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M LLI SEF _,, 
yurt içindeki seyahatlerine devam ediyorlar 

lnönü Kavseri, Sivas, Tokal 
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(evresinde tetkikler ya hlar 
ve hal la temas etrler 
Milli Şef Turhal şeker fabrikasını, Ladik kazasını 

ve Akpınar köy Enstitüsünü ziyaret edip 

Kavak kazasına da uğradıktan sonra Samsun'a geldiler 
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Harp sonrasını 
düşün.ürken .. 

Falih Rıfkı A T A Y 
l1k dünya harbi, tclsiz icatlara ile 

lcan.at vasııalannın buyük bir hım ilerle· 
me5int ;ardım etıi. Harp, memleket genç· 
Jiklerini takım takım oliime 'e ateşe doğ· 
ru süttrken. ilim ve fen ndamluını <la 
ntöl)'e \-C Jaboranıvarlara kapar: onlara, 
~i!Ahlan daha i\ldürucü kılmak vuife • 
sini ,;erir. Bu ilihlardan bauları, tel • 
ıılz , e uçak ı;ibi, barış z:ınıanlannın da 
işine ;ıırı;ao fC)lcrdir. Bunun için SÜ· 
künlu zamanlarda birkaç yılda elde cdİ· 
lehilecek neckeJcr, bütün ıınııtınna ve 
bulma ku"'·cdcrinio aynı noktaya doğ
nıltulduı'hı lurp dcYirlcrinde birkaç il}• 

da rne,-dana çrkar. 
İkinci diin)'a h:u:binin, en b:ı,ta, ha. 

zı h.ım maddelerinin )'3.pmasıru ıahıı~ 
)'Crine scçircceğini ihusas adamlannın 
yazılarından öğrcni) onız. Mesela )'lif> • 

ma kaU!;'Jk için o kadar ~ sermaye 
knnm:ıkta ve u ullcr o kadar r&.5}'oncl 
bir hale gctirilmektl'<.Iİr ki bundan ~>nn. 
W:ıii buçuk urctiminin bi:n türlu zor • 
luklanna katlanıla<.11ğmdan artık ~üphe 
edi 1 ebilir. 

Bu ve bunun gibi ham maddeler hah· 
sini gene ihri.s&.' ı.damlarına bırakalım: 
fakat şurası imidir ki ikinci dünya ha.r· 
binden 'IOl1 derece ilcrliyen bir ha~a 
va~ıtd:ırı kazancı ile çckacağız. İngiliz· 
lcr 1914 • 1?18 h:ırbiode denizlere ta -
ııwniyle hakim iken, Rm)"a°)ıı gitmek 
i.şti;"UJ Lord Kiçner in nasıl denizlerde 
ka;bolmuş oldutu hatırlardadır. Şimdi 
twnen hemen büıün Avrupa kıt.ası, Ak· 
denizin büyük bir kısmı, şimal Afrikası· 
nın bir kısmı, Atlanuk kı)-ıları alman 
hükmü altın<la iken, ingilız 1Jaş\'ekili 
1 ondra'dan ka.lku, Rus)'ll')a gitti, lran, 
Yakın-Sark ve Orta·Sark cephelerini do· 
laştı , Londra"ya diin<lu ve bunların hq)Si 
birkaç gune ınğdı. J\ynı Başvekil, tek • 
nelerin ı;uç ncf~ alabildiği J\tlanıık"i 
asarak, iki defa Birleşik • Devletler Re
isi ile buluştu. On bin kusur lllt'treye 
çı kan uçaklama hususi cih..'lzlar takı· 
nan yolcular, Kahire'dcn Londra'y.ı )"a· 

nm gunde gitmektedirler. 
Cephelerin üslerden uıaklığı ve me· 

safelerin genişliği bir yandan, tıavııda 
çok uzun müd<lct kalııb lır uçakların ya· 
pılın.ısına sebep olduğu gıbı, deniz ta tt 
işlerindeki zorluk ve bü)'Ük mı darda 
paraşutçu nakletmek zaruretleri hem bü· 
>'İlk tonajda uçakların, hem de hir mo • 
törlü ile çekilen vaıron~çaklıırın )ııpıl· 
muını temin etınişur. Simdi Birl~ik • 
Devletler tezı;ihlarında 'iOO torılıık cş)ıı 
uça.klan yapılmakta olduiunu oğreni • 
}'Of\17. 

Bu h:ırpten sonra, bir defa, k ııa-a arı 
mesafelerin ancak ha,ııdan }'llpıldıiiını 
~ğiz. İhti~mlı ~i Traru·Atlantik· 
lcr, bundan böyle, turizm gezintilerine 
yahut }·eni d~ri }atlırgı) n yolculara 
~rolunacaktır. Her halde kıtalar hiri· 
birinden birer uçumluk ~fC)e inmiş· 
tir ve hava vasıtalarındaki gih enlik artık 
hiç kimsenin vehimlencınİ)eceği kadar 
artmıştır. 

Bundan başka uçak katarlarının hil· 
ha~a taze zenııvat, }'Cltlİş 'e balık gibi 1 
uzun yola dayanmaz ihraç maddelerinin 
:ya}'ılmasını ne kadar kola} laştıracağı 

( Sonu 2 nd ,ayfada ) 

-Bugün 
KONUŞMA: 

Bir lokanta 
hikôyesi 

YGan: Falih Rıfkı ATAY 

2 inni ıayfada okuyunu2 
2 ...... sıorı:ııaıas tOIOD 

Turhal, 23 a.e. - Orta Anadolu 
da bir tetkik se;ahaU yapmak Uzere 
20-8-942 perşembe aksamı saat 22.30 
da Ankara'dan hareket buYUran 
RelslcUmhur lsmet 1nBnü, 21-8-1942 
cuma sntıahı sant !) da K11ys<.>rlye gel· 
mLslerdlr. Orada yarım snet kadnr 
halk ile Halkevinde görüştükten son
ra yollanna devamla Sarımsaklı is
tasyonunda trenlerinden inerek oto· 
mobllle Blinynn kasabasına ve ora
dan Pınerbeşına ba~lı Pıızarören na
hlye11lndekl köy Enstltüsfıne gelmlş-
lenilr. Bu köy Enstitüsünü tetkik ve 
tetttş buyurduktan ve enstitü talebe· 
sinin ziraat işlerin! ve harman yerle· 

BERLIN'E GôRE: 

Kafkasya' dan Don kavsine 
kadar uzanan bölgede 

bu harbin 
KAT i 
neticelerinden 

biri hazırlanıyor 
1 Berlln, 23 a .a. - D.N.B. ajansının 

askeri mahfıllerden öğrendıf:lne ~ö
re doğu cephesinde gecen hafta ce· 
reyan eden muharebeler bazı yerler· 
<le <;ok şiddetli bir mUcndele halin· 
de gecmlşttr. Bu Kal'kasya'd11n Le
nlngracl'n karlar uzanan cephenin 
hC'men hemen her yerlndc öyle ol
muştıı r. Başlıca alftke. cenup kesim· 
teri üzt'rlnde toplanmaktadır. Bu 
kesimlerde alman kıtaları, arazinin 
arwttiğı gUclUklero rağmen sovyet 
kıtalnrını her giln biraz daha geri 
atmağa muvaffak olmu.ştur. 

Kafkasya'dan Volga kavslne ka· 
d r uzanan bölgede bu harbin kati 
net 1'.'elertndC'n hlrl hazırlanmAktarlır. 
Sovyetler bu hölgede alman ilerle -
mro nl durdurmıığa Umltsl7.ce çRlısı
ynrlar. Muhasım tarafın neşrettiği 
tef rlerde artık ı>ICın gereğince ya-

<Sonu 3 nncil sa yfada > 

Son aylar içinde 

İngiliz uçakları 

korkunç 
tahripler 
yaptllar 

rlirti gezdikten sonra aynı tarılde 
Sarm.ısaklıya avdet ve oradan trenle 
saat 22.30 da Sivas'a muvasalat bu
yurmuşlardır. 

Reisicumhurumuz 22·8·1942 cumar· 
lesi satıahııırlan öğleye kader Slves
ta vlllyet dalrcs'nl, Halkevlnl şeref· 
lendirm!şlcr \'(' bir QOk lJgill Ze\•atla 
görüşmüşlerdir. Saat 11.30 da Reisi· 
cumhurumuz otomobille Sivas cı · a
rındııkl çlmentn fabrikasına giderek 
fabrikanın lncşaat ve tesis isleri üze
rinde alA.kadarlardıın izahat almış· 
!ardır. 

Bundan sonra Dof'ruca Yıldızcll 

(Sonu 2 inci sayfada) 

Doğu cephesinde bir alman 
topçu askeri 

8. Cevat Açıkalln 

cumartetesi M. Kal inin' e 
ilimafnamesini verdi 

:.\foskova, 23 a.a. - Yüksek sov· 
'etler meclisi reisi M. Kalinin 22 ntus· 
tosta yeni TUrki~ e büyük elçisi bay 
Cevat Açıkalın'ı kabul etml§tir. 

Büyük elçi M. Kallnln'e itimaına
mesini vermişcir. 

Ticaret Vekili geliyor 
tstanbul. 23 a.a. - Tlearet Vekf1l 

Bcll~ Uz, bu akşamki e!Q;PT'(!Sle t<"h 1· 
m!zdoo. Ankarn'ya hareket etml6Ur. 

lngiliı: hava kuvv . •ferine yeni katılan uÇohlardan 
bir a(ır bomluırd.J!11QIJ ta)' l_areıı' 

B rezi lya'nın ha rp 

i lônı hakkındaki 

NOTA 
Mihvere 
veri ldi 

Uruguay da Brezilya 

ile tesanüt halinde 
Rio de Janeiro, 23 a.a. - Brez:il-ı:a Ha· 

rlci)-e ~azıra M. Anınha, cumartesi ak· 
şamı, alman ve İtalyan hukümeılerine 

""rilen nota}'l neşretmiştir • 
Bıı notada, Brez.ilya hükumetinin ı;ös

terdiği çok bürük musam:ıhakirlık be
lirtildikten sonra, ŞÖ)le denmektedir: 

.. 

I 
/ 

, 
Son hadiseleri mı.iıcakip, Almanya ve 

ltalya'nın Brezilya'>11 karşı harp hare· 
ketlerinde bulunduklarını inkar etmek BCl§vek ilimiz B. Şükrü Sar acoğlu, Dahiliye Vekilimiz B. Recep Peker' le 
imkAnsızdır. Bu suretle Almanya ,.e İ ta.!· birlikte dünk ü güre§ müsabakalarını seyrediyor 
)"a Brezİl}'ll ya karşı bir harp '\'tllİ) eti 
)'3r9tmışlardır. Biz de, şerefimizin, hü· D k b k 1 d 
:~:r-:ı~~ı:ınAme;~ka~:~i>~=;~~i~~ , Ü n Ü g Ü re ş m Ü sa a a a r 1 n a 
müdafaası için bu harp halini tanımağa ı mecbur bulunuyoruz 'e bu harckeclctt ,,,,,.....,.. ........ ....., ___ ___ .__,...,,.....,.......,,,_ . .., ...... _,,__.. ............. .....,......,..,...,......,....,......,._,. . .....,......,.,._,,__...,,_,._._._.., . .... ..., . .....,.,.,..,.,,_ ....... ,,,_ ....... _ 

~;:;_m•:a;~:: ::;~:a:, .. '~. e rbest güreşte Anka ra 5-2, greko. 
~~:~y::~0~E~~ \~~:~~~::~~~ romende İstanbu 4-3 kazandılar 
anca'k saat 17.50 ye doğru radyo 
nefriyatı ile gazetelerin çıkardığı 
llAvelcrden ve duvarlara yapıştırı -
lan be;)'annaml'lerden of:renmlştir, 
Gazete darehant'lerl önUnde topla
nan halk harp lehine teZc'lhilret yap. 
mış ve hatipler hararetll nutuklar 
söylemı,,tır. 

Brezilya POllsl evlertnde verici bir 
telsiz istas:ı-'Onu bulunan bazı alman· 
lan tevkif etmlştJ.r. 

( Somı 3 üncü sa)'faöa > 

MOSKOVA' YA GôRE: 

Kletskaya ve Krasnador 

ıehirleri dolaylarmda 

siddetli 
J 

SAVAŞ 
netice vermeden 

devam ediyor 
I Moskova, 23 a.a .- Sovyet tebll
ğlne ek: 

Keletskaya b6igeslndc muhtelif 
kesimlerde, sovyet birllkleri karşı
hUcumlar yapmışlar ve almanları bir 
çok meskün mahaldcm geri atmışlar
dır. 

Kletskaya'nın cenup doğusunda. 
~l<ldetli carmşmalar devam etmiş ve 
almnnlar Don'un doğu kıyısına gec
me~e teşebbüs ey)emlşUr. Sovyet 
kıtaları, nehri ı;:~çen almıınlara ağır 
kayıplar verd!rmlştlr. 

Almanların taarruzu 
Kotelnlko\·o'nun şimal doğusunda, 

alman1ar tarruza. geçmlşler ve sov
yet mew!lerlnde bir gedlk ac;:m1slar
dır. Bir günde 50 alman tankı kulla
nılmaz blr hale sokulmuştur. Şiddet· 
1i çarpışmalar devam etmektedir. 
Ayru bölgede bir alman hUcumu, a -

(Sonu 3 üncil s:ıyfnda> 

A uro Lancaster tipinden 
\Yaıw 3 Uncu şay!adıı! 

Umumi tasnifle Ankara 8 6 b'ri c' geldi 
Dün 19 Ma;-ıs sıaCl)omunda, }İmdiye kadar güreş mü5ab:ıkalarında görülmİ)-er 

kalabalık bir seyirci önunde AC?ka.ra • Irnınbul temsil! güreş müuhakalan )'llflıl· 
dı. Sa')'ln Baş,ekilimiz Şrıkrü Saraoof:lu. Dahiliye \'ekili Recep Peker ve Parti Ml.lS· 
ıakil Gnıp Reis Vekili hwıbul Mebusu Rana Tarhan müsabakalan ~nuna kadar 
takip lru)urmu~lanlır. 

Gür~lere tam 51lllt 16 da ba~ı. ilk önce İstanbul takımı ve onu takfüen de 
Ankara takımı nıiııd.-rin kenarına ı:;clcrek yer aldılar ve Ankara halkını selamla • 
dıktan sonra Bölge Kafile Rci•leri biribirlerine hatıra ba)'ra.kları verdiler. Bu me
rasimden sonra takımlar sahadan ayrıldı ''e hemen giir~er ba$ladı. Mihaba:kalar 
her '1klet sınıfında evveli grcko-.romen, ~nra da serbest tııl"Lda )'llptlmı~tır. 

56 k iloda: 
Greko-romeııOe 1sı.ınbul'dan KCMn Ankara'dan Namık Özcr'e sayı hcsabi}lc 

kazandı. Gurcş pek U!\ldi olmadı. Fakat sctbestte güreş oldu'kça hareketli oldu ve 
rakibin.len kuvvetli ve :idmaıılı olduğu görülen ve sıizcl giliqen Ahmet Çakır 53· 

)'l h~bi> le kazandı. 

61 kiloda: 
Grcko-romcndc Ankııra'dan Mu tafa Jleton ile f,u.nbul'd:ın Pa.ıt:ı}'Ot güreştiler. 

Müsıı.baka baştan sona kadar .Mustafa'nın güzel ve hakim gı.ireşi ile geçti. P.ınayot 
çok 'tkı gÜreşiyordu. Fakat Muswa ona hiç fırsat vermediği için ara sıra kenara 
karıyordu. Neticede .Musıafa büyük bir ZC\0kle seyredilen bu pjr~i sayı hesabi,Jc 
kazandı. 

Serbestte Ankara'd:m Abdullah Elagöz fsıanbul'dan Mclunet Özıüıi."Ic ~ti. 
Her iki güreKi de zanıan 1.aman biribirini hasur.ıyortlu. NeticcJe Abdull:th altt:ın 
ka1kıırak rakibini ha'ıı>-a kaldırdı '~ ki\pıii)c getirdi. Kenara ka>masına me)'dao 
'ermroen 11 inci dakikada gunün ilk tuşunu }'llJ>tı. Mükafatlar verili~ 

66 kiloda: 
Greko-mmende Ankara'd:ın Doğan 

Erdinç ile j tanbul"dan Bekir Yolcu sü
rc)ıilcr. Burada Doğan hariz Ş<'i<ildeki 
oyunlariyle ü~tün ı;urcştiği halde iki 
hakem neticede B~ir'e rey verdiler ve 
2·1 Bekir sayı hcsabi)·lc kaun<lı ise de 
bu hali halk derhal rrotcsıo etd ve bü· 
ıun ı:ure~lcrin '>onuna kadar bazı imalı 
sözlerle bunu tekrar edenler oldu. A}nl 
zamanda Bekir muternadiyen favullü gü. 
re ınekte idi. Bilhassa mütemadi>·en ma· 
ıodan tutmakta ve greko · romen<le ce· 
,az olmadığı halde daima dizlerinin ;ıır· 
dımı ile ı;ür~ekıe idi. 

Serbestte, Ankara'dan Nurettiıı Öz· 
~ ustün gür~ek bq d.ı.kihda rujla 
kııundı. 

72 kiloda: 
Greko-romende Yaşar Doğu. halen 

iıstündc bulunan A\'rupa ikinciliği uo • 
Ankara'dan Abdullah Elagöz rakibini tuşla yenerkeı1 

'\ıtnıııa li)'lk bir gureş }.aptı ve ha.lk ta· ...--------- ---------------------
rafından çok alkı,)landı. Zira kendisıi 661 z 1 d k 1 . 
~!onun gutt't?si. <;>lduğu _halde bölgesi. ~ on g u a a t et 1 z m 
m şerefle tcmsıl ıçın 72 kıloda ve İstan· 
bulun en kuvvetli ''C dün hakikaten en -------------------
güzel ı;üreş )'llpaJI bir elemanı olan Kan- k d • 
demir ile güre)ti \e ona kaqı ~tün gü. a m p 1 s o n a e r 1 
reşi He kazandı. Y~nr'ın en bÜ)'\ık iki 
\a fı burada herlcesin takdirini çekrni,. 
tir. Ririşi hiç çekinmeden, yılın.adan gü
resmesi, ikinci~ de M>nuna kadar aym 
ku\'Vct ve aynı nefesle gureşmesidir. Ken
di ini candan tebrik ederiz. 

Scııl>cstte Celil Atik de gayet güzel 
,e atik gureşerek iki dakika gibi bir z.a.. 
manda fsıanhul"dan 'Faik Bükcn'e tuşla 
kau rıdı ve halk tarafından büyük tak • 
dirle alkışlandı. Ke:ndiı.i aym zamanda 
he' ~ne<lcnbcri 72 kiloda Türkiye ~
hest ~reş şampİ)'Otlu bulunmaktadır. 
flu yerini ku' vede mUhafaza etmektedir. 

79 kiloda: 
l,tanbul'dan Rınk Demir, Ankara -

dan Aziz Kipcr'i çok temiz ı;ureşert-k ,.e 
gü,el bir orunla yc-ndi. f•tanbul'd.-.n ba· 
11 ,ı:urt'ŞÇİlerin minder kenarım müte • 
madiren çıkmalanna rağmm Rız.ık'ın hir 
oyun neticesi minder kenarına geldiği. 
ni görduğü uman kendi kendisine mİn· 
derin orıa<ına ı;;iıme5İ herkesin takdirini 
•e alkışını kazandı. Bu vesile ile şunu 
da tebarüz ettirelim ki, güreşi <faima me· 
raklıı, Ze'\ kle ve hilhassa anlı yarak St')'• 

reden Ankara halkı minder üzerinde bir 
Yahra daha ı;örmek İ<tiyor. • 

erbe tte, Ank:ara'dan Mahmut Çe • 
te'\"Z le lstanhul'dan Ccıat Ataman gÜ· 
reşİ)orlardı. iki inin de }'Cni olduı'h! an· 
laşılırordu. tehmet biraz daha üstün • 
dü, am3 Ct•llıl kendi O)'llll'll}la )etıildi. 

87 kiloda: 1 
Herkesin merakla beklediği f stan · 

hul'dan Mu_\ıafa Çakmak ile Ankara'dan 
ı~mail grekn-romen ı;ure~tilcr, Mustafa· 
dan beJdediğimlz gür~i göremedik. 

(Sony 4 wı(\ı ~~ada) 

Yapılan deneme müsaba1taları nda 

4xl L TÜRKİYE 
REKORU Ki RILDI 

Zonguldak, 23 (Telefonla) - Şeh- romunda ynpılncak Türkiye fe rdi 
rimltde açılnn atletizm kRmpı bugun atleUzm birlncilıklerine girecekler -
biıytik bir kalRhalık onıinde yapıl Rn dir. 
dencıııe mu~abRkl\larındRn sonra ka- 15 gUn silrt'n kaırptıt atletleri H rp 
rıanmı ıır. 69 Rllı•t ~arın sabah Cum- Okulu spor njfretnıt'ni Husamettln 
huriyct ,·apurlyll' İst nbuln ı::idecek-1 Gureli, Deniz H rp Okulu 5'J)Or oğrct· 
ler 't' 30 aıcıı~tosta FenC"rb hçc taı'I- (Sonu 4 unru sayfada) 

1 f 

Zonguldak atletizm maçrnda 100 M. çıklfl 
atletlere izahat verUi)'_or, 



·ı\7. üncü Dil Kurultayınaa 

görüşülen konulardan 
B!rkac yıldanbeıi m bir tıp d JI 

vücuda gelmesi çalısmalanna ka· 
tılmış bir ar adaşınız o arak, dil 
dil.WlSlnı, onun muhtelif meselelc
rınl ele almış bulunan böyle bir 
Kurultay'ın toplanmasından duy
duğum sev ne lı<' lrtmck terim. 
Böyle b r toı;ılantı ve onun do u
.racağt otorite, her y nden hasret· 
le bck'enen bır net C'e idi. Zlra bi
l yorsunuz kJ en büyuğllnden en 
küoQ~üne kadar bütlın m mleket 
cocukları gerek yazı ve .konuşm 
d il ve ı;:crekse b 1 1 d il üzerinde 
yer yer calışma ve incelı-melerde 
bulunmaktadırlar. İşte bu parcıı 
pa~ıı b rb rl den ayn Vf' hazan 
('Ok dd alı çalışmalann verimleri 
bu akadem k otor t e ııon şekli· 
nl ttlml$, yoluna rmlşt r. Netice
si en do~ruyu bulmak olacağı mu
hakkak olan bu toplantının Rvln
d buradan geliyor. 

Tıp dil nln özleşmcsl ve sade
leşmesi yolundaki çalışmalann 
Mfhalan tlzerlne gelmJ,yecclllm. 

Bu sathalan devirler n temayül 
ve modalarını gayet acık çl~ller 
hal ndc gösteren bUyilk eserlerde 
a ıkca görmek mllmkQndür. Sark 
ve garbin dil t rlne hlç boyun 
etmıyen çok eski cserlerlmlzle 
yavaş yavaş Arapçayı efendi dil 
gl.bl almıyn başlıyanlan ve niha
yet Tanz matta Fransızca'nın hl
rnAJleSinl blr ıkapltQlı\syon gibi 
kullanmı.s olan.lan pek Jrt tanı· 
yoruz. 

Sabuncuor:ıu Serafcttln (Cerra
hlyetUlhan!ye) sinde liletlertnln 
bir kısmını Doğtagu, bıcnk ardı, 
sUIOn burnuna benzer, a~ yitJ 
ola, ege, dil basncağı ... ı:lbl ya tam 
ı.<;t lah veya terklı;ı ılc yapılmış ke
l meler halinde yapmıştır. Müza
kerelerim 7.de b r m !lctın bnzı 
mm terimlerini ta\ Lf ile yaptı~ı 
misal olarak geç'yordu. Görüyor
sunuz ki bu ısı de hekl.m S rarct
tJn 1465 tc yapf1U$tır. Yalnız Şe
rafottln'in dill her tarafta böyle 
tmn~ Türkçe olarak akmıyor, 
mebda. razzaka, muhkin... s bl 
tenmlerl de, filet lsimlerl de var
dır. Yalnız &ayanı d kkat olan su
dur: 

Seraft>ttln canh ve tek bir d lln 
hAklm yl'tl ııltında dl"flld r. Bu 
hlktmiyet 1864 CemiyeU Tıbbiye! 
Osmaniye L{\gaUnin yapılışı ile 
başlar. lstnnbul'da Mnhmut Adli
nin Gnlatn..cıarayında kurdu~u tıbbl
)"Cdekf FrnllSIZC'ıı tedrisata karşt· 

.1•·······························\.. 
i KONUŞMA: ~ 
.................................... ,., 
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lık bu ilmin Türklyc'de tcdrlsl 
mumklln olduğunu iddia edenle
rin \"Ücuda ı:etırdıklcrl <Mülki 
T bblye> Fransızca lC'l;aU esas tu
tarak 'I'ürkce'ye (yıani Arapçaya> 
çcvr lm!.ş bulunur. Fransı7.cayı 
beyn lmllel ve yabancı, Arapçayı 
da e{ıya milli kültür dill olarak 
e mıştır. İşte 1864 !~atinin espl· 
rlsi budur. 

Ondan sonradır ki Sabuncuo:
lu'nun, hattA Erzurumlu 1brahlm 
Hakkı'nın, <mUfredatı tıe' baytar> 
müterciminin temiz Tilrkce terim
ler! ka:ı;bolmuş, oluklu ıundanın 
yerini Cmlsban kınevJ> d 1 basa· 
cağının yerini Cmülkat-ı lisan> al
mıştır. 

S mdl d ilerin de lcindeylz ve 
dilimlz lçlmlzdedlr. Tıp lCıgatlnl 
cvv l Türkçe kellme asıl olarak 
b~lanmak suretiyle yapıyoruz. 
bulduğumuz kaıııılıklar ekseriya 
terim olarak TUrkce, bazan da 
izah olarak Türkçedir: Enf yeri
ne burun, ıefe yerine (dudak> dı
)"Oruz. rnh m yerine döl yatağı 
dlyecetız. Hamayı me~ yok 
<sıtma> var, koyduğumuz. kullan
dığımız Türkcc terimlerde hiç b r 
acniı;ıllk, uydurma yoktur ve ol
mıyncnktır. yaptılbmız sandıktaki 
malzemeyi kullanmaktır. 

tıım terimlerinde kökü mutla· 
kn ana dilden olan b r kcllmo bu
lunmadığı zaman uzanacağımtz 
kaynak hiç bir canlı dılin ben m
s1yem yeccf:l, herkesın a •zındn. 

rkcsin k tnb nda ve herkeSln 
malı olan kaynaktır. Buna beY· 
nelmilel, grckolaten, ne Is m ve
rirsek verelim bu mcnbaı benlm
SP.m 1 ylz. Ht'r m 11 t n hissesiyle 
yapılmış olan bu hazln1>den eUml
%1 çekmem kle hem malımwı te
snhllp etmiş, hem de mm dıllndc 
kolay anlıışmıı Cl'reyanınn cnbu
cak glrmls oluruz. İşte yüksek 

Bir lokan 

• 

Yazan: 
Profesör Doktor 

Kaum İsm il GÜ KA 1 

kartla ı evlere 

• ôyeS 1 Ankara vaımğinden = 
ı - Eyllll karneler! 15-8-1942 ta

rihinden beri h lk dagııma bırllk
lcrınee bnlk evlerinde clagıtıluııısı· 

GtÇcnlmle lsranbut' Ankara • 
ya gekn m sııfiderımi:ıden birı. loknn· 
calı '~ bır mUŞteri ile mcu
dote! uımnd:a oldukça 5Cl1 bir miiruı· 
kaşa geçtiğini ı;örllı. Sebchini mcmk 
eder. Anlar ki lokanta v-.ıı;onuna p • 
rap ve bira verilmemiştir. Arabada 
hizmcı edenlerin bunda bir 5UÇU >-ok 
ama. biz vaizfcleri ve mcsuliyetlcri bi
ribiruıe kola~cıı kıınşurmıı.k Adetinde 
olduğumuzdan, İlı(;lrlarımı:z.ın haklı 

oltıp o!madıi;-uıa pek dı:kkat ctmeyu., 
Ben7lnin ulu olmasından $Qföre, ha· 
canın fena ve kokulu duman venn~in
den kaptana kabahaı bulduğumuz olur. 

1

-- Yazan : 1 na başlanını tır. 

'

• R fk AJAY 2 - ldare heyetleri evlere nkşam fa ıh 1 1 saat 18 - 20 arasınd:ı gideceklerdir. 
O s:ıatlerde de herkesin evinde bu • 

--------------- lunmaaını temin makıı::ıdlyle de bir· 

A.W söylemek istediğimiz bu de· 
ildir: munaka\amn ltlCV'ZUWIU dio

liye-n alman misaHr, sofrası.nd:ıki va· 
Unda$1anM der ld: M- Önunüzreki 
fU yiyecek ve içecek füte5lnc ba.lumL 
Memleketimizde hangi alrruın haftada 
bir defa böyle bir lbteden yese ve itse 
bahtiyarlığını kiri görmcı.? Her fC'Y 
ne kıı r ni bil" 

1 ranbul'da, bizim tarafta IU\şk 
yaptıran bir tanıdığımd:m d;ı keresıe, 
çivi, boya ve daha bir hayli madde 
lukkında. Kadıköyünckn Köpruye ka· 
d:ı~. t m bir yolculuk bcl)'U aikAyeı 
dinledim. Soma doncrek dedim ki: 
"- Fakıu klişkünllıü h rptcrı sonra 
yaptırsanız ne olur? Ben Hükümetin 
yerinde olsam. }ıusu,i irı;şaat deM1I 
~!erin on b'n madd~'nden biri ile 
dahi ujtrqmam ! Eğer murrikün c, hu· 
kume-t yardımlarını zaruri t:ımırlcr için 
kullanırım. Siz kÖ$künuzu isıcr kilosu 
yü:ı alımı$ kuruşa demirle, İster ıane5i 
gumuş fiyatına çivi ile )apıınnız." 

Bununla beraber yağ vurgunun • 
dan lozandıfı yu1Jıinlerle gelir bina· 
Jarı kuranlar da p:ıhalılıkıan tıkiyct· 
cidirlcr. Yi}cceı':imiz pe)"nİrİ, kışın iki 
lirnyıı satmak için, buzhan leme bdc· 
Jcııircn nn:ıfın ap:ırum;ınııı:ı ucuz çi
vi, hilesiz boya, bol kereste >-rri3tir • 
mek bizim vnzifemizdir. Yapıırdıkıan 
wnrıı dairelerini, buhran pah:ısın:ı, ge
ne biz kimlıyacağıL 

Kazandıkbn ıle idare edemi~enlc
rin dh'ZSl büyük bir ~elcmizdir. O 
&}rı! Ancak kazandıktan ile iyice }ıt• 
şıyanl:ınn kan.'lat izliği gertektcn çir
ldn duşÜyor. Ru sınıf ne ycyccelin • 
dm, ne içccellindcn, ne kullanacağın-

Yurt içinde 
Burin Cebeci meydanında 

öiled<ın oonnı. sn.at be:ı bucuk
ta üçQncU fut.bol mllsabakamız 
Tal ını:Mı - Guç arasında cere
yan edecektir. T Umgfıh takı
nu yeni ı: len e!end lcrle ek
zeralz yapmıı olduğundan bu 
m bakllnın cok haro.rctll o-
1~,tını allikıtt!arlar söylemc.k
tediıier. 

Yurt dışında 
Japonya'da askeri te kllA.t 

ve ten.c;lknta b tanıtmış ve ye
di a ay topçu as'kerl terhis e
dild ğ ıPbl kırkı gt'neral o!
UM!k üzere 328 uıb t de nısıf 
maaş ve tnhs saUıı resmen çı
ğa cıkanlmıştır. 

d:ın ktsauyarak, ve hükürnetin ne b
chr nüfuzu v:ına OflU kaıdi k!nna 
wmurmek isriycrek güniinu ferah ge
('imıck hcve indedir. 

::>ınır dı~ıııdan her gÜn gelco yol
cuların frarua'da.n, Almıınra'dan, Bel· 
çika'dan, hami Bulgarisıan'da.n gcıir· 
dlkkri hikiyclere, bu sınıf, ehemmiyet 
bile \ermeı. Burun hükümwcdn sa· 
dece yaşama dlı.-.uı ile uğraJttklıtn 
giinierde, bu s1mf, kendi bayat sun · 
d:udının müdafaa tdilmesini İ$ttr. 
Eğer Amerika'd:ın Bura')'ll gelecek 
vapura ıki silah yerine bu sınıf efen
disi için bir rad}'O, hir de buz dolabt 
koydwursanız, kendi ine borçlu oldu· 
t= bir hizmeti )'ilpmlf olursunuz. 

