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Başyekilimizin ve diğer büyüklerimizin huzurunda dün Hipodromda yapılan güzel bir törenle 

Yedek Subay A ayına Sancak veri 

B"§vekilimi: Şükrü Saracoğla ve Sayın refikalariyle Vekillerimi: ve Ankara Valimia dünkü törende Genç Yedek Subaylar, geçit resminden sonra Ulua meydanı na gelerek anıta bir çelenk koydul• . 
Sancağı lnönü adına 

veren Korgeneral Hüsnü 

Alay 
Kılkış 

Komutanına 

dedi ki: 

Bu şerefli Sancağı • 
sıze 

- -~-- • •• ; .. _t;' : • -- ·._,:,_ -.. -._ ı- .. ' ~' i 

verirken lnönü' nün selam ve 

sevaUerini de bildiriyorum 
Kurmay Atbay Ali Riza Gürcan da 

neyecanlı bir hitabe ile mukabelede bulundu 

Anlamamız 

gereken 
hakikat/ar 

Falih Rıfkı ATAY • 
Türk garetedlerind.:n bir kışmı Al· 

m"1)11°}'3 ı;iclip ı.:cldilcr; bir knmı da 
Anglo • S.'kmn dun)a5IOI dolaşacnkl:ır· 
dır. Bizler Turkhc h;ıJI.- efkarının haki· 
kaderi, <llduğu gibi, bilnıc•İnc biı) Uk 
ehcmmİ)et \'Cml('kte)İ7. Mılli 1>0lı11ka • 
mız, her ŞC)İ obkktif gfümernizi H' hH 
rıirlü arka·hı.-aı>'lardan 'e)a ~ın hu • 
kumlerden uzak kalmamızı emreder. Po· 
litikamızın cusı tarafsız! kur: fakat hu, 
ne imdiki h:ırp iı;tnde b r p ıf konın • 
ma demektir; ne de h rpsonra ı iı emın· 
deki derın değışıklığc ka111 ka) ıt,ız ka· 
lacağımızı go•t rır. H ırp urd kçc m ili 
müdafaa irad muı aAlam 'c dırı tut.ı • 
cağız; barı~ c d f;ı zaman da, maclJi 
manevi val')o unıuzla, millctlerara ı kal· 
kınma f:-alİ)cdcrinc işıırnk cd«cı;iz. 

Son sc)ahaıleruıdcn donen arkadaş· 
!arın sörup du)dukları arasından 
bilhıı. u uçu usr.ınde durmak ıstİ}oruz. 
Biri, memlekete dont•r donmez, buracla· 
ki haksız mırıltılan 'e cle<iikodulara 
kar!< ı isran etaıiş oln•alarıdır. Bir ha} li 
darlık ve sıkıntıda olduğumuz doj;nı ol 
makta berahcr, 7.arıırl ihıi)'aÇ mad<lckrı 
bakımından, ha~knlarına ni•bcıle, ne kıı· 
dar i)-i durumda olduğumuzu bilmİ}o • 
ruz. SınırlarımıLın bır karı ş otcsin<kn 
mıliımatımıı )o1<tur. llalbukı bizden çok 
ağır buhran içinde bulunan bu nıcmlc · 
ketlcrdcn bir ha) Ji,i, tıpkı bizim ı;ibı. 
harp içinde clı ğildırlcr. Yalnız hır ımlu 
tuım ıkıa, ve ı;crck bu ordunun, gerek 
halk yığınlarının ibtı)açlarına )Ctişmİ)< 
ç.ılı•maktadırlar. 

İkinci~i. birçok 11111 rJarcn, bu mcm • 
lekette, h:ırhin hail bir kalitnç. alabildı· 
ğine bir kaT.arç fırsatı sa) ılnıımdır. ~İm· 
di her tarafın hu knz.ınç hırs ı soıulurul· 
mü tür; hiç olnı;ızsa nıcşnı Cllmaktan ~ı · 
karı lm ıştır. Fııknt hu İşte halk )l~ınlım 
hukümetle bcrnbc-r lırlcr herke< bu b ıh 
ran de"~ ; ız zıırarla karıauhilmr) i o 
kadar millt bi karnnr s;ınn:lkt1dır ki 
hunun '-anınd~ hıııun ikinci dcrNe k"tr 
'l' mt"'lfaat hi<lcri. e >Cr \c•mcme)-i pek 
t hii hulm~kndır Hıılbuki birde 'ur.ı::un· 
<·ufuktan )"ll!'llan kuçuk bir fedııkirlık 
nam, hunu )apm:ık ımkıuıı dinde olan· 
lar tarafından bir "lütuf", bir "hamiyN" 
.ı;ibi ime §Üriilmekıedir. 

Ügıiin<ibt\. harp \cYa buhrandan do· 

'6<>n u 2 lncl say!ada> 

A nkara Garniz on Komutanı 
Korgeneral Hüsnü Kılkıs 

konu-şu yor ~ 

Y edek Subay Okulu Alay 
Komutanı Kurmay Albay 

Ali Rıza Gürcan 
konuıuyor, 

Yedek SulJay O kuluna dUn Aukara 
lpodromuııda y&pılan btiyUk ve çok 
guzel bir törenle alA.y Sımc,ığı ve • 
rilmi§tir. Törende Bnşvekılımız ŞUk
ı ü Saracoğlu, Ankara da lıuluuan bu

•tlın Vduller. C.H.P . l\.1Usır.ıkıl Grup 
Reis Vckilı Ali Hana Tarhan, ııehrı· 
mızdc bulunan .Mebuslar, Genci Kur
may ve Mılli Mucla!laa Vektlliğı ile 
diğer vekıllikler ileri gelenleri, An· 
k ı.rn Vali ve B..Jediye Reısi Nevzat 
Tandoğan, Ankara Parıi, vılAyet v e 
belediye ileri gelenleri hazır bulun· 
muşlardır. 

O n bine yakın halk, saat 15 ten 
itibaren trıblınleri doldurmıya baıı - \ 
lamışlardı. 

Yedek Subay Okulu t ılebesi, ıam 
lt çhiz tiyle geçit resmi sahıısında 
~ erlerml alnıııı bulunuyorlardı . 

Törene ınm saat 16.30 da, bando
nun ç ıldığı bir cnar~lu ve Ankara gar
nızonu Komutanı Korgeneral HUsnU 
K ı lkış'm alayı teftişi ile başlandı. 
h.onıııtıın önlerinden geçtikçe böluk· 
!erden sağol nida! ırı ylıkscllyordu. 
llu sı rocla bir bölı.ik a laydan çok mun
ıazam bir yürüyüşle Sanca~ı ı:etir
nılye ayrıldı. aŞııh Sancak, daha u -
z.ıklnrda göründüğü z ıman bUtUn 
ahayı bir alkış tufanı kapladı. 

Şerefli tarihimizin bin bir mace • 
rıısını n ıkledcn, Türk çocuklar ı nın 
elinde kıtu kıta ılolaıımııı hulunan 
al S ncatı-ımızın, bıiyllklerımizin o • 
turdugu yerın tam kıırııısında yeni a
laya verıım .. sı merasimi cidden çok 
ülvi ve heye canlı oldu. 

Bır köşesinde T.C. hnrflerini, !ıs
ılınde de Ycılek Subay Okulu Alayı 
kelimelerinin baş harflerini ihtiva 
etmekte ol 111 kenarları sırma J§ leme
lı Sancak levenı boylu blr yedrk su
bay tarafından t şınıyor ve onun ikı 
tarafmcla bir ııstt ğmenl bır ıırka -
laşı, ~ ne it muhafızı olarak yUrti • 
yorlardı . 

Bandonun ~aldığı ve bütlln alayın 
bir nğud m söylediği İstıklal Marşı
mız dinlendikten sonra Muhafı z. • 
lnr, Ankara Garnizonu Konıuta-
ltı.nı Korgeneral Hllsnu Kıllwı'ın 
oııllncle dunlular ve Korgcnernl bu 
mııkndıJes emanetı teslim ald ı ktnn \'e 
öptlikı en sonra, onu rllııde tuttuğu 
h'alde şu canlı hitnbeyl irndctti : 

(Sonu 5 inci şa)fada) 

Sancak verme törenine 

dair diğer resimler 
son sayfamızda 

l!LBS.C S .il!S_t.1U.UJIOS_a U aP 
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Mukaddes Türk Sancağı ve mufıalızları 

Fransa'nın 
doğru dava i~in silahlanan 

gönüllü 
askerleri 

Guert, 22 a.a. - Iual altınd:ıkl a. 
razldC! kurulan transız lejyonuna yazı· 

lan 250 s:onilll'li Voıı!aY'a hareket et
ml5tlr. Bunlar oradan dotu oephcs!ne 
i'Öndcrl CCC>.ldcrotır. Bu gonül1iileroen 
co~ €$k:I Cczalr Jotalanna m~p as· 
kcrl('!l'd!r. 

Gönü 11 tileri U?ttts ede:n M. Bc:notst 
'\fııchbı derntıotir lcl: 

LeJyunlar, s1z! >"«! muha.rtp Fransa'· 
nın öncll aBkcrlerl ol rıık tc!Aldd cdl • 
yor ve o ru zarın l!('lAmll)-onım A vnı • 
pa mukadderatın n h!s mc\"ZUU 01<1 ı · 
ıtu şu sırada pastt k aın kabul etm • 
yjn z. Ölilmil goZC! nlmrut sı ı reth le ha· 
~ t h k'kın<ln r(•tln "(' m nstı b an a· 

Brezilya 
Mihvere karşı 

harbe 
girdi 

Buenos • Aires, 22 a .ıı. - O fi a
j!lnsı bilıliriyor : 

Brezilya'nın Buenos - Aires bil -
~-ille elçisi haricıye nazırı M. Guina.. 
zu'ya Brer.ilya'nın kendisin! mihver 
devletleriyle harp halinde addettıği"l! 
resmen bilrllrmiştir. 

Harp ilan edildi 
Rio-de·J~nt>iroı 22 n.a. - Kati ka

rar henuz neşredilmemiş olmakla be
raber Brezllıa kobinesl harp iliinıoıı 
karar vermiştir. Brezilya hlikUmetı 
bu hususta nmerıkan devletlerinden 
yirmisiylc lstiş:ı.rrlerdc bulunmuştur 

B erlin ne diyor ? 
>,~ &ı'llııtcraı A~·rupn ırcn~lltlnbı ~nOn. Berli12, 22 a.a. - Yarı resmi ",)ir 
ere bnŞlTllZ eğ im s o a rak dunn~ı ka· kaynaktan bıldıriliyor ; 
bul etmc)"tnlz D<ı~ b dtı\·e uı::nmd Batıın gemi hadiseleri hnkkıııda 
slUlhn ııa.nld.ıG:ınızdan dola>, nınıtr•Jr 

1 

Brezilya hUkUmetinin aldığı vo:ı:lye,e 
olmalısınız. dair alman hariciye nazırlığının res-

mi hiç bir nın lfiınaıı yoktur. Berliıı'e 
hiç bir resmi Breıdlyıı notası gel -

Irak Baıveltiliyle 
nıemiştir. Alman makamları grrekrn 
vaziyet i almok hakkını muhafa:ı:n 
ediyorlar. Bazı demeçlere bakılırsa 
bu vaziyetin yakında alınması bek • 

~en6mencicğ(U arasında ı '"~~;;·i Mr. Ruzvclt re$men 

~nkara, "2 a . - lrAk R'I vt>kilı bildirdi 
ve H rica' r ~azırı Nııri paşa El n t Vaş.!ngton 22 a.a. - M. Ruzvelt 
hrnfındıın Hıırıdve YekililJliz :l'u reZJl)'a ile Almanya ve ltalya ara· 
man Menemencloğlu'ya Harll'ire Ve sında harp halinin ml!vcudlyl!tini 

Ticaret Vekilimiz İstanbul'da iaşe işleri 

üzerinde tetkiklerine devam ediyor 
Istanbul, 22 C'l'ekfonla) - Tica- ,.-------------

ret Vekili Doktor Be~ct Uz buglin ı 
de tetklJdcrlne dC\am etu. Vekil 

1 
bllhassıı şehrimizdeki ce!Uk "e bul
gur fabrlknsını Ziyaret etmış, fab
rl:i<atörlerdcn işler üzerinde lzııhnt 

l almıştır. Fabrıka sahipleri Vek,le 
mahsuliln bol oldu~unu, on bc3 ey-
lülden -:. b:ıren Pil ıısayn mııl cıka
cıknnlm:ısınıı ba lıınaca •ını, bulgur 
i ne de e<>k ehemmiyet verdıklerinl 
&o)ll"m şlerd r. 

B. Behçet Uz fabrfkada bily{ik 
lblr bulgur stoku meydana getiril· 
mt'sinl cmretAnLs, !nbrlkatörlcr, bu
nu temin cdcbllcceklerlnl blldlrmlş
len:llr. A.y;nı zamanda Ankara'da da 
bir çeltik ve bulgur fıı.brlkıısı Yllı>· 
mak lstcdLklerlnl ileri s'Uren fabrl· 
ka snhlplcrl bu hususta hazırladık • 
lan projeleri vekile göstcrm şlerdlr. 
Vckll bunlıın telklktcn sonra derhal 
inşaata başlıyablleceklcrlnl blldlr· 
mişt l r. 

Doktor Behcet Uz bugün bizzat 
fiyat 'kontrol t&lerlyle mcssul ol
muştur. 

Vekll şehrin muhtelif yerlerini 
gezerek manifatura, kundura ve dl· 
ğcr bazı mağazaları gezmiş. fiyatlıır 

hakkında lzahat almıştır. Bu suret· 
le bizzat fıyat kontrolü yapan Ve.kil 
llgllilcre ıcabcden direktifleri ver -
mlş ve fiyat kontrolil bakımından 

dUşUndUklerini söyleml.sur. 

Naha Vekilimizin tetkikleri 
Sivrihisar, 22 a.a. - Nafıa Vcklll 

All Fuat Cebesoy bugiln kazamıza 
gelmiş ve yol lşll'rlnl tetkik ettlktC'n 
sonra Eskl.§ehir'e hareket cunlşUr. 

Hariciye Vekilliği 

Umumi katipliğine 
Şevki Berker 
tayin edildi 

B. Numan Mene'l\eneioğlu'nun 
Hııriciye V ckilligine G'l' tirilmcsı mll. 
nasebeıh le açılnn Harici ve V eidlliğı 
Umumi Katipliğine, BUyUk Elçilik 
payrslyle Sof:va Elçirl'iz Şevki Ber
ker tayin olunmuş ve bu karar yUk· 
sek tasdika iktiran eyleml§tir. 

ULUS, drğerli hariciyeclmize bu 
) eni var.ıfe inde de muvnffakiyet • 
lcr diler. 

Bugün başlıyacak Ankara - lstanbul r- ·· 
Ankara •erbcst güreı takımı 

'fıakalarındt 

Ankara - İstanbul 

takımları arasında 

gü eş mü ab 
bugün başhyor , 

arı 

killiğİ'le tayini münasehetiyle glin bugün r~sml!n b!ld!rml&t r M. Ruz· Bu n 
rll"rilen samimi tehrık telgrafın, Ha- velt Brezlht1 Cumhurrelsl M. \ •ar ı:il Anka1'.ıı R"il~l~i!Yle maelKatf!e Amcam ııüreo AJıı.m v-e ~

<>lan tstanbul ı:'ÜN!e ka.t t!$ ıe::ı to.rotınd:ın earoa kal'\\ 1a.nmW • ri~iye Vf'kilimiı t"şekkürlerinı tel • J eas'a bu mtinasPbetle gönderecef; l'ıık 
6;r&fla bildirmiştir • <Sonu 3 <ıncl.1 sayfada) 'd.ü.n ~ ~ ~ g ~- ~Sonu 3 üncll llflJıfada> 



) 

ı. 
l 
ıır. 

Jt 

1 
u 
n 

~ 
Z1 

:v 
cc 
m: 
St 
ru 

iV üncü Dil Kurultayında 

görüşülen konulardan 
4. 

HEKİMLİK 
TERİMLERİM İZDEKİ 

Türk t.Lbblyellsl ve Türk heklm
Jeı l yurdun ve yurtt:ışınrın yal
nız sağlıf;ını korumağı dC'f:ıt, aynı 
umanda kült.11rC'I alanda, ulu al 
1deolojı konulan ÜZ<'rınde çalış
rnağı ve hizmet et.m<'ID de kendi
ne daımn ödev saymış bulunmak
t11dır. Bu arada dil 1$1ndc de ken
dine düşen vazifeye canla. basla 
ve bliyük bir hassaslıkla snrılı:ruş, 
onu OOşarmnğa u{:rllŞllUi ve mu
vaffak olmuştur. 

Biz hekımler, onuncu ıısırdan 
on sene önceye gelinclye kadar 
sOren ve bin sencdC'n fazla bir ge
lenC'ğl olan eski tıp terimlerinin 
Ustılahatı Tıbbiyenin> pek çoğu
nu on sencdenbcrl bırakmış, dill
mlzl, d<ığru~a, gOzele ve kolaya 
.ltÖtlirerek onları nı1111lcstırmek, 
tUrk.çeleştlrmek, tUrklesUrmek yo
lunda başarılı sonuçlara ul~tır
nuş bulunuyoruz. 
Sayın d.nleylcllerim, hepinb: bl· 

lirsiniz ki b r Türk dtı.htsı ve bll
g n olan lbni Slna <DS0-1037> or
Ulçıığın lllm dılı bakımından dO
şünüı sekline uyarak eserlerini 
arapça yazmıştı. Bu CS<'rlcrde ge
cen Arapça terimler tam on asır 
tıp tQrimlerlmfz üzerinde az ocık 
t{'S rlnl go terınlş bazı Türk he
k m ve bllginlerlmlzln gayretleri
ne raltmen 1928 de yani yeni Tilrk 
alfabesinin kabulüne kadar de
vam etmls ve Türk Dil Kurumu
nun ve Ankara ile lstanbul'da ye
ni Üniversite ve FakUltelC!rln ku
ruluşuna rastlıyan 1932-1933 sene
ler yle ondan sonraki senelerde 
fllm d llmlzl türkçelC!!jtlrmek ve 
tllrkll'Stırm!!k bakımından calı.ş
malnra hız verlld kten sonra TOrk 
hek mi, dı1 ve tC'r mlC>r nde İbnl 
~na okulunun tes rl altmdan kur
tulmaı:i;a u •raşarak, Türk Dll Ku
rumunun cnlışmaJartyle yanyann 
amac-a do ·ru lkrlem ş ve llerle
mc>kt<' bulunmuştur. 

Gene bilirsiniz ki ortncağda 
Jr:ıırh n LAUncesl ne f.se şarkın A· 
rapç sı o idi. Bu görüş ve düşll
nUş blzd<> terim b::ıkımından tıp 
llteratUrllmüzlln ylrm n"' asra 

dahn dn~rıısu 1933 e kadar dcwm 
et'legelmisıir. 

Tnnzimattruı sonra bOyük bir 
kısım derslerin 28 sene Frnnsıca 
okutulmasınd n, C>1d<' bir tıp ltlım
t nln bulunm:ımıısından, bunlar-- , 
dan başka Türkcenln bir lllm di
li olanuyacağı hakkındaki yaban
cı propagandıılannn cevap olmak 
tlzere, 1813 te ilk tJp ltlgaUnt 
Fransı7.eadan Türkçı-ye (daha doğ
rusu Osmanlıcııya) hazırlndıktan 
sonra bastıran ge~ '.OOrk hekim-

................................... \. 
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Kızılay 
Kızılay ıncmıuaımıın a{lııı1toıı sayııı 

l'ftt1dl br laı.Pll.k tcWı ve nctııı bir ma
llUlıı ha11nde çtkmıtbı'. Kapatında al· 
)alı hlr cerceve Scindc merhum Baeve
kUhnlz Dr. Jtenk Saydam'm tkl renkli 
blr ıx>rt.re.ı vardır. Bu MYıdıı Dr. Re • 
nıc S&ydam'ın öıumü hakkında resim 
YC yazı!ardııll b..~k:a Profesör Vasfi Ra
• t Scviıı'trı Vatan. NLlzhct tJııtın•mn bu 
harı> ve ısopr, Abld:n o.ıvcr'ln Ok
yanuslar meydan muhnrcbcst. Dr. Or -
haın 5anus'un Tıb tnrlıhlnde TUrk aa{l -

hk b ııisl, Kızıllı~ PN>Pntı ndıısından 

lekPll humma llc mUcndcle ~ktllcrl, 

Yurtta Kız tay, Oünyu klzılh:ıc: catuı

malannn a resimler. AU Ay eehtt.lcrl -
mtz hakklndıı yn:ı:ı ve resımıer vardır. 

Aynca Zııhlr Fertt T l'UmkUlX".Y'ln ve 
ş Taylın'ın "'Dcrr'zct ııevı:lsi., ve "Nil• 
hldc Abla" a<ltı I'C.'$lml~le sfislil lkt hl
kA.Yeııi V«" ııı ha baeJ<n blrcok yazı ve 
~lcr ~·ardtr. 

Bu a~ ve sal.o~ m ~un•ını bUtlln 
olruyueuıanmıza hararetle t.ıı.vştye «le· 
nz. 

fevkalade zamlar 
ekonomisi ve ihtikar 

Yazanı 

Hakim Baha Akel 
GUnün en mühim vıı hayatı mevzu'. 

lılnndluı tldll!nt. ckooomt ve lhtL'lcJlr 
meeelA"lerlnl tn elb'<'n bu JC'r Mtısa cı
laınlrnııtır H ı1t se ve bllllt.5~~ bu 

m hlım meselelerle alAkecıar olan me -
mur ve tüecarlnrn bu rl okumalan -
nı taV!JI~ ~ Fiyatı ı ıtrn Satıı 

merkezi· (Anado.lu Tüıit Kitap Dcp0 
SU.) 

Aiar İKİ (lhJhranlara 
Ye ağ1r iHilere 

REFORM 
' 

Ya7.an: 

ı_Pr_of._l>_r ._z_ek_i Z_ER_E_N _ 
lerl, çağdaş Avrupa heklmllk dili 
ölçüsünde tam bir tıp terminolo
jisi topladılar ve yarattılar. fakat 
bu tennlnolojinln % 00 ı tek ve 
yahut Fart"n kurallarla blrleştJril
mLş Arapça kelimelerden meyda
na ıı:etlrllml&tl. 

Biz, bende içinde olarak, 1933 e 
kadar kltaplnnml7.dıı, raporları
mızda, aramı:r.dakl konuşmalarda, 
hnlk dıllnde; ağız boşlutu, dud!!k 
el, k~ varken <cevfl tem. srfe, 
yed, hacib>; karın boşlufu. akçl
l:er, uyluk, lnce bnt:ırsak, Eın kol, 
boyun varken <cevfl batın, ree. 
fnhlz, maal rakik, sfı.ld, unk> der· 
dik. Ne raporlarımızın sahipleri. 
ne hekimler, ne hastalar bu rapor
lardaki kelimelerden bir sey an
lnmazlnrdı. 

Söz gellııt: "yanağında· burı:n 
kanadının 2 sanUm dış ~'tlnında 
bir santim uzunluğunda. yanm 
santim genişliğinde bir bıçak ya
rası var": diyecek yerele: ''nahlve
yt haddiyeslnde. ccnahUlenfin ikl 
santim kısmı vahşiııinde bir san -
tim tulilndc, yarım anntlm arzın· 
ıta bir cerhal katınnın mevcudiye
ti müşahede edildiğini....,. 

Sayın dinleyicilerim, diploma 
numarası itibariyle ben Cumhuri
yet n Ylnni üçOncll hekimiyim. A· 
ramı:r.da ııu anda bile epeyce eski 
hekimler var. Onlann dn bnnn 
hak vereceklerine emin oldu~um 
için burada s:zlere dlyebllecc>f:lm 
ki eskiden hekimlik dill ve t<'rim
lerl, okuyanlar tein de okutanlar 
iç n de bugQnkllnden zordu ve hiç 
b r zaman şimdiki kullandığımız 
dil gibi çdticl <cazip) dC'ğlldl. 

Bugün hekimlik termlnoloJlsln
dPkl Arapça kelımeler yerlerini 
Tilrkcclerine veya türklt>şmiş Av
rupalı milletlcrnrası terimlerine 
bırakmışlardır. 25 sene önce tale
be iken imtihanını verd itim der
sin bug{ln hocası bulunuyorum. 
O znmanın anatomi (tı:>şrlh> klta
bınclan blrkac saur tt'krarlnrsam 
\'«" bug{lnklilerlyle kanılaştınrsıım 
size kavuştuğumuz refonnun rle
ğcrlnl belirtecek bir örnek ıtöstcr
mle olacağım: 

Cevfl hlcncin cidnn Qnslsindckl 
sukbel hücartı ünsl! kuddamlden 
&Ub!'!I ayniyet Wllllsln gusnu enfl
sl geçer. 

nunun btıııilnkll kitaplardaki 

şekil şöylc<llr: 
(Gôz çukurunun iç duvarında

ki ôn delıkten Wıllısın gôrrne sl
nlrJnın burun dalı geçer.> 

Dl{:er örnek: 
Cevfi femln cidan ulvlslnl kub

betülhıınek cıdıı.rı halllslnl Alide 
eeraulhaııek, es!elde muz.ıkulhul
kum teşkil eder. 

Bugünkü kltaplanrruzdakl 8('..kll 
IS!! budur: 

"Ağız bosluf;unun üst duvarını 
sert damak (ı;cya datnak kubbe
si> arka duvannı, yukarda yumu
şak damak aşa(:ıda da bol;nz dar
lıf;ı yapar." 

Biz hekimlik terimlerinde iki 
yönden çalışmaktayız, blrlnclst 
halkı llgllendlren biyolojik ve 
anatomik k<'llmcler Uzcrtnde olup 
bu kelimelerin Türkcesl halk di
linde varsa onu brnlmscmek ve 
kullanmak, yoksa Tilrkı,:e kelime 
yakıştım11ı.k, yaymak ve s!!Vd r
mck suretiyle yapılmaktadır. Bu
gün bu bakımdan heklmlık llmı
nln <blllmınln> esasını yapan bl· 
yolojlnln bUyUk bir şubesi olan 
Anatomi hocası sıfatlyle övüne
rek diyebilirim ki, insan vücudu 
üzerinde halkı, ilk ve orta üğre
tlml, hattlı aydınlan ilgllcnd rsln 
de buglln dlllml:r.de Türkçe kar ı
Jıkı olmruıın; böyle ne bir organ 
ne bir yapı veya doku vardır. 

lklncl yön olarak d:ı halkı n
gllcndlrmcğc ve yalnız ltıtısas ve 
meslek bakımından önemi olan ve 
yüksek bilimin malı olan kelime
ler Uzerlnde çalışmalardır. Bu gi
bi kelimelerin bulunmıynnları mll
lellerarası kullanılan kcllm,.ler
den alınmakta ve d lmlze male· 
dilmektedlr. Bunlıınn alını$. o
kunuş ve yazılış scklllerl llt:lll uz
mnnlardnn meydana gelen dil ko
mlsyonlan tarafından tesblt edil
mektedir. 

Rln senelik hekimlik dilimizi 
güzele, doğruya ve kolaya gotilrc
rek onu mlllllcştirmek yolunda 
geniş ve engin bir killtUr ufkqpa 
doğru bize aydın ve ooğru bir yol 
gösteren bllyUklerlm zın, ATA
TORK'ün mtınl'\'I huzurunda, bu
gün yUce varlığını, başımızın üs
tünde onur ve gururla taşıdıkı
mız Büyük MJlll Şei'imlz!n li<'N'fli 
huzurlannda Türk tıbblyellsl ve 
'Nlrk hekimi adıncı saygı ve min
net ile etlllr ve değerli yardımltı
rlyle blze calışmıılanmı:r.da hız ve
ren sayın Maarif Vekili Bay Ha
san-Ali Yücel'e derin saygı ve ~k
ranlanmızı sunmayı bir borç sa
yarak Kurultayın de~erll üyclert
nı hürmetle seltunlanm. 

Yedeksubay 
Burhan BELGE 

Eski ''ihtiyat zahitl,, ne flındi "ye. , fıuısının emrinde hulundıığunu bile
dek subay,. diyoruz. Fakııı, tcıni11 rek, ona p:öre çnlışmalıır. 
Turkce haukeUmi:r:ln. en ı:;uler yüzlü llu bir 
buluşlıırındnn biri, bu "Yedek Subny., . ' • d 

1 ndıdır. lkincisi, "Yedek Subay,. or uc .a. 
.. \ edck &uh&y,. ııdı ı;ııde dil ba- muarycn bir sınıfa ;;lire talim ve 

kınuml ın gulcr ) ü:r.Ju kalmıyor. bizde tcrbı)·e görıııüş~tir. Hangisi ~luursa 
U.> nndırdıı;ı du~lıncelcr lıakıııııııdan da olsun, bu ı.ıubcnın meslek ede~ıyatıylc 
btittın yurt ve yurttaş ıınlıımlarını ku- aUıkıı&ını kesıneıııell. ve .sankı Y.nrın 
eaklıyor. \'nzife gurı:ceknı!ş gıbl, nıı.kcrlıgı~ o 

l 
•y 

1 
k b ır · şubedeki tı:rakkılerlnl, tnkılıetıııclı • 

. U> e) 1• • ec c :,u ıy,. ıyıp gct- dır. Yoksa.. beş cın ııcnc soıır~ adı 
tığımız bu ı delikanlı nc<lır, kuııdırt '•Yedek Sulıay'', kendi şu yahut bu 
ııadcce, yurt humıctınl gorıııek uıerc rütbede bir subay fnknt nıcınleket 
ordu} ıı katılan bir yurttuı olsaydı. mUdııfnalil bahsinde bir ~cenıidir. 1 
l Urk ordubuoun tarllıındc ,>cnı bir ' . 
\arlık olıluı;u iddiıı cdıleıne:ı;dl. Halbu- "Yedek. Subay,. bu ıki vnziıcyl ye· 
ki, ••) cdck Sulıay'', budur. o kadıır rln~ geUrırse. dün, ıılnyma ve kendine 
kı, nl.ıyının sancağı bıle, ~elldliıne, \'crılen sancağı, h.~~ etmiş olacaktır. 
ı ha d 1 v ·rılıulştlr O anncak çUnkl, "ı eclck Subay .. don 

< a 1 n c ,, • ziyade Tılrk ıııllletlnin tam vnsıftıı 
""ı edck Subay • her ~eydı:ıı vnce, yedek subay yetişurmc knhiliyetlne 

hiç 9Uphcsu: bır ) urttaştır. Sonra, emnnet rdilmlş bir sancaktır. Bir san. 
vatan mudafaa6ının cnırınc glr<·n bır cıın ki, ıılııyı, bir devre mezunlarını 
yurtt ıştır. Ve bundan sonra nrıc ık, dijıt'r işlerinin bnşınn gondcrınlş ol
'•\ edck :sub ıy" • ordumuzun seferedkı sn bile, asla dağılın ıs s:ıy ılnııyacnk 
subay kadrosun~ tııınamlnmıık tı:r:ere, ve Tilrk ıııllletinin kendi toprnklnrını 
dah ı lı:ı11nrd ı, .bır ı;ııbay Lalını ve ler· ve clavalarını nulılafna etınl'k iraclc
biyesl gorcn bır yurttaştır. İki sebep- sinde dnimn meknuz bulunacaktır 
le. hirıncisl, 'l'Urk vııtnnmın nıildnf.a· Bu bakınıdnn, "Yedek Subay" ·ın, 
61, subay kadrosunun lcabındn genıt- vazifesi ıısıl, ünifornııısını çıknrdık
J,.tllmcsınl istlyceek kııdar nlzaııılan- tnn sonra bnŞlnınaktnd r 
ınıştır da, ondiln. İkincisi. "Y cdck l)U ·ı k ı1 :, r b" 1 b 1 k fl n verı en sanca nn ııe ..ıy e-
Suba) .. ıla, bır su ııy o ma vqsı urı d' D 1 1 1 mevcuttur. da ondnn. ır. un verı en ıı:uze sanı•ııg~n~ ıarp· 

. te mutluka muzaffer olııı ısı ıçın, hU-
1'"aknt, blltUn bu "noktalar, bıze tün yedek subnyların onu asıl sulhta 

"Yedek Subay" ı gene ~arif ede~eı. muzaffer kılınış olınnlıın lll.zımdır. 
Onu tnm tarif etmek ldın, ıı:cnc v~- Zira, sanıi çalıp, millrt lıUtiln cv
t~n mudafaaııı" anlamının fclıefl ı· Jıitları ile nyağn k;ılkınca vatının 
çıne kadar sokulınnlı) ız: · ı üd f ' 

\'atnn ebedi bir varlık olduğun ı &~gam oı 11• nasının şıırtııı!, \ilanın 
• bır ıı:tın ve bır s.ıat üncckı suğlııııı 

ıı;llre, onun ıııUdnfaası ve .müdafaa e- varlığı verecektir. 
dılmt!sl usulleri, onu tehdıdeden im- İşte bu sebeple "Yedek Suba va-
kAnlnr ve bu lmkAnlann yıırattıli'ı ,·a- d f d · •• y., 
sıta ve usullerle birlikte, elbette:' ki tan mü 8 ansın ıı ~ur yedek,. suhay 
t kkl d kt. y k üd f lal'., vatann kudretlı bir varlık temin 
l'ra c ece ır. 0 sa, m a aa, dmtk hahslnıle bir '•ın.ııı,. suh&y ol-
~!r 111avallı denemeden ibaret kalacak- mak mevklinde ve. mecburiyetinde • 
w~ di~ 

Eskiden "Yeclck Suhay" ın buglin 
yaptığını, sipahi ve sipnhllikler eda 
eımekte leli. Şu hnlde, yarın, "Yedek 
Subay., anlnnııııa giren vııtıına doliru 
borçlanmalıır, klmbll!r hangi ad al· 
tında, hııngi fekle glret'cktir. 

Halkın nazan dikkatine 
Belediye Rciallğlnden : 

Anl<ara VAllliğınden ı 
Ağır ıoçi beynnn-ame1erinin tet • 

kik ve taıınif muamelesine Stndyom· 
da ac;ılıı.n hususi bUrodn bıışlıınmış -
tır AIAkadarların ilin edilni~ veçhi 
le, tıokı-mmOI cıtırccckleri beyanna· 
mclerını birer fQı'l" .. :ıflnrıvlr bir -
lıktc> f'n nn 25 PVlUI t:ırlh ne kadnr 
Stadyomctakı bUroyn müracaatları 
llM olunur. 

Y ılnıı:. (ve burası ıııuhlıııdir ve 
"Yedek Subay" ın tarıfı asıl bu nok
tada ha 1 r) \'Olan mtıdafna ı usulle· 
ri ve teşkılltı lstedijCı kadnr cleğlş -
sin, asıl olan, Turk vatandaşının sev
dl>iı vatanı mılrlnfaa etmek bahsinde. 
daima hıızır olmnsı ve, hazırlıklan 
tamnııı ol.ırak hazır olmıısıdır. Dilhas
.ı hu vaııınrfoş, "Yedek Subay., ise. 

Anlrara Belediyesi Zabıta tall
maınamcsinin 4 ve 91 inci maddcıl 
ll§ağıya konulmtı§tur. 

Bu madde lcaplannın yerine ge· 
tirllmediğl şikayet ve mUaşhedeler- , 
den anlaşılm•ııktndır. Belde hududu r 
içerisinde oturan hemşerllcrin. hu -
zur ve istirahati bilhassa karşılıklı 
vecibelere uymaklıı mümkün olabi
lir. Bu madde hükümlerine riayet 
cımelcrl sayın halktan rica olunur. Çiinki utekl subny, onun yeg ıne 1 l 

z.aten, vurt mlıdafansıdır. Biç bır 
terhis onu bu ana vnzifcsindcn affe· 
dcmrz. Ekmek karnelerinizi 

iyi muhafaza edin 
Ankara Valıllğınden ı 

Sayın Anknr H<ıll<ının nalları 

clikkatlne 

"Yedek Subay" böyle değildir. O, 
tekr ır sivil huyatn don ünce, ya dok. 
tor, ya mühendis, yn öğrrtınen, yn 
ldnrC"eı, ~ a tUecar olııcnk, yani, ha
'"tta ne için haıırlnndı ise, gene, o 
i in hıı ına dcınecektır. 

Madde ( - Halkın sükinı ve ra
hııtını kaçıracak işler yapmak ya
saktır. Gece yarısından sabııhlcyin 
istirahaı zamanı sayılan santtc ka
dar sokaklarda ve bina içlerinde ba
A'ınp çağırmak her ne suretle olur
sa olsun gtırUltU eımek yal1.'.lktır. 
Ayrıı Bantler içinde piyano, gramo· 
fon. radyo gibi musiki a!ctleriyle 
ıızıltıyı mucip hallerde bulunuln -
mu. Evvelce bllrlırılı'I ~ı 1:1bl cYIUI ve 

birıncıte&rın ckm!'k karneler ni kav 
bedf'nlere ikini" toşrır. ayının basına 
kadu ve'll lrarne verilmlv!'rektır. 

