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vilôyetin genel durumu hakkında izahat aldıktan sonra 

CUMHURREiSiMiZ 
PAZARÖREN KÖY 

ENSTİTÜSÜNE GİTTİLER 
Jtayserl, 21 a.a. - Brr tetkik gezisine çıkmış olan 1 Mill1 Şef şehrimiroe kısa bir müddet kalmışlar, Par

CumhU1'Teioi İsmet İnönü bu sabah ,ebrimize ge.lmi,ler ti ve Halkevini ziyaret ettikten, alakadarlardan ve te -
ve i~}'Ollda Vali, Mebuslar, Mevki Komuwıı, Belediye, mas ettikleri halktan viliyetin uımumi durumu hakkında 

~ 
Parti ve Halke-W Reisleri ve halan, ViJi}et erkiııı, ka· izahat aldıktan sonra Pazarörcı:ı Koy En•titiisüııı.i ~ezmek 
mJardan gelen heyetlede kalabalık bk halk kütlesi tara· üzere saat 9.4-0 ta hususi trenleriyle Kayseri'den ay.tıı.l • 
fındMı iç~ tezabürada ~aomışla.rdır. mışlardır. 

Sosyal 
yardımı 

genişletme .. ~ 
Kemal TURA N 

K;·,.; .,...~ i§çileri-n Dev -
~ ?fltt<:tz t;esfeonıesi k.anriyle Oaşl t· 
;an bir 90:.)'W yardım işi. memlekette <k· 
~ bic geniş.leme içinde<Üt'. 1'941 mali 
l"l!h bü~ baztrlandığt sırada şim
dilci iktı.saıt Vdcilimi.ı: Sıt'l'l Day'ıo rekli
fıyle bili91! eıırumeni ~ B. M. M. Mecli· 
ıııi. inhisar fubtikalanndaki İŞQİ~ı:>e idare
..c bH- öile ~ı:H ~ kahtıl e< 
ti. Bu ~ gitgide büriiı:ı Drvitt mü
esseselerindeki fabrib işçileri faydalan
mtya başladı. 

Devlet oıemurlıaN maı11tıaırt rahalılık 
ıııebebiyle arttırılu:ken :wnmıo çocuk sa· 
}'1$lfta f.IÖrc farklı olm~ ı da bir sosyal 
,.ardım hareketi olmuştuc. Şeker fiyat!a
ruı111 amşı üze.rine 1942 mati yılt l>ürçe
W:ııe fakirlere paraşız şekt>r taiınmı için 
koounn u.h~i.s:ıtt, :peni bir 90syal yardım 
işi sayabiliriz. Bu arada Kml.ay•ro aça
cağı 8'eVlerİ için yeni bütçeye oldu.kç3 
mühim bir rakam konduğunu hatırla • 
malc ~erek tir. 

Dünya harbinin ornı katılmı' ohutı 
olmaS'ln her memlekette ~•yal )"ardım 
tedbirlerini arttırdığı ~üt>h~iı:dit. İsvİç· 
re, binlerce fransız ÇO<'Uğunu bannclırı · 
Y'Of'. Yüzbinlerct ingİIİ'l çocuğu, bo}-un· 
Lınnda ailesinin adı yanlı birer madcııi 
etiket asıJı olduğu halele Aılantik' i aştı. 
Bunların yalnız hava hücumlarından de 
iil, vitaminsiz, kalori•iı kalmaktan lnu 
urıfma" istenmiştir. Bu satırlan yazdı
~ım vilayet ınerkerirı<le Kızılay şubt~ i 
lıöylüden ve kasahalıdıın, istfüsal edebil
dikleri yiyecek maddelerinin birazını 
alıp, kış aylnrıııda fakirleri he<lemek i< 
tiyO!'. Çocuk EsirJ?eme Kurumu, bakım 
!tZ kalmı' işçi çocuklannı gündüzleri 
bir yuvada torla> ıp heo,lemek kararında 
Bu Kurum idarecileri de, hal1on keneli 
!erine bu te~d:ıbü<te }'ardım e<lec:eı'Hne 
inanıyorlar. Ayn bir teşekkül, orta oku
la köylerdef'J gelmiş bakıma muhıa( 
gençltti hir çatı altında toplamayı dü~
nÜyor. Bu köy çocuklan gec:eleıi bol 
ışık altında, sıcak bir salonda çalışaç;ık· 
lar sabah akş;tm yerecek ırıdııyı alarak 
ıar: bu arada hir sağlam miir:tkabe kin· 
de manevt gıdalarla da ~leneccl<lerdi r. 

So~I ya.rdım koııusond:ı ola)lar 
fl.'hit-lere ve kasaba.lanı daha bireok ted 
birler ilham edecek bir süraııe ilerliyor 
Ancak idare adanılan) le teıebbus sahtP· 
lerinin elbirliği, alınacak her kararda 
başanyı sağlayahi lir ,.e b<l)lecc o)a)•lr.· 
n - önüne ızeçmck, yardıma muhtaç ka 
!anlara vaktinde >-eti$mdc her )"erde 
mümkündür. Halkımızın, bilba<sa, gÖ7İİ 
önünde yapılarak sosyal yardım barek~t· 
leri, daima çok ve-rimli olahilir. Esa,en 
köylümüz ve kasahalımız istihsal sa • 
manlarında.. kendi yeıi~tirdikleriyle •"3· 
kınlanna birçok yardım yaparlar. B.ınla· 
rın rakamlannın tE'rlıiri mümkün değil<e 
bile uım<anacak ölı;fıde bir şey olmadı
ğı da muh:ıkkııkıır. Fğer biz halktaki bu 
yardım <iu}·ı:u•utıdan <aii:lam ,.e <illde te,
kilatla favdalanma.k, bu,ıriinün hepİmi7-
deıı heklediği ~syal yardım işini olduk 
çe genişletebiliriz. Bö)'lece Tiirkiye'de 
dünya harbinin ı;teref.:tirdi~ rosyal yar • 
dım i,i, idareC"ilerimizin yıtrdımı ile te· 
~ehhüs edecekler için haşan ihrimalle 
riyk doludur. v., hiı hu imklnla..ruı ka· 
~u·ılmıyacaitı kanaatindeyi2. 

- Rırı:Jll:ftlli& SS O Ol11' 

Bugün 
KON .UŞMA: 

Yeni kahramanlar 

Yazan: Falih Rıfkı ATAY 

2 inci sayfaı:t... okuyunuz 

ssavauo -

j LONDRA'YA GÖRE : 

1 Dieppe'e yapılan 

baskın 
bilônçosu 
Baskın bi.r keşif 

hareketinden ibaretti 

Havada ve denizde de (elin 
(arpıpnalar cereyan etti 
Londra, 21 a.a. - Kombine hare

ketler umumi karargl\hıııııı perşem· 
be gecesi nesretti~i tebliA- : 

<Sonu 3 üncü sayfada) 

1 BERLIN'E GôRE: 

Esirlerin sayısı 

2095e 
yükseldi 
İngilizler 127 

uçak kaybettiler 

Berlin baskın hareketini 
akim kalmıı addediyor 

BerJin, 21 a.a. - Yan resm! blr 
kaynaktan bildiriliyor: 
Manş kıyısında yapılan kaıraya 

(Sonu 3 üncü sayfa.da) 

Doğucephuinde uçaklar tarafından tahribedilmif 
bir motörlü vcmtalar parkı 

Berlin' e göre 

Kafkasya'da ileri 

harekôtdevam ediyor 

Telemondial ajansına göre 
Stalingrad' 1n cenubunda 

tahkimli 
kusak 

.=1 

yarılmıŞ 
Rus ucaklarr Almanya 
ve Polonya üzerinde 

izac ucuılar1 yaphlar 
Berlin, 21 a.a. - Alman ordul&· 

n ba.şkomutanlıjhnın tebbliği : 
Kafkasya'da alman ve müttefik 

kıtalan düşmaııın inatçı mukave -
meıine rAA°men ill'rlemiyl' devam 
ediyoılar. BataryRlnrımrz tarafından 
Kere: bo~azında bir ticaret gemisi 
vakılmıştır. 

A:r.ıı.k rleniziile alman rlevvriyele
ri bir düşm an teşkiline hUcum f't· 

<Sonu 3 üncü sayfadaı 

Moskova'ya göre 

Don nehrinin suları 
gene kızıllaştı 

Klelskaya yakınlarmda 

Don nehrini ge(ebilen 

alman 
kıtaları 

yokedildi 
15 Mayıs • 15 Ağustos 

arasmda ruslann kaybı 
606.000 kiJidir 

Moskova, 21 a.a. - Ö~le üzeri 
neşredilen sovyet tebliği : 

20 ağustos gecesi kıtalarımız Kle· 
tskaya'nın cenup doğusunda Kotel
nikovo'nun şimal doğusunda Pyatl
gorsk'un v e Krasnorlar'ın cenubundP 
ilü~manla savaşmıştır. Öteki cephe· 
terde hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Moskova. 21 a .a. - Ro:ı:ter ajan
sının husu•i muhabiri bildiriyor: 

.<So,ııu 3 üncü sar.fada>. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

bugün törenle Ala 
Sanca "ını alacakhr 

Ticaret Vekili 
Dr. Beh~et Uz 

Anadolu Ajansına 

demecte 
~ 

bulundu 
''İaşe vaziyetimizde 

telaş ve endişeyi 

1 
m t~~n~~4 ~; ~a~ p !~ ~~~::; 
beri İstaııbul'cla muteaddit tic-arl mıi
es~eseleri ve ticııri teş<'kktilleri tetkik 
etmekte olan Ticııre-ı: \'ekili Dokun 
Behçet Uz buızun Aııadolu . .\i11nsına 

(Sonu 4 uncü sayfada) 

(in'in yeni Ankara El(isi 
Atatürk' ün muvakkat 

kabrini ziyaret etti 
Yeni Çin elçisi dün sabah saat on

da Ebedi Şef At'atürk'ün muvakkat 
kabrini ziyaret ederek bir çelenk 
koymuş ve Ebedl Şef'in minevi 
huzurunda eğilmiştir. (a.a.) 

Ağar İHİ cahşhranlara 

ve ağar inilere 
Ankara· V lllli#ind"n ı 
Ağır işçi beyann<B.melerinin tet • 

kik ve tasnif muamelesine Stıı.dyom
da açılan hususi bürodıı bıışla.nmış -
tır. Alakadarların ilan edildiği veçhi 
le, tekemmtil ertirecekleri beyanna-

1 ıne1erini birer fotoğraflariyle bir -

l likte Stadyomdaki büroya mUracıa.at
lan ilan olunur. 

1 
1 

Ekmek karnelerinizi 
• 

iyi muhafaza edin ! 
Ankar a Valiliğinden ı 

Sayın Ankara Ha.lkmm nazarı 
dikkatine 

Evvelce bilrlirildiği gibi eylül ve 
birinciteşrin ekmek karnelerini kay
bedenlere ikinc.lteşrin ayının başına 
kadar yeni kıarne verilmiyecektir. 

Sayın halkımızın karnelerini htı ... 
nU muhafaza etmelerini bir kere da.
ha. ıtlılalarına arzederim. 

Bu münasebetle bugün saat 16.30 da ı 

y~~~~r~~~a y~:~:~~~. ~~~i yapılacak j Muıtaf a Çakmak 
ve 

ra Hipodrommııda büyük törenle San • tören sona erdikten sonra Ulus me,-da- ı-:--
Y ClfaT Doğ_Q. 

ca.k verilecektir. Okul giinlerdenberi, ha· D~ -~Iec:ek ve ~urada da Zafer anıtına 1 is·•ta'!lln"''bul • Ankara gu·rer temasları 
yatının en şerefli han ralarmclan birini hır tazım çeleo.ın k0yacııkur. f 
ıeşkiJ edecek olan bu törene haurlan • Hipodrom tribi:inleritı<le bütiio d1 -
makta.dır. veıliler için h'1susi yerler hazırlanmışttr. 19 f d d b 1 

Törene ~ut 16.30 da İstı1clil Ma~iy- Davetlileriıı ailelerini de birlikte ~tire- yafln mayıs S a yomun a aı IYOJ 
le başl31lacaktır. Bundan sonra Milll Şef bilecekleri bu tören münasebetiyle bu-
adına Ankara p.rnizon komutam Korı.:e- ıiin saat 15.30 dan iti.bareıı Kızılay, Sıh
nera.l Hüsoi.i Kılktş okul alay komutam· biye ~ Ulus meydanlarından Hipodroma 
ne tören le Sancağı te!;lim edecek ve bir şmir otobüsleri temin edilmiştir. 
nutuk SÖ)•liyec:ektir. Okul Alay Komuta
m Kı.mnay Albay Ali Rıza Güre.an, afay· 
111'?111\a buna mukabele<le bulunacaktır. 

Buıı:ıdan sonra, keıı<li lerine mukad· 
des ~etin tevdii münasebetiyle Ye . 
dek Subay Okulundan bir okur ihtius
Iarıru ifade edecek ve bir diğeri de şiir 
okuyacaktır. 

Hitabe ve şiiri, bütün ııla)"tn hep bir
lı:ikte söyliyecekleri Yedek Subay Marşı 
ve bumı eh geçit resmi takibedecdttir. 

Yedek subaylar1 davet 
Yedek subay okulu komutanlığından: 
Yedek subay okulUDa alay sancağı ve

rilme.1İ münL~beı:iyle bugün sut 16.30 
da Hipodromda bir tören yapılaca.kar. 
Bu törene, vazifede olsutı olmasın, bü
tün yedek subaylaor tabii olarak davetli· 
dirler. 

Bugünkü Resmi Gazetede üç mühim 

Koordinasyon karan çıkıyor 

Fındık ve incir 
alımına 4 milyon 

-üzüm 
ayrıldı 

İstanbul güreşçileri 
bugün geliyorlar 

lstanbul g üre§ taktmı 
Kömür madenlerinin İ(İnde (ahıan İKİiere ' tstanbul ırUree takımı ooıııe ııüres tır. 

d 750 k k 1 &Janı nrue.vlıni Sedat Şahln'ln ba.şk.uılı2ı Ankra ~kımı aşıı.~ıd:ıkl sekllde ts· 

Jünde 1000 dııın a cahıanlara gr. e me verılecek 1 aıııe~ -~-·~"=- -~ ... ~ .. ~:eZ'(ıe'l -1 UhedUm~Ur= "" _.,....,,., ,.., .,.,...... .... ~~.. 56 kll<><ia l small Sez.:-hl CDemlrspar) 

Haber aldıl\mıza g(kP bugilnkü l biri fındık müstahsillerinl allkadu \ cek:;"~ kat ırü ti t ı6 
resmi ga?:l't!'dE' 3 mUh lrrı {oorrl!nas- etmektedir Hatırlardadır ki bun· 98 ~ a ra pazar n ...... ~-eck 
lOı:ı. kararı ı;ıkaçaktır. Bunlardan ~nu 4 üncü s~ad&>. d& 19 Ma.)t;i; St.adıYoınunda. .._.... • 

!"a.mık Ozur (Gençlerhl rl! ~l . Sl kilo -
da. Abdu11Ah F.lAııöz (AnkaraııüctU, 

( Sonu Z ııci saylada ) 



KO MA: 

,. 

M avi, dalgasız, serinli
ği, resimde bile, İn· 
sanı kendine çeken 

bir deniz, belki eski Yunan 
kıyılarının biraz açığı, ka
ğıdı r~eniılctcbilseniz, ma
sal ilahi rının akislerini go
re<:ek&iniz, yahut. ılık bir 
kumsal üstünde genç kız 
uykularına kavuşacaksı
nız. Suyun üstünde herhan
gi bir pliıj oyuncağına ben
ziyen, raket sapı gibi bir 
§ey var. Gölgesi, mavi ıçın· 
de lacivert bir kıvrıntı ya
pıyor. Arkasında su hafif 
bir Ürperme içindedir: he
nüz bir martı konup kalk
mış, yahut, henüz bir balık 
ınçramış gibi bir ş y.. Su 
zevkının bütün tatları, bu 
küçük yol üstünde, bahar 
çiçeklerinin taze rengi ile 
köpükleniyor. Bir gazete 
resmi iken, İnsanın dudak
larını yaklnttıracağı geliyor. 

1 

Yazan: 

falih Rıfkı ATAY 1 

den artıp dördüncü gemının 
.ırüvertesinde nöbet tutan 
tayfa, sivil denizci! Bu kah· 
ramanların edebiyatı §İmdi
den kitapları, mecmuaları 
ve gazeteleri bürümektedir. 
1939 eylülündenberi, buz 
denizleri ile kaynar deniz
ler arasında, hiç tekneden 
inmiyenler, ölümle, bir ah
bap gibi, sabah nkfam bu
lu§UP ayrılanlar, Okyanos· 
ların yeşil zındanl içinde, 
ebedi'yi kaç defa görüp. 
sonra, bir aal üstünde auni 
teneffüsle tekrar faniliğe 
kavuşanlar, yuvalarında ö
lenleri, doğanları, evlenen
leri telsizden öğrenenler, 
doğan çocuklarına bir ha
yal şekli verip gönüllerini 
onunla bealiycnler, bütün 
bunlar, ne h rbetmek, ne 
adam öldürmek· ne nişan 
takmak arzusunda değildi· 
Ier. Bunlar, çift sürer gibi, 
deniz çilesi çekmekte idiler. 
Bunlar, iş kurban! n, her 
sefere sonuncu diye çı
karlar, döneceklerini, bir Iİ· 
manda, bir körfezde, b · 
dokta artık hatıra anlat 
caklarınl zannederler. Tek
neleri bir Okyanos aştıktan 
aonra• bir bnşka Okyanos'un 
ölümüne doğru tekrar dü· 
men çevirirler. Birisi, geçen 
aylarda İskendcrun'a gel
mişti. İngiliz ndalarmdan· 
beri iki tekne değiştirmişti. 
Bizimkilerle konuşurken, 
.,_ Hem ihtiyarladım· hem 
de artık yeter.. Bu sefer 
doğ'ru köyüme gideceğim!•· 
diyordu. Bu tekne lskende
nın'dan ayrıldıktan birkaç 
saat sonra battı ve zavallı 
ihtiyar gemici, denizcilik 
ömrünün yalnız son seferin
de bir daha su yüzüne çıka
madı! Belki de haber veri
lecek en yakın akrabasını, 
Avustralya açıklarında bat
mış olan bir gemiden kur
tulmuş olduğu zannedilen 
tayfalar arasında arıyorlar. 

Cenup Ameriknsı'nda bir 
çiftlikte gördüğüm, bakma
ğa kıyrlmnz, derisi ipekten 
zarif, renkleri resim deha
sını büyüliyece:k kadar gü
zel ve canlı, kıvrak ve kü
çük yrlan hatınma geldi. 
Yalnız onun zehrine çare 
yokmuş: ziyaretçi kadınlar, 
bir kıvrılışla vücudun bütün 
kemiklerini parçahyacağı 
sanılan büyük yrlıınlan bo
yunlarına t kıp eğlenirken, 
bu yılanın kaim camlı yu
vasına yaklaşmaktan ürkü
yorlardı. Kesesi, bir akışta 
boğalan deviren bir zehirle 
dolu idi. 

Su mavi sulan yarıp 
giden teleskopun al
tındaki cehennem 

makinesini düşünüyor mu
sunuz? Onun üstünden, hiç 
bir hayalin hiç bir ejder 
başına oyamndığı kadar 
korkunç bir göz, engine ba
kıyor. Gemilerinde türkü 
çağırarak ağ tophyan ba-

hkçılar, kızıl kazan ocağı
nln ağzında, lskoçya'daki 
yuvasını düşünerek al ter 
döken ate§çiler• bir hafta 
önce anasının bağrından, 
bir daha doğ r gibi kopan 
genç bahriyeli, kim bilir Ö· 
tüm düşüncesinden ne ka
dar uzftktndırlnr? En tehli
keli yollar geçilmiıtir; gü
verte nöbetleri belki tutul
maz olmuştur. Çoğu genç· 
tirler; çoğunun sıhhatinde 
hiçbir aksama yoktur. Her 
ne de olsa, ölüm düıüncesi, 
kanadlarını· ak saçlar, ya· 
hut, hummadan sapsarı 
yüzler üııtünde çarpan bir 
kara kuş değil midir? 

Bir çeyrek, yarım aaat, 
nihayet bir saat geçmiye
cek· bu mavi, durgun suyun 
birkaç mil ötesinde bir sÜ· 
tun, M>nra bir devrilme, da· 
ha sonra dalgalar, ve niha
yet, tıpkı teleskopun ötesin
deki Ürpertileri göreceğiz: 
"ÖlmÜ§ olanlarm yakın ak· 
rabalarına haber verilecek
tir." 

Y ahut, gözü keskin bir 
kartal, bu, önümde
ki resme doğru &Ü-

zülecek, teleskopun gemi
sindeki deliknnlrl r• köpük
ıüz, dalgasız, çığlık11z, bu 
dünyada yaşıyanların sesi
ni duymadıkları, kanını gör
medikleri, ıstırabını seyret
medikleri bir ölümde boğu
lacaklardır. 

Fakat bu denizaltrda öl
mü~ olanlar, yahut, onun 
vurduğu zırhlı teknede ha
vaya uçanlar, bunlar eski 
kahramanlar 1 Şimdiki har· 
bin baıka türlü kahraman
ları var: bir Atlantik sefe· 
rinde bazan üç batan gemi-

' J• ••• 1 ••••••••••••• 11 •••• 1 ••••• 11 ... 

Hakimler, Müddeiumumiler arasında ~ eieLiYoGRAFYA E 
~ •.....................•........• ,, 

yeniden tayin, n kil ve terfiler yaplldı 
35 liraya terli edenler Mu~tar ı Snyıncr, İiparta h{ı.klm mu· 

&\ ınlı ıne \an h kım maavınl ltuh: 
J\:at milddl'iumuml muavlnlltinc ı oksavul, eB)§ehlr hAk.ııı mua' ınlı 

Yu&ufell müddcıumuml .ouann: Re- gine 7,ar mtiddeıumumı mu vinl A
bli Aktürk, Kangal h kım mua\1nlı- dıl Onaran, Edremit nılldı'clumuını 
f:ıne Knnclıra mtiddclumı.ml muavini ı nıuu lnlıı!:ine Boı:caad ı.lkim nıu vl
E at Çan ar, Bo azlıynn ınuddclunıu- nı Muz:affcr ~nmyeh, al',ra mtiddd -
mi muııvınllğlnc Van hAı..ıın ınuavın 1 umumi nıııavinlıgıne Kactl • li mu IJei: 
Muıaffer AktUrk. 1 ts müddcıumu. umumi ınııavinı ~tile) man Gcnçer, H.
mt munvlnll ne Göle 6Ulh hCLklm mu r.e hAkıın mu vıntı ine l 1a\6a müd;le · 
•vinı P zlı Brtekln, Silrmenc müddeı· unıııınl muauııi 11 )ri :Jtbck. Milli 
umumi muaı; ru ğ ne Savııat müddelu ı:orunına kanunun giren eeu dnn
muml muav nl Salih Ak;er, Karaman lıırın ı gorıncklc nıUkellct Ankara u
t.Akim mun\inlilhne Mazgirt Mkln~ tiye mahkemcsı Mkını •nuavinli ine 
muavını Nezlhı Orhonsoy, J\ırklarelı Ankara h!kinı ınuııvinl F.Krem J<~ür,lı, 
hlklm muavinlil!;l~e Çemııkrıck mUd· Elazığ nıüddeiumuınl nıuav.ulıtlnc: Ter 
c!clumııml mun.vın. F.mın Selçuk, ~nf- <:an sorgu bfıkıoıi br hl u .tır.m, ~usı
ranbolu htıklm mııa.vınlığıne. Murad!. ğır hAkım mu ıvinli~ine Sınop hA -
ye ıılh h •t u vtnl ltınaıl I>ell • kim muııvinl Hfi eyin J::ıdem. A(;n 
kurt, Zonııuld k h kıın ~ua~ın~lğinc: hUdm mUtı\·lnlığınc htık':tJ nam•rll: 
Şirvan ıulh hAklııı muav.nı '.ı akuo r 8 tak Genç hfıkiC' muav•nl". 
(,. ııkuro u, Burdur ııudc.elum•.nı. .nver 1> • . Ö ~ 
ıı.ııauıılııo:;ıne \ ıı.rto ~ullı haıanı nıua- jhnc hAklm. namzcdı l\lıııı. ıut ı an, 
\ini 7.iyıı Dlrfl. lırc h kını mu•a nli· Jlıç müddeı~muml !1'u~v:;ı ı ne bA : 
sine Ahi ıt 5ulh hlkıın .ııııavınl Safı kim nnm7-edı M. i\.d:l ~ec k. lğdı.r ı.r. 
'.l ulum, Dıyarhakır ınuddeıuıı umt mu kim ınıııwlnliğ\ne h ıkını r-mı.edı Kc
avınlı;ııne Çap kı;ıır uılıddeıunıum: mal Erk Poshof mildde~umuı;ıl .mua
mu vınl furaı 'ı n açc.1-?lıı, Gııınüş- Tınlii;lnc hAkinı nanız~dı Sııdı "ı üe~l. 
h ne muddcıumuırıl ınua\lnliı(ine Aş. Çıldır htıklm muav.nlı~ ce h!kmı 
kalı- ı;ııllı hıikım ınunvınl s lıh Çebı, namzedi Hıınn İlgüncr. \an h}iıtlo~ 
}lınar mııdd ıuınurııl rnuavınlı ine Bu ıruavlnllglne hA.kim nuı.~ tdı ~.t.rı 
ltncık nılldeıuıııuml muavın. lsmai? Öz:gc-r, • lidyat hllkim rou~vlnlıı:.ine 
Okay, J ırebolu h ıkım ınuavinllıl:in.- hAklm namıedi CclAI. Dlr.ı;cr: K:ıoln
K ·ızm ın h k m mu·n1nı 1 utfl lJ • man h ıklm mu;n lnllğını- tıak·m nam
uıerba , J k nderı.ıı lıtlkım muııvlııli. zrdi AlAr.ttln l lusoy, Ka,;-ııı:mıın mil"· 
ıııne M tkı ullı h ıkıııı uıuavını Zek• delumuıni muavlnlııtine nGkın. nı.nı· 
l><'ıı ırer, bl\ 11 iz:ı mu Hn!ıı!;ıne Zn edi ~ıh t Orı:rı-r, l\lazgi•, lıı\klın ınu
rı:ş ıt hAkıın ııııı vln hıı r 'laıoy, Cer 11,ınlııdne hAkim namz:cd: Kemııl İl
han h 'kım nu vlntıl(ıı,.. Mıılaı~ırt tszer, Şa\Şat hAklm muavınliğlne hfı
hAkım ııııa• .nı C'ı Hkt Uucı M • dııı kım nnmıı:edl Halil Kalv11neu, Hını~ 
1. kıın mu viıılı ını- ~tut t sor,.:u '": müddeiumumi muavlnli,,ne hllklnı 
kımı \hnıct Gııncn, h.e kın orı,ıu nnmzl"di Sami Çııylı, (hacık hnklııı 
1 klııılı/.tıne :O.\uş orgu 1 Akı mi M ... ıım· muavinli~ine h kim nnru•cclı Sıılı\ -
rııcr Akpınar. B >\ at 0>ud.1eıuır u - hattin Taner, Ornl"ık hAklm muııvln
nıı rnuavınlı ıne 1 nr h ıın muavi- liı";ınc hAkim namzedi Sı:ıdct Kı~a -
nı :Mu t f Ok ııln ı , h.ı f lr uıud- l<ürck Kars hl im nıua -tıJii\foe hA
c'dumııml mı u lıı.ı ne l'o•hof nıud· kim n~mzNU 1''evzl Pala',:> ık, • llrt h \ 
deiuınıııııl rnı vıni Mıı t.ı.f '.ı lı~e • kim munvinlı ine hAklm :ı mzedl A,
turk, K re m ı'ıklur ur.ıl mı.ııvin.ığı n' Yurdıbıl\ rak, Mu:girt mUddc!ıı -
ne Uval"ık hı kim ıııu ıoııı İbı ~hlm mum! munvinllf;lnc hAkım namzcd' 
7.1') br o~lu, l.rb a hllkı~a muav rıl - O&mnn Nuri Deniz, İdil t:Akim mıııı · 
1tlne Be rı hı\kııı munu ~ıum \.U~· vlnli ine Mkim n:ıınz dı Ertuırul 
kol, Bozkır h kıru muavırıhl! ne Sı• r • T p t k fidd · 'llUml mua-
ct lıAkım n ıı vıni ı: at • 1zbayrnktar, .ozman, er. c ııı e: Türe 
·ı irebolu nıudılelunııııııl u1uıvinli •ın" vınllğGlnc 1hllkhıA~I nnıuzed l ~a!1,lte hA -
Ka/!ı~mıın m ıddeıumunıı nıuavinı Sıı. say, By e m muav n ıı;ın -
ıt rıılen, G 1lpaurı sulh htıklmliıtl.u: l;lm namıedl. Mustııfa Yar;;ıcı, Tutııı.. 
1,, Jcnıerık 1ı kimi Al! K·~nıctlı, ]>o. hlıklm mua\lnllltlne hAkl'll namıtd 
ı of hAkım ıııııavlnlığırıe \'akık .. b'r Hıılil Ugur, Dlvrlğı hı\klm muavlnlı· 
takını mı avını Lıııın l' r.oy. GUril:. ğinc hAklm namzedi Far ık Tuğcu, 
nıllrldl't ınıuıııl mu vlnlllHnc D rtv :l Sllvan tıllklm mu \1nll!';ını;, hllk!ın 
rniiddrıumııml mu vıni lh tel Öz'e • nnmıedi Cclll Çumralı, 'l ·,ırl h~la r.ı 
mir, (,:1\ rıl Cl'zn hAklm• ıhnc oın" muBvlnll{!inl' hdklm namEedl 'l:'Rrıl< 
hAklm1 Z yaattın Akbaı, Bafra hlt- Pepey, Pazar hAklm ıouavlnh~ln " 
kim nıuavinll ine Beytıı eoarı ~ulh Uklm namzedi Muıtnfa ~LıltıkcU, Ah· 
h kim muavini Cahlt Ulu • JleytU~ş·- lal hAklm muuinlli;ine hı\kım nanı 
bnıı ımlh lı kım ınuııvinl!;rın<- Divıır- zC'dl Nnll İnal, A~kalc /\C.klm mua -
bakır h ıkl rııuavlni A:ı:ı.et Ba,.l;u. vlnlltlne hAklm n mıedl Ahmet Ttv
Y"k, lo \8 h 11<ını uııın iniıı.rıne l':ı- f:kBrkRcl, \clı)nmnn h·ıklnı mıınvir,li
k .. t sı Ilı hık m mı 'ıni ~ ı H_:ı:~ 'fı:- ~ine h ıklın namzedi Behçc_t Bıır ın. 
kıml'n, S<'' ıt :ı:ı n ıkiıır 'l.unvınl ine Te!ennı hakim muavinliğine hA.klm 
F.drrııııt nııı ld ıuıııunıl '' ı.;n\ ını ı .. r, • d K!ı Al Sinan hAkimi 
:ı:ıııı nıı, rr Malatyn ııııa 'ı-iııınuml namz.e ı C > ıı k perh k m muııvınli 
rnu vını Jl ı•ıl 1 ı!.p 1'hrkrll, Sıverek Demıhr~rk.. epa çudr B t :.ad Tulu. 
hh:ım nııı" •~ c Urf.ı mliclde.u ine " ım n mze ı '"· ın -
mıııııl mı ,.,.111 1 nh ın -ııı:ııoğlıı, E nıı), Bğrldır htıldnı muııvır.lığl~e hA; 
mlrda h ikıın ırıııııvınli ... nc- eyıt:n • kırıı nnnn:cdi Re~at Sunıı:ur, K:ıııı;ıı. 
:ı hı\kım mı a\lnı Hu yvı U·dcr. Sc. h kını ~ııavın~ığıne hı\~ım oamıe~ı 
ı rflikoçlıı ar nru lclcııımıınıl ıııuııv"n - Huşcn l•enç, '\ nrtu h ıkın ınua\lnlı
lığinl' Mttl t' ı ııd , 11 "' nıf mu ini irine h~klm namzet! Nurı Büll'r, Tat
iP.,.• t ı o ,l·1r, ( r ıha k m mn· \•nn h ıkım n un,inlı ine tı : kım nıı~
'"''" llgıuc Xu-'"'~ bııı hiı.kur wuavil!i zedi Huslem Akın)u, ıı,ıı.ı. hlkıuı 

iktisadi Yürüyüş'ün 
65 inci sayısı çıktı 

Memleketin lktısadl hareket ve 
aktualıtelcrini talubeden lktısadl 
YürUy\ıj mecmuasının 65 inci sayısı 
dıı. cok zengin mUnderecatla intişar 
etm;ıtir. 

Bu sayıda; Porf. ŞUkrU Bal>an'ın 
CFasulycn n itibarı>, Prof Muhlis 
Ete'nln CNak!t yerıne cckı, Prof. 
Namık Zeki Aral'ın (Paramızın kıy· 
met!), Prof. Suphl Nuri llcri'nln 
<Tı.irJdye'de kooperatlfC'ilık ı, Prof. 
Osman Fikret Arkun'un CSlı;;orta 
prodUktörlUğU ), •samct Ağıı.oğlu'nun 
<lktısadl millahazalar>. Ahmet Ce
mli Conk'un CBrezllya), Al"llan 
Tufan'ın <Şevket Rıı.şlt Ha.tiboltlu
nun fiklrlerl>. ismet Altan'ın <Tica
ret odaları), Suphl Rıza Do •ukan'ın 
(Yenı mahsule el koyma> ve Selim 
Ca\'it'ln <Kend kendınc yoterUk> 
adlı makalelerinden maada blrcok 
mut?tırrlrlcrln ~UnOn lktısadi mese
leleri hakkında kıymelll ctüdlerl ve 
tetkikleri vardır, 

Okuyucularımıza hararcUe tavslyo 
ederiz. 

rr.uavlnll~lne hAklm nnm:ı ~i HO~eyfn 
Perçin, Mal u:girt h ıkim ınuavlnl:tln,ı 
hllkim namr:edi f5mail Eı;.:. HeıaJiye 
hAkiııı muavinll~lnc hiıl.lın namıtıüı 

lehmet M hmuto lu, Vatt ruüddt:lu
muınl ınuavlnllkine htıltim namzedi 
Hamit Karııyel, Savur mııt'deiuuıu ,. 
rnt nıuavınll~lne hlklm rın.uzedl Ab. 
c.iılhıımlt TUrl.cr, lll us ıı:,ırıu; mua ı. 