Bu mUn:ısebede umumi }crlerdcki 
yemek li tclcrinin zenginliği bakı'laıt 
ı;lnc battığını haurlaımak isteriz. Bu
gun lstanbul ve .Ankııra otel ve lokan· 
ta.lan, ha>'<ii ıck tabak usulünü bıra· 
kalım, uç tabak usulunü bile tatbik 
etsclcr, acaba, h:ıllerde ve pazarlarda 
husu i evler için ne knd:ır yi}ccek ar· 
ıaaıpnı ıahmin ederslfth? I.okantala
nmızda dökülon fttı.. ')'Clllddcr, bir· 
kaç fakir ııiı. -..cbap be51emiye yete
bilir. ~ otel ve gazinolarda, lis
teler, lcüçük bir broşür halindedirler. 
Hct" turlü et, her türlü xetza\-at, her 
türlü }emiş ı.e tatlı! Bu "her" i "bir" 
ile deiiştlrsek gene ATIUJ'13. kıtasımn 
hiç bir k5şcsinde olmıyan bir 50Un 
saadcıi elde edebiliriz. Yol;dtımı kıs
nuk i tiyoruz: buna otellerle lokan • 
ıalard:ın başlıyabiliriz. Gene ~'ar, 
iyice doyar, fakat ~hir çarşıl:ınnı pa· 
hıılı paluh, oıcl '-c lokanta kıısalan· 
na sömllrtmüş olmayıL Bir tabak eti 
bir btl(Uk liraya veren bir lokanta 
için et pİ)'lls:uının ne değeri olur? 

1 Harp sonrasını 
düşün ürken .. 

(Bıışı 1 inci aayfadıı) 

meydarı&ıdır. Manisa'nın fızümü, haf • 
dan toplandı~ ı;üoün akpm& Bcrlin'de 
atılahil~tir. 

Harp5nnrastnı.n ileri vnsıtabn ı;:cldi· 
ği zaman, Anknra'dan lsıarıbul'a gelmek 
için, pckaz > olcular ı } erine 12 saatlc
ri ni feda edccCklerdir. Hatay'da birkaç 
saadik iş! olan tücoı.r, kahvaltısını An
kara'cWd C\indc yed'ktcn sonra. akşam 
sofra5ınd:ı gene ailesi ile buluşacalmr. 

İmdi bu devirde sayısı hızla arıacak 
olan iç seferlerimizi, ne edd zaman 
trııım-ay ve trenleri ı;ibi, y.ıhanc:ı imti • 
y.ızlııra hıntkacağız, ne de bu Vll$1tab· 

ı nn dıı:ınbn gelen pahalı parçalan için, 
bu,ı:fulkü tramvay ve trenlerimizde oldu
ğu ı:ı"bi, başbtanmn h:ınıcı aluna gire • 
ceı;iz. Her tarafta mükemmel tamir atöl· 
yelcrimiz olacakur. Remini topraklan • 
mızın bığrmd n sıkacağız. 

M'llt mUdafaa ihri>ııtlanndan h+ı kn, 
ha~nrnsı devrinin bir uçak devri ola· 
afi da phe ı:ötürmediii için. Türk 
1,1Ç11kçılı~ının her koluna şimdiden bü • 

\..,_ 
\oük hamle ile ~rıl'!1 zorunılayı:r. 

,) 
Falih Rılkı A T A Y. 

likler ldıı.re heyetleri dağıtma baa • 
lamadan bir lki gün önec bölgeleri 
içinde bulunan halkı bekçıler vası • 
ta.siyle haberdar edeceklerdir. 

3 - Dağıtma e nasın evlerinde 
bulımnııynnlar karnelerini bırllkl-erln 
tcsblt ettikleri çalıııma ııantinae bir
liklerin çall§lIUl yerlerinden alacak -
lardır. 

'4 - Birliklere kayıt edılmeml§ o
lanlaN ekmek karnesi verilmiyecck
tlr. Bu gibi! r bir an evvel mensup 
oldukları birliklere kaydedilmelidir· 
lcr. 

5 - Fazla izahat almak isdycnlcr· 
den Çankaya kazası bölgesi içinde 
oturanlar Çank1aya Kaymakamlığı ı
le Cebeci Nahiye MUdur1Uğ1hıe "' 
Belediye Zıı.buıı Boı komıserliğlne 
merkezde olanlar Anafartalar, Dum· 
lupıll'lU' ve Demirfırka polis mer • 
kezlerlne ve halk dağıtma birlikleri 
merkez bürosuna ya bizzat gitmek 
veya telefon etmek suretiyle iste • 
dikleri izahatı alabileceklerdir. 

6 - Müracaat yerlerinin telefon 
numaralan eşağıda yazılılır. 

7 - Ağır toçllcr belediyeden ala
cıı.kları vesika ile birliklerden ek • 
mek kamelerıni alacaklardır. Blrlik· 
ler ağır iıtÇi olduğuna dair belediye· 
nin vereceği vesikayı ı;östermiyco • 
lere ntır fııçi karnesı vermiyecekler
dtr. 

8 - Alınacak ekmek karnelerinin 
iyi muhnfnza edllmesl ve karnelerini 
kaybedenlerin karne müddetıııcc 1 • 
kinci bir karne alamryacaklannı bir 
kere daha halkın naran ıtbliına ar· 
zediyonını. 

9 - :Misafir karneleri belediyece 
iktisat mUdUrlllğünde mUtC§ekkil mi
safir bUroS'Jndan alınacaktır. 

10 - Birliklere dağıtım esnasında 
sayın halkımızın şttlçlük s:östcrme -
melerini ve yukanda Y11-Zıh husu -
sata riayet etmealnl rica ederim. 

Müracaat yerlerinin 
telefon numaraları 

T. No, 
1 - Halk Dağıtma Birlikleri 

Merkez BUroau 1489 
2 - Çankaya Kaymakamlığı 6983 
S - Aır:ıfartıılnr Polis Mer· 

kezi 
, _ Dumlupınar Polis Mer -

k 1 
ıs - Demtrfıd:a Polis Mer· 

kezi 
6 - Çankaya Belediye Zabı

ta Ba~omiscrliği 
7 - Cebeci Nahtyo :MtidUr

ıu.ttı 

H86 

1869 

1277 

68t7 

81ll6 

Ekmek karnelerinizi 

iyi muhafaza edin ! 
Ankara VIUillğinden ı 

Sayın Ankııra Halkmrn nazan 
dikkatine 

Evvelce bildirildiği gibi eylOI ve 
birincitcarin ekmek karnelerini kay. 
bedenlere lklncltesrl.n ayının başına 
kadar yeni karne verilmlyecektlr. 1 

Sayın halkımızın karnelerini hUs
nO muhafaza etmelerini bir kere da
~ lttılnlı.ınuıı. arzcderim. 

-2-

Fransa 

faciası 
Andre Maurois, F.ran.c;:ı'nuı >'lkıl~ını an· 

lıt.ın }-azılarını "1 rans:ı faciası" :ıdlı 
hır kitapta copl:ımış bulunu)ur. Fr.ın
sız Akademisinde Aza bu!un:ı.n bu de
ğerli cdd>iy:ıtı;ı, son harbin en hC)-c
canlı 1:ünlerini yedek uhar olarak 
cephede aıcş altında gcçirmi,, frausız 
ordusunun bozgununu :ı;akından gör
müş, l rarua'nw )ıkılışını bütün acı· 
lanrlc du}nıu tur. 

Kitap, malzeme noksanının. ruh boı,gu
nunun, ~inci kol çalışmalarının, 
haJkıaki p:ı ik ruhunun Fransa facia
sında ne muhim bir rol O)'n:ıdığını 
ibret 'erici le.,,.h:ılarla canlandıımak· 
ıadır. Kitaptan bnı paragrafları kı· 
saltarıtk alı}'Orum: 

"Alman paraşutçulcri Bclçikıı ı.e Hol • 
landa'da adetlerinden nıühim rol oy· 
n;ımı !ardı. Fak:ıı kor:ku onların ade
dini on mi line ı;ıkarı)ordu. Ko)lu 
,;e askerlui.n nazarında aruk her kı· 
)afet 5ahıe idı. Bı.r papas, b r :.ubay 
hcpsı sahte idı. Hakikt telefon ko • 
nuşm sı bile şuphe ile kar ıbnt)OC· 
du. Bu şa}ınlar :,\lcsscr ~hmiı lerdeıı 
}UZ defa daha suraıli ıdi. KuçUk ku\· 
"etler bu şa)ialarla muc:adde İz bir 
urctte mühım mevkileri ele gcçirl • 

yoı::I rd1. Cc ur \e irıce sillhlı bir· 
kaç m >tın&letli bir ist3S} una siri • 
)"Or. Memurları olduru)or ı.e uen 
muıı. kale inı kesi) ordu." 

"Amien~·c hir muh:ıar seli içinde gel • 
mişı.i.k. Garın eırnfında, ı.allzlc.-r, ve 
kaldmmlara oturan insanlar soluk 
renkli muazzam bir balı) ı aııdırı}'Or• 
du. Halk, lokauıalan, ekmekçi dük· 
klnlan ı, b:ıkkallan tıpkı olu cıi ile 
g~ıncn baJC;r.ıun bır cesedi did kle· 
>İP >oketnıeleri sıbi tamamen boµlt· 
mışlardı. 

AlmanLır )aklaşt)orlardı. Binlerce nıu· 
hacir i t:U}Onun etrafını sarmıştı. iti
lir kakılan kadınlar bağnşı)orlardı. 
Pa.ns'e hareket eden tek trenin her 
komp:ırıımanınd;ı 20 ki$i vardı. Va
gon pcnçcrclcrıne uzanan çılgına don
mtiş ıuıneler, yolculara meçhul ı;o • 
cuklar ,;ererek "bana Paris'te iade 
edersiniz!" dirorbrdı. 

Hcr istaS>onda bir insan seli)Je karşıla· 
~ıyorduk. 2 tl'k yolu ıs 5aaıte al· 
dık. Gazeıccı arkadaşlarım ordunun· 
kine bcnzemiren kwafederi>fc göze 
ı; rpı)orlardı. Halk "paraşutçülcr!" 
d >e mırıldanıyordu. ~. ı;oziıl~qjcı 
şuphe ve ıstırap dolu atmosferi hak· 
kuıcl.ı bir fikir ~erebilir." 

Fakat bu bozgun h:ıvası 

.Maurois ~ık bir tren 
rıı tlıyor. Kondôkrur 
koıııışu}'or : 

içinde Andrı.\ 
koııdoktürünc 
h lltla iO)fe 

"Neden hcpi.niz )ola çıktınız? Çünkü 
kurunuze bır bomba d~ıu değil nıi? 
1914' • ııi anısında ben birçok bom· 
balar torıı1ııer ve onlardan be.ter top
çu barajı aıeşi gördilm. Bunun için 
kaçılmaz. Ne diyorsunuz, nsi<cr de • 
•ılsimz oı;lc nıi? l akat bu harpıc 

herkes ıukcr, (Unku herkese s:ıl<lırı
)Orlır. ) olJ;ın tıka)'llrnk. isıa~yonl.ı

rı doktur.arak, trcnlenn kıtaların )'Ü· 

ruru~lcrini al;u.laşutar:ık d~ 
>-ardım cuiGinizi f:ııtctmi}'or nı~ 
nuz. Bu sırac:Lı }-alnız bir ~in dt!ğc
ri wr: harbi k.ızanmak." 

Artık Pnris elden gitınck üzere.. I mnsa· 
d;ı servet ,;c ~hret kazan n Profesor 
"l'lıicrry de Milrtcl Fransa'ııın işı:;a • 
!inden birim~ gun cv-cl Andrc Mııur
ois ile gö~uyor: "Onlar şehre &iter
ken kend'mi oldüreec>ğim" diyor ve 
ın, e cdıyor: "Egcr sizler de ie!Iıkc
ıimizdcn sonra y:ı~am.:ık i stcmezscniz 
hizmetinizde bulun:lhilirim!" ve de
diğim )apıror. Mauroıs şorle dıyor: 

"Bu kadar kahraman bir ins;ımn yaş:ı -
mıya devam kudreti bulmadığını iti
raf etmesi kadar, bu umumi fcllkcı 
kıı.rşı ında framızfarın ~ıüı;ü pctı· 
ı.ınlığı ölı;miye yan}'llcak başkıı bir 
şey bulunamıız .. - Ne k:ıd:ır yazık di
ye d~u)oruın. Kola:ylıkla satın 
alabilcce,l;imiz veya y.ıp:ıbilcccğimiz 

~ bin tankla on bin ta)'>ıırcnin ioı
hcdcn z:uıı:ında temin edilmemiş ol· 
mas:ı :rüzündcn.-"' 

"Eğer Fransız ordusu yenildi ise, bunun 
bizim askcr.lcrimiz.in kab.th:ıtindcn 
ileri ~clmediğini ısrarla h:ı.urlauu:ık 
çok mübinıdır. Hepsi takdire ş;ı.yan 
bir surette çırp~tılar. 1·ccridcdildik· 
!eri, h:ıtti yiyecC'ks:İı: kaldtklan ve 
Fransa topraklan üzerinde d~ 
)cnmek ümidi kaybolduğu zaman d:ı· 
hi ~rcf için Çllrpt1ffity.ı devam etti· 
Jer. Butun enerjilerini kullıındıl:ır, 

Sa 'da 
(Da.sı ı. mct ııaytad:ı) 

kauı.sınn ve bu civardaki köy ensU
Ulsllne giderek mü escnln leŞkilau 
ve talebenin durumu üzerinde tet
kiklerde bulun.mu tardır • 

Rclslcumhurumuz bu koy cnstl· 
tüsündekı t Udklerinl bitirdikten 
sonra Toknt'n müteveccihen otom<>· 
bUle hareket buyurmuşlardır. Yol 
llzcrlndekl Artova knz.ıısınn uğruya
rak saat 13.30 da Tokat'n muvıı.salat 
buyurmu ardır. Burada da hnl.k ile 
Halkcvlnde tcmnslardn bulunduktan 
sonra civarda Yeşil Irm ık üzerinde 
yapılan baraj te satını ·~nnek üze
re oraya teşrif buyurmuşlar ve bu
radaki calı.şmalard n alınan netiee
lerd n memnun kalarak Turhal'n 
hareket ve saat 19.30 da buraya 
muvasalat buyurmuşlardır. 

l nönü Samsun' da 
Samsun, 23 a.ıı. - Hususi ınuhııbi· 

riıniz bildirh or : 
22·8.19~.! eum rıe 1 gllnlı akenmı 

nal 111.80 dıı Turhal'a muvasalat hu· 
yur ııı ıtci ıcurııhıır ismet lnonlı Tur
hal <'ker falırlk ınd ı tetkiklerde bıı
lıın lukt n 'e lılr m ddet 1 tlnhnttan 
onra snat 24 tc yoll rına devam ct

mC'k uzerc hususi trenleriyle Turlınl'
dan avrılmr 1 rdır. Hususi tren, 23. 
b. J!H2 paznr l{l ntı snlınhr L~ılik ls
t!I \Onuna rl il tir, Jlel lcuınhıır SR• 
nt J 1 de otoınobllle 1 t ı yon ııı ki· 
lorııetre ıııes:ı fcılc bulunan Akıllnıır 
Koy Ln ltunU zivnrct bu' urnrıık ens
tltun ın in ant, zır t il< aııat clıırıını· 
hrı ı.zerlı de lııcelcnı !er ~ nprnı~lar 
,;e bu hu u t ki ba rıbrılan ııı m • 
nmılukhrını brv n "'' i lrr<lir Reisi-! 
cun 1 ı r bund n ımnra 1 ılık ka asını 

<'re fi ndlrmi 1 r ve h lkın co kun 
scvJ:'llcri ıra ınıln lI lkl"'i ve kayma
k ıı Irk hin 1 ı rını v. ''lret C"dC'rek te. 
m ta bulıınnıu Jarrlrr. 

:\!illi $<'(sa ıt 16 el ı otoınolıllie l..tı· 
dik'teıı h rrketle Kn\ak k.nza ınıı uı;
ramışlar ve yollarına devamla saat 
17.80 da hinlC'rC'r hılkın içtrn teza • 
h rleri arasırıd Snm un'11 C'rd ~er
mi lrr ve 11ali konaP;ına nılı;aflr ol. 
mu !ardır. 

Çanknı' da Atafür günü 
('ankırı, 23 (Husu i) - Atnturk'Un 

Çankırı') ı §crcflcndirtlıklerl ve şap. 
kn lnkıUllıını y ptıkl rı gilnıin oıı ye
dinci yıld ınuınü anıt meydanında 
memurların, subay) rın ve helkın İ§· 
tirakiyle hcyccnnlı bir törenle anıl· 
dı. Bu mııutlu ı.tUnıın erefiyle ııehir 
hnyraklarln donatıldı. 

Ağu ini ~ahıtuanlara 
ve a ... u iıtilere 

Ankara Vtılllil!'indcn ı 
Ağır l§çi beyıınmımelerinin tet • 

kik ve tasnif muamelesine Stadyom· , 
d!L açılıuı hususi bllroda b:ışlanmııı • 
tır. Al5.kadarların ilb edildiği veçhı 
le, tckemmUI ertlreceklcri beynnna
meJcriııi birer toıoğratlariyle bir -
ilkte en son 25 e-yllll tar hin" kadar 
Stndyomdakl bUroya mQracaaUan 
lldn olunur. 

cesaretsizlik yüı:iinden değil, m:ılıc
mc ti;sikliği yüzünden ınağlübo1du • 
lar. llü"kaç bin t;ı)'):ıre ve birkaç bin 
Wlk.. ... " 

"En i>i asKtrlcrin v:Wfolcrini yapması. 
ru .imkilrıJız kılan, mülıeciler meşelc
si olımı,tur. Fransa )'Ollarının alıın· 

<b boi:'Uldu :u bu ins:ın nehrini, bu 
insan nıcddııcczrini, bu insan ikl<>
nunu gonncdikı;c ı:ısav\'ur edebil · 
nıek müınkun <lcğildir. Bu, ev' clll 
Bclçikn'<b.n b:ışl;unıştı. Diribiri ıu • 
mı sıra bütwı koylcr, papası, hele • 
diye reisi, dıJkkancı ı, çif tı;isi, ka • 
dınlan ve (OCUklariyle :ı;ola ı;tkı)'Or· 

!ardı. Bu kürle bizim ko>lerimizi de 
korlruıup beraberinde sürüklemek 
üzere f.r:ınsa Uıcrine aku. Paris d.ıhi 
}'Crindcıı ı;oz:ülcrck llordc:ıux iizcrinc 
çökıü. Bu kar~ıkltk arasında ordu • 
la.r nasıl nınnc."'-ra yapabilirdi? Fela • 
kctimize doğrudan doğruya bunlaı 
ııChep olnıuştur." 

Kocı kitabı b'rn dma kısaltabiliriz: 
rocdi wlha inanıp harbe hazırlanma· 
mak. •. Kudretli bir şcf e ve milli hir
liğc =ilik olmamak. Sivil h:ılkın pro
p:ıganda ile dclışctc duşurulrnesi. w 

- Gcliyorl ... 
soıu:ıün her l"Uvvettcn her tııhrlptcn da

h:ı üstün bk bozgun h:ı vas.ı yanı.una
sı. 

- Geliyor!. ... 

Sa.baheddin SÖNMEZ 

Yaratan ve yaşatan kaynak 

TÜRK KÖYLÜSÜ 
Türk köylUsllnfin ve çlf~lsinln 

yarııtwıı, 1.ıcskme ve yıışatluı< kud. 
relı, son DJ! J..urultuyıoda bır ere 
d ha belırtıldı: Yuksck Zırııat ens· 
tıtUsUnde ziraat tcrlınlerl üz.crınde 
ç ıiıoanl r, cgcr nıuvaflıık olabıl • 
mı9lerı;e bunun şcrcfınln, dıl koy
nu ını iıcslı) en bu asil insunlııra 
aıt olduğunu so)lediler. 

'furk mllll vnrlıkıııın baııı;i yUıü. 
nll ele aldık da oraya, köye ve 
k<lyluye varnı.uclık? Ordusuna as
ker ve askerine buğday vererek 
Milli Mudn.fanyı beshyen odur. Mıl· 
11 iktisadın temeli, ınlllı ziraatte 
ve köydedir. İnandıklarından \ e 
ı;cvdiklerınden gıı) rl hıç bir gölge 
onUnde secdeye v~umıyun, ynlçtn 
kayıılıır gibi sert ve eğllmez karak
ter ondadır. 'l'ahnmmUI, fcraı;nt ve 
fedakarlık duygulıırınrn en elcndi 
sahibi odur. 

En güvenilir hııcne k!iy ~ kGy
lU olduğunu üzerinde artık butün 
şUphe ve tercddiltlerden kurtulmuş 
olmıılıyıs: TUrk dilinin sadeleşme
si ccrry nı ba ladııi;ı wnuın, bunu 
vazife dıyc iısU rine almış olanlar, 
Ik iş olarıık k ıye başvurdular. 

Gorduler ki, yahııneı toııraklıtrdn 
renıdni vo clıırıııılu •unu kayhed n 
Turkçı-. ka) nagınd:ı çok Hf ve 
lıcrrn'ktır. O r.:ıman knıiz ve ıı:ıdr. 

1 Urktcııin yqlıı çi ildi: ~cnw l~iue 

kıvnlı kaldığı için fizfinden ,;e bcn
liğiııden çuk şey knybet:ınemı, olan 
köyleri tıırauıak, hıılk dilindeki 
Türkçeyi elemek, oz ve saf hazne. 
yl bir kere ortayıı koymak ve ouu 
i lenıek... Şiıudılık yalnız iki cil· 
di ellmızde bulun ıı taraınıı dergi
ı;i, bu lsUkawettekl calışınanın e
seridir. 

Köy, bozulmamış, ayıırtılmamış, 
eğri )ola s:ıpn nmış dcıı;erlcrin ye
kOnndur. Kuyü kıılkrııdırma diye 
dilimize pelcı;cnk ettiğimiz kılişc, 
ondııkl bu kıymetleri ne inkAr, ne 
de yokkctıııe nıfınasınadır. Köy kal. 
kındrrm ™1 Ustlerıne vazife alan • 
Iar, önce onun yanına otıır.mnk, di
zinin dibinde onu dinlemek alçak 
gönllllUllil:Unde bıılıınacaklnrdır. 
Ktiyü knlkındırma, köylliyU kalkın· 
drrma demektir. Bu da ııneak, onıı 
elinden tutmaklıı olur. Çağırmak
la dc~-il. .. 

Her haldi', k6y işlclinl kona~r
kr.n realiteden hiç aynlmamnk, ha-
valden mümklln olduğun kııdar 
kaçmak ltızımdır. Hayal ve n z 
riyc, bize Jylllkten çok, k ıtülllk e· 
tirmiştlr. Sonuna kadar da gctl -
r('bılir. 

Hııklknt ne hr odnr; re~urt nmı 
glir('hllmı-ktc, cllr. dokun b im k • 
tedir. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

--

Erzinmn'ı ve çevresinddti topr.ık
l:ı.n tabiatın o merhameuiz ciııa}·eıi 
yıkıntı )ığınına çcvirdi~ ... -akitsiz me
zarlarla doldur<lu!;'tl .':Ünlerde idi. Ga
zetelerde telgraflar okuduk: .Milli Se-
fimiz Enincan'a koşmusıur ve sütun
larda bir rcşlııı gôrdük: elleri '\C ba· 
ş.ı 5llnlı bir kö}IÜ kadın ~ını Büyük 
Şef'in soğsüne darw11ş, gill)'ll~l dö . 
küyor \.'C şüphesiz derin )":UUll avutu
yordu. 

Bu manzara karşısında du)·dulcla
rımı, o zaman, bir küçük manzumenin 
peri~ mısralarında haykırmak İ$IC • 
miştim. Aklımda kalan ilC muraı, 
izin verirseniz, ıdtrarlt)'a}'lm: 
Şu taı yıf:ınJanna gömdüııs. de e, ini 
Sondıirme )-Üref;ind11 ümidin ı;uneıirü 
Otum beyaz basında sonmi1en ı;üneı· 

'" f,ltT'/ 
- Türkiye niçin bahtiyardır? di-

ye soranlara 
- Onun vefalı bir Şel'i vardtr da 

ondan! cevabını her zam:ın \.-crebili • 
riz. 

Sınıf, zümre ve böl~e a)ırdetmck· 
üzin engin vefasını ve sonsuz ııevgi • 
sini vatan ve millet olçüsünde hepi
mize oağışlıyan Scfimiz, zaten, hir in
san topluluğuna Sef v önder olabil· 
menin hn•ltca Jllrllnı "vefa" olarak 
sösıcrmiş değil midir? 

Kendisinin tam on yıl ön~ sörle
diği bir soylc\dcn ayırdığımız şu cüm· 
leleri bir yol daha dinleyiniz: 

" .... Bir İtısttn umi1eıine reislik 
edebilmek İ(İn ı efa/ı olmak biritıd 
hassadır. Çünkü millet ı e siyaset mü
coJtltleri l!lllttnperı·"l"in hirnıe11e 
yarıı eımtlerİ)lt' k1J:tn11labili• V alan· 
fterı•erler mı1t•a/fakı1tll"ir.it1 takdir • 
/erini ı /1 masumane haıaiarını-ı ta;/Jih 
ı•c müsamaba11nı baıtan bcf./rrler. fJn-
1.ır irin ancak baım ı e/tJ!ı olması tSIU· 

/ı bir ıcı ı il: ı·c ınnittaııır '"" 

* Vefalı Sefimiz ikidir }'Ola çıl .. -ı}"<V 
ve .Tiirl<iye yazının bu ha.un ~)'ılıf 

İ stanbu f 'da --- __.............__...._ ... __ 
dünkü 

at yarışları 
Istanbul tıt yarışlnrmın ye<llnclsi İ 

dün Vclıcfcndi yarı$ yerındc )'llPıl· 
mıştır. 1'~clkı ha!talara nlsbclen 
koşulnrın hafif olm:ısına rcğmer/1

1 

fevknllıde bir meraklı kütlesi koşu 
yerini doldurmuştu. Yanşlann he- 1 

ml'n hemen hcPSI <:"Ok sUzcl ve he· 
yccanlı olmuş mllştcrek bahis nor
mal p:ıralur vermiştir. 

Simdi >·ansların netioolertnl blldi
rlyorum. 

Birinci koıu: 
Dört ve daha yukan ~·aştakl ve 

kaznnclan yekCınu 1000 lirayı dol -
durnuyan yerli yarım kan ing!llz at 
ve kısraklara mahsus handikaptı İk· 
ramlycs! 225 lira mcsafosı 1600 ~t
re ldl. ~ yarım .kan arasında ı;:e
cen koşu toplu olarak başlamı:ı, bl· j 
raz sonra l\ic.rlman başa geçcrclc 
koşuyu goLünnct-e başlamıştır. Düz
lüğe kadar bu vazlyct devam etmiş
se de düz! Ukte Ak:eylnn kuvvetle 
hücum ederek O'VVelli Nerlman'ı ya
kalamış ve sonra yavM yavaş geç· 
meğc muvaffak olarak koşuyu ya
rım boy ara He kazanmıştır. Nerl -
mruı lkinc-J, Perihan Uçilncü olmus
tur. Za:rruın 1,48% dakılka idi. :Müş
terek bnhls caııyan 220 kuruş ver
miştir. 

ikinci koşu: 

2lll8/1 

'ftcıık gunlcrıinde kııs:ıha kasaba, kuy 
köy dol:ıµr.ık -ruı:'khe'nin eicn<li i" 
kl'.J)'lu '\'Dt;ı.nda lan tarl larıl')(L-ı, H ıl • 
kod.ılannd.ı. fahrık l.ınrıda ve ııihayt.'t 
enstitülerinde :z.t}'at'Ct cdl)~•r. 

Kl;y ve köylu, onun ~kidcnbcri 
sc11ı;ilisidir. Daha fcrm.1nı kuruma • 
mış genç hir suba}kcn bile o, kel'o 
lilc ödevlerinin dışuıda, dinlcmnİ}e wı 
yahut cğlc:ruıtll'e harcı) bilrceği 'T.ıt -

ınanlard:ın bir kısmında civarındaki 
kô>folcrlc }hcnli'k etm.İ$. onlara : 

- Bu diHe )azılan mid lan dC9" 
let kııpuınd:ı kahul ederler mi ki? 

dhe y;Khrgadıklan «.'t'lcmh T~ 
ı;e ile i-tidal:ı.r )azmışur. 

nen bu saıırlan )'17.:trken brl)'f 
Scf, gme C$ki SCllgİfüi knyfünün y> 

nınd.ldır; onlara şimdıld devlet kapt. 
sının }-adırı;aıruıdığı ve İ."'teyip uz.!& 
diği bir dille hitabcı.mcktcdir. 

* Du büyük emek, veriımb c ye • 
mi~ iz kıılmıyac:mmr. Çünkü hcpinıi:P.. 
den dah:ı iyi Şcfuniz bilir ki 1'~ 
kö}füsü verimli urlalanmıu andtru. 

Tarlabra ekcce :iniz bir tek to • 

hum nasıl onun birkaç mislini vcri
}'Ors:t, körlünun )'Urc 'ne ve ı;firuüne 
serpilecek iOVr,i, wfa ve merii co • 
humlan d:ı. onun biıitaç mis.ilci vceo 
mckte gccikmi)CCcktir. 

* ı 

Cıumhuriyet rejimi, n:ısrl, kendi -
sinden ön<cld rejimlerin yıbıj;ı. ha • 
rahcttii:i bir vnumı )'Cnİı.icn bmıp 
ba)'lnrlırlaşıırın:ı'k ödevini uzcrine O. 
dıysa, gene kend' inden imcdki rejim
lerin h!:kım ız bıral."'tlğı bir ınüHerin 
de kafasını ve ınthumı on:ımı.ıyı ho,.. 
nımun borcu bilecekıir. 

BUyUk Önderimiz. hu )'Okb 
bütün ülkücü gençlere füı:ıy.ı.k ve ör
ns OIU)'OI'. 

Her zam:uı oldu!:'tl g:ı"bi l>ıı .n
da d:ı onun nindm )'ÜrÜnıcyi bı~ 
bir ödev bilmeliyiz. 

T.L 

Etienne Horthy 

ve Nagybanya 
Doğu cephesinde savaşırken 

ölen Mac:ırıstan Naip muavini 
Eflennc Vitcz Horly de Nng
banynlOOf senesındo Pola'da dog. 
rnuotur. Lıse t •hBıltol bıtırdikt< n 
soııra yüksek t.:ıhsılıııi Budnpcşte 
Politekntk rııcktebıı de devam 
eımi§ ve mUhendis diploması al
mıııtır. Daha bu mektepte talebe 
iken hava sporlarııuı. merak sar
mııı ve dnha sonrn, gonUllU ot.:ı.
rnk hava kuv\: eılcrlııcle uskerlik 
hizmetini yapmıııtır. 1939 da kğ
men olmuıııur. Muhendislik rlıp
lomaeını aldıktan sonrn yabancı 
meınlekdlerde uzun blr scyah11t 
yapan Etıennc Horty b:ı mlihen
Jis olaııak devlet demir clökum
hanelerine girmiş ve 1939 da bu 
milessesenın umum mudUrlli(;ü
nc tayin edilmiştir. 1940 Hazi
ranında kendisine devlet sekrete
ri Unvanı verılmiııtır. ı 

Stefan Horty 1941 denbcrl a
yan meclisi Azası idi. 

1940 da l{onlcs Edelshein G
yulay ile cvlemniıı ve 1941 de bir 
çocuğu olmustur. 

11 may:ııı 1042 <len beri Eıtien
oe Horty bir hava avcu filo u 
başında §'.lrk cephesinde muha· 
rebelere girerek kendini göeı r
miştir. 8 ağu tosta tnyyıı.resıııe 
bir kaç defa isabet vaki olmuş 
ve öğleden a:ı: sonrn vefat etmiş
tir. Büttln mlllet dcrın bir tees
sürle ölilmü haber almıştıı.. 

Avrupa _şatranç 
. 

şampıyonası 

Satış koşusu idl. lkı yaşındaki 
yerll saf klUl fng!Jlı erkek ve d1sl 
taylııro mahsustu. lkrnmlycsl 400 ll· 
ra. mcsatesl 1100 metre idi. Kasuya 
yazılnnlnrd.nn yalnız Vido lroşturul
mamıştn. Diğerleri arasındaki ko -
~yu Bay Suat Karaosınan'ın Relne 
ismindeki tny.ı kolaylıkla kazanmış
tır. Uzak bir ara ile Yıldırım Dönel, 
Gillsoy Uollncil olmuştur. Zaman 
l.11 dakika idi. MUşt.erek bnhls gan
yan 125 kuruş bu k~udakr lkHı ba
hlte Relne-Yıldırıın kombl.ne'mnu 150 
kuruş vcr.mlştir. 

O çüncü kofu: 

Mfinlh, 23 ftA - '.Bu smıo .A 
1111.1.ımnıc: &ıımp!yonosı tllk ·~·ta 
Mllnlh'tc .>~. Avı'llJl(l mt.ıronÇ 
fcdanısyontmQ d:ılr l4 ldllp mıl't=11-n~:-n 

ya tısttnık ooccdck!rtm b d~. nı:ı 
sene rırils:ıtıakaların çok hnntmW 
oııcı~. 

Ccntıcmen koşusu idi. Üç ve dnha 
yukarı yaştaki sar kan lnglllz at ve 
lasnı.klara mahsustu. İkramiyesi 300 
Ura ml'.'Satcsl 2400 mdre idi. Yıw -
!anlardan ynlnız Ozdemlr koşturul
mamıştır. 

Koşu toplu olarak baş'lnmış Ko
mlsarJ önde · koşuyu götürmüştür. 
Gonca Uc Dandl hnşbnşn Konılsnrjı 
takibcLmlşlerdir. Düz!ilkte Dandi hü 
ewn eckıf'ck Goncayı seride bırak • 
mış ~ KomlsarJı ı1a yll!kalıyarak ba
şa geçmiştir. Koşunun sonuna kadar 
va;-Jyct değlşmem!ış ve Dnndi üç boy 
ara ile blrlncl olmuştur. KomlsarJ 
Lklnc!, Gonca OçüncU olmUŞtur. Za
man 2,40 dak ka ldf, Mil&terP.lc ba· 
his ganyan 150 !kuruş verm!ştlr. 