Sayın hail<ımu:ın kar., .. ıerini hfls
nll mıılıa I '""' c-ım .. ır•;", htr ı·ere da 
ba ıttıla"ı.'\nlla nrı:ederım. 

f tf' •'Ytdl'k uhay., nsıl o ır::tman, 
lrdudn kend e bitrettikleri "yurt mil
dnfna ı'' nın harrı usullerini. zeklislyle, 
dirııyetiylc ve dun alııyının sancnfıı 
karşısındn İ(:tij(i andın şnkiyle, sivil 
ha\''ltt& kenıil p~vına dOşen lhtls~s 
alı ı~ın;ı nıık1rfir1ıiJnıf'tidir . Ve o sa· 

hada dıı. bir bnşka türlil yurt mUda-

Madde 91 - Dar olan yaya kal
dırımda konu,mak için veya bavkıı 
bir 111'.beple durarak VI'. yahur iki ki· 
şlden fazla yan yana kol koli\ yflrll
verek ba.şknlarının yllrllvüp g<'rme
lerine engel olmak yasaktır. 2736 
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ımum Son hafta içinde 
1 Mızrak boyu 

23/8/1941 

Yedek subay 

sancağına 

kavuşurken 

ceza giyen 
Önce hangisi vurguncular 

Fazla. fiyıuln ekmek sattıılı ıçın Fazıl Ahmet AYK A 
Menılekct istihsal hu>allııda nzlfe- lokanııa. garsonu Ahmet b~ş lira ağır 

nlz ne olursa olsun veya device para cczruıına. 
hlzıııctinde ıııcvkilniz uc kadar Fn.zla fiyatla çocuk ayakkahısı 
yüksek olursa olsun; c •er orduda sattığı için Ccznir pnznrı sııhlbi Ah
bir er, veya bir yedek subny ol- met Girgin beş lira ağır para ceZ'3 -
ruak ~crcfini kaz,ınııındıııızsıı om· sına, bir hafta ıllikkaıııwn kapatıl -
rünilıü boşuna hıırrauıış, ''erkek., masına, bu mllddet zarfında ıicarct
ve ''1'ilrk., vasfınızı heder etmiş, ten menine, kalan dört çift n.yııkka -
gercek bir "Türk erkeği., olama- bının müen<lercsine, 

Yalova'dan Bürük Ada'>-a gelen va- karla 5ı1va~nı;ık ll7m·nde,dı, clhrne 1 
J>unın "lük,,,. kamar.ı,uıd.ı .konuşuyor • ı lann b.ıı.ı dc;ııhukluklanııa en C'I ola 
lardı. Dürdü de gençti. Ve gôrulurordu c:ıku ! Su halde una duşnıanlık ı:;b$ıer 
ki dördü de, talihin, mil)'Qtılar ve mil - mckıcn daha )"Cmıde cıc dıişu:ıch lırdı:k 
yonlarla yurtıa~ıan l'Sİrgl"<liği nitc bü)'Ük "İıni<l.ı l'llJl, 501lfa c:ıııan!" değil mi? 
ııimcıe cnni~ıir. S.ığlık ı;ibi, .rahat ı;ibı Vah U\"11lı so}-d.ı l.ır; b.ığlı olduğu 
varlılık ve zenginlik gibi... muz milletin geni, ve comC"rt .ı;onlu 

ınışsınıv. denwktir .. Ne yazık.... Evini fazl'll bedelle kiraya verdi-
J)Unkil yedek suhay alayına sancıık ı iHn<len ltn~t 300 lira ağır para ce • 

verme töreninde, yt.ıkı;ck tahsil zasına. 
yııpıuı•, Avrupa ı;orıııüş fokııt; lfoırcıı;Ul b ıkkııllyesi sahibi Ah • 
bir uzuv nııksıını ?'üzUnd~n asker met Özgllmüş ve kardeııi Mehmet 
olnmnn!ış a)dın bır ı;cncın gu • ÖzgOmUıı fazla flyntlıı. reçel satıık
zunde ıkl dııınla yaş sordum.. !arından bc§er lira ağır pa;a eczası 

Hemen S.:iyleıııdİ) i01; o "ıııc\'kidc" kadar sizden b:ıjka, ııe !kad.u hol ışık 
kemli ana dilimin dısında olarak sık sık olduğunu bilirim: Ye o .ı}dınlık içını. 
du}wğuııı yaygaralı ı.e ~>sısız baz.ı sid11, en kuçı.k hir nokt.ı hile olmadı 
scskrdcn i~inı her vakiı l""Lilirdi. Hu se- ğınız me)dand.ıdır: bununla hı.:rahcr g 

fer i)iıtif;inı kelimelerin Tud.çe olu • ne ııbnmda hir ürperme var; nulli 
ıuııdaıı canını sızladı. lık içinde sizın k.ıdar ufak bır kke d: • 

- Hen olnınndı!ıı··· Yede~ &'.ıhay ol~- ile mahkumiyetlerine, bir hafta <lük
madıaı ı ... dı)ordu. Za\lıllı a)- kanlarının kapatılmasına bu mliddcı 
dın gene, "Turkerkeğı., olamama· zarfınılan tic.arettcn m~nilerine ve 
nııı acısını göılcrlııdcn boşaltı • reçellerin mlls:ıdcresine• 

J)U~ o;ş~~·· bu şerefe kııvuş.ınlur, san- Anıı.farıala.rda Üçel rrtağazası tC'Z-
cnklarını aldılar .• 'J orcndc üııi - gdhtarı fazla b~delle çocuk oyuncağı 
forııııılı, ünlfurmusı:ı: lıinlcrce )c- sattığından. 5 lırıı: ağır para ecza -
dek subııy \ardı. Hcplnılz heye- siyle mahkumlyeııne, bir hafta clUk
c,ından ve sc~iııçten titre) urıluk. klinının .kapntıl~·asına ve oyuncak • 
Ankara'd,ı lıuluııan lıUtun > cdck tarın mlisacleresıne. 

Dorı genç, biribirini bile pek din • 
lcnıircrck, bir dil ı;ckişnıesi )'apı)orlar
dı. Ü~ıüne ait olml)'llO O sözleri nİ)C 
dinledin? dcmqin; çünkü hikayemin 
kahramanları, .t..ııcn diğer yolcuların kcn· 
dilcrine kulak ıumak zorunda olm.ıdık· 
l:ırını bir an bile haurlanıı ş goruıınıe -
diler! O ka<lar pmaıalı konuşuyorlardı 
ki başka oturanlar için lakırdı ctma 
)Olu kapanmı,u ... 

ı;ubaylar hnyır ı Urkiyc'de lJutu- Üçer mn~aznsı tczı;dhtarı fhsnn'ın 
ıınn b\lı~n > cdck ı;ubnylnr, hayır fazla fiyatla pijamalık satmasından 
Dumluıuo ır'dn, İnoııUn'dc, «,;u - dolayı. 2~ Hz:n nğt r parn cezasiylc 
ııııkkale\le lrıık'trı, Filistın'de, mahkumlyetıııe. ıs glın dllkkli.rıının 
Knfk ıı;l:ır'da, Medine yollnrınıl.a. kapatılmasın~, dUl<kan sahibi.nin mn
lıavnlarda ve dcniderdc bu v.ıtnn len mesullyetınc ve bakiye pıjıımalık 
ugrunıı <'.ın \'eren ve vı·ruıcgc hıı· kumaşın müsaderesine, 
zırl ınan biltlin ycdı·k ımbnylıır lrn Mustafa adındn biri ikt evini faz
s ıncaf;ııı ınlıncvl ı;olı;eslndc top- la bedelle klr.:ıyn verdiğinden 840 lirn 
!arımı tık. ağır pnrıı cezasiyle mnhkumiycıinc, 

J>ün, bu toprald.ır iı,:in lilen ve olmc- Aııafurtalarıln 126 numaralı lrnn-
ğe hnıır or~n lıütUn yed~k liU· dura boya salonu sahibi Ahmet Öz -
bayi ır on bınler, yUı bınler 0 kan fazla fiyatla ayakkabı ciUlsı snı
fianl°a~n ka\ uşurk~n ıındııııuı ve tığınrlan 15 lira nğır para cezasiyle 
ıııııınımııı taıelı•ılık : • mahkumiyetine, 7 gtln ctUkkAnının 

- Daima ordu \C vatan eınrınde, kapatılmasına ve kalan cllflların mU-
knnımızın son d ıınlnsın!L kadar... sadereslne, 

Dilnkıı lıeybelli ve heyecanlı rnanzn· 
rayı yaratanlar, yedek ımbaylığın 1''azln fiyatla arpa sntmakı:ın suç
del;erlnl belirtenler, yedek subny- Ju Osman Korak adındaki şahsın 10 
l ırın kahranınnlıı;ını u\·crıh·r ve lirıı ağır para ccznslyle mahk(imi -
ycılck sulıa~ tarı sıınc.ıf;a knnı~lu· yetine, 
r.!lnlar \'arolsunlar ••. Yedek subay 
okulunu bugünkü milteklııııil hale 
yUkscltenlı:r vnrolsunlnr. l lalkıı, 
duhıı dünkü sivil çocuklarının kı
sa bir ı liııı ve terbi,> eden sonra 
nasıl bir arslanlar ordusu haline 
gd'll~ini gösterl'nlcr varolsunlar .. 
Yed"k sııhay oLııınıynn gence ıki 
danı Is ha~ret \ e gıpta gu:r:ynşını 

rluklilrenler varolsunlor ... 
Okulu bayrağa kııvuşturnn ve dllnkii 

tllrenl hazırlıynn, hcrılmlzin ru
hunda yedek subnylığın vazife M
kını ateşli stlzleriyle bir kere da
ha alcvlt'nıllren okulun yiji;lt ko
mutanı Kurnıııy Albny Ali Hl:r:n 
G!lrcnn varol~un ! ... 

Sabaheddin S Ô N M EZ 

İsparfa müsf ahsili 
mahsulünü hükumete 

veriyor 
fspartn, 22 a.n. - Bölgemizin yay 

la mıntıık{lsı olmo.ıımdan dolayı har
manlar yeni ba§lamııı olmasına rag
rncn müstahsil hUkümete vermesi ı
cabcdcn yüzde yirmi beşlerini atım 
merkezlerine göndermiye baıılamııı -
tır. 

Denizli müstahsili 
borçlarını ödüyor 

Denizli, 22 a.e. - Büttln vlllyette 
hububat borçlandırma muamelesi 
sona erdlrllmlşt.lr. M!lstahsl1 borcu
nu ofla ve Ziraat Bankalanna ı,tetlr
rnektedlr. Bu ayın sonuna kadar 
borçlnndınlan miktarın ytl:r.de yet -
mis ~lnln yatınlnnş olması kuv
vetle umulmaktadır. 

Hüaeyirı adında biri fazla fiyatla 
yapı ci4/isl saıtığııntan 5 !im para c~
znsiyle ııınhkflmi) etine, 7 glln mliıl
detle dUkkl\nının kapatılmasına. bu 
müddet zarfında ticaretten menine 
ve çivilerin mllsaılcrcsinc, 

Şükrfi Al adında biri fazln fiyat
ın mürekkep sattığından 5 llrn ıağır 
para cezasiylt• mahkumiyetine, 7 güu 
dUk'kanıııın kapatılmasına ve bu müd 
det zarfında ticaretten menine. 

Bir ipek m!)nclili 350 kuru§a sat
ı ığınclıın Yıldırım mağnzaııı 83hlbl 
Rafael heı lira nğır nara ceıımıi~le 
mııhkiimlyeıinc0 'i gUn mllclıletle rllık
kinının kapatılmasına, bu müddet 
r.arfındaıı ticaretten menine ve men
clilin müsaderesine, 

A.hmet Eleli ndıncl'll biri fazla fi
yatla kundura çivisi sattığından 5 
lira ağır pnra cezastyle mahktlmlye· 
ıine, 'f gijıı t11lkkinının k!Walılnıa • 
sına, bu mlldılet :aarfında tlnaretten 
menine ve çlvılcrin müsaderesine 
mahküm edilmiılerdir. 

, Maliyenin yeni 
Umum Müdür 

Muavinleri 
Yeni bir kanunla maliye teşkilı\ -

tında deği§ikliklcr yapıldıg"ını ve ba
zı yeni umum mllı1Urllıklcr ihdas c -
dildiğini yazmıolık. Bu arncla ihdas 
edilen vasıtasız vergiler umum mll -
dür muavinliğine İhsan Oürsanı va -
sıt•alı vergiler umum nıllclllr muavin -
liğinc Kemal Berkcn, milli emlflk U· 
mum miıc1Ur muavinliğine Orhan 
Çapçı tayin 'Ctlİlmlşler ve yeni vazi· 
felcrinc başlamııılardır. 

GÜNÜN GÖLGESİ 
u . k fb. J 2-d A '-l ~ '"lt,l_ ner gencın a ınue ~ 

bir TÜRKİYE vardır ! 
M esut ve muhteşem yannla

rın eşlğinı:lcyu. Bu vı.ıln· 
nın istlkbalJne inanmış ve 

ke.ndilerinl hizmet yoluna atmış 
bulunan Türk ~eneler!, her fır
satta o mesut ve muhteşem yarın 
1çın aııdtcml.şlerdlr. Diln, bu na
mus yemininin bir kere dalın ta
Z!!lcnl.şlııc &ahit ulduk. 

lnönü den, ordunun gene bir 
alayınıı. arrnıığan edllen sanlı San
cağın al cö~cslndc. gençler, ne 
güzel konuş~ular. O sözler, mll
yonlann gönlünde yasıyan duygu
lardan demet demet toplanmış, 
fakat lfnd!!SI mllyonlardnn birine 
nnslbolrnuşt ur. 

"Söz veriyoruz. 
"Nasıl bu mtllet, o astı kanın, 

o bUyük ruh salıüıet.inln L"SCri ise; 
mesut yannlar da sene hcyecruı
lnrın, Jdcallertn, kalblerln cscrl 
olacaktır." 

Gclcliın "ıııUıakcrc mcv-.tuuna": in
sana once can nu l~undır. Yoksa ca .. 
nan nu? ... Acaba )Urt, ıdeal, hııkikaı \e 
~rcf ı;ibi sözler, d~r.nıansız anl.ıyı)ları. 
bıi~bütun U}'u1turaııık, ıoprak iıstundckı 
kısa Hrlı'kta bizi af)onlı)an bir totkım 
J>Ürsünıüş fikir hır<la,·nıları mıdır? Yok· 
sa \İldanlaıınıızdan bir )'a)la nnı;lrı 
geçirerek, irademiz.in paul:ırına bir ı;e• 
li:k zırh ıakan bizi, necaherc ve fcdaklr· 
lıiia sıı;r.ııan manevi bir Le.nıbcrck mi? 

, İtiraf t-<lcrim: kullaııılao kelimeler -
den hit biri lx;nim ıu )azdtklarını de -
ı;il<li llkiıı asıl işiııtklcrinıi sôyliycnıl"ln. 

Okuyuculara ve OO) ük ~ıarı fc<lak:irlık 
olan millcriruc du)du~m sa}ı;ı ebebi)'• 
le )Ö) lircmcm ! Lakin açığa \Urdu,.;-um 
bu noktadan sonra orıa<laki fikrin ifa -
desinde pdc ioaıı;ı bir ı;adakaı ı;ösıcrdi
Aimi pck~la iddia edeceğim. Beni liııfcn 
oku)anlar, gene Jütko<lip bu nokıaya 

inansın. .. 
Maddi hayatları, kt·ndi himmctlerin

dtn .ıiyıı.Jc, mürüvvetini .Uyun etmiş M:r· 

ı.em bir ıalihin inll)<Iİnc sarılı gôrünco 
o ad.adaşlara hüıunle b:ıkıyordum. '.i'...cn
ı;in olllukları belliydi, h~m )'Cil'İ zen .. 
sin. .. Lakin hu dıJ ve maddi zcnı:;inliı";e 
mukabil, nasıl iç iırpczıkı bir nılı )ok· 
sulluğu içindC')diler! Soğuk sosuk g\jlü· 
)orlar ,.e ( 'e" ıon) un dahi bulamıya -
cağı bir hıudkat keşfetmiş olmak guru
rİ>lc <lwı)ıının en pcsJ>a> e hiknıcıini sa· 
vuru)orlardı: İptida lıtn, sonra l"llmuı! 

çh.çıı1 .• Oink\! c-cııtcrine çtatia ro~ ra· 
rı1, hlm ,e: ııbur h~.hl~rtna d~h rol\ 
ıift l:inmılı ve mademki ilükümet ihti· 

Anlamamız 
gereken 
hakikatlar 

(Başı ı inci sayfada> 

!arı ~ıkıntı Ye darlığın, \'C milli müda· 
f4fl v~lfclerinln, b~ım ~ı"-' hçri;~ 
n1al edilıı~idir. Ar'kaı:laflanmı~ Kınm'ın 
kaynar mıığında, dağ başında taş kı ray 
çocuk }1Uın<la <lclikanlıl;ır gönnüşlcrdir. 
Bunlar alman gençlik tcşki!.iıının küçük 
bir kadrosu idi ve içlerinde C'O niifuzlu, 
en ıenı;in aile çocukları, en silik, en fa· 
kir sınıfların ('oa.ıkları ile beraberdi. 
Pli gücıı )eten hcrJ.es mim miidafaa iş. 
lerin<le vazife a 1mıııır. Dört çorukhıdan 
az ailelere hiz.nıetçi bile vcrilnıck ya -
.s:ıkıır. Alman ev kadınlan kendi erzak· 
larını alnınk için :;;ıaılerce 1-en<lilc:ri nü
heı beklcmekıe, aldıklarını kendileri ta· 
ıımııkta ve pişimıekıe, ev hinnctlcrini 
kendileri r.örnıdm:dirler. 

Aoglo-Sakson diin)ıısından gelecek 
olanlann bize başka türlü ıcylcr ani~ -
mı}ıınklarını, şinı<lidcn biliyoruz. I.cıh
dra gazetelerinde be~lcnnıe ve milll mü
daf a.a işlerinde vazifeleomc hakkında 
gördül,.\imüz }'a2.1lar, bize o memleketle
rin <le halini anlatnıakıadır. 

Biıe daha .reafüt olduğu bdar d:dıa 
ahlikçı bir anla}ış Jhımdtt. Süphesiz 
bizim külft•tlerimiz. harp ve hutıranın 
pa,·ımıuı tlüşcn ni~lıed ile birlikte fark 
r,ÖS(crccc-kıir: fakat derece faikı, nıabi
ycr farkı değil! 

Hamin de, milll müdafaanm da, harp 
dtonomi inin de >eni karakterini "roı>
yekün" olmakla vasıfl:ırı:ı:. Ancak "roı>
>~i'ıımıluğun bir memleketi, başıan ba
şa, na5ı 1 tek bir mak.-ada r.ln'e iş-Jcr tek 
parça bir IC'Zgah haline gcıi.nliğini p& 
az <lüşÜttİ•'Üz. Cihan olandıJı buhran 
!arrları içir.tlc, t~h~i haklarınırı bir ço -
gundan \'ilZgcçrıııştır: bu hakların nor
mal zamanlarda <l.ıhi tahii olmıyanları 
üzerinde ısru e<lcnlcrimize ne demeli? 
B:ırışıa olduğun<lan faila değil, barı,ta 
oldn,!;"U kadar <lahi menfaat aranııyımı .. 
[;ız. Ze\'klcrinıiz.i ve ke)flcrimiLi ise 
milli müdafaa ve harp ekonomisi i.srerl~ 
ci lle re-mıra göriir gl>rmez, hemen ıaıil 
cdccc,fiz. KeııJimizılcn dli11Yaya doğru 
hir bakışımız var: dını)adan kendimize 
doğru bir l>abak ne kadar isabeı ola -
l'llK 1 

Falih Rıfkı AT AY 

Fransa' daki Ukraynahlar Bayrak, bu rotanın nesilden 
nesli!, babadan oğula, elden ele, 
öpülüp koklanarak, teslim edilen 
kllidıdlr. Onun "aşılmaz ve a1:ıl
mnz" dediği mukaddes lllkcnln 
çocuklan ona g()klcrlnden ay ve 
yıldız, kanlanndan renk vcrı:niş
lerdır. Ay ve yıldız gök kubbclic 
mıhlı kaldıkça ve o knn bu da
lll1lrlnrda oolaştıkça al bayrağın 
rengi solmıyacnktır. 

nundn, öbllril bnşımnda müsler!h 
olabilırler: lnn.ndıklnn ve güven
dikleri Türk cocuklnn bllyük dtı-
vayı kavramışlardır. Gözlerinde 
l:ıüyük TUrkiyo'ııln, ynnnın llcrl 
ve mesut TOrklye'Glr.'n ışığı, gö
nllllcrinde büyük .Ulkunün ateşi 
vardır. 

londra, 22 a.a. - Paris radyns.unun 
bildirdi8ine göre, İşgal alımdaki Fran · 
n'da bulunan ukra)nalılar cyliile kadar 
ı>olise müracaaı ederek kendilerini kay
dettirmedikleri takdirde SoV}et vat:ın -
datı ıdakki edilecekler ve o suretle mu
amele görooklrdir. 

Atatürk ve !nönü bn.bnlar her 
fırsatta ooouklarının atef gibi 
gönüllerine hltabetmckte ayrı bir 
zevk bulmuslardır. Bllyük ülkU
mUzfin yolunu onlar açtılar; ışık
lı yolları onlar gösterdller. 

Bıı$>uğların genç ornulnrn ver-
dikleri vuzlfe, gözümUulen ve 
gönlUmüzden h!ç slllnmiyen su 
tek yanar cllmle içlndecl1r: "Bu 
cennet vatanı, ya.şntmak ve dalma 
yaşatmak ..• " 

Bu \l'Qtaru, bu ge™"1or k.uracak
lo.rdır. Her blrlnin gön!Qndc, blr 
TUrklye var! 

Fakat benim gôzlerlm<len, An· 
karn'run haşmet ve azamet dolu 
siluetine etek olan YC'myeşll sa
hanın üstllndekl h1lkl bulut ve ku
la11:1arımdan, şu kükrlyen avrum 
bir türl!l silinmiyor: 

İsveç'in Yunanistan' a 
yiye<ek yardımı 

Londre. 22 a a - R uter ajansı· 
nın öğrend ğtnc ırare. Yunanlstan'a 
bu day tllrme olan ç 1sv ç 
gcımlsl Simdi Akd n.z'dc bulunmak -
tadır. 

B llnd fi &'lb hPr ay Yunanl~tan'a 
15 b n ton Kanada bu!!'(layı vc-rilmt'

:ruhumuza buı;un buyuk bir •> ıp ı;ı 
gorunıi)"Or. Yazık sir.c! Orada dudiklcri 
ni:ı:.i birer birer haurlı}'ll.!ıık, hep ıne 
\ap \CrSL-m, bu suıunların duruhıl:ı 
}ersiz bır bulanıklık katmış olunım; 

Onun için sozlerimi la~ kescç.el,-im: 
Ha> ır arkad~lar, ıamarniıJc yanl1Ş 

hHi}orsunuz; adını duyup kendi ini hiç 
anlı)ö11l1.ı.<lığınız "ideal" sizin vchminizde 
ısli bir şekil alan mefhum d ifüdir. Bu
> ük J\da'dııki filin kiiş1.;üıı, pek ha~ 
olduğunuz anlıışılıın b h~i, yahut ad -
!arını içiniz )'llnarak andığınız birkaç 
aı,artınıanın ihııkiırla, hırsızlıkla, dal.ı

'erecilikle mimasebcti ol~hılir. Fnkll( 
bunlann idealle asla alıı H-rışi )uktur. 
ideal, bir budrunıd.ı pek Mcm•ıunıyeıle 
barınır. rakııı sizin göztinuzıi, IY>yayao 
)c.Tkrin (1ii;indcn içc1\c hile girmiye 
ıooczztil cımemcsi mıinıkündur! Adl.ar:ı.
nı, sanlarını, miller gönlundC" oyulu gt,._ 
diif,ünüz kiınseıcı, oralanı borsa dalavo
rclerindcn değil, oldurucu sıcaklar, don
ılurucu kı~lıır ortasında )'Urt için ~ 
uğraş;ı. ı;clınişkrdir. Ve kendilerinin en 
sayın \11 fı da gerekli dakikada gene 
ornlııra aıılmak kudretini canlarında 
~ağlnm tuıuşlarıdır. S.ı..-.ı~ lllC)dınlan 
isıcr mııddl isıl'r manc\İ olsun! ... Siz go
ne ba},ldığınız :ıa\'allılıklar arka.nndan 
lm,a dunın; fakııı idealistliğe ifı:inı er
meyin; kendinizi o ııc..:ıp SO>'llfl fcrıl~ 

rinden de s;ı"}°lllJ) ın: ç{lflku idcamt Ye 

)'\İksek ruh, l.'11 ı,;c.:ıin l<!fcfli olumu. ko· 
!ay ve rahaı )aµnll)'a ıisıün tutahilcn
dir. Muhıekir budU'\'1 ıinırune İmrenen 
kimseler ıi~üunıcıncli, sıkılmalıdır. 
Har ar.kadaşlıır, idC'.ıltiııın r.<pıruıc ığı 
şey koşc inde ilim, s;ın.ıt fıkır .ışl<;i)le 
onırünu eskiıehilcn st·~ iz kahnımnndır; 
Miller, hakikaı d:lvasuıda danılaa< ına C:l"" 
kilmek şe\'kını du)an boyundur. Ve >•" 
hut Atılııy'ın çchk gôvdesindm b r ke -
lene 5llrılaııık şu 5'0Utte deniz dibinde 
~usan nziz > urı~ıır. Anladınız mı? Yok• 
~;ı dıin pirinçıCn, hupin hulpınl.ın t.a 
kadar hın hra ıkauııan aç o~ \e kuru gö
m.il değil! 

Yedek Subay 

Okulunun şerefli 

tarihi 
Yedek Subay Okulu M~nttiyenııı 

1911 de Mahnmr Şc\i.:et Pa$3 :r..a.ma -
nında fstanbul°da Beylerhe}i grayı • 
nın hir dairesinde ilk ıhıi} .ıı zahit 
mektebi adiyle J..-uruln~. Okulun 
ilk komuıanı buı;ün Serhan mcbuw 
bulunan KorgC'T!Cr.ıl Naci Eldeniz dir. 
Ha!J..-ım h:ııt>in<k-n evvel okul a)TII ~ 
kilat ile Orukü) 'de bir bina}ıı taşın • 
mış ve Halkan harhinde faaliyetine ara 
\ererek 1'>14 yılı başlanı;ıcında gene 
"İhti}-ar 7..ahit Mducbi" adi>le Pnn
galtı'd:ı nçtlrnış ve fakat kısa hir ça
lışma den resinden soıır.ı 4 aAu~ros 
1914 de İlııiyaı 7...ahit N mzct~ri Ta -
limı;lhı teşCkkülünc inkıllbcdcrck bir 
müJdct sonra Erenkr.y'e nakledilmis 
'e mütarc.'ke ile berahcr t;ılİm~\h da 
lağvedilmiştir. lhti)<U 7..ııhit Mckıehi 
ve lıııi)'aı Znbiı n:ımzetlcri Talim~
hındaıı }'ctişcn }cdck uhaylar Halkan 
harbinde 'e Büyük Harpte ordu safla. 
nna ikanprak muhıclif cephelerde çok 
bil) ük hizmetler yapmıflardır. 

İstiklll müoıdclcnılıin h:ışl:ın.ı:ı • 
anda Aııkara'da Cebeci Talimı;ihı 

ııçılmıstır. Gerek cski<.lcn )"criscn ih
ıhııı zahitler, gerek bu talimı:;ihıaıı 
çıkanlar ordunun muhim surcııc -
OOY İhtİ)'llCJnl karşıfı)'llrak ı~ıiklil -
vaşınımla çok dc,!:C'rli ı.azifcler ı$r • 
mck ve ikahmnu nlcklıtr gösterm<-k -
reıhic yedek subay 'c ordu carilıindc 
mühim yer almışlardır. 

Cumlıurhct Türkiı i, htt ... 
olduğu gibi Yedek Stıha)· Okuluna da 
J.iyık ol<luğu değer ve ı;ncmi W't'erek 
1931 5Cllt'Sİn<le okul ~1 it hir wrette 
HalıcıoAlunda ıc,kil cc.lilerck hurada 
faaliycıc ha lııını ıır. 

Okul 937 senesinde Hart.iyeye 
nakledilerek tl'Şkitaıı geni,lctilmi~ıir. 
<J37 .scncsindm 1941 S<Jncsi mayı!<loa 
kadar Pangaltı'da ~ H.ırhi~ ili,._ 
5ınd;ı ~ı•an okul, m.1),s 1941 de Ao
bra·ya ııakledilcr i. şimdiki bulun -
<luğu }erde f:ınli}cıinc dt:vam eımişrir. 
Okul 19.fl - 1942 'SCOclcrimle kadrola
rını ve tc~il;iıını hİİ) ülıcrek ~ erek 
ıeJris ~ e gl'l'dcse talim 'c terbiye ba
kımından esaslı sslalıar ya11antlıt ç'* 
~erimli bir hale gctmlm ıı 1\2 sc • 
nelik ~rcfli bir t.ırıhc malik olan 
okul, ordumuza on f, • nlc-rcc yı. k•ck 
değerde redde suh.ıy )etiJri mi ıir 

Yedek ırh.ıy Ok luııd k muı:ın
lık yap n de e 1 kom ı l.ınn a<il:ı
nnı tarih sıra ı)le a y.ı l.:oyuyo -
nız: 

Denizli btakhkları 
kurutuluyor 

Vazife ak!r. fakat vazlfelller 
ook kuvvt'tlıdirlcr. 

Ölen Mustnfn Kemal ve yaşı
yao lnönO, blri ebcdiyeUn k.Qol-

Korkma tönn- bu safRklArıla 
yf\'IJ('Jll Al Saıır.ak ~ 

Vı> ı::11nM1iın al ııölı::M .• 
Kemal Zeki GENCOSMAN 

sl iein tedb rler alın mı ı Bu huıt - "an ka:r lnrı 
d y halka tsvec ve l'JV r 'n n kon-

1 
k ı ıu 

uolQ albnda dağıt.ılmakt.adır. ıınıısına 

A hayam. T11t· 
ld bııt'lklıklnrın 

ya.pil .. 
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Dl~ POLİTİKAI 
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Hint müslümanları 
ve kongre 

Hindisıan'ın en bijyük ve en nüfuz. 
111 i>a•İ teşkiU.ıı olan Kongre Partisin
den, ekseriya, bütün hınılileri temsil 
l'<le-rmiş ııibi bahsedilmektedir. Parıi ıop
lamr, kararlar verir. Bu kararlar Hint 
nıilkılcrinc mal edilir. Hintlilerin 11111u 
\'C bunu i5tedı.kleri so)·lcnir. Fa:kaı ''ili· 
}'et hi' de bu merkezde de&ildir. Kon· 
r.enın Hindimın'da en kuV\·eıli si)ıısi 
Jlarti oldu~n;ı şuphe yoktur. Fakat bu 
Jlarıinin buıun hindileri temsil etmedi • 
l.-i de bir h;ıkikıııtir. Ger~ parti, ilin . 
disıan'da ya~ıyan milletler arasında tıiç 
bir ırk, hars 'l."C din farkı gözcımcbizin, 
herke~ U)C olarak arasına almaktadır. 

Ve iıyderi aramıdıı muslumanlar bulun
du~-u gibi, rei5İ de muslumandır. Fa1-ııt 
Kongre Partiisne bir avuç müslüma.nın 
Üye olarak girmesi, Hindiswı'ın Jekscn 
milyona varan musluman nüfusumın da 
hu kun.ıında temsil edilmiş olduğuna 
delllet etmez. Hakikat şudur ki Kongre 
Parıisi, Mecusi dinine mensup olan hin· 
dulann partisidir. Muslliıuanların ayrı 
leŞ!cilıitları vardır. 

Geçenlerde Kongre Partisi toplan • 
mtf ve partinin icra Komitesi taraftndan 
Wırik-n karan ta~ik etmişti. Bu kanra 
lföre, ln.ı;ilıerc Hi.nc:lisıan'ı tcrl\e divet 
t'dilrcek ve bunu L."llhul etmezse, Htndis
tan"daki İngiliz idarcsıne katlı pllSif mu
kavmıt't mücadd~i açılacaku. Hin<fu • 
tan hükümcU çahuk davranarak Kongre 
liderlerini uwif cııi ve müoıdelC)i ön
ledi. Ilu sert tedbirler, Hindıstan'ın muh· 
telif ta.raflarında kargaşalıklar çıkarmış 
olmalcla berat.er, müttefik devletlerin 
harJı flll)Tctlcrini enı:;cllcmcmi~tir. Bu 
mcm1ekctten gelen haberler, vazi)etin 
~ gÜn biraz daha sükıina doğru rürü· 
mekte olduğunu anlatmaktadır. Acaba 
bu )'Ctli vaziyet lıaJ..1und:ı nıüslümanla -
rın göruşlcri m'Cltr? Onların 1 rint Knn· 
.gresi brarlartru ı;ı.,vibcımedıklcı:i hili • 
niyordu, Fıtkat bu görlı$ resmen izah 
eıdlimiş değikli. Sonra buı;Unkü çıkmaz· 
dan kurtulmak için Müslumanlar BirJi
li tarafından ileri sürülecek bir çare 
yok mudur? i~ıe birkaç gi°lt'I CV"'el top
.lanan Muslümanlar Birliği içtimaında 
hu ııuallerc cevap wrilmektcdir. Hindis
tan"dan bildirildiğine göre, Muslüman • 
1ar Rirliği, hu i~timaında Koar.rc Par • 
tisinin kanırlartnı usvihctmcdiğini kar· 
denikten "'"° Reisi Glna'yı, hilıi flle'"• 

kuf olan G:uıdi ile tt.'ltıasa memur etm4· 
tir. Birlik Rei§i, Ganili ile yapacağı mü· 
lifc111ıu iki nobanın a)odınfaıılmasını is
ıiyeMctirl 

1 - EVYt"ll Müslümanlar Birliğinin 
Hindistan i~ikllli hakkındaki göruşünii 
kahtı! edip emıcdiği kendisinden soru • 
laoıkm·. 

2 - ikincisi, harf' devam ettiği müd· 
detçe. Hindistan'ın idare mesulircrini 
müsliimanlarla birlikte L:ahul cuniye ha· 
2u olup olnı:ıdı&ı kendisinden sorula • 
cakttt. 

Jlirind 9Ua1İn rnlnasınt anlamak i(in 
Mmlumıınhu- Birliğinin Hilll iatilclili 
ha1..1cındaki görüşünü hatırlamak g«s -
tir: Kongre Partisi gibi, Muslümanlar 
:Birliği de Hi.n<liswı'ın istikllle btt11 • 
masına çalı$maktadtr. Fakat Kongre Par· 
rl~. bütün Hindi~tan'ı pmil bir devlet 
kurulma:<ıında ısrar ederken, J\IU'ilüman· 
la- Rirliii. nüfumnun çoıhınJuğu hindu 
olan bölgelerde Hindistan adi} le bir Hint 
J>evJcdnin, ço~uittı müsliıman olan 
h<\J~I~ de Pakistan adirle bir devlet 
tin lcurulmasınt lsıemekıedir. Miislü -
manlann tellkkilerine göre, hinduların 
mihtakil ve kmdi mukaddenıtlarına ha
kim olm~'ll haklan olduğu gihi, mü~lü
manlıtrın da l)'tlt haktan istirade eunlre 
lukları vardır. Hint Kongresi Parti<inin 
İ5tiklil hakkındaki göru~ıinü kabul et • 

mek, ingiliz nüfuz ve h3kimiyeıini, hin· 
<hı nüfu:ı ve Mkimiyetine dcğiıtirmdc: de
mek olacaktır. Mihliiman azınlığı ile 
hindu ~ğunluğu. birlhirinden yalnız din 
faıi<iylc dc~il. hım farkı, ıihnirct farkı, 
hul~sa iki milleti blrihirindm arıran M 
farkla a)rtlmış bulunmai.tadır. 

Londraya göre 

Dieppe'te 300 U(ak 

düJürülmek suretiyle 

batıdaki alman 

uçaklarının üçte 
biri tahribedildi 

Loodra, 22 a.a. - Kombine hare
ketler umumi kııraglihıııın D.eppe 
baskını hakkındaki nihai tebliği, bu 
okının gütıüğ{l hedcflorı açık su -
rette gtlatermekıeılir. 

Bu ıcbllğın tnhlilindcn o.nhsı'!l • 
cağı gibi SOO e yakın alm.ın uc,;ağı 
muharebeler esn.ıaıntla ılUıUrUlmllş, 
hasara uJ;ratılnıış, nıııha,.ebe dışı bı
t'"oikılmıştır. Bu ban Avrup ıda bulu
"'."~ alman hava kuvvetlerinin üçte 
bırınılcn fa:r.lasının tahrip edilcliğl 
ılem<'ktir. Filhakika bntıdnkl almnıı 
hava kuvvetleri iyi haber n'nn mah
fillerce 900 knd•ıır her clneıcıı ııçnğıı 
inhisar etmckıc idi. Burılar Norveç
ten pirenrlere karlar muhtl'lif yer -
lerde bulunan hava meydanlarına ıla
ğttılmıı;ıtı. 

Bunların 300 ü bomb~ 600 Jl av u· 
c;afıı idi . A imanların bnııkın hareketi 
esnn11ınıta Hollanıla ve Belcikarlakı 
hava filolarına mürncaat Nmck 7:0· 

rıında kalmnlarınrlan uj:!Tndıklıırı nıı. 
11H~in rle~e<'eel ivkc nnla.,ılır. !vl 
haber alan nmhfillr-r şimdi lm hu
sustan şllnhe etmiyorlar ki nlmanlu 
batıdaki havıt kuvvctler•,i tnkvive 
ic;ln Rııs~'lı1Rki havn ktıvvetlrrinl 
1'avıflatmnk :ı:onınıtıı kala<'aklnrrlır. 
Ru suretle nieppe ııkını hıı b!!lom· 
rlnn inınliz hnvn kııvvntleriniıı sim
dly" kııdıır hııtıdn vnnıı~ h:ıre"keıJ,.r
dc:" .c:ok fazla muvnffnkiyet göster
mıştır. 

Tahrip edilen uçakların 
yarıdan fazlası bomba 

uçağı idi. 
Su cihette kayde deger ki tnhrip 

edılen alınan uçaklarının yarıdan 
fazlası bomba uçağı idi. Bu iııgilız 
hava kuvvetlerinin donanmayı hıma· 
yede gösterdiği §ıddıılın de: tesirlili
ğini isbat eder. 

Baskın esnasında ba§ka bir cnıre· 
san keyfiyet de, nıUtte!iklcriıı ınlı
~emmel bir hava alanı tcıkil eden 
ıpodronıu cJe geçirnıeğe muvaffak 
o~m3:landır. Eğer muttefikler hakiki 
?ır ıaulA ıcııebbtisU et ıniıı olsalardı 
ıpoclromun ele ıı:-eı:lrilnıiı olııuııı çok 
e_hcınmlyetJı bir hadise tcııkil edecek 
tı. 

J?i~ppe seferinden ııimdldeıı ııu 
nelıce çıkıırılablllr ki bUyıik bir fi
loyu dUşnıan kıyısına kntlıır götür • 
mek ve dliıımnn topçusuııun vıı hava 
kuyveUerinln bUtUn gayrcılerine 
ragmen bu filoyu orada tutmak mürı 
kündür. " 

Alman filoau hiç bir zaman aava.ııa 
mUdahal.eye c.eaaret edememiotir. 
Hücuaı dılen fılontm yolu U:r.erinde 
b~lunmuş olan birçok dU,man tor
pıtosu hemen derhal siiraUe muh• 
rebe harici edilmiııtlr. 

İsveç karasu lan 

maynlendi 
Stokho}m, 22 a..a. - Sovyet <knizal

.larının bvcç br.L\ularında İsveç gemi 
ka.filclcrlne ~e vapurlanruı "°'1 h.ulUmla
". uz.er.ine bahri makamlar Nookopıng 
hiza.sıııda bulunan Rac.ruıgc ile Ocland 
adasuun münıdıa.sı hi:t.asuıda. bulwıan 
Kra\"kclwıd arasında uhil boyunca ma· 
) ın dOlcm.itlcrdir. 

Üç deniz.altının tahribi 
haberini l•veç yalanlıyor 
StoldıoJnı. 22 a.a. - lsveç nJansı 

üç yabancı dcnlzalt.ının lsveç harp 
gemllt>ri tnrafındıtn tahrıbcdıldlğl 
hakkınd:ı g:ız.ctclcrde çıkıın haber -
!ere dıı r İl;voç Gcııelkurnuıyının bır 
l<'bllğlnl neşreı.mcı.<tcdlr. Du tchliğe 
i.'Ore hlc blr deııluıltıııın tnlırıbcılll
d ·ı kııtıyeUc tcsbıt cdilemenılştlr. 