\lali ·ıne htıkiın nnınr:cdi ~.ıim 'l'cz -
wan, Nusaybın hllkim m11svinl:gl~ı 

lıllkim mı~ Ali l'nlı.'ıoğlu, Ce 
ıuişgeıek milddciumuml mu.avinli~lnc 

1 ilkim namzdl Celftl Arık ın, Murı;dı
ye hAklm muavinligine r.tk'ııı oam. 
ıedi Cevdet Sumer, • Iuş s >rgu hı! • 
klmllkıne h kım narıııedı \lcııoıet ç .. 
tınk ıya Solhnn hAkım muavinllğlııe 
Jılikiw nıımzedı Ne atı l uı.c-ay, Mu~
! ı h kım ıııuu uıııiğ ne ııliluııı ııa'.&lzc 
di H. Ali Vural, Alid)a+ •ullı.dciı:ını•
ıul ıııuıı,.nlıı;ıne biıkıııı n.1. ıredi En-
\ er .l::lbaı;an, üuoıtışh .•,ko) hlıclm 
ınuavlııliginc hAklın na!lard, ineli 
Kollu, ı·~nck hAkııu wuavinl:jinc 
1 kiuı namzedi Sin.cısı İdcıncn, Hdıı
lıl) c ıııüdcleıumıııııi mua• t •• l.Eıne Lu .. 
kuku mezunu Ank ra !c.ra memur 
ınuavınl ltahmi Oz:cr, Bal uıcık ınuu· 
clciumumt mua,lnllı;ıne huırnk mezu· 
nu ~alt Olgıy, avşat hrlkıuı nıuavln
lıgine 1\luıı;irt eski hık w muavini 
Hamdi Ayuıt. Oltu hı\kmı muav:niı-
ıne h kim namzedi Ahmet L .. t{i M115. 

lu, Kulp h4kim mu vlnlıf.!ınt hakim 
namzedi Ha an Tarnınn, Çölemer'k 
lıliklnı muavinhgıne hAklın namzec!i 
l~asinı Tcomanuz, Zaruşııt hlıklın mu. 
'lrılıglnı: hAklm nuıuıcdl Hakkı Ün, 
Cizre hAkım muavinlik ne hlıklm 
namzedi Alımet Üokny, \an hlıklır: 
Dinç, Erciş hfıkım nıun,inlığine hu • 
kuk nıc-zıınu Hlıscyin ty:gıııı , U~llk 
sorgu hakinıliğinr. Cilvan &orgu hAkl• 
mi !:lnbri t:~ur tayin kılınmış ve ad
liye vekfılr.ti hukuk işleri umum mlı· 
<'U r bafmuavlnl Nusret 1'unnlp'ın h~ 
kimliki dcrcccs: be.inci dcr~cc,>c yuk,. 
&cltilmi. t!r. 
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1 İstanbul gü 
bug··n 

(leril ~~~~~em:~~~ 

Ankara'da 
möblesiz 
ev kalmadı 

Scvin<ürici bir h:ıbec değil mi?- Oh, oh 
artık he-pimiz Mlonlara, koltuk.lanı. 
divanl.aca, büfelere, elbise dolapları
n:ı, masalara, ncfore nclere bVUŞtuk 
dem&ıir. Gel sı:-ç göçebelikten iilİi.l· 
lah artık!- Ha ın çökmüş :;andalya
da.n, ıekcr sandığından }-apılmış ke· 
rC'\·eucn, j;eccleri serilen günduzlcri 
)"atak bağına konan filtclerdcn kur • 
tu lduk... Söyle kiracılar da biru ra· 
hat etsin caııım •• -

Ga.tetclcrdcld .illnlara balunız, qin d<JoS· 
nın verdiği uğlıklara kulak kabartı· 
nı.ı, Anktıra'nın hütün evleri blitün 
apartımanlan möble dolu... Möble
siz ev kalmamıı! •.. Oh ..• oh.- Anknra 
aslından memur ~ridir zaten. .. Me
mur denen adamda CŞ)' bulunmaz, 
haydi en-ası var direlim, fChirden ıc
hire tnşı)7ltllU .• A)Tıldığı yerde ha· 
raç me-Lat satar, geldiği §Chirde de 
Atış yerine koıardı .• 

Aman efendim ne kolaylık, ne kola)·lık .. 
Simdi bu külfctlc-rin, bu sıkıntıların 
hiç biri kalmadı. Herk~ iki el çan • 
uı ından ibaret olan ~yasını alsın 
dofru ıchrimize gri.sin ..• Ona yer mi 
hulunmu ııankl.." Bütün evlerimiz, 
nparnmanlarımız moblelidir. Umuma 
uyrnıı.k !hım .• "Hayır, ben ille mob-
11"3iı. yer isterim!" derse a.ı;ıkıa kalır, 
yC"r bulnmaı: ... Hem şu m5blc palıa.lı· 
lığında al ıı sandalya)'t hir araya. se· 
ıirecck babayiğit nerede idi. .• 

\llah şu ev sahiplerinden nzı olsun ... 
Kendilerine kinısc de Öll.ı)'llk olma· 
dı. Sadece, insanlıkları yuziindcn, hiç 
bir tc,vikc kapı lma<fan hütün evleri· 
ni apammanlarını dötc>iverdiler. Su 
dar zamanda onlann bu iyiliklerini 
hiç unutmı)"acağız. 

* Gtr(c-ktm, möbleli e' bul11nmaz nimet · 
Jcrdcndir. Yeni ev kurmak, )eniden 
CŞ)"a ıılmıık," şonra C'\'İ dafıtmıık, ~ • 
)'8)'1 tıışımak kola)' ter değildir. Hem 
pahalıdır, hem de yorucudur. ;\foblc--
1.i ev kiralamak hu tı nn rahatlık 'e· 
ren icatlarındandır. 

IMni bu ,cld!Jc kira,a vcrc.n vicd:ınlı 
ev sahipleri bulundu~ pbi. möhlcli 
ev usulünü sömüren bunu bir vurgun 
ve son;un vıı~ııası )ıtpanlar da az de
ğil .•. İçine altnıı5 paralık sandal)ıı 
k())'Uf', "mGbleli" di)e, ev:in kirasına 
60 lira ilnvc eımiyc kalkanlar hile 
var .•. Kamımın demir ~bcrindcn 
kurtulmak için "hına parası" İstİ)'('n 
ev sahiplerini de duyuyoruz. işin asıl 
kötü tarafı, birçok kiracıların lcendi 
alc)hlcrine oldulhı halde bu kanım • 
suz '"C yolsuz i$C bile bile ilet olma· 
Jarında da hem -rurguncu ve soygun· 
rulann suç oruığı oluyorlar, hrm ka
nunun tathikUMl cns;cl oluyorlar. K.a· 
bahat öldürende mi, ölende mi? 

Kanun im kaçakçılann daima yaka ın • 
dadır. Pc,ini bırııkmı)'acılkıır. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Bölge ve Yapı Usta 
okullarına girecek 

Paraasız yatılı 

talebenin imtihanları 
20 ve 21 ağustos ~llnlerl bölge sa

nat okullarına leyll ve meccani gi
recek talebenin lmUhnnlnrı yapıl
.nust.ır. Yirmi ağustos günü bu tale
benin Türkçe ve Tablnt Bllgisl, )ir
ml bir ağustos ı;;UnU de MetemaUk 
ve Resim lmtlhanları yapılmıştır. 
Ankara'dn lmtlhnnlar maarif müdür 
muııvlnlnin bll$kıınlığında Yapı Us
tn Okulu, Sanat Okulu miltlürle
rlyle blr ilk tedrisat mOfetıtişl ve bir 
Ukokul bD,fÖih'etmenlııden teşkil edi
len bir komisyon )ıuıurunda ve ya· 
zılı olarak yapılmıştır. 

.> 

e iyor 
(Rı~ı 1 inci sa) fııd:ı) 

Musta.14 Dctoo CAn!Utraı:Uctı>. 66 kilo
da Y~ Dol':u (AnkarugUcUJ, Doğan 

Erdtnç CDemln;pOr), n ldloda Nurot -
un ~~ (Arıkarıl4r!lcU), Ct".1\\1 Atik 
Ankaragüc<l). 79 k:lod."l Mahmut Cctc
röz (Ankaraı:UcU, Aziz Klpcr (Anknrıı. 

gllcü), 87 klloda VııJUt ~ (AD
kanı ı:ücfi ) 1sma11 Yı lm z ( Aıı'lraragü -
cü, AA'ır kiloda lsmaU <C<mclertıl. lğj), 

SUkırQ ~ (D<mlnpor>. 
Niyazi Bir.inci. O'm:ı.l Oztilrtc, Salim 

öna1, Ali Ozdcm!r t4kım Jhtıyatl Olnrak 
ooc11ım 1şıcroır. 

Güre§ Federasyonunun 
tebliği 

Beden Ter.blYCS1 Umum MUdürliUl'O 
Gtlros Fcıd~onuınd.:ın: 

23 ağustos ı,nzar ııiin.l 19 mayıs &tad· 
yomunda yapıl <"ak Anikam - lstıınbul 

scsııx .ı ve grekoromen ııürc:ı müsabıı. • 
k:ı.l:ırına &:ıat 1G 4;ı bllilanamktll". Tar
tl &nat 13 tı:ı St:ıdYomdıı y pılnrokUr. 

Tartı komls.Yonu neaıtıcı:ı .lıı2mlıcıi ya· 
zılı eşhast;ı.n mür~t"I>Ur: 

Sedat Şah1n. Neani Tulım~. Fethi 
GöY, MWia Tanık. 

Hakemler: Ncccıct tnı.tt."131, Sı!dat Sa· 
hin. Necmi Tutunay, En~ Nıızırtlay

ııH, Zihni Dcnıcıtcloll'lu, NecaU Tokbu • 
dak, :;atın Ankan. 

Bütünleme imf ihanl r1 

ve yeni ders yıh haurh lan 
31 n~ustos pnznrtcsl gUnü 11 c ve 

ortn okullnrlıı m slek okullnrını bü· 
tilnicme untıharı ırına ba •anncnk
tır. Gene aynı tarihte orta okullara 
namzet talebe knydın ı bn, nnacnk 
ve 26 eylUI cumal'tesl ıumrne Kcıdnr 
devam cdcccktır. 

Bu münasebetle Anknrn'dnkl res
mi ve hususi. Jls , o. tcı. ve mc lek 
okulları mildtirlerl Maıı.rıt Mılduru
mUz Rns m Ars:ın'ın başk nlı ında 
bir toplantı yapa.rnk biltUn eme, bl
Urme, elı:ınıe lmtıhnnıarının mil
~yyl7.lertnl aeçmlşlcr ve lrntıh1ın 
günlcrlnl tespit ı~ylcm 'erdır. 

Aynca bu yıl ilk okullan bitirip 
orta okullara gid l"ck talebe llc or
tn okulh:ın bitirip liseye gcocn tale
benin mevcut orta okul ve liselere 
teVT.i ııeklllcrı Uzcrlndc ı;orfiştilmliıı 
ve bazı knrarlnr ver im Ur. Bu ka
rarlara göre her talebe mümkUn ol
dut;u kadnr semt ne yakın okullara 
vcrilccc-klC"rdtr. Dıı tev.d ynpılırken 
her okulun oolobe kcs:ıf('tının aynı 
derecede olmasına d kknt cd lceek
tir. Bu kn.rarlıır kntlyct keıfucttlk· 
ten sonra maarif mUdür!Uf.U tara
fından nll'ıkndarl:ır:ı tebliğ ve ı;;ıw;e
telerle 114.n edıleccktlr. • 

Kültürparl eğlenceleri 

evvelki akıam baJ1adı 
fzmir, 21 n.cı. - Kültürp:ııi: cğlc.ncc

Jcri her yıl Fuann aç.ıhı ı;ümı olarak 
t~it cdilnıiş olan urüıe r.ıstlıyarı dun 
ıılqarn belediye reisi tarafından açılmı1-
tır. 

Kültürpaı1c Fu:ır günlerine malı$US 
gece ccrı~irati} le ıt)'dınlaulmı, tltnirli · 
ludcn v muhtclif )etlerdm gelen h:ılk· 
tan mürekkep bü)'ük bir kalabalık bu 
etlcn«tlcri tnkibc)•lemişlcl'<lir. 

Kepek satışı 
Ankara Vallli~inden : 

Ellerinde kepr.k nlmn kartı olanlRr 
22. s. 042 cum rt" 1 glln!i evvdce ad
ları bildirlkn dUkkfinlara p;ıderek 
(6) anyılı kupQlı karvılı~ı <ltikklnlar· 
dnkl tn&dlkll listelerde yazılı mlktar
lnr dairesinde kepek snltn .ıılnhilir • 
ler. 3038 

Ordulaşan milletin 
Bayrağı 

Rüriin yurt a}'tiınlıın oradan ge .. 
:lip ı;eçtilcr ve milyonlar, böy!ecc ge
lip gcçmiye devıım cdect.'4derdir : Ye
dek Subay Okulu ordulaşan millct:İJI 
Jembolüdur. 

Yedek Subay Okulunun çatısı U. 
unda kendilerini vatan hiznıcıinc \U'o 

aıi~ olanlara bugün, 10rcnle unaılı: 
'9'Cfilettktir. Onlar, kendilerine veri .. 
len bu mukaddes rmaianın mana~ııu. 

en az bir TM ''lltand4ı kadar bilit
ler. Rilirler ki, bu Ö()Üll p;i;klere doğ. 
nı kaldırdıkları Snrıcak, Tüne a.'kcri
nin fttef ve haysi)'Cıini temsil eder. 
O, milletin scrçekle~miş ve gerçdde
şccek cmC'!lcrinin müb:ırf'k scmbolu
dür. Onda, ona taı)llfl kUtlC)i bir anda 
)mnclcn kaldıran, phlıındımn ve aıeş. 
ten alev yapan u I ım Gizlidir. 

Aydını ve cahili, kf')lüsü ve şe • 
hirli i, kuçu~'Ü ve bü)üi\Ü '\'C nilıayet' 
kadını tt c&eAi an:mndan asker do. 
Sar', orduda le ordu dışın<la asker }a· 
şar asker ölür. Bu millet için Sancıık, 
hiç bir kı)metle ölçiilcmİ)-e<ck ka -
dar nziz ve bıdüdir. San .,,e şerefle 
dolu mgin tarihimizi, onun önünde 
du)'duSumuz mukaddes rA,c)e, ve 
onun ardından butün milleti dağ da#, 
ulkc ülke, kıta l.:ııa ko2turan he)'eca· 
na borçlu)'uzdur •• M 

Dunnııdan akıp geçen zaman, biz. 
dcl;i bu asli duy~)'1 ancak şuur.laş -
tınnıra ve kökl~tirmi)'C yaramıştır. 

İşte Tüne ordu unun aydın kadro
w ı.·e işte onJ:ıra mukaddes aca cma· 
neti... Bu Sancak onlann elinde ve 
onlar va7ife ba$ında bulundı&ça, arı· 
larındaki 18 milyon dalma tek hedefin 
yolcusudur ve yolcusu kalacaktır. 

Busün Sancağın gölı;::eşirıde, il.lh 
elde ııiıhct tutan yc<ld: subarlar, ,..,,. 
nn ruıüyct içindcl.; vuifelerinin ba· 
şına drmduklcri =an da varJft-lrrl· 
Ai ynutmJJ dc&lllerdir. Biz edip, \ 

f 

j 
ha) atın .sa>·ılı )tll:ıri) le ölı;cn bir mil· 
!et değiliz:. Ordulaşmı' bir millet ı;c
)a ınilletlqmiş bir ordu, bu iki ifade, 
cephede ve cephe serisinde dnıma ay
nı mln:ı.dadırlar. 

Yedek Subay Okulwıa alay San . 
cağının vcr'ldiği bu günde, mukaddes 

emanetlerini en derin <azim duygula

rı içinde sclim1ıyor ve diliyoruz: 

- Tanrım, oo oüyuk millete, bu 

nıüb:ırck emaneti )'erde gösterme! 

Kemal. Zeki Gencosman 

Düzeltme: Dünkü )'aZUilın ikınci 
iltununda 5 üncü s urdan h:ışlı)-an P3 

raliraf tö~le o:kun:ıcaktır " on dmıy 
doiiitü hiu rjyfr umml11r, oylt Jurr11k 
ıtrlf'I', öyle d.Jmne J; ~ l um ları la 

mllt li, artık kmdimi i blıfol.ı ılletle 
'{{: Mrll !IJı/ı 111)'..tbi/m;.n 

Sancağınız k t ' os • 
.Rugün r.aat on altı buçukta An -

bra Hipodromunda Yeddt Subay 
Okulu ıl\rcnle alay 5'lllc:ıi!ını alıyor. 

I>ôrt gün önce Y cdek Sub:ıy Oku
lunda uı.un bir c:nme'dn içinde duru
lü olarak goıdüğum bu wıcıısı bu -
gü:ı de '\aıan nL:.ı;ari)le dalgalanır -
ken göriıp scllnılı)-acııi;ız. .. 

Otuz bu kadar yıldır Türk ordu· 
sunda, .:>avaş ho) larında vazife alan 
binlerce :ihtiy:ıt 7.a:h"ti, )cdck subay 
buıün >'ÜrÜ} üşleriode hu kutsal san -
aığın h:ı)"alini baJlarının üzerinde dal
gnlanı r gllrınu.,krdi. 

Onların içinde bugün aramızdan 
l-bcdi>etı a)n nuı olanl::.r, dunya go
:ru ile bu aancağın ııl rengini, nlun 
sırmaSL'll stlremcdHcrcıi. Faknt bi:ı, &ağ 
knlınlar, genç h; lcllerimi:dıı başların
da taşıpaıklan, g rcktiiH zaman hepi
miz l•i~ · re ıl l'"; .,C3fl vcrccei?İ· 
miz bu •aııcnğı dünya ı;cizü> le ı;or -
mckle bahtiyar oluıoruz • 

Afa, leci r:ıı bu 11 ncak, )'ah:ıncı 

ı;ö1lc 'ne ı;omıunez: bir ili) f hali11<lc 
Kafka~ •ırırlarınd:ı, Çanakkale ba)ır
lnrında. lr k, Filistin, Medine yolla· 
nn<!a, Dun !tıpınıı.r"da. Metristcpc'dc 
dalı;alanmı•u. Onun için vatan rüzgfi
rına bu ün i'k de'ıı atıldığı halde, 
onun kı maşında kahmmanca dökül
müş kanlardan reıı.k, aırnusında z.afer 
gijneşlerinden şinmiş ı~ık vardır. 

Genç ycdf.'k subarl.ı.r ve subay nam
zcıleri, sancııStnız kutlu olsun. 

Si;ı;dcn önce ateş ve ıı:mış boyl:ı • 
noda va7.ife alanlıır, gfü.lcriyle bayra
ğı, ha)'ıtllerinde hu sancağı gôrcrck 
s:ıvaşmıılardı. Sizden şonn vııtanrn 
~ırdılh ödevlere k~MJlar, nrıu:nk· 
!arı hcr amaca onun gi)lgcsindc ula • 
}acaklardır. 

O ordu-milletin gönlünden fı~ -
n.n imanın, hl")ecanın ve mcr ~ • 
nın rengine boyarunış bir bmı.k alev
dir. 

Tarih, o ateşin vıe hemerlcrinin 
söodıiğünu ı;örmiyccck, dünya onun 
l}Iİİ,ında her sün biraz &ha bir Türk 
ccııneti olacaktır. 

Günün mevzulara 

Sancaj;ınız ve ı;:ımağımız kutkı 
olsun! 

*** 
Günü birlik bir ziyaret ! 

Fr:ınsa .sahillerin<lcki l>if('!P'c im 
çıkma }"apan inı;ıliı. v~ amerikan a.~ -
kerleri orada dokuz a.-ıı kadar bl • 
<lıktan, s:ı~ııştrkı.ın sonra hınız. ıayi:ıt 
vererek ana vııtanhmna donduler. 

Omın ıçin h:ıns:ı'ya ~.apıfan ha 
baskına "ı;Lmu bırlfk" brr misafirlik"" 
di>"Cbi liriz. 

Eğer oralw.ı bulunan fmnsızbr 
içlerinden : 

- Bir daha sefere ~ y.msr.
beklcriz ! dcdilcr$C muttdıklcrin buD
dan sonra "günü birlik" olnııyan • 
ziyaretleri de belden ilir. 

*** Fikret'in ölüm 

yıldönümü ! 

19 al;ustos, 13ir TC'\.fik Fikret'in 
ölümünün yıldoniimu Idi. 1942 
ağustosunda Fikrtt öleli 26 yıl ol • 
~tu. 

Du wilıi, gazcıclcr içinde fK'k h> 
ıırlıyıuı olmadı. Topu ropu, bir Yil • 
ıann o da bir .ı;uıı llOru'a bir fıkracık 
yazdığını Gördük. 

Bu vcsi.I ile nıhmcdi 
Nazım'ı anm;ık isti)orum.. O ~ <ıilo
sa)'dı, fimdj ne y p.ır, ne eder, il -
tdci mnarınd:ı hir ihıifırl yııpar, fw.. 
mm rcsmım ve y:ızr m ıxır:ılı il.la 
olarak gazetelere mStınnlL 

I ikcı. hir ş"" i.n..ic 
Sen de gi11i11, sc11İJI tkı df'dmrla. 
Ağladım, ag/adım, fakat ins111ı 
Aglmnakt1111 Ja korkuyor, mis l:m!. 
demişti. 
Bu hatırlamayış karşısında - ef;ty 

~in bozulmas:ıydı • iiçiincu mrsmın 
birinci keli "ni dcwştlnr, ""hatırla
maktan da lmriru>nr, mi kin!"' dcrdık 

T. 1. 

Saf Tü kçeye d ğru 
-!

Kurultayın öğrettikleri 

D ördüncü Tiirk Dil Kurultayı bi· 
:ıoc ne g{jzd şcı.·lcr öğretti. 

l'tlılll Sefimizin Türkçenin saflaş· 
ması işinde ulusa, Türk biJı;inlcrine 
'e Dil Kurumuna verdıklcri duckciI
lm hep biliyordUk. Bili)orduk ki 
ulwal dil bü)i& Tuıik devriminin 
ı;crçeklqtimıck i ıcdiği amaçlardan 
biridir. Gene bili)'orduk ki )'ll:LllJ'kcn, 
s5'-lcrkcn her birimiz bir y.ıb:uıcı aö
zü eksile kulannıal<la bu ıtm:ıca vıı· 
nlmıısını saslıyaaıkıı.k. Nihayet, ıüp. 
he cuni)orduk ki ulusal dil d.ivası bir 
"Milli Müdafaa" mcsclcs.i uyumalı· 
dır. 

Kurultayda bulunanlar olsun, bu
Junamı)'anlar olsun Devlet Reisinin diJ 
İJİni ne kadar titiz ve ne kadar sıcak 
bir ilgi ile ele aldıAını biliyorlar. İnö
nu ile birlikte Hükümet Rcisi 'e Hu
kürnct ileri ı;clenlcrl de davanın başa· 
rılınası rotunda ellerinden seleni :rnı>
mab hazırdırlar. Artık in Türkçe 
mC3clo.İ, bir maarif me5elmo bir ek
mek meselesi h linc gclmişıir. Olduk· 
lan > rdc ııarmak isti}cnler günün bi· 
rinde etnıflarında kimseyi .ı;orcıniye. 
cckler ve kullanmakta inat ettikleri 
dilin t& anlı)-znlan L:alııaı.klardır. 

Kurultay dolayı$İylc 2C'\icine son 
olmı)-an bir fC)' daha öğrendik. O da, 
Dil Kunımundaki değerli bil&inlcrin 
ve uzm nblnn nasıl durrn:ıd:ın, din
lenmeden, yorulmadan ve btknıakdan 
hep nynı aı~le, &} nı hu.la, giııikçe 
çoğalan bir sevgi , .e inanış ile çalış
malarıdır. Bu arkadaşların bfitıüklcri 
am:ıç dilimizin yeryüzü dillerinin t'n 
~J\isi ve en gi.i-Lell olduğunu, 2enı;in
likce onunla bor ölçiişecck b:ı}h dil 
bulunaml)'llcağını onarıı koymaktır. 
Kurultay günlerinde açık lcalan ser· 
s;i bu amaca varıldığını gÖsteriıordu. 
Şimdi Dil Kurumu ıtrtık bu zengin 
'\C" wmcrt dilin kendi )ımlundıı ü~cün
lüğünü ve i ıfk.lilini s:ığlı)'or. Türk
çe, )abancıdan gelme 5ozleri sımrdışı 
etmektedir. Bu İşte herkes '-endine 
dilşcni yaracaktır. Dil Kurumu en 
kısa )'Oldan gitmekten çt'kiruncmi,. 
Hepimi? için ne güzel ömdd 

Dil davıımız bu~n yeni bir yola 
girmiş bulunuyor. Son Kurultaya sc
linoiye kadar dilin kendi benliğine 
dönüşünü ıİ)i ~e kfüü kar ılıyanlar le 
saf Tüıik~iliğe dost ve düşnıan ol:ın· 
lar vardı. nugünkii Türkçede kulla· 
nılmııkta olan rabana sözle:rin. ve 
h~lıaı Arapça ,.e Farsça terimlerin 
Türle dilinin birer '"fethi" olduğu ıilcri 
siirülm~te idi. Di>orlardı ki: "nasıl 
ı.ııktl}'lt 0$nıanb impamtorlul:'llllUll 
fctht-tıiiH toprakları bu.ı;ıin ~ki sa· 
hiJ>lcrine geri verme~ dıişunmÜ)or· 
sak dilimize mal olmuş ,\rap~-a ve 
Farşça sfü1cri de geri \•ermek aklımız
dan .ı;cı;ınemelidir. Toprak i11crinde 
de bu wz.lcr üzerinde de fetih ha.J..i>ı· 
mız vardır."' Bilim dıışünüşü ile ko
nuşanlar daha başka çeşit öğuıler vc
ri}'Orlardı: acele etmemek .ı;crek imiş; 
50nra bilim d:ıllın terimleri kamıa
karışık bir bal el hem dil )e· 
nilC$nınİ bakımınd n batı memleket· 
!eri bil ttri ı · n yapm15 ol 
du~ · 1 biz daha > p:ı az mı 
O iç" bat >Oilarda J 
r ıck, k nd )'Ct ilcm i · 

na nrm:ık lh rnnıış 

Yazan : Bülent Nuri ESEN 
Türk yurdu dcğild"rr. Aynı yerlerin 
s.öı:lcrinc tlc rntİ)';ıClmrz olamıy:ıcağı 
IOOUCllna varını:. Acclc ccmck mese
lesine gelince, hu nokıa<l:ı Dr. Kemal 
Cenap bilimın · ile haykırdL Hiz 
de daha önce scsıc burad;ı "koşm:ık, 
tok koşmak zorwıda" oldui.'UIUUZU 
}"3.Zll11Jtık. Batı kminin g("Çttği yol. 
!ardan gideceğiz. di>c isllln dunJ.lS!
nın )inninci yüz )il J;iınc~ni bclde
nıeğe kalkarsak )edi )'Üz yıl durm.'lk 
Jl:ıımgekcck. lfalbuld )'İrmi )ıldrr 
'">eni den <loı;'U}" lı:tlindı.:'>h. Dmmiz 
de O)le. O da yeniden duny.ı)ıt ~'l>Lle
rini açı)'Or. Bu doğuş, bu u)anış düne 
kadar bir d irilik hevesi sihi gorüııü
rordu. Dörduncu Türk Dil Kunıltıı.)'1 
onun s;ıdccc bir hc\es işi olnudığıru, 
ı;dip geçici s:ımlan h:ırekı.:dcrd<~ 
}ılamı}ıtcağını anlatm ş bulunuyor.. 
Artık dilimizin şaf~m:ısı d.1vıı ı hi
llm alıınının konulan arasında yer 
almı~ıır. Kurulta)'<l:ıki komisyon ~· 
lışmaları dil davamızın bilimsel )'Ola 
girdiğini gostrnli. Onun içindir ki 
bundan sonra dil mt'Scldcr:i üzerinde 
görüşenler "sö>lcnıck" den "soylcv" 
çıkarılıp çrkarılamıyae:ığı haldmıı:la 
çeki~ eC'k değilleordir. Dil Kurumun
daki bifginlmmiz bu u7lcri ana diHn 
)'erleşmiş kurallarına göre türcti)or· 
br. }!unu ı;örüşmck h:ı.o t değil. Rc
şinci Türk Dil Kurultayına kad;ır asıl 
)-ap:ıcağımız iş çe;itli hHinı dall:ınnın 
kullanmak 7.orun<la oldukları ıcrim
kri kendi dirmizle 1tnlat'hıak ol.teık· 
ttr. Bunda güçlük <;ckccl'k isek de, 
hu ı;üçlulclcri )-romd: imkirı ız sanıl
mamıılıdır. Kııl"fılaş.-ıcıığımız rncı;dc
lcrin neler olacağını başka bir )azıda 
inceliyeceğiz. Dununl:ı hcrahcr, dil 
işinin bilim5el yol:ı =irişirıden du}-du-
Pırnm sevinci şura<"ıkıa !iÖylcmckreo 
çok derin hlı lw dtı)'U}Otuz. 

ı---

Yurt içinde 
Oarulfunun mUdern lcrindrn 

Ali Kenıal ~ e C en:ıp Şch;ıheıun'c 
vazıfclcI ndcn izin ~crılm ur. 

Yurt dı§ında 

ıul 

--------~------~_) 

Bir demiryolu 

heyetimiz 

Avrupa'yo gidiyor 
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Dieppe'e 
Yapılan baskın 

lnı;ilizJcr Avrupa kttl1$1Jl2 kartı za -
llıaıı llnlMl &iriıtik!cri h.a~ederin bi · 
~ daha ıeşehbfu eııllcr: biıiat s:ün 
"vl'I, 111maıı resmi t bliğinin if ad ine 
lire, bir (Ütnen kndır askeri Dieppc ili· 
~flanna çıkararak on at karadıı tuttuk 
~ sonra, seri çdcıldiler. Bu ingilir. ıe
"hhüsünün çaktanbcri b:thsedilen ikin
ti cepheyi a~mak nİ)cli)le ba hımış ol -

ırııa ihtimal verilemez. lnı;iliz.ler bir 
~han karn>'ll asker ~ka.rmı)a ı;alıııt
~ diğer tarafta.o fraıuız hıılkım da hu 
~üsü rrruısa'ruo kurtarılnıası için 

lrunı, bir lureket telakki etmekten 
~inmiye da"ct edhorb.rdı. Hwıun se -
lıd,ini anlamak için St. Nauire baskını· 
Ilı b.:°1)"1e bir hareket ıdikki eden framn
~ın, m~llılerc katılıp da )'lllnız kal • 
dıltan '°ora ıılmanlılr ıa111fındaıı ıiddeı
lt <'CZaLtndınlrıWandır. S..>>lendiğinc gö
l't, imanların Lavafi lkudanı gctirındi: 
~derinin bir ıebt'bi de fnınsız hal· 
~n bu St. Nuaire tıaskınmcbki h ı e· 
~ti: ham olıııuşıu. İnglJizlcr hu defa 
ır.n,ı:ıları böyle bir Uİ)-ete duşme!m:n 
~mıak ve ıı.ncak Frans:ı'nın kurtıı -
l'llnıası irin ciddi ICJ bbuse pr~ld'ı;i 
~an arııklıınmalannı teaun eımck İ•· 
ltıni$lcrdir. 

Baskının umumi olarak muvaffak 
~ldu~u emniyeıle s6);Jcnclülir. Almanlıu, 
ln~ıizfcrin karn)'ll çıkmalarına mani olıı· 
llıaıru~rdır. Kendi itiraflarına sorc de 
bir tümen nsker kara)11 çıkmıuır. llirin· 
c:i ınunrfakt}"el nokııuı budur. ikinci 
lllın"affakı)-ct noktası kara> .. (;fkaricen ve· 
ıilen kıı)'lplıırın, ıe,chblbün mahhcıinc 
lli~le, az olmasıdır. Askeri mütebat 
1tslar bra)·a a,J,;t'.r çıkarın.,),, tahi)-elerirı 
!ıı zoru ıelC.kld etmektedirler. Niha) ı:ı 
Ut"fınru bir nokıa da ingilizkrin çekılit• 
k~ az kıı>•P \crmclerıdır Almanlar bin 
~ yüz C5ir aldıkbrını iddia edı)'t'rl~r 
iti hir tümen ıı kt'rle yapılan bir tecruhc
dt bu mikdar kR)ıp bihtik deı;iJJir. 

Şimdi akla selen mıiliim sual bu te 
ltbhu<Ün oo.lcn )apılmı5 olduğudur. Ka· 
1~da ıuıunmak isıenm1..-diğinc jtÜre, biıı 
~1 )'UZ ihi n ıt)-ıda oba bile. askı:· 
kh hctmı:nin nıana ı ne olabilir? Bur,\ln 
l•hç !elx!hi \•ardır: ln~lizlcrln 1-1111nnı 
~lince. ikinci cephe>i a('fll~k isri)ecl'4<· 
lcrine suııhe yoktur. Bo>le bir ıeşebbu•ıe 
k:tr,ılaşııcaklıırı engelleri \e o cngl'llerı 
tidermek için ıılın:mık ırobirlt'rt in •li· 
dtn anlam.-ık bıhorlar. Yani hıırekeı l:ir 
~i rıılim \C IC<"rühe mahi)erindeclir. 
f)Ün , erilen bir Loıxlro hahtti.ııdı: deru· 
livor ki: 

"Müctefiklı:rin, müdafaa shteminln 
~iki kıymetini keşfetmekle beraht'r 
~endilcrini ah$tırınak ve hllcum kıtala· 
l'ıoın bhili)'Ctİni ölçmek isıedilcleri mu
~kakıır. Tebllğdc de hildirildilil gibi, 
~ ıecrfıbe yapılmayıı dt"ğmi1 Vt' kıuılar 
trııns•'dan ilcroe l"3Pıl:saık kınlard~ 
~ i t' ')'lıt"a)'llcıık malümaı getimıl~ılr." 
lııe ba kının hakiki hedefi budur. lnı;i· 
lizıerin karJılaıııkları engeller ve abnan· 
l•rın da gelen istila ~-uV\eıleri h~kkınd.ı 
~ dr11Undüldt"rint bt'lki de hıırbin sonu· 
ll;ı kad:ır l'lılt'cn~ifCCt'ffü. fnfı:ill:cler, 
'~rıroil~" olduliu iddia edilen mü· 
cı.uaa haıllartnı kola)Cll yıırdıkJ.anrıı ve 
ilerde ıtlri,ec&lcri teşebbü~ hakkında 
İlınitll olduklarını ıo> lu)orlar. Bu. do;.· 
l'ı.ı olııbilecdU gibi, propaı,'llnda ıb o•:ı
bi!ir, Hakikatte umnuıdıklan zorhıklar
lt karıılaşmış ' ünıiıleri de kırılmıl 
!ılabilir. l)iğer ıarnfııın almanlaı d;ı in
kilizleri kolayca clrfettikleri -;e kı
lan mudaraa nokta ındaki 'ıızHele -
l'İııin kolay olaca~ını anlıımıı ol -
dııktarını iddia edi}orlar, Bu da doğ -
l\ı olabilecclii ı;ihi propaganda da ola
bilir. Bu hasi.ındıı aldıkları İntiba, kıta· 
llın tehlike knrıuı n<l.ı bulundu unu kcıı· 
di!erine anlııtmı' olabilir. llız rıe ingiliz 
ile de alma.o scnelkurm•)ından harıl 
l~i halk e!Klrınıı hakikati soylenıcle
rinı beldemı)oNL Ve hakikat slhleroı:n 
~ıtde ancak bu hıın-keti takıbedecd.. 
!>f<tn ola) tarla anla~ı lacakur. 

