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B. Etem Menemencioğlu'yu 
kabul buyurdular 

Afganİ<tan hukümeti tarafından hükü· 
met hukuk mu~ın irli ine ta) in edilen 
H ariciye Veklletİ hukuk mu~aviri fıcm 
Menemcndoj;lu dun Rcı~kumhur f met 
fnonü tarafından kabul bu}un.ılmuşnır. 
Etem Menemencioğlu bugun 1eni va1i· 
fc 'ne iltihak etmek ıacre Kibil'e hare· 
ket edecekur. (a.a.) 
t'9Mrsac a......,.scd'IY• 

Makine harbi 
devrinin 
Türk gençliği 

sek M üh end is 
Mektebi son sı
nıf t a lebesin 
d en havacılık 
sanayii §Ubesİ· 
n e ayrılacak o
la nlara u ç u § 

t a l imi yaptml· 
masını T Ürk 
H a va Kurumu· 
n a tebliğ e tme· 
si üzer in e Cum 

hurl"ei ıimiz 
Milli Şef l am e l 
lnönü'nün oğ· 
lu Öme r İnö
n ü u ç u f talim
le rine başl amış 

1 
tır. R esimle r i
m iz, Ömer lnö-

1 
nü'yü bu talim 
uçuşları esn n
amda gösteri-

Falih Rıfkı ATAY yor. 

Mühendis mektebinin ha\acılık s:ına)iİ 
şubesine aynlac:ak son sınıf talebelerin~ 
UM talim1eri )ııptınlınası için, Ma:ırif 
Vekilli.ı;ındcrı Turi\ Ha\'a Kurumuna teh· 
lis;dc bulunulduğu hakkında gazeteler 
b r hınııdis neşrettiler. Nitekim enc.•İ 
gim gene İstanbul ı;:ı.zctclerındc, Milli 
S< fimizin oğlu Ömer fnoni.ı'nun kan;ıd 
talimine haşlarken ıılınan resimleri çık. 
tı. "- Bizim neslimiz UÇ2atktır!" dİ)'t'11 
Ömer lnonü, )Cm zamanlar gcnçH#nin 
yuicM:k ,'3Zife5inİ ve kaderini anlamıJtır· 
uçak, bizim çıgımızda doğdu, onlar utak 
ta~ında doitdular! 

Yalnız Milli. .Müdafaanın değil, tarf:ı· 
da ekim ~e biçime kadar butun fa.alt · 
) tlerin mowre b:ığlandıgı de--irde,-i . 
19 unru asırda buharsız mcml&etlerin 
ta ıhi ne olmuşs:ı, }irmincl asırda mo· 
tönuz milletlerin talıhi o olacaktır. Fa· 
kııt bir m:ıldna külıuru her fe')İn b~ın· 
da gelir: otomobıle, uçağa. rad)o, dina· 
mo ve moıöre "(0<11k O)'Ullcaklarını 6C)· 

ttder gibi bakan" gecikmiş insanltk ll· 
leminden buyuk bir hızla sıyrılıp çıkacn· 
ğız. Motorumuz, kıi) !ünün sapanı kadar 
bizden ob.cakur. Turk muhendi leri uça 
caklar, ve amlarındaki muıeha.mdar uç· 
ma Yll$ıtasını kendileri rapacaklardır 
Garp eııdustrisi, o devir O m ıfarı içın 
"bizim elimizden gelnıi>eC: k frenk icıı 
lan" idi. Turk mühcnd lcrı, bu ap. 
!anma hastalığtn<ian kurculamı)'aflların 
''bizim moıör )'llpmamız ımkinı olma· 
dığı" hakkındaki soılerinı duyacaklar 
dır. Genç muhend !er, bu yalanı, Türk 
damgalı moıorlerın SC$lerı>lc t kzip cd 
cdder. 

Bununla beraber m:ık"na ve motor 
devrinin bir terbı) e hususı) eti uzerinde 
durmak istiyonız. Garp memleketlerinde 
motörlü "2Sıtala.r ıaliminın kısa bir z;ı.. 
manda ve kola}ca ' ptırılmakta olduğu 
nu göriıyonız. Çünku askerliğe gelen 
g<"nÇ!er, koyden de gebeler, makina bJ.· 
ıından gelmektedirler. Bö)le olduğu 
h:ılde, .ı\lman)11'da ilkokularda bile, ÇO· 

cuk, el.ıha i'k gı.inü makina ile 0)111llr ; 
o:u okul ve 1 se gençleri okul bahçele
rinde bir eski oıoınobil bulurlar ~e o
nun motorünu Okmeğe, takmağa ve iş· 
lermeğe alışırb.r. Makinasız, )ahut, hc
Duz makina dcvnne giren .ıncmlcketlerde 
nuarif tesi !erinin pek ehemmi)~ bir 
vazifc:;i vardır: biıe o> le geliyor ki ilk· 
okullarda ba İt telefon •c eldmik dhıu.· 
lanndan ba~lanarak, Tiırk orıa ok"Ul ve 
füelerindc nmcli moıOr bil i~ edin· 
mcıniş talebe bırakmamak llzımdır. Ma· 
d!'mki 1eni il!hları müteha sıslara de
ğil, bünın aske:rltk Odcvli~ gençlere 
vermek "Zorundavız : makina '"C ınotör 
terbi)esini de k~)' okullarına kadar YR>· 
m:ık lizımdır. 

Her yerde her ~·e birden başlıyama 
)'iL Adım adım, genişli)erek gideccğı~ 
Fııkat şimdiden rneselA bir iki bü)'ık 
fehrimizdeki orta okul ve lise çoa.&fa. 
rını, gene meseı:ı, eski motörlcr \'C rnd· 
Yo cihazları ustünde çalıftırma imkanla· 
l"Jnt hulabiliriL Taklidedereğimiz hiçflir 
rnemleket olma~a hile, bize bu zarureti 
kendı hu usi halımiz "ermektedir. Basit 
hır kontakt hidisC$ı için, bütün gece kıı· 
~nhkta kah!', ertesi günu elektrikçi 
~rn, içi lise ve universite mezwıları 

( Soou 2 ııd .,~ } 

B. Recep Peker 

Dahiliye Vekilimizin 
iıe baılaması Londra' da 

müsait karıllandı 
Lonılra, 20 a.a. - Recep Peke r'. 

in Dahiliye Vekiilctine tayinı Lon· 
dra siyasi mahfillerinde M enemcn. 
cioğlu'nun tn) ini derecesinde müsait 
bir tesir yapmıştır. Bir kM gUn Ön· 
ce :Menemencio~lu Hariciye Veki • 
letiııe geldiği vakit Londrıı'nın ne 
knda r memnuniyıot göstermiş oldu
ğu ılu UnUIUrse bu mu ayesenin C· 

hemml eti kentliliğinr ;-n meydana 
çık'ar Bu m ıhfillcr, Recep Peker'ln 
çok bbUyük meziyetlere malik ve 
samimı bir Jnı:iliz dostu olarak ta· 
nımak adır. Tilrk milleti Recep Pe
ker ayarınd n bir Da.'lilhe Vekiline 
malık olıtuk\ından dolayı memnun 
olmaktn haklıdır. 

B. Cevat A~ıkahn 
Moskova'ya geldi 

Mosckova, 20 a .a. - Türkiye'nin 
yeni BUyük Elçisi B. Cevat Açıka· 
lın, itimatnameıini vermek üzere 
bu 11abah Kuybiııef'ten Moskova'yn 
gelmlııtlr. 

Ağır İHİ cahşhranlara 

ve ağtr iıçilere 
Ankara VA.llliğinden ı 
Ağır işçi beyannamelerinin t et • 

kik ve taanif muamelesine Stndyom· 
da açılan huııusi bl!roda bnşlnnmış • 
tır Alakadarların ilan edildiği veçhi 
le tekemmUI ettirecekleri beyanna
m~lerini birer fotnl!'raflariylc bir • 
Jikte Stadyomrlaki büroya mUracı.ıat· 
tarı ilin olunur. 

Beyııunamelerin ayın 25 ıne ka· 
dar grtirilmeııi şarttır. Bu tnrlhten 
sonr ı getirilenler kabul edihııiye -
cektir. 

Q F Rt:R O 2 O SJM.liOO ...... Al 

Yedek subaylar1 davet 
Yed~ subay okulu komutanlığından 
Yedek suba)' okuluna ala)' samağı 'liC· 

rilmcsi münıucheıiyle yarın saat 1 6 . ~0 
da Hipodromda bir tören )'llpılacaktır. 
Bu törene, vazifede olsun ol masın, hü· 
tün yedek subaylar tabii olarak davetli· 
dirler. 

- - - ... - ... 

LONDRA'Y A GôRE l Anadolu dahi 1 inde ~ıtN'E aôRE 

Dieppe'te tetkikler yapr;ıak üzere 1 İngilizler 
İngilizler Milli Şef dün saat22,30da Dieppe'te 

dokuz saat süren 

harekôttan sonra 

cekildiler 
~ 

Aktn yapan İngiliz kıtalan 

üslerine döndüler 
1 Londra. 20 a.a. - Kombine hareketler 

umumi karargahının rebliği: 
Dieppe baskın hareketi hakkında 19 

ıısusıos sabahı saat 6 da nakledilen ve 
saat 6.1 ~ te fran51zlara rad)'O ile bildi· 
rilcn ilk tehliğinıizdeki ,arahaıa ra~n1en, 
alman f)ropapn<la ı, hareketin aldığı •c
) İ rden kendisine haşka bir fa)da çıka· 
rııbilmekten aciz kalarak, bu haskının, 

,,. almanlar tanıfından f>nunc ~len bir 
i..ıili ıeşcbhüsu olduğunu iddia eyle· 
mektedir. Halhuki, harekata iştirak eden 
kU\~etlerin kulli kı smının yeniden ı:~ 
riye gemilere ıılınması, evvelce te5pİI O· 

B. Menemendoğlu 

i~in Peşte hasmı 

dostane telsirler 
yapmağa devam ediyor 
Budapeşte, 20 a.a. M.-ıcar aja.11$1 bildi· 

rİ)Or 
Yan resmi Pester r loyd gll7etesi, :-;u. 

man Mc.ııemencioğlu'nun Haricİ)e Vekil· 
liğine ta) ini mıinasd>eti)·le >azdığı bir 
ra71d:. ezcümle şöyle di}or: 

Bütün A'nıpa umumi efkarı ""C bil· 
ha~ a Mııc.ır millcci bu ta)'İni büyük bir 
mcmnuni>etlc karşılamı~ıır. 01!'\·let Reisi 
ile llaşH•kilin tam itimadına nıarlıar o· 
lan Menemendoğlu'nun }eni vazifesinde 
de vntıı.nına büyük hizmetler yapaC'ağıoa 
şiif)he yoktur. 

Yeni Harici)e Vekili, Türki)e'>-i }'ll· 

bann menfaatler uğruna rgüzeıte sÜ· 
riikli)cbilccek !.er hangi macera politİ· 

l..a5ından uzak kalına) ı sare edinenlerin 
başlıcalarından biridir. 

( Sonu 4 i:rıcii Sl\) faılı ) 

lunan saatten alıı dakika sonnı ba lamış 
•e gene ewclcc le5J>it edildiği gilıi ilk 
çıkarma hareketinden 9 5'&111 sonra sona 
ernıİ$tİr. 

iki tarafın da kayıpları 
ağır 

Kam çarpı~mal arında birkaç tatık ka~·· 
hedilmİ)tİr. Alınan raporlar, muhrı.rd>e· 
nin çok ~iddetli C'ereyan eıciltini ve iki 
taraftan da İll5an ka}ıpl;ırının re" muh· 
ıemel •urcııe af;ır olduğuoo ı;ö~tcrmek· 
tedir. Tam tafsi lat, ku"'·erlerimiıin ıo
giltl're')'c muvıualatıııdan en·cl alına· 

mı~ııcakıır. 
Bundan C'\-vclki tebliğimizde bildirdi· 

ğimiz 6 torluk hir b:ııarramn ve biT 
a:flhıı.ncJiğin tahribinden başka, bir uçak 
dinleme postası ve bir uçak!a"ar batar· 
~-a~ı da tahnhedilmiştır. DU) ana \ et• 

dirilen kayıplardan ha~ka. hir akında 
muhim sa}·ı<la kııalar kullanılmut ve 
kombine hıırckntta ağır ıe(tıi7.attn nakli 
ve ;,timali b:ıhi«lcninde M)"lıtİ ehemmi· 
)ette tecrübeler elde t'dilmi~ir. Yeni 

( Sonu .:; üncü sa)'fada > 

Pamuk ~ekirdeği i~in 

1941 de tesbit edilen 
fiyatlar kaldmldı 

A nkara Valiliğinden: 
29 sayılı koorôinasyon ka r"ariyle 

verilmiş olan selA.hiyete lırinaden 
pamuk çekirde.!ı'i için 1941 senesin
de tesbidedilmiıı olıın fiyatların 10 
ağtıetos 1942 tarihinden itibaren 
kaldırılmııı olduiu i!An olunur. 

Ekmek karnelerinizi 

iyi muhafaza edin ! 
Ankara Vailliğinden ı 

Sayın Ankarıı. Halkmın nazarı 
dikkatine 

Evvelce bildirildiği ııibl eylut ve 
birinciteşrin ekmek karnelerini kay. 
'bedenlere iklnciteşrln ayının başına 
kadnr ) eni karne verilmlyecektir. 

Sayın halkımızın karnelerini hUs
nü muhafaza etmelerini bir kere da- ı 
ha ıtlılalıırıııa ıırzeılerim. 

Ankara' dan ayrıldılar 
rr= === « .. ====~ 

Reisicumhur Milli Şef Aıudnlu dahilinde !l!tkiklcrde bulunmak uzere 
dwı alqam saat 22,30 d:ı ~ehnınizden mufarekaı bu)'W'm~Jardır • İsıas
)Onda R.ı~•ekil, Gcnelkumu> Başkanı, Vekıller, Partı -Genel ekreteri, 
Parti Umull\İ idare He>eti azaları, Generaller, mebuslar ve VeHleıler 
yüksek memurları, Ank11ra Valisi, Emni)et Direktörü 'e .Merkez Komu· 
ıanı tarafından tCŞ)i edilm~lerdir. (a.a.) 

Ticaret Vekilimiz lstanbul' da şerefine verilen z iyafette 

Ticaret Vekilimiz Bursa'da 

Dr. Behçet Uz tüccarın 
dileklerini dinledi 

Bazı maddelerin istihsal 
hacmi gittikçe genişliyor 

Umumi 

çeşitli 

geçinme endeksine göre 

maddelerin fiyat durumu 
Bursa, 20 a.L - T icaret Vekili Dr. Bdtçeı Uz yanında Toprak Ofisi alım mü

düru olduğu halde dün buraya gelmi~ Merinos, İre\ciş ve Wl fabrikalarında buğday 
alım )eri ile hububat depolannda tetkiklerde bulundukwı soma belediyede tuc· 
carla temasta bulunmuştur. 

Ticaret \'ekili Rursa riiCC"arları ile )'llpttğı bir ı:örüşıne l!Stlastnda hükümet tara· 
fın<ian alınmı~ olan kararlara bir defıı daha na.zarı dıkkati çekmi~ .,c tuccarlanmı· 
zın dileklerini dinlemiştir. 

Dün gece Cumhurİ)et Halk Partisi tarafından Beh~t Uz şerefine bir zİ}-afet 
verilmi~tir. (Sonu S. cü s:ı.ytadıı) 

BERLİN'E GÖRE 

ALMANLAR 
Kafkasya' da 

yeniden 
toprak 

kazandılar 
Berlin, 20 a.a. - BugUnkU res

nıi teblığe göre• Kafkasya'da ta · 
arruz hareketlerimız toprak kazan
makta de\•nm etmişıır. Havu kuv -
vetlerımiz Kuadcniz sahlhnde Uç 
ııakliye gemisi baıırnuşlurdır. 

Volga ile Don arasmda. Stalin· 
grat'ın cenubbunda ) apılan şiddetli 
muharebelerde du§manın uzun za • 
mandnn beri tahkım ettiği ç.ok kuvv
vetlı mevzi §ebckesi hlicumla zapte
ll lmlştir. DU!iman bu muharebeler· 
le ıs ve 19 acustosta 3301 esir, 52 
ıank, f16 lop, 90 mitralyöz ve mııyn 
atar 'e 66 alev makinesi kaybet -
miııtır. Alman hııva kuvvetleri de
mir) olu tesislerine veı dil~manın ge 
rı ıaşe yollarına tııarfuzlarda bu • 
lıınmuşlardır. 

Orel'in ııimal çevresinde, bir nl
man taarruzu esnasında alm :ın kuv
vetleri 11 ağustostan beri 14.000 e· 
sir almışlardır. 400 tank v~ 200 top 
l'arhibetnıişler veya ele geçirmlııler· 
dir . 

Viazma ve Rijrv'in doğıısunıla 
düşmanın yaptı~ı taıırruzlar rlUn de 
nlman kıtalarının şiıldetlı mukave -
meti karşısında ııkim knlmışıır 
Cephenin ş mal kes iminde d ıııma • 

Macaristan Naip Muavini 
Stcvan Horthy 

Macar Naibi Amiral 
Horthy'nin büyük oğlu 

Stevan Horlhy 
Doğu cephesinde 

öl Ü 

14 gemi 1500 esir 
ve 112 tayyare 

kaybettiler 
Karaya ukan 28 tanktn 

hepsi tahribolundu 
Berlln, 20 a.a. - Almıı.n ordula

rı ba§konııııanhğının tebllgi ı 
Huııusi bir tebliğde d e bildiril • 

miş oldutu üzere inırlliz amerikan 
ve Kanadalı ve de Gaulle'cU kıtalar 
dlin Fransa'nın Manıı sahiline karııı 
25 kilom~re geni11lığine bır yere çı
kamın teşebbUsünde bulunmuşlar • 
dır. Bunu büyük deniz ve hava kuv
vetlerinin ve kar ya c;ıkarılan tank
ların himayesinde ynnmı1'ıtr. Bu tl'
~ebbUs alman kuvvetkrinden mUrek 
kep sahil muhafızlan tarafından pus-

1 kllrtUlmUştUr. Düşman ~ok atır ka
yıp! ıra uğramıştır. Dllşmanın 300-
400 çıkarma taşıtı ile karaya çık'ar
dığı kılnlar0 alman ba kumandanlı • 
A"tnın ihtiyatlarını kullanmaıta lU -
zum kıılm•:ıkınzın kısa bir mesafl' • 
ilen yapılnn muli!l.rebelerde yokedil-
miş vryn denize nnlmıştır. Karaya 
çıkarılan 2R tnnkın hepsi tahribo • 
lunmuştur. Şimdiye kadar 60 ı K a
nadalı subay olmnk lızere 1500 esir 
sayılmıııtır. Duşman pek çok ölU 
bırakmıgtır. Alman kayıplan ise ö
ıu ve yaralı olarnk 400 den lbareıtır. 
Sahildeki bütUn üsler topçu mevzi
leri, telsiz tesislerini kıtnlarımız el· 
de bulundurmuıılnrdır. Çıkarma ha
reketinin devamını temin için açık 
denize 35 nakliye gemisinde ve pek 
çok sayıda kruva~r. torpido muh
ribi ve devri~ e gem il rinin himaye. 
sinde hazır bulunan d ı:ıman kuvvet· 
lerinın bllyiı~ müdahale edemedik
ten b:ıgka topçumuzun nteoiyle ve 
hnVlll kuvvetlerimizin t nrruzlariyle 
ağır kavıplara uğrıvıırak hareket 
limnnlarına dC!nmck 7.lırunclıı kal -
mıştır. Bu büyük kuvvet İngiliz li
mnnlarınn çıknnlınCı\"a kadar al -
man uçııklannın devamlı tnkiblnc 
ve taıırruzlarınn uğramıştır. 

Düşman naklly~ g misi kafifosl, 
toptumuzun nt('Şiy'lc 3 torpicro muh
a'lbi, lkJ torpido ve iki nakliYe gt'
ırnfsi kaylJctm.istir. Alman hava kuv
vetleri de b:r torpido muhr b bir 
hOcumbotu \•e blr devriye gemls yit> 
13 bin tonlltıt.o tutarında bcs nakli
ye gemisi batırm111lar. 4 kruvazör 4 
torpido muhribi , 4 hürum'botu. bir 
romorkör, b r husu lhraı: hürum 
gemfsl ve 15 b n ton lftro tutannda 
5 nakliye gemlslnl hasarıt uıtratmış
lnrdır. 
K~aktn nlan lngilir. deniz kuv. 

vetl,rinin homhalanmnsı f'SDREC!nda. 
ıılmıın nçnldnn Porbmuoth limnnı. 
nın rıhtım tl'sislerind... dcıkln nnı'la.. 

(Sonu 3 i.ııcü nyfada) 

GROZNİ'YE KAR~I 
almanlar 

tehdidi 
gittikçe 
arttırıyor 

Mo!lkova, 20 a.a. - B~ ı;abah r.~rt!d1-

ıen 60V>'et teb J~ a'Öl'C' KleUkaya'nın 

cenuP dıotusımda Don n hrh:t ııecme:e 
mU\a!!a.k olan alman blrhk!erl yok e • 
dllmi~. 

Knısnodar'm cenu'b da alman,:\J' 

W\')'et btrl!kll!rtnt E'eril!.' !nt.$lt"rulr. 
VoroncJ QC'\TeS!nde 5500 J.."1i.d&r al· 

man öldilrWmüstür. 

• Moskova, 20 a.a - ötll! üzert net • 
redUcn ıso~t ~lltt: 

Kıtal.: nmız dün ıte"I! K'~~k'\ya'nın 

oenuıı dotw;ı.:nda. Kotelntko\'n nun ıt· 

mal dotusunda 'e Plathıorsk .;evreleı1.n· 

de düşman.la sa \'Mtruala rdır -
Qeophftlin öteki kcslm erinde 

mlyet11 hic bir dcltlşlJt k olmamıstır. ... 
MoSkova 20 a a - (I{:' ertn rı~orcdl· 

len ...goV)'et tebll~e ek r · 
Kletsıcaya «"'TCWtde ıı~-yct kıt.alan 

müteaddtt hücumlarda bulunmusnı'". 

Klctskaya'nın cenup do~ ıunda bazı nl• 
man b ı~ıerı Don nehr nl 1:ecın1şle:-sc 

lt""d • 
1 'Tlal do~ıııun& 

nın birçok taarruz! ~rı bir kısmı M 
k 1 1 1 k U ptı~ Budapeşte, 20 a .a. - acaristan ml'> ıtan muharebı- iP~am e• ekted .. 
. n rşı taarruz ar il 0 ma zere · 

1 
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a ı alacağımız ders 8000 nümayişçi Büyük bir T ürkoloğ : 
harpten 

d. ··zerindeki (ahş 
Df.rdüncü Dil Kunılrayının açılı

ıını, hüyuk bir dikkaı ve al.ika ile 
rnkıbeden Yüksek Zıraaı En§ıirusü, ı:ıu 
VC:\ilcden fa)-dalanarnk, Dil \C rcrim 
)'Olund:ıki ('alışmalarını Kurulın) Ü· 
)'t'lerine sunmakran buyük bir şeref 
dU\'llr 

Halkımı1.ın en eski, en devamlı vc 
daima canlı olan :tlraat, bu roprağa 
adımızı "crdiğımi:ı, damgamızı ''Ur· 
duğumuz zamandanbcn '}'W'trıı ~leş
mı~ hir zanaattir. Yalnız ziraacl ilim 
olarak ele alan nesiller, bu vakıe ka· 
dar, mcm.leker :murınin içerisine ı::i· 
remcd klt'rı için, daha çok yabancı il
lerde okuduklan ve )eıiştiklcri için, 
tabir • ıerını işinde de hep }'llban<"ı 
dillerin lü,ı:aılerinı, ynhur hunlardan 
çevrilmiş ağdalı ıerkiplcrini kullan 
dılar. Mamleketi ziraat y<lnünden [a

nırn:tk, lru roprak halkının ziraatta )'ll· 
rnttığı, şı»Jedıği dil, lüı;;u ve tabirle
rin bihnmedıği ve rağhct gimnediği 
müddetçe, yabancı kitapların )ıtbana 
ı:o~lerin ve yahancı tabirlerin zira
anm1zdc de hilkum sürmesi tabii idi 

Yüksek Zınıar F.n~titüsünün Dil 4· 
Jeriyle uğraşma~ı, denebilir ki, ensti
tünün kurulma i)le başlar. F.sasen 
Yu~ 7..irut Enstitusunün kurulma· 
sında ı;üdulen başJıaı ülku, memle
kt'ri zira:ıt, ormancılık ve veteriner 
hclcimlııti bakımlarında araştırmak ve 
memlekt-t ziraat ilmıni kurmalm. En,. 
tiıüntln buıun çalışmalan hu yonden 
olmuştur. Ru arqtırmalar, balkın 
toprakla ~runcşr oldu,"tlnu pek ya
kından ı:östeımck \c halkımmn m~ 
ra8ın binhir 4ine. hinbir mahsulune 
vcrdiAi adlan to~la.ınak bakımından 
dtlımiz için ıükcnmex bir h32ine ola· 
<'ilk dc-ğerdedir. Ziraat Enstitüsünün 
her iıyc,.i, bu a.ra,urmalan sıra.unda 
halkımızın hu buyük Dıl huincsınden 
fa)dalarunış ve hUyük hayranhk duy
gulariyle \erilen bu adl:ın roplamıt· 
rır. H.ılk dilinin bu yöndeki zenginli· 
iini 'c d~ gulacını canlıındınnak u
urc hir iki ufak misal ,.~rmC'!Ile mü
sadderinrri dilerim: 

Yahancıl:ır, ŞO)fo toptan hizim, 
Türklt'rİn ağaç st'\mediğimizi söyler
lt-r; delil obnık <la, aı:a( ad lannın 
Tur'kçMİ <>lmadığını onc sürerler. 
Halbuki 7..im:u EnstiıusUııün memle
keti tanımak 'Y'-' araştırmaları, Turkle-

• 
Ali Kemal 
Yiğitoğlunun 
anlattıkları 

• 

• rin her nğaca t'n küçuk ot.ı, bütün ~
)':l}'a olduğu ı;:ibi, a~·n adlar vt-rriikle· 
rini orta)'ll cıkarrnı,tır. Yalnız adlım
dırmak dc-ğil, hu adl.ın vermede kul· 
!andıkları motirlc-r de Çok dil..i:aıe de· 
ier. Ağacları adlandırmada haıı..,mız, 
ya ağacın }'arayışını ve kullanış yerini 
C1&s alıror: Kcçi~nı, süpurse ağacı 
gibi ya ı;füünüıune bakarak adlandı· 
rıyor: Ladın ağaan.ı doruk sandala 
çıplak ağaç, kızılağaca )'ll)'gtn dendiği 
gibi '"t')ıt ağacın en ı;öze batan bir 
vasfını ad \etmekıe kullanıyor· Ya· 
Jo,ıı'da Milli Sefimiz fnönü'nün te~pıı 
eııikleri üztre Japonya mall$eli Krip
tomel')a'>ıı (Kırmızı çam) adı rakıldı
ğı gibi. 

Böylece bir yandan memleketi ıc· 
ten araştınnwanların aldandığı, Türk
lerde ağaç sevgisinin kbl.:Jü olduğu 
belirtilirken, Ött' )'andan, bu toprağın 
insanında "° l.."iiçük ota hile ad ve
recek bir dil zenginliği bulunduAu 
anlaşılmış olu)ur. 

Yüksek 7..irut F.nsıiıüsünün aru
ıırmalan muhtelif )"Önlerde olduju 
için halkımızın dil hazinesinden fa)" 
dalanrnası da geniş ölçüdedir. Hele 
kö>·lü d ~n:ıılarının incelenmesinde 
tespit edilen tııbir ve kelimeler bu 
memleket füanın teknik üstünlü~
nü göneren canlı ,. csikalardır. 

Bütün bu araştırmalarda elde edilen 
neticeler, Yüksek Ziraat Enstiıü~ünde 
derlenmekte, yerlerini bulmakıa ve 
dderlendirmekıedir. Bizim memleket 
ziraat ilmini kurmada söıctıiğimiz 
ülkünün birisi de hudur. 

Yüksek Ziraat Ensıitüsünün bu 
:ı;öndeki çalışmab.rı henuz ~ona er
miş değildir. Hele ilmin, ıekniğın )"e

ni ıabirlerin.i Türkı;elestlmıede, 

devlerin si~tcmli olarak ele aldığı dil 
işlerinde, hiLim de biıyük vazifeleri
miz olduğunu hilİ)OCuz Bu)'Ük Dev· 
leı Reisimizin Fnsutümunı son zİ}'ll· 
rcılerinde bu yonde \erdikleri &('tk, 
değerli direktifler, Yuk•ck Ziraat 
En,ıiıüsünün dil ve terim işinde üze
rine duşen hÜ)'Uk \':ızİfeleri tezelden 
haşarmada en hüyük bir t~vik ol
muştur. 

Dil ve terim işleri en'!İtumıızde, jU 

rafzda baµrılmaktadır: kül olarıık hU.. 
tün ziraate aıı tcrimlerı hazırlamak 
uzere rckıorun başkanlıJ;ı altında bir 
komis}on kurulmuşrur. Komi•)on, Zi
raaı, Orman ''C V eıcriner tcrimlerlni 
toplı)-an uç kolbaşı eliyle, bu meslek
lerde ) er alan hutıin kelime ve ta· 
birleri fişlere .secımıt"kre, hunların 
Grekçe \e liıinccsin.i. Almanca, 
Fransızca 'e Osmıınlırasını bira) a top
lı)-arak Turkçe aslını )il7.mak üzere 
ilgililere \(•mıcktedır Tabirlerin 
Türkçe karşılıklannı terim olanık 
bulrn:tk \e )"Crleştirmekıe, ôn<"eden ar
zettiğim gibi, kullandığımız hıızine, 
halkımızın dilidir. Ru hususrn ra•tl:ı
dığımız ufak bir misali soylemcme 
mü•aade buyurursunuz. 

Greko · l.4ıince aslı arandıktan 
sonra Osmanlıcada "rarla merdanesi" 
oluak )"erle•en ılk ıahirin, önce "tar· 
la yuvarlığı" şeklinde ıerime ılın
ması düşünulmüş, faknı sonrad:ın, ~a
pılan toplantıda, bunun h:ılk dilinde 
gi'izcl bir karşılığı olan "tarl.ı loAu" 
k.ııhul olunmuşıur. Bu örnekle Yük· 
sek Ziraat f1151İılısünün Türk(e te
rimler isinde gittiği yolu da ay
dınlatmış oluyorum. 

Bu )'olda •urckli hir çalışma ile 
Yüksek Ziraat Enstitusü (A) harfini 
hiürmek üzeredir. 

Yüksek 7..iraaı En.~tin .. ündc me~ 
lek terimleri uzerinde çalışanlar asıl 
vazifelerinin bu memleket insanının 
dilinde ).ı}ıyan terim karsılıklarını 
bulup çıkarmak, kuru :sanılan öz dİ· 
Iimizin pınarından faydalanmak oldu
l:unu bilmektedir. 

F.nsıitünıüz dil ve terim )ofundaki 
büyük çalışmalara hir şey katabilirse, 
bunun şerefi, bu karrıağı hc~li)Cn adi 
Türk köylüsünün Türle çifıçisiniodir. 

Hôkimler ve Müddei I Bucak'fa mahsul durumu 

Umumiler arasında 
yeniden tayin, nakil ve terfiler yapıldı 

Adliye Vl'kllliği hAkfmler arasın ı liğine terfian baş. mUddeiıımamt ma. 
da yeniden b:ızı terfi ve nakiller avini Bahnettln UlkilcU, Avanos hu
) npmı tır. Jlıı hususla haıttrlnnftn ka- kuk hAklmllğine terfian gfuığ ırnlh 
rarnnmc Veklller Hevetine SP-\'kC'dil- h/lkirni Cahil '1ilrka_ş, Ankara sorı;u 
nıı tir. fiararnnme>I neşrediyoruz : hAkimliğİnc: terfian I~kcnderun ce.ı;a 

90 liraya terli edenler htık.rııi. Kaya. Kı.rılnuıı,. Amnsya c. 

Burdur, 20 a.a. - MahsulU er
ken idrak edilen Buc~k mUst•ahsfl -
!eri borçlandıkları hubub~n büyük 
bir tehalUkle ofise teslim etmekte
dirlt"r 

30 eylUlde borc;:lannı öd"meleri 
gereken bu kaza halkı mUrlrletin 
bitmesinden önce hububatı teslim 
edeceklerdir. 

Harmana ge<; bnşlıyan ıliA'er ka
zalarda. tcslinr.1ta başlıımııslardtr. 

Brezilya' daki hadiseler 
ve Berlin mahlilleri 

Berlin, 20 n.a. - Yarı resmi bir 
kAynaktan bildlriliyorı 

taşkınlıklar yaptılar 
Bombay, 20 a.a. - Royter ajan. 

sının bildlrdlğıne göre, Mn<iras e· 
)"aletinde yeniden kargaşalıklar çık
mıııtır. 3000 kiııilik hır kalabalık Ki
vidu'da polıs karakolunn hucum e
derek civardakı evleri yağma et • 
miJJtir. 5 bin klı:ıiden mUrekkep baş
ka bir halk kütlesi Tivandam'da 
hUkümet konağına hücum etmııı ve 
bir evi soymu:ıtur. Nümayigçiler 
buna.uı sonra hapisanrye ı:iderck 
kapıları kırmııılıır ve komiserin e
vini yakmıolıırdır. Davari'de de ba
zı yağma vakaları olmuı:ıtur. Bura
da y(.lz bin Rupiye kıymetinde pa. 
muk yakılmıııtır. Polis nUmaylşçile· . 
üzerine ateı:ı açm'ak zorundn kalnuıı
tır. Ölenlerin ve yaralananların Sn• 
yıeı henUz ıcsbit cdllrmemiııtir. 

Baııka eyaletlerde nümayişçiler 
A'revcllcrin sokaklarda tcrtlbettiği 
alaylara inhls ır etmiııtir. bazr yer
lerde polisin müdahalesi netıccsin -
de ynrnlnnanlar olmU§tur. 

Blrcok blllgelerde vaziyet nor
mal seyrini bulmuııtur. Madrıuıs'ta 
mektepler yeniden acılmıştır. 

DUn ilk defa ol.ıırak K:ıvınpur'dn 
bir nilmaylfdye dayak cezaııı verll
miıtir. Du adnm malını kıslrn ha· 
snrn uf,ratmaktllll suçludur. Patna 
Unlversitesi mfülürU bütUn fakulte
lerln bir ny müddetle kapanmasını 
emretmiftir. 