1 

Macar Kral 

Naibi muavini 

Slevan Horlhy'nin 
cephede ölümünden soma 

ka11sı Peıte'ye döndü 
Budapeııte, 2:.ıı ıı..a. - .Kıra! 1.1nlbi 

muavini Sıcvan Horthy'nln dUşmana 
kar§ı yaptığı 25 inci uçuşunda ölU· 
miı §artları halckında resmi kay.ıak
lnrdnn ll§a.ğıdıı.ki malllmat verılmiı
Ur: 

Stevıın Horthy, 20 ağusoı sabahı 
saat 5 de, başka bir av uça~ı ile bir
likte bir keşif uçağını himaye vazife 
si almı§tır, Bir nıUcldet sonra üç uçak 
alçaktan uı;mıı.kta iken Sıevan lior
thy yavaıı yavll§ keıif uçnğına yak
laşmak istemi§, fal.."'Ut uçak vırnjda 
sürat kayıbıııa bll§lamış, Stcvan Hor 
lhy uça~ını d!l:r.cltnıeğe ı;alııımuı, 
muvaffak 11lnnııtmııı vo saaı lam 5 i 
7 geçe uçak bfıtllrı sUratıle yere dU
şerek pnrı;ul·ıınıııı~tır. 

Şark cephesinde bır hruıtruıe tre
nincle kızılhnç hemşircsı olnrak hiL
met görmekte olıı.n bayan Sıevan 
Jlorıhy, kocasının feci ölUmU lrııberıni 
pE'rşo;mbc günü almıştır. Baynn 
Borthy, fclakeı mahallıne gitmenin 
imkarısızlrğı karşısında FUhrer'in 
kendi hususi pilotunun idaresi l\ltın· 
da olarıı.k verdiği uc;nkl.:ı ve ynnınrla 
nlman elçisi Von Hcwell bıılunclutu 
hald~ cuma gUnU öğle üzeri Buda • 
peşteye dönmüştür. Ba~·an Stevaıı 
Horthy, Bud'lpeşıecle hava ~lanınd'l 
k~nıli akrnbıılarınılan başka baıve 
kıl M. Kallny, milli milafna nazın 
mncar ordusu genel kıırmnv hnşkanı 
macnr h:ıvn ~uvvctleri başknm11tanı 
ve Almanynnın Bııılapeşte elçisi ta
rafından knrşıl;;ınmıştır. 

Elçiler basvekile baısağı 
dilediler 

Bu<lat><?Şle, 22 a.a. - Bıışveokll ve 
hnrlclyc nazın M. Knllay bug(ln Ru
dapeşte'<lekl ynbııncı devlet elçileri
ni kahı.ıl etm1$Ur. Elcller BnJV<'klle 
M. St<'phane Horthy'nln şeref mey -
danında ölilmilnden dolnyı bııssaih 
dilemişlerdir. 

Doğu Sı rbiston' do 

olmonlora karşı 

baltalômô hôreketi 
Bern, 22 n-a. - Dnsler Naclırich • 

ten gnı;dı•slniıı i'..ngreb'tekl mulıuhiri
niıı hilılir<Iİ,.;ine gıirc dııJ.;u Sırhiıılıın'
rla ~>·rıııie lıırvat cyııletiııdc nğu&to· 
&un ilk on beş gUnü lc;indc lıir çıık 
koınıınist suyknst)ı•ri olmuştur. Ko
mlınlst çeteleri ve Sırp çeteleri mah· 
su!At.ı ve )'iyrcck deı•olarıuı ynkmııı
lar. ziraat Alletlerlni tnhrlbeylemış -
ler, jondnrına vn%İfrşl gören ustn
şilere, \\'ehrlacht'Jnra hilcııın etıniş
krdir. Hır c;ok kimseler kurşuıın di
%1lıniş ve ıtt·cc yasa~ının ııaat 20 dl'n 
ltlbnren tatbikine b ışlanmıştır. ne1. 
grat'ın karşı ındn huluMn Semlin 
şchrinrle lıir kişi oldurOlnııiş bir al
ml\n sııbnvı ynrahınmış bir polis nıe
mıırıı da öldiirülmilştıtr. nu gibi hı\
diselerin önilrıe gc~·ilınek ilzere sur 

Mısır' da 

dünkü hareketler 
karfılıklı 

top~u ate~lerine 

inhisar etli 
. 
lngilizler Tobruk ve 

Sollum'a hücum elliler 
Kllhtre, 22 a.a. - Oııta ~ J.n~ 

umumi .ıcaranrAfunm 11.cbtlti: 
21)/21 8.A"us1.Cl8 ıre<.'CS\ ~k>.rtnm:in 

tna~Uerl deovftm f!tmlo$tlr. Kara ha -
rokoUcrl ş!ımnl VP m~ kmtrnlmndc 
dün knf"lılıklı toı>eu n.teşlcrtnc inhisar 
dmtşıtr. 

Kıtm tırtııınlnnnın muhaı'C"bc sahıı· 

sında havıı. hıı.relretlcrtn1 kısmosm:ı nıfı· 

men bom'ba-av ucaklnnmız t1Uşnmn a

mbnla.rmn ve kampl3.nıuı. muvnrrnkı -
yeUI taarruzııı.m:ı bu Imımu$lnrdır. 

Avcılanmız blr italyan ~a~ını Kı.b· 

ns yakınlıınııda dUşUnnüşk'rdlr. C'o<'<'<!

leytn de Nil"tn artzınikı bir alman bom

ba ucatı diltUMllmU&t.ür 

Tobruk yeniden 
bombalandı 

Kahir<', 22 a.a. - Cenııp Afrlk'cı 
hava kuvvetlerine mensup orln bll
yUklllkıe bomba uçakları pen:ırınbe 
gecesi Tohnık limanı tesislerine ve 
bıı limanrlaki gemilere muvaffnki -
yetli hücumlar yapınışlnrdır. İç ve 
ılış linıanclaki gemilere iki uıın isa
bet k<llyrleılilmiştir. Birçok bnmb1 
da hrdeflerin pek yakınlıırına düş -
miiştUr. Rıhtımlar üzerine ''e bom· 
balar dlişmliş, esns mennlrek bölge
sinrle bir infi!Ak olmuş ve şimal ba
tıda benzin tesisleri arasınrl:ı bir 
yangın çıkmıştır. Bomba uç:ı'klıtn. u
cı.ış esnasmda olçaklara inerek Sol
lum bölgeıılnde bir askeri kampı da 
mıı.'kinııli tUfek ateşine rntmwılardır. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma. 22 a.a. - 1ta.ıyıın umumi Jra

rarırtıtunın 1001tıı:t: 

1 
Mıınr cıı:ı>he91ındc kOO! ~m 

ve llcıf tanı.t toPCUSUnun ıaır.ılıkh rua-
11ıY<':t}eı1 olmuştur. 

Mt!ıvf!I' hava kuvvcUcııl bllyUlt b~ 

tafl..11Yet. ~lcr<ttr. lnglllzlcrln bir 
av uoeağı hava muharobefrlnde dÜ4ÜJiıÜl· 
mUstUır. 

Aımım ve ttft!?ı.'a,, UCftk ~mm 
Malta'nın tt."'1ccı1 ~ ve La.Vlllct.. 
ı.a ııtmımmdıa bulıun8ın. htr remb<i tıom
lı:ıL'lmı&kır<!U". 

lld tayy'n· 

remiz donm~'5tlr. 
A~. bir l(aftW!!,ıt h~ ederı 

R1m0n &VCllan dört ~ \ltCILl"lllı 
ııııoünrvQs!en!lr. 

kast failleri cm p;Un içinde bulunmadı
ğı takdirde hAdiscnin cereyan dtlğl 
muhitte ıo kişinin kurşuna ılizilıncsİ· 
nf' karar vf'rilmlştir. 

Stara I'aswa Şehrinde fevka!Adc 
mahkemece olum <'ezasına <;arııılıı.n 10 
kişi kurşun dizilmiştir. 

Brezilya Mihvere 
karıı harbe girdi 

<Bası ı inci sayla.da> 

mesa.lı hemP.fl ynmnnf;'tl lbnşlnm1s1.Jr. 

Haber Vaşington'da 
hararetle karşılandı 

Vaşington. 22 a.a. - Brezilya ile 
.Almanya vc ltnlyn arasında harp hn
llnln ilAnı haberi Vnstngton'dıı hnrn
reUc karşılanmıştır. 

Siyasi rnıı.hfil lcr, BrC'Zllya g"mllC'
rtnc karşı ynpılnn denizaltı hücum
lnnnın bunu çek1nllmC".t bir hale Jı:C
ıtlrmlş olduğunu söylüvorlar. Vm,;lng
tnn'dn yııruıulrn mılt 111',ll\ a ıı:ıırl' 
Brcz lya'nın bu knran bu m<-mleke
tln Amerikalılar anısı tManüdü için 
daha fazlıısım yapmak hususundııld 
arzusunun yeni b ir lfndesldlr. ... 

SantJnıto de Chill, 22 n.a. BN'-
7Jlya büyük el~isl, Brczllyıı ile Al
mnnyn ve İtnlyn nrasınrla harp hnli
nin 1111.n NJ.ldVilnl bild ire n b r ıınta
yı ~·il hUkfımrtınr Vf'rml lı'". 

Mr. Ruzveltten Mr. Vargasa 
mesaj 

Vnşıngton, 22 a.a. - Brczllyıı gc• 
mllE.'rlnın torıı·llC'nmc ı münnscbNıy
fo l\L Ruıwelt, Brezll.>'3 Cumhurr<'lsl 
M. Varı:ııs'a şu mesajı gönderml lr: 

Beş Brezilya sıemlsının caniyane 
bir surı>ttc tahrib!'d lmes nden dola· 
Y1 cok mütı> ır oldurIL Mcdrnlvet 
ve kııhrnmanlık dü turlarını t h -
dnf QdC'n bu b:ırbar ve nl'frE.'tf' dC'
icr hareke t Brczllyn mllletlnı kor
kull'lınk ıç n üıni tsızce yapılmış blr 
ıe ehbilstUr ve guttlt U ırnyc ıtiba
rlyl<' 1aımımc-n fnvrlasır.dır. 

AmC'rlknn m!llC'lln n Brezllvu mll
letlnı> karşı tıışıdığı sarnlmıu: mu -
hnbbetl """ ynrıT"l ki.lrPmız.ın mü~a
fnası yolunda Brc7.llyn'Yn şlmd yıı 
kndnr hırc;ok fedakf\rlıklarıı m<ılol -
muş olan ı hlrliğl dolnyısıylı> d C'rln 
mlnnC'tl<'rim l teyit ve Brı> .. llyo'vu 
htikı:r\f>tmek istlyenlerl Yf'Pnıek hu
susundnkl nzmlml:ı:• tekrıtr e<l<'rkPn 
hu nazik snntte bütün snmiml dU
ştınrl'lcrhıl:ı:Jn s ?inle brrıı.ber oldu
ğunu d iltC'r milletlerin önUndc lx-ynn 
cylerım. 

Brezilya mihver 
hücumlarını karşılıyacak 
Buenoıı AirPS, 22 a.ıı. - CC'nup A

nwrıkcın hUkilmetlcrlne burnlard:ıki 
Brczılya elcilıklcn tarafından veri
len notnda, m hvpr devletleri tara· 
fındnn Brczilyn'ya kan;ı giriş len 
harp ~ıtrekctlerı nrtlrC' nele Br<'zll
ya hilkUmet n ln Almnnya vc ltıılva
ya harp ı!An eltli!I tasrih cd.llmcktc 
ve şCiyle dcnllmcktedır: 

Hnrp halinin mevcudiyeU doln -
yıslyle Brezilyn, keııclısinln ve Ame
r!.kan kıt.asının hürıyet ve emnlye -
tine knl"6ı mihver tarafından yapıla· 
cnk hü<'umlara kudretinin ycttlll 
nlSbette karşı koync-aktır. 

İngiliz ve amerikan u~aklar1 
ıimal fransa üstünde 

Londn. 22 a.e.. - Am('rlknn u -
caklıın bu sabah ynnlarındıı hıgfüz 
avcılan olduğu halde Jo,rnnsn'run şl
malıne doğru uomu&lardır. Uçak 
teşklllerlnln Pas-ôeCalals boğazını 
kısa fasılalarla aştık.lan görUlmU$
tUr. 

ZQ< ... rsı ...... IS 
Kumar 

mesele•i 

l-"aul Ahmet Aykaç üstııdımıt, OC· 

taya bir kumar mesele.«i auı; Simdi 
lstanbul'daki ari<adatlatımıııdıın biri • 
si de bu nıcv.ru etraf ın<ia tanuımıt ya· 
1.uları ve dü)unurlcri M>rguya ~ • 
yor. 

Suallere cevap veren herk~ ku -
marın zararlı oldui':ıında birlqınittt1'. 
Fakat hu afetin iinlcııme çaresini 
hulıuı, hilen ve 6İ;yJiycn yok! 

Eskiden erkekler çı)k irunıar oy • 
narlardı. Simdi ba:u kadınlarımız da 
bu işte kocaların<lan a,ağı k:ılmı)'O.f· 
lar. Kocalarının vazifeleri dolayısiyle 
yurdun mak hir 1.ôşesinc g.İtmİ$ ~ 
)>anlardan çoğunun ileri sünlükleri 

ı-:. Kumarın tek 

taraflısı ol•a ..• 

" 
Yeni bulmacamız 

KUITlfMll ftd t.nronısı yani tkl 'llC• 

)'& daha tru ın kimse amsmda O)"llll • 

t.ııanı zararlı olu}'O?'. Onun 1'çtn, me
aclA. kumar mcnı.klılanrun kmdl 
Jrorıd:llt'dne oYlffi q;namıılan tcm!n 
ed!JchUııe. bclkt ıru!Selc ikalma7.(b! .. 

Goccnlcroc blr meanu:ı.(la o/)yle b1r 
f ôcrn vardı: 

Yııs'h bir bdldlr lreııdt kendlne ls
Jaı.mMl fa.h nQMm 41. GUnUn hlr.l.ndc 

ktm~ln! 7..b"nrult> !re~ tal 8.ÇlŞITU 

SCOoTC <lalan bt.r tıımlı btrct:ııc: 

- Dur yahu! d(.>rn16, hllıc )"nPlm! 
ôt.ekt: Suuus! 

"Azınlık" idı verilen miklüman aü
fuıı da seksen ntil)oııa b.ılığ olU)or. 
Bı.mlar bazı bfügelerdc toplu hallerde 
yapmakıadırlar. Bu hale gore, hindu 
olan b<ılgelt-.rden ayrılarak a) rı ve mus
rakil devlet halinde )1l$1)-abilirler. Kon · 
gre Parth.i d.tima bu gıirü,e muhalefet 
etmiştir. Lon<lra"<la coplanan ılJ )'U'"3J' • 

lak masa konfcraruının haUcdClllcdiği en 
zor mc•clc hu olmuştu. Kon re Partisi • 
nin içinde bu kanaatte h\ılunanlar d;ı tas· 
fiyc cdılmişdr. Gcçenl~de M.&drts B.ıı.1· 
vekilinin Partiden (1karılıtU5ı da bu )'UZ 

dendi. Şimdiye kadar bu gof"\ljC karşı 

çok sert bir va~İ)-ct ıılmış bulunan Gan • 
di'nin, Müslumanlar Birli i tarafından 
sorulacak birinn $\lale ne cc'ap vereceği 
ıimdiden tahmin cdılcbılir. 

lsvcç gı?Ilelkurmnyı, y.ıbnııcı dc
ıılzal tılnrln mürndcleyi daha tesirli 
b r hale koymak Jı;ln şlmdı mevcut 
olnnlnrdan daha şiddetli tedbirler ıı.
lmdığını dıı bıldırmektet.llr. Bu ted
bırlerdım birini cumartesi gUnü teb
lıg ~ilmiş olduğu vcçhlle İsveç sa
hlllerın~ mayın dökUlınr.si teşkil et
mektedır. ı, özür Jııdur: 

SQldan ıwı.ğa: l. Btr bakanlığımız, 

2. bakı.slamA. bOO'(lk aııne, mQkmımel, 

S. aJ.cııık buhıt. t.b'alb :nedir 111ft.1'1ftBına 

eöylentr, laıNm. 4. bir mcımıttrettn a -
tıa:nırı. detıftcıtıtte ku!lfımlıım madde, 5. 
tnrzıu denttlerde yUIY1111 b1r hft3'Vfln. 
ıı&!:tert ıtörm~ fi. ·~ bktaıc 
re1* blrtblrine kantık, 7. -mıe, tat.

lııbk m akB1. 8. harntz eert. 9. bir hnr
ttrı olamllfU, şaka. ktto:ıı bftattı, 10. O· 
)'{!. mm.. llOMl c(ta;tı, 11. btr deniz. 

- SUUUB! dt."m1ıa. Kt:mseye "-»"k.>
me• Dm :yılla.nl.-mbert 1ıs:knm'bll tnlı 

açru1cen hile Yll.ıınnm ... 
- Aınh All.\h' Pdtol. Hlic k('f")c11 

b!ndtn1 hile :Yııvarl«>n ~maclın 

mı? 

Gandi'nin il.inci suale de müsbct ce
~r vcrme~i beklenemez Çünku ikinci· 
sf hirinc.isimicn ayrı gihi goriinü)ors:ı 
da hakıkıııtc her ikisi ek a)nı mesele . 
dir. Gandi, İnsilıere'nın derhal idareyi 

Kongre Partisine dt"Vretm6ini isteınt"k· 
tcdir. Partinın butün hinı milletlerini 
tem•ıl ettı~ni iddia ediyor. A11nlık, 
çofunluk tanımıyor. Mu•lümanların ay-

Cenup Atlantik'te bir 
lsveç gemisi torpillendi 
ıuo de Jan<nro, 22 a.a. - "Hllmma· 

r-e'I,. lı;veç ırcmlsl cenup A tlantlk'tc 
torp1Dcnml.$Ur. Ctml ln&lllZ tıa,yrağı 
a.lUnda şeya.hat AdlYnrdu. 31 ldşl.den 
lbal"<!t olan milrettehıııın<tan ıx-.ı olmlıs 

ve 26 112 Bahla'da k~ 1:ılwm11tır. 

rı varlıklannı tanımadığına gört-, onlar- p k • 
in n)'l'I İşhirliğine ~İrışmek İsıiyeceği fÜP· orte 1% açıklarında 
helidir. Gandi, mü5l["ımanları Kongre 
Parıi•İne ı:irmiye d:ıvet etmekte, yani 
hindu çoğunluğu itinde a)·rı varlıklan· 

nın k:nholmuını t~ine calışma.kıadır. 
Milli i<tiklll iddiuı altında sckscn 

mih-on in :ının milll imklaline bu ka • 
dar a1 }er \Crcn bir gönı•iı musli.ım:ın • 
l:mn kahul eımhecdderi mC\dJndadır. 

Hint me<cle<i. ck<erh-a. hirlik halin
c?e olan hint milletleri) le lnıtilıere ara
<ında hir ihıilllf mıhi)eıinde ıellkki cdi
limr. İhtilafın böyle hir mnhircti oldu
~ şuphe )oktur Fakat bu ihtil.\ft;m 
ayrı bir de mti,luman • hlndu anla$ına:ı
lılı vardır ki, hin• me"'cl~inin halline 
en büyük engtC 1f ,,,. 

A. Ş. ESMER 

MacaTistftn'rn yeni İstanbul 
konsolosu 

Buılapeıte 22 La. - Macarista 
nı ı 1sıabul '>aekl'nsolo!lı·p; ınu tda -
reve. rlt!li~ 1111111, eu'""'"dan Ja..1 
Mihankoviı: t-.ıa edılmııtir. 

deniz savaşı mı ? 
İngilizler haberi 
yalanlıyorlar 

Londra.. 22 a.a. - Portekiz sahi
linde Saınt Vlncent burnu nçıklnrın
dn bir deniz muharebesi cereynn et
mekte olduğuna dair Llzbon'dan ge
len haberler hakkında hlç bir &eY 
bilinmiyor. 

Londra'nın lyJ maJQmat alan kay
naklarında sanıldtlhııa güre, bu ha
ber ynnl1$lır ve Sainl VincPnt bur· 
nu ncıklarında denize inmek wrun
da kıtlnn lnglllz deniz tayyıırcslndrm 
ileri gelmesi ihtimali vnrdır. 

lngiliz uçağı Cebelüttarık'ta 
Lizbonne, 22 n.n. - Motürilnı'!ekl 

bir arıza neticesinde Sagres'in 12 mil 
acığında denize mecburi tnls yapıtn 
ve PortC'klz uc:aklan tarafından a
rıtştınlıtn lnı:?lllz ucıı..ln. ln$1111z harp 
,gemilerinin yedcğj.nde CebclUUarık'a 1 
aetlrll.ınlşUr. 

- Ne )-apalım? Burad;ı vakit ge
çirecek başka bir şey yok ki.-

Fakat onlar hıaııbul VC)ıa Ankara· 
da da, yani vakit geçir«ek haşka ter· 
!erin bulunduğu )'erlerde de Pf1C ku
mar O)'llU)'Orlıırdı_. 

Ben teeHürden ne 

yaptığımı biliyor muyum 1 

Kumann da içki fribi, :ipek çonıp 
ı:ihi, ,o;osyal hliııyemiz.i kemiren ve yı
kan hir heliye oldubında ıüplıe )'Ok
tur. İ1,.'ki hulmak için bir ayyaı naıl 
hırsı7.lıj!ı giizt- alır, ipek çorap giy -
mekıe &)-ak direyen hir kadın nasıl 
iffetini dahi ı:ııılıp çıkarırsa, kumar 
düşkünü bir icadın da anrıclik, 1'eV'" 

cclrk duygulan ftil>i en kudsl hisleri 
ayak altına alabilir. 

Rir tanıdık, şu h~~ gözleriyle 
ı::ördüğünü sfıylüynrdu: 

Kumar düşkünü bir hayıın tanıdık· 
lannın evinde poicer oyoAri<cn k()fa 
koµ küçül< oğlu gelmiş: 

- Anne, deıııiş, koş! .•. AJ~beyi
min apından gene kan geldi .•. (Ba • 
yanın hüyük oğlu mel:er vereme tutul· 
ırıu~ imiş .... ) 

Kadıncağı7.: 

- Yıı! ... diyip sonra da hiç oralı 
olmadan oyuna devam etmiye davra· 
nınca m.ı'a başındakilerden birisi: 

- Jlayan •.•.... ! oğlunuz bu halde 
ıken hili O)"Una devam etmeyi mi du-

şıinüyorsunuz.? Deyince kadıncağ12 

ı..endi.ni toparlayıp mu.ere& aMlkamm
d&: 

Yu'kıılrdım ~tı: 1. KU.Otlık lt'hlır. f.'r

kl'k h !zmet(1, 2. ka(ft.k. 67.l)"et, 3. ye -
m~ Y'('fW'!1 yeeIDlk. &"07.cl ııruın t. 4. 
şöhret. can nat, 5. Wrst 1ra.rnz t.enıı 

lahza, terııt n5c1mJ ~111 adam, il 
temi Mr ~iz, nzayı hnr<ik~
<tircn 81n1r!I etler, 7. b1'r nevi hab. ba· 
tına T DA~ krallar a'b>er. elanok, 
8. llC!I ~ amsındakt \17.nkb'k, tcı'8I fl)'l, 

)'il vnJBU, 9. noote. ta.lJrikruıyon, ın bir 
erkek 19m1. CfU1 yakım, ll. K&m, 900. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiı ıekli 

SotdMı llftğa.: Ror, 9P.J, 2 . ete, dl\. 3. 
I.dl, ııcs. tul, 4. ik&ısılar,, !5. d.-ıt, koy, 
6. n1c, 00, 7. Yat, has. bol, 8. tn.h.'>bc -

mc. 9. tem, ter, ıo. öc, ııc. 11. oc:tt. cotc 
tut. 

1 
YlikAmıııt ua~: ı. noı, aoy, ıtfit, I 

2. iMie. kllt, ~ ~. had, tat, 4. mı. ya(t, 
ı ııı r, ıı. sıt, hem, 6. tea. lmıb, Po. 7. fiil<, 

1 

aet., 8. t!ll, lOI. ler, 9. ~. bir, 10. dur, , 
eok. 9U, 11. maı1. tel, mt. 

- Ben ~ ne y&f'tliın. ili· 
liyor tnllyum? demi-ı ve kızara lıo....ra 

m-.ıdan blkao cw.iaio ~lwm ... ...... 

- lt\c btr zaman._ 
- Nrunl olur? 

Cok lcumazdım da ondan ... 
Orıım gibi lrumart>nzlıır dn tek h'.lt

IRnmı. oyun O)'Tlnmata mzı oıea r. 
dl. köUl !:PtflAlannın kA.n zanın. hl· 
1<'111 huroası da kt.-ndllcrin<.' att oıur 
ve bıaıdan ha=,"'kakı..n zıı.rar ıroıımez· 

d'l.-

8 uz üzerine 

yazı yazmak 

nır gazct.cOO g&zume n~ 
lcınt memklılanndan ı11r.1s1 bir 

mah!Qilıe havad:ıkt bulutlan 00ındu
ramkm1 ve bu don."llue bulu'lllır o
l'!lndc ~ ~'00.nlarl)".k! UÇnk M• 

vn.r topL'lmU\ mnhsus mıha1aT ~
tıne<X'l'tml &Wlüorormue. 

I>ııha hazıı> b:uil.'UTlaıl:m önce t>T

cx* ı:tzll s11Mı}a!"(lan bahscdmlcr ol
mucıt.u. Bu nr:ıcıa öımıil l:uut>c knd:ı.r 
vem etmiıYen mtUıut ••tıı'illnsuaı" m 
h:ı.tırlruna~!k l<Wll m!? 

lttll'Pten sonrn dse ıtene blrcOk gız. 
14 ~b.Ttl.-ın b:ıhscdildl. MIDrnm.Jııllı 

mll.)'TU, uçan kale'lerl, il.1 ldı11l!k dc

niZn ltıl:ln tıu amd.'l sayn.bnlııtz. 

Bun ıır tem de~ amn, bulutbın 

oomurup 0ZCl'lC'I1hıc h:tva cılnm 

lrumuılt lst1)oen mucldtn yapm~ lslc
dlt'I bu iş tç1n, ''buz 11ZCJ'tn~ yaz
mıık.. &i zü t.anı )'Clindc btr ~fh 
olsfı aen:.•k-

SA. - TIR . 

1 Müttefiklere göre 

Sovyetler 
bütün askeri mantık 

f Berlin'e göre 

Almanlar 
Krinanskaya ve 

kaidelerini a~rak Kurçanskaya ıehirlerini 

dôvüşüyor zaptettiler 
Kletskaya'mn cenubunda 
almanlar geri (ekildiler 
Moskova, 22 a.a. - Bu sabahki 

sovyct tebliği: 

Dağl~rda sovyet 
dayanııı kmldı 

nerlın. 2:! n.a. - /\lm n ordı lan 
başkumand.ınlı •ınııı tl'lıli ı : 
Aşağı Kulınn ke lmımk, hı n •e 

rumcn kıtnlıın clu ıııanın .d !etli u
rette mUdnfna rttij(i Krimnn a:v ve 
Kurçanska> a ~rhirlcrıni z pktıı r· 
dir. 

Dün gece kıtalanmız, Klctskaya
nın cenup doğusunda, Kotelnlkovo -
nun şimal doğusundn. P.iyatlgorsk'un 
cenup dokusunda ve Krasnodar'ın 
cenubunda düşmanla muharebe et
m.istlr. Dığer cephelerde bıldlnlnw -
~c dC'ğer b1r hareket ol~r. 

* Moskova, 22 a.a. - Sovy<'t. 
lıgınc ektir: 

Knrlcasyıı'rln da dıı<man, ~ide} tlı 
muknvcmetine ve çık ç<'lin h ,. 
~artlarına ve toprali ıı:u lu l• ıne 

teb- rağmen mllslnhkeııı d ığ ıııt' zılC"rımlcn 
uuluııştır. 

Kletskıt) a !X'Vreslnde sovyeUer 
gı ~eıe~111 bir baskın yaparak dUşma
m CE'Kllnıcğe mecbur et.mışlcrdır. 
l.>oşmnn muhnıebc meydanında 200 
olu bırııkmışt.ır. 

Kotc..nıko\o'nun şlmnllnde alman 
tnnKlnrı ve motörlü piyade kuvvet -
kıı)lc celin mücadeleler d!!'Vam et
m ~tir. Almanlar ağır 7.nyiat vcrmek
lt:d r . Duşmruı takları sovyet mev
zılerınc arka nrkayıı hilcum yapını.ş
larsn da buu.ın bu hücumlar tarde
dllm1$Ur. 

Kın ıtod::ır'ın cenubunda rus kıta
lıırı mudafna muhıırebclerl ~apmlŞ
lnr ve ile g{lnrle blndC'n fazla alman 
nskC'rl oldlınnüşlC'rdir. 

PiaLJ;orsk'un een up doltusunda 
mcvzılerimize giren bir alman ask~ 
grupu c vrılmlş ve yokOOilmiştir. 

Dıl(er bir kc-slmde, kıtalannuz ye
ni mcullere cekllm!şUr. 

Krasnadorceubunda 
•ovyet mukavemeti artıyor 

Mo kova, 2'.! n.a. - Cepheden ge
kn bir tel ... rıı.f haberinde bildlrlldl
f.lne gore bugün bat.ı Kafka.sya'da 
Krnsnodnr'uı cenubunda muharebe -
lcr şJddC'tlcnmlştlr. ;,ovyet mukave
meti arı.mı:ıkuıdır. 

DUn almnnlnr, atır knyıl>lar l>a· 
hasma yalnız bir kesimde ılcrlemc
(;e muvaffak olmuşlardır. Yüzlerce 
tıınktan müzahııret gören Sllyıca Qs
Uln kuvvetlerin baskısı karşısında 
sovyet kıtnları teri cekllmistlr. Al -
mruılnr 20 kadar tank ve 1000 kadar 
subay ve ıısker kaybetmişlerdir. 

Dıı:tn kcslmlC'rln hepsinde alman 
hU<'umlan püskürtülmllst.Ur. 

~\'Yet ordusu kcmdilerine tevdi 
cdıl"n mC'V'.r.llerde muannldane tutu
nnrnk bunlan dUşmanıı vermeomiışt.ir. 

Btr k~lmde, sovyet ucaklan bir 
nlmnn motbrlU piyade birliğine hü
cum ederek bu birliği hemen hemen 
tıımamlyle yoketmlşlerdır. 

Diller bir kcslm<lc Storınm.1 UP1n
de sovyet pl.ke bom'ba tnyyıırC'lerln
d n rn0r<'kk"P blr 1ilo. büyük bir 
ıılm.nn tnnlc kolunu dııf"ı~ ve dOş
man hilcumunu bu suretle akamete 
utra tmııJttr. 

Ru•ya bütün a•keri mantık 
kaidelerini aıarak 

dövii§üyor 
l.ondro. 22 a.a. - Rua ~ 

vaziyet ..:wıc gorülme!IQteilılır: 

Karadıeırt~'oo Novorc:ıaiıık vıe ~ 

Unıanla.nna do&Tu alman Delıl lıan?Jı&. 
ti Kıı.ttauı datlantıda durmueıt.ur. 

Dotud& llaz« ~ ~ :tlate
ıncntn devam ettlt'l ıwuıüıııa3Gtadır • 

Sto.Iılmmtd'ın ka.ro•ında bit' an tolı'ı 
~ GlMlc vannıı.h muvattak omıak• 
La ber:ıl><!t' Don'\! ~~ ~ e -
ômt«'n ntır lmyıplara utrQIB.n ırdıver 

kıl.alan her yerde~-
&m ~ı h!ıdllıokr hak1anda nmcc 

IUl!llan yamınkt.ad!lr: 
eıı.ka )"erlerde her ne ~ Oltıu.'l 

h.IC blır ıteY baelıea haı'P aııtınenmı Ru&
t'l 'dft Q!muıınamımt oJamaz. Biz bunu 
dalla bir rnüddh bô>•le katmakta devam 
C'dl!cettnıten lilı>he etmb"OntZ. HAdlscle
rtn en zl:yade Nı«nrn1iYelll ektutu ve 
llcrtd<!Gd ı:.:cllsmcler <lzeı1rıdc t'WI QOdc 

t<'Str <ıdOOP.Ai saha RUll)'& oldu{ru .ribl 
a.lmıın mal7,cmc ve Uısan ~'klannın 
en cok tahsis t'd 1ı'l!tt yer de Nl!IY&'dır. 

Ruııyıı'nın muhtclit ~elertıııd<"kl 

88kcır1 durıumu to.h?ll et.t.Jklen ııoırırn 

Timt'fı Don kıl. ~le Ka1'ka8)'ll hakkın -
da <ttyor lcl: 

Almanlftr Don ~ ta~ 
g(lUm\llJ!.t-r<ttr. Ve buradan SIA.ltntınul'a 
ttor:ı-u 6ü!\ Wr ı:nyrot sarledtJ>or'!Br. Kat· 
k.""U!IYa"dn u.e otm:mlftr ancak en kolay 

kıaımlllrda ve o d8 ırıı:ııet )'il.vat olmak 
üzere flcrl~bltmdctcdir. 

Tln\eı yazısını ııoytc bitırt;YOr: 

Ruça bütün aılkert mnnt.ı'k lm1d<'l&

l'tnt' mm:m oku:ııarıık llllTlillmam"IS b1r 
tdldlde M'lı·Ueme{:e devam edtyQ!r. 

Baelal hle btr mllleUn tahammlll e -
OOınlY~l luı.yıplara utnıdtlctan flOl"ll"8 

b le buailn Husya Almıı..nya'rım ba411ea 
ııu.tnam ntanı.k kalm,.tır. .Fııkıı.t btr -
J;>emtş mlll<!t.l« Ruı! mu\Ctı~ln 

h~ daha büy(i'k btr YM'dım ırör
md<s!zm da'hna devam edecel:"'nl zan -
ndıaııcrneltdlr. Rusya ha$lıoo cephe ol -
mıı:ktn 00vıım edb'or. En mühim mesell' 
ırttt.1koo artruı mUt:tel'll< ııcı.ıvvet)er.I bh' 
an evvel Rull>-a'ttm :ıııaromıma kO&llbU· 
ma;!dtr. 

Alman taarruzu üç lıeclel 
üzerinde toplandı 

::Moskova, 22 a.a. Royterin husuat 
r.ıııhabırı bildiriyor: 

Alman taarruzu, !iç hedef Uzerin
d • toplanmış bulunuyor. Bu h-::!ef
lcr Volgu., Kaı'8denlz ve Hazer dr
nh:idir. Alman hücumlarının en şid
detllsi Don dlrs~ğinde Stalingrad'a 
varan yollara doğru yapılmaktadır. 
Ayni zamands Kntelmikovo istika
metinden gelen hUcum da çok ıiddet
llrlir. Burada 2000 t'ank, 2000 uçak v~ 
en llfOğı 8-0 kaılıır macar. İtalyan ve 
alman tum~nı hemen bır aydan be
ri bir gedik açmağa u~raıımaktadn·. 
Sovyet lcrıal•arı Krıı.anodar'ın cenup 
batısınrla da inatla çarpııımaktadır -
lar. Almanların Grozni petrol hav. 
zıı.sına ilerlemelerini geciktirmek 
maksadlyle Krunodar'ın do'1.ısı.ında 
Platignrak böl!!;'es:nne ile qıvn! dere
ce elrlilf'tli muharebeler verilmekte
dir. Cenuotakl ~ orvları ben-

\'iıızma 'uın doı;u unıla vr Rjı•,· y ,. 
kınlarııııl ı tonkl trın dt ıılr •ı lw dur
man torııfından \uıııları bir \Ok t.ı ır
ruzlar ııusktlrtulmti Uır. 

İlmen gtılunun Cl'nup doğusunda 
ve Leningrnt onuudı de dı ı an n 
ıııenil tuırrıızlnrı akını kalnıı tır. 

Jo'inlnndi) a korfezınde hır c1 ~ 1 a 
ına,·n gemisi bomlı ı ile lıatırılıııı tır 

U%nk şimalde, alman h "a kun el
leri Murııınn k y ıkınl.ınııda d ı m -
nın bir ha,•n mc} danınn ve ha ık 1 r 
yarınıaı1nsıoıla d~ lıir du mıın k u pı
na taarruz ıtml l<'rdır. ı~ ı~ük bir u
<'nrct gl'miai batırılıııı tır. 

Dün doğıı reph<'~indc, hava muhnre.. 
bı'lcrlnde ve kar ıkoyma top'nrı tara· 
rından 98 cifı nıl\n uı; gı dıı,ıırülmuş 
\ 'C yerele dr G uı;ak tnhrilıolıınınu tıır. 
UÇJıklnrımı:ı:d!ln 11lusı knHptır. 

Alman lıafif s:t\aŞ uç ıkl rı, ıı:ıln _ 
dlız .. yuptıklnrı lıir t ıarruıo:dn İngıltc.. 
r~n ın. cenup s lıillrrlııdeki a~kl'ri te .. 
ııı~lcrıne lnm lı;alırtıer cldr etıı 1 1 r
dır. 

Belc;ikn sahili fi:ı:erinrlt' bir fnıri la 
tııyynre~i avcılarının; tarafınrhrı d ı
Şlirtılnıliştılr. 

Datı Bnltık'tn bahriye tn(lc;ııl n 
illırt lnıı:illz tn)y rl'si dıı urnı ı !rrd r 
Dağlarda sovyet dayanışı· 

kırıldi 
Berlin, 22 a a. - Almnn ba.şkomu. 

ta_nJığı?ın bildirdiğine göre. Kalksa 
böl~sı!1de, dün taarruza devam e _ 
clilmıştır. Alman, romen ve Sfov k 
kıtalan dnğlııra daha deriıılemeıılne 
:nOfuz eyleml§lcr ve 8İddetli çarpış
malnr sonunda düşman mukavemeıi
nl kırmı,1ardır. Yol l:avuıınkl rın IA 
ve mUdaf'aa için kurulan i tinat no • 
taları dvnrlarında şlrlrletli çarpış _ 
n;aıar ~lmuştıır. Düşmanın bir kerf'
eınc1e hır zırhlı trenin ne tetırakivle 
yaptığı birçok karşı hür.um ullekl r
tutmllşıür. Uç clüşman tanki muha· 
rrbe harici bırakılmıştır. 

Alman uçaklqıru bôlşevlk kollan
na ve ırab:ılanna çok alçaktan b"r 
hUcum y pamk. a§ağı uban' n ceo. 
nubunda ve Kafkaııyanı imal l> n 
bölgesinrle alman ve muttefilc kıtta
ların ileri hıır.ekrıint clcsıeklemi t r. 