Bu baskını yaımınktaki ıkinci bir he
def, ıarktan prbe a ker Çt.~HmC$ini ıe· 
tııin ederek Husye üı.erindc:kı ha kı}-ı ha· 
fifleımtktir, İkind ,ephe nıesdcı;i ttm· 
dire kadar pmpaganth)o& münhasır kal
llıııtır. ı iili olıırak hiç bir hıırckt't ı;i•s 
l~lmcdi. Gcr~i almıın gcnclkurma~ının 
ihıiyntlı davranarak her türliı ıc<lbı dı ı 
tlınuı bd<lcnir. Fakat nıh:ı)ct ı;encl · 
~urnay tarafından 1.lınacak ol:uı tedb. r· 
l~rin oltü~ü d ıehlLkt'nın )oıktnlığı ve· 
h. uzaklığıdır. H1"ya ile bir Mum ka 
lıın mücadelesine sirltmiı bulunan Al 
11\tn}'ll'nın ıarkı ki htfil Herine urnııık 
için bu ~pheden lüzum uz )TIC bir as 
~er bile ll)ırmak istemı)ecegınc ~ pbe 
tokıur. Jlakaı garpte tchlı e bü> fıd11kc;c 
İster i tcmcz, bu cerıfı"e a..\cr n !det • 
trıck ınecburİ)cıinde kalacaktır. lnı;ili2· 
~. ııkıoık hlr v;uh ııe bulunan Rıı -
~·ya bu nokuıdan >ıırdımdıı buluıwıak 
İ.\temiş olacaklardır. 

Nihayet Ü(\tncü blr hedef de düşma 
llıQ sahildeki ıeslılerlnl ıahribetmel..tlr. 
lıu, hele Sı 'azııire baoonı hakl.ınd• 
dofl'\I l&i. İn ilizle-r, o ram n hu rı ~rın 
~zı mühim ıe islerini ı:ıhribetmi)e mu· 
\'a.ffak olm~lardı. Hu noktada alınuı 
lleticede propa~da ı;llrülıiuu irine ka)
llayıp ıtitmckıcdır. lnı..>ilizlcr ÇQk büyllk 
tahribat )'&pllklannı iddın ederler. Al -
llıanlar hıç bir netice elde edılnıroi!Hni 
ı()>·lerler. 1nıdliztcr, Sı. Nııza!rc ha kı 
~a )'&ptıldarı h:ı~arı foıo raflarla 
İihaı euni..,e çalıımısl.ırdı fakat bu:ıla
rın c:la doğru bir "fahit" s:ırı lıımı)"acağı 
tııeyd~ndadır. 

Her halde ha kının neticeleri hak 
lıodaki hakiknıler ancak harrııcn 50nr" 
tıılaıılac&kıır. Yalnız şinıdılik bllincn 
l\idur ki, inı:ilızler oldukça az ka) ıplıır 
la kara) a çıkmışlar ve orada on .anı ka· 
dar nııundııktan sonrn J:cnc :u kayırı 'e
rerek çckilmi~lcrdir Hunun da htilcbaJ. 
de ıtlri•ilerek olan lstiU ltlehbusü itirı 
~l)'metli hir tccruhe ıe kıl etti "ine tut>

Moskova'ya göre 

Don nehrinin sulan 

gene kızıllaştı 

Klelskaya yakanlarında 

Don nehrini ge(ebilen 

alman 
k ta ar 

il yo e • 
1 

(flaşı ı lnci !ki) fada) 
Almanlar nlhayet Kletskaya'nın 

cenup doğusunda Don nchrıııı gec;
nılye muHıffıık olmuşlardır. Alnı ııı· 
lar, dnhıı 1.ıU) ilk kuvvetlerin geonıe
suıı m mkün kılmak ıcın hemen Si
perlere ) crleşmtyc bnşlnmı.şlardır. 
FnkaL ş ddct:ll bir rus knrşı taarruzu 
net!< esınde nehri gecen nlınanlann 
bUyuk blr kısmı süngU huc-umlnn 
netlccstnde ve~ u uı.nklann ıckcrlck
lerı altında yokeclllmlştrr. Ylızlerl'e 
alınan dn Don nehrine atılmıştır. 
Bu netılr yeniden kızıl ııkmatn bnş
lnmıştır. Nehrın sovyet sahltıııdc gP.
rı klllan almnnların du merhnmetslz
ce yokcd.llm !ne devam cdllıyqr. 

Almanlar Klctskaya'nın cenurı do
lhııuııdııki muharebeye yeniden hıc 
deCllse bir zırhlı \ e bir ınotörlU lU· 
men sokmuştur. Alınanlar nC'hrl gcc
mek ıçın tu!lrruzlarııın anısız de
vam ediyorlar. 

15 mayts - 15 ağustos 
arasında ruı kayıpları 
20 ağustos tarihli sovyet Cevkall\

de teb!Htınln bazı rakam lıntalarlYle 
nctrodllm s olduğu gi)rülen bir cliııı-
3esinl itluıı hı tashih cdıyoruz: 

"SO\') et kıtalnrının 15 mayıs lan 
15 ağustosa kadar zaylntı ~ıu. ynrn
lı ve kayıp olarak fı06.000 dir . .Mnl
zcmw lroy'bı ise 2240 tnnk. muhtelif 
~aplaroıı 3162 top ve 2rns uçak
tır," <n.n.> 

Moskova'ya göre alman 
kayıpl.arı 

MoSkova, 21 q.a. - Ikı'lll Hus)a Cum· 
huriı cıi >üksı:k 50\<"yet reisinin bif,lirdı· 
ğinc lire on ay içinde rus ( tcleri hcyııı 
R~ya'da ilç alman ı:enerali, to4 suhny, 
650 gestapo ajanı ve ·17 ı 7 düşmnn a kc
ri öldürmü,ıiır. Çeteler 123 trenle bir 
ZJrtıh treni )old;ın Ç'lkamıış ve 21!> kf>p
rürü uçurmuş •C)'I )"llKnuşıır. 

Yon B<>ek Stalingrat'a 
yaklaımağa çalıııyor 

ı.oııdra, 21 a.a. - Roytor ajaıLSı
nın askeri muhabiri blldlrlyor: 

Von Book hA.ltı Stallngrnd'n var
mak için bir yol acmnğa uğraşıyor
.._ dıı 111. llerllyoblmılştlr. Ve &WdeUI 
bir mulaıvemetle karaılasnmktndır. 

Hl'r ne kndar vorı Book'un k.ıtn
Jan Don dlrsPğ!nrl,.. nehrin lıntı ııa
hl llnc \'armıssa buı ada bir kf>prUb.'\· 
şı kurulduğu hakkında güvenilir 
kaynnklordnn hlcblr haber nlınnnın
mıştır. 

Krnsnodar'ın a1m:ınlar tarn!ım'mn 
mptı Novoros!ıık t\<>nl.z U Unlln ve 
Tunrwıc'nln maruz buhındu~u l"hll· 
ke~I urtırmaktedır. Bununla bem
oor almu.nlar bu hedeOere henUz u
zak butunuyorlnr. D llların sırtında 
ru!!lnrın alınnnlnrı durclunluklnrı 
muk:ıkkaktır. Alımııılnr bu iki tah
kimli ~ere hUMım t>t.mcden ıiahn 
blrtok güçlllklerl yenmek zorunda
dır. 

Daha doğuda almnnlnr Kııflmsyn
da Kuban ırmağının yuknrısındn ve 
Grosn~· pet ı nl kuyulnrı istikametin· 
de hııf'f hir llorleme kııvd Lnıl:;lcr
dlr. Bununla bN11ber IA>ndrn'da ıın
nıldığııın ı;Orc durumda knyv verici 
bir no'kUı yoktur. 

Almanlar ilerliyor, fakat ... 
Moskova, 21 a.e. - BuııUn öğle· 

den ı;onra toskovıı'yn goleıı hnber-ı 
lerc öre nlm:ınlcır, Kntı ini kova 
t~re nd d mlryolu boyunca Sln
llngrnd lst kametinde ynrıtıklnrı 
hamlede bir k imde llerlemlye mu- 1 

vntfnk olmuşlardır Fakat bu cevre· 
de umum yelle son alman taarruz
lan rus mukıavemet! knl'$ıııında kı· 
nlmı ır Ruslar almanlnrın hllhns· 
a tank ve ucak ltibariylt> s )'1 Os-

tün il Unc raftmcn dayanıyorlar. 

sır 
I 

o 
durum 

Roma, 21 a il. - lıal)'llll onluları 
h ışkomuınnlığının ıchlij;i: Mısır eeı>lıe -
•mde bildinlmiyc degcr nıuhim bir ha· 
r~eı ol:n:ımışur. 

lnE:illz ll('llklarınııı Aktlcniz'd&i ka· 
filelt'rinıize )'llpıığı birçok hlıcumlnr ne· 
ıicesiz kalmıştır. Gmıilcrimiz yollaruu 
devam ederek gidccddcr.i limanlııra \'ıtr· 
mışl.ırdır. Kafileleri lıimnıc l'tlcn lıa'n 
ıe~killcrimio dcrh·ıl ~e mııvaflnkıyetle 
müd.ıhnle edt"rck, kendileri kavır ver 
rneksizin havn nıııhıırı hclcrindc 5 duş 
man nrncı dıl~ımıü,lerdir. 

Kahire resmi tebliği 
Kahire, 21 n n. Orta-Sari.: lıı.ııiliz 

Hn•a ve Kara Kuvveıleri Umumi Kanır· 
dhlıırınm müşterek tC"hlisi: 19 ıo nius· 
ım ,ı:cc~i devrı)·c fa:ılirrıiıııiı devnm et· 
miıtır. Cenup ,e merkez kc•inılerindc 
ıofl('U düellmu olmuştur Dlın kam km· 
"eılcrimi:ı lı:ıkımırıdın bildirilecek hi\ 
bir ŞC) olmamıştır. !.hemmi)eıli hJ\Q 

ı, .-t 'ıcı \"\tkuhıılrn:ınıı~ıır. 

Püskürtülen bir hücum 
~~ )'Okrur. llcrliıı, 21 a.a. - Askeri l.;ayııaklar 

A. Ş. ESMER <lan hildirilİ)or: El.llcmcyn cephesinde 
___ briı2n)ıılıların, ı:ınklıırın hiınnye5inde 

M h • h • )'lll'tıiı bir ke if hücumu 11!-19 ağu5ıo 
i verın ir geını sece1i Dair el 5e)Tiıı ıimalin<le pu~ur 

kafilesine hücum edildi tülmüş " duımaıı ciddi kayıplara uğra-
ı ondra. 21 11 a bıı:iliı Ha\R N ıılmışıır. 

>ırfılhnın tt'hliiH : Hollanda sahili açık ı--------------
l~rında ~den hir dü mıın kafil~int' dilr 'le isabetler olm ıur. 
~~Ct' "H ııfo·ın" ıi11lnr1e inı:ilb tayure - Bu ıııarnı d.t hi~- bir in.ı;iliz ıantue· 
~i hikıwı atmlı!erdir Ckıııiludeıı 3 Ü· &i kaybolııwıuıur. 

Berlin' e göre 

Kafkasya' da ileri 

ha rekôt devam ediyor 

Telemondial ajansma göre 
Sf alingrad' m cenubunda 

tahkimli 
ku ak 

yarı mış 

u r: u s 

Salomon adalarmda 

Karaya çıkan amerikalılarla 
japon kuvvetleri arasında 

cereyan ediyor 

Naip 
. . . 

muavınının 

ölümü dolayısiyle 

Macaristan 
yas içinde 
Budapeşte, 21 n.a. - Macnris -

tan naip muaviııjnin muharebe mey. 
ılaıııudn vuku bulnn esefH ölllmU 
l3udnpeşte'de haber alınır aılınına.z; 

Sninı-Etienne mllli bayramı dolayı-

A k 1 1 M k • eiyle çekilmiş olan bayraklar indirime ri a 1 ar a 1 n lerl'k yerine Sİ} ah b ıyro.klar çekil -
mlutir. Naibin iştirak ettiği Salnt -
l!:ticnne nliiyı gene mutat olduğu §c· 
kilde terııp cdil,pıiştir. Naip, oğlu -
nun ö!Umllnli '11lııy bittikten ııonra 
öğrenebilmış ve Madom Horthy'nln 
•imdi olurmaktn olduğu Goeıloelloc 

-!-

1 Beş Türk gazetecisinden 

mürekkep bir heyet dün 
İngiltere'ye hareket etti 
lngrıtcre .H~lın <U~· oL'.ı.mk Londrn')'ll rl'dccd< oJnn Türle basın 

m<lme6Sllkrl dün saa.t 23.5:5 tc Toros tdır!rr..!:?xlm lll'!'llrnıslardır. HU

SCYfn Olhtt Ytı!etn'm tınşknnbğmda Ahmet Dn4n Yalmnn, ?..dci'l'b'a sert.<!l, ŞUk· 

r\I. :Dı!n<!r, AblıMn D:lVU"'<1uı t~ü1 4'CJıcn tııu 'Nlrit brumı heycU J\nkn.nı. ırnnn

dn lbaşttı lndltere Btb'<11< Eltlın oldu CU tı.'lldc bU)"(lk el(llik cıtıAnı, ~e&lk 

Amcrllın'nm Anknm BUJ.1ln< ElcU!t1 müm \'C burada bulunmakta olan ec • 
oobi aJnns ve bn..-nn mtlma;ıs!!Jcııl t.aımfı.rulnn uf:urlnıımışUr. 

nun:ı.ııroıı.n tıoŞka Eanla ~ lırur.n milm 1ıcn, Oumhu'1r>'Ct Rıı!.'k :rııru-
eı MUsUı.kıtl Grup RelBI Al! ruınl Twtuın Mcbus:lar ve l>Lı.t.bU:ıt Umum M(ldU
rü Sclıirn Sarper \•e muavln1 lzzottin Nleb:ıY. Antıdruu AJ:ı:nırı eddl.!U YC T<l?tc ba

llın mümammcııt de u~ ~ haz1r butunmoktıı km<ır. 
lngo!Uz mn:tbuat rmım~I Roy Tnstnım da 'J'Urt< hl!'YCUne retabt f!lrıMtctettlr. 
IDı.'lxr ııldııtırnıza ırôre. 1'l11ık maü>un! mÜ':llcssınat lngtttcre'&;m ~ Blr

lcs:Jc Arncn1lca'yı da zb-nrct ~. (n.a.) 
odasına da asker 

çıkarmak istediler 
yazlık ikanıetgMıınn gitnıi§ıir. LONDRA'Y A GÖRE 

:!\.frlbounıl', 21 a.a. -Buraya gelen Bud:ıpeııtı"dekl bUcUn gazeteler j l BERLIN'E GÖRE 
son ha~rlere göre, Amerikan kuv - busuRi ııııyılar çıknrmışlnrl'lır. ı ------------

1 vetlerı Salomon adnlıırınclnki mevzi- Mac ır naip muavininin ôlUmU do- ! o• ' 1 
lt-rinl kuvvetlendirmekte ve buıa<l:ı layısıylc rııtlyod:ı söylccliği bir nu - ı ıeppe e yapı an 

(Başı l ıncl sayfada ı yeni llsler kurmakıarhrlnr. TeşebhU- tukta b..lş\'ekil M. Kallny bilhassa 
mişler ve hıç bir kayıba utramak- t!U ehle buhınılurınıyıı ılevıım eden rlemiııtir ki : 1 b k Esirlerin sayısı 

2095e 
yükseldi 

ıızın düşmanın uatUn toııçu kuvve- ~merikan kuvvc·~ler! hare'ketlrriııi - Sniuı-Eıienııe gUııll, bu öllim 1 as 1 n 
ıinı.: m ıllk 2 ıırhlı de\'ııye gemisi- lıslerintlen dllh'.'1 •.lerılere kaıl ır in - bize §İrldetll bir darbe tesirini ynplı., 
ui bntırnuıılardır • .Alman ılevriyele- kl§a! ettlrmektedırlcr. J11poıılnr ar • Sainı Etienne'de oğlunu kııybetmiş- : 
ri b ışk.ı sovyeı gemilerini geri dön- tık .dofu-cenup bölgesinde durumo 1 ti. Fakat milleti orıdnn eonra Yll§R<lı , b • ı 
meğe mecbur etmiştir. Ve bir mik- hikım bulunmuyorlar.ve :fnka.t hep ve yükseldi. Yas giinünii bir sembol 1 1 a" ne osu 
tar esir almı.şlardır. nUz buraıla ıa~~mcn ımha edılme • saymalıyız ve takdir ctmdlyi:ı; ki. 

Don cephesinde Sovyetlerin nehri mlalerdlr ve muhlm kuvvetler bu • yurclunıuzdn kalan bizler cephede , ..:> 

geçmek için )&plıklnrı bir çok te· lundurmakta d?vnm t;diyorlar. Jap<?n: ı;: ırpışanlar gibi nıukavem"lC:e ııarıul- (Ba51 ı inci aayfaı:la) <Baaı ı inci ııayfada) 
şchbiısler ıaldm kalmıştır. Alman !arın bUytlk bır .ılenı~ 'mııhnrelıesını man1 1q ve va:ı:ifeslni anlıynn bir mil- Kumanda pe>elındı:n ııimdi alıı:ı- asker ctkarma harckeUnln lelAJcetfl 
hava kuvvvetleri Volga'dn Uç nak- vermek tchllkesınl soze almaksızın ı ıct gibi bize düşenleri yapm'llıyıT nııo olıın malümat, Vieppe bölgesın- bir ıture~ nctleelcnmcslnden sonr& 
liye gemisini batırmıııJar ve bir va- karada te.tıebbllsU ele geçlrmr-k için I Bu >as 1rllnli. millet, naip ve knrısı deki hıı.rekitırı bir bilançosunu ver • 1 lngillz propagandası, bunun eOOıde 
punı h ısarn ut-rnımışlnrdır, calı.oacakları muhtemel "örünınek • \rıım etmesini tstiyelim, l'llnktl onun ! meğı milnıkiln kılmakıadır : 1 kliı;:Uk prova harclmtl olduğunu :ld-

Vııızma ve RJev'in ıio!tusunıla teclır. l'~r ıfındıı cl~ha bu)~ik bir sevgi :ı~ j Alınan malOmnt isb'at ctmişt~r .ki ı dia etmektedir. İngiliz propagandası-
dlışnıan toplulukları bOtUn sınıfla- l l bırleşm<"ktedır. NaıptC'1l, kttdretını bu akın Uç servis ıırasıııcla iııbırlı • 1 nın bu tesebbUsllne karşı Tlmcs gibl 
rın tt-ksıf «'dilmiş ateııiyle ve hava Uçanka e er gemilere knybetıncnıesini ve bi?.i lıl:ıre,·e ıie iinln v~ koordina!lyonun ba§:ırılı bir •ı bazı gnzetelcrln nCGrlyat.ın~1!, ~~ 
kuvvetlerinin yardımı ile bir c:ok hücum ettiler milletin ktulretine güveni vardır. gösterisini teokil etmiııtır. MUhirn bu l~a~ taı;nmJ:::ı ~~t "' ~ 
kereler dağıtılınıtlır. Baoka yer - Sydney, 21 a.a. _ Sydney Sun ga- ııı.r • • • • • 1 b.ir ku.vv~t, hnr~ ve nakliye gcmlle- j ~1~11: b~tOnu~yasl ve =~:;:n:. 
!erdeki sovy~ı hücumları da clllş. zetesinin Pasifik'teki mtıhablrlrılrı n,aıp muavınının zevceıı , rıne bınılır:llmişıır. Bu kuv_veı._ top.· 

1 
zlyeU de gözônündc tutmak lhım-

nıanıı nğır kl\yıplar veririlerek püs- bildirdiğiııe gtlre, Uçankaleler Saln- Pefte'ye döndü l11umı11, tlenizclen pek 1.ehhkelı bır dır. Dleppe clvannda karaya asker 
kUrtülmli§tlır. mon ıakım ni!nlarındon Onll!i ıııclruıı- geçlıı yapmııı ve saat 4 ıle 5 arasında cıkamm teşeb'bUsü tşto bu vnzl.yetln 

t lnıen göl~ııUn cenup doğusunda nın ıı;:ıklarınıla j pon hıırp gemllrrt- BU<bpeştt', 21 ıı.a. - Mad:ım Sıerıhan fransız lıyısında önceden seçilmiş bir tepkisini teşkil etmiştir. Ve bu-
gUnlerdeııbcrı ~uıatılmıı. olan dll§ • ne hilcum etmiştir. Hliı•ünmn netice- l lort}' ha ıııhakuılrk vazifeıi shrd\tj(ü noktalar açıklarına varmıştır. Kıta- nun bir lst11!\ olııro'k tcllk'kl cd!lmeet 
man kuv\•.etleı:ı oıızalı bır arazl~le ı.i belli değildir. ,Tapon hllrp gemile- ceflhe gerisinden hu ""bah ta')'}'lltt ile lar, secilen ııltı pUljın lwpsinde, ön- .:erektir. 
l"dpı!nn bır muharebe~ie imha eılıl- rinin Salomon adalınnda cereyan e- BudaJ>f;"şıe')'e dönmıi~ıür. Naip muavini· ceden tesbit edilen sanııe karaya çı-
mlşlır. DU:ı~nnın ı.enıngrat muh~- ı den mey<lnıı muharebesine takviye nin zevcesi kocasının ölümünü bir has· karılmıştır. Bu hareketi M. Sıalin 
sara cephesıne ve Volko!'daki bır kııvvetl•rı· mi getirılı'""'ı yokm• Ame • Uçaklar, plln gereğince, bu knra- • • • 
k h k hu ' ., ""' taııe treninde ÖPrenmi•tir. · · ıstemıftı vpru ıgıııa .aroı. y~ptığı cum- rlkan deniz kttvvetleri t ra! ılıın ... • ya çıkarma htırl'ketlcrını korumuş • 
in ff k 1 r. ,. Bugün bütün m.wllr sazetclcrinin ilk l l 1 bll U h k"t r muva a ıyeuıız lt{e ubramııı - he:ı:tmet,. uğrnııldıktan Rnnra çe 11 • ar ve sonraı an. ı a t n are a Berlln'Aa ....ıtu,,,..,,. kı.wvetleneft 
ıır 'a) r:uı M) h ~'t'I~"C\'l'li olarak çıkını, 'il(' Udd ti 1 1 ka da k ta .... ... A\,V 

F •. 1 1• k" t . d 
1 

mekte mi olı.luklnrı eöylenmeınekıe- 1 . 1 1 1 . . . • ..._, nı e nce gemı ı:r ve ro ! -
1 
kanıaate göre, !kinci ccııhe meeelesl 

ın anı ıyn or l'Zın e a man ıa- ılir >Ütiın ıasıııı n om nıııp muavınının ....., ları korumıya devam eylemil'lerdır. ııylarcn ltlJ:lllz ve amerikan basının· 
vaş ugakları d!ioıııanın bir mayn · ıcn:umc•i neşredilmiştir. Akının hedefleri· kuvveıll surette da tetkik olunduktan ve bu cephe-
tarayH'ı gemisini batınnı!'lar baııka 1 Makin adasına Amerikan Papa, Naip Horı>•')e oJlunun ölümü mUda!nn edildiği bilinen bu kıyı kc- nln do~uda sovyetlerln kartıla.ştık· 
birini de h:ısara uğratmışl ırdır. Fin j k k dola)ısiı le uziyclcrinl bildirmi~tir. ıinıindeki müılutaalorı yoklamak, al- lnn tclCıkC'tll vn.ziyctl düzeltebilmek 
hava kuvvellt·ri 19 ve 26 ağ'ustoıı 1 as er çı arması mıın bataryalarmı ve Manş'ta gemi lcln açılması istendikten sonra. ın-
gUnlcri iki sovyct denizaltısı bn-, Tokyo, 21 n.n. - Japon umumi Brezı"'Jya'da k ıfilclerimize k"ar§ı hücumda mlıhim I ctıızler, şüphC'Slz ki, Stnlln'ln talf):p-
tımwılardır. knrargtıhının bildirdiğine göre, Gil - bir rol oy~ıyan radyo buluf ~stnsyo - ı }f!rl n:ı:crlne siyasi scbcı>IC"rle bu !~ 

T>lln gece Sovyeller lnıva kuv bert takını aılalarıııllaıı Mukin a•la • nunu lnhrıbelınek, alman asker ve glrlşmlşlerdir. 
veıt .. rl ınratıııdan umumi valilik a- sına kar ı 17 ağustosta Amerikıın nu•• mayı•şler malzemeııini YQkeımek ve esirler Berlln'de şu nokt:ı bilhassa beltr-
rıızl 1 ile Alm11.ııyn üzerinde luç a- kU\'Vetlı:ri tarafından te§ebbUs eıli - almaktı. 1 tıımckted r ki Çörçil'ln bir şeyahatl. 
kınlnrı yapılmıııtır. Varoova aivil len bir asker çıkarma hıır~keti ııda- Bu akın, üzerinde uyııaulmuı bulu- l daha bir telCl.ket havası t~ndı- ya.ı>ıl· 
halkı nrıısıııılıı bıımhRların t!ebebi- dak:i Japon garnizonu tarafından devam edı•yor nan taarruz aiyaı,;eUmizdc hayati bir rruştır. Moskovn. ziyaretini, alırum 
yet verdliii bazı k'ayıplar olmuııtur. pilskUrtUlmliııtür. rol oynıyacak olan bir keıif hareke· ! mnhflllcrlndc bellrtlldlltl gfb! ask"'rl. 
Muhtelif ke•İmlerde aıkeri ıi idi. Acık toarruz ıiyasc•timiz ne - slyru;i ve pıs!.lroloJlk t.et>kllorl 51mdt· 

Rio-de.Janeiro, 21 a.a. - Ticaret tlcesiııöe almanlarm son zamanlarıla den Lııhm1n cdllmlyccek bulunan 
durum c<kmıştır. Öğleden aonra bir dOşman gemilerinı'le cahşnn binlerce klııl dlin bUtUıı İfgnl topraklarında kıyı mU - Dleppe mu\·a!fnklyctslzllAi tmdbet· 

Berlln, 21 a.n. - SnllUılyetll iL~- hücum mU!rezcsl iki t.oı>eckerln ve cumlıurreisinin sarayı önünde nUmn- ılııtııalnnnı kuvvetli b1r sureıte tı3h- m1$tlr. 
ker:I ka~nııklaroan, do~u cephesinin 8 h.Cicun botunun himayesinde Neva Yi§lerde ıJUlunar ık son torpillenme klın el tikleri biliniyordu. Bunun ne-
bazı keslmlerlnılekl muharehel('r nehrinin dlı-se.ı'llne çıkmak teşebbU- hMlselerini proıesto etmtıılerdir. Re- ıicesinde şiddetli bir Jl\Ulcnvemet T eıebbüsler yenilenirae 
hııkkındn 8U tnfs!IM verilmektedir. aUnde bulunmuştur. Dllşman, hemen Is Mr. Varıras nllmaytııcilcrin PÖn • bekleniyordu. Hakikatte bÜ akın es· Alman hart~ı .. e nnon .. Jı""~·- kana-
Vlnzmn'nın dofusundıı "'ddetll pü.skUııtlllmüştilr. .,. ., 1 k a a ı ı at '!' ki "'U• ......, ....,.. .,.... ..... '" ılerdiğ'I bir hl'yeti kabul etmiş ve nıı.sınr ıı nçı ç n aşı mı,. 1 n .,. 1 atine göre ::ıu key(~'<'U ka)'dc.tmek 

muhar •belere sahne olan hlr tepi' Stalingrat yakınlarında Brezilya ılcniz vo hava kuvvetlerinin man Dieppe bölgulne eon zamanlar- gerektir kJ Stalln'Jn ~ ile Avrupa 
alınanlar tnrnfındıı.rı hucumla ve kat Brrzilyn gemilerini dnba iyi koru - da yeni kıtalar ve t9phır getlrmlııtır. ~ıt'nsında fİk ıkanlı :fedakArlı:klar 
t1 olam"k zapl.(>dllmlştJr. Stokholm, :u an. - Tı>lemondlal DU b k tll k 

Rk~· kcslmlndl', dOşmen 19 nl!us- aJıınsının hususi muhabiri blldlıl- mak ve bu gibi ııuykestlerin tekerr11- . ıımnnın u uvve mu aveme- yn.pılmıştlr. Evvelce Avrupada Jdo-
tos ırilnO de tanrrur.tannıı devam YQr: rU önilne gcc:nıek iı;:in tcabcden gay- tıne rağmen, gerek kuvveıler gerek blr amerikan n.skerlnl feda ctnıiJ"e-
"tmlştlr. TUJr.v'fn c:cnııl" doğuımndn Öitrenlldiifüıe gijre nlmnntnr Sta- retleri sarfı:decrklerl hususunda he- bir kaç tank plAJlarcla karaya !<ıkn- ce(tlni vndetmlş olan reis Ruzvclt. 
tıırc:-nk yerlerdo t>l borrlhası VP RÔ!!Os llngrad kcslmlndekl movzllerlni SQn yete trmlnat vermiııtir. rılmtştır. Bu kuvvetler, iki bataryayı slındi lLk amerikan gcrıclcrln!n Fran 
göğüı;e s0!11f0 muharebeleri olmuş- 24 &ant 7..artında Uıhldm r.tmlşlerdlr. ve bir raılyo bulu• istasyonunu tah· 63da' GlmOs bulunduğunu kenıcfi 
tıır. nır ııavnnıık nokıtMına giren Kotelnikovo'nuıı 6ımnl doğ11suııda al- Alman denizaltılan rlbetmiy<·• ılUşrnan kuvvetlerine ka. meınletkJ efkClrına blldirmcık mrun-
düemırn hurndıın ntılmı,.tır. manlar rus kıtalannı Volga'ya doğ· yıplnr verılinnlye, iki kliçük gemi dadır. ScllUılyctll Berlln matıfillerl-

Volkof Or.<>ıinde b!r kôprtlbaşı ya- ru cekllmde mecbur etınt ıerolr. üç gemi batırdılar baunnıya ve bir miktar esir almıya nln bu husustn derin kruıno.tl udur 
kıntnrındıı dlismnıı acrkP.r to!"luluk- Almanlar fi\ddrrtll muhnrc'bclenlen Berliıı, 21 a a. _ Asl<er! mahfil • muvaffak olmuıılanlır. ki, mihver dcvleUerlnln karGı.sın& 

h 1 el • B ·· "k b · h amerikan kıta lan nerede çıkanı& lnrı alman topc;u ateşiyle dnlhtıl- ~nra &e r n henıım cenubun(lnkl ler en öıırenildi.ltfn<' göre, 3 dllıma.n uyu ır ava "'ıl<Bın. bu kıtınlar Dlcppe'doldnin *Y-
mı,.lır mllstahkcm kuşatı yarmıığn muvaf- ticaret gemisi Meksika körfeıincle. h b • d ld " ' 

Ll'~lngrnt! CPf'ltMrlnrle. ruslıtr l!I mak olmustardır. Kıtıılannın tıu Karııip denlzlncle Anııt nılııları aı:ık- mu are eıı e yapı ' nı mukaddcrıı.Un kamlaşncııklard1T. 
ıı ·u~toıı ınnn ITW''-"Zll t1111rnızlard11 kP.slm<ie ~hnriiden Volgn. lintlne gol- ı·~rınrla almlln ılenir.altıları tarafm • 
bulunmuşlardır. I3u ooarruzlar boS'I mlş olmalan muhtemeldir. dan balınlmıştır. 

"Dayak cennetten -
çıkmadır., derler. 

lm.nllul gazeteleri, katmerli bir 
)Uçlunun )-a.kalandığını haber veri • 
)orlarclı ... Bu a<lam hem vurgunculuk 
)"a(lJlllŞ, lıeoı mal snklıı.ırııı.. heaı de 
mali)edcn '\ersi k~ııır. 

Bu kadar çcşiıli suç i.,lodikten $00· 

ra uruk kcııcliYne ıoyle ıonnalı : 
- Cezıılıınbn ceıa belaıl ... 
Gl'c;cnlerde bir mtbtöunıuz, V\11"' 

ı;uncı.ılu.k yııpa.nlamı idam olunması· 
ıu i.stemi~ü. Bulgaristan, Fransa, Al· 
manya ,e ba~a ıncrnlckeılerde kara 
borşanlat'll, "ıırgunculua iilüm ı-ezıı· 
sının ıaıbik olwıdujunu ııtk Aık iıiti· 
)'Oruz. 

l'akaı bugün i~n vurgunrulltt'& v• 
rilccek en uygun ceza, gene hapis ce
za ı olmak s;ı:ıdt. Hem bunları malı· 
kCımiıec ıııii<.kleılerini seı;İ.rrneleri içio, 
\ üiliır cezaeviııe )'Ollamalı ... 

Merak eıtinizse 5Cbebini anlatıı.lım ı 
B.ir arkadaJJmızın yudıAına göre, 

hu lıapisaneıle hir çifı mükemmel 
ıtııakk&bı ıs lirara, ııo - ı 4-0 1cµnı,. 
luk katltll lx.-zi 8~ lt.uru~a, iki kiplik 
) ıııık ~-.rşallıuı he 3,5 liraya yapıl • 
makta ve saulmakta iıniJ. 

Delki de Vllrguocular mahkUtrıla•· 
ılıın ahllk <lersi alırlar dıı, cezaların• 
çekip lıaınsancden çı.kuklan umar 
t'Ski hu>iarından ''ugeçerl~. 

Çocukluğunıuzdanlıeri dayatın cen· 
nıııım çıkma olJuJlunu ijiıir, dunıruı 

İngiliz hiı.kimlcri de bu Mizfw 
doğruluğuna iruı.ıımıı olaaklar ld 
,,ırguncularla korıı•aıarcılara hapi• 
cezas1 )erine, tur nevi "cennet taamı" 
•lan d.t)"llk CL'2a ını \'crml'kıodirler. 

Yalnız, ı"lu 11<'1'3)'ı remf'den ön· 
<c doktor muayene inden cçirilmek -
ıroır. Tekdir ile uslanını)ıuıın köırii 
hakcııiğini, lngilıere gibi ileri bir 
lllt'1tllckcııe olınan bu tcdblc de bize 
gösteri)or, 

Bir Jayak 

hikaye•i 

Sıras& ~mi kcn bir de eopa hi
kA>e.•İ arılatııltm: 

a ltJlflat devrinde birisi, "f'Ur· 
t;Umuluk ~u~ ~. bir 

Yeni bulmacamız 
SOM;ın eııh: ı. Ornnm J>ll7.tı.n gcçtn

ccı tn&ıın ceet1nJ NI 'J.'1! SÜ!'P.r, c.:~ 

ıu. 2. '1Avc, dıııhl, 8. poloıcyah, aw.z. 
UZlril.dc, 4. bir dıne ~alıır, il. bll
yllk tepe, lollctik körfez, 6. btr ' h, 
bir huftn okUrnl$l1. 7 . g(2!nt1 gmı!sl, 

ıın·ı g(!T) 8. nıckt.eı> ~atı, 9. bü. 
tiln, vüeuttnn sızıı'" 10. lnl!!knm, ise 
n!n la&'ı. ackll, ıı. ne$ ve ödcfımcsı ka
ti bıı.n'ka havalesi. tnzıa, yak.ola 

Yl.lkardan ll8fltl: ı. Bahçıvan 4lrt -
kırtn•\cn,, ııllstle, btr yerilen bir yere ta
ımma, 2. bir nevl oosta. tabn;ka, bir 
hartıJı ~ 3. l!IUUT', lıı=C"t, 4 bir 
~,. süt.tul çıl!ıe,nl:m lıt.r madd~. laSar
ıt:ı, 5. d~ OJmLYft.5"1, beraber, A. a;kl 

den ırtyncn b!r oo.tllk. 11,"!ne )'Un l'lt ko
nan tcY, ttab'ndn bir nclıl:r, 7. fllflıla 
rıız, cemi eda!Lı. 9 at )"ll\'M.1911, bir s:ı -
)'I, ıo. tcvokkuC et. fazla. 1120, ı ı. eş

ya, madeni tı>. soy. 