Dördüncü koru: 
Oç )'881ndnld sat knn nrnp at ve 

kısraldara mahsus Jı.andlk.ıı.ı>tı. lkra
miyesl 225 lira mesafesi 1200 met.re 
tdl. Y1121lan hayvanların çok1uğu do
layıslylc ynrışın çok heyecanlı ola
cnl:ı beklenirken Hızır, Cc-y:hun ve 
Ceylan'ın ıkoGt.urulmamalan dolayı
slyle koşun un ehemmiyeti az co'k 
kn)'bd"'1tuştur. Bununla ~r Da
b1. dılforlerine göre ~ ltuvvct.11 ol-
mnsı.na rtıf;mcn a yarım boy a-
ra koetı le n 1m r. 
Koşu topla olarak b 81llJ9 ve 

d Uktc Can 1 Dal:> elit rlerlnd n 
ayrılarak koşu u !inde gölfirm 
h am rdır. Bir mQdd t sonra 
Dab! va te hAklm obnus ve kuv-
vetli ra yanm boy n vurarak 
koşuyu kauınrmştır. Can ncl 
Rlnd ticüncU olmuştur. Zllman 125 
dnic ka kit. Mil$tc-re1c bfth1s gıuıyan 
125, p1 sır yl~ 150 v 400 kuruş 
v .Bv kOCi bah.l6t.c 

S::ılzbll1'C'dA k:ı.7.andııtı ı>arl-'lk gn'.!J • 
hb'ctlc <lün::Yn 6'11'1'11'1')'oı}!.11 ~ nJmw o
b.n dclktor ArıJckh ne' bu oorıdd Av • 
rupa ı;runp~ml'llltunu lmzrnımrun ı:>d: 

rmıhtnncld!r. AnJ<~lnc'mn m ctvııcn n
msmdn Kert'R, stoız Fotye, ~ 
VQ ~tar ı::lbl Uırunmle oyuneu:ınr ..ar
tt. 

'Hikmet Yazrcıoğltt 

T 
l.ln.n 
ll.lkf 
Fil Hı 
fakı 



D IŞ POLİTİKA! 
Cenubi Pasifik'te 

muharebe 
Cenubi P.uifik'tc Amcril.a deniz. b:v 

ta 'e kara ku"""etleriııin SülC)"DWl ada • 
!arına karıı giri1tiklcri taarruz lu.rt!'kcti 
devam etmektedir. HarckJıun üç haftalık 
telişmesi, anıcrik:ı.Jılanıı. japoolıın bu 
ldalar uzerinde kurdukları üslen:lt.'D aı • 
})ak m sadmı guııuğünu ıı.nlaımakıa • 
:lır. Dutun Uzak·Sark muhuebesi, u fe
ri dJc eı.ruck için gıri~ilmi, l>ir mu~-ade
le maht)etiııdedir. Japonya, Pc:ırl Har· 
!ıuur ~ınından sonra. Hun -Kons, 
~illa, Singapur, Suraha)ıı. .Amhoine 
ıtlıi iWcri birer bırcr clc geçirerek ge • 
'lişlcmi' ve butuo UZ'ak·Sark'ı lııilhı al· 
lıne alsnışıır. Hu ilcrlC)~, Mercan deni· 
ıi ve Mi<I a> muhıırebclcri}lc oih:ı)'Cle 
trrni~ bulumll or. Japoııl:uın l\fiJ\\ ;ı.y 
~'UDU de ele geçinndı: isterken, karşt
laıtıklan sert mukıu emct ve uğndık • 
~ ağır ma_ğlübı}"et karşısında durak • 
ladıkları aofaşılmaktııdır. Meram deni • 
ti ve Mi<hl ay muh:ırebderinin fUIDW ve 
lll.1ınası, ara.lın geçen a)lıır zarfııxlaSı.i 
illa> lana gcl işrncsi kıı rsmnd:ı şimdi açık 
nlarak sezilmektedir. 

Jaf>UIJY3 b<:» le imco üse aılıyıırıı.k ge
llİşlerken, üsler ıı.rası ıopnıkl:m ~gal et· 
ıııeı: için buyuk n:ryreı s.'trfetmiş d ğil • 
dir. Hu u~ler Japoıt)'ll'nın geni~leme ha· 
teJ.:etinde birer b:l:wnak re-Şkil etmiş ""C 

!i.~Ier düşıülq;e, aradaki ıopraklıır da ja. 
!>onların ~lerioe geçmiştir. 

Şimdi Birleşik • Ameriluı, bütün d • 
katini ü fer uzerine toplamıştır. Yani 
laronya ü leri birer birere ele geçire • 
reok genislcdiği gıöi, bu u !erden birer 
birer mahrum ooil~k geldiği yere doğru 
geri acılacakıır. Amenka'mo P ifik ta· 
biyesi lıwxbn ibarettir. Ve Sü1eyına11 •· 
dalan muharebesinin Ünn lu anoık olay· 
lar bu za'İ)OOen gorülduğü zaman daha 
İ;i an1a1ılmaktadtr. Süleym:ın odaları 
ııa karşı hudu."l başladığı :r.amao, iarıon
lar, öocc kendilerini taarruza gf'\mİ~ '\'ll• 

~İ}etıc gösrcrmİ)e çnlı.şmışlordı. Halbu· 
ki ad.ılnr japonların ı :alleri altında 
hu.lunduğuna 'e Qlrpı~mabr da adalar 
ıııerindc vuku bulma.ltıa oldui;"WHI göre, 
•1arn12 h~reketlnin omen1calıltt rıınıfıo· 
d~ ,;eldiı-inc şüphe yoktur. Adalım M

ker çıkarına teşebbüsünde amcrikalıla • 
rın , erdikleri kayıplar h:ıklmıoaki ra • 
k rrların da ınUhallı;nlı olduğu şüphe • 
'İ 1<lir. Börle <lüşm:ın kayıpl:ın hakkında 

ıballı;ıılı rakamlar vcmıdı: j;ıpon pro
l'aı;; 1 da•ının- bir ~rasıdır. Pcarl 
lfarnour'<le biıtun Amerika dorı:ınması· 
ııı baıırdıkl:ın gibi. ondan sonra d:ı ame
rikan dcııiz kuvvrılerinin birk;ıç ~;. 

~e yakın harp gemilerini kAğır üzerinde 
baıırmışlardır. SülC)'llWl ad:ılıın ~ 
tinde de batınlan hıırp gemilerinin • • 
nsını yirmi ikh~ kad:tt' çıkaı:mı l:ırdrr. 
lfaltıuki eğer Amerika denlı kuvvetleri 
.,..,, eke japonlann iddi2 enikleri k:ıılar 
~ır kayıplara uğramış obahrdı, SUIC)'• 
llU.n ndıılanna a~er çil-arma tt$ebbÜSÜ· 
~ giri,aıtiyccekltti gibi, Sü!C>·mıın ad:ı· 
lan hattkinııda iddia edildiği kadac se-
11\J kaybffleJcrdi, kanıda rutwı.ımlanno 
İrıı.1dlo ,.oktu. Bir ikl haf~ gclaı 
hab:erıer, tmerikalıbn.n Süle)"tIMm ~ 
~lannd:ın dfut tanesini • gııl ettikle • 
rini tt bus'adıt günden güne ftZiycılen· 
llıİ ~·iye etmdtıc okluklanm anlllt • 
_.tadır. 

Jıtponyıı'nm, hele clenh muh:ırebele
tine bqı soo derece ~ olmasıoı ta· 

bıi görmek llı:ttııdır. Çünkü Jııpooy11,, ilk 
hamlede Uzok·Sıtrk'ıa kıwı~ığı ulerle
l'İ, Pcarl llarbour baskını uznine elde 
'tti;:i d~z h!kimİ) etine borçludur. Bu 
~erler ncıkesHıde işg:ı! ettiii g~ top 
tıııkbn da · d niz hllimireti.ni mu· 
lıafaza efmdde elinde tuıahilir. Deniz 
blkimiyeti sarsıldığı gün, ldeto hlr ak· 
~ ile işgal etdği topraklan ~-bet· 
illede knlmıfacnk an:ıvatan da tdılikeyc 
Rirmiş olaatktır. Bunu japoo halkı d2 
bitivor. Bunun için japon deniz hakimi • 
)'etinin u.~ılınıJ olduğunu ihs:ıs edecek 
her bt-liniyi japon propagandası kesin 
ı~irlerle saklamak mechuri) t'tindcdir. 
l\m rik o H' jıpoo Jetu7 kuvvetleri ara-
1ında bir mücadele ,'U'lrubulur bulmaz, 
İapon propagan<lıı~ının harekete g~ek 
buını. bir jaJlllO zaferi ve amerikan mai· 
lubi} eri $clclinde gostenni)e çalıpnası • 
l\ın stbcbi budttt". 

Sülqnıan adalan muharebesine ka • 
dar iapon propa anclası l:ıuo<h muvaf. 
fak oluyordu . .Memuı denizi ve Mid"ay 
tııuharebeleri birer amerikan ufen oklu· 
fu halde japonlar, bu harckederın ne • 
licclerini şüpheli gustemıiye ınuvaffak 
oldular. Fakaı Süleyman adalan muha • 
rehesfnin, şumulü ıapon pmpagıındası 
tarııfın<Wı bile s;ı!danamamı ur. Amerı· 
b.ıılar bu noktııdıı tııamız:a geçmışler, 
bra)-a asker çıakmı~ar ve adal rın dört 
tanesini işgal ctmi1l rdir Hu derece açık 
bir ncti<e kolay kolay gıılene:ncz. 

Süle, m:ın ad:ıları ıaarnızu, Jııpon)'B 
tarafından kaz:ınılan zaferler kıtr,ısınd:ı 
bü>"iık hir hareket de~ldır. Hedefine 
"ardıj!ı :ıama.n da m1ıoyet Japonya, cli
ııe geçirdi~ bir sfırü u.~lerın ancak bir 
~inden nuhnun kalmış olaaıkttr. 
Pa&.:aı bu hardı:c:ı nı~lı bir rc,ebbüstur. 
lıtpQn)ıı şimdi}e kadar Uzak-Şark safu • 
•ının her noktasınd:ı uı rruz vıuh-etincle 
idi. Bir ıantfıao Hong-Kong'u ikJg:ı! 
tıdemeo, di/ier tarnfı;ın Manili 'ya hu· 
t\Jm edı}or. Öte yıı.ndan da Holl nda 
liındi tanının ta5fİ} i)ie nı~gul olU}"Or 
~e Singapur gihi s:ığlam kaleltti düşür· 

ll'li')'c çalışıyoruu. Avru~ kıtasındıı i!.i 
duşmanta olum kolun mtkadele ine giri
ten Jngilıere, bu hnrp sahasına k~vvct 
ll},ramadığı gibi, Amerikıı dı hazırlık • 

avlımmı rı. An ·lo-Sak.sonl mı öııce 
bu j:ıpon hamlesini durdurmalan ve wn• 
ta da ıarı.rruıa geçmeleri Uizım ~1iror • 
du. Acaba japon hıı.mlc i nerede dun:lu· 
l\ılabilecricti? Durdunılın.azdan ônn:. 
l\vusıunıl>-a clıı düjeCek mi idi ? Hindi • 
lan işgal edilcc~ nıi idi? Mercan deni · 
~i muharebesi ile M id\\ ay ıııuharebesj 
Japonyo'nın geni,lcme devrine nıha)el 
~erdiği cibi, Siilerı:nan odabrı muharebe· 
_. c)e aerileme devrinin haşl:ı.n ıcı gibi 
Cörünmeokı.ldir. 

A. Ş. ESMER 

1500 filipinli hasta 
esir serb~t bırakıldı 

Tnkyn, 2ll o. ıı. - Domel RJAnsının 
Mnni!A'dan öıhendiıHne ıröre j11pon 
~kf'rl ldare~lnln hlr kıırftrı (herine 
Pmııiııti ı :ıoo hn ~tıı e~ır serbest bı· 
rak,ı\,..ktır. Tahık vl!Ayetinde Kapas 

Brezi lya'nın harp 

ilônı hakkındaki 

NOTA 
Mihvere 
verildi 

Harp 
<Başı 1 net say!nda> 

kararının alınacait 
belli idi 

Klefskaya ve Krasnador 

ıehirleri dolayla 1nda 

siddetıl1i _, 

SAVAŞ 
netice vermedenç 

devam ediyor 

u ı: u s 

Mısır'da hava 
f aaliyeli oldu 

Devriye faaliyeti de 

devam ediyor 
Benlln, 23 a.a. - 8ug1lnkü ra;mt 

tetııae g "'· lıSlr'dft lllmfl.n llllVlle u -
~ 22-23 &.ğustus ~ ldccndel'l· 
~ renUbıında im\.'< • bıdllZ ha va 
~ boırnbn1ıım1$111.rdır. 

K ahire re•mi tebliği 
Kahin.!, 23 a.a. - o~ 1ng111ı 

İngiltere ve 
Hindistan 

Sir Sf aff ord Cripps 
i ngiltere'nin takındığı 

tavrı izah ediyor 

Kafkasya' dan Don kavsine / 
kadar uzanan bölgede 

bu ha b·n 
KAT f 
neticelerinden 

biri hazırlanıyor 
<Daşı ı lnai sayfada> 

Londrıı, 23 a.a. - Sir Stafford pılnn gerllemelerd n bahsedilmez 
Cripps " N evyork tıınr..s'' seze le· olmuştur. 

-~-

Son aylar içinde 

İngi l iz uçakları 

ko c 
~ 

a er 
yap 

İngi l iz hava nazı r 

bir nutuk söyledi 
$van5('Q, 23 n.a. - OOn bumda 

.nutuk &WltYcn ha Hl nazın Archlb '-1 
Ciııcla!r dcm;ıstır ki: 

F..s:ıson 24 saat evvel, hamiye 
nazın general Dutra'nın en şiddetli 
knrnrlannın alınm1ıs1 zaruretini bil· 
diren demecinden sonra, hnrv karn· 
rının alınacağı belli olmuştu. 

<Bn ı ı lnol sayfatla> Ok.ara ve hııvn .ıaı., .. ~..ucıi umumı kanır· 

sinde neşrettiği bır yar.ıdıı ıngiliz Aş::ığı Kuban'dnkt \'e Kııf'kas):a· 
hUkUmeunın hmdıstaıı'ıo durumu nın slmnl batısındaki şlddclli muha· 
karşısıııdıı ittihaz cttıgi hareket rcbcler, almaıı kıtalaruu Knrndenlz 
hattını ızah ctıncktedır. kıyısına \•c buradaki Annpa, Novro- "- ~'CUlm Almanc> 

ğır kayıplarla pUskürtülmUşWr. Blrı ~rumn m(lşt.crok tel>QJ: 
Sır Stafford Cııppı; yn.zısmda bil· slsk ve 'l'unpse IJ.rnanlarına yakln.ş- eumkırımıza ıım:ın vcım~ 

Romen piyade taburu 1ınha edil mil- euma geooııl devam edat devrb'c ta· 
hassa şöyle dıyor. maktan alt.koyma'k 1çln SO\";>etler ta· t.'tltlCktk'. 

tir. eıandcn tıneıın ta:ı.m kuvveUeriml2.e 
100 alman uçağı tahrip \ daJr bir~ ohnamısur. 1ngılizlcr Hınd11tan ı bugün rafından sarfedı len gııyrC'tlcr n bir Bu son a)<l&ırdn tıo:r. ıı uıon&ı:lııY-ıml 

BrC211ya llmanları arasında ııey· 
reden 5 vaııurun torı:ılllenmcsl ve 
bundan başka, söylendiğine gfüe, 
m(lrettebatı ve yolcuları kurtarma· 
ğa giden teknelere h!ieuın yaı)ılmnsı. 
bUtlin Brezilya mt'!hflll,,rlnde şiddetli 
bir nefret hissi uyandırmıştır. 

Brez.l1yn hllkt\met merkezindeki 
ııtyns1 mUşa.hltler, bu mesele ile alfl· 
kalı olarak ı;unu hatırlatmaktadır· 
!ar ki reis Vargas, bundan bir ay 
evvel, hUkOmette bazı dcğlşikllkler 
yapmış ve hu suretle harlcl slyase· 
Unde azanü soğukkanlılığın hl'ıklm 
olmasını temin eylemişti. 

Buenos Aalres'de bcllrtildığlne gö· 
re Brezllyonm bu hnklmf111e hare· 
k;Une, Almanya, Coınpiegne'dc Bre· 
zllyalı vatandaşların gözaltı edilme· 
si ve sonra da BrezUya nakliye geml
lerlnln tonılllenmcsi ile mukobelı•de 
bulunmuştur. Brezilya, bu şnrUar 
altındadır ki harp knrııısındakl ouru· 
munu enerjik surette değiştirmek 
zorunda kalmıştır. 

Brezilyanın silah kuuveti 
Londra, 23 a.a. - Breıil)-a'nın sillhlı 

ku>'Vetleri ihm:ıl e<lilir m.ılıİ)'CllC bulun· 
maktan çok uzak olmakla beraber, Bre· 
zil>'ll'nıo müttefikler da\'asınn )'tlrdımı, 
bilhassa coğrafi stratejik vaıiretia<len ve 
~nomik U}nakl rın<lan gclecd.ıir. Bre
zilya lı:l\'a me>-danlan ve lima..nlan, Af· 
rik.a'}-a ve ,ari>a giJcın gemi kafilcleriııc 
emin üsler tC)ldl eırmkte •C bomba u• 
çaklanııa Natal'dan lr.ııı Afrıka'ya kad.tr 
doğru UÇl.I' İmkanlarını vcrnwktL.JIC. I\u 
suretle Lihcraıor bomba uçakları, Bir· 
leıik İ)e'I; lcderdaı han-kederinden hir· 
bç gün '°'1fa Onaµrk'a >urabilccc:kler· 
dir. 

Uruguay Brezilya ile 
te•anüt halinde 

Montevldco 23 11.a. - Brezilya'· 
nın mlhnr d~vletlerine harp illn 
etmesınden sonı'tl ortaya cıkan 
vaziyet karııısında Uraguay'ın tu
tacağı hareket lı ıttını tayin etmek 
Uzere hUkUmot Azası bugün cum
hurreiei M. Baldomlr'ln r"ieliginde 
toplanmıour. ı 

edild i 
Krasnodar'ın cenubunda, sovyc 

kıtnlnrı, alman tanklarına ve mot.ör
lli vtyatl••s ne karşı müdafaa muha· 
rebeleri verml:;lc'rdlr. SO\'}'et kılala· 
n, iki hlleumu geri pllskürtmUşlcr 
ve nlnıanlnra aıtır kayıplar vemlr· 
nılşlerdir. Aynı bölgede bir kesimde, 
sovyetler, slddeUI Sa\·aşlardnn sonra 
yeni meullcre çekUmlşlerdir. 

400 alnınn bomba ve av uçağının 
bulunduğu ıılmnn hııva meydnnlan
na klitle halinde blr akın yapılmış
tır. Düşman 11ı;:aklarının yüzü tnhrl· 
be<lllmlstlr. 13 SO\'}'C't uçağı buhUcum 
!ardan gf'rl dünmemlşUr. 

*** Moskola, 21 a.a. - 23 ağustos ta • 
rihli S(W)tl tcbligi: S<J'')'Ct kıta~ dün 
f'eCe Kict ka,-a'nın cenup doğusu ile 
KoteJnikmo'nun şimal doğuwnda, Pinti· 
gorsk'un doıhı cenubunda ve Knısnodar 
ı n ceııuhı.ın<la dü~man kuvvetleri) le mu
lı rebe) e de• m ctoıişJcrdir. Krnsno • 
clar'ın <"cnuburnhki 50'"' ~ kııalannın 
} Cnİ im ıı;eri Ç<-kildiiti bildirilmektedir. 

Öteki ke imlerde hildirilmi)e de~ 
nmİ}tCLİ bir Jıp.r~eı olnı9m ıjtlr. 

Don kav.inde nehri geçen 
al.mani ar 

M°"kO\-a, n o.a. - Ro)'ter'in fıwu. 
si muh:ıbiri hildiri)'Or: Son 2-1 saat u.r· 
fın<la olman pİ)adC$ine ıneruup y<'ni hii· 
cum kııal;ırı Don kanin<le nch ri f;ec; • 
mi ft•rtlir. Cepheden gelt.•n son ıelgr:ıf • 
lar bu kı ıaların $0\')'et topçu ve Jlİ> ode 
nt~i)le kuµcıldıklıırın 'e hava luvvet· 
leri ınrnfııxbn da şiddetle bombalandık· 
!ar ını hilt imıcktcdir. 

l'>ıııigorosk'un CCBJ!' doğuSUfld:a Ş('/V• 
, .et .kuv.-eıleri dağlar aruııxla bla- gıcçidi 
~üd:ıfa:ı edlyorbr. nu ge('ide ıılm:anlar 
perşembe günündcnbcri hiinxn ediyor • 
lar. I'akııt bütün hüromlar pijskijrtül • 
mü~tur. Bununla beraber vadldc aJman.. 
!ar SOV)'Cf: müda:aaıarına girmişler ve 
<ov' etlt-r yeni mevzilere çd<llm& llO • 

runda kalmışlardır. 
Kotdniko,o'Ja alrr.n ilcrlemeS '°". 

yetl<rin bir lu kaç hımıkctiy•le durdu •• 
nılmuş gım görfinürot'. Fabt ~ 

Urnguay har iciye aıır.ırı Rcuter a· mn nt:iİc'C$İ hcaUz. heHi değiMir. Slcak· 
janst muhntıiriue demeçte buluea~ak !ar ft ıııu uJığı ~ l<ıtalftnnm hare
Uraguay hllkGnıeUnio son nz.l~et u.zc- kederine m~d olmaktndlT'. 
rine henüz bir karar vernıemırt oldu K /k t ki inJ 
iunu S••yleıııiş ve yalnız Bretil)'a. htı- ı e a• e e er e 
kümeliyle tam bir tesıınllt halınde Stokholm, 2~ 11.11. - Roytef' aj:um • 
bulundu~unu bilclirdiğini illi.ve ctıııİŞ· rıin tnı~i mutımiri bildiriyur: Stok • 
t ir holm l ıdinı.ıen ıcıızttMinin Herlin f!llıha· 

lforieh e nnurı hllkilmetln bfitun hiri Kafkuva eteklerinde nı rnukave • 
\ merlko • cumhuriy<"Uerl ile istl~are metinin ıahii olarak ıtrttıi!mı guc~ine 

ederek vnr.iyeti tt-lklk etıııekcı- oldu· gönderdiği bir rımda bfldimltfctedir. 
l;unu bildimılştir. \uhabire göre, alman ve itıı lyıın kıra • 

!tlihver harp ilanına 
ehemmiyet vermiyor 

Berlln, 23 a.a. - Bir ıılmıın k:ıyna· 
ğındnn bUdlrlllyor. 

llirlr.Ş'ik amerlkıı drvletlr.rlniıı lıo!!
kısı altın<ln hıırek<-t erlı·n Breıil)a ıı:c· 
c;en son kllnun<lo mih•·er devletleriyle 
mUnasebeUerinl kesmişti. Şimdi A· 
merlkanın yeni bir baskısına boyun 
eğen Brezilya hUkümeU •\lmnnya ile 
!tnlya'ya resmen harıı llAn etmlşUr. 

Ilreıllyn, bugOııe kodar, kayıtsu: TC 

Şartsız olarak şlınol A ıııcrikıı strate
jln~inin r.mriııe tAbi bir memlı-ket ol
ıhığu cihetle re men harıı llllnının a · 
meli b kıııubn lılç lılr ehen mlyetı 
:yoktur. 

Slokholm' daki İngiliz 

Büyük El~iliği önünde 
bir hadise oldu 

Stdkho!m. 23 a.n. - DUn sabah bu· 
radl\kl inglljz bU;yWt cl(:Llltl önllnde blır 
h~d olmuştur. Otomobfölm !:rı~n 
me<:tıul bazı ktnıııeıer lrordlplomntıı:c 

mC!lSUP oımıyıın elçilik m<'fT'lurkınndnn 

blrl:n.t t 'na halde dlltmllılcrdlrr. Tcoovll· 
ze uıtnyıın adam " hndnt .. fltye tıa~~. 

~ cıa t'tro.nnn :Fm1 ttnC"l'Y'e kadar 
mUt.ecııvlz!cr ot(.l!lloblle ntlı;ı."llrıık uzak· 
l:::ıt!mıyıı mu~11rro'lı: olmıışlnrdır Bunun
in bember. otomob'J?n numnnısını tes -
btt etmt>k ve ıoto~rını cd<mek mOm· 
ktln olabilmiştir. Yapı!:ın tahkikatta 
ınımn.nırun sahte nldutu anlaşılmıştır. 

Amerika'mn mühimmat 
istihsalinde arhı var 

Vaşhingtorı, 23 a.a. - Amerikan 
iııtlhsali.t meclisi reisi 'M. Nelsoıı. 
amerikan mühımmat istihsa!Atının 

son ay .ıarfııula yüzde 16 ııiebetlııde 
bir aruıı kaydettiğini billlirml3tlr. 
Uçak, top, tank ve gemi im.aUUmcla 
da geçen aylarn nazaran bir artııı 
vnrclır. Temmuz znrfıııdaki ima!IU 
1941 yılının sonteşrin ayına göre 
Uç buçuk misli fazladır. Temmuz 
zarfındaki lmalAıta har.inan ayınıla· 
kine nuarnn görWen artııılar §U 

nlsb ilerdedir. 
Uçak imalatında yllzde 11, mll· 

himmaı imalatmrla ylizıle 25, harp 
gemileri lnııaııundıı yUzcle 22. tic11· 
ret ıemlleri inıanlmda yUzde 6 dır. 

esir knmpın<la bulunnn hn f'Slrler ~ıh· 
hııt ve lc;tlnıal mııavenet idaresine te~· 
!im edilecekler vf' im lilnr!'nin rlr.l A
letiylc lıastanelerc yatırılacııkl rdı r. 

280 yıl önce 

ve bugün 

Bundan 280 kadar yıl önce, 
fr11nsız &alri Bo leau Parls'ln o 
zamanki güçlülClerlnd,.n 1117.lanır· 
ken, bunların en basına gilrültü· 
yil koymuştu. 

:lavallı şair, damlarda kOkre
nı.14 kaplıınlıır veya ağlıyan ço
cuklar gibi feryadeden kedilerden, 
sırf kemi sln1 U)'Dnclınnak için 
kedilerle uyusuveren farelerden, 
sabahlan otmeğe bıışlıyan horoz· 
Jnı'llan, akşamıı kadar çeklc',Jyle 
demir ııa.rcalarını döven bir cllin· 
glrden, koşuşan arabnlardan, ça· 
lışnn duvarcılardan, acılan rllik
kUnlardon, öHilcre saygı g&ter
mclc için d rllerl öldüren kilise 
canlarından ynna yakıla bahseder 
durur. 

nu d:ı bize, bu derdin ~nı ol· 
nuıdıtını gôsterlyor". Yalıuz Bol· 
leau'nun şlkfıyct etUği esik! lil· 
rliltillere, fen llerleclıkçe çıkan Yf!· 
nl yeni gUrUltUler de kalılmıstır. 

Gazeteciler 

ve gürültü 

Yalnız şalrlcı in de?:n, gazete· 
!erde gccelerl calışaııların da en 
bUyUk düşmanı g(lrültild!lr. İnsan 
vakıa gündüz de sekiz saat uyJcu 
uyur ama. bu sekiz saat. geee U· 
yunnn sekiz saatin ftynl değildir. 
Uyku muhakkak, am sıra ikopan 
bir sinema oerldi gibi. blrkaı; de· 
fa yanda kalır. 

Mat.banda gece çalışınağa ilk 
bnşladığun sıı·alarda, snhah uyku· 
sunu ynkalıyabllmek bir mesele 
ldl. Mntbattdan çılı:rp eve gelerek 
lirUltUırliı:ce odama. daha onm 

dn yatıııtımıı glnllğlm zaman, tan 
yeri de ni:'arnıağn bnşlardı. O zn· 
man sanki koca Ş(.'hlr lomılılanır, 
gerinir, kolunu hacağıru <>Y'!lalır 
ve ıılhnyet büsbütnn tı)·anırdı. BU· 
tün mesele o uyanmadan uyuya· 
hllme'ktf' !<il. Y~ksa, gUrUIUllerln 
nkıntısına tutulan uyku kaçar dn 
kaçar, ve 617. onu ynkalayıncıya 
k11<lar l\ğleyl bulurounuz. Sonnı 
da uykusuzluktan deıtll, f8'cat uy
kusu:rJuğun \'C"rd sarhoşluktan 
sızar kalırdını7. 

Gürültü 

nevileri 

Sehr1n u.vanmağa 

Hava raaı.1yoU harıtcc 

bonıb:ıcı av UQ3ld:ırmuz renup ve mcr· 
lcez k<'Slmlcrtndc dtlşno:n anı.t:ıı:ı. 21'Uı>ln 

nnn muvattaJdyetle hil<ıooı etml$t.lr. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma. 2S a.n. - lta.b'tlll ordula.'l 

\tJIIluml kanıntıhırun tebliği: 
Dan Mısır e!"J)hcs!nde ~nte 61<:Qde 

rtm"l'b~ tanllyeU o?;muŞtu:-. l>ih;mnn 
:zıımlı untruı'Jnmun hUoum ~:ıbilslerl 
plhkürWbnüı:ıtür. 

DUsnuın hava kunct!CT'I cephe hnt· 
tımı:ıın g<'l1Stnde 17.ac hııretret~ 

wlımmu ci:ı hns:ım ı;clı(op olmamış 

tır. AJIInan ııwılru'J htleurn eden ucak • 
kı.rdnn oornünO dü ümıüştür. 

Bl:r Jcntncmtzı hlnınl'c eden gem1lo!'
rlrn a,teştyle 1am 1 bet atan blr imrlll' 
U('alı denize di.lsm0$tür. Ucal:m mÜl'Ct· 
tebatı etdr ('(Jil!mist1r. 

Stevan Horty'nin 

cenaz.esi cepheden 

Peşte'ye getirildi 
BudaPCJte, 2'5 a.o, - ~tC'--an Horry'nin 

cc-nAZes-İ, 21 ağmto ta ~·rk ccphesinden 
Mocaristan'ıt götünılnıek tizerc ır~nc kon· 
nıuşrur. Cenaze treni, fornristan hudu
dunda Adli"<' Nazırı Rn<locs;ıj'ın reisli· 
ğinJc bir hc,·cı ta.raf ırxl1111 karşılan:ıv.:.:. 
tır. 

terkedcccıt olursa bu m emleket ka- teznhürlic!Ur. Burad:ı o esnada hU -
nuneuz ve lılıkliınctsız Kalacn.klır. kOm sUrmUş olan ş ddelli sıc:ılclnr 
Hakıkı b r anııro.aı ıçııı tdaal teııkıl daha sonra )& •an $lddNU yaCıınur· 
eden ou naı Jıı.ponya mu ı~Uhasıoı !ar, g~ılm s1 ı;Uç a(:açlı.k ~ c da !ık 
uyııııdırıı.c ıı< lıır lı;ı.ıkdır. Bu takclır- j arOJ·.l ve ıılhuyet düşmanın )OlJnrn 
de Hlndı tıın dak ıısker ve ı\11 A\- h.-o)'duğıu maylnler \'C rnuht<'llf t.•n
rup:ılrlar1a Anı raKa ılıırın ve Çınlılc· 1 ı;eller muharebelere daha meşak
rio hıırııu teıılikc) e ınaruz kalacaımr. kaUI bır mahiyet verm1$tlr. Dunlıı· 
BuDtlıın L .. 11• lıuy.e tıır <lurum wUt· ~ rnğmcn alman ve romen kıtaları 
tefık ııııllttıer arasında bfiyıı ... hır gc· Kuçevskaya ve Krlmska,>.n şchlrle
dik ıır,;ıuı ş ol ıl·oktır. rint ele ge<;>lnnC"~e muvaffak olmu~-

ıı · t ·ıı ti tıltlll arzusunu tıı· lnrdır. D:ıs kıtalnrı nrkalanndan gc-
ın mı c nın 1 b lecek ordu teŞklllerıne yol acmak 

u ıııııyle takdır e<lı)oruııı. takat u 1 k , b 1 ı B 
. iş ne 'O)'Uımuş u unuyor ar. u a-
ıst !ıu nı. ıııcııılt·kt·lııı ırnpıları . Japoıı- rnda almnn ha\'a kun·P.tlerl, ricnt 
) il)~ H ' ) ı b ışkıı lıerhangı bır . de\'Jc- ede n kıt, !arla Uknnmış sovyet mfi
te 11çılmak urctıyle elde eılılcme~ · rıaknlc yollannı \'C tahl!-ye llmanla· 
ıı er e> tlt ıı oııce rııııt tı:Cık ııı ıllc:t.~rııı ~ını şl;"lr çııpta bonlbnlnrla süreklı 
nııız ffer olııııı&ı !ılımı dır. Hın.t 1111 le· bir bombardımana tlıbl tutrnust'llr, 
linin coıı;unluı;u lıunıın kntl bır ;ı;ııru. bu bombardımanlar Ka[kıu:yn'dnn 
ret ulduıı;uıııı kıılıul l"lııı .,ktc lir nakledlle<"l'k kıtalar lçln ha rlanmış 

G ıııdiıı'in tt-lkln e.tlıı;ı ıııüeaddenin olan gemiler arnsındn büyuk rahne· 
du m ını ccsarctlemllrdUCın<· şuphe lcr aomıştır. Alman hava kuvvetleri 
)oktur. 11arıı lıilc.r b'm.ca lliat mil· .>'Uknrda ndı gı•ı;:cn Uc Umanda ve 
l<'tine i •kıligi şddlci.: bir ıı.a~ asn Knfkasyn'nın ş m:ıl batı sahilinde l 
vficuılc getirmesi 'e muhtar bır hu· al!'ustosuın 21 ağustosa kııdnr blr 
kUnıel kuruı:ısı için lılitırıı koıd) :ık - tnrıı;.do ınuhrlbl, 2'2 snhll muhafaza 
lıır gustcril,.eektlr. 1-'nknt ıııtikaı dev. ·:cmtsl, 4000 tonlllıtoluk bir nakl ye 
re~lnclı: hıı!fıınktl nn •) cı.anıı .. y;.ırur • l ·em si, 16.iOO tonlllıto tutarında on 

1 lıı~te knlıııns: l~zıııı(lır... kl ticaret gemisi ve lic mavnn batır· 
!ngili& lıükııııı. · ti ı lin<listan hflkfi • nııo ve iki torpido ımuhrlbl, 8 saWI 

nıennln hnrı:kl'tleriııi \e aldığı ted - ı gemisi, 15 nakliye gemisi, 8 mavna 
birleri tnıııaıııi• le tııı.vip etınektcılir. ' 'e bir petrol gemisi hın.sara uğrat· 
Bıı lt'tllıirleriıı hir kin dııyl{usu ile a- mıştır. 
lınmndığını ve bunl!!rın 8İynst h11'1•ayı Alman re•mİ tebliği 
rlnha ıd,n<I<' rehirllvecck hlr mahivt·t
te hırlıınııı ııtlıiCınn knrıiiııı :'\tr. Crfpps 
yıızı ını şd le bltlrivor: 

" !-i> <1 p:ırtllere ıııensıılıheti ol-
ıııryao ,.e halkın ) nrım1dan çok fıııla· 
sını l<'~kll l'tliğl ıııuhııltknk olan hl!· 
'ii.k hintli ~ ığınlnrın fngiltere'nin 
lın rp "~nn~ııırla 1 llıırli<tnn'ı ll'rkctnıe· 
sini i temediği mıılıakknktır . ., 

Dieppe'de müffef iki er 

Derlın, 23 n.a. - Alınan orduları 
ba.,"lkuın nü.ı.n!ığıııın tebliği: 

Kat:iia.s.>.ı Ja alman \e rnOLteflk 
kıtalar dı.işmanın kuv '<.'Ui mı.>\ zlle· 
rmt "e ) olları kapatan kıuvvetll ba· 
ra.ıları >nımı.ştır. DilEınnııın karşı 
nücumları püskilrtUlmUı.;tur. 

