. ı:lküıct> . Ekı tme-
81 21 8. 942 cuma ırUn.\l s:ı.at 17 de Kars· 
ta komis'>'orıdn yaı•ılnen.ktlr. 1stcklflcrtn 
rnczkQr .nın ve sıın ttcrı bir s:ıa.t C'V\ el 
komfsjond:ı hazır bulurınıntnn. 

IS - T<ıllı>leı1n hazu'tıyıım'k'kın tdc -
tıt mektupI.o.ruun lhıılc !LU:ndcn btr 
ıı:ııı.t ovvcllno Jmd:ır mn.k'buz mulmbUln· 
de kcırnls)"ona veımcl<ml sarttır. Bu 
attcn ııonnı v~ teklif mdctut>ln.n 
alınmaz. Postada ~cclık:mı-lcr mutC!bıır 

7 - lsteklllcrln ibc'l!l g{ln ve saat· 
t~ omlsyonda hnzır huhınmalan ve
ya saltlhlyc-tll veklllerlnl b ul undur
mıılan ve 2400 eayılı artrnna eksilt
me ve ih nle !kan u n unu n 2 ve 3 m3rl· 
dcslndıı gösterllcn evsafı he.iz olma· 
la.n ll(ın olunur. (6736> 2738 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

~ Sn. Al. Ko. d:ın: 
1 - :zonırulda.k•to. tool!m ıaıUYıc sa 

bin ıcno koyun ve,yn 66 000 k1lo .. ı;ıtı.r 
eti kapalı ~ usuli.YI elaılltmeye kon• 

mustur. Sıl:ır etm muhammen b edeli 

80 kuTUo tutan 28000 lılm ilk tunll'.AU 
8060 11rn koyun ot1ntn muhamm<D be • 
dcld 110 kU~ ıuta.n nooo ilk te
mınıı.tı 544:> ]:lradlT. lhaJ.cı;t l eşJıUl l• l2 

salı ııtınu mat 11 dil Dc\rrok Sn. Al. Ko 
da )'fl.Pılaca.kt.ır. Şart.nıı.maıl. her riln Xo. 
d:a ghrUMtr. lstdillloıin bent S"Unde tcs
IJ\t edll('f\ ııa:tıt.en Mr t evvel knnunl 
5cldlde hazırlıYıumııla.n tcM.l! mdrt\ııl -
ı.annı Ko. na vermclcrt. (C744> 2756 

sayılmaz. (G100) ~ 

Eıya mıklcttirilecck 

(6330) 231".S 

(6599) 2825 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

As. Pos. 350 Sa. AL Ko. Hadım 
koy 

lllrlikler ihtiyacı ici n beher parti
si 50.000 kllo olmak ilıcre " mııaavi 
partide 200.000 kllo koyun eti vc)ıı 
sıı;!'ır eti pnr.arl ıkla satın ahnar.nktır. 
llııtlclerı :.14. ,.\ ğ,. !14:.! pazartf'Si günti 
saat ı.~ te y.npılal•aktır. Taliplerin tıı
yin olunan zaııınnd' ıerıı:nllt lıırl} le 
hirlikte koıni5yonuıııuza rıılırııcaat rt-
m('leri. (6030) 2827 

Koyun veya sığır eti 
alrnacak 

V an Sa. Al. Kom.dan : 
80000 kılo sığır veya koy.ın eıi 

kapalı zarfla eksiltmeye konmıı,.tur 
Koyun eti tahmin bedeli 46400 !ıra 
sığır eti tein 40000 !ıra olup ıı.o;ıyun 
eu teminatı 34b0 lira sığır e!:I ıcın 
3000 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
komisyondıı her glin gortllebil r EK 
sllımcsi ~1-9·1942 cuma gtınU saat 10 
cin komisyonun bulunduğu nu• alde 
yapılncnktır •. 

İsteklilerin belli gün ve ı;'latten 
bır s ıal evvel teklif mektupl&r 'll ko
misyon reisliğine tevdi etmclrri. 

(ti66f.- 2828 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Van Sıı. Al. Kô.m dnn : 
32000 k<•)·un ~cya sı~ır eri k.npnlı 

r.ıı rfla ek iltmeyo konmuştur. Koyun 
eti tııhmin hrdrli 20800 lira ı.ıgır t'll 
tahmin bedeli 19200 lıra olup koyun 
P.ti temin 'tı 1360 .sıfır eti teminatı 
1440 liradır. 

Evsaf le Şnrtnnmdl komisyonda 
hrr gıln görlilr1ıılir. 

1\llinnkasn ı 7. O. 942 Jıllzartesi gfi· 
nil s"at 16 dn komisyonun blılıındujl.'u 
mnbıılde yapılacaktır. 1stl'kli f'rln bl'l
li ı;tun ve &nntten bir saııt evvel tl'klif 
mektup! ınnı kom is~ on rei~liğine tev. 
dl etmeleri. (ti666} 2016 

Odun alınacak 
l_.arıı Sn. Al. Kom. riıın : 
llir kilosuna tahmin rdılcn fiy1Lt 6 

kuruş 50 &ıı.ntimdl'n 1800 tcın odııı:ı.ıı 
kııpulı zınf usıılu ile 5. s. !I ı2 tari
hinde istekli çıkmadı~ındnn 241Hl sa-
yılı knnunıı n ' · madde ine tevflk ın 
hlr ay ıııucld~tıe ıııızarl ı ğa konulmuş. 
hır. llk teııılnııtı a63 liradır. Tnkar
rü r eden fiy.at üıerinden knU ıeıni· 
nn t alın:ıcaktır. ~nrtnaınesi kornlsyo. 
nu~cln gurulelıiJir. it• pazarlığı 21. 
6. 9~2 gilnil sıınt ı.~ te Knrs't.A komis
yonumuzda b ulundu u mnhnl dc yıı.
pılacak tır. 1stek111CJ"in m e11kör gün 
ve sat1tte ıeminatln.riyle birl lktr nıu· 
rac.nntlan. ( 6697) 2917 

Et kavurması alınacak 
D. Bayazıt .As. Pos. 2290 S:ı. Al. 

Ko. dan: 
20 ton kemiksiz koYUn cU ve 20 

ton ikenıılksiz sığır eU kavurması kn· 
ııalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. 
Koyun eU kavurmasının tahmin be· 
dcll 3GOOO lira o lup ilk teminatı 2700 
liradır. Sı~ır clıi kavurmnsımn toh· 
mln bedcll 28000 li ra olu p ilk teml· 
nııtı 2100 l ir.ı<iır. Evs:ıf e lde mevcu t 
korun evsnfıdır. Ekslltmc 7·9·942 
sruıt 11 de ynııılnc::ı.lctlr. 1stek.1 !erin 
bcllt g(ln ve .saat ten bir saııt önce 
teklif mektuı;ı1annı komisyon relsll-
ğlne vcrmcleri. <6703> 2918 

Kuru ot alınacak 
~libolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
nı.1Jyac için Bolayır lskele teslimi 

1000 ton tel balyalı veya lp balyıı.lı 
kuru ot pazarhklıı satın alınacakt.ır. 
Tcl balyalı bedeli 70.000 lira ve fp 
balyalı muhammen be<lc.JI 65.000 lira 
kati tcminııUan bu miktarların % 
5 üzenııden alınacaktır. Evsnf ve 
fftruıamesı Gcllbo1u mer.kez Sa. Al. 
Ko. da görül~blllr. Pazarlıkla iha· 
lesi 25-8-942 Balı gilnü san.t 16 da 
merkez Sa. Al. K o. d a yıı.pılacaktn. 

(6785> 29l!l 

Z eytin tanesi alınacak 
Ca.nnkkale Garnızon Sa.. AL Ko. 

dan: 

Al Kom. gorebilirler. ihalesi 2ll. 8. 
IH2 salı gllııll saat 16 dn nıerkcz Sa. 
AL Ko. da yapılacaktır. 2~24 

Odun alınacak 
Knrs Sn. Al. Kom. dan : 
nir kilo un' t.nhınin edilen fivat 

il kuruş 50 unıimdir. iki p \rtİde 
l'lOO, l'l25 f<'r ton odun M. fıkrasmn 
göre 22. 7. 9-1.2 tarihinde istekli cık
mnılığınd.,n yeniden M fıkra ına gö. 
re fi zar1ıkla mılhııyıın edilecektir. 
İlk teminatı 2165 2.,75 liradır. Ta
k9.rrtır cdrcek fi) at üzerinden katf 
t<'mll'.!Jlh alınncaktır. Euaf kolordu 
evs ıfırlır l'nznrlıf:ı ıs .. 942 nlı gU. 
nü ı;aat 16.80 da Kar ta komisyonu -
nıuııun hulıınduıcu malı ılde yapılncıık
tır. l ıeklilcrin ınr•kur gun ''e saat. 
te trmin:ıtlariyfo lıirlikte komi~\·nna 
gclmderı. (6632) 29:!5 

Saman alınacak 
'l r 'hr.on Sa. \l. Koııı. el ın : 
l'a1:nrlıkla 550 ton saman nlınu -

raktır. 'J ıhmln edil<'n bedeli 5.5000 
lırn ilk tenıın ılı 41:.?5 liradır. Evsaf 
kolordunun h!itlııı ı:nrnizonlarındn 
' rdır. Pızarlıfi'ı 2ı ır;. 942 paz r. 
te 1 ıı;Unll ıınat ıo.so d dır lstrklile
rin belli ıı;lln ve saatte l ralızon :sa. 
Al. :Kom. ıı Urar atları. 2926 

Kuru o l alınacak 
Tr:ıhz •n \s. Sa. Al. Kt•m dan : 
l'nzarhkla 6ıJO ton kuru ut satın .ı· 

lın ıc ıktır. 'J'ıılıının edilen hcd<'li 
96000 lıra ilk teminatı i20 liradır. 
Hv ıf kolordunun hıltun g ırnlıonla
rıncln v ırdır. Pazı rlığı 24 \ ğs rı •2 
pnz<ırl<' i p;ıln!i ı;ıat 10 eladır. ı~tekll
lcrln brili gün 'c a ıttr 1 rahıorı Sıı. 
Al. Koın. mlıraca tları. {füı35) 202i 

Koyun v e sığır eti alınacak 
\ ın S ı. \1 Kom. elan : 

8.WOO kilo koy un veya ı~ır eıi 
k ııtnlı zarrla ekı;iltıııe~ e konmuştur. 
Ko~ un ııli tahmin hC'dcli 19200. sıgır 
rtı t.ııhmlıı hcddl 60ti0 lira olup ko
yun eti tcrninntı 1440 lır L •ıgır ctı 
temin tı C.72 lirıdır. 