Hindistan'da 
sivil itaatsizlik 
hareketi durdu 

13omıbıııY, z.ı a.a.. - :Madms cı>'~ 
de umrumt ~ dilze!d r::t ve stvtıı 
ltruı.tBIZlik hantı:et.1ntn etmdl mllhwlU 
bö~eleroc kt&mcn y:ı.pı.lnn tmiaıç ~ 

lrıhlear ett.1A1 b d!rllm<ftt«ıtr. Son '34 

eaa t ıloll1de bu bö11lc <!atı inde htc bir 
)'WôeJ\ pollaln halka ~ ııçUf:ınıa da
tr htc btr ra.ııor al.ınmnm.ıstır. Bm~ 
re e)"U'kıtindc de vnZb'cUn d'ilzcldit1 bR
dt~tr. Dunıdıı. IM>knC:a ~ 
ıruık yıuıakt kaldtnlm..ur. 

OU1.ta.1t"tan blld ~ S?Öre Hint 
ıArtıtı llOllYn.1lst pıı.rıt.lıs1 kA bt ...... 1.u 
edilmiı>Ur. 

Güreı müsabakalan 
bugün baıhyor 

<Başı ı inci sayfada> 
Jlltanbul kat , &ill"e5 ajanı mua~m& 
Sedıtd Şah!n'lln tdnrcslnde o1mnk üzere, 
on alt.ı ~ı b kndro ne ııdmlstr. 

Müanbakıiliınl buır(ln 10 ?.IllYJa Stı.uı

yomunda &'1..1.t 1ll <in 00$ cnkUr. Ye
dls1 ırmkoromcn ~-e ~isi 8C"l1x'ılt olmak 
Ü2ll!!re on d• irt ııOn.ı ~ılnmktn". tı;tan

bul ne Ankara n n. ~n ur 
~leme en kırvvct.M atittı&ct klldı'O • 

suna mnllk bôlırelm o lluR:U malum -
dur. Bu tılborlabt.ı atın!di ıron..ı..1fin 

eok h~..anh olRcaCı muhııldmk"tlr. 
MUs:ı!b:ıkıılnnn lbiltun m<-nık :ır ta. 

rnrmdan lro\n;ı.1 kla ~~ 
t~ kaı>alı tıt'hlln b\tcll.nnln 25 kunı-
88 ve dl~ yerlerin "10 kurut olııınık 

~ edlldlitl memn~-.UC oiıuıR-

mtşur. 

zin ve cephane ihtiyacını hissctmo
ğe başlamı11lardır. 

Sovyet uçaklarının 
faaliyetleri 

Moal<ova, 22 a.a. - Bır resmi telt 
litle bildirildig1ne göre evvelki ge
ce sovyet hava kuvvetleri, Var ova
da ve ayni zamanda doğu Almanya
Dın ve yukarı Sllezyarun muhtelıf 
noktalannda askçri ve sın t hedef
leri bombalam11Jtır. 

Voronejde 
Londra, 22 a.a. - Moskova rad

yosunun bu ımbah bildirdigıne göre, 
cephenin Voronej kesiminde, ı;ovye• 
kııaları, alman lankalnrının birbiri 
arılına yaptıkları be11 hUcııma ra,!!' -
men bir noktada ilerlemislerd r 
Ruslar, benzin dolu i <·leı1) le ve 
tanksavarların ntl'şlyle, nlman ıank
lanndan altısını tahrip etmi lerd r. 
Rus kıtalarıı bu hücumları piı kürı
tUJcten sonra ileri hareketlerine de
vam eylemişlerdir Sonra atin ıle 
ve el bombası ile hü<'uma k ı m 
lır ve nlm:ınları il' ·ri cekilmeğe mec:
~r bırakııuı1' ,...__ 
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Çeviren : Ş. TAYLAN 
Daha h;c kimse ne k1m oldutunu ne l gözlertme bııkArak bana ·•ı;reı • ded b 

nı.cuı &1.n:..a:go :va ı;rcld!C:ln1 bllrr.lyor, ta- ııU.n. kı.Yatet.1mi det1$ti~ babamın 
kat but.Un &ehlr hep onun lAttyle calka· va.ıı bulunduaıı vıı.ıam:.,a ~hrlnden tA 
ruyor l\tadrid e kadar at üzerinde onun pe-

üYlik meydanda zar atan askerler &lnden. ır tmtattm.. H c düsUnmemlş, ıe-

Altın tarla! 
Yazan: RtUi.n 

J 
BURAk 

Dinamit keşfedileli 
75 yıl oldu 

Mühen<lh Nobd, 75 )-ıl öoce dina • 
miti k~fetti, fakat alm:ı.nlar, dinamiti 
kcıııdile.rinin keşfecıiğini iddia ederler. 

h h "ad saldılar: reddüt etmem1ştim. On;.n olmam •C n 
bana: 'Seni seviyorum• .. demesine b ı..: 

b<lvul )U. ıw bır de tuzum Yoktu CUnıkU onu ı K gö::dU{:wn ı Kara banııwı keşfi, ilk defa olarak 
1422 de, hır fi,e:kçi mecmua~ında gorul
muştür. Bunu )'al'.an l\lemnien1:en'li Ab
raham adında hiridir. Kara baruıun o 
zamanki formillü, nitratlı infilak ıruıd • 
delerinin fomıuliine benz.İ)ordu. Bu for
mu! bir :r.nmanb.r unutuldu. Niha)ct 1846 

da, Turin'de Schrcro ile, a)nı )JI içinde 
FrankfuM'lu Boıtger adında bir alman 
bu fonnulu ıaıhik etmİ}e ve kara barut 
yapmı)'ll başladılar. 

an eoktanbeı1 onun olduC:uınu anlam a· 
c r: ~zel kc-lru. um 

- BUWn sevenler böyle derler • 
be:-aber - Ev<.>t ama, siz bir ada:nıı sov ıılll· 

&iYle ~ l>aN. kala.b lmek c n i':o ı<vcıı 
bir mem ckeU zaptedebllecek kuv\et 

on t>ea Yl ~'Ve! l•P r.yollar ve ı..-udret veren bir sev~ ı;ro.dUnUz mu 
na 'ıerJar de· h c., 
el e•tUer 1 sız Madl"ld'e varır varmaz onun bU· 

Çocuklar kırda antrenman yapıyorlCIT 

7.onıtıılrlak (llıısusi) Hedı•n Ter· n yaz da, n ~ a · • tün ll!lesl, b m bütün ailem, onun 
İtal)-anlıırın )'llptığı akıcı, renksiz, hl~ PSI umum mudur) ığu atlelızm fe

dern ) onunca :l.onı;ıılclak'tıı ıçılıın 
atletizm kanıııına alt mı a ) nkın atll'l 
i tirak etrıı<'ktrdir. 'I Orkiye'ııin hır 
çok vll ı) t'tlerinclen gelnıis ol:ın hu 
ı?ençler ıtletıznı sporuna yeni bn•la
mı , atleti•ııı fc(kr '"onu nen ilerde 
hU\ uk r ınclım ın 'er. bıl<•cek kııdrcl
tC tanınnııs kııı selerdır. 

, ermeden ble !b~ı< • kansı i'".arısının but n a!l-es ..cmıl r ... z. 
iptidai, fakaı çok ratlayıcı infilak m:ıd· 
de•i de, oncelerı ilaç di}e kullanıldı. On 
dokuzunrn )'Üz.yılın o•talarında, bu hali· 
tanın t~irini n kar:ı barurun ıesirinden 
çok oldugu ı:oruldu. Birçok kim)agerler, 
bu madde)i mükemmclle~ıirmek için 
çalışmı)a ha•ladılnr 'ıhayet bu, "pat· 
layıcı )ağ" adını aldı. 

k ut:rac:. dtnde teıebbUs ere &1~ ek Pedr'> y 

e~e caııtalı.'n 

almmar 
er ve ara 
)ık dtkUln 

haYretle l>l .b1rleı1M ba • 
Valpara.1ııo dan Sant!ıı go ya 

tdıl c 

Dona be$ '"°n yol yaptı ve San 1 gl)'ya 
m thll s.:.n ,. o.arak '\'lll"dt • ş dı hlı· 

met l"1 A nlaral da k!:-ala.d tt katı 
ıı s e:mete utTa.eıyorlar. Badan !ı au· 
varlara bavullardan çıkarııan halı n.r 
ti!l r. Yataklar kabartı~r- Aynl l' 
kUl'U.UJIOr-

00 a hanın a'l.·lusun.da oturmu• ~O· 
m s b kupadan, yudum yudum tarcın 
k ku .ı tatlı bir ~ earabı içmekte. 
B Flandr dan-
~ yapılrnll b1r ye;pazeyl allI.YOl'. 
az öt.ede maı:ala.l'da oturan ~anyol 

del lan ile er1dek1 ı;:ıarmaldıt:ı 

daYllnmll )'er e:- zöz!erlnl ondan ayı • 
1"11.m!Yo lar 

- Ne l>eya% d rls1 var-
- Ya e!lel"I ne ince 
- Ne klda.r d ~ u,l kOktıyor. 

B !'den n:ıl ler1 tlldl . Meydıuun 
tahta köprün in ü. 

l"r' acı ncı batrı~ıyor 

lar B!- toz bulutu yUJaıeUyo;. B:ı.!:rı$· 

ma.la.r, klltürtcr, ~e:n er n.al &es e 
rtne karıaı.yor •• B1r atlı kalaba! t:ı °'e · 
d yak!ll.$tl- haının Öt! ndc durdu. 

B kadın a~ at adı • 
Ger..:ıı kenarlı fotl'den b r ı:ı;ıknsı 

beJ ronstru:ıe kal n btr ı:8mleC'l. kızıl 

hlr pantalonu. mes e e •r1 var 
B - yere SlYtrttıtı eU k:ıruy0r. K rba • 
cınnı altın sapı b e kana bulaşınıı 

A n n r1. ırc:n ktllce 
um n 

:.ıyor baltıslıırını Do· 
na·dan ayırarak önler1r..i! eQ' 1 orlar 
Derln bll' scss :ııt var, kadın aı1cada5 • 
ıarına· 

- B!l'a% bek'~ bcr.1' d or 
Kalın ~ biraz erlcek sesını andın

)'(\?' 

Mahmuzlarr..ı aaklatarak tcert ı:'rl -
,,,:.- Cok ı:uzeı mavi cö:zler1 var A~ı 
e ik b c!ml . Yüzü'1!!e hıı.ttketleı1n n 
M' ı f:1 e tam bir zıdd yet teı.c 1 eden 
b - CoC'. le: ırades! var ş pka n n alt n
dan ens e toplanan kalın b toııur. 

r. )'()r C1 d iyice ı;: nes•~ kavnıl· 

m s ve iyice bu:ıışm ı Ba klan da 
hl'~ h ide ata b ekten b raz tarıııl 

m 
- Bana b ııulk vc:"in!z! d ye bu:;u-

ruyor 

Pulk. yer e:-ln sert 1çk1sld r~ 
~ yudmı:lda bardalh bo-

e tıyor Masanm ilzerl:'e b:r a tın tır

)a IYOI' HanM kat kat itilerek teşek • 
lrl ~ l'tme>kte .. 

Do 

ı n cı:>k cııbu 

an 

* 

evine dönmet:e lcbııra ka • tıb.r. o 
zaman· 

- Ben!mle bera.b r Ame. ika yn ~der 
m !:r." dedi. Ama bll kl çart,r altıT\d.l 

yaşıyacatız. yamyamlarla .. a~pışacaıtıı: 
ve yamyamlan:t n cok Jah.ı t keli 
oln macera PE!$lnde k0$811.:.cır a bot.az 
~ıacatız_ Ona: 

- Bm, bizi ayırmak ısllyenlel'den 

beşlca hlc b r dUşman tanımı Ol'U'TI ıle
d!m Şu anda öz babam en bUyük dUs 
manımclır. 

tspanya kıralırun adamlar rın e ne 
düsmeroek ıc n Ltzbon dan vapura ., n· 
dik.. BiltUn e-lblselerımı mile 'liher rl· 
m lllvazıtalarımı Va ans•·r.:ı cın bırak 

mıştım Vaid v a nru bU Un • cu; na el 
konmuatu. B zl adalara dotru ı: t rerı 
vapurun en tak tşç nden d ha ta· 
ldrd1k Mevs m ~ahat m"v-. m .ı 

di. A b ay denlZ erde calkand k F'lkat 
sabahları onun b!r ''fıevg • ~ ı 

beni aQanıa kadar mes lt e•rr e e k r 
kU. Tam t•stilv'll hattından 4e. n 
on ;ı;ed1 yaş ma butun. F'lkat 1 k ııdı -
mımızı a.ttıf;ırnız H e-noılıı da!ının 

val e hakkınuzda teb :Z'lt yapı..mııı 
t.ı. Va dlvla'ya, ben b nıktı~ı ve kan 
sıru yanına c ğırdıtı t:ı.kd rde- Io :ın 

kıratın n kend ın1 a!tedece\: nı blldlrU 
dl. 

- Belki o da kocas nı se~ !yordu. 
- Benim &evd Amı kadar sevemezdi 
T~ kabul etm1e ııibl lii'v:iınd.ık .• Hıı

Zll" benlmle evlenmek lstlyen bir de $U· 

be.y vantı. Va' : 
- Htspeno la'd.a hüküm ~urecPks1· 

n1z" diyon:lu Fa.kat Pedro'dan ııyntmam 
IAzımdı tncı ııvcılanrun cem ne ı;r z. 
lke b!nerek Guatem ı.a·~ kattık •• 

- Cuatemala ru-redtıd "· 
- Kayalık h erin blrtnrtl' Yılan· 

:ııu-. kaplanlar, yaım;anılar a dolu b r 
yer_ Cad rda yatıyorduk ! k defa ola
rak et'kek e b!ıı 1 giydim ve !UAh kul· 
ıa.nmatı öA'rendlrn. Ped."O ;ı; rı m ca -
lı$tıran b be)'azm yanınd<t kend ne 
bir 11 buldu Günün birinde nasıl ol tu 
bilmem bu ad:ım b •vli o;madıtı· 
mızı duYdu ıulhlş d ndar adıımd1 

Pedro'>'U bmden 'azgecmctj Jcın zor • 
!adı. Oradan kacmak zorunda kııldık 

G nlerce ac kll dıt' mız oldu S tnı:ıya 

tutu'duk .. Yer cr'.n z lılrl1 okhrı 'U • 
eudı.rmuzda deHkler nctı Kac (l4'!a. ö • 
ınden !rul"tulduk ve nlhRY~ Peru~ 

Plzar nedense l>!zdf'n hoel<ln lı Oku· 
olmıyan 

cle 
eski b r silahı r :: ııı 

t !ek doldu!mıı..'ll, ntoan elmam pek ho. 
&una g1 yorou. Btr gün ıtene a•tı~ım 

kul"$unlar hlc l>osa g tme:rı •ti P zar 
~ ıı11lerek !inilme O)urnca· 

Icinde gUmUs dolu ld.: 
- Bunu söt.Ureb irsen ıcmdeklnl sn· 

na ba cnı rıın. dedi. 
Onu Vaid vla~n e&dıl"r.'.l8 kadar na· 

ıı ı gürükled tım1 lmk.~nı y0k tahm~ 
edemeuln.tz • Ama artık zen.tin oımue· • tuk. 

Atabrin satışı 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkez:ln· 

den : 
İstanbul'da depomuzdn satılmakta 

olan Atebrlnlerin anb laj şek.lleriy
le fı) ~tları ııp~ıda gösterllml~tlr : 

Atebrin Lira Kl'. 
0,10X15 Komprımesi şişesi J,10 
o,ıoxaoo .. .. 21.-
0,o:ıx~w .. .. o,s6 
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EV\ el zaman içinde Anadolu nwı bır parada gozüm olmadığı için onu arnmı· 
koşesıncle geni5 hır çiftlik 'armış. lhti· )'il )uzum görmedim. Halbuki dedeniz 
)ar çıiıı,i ile uç oğlu burada )a~arJarmış. olurken bana usı)et etti, harcaıınıakla 
Delıkanlılann aklı, fıkri hep ka abada, bıtip ıiıkenmez, ko koca bir defınenin 
şehirde imış. Çifılık ha)atı, tarla işleri bumda saklı olduğwıu •oyledi.. Madem· 
onlara hem çok yorucu, hem de az kazanç 1 ki siz çok para kazanmak ıengin nlmak 
geıircn bir iş sibi geli)"Ormuş. Yıllar isti)orrunuz. Hemen mahsul kulktnca 

çnkçe kafa'a•ının içinde kokJeşcn bu ıarlanın her tarafını kabil oldugu kadar 
fikir ~nlan bu bıitu_. &\are )'llpm~. ıar· derin surersıniz. Yalnız dikkaı edin, •a· 
la)a hıç bak'.11az olmuşlar, bahaları da panın ucu değmi)en hiç bir ıopral.; par· 
artık eok ıhuyarladığından ondnn da b:r çım kalmasın, yoksa emekleriniz boşa 
fa)da kalmamış. Her sene daha az mah- E?idcbilir. Her halde define)i h:.ılursu • 
ul almıya, daha az par; kııı.anmı)-a b •· mız der. Ve oğullarınşn goz yaşları ara· 
lamı~lar. lhııyar çıfı;i bir gün oğullarının sında dunrııra sozlerini )'Umar .• 
biıişık odadan gelen ~eslerine kulak ver· 
miş. Onlar gene ehre gitmekten, orada 
daha kolay 'e daha çok p.ua kazanmak
tan konuŞU}orlarmış. Bunu işiıen baba 
çok iızulmfü. Ben olursem bunlar çiftli· 
ği oıatar wluğu şehirde alırlar, dedeler
den arta kalan bu torrak da )"abancı el
lere geçer dırc dıi•..ınm~ .. 

Az sonra ihr" rcık fena halde has· 
ıalanmış, kf'lldi kendini ~le bir uın • 
mış, anlamış ki kurtuluş )ok, artık ol~ 
cek. Çocuklarını çağırmış ve: 

- EvUtlarım, beri artık çok ihti)'ar 
oldum, ustelik hıısıalandım da .. Kendi· 
mi i) i hi 5Ct1T1i)'onım, bugün }arın nıu
hoıkkak öll'ce~in Daha evvel size hem 
11.1.nh:ıı hem de vasiyeı etmek isterim .. 
Sakın bu dede armağanı topraklan s;ıı . 
ma)•ın çocuklar, sonra çok pi~man olllf'· 
sunuz, demiş • 

Çocuklar da}ıınıımnm~lar ve babala-
rına: 

- •'için ~atmıyalım, bu ıarlada an
cak boğaz tokluğuna çalışıyoruz: h.nlbu· 
ki ,ehirde obak kolayca zengin oluruz, 
demi~ler. 

- Doğru SO}lüyorsunuz ama çocuk· 
lar, bu carla her tarla)"a bcnze1T1l'Z. Bu 
toprakların alıında dede!erimi1den kal· 
ma büyük bir serveı )"llllyor. Benim çok 

Çocukl:ır, olen babalarının vui}et 
etıiğı ı;ibi, aırladan mah,ulıi kaldırır 
kaldırmıız, hemen ökuzlcri sııbana ko · 
ş.1rlnr başlarlar tada) ı derinden derine 
surnıC)'e, topragı İ) ice alıiJsı ederler. Ara
da bir sapanın demiri 'eM bir •ey ta . 
kılınca define' i bulduk di)e > ıirckleri 
ağızlarına ı;rlimıiş. Halbuki her d fa • 
sında bunun bir t ş olduğunu ı;örur Vl' 
torrakıan çıkarırlıırmı~. IXi) l«e hutun 
tarlayı ı;ıizeke si.ırmuş ve ıaşlnrınt a) ık
lamış olurlar. Civar kö)'lcrdc herko hu 
oğlıuılann çalışkanlığına ha) reıle ba · 
karfarmış. Onlar da tabii kim e)C bir 
ıcyler :IO) lcrnemişl~ \e bahaJanrun \a
•heıini gizli tutmuşlar.. l>eJ"ken tohum 
atma zamanı ı?eliıw.-e: definc)·i bulama· 
dık ama, tarları ı;ilıelce 5\innüş olduk, 
şimdı tohumlanmııı ııııılım. Celeceık se
ne daha dikkatli arıır ve elhet bulunu 
dcrJer. Ye bö)le yararlar. Baştan başa 
guzelce surulen, taşları, }abani otları 

ayıklan:ın tarladan o sene ı;öriilmemış 
hollukın bir mahsul alırlar. Ellerine ha • 
kiki bir define değerinde para 1:eçcr n 
bab.ıılannın '1.-asirctındeki ınina)'ı o za . 
man anlarlnr. 

Ogün bugıin bu ıarlaya Altuı tarlu 
derler. 

Ankara icra Dair i Gayrı Meclml l ler muhammen kı)-metin yüzde ~ı bu • 
Saıı, Memurluğundan : çuğu nisbetinde pey akçesi ,.eya b.1nka 

İpoıek olup şatılma•ına karar 'erilen mekıubu ve )"olhut teminat kabul edilen 
Ar!:..l,;ara'nın lınıeıpaşa mahalle5i Zafer tah~iUı vereceklerdir. Tell.ili)e \C ver. 
sokağında kadasuonun 6 ada ı parsel siler saıış bedelinden ödenecektir. Tapu 
numarnlı 123 metre mıkdarındakı C\ harcı \'e tahli)c masrafları mıişteri)e aıı· 
a5aı?ıda yazılı şaMlar datıilinde açık arı· tir. 
urmıı. ile satıp çıkarılmışıır. 2 - Satış ı::iinü nrtıırma !>edeli mu

hammen kıımetin rimle )etm~ he ini 
bulduğu takdirde 'e ıam sa.nı 11.~0 da 
üç defa bağırtıldıkııın ~nra en çok art· 
tımna ihale oJ.ınaaık ruzde ıeınıiş he • 
şini bulmadığı ıııkdirde en <:<>\: anııra • 
nın teahhudu h kı kalmak were 
24. ?. 9fı T. m. rerşemhe 1:11mi saat ıo 
dan 1 1 30 za k, dar rnpılacak ikinci art· 
ıırmada en çok arıtırana ihale olunaoık· 

EVSAF VE M( S1 F.Mİ l.A Ti 

Ev iki knım 'e bir dükkandır. Ha • 
)'lr sokağınd:ı 45 nuınaralı kııpıdan .ı;iri 
!erek zemıni şap bır avlu uzırrınde ze • 
minleri pp "' ıavanlan karlaması:r ıki 
oda ve gene zemini kaplamalı ta\anı 

kaplaması:z dığer bir oda 'e a'ludan ıt)· 
n bir kapı ile girilen "e cephedeki duk· 
kanın ardi)esini ıeşkil eden bir boşluk 
\•ardır. A)•rıca avluda "e ıkapı arkasında 
bir he15. m~cuırur. Ra~-ır sokağında 43 
kapı numaralı :remini pp ta\"&DI kapla • 
masız bir dükkan vardtr. 

Bayır sokağında 47 nwnıırıılı kapı· 
dan girilerek ~:ıp bır avlu rinde bir 
heH. solda pp tavanı lmntmpil.ik bir oda 
" t!'krar bir kapı ile .ı;irilen bir kori • 
<lor uzerinde :reminleri ıahııı tavan.lan 
konıropillk iki oda bir muıfıtk ,e &)Ti· 

ca avlu)a kapı ı olan ıahta çeuili bir 
odunluk vardır. Ev kcrrıiçtir. Üzerleri 
kam saç orıuludur. Elektrik ıe~isaıı ) ok· 
ıur. HC')etİ umumi)e i 1800 lira kıymet 
takdir edilmişıir. 

SATJŞ ŞARTLARI 

ı - Satış peşin para ile 14.9.942 

ur. 
3 - Rfficli ihale derhal 'erilcmcdi· 

ği ıakdirdc )inni ıı:unu geçmemek i.ıze
re mehil 'enlc:bil«ektir. Bu moodeı 
içinde bedel yaıırılmaz.sa ihale bozula . 
cnk ve bundan evvelki muşteri teklifi 
veçlıile almıya nızı olursa ona ihale edi
[eçektir. Razı olmadıjlı takdirde yedi 
günluk bir aMtımıada ffi çok aMtırana 
'erilecek \C ihale arasındaki fark ev,cJ. 
ki mu ıeriden ıah•il olunnc:;.ıktır. 

4 - Aliı.kadarlann bu g;ı)·ri oıenkul 
üzerindeki hak 'c iddialannı C\rakı 
müsbitelerirle hirliktc on beş gıin için· 
de daire)'e bildirmeleri ve ak.i halde 
haklan tıırıu 5icilli ile ahiı olmadık~11 
saıı1 redelinin paylaştırılmasından ha 
riç tutulacaklardır. 

T •. M. pazırıesi gu:ııi saat ıo dan 1 ı.30 S - Arttırma s:ırtnarncr;İ ilanın ı;a • 
za kadar dairemizde )'llpılacikıır. Talip· zeıt'Cle inıişanndan itibaren 9.(1.11 nu 

işte bu kimyaı;erler ar.ısında Alfrcd 
Nobel, 'e bilhassa babası temaruz et 
mi ıir. Bu patlar )ag kullanılırken ba • 
zan korkunç kazalar oldu. 

Üçüncıı NapolMn kendilerine ıah~i
saı 'erdi. Helenenho•ı:'da hir fnbnka 
kurdular. Fakat fahrıka bır infillk so . 
nunda haraholdu. 

Nobel, ı;ok fakir <)ldu undan fabri
ka kuracak ar'a ıılamadı. Nihareı Ham· 
hurg'Ju bir ıliccıırın r;?rası ile \lıılmoe'de 
e.~ki bir gemi satın aldı. Bu gcmı)i l.i • 
boraımar haline koydu. fakıu ~emı ı;ok 
ku~ık ,.e ~uk dardı. Onun için, Nobcl, 
1 lbe kı)ılarında bulunaıl Kruınınel de 
)eni bir fnbrika kurdu. 

:\"obcl'in, fütltijtıi 'aman dun) tnın 
her tarııfındn bırnkıığı doksan dinamit 
fabrikasının en onernl i ~ıe bu Krum· 
mel lahrikamlır. Din tnıit, iki alm.ın mıi· 
hendi'i olıın Sthell ile Hern•an Koı:lı'un 
huldukları formiıle 1=öre, ilk defa ola • 
rıık hu fabrikada }arıldı. Bu fornıulun 
cu ı, nitw.ıliserin, ince kum, maden cu· 
rufu baki> C5idir. Bunlardan da,. bunwı 
ratlnr yaga benzedigi hatıra ı;elı)or. 

Fakııt, }eni yarılan bu halit,ı)ıı pat· 
lama km•H-ti veren şey hususi lo:apsiıller
dir. Ha.kikaııe bu karsuller, llchcll \'e 
KoC'h tarafından keşfedilmiştir. 

Nohel'in bahası, oğlunu Sclıell'e gön
derdi, Schell ona keşfini anl:ıııı. 

Genç Nobel. donu.sıe lüncbourg 
şehrine uğrn·lı, burada, dinamit imalin
de kullanılan hol mikdarda ıncc kum 
buldu. Hem de bu kum, çok ucuz.a mal 
olu>ordu. İşre, genç • 'ohel, bu ~uretlc 
meydana geıirdıji halitaya diıumit (son 
derece kudretli) i mini wrdi. 

M. M. Vekaleti Deniz 

Beton inşaatı 
lznüt Dcnız Saun Alının Kom yonun

dan: 

~47052 

bu ı;r1bl 

ev\el nnluı mu
d!lrluKunden alacakla.rı ehL1Jlet ve t:ı • 
c rot vestka nnı, em et m:.ıdilrlliC:!ln
den a ncı:ıklan hUsn<{}hıı.l rnra!aılannı 

tanzim ede-

lem !'k tce tnnınınış tletiv.ııı \e 
spor ıııülclıassısl ırıııırı lılarcslncle olan 
kampta hazı milli ıt'etlnıiı: de vızıfc 
almı• bulunu' ırlnr. Hııııl rı rnsındn 
Şt'\0kl Kıırıı, Esrcf \Hlın. Hita iş -
ıııan, Ti ıkı 1 cııııer, K ıııal Ktıksnal, 
Guner Frık, s ulı F.rılinç ve Cezmi 
Or ıroıe <;arpm ktadır. 

Knnııı ha' ılı ;,ı.~ lP llus ınf'ltin 
GurpJi'nin ıd ıre ı altında ) Hpılnn 
~tı ıh jlıı n t ırl ılt' ha• am ık tadır. 
~ab ıh k ı ı\ ıltı~ırıd 111 sonra s~at 

Gülle atma usulleri 
anlatılıyor 

ıı.ao el ı lıir lıu1:ıık ı;aat dl'\auı eden ,r-----------------.
n ızarl der ır• lıııtkledır. Bu derste 
nU.:Ller ııı ı ur 1 > nı ıl 1 cııeılelcnll • 
dı•ıı ıııa ıJ ~ ıpııı ı) ı, 1 ı•\ ı ık Hokey -
den atlaıııal r l• knııtiııi, Ihı ııııctıın 

.. CEMIYET:.~:HAY ATI ,.·.-· ... . .. . . . . 

(., ıreli dr.n jııııııa tıırın faHI sını, ::-ıe-
ııııtı l urkau • n'c1'ın sıır.ıt koşusu QJ •• 
Lilgisıııı, !:i•" kı Kuru' el ın ıııuk ı\ eıııcl 1 um 
kouşunun ııı ıııa ını, ~ ııh Mora ııl.ı.n Güllıane rofesöderi- .. -- Dok 
ıtııı 1 ıra,, urla ıııe afrlcre \C bulun P = toc 
11tıcıı1.ııı bılgısıııe ti ur ııı ılilmııt ı·di- llurhanctun Osman TU1;an'ın bab:ısı Bay 
nh orl ır. ~Osman İstanbul'da vefat eımiş 'c cen:ı• 
~lckteplerindc ikııı ılo kalını~ ol ın z~i Ferikoy mezarlığına dclnolwım~ 

b ızı kiıı sder ı~·iıı ıle nczart"L ıltınıl 1 tur. 1912 
ıııııtalc.ı saati prugraıııa ıılınını~ tıu
lunrunı.t dır. Kayıp aranıyor 

< lglc ) eııı<"ginden sonl'.:ı ntkt'ler saat 
ıa.:JO <lıın iti )a kııd ır ıııullaı< jstıı 11• Adı Ahmcl bnbasının adı Haltı 
hat t'dl\or \C bu istlrah ıllıın sonra 

1 

anasının adı Zöhrc Agzıaçık olup 
idııııııı.çıkı;>urlır. vlfıyeu Corum kazası Sun ulu köyü 

<,; nlıNıı ılarıl ı surat, orta ıııesıı. fc, lne~zıl. 30 ncdenbcrl kaybolan 
ınııkaveıııet kusucıılannd 111, ıtlıı~ ıcı· A~uıwt lrnrda ımı bu SPnc Cebecide 
l ırılan \e atıcılard'.ln l< kil cdılen lıl's Gulhan!' hıı tnııl'Sınde yüzbaşı oldu· 
ı;rurııp a\ rı ıyrı nıuallıııılerin ıılare : •unu h Kbcr daldıml. ~c.ndıks nl tanı~ıl· 
ı 1 ı. ı· ı ı 1 ·ı . · . >Orunı. en ı n 6 vrmc arzu ._ .. .., -

1> m c .. enı ı ır ıış ırının •ı gısıııı e· \ 1 c bcol Akt 'd 
<lılll~ or \ c s ıbırlı lıır ,<kilde ı;: ılı 1• ~or~m. ~ll r;:.s m k.c epe e 
yorl r. ame e ;aaçı 

İdın il a'.ltlPrlni mn ııi \c )ık •111111 GARD EN p ART 1 
sa ıti takeolıetıııekteılir. \llrtlrr ikı «r 
iki er 11• rıl ırak bırblrlııc mı j ) ap- 3-9-1942 perşembe gUnU ak§amı 
11 a,ı.:~d rl ır. Yenişehir 'Bomoıııi b hçcainde Yar-

anı ) en <'ı;indcn sonra hı r.aıı ılımse" enler Cemiyeti Ankara mer· 
kıılup lı ıı ı ınıln h z n ıh ııl ı , n'lıı • · • 
b ıı uk i t l f 1 1 kezı t rafından bır gnrdenparıı ve-
c ltnc 1ı bır saıl ı;cı;:lrıli\(r 1 e e r. ı aV'A mevsımının son 

r ı <' e ra ıııc ı top ınar ık l r 1 c kt A k h • 
c 1 1 • ' ••. 

1 
• eğlencesi olacak bu gecenin çok ne-

' n~ın 111 sun I"~ • ıua •uatını r ıs. , eli ve samimi geçmesi i · ht -
tlfndclı 'c ~ı?len{'r(j ıııeH.ı lar etr 1 • lif sürprizler hazırlanmışt~;~ mu e 
tınnd,8 ınıı llııııl~r t rıfınd \t rıl .. n t Blktlcr Yeni ehir ve İstanbul cc-

0 er n )arı _ı lctlrrcc . lf'rtllıulıınaıı • zanclerintle ve aynı akşam girı§ ka-
t·ıdrncel<'l' takıbt'ıınrklctlır. pısıı cin 5 tıl cnkıır 

\ti lı('l' \! drn \ll'ktrlıin<lc k il\ or • 
ve karıp "' ilı h le hir c;c•k n h.rıııı 
hn' ıı ... l l"h le, ıtıııa 'erlrri~ le, ı•is • 
lİ) I<' k ı ıııpırı ı;ah ıı , e ııı ı 17. m<' Ordu 
An lrı 1 ütr iıt ı il t ırafın<l ııı tam il"· ılcn ı 

ÇAGRl 
Malilllcr Blrligi RlyBBetin-

li ırilrııl cıhn Zon ?ıılıl ık f ıdınrl 10 Ann nizanın memizin 8 lnd mad· 
i lif ıuf' "' ılı ı kıeılir. <lesi mucibirıce 26-Ağustos-1042 gt.i-

Zoıı •ulcl k't l lıııluıulııklnrı ııınd • mi Eıll imlzin ycvmı mahsusudur. 
drtl n i tifaı ı- ederek H \T.n dn gc- Bu ugurlu g ın Ulus meyd nındıı 
7.ilıııı •ir. mcqısımle kutl:ırıncakur. Ve o ak-
"ampın id r ri ııtlc•i ııı frdera • am d Ordu Evinde malili ark da§-

'onu lı kaııı S ffet Gıırııl \e teknik 

1 

tara tı r <'ay vcrıleccktlr. 
der ler ııılrliırıni ıtlrtl ı ı ferlt·rıı , o· 26- !H2 çnrsamba llnO snat lfl 
nu ıııııteh ı ı ı X ııli \l •r ırı y pıııık- da U.ıı m :ıı< nında ynpılncnk mera· 
ı dır. • ime ı ıirakl ri için rll" slcri bılinen 

< •t'nr ıtlrtlrre frrcli ·ı ıırki~ r hirin 1 Ankara'! ki Harp malullerine dı'ıve
riliklerlr.iıı ) nkln•tı~ı lıuglınlerıle tiye Yoll nmıştır. Bu llAn divcth e 
rııuntazaııı hııyııt hill!'i~i aı.ılıııııak ha· nlmıy nlnra davetiye makamınrlıı· 
kııııınd n kanıp iılarP<I 'rıcıı tıııl\ nf. <hr 1869 
fak olnıakt ıılır. K drl K!mc>r -
_.11111111111111111111111111111111L A. C. Müddei Umumiliği - -)'1'k nda : Ev aranıyor Katip alınacak ynzı ı e b te - -mu yye:n ı:: n \'(! 

e kad:ır kom na v""1l<.' lerl. 
(0011-70 7) 31!?:5 

marıı ile do yasında herkese açıkrır. Ta· 
!ipler daha evvel f::l)ti menktıliın imnr ,.e 
burün hukıı:kt vnzi) etini ve hH!ıas ,ı sa • 
us $artlarını gonnuş okumuş ''e kabul 
etmiş addolunacakları ilin olunur. 

1907 

----: fikri Turcr ıı'lesi ıarafınd.ın ki-
- ralık, ısı:nri dvrt beş odalı bir c\ : 
: \c)n at>arttntaıı d.tİrc i arant}or. : 
- Ro}le n.:,, bir )er bilen \C)'ll kira-
: )'11 'ermek i,ti)m mal •ahiplcri • : 

- nin Çankaya Parti kıi ku nııınnm : 
: 7 adre 'ne VC}a S1H' telefon mı- : 
: mnra~ına mallunar 'ermeleri rico : 
: olunur. 18!>8 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Ank ra C. 
elen : 

M dddumuıııilığin 

ı \ nkar 1 merkrz mahkemele -

"Atedel"siıtız, hala. ı::atıba ıı~ kal • "Bob'un tıııımıunnı cıl«ır... dedi. 1 Brnl Arund ı t rını 1:ıcya.ıı eLm<ık· 
mm Şu 8lz n köpek beni az da.ha tenıı K dıncac:ız. de hnl emri )'Cli:ne gı>· ten ko!'knıuZ(ll. \ e cLU d • 

halde d:Uştir!Jyordu. Topunu merdiven Urdl ve h ılfl hoaa ı;:ottme{:e çalı~amk: M Loson hul<lon l ·•ıtın ırc<:eııkon 
başında bınıkmıs~. "Ne ırüıel bir ı::ecc ııeçlrd k. Hepsi > omc:k. oda.<ttM '.11 ı,;ıkan ç:ru-ıs la uz ila· 

ri' le ce a "' 1 rinde ıııııhtdıf mıtaşh 
z lııt k ıtiıı ıııua\ iııli i, zabıt ktıtlp 

\<'kıllı~i H~ k liıılik ııııınlıal olup bu 
v ızlfdrr i~in 3. 9. 9 ı2 µerşembe gıi

nu \C Be' paz ırı ile l ln;ı: m.nna mıı.h

kcıııdtrindeki münhal 15 şer llra rua
a 1ı z ıbıt k ıtip muavlnlikleri içinde 
4. 9. 942 cuma gunu ı;nat onda iıntl
h ııı ) ıpıl ıc ık \e ıııcı:kiır imti • 
lı nı k ı ın nl rdnn dıgcr kanuni va• 

makine 
ile .suratli ;ı:aı ılııleıııcr tercihan alı
n. ıc ık! rdır. Mıs Loson koı>e~ ilstUnc dil~rok: bumd olmalruın o kadar memnun ki.· ha çarp111ıyordu. Genç adama mı.le cssı-

"Senl ır1ıcl yaramaz köpek .. <1001. Em ı Anırı<re!: n ba:ktı Yemek odasına ı:-lrdl. B..ıra-
Bob onn muha.Jddra.nc bir baktı ve "PUr, hepııt bir 8CY sızdırma'!< Uml • <1..1 Mis Anındel, su •• tı kıı•ktrmıZJ, ı;aıı. 

başını te\1:rd1. dtm'lc .. ıledf. dal.Yeslndc dlmdik ot~u. 
Mis Al'Undco-J: "Oh. 111 Arundcl" AKHABALAR 

K ıl rcl ki \'azifelere hnrci
r ıh \ crı lıııcıııek ~ar ti) le tayin yapıla· 
c ktır. 