•vropyekün harbın go;ıt! çnrpan baş
lıca üç vasfı var: seferberlik yok
tur, cephe yoktur, Icrıfın llıtlyaı;
lan sıfıra iner ve bllllln memle
ket mekanizması yntnız hnrp uğ
runa lıilcr .... Harp !çın calışmıyan 
ve tam mlınaslyfo carpışnııyan 
tek fert yoktur .... Eli slltı.h tutan 
blltün erkekler ates hattında ol
duğu için po,,ta, tclı:rrat mcmur
ıuı;undan tramvay vat.manlıf;ına 
kadar şehir hı.zmEltlerlndc kadın
lar çalısıyor.... İhU,ı.·ar kndınlnr 
evde askere dlkış dlldp örgQ Ge 
rerken gene kızların hemen hep. 
fil Almanya'yı dolduran hastane
lerde hastnbakıcılıli:ı edıyorlar. 
Almanya Bllyllk Elçisi von Pn· 
pcn'ln kızına, Kırım'dn Akmes
c-Jt'te hastabakıcı olarak rastla • 
dıl:ımızı sbylemck alman kadın • 
lığının \"filan hiT.mcUnl rınsıl lıe· 
nlmsedlğlnl anlatmıya yeter gü
zel hır örnektir .... Sıvnstorxıl yol
larında, kızgın gilnes altında taş 
kıran ve uzaktan cslr sandığım 
bir kafilenin alman genı;llf;l teş
klltıtından yüzlerce gUrbUz çıp
lak çocuğu olduğunu anladı ·ım 
zaman takdirle dolu hayret dU)'· 
gııları lemde kaldım.... Bir aile· 
nln sevlycs ve serveti ne olurs:ı 
olsun bakılacak dört küçük co • 
cuğu olmadıkç.:ı e\1nde hlzınctcı 
kullanması b le rasaktır.... Sulh 
de\•rlnc yaraşan arzular susmuş, 
ferdin lhtf) nçl:ırı "as.,:nrt ya :ımn" 
h3ddlne inmiştir. Bu hltlln vatan· 
daştan istediği feragat ve feda
karlık sanıldıt:iından e<>k buyO k· 
tür. Alman vatandaşı, ancak bes· 
lc>necek kadar yiyor. Kendlslnıı 
verilen gıda, zevkıne ve iştahına 
göre değil, insan uıwlyctlrıl eö· 
kertmlyecek dt>recedo hesaplan
mış bir kalori ölçUspne göredir .... 
Cephede hiç olmazsn bir erkl'ğl· 
ni kaybetmeml.ş aile çok seyrek· 
tir. Fakat almnn eksC'rlyctlnl bu 
hakikati ve acılara katlanmanın, 
bu fellketten cabuk kurtulmak 
Icln tek care oldufı.ma lnanmuı· 
Ur ..... DükkAn v trlnleri gene ol· 
dukça dolu ve sü!lüdur. Fakat 
bunlar satılık değild r. lcerde de 
her lstedlğlnlzl de •il, hiç bir iste· 
dlğlnlzl bulamamnız..... Topyc
kCln harp, bir memleketi ve bir 
milleti bütün varı ve kudretiyle 
a:ı.-nı hedefe akıtan, ferdi bUtUn 
bedeni, duygu ve dUsilncesi~·ıe 
kavnyan eoşkun bir nelılr g bl· 
dir. Bütün kuvvetler, lmkt'tnlar, 
çalışmalar ve ih.tiynçlar bu neh· 
rln suları lı;lrıde. hlc bir varlığı 
a>·ınp acıkt.a bırakmadan, o ll•k 
~·argıy-a doğru er;tlp akıtmakta· 
dır.'' 

Müslümanlar görügmelere 
gir:meği kabul ediyorlar 
Yeni Dclhl, 20 na. - MUslilmnıı 

birliği icra komitesi, üç ı;;iın devam 

Yukardnkl satırları, Almnnya'da ve 
doğu cephesinde uzun seyahatler 
yapan Türk Basın Heyetıntn Re· 
isi Necmettin Srulak'ın nksamdn 
yazdığı bnşmakalcdl'n aldım. Top
yokCln harbin ne demek oldulhı· 
nu o.nlatan bu mllfah<'derdcwn o· 
kurlanmı yoksun bırakmnmnk 
için, o (rtlzel yazının knymnl.lını 
şu b!rko.ç satırla toplamağn en· 
lıştım .. 

eden müzakerelerden sonra ncııret • 
tJı;I bir tcblığde Hlndlstnn'da mu-ı 
vnkkat bir hükümet kurutm:ısı husu-
sunda yapılııcak teklifleri tetkike , 
hazır bulundujtunu bildirmlotir. Fa
kat Mas.uman blrlığl bu kararı ve- • 
rirken musltimanlarla meskun eya. 
leılcrin oayrı, mecusilerle meskQn e
yaletlerin de ayrı birer devlet teıı- , 
kil edilmesini ııart koıımuştur. MUs- ' 
!Uman birliği icra komitesi bu esas 
dahilinde, her hangi siyasi bir par- 1 
ti ile müımvl vaziyette mUzakereye 1 
girişmeyi kabul etmektedir. 

Makine harbi 
devrinin 
Türk gençliği 

(Rası ı inci s:ı> fada) 

Sir James 
inı::ilizce The Asiatic Review dcrı;i

sinirı nisan 1942 tarihli sayısında bü
yük İngiliz ıurkoloğu Redhousc hak
kında )-azılmış bir makale göroum. 
Bu makaleyi &anı dördüncü Dil Ku
rulıayı toplantısı sıralannd:ı gÖCÜ)iim 
hoJUma giden bir raslanu oldu. Çün
kü Sir Jamcs Rcdhousc Türkçeyi çok 
sevmiş "e huıün ha}'llttnı ona 'Cl"· 
miş bir yab:ıncı bilgindir. 

1811 de Londrn'da doğmUj olan 
Redlıousc 1892 de ölmüştür. Bu hc
saha göre dördüncü Dil Kurultayının 
onun ölümunden ıam elli yıl sonra 
toplanması da ayrı bir raslanıı olu
yor. 

The A~iaıic Re-.·iew dergisinde Sid
ncy Halıster ıarafından }ııı:ı lan bu 
sfizd m&kaleyi bir arkadaşımız Türk· 
çcye CC\irmiıdr. Bu yazının bugünler
de g;ııcıemizdc çıkacağını umuyorum. 
Onu okudufunuz zaman Rcdhomc'in 
TiırkÇC)C ve Türkçe • İngilizce, ingi
lizre • Turkçe lüı;arlara ne çetin bir 
çalışma ile ~lıırıfını söreceksinit. 

Ren lruı;ün lru yazımda bu bilgin 
Turkçecirıin ha}'lltından bir iki saur
~ını size sunmak isıi)"Otum: 

Redhouse hcııuz on ~. on altı 
}'llŞlarınd:ı iken isıanhul tophane-sine 
bir ıomacı usıası olarak girmiş, or.a
da Türkle:Je ıanışııkıan sonra Tu·k
çeyi öğrenmek hevesine düşmu,tür. 

Ilu genç İngiliz, daha 23 yaşında 
fkC11 Tilrk~ • fngilizce • Fransızca 
bir lügat }-azmafa lcoyulmu~ hulunu
)ordu. 

Hcdhouw gene pek ı;eoç ya'ta iken 
Numık Paşa ile birlikıc İhni Baruta• 
nın seynhaınamcsini fnı;ilizcC)e çe
'irmi~ti, Sonradan Namtk Pıt.şlnın 
Londra')ıı Osmanlı sefiri olarak (:İt· 
mesi orada her ıkisinin birlikıe Türlc
çe ve f ngilizce için çalı,abilmelcrirıi 
uJ;lamıştır. 

Daha sonraları O manlı Hariciye 
Nrzaretinde mütercimlik vazifesi a
lan Rcdhousc, hurada Ahmet Vefik 
\C l'uat efendilerle tnnı~ıp se,.·lşrni~
tir ki bu iki dostu sonradan ,. czir ol
muılacdır. 

Redhouse hundan ~onra bir4.:aç va
zifede daha bulunmuş, daha sonra 
franla Türkiye anısındaki sulh şarı· 
!arını müzakere etnıı:k üzere I!rzurum'a 
ı;iınıiı, orada .sulh mu:ıhedcnanıesini 
Türkçe, Fransızca \C Fança olarak 
hazırlamı' ve bura.:la kaldığı dört 
sene içinde lüı;atini de tam:ımlıracak 
F..nurunı belediye reisi vasıtasi}•le 
Sulııın Malınıud'a takdim ctmışıır. 
Padişah, bu lügatin lı:ısıırılmn.<ını ken
di uzcrine alrnısur. Bunun ıss4 re 

Rusyada istihsaller 

Allaha şükür, topyE'kOn bir harp 
tcinde dcimtz... Fakat. bu satır· 
far arasında nloolcrimlzln, deli· 
kanlılnnmızın, çocuklnrımtzın, 
gene kızlnnmızın, hep1mlzln nla· 
cnğımız ne b!lyük derslı?r var. 
Bu snlırlan hlr de o gözle oku· 
yumı1~ keı>di rll'rslnlzt hıılunuz .. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Japonlara göre Moskova 
konferansı mühim değil 

ToJ..·yo, 20 a.a. - Janon hiikümeti 

Rusyıı'tla ba§lıca sanayi mın
takaları Moskovn, Leııingrnt, Uk
r'Uyııa, Volga sahilinde Stalingrat 
ve Sarnkov, Moskova'nın ı:ıinıal 
doğusunda Gorki, Jaroslawl, U
ral'tla Sverdlovvsk, Magnitogorek, 

Redhouse 
cı:kan ilk b:ıskı obna" mııhıenıt-lrlir. 

Rcdhousc hzurum'<Ll ıkf'l'l " muha
kemelı Tıirkçe ,ı::rnmer ı.mını ıa•ı· 
)'iln Fransızca bir gramt"r de kalen~ 
ıılmışur. 

Kınm muharebeleri ~ıra<ında Turk
çe bir eser )aıan )Orulmaz "•l.ı:in hu 
eserinde lılıin alfabesinı kendi •ıılrıs
rırdıiiı hir iml.i ile kullanmışt;r, 

Bundan sonrn memlckcıinc dı'nıen 
bilgin, orada gnycı genış olçtıdc bir 
lügat )'3.Zmağa girişti. Tamamlanma
sına hir ıek in~anın hayatı yeıişmi~ 
ccği ş'.iphesiz ola:n bu c~ yanm kıtl· 
mı~ ve Redhouse bunun Jnı::iliZle 
ciltlerini Briıish .Muscum'ıı, Türkçele
rini de Türkiye'yc amıaJ:an etmiş; 
bundan iki sene sonra da fümü,tür. 

Sidncy Balistcr, burada bir facia
dan haber 'l.criror ve diyor ki: 

"Du uful, bizi müellifin hayatında· 
ki t'n büyük faciaya ulaşıınn:ıktadır. 
Cünku e~lnin <>n iki cilııen aşağı 
olmı}ıın Turkçe kısmı tam:ımh·lc or
ıad;ın ka)"bolmuş bufonuyor. Bilint'n 
şudur ki Redhousc Türkçeleri Sulta
nın kütüpancsi adresine po•ta ile ı::On
dermiş, fakat bunlar hir dalın hul~ 
rnamak üzere ka)-bolup gitmiştir •• 

Ben bu fıkra)ı, olumünün ellind 
yılında büyük bir Turkçe hilgininin 
hatırasını anmak için }'azdım. Fakat 
bu anıda bu kayholmuş <>n iki cil~ 
acımamak da elden gelmez. 
Acıba ııünün hirinde hunlar hufu

rıarak ve dil küıup:ıncmiz hunlıtrd."UI 
far<lalaruıbilecck midir? ........ 
Yarınki sulhtan 

sonrası için ! 

Radyol:u'da dinlediğimiz müınleatar, 
gazcıclcrde okuduğumuz m:ık tlcler 
ve aldığımız irili ufaklı kitnplar hep 
"harp 5011l"a$1" <iWı}'3Sİyle meu;ul ~ 
luyor. 

Hamin ne 1.am:ın, nerede ve nasıl 
sona crcce&i su.'lli henuz cc,.ıthmı a-. 
lamndıj;ı halde h:ırl'fcn <onrası dun
) a) ı ~imdiden duşıınmek ha:ıılanna 
tuhaf geJİ)or. 

fakaı bir dosıum ~t>)'le di.İ}ÜnÜ· 
)"Ordu: 

- Harbe ı::ercJ:i ,:ihi hu_ırlanmıt
mış ola.olar, görulii>•>r ki, •tılha var 
kllV\cdcriylc h.ıı.ırl:ınmaktadıriar. 
Bundan benim çıkardığım mlruı :ıu 
olU}'Or: y:ınnld sulh bu.ıtünkü harpten 
de d.ıha çı.'tin olacak pıliba! 

T.i 

Yurt içinde 

Tokat ceza hAklnıllJ;lne tcrlfırn 
Kastamonu ceu hAkimi Ernln Gilr -
çay, i\d:ına ağır ceın mahkrmesı re
i liii:ınc terfıan o yer a~ır cczn mah· 
kemtsı rcl i Ahmet S..ıktu !! rn, Gire
sun hukuk hAklmliğine terfiıın o yer 
hukuk h.ıklınl F..slrcttln Akşit. 

80 liraya terli edenler 

nl!ıcldeı urııuıaıllğını• lt'rfııın Urfn sulh 
!ıAkiıni Ccıııil lllus:ıl, Ankara ııulh 
hAkımliğine terfian o yer aulh htıki· 
mi 1Umdi Öner, Ankara iulh hfL· 
kimlllHne terfian o yer sulh htıkiıni 
Abdulkndir Ulusoy, Safranbolu hu· 
kuk hAkimliğine terfian Burdur sultı 
hakimi Ahmet Çıkrık, Tok&t mahke
meJii Azalı~na terfian o yer mahke
me hası Hikmet Ayaz, Ank ra icra 
muavin hAklmllğine terfian o yer ic. 
ra muavin hAklml Ne .. zat Tiızünkan, 
Sh·as mfthkcmt-51 lızalı~ına Andırın 
hAkimi Mustafa Sndrcttln ÖztUrk, 
Bandırma C. J\lilddciıırnumllığlne ter
fian o >er wilddciumunılsi Cemal P.iJ· 
ı;ın, Hor.at hikiınllglnc terfian o fer 
hAkimi Muhittin Kartal, Bayındır hu
kuk Mkimllğine Çeşme hllı:lmi Eş -
ref Sami Atayer, Dinar hukuk hAk:m. 
liğlne Bayındır hukuk hAklml M\'fı • 
met Salt Göç\·an, Scbinkarahbıı.r mOd
deium um iliğin c Uşak mUddelumu • 
misi Hikmet Sone!. 

Bredlya'daki Mdlseler hak • 
kında alman sclahiyetli mnhfil • 
!erinde bildirildiğine gcire, Brezilya 
efkin her halde Vnşington'un ıcsl
rl altında Mihvere aleyhtar bir isti
kamet t&kibetmektedlr. 

sözcü~ü. bugün yabano basın mümessil
lerine Moıokm·a konferansı hakkında SO· 

rul:m hir suale şu cevabı vermiştir: 

dolu evlerin hiç de az olmadığı hir 
mcmlclcet, orta okul ve liselcr<Jeki p:ı
halı tesislerin tamaml:ınmannı bcl:.lcme
)lp ııımcli )'ollar aramalıdır. Ne h:ıcet, 
okullarımmb askcrlil!e hazırlık talim
leri yapıırmı)'Ot" mU)'llZ, dcl'51cr okut· 
lltU)"Or muyuz, bunfan da hemen makinı 
ve motör harbi devrinin hazırlıkları ha· 
Hnc sokmalıyı:z. nu hazırlıklar anısında 
nasıl tüfekle nişan almak nrs:ı. tel b 
dinli>-cbilmck, moıiir işletebilmek de 
vardır. Hatta tüfekle nişan almak cıı 
kı a aSkcrlik hizmeti ı;ünledndc dahi 
kolayca öğrctilc'hilir: telsiz. ve motör ıa
liınlrri <>yle dc~ildir. Türk okultan ço
cuklarının elleri miirckkcp ka<l.ır, makinn 
r.ığı lmknıalıdır. Biz kcndimiz:i kcn<limi7 
ınü<l.ıfaa eımck fikrinden hiı;nir uman ı 
vazgcrmiyeceJ;iı: çıinkü bu, isıikl11dcıı 
\"llZSctmek demektir. Su h:ılde kcn<limi
zi kendimiz. müdafaa euııcnin imkanla
rını, hususi şartlarımızı dikl-ııııe ttıt2· 
rak ve bu hususi şartlara göre çıtTelcr 
alanık ve tedbirler hularıık, elde edece
ğiı. 

'I'heliabiıısk, nihayet Siblrya'da 
Konsnetık ve Novosfblrsk'ıir. 
Buralarda iki bilyük siııUı fabri
kasından başka biri Thellabinsk' • 
tc, diğeri Stalingrat'ta muazzam 
traktor, Forı otomobilleri tarzın
da seri halinde otomobil yapan 
Gorki ve j arsobwl'dıı otomobil 
Sarntov'da ziraat Aleti fabrikaları 
ve dlS-er pek çok fabrikalar var
dır. 

fktı<;.at Vck11cti lı:ıftalıl.: hare
kıltt ıkus;ı<liyc hzkkında llir U6UI 
ittihaz ctnıi~ir. Her hafıa cumar
tesi günu V&il huzurunda ınü<lü
rü umum1lcr içtima ederek şifahi 
rapor 'l.ttccekkr, bunun üz.erine 
münalaışa y.ıpıJdıkıan sonra neti
ce<lcn icabcdc.n kt ımlar aiansa 
gl'ÇlllCk uz.ccc mathu.'tta verilecek-

50 liraya terli eclenler 

Alanya H. hAklmf,ğfnc tı?rfıan o 
yer H hltkimı Fazullah Senol, lııpar
ta hukuk h ıklmliğlnc tcrfinn Kocaeli 
hiikımi ari'ı1ıatun l<:rsin, N evı,ıehir 
hakııııllgıne terfınn o yer hlikimi Saip 
Deııııray, Çııl CeıtA hAkiınli ine tccfi. 
an oyer eezıı hakimı Şevki Ta•~ıoji:hı, 
Man hukuk hllkiınlığine ter!inn Ka. 
radenız l~re lısı hukuk hı\kiml İAmall 
<lztıırk, İstanhul 'l len ret mahkcmcsı 
rei lıı,;inC' o yer ucnret nıahkemcı;I re
isi Nnıl Jnci, Uş k hl\klınliji:lne terfi· 
an o ) er hı\klrııl Hnınn Sahrı Sıdar, 
l rfa ugır cczıı fııahkemesi reisliğine 
urf an o yt·r ııfnr ecza mahkemesi 
rrı 1 Abdfılcelil Ilay .. r, Kı)nyıı hukuk 
hAk.mlıP;ıne trrfiıın cı yrr hukuk hll· 
kimi 1 ın ıil l~rıtnven. lstnnbul ceza lımir sulhh hllkimlllğne terfian h· 
h ıkınılıj.:ınc krfııın o yer ecza hflki- mir sulh hAkiml Lütfi Dogutilrk, Js
n i Cclı\lcttin Toksoy, Oüriln hAkim- pir hAklmliğlne terfian Sürmene hA· 
ligıne Şıblnk rnhısar müddeiumumisi kimi Mustafa Nafiz Ozııdıı. Çivrll hu. 
Kııdrı Kayaıılp, Üııkunar hukuk h6. kuk hAklmliğine terllıııı Çivril ceza 
kir li ne Iuocelı hukuk hakimi Na. hikimi İsmail Sıdkı Sa.-aş. lzmir 
ımhl F.cl.ı:;U. mliddeiumumlllğlne terfian o yer 

müddeiumumi mua,·ini Celil Varol, 
70 liraya terli edenler Akşehir mOddciumurnlliğlne terfian 
Kay erı hukuk hAkimliği _ Ermcnak milddeluınumlst A"ni Ata.

ne tı-rfı n f ki dıır sunı hAkıml Sab· ısık, Çınar aulh hdkinıllğlne terfian 
rı Atay, Bumu h ne huk'lık hlklmli- o yer sulhh hAklmi Arif Kurtın Ku. 
gıne terfrnıı ·1 ırebolu hukuk hAklmi la •hukuk hl kimliğine terfian o yer 
ıı > dıır Onnt, ::; lihlı h!ıklmlı~ine ter- hukuk hA.klınl Sera!ettln Demlrclo~
fian 0 yer h ılmnı Ki\ ım Ünal, Muş lu, Bahçe hAklmll~lne terfian o yer 
eez ı hlkıınlığıne terfı ın Erba11 ceza hikimi SulAhattin Okuroi;lu, Kara 
h ı< mı KAzıııı c;uy .. nç, Palu hdkimll- &ıılb hAkiıııligine terfian o yer mUd· 
ıı:ıne \kçadaj h~klıni s ıdık Yüce, nr. deiumum tmuııvlnl ~nver Da~ anc, Sn· 
lcdk cı-7.n h ıkiınllı.;ıne terfian 0 yer rıkamış hlikinıllıHne terfian Tirebolu 
cezn h ıkııni lnec Gırlto,.ıu, Arapsun C. mUddcluı:.ıu~bl Necatı ~uner, Js
lı kımlıgıne terfıan Karaman ceza hü.- ' tanbul s'!lh. hAkıınlli;lne terfıan o _rer 
kıml t-enıs ttın i\kl n, Mudanya hlL· I sı;lh hAkımı Şevket Teoman, Kars 

1 • · ~k O mahkeme l A:ı:nlığınn terfian lleklm-kırn ııone terfıaıı o )er tı .. ıml r· L hfık" 1 'l t f Ü l p ı tl h" 
d hı\k . ı· .. an ·un ., us ı a nıı . o n ı il-han B hıoı-clu, llıır ur cc a ıın ı- k 1.,.. t ı· ç k hk 

/i;ınc terfı n o >er ccın hAkımi J\b. ım ı,..:ne er ınn an ırı ma eme 
mct 1 ıtrek 1 tan bul a'lı>" ceza b • lızası. ~ahit 1 okman, Mllts ccz ı ~A: 

' • d · kımlığıne terfian o Yer ceza lıAkınıı kımlıg ne lerfı'ln hıııır oılld eıuınu. •1 h" t" T ı t ı üdd ı 
Z hl Ö h 1 k 

' 
1 •• u ıı ın a) an, zm r m e umu-

Hiç bir askeri kaynnkr:ın teyide
dilmiyen Brezilya gemilerinin uy -
durma tahribi Uzerfne Mihver devlet
leri aleyhine yaptlnn nUmaytşler 
nyıu mnhtiJ.lcrde dikkatle kaydedil
mek•-:ir. 

Bugün sorulan bir suale cevııp 
.,ıarak .• şlmiye k'adnr alınan haber • 
terde Mdiselerin ııimdikl vaziyeti 
karııısınna Brezlly:ı nolltikasının de
ı:;işeceğine dair hl<; bir belirti ot • 
mallığı almıın hnrkiye nazırlıl(ındll 
slSyl l!nmi~t i r • 

Bulgarisf an' da üç 
vurguncu idam 

cezasına mahkum oldu 
Sofya, 20 ıı.a. - Tırnova mahke

mesi ihtikar yapan 3 kişiyi idama 
mahkum etmi§tir. Karn borsaya 
knrııı mücadele ermek llzere hukU
metin ittihaz eylediği yeni karar • 
lardnn sonra ilk defa olarak idam 
hükmU verllml15 bulunmaktadır. 

Diter taraftan bu sabah 4 komü
nist idnm edilmiştir. 

ıa~ı Engllr, Kocaeli sullı hlklmllğine 
Tosya hAktrni Hagıp Kut Eskişehir 
ıulh hiıkimliğine Sıvas mahkeme 4z:ıı. 
111 Ali ~foyıın, Çeşme hllkiıulıj:tlnc Ak
çıkocn hıikimı Abdullah Arık, $Qmn 
h~kiınlijinc Tire cc:ca hı'lkiıni Keıııal 
llırik, Istnnbul sulh hAkll'ıliğlnc Gc· 
rede hukuk h{ıkiwi İbrahim "fokıır 

oıı b ıı ıı 'mı • t z u a • o- 1 . 1. · t f' 1 1 
Ud · t h l Ih m muann ı ·ıne er ıan zm r m • "ıı hAkımll ıne tUfıkn ~tıın Ku ı;~· deiumuml muavini RU l U Özken, Yi- Boğaılıyan &orgu hü.klmlllHne ter· 

h kımı Nı)azı ır azan. ırşe ır h'k' ıır. · tcrfiıın e htıkl ı Ciıın Sanısun sorgu hakııııi ltu.şlm 

40 liraya terli edenler 

hukuk h ıkımlı#;ın<' tcrf, n o :rcr hu· ze "·ı~ ,;ıne • 0 1 r . . m ı 
kuk h kınıi Emin 1'.ımı GU\t'n, Dalı- Ahrı_ıet Kııraı;an, ~ııl~ıhan hAklmlıl::ın~ llaratlıo lu, Çankırı muhkeme ,\ıu · 
kc ır hukuk h kır ılııhn«' 0 ver hAklını rcrfıan o yer hı\kımı Mehml't. HulQsı lıgına Burdur nıuddelum.ıml muavini 
il , ll K t ıonu rcza Erdemir. Gerede hukuk hllkımllğln~ Hemzl Güner, Burdur ıtulh hAkinıli~ı- r 
h ı::'.~1;ıı:~~ Sa~ı~u,nnşn h;~ılml lir.şat terfian Ya]o\'a hAklml ~ i_krl't Ona\', ııe Dinar müddclunıurnhl SUleymııu 
Akkuş, Merı.ın hukuk hlkirnlı~ine O~yarbuktr sulh hA~lınlığınc terrı.ıı'! Sırrı Kalaroğlu, Kandıra mllddclu • 
1ı1 raŞ hukuk hdkiıııl Abl ~~ nurok l~ıyarbd~r mUddı;,ıuınrımf n1unvını mıınıiliğlne Van ıııUdde1 uınumi nıu. 
oglıı, 1 r bzon c fıtlclelıııııulı~lne A- Kudret K~ubnr, A~rı cer,ıı .h4klııı· avini Yere<loğ m~ioidıı, l ıtanbul nıUd. 
d C U .. d i · .... ı•ret lığlnc tcrfıan Kır§ehır mılılc!eıumıHn! dciunıuml ıııu ıvinliğlne Pertek rııUd • 
arıızarı m n <'lıımııın sı .•t ~ · . ı Bil 1 ı · · "'th t T k V 'rk~ rt 'l'unı;er, Balıkesır icra h~klnıli,tin.. ıı!ua~ ini Ilııın.ıt Köseııhıııcto • u. e- ı e uıııumıs •• , a o ·uı, e~ı p ı 

h:ıt ... I r•lı hukuk Mklıııl Oıner Hıloıı cık sulh. hAkıpıllğlne terfian o yer rt u hAkimliğlııe Bitlis cezn hAkimi 
h sulh hllkııııl Cıllncr Ocer. ,\ dapıızan :-.'nci Altııncıı, Karadeniz EreAlisl lıı:· 

uman. C. mıiddelumıımilil.\ine Ak•ehir C. kuk hAkiıııliğlne Artvin hukuk hAklnı! 
60 liraya terli edenler mtidılelumumlsi Hidvan Pınar, .Bolu İbrahim Yilcer, Urfa milddeiuoı::ıııl 

Ankara ııulh hllkimliiiine terfiıın o 
yl.'r sulh it ıcııııı \kn Ôncı,.r. Taı,ıkllp. 
ru h•ıkuk lı ık ırı'ıırin<' terfiıtn o )'er 
hukuk Mlrn f '\lı ullalı Ce\dt-t Nııb. 
rat, fc-ın\ ıı: n 1 'c ııır~ı Mportörlu · 
li ne terfi ın t nı\ il nnhıct-rm i l'a
po tarll Abd lb ri l ur, ('eıni•ıı:t-1t"k 
h klınl ıı:lne tt-rh ., vrr h ıklmı lln. 
1U 'Vy~l, bll'JmUddeluıııurnt muuvin-

ıhnlıjbnn Ilcyşehlr ceıa lı!klmi Os • ınuavinii~lne Sason sulh hllklml Cc
man Vehbi Knyral, Akca:ıhıc hAklmli. mnl Yiıeel, Akhisar mOddclıımumtli • 
~ıne Kars ullı hAklmi 'l evlik F.rdeın. ğine Boyabat mtiddeluın•ım;sı M..:- -
Sürmene hıikimli~lne Midyat C. mild- met Kadri Özln, Urfa aull; hı'lkiınli~I
dciumumisi TalRt lhtıey. Keşan hu • ne N'azimlye hAklmi Rasım Dokuma. 
lmk hllkiınliğinc Kars mııhkt!!nıe 4ııı cıoğlu, Elnzığ sulh hAki•ı liıtlnc EJr. . 
s. Rurhanettln Glılteopc, Sivrice ı.ulh zığ .muddeiunıııml muavin' Peyz: llol· 
!ı ".ıdmlij.Hne Şeblnkarahhar ceza h'ı frgıl, BurH sulh lıfıkimliline Su ığır 
kımi Mustafa Tnmbulof-ln, Çeıkt-• l lık sulh~ Mkimi Bedri 0zkayıı. 
hukuk hAkimllğloe PolaUı hAklmi Hu. .\Sunu >'ıı.l'UI) 

Moslcova konferansının neticeleri, hô: 
kında bir tefsirde bulunmayı h:ı.klı gl»
tcrecck kadar mühim değildir. 

Pahalılık 
ve 

Falih Rıfkı AT AY 

vurguncu ruhu ... 
Son dQnya kavgasının lctl· 

ITl!Li ve daha e<>k lk.tısadl 
hayatta bir alabora yarat-

ması, Y<'PYl?lll bir hMlsc ve bir 
silrprlz olmaktan uzaktır. 

Tabii ıartınrın bozulduğu her 
hMlsc ve böyle hAdlsclerlc gccnn 
her devJrde bu, böyle olmuştur. 
Arz dUsccek, talep artacıı.ktır. Ö· 
tcıöcnberl namuslu ve kendi hn
llndc görünen bazı satıcılar sırt
lnnln.sacaktır. ômrUndc ticaretle 
uCrıışmamııı olan bazıları da tllc· 
car kesilecekler, büyük işlere d· 
rlşccekfor ve bQyUk parsalar t.op-
lıyacaklardır. · 

Arzın nlcln azaldığını kimse 
sormaz. Bu, istihsal ve imal me
knnlzma.sındakl zııyıllnmnnın en 
to.bU neticesidir. Sapan tutan kol
lar • faraza lçınde bulunduğumuz 
anormal devrede - sUd.ha sanlınııı
lnrdır. Kiml dövliıı!l)"Or, kimi de 
bir dövllşe hazır bulunuyor. On
Innn bolluğunu doldurmak h:ln 
harennnn gayretler, çok kere nor
ma1 istihsal hacminde gene bir 
ı:edlk kalmasını önll)•emczler. 

Talebin n.lcln arttığı da blr sır 
değildir. Birbtrlne denk kıymet
lerden birinin eksilişi, arzın aza
lışı kendlllltlnden 11dnclslnln hac
mini büyillt!lyor. Fakat tek sebep 
bu ddll<llr: lnsan pslkolollsl, bl)y
le zamanlarda pratik hayat saha
sında garipliklere dUşer: ölUmc 
yaklaştıkça hayatı sevmenin ruhi 
Jfadt"SI ne ise, sonu sıkıntıya gı. 
den blr zamanda, ferahlı bir ha
yat ınrme gayr!1tl de ottur. Her 
~man bir knt elblse yeterken bir· 
kaç knt. her zamanki tkl teneke 
yağ yerine birkaç teneke ... kısaca 
normal şartlar lclndeld lht:!yac 
listes!ntn. daha m!ltevazı bir hale 
getJrllcceği ycrd<?, tersine kabar· 
mnın ,lıftd.sesf... 

Fnftat bOtOn bunınr. bu art1ftr 
ve bu sebepler, daha yük.sek duy-

ı::ular önünde erir ve söner. Pa
nik, zayıf insan harcıdır. 

Son dunya dövüşü bize öyle in· 
sanlar, öyle karakterler, öyle da· 
laverc kumkumaları tanıttı ki, 
artık kendimizi bl.rçok milletlere 
ka!'ll aşılı sayablllr!z. 

Bir ah lı.k ve namus yoksulu 
cıktı: malını sakladı, onun ıınhn· 
]anmasını bC'kledi, ucun, ucun, a· 
zar nzar ortaya çıkardı. Bir yok· 
luk manzarası ve havası yarattı. 
Bir yerine beş istedi, aldı da, zeı:ı· 
gfn de oldu. 

Bir ııhllı.Jc ve nnmıus yoksulu 
cıktı: Dcvl11ttcn mal kacırdı, bu 
hırsızlıımayı komşusuna el altın· 
dnn sürdU, onun ciğerini söker gi
bi kesesini cebine aktardı. Zencin 
de oldu. 

Ama bunlar, hakiki yQzlerlyle 
milli korunma mahkemelerinden 
önce ccmlyctln Icinde görlindUler. 
Uzak1nrdan bC'llJ oluyorlardı. Par
makla c5sterlleblllycrlardı: 

- Bu herif hırsızdır, dlyeblll
yordunuz. 

Slmdl bun'tnnn coITTı. ya stır
"Ünde, ya ceza evinde, ya hAklm 
lcnrşııında veya polis taklblnde
dlrler. 

Pahalılığın mıı1rul BC"bcplerl 
vardır. Dört beş sene evvel yüz 
kı.ırusa alınm?$ bir malın buglln 
yUz clllyı? satılmasını hlc de ga
ripsemiyoruz. Fakat bir &eyi ga
rip, clrkln, n.hll'ıkstzca ve hayasız
ca buluyoruz: o da vurguncu ru
hudur. 

Kuvvet'!.! knraktcr sahibi insan 
odur ki, anormal zamanlnnn ~
Urd'lti bu alcn1drk tem:ıyUIUne 
göğüs gersin ve vurmasın. çalma
sın, cırpmasın! 

GöjtQs geromczse, 7.ayıf ve dfi
,Ok olursn, o zaman, har kt<t gc
Ct!Cek kuvvet artık f 1 t kon
f.-r11ncıcılnrı de~ ı, poJ ıı ve mnh 
k em<'"dl r. 