Dünkü bulmacanm 
halledilmiş şekli 

So»an l!llltıı.: ı. Palamut, hn.m, 2. 
aşar, tane. 3. cD. hııYU". 4. ıır. ıııt(b;kat 

il. ıcr. lta&at, 6. (i{)ıt, ımn. ta. 7. soo. 
Sa.r, 8. lulk, b:ıynm. 9. h:tlaın, mlld!ı ı 
(8'ft<fı.r), ıo. atak. d:ımalı, 11. ıae, ıaı-

>-aralt. 1 
Yulkantan aeatt: ı. Po.cııld<, h111 

(hııı>. 2. Q!rot. h&ta, 3 Jal. ealaş, 4 

ar, edka.k, :ı. 6. wı. dam, , 7 l 
hM, marn,.~ S. ~ yanın, !! hftYll.t, 

• ıo. uuı. tanlla, ıı. ı«, . 

suçtan d:ı}-ıtk cezamıa maldd'ım C\llt -
miş. Faknı önceden ccllltla, sopalan 
yıı~ )'3VftŞ vurması ıçın a.nla~ı1. 
Hıın:ı r~ğıııerı. dayağı yerken gene ci
yak <irnk bağınr, dul'\lmı~. 

Nih:ı)'Cı sonuncu •opaya 4lr& sclU.. 
ce cclla ı hunu o kac:br tiddetlc \'Uf• • 

muş ki, su~lu fcryıu d.ı.hi edemoden 
bir ınüddeı llYlm 'e neden sonra 
verimk'fl doğnılnhilmiş. 

CeJ 1 l<l:ı yırklaş."lrıtk: 

- Hani anl~mışrdı? .. _ dem~. N'e 
idi o sonunL-u wpıı ... Kcmıklerim lu-
rı l ı)or ndını. C . .dllt ı;ulwmemi,J: 

- Yavo' 'VUJ"dufum halde ciyak 
ıİ)ak hağırııordun. Benimle anlaşma
~aydın lı:ı.Jlnin ne olııcaftnı anlt)'ll5UI 
dı)e son sopa)ı öyle hıı.b indirdimM. 

Bernard Shaw 

86 ya ında 

İngiliz drıım üstadı Bemard SMw 
geçenlerde 86 )'llltna girm4ı:ir. Nük
teleri, hik!iyeleri yıılııu lns:illettı'dc de
ğil, dünrıının her tarafında ağız.dun 
ağıza dolaşan Sha", 86 )";4tnda olma· 
sınıı rağnım, dılinin ke kinliğindcn 
hir ŞC)' Jaıyhctmiş <letildir. Uzun }'11-
Jarın onda ')'apıığı ı · deGifikl.i\:, >ıİz
dıılı pi) lerin filme alınmalarına da 
ınusaadc cımck olmu,ıur. 

Genç bir romancı günün birinde 
ılk romanını haw'a ı;Cmdcrettk oku
mJstnı rica etmi). İhıi)-ar Lodip birkaç 
suıı sourıı genç cde-hi)'atçıya bir md'· 
ıup )ıuarıık eserini okuduğunu. tıp 
bakını10<l11n bunu11 hüyük bir değeri 
olduğunu hilJirmiş. 
{'~ roman<'ı bu mektubu ıtlıoca 

Sha\\ 'ın e•ine lmsı~: 
- l\5tat, dcnıiş, mektubunuzda 

bir yanlı lık olmasın sakın? 
- lla}'lr, hiç bir )'llnlışhk )'Ok 

ı seriıuz up hakımıııdan çok deserli .. 
- İ>-i ama, benim kitabımda apln 

•·katı bir şey )'Ok lc.i ... 

Shaw gijlüm<İycrc:k cevap vcnniı: 
- Çok mütc\'azutnız ı;crıç dos • 

tunı ... Kiıııbınızı bütün dnstl:ırıma 
tıı\ ire ettim. Hep i a}'l'lt neticeye var· 
dtl:ır: yeryüıiindeki bütün dokıorlıır 

bugüne lılldıır kitabınızdan daha <esir
Ii bit U)W ilacı kcıfedemeınişl rdirl. 

SA •• TIR. 

Ço~unu kanadalılar teşkil eden 
kıtıılarımız. gatnktan ilibaren dokuz 
saıat kadar karoda kalmııı ve sonra, 
biltilrı bu milıltlct zarfında frıınsız 
kıyısından bir kaç mil öıede duran 
ve kara kuvvetlerimize 11icldeıli 
bombarJımanlıırla yarılım yapan ge
milerimize bindlrilmiıtır. Karaya cı
kıırılan t~nklarımızclan bir knçı 
oehre kadar glrmiye muvaffıık ol -
muıtardır, Kıtalarımzın yeniden ge
mllC'rc binclirilmesindcn evvel bu 
tanklar, dinamitlenml§ ve tahribo -
lurımuıtur. 

Karadaki snvqlarıla kuvvcıleri • 
mlz, bir çok ııahıt ceırorec ve knh -
rnmnnlık yapmışlardır. 

Bütün bu çıkarma hnrcketi es -
nasında İngiliz hava kuvvetlerinin 
Amerika hava kuvvetlerinin, Kano
da hava kuvvetlerinın, Poloııyn, Çek, 
Norveçı Belçika ve muharip Fransa 
hava filolarının bütUn servislerine 
mensup uçaklar. gemilere ve kara -
y~ çıkan kuvvetlere geniş hnvn lıi -
rnayesl vermişlerdir. Hava hıırekl'l -
tının el!IM gayesini çıkarma hareke -
tini destekleme ve kam muharebe -
teri eannsınrla kuvvetll'rimizl ve ge • 
milerimizi himaye teşkil etmiş ise 
de, filiyatta. harbin en büylik havn 
ınuharelJeleriııden birisi cereyan el
miıııir. Bu hava muharebesi o.kının 
hedeflerinden birini teşkil eımemiıı 
olmakla beraber, almanlar, iı:ıgal al
tııulaki 1''rıınııa'nın, Belçikn'nın, Hol
landa'nm her tarafındıııı uçak takvl· 
yeleri göndermek zorunda kalmıı;lnr
dır. Bu dll§man tıÇ'aklarının bır ço -
ğu, daha harekat bölgesine gelmeden 
hücumlara utrnmıı ve dUşmanın bll
ytlk hnvn teşkilleri, bilhM~a Somıne 
nehrinin nğızlnrı üzerinde dağılmış
tır. Bu hava muharebelerinde 91 al
man uı:at:ının rahribedlldlğl ve bu 
rakamırı iki misli kaclar uqağm dn 
muhtemel surette tahribolunduıtu 
veya hasara uğratılılığı resmen tesbit 
edllmiııtir. Biıılln bu harekA.t esna -
sıncln, uçaklarımızdan 98 i kaybol -
muştur. Fakat bunlardan omzunun 
pilotu k11 rlulmuıtur. 

Kayplar yüksek 
Bu harekat mllddeıince, deni~ 

kuvvetlerimiz ııiıldetli havı hUcum
lnrına ve kara topçusunun bombar . 
dımanlarına maruz kalmıştır. Bu 
ı:ılıldetli hücuma rağmen, deniz ka -
yıplarıınız, bıı gibi hnrekl.\ıtıa kay -
hedilmcsi pek ıabii olan oldukça 
mühim sayıda karaya asker cıknrma 
taşıtı ile Berkeley destroyerine in • 
hisar etmiıtlr. nu ıleatroyc-r o ı'lere • 
ce cicldi hasnrn 11ğrnmıt§ır ki sonra· 
dan kendi kuvvetlerimiz t'Arnfından 
bıtırılmı!,!hr. Gemi mürettebatının 
büyük bir kısmı kurtarılmıştır. 

Karnya uker çıkarma lıarekAb • 
nın başln.masınılan l!vvel, gemi grup.. 
Jıırımızıfon birisi, himaveli bir dils -
mııı gemi kafilesine rastlamııtrr. Bu 
t,.!!MUf ncticeainde ail5.hlı bir alman 

Alman ba§kum.andanlığına 
göre 

Dedin, 21 a.a. - Alman ~ 
Da,komutanlıl;ının bildirdiğine ı;öre. 
Dit•ppc nıuharchderin&.: almM ırv uc-k
lan Oüşman uçııkluıns brşı 11$İkh bir 
üsıünluk ı;<isıemıi,lerdir. Hakikııteo a · 
monlar 14 av uçıığı kaybetmelerine "-'" 
~ılık ~ İngiliz avcı$ı düşünııiişl · 
Bu netice, havalarda alman üstünlüği>. 
nuıı en süzcl bir ddUidn. Bugünkü ._ 
mi tebliğe göre, düıımının 19 
günü Manş kıyısına yapttSı okuma too 
şebbüsündc uğrııdığı kayıplu aoa atı -
nan malümaıa göre 3 17 ~ ya.nıb c>lmak 
üzere 20').5 esire baliğ olm~. Ölenie
rin ~c bo~Wılıırın sayı ı henül; ttsbit 
edilmmıİ$tir. Hu tqcbbili esnasında. diit
m:ının uğradısı uçak ka)m dün bildi • 
riJdiği gibi 112 ).: değil 127 )'C yübcl
mi ıir. Almanlann kaybı ise 37 defi! !'S 
uçakıan ibareııir. 

Tek !>:ışına ucan lnglllz savq ~ 
yarclcrJ dün gcoe &lmnli Alman~ 
tizerlnde hilcumlanin bulunmuı;lıı.r
dır. İngiliz h:ıva kuvvetleri dün güıı
dUz ve gece 9 uı:ak kaybetmlştlr. 

Alıınıın savaş uça.klan 21 a~ustoe 
gecesi Portsmouth llnrp limanını ye
n.den bombıılamışlaroır. Atılan ağ'ı.r 
ve çok ağır çapUı bombalar den.iz 
t.czgAhlarında tııhribata ve yangın
lara sebeblyct vermiştir. 

balıkçı gemisi tahrlbedilml§ ve bat
ka bir balıkı;:ı cemlsinde de yangın 
çıknrılmı!!tır. Tabiaıiyle hesaba ka • 
tılmamış olun bu hareket• bu grupun 
karaya çıkmasında ancak yirmi dakl. 
kalık bir geclkUnniye sebep olm~ 
hır. 

Gemilerimiz, yeniden gemiye alın
ması mlimkün olan bUtUn erlerin ge
milere bineceği tesblt edilmeden bu· 
ce !ransız kıyısından ayrılmamışt ır. 
Bu hareket esrınsında ynpılan §iddet
li savaşlar neticesinde kayıplarımız 
yüksektir. Fakat hareketin m:ıhlve -
tine niabetle çok !azla yUksek de -
tılcllr. 

Aralnrında bir Polonya destroyeri 
ve bir kaç muharip fransız denizaltı 
avcısı ıta bulunnıı <lenlz kuvvetlert, 
İngiliz bahriyesinden kaptan Hallett 
kumnnclıı.sında icli. aKrn kuvvetle
rine General Roberts, hava kuvvet
lerine de hnvn mareşali l.elghı Mal
lr-r)' kumnnıtn etmiıtlr. Kara kuv • 
vetleri, 1-4 Uncu Kanada ıank taburu 
da dahil olmak U:r.ere Kannrln. ordu -
sımun muhtelit birliklertnıten alın -
mıetır. Bundan baıka hususi ııerviı 
tuğa),nrn aıınğıd'akl kıtalaru harekA
ta ietirıık etmlttir : 
Komandoıı (A) İngiliz b:ıhriye pi

yarleainin 3 ve 4 üncU mUfrezelert, 
Amerikan Rnnsters taburunun bir 
mUfreusi ve mütte!JklPr arası Ko
mandodan bir kU~Uk mllfre~ 
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Ticaret Vekili 
Dr. Behcet Uz , 

demecte 
~ 

bulundu 
<Başı 1 inci sayfada> 

a1agıdaKi Jeıııcçtc bulunıııu~ıur : 
••- Hır lı Lltadatılıeri l.ihınıJul·un l

a~ duruıuuou '-e \ek. ktıını~c baµ-11 
muhtelif te;ıkılll·rin çalı ııı.ıtırını &l'
rı ayrı tetıuk ile ıııe guıunı. )luhtc -
lif ıııc\·ı.ulanla lıulnn al.ıi..altları Uın- 1 

Jeıııı~ bulunU.)t>ruuı. 
lliJir,.iıııL l..i \·t'ı.;.ıilt·tiınizin clıcııııııi

)·ellt! u1.ennıle durdugu c.;e~Hli isler 
ar.uuıııla huhubat ve µ-ıdR ııuuldclt·rı 
ihtiy.u:ını tt·ıııiu \·e Laııı.iııı uıt·.selı.:l>ı 

ili.. ı•l.ın.ı ;!t•ltn bir i"'tir. )lu.st.ıhı.il 
vatanda~lar" •,;ahşnıalarını \·ı:rıuıli kt
)a<'ak teılhirh·rı ılıııakta gu ... u·rıtıgı -
mi~ dikkat ve ı ınnvi, ıııush·hlik ı.ı~ 
oıfların ihh' ı·ını ishsuı, r t:-Hirıııt"ıııck 
hu~usuıııl:ı tla hılkiın huluı1u)urul. 

1 

:,CEMİYET HAYATI 
~ . " ... ;_ .. 

Yardımsevenler Cemiyeti 

bir telli muhabere 
kursu 

YardımsE>venler Cemiyeti Genel 
Merkez Re~slitJnden : 

Yarrlımsevı>nler Cemiyeti Genel 
meri\ezinin teıebbtisü ve Münakalilt 
\'eklletln•n yardımiyle ook yakında 
Yardırrusevenler Cenliyell Genel 
merkez binasında Türk kadınlarına 
malı.sus olmak ü7.ere 25 kl.slltk bir 
telli muhnbf're kursu açılacaktır. 

Bu kursa devam ede<•ekh•r lç!n 
orta mPk.tep tahsıli şarttır. 

Kur'!itan n1ezun olanlar l!ötedikle
rl takrllrde P.T.T. hizmetinde calışa· 
bilirler. Bu husu~ta fazla malümat 
almak lstiyPnler C A.nafartalar cad· 
rlesl $an sok:ık Şan apartmanı> 
Y:ı.rıfını venlı'>r Cemiyeti Genel 
n •rkt>zin<" müracaat edebilirler. 

Toplantıya çağrı 
1319 llarhi)·e mezunlarına: 
Neşctlcrinin 39 uncu }ıldünümü mü

na..~eheriylc hu~iin '3at 17 de Orduevi.o· 
de ıoplanıhu:aı:ı iO.n olunur 

Mahkemeler 

u L' u s 
Erzak, sebze ve meyva 

alınacak 
Ankant. A.>lıye 3. Uncu Hukuk Türk Jl.taarlt Uınııyell Yen!et'hlr LIBe-

Hit.kimliğinden: IJ ~ltıdütiütundoo: 
J.tustafa kızı Na.şide'ye Okulumuzıun 20 cıyttil 19-12 den ha?.1-
Anknra'da llamamönü'nde Kıçırt- ran 1943 Pl 1ne dıı?:-.n; u.')'Unyat. et. 
tıürk sokak 2 No.da •Ut. yıoı;urt ve uııter muhll"ltt t"t"Zak He 
Ankara'da Hacıbayram mahalle- yq kuru eetıa.c ve mey-ya fht.ııYacl 4 e-y-

sinde hükümet caddesinde 66 No.da lül 19-12 cuma ırtıTtü 1111.at 14. te, okul<.!·• 
mukım 1'-1.ehmet Bınin'in 12. 2. 936 mü~k11 k<mltaynn Onünde. acık de.· 
tarihinde aleyhiniz.dl? istihsal ettiği 
Jhliyall haciz kararı üzerine mahke· si.ttme ı::ıurretıiyle müteahhide lhuJe olu· 
mece takdir edilip makbuz mukabl- naC'aıktır. 
linde mahkemeler vezneslne yatırıl- Tttl1Pl«in; Jüzumlu f'V1'81k ve yüzde 
mL' olan 150 lira teminatın iadesi 7.5 nlıı!iıbetlrl<lekl c1cpoztto akcest vc•ya 
lstenilmekterlir. banıka k"!nln.ll nıcktuplal"lyle blrljktc 

;.Jamınıza gönderilen tebliğ vara- ml'ZkOr tr{ın ve saatte Yenişehir, KlLzım 
ka.sı göstrrllen adresi terkl·ttiğiniz OzaJp C"tı:ddt.'81inıkkl okul müdtiriUğünde 
ve Yl'ni adresinlz bf'lll olmadııtı meş
ruhatiyle blltı tE"bliğ iade edildittl cl
hPtle llünt>n tebli~at icrasına karar 
vertlmili olduğundan bu husustaki 
itirazınızı 10 gün içinde blldlrmpniz 
lüzumu i!Anen tf'bllğ olunur. 1003 

Askerlik işleri 

Çağrı 

hazır bu urvnatan ı'An otunur. 
EkAI 1m('Ye 16tirnk nrzustında olan -

lnr 27-8-l!l-12 dro itibaren her 8'1n: n. -
lına~nk <'t"Z.aknı cin«, m\ıktnr vl? rtyntlıı· 

nnı &östft1r listelerle aartnamek>rinl 
ıtôrl.lr> akı.ım·ıl< üzore mürtli.lrli.ll:e mürn· 
e at cdLtı!ltrk'l'. 

(6~) 30·16 

NAFIA VEKALET i 

Dosya rafı yaptırılacak 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksilt.meye konulan iş: Na· 

fıa VekAleti bodrum katında yapıla
cak sabit dosya raf lşl<l.ir. 

MiLLi MÜDAFAA V. 

Matbaa ve mücellıt 
malzemesi alınacak 

22 18, ı194' 
~ 

Boya malzemesi alınacak 1 P•••mı••Ym;:m••I 
M M Vek 2 No. Sa AL Ko. """' 1 Okullara kayıt ve 
Ll&te&lnde yazılı 17 kal&n bo~·a maJ-

umeei 25. 8. 942 aa.11 V'İJTIÜ !1.8.a.L 11 ~ 

ı>az&rhkJa ••llm ahnecaJtt.<r, Vennok I•· kabul günleri uzatıldı 
t:lwn-lcrirı teklif cd('('ek~ f'lyat t.l"Zt'r!n· 

~t. ~1.. \ek. Sa. Al. Korn .. 
A;ı.atıda ciıns ve mtkt.arıa.n yazılı ll ckw1 heeıav edeC"t"kleı1 kaL1 tEmlna.Unr!ylL> 

bir.tlkıt.e J)ftzarlık &'Ün ve MS.tlıl\da ~l. 1ıo':. ı 

v. 2 No.hı Se.. AL Ko. na ~lmPl".'!n. 

Lllılll Mlidıuf.ıa VckAleUn4en: 

1 - Askeri lisch·rle, Kırık· 
kale aana.t, Ankara Musiki, 
Kayaer! ve Merzifon gedikli 
oku,J,larının kayıt ve kabul ış
leri (Konya. askeri ort.ı oku· 
lu har c;: 1 15 eylül 94Z tarihi
ne kaıh.r uzatılmışnr. 

kalem matbaa ve mücellit ma.ızemı..'fli 

2S. 8. 942 cuma a-UnU saat 11 de açık 

ekalltıne U&Utb"M: Mtın alınacaktır. Hep

aının muhammen bedt.•li 4.300 Ura olup 
ilk teminatı 3:..'"J Hra. 50 kuru:ttur. Şart
namesi her iiiln komWıyonda. iiOrtHe·bılir. 

( 6884) 2"J(i'2 

Yemek taşmıa arabası 

M. M. Vek. ~·~~-a;a~. Ko,. t1tıın; 1 
lstekl 1er1n belli iri.in ve stıa.tte M. !ot. V. -
3 .so.ıu saUn alnı.n komL"'&.Yonuna ı:clme- lfepsıne blrOOn 042 Ura 16 kunı.s 1; 

11 - lfaıırif liseh·rinde bU
tünlemlye kalıp da bu tarihe 
kıırl3r hi\tünlemt"' sınavlarını 
keneli okullarında nıuvaff aki
yetll' vt·ren iıuckliler de as • 
kcri lis- 1 re ,ıfınacaktır. 

~·at tahmin erttleın 10 adet yemelC taıı ı 
teri.. (6643) 2634 1 

Cinai ~ ft:.:~ :a::=~~~~~cu2~.1>~~~~; 
Tutkal 300 kilo pa.zart.c'61 &ilrrll !laıtt 21 de p.a7 .. trlıkln llflı-
r.tordane tutkalı 100 ld1ô 

1 
tın aımoı~aktıc. Vermo1< 1stiy("nlıt'rir. t\. 

4.5 98.DUnı oer1C- l!"ıOC'I M
1 ımı. 32 ku.ruşhtk kaU terninatlftrtyJ(> bir· 

S1Ya.h aertt 2000 :\ft • 

Bu ~ibilı·rin namzet kayıt 
olunmak Uzcre gimdiılen birt>r 
cıılekçe ie bulunclul.J.1n yer
!Prin askerlik ıubelerine veya 
doA"ruılnn rloıtruya okul miidür
lHlderine mürnc3at etmeleri i
J3n olunur. (68~3) 3023 

KO.Ol>ent 
Kapsül 

20 adet j ınct.e pazarbk &{int.lnck- "'t. ~t. V. 2 NO.ltı 
sa.tın almn kom!s)rOnunu a"elml'lerl. 

Kalın mUcelllıt 9leknt 
tnee mücellit siciml 

Sa hun 
UıottH.eç 

Dikit teli 

5000 adet 

200 YUmak 
100 yumak 

20 k11o 

2 ktlo 
2 kutu 

Santr füj ve su tulumbası 
alınacak 

:r.t:. M:. Vek. Sa Al. Ko. dan: 
1 - lkt adet elektrik motbrUne M.n

trtüJ (akuple iki adet) w tuıumt>a.ı;ı 

(68.~) 29i>a 

Lılıtik kaynagı alınacak 
?ti. :\f . '\·. 2 Xo. Sıı. .\l. Ko. elan : 

Jleher kutusuna ı.ıso kuruş fiyat 
lrıhn1in edi ll'n nüınııMsi evsıııfındn Odun alınacak 
veya mundili l'Y!'iafta olmak U:ı:ere 'I. "\1. \". ~ No. Jıı s.ı... .o\.1 Ko. ct,.n,: 
3.000 kutu lAı.tik k.ıynıııh :lt;. 8. 9~:? Beher kilosunı~ 5 kuru1 fiyat t,n,lr' 
cwnıı. ~ünii !lırt.nt 11 ,30 d'\ ııa:ı:arhklrı. nıin c,lilt·n :!~:.!-'> tnn odun 8. 9. g.ı,j 
ı.atrn nlına<'aktır. \'t'rnıt·k iı;;tivc-nlt"rin 1 alı güııu 11aat 16 da kapalı ııırf \6-' 

615 liralık kntt ternin11tlariyt~ birlik. sıılü ile sııın alına('al..tır. isteklill'ri• 
te ııazarltk giin ,.e saalindt· 'L lC. \. 7:JL:! lira ;,o kuru:-luk ilk teminatları 
2 No. lı Rıı. Al. Ko. nl\ gclınl'leı:.i... ile birliktr k ınunun tarif atı clalıiltı \.o 

Tanı Lıir ıtıııııı ın ile au) liycbiliriııı 
ki i.ı~ı· \ aıı_\ t•tirııizdc tcLı-1 ,.e ı·ndı t.·yi 
u1uı:ıp ı-ehı·p yuktur. \ldıı(ıııııı; ted-
blrkrin uıiıshrı nt.'lİccleriııdt"U eıııin T E Ş E K K Ü R 

.\ okar'a Yerli .\.skerlik Şııh<"sİndt>a: 
1 - Tanı ehliyetli olup da .ask("rli

jline karar \·erilıui1 olan muhtt""lif do
j{uuılıı kıı;a hi1.mctliler 1 e) lül 942 
de hazırlık kıta.'iında ha1.ır bulunııınk 
üzı·r'e 31 ,\ğustos 9 ~:? de şubeye 
gt·leceklcrdir. Kı'la. hiz.ıııetli ve tanı 
ehliyetll olup dıı. şinıdiye kadar hu 
nıuıını<'lelcri ı i tekeııııııül ettirıııiycn -
ler de nüfuı. cuı:rL:1n ve dlploııı;ılariy
le birlikte herııen şubeye nıüracaat 
etuıelidirlt.·r. 

Keşıf bedeli: (2150> lira -18 ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 25. 8. 942 salı günü 
saat 15 te Nnfıa Vekfıleti yapı ve 
imar işleri Pk.siltıne komisyonu oda
sın<ta pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

aoı;:ık ~kalltme suretiYle ttıa.Leye koouı - (6886) :!96-1. de hrııırlıyac:ıkl:ırı teklif nıektuplan-
m~tur. 1ı1uhammeı:ı Jxoıcleli 4960 Ura o- Soğan ve patates alınacak nı eksiltme giind s.-ıat L5 e kııdar ,ı. 

olııı.ık ıııc\kiindt>yh:. .\('ıkh hir olonıııhil kat.asına kıır-
Tİc;ırı·t \'t" petnıl ııfislntle uıun uza- lı:ın l'"idı·ıı \·c 11;,,c ı,:ok ı·lenı ,·rren, ;ır

dı)"a ııu·şıı:ul oldunı. Bu iki uıue!I t·sc.- kaılıı ıııııı: ~·iiks<'k ıııacl<'n ıııiihl'nc\i .. 
nin i.,tikhalıll'ki ('ı1lı)'ın11l:ırınıl ~eni h· .\lldıal .\lass~·'nin, vl'(· tı dnlnyuiyle. 
tikııuıetll'r v<·rilı·t'cktir. Bunun lçııı cenll7.e ııu~rn lıııinıle bıılunnuıık ,.e e. 
Jlt"rekli ı;6rıluınıru direktiflt'ri ~iııııli- ht'ıli i-.tirahnt.ırıHıın.·ı kıırlar Jlİtınt'k 
df"n vtrllim .. \kar) ıkıt. ve nı:tkint· yajh liılfunda hııhıntın ıııUht"ndi" ar'r ııl'ı~
ı.ı:ihi rıınıldt"h·rin ltlı<ılınr ıııatuf hususi, 1ıırırrıı7.la Erı·Jli hıirrıiirlc·ri i~h·tırıe· 
te ~elıhülilt·ri de 11ıt'11111uniyı·lle ker~ı:ı- !!inin lıilcıiıııle ınr. lek •rkı11Lı"'1ı1rı -

luı> Uk k"ITil.nn.t mi,ıkta.n (373) Ura (50) \1. V. 2 Scı. sntın alına koıııisynnu • 

2 - 'l'a)·in edilen p:ünde rnUracııat 
ctıııh·enll""r hakkında k:ınuni ıııuamelc 
yaınlacaktır. (li~40) 2913 

Çağrı 

3 ··- Ek!:illtme ıartnnmesi ve buna 
mütefPrri evrak YDPl ve Jınar' işle· 
ri rei.slif!:lnde görülebilir. 

kuruştur. lhales! 2·9-912 cartamba zU. M .M. Vek. 1 No. Sa. AL Ko. dan: "a ,·ernıeleri, !jnrtnıHnt·si .h:o. Jl•i'rıile--
nU auat 14 le ~1. ~t. v. 4. No. ıu Sa. Al. l - 33 ton kuru ooğanın l6.5 ton bilir. (GMH!I) 3ft..!9 
Ko. Ha. de yapılat'akUr Şartnamesi 13 
kul"Lla muluıb!llnde komlsşond:ı.n her 
&"ün alınabtıllr. tatekUlerln 2.J!.10 &a.Ylh 
kanunun t.arlfatına fil:i.ire 373 lira :ıırJ 

kuruşluk t. tcmtna.Uariylc birldık.te ko-

patatesin pazarlı~ı 2L 8. 9'12 saat 15 
le Ankara Lv. A. binasında M. M. Saplı yaba alınacak 
V. ı No. Sa. Al. Ko. da yapılacak- .\f. 'L \ ı. :-.:o. hı Sa. Al. Ko. dan: 
lır. . .. :!00 .ıdl't .:ınıılı ya.ha paı~arlıkla 1>a· 

2 - !st~klllerln bel~ı gund~ ve lın tılınoı.cıı.ktır. ~' l uhaııırnen bedeli 

yecaıi:ı~. nıı~la ııırmıırlann·ı ve hu hıı!'lııstn Ankar'a Y1'l.bancı Aıskcrlik Şubesin
den : 

4 - Eks!ltnıcye girebilmek l~in 
isteklilerin usul daln•sind<' (161.2!:11 
yüz altmış bir Ura yirınl dokuz ku
ruşluk muvakkat tNnlnat verm,.lcrl mlayona lielmelert. 

saatte kalı tPml~a.tlarıyle bırlikte ı-ıoo lira olup kati trrııinat miktn.rı 
K-o. na ogelmelE'rı_ ılfı.n olunur. 120 liradır. Paıarlııh :!J. t:L 9ı2 pa-

/thalôt ve ihracat k·ılhimizrl<" urıutulnı:t.1. hir i'l hır;ıık.Jln 
\e alı\krı .-a.strrf"n ikti at \'("kili Sırrı 
Day'a, Zıın211!1Lık iktisat nıiidiirliiıi:ü 
\·e ıııuhenılislC"r <'t•rııiyc-tine nıinnf't -
tarlık ve ~iıkran hnr<'ıırnuzu l"rLıyı en 
n11ıkıcld~s bir \·affr u J ırak arz ve 
be.\·an r~•leri7.. 

1 - Taııı ehliyetli olup da asker
liğin e karıır vcrilıui~ olan uıuhtt'lif 
doM:uııılu k ... ıa hiıınetliler 1 ey itil U '-2 
de h;ııırhk k ı tasındıı hazır bulunııııık 
il7.l't'e 'J7 a,ıtuı;lo.14 9t.:! de ıube:)·e gel<-
cel.ll"rdir. Kısa hizmetli ve tııııı ehli
yetli olup da. şimdiye k;1c\11r hu ıııu
amt'lelerini tekeınnıiil ettiruıiyenler 
de nufus csıdanı ve <li11loııııı!arı~·lt• 
birlikte hemen ş ubeye nıüracu.t ede -
cekler dir . 

l<lıımdır. (6952> 3034 <G!Y.:>-1) 3022 17.:ırte .. i µ:linü sa11.t 16 da \f, ~r. \". '· 
İdrolik yağı alınacak "'.\:u. hı s,L \l. K_o. da yaptl.l<'akttr. 

(6:'":'51) 

işlerimiz 
İthalat ve ilırı<-ac ltriıniıin <;eyri 

h akkında ıl.iı.. ııi ırlarıl:ırı aldıı:rııııu 
mfllı'ıııınt \·e falı~i nıu ahl'deleri1111-
isl int1ıdt""den k:ın1 ,tJı·r Uıerint' e.lına
<'ak kararl.ırın tı· irlı·ri yakınıl:ı Jl.'iırıt
lec-t"ktir. Sinuli<lt"n t;;unu ınvliv<:lıili • 
riııı ki, ınıin.·ısrlırltc• bıılu~ıl~ıiunuıı. 
dtŞ nıenıleketlf'rıle hlkiııı ol· n iklisa· 
di .tınrtl::ırın icnplarına UYJrtın olarıık 
bizim de :ı:irl"n vl" çıkın nıall:ırınııı: ü 
zerinde ııııuıyyl"n hir ılii1enle çahşn1a
mııa ve bu vııırlideki ('alısmalrıra. ti
cnrl hnrtk("tlerin i tih.auı f'ltl~i ~iırat
le istikamt"t tıııyin ,;.1r11reti v:ırchr'. 

İthala.t ve ihra<'at mevzuııncla ali
kaderlrırı bir birlik nizamı icinde 
toplama zaruretinden clofan birlik . 
lt"rin kuruluşun,laki l~:ıbeti ihlıil et
mek ve ç.dışrrtal.ırınılan beklenilen 
faydaLırı azııltııı:ık lstid:ulını lıc;ıyan 
bazı İlt'ri ve liuuıH&ıı:ı: ın[J,;nln·dell"ri 
orta<Luı k:ıltlırıııak 14,;ınulır.' Hilha. a 
ithalıit ı~ıerlnclc uırnıl~kr-dıııhr ıııııl 
Jrirnıt>~İni kofa~Lt"lıran, jtı-lirilı·n m-'11-
ll\'fln ihtikar:ı uıe\·7,11 tt·~kil f.'lll•"ıf'f' i
ni saıllıynn fakat nrnı ıaıııand.-ı meın 
ll"ket dahi1inf' t1aiılıtını ,;nrla.';tırmı. 
:r11n ve g~<'iktirnıiyen tedbirler ııılın:ı
t"aktır. 

İhro.aıt ~ mOstah ıın malını, 
lthaMt.ımız ü:ıertnde ruzun pnh.:ı.blık 
~trn.1)11.Nlıık aıoıdJ,le 82llml kılm<"tle 

IMmııl ıbl V4!' Zararlı fb"n,t tetekk Wlttı -
nl bert.arat eounet<' matuıt olan roıı,
rnahtra hız ver1Jıecekt iT. 

Ti.lcco.rın ren11 m~f,..n1 koll\ylAtJ.tı~
mak ve kuvvetlendlnnric em(' tt"1t'l!n 
talıMakulma manl olmıyan bir idare 
taırzını hil"Uk"Jıerde h 'h.'" kı~.\(" '.~. 

Menfaat düşünenlerle 
mücadele olunacak 

Her n..· .... ·.el<- C• uı ,, o n n"•:'l'lfrı. 

at.ten be..k.<ı. b,r n:ı;ıım t•Lnımıy.aı hıı :-e

ketleri bwlı buı bırucaınay1z. 

!.cmde 1>u1unduııurnuz l<.U"'llann nilTh'l 

ve kül!t.-Uetin.1.n yurttaşı.ara dakıl ... ının 
va.t.ıınaeverlik auuınırıa, muvaz.t.1\eli ıs 

ve mearaat anla.yıeuıa mühim br yer 
n.yınıııı bulunu)·on.ı.z. Tı.-o:llbl:rlt'.'limlzln 

t.aıtbikınd.:ın bekl('ftfklmJz itilzcl netice -

leri zara u&tnı.tmıya ı;:-.ıtışun küı;ük ve 
•i:nfd menfaat ha.reicıeC.k-tt bell11ne, bu 
kaıbıl harckcU!'I' aA'ır Mutx·tl.erlc k.ar11 

ka.rtlY'a kalacaktır. 

BU.tün tedhb"leıimltzd(! miti! •U ur ve 
vif'dıo.nın deatdcl~ lınıllnmlf bUl1..ınu -
)'Or'UZ. 