1.u;af ve ş l'l'lnamesl komi~vonda 
h<>r ~ün gorıllehllır. Lk iltrne 

0

ı 8.9. 
912 ı;nlı gılnü snt 10 dıı komisyonu -
nıuzun bulunclugu mahalde yapıla • 
caktır. 

İsteklilerin hl'lli ftÜn ve ıa.atten 
lılr suat ev.el teklif ınrktııplarını ko. 
ıııısyon rclsliğınc tevdi ctınclcrl. 

(66ıO) 2928 

Koyun v e sığır et i alınacak 
V~n Sa. Al. Ko. dan: 
80000 kllo koyun veyn sılhr eti 

kaımlı 7.ıırfla eh.--s itmeye konmuştur. 
Koyun eti ıııuhammc-n beden 60000 
l1ru, sıgır cU muhammen bedeli 
32.000 lira olup k-0yun eti teminatı 
4500 Hra sığır eti tem natı 2400 lira· 
dır. 

Evsaf ve ıartnnmcsi komisyonda 
her f:lln aörüleblllr. 

Mllnrı.krumsı 7-9-9-U pazartesi g{l
nü saat lO dn komisyonumuzun bu
lunduğu ımıthalde yapılacaktır. 

lst<'kl !erin belli giln ve ııaattıın 
btr snat önce teklif mektuplarını 
kom syon reisliğine tevdi etmeleri. 

(6641) 2929 

Odun alrnacak 
Kars sıı. Al. Ko. dan: 
13-8-942 tar hinde ı>aza.rJıkla !ha· 

lesi yapılan blrl 250 diğeri 700 ton· 
luk iki parti oduna istekli cikmadı· 
•ından yeniden pazarlığa konulmuş

tur. Bir kıllosuna tahmin edilen fl· 
Yat 5 ıkur~ olup ilk tcnılnatı 1031 
ve 3887 liradır. 

Sartınamcsl komisyonda eörOIUr. 
Pazarlığı 24-8-942 pazartesi günU 
saat 16 da Kan;tn ycpımcaktır. 

lst.ckll1crln mc-zkQr gt\n ve saatte 
tcmlnatlarlyJe b rlikte komisyona 
müracaatları. (G841) 2930 

Sığır eti alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Konı. dan : 
'1. s. rııı.2 gllnll 1h lesi yapılan ıoo 

ton sığır ctınf' teklif edilen 66 kuruo 
f1y1Lt pahnlı ıı;ürilldU#Unden yeniden 
pıu:arlığıı çıkıırılmıştır. 

Paznrlığı 2'. 8. 9'~ pazartesi gilnU 
un 16 du Enuruııı ::-ıa. Al. Kom. ya. 
ıulncakt ı r. Muhammen bedeli :ıımoo 
lirn olup kaU tcmlnnlı 8000 liradır. 
SnrtMmesi her f.'(Un komisyonda görü
lehillr . İstekllltrin belli gUn ve &&a.t
tc komisyona mllracaatlan. 

(ti8'8) 21131 
Sığır eti alınacak 

n('ya:ut l:iıı. Al. Kom. dnn : 
IH ton sığır eti knpalı urfl" ıılınl\. 

Es h r Lv. Amlrl ğl Sa. Al. Ko. 
2500 ton malzem v 500 ton eşyn 

ki c man 3000 ton eşyanın nakil işi 
kapalı zarfla eksıltmeye konmuştur. 
B her tonun tahmin edilen Hyat 8 
11.radır. llk tcnıınaıtı 1800 Jıradır. lh:ı
l 3. 9. 942 pcr'ŞC.'mbc ı;UnU sant 11 
dl' Esk hlr Levazım lımirllsl Sn. 
Al. komLSyonun(la yapılacakt ı r. Bu 
nakl Yata ait hususi şartlar her glln 
m<'Saı zamanlannda komisyonda gö
r 1 blllr. lsteklllcrln knnunı şekllcle 
tanzlm edilmiş teklif mektuplarını 
!haleden b r saat evvcllne kadar 
makbuz mukabili vermeleri eartur. 
Posta geclkmeleri kabul deltildlr. 

(6473) 2713 

Çe§İtli malzeme 

Ot ve saman alınacak 
As. Poıı. 830 Sa. Al. Kom. d nn : 
3. O. 942 per,cmbe gunü &&at 16 ela 

tel balyalı 8200 ton ot ve 2 00 t on 
ıaman pazarlıkla satın nhnııeıı.ktır. Hu 
sud ~artnnmclcri her gün komlıyonu
mur.da g!lr Ulehllece!I gibi birer ıuret
l eri Ank.!ıra, İstanbul, İlmlr Lv. Amir
likleri S a. Al. Kom. reislikleri ile Ça
talca'da Bell'dlyc riyasetine gonderll
mi tir. 

1ht1yac icln 30.000 kHo siyah zey
tin tanesl 28-8-942 cuma ırünü saat 
15 to paznrlık"lıı satı~_ 1alınacaktır. 
Muhammen bedeli 19.500 lira kaU 
temlnntı 2923 lirndtr. Evsnf ve &art· 
lan her gün koml!:Yonda görülcbl· 
lir. İsteklilerin !hale ıtünü komisyon-
da bulunmaları. (6790> 2920 

cııktır. Tııhmiıı bedeli 47040 Iırn olup 
ilk teınlnaıı 8328 liradır. ]~vsl\f ko· 
run butlin garnizonlarında mevcut o
lıın 16. 8. rıuı vr. 4 SIOO-lillOO aayılı 
emirdeki cvsaftır. Ek iltrnesl 0.9.942 
saat l 1 de yapılnco.kur. İ&teklUerin 
belli gun ve saatten bir aıı.nt önce ha
zırlıyacakları t< klif ı.ııektuplarını ko
ıııi yona vermeleri. (üS:Sl) 2982 

tn! ıttırı lncak 
Odun alınacak 

Kanı Sıı.. Al. Ko. dan : 

Odun alrnacak 

Odun alrnacak As. Pos. 350 S:. Al Kom •iad mklly 
Şişn Ae. Sa. Al. Kom. dan : nırtıkl<'!I" 6'h.Uynca Jçln l-"00 ton blr 
lli. • 942 de ihıılesl iltın olunan pıı.rıt.t V1? 420 tim lblr parti olm'lk:ı üzere 

ıoo.ooo liralık oduna talip çıkmadı· :ı ııue.tdo l~ ton Odun ııazarirlda 18• 
ğından tl'krar pazarlılfa konmuştur. tm ruma<'8ktır. :tlınl(.'Sf 2 e)' l 1\4'.2 cnr· 
Evsnf ve hususi şarıl:ı.riyle teslim mn- l3nıb:ı ı.ünQ eaai 15 te )'a.!>1 acakt.ır Ta• 
hıılli komisyonda gorillüp öğrenllebi-
11 B 11ı>!e.-m teym o nnn zaman.da konl1$Jıo-

r. cher kilo!'unıı muhammen bedel 
815 kuruştur. İhnlesi 26. S. 942 çnr. na m.1lra.ooat t"tmc en. 
Şnmba ,;unü saat J6 t e Harbl)·e Yd. CW..!2> 295S 
Sh. Ok. ~ıı. Al. Kom. yapılacağın - K "" t " J k 
dan isteklllerln tcminatl&riyle belli oyun ve srg rr e ı a ınaca 
eaattc komisyona nıUrn<'.aaUan. As. Pos. MM Sa. M. Kom. satnuı-

(6864) 2936 boru: 

Saman .alınacak lhUy.ı~ ı.çın rozarı a 75 t'Xl koyun 

Eski ehir l.v. Amirli~i !:>a. A L Mi v~ ıtır ct4 ıı:ıtm alınacaktır. lhn· 
Korıı. dıın : lıeııl 2 e)'bü 942 snat 17 drolr Royıın e-

İlılİjRÇ için 1000 ton tı-1 bnlyalı ttmn 'lk tomtrı<ıtı l'IZl im 25 kuruş '"' 
ilU~cn ı;amanı pazarlıkla satın ıılınıı- 1 sığır etır~ mc t<'l!llnıı.tı 29-" tim :ıs ku
<'ııktır. 1'rJ ha> iını. ait olmak üzere nm.u:r. Şartruırncst komlll)'Olld!l ı:öl"llb> 
b.l'hrr kilo ( 7) kuruştur. Sayet teli ı.mr. (6925) 295.1 
t'ıhetl askerlytce bedel iz verlldi{;i 
tnkııirde ı..ı hı·dc-li muhammt.n be • Sadeyağ alınacak 
dclden düsıılerrktlr. I'a.znrlığı 22 a. t.-ıl\'UI As. Sa. AL Kam. dan: 
{;ıısto 04:.l cumartesi gunil 6Rat ıo .Ma.nıt btntılderıt th 
da E~kı~ehlr Lv. &mirliği ::-.a. Al. Kom. )Cin lO hın 
d yapıl cnktır. Snrtname ve cnafını ~ ı>aZR.liJkla ııııtın ahnacaktır. 
görınrk i ti) en istrklill"r mesai zaman MUhAnırnftı bcdel4 2500o d r temi.na. 
larındn hf'r gun sozll gP~cn komis • tı 1875 llnldır. 
yonriıı ,:rbrehllirll"r isteklilerin temi _ lhaıc 27. 8. 942 ııerı;embe ı:ano ı at 
nalı mııvakkntrleri)le mezkı"ır komls. 15 tc )"apılacaktı:r 1stckl ıer~ belit &?Un 
yoıın mUracnatlar. (6866) 2039 YC ıcm tllıuiyle btı11kte Mn ı.s 