Kemal Zeki Gencosman 

Bu fabrikalardan hepsinin &'İZ· 
1i oubcleri vardır. Ancak partiye 
mensup oı·:ın ve ellerlnıle hususi 
vesika bulunan işçiler girebilir -
!erdi. Gizli kısımlarda tank, zırh
lı otomobil, top vesaire yapılır<lı. 

Ukrayııa ve Doneç havzaları 
nısların elinden çıkmııı bulun -
mnktadır. Fakat yukarda kısaca 
sayılan yerler rusların harp sah
nesinden uzakta bir çok sanavl 
merkezleri olduğunu göstermek
tedir. Ural'da Kousneızk havza. 
sının kömürleri ve :Magnitogorsk 
demir madenleri bu fabrikalara 
!Uzumlu olan mnddeleri temin et
mektt-dir. 

Diğer taraftan, İngiltere 
harp nezareti tarafından neşredi
len bir broşürde Rusya'nın sana· 
yi mıııtakalan tr:ıkkında ııu ma
IClmat verilmektedir: 

"Son 20 senede Sovyetl<'r Vol
gn nehrinin vıırkında yeni sanayi 
mıntaknları kurınuılnrdır. Bu 
rada bUtlin Husya'nm sanayi kud
rctini n liı;ıe birini te;:ıldl etmekte, 
sildh istilısaldtmın ylizıle otuz 
beşi yapılmaktadır. Matlerı istih
salatı eutlurı Peırol 5 milyon ton 
yani Sovycller Birliği istihsala -
tının Yt\zrle on ılönlü demir cev
heri 9 milyon S00.000 ton (yüz
de otuzu) çelik 7 milyon ton 
(yilzclc otuz be§İ) kömür 60 mil
yon ton (yUr.cle otuz be;:ıl) bakır 
180 bin ton (yfü:de doksan biri.) 
kurşun 7.700.000 ton manganez 
200 bin ton (yUzde altı buçuğ"u) 
nikd 10 bin ton (yüzde elll altı· 
sı) krom 350 bin ıon (yüzde yU. 
zil ıılUminyum 700 bin ton yant 
yUzcle kırk biri. 

Dokuma sanayı ı.100.000 met
re (dörtte biri) ayakkabı 46 mil
yon dtt yani (yüzde yirmi Uı;ll) 

M erkezt Uf\ıllarrln demir cev
heri verimi 8.500 000 tondur. Bu 
rakam Ukrayna dan geridir En 
ehemmiyetli çt'lık istihsal mt-rke
zi 21.hgn tog r k (sere le 2 m•I 
yon ton) Zıltauıt (1000000 
ton), Nlzni Tagllsk ( 500 bin 
ton). 

Urallarda V 1 dolaylarında 
B ckn tt v Prlkamneft'te bu • 

Yurt dı§ında 
1nı;iltere'nin s:ııkta1ci şiya.~ 

ital)11'da ~eyi mucip olmıdm
dır. Mütemmim malürruua göre 
İtalya kabinC$i huhrıın hfoırn bu
lur bulm:ıx akteylediği mühim bir 
içıimadıı şark llleiClcsini clıcmmi
)'c11e ıerkik eylemi, ve Londnı'da 
bulunan hariciye nazın Şam.er"e 
Frnma ile m~ıcrek hir si)1l.'let ta• 
kibcylcmesi için talimat vermiştir. 

Salomon adalarındaki 

japon harp gemilerine 
hava hücumu yapıldı 
:Mclbourne, 20 a.a. AvustunU-

Ya'dakl müttefıkler umumı karar • 
gihınııı tebliği ı 

Müttefik ağır bomba uçaldan 
Salomon adalıırında japon gemile
rine taarruz eımlılerdir. Bu h:ı.re
keıin neticesi henüz bilinmiyor. 

Tlmor udıııımta, müttefik bom
ba uçakları dü§man iııgall nltında 
bulunan ıchre alçaktan hücum et
miıılenlir • 

Halkın nazarı dikkatine 
Belediye Rrisliğlndcn : 
Anbrn. Bclcıliyesi Z bıta tali

matnamesinin 4 ve lll ıncı maddesi 
nıafl'ıya konulmu tur. 

Bu madde lcaplannm yerine ge
tirilmediği şikliyrt ve mu hrdeler
den anla1Jılm kt dır. Bel<'le hududu 
içerisinde oturan h m crıl<'n, hu • 
zur vo istirahati bllha a karşılıklı 
vecibelere uymakla mlimkUn olabi· 
lir. Bu madd htik mlerine rıayet 
ermeleri sayın h lktnn rica olunur. 

Madde 4 Halkın sl.ikfın ve rn-
hatını ıra ırac k ı,,ıer ynpmnk ya. 
saktır. Gı e yarısın hn rmbıhlcyin 
istirahat zamnnı ı yılan snnt•e ka
dar sokaklard ve bin içi rindr ba
ğırıp çağ-ırm k her nr surede olur
s.ı olsun gllrl ltll eımek yaınktır. 
Aynı sa •ler içinde pi ano, r;ramo· 
ton. radyo gibi mu iki aletleriyle 
sızıltıyı mucip hallerde bulunula -
maz. 

!anıl"' 91 - Dar olan yaya kal-
lu :ın petrol a~halan sttnede 2 
milyon 50(! 000 ton P<'trol vt-rir
t.-r Burnlarllıt pttrol toflyeha· 
neleri ne vardır Urııllnr ile Ha
zer eniz! arasındaki F.mba pet
rol 11 h ıııı da 750 - 800 bin ton 
petrol venr_ 

dırımrla ko u 'lln.k ir:ı veya başka 

1 

bir &t"b ple dı.ırar k vr y lıut iki ki
şlılen r ıo:lıı y ın ya a k 1 koh y{lrU
yerek bıı k 1 ı:l"l•"l lr vı rı .ı:;-c,,me

lcrine engel olmak ya&aktlr. 2736 
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Dl~ POLİJİKAI 

Moskova 
görüşmeleri 

On gü~nbcri, Mo ko,.-;ı •d;ı lngiliz 

lh.S'ekili Mister (,,.örçll'in de İştirakiyle 
Rilriişmcler rapılnı:ıkta olduğu mihver 

kaynak.lan ıanıfmd.1.11 İsnula hüdiriliyur
du. Londrıı. Çörçil'io Moskova se)'llh:w 

hakkındaki ~ri ne tQ'İdetmiş., ne de 
~lamıı, f r ıimdiye ka<br sükutu 

Macar Naibi Amiral 
Horthy' nin büyük oğlu 

Sf e an Horthy 
Doğu cephesinde 

sa aıırken öldü 
(lla$t l inci 6&yfa<la) 

----~· 

Orta_şark İngiliz 

komutanlığındaki 

değişildik 

Londra'da 
İyi karşılandı 

GROZNİ'YE K R~I 
almanlar 

tehdidi 

ALMANLAR 
Kafkasya' do 

yeniden 
toprak 

kazandılar 

-3-

lltulı faza eanişti. Ö) le an~ılıyor ki 
~.lizlcr, ~1 se,ıdısu çıku.ı; .. za

lll:uı, 'ftZifesini bitirip de geri dönme
dikçe, bu sq•ıduıt hakkında rnalümat 

~ıen ~tcdirler. Atnerika'ya 
tittiği unwı da büyie o!du. D-ı. şiir>
lıesiz, )=iodıc olan bir ihti)'at ccdlıiridır. 
Fakıu tı gizli tutımmn da kolay 
<llmadılı gfüülmelcıedir. Gerek Auıerika-

yare sub.ıyı olarak geret mc) danın· 
da ölmtişlUr. 

J.ondra., 20 a.a. - Orıaşm'ltalci lruv
'ctlcr komutnnlığmda )ıtpılan değişiklik
ler, I.ondra'da musait bir tesir uyandır
nıı~ıır. J,ofJ<fra'<l:ı Wnvcll R)-artodn o[Ju. 
ğu sf'} lcoen gt"neral Alcxandere büyfık 
bir kıymeı •erilnıekıedir. Gcncral 
.\le andcr'itı parlak bir mazisi nrdır. 
İstikbalınio ise clah~ parlak olacağı ~· 
nılm.ıkcadır. Zırhlı ve nınkinelcşnıi~ harp 
ııııiwhassısı olan genernli.n J>arolasıı "dııi· 
nıa hucum" <lur. Basın ve hnlk gıeoncrale 
mU\ 1ffakıyeılcr temenni etmekte 'ile 'İm· 
di ıHrika'd;ı muvaffak olacağına 'ü.rhe 
C}·Jememektedi r. 

gittikçe 
arttırıyor 

(Başı ı inci sayfncLı) (Başı l lnd lllyfadn) 
doğu cephesinde lOf uçak kaybet • 
mlıtir. 

-Bu subalı bu ha ber alınınca Mıı
car milli bayramı dolayısiyle terti
bedilen tören geri bırakılnuşıır. 

Etienne de Horllıy krul naibi -
nin buyuk oğlu idi. 1904 tc dlln:."<-"!Ya 
gelen Etienne ıle Hortlıy ittifakla 
naip muııviııi seçilnıı ıir. 

Don nch1*ıln bntı kıyu.ındn mcskOn 
bir .vcrcıe tnfl.tııı ti01mk muharcbekri 
de.·am etmektedir. 

Atlaa denizi kıyısında bir cilman Blokhavzu 

Orel'in şimal.inde LONDRA'Y A GôRE BERLIN'E GôRE : 

)'a gitm& ,;e gerek M ova')'1 ziyııret 

"Cınek içlfı yola çıkar çıkı~ mihver 

lca.}'Oakwlfltn keyfi}Cttcn haberdar ol· 
dukıan görübnüşıür. Hattı\ Bedin, .Mos

~ .. se,'llharı haklmxfııki tefsi.nni bil:ı 
~kran y.ıpmıı bulunuyor. "Yan resmi 

lc:a;.diyJe Alm2ny.ı 'd:ın enim 1:ıi r fıs bcr

dc ÇarçiJ'in ancıtk zor 'e buhranlı vazi
~ SC)'ôlhat ettiği hatırlauldıkı.an 

'°'1ra, Moskovıa SC)'llh:ıtı hakkındaki bük
lllüo verilmesi,, dlinna bırakıl
llıaktadu. 

Etienne de H nrUıy kendisini u -
zun seneler h ıvı1cılığn hllBrelmiş 
çok iyi bir pilot olarak ıonınnııştır. 
Yedek hava teğmeni olan de llorUıy 
1 mayısta gönlıllll olarak cepheye 
hareket eınıiııtir. O zamandan beri 
de 1-1 orthy bır nv filosunun kıı -
mandanı olarak bırçok savaııılııra iş
drak etmiş ve blldiı lldiği gibi rus 
cephesinde bir hava muharebesin -
de ölmll§tUr. 

Olaganustü hiznıtılerinden dnla)'ı c
sa5en şohret sahibi olan general .Mooı. 
gomcey ile general I un>;<.len'in de şimdi 
i1gal ettik feri nı~ kilere Jay:ık olduk lan 
so)'lenmektcdi r. 

Bu değişiklikler, hiçbir zaman, gene
ı;ııl ,\udıinl~'dcn memnun kalınmamış 
olduğu ıııin:ısını razamınun eımcz. Bu
ıün gazeıcler.in de bcliruiğ.i gibi, gene
ral Aochinfock, \•a:ı:ife~ini, ekseriya çok 
güç prılar altında c=tretle ve bü)'lk 
mııharı."tlc başarmı,ur. Ronımel taarru
zu, herkesin İSkcrıderİ)-e ka)~lilmiş de
diği bir anda eğer dunlunılmuş işe, bu, 
gcrıcral Aut-lıinlook'iın yiiksck jel kabi
liyeıleri, dinnmizmi ve •:YQı zamanda tcŞ
kil.hçılığı S.'l)-esiode o!nıll'$1Ur. Unıı.xni 
düşünce şu nıeıkezdcdir ki ~ral Auc· 
lıinlcck, unutulac:ık değildir ve yakında 
kendisinden gene h.-ıhsettirccdctir. 

Grozni'ye tehdit artıyor 
Moekıovıı., !20 a.a. - IW)tcr. Sovyct 

~ ~ğlne göre Groznl ııe!ı'ol saha ı· 
na karşı tehdit artmiı.ktıı<lır. 

Tebtııt, pclr<•l sııhu51nın ı40 kliomrt
re kndar ltmal batll!m<la. Plallııo~1<k 

cevrestnrtc llOV)-etlertn Rerl'edliUnı bil -
ıttrmckte<llr. Bu Cl?VI'Cdc knza~dar b!r
ook hUcuımkır ;ı."llpmıık 300 elmanı la 
hctan ııcçtrmıstll'. Almıınlnr hızla tak. 
\o,b'C gct1mıcktcdlrk'r. 

Klotsıaısa oevrcstndc c•tln b1r mu· 
hnrobe devam edty(>r. nır ruıı blıitl!'t 

ııınyıca üst.ün kuvvet.h!rln b'ı· günde Yol>

Ulcları Uç hücumu ı>UskOrtınfbtur. 

Berlin, 20 a.a. - Orel'in ıimll
lin<le alman kıtalarının başarılı se· 
va§larıııda holş~viklcrden bir a.ıtus
ıostan beri H.000 esir ıılınmıı ve 
fOO taıık tahribolunmuıı veya ele ge
ı;irilnıiıııir • 

leningrat'ın cenubunda 
Bertin, 20 a.a. - Volga ile Don 

arasında Suıliııgrat'ın cenubunda 
dil mnnııı bir mliclafaa ıcbekesi ele 
geçirilmiş ve büyük bir düşman gru
pu yokt'dilnıi§tlr. 

Du hareketler esnasında bolşe
vik!C'r 18 \'C 19 a#'ustosra 5300 esir 
ve 52 tank, 56 top birçok miıralvöz 
ve mayn atar ile 6 alf'v makinesi 
knybeırnl§lerdlr. 

Dieppe'te 
İngilizler 

in i izler 
Dieppe'te 

dokuz saat süren 14 gemi 1500 esir 

harekôttan sonra ve 112 tayyare 
8 gün milli ycu tutulacak 

Cörtif"in her za.m:ın buhranlı vaziyet
~ seyahat cttıiği hakkındaki iddia mü

llabşa edilse bite, RUS} 'mo bu sınırla 

~ ağır bir wtziyeue bufwıduğuna ~ 
be )'Oktur. Atman)-a'nın giriştiği )'11.2 11· 

'rrıuu, mfüYCr ordulanru Kafkas d:ıj;la· 
tının ecdderine kıı<far getirmiştir. Petrol 

~lanrun bir kumı alnııınlann ell~ine 
&~, bir kı ım da geçmek ü:zerı:jir. 

Sirnald ki rus orduları mukın nnette de

"ıtnı eunekle beraber, cmuptaki alman 
i[e-rJC}işi, RUS)-a'yı hayati Chemmi~cti 
haiz olan pcuoJ kaynaklarından m:ıhrum 
edebilir. Ziraat 'e sana) i mınt:ıkal:ıı-ının 
llıühim bir kısmını ka)'bcdcrı Rusya, müt

tefiklerinin )ıudunıruı muhtaç iken, .Kaf. 
kaın.rd:ın da aul:ı.n Rusya., ıııüttcfik.tcriıı 
l"ardıınlanna daha çok muhtaç olaoık

tır. Va.zi)'Cl bu derece açık dunubıı, 

Mosi«wa gorüşnıcleri için baPca hir $& 

~ anımak abestir. 

Buıt.:ıpcşteı 20 a.a. - Naip mua
vini Honhy'niıı 61lım0nU haber a
lır almnz, Macar hUkUmeti olağan
Ustli bir ıoplruıh yapmış ve 8 gün 
milli yaıı tutulmasına karar vernıi;,
tir. 

Kotclnlkovo'nun şimal doğu.'l\lntln 

sovyct devr.lYclcrl alınan hn tl~ın ııcrt
ônde blr gece n:kmı Y&!Jnrak pek cok 
haıı> malzemcs1 tahrlbetmlşkrdlr. 

Krnsnodar çevresinde WVY<'I kıtalan 
ılıd.ıetııı abnan hücumlannı pUS'kUrtmUı 
ve bu hücumlanı !stlnık eı:lı!!ı btT nl· 
mnn motör!il alayını boızııuna uCraUnıı
tır. 

ı~ t.011 '"' h1111> mıı}z(?meııt bırakmıı
tır. 

/ki tarafın kayıpları 
3 milyonu buluyor 

çekildiler kaybettiler 
cnıı.ı 1.1nd snyfadaı 

tank kıı.raya çıkarma deniz nsııalanouz, 
bugün ilk defa .kulanılmışıır. 

<Başı 1 nct sayfnda> 
cenup İngiltere s hillerinln diğer ~
lıeıııııılyetll askeri hı deflerinde cıddt 
hıısarlar yapmı !ardır. Bu hareket -
ı~rıle alrnan lı wa kuv•·etleri 18 uçak 
kaylıet 1111şllr. 

Macaristan'ın büyük yası Şiddetli bir hava 
muharebui 

Budapeşte, 20 11.n 1 ııcıı rların 

Ruslar, 1942 smcsi )'8% '\1IC sonbahar 
'Ylan i~ mücndctenin en nazik bir 
~ya gireceğini geçen kıJ ayl ruıdan
lıeri iddi:ı edip dumıuşbrdır. Olaylar, 

t\aslan haklı çd.:ılmıı~ •• -.lilıver devlet

leri_ tıu yaz •> l:ın içinde mümkünse ha
~ tasfiye ederek sulha kavuşmıya 

milli ba)ramı olıın S:ıintı· gucnne 
)Ortusunda l~ticııııc Horl) 'nin fılıını 
hıaberi lıütuıı nıacar ıııilletinı yası bil 
rumuŞtilr. Bunuııl Lcrııuer nıilll 
b ı~ ranı bugtın lacar:9tnn'ıa her tB
rafınd ın bU) ilk torenlt•rle lrntlanmış. 
tır. Bütun •lllıyeUcrden gelen bir ç·ok 
heyetler fludape•te'de .> npılnn tur••ne 
iştirak etnıiştır. Oüyülı: alayın ge~c
ctgi caddelerin etrafını on binlerce 
insan doldıırmu3 bulunuyordu. laca
ri9Can'ııı ilk kıralı ulıın Saintc 1 Hti
enne'ln tacının arkasında p ıııalık nıil
mes ili :il' Naip llortlı),. nrşdlıkler, 
başvekll 1. 1{ llay, hUküıııeU Az ısı, 
Ay an ve nıebu•lıtr gcli) orılu. '1 orcnc 
iştirak edeııleriıı hı•ıı-i ıııilll tören el
biselerini gl»ınİ"tl. tnı·ııristan'ın nıııh
tc]I( lıölıtclerinrlen gcll'n k"> iil!il•·r 
de nınhalll kılı ki ıriyl" nlııya kııtılrııış
tı. Alayın geç.işi lılr &anttf'ıı faı:lıı 
silrnıilşttır. 

Öğlt"deıı &onrn nııkerf bandolar Şeh
rin başlıC'JI mey danlnrınıln ~11111 m ırş 
Jar çalmıştır. flıitün §ehir bayrııklıır
la donıınruış bulunuyordu. 

~ mümkün dcPlsc. Angl<N son dev

~ karşa uzun zaman m~cbn okt.

~bir lıızi)t:ı ihd.H eunctc ~
tadırlar. BlriOO bcdcfe vamııı.lan mum

~ değildir. Fıı RU5}-a')"l :1--ıkıp da 

~·ı istiJibn altı.na a1aaık oJuı
ı.r.s., ikinci hedefe vıımbilirler. Bu n-
ı:_. altında AngJo.. '°'1lar için Rus)ıı· 
l'I takviye etmek, yalıuz ıdıdi bir mecbu
~ değil, aynı zamanda bir mcııfaat 
ll'ıc$elm<lir. füıs)'ll, en m~ir >-ar<lwun 
~ Aı;nıpa'<la bir cephe açmaktan 
İlıa~ı olduğwıu hiçbir zaman ı;ıılcmc
'bistir. Ve bu ıııcsele Molotof'un Londra 
"e Amerıb•yı zİ)an:ti sırıı.larında görü
tİUcrck, bir mubvdt')'C de bağlaııınışur. 
l\og!o-SaksonJar, o uınandanbcri ı;;ırbi 
lı.vıupa'da bir cephe açmak karann<h ol
~. t rar ıckrar SO)l~lene de 
Iİlndi)'C! kad:ır bu )Olda fili bir adım ili• 

llıış dei;illcniir. FiUıakika ingilizlcr ve 
'nıerikalılar 1-.u taahhüde ~iktcn 
1oııra müoıdcle iki noktada .ı\nglo. 
'onlar de>hlne bir ccrerıın almıştır: 
llıih,erciler, Şimal Afrı a'da taarnwı si-
1~rck, Briıanyıı l..'"Uvveıle.rini. is'kenderi
tc'nin )ııkınlaruu kadar gen tmıslar· 
dır. Mısır ııephesi, lıakikıııte Rus - Al· 
ltıın cephesinin btr parçasıdır. Alnıanlıı· 
l'ııı Kafkaslara duğnı ilcrkıişlcr1, Mı ır 
~J>hesiyle Alman - Hus u:plıcsi arasında-
iti münasebcıin )'llkınlığını daha iyi be
li:tnıiJtir. s.ırkıaki büruk ''t' es 1ı cep
lıtniıı bir parça ını teşkıl etkn Mısır 
~esi hu derece nazik bir safha 'll ı*· 
llliş iken, fngilizlcrin ' Amerilılıl rın 

rbi A•nıpa'da > ni b r cephe açmı)-;ı 
tıı.l~alan, dotnı bır harck ı yılnusa 
lCrekcir. 

Ticaret 
Vekilimiz 
Bursa' da 

(Başı ı inci sarfııda) 

Kömürün istihsal durumu 

'ficaret \'cldlliğinJ<.'11 nldığtmn ha· 
bede:r, kömüre aiı istihsal rakamların
da, saıenin ilk ·lamıda J;unılen geri· 
leınenin t:uname:n öıılcıımiş oldu&unu ve 
wıı ayl rdaki çalışnıalnrın 1942 sencsi 
için analama bir hesapla ilç mil)\m ıoo 
•-ııdedecck bir se"\ İ)'C!)"İ bulduğunu gÖJ· 

ıemıckıedir. Unyiı istihsalinde bugune 
kadar elde edilen <k-vanılı anı' da bu 
gidişim muhafaza eundued r F.ııbaıı)( 
&nıPlHlun 19' 1 seııesioı:leki 1 S 000 ton 
R}lık i tıhs.:ıl ne nazamn 1942 ııt"l1e9inio 
ilk ~ •>ınd:ı bu ıınlkrar ıı.ooo ıon:ı 
~ıkmıJUr. 

Diğer maddeler 

Kiğu l.mh di Mart - Muu Jcvre~ln· 
de &)-da 640 t0tıu bulmak rctiyle ge
çen 5~ ll)TII <k~csirı<fel;j 530 tOO 

arlık i.ıtilısale orc >üzdc 20 bir !atlı
lık go termcktcdır. 

Gene &}-ııı Ü( a)lık d~Tcler arasında· 
ld kıyaslamadan anlaşıldı ına .ı;6re, uun 
~e :ıüccauye istihsali hemen hemen ge
çen seneki se'\i} e)i muhafaza etıııcku.-dir. 
Bun:ı kar:şılık olarak rıannık ,;e yün ip
likleri istimalinde ortalama hesapla 3 
10. bakır ile çimento ittihsalinde de 
)ilıde 20 )e yakın bit gerikme ~ardır. 

Geçim durumu 

İkind ~e de ill..-1.lahar ti}' !arından· 
lıtri, deniz.altı harbi netkesindc An lo
~lann uğradıkları agır tkııret sc
llıis; kayıplarıdır. Anglo- aksonlar, kcn
llj kayıptan hakkında malwnaı \'UIIIC

lııekıedirlcr. fakat mıhvcr kaynakları ay· 
~ bir milyon ton:ı )Üın ticaret gemisi 
lıt:ıntıklarını iddia ctrnducdirlcr. Bu 
~ müba.laAıtlı ol a bile, her h:ılde 
~o-Sakson ka> ıpJarı pek asır olmıı
~dıc. İkinci cephe me eJcsi, münakale 

lesine ve mun ıtle ıııesclcsi <le Je. 
~u muharcbe,ıne bağlıdır. 

IŞte bu öd Amilin badıısı altında, 

Diğer tararıaa g('Çim \'ll2İ)cti hakkında 
\·erilen rak:ımlarJan an'1ı,ıldığııı.~ göre, 
Ankara ,e fsıanhııl şclıirJcriııe ~iı geçin. 
ınc etıdc.ksleri harl~in b~ından 19.j ı se
nesi SOtıunıt kaı.lar perakende h)'lltlart.Lı 
orıalııma tıes:ıpl3 yiU..le 55 bir ) ukseJmc 

Ortaşark İngiliz kuvvetleri 
Genelkurmay baıkanlığı 

l ondra, 20 a.a. - Resmen bildiril· 
diğinc göre, geııcrel C.orbett'i.ı yerir.e 
Ortaşar.k ingiliz kuvvetleri gmcll.."utmlly 
başkanlığuu gmcral Mac. Grcery rayin 
t«Iİlmiş ve gCflCf'l\I Mnc. ~ ,-az:ife. 
sine şimJiJerı b~bmıttı1'. 

Kahire resmi tebliği 

Dlkor bir kostm~ bl:r rus btrl11!1 ol
man tank \'C ptyn<leııhıe laırı;1 eklôctll 
bir muharebe vermlşttr. 

nr:ıans5t ocs:>fıcshıt!c llO\~ toı>eusu
mm nteşb-f(ı l500 alman lilOflıillmOtUlr. 

Don luıvsinde 
Mı::ıı!ilrova, 20 a.a. - lwy~cr nJansım.n 

huınısl muhab}rt btldtrlYN: 
Almım hn~ göre Don bıvıılıntn 

~ müdarna h&tlnnna kılreı 
yıı.pılnn allmnn hücumu aynı elddctlc 
OOVmn elmt'.k°l.('(f:ir. 

Moskova, 2Q &.il. - Sovyet hl'lber
IN bUrosu 1 mayı!ıt.an 15 ağustosa 
mdnr SO\"YC't - abnnn cephesi hak
.kında aşağıda.kl bilMçoyu neşretmlş
Ur: 

Kızılordu şimdi Voronej'de Don 
kavstnde ve Cf'nupta faşist elman 
kıtalıınnn karşı si.ırekll ve knnlı 
muhıırebeler ve.nnektcdir. Bu mu
harebeler ook şiddeut blr mahiyet 
nrzct.ınela.cdtr. 

K.msnııeya Zve:Wa'nın blhtlrdll!'~ ~- Sovycl - alman cepheslndekJ. fid-

,\lrıınıı lrnrşıkoma toplan ve hava 
ınuhnrebcleriııde .ıılnıan o.-cılan 112 
ılüşııınn tn~rıırcsi duşurmtı~lerdır 11 
nlıııan t ıyarcsi ka) rptır. Alman tar
> n r< cikriııdeıı bir knçı açık denizde 
kurtarılnıı tır. 

l 9 nli:ıısto ı;ceesl clUşuıan çıkıırma 
kll\Vetl ri birdenbire hofif .alman 
deniz kın vctıcrl> le knr~ln§mışlarctır 
Alınan deulz kın nUcri nsker dolu 
bir ~·ıkarııın ta ıclını ve hU> ilk tcını
hitoda tııpçckcrlcri b tırmı~lardır. Al
man kundlcrl bunclıın b:ı•ka top ate-
iyle bir fıloıillıı kuııı ımlR g~nistııi 

ve mutenddit lıucuınhotlnrınt has ra 
ııırratını•larclır. 4 du,mcın tayayresJ 
dl' du•Urülıııu tür. 

re, btr loc'slm1nde alman tank. motöı'lU ı>I- deUt muharebe nylan zarfında ya
~nde ve htwa lruvvet:ıcrtntn :vı~ın ha - pıları inatçı muharebelerde Kızılor
tırutc bir htlcımıu üzerine bir ııcrtleml! du ulnuın, italyaıı, rornen ve mncar 
~lşttr. ilıtıl cı kıtıalnı ına asker ve mıılze -

Kııbire, 20 ıuı. - Ortıış.'lrk ins:iliz u· Klctsknya CE:VTcstnde a.bnan hUı:-unı-. ıııece ook büyük kayıplar verdlr-
oıumi karar~nın tebriği: ınrı chemıml&oln b1T mıuvıırrnkıyetk! ınlşUr. l~cen yazın uç ayı lçlnde 

fnı;iliz ha~-. kuvYetlerfoin büıfın ~
vislerine memup uçakların, düşmanın 
kuvvetli mUdafaal:ırına karsı kıuıl;ınmı· 
zın karaya çıknıll!ını dcsıcklireıı şiddetli 
f aa 1 iy« lkardL,liJmi~tir. Çok büyük oı. 
ı;üde bir hava muharebesi de ı;clişmişıir. 
Şinıdl)-e kadar alın:ın raporlara son-, ı;c
milerimiıln düşürdilklerini.n dışında, 72 
düşman ~ğınıın düşürülmüş oldui:'ll 
tes~ edilmiştir. Y-uzdcn faz.la başka 
düşman uçağı da muhıemcl olarak ıahri· 
bedilmiş ve ynhut ita.sara uğraulmışur. 
\luhtclif scnislcrdcn 95 uçağımu: k~'IP. 
ıır. Fakat 21 u pilotumuz lmrrul~ 
illi' ve s:ınıldığım göre sonradan başkıı 
pilotlarımızın da kurtuklui:'U anlıt$ıla· 
ca.ktı r. 

Akıncılar avdet etti 

Tiir nim ın denizaltı avcısı bu hare. 
ketlerde lı ılrııı tır. \lmıınlıırın uğra
dıgı tek kıyıp budur. 

Devriyelerimiz~~ faali· 
)erlerine devam etotnİşlt'rdİr. Dün lcıırn 

kuvvetlerimiz hakkıtıda biklirrlecek bir 
~ olmaını~tt. 

Tan-:ıre faali)-etimiz ~ ~ 
üzerinde a.rtmıştrr. Avolımmız hi~r 
ka}fla uğramaksızın 4 ~ a• ıa.,.,... 
resi d\i,ünnüşlcrdir. 

ltalyan reami tebliğ 

~~ısur. S.Wyct kttnlfın bll"Cok 15 mayıstan 15 ağustosa kaılar nl
manlar ölu miktarı 480 bindı..'tl aşa~ 1<M'eıl h1lcumm.nin tıutunmuştıır ğı olırnımak üzere er ~ eubay ola-

~ go(1n btitün kesim~ alnW'ln- rnk ı mtlyon 254 bln .kayıp venniş
iıM" 1500 kl!d ~tmoblerdlr. Btrtok i· fo·.nlir. Almanlar bundan başka 3.390 
mruı ta.M ~ toıılnn kullımılırnıu lıalıc tank, muhtelıf çaplat'>'la 4.000 top ve 
ırottrllım~. Fakat d'Uşrnen kltı:ıbın 8C'l en aşağı 4.000 uçak kn)l'bclrnlşlerdlr. 
ha11ndıe ~ dovrun mb"Or. Sovyet ktt.alarının 15 mayıstan 15 

Pıımrtad ~ ro!ı f;fin.1.er1 Kotclnfko - nfustosa kadar kllylbı ölü, yaralı ve 
vo"!w!l &1mal ~ ccre.Yllft OOcrı kayıp olarnk 1.60G.OOO dir. Malzeme 

kııyıbı ise 2.240 tan • muhtelif çap-
~ va~ a1mıtnl r >"".''fri ıtdr hının 3162 tov ve 2198 uo:ıkıUr. 
tıı:zıocwwı u~. Almntrınr, ~rr im- HJt1e-.rciler, sovyeıt-nhnnn ccPhc-

Rom:ı, 20 a.a. - fuı,.n ummni lcarw- )'ap!ııtft .trl!\1!I etmek ,oe brvvct!cnn1 sindeki kayıplnnnı becerJksi7..cc ve 
sAhtnın tebliği: ~11: ~ bl?ttru: «(}n llMm*~ yalnn lddJalal".kı. yeni baştan clZle

kı:ı.'lıı~m ecmm :yeMdcn thttnxımm im- meğe onlışıyorlRr. YalnnCJlığı itiyat 
Mıg,r cephesi~ oorup lesiaaiudc 1 mtıı.nm taamızn eeocmW~. ı haline getirmiş olan Hitlcrcllcr g{i-
dü~ yeni bir ~· har<.~ Jcır. A'lmıınl:ar ~ d!k1 tnme~ bash!"O- ı·QltUHI ve ~alan rakamlar ortaya 
kışnıf$ iSC<le bu çabuk ııJdm bmıktını. ~ ''" tıö~ COk bol oran Yftfl:ı.nı atı)-~rlar. JJ(ıylecc 12 ağustosta al
nııştır. Düşman bir kftç· ölij btnıkar:J ~. :IWı!lm- !lftYICft c<lk tiııtfüı ınanlnr hu yılın llkbahar - yaz mu-
ckilnıck zorunda l.:almı hıırnhel.erlnln blll\ntosunu veren bir 

ç ŞM. d'llem:m S..-unutıeııffı1'n ttlZYll<lyJ.-ı f:'l"fi tl'<hliğ neşr<>lmiştenlir. Hitlerdler bıı 
C.ercyan eder\ ,j.kl<-rfi llftY& mulıa.rebe- cddlbnio Voe bu stıret:l-P (ll!natılnr 4 f'ltı rlPvre içinde nlıman kıtafonnın 

lerin<.le ital}'ll;O ve alnı-an avcıları R İn· A kflomctre Jl-crlooıJ:ıUr. 1 04·1.429 esir alrlıklannı, 10.131 top, 
s;ili2: uçağı düşürmüşlerdir. T~leri· ôn<'Ollcn ~ bl3- e11cı.ı, l!IOV)°Ot 6271 tank ve 6056 tayyare tahrip 
mizden biri ka~'lpttr .. Mihver hava tcu,.._ kuvYCllcl'I a.lmnıtlant roıınhlardnn V'1 veya iğtinam ettikler.ini iddia edl
''etleri ı\falta'ra truırruzlıırda hukıınmuş- ~ h'İlnum etmislerd~r. mr lllmnıı Y'Orlnr. Kwlordunun kayıplan hnk-

Jmıda sovyet haberler bürosunun !ardır. Hava moh l't.'belerinde alman tay· 98W9 t~ tııma.mb'le 'hnzulmuetur. V('miğl hakiki rakamlar hltlcrdlerln 
, tt<ile-.ri bir Beaufighter YC ' Spitfire Ahnatııar em kayıı>lara u!lrutıln.'."tlk yalan tcbllğlerlnl kökünden tek7.l,p 
diişürmüşlerd.ir. m~ abJmıttıır. Ahnanlu ctmclctedlr. 