Th'uet ahlAkmı, meek>k dü!"ÜBllütu-
nü ~ venWr bir kıymet lanl)l'OMJ.Z. Ru 

k:u-'rnetl arll.ırrn.al< ve kuvveUerıdiırmek 
!cin bana ve tlca.rt'.'t od:llan aahnkınn
da za.mrumızın ıcte ve d.ı11ta mahfiQI o. 
lAA'I. tk'ar1 \.bnçlar na ve muhtelit pa-

ZM'larlıa okln müna~Jel1ml'Ztn l<'nr>-
la.nna ııhrc n-nJ tedbıl=rk'f' alam tız. Ti-

""""' htll'atınuzda ticaret odll. lan l le 

boraala.rın vaz:ıtc \'e aı.l!'ı.hb'e'tlertn.I ae 
nilıletmP.k ka.ranndıll:YIZ 

ttJıaJfıt malbınnm ll'Wi$1n•le, datılı · 
swıda llükUml-tce ~e-ııtıen net ce, l.t ve 
tlıcan>t erbabının m;ıirul kaıanc harlle:"i 
dllhl11ndc tayıtaL-ınmtı.lan ve mUsteh.I \c 

kUıt.k:-'Whı. lst&ru\ı" Pdflm€"11leJerldlr. Bu 
maks:JıdL tahakkuk ettirmekte meelcld 
eea.sa d.-ı)'Bnan b!rleşmrk>rl fayrkılt ~·J· 

luyorı.ız. Bu )·okta tll"kctler ve kooNrt\• 
ttfl«' kwrulrnrunnı k'Shll ve tnv»<: ede -
Cf't\z. 

Yurttaslıl.nn <l.,trulW<la kaz~ te -
m m l'(rn(ıolcrlnt menınuntyet:Je kanıta· 

n7. Anf'o\c eüzel tedbU1erl ve tecnız ('~ 
l"f'Yanlan bulfı.n<lırm:ı..ktan ceklnmlYl"'C"P.k 
kı\f't.a.r vk'<l:ınlan ka.rannıaınr cıka.TM 

bun la.rın, mtııt hUn:ıremlzt z0 htrlen"1el(" -
rinıe aelA. me')"dan ve!Tl'lb'etttl-ı:. 

Hindistan' da 

yer yer bir ka~ 
hadise oldu 

Ka lküta, 2 ı a.a. Pı.>Iİ\ Kalküw' 
nın H owraw mah.ı lle-.indc bıir pirinç am· 
harına ~irmirc tc:şchhü, t-lkn halk kı.iı
!c .. ini d;ığ ı tnı<ık :çin alt: etmi-ştir. 

Şetla'da he:, poli ... ile hir arahacı CÜ· 
ruh u arauntl.ı bir arlx.Je ulmu1tur. Po· 
li". t•'$~ tutulunca atq açmı~ur. Silihla 
kim'le \"lt..al:ırı 11a<lı j.,r de hir polis mc-

Zn~uldak F.rl"iHI KilınUrlc>ri 1 lf't. 
ınf'!'liııılc c:ıı.lı,an Polonyalı mlihrndiı> 
arkada.,Lı rı. 189$ 

Ü~ mühim 
Koordinasyon 

karan 
<Başı 1 inci sayfada> 

2 - Ta.yin <'dilen müddet 
mtiracant etmiyenlf'r hnkkındn 
muawcle yapılacaktır. (6~30) 

ÇAGRl 

içinde 
karı ani 
291.L-

Ankara _, AsıkerWı: Şubeal Relslltın-

L1a.Qka la.tblkat mektebl muhaaebecl-
778 Vo!d.ıit Ozte~.n Yd.Oında dı:yt. verdlı:!I 

adrt•t.e bulunamıy&.n harp loilnayl llnb. 
330 B. M H.cmzJ Oı.ttkln taUrn vazl!t.'Si 
akmııtır. 

dan evvel de htlkümPt fındık mah- bulundutu yerln tubc&ı.ne ıuzumu mı.i· 

sulünün dü~ük !iyatlarta. satılma- nı.caa.u llAn olunur. 
masını temin için Tıcaret Vek&leU
ne pi~,-a§aya müdahale salahiyeti 
vermiş ve bu Vekü.let emrine iJ<i 
mllyıon liralık bir kredi tahllls et
ntlştl. Yeni fındık mn.hsulünün piya
~ay.a çıkması yaklaştıjı şu sıralarda 
mahsulün düşük fiyatla müstahsil 
f'linden cı4ınıaS1nı önlE-mf'k maksa
d!yle Ticaret Veklilett emrine Qoğ"
rudan dotruya müstahsilden fındık 
mUbayaası i<:in 1ki milyon liraya 
kadar bir kredi tnh.sis olunrnuıtur. 

Aynı ıuretle incir ve O~üm rnOs· 
tahsill!'rinf korumak mak artiyle 

An kara 
den: 

(6982) 301.'\ 

Çağrı 
A~kerlik ;1ube&i Reisliğin • 

'd. P . teğmen 270-06 kayıt n uma· 
ralt ~tehmet o,ilu 1-l uı;nü ve P . teg -
men 387 }5 Fer idun Kıo!toyun acele 
şubemite ve ya bulunduk l arı yerin lfll 
be&l ne 8-J ı.1 s11ıy ı ile l üzunıu nıüracA 
a.tla rı iliı.n ol unur. ( ö896) aoı.7 

Çağn 
kendilerlıvlen doğrudan do~ruya Ankara Ae. ş. H&. den: 
mah ul mllbayaa..•;;ı için de Ticaret Aa. ~- No. 30!'J9 dan tec-tıts edflm 
Vekfiletl emrine ayrıca iki milyon p_ T~. Fa.Ut OQ:. 51952 SalAhAU.tn 
lira tnhs;fl. oıunmakta<lır. Geçen de
fa.ki mUdahalPlerde ohiuılu gibi bu Ulu.o{rlıunun 7626 MYl Ue acele .,ubemt~ 
defa da plya"aya mürlnhale fiyatı ze veya bulundUA"u yel'in ~1ne M1-
normalln üstüne ('tkarmak mak1"'3- zumu mü.ra.caaıU llAn olunur. 
dını dıofi\, müslah~llin mnhsulünU (ti~> 
normalin çok altın<la ffyntlarla e· 
lindC'n cıkarmasını önlemek gayesi
ni giitmPktNlır, 

Liseler 
GrnP bugün çıkarak <H~er bir ka- , 

rnrla rlt>vlet Yrmayesi~·ıe lıJlrtil- ı Su ve havagazı tesisatı 
mekte olan kömür marl<'nlerinrlf", o~/ yaptırılacak 
c-nklardn calışan dahil! lşcllf'r:n . . . . . .. . 
gündP1ik ekml"klerinl 1000 grama ve Ankııra Atatilrk Lısesı Müd.urlü· 
haric-1 nmrl<'nln gün,lPl!k ekmek ğündcn: 
mlktannı 750 grama karlar cıkar- 1 - Lisemizin Fizik, Kimya Ta
mak lcin TiC'nr<'t Vekllletine 51a~Ahl- biiye Liborııtuvarlarında yaıuırıla
,,..t.>t vPrllmekte<Hr. c11k havagaıı ve BU teslBaıı Ue yeni._ 

TiC'rı.rpt Vf'kıllPtl lüzum ve z:n.ru- dca yaplırılacak laboratuvar masası 
rPt ıtördÜği\ hallf>rrle hu m:ktarları ve okulda mevcut iki adet Jibora-
1$<:inin hir mlktan veya tamrımı için tuar masası tamiri işi açık eksit· 
lnrlirPhilP<'rktlr. meye konulmuıtur. 

Kömüriln mf'mlrkt>tin müdnfaa~ı 2 - Muh;1mmen bedeli (3466) ti· 
VP iktıs:ırl.i~·atı hn.kımınrlan ÖnPml ra (50) kuru~tur. Muvakkat temi· 
~ı::ıııönfın<ir• hulunriurularak hu kara- natı (262) liradır. 
rın emP1Pnin Vf'rlminl artırmnkta 3 - Açık eksilme 28 V III. 1942 

Çadır alınacak 
l:\~arı.a VcJ...llt:tindcn 
ı ~-JUJ 942 saiı ıı;ünü s.aıt ı 5 te An· 

k.ua
0

d.ı !\afıa Vck.:i.lcci binası iı.-inJe 

ma1Lenıe müdürlüğü o<l.a. ... 1oda topla.nan 
nıalzooıe eksiltme kvnıU.)"onunJa ( +1500) 
Jira nluhanıaıen bctJclli SU aJet mUhcn
dis ve 100 a<lc( nı.ıhruti çadırın kapalı 
L.arf UııUIİ)·le ck-.i.Jt.-ue~i }-apılac.U..ur. 

Ll..siltn1t• şartnan.11-"!ii ve tcfcrru.ıtı 223 
kuruj tx..JcUc m..ı.u:rue ınüJurlUGünden 
al ın.ıbili.r. 

~lu~at teminat (3337) lira (50) 
kuru~ıuc. 

t .. tddilerin t<:klif mektuplarını mu
vakka t tenıina.t ve şa.rınamc<Jndc >·aıdı 
ve-.aik ile birlikte arru gUn sa.at ı-i dt" 
kaJ.a.r nıczklı.r konü,yona aıa.1..buz aıuka
biliuJc vermeleri JUunJ ır. 

(67·•6) 2817 

Yapı işleri ila m 
Nafı:\. Vckalctinı.ien : 
ı - Ek.iıilnıey13 konulan iı: Jaa -

darına Genel Komutanlıı.tı içın su -
bay okulu Ci\~arında yaınlacak tü
iekçi atölyesidir. 

Ke!iif beli.eli; (25738) lira (42) ku~ 
ru~tur. 

2 - Eksiltme -i-9-1942 cuma gU
n U saat 15 le Nafıa V ckU.leti yapı ve 
ımar işleri cksiltıne komisyonu o -
llll8ıııda kapalı ı;a.rf wsuliyle yapı l a • 
caktır. 

3 - Eksiltme ıartname.si ve bu· 
na mlite[t'rri evrak tlJO) yüz otuz 
kuruı nıukabilindc yapı ve inıar İ§· 

leci reiallğindcn alın;ıbilir. 
4 - Ek.silın1cye girebilmek i -

çin isteklilerin usulı..i dairesinde 
(1930.3b) bin dokuz yUz otuz lira o
tuz sekiz kuruı;ıluk muvakkat temi
nat vermeleri ve Nııfıa. VckU.lelinderı 
bu iş için alınnıış ehliyet vesikası 
ibraz elnıclcri liı.zınHlır . 

İşbu vesikayı almak için ls,ekli 4 

!erin eksiltme tarihinden (tatil ~Un -
h·ri hariç) en az üç gün evvel bir 
istida ile Nafıa Vck.iletirıe müra. -
caat etnıeleri ve dilel..çelerinc eıı az 
bir kalemde bu İfe benzer (20.l>OO) 
liralık bir İlJ yaptıklarına dair işi 
yaptıran iılarelerclen alınmıı vesika 
rapteımelı·ri muktRzitlir. 

5 - İsteklilerin teklif mektup -
!arını ihale günü olan 4-9-1042 cuma 
günü saat 14 c kadar eksiltme ko .. 
nlisyonu reisliğine makbuz muka • 
bilinde vı·rmcleri ltı.zımı1ır, 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (6658) 2947 

~11111111111111111111111111111ıı1 ı.. -

T amirat işleri 
~t. ~t. V. sa. AL Ko. dan: 1\1. ~L V. 2. No s:ı. Al Ko dıan: 

~artnaıncsi h<'r gun komlı.yonıla ı:ö
rult'lıilir bteklilt'r in nıtuıyyen 1tiın ve 

24 pan;ad.1n lbnret bando 1a:ıı!.ıı.n Beher kutUBuna lld. nrn :SO kuruıt ft- saatltt• kati tt:nıirıııtlariyle birlikte 
24-8·912 paz.nrtl'8'1 iiilnü saat 10 da pa· yat tahmlın l"Clılen 1/2 kUoluk oır1Jtnal koıııisyona rııüral":ı."ltla.rı. 305~ 
Ul.J'"lıkht tanıtı' etUırllCNkttr. 

Bu ise alt Hste k001!syorıdıa her .Un 
a-örtik"l:1llir. f,,.1'."kliJcrln muayyen &tin 
ve saatte ~1. )!. Vrk:l leli 3. No. Iu SR· 
tın aJma komtsYon\l'f\a gelmelcrl. 

(6715) 2'183 

Sicim alınacak 

kutular içinde Vi! Koda mC"Vcut nUrnu• I B' I' ) k 
nesi evsarm<1.a veya muactlll (!oVB&rta ol· ı t ançeta çantası a ınaca 
mak Uz.ere otomobU t'l"tn 6000 kutu hf~ j :.ı. :Wt \'. 3. No. ıu Se.. AL Ko. ~ 
rol!k ~A'ı 28-S·942 cumo. ~U ae.wt 11 J lktu~n(• 15 ıııı-.ı. tb'n.t tahmin etftkd 
de pazarlıkla ae.lın alınuMtktır vermek 140 adet pı nı:ct.e cantası 9-9·H42 car· 
1Bt!yon!crtn 2'.!50 llralık kotl t.emınııtısıı~ INl'1ı~ba ırtlnıü ıı.ııat 11 de acııık t.'btltme 
rr.,·I<' blırı.:Kt.te pazarlık sün vl? annunclt• Uıı• sa.Un a.bnaC"akt.ıır. ~fuharnmen btô.. ..... 

M :\.1 V 2 No ıu Sa Al Ko nuına aeJınt."" Nu.murıe ve eu.rtnUllK'fl\ ht."t° ~n komiıJ• 
~1. "!\f. V. Sa. .• \ L Ko. d'ln : \ krl (Gb.-"fl) 30"1-4. l'Onda K'ÖrUEhmr. latrlcHlcrin belli ırtın 
Korrıt!'.vonda. rııe\·cut nuıınınt>~ine JrÖ ı' V<' ..;n11tte M. :r.f. Vci\Alett 3. NQ. kı •-

re :?DO kilo lii<'lın 2 ı.. 8. 9 ~:.! pa:ı:arte .. i Odun alınacak un nı .ıJ kcrnlAyı()ınuns R't mt."luri. 3053 
.,rıinü saat ı~.3tl l:\. ııaz;ı.rlıkla. sııtın ı M. M. V. 2 No. Sa. Al. Ko. dan: p •• t d ) b ) k 
alınae:ıktır. (steklilrrir. belli glin \•e Askeri birlikler ihtiyacı için beher araŞU 0 a ı a ınaca 
saatte h·klif edt'Cckleri fi~·nta giır" kilosu.na 5 kuruş fiyat tahmin edi- M. ?\.{. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
k:ı!I tt·rııinalııriyle birlikte '.\1. l\f . \ ·e- 1 IPn 220 ton odun şartnamPsine tev- Be-herine 95 lira fi)'ilt tahmin e-
k. leti a No.lu aatın .\l. konıi.~ynnuna fiknn 7. 9. 942 11nza.rtesl günü sant dilen 100 n<lt•t paruıüt dolabı yaptı~ 
gelnwlt·ri. (fi716) 2781. 16 da kapalı zarfla eksiltn1t"ye ko- rılması 28. 8. !H2 cwnn giinü saat ı5 

Reçel alınacak nulmuştur. Vermek lstiyenlerin te pazarlıkla ıste-klisine Jhale ed.ile-
825 liralık Jlk teminatıariyle birlik- cektir 

~ı. ~f. V. 1 No. Sa. AJ. Ko. dan: te eksiltme günü saat 15 e kadar J\.luhammen bedeli 9.500 lira oluP 
l - 30400 kilo a}-va ve zerdali reçeli kanunun tarlfatı dahilinde hnzırlı- katı teminatı 1.425 liradır. Resim ve 

k.41.palı zarfla t"ksihmesi 3. 9 . 942 ~aat 15 yacaklar1 tekili mektuplarını M. 1'-1- ıartnam('Sf her gün komisyonda e<>
tıc Ankara Lv. A. binasında M. M. V. ı V. 2 No.lu Sa. Al. Ko. na vermeleri. rülebHir. isteklilerin belli gün ve 
No. Sa. AL Ko. da yapılaca.kur. (6888) 3025 saatte M. M. Vekiı.leti 3 NoJu sa-

2 - Muhammen bedeli 36480 füa ilk Dizel elektrojen grupu Al. Ko, na gelmelerL 3054 
raninatı 27.'6 faadır, Sarınamm 183 alınacak Kuru ot almacak 
kuru, ınukabilinde Ko. dan al ı nabilir. M 
Kanıına uyl!Un teklif mektupla.nrun sa· "\f. ~I. V , '2 No. lu Sa. Al. Ko. dn.n: , 'f V. Sa. ~l. Al: ~·· &.n : 
at 14 de ka<la.r Ko. na veril mesi. Vekli.let itıtiyncı için bir adet ~O l az..ıırhk p;ılnu talıbı eıkmıyıı.n 

3 _ 36400 kilo r.rv"',.l bi.r talibe il:ıaJe veya 60 he~·l(i rli k ko ıı ıı•le dizel "!ek- ! •.OOO kı.lo __ yalaklık kuru ot 28. R. 91:.! 
~...- t rojen grııhiyle hi r i ~.S ve diJtcri 10 1 cuma ıtunu sa.at 10 da pazarhkla sa-

edilcbill?<'eği gibi şarın.amcsinde ya:ıılı hcyıtirli k olmtık Ur.t"rc a.y rı t';'- iki adet t ın .alın:.u•a~tır. . 
mUc !>e...e ihtiyaçta n ayrı ayrı talibe iha- di 7 cl el t"klroj«"n Jlrııh u gııı.trn tı lın A. ... , . İ tr.klılerın. h~nı ~n ve ~atte t-ek-
le cdilc:bil ir. (6653) 281 8 t''lklı r : llu n~ak i nelc r i ttmi n l!"d(·hilc • f lnı.f e,· d~;ck l (· ~t. fıy.at:t. ll''•rt" ,~atı tr:m i-

Kuru p il alınacak cc·kle~ın tt>klıf rnektuplnrını en son 4. ;1tl ırıl le bırlıktc 'f. lt. ~ ckAletı 3. 
9 91., .. .. k ı •ı \ I y '.'\o. lu &1tuı ;ılnıa komisy.,nuna ... el. 

M M. V k • S Al K d \ . .., cuma Jtıınune ne ar ~,. . . . 1 • . e a. a. . o. an: ... N 1 S \ l K . ıııt' erı. (7010) 305..5 
Beher adedine 120 kuruş fiyat 1 j . o. 1 a"c. : onusyonu nB. vt·r~<'- 1 K ) cak 

tahmin edilen 15.000 adet kuru pil 1 ('Ti. • • 
6~31:. an.G ereste a ma 

28·8-942 cuma •ünü saat ıs te pa· OksıJen tupu doldurulacak M. '' v. Sa. AL Ko. euın' 
znrlıkla satın alınacaktır. Vermek j !.L M. v. 2. No Sa Al Ko dıan: Muh.l<!'lılf <'bü.ttn. 89.().10 M3 çıT&lı ke-

lsliyenlerin 2700 ltrahk kat! temi - 14_6_942 twılhmırlc lha.lcal. oıup da ta- 1'.'llt.e Jı.t.za!'lıkla satın al:ınınrokUr. ı.ttı
nntlan ile birlikte pazarlık gün ve hbl çıklnıyan boe tU'Plcr AL l'b. lll!l.nlan ha.mrr_.. OOdcK 121.fJS ttra 48 k~ 9 .. 

sant!n<le M. M. V. 2 No. lu !öat ı n al- verilmek te.r-tiYle br sene za.rtmda. 24rıt; Iut' kaU temırıatı 1820 Uırn 7ti ktll'\J9 .. 
ma Ko. nn gf'lmelerL Evsaf ve şRrt- tur. lha.h:!ld 2"r8·!l-t2 ('al"IOmba ..... .....,, _.. 
namesi her gün komlı:;yonrla görüle- 3000 tıüp ok9Uen ıırazt hatla.da 48 tüp ..,., ..... 
bilir. (67S1) 2885 1.olltrn OOUmck tl2ore J)87B7'lıkla 31-8- nıt. 14 te M. :\t. V. 4No. lu Sa. A1. KD. 

V 1 
942 pa.zartc&l ırUnU eaat 15 te m.Un alı. cJn YaPtlrıca.ktır. $artııam€1JI. lK"r" K\.in ~ 

anti asi yon tesisatı mll;,yccvkı K'İJMik'ıh tl' lst("k!il~n -·. no.ca.kUr. Bu miktar pa.J"Ç8. parça da Q· "--"'' u na 

yaptırılacak bnab!llr. T..ıımaı Anlmrade. Ae. F'b. '"' ..,,,.., a1ln ""...,,,., kati ....,,-...,_,.ıe 
:r.t ){. V. 4 No. ıu Sn. Al. Ko. dan: meııkez Yo amaıunn, :ı.tanbulda yapıl_ btrlıkte komla,ı.,.:wıda bulınınw.ı.lnn. 
28.'ll Ura f"4 kuırll4 lmıJ.lt bedelli An - dıtı ta.kdınie Fındı.klı yokı.amasıruı. )'il- (7012) 3056 

ka.raı~ hayvan hıuıtane.I noJ. Xlın.lAta· ptlacaktır. 

M. M. Vekaleti Deniz A1*~radekl tc.ılme.t için beher tüp 

olaıdjcn ic•n fiyat 720 kurut1. tstanbut - İ 

;:::, ~':~' :;;,:::.,_,,. muhammen ,

1 

Amerikan videlılıı alınacak 
Sartnıa.meBI. parasızdır. Kati teminatı Dt!rW2 Ll."Yaum Salın AJma K<.ımııa -

AnkamdaıJCI t<'f'lırnnt k;ln 3240, lstan. Yoru..ı.ndan: 
buldıııld t.eeYrnat i<'ln 14'10 u:ı-adır. 1 - Tahin.in olUl'l.nn m.t'aIKI bedeli 

mühim bir Amil n1R<'1'l!ı "lilphP"' 7..dir tarihine rastlayan Cuma günü s·aat : 
CRarlvo GnzrtesD l~ de A nkarada Sanayi caddesinde Ev aranıyor 

nesinde ocaklara ml'C"kezt vantHA~yon 

tesıaatı 5.9.942 cumart(.'81 a-ünü saat 11 

de acık oksUtme fll? tha.Je edilecektir 
1lk temlnfı.tı 232 Hra. 37 kunıetur. l a -
Wklıllcrln ihale eün ve san.t1nd~ M. !\1 
v 4_ No. ıu s.ı.. Al. Ko. 1relmelerL Kl'· 
1111! ve tartnrunesl 7 kurut bedri muka· 
bi'U me7 tOr koml~:.ıondan verilir. 

(6855) 2893 

şrırt.rıame her vnık:Lt M. M. v. 2. No. Jx.ooo 1lnıı. ol.ıın 100.000 deftlmet.re rmı· 
lu Sa., Al. Ko. nunn &elmelN"'f nıbbaı ameır"Jkan vlda.1 ısının 24 asn-ı.o-

U~ankaleler japon 
filosuna hücuma başladılar 

Nt"vyork. 21 a.a. - Haber alın
dığına göre Amerikan uçank:ııl elerl 
$;ılomon eılaları sulannıla Japon ge~ 
milf'rinE.' karşı büyük bir taarruza 
a-eçml terdir. 

Kontor apartmanında Ankara mek~ : 
tepler m u hasebeciliJtinde toplana- Fikri. Tuzer aı~.!111 tara.tınd ın 
ctık olan satın alma komisyonunda : klra.hk. aakart dort 1bet odo.:lı htr 
y6pılacakur. : ev V(.')'U apartman datresl ararıı-

4 - Buna ait resim ve ı;:nrtname· : )l'(IC'. Bö)1e boe btr :yeor bilen ve-
yi hergün mezkOr okul muhasebe· ya kin.ya vemıek '9t.l:Ycn mal •-
sinde görebilirler. : htplrrinin ('ankıcya Parti kÖl9kt.1 

= Bir memur alınacak 
~r ~f. veı.::llet.inden: 

l5 - İstekliler, muvakkat temi- : 
nat makbuzuyle kanuni vesaiki ha· : 
milen yukarıdaki adı g-eçcn gUn ve : 
saatte komisyona müracaatları. 

Ask(•r1 Tı..•m.Yiıı: m:ıııkrmeonrıe mUsaba
: k'lı llt." ve y,.;r. sayı.h knnun hilkUml.er'ne 
: tevrıknn Ü('l"(•t u btr 111vı~ memur ıılına

: cnktır. f\'lü818.baka ımtthnnı 2!5. 8. 9-12 
: atint.I snaıt. 14 le 1'1. l\t. V. Ad«-r1 Temy!z 

Xo. 7 adresine vt•ya 5434 tel1-·rorı : mnhkemeetn<le yaınln.<"nktır. Tallple-rtn 

(6566) 2579 

numarn.au1a malUmat 
rl<-a olun.ur. 

veımcıcrı : mATıuI1n kanununda yıt:>:ılı tartlnn hn1z 
lf-1'98 : olmalıın ve (9Ct"'I. daktilo yazm:ılnrıl ıa-

., 11111111111111111111111111111111;:' zımdu-. (6882) 2961 

(6942) 3027 S.12 per.arrtı..'&l ı:runu •tat 14.30 de. ı>aazr-
• h1da ~ y,a.pıhlCUkt:ır 

Kıreç alınacak 2 - ilk "''"'""''" :ıs."' ıtra oıuo ..,... 
M. M . Vf"k. 4 No. Sa. Al. Ko. dan: j rıanıetri. her ırun kunrlsyondan ıoo kurut 
15 ton sönmcmiıt1 klrec pnzarlıklR tıe.ıı.•l mu.kah .ın.ı,, aı1nabi.Ltr. 

sntı n alı n acaktır. Muhammf'n bedeli 3 _ laiek:Hlerln kanuM.m stı-d!AI 
600 lira oluo kaU tf'mınat mıktarı 
90 liradır. Pazarlığı 25. 8. 942 salı 
Rünü saat 11 .. 10 da M. M. V. 4 No.lu 
ı=ia. Al. Ko. da yap1lacaktır. t~trkll
IE' r in muayyen gün ve saatt(' kati tP
minntlarJyle birlikte komisyonrtn 
bulunmnlnrı. (6956> 3028 

veeı\.lkJt"' bLrhkfe Kasıml>AIQdo. bulunan 
k~on.a bWll ırun ve at&.tl~ mürat'll.. 
a•ınn. (B~rT0/7007) 3043 

P. T. ve Telefon Umum Md • 

Tamirat yaptırılacak 

• • • cLaJd nOktaJ nazarlan bu ii!bl aile ı.ıe- Haldk.a.tl aönneuczME"e ıreDnece lü - mezdl. Terez:a'nın eavavlıan pahalı ve Ankara P. T. T. hluaur.lıüı2"urutdı; 
rı.nden açıkt.an acıta baJı l~me.Je-rme zuım y°"1t,u. Car.Ilı bül'l.in strlnlttlru? ret- binız orumaıaı, bunlar arüzel V'ÜC"ud!tiııe 4740 Ura 65 kun.ıa keti! b(odcl1 ~ 

DiLSiZ SAHii 
\" a.zı.n AGATHA CHRISTIE Çeviren C. B. 

Tefrika No: 2 

man.t oluyordu. mm kısıena. emniYut vernUyordu. cok Yll.klllYOrdu.. Bel:la, tzmtr'<len tnsU- AnklU"'a P. T. T. l\Iı.idurlUıtü Wrtrul1nLi& 
:r..u. Anıındcl eve aldcıık<•n a1ll1'lln Dnllf Arundcl ı.cıınt çekti. Kendini tere'ye ~tditl zaman, Tereza'nın eb>in- ya..pılacalk: tftmiır.ıı.t ve tadfl4.t Jıısi aıcJlt 

aenclerlnln, hıç klm8c)'e ba.hledemedl. bh"dentm'e ~un. itıtıyar, m(")'U8 his· meeinl d.aha uouz teırı:llen:le tııkl t et - cim ltmeye kon11ılnıu,,tur. :Wluvd<kat ı.e • 
tı. yolı&uzluk.lanrıı du:sUnllyordu. l\leee. settL mct"e eok calıtmıl fa.kat mu vatrnk ota- mtnat 35.'5,55 Urau1r. ş.ınnamest hf'f'" 
ıA. Tt.1"CZ1t, ykmt btr Ya.tına. ba.&lıP la.hal Daıha u:z.un müddet YB.1.ll'acatını um- mamı,ştı. 8'tiın moi.idu tik kall"fn:lindc ıııörUleblltr· 
servet.ine tea;ıhüı> etti~ ~üntlcn!x•rl muyoın.lu. Dr. Tanlolı 88.k:aJ!LJ ve ~yet ten aö· Bkanıtm~ 7 €"Yh11 9-12 118..b. lrtlnli 88.&.t 1:5 
T~'nın f.ısttlb.re hiç blr nlıtw:u ka.1· Akhna blrtca.ç eerıe evvel yaptıQı. va- rünen blr a.damd:t. Oturmue l\.Ue An.ın· le mlhti.1'rlüituınu.z blııuLS'J.nda taplııruıcak 
m.nmıotı. Oncl;UJbcrl kız t.'TK"Y btr ıtihrt>l !lb'ı..~tnaıml? a-ı..•Jdl. SerVC't!n.l.n kUeük b~r del'le konWiUı.)-ontu. Se91 lll«'ıtk ve tok- korn11Q"1ınd.a yapı.lacak•Jr 
aa.hlbl o.lıtnuetu. Res mll'f'1 sık ark aaze- kıanmı hlv.metçiler ve ha.yır cemb-'etle- tu, bu 8e8 d!tnllyerıjc,>rf. kenr.Llle-rlne na.it - lı.t('f(Hlcr.t:n o ııwı. .k:ı.nunt voı.• bu ete# 
lt•iıe-r<le çıkıyordu. Goo<;, pıı.rlak, crnan. rine bımklmı.şU, fıııkat asıl mütıim kıs· men t.etıhLr Men clzto bir ee:.rtJ. ~ııs .Utme;ve ırt"eh eocx•klcrinc d;UI' natıa 
ılpe, ooHıs . kolhu1na k"Vk('(Ulmclc • mı ~tt.a. ol.an bu Uç aıkrabasırun a - Anlfl(k·rt ıh' kt."fldmıl> re.Qmm ook cez· mildUrlü.Q-ündıt.-n alacaklııtı vesika ue 

"Dernek Bella burada'! ı<oca.ıı da ?ı-tı. Antndel eert biır eeı.-le : riylc bllcrı aC'alp t..·tlent.·clt'r teorttbedt•n nısındn takıthn ed 1ecckt1. bedb·ordu, blrltkte mürucantıa.n .ın otunur. 
be-raOOr mi?'' "Blr Prkettn kan&ı.nın pa.ra•IYle ec- bir anıphı düşüp kn.lkıyonlu. Ernilıl blr Doılnı ve A<tlılAne harel«'t ettlt!ne M.ls Loılon kıpırdayıp dı.ınıyortlu. lkl- (7008) ;31.ı.W 

"F.\'et.., cinme~l kabul ede-ceıllnl t.aıııav'"ur e<te- Arund<•l'lfı t>ö)·ll? bir eöh.rt·lcsahiJ> obma- mınb)'cll vaT"(b. nıroerı aklına Bella'nın de birde t•••ırup kalkıyor, lttbe.khın Kt' 

Bu kıtıa "evet" hı altında aizlt olan ml'ftl." dcdt. -.nı hoe ırunntlyo!"l(lu, Zııtt"11 Tercza·nın p;tınısmıa kO<"asının rtokunmama.aını le~ Clirtb"Or. oa,y masaaınlTI e-t:mtında t("l."ı•· 
mAM>, tklll de biliyordu Ciln'cü Emtll r.llfJ Plbodl kıs kıs a'ille!"t"k: y::ı.ş:ayış tarzıru hlc tx-~lyorı:tu. Or. mLn etmenm mUmkün oh.ıı> olm.adJtını la aiıı;llp ııcUyordu. Ço1c nazik olan 
Arund€"l'ın l"eA:t•nt Bella Bhn ~lr rumla "AYOi, P"ndi öyle eeYlere a.dırdıkla- Oonald9on'le. nl$ını hakkınd ki Uktrl~ ::\lr. Pu.rvia'e mnmak &'eldL Çttl"ls, yerinden kalklı>, ona b1'11mC kere 
evıenmtett. \·e Em! 1 Arundel'in ahbap. n )uk kl. Bentm runl anlıyamariıtım rf blraz knrısıktı. Bir bakımdan Dr. Bu dtkrilneek•rl.e Yeetl Koşk'e \Tal"tlı. yardım ettttt halde M• Loeun kcrıd.i&I· 
an rumla.rla evıenml""Zdt. şey Tereza:nın onu betenmt'!ii.,. Donııh1son'u bir AMındcl'c ~k l?öt" • Çarı. ve Tereza Arundel otomobil, ne teecl<l<ür etmedi. -( 22 Ağustos / 1942 )_... 

~ili cl.mefca!zın teselliye çalıtarak "Oonnld&on b1 bir dokton:ıur." mt.lyor, öbür b.ııkımd.ıın 114 Tc.rez:\."nın Tankııs'I trenle aektilt'-r. Cayda.n ııonre. bahceye cıkWdan za· 7.30 vı , :n Nlo 
((iLnkU tx>yle l(")"len;lcn acık acık beh "O pıncc-nez'fll v~tutuk konue:ma.-IY- hior k6y doktorurı.c uyın.m blr kan ola. tki kurdce öhilrlcrlnrl~·n evvel lieldl m~n. CarllB loz kardeem-e: 7 .a: ,,. 111 ._; pro-
setmclc ımkAnMzdll Mtli PlhOdl: ıe blzhn zwnanı.mızda pcok blca.re vurU- mıya<'ntnnı dW,ünüyordu. Carlıl uzun boylu. aüzel lıl:r cocuktu "1"*"1 beni aevmıa--or, TUhat detti 

•·ııcıın·nın kociı.sı <:Ok U"kl ,.e nazil< nürdü .. , • Du lını·olt•r1 neıı.a:~·a &eclnee ~; ııer z.-ımank1 alaycı tnvriyle: ml1" dıcdl. 
bt adam." <h'<ll. !\.Us pJbodl•ntn &özün.ful önüne mazı- Uı14·n.rı k'Uıl cektl. iklln'da elle tutulur "J-1.erhn.ba, h.ııJıı:ı., nruul.tiıntz? Stz.J. tyt 'l"fwrezil alAJ'la: 

\HB Arundel tasdik etti: deki atıllian ve tavorllt ııencler ııroldl. b}r kueur yoktu. Bella Vi btT kadındı: goroınn ... tk.>dt ve onu optü. "Çok truhaf. O<vn('"}( dilnyadı\ M!!l"lm 
"Eve-t, cok naz~ktir." t'l"inl ('t.•kert"k: mU.tlk bir anne ve kan, nnmuslu ve Terezfl taze l'nnafını h1tlannm bu· dayantlmıllz caz.l:>ene kBPJlmQ.-an bh 

Telcra.r caddeye cıkınca !\il• PU>odi "0 hınzır Çarla eellınıe bana da uA" - liOJI derece don\J'k ttıı. Fn.kat I3('llıı.'nın uşuk )ölnaQ:ına ıoylc bir do}tundurdu. vann ı, . ., <k>dl. 

.,. .. m 
7 ııı aJane 

7 " 
8.35 mU%..lk 'PL) 
13.30 l>l"Oıı'f'am .so 
];\ 33 TUrkte Pl. 