Odun alınacak ~ komutıınh~ ~ :unnda Sa Al. 
Gdıbolu ~ferkez ::-ıa. Al. Ko. dan: Kan. lll'ilracaatJan. (f'92'7ı 2!i55 
lhti~aç iı;in Gelibolu Bolayır Bnk

lııburnı.ı t~krlesinde Knrablgn'da t i'&· 
lim şartı' lt" .'iOOO ton od un knpalı 
r.arfla eksiltmeye konmıı~ttır. ~Iıı • 
hamml'n hedcli 180.000 li ra muvak
kat trnıinntı 77SO lirııdır. Ev u f ve 
Şnrtnııme i G!'IJholu'da merkez Sa. 
ı\ I. Ko. da gllrhlehilir. İhnlcsl 4. 9. 
942 ' ' r amba günü saııt l 7 df' Gel!. 
bolu ınerkcz :--ia. Al. yapılacaktır. 

(6666) 2940 

Koyun alınacak 
lla.lık0t r As. Sa. Al. Kom. dan: 
Bl-bC"I' lctlosUtı.'l 141 kuruş .flya.: tah· 

rnın edilen 100 000 :ttrnlsk ayaktan ko
)-un ıın= kla sa.un n macaktır. 4. 9. 9<12 

cuma ~mı mnt 16.M da natıkeslr Aı. 
Sa. Al. Kom. pa:trhll yapılacaktır. 

T<'lr.:ln:ıu Jıa 12500 liradır. Ayaktan 
abnaoa.k koyunlar hUlcllrnct karan ını:· 
cllbtnce 2-6 )'aı nrasl'ldn olAcütır. HP.J>· 
s!nc btrden b.'tcklt cı'km dıtı talcd lrdc 
500 'bae hnJl'vnnnan aıatı olmamalc tıze
rc ~Tl ayn taliplere de vertlcblllr. Ev
&:!! w sar.tlannı i'Omu.'k ıstıycnll!'I' hP.r 
gUn Ankara.. 19tanbu1 Lv. Amlrllklerl 
sa.. Al. KQJ11. ı:11reblll!rlcr. Tnlir>lcrln mu
nyycn ııaat.t tantnatıarlyle b.ıd1kte ko
m;sı.on.-ı mtımcaat etrnclcrt. 

<659 ) 2949 

Koyun ve sığır alınacak 
Ba.l:lccstJ" As. Sa. Al. Kom. dnn: 

Sama n .alınacak 
Karakosc Sa. Al. Kom. <t n: 
l - Atatıda m:ktarl.arı ya ı ı tk1 kı· 

sun ısaman iaıpalı zarfla eksi tıner kon
muştur. 'T'11lımln bedel!cııl;yro ilk temflUl4.· 
kı.n vo müna.bı.!<B ~n 'Y'e saat ::rt hı:r 
h~l:n ht2.a1nrmd:ı. ~er l.nı l.ıt Evs.'\ t 
kolordunun tnltün 51: mtzonııınnda mev
cut olan 15. ll. 94:ı tarih w 4810<) <>llOO 
811Qrlb eınWo1c1 ew:ı.tt.ır. lstı!kııı in bu 

snat\.M\ tıır at C!VVCl kn.n mın 32 mad
desi muctb!noc h:ızıriıyn.-aklRJ"J m~!up-
1.ıınnı ~ :rclstlı:tnc vemıe ert 

Olnııl: saman. kilo: 4.'IO 000, l\•uh ~.: 
22.500. Dk tem nau: 1687 llk1ı 50 Kr., gü. 

mı: 7. 9. (M2 l'&Zllrıtl'lll Sa. 15. 

cmsı: ııaman, k!lo: 48'!000, Muh. BOO: 
24000, 1!k tan atı: 1800 rıro, ı;1tnfl: 7. 
9. 942 llllflt 15,30. 

( G!)2!)) 2950 

Patates alınacak 
Yalova As. Sa. AL Kom. dnn: 
l · - '.I'tıhm!rum t>Mer ldlosu 40 lro· 

ruştan muhtcli:t m ktalilard!t olmalı: üro
rc 288 ton ı>atatl!Sln laıJ>nlı zartla ek-
aıtm yapılacııktu'. 

2 - tJuı]U;1 4. 9 942 gfuıQ R H\t l!I 
tcdlr. Buna n t cvı;at ve vcmlt ArıkılnL 
I&'tm1.bul IN. Am erlnd ve komls)ı>. 
nuıııuzda h<!r ıran f:'O!"(ll© 

s - ~ctıtn ~ ooıtt>n ııruıt.k'n 
b1r t <!'VVd knnunun :ı. S. rnaddele
mıru~ lk1 ham11 td~ mekt\ıpbn
n:ı Ya!luva'da bu<."ımwı komisyonumuza 
wırm (6930) 2957 

Sığır alınacak 

BehC!I' Gdloısu:na 141 ıcurııı fbrat ta.h· 
mm oonen 8)-n'ktıul soo baa ıkoyun ve 
127 ku:nıe 5 santim tt:ııat tahlilili ooıım 
200 SJl!'ır sıı.tm ~. 4 9 942 
cuma Eiin1l t ıs ıe &31ı:kt'5!<r As. Sa. 
Al. Kom. p.amr~ )'Upllacaktr, KO:rtı· 
nım kati Wrıı tı 2369 ?!ra ıııttrııı !katı 
teminatı 326() nradır. lia.yvanılann hep- R:ı. As. Sa. Al. KO?n. dan: 

ıdnc lb1rOOn t.nl1P13 ~ takd lrde (l8Una 
127 kul'U~ :ıo sa.nUm 

tir Vt' lroıyunlar ll)'ft 9G"n ihale otuna· fb'at tnhmin en 100.000 llra!ık 8)'11k· 

<'4kı ıı111>1 ku.Yu!ıial' :.ıoo - mI:ıırlar M llln ıntır !PflftU1111<'1a tul ıı!ıfl3cnk.Ur. 
txıstan aşa~ olmamak ilızere anı ayrı 4.. 9• 94:1 cuma ı:üMl ımat ır. d:ı Bıuıke.. 
ihale ) r>ı.labntr. EVG8t w lllrtla.nnı m As.. Sn. AL J{oın. d:ı. ıxı:znıilılb ynpılıı
ı:ömıdc dştjycnlor Ankara. tr.anba l Lv. m!ıılr. '.I"mıınM.ı kntb'cm 12 r.cıo ldnıdır. 
11.mtr«lldm S&. AL Xmn. ile Dal~r .Aı. Almlctan ıı.tıııncak l:ırllır hW<tlmet ka
Sa. Al. Kan. rıunda eörıl'lcbllir. H llkü· mn mucıft:ı!n<-e 6-12 yaş tmısmct olll
m~ lalnın mıı'"11:ılnıı:-e •ttr.ıa.rın )'89 cıııktıT. Hepsine b!rdm !stekll cıkrnndı~ 
lı.-ı.ddl 6-12 ve lko)'unhnıı:ı. :ı-e olacaktır. ~ lOO ~ hay\"BJ1rlan Raai;ı oJ
TnUıı:crtn ten1nat.larb1e h!T.l'Jcte mu:ıy- mamalı: eal't.tYl 11.)'l'l ıcyn tnllplere de 
l!m sruı.tte kom1S)uı:ı rmmı.oaatlan. :ıır. 1'1.-.t ve tıırUnnm ııfümck 

6S99) 29SO ~kır Ammra lstan'bl.11 Lv. lmlrl k· 
1 ~ Sa. .A1. Kom. B:ı~ As. S1ı.. 

Sadeyağ alınacak Al. Kam. ~. Tali;>lcrln 1>e111 
Mam.e Alı. sa. AL Kom. dan: c!ln w saatuı tcm1nn ~ b rllkte 
l\iartış b1ı<l mı 1ht:bncı ıcın 10 ton mUnıcaatlan. (69..'t2> :?'\ 3 

sndeyab :P<'l.ZU1111da sıwn ahnncalctır 

r.tU!ıammm ~ 25000 l'.mdı:r tuntna
b 1675 llrnı1ır. 1hme 21. s. !H2 ırnnu ııa· 
at ıs tc Yftı> lam5ııt2T. lstclcUlcrln belli 
ırUn ve Mnttc tmı1n&tı:ıı:r2)1ıe b h1!kte 
M.a.Me rneıtrecı: llDoımu+..anbAı blnuında 
S:ı.. A'l.. Kom. inOnuıaat~n .. 

(6919) 

Eczacı kalfası ahnacak 
A~anı Merkez Ecz.anesln· 

den: 
Bir eczal':1 kıılfası ıılmacak-

tır. Müraoaat edılmPSI. 1753 

Erzak ve mahrukat ah nacak 
Gircwn Gamızon Sıı.. .Al. Ko oo.n: 

Beher kilon 
Mlktan rayici Tutan Mu. Tem. lhale gQn ve Sa. 