Yolsa üzerinde bir romorkör ve 
Pkl ylik cgmisl. bomhıılarlıı batırıl • 
mış 'e bir rowoıkorlc 4 peuol gem.isi 
ynkılıruştır. 

r.: d<>, bu llkın 
kw1<cın uzld b h ;n ıı!tındn kııldığı 

~r. 

Alman mi etinin bu 1%tınlrılıır. kıı 

&ısında llOVll\c dU)'IT'..:ıntZı IEttntb 
Fukn.t ıı.lmnn mı 1, bumı lrendt61 

m!ştlır. Bu mmct, ll tler'tn ve onun z 
b:ı ~ 1>UC <n"Ulk1 o!JnulWr. Al 
mnn m • bus:lln ~ yılobın oo 
ro. nna Ctlkmis txı!aırkcn ono ~ 
SV) 1«ııidk ıı.tcrtm: 

Binlik akınlar sıklCl§acak 
Vaıreovn')ı, Rot.tcnı:mı ı u ı.:rot 

CO\'Cntr.Y'~ .Londm'ş:ı 'lo'C Svnnsca"yJ n~ 
urJ;ııyıruz \'C Filtu'crdn!:ıe ~ cd1 
nlz. 

B küsur uçn!C'~ alan?arm 6* 

)uptmtftSJt\1 ~ dıo{!'ru olm:ı.z . Fa 
kat bomba UQakJa.n ~1E!mlzkl 
t1 arıt.ıı.roktır. AmcrOmliliır bunıdndır ve 
tılr iltac n:y 1Qlndc b1n IJtilsur u~ık n • 
ı...-mıar damı ıı:k~. ~'l'l'r.rn 

tın.m ondUstr !?ide, müıuılaılc ~ • 
Aııde, her )'Crdc, bozıtUn dalml 8W"e'lte 

~. 

Alman m harp ~ ttm • 
d1d<m ı:ıyıfl: mıyn. b..'ıŞlmnllil ıT. Booıba 

u(."Qklnnınız bunu :tırllyorJar. mrıt'4 • 
mi$ m L-tlcT onl:ulnrmt.'1 Avruoo'do 
hmi>1 ıı.tlml.:k ı.c:ın bu >'Ol boyunen yU· 
rib ccc1(1cd IWl1 m'l1hııldc:lk ~. lan U('Uş lar arasında kendilerine lıir }'Ol 

ııçrmy a çıı.l ı 51yorl ar. Bura! rd:ı. hcc m2 
)"lğını ve lıec ~t hir • ıihkim halin • 
dedir. Alman ,.e :iıalyau kaymkl:ınn<bı 
Stokholın'e gelen her haberde m\ıhim 

mat ve yirecek sevkıyatındaki h"İıc;lük . biri general olmak üzere 
lerdm b:ıluedilmekıedir. 

Don cephesinde düsmamn nehri 
geçmok için yaptığı teşebbüsler bir· 
QOk ııokt.nlard.a piiSkürtlllmUştür. 

Kaluga'nın cenup batı .kcstmlndc 
ve R:lcv yakınında dı.lşm:uun mühim 
piyade ve zırhlı kuvvetlerle girişti· 
fi hücumlar hava Jruvvetlcrimlzkı 
tcslrll müdnhaleslyJc Y&Dılan çetin 
muharebe neticesinde püskllrtUl· 
miıştUr. B u nıuhllrebeler esnasında 
dün yalnız bir kolocdunun bulundu· 
ğu keslmde olmak tızere 161 tank 
toh.nbedilmlşUr. 

J~ nazı kudrot.t hmil2 larumıt 

~. ]?US)'tl'<h\ loş ~ n1 • 
rnanlnr OOlk1 oo l>Cımb.n\tıman uc;nldlın· 
na lnc!J1cro'nırı o~ ~ ... .ıı.k!IIır -
dır. lııClh m eti bu W\Umrl!c hnm'lftn
nınbdır. Fnlaı.t lngt!:!z mllletı, bundlm 
11d yıl evv<"lld azmııı durumu bir l«'l'W 

daha t>ösıtcrocdt '-e e.lm.-ın hava kuvv~ 
ıcrtnm m~ bozmns:ıM mOsa • 
adlıctm~. 

Don ka•'5İn<le ve Stalingrad KIUll<ln · 1 OS ub • , d" . 
da.ki durum hakkında buraya gclm ha • s ay esır ver ıler 
berlerdcn nnbşı ldığına göre, bumda cep-
he hnm Klerskaya ..e Kalaç merkC'Tleri Jlcııiı!ın , ~ il.fi, - lYl h11bcr alan blr 

ra mda temen'UÇ eurıekıcdi:r. Rmbr ~"UI DN.B. ajansmn blhta'lldl:l· 
n<.'ttrin doğu b ilini kaqı tıiicumlMle I ne 11\tn', Dlc;>ı>c bölıro;lne Sh~ 
-.izlcıniye çaolı,t)'O'l'lıtr. AJnıctnl'ar .ise tDlrE!tz kıtn:lnnııın lm?uısı Sll1l.llmdııı -!' 
fJjtfj snhilintlclci ,_ köıri t..fbnm tah-1 cdlk!n dOşııe.n llSlrortaıt lil1IBllldl:l 1rı5 
np için kütle halinde 00.00. uçııklan ırubay vardır. Ilt.ın.bınll. ı.cıınoo ~ ko
ı:önderi)'Orlıw. mutam trır ~ 2 ırlhtıO' ~ 13 

~ 
mtz, nırtcı;rııt, m!nct~tn 
tı.-ı.vcuta~ bü:l1ln 
ve htlcumn ~. Du ~ ru'ln. 
ıote '"' hC1~ dıeyarırın crovam!h bk' 

laJrulmaa cb:m kntl zn!cr1 
Von Bock nehrin ~ sabiti la.ttin- >il:1aıdk rUUıcll sub:ı.Y bUlunmnkıtndır. 

de kiirrüb:ı,lıırı tcsh etmiŞ5e de hunla • Gencnıı. l1dno1 Kıı.naıta t;UıncntnP men. 
n ,hn<liye ka<l:ır h~sedilir derecede ge • IJUP knın\ıttınkmtm SouUuım Wllllnm 
n~letmiye muvaffak ol~m:ımı<tır. W !us'ur. ~ ıınısındıık1 ı;UbQy ft!S• 

İlmcon gö!Uniin coo.uı> doğusunda 
düşmanın rnUnfcrlt hUcumlan olmnn 
mQdnfaa oteşlnln karşısında aklın 
kalmışur. 

Sovyct hnva kuvvetleri dll.n hava 
muh:ırebclcrlnde ve uçakstl\ar ba· 
taryalarmın at~ neticesinde 122 u· 
ça'k kay•bctmlştir. Aynen yerde 3 U· 
çak tahrlbcdilmlştir. 4 alman uçağı 
üslerine dörunıınt~11r. 

cldc~ 

Dieppe baskınında İngiliz 
hava kuvvetlerinin rolü 

Bu aratfa TimoçE-ntco nehrin kar,ı sa· b<.'11ntn l'az1-alıRı da ı:östcrtyor ki i'n4tiliz 
h ilinJen tak, iye kıralım sm•JrnY.1 dC'\ıuıı WşetıbU,.il dUşnttın m: hrllkrinln (dd!;ıl.o. 

l\L S!ru: fır, bund::ıll eonnı Dt~ 

bru;kmmdnn ıt:ıntısıcUms ve eö>'!c dm\it • 
Ur: etmektedir • n hllilfına ırcn1s ölcüdc btr hıırokct.t1. 

N /X 
-·---·~' 

Mac.arlara göre 
u_ Bu t!:ısaaıı csnasıtım, Nlltz hA• 

\'n kuv\•ctlc:'4, her hııNrt tık' CCP!ııcde 

ıı:!rn(ilyc kndtıı' ~ ~ 1!11-

Iludapeştr., 23 a.o, - 11 numaralı dotll b!.1' mu!uı.rebe vcmıtstıır. 24 ıırıııt. s-
maear tebligioe ektir: 1 cmcıe, müt.tcnk knm ve dttl1z h:ı.w kav 

1 • • fk 'd k ' \-c1l<:r.tm r.ıtcıruı:ın ınkı tJUrottc ~ .M utıefik kuv. et erın Kil asya :ı ı md< üz.cro uc:ıklar s tJ!:ndcon 1 ha· 

1 , 

~ 

~ 

' 1 , , 

..___...~_......._ 

............................ _ 
Yeni bulmacamız 

Soldan snğ:a: l. H:ıtlf )'lll!m\ll' 6C!I' -

IJ1ntjs!, Adalal' ,1cn1z1 hcwzıısındn otu • 
ra.ıılara V't!ril1r lslırı, 2. hcrtcesc b ktiren, 
3. tcrst en ı:ok, 4 . hll<Ju:m. lt'<.Vl!ısllk, 5. 
oıım 11 tacı meyı,'csi, 6. tstımmıı. ·un ~I • 
leaık btr 8U)'U, 7. )'tl% buluı> bru1d1ni 8• 

ean, 8 . bc>-.ı -ı:, v!IA;ı.'Ctt.00 kUQilk nnh.\ıle

OOI\ btlyi.ik Mart dnir<'S1. 9. bcn..."'eli, 

10. b1r sobze. u . cı.nl:ül$. o dOımıc. 
YUkm'dıın aoııtı: ı. nlftStaT edntı. 

blr OOht, 2 . tersi dış'm ltl<BI, bir <ıtns kÜ

mür, Ukrnyn 'mn mC!trez.i. 3. o!lrole -
nm. bıışınt\ A J!AW'Style O:ı:Um a~. 
4. bir nota, Mr mc:YVC. tcnd lll'Zllhı, 

5 btr &ôı ruurt. tcnıt k\Ymcut tıb' ku • 
mas. bııemıı R ltAWBble Karadcrrtz erı· 
h:lllndc btr ) , 6. btr KÖZ rengi, '1. gc_ 

mşıııtı. utıılanmıe uıs. eski "lr Türlı: 
dcvl~ 8. vapur, tcn;ıl bumda duT', ca

nı acr;ı.'llJI &'>yl«, 9. taVll'l", üzfund<m :vıı· 
pür btr k.'fd. 10. tcnıl ıtllm'a kunı.1du 
kul'UUl1:ı, evtcnmen&s lm<lm, ynşımm Ja. 
sn G(']dl, 11. imnD, b!r k(lmcı hlcyynnı. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş ekli 

Solıdan llllb: l . 111.0ıwı~t, 2. rıt, n!· 
ne, da, a. sıs. kaoa. is, 4. muıı, d 5 
tın , am:ı. 6. lll'tWll. a!nca, 7 . ltn. noı • 
ll'!t. s asıt. lq\U. t . .ıe, n. tnb, ıo. a
za. el:Ln, ne, 11. X.-muleniz. 

:nnranı:ın q:ıtı: ı. Xıısnba, u:ıak, 

2. tmui, eza. s. 1'l. • 4. fuı, Pl).-n -
sa, 5. nlk (k1m), ne < ), lled (dcl!) , 
6. aıındıa (Adaflaı, odelıc, 7 . ~ CTl 

I ~~· ~an, s. onı~. n1 (m), 9 . la., lrnaltlt, 1 
~ll, acıtan. 11. tasa. ııkıbet. 

IJ1ı: haber Vettn, temfil!k t~llerl
nl ta&ıY"ln kıı.myondu. Bu kamyon 
Ana!artalar cıı.ddesl.ni r IOkak 

başındıı dura dum çıkar, biraz 
sonra U7.nktan yakından gelmek· 
le beraber. birleşip bir koro hııll-
nl alan bir b.:ışlardı: 

- Fışt, !ışt, lışt.." 
Bun1nr, tcmtzlik !s<:Derlnln SÜ· 

pQr. elerlydl. 
Bu gUrUltllyU, derinden derine 

başlayıp gittikçe yaktn.şıın bnşlaı. 
bir gUrOltü tnklbederdl: devamlı, 
blr wrcUe çalman traJTIJ>Ct ses
i-enini, wya bir türlü dinmok bil· 
mlyen bir gok g{irültUsUnü andı· 
nııı sesler." Dunlnr da, o zaman 
hennz bütün vnsıtatnr motorlaş
nuıdığı ldn, sac kap:ıklnnnı par· 
keler üzıcrlndc Utrcte bağırta ller· 
!iyen çöp ambalıınnın scslcrlydl 

onra kısn bir fnsıla olur, n~ıı
sından Cclıt'Cl'yc giden ilk otobüs 
ıhlıya pufluya S:unnnpauınnn doğ· 
nı yokuşu tımınnırdı. Fakat bu 
sıra•la dn sokakta ayak sesleri 
ha$1amış olurdu: iŞierine giden 
fabrika l<;(llerlnin veya dükktınla· 
rına giden csnnfın nyak sesleri ... Bu 
sonuncular gldC<'l'kl<"ııl yerlere vn· 
rıncn bu sefer de kcslk salvolar 
yapan ağır mnklnclllert hatırlatan 
gürllltfiler duyulurdu: 

- Gır:rr, gırrr, eırrr._ 
Bunlıır, acılan dük1k6.nlann 

l)C'11 k gü rU it üle.rlydl_ 

Yerinde 

bir karar 

ke· 

ileri ) ürü) üşunU durdurmak ıııaksa· lnnl• Bu ha&'l'Ct vcrtd 
dh le tlU~ınıının, doku cc•phcsinin 111- v.ııla~ ynpmış ır. • 

' mal ve merkez kt-sirıılerirıılc bütllıı •bir t('Şkf]At !:ıMDnstm ~ eıtmırstt:-. 
1 hııftıı denm eden şiddetli hlıeııııılıırı Bu baBkmll k e<lc!ı Mvn, ~ ve 

neticeslr; ltıılını~tır. Bu hılC'ııınlnrın a· k:ı:rn kuvvcttooı n?'MJ'lldakl de1."fl!l'lh ve 
ıhrlık ınerkezlerlni Orel ve Yoruııej ınla 1$h!t C,1, daha b!b1ik luırdrottcr 1· 
kesimleri k kil etıııistir. Bn7:ı keı;im- clJı marut ~. Dllş{lrfilm ~ 
!erde ı!Uşınan lıücurıılnrnıın ~ldclrti ıı- ıı~:ın UÇQ~ 4S t Fodlmwutt-100 
zalrııı tır. llu\'ıı hıkıırıılarınııı şiddeti \'C 29 u Dom!Cr • 127 rııodcl!dtr. Bu 1!d 
de eeıılıeııin ı;eoiş krslııılcrinıle lınfıf- 1 P u~ d\lŞnrunn en i)'I rn<ıdcltmdir. 
lenılştir. llu ş:ışırtıııa lıarckeılrrinin Du ~ hıut.tıı m bü)"(lk mva 
cenup kesiıııinıll'ki lınrrkfıt üzerinde bcslnıl t~ ctm!şt!r 
hlc; hir te iri olmamıştır. Son et ko· muhnre • 
mutaıılılı hatlarımızı y ırınnk iı;:ln mü· Knm. denlz ve hıı.'lı·ıub kudırotlrr • 
lenıldıt t ı • rhhlıslcrdc lııılunnıuşsa d'l n1n m llÜ1ctck nokUı.."ll?ldıı bulumın nazl• 

l ıı/!ır koyıplnrn uğramı ştır. ı ıcr, d«nokros11crtn lbUtün l:rudrotl.eı1n1 
Hu Şiclılctli • ıııuh ır<"belerde bİ7.İnl ~'druın ~d:ın evvel. nctlce$1 

kııyıhmıız ela artıın~-ıır. llıınunla bern· ıılmıya tnltıııyo!'kır. Rus ~ 
bcr Zil) lııtuııır; düsrıınn ka) ıplarının kanlı kll)'1P raşncn, almDn cmkılnn, 
anC'ak bir kıswı kadardır. I d!Unyarun eirTld!l-c k:ıdnr ~ ı:&mc-

Bir tt'hllğde bnlısl ı;ec;cn 8 hava dli':I en müuıts o..<kcrt kudret ot: mk dur 
baş.ırmodıın blrinlo knlıromanı Eti. nınkındır. Atmnn ordu1nn. Jaıhrnman 
ennc llorty'ılir. llorty hu J:Bferl l!> ıı· nıs ordut:ı..nru, )'llNtUI yuvnş tnkn.t mu • 
ğu tosta kazanmış ve ondnn bır iki hnııc3rok surı..>ttc gcr1ılctmcktcdlrli!T. Bu • 
~ıln ı;onrıı bnşk ı bir har•·ket esnasın· ı:Un mutaıdı1cr1Ulmızm başka btr buhm· 
da muharebe rııeydanııııJn ıılıııüatur. m k;t.1'ısmıtlı butumıyoruz. Her ırUnünn 

Sunday Tim es 
chcrnınb'uU vtı."'(I r mr U'k rünlln b' 

d 
h<ıdı!r olmnm:ı.Sı l!\zımdır. Ht'P mtzın 

iyor ki: llUtOncl'l<Tl ve cncrJlsl, hrırı> vnztfdk>rl 
llro1"lndC ıopıanmalıdır. Za!ar, her ~

İkinci cephenin 
lıl:ı vntııMnemtn bUtün mıyrotıcıtni vo 
tcd."lkllrbf;mı lııt!)'OI'. " 

zamanından evveJ 

bir açılması 

felaket o}ur 

Cenup Atfantik'teki korsan 
Prinz Eugen değilmiı 

Bütün bu gürültülerin akşam 
erkenden yatmış ve sa.baha kadar 
uykusunu almış hlr kimse lçtn tı.lç 
bir ehenunlyetl yoktur. Fakat blr
coklarımız a~am er.ken yntnnlaro 
dn rahat vcrmb-oruz: ~ radYo· Londra, 23 2.a.. - Sunday Times p· 
muzu wnunn kadar acıyor, yahut ıetcsindc Scrutaeor dİ)'Oır ki: 

Londra, 23 a.o. - c, nup Atlııntlk· 
te ı;on günlerde görUl<lUiiil bildirilen 
alnııın kor&ao ı;enıisinln •'Prlnz Eu -
gen., adındaki ııihr nlııınn kruva:ı:öril 
olduğu hakkındaki haber yanlı ır. 

oğlumuzun veya kızımmn piyano- ikinci ~. anoık zamanında filiyn· 
yu veya kemanı katıedorceslne çı- ca çıkarılm:ılıdı.r. İkiııci ccphmi:n zarna· 
kardığı g{lrUltülerin bnşkalan U· nınd:ın evvel açı1ması için yapılan bir 
Z<'rlnde yaptığı tesire nldınnııdan tcJ<'hbüs. Rusya'yı kurtanntyacak, fakat 
onları dinliyor, yahut da sanki a- bizi de mahvcdcblle<'Cktir. Hiılcr'in de 
partmnnd:ı ynlnı7.mışız gfül, gece-
nin iki buçuğunda döndil~UmOz bir istediği, bl'))'Jc bir reşcbbüstcn b:ışka bir 
eğlentiden sonra. pnbmı cürOltU ~ d ğildir. 
derr'k soyunup yatıyuruz. Rusy.ı'nın lıugürı gittikçe daha fazl:ı 

Anltara belediyesinden sonra 1s- }-aıdıı:nııı :ilıti}'ll(ll v:ı.nlır. AIJnao ileri ha
truıbu1 bc!crlıyC6i d<ı bu gibi say- rckctİ ~ belki de yakında Ru.~· 
gısızlnrı yola geUnneite laırar ya'>'ll bcn:ı:in ve buğdsy da gönderilnlt'5i 
\ eımtştlr. i~r. RUS)'ll'ya >-ardım tcS!iııu· 

Her llı:I bfi)ilk şe-hrln belediye- nnı forlal:ışıtnıı:ılırız.. 
e rini de. bu )Crin<k! karartnnn· Dieppe akıoı ve Saloınoo ada.lannıın 
dan doln}'l, gllrültüden ı:<>k cıını i tilisı da Rusya'ya >-ardım t~ eyle· 
yıınmış bir ada1n sıfnUyle, candan mcktcdir. 
yUrekt~n allı:ışlarnağı bir vıı.zlfc ... 'ihayet, Amcrika'nın da )-nrdımı ile 
bıll) orunı!- ı Almanya üzerine bombardımanlıın fa.z.l;ı. 

SA TIR 
laştırm:ıı'. ve Şimal Afrika'da ı.aamıı.a 

• - • gcçmd..idir. 

Londr11'daki s ltıhlyetli mııhfiller 
bu alııııın kruvu!lrUnün bir alman 11-
ınanınıla toınir idn hAvuzıı çekilmiş 
olduı!unu bildlrmekt<'dlr. 6 aydnnbe -
ri el• vam eden tamir işi ancnk bn -
günlı·rılr bitirilmiş bulunmnktıırlır. 

Amerikan denizalfllarmm 

bahrdıklan gemiler 
Vqlngton. 23 11.a. - .Aml'I1kn B:ıh· 

rirc Nazırlığının tebliği: 
Dcnizaltılıınmız, Uzııkşa.rlc sularında 

d\işm;ının ilci büyük şilcbini ve bir hü· 
yük na.lcliye gemisini haıırmışl rdır Bun· 
lann lomon ad:ıl:mııdaki hareklitl 
hiçhir nlli.kası yoktur. Bıi) ül.: hir başka 
şilep de Alcut adıla.n bölgeM.ode batı· 
nlmıJtır. 
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Sevgi yüzünden 
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Gece iyice ilerlemiş .. Avluda bü-ı 
tiln asKerıcr s:ırhos olmuşlar, gUrül
til ed )Orlar. !nez. Dona'nın ipek ya
tağına yaslanmı.s •• 

- Ne güzel şey lı>ek d )Or .• Ba
bamın köşkündeki g b tıpkL. Sekız 
)'Ildır elım iı~ı,:e değmC'm ti .. 

Ve gene h ktı,,eslne gcı:erck : 
- Pızar'ın fıcısı sa) es nde arazi 

satın alarnk Peru'dn buğd=t)' ekmeği 
ve koyun )ctlştırmeğl kuruyorduk. 

Vnld \in: 
- İlerde, sana Llma'da bir köşk 

yaptırırım. GrcnadJ; a tarzında bir 
bahç yapanz.. Portakallarımız. fıs
kıycler1mlz o1ur .. B nlerce csır sana 
hizm t eder •. Fransa sarayında giyi
len lb e rden gl)ersln .. 

Ama Valdlvia'nın lspan)n'da şöh
ret sah bi olduf:unu unutu)orduk. 
Lima dnkl rahip b zlm kaı;:ışımızı 
duymuş H• h ıd e); lspan)a';ı;tı bll
dırer k P ru'dc bulunduğumuzu ha
ber \ erm ştı. Pedro'nun karısının 
hang le <"bbllslere gır! tlğ nı bllm -
yonım .. On > ılda zaten h lc b r gün 
peş mi bırakmadı bu )j;adın. Gunün 
blrlndC' P zar, Vald.vln'yı cağırarnk: 

- Kıra! bana senin hakkında bu
yuruklar vem. Seni fnez'd<'n ayrıl
mağa zorlamamı istiyor- Buna razı 
olmıyncağını blll)orum ve razı olma
man dn gozünıde kıymetini artırır: 
fakat ben kırala karşı gelemc-m. Ben 
awn lk nl7.I de severim ve sevdll':lm 
itkı de s 1.e b r şey tc-kli! edeccı:t m: 

Cordıllhe de Andes'ln ötesinde. 
QOk znngln olduğu söyl(ınen bir rnem 
lekct varmış. 1 mlne Şıll d yorlar. 
Baharlarda oralara bir dns kuşlar 
gellyur. Bunlar "'Tclılll" "Tchlll" di
ye öt.üyorlannış .• Yerlller de bu sesi 
taklit cdı;>rek hrıp öyle> bağırırlarmış. 
Onun tein ora)n Sıll d yorlıır. Al· 
mazro lsmındc bir adam oralara glr
meıfo teşcbblls c>tU. Fakat yerlllere 
yenilerek kaçmak zoruncl:ı kaldı .. 
Amerlka'nın en zorlu yeri l<'rl ora -
dakllermlş •• Almnzro'nun bUtun a • 
damlarını doğramıslar •• Cok nzı kur
tulmu:ı. Kendisi de burayd vardığı 
zaman aldığı yaralara daynnamıya
rak öldü_ ":-;ana Şill'yl veriyorum. 
Git orasını al." 

\·aıd \la bana sormadan kabul 
etmiş. Benim razı olacağımı bll :ı:or
muş. Fıcının lcındekl gUmiışlerle 
yUz silülışor ve elli atlı ku attık. 
Yıyecck tcd:ır kine paramız kalmadı. 
Yuzdc beş yilz fa zle para bulduk .. 
Borc verenler bize bil) ilk 1) ilik et
tlkler ne kanldıler. cünkü hl'plmlzln 
öl ece· ne, bu t('Şc-bbUsten kimsenin 
geri dönem yccek ne !manian varoı. 

Conllllerc'I on tı"r ayda aşarak sa
hilin yolunu bulabildik. Yarımız yol
larda soğuktan öldü. Ben m de ayak-
1.anm don<ltı. le mi7.dekl doktor sağ 
ııyaı'tımın bnş parmağını k<!Sti .. Peru
d.ıtn aynldığımız zaman Guatemala'
da bütün cı>ktlklerlm<' rağmen, cll
d m kadife gibi ldL Tchlll dıyl! öten 
k~lann memleke-Une vardığımız 
mman, ştmdl gôrdüğünfü: gibi, bum
bunışuk olmU$tUm-

- Kendinize HtJra edlyorsunu7-. 
- Hayır .• iyi bir silvnrl ve clrkln 

bir kadın oldu •umu biliyorum. Fa
kat inanınız bana eskiden cok güzel 
bir kızdım. Hail! Donn Elvlra de 
Ve.lclivla'dan b le daha gilzcld m .. 

- Sız" hlc ondan bahsedrr mlycli? 
- Cok defa ondan )"Üzlerce defa 

daha gllzcl olduğumu söyle-dl. 
Belki dl' hakkı vardı .. 
- İşlenmiş ara7Jye vardığımız 

zaman, tanı biraz rahata kav~aca
ğımızı sanırken on hın yerli ile ca
tıştık. Bunlar, yerlilerden datıa aı:ıı-: 
tenli, daha boylu, <iahıt "1.IV\'etll, da
ha cesur insan lamı. Çarpışmak zo -
runda kaldık. O kadar cok adam öl
dürdüm ki ..• 

- s z mı öldllrollnllz?. 
- Yalnız sil hla defli kılıçla da 

öldUrdUm. Pedro·nun yanında sa\ a· 
şıyordum. 

Çeviren : Ş. TAYLAN 

- 4te hepınwn akıbeti bu ola
r.aktır .. dıyc oağırdım. ::ıonra )a\aş 
)tı\nş, ko~arak kacmamak ıçın bu
tün kun eunıı sarf ederek, oı adan u
znklatım. 

O gun ellerimin titremesine rniını 
olabildtm, fakat u zamaııdaııberl k.ı
!i mıktar pult ıcmed kce hep tıtn
l'Orlar. Fakat Santlago kurtuldu. 

Yeri lcr bırdcn d<'hşete kapılmıs· 
!ardı. Oı:: gün arıılannda münakaşa 
ettıler. 'l'nm hucuma geçecekleri za· 
man da Valdlvla imdada ) ctlştl ve 
b zl kurtardı. 

Dona'nın benzinden bUtün kanı 
ucmu tur. Göz erini lnez·ın kücucUk 
eli erinden a) ıramıyor.. Aş:ı •ıda bir 
adam kllara çalıyor, bir d geri de 
şarkı lh liı) or ... Pencereden terte
miz b r gökte ısıl ışıl :ı;anan yıldız
lıır gurUnuyor. Sokaktan pazara gi
den b r .) erlın n katırının bo) nun
dakı cınsornkların se gelbor .. Her 
şey o kadar sakin o kadar asude ki .. 

lnez b r cıgara )aktı. Gözler yle 
dumanı tak be-dl) or. 

- Valparalso'nun kapılarında ve
ni acılan t.aş ocaklarını ı::ördllnUz 
mfi? diye soru) or" Orudan cıkııcnk 
taşla bUyllk b r dalgakıran yapaca
ğız... Çok )akın bir zamanda Valpa
rıı so y~nl ı!Unyunın en bUyUk bir 
limanı olacak .. IJlrna'> ı eok geride 
bırnkacıığ17_, 

Fakat Dona hep ben söyledim .. 
Sizi memleketim zde görmek şererı
nl nt•)c borçluyuz.,. Bu uzun ve yo
rucu yolculuk yalnız gaye u(:runcla 
göze alınır .. 

Dona yalnız bir an tereddüt edi
yor •• onra gözlerini lnez'ln gözleri· 
ne daldırarak: 

- Bı>n.. dıyor.. Dona Elvira de 
Valdiv a'yım •• ve buraya kocamı al
mağa geld m .. 

İn('Z Y<'rlndı>n fırlıvor •. Gözleri kı
vılcımlar saçıyor sanki .• 
Boğuk hlr se le: 
- Ynnn si7J yerlilere ölilürtPCC

i:lm. di) e ha~ kırı)"Or.. Hayır, sizi 
k(.'lldl elimle öldüreceğim. 

Ve odndan dış:ırı fırlıyor.. Mer
divenlerde c zmeler·n cıknrdığı ses. 
biraz !IOnrn ela nvludn koşturulan 
bir atın ayak sMlerl duyuluyor •. 

Ertesi gün Valdlvla tefti e gittiği 
bir bakır m~denlnrlen Santlago'ya 
dönilul:fi zaman lnez Sunrez'I evin
d bul,amıyor .. lnez ynlnız bir mek· 
tup bırnkrnı,tır: 

- Sr\·g llm .• dC"m'ş bu mektubun
da .. Karın lsparıyn'dan, senl bulrnıı
ğn gelmiş .. Aram11.<lıı buna ilalr bir 
kelime b'ln s:CQm s olmamıısma rağ
men sevgimizin günün birimle höy
lece sıona ereceği ni ikimiz de coktan 
b"lh•orduk 1.nten .. 

Kıınn ukf>r değil, <: ftçi dP llPğll. 
mimar da değil.. Arn11 ook ıı:Uz,.I. 
asil, ve sana IA.vık bir kanın .. Hem 
Ön O()k CMIUr .. DQn alcsam. ~nim 
kim oldutrumu, n<'ler yaoablleceğl
ml ımlndıktan ı:onra kend sini bana 
t:ımt.mn.•ıındıın bc-111 •• Onu sev('("ejtlnl 
umuyorum. On V"ıldanbrri ben, onun 
C'Mdi kadar bcya7. b ir cilt. ve elleri 
lmn:ır yıımusnk bir el ıtf•rmC'dim. 