13-«i aJ&na 

211>0 ana~ 
211> ~ct ... 

t€.~klıer1 

21."5 •ilr \I'{" netti" 
10rdu: rasın ..• dedL. bLr ecnı...ıbl. blT nımla evh:•nmMI Bclla' - •NasılsJnız. hala.?" Carlfı 5rtlJdt1 

••T1-•r-e.u."nın Donaldson'la nltanlana· •·Kendtain4? ıtöylerirn.." nın iıYl huylannı örf.üyonlu. Dr. Tanı- llalwn Tcrez.a:yı hlc <le M bu.lınat1ı "AllAhtan bc.ı Loemı'd11:n be.$ka btr1 1400 ıntiz!k cPl ı 22.CXl sal.On oıtcrs 
L\ catı doııtru mu" 1ltl kadın veda.tuıp a.>nldllar. Blrl • oa·un cok hot ve mt.'f:k'Ointfe cok muk- YUzU, boyatannru a1Unda. IOLl'un du - ılC"tll'" ı:kdl 

'-1.1& Arundt"'l omuı:lannı ıllk!:I: birlerini elli Mmed€"nbM1 tanırlardı. Mlıl tedlr olması 1\.1.ldl Arundc-1' n biısbütün rtı)'"OtdU. Gözlerintn et.rafında ci2iiller Raht"('dl:.' tla Uııt<ıırl tr8 Tani(ll'un 

munı hir ta~la )aralanmı~tır. 

Kalkuta'da t ü inı.:ilizcr çıkan 
m itli}etı,.i ıtarete huı.:i.inllen İtibaren in · 
ri1a r eınıi}·ecek ı ir. G:ııeıe 'ahirleri hu 
k:1. rarın kar~a~alıji ıt1• ik ettiklerindf'n 
do layı l\hnmadı,i:ıu ı fakat fe'"·kalldc ka
nun larla hüki.imetin aldı~ı }"Ctlİ kararlar 
d1'n 10nra halka ka~11 nlan valifelerini 
ifa etm elerinin imkin .. 11 olduğu için a· 
lındı{-ı1u bi ldirmi1 lcrdir. 

t.naı. (Vl)'olonllit 
N'ec'!p A.SUn) ı.C· 

har: Potpurı, voıll 
enaı~ va.18; Straud 
Gondol'& ııeı.; Le"'· 

.. Buaüniln ıımclerl 0 kadar fartıı.ra Pthoôl Emlll' nin ba.ba~ ı nın hayatln<la ho.,unıa altmiyordu. Adamın fazla l·Uze bctlnn)lt.:1. wn1na )ıtlcla•tı '\'e conuklMım wııntu 18 00 PTOlifUn .. 
ki Bana kalınıe. bu la. et"'r olıını.. cok cef'e'y'aJl eden bazı ta.Yanı teeMt.lt veka- iiillmetlf emnt,yctlnl sarınyonhı. Bu YÜZ· CaY1 salonda ıctll("I". BP!la dAtınık Ref!A Ta.nloll'Un aomurtp;n )'(lzQ rlll 
uzun sbrecek. Dona.ldaon'un bet parnııı J.an, Tomas Arundel'bı W:Uva('ln ın kız den çocuklıan da aevmek aile geltyor - ea~lannın U.tünt' son moda bir •"Pka dü. T~'Yl llO.zmtoyl b tıı\Uttu ve 
yr>k."' kardetlertnde hutl ettltt elim tesiri. du. Ba.balanna eok: tx.-nz1)·or-la.r, ln~tliZP y.ı k>nl ııtymlıf kurlninm et:vaplwtnı <'anlı canh knm..ıemah bıııı.thtdı. !.Urı.n 

l\U• P ibodl: yeni neal.1.n u fak tefek ku1n1rlannı. heı>· bPn7.PI" '"" halleri Yoktu. kor>ye etmr'k tckı Ter.eza'YI ankh I:> r *..-.on'\ı. sempatik bir ~ bu u.yor 
''Tereza'n.an loeındl ı;ııa.nLSl va.r ya.• de- 1iin1 bilirdi. F'&ka.t aralılı:nnda, bunl::ırdttn Ve, nlohıt)"et., CarlS. d'Yk'kı\tJC .07.Uyortlu. Btçaft &k ty. l d\L 

dl. h !O bolllelm<!'Llenll. Aile i....rl hal<kın • Evet, Çar•, - - sev« takat hl<: _.,,. - YV), 

1930 ajanA 

19.45 ıçrbcst 10 D. 

pold: macar runte-
ZlılL 

22..30 aJaM 
22.'5......,,., 
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--
bir saat evvel komısvona verllmeaı 

Ankara Levazım Amirliğine lizımdır.) (6680) 2697 

gelen ilanler O dun alınacak 

Patates alınacak 
Gel!bolu Sa. Al. Ko. dan: 

Çanakkale Garnil',oo Sa. Al. Kom. 
İhıiyaç ıçin 800 ıon odun 4. 9. 942 

cuma sunu &aat il de kapalı zarf U$U• 

li)le ıhales.i )apılacak. Muhammen be
deli 20000 lira muvakkaı ıcminaı 1 SOO 
liradır. Evpf 'e ~artları komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin ihale uaıinden bir 
saat evvel tddif mektuplarını komiS)'O• 
na vorrmeleri için komisyonda bulunma· 
Jan. (676'J) 2813 

u ı; u s 
""' sıgır eti ah nacak Koyun ve 

Bandırma Aa. Sa. Al. Ko. dan: 

Clnsl 
Kuyruklu 
koyun eti 
Sığır eti 
Kuyruklu 

Miktarı Muhammen Teminatı l:ııa!e alt olduğu 
birJLk Kilo tutarı Ura Ura tarihi saati 

40000 
40000 

50000 
44000 

Koyun eti 40000 50000 • 3750 

31-8-942 

• 
30-8-942 

Sığır eti 40000 44000 3300 
Kuyruklu ,. 

15 
15 

Bandırma 

16 Akcapınar 
16 .. 

koyun eti 40000 48000 3600 31-8-942 17 Biga 

Kömür alınacak 
Kars As. Sa. Al. Kom. dan: Vilayetler 

11\f&&t itleri 
Erzurum lrnar Birliği Reisliğin· 

de.ıı: 
lmnr Birliği tarafından yaptınla· 

cak diJrder daireli sekiz mevyonun 
inşası ı kapalı zarf usuJlyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

K lf bedeli 99546 liradır. 
Uk tcmınat.ı 7466 liradır. 
Şartname, pllı.n ve diğer 

- 9 -
ile. bu 1'c mahsus alınmıe etillyet vım

law "1 tkB.ret Od nın kayıt vesika.la 
ve lırıenlııtm devamı mllddeUrıcc t.cs :1e 

wı ııılHııôtraJ ı.terinden a r bir u ta • 
başı Vt\Vll btr ten m~uru bu undura -
carruu ta..'lhhUt ctrnle o du~na <L1lr 
bir t.ııahhilt.nnme ve m dd~e ya. 
zıh m lctarda mu~ lc'k&t t.enılnatı gos • 
tenr banlcn m: kbınu v.-ya m<'k ı:. u 
e6Meriımest lAzımdrr. 

l5 - EksUl.me 7.9 942 taMhlne rast -

1500 ton patates kapalı zartla ek· 
•lltrneye konulmuştur. Muhammen 
bedelt on bın lıra muvakkat temı
natı 24150 lıradır. E\ı;a[ ve &artna· 
mest Gel bolu merkez sn. Al. Ko. 
nunda goriılür. İhalesi 24·8·9-12 pn
Z&rtesl gün!I saat 17 de merkez sa
tın alma komisyonunda yapılacak -
tır. r~ıeklllcrtn teklif mektuplannı 
hlr fiaat evveline kadar komisyona 
vcnnPlerf. C6256ı 2396 

Kuru ot alınacak 
Karakösc ::Sa. Al. Ko dan : 

Et alınacak 
H~ere Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 50.000 liralık kadu koyun veya 

,ıtır eu kapalı :zarf usuliyle munaka,aya 
konulmuıtur. Munakasası 2. 9. 942 çar· 
ıamba ırunü saat ıs te hrarıa Kule 
Ho~ere kö1 undc 1ııpılarakıır. ilk te
minau 7500 liradır. Taliplerin mektup 
ve ıeminatlari1le birlikıe muan'Cfl saat· 
ıen bir saa.ı evvel Ko. na ve-rmclcri. 

sığır etl 40000 40000 3000 17 
ı - mrliklerln lht.Jyacı için terelh hııkk.l .kolordu k~;tfllliıQı.na Ut" olmak 

U?.ere yUkarıdR. mtktar, tutar, tooılnflt, ihale tarihi ve ııaaUertyle Mi oldtıklan 
birlikler yazılı .kuyruklu koYUn ve sıtır eıtleııl kapalı zartla eıkslltm~ .konmua
tur. 

Beher tonuna tahının edılC'n fiyat 
5,5 rndan 14.000 ton komuriln ka
ı)nJı zarf u ul ylc nakil eks ltmey<.> 
konulmu tur. llk tem nat 5100 ı ra· 
dır. 'l'optan 'ieyıı 6000 ve 8000 ton· 
hı.k ı.kl parça hnlJnde hale cd le<' k· 
ıt.lr. Pa~alann Hk tem~tı 2475 ve 
3100 liracı r. Nnkliy tA nıt rtna· 
mcsi kom syonda orülUr. Ek iltm • 
si 9. 9. 942 carşıımba ünu sııat 16,30 
da Knrs'tn yapılnenklır. lstcklllerın 
ıbcllı Un ve saatten evvel tC'kl f 
rne<ktuplıırını tem nat akccler ylc 
J..-omlsyona .., C!rnıclcrL 

(7023) 3066 

Koyun eti alınacak 
.Kars Sa. Al. Ko < 

Imnr blrllıtl muhasobeıdnde 
bilir. 

lıYan PRUU'lefil ıı:üllil sa t 15 te ' ı~et 
evrakı dllim4 ~ datm;tndc ac cak r. 

görüle· 6 - Tek:llt mektuplan l)()E ı m d· 

FksiLt.Jıw 31 ağustos 942 tıazartesl 
g(JnU saat 15 te Erzurum İmar Bir· 
lı ı t'ncUmenl tarafından vl!Ayet rna· 
kamında yapılacnkt.ır • 

dede )'tlzıldıtı 'ÜZ e ekıl!lbnCl1 a~ına 

MaU ol.ıırak taytn ro en sıuıt on b n 
btr ıınat cv~M oıruı saat 14 e kadar d • 
tml enetımeı rol8Uğln(' verlle<"c;!,t •. 
POlltl\ lle ırönderl ek mektuplann ııa 

nUın.Yel saat 14 e kadar sm ı o ı ı 

ve dıt zarıın mUhUr mumüle kaoouı-
1Jl14 bu ı unmruu .ın zım<tır. 

İki milyon ahı > üı kırk iki bin ki
lo kuru ot kapalı zarla eksiltmeye 
konıılmu tur. l'nhmln bedeli yiJz 
kırk beş bin Uç >uz on lıradır. İlk 
teminatı on hin scku: >uz doksan se
lriz Ura ylrnıı beş kuruştur. Evaaf 
•e $artlar kolordunun bütün ıı:aml
zonlarında mevcut olup 115. 11. 9 U 
"e 4 100 - 61100 emlrlerı ki evsaftır. 
l\filnaka&uı 2,. 8 9"2 puarteııl günü 
sa&t 115 te yapılacaktır. İsteklilerin 
işbu saatten bir nııt evvel kanunun 
8.4 d maddeal mucibince hazırlıya. 
CAklını teklif mekttıplarını komi& • 
Yon rt:l~lill;ıne vermelerı. 

2 - FlksUbne 31·8·942 ııazart.e&1 ıı:UnU Y\l'lmnda ıı:ııstertlıen 984tleırde Ban -
dırmada As. Sa. Al. Ko. da yapılac-.aktır. lO·S 042 de ikapıuı ZMt UllU 'l'allplerln tıcııret odası vesikası 

ve bu J " alt nntıadan alaeaklan 
ehi yet vesikası ve teminat makbuz
! rını ve l<'kllt mektuplannı o gUn 
sanı 14 ten evvel komi yon riyase
tine vermeleri lltın olunur. 

3 - Isbu etlere att evsal ve aartnameıer l«ırn1-Yonwnmıda olıup iıJteldtlcr 
her zaman komlayona müra~atJa ıı:öreb lırieı'. 

(633 ı 2,06 

Patates alınacak 
Şl~ll Sa. Al. Ko. Bşk. dan : 
Kapalı zarf usulü ıle 1100 ton pa

tates münakasaya konulmuştur. Ev. 
aaf ve hususi şartları komisyonda 
gôrülu'I'. Muvakkat temlnı\lı 8750 li
radır. 300 ton pııtates toptan bir Is.. 
t ekliye ihale erlilcbllecc.il gibi en az 
taksıdıne de talip çıktJl(ı takdirde 
ihale ı yapılat'aktır ihale ı 26 8. 9'2 
çarşamba günü ı;aat ı 1 de yapılaca
iından taliplcnn kanuni veslkalnrly
Je birlikte ihale aaatınden bir saat 
evvel Harbiyede Yedek Subay Oku. 
lunda SL Al. Ko. nuna müracaat-
larL (6840) 2408 

Çe,itli sebze alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
Ihtiyac lcln 200 ton taze fasulye, 

100 ton patlıcan, 50 ton bamya, 30 
ton kahak, 20 ton taze blber. 175 
ton domates kapalı zart usuııı ile 
ekslltmPye konulmustur. Sebzeler 
•Yn ayrı müteahhitlere verilebılir. 
Muhammen be<leli taze fnsulyenln 
elli hin lira, patlıcanın onbe& hın li· 
ra, bamyanın yirmi bin llrn, knbn
fın lkJ bin dört yüz lira, taze blbe· 
rin Uç bin lira domatesin Yirmi bir 
hin lira kJ ceman 111400 y{lz: on bir 
bin dört yüz lira olup muvakkat te
nıınatı 6840 liradır. Evsaf ve ıartna
nıesı Gehbolu merkez ııatın alma 
komisyonunda ganıleblllr. lste-klller 
tekllt mektuplannı ihaleden bir sa
at evvel komlsyonıı vermeleri 14· 
zımdır. Kapalı zarf usulQ Jle ihalesi 
24-8-942 pazartesi g(lnQ saat 17 de 
m erkez Sa Al. Kn. nunda yapıla-
caktır. C6369l 2400 

Yol yaptırılacak 
Dlk!4ehtr Hv. Sil. Al Kom. dan: 
Ha va bf.r!1k1"!l'.t ıı:nml.7.onunda yapılll· 

eak yollara alt (87570 ı l1l"ft keıtlt bedel· 
lıl ln.-at ıaı.pa.11 za.rr uau~~ ekııU.tme
l'e konmuıtur. Bu ıee ait kevll ve !t'l'l· 
"i eartna2TW! komJAyonda s:örUlcbU!r. 
ilk t.emlnau (6!567) Ura 75 kunatur. 
1halNıl 28-8.942 caıııambl\ s:ilnü saat 
15 te Eakleehir Hv. Sa. Al. Kom. )'ti.Pi· 
lıacıa.kt.ı.r. lıı!.i>.kl lerlıı beut eilnıtc t.mıl· 
ıw.tlarlı>1e '*1lkte teklif DU!kt.uplannı 
lh&k>den btr 88At evv...ı 8ll%U ıreçm kıo
~ veım<'Jerl llAn olunur. 

(6576) 2604 

Odun alınacak 
&lıkHlr Sa. .A! l\.o • .ıan : 

(6771) 281S 

Patates alınacak 
Kus Sa. Al. Kom. dan: 
1 - 12. 8. 942 gunu kapalı zarfla 

münaka.sası yapılan 238 ton pataıoe is
telcli tıkmadıiından > cnidt'll kapalı zarf 
usuli)le c:ksilııtlC)-e konmuşıur. Bir kilo· 
)Una tahmin edılen fiyat 22 kurut olup 
ilk teminau 4430 liradır. Sarınamesi 
Ko. da ı;füülur. Kapalı zarfla eksiltmrsi 
2. 9. 942 tarşamba günü saaı 1 7 de Kar:s 
Sa. Al. Ko. da yapılacakıır. t~ıekl ilerin 
meı!cür gün ve saaııcn hir sa.at cv'el ha· 
zırlıyacakları teklif mekruplarİ)•le te· 
mi.nat a.ktel<•rini Ko. na vermeleri. 

(6772) 2816 

Eldiven alınacak 
İat. L v. Amirli~ Sa. Al. Kom. 
Beher çiftine 3•10 kuruş tahır.ın e

dilen 8000 çift elrliven pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. İhalesi 24-8-1912 cu
ma gUnU saat 15.30 da Tophar.e İst. 
Lv. Amirliği Sa. A l. Kom. yapıla • 
caktır. İlk teminatı 2040 liradır. 2000 
c;iftıen aşağı olmnınak üzere ayrı 
&) rı tallpl,.re de ihale edilebilır. 

(6529) 2822 

Pavyon yaptırılacak 
Eskişehir Hv. SR, Al. Knm. ılıın: 
Hava hirliklı•rlııcle in a edile<'ek hir 

e r p.ıvyonuna ait (H7J2) lirn 9/S ku. 
rıış keşif' brclelli pıınon kap ılı zarf 
usııliyle eksiltnı .. vc kunııl ıııu~tıır. i ha
lesi :ıı. 8. !l42 11uıartcsi ıı:Unıı saııt 'Th 
le Kski ehlr llv. Sn. Al . Kum. yopıla
t'almr. Heslm şartname ve ke lf ko· 
ınis.>onıla gnrulehilir. Post" geclkme
lcı;i kabul rleğıldir. 

llk teminatı 3358 lira 48 kuruştıır. 
isteklilerin belli ıı:Un ve s:ıatten bir 
saat e_n·el kanuni vesikalllrlyle hirlik
tc teklif me-ktııplarını sözü p:rçen kn
mlsyon/\ vermeleri i lAn olunur. 

(G 67) 2QJO 

Pavyon yaptırılacak 
EskıŞ4'hir Hv. Sa. Al. Knnı. ilan: 
Fnhrlkada in n edilecek hi r e r rav_ 

yonuna ait (H712) lıra 115 kuruş ke
şeif bedelli pavyon kapıdı aıı.rf usu
liyle ekı;iltnıeye konmuştur. ihalesi 

4 - Tal.lpler1n mczkQr ..O.n ihale ııaatlndm bir ıoaat evvel U!kt1t mektupla. 
nnı kanunun tarifi dall'Clillııde ve iı>k'nlluı vesikalarla btrllkte Askeri Sa. Al. Kn. 
veımıe olmalan JAzmıdır. Bu eaatten sonra ~UrJlen tekUr mdct.uplan kabul 
ed1lmiYecekUr. 

5 - Tal.iplerin yu:ka.ndaJd l!Anat dairesinde mezkQr 8'ilnde ~ mu -
racaatıan nAn olunur. ~) 2699 

Çeıitli yiyecek ve 
Cınsi Miktarı 

Kilo 
Sadeya~ı ıo.ooo 
Zey.UnyaAı 10.000 
Sığır eti 64.000 
Patates 20.000 
Cnn. bulguru 15.00o 
Nnturı>I nohut 15.000 
K. fasulye c:alı 15.000 
Yeşil mercimek 7.000 
Beyaz sahun 15.000 
11 No. K. Ozllm 5.000 
Zeytin tanesi 2.000 
Yemek tuzu 10.000 
Kuru soğan 25.000 
Salca 3.000 
Saman 200.000 
Kuru ot 250.000 
Arpa veya 

Fiyatı 
Kr. Sn, 
25.'l 50 
140 
50 
15 
22 
15 
26 
19 
96 

100 
92 50 
16 50 
15 
72 50 
6 
7 

)'il laf 100.000 13 

yemler 
İlk teminatı 

Lira Kr. 
1001 25 
1050 
2400 

225 
247 31, 
168 75 
292 50 
102 37,50 

1080 
375 

13 87,50 
123 75 
281 25 
163 12,50 

9900 
1312 50 

975 

Kastamonu As. Po5. 5116 Sn. At. Ko. dan: 

alınacak 

MülA.hazat 
K. zart usulıylc 

.. ... 

" 

.. 

.. 

Kastamonu As. Pos. 5116 i(:l!ı 942 milli yıln thttyarı o1an Y\Jk'anda etns 'ile 
mllttarlyle fb-at ve muvakkat temtn tlan yazılı erzalk, yemltv kapalı zarf usu. 
ıu (".la;i tme 11e sa.tın ahnnca'kUr. 

Buntann llıalcsl 24-8-942 S&At l!'I te Kastamonu vllllyet Sronatm.14 mıdıa e. 
be mUdUrltıitU oonsın<in As. l"a. Al. Ko yar>ılılc-aktır. 

Bu l7 kalem ~ ve )fb'eceık !!490 blftŞlh kanunum 32 ma<t<tennp ıı:öre temi· 
oot m<'lctula.rı vt• zarrıan tı.'lzırlan."1.rok lıhntc ı;;nntfnch:m btr ıtaat evvd komısyo
na vcrllmlış olaraklu'. 

$1"1.namclert her a-U'I\ Ka.strunOIMJ Sa. Al. Ko. ırörıUl.ebl11r, 

2490 sa,yıh kamınu'I\ 3, 2 ma.ddelertndıc!k1 ~~-satı hal2 IBt.dcl~ belli ı-Un vt• 
saa.ı.tc k.omla;ıronda hazır bu U'lllllaları 1lıtn olunur. (6900) 3020 

Et ah nacak 
Oe!Gcee As. Pos :5001 Sa. Al. Ko. den: 
Atatıôa ctns ve mlktan )'ll:r.:h t"t (sığır, koYUn Vl'G'R keQI) Mtın aı ne.Cfllrtır 

kapalı zartla ihalesi 5001 Sa. Al. Ko yapılacaktır. Evtı:ı.r ve aanı.nam e-:rt ht"r 
rütı kam~ ırôrükll>Utr. l.teıctllcııtn teldtf mcktuplannı en eec Uıate Mat n· 
den blT 88at ey~el1ne Jcadar koml&)rona vennli obnala.n lA?.ıırıdır. (7029) 3072 

Cinsi M k. kilo Tutarı 1 ra tık. Tem. lira !hale gUnU Sast 
Sığır eti 14.000 5.600 420 7. 9. 942 P. ertesi ll 
Keçi etl 14.000 7.700 5TI,50 7. 9. 942 P. ert<.'Sl 11 
Koyun et.t 14.000 10.500 787,50 7. 9. 942 P . ertesi 11 

Et ahnacak 81, 8. ~'2 par:arteırf gll.ıfl tLRat U ,311 
na Eskışl'hl r H v. Sa. Al. K om. yapı-
lacaktır. Hcsını fe nni şartnam e •e ke- Oeıikl'll Aıı. Pos. l'ıOOt Sil. At. Ko <lan: 
eif koııı i syond" Jr;br ulehilir. l'osb p:e- Aeatıda c1Ylll ve m ktflrla'l'l yazılı fit Cloo!Yuın. k«'l. 111tıır) 1111.tın 11\macalc!t.ır. 
dkıııeleri kalıul drgildlr. İlk teminatı Ka.ı>alıı zartla lhalest :ıoot Sa. At Ko. yapllacıı1ct.ır. F.Vl'Rt ve eartnameler.I her 
3353 lira 48 kıırııştıır. f teklilerin ıı:ıın kom~ ırorillcb r. istek! !erin tc'ktlt rnckluplar.ı.rıa f!l'1 11ec lhllle ııaaL!n· 
belli ıı:un ve snnttrn bir snat evvel 
k • den bir saat evV(l). kom~ vcrmı. olmt\lan lAzımdır. 7031) 3074 nnunı vrsik~riyle birlikte sözli ge-
çen kom Is) onn teklif nıektuıılannı Cinsi Mile. kilo Tutan Hra llk. Tem. lira İhale gün O Saat 
\ermeleri l!An olunur. Ko)"Un eU 300.000 225 000 16.875 11. 9. 942 15 

(6868) 2912 K~I eti 300.000 165 000 • 12.375 11. 9. 942 l5 
Sıltır eti 300.000 120.000 9.000 11. 9. 942 15 Pavyon yaptınlacak 

FAklşetıtr Hv. Sa. At. .Ko. d.an: Ambalijlrk tahta almacak Çeıitli yiyecek alınacak 
Okulda irıea edilecek bJor er ııav)'o . lstanhul Lv. Amirlığı Sa. Al. Kom. .Aa. Pos. 760 Sa. Al. Kom. Çatalca: 

n:.ına ak (44712) !im 9!5 ku~ l«!tlt dan : 27 Ağs.. 942 peıı;eınbe günü aaat 
bcdcll'1 PR\'YQl'I knpaJ.ı zart U6UIJylc ek· 15 • 30 X 2Ö X 8-11 ebaıtınd11 88" 14 de 30 ton kuru fasulye saat 15 te 
111ltmeye konm~ur. metre mlk4hı anıabnlAJlık tahta nlı- 25 ton nohut saat 16 da 15 ton yeşıl 

nacaktır. l'aznrhklıı eksiltnıui 2,, S. mercimek saat 17 de 15 t.on kuru Ihaic>I 31·8·942 paz.'\.rtcsl ırünil saat 
9~2 pnr.artf'sı gllnll ı;.ant u tr. 'l'opha. bakla Çatalca subaşı koyündekı Sa. 

1fl da Esklomlr Hv. sa. Al. Ko. <la YD • n,.'rle fst. Lv. A.mirlii!i Sa. Al. Kom. Al, Kom. pazarlıkla satın alınacak· 
pılatmı:tır. Rcslm, !crınl earırmme ve da ynpı lacnktır. 'l'ıthmin hcdr.li tır. lstcklılerln numuneleriyle gcl-
kC$ff bedeli komiByond.a ~ulebuır. ,7,6lll lira ilk h:m inatı !J.568 Jin 20 melerL <7017) 3060 
Posta ırcclbneh."'1 kabul dcltlıktl2". ilk kuruştur. Şartnamı-.si knmisyonıla go-
t.emtna.tı (33!;3) 11ra 48 laını•lur. 1&tek· rUlıı r. Taliplt'rin hclll vakitte knnıts. Sebze ve meyve alınacak 

Behft' kilosuna 3 kuruş fi)ııt tahmin 
ıdi.len llOO ton odun kapalı :ıarf lUUIÜ 
ile eksiltmeye konmu$rur. 28.S-942 C'U· 

ına ~ü saat 16 da &lrkl'$İr As. Sa. Al. 
ko. da yapılaca1cur. Muvakkat teminatı 
1800 linıdır. 800 ton odUfl\ln bir muıe· 
ahtıide ihale cdilehileceii gibi 160, ~60. 
80 ıon olarak ayrı •>rı 3 ıa.J ıhc de ihale 
edilebilir. Ev&af ve ıartl&rmı görmek is
tiyenltt he-r gun Ankara. J~tanbul Lv. 
Amirlikleriyle .Balıt<Hir As. Sa. Al. Ko. 
da görebilirler. Taliplerin teminaı lıriylc 
teklif mektuplarını ve kanunda yazılı 
-.Csaı1clcrini ihale gunü saat 1 S e kadar 
mU:buz mukabili komiırona '-ttmeleri 
1&r111r. Saat 1' ten 90llr& mektuplar alın· 

Mlertn tıetl1 eiln V'C ıııı.atten t>tr Miat ev- yona l!'f' lmeleri. ' ( 6898) 3019 Sarıkışla Sa. Al. Kom. Ankara: 
ve! kanuni veslkıılarb1-e btrl11cte tekııt Nakliyat yaptırılacak Aşağıda cins ve ımiktarları yazılı 
mektuplannı 5'1zU ~n kom1ııo'onn Erzincan As. S a. Al. Knın. dıın : bulunan 5 kalem sebze ve meyve Jı.. 

lnaz (6527) 2608 

Çeıitli yiyecek maddesi 
alınacak 

vermeleri tJAn ohınur. Pilumure 650 tonluk nakliyat pa • yaş ve Çubuk'a teslim tarUyle ve 
(6869> 2913 ı ki k 'it k I' pazarlıkla satın alınacaktır. 

ıı..ar ı a e sı rııeye onmuıtur. azar- Pazarlığı 24. 8. 942 ııazartesl g{l-
Koyun eti alınacak lığı 26· 8• 9'2 çarşamba gunu llaat nü sant 15 te Sarıkışla'daki Sa. Al. 

115 te Er.ıincan Sa, Al. Kom. yapılı· koml'="nUnda yaı:nlaca•·•·-. •~-'-lı· 
Gelıbolu Merkez Sa. Al. Ko. dan·. t'nktır K"losu t h · rl'I f t ~~ "'..... .ı.:sLCA 
İhtiyaç için 45 ton koyun etı ....... · 

1 
na n mı n c 1 f'n ıya !erin tem natlarlyle birlikte belll 

•- il kuruş 2:1 ı;antimrlir. Tutarı 288715 gün ve sa.at•- eôzil aeçen koml""'O· 
zarlıkla satın alınacaktır. Muham· l" ı k ti t t ·' 38J ı 25 ""' .. ..., ı ra o up 11 enıına ı .. ıra • na gelmeleri. 
men bedeli 54000 lira olup kati le· ku r u tut. Şartnnmesi her glın komıs- .... • llm cinsi 
mlnatı 8100 liradır. !steklller evsaf yoncl11 ı;orilll'bi!ir. tı;İc-klilerln 1ırTTı ~aş ~i~cs ve rnlktan 
ve &artnamesini Gelibolu merkez Sa. gün ve uatte komisyona ınılracaatla- 3200 T. fasulye 
Al. Kom. g ırebllirler. lhalc 1 25. 8. ( 6918) n. 302 ı 4200 T. patlıcan 

Davutl'AfA Kııbısından 1166 Sa. Al. 
ko. Btk.lıjından : 

942 :ılı ıı:unü s at 16 da merkt7. Sa. A kt 
Al. Ko da yapılacaktır. 2!!24 ya an sığır eti alınacak 1600 T. kabak 

K Gelıbolu Merkez Sa. Al. Kom. dan: 1400 T. Domates 
oyun ve sığır eti alınacak İhtiyaç içın derısl cıhetl askeriye- 4000 T. Ozüm BMıklerin ihtİ)'U"lnı temin için 2490 

111yılı kanunun 46 maddesinin M fıkra· 
aına göre apjıda cini ve miktarı yazılı 
İaşe maddeleri pazarlıkla 27·8-942 per· 
tembe ıııunü hizalarında ıtll ıerılen ıaat· 
lerde ek.dlımeye konulaajından i tek· 
Jilerin mezkür gun ve 5&atte komis}O 
llUmuz.a ınurac:aatları Hln olunur 

As Poa. ~ Sil. Al. Kom. ;:,afran· ye terkedilmek &artlyJe ayaktan 50 Cubuk'a teıUm cmai ve miktarı 
bolu: ton sığır eti pazarlıkla sat.ın alına· Kilo 

llıt.b'aç lclll ;pazarlıkta 7!5 t()IJ ko)'U11 caktır. Muhammen bedeli 50000 Ura 3:.ıoo T. fasulye 
eti vecra ııııır et.1 Mtın a!ınacakt.ır. lha· olup kati teminatı 7500 liradı r. Ev- 4200 T. patııran 
ıe.t 2 ~Mil 942 ııaa.t 17 dedir. Kn;yun e· sat ve şeraitl Gelıbolu merkez satın 1600 T. kabak 
ımm ilk tem.tn&tı ~ ııra 25 ku rus ve almasında görülebili r . Pazarlıkla 1400 T. Domates 

lh all!si 8. 9. 942 salı giln!I saat 17 de 4000 T. ilzüm 
sıttr eUnlrı ilk U'lnlna.U 298 Ura :l5 ku· (7019) merkez Sa. Al. Kom. yapılacaktır. 3062 
ruş1.ur. Gartrwımeaı kom!Ayonda aör1lte- 6092 

Cinsi 
Pirinç 
kuru fuulya 
:Ru!gur 
SaM yaja 
~ Yılı 
PatatC$ 
k uro ü-züm 
Sabuo 

Saman 

Ton 
10 
10 
10 

3 
3 

10 
'.\ 

3 

n iane 
ıarihlerı suı 

10 
10,.:ıO 
11 

ıı.~ 
14,3G 
ı s 

ı~.30 
16 

alınacak 
G elibolu Aa Pos. 1250 S a. Al. 

leo elan : 
İhılyac ıc;ın ayda 250 ıer toıı 

tıkıltle ceman lMO ton t e l b tlyah 
hasırlı ve.Y"A dökUm saman kapalı 
zarfla ekııltmeye konm111tur. Mu -
hammen berlelı 70 bın liradır. Mu· 
ıkkat teminatı 5625 liradır. Hasır
ı ve dökme ıc;ın ayrıca fiyat hesap 

illr. Evsaf ve tıeralıı Gelıbolu'da 
250 Sa. Al. Ko. da rörUlebıllr. 

500 tonctan aıın{:ı olmamak tizere 
ırkaç ıallbe verıleblllr İhalesi 28. 
. 9•2 gunu •Hl 17 de 1-110 Sa. Al. 

o ela yapılacaktır 1steklflerın 
ezkiir ıtilıı v e aaat 16 ya kadar 

ekli! mektuplarını komısyona ver· 
elerı. ı 667 ) 2695 

Kuru ot alınacak 
Gelıbolu Aa. Poa. 1250 Sa. Al. 

o dan : 
İhtıyaç tçin ayda 300 ton taksit

e cemnn ~100 ı on balyalı veya ha· 
ırıı kuru ot kapalı zarfla eksiltme· 
e konulmuştur Muhammen bedeli 
~0.000 liradır Muvakkat teminatı 
0~25 li radır Hasırlı ot ıçln fıyA ıta 
e~ şıklık yapılır. Evsaf ve şartna· 
es G .. lıbnlu 1250 Sa. A l Ko da 

< " > 3057 Çe•itli yiyecek alınacak 
<S9-!5> 2954 Vaketa alınacak '!' 

Buğday kırdırılacak Istanbuı Lv. A. sa. At Ko .. _n: As. Pos. 5201 Sa. Al. Kom. Dev-
.... rek: 

As f'os. 8128 Si\, Kom. MRrnş. Beher kU1Jeuna 57!5 kunı4I t.ahmJrı ('.(!!-

Maraş gıırniznn birliklerinin lhtlya- len 15 ton !kadar Jcunduralık valcete a. 
cı içın kırdırıl l'ak olan 1200 to n Wıacalc:ur. Pazarlllkla elaılltmeııt 24.g. 
buğday kırdı rılmıısın" kapalı urfla 
talibi çıkmadığından u. 8 • ıa2 ıı;u- 942 IÜllÜ ııaat 14.30 da Toı>anede lırta.n. 
nünden 14. 9. 942 gUnııne kadar bir bul Lv. Aml.rltt'I Sa. Al. Ko. yapılacak· 
ay ıçınde par.arlıga kcınnıııŞtur. İlk ur. lAteklllerJn tekllt cdooek.kır1 miktar 
paınrhğı 25. 8. 9"2 ıah günu sut 16 Uzıerkıdcn kAmml t.emlnatlarJ:V'lıc belli 
da )'apıln.cııktır. Muhammen bedeli vakitte ~ ıı:etmclıen. 
72000 lira 'e ilk teminatı 6400 lira • (7016) M59 
aır. İsteklilerın her gıln Maraş mer- Sıg"'ır eti alınacak 
kez. komutanhtı binasında saıın A l. 
Kom. mürucnatları. (68"7) 30l7 Karıı As . .Sa . Al. Kom. dıtn : 

Eldı'ven alına--L B ir ki losuna tahmin edilen fiyat 
~ 160 ku rıı ştıın 40 ton sığı r eti k11vur . 

