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Yurt içinde seyahatlerine devam eden 

Milli Sel dün de Bafra'da 
.,:, 

tetkiklerde bulundular 
CUMHUR REİS İMİZ 

bulundular ve bölgede halkla 1ııasbihalde 
yapılacak işlere dair ilgililere direktif verdiler 

Bafra. 24 a.a. - Bugün saat 11,30 da Milli Sd İs
met İnönü nafra'}'a $Cref ı;cnni~ler ve mC}danı dol • 
duran binlerce bafralının ro~kun ve içten tcmlllirleri 
ve wrekl.i alkıştan arasında Halkevini teşrif buyur • 
muşbrdır. Burayı tefthi müteakip, şclırin nıııhtelif 
semtlerini, Kuılımıak köprüsünü, KereMe Fahrika,ı ~e 
llükünıet konağını gezmişler ve sokakları dolduran 
muau.am insan kalab:ılıj;ının ">a a, \ıırol lnönü!" <~· 
Jcri anısında orta okul binasına gelmidcrdir. Milli Şef, 
ilslc yemeğinden sonra. orta okul salonunda halkla bir 
hamıhalde bulu~lardır. Bu görü melerde Vali ve 

Parti, Hıılkevi \"e muhtelif meslek mcnsur>ları hazır bu
lunmuşlardır. Cunıhurrci~imiz, Kınlırmak yatağının 
se}risdcre mü ait bir hale konm:ısı, Bafra ovasının ka· 
mıll;ırla 'ulanoıa,ı ve meq ut ~i>llerin ''l:ıhı ctrafı 11<la 
ha11rlanmış olan projl")İ halkın muvacehesinde derin 
bir alaka ile tetkik bıırurna"lnrllır. :'\!illi Sd ilgili lere 
direktifler wrnıi~lcr ve aat ı 5.20 de he)ccan ,.e ~v-

si <lı•>ı:ulariyle bckliyen h.ıfralılıırın ,ürckli alkışları 

ara•ında Samsun'a nıütcH·ccihen hareket buyurmu~lar· 
dır. 

~===================================================================~/ 

Salomon 
adalarında 

Falih Rıfkı ATA Y 
Salomon adalannda neler gcçi)or? 

lık gunlcrı j:ıponJar, amerikan • in,ı:ifü 
donanm&hmna ağır ka)ıplar 'erdirdik • 
lerinı biraz ıcluşlı tcbli~krle yayam'a 
çalıştılar. Halhuki habe.rler devam cııi. 
Toı»'Cküncuların havadis sı:rdırmam ık, 
gaı.eıcci bo~ğaz.lısını ceı>heden ınak 
nıtmak usulünu peki>İ kavrı)':ln amenka
lılar, Mercan denizi \e .Midnay muh:ırc
belerindc olduğu sıbi, Saloınon adaları 
etrafındaki hareketlerini de ı;izli tuııu 
lıı.r; "duşnıana fa)dalı malü.mat verme · 
mek" usuluoc batlı kaldılar. 

Şurası anlaşılı)'Or ki amerikalılar 
bazı ad:ılara asker çıkarmıslar ve bu 
adalarda kalmışlardır. Jaılon donamn:ısı, 
bir iJ..i dcla, çık n imala a dofü~ ıa· 
pan müda.fıtacılarına >«nlım etmek hıe
mişsc de, bu hucumt.ı.r kol.a)lıkl.a pus • 

kürtillmüşıur. 

fnı:iliz ı;uctelcrinin biıi..-aç gün on· 
eki tefsirlerine ıti>re, "hu taarruz hare • 

keti mmıuffak bile olmasa. Amcrika'nın 
Uzak-Şark'ta mudafa:ıdan taarnmı .ı;eç· 
tiğini" gosıerdigi ıçin chcmmi)etli ve 
manalı<lır. Ycni-Gine'ye kad:ır, denizde 
ve karada hiç bir mukavemet yokmu<cıı· 
sına, iş.ı;alclen işgale koşan japonlar, i k 
defa burada durakladılar. Halbuki j:ıpon 
başvekilinin bürük bir .ı;ururla illn et -
tiğine göre, cğc.r Avusrural)ıı hemen 
teslim olmazsa, günleri ~yılı idi. Bor· 
le olmaını~tır: iaıxmlar Yeııi-Gine i ı;a· 
liııi tamıımlamak ve Avuııunılya'da bir 
köprubaşı kurnı.ık için kaç hamle yapıı
la."Sa geri auldılar. in. defa olarak biri 
Mercan denizinde. oteki Mıdn ay(da, iki 
deniz muharebesi ka>~ıtilcr. fngilizlere 
karşı ise, ileri hareket, Birm:ınrn işsalıne 
kııd:ır kolayca ı;eli$ri: SC')lin"a karşı ta· 
arruz.ları pfukurtüldüktcn sonra, Hin • 
distıın istikamctindı.: de taıırruzlannı bı
rakmak zorunda kaldılar. Çin"dcki mu -
harebclcrin, ~ki sürünceme halinden 
çıkınış olduğunu ı;ö teren esaslı mu,.~r. • 
fakıyeder <le ol mamı<tır. Örle dencbılır 
ki ilk japon kazançlarının cbebİ, Jaıx n
ya'nın ıedd uzun müddeı •Ürccek bi.r ha
zulık ustuııJuğUnden fazla, b:ı<kınlann· 
da ve Anı;ln·Sak.son hazırlıksıılığınd.ı • 
dır. Avrupa'dakı alman kazan(larının ~ • 
bebi bu dc,::ildir: üst üste bir uru ı U· 

harebeler kazanan Alm:ınra, henuz k·m· 
veıçe. hu.ırlıkça ve tcşcbbuS('C ustOnlu· 
ğünü elde ıutu)or. Hem d Almanya, Ja· 
ponya gibi. sömurgclerdclı:ı bir takım 
iş~I müfrezclerinı )cnmiş değildir: 1 Ü· 
)'Ük n~cri devletlerle çn.rpışmış, en:ı<.ığı 
Japuonya kadar kuV\etli Fnınsa')'ı )en • 
dikten sonra, en aş:ıı;ı Jar>onya'dan kuv· 
-vetli Rusra 'ra karşı, ikinci taarnu >ılın· 
da dahi, zafcrle:r kıuanmakıa buluıunıış· 
rur. 

T op}ekünru dl."\ lctler için, harbi 
kaybetmek, mukavemete geçmekle b.ı$ • 
!ar. Hiç olmazsa bu devletler, muka\c • 
mete geçmeden önce, düşmanlarının 

~!inden butun taarruz sahalarını ıılmalt· 
dırlar Bu sahalar Jnp<>n)'ll için, ilindi,. 
tan ve AVU$turııl)ıı'dan Anglo-S:tksonla
n ko,ınakla elde edilmiş olaoıktı. Al · 
man)'ll için de RııS)ıı')ı t:ım:ımi) le de'liİr· 
mek, J\nı;lo-Saksonları Orta ve Yakı n -
,Sark'tan ko,-nıak, Karadeniz ve Akdenizi 
serbest denizler olarak h:ıkimi> eri alı ın· 
da tutmak. ''e A\TUf>.'I kıı,ı •ına kendi nü· 
fmunu büsbütün tanıtmak l:lzımdır. Al· 
mantar hu )'Olda durmaksızın, gl'vşeımk· 
siz.in )-iirümckte dc,am edi)orl,ır. Gc•('İ 
plılnlarını gerçclesıinncleri için öııJerin
de daha uzun mesafeler 'e ağır güçluk
ler \"ar. Fııkat duraklamadıklan için mu
vaffak olur> olmıracakları ancak muna
kaşa olunabilir. Harp, hu mınaffakı· 
yeılerdcn ınnra ela belki senelerce ~iirc
cektir: ancak hıırbi senelerce surdürc · 
hilmck, Alman>a için, nıiıdafaa ,.e mu· 
ka,emet muhareb~inin emni}et •aha · 
sını ,.e arıların ı kazanmıyn b:ığlıdır. 

Doğu cephesinde bir köye giren alman askerleri 
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Stalingrat'ın 

şimal batısııida 

almanlar 
Don nehrini büyük 

Don dirseğini de 

geçtiler 

Cephede şiddetli 

savaşlar olurken 

bir İtalyan 
tümeninin yarısı 

Kletskaya yakınında 

yokedildi 
Bcrlln, 24 a.n. - Almnn ordulan Moskova, 24 a .n. - Gece yarısı 

bru;kumnndanlığının teb!Htt: m·§recl ilen sovvet tebli;tine ekt ir. 
Knfkasyn'dn nlmnn · ve müttefik Kletskayn çevresinde hareketler 

kıtnlann hücumu <:etin d:ığ muharc- devam ediyor. Sovyeı kıtaları mev
bt'.'lcrl \cmıck surct'ylc devam et · ::ilerini iyill'§tirmi§ler ve birçok mes-
mt-kl<'cl r. kUrı yer ele ı;:eçi rmiolerdir. 

Stal ngrad'ın şimal batıSlnda hava Kletsk:ıy •rnın cenup do~aunda 
kuvv tlf"rt tarafından cşs z bir BU • nehrin geçit noktaları için ı:eıin mu· 
r t1 destC'kl<'nen almnn piyade tfi· harebeler cereyıın <'lmekteclir. Al -
m nlC'r ylC' hücum kıta1arı Don neh· man tank ve nivaclelerinin nC'hri ge<: 
nrı cmı~lE'r ve do uya doı!ru hü· mPıı.e muvaffak oldu~u bir k esimde 
Cu'lll n sımsında kUVVC'tlP tahkim Rovvet •m,.J·ırt dllqmnna karşı Oiddet 

im s olan du man mevzilerini yar- il muharebeler v ermektedi r. Yine 
m ' rd r. Kletskavarıın cenup do~usunda. baş-

Don CC'pheslnln dllfor kısımlnrmda k bir kesimıle .. ~t kıt'81nrı ile bi r 
d şmanın m vz ta_arruzlnn ltnlyan italynn tilmeni arasındl\ ı:ok kanlı 
kıtalarının mukavemeti kat"Şısındn bir muharebe olmuş ve İtalyan tll-
aklm knlmı!<tır. ı meninin ~n "" vnrıın yokedilmirui r. 

Alman hnvn kuvvetler! dllşman 
( Sonu ::ı ünc'j sarfada ) <Sonu 3 Uncu sayfada> 

Anadolu sigorta şirl eti 

Alman adliye na11rhğma 

M. Thierack ıavin edildi 

M. Hitler yeni 
nazıra genış 

se lôhiyet verdi 
Berlin, 24 a a. - Adliyenin harptl!

ki hu•usi ehemmiyetine binaen M. Hit· l ıer. Dr. Gürtner"in olümundenbcri mün
hal bulunan Adli)e N;mrlığııu ualeren 
birtııi ıa,·in etme)i karorla•tırmı1 ,.e bu 
makama. halk mahkeın g reisi Dr. 11ı.i
crack'ı ta\in e) !emiştir. 

(Sonu 4 üncü rfıuU) 

Si 'da 

-.... "' 

çarpışmalar 

başlıyor mu? Brezilya'da mihver aleyhinde yapılan bir niimayi§ten görünüş 

Brezilya 'nın 

Mihvere harp ilam na 

karar vermesi 
.. 1 uz erme 

öteki 

devletlerin 

durumu 

Panamerikan müdafaa 
komisyonu 

toplantı 

bugün bir 
yapacak 

Buenos·Air es, 24 a.a. - Cumhur
r ,.isi M r. Ç.:aetillo .Ar jantin kabinesi
n i bugün toplanmıyıa divet etmiştir. 
Bu topla ntıda, Brczilya'nın Almanya 
i le İ talya'ya harp iUı.n etmeslnrlen 
sonra hneıl olan dur um gözden ge~ı
ı Uecektir. 

Doğru haber 1tlan rr.a~fi!:crin ka
naatine göre bu toplantıcl·a. geçen do
k uz ilkkanurıda vcr!lmi§ olan karara 
benzer bir karar verilecektir. Aynı 
mahfiller bu karıtrda Amerika kııa
sındaki dayanışmanın dalra kati bir 
ifade ile belirtileceği f ikrindedir. 

B UtUn gazeteler, Brezilya'nın v er· 
dl(;i karardan sonra Arjantln'e dil -
§en mükellefiyetl eri hatırlauyorlnr. 

<Sonu 3 Uncu sayfada ) 

Maarif Vekilimizin 
İstanbul' daki lemaslan 
!stanbul, 21 <Telefonla) - Buglln 

öğle<lcn sonra Maarif MUdOrlUi:Unc 
~eolen Maarif Veldli Hasan - All 
Y-Ocel müfettış!crle konuştuktan 
sonra bi r toplantıya riyaset etml~
tlr. Bu toplant1dn Beden T<>rbl)"Csl 
Umum Müdilrü, Üniversite Rektörü 
ve vllli.wıt Seforberlik Müdürü de 
bulunm~§. üniversite t alebesinin 
askcrllk kampları ve daimi kanıp 
yeri etrafında görllşillmU tllr. Veri· 

. len kararlara göre Ayazpaşa'dnki 
Blnkilik Okul u hinası üniversite ta-
11m taburuna ve kamp talebesine 
tahsisi muvafık görülmüştilr. 

önünıü7Jdekl ders yılı yatılı kamp
larının bur ada yapılacağı anlaşıl
maktadı r. 

General Sir Wilson Henry 

General 
H. Wilson 

İran ve Irak 

M. Hull'e göre 

Brezilya hükümetinin 
harp ilan etmesiyle 

Mihvere 

bir darbe 

indirilmiş 

Vaşington, Londra ve 
Moskova verilen kararı 
ittifakla tasvibediyor 
L ondra, 24 a.a. - Brezilya•nm 

Londra btlyUk elc;isl, memleketinin 
harbe girmesi hakkında Roycer'e y.ııp 
tığı dem ... çte demiştir ki: 

Bugün cie, faaliyete gec;eıı umumi 
harpte almcın tecavüz elyıısctinln bi
zi ic;:iııe sukıuğu nynl vaziyette bulu-

• nuyoruz. Yeniden milletlerin hürri- ' 
' yeti mukaıliles prensiplerini yıkan 

ve korumnkla rAllkellef bulunduihı· 
mıız med•·nlyeti ortadnn kal<lırma'k 
lstiyen devletlere k ırşı mücadele 
eıien bütUn milletlerle mllııefiklz. 
Brezilya halkı, alınan kRrnrları müt
tefik surette tasvip etmektedir. Alı
nan bu karar, bu ııaıtlam mlb:alıareı
le ve ordumuzun ,-11rdımı ile. Brezil

Londrn, 24 n..a. - Hoyter ajanaınııı 
ııskcrı ınuh ırriri > au) or: 

.Mmr"cla iki ıaru(lı hava fııaliyeti· 
nin nrtmn ı yeni bir muharebrnın baş. 
lı> ac ı,ırını p;osterınckt,.dir. Son hafla· 
lardnki nlsbi slıktinet denesinde Rom
mel'in pek bü> ilk tnkvi}·eler aldığına 
şüphe ;ı;ı•klur. Bir du mno nnktiye u
çağının \nıdllr. ha.-a kmvetleri tnra
fındıın t ıhrİbediJnıi,._ olmRSI. JlOm• 
nıel'ln dcnizılen oldııfu ıdhl h1trıdan 
dA inRnn ve malzeme tAkvİ> cleri oldı• 
f•-ıı :ı;bnl ~.ltr. 

lnırilir. kıırnand·ınlığt dü~mnnın 
mrrk"ı: iaşe üslerini gözönundc tut. 
rnnktadır. 
ni~er taraft~n llommel, lnırilb tn~ 

nırytlanlnrına kı~ı vn:ıtığ1 mııvnff11· 
kn·et h akınlarla arnziyİ voklnmnlr 
ıs .. tırr'"''• r. 
lh~a ~artlAn kar:ı. hıırl"krtleri için 

ıritır!ne nııhR e!v"r"•li nlm~kt.ııhr ""' 
iki tnnftan hic: biri huırıınl-ü meni • 
lerinoe daha uzun mlldilet kalamıı,, 

M. Çör~il 

Londra' döndü 
I..ondra, 2~ a-n. - Ru&ya ile Ortn

şark'a yaptıFı &evah t tan İnıı;lltl"re've 
dönen Ba$v,.kil M. ( urçil bugiln IA>D• 
dra'ya varmıştır. 

Amerikan kılaları 
hadisesizce 

Allanlik'i ge~iyor 
komulanhğına 

tayin olundu 
vayı zafere ı:ötllrecl'ktir. Ve bıı za· L onilra. 24 n.a. - Amerikanın do
ferin sonunda lh muhakkak ınır<'tıe ı!'\ı aahillnden şimdiye kadar ıı:elebl
aıılh, adalet ve hllrriv ... tin hlikllm len gemi kafilesinin hepsinden inun 
"iir,,rr~i yeni ılünv:ı kurıılacaklır. ve mnl:ı:cmecc bllyilk olan bir ıı-eml 

Mı.hvere ı"ndirilen darbe 1 
kafilesi, Atlantik denizini hadisesiz 

L ondra, 24 n.a. - Harbiye nazır
lı(;ınıu bıh.lırdiğtnc gure lran • 1rak 
komutanlığı ad ı ile bir ntilstakil or- · 
du komutanlı.ıl'ı kurulması t.nkarrur 
etmiştir. l ran - İrak ordusu başko
mutanlığına ı:eneral l:iir Henry V il
son tayın olunmuşıur. 

G eneral \ \"llson. bu yıl başında 
Bin~uziye doıtnı inA"tliZ seri ilerle
mesi esıııı.sındıı iıurillz kuvvctleriııc 
kumanda clml§ ve evvelce Yuna -
nistandııki hnrckitı ıla idare eyle • 
miştir. Mr. Çdrçil, Gcncr.ıl \\ ileon 1 
hakkında "en İ> i tıl.biyccilerimizdcn 
birisıdir., tabirini kullannııııur. 

Royterin askeri muhabiri· bu ka
rıır ve bu tayin hukkıııdıı. diyor ki: 

İrnn ve İrak, almıınların buı;:iln 
uçakla İrıın h ududuna bir saatlik 
meafede bulunması yUzUnden l?'lttik
çe daha büyük ehemmiyet kesbe t -
mektedir. Bu deA'işiklik, OrıaşarktR 
alakalı ymi tayinlerle ilgili gbzük • 
mel{terlir. Geçen eonkinuna kadar 
İran ve İrak, ı;:enernl \.Vavell'in H in 
distan komutanlığına tabi bulunu • 
yordu. Sonkinııııdıı ise Ortaşark ba5 
komutanlı~ına raptedilmişti. 

İngilizlerin ıılmdi şarkıa U<: cep. 
hesi vardır. Birisi Hindistanm do
ğusunda Japonyaya karııı, di~eri Or 
ıaşarkın batısında Mısır'da almanla
ra kurtıı,, ücUncilsU de İraıı'da ve 
!rakta Ka.fkasyı,ıya karaıdır. 

Seyyal mahiyeti dolayıaiyle inıri
CSonu 3 Uncn say,fada> 

Ticaret Vekilimiz 
Ankara'ya döndü 
1stanbul'da tetkiklerde bulunan 

Ticare t Vekili Dr. Behçet Uz dlln 
sabahki Ekspresle Ankara'ya av • 
det ctmiılir. (a.a.) 

Ordu maluller 
birliği günü 

Vaı:ıington. 24 a.a. - Hariciye rrıı
zın M. Cordcll Hul, Brezilynnın fi· 
lcın harbe girmesi hnkluncla tcfsirlc,ı-

( ~nu 3 uncu sa) Caua ) 

goeçerek şimal İrlıındada bir limıma 
buı:;lnlerrle varmı,.ıır Tasman kı a
lar arasında bilhassa avcı pilotlarıle 
hususi surette talim terbiye ıroren 
kıtalar vardır. 

r .. ·z·~~~~·id~k ... ~;i;ti;~··~·~~~~·i~'~i~d~······ı 
1:.t':!;;..""''5< ..... ~ 

Zonguldak'ta pazar gunu 
yapılan atletizm seçme mü
sabakalarının neticelerini 
dünkü sayımı.da vermiştik. 
Resimlerimiz bu müsabaka
larda seyircileri ve atlama 
yapan atletlerle, disk atan 
bir atleti gösteriyor. 

Ordu malOller birliği büyük ta -
arruzun başhdığı 26 nQ'ustos tarlni
ni, kendisi için hususi bır gün kabı.! 
etmiştir Bu münasebetle Ankara'c1a 
bulunan birlik menaupt:ırı yarın ö~ • 
lrd<'n sonra snat 16.30 da Ulus m:y • 

~ danına gelerek zafer abidesine bir 

Türkiye atletizm birinci -
liklcri hakkındaki tahmin · 
lcri ihtiva eden bir yazıyı o
kuyucularımız 5 inci sayla -
da bulacaklardır. Anglo-S:ıkson hıızırlığı hele japor 

hazırlığından çok chemml~eıli olduğu · 
n3 söre, bir muka'llemet harbinin buh . 
ranları, Almanya"dan iki yıl sonra har · 
be giren Japonya için, şimdiden başla · 

Nuri Demirağ tayyare fabrikası geçen pazar günü Y eıilköy' deki h a v 
kendi uçaklariY._le hava şenlikleri yapmııtır. Resmimiz açuı halindeki 

- ve ı.enlikleri ıe1_reden hcd_jı 6Öıteri;y_cw_. 

1 
çelenk ko~caklnrdır 

a alanında Saat 17.80 da da O rduevinde An -
tayyareleri kara G arnizon Komutanlığı tarafın -

1 d1an ma!Oller ve emekliler şerefine 
ir ~ !i)'af etl tq:tibedilmiatiı. (S.U. " üı:ıcii ~>. 



iV. üncü Türk Dil 
.. 

Kurultayında 
....... 

Denizcilik lerimieri 
hakkında bir rapor 

Tllrk Dl! Kurumunun altı yıl
hk çalışmnlıırını yüksek Kurul
tay'a arı:cden raporunda takdirle 
anılan Münaknlli.t Vekllellnin di
Jımıze ccvlrmış olduğu deru:l.cilik 
konusuna alt bütün terımler için
de toplıyan büyiık eser hıık.'<mda, 
Terim KomL<;yonunun bir üyesi 
sı!aUyle bUyuk Kurultay'a kısaca 
lzahat ve.mıeği ödev bilerek yük
sek huzurunuza çıktmı. 

Her alanda !uzla yürümekte o
lan dil lnkılllıbunızın önemlı bir 
konusunu teşkil eden teknık te
r mlerin, bilttın halkımızın alıs
ıknn olduğu ve anlmlıgı üz ve te· 
miz Turkce karşılıklan araştırı
larak bır kvke bağlanması yolun
da ynpılnn catışmalardn; ayrıca 
bir hususiyeti olan dcmızcilık ko
nusuna alt terimlcırin i:ız. Tilrkçe
lt"r nl sağlıyabllmek iç~. bütün 
dıinya dcnlzclllğlnin kı.>ndine mn· 
lcttiğı ve Fransızca, lngU!zce, Al
manca, 1talyanC"a, lspnnyolcn gi
bi beş il.san üzerinde ve nnsiklo
pedi tarzında tertıplenmlş olan 
almanlnrın <Von Kicl zum Flac
ken knopf) yani omurgadan şap
kaya kadar ndındakl eserin dill
mtzt" cevrllmeslyle dil inkılabımız
da önenfli bir bö!Um muvaffakı
yetle açılmış ve ileriye doğru hız
lanmış bulurunakUıdır. 

M1111 sınırlar icinde kalmıyarak 
dalma yabancı sular ve ülkelerle 
.sıkı temas zaruretinde olan deniz 
ttcaret hnyntı, daima dünya dı?nlz
cllerinl blroiriyle tnnıstırma.k. an
laştırmak V(' seyrllst'fere, deniz 
ticaret hayatına alt blrcok kaide 
ve adetleri ortaklama olarak ken
dilerine malettlrmek :r.arur~tinde 
bıraktırmıştır ki, denizcilik konu
suna alt terimlerin hususlyt'ti bu 
dı>vamlı, tabii münasebet ve kar
rışmaların neUccsl olarnk meyda
na ı::elmiş bulunmaktadır. 

Denizclllk konusuna alt bütün 
tcrlmlerl bir nrl\)'a toplamak için 

----Yazan:----

Zeki GÜDER 
l\IUnalca!At VeldllcU 

Den.iz 'I'aşlt Ba.kanı 

evvela Fransız uzmanlanndan 
Kaptan Pache harekl'te gelerek 
beş dll üzerine bır denlzcılik ıcı. 
gati me~danıı. geUrmlı;; ve sonra 
bu eser uzun SE.'nclıırln mahsulü 
olarak Alınanlar tarnfındnn rle
nlı:clliğln en ilk zaınıınlanndan 
bugünün yUksek ulaşmalanna ka
dar blitlln incelikleriyle genLşletll· 
mck suretiyle tamamlıınarak (Von 
Klel ır.um Fiackenknopfl a<liYle 
bütün dünya denl:r.clllğlne tanıtt.ı
rılmıştır. 

ı - ıo.noo kcılime ve 135 lev
haslyle 125(1 sayfndan ibaret olan 
bu eserin dıllmlze çevrilmesinde 
dil lnkılıibımızın de •işmez ve ay
rılmaz ana prensiplerinden olan 
öz Tlırkçe karşılıklann bulunması 
ve kullanılması hedef tutulmuş· 
tur. 

2 - Bir vnkltler Ak ve Knra
denizleri hlrer Türk gölü haline 
koyarak OkJ1anoslara, Hlntcfon!z!
ne ve $!malin huzlu denizlerine 
karlar clünyaya enmil bir ku<lret 
ve bnşan ile ulnş:ın T'irk denl7.<:i
l!ği, bu hareketleri rlolayıslyle te
mas VP ihtllAt ettim diıier ~Pniz
d milletlerin dilinden dllmze ka
rışarak yıığrulmuş, dlllmi1ln gü
zel foneticin" uynrnk hPnlmsen
miş ve ttirkceıe.:mı~ t"rinıler çev
rilmede kullanılmış1.ır. 

Bunlardan mcs 'la: Borda, pro
va, atahanda, glatiora. l.şkampav
ya, usturumaça, Iskota, motorhot. 
silindir, kerteriz. d!ı:heç, avarya, 
lstarya gibi uluslararası denlzC"i
lik dil nı> ı;1 rmls ve kökleşmiş o
lan kellmelt'rdir. 

Bu kelimelerin öz Türkçe kar
ıılıklıınnı bulmak mümkiın ise de 
okuma ve ;ı.nzma bllınlyenlere va
rıncıya kadar bütün denizcilerimi
zin diline ana dlll gibi kaynamıs 
ve yasalarımıza glrmlt; olıın bu 
kellmeler:n soküp atmnl:a yelte
nildiği takdirde; mllll sınırlar i
çinde ve dısında dalmn gerek sey
ril.scfer ve ı::erckse deni.: tlcaret 
hayatı bnktmındnn dnlmn sıkı te
mas halinde bulunmak zaruretin· 
de olan denizcilerin anlaşmalarını 
~üçleşllreC"egl gibi; ul uslnrarnsı 
kaide ve Mutkrlc Dek sıkı bnğ
lantısı bulunan bu konuda baszı 
anlasmazlıklara da yol ıı~·ıırağı 
göze alınarak, bu biçim terimle· 
re dokunıılmıı nınsıstır. 

3 - Çevrilmede esas tutulan 
üçüncü grup terimlere ııcllnce: 

Tam annlınlı Türkı;e knMıltğı 
bu!unnuynn terimlerdir ki; csa· 
sen hu gibi tcrlmler uluslararası 
bir durumda olduğundan, dilimi
zin fonctlfınc uyı:un ve kendi 
lmltunıza gÖrc yazılmak suretiyle 
alınını" ve bu suretle terim ko
misyonunun raporunda arzcrllldl
ği Vl'Qhile. Türk Dil Kurumu ta· 
rafından çok güzel hlr basan ile 
meydana actlrlmlş olnln fl'lsefo 
ve gramer tnlmlrri litgatlnln o
nuncu savfo~ınılakl çüvlrm!.' :ııı.ah
tanna tıım'1nılylP un.:un ılllşiirül
me-k suretlvle dil tnkıH\.hımızrla 
b!rrk ve hlltUnlüğo tamamlyll' u
yulmuştur. 

Büyük 1<'.urullny'ın yüksek tak· 
dlr ve tawlhine ma7.hnr olan bu 
eserin Dil Kurumunun uı.mnn
all"iyl!'.' blrUktP hlr defa rlııha ln
celemPdt-n ı::ecirlldlkten sonr:ı, bll· 
yük TUrk lnkılô.hının df'nlıx:I ev
lAtlnrına nrmaii:nn P.decef.I hu e· 
serle. Türk cJenizcillği tam bir el:!· 
sirılln ve zenginlikle kendi d!llne 
sahip olmak gibi bUyUk hedefle · 
rlnde-n en öncmllslne varmış ola· 
caktır. 

r ........................................................................................ , 

l felekten Bir GünJ
1 

\.. ....................................................................................... . 

tün hu şikayet scnelerinıle sıkle
tinden bir dirhem ek~ildiğini gor
mUyorıım. M·ışnllah nj:(ırlı~ın hAU 
100 kilonun Uıeriııde ... ı;u halde 
sen afikllfil lle ıııi geçin iyonun 1 
Aç kalsun bir dıııııln erlr<iin 1 de
mez. Cünkil bunu s<iylcıııck abes· 
dlr. Bunların vheutları stızlerinl 
tekzip etmektedir. 

Nasrettin Hocanın 
kedisi 

Bana bir ~ifllik kebabı -Hamur İJİ yok mu!· Ala kari -
Ala körpe -Kaıığı unutma! -A( geldik, a( gideceğiz!· 
Mide ıiıince hicabıhadı sıkııır ! - Gar ( hık ! ) son 
(hık 1) - Onda son 66 -Öksürük, hksmk ve aksınk -
H0<anın fıkrası - Hani ya kedi ! 

Onu .sonra anlatının. Şimdi size 
başka birıntlf'.n balıseılcylm. Ona. 
her yerde tebaduf eder .. iniz: 

- ilir.ııdcr, aç kalacagı;ı;. 300 
ıram ekmekle cloyıılıır nıu? Ne yı
.) eceğlmizi şaşırdık. Her şey ateş 
pııhıısınal diye knnuııur. Lokanta
da tesaılflf edersiniz: 

- Baksana oglunı 1 Getir ba -
kalım şu çiftlik kebnhı na~ıl ııeY-

nıiş? ..• 
incik tar.ııfınrlan hlr kemikli et 

gelir. Bir bardak su ile çabucak o
nu intlırdiktrn sonrn: 

- Ben bundan bir şey anlama
dım. Sen hana bir ıluner getirsene! 

Arııa ) nKlı olsun! 
lllraz sonra dhner gelir; o ses

lenir: 
- Ayol 1 sis salata getirmez mi-

ıiniz ? •• 
Sn.lata da gelir. 'Başlar yemiye. 

Mazallah 1 O sıraıla çatalının altı· 
na dUşnılye ıı;ılr(ln. Vall ıhi sizi hi
le yer ... Durl dakik ı 43 .ı;aniye son
ra döner ve salata da mineye ın
miştir, Y.ıınınılıı.n geçen garsonu 
eleilnden tutup: 

- Dur baklllrm 1 Nere ye ı:irll
yor&un? Bö)lc bir lokmalık ıınrsl· 
>onlarla adam doyar mı. hann bir 
şey ıretırl Hamur işi falan yok 
nıu? 

- Yok bayım! Ilamıır işi olur 
mu lııı z,ım ııııla?. 

- Yahu' .ııç kaldık;! Cehinıizde 
paramız aç kRlclık ... Mnknrnn f41lan 
da )"ok nıu 1 

- Furıın mııkarnası vnr. 
- Getiri 
- Alakart mı yiytt•ek~lniı bıı-

yım? 
- ALıkıtrt, alakilrpel Getir de· 

dik yal 
Garson m:akla~ırkcn: 
- Bir rle konıpostn getir, kMı~r 

unutma ı (F.trafıııa bakarak) .hen 
makarnnyı züppeler gibi çatalla 
yemr.m.-

Mnkuna ve komposto ı;ıelir. Reş 
dııkika 11 sani) ede onlnrı da in
dirdiktt'n sonra gene gar ona: 

- Anlaşıldı ku7.um! Rıı slıin 
dilklcAndn adımın kıırnı dovmıva
cak 1 Sf'n bana fıırndan blrar. ka
şar prvniri, hirıu; dn kavun getir .. 
A 1. Ekmek de bitmış ! Ne olaC'ak 
bir lokma şeyi Al şu varım karne
yi 1 P.krııck de getir ... Suyu da u
nutma!. 

f)ç ılnkikn geı;merkn elindl' bı. 
.. kin Uıhnı-:a vurnrak bağırır: 

- Ynhu I rnlısterilcrin17.e bnksa
nrr.al S:ıatlerrr hckliyorıız. Aç gel
dik, ıc ıdr'lereltiıd 
Hemen ııejı;ırtlrlrr. Ka~ar peyniri 

kavun, ekmrk ve su gelir. 
Altı dnkikn ı.ıı saniveile de ıınln

rİ indirdikten sonra llşıkı hıckırık 
tutar •• Knhv,. istivec;ek .•. 

- Bnk. (hık 1) ınna (hık!) ofr .. 
ftıık!) lıım (hıkll 

'l'abil efcmlim çabuk yemek yıi.· 

B. 
zünrlen çiğnenmedı•n inen lokma· 
lar, yutulnn hava ile birlikte . wi· 
deyi bıılp;nr p;nyda ı ıı;ıbı şişınnce 
hicnhılıaclz lazyık edilır, hıı;kırık 
h.ışlar ... O aldırış etw~ı. devam e
der ... 

- Gar (hık!) son (hık!) 
Etraftakiler mumnileyhin bu 

hıçkırıklı ınııkfılcnıcsine p;iılıııiyc 
başlarlar.. Pişkindir. Alaya o da 
karı~ır ... 

- Beni (hık!) birisi (hık!) anı· 
yor .. (hık t) 

Civardan tavsiyeler: 
- Biraz ı;u iç~eniz 1 
- Gar (hık!) 
- Hangi ıı;ıır? .. 

- Hayır (hık 1) gnr (hık 1) rı .. ~u 
(hıkl) .ıı;ar (hık!) son (hık!) ... 

- Oncla son 66 ... Kah kah kah! 
Nlha:vet blraTı su içip: 
- Oooh! (dedikten 5onra) ... 

nana hir şekeri az kıh ve 1 İyi kay
n.!lsın ! ... 

Kııınnndasını verip siı:ara~ını ya
kark"n tefıih, yani ıı;111: ı;ıkarına 
hnşlnr. Mıilıarek adam ela b.uitun 
Sl'!ill ve ı:rniş glıji:iıslii oldui(ıı için 
her teftih lokantnrla kazık kıınırır 
~ibi ses vermekteılir. Artık müşte
riler yemeklerini bırakıp bıı aca
yip şeye bakmaktadırlar. Kahve 
gl"lir, birdenhire hopıirdetcrek içi
ne çekinre aji:r.ı yanar ve çnhııcak 
yııtııyrm derken .ıı;enzlne kaçar ...• 
l'ıkslı rti k, tıksırık... pntlıya~nk ... 
Kahvenin :vnrısı ııın~ıının üzerine 
clôkülür. Bir ıııüı!dl't iıkslirilp tık
sırdıktnn sonra nilıa~·et hir ak~ırık, 
bir aksırık rlaha, lıir d:ıhn! Acl;ıın
c.a~ız atılır. llc•nk mosmor ... :\lu
hakkak tansiyon otıır.u hıılmu~tur. 
Ilirn:ı: su içtikten ve kıılı\-c,ini bir 
nıdumda boşalttıktan sonra hesap 
ister •.. 