Bım. PataJ:'(lnya sırtlannda bana 
verdli!in nra7ive ı;rlrl!vorum .. Orıı.ıla 
cok verimi! hir ş<>kltdP c:alısnral'.!ım 
muhııkk111t.. Sen rnPmlek,.tlnln en 
trlİ7<'l kn<hnınR hf'n d,. en iyi atları
na ııahlp oln"aİil7-. 

Denizden 1600 km. 
uzakta yapılan gemi 

?\cvyork, 2:J a.a. - İnıı:iltcre hesa· 
hına Amerika"ılu >.aııılıın ilk hnrıı ge
ml•I dun I' ı•lfik kı) ılarındnki tczg ıh-
1 ırdan birinde ılrnlze indirilmiştir. 
llır torpido muhribi oları im hnrp 
gemisi dahilıleki tndhl ırdan birinde 
ln'a r.dilııılş ve lhOO kllıııııctrr. lll<'ı;a
frdeki Pasifik kıyılarına n ıkledilrnl"
tir. Jlıı gemi İnıı:iltere lıes:ılıın.ıı n) nı 
tezıt ılı tarafından yııııılncak 2~ gemi· 
nln birinci iıllr. 

N hayet Coplapo'yu, Vnlparalso'
yu, Santlago':> u, ConcepUon'u, lm
perlal'ı, Vnlvldia'yı kurouk. DOvüşU
müzU s zc uzun uzun anlatmıyaca -
ğım. Yalnız. alu yılda Pcdro ile be
nim, hem asker, hem dUlger, hem 
m mar, hem cob:ın, hem köylü vazı- ,:! 111111111111111111111111111111 il L 
fes n )aptığımız.ı SÖ)lcmcden g~mi- : 
yeceğım. : 

O cenuba, Patagonlarla dö\ üşme- : 
l:e giderken beni b r avuc adamla -
Sant ago'dıı bırakırdı. Bır keres nde, -
7.8.)ıf olduğumuzu sezen )erliler Is-- : 
yan eltlkr. : 

Ku\Vell rlm gözden ı:l'Ctrlnre, e· : 

Ev aranıyor 
J'ikri 1 uıer ı.ıilesi ıar;ıfından ki· 

ralık. asgari don b~ odalı bir ev 
'eya aparııman daire i arant)'Or 
Biıyle bo~ bir )'er bilen ''e)'ll kirR· 
>• \crmek İ•Iİ}etı maJ uhiplcri • Umde do\ uşeb 1 cek halde otuz İs· : 

panyol, sıı. lnkııtl,.ri ı;ıiphf'll iki ) uz 
yeri , dört to:> ' o~uz ıfo!a ateş ede

nin Çankaya Parti kn,kü numara 
E 7 adrC$ine veya S434 tclef(lD nu
: marasına ma!Uınaı vermeleri rico 
: olunur. 1898 

b lecek ktı.dnr barut bulunduğunu 
anladım. 

Casus!ıırım, üzerimize on bin lısl
nln ) ürüdü •UnU haber veriyorlardı. 

Şc-h r, pışmem ş topraktan yapıl
mış tuğlalardan orulrnuş dU\arlarla 

., 11111111111111111111111111111111 .. 

• 
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Dünkü güreş müsabakalarında 
Serbest güreşte Ankara 5-2,greko. 

• 

romende sta ul 4-3 kaza dı ar 

Ankara'dan Mustafa Beton minderden çıkan 
ortaya. getiriyor 

rakibini 

Zonguldak atletizm 

kampı sona erdi 

Yapılan deneme müsabaka1aınnda 

4xl MİL TÜ İY 
REKORU Ki RILDI 

(Başı ı inci s.ı) Fada) 
mmi Te•fık Boke, 100 metre re· 
kurıııwııi Semih 'l'ıırkclognn, atletızm 
ferler ) onu ıııutı-ha sısı ~alil \!oran 
ı; ılıstırıııı~ \e naz ıri der ter \crmiş
lcrrlı r. 

Zongııld ık h ıstancsi baş he:timi 
doktur lbrn~ırı Otkeııı kampın sıhhi 
kontrolllnıı llzerine nlrııış ve atletle
re ilk tedavi v& sn lık bilıdsi dersleri 
, ermiştir. Bellen 'l'rrhiyesi Umuııı 
M udurlbl(ıı ınnsaj m!ıtl"ha8sı~ı Dnn • 
> ıl Teııellrlenli ınnsa i dersi ve tatbl· 
kntlyle ım•şgııi ı•lıırııştıır. 

\tletlcrin çalışmaları çok lvi ne
tlcrlı·r •erııılg ve ıı:enc: 5l1orcnların 
her hiri ı:wzc gorUnür terakkiler k •>
ılt·trııi !erdir. 

Buıtuııku clrnrmc mOsabıknlarındn 
200 metre ko•ud:ı Ccz:ml Or c~kı Tilr· 
kiye rekorunu aynen yııpmıştır. X• 
hi r ııı il ko ıııl" da Til rkiye rekoru 
kırılnıı.ıtır. 

X etlcelerl blldi rlyorum 

100 metre 
ı - Cezmi Or ın !l/ln, 2 - Snıııi 

Erdinc; il, 8 - Seuıi Aydın 11. 8 5. 

200 metre: 

t - C'eı.ıni Or 22.5/10, (Tıırklye 
rı·koru drrrccsidır.) 

2 :nrııi Erdine 23 3 116, :ı - Do· 
ğ ın llırlge 23. ı;ııo. kulvarsır.. 

400 metre (kul varsız ko· 
§U): 

ı - Osman Ka) mnk .53 fl/ 10, 
Muzaffer Kutluman 34.4/ 10, 3 - Ad· 
nan Ölçen 54.8/ 10, 

800 metre: 
ı - ~ııri Sılaydın 2. 4. 3110, 2 -

O man grin 2. 6. 6110, 3 - .\.dnan 
Ölı:<'n 2. 7. 4/10. 
Bir mil ko§u: 

1 - Riza 1şmnn 4. 36. 2/10, 2 
7.lırrt"C ,\ şılrnıız ı. ır. 4/10, S - E

dip Ha}ıır 4. 48. 2/10. 

10000 metre: 
l - Behzat \ kclenlz 8~. 'r. 6110, 

2 - l\ıner Snv kan 36 28. 5110, 
3 - Osrnan ıizı:ıılınn 39. H! . .ıı ıo. 
110 manialıko§u: 

1 - Turan Uz 17. ı/ıo, ! - Hl!· 
mi Mrrgen ı 1. '4110, 8 - Kadri Ten· 
ıdri ıs. 

Bir mil X 4 koıu: 
l'şref A}"'1ın lsınııil Kocaettn, 

Tla}ar. Riza l•moın takımı 19. 20. 
ile Yeni Türki}e rekorunu kırmı~lardır. 

Gülle atma: 
1 - tır \tillA ı2 2n. 2 

nl'ınirrl 1 1 .03, 3 - ~uri 
ıo 10. 

Disk atma: 
1 - Atıf At illi\ 35 15, 

Ma•ai mütehanısı bir atlete ma$cıj yapıyor 

(Ba,ı ı inci sa>·fada) 
Bir ~alııı atayım derkt'11 İ~mail ki1rşıladı 
~e Mu~ıafa tehlikeli bir vaziyet atlattı 

oodan 50nra hiç bir oyun )apmadılu. 
(,urcş •ımııoo kadar hir ırışme oldu. 
( çer dakikalık yer gurcşinde İsmail hir 
o)un rapa) ım derken aı kaldı )'l'tliliyor· 
Ju. Ncıin<le hakemler Musıafn'ya c~ 
\erdılcr. !\mail serbNtçİ olmasına raf· 
men Mmıafa ile İ}İ gureşti 

erbcstte, Ankara'dan \'ahit Cey:İ~· 
kar rakip iz kar.andı. 

Ağırda: 
Ankara'<lan İsmail Gün~ör, rakipsi1 

kazandı , İstanbul takımı bu ıki gur~çİ· 
•ıni ı;cıinnedi-;i ıçin ıahiatiyle bu ~c1· 
lcr }apılamaJı . 

Serbestte l\tanbul'dan Ahmet Ye · 
ncc"le Ankara"daıı Şukni Balkan ı~ldıık · 
ça ı;uzd güreştiler, aralarında 20 kilo 
lad ır bir fark olma§ına raı;meıı Şuknı 
Balkan çok guzel giir~ıi. Hatta rakihine 
ru, }aJ>tı. Ama çok çabuk olduğu ıçın 

ı;orulmcdi. Sonra Ahmet Yener ~iiıel 
bir tuşla ı;ure i kazandı. Bu suretle \er· 
beste Arrkara '5 • 2, reko . mmcncle İs· 

l taııbul 4 • 3 \C umumi tasnifte Anka • 
rn !! • 6 karnn<lı 

YQ§ar Doğu 

mal iİçyiğit 32.20, 8 - .Musa Demir
el ~7.7'0. 

1 - Kemal Köksııl 58.99, 2 - Fu
nt Yılb ır 49.09. 

Çekiç atma: 
ı - \rslan Bnşııy 2.ı.60, 2 - Xu

ri \ kvıı tat ~n. ro. 
Yüksek ati ama: 

ı - !'inan Atanısav 1 .68, 2 - Gil
rıer Frik 1 .6~. a - Hilmi l\lergen 1.65. 

Uzun atlama: 
1 - Güner Frik 6.a6, 2 - Kemnl 

(\·)i~lt 6. 36. 3 - Mustafa Erc:-an 

1 ~~
5

~dım atlama: 
1 - n1ın ... r, Frik 18 06, 2 - Tıırnn 

{\ç' ı~ıt 12.9, 3 - Kemal t.~cviğlt 

Arsever 3 .10, Kallri 

ıı:nnın cok .işine :ıranyoT • ., 
cevrlil ltll. Burada dayanmak ı;:ok 
guctu. Dağa c~k le rt k Vald \ a'dan 
acele isted •im yardım g!'lene kadar 
orada müdafaa) a C<'kilmek daha 
doğru idi. Anın Sant ago b zım ese
rım 1~ Meta hir cocuğumuu!u. Onu 
nasıl bırakırdım .. Kapıları kapata
rak müdafoa) a hazırlandım.. Duvar· 

DİLSİZ SAHİi 
) aııut a:t htnıız:ı kılıklı Tanlo6 b1r ı;c) 

kop.:ırırl) tırıcr mı d~ln? .. 
" llcUıı pn.nı.yı ne yupsm? Kızcaf:ız 

blır paçavra toroasına benZb'or: zevkle
n oo bns:.t,, 

Carls: 
"Kendi lc'.n olmasa dıı c;ocuklnn I· 

cm ister -mcktc>t> pamııı, mUzlk dersi 
ımrası. mrumıf mı )lok? Hem nw\-zubıı· 
h otan Belin değil kocası. O para kıy

metlnl b1llr b!r o.dama benziyor. BUtUn 
romlar ö:ırlcdlr. Bcl1tı nın ~le bor· 
&ada o.;ııayıp hemen h~I k:l)'bctU~I. 
nı bll.ml.Yo:- m U!IUn ? .. 

~ SÜI'&ÜY(l kııpıı.tmccn, Bob tak• 
blhklı.rn.nc havladı.. 

QarJs ikinci ııozü &(ili Bob'WI t.ol)U• 

nu ctkardı. 
"Al da 0)11:1 bakalım~, 

Bob topu ıı.ldı ve dı83.M cıktı. B!raz 
sonra mcrd!vcnlcrdıc pıı.t ııe.t dl)'(I topun 
dll.ocrkerı cıkardıı{:ı scs duyuldu. ların gerisinde yrrlller meşalelcr ya-

karak bağrışıyorlardı. Ne > apıp ya· 
pıp onltırın hücum zamanını gerllet
mem lazımdı. Yoksa hep mlz mah
volurduk .. Elimde ) lrml kadar esir 
vardı. Vaid \'ıa gitmezden evvel on
Jan c \'ar yerli başbuğlarından al
mıştı. Hepgl de başbuf:un yakın ak
rabası idi. Onları duvarların Üi~erlne 
götürltürn. Ben de )anlnrındn dura
rak tercuman d 1 )le tısllerle konuş
ma.k lstl'<l ıtıml ba~ırttım. 
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AGATHA CHRISTIE 

Tefrika No: 4 

Çeviren C. B. 

"Aklından h~ ıüı>bem )'Ok." 

"Onu tmdldc b le kalkıştım.,, 
"Ne demek lstlyorswı ?" 

"Bırak AllAh aşkına, bı1ct.ım art.ık. 

''On.'1 yaptı~ının kcnd!st IC'in tehi 

"EmUl'dan l>lr ~ sı:ıdınr mı der • 
m?., 

"llcmnlde &Jaı1 olsun d}ye çnllşaca· 

tım ... 

<."artıı l>nh1.~c cı:kt.ı. ııııva ırilncslly-
dl. uruıcc lC"YlAk k•A"U)'Ordu. 

Dr. Tu.n os Mis Arundcl'e cocııklnr 

lçkı tngllu tıı.lu;il!l'·Jn Jyllllcl<l711nd('l1 ve 
kcndl büt1.-cstntn bunıı mil :ı olmama • 
s n1lan ne kadar Uzül.dül':Uııdeon baiıserl!-

Y<m:IU. 
~ trumıızca g{ltdil O d..; k'lfa len· 

nşt.ı "~ bclll ctmcdcn mevzuu dcğl Ur
dl. 

1 S1rbisfan' da emniyet 

düşmanlarına karşı 

telbirler ahndı 
Budapcııte, 23 a.a. Sırbıstan• la 

umumi emniyeti ıhla! eden hare
ketlerin önUne geçmek Uzere en 
~iddetli teıbirler alııımıtıtır. Sılah
lı komiırıist ı;et<'leri efruılmı ıııisa· 
tir eden veya gızliyen veyahut 
bunların nerede buhııııluklerını 
biidig"i halıle soylcnııyerıler hakkın
da idam cezası taıbik olunacaktır. 
Bu gibi harekctlcrrlc bulun ıııları 
teslim etmiyrn janrlarmıı. pollıı ve 

nıımı 

ı.Uuneyc konulmuştur. 

1693&5 llro. 

9718 lira 

askerler hakkında ıla idam hukmU ım ıı &.'lrt.n 
verllerekıir. Hırsızlık, k ıtil, ka ' bmz.ı 
raborsada sııtı§ ve başkasının mau. b ıi1ktc 2490 No ıu k nun 
nı tahrıp filllerlnin ceıası da inam- ceovr ndc hnzır1 yaeakb.n tcknı 
dır. İa§e maddelerinin çalınması tuplanru ihale ııtln t 14 e ım 
takdırindc dayak eczası tatbik edl· da1ml mcQmcne vemı<'lt'rt l!ızımdU'. 
lecektir. (G!l21_8550ı :ısıa 

Hindistan' daki Çinli 
subay ve erler siyasi 

işlere kansmıyacaklar 
Çunldnil. 23 a.ıı. Maresaı ('ang. 

Kay-Şek ıund!sta.n"d.:ıkl cın orouıarı ıru

hııY ve r.r!AMne httabcrı ı:öndl."rd1111 b r 
em trde ı l!n tıllcrtbı &Jtya.st 1$I~lnc kıl nı;

mamnlannı b Ul~Ur. Mnl'C$al bun • 
dan ba&ka c n ıcuvvı•t cnnc menırup su· 
ba.Y ve erlcrDI H;nd st.nn'a att styııs1 ı.,. 

ıcrt kemi aro.Janndıı da tenktt ~tmcm"" 
ıertnt ve munakn:ıa mevzuu )-.ı.pmama

lanm i~mlektrolr. 

Roma' da bir casus idam 
olundu 

Kapalı zarf usuliyle 
eksıltme ışlen 

Esk.l.ı;ehlr Nalın iı.d ıu~dcou: 

1 - EksUtml..~ KOIJ.Ulruı !ıs . Eel.": $C 

hlr vllAYeUnde lsmcwnea nı h~ 

;yaptınlııc:ı.k hükilmct. kon.nkı ln$.'.ıntı 

lup keşU bede 4} S5 !I kuruş r . 
2 - 111b u ille a.lt lllll"tOOmC 

aunıaroır: 

A - EksUtmc &artnamo51 
B - Mukavele proJcs 
c - Bayındırlık 18k'ı1 guıoJ. 

mesı, 

D - YaPl ~ u:nu.rn.I ve rcon.ı 
M.l11ıC$l. 

E - Hususi a.'lrtno.m<'. 
F - Met.roJ, kcşU hU sıu;ı, pl.'ın _,_ 

ztyctJ tUrn.bbcsJ flJSll('ptik, sıhhi l('Slf; 

kesti, fb"ll tbord osu. 
3 - EksıJtmc 27-8-942 tarl.h.irıde 

:PCrtCJ1lbc &UnU sna.t 15 le ~h 
Rnmıı. 23 a.a. - Hır du~man dev- fıa müdürlüC:il b:.nıısında toplana 

lrt 111~' ılıına casusluk ~ııcunrlıın husu- komisyon tnralındtın :yapıla ctır. 
si ııınhkcıııe) e verilen !'nntl' Barllla 1 4 - Ekstlttnc k lı r1 U9U 
adındı birı ol rrı Cf'znsına. mabk<ım ~ :ıraınlaeaktır 
ılılıııiş \t" hııkf!ın .H~ına cıverınrla bır !5 _ Ekı;llt.meye gt.~bllmck l<:!ın 
) rr.Jc lnfar, eılılıııı tır. teki lcrlrı: 

A - 3726 Lira 38 kunıG P. T. ve Telefon Umum Md. 
km rınt \'<'Mncs1. 

N işadır alınacak 
B-Enaz50bn 

P. T. T. Umumi MtidUrluğünden : 
l - Anknru'da teslim edilmek U· l'kt!oon haiz oldul':unu m 

1.cre kapalı :.:arfJa mUnakasaya ko- re1 
nulıın usgnri <;O 93 safıycLtc ve kum
prlnıe 11111 nde tazyık edilm ş 6 ilfl l(} 
ton tablet nlşa !ıra 12-8-942 tnrıhin· 
ıfo ~apılan cksıltmeslnılı' lstckll lıu
Junmadı{:ından aynı tarıht<'n it ba· 
ren bir uy nıUddetle pazarlığa ko· 
nulmuştur. r. rı 

2 - Muhammen bedeli 8500 lira 
ve kntl teminatı 1275 lira olup pn· makbuz mu3mb 1 de ' 
:wrlıgı 4 eylUI 1942 cuma gUnü snal uı. UC gôndcrt N:'Ck mclctupl 
11 de Ankarn'dn P.'T.T. umum mU· U~nctı mıırldcdc yazılı 
düriüıN bınıısındnkl levazım mUdilr- ırclnıle olm:ısı ve d13 znrrl.ırın mlTJı01' 
lüf.-ünde milteşekkll satın alma ko- 1 mumu He b1ce kıı.p:'..ttlml$ olmam lMlfYI' 
misyonunda yapılacaktır. dır. Postam atııcM:: ırt"CDmlcler n""tl 

3 - lsteklllrırin kat1 teminat cdlbncz. (6800/876G) 29f;:I 
makbuz veya Banka teminat mek· K ı_ w t l ak 
tubh·Je knnunt vesikalarını hamilen aV&K agaCI Sa 1 8ıC 
hellİ gün ve saatte o komisyona mü· Siirt VılAyeU Hususi Mılhıasel:ıe 
racaaUarı lltın olunur. Şartname Mudfırlııınınden: 
Ankarn'da P:r:r. levazım MUdUrlU· '1 - GczcT ıruvu kcoa.rmdn huhın:ıtl 
ğfindt>n tmanbul'de Y(.'llf VaMc Ha- hususi idareye it kavaldıktııo l)n bİJI 
nınde P.T.T. levazım <le~u nyn.lyat ndet k.avnk a~acının kesilerek satıl-
muhaslpllğlnr!e pnraııız verilir. ml\Sl kapalı zarf usuJlylc utımu,f• 

(6856) 2976 cıkanlmı~ır. 

P .... "}" w.. 2 - Artırma 8. 9. ı g 
05ta surucu ugu ıaat 10 da vilııvct daimi cnclHnen~ 

An:kvıl P.T.T. Müdüriü~: 
Her gün gelft> geçecek trenlerdoo pos· 

ta\'t sltp vcnndt ve elarabasiy~ naklc
ılilmek şartiyle Flmacbğ - !,ta~ ar."11 

942-<J(j rosıa s.ürücültii\i ,acuıamcsi ı ıu· 
cibiııce 22. 8. 942 tarihinden itiba~ 1 "> 

gıin müddetle açık ~ociltmeye konul· 
mu$tur. 

A\·lık muhammen bedeli 3<> lin. mtı• 
, ·akkat teminat 27 Lira, idari ikcfıtkt 300 

liradır. 
Eksiltmesi 5. 9. 942 tarih o.vııartesi 

giinü saat 12 de Ankıı.ra P.T.T. müdi.irfü· 
tünde mütc,ekkil ıkomi~yonc.a yapttaa.k-
ur. 

hteklilerin o sün "tt .a«c 
vesaikle birlikte müracaatları. 

(7059) 3131 

Vilayetler 

inşaat yaptırılacak 

Burdur Beledhcsindeo : 
(t:J!l!l:J) lira (6) kuruş bedeli keşif· 

il Bıırılur hclecll) esince yaptırılacnk 
eni mezarlık !hata dlvarı ınşaııtı 21 
ız;Un nıuılıletle ve kaplllt urf u uliylc 
ı 7. 8. 912 glınllnd ... n itibaren ihaleye 
cıknrılnıı lır. 

ihale 7. 9. n,ı2 ıııınü sant lli tc he
lt'diye "nc:-llmcnlndc > npılacaktır Ta
lip olanlnr ) ıızıtı- yerli hııı;:uk kuruş 
teminntlarıııı yatırarak ihnle' e gire· 
hileceklf"ri şartnamesini ı:ıö~ıııek vı• 
ol{renmrk İMİ) enlerin rle belediyrclı•n 
istiyebilrcekleri illin nlıınıır. saıı 

T.rcza ku\vcUc: 
"Sorı derece mcnı.ld.ı, canım. Devam 

et. Hasta tavşaru.tan biraz k.nn nlı)"r>r • 
sun .. '?,. 

Dr. Doınııldıson izahatına devam etti. 
NOı&J'-ct Tcreza ıctnı ockerek: 
''Mesleğin l<'nln ıoın COk kı)mctll ... 

d'l!di.. 

Dr. Donaldson : 
' 'Ta,bll.,, dedi. 
Bu Tcrt'Za";yıı pclc o lmdnr da tııbll 

gelmiyordu. Arkndael:ınnın pek azı cıt. 

lııtrdı, cnlı:ean.!= d.a bunu mesele ya · 
ııe.rınnıı. 

Bir lld ~ d:ı.ha 
ııeno Rdaı Donaldson'a neık olmıı.sının 
hl' kadar nmlı• bir 8C;)' olduğunu dü • 
şfüıdü. Bu g{UUn<: ve ~Tel vmcı hal
ler lns;ınıı ncd<.m Anz olım1u' Ocvnp • 

kra edilecektir. 
3 - llır kl\Vak a~l\Cmttı muhamı:J>dl 

bedeli iki er lira olup rooanu De-
deli 20.000 lirıuiır. 

4 - 2.000 ngıı.,;tnn atı:ıh olınaroşt: 
Şartivle oll) rı ayn taliplere de uı:ı:te 
edilebilir. 16teklilerin tıılip olacaklaı:t 
miktarın ınııhanııııen bedelinin yti:ı:dt 
yeıli hucu ıı nl bt"tindc muvakkat ~ 
nıinat Hnnrlni şıırltır. 

6 - Şartname her gün mesai saıd-
lerinde \-llAyct d ıiml rnc men kalt:"' 
ıninıle hl'cldsiı p;llrulehilir. Taliplcrill 
vlll\vet encllmeninc ın racıı.atları ill\Jl 
olunur. (8781-6801) 2 66 

Yapı işleri 
Kayseri Beden Terbiyesi Böl~' 

Ba kanlığınılan ı 
Kayscrı'de Tekir yaylııaınch yaP" 

tırılmaeı mukarrer bulun n de.(; \ ı -
nln ıhale ı kapalı zarf usu ıy c 2.f-
7-1942 cuma ı:unu yapıl ıcağı ~;. et"' 
ıclerle llll.n "diltll~i lı..ıltlc mı. y c:tl 
olan gan ve s nttc ~lıp zuh ır t • 
medığın«ltın arttırma ve eksılt"llt k ı· 
nunuııuıı 47 incı maddesi muc bı e 
hazine menfaaıi göz önüne alırıara!t 
bir oay içinıle ve paz ırlıkl ı iba.e ıııe 
karar verilmİ§tır. 

4 ağu tos 1942 salı gtinU zuhur e
decek talibine ihale edllceeğı ııan 
olunur. 2s1ı 

Posta sürücülüğü 
Trabzon P. T T . MUdUrl undcn: 
1 - Yük ve yolcu Ut.8ımaktn mü e • 

ahhll serbest olmak Uwrc hııttada ilC 
ııcrertt gitme ~clme <1400) kilo :ırüıl: uı· 

tırnak ve 01: k:ı.myon bulundunnıı51 
m~nıt Trabzon • Er'.ı:urum arası ~ 
surücUlliğU 12-8-042 l(JnünOOrı ıtııd' 
(15) gün mUdıdctle knp.:ıl1 z:ı.r! U6 

le ckslitmcyc <:ı.lwrılmı.tır. 

2 - Ayll.1c m ım:ı.mrncn 1lcrC'l:i <ild 
bin) 9C'JlC llii ()irml dörıt hm) muwl' • 
knl tcmtruı.tı (blrı IK"ldz l{ÜZ) ld:ırl )te. 

tak-t (iki b'.n 003 :yüz) tını.dır. 

S - İhale (27-8-942) pcnı<:ml>C gO· 
nü saD.t (ll) de Trabzon P . T. T .. Mil• 
dürlUl':ündc mütcşalddl konWl:Yonıd ~· 
pılaeııklır. 

4 - Sartnnme.w lromtsyondalı Jlt" 
giln pnrosu: ~ Eks tme ntr" 
mm 32 ve 33 üncü ~ mııdt>ifl
cc tıı.l pl<?I'ln lh le s:ın 

Yakln.ştılıır. 

- Blrcok yerleri )aktınız. yıktı· 
nız, dC'd m. Bu sucunuz cezalandırı
lacaktır. S mdl el mcll"kl e rlNın :ı:a
nsının kellesini uçurtııcn •ım. J<:ger 
cına) llı;>r nl1.de ele\ nnı C'd<'cek olur
sanız d ı.:ı-rlcrln il" el •d:ı teslım 
ederim. Vı;> ııd:ımlnrımn dönerrk. 
ha)dl •. ded m. Es r'ı>ro n on tıınes -
nl ayırınız ve şun arın '-'Öz•ı önünde 
bott$1nnnı uı:urunu1_. 

e• 
H oıacn#ını ~> ledim. Pnra.lnrı mc-.t:ıra 

ı:otürocck dckti a. B1razıN verse ne 
olur?,. 

CarL<ı, sen bir budalıısın .. , 

Gf'Jirtn n onda l>lrtnl b c harearnruıına 

tınktln yok. Zaten ne~ vercccat? ruz 
hurad.-ı ~c. h~at.tan kAm nlın.ı mı 

bll!r bir haldeyiz. Bize 11'14t olsun dl.>c 
:ırUz )116 na lcadar >n.ııyacak. Ben şimdi 
)'Oen.mııAı: tı;Uyoruın. Sen de o:ırlc." 

Tett211 başını ııa.lladl. 

"<ıstk bir sesle: 

C'nrls odadan çıktı V\'! atııA'ı indi. Botı 
vnu ı;ıörUnce hemen kQŞtu ~eldi. Kopek
ler Carls'ı ı>clt severdi. 

EmlU Al'lln•lcl lcefıdlsme nnzl!kluıc ınz '1aı.kıcnk btr swü. Bu hlıl &imdi ona 
tctıesüm cltıi. car )Uptıf:ı manevra • ruu olmuştu. 

On .ieh satır indi kalktı. On ka· 
fa aşa~ı yuvnrlandı. Mahkümlar a · 
rasında gc>nc bır çocuk varaı. Son 
dak ka\"ll kadar metanetin muhafa
uı eti . Onun gö71Pı nl hlilfl gorür 
g b olurum. Knndıne hl'lklm g bl 
gorünmes ne rnı:-men iri ynh göz· 
lerl ynşla dolu idi. Ben d mdlk cel
!Mm yanında :!~:-~yordum Üzerime 
kan fıskırıyor<lu. 7.fı!a kap lrnadıf;ımı 
bu adamlara iyice gBstermem lfı· 
zımd•. G<'ivdelnr nilcn ayr l\n başla-
n hhn b r"r el m., ' r k aşaf:ıya 
asiler yanına fırlattım ve: 

"Hnyır, hl<: de defrlltm. Hattı\ kendi-
mc ııörc b raz ps olotum da. Ona tat
fıl kin mu:ı.rnele ed lmez. 7.atcn ııoyl.ro I · 
lıMıı ılc gnJ.e tdoğnı.Ydu Oldü!Hl zaman 
pnnılnr bizim otııcak det l mi? Olme . 
d<'Tl b ızıru pekAl6 vcroblllr. Aksi tok
d rde onu llbllr dtinyıışn yollamak nr. 
zuıruna mukavemet ırü<: olamkUr.,, 

TC'IT'Zll iı!t hrıınn du<'I tını b!l'kcrt•k. 
''Ne demek lı!.1cd ~ini a.nlııdı mı?,, 

1 H' llQrılu. 

"Pek l"l'Tlln ıtckll!m . Yııhıız bana tcnı 
ters teşeldrtlr l"l.tı ve k('ll<tl1\I koruması 
nı blldltbı SOY k>d sızı lkaz etmek Is 

ted1m, dedim txına bunu unutamam 
ded1. 
~ llt'keyle: 
"Vallııht, Carla, ltt'l tam b1r bud11l11 

&ın." dedi. 

Salonun kaııısınn dotnı k<>ştu ve nın hnlnsının hoouıın lı'lttl~n! :ı:anncu. 

"lhUyarlnr anlamıyorlar. anlıyamnz 

ı r Ya&nmanın ne olduR'Unu bUmczlcr 
kl .. dedi. 

d nüp Ça.r'b'n bakU. Carls ümUlcnd1. K1rnbllir, 00!'.ld ı:tt· 

1Jd kardce btrknc dakika sustulnr. 

Carls kn ktı. 

Carıs nrtraııınd:ı.n gtd~. 

"~c var?., deci~. 
Dob snlomı gtrd1 ve l>lr lrllcilk :va· 

zıhnncnltı öııünt1c oturdu. Kuyruıtu u 
ımllıyarıı.k yazı'ınnerıtn ı:özlcıin1 lşn ı 

"ltJtc. scvı:1tmı, bcnd.'Ul daha b1 mu- ctU \"C havladı. 
\ntta.k olaıınm temenni oocr!m nmıı pek "Omdan bir şey mt tl\Yorsun!,, 
ummu)orum,. dcdl. Carls b T1ncl g zO n.<:tı. 

mcdcn evvcl • 
Qa.J'ls'm mk'blnl1~nm sonu >°Oktu. 
DT. Donaldson o g{ln ötlcdcn sonra 

Tcrcza'yı altt> ır<'T.rllef:e götürvru!k lclıı 

otomobiliyle ı:cld . ikisi orman1arn dal· 
<111 r. 

Onla Rclaı T<'rcza'ya na:zarlyclerlnl 
ve son )"aptıtı tccrül>C'lcrl nnhıttl. T 

Turcza: "V~', \'tıy, vn:ır.,, dl:ırc batırdl. 7.:ı pek b1 anlı>"Bmndıitı halde omı d 
"Rclai'tn ne kadar parlak bir adam Gözün b r koııC61nde bir yı~ tah v mı bir d1kka.Ue ıt!:n!al · Kendi kmdl 

old:.ııtunu k('l'ldlnc bir anlalab isem !11 !Al senedl vardı. ne: 

kolay. Ah tilmd1 tıır kac b!n ı ralık ser· Carls toman aldı ve saydı Bei tane· "Rcks ne zeki ve oo 
mayemlz olsa hayatımız bam başka o- s!n1 aldı \C cebine koydu. Kalanlnrı dü$UnUyordu. 
ıurou.,. dlkkaUe yerlcrlne yerlellttn1. XlşanlJsı bir dakllUı durd ve .a.ı> 

•1nsaallah verir ama pek zannet • "Bu ı:i1zel b1r tlldrdl, Bob,, dedi heyle: 
mem. sen de vaktiyle az para :ırcmcdln. ''Qırl& amcan h1c olmazsa bunun! "Bunlar sen~ pek alAkadar etmez 
Baııa bak, Tercza, o :.ç ~tm Bella ma,61'a!larını Odeı' Bl.raı ha.zır ~ in· dedi. 

K('l'ld\ kcndmc şnsa.ral< kııs1a.rm1 cat· 
tı. Atı:lxıı•lnn ne kadar ıııcşcll. ne ikndar 
~Wcr. A~ m.ırernlan hayat tçln 

elz()!lldl tok t on n ctrldb'c n "11 ta ne 
tüzum. vııroı? hı.-nn ııcvcr ır<.~"f"dl. 