Sa. Al. Kom. Bşk. Tophane: m:ısı kııpalı zarf usulu ılc eksiltnıe-
Beher clfune 340 kurue t a h min ye konu lmuştur. 

edilen 8000 çift eldıven pazarlıkla i lk teminatı 49110 ll rarlır. Takarr Or 
satın alınacaktır. lhalesı 24. 8. 942 eden fiyat iızerinrlen kati teminllt a· 
pazartecl gunü snn.t 15.30 da T<>p· lınat'.llktır. Şartnamesi komlsyond& ıı:ö· 
hane İstanbul Lv. Amlrllti Sa. Al. rulebllir . Eksiltmesi ıo. 9. 9'2 per
Kom. yapılacaktır. İlk teminatı 2040 Şcıııbc günu ı;aat 16.110 da yapılncak
llradır. İki bin clftten asalı olma- tı r. istekliler in brlli gün ve saatten 
mak üzere ayrı ayrı taliplere de !ha- hir ıaat evvel huırlı> acil klan teklif 
le edılebllir. <6849) 3018 rııektuıılarl~ le t eminat akçcle rlni 'K. 

Saman alınacak Ra. v .. rıııcleri. (70 J8 ) 3061 

Bıılıkesl r As. S a. Al. Kom dRn : Tahmil ve tahliye işi 
Td balyalı bchrr kilosuna '1 kuruş Erzurum A s. Sa. A l. Kom. elan : 

fi> at tahmin edılen 6000 ton fy~ :;iartna!11eıinde yuılı kayıtlarla F.r-
<'ins ve te-m iz samnn pıızarlıkla satın r um genış Ye d ar lı~t lstnsyonlıırın • 
ahnııcaktır. 7. 9. 9411 pazartesi gUnll rla yapıl acak tııh:- ın en l li.000 tonluk 
saat ırı t e Dnlıl<esi r As. Sa. Al. Kom. tahmil n tahliye işi pazarlıkla ihale 
ıla eksiltmesi yapılecnktır. a Ktl t r m i· edilecektir . 
nn t . 4 1 J OO liradır. 6000 ton aam nn bir İ haleı;l 26. 8. 942 çarşamha gılnli 
istek liye ihale eılllebi l ccejtl ı;:b i 110 saat U.30 da Krzurııııı Sa. Al. Kom. 
tondan aşağı olmamak Uııere ayrı ıv- yapıl ıcnk tır. Doküın h&linıle ıııevııt 
rı nıllteahbitlere de ih ııle edi lebi!İr. için hrhı•r tonun tahli>c~ine tnhnı:n 
Sıınıanlrır ıel bnlyalı İp hıılynlı hasır r.dilrn fiyat ~HO kuruştur, Parça ha. 
balyıı olabilir. 'faliplcr Uç şr.kllde fi. linılr. mevaılrlın da tartnamesindt'kı 
vat tf'kl:C ci!ecekl ı-rrlır. Mllteahhlılin kllyıtlarn gore ton u 240 kuruş olııı) 
hal> a r~rım11k için teli ynk&' bedeli umum ınııhnmmen htdeli 116.000 lira 
mukahılı tel cihet i a~kı:riyeilen <'le ve muva kkat teminatı 2700 liraıhr. 
l
verilrbllir. ı-:vr,ııf ye fa rtlll'l'ı An kft ra ŞartnRmeşİ her gün komis)onda gö-
stanbıı l I.v ı\mnlıklerl Sa. Al Xnm rtıleblli r. 

da vr Rnlıktsfr Aıı. Sa. A l. Kom. gl'ı İstr.klilcrin belli giln ve saattr. te. 

Karadeniz Ereği sinde teslim alın
mak şarUyle 12500 ıkllo Ulzf.' kabak 
12500 kilo taze fasulye 12500 kilo 
dolmalık yeşil biber 12500 kilo tınt
lıcan kanalı zar! usullyle eks ILmeye 
konmuşt.ur. Taze .kabağın tutarı 
1395 lira ilk teminatı 104 lira 62 
kurus. taze fasulyenin tutarı 4080 
lıra ilk teminatı 300 lira YP.1$11 dol· 
malık hlberln tutarı 5002 lira 50 ku· 
rue teminatı 376 lira patlıcanın tu
tarı 4880 lira ilk teminatı 366 Ura 
88 kuruş. İhalesi 7. 9. 942 pazartesi 
günü ı:aat 11 d" Devrek Sa. Al. 
Kom. yapılacaktır. Şartname ve ev
safı her gün komisyonda gôrUJc>bl· 
lir. İsteklilerin belli &'iln ve saatten 
bir saat <ınce kanuna u;ı.-gun 6-0kildc 
teklif mektuptnnnı koml~na ver· 
melerL (7020> 3063 

Saman alınacak 
~ fla.. Al. Ko. dan: 
400 0011 kl1o 8fl.flUU1 kapah zar.na t'k· 

ınutıeıı--e konmU9[ur. Tahmin bcdell 
18.000 lira oıuıı Uk tanmatı 350 ura 
C'VJl&f kolordu evsatıdır. Elaı ltmt!SI ll· 
9-942 &Rnt 16 da :va;ıılaraktır. J&tdkM • 
1er1n belılt 8'lln ve maticn önce tmııruı.t 
okçcleıı:l;vle komlS>'Onll mUıracaau rn. 

(7022) 3065 

Odun alınacak 
Sa. Al. Kcwn. Dşk. As. Pos. 1010 n, 

Çekmece. 
Konıis>·vnıb mcl't'Uf evsaf Şnl'llAn 

ı!ahilincle kapalı zarf ekslltııırsi usu. 
il lir ~O ton odun .a.lıııocııktır. Mu • 
11pf. k t temi9 tı 3000 liradır. Ek ilt. 
mn 9. 9. ı:ı~ıı çarşamba gilnıi s at l'i 
ta Hll)ülc Çekmet'e'nin Akçı~urı; ır: 
ç:\flıF;lnd" 2010 SR. Al. Koııı. ;>opıl •

1 
<"l•ktır. fı;l< klllerin me.ıkQr ıı:lln ve 
ı;utırn bi. •Rot önce tek:ıf ınl'kıuı ı 

K r As. S ı 1\1 :Ko, el n : 

<8~78-6613) 2649 

Kapalı zar f uauliyle 
eksiltme ilinı 

Poetada olan eecflancler kabul e<\D-

mez. C6S34) 2903 

Elanek alınacak 
İsparta C. M. U. lığlndcn: 

Ycızırnt Nafıa M{i(IUrlQlil~: laparta merkez ve yeni ceza evt 
1 - Yo:ı:gnL-Yeri<öy :volunU11 O + 460: mahkfunları için mayıa. 943 ıra> esl -

6 f-910 uncu kllomotrelcrt arası"lda ne kndar alınacak olan <YOZ BlN 
7 703 .11 7 :kuruş kesini varyant ICl- Kll..O) ekmek 24·8·!>42 tarıhlnden 
sc ve tın !Atı sııın.l.J.e ~ kapalı uırt u. it haren 20 gün müddetle kapalı 
su! le cıks tmt•yc konmust.ur. 7.llrf usul!I ile mUnakasaya konmuş-

2 - nu ise ıüt 'ırtnnme ve evmklnr tur. 
sunlıı.rdır: A _ E:ao ıtme ıvt.ıın..meal, Muvakkat teminatı 1250 liradır. 

Şarlnamı-yt görmek isteyenler her 
n - Mukavc e proJeet. C - Nl'lıa ıalt".rl gün ~ evi mUdUrlyetlne. Eks it· 
genel llllrtnnmesı. D - ş~ vıı k6ı>ı11· .meye işUrak cdeci!klerln de 14 9.942 
ıer r<mnl t:ırtname&l. E - MctraJ kctlr tarihine müsad f pazartes günü sa
hUIA sı ve proJcler. at 16 da İsparta Cumhuriyet Milıt -

lstcltl1l<'r Yozgat natuısıooa bu ev - del umumllıt ne milracnatlan l ıuı 
mk ve &artnruneım eöretı1Ut1er. olunur. (6878> 2904 

a - EkRUtmc 28-8·942 cuma ırüno Ya .. sebze alınacak 
encümeninde '!' 

:vnıııla aktır. lııtanbu'l Beledcyealni1en: 
4 - Eks ıtmc-ye E'lrobflmek !(in ıs- Ha.seki, Cerrnhvaaa. ~ıu ve Zilh-

lli'!'fn (4955) :ııtra (18) kuruş mu· l'E!\1. hmlalıklnr fuu.tane e 7~cıı . 
tem a.t vennclert ve oundan kAmtl dıotum evi. Edime« pı ı;;ıhh t 

a Aıdnk1 1;ESllJJd halz bulur.mn· mcram.ı ve O&k!ldar Cocuk baklmevmln 

llir kıln una t bnıln cclıl<'n fı, at 
lhlJ kıırı t n 40 ton ı l'I' etı kn•ur
ınası kapnlı r.ıırf u ulu :ır ehıltnıl"• c 
konı u tur. ilk tPıııınatı 43~ıı lıraılır 
Taknrrıır ı drıı fi\ al U7.rrinc1en ti 
t<'l•ı n ıl ılııı c ıktır. Ş rın ııne 1 kıı. 
ıııi~yoıı(l11 gnrıilı lıı!ir. Ek ıfılın<' J O. !I 
•aı •wrseıııle ırnnıl s~at IG4ı te va
pılıt' ıktır. l teki lrrin b Ilı p:lin ~e s ı· 
nlt<"ıı lıir ıat ~' vd lı:uırlıvac kları 
t<"klif mr-ktuplarıyle ter ıin t nk('ele 
rini :Kcı. lts. verını lcri. (70.!7) 3 70 

ımdır 

A - En az M bin ltmlık yol ~ • 

atı yapınıı bulunmaat, B - lnıaabn 

ın 111 yMJ ten~ t.eke!tUl etmıı 

bir mtihm<1111 veyn :ren memuru istih • 

>'Jllı1c :ıtı tb'acı lcln a ı ak m uh tclJl 
clNı yaıı ectıze ka Plllı zart usu c t"k· 
Altme;ve konulmu9lur. Meanuunun talı
mtn l>eılı"ll (41916) a (:57) kuT\IG ve 
tik um u (3148) ltrn (74> kunı• u • 

ı 11hhtlt ctm<"k, c - lhıılc Ş&ııl.nft.ITio zabtı. V<'! muamt"Jtıt müd ıo
Ail 'kıı lem ele görül !il . lh le r; 9.9 2 

l.'''C'blle- ~1 ırün{l mıat ı~ te d ıİnl en<'.'U -
mc:ndc ynpı.lacaktır. Ta 'l>l<rln te -
mmıa.t.ı ma'ktıuz v~ ıncktul'lan ve ka· 
mman 1brazı !Azım ırelcn dlter w.lka
~ 2490 mımnmıı kıımmun tarttau 
~ hazırt:cy kın tdt mek • 
t.uıılannı thale a1lnıll saat (14) e kadar 
dnJm1 erıcümmc w-ımclerl lAzımdır 

Kon) 
lh 

Kuru ot alınacak 

h l 

lkm 

Ambar inşa ettirilecek 
Er in n lnhi arlar Başnıüdilrlü-
nıkn: 
J - Przln<"nn Ilaşmüdiırluğbn<le 

)apılrırak l3Gll,G6 lira ke lf br.delll 
nıamıırnt ambarının lnsnsı kapalı 
znrf ııs\lll)le 111 ~!ın ıııCıddctle uıii
n ıknsa)n k11n11lınuştur. 

Mm akknt tcınlnR<lı 1020,87 
ti raılı r. 

69~1'191fl) 303'7 

Hamam tamir ettirilecek 
:Kütnh>• VıJAye-tl Vakıflar .Müdur

IUğunden ı 
Kütahya'daki Balıklı l1amamınm 

esaslı ıamlraıı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Yapılacak ışın bedeli lı:eşfl 
(1136'a) llın (20) kuruştur. 

2 - lurnkkııc temınatı (102/S) lira 
(/Sıl) kuru•tıır. 

h ır 
:J - 1 hale 2 ı. 8. 942 pazartesi 

p:ilnü s ıat 15 tn Prr.lncan inhisarlar 
Bn mılılllrlüjtundo ınüte ckkil komls
~oııcn lcr ohınat'nktır. 

il - Mlınakll&a 9 cylul 942 tar
şamba gunü saat 16 te Kütnlı)a'da 
hukuınct c ıddl' İndeki Vakıflar ida -
re&lnde ınlıte ckkil komisyon huıu • 
runda ~apılacaktır. 

!, (7028) 3071 

Zeytin tanesi alınacak 
Gclıl olu l\Jcrk z Sa. ı\I. Kom.dan: 
İht ıyaç için -40 ton z vtin lanı i 

k µıh anrfln ek itme• e knnmıı tı r. 
!lluhaııııı en hedelı l.W 000 lırıı ve mu· 
valck ıl kıııın tı 19u0 lıraılır J.vs f 

4' - Bu i e a t fenni ve busust 
rtııanıelerle projeler Ankar Te 

l"rzlnt'an ha nıüdilrlllkltrlndı:-n alına
bllır. 

' - Bu i e talir olıınlarm 24!10 sa
yılı kanununun k µalı zarf usuliyle 
tk~lllrıı<')I:' mille llık 8- ınc-1 nıadde
si ahkAnıına tevfik ın tamım edl"<.' k
ri teklif mektuplarının dış zarflan 
içine : 

A - Muvakkat ceminat makbun 

ırln ıınc- ı G lıholıı merkez S;ı. Al. 
Koııı. orulelıılır. İlıalı ı 7. 9. !112 pı 
7. rtr ı ıı:ımU ı;a t 17 ılc rııerk z Sa. 
\1. J..:oııı. ıl ) pıl t'aklır ı lıp ol ııı
ların i tenı en 'e :ıikle hlrlıkt<' ihale 
s:ıatindeu lıır sa 1t ~vvelınc k ıdnr tek
lif rıırktııııl rını vermeleri. 

5 - Rksllıme'e glrecl"klerin bu gl. 
1 i lı·rl )aprnı olduklarına dair nafı
rl n alnrakhrı ehlivct ve ikalarını 

koıııı )onn te~dı etmeleri lAıımdır. 

veya banka m<'ktulııı. 
H - 1iltealıhltlık ehliyet vesıkasa. 
C - 'J icaret odası Vt' ika ı 

(703J) 3076 

Saman ve ot alınacak 

3073 

Sayın ha lka 

llcı'k bu· 
tundu n ve bo uk llıks.tm<'lre 

kul n:ı.n ve ıst n len YCTe ~ tml
Yl'n ve her a suretle olursa ol· 
ıun tallmatru mc h rıruı hare
ket eden soCôrlCT lcln derhal 2S!IQ. 
2960, 2713, Gı>S3 ve f.i847 numarn 
lı tclclonln.ra m ı Ciınat vermcl<Hi 
1111Y1n lınllctnn J1ca olunur. Z1S!) 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
İki Film Birden 

1 - DON KAıAKLARI 
Roger Duchesne 

il - Ylldınm köpek 
RİN, TİN, TlN 

SUARE: 20 30 ila 

f JLDJRJM KÖPEK 
--ve--

DON KAZAKLARI 

Tele!on : 629\1 

6 - Taliplerin k nıınun tarif ettiği 
rkılde lınurlaılıklan teklif mektup -

1 ırını lhnlc tnrlblııdr.n f'n geç bir saat 
evvel kom!Ryonıımııu mnkncua mukıı
bllindr. verilme 1 illin olunur. 

(61ı68) 2680 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme i, leri 

Esklşetılr Na!ıa MUdürlUlilndm: 

1 - Elaıll!.nwl"O konula.ıı lıe: FAl:lte • 
hlr v l\ycUnde lıımctPftell nahb'e61nde 
.)UJ>UnlA k hilk1lmct konağı 1Naatı o
lup k 11 b«1"' 1 4.'1685 lira 5 ku~ur. 

2 - llbu ıec Ut aart.name ve evrak 
şıınlanlır: 

A - 1-=ıcmltme ea.rtnaıMC 

ll - Mulaıvcle ı>roJNl. 

c - Bllyındırllk iıılerl &'fll'lel tu'tna· 
m"51, 

D Yapı ış!(.'ri umumi ve ıennı aart· 
namesi. 

f, - Hıuıuııl l&l'lname, 
F - llt!"lrRj, keei! hOIAllMı p!An va

~tl tOrabtyes1, toeııepUk, .ınııı tea.ıııat 
looetl. fl)'a tbordroeu. 

3 - Eks itme 27·8·942 tarlhlnde 
flCl'W<'mbe ırUnU saat 115 tc Ellkleehtt- na
fıa mtldllr1Ul':fl blna.'Unda topla.nacak 
kom lsyoıı tanılındk n yaı>ılacaktır. 

4 - J.Jladltmc kapalı zarı UM.ıU.Y}e 

> ıı lacaktır. 

5 - Ekstltme)'e ~ek i(1n •• 

L<ık ilerin: 
A - 3726 lira 38 kunıe muvaldaıt 

tmı in.at vcmı<'&1, 

D - ı-:n ıız 50 btn liralık b!r :varıı 
it nl ba«lmııe oldutuna dnlr bir l>on • 
ııorvllı ve bu ı.tıt idare ~ ~ rr1J1 ıı 
fk ı: n hatz oklutun.u mUılr bir bftnka 
rctem.neı c ekstlbnenln yapılat"a~ı 

~ en az üc ıril>n evvel bir ıstıda 
ile n.ld&clılr narıa müd<I lUtilne mora. 
<'il t ıxk>rdc alnr:ı ~ bu <ıkııtltnıE'YQ 11 • 
llro.k vcslknsını 1braz etmm eıartt.ır. 

c - Tcl<lU mdctuplan :rukanda 
0'.>Unctl maddede :vazılı saatten bir sa
at ~ve Iııc ka(br natıa mtlıtürlül!lln~ 
m kbuz muknbl.lbıdc verllec-e1cUr. E'.>S· 
ta 11c ırönd t"COk mektuP!arm nihayet 

ve dıt zartıann 
kadsır 

mühür 

Ç - Bu gibi 1 !erden l!nkal 10000 
llrnlılc bır in anlı ynımıı olduil;una 
dnlr hon ervı i knynrak ajl;zını ıyice 
kapatıldıkt.an soorn ihale gunil ııaat 
1' de kadar Vakıflar idare ine mak
buz mukabilinde tr.ı.lıın dnıcsi Şart • 
tır. Hu saatten ıonra tcklıf mektubu 
kabul erlilmiyecegi gihi postada vaki 
olat':ı.k geC'ikmelere de itıbar edllmi
yeC'cktir. 

Jbnle edllet'ek tamirata aıt evrak 
şunJardır : 

1 - J'IAn, 
2 - Keşirname. 
8 - Umumi, husust, ftnnt şartea • 

meler. 
4 - Mukavrle proje i, 
'J'ıtlipler bu evrakı ve dosyaları her 

ıtiln Kut.ııhv.a Vakıflar idaresinde gö
rebilirler. fırın olunur. (7005) 30.U 

Şose tamiri 
Biltcik ~afı& Mücllirl!ığUnden : 
1 - Ekılltmryc konulan iş: Bozu. 

)ük - Xarııköy - Pazarcık - Bursa 
~olunun il +~~O 28+000 kllomt-lrc
lerl ara ınıt ki §ose t'sa lı tamiratı işi 
olup keşıf brdeli "197ii,. lira "85,. 
kuruştan ıh&reıtir. 

2 - Hu Işın teıııınat ıolkt ırı ''1488,. 
lira "8.ı.., kuruştur. 

3 - Eksiltme 12. 9. 9•2 inci e11. 
martesi glınu sa t "11,, de Bilecık 
Hukumct blnaııındaki nafıa mlidürlU
ğU odasınıtıı te ekkül edecek komıs
) on tarafınd n kRpalı r..ıı.rf uımliyle 
y11pılacaktır. 

' - F.ksıltme şartııamcııl ve buna 
mfrteferri euak "99,. kuruş bcdd 
mukabilinde Blleclk nafıa ınüdurlıı 
gunden alınııbilır. 

15 - İsıekllltrın ek iltınr taribın • 
dl"n en az uç p:un evvel bır İ5lıda ile 
Bılccık vilAyctine mlırac:.a tla bu ııı
hi e a 1ı tıımlrab )ap blleccklerlne 
rlalr ehliyet vrsikası alnıalnrı !Aum. 
dır. 

ö - Rk~iltmeye htirak edtteklcrin 
he ln<"I mıddedf' yazılı vesika ile 942 
mali yılını aıt t İCur!t o<'lası veslkuı 
\e nıuv ıkkat trıninatlarını havi (2490) 
nyılı konunun tarıfatı ıl ılre inde hıı

zırlıyat'akları kapah zArflannı üçün
cıl ıııaddcde yar.ılı vıkitıı-n hir saat 
f'VVcline knd r kom is~ on rel lııfınc 
makbua muk.abllindc vermeleri Ji _ 
zmıdır. mumu " tylr.c ikaı>Rttlmı• olması IA:zım· 

dtr. Postada olaeftk ttel'bneler kabul 
ed!Hmez.. (6800/8766) 2SGS 

J>ostııda TUkubulat'ak gecılrmeler 
kabul edılmez. (89 5-7006) ııoı2 

Tamirat yaptırılacak 
Eınzıt V IA.letl Damıt Encüme!lln· 

den: 

1 - F.ıtu:ıl • (".eban yolunun 22 - Z1 
ct kllıom<'trelert arasında ya.pılaca.k e. 
aıı.tı taml'l'at 18-8-~ taı1hlnden 7·9·94'.l 
tarihine kadar Zl g1Jn milddatle ~ ka· 
palı zn.rl UflUlb'lıe ~e konuımu,. 

Atabrin satışı 
Kııılay Cemi)eti Umunıl lllcrke~ln

dtn : 
İsUınbul'da depomuırla satılmllkta 

olnn Atebrinlerin anbalnj ftkilleriy
le fıyatlan 8§&iıda ıı;östcrılıni tir : 

tur. o,ıox15 
Atrbrln Lira Kr . 

Komprime i şişesi J,10 
2 - Keoııt b(>dclll 24M7 BM 68 kurut o,1oxııoo 

ve muVfl3<kıı.t tcmhıa.tı lR38 ltrn 2:5 )ı:u. 0,06X20 
.. .. 21.-

ruııLUr. 

::J - nu ı.e att evmııc tunlfl.rthr. 

A - Kcatt wtvell, n - D<slltme ve 
rennt ııartnamclcr, C - Mf"tnlJ, D -

0.se 
1 86 

MAARiF VEKlLLlCI 

MukavP1ena.mc. ı-; - Basındırııır ı.ıert Memur alınacak 
lll"Jl 1 IArtnaml'I Maarif VPk 1 t dm: 

Is er bu evmkı El zıt nafıa mü· 2!5 8 942 ta.rlhlnd mllıı baka ne ~ 

4 ~ 19tiı"lllc f'lktilrnek ~lıe blrilrtcı 24 8 942 a.Qom ına kadar 

Örlllebllır r,oo tonrlıın aşağı olma 
ak !zere bırkaç talibe verilebilir 
hııl rsı 28 8. 942 ıtUn l!'llat ıs te 1250 
a. Al. H o dıı vnpılacaktır İstek· 
iter n b ... Jı ırlin ve 11aatıe komis 
Onda bubı.uıalırı. ( lıleknıpl&nn 

Tal:plerın mııa,yl'n ~nn t te koml~vnna J nılnntlııriyle komisyona rnılrot'antlan. 
müracaatları. ( 61191} 1068 (7031) • I06Jı rını koın "'na v~; Jl'!l.ri • J 

( 702•) '°" ~---------" 

dil ililndc ll'Oreb ırıer. ı mur alınacalından 1atekl kırln betsel• 

1(ılrı ~bn<m'kı atı1rna ırilntlnden Uc: zat ı.ı.ine milraca.atJan. 

itlD evwıl --~ ..cırwt· .C6902) 28"2 
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Talebe alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
Ya.tı.!ı ve par3.Sl2 olarak Zon,ıuldak't.a acılmıı bulunan Maden B a.e: 

Cavuş Mektfl'b.!nin Birincıteş.rin 194.2 de başlıyacak devresi için seç
me sınavtyle t~ebf' alınac&ktır. 

B u t.Pknlk mek'U>-bin blr1 ameU dlterl nazar! olmak üzere lk1 aa
l!W!Stre ayrı!mıo üc senelik tahsili vardır. Ameli devrede talebe ma
denlerdeki kazancı ile aeçinlr ve kendilerine birinci. lklncl sınıf ame-

11 devrelerinde 100 kuruı ücüncü ıını.t amel1 devresinde 120 kuruş 
yevmiye verilir. 

AJ.atıd&ld sartlan haiz olan ı~eklilerin nihayet 23 Eylül 1942 
akla.nuna kadar Zonguldak Mlden TekniBl.yen Mektebi MüdUrlütü
ne ves.lkalar~yle bizzat müracaatlan lüzumu !lA.n olunur. 

1 - Tilrkiye Cumhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
2 - Doğruluk kAtıdı &Ö8t@rmek (1941-1942 ders yılı mezunlarly

le- halen mektep talebesi olanlardan bu bela-e aranmaz.} 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malOJ olmamak. büny&l mAden o&uc

la.nnda arneU ça.11şmıya müsait bulunmak (sağlık muayenesi Zon
ıuldak'ta yapılacaktır.) 

4 - nk mektebi bitirme vetıncasını eö9termek. 
5 - 18 yqına l'irm.lf ve 25 yaşın ı aeçmemiş bu1unmak, 
6 - Nüfus hUvtyet cüzdanı ve dört adet vesika fotoğrafı vermek. 
B u prtJarı ha..lz olan istekliler 25 eylül 1942 de ilk okul derslerin-

den yazılı imtihana tAbı tutulacaklar ve muvaffak olanlar 
stajlarına başlamak üzere ocaklara dağıtılacaklardır {6880) 

amelt 
2974 

Ticaret Lisesine talebe kayıt 
ve kabul muamelesi 24 Ağustos 

1942 tarihinde başlıyacak 
• 

Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
1 - Tahsil müddeti üç yıl olan {Orta kısım) a 11kokul, 
2 - Tahsil müddeti üç yıl olan {Liae kısmı) na Orta T i

caret Okulları ve Orta Okullar mezunları imt ihansız alınır
lar-

Orta Okul mezunlarmm girebilecekleri İhzari aınıfta ya-
bancı d il fransızcadır. 

1 - tık okul, Orta okul ve Orta Ticaret okulu diploması, 
2 - Nüfus h üv iye t cüzdanı, 
3 - Atı kağıd ı ve sıhhat raporu, 
4 - 4.5 X6 boyunda (4) ade t vesikalık fotoğraf ile her 

eün. okul ida resine müracaat edilmesi. 
Eski talebenin 26-9-1942 t a rihine kada r kayıtlarmı yeni-

lemeleri m ecburidir. { 6565 ) 2790 

Çeşitli yiyecek maddesi alınacak 
Nusaybı.n Gümrtik ?.tuha.taza Kıtuı SL AL Kom.l9YOl'\wıdan: 

Miktarı Tutan llk teminaU 
Cinsi KHo Ura Lira Saat 
Koyun eti 37.000 29.600 2220 Kapalı zart 24-8-942 10 

• 
U L U S 

Ankara Belediyesi Profesör Doktor 

4 Müfettiş 1 
alınacaktır 1 

NAZIM ŞAKiR 
SİNİR VE AKIL HASTAl.l K· 

LARI Ml 'TfHASSISI 
An.kam'ya dönmti•Hir. Mua)-e

nto mıı.ti <3-6). Tulefon 6767, Ye

~ Atatürk buıv. 149 Ant 

a.PRrtmanı.. (1JD4 
Ankara Belediye Rtisliı{inden: 

AnkAra belediye~! teftiş heyeti icin 
aşa~ıda yaıılı F,crait dllbiHnde mti.ıı;a. 
baka ile 260, 210 ve ı 70 lir.a. ücretli 
üç ve ~o lira asli ma.a~h bir mi.ırettiş 
almaeaktır. -

İmtihana iştirak Şeraiti : 
l - 'lemurin kanunun dördUncü 

maddr-sinde yazılı vasıfhlrı haiz bu
lunnıak, 

2 - Atıkerlikle a1Akaı>r bulunma
mak, 

3 - Yüksek mektep mf"ıunu ol
mak, (ecnrht !İ!i'1na ,·akıf ol11nlar ter
cih edilr-cf"ktir) 

4 - ~üfu~ teıkcresl, mekttJl ~aha
detnıunesı, )eni Alınmış doilruluk ktı
,ıl-ıclt, a kertik vcsik:tM, Oütiin hıı!>talık
lardan ı-alim bulunduJiuna. dair he. 
)eli sıhhiye rı.poru, (ınünft"rit doktor 
r;\poru kabul edilmf'z) Jtr('mlş hiımf't
l«·r varsa bunl11ra air '"t"•İka asılları. 
9X l:? ebadında. 3 adrt fotoj(rat. Ru 
ve!ikalar taliplerin istiıialıırına b:ıjllı 
bulun11ıcaktır. 

$ - 'lüsahaka imtihanında ehlivrt 
kazanı1nl11rın licret \"e maa"ları 86."ifl 
~o.lu le11.dul kanunun hükllmlerine 
,ı:öre tespit olunacıı.kur. 

6 - '(iisahakıı imtihanı ı Cl"liil 9 1- 2 
S3İı ~tinü 111at onıla . .\nkıı.ra belediye 
ıalonundıt. l<'ra l."dİl<'C'ektir. 

7 - Ru Ş("r'1.it dahilinde ınil~abakıt.
ya talip ol11nl:ırın 30 aCusto 9 ~:? ta
rihinf'" kııdar Ankara beledh·e riva.. 
,,·tine mür.ıcaatıaırı. · · 

(bbl:J) 2569 

Yığıhımaya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 
A nkara Belediye Reiıdi~inden : 
1 - tlçOncU marldede yazılı hu

suslar beled.iyt>: t embihleri arasına • 
lınmt!Jtır . 

2 - Bunlara aykırı hareket ede n 
ler 1608 ve 2:S75 numaralı kanunla r a 
'°öre cezalandırılaC'aldardır. 

S - A) İhdyaç maddelertnin da· 
tıtımında ve bunlar için kart v e r l· 
!işinde, 

B) Nakil vuıtalarına binişte. 
C) Umumi yerlere giriş ve çıkış

ta halkın biriblrt ardı ınra dizilme -
leri mecburidir. (3409) 22:S2 

İşç i alrnacak 
Ankara Beie<tl>-eslnden: 
&I,zbah&da münhal bulunan 50 ve 60 

lil'a aylık tie..··et.M keıdctllklen! Jıcı alına 
cektır. Ta.ltpierln mezbaha mUdiirli.ıtd 

nf' müracaat.lan. (6908) 29/1 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

Bankalar 

Muhtelif malzeme alına<ak 
Etibank'tan: 
Ata&ıda cins ve miktarı ya,11h uııı.l

zerne ıHı.tın alın11ıcaktır. Taliplerin ıuu
ta!'&al ve fenni ı,ahan hıı.,·i teklifle· 
rini derhal l·~tibank • • \nk:ıra. adrf'öi 
ne bilJirnıeleri ricıl olunur. 

l\Iıılzenıenin cinsi 
100 adrt 1., 5, 6, 1..iloluk lıiı.çıın toka 

uı 'l,tt 
.50 adet 8 kilo1uk varyo:ı:; 

lUO a.det nıan.i\·clıl. (uıuhteli( boy ,.e 
.ı.ıkletle) 

300 ıuıet el ıı.rabıt!i I 
:!000 kilo lılı("ım içi.n wakap çeliı(i 

2ı ruim. 
200 kilo ınurç için makap çeliği 

IH m'ın. 
a:soo adet ahş.ap travers (1oox1ı:>x ıo 

ebadında) 
7000 adet ahşap trıtıverı çivi1;i 
ıou adet çadır. 1817 

Eczacı aranıyor 

Eti Bank Umum :Müdürıu~Unden . 
Şaı k Kromları işletmemizin dip

lomalı bır eczacıya ihtiyacı vardır. 
Bu vaz:!eyl deruhte edecek olan za
ta ayda ClOU> lira ücret verilecek
tir. 

İsteklilerin, diploma ıuretıyle s.im
dıye kadar calıştıe-ı }"erlerden ken
dlsıne verllmi& bonservisin a.ı;ıl veya 
suretlerinin bir dilekçeye lli~tiı-erek 
bankamız.a müracaatları, 1855 

Daktilo alınacak 
Euıl4k .,..e Ey· .ııı B;ınkıtı;:ındıın 

Uankanııı ııırrkcıi için imtihanl;ı 
daktilo alınac<1ktır. İstiyf'nlerin 2ı. a
fcu?.tos l!ll:! pa;ıı;ırtl'~i ıık~amın•l ka -
dar banka :ı:ıt i~lcri ';'rfli!{iııe nıi.irıı-
caatları. (b!ll9) 2965 

Düzeltme 
Gaz('tf'ıni1.in 21. R. 9ı:.? gi1nlü nii~

hll•ınrlıt inti~ar eden EıııL"ık vr ErtRnı 
hankaı.ıııa ait (pe~in ııttra ve atık ,1ra 
tırma ile ı. , !1. 9J:! C'unı;\ Jtiınii satı
Lu·ak aınl.ik) ilAnınd·ı. s;ıtı!;>ın yapıJ;ı
catı ) t·r )·anlışlıkla Rııınılırıııa ~cldi!t

de ,·azılnıı•tır. \ .. lı Rankrın11ı.chr. SA
tışa· i;-t;rak ede-<'ek olan Lıliplf'rln F.111-

IAk ,.e F.~ taın R11nka-.ı s;ıtı~ konıisyo
nun'\. nıürıııC'a11tları ilH.n olunur. 

inhisarlar Umum Md. 

1 
Ankara Valiliği 1 __ ....;;..._ 

İnşaat sahiplerinin ve müteahhitiıerin 

nazarı dikkatine 
Tamirat işleri 

Ankara Yalilil(inden : 
l - Ankıır•ı'd•L Ta,·ukçuluk ens

litiiı;ünrle yaııılacıık tıuııirat ,.c tah
kiına.t i':-inın ihalesi 2H. 8. 912 T. ne 
rıt:-thyan curııa ~unıi sual 15 tc Na-

"'fı•L rıuidürliı~ıl otla~ınrla toplanacak 
konlİ!•> nn ta.rafından yapılmak üzere 
a~·ık eksiltıııcye konulu111-;;tur. 

:? Keşif bedt"li (~tHlO) lira •e 
ıııuvakkat ll·ıııinııtı (6J5) liradır. 

a - Jsu:klilcrin muvakkat teınin&t 
uı("klııp veya ınakhu:r.lariyle ticaret o 
da.sı vt"sikaJ.ırını \'C nafıa müdtirhi
,ı.tiindt"n hu i-':: için 11.laca.kl-ıı.rı fenni 
c-hliyct vesik,ılarınt haıııilen yukarı. 
dk adı ız;eçcr: ~ün ve .~1tııltc kotnisyon 
ıTi~liıtıne n.ıı.-aca:ıtlıırı. 