KlJo Kr. Sn. Lira ı.ırıı Kr. 
Meşe gllrgen odunu 600.000 2 61 1!5600 117450 7.9.942 P. ertesi 10 
Patates 40.000 30 00 12000 90000 7.9.942 P. ertes ıo 
Bulırur 72.000 40 00 28800 216000 7.9.942 P. ertesi 10 
Nohut 14.400 20 00 2880 21600 7.9.942 P. ertesi 15 
Pirinç 14.500 67 00 9815 73725 7 9 942 Sıjtır eti 6.5.000 56 00 · · P. ertesı 15 

3f>400 273000 7.9 942 P. ertes 15 
Koyun eti 25.000 78 00 19500 116250 7.9 942 P. ertesi 15 

Çeşitli sebze alınacak 
Gelibolu Sa Al. Ko. na . dnn 
İhılyaç için 60 ton patlı an, 60 

ton yn lık pat tcs 20 t n l mates. 
20 ton biber: k pıılı ı rfla k lıme
)e konulmu tur tuh n bede ı 
Patlıc nın 0000 1 ra, pnt te in 20400 
domate in 2rno lıra t r:e b brrln 8000 
lırn olup kal h tııin ll !hal den on
ra takarrür ele k hed 1 uzerhdcn 
hcsnp eriılerck alınac kur. Tt"minn•ı 
261 O lı radır. E• f v artoanıt"Sİ 
Gelibolu ınerkeı 8n A 1 Ko. nunda 
Eörııl r K ıınlı zarf u ulü Ue lhı!.le
al 21. 8 !H2 cıımn ıı;lnll saaı 17 d" 
ı:ıa. Al. Ko. da ynpıla;:aı.tır isteni
len nıcktuııl ıranı ı.t klılcr ihaleden 
b:r ıınnt evvel ıtornıııyoıı• verm~'erı. 

AS. SA. AL. KO. Holny1r 
Tahminen hl'her kilosu 30 s:ıntlm 

drn 9000 ton Gt.llboludan Rolayırn 
75 santimden 3400 ton Gellboludan 
Knru k/h·Une 100 ıı.nntlrniten 1900 ton 
Gellboludan Orbköy, 90 santimden 
11300 ton Geliboludnn Kavak köyü ne 
k1 ceman 16200 ton ynkncak, yiye
cek ve ccphııne ilf! mnlzMne nakli 
pazarlıkla nıünnkasn:,'11 konmuştur. 

( :-;' ııklly e ma&raflıırı hariç) behn 
kilo otıın muhammen fıyalı 1 sama -
nın ise 3 kuru§tur. Otlar ve urııanlar 
P.:5k!Şehlr mıntakasından gctirilrii 1 
takilırıle I.60 &antim, Y alova. İzmit. 
ve Çata lca civarından ge tirildil(i tnk. 
dinle 1 kuruş ayrıc ' kilo başınıı nal.. 
!iye uercti samıııedlkccktir. Mu• ak
kat teıninıılı ıv.ı,kl\ve bcrrtleri 11Avc 
r.<lılnıek suretiyle bllhr.snp teslimdir . 
İsteklilerin belli glln vr.snaıte kanuni 
veslkıılnriyle birlikte koınisyonıı mO
rıırnaUan illin olunur. 

l - Bır kilosuna ıtatım!Iı P.dllen 
fiyat 6 kuruş elli santimden 300 ton 
odunun 10-8-942 de teklif edlle.n fi
yat pahalı görüldil!:ünden yeniden 
M. fıkrasına göre toptan ve yahut 
yllzer t onluk ,parUler halinde pnzar
lrkla mUbayııa edilecek. 

Şişli Sa. Al. Kom. dan : -· ~ 
80. 1. 94-2 de ihalesi ilan olunan 

ıoo.ooo liralık: oduna teklif olunnn 
fi> at gali ı;onıldü tinden tekrar pıı. 
zarlığa konmu tıır. Evsaf ve hususi 
§artları ile tcslun mahalleri komis -
) onda ghrUlüp öğrenilehillr. Rehf'r 
kilosunun muhammen bedeli 816 ku
rıı tur. İhalesi 26. 8. ~•2 &!l.lı günu 
saat l 1 de !Jarhıyedc 'ı' edek Sh. Ok. 
Sa. A l. J_.nın. yapılncnktır. 'l'nliplcrin 
tcın i nntlııriylc birlikte mllrarantları. 

1~'\ clmılert. m1ktartan. rnyıcıert. muvıık1aı.t tem tıan. 1.hn Eil.n , 0 
ıınatıert yazılı mevııt :M90 aayılı ıkanırnun ı.ıaul'll vechfle kapat! zarı: USullJı e 
mübıcyu.alan yapıl:tcakt.ır. Şartname ve evsaflar her ının komisyonda ı:orilleb . 

Eksiltme 7-9 942 Pf\7.art.E6l ııilnü :t 10 YC Ui tc Jrıı.rntwn bın.ı ımıda &."IUD 

(GS~ö) ı8b6 

Koyun ve sığır eti alınacak 
As Pos 5021 Sn. Al. Kom. Devrek 
Zongulc\nk Devrek kazıı.aı Çaycu • 

ına B ycum~ ıınhıyeslnde ıeslım n -
lınm k rtlyle 60000 kilo koyuo ve
Ya 60000 kllo ııttır eti kapalı zarf u
auJıylc cksllımeye konulmuştur. Ko
Yun eıının muhnmmcn bedeli 100 ku· 
ruıı tutnn 60000 !ıra ilk teminatı 4500 
l radır. 

Sığır et inin mult:ımmen bedelt 60 
kurıı tan tutarı 36000 lıra ılk temina
tı 2700 lıradır. JhaleBı 27 .1942 ı>er· 
ıembc ıfllnU anat 11 de Devrvek Sn. 
Al. Kom. ynpıl cakıır Sartname ve 
evsafı her gun komi11yonıln ı::örillc · 
bllır İaıeklıl rin belli ı:Unıle tcsbit 
t:dllen saatten bir anı evvel kanuni 
, .. ktlde t kllf mektup! rının komie -
Yoruı verllm si 111.zımdır. 

rnrn7) 2485 

Saman alınacak 
Çnnakkel" Garnizon Sa. Al. Kom. 
İhtiyaç ıcin ıakarrUr edecek fiyat 

Uzer nd n bOO ton saman 28-8-942 
cuma gunü sent 10 d3 pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Bu miktara talip 
Cıkmndı~ı takd rde ıkıı;Pr yüz ton· 

n aos ı otmanıak ş ı tıvle aVTı ayrı 
·~Uplere de verilcbıhr. (6465) 2491 

Muhammen bcdelll'rl C'rellbo-
lud!ln Bolayıra 4500 lira ilk 
teminat 3375 lira i:cHboludnn Kn· 
rııklivlln!' 25500 lirıı ilk teminatı Jll l2 
lira 50 kuruş G<>llboludan Ormköye 
19000 Jirn ilk tcnıinııtı 128" llrıı liO 
kıırustıır. fhıılcsl 2•. 8. !14"" ıııtr.nrı,. i 
ııtıııO saat 16 da Boloyırdn As. Sa. 
ı\L. 'Kom. varıılnrnktır. Snrtnnmr!!I 
komisyonda herıı;Un gilrlllcblllr (G22G 

211'1. 

Nohut alınacak 
Beyazıt Sn. Al. Kom. Rs. 
140.000 kilo nohut kapalı 7:arfia 

eksıltmeye konulmuştur. Tahmin be· 
delı 70 bin llrn olup tık tem nntı 5100 
liradır. Evsaf lrolorılunun bUtüıı gar
nlzonlanndakl olan 15. 11. 911 ve 
48100/51100 sayılı emlrd{}kl evsaftır. 
Eksiltmesi 4. 9. !H2 <'uma g{lnU saat 
15 te yapıla.cnktır. De lil g iln vo s:t· 
atten önC'e lstr>klllcrln .12 inci maıide 
mucibince hnzırlı,•ernkları teklif 
mektuplariyle komisyona mUrnC'aat· 
ları. (6588> 2716 

Mercimek alrnacak 
Bayazit Sa. Al. Ko. B$k. dan: 
200.000 kilo mcrclınck Jcıı.p:ıh 7A!'flıı 

eltslltmeye knmılrnu.tur. Ta!unllı ~. 

dcJI 110.000 21ra. olup ilk tcıntntı.tı 67~ 

(6i69) 2178 

Et alınacak 
As. Pos. 4200 &ı.. AL Kom. Tophane 
Aşafıda cim miktar ve lilo fiyntlan 

ile kati ıcminatlan )'ll:Ulı iki kalem er 
24. s. 942 günü wıt ıo dı pazarlıkla İs· 
l<klisine ihale cdilettktir. Sarr~me her 

ün _oğlcdcn soorn komisyoncb göri."ılcbi
lir. hıcklilcrin hclli ı;\ın ve s:ı:ıue Fın· 
d ıkl 1°da Sa. Al. Kom. ,Rclmclcri. 
Cinsi .Miktarı fiynu Teminaıı 

K. ~ 
s. eti 

Kilo Lira 
2000 1 2~ 3750 

20000 80 240() 
(6742) 2806 

Taze üzüm alınacak 
C'.analdm1e ~ &ı. AL Ko. 

B$k. ct:ı.n: 

lht1ya.c ıcın 120 tAln tue tb:tım te. 
Jcnnil ederr'ok tlye,t Qzcr1rulcn 25-S 04~ 
-.ıı &lıml -.ıı.t 8 da" pazarlılı2a :un & • 

2 - İlk teminat 1450 lira tekar· 
r Ur eden :fiyat üzerinden kntl temi· 
nat alınacak. 

3 - Evsaf Kolordu e'V'&l\tındıın. 
4 - Pazarlığı 24-8-942 pnzn rtesl 

gUnO saat 16 Kıır.rta kom!syonumw: 
binasında yapılacaktır. 