F'o!mt onun Rdaı DonnJ t9oo a ilce ıııı 
duyduihı ~ tırun bıa b r O<'Y 

-( 24 /Ağustos / 1942 )/ 
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MİLLi MÜDAFAA V. Lastik kaynagı alınacak 
M. l'ıl. V. 2 No. ~il. Al. Ko. dan : 

Beher kutusuna 150 kuruş fiyat 
tahmin edilen nümunesl cvsnfıııdn 
veya muadili evsafta olmak üzere 
8.000 kutu lı\stik kaynağı 28. 8. 9'2 

Ankara Levazım Amirlig-ine balya yıııırnıık i"iu teli yok&ıı bedeli 
1 

Koyun eti alınacak yat tekl:r ı-ılect"kicrdir. Mntcnhhldtn 
Konya Mnt. Sn. AL Ko. d.ıın: " 1 "18.nl rnuknhili tel ciheti a kerİ)cde11 de 

lcriodc ınt>veuttl&l'. Boı i.şc gi~ccek 1 
rın Kon, 1\ • afıa d:ı.ireııınden dtlı> t t
ııııtuc •c ikası almaları lıı:&ıtr.dır. ilıa- Sayın Malzeme deposu 

yaptırılacak 

ge e'} 1 er Aakcı1 o.'wlliırla hasUınc lhlJ)acı ~crilehllır. Evsaf \'C şnrtfor1 Ankara 
~ SOOOO kik> ko.YUll CU knı>alı zo.rı: u- İstıııılıııl Vr. dmhlikleri Sa. ı\I Kom. 
8Ull)1ıc ck.ı>i~ koııuMIUQtur. Evsaf dn ve Balıkesir As. :-;I\. Al. Kom. gô
vc ııeraJ.t kuınlSJl'OJU.UTN?.d.ıı mevcut.tur. 1'al:)llerln muayyen saatte komlsyıınn 
Ko.YUn eUnln .k::ı.pajı zart JhtLlıesl ı eyt.ül 

1 

ruüra~aııtlnn. (6993) 305 

1 1 JJ. ıı. 9~2 cunı" günu saat ıs te 
Kon) ıı'tla konıisyonuuınur.un hulun • 
du •u bınnda y.apılaealrtır. İııteklilc -
rln iık tcuıııısb o 1a::: :US'i Jırs 64 h
ruşu y tırıp tekhf r.ıckt.ıplarını ko
mısyona vccınelerı, (7 89) 8140 

.M. M. Vek. :sa. Al. Ko. dan: 
Etlme· bır malzeme deposu 

cuma günil SMt 11,30 da pazarlıkla 
Hlın nlınacnktır. Vermek lstJyenlnin 
67/S liralık kati teminntl.ariylc birlik
te pnzarhk gün ve ssatinılc M. M. V. 
2 No. lı Sa. Al. Ko. na ı;clmclcrl. 

(6886) 296!i 

Sığır veya koyun eti 
alınacak 

.Sıvas Sa Al. Ko. dan : 
l - 150.000 kılo sı ır ctı vcytı kuy 

ruğu ile bırlıkte koyun eti kapalı wrı 
ıısulıylc eksıltmcyc konulrıııışıur. 

942 sa.b ai1nAi saat 15 ıc Koıw.ıtııı ko - Çeşitli yiyecek alınacak 
mls)'onwnuwn bulı.ındutu bl:ıvıd.-ı >'llı>!· As. Pos. 760 sıı. Al. Kom. Çatalca: 
lııcnkur. Ko.Yun eUnın ku)l'ruıtu •in et 27 Af.s. 942 perş<>mbe günü snnt 

Tavla binası yaptırılacak 
Konya .Mnt. Sa. AL ıK.o. dEIJI: 

~ Jtclıi l.ndcrı. 
l-Tnk81~~ 

y(lzdc 60 Z.'Vllma i;öre llıllZlm 

:na llstdel" &Olöncrc 
ı.r. 

inşaatı .apnlı znr!ln ihaleye konul
rnustur. Muhammt'n bedeli 37344 Ji. 
rn 47 kuruş olup ilk temlnaL 2800 
lırn 84 kuruştur. Kapalı zarfla lha
lesı 28. 8. 942 cumn günü saat 11 de 
) npılacaktır. Snrlnnme ve teferruatı 
187 kuruş muknblllndc her gün ko
nılsyondan alınabilir. Jsteklilerln 
ihal<> kıınununa göre hn7.ırlıyacakla
rı t<>klit mektuplannı 28. 8. 942 gü
nil snnt 10 a kadar M. M. V. 4 No.lu 
Sa. AJ. Ko. vcrmc-Ieri. 

<6362) 2426 

Ambar yaptırılacak 
l\1. .M. V. 4 No. lı sa. Al. Ko. dan: 
2ll04 lıra keşif bedelli Kırıkkale

de on ndet koltuk nmbnn in.şasi 
28-8-942 cuma gilnü saat 16 da ka
J>nlı zarfla lhııle cdllec ktlr. !lk te
rninnu 1582 Ura 80 kuruştur. İstek· 
1 !erin ihale günU saat 15 e kadar 
zarflnnnı M. M. V. 4. No.lu Sn. Al. 
Ko. vermeleri keşi! ve şartnamesi 
106 kuruş mukabili askeri fabrika· 

Dilli toka alınacak 
M M. V. 8 •• 'o. Sa. Al. Kn. rlnn: 
ncher aclerlirı.e 2 kuruş fiyııt tah

min edilen 60 - 70 hin adet dili tııka 
26. 8. 9H ç.nrşanıhıı gllnu ~rıat 1 ı; tc 
pnznrlıklıı. sntın nlnıncnktır. Muham-
men bedeli 1.400 llrn olup kntl temi. 
natı 210 lirndır. ntimıınc ve şartname. 
si her gün komlsyoncla görrılrhllir. 
İsteklilerin h.-111 gün ve saatte l\I. M. 
\'ckı\lcti s. No. lu satın alma komis-

2 - l':kınltm• si 28. 8. !J ız t'uıııa gü. 
nU Sivas satın alına K(I. nunrl:ı ynpılıı.
e ıktır. Sıı'.!ır etı ıhalı•ı;i 6 ıat ıo d ı k<>. 
yıın eflrıiııki sanı Jti ela ılır. Şaı tııaııır•
sl hl uıhul, Ankııın Lv. ı\ınirlikleriylc 
Sivas satın ulııın Ko. nund ı her gun 
görlılebilir. 

8 - Sıgır etinin beher kılosu 60 
kuruş olup umum tut arı 75 1110 lirıı • 
ılır. Kuyruklu koyun etirll'ı hchcr kılo
auııun 76 kuruş ıırrıum tutarı ll:?llOO 
lira ılk teminatı GS76 lir ılır. Sıgır e
tinin ilk lenııııatı 6000 lır ılır 

hcısnblYkı nlın.aeaA'mdrm beher ldkııru - 14 de 30 ton kuru fasulye snııt 15 te 
nwı mllhıunmcn t1Yotl 1.17 kurıışkır. 25 ton nohut snat 16 dıı 15 ton y~I 
İlk tcrııinnt.ı ıcabındn aJınabl.k'cc'.k yüz- mercilll<'k saat 17 de .15 ton kuru 
ılc 25 rıızlruilyJ.c 32!.IO ıırn ı;.1 kuruştur. blıklıı Çatalca Subaşı köyilndc.kl Sn. 
lı>tekl l<!l'Jn 14< t.cmlna.1.lnrını .YMınp Al. Kom. ı•nzarlıkla sntın nlınncnk

tır. lsteklllerın numuneleriyle ı::('l· 
nınkl>tız!ruiYlc b!rllktc ı f':Ylill 942 salı mcf('rl. <7017) 3000 
i:UnO ııruıt 14 c kıt<'lar t~Jlf mektupla. 

nru ıı:~ vennclcrıl. Nohut alınacak 
(0079) 2600 Çmıak'kııle A~. !'a, Al. Kom •bn: 

Sığır veya koyun eti 
alrnacak 

ihtiyaç için (ı0.000 kılo nohtır ıs 8. 
942 cuma .ı;ünu 5aaı 11,30 d:ı pu.arlı1<ln 
saım ııluı:ıc;ıkrır. .Muhammen hcckli 
3().000 lira kati teminatı 4500 lir.ıdır 
l vsaf ve ş; rılan her A,'lın komı~y;mcb 
gönılehilir. İsteklilerin Jhale !,'UDÜ ko
misyonda bulunmalan. 

Ka.rn.m."Ul süvari blrlrı.c:Uik okulun
da Yaı>t1nllll'n.k 36021 lira 2 kurUŞ 
keşif l>cclı:"lll tavlıı binasının UH!-942 
güıııu ynpılncak cksHtmcye konmtŞ
l ur. K<>şif proje şart:ııllm('si komıs
yon wmuzda, Knmman Silıvarl Bini· 
cllik Okulunda, Ankara lN. AmirJJ
iiinde, Jstnnbul Lv • .A. :-;a. Al. Kom. 
n vt"uttur. Bu işe gireceklerin Kon
ya Nııfı oolrcslndcn ehliyetname 
vesikası almnlnn rnzırndır. Ihnlesl 
11 eylül 942 cuma günü 16 da Kon-

- Tıı.b'..mecrc:ıcn o.caıı: bu 
loundunııı YC boz u.k t:ık86mL'lr 
k'lllnnan YC ıstcrıl.k:ı ye.re glılmt 

yen ""° her ne sı.ırc.< le olursa Ol· 
sun tn&lınatnruııo hillıtma hare-

sayın halktan rlea ohmur. 

numa.mlıı ımrııelbrlc Ş(iyulu (40) 

munı.bb.u )"(r s.wtıı ık izc.!rc 
gün mllddelle a.cık nrt.trnnıaya 

mu&tur. 

!ardan ver!Ur. (6555> 2583 

Depo yaptırılacak 
M. M. V. 4 NO: lu SA. AL. KO. 

dan: 
3285 lira keşif bedelle Aııknra

dıt iki lepo ln,tıası 29-8-94.2 Cıımartc
tesi gllnU saat 11 de kapalı zarfla 
İhnle eılileccktir. İlk teminatı 264 
lira 38 kunıştur. lsrcklllcrin ihale 
gUnll sa:ıt•lO ıı kadar zarflarını M. 
Jl.ı V. 4 Notu SA. AL. KO. verme
leri. Şnrtnnmesi 16 kurus mukabi· 
lı askeri fabrikalnrılan v rillr. 

(6553) 2584 

Benzin depo u yaptırılacak 
M. M. V. 4 NO: lu SA. AL. KO. 

dan: 
3285 lira kaşit bedelle Kırıkka· 

lede benzin deposu lnııaatı 28-8-942 
Cuma giınU sant 10 da pazarlıkla 
Jhale edilecektir. Kat'i teminatı 592 
lira 75 kuruştur. İsıcklllcrin ihale 
gtinli ve saatinde M. M. V. 4. No 
lu SA. AL. KO. gelmeleri. Şartna· 
nıesi 16 kuruıı mukabbili askeri 
tnbrik'alardan verilir. (65t'i2) 2585 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. V. 4 NO: lu SA. AL. KO. 

dao: 
133350 lira 47 kuruş kc lf bedel· 

li Ankara mevki hastahanesi ıcvsi 
ioııaatı 28-8-942 Cuma KUnU saat 11 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
İlk tcmınatı 10001 lira 59 kuruştur. 
İsteklilerin ihaleden bir ı:ün önce 
M. M. V. İnoant dairesine müracaat 
ederek ehliycr alma! rı ve ihale ı:ü
nU saat 10 a kadar ıhale zarflarını 
M. M. V. 4 No: lu SA. AL. KO. 
vermeleri kc it ısartnamesl 667 ku
tuıs bedel mukııbilincle lnoaat dalre-
amdcn verilir. (6M9) 2586 

Nakil, tahliye ve tahmil 
işleri 

M. M. Vekil Sa. Al. Ko. dan: 
Beher tonuna 4 lira 50 kurus fi. 

Yat Lnhmln edilen 5.000 ton nııkll, 
tahmil ve tahliye ls!M eksiltme gil
nilnde lstckll cıkmadığından 1-9-942 
ııalı günü saat 10 da tekrar kapalı 
zarfla ekslit.mC'yc konulmustur. İlk 
teminatı 1687 llro 50 kuru tur. İs
tek! erin knnun tarlfntı dnhlllndc 
r.azırlıyacnklnrı teklif m ktupUınnı 
ihale günQ saat 9 a kndar M. M. V. 
2 No. lı Sn. Al. Komisyonuna ver-
:melerl. (6558) 2665 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vele. Sa. AL Ko. d.'Ul: 
Beher cmınc 62.!iO ırunuı WUnin c

d en 100.000 ~ )"Un com.P 2.9-942 
~ ı:Qnü s:uı.t 10 d:ı Jaıpab zart 
'llSuUl ekBUtmC ne IBtdtllslnc aıaıe ed1-
lecc1< t tr. 

Muha.mınm bcdcl1 62.!500 Ura olup 
mı: tmnlntı.tı 4375 llmdır. Nllmunc ve 
tartnnmcGi her gün komlByonda. s:l~J • 
kih!tlr. lstc'k crtn kanunun 111tcdlğl vc-
81knlartn btrllktc tdcltr mdlct.trı>b...""1111 

ihale sıı.nt.tnrlm en nz b1r ı.ı.nt c-vveMnc 
knd:ı.r mn1d>UZ knrınlllhnda M M. Ve· 
lmlct1 s. No. lu tın nJma kom1syo -

huna vcımc!crt. 
(661"~) 

Soda alınacak 
?.L M. Vck. Sn. Al. Ko. dan: 
Kapnlı zarflıı cksltmeslne istekli 

<:tkmndığından dolllYl 30 ton soda 
yeniden açık eksltme ile nlınncaktır. 
Beher kilosuna tahmin edilen fiynt 
20 kuruş olup muvakkat teminatı 
450 llrndır. 

!halesi 3-9-942 perşembe gllnQ sa-
at 15 dedir. 

Snrtnamcsl komisyonda hergiin 
giirülilr. 1stPklilerln muvakkat te
rnlııatlıırlyle b rllkte M M. V. 5 No. 
lu satın nlmn konıl.syonunıı müra<'n
atları <6557) 2725 

Kösele ve vaketa alınacak 
M. M.. V. Sa. Al. Ko.dan : 
Er kundurası imalatı ıçın 50 ton 

pencclık kosclc ılc 25 ton v kcta &A
tın alınncnkt.ır. Ellcnndc bu işe cl
vcriıli koscle ve vaketa bulunııaln -
rın nümunc ve evsaf! rı ıc bit cdıl· 
:rnek ve sonra ııaurı alınmak Uzcrc 
levazım iıılcrl d lreısinc mürnc:ıııt -
lnrı 110.n olunur. (6782) 2837 

Tahmil ve tahliye işleri 
M. :M. V. Sn. Al. Ko. dnn: 
Bch(\r tonuna tahm n cd len fiyat 

020> kurustur. 30.000 lifi 50.000 ton 
malzeme Ankara istasyonunda tah -
mil v~ tııhhye ettirilecektir. 4·9·942 
cuma gllnQ saat 15 te kapıılı znrfln 
thnlesl yııpılaC'aktır. Şnrtnnmesl her 
gün komisyonda görül<'blllr. İlk te
m natı 4250 llrııtlır. Taliplerin mez
kQr gün ve snnttc M.M V. 2 No. lu 
Sn. Al. Ko. nn gt'lmf'lerl. 

(6705) 2887 

Çadır direği alınacak 
M ,t. V. 8 No.Ju Sa Al. Ko. dnn: 
) npılnn pazarlıkta t.Alihi çıkmı

an 660 aclr.t çnrlır dlreAinln yeniden 
rnznrlıji;ı 26. 8. 942 ç T!fıımbn ıı:UnCI 
a.at ı 1 ıle :rapılncaktır. lııhammen 

heclrli 460 lira olup kati tcınlrıııtı 67 
lira 50 kuru tur. 
~Rrtnnme ve numtın('Si her ırtl~ kn

rni vondn görıılehilir. f tcklılrTin 
belli p:lln vr. anattc 1. 1. V ekAlctl 
2 ~o.lu satın alnın lrnml&yonuns ıı:el-
•elcri. (liSIH) 2692 

yonuna gelmeleri. (6966) 3012 

ldrolik yağı alınacak 
M. M. v. 2. No Sa Al Ko dan: 
Bı:-.her kutusuna lld lira fiO kuruı 1'1-

y:ı.t tahmin cdllm 1/2 k1!oluk oı1Jlnnl 
kutular kinde va Ko dıı mevcut nümu
nest C"o·sa1'ı:nda V<'Y!l mıuıdUI l!Y83t'Uı ol· 
m.ı.k Qzere otcımobU tein 0000 kutu ld· 
rolik yağı 28-8-942 cuma ırün<ı s:ıııt 11 
de PA?.arlıklıı ıı.-ıtın n.lınncuktır Veımek 

lstlyenlt'rln 22.'iO liralık U tcrntnııU.ı· 
rzyle blrl.1kte pu.nrbk ırün ve 1111nttnıle 

MM V 2 No l!u .sn Al Ko nuna s:•>lm•'-
kıri (6887) 3024 

Dizel elektrojen grupu 
alınacak 

M. M. V. 2 No. )u Sa.. Al. Ko. dan: 

" - İsteklılcrııı hı-r iki ı ı ddc iç!n 
ayrı ayrı terılp eılceeklcrı teklif nıek 
tııplarıııı kanunun tar ( ıtı J tir~ · rı le 
hnı:.ırlayıp ihale saatımkrı hır saat ev. 
vd komlsyonıı \crnıl vcrn lıulı.nılur. 
rı:u{I o!malıırı Uzııııdır. 

(li19J) 994~ 

Koyun veya sığır eti 
ah nacak 

AS. Po. ~ SaLllı .ı\l. Kv d.ın: 

70 ı.ıın kilo ko)lun vt~a sıCır L"1J ka· 
p.aJ..ı zarı u uıJylc l'lu; Lınt:)c koıınıuı, 

Lur. J:Jtsllı.ınc 28-8-94 .. cwrın ı:unu saııt 

15 tc Isparta Ku <: ıtued re Ku)lümlı kı 
Komısyund:ı >' '"' ı ıkl.ır . J<onı l'•>r:Jıı 
maveut evsaı >'C hu usı o.ırUara ı: re 
t.nllplcrtn 3255 ı.rıı muv kkıı.t tem ı• 

vo mtıkıuıılarl) c vakU muayy~ıılno.n 

t>lr lilltıt e\ vel kom )londıl lllu!.r buluıı 

Koınsn Mnt. Sa. Al. Ko. Bsk. dan: 

J<on,ıın ı:a.mızonund:ı.kl birl:liklorln Ih. 
Uyıı.cı lem so ton sıC:u ve_ı.u koY\Jn l"t1 
kıı.pıılı zart ı.ısul.!yle cks1Jıtmeyc konul -
muştur. Evs:ı.1' V<' tcnt t koım!S)onuınıız· 

ela mevcuttur. Kapalı zart' lhak'AI l ~

ıuı 1042 &J.ı ~nnu s:ı.at 16 da Konyn.1:ı 

komisyonumuzun bulurıduıtu b nada .vn· 
pılaeaktır Sı!:ır etinin kJJoounun mu· 
hrunnıc-n fiyatı 67 ve koYllJl eUnbı kuy-

rutu ıi.t ot hCA3:blY1<' alınncnCındıın il<?-
her kllo.,unun 117 kunııtur. sır:ır eti· 

nln lcııbın<b alınaeAk )'(lı:dc 25 t:uln -
stylc l>ı'rnbor 11.'< ,teminatı 1884 ı.ım 88 
kuruş ve koyun eUntn 3290 Um 63 ku· 
rustur. Sıw ve koyun C>t.tnln 1\1'1" lk.sı

nc bir tckKt mcklubunda ayn ayn rı

yat • l!'l"llmesl caiz ol<luıtu ırllıl yamız sı

Cır veyn yahuz koyun eıı ıcın de fiyat 

(6924) jl~ 

Kuru ot alınacak 
Erzincan Sn. Al. Ko. dan: 

') a'da kom syonumuzun bulunıiufu 
b nnda ')aJlllncnktır. lsteklllerin ilk 
tcmlnatlnrlyle mOrııcıınUan. 

(7QS5) 3141 

Askerlik İşleri 

Çağrı 
Ank~ra Yt•rli Askerlik Şubcsindt-n: 
1 'J'aın dılı)ctli olııp da .nskl"rli

ğınr knrar \el'ılnıiŞ olan rııuhtrlif 00· 
ğuııılu kı ı hizıııerlil<"r 1 t'dtil 94!! 
de hazırlık kılı ınıln hazır b~lunnıak 
üzrrc 31 Ağıısroa !142 de şubeye 
gdl'crklerdlr. l\ı n hizmetli ı;e tam 
rhli) rtli olup d ı lrıııliyc kııdnr bu 
rrıu ırıırl lrrini trkcrıııııul cttirıııhcıı -
lcr ele nlıfııs eılr.d.ıın ve cliplorıınİarly
lc hırlıktt" hemen şulıe)e nıuraeant 
cloıclıdirlrr. 

2 - M uhıı.ıncnm bedeli ( l:.ıı:>ıl 

'l - Tanin.'1.1.ı (9) llrod • 
4 - ~I g ımı<:'k 

rlrı hcır ı:ün Cfll Ü2ll<'n Jıa1"ninc V\:' 

~Ulo:rin de 1·9-942 &'ll.ı gllnU 
10.80 dn bcrodtyc dı rt'Sirıdıe m 
cn<-tlrıluıc m(lmr.ıı Unn 

(6659) 2728 

Çizme yaptırılacak 
Ankııra Belı tlıyc inden : 
1 - İtfaiye için yaptırılacak (1 

~if t çizmeııııı konı;lıır1 nıcvcutt ın 
rılmek üzere ynlııız b dem ve 
b.:ın kısımları on beş ı.ooiin mUdclc 
acık cksıltmr.yc konulmuştur. 

2 - Muhnmmcn bedeli (8700) 
radır. Ycklllet llıtb ncı kin hlr aclct 50 

\'CYıı 60 beygirlik koıııple diz:rl rlek
troJt'n ı;:ruhiylc biri 215 \'t' di.ferl JO 
beygirlik olmak ÜZt'rc ayrıca iki aılct 
dizel clektrojrn p:rubu satın lına· 
c:ıktır. Du ıııakineleri temin edebile -
ceklerln teklif mektuplarını en ı;on 4. 
9. 9.J2 eurııa gUnUoe kadnr 1. f. V. 
2 ~o. lı Sn. \1. Koıııi&yQnıın:ı verme-

ıruı.lan. (G43S) .2-i70 vl.'rl~billr Tekti! edil(!tı tb'ntlal"ll nn. 
:ı:nrıın sıtır veya koYllJl etinin h nl:' si· 

2000 ton kuru ot kııı;;ılı zarr u u
lil fü münnknsııyn konulmu tur. 
.Münakasa ı 11-9-9ı2 cuma ğanü n
at 17 de Erzlnçnn Sa. Al. Kom. >n· 
pılııcııktır. Muhanım('n bedeli lıı hal
)' ılı kuru ot ı~n kilosuna 6 kurus 
7'1 snntlm t utnrı 13-1 800 llrn olup 
muvakkat te'Tlınntı 7990 l radır. T C'l 
bni) alı kuru otun kilosu i~ın 7 ku
ruş 25 s:ı.ntlm tutan 145 000 lira olup 
mu\akkat tl'mlnntı 8500 liradır. 
Şartname h('r gün komisyonda o· 
rule'>ll r . lst<"klıler n kanunun 32. 
mnddesınC' tevfikan hnzJrlıyn ki rı 
teki t mektuplarını ihal~ s t nden 
bir s:ınt evıo Pi ne kadar koın von 
rt'isll •ne mnk'buz mukabil ndc '\er-

2 - 1 avln eılilrn ı;!ındc ıııurncnnt 
rtmi) cnlrr hııkkıncln kanuni muamele 

3 - Temiuaıı (281) lıra (25J k 
ru;ştur. 

Meşe ve gürgen odunu 
alınacak 

n1n alınacatı ciheU nl'kcrty~ tn.Yln 
ro IC'Cekttr. Isl<'kUlcrirı llk tmıbmt~n-
ru yatırıp mah"buzl.'lrlYlc blrltktc l ey. 

nıel('rl. <69.13> 3135 

Çatalca 
dan: 

As. Pos. 7GO Sn. Al. h.o. ıuı 942 ı:ünll saat 15 e ktul:ı.r t~llf 
Koyun veya sığır eti 

alınacak 
leri. (fi937) 30:?6 

Oksijen tüpü doldurulacak 
M. M. V. 2. No Sa Al Ko dın.n: 
14·1MH2 t.arlhlndc lhalüfd olup da ta

Ubt cllcın ıya.n boo t.Uplor As. Jô'b, kırd«ın 

vertımcık &al"UYle bir ııene zarfında 2400 
8000 u,ip okı;1.lcn ı:nzı hart.ada 48 tUp 

U6llm cdilmdc Clıcrc pazıırlıklııı 31·8· 
042 PllZIU'tt'al ı::Unil n.t 15 w &:ı.Un ıılı. 

nacaktır. nu miktn.r ıı.vça p:ı.rca da a
llnabllir. Tc8llmnt Ankn.rnda As. 1''1>. !ar 
mcr.kcz yoUnm • lstanbuld:ı yapıl -
dıin t.ıı.kdlrda Fındıklı )'Oklam:ısma ya
pıl:ıcaktır. 

Ankanıdald t.a>!lmc.t kin beher tQp 
~en k'tn tlyat 720 kunıs, lstlınbul • 
d:ık1 tcsılmnt ıctn 320 kul'\lş mutuımmen 
bedel takdir cdlJm iştir. 

Şartnnnu.'lsl parasızdır. Kntl tC?m~ll 
Anıatm.d.aki tcsUmn.t lçbl S240, lst:ın • 
bu.ldak1 ta;limat lçm 1440 Urodır. 

$art.name her vnklıt M. M. V. 2. No, 
ıu Sa, AL Ko. nunıı S::t.'lmelcrl. 

(6!)42) :Ji.YJ.7 

Kuru ot alınacak 
M. M. V. Si\. Al. Al. Ko. rllLll 
Pazarlık g!lnfi talihi çıkmır n 

ı.000 kilo yataklık kuru ot 28 8. !H:! 
cuma günlı saat 10 da paı:nrlıl:la sa
tın ıılınneaktır. 

fı;teldilcrin brlli ıı:lin ve saatte tek
lif cılr~cklcrl fiyata gorc kati tr.uıi
natlarıylc hirllkte f. ı. Vcl.Aletl 3. 
No. lu ı"tın ı•lma komlsy?nıın" ;ı:cl -
meleri. (7010) 80/SIS 

Kereste alrnacak 
M. • V. Sa. Al. Ko. dan: 

Muhtcltt cbıı.tta 69.040 M3 c:ıralı Jcc
rcste pn23Tlık'la ıı:ttın alınnookllr. Mu
lı.amma\ bcdcl1 1219 llra 48 lrurue o -
ıuv ka.U tmılnntı 1829 lim 78 ku~ • 
tUT. lhnlcsl 2<i·S-942 cıuıınmbA ı:Un6 611· 
rıt 14 te ll{. lif. v. 4 No. ıu Sa. Al. Ko. 
cı.ı ya:pıl:teakbr. Şnrtnam«rt h•JI' &"Un ko
misyonda gorillchUtr. 1stclclllcrln mu • 
a~ gtın ~ ı;ııatte katl umlınıı.tlıuiylc 
b!.rllkte Jrom.1sYond:ı buJ.unmalan. 

(7012) 8056 

inşaat yaptırılacak 
~L M. Vck. 4 No. Sa. Al. Ko. dan. 
17. 8. 942 ihale günü istekli~ \lk· 

mı)-an Kınkkalc ve Küçük Yozırı.ı tıı 
439.869 liıa 90 kuruş k~if hcdclli ~~· 
evleriyle heklr paV)·onl:ırı 27. 8 942 
perşembe güı:,ü r.aat 15 ıe kapalı 1.a .ıa 
ihale edilcccikıir. hlı teminatı 2''W4 lira 
80 kuruştur. Uıatiforln kanuıııııı ıa.ı· 
farı cWıılinde hazırlı)acakları tı;.l;lil 
mektuplar, ihale gwıu s:ıat 1 f de k~· 
dar m ktJw: mukabili :M. M. V. 1 ~olu 
Sa. Al. Ko. '\ermeleri. Sarın: me.d :?1 lir.l 
!)<) kuruş bedel mukıtbili v :rilir. 

(6935) 3142 

Mikrometre alınacak 
M. M. Vck. 2 No.lu a. Al. Ko. dan: 
Evvclcc ilan eclilmi, olur talibi ~ık· 

ml)'lln ve hepsi için tahmin ooılcn tıecld 
(4246.25) Rai,rrım. ol:ın (7) 1ı;aleaı 

ccman (151) adet mikromcu-e ı. <>. •l4'.! 
salı gunu JU.I l 'i ıe pazarlı1da saıtn a· 
Iın:ıcaknr. Şartnamesi her gün l.:omls. 
>onda görükhilir. Taıruımına talip çık· 
ınadığı takd.ifdc böluncrek ayrı n~ tıı· 
!iplere ihale cdikhilir. Kati ıemı ı;ı.u 
(325) liradır. İstcl<lilerin mc-zl...ür pan ve 
saaıte M. M. V. 2 No.hı S:ı. Al. Ko. 
mına gclmderl. (7092) 3 M.f 

Ustunç kılıfı alınacak 
M. M. Vck. Sa. Al. Ko. tlan: 
Mütcahhiı nıun ve her..-ıhına numune 

~ine göre 1000 3'lct ustunç kılırı ı•ıwır· 
!ıkla satın alinaaı:kıır. Dcherine ·:ı~ min 
et!ilen ri)'llt ı 'iO kuru$ olup kaıi ır-minııtı 
2n liradır. ihalesi 4. 9. '942 nıın.t glı· 
oü saat l 'i te M. M. V. 5 nıımarııl sa. 
un alma komisyonunda yapılacaktır. 1s
tcklilcrin t"1Dinatlarirle birlikte ııı::ıay. 
ycrı J:iinde müracruıılan. Nümuncsi her 
gün komisyonda görükhilir. 

(7011) 3t43 

Polis 

Benzin alınacak 

3000 ton mtşe ve gur en odunu 
kapalı 1.nrf usul U ıle 28 u to 9'12 
cuma ıı;ilnü snat 15 t Çat ıı .ı Suhn· 
fil köyu 760 Sa. Al. Ko. du c ksllnıcs 
yapılacaktır . . Evsaf \ t' şartname her 
gün komisyoncln gorülı•blilr. Mu· 
hammen bedelı 120.000 lıra muvak
kat temlnnt 7250 lır ıdır. Talıplerın 
munn C'JJ saatten h r saat evvelin(' 
kadar kanuni v a ki h ılz teklif 
mektuplanııı komisyona tevdi etme-
lidir. t6439) 2471 

Kırpıntı satılacak 
Topa.ne Sn. Al. Ko. n.s. den: 

Beher kilosuna 75 kunuı t tunın cd • 

len 12.l ton yünLU Jarpmu ısatuzı.c4lktır. 

Kapalı zartla artllnlnul•ı :.: • -8 !14~ c:ıır· 
c;nmba i:ünil ı;acı.t u; tc Top::ınc lstıın -
bul Lv. /\.,Sa • Al. J<o y. pıt.ueıu<tır . ., 
tondan ~n(l:ı olmamak ı; ırt1Y • nyn il)· 
n taJ'lplcrc de Uı:ılc ('()llcbtı:tr. Taliple· 
rin yüzde 15 !m.U tcmın:ı.tl:u1ylc W' ·ıt 
mOktuplıınnı UUılc ttin<tm hlır ıııınt 

evvel koiıUs.> ona vcrnwlcırt. JCınııntıl <r 
Topan(l(lc ve UL•ttcnl:ırı:ııı dl'k11n evle • 
rtndc itOrülilr. (IH77) 2170 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Merkc-.ı Sa. Al. Ko. dnn: 

lhUyac itin Bohıyır isk<'le teslimi 
veya Gellbolu'da ambara t im veyn 
Demlrt<'PC köyünde tc ı m ıınrtlyle 
iki milyon kilo tel ve yahut fp bn1· 
yalı kuru ot ıınzarlıklıı satın Rlına -
caklır. Tel balyalı kuru otun mu· 
hıımmen be<f()ll 140.000 lirik, kntt 
teminatı 20.000 liradır. lp bnlynlı 
kuru otun muhammen bcd<'ll 130.000 
lira olup kııti tC>mlnaU l!J.500 llrndır. 
Evsaf ve şartnamesi Gelibolu M<>r
kcz Sa. Al. Ko. dn görilleb lir. Pn
uırlıkln ihalesi 26.8.!)42 can;nmhıı 
gUnU snnt 16 dıı merkıYl Sn. Al. Ko. 
blna.sındn ynpılacııktır. (6478> 2:177 

Odun alınacak 
Sivnı; Tüm. Sa. ;\I, .Ko clau ı 

Tııhıııinen beher kilosu (il) kııru~
tıın ( ı. ı;ı;o.ooo) .kilo ç:.un ıııc.şc veya 
gtırg.~n odunu kapalı ı.arfLa eksiltme
ye konulacaktır. 

F.ksiltme 4 eylül P<ı:.ı cuına gfinıl 
saat 11 tlc Siv s satın o,lııı lı.omls-
yoııunda ynpılac ktır. 