Getirirler: 2~7 kuruş! 
- Tiu ne? Yahu ne yedik. 227 

knru•luk. Yirmi de hah~iş 2.ı1. İki 
hııçuk kı<iıt !. Raknlım halimb: ne
,.~ varnf'nk?. İki buçukluk bir kı\
ıht hırııkır ... 

Knlkıp ıı:irlcrkl'n ırıır~nn nrk:ısın
r'lnn koşıınp, yr11'/1İn illılinr ili~tlrip 
cıkarmıva ıın11tıııibr pr~l<İrl önlln. 
clrn Çl'k«'r vr te~ekk ifr erler. 

O rıbrken ... 
- T'nr-ımı~la ııç kaldık. diye 

~llvl"flllll'ktedir .. 
fste hr:p im vr buna hrnr.iyrn

ler nrlıktıın. ıc knln•nktan, ac k~
lınmakfan Jikilvet ederln ıiOO 
c:rnm rlcmekle nasıl va,ıyaenklırını 
~nrnrl11r .•• 

T~im~ı- r'lr hıınhrıı: 
- Yııhn. hrn seni hilr'lim hildi 

hl'p hm lr nC'lıktnn. aç knlm~ktan 
şikayet eder durursun! LAkin bu· 

Nnsratlln Hocanın krclisi gibi. .. 
İşte fıkr;ıyı şinıcli anintncağım: 

Hora merlııını hir giln çnrşıdnn iki 
okka et alıp eve getirmiş. Karısına 
verirken: 

- Yahu 1 Şu eti ntl Akşamn mi
safir getlll'f'eeğlm. Illzr hir ıı:tızel 
yahni yaparsın 1 dcıııiş ve tıkıp ı;!t
mlş ... 

Gündli1.ün eve konu komşu 1?rl
mi~. Evdr et olduğunu Sl'zıııi~lı•r ... 
Kadını knndırmıslnr ve ıı:ilzeke ke
bap eclip eti yenıisler ... 

- Akşam ko<'an sorarsa kccli ye
di dersin! rliye ele akıl ıii!retnıişlr.r. 
Akşnm Iln<'.a lıir ahbahı ile ıı;rl

miş ... Sofra kurulmuş. Oturmuşlar .. 
tik evvrl hir çorhn ll«'lmiş. Onu ~·e· 
mi~ler ... ı\rkııclan hıılgıır pl!\vı ıti\· 
riinilnce Hoca kaşlarını tıı.tıp sor
muş: 

- Et nerrde? 
Karısı <'t.ilİp hii7.lilerek: 
- Efendi 1 et kazaya uğradı._ 
- -r-.·, ı:;lhi? 
- Kedi yerli. 
- Hanı.ri kNli? 
- Rizirıı tı•kir kedi. .. 
- Allah Allnhl ~fasıl olur? Jkp-

sini vedi ıııl 1 
- ·İnıın olsun yrdi! .. 
- Hoca bir lahza düşünrliiktrn 

5onra.: 
- Bitirsene şu kediyi.: Kantarı 

dıL beraber al! deıuiş. 
Kadın kedıyi ve kunt.arı ıetir· 

miş ... Hoca kedi tarlıya vurınuıı 
iki okka gclwi.) ... 

- Yalın! şu iki okka kedinin ye
diği et. Ya tekir kedi nerede? 
Bu söz üzerine karu;ı ne hale ırel
mlştir, orasını bilıııiyoruz ama lıe· 
dnhat karşısında siıylenıııi~ sinleri 
susturmak için ııek ıı;li;ı;el bir tık· 
radır. 

lliziın yilz kiloluk aı; gözlil de: 
- aoo gramla. yıışayııınıyoruz, aç
lıktan Jıaliıııiı; harap! deyince ken· 
disinı kaııt,ıra vurup: 

- Sunun 300 gramı karne ek
mei(i, ya ı;eri kalın I 10 kiloyu ne 
ile dolduruyorsun? diye aorwaııın 
vallahi yeridir. 
Şlkı\yet eılenlere bakınız 1 hemen 

lıenıen çoğunun lrnrnı tok fakat go
zu açtır ... O da hüviyetini bilme
diğim bir Şairin mı·şlııır bir rübai· 
.sinde bunların ıığzındnn: 
"Tereynj:i;iyle pişerse severim hel· 

vavı0 

'•Hele Hindi bnbanrn suyu ile ç~r
bayı" 

"Sığsa işkembeme dıırmnm yııta
rını dünyayı" 

"A biraderi gö:r,Hm açtır, ırene 
karnım clovnıazl" 

dediii:i .ıı;ihi, hunların karnı doynıaz. 
Asıl karnı doyurularak olnnlıır aç. 
lığını dışarı vurmıynnlnrdır. 

Yugoslav vatanseverleri 
iki ıehir zaplelliler 

Londra, 24 a.a. - Royter bildiri -
yor : 

Londra'yı gelen haberlere göre, 
yugoslav vatanseverleri Livno şrh -
rini ele geçirdikleri vakit 200 alman 
askeriyle Ustaş!'yi öldUrmUıııler ve 
takviye alıncıya karlar milscahkem 
bir mevkii ellerinde tutmıyıa muvaf
fak olmu§lardır. 

Buradaki almanlıır teslim olmak 
zorunda kalmışlardır. 

Vatansever kıtalar Klyuc şehriııl 
de zaptetmişler ve çok miktarrla ga. 
nimet ele geçlrmişlerrlir. Vaıanse • 
verler temmuz ayı zarfınrla yalllız 
Bosna eyaletinde 13 treni berhıva 
etmişlerdir. 
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8 çocuklu 

Marmara 
kürek 

yelken ve 
ıampiyonasım 

bir genç 

baba! 
Nüf~umuzu çoğaltmanın tt>k yaşama 

davası olduğunu, bunun da bc4carlık· 
la ve "kısır evlenme" ile mürndcle 
ile, "doğumlu cvleııme" yi te~vik ile, 
evlenenlerin de nıuılak 'ureııc "lx>I 
çocuk" sahibi olmalarını temin ile 
başarılabileceğini hepimiz Nli)·oruz. 

Nüfus d:ıvaınıLın kuod:ıkçıları, bütün 
~artlara sahip oldukları halde cvlcn
mi)enlerdir. Para, ,ağlık her ~eyleri 
vardır, fakat bir noksanlarından jÜp
he edebiliriz: vatan scvı;isi... Buna 
karşılık hepimiıden fo71a bir kötü 
huyları vardır: h~'llcillik ! 

Bu d.hanın kuıxl.ıkçıları, evkndikleri ve 
hiç bir sağlık zorları bulunmadığı 
halde çocuk yapnıı)anlar<lır. Hunla -
rın d,ı bir nok•anl.ırı vardır: analık 
babalık ~cfkaıi ve insanlık <lun;usu .. 
Rahacçıdırlar, çocuk vıyiı.ldamasın -
dan, çocuk üzünıüsüntlc.-ıı u.1ak ve 
nıernt ya~adıklarım sanırlar. Ccrııiı-ec 
ve tabiat kanunlarım hiçe ~.ı)ac:ık 
kadar "bağ" sm.lırlar. Kısır )U'ala
rında yiyip içip rııııırhır ve imaıı ola
rak, Türk ularak hiç bir vazife lıi~~i 
dıı)mazlar .. 

n~.ı.ar k.Uanlara vcy~ khır yuvaların<l.ı 
bir "evli-bckir" bayatı )'ll)I) ııılar;ı 
sebep sorma)ınız. Ilcmcn klasik cc· 
vahı alırsınız: 

- Para )ok! ... 

İstanbul 
kazandı 

Teklrdnğ, 2·l a.a. - Bu yıl Teklr
dağında tertibedilen Mu.rmqrn küruk 
VP yolken ş;unpiyonası dün muvnf
fakıyellc yapıfmıştır. .MOsabnkalnr 
başlammlnn önce sabah saat ondn, 
bando önde olduğu Jıaklc Uurı;n, Dn· 
lıkeslr, Çanakkale, !stnnbul, !zmır 
Kocaeli, ve Tekh·dağ denizcileri A: 
tal ürk nnıtımı törenle çelenk koy -
muşlardır. Sonrn yarışlara giren 
teknelerin iştirakiyle rleni7..ıl" bir g-e
çlt rl.'~111! >·aınlmış ve mllsnhakaya 
bn5'lannıı,lır. 

tık önce tek çıfteler, sonra iki 
çifteler ve sonra da dört tek klasik
lerin yarı~ı yaııılmış, onu Mnrmara 
LIPi dört teklerin yan.-:ı taklbet·mlş· 
tır. Ayrıra bayanlar nrasın in ela 
kliı~ik tr.k c;lfte kik ynrİslnrı ) nrııl
mıştır. Ö·'l!'den wnra ıb ıx>k nıiianit 
hlr havn ıto yelkon ynrıslnn ynpıl
rnı<tır. TPknik neticeler "t~nlnrdır: 

T"k r rtrılı.• İ<tınıhul h!rinci, Koca
ı:>li ikinci, İzmir Ül'i.indi, 

Dört !eklerdi' t~ıanhul hirind, 
Kocl\e!I lklnri, Balık<$lr lir,Üt\C'Ü ol
muşl-ıritır. Umumi ıı~ı\·a·ı t'l~nifi ne
tlcc>sı M"rnnra kilrc-k şamnhonu 
lstıınhııl lk: nrl KC:"'ac' liçüııcii lz
rn.lr'cllr. 11.farmarn tirı k"kl-er nrasın
rln yrırıılan ~·arı-•~,..!'> h rtnrl ,..,,<ir
d., ' ikinci Ç:m::ı.kkale. üçüncü Bur
sn'dır. 

İngiliz denizaltı 

gemileriniıı faal;yeti 
Lonılra, 24 a.a. - Amirallik rlıi

resi bildiriyor : 

Orta Akdeııizcle bir ıl .. nizalt1"1ız 
h ıva kuvvccleı ııniz tarafın el ın bor:ı
oalaııan v ... 1'ıı ınıyıt mecbul' etlı .. ıı 
orta bUyUklllkte bir ia!;le gemisini ba
ıırmıııtır. Deııiz.ıltımızın hücumuna 
uğnyaıı bu gemi lihldclli bir lnfillik
tan sonra batmıııtır. 

Baoka bir rlenizaltımız Norveç sa
hili nçıklnrında bir kafileye hlicum 

Ordu sakatla rina 
selôm ! 

Yarın 26 ağusro~tur. O günün bü
)'iik değerini, bu sı.inın!.trı yazanın üs
Jüp gü~ü }cltİği ve kdimderinin dili 
<lümlüğü kadar ).ınn yazacağız. l'.ıkat 
bı.i> iik zaferin, büyük taarruzun yir -
nıiııd yıl<lünümünün arifesinde öde
necek bir borcumuz, yerine getirile -
cck bir ödeYİmi.1. ol<luf;'\JnU da haur· 
lıyonu.: 

1916 ni,a.nın<la çıkan 8 ,ayılı 
"Harp MccmuaM" nda ke,ik kollu bir 
üsııcf,mcniıııİLİn fotoğrafı, altında d.~ 
)aİr Miılını CL'fltal'in "Kolunu harp 
ınc-).lıunıxla bırakmış bir as'.:ere" bas· 
lıklı hir ~iiri çıkrnı~tı. 

Şiirin ilk rnısraı )Ö) !l'<lir: 
Gertin o ie<il.: kolla öııiimdf!ll müte

bessim 
llörle bir arife güıründe san;ı ve 

sev!:İ ite .•nnt-ağınııı. ''at.ındaşların ha
şın<la türli'ı •aYa} borl:ırııı<la kolları -
nı, harnklaruıı, gözlerini kaybeden hu 
orxlu 111.ıllılleri gelir. 

Onları ı;i.ir<lfü:ünıü;ı; zaman, )-Ü'k~ 
rinde hene ııc~e · ı:ğl'C bakışları kal -
mış•a - h.ıkı~l;ırın<la ümit ve hcp,i -
nin >Ürdderiııdo.: hundan sonraki za
fer~·r için im,ın vardır, 

Onl.ır mcı;ır<laki şehitle sınır ho
)'undaki pzi ar;hın<la saf tutan kah· 
ram.1nlardır. Onların kolları vatanın 
kolu, kann<lı kırılma~ın <li>·e koı)muş, 
onların göılcri al Bayraktaki yıldız 
•İinme~in di>c kapanını)ıır. 

Onlara 'üriincn ~-atan rtizgirı bir 
s.ıvaş ho) unun kokusunu alır. 

Onlara hak;uı vatandaş uözü şeref 
t.ırihinin bir yaprağına }azılnıı~ bt'la
~·ılli hir kalıramaııhk destanı okur. 

Sapasağlam varan topraklarında 

•apa,ağl:ım dolaşan vatan çocuklıırı, 
hir vut.ını, hir şerefi ve hir istikiilli 
kon.ınıak için sa.kat kalan kahraman • 
!arımızı nerede görürseniz, sclilm du-
runı.rl ! 

den geçirirken 
durdum: 

"At.ılanı". 

hir kciınıc UL~lll.<k> 

Bu kelime, içınde ac koşru·•ılan, 
at yaı ışl.ırı )apılıın >er di}C ıarH etli· 
liyur. 

Ilii) ic ~İİıl'i hir kclimcmiı '-t kto 
uzunca tur nanclır, · kın\ı.i 1i ı fı , .... 
sızcadaıı kalm.ı bir .ılıskanlıkl.ı •i'<>d· 
rom di)c okudu :u - Hipo<lrıırn kc:lı • 
mesini kull:ınıp duru)onu:. 

Geçen gl.İn Ankara·y.ı geldi çok 
olmı)"an ru)lıca hir ıanıtlı.ihm: 

- llu Hipodmm nedir? °"erci' 
tlir 1 cliyc "'rıı>or<lu. At \ ,ın5ıı.ırı rıe 
olduğunu bilen, lıay.ııın<la, "' 'kı .ı ... 
bt·pimizden ~ok rır >arı~ı ııi>rc"l hu yaı
lı v.ııandaş bu •orgıısıınd.t h.ıJ...-ı;ı; de
ğildi. Ncdrn Hirıo<lroııı? 

- Ne karşılık hulJlını? · 
di}e de sor.ııııazsınıL, "Türk Siiz

Jiiğtl" nde "at.ı!Jnı" durup <hını)·nr. 
Birçok defalar ,(iylc..liğim gihi, 

bu ıüriü )ah:ıııcı kelimeler dile t ·k 
b.t~larına .ı:ırmcklc de kalnıu. 5o} la· 
rını, sor>larını, cşl.riııi, donlarını he
raher getirir> adeta bir ">ııbancılar ma
hallesi" kurarlar. Nııckim Uipo<lrooı
la bernher, ııUscltr, ~nyilnlar kon
kur hipıkicr v.s. konuşma dilimize 
soku 1 nnı şı u.r. 

Simdi lliJ>Odrom )~rine ı\tnlanı 
<km iye h.ı)la> ınrl: hu s<>}''iıız kelime· 
lc.-r de hi rlr hi ı er Srnıpiun cksı>rc.,i
ne biııccckicr<lir. 

)'[ 
Gene Diirxliliıd'ı Dil Kurıılta} ı i'ı}e

lcriııe dıığıııl.ın eserlı~dcn "'TLirk Ka
mu'u Dcııt·ıııcsi" ni giizdeo g<:çirir • 
kc.-n hir kelime fö:cıiı <lı: tlur<lum: 
"ckzi". 

Bu kelime "müm.ırc~e" clenıt·kıir. 
Escrxle huna Hur<it ve l ralı~at'ıan 
hu berit de ,ahit ol.ırak gfüıı~rıli,or: 

Hiç de öyle değil. Bu )'ıHıta p.ırasız ev· 
liler, paralı hck.1r!:m.lan ruz defa 
hin defa, on hin dda dah,ı çoktur ... 
Bunun en yeni misalini diiıı .tl<lıi\ım 
bir me.ktupta ~ördüm. A'kcri Ma -
rarıgoz Fabrikası İşletme Amiri Ha
lim Sakıimur, gfin<lcr<liği mckıupıa, 
fahrikadaki genç nımıurlardan hiri· 
niıı, k;ltip He .. ül On,;ıl n<lında muh
terem bir vataııda,ın hir ikiz çocuğu 
dünyaya geldij!ini hiiylccc bu genç ve 
vamm;ever babanın seki.. çowk ha· 
ba~ı olduıhınu müjdcli}ımlu. Sekil 
çocuk sahibi mesut bahanın kaz.ıncı 
<la ı;izlcnmiyor<lu 85 lira!... Ba~ka 
yakın akraba~ı bulunma<iı~ını farzet· 
~ek dahi, eşiyle birlikte on nüfu.,lu 
bahanın kazananı düiününüz: adam 
ha5ına 8,5 liral... 

Bu mi~ali, e~lc.-nmiycnlcri. evlenemiyen
leri smturmak için ,.e Çocuk r~irıze
me Kurumunu. Yardım~rvenler Ku • 
nınmno ve daha birçok hayır .kurum· 
!arının hu mesut yuııaya ko}malarını 
temin için yıuı)c>rum. 

elmi5 ve bir ticaret gemisine tam bır /k' k ı· A l 
isabeı kaydetmiştir. Bu geminin bat- _ r e ıme: ta anı 

Didi d111nrm111111 oynardı im Lck:i 
Çü bu türlii bul11pt11r Jİnıdi ekri. 
Kon~m.ı dilimiı.dc, hele sporcu

lar aras111da hani lı;ınl k~ıllanılan 
exerci<e (ckteniz) kelime İ}le bunıııı 
(lC!ıızertisi giizünüze ı;arl'mıynr mu? 

O muhterem ananın ve habanın elini ~ık· 
malı onları candan kuclamalı, onln -
rın bu yolda cesarec ve azimlerini 
arrtırmalıytz. Sade Kurumlar mı ya, 
hepimiz. .. 

Sabaheddin SôNMEZ 

Memurların yabanc· 

dil imtihanları 
İstanbul, 24 ('felefonla) - Ya

bancı dU bilen mt'murlıırın terfileri 
için yapılacak imtıhanlarda buluna-

tığı sanılınaktaılır. 

Alman denizalflla1ınm 
ballrdıklan gemiler 

Bertin, 24 a.a. - BugUnkü ııılnınn 
resmi tebliğine göre alnırııı denizal -
tıları tloğu ve balı Aıliınılk ile Kara
ib denizinde ceman 107.000 toııilito 
tutuııııla 17 gemi ile iki Y«'lkenli i a
şıt baıırmışlarılır. Bu gemilerdc·n 64 
bin ıon!lfıto tutarında on biri knfi -
leler arasınıla bulunmakta iıli. Ayrı· 
ca iki gemi daha torpillenmlııse ıle 
düıımaıı müdafaası yüzünden bunla
rın b:ıtıp batmadığı resbit edileme -
miştlr. 

cak profesör ve öi'.:retmenlerln liste· Sütü komprime haline 
ai ali\.kadarlara bildirilmiştir. Şehri· • 
mlztie yapılacak imtihan komlsyon-1 sokmanın çaresı bulundu 
la rı içln beş asli, i kıi :Jer yedek A.za J . . , 
.seçllmi.ştlr. Yalnız ilalyanca IQin Uç S :>lrholm ,24 e..a. - Berlın elen oğ 
aza seçllmi5'tir. renlldiğine göre, Kiel'li bir emlllstri 

Ankara'd~ italyflncadan lmt.lhan nrlamı, ~üdü sulp haline g-etirmel{ ve 
verecekler şehrlmıize geleceklerdir. klip halındc komprime yapmak •mu

IUnU bulmuştur. Bu küplerin 200 ta
nesi 14 kilo gelmekte ve 4M litre 

Türkiye Ağaç Koruma 
Cemiyetrnin bir teşebbüsü 

Memleketin muhtelif yerlerinrle 
yabani a~açları aşılattırmakta olan 
Tilrkiye Ağaç Koruma Cemiyeti An
kara'nın bağ ve bahçelerinde b~ltl -
nan ağaçlara göz aşısı yaptırmak i· 
çin merkezde usta aşıcı bulunılur -
maktadır. Bağ ve bahçelerindeki A. _ 
ğ'açlan aşılatmak istiyenlcr, Cemi -
yetin Hüklimet cacldeslndeki rır. 
Hikmt:t Lütfi Ap. nınclaki merkui • 
ne müraoaac ettikler! takdirde ken -
c1!1er•ne parasız a§ıcı ustası gl.Sııd·~ -
nlmeı.tedir. 

siilü ihtiva eylemektrdir. B'l usulle 

1 
komprime eılilmiş olaıı süt ıaltı ay 
tazeliğini muhafazn etmektt ve toz 
hatlnrieki sütten liç defa daha az yer 
ıu\m.•kt.ulır. 

Norma Shearer evlendi 
Beverley - Hills "Kaiifomiya. 14 

a.a. - T.ınınmış sinema artisti Nor
ma Shearer ,Martin Arouge ismin -
de bir kaynk profesörü ile evlenmiş
tir. Norma Shearer'in ilk kocası ta
nınmııJ film şirketi rlirektörlerinclen 
Thalber .... 1Q~ll da ölmliş ve dııl k<ıı
rısm" b;i,·iilc h:r ~ .. P,,•,.t bırakmışnr. 

G Ü N Ü N G Ö L G E. S j . 

Cemiyetin yardımına layık 

BİR VATANDAS 
B u başlık, bir değil, belki bir 

ınlly-on yurttaş icln kulla· 
nılab:illr. Her tıcınas, her 

hM!se, kimi le sızlatarak, kimi 
göğüs kabartarak, cenliyetin yar
dımını haketmiş ne kadar yurt
taş tanıtır. 

Okuyucularımızdan Halim Şak
tımur'un bir mekıtubu bana bun
larcln.n birini tanıştırdı: her fır· 
&atta nüfus dAvanuır.n dönmeyi 
belli başlı vazifelerimden biri bil· 
diğim için, 8 eocuk babası &su! 
Ünsal'ı bütün memlekete tanıt
makta ayrı bir zevk buldum. Bu
nu biraz da, bir vicdan borcunu 
ödemiş olmak !cin yapıyorum: 

Resul Unsal, Ankara marangorz 
fabrikasında ktıtlptlr. Dilrllst, a
ğır başlı, çok çalışkan, vazifesine 
il.şık ve evine bnğiı bir vntandaş
tır. Birkaç gün önceye kııdnr altı 
çocuk babasıydı. Çocuklarından hl· 
rl liserle, ikisi ortada, biri llkte 
ve ikisi de tahsil caı.tı dışındadır. 

Birkaç gün önce, Resul ünsal'ın 
nlleslne ikiz doğan iki ev!At daha 
karııımıştır. 

.,. 

ye göstermekten kendim! olama
dım. 

Bir sebep daha var: 85 lira ilc· 
retle 8 çocuklu bir ııilenin geçin
mesi güçlüklerini düşünmek, yal
nız aile reisinin delili, hnttA daha 
çok ~miyetin müşterek borcudur. 
Onu da hatırlatmak için bu vesi· 
leden !nydıılnnıyorum. 

HMlse, Resul Ünsal ve ona ya
pılacak yarclım mt>Sclr.si olmaktan 
çok büyüktür. Kenrlisl 7.aten böy
le blr yardım dileğinde de bulun
muş değil.. "Sofrasına dağ i,'ibi 
inen" iki yavrusunun vıertliğl bn
bahk saadeti, onun tahammül gU
cünU artırnbillr ve dişini birıız da
ha sıkarak, kendislnrlap biraz kı
sarak onlnn büyütmt;Ve çalışır. 
Alh çocu~undan dördlinü, lleM 
tahsil müesseselerine yetiştirmiş 
olan blr yurttnşın bu fe<lakıl.rlığı 
sonuna kadar götüreceğinden şüp
hemiz yoktur. 

Faknt. Resul Ünsnl'ı ve kenar
da burllkta kalmrn yüz binlerce 
Resul üıısalları bulup çtknrmak, 
sanıyorum ki memleket vazifele
rlml?i!n crrt'evcsi lçlndf'dir. 

Evet nmn ne yapmalı? 
Birkıaç gün önoe, gene bu sll

tunlnrdn altı çocuk anA.larına da
ğıtılan otuzar lira lkramiyey<I şilk· 
ranla anmış, fakat bunun mval
lı bir yardım olrluğunu söylemiş
tim. Demek ki. bugün için yapa· 
blli!f~lmlz hu kadnrdır. 

(Hipodrom), Ekzi 

( Ekzeraiz) .•• 

"Türk söılüğü" nün A harfine ait 
olan kı.mı, Dordüııcü Dil Kurultayı 
Ü)eleriııe dağıtılnı;ık üıerc.- basılıp da
ğHtldı. Bunun içindeki kelimelc.-ri gliz· 

Brezilya 
Cenup Amerika ılevlctlerinclen 

Brezılya, bir iki gün önce mihvere 
karşı harp ilan etmiştir. 

Brezilya, federal bir cumhuri -
yetlır. 2'0 devletle bir feıleral de ı
lelten ıe~ekklil etmişlir. Her dev -
leti bir mebuslar ve ayan mecllsı 
temsil eıler. Parl!l.mento ile idnc 
e.]i'ir ve clevkt başında, ılört yıl 
için seçilmiş bir reis bulunmakta. 
dır. 

Brc-zllyıı'nın yüz ölçüsü 8.511.189 
kilometre kare ve nüfusu 40 mil
yondur. Kilnınetre kareye 4·5 ııü-' 
fus düşmektedir. Ar:ızlnin geııi~li-
1,'\"ine göre bu nlifus azdır. İclart: 
merkezi Rio-de-Janeiro'ılur . 

Knplatlığı yer IYakımınclan, dil't
yad:ı dörılüncü, Amerika kıtasın -
da ikinci btiylil< memlekettir. Ce
nup Aml'rikasıııın hemen hemen 
yarısını kaplar. Şim:ıli ve doğus:ı 
Atlanlik denizi ile çevrilidir. Bıı
ıı tarafını d!!niz, nehir, göl ve dağ' 
gibi tabii bir hıırluı :ıyırmaz. Bu 
memlekeıi' cenup Amerikasının 
bUtün şimal clevletlerinden sırni 
bir sınır ayınr .. 

Brezilya, İstiva haltı ile o -
tuzuncu cı·nup arz derecesi ar.a -
sın.la b,:lunduğundan, illlinıi çok 
cleğiş!ktir. Burada oh- çok ).ıij • 
yük tııbii bölgeler \. mlır. Bu t-hl
ı:ı:elerln iklimi ve il.t sa.:i bakım • 
rlan hnll<ı birbirine benr,emez. Bu 
bölgı·lenlen birisi Amazonya'dır 
ve Brezil~-ıa yaylasının doğu şimal 
tarafını teskil eder. Amazoııya 
bölgesi, bir kauruk Ulkc>siclir. Bu
rada kauçuk sahası iki buç•ık 
milyon kare kilometreyi bulur. 

Brezilya, buglln büyük bir ik -
tiııaıii devlettir. Şeker kıımujı, pa
muk, kahve ve kauçuk pek çok -
ıur. Diirıyada §eker kamışından 
çıkarılan şekerin beşte biri Bre -
zllya'da çıkar. 

Krıur;uk bnlumından, Brezilya 
rHinya birincisi idi. Fakat şimıli 
Malezyıı onu geçmiştir. Bu mem· 
lekel, tütün ve kakao istilısalin<le 
ikinci dereceyi mııh<ııfaza etmek -
tcdlr. 

Pirinç. buğclay yetiştirmede rle 
bu memlekt·ıin dünyada bliylik bir 
mevkii vardır. Burada altın m'ı • 
denlcri ele çoktur. Brezilya so~ 
yıllarcla dPmir S'anayii de kurmuş
tur. Bir zok mens.ıcnt flbrikalarr 
meydana getirilmiştir. 

242 dokuma f'abrikası vardır. 
Kimya ve elektrik sanayii de ileri 
gitmiştir. 

1908 de Breziya'da 6000 kilo • 
mrtre uzunluı:tunrla demir yolu var
rlı, Şimıll 30.000 kilometreye çık • 
mıştır. Avrupa'clan, bilhnssa lhl
ya'dan buraya bir çok göçmen ge
liyordu ve İtalya ile Brezilya hU
kümetleri arasında, ltalyanlnrın 
Brezilya'ya göçmelerini kolaylaş
tırncak bir anlaşma ynpılmıı,ıtı. 

"Berat Kandili,, 

Resul Ünsal, 85 llra ücret alır. 
Yuıkardanherl, bu 8 ç.ocuk ba· 

hası vatandaş hakkında, çalıştığı 
fabrikanın tşletme Amirinden öı't
rendlklerimi aynen naklettim. Bir 
ailenin içini, geliri ve masraf ka· 
pılıır!yle apaçık ortaya koymağa 
belki hakkım yoktu. Beni affet
sinler. Ancak. yaşnma ırüı;'1ükleri
ni umursamadan 8 evll\dın hayat 
ylikilnU sırtlarına almakta tf'red· 
rlllt f"tmi:ven muht<ırem bir 11.na 
bı:ıbayı, bütün memleketin taki!i
ritıe hak ka:ııanmış bir örnek dıi· 

Bizim iç-in yapacak S!'Y, hangi Şaban ayrntn baıılangıcı 14 - Ağus-
yolrlan olursa olsun, höyle allt"- t 1042 .. n 
lerr yardım imkfınlarını nlfıknlı· os cuma ı;un!lne rasılaclı)'tTn-
lnmnn rirıı rtm.,ktlr. dan 27 28 

K l Z k • GENCOSMAN f g-ilnll ak amı (yani cum" gecesi) ema e ı :rat knndıli olcluğu bildirilir. 

Ş.iındi tıcn Lkscri.d bırakıp "ckzi" 
yi kull:ın:ılım! d.-scın 'ıır.ıt hunışın • 
ranlar, dudak kıvrnınlar olaraktır. 
Fakaı lıanı;i~i ılilimiıc <l.ılı<ı U')~ 
geliyor ~orarım siı:c! 

T. L 

Yurt içinde 
Ankara sonbahar at koşula

rının 338 flcncsi eyliılünun 15 
inci cuma gUııü öğlcılcn sonra 
sanc ikiılıı b.ljjlıyacnk olnn bi
rinci koşu pro;;rıanıı hazırlan -
mışlır. Bırinci ynl'lş tlörc ya -
1Jıııdan sekiz y.ışıno. kadar olan 
ve ml'mleket ıialıilincle Yl·tişmJş 
her hangi ırktli11 olursa olsun 
1,40-1,45 irtiraıııclııki ayğır ve 
kısraklara mahsus ılüz yarış· 
tır. illı ..... 

Yurt dışında 
Fr:ı.ıısrz, lngiliz ve ıalınaıı 

azaclan ııılirekkep beynelmilel 
maılcn amelesi heyeti murah • 
lınsnsı tamirııt komisyonu nez -
dinde Alınnııya'nın koıniır m&
ıleni lııısı hakkıııılaki tanhhU · -
ılatını tasnif etmek üzere Pa -
ris'e mUt::veccılıen hareket et
mışlerdir. \.. ______________ _, 

Ekmek karnelerinizi 

İyi muhafaza edin ! 
Ankara VllHll/tintlcn ı 

Bayın Ank:ırn Halkının nazarı 
dikkatine 

Evvelce hlldirilıliği gibi eylül ve 
birinciteıırin ekmek karnelerini kay
bedenlere lklnclteşrln ayının başına 
kadnr yeni karne verilmlyecektir. 

Sayın halkımızın karnelerini hii~ 
nll muhafaza ermelerini bir kere da
ha ıttılalnrıno. nrzederim. 

Ağır ini (ahşhranlara 
ve ağır inilere 

Ankara VAliliğin<lcn ı 

Ağıı- işçi beynnrı•amelrrinin tet • 
kik ve taımit nıuanıeieslne Stııdyom· 
da açılan hususi bilrodn bnşlanmtş • 
tır. Alftkrulıırlıırın ilan eclilrliğ"! veçhi 
le, tekemnıUl eıı irerekleri beyanna
melerini birer foıpğraflariyle bir -
ilkte en• son 25 eyliil lnrlhinc kadar 
Stadyomdnki l>Oroya ıııLiı acaaUarJ 
ilan olunur. 

Ay 

ni ayın ı 
altıyı kıı k 

tutulacak 
Rasat• 

İstanbul belediyesinin 
ısmarladığı otobüsler 
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l Mısır cephesinde 
KEŞİF 

Brezilya 
ve Mihver 
Brczil)a'dan rlen h herler, bu ce 

nup Ame.rıka dnlct ·n mıh~e.r devlet -
lcrıne karıı harp h lındc olduğunu hil -
dırnı kıedır. Bugun cenup ve orta Amc
nkıı dc•lcılen harp kar ı ındaki vazı -
> rılerıne ııore uç kısma a)rılmaktadır
lar: 

1 - Bu d""lcılerden hır kısmı, Bır· 
lt"jik Amc- ka harhc ırer ı;ırmez, mıh -
'ere kar ı harp ılin eımışlcr, bir kıMnı 
da ha.ıiıe ~onradan katılmı~tır. Yani mıh· 

\erle harp halinde bulunan bir zunuc 
vardı r. 

ı - f kınci bir zumre mihverle •i)-a
,.i muna hetlennı kesmı olmakla hera

.1ber, fıill olarak harhe i_şurak eı.mcml~tlr. 

3 - Mıhverle harp halınde hulun • 
mıyan ve ııyası munas~tlcrıni de kes· 
mi)en Arıantin iJe ıl i de uçuncu bir 
aumreyİ t~il etmektedir. 

Brezılya ıkinci zumre)-e dahil olan 
bir cenup Amcrıka dt..,,lctıdır. Mıh•cr 
de• letle.rı) e harp halınde bulunan birin· 
u zUınre devletler ara)ında hcriıangi bir 
91)lUİ ani mazlıf;ın çıknıMı bahi, ınt.-v· 
zuu olamu. 1 akaı dcn11.alıı scmılcrinın 
a~ık denı ılerddu faalı)cdcn )uzunden 
ııcn kalan ıkı :uimr .. ~ lctlc mihvercı -
ler anuında sık sık anla ınvJıklar çık · 
makıadır. Alman)~ Amerika ya ve in
gılıt"rc'> e kar•• açtı ı mucadclede dt:niza!
tı harbine çok huyük ehemmiyet atfet -
m<ktcdir. Hu ıllh, aııc:ak deniz ustundr 
ıe adüf edılen her tıcareı gemhini habcr
"ıı olarak batıramakla muc ~ir olabilir. 
Grmının hu\l)Ctıni tayin etmek içın ted
bir alınma ı, muc.ıdclcnin büıun ı;cnli • 
jiını g.ıderır. Hu hcı•Jc alınan dcnizal· 
uları ~dadıkları her gcmıyı batırmak -
tadırlar. Ve Almanya ile harp halındc 
bul ıınmıran de• leıler:in ticaret gemileri 
de hu arada kurban iıml'ktedir. Bu yuı· 
den kendiri)le bu dc~letler aruında çı
kan anlaşmaz.lıkl ıra karşı Alman)a ıki 
a) rı 110liıika tilikibcınıekıcdir. Arjantin 
v< Sılı iliı, nuhvcrlc ~1)- mun:ucbcılc
rini kesmİ) ~°il devletlere ıuıııinaıt ver • 
me-kte Brcz.il)ı gıbi 5t)'Ui muna~cbcılcrini 
kc~miş bulunan devletler&: tazminat ı.er· 
memckıedı.r. l\tihn•rlc harp h;ı.lindc bu -
lunmadıkları halde ayrı muameleye ta
bi tutulmak bu devletleri lncitmİJ ve 
Berlın'de !ıeM te~hbiWerin )-apılrruuına 
ve~ile ıeşki.I ettnişıir. 