5 - MezkOr gUn ve saatte tl"ll11· 
natlarb1e bir'llkt e IJı::om~ona gel· 
meler!. <6792) 2921 

Odun almacak 
Mıı.rıış As. Poo. 3123 Sn. At Ko. 

dan: 
Kapalı zartla .2650 ton odun nlına

cnktır. Muhammen bcdelı 66250 lira, 
ilk teminatı 4562 lira 50 kurustur. 

Knpalı zarfla lhnksl 10-!l-042 per
Ş<'mbc cUnü saat 15 te mı:-rk<'z ko -
mutanlık b!nnsındn sntın Al. Ko. 
yapılacnktJr. lsteklllC'rln tcl<lif mck· 
tuplnn ~ale santiııden lbir snnt ev· 
ve! komisyona Vt"rınlş bulunacaktır. 

Şart ve rn.ı;nfı hor l:'Un komisyon-
da görUlcb Ur. (67!l3> 2922 

Kemiksiz koyun ve sığır 
kavurması alınacak 

As. Pos. 2290 Sa. Al Kom. D. 
Bnynzıt: 

20 ton kem!kslz kO)'Un eti ve 20 
ton kem ks1z ı:ığır eti k ırmnsı ka· 
~ zaraa tme.:v konııl ıw-. 

(GSGG) 293~ 

Makam a yaptırılacak 
Şi,ıı Ae • .Sa. Al. Ko. dan : 

l ı. 8. 94.? de ihalesi yapılan :ıoo 
ton undnn ıııakıunn imalivesine teklif 
olun n fi> at goli göriildüğUndP.n tek. 
rar pnzarhğıı konmuştur. EvSl\f ve 
hususi şnrtlan komisyonda gorUlcbl· 
lir. İstekliler ihalr gUnil 100 ton un
dan ne kadnr makınna · vcrc~klerlni 
ve kilosunu .kaç kuruştan yapn<'aklıı
rını bılrlıreceklerdir. ihalesi 26.R.94-2 
çar nmba glioU saat 10 da Harbiye 
Yedek sut> >' okulunda Sıı. A l. Kom. 
yapılacl\~ıadRn tııliplcrln kaU teml
nııtlariyle müracaatları. 

(G861) 293Ş 

Sa man .alınacak 
Esldşclılr Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 

ıl n: 
İhtiyaç icln 1000 ton dökUm dil • 

ıkn samanı .ımzarlıkla satın ·alına -
cak1ır. Bt"her kilosuna tahmin cdl· 
lMI bed<"l 4 kuruştur. Paurlıtı 22-8· 
942 cumartesi günO saat 11.30 da 
ESk1 h1r Levazım tımlrllki satın al
nın komisyonunda yapıincaldU'. Ev
saf ve şartlan her gün mesai za. 
nuı.nlCUJnda acçen komi.sfonda 

alınıı. odasınc1a yapı.Jacakt I!'. 

T<ıkllt mdct:ırplan ~ m~ l!'Un \-e Rnattm b1r ıııı et <!VVt>I lromis
:vona wrllmlıs olacaktır. Sonrııctıın veııllen m<'ktuptar kabul ro lm<'Z. Mektup 
vareeeklerdn evro'kı mils'bttelcı1 11.11.tınna w cks!ltme knnununun S2 m ddest hU-
ktlm lcrtıı.e tnlı4 olma.lan tıırttır. < 6443) 27ll 

yiyecek alınacak 
Hozat S.-tm A onur..,an : 
ı - ~sıı.frı<la ml.ktar w mutıtw-..men bcdclk!rt ve ilk Uonı1n3tıan ile thah! t11:ı 

ve sıı.stt YtlZJIJ mevııt am &YT'1 2490 &a>ı.lı kanunun kapalı zarf ve ac k ekstı• ,. 
hUk1.lrnk'r1 cL~ !hale eôll~lr.etwn ta.ıU>lel'1n mczkQr dnlCT\'kı Hozat ı.ı -
tın o ima !tcnıiılyonune m Uracıaa.tları. 

:ı - Tal'J>Jerırı uıa.!c Matmden bir ııtı&t evvt'llınc kadar kll.nunt tcm!n.~-
ıe tekli' m<.'.ıctuı>lannı ko~ v<.·nnclert. 

a - E\ıte.t w a rt.nameler satın alma komkyomın&ı. ~örillC'b ıtr. 
4 - Postadaki gedlaneler knbııl o41lın<!IZ. (9359-G364) 

Cinsi Miktan Tutan Teminatı llıale günü 
Pir~ 30000 18000 1350 27. 8. 942 
Mercimek 30000 5850 43.5,75 27. 8. 942 
Nohut 30000 5850 438.75 27. 8. 942 
K. fasulye 30000 7200 540 27. 8. 942 
Patates 8000 2400 180 27. 8. 942 
Pirinç 15000 9000 675 27. 8. 942 
Mercimek 15000 2925 219,38 27. 8. 942 
Nohut 15000 2925 219,38 27. 8. 942 
K. :fasulye 15000 3600 270 27. s. 942 
Patates 4000 1200 90 27. s. 942 
Pirinç 15000 9000 675 27. 8. 942 
Mercimek 15000 2925 219,38 27. s 942 
Nohut 15000 2925 219,38 27. 8 .. 942 
K. Fasulye 15000 3600 270 27. 8. 942 
Patat.ee 4000 ~ 27. 8. 942 