3 Mrrnurin knnunun 4 Uncü 
Yazan AGATHA CHRISTIE 

Tefrika No: 3 

C. B. 
0 Bu sahl!dı!f1 Phltlrell. llllnnl o tOPu "Benim sat Mınn C'lğ1m, her SC'Y ola· Ca.rls men.tlvenl ko$11 kc:>şa çlktı 

omct:ın kaldır~, dedi. blHrlm ama budala d<-itlllm l\lc:"llk et· •·e kardeıtlnln kap v·urdu. Ttt:-ezıı. 
ı.t!s ı.ooon dışarı cıktı. U4'hn b r 5eıY vo.rsa o da mes<'!e.Yi han • dcıtıal "gl.rfn .. d c 00, aıı \erdi ve 

nı d 1 ındc ) aulı e' aft haiz o.an 
1 trkl lrrin 2. 9. 9 ~2 günu ak amın• 
kad r 1 tıda \C eHııkı mtishit!'lerıvlc 
bırllkte \nk ıra ıllİ\ ç i en('tınıcn;ue 

O ara k. evden ıııtrmn blr ııenc cık· dince Bob llzUldü ve acıklı acık.h hav· 
tı C ,. bir hali w.rdı. l\Ils Arundel !adı. 

Sotm.da hemen hemen sade Dr. Ta. • ırlıstn n daha CV'C'.l nc:ı<'~'IC:ı" C'.a :ıs içoı-1 ı:ln.11. 
n oo konıı&tu. lzm1l"'<lck1 havntııııı a•t .Memkı uzun ııürm<!tl. Ertesi g!ın ki. Tcreza yut.akta otınmut esn ordu. 
tU:hAt h kA)lelel" anlnt.tı. l:scd(•n M r..oson' ::ı dokuza dolh'U d n- Car.Is ;ı: ta~m kenarına olurdu. 

ııııırıcıı tlırı. (7091) 3UO) 

nd s nl naz Ane lca.bul etti. Carls ı>enccrede-n bakarak: 
Tereza: 
"H o. Reks , diyerek 

"Şu TCl'('.za 1 e nl.$a.nlıs1na bakın, ne 
koluna ı;rtrdl ııca ıı bir ç ft teşkil edlyo:-lıar." dedi 

O ııecc eJlkcn yatıldı Mlll Loson e n· dlik!l zam n Tan oo' l' > m<"k od n • "Sen ne ııUzel bl:r , :.rı. • dedi. 
de yUn, ıröz.ıü'l<ler, bir bilY!lk ıautıre rlaydılnr, tıı:kat Arond<'l lerdC'n eser Tercz:ı f!ddcıtlc: 

ırelme- ve ı:ruptan uzakla•t.ılar "Tereza bu m~1 ckldl)'c 
mu? .. 

ali) Ol' 

tol'b.'I \e bir kitaı:ı hanmunın arkas n- ~Oktu Kahvııttı::;ı mUtea:kıp obürlrı1 ı:•~ •.Ne lısthoıırun?,. dJoye &Ordu. 
d.'l.n. ga;ı;et memnun, konuşa kon~ ;ı;.ı- ktld ten sonra M !\rund 1 bazı hes p- c.: rls ırüldU. 

Carls yüzt.mü bwı.ııturdu. E6klden· 
n ıonra Dona ıle konull!laa"a ben dostu olan bahcıvaru go~ek için 

t U5tc Isrıar.ya sara. o da sıv11tı. 

m 
Ka.Msını tanır mıydınız? 

Mis Arundel eve ırtrd ti zaman Çarls 
Bol>'la ~'Il'\lYontu. Köı>ck, atzmda top, 
merdlvenlcrln t>Mınd..'l durmı;ş hatif 
hat t kuYl"\l~U şalbyordu. 

Carls: 
"H dl bakalım, Bob , dedi. 

Kopek yere o•urou ve tapu ya~ııs 

1 yavas m rd venlenn kenarına doVlı it· 
ti Nlha &t toıı merd ı;enlerd n düşünce 

ye nckn fırladı Toıı atır at: 
n rdm yu\ arland Car!s bun 
ve tekrar Bob'a atu. &u o::;un 

kac kere tekrax edlldl. 

Car 
"Bu QYUJIU QOk sev'~... dedi. 

- HM r.. licı1tC$ onun gQzel oldu· Eınlli Anmdel gülilmsedl: 
~nT'TI o d:ıA'Unu ak 1 ı o 

ve cıcık oc: olduğunu söylerdi.. 
ıf:unu "~aa erce bıkmaz , ded ve salona 
Pcdro dotru yürü®. Carla <la ~ &:1· 

tak odasına gl:rdl. lnrı >-aıımak 1.-1n od ıda kaldı. "Pclc zckks!n ooıa seni ıı.Uattım, kı. 
Carls ona do{mı 00.~ g rdl. zım. Sen ~ baş madan bir eeyler tıe-Çarls emin: 

"Ona bayılıyor" ded. "Aca ip ~ 
zevk ama, ne )'aparsınız. Terez.a. nl:$anlı. 
sın.ı be~en~. ciln.ıctı ndam kennlslno 
b\r kadına bs.kar lii'tb1 dctil de blT ibnl 
mcvzua be.kar ı:ibl bakıyor. Bu Tercza 

Yazıl< ki 

"Dr. Tanlos h kt:kat<>n OOk hoe bir 
ada.in. Kend.1 hesahıma ben o hayatı la· 

b 1 'istemem. SU)'U kro'n8.tmak !Azım. 

Hatt.A o be."'ba t keçi ı;:Ut.ıüııü blle 10Jne
d lt'li ne maJQ.m." 

M Anı~l !lltmı tmıtt: 

''SacmalallUl Ml:nni. Ellen'e benı 6.80 lç:.n bh' yenilik teşkU C<llyor 
ıı.damcaıılı bu kadar fakir. 
masrafı çoktur , 

Tcrczn'nın da uyandırınruıını llÖyledln mi?" 

M Anmd1ll tCT'I! ters: 
"Tereza Lo;tenıe ha)'8t •arzını deA'\$tl 

retı r. Zaten onun sahsı ıre ırl var. 
dedi 

.. Erendim~ Evet. Tab 1." 
Carlıı hala.wıa kabahaUI 

twcb. 
kabahati 

O &kıam b'b1lrlerl salt>nda )"f'!Tlek za. 
m&nml bekl~ merdlvenll!l"de bir 
s:1lr!llttl duyuldu. Carls yUzü laplannızı 

ipi &'ti'& 

"E\'eot elendim. çay ııetmnemelcrtnı 

tenb:h l"t.tım, ama Southhrktırn'dC'kl ı:ıa

ı:ıaz Ont{'Un mecburi olmadıtını ııöY'le 

rt Onun le n z dl' " 
"$lmd ye kadar sıı.'b:!.h duıı nıı ırt.t • 

meden evvel bir ~· yemedlnı $1mdlden 
sonra da )'b-ecek def:lllm. Sen kendin 
lsted!i!"lnl yapmakta sttbestsin ... 

"Hayır, öY1e demek istemedim. val 
taht" 

.Mls Losmı ıı.nak bu11ak olmuıtu. 
Kil Arwl<k:i: 

"Geç ka.ld fııma çok üz.ti m. hala· ccrirtrn ndun., 
cıf'Jm, nma Terczn bcndm beler; daha "Ey, pcld ?" 
uyanmadı bile~, Calıl."I cllcMn1 açarak dedi ki: 

Mis Arundel: "Bir &e.ı.'lcr )UP.'llTlndım, Hala hnntm 
0 0n bo.ıcuktıın oonra knhvaltı oofra· be:ni bır ı:ilzc.1 NQ1am. Müsfik akraba· 

111 toplamr . .Ş mdl hlz.metçi!ere ehemmi· !=ımn kendlsln 
>'e'l vcmıeorı!n lıoot olmndıtını :llyorurn A1n1 ııekAIA b 
ama 00f'ı1ım evlmooböylc d<'it ld T .. dcdl 

Ça Is t oot:mı do durnrıık yanına 
h rdu T mtl, hı>r z:ınınnk 

pek &evimi ·d Em Arund 1 k 
mü m hakAr hlr nazarl:ı 
!Adı Bundan C'C'f>arct n'nn ç 
leyi actı. 

"Sl7.1 rahatsı,. 00'\ı.'Orı= 

b!:r çıkmaza gird!ım. B: na ;ı: 

m !n'.z? Bir ytlz.'11k ymer" 
Hııla=n yijzün ttaı:ıesı h!<: do <'e 

ııaret wı1c1 dotrıdL (Son 

-( 23 /Ağustos 1942 )-
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23/ 8/ 1942 

Başvekilimizin 
huzurunda dün 

ve diğer büyüklerimizin 
yapı lan güzel bir törenle 

Yedek Subay. Alayına 
Sancak ve · di 

'U:CUS 

lngiliz yasağına 

etmiyen riayet 

14 Danimarka 

gemisi yakalandı 
Londra, 22 a.a. - lngıllz bahriye 

nazırlığı bugün aşağıdaki tebll~I 
neşretmısllr: 

~ .... --~ .------=---

M . M.5~n;_a:;0~!~. dnn: 1 Mahkemeler 1 
1 - Ankııra istasyonunda vagon- --------~~-------------------

dıı teslim şnrtiyle pazarlıkla <80> Mahkumiyet ilaru 1 
ton saman alınaca.lctır. 

2 - İsteklilerin kaU temlnatlarly- A n kar llfılli Korunma .M. u. !! •in-
le blrl\kte 24-8-942 saat 15 te Anku- den : 
ra Lv. A. b nasında ı. No. Sa. Al. Pula fiyatla HaMn ıı:.eytinyağı sat-
Ko. na mUracaatlan l!An olunur. mak sureli)le Milli Korunmıı K. na 

(7056) 3115 muhalt'f<ıten suclu Anknra"da Çankı· 
rı cıddt'sinde -':f .·o. l u dııkklinda 

Er fotini alınacak hakknl 'e sarı kışla e h nrındn F.skit-
M. M V 3. :No. sa. Al. Ko. dan: ler ~vlu 196 ~·o. da oturnn llusc,in 
Teklif edilen fb'ata p.'lhalı li:'Örill<n oglu 82.1 dogumlu \ li Çankaya h~k- ı 

~ı cııı er !ottnıtn.ı 31-IM»2 pazart..,sJ kııııla \nknra l\lilli Korıınınn nıııhkc
~ilnü saat 15 tc pazarlıkla istek !sine me'lnrle ~ npılan duruşınn sonundn sıı. 
lhıı.le ed11~.kt.tr. Muhnmmeı lx.'<"fdl ı;u Mbit ı•I luf;ııııdan ~filli Korunma 

-1-

<Bll$ı 1 inci sayfada> 

Korgeneral Hü•nü Kılkq'm 
hitabeai 

bir hazine, heyecan ve enerji kay - clir ve h.ıyranlık toplıyan bir inıı -
nağıdır.,. ' zıımla akıp geçtiler ve alkı5landı -

Orhan Mete sözle rine şöyle d~v1m Iar. 

24/ 25 temmuz gece yansın<lnn 
sonra, Şimal denizi, l\lanş ve Gas· 
konya körfezi sahlllerlndcn açılal"ak 
gemilerin bunu kendi znrnrlnrına 
yapacakları 20 temmuz terıhli bir 
tı-bliğle ihtar olunmuş ve bu te<fbl· 
rln bilhassa ılüsmıın işgali altında 
bulunan limanlardan çıkarnk balık
çı gc-mllerlnl hedef tuttuğu açıkça 
anlatılmıştı. 

h'.. nıın :ı2 inci mnclclrsi drlll l .. th le 
60oO ı:ra ollJl> kat! tcnı:!laU 900 ltradır 59 uncu mnc'ldı•ııin 3 ııncü fıkrıısı ı~ıı
Şa.rt.ruı.me ve numunesi her Riln komts. cihinee IS li ra af:;u para ecznsİ> le mnh· 
;ırondıı röı-!llc--tı l:tr. lstckll!<'l"in ~lli ıran kuıni> etin" ve 7 gun müddeUe dıık
ve saatte lif. M. \'dtlllctl 3. Xo. lu sa· kAnrnın knpatılrnnsına ve ho müddet etti : 

- Aekerın ve milletin mlışt rek Ulus meydanında 
- Yeni kurulmuı olan '·Yedek Su. bir şerefi, hirhlrinden ıı) rılmaz 

bay Okulu Alayı" ve onun yiğiı ko· bir bütilnltiğü \'arclır ve aeırı taksım İpocTromılakı ıııren eonıı erci ktcn 
mutanı ! kabul ctml\en kuvvet ve hakıka• sonra Ycdrk Subay Okulu Alayı. o:ış 

Bu Turk Sancağını Türkiye Cum- fikrini, hiç bir zaman blrıikten uzak l:ırında b-anılo mızıka olduğU halde 
hureri.ııi İsmet İnönU namına bu a _ kalmamı.' millet ve orclu cami sıı ın Ulus meyılanına gelmiş ve Zııfet 
l nya ve bu alayın komutanı olan sıze muş erek ve yuksek anlayışındA bu- anıtına bir tAzim ve minnet çeleı.g-1 
t 11 d. 1 luyoruz.,. koymuşıur. e m e ıyorum. "1'- · · 

Bu şerrfli Sancağı size verirken . ...rıhın. yer yüz~ıle. en çok .n- Ulus meydanını doldurmuş bıılu-
Cumhurreislnin selam ve sevgilerioı k.ıyaı eıtlğı Türk mıllı•tı, huzı.r ı - nan binlerce hnlk genç yedek su • 
de bildirmekle bahli)arım. ç~nde yn~a ... İııllkbal kuvvetliler i - baylnrımıııı sevgi dolu bir heyrcanla 

B u Sancak alayınıza Turk mille - çı~ vaktınden evvel kazanılmıştı r. alkışlamıştır. 
tinın emanetidir. Bıze inan ve guven!,. .. 

Bu Snnt'ak Türk yiğitliğinin dal • Grnç yedek subay, hundan sonr:ı T oren çok muntazam oldu 
g alanan örneğidir. "Btiylık ve azı~ Mili! Şef' rmıze lıı- ı .. . . . 

o u en · ve Ay. Yıldızı Kosv'l tan etti vı• cledı kı : Dunku ıorcnın başından ~onuna k~· 
mt'y~a~ ~uı7~rebeslnln hatırasıdır. - O nlıı & ıflarınıla ıl ıimn t:u:e 1e- ~1.ı.r hıi}uk _hı.r .inı.'.zam •e ~ukem~ıcll!k 

0 haııra akan kanların, göklerde yccJnlarla yılmııaıı V•' g ne omıızl ır ıçındc ı:cçııgını <ııylcmck hır "1llfcdır. 
bile kutl ulanan bir damgasıdır. ü.zerin~r 'ukselen ~c~ı: lıa !ar eııı - \ları n da-cılilc-n ajırlnnı:ık İçın •azi • 
•O size hep Türk zaferlerini hntır· r~ndedır. ~iz, kenılimızılen ~ok se • fclmdirdiği sub:ıv •c talebeler Hufelt'· 
ltatacaktır. nın ve. ı;ttılh ıln,, malıyız. Bıze olaıı rini hüyük bir dıkkaı ve nezaketle raptı· 

O sizin bsşmız ucunda dalgalan • büyük ~ıım~ılı~a layı~ olmak ~ls ı • lar. Tiırk ordusunun uil bir ıı. j d 
t 1 h ca va7.1femızılı r . Gostereceğın her . .. en n c 

m kça kahramıın a a arımızın nı - h d f 1 1 1 b" lmlunmak sureıırle mukUaılandırılmış 
la n sizin ruhlarınızın içine sinecek - le e ine kpa ıasıvna 0b.ursa 0

1
sun , ~- olan da•etliler, &)Tıca büfede de n"ır . 

ti z m o aca tır. e ız. sen n ışı .. ıı • • " 
rT. S - fi · k v e nu rlu gözlerinde bUyük yarmia- !anmak sureııyle ızaz ve ikram edildiler. 

Urk 3ncnr:ınm şere ını om - M" af'rl • k ,,_ d""" b 
mak milli bir borçtur askeri bir ö - nmızı görüyoruz.,, . .ıs ı erme nf$ı g.,,ter ıtiı u ruı-
d d" ' Orhan M ete sözlerini. şanlı San - zık dıkkaııcn dolayı Okul Komuıanı Al· 
e~i~~ kıılıram~nlığınızıı J:{lventrek cağ~ ~itabcn ııu heyı·canlı cümleler - bay .-\ li Riza Gürcan'ı tebrik cımck bor· 

ba Sancağı siııe emand ediyorum. le bıtırdl : • cumuzdur. 
Ala nız kutlu olsun ! - M~kaddes arrnaÇl'an; sen. rlaınm 
s yı "'ınız mutlu olsun!. bükUimıyen. ba larımıun Us•Un,..c 

ancab yükseleceksııı. Scnın vıırlığın l'ıınln· 

Alay Komutanı Albay 
Ali Rıza Gürcan'ın nutku 

Alman ucakları 
.:> 

nmızın temin ıtıdır. Gölg<"Ildc veıı -
şecek her yeıkk subay buyUk orC:u 
saflarınd·a bir kuvvet ve kıymet o!a- D 
caktır. Seni, büyük lıeyccaııımız 'c ieppe hareket inden dönen 

K orgeneral Hüsnll Kılkış, alkış- duygumuzla selfimlıyorıız. ArlıK 
larla bıten bu hltabcsinrleıı sonra s e rı yeılek subaylar ordusu nun mlış • 
Sancağı, Yedek Subay O kulu A lay terek ruhusun aziz Sancak .... 
Komutanı değerli Kurmny A lbay Şidclt-tle ıtlkı~lanan bu hitab rı.•n 
A li Rıııa GUr can'a tevdi etti. Tür k 1 sonra yedek subaylard.ın Muhıaı 
ordusuna binlerce subay ,kaztıhdır : Kum:ııı (Sancak) adlı glızel b.r §il· 

mı§ ve kazandıracak olan bu değe~lı rlni okumuştur. 
asker ocağının komutanı da, kendı • Bu heyecanlı şiirin bazı kıtalarını 
!erine armağ'an edilen aziz emıı:netf alıyoruz : 
hUşula öptükten 11onrıı.. onu elı.ndt' Ey uğruna yüz yıllar savaştığı:n.z 
tuttugu halde cıu güzel nutku söy - Ranca .... 
Jedi : . T ürkUn yüce dileği seni yaırıım11k 

- Sayın komuıanım· bUyüklerım; nnca~. 
B Uyük ve asil milletim ve onun Kanımıııla boyandın, biz senıl nlz 

U lu Şefi Ba.obuğum İnönü arlına. sen b zd::ı. 
alayımn t evdi ve emancı ettiı;iniz şan Armağansın bu ırka Atıla'dnn 
lı ve sevgili Sancağımızı kalbımin Cengiz'de•ı. 
e n coşkun heyecanını duyıarak ıılı - * 
y orum. T arihler tanır seni hep ceııklerıle 

Bugün; benimle beraber nlayımın, muzaffer. 
okuldan yetişen ve onun varlı~ın - Senden gayri ki mseye gonUl 
d an kuvvet vo ilham alnn blıtün ye - verir mi zafer ? 
dek subaylar ın, ordumuzun Umlt vr Sayısız Ulkelerin tiz erıncle 
lruılret kaynıağı olnn Türk genc;lerı yükselılh. 

İngiliz taşıt 

gemilerini bombaladı 
Be:-tın. Z! a.n. - u. :-;, B. ntn askurl 

kaynaklardan tltrendlf:'\ne ııore, alman 
tay)ııreJerl dün inli:' ~'n n oaıup &a· 

hlll yakınlannda ıı.k-lm kalan Dlcıırıe 

hıı.l'\.--ketıne 1$Umk eden kıtal:ın t.aeıyan 
Brttanya ~ıt çemllertne hücum ct
mlşlcrdti'. Tayyıırell'l'd~kı sıtılh arla üc 
hücum botu nt<'ş altır.:ı alttmı1$tır. 

Abnan k f Uıyyarcl rt ma\nalann 
blrlndc büyük bir >arızın cıktıt:ını cı>r

m'üşlcrdlr. 
Ba.$ka aL--nan ucakl:ın lnciltere'n!n 

CC71UP batı sah!Unde bnzı &C'h rlcrl bom· 
bnlamışUr. Birkaç tıı.m l.<;:ııbct tcıotı'll rtt'· 

ticclcr '\-cnn!şUr. IAıman teslslcrtndc 
hasarlar obnuştur. 

n in; aynı heyecan ic;inde mağrur v e Önünde du rulmıyan taı;ıp gider. 
mesut olduk! rına eminim. bır seldin. Londra gezetelerine 

Y rllardanberi Yedek Subay Oku- * 
luna gelen gmçlerin. bu muhteşem Hatırana dokunsa tanrıyn 
sevgiliyi arıyan manalı ve müt.:hns- irkilirız. 
s ir nazarlarını dalma seziyor, ounu Sancak demek n e demek, onu bır 
açığa vuranı n ümit veriC'İ sözlerle bız biliıız. 
t eselliye çalışıyorduk. B u konurla Ya,ıyacaksın evet, t arihle sen 

Diepp baskmmm 
lotogratlan basıldı· 

yayım yapan oz asker ruhlu sayın beraber. 
yazarlarımııı bUHin gençliı;in minnet TA ezelden, ebede, götUrcceksın L ondra, 22 a.a. - Bu s abahki 
ve şükranını kazanmıştır. Fakat ; haber. 1 Londra gazt!ıel eriade D icpp e baskı-
bunlara rağmen bazı ı>nemli sebep - * nı ı:snıısında alınan birçok fot ograf· 
luden ötilrü ve bilhassa teşkilAt ba- DUnkü gibi, bugün de ordular:n lar çıkmışıır. Bu fotogratlardıı..n bir 
kımından bunıı. imklln bulunamamış peşinde, tane:;! bUyük bir yangını göstermek· 
tdl. Gözleri, g!Snüller i bir düşman teı.lir. Y.ıııan binalar arasında bir tU-

Azlz ve sevgili Cumhuriyeı !dare- ateşinrle.. tün fabrıkası ile başka eııdUstrl bİ· 
m izin, ııuurlu ve mnntıklı gôrli:ıU ve Cehe21nem gibi olsa, huduılıırın naları gôzükmekıcılir. Bıışkıi bir fo-
p ek muhterem bti)Uklerimlııın ve bı•r ydnil, tograftıı almanların inaıla müdafaa 
komutanlarımızın bu önemli ih•jya Zafer, bizimdir zafe r : eltikh•ri D ieppe v,nzinosunun lizerin-
cın temını yolunda yüksek müzaha - BaşbuğUmuz l nöııU~... de muharebe duınanlnrı gozllkmek • 
r et ve eınırlerıyle; okulumuzda .ılay l edır. Nlhayrt hava kuvvetleri siııe-
teşkılb.tı kurular ık bu saytde hepi - Geçit re•mi macıları tarafından alın;ın bir b:ış-
mlzln müteha sır olduğumuz alay ka fotografıa, yıkıl·an ve yanmukln 
Sancağını knvu mıımız müyesser ol- Konuşmalar bittikten sonra Y e - olan rndyo buluş istasyonundan de-
du. Arıık; şanlt Sancağımızm göl - 1 dek Subay Okulu Alayı, başlarında .1ize doi;ru yayılan du manlar gös:c· 
geslnde knlplerlmiz sUkiin ve isti - A lay Komutıını Kurmlly Altıay Ali rılmektedlr. 
rahntıııı bulaca~, okulumuz onun R Gü 11 "'u halde geçıt res-
h }betH varlı ıylc süslenecek, onu ıza rcaıı 0 1 ub 
d ~ma b şımızda görerek gurur ve ıf mi sırasını aldılar. ıAlay Komuınnı
tıharl:ırımız artacaktır. Bugi.ınti a - nı, Alay Komutan muavinleri, A lay 
ı yımıııın kuruluş g\inU ve alay gü- ordugfıhı subaylnrıı tabur komuıın
n olar k okul tıırihine geı;irdik. A - l·arı , emir subayları ve bollik komu
Jayımızın tarıhi de bugllnden b1şla· tanları takibeüiyordu. 
d. Tarihimiz; büyük ulusumuzun Komuta heyctıııclen sonra ıııa-
ve kahr man ordumuzun g!Sz kdmn - yın anlı S ıncağı •<'lıyordu. 
tıran parlak rarihi gibi ışıklı ve nur- Bandonun canlı bır m.cır ına nya>l 
lu olacak. Sancnğınm: bu tarihi.ı uydurarak, bütün ulay trıb nlerl dol
kahramanlık menklbelerİ}le ve o - duran on bir.c yakın halkın coşk:.ın 
nıın ifadesi olan nişanlarlıı süslene alkışlarıyle kııışıl ıııare.;., çok nıun • 1 
c ktir. tazaııı bir gccit rl'sml 3 aııtı. S ı rıı il e 

Bize b u heyecanlı ve mesut gün- piyade. ağır makineli, zırhlı vasıta, 
! eri yaşnıan ulusumura ve oııun yu· savma tnkımı, h11van top11 takını•. F<tl
ce Şefı sayın Başbuğumuza ve bil - varı, topçu ve moıörlU birlikler, tak
t un büyuklerlmıze k pi r mızı! n 
taşan minnet ve şUkran ... ımızı bıl -
hassa arzetmek ısıer S m(' u 
ı:rünumUzde huzur! rıyle e e{llize 
katılan sayın du tlıler mız~ ve v
gıli halkımıza te ekk rfi borç sa
yarım. 

KöklU vo zengin ıarihınde e"sız 
kahramnnlık ve hamaset sayfaları 
dol u, mc lenıyet ve lnsanıyet alanın
da yUks k mtımtaz vasıflarla meşbu 
bUyük ve il ulusumuzun: nnınus 
v e hayslyeıımıze te hm ettiğlı bıı 
değerli emanetin kırmızı kanaılaıı 
kalplerımizı &ardı. Kanımı z onun 
renrinı asla soldurnuyacak, iman do· 
lu göğsümiız ona sıper, bıııımız me"
net olacaktır. 

Yaııasın bllylik ulusumuz, yilce $ e
t im iz ve B~buğumuz, yıış.ısın k ah -
raman O rdumuz. 

Genç mbaylar 
konu§uyorlar 

Y edek Subav Okulu Alnyı K omu 
tanının alkışlar arnsmdn sona e r en 
nutkundan sonra tnp drabasınırı ö • 
nUe genç bır ~ t'dek subay geldi \ • 
heyecnnlı bir sesle ı 

Bankası 

Romanya' da yabudiler 
llakkmda yeni bir karar 
Bükrcş, 22 a.a. - İlkteşrlnden iti· 

b:ıren ~ahudıler ve ynhudı mUesse
sclcrl ari ırkına men uo memur kul· 
lanamı)"acnktır. Bu kabil ticaret ev
lcnnde cnlı~mnkta olnn rumcn ka -
dın ve erkek memurlara 'Yerlerini 
tcrkeylenıclerl tcbllğ edılmlştlr. 

B u tedhirle Romnn~·n'dnkl yahudi
ler mesell"stnln halllııe doğru bir a
dım daha atılmış olmaktadır. 

un alma komh.)ı:>nuna gelmeleri. zarfında sııc:lunıın ticaretten men'inf' 1 
(7090) 3116 \ e a~ nr madclrnin 4ılncıı fıkrıı.sı mu

eilılner suça oıe\•zu trşkll ed n ze) tin 
Y~Jlının h:ıkl) e h le birlikle nılı ndt'
sıne 'c 63 uncu m ılde ınucibiııcl' hU
klı nı hıılhnsının masrnfı mnhkıınıa a. 
it olmak ÜT.ere illinına dair 'rrilen 
2..!. 6. !HZ ıarlhlt knrnrın kntilı• tığ! 

Bu htara kısmen riayet edıl -
medlf:lnden 14 Danimarka balıkcı 
gC'misi }akalnnarak lngiliz llmnnla
rına getirilmiştir Bu harekete in· 
gıl z sahil uı;akları da l.stlrak etmls· 
Ur. 

Alman Kızlfhaçının 

harp yardımları 
Berl n ':!2 a.a. - Alman kızılhacının 

hnrp )nrdımları ıcın actı'11 tanen n oo
tln<"!ı.qj 12 atustostıı 45 m!JYon mark 
hru;ılalla kııııatılmıı;Ur Bu rakam mu • 
vakkat olmaklıa bC'.rnbcr ı;:cçen ııc-ne 3 
milyon mark hasılAtına kanı ;>ilzde on 
beşi cccen b!:r fazlalık göstemıclctcdlr. 

Çin, Birmanya ve 
Hindistan'da Amerikan 

komutanı 
Yenlde!hl. 22 a a - Tu~t'L~ml Calt· 

'on D "ell Cin, ilirmall)a ve Hlndlstıın. 
d ki amerikan ha\a kıı.ıvvcUcrl kuman· 
danbğına ~ın edllmtştlr. 

MiLLi MÜDAFAA V. 

Malzeme alınacak 
\I. ~I. \ ' .. ~ Xo.lıı !'la. \ 1. !"'· dn n: 

Urdu llıtirucı idn seyy.:ı.r ola r ı k 
hakıeriolo,ıı. dnlıili> e, kulak, bnf; 7., 

burun, goız \'C diş ltıhor ıtı.1v1:ları 
ınıılzenıesı nlınacaktır. Bu lAhoratu
varls.r h kkında katalog ,.e tafsiIAl 
vcı·ınek üzrre ısteklllerin ~!. .M. Ye· 
klılell ıhhııt iıleri dair esine mllra
eaatla rı ilı'ln olunur . 

(6 74) 2fl915 

Bir memur alınacak 

Ankara Valiliği 

Hükümet binası 
yaptırılacak 

Ankara \'alilli;lndeıı: 
l - Kırıldulıe lrasaJ:ıasınd.a yapılacak 

hilkilmct kona{:'! ln6aatının khal 2. 9 

942 cana.rnbıı Rilnü sa.at 15 te nafıa mü
dürlüCU Odasında toplanaeaJc k<>mis)on 
tarntındıın yaı>ıJamk uzcre kapalı zarı 

usullyle ckllllUneye konulmu&tur. 
2 - KE'sit bt.--deU (130074 ı Ura ( o ı 

kuruş ve muvakkJıt teminatı (77531 llrn 
(7'1) kuruıtur. 

3 - lstcklilertn tcıkli! mcktuııla.ıını 

muvakkat tanlnat mektup vC)a mıı.k· 

buzlruiyle Ucaret od.'\Sı 'cslknlanru 'e 
ihale tarihinden il<: Riln e\'vcl tMa ile 
müracaat cderdı: bu ıe ıcın alacnkla.n 
f<'m11 ch]jyct \"CSlka.larıru hıımllcrı )"U}aı• 

nd:ı adı ~ ırUnde ııaat 14 tc kndar 
komis)'Clll rclsli~ vennclcn. 

4 - Bu işe ait keelt ve ı:ırtn:unc$1 

her Riln Nafıa müdürliltündc cörobllc-
ecklcı1. (6646) 2t"'3ı1 

Kazma kürek alınacak 
Ankara Vallltğ!ndl'n: 
Tcşçlr sahası hnfri)at işlerinde 

kullıırulınak üzere husus ldnrcce a· 
cık eks itme ile 150 ndPt knı.ınn •·c 
100 arl!!t kurek nlınacnktır. 

Tanınmırıııı muhnmmcıı hı•dcl! G80 
llradır. 1hnlesı 31·8-n42 unı.artcsı ı::U· 
nü san t 15.30 da \"lliıyet daimi cncO
meıılnd., icra kılınacaktır. Tnllolerln 
muhammen bedelin 01,, 7,5 nlsbetln· 
de 51 liralık muvakkat teminat mak 
buzlnrlyle birlikte ihale gtıntı muay· 
yen saatte vlllıyet daimi encümeni· 
ne, şartnamesini görmC'k ı~ttyC'nle· 
rln de dniml encümen kalemine mü· 
racaatları illin olunur 

<G7"i5l 2788 
!il. M. \ cktı. eUndcn: 
A5kcrt Tcnu12. mahkcmestne mUııaba· Şose İnşaatı 

kıı ııc "" 36S6 sa> ılı kanun hUkUmlcr n~ Ankara Valıllğ nden: 
ı.cvtıkıın <ıcrctll bir 51.,11 mcmu::- alına- 1 - Polatlı'da Topeu okulu blna-
c,ıktır. Müsabaka a";iuhnnı zs. s. ı>-ı sı önünde l aıııtııcnk 600 metre tul 2 blokııJlı şose lnşaatının eksiltmesi 
i:Unü saat 14 tc .M lll. V. Askeri Tc:my:ı. 7.!).!)42 tar hine rasUıyan perşe.mbc 
malıkcıneslndc yapılacaktır. Tallvlerln gUnü saat 15 te vllti.~·et daimi uncu
mcmurl.n kanununda yazılı ı;arUan Jıalz mcniJl(lc yapılmak üzere llC'lk ek· 
oımıı.ıan ve lseri d.ıkUlo yazmııınrn tll- slltmeye konulmuştur. 
zımdır. <GSS2l 2001 2 - Keşif bedeli (7503 ı lira <50> 

kuruş m uvakkat teminat 562 lira 76 
Keten üstüpü alnacak kuruştur. 

M. M. V. S-ı. Al. Ko. dan: 3 - lstrklilerin muvakkat temi-
Beher kilosuna 30Ô kurus tahmin nat mf'ktup veya nıak!buzlarl)•lc ti

edilen (500) kılo keten UstUpü pa- carct odası vesikalarını ve Na!ıa 
zarhkla satın alınacaktır. 27-8-042 müdürlüğllnden bu iş için alacaklnn 
perşembe günU saat 15.30 da ihalesi fonnl ehlly t vesikalnnnı ham lrn 
yapılacaktır. Şıırtnruncsl her g(ln yukarda adı g~n giln ve sanUe 
komisyonda görOleblllr. K aU temi• Mcllmen reisliğine gelmeleri. 
natı <225> liradır. Taliplerin mcz- 4 - Bu işe a lt keşif ve şarlrtnm,._ 
kfir gün ve saatte M. M. v. 2 No. ı u )'1 lher cfin Nafıa MüdllrlQ~llnde gö-
satın a lma komlsyonunıı gelmelerL rcl:ıllcce.kleri (70621> 3121 

(6940) 2980 

Husterkit S. 25 vesaire 
alınacak 

f. 'f. V . 2 ~o. ~a. Al. Ko. dnn: 

Askerlik l~leri 

ÇAGRI 
llelıer kilosunıı. 160 kuru' tnhmin Ankara Askcr.L1k Şutxsı Relıllf'!n· 

eclilt'tl zoııo kilo Iluster KİL S 2.5 ve dcın: 
Kil S. W 20 \'eyn n> nı e"safta Kit l\l.B.cka t.ntbnta.t mektebi mu-haııcbccl· 
S 2.5 ile :!OOQ IÇ.lo Kit S \\" 20 ııa· 778 Vedat özteır.n y.ı.nında dıyc verdll':I 
znrlıklB satın ııhnacaktır. Pouı rlığı adrcst.e buhmıı.mıyan hanı aan.8.)1 nnb. 
27. S. 942 pcrşrmh .. •gıinil saat Th te· 330 B. 53 Remzt özteldn ta~ \'azlfcst 
dir. Tamnnıınn talip 'Ikmnılığı tok - almıştır. 7935 sayı ·ne ŞIJ'bemlze veya 
d'rde lıoliınrrek R)'n a ) rr tıı l ipll're bulundufıtı )'erin &ubesine lüzumu mil· 

~~n i~~ır~i.~~~~~~ıı~~rJı~~Wi~~n~~ti ~: roeaau utın olunur. 
minntı {900) lirndır. Tnllplerin mrz- (6982l 
kör gün ve saatte l\J. M. V. 2 X o. lu 
Sn. Al. Ko. nll müracaatları. 

(69 11) 2961 

Tamirat yaptırılacak 
M. ~f. V. 4 .• ·o. Sn. 1. Kom. dan 
M. M V. hi nası rlnhilinde ynpıla. 

cak tnmirnt pnzarh kln ih9 l e~·e komtl
mıı tu r J\f uhammcn bedeli 1 !106 Iirıı 
J!l 1..-uru~ olup kati teminat miktarı 
287 lirndır. Pazarlııiı ZIS. 8. 9.t.2 salı 
ının ll saat 11 de M. ~I. V. 4 ?\o. lıı 
S n . .\!. Ko. clıı yapı lnca ktır. K l"Şlf ye 
Şartnnmesi her gun k nıı ,j ) ondn gn• 
ru lr.hlllr. İsteklllcr in kati tcminnth· 
ri~ le bir likti" muııyven glln ve santte 
konıis~ onda hıılıınmal arı . • 

(695.5) 80Q9 

Kireç alınacak 
M. M. Vek. 4 No. Sa. Al. Ko. dan : 
15 ton sönmemiş Jclrcç pazarlıkla 

salın alınacaktır. Muhammen bedeli 
600 lira o lup kaU temlnat miktarı 
90 liradır. Pazarlığı 25. 8. 942 salı 
gllnü snnt 11.30 da M. M. V. 4 No.lu 
Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. İstckll· 
lerın muayyen gün \ 'C snatte kaU ~
mlnatlariyle birlikle komis) onda 
bul unmalnn. (6956) 3028 

Çağn 
Anknra Askerlik Şubesi Reisliğin -

den: 
Yd. P . teğmen 2 71S06 knyıt numa· 

ralı Mehmet oglıı H ilsnu ve P. tc~ -
men 3S7415 Peri dan Kınso) un acele 
şubemir.e veya bulunduktan yerin şu . 
be11ine 82-U sayı ile ! Uzumu milraca
aUnrı ilan olunur. (6 96) 3047 

Çağn 
Ankara Ae. Ş. Rs. eten: 
As. Pos. N'o. 3059 dan tcmb edflen 

P. Teğın. Fa.1lc O~. 51952 Sa!J.hattin 
Ulu.ııojj'Lunun 76~ &a.YI 1Jıe a~e şııbcmi. 

:re veya buhırhu{ıu ycrtn ıubcs~ Mt -
zumu mUraaıau Utın o1unur. 