Tahmin bedeli 62500 lira ilk teıııi
nııll 6375 lira olup şartnamesi Anka
ra, İstanbul lcrnzıın llrııırlıkleri \ c 
Sha sntın alma koıııisyoııııııl rınclıı 
her gün ı;orulebılir. 

isteklilerin bu IŞc niı t•·klif mek
tuplıırını knnun larlfatı clalrcslndc 
luızırlayıp !h ılc santindrn bir saat 
cvvdiııc k ıcb.r kcınıisyoıın vcrnıd•·ri 
,-cya bulıındurınalnrı. Po tada gcdk
mdcr rııııı.rrct snyılınnz. 

(6953) 2'84 

Canlı sığır alınacak 
Kayseri Tyy. li'ob. Sa. Al. Kom. 

J - Canlı olarak 3 yaşından 12 
yaşına kndar ve beheri lGO kilodan 
aşağı olmıımak ş;:ıniylc 150 adet 
sığır kapalı zarf usulU ile satın nlı· 
nacaktır. 

2 - ÖkUz veya kısır inek olncak 
olnn bu sığırlnrın beherlne 110 lira. 
tahmini fiyat ltonmuııtur. :Muvak -
kııt teminatı 1238 liradır. 

İhalesi 3. 9. 942 perşembe gllnll 
saat 11 deılir. Taliplerin bclll glln 
ve saatten bir s~at evveline kadar 
tcldif mektupları knbul olunur. 

3 - Evsaf ve oarln~CBI her R1)n 
mesai z:ımanımln komisyoııdıı göril· 
lcbilir. ,(6533) 2661 

Ot ve saman alınacak 
As. l'oıı. ıoıo Sa. Al. Kom. Çer

keş. 
~insi ve miktarı 11ı:;ı[:ııla ynr.ılı 2 

kah m yrın s.rıtııı alınae ıkt1r. J{apalı 
r.arfla ihalesi 5001 Sa. Al. Kom. ya. 
pılacakıır. J~vsaf ve ıınrlnamc i her 
ı;ilo komisyonda gUrulchillr. İslcklıle
rln nyrı ayrı teklif mektuplıırıııı c 
geç ihale saatinden bır saat ev\'d ko
mlsyon-ıı vermiş olınnlıırı l ı1.1mdır. 

Cinsi ot, miktan 1700 ton ilk tem!. 
nntı 15 t-0 lira, tutıırı 211200 lira, 
ihale ı;unU 31. 8 942 l'ar:artc_şl snat 
13 te. 

Cinsi snınnn, miktarı SRO ton, flk 
teminatı 5280 lira, tut ırı 'i'OrnO lira, 
ihale gunü 31 8. !l l2 l'. tesl ı;anr ııı 

Anknm Emruyot MUdürliltunden: te. (GS98) 2672 
1 - l\tü<ltirtyeUmlz.ln lhlıiyacJ lcln 25 

bl.n ınre benzin kapalı uırı usuUyıc cl:- Çeşitli taze sebze alınacak 
slltm~ konulmU&t.ur. Birecik Gıı.rnizonu Sıı. Al. Ko. dan 

mcktuplannı kom!S)·on:ı "cnnclm. 
(6681) 2(;98 

Koyun eti alınacak 
KanıkO&C Sn Al Kn. don: 
.. MQO idin koYUn P.U kııı><\lı rnrnn 

ukı; l m~ konulmoştur. T~thm n h<'.'<lt.'ll 
158fı0 ttro 0L11p ll'k tmılnau 1189 ıwa 
50 kuru~ur. E\s.'lt kolomunun bUl!ln 
ı:tım1:ı:onl:ırmd.'l mevcut ol n 15·11·9'11 
t:lrlh ve 4 100/51100 ıı:cyıiı t~l"ildd t"V· 

mttır. Münek:ru ısı 8-9·942 pmııeınbr 
ı:U Q ır. d:t >npılac:aS.."tır. lstckttW'"tn 
ı.,bu s:ı..-ıtlt~ b ~t cvvcl hazırtıY'\. 

ca'k1an t~ lf mc:4cutpl:ınnı komlsy(m rt"-

1 tllK' \""°cim. (6852) 2000 

Zeytin tanesi alınacak 
Çanakkale G:ırnlzon Sn. Al, Ko. 

dan: 
İhtlyac ıcın 30.000 kilo slynh zey

tin tanl" 1 28-8-942 cuma ı:;UnU saat 
15 t(' pııuırlıkla satın alınncııktır. 
Muh11mmen h<!deli 19.500 llrıı kati 
tcnı nalı 2'J25 liradır. Evıınf ve şart
Iıırı hf'r glııı komisyonda gorfilebl· 
lır. !steklilerln ihale giınü koınL~-yon-
ıla bulıınmalnrı. (G790> 2920 

Patates alınacak 
Y(llo\a AB. Sa. Al. Kom. dan: 
l - Tolım crı bctı<."[' klkısu 40 ku· 

nışt.nn mutıtcıtr mlktaıilarda olmak Uro
rc 288 ton ııntatcsln kmınJı zartıa ek· 
sllU!k'flt ~tpıl:ı.ca.kıt.ır. 

2 - lhal>:wl 4. ıı 042 ırünO At lll 
tcctır. Buna att C'Vllftt ve oonı Ankıını 

l nnbul LY. Am~ ve kcmtı;yo
ruznUZda her gün göru oo 

8 - ı eld11<.rln Ucyln ootlen llft:t.l.tcn 

hlr ıınnı evvel knnumm :z. s. mıı<lırol 

rtnddd vosalld h:ımll Wk?lf mdt:t1ı1'1fm· 
nı Ymova"<!a buiımn.n komisyonumuza 
V<nJK•lcrl. (fl930) 2:J57 

Meş~ odunu alınacak 
llnlııyır As. Sa. Al. Koın.dnn (,\11. 

l' .. a. 521l) 
'l'.ııhııııneıı beher Jdlıı u 2 kuruş GO 

sııııtiıntic'n 570 ton, 1600 ton, 700 
ton, ,ıoo ton, 300 ton ki cerııan :Jtı:JO 
ton meşe odunu ayrı ııyrı pıu:nrlıklıı 
sntın nlıııacaktır. Muhammen hcdclle· 
ri 91780 lıra ilk teminatı 2089 Urıı -
dır. Paz.nrlıjh 26. 8. 94-2 çnrşamhn 
gunil saat J 6 da ]hılayır As. Sıı. Al. 
honı. yııpıl ıcnktır. Şartnamesi koıııis-
yvndıı ı;orulclıllir. (6891) 298.ı 

Saman alınacak 
füılıkr ir As. Sa. Al. Konı. dan : 
Tel hulyalı heher kilosuna 7 kuruş 

fiyat t hıııin cdlh·n GOOO ton ly~ 
cıns ve temiz snmıın pazarlıkla satın 
alınacaktır. 7. !I. 9.J2 par.nrtcsi gilnU 
ant JIS tc BalıJcesir As. Sa. ,\1. Kum. 

do <"ksiltııırsi yapılııcaktır. Kııd t~rııi
ıınt. 4J 100 liradır. 60llO ton sıımuıı hir 
!ı;tı-kliye Hıale edikhilrccği ı;:hi tın 
toıırlan aşağı olmamak iiıcrr. ayrı ay
rı rııiltr.ahhitlt'rc de ihale eclil~billr. 
.S ıııanlrır tel balyalı ir lınlynlı hasır 
balyl\ olabilir. 1'nliıılcr Uç şekilde fi-

,\s. Pos. 6201 Sı. Al. Kııın. I> vrek 
4ı; 000 kılu k•l\Un \C\ ı sıınr dinin 

17. 8. !J ı2 dr. k ı ıınlı zarflıı ~ ıpıl ırı 
ih ılesirıe tnliı• çıkııı ıılığırıd ın bu et 
lı•r l 7. 8 . '142 den itibaren bır ny 
ııııııldetlr ımz ırlıkl ı ihııle ı•clileeekt r. 
llırınci p 7. ırlııı:ı 2R. 8 . O 12 rurna ıı:u
nu ı ıt l l clr Drvr<-k S ı. \l. Kııın. 
ynpılnc ıktır. Sığır rtınin rnulı'lrnıııen 
hcılrti 2.J 000 lırn lemin ılı ı 700 llrn 
ko) un !'tin n mıılıaııııncn ht"deli 31HOO 
lira İlk lt'ıııın-ıtı :?b"O lırndır. Sa rtn ı· 
ıııe 'c C\ r ık hrr ıtun komi yondn RÖ
rıllr-hili r i teklilerin mııa:yyrn ıı:lln 
ve s ıatk koıııiı;) onn mti rnc ntlnrı. 

(7011) 3136 

Kuru fasulye alınacak 
İ$1i a Al Kom. dan: 

19. S. 912 de ihalesi ili'ın ol.ınan 90 
ıon kuru f:ısul}C}e talip çıkmldı;';ınd.ın 
ıckrar pıızarlığa konm,ı~tur. h ..tf ve 
husu!>'.i ~rıl:ırı komi yoııd.l ı: ırulNıilir. 
Bclıcr kilosunun muhemmen he..:Cli 39 
kuruştur. İhal~i 28. 8. 942 rnm•rıc~i 
R•İnü saat IO <b yaJ>ılacıı.ğıııdaıı ııı.i,..t..~ 
rin -k ııi ıenımaılnri, le Harhi)'c'de Yrl. 
Sb. Ok. Sil. Al. Kom. na mumruıl.tn, 

(7071) 31;; 

Kuru bakla alınacak 
Sişli a.. .A 1. Kom. d:\11: 
19. s. 942 de ıhalcsi ılln oluna'! 000 

Cc>n L.-uru hak!Jryn ıalip çı m.ttlııırxlan 
tekrar p;ır:ırl ıkla rmınakasayıı konr.ıut
cur. l:Y$af \C hu~i µ.rtları komi~Jonda 
.ı;orulroilir. (..00 ton hakla bi• Ütt'l,;liyc 
ihale cdilehilcccği gibi <Lrha az mik•.an· 
ruı da talip çıknrs.-ı ihale cdilehılir. Mcv
:ru:ıtı ciheti askeriyeye ıcdedilr.ıcf: ~ar
tiylc hclıcr kilosunun muh:tnımC'J bc,qdı 
26 kuru tur. lhak-si 28. 8, 9i2 c .. mıı gu. 
nü ~t 14 de yapıl:ıcağındao tatıplcnn 
kaıi ıcrninatlııriylc llarhiyc"dt' Yd. Sb. 
Ok. Sa. Al. Kom. nnıral'llaıJ ırı. 

(71177) • 2 138 

Kuru fasulye alınacak 
S~i Sa. Al Kom. dan: 
I?. 8. 942 de ihak-si ilin ol~ın:ın 7c; 

ton kuru faşuheyc talip çıkmadığ ,dan 
ıcl.:rnr pazarJığa S.ommştur. E' af ve hu
ı;u...i şarıları komisyonda görulcbitır Be
her kilosunun muhammen bccldi .30 ku· 
ruşrur. ihalesi 28. 8. 942 cumartc i gürıU 
g:ıt ı ı de yapıJaaığırıdaıı uHpkrın bri 
ıcrninatlari>k Harhi>e'de Yd. Sb. Ok. 
Sa. AL Kom. müracaatları. 

(7076) 3138 

Erat pavyonu yaptırılacak 
Konya Mnr. Sn. Al. Ko. d ın : 
Karaıııan ı;ııvarı lnrıil'ilik okuluna 

yııptırılncrık ,ı6.486 lirR li2 kuruş kc· 
§ıf hcdclli c-rnt J•Bvyonıınuıı )IS. 8. 9-&.2 
tıırihimle yrıpıl ıcnk eksiltırıe&ine t.ıı • 
Jip ı;ıkıııadıı<ınılan yeniden kııptılı 
ımrf usulıı ile •·k iltnırH• konmuştur. 
l\ı•.şif proje ve Şartııııınrsi komisyonu· 
mur.da Karaman ~ın ıırl llirıİc'İIİk Ok 
dıı ı\n \knra ve istanbul LT. dnılrlık-

Koyun, keçi ve sığır eti ahnacak 
<:cıttcs Aa. Pal. 5001 Sn. Al. Ko d:m: 
Aonlıt<la elrı6 ve mtıct:ı.rınr:ı ><ıZıh et (ko;'Wl. Jooci. m~ır) s:ıtm ıtlmncnkt.ır. 

.Kııf)alı z:ır1'l:ı ihak'&i 5001 Sa.. Al. Ko. yppıJııı.caJrur. },'v1111f ve enrtrnımclert her 
ıı:Un komisyonda guııükıbll!r. İst.ckllli:rln tdkW mclttll{>larım en geoc ıtuı!c s:ıntln
dm btr saat cvvcllnc Juııt:ır kom~ veımle olmD.lan J!ızırrutır. (6872) 29ll 

Cinsi 
Koyun rri 
Koyun eti 
Sığır eti 

Miktarı Tutarı İlk teminatı 
Kilo Lira Lira 

130.000 97.500 7312,50 
130,0()0 71.500 5362,50 
130.000 52.000 3900 

İhale günU Saati 
3-9-1942 perşembe 11 
3-9-1942 pcrııcmbc ıı 
S-9-1942 PQl"§cmbe 11 

Odun ah nacak 
Kııi<nCt\ç • 106 No. )U Nclcacılluınc l\"lüdllıtüf:ünMn: 

Muhnmmen bedeli Miktarı M. Teminatı Taksit 
Cinırl .Beher kilosu Ton Lim Kr. 
Oılun 2.fıO Kuruş 50 30- 9·,1942 
Odun t 2.50 Kuruş 50 20-12-1942 
Oclun 2 .50 Kunış 50 20-2-1943 
Odun 2.50 Kunış 50 375 lira 20-5-1943 

Yu1cand.ıı tıılıs!t tarlhlor1 Jıuzılı odun iknpnlı ı:m1'la ckstıtmcyc konmuştur 
!hale Kırklı{;aQla mtk!ssmc &bn Al. Ko. tarn1'mı1nn 1 e,}11.ül 942 ~ gUnQ 
~":ll>ı~caktı:r. 

Tallr>lerln ~ tıkıoc tmıinatl!ı.mn hl'lndl bu.lU!Wlmlıın. Şartname ve eowo-
mt her vnldt Kı~ SQ. A:ı. KQ. ı:ı.ıına .(6S70J 2914 

Koyun ve sığır eti ahnacak 
Kı~ Sa... Al. R'o. dan: 

Miktarı ,:\f, Teminat Taks.it 
Tcıu Kg. Lira Kr. 

) apıl caktır. (6S40) 29'3 

Çağrı 
Ank ıra Askt'rlık Şubesi Reisliğin -

den: 
Yd. P. lcgıııen 27606 kayıt nunııı· 

rıılı \lcfıırıt.'t oP:lıı Hll~nti ve P. tcğ -
rııen 387Hi l•cridun Kın O) un a~elc 
şııhenıiıc vt'yn hulıındukları yerin şu. 
hrsine s:nı savı ile llızıınııı ırıUr:ıC"ıı
ıtlnrı ıınıı olıınıır. (l.i896) 3017 

Çağrı 
Ankam As Ş. Hs. den: 
As. Pos. No, 3059 d.nn t<rlıts C'dlk>n 

l'. Tc~. Fnlk Of:. 51~2 SalAhaUln 
lJlllS() lunun 7626 sayı Jlc n«"lc şul>eml

:ı:c "cyn bu ımdul:'u yerin c;UbcsKıc JıQ -
zumu münı.cruı.tı mrı olunur. 

(6985) 3048 

4 - Şartnamesini görmek istıyc 
lcrin her gün enetim n kalcmlr.c 
isteklilerin de 4"9·1942 cuma g 
saat 10.30 da belediye dairesın 
müteşekkil cncumcııc ml1raca 1C r 

(6809) 

Elbise ve kasket almac 

ldn yaptınlarnk l60 t~ rnna 
ynz}dt eli 

clmtltmcııı'C komılnıu:;tur. 

2 - :Mutuımıncn bOOcll (~) 

Ankara Valiliği ~ crı!'ürn<'fıe nıümauı.Uen 
(f 10) 28il8 

Divar yaptırılacak Yangrn tası alınacak 
Ankara Vıılıli,Sindcn: 
1 - Arı.kara • Y cğt.'Obcy maliye ŞUOO. 

~inin arka kısmında )"llpılaoı 15tiıı.a1 dt· 
v.ırı işinin ck5iltın~i 9. 9. 942 tarihine 
ra tlı}'llll ı;all&'nh.ı güııu 6llat ı 'i te Na· 
f ıll nıüdurJuj;"U odasında (üplanacak ko· 
nı·~>•ın tarafııı<lıın yapılmai. üzere açık 
~iltnı<')'C konulm~tw'. 

2 - Keşif bedeli (2075) lira ve mu· 
~-aı...1m ıemin:ııı (155) lira (63) ~-

Ankara B<>led131esınd,.n: 
1 - Anknrıı İtfaiyesi için alın 

cak (50) adet yangın tası (45) 
müddetle aı;ık eksiltmeye kooulm 
tur. 

2 - Muhwnmen bcılcli (1000} l 
rndır. 

:S - Tcmtn!ltı (75) liradır. 
4 - Şartnameısinl g(jrmek ı ıİYc 

!erin hr.r gün Encümen k lcm!ı c v 
istcklilt'rin de 6 - 10 - 1942 Salı g 

tur. nU sa.at ıo.so dn Beledıyc dairesı 
3 - 1 ıeklilcriıı muvakk:u temirıaı , de mutqekkil cncUmenc mürac ı l 

mektup 'cy.ı nıald:nWıtri)'lc tic:areı oda51 n. 2977 

~ ~kalan 'c afaa ~üdür~üı'.:~ bu Havuz yaptınlacak 
ış ıçın ıılaaı.ldart fcnnı ehll')l'Ct " ikal.ıı· 
run hamilen yukarıda adı f:l'ÇCO gun ~ 
saııtte komisyon rrulij;ine mümoı.atla.rı. 

4 - Bu ~şc • it keşif ve ~-i her 
sün N fıa mUdürlusüode ı;örebilecd:· 
leri. (7057) 3 ı 29 

Sıhhi tesisat yaptırılacak 
.A~a V ıtliliğuıclcn: 
J - Gıızi, 'ferbi) Emtitu,ü binasında 

)'Bpıla..'ak ıhhi tesisat işinin ilı.alcsı 9. 9. 
942 urıhıne rastlı)-an çarşamba gunü sa
ıı.ı ı o; te Nafıa müdiidu,;ü odası.rıda top
lanacak komisyon tarafından yapılmak 
üzere çık ~111e)C konulm~. 

2 - Keşif hedeli (8590) .lira (75) ku
ruş O'klVakkat tcminaU (644) lira (31) 
kuruştur. 

3 - isteklilerin mm-akb.r teminat 
mektup veya m:ıkbuzlariy.lc ticıreı oda'1 
'\C500tlarıru "e Nafıa müdüdüğündeıı bu 
aş için alaoıklan fenni ehliyet " ilcala· 
cuu hamilen yukarıda ııdı ı;l'\cn E:ÜO 

'"C ttc MJffi~ l'ci li.ı;inc rr.urııcaat· 
lacı. 

4 - Jlu İ.şc a.İt keşif 'YC ~"Ul'IC)i 
her gun Nafıa müdurlügünde gi•!Ü>İlc-
cddcri.. (70'iR) 3130 

Kalorifer tesisatı 
Ucledi}c Hdsliğinden: 

1 - Ankara orohüs ı;a.rajuıda yapn· 
rd.arnk kalorifer tesisan işi oobcş ııun 
müddcılc .-c kaJ>;ılı zarf usuliylc ciks.ilt· 
nW)C ikonulmuşrur. 

2 - Muhammen bedeli (18682) Jira 
(90) l-unı~r. 

3 - Tcmin.:ı.n (1401) Ji.ra (22) ku
~tur. 

4 - Bunun 11. 9. 942 cum:ı günü ~ 
11 de talıbinc ihalesi mukarrer rulon· 
du.ı,~;ın ş:ırın:ımc ve keşif cetveli ile 
projesini sorrnCk istirenlcrin her gün 
encümen kall'flline mwııaıadarı ve ıis· 
ıddilcrin ele 2490 numamlı kanunun 32 
inci mad~ sanıhati vesfıtlc ıam:i:nı c
de<.-cklcri teklif mekıuplanm ihale gu· 
nü olan 11. 9. ,42 cuma günü sa.ar ona 
k:ıdar hc.Ieılcye dair<'Slnde mü~ 
enWmcııe vcmıclcri. 

(6950) 3132 

Ankara Belediyesi 

Yığıhımaya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 
Ankam Belediye Reisliğinden 
ı - ttı;llncU maddede yazılı hu· 

suslnr belediye tembihleri arasına a. 
lınmıştır. 

B ledl~ Rı-lsll~ınden : 
1 - lsınct lnönü ıınrkında ynp 

rıln<'ak havuz onb<'ş ı::lin milddt>t 
ve kapalı zart usuliyle cksl 
konulmuştur. 

2 - Muhnmmc-n 
lira <48> kuruştur. 

3 - Teminatı (.1119) Ura (56) 
rustur . 

4 - Bunun R-9-9:t2 Salı gllrıli a 
11 ılc tnllb ne ihalesi mukarrer h 
lundujiundnn ~artname k<> f cıetve 
ve proj<'Slnl gôrml'k lstlyenler nd 
her gün encümen ıknl<'min" ve- <" 
illerin ihale g{jnfi olan 8-9-912 ~a 
snnt onn knd r 2490 numarıılı kan 
nun 32 inci mncldC'sl snrnhnt V<'çhll 
tıın7Jm ede<"eklı-rl lı!kllf mektup n 
nı B ledlye Dalrc-s nde rnOlP$f' 
encllmcne vermeleri. (6947) 

2978 

Bir oda yaptırılacak 
Jlelcd.}'C Rcis!iğindcn: 
1 - Ocohüs idaresi kalorirl'r d.ti 

için yaptınfarnk hir <Xb onheş ~ün mu 
dede açık cksHıl11C)-e konulmuştıır. 

2 - Muh.'UnOlco bcdclı O i91) 
(8'.!) kuruştuf'. 

3 - 1'ermnau (261) linı ( ) 
ruştur, 

4 - artn:tmc ve ~cşif cct\'eli -.c 
kisini gomıd.: istiycnll'l'İn htt '.! 

rumen kalemine ve isteklilerin de 1 t 
942 ~ım:ı 1;ünü ( il de bclcdİyc d • 
resinde muıcşcl.1dl eocwnenc 
lan. (6946) 

Hallaçlanacak yatak ve 
yastıklar 

An.kara Nümooc Hastanesi B 
bi.pllğ ndc.n: 

Cinsi yatak 500 adet ve yasn 
1000 adet. Muhanımm b deli 2 11 
50 kuruş. Tuı rı 1250 lira. Mm.-ak
kat teminatı 93 lira ;5 kuruş İh • 
lenin tnrıhl 3-9 1942 perocmbc. ih 
lenin §Ckli açık. 

1 - A'llknrıı Nümunc Hnstnnesl 
nln yatak vo yastıklıırı hallnclnııa· 
<'aktır. 

2 - mr yatıık ve iki YtıStrk bit 
takım olup ona göre muhnmm 
bC?del konulmuştur. 

3 - 1'nl pler n :ııenl yıl T <"ar t O• 
dası ves kası ve muvakk t m ıı 
veya mektuplarlyle hastanede mü· 
t('Ş('k.1<11 komısyonn mUra<'antl:ın. 

4 - SıırtJınmel<'r h<"r ~ n ha nno 
idaresinde .:örül b lir. <E>ı 15) 2873 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEM Si DA 
2 FlLM BiRDEN 

1- Zorla güzellik olmaz ln,aat yaptınlacak 
M. '1 V l No. lu Sn. Al. nK. dnn: 

2 - l.'kslitıınc 3.9.042 t.•u1h1nde pcr· Birliklerin lhllyıwı lçln ~UO kJlo 
ecmbe ırünU ııaa.t l5 tc mın:l.YcC. mü - taze ko.bak 2000 kHo taze fasulye 
dllrtil{:Unde yapıln<"~'lk'tır. 950 Jdlo taze b:ımy.a 4500 kilo taze 

Cinsi 
Koyun t?ti 

Muhammen bedeli 
Beher kilosu 
1000 Kunı,, lS 500 J012 00 Gllnlfik 

asgari 

2 - Bunlara aykırı hareket eden 
!er 1608 ve 2m5 numaralı kanunlara 
ı::-örc ccznlandtrıhıoaklardır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin da
ğıtımında ve bunlar için klll't vert
lı:ıinde, 

I..orett.n Y oung, W mer Dııxter \nkarn'ch 166ı2 lirn 94 kuruş 
keşif bedt'lli ikrııll] lnşutı 7. 9. 9 ız 
pn7.artc 1 ır:Unlı aat l !i te kftfııılı znf 
la lh lr celil e• ktlr ilk teminatı 124cı 
lir:ı 32 kurıı tıı · . Ş rtnnme ve kt'~fi 
R8 kıırıış hcdrl nıııknhıll ~ııtılır. f · 
trJtlilcrin 2-''I() llR\llı knnun hllkümlc· 
rlnı- ıı;IJre hıı7.ırlnnı"ıkl n r.arflnn i
hııtr ırnnn aat 14 ık kanar M f V. 
1.. ,... oJu Sn Al. Ko. vcrmclcrl. 

(6853) 2941 

3 - Bcnzmtn bchor 1ı!t.rei!! sı k\ırus biber 52.'}() kllo soğnn 20.000 kilo do-
25 santim ılzermd<.-n tlX tun1tıı$ (58ı>I mates 74000 kilo paUıcan 29750 kllo 
ıtra.ıır. karı>Uz 50750 kıla t.nzc Uzum 18000 

4 - Şartnamem emntyet mUdilrlUı;tl Jdlo knvun nlınncnktır. Yc kOn tnh-
hesaı> muarncllıt rn.cmurl1l{:unda i:Oril. nün edilen bedel 28503 lira 50 ku-
Jcbliir rustur. İlk tmnlnatı 2138 licadır. 

5 · •~_ ... ..,......_ ...._._, 1-9-9-12 salı günu sant 17 de tovlu 
- ....... ,,..... ... , .... , """LCıuC'I\ ırün ve Bil· ı olarak ve kmxı.lı mr1' ~ı-

atten bir Rnn;t evvel koınisyvndıı 'ı 7 ıacnktır. Şnrtnamcs1 B re<'lk S.'1. Al. 
blllWımfı.kın. ~1 ~l ~m. '-6rülebillr, .<CN71>.. :.16~ 

Koymı oed 1000 Kunı§ 40 500 3007 :'ıO GUnlUk 
nzami 

Sığır eti 75 Kunıı,ı 6 760 349 68 Asgari 
Sığ-ır eti 75 Kuruş 20 250 11(';9 O~ Azami 

l - Yuk:ırıd8 cln8leı1 yazılı ctı~ un~)-u konu u :tur. İlıc'llc 2 l"Y ül ll42 
ı: rş.-ımOO ı;rtlıUl lCıdcnğaç sa,tm alma konı!syonlu{.'WXl:ı s:ıtı.t 9:12 mlL'.ı yn:n· 
lcktır. 

2 - Tlil>ler1n muvıı1dcııt ~ tootmaUArım M bulunm ı::ın; 1 
3 - ~ evsn.t h vaklt ~at (.-tnfct tm üoo lwmlsyommr1oo a • 

~ n ~ 

B) Nakil v11Bııalarına binişte. 
C) Umumi yerlere giriı.ı ve çıkıı,ı· 

t.ı h31kın blriblri ardı sıra dizUme -
len mecburidir. (3409) 2252 

Yer satılacak 
A~ Ht~l ~ Rclıs li:'lndel: 

l. ..... x ~ .{.U7l1. adamn i2Sl. 

il - Silahıor tayyareci 
Oç Silfıh ır kovboylar t rafıncl 

buarc 20.ııo 
il ıh 1r tavy ree, 

Gııu•llik olııı z. 

'J'clcfon : li2'1 ı 
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~ ................................... !, 
Talebe alınacak 

Maden Tetkik ve Aroma -Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
'ı"ın•.ı ve Nıras.ız olaralc Zonguldak'ta açıJmıs bulunan Maden Bas 

Cavu~ MektPb!nın BirinC'iteşrin 1942 de ba.şlıyacak devTesi lçin seç
me ~ınav;y,e ta el»- alınacaktır 

Bu "knlk m .. ktc-l:>in bırı ameli dlğerı nazari olmak üzere iki sö
mestre ayrı mış üç -;enel!k tahsili vardır. Ameli devrede taleb€ ma
dPnlerc!ek. 1'"1zancı ile geç nlr ve kendilerine bLrıncl, iklncl sınıf ame
li devı .. ıenr.de lCC kuruş üçüncü sınıf amelt devresinde 120 kuruş 
yevm ye verilır 

Aşııtt.daıo şartları haiz olan isteklilerin n1hayet 23 Eylül 1942 
akşam.na kadar Zonguldak '.V!Aden Teknislyen Mektebi M!ldüriüğü
ne vesika ıır:yle bizzat müracaatları lüzumu iliı.n olunur. 

l -- Türk ye Cumhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
2 - Doğruluk kağıdı göst!?rmek 0941-1942 ders yılı mezunlariy

le halen mektep talebesı olanlardan bu belge aranmaz.> 
3 Bulaşıcı hastalıklarla maHll olmamak. bünyesi mlden ocak-

larında ameli çalışmıya müsait bulunmak (sağlık muayenesi Zon
guldak ta yapılacaktır.> 

4 - tik mek-tebl bitirme ~·esıkasını göstermek, 
5 - ıs yaşına girmiş ve 25 yaşını geçmemiş bulunmak, 
6 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotoğrafı vermek. 
Bu şartları haiz olan istekliler 25 eylül 1942 de ilk okul rlerslerln· 

den vazıh imtihana tabi tutulacaklar ve muvaffak olanlar amel! 
stajlarına başlamak üzere ocaklara dağıtılacaklardır <6880> 2974 

Ticaret Lisesine talebe kayıt 
ve kabul muamelesi 24 Ağustos 

1942 tarihinde haşlıyacak 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 

1 - Tahsil müddeti üç yıl olan (Orta kısım) a llkokul, 
2 - Tahsil müddeti Üç yıl olan (Lise kısmı) na Orta Ti

caret Okulları ve Orta Okullar mezunları imtihansız alınır
lar. 

Orta Okul mezunlarmm girebilecekleri İhzari sınıfta ya-
hancr dil fran,;ızcadır. 

1 - ilk okul, Orta okul ve Orta Ticaret okulu diploması, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3 - A§ı kağıdı ve sıhhat raporu, 
4 - 4.5X6 boyunda ( 4) adet vesikalrk fotoğraf ile her 

gün okul idaresine müracaat edilmesi. 
Eski talebenin 26-9-1942 tarihine kadar kayıtlarını yeni-

lemeleri mecburidir. (6565) 2790 

İnşaat sahiplerinin ve müteahhitlerin 

nazarı dikkatine 
Tasrt-;"e Halınde Ankara Elektrik ve Hava.ırazı TA Slıııketler:!nden: 
Slrketlerl"n.iz fabrlkalarındıa.n cıkan kömür cürufu parasız olal"a.k 16-

t!yer:!ere fabrikamız arazisinde teslim edUmeld.ed.lr. !httyac ııahtplerlnlıı 

idare AmlrllC"lne her ırun müracaatıan UAn olı.ınur. 1596 

~I lllllllDlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ HİGH SCHOOL ~ - ---------------
İngiliz Erkek mektebi : Nişontoş 
Kayıt 1.ş1erı: P~ pen~be ırünlerl ıtaat 10 - 12 arasında. 

ya.pıtır . .Le)-11 yerlerl.mlz ma.hd1.ıtt\ll". 

tkrr.:ıl imtihanları; tnırWzce kısmı 16-9-194.2 de 

ikmal lm.tlhanla.M: Türkçe kısımı 17-9-1942 de COT'ta.) 

----------------: tıcrnal lmt1hanlan: Türkçe kısmı 18.9-1942 (Lise) = 
: .Mekteoıı 23-9-1942 C<l1'$8llll>a. ırünü açıl.aea.ktır. Teleton: 81078 64 : - -.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,,.. 

Eczacı aranıyor Devlet Orman İşletmesi 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: Doğrama, taşıma ve istif 

U L U S 

NAFIA VEKALETİ l 
teklıllel'ilı ( 45.090) 1lıra ( 00) kurueluk 
muvakkat temınaıt veırmesl ve E"ksUt -

--------·-------- menin yapıla.mkt günden m a.z i.ıç ırün 

Mendirek tamir ettirilecek 
Nafıa Vekaletinden : 

Antalya limanmlaki mendireğin 
tamiri ve terncliden inşası Işı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş. 
tur. 

evvel dtlekoe He Nafıa VekAletlnc mü
racaat ederek bu U;e mahsus olmak ü
zere vesika almaları ve bu Vt>fil'knyı ıröıı 

tenneleri &ıırt.tır. 

ı - Bu ışin muhammen bedeli 
150.000 lira ve muvakkat teminatı 
8750 liradır. 

2 - Mukavele projesı, eksiltme 
şartnamesi, baymdJrlık işleri genel 
şartnamesi- vahidi fiyat cetveli, li -
man projesi ve di~er evraktan mü· 
rekkep bir takım münakasa evrakı 
750 kuruş mukabilinde demiryollar 
inşaat dairesinden tedarik olunabi -
lir. 