Hundan başka Brezilya tarafından 
alman ıdıaa\ına kaf1ı alıruuı bazı ıkı 
ıedhirler, Rerl ın'ı ıncitmıı ve bu da iki 
memleke!I aruındaki muna cbctlcrde bu· 
yük ıı;erııin.S ha ıl eımi ıir. 

Yakın 1.anıanlara kadar diplomasi 

sahasına inhisu c-dcn bu anlaşmazlıklar 
son günler zarfında gazeıckrde sert ya· 
zıların yazılmasına vcı;ilc olmuş ve iş 
orada da kalmı)-arak llrezil)a ~hirkri
nın !l<>kak larında Alnıaıı)a ve Japonya 
aleyhine nunıa} ijler yaıulmıra başlanmış, 
nihay.-ı Bredlya Alman,.'ya harp UAn 
eımıştir. Hatırlardadır ki Meksika'da da 
aynı sebe1•ler yuzun<lm aynt vaziyet ha· 
sıl olmuş ve nihayt t Meksika milner 
dcvle!lleri ale>tıine harbe girrnışti. Bre • 
zilra'nın da ;..}'ili yol uzcriııd<! yun.ımck· 
te olduğu gorülmekıcdir. 

Gerek Mele *a ve gerek Brezİl)'ll ve 

hml A.rjanıin ve Sili tarafından takıbe· 
dilen politika açık olarak gf,,.temıckte -
dir ki bu devletler, ancak açık dcni.ı -
lerde tarafsızlık haklarına humıct edil· 
dili takdinle harp dışında kalacaklardır. 
Onların tel.ikkisine orc, taraf ızlığın ilk 
~nı, tıtraf"z:lık kanunlarına her iki ıa· 
rafında riııyetini temin ctm$tir. Alman· 
)ıı'nın t>tı haklara karıı rıayetsizliği kar· 
şmnda kaytuız kalmak, cenup Amerika 
dcvlederini.n tcl!kkılcrıne gbre, mihver 
lehinde ı.e miıttcfıkler alqhindc vıui)et 
almak denwktir. D.iva hirkat ticaret ge
misinin baı.masıll'ha dcğıl, ıarafs11.lığın 
tiıizlfkle muhafazası hakkında Amerı4.:a· 
Y'll karı• g"riıilen ıeahhüdun yerine geıi· 
rilmesindcdir. 

Breı:ilya, cenup Amerika'nın en geniş 
~ en zenı:ın memlrkctlerındcn biridir. 
Mihverle siyasi munasecbılerıni kesmek 

aıretiyle bu mÜttl'fıklere ka~ı scmpaıı· 

ıini g~termiş olmakla beraber, Erli ıu
rette muharebeye girmemiş olması, 11111· 
diye kadar bu z.mpn ka)nakla.rın muca· 
<!eleye tah ıs edılme ine en 1 ıc,k 1 et· 
md<te ıdi. BrcZJl)1l artık lu. gı ş ol· 
dujundan muıefiklcr bu '' fa a 
!anacaklardır. Bu ikıı a<i f 
nında bir de Sl)R İ f )da \ d r 
tik Amerika. bu mu 1 1 ıp Am 
nka devletll'rini, ı etrafına 
tof'lamıya çalıtmalcıadır lya har • 
be gımıl'kle 8ırlc ık Am rıka ıle nn kııd· 
<k-rM birliği ya mıı o likta ve Pana
meriken ıesanudu gğfamlqmaktadır. 
Birleşik Amrn"ka nın. maddf faydadan 
2i>'ll<ie hu M) ası netıceye ehemmıyeı ver· 
diii.ne ıuphc yoktur 

A . Ş. ESMER 

Moskova 
kararları tatbik 

sahasına girdi 
Berne, 24 a.a. Londradan blldi-

rllıvor ı 
Sunday Times'in yızıdtihna ıı:öre 

Mo~kovada c-Qrü Ulen trclbirlerın bir 
C:<',.,• pth lr • h n I< muştur. 

Çörçıl döner dönmez ilerıle alına. 
cak kararları tesblt için yük ek ııs
l<eri • ,.,ı .. r' 1, , ı ı .. - ı.ivl mll 
him konfe.·an._1 r toplan caktır. MUt. 
t fik kııvvetlerı eq"nd n umumi 
ia~" vazlv ti ve nıın aya cenhane 
ııevkiımtı ımldnı da ,,..rıca tetkiı· 
""""'r.-lufr n: .. ı.- ... ·..,. tnk• "nrtat+ 
baıth ııtratejlk ve 1 tihsale aiı plllrı • 
1 r Vat'ı1nrııktır. 

Ru ı>llı ların ır.ıv .. ııi bu 'kıt ıılmarı 
1,.~1ınp v~ .,ttvi9"• "'nıon vermt" 

Mf'~tır. rx .. ,.11•;11 ,,.~,.·! ,,,,.hin ırlldll. 
mllrıll A ll'kı11t•r P.den b ı ,., •ahalar 
1 vem N r fulh• t a'" r'\kur. 

MOSKOVA'YA GÖRE 

Cephede şiddetli 

savaşlar olurken 

bir İ talyan 
tümenınin yansı 

Kletskaya yakınında 

yokedildi 
<Başı ı ıncl sayfnda> 

Kotelnikovo'ııun doğuııunda a lman 
lar bazı kcsımlerdc ağır kayıplar 
J1 h ~ına ı!erlemege muvaffak olmuıı 
tardır. Yüzlerce nlman i>hlürtilmliş • 
tlır. 

Krasnodıır'ı r ""bunda knnlı bir 
muharebe devam ediyor. 

Krasnodar'ın cenun ılotuaunda kı
mlarımız düşman tank ve motorlll 
ııiyarlesine 1·~-, mUda!n'll muharebe 
terine devam ediyor • 

*** .Moskova, 21 a.a. - Bu snbahki 
sovyct tf'bliği : 

DUıı ı;-ece kıtalarımız, cenup çev
resinde, K lctskaya, K ot elnikovo'nıır. 
ııimal doğu, Piyııtigorsk'un cenup 
doğU ve Krasnodar'ın cenup çevre -
Jrrinde düşmanla ır.uharebe etm1ş • 
tir, 

Cı:;tıheniıı öteki kl'&imlerlnde c • 
hemmiyetll hiç bir cleğl§iklik olma· 
mı ıır. 

Piyati~rsk'un cenup doğusun • 
d'a sovyet kıtaları yeniden geri çe
kilmiştir. 

*** Moskova, 24 a.n - Öğle Uzeri 
ne rcdllen sovyct tebliğıne ektir : 

Kleıskaya'ııın cı·nııp tlugusunda 
sovyet kııaları Don nehrinin sol kı
yısını ge mlıı olan almnnlarla ııld • 
detli muharebeler yapmııtarclır. 

Kotelıılkovo'ııun ııimal ıloğu böl -
gesincle dUsmnn bir keslmtıe mUhim 
noktalarda t~nk t ıh it etmlıı ve ile· 
ri haılarımızıla bir nukrnyı yarmııı • 
tı t. Bir sov~ et tank birliği bir yan 
it lcumu yapmış· 1 almnn tnnkmı tah
rip ve 200 almanı yoketmlştlr. 

KraSJJodnr'ın cenuıı bölge-sinde kı· 
t ıl ırımız mUıt:ı.faa muharebeleri ver 
mişlerdir. Topçumuz bir dU man ıank 
ıoıılantısını dağıtmıştır. 150 alman 
oldilrlllmliıı ve sekiz tank tahribe -
dilmiştir. 

Pyatigorsk'un cenup doğ'uıunıla 
kıtalarımız bir kesimtle şiddet li mu
harebeler verdikten sonra yeni mev· 
zilı-re çekilmiıtır. 

Şimal ban çevresinde iki bom ba 
tc kilimiz bir hava mey<tanına hU -
<'um ~ılerek 3 ılllşmnn uc;aitını tah -
ribetml terdir. Stormovlk tipinde 6 
sovyet bomba uçağı 10 J unkers 52 
uça ını b ka bir h:ıva meydanında 
tahrlbeımi terdir. Sovyct hava kuv -
vetlerl ltic kayıp vermemiıtır. 

Kletslıaya'nın ıimalinde 
Moııkova,2 4 e.a. - Dunun doıtu 

kıyısına gcı;miye mu\lllltfak olan pı· 
yade ınuırczclerı vıı mıtralyo&lc mu. 
cchhez kıtalar bir çıknııızJa karşı • 
laşmışlnrı.lır. Sovyet kıtalarının yıı.n
lurdaıı ve önden yaptıkları hucum!'dr 
bu kıtal rı kıyıda kalmak zorunda 
bırakım lır. Bu kıtalar <lUn sabahtan 
beri aralıksız devanı eden ıupçu ve 
hava bumbardımanlarına marua bu· 
iunU\ otlar. 
Don dirseğinin mer~z kesiminde· 

ulmaıılur dUn Uç kere Tıehrin üzerine 
kuçUk ı.:emllerılen bir köprU kurmak 
lıtemiıılersc de kurdukları köprUJer 
sovyet topçusu ve bomba uçakları 
tarafındaıı ıııhrlp edilmiııtir. Birçok. 
alman bo~lmuıı ve birçok tank tah· 
rip olunnıuııtur. 

Don dırseA'iniıı içerisinden baaka 
noktalarda ınuhar beler devam edi
yor. 

KletskaYnnın ııimatinıle sovyet ku 
vetler! blrİ<ac glın i>nce e le geçirdik· 
ı.,rı hntlan sıkı tutmakta ve baıka 
noktalarda da kartı hllcumlarla al
manları iza~ etmektetlirler. 

Kotel ikovonun şimal dottuıunda 
bır kesi e çetin bir muharebe ecre. 
yan etmektC" 1 r. Almanlar ıank ve 
motor! plyaıle kuvvetleriyle bır sırn 
• cvamlı Jılicuml r y parak sovyet 
m :lafa lannı derinliıtlne yarmışlar 
ılır Dunıl ıı b rl alman takviyeleri, 
aovyet k n ılarının le kil ettiği kıs· 
k i ı le sıkı an ileri kıtalarına 

r ' • .. 

Stalingrad'r.n iki yanımla 
durum vahimleıti 

Mrıskovıt, 2" a,a, - Stalinıırııd'ın 
r ıfınıln durum son 2 l saat u;in· 

de ~ ıırı bir tarııdn lırııulınuftur. Al
n n lankl11rı ve piyadesi Don dırae
ıııi ~ecıni tir. Kotelnikovo'n ıın ~ı.mal 

do u uncl:ı. dn dlııman sovvet kıtala
rını bir<:ok ke ırnlercle ıı:crı ııtm ış ve 
denılr> olunun ole tarafınıln. ~Halin
ıı:rad'ın 16 kilcırııl'tre b ıtısırıd ı hır lu
nnn rus nır• r.ılcrınl trhllkeye du rır
ınıı ler<lir. Kolelıılkovo'<ln ı;ov)et gl'
rılı rine ~·nken tt'lılıke artmıştı r. 

:-;o\ yı-t kuınıınd:ı.nlığı, ımmıuıınd11 
takviyrler ıı:ı-tirf'hllmek Umidivle hı-r 
k rıŞ toprnj(a sıırılıı> kRlacak mıdır? 
Yoksa Stnllnıı:r ıd ırzerine cekilecek 
midir' Dunu ııek yakıııda oğreneee
Alz 

Bombay'da 
kargaşalıklar 

fazlalaştı 
Bombay, 24 a a. - Burada karKa

şnlıklar ıırımıııt ı r Ali mahkeme ö • 
nllnıle mUcldelumumidetı binanın bo -
ıaltılmıunnı istemek üzere beyanna • 
melrr dağıtan bir çok talebe tevkit 
eılilmlştir. 

Hint tesrii mecli•i 
toplanıyor 

Yeni Deİhi, 24 a a. - DUn haber 
erıldiğlne göre h'r.t tarihinde ilk 

ılr. I' olarak memleketteki siyasi du
rumu görUşı>cek olan Hinclisıan teş
rii meclis! 14 ey!Ulde topl'llfltıya çağ -
rılmışur. Toplantının kısa olııcağı 
tnhmin ertllivor BUtc;e 1943 de ml'e· 
ıı,.,. ı:ö.,ılcrllinciYe kııı'lar başka bir 
toplantı yapılmıyacaktır. 

BERLİN'E GÖRE 

Stalingrat'ın 

şimal batısında 

o imanlar 
Don ~hrini büyük 
Don dirseğini de 

geçtiler 
(Daşı l ncı sayfada> 

t"ephC'Sln!.n gerisinde demlryolu tesis· 
lcıfoe, nakliyat hareketlerine ve 
Volga üz.erindeki nehir mUntıkıı16tı· 
na kar$ı tesirli hucumlarda bulun· 
nıustur. 

Kalu.ııa'nın cunuv batısında, .Me
dın'in jımal batısında ve R.j v ya -
kınlnrın.cla duşman hUcumları dnha 
baslarken pu kurtülmli& veya ıık nı 
bıraktınlmıştır. Hava kuvvetıerlmıı: 
bu harckAt.ı sıkı bir surette de t<>k
lcınlşlerdır. llıncn göllinun cenup 
doğu undıı ve Lenlngrat önlerinde 
arazı knzıınçlan elde edılml& ve düş· 
man karşı hücumları ı>ü&kurtülmuş
t ur. 

S mal buz denizi ccl>heslncle stu· 
kalarımlZ Balıkçılar yanmaılasında 
dUşman nskeri kamplarına hücum 
etmışler<lır. 

Büyük Don kav•inde 
Berfin, 24 a.a. - Askerı bir kay

nııktnn iiiirenild (:ine gore a!Jnan pi· 
yade tümenleri ve hücum taburlnrı 
23 apu tosta Don nehrlnl bUyOk Don 
kavs!nde gccınlşlP.r ve kuvvetli bir 
~··kilfle tahkim ed !mis olıın clüşmnn 
mevzilerini yardıktan sonra hücum
larına devam et.mlşlcrdır. 

Berlin askeri mahfillerinin 
likri 

Berlln, 24 n.n. - Yan resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

Berlln askert mahfilleri piyade Ul
menleı-1 ile seyyar kttaların ve mo· 
WrlU h rllklcr n büyük Don dinıeğl
nl geçti ne dair D. N. B. ajansınm 
V'Crdi •ı habere büY1lk bir ehemmiyet 
atfetımektt'dlr. 

Gaıx tecilerin sorduı;u bir su ale 
cevaben alman hariciye nazırlığı 
mahfilleri Stallngrat etrafında kati 
muharebenin başlamış olduğunu bil
dirmiştir. 

Fin re•mi tebliği 
Helsln1d, 24 a.a. - Fin tebhfi: 
Kareli ve Aunus berznhlarında ve 

dol!'u Ct'phesinln cenup do~u kumun
da dll mnn devrl)"CIPrln!n hücum te· 
&ebbllslcrl pUılkürt.ülnıüstUr. 

Kara repheslnln ctiğer kısımların
da b ldırlle>eel< mühim bır scy olma· 
mı tır. 

Tek basına hareket edım düşman 
ucaklnn Fin körfez! ve Lado a gölil 
üzerinde ucmuşlnr ve bıızı sahil şe
hirlerinde ve b !hassa Kotka ve Ha· 
mina'da hnva trhllkcsi işareti veıil-
mcslne llt'bcı> olmuı;larılır. • 

Don dirse fi geçildiltten 
•onraki durum ••• 

Sıokholm, 24 a.a. - Alman • nıs 
<"ephe11in<le Don nehrini .Kleı kaya'nın 
doiu cenubumla bir noktadan daha ı;eç
mi)e muvaffak olan alman kııaları §İm· 
d1 bu nehrin doğu kı,,larında ilerkmİ· 
ye haşlamıılardı r. Alman tankları bu 
hölııede de görünmu~ de Mareşal von 
Bodt'un esas motorlu ve zırhlı kuvvetle· 
ri henia Don nehri di™'iirıin iç kısmın-

İngilizlerin 
gemi kaybı 
Bertin, 2-ı a.a. - J>,.""l.H. b lldir bor : 

Akdenlı.'dcki ingilia kafi lulnin ng"a
dıııı leldket ıırıısında Ragle uç11k ge
mi i) le ıkl in • " !,:ı: kı ııvazorünllıı hat· 
•• ınsı ur.erine, ln~ılte1e'dc şi.udı) e ka· 
ılrr hatan inıul.~ 11e amcr.:. .. n harıı 
l{ı:ıııuerinln !·ı.itl.'r:JıcrıJ me • ,rsi orta· 
)•• ntılmıŞlll 

İnıtılız Dnhri)e Nar.ırhğı şimdi .. ha
kiknt Jıcsalıırıa ilk tnksit olırııtk iıze
rc" hir liste neşretmiştir. Hu ııı.te 
631 • .ıOO tıınll"<to tutarınıla 162 harp 
gemi ini ihlivn etmektedir. nunlnrın 
nr.ısırııl ı 6 zırhlı, ll nçak gemisi, 2 1 
krııvnr. lr ve 83 torpido muhrihl Tar
dır. 

lnıı:iliz ve ıımnikan ılnnanmRlnrının 
kn~ lıı 800 ı)l'n faılavı hıılılııji;undnn 
İngiliz ıımirnllıitının pek yakında ha
kiknt heııahına yl'nl hir tak it daha 
öılive('rği tRhıııin eılilehliir. 

fnı:iliı anrir'l!lığının bu kısmi ilk 
iUrnfı, lnp:lliı: ve amerikan kayıpl ırı 
hakkında alınan, itnlynn ve inıınn 
tclıllı.:l<'rinıl eki r lkRın l arın doji;rırl ır
~unu i b:ıt eder. 

da bulunmaktad ır. Bu kuvvetler hurada. 
a~alarmı n«ıre da)"llnılf olao rut kıta• 
lariylc muha.rebe eunckıcdi.r. Kleıdtaya• 
ııın Jogu cenubund.ı tutulıııo bu lı.öpru· 
başın~ onadan kaldımıak için )"apıl:an 
P> retler boşa giınıiııır. 

Nehrin dogu kı>ısında müdafaa mev· 
zilennc yerleımiı olan alman kııalau 
wvyec ıo"'°''U, piyade ve hava kuvvede • 
cinin ıicklctli aıcyi a.Ju.nd.a bulunmakıa
dır. 

Koıeln 4wvo )'Olunda "o ,..tı.enbe.ri 
herhanp bir ilerleme ka)'dedilmmıiıtir. 
Bu holge<le ~k şiddedi (urıım.da.ra sah
ne olan Abganerovo kasaba ınuı hlll 
.Mareşal Tımoçcnko kuvvetlerinin elıo
de bulunduğu sanılmakıadır. 

Kalka•ya'dan haber 
gelmiyor 

Diser taral un son bWllercle Kafkas· 
>-a'dan alınan haberler çok muhtasardır. 
Uununla beraher N6ların Piatigorı;k un 
doğu cenubunda yeniden ~i çekildiği 
bildirilmc-ktedir. Burada almanlu ae -
niş olçüde bir torıçu hazı rlığından son -
ra, dağlardaki nıiilıim bir gcı;-idi kapa -
)'llfl 5<tvyet rııüdafaa tesislerine ~ şid -
dedi bir hücumda bulwımuşlardı.r. Bu 
hücuma tankların da İJtir:tk ettigi haher 
verili)'~. liazı bitaraf müphitlere gore 
bu g~din 2814 metre irtifaında Ui.n 
mani ~ın geçidi nkna•ı rnutııemeldir. 
Arclon vadisinin niha)e<İnde bulunan bu 
geçit Orkoniki<ke'den 7~ kilometre uzak. 
tadır. Kazalıck dağlarınan cenup )'lltll~· 
larımla hulunan Kura vadisini Terek va
disine birleştiren geçit Marıison boğa • 
zıdır. 

Diğer kesiml<'re gelinc.e: almaıılar 
iOvyeı Suınki bölgesinde Kaluga'nın ce-. 
nup batısında MCf!iŞ bir cephe uzerinde 
taarruı.a geçüklcrini hildirİ)'Or!ar. Al -
mantar bu p,ıuharcbe b<ılge$İnde )&lnıı 
bir kesimde 16 1 IOV)'et tankı uhribettik
lerini bildinniıler<lior. Bu rakam, hü • 
cumun şiddeti hakkında bir fiki r verml
yc kiıfıdir. Fakat Voronej, Rijev, Viazma 
ve l.nıingrat ke•lmlerindeki ~t taar
ruzları rusların beklediği nctkcyi ver -
mcmiştir. 

filhakika 50V)'et komutanlığı tıu ta· 
arnıılarla almanlann C"ell\ıp ~phe!l.i ke
simlerinden herhangi hirinden kuvvet 
ı;ekmclerini temine çalı,aııısa da alınan
ları bu zorluğa sokmamışur. 

: &::::i'_[SI 
Seyyar satıcılar 

sabitleıiyor 

t~anbul sokakları . hu!ftldyederİ-n· 
den hirisini daha ka)-bediyorlar: 

Senu satıcılar kal<lmlacııık, bun
laruı toplanmaları içın f'llZBr yerleri 
çoplulacakur. 

Scy)'lll' şatıcı lar IManbul haHcının 
ıtfındelik hayatında adeta yeretmişler
di: sahahle>in e~enclen ciğe-rci ve 
:zcrzavaıçı geçer, onu ~cilcr, ırne -
keciler takibeder, oı'.tleye <k>ğnı da 
yoğurıçula.r "kaymaaak!" nidalariyle 
sokakları çınlatırla.rdı 

GUndelik işlerin bittiji ve ev ka
dınlarının biraz bot zaman elde et • 
ıılJeri saatler <>ıtledcn \onra)-a rastla
dığı için, bu 5Utlerde de "hava)id za
ruriye" den zi)'a<le "eğlencelik" i>tebe· 
ri satan ~nafın 'esleri duyuluıdu: 
mevsime ıtt)re kağıt veya koz helva
cılar, dondurmacılar, fındık fı~tık ııi· 
bi kuru yemi, ~atanlar, kuçük htr mer· 
kd>in üstundekı dolaplara makara, tİ· 
re, kordcla, danteli gı"hi öteheri yük
leyip "metalua!" diye hajıran küçük 
ıuhafiyeC"iler, hep njle .-ı saatlerini 
•eçcrlerdi. 

Geceler ya shnit('ileriıı, ya mısır 
hu,i?<lııyo larin, yahut da bozacı.lanndı .. 

Canlı 

•aatler 

Ev bdmlan günün hanftİ uatinde 
oklukJarını bile, şaucıların seslerin · 
den anlarlarclı : 

- Yoğurtçu geçiyor! Öğle yak -
laıınıı ama yemek hlll hazır değil... 

diye ıelaJlarıan orta yaoh anneler 
veya ihtiyar teyzeler: 

- Meıalcsa ! diye bit" ses işiıtim. 
Saat hq var galiha.- Yavaş ,...v~ 
mutfağa inmeli .... 

dC)·ip, cumbanın içindeki minder
den kalkarlardı. 

Vaua bunlar kayboluyor ama. halk 
da bil'(Ok şeyler kazanıyor: tartıda öl
çüde kayhctın<!niek, malın cinsinden 
veya fiyatından )WW aldanmamak, 
türlü cinsler araıHKla btr seçim yapa
bilmek hep pazar yerleri lll)'esİode 
mümkün olabilmelcıedir. 

Zaten ı-ar yerleri, satıl'ılaruı 

kendilerine ha hağırıılarına, ınu$terİ· 
)ti imadumak içiı. buldııklara nükteli 

Sokl n eaı:n: L Açık art.t.ınne ile 
Mtış, vaztyet. 2. oo~ ııoru edatı. 

3. 181'kıda telmlrlama. 4. lılıtyat hııline 

ırclen, :ı. btr nolll. otuımak. 6. blrlılk· 
t.e, imbı lııumaı, 7. orta Amertkade blr 
dlmhuı1yQt, kurum, 8, ~ kU Ulll'r1· 

ne kO)'mA, 9. bk' fl")"irı klırtıJıtı, 10. 
ıılltıret. blr <*W beı>'ırtr, lL lcab, nuruz, 

Yu'k:ardıın aeatı: Blr1blrlne uyırun, 

ıror, 2. t>qına M tıAve!OYle otlak, ma • 
but, tenııı :ıc- zaman, S akıl, !ıJILU, 

4. hıızır, <:Ok detU, esk1 mabutllfFdnn, 
~- kokulu blır ot, din adamı, 6. k'?&ln 
lenll btr rrıenMJ~t t~za ı..ınını 
VftUI kaAaba.mız. 7. Jcemerıln bfttlana· 
Mille yeri, tcnıı. Kıııraıteni2X!e 19Myeın bir 
nevi kn:Ylk. 8. p, bir nota, hftzır, 9. 
bU)'(M< bt(,'!llk, teni eımaıt l8l'k1 nızdn. 
10 h~t tozu, Jl(")"lrMl'lber, bıa4ına C 
IUlv~loe 1-lenmle wtlıa., il. )'(ibei' · 
me, kaşırulıar. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmit tekli 

SOldarı ııa.ta: ı. oı-e. Etell, 2. m n 
l'idcn, 3. ımaza (uıaml). 4. alan, el1, 

5. koza1flk, 6. !ıııınılnılalt. 7. eınuınlt. 
B. Jmtm, 9. mdıdl, lD. ııcmlııotıa, 11. :ifa· 
de, ltna. 

Yukarden -.atı: l.malc, hıurwl, 2. 
cıl (tç), ide, Ktet, 3. kızan, <•>ana. ' 
ııl, nar, etld Cdllc), 5. ela. Jııı.e CllLI>, 
(R) tzıe. 6. c;akr, 7. errl. kıum, Ett, S. 

1 

ııunl. lak (kal). ul, 9. edil, eııı.raıı, 10 
krlıe (ezel). lıaZ, ııer, 11. buııc. kaz. 

~. beklenmiyen hir -ı kllf'lll -
~ hazır cevaplılclanna da halel 
~ dei&L .Bü&ÜD 1-ın!aıdao ... 

Brezilya 'nın 

Mihvere harp 
1 

vermesı karar 

ilam na 
üzerine 

öteki 
devletlerin 

durumu 

İran ve İrak 

komutanhğına 

tayin olundu 
(Bıı.şı ı inci aayfada> 

!iz hava k uvvetleri komutınlıA"mda 
her hang-i bir değişiklik yapılmamıı 
bulunmaktadır. 

Yeni komutanlık mı ihda• 
olundu? 

-( Raşı ı. inci sayfada )- Londnı., 24 a.a. - Reutcr ajansı-
Gazetelcre göre elmdiye kıı<lar uzak- nın askeri muharriri dlYor ki: 
lanl~ dolaşan harp bugün Arjantının lran ve Irak müstakil mert ko· 
kapısını çalmaktadır. mnndnnlı ının lhdl\51, Ortaşnı'k cep· 

Muhtelif ,J>artılerr mensup Arjantın h.es nln ~ntı kanadında ve Şimal 
ayan ve mtıbuslarıııın Brczılyn'ya K l'kn.<ıyn dan ibaret olan doğu ce
yapılaıı ıecavuzh tel'ın eder mahiyet· 1 nnhında <'erP.yan etmiş olan askt'r1 

• h d terin mnntık1 bir neticesidir. 
tekı demeçlerı iP et lerıle çıkm~ tır. Orta rk cenhes n n 00 u kanadında 
Bunlar arasınıl ı b l raflık pollt ka • Irnk V<' lrnn'ın fnııliyt'te geQl"llelerl
sına bağlı kalı~m ına t:ırnftnr ı.ılan- nl rlt>rp rtmek llizımdır. 
!arın demeçten <le vardır. H rtn~n bakılırsa OrtllŞtlrk OO$kO· 
Uruguay hQrbe gırmemış '"!'!ut ııının bu üne kadar ne ağır h r 

Montevitleo, 24 a.a. Urug ay 
harıcıye n ızırı M. Guani Uru.ıruıı) rn 
harbe girmeğe karar vermıı olduğu 
hakkında ynbancı ı:nzcıelerd ı,;ıkan 
haberleri yaltınlamı11 ve kublncnlıı 
ne zaman toplannca ıııın henllz ma
lüm olm dıgını <la ılllve etmıştir. 

·* Montevidro, 24 a.a. Uruguay 
cumhurrelsı M. Baldomır, Brezllya 
cumhurreısi M. Var u·a hır me j 
göndere rek Amerikan hükümetleri 
arasıntla tak rrur etmiş k ı ırlar ı:e· 
reflnce, Uruguay'ın Brc.ıılyanın hı
ın ye inde i§bırlıği yapmak kararını 
almııı bıılunrluğuııu l,>ll<iirmiştır. Me
sajın metninden aııl<ı ıldı ın.:ı gBre 
Unıguay. şimdılik mihverle ar ısın
da hn rp hAli bulundu unu illin etmi
yecek ve Amerika dcvletlerinln ta· 
mamiyetinin ve hUkiimranlıktnın mti 
dataasındakl taahhuılerini tutmnklıı 
iktifa eyliye<'• ktir , 
Brezliya' daki mihvercilerin 

durumu 
Monıevldeo, 24 a.a. U[u2ııay 

cumhurreisinin bir emirıı n esi ile 
evv .. ıce harbe ı::-irmie olan Amerikan 
milletlerine yapılmakta bulunan 
harp dışı millet mıııınıelesi Brezil
yava ıta teşmil e<lilmı ıir. 

Son hadiseler dolayıeıyle, cenup 
Brezilyada otur an bircok almıı.n ve 
İtalyan Uruguay'a gcçme~e çalışmak 
tadır. Birçok mihver vatand şı hu
dudu g eçmis oldul!'\ındaıı· hudut mev 
kilerindeki Unıguay polisi takviye e
dilmıştlr. 

Uruguay gazetelerinin 
yazdıkları 

M ontevideo, 24 a.a. - UrugUay 
gazcıelrri, Brezilyanın mıhverle ara 
sınıta harp h!li bulun<lıığunu bildi
ren kararını •ı. vip etnı<l.te • e Uıu· 
guay'ın Panamerikaa aiyıısetlni be
l irtmektedi r . 

Elpais gnzeti diyor ki: 
'BUtlin Amerika, Brezilyanın dav ... 

eını heyecanla benlmıırmelidlr. Bre· 
zilya'ya yapıflan hakaret, hepimize 
ka!'§ı yapılmııı olnn hir hakarettir. 

Mihver denizaltıları 
ara§trrrlıyor 

Montevideo. 24 o n S Uruguay 
uçak teşkili, 3 deniz ılıının lmlnnduğu 
haber veri len BrC'7.ilva hurlut sula -
nnila ilevrlye uçuştan yapmaktadır. 
Bunların a lman denizaltı! ırı oldu~ 
sanılıyor. 

ra itfanbulkıların memnun olmama -
)Ar ı na imkin vur mı? 

t"'ll' ıl yet tasıdığı anlaşılır. Irak ve 
t"nn'ın müdnfaası başlangıçta H n· 
i I" h omutanının vaz !ellinden 

. ı-· kat h Iha a Orta.şark baş'ko
"TIUtnnına devrert im ştl. Hindistan 
ha komutanı Japonva'ya karşı mU -
('ad le ıte meşgul olduğundan dolayı 
lrnk ve trnn'ın mtldafaasını üzerine 
o mn~ kendisinden bittabi istenllc • 
m , 

Yeni kuımmdanlıtın ihdası M. 
C rc:il'ın ynptıi:ı Sl'Ynhatln ilk nctl
!'el!'rlndcn biri savıla.billr. Yeni baş
koı ı1 n en<'ral Ma tland W l!!On 
Pm rler! altırı<'la bulunanlar f.tlrafın· 
rinn Çl')k Sl'vilmC"kledlr. Gcnemlln 
h ~ Uk bir trcrübesl vardır. Flkfirle· 
ri VA7.t h V<' hafızası istisnai dere<.'e<le 
lvd r . 
Londra b.cmnının telsirleri 

Gaıctcl~rin çoğu bu karan han CCP" 
h~nin eherıvni)Ttinin anrıAına delil 
'"rkki eımekıedir. Şimdiye: kadar Su
•'ye de lran .. e Irak kumandanlığına da
hil hulı.•nu)"Ordu. 

l>ıuly Telegraphe'ın askeı1 mutıani
rine gore bu deiit -klılder ~ yerinde 
ve mantıkidir. Fılhakıka lran, Irak "ve 

Suri)e münaka)!ıu birihirindat tamamiy
le ayn yolardlan yapılmaktadır. Diğer 
tarafıan Suri)e Muır'tn bir oo kalesi 
d mcktir. fran ve Irak ise Hindistan'ın 
ileri ~ara.kolları durumundadır. Şimdi 
Orta~'ta uç mus.takil kumandanlı1' 
bulunuyor. Mısır bölge.\ı kumandanı (,ie
neral Alcxander, İran ve Irak bölje$1 
kumandam General \\ ilson, Hindistan 
kumandanı General Wavell'dir. 

in ·ıliz hava kuvvetleri kumand.n -
lıklarında değişiklik yapıJaatlı ünıl -
maınaktadır. Malum olduju uzere bütün 
Orta.Şark hava kuvvetleri kumandanı 
Ha\a Mareşali Arthur'dur. General Arı • 
hur'un umumi brargihı Kahıre'dir. 

Yeni ir<ıcı ve Irak bölge.i immuta • 
nı Cie.neral ~fison 60 yılıfUK)adır. İtal
)'lllllarJ Mmr dııırı Bingazi'ye kadar ~ 
künco General Wilt<>n'dur. O aman baş 
komutan General Wavell M~ Gna· 
z.iani'ye karşı giriııigı taarruzda bu mu· 
hun vazife>i General \\7 ilson'a vemıiıtl. 

M. Hull'e göre 

Brezilya hükümelinin 
harp ilin etmesiyle 

Mihvere 
bir darbe 
indirilmiş 

--ve-

HAVA 
faaliyeti devam elli 

Knhire, 24 a.a. - Onao ırk İngılız 
kara ve hava kuvvetlen umun l ka • 
rargahmın müşterek tebl ğı : 

22-23 ağustos gecesi devrh eleri • 
mizln faaliyeti dev ım etmlştır. D lD 
kara kuvvetlerımiz bakımından bıl -
dirilecek bir ııey olmamıııtır. 
Bombacı av uçaklnrımız du man 

iaıe yolarına kar§ı hUcumlarına c
vam etmiılerdir. Neticesiz kala r 
kaç hava muharebesi olmuştur. A • 
ğır bomba uçaklarımız akşam kar n
lığında Tobnık lımanındaki te 1 • 
re kar§ı muvaffakıyetlı bır h 
~uhınmuıılar<lır. DUımanın bır n 
ye uçagı uzak menzilli av uçak) 
mız tarafııııla Derne'nın ı mal ı. 
sında düıUrUlmU tür. Gece av ıları
mız da dU§manın h ıva meydanlarımı
za yapmak teoebbllsunı:le bulun ı u 
bir akın e nasında en az bır bom a 
uçııl;ı tahrlbetmişlrrdlr. 

ltalyan re•mi tebliği 
Roma, 24 a . İıalyan or ulan 

unıumi karargAhının teblıği : 
Mısır'da keşif unsııcları arası da 

çarpıonralar olmuş ve bunlar le ı ı. 
ze neticelenmı tir. Mevzilerım e 
yaklaşmıya teşebbüs eden bir kaç 
aırhlı vasıta tahribedilmiıtlr. 

Hava mııharebelrriııde dUomın ha.
va kuvvetleri 1 uçak kaybctm r. 
Bunlardan beılnl İtalyan ve lkı ıni 
almıın avcıları dilştlrmll tUr. 