~-N __ 
Olaylar, isimler : 

DIEPPE ! •.• 
ten korumak için onun fizerlnde 
bJr seınsıye u !Jnakta idi. 

Nereden nereye <le&U nıl? 

Ne demeli, ne 

Londra, 20 a.a .- Dün nkşa.m ka· 
ranlık bnsarkcn, millle!lk akıncıları , 
Yorgun takat şen Dunkerque'de<nberl 
batı AvrurnııOa vukuR gefon en mü
him nıuhnrobcden İngiltcrenfn batı 
kıyısında bir limaoo dönmfişfordir, 
Akıneılnnn y(lzlerlndc hain siy.ah, 
mavi VP kahverengi peçelenme lzle
·ri vardı ve IQ! k!lrklfi tulumlar ve 
~ kauçuk ayııkknbılar srlymls 
bulunuyorlarrl1. Akıncılara, k"ndile· 
rint nakledecek knmyonlnn bekler
ken, hlldc!k1 evlerd<-n çay'laı ve 
sl~anılnr verilm!:sUr. B!rnz sonrn, ye
ni gnıplan getiren b:ıŞ!m d<miz ta
şıtınn gelmiş ve akıncılar şarkılar 
söyliyererk ke.myon]ara blnmlştlr. 
Knm~"Onlar, ~ında motosikletll 
rıollsler oldufu halde, !:llratl-e hare
ket etmiştir. Bir kane.dalı fran
sız akıncı, ellndf' blr alman nskerf 
c.aket.fn~ sn.llı~rdu. Yola d zilmls 
hasta otomobilleri ve hastahane 
treni, c:aıııışmalarm şlddet.lnl anlat
maktadır. Fakat yaro.lılar, şen ve 
moğrur görtınll.Y'Orlnrdı. Stmdlye ka
dar dOşman kıy1Slnda iki akına lş
tlrll.k etmiş olan bir er, bu seferdeki 
muharehenln s:ardOklPrlnln en sld
df!tllsi olı'lul!unu ı;öyJı>mlştlr. 

Almanlardan esriler alınmı§ 
Londrn, 20 n.n. - Bllrllrildii:ine 

ı;öre, dOn mUttcfl'k kuvvetleri Dlep
ı>c'<k-rı beraberlerinde blr miktar al
man esiri getfrmlşler(fır. Bunlnnn 
arasında subaylar da vardır. 

Londra'daki tarafsız 
müşahitler ne diyarlar ? 
Londra, 20 a.a. - Dclil'lildiğine J:Öre, 

Birleşik .\filktlett mcnS\lfl hücum kıta· 
!arının I>ier>J>C ~~ y.ıı>ııklan 
mütbif a.kın, Jlcride yapılaoık aJ.:ınların 
'VIC belii de istilanın ufak bir başlaıısı
cıoı ~kil etnıi~tir. ••Dleppe: Manş üzerinde bir te

hir olup aşağı Selnıı villı.yetlnln 
merke:ııidlr. Rouen'a 55 kllometre 
uzaktadır. Nüfusu 23.!lSO kişidir. 
Ahnlisl balık avı ile uğraşır. De
niz banyolan çOJc ra =oot görür." 

dememeli ?. 
Öl!lm ıhnllnde bir yaralama .•• 
Ru acayip başlıtı okuyunca in-

Müt<-+ıa 11 bitaraf müşahitler elde e
dilen neticeler hakkında memnunluUı
ırını bildirmişlerdir. 

Larousse'u açtığınız zaman, Dl
eppe hakkında yukaroııJd lznhlan 
bulursunuz. Mıınş klyısı.ndakl bu 
limanın Gohrctfnl yayan bir ~ 
daha vardır: büyük fransız denlz
clsl Du<ıuesne'ln vatanı o!UŞu ... 

lngiliz komu·tanları bu 
te§ebbüse taraftar değUlerdi 

Herlin, 20 ıuı. - lngiliz - .Amerikan 
seferi kuvvctlCJ"inin, A-mıpa bcmna 
yaptıkları i..~ll rqcbbfuündc, ahan 
başkomutanh~ husu5i tmliğındc by
dcdildit;i ·bi uğradtkhı:ı fcldketli maA
lübiycı hakkı.nd:ı, alman resmi bymik
lan a ğı<bki hus.ushuı ı:nü,:dıcde et
mektedirler: 

Cenup CCJ>fıcsinln )'lkıbrut ~ 
eh, Sı:ılin, 22 tmımuzd:ı .Londra' ,.. 
\' ingıon'<h bü} - · elçileri Uiski -
l.itvinof vasıı:Wyle ln#m ve .Amcriblt 
hüküıncderi:ndcn, OOooi. ~enin dedW 
açılma.~ ukimarum şeklinde ~temit
tir. Bu uhiman.wuo 12 günlUk mühleti 
,'rudı. &asen h:ıtırl:ıtd:ıdır ki NCV>'Ork 
radyosu, 3 ~0$(&, "Sovyctla Birliği 
hüldiıtl<.'ıinin Birlqi.k Dedettcr ve in. 
gilıN·e hül.:ünıerlcriodcn derhal bir Jkin.. 
ci ccpfıenin açılma.çını resmen tıı.lelıec
miş olduğunu,. nn surette U')'İdetmiş
ti. Ağustos il) tmo ilk sUnlcrindc İngiliz 
&ş,,ckili Çörtü. bu rdar alanda, aJcl. 
acele KnJıirc ~e Tahran yO.lu ıiJe ve uçıwk
la Mosluwa')ıı citmek zorunda kaJmtş
tır. Çörçil, ya:nıod:ı Ruıvclt'in bir '
si mümessili oldulhı halde., Suliııı'e fah
scn iki.na cephenin kuruln=ınd:rlô guç
luklcri anbtımk Ü'.lt'rc, 12 ağusrOı!U 
Krenılin'e vnnnışur. F taleplerinde 
<bıun eden Sta!in'i ikıt:uı cıuvaffak ob
m:ınıı ur. Buııun üzerine Cırçü, lng;.ı.. 
tc.rc·~ dönünce, askeri komutanla."""' • 
IC)tıtdd fikirlerine rağmen, tmnWfab.. 
) etsizliğe uğrıyaıı ıistili tqc.'bbüsüoii em
retmiştir. 

Alman gazetelerine göre 
Berlln, 20 n..a. - Alman gazetele

ri, lnglilz ve amerlkalılnnn Manşın 
fransız s:ıhiilndc y-0ııtıklan kareya 
cıknrmn te t>bb!lsünde nldıklan ne
tice hakkındn gemş tafs!lAt V('rmek
te ve tc!slı1 r ncşretmckted r. G ze.. 
tclC'rin manşetleri arnsmdn şu cüm
folere nıstlnnmnktadır: "on atine 
b r ikinci cC'phe,, "Stnlin n im~ te
sebbQs edilen ısmtuıın folflkl'm nl"tl
ccsi" "Cörçll' n lstildsı blr ikinci 
Dunlrorque oldu,. 

Mare§al Petain'e durum 
anlatıldı 

Fakat iki gündenberl Dleppe, 
İngiliz kıtalannın buraya c.ıkanl
mış ol:mıısiyle de yepyeni blr ııöh
ret kazanmııı oltl.)"Or. Bruııeval, 
lfouloı:rıe ve Snlnt-Ne.zatre'd<rn 
sonra Dleppc de blrkac saat müd
detle kanlı çaııpışmnlara sahne ol
du. Fakat bund(ln ~seli\ Uç yıl 
önce, Manş kıyısındaki bu §ehrln 
pi{tjlnrında hanyo yapanıar, günün 
birinde bu kıyıların böyle boğue
malııra sahne olncağını herhaldi! 
akıllarından getlrm.lyorlardı_ 

Yeni bulmacamız 

anın hatınna ölüm hnllııde olan 
bir .kirnsenln, başka bir Jdmseyl 
yaralamış olması g(!Iiyor. Hnlbu
k1 haberi okuyunca Rcc® adında 
blrlslnln, vnktlyle enıstcsinl yaralı
yan Mustafn adında bir kimseye 
rnstladılbnı ve öc almak lçln bı
çağını Côker<'.k onu vurduğunu. 
yaralnnıın Mustafa'nın da öl!lm 
hadinde hastaneye kaldınldı~ı 
anlıyoruz. 

Onun için: 
"Ölllm twllnde bir yanılama" 

d('lllemell, "yaralanan birisi ölüm 
halinde" demeli ı_ 

Ç ı p!nk 

ölüler 

Müttefik kıtalar, almanların haftalar
tbnbcri w.rrcdilmez olduğunu iddia et
tikleri i~gal altındaki ıırnide 9 saat fa
ali}eııe bulunmuştur.' Müttefik kıtalar 
)ıılnu • g;ı..l altındaki arazide hard.cı et· 
tikleri .için d ğil fakat tahminlere göre 
bu arazinin en kuwetlc müdafaa edilme
si icabedcn Mr nokumıda harekete gc
('d>i ldikleri için çok mu\ııHak olmu, sa· 
)'llırlar. Filhakika Dicppc gibi bir lima· 
nıo h:ı)ııci bir ehemmiyeti v:trJır. Bunun· 
la herahtt fıurum eden kuwctlcr, müda
falan kınnağa almıuıl-arı ağır ka)·tplarıı 
ufraanajbı, çok mühim hir radyo ktas· 
)UDU ile G !Ofl~ mlıtcşeıkkil bir ha11ll')'ll· 
ya ve hiT mühimmat deposunu tahnlıct
meğe muvafrak olmuşlardıT. lkıodan 
h.şka dÜŞma.n müdafaa im-mi ı;e is
t:İfıkıiml:m da lxmılmuşrur. 

Yichy, 20 a .n. - .M rl' al Petaln 
lııı sJlıah alnı n ba§kon olosu M. Krug 
\'<ııı Nıda'yı k bul l'lmıftlr. M. \on 
NJcln mare§nln İngilizlerin Dicppe e 
yaptıkları ihraç tcııebbUsO ve bu re -
§ebbüslln hnııg-i §artlar içinde cerı
yan ettiği hakkında mnlUmat v"" -
miştir. 

Fransız kayıpları 

~Sakson devletleri, şimdiye kaJ:ır 
'l.Qci ccpht')İ açamamışlardır. Çürçil, 
~ nıslarca da bilıncn bu vazi)cti 
"- dostlarını1 anlatmak için Mo kova')'ll 
~ olabilir. Bu mesele ile birlikte 
"'llsya'ya yapılacak başka şekillerde yar· 
1ıın mescl~inin goruşiilmll) olduğwu 
IİİJ>he yoluur. 

kaydedildiğini gu tcrmckıctlir. llu ili Dü~es de Berry 
~hre aiı geçinme uıdck~lcrinın 1942 ~ 

Solıdan satm: ı. MC9C ııfacmın 111<.'Y
vaa. dul'Um, 2. atlar ~~. h~lıbe, 8 
)'ilzıdckl k'looler, ~ iR ulcsl, 4 . &U7.cl 
INllJ1&t, lııııA'Ulık, 5. cmıl ed:ltı, ekin biç
me. 6. başına K rovcstııe nz, aumıı, 
ncıta, 7. JUh~'«, A~nya'da bir hıı.v

Zfl. 8. ~ ücreU. harunıı, 9. bnba
nuı ku.nfeet, tensi av, 10. nlılnrı, kaıu
lttı, 11. iucyret et. topra~ ~ "t"k, 

Dir takım maddelerin fiyat'ları 
yilksellp keııdılerl de bulunmaz 
olunca, bunlara musallat olanlar 
dn ootnımağa başladı. 

Müııeliklerin müdafaa i~reminin fı;ı. 
k~ kı)1nctini keşfetmekle beraber len
diler.ini alıştırm:&: ve hücum kıtal:mnııı 
kııhili)'ctini ö}çmdc. İstedikleri muhak· 
kaktır. Tebliğde de bildirildiği gibi bu 
tecrübe >ıtrılouığa de{:miş n kıtalar 
Fransa'dan iJecide Jö1pılacıık akınlarda 

Dieppe, 20 a.a. -- Dıeppe ve 
civarına ineillzler t ııafından yapı
lan asker çıkarın te ebbUsil netı e
sindeki !ransız ka~ıwarı 25 ölü 85 
yaralıdır. 

l Gö~mckr hakkında vttilen bir ha· 
~. sonuna kadu haıbc dc."\'llm etmek 
~ının MoskO'-a'da tckru teyidcdil
~ olduğundan ibarettir. Du, son alman 
~zu üzerine, ha ıl ol:ın vazi)ct kar
hııııd:ı, Rl.IS}'ll'nın ayrı sulh olmak için 
~Wcı gİTİŞC<'Cği hakkında milner 
~fillerinde U}&n:ısı inıiJi ıamamiyle 
~~ olmalıdır. Milıvercilcr, kah 
~'d.t ve k8.lı lngiltere'de a}rl $Ulh 
ıı.~ istidadı görürler. Döyle bir ihri· 
~11 varid olmadtğı •e neşredilen ~ 
~ td>li.iUn ifadesine söre, "mütıdikle
~ büruıı kın'V deri ve cncrjileri)Je 
'i~~rdli~e ve onıddarın.ı karşı, Hııler· 
."""iti 1'e ON müm ıl rejimlt"ri yd;ıncı
~_,ltadar harbe devanı" etmek kararında 
~ı ~ılmaktadır. 

A. Ş. ESMER 

nesi mayıs ayında t•rtal ııta olarak 2o4 c ve Dieppe plajı 
çıkmı bulunnı:ıoı, SCIK'nin ilk ~ il> ı ---------
içindeki }eni fi)-at )-iık~elişlcrinin nishi 
olarak )'İizde 32 ye ttıkabül eııijiioi ve 
rakam olarak harbin ilk iki senesi içİtı· 
dclü >iihdişe hemen hemen muadil ..,ı. 
du,Sunu aı:tlatmakı;ıdır. 

Umumi gec;inme endck ini teşkil eden 
beş ~ lı gruptan her birinJc 19.)8 ~ 
nesi onalamıı ımı 'eya en az bir farkla 
1939 e> lulüne göre, 11onılcn )iık!cli•lcr 
İstanbul ve Ankara şehirleri orıalınu o· 
larak ifacle edilince şii) le olınııkıadır: 

E\ kiralaırı hiç arııııanıısıır, Ap.lııılan· 
ma ve mnma ınasıafla~ı yuzJe 11, diğcr 
ihciyaçlar yüzde 67, gıda munıfları )'Üz· 
de 138 ~e ~>İm masrallan yfızdc 181 
)iikselmişıir. Gıda maddeleri gnıpu içk. 
ddd fiyat )iiksclişlcri hubub;ıtıa )imf 
77, süt ve m:ımüliıında yuzd 121, kuru 
sebze ve mervclerde yuzde 1 S ı, et k't'df' 
i e yüzde 203 ü bulmlJ1, giyim C$Yl1Slll· 

dan elbiselerde yuzde 157, iç çamaşır· 
larda rüzde iM. ve ayakkabılarda yüzde 
217 ,re '1k.mı.11•, 

Ötedenberl her ŞC)•ln bir cfof'duğu 
>t.•r vardır. FılAn peynir falan şc
hirdt', fllA11 ipekli kumaş falan 
kasabada yapılmış, .sorıra oradan 
her Uıra!n yayılmıştır. Onun gibi, 
Awupa'da ilk denlz banyosu da 
bunoan 102 yıl önce Dleppe'de ya
pılnuş, sonra da her tarafta deniz 
b.'Ul)'OSU Ynı•mak moda haline gir
miş, dııha sonra bunun sıhhate 
f;ı;ı:dalı olduğu anlaşılınca, bıın· 
yo yapmak bir lhtıyac halini al
mıştır. 

Bir knza netlcı?S! deıtıı, ra'kat 
kendi };;teğiyle llk <lefa olarak de
nize giren bu kahraman .... düşes 
ile Berry'dir. Bundan 102 yıl ön
ı:-e, evelkJ giin &l!Ah sesleriyle, 
motör gilrQlt!llerlyle ufuldlyan 
bu kıyılarda, silindir şapkasını 
ı.?lyrn1ş olan Dleppe belediye re!sl 
\'e blr trlzmctçl kadın, dUşesl birer 
ellndl'n tut.muşlar ve ~nlze ka
dar gttnıesine yardım etm!şlcrdl. 
Ru sırada da başka bir hizmetçi 
katlııı, dü§ffi.n nl\1Jk clldlıü ılln~-

Y\Ikard:ın uatı: ı, EBk dt"!\ dQl!iJ. 
nün mest ırmıu &elinin ırlYdl~! cfütse, 
tld de!a tekrar cd mrse a tyon ıst lhsıı ı 

ed1lel ndbat olur, 2. knblle. kusur, 3. 
kımıızı, rnırnıromsı d!lkldtn, 4. gtm.-J 
sruuıt. rol, !I. yırtıcı bir kt1$. 6. hubu· 
bnt tozu, eWn omn. d:ıhl, 7. hail ' rı 

!ı!t, 8. det!$ loku&. ek, il. Y8$aYtS, ~ -
ocrllml2, :ın . abide. ıc grnnlcA'l, 11. ceırn 
edatı, uzhı8mı, 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmİ§ şekli 

Soldatı salıa: 1. Va1 hnsa.n, :.? n'laı, 
ıc.a.ıtıs, 8. Cl)t1, ııa.k, tıs (ııtt), 4. etb.1, 

tıımıun, 5 . ııc:ml, rak (ıkar), im, 6. Et.t, 
ı>ıı!c, lwl1, 7, 11, caY, boya, 8. ke•cr, 
yam ()'aln), 9. lmv, lav, (ul) lG. 10 
beyin, lar, ll. ' lftkn. 

Yutaırdeıı qat:ı: L 
(ba), 2. a!c1tıetl, k8. 8 . 
bsn. 4. eıcvGc. !5. V&t., 

6. kanıYt'!l, 7. ek, mak 
9 • ' boy, ka, le. 
ııı, aııııa:mw:a. 

Venı~J@. • b:t 
, amı (ima), 

On), fi 1 
RAb, 8. fl.'lfü 

k:uıal 11'. l l 

l\leselA xazeteler &!!(enlerde, 
blr<.,"'Ok yerleri 60)-dWotnn sonra 
bir eve girip iki .knvnnoz r~el a
&ıran bir kUc:fik hırsızın merdl
\·enlerdc-n Jncrken ikavanozları dü-
5llrdilğünO, gürllltCiden uyanan ev 
sah binin de gelıp .kendisini yaka
ladığını haber veriyorlardı_, 

Kuruoeşme'de bir dePOdan 50 
teneke yağ yükll:yen blr arabacı 
da !le gündenberi kayıplara ka
rışmıştır. 

Faknt bu tilrfü havadislerin en 
lOyler ürperticisi, Saınsun'da bJr 
mezarcının yaptıih marlfettlr: Ha
cı Ömer ndın<!akl bu a<lıımın, Yok
sul ölüler lctn -kullanılmak üzere 
belediye tarafmdnn kendislne ve• 
rllen ika.put bezlerini muhtelif 
ah !ara sat.tığı ve ölüleri kefen-

siz mdfiğü polise haber verll-
mtş_ 

Hacı ômer'tn becerdlitt bu fşi 
duyunca, meşhur mısraı tekrarlı

ah liriz: 
Nice ha~larm çtktı hat• • -ı 

bagalde.- ı 

SA •• TIR. 

çOk • yarı) malıimat gctİrmişıir. 
Röyl«e mahdur ~uvvctlerle ve mu

ayyen bir zaman zarfında müttcliklcr al· 
manbmı meşhur '7.aptedilmcz" istih
kiımlannı y.ımıa8a mu-Hak olmuştur. 
Eter simdi bö)le ~tİC."Cler dde edcbil
miJlersc mütıclildcr rr. kun"Ct kullana
Cll.klan )'Cl'de on hinler('\! ve haıtl yüz 
ilini rce a~e-r llmllanarak bir ihraç ha
reketi ynptıl<lan zaman acaba ne ola
ca1ctır. 

Britanya hava kuvvetlerinin b}'IJ>mı 
bu ,ıı.rtbr içinde ~-e billıAs\:l 20 den faz.. 
la piloeı.m kuttul<hıAu da "'rdedilirse 
hafif >,lahili1'. RU9)'a'd:ı her gün el"St'
ri)'ed mt"h'l'W'e nit olmak merc >üzforce 
uçağın diişnığü de hatırlllMl:ıfıdtt. Do· 
byısiyle İngiliz lh:ıva kuvvetleri muhak· 
kak oltrıık 82 ucıık ...e muhıemel ol rdc 
da )'\izden fazla uçıık ka}i>cdm ve ciddi 
Surttte 54rsdan alman kuvvetlerine ci · 
beım az bP uiramı§ addolıın:rlıilir. 

Filhakika İngiliz hava ku~etl rı byıp
Jarıru her <urlu tahminin ustwıdc 
süratle telafi edcbildıklcri için her U(llk 
kıı>bını kii(ük•l'nl'lllİ> ccck bir darbe ola
rak tclil.-ki euncğe mecbur olan alma~ 
!ardan çok dıha f.ız.la uçak kfl>iıetmele 
tıı.hammül cdcbilır. Tcbl"J;dc, tank ve 
mabeme ihraç harekeılt"riode kullanılan 
)'eni gemilcnn çok memnunluk veria 
olduJhı da ka)dcdilm<'ktcdır. 

.Müttefiklerin insıuıca k.ıyıpları ciddi 
ise <le bö}Je bir ııkıııda baŞka turlu ol
nıas1 bcldcııcmczdi. Almanlar da ağır 
kıı}ıJllarn uğramışlar ve hu kayıplar u
çak bahsinde oldui;'U ~ıbi onl=ı daha 
l':iyade tesir etmiştir. Çünku bau cep
hesinde ncr asker >eri guç doldurulur 
kt}'metli bir iC)' olmu tur. 

Netice itibari}Je bu hareket her b. 
kundan bu}ük bir muvalfaluyettir, Akı 
nın tespit edilen zamandan ancak 6 da
kika kad:ır b"r farkla );q>dınış olması 
da her fl")'in oncC'<fcn '"Pi< edi en plloa 
gorc cereyan cttisi a.nlaJılmaktadK 
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~ Güreş hakem kursu sona erdi ~ . : 

Paza günü 

yapılacak 

at yar şiarı 
Önumuzdekl pazar gilnü 1 tıınbul

da \ f n 1 ko u ~er.nd yapılıı -
c k o n at ) ıırıs annın yed ne sıne 
yazı n h ;ı.' nl rın ı mkn;ı. ı bun
ların nrn ınd.:ı şan:: ı gôrUlenler n 

m r n ııro •rnm sır ;ı; le b d.r
n •ım. 1 ko udnn ga;ı. -

c dort hay\ nn tnrııfındnn 
a na rn •m n g rek ı>rmek 

mk ıı bu b 1 n er n g rekse şeh
r ut n m t rek bahse ı rak e
d c-eK o anların h rhalde epe;ı; ı hC'- Güreş kursunda minder üz erinde oyunların izahı 
;ı; n r k'er ne ş.ıphc etm -
;ı;orum. Ş md s zl re bu koşulara Daln'ııı m rlık ,.e heyecan a sey-

t ı hrı n r mı yazıyorum: rc>dl n gJre musabnkal ırının zcv-
Birinci ko1:u : kım artıran ıı r keyf yet de, h ı: ~uı;ı-

:r hcs:.z, mu ba nlnn dare eden ha-
D rt ' dah yukarı ya tak yer- k<'m rln eh ;ı; tli olması , c mU

lı ;ı;ar m kan n 1 z ıı.t ve kısraklara abık arın hak arını bü)ük bir dik
rnah us hand kap~ır. İkram) 1 255 kııt 'lif:" tit z Klc Vl'rme idır. Bazan 

r a m f<' 16 metr c(! r. Bu ko- bakarsınız k k kU\"liCtlı gure el 
uy )a an li rım kanlar şunlar- biı;ı. ÜK eııerJı sarfcdereK, bJtun ze-
dır: kil 1- Ner :nan <H. Kurul 60 kilo. · ın. 1 et rek \e bı19 gı bütün o

;ı. un nrı tatb k eder k gayet ı;Uzel 
2 - A 1 n 0-I. Öz n) 55 k lo, gurl' m kterl r. F nt ö,ı.I(.' bir an 
.3 - P nn <M. Vural> 50 kilo. olur k n c-ın alacak b r nokta ha-

N<'rl.mnn iyi ""az ;ı; etle olmasırın kcmın oz n.len bılrrek v ya bil mi
ra mı n Akt';ı.lan g b kuvvetıı rak - ~erek ka ar. 1 te o anda h m gtırcş 
bne b klo ~er bk<'.' ğnl zannt'.'t-ı crun \ki kınlır ve hem de bü~uk 
m yorum. D nd~ğÜmC' g!)rt'.' Al t'Y- b r h > e('an ve z vkle mUsabnka 
l an. r • pler ne gorc daha ııanslıdır. I se~ redt'n m raKlıların zevkı kaçar. 
J kıncı koşu : E ·er bu hııta tC'k rrUr ederse bu hal 

İki yasındaki yerl saf kan lnglllz I bö; le kalmaz. ortada bır ns:ıb :ı; et 
e-rkek ve d ı tn;ı.1ara mahsus satış havası eser. Bu m sall rle şunu an
koşusudur. lkrnm :ı;e 400 rn mc- !atmak lstl)Orul: ki gJre~çller güzel 
safesl 1100 m tredir. Bu koşu) a dort musabaka ;ı. apmak ıı bcra~ r o mU
tay y zı mı ır. sabnknn•n zevkını, h ,>C'<:anını tn-
1 - R ne es. Karaosmıın> 581.!ı k lo mamlı,>n('nk bir nokta da hııkC'mln 
2 - V do (S. Knraosman> 58 kilo guz 1 da re etmesid r. 
3 - Yı dırım CM.Turgut) 56 k ıo, Bunları goz önünde tutan Bed"n 
4 - Gül.soy CA. H. Alabora> 48 kilo. Terbl~C's Ankara Bı>lı::eı;.I mevcut 

B u ta;ı.•mr arasında mdıye kadar hakemleri takır .> e etmek "e yenilc>rl
:>'BP n .l.."OŞulan:ia Re n lıC' V do nl Y!'t >t rm Jı: üzere bu s 0 n k pro
lk n ı ile UcüncUICık dere<'.'elcrın- gramına bir dl' gUreo; hal em kursu 
den yukarıya çıkamamışlar. Dığc>r- koymu!'; ve t mmuz ayından sonra 
lt>rı se b r ey yapnm.-ımışlnrdır. Sn- bu kursu açmı tı. üc haflaclanberl 
tı$ f.yatlarına g!)re k olan ck.s k dl'vam <'dt'n gQr kursu muvaffn -
veya fazla o duğundnn bu koşu da lnyetle ona er;n tir. 
bi r n vl hand·kapı andırmaktadır. Bu kursa lştırak eden hnk(.'mlerln 
Rak pl ri kadar kuvv uı olmaması- ht'P t'.'vveke b"lflil güreş yapmış ve 
n a muk b 1 Gülsoy'un ta ıdı •ı 48 kilo hakemi k yapab lecek evsafta km
nazarı d kkati ı;eknwktcdır. Mnmnfı se' rd · 
Suat Karaosm:ın ahırına mensup o- Kursun öğretm<'nlll!ini de bilhas
lan tay arın bu koşuyu kazanmaları sa bu sahadıı en sal ıh yetil bulunan 
b nmt>ktcd r. C:ur F d rasvonu HC'ısı Bay Tay-
Ürüncü ko-:u : yıır Yalaz'a v rılmel dır ... 

:r ır KuMöta bc,>ne'm le gureş kn de 
C ntl men koşu ulur. Oç ve dn· \'C n uımları nazari olarnk okuUu-

hn .> ukarı ya,utk saf kan in z at ruldu u b minder U7.crlnde de gu· 
k !Iraklara mııhsu tur. İkramiye- reşın turlü tilrlü oyunlan, favullerl 

300 1 ra mesafesi 2400 nıetrefür. v hak m k kaide ve knrnrları a
K o uya :ı;azılan saf kanlar ile bini- m 11 b r şek lck göstertlm ştlr. A)'Tll 

c IPr .tnnlardlr: zam nda kurs csnıı nda yapılan teş· 
l Kom sarj CDr. r;;C"fcrof> 72 kllo, \ik rnOsnbnkalarındn da kurs milda-
2 - Dnndy <ô. Akson> 72 kilo, vı.mler ne staj vazifeleri verilerek 
3 - ÖZdernlr <0. AtlTltln>. 66 k lo, her c hette>n mük mmel surGt.te ye-
4 Gonca CAz z) 64~· kilo. t mcleri hususları temin olunmuş-

C t te knznndıfı muvaffakıyet -
ler do ıı.y yle mpıyon denilen öz
d mır bu koşunun en 61ll1Siı ha.r.-a
nıdır. Bunun n bcrabC'r Dand'y'nln 
ihm 1 t'.'<Llmez b r kuvvet oldu ·unu 
b dirm k rim. Ko unun bu iki 
h 1 s kan arnsmda geçeceğı.nl tah
mın PtımektE'yım. 

Dördüncü koşu : 
tk :ı;ruJında.kl sııf kan ıırnp el"kek 

ve d 1 taylıı.rıı mahsus hand kaptır. 
tkraml~ 255 lıra m snfc 1200 
rnet.r«I r. Koşuya yazılan ta;:,lar lle 
taşı;ı. ncnkları k olar sunlardır: 
1 - Hızır (S. Karaosman) G;) kilo, 
2 - Dab CC. Böke> 59 k lo, 

B. Menemencioğlu l 
i{in Peııe basını I 
dostane tefsirler 

yapmağa devam ediyor 
(Ba ı ı. lnc.l sayfada> 3 - R nd <A. Ersan) 53 k lo. 

4 - Can CM. Bn)Tıım) 54 k lo, • _ ,_ '·' d 
5 _ Ce~ hun (A. Gene) 5.3 k lo, Macaristan, v...,.ti)le T urrciye'y.i Bu 3. 

6 _ v clze <N. Erso::>) 52 k ıo. JlC te'de maslnhaıgüur sıfati} le tenuil 
7 - F rhat (N. Tem z r> 51 lolo, etmiş olan Numan l.\lcnemencioğlu'oun 
8 - Ceylnn <E. Pak) 49 kilo, Harici)e Vckillij;ine ~eıirilmcsini derin 
9 - KQ :ır (K t'rgUplll) 49 k lo, bir memnunlukla sd:imlar. Burada bu-
Aynı k o farkları il gecen halta lunduı'hı sırada mcmlekctimi1e karşı 

D abl e Hızır ba b a ko u;ı.u bıtlr· buyuk bir dosıluk gostcnniş olan >eni 
m !erdi. Bu hnfta gene koşunun bu Türk llarid)e Vekilinin yeni ~azifcsin· 
lkı gü 1 tay arıısında eı: ce nı tah de ele a}nı hisl~rle hareket edeceğıne 
m n etmkt m. Mıımafl ufak b r 
! h l.im 1 e Dabl ko uyu kazanır zan- eminiz. 
n <L.:ı;orum. M >terek bnhls muak- *** lı arına k ı: k kilolar arasından Ve- Budap("Şte, 20 a.a. - Macar aJan-
CJZE'Yc l\'liL~;rder olarak oynama- sı blldirl;ı.or: 
Jannı n ç b r mesullyet kabul etme
m k art :ı; e taVSl)"C edeblllrim. 

Beşnci koşu : 
Numan Menemencioğlu'nun Tür

kiye Hariciye Vckilltfine tay nl do
layı ~le "Eı;U UJsag" "'Ujmenzcdck", Dört \e daha }Ukarı yaştaki saf 

kan arap at \'e kısraklara mahsus l "Pest" ve "Magyarszag" gazeteler! 
hand k p ır. lkr m ye 190 lira me- yeni Türkiye Hariciye Veklllnl hn-

fc 1 00 m trcdır. Ko uya yazılan ran'tle sdtimlamakta ve Budape:;te 
ha)"'i nnlar unlıırdır: Maslahatgüzarı olarnk bulunmus o-
l - Bora <M Mud > ~ k lo, lan \'e .Maeıırlstan'ın daima sam mt 
2 - T rzan <F. yum!! 62 k lo, 'efak r b r dostu olarak kendini 
3 Kurı.; CS. Kır ili ;)2 k lo, gösteren M<>nemt'nclo •lu'nun bu ta· 
4 - Kısmet <M. Batur> 51 kilo, ) nlnl Macar tnn'ın hususi bir sc-
5 - B ht l' lr <$. Tanak>,, 50. kılo, vıncle kar ıladığını belirtmektedir. 
6 - T rhan Cl. Ayt ç> 50 k o, Gazeteler, Menemencloi!lu'nun ye-
7 Mucat <1'. Tem zer> 48 ktlo, nl vnz fesinde de Macarlstan'ıı karııı 

B u o uda Borayı en ağır kilo do!ötluk duygularını muhafaza ede
ta m ına ra men daha ş:ınslı gör- ceğl knnaaUnl gôsterlyorlnr 

tur. Yeni hakem namzetlerine b:ı:;a
rılnr dıicrlz. 

Güreş hakemleri 

sınıflara ayrıldı 
Beden Terbiyesı Umum MiıdUr· 

hlğu gureş :federasyonunun 11130 • 
1941 scnelerınde Ankara, İstanbul 
ve lzmır bölgelerınde açılan gU
reş hakem kursl.ırırıa i§lirak ede -
rek muvaffaklyet go.steren ve lıç se
ncdır yııpılmnktu olan milsabaka • 
!urda sıajlarını ıkmul ederek ehli
yetleri tahakkuk eden haltcnı nam. 
zetleriyle, eski hukcmlcri, ehliyet -
ıerl deı ecelcrıne göre a§ ığıdaki sı
nıflara ayırdığı ve bu yolıla alnkn· 
lı bölgelere teblıgat y ıptığı oğre
nilmı tır. Hakemi< rin ehliycıler111e 
göre vıızlfc alınalannı ve ilerideki 
derecelere liyakat kesbederek çık -
mak ıçın hakemlerı tegvik edeceği 
için bu karar çok yerinde olmuştur. 