3 - Eksıltme 28-8-1942 tarıhıne 
re.sadu! eden cuma günü ııaat 16 da 
vekaletimiz <lemiryolları ve limanlar 
ınşaat daıresıncleki ek;:ıltme ırnmıs • 
yonu odası ııd ı yapılacaktıı. 

4 - Bu ıııe ~irmek ıstiyenlerin 
her türlü evrak ve vesikalarını rap
tedecekleri b'ir istidayı munakasanın 
yapılacağı tarıhten en az üç gün ev· 
evveline kadar vekalete vererek bir 
ehliyet vesikası istlyeceklerdir. Bu 
müclcletreu sonra yapılmış miiracaııı· 
!ar nazarı ltib ıre ahnmıyacaktır. 

5 - Bı.ı iş içın teklif verecekler, 
teklıf zarflarını kanuni r,ırifatı daı
reslnde h·azırlıyarak ehliyet vesi -
kalartyle bebraber münaka.sanın va
pılncaıtı saatten bir saat evveline 
k ıclar numaralı makbuz mukabilin • 
de demiryolları inşant arttırmn. ek · 
siltme ve ihale komisyonu başkan -
lığına vereceklerclir. 

(6502) 2638 

Bataklık kurutulacak 
:-.lafıa VekaleLınden: 
Eksıltmeye konulan ış: 
1 - Su ışlerı Hdincı ~ube mü

dürlüğü bölıı;e~ı içinde ·Aksarayın 
Sağlık köyu cıvarındakl bataklığın 
kurutulması işi tahmın edılen ke-lf 
bedelı fiyat vahidl esası üzerınden 
(484.816J lira CIOJ kuruştur. 

2 - Eksiltme 10-9-942 tarihine 
rastlıyan gunu saat 15 Le Ankara
da :-ıu İşleri Reislifri binası içinde 
toplanan Su ek>iltnıe komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla

caktır. 
3 - !stekliler Eksiltme şartname

si, mukavele projesi, Bayındrılık İş
leri Genel şartnamesi, unıumı su Jş
Ierl fenni şartnamesi ile hususı ve 
fenni sartnameleri ve projelerı <24 1 

lira <24> kuruş karsılıi:1;ında Su İşleri 
Relsliılinden al11i)ilirlcr. 

4 - Ekslltmeve ı:ıirebilmek için 
isteklilerin (23142' lira (671 kuruş
luk mu\·akkat teminat verme~i ve 
Pksiltrnenin yapılacağı günden en az 
Uc giin evevl bir dilekçe ile Nafı11 
Veka!et'ne müracaat ederek bu İ<;e 
mahsu<- olmıık üzere vesika almala
rı ve bu vesikayı göstermeleri şart
tır. 

Bu müddet içinde vesika lstdin
de bulunmıyanlar eksiltmeye gire
mPZIPr. 

5 - !stekJllerin teklif mektunla
rını ikinci maddede vazıh sa:üten 
bir saat öncesine kadıır Su t~leri 
Reişlli!'ln? mııkhu7. karşılığında ver
m<>1ni JJ\zmırlır. 

Po~tad11 nlıın gecJl.·meler kabul 

Bu mi.ıddet içinde vf'61ka lı;tc~de 
buhınmıyanlar eksJlıtmeye gln!ftlezler. 

5 - t~leklllerin tekltt mektuplarıru 
lklmcl maddeıle yazılı saa}ten bir saat 
onef'IS!ne kadar Su !&!eri Rclıı11Q-ine 

makbuz karşılıl'!'ında vermeleri lA7.ım -
dır. 

Postada olan gectkmeler kabul e • 
dllnıez. (6910) 3128 

MALİYE VEKALETİ 

Müsabaka ile 
Steno - daktilo 

ah nacak 
Malive Yrkllletindrıı: 
'1iı~·ahıık<ı ile steno - dRktilo Rlma

cııktır. ı;:; liraya kadar iicret verile
cektir. Müsıthııka H. 9. !H:! tarihinde 
r~rılnraktır. Tıılirlrrin wt hleri mii
dii rl iiii:ii'lc fo1 niirnfları. niifu~ lıüvivet 
ciivl.ırılıırı ve t<ıh,il vı-,ikalariylr mü
rnc·ıRtl:ı.rr. (6ı-.5<;) :!/;98 

SlHHAT ve lÇTlMAI M.V. 

Beygir alınacak 
Sıhhat ve f .. timRt \lu:n·enet YrkA

lctl '.\Ierkrz Iltfzıssıhlıa \lıı<',,er.r·si Sa
tın ,\lınn Koınisyonıınıbn : 

l - ;\Tı•rkez J-1 ı l'r.ı~.ılıha mııe~'eı;e. 
si St"runı •ııhcsi ihtiyıırı i6n '.!O adt't 
beygir k~p ılı zarf ıısıılb le ek-illme
> t! knnıılııı:ı•tıır. 

2 - \Iıılıaıııen beılel 100110 ıııııvak
kııl tcıııiııat 7.;n liraclır. 

:i - Ek,iltıııe ı. fi . ıı ız cıııııa ıı:iiniı 
, ı ıl 11 de nııie,se<edc tııplan.ın sacın 
.alına komi.' onuno" y ıpılaraktır. 

1 - Sarin ııııesiııl L:ıirrııc:.. istiycn· 
ler koıııi·s~oıı.ı ııııırıH'aal ed<'r1"r. 

,5 Tnliplrrin k.ırııııııın ı•rıtııtı 
ıluire,inıle lı tzırlı~ ıınkhrı trklif rııı>k
tııplarrnı eksillnır ~ıiııiı sııııt nn:ı k·ı
dıır ''erıııelrri liızımılır. Muvakkat tP
minatı ~atırııı ık ılzl'rt' bir ıı:ıın e,·rl 
ınıırııraat rtnıekri. (6Sl8) 2!HH 

Sıcak su kazanı a ınacak 
Sıhhat v~ İçtimai Muav~r.tt Vekile· 

tinden: 
Vekii.let kalorifer ıe'i,aıı ıç!ıı 1750-

2000 litre i,tiap edecek hac mde ~ir ~ı

cık ,u kaı.ınt pa1arlıkla 'a~ı•ı alınıçak
ll r. 

ı\luhamnıt-n bedeli 1600 lıradır Pa· 
nrlıkia ihale~i 28. 8. 942 cuma g:inü 
saat 11 clı: Vekalette rapı! k<'ketr Mu
vakkat teminatı 120 liradır. 

İsıeklilerin buna aiı şar-.ı.ımeyi :>ıh· 
hat ve İçtimai Mua,enet Ve'.;.aletı !e· 
vazım müdiirlüğündc görebi'.~:~er. 

c~o9s) 3127 

..J ili l l l 111111111111111111111111 llL - -

CLİPS 
ŞÖVALİYE 

PLAKiGNE 
ve Çiçek 
platin ve 

Pırlantaları 

Devlet Demir Yolları 

Balast alınacak 
Devlet Demiryolları Yedinci İslet

me l\ludilrlüzünden: 
Muhammen bedeli "17850" lira o

lan "5000" metre mikftp h11last Es
klşPhir - Konya hattı üzerinde Klm.

1 "394-398" ocağından ihzarı işinin; 
2-9-942 çarşamba günü saat 15 t~ 
Afyoncla ~·edinci işletme müdürlli.ıii.i 
blnasıncıı kapalı zarf usuliyle ek
'iltmesı ynpılacaktır. 

Bu i~e girmek isti~·enlerin 1338,75 
liralık muvakkat 1 em inat lle kan u
nun 10 uncu maciclf'sinin F. fıkrası 
gereğince lüzumlu ehliyet ve ı ica
ret ve~ikalariyle teklif mektuplarını 
aynı ı<"i.ın snat 14 de kadar komis
yon rPisllğine vermeleri liizımdır. 

Şartnameler isletme komısyonun· 
dan parasız olarak alınabilir. 

(8585·6612> 2648 

Yiyecek ve 

24/8/ 194! 

SİN GER 
SAATLERİ 

EMiNÖNÜ 

Caddesi No: 8 

ISTANBUL 

yakacak ah nacak 
lı:tnbul Liseler Alım Sa.Um. Komlf;yomı R.f>lı<llkinden : 

Cinsi 
Ekmek adedi 
Toz şeker 
Keııme şeker 
Pirinı~ 
Sabun birine! nevi 
Karpuz 
Kavun <Kırkağaç) 

Üzüm <Çavuş> 
Mangal kömürü • 

Beher kilo T. Mıktan İlk teminatı Şartname B. 
Fhatı Kılo Lira Kr. 

16 570000 5810 456 
110 83500 7337,50 609 
130 2300 
110 56500 
85 13800 
13 57000 
18 57000 
45 29500 
10,50 34000 

4357.50 
879,75 

2321 

267,80 

3ll 

155 

Korıı!syonumuza baitlı 6 yatılı llse!!in 1942 mal1 yılı lhUyaçları olan vo teter -
ruatı yukarıda ırösterııen Yl.Yel'ek ve ya,kac:ıklıı rı kapalı zar! US1Jl1orle f.'kmlıtmeıve 

konrnustur. Bkslltme 10. 9. 1942 perŞf.'l'llbe günü saat 15 te Beyo~lunda Llııelcr m· 
Lın alına kom s)·onıın<la y,qıılacaktır. ı,.tekl !er temJna.t makbuzu. 1942 yılı Tıcaret 
Oı!a.-.ı ,.cı; kası ve tekllrıertni ha\'l kapalı zarflarını s6zü gecen l!(latl.efı blır ııaat 

evveline kadar kom ><yon rel,.lığlne mnkbu.z muka.bl.Mnd<' vemwlcıri P°"tada ola • 
cak ırrellkmeler kul>ul l'<I lml.'7.. 1'emın·ıt yatınnıtk ve ~artnıımelPrl almak lstiyen:e--
rıın Galatıı.o;aray Liseı,inde kOlnl&}<m k!tt pi ı::ıne muracaal etmEi!el'I. ( 3147 

n. o ~o~~~s!:, :,~':::~:, \ Boğaziçi Liseleri Müdürlüğünden 
Muhammen bedt•ll &00<>0 lıra 27 ıru- 1 

ru8 olan 398 Mil 199 Ds3 kereste, 2-~- 1 sınır bütünleme !mtlhnnlarına 31 alnt!'.loıı r;ıa:>.arl.<!~t ırünti. Jılse blt'inne !mti -
19-12 çarşamba ııünU saat 15 le kaııalı j hanlarına ~ eylül salı ctinü, orta kısım ('Jl'l!l'le lmlihanlarma 10 ('y!Ul ı>el'$1?11lbe ve 
zart usullyle An.karada idare olnas:nılıı. olırunluk lmtlh.ıntıırına d.ı ::?4 eıYli.ıl perşembe ırunü başlanacaktır. lllekU':P b:!rincl 
toplanan merkez ılokuzuncu kom1s;c.n- teşrJını1n bl'l"lncl ııUnu acılacal<1ır. 98 
ca satın almaca ktır 

Bu l&e ı:lrnl('k lstlyenlerln (3751 ı 11-
ralık mu\'akkal teminat 
te.;in eltlitl v!.'!'lkalan 

ile kanunun 
ve teklfflı>rln 1 

aynı gün ~aat 14 e kadar adı aecPn ko· 
Ankara Orman ÇevİTge Md. 

--erll}mez <61>50\ 28~1 

Çıktı 
: mı.~yon relsl!~ine vennelert lAzımdı~ 

Memur alınacak 

Devlet Meteoroloji İşleri 

Karoseri yaptırılacak ------l - Eksilt.meye konulan [4; ! .. t'lrıbul· : 

Yapı ve imar işleri --: karada merkez, HayclA.rpasa<la, Haydı> r-= Pi\$>!. veznesinden temtn olunur. 2R~7 -
Nafıa. VekAletlnden; 

Şartnameler bir Ura mukahllinde An· 

da Beyaz:ıt'ta Zeynep hanınl koşki.ı ye- : A. C. vitaminleriyle B. Yita- --rl:ndıe yapılacak ten ve edebiyat !aJml- : min ıı:rııpl.1rrnr tasıran, (beyaz) : 
Odun ve mangal kömürü 

alınacak 

Ankıır.r\ Orman Çe,·ir(ı:C MiıclllrHi

l ji;ündcn: 

LJC\ l<'t ;\lct.eoı vlvJI ış•t.'rl Umum ~1ü· 
llüı-lüiunLlt•n; 

teıeri birinci kısım ın~aatıdır. : BELFAM guzellik kremi de : 
Keşi! bedeli: (749.799> Ura \50) ku· : çıktı. : D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan: 

ruatur. : Relfnnı ı,!ıizellik kremi, cildi : Muhammen bedeli, Muvakkat te-

ı - Orman ııınum rniitlürlü.ii'ii teş. 
kiJ,ittndıt münhal 10 lira maaşlı or· 
ıııan kıHipliji:i ç·e ornıRn mesaha. rne
murlııkl.ırı için müsabaka ile memur 
alınacaktır. 

ı - Umum ınudürltiıhlımüzekı mev • 
cut dort adet 15!; pus dmırt1 mesatell 
~a~wc b11"l otobü;; dJğcr ücU de panel 
tlp1 olmuk üzere yaı>tırıl:ıc.ı k olan dört 
adet karoseri karm.Jı zar! 
s ıı.meye konuımu.~tur. 

usulılyle ~-

:2 - Ek&Ut.me 4. 9. 942 cumıı günü : kurulan ve tıka~ an her türiü = minat ve miktarları aşağıda yazılı 2 - Taliplerin memurin k.ımıınıı-
s.aat ıı cı.e Nafıa Vekfı.letı yapı ve ıma.r : mevadtl ın uzaktır. • - odun ve mangal kömürü kapalı zarf nun clördiincü mRddesindeki şern iti 
ı.sıerl eksUtme komisyonu odasınfa ka-
palı zar! usullyle yapılaca.kur. 

3 - Ek..-.tıt.me şartrıamesl ve buna 
mıiteterri evrak (37,00ı otuz yedi Ura 
em kUrus bedel mukablllnrıe ~apı 'e 
ımıır isleri relsllğ'ln<leıı alınabilir 

4 - Ek.S!lt.meye gLrebilmPk lçln lslt>k
lıllerln usulü dairesinde (33741 !'lbı l)luz 
üc bin yedl yüz kırk bir lira doks'.ln se-

- Belfam gü1. ı llik kremi: me - : yolu ile satın alınacaktır. haiz olmaları ve mürııcuııt isti<lnları
: ~~nıntı açarak didin teneffüsü· : Eksitmesl 7-9-9·12 Pazartesi günü nA a~ıııı:rclııki vesikalıırlA d6rt kıta Co
: ne ve hrslenıııesine ~·ardU!_ı e- : saat 11 de Sirkecirle 9. cu işletme bl- toii;rafhrııu bağl:ımıılan ş;ırtur. 
: eler, yumu~alır ve giizrllik ve- : nasıncla yapılacaktır. a) Niifus tcr.krr<'si, 
: rir. : !sleklilerln muvakkat teminat ve b) Ask<'rlik dıırumıına :ıit vesikn, 
;: Parforııiıri ve eczanelerden a- :;: şartnamPde yazılı vesikaları ihti~a c) !\fekkp şa.lıadetnaıııesi (tahsil 
: rayınız. : edecek kapalı zarfı.arını aynı gun ı derrc~'ine gilre) 
'1llllllllllllllllllllllllllllllllr saat 10 a kadar komısyona vermele- d 1 k'. ri Jazımclır. ) Dojtrıı uk ·uıı;ıclı 

Şartnameler 940 kuruş mukabi· c) Sıhhat raporu (sıhhi heyet tara-

2 - Dort <Ldt•t karoscı·lnLtı muhaın • 
men bedell (10.000J on bln l.:iınL oJ.'llP 
ilk teminat (750) yedi yüz elli 1™1.dır. 

3 - llk U.m nat k<ııı;ılıl:ı nakit ve
ya nakit YL•rııne kaim hükümetce kab'.ll 
P<lflm la.hvltlNle bonolar kom~onca 

knhul edllcmi}"<.'Ccğlru:IC'n bun.Ja.rın mal· 
ın ı.itl Urlü kl<•rl ne yatırı !arak aluı1tca.1C 

mnkbuzlnırın kom.lsyona förazı, 

Sark Kromları !şletn1em!zln dip
lomalı b.r eczaeıya ihtiyacı vardır. 
Bu vazifeyi deruhte edecek olan za
ta ayda (200) lira ucret verilecek
tir. 

işleri 
Devlet Orman İşletmesi 

Revir Amirliğınden: 

ki .. kuruşluk mu,·akkal tenflnat verme
Devrek ıerı ve :-;arıa Vf'kı\!('tinden bu ıs lcın 

linde Sirkecci veznes!ndf'n alınabilir. fınclan) 
Cinsi: odun. miktarı: 5000 ton, 3 - İmtihıın s. 9. !H2 p;unii sMıt 10 

Gazmaskc Fabrikası MUdilrlüğün- Muh. Bed.: 155.00fl lira, Muv. Tem.: clıı Anknra orman çe\•irı;c nıildürlii-

Sahllk kauçuk kırpmhsı 
4 - İh:ı lesi 31 ağustos 9-12 pa7.artcsl 

ııünU saat 15 t.c Ankarnda Yent.ı;ebil' 

Kızılırmak ~oka.k Ko. 40 ta de\'l<"t ~ 
teoroloJI l~lerl umum mUrJU.rlül'ıU btna• 
sında toplana!'ıı.k satın alma korıılsyo • 
nu tarafından yapıla<'aktır. !steklllerin, diploma suretiyle şlm

dtye kadar çalıştığı yerlerden ken
d.sine verllmış bons('rvisin a,;ıl veya 
suretlerının bir d.lekı;eye iliştirerek 
bankamız!!. müracaatları. 1855 

Erzak, sebze ve meyva 
alınacak 

Türk MaarU Cem.b'eU Yen.l.$ehlT U...
&i Mudür!ütUnden: 

Okulurmu2'Un 20 eylül 1942 den hazl
ran 1943 ~ayestn~ del'ı'ln; zeyUnyat. et, 
süt. Yoğurt ve d!l'ı'er muhtelit er:zak ile 
yaş J...-uru S('bze ve meyva ihtiyacı 4 ey

lül 1942 cuma ırünli saa.t 14 te, oJ...-ulcla 
mütesekkil komisyon önünde, acık ek
s!ltme suretiyle müteahhide lha!e olu
nacaktır. 

Tal1p!l'rin; lüzumlu e'Ta.k ve yüzde 
7.5 nısbet ndek"i depozito akcesl veya 
banka teminat mektup1a.rlyle birlikle 
mezkür ırUn ve saatte Yenl.&ehlr, KAzım 
Özalp caddesindeki okul mUdurlütünde 
hazır bulunmaıan illin olunur. 

EksUtmeye 1$t1:-ak arzusunda olan -
l3r 27·8-1942 den itibaren her ırun; a • 
Lı.nacak erzakın cins, miktar VP t!Yalla· 
nnı gosurir listelerle sartnamele:1n1 
ıröıilp okumak üzere müdürlül'ıe mıira· 
caat edcb lirler. 

(6999) 3046 

Profesör Doktor 

NAZIM ŞAKiR 
Sİ;">;İR VE AKIL HASTALIK· 

r ARI MÜTEHASSISI 
Ankara'ya danmiıstür Muaye

ne saatl (3-6) Telefon 6767. Ye
r.lşehlr AtatUrk bulv. 149 Ant 
n partmanı !1804 l 

.. 1111'1.111!11! .............. . 

Atabrin satışı 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezin· 

den : 
İfftanbııl'rla drpomnzcla satılmRktıı 

o(Rn t t .. lı•inlerin ıınhalaJ ~ek:llerİy• 
le fi) atlar• nşai(ıda ıı:osteri!miştir : 

0,IOXH 
o.ınx:ıoo 
o,osx:ıo 

Ateorin Lira Kr. 
Komprınıcsi şi~esi 1,10 .. .. " 18'l6 

21.-
0,Sli 

Mobilyalı kiralık ev 1 

Tı m 11ıllblesiylt> Bahçeli evlerne 2 
inci •imlll snkak 2ı numaralı ev kim. 
lıkbı. Telefon 3-16519. 1864. 

1 - Revirımizin 11. bölge.si dahi
lindeki hudutları şartnamede yatılı 
Gökdağ Devlet ormanından 516 M3 
kesılmis cam maden direklik ağacın 
doğrama nakli ve istif I~ açık ek
siltme) e konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme ihalesi 27-8-942 
tarıhinde perşembe günü saaıt 15 te 
Devrek Revir Amirliğ'i binasında 
toplanacak komisyonda yapılacak
tır. 

3 - Beher metreküp için tahmln 
edilen bedel 12 lira 50 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 483 lira 75 
kuruştur. 

5 - Açık eksiltmeye alt ~artname 
orman umum müdürlüı:!'linde tstan· 
bul ve Zonıtuldak Orman Cev•lrıte 
:\Iüdürlilklerlnde ve Devrek Revir 
AmlrlWnrle görUleblllr. 

6 - !<ıteklilerln muayven ı<"iln ve 
saatte De,vrek Revir Amlrli~lnrlP 
müteşekkil kn,....l•vrımı mür!'l"ılll•!ıı.rı. 

C876j-6799> 2864 

Jandarma 

Keçeli belleme alınacak 

alınmış ehliyet vesikası ibraz et.nıeleıi den: 14.100 lira. !{ünde ) ııpılacn,Cıııdan tıtliplerin en 
IAzımdır. Tahminen 2.5 ton miktarında bez- Cinsi: mangal kömi.i rü, miktarı: ıreç 7. 9. 9H saat 10 a k.ıdar dilekçe 

hbu ve«lkayı almak l~ln l•tekllle!"ln 1ı ve kumaşlı kauçuk kırpıntısı çift 300 ton, Muh. Ben.: 33.000 lira. ve evrakı mil~lıitelcrini Ankara or-
eks itme tarihinden en az tatil ırUnlel"i kapalı zarf usulü ile satılacaktır. (8896-6912) 3036 ınan c;'C\ irıı;e ıııiitliirlilı.ıüııc verip k.-ı-
har!ç üc ırün evvel bir lstıcla He Nn.Iıa Taliplerin malı görmek üzere her p t l l k yıt numarası alını~ hıılıınm:ılnrr l<l· 
VekA!etıne müracaat etmeleri ve dltc-k- gün saat 8.30 dan 12 ye kaclar fab- e ro a ınaca zımuır. (670~) 2858 
çelerlne en az bir kalemde bu hıe hen- rikamız Ambar şeflll!ine müracaat- D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan: 
zer (400.000J liralık bir ıs yaptııtına !arı ve teklif mektuplarının 2·!l-1912 Muhammen bedeli tı320 J ira ulan 
dair işi yaptıran ldarelerden ıılırımıa ve- giinU saat 14 e kaclar fabrika mü- muhtelif J>utrel 8. ıo. 19.(ı pLr,embe 
sika rabcletmelerl muklazld r. dUriyetlne verilmesi ilan olunur. _günü saat 15.3-0 da kapalı zari asult)-le 

ı791 5 - hteklile-r tekıtr ml'ktuplarını Ankara'da idare bina~ında toplanan n··-r-
ihale günü olan 4. 9, 942 cuma ı;:Unü ..Jlllllllllllllllllllllllllllllllll. kez 9 uncu komisyonca satın ahnacaK· 
ı<.aat 10 a kadar makbuz mukabilinde : : cır. 

e;cslltnıe kom~·onu relsll~lne vermelt"ri = Park pansiyon = Bu işe girmek isıiyenlerin 924 Jj,.Jık 
llzımı:tır. = : muvakkat teminat ile kanul! ıı caıin ,..,_ 

Postada olacak ırecikmeler kabul e· : Bebek'te Mısır sefr.reth11ne- : 
dilmez. (67571 2946 = sinlo karşısındaki parkta ng - = 

Kanal ve imalatı sinaiye : Ji~ı - NEKAHAT ve tSTfR.\.: 
: il.\ T. htıınbııl'a telıdili hava- : 

Balast 

tiğ:i \'esikaları \'e tekliflerir.i a>·nı ı: in 
saat J.1.30 a kacl:ır aclı geçen .,orui~ ·'On 
reio,ligine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank:tra'da 
malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da te· 
sellüm ve sevk şefliğinden remin olunur. 

(6905) 311<; 

ah nacak 

5 - TallpleMn 2190 &ayılı k:ınwıun 

2-3 üncü maıldelerlındc yazılı vasıtıaı" 
haiz olmalan. 

6 - Şartnameler mezkOr umum mil• 
dürlUÇ:ün levnzını mıidurıu::unden pıı • 

rıısız olarak vt-rllecei';I illln olUınu.r. 

(6649) 2679 -. 
Enstitüler 

-, 

Tamir at yaptırılacak 
lemetpaşa Kız l::ııstıtu&u Mudurlukillı• 

den: 
l - Okulun mUıhlelit kısı.mlıarlndll 

,·apıtacak müteferrik tamll"at ışlınln ek· 
slltnıesi 31-8·1942 Uır1hlııe rastlıyall 

pazartesi ırünli saat 15 t.c Ankara mek• İnsaatı : ya ıdrleceklere tavsiye olıınıır. : 
Xarıa VekAletlnden : = Telefon: 36 .. 117 (14'i9) = Devlet Demiryollan 4 !şletane MüdU,rltl{Cünden : 

A lepleı- muhasebecll!ğinde yapılmak üı:e-
şatı:l\1ıı ocak kllometrelerl, m!ıktar ve muhammen bedelleıriı>·Je muvakkat te-

EkSiltmeye konulan iş , l 11111111111111111111111111111 il r 
1 - Su lslC!'I sekizinci şube mi.idil:--

lül:ü bölıresı içinde bulunan 
bahcelerın.n sulanması !cin 

Ama,,ya 
yapılacak ve mu\'akkat Lemlnalı ıosı lira 91 itU' 

minat miktarı ve münakasa larihlıerl ııosterilm1.f olan bala<t ışı ıroote'lilen gün ve N' kapalı zart ..u.:.u!zyle eksllt.mc>·e ko • 
İ nulmu:;tur. 

ımaııeroe 4. şletme Müdi.ırllJı::Unde toplanan komL<>Yonca lhıı.lesl yar;ıılmaık ti?.<.'re 
2 - Kesit bcdehl 14.425 ika 51 kuru• kapalı zarr usuLL.Yle ('kslJ.tmf'YC konulmuştur. 

• Bu işe s;irmek lsll>enlerin teminatl.ınnı \'e kanunnun tayin eıttıitı ve$1.ikııları 
kanal ve itnaıa.u sına.iye tneaau. E s K ı muhtevi kapalı 7.arrıarını mi.ınakasa gi.ınü olan muayyen sııatl€'rden •b r ıoaat ev ve- ruııtıır. 

Tahmin edllen keştt bedeli tıyat va· llne kııdar makbuz mu.kıbHinde koml-.yon katipllQ'iM vennel€'1'1 Uızımdır. 3 - İsten len l'nuvalokat t~minat V#I" 

h1d:t esası üzerinden ll.044.666) lira Balast !şlıııe all mukavele ve şartname projeler! Ankara ııannd.an ve Kayı;e-r1'. Ya mak~uzl~rlylc 
7
Llcaret odası vesika· 

Ankara Jandarma Sa. Al. Kl. da!ı. • (81) kuruslu1". Tu·· rk çini 1 eri de 4. İşletme kıomL .. yonuru:lan para,;ız olarak Verlılir. (901017088) 3146 l lartyle \ e Ni1fıa \ ekAleU yapı ve ımat 
Tahminen beher adedi (h'>) bei ,·uı 2 - Ek:>Utme 22. 9. 94'.? tarihine rast- işleri re:sllğlnden bu Is len "lacaklaı"l 

. Tu~arı Muvakkat Te. :Münakasa Sa. tennı ehliyet ves kalRnru hAml!en yıl ' 
elli be~ kuruşt.ın (900) adet .:eçeli oel lıyan &alı ırünü saat (15) te Ankara'da Adındaki eser intişar etti Ocak KM. si Hattı Mıktarı M.3 Lı:_a Lira Kr. tarihi sa-at karıd 

1 
adı gecen ırü,nde saat 14 e ~ 

eksiltme usuliyle .;atın alınacaktır. su eks.ltme komisyonu odasında kapa- başlıca kitap evlerinde 483+000 Kayı;ni-Sıvas 6000 22860 1714.60 14-9-942 15 komisyon retslll!lnc vermeleri. 
leme numune Ye ~tnamesiııe ıı;or• ıçık Su İşleri relsltl'ıl blııa.sı lçndc toplanan 1 365+000 Ankara-Kayseri 5000 lılOO 1282.50 12-9-942 ıo 

Muhammen bedel vekUııu ( 1095' !ita ıı zarf u<:ul ~le yapılacaktır. satılmaktadır 233~000. 238+000 Samsun-Sıvas 4000 13640 1023 14-9-912 16 ' - Bu işe alt keşif ve aaruıame91 
olup muvakkat teminatı (374) lir2 (ı>:n 3 - !steklller eJ.ı:s!Jtme sartııamesl, .._ _ı 156 • 159 4000 12520 939 15-9-942 15 her ırün mektep müdürlUA"ünde ımrebİ' 
kuru$tur. ı:-;umune ve şarınwıe•i he~ ı."lin mukavele projesi, Bayındırlık işleri ıre- .. V 634+200, 644+200 Sıvas-Divrik 5000 17400 1305 15-9-942 16 leceklerl. (6701) 2759 

İstanbul 'e Ankara J. Sa. Al ~omiwo ne! 111rtna.mesl, Umumi Su Meri rennt ..J llll il lll lll llll il il lllll l lllll l il lll l lll il il llll il l il il lll il lll il l lll il 11111111111111111111121111111111111111111111111111111111111111111111111 llıo 
nunda gorülıir ve parasız alınır. sartname:>l ile husu~! ve fl'nnl şartname- : G b ' ~ 

İhal~i 8 e)lül 1942 ~alı gL.!lÜ su: lerı ve proje-JeM (50l 11.ra (00) kUrt1$ = Cebeci 'ı BU ECE 21.15 te l Kavaklı ahçe Bu gece 21,15 te 1 Çankırı Cad. Bu gece 21.15 te ~ 
(l5) re Ankara'da J. Gn. K. da,~e.ır.dt .. kar~ılıA'ında Su Meri Reisliğinden ala. = Yenidoğan Harun Reşit'in ÇiÇEK YEŞiL YILDIZ BAALBEK ~ 
ki komisyonumuzda vapılacaı::ır.d.m ı.a· biMrıer. - G s· .-. 
nuni eYsafı haiz isteklilerin oelli Aiin 4 - Ek.sUtmt>ye ırlrebllmek lçtn ıs- : Sineması özdesi ıneması KORSANIN KIZI Sineması GECELERİ :::: 
ve saacce açık ek~ilımeye İjtira.Hı:ri = Telı 2311 Türkçe Sözlü T el: 30'17 Türkçe sözlü ,. Tel: 2195 Türkçe sözlü S 

(
6903

) 
3126 '=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıf' 

..- Bahçeli Evlerde ..._ 

A(ık Hava Sineması 
Bu akşam saat 9.30 da 

Mihracenin 
Gözdesi 

TUrkçe sözlü ve şarkılı 
Sinemamızda masalı yerlerimiz 

ve soğuk meşrurHt 

Sinemadan sonl'a otobUs vardır. 

Gelecek proı;:-ra.ır. 

HiNi MEZARI 

u L us - 23. Uncu yıl. - No. 7562 

Imttyaz Sahibi 
tSKENDER ARTı.JN 

Near!yat ve Müessese MOdUrU 
NAŞ!T ULUC 

ULUS Basunevt ANKARA 

DİKKAT: Gazetemize ırönderilen ne. 
nevi yazıJ.a:r neeı-edJ.lQn edllmeetıı ~ 

1 

verUmez ve ka.Y001U6unda.n dolayı l>ic 
oır cnes~t kabul edllmez. 

~•••••••••••••-'• n ona 

Yeni Sinemada 
Bu ııün 14,30 dan itibaren genel 

istek Uzer!.ne 

14,30 - 18,30 ııeanı>larında 

REBEKA 
16,30 - 21 setmsları.nd.a 

Rio yıldızı 
"Ba.sil Rotbone,, 

Tel: 804.0 

. 

Park Sinemasında 
Buırün bu gece 

14,30 - 18,30 seanslarında 

VATERLO KÖPRÜSÜ 
TtlRKCE SÖZLO' 
"Robert Taylor .. 

16,30 - 21 ıııean.slannda 

Deniz fedaileri 
12,lS te Halk m:ı.ttntwt 

BİR BEBEK ARANIYOR 

Sus Sinemasında 
Bugün bu ccr.e 

A.$k lzdlvaeı mı? Vasıtalı izdivaç 
mı? Bunun asri hayatın bUyilk 
bır macerasını tasvir eden ve 
Rosollnd Russel - Vlrg n a Buru
ce tarafından yaratılan 

Kiralık kadın 
Seanslar: 14,SO - 16 80 • 18.30 

nce 21 de 

Sümer Sinemasında , 
Bu"Un 12,15 teııı itibaren elmd1ye 
kadar gorUlen blı.tiı.n mmlerl u
nutturacak 942 scnt'Sinın ilk bU· 
;ı,oük heJ.'eC n nr ve heyecanlar 

kasırır.l 1 

Maskeli on ikiler 
Btrlnct devre 16 kıs:ım birden 

Scruıslar; 12,15 - 14 :ıo - 16,30 
lS,30 ~ 21 de 

Tel: 3590 