Aynca Tobnık'takı uçaksavarla • 
nmız ıarafından da bir uçak d 
rutmüştUr. 

25 ağustosta düşman uçak! rı 
Gazala'y.a hUcum etmlşlcrdir. Ah i 
arasında 4 ölil ve 3 yaralı var ır. 
Bir kil<; binadn da az ehenunıye e 
hagar olmuıtur. 

Alman uçaklarının 
lskenJeriye'deki. 

laaliyetleri 
Berlin, 24 ıa a. - Alınan baıku • 

manBlllıgının blldirdi!inr ıröre al
man aavaı uı;aklıu-ı, eon iki aece 
içinde İskendcriyenin cenubundaki 
ingıliz hava meydanlarını hücumlar 
yapmışlardır. 
kik edecektir. 

Amerika' da 35 ıün içind' 
bir gemi yapıldı 

Ncvyorkı 24 a.a. - Gemi inpab 
korporasyonu 'blrtrıik mılletlerin i -
§İne ynrıyacak bir gemiyi tezglha 
konulduktan 35 ııün sonra bitirmıı • 
tir. 

Korporaayon, bu suretle bundııa 
evvel elde ettiği rekoru bır gün far~ 
la kırmııı bulunuyor. 

mihver dıentrı:aitılıın ~ kara ... 

.ıa.ıu dahl:Jıııııde .BrezlılY& uoıı.reı. ~emııe .. 
not~ 

Bu saıUahk1 Hı ırz ~1 bu ıı .. 
~ buyiıtk bU' ehcmmb'ut ver yorıar. 
1'1Wıaklka 11011 hlı.JılıııeJer tlııı aosıcnn-. -
Ur kil bı.tanı.r devletler bile v~ dev
leUt koıwınca h&rek.etJenrıdcn ma
BUCI ~. 

~ T~ all3tUlıl ~le
mılınde ~ run ceeareuı kara ını aı-
kı41ıımalota ve buınıurı. hUntet uanıııda 
mUcadıelıe eden mWeUer ve bı.llwıı>a 

amenika.blar anwııdakl dayanllJm& tık-

111no )'elli ... kuvvet vereı..~tln4 luı.)ldey.e
mei)Q(.edlr. Bu P28leı>'e aöre Hrezılya k· 
t.ıaadl kt\YIUllCla.n bakımından bir 14JDl .. 
mltllet.ıtte eok :heydalı b6r ool&k olacaJc
ur. B lh- lcıaueuk. ~an.ez ve 
t.uıuı9ten maddeleri bakımmdan Bre • 
7.lb'a nm muttenl<ıl«e bUvüik :rardlJJll 
doılcunacaılctır, Fakat bundan bqkıı nre
zlıl.>'a harpte o~ «ıemmJyet.11 aake-
11 btr rW de O)'NYIK' k <kınımdıı.dır De
ntzal.Ula.ra. lkı~ m'Üeafte-1.eık:ı bu mem • 
leketıtrı desllz ve ha- lruvvNler! bÜl'U)t 
b.lr Jul o,ynıya Brezib'a harp aetnl
lCl'lyle haıva kuvvetler4 ~diden blUl 

ı <W.mıı.n <l«ıtza anııa b&tınnıe buıl\111 -

Geçen gun Yenışehir po.annda 
bir petlıcan 111ttıa91, fıyau öfrenüıce 

düfünceye dalan btt mıi~tenye ŞO)le 
ı;ıkıt•)~mlu: 

- Ne dü,üniiyor un .hla? Apar
tıman a lacak <kğilsin. kilosu IS ku
nıtcıın paduım alal'llksın! 

(Başı l inci 511yfada) 1 malctadtr. Bu suretle hu'aU den ZY~ 
de bulunurken demiıtir ki: n daha eıııa bir emn~ altına allN'l11-

Mlhver tlevleılerlne, askeri bakım om<' kbr. 

Kadıncağız irkildi, gulumsedi, iki 
kilo paılıcan tantırdıktan sonra para· 
nnı verdi ve uaklaşıp giıti . 

odan olduğu kadar manevi bakımdan OaJJy Exıırem Brfııl:llşa'11111 hartıe atr
<la ciddi bir d:ırbe lndirilmiJtlr. Mih meı.ıl.Yle mlll\'er de~Jetıenrun cenup 
verin t ecavüzü, Amerikan cumhuri- Amc-rıllka'dnk1 taal!iYct.lE'r.hıtn eotuna Llo
yetleri tesanUdünUn ı:MyandıA"t esas 
prens pi de nlikadar etmektedir. Bu 
prensibe göre, A merikan cumhuriYet 
!erinde he: hnnıd bir ne YllPılan bir 
hücum hepsine karıı yapılan bir hü
cum deınektir. 

Yıldızlar artık ciddi 

İfler görüyorlar 

Amerika'Jalıi yankılar 
V naton, 24 a.a. - M. Rl.!7.Vt'lt'le 

lulyet ~~ :ııaz,makta v.ı :nem • 
nwıi)'ct ırüeC.enncl<.Udl.r. Brezlba n D. 

haNıe ırımın'li batıdaki miltte! klerlml -
zlın uoaldanna Atı"tka lcı)"l)ıı.nna OC.
yaklaŞUnnışur. Bundan batka Dakar' n 

ve <Wonluı. ltı lann C'PINt> A Ulntik le te..
ldl eıtttı tet\Hke de uulnut bul\:.rırrıak· 

Şimdiye kadar ıtB2eteler sinema 
artisrlerinin fflcir çekirdeği doldurmaz 
btr takım manfeılcri)le dolup taşardı. 
Dün tuhaf t>ır tesadüf neticesi, aiam 
ıelgraflan her bir takım artisrlenn 
veya ıirket müdurlerinio )"Bpulı.lan 
ciddt işlerden bııfıscdıyorlardı: 

M Hu 'ün Bmzfb'a cuımhu~lıd M tadır. Amt n)'8 Brez nın h&rbe SU'-

Jirwin Tiıalberg den dul kaldık -
tan IOflra büyük hır mirasa konan 
Norma Shcarer, bir ka)'ak o retmeni 
o lan Martin Amıısc'la evrenmiş 

E•ki Mneına reıi\(ırlerindcn yeni 
tip tıayyareler mucid; Howard Hugucs 
~00 tayyare yapmak i\in bi.r ıiıi<eı 
kurmuş .•• 

Ve nihayet ~imdi deniz teğmeni 
olıın T>ouglıu Faiıba!!lcs Jr. l)ieppe 
ııktnından 5()ftf'8 Hollywood'd ki dmt· 
JanM hir telgraf çekmiJ: "salimen 
döndüm." 

Bir tecrübe 

ıJe bir cevap 

Ve.rııruı ve harldye n1111.ın M. Ara!lh .. 'ya 
a6nclerdlkletıl mesa.ıı.a.r, Bn-zllya nın 
mihver dP~ !etlerine harp 1111.n etmeslnln 
Amcrtka'd.ft \IOl'ftn<hrdıtı yankıyı atı'kcıı 

ifil(\!' mrodk!tcCttr. D«oıYaz Jıara)'ll yak.n 
mıııhOIIEr, l'(Jll\ ~f' hAd1!K'IC lndc>n 
ve 600 tcıeınl!n kaybından '°""' Breztı
)'ll'lnm hat'be ~ ön\ne Sf'Cfif' • 

mf.l'r. cıld\ıtunu be l"tnWılCle 'l>f\ntbf'r Bre
r.tbıl'lfun müttel'll< m et.ıer1n ,ı.anıbel· 

şmda ha!l"P l!'ll)"retlP.rlne Yll'Pfteııth yıır • 
dımm kı)nıcW olflca.trm ve Amerl'lnı.n 
ve Brl"Z boa dıonanmal nnın ı. blrl ti 
~dıe (l('QUP Amerika !lfl"llJıerinln 
daha ~ blr wıret.te korunaca~ nı ve 
du.Mn dmtıaılıtilaınn.a kanı yapılan 
m0'111delenkl dııha zb'&de .aıt<t llenece • 
ğ~ {lm~lrlıer. Gerı:eı-.t.en Bre
züyn 'nm küQ01t ta.kM b'l talim ıı:önnlll 

bk' ordtıMl v.ı ameııikan ötretmenlerlmn 
ncznrotı aMında )'l'!t1~ ve teı:tıu 

Nlllrni<ı blr h va kvvYetl vuıhr k1 ei:IY· 
bıTıcJ!l:1ne ıtöre bu lıuvvetler.le. cemıp 

Douglas 1-'airknks Jr. ıe1grafına, Amfflllla\ lataamm her zııımen bir lıırt.11A 
"taf!.ilat poı.tada" sozlerini de ilive tdllfıkfflilne ~ miıtıtAnel bulu· 
etseydi, Dieppe akınının Jadece bir ııon bu kU!ımmt müdafaa etmdc m0m • 
baskın mı yoksa bir iuill başlanıtıcı lkündQr, 

veya tttrübcsi mi olduğunu i>krenmclc tıctıaadS bıı.Jcmdıt\ ,_ Bı~nya'ırıın 
imk1nınt bctki de elde 00erdik... mu:ızzıım ~ndan ~lamla-

Şimdiki halde birçok ki~ler hu- m.1ct.ıT Bu lacyna'lc)a.nn tııletilımeıd ve 
nun bir istifi tecTiibc\i olduğunu soy- genişleoUlme&I tımdl dBba b(lytlk bir 
!emekte birl~iş bulunuyor. 

Hldiselui daima realist bir gözle ölçilde m~ olA<'.a.kıbr. 
gonni)e atışını, bK tanıdıA• soroıJk: Lomlra harp ilanı kmarına 

- Üstat, ne dersin bu Dicpre tec- büyük ehemmiyet ıJeriyor 
~?... Londm, 24 ILAl. - 1\119ka blrı.'c* bl· 

İstıfirıi bozmadan cevap verdi· U\mt mernlEıl<ıetl« l1bl A.knanya'nırı te-
- Bir teaübc b"n rclc.11ma bcdel· ı ravilzüne ul!'nyıın Bı-.tlya da n~ 

dir_ J Almtın'ıı t1c tı lYll YI\ llM't> tll.n etıml•-
SA. - T R . tıır. :umnıııtı e11ı1 bır ~ 

rneıılnl ltllemb'omu.. ~ buna ralmeD 
Pııal ve C"m\t«I AıtlAnUlderi ~ 

deniz m\ltıftkft.\Atıınt kesnelt lıeln Brelll._ 
ya tık'.aft!l .....mı~ bat.ırmek tdı!Mte

ılni ıı:öze aim~Ur. 

PrcwJa ne Jiyor ! 
Moakovn 24 a a. - Pravda a-ıısete 

si dUn şunları yao·mıttır: 
Brezilyanın ham ilin etmealnin 

bUyuk bır önemi vardır. Bu harp 
ilA.nı Hitlere karıı olan c~phenln ye
niden kuvvetlenmesi ve Bitlerin Y• 
nl bir Sı)asl mağldbiyeti demektır. 

Almanya tehditlerle ve Brezılya 
gemilerine karşı korsanlık hareket
leriyle Brertlvayı korkutmak ve bu 
memlekete nazi aleyhtarı vazıy t nl 
terkettinnek i11temiş !akat netıoe 
tam aksi olmuştur. Alman ve italYWı 
korsanları timdi Brezilya donıınma
ımı d" kırıılarında dlleman ııfatiyJe 
göreceklerılir • 

Bir japon gazete.inin lilrri 
Tdcyo, 24 a.ıı. Tdcyo N 111 N sa-

zcteel Breellb"a 'nın hllrt>e ır:lnnetll Qw -
nrıc Y&Zd•kl htr maknlede töYle db'or: 

Harp cephClll bir kıerc dahA .-ı.ı.
mte bulurw:yur, F kılka bu mmllelcet 
lrenılt nzıu;b'Je h ç b1r zam1111 kal Nna· 

ta nızıı ol ml)'&Cll tı tedakArlıldan yap.
ınak zonındıa bırnk lacaktır. Bunun• 
beraber AmerMca mrlCCPll< Dovl 
mA.ruz buNnıtufıU allcer1 "Ye lkhAdt 
ııildOklerle pek az bir ~te b e ol· 
sa han.tıeytp tıannem ~ti de 0(1.0 -
nlllmele <!eter btr kt'Yf'b'et,tır V tlNr· 
tnn belle( de bö)"le btr hat nemeaı ~ 
lmıe1cıted . 

Bu h rr i!Amnm lfk netl<'M il t!A!ı 
Uk 01cy 1.l8UNta m tıw.r ~tzııltdlırı 

taalıb'oUııiı1 a.ıvııası olacakbl'. 
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Alman adliye nazırhğma 
M. Thierack tayin edildi 

M. Hitler yeni 
nazıra genış 

selôhiyet verdi 
(Ba1ı ı inci sayfada) 

Dr. Thierack, Nasyonal Sos}alist ida· 
ft'Şj ikudara geldikten sonra Saksonya 
adliye nazırlığı etmiş ,;e almıın adliyesi 
birleştirilinci)e kadar bu ııukamı mu • 
hafaza etm · ştir. 

M Hitler Adliye ~azırlıftnı vdcl • 
leten idue etmiş o!:ın Profesör SchlegeJ. 
bergcr'i bndi İ~teği uurine vazHesio · 
den affetmi~. gonderdıği bir mektupta, 
oa senedenberi adliyC}e yaptığı hizmet • 
lerden dolayı tejekkürlerini bildirmi1 'e 
Profesörü umumi kararg1hra kabul et • 
mi$tır. 

Hambur bölgesi Adliye Reisi 1ran • 
dı:ı Dr. Rothenberger Adli}e ~azırlığı 
devlet sckreterHğ"ae ve Adliye nazırlığı 
d~let \ekreteri Dr. Freisler de Halk 
Mahkeme.~i Reis!ifine tayin olunmU$tUr. 

M Hıtler, }eni Adlhe ~azınna tam 
sallhheıler ve•en bir mıırıame neşret • 
mişrir Bu emirnamenin metni JUdur: 

"Buyiik Almanya'nın vazifesini başa· 
rabilmesi için kuvvetli bir adliye zaru· 
ridir. 

Buyü.k Almanya Adliye ~azmnı be
nim dırektif ve taltınatıma göre bükü • 
met 'e partİ reisleriyle mutabık olarak 
naS}'OCal ~list ad!i)esi kurmıya me
mur ediyorum. Kendisine bu hususta ge
reken bütün tedbirleri almak salilıire· 
tici veriyorum Bunu yaparken m~"ZU 
bulcuk1 esadudan ayrılabilir." 

HAVA 
HARBİ 

Londra, 24 a.a. - Hava ve Da
hili emniyet nazırhklarının m~te -
rek tebliği : 

DUn akıam az sayıda duşman uça
ğı İngiltere'nin doğU sahilini geç • 
miştir. Bu uçaklar Midlands üze -
rinde genli bir aaha dahılinde dağıl· 
mıı ve b.r kaçı İngilıere'nin ıimal 
batısına kadar uzanmıştır. Bu böl -
gelerin muhtelif yerlerine bombalar 
atılmıştır. Çoğıı ölU olmak Uzere az 
m·ktarda insanca kayıp vardır. Hafif 
maddt hasarlar da olmuştur. 'tlç düş· 
man uçağı tahrtbedilmiştir. 

Emden'e bir hücum 

ISalomon 
adalarında 

(Başı 1 lncl sayfada) 

mış demektir. J.apon)"a Asya"da.ki mu • 
v.affa.kıyederini, Almanya'nın :ı:.aferine 
bııilamışsa, .-\fnb lta!}'3.Sı için olduğtı 
gibi, Asya Japoııyası için de, alman ge . 
nelkurmayının plin!ar ı;e hesaplar }BP· 

mast 11zım eelirse, biraz ac.aip olmaz 
mı? 

Falih Rıfkı ATAY 

Kastamonu' da 
Af af ürk günü 

Kastamonu, 24 a.a. - EbedJ Şef 
Atatürk'ün Kastamonu'ya gelıslen
nln yıldönUmü dun COikun tezahü
ratla kutlanmıstır. Saat 18 de, o 
günün hAtırasını taşı~·an bayrak 
sporcular tarafından şehnn metha
l nden alınarak Halkevı önünde va-
1 ye verllm Ur. Bayrağın te ım n -
den sonra. Halke\ bandosunun lşU
rnklyle, meydanı dolduran yüzlerce 
Kastamonulu tarafından İstiklrtl 
Marşı söylenm Ş. müteakiben vali, 
Atatürk'un ha~atı hakkında bir nu
tuk sö)•lemlştır. Gece Halkevı'nde 
Ata'nın şapka inkılabında Kastamo
nu'da söy.ed klerı nutukta.'l parcalar 
okunmus ve Parti semt ocaktan ta· 
rafından muhtelif ef;lenceler terti· 
bedılm ştir. 

Amerikahlar1n 
Makin adasına 

hücumlar1 

Milli • 
mımari 

hareketleri 
Juk Y. Şehsuvaroğlı.ı 

A )G\DEMf serı;isinde Türk gÜ· 

zel sanatlarının ) arın için daha 
bii>ük umitler veren omckleri· 

ni gördük. 
Cumhuri> et nesilleri, zengin sa -

nat tarihimizden aldıkları kulıiır 'e 
Turk ihrilaı ve inkılaplarının 'erdiği 
he)'ecanla ruhlarının ateşini renk, çiz. 
gi ''1! şekil halinde toprağa, kağıda ~e 
mermere işlemi !erdir. 

Bu sanatkirlar, çinide kendi renk· 
lerini, min> aıurde kendi çiıgilerini, 
tezhipte kendı ışıklarını 'e mermerde 
kendi O> mal:ırını tamamen buldukla· 
rı gun, cenç Turki)e'nin anaı ustat· 
!arı )eıişmiş "sanat tclil&ıleri geliş· 
mi' olacııkur. 

Bu sergi 'e diğer 'esilelerle bizi 
o gune çabuk ulaştıracak hamleler gö
rU)-Oruz, >alnız umıunıralım ki o giı. 
nün bü>iik manzara•ı milli mimarimİ· 
zin zaferi• le ıamanılanabilccckıir. 

Bursa'nın goılenmize ve ruhumu· 
za açılan ı::ıizelli ini bir gun burun '\11• 

tan şehirlerinde görebilmek arzusu 
içindC}iz. O gmellik ki bize tarihi • 
mizin, ananelerirniıin, •anaıımmn hÜ· 
tun he)ecanını du)-Uru)or. !.:akların

da. türbelerinde. h'ila bozulmamı, e,. 
!erinde şehir telakkimiz, 'c içtim.-ıi 
hayatımız ne kadar canlı olarak )'aŞa· 
maktadır. 

Bu,ı:ün tarihteki ve Bursa'daki 
Türk C\ ini, modern şartlara göre kul· 
lanılır, içinde rahat edilir Hfr hale 
soknııı.k 'e humı ) eni )'llfn )"HPtıracak· 
lara kabul ettirmek her Türk mima· 
nna diışen en bü) tik 'ıızifedir. 

B'r zamanlar ebedi\ct için kuhbe· 
!er k rmuş, kıtalar bo:runca ken'lln • 
•araylar, köprüler )'llf>mış ve }'llşadığı 
ıklimin artlarına, ufuklanna en ya· 
nışan mimari}i bulmuş bir milletin 
çocukları elbette ZC\-ksiz )'llf'ılnnn us
tünde emdc ı;e kahiliyeılerini nldür · 
mİ)erek dünkü mimarinin eşsiz ör • 
neklerini bugünlin prtlari}'le tdif eı· 
mek }oluna gidecektir. 

Türk müzik folkloru 
derleme notları 

Halil Bedi YÖNETKEN 
l.ef:cn - do\1.l)'Orla.r - <;alı) urlar-"-

Ter de olsa gene lefen döm~ tıdet -
tir. Tetennl'de !eten ha~alarma. ha.tA 
te.ke havalarına (dimıdan havuı) dl· 
yen er de olmuı;tur. Kadınlar ter talar, 
VP)a Ieıten doverlcırken, saz olnuıdıAı 

!cin. saz n.aC=mclcrlnl ırenc nfızlarlyle 

Taht:ıcı vo arıtaılann l'lzli tlylnlt:t1ın· 

de ya,pukM.n <Sam:ı.h) tan ba.ska blZ bu 
~leınede lıf'.kM 53.mahlara da rnstln· 
•1 k . Isparta da dil4'ilnl rde, kad nlar.n 
kına ırecelcrlne kanlılık. (.rt0 eK'e: kt>n· 
ıll are.Ja.rınııa er:ıen .p oynu.ı:o~ıar k i bı -
na da (Samah) diyor r . Ispan~•.a m a· 
rıre terin bıztm lem önreden hazırla· yap1y0rlar, ~tl4 &~ler aöyJ(lyorlar. 
dıklan l:C'fl~ ı>roı:rnma, b e d rue:mck Danscııı de dancbn, ıtmıdlnt d ndan, aı

edlklerl Ulrkü ve O)"llnınrla 1 ll'lll mı ıın rt: ndan, trıı~ lalay, <lraylalnlay, 
ce,•rc olarak bir de ıs ımnh) ınadd<'sl taraJ.l)'lala~lam, lir ıytay, rlrllnylay, 
> mışlarm. Ispnrta'run Ha 'kcvt 1<'rı: • hoı> tlrllllıı> ıam. ho:> ş nanay i'ılıl. 

"Un .. de Et m ~"rtem, (Gecm!4 t'lln· Bu ~r~ knd nlar enteresan tct ntlm· 
!erde İspart.a da d!IC:Un) ba~lıklı •e!n· :ıerı yamtı>orlnr. bu u b:r 1.Jt'nl eseri 
kasında c lt 4, &'lYI 42, yıl 1937 olarak ıictU. iki tefe! kndın aynı ka· 
Snmahlann salı \e çarşRm!.a 2erelerı ra.kterı..tık rttnıt h!rdE<n ve hl<: şıı•mn
)ııpıldıA'ını, me.>"<lanın muhtcltc »c.-ıerl· dan. vurutYor. Kullıındtklan rttım kom
ne maşa lalar - meşalcler - dikıtdttl· bmezonlan lçlnd cok ceşiUert , a mır. 
n1 ve oyunlann bu ~lelerin a~ıiınl.· m('M> ıı. 9 \•uruş u b hıwnya ~Ik e. 
f'mda oynandı~ ru yazıyor. - HalK bil· dNtron, r1okuz dıı.rbı mü."iRvl kun·etı.
lllsl haberleri, lll·H yılı, 118 lnd s.a)1· ç:ılıp yalnız >rd n"ly1 vurgu!ı)'orlur. 4 

da B. Şaklr U kUtaşır, (Sinsin l OY\lnun vuru 'u blr hn\•ndn ml'Scl.'I, dört !!clttz· 
<lan bahsedf"liu>n ona Conım hll\ llı;hl- Hk. iki bln'1" dörtl(lk ritmi tam ı,ır di

de (Zrunah OYW\UJ dahi derler. demi • S:nUnlc bıuıtan sonuna kndar muhata
ttr. - za edborl.ır. Blz.hıı tefe! kadınlarda rl· 

Yozgat'ın 
resim hocası 

Vedat Nedim T Ô R 
Yozgad'ın resim hocası, Cemal Binı:öl 

bu resmin kara •evdalısı, ~e 
ı-irinde Ankara'ra ı;ıkagcl<li. 

günü."' 

Ru ~fer, dağarcığında 130 <ı'>cuğunun 
muhıelif s~lere ait alıışar resmini gc· 

tirmiş. Bunları bir bir, oncc bC}az H · 
~ıtlara, <onra da ma\i renkli krığıtl:ıra 

tertemiz rapıştırıp çerçe'\eledi: 'ergİC\ i· 
nin dunrlarına, hersi bir hizaya gel· 
mck ilzere dümdüz iğneledi. 

Onu kim çağmlı, ona hu zahmetlere \e 

masraflara kaılanma.ını kim emretti, bu 
uak )'al 'e tiıil gunlerindc )'llll ı:elip 

oturmak dururken? Bunu, içinde ht1)'llk 

i <l e a 1 ledn aıe•i alev afe, ranını)ıtn· 

l.tr anlı)-amaz. 
Cemal Bingol, Turk çoruğunun )' a • 

r a t ı c ı J ı k kahili} eı i nc göniıl ver· 

mi), re5min Ç•)('uktaki şalı~İ) eti dile ge· 

ıirecek, canlandıracak en giizel bir 

t e r b i r e va•ıta•ı olduğuna içıen 

inanmı~ bir lczbclidir. 

O. inandığı ve uiirun<la kalıranıa.ııca çar· 

p.ışıığı bir idc.-alin do~ruluıhına b~ka • 

!arını da inandımıak için \e alınan neti· 

Fakat biz bu ı:czlde en entc1'.'9fln tim ctuy2usu yUkS<'!k bir der,,rc<!edlr. 
aı; lr samah ı. Antalya'run Ebnulı ka· btr mtu:lkcl ırozil>IC ıns. n onlıın hııy. 
zasında 26rdük. Yalnız l'CCC >avııan ret ve ta.kd 'le d ı or ve ~TCdt.ııor. 
bu e{:lencedc dellkanlılar \aktl)lc ba'l· HUyükcc kadınlan kaıııı karşıya 
ıarnxı. !eslcrlnln etrarınd:ılcl yazma n- Bursa SC'kmcnlerlne bc:ın?.er ''kl\Y111a O)'U· c~ler Üzer.inde )'Urt <>lc;ü.~ün<le hir e j; i • 
m na bc$ bir yana, beş öbGr yurııı nu,. oynuyorlar. _ 9 ,•uruşlu __ Kıw· t i m d a \ n • ı olaı-Jk münakaşa. edi· 
).ınmıt tcımne - mum - dfkcr ve bal· mıı. dn urak o)-undur. Bir de "s llnrmıa.. lehilnıtsini kola> laşumıak için hu kül • 
mumundan ;yapılmııı telli, ~caklı bir kadın oyunu \nr ki, "Tenli." !erden (etlere katlanı)or. O, her ideali t gibi, 
nevi m!Ll!lk(')1 t c ırenc ynzmalannn ıtinled timiz ctrt vuruşlu lıl. Sl\lla!U'l'n· I e•dz \'e müıc,azıdır. Kendisini hare • 
1116Urml nnlş, bu sureUc sok!Lklnnlıı yı el'kc:ıkler de o)nuyor. Nn~ı Kurr. • • ~ • 
dolııı;ır. u-rıer caıat, tü11külcr sOylcr, "Un.. derı:ls!nln, yıl 1!'13.'i ı-tlt 2 sa)·ı ! l..t•te geııren kun eıın ne olılııı;ıınu dü • 
blır meı;danda halika o up (ııamah eını· 19 da, (GU-Lc;üm•ün dU~UnUl adlı )az· ~unmez. Her buyuk işin ı;üzclligi de bıı· 
ma tilr1disU) oku lamııs. Semahı idare sında (dt> kanlılnr B(lllama teperı dt· j rad;1.dır uıen. Arı, bal )ııpuğının far • 
e<k>ne · Ecebalı" dı:yorlar. Samr.n ta blr yor. Anndolu'nun başka yerler ndC' de kıncla değildir. 
nlhzıtan soy~ (Samah ı:ırp:t•a Ulr - bu ııch tmsı)-an O\'ll'l r oynanı~ Meı;,-

fakat hiz, onun eserini s:i\renler, bunu 
küsü) rıtml.k olmıyan, uzun haıalan il, Karadeniz sııh 11 llo."'On ııtivtıcr.nı 
andıran aı:ıır bir ez21d r. T.ürtı:Oye H•l· teşkil edoo n;ı.-unlar<J..qn b'11 d" ırallıı . dusünmek zorunda) ız. Yoksa k:tfir olu· 
nız tef rerakat edb·or, her z.•nan de· ıruı) dır. Kadln O>"llnlannı umumly'CUc ruz. En bü> ük küfur, kırmet bilmemek· 
~n. arada b\r manelı rlUmler vuruyor erk k'.er de oynuyor. Meseli\ "Dc\el!.. tir. 
Bıızı \"UMlll'tır ll dıı.rpl.ı b r tn•ıb11 tıra - kadın nyu11unu erkcıkl'l.'r knrşı kıını>a 
lnyor. "Ecebası" nın (tçerdc, dıprdal \'f' ı:öbek ata ata mınnrlar. Sııllamn'y 

cm erly e e er bMlar Uzcrtııde, halka keza. E#'!Td r \"e dl)Jaylanndıı. erkPkler 
Lclne ve d~ na dntMJ b b ı1ne Clrı>lll· ktnk havalara ştııe Ue refakat ed~or· 
l.ınlı)'l')r, ralmt he seıı c.ıkarmadrın. ıar. Ş1ee ç11.lm:ık ora rda C61<1 \detınlş 
Oyun 4-0·50 kbl ile de QYnllnırnıı:. -Bir 4.ı; bo:ı elS(' mıı.ıoa ül'.'ttine sırnlırnıp hır 
hak rh•0,3<-etl: Tekeli oı:ruııan Elmab0

)1'1 cl<lc bıen.k, ı1 l':erlnde kaııı!kJ.ıı. elı;clP.re 
vaktb'le bu eekllde retetm!şle!'. - VUl"ll)orlar. Çakıl taşlıı.rtyle de vurur. 

Evlerde samah eırımıa tOrklls.Qndcn latJ!lış. o hııvalldrı er.kekler oyun t'\9na· 

Ha!an AÜ • Y ü c e 1 • sergiyi kendi 
elı) le açmakla, her resim uzerinde a)rı 
R)rt durarak, duşunerek, korıu~arak İn· 
lelenıeklc, \.emal Ringol'u en mtlı H' 

manalı ~i1zlerle övmekte Türk a}dınını 
hu büyük günahtan r e ~ m e n kur· 
tarJı ... 

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

IEMRAH 
Y aza:n : Baki Süha 

Yıllardanbcri Smıs folkloru ile uğ· 
r:ı~an \ chbi Cem A~kun, son günlerde 
Emrnh h, kkın<la 115 5.l) fal ık bir c:-ser 
nc:şreııi, I serde, <l gcrl.i halk ş.ıirimiziıı 
kısaC'a h .• 111 anlaııldıktan sonra, ~iirlc· 
rinden muhim bır kı mı kitapta )e.r al· 
mış buluıu)'Or. \ chbı Cem Aşkun, Em· 
rah'ın bazı şiirlerıni Zİ)acııin Fahri, 
Eflaı ın Cem <.ıunC)· \C fuat Koprulu'nun 
eserleri dm faydalarorak derlemiş, fa -

ı kat mu ım lıir kı~mını da bU)'1k hım • 

1 
met s:ı~fro rek cl )azDUhı conklcrden 

pi. mıstır. 

Bu f.ı dalı kitapı:ı n ıl dikkate değer 
ol• nokta, J mrnh ın ağıdarda dolaşan 
s~ilcan n lındaki h'ka>esinin bulunma· 
sıdır. \ chhi Cenı A kun, bu hildl~cyi 
Aşık İsrıı:ıil'dcn dinlrmiş \'e hiç değiş -
tirmck ıı n kitabına almıştır. 

::>imdı)e kadar, hll.ik şaırlerimiz hak· 
kınd.ı ) pı lan tetkikler, ede birat tarihi 
u~ulleri bakımından - beş on eser miıs
tesna • hepsi de haıalı \e rastgele çır • 
rnşıırılmı' h"ss.ini \erdikleri için, yur • 
dun muhtelif }eri rinde adeta (şair ara
) ıcılar) dı)e adlandırılan f:llrip ~idi 
bir t. kım !..im derin nulunduğu iddiast 
lı:tklı o!Jr:ık ortaya arı lmışıı. 

Vehbi Com Askun\ın l."S<".rİ, biz.i kes> 
eli i h 1 kında midi bir g:t) rete "e ret • 

k.ka inandırı)or. Z ten, şimdi Sivas'ta 
ona okul turkçe oı;ntmroliği yapmakta 
olan genç müellifin .ışkla sarı klığı fol • 
klor \'lldi,inde be, on seneden beri ve
rimli olduıhınu bili)'Oruz. 

Kitapıa uf.ık tef ek hatalar )ok değil. 
mesela. 40 ıncı sarfada:ki 9 numaralı şi· 
irin ikiııd beytinin ba ı "Güli nefsin 
ıaika'" de ·il, "kulli nefsin :raii(a .. olmak 
Jaımdır. Çü ku lmrah, • Kulhi ncfsın 
taikatulmc\l" aretini telmih ermek ı~ 
ıİ)'Or. 

\'ehbi Cem Aşkun'a bu }eni e~cri 
İçin halk ~iirimiı: adına ıe~ckkur eder • 
kcn fmnıh ın ı:uzcl bir parçasını aşağı• 
ra koyma1ıan ıkendimı alamadım. 

Bir sabah uğra.ltm göl J:e11ar11M 
S11t14m beni gördu Jll:me,·e d11rd11 
Çalmdı (lrpmdı pl::ıı /::en.ıra 
Ela gu:::ln-itıi J11 mı-Je d11rd11. 

• 
İstedim bu gole kendimi al m 
Elimi u:aJıp yaı r11111 t11ıam 
Hir ba,al c1ledım sarılıp )alımı 
l e/ası:: go1J11mu u.mc)c durdu. 

• 
Emrab ıahin almıı b11gü11 )alfı"' 
}'el esıikre dokcr bele sarını 
Arzıhal eyledim ı isal hat mı 
İıui diıleri11i dızmeye durdu. 

·~. ·CEMiYET · HAY ATI ..... .. .. 

Toplantıya çağn 
Londra, 24 a a. - Resmen bildiril

dığıne göre lkı Wellin,l'ton bomba u
çağı dlln oğleden biraz sonra Emden 
limanına bır hücum yapmıı ve 1200 
metreden bombalannı 111tmı11tır. MU
rertebat doklardaki binalar arasında 
in! liklar vukua ır:eldil'ini a-örmüe -
tür. 

Bern• 24 a .a. - Tribune de Lau
aanne razeteainin bellrttiğ"ine göre 
Amerlkalılann Gilbert takım adııla -
rındRn Makin adasına karşı yaptıkı 
baskın akınının· müıtefiklerln yakın. 
da Pasifıkte b §hyacakları hıtrekll.t 
üzerinde mühim tesirleri olacaktır. 
Makin adası, japonlara ait Marehall 
adalarının cenup <lolhJsundn ve Ha
vai adaları ile Salomon adaları ara· 
sında yarı yoldadır. Japonların bura
da kurmuş oldukları deni., uçakları 
üssü. Anıtlosakson dPvletlerinin mU· 
nakale yollarını tehdit etmekte irli. 
Yapılan Amerikan baskını netice~ln
de gerek bu lis gerek adadaki rad
yo iı:ıtasyonu tahrip edilmi~tir. Ame· 
rikalılann Marshall adıılarındaki 
kuvvetli jApon !islerine cok yakın 
bulunan bu kllı;Uk adayı işıı;al etme
leri bahism"•"•tm ol mıızdı. Fakat 
yapılan bu akın japon hava kuvvet
lerinin Saiomon adalarını bombalıı
mak icln kullandı~ hu üssU bir mUd 
det ir.in ortadan kaldırmıştır. Bu a
kın. Salomon adalarının ele t?ecirtl· 
me!!I için b~s~anan <:eıin hareklltı ko
laylaşnracak mahi"ettl"ı'!ir. Nihevet 
bu hareket. CI""""' PP.!!İfikte harckAt 
teşebbflsllnlln müttefikl .. r Pline rrec
mis olrlullı.ınu 2'Ö!ltPrmek• .. rlir. 