:t. - Bu hl" ait ke':'if ve şıı.rtname
~ i ht'r ~iio na(ıa n1iid1irlüJliinı:le gö. 
rebilecekleri. (tHiHi) 26!)$ 

Tamirat iş leri 
Ankara Valili;.: nden: 
Ke~ı! bedt'li 1246 liradan ibaret o

lan Çankaya İlkokulunun tamiri 
acık eksiltmeye konulmuıtur. Istek
lilerin şart.nameyi .görmek üzere her 

1 
gün Maarı! Mücii.ırlilKilne ve ihale 
ııeünü olan 31-VIII-1942 pazartesi gü
nü saat 15 te ve teminat akçesln.ı 1 
hususi muha.coehe müdürlüğü vezne
sine yatırarak daiml encümene mü
racaatları ııan olunur. (6752) 2785 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara. \ ııliliıCinclf'n : 
h:t"~if lıedf"li ~017 lira 2:'i kuruşbtn 

İh11ret ulan L'lu;., İlktrkin; ilkokulla
rının l•ınıiri ııc;ık eksillıııl',·r knnu l -
11111 .. tur. İstf"klilerin ıı.ıı.rtn;ı;ne}·i jı.!İlf" -

mek iıırrr- hrr ~un )faarif .\tudiirli.ı . 
ıi;:line vr ilıııJ(' ~ünıJ olan :JI. b- !iL:! JHl 

;ı.:11.rte-c;İ ı;:-iiniı saat 15 le \"C l("ıııinat 
akçrsinin huıoıısi nı\'ha.~f"be ıniidiirlü· 
>th '"<'ınrslnf'" y;ıtırarıık ıi'limi t"ncu • 
ıııene rııur,u· ıaılıırı ilı\n olunur. 

(tii5 l) 21R7 

Tamirat yaptırılacak 
Anka:·11 Vıtl Jııtinden: 

ı - Yü.k~·k zır,ı.ıt enı~lltUı-oünde ya -

pıl&eak l.amiral tş\ ekslJ.tml'fii 7-9-942 

t.ıMhine mı::tJı:·an pıı.1artewt ~nü saat 
J:S le nafıa mtidilr"tJlti oda$ında topla.-

nacak komisyon tararınd . .ı.n yıı.pılmttk 

üzere acık f'kıtjll.m<->·c konuıımu.ıur. 
2 - Kee:ır beol'h.·11 19t"'°' Hra ,-c mu-

va.kka.t tt"mlnııtı (720) l -adır. 

3 - lste4clilf"r\n muvalckat t«nlnal 

Tasfb--e HaJ..ndt' Ankl!lra Ek>kt 'k ve Hav,...a.zı TA Şori<et:ledndıen: 
$11"'ketlerlml:7. fa:br1kalarındıEL"'.1 cıkan kömil-r- cürvtu parasız olru'ak ts

tlıY1."ntere fabrilkamız araz:lslnde t.aı;lfm t'dtlmekt«tlr. İhUya~ 99.htoleMn.kı 
idare AmtT'l1ıt\ne her liin müracaıı.tı.an r1Jın olurıur. ıgoo 

Sayın halkımıza 
Halkımızın kömür alım işini kolaylaştırmak üzere 

Samanpazarı Ağa zade vakfı apartmana altında No. 
16 - 18 de bir satış bürosu a(ılmışlır. 

Bu civarda oturan sayın halkımızın 17. 8. 942 
pazartesi gününden itibaren ihtiya(ları olan kömür
leri kolaylıkla temin edebilmeleri i~in bu satış bi-

rom uza müracaat etmeleri tavsiye olunur. 
Türkiye Kömür satış ve 

(H9~) Tevzi Müessesesi 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
cıtteıer KOY EnaUtUsil l\otüdUclUQ"Unden: • 

Cinsi 
Sadeyağı 
Koyun eti 
Pirinç 
Bf'YRZ P~Ynir 
Keı;me ŞE>ker 
Yoğurt 

miktarı 
Kg, 

15000 
20000 
15000 

6-000 
10000 
30000 

T ahmin 
edllen bedel 

Lira K. 
31500 
26000 

8250 
6900 

11500 
15000 

lhaJ...m~ 
Tarllı &1111 .....t 

l tk t..mlnot 
Lira Kr. 
2362 50 
1950 00 

28-VIII-1942 =- la 

618 75 
517 50 
862 50 

1125 00 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

11 
l:2 
15 
16 
17 

1 - Cı!leler köy enısUtüsU tale~tenmn ihtiyacı içıln YU1can.da dne, ml.ktarı. 

muhammffi bedeli, Uta.le sUn ve -.a.tıen )'8.Zılı 6 kalan yiyecek 1capaJı mrf 
uaullyJc t"kslltrne-ye kon.uJmuotur. 

2 - Alına.<'ak olnn bu e.naka 8ilıt tartna.meler maa.rtt ve eııetltil m U.d:Qrtük· 
lerinde cortll('l}Ul.r. Dıoarıdan ta.Hp okı.nlaııı peıeta pulu ııon&'!l1.lmeık: ~ı.e 

sa.rtnamele-r gjin<lerJ lir. ml'kh.ıp veya makbuzlarl·yle tl<'ııırı~t o -
daeı vesftuılarını ve nafıa müdürlül}ün· 3 - ihale, maaril mfulürlüıttınde tor»Ianacak olf'ı.n 99..lın aJrna. lromi&.Wınunda 
<le.ı bu te lctn alnt'iıklan fenni f't\Uyr-ı. yapılacaktır. 

vl'Btkttlan.nı hfım\l('n yukanda adı ı;te- 4 - Bu maddelere satAıhb-'elli makamlar ta.rafından riyat konunu- 1hal9 
cttt ııün ve pattP komit;yon rci.<tl ~lnf" netıc~tnde da.mııa reaml ve 98.ir ltıtıyan lb7.ım a-el«'ı maAraflarle, müteehhttı.e ~ 
mUrnrantlan bu 1ıtf' alt kreır vf'" ş.ıırt - , ruı l&tihkaklarından kesilf'<"f'k ol.an \"«ıtllerhı, muıkavelf', na.kt.l ve kapların ~ 
n.tımt'Y'! hf""'" Ki.in nafıa müdüı ! \l'-!inf' d('llert, llAn m11s.ratı müba>·aa edtl-e-n malın bedeltne zarnmed.iılme-k ~le mU.. 
ırO,-,>Jb-!1~1 rl. Cö9t12> 3030 

l!k okul binası yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

teahhldlnl' Oden!'Cı:-ktır. 

t•tekWerbı 2·190 •AYllı kanunda yazılı belirl!'le-rk> llk teminata alt makbu'Z· 
larle. birlikte teklif mPktur>la.n thale aaatlndC"ll biT ıwı.at evvel komle).·cına verrnilı 

o?.ma.lan ta.rttır. Postada ııecikecek mektuplar kabul edllnüyecekur. (222"7) 60'10 

~~a:u ~.-~ 1t~ 1~~~ ~~ı~al~l~e ~~:~:g ig.30 § 
Nohut 14.000 4.200 315 Ka"paıı ·-"·ı 24-8-942 10,JO :;_ AZ j Z E 

DİŞ TABİBİ 

TAYMAS~ 
-- Motörlü, güverteli 

çektirme alınacak 

1 - Kırıkkale nahiyesinde yapı
lacak llkokul inşaatının ihalesi 7. 9. 
94.2 tarihine ra.stlıyan pazartesi gü
nü saat 15 te vll3.yet daim! encü
m~ninde yapılmak liu-re kapalı 
zarf usuliyle eksilt.meye konulmuş

tur. 

Emlôk ve Eytam Bankasından 
P~ para ve açık artunna l!le 1. 9. 1942 ah ııün'ft •tlıl.a.cek emMk. 

Kuru ol 93.000 7.440 ~58 - 24-8-942 12 Eau No. Cbısl Mevk\l M lkte.n ?.tuluı.dder K. Huduıta 

sa.dPyaj;J 7.000 17.500 1313 ,. ., 24-8-942 12 = 
Kuru fasulye 16.000 6.000 450 Kapalı zart 26-8-942 10 Yolculuktan dtmcır'E!k, huta.ları : 

: :ıh.JllllJ.rlar Umum Müdürlı.Jj:Unden: 

1 - 28·7-942 tarihinde tartname.I 

Keşif bedf'11 "95160" lira "98" ku
ruş ve muvakkat temlnatı "6008" 
lira. "5" kuru~tur. 

1~ tazla AbldJ.npaea 139376 ın Ltıra 

B ulaur 20.000 7.000 525 Kapalı zart 26-8-942 10 
Htıy\ran üzümil 8.000 4.000 300 Acık eksiltme 26-8-942 10,30 
İnsan üzümü 3.000 1.800 135 Açık ebiltme 26-8-942 10.30 
z,.ytinyaı?ı 6.000 8.4(\0 ~::\O Kapalı zart 26-8-942 12 
Odun 616.800 18.504 13~R Kapalı zart ~-R-942 10 
Pirın.ç 6.000 4.200 315 Açık eksiltme 28-8-9~2 12 
Sabun 3.000 3.300 248 Açık ekı<lltıne 28-8-942 12 
Merelm,.k 13.000 5.200 390 KapaJ ızarf 29-8-942 10 

A l Yukanda }'U'1ll on bet kalem meva.d hlZal&rındıa. sös1er11en rün ve saa.t.J.erdıe 
NutııaYMn'd~ cwnruk muhatua ıotuı brı&alnda mub&yaa edt.lttf>kt T. 

Bl İırt.k1Uer ta.liı> otdukı.n kalerntn hlzasmda. a-öStf"ttlen teminat akcN'!nl Nu
e&Ybin'de rUmrük başnernurlutu veozneetne yatınp vn:nıe makbu%u ve N.rtnamenkı 
dOrd(inci] mıdıCJmlndıe ı.tA!T\Uen ve.t:kalarıa blırllcte ~leceklerd1r. 

C) Şa.rt.rw:neler! &i)nnek i8tlıYenl-er her ~ eözü I"~ binada ıörebWrler". 
D > Kçe.lı zartla a.lına.cak: maddf-~ t.a.liı> olanlar o kal«nin hlzasınrla a-öııJt..erl... 

.ı.ı aaatten btr -.a.t l!'VVe1 kanunun emrettll't tekilde teklJ.t zar!larını kMnleYona 
wrm.ı. buluneeaklardır, <8242-6242) ~ 

1 

1 Bu işin muhammf'n bedeli 
Devlet Demir Yollan (1022.,) lirad>r. 

--------·------- 2 - İste kliler bu işe ait 'artname 

Kerpiç tuğlası alınacak 
D. D. Yolları U. Müdürlllğüıı -

dea 
İda-:em.lz ihtiyacı için kapalı zarf 

uauliyle 350 bin adet k erpiç tutlası 
aa.tJn ahnaoaktı r. 

Eksiltme 2 ,.8.942 tarihine mU!ıı
~f pazartesi günü l!la&t ıs t e Hay
d..,rpqa'da b irinci ifleıme komiıyo
ııuoda )&pılacaktır . 

Muv:ıkka.t temiil'At 1312 Ura 5C 
k.:.nıtt:ı.~. 

Eksilaneye sirecekl erin teklit 
mektupların ı havi zar fları eksiltme
den b ir aaat evveline k ada r kom.•· 
yoı.a. v e teklif edecekleri tufJad&D 
iki adedini eksiltmed en Uç R'ÜD e v 
v e l i§letmey~ vermiı olmaları l i • 
mmdır. 

Fazla i ı:&.hat v e fa rt.name a lm a k 
iQin 1ıletmeYe mUracaaı olunmalı -
dır. (8195/620~) 238i 

Kere~te alınacak 
D . D. Yollan Sa.. AL Ko. dan: 
?o{Uıhamm.«l bedeli &>000 Jıtra Z1 ku

rua o.lan 398 M3 199 0&3 kereste, 2-9--
1942 car1am.ba sün.il aa.a.t ıs t.e kapalı 
art ueul:i.Yı. An.karada idare b.1.nuında 

toplaD&n merıoez dokuzuncu kcmir/00· 
ca ee.tın a.lmacaktlr. 

Bu ıoe .ırtnek Wt.J:yeır.lerln (37S1l t1-

ralık muva.kkat teminat Ue kanunun 
tayın et.tJt1 v .Jcala.n ve tekilllertnı 

&Y?U a1ln ..._t 14 e kadar adı a-l!(:en ko
m l&YOn tel&lltt.ne ve-nneleri IAzımdı!'. 

$1!1..rtne.meler btr U!Ml muka.bllinde An

k:anda meır\cU. H.aydarpa..t.ada, Haydar
paeıa. veznemnoerı tem.ı.n olunur. 'lS.37 

Odun ve mangal kömürü 
alınacak 

O . D . Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
M uhammen bedel1, J.l uvakkat te 

mınat ve miktarları &iatıda yazılı 

ve sair evrakı Ank.a.ra.'da D. D. ,·oı. 
ları t.:mum 'Iiidürl\.ııı;U 'Yol D .1 ıresin· 
de gOrebilirler. 

3 - Eksiltnıe Si. 8. 942 tarihinde 
paz11rtesi jt'ünü &a11t (16) d.ıt. ,\ nka. -
ra'da O. n. Yolları vol d11ire,.inde 
toplanacak nıf'rkf'.ı bifioci kouıisyo
ounca yapıl'lcakhr. 

4 - Ek ... iltnıe} e p:irebilmf"k icin is· 
teklil e rin aşııi:ıda yazılı tenıinat ve 
,-e.<;aİki)·le hirliktf" a~·nı ıı;iin aa11t (16) 
da konıisyonda haıır bulunmaları: 

a) (2R'ı3,7.S) liralık kaU tenıinat 
b) 2490 s..ıt.yılı kanunun tayin cttili 

veşikala.r ile bu işe mah.c;u~ olmak ü
zere D. D. Yollıtrı Uınurn \ tiidürhi
}iinden alınmış chliyt"t veslka!iı, bu 
ehlh•et vesikasını almak üzere istekli 
leri~ emsıı;Ji tesbtat i'ileri n i muva.ffa
kiy e t le baıardıklarına d11ıi r bf'l~e ih
raz etmek ıurctiyle ihale ıı:üntlodcn 
e vvel umum müdüı-liiı.tt" müracaııt et-
meleri l:\zımdır . (61'79) aoa:s 

Mobilyalı kiralık ev 
T am möbleslyJe Bahçeli evlerde 2 

inci 'imal sokak 2-ı aumaralı ev kira-
lıktı r . Telefon S i 85/9, 1 86 olı 

U L U S - 23. Uncü yıl. - Xo. 7~ 
Imttyu l&hlbt 

tsKENDER ARTUN 
NetriYat ve MOeeee.e MOdürO 

NAŞIT 1.ILUG 
ULUS Buımevt ANKA.R.A. 

odun ve man&al kömürü kapalı zar! o tKKAT: Ge.ııetemtze a-6ndertler ıt> 
y olu ile &atın alınacaktJr. neV1 yaz:ıl&l neeredlleln edUmeetn ıer1 

Eks.itmesl. 7-9-942 Pazartesi aünU verllmez ve kayb()lueundan dolan ole: 
saat U de Si r kecide 9. cu tıtetme bi- bir me.uUyet kabul edtlmez. 
nuında yapılacaktır· öiiiiiiiiiiiiwiiöiiiiii..., ___ ...,iiiiiiiiiiiöiiii 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
s a rtnamede yazılı vesikaları ihtiva 
ed&ek kapalı za.rflannı aynı aün 
saa t 10 a kadar komisyona vermele
ri llzımdır. 

Şartnameler 94.0 kurus m ukabi
linde sır;.cecci vezneslnden alınabllir. 

Cin9i: odun. miktarı: 5000 ton. 
Muh. B ed.: 155.0CıO Ura, Muv. Tem.: 
14.100 lira. 

Cin.ı;l: manaal kömürü. mıktan· 
300 ton, Muh. Bed.: 33.000 lira. 

(88%-6912> 3036 

Kalorifer montajı 
yaptırılacak 

D . D . Yolla rı Sa. A1. Ko. dan : 
Aok.&T ıt.'dA. D evl et demiryolları ye

ni u a:ıu mt ida r e bina ~ı kalo r ifer k:a
ı: && ve sat r te fer'T'ü&tının monta ;ı p a· 
ıarlıkJa • e .,.ahfd'l fiya t V.ze rinden ek .. 
ciltmeye ko.ıımujtur, 

( 

- Bahçeli Evlerde ~ 

Hava Sineması 
B u alqam s a at 9.30 da 

Mihracenin 
Gözdesi 

T ürk(e sözlü ve şarkıl 
SinemA.m ızda masah yerlt"rinll 

v e soğuk meşruJJ.it 

S inemadan sonra otobüs vardır. 

GeJecck pro~am 

HlNT MEZARI 

= - na baJanQ'& ba.<.laınıotır. Tel: 122• : muciblntt ka.pelı Ul.f'fla lhaJ.e eıdilemt -
- - yen dört adel motörlo(l. l"ÜVerte\1 çektir· 

2 - İsteklilerin teklif mekt upla
rı n ı m uvakkat teminat mE>ktu p veya 
makbuzla.riylt> ticarPt O'tası ves ika
larını vP Na!ıa mildürlUıtUnden bu 
1$ içi n alacakları ff'nnl ehliyet vesi 
kalarını h amilen yukanda aıiı geten 
günde sa.at 14 de kadar daimi encü
mf'n rei$>liğine verm{'lerl. 

ÇlttlJtl ,,_-,6.- ıtaıbn' Eltte ..,__ 
na. tett1ık eder\ Kö9e 
ba..111: a-art>A1 :ıo.n.ea. 

Hacı tbMhlm vere-"I il il il il il 1 il il il il il il 1 il il il il I" "' bu kere pazarlık uOUUyle ekallune

Orma:n Koruma 

Er kundurası alınacak 
Onnan Koruma Genel K. &.t.ı..n Alma 

Kom :ronundan: 
1 - Omı.an koruma cm<"l K, btrHk 

ıert thUyacı ıcırı 14.000 (on dört btn ı 

cırt erkek kundurae.ı kapalı :zarf uıııu -
Uyle ekatltmeye konulmu•tur. Eksl1tme
a1 24-8-942 pazarteei ıUMI. IN!at 15 le 
Y@'flifeıh!T'de orrnuı koruma. srenel I<.. 
btna&tndaki •tın alma kom..la,yonunda 
yapılıa.f"tıktır. 

>oe korunuttur. 
2 - Pazarlık 2R·8·942 cum• K"llnil 

saat 9.SO aa tsta.nbuldıa Ka.batıı..ıta le· 
v8.2un ıube&indekt merkez alım komts· 
yııııunda yaınte.ca.ktır. 

3 - Yalruz mAklne ve>-a yalnız cek~ 

tınne tekl1tl kabul edilir. 
- ?ota.kin~ tarlnll.me9l (200) kuruo 

ve eektlnnc eartnamart (140} kurut 
muk!lb,Hndc sözU ıreçeın eubeıdMı Vt> tz. 
mW-. Ankara ba.şmüdilrlüklerinden alı. 

na.blltr . 
15 - !steklll('Mrı pazarlık ıcın tayln 

oıunAn l"Ün ve ~aattc tekLlt edecekl~rl 

3 - Bu ise ait keşif VP şartname· 
yt her 2"Ün Nafıa mUrfürlü~ünd" 1rö-
rebileı•("kl1>rl (69~1 l 3031 

Kum parselleri 
Ankara Valiliğinden: 

-- SanBtve. o. in«" ~ ve kı.9-

2 - !oluhammm berdeıt 189 000 llre. nYıı.t üzerinden rtl7.d(' '7.!') sUvenme rıa
oıup muva.Jckat teminatı 10.700 11Mdır. NlSlYle birlikte m('zkOr komll\yona mü-

Çubuk ca.yı mPC'raınnda acık a r
ttrmıya çıkarılan kum par:otPllerln
den 51'15 hra muhammen bPdf'lli 11 
V(' 12 numaralı kum parsellerine 
talip cıkmaı1ıı::ından 23. 8. 9-12 pa
zartesi e-ünü saat 15 lf" \hal("<l.f yapıl
mek üzere ihale mil.ddeU 10 gün u 
zatılmıstır. 

rncın Kara AM o&-1\1. 
Mu9tıa!a. kelMl!ll ani· 

ne- ve Gmcata ""' 
kıcnerı. Natı> Annut-
00 ve~ tar · 
leeı, tımaıen 38 '\1'9 

1:'.i lıl.l 29 1lle 32. 33. 
34, 35. 42. 41 par -

eellı!ı!rdeld ~ men
Ja.ıller; CX'nllllben kil
ç ülk evler Y&PI koo

pera U:t'ine aft müft"eC 

ta!'lh.lar. 
ı - Yukıı.ı·ur~ i:zıı.h a:h >"A ı.1h ft'TI1A.'k. lM!tln para ve aÇl'.k arttırma ftıe w dell9.· 

3 - !stekl11ertn kanunt vesfkal&t1Y· raca.atlan il.An olunur. 11}"81 mtitt€'ri)·e alt olma:k UT.ere IMlWacnktlr. 
ııe tekl1! mekt.uplft.nnı ilıale saattn<ierı (M7l 167'l7) 2761 lı:ı:tC'klllC'rin yüzdP 7,5 temlnatla

rivlP blrliktf' muayyen ailn ve saat
t~ vilA.yet daimi encümenine ve 
ıartn11mE"Sinl görmek lf:tiyenlerin 
husuc;\ muha~("bP tahakkuk müdür· 
lü~üne mUrar:l::ı.tları ilAn olunur. 

2 - T<.'11llnat a.kt("'<i yU?.ile ondur. sat.ı.e 11.ruında wır1.lıeın 
l>H' e&a t evve-l:ılne latdar k.Om18)'0oa ver

meleri mecbu.rtdk'. 
(""30) 

Devlet Orman lşletme&i 

Doğrama, taşıma ve istif 
işleri 

Devi-et Orman İşletmeS De\Tek 
Revir Amlrli&inden: 

ı - Revtrim;.zin 11. bölae&l dahi
lindeki hudutları şartnamed~ yazılı 
Gökdağ Devlet ormanından 516 M3 
kesilmiş cam maden dıreklik aıtacın 
doğrama naklJ ve istit isl acık ek· 
slltmeye konulmuştur. 

2 - Acık eksiltme ihalesi 27-8-942 
tarihinde perşembe ailnU saaıt 15 te 
Devrek Revir AmirLiii binasında 
toplanacak komisyonda yapılacak
tır. 

3 - Bi"her metreküp IQln tahmin 
edilen bfodPI 12 lira ..1() kuruştur. 

4 - J.luvakkat teminat 483 lira 75 
kuruştur. 

5 - Açık ek~iltmt"Yf' a.It sartname 
orman umum müdürlüğünde t~an
bul ve Zonguldak Orman Çevirge 
Müdürlüklerinde ve Devrek Revir 
AmirHt!ndt:' görillebiHr. 

6 - !!fh>kliterln muııyyen gün ve 
1aarte DevrPk Revir Amirliı?indP 
müteşekkH komisyona müracaatları 

(8765-6799) 2R64 

Memur alınacak 
'-famAk't" G;ı.7.m.\ı.kr- 'F'Abrik11s ı 'ltı 

haı.ebcıııindc çalı~mak üıı:r-re bıı.rcm ile 
mukayyet olmı:ı.k.-. r zın memur alına
caktır. 

Taliplerin Fabrika )fürlilrlii,fllnf' 
veya Kızılıt.y Umunlf ' fcrkezine mil -
rACll.Atlıı.rt. 18ft"I 

Satılık kau~uk kırpıntısı 
Gazmaske Fabrikası Müdilrlütün 

den: 

Tahmin en 2.5 ton miktarında bez
il ve kumaşlı kaucuk kırpıntısı çift 
i<apalı zart: usulü He satılacaktır. 

Taliplerin malı görmek üzere her 
aün saat 8,30 dan 12 ye kadar !ab
rjkamız Ambar ıe!liiine müracaat
ları ve teklif mPktuplarının 2-9-1942 
günQ saat 14 e kadar fabrika mü
dilriyeUne verilmesi UAn olunur. 

~791 

Alaturka ve Alafranga 
'"emekten ve ev itle r inden de anlıır 

->~ a ya.~h bir ba~·an i' arıyor. Ken.ii
t>i Ankara'da bulunmu~tur. Bonser ~ 
vlsleri vardır. Miiracaıtt: Lt"ylAk Ci· 
ç(lı; mu Hq, i · l:Ak•iııı • h.!.r.'!lıı!l 9§ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Kiralık dükkanlar 
''akıflar ı:muın ' f ü<lürlü_K-ilnden: 

Sr-nelik kirRı;:ı 1 ı.ıo lira, cin"i kAr. 
p:ir diikkRn. kapu :;o.;o. <tı H ıne,·kii h" o
yunpRz ırı cıııddf'" inde (. \.. j(azed e a
partmanı alundtt.) 

Sl'nelik kira..sı 270 JirR , dn"I kı\rj[ir 
diJ.kk.tn, kıtpı X o. ı.ı Q, mevkii Ko
~·unpıt.ı.a.rı C'addesinde E nf'r snkııı_iın
dll (. \ _iaznde apı:ırtınanı ııltınd,l.) 
Yukarırla aöstf"rilf'n iki dükk.in tf's.

lim tarihindf'"n mutrher o l m:ık Ül e re 
31. 5, 9 ıa gününe kadar kiray.;ı ,-eri
lttr-klir, 

Kati ihıt l l'~I 26. 8. 9 1- 2 c.nr~ıtmhı:ı 
ırUnü •ıat ı !i te ikinC"i vakı f apart
nıanda v11.kıf l ttr ııınum mildürlülii 
rınlcik ve arı\:d mticlii ı- lii,liiindf' komi~
yonu nıahsusıınC'ıı. ~·a11ıl11rıtıiınfi~n ta. 
liıı l erin bu nıiiıhirliıj(e nıiirıı.<'anlhı rı , 

(6R.'57) 2897 

Kiralık depolar 
Vakıf'lar ınnum l\.tüd.ırl.ıtü~n: 
Senelitt 2S80 Ih"&., cınri. kArair iki 

df-T>O, kapı No. m :;ıoe;, 204 mel-1rU Ana
fartalar c.ed'1<.'Sinde (bodrum .kat) 

(701)3) :ı<J44 

kadder kıymeU l"E'Çllti t.ıt.krllrdıe farkı lkm&l fıtllırtlecf'ktlt". 

3 - İhale, yuikıınrla stlf'Wtetik'n tar1ht~ aaa.t l4 te bankamız sat. k.om1SYO ~ 
nunda )'ftpıJaNt.kttr, lıttt'klll.-rin o l'Wı yüzde 10 teımina.t akceet, hü\'11Yet cüıııdBnl 

v~ JJct tane vt'fi ika rmo~f!yle emla'k: IK"rvUrlne mUımM11.4:lart. (7014) 3039 

Emniyet Umum Müdürlüğü SIHHAT ve lÇTlMAI M.V. 
mRları ve makbuzunuı komisyon& 
tevdi eylemeleri icahrder. 

7 - Tekllf mektupları 2490 sayıll 
kanunun emrPttiiti .şf>kilde hazırlan .. 
mış ve 4 üncü maddede ı.ikredil e11 
ih:ıle saatinden bir saat evveıın r 
kadar- makbuz mukabilinde Vekllet 
Sağlık Propaı;(n ndası ve levazım Ar
tırma. eksiltme ve ihale komlsyonr 
na teslim edi lmesi l&zımdır. 

Yem otu ve saman alınacak 
Ankara F:ınni~·rt 'fiifliiTlii..:iinılen : 
'fıidiırh·ctiıııiı ı;;ij,ari h<iy,·anLırının 

ihtiyaC'ın~ k;lr-,ı hk l\('tk f'"kl'iltmf" '-11 -
rct iylf' 11Iınncıtk olan (-'.i7!oi10) kilo rem 
otu ilr- t.fi:? JR kilo yaLıkhk 'i<tnı1'\n ~A
pının r-k,iltnıt'"İ 2. 9 9 L~ <:ar .. 11nlha 
Jtiinü SARt 1."i e bırakılmı~tır. t~t ek
liler in p:<ıstrrill'n Jlİin v<" ~ıı.att e mü~ 
rlilri~-f'ttf" to11lannc11k koınit\.·nııa p:cl-
ınC"lf'"tİ (700'.!) 34145 ----

Kömür taşıtma ve boşaltma 
işleri 

Sıhhat ve l çt.imal M uavenet Ve-
1'" Aletindt>n: 

(6605) 

Nakil ve igtif iti 

1 - VekfLlete hlt.ğlı mPrkez Hı f
zıss ı hha müessesesiyle Ankara NU
mune Hastanpsinin 1942 yılı içinde 
satın alacakları ceman <2.000) ton 
kok kömürünü n vagonlardan he>şal-
tılması ve bu müessec;eler dahilinde- :\ nka rn ~ıı ınune hastane. i Ba~t• • 
ki depolara \'Pya gösterpcekleri yer· hiplij{inıl<"n : 
lere kadar nakil Vt'" istifi işi kapalı 1 - .\ nkArR S"üınune hıttane~inia 

Almanca Ve I• ngı· ı.· zco 7Rrfla eksiltmeye konulmuştur. 9 1"2 nıaJi yılı İ('İn a laC"a~ı 1200 to• 
- 2 - Bu (2.000) ton kömürden kiinıü riın v;ıJtonla rrlA n hoş.alt ılnıası ve 

(80()) tonu C€'becl cadr:lf'~ind€' mar- h•ı<:.tııne d'lhilind("ki dt'pOyıl vr-ya ıı:ö5-
kf>7. Hıfzıssıhha müec;..~esf'sine ve terilret'k 'l're k~dnr nakil ve Lc;t if 
(1.200) tonu da Arıkara n llnl unf' has· i~i k a palı ~ıı r f usulirlc f'ksiltm()'(" ko
tanesine n akil ve i~tif edilf><'f'kti r . nu l ııııı-, İ<ıf' de trı l iı• zuhu r r-tmf' d i~i n• 

lisanlarına vakıf 

iki memur alınacak 3 - İşbu (2.00()) to n kömürün d!"n pı11.arlıkla e kı;iltnl(•si yap1lacak .. 
tıı.h\iye, nakil ve !stili için muham- h r . 
men bedeli C7.500> lira ve muvak- 2 - f-.h ıı 1200 ton Jı.9 ıti rl.n m.ht'I' 

Ankı:ı.rR'rla m'llf vf' t i rarf hir nıiif"~- kR.t teminat miktarı da (562,5) lira- tnnun ıın un nı:ıkli"esi idn tııhmin edi"' 
Yukanda Cciıırter1lerı üct dePO tesltın s<"'if" ic:i n ıi c:ı r t ınuı:ınıeh~ta bihak kın dır. len bf'rif'l .'l'i!'.i ku ruş olup muvakkat 

tarihinden muteber olmük U.z4.•re 31-3· ,·akıf ve- ııı uhııse-hf' h.ıkkında cl11 ma... 4 !hale 28-8-942 cuma 2ünü !'IR.- lf'nıinat :J37 lir'' !)O kurıı~tu r. 
943 tarttılne kadar kiraya verlleee-ktlT lônıatr hıılıına n ve ticari ınii<'""<'<ıe • at 15 tP ''('kı\lettf' mütPşf'kkll h u - 3 - İ lıalec;İ 7. 9. fl l 2 pıı..ıartr-si ıti1"' 

Kı:ı.tt Vıalest 1-9.942 cuma llüflü Mıtl lt" r d<' bu gihi va1. i fele-rcl<" ('Rlı".'nıl" o. susl komisyonda y(lpılacaktır. nu ı\at l l'i lt" ha!<tanarle r:ıpılaC'ıtıktı r . 
on ~te SttnM va.kıt 8.Dft.rtınsnda va_ lı:ı.n bir İ nı.dli.ıce v<" bir . \ lıuanC'a hi - 5 - Şartname hPr gün vpkı\let ı - ~11 rtnaııı e her fı;ti n h a~ı.ancdcı 
kıllar umwn müdürltlktl emlAk ve ara- lf'n iki nırnıııra ihliv:ıc: vı:ı rdı r . levazım mürlürliitünde ~örülebili r Jrıırulrhili r . . 

Hu oı11rtları hıı i :;, 
0

ol;1n ist t"klilf' r ln 6 - Nakit ve nakit mahiyf'tindP- 5 Talipll'rin hıı nka nıt"ktu hıı vr· 
zl müdürlilli.inde komlaynnu mah.sutJUn· h.ınsf'rvislerinin ı;ıırelleri\-le \ nkAr'l ki evrakı teminat olarak vermPk -'"" 111·ı lcıı1 n ılı.i ı maklııı:;,lttriy l f' m uıt'." ... 
da yapılaratındruı tallplerkl hu mürlüt· (ı51l~) poı.ta kııtusıın.~ r 11ür;1r;t1'1lıı r1 . l!!.tiycnlPri n dahıı. evv el müraC'aat e - ~·rn ·• l iln ızün ,.e saı:ıt t l' konıiı.rona mfl 
tüte müracaaUan. 3033 l !o!97 derek bun l arı malsanrlı~na yatır- ra• , 'Lı r ı . (6961) :ı n32 

,::!••ıııııııııı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ·~ 

:; Cebecı 1 B~ GECER21:1,? te Kavaklıbahçe lf Bu gece 21,15 te 

1

1 Çankırı Cad. Bu gece 21.15 te =: 
:; Yenidoğan a~n e.ş•t ın ÇiÇEK Yıldız Sultan YILDIZ YEŞiL :: 
: Sineması Gozdesı Sineması T ürkçe sozıu arnpça Sineması KORSANIN KIZI ::: 
:; Tel o 2311 • Türkçe Sözlü T el : 3017 §arluh T el : 21•~ Türkçe sözlü =: - --, , .ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııı•r" 

Yeni Sinemada Park Sinemasında 
Buaün Bu Gece Bu.rtın bu a-ece 

14.30 a 18.30 seanslarında 10 - 14.30 - 18.30 seanslannda 

Altın yıldız Londra kalesi 
"Alice Fay,. 

2 - 16.30 - 21 sean. larında 12 - 16.30 - 21 sean$lar:nda 

REBEKA Görünmiyen casus 
TEll: 11Bl 

Sus Sinemasında 
Bugün 14. -:ıo dan tı baren 

Aşk luiiva.cı ml" Vasıtalı lzd.ivac 
mı? Bunun asri hayatın büyük 
bir macerasını t.aavtr -eden \'e 
Roı.olinri RU9Sc! - ·vırgln a Buru
ce ta.rafından )·aratılan 

Kiralık kadın 
Saat 10 seansında. 

AŞK v~ KtN' 
Saat 12 eeanaında 

KALPLERDE SULH 

il 

Sümer Sinemasında 
;ı Bu Gcce 

Dehtet, korku, heyecan. mal"e-ra 
L."'n CT'.ıntn en ıuzcll 

Sihlrbaıl r kır . 

MANDRAKE 
Tamamı b~n 

Seanslar: 10.30 - H - 17.30 
K"ece 21 de 

Tel: 3l590 

1 

I 