(69s:l) 

K1Zılay Hasıabakm 

Okuluna ffemıireler 

3048 

yahh talebe ahnacak 
TAHS!L MÜDDET! ÜÇ SE· 

Saplı yaba alınacak NEDtR. 
M. M. \ '. ı So. lıı Sa Al. Kıı. ılan : Yemek ve giyim parasızdır 

200 adet saplı > nbtı pn~nrlıkla sa· ayrıca harclık verilir. 
tın alın ıcııktır. .Muhamıfıen tıeıleli Mektebi bitirdiği vakit der· 
800 !ıra olıııı kati t l'llıinııt ıııiktarı hal Devle>t Hnstanelcrlnde şe-

llAn olunur. {Gri ) 8050 

Mahkiımiyet ilanı 
Ankara ?.Llll Korunma ?.L U. 11· 

ğ,nd-On: 

.Fazla fi) atla ve karnesiz ekmek 
satmak sureUyle l\11111 Korunma K. 
nn muhalefetten suc u Yenıdoğan 
mnhallesı Rüstema •a sokak 728 
No.lu evde oturan \C aynı yerde 
727 No .u dükkanı! ı ekmek ba) ıl ı;ı 
yapan J\11 o •Ju 313 doğumlu Mch· 
met Ak r hnkkımlıı Ankara M.illl K. 
nınhkem s rıde )apılan duruşma ııo
ııunıla uı;u sab t olduğundan M ili 
K. K. nun 21 ve 55-2 ve 63 ve sucu
nun teaddudü hascbıyle T. C .K. nun 
80 ve 76 ıncı maddC"lerlne tevfıkan 
binnet.lce 54 1 rn 10 ktır~ ağır para 
cezıısı)lc malıküm yetine '\'e hUküm _ 
hullısnsının masrafı mahkOma nlt -
olmak üzere Jlft.nınn dnlr verilen 17. -
7. 942 tarihli kararın katfleştiğl IU'ın -
olunur. <69971 3049 : 

Mahkumiyet ilanı 

Asnmızda saatler o kadar tcrak- -
ki ~tmiştir l<l, taha)'YUI Nilmcz ~ : 
recede ufacık ş · saatkır bile imal : 
~ilmektedir. Emsali olmry.ııı -.e = 

Jlı;az Aslb'c 0.-.z:ı Mahkcımcslru:len: 

M 1 korunma kanununa muhalif 
ha"'<-'ket ett.~ıcrı ld<I mnzmın 11 -
i:azın l(u1ı1 u n hişt ln Comnrtlar 
m h n Tat~t omu Ahmet. Kor. 
kut ve a)Tll mıılıallcdcn Osmıın otlu 
Te\'t:.k özı."Ul' haklann<b Ilgaz ru;ltye 
ccr.a mahkcmes de tcra kılınan 
duru~a ııon.unda: 

Fahlıı t ~atla tuz 6.'.l.ttık1 n ~ t ol· 

zarafcıi n)ıtnnda yurdumu:zda he- : 
: nlız bir mi 1i bulunmıyao bu mini· : 

: mini b:ırıuı saatlerini gi)mıck için : 
sarın müşterilerimi:ı:.in bir kı!rc -

_ mağazamızı ~rcflcndirmclcrioi : 
:, rica ederiz. 76 _ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. 

duturutan m n lronımna kanununun Ç k 
5!I unt"U madde'Stn~ lleünctı rıkra&ına İçe seri inşa ettirilecek 
t(!Vfflrnn bceer ıtra nlrır para ceza~e Sıhhat ,.e Icumal Mua\·enct Ve-
mahkCım-wetıertne ve 7 Riln dilldtAnln. kflletl Merkez Hıfzıssıhha Muesses.-

sl Snun Alıruı Komıs:ıronundan: 
nnm kııı>ntı masma ve lru müddet zar- 1 - Merkez Hıfzıssıhha m fiesse-
fında Uea!'E'tten mı-nt"'I ime erine \'I! ses! bahceslnde yeniden inşa edile-
63 üncti mıtdrl Yi! te\'1 kan hüküm hU:A· cek clct:k seri acık eksilt.meye k on-
:ısının :\n na karar '"fl'llm ve karar nulmuştur. 

ka lıısm old ihı '.Arı o un.ur. 
(7000) 30~ 

Ergani Asliye Ceza 
Mahkemesinin kararı 

2 - Keşif bedel! 3500 muvakkat 
teminat 262 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksi tme 28-8-942 cuma gü
nü saat 11 de mtkssesede toplanan 
satın nlma komisyonunda yapılacak
tır. 

fa-sanı A~lı)'C Ceza .Mahkemt'sin • 4 - Tııllplerln ehliyet ves!kala-
den: rlyle birlikte eksiltme günü muay-

Gcrcği du~unuldu: F rı;ani'nin Ke • yen saatte ve şartnamesini görmek 
mııli)e nıahal l~in<lcn olup Hcsul'dcn o l· ve muvakkat teminatı ya,tırmak U
ma ı aım:ı'dan dogm:ı 320 dol;uınlu, evli, zere daha evvel komLsyon a m üraCll-
uç çocuklu, b:ıkkııllıkla muştagil okur at etmclerL (6516) 2640 
>ııurlı~ı 'c eski m:ıhkümi>cti olmı"an Tavıanlık binası 
He ul Özıckin a!eyhınde nınhkcmcmizin yaptırılacak 
~li)c ct:ı.a kı mında ihıikar suçundan Sıhhat ve lcUma.1 Muavenet VckA!etı 

dofa}J C. M. U. si İbrahim Sorgun Merkez Hıfz ha MU t s..-ıtın Al· 
(7511) 'e 7.ahıt kil.ıibi Abdumı.him Alp ma Korn1s.Yommlıın: 
'c ~U{lunwı huzurİ} le 3005 ayılı ka • 1 _ :Mcrlccz hıJ'zEmhhhıa ~ 
nun hukwnlcrine tevfikıı.n }ıtpılan açık hah~ )'('Jll1daı >"8:> ta'\ıınn!ık 
<I~ sonunda: suçlunun belediyece blnıısırun kapalı zart U11Ulbiıe lG-8-942 
teshil edilen fiyattan yüksek bir fi)-atla tarlhtnde ynPI]Mı ~ talip 

{kilosu pcun~ J..-urıı,a) muhbir ve şahit cıkıruı<h~ndı:ı.n l·s-M2 1t11.b gWı(I saat 
lsh. k'a pirinç atmak istediği şahitlerin 11 00 fhıı.lml Ylll>ılmak tctıırar ka
şciıadcti • e clılıhibre rapori)lc s.ıbit ol· ı>:ılı zart usuıtylıe ~ korıuılmuo· 
duE;•ıından. tu1". 

Hesul Öztckin'in hareketine u}-an 2 _ K()Ş!! beden 17000 ım.ıvaldaılt iıe-
milli kon.ınm:ı kanununun 32 ind mad- mlnn.t 1275 Mnı ot1J1) G-AT'lnamf'6dnl ı:ö.
dc•inin B fıkrn.~ı <icl.ilcıiyle ' c remin m<>k ı.-ıtı,.cnıcr koım!syona mürnoa.a.t • 
1'1kı eiii nıcnfaaıin l>ek ll 'l. olması h:ı~ • derler. 
biyle nyıı ı kanunun 'i9 uncu maddı.-si 5 3 _ Taliplerin kanunun tar.tta.tı da
numaralı bendi gereğince ~ lira ağır 1rmlnde h.azırtıyaC'llldan tcla1:t m<".ktuıı-
1>3nı C"t!"ZRSİ> le ce:zalandınlmnsına ' ~' lanıu thale günü &'Ult onn kadar ko. 
dükkinının bir hafta kapaıılmasın.'I ,.e 
bu müd<lct zarfında ticaretten menine ~ c 
gene D}nt kanunwı 59 unru maddL'Sinin 
4 num:ır:ılı bendine uyularak pınncın 
mü•adereı.ine ve masrafı suçlu~-a aiı ol • 
mal.: üze.re hüküm hull~ının aynı kamı
mın 63 üncü maddesi gereğince Resmi 
Gazete ile ilan cdilme•ine ve müdafaa 
şahidi de ikame edildiğinden harç tarife
si kanununun 50 ind maddesinin hirinci 
fıkra.~ ı;ct<ğİnce ild lira du~ma tam 
lıamnın kendisinden tahsiline 27.3.942 
f:\inlcmecinde alenm ve )ÜZe karşı talep 
gibi knrnr ' erilerek tefhim kılındı . 

Mahkumiyet ilanı 
Çermik C. :\1. Uınunıilıginden : 
'lılli .Kuru nıııa kanununa muhale

fetten ıuııı.rıuıı Çcrmigın .Koııakı ku· 
) ünden /,Ulfıkıır Oğ. 323 dosıımlu 
,\ hın et h.nkkındn 300.5 B.l' ılı knııuna 
tevfikan > apılan acık duruşmn ı;o • 
nuncla ı 

Mılli Korunma kanununun 14 ün
cü uıaddl'slnin 2 inci fıkra ı delıile
ti) le IS5 ınci ınnddesınin 2 inci fıkrıı
sınıı tel fıkan !.!IS lırn ağı r pnra cczn
sın.ıı ıııahktlnıl) etine ve il) nı kanunun 
63 üncü nınddesine le\•fikan hukum 
kati~ et kesbettiıı;i tnkdırdc m lSrafı 
malıköınclnn alınınıık Uzere hlılA<a ı· 
nın l !us ırn:ı:cte inde ne redılını sine 
\'C 200 ku ruş hareın rn hki'ırndnn alın. 
ma ınn daır Çermik asliye mahkeme· 
slnee Hrilrn l 1. 7 942 gun 'e 35 ~:ı
) ılı karar kntıyet kcsbetHıdnılrn ilAn 
o lunu r. 1!113 

misyona vermeleri ~ mm"llk'lart tc?m.1-
rı •ı yatınnıı.k tızcro dıı!ul evvel müra-
ront ctrnck'rt. (('~) 2792 

Matbaa İşçilerine 
E)'i ücretlerle IJd usta pe

dalcı, bir klı.ğıt vt'ricl ve bir 
müc:x>llit ustası alınacaktır. !s
teklılenn Cankaya Matbaası
na b!uat mllracııaUan. 1875 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

Memur alınacak 
Anknra P . T. T. Mlldiirlüğündcn: 
1 - ldaremizde münhal ve Uc

reUI memuriyetlere orta m ekt ep 
mezunlnn milsabaka Ue alınacak
tır. 

2 - Müs..'lbakada muvaffak olan
lann idarenin teklif cdecctı yerde 
memuriyet .kabul etmeleri 1Brttır. 

3 - Musnbakada muvaffak olan
lara 3656 snyılı kanun hük-mtıne gö
re 15 lira asil mıınş 'cya 60 lıra ile-
ret " erılccc-kur. 

4 - Isteklılt•rin 78S ıs:ıyılı m C'lllu
r n kanununun dörd ncü m addes n
dekl şartJ:ın haiz ve devlet memu
r :11etıne ılk defa glrrceklerln 30 ya
şını tı:cmcmls olmalnn lllzımdır 

1:!0 lir ıdır. l'aıarlıılı :! l . S. !P !2 pa. reni vaı.Ife>lcrinc tayin cdlll r-
1. ırtesi ıı:ıınü saııt 16 do. M. M. ' '- .a.. ler ve ayrıca Hemşi reler Yu r- Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Xo. lu S n. \l. Ko. rla yapıl ncııktır. du na l'lza olu rlar, l.şsl<z kaldık- • 

5 - Müsabakaya rrtrmek tsuyen
ler 29 cyJUI 1942 salı günü akşamı
na kadar füfokçe ve evrakı müsbi
tt>lerlyle biri ktc müdUrlüt.Umüıe 
mfırncaat etmelidir . 

Şartnıııııesi her gun konıis) onda gÔ· l arı veya tekali t olduktan 2.a-
rıllebillr 1 t cklilerin mu ı~yen gün v r. nııın Yurtta 1.aşe ve ibate leri Kiralık ev 
na ttte kati tenıin.ttlariylc birlikte temin edilir. Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

komisyona muraeantlurı. 3052 Kabul şarllannı haiz olan- Send k kirası 5000, Bulundu •u 
Kereste alrnacak !arın memleketlerlnden !stan- mahıılle Yenişehir- Ölçerler- Mü· 
\·. Sa. Al Ko. dan: bul'a kndnr yol paraları Cemi· hcndlsler Sokağı, Kiralık hane No. 

:~htcl f cb:ılln 89 040 M3 ~ıralı kc· > rt tarafından ödenir. su 3, MU!fi.hnznt Elektrik, Ha\ a ı;:a-
~ KABUL ŞARTLARI: zı. Su ve Kalorifor te-; satı ve bah· 

te pazarlıkla satın alın ca.ktır. Mu· l'urk tebnnsı olmak. sıhhati C<' nd!! ç çl'klık kn'orlfer dııiresl ve 
ınrr.mcn tx.'<lcH 1-10 Um 48 kunıe o· er ndc olmak. yaşı 18 den n· ayrıca •nrnJı ha\ bina. 
lup kntl tmıınnıı 1829 Um 7 kuru~· ~aı;ı \e 25 ten yukarı olma· Yukarıda evsafı :ı:azılı lkflmetı;tıh 
tur. lhalcsl :JG-S-942 cn~ba ı.:Unü s.-ı· nıak, ıffct ehli ve iyi ahilik VC' re mt daire ıttlhazına elverişli 
ıı.t 14 tc M. lll. v. 4 No. lu sa. Al. Ko. snMbl olmak. En az orta ve o· hına kiraya vcrllmek Uzere 28·8-912 

6 - ~tüsabaka 30 eylül 1942 car
şa.mba günü saat 10 rla yapılacaktJ.r. 

(7098) 3118 

Son gün ve son gece 

ULUS Sİ EMASI ~DA 
iki Film Birden - Biz. bugUn blıyük ve ııcı efli 

bir m esuliye•l ı:enç omuzlrırımızıı 
ceSRrell e alıyoruz. Buı;lınlln heyl'ca· 
nı btıılln h ıyaıınuz boyunca canlı -
l ık ve tnzelil\'ini muh3fata edece ktir. 
Sevlıı,. ve aadetimlz uç uzdıır .• cünı 
lcleriyl başlıyan canlı bir hitabe 
rlr btrlıınc'I, 

Küçük T as .. -ırruf 
H esa pl a r ı 

2 İklnciteşrln 

da :rıı.pılacaktlr. Şartnıınıa;t her ırun ko· na muadil tnhsllı bitırmls ol- Cuma gUnU snat 15 de ihale edile· 
misyonda ı.:ortilcblllr. İstc'kl ıcrtn mu • dugun u gösterir veslknsı olmnk. eC'ğlnden isteklilerin dkincl vakıf a-

1 - DON KAZAKLARI 
Roger Duchesne 

O """ H .. ıe. ~ rc"•"'ı. "Bilıltn mu. 
ı q t tr tı n ·, sı'l lq r tl'eden milli 

rf ., ıı• "r" v k r ve sahc;ivc 
~ n •• ~., ıt .1 .. · tf ye vasıfl~nrlır 

r-1kı ., ra 1 dı ki : 
- Askrr Sanc: ğı ile vardır ve 

SııncUı ile b tlyUktür . Sancak, asker 
ölçlısUnde daima candan üst ün t utu 
Jacıılı: mukaddes bir emanet ve dalma 
bekAretiDi muhafaza edecek ~ 

, şhlesine nyrılar 
ikramlvelcr: 

ı adet 1000 llralıı; 
ı roo 
2 2!iO 

14 

10 
40 

100 
50 
2., 

ayym Riln \e snnttc k:ıtl tomlnatlıırt>I Evli olmamak. Okuh• te r ketli· ıınrtmnndn Emtrık ve Arazi Müdür· 

1 
f:I bes sen<'lik mecburi hizmeti lilf:Unc mürncaatları. <6877) 2900 

b rlikte kom!S)rnda bulunmalan. ıfn et mediği tnkrllrde. okulun 
(7012) 305G •nlısfl nınsrııf'nrım öd ycceğin<' Tamirat i şleri 

Ele tr"kçi uı:ıt., SJ r-lınacalt 1 r hir krfıııC'tr<ı.mr \"CrmC'k Vnkınar Umum MUdUrl ı~ündcn: 
' t trkl Pr ızu~1ıu 01'1.llhın K •ş r be l ıı ll <41l !ıra (76) kuru~ 

1\1 M. Y Sa \l. Ko l n : vP 'T1ü~11r~at Pvrakını An rı Anafartıılnr ca ııc, Va ıf 
Ka• erı dk m \I i in hır lek r "- ra d Yen l>ır de ı.ı:ı a> a\ lı dlıkkluun tam.rl pazarlıkla 

ı uslMı 3.50 - 400 k ıırıı \"'mı• e ı'c nıu ın mnkez n<ien l<:ı an ) aptınlat'aktır. 
1lıaı<' ktır. Ru i•e talıp ol nluın İm· o~l'ds Ak aray'dn Kı7. ay Has· Pazarlık 24-8-042 pazartesi gOnU 

il - Yıldırım köpek 
R IN. T IN, TIN 
SUARE: 20 O da 

YILDjRJM KÖPEK 
--\'e 

DON KAZ A KLARI 
Sabah saat 10 da lk film b irden 

T elefon : 6294 

tıhRnları r\nkarıı Dikin t'~lnde \llP - tııbakıcı Hemşireler lektebin- Umum Müdürlük lnsaat .MüdürlU·ı 

1 

tı rılmak üzere M. M. Yekı\leti l~\R· den ve dlfer \0 ll!yetlcrde Kızıl· ğilnde yapılacağından isteklılerln % 
:ı:ım dairesi rh-a•etine bir dllekce ile 1 ay m erkez ve şubelerinden ala· 7,5 t6nlnat paralariyle muayyen 
müracaat etmeleri ilan olunur. b!Ur ler. 1492 gün ve saatte hazıır bulwımaları llAn 

(G986) aıu il•••••••••••l '-oıunur. (1037>, 3124 ~--••••••••' 
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Ankara Levazım Amirliğine zarfla eksiltmeye konulmu,tur. Koyun 

1 
kemiksiz sığır eti kavurmuı kapalı 

gelen ilıinler eti kavurma.sının tııhnun bedcli 36000 

1000 ton tel balyalı veya ip balyalı 113 kuruş, kat1 Wmlnatı 1950 lira, 
kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. lhaıenin gUnü 1-9-942 saat 14.30 da. 
Tel bal)"11ı bedeli 70.000 lira ve ip Cinsi: Kuru lbakla, mi.klan 100 ton 
balyalı muhammen bedeli 65.000 Ura Beher kllosunun muhammen fiyatı 

Ot aJRMC"lk 1 ~ Al.. .llfnt.. S&. AL ır.o. ~ _ ____ v_il_i_y_et_ıe_r ___ _ CıelcHioı!B bel'lt l:'ÜI\ ve saa.tte k' 
Pazıı.ı-h.1da bad)ın haUrıde 800 '°" et 100 ~ (7038) 3122 

Ot alınacak 
Çerkc~ Sa Al Ko. Bşk dan : 
IOJO bır klerı içın (lOS) ton ot 

pa nrlıkhı :ıtın a ınac ktır. Pazar
lıkl:l ek ıltme ı 2-' ı;. 9$2 pnzartesl 
ı:tırııl saat 111 te ıo,ıo satın alma Ko. 
nunda ynpılacaktır. İsteklilerin te -
m n U rl\ le birlıkıe korııı yon umu -

lirıı. olup ılk tcminaıı 2700 liradır. Sı
ğır eti kavurmasının uıhmın bcdcli 28000 
lira olup ilk tcmınau 2100 liradır. Ev
saf el<lc ınl:'\ cut korun cvsafıdır. Ek5ilt
mc 8. 9. 942 sut 15 te )1lpılacakur. İs· 
teklilcrin belli gun ve saatten bir satı 
ö:ıcc hazırlanmış teklif mektuplarını ko
misyona \eroıckri. (6732) :?802 

kati teminatları bu miktarların <"{, 13 kuruş, katı ıtemlnntı 1950 lira, aiınaıcııJııuır. Da mawt.ar ut ~ '* 
5 üzerinden alınacaktır. Evsaf ve !halenin giınU 1-9-942 snnt 15 te. tııl1bc lh:ılc edUm ec..'kf, dııl 100 tOft -
şartnamesi Gelibolu merkez Si\. A!. Cinsi: Kuru bnkhı, mi.klan 100 ton <tan a.şa~ ohmım:ı.k anrtııyle h'!Şku bııl. 
Ko. da görülebilir. Pazarlıkla 11111- Beher kilosunun muhammen fiyatı ka taMp?erc <le lhakı edtlcb'J1T. ~ 
lesi 25-8-942 salı cnnn sanı 16 da 13 kuruş, kati teminatı 1!>50 Jı.rn, U:1! t:ı.aıc ni olmak ~ Cf1Y84tın IBtruı -

Parke kaldırım yaptınlacak Bakır karavana ve saire 
Kooya Xafıa Mudurlugunden : alrnacak 

merkez Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İhalenin günu 1-9-942 saat 16,30 d:ı. yoruı tuıı:m cdlllnX'k Qzcro oı.usı bchc!-

(6785) 29lD Yukarda cins mikUır muhammen ktloowı.ıı 
10 

kuruı:ı bcdıcıl 1a:kd:.r rotımı:s-
od l ak bedel ve JaıU temlnaUnr yle ihale 

ı - Konya - BeyŞehlr yolunun Orm;ın h.oruma Genci K. sa mebde kltimında yaptırılncnk olan 
1030 M. ur;unlukta parke kaldının in- Almoı Koıııı 'onundan : 
çacııı kapnlı r.arf usuliyle eksiltmeye Aş ı<la <'inslerl yar.ılı bakır ~d 
konulıııııştur, \•nlı ııa:ı: ırlık suretivlc. ı;atın al'.~~ 

ı.a ınlırac'l U rı. (62 L7) 23911 Kuru fasulye alınacak 
Slill Or. Sa Al. J<o. dan: 

un a mac gün ve saati ~zıh üç kn.lel"• kuru 
Ar.. Pos. 350 Sn. Al. Kom. Hadımkôy bakla nyn ayn şnrtnrunel<.\rlc ve 
B:.rlikler llıLlyacı k:ln 1200 ton bir pazarlıkla satın nlınııcnlctır. Yüzer 

ı;ı.a.rU ve 420 ton b!T pıı.rU olm9b üzere tonluk üc paı-tlycı toptan talip cık· 

Ur. K.'12'~-ınc buhnın ~~ pul lt.."V
slk cdilm<'.lc 6<l~e mulaıvclc ve mu
n.vcne ve ııa iı'ı' mns:ral'kın t.'llkıllır cd!ilcn 
r~-aıta zam ııun.."!.IQ.·Jc m!ltmhhlde lh.-ıle. 
ı;1 YRı>ı.lnc:ıkt.ır. Ot.un lllCO'l1!U tutan 80 
ttb'ı Jlrn ~ tcm!nrut.ı 6000 bm Umicsl 1 
eyiUl 942 mlı günQ sam 15 te. lo;tcJcH -

ror ıınrtoomc:r1 her &'\lıı Kn~ Mnt. 
K. Sa. Al. Ko. d::ın gönbntrlcr. Tc.t:ı:ııııc

rtıı tıcnı gün wm.attıc ~ mıDm
on::ı.t1nn. (7063) 3104 

2 - Eksiltme 27. ağu6t05 9ı2 t.n- gımlan ııaz ırlık ~uı 11 1!11. ı;. !H. ı; 
rihine rastlıyau perşembe gunıı saııt &oat 15. ~· ~ır. ~nt,n alııın konılıı) onu 
16 te \v1Jiiyeı Daiıııi .Encıırııerıitıde 1 d ıdır. 1 nlııolerın br!ll ~un \C ~' ıt 

Kapalı zart W9Ul!Jflc 1200 ton kuru ynpılııeııklır. koıııısyoııa gclrıı!'lcrı ılın oluııur. 
Sığır eti alrnacak 

Corlu Sa. Al. Ko. Bşk.: 
Babaeski !cin 22 ton sığır eti pa

zarlı kin sııtın alınacaktır. Pazarlığı 
25. 8. -042 gllnll saat 15 te Corlu As. 
Po ta 1140 satın nlm!l komisyonun· 
da > apılacn.ktır. Muvakkat teminatı 
1320 lfradır. Sartnııme ve evsaf her 
glln ko~syonumuzdıı görllleb lir. İs· 
tekl111:'rln lllzumlu Vl:'S kalarlyle blr
l kte kom S)ona mUrncanUarı. 

!nsul)e mUnaknııa.vıı konmuŞtur. Evsnf 
'e hususı ıart.ıoırı komıs,yonıta ırörUle

blllr. 1200 t.on !asuli)e toııııın btr istek
li.le !.hale e<Ul blleı.-ctı ~bl en az mı.k· 

tnnna da t.aı ıı cıktıA'ı t.ııkıttrdıı .ihalesi 
)-apılablllr. lhalcsJ 7-tl-!142 ııaza.ı-1.<'td 

gtlnU &-ınt 10 da yapıl.ncakur. Muvnk • 
kat tcmlnatı 22470 liradır. lı;teklller n 
lhıüe ınınü ihale saaUnden btr sı:ıa.t C\'· 

"el kanuni v~tkab.rf:ırle H.al1>1Ycdc Yd. 
Sb Ok. Sa. Al. Ko. müracaatıan 

2 rılll"tldc 1620 ton odun pazarlıkln m· madığı takdirde onar tondan aşağı 
tın alınacaktır. :tlıalıcs1 2 eylül tı42 cnr· olmamak şartiylc ba ka bn.şkn Ulllp.. 
eamba eiinl1 snat 15 tc yapımı::ıktır. Ta· icra de VPrllt:lhillr. 
1 ıenn tnytn olunan zıırnnnda J:.:ım!Byo- Sartnalll<!Slnl görmek fsUyonler 

;p eri. Ankara, fstıınbul Lv. Aımirllkler!yle 
na müracaat etme Balıkesir As. Sa. Al. Ko. da görüle· 

(6~22> 2!1:13 bilirler. 

K yun V e sıgwır eti alınacak Tall~lerln tcmlnntlarlyle blrllk!e 
O belli gün ve saatte !komisyona mu-
lskenderun As. Sn. Al. Ko. dan: rnaıat et.meler!. (6907) 3084 
Aşağıda cins ve mlktarlan yazılı Saman alınacak 

Kayseri As . .Mnt. Sıı. Al. Kom. dıın 

a - 1şhu iıışantın keşif lıedeli ıo adet ı~ıkır k ırcıv :n ı 
487'7 lim :!O kuruş ve ıııuvakknt ıc- S ndct kapaklı ıkrac. 
ıulnatı :rnı;r. lira ., kuru..,Lur. 2 nılet Ft 1 ıç'1iiı 

4 - 1\11 işe ııit evr ık : A - Keşif J adet et rıı ıkinesi, 
ceh·eli, B - İıııallıt ve ihr.araıa ait l ıırlct ke' ~lr, 
silsllei fi) at cefreli, G - ::5ose ve 70 adet nş 1. ıbı, 
kopruJer frnnl şıırtııarnesl, I> - Hıı- 5 ııdct kepçe. (7030) 81211 1 
susi şıırlnnııı<', E - Bayındırlık ı~ıe-

ri grncl şartnamesi, F - Eksiltme Ankara Belediyesi 
Ş.nlnnmesi,, G - .Mukavele, orne -

(6332) 2143 

Koyun veya sığır eti 

alınacak 
As. Pos. 1160 Sa. Al Ko. dan 

(6603) 2826 

3 kalem ko.> un vıı 2 kalom sığır eU Tezek alınacak 
kapalı zarfla llluı ed lınış ise de Is- Kars Sıı. Al. Ko. dnn: 
tekli cıkmadılhndan ı ay tclnde pa- Blr kllosunn tahmin cdllcn 2/5 
zarlıkla satın nlınncnktır. kuruşttın 500 ton ve )"lne l kilosuna 

glnden ib!lret olup istiycnler bu ev" 
rııkı lıcr E;Un Konya nafıa mudürlO
guııdc gorüp tetkik edebılirlcr. Enkaz satılacak 

Anknra Belediyesi loı:ır Mudur) 
ğ.(Jnden : 

75 bin kilo koyun eti veya sığır 
eti k palı zarf u ulü ile eksiltmeye 
konmu tur. l'kslltme 2.ı. 6. 9 l2 pa
•artesl saat 15 te fsııartakule Hoşde
re koyün<le ynpılacaktır. Komlsyondıı 
mevcut ev af ve şnrtlara göre talip
lerin 8' 8 lira muvnkkat teminat ve 
mektuplarlyle ve vnktı muayy<'ninden 
bir &allt evvel komlsvonclıı hazır bulun 
maları. (64.!İ) 21115 

Koyun veya sığır eti 

almacak 
Van Sa. Al. Ko. dan: 

183 000 kUo 51~ır Vl'Jia koyun B1f ka· 
palı zartı.o ekaUtmeye konmuştur. Sı{:U' 

eti muhammen tı<:.o®U 66500 lira koyun 
eti ıı:tn 77140 Ura olup aır:ır eti temlnıı
tı 4088 Ura ko>-un eti teminatı 157 G il· 
nıdır. 

Muhammen bedel \e ilk teminat- tahmin edilen fiyat 2 kuruştan 1000 
lan hluılnrında gö terllmlştlr. lstek- ton tezek cemıın 1500 ton tezek ka
lilerln koyun veya sığır etine alt palı zarf usuliylc eks!Jtme>·e konmuş 
şartnameleri her gün IskendC'run tur. Ilk teminat 2812 liradır. Şart • 
As. Sa. Al. Kom. g6reb.llrler. namcsı komisyonumuzda görUlebilir. 

Miktarı M. bedeli İlk Te. 1500 ton tezek topt::uı vrya 500 ton-
Clnst Ton Lıra Ltrn luk partiler hnllncle verllC"blllr. Ii:k-
Koyun eti 40 28.000 .2100 Siltmcsi 7-9-942 pazıırtesi g{lnü snat 
Koyun eti 40 25.200 1890 17 de I\:arst.n lromiS}·onumuzun ibu -
Koyun eti 115 96.600 7245 ıunduğu mııhalde yaıııla{·ııkLır. 1s-

Par.arhkla balya lı.nlindc 500 ton 
saman nlıııacaktır, Du w1ktnr saman 
bir talihe ihale cdilebilecel;i gibi 100 
tond ın aşaj!:ı olıııaıııak ŞıırUyle b.aşka 
başka taliplere de ilınlc c<lilebılir. 
Hal)a teli talibine nit olmak ve en ya 
kın istasyona teslim edilmek üzere &!i-

manın lıl'her kilosuna 7 kuruş beılcl 
t ıkılir etlilıııiştır. Kazanç lıulırı:ın vı•r· 
.ı;itcrlyle ırnl le\•sik eılilıııck şarti)•lc 
ıııukıl\'cle ve ıııııayl'nı• \'c saire ıııas
raflıırı takdir edilen fiyııta zum sııre
llyl" ıııutc.alılıiıle ihalesi y.apılııcaklır. 
~ııııııınııı ıııccrııu tııt ırı 35.000 lira ilk 
teıninııtı 2G2~ lirııılır. fhalrsi ı. O. O ~2 
salı gıiııll saat 1 G dnclır. l~vsaf ve 
şnrtnaııwsl her ırıin Knyscri Sn. Al. 
Kom. da l!'liriil<'bilir. istrkliJ.,rin lıel
li ırfın ve saatte komisyond!l lıulun -

ti- J~k~iltrııeye glrcbilııırk için 3 
tlncti nınddede yazılı ıııuvakkaı temi" 
ııntın hususi ınulıasehc vczııcsine yn
tırıldığınıı clnir makbuz V<') a bu mik
tar Şa~:nııı kabul banka tcmlnnl ıııek 
tubu ile eksilııııe tarihinden en az lıç 
sun e\ vcl "tatiller hnri~·.. mııııınsilı 
in uııtı ıııııvaffokiyclle lıaşnrılıklurıııa 
dair rı>feraııslariylc lıirlikte hoııy.ı 
\llÜ~ t•ıınc ınııracanlla alınacuk ehli
yet vcsıka ının l!H:! yılına nit ticu -
ret \'l'Sıkasınııı dış zarfa konulıııusı 
\'e 4 üııru ırıaddede ) azılı e\ rakın 
glirıllllp lınzn cdilıııiş hulııııınnsı lf&
zııııdı r. 

Memurlar KooprrnUfi arkasın< 
isıiml ık edılcn J • ..ıdastroııun G!l~ ur 
cu adnsıııııı '1 p ı r dırıı le kıl Cd<'& 
ı\11 Hıısiııı ııpactrııanıııın f'ııkazı. iııııı 
ııııldürluı,:lıııdc:n alıııabilrı·ek oları şa 
nnmc ine g .. re (18000) lıra ıııulınııı 
ıııen lıcdd üzt:rlnılt:n kaıınlı zıırf u 
su il) le artırııı ı knnmuştıı r. T<'ıııi 
ııııtı (Oil'.i) lirnılır. ilı.ılcsi 21.. aıçu to 
9ı:ı pazıırıc i gunu saat J6 da vil ı 
>et konagırıdıı im ır idam heyeti ocla 
.sın da y aııılnl•akt.ı r. Tnliplnin teltli 
nıcktupl!lrını o gun ihale saatiııdl' 
bir snııt önC<'Y" kadar heyet riJ ıısc ti 
ne le !im etııırl<'ri luzunıu, po t.ıtl 
vaki ola<'ak te tlıhlırlcrin knbul olun 
ınıyacagı ilim olunur. (6-'53) 2 ~G 

Buğday kırdırılacak 
Balıkesir Sn. Al. Ko. dan: 

E\·ııa! ve ıart.ruun<'Sl komisyonumuz
da her gün ıröı111cb Ur. 

Sığır eti 40 li!0.000 1500 teklllerın mezkur gUn ve saatten bir 
Sığır eU 40 18.000 1350 saat evvel hnzırlıyacaklnn tPldit' 

(6923> 2986 mektupları ile teminat nkçelcrini 
Behıır kilosuna 2 kuruş 14 snntlm 

fiyat tah.mln ed len 3000 veya 6000 
ton buğday kırmıı ücrcU kapalı zarf 
uauın ile eksilt.meye cıkanlmıştır. 

25-8-942 snlı g(lnU saat 16 dıı Ba
lak r As. Sa. Al. Ko. da eksllt.mcsl 
7apılacnktır. 

3000 tonun mmınkknt teminatı 
4460 lira (6000) tonu için muvak
kat teminat miktarı 7670 liradır. 

Ek5tltmcsl 8-9·!>42 ııenembc ıtl1nU 

s:ıat ıo d.-ı komls.vonu.onuzun bulurv.tuCu 
mnhaldo >71Pıl.a<'akUr. lııtckl1ler1n mez· 
kQr rtın ve eaattm btr a.'lat evvel tek· 
lif mektuplarını komisyon relslltlne ttw· 
<tt etmdcri. (6666) 2..'1:!9 

Koyun veya sığır eti 

alınacak 

Koyun veya sığı eti komisyon reısıı~~~rofF1eıe~ 

alınacak Kuru ot alrnacak 
As. Poıı. 760 S:ı. Al. Kom. Ç~tnlca Mlmarslnen As. Pos. 618 Sn. Al. 
Gali görUldtiğündrn JI0.000 lıralık Ko dan. 

koyun veJ a sığır eti 25. · 9'2 salı i _ isooo liralık balyalı kuru ot 
gunu sant 16 te ÇnıalCA Suhaşı koyü pnzn.rJıJcla alınacaktır. 
sa.tın alma Kom. da pazarlıkla sntııı 2 _ İlk teminatı 1125 kuruştur. 
nhnncaktır. 3 - Ihnlesl 27-8·9U perşembe gü-

Ev ııf ve şartnamesi her glln komis- nQ s:ıat 16 dadır. Taliplerin tcmlnnt
Yan -a. Al. Ko. danı yonda görülebilir. Kntl kmlnatı 7/lOO lariyle bırlikte yukarda ndı geçen 

22.000 kilo koyun ve sığır eti ka- lira. isteklilerin ht-111 glln ve saatte komisyona müracaaUnn. (6837> 3086 

nıdarı. (70G~) 310/I 

Odun alrnacak 
Kars As. Sa. Al. Ko. dan: 
18-8-942 de M. fıkrnsınn göre 500-

525 ton oduna istekli cıkmndığından 
te'krnr pazarlığa konulmuştur. Bir 
kilosuna tahmin C'd len fiY'l.t 5,5 ku
ruş olup ilk tcmlıın.tı 2164-2072 lira-

ö - 1steklikrln il inci maddede ya. 
zılı evrnkı ve tekltf rııektuıılıırını 
24!10 sııyılı kanunun tariCleri'lc ııyıuın 
olarak tanzim edip 2 ! el :naddrrle 
yazılı tarihte öııat l' :ı.- knd.ır ıııak
buz mukabilinde \'llll> tt clıılrr.I c.ıeıı
ıı·cn rcl~liğlne tc\•di etmeleri ve po!l
• adıı vukl geclk•ı•ı '"n.1 .:1Lcıl .>ıun · 
.n.yn<'afa mı 1 olun~r. 

Şose ve asfalt işleri 
Anknra Beledi> esındcn ı 
l - Muhtelif yollarda )aptırıla • 

cak Şow ve n f il işleri on brş gua 
nıüd<lellc te kapnlı :ı.:ırt' usuliylc ck
sıltıııeJ e konulnıu tur. 

Un ve kepek ı:uvnllan clheU as
lı:erlyece temin <'<1 lcccktlr. 

(IJ:JP :>.fk.~1;3) 

Yer satılacak 
Vt'rgl resim hare ciheti a!'ıkerlye-

79 alt dl •er masraflar mütcahhfde 
aittir. 

palı znrfla eksiltmc~e konmuştıır. komisvonıı gelmeleri. (6966) 2996 S f k 
Kovun eti tahmin bedeli (16;)00) lir.:ı T. h ·ı hl' • 1 . aman a maca 
sığ;r etı tııhrııın bcclcli (6 00) lir~ 0

- a mı ve ta ıye ış erı Gelibolu l\1('rk~ Sa. Al. Ko. d:ın: 
dır. 1:.i:snf kolordu evsnfıdır. Pn7~r- fsıanhııl I>cfterdarlığından: 
lığı 28-8-942 cuma ı.-ünil snat 16 da 1 Dosyo No. 51332/8, Cınsl: Bcşlk-
Knrsta komisyonumuzda yıı.pılac:ık- ı tn& Yıldız Çırnğan caddesinde Fcrlye 
ur. İsteklilerin mez.kiır gUn ve snnt- 1 sarnylnrı mUstcmllatından 11 parsel 
te teminat nkçcleriyle birlikte ko - ı eski 85, 87, 89 ve yeni 94-107 kapı 

2 - Mıılıamıııcn bedeli (78071) G: 
ra (80) kuruştur. 

3 - Tenıİll'ıtı (llllill) lira (li9) lm
rıışlur. Evsaf ve şartıannı görmek lsU· 

yenler Ankara, lstonbul Lv. Amlr
llkler!yle Balıkesir ve Bnndırmadn· 
ki As. Sa. Al. Kom. göreblllrler. 

lup ko~ un eti terııin:ın. I2:l8 lira 0
• lstunbul ~ııva Mrntuka Depo A· İhtiyaç Jcln nemtrterıc k0).11 Bo-

lup sıgır eti '.çln 660 lırııdır. mlrllf(lnden: Jayır iskele tcsllml veya Gellbolu•ıın 
E,·saf ve şartnımırsl komisyonıla Hn\a Mıııtukn Depo Amirliğinin ambara teslim şartlyle 2000 ton tel 

her gün gr.rulrblllr. )ffinakn .ı•ı :'· 9. 1942 mail yılı ıcerJslnde ortalama balyalı veya hasırlı saman ı>nz.ı.rlıkln 
9 i2 <'uma ırUnü sant ı 6 d • konııs,·o- olarak hesap olunan 30000 ton mil satın alınacaktır. Bil umum rüsum 
nıın bulunduğu m ıhnlde yapı ıcak'ır deniz nakliye lşl ile 30000 ton kllo- ve mııısrnfl~r mUte!lhhldc alt olmak 

ml~·ona gclml'ierl. (7068> 3106 No. ıu "4753,50" metre murabbaı 
Kabara çivi ve nalçe imal yer. Muhammen bed"ll 47535,14, 1 

•• 1 k teminatı 3566. 