Saati 
15 K. zart 
15 K. zar! 
15 K. zart 
15 K. zar.f 
15 K. zarf 
15 K. zarf 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 
15 K. zarf 
15 A. Eks. 
15 A. Eks. 
15 A Eks. 
ıs A. EJta.. 
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~'--mml--------------------1~ 1 Devlet Demir Yollan 

~~~,.... -- ·~,, - ~- . /~~ 1 Elbise ve palto diktirilecek 

llgilılere 
D. T>. Yollan U. Müdtirluğündea : 
20 eylül 1942 ta.l'ihlrulen .lft..ıl)aren Sa· 

nk:ıımuı HUıdut ~ haıttırulakıi l&taıl)oon· 

_,....,..."ı.'lll!~;;~~ft!-~t.1~~~~;=;:~~~, ~ Devlet D~uiryollan Umumi Idarcs.o· 
,. ~ den: 

l - Haydarp;ışa'da birinci işletme 

la.l'!nda da ıııım.ıçlıı vagonls.nn t.\.hmll ve 
t.o.hl!b"e müdrletlerı 6 dlirer vaııonı~nn 

tahmil miJ.<ktetleri 5 Uı.hlio'e müdcwt.ıeri 

4 saate mdlrllmlşUr. 

IE tipi T.C.D.D. Marşandiz Lokomotifi 

KRUPP MAMÜLA Ti 
Dökme Çelik Fabrikası: 

Yü.lcse-k evııatıı ve hususi cellklcr: 
Takım te-l!klerl - eert torna colUderl - ln$aa.t cel1kleri - azoua 

serUeatı.rilen huwsı cel1kler - paslanmaz ve hArnızata rnuka\1m cel!J<· 
1e.r - hararete mukavlm çellkler - kaplamalı hl\m maddeler - ek'K· 
tı1ık ve ıruınyetik 1.malAta mahsus celtkler - manli:'anezll sert cel!k - dov
me ve dökme parçalax - saç ve sac mamu!Atı - hadde teıı ve serlt 
ce1ik - ka;ı-T~1 k telleri. 

"\'llda,, ma?'knlı Kru;>p 8l!rt metalleri: 
Talu kaldırmak surotly:.e veya t.a.ıa&sız selctllendlrme ıçm 
Deınlryolu malzemesi: 
Sürat ve manaru:ıız katarları lokomotifler! - Wrt>inll lokomotlt

ler - tend{.>rll lokomottner - atefslz lokomotitler - Dizel lokoımottne
r1 - 50 J>er)'Odlu elektrl.kl:1 .lokomoti!ler - dekovil. orman ve &anaYI 
demir:YOlla.n - makas ve kruazmanJar - tekerlek talnmlan ve bunlnnn 
ı>arcala.n - Kovanlı tamponlar - her nevi yaylar 

?.ta.kıne ınuat.ı: 

Kovalı ekSkavatöır ve indirme tertibatı - lmmyonlar - otobüsler -
beledlye vesa...'U nakU:Ycsl - zahire, yonca ve ot hasat makineler! -
dlell tertıbab - m8.YiU redükısiyonlan, dişli carklar ve tarakb hadde· 

Jer - Vidalar, ctvataıar ve mümasll1 yivli ve torn.ah parcalat" - mu· 
zayya.k havall ve ~ avadanlıklar - MlkroUıı;t ve hassas <ilcü 
tı ıetJ.er:1. 

Blrl.!timlze mensup tabrllm.la.rı:mın mamu!Atından ba.lıleden !Jlınımı

zı dıa teUdllt etmenizi rica edetiıı:. 

Fried Krupp Aktiengesellschaft 
Mümessili "Üç Halka" Türk Limited Şirketi 
-Ankara YenişehirP.K. 1069, Telefon: 5229 .. ··--· , 
Sayın halkımıza 

Halkımıun kömür ahm iıini kolaylaşhnnak üzere 
Samanpazan Ağazade vakfı apartmanı altında No. 

16 - ta de bir sahı bürosu acılmııhr. 
Bu civarda oturan saym halkım um 17. 8. 942 

pazartesg gününden itibaren ihtiya~laıı olan kömür
leri kolaylıkla temin edebilmeleri icin bu satış bü· 
romuza müracaat .etmeleri tavsiye olunur. 

Türkiye Kömür satış ve 
(17M) Tevzi Müessesesi 

İstanbul Nişantaşı'nda Karakol karşısında 

ISIK LİSESİ 
Ana, llk. Orta ve Lise - Yatılı, Y atıaız - Kız, Erkek 

Teı!>'..s ta'l"lhi: 188!5 
Türktye'nm en ~ hu$USI 11sesidtr. 

Kayıt için milracaa.t oluna.b11ir. Tarı.tname ısteyhı.iz. Tel: 80679 83 

Çeşitli erzak ahnacak 
An~a 5 63Yllı J. Er Okul Ala.Yısa. Al. Komıisyorıundan: 

Cinsi 
Keyun eU 
Sığır eti 
Bulgur 
Kuru fasulye 
Nohut 
Mercunek 
P rnç 
Sadeyağı 
Beyaz peynir 
Yemeklik odun 
Saman 
Sabun 

M.lkt.a.n 
Kilo 

45000 
45000 
45000 
45000 
45000 
45000 

108000 
36000 
5000 

576000 
108000 

8640 

Tutan 
Lira 

54000 00 
22500 00 

9900 00 
12600 00 
8550 00 
9450 00 

41040 00 
81000 00 

5150 00 
9792 00 
5400 00 
6998 40 

Teminat 
Miktarı 
Lira Kr. 
4050 00 
1687 50 

742 50 
945 00 
641 25 
708 75 

3078 00 
6075 00 

341 25 
734 40 
405 00 
524 88 

!halenin 
T.a.rihi günü 

24-8-942 pazartesi 

" u -
25-8-942 salı 

.. .. .. 

.. 

.. .. 

.. 

.. 
17 

.. 
11 

" 17 .. 
11 

" 17 
ı - Yukarıda cır.s ve miktan yazılı on lllc:I kl\lı>m erzak:ın :kavalı zerf1a ı:Mle Kii
olan 22. 7. 942 carsambıı. ~Unü t.allp cıkmadıtından hizalarında :ııazılı &iin ve 
tlerde kapalı zart u&ul\yle 1hale61 :ırenlden alay ka.rargAhıl\da. yapılacaktır. 

2 - Tahmin tutarları ve muvıı.kkat terninaıt mlıktarLe..rı Ue eık!llltmenln ırün ve 
tlcrl hlzalannda 2'Öıtterllml$Ur. Şartnameler her ııün komisyonda &"örilleb1lılr. 

3 - !stekltlerln ihale ırün ve saatinden bir saat evveıtne kadar teklif mektup· 
ı komisyona. vennelldtrlcr. C62:J.1) 2352 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 

Bir Elektrikçi ahnacak -----rıırkıye ls Bankası A. Ş dml' -
Asar.sor te!e!on. neon ve zolb elektrik tes!satından anlıyan her t'1r· : 

oob.r. ve e.ektrik motor taml•atını yapabllen askerl1ttn1 ikmal etmıı : --olaı: 11.qT_a b1.r E-lekt.rtkçlye \h•lyncımız vardır. 

Ta;..Plertn. calışt.ı.ldan yerle:-den aldıklıı.n vesikalarla birldkte leva- --•ur. ~o:vısımıze mUracaatıarı. 1:591 = -ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

lSTANBULveTAŞRADAj ' 

Kitapçılar, Gazeteciler 
ve bilUınum gazeteler bayilerine mahsus 

MÜHİM iLAN 
Badema: Alm.'lnca günlilk gazeteler, haftalık '!"esimli harp 

mecmuaları, kadın ve moda mecmualan. 

Almanca, İtalyanca, Fransızca., SIGNAL: İnı?"ıllzce ve Rumca 
Gazete ve m~cmu~lannı, te!;ıim şartlarını ve fiyat listelerini 

a tok aııağıdakı Turkiye için umumi bayiinden tedarik ve temin 
edebillrsıniz. 

Umumi Bayii : JOHAI\N B . .\ YER 
Eski GUmrUk Sokak No. 38· GALATA - iSTANBUL 

Poll'Ul Kunıstı : U!80 

personeli ile Mudarrya'da .Mudanya • 

l Bursa işletme~i personeli için 2707 takım 
e!bise, l 713 adec palco imal ettirilecek· 
ur. 
Kumaşı, siyah seten, ve kol astarı ida

rece incihabedilen neviden aynen veril-
mek dii\er butün hara, düğme ve alameti 
farik.11.ın müteahhit tarafından temin e
dilmek şarıİ}le kapalı 7~rf usuliyle ek
siltme}'C konulmu~rur. 

2 - fksiltme 27. 8. 942 tarihınde 
perşembe giınu saat on ~ıe Haydarpa
şa'da s;:ı.r binasında işletme artırma ve 
eksiltme komisyonunda yapılac-.ıkur. 

Fazla izahat 

~l ecll1m<!SL 

Enstitüler 

Yüksek Ziraat 
Enstitüsüne talebe 

kayıt ve kabul ~rtlan 
3 - Muhammen bedel 38047 liraJır. YUıkseık Z~nıat EnsULUsunün Zlraa.t, 

Mu,,ıkkac temin:ıt 21!5~ lira 53 kuruş- Orman, VeteMrıer .F'akultt>l<>t1ne para.~ız 
rur. 2 f90 No.Iu kaııunun şartLlrı i~·indc yatılı, 1>aralı y:ı.tılı, yalısı7. talebe alına
teminatları ve teklif mektupları ihale sa cakUr lst.ekltlcrin 30 e~·lül l!H2 aksa· 
acinden en ı:eç bir 5.1.RC e\"\·cliae kada~ mımı k'ı\dar en;.:Util rektörliJ~üne aı1a -
Hayd.ırpaşa işletme artırma ve eksiltme ~ıdakl vcslkularw mürnra;<ı.t etmelffl IA· 
konıİ'}OnWllt 'eriLnelidır. z.ım<lır: 

1 4 - :'>1elbusatın nunılınclcri HaH!ar- l - tslenılen "'"' kal"1r: a) Kendi el 
paşa'da işletme artınna \e eksiltme ko· yazısfyi<' ha~I !akült.eyc n<1'll talebe 
misyonunda gl:ırülebilir. Mukavele \'C olarak sıl!rırnek iste<! ı::-ını hildlren bir JL 
~artnanıcleri meccanen alm~k için H ıv· lek<:e, bl Lısc bllrtrme, olgunluk diplo • 
uarpaşa'da mezkur komisyona Ank.ıra'da malan ,~·a noterIJ<tcn taMI kll suret
ve İzmir'dc j:ar sefHklcrine müracaai !eri. c) nüfus tezker~ı. dl ıı~ı kFıı::ııtı, 