Ayrılan sınıfl ırı ve bu sıoıfl ıra 
dııhıl olanları sıra ile aş ğıya )RZl· 
yoruz: 

Türkiye baş hakemleri: 
Ahmet Fetgeri, Burh:ın Felek, 

Vehbi Emre, Tayyar Yalaz, İsmail 
V efn, Sl'y!ı Cenap, Sadullnh Çifçl· 
oglu. 

Mıllf hnkemler : 
İ stanbul'dan: Saip Dölbak· Se -

d.ıt Şahin, Vefik GUrkan, Aııkara'
dan: Necip Tulunay, Necmi Tulu· 
nay. 

MUsabnka baş hnkemlerl: 
Ankara'clan : Necdeı Ulutan is

ıanbul'd•n: Ahmet GUrkan • 
O rta ve yan hakemleriı 
Ankara'd.ın : Selman Kaptnnoğ

lu, Hakkı Tuncan• Enver Batırbny-
gll, Zihni Testicıoğlu. istanbul'dan: 
Kamil Yalman, Ahmet Ymer, Yu· 
suf A rslan, Mustafa Çetinkale, Re
fik Bi.ıkUlmez. İzmir'dm: Musıafa 
Gokberk, Suha Şenyhz. 

Solomon odalarına 

çıkarılan amerikan 

kıtalorı arttırıldı 
Vaşington, 20 a.a. - Cemıp·batı Pa· 

sifik b<ılgcsindeki tıarcldl.ı hakkında ftC
lcın haberlerden anlaşıldığına gore, Sa· 
lomon n<l.11:.ırı na çıkmış ofan Amcrikıırı 
kıtalan takvi>e edilmiştir. Amerikan as· 
l.:e.rleri sahillerde askeri chemmİ}etİ haİ7. 
birçok nokı;ılarn •imdi i}ice )Crlcşnıiş 
bulunmakıadır. Salumon adalarında mun· 
raz.am kara kııalarının hahri}e siliıhcn· 
dızlarının >·c.rinc gcçıiği hildirilmekıc· 
dir. 

Diğer tarafıan amiral Ghorm!C) 'in em· 
rindeki deniz crlc.rindcn mürekkep bir· 
likler Toulagi, Florida, Ga ıouıou, in· 
cnmb:ı, Gııldaca'da mevkilerini sağlam· 
laşarmı§lardır. Buralardaki imalara top, 
tank ve ir malzeme ve }i)C<l'k gönde· 
ritmi ıir. 

Bildirildiğine göre, Amerikan bahl"İ)'C 
i l iıhcndaz.ları ~.ılonıon ad.ılanod. he

nüz japon kıtıı larının işgali altında bu· 
lun:ın bir adayı j:ı.ponlard:ı.n teınizleme
ğc başlamışlanhr. 

Bahriye Nazırlığı Sa lomorı adalann· 
dan b:ızılannın Amerikan silahendazl:ı..rı 
ıarafınclan tamamen ele geçirildiğini 
hildi rnti ş ıi r. 

M. Willkie Rusya'ya 
gidiyor 

Vaşington, 20 a.a. -
dell Willkie Rusya'da ve 
ta bir seyohat yapmak 
kaç hafta:va kadar yola 
söylemiııtlr. 

M Wen
Yıakınşark 
üzeri' bir 
ı;ıkacağını 

·-~ ,.,...._ 
-':-- .-- --

,.. ... -·--·-· -- . 

veya kanuni bir va.kil göndermedi- MiLLi MÜDAFAA V. 
mahkemesinde hazır bulunmadığı l de ihal~ olunllhilir. Şnrtnnme i her 

gUn koırıis) onda gtıriilehillr. Kati te
minatı (Onu) liradır. Ta plerln mez
kurgun 'e sauttc l\f. M. \'. 2 No. lo 
:'ıı. Al. Ko. na ınur:ıcaatlıırı. 

ğl takdirde duruşmanın gıyabında ----------------
yııpılacaf:ı ilim olunur. 1880 

Mahkumiyet ilanı 
Anlcrım l\l 111 Korunma Mlld<lillumu • 

TEŞEKKÜR 
Dirlcllt kıymetli zevcim Dahili- m inden: 

ye Vekili Erzurum mebusu Dr. Ah- EUbank kömür tevzi. w satış m1les· 
met Fıkri Tuzer'uı ce:ınze mcrruıı- scscs::ııden tıcyunnrunc un al<lıl':ı lılr to:ı 
rnıııe ışıırlik eden. nıuhıerem zevata k ıınUrU mühendis VCl'iboıs1dye vermek 
v vefatı dolayısıylc derin acımı 

Pavyon inşa ettirilecek 
M. M. \'ek. Sa. Al. Ko.: 
125317 Ura 64 kunıe kccrtr bcdcl.Ll An

k:ı.rn'da b1T lWl V)'Oll ifıGası 29. 8. 942 CU· 

marta;! ııün(I saat ll,30 da k.-ıpalı 7.ar!· 

la eksilt.meye konulm~t.ur. llk temina
tı 75u; lliu 88 laınıştur. Ke&U ve ı;ıı..-t

ıınmcsl 627 kuru8 bt.'<lcl mı.ıilaı.bUI M M. 
V. lnşımt datn!Slndcn v«lltr. tırtcıklillc· 

r1!ı lnsaat dalı'cs!:ndcn alncıı.klan ehli-

(69ll) 29Hl 

Yün çorap ve yün eld iven 
alınacak 

pa) la mnk içııı gerek benı teselliye ıırurctl):lc mllııt korunma k.aıwnuna mu
ko an gerl'kBe telgraf ve mektupln halıcfottcn suçtu Et..l:b:mk mücssescsln . 
y rama merhem olmağa çalıııan dıe o<lneı Gerodc:n n Mcsııı:uı rw:ıh!yt'Sin
dostlannın tı)Tl ayrı teııekklir ede· den olup Ankarada tsmotımsa mahnllc
cck vaziyette bulunmadığımdan her si Uzumol Y:ı\'ru ırokalc 4 No. da otı•· y« vcslknl.aı1yle 2400 sııyılı kan'U11 nh· 

birine ıcşekkilrlerimın gazeteniz vıı· rruı Mehmet o~ıu 320 doıtumıu Ahmot klımına göre hazırlıyal'.nklnrı zartı.an· 
sıt ısiyle iblağını rica eı erını. Sönmez ha!ômıııta Amcam mini kurun· nt lhnle günü snat 10.30 a kadar M. M. 

.M. M. V. a No.lu S ı \I Ko dan: 
1 - llf'hcr ı:ıfııne 65 kunı fi) at 

tahmın cclılen ı.000.00 çift ) tin ç<•r Hl 
ılt• uclwr çiftiı e 60 kuru fi)nl -
min • dılen ıoo.ooo çift ) un cldn c ı 
kıtJlalı zıırf usulu Ue ıstckıısine lh ık 
eclilcrektır. 

2 - • Ek iltnıesl 7. 9 !1&2 pnzarlt" 1 
glınü s t 16 da \nkan :'ıl. l\I. \ e· 
kAleti 3 N'o. lu atın nlıııa koıı i o• 
nundıı ~apılıı.e ıktır. Çornııiır 50 ıı'" • 
den vı elılivcnlt•r 10 bin<ll'n n {{ı ol
m11ınnk uı.l're ıı) rı ayrı t ı.liplere ıh3-
le eclılebilir. 

Refikası ma mahkcmcs ndc )'flpıl:ı.n dunama 80• V. 4 No.ıu Sa. Al. Ko. vermeleri. 
N. F. Tuzer nundn sucu s."Itı t otduğı.rrulan mllll ko· Cw:iOJ 2G25 

Mes'ut bir nikah TUJ\lTl:l kanunun.un 14• 55 ve ı;a 1.ıncu Kösele ve vaketa alınacak 
Eskışehir sabık beledıye reısı 

Eskigchır avuk ı.tlaı ınd m Basrı kı· 
zı Arnerik n Kız l{olleji ve Yaban
cı Dtl Enstiıüsü İn Bizce mezunla· 
rından Neriman Aytöre ile Eski§e
hir maruf manifatura tüccnrlarınıl•.in 
Hııcı Kerım oğlu, Doktor Profosör 
Fahreııin Kerim kıı.rdc I, İstanbul 
icra Hakimlerinden $ ıcleıtın Gök
ay'ın ıliınkü glin Eskişehir'cle Nıltah· 
laodıklan h ber alınmı"tır. İki ay
dın gencimizin mes'ut olmalıırını di-
leriz. 1851 

( KÜ(ÜK Dl~ HABERLER l 
\.. ./ 

Tokyo_, 2"0 a.a. - Japonya büyük 
t:lı;:llcri Nomura ve Kurusu ıle ei
mııl, merkez ve cenup Amerika'da· 
ki dı er 1400 Japon cllplomnu bugün 
Asanıom:ıru Vl' Contıı Vedi mUba
clele vapurlarıyle Yolwhnnıa'ya gel
mişlerdır. 

Londrı., 20 a.a. - İş ve milli 
hizmet nezaretleri, 1893 doğtlmlu 
erkeklerin, milli hizmetlerde isıih
dam edılmek mak eliyle, bu cumar· 
tl'sl kıyıtl rını yı.ıptırncağını bil -
dlrmı ıir. 

Mahkemeler 

nuıddclcrJ mucibince :?50 1 ra a~r para 
ıx•uımyle blrl:!lkte Uç ay müddlc-tle haı>· 

slne vcblr ton kömürtin m Us<ıd l'ttSln e 
ve hüküm hil!A&asının masr:ı.tı mnhkO. 
ma ait olmak U7.erc !!Anına dair veri -
len 11·7·!H2 tnrntll kamnn kntllC$tliU 
1 :'tn ouıwr. (G!.)57) 

Ankara Belediyesi 

Yer satılacak 
Ankara Bclcdı.J<c ltcıslı"mdc-n: 
l - Yeııloehlnlc (1171) adanın (25) 

numarnlı par.&ellyle şüyulu (40) met.re 
murabbaı yer satılmak Uzcre on beıı 

ı.:ün mU<ldcU<ı acık artunnııya konul · 
muııtur. 

2 - l\luhammton bcdcll 1120) llrntlır. 

J - Toın:nau (9) liradır. 

4 - Şartnames nl ııumıek lsUycnlc
rln hl'f' gun enct.mıcn kalemine ve ıs . 
u-.kl ıc~ de 1·!!·942 salı ı.:Unü s . , 
10.SO da be edcye dalrcstrıde mütCICkkll 
encümene muracaaUan 

(u6;;ııı 2728 ,, 
Çizme yaptırılacak 

Ankuru Bell'llıyesıııdcn : 
l - İtfaıye ıçı.n yaptırılacak (125) 

çift çızmeuın konr.lıırı meveutt ın \ .:
rılmck üzere yalnız bndcm ve ta -
ban kısımlar ı on lıcıı ~un mücııletle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3750) li-
Mahkumiye:t ilanı radır. 

Meı-afon C. M. U. li{:ınden: 3 - Tcmioau (281) lira (25) ku-
Sntmnk uz re dukkfınında bulun- ruştur. 

durdu u snbu_na et ket koymamak 4 _ Şnrtnames1ni görmek istıyen
sur<>t ;ı. le m Ilı korunma kanununu 1 ıeriıı her glııı eııcUmen kalcmir.e ve 
muha f hıırekettcn suçlu Mer-.lJfon isteklilerin de 4 0·19-12 cuma gUnü 
nun Mnh n mnhalles nden Veli o·- saat 10.30 da belecllyc clalreıunde 
lu bakkal Hab P Bost-ı.ncının kaza- mUteııckkil eneilmene mliracaa• arı. 
mız A it.> CNn mnhkcmc nde Jill· (G809) 2867 
ııılon durusmıısı sonunda: suçu sabit • 
görUldu unden rn ili korunma kıı- Elbıse ve kasket alınacak 
nununuıı 31 7 53 B mnd leleri delCı- ı\r..kara llelcd1Y inden: 
l<'t 'Yi(' ;.>3 ve r,s llııcü mn<t le't rlne Mütoohhlt nam \'C hesabına 
gore 2'i 1 ra a ır parn ceznsble mah· ı - Otobüs ldan..-sl milstahdcnlnl 
klım H'·tlnn \"e hüküm hulAsa ının ıctn ~aplırılac:ı.k 100 takım maa kas-C't 

M. M. V . Sa. Al. Ko.dan : 
Er kuııclurnsı ınıaıatı lı;:ın 50 ton 

pencelik kösele i.c 25 ton vaketa sı1.
tın alınacaktır. Ellt!rinde bu lşe el
veriı:ıli .kilsele ve vaketa buluııunla -
rın nümuııe ve evsafl:ın ıesbi! edıl· 
mck ve sonra saııo alınmak üzere 
levazım işleri dairesine mürac3nt -
ları ilan olunur. (6782) 2837 

Elektrik memuru alınacak 
.M. !\1, \fckAlcUndcıı: 

Harp Akademl&1ne Oc Ura ~evml)'c 

ücroUe b1r elakU'ik memuru alınacak • 
ur. Natıa Vckl'ılcUru:tcn UcU.ncll derece 
elıliyctnnmcsl olmwu oarıur. lsteklll.c -
rtn 21 al\:ustos 942 a.kiıı.mına ıtaaur 

dilekce ile An.karada lk1 nwnnralı ıow

lada haıı> akadcmlst komuta.nıııtına 

mtlracaaunrı llAn olunur. 
l6831) 

Çeşitli yiyecek maddesi 
alınacak 

M. M. V. l. No. 1ı Sa. Al. Ko. dan: 
l - Çorbalık &t'.'bze komıırıınesı 

Ue Ton balı~ı ve et konservesi alı
nacaktır. 

:ı - Şnrtıınmc \C \ıiımuneleri hrr 
un koıııi 'ond ı:orulebllir. Çor11P· 

ların nııılıanııneıı lıcdeli 65 .000 lira 
olup ilk tcıııinntı 29.7110 lir , eldi•·en· 
!erin ıııuhaıııınen hl'deli !.ııo.oou lira 
olup ilk temin:ıtı 13 250 liradır. 

4 fstl'klilcrin 2 ~co sa),lı kanu-
nun istedlp:i vı·slknlar ile birlikte kk· 
lif mektuplarının yuk ınd:ı yazılı ırun 
ve santten en nr; bır sant uncrve ka
d:ır makbuz knrşılıgı J\J. M. V~kllleııi 
3 No. lu satı.o alma komisyonuna 
vermeleri. 

il - Çorap arlnıtmesi 32 lira 5tl 
kıınış VI' dclivcn ırtnnmeı;i t2 lir• 
ıııuknhilinde her gun komisyondan a-
lınabilir. (6939) 2991 

Sabun alınacak 
M. M. v.]. No. ıu Sa.. Al. Ko. d • 

l - 5 tıa. 5,5 ton s:ı.bunun 1X1ıarl•tı 
21-8-942 ıı: t l5 t.e Ankara Lv, A. l»

nda M M. V. l. No. Sa. M. Ko 4:l 
:yapılacıı.!<ıtır. 

2 - lstt!IClilertn beni l.!ilnrlc ve saaı
tc 'kntl tcmln&tl:ırtı;ıe b6rHiktc Ko. n& 
gc!mcle.rt ıu.n o un ur. 

(6953) 

Tfunirat yaptırılacak 
aı Corbalıklar yilrer gram paket

ler halinde ve ıkısl bir arada pnrşl
men kağıt ve mukava amballıJlı o-
lacaktır. M. M. V. 4. No. Sa. Al. Kom. dan 

b> 'l'on balıfü (375> gram ve et M. M. V. binası dahilinde yapıla-
konservcsl 250-500 gramlık teneke cnk tnmlrnt pnzarlıkla ih leye ls.Qmıl
kutularda olacııktır. Kutuların üs _ muştur Muhammen bedeli 1906lırn 
tilnde lnıııl tarıhl ve dayanma müd· 19 kuruş olup knli teninat miktW 
dctl yazılmış olacaktır. 287 lirnclır. l'aznrlıın :!.5 S. 942 salı 

2 - Bu maddelerl vermek ıstı- ıronu saat 1 ı de :.\1 ::il. V. 4. No hı 
vı>nlerln hazırlı~ acııkları nümune ve Sa. Al. Ko d 1 ~ apıl caktır. Ke if ve 

fiyat tekllfleriııi 31-8 1942 tıırıhlnt" artnııııwsi her gün koıı • vondıı ı;tö• 
kadnr M . .M. V. l. No. Sn. Al. Ko. ruh•bilir. fsteklılt•rln kntl temlnnıll• 
nıı vermeleri llfın olunur. riyll' birlikte mu yyen gUo ve saatte 

<6828> 2888 kornisyondn bulunmaları. 
(6955) 3009 

Çam kereste alınacak 
111. M. v. "· No. ıu Sa Al Ko. d:ın: Malzeme alınacak 
15 ~13 muhtel t eb:ıtt:ı cnm kCJ"C$tc M. hL \'. 3. 1'o . .Lu Sa. Al. Ko. dan: 

p zarlıkt:ı satın alın:ıroktır. Muh:unnıl'n .Aı.ni:ıd:ı clııa ve m .t:ırtıın )au.11 '1 

il nınn dair VE'r len 26-2-942 torLh 
Vl' 73 sa;ı; ılı hUkUm kat 1 t ğl 111\n 

bede?:! 2055 ıtra olup kati tcmlnnt m'k- kalem malzeme Sl-S-942 ııa:za.rt.":;t gı.I· 
tarı 305 llrn 25 kuruotur 1hnlcsi 21·S· 1 nU ısan.t ll do ~ satın al.illa· 

yazlık clb:se on he~ ııün müddetle acık ~12 PC'r8Crnbc günü saat 11 30 00 M M uı:kUr. 

plunur. 1877 

Mahkumiyet 
Beş kuru"a sat.ılm:ı.sı k:ı.beden 

mangal kömUrünUn kllosunu 10 ku· 
ru a satmaktan suclu Malkara'nın 
Yeni mahalle nd("n Hasan oglu 329 
do •umlu Cemal Kncan hakkında 
Malkara Asi ye C('Ul mahkemesinde 
yapılan duruşma sonunda: 

sucun sühutuna me!bnl; C"('mıı.1 
Kacıının rnılll korunma kanununun 
32 ve 59/3 ve G3 Uncu mıı.ddelt'.'ri 
mu<.' blnee beş Ilrn n ır para r.ezas y
lc mnh'ldlm.INC'tlne ve dükklını bu
lunmıynn Cemalin 7 gün müddetle 
tıcar<'Lılen menine ve 47 kilo kömü
rün mOs:tderesin" ve hUküm hülfısa
sının Ulus gnzeote ndl' nC$rlne 5-7-
9-42 ı:ün ve 122 sayı lle karar VPrll-
ml r. 1878 

Mahkumiyet 
Kllosu 225 kuru a sn.ulması lca

beden pin 860 sramını 240 kuruşa 
sntmııktnn suçtu Mnlkaranın Yuyla
göne köyündt'n HUsvyin of;lu Meh
met Ertürk'Un Mıılknra A lıye CC?.a 
mııhkc-meslndc yapılan duruşması 
sonunaa: Suçun sübutuna mebni 
Mehmet Ertilrk'ün Milli Korunma 
kanununun 32 ve 59/3 ve G3 Uncu 
maddeleri muc bine(.' beş Ura ağır 
para l'eznslylc mahkum yetine ve 7 
giln müddetle dükklmının kapııtıl -
mnsına ve bu müddet zarfında tica
retten menine ve mahkiımlyet hu
ldsnsının dUklklı..nın göze çarpan ye
r ne talikıne ve hUkUm hulAsnsının 
Ulus sazete ndc ne<Srlne 24-6-942 
gün ve 112 sayı ile karar verllm ,,_ 
tir. 1879 

Silvan Asliye Hukuk Mahkeme
sinden: 

Silvan Askerlik Subcsl Reisi Yar
bay Mev!Ut Nüzhet Sakarya tara
fından Nı •de'de komiser Saffot'!n 
yanında Kı>mal Snkaryn aleyhine 
SlJ'\"an Asi ~e Hukuk Mahkemes nde 
acılan nafaka katı davnsının ynpılıın 
duru mnsında: 

Dl'ıva edLlcn Kemal Snknrynnın 
yapılan milteaddıt araştırmalara 
raıtm"n bul unamadıt;ından tebliğntın 
lltınen yapılmnsınn karar verilmiş 
oldu •undan duru manın muallak 
bulunduı:u 14-!>-!>12 pazartesi gUnU 
saat dokuzda Silvan Asliye Hukuk 

cks ltmC)c konuımu tur. v. 4. Xo. ıu Sa, Al. Ko. da :yapı1al'alc- Hcııs!nln mırtu:ı.mmen bcdcll 4327 ll· 
2 - Muhamım."rl bedeli <2240> lira· tır. Elbıı.t ve 5:trtnamcsl her cün Ko. d.a ra 50 ikul'IUI olup kati t.emiruı.tı 64.!J ııra 

dır. gorUlcblllr. tstek Ucrln katı tembıatla. l3 kuruıı..ur. $a.lılJıruncs1 .her ııün ko-
3 - Teminatı (lf)S) llrndır. rt:yln btrtlkte mu:ıyym ıtiln ve sa:ıtte iT'~"!. ı:orillcbll!r. lırtdcWertıı. bcl11 
4 - SartJıamcs+.nl ve kwTıN Mlmu • komls:yonda bulunma lan. ııün ve saatte M. M. Vcldlloti S. No. ııı 

nc&nt ııömıok lstb'enlerln her ıılln en· CG87Sl 28!>4 sat.ın ruma komls).-onuruı. (:cl:melcrt. 
ctımen kalem ne ve lsWk!Ucrtn de 4·9- Cinsi Miktan 
942 cum:ı. ı:unu ıınM ıo,30 da yapılma· Malzeme alınacak 
r;:ına 14-8-942 belcd:lllc dnir<'G'.ndo mCi • 
tccıcl<kll cnciı.rm'ne muracanUan. 

(6810) 2868 

İşçi alrnacak 
Att'lcara Dcl.~: 
M("'Zb:ıllad3 münhal bulunan 50 ve 60 

1:tro. RJ."llk ü<:ret1! ~ l.şçl alına
cınkur. Tollplcrln mczb:ı.ha mUılilrtü~<l· 

ne mümcaat1an. (6908> 2911 

Y angrn tası alınacak 
Ankara BP-lecliycsindeıı: 

1 - A nkara İtfaiyesi için alına· 
cak (50) adet yangın tası (4fl) giln 
mllcldetlc açık eksil ımeye konulmuıı
tur. 

2 - M uhammen bedeli (1000) li· 
radır. 

3 - Teminatı (751 lirıııl ır. 
4 - Şartnamesini görmek isıiyen

lerln her glln EncUmcn knlcmlne ve 
istekl ilerin de 6 - 10 - 1942 Salı gü. 
nll saat 10,30 clıı B elediye dairesin
de müıeııekkil encüme ne mUrac ıtla-
rL 2977 

Havuz yaptırılacak 
Belediye RE'isllğınden : 
1 - tsıne<t lnönU ı>arkında yaptı

rılııcak havuz onbeş giln mUıldctle 
ve kapalı zarf usullyle ekslltmet:e 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli <14927) 
llrn (48) kuruştur. 

3 - Teminatı (1119) l ira C56> ku
ruştur. 

4 - Bunun 8-9-942 Snlı günQ saat 
11 cif! talibine ihalesi mukarrPr l>u
lunduihınd n şartname ke lf cetvrll 
ve proj(' nl görmc!k lstiyenlerlnrie 
hrr ı:nn encilm!'n 'kalemine ve lsrek
lilerln ihale günU olan 8-[Hl42 salı 
saat onn kadar 2190 numaralı kanu
nun 32 inci maddesi sarahati v~ıle 
tanz m l'deceklrrl teklif mek<tupları
nı Tlelcd ye Dairesinde müteşekkil 
encilmcne vermeleri. (6947) 

2!J'IB 

M. ::\1. Y. 5 ~o.lıı Sıı. Al. Ko. nnn: MUhll:r ~UJ'(pUnU d..-ımı.:ah1ı: 
ı.-uo G!'· 
ıs 00 
00 50.'.I 

<100 Ad. 
200 ()il 

1'.l ~ 

Ordu lhtiyncı için se)-y r olar ık MUhU:r t.cl1 
haktr.rioloji, dnhllh e . kulak, holi:nz. l>oıv.l ıı:ınkLtYc c.rcı.b:ılnn 
burun, goz ve diş llibor11tuv1rlan Araba boyası 
ıl'LRlzemrsl nlınal'nktır. Bu lAhorntıı- Siolın 
varlar hokkında kataloğ ve tafsilfıt Siyah ktiroh? s:abun:lu 
vcrmek üzere iskklilerln M. M. V~-
kAlı:ti sılıhnt hicri dairesine milr a... t:ureen ~ 
caatlaTr lltın olıınur. 

:?:> °' 
%5 ~ 

(6874) 2895 

Bir memur alınacak 
M. M. Vckfı.lcllndcn: 

Aslcıırl Tcnu1z rnahkoolC!l!ne m llsab:ı • 
ka Ue ve S6j6 sayıh kanun hüküınlcr!ne 
te\•flkııı.n ürn•t'H bir ıın11 memur ııhnn
caktır. MU bnlaı 1ım•nutnı 25. 8 , 942 
g{JnQ ~at 14 tc M. M. V. Aı:ki?rl Tmıy!z 
mnhkcmcsl:nde ynpıltu•a.ktır. Tnllplcrln 
memurin knnunundıı ynzılı ı;artlıın hııiz 
olmal:ın ve (seri OOktllo :rnzm:ılanl lıl-

zım<lU'. (G882) 2001 

Keten üstüpü alnacak 
M. M. V. Sn. Al. Ko. dan: 
Ilehcr kilosuna 300 kuruş tahrnln 

edilen <500> kıto keten UstUpU pa
zarlıkla satın alınacaktır 27-8-912 
perst'.'mbe günG saat 15.30 da lhnlf'SI 
yapılacaktır. Şartnamesi her gUn 
k.omisyondn gôrlllcblllr. Kati temi
natı <225> liradır. Tollplerln mez
kOr gijn ve snatıte M. M. V. 2 No. ıu 
satın alma komlsyonıınn gelrnel,..rl. 

(6940) 2980 

Husterkit S. 25 vesaire 
alınacak 

M. M. V. 2 No. ~a. Al. Ko. dnn: 
llı•her kllosunn 150 kııruş tahmin 

erlilen 2000 kilo lluster Kit. S 25 ve 
Kit S \\ O vcyn aynı evsafta Kil 
S 2~ ile 2000 k.lo Kit S W 20 pa· 
:ı:nrlrldn satın alınncııktır. Pazarlığı 
27, 8. !l 12 perşenıhe gunlı snnt U. tc
dlr. 1'aııııımınn talip çıkm:ıclığı <nk -
d:rde bolilnerek il) rı ayrı tnliplt'Te 

nı mtkAlll 
8010 

Paraşüt dolabı yaptırılacak 
M. M. V. 3. No. lu Sn. AL K.o. cıan: 

Bctıcrtnc 95 ıını rı,;aı. tahm1n edllCll 
70 adet ıı=rşUt dolabı :r.ı,ptırılmail 

28.8·942 cum:ı. &rUnU saat 15 tc ııozar • 
l1lda :Is.teki Uıııle cdi.h.'Cekt.tr, Mıt

hammcn lx.'dcli 6.650 l!m Ol\ıs> kati t~ · 
mlnau ro7 llm 50 kuru l.iUr. Resim ~ 
o:ı.rtnamc.'SI ııer gün kom~ ttörU • 
lct>lllr. lstdıJUMn bc'W ırUn ve Jllhltl.fl 

M. M. Vdkfık."tıi 3. N<>. lıu sa.tın ıı.hn8 

kumls;yonun:ı gclrnclcri. 

(6964) 

Ojlli 'toka alınacak 

M. M. Y. 3. No. Sa. Al. Ko. dnn : 
!leher adediııe 2 kuruş fiyat tl\h"' 

ıııın edilen 60 - 70 lıio .adet dili toka 
26. s. 9t2 çarşnmb:ı glıııü snat 15 te 
p~r.arlıkln satın nlnıat•nkhr. Muhaoı· 
ııwn hedrli 1.40-0 lira olup knıl tcrııİ· 
natı 210 lı.rndır. nılmuoc Vt' şnrlname
sl her gtın komisyonda görillehilir· 
hıı klileriıı hdli glın ve saatte M. M· 
\'ckilleti 3. No. lu satın alına komls• 
yonuna gelmeleri. (GD65} 3-0f:? 

Gümrük ve İnhisarlar V. 

Benzin alınacak 
Gümrük ve lnhtsarJnr Vek:ti.letilt" 

den: 
m kt ,ı; m. K nd nC' rnk p olarak · 
T rzan ıle cnbuk br nt olan Kıs- .............. llll!lllll ...... llll~llllll ....................... ~~lll!lll~lllllll ........ llli!ll!!!!!!!llll .... ~ ...... 1111 ................. 1111!1111 .. !!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!l!!!!!ll~!l!!!!!!!l!!!!!!~ .. ~ .. lllll!!I ................ .... 
m t er b lırlm. Diğerlerinin b r · 

1 - Vckulet makam otomobUJ .ıe 
motosıklrotı lçin 942 mali yılı içinde 
<4500> titre bcnzın açık eksiltme U" 
sullyle ıılınacaktır. roy ;ı; pacaklarını • tahmin etm·yo- Jet ve lcusurl:ı.rblc. ncsHntn mahsully-

rum. • • • Ol. Mustcıb t ve ckSCl"tYa mütl'hakklm 

f i{ il bahis Uc tanedir. 1klncl dı>r- L 1 z s H 1 T olmasına ra~en cok sam.imi idi. Blrnz dUn ve b ne kosulard~dır. C f- acı lt>Ylcrdl ama b ctm 1 ıscver-
te bah tk t n dir. tı<ınc He dör- ctt. D ından 11=s gürünür rakat tein 
dUncU, dordüncU ile b<' ne! kosular l<;l:n tok kunuı.zdı. Kend;ne ukad:l3hk 
arasındadır. ..;, eden kadınlan hem tnsafsızea hı palar 

Hikmet y azıcıoğlu hem (le kendllcr'"Jle bol para vertrdt. 

Yazan AGATHA CHRISTIE 

Tefrika No. 1 

Çeviren : C. B. 
Aile rabıtalarına eok düşklln<lü. 

Paskabud;ın evvelki cuma g{Jnü 
Em Arunde.l Yesll K< Un holilnde 
durm~ Mis Loıson'a bir talnftı emirler 

hlıç IS(JZ ~ezdi. 

:M1ıs Arundcl: 
'"Dört m!sııttr )'eter de artar. 7..ntnn 

Dclla ~ ~ eımaııt.ıyor. Söz 
dln emek n!a lannd.an bile ırecınlyor." 

dcdL 
:Mlnn1 Loson: 

"'Mrs. Tnnlos ı:ooU'kl'anna cok dU~· 
kiln.,, dcd1. 

MJs Anın.del dcı1n bil' tasviple: 

Mıırlccl Ba&lng'!n cnddcs!nde 1htl.arnla 
llcrıl.ll)'oruu. llu hnlcıknlcn muht.e$00'\ blT 

6C)'l'.l!. Gtrdl!:ğ her d:Uldillnın s:ıtı.lbl crr.lr
ıcrtru. almak ~in ltcnd'.nl t.etıaJuk!.C kar· 
sıl:ıyonıu. Qüı kıtı o Yeşil Köşkün Mt .. 

Arurulel'l:Ydl. o "bizim en le! nıllşterl· 

lcrbrıizdcn blrt,, ld O "eski zaman ka· 
d::nlarındandı. Şimdi onun gibi d:ıha 

tld ldsl yokt.u ." 
"Sa.lıah eertfil"l" hn.nrtı olsun, efen· 

d!Jn. Ne mrtr buyururur etondtm? Yu -"llcllıı l.y.I lkadııudr.,. dedL 
:Mtım1 Loson lcmi çekerek: mtışnk de~ mb'ı~ı? BUinn CQk 1.lzUldüm. 

Bir Brezilya gemisi 

daha batırıldı 
' Yeşil Köşkün Hanımı ?.t Anındcl'l:n yakın n'krabalannnı bu 

tarihten hemen bl~ac ııün evvel1 ken
dinde mlsatlr bulunmaları, Market Ba· 
s ~ıı: in > knasak hayatına btraz canlı· 

lık 'CJ'(>ll turlll nc:ıza.kct farazly erin n 
y{lr(ltil mcs ne daha müsait bir zemin 
t(>Şlctl ediyordu 

veriyordu. 
M Arundcl 

Bcnoe o p3l"ÇA <.'Ok iyi ld1 - Ta.bil, efen· 
-cl'...._.A -"~cı b.._ "lzmlr ııtb1 uzak btr :verd.e Y&ıamak dlm. ,. •~· ,...,..,. ""~ ...- &1z vl e bU)'Ul"duktnn ı;onrn ÖYtc 

sal!"lam, coıtlk ve dm • orıı.'l her halde ırtıc ı:cL1r." dedi. ~ 
Rio de Janciro, 20 a.a. - Asmdaıed 

111111 Aru~l mayısın b de oldU 
H:.c;ta.lı~ nın cok kısa b r zaman ı;ürme
stne ratmen bu ö .un, on altı yn& ııd ı-. 

b r' yas dı~ M rk l il: ..nıı'de, bUyLk 
b r h >"ret u)'a.ll(I ımadl. CUnkU Em 11 

geçkin. lx-ş k il I!< blr 

kızch; imdi de 
dtk be ı 'il ı.:uzcı lliti)'lll" olmuştu. r.cn-
11'! dl'kl haf::t bir san' k a~ır ~m><'Kli" -
rtn km<fisl 1ctn tehJUtcll olduğunu ı:os

tcrnordu. 

Mis Arundel: 
"Söyle bflkal m, MUınl. onlara han • 

g1 odalnn veroın?., diye sordu. 

reis ın • erdigı bir hahcre gurc. PaC') 
ındaki kuçuk Brezilya gemi i Bahıa 
len sıtlıilleri açığında •c itakara Ji. 
nı } akınlarında bir denizaltının hu· 
mun:ı uğramıştır Dcııızalıı komuta 

ı, " purdaki mureııcbaıın §andallara 
iodirılmc ini muıcaki11 geminin tor· 
ıllcrun ini enır~ımişıir. 