Riı:im olan Bur•a stili. kllsik stil 
-.;e onu takihcden stiller mimari tari· 
himizi de,ir dC\·ir ksettimıckıe ve hi· 
ze yaratıcı Türk deha~ını n yarı •aha· 
sınd ki ölmPı eserlerini ı:östermelcıc • 
dir, On sekizinci n ırda ha,lıran Ha • 
rok devrinde bile tamamen ııı.klide 
ı;iımecliğimiz B:ımk'u, kendi tarzımız 
içine karı~tırarak ycnj bir stil çıkar • 
dı,i:ımız ı:oruluyor. Bu bir tarihi ha· 
kiloıt iken, buı:ünkü ın<><lem mimari· 
nin hizim :rC\ldmize, ruhumuza göre 
şekil değiştirmekdzin 'e bizim hüvİ· 
\erimizi ra<ımak51zın Tıirk ıkliminin 
içerisine J;iri,;emıe<öini ve )"ll)ılmasını 
na<ıl kahul edebiliriz? 

sonra "7.ektr'' oyunu d nllcn b,r ())"Un mnda ı>armak eıklntıricen aynı zaman -
aynantyor, bu nyunrla 11 mcmrllı.ıten M· da damak da eatıatlyorıar. '"Tcn.tler .. 
rl ıctne 911.klanan calansk dPı\ıtrt ara - kfüil dclı:laı.nlılıan, ())"Unun sl5z bUlm r.e 
!UY't'r, bunun da kıend!:nc ııl5re tUı1C'll•ll yaılan, tak t&Jc deye at nalı seslt'.l'I ıtfbı 

~ B İ B L İ Y O G RA f YA : da~~kara Garnizon Komutanlığın .. 

Almanlara göre 
Berlin. 24 a.a. - Bugünkü resmi 

teblığe eöre bir kaç iaailiz uı;ai'ı 
Almanyanın ııımal batı ııahlll Uze • 
rıade yaptıkları gündüz akınları es
nasında. il!fila.k bombaları atmışlar -
dır. 

Hafif alman savaş uı;aklan dün 
alçaktan uçmak suretiyle yaptıkları 
hücumlar esnaemıta İn~iltcre'nin ce· 
nup doğıı ııabilindeki askeri ehem • 
miıette tesislerde büyük hasarlara 
ıebep olmuşlardır. Alman savaş tay
yareleri diln gece Mldlands'da bir 
insiliz harp sanayi §ehrini ve dolu 
İrurıltere'de asker! ehemmiyette he • 
defleri bombatamışlardır. Atılan in
fılil< ve yangın bombaları bir çok 
infilak ve yangınlara sebep olmuı -
tur. 

Mareşal Smut 

M. Çörçille 

neler görüştü? 
Pretorya, 24 a.a. - Pretorya civa

rıhd&. zırhlı vasıtalara mürettebat 
• •!ren hir tnlımı:rahta bir nutuk 

aöyliyen Mare§al Smuts, Çörc;il'le 
ıtına temns ederek bilhas<1a 

demlıtir ki : 
Yalnız şimal Afrika vaziyetini de. 

til d!lnya vazıyeıi M. Clirı;lll'le berıı 
ber retkiketmek fırsatını bulduk. 
Harbın ea bUyük bir dikkatle takibe· 
dılmesi llzımgelen bir saftıasındayıı. 
Biz bu sene neler yapabileceğimizi 
ve gelecek sene bUyUk taarruzlara gi 
riımek için neler yapılablleceğini 
tetkik etmiş bulunuyoruz. 
f'n büyllk bır dıkkaUe takip edilmesi 
lizımı:clen bir ııafhaaındayız. Bız bu 
sene neler VApabileceğimizi ve s:-ele· 
cek sene bUyilk taarruzlara 2irişmek 
ic:in neler yapılabilecetlni tetkik et· 
miş bulunuyoruz. 

$imal Afrıka kumadanlritında ya
pılan df'ğişıklıklerden bahseden ma· 
reşal Smuts ıt"eneral Auchlnleck'irı 
ıımdiye kadar a-ördUı'ttl en kıymetli 
generallerden biri olduıtunu ve veri· 
lf'n kuarlann eimal Afrik'adakl ko· 
m•ıtanlıınn şöhrrtine halci getirme
diğini fakat şimdiki vaziyet sırasın -
da mutlak sureıte objektif hareket 
ederek plAn yapmak mecburiyeti ol 
dutunu ilave etmlııtir. 

Avustralya tebliği 
Melbourne, 24 a.a. - Cenup - ban 

Pası!ık mil te!ıkler umumi karara-!· 
hın tebliği: 

20 av uc:atının himayesinde sey. 
reden 27 düşman bomba uca~ı Dar 
vin hava me,·danına hticum etmiııler 
dlr. P..asar hafiftir. MUttefık av ucak 
lannuı parlak kareılama hareketleri 
esııaftDtıa. düşmanın dört bomba ve 
dokwl n" uçatı dllşr!llmilltUr. Bizim 
:ııı.t yokaar.. 

var. Kıuvveuı damak 9C91m eıkanlllar. 
. . 
"\ ı ı 1111 ı ı ı ı ı ı ı • ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 ı 11 r 26 A~ tos çar amba @nün<fln or

du maluller bırli i günü kabul edtl· G!zll Ale\11 ~hı U>e aştkAr ha.m& 'l Tül1tüden sonra gelen sözsl!z >"er't, 
Yarım Ay 

r 
a.rasında ne ı;Jbl ill'ller var? Bu da >l!IJnız sıız naıtıml'SI lcln "kesinti., Ubl • 
TUrk mUzll< foiklorcu5Ul'lun ara~tı.raca • ı1ni kullnnıyo~'1ar, "Serenlerin kcs!.ntl· 
~ meselelerden bbid~. si,, ırlbl. Bazı yerlerde Qt)"Uil ha\• lanna 15 gUnde bir çıkmakta olan bu 

dolgun magazinin 15 ağustos sayı ı 
Harp Okulumuza ıahsis NUlmışl•r. 
Bıı tarihi. ve feyizli okula aıt buyuk 
bir röportnj· gen~ harbiytlıleri, Hır
blyc'ılen mezun ol.ın bUyUklerinıil1, 
tatbikat talimlerini gösteren çok ıl
zel bir çok resimler vnrdır. Ayrıca 
bUrük Alman ımısikişiıınsı "ag • 
ner'iıı hayntı, yeni Dahiliye MllstP a
rımız I<'unt •ruksal hakkında bir ,. • 
tUd, (yaz ve ' ocuk) b lıklı bir dok
tor müsahabesi, Cahil Uçuk'un (De
ği rmr.n taşı) adlı romanı, <lllnyn sa
vnşınrlan reınmler bu sayıyı sıislc • 
mckteıllr. 16 sayfa 10 kuruştur. 

KÜ(ÜK Dl~ HABERLER) 
N~")ork, 24 a.a. - Pazar güniı Luiz· 

}8n8, V.irıin>"a ' El Po a'da n.ıkubul.an 
tan'al'C kazaları neticesinde amenkan 
haVll kuvvetleri mensuplarından 23 kişi 
olmÜJ, 3 kışi yaralanmıştır. 

F KAT nırmnunİ)etle du)'ll)Or 
\e c:örii)onız ki akademinin 
milli mimari kı.-.mı Turık ni 

Derleme ı:ezlk'.rlnln d lcka!e defler h' e 1'e61ntl den dt~lnıl 1$ttt1k. F.lnuıl1·· 

tlplcnnden htrl d<!, U-fçl kadınlardır ela. "MuhabOOt" hı, "Rıışlıantl hııvası .. 
Tütk kıı.clın m!lz k rolıklonınıın tı ... 5hrn lAblrl kullanılıyor, ne 2llzcl bir cntro
muhatızlnn obn bu ıınnnlktır kaılınlıır dlıkswon tercilmcsl. 

da,.:nının }Oluıxbdır. Bu kımn<i:ı. 
mimari ıarihimizi butün devirlcriyl 
görmek imkanını elde rııik. Klhik 
dC' rimh<1en ,.e Barok devrinden i} i 
miwler eçilmi tir. 

dnhn eok, tüıicO ve oyun havaları ııö>- Uzun h.'l\n.L.-ıra, bu s:M!ldc g •rdtltil -
ıerıc:ır, ve on! • yanız tclle reraknt e· muz >~lcntc "gurbet havıısı,. der.b-or. 
dcrl<'r. lstı rta ve Burour'da karlın fıım1ur1u bir halik l!mlfltktı.n: nurıiur'un 

San Fransi ko, 24 a.a. - Amen'kan 
gemi inşaat mutehassulanndan M. Hen
ry Kaiser eski sinema reiisorlerinden )e

ni tip tanarder mucidi Ho"'ard Hugues 
ile .500 n.akli)e tav}'al'C5i İmal etmek uze-

0 

re bir $irkcr kurduğunu bildirmiştir. 

Londra, 24 8.L - Pas de Calai~"den 
bu sabah erltenden şiddetli top sesleri 
gelmiştir. 

Buenos - Aires, 24 a.a. - Bolivya 
ReisicumhUN Arjantin Reisicumhuruna 
Wiei ziyaret maksadiyle 1 eylıilde La • 
paz'dan Bucnos • Aires'e hareket edecek· 
tir. 

Hollywood. 24 a.a. - Tanınmı§ 
ııtnema artisti yedek deniz teğme -
ni Douglas Fairbanks Jr. Holly 
wood'daki dostlarına bir telgraf çe
kerek Dieppe baskınından salimen 
dönmUe oldutunu bildirmiştir. 

Dublin, 24 a.a. - R8ıorth'da bir İn· 
giliz tzn-aresi }ere duşerek p.ırça!anmış
ur. Pilot aldığı yaralardan olmu,rur. Ge
ne dün Tramore }akınında bir alman tay· 
yaresi düşmüştür. Biri )-aralı olan don 
kişi göz altına alıoınışur. 

Profesör Sedat Hakkı Fidem, garp 
ve Turk mimarilerini yerlerinde ıt0r· 
müş, şehirlerimİ7i, ka<abalarımııı d<:>
laş:ırak ıetldkler )'llpmış ve :ı:enı:in 

koll..k.iyonlar elde euniştir. Seneler • 
denberi bu sahad.'\ çalışı~or 'e talebe· 
!erini ınilli mimari şuurh le )eıiştiri· 
yor. F.ski mimari) i bugıinkıi şartlara 
uvdurmak •ureti> le muhtelif )erlerde, 
Türk evi d.h ... ~ının çok güıel örnek • 
!erini de vermi, bulunmaktadır. 

inanıyoruz ki, birgün vatan ,e -
hirlerinin Türk man:rara.-.1 hu dhanın 
zaferiyle tamamlanacak ve dcHun ede
bilecektir. 

Turk olmanın gururunu, yalnız 
ıarihte bü)ük işler yapmış ccrlerin ka· 
nını taşıdığımız için de.fil, o kandan 
le'\'&ru5 eııilimiz kahramanlık, sanat 
~kt ve kahili)etler ile }eni hamleler 
)'llp:ıbilecek olmamızda dU}'1}'0ru:ı'. 

Akademi serghi, mimari knmİ) le 
~·e diğer kmmlari}le biu, ırkının me· 
dent va.sıflan ve kabiliyetlerirle bu 
hamleleri başamıış olanları göstermek-

DİLSİZ SAKİ T 

oyunlanna "ufak OO'U!D, moo oyun, Z<!tt· 

ne oyunu, kırık 0)<'1n" , hn valanna da 
"lcı.z havası, u:tak hav1l, kız O)':Ultma 
hava..~. ince hava. la\Tak hava" diyor· 
ı.ar. Bazı ~lerde knd nl.-ır "lle(lcn" 

te \'C yarının sal'1'1t üstatlannı müjde
lemektedir. 

Babalarımı:ı: dünya)'a yalnı" kah· 
ramanlıklarının ve cihangirliklerinin 
destanını değil güzel ~anaılarının eş· 
siz tarihini de bıraktılar. O tan'hte 
ve asırlarca kaldısımız kıtalar ü .. tün· 
de milli mimarimiıin i\lme7 örne-kleri 
)'aşanıaktad ı r. SülC)mıı.nİ) e lrubhesiiıde 
en yüksek menetı.Mine varan mimari· 
miz, hüyuk dalgalar halinde İ~tanhul· 
dan Trakya huduılanna ve daha öte· 
Jere doğru mabcıler, köpriiler, ke-r 
vansara) lar, sebiller ve rnuhıclif ya • 
pılar halinde uzant)or. 

Fetih 'e me<leni}et }-Ollanmı:u c;İ· 
zen bu imar ,.e sanat tarihinin ,,erdi· 
ği zengin külıiir ve Tiirk inkılapları· 
nın heyecanı her sahada sanatkarı bir 
)"aratma hamlesine divet etmektedir. 

dtrn ••• 
''Coculdarı adam akillı oıkutmamızın 

ancak tenenin yardımlYle o abllecetlnl 
&en de kabul ettin ... 

Bella Tan!os cevap vermed1 Nlh~t 
korka korka: 

ocşl.t ("Ctl!t i:UI'oot havası v11.nlır, bbılt t 

en.lam - başka Mrl: gurbet h:ıv. ı:ın 

nnndıın, at.ııdml lmlm:ı, ka)1ıo1mn:ı:. do
kuruıkh hnvalardıır, dedi. Onlara go:c 
oleUsüz uzun hnvn. O)nnnmıyıın ha\&, 
nyun Iınvası oı:mıyan havadır. Gurbe.t 
hava.lflnna bir yenle "Gu~al" - kıı· 

val - haYası <k!d er •• 
TO!"k u?.un hava nn cok Uırl uyruıdt· 

rıın 1!21:' !erdir. Çvk kere kınk h ıvala • 
nı., oyunlnnı. uzun hava ile ha4111nır. 

Uzun hııva sö>len!rSccn sazlar, :ya bir 
1:C$lt ritmik m<>Utk', \'e)"ll bh' nevi tre
molo lle yahut mc1odb'1 8.)'TH!l'I ealarak, 
ta:lm.t cok ııes11 htr eotnldc, wylenc:n ez
ı:b"C eşlik <'<l<'l"lcr. Saz veya ke'Tlan,., 
melıoıll:>"C CE'Ştt:tl annon k amıııcıar ve 
tok dikkat ve ha~TeU cekC!lt b!reok &!'!'!· 

1 tide refakat ederler. r'hnalı'da bir 
hal'k ıımı:ıtkAn. ~~le, ~öylenen mr 
lodll'e iki 8C6ll blr rerak.ılt yıırıırkcrı 

<le uzun \"(')'ll kınk havalarda s ız. \'<! 

k(lmane rctııkııtk'rl cok seııl11 k b• kı. 
mmdan sonsuz ılcN'ecde d kkJ>tc d • M. 

Türık hnlkmm, Tüı1k halk sanntJctırla -
nnın eok sesi llJ!e hntU\ "d onnnlara,. 
olan l!<'mr>at1f<1 hııyret vıı t kd!•"tl l!'ı~ k· 
tır. Ti11"1k koyl'Üsil eolc 11< ll ••pnllfon .. 
btr muz~ zrı\ ki ıetnded r; $Chlrll h lk 
bu bakımdan ve mrr mUz kal bir yön -
den köylüden ~dt'dır. KuyJlir'IUz şe. 
hlrllml7.den d ha 1erl bir PO! rontk mO· 
ztk küLtUrUnc sahip bulunmnı-tadır. 

btr nm nlt ıı<!Ste urun hlr vrdlnrl nrre- DUzeltme: Gecen harta ç kan "Ccnurı 
ce ~ah )-apt.ı 11onm kanır p •Tdes nl )ör!ikl<'rtnde müzik ı..."iiıtura.. b~sl.ıldı 

!sttttnU. Cok llefl rcrakaUerde. snda • yazımda. EC:!:ııllır'lc An:ı.mruı arasın<1/ı1 
nn dtlT.ıml<!rl 1<'nbı olarak da, bıızan hlı'kae km't! rı<tı l:'C!CCn köy "Bo.,1·ce• de -

'bl\rlz ve ae k lkmt'I de!ıenler knlnyca l!'ll "Yenlre" \e "Gf\kı:: rl,, ke !mc•l 
taktbedlleb!lme'..rted r. Halk müz ~imiz· "Gakıt lJ" olacakt1. - H. n. Y. 

KAZA 
Sah ırünU 15tledıen sonra bah~ acı· 

Jan yan kal>ı a<:tkıtl, ?>l.ls Arundel kapı· 
run ön<ınıte durdu ve Bob'un topunu 
bah<:e :yoluna atılı. Kopek topun arka · 

zın böyle k\la'U, Ukala bir aünmla evk'n· 
mek lstemcstnc hlıtl !Mnamıyordu. Bu 
kUnı, ukııa adanın Tcreza 1 e C\ ı ;n. 

mclc istemesi de, kcındlnc bir tuhn! i:C· 
!!yordu. 

.;, "Belki teYzem kendi teklU eder... aından atıldı. 
Elm il Arundel: 

.\kşam tlerıc.ı kce Dr. D?tlalıtson 

ht<kkmd.:ı b ldl~den t:ızla bir maıumnt 
ed fl(>mcdt. Donaldson terb > ıı. resn.t 
Hı F.ınlll')e göre cok can ı;ıkıcı>dı z.lh. 
nen Mili Pllıodl'ye hak \errll 

Yazan AGATHA CHRISTIE Çe\'UCD C. B. 

ded:I. 

"Bell..1. ama ılmdlYe kadar 
ema11ı 8'örmed1m.,. 

"Bir kere daha, Bob, bu ııcrerkl da· 
hlc bir ha ırUzel ol8un." <k'dl. 

Tefrika No: 5 "C<>culclan da &'etirebllaeYd !le. Tey. 

&illa: 

Reks Donaldaon bir dAhi ıcıı. Me~le· dı.ın. Şnndl sıra ıreıde cicim.,. dedt. zem llfarl':y:t RVmekten ~dini alamaz. 
~n hayatının en mühim dU&ilnresJ ve E5kf zaman blctmi bir ha.kır ibrik dı. Edvar da o kadar a:kıllı kıl,, ded.'I. 
kendls!rılıı bu hayatın elzem de olsa ten ırUUU bir küvete ıru döküyordu. Tan4os: 
ıade btr Pa.rcası ohnası Tereza'run l'Ö· Bella tuv~ maaasının onUne otu:-- "Teyzen eocuklara h1(; düşkün detti. 
zUnde D<>naldson un kıJ.ınetını arttın rnus Meını Tereza a1bl taradıtı halde Coc-Uklaruı burada 0ımaması daha ha· 
yordu. Hodb n ve zevkse, er Tereza hu· ö>le duımamasımı hllJ'rnt ediyordu. yırl.ı.,, 
yaunda ilk dera olarak lktnc! yer1 al Kocasına derhal cevap vewnooi. NI. "Ymc ama, Yorııo .• .,, 
makt.ıın memnun oluyordu. Rc'ks ıctn hayet: "Evet, evet, ııcvglllm. DU&ilncelcrtnl 
her teY yapab Urdl. "Teyzemden para temek cantrn la· anlıyorum. Bu s\zlıı kupkuru ınırtllz th· 

Tereza Utlzıe?ıe.rek: temb'Or" dedi. ~ar kızla.muzda hiç tnııantyet hlssl 
"Şu para ne tabarnmültena b1T be· "KencUn lcin deıtıı. Bella, eocuklann yok. Cocuk'lanrnıza etimizden ~nt 

lA EmUI hala ölse biz demal evlenir . için ~. Blllyorsun ki borı;ada ynprnak 1ıstb'oruıZ. Bize bt.nız )'ardım et· 
~ ve 9el'l Londra'ya 2ell;p Mr laborc1· eok para laıybetUk.,. tıe teyzenin bir yeri ekBf1nU'2 ya." 
tuvar acar kaba.kulaklı COCUk ve kars· Ar.kası dönük oldu~ 1dıı Bella'nm 
clfıerler1 hastalıkh lhttyar kadınlarla kendlsine nasıl Uı1cdk ve ırlzll ırlzll bak· 
vakUnl kaybetmekten kurtulurdun.. de urnru görmedi. 
dl. TnUı bir inatla: 

Misis Tnni(ııı döndil. )'(lzQ kızanruetı. 

"Rica ederim, Yor20. bu serer vnz • 
~. Akıl!ı<'.a hareket ctmhı olmıyaca
tız T!"YZeımden Mr 11~' lıstemeın~ o 
kadar lsttyoruım kt." Donaldson: ·~e olU1'8& olsun. istememem dahoı. 

"Halanın kt'l'ld1nt bao(tll.."tan sonrı. iyi. Teyzem aca pUr. Cömertıltme cö· 
daha senelfrce yaaarnamaama n.c bir merttir a..-na kendlıa1nden bir şey isten. Tanios onu ko lannm anısına aM: 
e-berı YOK •• dedL meslnt sevmez .. , Bclla Wc önce Urperdl; sonra sakinleş 

Tereza: Tan os ellerini kunılıyanık ona YAK· ti, Ad"ta haıln btr hal aldı. 
"Onu pek.llt biUYOTUm ... diye cevap ıaeu. Tıı.nlos"uın _, hAlA mülA:ylmdi. 

verdi. "Sen bö:y1,e in&te2 detıldtn. Bella. o "Her ten rw.ameon dedlttm1 :raııaca· 
l1d yata:l& b!lYWc odada Dr. Tantm halde buraya ntdn aoeldllı:r' dedi. tını umuY(lrUJ'R. Bellıa. Sonunda f!kı9e -

ıc.a.n.ma: Bel'la mınldandı: rtııa ded111m1 ::ıoaı:ıenm. Evet, IÖZ'QmO 
"Sem ........ .. .... ...... "9ea bunıQı& ,,.... ,.,..,,.. adine-~ 1 ......... 

TopU blır ~re daha hızla attı. Bob 
arlaısındAn ..Ura.Ue koetu. 

Mis Anmdel efıilil> tOPU Bob'un tıı

m.ktıtı yemen ald1 "'e ket1 a1rot. Bob 
aıiau<ı.ndan ~ordu. Bahı:oe 'k&T>ısını 

kıaı>adı, atkma i'lrdi ve topu çelane!er

dcıı birine koydu. 

Konsolun üsUlndeld 1111ate bıtktı. Altı 

b~U!ktu. 

''Yem kiten 
Botı ., d<C'dl. 

evvel biraz dlnlencl1m 

"Bizim zamanmıızda lnsanlur daha 
esaslıyllı." db'C dil$ ndU. 

Dr. Donaldscm cok oturmadı. Saat 
oında müsaade lsted1 ve 2ltt1. O ır tt -
ten sonra ı-::m il Arundcl yatacaf:ını 

sö,yledl. Genç alllnııbalarlıylc bern b<>r Y\l· 

kan eıkıtı. Hcpslnln müte\•ek:kll bır ha
li vardı. MJıı Loson as:ıl':ıda 110n uazırc

l<!'rlnl yapmak: Bob"u ıtısan cıkann. k 
ateşi örtmelk, &{mı enıtn kaPiıtıru l<nPn· 
mıık tein ıuıaf'ıdn kaldı. 

Rob'la bcra.tıer yu'lm.n yatak od.ısma Jlc$ daktka sonra hnnunının o.1asıncı 

ı:rıct.ı. ş ntz örtülü büyük YBlllllmın üs- nd<'l'I rıt'fffiC ıre l ı. 

tüne )'a1aı1tcn :1çtrrl ce'ktl. GUnlln aaıı Yünil, ~ tomasını ve kttabı bıraka 
olmıımıı•lftn ve mlfı;at rl~ln ertesi ırl!n rak: 
ırtd~d<'I\ memnundu. B\l wcek..en.1 "7.a11nedenıem bir sıe.Y u!lutmııdım. 

ona bUınedlğl yeni blır ~ ötretmmıl~· fnşalIAh k:ttabı bdt"l'ldrslntz. sızm iste· 
t1, ynln1z bildll!lni unutmaR:a müsaade dlfl'tnlz kitapların hic btrl Yoktu ıırra 

t'tmcmi$ti. küt.(]poodeld kız bunu Cok be~enct' 

Kend kendlne: nlzl ""> ıooı. .. dedi. 
"Artık lhUyarJıyorum." Ve ıı<mra bir 

ha>TCt ııademeslyle: "Ben lhtlyanrn.' 
dedi. 

Yamn 111u\t &'Ör:lertnl kapıya dlkU R M11 

Ev'ln e9kl h lz:me-tclsl Ellen aıca k .u 2e
ttrmce ikal1cb ve aQıım yeme.tine ha • 
urlamnah buladı. "Sacın 

I>r. Donald9aıı ~ ıt*;cdctS teniled1 

!lm.tı! Anmdel onu :vaıkından tetltlk et - ı--= 
··-.___ .. .1IÖlll!9 - .. 

b On 

'ille bılrez daha m tct t 

, ....... 

mesi münasebetiyle sa~t 16.30 da 
Ulus mcydanın<l11 bır tören yapılacak 
17.30 da ıla Orduevınde b r çııy ziyrı.· 
feıi verilecektir. Adresi bllmenlcre 
clı\vet nıf'ktuplnrı yollanmıştır. Bir -
ilk merkezinıle adresi bulunmıyan • 
!arla, An1 ra'yn yı·ni gelmiş olnııl•ar 
ve\ a her ı e suretle olursa olsuıı, 
davet mek ubu nlmamış olan mn!Ol 
ve emeklilerin bu tören ve ziyafette 
bulunm 1 ı rı rica olunur. 

ÇAGRI 
Orrlu MalUller Birlıği Riyasetin

den : 
Aııa nizamnnmemlzin 8 inci mad· 

clcsi mucıbioce 26-Ağustos-1942 gü
nü Birli ımiziıı yevmi maheusudur. 
Bu u ırlu gUn Ulus meydanında 
merasimle kut! ıııacakıır. Ve o ak· 
anı d Orılu Evinde malül arkadaş

lara bir <'.ıy vcrilceckllr. 
26·8·942 ı;nrşnn b ı günU saat 16 

da Ulus me~danında ynpılncnk ml:'ra· 
ııam da Orrlu Evind malul arkarlll§· 
Ankara'dakı Harp mnltıllerine ıtıı.ve· 
tive yollnıımıştır. 13u il ın daveth e 
almıyaıılara davetiye makamında· 
dır. 1 69 

Açık !teşekkür 

Zatükemp lhUlfttı ve paraUto l'f
bl lkı müh m hastalı a cok kısa bir 
1.amnndn tc> h.,, ko) arak tedavi ·nde 

z b r mnharet g teren de~crtl 
do um ve kndın lınstalıklnn mUtP.
hnssı ı Doktor &>ki (Sami! Atac'a 
candan !ikranlarımt?.ı arzedf'riz. 

lbrah m Altan ve ~ Fatma Altan 
1926 

..1111111111111111111111111111111111.. - -- -: Ev aranıyor ~ 
- -- -: Fikri Tuzer ailesi ı:ırafından ki· : 
: ralık, asıınri dört he~ odalı hir ev : 
: \e)a apanıman dairı!si aranı)or. : = lıö) le bo~ hir )Ct hıJcn 'eya kira• = 
: )a vermek isti)cn mal sahipleri • S 
: nin Çanka)a Parti koşkü numara : 
: 7 adrc"ine VC)a 5434 rtlefon nu· :: 
: m:ırasına malumat vermeleri rico S 
: olunur. 1898 ::: -.,11111111111111111111111111111111,. 
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Türkiye atletizm birincilikleri 
Si!Cm~lerl 28, fınah 30 ağustos pa-ı iki kı~"ITletU sporcudur. 

zar gl.mü yapılacak olan Türkiye bı- Eşref, HUseyin Mustafa Kaplan 
r neıHlder~. bu sene cidden pek gilzel koşacaklar ve ~rerten bir rekor 
olacak. Musabakalann memnunluk beki-eniyor. 
VC'rlcl tarafı flnale kalacak sporcula-
rın tamamen Y~ni ve genç unsurlar- 110 metre mônialıya gelince 
dan olmalarıdır. Şampiyonların bir 
s neıle yetişem yeceğlne göre Tilr -
kıy(' b rinclllkl mnlQm lslmlt'r ara -
sında paylaşılacak. Fakat licüncülük 
d rdilncülUk, beşlncllik, altıncılık' 
i>yle değil.. ' 

Sürat ko§ularında : 
Bu sene Ceı;mı'yl her müsabakada 

l;ı; i \'azı;ı; ette gÖrilyoruz. Muzaffer 
mektep, rahatsızlık gıbl sebeplerle 
pıstten b rıız uzak kaldı. Eğer Tur
k ;ı;·e şampıyonasına ı.ştJrak etmezse 
xuzel bir rekabet ve muhtemel bir 
2n0 metre rekorundan mahrum ola
cağız. Ancak kamptaki idmanların- , 
da kendini gösteren F..sklşehlrll :-.a
ml Erci nç, C!'zml tcın bu sene kolay 
b r lokma olmıyac.-aktır. 

Yeni ortaya çıkan Doğan Dülgc
de pek istidatlı ve ihmal olunmıya
cak bir rakiptir. Bunları Sezal, Feh 
mi, Ktı.mıran Tekil ve IIOseyln aynı 
&anslarla taklbedl)orlar. 

400 metrede : 

Yenl sllfili altına alınan Faik F.s
kişchır mıntakasından iştirak ede
cek ve 16 dıuı daha iyl kosabllC'cek
tir. 110 mania lcın son bir sene için
de pek çok meraklı atlet yetişmiştir. 
Bu koşunun ikincisi şlmdıllk Silha
dır. Geri tam on atlet kıılıYQr ki 
bunların içinde Turan, ~lerih, Sa
mim ve Erdo(:nn gibi gene lstıdatlar 
var. 

Gülle atmada : 
Ateş, Arat mücadelcsln! İzmirli 

Atıf v<' Mehmet yakından tak.bede-
bilecek. :.'\fo!Qmdur ki At<'.ş lbrnhim 
geçenlerde 15.20 M. atarak lrfan'ın 
Kanadn'da yaptığı Türklve rekorunu 
15 snntlmle kırmıııtı. He~kes hu kı>._ 
metil dereceyi yapmış nlan atleU bu 
hirindllkte gormek lstiyecekllr. 

Diskte : 

yün edenlerin memleketlerine ırit • ııın.aı.r. Te9Mmet AnkllnMk .A& n.. lııu' tir 
1 Jl&S 

mek için ~asraf ed~eklerl yol pa • '-*- 10n.n-, 1.tanbuklıa ,....ı. 2 _ Muvaknıt ...... 19a ... 
ralan kendılerlne aıt olacaktrr. dıiı tatcımrde FmdıkJa ~ ,. 95 kuruştur. 

(S4~~) • • 1548 pılacalcbr. 3 - Keşlfnaıne, p141ı. ....m. ı.u-
Pavyon ınşa ettırılecek Ankanı.dıdd tedrnaıt ıı.ı beti« tep sus! şartna~e, mukavele projesi na-

M. M. Ve.le. sa. Al. Ko.: olaıı!Jen !dl\ rtyat 720 ıcuın., ı.tanbuı _ fı_a mUdUriuğUnden alınır veya gô-
125317 Hnı. 64 kUl'\14 loceU bedelli An- daJd tefıUmat 1dn 320 ~muhammen ruleblllr. 

kıara'dıa btr pıı.V)'Ul ın.,_ 29. s. 942 cu- bedel takdir ecl!Jm'5t1r 4 - İstckll olanlar bu işe girmek 
mart.es! ı:tınü 81Ul.t 11,ao d& ka.ııe.lı zart- a---.---ı "·-~-..:-. .,,.._ .. ....._.....,.tı üzere alac~ı~:ı ehliyet vesikaları ......, ... _,.._. ..... ~,..... ......,.. uan•- için ihale gununden en az ile gün 
la eksiltmeye konulmuştur. llk tanına.- An'kartldııııld teabınat ktn 3240. 1ııt.an • ewele kadar vllllyete istida ile mU-
tı 7515 l1ra 88 lruruştur. Ke91t ve IL't· buklaJd t.eenınat 1ç1n 1440 ı:tnı.dlc. racaat eöeceklerdlr. 
na.metil 627 ku~ mukabfll M. M. Sart.name her V'ft.kM: M. M. v. 1 :Mo. 5 - Eksiltmeye lşt.lrak için e.lı-
v. ln6ılat dal.rceinden \IEriHr. ı.tdcl41e- ı,ı sa, Al. Ko. nuna &'~ler.l. nacak ehliyet vcslkMI ve muvakkat 
rin ineaat dal:re6lnden alecaklan ehi!· c6942, 30ZT teminat ile birlikte !stekUlerln en -
yet veslıkaJ.arjyle 2400 llll)'l!ı kanun a.ıı- cilmen rl'lsllğine müracaatlan llln 
kAmın.a ~öre hazırlıyaca.ıklan zartııa.n- Elektrikçi ustası alınacak olunur. C660!J> 2645 
nı ihale &'ilınü 91\at ıo.ao a kadar :ı.L M. ~f. M. V. Sa. Al. Ko. dan : İnşaat yaptırılacak 
v. 4 No.hı. Sa. Al. Ko. vermeleri. Kayseri dlkiınevl kin bir elektrik- Afyon Nafıa :\ludürlüğunden: 

(6S50) 262:5 ~ ustası 350 - .ıoo kuruş yernıiye ile Afyon vlliiyetı ıısesının 13288 lire 
.Alınacaktır. Rıı i~e talip olanların im- 84 kuruş kt•şlf bedelli ikmal fnşaatJ 

Çamaşır yıkattırılacak tihanları Ankara Dikimf'vfnde yap - kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
M. M. Vok. Sa. Al. Ko. dan: tırılmak üure M. M. Yeklıleti le\&• nulmuııtur. 
Fen tatbıkat okulundaki okurla- um dniresl rirnsetinı- bir dilekçe ile 1 - İhale 2S ağustos 942 tarihine 

rın bir senellk 38.880 parça iç çama- müracaat l'tmeleri i!An olunur. müsadlf cuma günü saat 15 te vl-
şın ile 6!J.660 parça yatak takımı ve (6936) 3114 ltı;ı;ot nafıa binasında toplanacak na-
sairı.mln yıkattJrılması ısı ı. 9. !J42 Üç çe .. it malzeme alınacak fıa komisyonunda yapılacaktır. 
salı glini.1 saat 11 de kapalı zarf usu- :r 2 - Muvakkat teminat !J96 lira 66 
lCi eksiltme ile lstekllslne ihale edile- M. "1. V. 3 !\o.lu Sa. Al. Ko. dan: kuruştur. 
cektir. Aşağıda cins Ye miktarları yRzılı Uç 3 - Keşltname, pltı.n, umumi hu-

Şartnamcsı her gün komisyonda knleuı malzeme 2. 9. ıa:.ı çarşamba sus!, §artname mukm·eıe proJt'sl na-
görüleb!Hr. HeDS!nln muhammı>n be- ~unu saat 11 de paı.arlıkla salın alı- !ın müdilrlü.;ünde gôrülilr veya alı-
deli 16.225 lira olup llk teminatı ıı.ıcaktır. nablllr. 
1216 lira 88 kuruştur. İsteklilerin llt>ıısinin muhammen hcclr.li 3.316 4 - lstekll olanlar bu işe girmek 
belli gün ve saatte teklif mektupla- Hra olıııı kati teminatı 497 lira :.ı~ ilzt>re aln<.'nkları ehliyet vesikaları 
rını ihale saatınrlnn bir saat önceye kuruştur. ::-:unııınesi her ı;iln komis- lı:ln lhnle güııünrlen en az üc gün 
kadar makbuz karşılığı Ankara M. ) onda ınirulclıilir. isteklilerin belli evvele kadar viıtı.yete istida ile mü
;\f. Vt>kı\l!!tı 3 No.lu satın alma ko- ının ve ı-1atte )f. '.\1. Vckôlcti 3 No.lıı rncantıa vcslkn nlncaklnrctır. 
misyonuna ,· ... rml'lerl. Sa. Al. komisyonuna ı.dıııeleri. tı - Eksiltrııeyc iştirak için alı _ 

(670!Jl 2750 Cirısl. ,\liktnrı adet nan ehliyet evslknsı \'e muvakkat 

Çeşitli yıyecek maddesi Korııple hnınut ağacı 300 lc>mlnntı hm·ı teklif zarflarını yu. 