edilmelidir. (8 hS-6188) 25.ı!'l e) örnel'r:' enst lüdt"n veya v Jl)ş<.>t or -

Balast ihzarı 
Devlet De:ın ryolla>:"ı 7 inci 

~lüdUrlugiln•len: 

man, ve erin<"r, zfrnat mO<lürhıkl<'rin • 
rlC'l'I alın:-ıe k !<ıhhnt raporu, fi beledl

tıılctme ye \'e)"E. pol sten :ıhnaeak iYi hal kQitı
clı. g) al~ı adı'l '1,ii x 6 rototrattır. Bv -

1 

Muhammen bedeli 43 000 llra olan 
13.000 metre m!kAbı b ast Eskişehir· 
Afyon hattı üzerinde Kim. 40 ocar:ın. 
dan ihzarı işinin 28.~·"12 cuma ırlinü 

\ saat 13 te Afyon ye-d ne'! işletme mü· 
tlürlüfil bmıısında kapalı zarf usullyle 
ekslltmcsl y.•pılacakbr. 

Bu işe irtrın<>.k 1st1yenlerln 3375 ilrn 
'11U\"akkat teminat ile kanunun 10 un-

rakı tam ol4ıııyan, va.ktnı<le ırelmly('l1 

pulb-uz d lekceler kabul f'<illanez. 
2 - Parasız yatılı glıınek s\.iyen ta· 

lebelerln 25 yasın<Inn hü)ilk olmaması 
ve secim lrntlhanın<Ia mnva rr!'k olması 
şarttır. geç1m lımtlhanlan Ankara Yük· 
sek 7. raat Enslllü<;ünde, tstanbulda 
SUllanahm<"t yük~k ticaret v" lil<t ıA,l' 

mclctch nde asafrn.laki ııünlen:le yapıla -
cu mn.dd<ıs!ntn F tıkt7ı51 ıreret:lncc lü - <'aktır. 

zumlu ehliy'et ve U<"aret veslkalartyle 7-10·942 car&amba snaıt 14.30 da 
teklif mektuplarını nynı ~ünde saat 14 e Tilııkcc komımzlı;YOn, 

kadar komisyon rE'tslHtınc veJ"!llleler1 ııı- ı::-ıo fJ 12 pereemb<? "Aat 8.30 da mıı. -
zımdır. temattk Ceın.~H ~\'!"). 

ŞartnamelC'l' lşle<tme komlsYonundan !'1·10 942 pe-ı~bc sıaa.t 14.30 da ya-

225 kuruş bc<iellc satılır. 
cq4sı4 -:.0!>> 2571 

Kereste alınacak 

hanM <iti (rra~,.ızce.. almanca, lngllizc" 

rt llerf.ndt"O b\r1 l • 
9_111-91~ cuma aaat 8.~ c'la. blyoloJI. 
9·10·!142 MJma Mat 14 M da tirll<, 

Devlet Demıryollan 3. İşletme Mü- 10·10·!'142 cıımrrrtffll "aat R 3ll rla 

dürlütıınden: ı...-tınya. 

M.i.ktarı, ebadı, muhammen bedel ve 3 - Paralı yatılı V<? yatısı?. t!ll.,.tK'J.er 
muvakkat teminatı aşaC:ıda yazılı ke- !<CÇlm lmt hanın:ı tlıhl ctcfrtl<ttr. Paralı 
reste kapal.ı zar.t usuliyle eık.sUtme,ye ko· yat 11 talebeden tatil milddetl hariç hlr 
nulmuştur. sene için ü<: ta~11<' 300 11ra tl<'rf"I: alı· 

İhalesi 2. 9. 942 ca=mba &'UnÜ M • ntt". (6700) 2758 

eıt 17 de Ba.llke6inle 3 lf;leune bmıuı.ın- Tamirat İ"-leri 
da yapı!aca.ktlr. 1st.eklJ:ler, 2490 1'o. l.\ı T 
kanumın tayin etUı11 Ve.<tU<alıa.rlıa. ihale 1 Yilllaw.k zı.rea.t Enstlt.il9Ü Rf"kırorlü. 
ırünü muayyeaı ııaatten b!T eaa.t evveı ~deın: 
k.amieyanurnuza milraeaaııan llı.zımdır. l - Kuruıınum'l.17. bl!ııaJ.a,nnm boya, 

tıaıtanıı ~ diker uraııt t.amlT&tında k\IJ-
Bu .lıtıe a.Mt lflrtname ve Jn'Wkavcleneme 
projeleri kam~"Y'Onumuzdan parasız a -

!.ınab'..llir. ( 6548) 2587 

cms ve et>:-ıdl 

Çam dtıme o.ıoxo.ıox4= 200 adet 
Cam dilme 0.15 x 0.15 x 4 = 40 adet 
Cam dilme o.L5x0.15x6= 40 adet 
Cam dilme 0.05 x 0.03 x 4 ı= 400 ııdet 
Cam kalas 0.06x0.25X4=200 adet 
Cam tahta o.02x0.20x4::937 adet 
cam tahtıa. o. 03x0.20x4=600 anut 
Cam d!lme o.o:>xo.oox4=9.40 M3 C530 

adet) 
Cam kalas o.ıısxo.ı5x6=5.760 M3 <80 

adet) 

eam JıoaılBe o.osxo.ıısx4:S.840 M3 cso 
adet) 

~Um 3"1111: !&~ m:ırıtsık:l\Sl da -

ıanılımak ti~re ~ klıreoc, kereste ve 
satrenm talımtn ettlırtil('!I\ bedel ı.er ü Z<'
r1nde1ı nçık nrtnımn ırırrool:Yl lhaL~ Yf!l· 

ınlaoı'kt.ır. 

2 - l'hal<' 5 a:.•lill 942 MUY111rt('11r! gü

nü sıafllt 11 de Rcl<tör'1U'k lblına"1nd11 ki ko-

m:syonda ynpılaCfl.'kUt". 
3 - MU'l!1l'k'k!at t<"flilına1: y(lzdıP 7,5 tut". 

A'hnıa.cak malın l:-1el!l tıll'tan 1599,fı9 

ltradrr. 
4 - f;fı.M.naımoıılnl ıı:önn«< - c'lılhA. 

tazla tızahat aırnak mtı..verue:1n Enstitü 
da!tre mü<t!il'li\ii!'i.ine m"1racaatıarı. 

(6909) 2970 

::111111111 t> u 1.. c u 111111111:: 
§ Şeref T anurhan § 

h Olntle hertıa.n gi bl!r iıstaıııYonda vn ~on 
1Qe!"11rind~~ Muhammen 1:ıedıeM. 1 ltf3 125 E 
llra, rn'UV3~ teminı.ıtt 750 )im.. = 

-Posta Caddeı:i No : 70 Kollck- _ 
siyon pulları alınır ve satılır. : 
Hariçten sipariş kabul edilir. 

Balast alınacak 
Devlet Demiryollan Yedinci İşlet

me MUdürlüiiünden: 
Muhammen bedell "17850" lira o

lan ''5000" metre rrilka.p balast Es
kişehir - KMl)'a hattı üzerinde Kim. 
"394-398" ocağından lhzan işinin 
2-9-942 c;a.rşa.mba günü saat 15 te 
Afyonda yedinci işletme müdürlfütü 
binasınca kapalı zarf usuliyle ek
si1t.mesi yapı!arııktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 13..18,75 
liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun 10 uncu maddesinin F. fıkrası 
gere~ince liizumlu eh llyet ve tica· 
ret vesikalariyle teklif mektuplarını 
aynı gün saat 14 ele kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler işletme komisyonun
dan parasız olarak alınabilir. 

(8585-6612) 264S 

Sanat okulu mezunu 
alınacak 

Devlet DemirYotla.rl Umum MUdürJü

tiind.€'11: 
!dal'em!<Lde :ıııuını - eıta:ı gön!Iik ma· 

killı m ve bat maldn!st teknik büro per

ısonel1 - fen memuro yetl$tlnnelc üze. 
re lUZU.."11.U kadar ııanat okulu mezunu 
alınaca.k:br. Yapılac-..ıJc kabul Jmtlhıı.

nında. eöeteı-eceklerl mu vartaktye-te &"ö
re mnatkA.r unvantylc 113'-da 100 ~a 
kadar Ucret veril<>cektir. 

Bir senellık ıotaJ milddetini muva.tra
kıyetle ı»ttrı-,n~,._r wcll edlliT. Ve mOt.e

a.kıı> kUrs!ardıaki aranılan şa:M.lnr ııun -
!ardır: 

l - Sa'llat okulu mP7.lln.u olmak, 
2 - Askerliğini yapmış o!mıtk, 

3 - Ya.eı otuzu S:'-'Qmcm1' ol:malk, 
.,ı, - Ecnebi ti(! e-.·11 ol.ma.rrınk. 

TaliP olanlann okul diploması, kısa 

-i"ııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
Sahhk kau~uk kırpmhsı 
Gazmaı;ke Fabrikası Müdürlüğün

den: 
Tahmin en 2.5 ton mlktann<la bez. 

li ve kuınaşh kauçuk kırpıntısı ı:ıift 
kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 

Taliplerin malı görmek üzere h&r 
gün saat 8,30 dan 12 ye kadar fab
rikamız Ambar şefliğine m üracaat
ları ve teıkllf mektuplann:m 2-9-1942 
günü sa.at 14 e kadat" fabrika mü
düri;ıııetine verilmeSi ilA.n olunur. 

"791 

Mobilyalı kiralık ev 
Tam möhlesiyle Bahçeli evlttdc 2 

inci ~imal sokak 2.ı. n'llmaralı ev kira-
hklır. Telrfon 3 ıs519. 1861-
!..4---~-@ 

U L US - 23. 1l'l1di yıl. - No. 7558 

lmt:ı:YaZ eııhlb1 

İSI<ENDER ARTUN 
Neıırtyat ve MüC991!9e Mildürfl 

NAŞlT ULUO 
ULUS BasımeY1 ANKARA 

O!KKA T: Gazetemize &'6nderlle1'1 heı 

nevi Ya.zı.lar neere<tı:Jem edillmeatn "'1 
vertlme?. ve ~ndan dıol&.yı btı; 

btr mesullyet ltabuıl edilmez. 

CLİPS 
SÖV ALİYE 
PLAKiGNE 

ve Çiçek 
t> la tin ve 

I>ırlantaları 

Kayıp elmas iğne 

SİN GER 
SAATLERİ 

EM1NöN0 

Caddesi No: 8 

lSTANBUU 

Dahi!i~·e Vekaleti ve Adliye 
Vekiıletı ile otobüs durağı ara
sıncia elmas .frneml rlüşurdıim. 
Bulanlar insanıyet rıamına Me
serret otelinde 3 numaraya ge
tırıldii!I tak<Hr<le kendisi mem-
nun ecülect'ktir. 1867 r 

Bankalar 

Çam kereste ahnacak 
Sumer Bank lplık ve Doırnma 1 

Fabrlırnları Müe.;sesesl Ere~lı Bez 
Fabrikası Miidlirlüi::ün len: 

Fabrikamız iJıl;yacı olan 160 M3 
çam ker<>stcsi aşaıııdakı ~artlar da· ! 
hllinde 27·8·1fl42 ııerşembe günü sa· J 