Bir A vusturalya 
kruvazörü battı 

Bu mesele hakkında tesıtm ettır:ın

dcn <bha pek cok ~mYlcr b lıtl~I luıklı 

oıarllk eüphc edilen blr tek kisi •·ıırdı ''DU$llndüm ki - tnşallAh b'1 Yaımıı· 
scl>ep ola.n kriz, onun b ı1mç :ı: rran ev· o da Mis Anın<! l'l:n aı1mdntı Mis VU- eundır - Doktor ve M Tan os'u mc· 
vcl il<."<. J"d l':l ve kcndlsln1 olcttirnıe:c hclmlna Loson idi. M;ımatl, Mis Loson ııe k r:yolab <><l:il'll, Tcrcza'yı m:ıvt oda· 
r:ı.m k bırakan k n aynı)"dı. kcndlnm balka ann<t;ın fnzhı bl.r ecy :ya ve Mr. Cnrls'ı d:ı eski cocuk odası -

Melhot rne, 20 a a. - Cenup b:ııı Pa· 
l\t Aru ı•m ölümü k!:mseyJ ıatırt· bllmcd l!'lnl ve vıısly~'1name oıt ırduıtu 

m: dı ama bn kn btr eey &ntırttı. Vasi· zaman kcn<ll n de ıın.aırdıAını sclylU-
ifi~i 'TIU• tefıklcr umumı kararı.,'5.hının yordu. 
ebliği. )c• n tarl1an türlü tchcY> c. hayre.:, 
A•ı.ı ıurnlyıı'nın 10 hin tonm'ıtoluk taUı l\ey<'Call, derin takbllı, ofke Um t· Blrt<>k ldsl tab~ buna in nnııYtV'du 
nbcrrn knı\.t7orü. Salomon ııdaları •· stzl:k \e umum! dcôlkoduy;ı stıbep ol· Mis Loson llO)lcdlıt::ndcn rnzln h ise de 

klanndaki muharebede, mu~akkaı su· ıhı "K n sudan daha koyudur . ., d n bllmC!IC de bu 1stn 1c y{lzünU yalnız blr 
etıc mir.ıl Gh rmle> kumanclasınd ki 1 M;stcr Cons't.an .. Bu işin altın· kişi biliyordu. Bu da ölen tt:ıdınm kcn· 

"" ıl ('r ara~·n h harbcdcrkcn baımı . ee:ı.· \ar Bu dikkat edin .. di· <ll<ıl)'d1 Emili Arurulcl her zamanki el· 
r 'furetteb ıın çoğu kunarılmı,tır ~e fikir beyruı eden p().'ltad;ı.kt Mısls bl kendi b!.ldlı:rtnl okumu$tU Avukutı!lll 
.eminin kaptanı c;)dne> li Fnınk Set Lamr e kadar berk 1n bu m~elc bUe bu ls!n ııAik nln ne o!.d'Jtunu aöY· 
ng, kahram:ınaı vazife~in.i görmüş, •· hakkında kcnd;ne 5:Öro btr fikri vardı JeınemJ.ş, yalnız arzuıannı acıkca an -
ır surette yaralanmış ve ötmii$ıür. A· BütUn bU tarazlYatın ZC'.1dnt arttı - tatma.lda iktifa etmişti. 

t:lf'Üya an nelerinde, 't-u baınn .. Pfll· ran ICY de '1ias1:ye•namcnln tA 21 "lısan Em il Anındel'ln karakterln!n es~sı 
.rrn. buyiik Jan mevcut değildır. e'.bl ııec bil' ta.rlhte )-apı.lma~dı. Hele 1'etum oJmasışdı, Her ba.klm4an, tazı. 

na ... 

Mis Anrndel kadınm ~rını ke$U• 
"Tcreza çoeUk odıı ında, Cari c'.I 

mavi oda.da yatar.,, 
"A ••. Pokl, Çocu'k oda ın n biraz. dn· 

ha rn.tıatsız oldu~unu dil erek ... 
"0 oda Tl'TI:"Zn 'ya J>clt! tl yetişir." 
Mis Anınd 'in z.ım.'lnmda kadırl:ır 

ikinci p!Andn ı:elinl Cem n ehem· 
mlY Ut unsurları erkclclerdl. 

Mis Loson: 
o 'kall:u 

oıılaro. 

Bob ve Spot (ılt.'lımbın köı>cltll hnrıt 

Ernlll Ar.undcl cevap verıll: o mı:ısı ı~ TabU k1 hayır, Glze d ı~lıc 
''Kaldl dil~ ıııı-ıamaz.,, ve llA'e et · vcrmdc aklımdan bl'le ııccmcz. - nen 

ti: "Ben 61mdl kwe gld P \\cck·end tein mceınıl oıı.mım efend!m." 
otcbcıi ısmarlıyacağun.,, 

"Ah, Miıl ArUndeol, ne olur bana mU· hatif hm.ldıyo.rak ortndıa donüp duru · 
saadc edin. OC'mck tsUı;ı:orum ki." )'Orlardı. Spat, c::nst belirsiz, kuV\ tli 

''Sncma. Kendim ırttmcıyi tercih ede- bir lkoJ>Ckti, lllll5terflcrln köpekleriyle 
ı:1m. Rocen;'le sert komısm:ık lbun dnlıısm:ımıısmın !Azım gclıl l!'l.n1 biliyor. 
Sen!n ka.bahnUn kAn dcrcccdc sert 01• <tu ama &<!l'best olsa onl nn na ıl pes· 

tillerıtn:I çıkanı: 100l."Ctnt lrend erine tr. • mamnn. Bob, Bob, nerede bu kopek?" 
n "temler" 1coşa koşa menllvcıılcr. reden lnec:>•e nn1't tmakta blr ırıııhz-ur 

~orm{b:ol'du Bob da, ecs:ı.rette, ond 'il 
dcn ı:nııı \c sevme ,.e tımtue kaıtk ke
stk ha vJ.ıyo.rak ııahlb!nin etrnfın<la tır 

tJr dör.mefe lxullndı.. Hanım ve k6pck 
sokıılt kapısından cdtarok lı:ıhce kfllJISt· 

na do{:nı yürUdlllcr. 
Mis I;OSOn, ağzı hlraz acılmıı, kapıda 

aptal a.ptal tclK'ossüm ederde ııı1aı..1 r n· 
dan 'balo.Yordu. Arlcasındıın sertcc 
ses: 

"Baoo vcr<I1ğtn1z :ıı;ı.stık ~eı1 tek 
te'k. Mis." dcdl. 

.. Ne? Bc:ndckt de da grnltk" 
:Mirı:nl Loıson fN blord ru iM bir 

k 

~ k:ı.lrruyorou 

ı:ctcreıc ın 1 

2 - Tleher Htrcsl ıchı 31 kuru:; 25 
santim fı;ı;at tahmin edilmiş o!uP 
1406 lira 25 kurus tutarının muvak• 
kat tt'mınntı 10;> lira 47 kuruştur. 
3 - Bu 1 aıt sartnnme h<.>r güıl 
vckfılet levazım müdurlUsfinde go"' 
ıil lt'bıllr. 

4 İhale 26-8-!>42 çarşamba cft"' 
ınU saat 14 te Vekalet levazım nfıl• 
dür!O •ünde kurulu satın alma ıron-G* 
yonunda yaprlııca •ınd:ın tnllpleritı 
muvakkat k"mlnatlarını yatırarıı!C 
alııcaklnrı makbuzlarla bel ı g{ln ve 
s:ıatte komisyonda h zır bulunm3 • 
ları. (6505> 2567 

-( 
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4.nkara Levazım Amirliğine 
gelen ilinler 

Odun 
lekeındeırun Jı& sa. .u. Ko. dan: 

ah nacak 
S&. Al. Kom. n . ;;;işli Vilayetler tur. 
J8. 8. 942 ı;ıınu ihalesi il&.n ohınnn ---------------- 2 - Bu Jşe aJt şart.na.meler ve 

Bulğur yaptırılacak 
J\nnya MrıL .Sa. Al. Kom. Bşk.: 
1tıtıyııç lçin 4000 ton sert buı{day. 

elan bulgur imalı kap lı zarf u&uliyle 
kkstıtmele konmuştur. Evsaf ve şerait 

Aabdıa mik:t&rl&n )'8Z1lıı 5 lcalem oıiun Jcaııaılı 7.M'flıa eiaıt~ ~. 
M~ ~ 1Ht tem.l.natlıan Ye 1hllle ailnlıeri cetw.ldclcl hlzftJn.nrvta 
~osterıımı.tır. Taklit mdct.uplan illa.Le tıırlhlnin m~ 984Undıerı blr llllllt ev· 
veJ k~ verümle olmfWdır. C«: ııele\ mdct.upla.r kabul edUmez. Toldlt 
mektuplanne. aanııa.menm 4. mnddeelrıddd lı&tenllıeın lcanunl wsaik kcınulnu\h • 
dlr, lstdclllerln N.rtnamelıfıri ıröımek iclrı lskendcnm .A... Se. • .A.l. Kom. ~ • 

Zeytin yağı alınacak ı 1 Keeiıt ~ı: 1"400. lira 96 ~, 

20 ton :ı:eytinl:aA'ına talip çıkmadı ·,n- Et alınacak evrak şunlardır: A) Eksiltme 14rt-
darı tekrar pnr.arlıj(a konmuştur. ::V- namesi, B) Mukavele projeel, C> Ba· 

Sayın halka 

omısyondıı mevcuttur. 3200 tondan 
a ağı olm mak üzere ayrı ayrı talip. 
lere rle ihale edılehilef"cktlr. Kapalı 
tart lhalr i 27 ğs 9-&2 perşembe 
lıUnil sant 16 3 ı da Konya'da Kom. 
~ulunduğu bınada yııpılaı-nktır. Re. 
er kilo bu!dava 9 Kr 60 santim 

lınaJiye flcretl tahmin eclllmlJttır. 1Jk 
teminat 4000 ton için 189150 lira ve 
20o ton için 1426 liradır. Ltekl"lerin 
1 k ıenıioatlıınnı yatırıp 27 l\J;s !l\2 
l>crşembc gunü lhııledcn bir sa.at ev. 
teline kAdar teklif nıekttıplıırını Kom. 
lişk. vermeleri. (6351) 2551 

a.tlan. 2554 
Milctan Muh. bedeli nıt TE'..m. 

Cinsi Kllo Lira Kr. Ltra Kr. İhale Jrfin saat 
Odun 2.372.0(\() 59300 00 4447 50 26-8-942 ıo 
Odun 1.040.000 26000 00 1950 ()() 

" 15 
Odun 592.000 20680 00 1551 00 27-8-942 10 
Odun 960.000 24000 00 lMO 00 27-8-942 15 
Odun 624.000 24960 00 1972 00 28-8-942 10 

Yiyecek, yakacak ve yem alınacak 
Muhammen Muvakkat 

Mtktan bedeli teminatı 
Ciruıf. Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

F..ksiltme Elallltme 

Hf ve hususi şartları komisyonda gö- lstanbul Belcd ycsinden: yındırJık ışleri genel şaru:ıamesı, 
rül.ehillr. Beher kilosunun mııh11m • Haseki, CcITahpnşa, BeyoJ:Ju ve D) .KörırO ve m<'nfezlere dair fenni 

1 ZOhrev1 hnstaiıklar hnstanclerlyle ve husus! &art.name, E> Ke&lf hulA-
ml'n bedeli 180 kuruştur. h ıle 1 25. Zeynep KCunU Do umevi, Edlmeka- sası, sllsllel fiyat, ~ha.t cetvelle-
8. 9ı2 sah gllnu sa"t 14 te Harbi)e pı Sıhhat Ml!!rıkc7J ve Uskıüdar Cocuk rı, F) Ş()S(l ve köprüler Vt> beton ar
Yd. Sh. Ok. Sa. AL Ko. da yapıla - Dalomevinln yıllık ihtiyacı için alı- me bllyuk ıköpNlle.r :fenni &arıtname· 
c:nğınrtıın taliplerin kati terninntlar:y- nacak 23000 kllo beyaz karaman cU Jeri. 
le rıııiracatııı.n (6!.172) aooo ve 2250 kilo sııtır eti kapalı zarf usu· l&Uyenlor bu şartna?n(!Je-ri ve ev-

Koyun veya sığı eti llyJc eksılt.ıneyc konulmll$tur. &ıynz ralo Bolu Nalı.a MOdOrHlğünde gö· 
koram.'ln etinin beher kilosunun rcbllırler. 

alınacak muhammen bedcU <110) kuruş ve 3 Ekslltm~ l-9-942 tarihinin $8· 

A& Pos. 1010 Sa. Al. Ko. dnıı: sığır elinin beher kilosunun mu- 1ı günü saat 16 da Bolu hOklimet 
Kapalı zart U9U'll)'li' d<sti'l,nK,ye ko- hanını n bcdell (105) kuru.s olup konıı~ıncla .Nafıa MOdOrlüğU oda.sın

nuıwı. w. et<stttme gün{J 28-8·942 C"UmA mecmuunun ilk tcmlnatı 2592 lira 19 da yapılacaktır. 
ırUnO. saa.t 16 da yapılaooih Sldn oluı:ıruı kuruştur. $artnaınc zabıt ve rnun· 4 - Ekıtlltrne kapalı zart usuliy-
70 ton koyun veya sı~ eti Uftnınm An- melAt mUdürlQğü kaleminde ırorule- le yapılacaktır. 

blllr. 5 - Eksiltmeye girebilmek ~in 

Be&Edlye Rclsl l:lnden. 

1 - Takııf Ocretlerlııc yap n 

y(lzdc 60 UUTUlWl ırorc ta.nz ed 

len llatelcl' 1<>torlerc da tı.lm.ış· 
ur. 

2 - Tıı4allml'trelerl açık bu· 
lundura.n ve bo uk \aks etre 
.ıcuıtanan ve i&t<-.nl.)(>.n > e ımm • 
yen ve her ne suretle olursa ol· 
ııun tallmatn.: mo h !Hına h rc
kct edf'1l 1-0forlcr le de hal 2 ı 

2960, 271S. 698.'\ ve (; 47 num rıı 

111 telefonlanı. malO.mat verme 
118.Yln halktan rica olunur Z7S9 

Devlet Demir Yolları 

Çeşitli yiyecek alınacak 
A&. Pos. 2672 Sa. Al. Ko. Bergama 

Sığır Hl 120.000 87246 80 6543 51 
\ tarihi gllnO saat 

8-9-942 Salı ıo da 

karada Ulus ve lstmrbul ~nzetl'IC!'Jy1e İhale 24. 8. 942 P82..."trV?s! g{lnil saat lstekl nln 8452 lira muvakkat temi
tl."ı.n ectilm~Q't antaşıbmstır. Mc.zkur 15 oo da mi l'ncfimt'nclc yapılacaktır. mı.t. verm<'6l, bundan başka aşa~ıda-
70 ton ko.Yun vwa sıl!'Jr etinin Kllllalı Tallpforln ilk tNnınat makbuz v<:"ya ki vcslknlan haiz olup göstermesi 
2ar1'la ~tml'S! 7·!>·942 .ııaznrtcm ırü· mektuplan ve kanunl'n lbrn1.ı Jlızım· l ızımdır. Kuru mete odunu alınacak 

D. D. Yoll rı Kay rı 4 İ§le le 
MUdUrlUğ{lnden ı 

veya koyun eti 120.000 127000 9525 .. .. 
,.,, Beher Kg. muhammen 
vınsi M ktan fiyatı kuruş 

Saman 166.000 16093 60 1207 02 
Kuru ot 220.000 37325 2799 38 

.. 
~oh ut 50.000 20 
Sulgur 76.000 25 
Patates 60.000 35 
}{. J."asulya 66.000 30 
1'.ir!nç 50.000 59 

Berga.madakl kıtıılann lhtıyııcı 
lçın cins ve mlktarlan yukarda ya
:tılı iaşe mnddel<'rl kapalı zarfla ek
liltmeye konulmuştur. 

İhalesi 25-8-942 !lalı g(lnQ sııat 15 
1-e Bergama As. Sa. AL Ko. yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat fhalo bedelinin 
3 7,5 dır. Va.c;ıf ve şarUnr her gQn 
lc:omısyonda görQleblllr. lsteklllerln 
ııerekll veslkalarlyle b rlikte ihale 
ıaatındPn bir saat evvel mektupları
llın Bergama As. Sa Al. Ko. verme· 
lı>rı UA.n olunur. <6535> 2552 

kuru ot ve saman alınacak 
As. Poe. 2672 Sa. Al. Ko. Berı;:ama 
Cln....ı: kunı ot. miktarı 200.000 beher 

kilosunun muhammen tıyatı 7 Jcunıı 
(tel bal.)'8.h) 

CtrtRi: ııam.ın. mlktan aoo 000 beher 
ttl.:ı.unun muhamırun ttyau S kunıa 
Uıamıan) 
Rerıramadald kıtaı.nnn ihtiyacı iCtrı 

>'ukandıı. yazıtı ot ve ııaman icap alı 
~rtLa elaıl.ltmea.oe l«ım.ıl!m~tur. 1haleııl 
~8-942 ca.reamba sünU llRAt 15 te 
!leraamada Sa. Al. Ko. )'flpı!Acnkt.ır. 

Muvakkat teminat ihale bedelinin 
~e 7,!I tur. Vuıf ~ oart.IRZ' her s<ın 
lııorn~ ırör(lk!btltr. ı.trnctnertn ft'

"'4cıı ~lıe blrl[kte thalıe IU.tın· 

~ btr •at evw.I meılctuPlııı.rımft Ber • 
~ft As. Satın Alrntl komitl)'oltUna ver'• 

lnelerl Jl(uı olunur. 6536> 2553 

lntaat yaptınlacak 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
Gelibolu ı keletd c vannda ve Snl· 

hane civarında yapılacak ambarlar
la sahll ihata duvan ko.palı zarfia 
~kslltmeye konmu tur. Muhammen 
bedeli 215264 Um 68 kuruş olup mu· 
•akkat temlnab 12013 llra 25 kuruı
tur. Plln ve prtna.melerl Gelıbolu 
~r. Sa. Al. Kom. her gün ııörlllebillr. 
İhalesi 31-8-942 pazartetıl aaat 17 de 
t.lerkez Sa. Al. aında yapılacaktır. 
?atekllll!!r zarflannı rnczkQr günde 
'-at 16 ya kadar konWıyona verme-
leri lAzımdır. <6572> 2598 

Pirinç ve kuyruk yağı 
alınacak 

.>... Pa&. 1010 sa. AL Ko. Metris 
Cittllği: 

Toz şeker 16.000 1579.'i 52 1259 51 
.. .. 

9-9-942 careamba 
.. 
" Tuz 20.000 2090 156 75 .. 

Kuru soğan 60.000 13765 i7 1032 4.'i .. .. .. 
2€-ytin tanesi 15.000 13216 47 991 24 10-9-942 ı>er&E'..mbe 
Meşe kömürü 40.000 3823 286 72 " 
Sabun Cbeya:z;> 17.000 21602 1620 15 " " 
Odun 383.000 12172 912 90 11-9-942 cuma l(I da 

Cankın<la Pb'ade ve Atı& Okulu Sahn Alma K~undan: 
A - OkuJ lhUıyacı lcıtn Y\Jkanda ;yazı.J:ı on kAllrm yl:YeCElc, ~caJc ve l'CSn 

me.ddelıerl f!larlltme)'e konmu&t'llr. 
B - Şa;r!t.namelerl kom llllvooırla<IQ r voe her vaJdıt ııoril-l'llr. 

C - Acık eksiltmeler lOla'\ muva2okat tA:!mlnat mdt'buzu w mu'ktazı veaa,lk 
beraber ırcUrtlecd<tir. 

D - Kapah zarlla ekst?tmt>.lıer 1Cln lAzım ııelen -ik ""' lcaı:ıe.h 2:11rf mek
tuplan ihale 81l8'tlnden btır Mat evvel lll6kbuz mukab!lt komt."'i>'on ba4kanlı~ına 
teslim <>lunaca!Wr. 

E - Bllumum verırl!ler damaa rcan1Mn w tlıahtı<lıt ıtesındıan ıınOtevc-lMt 
masrafların muhAmmen bedele llAve ed.11dltı l1An CJlQwr. (6979) 8007 

B- l!:vııaf ve şartAAmcsi komia - , tonluk iki parti oduna istekli çıkma-
) onda her gun görUlt:bilir. dığından yenidc:ı paz".l·ğa konul· 

C - Münakasa51 10. 9. 9<42 perşem. n \•,tur. 
be günü Hat 16 da yapılacaktır. 5 kuruş 50 santim<ür. İlk teminatı 

D - İ5teklilerın mezkür gıın ve 2063 ve 2063 liradır. 
ı;aatten bir .saat evvtl temlnıttluiyle 2063 llrıtdır. 
birl:kte tekITf mektuplarını komisyon $artnaffie!d komisyonda ırörülilr. 
reisliğine tevdi elınderi. Pazarlık\ 24-8-942 Pnzartl!81 gilnü 

(6796) 29A2 •at 16-30 da Kars'ta yapılacaktır. 

S l ak İsteklilerin mezkQr gün ve saatte 
aman a ınac temlnatlariyle birlikte komlşyona 

Sifli Sn. Al. Kom. dan , müracaatları. (6842 2992 
ıı. 8. 942 de ihaıesı ilan olunan Odun alrnacak 

(>000 ton .samana talip çıkmadığın -
dnn tekrar pa:ıarlığa konmuştur. Ev
r.ai v~ husu&! ~artları komisyonda gö. 
rülebilir. OUarın lıchı:r klln61ınun mu 
hıtııımen bt:~eli a~ağıda yar.ılı !l'"kllde
dir İhall'sl 27. 8. 9~:! per{oembe günü 
saat 10 da Harbiye Yd. Sb. Ok. Sa. 
Al Kom. yapılacağından taliplerin te
uıinatlarlyle müracaatları. 

.Muhammr.n bedel kilosu için fi/6. 
(6 90) 2983 

Meşe odunu alınacak 
Rolayır As. Sa. Al. Kom.dan (As. 

Pos. 520) 
Tahminl"n hl"her kilosu 2 kuruş 60 

1&otımdcn 1170 ıon, 1.500 ton, 7b0 
ton, +oo ton, 800 ton kı eeman :1530 
lon me~e odunu ayrı il) rı pa:.arlıkla 
satın alınııcaktır. Muhammen heıh•lle
ri 91780 lıra ilk teminatı 2089 lira • 
dır. Paza.rlığı 26. R. 942 çarşaınhıa 
ıırnnü aaat J 6 da Bol ayır Aı. Sa. Al. 
h.om. yapılacaktır. l;iartnamesi komis-
yonda görlllebllir. (1>891) 298.J. 

Koyun eti alınacak 

Kars As. Sa. Al. Kom. dan : 
ı 3. 8. 942 tarihinde pazarlıkla 

lhıUesi yaııılan biri .J.00 rliğer~ 450 
tonluk iki parti odun" lslckll çıkına
rlığından yeniden pa&arlığA konulmuş 
tur. 

Bir kilosuna tahmin ~ilcn fiyat 
6 kuruş M santim olup ille tem:natı 
16110 ve l 7/S8 liradır. 

~artnamesi komlııyonda gllrlllür. 
PRıarlığı 2-i. 8. 942 puartesi ıı:ü

nll saat J5.30 dR Kars'ta yaplıauk • 
tır. 

İsteklilt-rln me:ı:klir gün ve .S&Ptte 
teminatJariyle birlikte komisynna mu 
racaatları (6888) 2990 

Et alnacak 
Karı As. Sa. Al. Ko, dan ı 
4'11110 kilo l"le 14. 8. 942 tarihinde 

yapılan ilk ı• uarlığındıı.n fı;tekli çık
madığından :ı-cniden pa:ı:.a.rlığa konul
muştur. 

Kuyruğu ile koyun etinin muhnm
nıen fiyatı 90 ığır dinin 62,30 keçi 
etinin tıo kuruştan. llk teminat 13t2 
lirııdır. :;:iıırtnamesi komisyonunı.td'a 

As. Pos. 4200 Sa. Al. K"m. Topha· görülur. İkinci p.ızarlrğı 81. 8. 9U 
ne. • pazlLl'lul güntl saat 16 da Kara'ta Jco. 
Tcklıf edill!!n fiyatı pahRlı görtlldU- mlbyonun bulundııgu m. ... halde yapıla· 

fünden 16 t.on koyun eU yeniden 22. CAk i&tcklilerin mnkt'I p;Un ve aaAtte 
8. 9'2 günü nat 18 de pazarlıkla sn- temlnRtlarlyle birlikte koml&yona gel. 
ltn alınacaktır. Hlr 1'Iloya tahmin edi. Dıl!!leri. (6966) 299-6 
len bedel 188 kuruş olup kati temi. 

Atatxla clmı ve miktarı fte mu -
lıammen bedeli a&terllrnll mevat 
2490 saYılı kanunun 46. maddesinin 
l.ı. fık~ına göre 8-9-942 g(lnü saat 
ıs te pazarhk:la mObayaa edileceğin
den taliplerin kanuni temlnaUartyle 
birli.Jete Rami civannda Metris çifUi
tlnde bulunan satın alma komlsyo
l'luna müracaatları. Evsaf ve şerait 
İstanbul, bm!r Levazım Amirlikleri 
~ Al. Kom. Jarlyle Ankara M. M. 
.,,. Lv. Am. Sa. AL Kom. da gÖrOle
bHır. 

nalı aa12 liradır. şartnamesi her gon Pirinç alnacak 
komisyonda görıılelıilir. İ&teklfürin Sa. Al. Kom. H&. Şişli 
belli gun ve saatte Pındıkh'ela Sa. Al. 12. 8. 9-42 de ihaleı.i iltın olunan 

CJnsl: Pirine, mtıdım: 15.000 kilo, 
ltluharmnf'n bedeli 15.060 lira, tik te
ır.tnab 1129 lira SO kurua, Ko. No. 
~. 

Clrud: 'kuyruk yafı, mıktan: 4.000 
~G, Muhammen bed~U 9.200 lira, 
1iJt Wırnlnatı: 690 llra. 

(6760) 

Kom. gelmeleri. (6020) 29815) JOOOO liralık pir:nce tıılıp çıknıadı-
Koyun ve ıığır eti alın~cak ğınrıan trkrar pa,,nrlıı'.ia k11ıınıuştur, 

llusu~I şartları '"''"isvc nclıı gM•ılehi
!.skend~run A&. Sa. Al. Ko. dan: lir. İ&tl"kliler;.ı g :.jre·ı-kır rı nıımııne 
Aşağıda cina ve miktarları yazılı vr. teklif eciecc:.ıerı Cıy u ur.erındcn 

3 kalem koyun ve 2 kalem sığır eti ıt:11le yapılaC'ııktır. İhalesı 24. tı. 9,ı2 
kapalı zarfla Htın edilmiş ise de k· pazartesi günli &ant 14 te yııpılacn. 
tekli cıkmadıl'iından 1 ay içinde pa-

1 
ğınrlan talipll"rln kati teminııtlariyle 

zarlık}a aa.tın alınacaktır. HRrhivedl" Yd. :;b. Ok. sa. Al Konı. 
Muhammen bedel ve ilk tt>mlnat- • murac.'latları. (ti!lhi) 209~ 

lan hizalannda gösterilmiştir. l.te.Jc-
lilerin k~un veya sığır etlne ait Koyun veya sığı eti 

nü saat 16 da kııım~nda mo-;cut w· gell.'n dı •er ve lkalarfyie 2490 No ıu l ı T. caret odasında kayıtlı bulun· 
sat ve sa.rtıar <lfth moc YRı>ılaMl.ktır. kanunun tarffatı ccvrr nde hazırlı- du una dair ves!Ka, 
l\luvald<at tern1na'b ~ ııtm. ve ınıtır y.acakları teklit mektuplannı ihale 2> lstekl ll'r eksiltmeye i$t.1rak et
etmın muvakkat teminatı SlOO liradır. günQ saat l4 e kadar daim! cnoü- rnek için ek itme giinQnden en az 

mene vermeleri lllzımdır. üç gün evvel 100000 liralık iş yap-
Daill1rne Büyük Ce'km~ Ak("ahur • (8346-6324) 2418 tığına dair v~lka ibraz ederek vl-
rnz QlttJ11itnde 1010 sa. Al. Ko. Y'3S>ıla· Ş 1 Uı.yettcn alacakları ehliyet vesika· 

İhtıyacımız olan 3000 ton kuru 
kesilmemlıı odun <o 60 ı m e ol -
mak ve Çarşamba'da ıesllm e ılmek 
oartlyle kapalı zarf usulıyle ek ılt • 
meye konulmU§LUr. F ... ksıl ne 27. 8. 
942 peroembe gtlnU s at ı.:. te Kay· 
sen'de 4 İşletme blıı ında yapıl~ 
caktır. 

cnıctır Trutı>lerin meZkCır a1ln ve aaat.- ose yo U yaptırılacak lannı teklU mckıtuplarına koyacak· 
1stıınbul Beledi~ rsiııdcn : }ardır. te.n btr srıat OIJC(' tcldlt 

komisyona münıcııntları.. 
(6973) 3001 

Kuru ot alınacak 
F.l<l\ıne As. Pos. 1070 Sa. Al. Ko. <lan: 
A& J'os. 1070 K. btrtıklcrt llıUyn.t:"I 

tein ııoo ton kuru ot 2400 sayılı kanı« 

mm 46 maddcstnm M tı'lcmsın:ı ıröre 

pa:zaııltk?a satın Mınacıa!klıir. Bl'h& k1 • 
lo9u:nıa. tarunin edilen fb'at di>ktlm ı-.a • 
ltnOOld en ıb1 ot 7 kurua tcl balyalı en 
ty1 ot 10 k:uııuştur. Ewar ve aartnruncsı 
bcdıı:ılstz o1a.m.k sa. AL Koml~;yonund..-ı 

F.töme yeni A VNlHl ot.P.llnde ~nl lebl • 
ıtr. Pazar.ilk 7·9-942 ıııaza.rtOl1 a-Uıı.O sa· 
aıt 11 de k<nl~ :ııa.:ı>ılaeakt.ır. Te • 
mtnatı 87?iO ?im.dır. Bu nllkıtar ııarc:ı 

parça rta ihale edfleb ~~l'n temi· 
nat.ıar U>1CW' milctaa"J:arma ııore h('ffll.P 

(ldtlcocllı:t1r. (6975) 3U02 

Kuru ot ve saman alrnacak 
~ece Aa. PO&. Se.. AL Ko. 

dan: 

Ka.pa.k 2llldla ek&1 ı lınEIYe knnu lan ve 
elc8Utnıe aıününün 27-8-942 8(lntl ıtaat 

16 dırı y.ıpı:Jaaıitı Utı.n o1wıan 800 ton 
lrunı Ol. ve 7ro ton samon i!lanıı &ıırete
lU'de ~. .MCllld\r 800 ton ot 
ve 7l50 tan 8IUllllJU1l ka,pa.ll zar na ek· 
.uımaıt 8-9-942 •tı ırünü saat 16 da 
~ lnıf.!IYCUt ewaı ve eartlar da· 
hftlnde yapı.laoallı:t.ır. OWn muvakkat 
tantna.t.ı 4650 llnı. ve samanın 8657 ll· 
nııdlr. Flaıntıme BU>1llceclancccntn Ak. 
caburi'llZ ctt~ loıo eat.m aım:ı 

~ >-aı>ılacalctır. Tnllpll'rln 
rni!Zıc<ır ırUn ve auı.tten b1r saat önce 
t.t!l<lU mdcb.ıplıanm lrom!a,yona venne • 
)cı1l. (6974) 3003 

Sığır ve koyun kavurması 
alınacak • 

Al'ıdıthan Sa. Al. Ko dlln: 
6-7-942 tarih1nde ılcaplllı zart astıllY~ 

daıl'ltm~ konulan üç lrulEm onar ton· 
et.an lıborot SO tan aı hr ve k.O)"llfl eti 
kavunıuısma llhale ırüınü tallıı> çıkm dı· 

lımdan 2400 saŞll.ı knnunun 40 maddc
IJ!ne tevtlbln )'mlldell 'lalJ>Q:lı zarl uıtU· 

ııo-ıe ~ ~. Ko;oun lla· 
Y\lmUUlının mutıa.ınmıen ~.ıı 60 000 
nra oJıuı> ilk terMnat.& 41500 lftdır. Sı • 
ıtır lcavumıaaımn tahmtn bfodcll 45 000 
nra oluıı> ilk temin.atl 8371 llnıdrr. l':\'• 

1111r kom~"Ollda mevcut eart.ıınmc>dc 

münırori()ttr. Eks tmesı 7.9· 942 1ınzar • 
1.<"11 goUnil ı;aat 16 da komlsyonumuz:ın 
yapıl ca:kur. 1stek1Uenn belli ııün ve 
Mıa.tten bir 11111.at once tclc it mdktuııı n 
ve tem nııt akQf'lertn1 kanun:u.n 82 mad· 
ıt81 nıuclb ncc lbnıza mecbur ıılduk•arı 
C\ mkı müsblıU>lt>rl kom1syon11 VC!"!llele • 
rl. (6976) 8004 

Bulgur alınacak 
D. Bt~. t M. Pos. 2290 Sa. AL Ko. 

dan: 

64-000 ktıo bula'ur kapalı 7.arna nh· 
n en.kur Tahmin lı«!<-1 32000 11.nı olup 

Eilırnekııpı - Yedıkulc yolunun 6 - Tck11f mektuplan yukarda 
Mevl ınrk ın • Yı-dikulc kısmının şo ı· UcOnMl mandl'de yazılı saatten hlr 
lıışrıatı kllp ılı zarf usuliylt: eksilııııe. saat cı.-vl'llne kndıır Bolu Nafıa dai
ye kcınulııııı§lıır. ı~rşif lıcdelı 82..! U5 rl'Slne getirilerek eksiltme komtsyo
lıra 78 kuru, ve ilk teminatı 5360 li. nu reisliğine maldıuz mukabilinde 
ra 79 kuruştur. verfl<'CCktlr. Posta He gönderUecel\ 

Mukavele, eksiltme, hnyındırlık iş. mektupların nihayet QçQncll madde· 
lcrl gen<'l. hususi ve fenni ş ırtnıııne. d!' Yn7Jlı saate kadar gelmls olması 
lerl, proJe ke if hıillisıısiyle buna ve dış 1.nrfın mühOr mumu ile iyice 
müteferrı dığer evrak (4) lira (11) kapatılmış olması lAzımdır. Postada 
kuruş ııı"1c ıhılınde vil yet nafıa nıu- olncnk gecikmeler kabul ed!lmez. 
dilrJüğünrlrn vcrılcccktir. (8591-6614> 2650 

Muhammen beı1eli 51 000 elli bır 
bın !ıra olup muvakkat ıcmt atı 
mıktnrı 3800 Uç b n sekız yUz lıra· 
dır. lsleklllerın muv kkat ten ın t
lariyle kanunun tayın ettiği vesaık 
ve teklif mektuplarını muayyen (:"tın 
ve aaıaı 14 de kadar atak dn.r 4 İş· 
leane komisyonuna vcrmclcrt la • 
2:ımdır. 