4 - Dıınun 4. 9. !H2 <'tıınıı. J?llnü 
tnllblnc ilıaJe i mukarrer bulundu 1111-

dıın §arhıaıııe ı•e kt ,ır cc·h "1ıroi ıtor
lll<'k isllyl'ıılcrin her girn ı•ncuırıcıı k •
lemine ııılıracnatlıırı ve isteklilcrın de 

Talipler <3000> ton için ayn ve 
(6000> ton ıcın de ayn iki tekllf ve
rce klerdir. İsteklilrrin belli glln ,.c saatten bir metre karıı nukllye ~ tnhmil, tahll- şnrtlyle muhammen bedeli 100.000 

saat evvel tcklıf mektuplarını kı:.mis· ye ve sigorta mütenhhld ne alt ol- lira ve ikatl teminatı 15.000 liradır. 
ettırı ece Yukarda yazılı gayrimenkul 26-8-

Topnnc Sa. Al. Ko. llşk. dan: 942 cnrı;nmba g(inQ snat 15 te milli ihale güııll olan 4. D. ıı,ı..ı cum ı ıı:t.ı
nıi sa ıt vna k!ld:ı.r :H90 numaralı k'l
nunun 82 inci maılılesl 5..-ıralı ıti vec
hilc taazlın edecekleri teklif mek • 
ıuplnrını bdedi) e dair('.Sinrlc ıııute -
~ekkU ı:ııcilınene verın. lt!l'ı. 

Tallplcr1n muvakkat temlnntlnriY· 
le teklif mektuplannı ve kllnunda 
latenllen ves!kalarlyle beraber lh:ı· 
le saatinden b r snnt t'VVeline kadar 
makl)uz mukabili kom syonn verme
leri ııarttır. thnle günü saat 15 ten 
90nra mektup knbul ed lmez. 

J oo reisliğine tevdi ctuıderi mn.k Uzero kapalı zarna münakasa- Evsaf ve şartlan merkez Sn. Al. Ko. 
(6667) 2830 ya konmuştur. MUnnknsn 29.8.942 da görülebilir. İhalesi ll-9-942 eumn 

Et kavurmau alınacak cumnrLesl günQ saat 11 de İstanbul gUnO 16 da Merkez sa. Alma sındn 
Yeni Postahıın~ ka.rşısındn büyük yapılacaktır. (7042) 3087 Bayazıt As. Pos. 2290 Sa. Al. Kom. Kınncıyan han ikinci kat 9/10 nu- p· · l ak 

20 ton kemiksiz koyun eti ve 20 marada Hava Satın alma komlsyo- lrınç a ınac 
ton kemiksiz sığır eti kavurmao.ıı ka- nunda ynpılac:ıktır. Muvakkat temi- Gel bolu nıcrkc-..ı: Sa. Al. Ko. dan: 

.Dcımr1 ceıeta ns'kcııb'\.'()cn vcııllmcJ< emlftk mUdUrlilğUnde müteşekkil 
üzere 20.800 ktlo k..-ı.bara ve Qtvd 1ıc 70 komlS)"ondn kapalı zarf usullylc sa
btn cıtn nalca 1:=ı1 cdilecakttr. Pazar. tılncnktır. İsteklilerin 2190 sayılı 
lıkl.:ı ck1'11ılnıcsl 26-B-942 ~~M g{J· kanunun hükllmlerl dairesinde ha-

zırlanmış teklif mektuplannı lhııle 
nU ııo..-ıt 15.30 da Topnnedc I&t.'mbu1 Lv. s;UnU saat 14 de kadar komisyon re-
nmirtıll't S.-ı. AL Ko. ><tt>ıl:ıcakt.ır. Hep· lsliğlne tevdi etmeleri ve nUfus hfi
smın Wtmtn b<ıdcll 21 900 llra l1'k tc • vlyet cU?ilanlnnnı ibraz eylemeler! 
mtn:ı.u lG42 Ura 55 kuruştur. Tauı>le - muktazldir. Fazla izahat için ?ll('Z-

(6812) 2Qil 

Motor yağı alınacak 
An.kam Belcdlyes ııd<."n: 

(6956> 2474 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Jlgaz.'dııkl Satın Al. Ko. d3n : 

palı zıırtla eksiltmeye koııulmuştur. nat 3997 Jlra 50 kurustur. Ton milin lhUync için mevzuatsız anbarn tcs-
Koyun eti kavurmasının tahmııı be- tahmin bcdell 87 ve ton kilometre- llm şartlle 20 ton pirinç ımznrlıkln sa 
deli 36.000 lira olup ilk teminatı 2700 nln 64 kuruştur. Münakasaya lşUrak tın alınacaktır. Muhammen bedeli 
liradır. Sığır eti kavurmasının tah- edeceklerin tc-mlnatlarını Bakırköy 22000 lira olup .kati temlnntı ~300 
mln bedrll 2 000 lira olup ilk t..:mi - MalmUdUrlüğüne yntırnrn.k bu ka- liradır. Evsaf ve ş:ırtrınmcsl Gelı~ 
nalı 2100 liradır. Evsaf korun CYB:t· bil Devlet nakli 1';1erlnl ynpmış ol- lu'da merkez Sa. Almasında görüle
fıdır. Eksiltme 7-9-1942 saat 10 da duklnrına dair resmi v sikn He dl- lbilir. Pazarlıkla ihalesi 7-!M)42 p:ı
yapılocaktır. İsteklilerin belli a-lin ğer kanuni vesikalarını muhtevi zartcsı günü saat 16 da merkez sntın 
ve snatteıı bir sa 1 oııce hazırlanma- 7.arflarını ihale sanUnden bir snat almasında yapılac:ıktır. <7043> 3088 

rtn belli vnküte komlıs;)'on:ı ccmwlm. kOr nıUdılrlfiğe rııOrncnatları. 211i2 
C7069> 8101 Sarı sabunlu kösele 

l - Pnznrlı.kln (4600-:>0ooı kilo 
Moblloll B marka k~lık motör yağı 
salın ıı:lınacakt.ır. Tahminen koyun elinin beher kllo-

111 (80) ı;ıı<ır etinin kllo u (110) kuruş
tan (40 ton Ka&t'lmonu, ( 10) to -
nu Çankırı vılAyctlnde ve ( 40 ) 
tonu llgaı'd tcslım 'artiyle cemao 
(l.ıO) ton koyun veya sığır eU kapa
lı zarf usulu ile Blltın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 96000/liOOOO lira
dır. Muvakkat teminatı 720014500 li
r dır. Şartnamesi komisyonumuzdan 
v<'rılmrktedlr. fhal,.sl 211. 8. 942 salı 
günO saat (16) da llgıuhl ıkl komis
yonumuzun bulundut;u mahalde Yll
rılac kbr. lsteklilrrin meııkQr günün 
sut (J G) ya kııdar teklit m~ktuphı
rını komi yonumuzn vermeleri. 

sı teklif mektuplarını komisyon re - evvellne kadar komisyona vermele· Nakliyat işleri 
islit';ine vermeleri. (6601'1) 2832 rl. Bu işe al[ &artnnme her ~ün ko- As. Pos. 3123 Sn. Al. Ko. dan: 

Et kavurması alınacak misyonda görlllebllir. cssd~~~:ıl5 > l\Iarcş garnizonu birllkle-rlnden 

• Mnraşa ve Mnrııştnn Dagluna 11aklct-As. Pos. 2290 Sa. Al. Kom. Beyazıt Mercımek alınacak t.lrllccek olnn 5000 ton yiyc<:ek yem 
100 ton kemik iz koyun eti veya d lı t al 

ıoo ton kcnılkRiı: 81ğır etl kBvurma· Çanakkale Garnizon Sa. Al. Ko. an: yaluıcak nskerf eşya ve !$la rn -
sı knp.!llr zarfla ek~iltıııeye konulmuş. lhti)'ll( için 50 ton mercimek 28·8·942 zemeslne alt na'kliyeSine kapalı zaii-
tur Ko' ıırı -tı •-avurıııaııı tahmin be- cuma gun-ü saat ıo 30 da pazarlıkla • - la talip cıknuı.dı~ındnn Hk pnzarlığı 

~ ·· "' · · 26-e-~ oarşnmba gllııU ana.t 10.15 delİ 1 O 000 lira olup ilk teminatı tın alınacaktır. Muha~ bedelı 17~00 tc yapılmak üzere 1 ny IC'indo pııznr-
l0250 lırtıdır. Sığır eli kavurmasının lira kari teminatı 2625 Jıradır. 1 tcldılc- lığa konmuştur . .Muhıunmen bcdell 
tahmin bedeli l-&0.000 lira olup ilk rin ihale günü komisyooda bulunmaları. 30.000 lira ilk teminatı 2250 llrndır. 

Koyun eti kavurması alınacak 
alınacak ı~rzıırııııı Silnlı 'F.ıılırikası :\luılürlll-

Hrzurum As. So. Al. Kom. dnn 
7. 9. 91:! gıınil kaıııılı zarf nıllııııkn

sasırıa istekli ı;ıkııııyan 100 tnn ke
miksir. koyun eti kıvurıııaı;ı hir ay i
dnılı• pazarlıklıı satın nlınaı-nktır. :.ı. 
pıız rlııh :!ti, 8. 94..! ı;urşanıb.ı giınıi 
ımnt 16 ıh I::rzurum Sa. Al. Kom. ya· 
ııılaraktır. Kilosuna tahmin t'rlllen fi· 
y t :.ıou kuruş tııtnrı 2011 ooo lira o-
1111> ilk teminatı il 250 lir.11lır. Snrt• 
nnmcsi her ır;ün komisyonda gllrülc
hlllr. lı;tt-klilcrin belli glın Vf' s uıtıe 
tcııılnatıarlylc komisyon reisliı:ine mli 

ğlınden : 
ı - Erzurum silllh folırikasının lh. 

llyıı<'t için uzı (8000) çoğu (10000) 
kilo s:ırı sabunlu koselc on lıcş p:iln 
ırı!ırlılctlc ve kııııalı zarf usuliyle ek
sl!Lıııeye kunıılrıııı~lur. 

2 - İhalesi 28. ı;, 942 cuma gilnQ 
sııat on alıula Erzurum sltıih fnhrlkn. 
sı blnasııııla toıılan.ııcak satın n.lınn ko
rııi•yonunca ynııılneaktır. 

8 - Son sabunlu kös<'lcnln beher 
kllosuna allı lira fiJ nt lııhmin cı.lll -
mlştlr. 

2 - Muhammen bedeli (4750) Ji.. 
rndır. 

3 -· Tcmlımu <356> Ura <25> ku
ru tur. 

4 - Şartnamesini görmek ıstfyl:'n
forin her giln ençllm(.'n kalt:>m ne ve 
isteklilr.rln de 28-8·942 cuma gilnü 
saat 10,30 d:ı Ilckdıye dnlrcs.Jnde 
milteşekkll encümene mUracııaılan. 

(7001) 3094 

Boru ve teferruatı alınacak 
Belediye Hclsllı.ıindcn : 
1 - (86) kalem boru ve teferruatı 

pnzarlıkla s tın abnncakttr. 
2 - Muhammen bedeli (2189G) 16-

ra (60) kuruştur. 
(6479) 2478 

Yoğurt alınacak 
Canııkkale Garnizon Sa. Al. Kom.: 
411.000 k!lo vogurt 2G. 8 9 '2 •ah 

ıruno ual 11 de kapa:ı ır ırf usııliyle 
1>11tın ıılınacaktır. Muhammen bedel 
1,.. 000 lira ccrnlnalı muval:kıue 13~0 
llr1odır. Evsaf ve oıırtlnr h er sün ko
ıntsJl onrla:ı ı:Or4 'tıblllr t~rkllluln 
ına.,. gUrı.ı <On •yond • buiunr"alnrı. 

(6~6~) 25~5 

Balyalı kuru ot alınacak 
Etl<lşchir Lv. A. Sa. Al. Ku. dan: 
ihtiyaç için 1000 ton bal>alı kuru oı 

kapalı :ıari usuli} le clı:sil~e çıkuıl • 
mııur. Teli bayii.ne ait olmak üıcrc be· 
oo kilosuna tahmin edilen fİ)':lt 7 1..-u • 

llJffUf. _ _, " " 
ihalesi 2?·8-942 cumartoı gunu saat 

il de EskiJ('hir levazım amirliği saı!n 
alma koml-cyonunda yupıla.cakur. Tcklü 
mektupları ihale saaıiııdaı bir saat 
evveline kadar kabul olunur. Evsaf ~ 
,eraid her gun mesai :ı.aıruı:nlannd~ sönı 
seçen komis)'<lnda gorulebılır. im~cnlc
ıe 50 tondan aşait olnwnıık üzere par • 
s-aıu halinde •>n ayrı taliplerden alına· 
bilir. 

fsteclilerin tcahhüt edecekleri mik 
tara g6rc ilk teminatlarını vereC'ekler -
dic. (r.434) 2617 

Kuru bakla alınacak 
Gelibolu Merkez s.ıı. Al. Ko. dan: 
Askerl UtUynç !cin 100 t.on kuru 

bakla kapalı zart usulü ile satın a
lınaoaktı r. Muhnrnmcn bedeli 202~0 
lira olup kaU teminatı 1518 lira 75 
kuru tur. Evsaf ve nrtnnmcs.ı Geli
bolu merkez Sn. Al. Ko. da ~rillebl
llr. Kapalı zart u uıu ile lhnlesl 
31-8·942 pnzart ~unu saat 17 de 
Merkez Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
İstl:'kl ler trk1 t ml:'ktuplnrını ihale 
ııaatınd n b r s:ıat evvel vermiş bu-
lunacaklardır. l6532> 2660 

Saman alınacak 
Mt-rz ton Sn Al Ko d n: 
Kııpalt z: rr usullyle 700 t<>n sam11n 

alına<'aktır nu m ktJır h rdcn o.lınaca 
tı il bl 150 t.ond ın 111 C:ı olmo.mnk üze
re ayn ayn llıtckltlC'nı cıc ihale ol•ına
bi.llr 

Beher ltflt'>St!nft t.ahmtn t'd loo fiyat 
8 kunıstur Tcmlnntı ıııııo llrndır. 

thalesı 81 ağustos 1942 pnz:ırtes1 

ırtınD ıaıtl ıı; d.'I .vaııılıı<"aktır. Şartna • 
ınesl kom ll> nd ı:. rUld tU g bl 210 
kurue m ıK ı nt1 v<'rlllr 

tstt'kll <'rln knnuruı U)'CUn tE>kl t 
mektupl!!.nnı ihale r. attndl!n b r sanı 

evvt"I knmtııv"n vennt>lı-r! Posta ıreclk· 

m<>lerl m ~ l<'tk l t"tmCZ. 

(6638) 

Saman alınacak 
B rec k ıcvkl s~ Al. Ko dlln: 

G ntlzon h Ylfani:u"l ihtiyacı lctn 
190 ton 81l1Tlan 200 tonlU:lc ı>nrtllcr ha• 
llnde pe rca ıı:u-ca n lınncııktır. ııcr 21)0 

tonluk tntum:ı bcdeU 20000 llrıı ilk te
mlruılı ı:ıoo ıırndır. 1·!1·942 snlı günll 
taaı ı~ tc ı 1>11rtl ıo da 2 ı>artı 17 de 
3 parti k.'lı> lı :r. rtla hnl<'sl y pılacak· 
tır t tJ• n hor ıı rl nln thnle saa 
Und n b r saat vvcl kap tı uırtt'l•ı 

venn ş ola akla lır nı 1 R rcclk sıı: 

Al. Ko yapıla ı ur. (0076> 2693 

EA lravunnası alınacak 
2290 5e /\1 Kom r>oıl;u Revazıı 
2() 0111 kemiks12 koyun eu \C ZO ton 

teminatı 62110 liradır. ;'vsaf elde mev- (6987) 3077 İsteklilerin her gün Maraş McrkC'L 
cut korun ev arıdır. Ek ıltmesi 8, 9. 1 K ü on 
942 ıı;Unil saııt ıo d" >aııılne!l.ktır. Is.. Etlik sığır alınacak K. blnaısnda Sa. A · o. nam rn -

racaatlım. (7073) 8108 

Vaketa alınacak 
İstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 

dnn: 

4 - On bin kilo san sabunlu kbse. 
lenin mu\·akkat teminat miktnn ·1250 
liradır. 

ş - Şeraiti üircnmek lstiycnler 
reRmf taıil giınlcrl hariç olmak üzere 
he r gıln Er?.ururn Slllih I~nlırlknsı ıııll
dürlül(ılne müra<'aaUa öh.,nehilirler. 

teklllerln belli ı;ün ve saatten bir lllllt Çanalduıle Gamizoo Sa. Al. Ko. d.uı: otlan. <7046> 308!)} ak 
önce hazırlnnncak teklif mektuplarını ihtiyaç için 120 adcı etlik sığır ı.9.942 Kuru ot a n;ıac 
komls' on rel~liğine vermel<'rl. günü saat 11 ,3<> da ru.arlıkla sa un alı· F.sk.işehir Lv. Amir!Jğl Sa. Al. Ko. 

• (6606) 2 33 lira d 
naOlktır. Muhammen b«lcll 16500 ' nn: tı i 1 500 ton bal-

Taze sebze alrnacak kati teminaıı 241: liradır. fa~f ~~şart· 'YBl~~ =~a ~a~ın aıınacak _ 
Kars Sa. AL Ko. dan: ları her gün kornısyonda ~örulehılır. Is- tır Tel balyalıya alt beher kilosu 10 
ı _ 7.5.942 hıı.rlhkldc kapalı zıı.tt teklilerin ihale günü komis}'onda bulun- lku~uştur. , 

usullyle 161 ton 900 kllo ynzlık ııebı:e - malan. (62fl8) 3078 Kuru otlar 100 tondan ıışı:ı.ı!l ol -
nıın )'llPıl.:ın mU:ookas:ı.sında »tekli ~ıl':- Bina yaptırlacak mamn.k Qzere ayn a.yn vc:rlleobillr. 
madıaında.n Ycnldan kapah zart uıull.)'· Evsaf ve şartları her gUn komlsyon-
ıe ck:ıı~c konumıuıtur. Muhammen Erzurum Sa.. Al._ Ko:. Rs. ~e!1: • da görtıle-blllr. Pa.zarlıı!l 26-8-942 

• Cihcıi a.~kcn)cnın so tcrdiğı bır ma· o:ırşamba gQnU sa11.t 15 te Esklsehlr 
bedeli 5314;ı l!ra mı: tanbıa.tJ 23!l0

7 
ll· halde 18676 lira 30 kuruş keşif bedelli Lv. Amlrllğ! Sa. Al. Ko. da yn.pıla

nıdlr. Sıırt.namcısl Ko. da ı:liı1llUr. eJc • bir binanın yaptırılması paz:ırlıkl:ı ek - cnktır. lsteklllerln belll g{lnde kail 
alltmeeı 2·9-942 car&amba ı:.Unü ıaat siltınC)·e koom111rur. F.Jc iltmesi 25.8.942 temlnntlarlyle sozü ~n komlsyon-
16 da Kanı Sa. Al. Ko. dş y.ıpıkıcalrtır. salı günü sut 16 da Enutum Sa. AJ. Ko. dıı hazır bulunmaları. (7048> 3100 
lstcldllerln mczkQr ı:iln ve s: atıcn lilr da yapılacakıır. Kati ıe.minat 2802 lira· Kuru ot alınacak 
saat evvel hazıı1ıyacaklan lc\cllf mcK· dır. Plln şartname ve kelif ~rakı her ~ ı..v. Am!I'1it1 Sa. Al. K.o. 
tuplar!Ylc t«n!ruı.Unrlyle birlikte Ko. ı:;ütı komisyonda görüldnlir. isteklilerin d:ın: 
da bulunmo.Inn. C6Sl

9
> 2SH bcJU gün ve saatte tcmiruır ve ehli)'Ct Ordu hayvanıW tc1n bQs ~ ton 

Sığır alınacak vesikalarirle birlikte komisyona müra • ~-:ıh kuru ot pazn.rllkla ıııı.un nlınıı-
caatları. (6892) 3079 onktır. Tel ba)'l2nc a.tt. bdı<.T kilcsu 10 As. Poı. 2290 Sa. Al. Kom. Il~yaı.ıl l k 

10 ton sığır kapalı zarfla cksıltme- Patates a ınaca kuru$t.l.ır. 
•. h . b d r 3!1"00 Gelı'L'-Ju As. P~. 1250 Sa. Al. Ko. : Kuro ollaT 100 t.ondul 868~ olma -ye kon mu tur. ı a ının e c ı " uu ..,., mak tızcre llYl1 un vcrlldblltr. ı.~ 

lira olup ilk teıninnt 2!110 llrndır. İhtiyaç i(in otuza; too taksitle 200 ton 
Evsaf ordunun bUt!ln ır:nrnlzonlnrın- sarı patates pazarlıkla saıın alınacaktır. YO şartlan ha' ııiln lcı:ımfıwanda ırörü -
da mevcut olup 15. 1 ı. O ıı ve •llJ!10· Muha.nunen bedcli 68000 lirıı.Jır. Mu • ıobtllr. Pazaıılıib 26·8·042 ı.ııırıan\bıı. aü· 
51 ıoo s;ıyılı cmlrılekl evsaftır. 1~1.:ııılt- vı&Kat teminatı 5100 liradır. Evsaf ve nU saat 10 da ~ Lv. Amirtdlti 
mesi O eylül !H2 gllnll snat 10 lla ya- boraiti Gclibolu'<la 1250 Sa. Al. .Ko. Sİ>- Sa. Al. Ko~ yn,pt?acA1cbr. lııtdcHlcrtn 
pılııcaktır. İsteklilerin belli gtln •e ~ i 

7 
d bel!! günde ım.u t.cmm~e söı;ü SL"' 

santten bir s :ıt (ınce haıırlıyaC!lkları rülebilir. halesi 28·8-942 saat ı e 
-• 11 1250 "· Al. ~·o. da ---pılac:ıkıır. j tek· C'Cll kıım~·onda h.ıızır bulunmalnn. teklif nıcktuıılarl)le komisyon r..,_. - .,... " '" 3101 

iHnc mllrnca tları. liluin belli gün \'C 1ıaatte kooıisyona mü· <7049> 
(6820) 2 ış racaadarı. (6994) 3080 Kuru ot alınacak 

Pirinç alınacak Zeytinyağı alınacak Eskişehir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 
Şişli Sa. Al. Ko. dan: Çanakkale Garnizon Sa. Al. Ko. dan: dan : t b 

1 Kapalı zarf usuliylc bin ton pirinç ib ı • · ıs • ~.ı. Ordu hayvanatı lcla l'iOO on o ya-
t rat l(IO coıı zeyun >-

1 lı kuru ot pa·arlıkla Htın alınacak-münakuıı' a konmu tur. Ev&llf ve hu.- o 42 - 15 "0 da ... ~~nr ~ 
, 28-o-9 aıma gunu saat ·" ,........ lır. Tel bayiine alt beher kilosu 10 susi şartları koınis~ onda ı;6rutıır öıt- !ıkla satın alınacaktır. Muhammen bc-

renllebllir. luvakkat teminatı 46760 kurıı,tur. 
b• f deli 32500 lira, kati tcminau 3975 lira· lCtır·ı otlar lOO tnn~-n n•nı<ı nlma-liradır. Bin ton pirinç toptan ır s- ...,. v ,. 

tekliye lhnle eclilecrği gibi daha nı dır. isteklilerin ihale gunü komi5}onda '!lak üzere ayn ayn verilebilir Evsaf 
mlktarınn da tnlip çıktr~ı tııkdlrdc bulunmaları. (6995) 3081 ve şartl;ın her glln komlsyondıı ıtörü-
lhale 1 yapılabilir. lhale 1 7. 9. 942 Kuru fasulye alınacak lebilir. l'aznrlığı 2G. 8. lll2 çnrşamhn 
paurtesl glinU sant 13 te yarılaca- ı:;ilnli saat ıı ılc Eskİ§ehİr Lv. Amlr-
tından ıallplcrln teklif mektıırlnriy- Balıkesir As. Sa. Al. Ko. dnn: Jiı'H SB. Al. Kom. ynpılncaktır. lstrk· 
le tılrllktl' llıalcdl'n bir S&!l.t evvel Beher kilosuna 32 kuruıı fiyat Jilerln helli gfıncle kati teııılnııtLariyle 
llarhiye 'Yrdek Subny okulunun sıı· bhmin edilen 105 ton kuru fasulye sur.il gc(en konıisyoncla hazır hnlun-
tın alma komi~vonıına müracaatlnrı. pnı.arlıkla satın alınacaktır. 27-8-942 nınları. (70110) 3102 

(Gli2,) 28~9 perwembc ıı-UnU saat 15 te pnzarlılıı S I k 
sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Kati te· aman a ınaca 

Sığır eti alınacak mlnalı 5040 liradır. E'V&:ıf ve şartlan Sarıknm1Ş As. Sa. Al. Ko. dan: 
gorrn(.'k ısUyC'lller Ankara İstanbul 1300 ton dökOm hnlJnde sa.mnn 

Beher S<llosuna 575 kuruş tahmin 
C<lilen 5 ton kadar kundurahk vnke
te alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
24-8-942 pazartesi gUnti saat 14.30 
dn TOJ>hanede !stıınbul I .. v. Amlrlll:I 
Sıı. Al. Ko. da yapılacaktır. lstekli
lerln teklif eöeookleri mlkto.r Uze -

6 .._ İsl••klilerin ihale ıı;finü ırııı,·ak
knt tt'mlnat rııektuhıı, ticaret vesikası 
ve teklif ıııckuplnrını ha,·i J:arflarını 
ilınle saatlnılı•ıı hlr snat evvel komis
yona vcrııırlrri illin olunur. 

rlndcn temlnntlnrlylc !komisyona 
gelmeleri. (7074) 3109 

fıJG72) 2683 

Odun alınacak 
Kanı As. S.n. Al. Ko. <!mı: 
18--8·942 de IEc ııcızartıl:ı )'Uııtran 300 

ton octımun llınk'slnde istek'll cOO=t'll· 
l:ındtın yem(tcn romThb çı:kanlmıştır. 
Evsnt kol-Orou e-.=.tıdtr. Şartruı.me ko -
m1syonda ı:örülilr. llk tcmmnt 14<>3 n
rndtr. :tıcıncı Jl(lZarlJA'J 28-8·0~ cumn 
gUnıQ m..-ıt 15 tc Karsta )'Q.ll <'llktır. 

Istdcmcııtn bc'lll irlln \.-a;:uı.Uc temlııa.t· 
~ b1rlllctc komfsyonn ımtnıocıa.t -
1:ın. (707!5) 31.10 

Patates alınacak 
Sarıkamış As. Sa. Al. Kom. dan : 
ı.50 ton patates kapalı zarflıı. ek

slltıııeye konmuştur. Kilosuna tahmin 
edilen fi) atı 16 kuruş olup ilk teıııi
ııalı ~Sıa lirntlır. Snrtıınrııe korııisyuıı
ılan alınır ve ıı:orülebilir. Ekailtıııesi 
9. !I. 9 l2 günü saat JJ.30 dıı yaı>ıla· 
cııkur. Zarflnr koınisyona verilıucli-
dir. (i0ö3) llll 1 

Tahmil ve tahliye işleri 
Cnnalckale Garruzon Sa. Al. Ko. 

dnn: 
Birllklerln bllumum yem )uka

cak &. eşynnm va.vura veya mot.ör
dcn şnUı veya şattan lskel~e tnşın
mıw ve tahmil tahliye ve isU.f qdll
m~-sı iskeleden itibaren sôst.crllcccl< 
yerlere araba ile nakil Jşlcrl klllXllı 
zarf usulU ile ihale cdllcccktir . .Hu
susi şartlar .komisyonumuzda her 
gün s:QrUleblllr. Muhanuncn bcdcll 
25000 Ura ilk 1.cminatı 1875 Uradır. 
Pazarlığı 7.0.042 pazartesi gUnil saat 
10 dadır. Isteklllerln ihale gUnU ko
misyonda lıulunmnları. l7084> 3112 

İhale tehiri 
İzmit Sıı. Al. Koııı. dan : 
~7. 8. 11-42 tarihinde iluıh•sl ynııılıı.

cnk olan llOO ton odunun llıııl<'sindcn 
sarfı naz:ıır edilıııistir. Alı'lknrlarlar.a 
illin olunur. (7089) 3113 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilim 
A.n.tab'a NatuL Inoao.t Kanls,nınun • 

dan: 
l - E1aillUnC')'C konulan it: (Antal

ya - Mo.navırat) >'Olunun 75 + GOO -
80 + 000 .Km. ksıl anısı t.ıımtra.u cııa -
8b'c ısı. 

~ bcôo11 (17530) llro (56) ltu~
tur. 

2 - Bu ite Aft şart.name ve evnı.k 
şunlardır: A - Kctlt, B - Huwsl luvıl 
IMlrtnnrne, C - Gnınk, D - en.rtıxınıe, 
E - llillknvele (bu evnıld.ıır Amala 
rıo.tıa mUdilrMUtündc ıı:örUld»ttr.) 

8 - 1-:J<&Utm<ı 8.9-942 ı>crııembc ırllnU 
&'.lnt 11 de Antu.lyııda Yonlkapı CQdd()o 

sinde nntıa mli<lUrlüA'ü blına..oıında ku -
ruJıu (AnloJya na.tın lnoaıı.t koınlsyQDu.n
ıta) yıı.pllacııı.ktı.r. 

4 - l:~trne kı:tp:ı.h zar! 'USUlb1c ve 
vuhld1 fiyat Ozaı'indun YapıJacaıctır. 

!' - EksUtm~ ı:1rcbUınck ıotn fB~. 
monn (!',!(,~> ıtra (58) ku~k mu
vaSdaı.t teminat :Y&tımutJan '\l'C buındruı 
tıa.eka aaaiıda.kt Vedaı.len 1'bra.z etme
leri IQl"t.tır. 

l - Bu ise girOOUmck ıcrı na.tul mU
ctUnb-et1 ehliyet komllıyonundan &bnınış 
mUt.cehhlUlk Vesikası, 

2 - Oıı.r!I ~·e att tJoorct odası 
.. 'Cttikam. 2890 

Posta sürücülüğü 
Trabzon P. T. T. M\ldUrlüti.indcn: 
ı - Ylik ve :voıcu tQımakta mUte • 

ahhtt llC!r1lxwt olma4< üzore ha.nada üc 
St,>f cr.11 cttme gciıne (1400) klkJ yUJ< Uı. 
lı:ınak w Uç laımyon bulıundumuı.sı 
ıncorut Trabzon - Erzurum arası P<lSta 
IÜ:r(lctilU A'ü 12·8-942 &'lln Undcn )tj1xırcn 
(15 > trttn mtl<ıdcue kapaJı zart usu!Jty -
le clall .tmeyc Cıkanlınl6tır. 

8 - Teminatı (IGL2) lirıı (24) kıt
ruştu r. 

4 - Şartnamesini lt6rm<'k istiyen
lcrin her gün encümen kııleminı- ve 
lstrklilerln de 28. 8. 912 cuma ıt!ınll 
sanı 10.80 da belediye d ıiresinde ıııu
teşekkll encllıncne ıııılrncııatl::ın. 

(6!1~~) 3005 

Kumaş alınacak 
Be-lcdiye :Relsllğindcn: 
l - Su Jşle:r.! Jşçllcr1 clblsesi için 

nlınaca'k C270> metre lrunuışa lst<>k-
11 cıkmadıı'hndan eksiltmesi on gün 
uzaulmıştır. 

2 - Muhammcın Oedcl1 (164}) ~ 
:-a (60) kuruştur. 

3 - Teminatı (123) lira (12> ku
ruştur. 

4 - Snrt.nnme ve kumaş nUmune
slnt görmek l tİYC'lll<>rln ru>r gün <>n
cUmoo Jmll'm ne ve ı teklılPrln d,. 
28-8-942 oumn gQnü ıraat 10 30 da 
Del<'<11ye dalrcslnd mUt<" ck.k l en
cümene rnUmcaatlan. (69-15) 30!>6 

Çizme yaptırılacak 
Dclcôı,yc Rcls!lğtndcn: 

l - l"Mıfıl korunma fahri ı;o1uıkJıır 
btnt1f:1 ~ >'&Pt.mı:.ıco.k (150) cıtl vJz -
ıncnıın konola.n mevcut.tan ver1:lımcG< U· 
:roro :yalnız Yilz vctabruı iklSIJTl}.nrı 011 

bas ı;:Un mUddoUe cı.cı'k ckBLl;tnıeyc ıkv-

mıılmu tur. 
2 - 1\tuhıımmon bcdcıll (4500) ldrıı. -

dır. 

3 - Tcmtmıt.ı (337) Hm (CIO) ku~ 
tur. 

4 - Şa~ gonn".k 1ı IUt'l'lle
rln her ""Ü'll mcümm Jm!eınıne ve fı; -
tddUcriıı de g.9.042 ırnlı ı:UnU sna.t 
10.80 da ~ d:ıJrcsôndc mtltcf;dddl 
cnctımcnc münıcıı.ntlnn.. 

(l".s.ı8) 3097 

Firen balatası alınacak 
JJeledlye Jteisliğindcn : 
ı - l'ıı.zıırlıkla (100) mrtrc tıılün

dc flrrn hnlııtaM satın alınacaktır. 
:.ı - Muhaırııııen bedeli Cl J50) lira

dır. 
;ı - Trmlnalı (181) lirn (211) ku· 

rııştıır. 

l - S ırtn ımrsini gllrınek i ıiyenle 
rln her gtın enc•Unıcn k'llcıniııe v 
iııteklllerin de 28. 8. O ~2 curıı:ı gonlı 
saat ı o.ao da bclı ıliye daire ındl' nıu
teşckkil encllrııeıı ınuracn'ltl rı Bnynzıt As. Pos. 2290 Sa. AL Ko. Lv. Amirlıklerl Sn. Al. Ko. lnrında kapıılı zarfla nlınnca.ktır. Kllosunıı 

dnn: ve Balrkeslr As. Sa. Al. Ko. dn gô. tahmin edilen fiyat 4 kurus olup 
94 ton 11ğır eti kapalı zarfla ek- rebWrler. Tallplcrln tcmlnnUarlyle ilk temlruıt 3850 liradır. Sart.namC'SI 

sllt.meye konulmustur. Tahmin be - b1 likte k mis u t tme- koml""ondan alınır. İsteklilerin D ""-ıı 39200 lira olup ilk teminatı 2490 r 0 yona m racan e ~,, 
<ru Ieri. <6896> 3082 eylQJ 942 snnt 15 te olup kapalı ~nrf-llradır. EV&af Kolordunun bUtQn la s:ıııt 14 te komfsyonn gelm ş ol -
gamlzonlannda mevcut olan 15-11- Sadeyağ alınacak m.ı.lnn. <705l 3103 

Koyun ve sığır eti alınacak 
~iltahya As. Pos. No. 4!>25 Sa. Al. 

Ko. dnn: 
.İhtiyaç için (50000) kilo 1coYUn eU 

ve (50000) kllo sığır eU me..-cut ev
saf ve şerait dahilinde kapalı zarf 
usulil Ue eksilt.meye konulmuştur. 
Koyun etinin muhammen lx.'dell 
(45000> lira muvakkat teminatı 
(3375> liradır. Sığır etl.nln muha
men bedeli (30000> lira muvnkkat 
teminatı (2250) llradır. Eks!Umelerl 
29 akustos 942 cum:ırtcsı gUnU ko -
yun eU saat 10,30 dıı ve mğır eti ea
at 11 de yapılacaktır. Koyun e~inin 
f!nrtnamesl 225 kuruş ve sığır etinin 

(69,0) 30 8 
~tııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

2 - A:ylı.1c muhıırnmen l1<ret4 (iki 

bin) ııoocllA'I (:Ytnni dört bJırı > muvak -
kat k'minntı (bin llcldz y-Oz) ktD.11 ke - : 
taıet (Gel b1n lK'e )'Ü2) Unıdtr. = - Park . 

pansıyon ----
941 ve 48100/51100 s:ıyılı evııaftır. Kayseri Tayyare Fabrikası Sa. Al. 
Ekslltmesl O eylül 942 ı;nnn ıaat 15 l<o. dan: 
te yapılacnktır. tsteklllerln belll gUn l - Toptan ve yahut ıxırtı halin
ve saatten 1 snnt 6nce hazırlıya<'ak- de askerf evsafta 4 ton sadeya~ı ka
ları tckllt mektuplarını Ko reisliği- palı zarf usulü ile satın alınac.:ıkur. 
ne verlll<.'ll'rl. <6825) 2850 Muhammen bedeli beher kllo için 

Z · " 1 k 205 kuruş olup bu bedele kanunen eytın yagı a ınaca vermlye mecbur olduğu vergi, mukn-
Cnnnkkale Garnizon Sn. Al. Ko. vele, nnkllye, ambnJA.f mnsrnflıırı 

dan: sonradan muhammf'.n berlcle 1U\ve 
lhtlync için 30.000 kilo ıeyUnyat:ı edilecektir v~ muV'ııkknt temtnat 

28-8-942 cuma gUnU sflat 15.30 da 614 liradır. 
pa:ı:arlıkln satın alınacaktır. Muham- 2 - İhalesi 9.9.942 çarşamha ı::tı
men bcrll:'I! 39 000 lira kati teminatı nil saat 11 dl'dir. Taliplerin bclll ve 
'5S50 liradır. Evııa' ve fi3rtları her saatten bir saat t'!VVellne Jrndıı:r tek
~n komisyonda g5r0leblllr. İ!ltekll· lif mektuplan kabul f!dillr. 
'l:'rln ihale ga"a kom•~v""1tt bulun- (6897) 30S3 
malan. <6789> 2S86 Kuru bakla alınacak 

Kun1 ot alınacak ı Balıkesir Sn. Al. Ko. dan: 
r~mıo u Ml'rkt!z Sıı.. Al. Ko. dan: Cinsi: Kuru b11kla, mlktan 100 ton 
lhuyac lcın Bola,yır iskelo tesllmi Behe-.r kilosunun muhammen .fiyatı 

Sayın halka 
l3eJro1ye Rcısııc1n<1cn: 

ı - Talaıl ücrcUcrtne )ıı.Jlllnn 
yüzde 60 Zllmma i!l!re tanzim edl· 
len Ustcler ııotörıcre d.-ı~tılnut-

tır. ş:ırtrıamcsi 150 kuruş muknblllnde 
2 - T~lcrl nCTk bu· Anknro, İstanbul Levazım Amirliği 

lunduran ve bozuk t.ıııcsımctrc ve Balıkcslr,._ Eskişehir, Afyon ve 
kullanan ~ •tcrıuen )'Ct'e ırttml· KUtnhya As. Sa. Al. konıisyonlann-

da her gün gôrülcbllir. Taliplerin 
yen ve her ne wrotıc oıurs:ı. ol· hazırhyacaklan tcldlf mc-ktuplarının 
sun ta!IJnntnamo hutıtma hare· ihale sarıUnden blr s:ıat evv llne 
ket Men sotörler ıctn derhal :2890, kadar komisyona vermel<>rl Irı m-
2960, 2713, 6963 ve 6847 numara- dır. Bu saatten sonra ver lf'n t<"kl r 
h teıetonıara matO?M.t vennel<'ı1 [ mektuplan kabul edilmez. Po ada 
ııaym halktan nr.. ol'Unur. 2789 olacak ıe,Çlkmcl,.,. mut"b • ,, d r 

------------ .(6524) 2621 

-3 - İhale (?.7-8-942) ı>ereembe ıra- = 
n(1 1111.at (ll) de Trobzon P. T. T. Mli • 
dilı?'lU Ai!nOO mütC9Ckkfl JcomJı;yooda )'ll • 

pılaCftkt ır. 