:.=' '' .._... lW .aıa 21 ~ ı otopsi blnaııı inşaat ve tesis.at itleri 

3 
__ kapalı Zllrf usulble eksiltmeye konul-

-~ * 11ı1ıt ....ıı: ~ muştur. 
Jı.. - 'Keltf oet~ B - Dalılıtme ve Muluı\"ele, eksiltme bayındırlık l§· 

tennl ~. C - MeC"&J, D - !eri gen<"l hıı~us! \"e fenni şartname
Muknvclalame, E - Blıılnndır1* ıı.1e1 !eri, proje ke•if hulıısnsiyle buna mil
euı<'l enrtnamsı tefcrri diğer evrak (16-37} lira muka-

latldücr bu cvnılcı EIAzlt na.o. mo- bilinde dıııre•inde verılecekıir. 
dilrli!{:ün'de gôrobllil'ler. Jlhn·nkkat teminat (16045) lira 

4 - EkBl.ltm<::).~ :ı.ttr.ııı: edcbllmett (4R) kuru~tur. 
lcbı eltsiltmenın açılma aitntindm Oc lst~klilerin teklif mt'ktuplan •e en 
lı'UJl evvo1 Ela.zıt vth'l.yetme müracaat- al•ı. hbır tanh~lltte (tıı~.OOOd) l!r~lık bu 
la bu ,c tnzer ış yap .,.na alr ıdarele-

ıee ııvıhMı8 a.bnmıe Etıt!Jıet vesi- rinden nlmış olduğu vı-slkRlara l•tinıı
kası Vte tkıı.rot odasının ka:.ı.t vftrtkası den İı:rnnbul vil4yetin!' müraraatla 
ve ln«uı.tıın devamı müddetince lclıvlye eksiltml' tRrihinı'lrn tatil günleri hıı· 
ve slltn<Hmj !.ıılcriııdm anlar bir !Hila - riç 8 gil!1 e\·vel alınınış ehllyl't Te 942 
b."l6l ve-ya bir ton memuru bulundura. yılına aıt llcart't od'\<ı vesikalarını 
<"atını Uuıhhüt et.mit oldu{:ı.ıne. dair havi knııah ııırfları 17 9. 9.j.2 pcr em
btr tnahhütn<ımc ve ikinci mnddcde >n- bl' ı;ılnll sanı 14 e kadar Xnfıa mU
zıh m ıcı:ınıa ınuvulclrat l<'minatı gos. durHiğüne wrmeleri. 
te.rtr b.'tnka malcbuzu vcşa mdt!A:.bu 0030-7066) 8ııs3 

ı:O&'tcrilmcsı lı'lzımdır. H ta . 'km l' 
5 - t-Jksl!tmc 7.9.942 tarihine rast. u ne ınşaatı ı a ı 

!ıyan pazartesi g(lnU saat 15 te vııa~N hakkında 
d."llımi cnctlmcn dalrcslııde acılacnlctır. E!Azı4' Natıa MUd1lrWCUnden: 

G - TckUt mektuplan bcehlcl mnd- l - 53532 lira ZT k'Jruı ke$! bedıtl· 
dede )'llZl!dı~ ilzcrc cks!ltrnenln acına l1 E'..a..zıt so Yllt.akb Memleket hutane9l 

ati olarak tayin edilen saat on be in tkmall !Naatı kapaJ;ı zar! usull)'ll! ek· 
btr san t evveli olan ııaat 14 e kııds.r da. ~t.meye konmll$'!.Ur. 
imi encümen rcl..'< littn<ı \erllecctctl:- 2 - Du ~ alt ~Ta..'< Sllnlardı.r: 
Posta ile gönderilecek mektupların oo A > Bayındırlık ıoıc:rt i'e!!el 111rtıa • 
nlhnyet !IR&t l4 e- ka.d:ır gc!mb obnıuı mest. 
vr. dış :r.artın mOhOr mumlyle k.ııp:ıtıl - DJ Fenni '~ hususl eartname, 
mı~ bulunması lAzım<lır. C) 1'Jcı>:ltmc eartnıı.Jl"esı!, 

rostnda olnn gcc.l:kmeler kabul etlll· D> KC$i! hülAsa ve metra.ı 
mez cGSSı ı 2003 r:) .MWaLveh."?Wimc proJesi. 

ı.·ı Scrtdöprt, 

G> Ya.ııı iıılm tenn.ı enrtnamoo. Ekmek alınacak 

Osman Kaymak, Raş!t rekabeti 
b rılncı derecededır .. Muzaffer, Rcm
zı. Adnan, Nuri de ıkincllık için Ra-
6ıt'le mücadele edecekler. Bunlar, 
oyle görUp öyle hissettim ki atlet!z.m 
h yatlarının en bilglll ve venmll id
manını Zonguldak'takl kampta yap
mış oldular. Ke-uı Ahmet Hataylı da 
4u0 ve 800 metrenin en idmanlı ve 
ümıtll atletidir. 

Arat, Atıf, EUlent, Cevat ve işti
rak lmktı.nını bulursa Yusuf 35-42 
metre arasında savuracnldıır. 

Yüksek atlama : 

llanıut ,(midi 3110 karele yazılı ihale snatlnılcR bir sa- lsparta C. M. U. Jlğlndcn: 
aunacak IlnlRt ıırno Met. at evvele kadar komisyon rclsllğlne lspartn merkez • e yeni ceza evi 

M. :.ı. V. ı .• -.o. ıı :::.a. Al. Ko. dan: (7091) :1111 vermeleri \"eya po~t.rı lJe gönderme- malıkfimlnrı iı'in mayıs. 043 ga,·esl -

1stckttk...r bu t:ırtnnme ve evntın 
l:."l.'\zıt ruıtıa müdür 1lltttnden (lJ Ura 
(34) kurul bedelle alab~. 

Rekor listelerinde her sene 1.80 
M. dereceyi gorebıııyoruz. Jeba ar
kadaşları arasındn bu derece ile baş
ta "C'lmektedır. Jerh, Holynfkln 1.75 
M. ile ikinci, Süreyya, Enver de ü
<:üncü vazıyett.~ırler. Fnkat müsa
bakada ne olacağı belli olmaz. Her
halde birincllik için 1.75 ten faı.ln 
ıı.tlnmnk zorundadırlar. Sinan da bu 
sene yeUşmts olnn genç bir clemaııı
mızdır. 

ı - Çorbalık sebze komprimesi Ç · l' · k l k lerl lltın olunur. <8583-6611> 2647 ne kadar alınacak olan o.·uz BIN 
eıtıt ı yıyece a ınaca Kl ııe Ton oalıtı \·e et konservesi alı- :r Kapalı zarf usuliyle LO> ckruck 24-8-!J42 tarıhlndcn 

3 - l-Jks1l~e 11-9·19'12 ~nüne rast
!ıyan cumn gün'(! ı;;ıat 15 te EIA:ı.ı~cta 

naha müdOrlOl':'O odrunnda mütl'lcitk.I 
n.rt.uıma dksU:tme kı:ım1.."iY01'1unda n,püıt
cnktır. 

nacaktır. .\J. .\1. \', l ::-\o. ,:;n. ,\1. Ko. dRnı itibaren 20 gün mUddeUe kapalı 
aJ Corbalıklar yüzer gram paket- l - Aşngıda cıns ,.e miktarları ya- eksiltme ilanı zarf usulü lle münakasaya konmus-

ler hallnde ve lklsl bir arada parşl- zıh ) l) ect"k nrnddclerinln :rıııı.arlıgı Bolu Nafıa Mudürlil(:ürıden: tur. 
men klı.f:ıt ve mukava ambal{ljlı 0 • !?j. ~. 912 .sınt 1.5 te ,\nkııra ı.v. A. ı _ EksıLtmese konulan tş: Göy- Muvakkat teminatı 1250 liradır. 
lacaktır. bina ında M. M. V. 1 Xo.lu Sa. Al. nuk • Nallıhan yolunda O+OOO _ Sartnameyi gönnek isteyenler her 4 - Ekıll.ttm~ E'irebllmek klıı 1ıt

tcklllcrtn 3!YJ6 :e:u 61 kurut mu "a Jdaı. t 
tmılna.t vcnncs1 ve bım~ bask1ı ata• 
tıdald \-a;ilaılan Sbraz etmeleri .IUım-

bJ Ton balığı (375> gram ve et Ko. da ~ npılRcaktır. i5 f- 000 kilometreleri arasında Uzun gün. c~za l'Vl müdurlyetıne. Eksilt-
konservesi 250-50(.l sramlık teneke 2 - İste killerin belli ı:Un ve snat- dere ve Clller köprüler! ile küçük I mc) e ıstlrak edeceklerin de .14.!J.942 
kuLularda olacaktır. Kutuların üs. te katl teminatları ile Ko. na gelme- köprü ve menfezler ın~:rntı tarihine müsadlf pazartesi silnU sa-800 metrede : 

Rıza Maksut - Recep rekabetini 
dünya şampiyonlarından meşhur ın
g !iz Low - Paul Martin rnilcndele
sine benzetC'blllrlz. Vl.'ya alman Har
b!g, ıtalyan .Lansi'nln maclnrına .. 
Muvasalat çlzglsıne kndnr omuz o
nıuza bir, iki tur Se>·rcdeceğ(z. Ye 
diker beynelmilel atfotleıimlzden 
Kocaellh Kemal, Ökkeş, ve Galip 
D;ırılmaz. Osman rJsın ve 400 mc-tre
dc- o dut:u glb( Ahmet Hataylı, bu 
mücadelenin tuzu b berl olacaklar. 

tünde ıııml tarihi ve dayanma mUd- !eri ilôn olunur. Keşi! bedeh: 1440.-:11 lira 96 kuruş- at 16 da fspartn Cumhuriyet Mllrl -
deli yazılmış olncaklır. Cinsi )tiki.an tur. dl'( umumllh~ine mürncaallan lJfln 

dır. 

2 - Bu mıı.dctcleri vermek !~- 'I'crryaih lliO ı - Ilu işe alt şartnnm<>ler ve olunur. (6878l 2904 
vt•nlerin hıızırlıyacaklnrı nilmune ve Tovıık 9.50 evrnk sunlarrlır: Al Eksıltmıı şart- Hamam tamir ettirilecek 

Uzun atlama'da : n. ı :Elks1 lmcdcn tı.; &'i1'n evvel EJA.zı.t 

v1Ji)'CUndm bu 1cıe dafr alııınnı etılb'et 

\"CS1laurı. 
Oldukı;n heyecanlı lrlr mUsabnka 

olacaktır. Ankııralı .Melih ı;on nıüsa
bnkalnrda 6.!H ~1. ntlnıııışlı. Bu 
me\ ım 6.68 allnmış olan Muzaffer 
\·e 6.65 ynp:nıs olan Glıner'Je müsa
bakaları çetin olacaktır. 

fi~ at tekliflerini 31-8-1942 tarihine Yunııırtll 30<111 Ad. namesi, 13> .Mukavele ıırofos., CJ Ba-
kadar M. :M. V. ı. No. sa. Al. Ko. (71 t!l) 3173 yııulırlık işleri genel şnrtnnmesi , 1,111 ılı)a \ illıyeli Vakıflar .'1uılur· 
na vermeleri lifin olunur. Hayvan hastanesi tamı' r 1 >J Ki>vrU ve menfezlere dnlr fenn: .ı..guııılcıı 

:1>) 1 !M'l )'l lmll aıt uea ret 'ft ıra.nan -.. 
<lası vcsl.knsl. 

(6828> 2888 ve husus! liartname, Bı Keşi! hult·' ı,utalıya'daki Bnlıklı hamamının 
Malzeme alınacak ettirilecek sası, sıls le! fıyat, 1Tl<'sahat cetvelle- esaslı ı ımlraıı kapalı zad uı;uliyle 

5 - Tddl:t md..-tupla.n yukarıda 3.~ 
maddede ya.zıh l"!latten bir ııııat evv9 -

line kadar k~ re:ısııtıne malrtıua 
mu1mbt!inrle verfl~fr. 

Sırık'ta : 
Muhittin, Halit, F'kret 3.30-3.60 

M. arasındadırlar. Hıuı. da bu sene 
3.55 ntlamıs olmak ıtıbarlyle Muh t
tin'e .he~ecanlı anlar ynsatabllir. 
Hulasa l!J.J2 atletizm Ti.lrklye şampl
)onası herkesi mt'mnun eıicçektlr. -

M. )!. \'. 5 Xıı.lu !'>a. Al. Ko. rlRn: 
M. M. Vek. 4 No. lu Sa. Al. Ko. rl, Fı Şose ve kopıUıer ve beton ar-' eksiltmeye konulmuııtur. 

dan: me büyllk köprüler fenni şaııtnanıe- 1 - Yapılacak işin bedeli keşfi 

1500 metrede : 
Rıza'yı, koşacağı takdirde Recep 

tehdit cdebllecekUr. Ankara'dan E
d ı;ı, Osman C.flçl h ç lhmnl C'd'lml
yecek hatttı bir sürpriz yapabilecek Semih Türltcloğan 

Urdu ihtiyacı kin seyyar olarak 
baktrriolojı, dnhlliye, kulak, hogaı:, 
burun, ı;dz ve diş lıihorotııvarları 
mnlı.enıcsi alınacaktır. Hu lôborntu
,·orlar hakkında katalog ve taf.sildt 
vcnııek iıı:ere isteklilerin ,\f . J\l. \' e
kAlcti sıhhnt iılcri dairesine 01Ura. 
caatları iliin olunur. 

l - Muayyen gün ve saatte talip lerf. (1ı:J671) lıra (:W) kuruştur. 
zuhur etmiyen Akkôprüde bulunan lstlyenler bu şartnameleri ve ev- 2 - \lu,akkaı teminatı (l021S) lira 
M. M. V. Hayvan hastanesi tamiratı rakı Bolu 1\afın MildUrlilğünde gö- (IHi) kuru~tur. 
pa7.ftrlıkla tekrar ihaleye konulmuş- reblllrler. :ı - Munnknsıı. 9 eylul 9;1.2 çnr
tur . .Muhammen bedeli 1616 lira 04 3 - Eksiltme l-!J-!J42 tarlhJnın sa- ş ımba güntJ s ıat lli tc Kıitahya"da 
kuruş olup kat! teminat mlktan 242 lı .ı:Unü saat 16 da Bolu hllkilmet hılkilıuct caddesindeki Vakıflnr idil • 
lira 45 kuruştur. lhalesl 29.g.942 konn •ındn Nafıa MüdürlüsU odasın- resinde mlıll'Ş<: kkil kom is> on huı.u • 
cumartesi gilnU snat 11,30 da M. M. dn yapılacaktır. 1 rundn )aµılacaktır. 

Posta ile gönden~ mdctuı>?ar m. 
h~"Ct 3. cü maddede yazıl\ aatte ~ı
m'18 lbuhmmn.llim'. P<l5tö da olacak &'8 • 

clkmelcr laıbu:1 ('(fl]mcz. 

(7111) 

Muhtelif tesisat 
yapbrılacak (6b74) 2~95 

Çeşitli mutabiye malzemeıi 
alınacak 

v. 4. Xo. lu sa. Al. K.o. da yapıla- 4 - Eksiltme kapalı zarf usully- -' - Bu işe talip olanlRrın lı-190 sa-
caktır. Şartnamesi 41 kuruş muka- le yapılacaktır. yılı kanununun kapalı ır.arf usuliyle 
hlllnde komisyondan o.lınnblllr. Is- 5 - Eksiltmeye girebilmek için cksillım') c nıüte..'lllik 3:! inci mndde
teklilerin temlnatlariyle blrllktc !ha· isteklinin 8152 llrn muvakkat temi- ~i ahkfııııınn k\"fikan tanzim ederek
le gQn ve santimle m<'zkıir konıls- rırı.t vermesi, bundan başka aşağıda- rl teklif mektuplarının dış zarflan 

Ellııli; .... ı.ııa :Mudurlugunden: 
ı - ı:.::ıı;:.!5 lıra 1 'kuruş bedcll ko

şiUi E111:ug ı;O )&laklı meıııleket h64• 
tanesi (sıcak ı;ulu. uıbıı cerel anlı .ka. 
lorıfrr tcblı.atı, &ıhlıı tesiı;at ikm&ll, 
dııhili lcıı"lrııt, sınyal, telefon ve 
rııuharrık ku\\ct tesısatı işleri k.ap.
lı zıırf ıısuliyle ekı;iltme)e konulmuş
tur. 

!ıf. ~f. Vek. 3 ;\'o.lıu sa. Al. Kam.: 
Aşağıda olnıs ve mlkta.rlarlyle mu· 

lıaınm<".ll ll<ıtlcHcrt yazıl.ı on blr kalem 
nıutablye malzcmce! 4. 9. 942 cuıma ı:rtı-

yonrla bulunma lan. <71 to> 3194 ki Vt•slkaları halı olup göstermesi içine : 
l(tzımrlır. A -· .\ltn·nkkııt teminat makbuzu 

Kürsü ve yazı tahtası l) Tlcnret odasınrla kayıtlı bulun- ''''Y" bnnk!\ ııı<'ktıılı11. 
alınacak dut::unn dair vesika, H - ;\fııtenlıhitlik l'hliyet vesikası, 

KUçUk Tasarruf 
Hesapları 

2 İkincittşrin 
keşldcsine ayrılan 

ikramlYeler~ 
ı adet 1000 llral:ık 
1 500 
2 • 

14 • 

250 
100 

ro 
25 

MiLLi MÜDAFAA V. 
ve yirmi ikiden yukan olmıyacaktır. 

d 1 Kcndıı;ı ana ve babası iffet eh
lınden olmak (bu vaziyet polisce tev-

Ordu Hasta Bakıcı :::).ettirilerek evraka ba~lıınacak • 

• Hem§ireler Okuluna ait e} En az orta okul ıahsilinl bitir· 
bazı izahat ve okula kayıt mlş olmak (eleme imtlhnnlarmda 

muvnf.f'ak olmak şarttır) veya bu de-
ve kabul ıartları recede tahsil gördil@nU ısbaı etmek 

ı - Ordumuza hastabııkıcı \'e (tasdıkname veya bunun bir ıasdikli 

nu saat 15 tc acık okslltme uı;uib·ie 

satın ulma.caktır. H<'PSlnln muhnmmf.'fl 
1.>c<lcll 8.5'J5 lira olup llk l«n!natı 2;;u 

lira 63 kunıştur. 

Şnrtnamc ve numuneleri her ,un ko
rn!&yonda &on.ileblttr. lstcklL!f!rln belli 
~n ve saatte M.. M. VclrAl<.-U bln:uında 

3. No.lu Sa. Al. K.o. na selmele:1.. 
Clnal M1k • .Ad. Muh. Bed. blTa 
~ yuı,ır bllslltı ıoo 450 
Zincir yular ee.pı 60 l2J 

Yem torbua 300 4:IO 
Gebre 400 180 

Keçe belleme 50 23:1 
Kıl C'Ul 70 560 
Kıl kolan 100 lOJ 
Tımar tırcaa 50 ~ 

A. kaşa~ 50 5;ı 

B. nal 600 "' r.<:o 
Mıh 40.000 8f)() 

(6938) 2959 

Keten üstüpü alnacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna 300 kuruş tahmin 

edilen (500) kilo keten tistilpli pa-
7.arlıkla ı;atın alınacaktır. 27-8-!J42 
perşl'mbc gilnü saat 15.30 da ihalesi 
yapılacaktır. Şart.namesi her gün 
komisyonda görülebilir. Kati teml
nnu C225l Hractır. 'rallplerln mez
kfır gün ve saatıte M. M. V. 2 No. lu 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(6940> ~80 

Husterkit S. 25 vesaire 
alınacak 

M . :'.\f. Y. 2 ::-:o. Sa. Al. Kn. dnn: 
lll'her ki(ıı,ıınıı rnn kuru~ t ılİmin 

cclill'o zcıııo kilo llıı~trr Kit. S 25 ve 
Kit S. W 20 veya ıı~ nı e'·saftl\ Kit 
S ;?5 ile 2000 ı.::lıı Kit S W 20 pa· 
ııırlıklıı sntııı 111ı nar11ktır. l'M.arlıjh 
27. 8. !HZ pcrş,.mhı• f:lınii sanl Tiı fe
dlr. Taııınnıınıı talip -:rkm11rl ı llı tnk -
d:rıle biıliinerek ayrı ayrı taliplere 
de ihale olıınııhilir. Şartnamesi hı-r 
ıı;ıin koınisyııııdn giır!ilı•bilir. Kati te
minatı (900) liradır. Taliplerln mez
kıir gıin ve .s;ıalte M. M. \'. 2 So. lu 
Sa. Al. Kn. na nıllraraatlarr. 

(69Ll) 2!181 

Yün çorap ve yün eldiven 
alınacak hemşire yetışt rnıek Ut.ere Ankara'- suretı muameleli evrakına eklene · 

da M. M. V. tarafından l!J3!) sene - cektır. 
sınde açılm ş olan hastabakıcı \"e f) Evli veya niş.anlı bulunmamak '.\J. '.\f. V. 3 Xo.hı :,n. Al. Ko. danı 
hemsıreler okuluna bu &Cne de 4..ı (evvelce evlenıp boııananlarla koca· 1 - n .. h .. r çiftine lili kuruş fiyat 
tnlebe alınacaktır. Okula gırmek ar· sı ölmliş o!Rnlar kabul edilir> buna tııhınin edilen ı .ooo 0011• cift yiın ı;ıo 
zu edenler, bulundukları mahallın ait medeni hali bllılirır mUsbit ev • rap ile heher çiftine liO Kr. fiyat tah 
'alı.ı(:ıne, kaymakamlıf:ınn \"eya as- rak keza eklenecektir. ıııin edilıon rno.ooo çift yıın eldiven 
kerllk ı;ubelerlne dılekçe ile müra- hh' kaııalı z,ırf usulu ile bleklisine ihale 

g) Okur sı ı sebepler ılı~ında O· eılı'lc·~··ktı·r. 
caat edcceklerdır. k ı rı·ı-- · d " 

3 u u ken ı ıgın en ıerketıiğ!, evlen· ~ _ Ek•iltıne ! 1. 9. !HZ nAT.artn,;l 
2 - 4.13 sayılı kanun mucibine<> · ı d'" · ,. •·· ıne surelıy e veya ı,.er ınzibaıi ııe- "iİnü sıı.ı t 16 rtıı Ankarn .M. '.\I. Ye· 

bu okuldan lll('zun olacaklar, me· b ı ı k ld k ı ,.. ep ere o u ıın çı nrı dıA'ı ve altı kıi.ll'li 3 ::-:o. lıı "~tın alına kıııııı·· .. o-mur olup tekaüdbe alncaklardır. 1 b . hl ~ o• 
3 - ?tfozun olanlar altı senelik sene ik mec urı zmell yap- nundıı ~ apıLıcnktır. ~·nraplnr 110 ıJ'n-

mecburl h Z.."lıetJerlnı ordu hast.anc- ma<lığı veya ıanıamlamaılı~ı. dı•n ve elılivPnlrr 10 hinrlrn aşağı ol-
d k ve yahut sıhhi sebepler dışında o • ınarııak iız·re a."rı a.Yrı tallıılere ı"ha-

ıer.n e ) av""a lar; ond:ın sonra ar· · •· 
zu cderlcr'e memlckeıtekl büt;ın kuldan çıkarıldığı t.lkdırıle tahak • le eılilehilir. 
sıhhı t•-Şckküller kendılerıne açık kuk etılrilrcek mektep masıı flıırını 3 - ~nrtııaırıe \'e n!inıunelcri hrr 
olacakllr. ınmamen ödeyeceğine ''e gösterdi~i ı:un koıııi,~ ond ı ıı:orıılelıilir. (.'orap. 

4 _ Tahsıl müd letı 3 sene olup, vesikaların tamamen doA'rtı olduttıına !arın ınuharn'\ııen hl'dcli tı'iu.ooo lira 
bu müddet lçıııde okurlara ayda b ş claır noterlikten tasclikli ve kefilli olup ilk teıııinntı 29.iliO Hrn, elclh en· 
ıra harçlık verılecok. Jaşc ,.e libas- bır teahhiltname verecektir. lcrin ıııulrnınıııen hedeli 2~0.000 lira 
!arı tamnnıen okııln aıt olacaktır. 8 - Yukarıdaki şeraiti haiz ohm olup ilk teminatı W.2.50 liradır. 

5 - Okuldan me7.un olnnlar, ba· olmr, okula inııihansız olarak kabul ·~ - İskklilerin '.!~90 sa\llı kanıı· 
rem kanununa gilre 20 llra asli nıa· edilecektir. nıın istccli,-:!i \·esiknlar ile hi~liktc tı•k-
ııştan bıışlamnk üzere mnnş alacnk· 9 - Yukarılaki maddeler muci - lif nırktııplarının yııkıırıcl ı yaıılı giln 
lar, ve bıı m.ktar glt kçc col!alac:ık· blnce evrakının muamelesini bitiren· ''e saatten rn aT. bir saat <ınre\·e ka
tJr: bu ı..aınnn dııhı inse. ı: ydırmc ve !erden. vlJfıyet. veya kaza, mer'kez - ılnr ııınkhııı. knrşılığı '.\1. '.\f. \'~kAleıi 
barınına orduya alt o ac-aktır. lerlnıle oturanlar, bu m akamlar ve :ı. :-;o. lu ı;otın alına koıııl~yonıına 

6 - 01.:ııl 15 - r:>·l.ıl - 1942 de askerlik şubeleri vasıtasiyle evrak· nrınl'lcri. 
te.._:r;~l't'I otı~h;ıııı::Akt:r. !arını ılol\'nıclan ılo(truya Ankara Or· il - C'orap şertnn ıııcsi 32 lira .~o 

7 O..... ı t k bul cnrtln rı B • kuruş ve clclivl'n sart nnml'·ı· ı•.> lı' rıı - .,..,,;ı --·>. ve ·a " rı 
1 

ıı nasta nkıeı H e!ll4ıreler Okulıı · ~ 
Gunlar·l•r: , MlıılUrllıt\'!lne e:llnrlereccklerdir . ımıkıılıilinde her ıı:iin knınisyonılıın a. 

·• b , lınahilir. (li!l3!l) · 2991 al T·ır't \•e runı~ııriveıı te ıı.nsın· 1 10 - Milrarıutlnrın ııttııstoıı 1947 
tan 1Jl11 ... ıı: \'e Tılrk ırkır.ınn bul.ın , "''h •veılrıe kadar sona erdirilmesi Oksijen tüpü doldurulacak 
ın'lk, ' 1 azımctır. l\1. !il. v. 2. No Sa Al Ko dan: 

hl ~ ·hhıtı yerinde olmak ve du · 11 - Okurların kabul edildikleri 14·8·9..12 tarllılnrle lhnlesl olup cıa ta-
nı~•ı ":r 11< ıtı•tlc vazife ıı:örmıye mil ve m"ktebe hareket etme tarihleri ltbl cılanwan bot tüpler As. Fb. lal"(lan 
~ll tıuııınnıAl< (bunu herhangi bır aynı makmalar tarafından ken<lıl& ·eril ek tıırtt.yl bir zarfında 2496 !'l:o•ı~r.e cıhlıi hcyr•i raporu ile tes- rlne bildlrllecektir. \ m e ııene 
hit rt' lrmek ve e\Taka ba.tlamak lA- 12 - Kabul edileceklerin okulun 13000 tüp okıl!Jen saz1 hart.ada 48 tüp 
Zlim'lır). bı.ılıınnu~ı Ankara'ya kanar ıı:elmek teel'lm ectllmelk ~ pa:rıarWda 81-S-

a) Okurun Yatı on alndan 8fafı ve okulda tekrar yapıl.ac&k lllbhl 943 paza.rtet1 ırilDil 1Uot ı:ı ı. •ta ab. 

M. '.\I. Yek . .Sa. Al. Ko. du.n: 
l'ıııarlık glinu talihi ı,:ıkııııyu.n 8 a

det ogreııııcn kıirsusu ile 8 adet yazı 
tahtnsınıo yeniden pazarlııh 4. !I. o.ı:.ı 
cuma gunli saat 11 de yaııılacaktır. 

tjutnıııue ve keşif evrııkı her giın 
komisyonda numuneleri fen tatbikat 
okulunda gorülebllir. ~l ubaınıncn he· 
dl'll 660 lira olup k.ati teminatı 86 
liradır. ltiteklilerin belli ıı;tio •e saat
le M. M. \ ·ekAleti 8 No.lu Sa . .Al. ko
misyonunda bulunmaları. 

(11.ıı) 319~ 

Matbaa hurufatı alınacak 
M. M. \'cld!.let.t Sa. AL Ko. dan: 
Dört muh lE-lit ))UJ1 toda cıcrnan 52 ki

lo matbaa hurıutau ll-9-912 cuma ili· 
nü Mat 11 de açık ektıUtme uııuıtne 
811.tın alınacaktır. • 

Muhammen bedel!t 148 lira :JI> kuTUO 
olup ilk tunınau 11 tira 13 kuruotur 
$ertın.am('fld her &'Un ~<mda ırörli· 
lebtl.fr. İılt.dclller:!ın bcll1 ırun ve t.aAtte 
M. M. VelcAletl 3. No. hı sat.an alına 
~uındıı. bulunm:ıian, 

(7142) 3196 

Vilayetler 

İnşa.at yaptırılacak 
Jı..t)'On Va.liU~: 

Menıkket ha.stanealnıln 83577 l1ra 12 
k'1M14 keoıt bedeW ikmali tneaau kaJıa
k zart ~le ekBU~ k.oınulmue • 
tur. 

1 - İhale 28·8·942 ta.rthtne mllsnd1t 
cuml\ ırünü 11111.at 15 te viJAyc-t dalan! 
e-nctlmcnl.n(le yapılacaktır. 

2 - Muvakkat tanlnat 5428 lira 86 
kunıotur. 

3 - Kceıtna.me, ıı!An, urnumı ve hu-
9\lsl tartname, mukavele projesi 418 
kunuı bedel mukablllndıe natıa müdilr
!Ufıunden alınublllr. 

4 - l&lckll olanlar bu ite ııtrrnck 
ü~ alacaklan ehllYct vesikalan için 

ihale &'Ünilndcn en az üc &'Un e-1.'Vcle 

kndnr vUAyete !."Uda 1le münıcaat cıde

cc-klerdlr. EksUtme~re 16t.lrnk kin alına· 
cnk ehU>·et Vl'SDaı.sı ve muvakkat tc. 
mlnaU havi tclcl1f zartlannı )'llkttrıda 

yıızılı ihale snat.tnden Uç ııaat evveline 
kaı1ar eneümı:m reJsllr:tne VMmelcrl vc
>'ft ı:>o&ta ile ııöndcnnclerl l!An olunur 

(8622/SSSO) 2605 

Sıhhi tesisat ve elektrik 
tesisatı yaptırılacak 

Afyon Nafıa )fö<lürlüğünden: 
Afyon vilayeti llst'slnde yapıla -

cak 5896 lira 35 kuruş keşif l>edelll 
sıhhi tesisat ve elektrik tesısatı acık 
U9ul !le ekslltmeye konulmuştur. 

1 - İhale 2S a(:ustos 942 tarihi
ne nJUsadif cuma glinil saat 15,30 da 
vHAyet nafıa binasında toplanacak 
Nafıa kom!s)·onunda yapılacaktır. 

2 - )luvakkat teminat 442 lira 
23 kuru tur. 

2J İsteklller ekslltmt>ye iştirak et- C - 'l'icarr.t oılrısı vesiknsı 
mek için eksiltme silnlinden en az Ç - nıı gibi işh!rden lAakal 10000 
ilç gi.ln evvel ı.00000 llralık iş yap. lir ılık bir lnşantı ynpmış olduğun!\ 
tı~ına clnlr vr.sıka ibraz edert'k vl- d ıir honfiervisi koyurak ağzını iyice 
!Ayetten nlacııkları ehliyet vesika- knpatıldıkt.ım sonra ihale günu saat 
!arını tekil! me,,lctuplarınn koyacak- 14 de kadar Vnkıflar idaresine mak
lardır. bur. mukabilinde teslim etmesi şnrt -

6 - Teklif mektuplan )'1Jkardo tır. Bu saatten sonra teklif mektubu 
Ocüncü maddede yazılı saatten bir knhul edilm!yeı:e#i gibi postadf, vaki 
sn~t evveline ;!cadar Bolu Nafıa dili· olac..'\k gecikmelere de itibar edilml
resıne getirilerek eksiltme komlsyo- yccektlr. 
nu relsllflne mak'buz mukablllnde İhRlc edilerek umirata 'ait evrak 
verllt'<'C'kUr. Posta ile gönderilecek şunlardır • 
mektuplann nıhnyet ilcOncli mndde· 1 _ Plıİn 
de yazılı saate kadıır ge!mls olması ,, K ·r 
ve dış uırfm mühür mumu ile lykr. - - eşı namt, 
kapatılmış olması ltızımdır. Postada 3 - Umıınıl, hususi, fenni ~artna -
olacak geclkmelt'r kabul erlilm"z. mcll'r. . 

<85~1-6614l 2650 ~. - Mukavele projesı, 

K 1 . 1 :ıllplcr hu evrakı H~ ılos"aları her 
apa ı zarf usulıyle glın. ~flt.Rh~-.n Ynkrflar iılaresinde go. 

eksiltme ilam rcbılırlcr. ilen olunur. (7005) 3041 

AnUı.1)'11 Nntı.a. lnsaa.1 Komlsyomın - Şose tamiri 
dan: 

1 - Ekslltm~ konulruı '9: CAntaı
?a - .Maruıvgut) ;yolunun 75 + 600 -

80 + 000 Km. lcrl arası tanılnı.tı eım • 
8b'c l8l. 

Keştt l>...'6el1 (17:>30) 1ıTa. (56) kun.ı~
tur. 

2 - Bu tec ıdt eartoome ve ewıık 
tunL'U'dır: A - Keş r, n - Hususi fencıı 
ea.rtnnme. C - Gnıttk, D - Şa.rlrıanlt', 
E - Muka\•c!Je (bu evraklar Antal)·a 
natıa müdüıiüC"ünde s:örOlcblnr.) 

3 ~ },)kfflltmc 3.!l-942 ~be wıtnn 
ı;nat 11 de Antalyada Yenlkapı mdde
ı;tndc nııtıa müdürl'lli!il btoosmda 1ru -
ruhi (AntııJyn natıa tn:ıaat kornlsyanun
da) ;raptln•·ıı.ktır. 

4 - t-JkslltJn~· kapalı zarr uııutı.yl(' ve 
vahidi 11Yllt ilzcrtruıcn yapıUıc-nktır. 