at 16 da fabrikamızda açık eksiltme 1 
ile ihale edilec,.ktır. Tallplerın aynı 
gün ve saatte fabrika mi\dürlügüne 
müracaatları Han olunur. 

1 

Ebat: 
90 M3 
25 
25 
25 " 
Kereste: 

12X24X4,00 
24X24x4,00 
16X18X4.00 
25Xl5X4,00 

Biçilmemolş, kuru, düzgün ve sağ
lam olacak, c;:ürümü-, veyıa açılmış 
budak, kurt yeniği, c;:atlak bulun
mıyacak. Elyafı sık, çıralı olacaktır. 

1797 

Muhtelit malzeme ahnacak 
Etibank'tan: 1 
Aşıı ğıda cin~ ve mikt<1r1 y~ıılı mRI- 1 

ıeıııe satın !llınacaklır. 'l' tliplerin mıı. ı 
fa.ı;sal ve fenni izahaa hın·i teklifle- \ 
rini derhal F.tibank _ Ank.ara adresi-
ne bılclirmelerl ricıı olu nur. 1 

Malumenin cmsı . 
160 adet 4, 5, 6, kiloluk lılğım tok- · 

main 
5-0 Mlet 8 kiloluk vıırvor; 

100 adet manivela (muhtelif boy TC 

sıklcttr) 
300 aclet d arabıt~I 

2000 kilo liljım için mııkap çeliği 
2 1' mim. 

l!OO kilo murç içiıı. ırıak11op çeli~i 
18 mim. 

3500 adc't l\hŞap travcn (JOOX15XIO. ı 
ebadındl\) 

7000 actet ahşap travers çivisi 
100 11det c;adır. 1817 1 

1 
Eczacı aranıyor ı 

Eti Bank Umum MUdürlüğUnden: 1 
Şark Kromları işletmemizin d·IP-; 

!omalı bir eczacıya ihtlyac1 vardır. 1 
Bu w 17jfeyi deruhte edecek olan 7,a. 1 
te. ayda C200) lira ücret verllecek· ı 
ti~ ! 

İst.eoklilerin, diploma suretiyle şbn- i 
diye kadar c;.alıştıgı yerleroen k.E>n- l 
disine verl1miş bonservisin Mıl veY'& 
suretlı>nnin bir dilekçeye illştir<>rPk 
bankamıza müt"ac:aatıan. 1855 

Fabrikalann nazarı dikkatine 
Fabrikamızda yapmakta olduğumuz 

TRANSMİSYON VE VANTiLATÖR KAYIŞLAR! 
/t, 'rupa m.a.llarmın kuvvetine faik.tir. Satış teminatlı~,r. 

Çift arslan markamıza dikkôt 
:,,,..nbul, Yedikule, Kazlıçel}me, Güderici sokak No. 12-14 

Bekir Urgancı ve Rasim Eskin 
Kösele-vaketa fabrikaları 

Telgraf: Organcı • İstanbul, Telefon: Fabrika: 20390, 
Yazıhane: 22574, Mağaza: 21825 e müracaat. 

Satrş yeri: Gaitada Tersane caddesi 126 No. 

Türk Çelik makine 
. 

evı 

Telefon: 42149 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK. YORGAN, YATAK kullanmak ht'Jm kt-..;.en!ze ve heım de 

sıhhatinize 

faydalıdır. Bir kuş tüyü yastık iki liradır 
Yatak, :yonranlurı ela pek ucuzdur Adı._: l&tanbul Qa.krnakçı.J&r, SıaınıW

yacılar sokak ömer Ballothı Ku$ Tüyü Fabrl!ka.s:ı, Teleton: 230Z7 Anıka· 
ra'da saU. yeri: Yenl Buhsa pazan Azız Capcı Anatarta.ıar caddesi. 'H 

~== j, 

ÇİFTLİK 

Bir cl1'l ~·girle caıı-.ır 12 satı.t' 200 bnlya ol ve ":ı.man cıtmnr - ~ 
tee.hhltlerre tanınmış bi blT a•Plye mnmul.ıtı ıı.al!'J.nm. tem~ - kU'JL-ınış

la babı& m.a.kOOıelerl yapılır. lstıtyen!eri'll ll.1iağıılald adıı-ese müracaıatıııarı. 

B'\ı.n>a, Balıkcı.!.a;r earı;ı."1 No. 3fi telefon: 333. Kzanc:ı Halli Enrı.t 

Gayri menkul satışı 
Ankara BeledJyesi 1mar Müdürlüfr(lndıelı.: 

1 Ada Parseli Cf:ns1 
i 114 8 Ahşap, dtlik'k~nh " 

Daktilo alınacak .Miuharnmen Joymeıtl 

3500 Linı. 

3000 L1nı. 

3200 L1ıra 

1500 Ltra 
3.'iOO Llnt 

~Um 

F.mlllk ve F.ylqm Bankıı.<ıındıı.n : 
Rankamıf; mE'rkt•?.i için imtihan!!\ 

daklilo llhnacAktır. lstir<'nlerln 2 1 ll
ji:ııstos 194~ p ''nrtf'si ıık<ınmınll ka -
dar bank" r.!lt hleri Ş<>f!ii(inc miirıı-
('natlan. (lif! mı 2!ltl:'i 

MAARİF VEK1LL1Gl 

1 
114 
114 
114 

112 
706 

9 
10 
11. 
11 
10 

Ahsat>. d.Uk1cAn11 ev 

Ahsıı t>, dilk1<Anlı ev 
Ahb'aıı, dilkk&.nh ev 
.KllrglT ev 

!mı<"!. İn•)!ıt(l ı>arl<ını Anıara.rtııtat" cadd'E!!dne ba~ıya.n :5"01 ve yeşj(lde kalan 3'0' 
kanda ada ve ı>aırtlPI numaralııırly!e C'UIBleri yazıh &"am menkullerin E!llkazlan; 

Memur alınacak ral'lıa.n al.ınok eah~a aırt. oırnanc aartiyle hlzalannıla i"O"ıterı:ıen muhammen beıdel-ı 
hcdim. ~ tıüra.l:ıh-e ve artacak moloz pa.r.:nıanmn be4ka yere n.aıkM mas--

MIUlll'Ôt Veıkll'liiıtındE!ı: kde ae»k a.r1ıtmıt<l3-"11 konulmuştur . .Ilılefff 20 ağuırtoıı 942 Jl(.TI'-"ITlbe ııün11. ııe.at 
25. 8. 942 tııınlhlın.de mtltıılbaka lle me· ı 14 te fmaır m4.ldıür1Ukündt' yı.ıııııacağımlan ta11plerln i'U7.clc 7,5 t.emınatlarJylte bil'" 

mıur a.lınacağınd.an 1BtekttlıM"lın bel&"ele- ı.ıcte he.zır bW.unrnala.rı ilAn olunur. 6:..'98) 234:5 
rb'le blırmde 24. 8. 942 alo:ıam ma kadar 

~ !şlerme ~=~aatnan. zcn2 r ......... ~;;~~-;~;~·~·rr;;~-;-~lKASl 
l Sıhhat Ve<killetlnden rıanıı.mn V('!!'Umle olan 12. 2. !142 tar'ltıll kadın 'f'e 

i doi;'um ha~ıılılclan il>lrlncı sınır1 ihtisas v~lrnmı 1stnnbul°da K:ınık<iy va-Satılık koltuklar 
Alb tl\ne büyük koltuk 47:inıet do

hrısiyle satılıkar. Yenişehir Kazım 
Ö:ııılp Cad. M ektep Sok. Nn. 6. daire 
2. Jlrr ıziinii sa.at 1 ı. ·ten 18 c kad:ır 
ır;orillcbilir. 181>6 1 

Po\11' !~<.>leor.I He Aı.J,ı~·ol arasında 15.R.942 ıııUnü eollmd<'n dfüımüstUr. Bulup ı 
a,ıığıda yıtzıtı a· ı~~ en ıw~ gün zartınde. ııeUt"erıln memnun edl~'l:l 

!lan ehınwr. 
l•tanııuı·oo Kodıköy VUhiırdnr caıı Şm1k Meıikez Ec2a deposunda 
Te:ı>"a e~hl:ciraı>ı lstr nhul E<7.anes·11.ıe Dr. Vedia Savıruç. 89 ................................................................................................... 

hal tereümesf. lıstlda ve bonserris aıu- ..ı l lll l l llll l l il l lll lllll l l llll l l lll l lllll lllllll l lllllllllllllll lllll l l l lll l l llllll l llllll l llllll l l lllll l l l llll il lllll l l l il il l lllllll lllllll l l il iL. 
reUer yle 15-9·94'.l ırUııüne kadar Hay- : ! _ 
darı>wı. Ankara. Bnlıike!>lr, Kayııcrl, : Cebeci f BU GECE 21.15 te Kavakhbahçe ! Bu gece 21,15 te J Çankırı Cad. Bu gece 21.15 te :: 
Malatya, Ad:ına, Atyon. tzmtt", slı1teci, - Yenidoğan i l ÇİÇEK J İSTİKLAL 1 YILDIZ YEŞİL = 
ErzuM.1111 ve ESklşchtr ıı;ıetnw mtidtır • =- Sineması ; B R BEBEK Sineması İ KAHRAMANI Sı'neması KORSANIN KIZI ---
lllk'lerlr.e müra~aatlan ve bl1Ahare ad- f 
re;J.crlne bl1tltrll~k ;>'l!'!'de ve ır\inde : T el: .2311 i ARANIYOR Tel: 3017 Türkçe sözlü Tel: 2195 Türkçe sözlü :: 
ltr..t1hana gelm~~l~zuanu 1.lc~n o~r. '=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtllllllllllllll;:' 

Kereste alınacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muharnmon bedeli 50000 lira ?:1 ku

rus oln.n 398 M3 199 Ds3 kereste, 2-9-
1942 canamba ırUnü saat 15 t.e J<:ap;ılı 

ıal"I' usutıylc An.karada idare htnas:nda 

toplanan mel'l<ez rt:oıruzuncu komls>"<Al· 

ca satın alıruı<'aktı'I". 
Bu be gITTTıek lstlyenlertn (3751> 11-

rahk muvakkat temlnat Ue kanunun 
tayin ettik! vef>'.lcalar.ı ve tedd1tlerlnl 
ıcynı ırUn ıı:a8"t 14 e kad."-t" adı ıreOl"ll ko· 
mlsy.m reisli~ vennelerl L'\zımdır. 

Şartnameler bir l!lra mukabUlnde An· 
karada m.erkeo:z. Hııydarpaşıada. H81Ydar

ııaoa ~ temtn otıumı-r. 

..... Mit -

Yeni Sinemada 
Bugün Ba Geııe 

16.30. 21 ~ 

• 
RE BEKA 

14.aG • 18.30 -11Slannôıı. 

Altan yıldız 

Park Sinemasında 
BUGÜN BU GECE 

16.30 - 21 --Jannda 

Görünmiyen casus 
14.30 - 18.30 ~slenn.ta 

Londra kalesi 

Sus Sinemasında 

Kalplerde sulh 

Aşk ve kin 

Sümer Sinemasında 
Bugdn Bu Gece 

Dehşet, korku, ~n. macen. 
t !mlC'I'ln1n en ı:Uıc-11 

Sftı.lrt>azlar kıralı 

MANDRAKE 
Tamamı bl:rdeo 

3ıııalltılııır: 13.30 - ~.S5 • 19.40 ll8C'1 

1ııılll 29 • 