11ebek'lc l\fı r sef r th11nr. : 
- ~inin knr ı~ındakt ı• r tn R r: - : 
: JIM - NEKAll '\ r ve IS 1 IRf\-: 
: ltA·r. t tanbul'a ttt ı 11 ha,a .. : 
: yıı ırlclC'CI' !er t v c olunı r : 4 - Sartnaınıc~ kom1ııYondm'I hcı

ır!ln ı-uusız ıırtcnob11i1r. Eksiltme k.anu· 
nun 32 ve 3.1 <lncll mnddclm muol:bln.. 
oo tnllı>l<"l'ln lhnle ıın.ı.ıt!ndcn bir ıı:ı t 

t"VVCMne lmd:ı.r 1cm1na.t \"C tdkl1:1'1cırıtru 

kom1B;vonn vcrmclort. tlfın olurn.ır 

(7101) 8099 

Orman Koruma 

Ya§ sebze alınacak 
Omı n K Gen~ K. tm Al-

Telefon ı 8 117 ( M711) 

':; ı 111111111111ı11111111111111111 ı r 

Okullar 

Talebe ah nacak 
il rp Okulu Koırmt nlıgınd ın: 



• ...._ - ~. • -- .. •• • ---· - ,il. 

23 8 1942 

Ta ebe alınacak 
' , __ D_e_v_l_e_t_D_e_m,_i_r_Y_o_ı_ı_a_n __ 

ilôn 
Kazalar 

, 
TÖllİYE CUMHURİYETİ 

MADEN TETKiK ve ARAMA ENSTITtlSU GENEL D1REKTôRLUC0NDEN 

Yn•ııı ve ı;ıanuız ol!lr.tk 7.ongulda.k'ta acıl:nıe bulunruı Madm Tı>.Jcnıa
)'M mckt.00 n:n blrUıctt.csrtn 1942 de bı16lt:Yacak ~ fçln llCQITlC aırn
v.b'le takbc alınacaktır 

Bu teknik mektebin btn nazari, dllteıı1 ıuneH o?maJc Uzcrc lk1 sömestre 
llYlllrn1$ dört llCrK>llk tAhaUI Vardtr, 

Marlt V<"ldU.ctlnce taavtı> ve kabul edildltl üzere, bu mdctebe en u 
ortaoku tahsilini bltlnnll olanlar abrıdığına ve m<!lctcbtn tah&U mUd~ı:ıt.1 
dort yıl olduıtuna ı:öre, mezunlan 86!56 sayılı lamunun 3 Uncu madl"lcııl
n n CD> tıknuıı hülanUndcn ıstıfade edecek dcrec«to tnhsU &"önnüı ayı
lacaklar ve 1 mezunlarından bır sene tazla okuyanlllnn hnklnrına sa· 
hlp olllca klal'dır. 

Atalt'ıda \..-t ıartı:ın hıı iz olan lsto'lcl1ıertnn nilıa)'Ct 23 eylül 1942 ekin. 
mınn knd r Zomnıldak't.akl sözü edilen mckt.eı> mUdür1UtUnc vcelkııla
rı.ı:ıe biz ı mUracrutUnrı lüzumu IUın olıinur. 

l - Tilrkb'c Cumhurıl,yctl tnbaasından vo T0'!9c ıııkındnn olmnk, 
2 - Do~luk kAğıdı i'Ö&tcmıd< (1941 - 1942 dcnı :rı1ı mczunlannilnn 

bu bc!ıre aranııuı:ı), 

8 - Buhıaıcı hıuıtalıklıırla maJQl oınuuna.ıc. bün)'U;I madm oooklann
da am<-.11 cahltNlQ'a müııntt bulunmak <..-ııtlık mW\Ş'Ctlesı Zona'\lldak'ta 
yapılacaktır), 

4 - En nz, ~ '1mıc hakkını veren orta mektep nhut orta dcl"o-
Cl'dc ıı:uınt mclctcb1 dl.Ploma v~ vestkasını sröstemıtok, 

15 - 18 :vneına &'tımta ve 2:5 Y111ını cccmeınll bulunmsJc. 
G - DOrt ad t ~ roto:mtı veımck, 
Bu aartıa.n lınlz olan lııtckl1lcr 2!5 eylül 1942 de hesap, hcntl~ cebir 

ve Tüıi<ocdm :vazıh tmt.Uııuıa tabl tululacn.khır ve muvaffak olanlar 
mektebe Juıyıt ve kabul cdl.k'cdclcrd!r. CGSSl) 2973 

~==================================== lj 

,:!llllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -~Türk Maarif Cemiyeti resmi ilôn işleri ; 
- ------- ilôn bürosu Limitet şirketi tasfiye ----- -- -- -- -- -memurluğundan : - -E Trnroiz Ttceret Z.1'.ahkemes!ncc tasdik cdllm!e ollln Jiıanbuı Afdtye : 
: OC'Unctl Ticaret lltahkcmcstnin 942/1235 CBas ve 942138 kanır numaralı -
: ve G-8·942 truihll ll!ımı muclb!ncc ll!Uınbul'dn Ymd Postane kanııııındn : 
: Erzurum hanında 1cnl3'1 taallyct eden Türk r.ıaanr Cemiyeti Rcmn1 llAn : 
- hlen BUrosu Ltm uıt 51rlcetinl:n tcst?ı ve tasfiyesine Jstanbul avukıı.tl."l· -- -: nn<tan Net>.aU Yntım'ın tasfiye mcmu.nı ~ ve intihabına kamr ve- : 

--- rllmlt ve ta.~flJı mcmunı tamtınc!:ı.n münfesih stract muameJAtırun kc- : 
mtırısa.bık tastb'c memuru mun ve hcs:ıA>ına ita ohınacatı ve ıl?!lrot mU· : 

- <Mir, memur ve mUsttlhdmılcrlnln vazttclerinde kcz.'\Uk es'k1s:I C'lbl 1crll;vl : - -: vazltc edC<'~lclcrl ve müntmloh &tritot alacaklıl:ınnm ı!Iict.tekl hukukunu : 
: hlr lk'llC Z.'lrfmda bUmüftc:ıa lsbat ctmeıcrn Sltn olumır. (8751/6779) Z197 : - -- -..,,,,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

GLÜTEN EKMEGİ HAKKINDA 
Türkiye Eczacıları Deposu Anonim Şirketinden : 

'1 - Glüten eıan~ tısma tckmr ba&lamnışur. 

2 - 11<1 ~nlUk ekmek kanıest muka.b\ltndo nlmarolc 250 srrnmbk 
paket l6t.nnbul'd.ı ecuı.nclerdc 65 ~ sa.tııarokt.ır. 

8 - 1'l.6ralanta tıcledb"clcrUı mektubu üzerine o meJuıldck1 ccz:ınc.. 

lem t'lkmek C'ÔlldO!ilcookttr. Kame 119Ulü cart ~ bu ~ortn 
matıaubU bel~ U cd1lccCkUr. 

4 - Tıı4m 1çbı Janek tı:vatma :valruz )'Ol masartı zıunrnMl?(!bOlr. 100 

OTEL =======" 

TO~ATLIYAN - TARABYA 
AÇILMISTIR 

Emlôk ve Eytam Bankasından 
P in para ve acık art.tınna ile ~·9·1942 cuma a'llnü satılacak mn!Ak 

Esas 
No. Semt ve mevkii Cinsi 
1360 Etlik Danişmcnt Boz tarla 
.1361 ., Yukan Danlömont " ,. 
1362 .. .. .. .. " 
1363 .. .. .. t .. 

1364 .. .. " .. .. 
1365 .. " .. " .. 
1366 • .. .. " .. 
1367 .. 
1368 
1369 .. 
1370 .. 

23n .. 

1372 .. 
1373 .. 
1374 .. 
1375 .. 
1376 .. 
1377 
1378 .. 
1379 .. 
1380 .. 
1381 " 
1382 

.. 

.. 
" .. 
.. .. 
" 
" .. .. .. 
" 
H 

.. .... .. .. " .. .... 

., bel< halen 
tarla> 

,. B 1 ve boz 
tarla 

., Boz tarla 

" " " ., Kayalık arazi .. Boz tarla 

" " " .. .. " .. .. .. " 

Mesaha 
M2. 
386920 

6147 
4125 

12315 
3485 
7088 

17701 
4430 
0021. 

19365 
21250 

13592 

8480 
33217 
70362,5 

5894 
8680.5 
1122.5 
8119 
15-14 
7798,5 
8i60.5 

74780 

Ada 
1774 
1774 
1774 
1774 
1774 
1774 
1774 
1774 
1774 
1774 
1774 

1774 

1774 
1774 
1774 
1774 

1774 
1774 
1774 
1774 

1774 
1774 

1885 

parsı 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
u 

1' 

15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 

2..l 
24 
1 

Kıy:mcU 
Lira 
9.673 

492 
413 

1.232 
3·19 
70!) 

2.655 
443 

1.3,S!J 
~-~5 
3.185 

680 

424 
1.661 
1407 

118 
174 

2.."I 
162 
31 

2."14 
350 

9.71!) Dn°itışmcnt:· dere aı~ ~ 
arazi 

1 - Yuk dfl lz.'\hatı nzılı Hr.cr. ı>e1ln parn ve acık arttırma ile ve clPI -
JA~csf mtlıtCl"l;y,.. ait olmak Uz~ s:ıtılacaktır. 

2 - Tem ıı:ıt nkccs1 yUzd" ıo dur Sat.ıs Sll'aSında wrllen l>('y mlkta ı mu. 
tuunrncm kıymeU ıreçtttt takdirde farkı ııanaı tıttJrtlecektlr. 

8 - thnle, •M"Ml42 tarihin<! mOsad!.t cuma günü ı:ant 14 te b:ın\ctlmızdn satıs 
k(.IJTI ~onunda Yllı>ılat"nktır lırtekllleri.n o s:ün yüz® on teminat ııkc si. tı'lvlyct 
~ nı ve iki v ilca fototraflylc em illi< S<'rvtısnc mOnıcan lları. ~1 > 2 9" j ----- LEYLi ve NEHARi 

SEN 8ENUA FRANSIZ ERKEK LİSESİ 
lııtaMıul Gal:ıta POllta Kutusu 1830 

lU< ve orta mektebi bltlronler tein Dua.r1 tnı.naızca kurıı!An vardır. 

KLASİK VE MODERN TEDRİSAT 
Olırı.ınluk tmUhnnlnnna hazırlıır 

ICAyıt lf!Uamek'el ı;ıazartcsl ve l><!rt<!mbe &'ilnler1 ıwıt O M.n 12 Yo 
kadar )"llpıbr. Okul 16 eylül ca.ı-.ıımb:ı cUnU açılacaktır. fY7 

Memur aranıyor 
ı - 7, • 85 lirıı ik'retH harem hari· 

ci nnbar memunı, muıl'fnct ve tah.qldar 

111"11Jll)Of', 

2 - ~ tab.i 8.5 lira lkttdi 1 

muhasebe k1dbinc ve 100 lira ücretli !>it 
muhasebe mücmn•izine ihtiyaç vardtt. 

3 - Askerlikle ilgisi olmıyanların 
evrakı müsbitclcriylc birlikte Zirat Kom· 
binalar me&ez bölgesi rdsliAinnc (Ke
çiören yolunda eski Tohum hlah nlna 
mu) muracaatlan ili.o olunur. 

(703.5) ~ 

İngiliz sicimi alınacak 
D. D. Yollarından: 
Muhnmmen beddt 18000 <on SC'klz 

bin> lira olnn 5000 <~ bln) kilo 
ing.lllz slclrnt C27. Ağustos. 1942> 
perşembe günil s:ı.at (15,30) on beş 
buı:ukta Haydarpıışn'da car binnsı 
dahlllndekl komisyon tarafından ka· 
ı:>ıılı zarf usullyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlcrin 1350 
Cbln üç yüz elli) liralık muvakkat 
teminat, kanunun tayin etU~ vesi· 
kalarla tekliflerini muhtevi zarfla
rını aynı gün snılt (14,30) on dört 
otuza kadar komisyon rclsllğinc 
vermeleri !Azımdır. 

Bu işe nlt şartnameler komisyon· 
dnn parnsıı; olarak dağıtılmaktadır. 

<6344) 2531 

Elbise ile kasket ve palto 
yaptırılacak 

D. D. Yoll.'ln S. lnd .1ş!ctrnc K00118 -

:vonundan: 
Ataf:ıda m tar ve IK!Vfleriyl.c mu • 

tınmmen l><."'dcllcrl ıı~crllcn ıuımı ta. 
kım clblsc ile .kasket ve paltoya att ku· 
mat. ten V<? .kazal:lni kln.rC<:c vertlmdt 
VO d {:er te!(!lT(latı müt.mhhlUcri tııra

fınll:ın tcm1n ootlmck tnrUyie e.lt>lııc nc 
kru keUer blir müten.hhlde, :ı:ınıioıa.r da 
ti.iller bir müt<ruıhlde <lllcUrJlmek üzcnı 
knpaLı zarf 11 ultylc l1JITI B)TJ ~C

;ye konulmnşt.ur. !hak~ 31-8-942 uuıı -
hinde sna.t lG da lzm\r • AlsancaktJ\ le· 
it tme binruıında komlfV'oouımuzcn )'dc

dllıcrin.I mUtroklı> yapıklcnktJ:r. 

Tallpkrtn kanunen ıruın1 bir hıılk!r1 

bulunmadıtıına d:W' Uınhhltt beynnna. 

mclerlYlc. bu ~1 iş!CT!l muvaftnkı)"Otle 

ooş:ırablldlkwrtne d.ıur V'C91knlanm a -
&aS:ıda hizalarında. ~r.llcrı muvııldaı.t 
tcmtnat mlktarlnnru hnv1 mt.ıktru%lan:nı 
tckl f m<"ktuı:ılarlylc b Jilete usul(! veç
hlle ıı.:vnı ırün s...ı.ıı.t 16 e kadar lromtır.Yon 
rolstll!il'l<l V('J'f!\(' NI veya truıhhUOO ola· 
nıJc p0$ltı Ue v.öndcmıclort lAzundır. 

Şartnıı.m<"k'.rl lzmtr'oo l&kıtlnEmiz, An -
ktırnda ~tncı ve lııtan.bulda Stıtrocı oo_ 
km:uncu 1.flctmc knlmılcrlndcn bcdcl -
ıı!z alınnbUlr. 

Yaptırıln<.'llk 1$: 1584 n<l<ıt tnkı.m el· 
b!ee ve knsl<et, muruunm,,n IX't1cl l7r.76 
Um. muvaldknt tomtnıı.t 182!S lira 70 Kr. 

Yıı:rıtınhlcnl< 1$: 900 nrlot palto. mu -
hamm~ bcd«-1 7200 l!ım. mu~ tc
mbıat 540 lira. 

(4!571/6542) 

Kireç alınacak 
D. D. Yollan S.'1. Al. Ko. dan: 

2591 

Muhammen bcdcll (15.000) on bet 
b!n l1rn olan (1000) ttn t.orı ııönmemtı 
lcfrcç Zonguldak ı.stasyonundn vn.aonda 

teslim şart!ylc 7 aY1üJ 042 tartlılnde pa 
zartest l:ilnü sant lli da. kapalı zarf u • 
ıruliYlc Anknrnda llclncl ı.ıcımc binn • 
ınnda toplanacnk k.omiBYondn ım.tm alı 

na<ütır. 

nu ile ~ek ıstJ,yertlcri.n (1123) bir 
y(lz :vtnnı b(!O nm muv~ tunlruıt 

ile kanunııın UW121 etU~ wıı1ka.lan W 

tcklltk'rin1 ro-nı ~ ıııırut l5 e k:adar 
komis)oon ro!slılt!ne vcmıelerl lAzımdır. 

Şartname ve mu!aıvclc t>l'OJcler1 AnScıı· 

ra.da lktnd işletmek~ i!c Zon
guldak IRUıs)"onundnn ııamsız d!ltrtıla· 

cakt.rr. (6876) 2899 

17-4-042 t.anlılndc Slov'tl§cya'l)U 

lhruç ct4i{:1mJz l o ton dert d<Jvi

zm satışma datr T. c. Matccz 
B:ınDmsınd:ın ahh~12 22.4.042 ta• 
r.lh ve .l.1.59 No. la bon1royu 

krunbl)'O iı>!nc kul1nmnnd:ın kaq. 

bct-ın<. Bulacatınuz tnkdın.1c hiç 

bir surette döviz i6lnc kullnnmak
sızın; ~ edllınek üzere kamtd
l!O müdllrbllitilnc bnz edooe;ğtmi. 
z1 truılıhüt edcl1z. 

1tntıaıa.t ve ~mrot lrontllfl,n 
T. Ltd. Şl1. 

lstanbuı. Vrude han 20/22 
95 

Zirai Kombinalar 

lşç.i tulumu yaptırılacak 
Z1ra1 Komıb1naJ:ıı.T Mcr1kez l1öl:i: lle • 

isliktndcn: 
llô~ ~eri lctn kımıaeı dat

rooe ~ U2crc 25<>.aoo ndd. tulum 
d.ikttrtl(!()CktlT. 7 -a-1.\-12 1>32artt'91 ırunu 

saat 14 tc acık art.tı~ konulmu. -
tur. Jstdcınarerı 150 Hra ~tolnrb'lc 
Kl!Qiörcn ;vo!Aı U.<rt.ilnde zlm..I kom'btnalar 
mcr1tcz bölgesi retsıltııne münu:ıııntln.n. 

(7036) M91 

Çamaşır çividi 
Alınanya'dnn yeni g~lcn 

(I.,ORI • DRILI,ANT) markalı 
çaınnşır çividi sntışa çıkarılmış. 
tır. Bir tccrühe kı\fidir. l\lc • 
ınurlıır Kooperatifi &ııttş )er
lerinde ve hllumıım hnkkallarda 
hııhınur. JS!ll 

Liseler 

Talebe kaydedileceklere 
Türk Ma.ırif Cemi~.ti Ankara • Ye· 

ni,dıir l~i Müdürlıığıinden: 
İlk, orı.ı. ve lise k ı sımlaruıa kız V'C ttr· 
~ yaıılı ve yatısız u.lehe kn)'\lına 20 
nğu!.tos 19.fı perşembe günü b~ları;ı:ak 
ve 31 ağusu>S 942 pazartesi günü son 
vcrilccdcıir . .Eski talchcnin bu müddet 
zarfında taksillerini vererek kayıtlarını 
:rmtlarıeleri .lh:ımdu. Aksi takdirde 
yerJemıc ~ni t.ılt'be a.lı.n::ıaıkt.ır. 

(6343) 2515 

Profesör Doktor 

NAZIM ŞAKİR 
sL......-tR VE AKIL HASTAI.lK· 

LARI MÜTEHASSISI 
Ankara':va dônmibtUT. Mllfl,YC

ne saaU (~). Telefon 6'767. Yc
nleOOl:r At&türtt bulv. 149 Ant 
llJ>artmıı.nı. (1894> 

Jandaırma 

Yem torbası alınacak 
Ankara J . Satın Alma koıni&yonun

dan : 
Balast alınacak Beher adedine 225 kuruş tahrnln 

D. D. Yolları Sa. A. :Ko. dan edilen 2'00 adet yem torbası kapalı 
Beher M8. nın muhnmcn bedeli :r.a.rf u6uliylc ~tın nlınııcnktır. 1u : 

HOO) dort )U<ı kuruş olan Ankara • 1 hnmmcn bcdelı 5'00 lira. olup mu\ak 
Kay.sri Jıııttındıı Kurbağalı lstnsyonu knt temin.atı .ıo6 liradır. Numune ve 
· d L"I 52 d kl taş oc 1r. n şartnıııııcsı h('r g!ln ı\nk.nra ve 1stnn-

cıvnrın aıı .n m. a < ı;ı - d 
dnn izhar ettirilecek 6000 .... .'.MS. ha.- bul ıabn alma komisyonları~ a gtırü. 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

nize Posta MUdürlüğündcM 
Cinı;i kesınnc adedi 1000 uzunfoğu 

yedi metre beher direğin muhammen 
bedeli 16 teslim yeri Hizc ve geııe 
cin 1 kestane adedi 2000 uzunluğu S 
metre ve beher direğin muhııınmen 
hı deli l 7 lira teslim yeri Arnklı 1111.1-

vnkkat teminat 3676 liradır. Yukarıda 
ırıllfrı·datı gösterilen soon aclet ılirck 
17. 8. 114.2 lıırihinı'len itibaren Jll ı;Un 
mücldetlc .kap:ılı zarf usuliylc mlinıı
knliaya kon nıuşııı r. 

c) İhale 3. 9. 942 g{ln ıııınt 16 tc 
IUze posta mtldllrlflğil bln.nııında ya
ııılacak tır. 

d) Jstcnlrse tııahlıtit bedelinin ti~
te biri nisbr.tlnde ve banka teminat 
mektubu mukabilinde avans verile. 
ccktlr. 

e) T<"kllt mektuplnn ihale saatin
den bir saat evveline kadar mnkbıız 
mukabilinde komisyon reisliğine ve
rilmelidir. 

6) 'l'aliplerin kanuni lknnıetgllh vc
slkıılariyle ıııuvnkknt terninnt.n ait 
makhıu; veyn bankn mektubunun tek
lif m!'ktuplariylr. birlikte ve ittr saat 
zarfında verilmelidir. 289 ı 

Şose tamiri 
B\mlur Va.lilltrı.ndcn: 
1 - Bklllltrneyc konan ıs: nurd:ır • 

An!Ab'a :volunun 3+500-9-J-2:.lO inci 
kllomctrclcr! o.rn."11ldıı (2."l753) llm ( 56) 
lrurue OOctel1 Jwelt.n cs:ısıı ~ tamirat 
lskt!:r. 

2 - Bu toc ait ll'V1'll!< tUJünrd ır: 
11) ElallLtme eartnrunftı1. b) Narın 28· 

len s:cnt'l .artruımcısı, c) s ve lwp

:rruer fermt enrtnamesı. d) Husu.~ enrt· 
nıtllll', e) Kc&U huıtısası, O M<'L'"llj vc 
ımıflk. 

ISU:vcn!c!- bu evmla Bunlur dıılml 
encilmcn mUmeyt2l!lıtndc her inin g!lrc
b trltt. 

3 - - F.lkslltmc k:ıı:ı:ıh zıı.rt usu llJl'le 4. 
9. 942 cuma ~ &."'lal Ol) on blr<'I<' 
vt?!\yct nıaknmında t.oı:ılanııeak clalml 
encttıııuı hUZlil"lınd:ı ynı;ııla<'ııktır. 

4 - Eksrltmeye 21robllmti< ıcın lst<'4ı:· 
lller Cl777> llrn (50) kuruo yüz:le 1,5 
ımıvıı.kkat tcıntrınt vcrecekk-.nllT. 

6 - 1'4:1Jplertn ttuııe tıırıhlnd<'n Ot 
g(ln evvc-.ı müracaa.1.la Burdur v ltıyc
Undı!n. ekstl!meyc ıtl'ro~let1ne d:ılr 
dtlb'cıt vO!IDca.kın a lmalıı.n ea.rt.tır. 

6 - TekUt mclctuplnrıru OcllncU 
rnıı.dd«1e :yazılı sııatte.n bl:r ııo.at evvctmc 
knJ1nr vetı.yet cnctımc.n rel:lllltlnc geı ı

rorclt mnk'bırz muka.'btnnde verecek~ -
dlr. P<ısta Ue ırönd<"rt!C<'dk mektupltınn 

nıtuı..vct UQiln~ nuı.dd('(le :va?:ılı BRatc 
Jaı.dıır ırelml3 ohnruıı ve dış zarrmın mU· 
hilr mumu l!c knpntılmış bulıınmruıı lA· 
:tınıdır. 

7 - Post.o.da olan ~ecikmclcor kabul 
oıunmnz. 

8 'Htt' türlü !!An ma.o;mt'lan mOte 
ahhldc a1Wr. (6914-8827) 2967 

Bina yaptırılacak 
.M.IJ.lls • Güllük N~ GullUk Ki.I· 

"Y'Ü Muhtıırlıltırıtlıın: 

18791 llı1l 14 Jclınıe muhruruncrı °be'
dcllc köy(lmU7Ac hıon c&le<.'Ck koy lllul· 
n btNl btr rey müddı:ıt.le pznrlıklıı nı>

tırı"lnmktır. TnJJ;p olıınlarm h« ırnn 

köY oda&na münıcaatlan mn olunur. 
(S819-G91S) 2938 

TiCARET VEKALETi 

Benzin alınacak 
Tk.Jnrot Vcltli.lCUn(l(m: 

· b l!lr ve 11arasız ıılımr. İhalesı (7 ey!UI 
!ast nıtı lcnlıhıt nam ve he asına pa. !I "') rt . . .. t 15 t A k VckAıct otomobil ve motos ldeU t<:ln 

2 ;>~ paza csı ı;unu sııa e n ·o· 
r.ar!ı~a konulrnuşıur. 31 ,~ğust.ıs 9' ra J. Gn. komutanlığı hlnuındnki aıı.- rMYlS 943 sonuna kadar acık t'k6 11mc 
tnrıhıne rasllıyan pnzartcsı günü ıınat ııc '7650 ıııtre ~ satın alıruıcaktll'. 
15 l A k 1 t d.o. 2 • . . tın .alma komisyonunda ynpılacaktır. 0 .n ara 5 n&yonıın ıncı ıt- İsteklilerin kanuna uvgun veslkn ve nu mtkt.o.r benZtnin toptan veya rruı-
Jctrııc lıınasındıı toplnnacnk komisyon teminntlnrlyle birlikt~ kapnlı zarf YUI llOMlllı!I laıdıır Uıhıık.1ruk ed~:dc ırun-
da yapılacak pazarlık ncllcesiııde tc· t klif kt 1 k 1lt kt" lWc veya hıırtahk ın~ gôre parça 
karrur edecek fiyat üzerinden kati ,. nıc up arın! e ~ ınc va ın • 
teıninutı ahndıklan ııonrıı. ihale edl- ilen bl~ saat evv<";lıne kndar ma~bıız paroa vor11mcs1 cah:diı'. 
fct"ı•Ç;inıl b ·ş ·r ek ısı· 1 · mnkahıllnılc komısyona vcrmelerı, MUtoohhtt vcrıı1sbic karar pulu Ve-
k rn u ı e gı _m . ıycn ~rın (Gl>OO a ıı T killct.c n!tUr. 
anunun tayin cttlgl veşıkalarlyle Jllllllllllllllllllllllllllllllh.. Muva!dalt tcıruruı.t 179 Jtnı. 30 kunıa· 

muRyycn glln ve &aııtte komisyonda ha .ı -
zır bulunmalan lfızımdır. : ç k : tur. 

Snrtnamc ve mukavele projeler! : 

1 
t 
1 

: ACJ'k darlltme 28·8·942 cuma rin.il 
komlı;yondan pnr~suı alınahlllr. : : s.ıa.t 11 de )llll)ılaoo.kUr. 

(7018) 8002 = = Ist<'kl\lertn <-.kslltmc ı:1ln1l btldlrllcn 

Devlet Hava Yolları 

Kuvvei maharrike tesisatı 
yaptırılacak 

Dcvt Hlıva Yol.lan Umwn MUd.ür· 
ıtıc:ündcn: 

ı - ldru"('1!11z ~-o w l'MaJında 
)"RJ>lınJ.ııcak olıa.n 1487 l1ra liO k\mıt 

k<$1t bcdell1 kuvvcl muharrlkc t.c>a:ıııatı 

7·9·942 pazartc&i ınmu saat 10 dA u • 
mum rnUdUrlUk bir. tında ııcık eksilt· 
meye konu!mu.ştur. 

2 - Bu t ta atı tcnm ve hususi 
ea.rtnamcıcr icln.ro lL>vazun mUdürMltOn· 
de ı:örüleıblll:r. Muvıt!Ckat teminat 108 
ltnıdır. Tn.Itı>lm1n aynı ırün ve ııaıı.tte 

komiıı)'onda bulunnın!An UAn olunur. 
(7097) 8119 

Bahçeli Evlerde 

A~ık Hava SinemaSI 
Bu akoam ııaat 9.30 da 

Mihracenin 
Gözdesi 

§ A. C. vitaminleriyle il. Vita. = ııaatte temtnıı.t mokWp~c b\rll!lctc 
: mln gruplarını taşıyan, (bf'yıu:) : sıııtın il !1UI kamlııyomma milmcantlan 
: BELFAM güzellik kremi de : 11!\.n ohmtlr. <6747> Z1G2 = ~ıktı. --

Memur ahnacak - Bl'ltaın gflzclllk krenıi, t"İlc'll : 
: kurutan ve tıkayan her türlü : 
: mevaddıın uzaktır. : 
: nclfıtm gUu ilk t.:reml: me • : Mamak'tıı Gnzmnı.kl' Fahrlkaın Mu. 
: aamatı açRrak cildin tcneffiisU· : haı;ebesfndt' çnlışmak llzt"rc bnrem ile 
: ne ve beslenmesine yardım c- : mukayyet olınnksızın memur alına. 
: eler, yumuşatır ve gUzelttk ve· : caktır. 
: rlr. - Taliıılerln Fabrika Mllıllırllli(Une 
: Parrömöri ve eczanelerden ıı.. : veya "Kır.ılay Umumi Merkezine mil 

: racantlıın. 1885 -- rayınız. -,1111111111111111111111111111111 ı .. 

ESKİ 
Türk Çin ileri 

Adındaki eser intişar et6 
ba,Iıca kitap evlerinde 

satılmaktadır 

Almanca ve İngilizce 

lisanlarına vakıf 

iki memur at.nacak 
Ankıırn'da mali ve tirort bir mlles

&f'lle içl(l ticari muıımcl ıta bihakkın 
vııkıf ve muhasebe h!ıkkında da ın~ 
lilrnntı bulunıın ve ticari mlı e e -
lcrde hu ıtlbl vazifell'rde çahşııııf o. 
lan bir İngilizce "' bir Alınıın<'n bi. 

Mobilyalı kiralık ev ıcn ıkı rııeıııura ıhtıynç vardır. 
Bu şıırtlnrı haiz olnn tsteklilrrln 

Tam m!Sbll'slylc Rahçcll nlerde 2 boMcrvlelerinirı suretlt"rivlc Ankarn 
inci şimal sokak 24 numaralı ev kira.- (11011) posta kutuı;un.\ nıÜracnntfnrı. 
lrktır. Telefon 84.85/!1, l86t 1697 

ZİRAAT BANKAS 
KURULUŞ T ARIHl : 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk lirası 
ŞUBE Ye AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Ziraat Bankaaınd& kumbaralı ve 'lhblll'Sız tn.earruf be plannda 
cı. az W lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kura ile 

qağıdn.kl plina &öre ikramiye dağıtılac.nktır : 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralrk 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Hllzlran, 11 Eyllll ve 
11 BirincikJi.nun tarihinde çekilecektir. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralaı bir ııenc içinde-00 liradan 
aaağı dilşmiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde 320 

tıız.lasiyle verilecektir. 

İstanbul Nişanta.şı'nda Karakol karşısmcla 

1Ş1 K LİSESİ 
Ana, llk, Orta ve Lise - Yatılı, Yatısız - Kız, Erkek 

TeQı tanht: 1885 
~·rım en hususi l!ııcRld:l:r. 

~ iclıı rn<ıraaı.at oWinablllr. TorUn:ımcı ~ Tcl: 80679 83 

Çeşitli malzeme ah nacak 
Sıhhat ve lctlmaf Muavenet VekAl<.ıtt Meıicc.z ~ Mficııscsesi S:ıt.ırı 

Alırıı&K~ 

Muhammen Muvakkat 
Cin.si Mıktan bedel tcminnt 
Serum a:ııulll · 5 ec 200000 adet 4000> 

,. .. 15 c:ıc 100000 • 2500) 
Ampul dcsteresl 60000 ,. 660> 1437 
Cl<:ck aşısı tnı:>ll 1000000 kilo 2000> 
Ltıstlk mantar 200 adat 10000> 

1 - M~ Hıf'zılllnhha mü~ tht.t:Yne:ı ıctn cins, mMctnr ve mı.dl !l1.'"!len 

bedclb'le muvaldm.t tcm!nııı.tı :rukand& ;:,azılı ı:na.lzemen1n ~ z.art uwl c 

10·8-D42 Uırfhtrıde )'lll>ıkın elalUtın<'S1ne tal1l> cıkmadııtmdnn l·!l-942 Bn r. 
t 11 de ıtııılcs1 )'nl)Slmak Q:ıa'lı tdcrar kn.peılı zart \ISUl.b'lC ekslltmC-JC k 

rmııtur. 

2 - Nilmurıdcrln1 '"' ~ ırönndı: ~ler Jcom!n"(IM ınüTncn t 
llder1<ı!'. 

8 - ~1erln kanUmm t.ıırtt&tı ttam..tnde tıazmcyacıtııdan 1d<:l1f mcktuı>
lannt ihale ı:Oni1 R&t on& kAdıar kom~ v~ v rmıvrutkat tu u 
:vı;tıımak üzere daha evvel mUracıı.at etmcleıt. (0084) Z791 

İnşaat sahiplerinin ve müteahhitlerin 

nazarr dikkatine 
'l'ıuıffıyc Halinde A~ El<'J<'lrtk ve Ravacazı TA Sb1cctlerlndm: 
ş 11kffi.1emntz tabıikal.ımndan cı'knn le mUr cürutu ~ olo.nılc Is· 

Uırım!NC tabıilcamız amzistndc" tasıım roflmektcctlr. thttr.ıc 6011 l n1n 
ldnro Amtrlitlnc her ~ m(lmcaatıan ll!ın olunur. 1800 

LUMOPHO 
Radyolar1 

TOPTAN SATIŞ DEPOSU 
Mertebani Sokak No: 17, Galata - lsta·nbul 

Telgraf : Setman Tele fon 40691 
TUrkçe sözlU ve fl\rkıh 

Sinemnmızrla masalı yerlerimiz 
ve soğuk meenıt:r<lt 

Sinemadan sonrB otobfls vardır. 

.ıJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll!::, 

Gelecek proı:ram 

HlNT MEZARI 

~===~ 

U L US - 23. Uneü >'ll. - No. 7561 

1m tlya.z Sllb lbt 
lSKENDER ARTUN 

NcerlYııt ve MUC38Cae MildürG 
NAŞIT l1LUO 

ULUS Bıwmcvı ANKARA 

DİKKAT: Guctcmlze l'On4erJ1en neı 

nevı )'a%1.lar ııeeredl.laln ectllmCBln ıroı1 

vertımez " lmYl>Olueıındftn dolayı otQ 
btr mcsultyet kabuJ cıd1lmcz. 

• • 

E Cebeci 1 BU GECE 21.15 te Kavakhbahçe Bu gece 21,15 te 1 Çankırı Cad. I Bu gece 21.15 te : 
: Yenidoğan Harun Retit'in ÇİÇEK YEŞiL YILDIZ BAALBEK 
: Sineması Gözdesi Sineması KORSANIN KIZI Sineması GECELERi § = Teh Z311 Türkçe Sözlü Tel: 3017 Tf.lrkçe sözlil ,. Tel: 2195 Türkçe sözlü _ 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııı ı .,. 

Yeni Sinemada 
Buırün Bu G<ıce 

10 • 14.30 - 18.30 eearuılannda. 

REBEKA 
12 • 16.30 • 21 ııeanslannda 

Altın yıldız 
.,AHce Fay,. 

(ltebooca) 

'l'c!: 8540 

Park Sinemasında 

VATERLO KÖPRÜSÜ 
T<lnk.ce liÖZ)Ü 

lO • 14.30 - 18.30 scansla.rındn 

Görünmiyen casus 
~ - l(l.30 ıııcctnıl1mmdıı 

LONDRA KALESl 

Sus Sinemasında 
Bu81ln bU ı:eee 

Aık 17.dlvncı mı? Vuıtalı 17.dlvac 
mı? Bunun asri hayn.tm büyük 
blr maccrnsını tasvir edEın ve 
Rosollnd Russel - VJrglnia Buru-
ce tarafından yaraWn.n 

Kiralık kadın 
.....,.IRnltn.r:, 10 • 12. 14.30 - 16.30 

18.30 21 dı!ı 

Td: 3500 

Sümer Sinemasında 
Bugün Du Gece 

Dehaet. lro?taı. heyCcıı.n, macını 
!U!mlcrtnln en ı:Ozell 

Sihtrt>azlıı:r kımb 

MANDRAKE 
TfUTUUTU b!rdm 

Seanslar: 10.30 • 14 - 17.30 
gece 21 de 

Tel: 8:>90 



---::!.:. ~-
......... ---·---

l1 c u s 23/81194! 

~YIDa ve 
1 • ' 

Şanlı Sancak ba§ta ve alay geçit resmine hazır vaziyette Dünkü güzel töreni yakından görmek için tribünleri doldur.an halk 

·. . 

Sancak, bir bölük tarafından tören 
yerine getirilirken 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sancağı başımızda gördükçe 

' gurur ve iftiharımız 

artacaktır. 
Kur. 'A.lb. A. Rıza Gürcan 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Garnizon Komutanı, Sancağı selamlarken 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mukaddes armağan sen daima bükülmiyen 

başlarımızın üstünde kalöcôksın 
Orhan Mete 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral fli(se yin Hüsnü 
Kılkış alayı teftig edcr/1.en 

• 

Yedek Subay Okulu Alayı piyade kıtal.arı geçit re•minde 

Topçu birl;k/ eri geçiyorlar 

Süvariler gc~iyorlar 

Zırlı'ı vasıtalar savucu biılil.lt..ı · ..,< '; orlar 

Yedek Subay Okulu bando mızıkaın 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bu Sancak Türk 
yiğitliğinin dalgalanan 

emanetidir. 
Korgeneral Hüsnü Kılkı~ 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yedek Su'·..,y Okulu Alayı Komutanı Krxrmay Albay 
Ali Rı:z.a Gürcan geçit resmif)de 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cehennem gibi olsa hudutlarm her yönü 

zafer bizimdir zafer ! Baıbuğumuz i Ö O 
Muhtar Kumral 

ıııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 