İhale 21. 8. D42 p ı:ı:artesl gılnü sa l k 
at 15 te Belcdı)e Daimi EııeUmenİ Bina eklentisi yapbrı aca 
odu ında yapılac.aktır. Sn as \ iJA) eti Daimi Encümenin-

'l"nliplerln ilk teminat mııkbuz ve. den : 
ya nıektuplnrı ihale tarihinden (3) 1 _ Kapalı urf usulü ile ekslltme
glln rncl villi)f"t nafıa milılıırlu h- )e konulan ış: Sivas merkezin-'• .. ı. 
ne mürııenatlıı ıılacnklıırı fenni ehli. ı Y< t matlıaa 1 binasının ust kı mı
yl"t imY.ıılı Şartnaıııc ve s ıre ve ka- rıı• yapıl cık olan hususi iitare bina
nuntn lbraz.ı lfı:ı:ınııı:den diğer vesi- 51 in aatıdır. Bu işin keşif bedeli 
knlarlyl~ hirllkıe 2HIO "o. lıı kanu- 146711 lira 68 kuruştur • 
nun Uır!fntı çevresinrle har.ırJıynf"nk- 2. gksiltnıc 27. 8. 9-42 tarihinr mü 
ları t<·klıf ıııt-ktuplarım ihale glinll srı sııclif perşcmhe gl)nll saa.t Jli te Si
.ıı.t 1". r. karlar nnlmf f'11<•11mcne Vf'r-
ntf"lerı Iıbıırıdır. (ı;325_88117 ) 

2
H!l \'AS hılkumcl binası içinde vi!Ayet da-

l imı encuııırnlnıle yapılneaktır. 
n§aat yaptınlacak 8 - Bu işe alt evrak şunlardır : 

At>xın YaiıWlrtndcn: Kc if hUIAsnsı, fiyat bordrosu, prn-
1\lem.kıket hııata.ncıstrmı 83577 nm 12 Je, ).apı işleri umum! fenni §.artna 

kurue kC'o t bcdell1 :ticmaı.t inşaatı laıı>a· rnesi, ekı;iltme şartnamesi bayındır. 
lı zar! U9Ul.l.y.Ie eJcsil~ konulmue. 1 lerl genel ıııutnıtınHI, ve muk&vele 
tur. ıırojesıdır. 1stiycnler bu evrakı her 

ı - 1haıe 28-8-942 tnr!h.me mÜ1'1Rd t glın naha müdilrluiünde tetkik ede
bıllrler. 

cuma ı:üml saat 15 t.c ~ <bfml 4 - Ek iltmcye girebilmdı: itin 
enciime.nlndc )'11.Pılacakbr. taliplerin 1101 liralık muvakka.t te-

2 - Mu\ııkka.t 1.<nılna.t !1428 lira 86 mın11tını Sivas llusust Muhasebe vez. 
kunıeWr. ncsıne yanrdıkluına dair makbuzunu 

3 - K~trıame. P n. umumı ve hu- ve)a bu mlkt ırda şa.ı-anı kabul ban. 
9111!11 .artruıme, nnıknveJ.ıı proJe'd 418 kn mektuhunu ve 9'2 yılın& ait ti
kurus bedel mukabilinde natıa müdür- cnret vc ıka ıyle eksiltme gunUnden 
IUA'Unden alm b tir. en a:ı: Uç gun c::vvel Sıvas valiliğıne 

4 - lırtekt! o nim· btı ise rimıd< ınllmıı ılı işlcri ınuv.a(f.akiyeUe ba -
Urore alıaoııkltln <>hll)'(!t vestkn'ları lcln şıırdıklarfn ı ilnlr referandariyle bir. 

likte ıııurac ıatla alacakları ehliyet 
lhtılıe ı:Unlln'1ıım en az Uc ırtın evvele ~e lkıısını teklif mektubu zarfı ile 
ka<1ıı.r "' A;y<M 18tlda ile müracaat OOc- hlrliktr. dış zarfa koymd"rı ve keşif 
ookleru · Eksllt.meye ıtUra:k ~in alına- clıısyıılarını tr.tklk ve imza etmiş bu. 
eaı1ı: ehl!J;et v<'8fknsı ve muvak'ka.t t.c • Junıııalıırı 1 ır.ımclır • 
mlMtJ hıwl tek ! zarl'bnnı Yllknrıda 6 - Teklif mekttıplarına alt iç 
)'nZtlı ıtuılıc llR&Undoo. üç saat evveline ve dış zarfların vr. vcsaikin dordun
knd.ar eneümcn roısı {:1nc Vf"ITTlClcri ve- cıl rnadc hükümlerine ve kanuni ta-
)'a POeta 1Jc ır m<'k'mıclcri n olunur. rifelcrf! uygun bulunması lbımdır. 

<Sf.22 C".SSO) 2003 )'o tada v.ald gecikmeler lı:abul edU. 
nıeı:. 

Sıhhi teaisat ve elektrik 6- fştcklllerln tekfif mtkttıp-
larını ikinci maddede ya&ılı urlhte 

teıisatı yaptırılacak ııııat a de kadar encümea l'elsliğlne 
Afyon Nafıa MudUrlQ Qnden: makbuz mukRblllne tt:vdi etmeleri ı.. 
Afyon \'illı)eti J t'Slnde yapıla - 1 ın olunur, (8618-6616) 2661 

cak 5.996 lira 35 kuruı keşif bedelli 
sıhhi tc a.t ve <:"lektrık tesısatı nı;ık Sarı sabunlu köaele 
usul ılc !'kslltmeyc konulmu tur. alınacak 

l - İhale 28 nğu tos 942 tarihi· 
ne mOsad f l umıı günU saat 15,30 da 
vllfıyct nafıa hlnasında toplnnacak 
Nnfıa kom syonunda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat temlnat 442 lira 
23 kurustur. 

3 - Kl'5 fnamc pll\n, şartname, 
mukavele projl' ı nafıa mUdUrlU· 
ğilndc ' rOll'bıllr veya alınır. 

4 lstt:'kli olanlar bu işe ıt rmck 
Ozerl.' alat'akları ehlıyet ves kaları 
için hnle ünilndcn en az Uc gün 
evv il' kadar vll ıyete ı~tıdn ile mO· 
racaatlıı v ıı alacaklardır. 

Erzııruın :SilAh F.abrika.N MOdilrlD
ğıınden : 

1 - l~rwrum sitıih fahrlkrı.aının lh. 
tıyıırı !çın azı (8000) çoAu (10000) 
kıln sırı salıunlıı kosele on bet giın 
ıııuddrtlc ve k!ipalı zarf usuliyle ck-
6iltıneye konulmuŞtur. 

2 - 1halesl 2 . 8. 942 eum" gilnfi 
saat on aUıdll Erzurum si!Ah fabrlkn
ı bina ında toplan!lcak satın alma ko

mlsyonunra yapılacaktır. 

Şartname ve mukavele projeleri 
Samsun ve Kııyseri veznelen den 
255 kuruş rnuk bilinde alı bılır. 

(8312 6u22) 2 88 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacak 

Dev loP.t D<>m il") 

MOdürıtı~Unden. 

Sıvruı ocr at 
;ve<!! V<1 tom.ncı 

Anıkara, C n.lnn, 
depolarında Y Pi , k1.ır. im 
zaruuılar eıısterrt eri 
6'tnı1cn bir :vuk.an d<:ıroee ve 
reuyıe tav:>.11 

'.l"altp ol: 
yuGcanda 

a.t t!Une ı1 n olunur. 
l - İ.Y1 huy kAbtı (Jlo?;ıı V('Jltl jan

dannad.an) yeni 

at ~ " nrrnu•ı l T. 

6 - Mektep vaoıttmsı 
Sin-eti. 

7 - Nütııll <."Ü2o'.\ll.DI veya 

retJ. 

Kireç alınacak 
n D. )"ol.lıan Sa Al K dan: 

kH 

Muhıırl1ITl('ll bt'<k ( li.>.000 > on 
bin llnl oJan (lCW) bin ton 
k'lftc Zlwlauldıltı: ltllıı.8YOO\lllda 

t8Mrn lllrt1Ylıe 7 eyl(ll 942 ta c:r pa-
?Alrtftll ırünll l!lllat ı 6 da kll.DOi zerf 11 • 

ımJb1ıe A nkanll1a. tklnci twkıtmc btna. -
111nda tQpllınacak lrom.is;yonda 90.bn alı· 

!Wl.('8Jctır. 

Bu l9e ırkmt'fk ~erin (1125) b11l 

yüz yirmi bet ıtrıı muva'ld<ll't tffll at 
tlıe kılnunun tBytrı t"I l!1 W'81ka ı 

tek'11!lwlnl aynı ııün 88 t 1 :1 e 
kom~ n'flı '=1ııe Vemtf'lcr1 d r 
~ ve ımı1ravelc proJ ~ An!ca· 
rada tkmd tıttet.me k~ Z >n· 

~k ~ n ııarosız da • a• 

Odun almacak 
(Aınııliale Gtımizon Sa. Al. Korn. 
hi,.ıç için 800 IOC'I odun "· 9. 942 

c-.. piirıü ... 17 de karah unla İha· 

t.emtnatı 2400 l td r E\"Sa C Knlo:- • 
As. Po~. 760 Sa. \I. l\<ını Ç11tıılı•a <tunun bütün aam on :ırında:kt l'VBA". 

şartnamelen her gijn İskenderun alınacak 
As. Sa. Al. Kom. görebilirler. 

Cinsi 
Koyun eti 
Koyun eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Sı~ır eti 

Miktarı M. bedeli llk Ti!!. 
Ton Lira Lira üall gorbldUP;ünd~n 110 000 lir lık tır llMl 941 ve 48100-!ltıOO ~ yılı l'. 

koyun \'<') a sı~ır ctı :.!il 8. IH2 ı;alı mlrde-k1 e\'tl: rıır. Pıız rıııtı 10 147 günü sa11t 111 tr. ( ıı.llca ~uba ı koyu 

5 F:k tml'vl" ı tırak cin alı-
n n rhl yet \ c ka ı ve muval<kat 
tem nntı 1<' b rl ktl' koml~yon reıs-
11 n mUrac ınt arı llAn olunur. 

8 - ::ıarı sabunlu köselenin beher 
kilo una altı lira fiyat t.ahmln edil • 
mi ılr. 

4 On bin kılo san sabunlu köst-. 

f'llklır. (687ü) 2899 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Poliı dergi&i bastırılacak 
F.mn!Yet Umum MOdlk tünden: lem yapd11aılcnr. Muhammen bedeli 

~ lira ınuwıkkaı 1a11inarı 1500 lira 
"'-iı - prtlıtn her ftUf1 komisyonda 
~. fstd<lilcria ihale ,..rinden 
~ .at enet tıeıkli.f nıeknıpla.rııu komis· 
,_,... +enneleri. (6728) 2807 

Soğan alınacak 
Kan S&. At Kom. din: 
12. 8. '42 caribinde kapalı urf usu 

li,6e 120 toa kura .oiamn yapılan ~. 
'ıııııuiftde iecO<.li çdcmadıiındao )mf• 
dtırt bpmh :ı&Tf utuliyle ele l ııneye ko
llıdmutrut. bk tımlioatt 12250 Jıradır. 
~ lclıo-w tılhmin edilen fiyat 25 ku
~. Sllmwııesi kontl•}'QQUmuzda gÖ
'61iir. JCapMı mrfla ebiltmei 2. 9. 942 
~ giinü sut 16,40 ta Kan'ta lco-

. bulunduiu mahalde yapı· 
~-. fstddfıerin mezkur gun ve sa· 
~bit- pec en<e1 buırlıyacaklan fdt. 
_, .Sı.uplanm knmi9)'0nll vermeleri. 

(6770) 2814 

Odun alınacak 
Çanakkale Garnbon Sa. Al. Kom. 
1htiy.aç için soo ton onun " · 9. ıı,2 
nıa gUnü saat 16 da kapılı zarf 

•ttliyle ıhalcsi yApılacak. Muham-
n bedeli 00 000 IİrA muvakkat te. 

lnat 11100 liradır. Rvııaf ve şartlB
her güıı komisyonda görlllchllir. 

tklif mektuplannı vermelt-rl itin 
lıaıe saatinden bir ıaaı enci komis· 
Olıa müracııııtl11n. 

(6194) 28.&8 

Odun almacak 
~. Pomt.a _oıo Sa Al. Ko c1aıı: 

l - ıca,,..ıa Mr1 ~ elıalcmeye 
lıeıı 1500 bln oıtıma tekUt edllen rt· 
.... 96rUktl1tünden )'l!llktmı a.vnı 

vıe earUar dah1l1nde acık etcııllt· 

aıtareUı>1o PUUlıklA MUn alınaeak 

40 28.000 2100 

satın alma Kom. dn p ~rlıkla 51ltın P~!'mbe günü ı: at ır. da yarıılııe k"ır 

l •lınfl<'ııktır. • ı 1 k rln twt ı:ün ve ııa t.te.ıı lıne 

40 25 200 1890 
115 96 600 7245 

40 20.000 1500 
40 18 000 1350 Evı;af ~c şartname i her glln komi l<'!lllnat mcktuplarlylo k.om o:ııı mu 

( 6923) :ro86 )'onda ı;orıılebılır K11tı lc.'ıııın ıtı ı:ıuo raca tları (G 77) 3003 

Odun alınacak Jır ı. lsll'klılı rın lıclli ı;tın •c ıaltc B 1 J k 
komıs>Ona gclıııderı. (G9Gö) .90ıi U gur a rnaca 

Kars Sa. Al. Konıis;ı:onuncl n : 
18. li. 942 tarıhlnde ı•a:ıa rlıklıt ihA· 

1 1 ) apılan hırı 600 dıgerl aoıı ton· 
luk lkı partı oduna i ;ekli ~·ıkıııadı 
ğından > cnıdt'.11 pazarlı a kunıılınu • 
tur. Dır kılo una tahmin cdıl~n fn ıt 
i> kuruş 110 ts ıntlm olup ilk temın"ııtı 
J.31 ve ..!-1-74 lir dır. 

J) B ızlt As Pos 2290 .:.n .\I Ko 
Kuru ot alnacak ıtan : 

Ş rtn:ımc ı koııııs) ontfa glirülür. 
Pazarlığı 2.J.. 8 9n ııazartesi gunlı 

ı;aat lll.40 da Karst'a yapılae:ıktır 
istrklllerin tııezklir glln ve aııatıe te 
minatlarlyle komisyona müraeRAtl ırı 

{6 26) 2987 

Bursa \~. S ı. \l. Kom. dan : 
Hur-ıı garnı:wn b.rlıklerı ıhtı} ıcı 

ıçııı ııaıılrlıkln ı..Ltın ılınacak (•, ın :?50 
ton kurıı ol I~ • 9~2 Hnlınıknkı 
ek iltme tnıll" hıç hır ı leklı \ılrnındı. 
gından tekrar pııurlı • konıılrııııştur 
1'87.arlığı 26 b. •ık! çır ırnh ı gıınu 
snat 16 te lluro ı'da l uphlnc dt• ııd 

belit \s ::>a Al Koııı d:ı y "" acal •• 
tır. l'ıız rlık ,,onıındn tak ırrıır ccle. 
cck lıcılel u:ı:crındcn % 15 kılı tcını 
nat lınac ıkıır. 

d ki f!'V rtıl" 

6«nlx> ır nü 
t ki ertn bt-1 

m:naı m 
caa 

Kuru ot alnacak Otların euaf ve arın ınr i Bur ı kb 
As :Sa. Al. h.0111 ınevı-uttur lbl klİ- Kayıp ma uz 

Erzincan A&. :Sa. AI Kom. dan : lerı t.ırafındnn her , ıkıl g ,ru·ıehılır tıınhı 1 ıtl 1 ıt ·il ıır mrlf"n 
300 ton kuru ot 1>aurlıkla balırı lııtcklııcrin ınırnncıı g ın ç(' ._t, ıı 1110 mlıınrle llılıtcımı ı lı.,•12 ~o. 

alınacaktır. Mu.na~liH ı 9, il. 9-&2 ı::ü- Koııı. bulıınıııal.ırı. .lı969) 211111 j lıı ~ ııııruk ııı klı ızunu k ·~ hl'tılk . ) r· 
nü saat 16 le Erzıncun :Sa. Al. Kum. 1 K k I nısı lı c mdan rskl.ı;iniıı hükıııu 
yııpılacaktır. llluhanımen bedeli mıın. oyun avurması a ınacak • im ılı 1 ıllın olunur. 
lazam bağlı kuru otun ktlo~u 4 kıırug ı 1-.rzuruırı Sn. ,\1. Kum. lb elen : \ \ van nrH Kum ' 1 alırıkn,ı 
66 santim ıutıırı J:HIBO lirıı olup kati l"ı1ınlı zarft ın ı ;ı~ ıçiııdı· ı•" ırlı ııı \11Clll ı. ı IK\ \~\ ıı.ı 
teminatı :?097 lirııelır. ip bnlyalı kuru a ılokıılen \'t' ı. pa7. ırlı,..ı 17 8 '' ııı 
otun kılosu için 6 kurııs 74 ı;<ıııtiııı de yapılnn 8011, ıoo ton ko~un rıı k ı. 
tutarı 20:!:!0 lira olup kati teminatı \"ırrımısına i teldı çıkıııadı ınd ın pu ır 
8033 lirnrlır. Tel bnl5 nlı kııru otun lılbı rlc•\ ını eılunaraktır. Yl'nı pnz ırlıl!'ı 
kiloıu için '1 kuruş 215 santim tutrırı 2,i. . IH2 pll.7.artı-sı gıınu allt 16.~0 
217110 lıra vlup kati teminatı a:..ı;a rla P.rı.ııruın ::ia .\1. Kııın. yapılar ık · 
lirarlır. ~11rtnanıcsı her gıın kvmis • tır Bır kilo.unun rıııılı nıınen herlell 
yonda görülebllır. isteklılerın belli 2 !ıra ıutarı 800.000 lira olup ılk tc 
gün ve saatte kııtl temlnatlnri> ı .. ko· rninııtı ~15250 lırarlır. ~ rtnanıe i her 
misyona nıürac!itlnrı. (6928) 2988 gırn komiayonrla görülebilir. istekli. 

Kuru ot alnacak !erin hr.111 ı;un \C &:\lltle tl'mlnııtlıırı) · 
le komi~\ <>na ınüracatlıırı. 

F.raincan Aı. Sa. Al. Kom. dan (6970) 2998 
aoo ton kuru <•t p:ızarııkı ı satın a- Ayaktan sıgvr eti ve odun 

hnacaktır. MUnakasa 2. 9, 9'2 pazar-

Eczau kalfası ahnacak 
Anknra Merkez Eczanesin

den: 
Blr el"znr·ı kslfnsı alınacak-

tır Maraeı:ınt E'<I lmpçl. 1753 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara l\l l Korunma Müdd 

m tinden: 
uınu 

tesi ~aat 16 tt: Enincıın Sa. \). Kom alınacak 
yapılacaktır. t\fuhnmnı<"n heddi mun· lzm1r Lv. Amirli~ sa. Al. Ko. •lnıı. mek sureUyle m ll ik.orunma kanu u

118 

Kcnd1 ihtiyacı Sçtrı kömür ttıvzı ve 
sı uı mücscscslndcn almış o dustu kô
mürU Yunuıs t.ınlndckl b r IRhıııı ver . 

tazıtın bnıı;lı kuru otun kilosu j. kuru~ cınsı 8Ynktan sııı:ır l'U miktarı 62'JOO muhAlefct.ten suau Alam kaz 
6 
nın 

2 _ Muveadm.t tamnaıtı 142!1 öradır 66 s.antim tutıırı 13960 lira olup kati kllo rıy6tı 8R Icu~·· . ...__. -'un "'""' r~"' N t ~ " ·... ~ .. ..,, "" ....,., "" ııe,tktcpe koyUnden olup Cıa Ve'lr lc-tı 25-8-942 ıııı.J.:ı 8'(ln11 eaa.t 16 da etmınatı ~o97 liradır. Balyalı kuru kfio Clya.tı 3 5 kul"\14 G 1 ti nl ... "'-lk l•l-rl ntüt dalrcs ndn ~-'acı 
o un kilosu ldn 6 kuruş 74 santim • · anı zonıın mııh ~ """' ~ ~. v ~ V\ı 

~ecentn Ak4.'abuırıraz ctftll· tutarı 20:.!~0 lira olup llati teminatı tellt l>lrWclerl IQtn clnıı ve m~ktarı yu. Alımcl or:ıu 818 rloi'ıumlu HüscYin Gün 
lOlO Sil. Al. Ko. da Y&l>tlae'Bkur 3033 liradır. Tel balyııh kuru otun 1 k •Mda >11?.ı.lı lhtlyac 1>11zarhkla ut n ıı:ör hıılclulllla Anka.M m il kor ınrna 

' <6839> 290:1 kilosu için 7 kuruş 21l santim tutarı alınacakl&r. Paı:rlık ve »ı.aı~ ~4·8-94:.l mııhk.errıestnde yapılan du ll6111n so.nun 
ığır ve koyun eti alınacak 2.1 750 lira olup kati teminatı 3263 tar.!lılnde peza?'tesl ırunü Baat 113 da 00 ırııcu IMlblit o dulhındıın mili! korun-

lırarlır. Sartnamesi hl"r glın komi& • Kışlada Izmtr Lv. AmıiI'. IQ'I Sa. AL K ma kanununun 14, 55 ve 63 ma:td<' c; ı 
Van Sa. Al. Ko. dan : yonda gör!ılehillr. lstekliltrin helii yapılıacaktır. Kati teminat thale bedel . muclb nee 166 11re 60 kurut a§ ~ p ra 
A - 32000 Kg. koyun vcva uğır gün H saatte komisyona müracaatın. ntn •-Uzoo 151<1 . İhaleden ön- nımıı 
kApalı zarfla ek iltml"ye konmuş· ıı. (698 ) ~ ~ ... ~ cezıı lyk! mahkılmlY<"l.tne ve k ıı,y mUd· 

l.ı tur. Koyun etı muhamm<"n bede-
4 2989 Evaar ve tartlar he!' ırti1l kom )ımd, dcıtıe harıslne ve hüküm hllll sının 

(2aOO) lln, sığır eti muhammen Odun alınacak sÖl'(lieb lir. 1steklller1n mu~ scun • <! masnttı mahkruna att obnak üzere n 

(6608) 2G44 

Elektrik tesisatı yaptırılacak 
Af on \ ı n;ı;l't ndPn: 
M mi k t h tane nlıı 8852 lira 

70 kuı u k f l.ı d Ih l'I tı k tC' • 
sntı nçık usu ile eKs tnı<:"ye konul· 
muş ur. 

1 fhal 28 8-!142 tar h n<' mQ-
sadlf cumn Unll sant 15.30 dn \'llCı· 
yet la mi ~ncüm nıııde yapılncak
Lır. 

2 
95 

3 

lem ı l 663 

ı' mu\ 
kliler<n 

ne milra ti rı 
otuııu (f ) 26 5 

lnşanl yaptır lacak 
Af> on Nafıa Mu hı " ünd<:"n: 

ıra 

hu· 

Afyon \ l lYl t ı s s n n 13288 ı ra 
,ı kuruş k ıf h d Ilı kmal lnsııntı 
kaıııılı zarl u ul ~le ksı tm ye ko· 
nul. u tur. 

1 lh il' 28 a u to 942 tarih nr> 
m ad f cuma tinıl snat 10> te vı· 

) L n fıa b n oda toplanacak na· 
fıo kom yonun vapı aellktır. 

2 Mu\ kkat L mınaL 996 lira 66 
kUrUAtllr 

3 K ş rname. plAn. umum hu· 
sus!, şartnnml' mukavele proJesl na· 
fıa mildOrlO ünde örOIOr veya alı· 
nab lir. 

4 - İstekli olıırılnr bu işe girmek 
n zcre alacakları ehliyet VE:' ıkalnn 
içın ıhııle ününden en az üç glln 
vvelc k dnr vll yete istida llo mü

rncnatla VC' ka alacaklardır. 
5 - Ekstltıııcye i tirıık için alı • 

nnrı chlly t evslknsı Vl' muvakkat 
teminatı havi t kllf zarflarını yu. 
karda yazılı ihale saatinden bir sa
at eV\ le kadar komisyon reisll~lne 
verm ler veya POSta ile gönderme
ler llAn olunur. <S '83-6611) 2647 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Bolu N fa M d rlügunden: 
1 E m i':e ulan : Göy· 

Jk - Nallıhan Yo unda O 000 • li (16000) lira nlııp koyun t-ti te- ı Kare As. Sa. Al Kom. llAM.te ternmatı.a.rWre ve dlter \"!'s!k~ nma dair verilen 14·7·942 tarihli kn 
"4tt (18011) lira aıjır eti teminatı 13 • 8 - 1942 tarihinde pazarlıkla laıTtyle blrl1kte kom~onda b n nala na UtiJatıtl tın olunur. 
-.) liradır. ihalcal yapılan bin 2500 diKcri 500 llAıı olunur. .{6971). ~ .(~ ımo ı 

75 000 k Om<'trolert ara ında Uzun 
dl'l'C ve Clller köprülen ılc ki6çQk 
~ö.P)ii v• mcnte~er ~ 

lenin muvakkat teminat miktarı 4250 
lir ıdır. 

6 Şeraiti öğrenmek istlvt-nler 
rcsmt taııl gılnlcrı hariç olmak uıne 
her g11n brıuruııı SılAh f<"11brlka ı mıı
clurlu~ıınc mıiracAatla ögrenebilirler. 

6 ı~tcklilcrln ihale gunu muvak-
k.ıt terııınat mektubu. ticaret vesikası 
ve teklif mf'kuplnrını havi zarflıırını 
ıl~ le aatinılrn bir saat evvel komiı
)ona vr.rınclerl ilan olunur. 

fııfı72) 2688 

Kavak ağacı ıatılaçak 
Sıırt \'ılAyetl 

l\I ı 1 ırlü ünrlcn: 
Hususi MuhAsebe 

1 <lf'7.f"r uyu kenarındA bulunan 
hu u i ld rt-• e .ıııt ka • aklıktan on bin 
ı lf"t kil\ k aıl:acının ki" llerrk sntıl
ıı sı k'lp ılı zarf u uliyle arlırmıya 
çık rılını tır. 

\rtırnıa R 9. 942 Hlı ırünil 
~ ı t 1 O <la 'il yet daimi encümeninde 
ıcr l'dılccektır 

3 - Bır kA• k aılncının muhammt-n 
lıeclcli iki er lira olup ınecınuunun bc
d li 20 ooı lırnı'lır. 

4 - 2 orıo ngııçtıın aşalı olmamak 
rti> lr. ~ rı 11~ n tııllplere de lhalc 

f'dılebllır. Jsteklilerin tnlıp olneakları 
miktarın ııııılıaınm('n heddinin \•üzde 
)Nli lnu;uırn ni brtinde ınuv ıkk~t te
n innt 'erııırlrri rttır. 

il - Şartnaıııc her g{ln mcsal saııt
lcriııde \ ıl >et ilnlml cneümen kale· 
minele lıcd 1 ız g ırUlebillr. Taliplerin 
vıl'>ı-t rncumc>nınc ınurnı-,natlan ilAn 
olunur ( iSl-6 OJ) :? 66 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
lki Film Birden 

1 - DON KAZAKLARI 
Roger Duchesne 

il - Ylldırtm köpek 
RIN, TIN, TJN 
SUARE: 20.30 da 

YILDIRIM KÖPEK 
- - ve-

DON KAZAKLARI 

Teieton : 6294 

Emniyet umum mlld~tün<:e her 

Oc ayda bk" cıkanlmakta olen Pol111 
Df!rırlelnln l M2 yıl na MI: bM11T1 ~ 
24 8·942 tarihine mtlıwnt pamrı.e..l aü
nü ııaat lli te acı.ıc ekılllıtme usut.iı!4e 

münakMll.Y& konrnu.ıur. 
Beher f omuış na 81! lll"ll Wım*ı eoı*

rnı. olluı Mr"ırtmn n{lmunc ve lffl'tn& 
met<lnt eöımek 18tt;yuıleı1n umum mil -
dürlük satın alma ~ mQra· 

caalları. MUnakrulaya elıre<X'klcrllı 1'11 
liralık muvaldtat temmat mak'buz WoYa 

bılnka meictUblYIC be!'aber 2490 eruyts. 

kanunda yıızıb ~~ bk' lıktc ıntl -
na.k.ııM ırilnO 9flnl lrl te ~ id-
m@lert. (6296) 2386 

inhisarlar Umum Md. 

Kalorifer tesisatı 
yaptırılacak 

İnhisarlar Umum MQdllrlll~ 
den: 

ı - Keşif, şartname ve l)l"ojesl 
mudblncl' idarem zln Mecid ye kö
yündeki müsk rat fen şubl"sinde 
yaptıracn~ı kalor f r tl'Slsatı kapa
lı zarf usullyle eks ltıneye koıuntıG
tur. 

2 - Keşif bedeli "18 869 20" ltra 
muvakkat teminatı "1416 • 1 rad r. 

3 - Eksiltme 28.8.942 cuma gunq 
saat 10,30 da Kabata "ta J...e.vazım 
şubesinde-ki merke-z alını ko syo
n unda yapılacaktır. 

4 - Keşif, şartname ve proje 
"95" kuruş mukab l nde s6zU eçen 
şube-den ve Ankara, lzmtr Ba ınll
dQrIOklf'r!nden alınab lir. 

5 - Ekslltmc~e g re<-eklrrln 10 000 
llralık bu kabil inşaatı muvaffakı
yetle yapını& olduklarına dair ve
sika ibraz edcrl'k ihale gunQnd n 
8 gün evveline kadar ayrıca ek it
meye iştirak ve kası almaları lA
zımdır. 

6 - Eksiltmeye glreceklerin mQ· 
hOrın teklif ml'ktuplarını k nunt 
vesalkle r.:, 7 5 gijvenme para ı mak
buzu veya banka temin t m lct bu
mı ve sartruım<:" n n F f ra ~ 
yazılı VC'S8 ki ht va E'<iel"c-k olan 

palı uırflıırını lh 1 n k 
rıe saatımfon bir s t evv 1 ne 

dar mt'zkOr kom on baş 
mak'buz mukab ndf' v I"JTI(') 

zımdır. Postada vuktuı 
clkmeler kabul olunmaz. 

Ul615-661S) 



-ft-

Talebe alınacak 
' 1 MALİYE VEKALETİ ----

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
Yat :ı ve rarasız olarak Zonguldak'ta acılmıs bulunan Mad"'n Baş 

CavU'i Mektebının Bır ne teşrin 1942 de başlıyacak devresı ıc n seç
me s r.av~.e ta.el>f' alınacaktır. 

Bu ı ekn k mı::kteb.n biri amell dı~erl nazari olmak Uzere !ki sö
mestre ayrı .mış Uç senelık tahs!H vardır. Ameli devrede talebe mıı.

d n erdeki l<azancı ile ~ec!nlr ve kend.lerine birinci, ikinci sınıf ame
li devrelerınae lOL kur~ ücUncü ~ınıf ameli devresinde 120 kuruş 
Yevm :ye v ... rılır 

Asa dak1 ~artları haız olan !steklller.n nihayet 23 Eyllil 1942 
tıı-.<:amına kadar Zonguldak !\IMen Teknls!yen MeJ..-tebi MUdUr!Uğu-

ve r.alar.ylP b zzat mliracaatları !Uzumu llA.n olunur. 
1 - Türk.ye CurnhurlyeU tebaasından ve TUrk ırkından olmak, 
2 Do ruluk kAğıdı göstermek C1941-1942 ders yılı mezunlarly

e haıen :nektep talebesı olanlardan bu bel:;:e aranmaz.> 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, bünyE>si ma.den ocak
rında amPli calıı:mıya mUsa!t bulunmak (sağlık muayenesi Zon

u dak ta yapı acaktır.) 
4 - Uk mektebi bitirme vesikasını göstermek, 
5 - ıs yaş na gir.niş \'e 25 yaşını geçmem s bulunmak, 
6 - Nüfus h v yet ctlzdanı ve dört adet vesıka fotoğrafı vermek. 
Bu şartları ha,z olan istekliler 25 ey!Ul 1912 de ilk okul derslerin

E'n vazılı mt l'ana tlıbl tutulacaklar \'e muvaffak olanlar ameli 
aj arına oa.;1amak Uzere ocaklara dağıtılacaklardır (6880J 2974 

s yn nkara halkının 
azarı d.kkatine 

Ankara Vôliliğinden . . . 
E&ki !ıarflerle yazılı nüfus hüviyet cüzdanlarının değişti

ı-ilme!:İne devam edilmektedir. 
1-:a!kımızın ellerindeki eski harflerle yazılı nüfus hüviyet 

cüzda.nlnrıru biran evvel değiştirmeleri ilan olunur. 
(6417) 2438 

TOPLANTI TEHlRl 
U aıt ;;ıay ı.: FabrıK.ı.sı l urk Ano

nlw ~ırı.:c:u ..ııeuısı ıdar ınden : 

dtidü halinde bunlar bir heyet teş
kti ederler- ılenılmekte olmasına 
göre murakıplerID kanuni vazıfe ve 
selA.hiyetlerıııın bir heyeı halını!e 
tıı.tbık ve istinıall lazım gelır. Bu 
i•ıb rla daı murakiplerden yalnız 
blrisınin hotbehot heyeıi umumı;ı. eyı 

Müsabaka ile 
Steno - daktilo 

ah nacak 
.Maliye Yekaletinden: 
Mu~abak.~ ıle steno - daktilo alına

eaktır. s.~ liraya kadar bcrE"t verile. 
cektlr. 'fiı•alıRka 1 "· 9. !l ı2 tarihinde 
yupıhcnktır. Tnliplerin zat i•leri mü
dUrluFı;ünc fotoli'rafları, nüfu~ hııviyet 
cuzrlanlnrı ve Lnhsil vt>•ikalarh·le mil· 
rac~ııtl ırr. (68118) · 2S!l8 

MAARİF VEK1LL1G1 

Benzin alınacak 
'.\[ aa ri f Yek !etinden : 
!'ı[aarlf VekAleti binek otomobill 

için ı. 9. ll42 tarilıınden 31 .'l. 948 ta· 
rihine kadnr 63000 litre benzin alın<ı
caknr ~lulıammf'n hf'cleli !968 lir:ı 

73 kuruştur. ~luvakkat temınat 111 
lira li6 kuru~tur. 