5 - FJkslltm~-c ııireblbnclt lcln istek
lilerin C :!629) Hra < 58 J kuru Jıuk mu
va.kka.t Wınlınat :vatırmaları ve bundan 
ha&lm aşı:ığıdald vC61kaları ibraz etme
lcri ııa.rttır. 

l - Bu işe &'lrcbllmclc 1Qn nafıa mll
dürl)'Ct1 ehlı;)'Ct k<mıleyonunda.n ahmnıa 

mtitrohhttllk .. ~. 
2 - Cırl llC!llC'Ye alt ticaret odası 

\"CS1laıss. 2890 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Rize l'osla Mµdurlıığunden: 
Cinsi kcsıane adedi 1000 ur.unluğu 

) edi nıl'tre h<-her direjrin muhammen 
hcdell 111 teslim ) eri Hizc ve gene 
cinsi kcı>tanc adedi 2000 uzıınlugu 6 
metre ve beher clircgın muh11mıııen 
bedeli l'i lirıı frsliın H•ri Araklı mu. 
vakkat temin ıt a11;5 llradır. Yukarıda 
ıııUCrcclatı gösterilen aooo adet dirı:k 
17. 8. !142 tnrilıinden ltiharcn llS giın 
ınli\ldetle knpalı zarf usuliyle ıuuuıı
knsayl\ konmuşııır. 

e} İhale a. 9. 9~2 gün 11aat 15 te 
Rir.c posta miıdurlli)iü bin.asıoda 7a
pıl ıcaldır. 

d) istenirse tanhhüt bedelinin üı:
te biri nisbctinde ve bank/\ teıninnt 
mektubu mukabilinde avaus verile
cektir. 

Ililcclk Xnfıll ~llıılürlüğıınden : 
l - J"ksiltııırye konulnn iş: Boı.ü

} ılk - Karaköy - l'ıızarcık - Bursa 
yolunun 11 +:?ıo 21>+000 kilometre
leri araRırıdııki Şose !'snslı tamiratı l~i 
olup kc,if bedeli "1!177i., lira "o.5,. 
kuruştan ib ırcttir. 

2 - llu lain terıılnııt miktarı "1483,, 
lira ''3 l,, kuruştur. 

3 - ı-;ksiltmc 12. 9. 942 inci cu
martesi gıınu saat "il., de Bilecik 
1 hıkumet blnatiındaki nafıa mudürlü
ğil odıısındn leşckkul edecek komis
) on tarufındao lapnh ı..arf usuliyle 
yapılncaktır. 

-' - J~ksiltıne şartnamesi Ye buna 
m(itt'ferri evrak "99,, kuruş bt•dcl 
ıııukıılıılinıte Bilecik nafıa nıiıdiırlü 
ğiınılı·n alınııhllir. 

11 - İsteklill'rin ek~iltme tarihin • 
elen en az llç gıııı en!'! hir istida ile 
Bilecik ,-i1<1yctine ıııllrnc uıtla bu gi
hl esııslı tamiratı yapabikceklerine 
ılalr ehliyet vesıkıısı alnıaları ltızıııı
dır. 

G - Eksiltıııeye iştirak edcce:klerln 
be~lnci nıaıldr.de yar.ılı vesika ile 942 
mail > ılıııa alt ticaret od:ısı , csiknsı 
'e mu,·.ııkkat tcminııtlarını ha'i (:.!i90) 
SR) ılı kanunun tarifatı dRlrc<;fode ha
zırlıya<.'aklıırı kapah ı.nrflarını üçiın
cü mnddede ynzılı vakitten bir saat 
evveline kadnr komisyon reisliğine 
mıılolııız mukabilinde \ermeleri IA _ 
zıuıdır. 

l'ostnrln 'ukubulacRk gecikml'ler 
kabul edilmez. (1>9~/S-7006) 30.ı2 

Posta sürücülüğü 
Trabzon P. T. T. Müdlirlüf:un<lıcn: 
ı - Yük ve >'OlCU ~ müte. 

ahhit IKlrhcı'Jl olma.k üzere haftada Uç 
llcl'erli aıtme aelme c 1400 > kUo Y1ik t.a
eıma.k w ~ kamyon bllWndumuı.sı 

rncerut Trabzon • Erzurum ~ J>Oflta 

sürücü.Hl~ 12-8·9-U ırtmunoen .tttıaruı 
(15) ırlln mtlddcUe k:aro.lıı 2llrl ~ -
le dal~e crkanhnıeur. 

2 - AY!ı'lc muruunrncn ficreU (11.1 
bin) sı'ıneııltl (ytnnl dürt b?D) muvnk -
kat tem nau (bin sekiz :yüz) ldart lro -
talct CHd bin be.$ yüz> liradır. 

3 - Keslfname plan, saI'tname, 
mukavele projesi nafıa müdUrlU
iiUnde görülebilir veya alınır. 

4 - !stekll olanlar bu işe girmek 
üzere alacakları ehliyet vesiknlan 
için ihale g-ünilnılen en az llc glln 
evvele karlar vilayete istida ile mll
ra~aatla vesika alacaklardır. 

c) Teklif mckluplnrı ihale sııntln
den hlr ımat en·dine k.ular makbuz 
rrıuknhll!ııde komisyon reisliğine ve
rilınl'lidir. 

3 - tıuııe CZ'T-8·942) pe~be ati· 
nü saat (11) de Trnbzon P. T. T. MQ. 
!llli"lütündc mu~-n k<Jtnle)·onda )"il· 

pıJ.nooktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak lcln alı
nan chliyE.'t vesikası ve muvakkat 
t<'mlnatı lle hlrllkte komisyon reis
liğine mUracaatları illin olunur. 

<6608! 2644 

Elektrik tesisatı yaptırılacak 
Afyon VilAyetlndcn: 

f) 'J'alipJ,.rin kanuni ikametdh Ye
siknlarirle muvakkat teminat" alt 
nıRklııız vcyll banka mektubunun tek
Hf tnektupl.ariyle hirlikte ve hir saat 
zarfınıl:ı. V<'rilıneliılir. 2891 

Tamirat yaptırılacak 
E!Azıı: V1Uıyctt Dalını Encllmenln-

4 - Sartnıunclıeır lcoımlsY'On&ın h(!'I' 
atin ııe.rııaz lıstcnchl1ir. Elaıütme kanu
mın 32 ve S3 Unc!I 11\1\.rldı>lai m ooll>ln. 
roe taHs>lı.rln lhnlc ııııınünd<"n bir s:ın t 
cvvc-l:lne kn<lar tcmma t ve tt>klln<"rbı.1 

komtıı)>ona \'cnn<"lt"l"i UAn oi'unm-. 
(7101) 3099 

dl'n: 
1 - ElAzığ • C'.cbıın yolunun ?.2 _ zr inşaat ve tesisat işleri 

c1 k1lometrelert araaıru1a )a.pılacak e· lstanbul ~·afııı l\lüdiırluğunden: 
galı tamirat lS-S-042 tart.'ılnd@n 7.9.942 17. 9. 942 perşembe ıtiıniı saat 15 

:ı - Uu iŞe Rit evrıı.k şunlardır : 
a) Bayındırlık işleri genel şartn.&-

mc i, 
L) fenni ve hususi şartname. 
c) ek lllme şartnamesi. 
d) Ke,if hu!Asası. 
e) MukaH·lename projd •• 
f) YRpı işleri fenni ışartnamesi. 
İstekliler bu şartname ve evrakı 

EIA:tıll: Xafıa Mudllrlfığunden 8 lira 6 
kuruş bedelle alabillrler. 

3 - Eksıltme l ı. !I. 9ıl2 cuma ırU
nil saat (16) te EIAııı:: .Safıa ltüdur. 
Jui(il oda&ında mhle§ckkil artırma ek
sıltwe koııılb) onunda ) ıpılecnktır. 

4 - l'~ksiltıııeye girebilmek lci• 
isteklilerin i3' 1 lira kuruş mısnk. 
kııt lt'ıulı:ınt lerme~i ı.undan başka 
aşnğıclaki vesil<aluı ~lıraz etmeler. 
lıiıuıııdır. 

a) gksiltmeden !iç ıı;nn eVYei Ell
zığ vil "ıyclindrn bu 11e dair alınııut 
enli) l't vc~iktt ı, 

b) 10~2 v:ı:.nn alt 'ilc:ıret •e Sa
yi odl\~I \",. ,ika31, 

6 - 'fl'klif mektupları. yulı:arıda 
üçiıncll nıncldede yar.ılı saatten bir sa
at ev\ eline kad u komis)•oo rel•liğioe 
nınkhur. ınıık .bılıı ılc u•rill'cektır. 

Postn ile p;onderilecek ml'ktuplar 
nihayl't ütüm·ü nıaddı de yazılı surte 
oçılmış hıılunmıılııhr. Postadll olaeak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(7112) 321)2 

Pazarlık ilanı 
Yozgat Na!ıa Müdür!Uğ{lnden: 
1 - :'ı'ozgat hükilmet k"Onağuua 

yüz ylıımı iki bin yilz yinnl dokus 
l!ra kırk heıı kuruşluk bakiye inşa
atının kapalı zar! usullyle yapılan 
eksiltmede talip zuhur etmediğinden 
bir ay mildcletle pazarlığa bırakıl· 
mıstır. 

2 - Bu işe alt şartname ve evraılc 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri genel p.rtname

sı, 

D - Yapı işleri fenni prt:nameal. 
E - Eleklrlk ve $1h.'ıl tesisat ke

şi! ve şartnamC'leri, 
F - .Metraj, keşif hulAsa.c .,.. 

profoler. 
İstekliler Yozı;at nafıasında bu w

rak ve sartnıunelerl görebilirler. 
3 - Pazarlık talıplcrln mUracaatı 

ile Yozgat Nafıa MildllrHiğünde top
lanac.ak komisyon huzurunda yapı
lacakur. 

4 - Eksiltmeye glreblJrnek için 
lsteldllerin yedi hl.n üç yüz elli yedi 
lira muvakkat teminat vermeleri 
ltızımdır. 

A - En az elit bin liralık yapı ı.n
§Satı yapmış bulunması. 

B - lnsaatın me!;ullyet1 fenniye-
sini tekeffill etmiş b r mühendis ve
ya fen memuru istihdamı. 

C - Vllılyr.tten eksiltmeye gire
blJeccklcrlne dnlr \~ika almalan 
şarttır. 

5 - Paı.nrlı~ın son 
pN-şembe günUdilr. 

gilnü li-!J-942 
(7114-9094) 
3203 

Ekmek münakasası 
hıııır (.;eza ve 'l'e' klfe, i )iudiırlu

iunden: 
lzmir ct'ı.a ~e levkife,·lnin 9.ı2 mail 

yılırı•ı ıııahsıılıen 111050 adet ekm,.iliıı 
beherinin fi) alı 16 kurıış 25 santim
den :.!7794 lirn tutnrı olan ekmek ih• 
ti~arı knııalı znrf u<uli,·lc 17. S. 91-2 
tarihinde ııılınııka<ıa\8 çıkarıldıli:ı hal. 
de tıılip zuhur ctınenıiş olduli:11ndan 
me.ı:klır ekmt'k lhth ~t'ı ı S. R 9~2 ta
rihind,.n ı•lh rl'n ı a•· mtıdil"tl" P•-
znrlıklo ekslltmeye konulmuş flldu-
f:und n tsliplerln CI' nednde m•ıte-Memleket hastan,.sln!n gg52 lira 

70 kuruş k('Slf bedelll elektrik tesi
satı açtlc usul ile eksiltmeye konul· 
mııstur. 

l - İhale 2S-8-942 tarilılne mtı-
114U ~ &'\bltı ııaat 15,30 da vllA .. 

tarlhhıe kadar 21 ır11n rnilddetle ve kil- le lstanhııl'da !'afıa mudurlüı"rti ek-
palı zarı ueullyle ekısiltmel'C koınuJmue siltml' komisyonu odasında. 30i8 6.92 
tur 1 lira keşif hedel!i Gurr.hl\'daki eski 

~ Y-ı.1 ....._.~,. .,Mil\ lnıduz pavyonunun dahili hutalıklar 
• - .....,.. _.,... ~1 lıra 68 1ıılll'\lf kliniiine tr.hdli ile ,.ynca yapılacak 

~rkkil komis,ona 2oı;~ lir1l k mmak· 
kat teminat makhuılarh le birlikte 
mesai uatleri dnhll!nde her ıtlin mb· 
racaat edebilecekler! ilAn olunur. 

(4851-7104) 1399 
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Ankara Levazım Amirliğine de Esk ehir Levazım Amirliği Sa. kat teminatı nakliye licretlcri ilAve komisyon .reisliğine tevdi etmeleri. Emme A&. Pos. 1070 Sa. A.L. Ko. dnn: 
1

1 3. 9. 942 perşembe g{ln(l saat 11 ı li,.e krett -medHecdrtir. l(..,.ft.. , btr saat önce rekllf ırn?ktuplannı 1 Kuru ot alınacak 

el n ilanler Al. komısyonunda yapılacaktır. Bu edılmck suretiyle bll!Ksa.p teslimdir. <6641> 2ı:l29 .1uı.. Pos. 1070 K. btrU!da1 Jlıtlyaa 

pnzarlılda alı:nıacaktır. 
2 - İlk temııuıtı 1125 kuruştur. 
3 - lhn.lesı Z7-8-9'ı2 perşembe gU

nü saat 16 dadır. Tnllıılcrtn temlruıt
Jarlyle birlikte yukarda adı geçen 
komisyona milrncaatlnrı. (6837) 3086 

Sade ve zeytinyagı alınacak 

g e nnkl :yata att husus! &artlaı; her 5:'0!1 İsteklilerin beJJI gun vesaatte kanuni Sıg"' ır eti alınacak ........ l500 tıJn kunı ot 2-ı90 h kıınu-
mcs:ıl za.manlıınnda komisyonda l:Ö- veslk.ıılariyle birlikte komisyona mü.- . • ,..._, saşr 

2485 

Ca li w:on Sa. Aı. Kom. 
İh ~aç lçın uıkarrlır edecek fıynt 

Uz n G ton saman :ta-8-942 
cuma s: nu sant 10 da r>nzarlıkJa sa
Un alınacaktır. Bu mıktac t.nlip 
c d ı tak rd lk r yüı ton
ctan aısngı olmamak nrtıyle ayrı ayrı 
talıplere de "erıleb lır (6465) 2ıl91 

Saman alınacak 
Canakknle Sn. Al. Ko. dan: 
lh ) ç 1çın 2000 kllo saman tc

karrur ~ ek t at üz rınc 28--8-942 
cum:ı günü sa.at 11 de pnuırlıkla sa
tın alınacaktır. Bu m ktarıı tııllp çık
mad ı ta d rd beş ryuz tondan 
a :ı olmanınk üzere nyrı ayn tııllp
lero ver lccektlr. (6467) 

24!)2 

Zeytinyağ alınacak 
l Or. Sa. Al. Ko.dıı.n : 
K palı zarf usulıyle 22!i ton zey· 

tinyağı mtinakıısaya konmu~tur. Ev· 
ıra{ ve hususi 11 rUarı komısyonda 
gb Ulebilır. 22~ ton zeytinya~ı cop -
tan bir istekliye ihale edilece~i ıı:ibi 
ah az miktarına tallp zuhur etli • 

gı takdırde de ihalesı yapılabilir. 
.Muv kknt teminatı 10030 liradır. 
İh le ı 29 8·1942 cum rtcsı gUnU an
a 10 da yapılacaktır. Ta.llplerin kati 
temınatlarıyle Harhıyede Yd. Sb. 
Ok. Sa Al. Komisyonuna mUraca~t
ları. (6469) 2403 

Odun alınacak 
Tr bzon Sa. Al. Ko.da.n ı 
Kapalı 7.arf usuliyle 1000 ton o -

du"I eksilbneye çıkarılml§nr. Mu -
h"mmen bedeli 40.000 lira ilk tcml
n u 3000 lıradır. Evsaf kolordumu· 
zun bUtUn garnizonlnrıncla vardır. 
Eksiltme i 28-8·1942 cuma ı:UnU sa
at 11 eledir. İııtekhlcrin bclll giln 
ve s:ıatte kanunun 32 ncl maddesin
de tarif edildi i veçhile hazırlıya • 
e ki rı tekllf mekruplıırmı eksiltme 
saatinden bir ıuı:.:ıt evvel Trabzon 
Sa. Al. Kona mUracaatlnrı. 

(6428) 2501 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu M rkez Sn. Al. Ko. dan: 
Asker ihtiyacı lcln 256 ton sığır 

etı kapalı zarfla ek itmeye konul
mu tur. Muhammen b del 256 b n 
1 ra muvakkat teminatı 13990 lira
dır. Evsaf ve şartnamesi Geliboludn 
M<'rkez satın almasında görllleb Ur 
1h lesi Z7-8-942 pcrş mbe günü s.:ıat 
17 de merk<'Z satın alm~aında yapıla 
<'aktır. 1 t klner teklif mektuplnnnı 
lı <'den bir sa.at evveline kndnr 

J<om !!)ona vermeleri 10.Zımdı.r. 
(6: 3) 2507 

Balyalı saman alınacak 
~ Uıo u M ı1cC2 Sn. Al. Ko. d.ul: 
A er ihtiyaç 1çtn Gel bolu'da ~l!m 

ıınrt y1e l5000 ton tel M!ıyalı aamn.n ım
pall znrtıa sn.tın alınacaktır. Muham
men bede 7llO ıtm muvakkat tcmmaU 
56250 llra f!Vs:ıl ~ Gel bolu 
merk<'Z 5a Al. görülebillr. Kapnll 

rın eks tmcs1 Z7-S·942 perecmbc gü. 

nü sııat 16 da merlceZ utın aırrm komis
yonunda Y1l1Jıl.-ı.cnktır. t teki t.ddlt 
~ktup arını cks unc s:ı.atınd<.'rl btr &-ı.-
1.t r-vvel m zkQT' komls>'ona vennclert. 
Post da vaki olan gecllaneler kabul > 
lunmıı.z. (6433) 2543 

Odun alınacak 
Achna As. Sn. Al. Kom.: 
'100 ton odun kap.-ılı zarfla eksilt

me' e konıılmu tur. Muhammen bede
lı 2 000 llrıı ilk temlnntı 2100 llrn
dır. İhalesi 2 . 8. 942 cuma günü sa
at 10.30 d dır. 

p,,; af ve şeralUnl Ankıırıı., İstan
bul 1 v Amirlikleri ve Acl n.'I As. Sa. 
Al Kom dao '70 kuruş mukabıllnde 
alın bilır. lsteklllerin tekllf zarflarını 
ih 1 sa tinden l :ınc evveline kachr 
k ~ onn vermiş bul ınmal rı luı:u
mu ıl ın olunur. 

(6ı66) 2~46 

Çeşitl i yiyecek alınacak 
As. Pos. 2672 Sn. Al. Ko. Bergama 

B her Kı;. muhammen 
.M ktan fiyatı kuruş 

50.000 20 
76 000 2:; 
60000 35 
66 000 30 

P ne 50000 59 
r. rgaınndaki kıtalnnn ihtiyacı 

it n c nıı ve mlktnrlnrı yukarda ya
zılı aş mııd<ll"il"'rl kapalı zarfla ek

~ konu mt tur. 
lhnlcsl 2~ S-912 salı gQnll saat 15 

tc U ma As. Sa. Al. Ko. ynpılıı-

As Pnıı 2672 Sn Al Ko Bcrı:ama 

1) 

:un n 
muh 

mUc tan 300 000 
men tlYatı 3 

11 /\~ c: tın A mıı k m ~ nrun'.I ver-
1fın o urıur G3 ın 2553 

Eşya nnklettirilecek 
E 1 r Lv Am ıl 1 Sa Al Ko 
:ı 1 ton m mc ve 5-00 ton eaye 

kf t"•maıı '}(IOO tor e$y nın nllk 1 1 
knrııJı ~rtltı ek itmeye konmuştur 
Bı*-ı r to un tnhm n d 1 n r y t 8 
Unııuır. tık t.e.mınntı 1800 1 radır. llıa· 

rülebıllr. lsteklılerln kanunı şeklide racaaUan i!Aıı olunur. Beyazıt Sa. A~ Kom. dnn : nur 46 mndd M tikrasln.a Eörc 
tanzim ed ımı teklif m<?ktuplarını (67/SD) HT8 84. ton sığır ctı kapalı zarflıı alına- paza.rhkkı. ınu.n ahnac:ı.kUr. lkheır .k1 -
lha eden b r saat evveline kadar K ~ • ~ktır. 'J'nlııııio bedc.li ·'7040. lir.ıı olup losuna t:ıtun!n cıdl..'C'l'I t.ıyn.t ookllm ha -
ma buz mukabili vermeleri şarttır. oyun veya sıgır etı ılk temlnau 315? lıradır. hvsaf ko- Undokl en tyı ot 7 ku?'\la tcl b lyotı en 
Po n gecikmeleri kabul de ldir. a lrnacak rnn bulun garıııwnlarında mevcut o- !iyi Qt 10 kuruıSl.tır. Evsal ve eıırtmımcsl 

(6473) Z713 lan U . S. u ı :ı ve 4tsıuo.rıııoo sayılı 
V an Sa. Al. Kom.dan : emirdeki cvs.ıftır. Ek51ltmesi 9.0.IH2 hcdcıls!z 0~ Sa. At. Kom yonunda 

Nohut alınacak 80000 kilo sığır veya koy.ıo eti san.t ıı de yapılacaktır. ı teklilcrın ru:mc >wrl AVIVl>a otcllnde gön.llcbl -
Beyazıt Sa. Al. Kom. Rs.. kapalı ~r!la eksıltmcye konmuı.;tur. belli gün ve s ıaltcn bir sa.l\t once hı- Hr. I'a=rltlt 7·9·1l12 ıwzarta>t gunU sa-
140.000 kilo nohut kapıılı zarfla Koyun ctı tahmin bedeli 46400 lira zırlıyncııkları teklif mektup! ırını ko- ıtt. 11 de kom •nı.b )"nP ~ Ur • ..-" -

eks ltm ye konulmu tur. Tahmin be- sığır eti için 40000 lira olup !\oyun misyona terınelcri. (ti8~1) 2932 miruıtı 3750 11rn.<11r. Bu m ruır parc:ı 
del 70 bln lira olup Uk teminatı 5100 eti tcmirr:ıtı 3480 lira sığır e i içlo Od l ak 1~ da tıııı.te cdll<ıbne<:e~ln<lcn tcn 1• 
liradır. E\ af kolordunun bUtUn gar- 3000 lirndır. Evsaf ve liartnamesi un a rnac na.Unr tckl!.t mlkta.ria.nna ı:öre hcııap 
ntzonlarındakl olan 15. 11. 941 ve komisyonda her gUn ı::örUlcbillr. EK- Gelibolu Mer.kez !"a. Al. Ko. dnn: 

ı ti · · · • ı·b ı y ı ı k cdllcccktlr. (6975) 3<J02 48100 51100 sayılı emirdeki evsaftır. silımesi 4·9·1942 cuma gUnU saat 10 - ılı> ııç ıçın <•c ı o ıı ıo •) ır Ja 
Eksiltmesi 4. 9. 942 cuma g(lnU saat da komisyonun bulunduğu 11).l!..aldc lntııırnu lskelt"sirıdt• Kıırabiga'ıla tes· Kuru ot ve saman a lrnacak 
15 te yapılacaktır. Belll gün ve sa- yapılacaktır_ llm şnrtl> le ISOOO ton odun knpııh Hliyükcdancce As. I'os. Sa. Al. Ko 
atten önce isteklilerin 32 lncl madde İsteklılerin belli gtln ve ssatten zarfla eksıltmeye konınu•tur. Mu - dan: 
muc b nce hazırlı)ncııklnn teklif bir s at evvel teklif mektuplar •u ko- lııımnıeıı bedeli 130.ooıı lira mu\lk-
m ktuplar yle kom!S)ona mllracnat- mi y.on reisliğine tevdi etmelt'ri. kat temin tı i71i0 liradır. E\Saf ve Kapalı znrtlıı dcs!lt.m~ konulnoı 'c 
lnn. (GSS8) Z716 (6664- 2828 şartname i Gclibolu'ıl merkez Sn. eksl.ltıne ı:ünllnUn 27-S·W2 EU."lU at 

\l. Ko. da gurülr.lıilir. İhalesi '· !I. 16 da yapıı:ıeacı Utın olutı:ı.1\ son ton 
Mercimek alınacak Pavyon yaptırılacak !H2 car anıba günü s at 17 de Geli- kuru ot \"C 750 ton ı;:ımruı llAru IJ• ZdC· 

Bayaz t Sn. AL Ko. Btk. dan: J'skiŞch r Hv. Sa. Al. Kom. dan : bolu ın~rkı z :,:ı. Al. ) aııılac.ıktır. lerdc cılannmıştır. MezkClr 800 ton ot 
200.000 kilo mcrelmck kapalı z:ı.rna llava birliklerinde inşa cclilecck bir 2 - Ocluııuıı lıcyrti unıuıııh·e ine ve 7ı:;o ton s:unanın kaı>ah za tın ek· 

ckslltmC)"C konulmu tur. Tahmtn be· er pa\yonuna ait (.H712) lira 9.5 ku- talip çıkııı ılıı:ı takdırde G21S toncl ııı s tın ı 8·9·942 ı;:ıiı ı:unll saat 16 an 
ere 110.000 ııra 0 up ilk tem tı 6750 ruş kc lf bcdelll pnvyon knpalı r.arf ıı ali;ı olmamak Ş rllyle n) n nyrı t ı· k<,Wn ~onda mevcut c>vsuf \'e 1 rU r da· 
liradır. Ev5lll kolordunun bllUl-ı:ıı ı:arru- ıısulıyle ek illmt'~c konulmu•tıır. İh'l- liıılcre rle ihale olıınablllr. h ndc yapıl:ı.c ktır. Otun mu\' 

lesi 31. 8 IH2 pnznrtesi ıtünU s at Tı (6 G6) 2910 z:onln.nn~ mevcut 15-11-941 ve 
48100-51100 sayılı emlrddd cvsattır. 

1'~Utmcsl 4.9-042 cuma günil mat ll 
de yapı c Ur. Isteklilerln belli ı:Un 

ve ttcn evvel knnunun 32 maddeli 
mucibince hazırlıyac.'lkl n tekli! mek• 
tup le kom on ma c n•Jan 

(6SS9) 2717 

Kuru fasulye alınacak 
~azlt Sa. AL Ko. dan: 
2GO bm kilo kuru tnsu!ye kapalı zart

la luncye konutınuı;tur. Tahm!n be-
0011 143 bin ltnı <JlUp Uk tem atı 8400 
Umdlr. Evııııt kolordunun btiUln ıı:amı

z:or.lannd.:lkt me"cut 15·11-941 ve 
46100 5ll00 cmtrl rtnaMct cvııı tur. F.k· 

allt.maıd 4·9·942 cuma ı:UnU saat 9 d.:ı 
yapı caırtır. L&t.dtlllcrtn bclll s;:lln ve 
5:18.ttcn b1r l.'lat önce kanunun 82 mnd· 
dest mudbbıce hnzırlıyaeaklan tclcllt 
mcktUJ>lıınnı komisyona verme en. 

(6590) 2718 

Sadeyağ alınacak 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Kom. 
500 ton kımyc\ ı ev nfta sadeyağı 

kapalı zarf usul yle snbn alınacak
tır. 25 &er tondan aş:ıt:ı olmamak 
şarUyle parti parti de alınablllr. 
Muhammen bedeli 1.0G0.000 Ura olup 
muvakkat tem natı 45.550 liradır. 
Evsaf ve rtnom sl Gelibolu merkez 
Sn. Al. komisyonunda gorQI bilir 
Kapalı zarf usulb le ihalesi 2. 9. 942 
çarşamba gUnll saat 17 de merkez 
Sn. Al. Kom. gôrlllcb lir. t ekliler 
m<-'zkQr gQnde tekllf mektuplannı 
saat 16 komisyona vcrmis buluna-
caldardır. <6594) 2719 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

Van S:ı.. Al. Ko. dan: 
A - G9 000 kUo koYUll veya sırrrr e

t1 kap:ıh zarfla ckşllt.m~ konmU$tur. 
Koyun eU tahmtn bedcl.1 51750 :ııra Si -
cır eti tahm!n bcd (27600) lira olup 
koYU?l ett temi tı <~> l1m ıııC'ır et. 
tem tı 2070 Jlnıdır. 

B - Evsaf ve sartJınm('Si kaınlsyon
d h« Stiin ıı:ör<ıtebillr. 

c - Eks".ltmasl 15·9-942 cumartesi 
ı:ünil ıı;:ı.-ı.t 11 de kl'l!l\lsYOnun bulun<l'\14'1 

mahalde :ı; pı caktır. 

n - }steklU<?I'ln belll ı:Un ve srıa ;ten 
blr sııat cvııcl tdc1" r mcktuplanm ko -
mlsYon rclsllC'tne tevdi ct.mclerl. 

(6621) 2720 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Van Sa. .A.L Ko. dan: 
3:1 ooo k1lo koyun "eya sırcır eti .en· 

palı zarfla eksi tmeye konmıııtur Sı • 
~ır ct.ı ıc n tahmin bedeU 192!50 lira ko
yun ıcın 227:50 Jlnı. olup ııtır eu temi· 
nıı.tı 1144 u.-a koyun ctt tef!\!:!lah 17J7 

liradır. 

Enat ve nr.,nıı'n<'Si komls>or.do. her 
~n ~örU~lllr. 

l\1Unakas ııı 8·0·042 ııcrecrnbe ı:ünü 
t 16 da Van'da kom onun bu un -

dutu mııhıılde >"ILPllacnktır. lstekl11crtn 
bell1 ı:lln ve saatten b!:r saat önce tclc-
11! mektuplarını ko:n1s)lon A'tne 
tovd1 etmeleri. <6637> 2723 

Sığır eti alınacak 
Adaımzan As. Sa. Al. Kom. du: 
l - KBpalı zart us\IUyle 30 ton 

sı~ır etl s tın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen ~1 .!7000 11· 

radır. _ 
3 - Muvakkat teminatı 2025 11-

radır. 
4 - !halesi ı. 9. 942 salı günll saat 

16 da Adapazarı As. Sa. Al. Kom. 
> apılacaktır. 

5 - Teklif mektuplan 2490 sayıh 
artırma eksiltme ve ihale kanunun 
32 mnddeslne g6rı:! tanzim cd lerek 
ihale tarihinden en geç bir saat cv
\'C e kadar komisyona tevdi edllml& 
bulunacaktır. Bu saatten sonra ge
len mektuplar kabul edilmez. 

6 - Şartnamesi her gün komis
yonda ~rlllcblllr. 

7 - 1 teklllerln belll gün ve saat
te kom ııyonda h zır bulunmalan ve
ya saltlhly tll veklllerlnl bulundur
maları ve 2490 sayılı artırma eksilt· 
me \'" ihale kanununun 2 ve 3 mad
d s nde gl> t r len ev arı haiz olma-
lnn llA.n olunur. (6736) 2738 

Koyun veya sı ğrr eti 
alınacak 

Devrek S:ı. AL Ko. cıan: 

tamlnau 46:50 ıır-.ı. ve ısnınruun 1wl il-
le 1 ski chlr Ih S:ı. Al. Kom. ynpıln- Koyun alınacak 
cııkur. ıtesirn c rtnamc ve kc if ko- rodır. Ekıı lt.mc llll:.llkccımıccmln AK. 
misyonda ı: rlllebilir. Posta gecikme- n.-ı.ı kıcslr As. Sa. Al. Kron. dan: caburır.ı.z cırt C nde 1010 sa.Un 
!eri k ıhul deınldir. lk'.hcr k loıruna 141 kuru& t rn~ tah· komisyonunda ~apılııc tır. T ı pi 

İlk teu in tı 33.53 lirn 4ı< kuruştur. mirı cdU<.!11 100.000 ı ık ayııKtnn ko· 
1 tl'klilerin belli g in "e saatten bir )'W1 pazarlıkla Un nlm:ıcaktır. 4 9 . P42 
s nt e• "d k nunl • c ikal ri> le birlik- cuma ı:ünil s;:ıat 10 :ıo ııa naı k sır As 
te tcklıf ııı ktupl rınt &ö:r:U gcı:en ko- Sa. Al. Kom. paza•·lı~ı yapı eak'ır. 

Ardahan sn. Al Ko d n: 

misyona vermeleri i!An olunur. 
(6867) 2910 Temin :U ka 12!)1l() J:lnıdır. A)ııktan 

nlın:ıc koY\lnlar hU!<.ınıct kar n 1111.:· 

Pavyon yaptırılacak clibıncc 2--0 )-nş ıınuwıd, cine ıktır ıı ı>· 
Eski ehlr llv. Sa. Al. Kom. elan: ı;!ne blrd<'ll lst<' 11 cıkmadı"'ı tnkd rde 6-7-942 tarih de knp lı z rr usul ) ı • 
P brik d in :ı edilecek bir er pRV. 500 1>:13 hnyvanıı n asa 1 olmnrruık Oı:e· clts1 tmC'Ye konu n ile knk!m on :- ltın· 

)cınun~ ait ( 1 ı712) lira !IS kuruş kc- re nyn ll.YTI ı.:ı.ııvı..~ de vcrtlclılllr. 1::-, •• dnn fü.:ırot SO ton sıl!'ır \C kwun eti 
ı;;ci f bcılclll ııa \')"on kapalı znrf u u- sat vo enrt.Jannı ı;.;öm?ek lst!J;mlcr her le ı:Onli t.ı ı ctkm dı-
lh lc eksıltme,ı;e konmuştur. İlınl('sl 
81. 8. 9J:? pnz rtt ı g rıü snat 15,ao ırUn Anktuu, Isuı.nbul Lv. Amirlikleri 
da g~}ti eh r J1" Sa. Al. Kom. ynpı- S:ı.. AL Kom. ırorcb !cır. Talip rtn mu· 
lacııktır. Uc iııı fenni şıırtıınrııe ve ke- ll.Y)"Ctt tte tcm ti rl~ll' bırl kte ko
§İf kon isyonda ıt ırulchilir l'ostn gc. mlsyona milrcımat ctm"l rı. 
cikıııeleri kabul degildir. İlk temlnntı (Gs:l8ı 29-19 
33u3 lira ıs kuru tur. f ıeklılerin 
he!lli ının \e nRtt n bir s at evvel Koyun ve sı ğır alınacak 
kanuni ve ik;;;ırl) le birlikte ı;o.ı:ü ı::e· ~kes r As. Sa. Al. Kom. dm: 
çen komi 'ona l('klif mt"ktuıılannı 13cher k!Josuna 141 kuruş tl,rnt tnh-
•erm !eri il n olunur. 

(6S68) 
21112 

m n <'dilen ay.ıkt.ıın 800 bııs koyun ve 
127 Jcu.ru:ı & sant.lm ti). t tahmin cdlk'n 

Pavyon yaptırılacak ~ bıı4 s aıı;: uı.ı.n aJ.ınacakUr. 4 o 94:.? 
Eski hlr Hv Sn Al. Ko. dnn: cımıa gQnU ı;aat ı:> tc Balık r ,\s. Sıı 
Okuld fnşn edilecek bir P.r MVYo. AL Kom. pazartıiil ,Yapıl cakUr. KO> U· 

r alt (44712) l!rn o:ı kurus ke-1tr nun ıro.u tcrnmatı 2369 Hnı sıı::ınn kati 
bedel pavyon aıpah zarf usullyle ek- tcmlıınU s=.'60 llrndır. Hıı,y\"anı:ırın hep 

tm<'ye koıtn\Uitur. ~ birden truipU cıkınndıl!'ı tak.tirde 
lh 1cs1 81•6·942 P z:artesı ırünil snnt &ıQ'ır ve koyunlar ayn ayn lhnlc olunn-

16 d • Esk mir ırv. Sn. A ı. Ko. da ya· c:ıC'ı ır\bl koyunl:ı.r 200 ve sıf:ı lnr :;o 
pılaco.kttr. Reslm, fenni eartnnmc ve oo.ıan nşatı omuunıık Uzcrc ayrı n) n 
keıtt bcdclt komisyonda ı: :illcbUlr. Shnlc )<ıpılnbltlr, E\ t ve tnrtlıırmı 
Posta ırccnanelcrt knbul de~ ldlr. 11J< cönnck t yenler Ankara, I~ıınlJul Lv. 
tmtlnatı (3353) ltra 48 kUTU$tur. İstek· tı.m llklcrl Sa. Al Kom. lJc Balık r As 
l lcrln tx-n ıriln ve sn ttcıı b r Mat t!!V• sa. Al. Kom. nunda göıilk!l>Hlr. llllkü· 
~ kanuni veslknlartyle b!rtlkte teki ı met kanı:n mucli>lncc sır:ırlnnn y 
m ktuplannı sözU ~ kom1syonn h:ı.ddl 6·12 \e koywılann 2·6 olncaktır 
vonne en An ol mır. Tıı.Mplcrln tc:ın nntıa.wıc ı.. lkte mu.ıy· 

(GS(l9) 2913 yen saatte komisyona m-OrocnnUnn. 