Talip olanlar levazım müdürlü • 
ji:'un<'l~kl s ırtnaıııeyi her !!'İıo ırorebi
!irler. Ihrıle wnil 28. VJIL 9ı2 saat 
15 ıe VPk~let levaz:ım mildıırlııP;un. 
<'lekı korıılsyon.f\ mııracaatlarr iHn o-
lunur. (6642) 26.'l!o 

Memur alınacak 
l\Iaaı'1f Veklllitıruıen: 

25. 8 942 tar!hmcte mUsabaka lle me· 
mur alınacağından 1stek IJ.erJ.n belııele

ri)lle b!Tllkte 24 8. 942 akşamına kadar 
zat lilerlne müracaatları. • 

:\nkara 
den: 

(6902) 2'172 

Askerlik İşleri 

Çağrı 
Y!!.hanl'ı Askerlik Şubesin-

1 - Tam rlılivetli olup da a~ker
Jiğine karar vrrilmiş olrm nıuhtl'lif 
doğuuı1u ksıa hizmetliler 1 e} liıl 9J.2 
de hazırlık kıta ında hazır hıılıınıııak 
lızere :!7 aj(ıı,to~ 94::?. de şubeye ırrle
c-ı klr.rdir. Kısfl hizıııetli ve taııı ehli
) etli olıın do. ~irncli}e karlar hu nıu-

melelerinl tekcnımul ettirnıi\•enler 
dr nufus cszrlanı ve ilıplomaİarıyle 
birlikte hemen şube} e miıracat ede -
ce,.)erdir. 

2 - Tın in Pdilen miirlrlet için<'le 
ıııürııcııat etmiy<'nlPr Jıakkınrla kanuni 
mııaıııelc > apıl caktır. (6!'150) ~<l 14 

ÇAGRI 

9.rAı;;tlffilZ ..ıa.urah.101 nd§Ull l°U

mo;:r •il :ı • .,c.ıst 1dıı.reye goncıerdığı 
ya:tıcı.a: ~. ti. 942 tarıbınoe yapılan 
ıevKa.a.de umumı heyet ıç.ı.11111na 
oa:eı nıssea ırıarın ı§tııak eaememe
ıerı veya eturıımeme.eı ı mulahaz.a
ı:;ı nı. bınaen şırket umumi heyetının 
ll. 9. 94~ ıaruııuıle .> eııwen ıçtıına 
e mei< tızere kendı.,i tarııfındaıı da
vet olunduğu ve keyfiyeun ıla.n e
dıldığı '\:e Tıcaret Vekaletıne de 
bı !dır 1ld10 ı • kaydectılnıekteır. 

içtımaa ı;ağıt'maı<ına- içtimaa ılave- Ankara Askeri k Şubı>s! Relsll~ln· 

Işbu davet a§agıdakı sebeplere 
bınaen §ırkeı nızamname,,.ıne ve ka
nun hu..:umlerıne muhaJ1f bulundu -
gundan bıldırılen ıçtın:dın yapılnıa
sıoa kanunı ımkan ve cevaz bulun
madıgı ve bınnetıce hUkUmsti.z oldu
ğu, sayın hıssedarların nencesı:r. 
masraf ve kul!etlere maruz kalma
maları ve hısse senetlerını muraka
be teslim etmenıelerı ltızumu ilan 
olunur. 

1 - S. 6. 942 tarihinde yapılan 
umum! heyet ıçtımaını, bu ıçtımad ı 
seçilen murakıplerden yalnız bırlsı
nın -bazı hıssedarlann içıımaa Iııtı
rak edememeleri veya ettirilmeme
lerı ıddiasına dayanarak ılletli gör
mesi ve bu iddiaya istınadcn umu
mı hl'yeti yenıden toplamıya kalkış
ması hem kanun hUkumlerıne muha.
lı! hem de bu içtima neticesinde vil· 
cuc bulan murakipllk sıfat ve sela.
hıyetinı bızzat çlirUten ve hükum
sttz bırakan bır hareket olması itı
barıyle yersiz ve yolsuzdur. 

tin kanuni ~ebep ve ılellllere dayan- den: 
dığı tnkdırde bile- kanuni ımk(Ln ve ll.tacka tatbikat mekteobl muha·.eher.1-
cevaz ~ oktıır. 778 Vedat ôz•eK.n .l'.tnınrlıı dıyc verdl;:o-ı 

6 - .Meclisi idare, yukarda bah- adre«te bulu.nam yan harp sana\1 Bnb 
serlilen şirket mallarını ve evrakı- 330 B. 53 Remzl öztek!n ta.ılın ~a .. ırc
nı tesellilm ~ttikt_en so~ra ve çok 1 almıstır. 71?35 ııa~, He fU'herrnize ,-eya 
y.;kında kaıııını s~lahıyetı.nl kullana- bulun<luğu >'e11n ıııheslne ltizumu me-
rak umumi heyetı fevkalade iop!an· füı 

1 tıya çağıracakur. 1888 racaau n o unur. 

Ankara Orman Çevirge Md. 

Memur alınacak 
An kar Urmao Çe\"irge .'.\ludurl!l-

~unden: 
l - Orman umum miıdurluiHı tf'~

ki!Hınd • nıuohal ıo lıra ın.ıa~lı or
man kAtlpliği ve orman mesaha me
murlukları için nıusabaka ile memur 
alınac,ıktır. 

2 - 'l\ılıplerin memurin kanunu
nun dör<luncfi maddesindeki şeraiti 
haiz olıııalarr ve nıuracaut istir! ılan
na a~a.'fıda.ki vesika! ula ılıirt kıta fo
toj!:rafLıırını hağl ımııları şarttır. 

a) Xiıfus tez.keresi, 
b) Askerlik durumuna ııit ,·e•ik~, 
c) l\Iektep şahadetnanıesı (tahsil 

derrce,ine J.(Öre) 
d) Doğruluk k ılhdı 
e) Sıhhat raporu (srhhl heyd rn ra

fındıın) 

3 - İmtihan 8. O. 9 ~2 gunü sa.at 10 
ıla Ankara orrıı ın r,:e,irge ıııııdıırlu
gunrle yııpıldcnılından tııl;pJerın '"en 
-"C 7. 9 lH'.? 'ant J() a k dar dilekçe 
ve eHakı müsbitelerini Ankara or· 
man ı:evirıı;e mürlurliıırııne verip k.1. 
yıt nııınarası almıs hulunm ! ırı lıl· 

zrnıdır. (6702) '.?SSR 

(6982) 30;.~ 

Okullar 

Talebe ah nacak 
Harp Okulu Koınııtanlığm<hn: 
1 Hadran ıı 12 den itihar<"n başlı

' an kayıt ve kahnl mııanıele<lne de
\':lm editmekteclir. l\Iudr1ct 30 r.y!iil 
942 tarihine kadar uzııtılıııı<tır. İstı:k
lılerin huna ~iire hu!undııkları ma. 
l'ıııllın askerlik şııbelerine mürııcnat-
lnrı. (6 ı68) 2533 

Ankara Valiliği 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valllığ nden: 
Ke:ılf bedeli 1879 !ıra 23 kuruş

tan ibaret olan I\'ecatı İlkokulunun 
tamiri acık eksiltme~e konulmuştur. 
İsteklilerin ,artnameyi görmek üze
re her g(ln Maarif Mıicl[irliığüne ve 
hale günii olan 27-S-942 persembe 

ı;:lınü saat 15 te ve tem nat ak<,;ı>sl
nı hususi muha~ebe müdıirltiğii vez
nesine )alırarak Daimi Enctlmene 
müracaatları ilfı.n olunur. 

• ( 6564) 2580 

2 - Heyeti umumı) e içrimaına 
iştirak edemediği veya ettirilmedi
fi ıddiasında buLJınacak her hisse -
darın bu iddıa ve itirazını tetkik e
derek bir karar vermek se!A.tuyeti 
Ticaret kanununun 381 inci madde
sine gore mahkemeye ait bulunma
sına binaen muraklbin bu iddiayı he
yeti umumiyeyi yeniden toplamak 
suretiyle halle kalkışması vazifesiz- P. T. ve Telefon Umum Md. 
lık ve kanunsuzluktur. 

Odun alınacak 
Ankara Va! llA'!ndı>n: 

3 - Tıcaret kanununun 357 inci 
maddesinde kaydedılen -esbabı müb
reme ve mUstacele- mlinhasıran ııır
ket ııahsiyeıi bükmlyesinı a!Ak.adar 
eden hal ve hadıselere muzaftır. 
Ye>ksa., bir kısım hissedarın umumi 
heyet içtim:aına iştirak edememesi 
veya ettirilmemesi idıa ve hadise -
sınde bu madde htikmUntin yerı ve 
rolU yoktur. 

4 - Meclisi idarenin ':ı!r kısım 
hıssedan umumi heyet içtimnına 
ıştHak ettırmediği ıadıası da mura
k.ıp.ıkçe Ticaret kanununun 359 un
cu maddesınin tacbıkına cevaz ve im
kan vereo bir hadıse detildir. Mec
lısı idarenıo şirket lıaklarını koru
ması ve bu meyanda şırketin mulı 
olan Ş3yak ve iplık fabrıkasmı, bir 
taıaftan suretlerı Tic·aret Vekale -
undekı dosyasındıı mevcut resmi ve
sıkalarla sabıt oldugu veçhıle, ııır
.kete teslim etmıyeceklerını bildıren 
ve bu suretle şirketi ızrardıı. ve 
maksadı teııekkulunli ihlilde israr 
eden ve diğer taraftıın şirket hlssf'
darı oldukları ve toplantı) a işıırak 
ettlrilmedıkleri iddıasiyle fabrıka • 
dan şııhsen temin etmekte olduklan 

Nişadır alınacak 
tik okullar fht , • c:.n 100 tnr. ı.:Ur

ııen odununun 43011 .ırad~n acık eksilt· 
P. T. T. Umum. Mlidtirlıiğünden: meye knnu muıı ve vakti muayyenlnılc 
1 - Arı.kara'da te• ım edılmek U- ta p ı:ılanadığından 30.8·942 tarih nden 

zere kap<>, ı zarfla munakasaya ko- !Uharen on ııi.ın mU'3ılel!e temdit edll. 

~~l~ı~ ~~~a~~~a~~ı~~~~~~ş vı G~~Ö dlğl halde gene talip cıkma<lığınd:ın 
ton tablet nışadıra 12_8_9 ~2 tar hin- bir ny müddetle pazarlığa konmuştu~ 
de yapılan ekslltmes nele ıstekıı bu- isti) enler n şartname)-i ırormek ilzerc 
lunmadığından aynı tar hten ttıba- her gün maanr mUdUr!Uğünc yUıd" 
ren bir ay müddetle pazarlığa ko- 7.5 tem nat ak~ım hususi muhasebe 
nulmuştur. mUdürlıHtU veznestne yatırarak pazar-

2 - Muhammen bede!! 8500 lira tesl. penıemhe günleri ~aat 15 te d~lml 
ve kati teminatı 1275 1 ra olup pa- 1 encümene mUracaatıan ıı~n olunur. 
zarlıi?"ı l eylül 1942 cuma günU saat <67 :n '27'6 
11 ele Ankara'<'la P.T.T. umum mü- ~ııı;ı .. &&EıB••••••••••••ll!!!! 
dürlilıtü binasındaki levazım mürliir-
lüğünde müteşekkil .:atın alma ko· 
m !;yonuıv'la vapııncaktır. Matbaa isçilerine 

3 - t-tekrterln k ıtl teminat . -> 

makbuz veya Banka teminat mek
tub vle kanuni vesikalarını ham len 
beli giin ve ~aatte o komı Yona mU
racaa tları lliin olunıır. Sarlname 

Eyi UcretlPrle iki usta pe-
1alcı b r kCı.ğıt verici ve b r 
mUc llıt ustrısı alınııcaktır. t -
teklilerın Çankava Matba.,sı
na bizzat mUracaatları. 1875 nkara'rln P.T.T !Pvazım MUI\ 'rlU· 

ğilıı<'len t anbu''da YPn Vak\e Ha· 
nınrla P.T T. levazım n"no•n avniyaı 
muhasipllğinde para• z vı>r!Jlr. l\1obilyalı kiralık ev 

(68"5) 

mentaaılerınin temadısiııe çalı,şan Satılık eşya 
eşhastan ıstirdat ve tesellüm ederek Ankara GümrUk MUdlirlilğünden · 

Tam ınohlesh le Bahçeli e,•Jer<'le "2 
inrı Şim ıl sokak 2 ı nunıaralı ev kira-

fabrikanın temin ettiğı bUylik ka - :\Hifredatı Beled ye Mezat salonu 
zançtan §irkeı haklarını munhasıran ıı~ gUmrUk blnasında asılı listed"' 
~ırkete mal etmiye ve bu baptaki gösterılm.ş olan muhtelıf cins eşya 
m hkeme ıliır.ıoı infaza uğraşmak- 7-9-942 tar hıne mUsadif pazartesi 
ta olmas: da mezkur S5° uncu mad- girnU ,aat onda açık artırma ile sa-ı 
denin ruh ve maksadına muhallf tılacaktır. 
bir hnreket olmadığı derktırdır. l\füza:11 edeye iştirak arzusunda bu-

5 - 8. 6. 942 ıarihli umumi be- lunanların muayyen gün ve saatte 
yet içtlmamda iki murakıp intihap Akköprüde gümrlik binasında mil· 
erlilrlığine ve Ticaret kanununun 348 te<;ekkil satış komisyonuna mllra-
ıncı maddesınde -murakiplerin taaıl- 1 caatları. (6836> 29i9 

'ıktır. Telefon :ıı85/9. 1861 

Çok iyi kullanılmış Şevrole ve 
el markalı kamyonlar satılacak -

t r Alıc•lnrın Şoförler Cemiyetinde 
Alt Eracara muracaat etmeleri. 
Tel: 3808. 1833 

23. ünı-U yıl. - No. 7.:559 
lmtty82 sahibi 

tSKENDER ARTlr.11 
Neşriyat 11e MUeı:sesc ~füdürll 

NAŞ!T ULı;C 

ULUS Basımcvı A.'l.TY..ARA 

uı:us 21/8/1942 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 15-8-942 vaziyeti 
AKTiF 

Altın : aatı ldloııram 74.616,476 
Banlaıot 

Ufaklık 

DAH1LDEK1 l\tUHABİRLER 
Türk Lirası 

EAR!ÇI'EK.İ MUHABİRLER 
Altın : aatl Ldloımı.m 23.948,013 

Altına tahvlll kabil serbest '2ö· 
vızıer 

D!frer dövlzler ve borclu kUrınıı 

bak.yelerl 
HAZİNE TAHVİLLERİ : 

Deruhte EdL evrakı 

karııtıfl'ı 

nakdiye 

Kanunun 6·8 inci maddelerine 
tev!lkan ııazlne tara!ından vaki 
te'21Yat 

SE!'l."EDA'l CÜZDANI ı 

Ticari senetler 

ESHA:M ve TAHVlLAT CÜZDANI : 
A> Deruhte .• ,., evrak: nakdl-

yenln karsııırıı esham ve tah
vllA t (ltfbarl kıymetle) 

8) Ser·best ıl'sham ve tabvilt11 

AVANSLAR ı 

Altın ve döviz üzerine avans 
TahvllAt ..ızerıne avanı 

104.934.043,09 
12.344.6<l5.00 

221.r,:M.67 

438.206,37 

33.648. 796,38 

-.-

M.090.2:?7,42 

158. 748.563,-

24.221.621,-

337.788.0f>S.-

44.!":ıJ.339,93 

10.506.443,45 

3.09631 
7.975.7~3.45 

<Iazlneye kısa vadeli e vanı -,-
Hazin eye 88!50 No ıu kanuna 
ııore acılan dltın Jı:arBılıklı avan~ 250.000.000,-

HİSSEDARLAR 
MUHTELİF 

YEK'ON 

438.206,31 

87.775.023,Sıı 

134.526.942.-

337 .788.065,-

55.339.783,3'3 

257.!'!7<! C:19.76 

4.500.000.-

8.6150n65 

1.004.482.12".Z:? 

PASiF 

SERMAYE 
İHTlY AT AKCESt : 

t d1 ve 1evkaHl.d4 
HUllU91 

TEDA. VOLDEK.1 IlANKNOTLAR 

9.<il2.135,73 
6.000.000,-

Deruhte edilen evra.kl nakdiye 158.748.563,-

Kanunun 6-8 inci maddelerlne 
tevfikan hazine ta.rafından va.ki 
tedlyat '4.221.62'1. 

Deruhte F.di. evrakı nakdiye ba· 
kiYesi 134.526.942,-
Karşı!ıQ-ı tamamen altın olarak 
11Aveten tedavUle vazedllen 40.000.000,-
Reeskont mukabili UAveten te-
davUle "azedllen 288.500.000,-
Hazlneye yapılan altın karşılıklı 

avan6 mukablll 3902 N'o.lu kanun 
muclblnce ııa.veten tedavüle vaze· 
dilen 146.500.000.-

MEVDTTAT: 
TUrk Llraın 
Altın : ıatı Klıı. 877~42:1 

8850 No. ıu kanuna ııore hazineye açılan 
avans mukabili tevdi olunan altınlar : 

sarı Klır. 55 541,!l30 

.DöV!Z TAAHHÜOATI : 
Altına tahv!ll kabil dövt:ı:ler 

DIA"er dövizler ve alacaklı klirlnır 

119.224.336.!13 
1.234.164,05 -------
78.124.167 00 

-.-
bak1yeler! 27.:?07.0f•9,95 

MUHTELİF 

YE KON 

1!5.ooo.ooe,-

609.~.942,-

120.458.500,81 

78.124.167,9' 

1 

27.207 009.95 

138. 753.369, 76 

1.004.482. ı::ıs. 22 

ı temmm: 1938 tarihinden itibaren: l$'konto baddl % 4 altın üzerine a.vanı % S ,,.. 

NAFIA VEKALETi 

Bataklık kurutturulacak 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan (ş: 

l - Su 1$Ierı Sekizinci Şube :vı:u
dürlüğii bö!egs[ içinde Ça!'şamba 
bataklıkları ıslah iş!erınden Kirazlı
Turgu tlu derelerı arasındaki batak
lı~ın kurutulmrısı ve derelerin ısla· 
hı Jşlerl. Tahmin edilen keşi r bedeli 
fiyat vahidi esa~ı uı.erinden l.i93.441 
lira C7> kuruştur. 

2 - Eksiltme 16-9-912 tarihine 
rastlıyan Ça~amba günü saat (15> 
te Ankara Su İşleri ~islii?i binası 
içinde t-0planım Su eksiltmp komıs
:iO!JU ooasında kapalı ;{.arf usuliyle 
~·afıllacakt ır. 

3 - 1st.ekliler Eksiltme şartna -
me"<i, mukavele projesi, Bayındırlık 
t~Jeri .ırenel şaı-tnamı>si. umumi su 
işleri fenni şartnamesi ile hususi ve 
1enrt şartnameleri ve projeleri (50) 
!ıra kar.:;ılııi:ındn Su İşleri Reisliğin
den alııbilirler. 

4 - F:kslllmeye girebilmek için 
isteklllerın (67.553) !ıra (23l kuruş
ltık l'l}UVal<kat teminat vermesi ve 
eksiltmP.onln yaınlacaii;ı gllnden en az 
Uç gün evvel bir dilekçe ile Nafıa 
Vekaletine müracaat pderek bu ise 
mahsus olmak üzı>re ve Lka almaları 
ve bu vesika), gö,;termf"lerl !<arttır. 

Bu müdde-t icinde vı>sika isteğin
de bulunmıyanlar eksiltmeye gir('
mpzlı>r. 

5 - !stel{lllerin tek'llf mPktupla
rını ikinci maddede yazılı sııatten 
bir saat öncesine kailar ~u !.şlerl 
Rel«liğinc makbuz karşılığında ver
m<!lerl liızımdır. 

Po<tııila olnn ge<"ikme>ler kabul 
eil1lmez. C6750) 2975 

Knyıp - 1!l3!l sene~inde Anka
r,L Kıı Lise•inin :ı inci Mnıfını! ın al
clııhrıt hel:ı:emi ka) betliııı. Yen isini 11· 

lecefrımdan e,kisinin lıılkıııiı yoktur. 
Allınılait nı ılı.ılle~inde l26 Xo. lıı 

evde ZrynPp Üzkan 1887 

ÇAGRI 
Ordu :Maluller Bırlıgi Riyasetin

den : 
Ana nizamnıımemizin 8 inci macl

desi mucibince 26-Ağustos-1942 gü
niı Bilı~imizin yevmı mahsusuduı·. 
Bu u~ırlu gün Ulus meydonında 
meraı:;imle kut! ınacakur. Ve o ak
şam d·ı Orrlu Evinde malili arkadaş
lara bir çay verilecektir. 

ı ~,~:~;,~r ,,~,ivi~1~" 
( LO il 1 • B R 1 LLA~ l') uı ·ı rkalı 
çamıtŞır çhiıli ;.·ııı• ı çık:ırılmı~
tır. Hir lccriıhe k.i firlir. .'.\1e -
nııırl.ır Kooperatifi s:ıtış )er
lerinde ve biluıııuın hakk.ıllarda 
bulunur. 1891 

Atabrin sahşı 
Kııılay Ceıııiyeti Uıııuuıl )krkeıin

den : 
İst ınhııl"da depomuzda satılmakla 

olan A lebrinleriıı anhHlnj ~ekilleriy
le fi) atları aşağıda gosterilmi~tir : 

o,10xıs 
o,ıox:ıııo 

o,ıısx:ıo 

A tehrin Lira Kr. 
Koıııprinıc.~i şişesi l ,10 .. ,, .. .. 

1886 

21,-
0,li6 

Memur alınacak 
Antalya Umumi Nakliyat T. A. Ş. 

Ankara Şubesinden: 
Şubemiz depa memurlull:unda is

tihdam edilmek üzere askerliğini 
)"apmı:; orta tahs.I dereceli kefalet 
verebilecek bir memura ihtlya<; var-
dır. $uhrm.ize mürıı.caı'lt. 1883 

Hemşi re a ranıyo r 
İ,şletmemizln maden basta. 

nesi içın Kızılay Cemiyeo 
Hemşire mekcebinclen dlplo -
malı ve ameliyathanelerde ça
lışmış tecrübeli bir hemşire • 
ye ihtiyaç vardır. Hası aııede 
ikamet etmesi meşrut bulıın
duı:!'tınılan ia"e ve ibacesı has
tane tarafınrlan temin e<lilecek 
ve kendisine (100) liraya ka
dar ücret verilecektir. Talip 
olanların hal tercilıneleri ile 
birlikte diploma sureti. eyi 
hııy vesikası, evvelce c-alış· 
ukları yerlerden al<'lıkları 
bon,.ervisleri ve üç adet fo · 
toıl'rafı : 

(Erıı;anl Bakm T A. $. hı· 
!etme DirektörlUğU . Maden) 
adresine göndermeleri ih'tn o-
lunur. 1048 

Memur ahnacak 

Et, odun ve kuru ot ahnacak 
Antakya Gi.im1'Uk Muhafaza Tabı.:ru 

Tahmin 
Sa AL Komisyonundan: 
::'duvakkat 

Cin!ll 
Koyun e.ti 

Kilo 
39000 

Tutan 
Lira 

42900 

teminatı 
Lira 
3218 

!hale günü ve saati 
1-9-942 salı saat 1l de 

Sığır veya erkec 
kı>çi &ti 39000 
Odun 933000 
Kuru ot <tel balyalı 
(döküm halinde olur-

19500 
17727 

1463 
1330 

1-9-942 salı saat 17 de 
2-9-942 çarşamba saat ll il 

sa beher kllosunun 
fiyatı 7 kuruştur.> 220000 
Yukanda cins ve miktarı yazılı 

19800 1485 2-9-942 çar.şıımba saat 17 dl! 
uort k.al('l'll maddenim eks11tmcsıne istekli cık· 

madığından hlzat.a.rıncla ıri),;terlle-n gün ve sıaat.Jerdoe kapa.it zartla yenJdl.'f\ ekl'.ıune
leri tabur meı'k(>7.ia'l<1e )-apılacaktır. Şartnameleri her ır!Jn komisyonda l.:•)rtil~bll!r. 

Tahmini tutarları V<' muvakkat t('Q'OfNlt mhkturlan kaıı;ılıırında yazılıdır 1.stekll· 
lerm thale gün \'e saatından bir !lo!lü.l evvelin" kadar U>kl r mcktuılla.rını tııbur sa. 
Al. komisyonuna vermeleri. (6617) 21>.12 

TÜRKİYE 

ve • elbiseleri Köylü • 
iŞÇi 

Toptan satrş yeri 
l\fü~~ atf'welerlnde ucı.rz:, saıtıaım, dayanıklı olarak kö>ı!U ve J&

otıer loin yaı:ırnakUı. olduğu elblsc ~tlerlnl tüccar ve 8&Tlatımıza tc>ptan 
satmıya baslaım1$tır. Pcraıkende almaık l8f.Lyenler buhındulk.~ >W'lerdek1 
tüccaır ve eımartnn lhtıLyaı:lanrı OO!nlın edebl1tırler. Vllı!IJ>ıet ve k'ar.a mer
kezlel'lnde mtiel!Sef'e rnamu!ALını s: .. tnıak arzu edenle:oe tıyat ve ç.ı,ı.ıt 1'9te
si ı;rond.erlllr. 

İslanbul Sultanlıamıım tı:raniye carşL<ıı No. 18-19 

Salahattin Karakaşlı 

Emlôk ve Eytam Bankasından 
Pl'!!lln panı. ve &Qk arttırma ile 4·9·1942 cuma ırünil ııetlieooBk emlA1ı: 

Esas Mesaha Kıyımed 
No. Semt ve meV'kll Cinsi M2. Ada parsel Lira 
1360 Etlik Danişment Boz Larla 386920 1774 1 9.673 
1361 ,, Yukarı Danl.şment ,. 6147 1714 2 492 
1362 .. 1125 l 774 3 413 
136.'3 .. 12315 1774 4 1.232 
1364 3485 1774 5 349 
1365 .. 7088 1714 6 709 
1366 .. 17701 1774 7 2.655 
1367 .. .. 4430 1774 8 443 
1368 9021 1774 9 1.3.'>3 
1369 .. .. 19..'65 1774 10 2.905 
1370 ,. ,, bağ( halen 21250 1774 11 3.185 

1371 

1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 

" 

.. 

tarla) 
Bat"ve boz 

tarla 
Boz tarla 

fi u 

Kayalık arazi 
Boz tai"la 

13592 1774 

1774 
1774 
1774 
1774 

14 

15 
16 
17 
18 

680 

4.24 
1.661 
1.407 

11s 

26/8/1942 Çıtrşamba gi.ınli saat 17 
de Ulus meyd.ınında yaprlac ık mera
sime iştirakleri için ıadresleri bilinen 
Ankara'clnki Harp malullerine rliıve
tiye yollanınıştır. Bu llCı.n davetiye 
alnuyanlara davetiye makamında· 

:'.llRınnk"tıı (i ızma,kt Fabrikası :'.\Iıı- 1379 

8480 
3.3217 
70362,5 

5894 
8680,5 
1122,5 
8119 
1544 
7798,5 
8760,5 

li74 
1774 
1774 
]774 

1774 

19 
20 
21 
22 

23 
24 
1 

174 
23 

162 
31 

z;J4 

350 
9.719 

lııısehesinrlr ı:.ılı,ıııak ıııere lııırrın ile 1380 
rıııık·ı))Ct olııııksızın ıııeııııır alını. 1381 ., .. ,. .. 1774 

1885 
dır. 1<;69 

caktır. 1382 Danişment, deri? ağzı boş i4780 
'J'.ıliplerin Fabrika 'liidilrliijWne arnzl 

\·era Kızıla~· l ııııınıi ;\[erkczim• ıniı • 1 - Yukarırla 17.ahatı yazılı H'r.e>r, pPŞton para ve aı:lk ar~tırma tıe ve df'I • 

Çam kereste alınacak r.ıeıı.ıtlurı. 1 Sı;s .Aıwest müştt'MY<' alt olmak u?.ec·~ srıt ısc-aktır. 

_:!ll llllllllllllll ltllll llllll llllL._ 2 TC"!Tllnat akçesi l·iızcl,, 10 rtur gat.ı~ 5trasmda w-rl'('n pe;y mlkta.ı. mu· 
rıı.mmen kı)mC"\.I g~tlğl takıdlrde rııı,kı kmal ettir lrcel<'tlr. 

Sümer Bank !plik ve Dokuma 
Fabrlkııları Miıessesesı Ereğlı Bez 
.Fabrıkası Mildurlüğünden: : 

Fabrikamız ihtiyacı olan 160 M3 : 
cam kerestesi aşağıdaki şartlar da

: ç k = 3 - İhale, 1-9-942 tarm!ne mü~ıı.ctıf cuma ııünü ıoaat 14 te Banı1ınna 911.tlf 

t : t:rını ~yonun'1a )'Rr>tla<'Skt.lr. t~f.Pk~11erin o aıJn ~Üzd'C on tem1nat aıkçe51, h~vıyet 

1 1 § c~~~;~?! .. :! .. ~~.::::~~:.O.!~~:.~ .. =~c''" .... !'1 ...... ~ .. :: .. ~ ... 8:' ..... : ... ': .. ;; .. ~ ... cı; .. -05 .... 1 .. ı __ :ı!l .. 90~ 
f KAYIP TABABET lHTISA S VESiKASI hilinde 27-8-1942 perşembe günü sa- : .\. C. dtanıinleriyle B. Yita. : 

at 16 da fabrikamızda acık ek~iltmP : ıııııı ırruplarını ta~n ııı. (he~ az) : 
ile ihale edilecektir. Taliplerin aynı BELFAM to;iı.~ellik kl'cıııi de -
gün ve saatte fabrika müdürlüğüne ı·: çıktı : 
müracaatları ilftn olunur. : Bclfam ı:iizellik krenıi, cil<li ;: 

Ebat: : kurutan , r tıka' ·ın ll<'r tııriü -
90 M3 12x2.ıxıı.no ' - ıııe\.ıdıtın ıızıktır . 
25 24X24 X 4·~'6 : Helfanı ,ı.:tı ı lik t:reıni: mi' • : 
25 l6X 18X 4 O _ satııatı ııı:,ıı ıık c·iidin lrııeffıisü· : 
25 " 25X l5x !,O - ne ,c lıeslenııır"~İnt' '·ar<'lrııı e- : 

t Sıhlıat V"ki\letlnden rı:ı"ıımn vtrllmlş o'lıın 1'2. 2. 942 tarihli kadın ye 
: deıı":unı ha•tıılıklnrı IJlrlncl •mı! lhtt-a~ ves kamı tstanbul'da Kacııköy va-
j ı>ur lskelerı ile Alt ı~-ol arasındıı 15.8 942 ııı.mu eollımden rtuşmUştu.r. Bulup 

1 
!~~:ğ~~l,~ı:~R;ııı airo?se cm tıes glin zarfında ııetirenln memnun ed!lerol:i 1 

1.tanhul <4..a Kııd•ko» 1\f\ılol,rdar Cad Şark ;\ferke-z Ec7A ılepogıında 

vrya !!~h!:t'k~;n 1<1r ııbul Bı·w ne,;lnde Dr. Vedia SııvR"U<:. 89 .................................................................................................. 
Kereste: der~ ,) uııı usn tır 'e ~ıizellik \·e· : 
Blçılmemoi~. kuru d(izı:din \•I' !<ağ- Kııyıp - Anknr~ :'\ufııs miirliirlil- Ka~ıp - A<:keri Tıbbiye Sıhhi~' 

lam olacak, cüriim(;- \'eya açılmışı: rır', · ı . 1 : ,ı.:iınden nl<'lıjbııı ııiıfıı• ciızrl"rıııııı kay- Gedikli Okulundan 938 senesinde al· 
burlak, kurt yPniğl. cııtlak bulun- : farfonıorı 'c ccııııc eıcen a- : lıı·ttim. Yt'nisini al.ıc·aii:mıd~n eskiqj. mıs olduğum diplomayı 1.ayi ettlı11' 
mıyacak. El~ afı sık, çıralı olacaktır. : ra> ınız. : nin lıııkmü ~oktur. Kılz.ım İlhan Yeni~lni ı;:ıkaracağımdan eskisinlll 

1797 "111111111111111111lllllllllllllllr Hl89 hükmü yoktur. Nurı Gurler _,,,.,, ................. ............ .............................................................................................................• ._ - .,. 
;: Cebeci I BU GECE 21.15 te 1 Kavakhbahçe i Bu gece 21,15 te j Çankırı Cad. Bu gece 21.15 te ~ 
: Yeni doğan Harun Reşit' in ÇlÇEK f İSTİKLAL l YILDIZ YEŞİL ~ 
: Sineması Gözdesi Sineması ı KAHRAMANI l Sineması KORSANIN KIZI ~ 
= Tel: 23ll Türkçe Sözlü Tel: 3017 İ Türkçe sözlü i T el: 2195 Türkçe sözlü ; 
'=iııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııı ıı ııııı ı ııııııııııı•f 

Yeni Sinemada 
Buı;rUn Bu Gece 

16.30 • 21 sefUISla.rında 

Altın yıldız 
14.30 - 18.30 l('a.D&larında 

REBEKA 

Tel: S!S40 

Park Sinemasında 
Buctın bu ıreı-e 

16.30 · 21 ~ııınnda 

Londra kalesi 
14.30 - 18.30 6e8.J1elannda 

Görünmiyen casus 
12.15 te halk il' •.mest 

Zil\C1RLEME AŞK 
Tel 1:un 

Sus Sinemasında 
Bu&1ln Bu Gece 

16 30 • 21 9e'llM!annda 

Aşk ve kin 
14.M - l 30 eearuıı!annda 

Kalplerde sulh 

Sümer Sinemasanda 
1'ugürı e. <Jeıoe 

~ lotdcu, h~. macera 
!ildmler.ln1n el! i'ÜZeli 

MANDRAKE 
Taııııamı birden 

Seanalar: 13 - .15.30 • l8 ırecoe l1 de 

Tel:~ 

DİKKAT Gazetem 1ze ııönderlle1" •e 
nevi yazılar ııetredilsln edilmeein ier:: 
verilmez ve ıtayboluşundan ~layı Dl; 1 

bir mesullyet kabul edilmez. ~-•••li••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••"' - ~ii?P-@ı"-----&I - • 

2 .. 