K 1 k f 9'J) :.?!l50 oyun ve sığır eti a ınaca 
Van Sıı. Al. Ko.m dan • Odun a lmacak 
32 00 koyun 'c) a ı;ığır eti kapnlı As. 1"05. 850 sıı. AL Kom. U ıdımkl:v 

zarfla ekslltıııe~ o konrııııştur. Koyun lilrUklcr lhtıyncı lı;ln 1200 ton bir 
eti t lımln bedeli 20800 lira sığır eti pıarU ve 420 ton blr partl olm!lk.ı Ü7. n 
tahmin bedeli 192()0 lira olup koyun 2 partide 1620 ton odun pazarlı da ta· 
ctı teminatı 1560 sıgır eti teıııinatı t.ın a.lmac:ıkt.ır. lhal<sl :-.ı eylül t' 1:2 cnr· 
l UO lır ıclır. 

J::uaf ve şartnamesi komisyonda ıı:unbıı günü saat. 15 tc )'llP\lacnktır. Ta· 
her gıın gorulcbılir. l.ll>k!rln tnytn omnan uımnnda ~.Jrn yo-

.Mtin k snsı 7. 9. 94.2 pazartesi gU· ruı. mUrneı:ınt ctrnclcrt. 
nil saac 16 da kom is) onun bulundugu (692'l) :?953 

mahalde yapılacaktır. i teklilerin hd- Saman alınacak 
li gtın ve santtcn bir sııat evvel teklif 
mekluplıınnı koıııis~ on rci li ine tev- Karakösc Sn. Al. Kom. d.:ın: 
di etmeleri. ( G6U5) 2916 ı - Ae r: da miktarları yazılı iki kı· 

Et kavurması alınacak Rm sııman kn.pı\ll zartıa cksllı.mcye ıı.on· 
m113tur. Tahmin b<.'(}clkırlylo ilk temlruı.t· 

D. Baynzı.t As. Pos. 2290 &l. Al. 
Ko. dan: 

20 ton kemlkslz koyun eti ve 20 

Jnn ve münn.kas:l ırUn w s:ın.tıc.Ti hl!I 

blıılntn h.lznlannd:ı ıtllstıırUmlstt:. Evs:ı r 
kıolordumm bütUn ıı:ırnizonlnrında mev-

t.on kemiksiz sı ır eti kavurmıısl kn- ., -
00 pnlı :zarfla cks itmeye konmustur. cut oıaa ı.,. ıı. ~ tarih ve 4StOJ nll 

Koyun eti kavurmasının tahmin be..J sa.yılı mılrdckl evsan.ır. lsteklllertn bu 
deli 36000 llrn olup ilk tem natı Z700 ı;:ıattcn bır saıı.t evvel kıı.nunun 32 mad· 
lıradır. Sıfır eti kavurmasının tnh· d ,.. mudlbbıcc hnzı.rlıyııcaklan mekt.uı>
mln bedeli 28000 lira olup ilk temi- I=ını kom Yon :relsllftmc vcnneıen. 
nntı 2100 liradır. Evs:ıt elde mevcut Clnsl: eıuruı.n. kflo: 4SO.OOO, Muh. Bcd.: 
.korun cvsafıdır. Eksiltme 7-9-942 2:?.000, llk tcmlnıı.t.ı: 11157 ll:m 50 Kr., ı:ü· 
saat ıı de yapılacaktır. lstekllll"rln ı:ı· 7 9 942 pazartesi sıı.. l5. 
belli gün ve saatten bir saat önce n • • . . Muh. Dcd.: 
tekllf mektuplnnnı komisyon reisi!- Ctns1. &:UM.n, kilo. 480.000, 
f:J.ı;ıo verınelerl. <6703> 2918 24000, Uk tcıntnaU: 1800 ımı.. eünil: 7. 

Od l k 9. 9-l2 pazartu;1 s:ı t 15 80. 
un a maca c6929 ı 2956 

Maraş As. Pos. 3123 Sn. Al. Ko. k 
dıın: Sığır almaca 

Kapalı zarfla 2650 ton odun alına- Balıkesir Af!. Sa. Al. Kron. ııan: 
caktır. Muhammen bedeli 66250 lira, llchcr k1lo6un:ı lZ7 ~ oo snnUm 
ilk teminatı 4562 lira 50 kuru,itur. tlYat t.ııhm1n «l lcn 100.000 llmlık a~ıı.k· 

Kapalı zıırfla ihalesi 10-9-942 per- ı;:ıtJr lıkla saUn ıı.ıınaeaktır 
ı;embc gilnU saat 15 tc merkez ko - tnn pazar d 

1 
a:ı.ıke 

mutanlık binasında satın Al. Ko. 4. 9. 942 cumn günil s:ınt 16 · 
ynpılncnktır. lstekl lerln teklif mek- sır As. S:ı. AL Kom. d.ıı. pnzartııh yapıla
tuplan ihale saatinden bir snııt ev- ca.ktır. Toınlnntı kntb'Ud 12.000 llrndır. 
ve! kom syona vermiş bulunacaktır. AYaktnn ıılın:ıcıtk Slğu"W hüktlmet kıı

Sart ve evsafı her gün komisyon- :mn mucft>:nı:c 6-12 >"114 cı.ro. mıı.ı ola· 
dıı ı;örQlebUlr. (6793) 2ı:ı22 <:aktır. n~e birden istckll ~-ıkınnıhf:ı 

Kemiksiz koyun ve sığır Uı.kdlrdc 100 1>aa hayvnniliın Ma~ı ol· 

l k mn.ınıık eartb1c (1.)-n aşn tallpleTC de 
kaVUrmaSI a ınaca vcrllcb1 !r. Evııa1' VC ı;artıannı g<1!'TllCk 

As. Pos. 2290 Sa. AL Kom. D. ıstl.ı•cnlıor Ankara t tanbUl Lv. Amirlik· 
Bnynzıt: ıcn Sa. AL Kom. Uc Bnl.tkcs'r As. Sn 

20 ton kemlkslı koyun eti ve 20 Al. Koım. ıtöreb lrlcr. Tullı>IC!'l!l betıt 
ton kemik ·z sığır eti kavurması ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. gUn ve s:ı. ttc t.cmmnt.ı;:ınylc bitlikte 
Koyun eti knvurmasının tahmin be- mur.ıcaauan. (6932) 29.,.,, 
deli 36000 ura olup ilk teminatı 2100 Kuru ot a lnacak 
llradır. Sı ır etl kavurmasının tnh· 
mln bedeli 28000 lira olup ilk temi
natı 2100 liı-ııdır. Evsııf elde mevcut 
korun e\-snfıdır. Eksiltme 7-9-942 
saat 15 te yapılacaktır. lsteklllerin 
beli! gün ve saatten bir saat önce 
hazırlanan tt'kllf mektuplarını ko -
m!BYOn rclsllğıne vermeler!. 

(6795) 2923 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Van Sa. Al. Kom. dan : 

Erı:lncan As. Sn. A l. Kom. dan 

s:ı tt<-n b t , ne t r m tupl.ın 

ve tcml:nnt nk lc>ı11ıl kanunun 8..l nın<I· 
d<sl mıiclblncc Lb aza mC<."bur o duk n 
evrakı müsb «- ı1 ko~on:ı vcnnet 
rt. (G!Y76) 3004 

Bulgur alınacak 
n. Bı1.> z.lt As. l'os. 22W Sa. Al. 1.-0 

dan: 
64000 kUo bu1':Ul" kapalı z rnn ıılı· 

nacaktır 'lııhmln b<.«I 32000 llrn olup 
Uk tcm tı 2-1 JO ı dır. Evsal Ki: (>!" • 

dımun blltUn .gım on!: nnd.: ki evsa• • 
ur. 15·1J.-!l41 ve 48100·.>1100 s yılı e • 
mtrucld e~sarur P ıı ı 10·9·tH'.? 
~be cunU sn t 16 da :ı:n.sıılacaK'ır. 
Istcklllcrln belli gün vo sıuıt.tcn vnce 
tcım!n t mcktuı>larlYlc komisyona m\I • 
rncantlaın. (G!ı77) 300:1 

Bulgur alınacak 
D. B:IJ.l1%it As. Pos. 2~..ıo ı:;ıı Al. Ko. 

damt: 
64000 kilo bul4rnr k pa.lı za~ ıılınn

r.nkt.ır. Tnhm1n bcdcl1 82000 ıı olup 
tik tcrrıfnntı 2400 lir.u.lır, Evsnt kolu du· 
nuıı bUtUn ı:a.rn!zonlarınd.-ı. mcvcu~ l[i-

11-941 tarih ve 48100-5ll00 saYılı ~nır

dcld evsaftır. Paırn.rlı~ı 10-S.!H2 V<.'I" • 
~ &Unü s:uı.t lG dn >-n.ı>ıl.ıı.caktır. b · 
tcl<I terin b<'llt gUn ve BllO.tten oııce te
minat m tupl;ırb'lc kom J!Onn :ı.tlra • 
c-aatla.rı. (6978) 3006 

Ceşitli yiyecek alınacak 
As. Pos. 5201 S:ı. Al. Kom. Dev-

rek: • 
KaradC'n 7. Eref!lislnde teslim alın

mak şnrt yle 12500 kılo taze kabak 
12500 kilo ıa1.e fasub e 12500 kilo 
dolmnlık ycJl biber 12500 kilo pat· 
lıcnn kapalı 7.tırf usullylc oks itmeye 
konmuştur. 'l'aze kabağın tutarı 
1395 llrn ilk teminatı 104 llrn 62 
kurus, taze rasulyenln tutarı 4080 
lira ilk teminatı 306 Ura y il dol-
malık bibcrln tutarı 5002 lira 50 ku
ruş tC'm natı 376 Ura patlıcanın tu
tan 4880 lira ilk teminatı 366 lira 
88 kurıış. ltuılosl 7. 9. 942 pazartesi 
gUnU saat 11 de Devrek Sn. Al. 
Kom. yapılacnktır. Sartnnme vr. ev
safı h<'r giln komisyonda görülebi
lir. lsteklilerln belli ~ün ve snntten 
bir saat once kanuna uygun seklide 
t~klıf mektuplnnnı koml~na ver-
meleri. <7020) 3063 

Mercimek alınacak 
Çanakkale Garnizon ;ı. Al. Ko. dan: 
ihıi)-aç için SO ton mercimek 28·8·942 

cuma günü saat 10.30 da pazıırlıkla s:ı • 
tın al ınacaktır. Muhammen bedeli 17500 
lira kati teminatı 2625 liradır. isteklile
rin ihnlc gi.ınü komi~}'OO<b buluıımal.ırt , 

(6987) 3077 

Etlik sığır alrnacak 
Çaıukkıılc Gamızon Sa. Al. Ko. dan: 
lhti>aç için 120 ııdet etlik sığır 1 9.942 

günü saat ı 1,30 da rı:uarlıkla saıın alı· 
nacnkıır. l\luhanımcn bedeli 16500 lirn, 
kati ıcminııu 2475 liradır. Evsaf " ş;ı.rt· 
)art her gun konıisyon<la g0rüld:ıilir. İs· 
tddilcrin ihale ı;ünü komisyonda bulun-
oı.1lan. (6288) 3078 

Patates alınacak · 
Gelibolu As. Pos. 1250 Sa. AJ. Ko. 
İhtiyaç için otuzır ton mksitlc 200 ton 

sarı patates pazarlıkla saun alınacaktır. 
Muhammen bcdcli 68000 liradır. Mu • 
vakkat teminatı 5100 Hnıchr. E\saf ve 
şeraiti Gelibolu'd3 1250 Sa. Al. Ko. gö
rülebilir. lhıılcsi 28·8·942 şaııt 1.7 de 
1250 Sa. Al. Ko. da yapıl:ımktır. htck· 
lilcrin belli gün 'e saatte komi~>'Ona mü· 
racııatl:ırı. (6994> 3080 

Saman alınacak 
Gelı"bolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
İhtiyaç !cin Dt>mirteı-.c kliyü Do

lnyı.r iskele teslimi veya Gelıbolu'dn 
an bam teslim şartiyle 2000 ton tel 
balyalı veya hasırlı snman pazarlıkla 
sutın alınacaktır. Bilumum rüsum 
ve masrafüır müteahhide alt oln k 
şart!)Je muhammen bede 1 100.000 
lırn ve kntl tı mi nalı 15.000 liradır. 
ı-:vsnf ve şartlan merkez Sn. Al. Ko. 
da ı:örlllcbllir. llıalesl 11·9·942 cuma 
günil lG da .Merk<'z Sn. Alma sındıı 
)npılacnktır. (7042> 3087 

Pirinç alınacak 
Gc>Ubolu merkez Sn. Al. Ko. dnn: 

İhtiyaç ıcın m vzuntsız nnbara tes
lim ~art le 20 ton pirinç pnznrlıkln sa 
tın nlınncaktır. Muhnmmen bedelı 
220 O J rn olup kati temin tı 3300 
liradır. E\·snf ve ıınrtnnm si Gelıbo-
1 u'da mc>rkl'Z S.ı. Almasında gör!ile
b lir. Pazarlıkla !hal 1 7-!J-942 ı>n
zartesl ·lınü sacıt 16 da merkez satın 
almabında yapılacaktır. <7013> 3088 

Ot alınacak 
Kayscn A5 Mnt. sn Al. Ko. dan: 
Paza.rlıkL.ı balyn luı.llndo 800 ton ot 

•!ık b r 

tc ı 

tc :kom:.syomım u 
olunur. 

lJ l'k 
5ôQO 
0000 

5000 
5000 
5000 
JJOO 

!lOOO 
5000 

n 

( t) 3155 

Arpa ezme makinesi 
alınacak 

ne 

As. Pos. 22110 Si\. Al. Kom. D. Ile-
d< Uz<.•ro otun bclı r ;ı; ıt 

cdUm • 6 0.000 kilo kuru otn 10. !I ı2 ırG· 
Ur. Kazan bu!ımn H g le y pul tcv- 1 nb t !ip ıkıı,ııılı mdan .pazn_rlıkla •·k-

cd ek rt )'le mub'I<' e 'le mu· siltnıe\ c koııulıı ıı tur. 1 lııı ın bcclı ~\ 
m şıı r 1 cd1 n 3G ıı lir olu ı ilk tem n ı 0 700 lı-

aHD<' ve sa m 1 rı 
1 

r dır E\ rı kolordımıırı 48100-~ 1100 
tlJ,atıı zam surctb•Je mUtt•.:ıhhd Uı c- )il; ı~. 11. 9ll inli ıırınıle ınev-
sl > Pi caktır. Olun mecmu tutan 80 cutlt r. ı az rl n 2. 9 9 ~- ün • e sıı
bln 1 ~ tcmlmıU GOOO 1!ro il 1 1 1 ııt ı l ıle yııpıbc tır. 1 lı klilrrın 
t"Ylül 94:2 lı günü s:ınt 15 tc. lstcl<ll • b ili gun ve ı llcn once temin t ak
lcr eart.n:ı.mcırl he:- gün Kıuı;crl Mnt. çclerb le komi 'o ıa m ırac ati rı. 
K. sn. Al. Ko. d n gönro ltrl<'l". T le- (fiıı!ll) 3b9 
r1n b<'lll glln vCfklR.Lte kom yona müro- Kuru ot alınacak 
c u n (7063) aıın 

Saman ahmıcak 
K Y 'ri \ . 'lnt. S ı. \!. Kom. <lan 
Pazarlık la h 1> 11 ı~ llnıle 500 ton 

snııınn ılıııacnktır. Hu ıniklar S3nt't'I 

,\ . J'us. 22!l0 ~ıı. Al. Kom. I>. D~ 
yaıııt 

IS50.000 kilo kura ot tnlıp çıkıı a
dığınıl ın p zarlıkla ı iltıııeye kvn ıl
ınıı~tur. 1 alımın bcdclı 24• 50 lir ır. 
İlk temin tı 1860 lır ıı.ır. I v f olor 
dunun 16. ıı. 911 ve ısıoo 1 ıo 
'ılı eınlrdt•ki I'\ aftır P ırlı ı 2 9. 
;,12 ı:nr aıı ha ıı;uatı •ant llS el· v pı. -
C'lktır. i t klılcrın h lıt ~ ı \C • t· 
ten ön<"e leıııh:.. 1 riyl.. k 111 

m ırac!lııtl •ı. (71HO) 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

lıir t lilıc ih ılc edilrhlleccjii ıdbl 100 
tond n a •ı olııı-ını k ~ rli> 1 h şkn 
bn ka t il ılerc ılc ihale l'llilebillr. 
B ha trli tıılll>lne ait olııı k ve en ya 
kın lsta~' onıı te l"ın c li r rk 07.ere s -
mnnın lırlıer kih~un 1 7 kuru heıl 1 
tnkdir cılilıııi~tlr Knzanç bulır n ver
ıtilcriyle rıııl tcvfflk eclilmck. arti) le 
rııııkn\'t·le ve ınu "ene tc saıre m'l -
rafl rı t kdir ('d"len fiyata z ım s rc
th le mut(' lılcle ilınle i '"<ıtııl e k ır ı s rmmtıoııu Juı. roo. 500G sa. Al. 

.S rnnnın mı enııı tııt'lrı 3"> O~ ı lirıı il~ Ko. d:ın: 
tenıiMh ~G25 lir ılır. ihale ı J. 9, 9 ı. 1 D.:ıday 5'l64 et cırı " 
s lı p;lınıı :ıt l G d }ır. Pv, af le !1ıınc 30 ton KOJö "' v 
şıırln ııııesl her p;lln Kayseri :in \l. ıı.I t Jh.: 4 ~ 1 94., 
Koııı. <la ı;:hrlı'• lıiiir. f teklilcrin l el· ın 
li ı;:lın ve s tte komi yoncl.ıı hı lun - 1. 17 · K \un c 
Dl ıl ıırı. (i06!1) 31015 2(Y.l2 lira 50 

Kuru ot alınacak tem 
koım~nmm>'u.::dl;::ı 

(71>-14) 
!erke Sı. l. 'Kom. B k. Gelllıolu mcs1 
11ıtiynr irin G•·iiholıı iskrle tc<liıııl 

1000 ton lınl) alı ve) A ip b h nlı kuru 
ot p ızarlıkla s ıtın alınac ktır. 'f l 
hah alı kuru olun mulll\nunen bedeli 
70.00CI lirıı ve iıı b i> alının 615000 lirıı 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

k ti temin ıları bu nılktarlıırm 'ıiT.dc 
15 i üzerinden ılına<"nktır. gvs:ıf •c 

rtnamc 1 ıı erkcz ~ . Al. Koı 1. ıt•> 
rUl hllir. Pazarlıkla ılınlesi 3, !l. 9 ~2 
gıııılı ı;ant 16 d ıılır. 

(ı; ıı) 815ı 

Kuru ot alınacak 
Mcrkcı: Sn. Al. lfoııı . Bşk. Gelibolu 
İlıU> aı: için Demlrteııc'dc t alim 

şartlyle ı ooo ton kıırıı ot ı~ 7.arlıkla 
satın alın ıcaktır. ~hıhıı.nııııen hı leli 
7 IÔOO lira ve knıl teminatı ı 12;0 Iİ· 
rnrlır. E\"Sllf ve ~ıtrln ınesl nelibolu 
mrrkez Sn. Al. Kom. görıılelıil r. 1Iın
lc i 7. !l. !l l2 par.artesl ı;unfi ıınDt lG da 
merkez Si\. Al. Kom. yn111lne11klır. 
!000 ton ota i tekli hıılunmaclığı tak
dirde 2150 tondnn nŞııjtı olınnınak ş:ır
tİl le ayrı ayrı ı'ln ilınlc eclllcbilir. 

(6056) 3167 

ı. K ırıı. S frnn-

BtGS 

Odun ah nacak 
İ&kondcnuı A& sa. Al. Ko. dan: 

Aaatıda m!ktarıan yazılı 5 knlcm odun k:ı.IXLlı 1.artm cf 

l\1uhnmıncıı bcdcllcrdykı l1k tcım!.natlnn ve !ha.le E ~ lıızaıc:·ını13 
gOstcrtlmlştır. Tokill mektuplan ihale tar.lh!nln IDW1.Y3>cn sn tinden b 
vcl koml.syonn vcrllmlo olm:ılıdır. Geç ı: 'en mektuplar kabUJ ed 
m!'Jctupla.nnıı ı;art.ıuımrobı 4. maddu;fndcld lstcnd;cn kan ı ~ 

dır. lstcklllcrin tartnamcl.oı1 ııvrmek 1ç!ıı İskenderun .Aı!.. Sa. Al. 
atları. 

Clnsı 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

Mlktan 
Kilo 

2.372.000 
1.040.000 

592.000 
960.000 
624.000 

Muh. bedell 
Lira Kr. 
59300 00 
26000 00 
20680 00 
2'1000 00 
24960 00 

İlk TC'm. 
I.lrn Kr. 
4447 50 
1950 00 
li>51 00 
1800 00 
1972 00 

İhale Un 
26-8-ı:l42 .. 
27-8-942 
27-8-!I 2 
28-8-942 

sant 
10 
15 
10 
15 
10 

Erzak ve mahrukat ah nacak 
G:nının Gıımlzon sa. Al. Ko dQn: 

Ileher kilosu 
M klan rayici Cinsi 

Kilo Kr. Sn. 
Meşe gtlrgen odunu 600 000 2 61 
Patates 40 000 30 00 
nulgur 72.000 40 00 
Nohut 14.400 20 00 
Pirine 14.500 G7 oo 
Sı~ır otl 65.000 56 00 
Koyun MI 25.000 78 00 

Tutnn 
Lira 
15600 
12000 
28800 

2880 
9315 

36400 
19500 

Mu. Trm. İhale ı;ün VI" Sa. 
Lira Kr. 
117450 7 9.942 P. l!'rtetıl 10 • 

90000 7.9 942 P. <-'rtesi 10 
216000 7.9.ll42 P. <'rlC'si 10 

21600 7.9 942 P. erte i 15 
737 7.9.942 P. ertesi 15 

273000 7 9.942 P. ertt- l 15 
116250 7.9 942 P. ertesi 15 

'l ukruı 1" cinsleri. mnctarlıı.n. ray'<: m, muv l:lın ve 
s:ıııtıcrı yazılı rnevat 2490 snyıl! J.;:ı.ııuııt111 usulü V<'tiı.Ue kap 1 ,......-ı \IRUMyle 
mühnyaaJa•ı »npı •ca.kıtlr Şart.name ve ev :ırıar her gün kon ~onda görtl.leh ıtr. 

}Jkslltmc 7·9 942 pazartC51 ı:llnfi ı;a • 10 ve ıs tc 2 mizon b tJn 
ulma <><la ınd..-ı yapıkıc ktır. 

Teklif mekt.ırpbn r::ö terilen mul\Y)'(!l'l gUn ve :ı.Ucn b r t evvel komls-
yonn vcnbn!ıı olacaktır. Son ıt n vcrllcn m kt.uplar ~~bul cı: .ırncz. :Mclct p 
vercceldcrln t."Vmkı mils'bltelcrt :ı.rltırrna ve ckslltrnc k:ı.nwıwıuın 32 m d~ hü-
küm! rtne t'1.W olınatln tnrt.tır. (G443) 27ll 

Kuru ot ve saman ah nacak 

ı - zom:uldak'ta teslim ıllJ1.1Yle 66 
bin kilo koyUTI veya 6? 000 kilo r.ııtır 
cU kapalı zarı usull)'lc eksil.meye kon
muıtur. sı~ır eUn1n mu~em."llcn hca il 
so ıcuruş tuuırı 28000 Ura Uk tcmlr. u 
3$0 lira kOYUn e n r.ıuhıı.:nmcn be -
d ı 110 k uroş tutarı 72600 ıı.ra l1t te
mınn tı 544:; 1 nıdır. lhalcsl l CllUl f• 2 
saıı ıranıı at 11 de Ocvr k Sa. Al. Ko 
da yapıla ktır Şart.namesi her ırUn Ko 
cıa ıı ı r Is k ertn bel ırUnde tt-s· 
b t edilen ıııı t.ten b r ı;a t evı; l kanuni 
aeldl<te haz:ırlıyacakları tckut mektup 

32000 kilo koyun veya 11ğır eıi 
kap lı zarfla ek iltıneye konmuştur. 
Ko~ un eti tahmin beclr.li 19200, sığır 
eti tahmin bedeli 6900 lira olup ko
yun eti teminatı J 00 lira sıı;ır etı 
temlnntı ll72 lir ılır. 

J,vı;af ve şartnamc.~1 komisyonda 
her gun ı;örülebllir. f,k iltmesi 8.9. 
912 s lı gunti SRt 10 da komİS) onu • 
muzun bulunduğu mahalde > pıla -

800 ton kuru ot pazarlıkl n satın a
lınacaktır. llfllnnkas!l 2. 9. 9 l2 pazar
tesi Paat 15 ıc Erıincnn Sa. A l. Kom. 
yapılnc ıktır. l\Tuhaııımcn bedeli nıun
taıam bağlı kuru •>tun kilosu 4. kuruş 
(;6 santim tutarı 130 O llr olup kat! 
tenıınatı 2097 liradır. lln.lynh kurn 
otun kilosu iı: i n 6 kuruş 'i4 ı;antlm 
tutarı 20220 lir ı olup 1'ııt1 ~ınlnatı 
31)3.i liradır. '!'el bal) alı kuru olun 
kilosu için 7 kuru~ 21i santim tutan 
217li0 lirn ulup kati teminatı 32G3 
lirnılı r. Ş ırlnnııwsi her gün konıiı 
yonda gurlilebİlir. İ teklilerln belli 
ı;Un \ e s ıalte komi yonn mllraeaatla-
ı~ (GDH~ ) 2989 

Zeytinyağı alınacak 
Çanakkale Gnmizon Sa. Al. ~o. dan: 
ihıiyaç için 2'5 ıon lC)1ın yağı Cinsi 

28-8-942 rumn gümı sıı:ıc ı S.30 da puıır· Kuru ot tel balyalı 

Miktarı 
Ton 
450 

.Muhammen 
Lira kuruş 
40 00 

b d 1 

ıannı Ko. na varm rt. (6744) 2700 

Ot ve saman alınacak 
Ae. Po 830 Sa. Al Kom. dan : 
3 9. 9~2 per embe gUnll sııat 16 da 

tel b !yalı 8200 ton ot .-e 2 00 ton 
an an vazarlıkla aaun ıılın3caktır. Hu 

su t artn ımelcrl her gun komisyonu. 
mu dıı ı::örUlebllecc~i ı::lbl birer suret
leri Ank r , fst nbul, İzmir L•· llmir
likl rl Sn. Al Kom. rei liklerl ile Çıı· 
talra'dn Belcdı> c rl> asetlne gönderi -
mi tir 

(~nkllye murnflnrı hariç) be)1er 
kilo t>tıın muhamm~n fiyatı 7 ama • 
nın ise :ı kuru~tıır Otlnr ve samani r 
F:~ki ehir mıntnkft,.ından g~tlrlldlll 
tııkdırde J öO santim, Yalova, fr.mit, 
ve ('atalca <'lvıırındnn ıretirlldlfl tnk. 
dırdc l kuruş ayrıcıı 'kilo bn ,ına nak. 

caktır. 
İsteklilerin belli glln ve aa.atten 

bir sant enci teklif mektuplnrın ı ko
misyon re! llj(inc te.-dl etml'lcrl. 

(66!0) 2928 

Koyun ve aığır eti alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan: 
80000 kilo koyun veya sığır ctl 

kopalı zar!la eksiltmeye konmuştur. 
Koyun eti muhammen b<'d il 60000 
lira, sığır eti muhammen bedeli 
32.000 llrn olup koyun eti teminatı 
4500 lira sı ır eti teınlnatı 2400 lira
dır. 

Evsaf ve sartnamcsl komisyonda 
her gün görul bilir. 

Milnakıı ası 7-9-942 rıazartr.sf gQ. 
na saat 10 da komisyonumuzun bu

ıtuf:u mnhalde ynpıl11rnktır, 
lsteklıkrin bcll1 gün ve saat ten 

Koyun veya sığı et i 
alınacak 

.M. P<111. 1010 Sn. ,\l. Ko. dan: 
Kapall zart usuliYkı cksi.'trq YI! ko

nu.lnn ve l'kıtıtmc g(lno(J 28-8·94:.l <"'.mın 
~u saat lG da y.ıınıncncı tl!ln oıu,.m 
70 ton kuyun v(!.}a ı;ıf;'ll' eti !nının An
kamda Ulus ve tstnnbul &az t lcrb'lc 
1lAn cdilmcdlk an:la61ln'UşUr. Mcz.KUr 
1Q ton koY\ln VC'Ya sıl\'J?' ctıntn K ıpnlı 

z:ırtıa ~tmeııı 7.9.942 po.zartcst ııu

mı nt 16 da k~a mc·ıcut fN 

ııar ve &artlnr dahilinde yapıl ea.ldır 

Muv ldca.t tcmmntı 5555 Mm ve sıll 'r 

ettnln muv kk t tcmtruı:tı 5100 1 rad r 
EkslLtmc fülyük C<i!<m«cn!n AkC.'lbur -
gaz cltUH':lndc 1010 &ı. Al. Ko. ~ıla· 

caktır. Tn.Jtrılcrtn meT.lc:Or RUn ve ...ruıt

tt!ll\ bir rıaa.t önce tck11t mcktuplnrlyle 
kom~-oıın mu 

3001 

lıkla 5311n alınacaktır. Muhammen be- ,. Jp •• 
dcoll 32500 lira, kati ccmiuııtı 3975 lir:ı· " ,, DökOm 
dır. İsteklilerin ıhale gunü komis)onda ,. Tel balyalı 
buluıımd n. (6995) 3081 

Kuru fasulye alınacak 
Bıılıkc r As. Sn. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna 32 kuruş fiyat 

tahmin cd 1 n 105 ton kuru fasulye 
paz:ırlıkln salın alınacaktır. 27-8-ı:l-12 
ı>cn;embc glinil snnt 15 te pazarlığı 
Sa. Al. Ko. da yapılacn.ktır. KnU te
minatı 5040 lira lır. Evsaf Ve snrtıarı 
görmek lst yenler Ankara İstanbul 
Lv. Arıılrllkleri Sa. Al. Ko. larmdn 
ve Balıkesir As. Sn. Al. Ko da gö
rebilirler. Taliplerin temin tleri)le 
blrllktt• komisyona mllra t tm -
leri. <6896) 3 2 

.. İp "baİ;ralı 
Tel babalı 

,. 1p bıılyalı 
.. Döküm 
,. .. Tel balyalı 

Snmıın dökUm 
Kuru ot tel balyalı 

Tc b > ı 

" " Snman 
Kuru t 

Dük 

DO 
1 
m 

Kuru ot a lmacnk 
M mnrsinen As. Pos. 618 • n Al ı M 

Ko. dan: M1 ve e: 
l - 15000 llrıilik bnl)'alı kuru ot m!mı.cAa.UıuL 

175 
190 

450 

Z75 
500 
335 
ıooo 

800 

38250 
31500 
15750 
17100 
161 o 
4 ;,> ' 

J 

.,. 

1 
il 

' 



25 8 1942 u c u s 
Tezek alınacak 1 ırun olarak tıcroı he&ap OOllmdc lmıv • 

D na.yazıt As Pus -:.!90 Sa. Al. Ko. dlylc ve Kiltahyad:ı lılUhdam cdllmek 
dan: üzere btr )'(lksek m1mar alınacaktır. 

ı.000000 0 t«'Zk kapalı z:ırna ek· Tııl ı>lcrtn FBklşchlr As. Pos. 9100 K. h· 

pıı.caklardır. Evsaf ve f&rtl.&n Bahke· 1 
sir'de A&. Sa. Al. Kom. görülebilir. 
Tnliplerin belli gün ve saatte komili" 
yona mlirncnatlını. 

Okullara kayıt ve 
kabul günleri uzahldı ııUtmCJ.-c konmUŞt.ur Tahmin bcıclcli ı:ına müraaıntlan. (7130 3188 

25 000 !im olup Uk tcmmatı 1875 llrn· (712-J) 8178 Kuru bakla .alınacak 
Sbli :)a. Al Ko. dan: dır. Evııar kolordunun e~ıın!ıdır. Eksilt· 

m<'lll 14-9-042 de s:ı t 12 dıe yn;>ılacak

t.ır lstc-k c he ırün ve aaaucn ön· 
cc t<'m nat akcclcı1Ylc kom YoJlll mü -
rn .uan (70:S2> 3164 

T czck alınacak 
Sa. \1. h.orıı. As. Pos. 2~90 D. De· 

)' zıt 

ı ooo.OO(l kilo tezek k 1pnh Mrfla 
ek ıltıııe) kıınıılııııı tur. 'J ahrııin be· 
ıll'li zr, 000 lir olııı> ilk tf'minatı 1875 
liraılır. E\sıf k ılordu C\'Safıılır. Ek· 
ı;ıltnıc 1 U 9. fH2 de unt JO da ya111· 
1ııc ıktır. fı;ıeklılerin hclli Jl'Ün ve sa
attı-n önce trıııinat akçeleri) le kom is
) on ı mur ıca 111 rı, 

(7053) 3165 

Ayaktan sığır veya koyun eti 
alınacak 

Enurum Sn. AJ. Ko. dan: 
300.000 kılo saf koyun etJ ve 

300.000 kllo saf'J sığır cU verecek 
m ktar<la vauırhkln nynkt.ruı ıniır 
veyn koyun nlına<'aktır. 

Pnzarlıı!ı 28-8-942 cuma günO sa
at 16 da Eraurum Sn. Al. Ko. da ya
pıla<'aktır. Hayvanlar ıınrtnnmesin • 
deki kııyde söre canlı olnrnk tartıln· 
cnk ve bu tartının yarısı et kabul 
eclllccektir. Buna r;örc snfl bir kilo 
Jcoyun ctJ.n n muhammen ;fiyatı 120 
'kuru1 sığır ellnln 110 kuru ve mu· 
Jııımmen tutarı koyun 360.000, sıı;ı
rm 330.000 lira olup kntl tem nntı 
koyun et nln 36300 sı ır c tinin 33900 
liradır. Şartnam ne göre yüzer 
ıtonluk sn!J et v rı-cek m ktardn par
<:alar hatınde de nlınab hr. 100 ton
luk par<;anın muhamm<'n bcdc>ll ko· 
yun 120.000 lira olup kati teminatı 
14500, sıt:ır muhammen bE>dcll 
110.000 lira kati tem nntı 13500 lira
dır. Sartnam 1 h<'r gun komlı;yonda 
görfilebll r. İstekliler n bc>lll r;lln ve 
saatte tl'mlnntlarlyle kom S)"Ona mil· 
rnMntlan. <706'1> 3166 

Hurda rncir alınacak 
1zın1'r Lv. A. Sn. Al Ko. dnn: 
cı.nsı hunlu tncir m ::tan 100 ton n

yatı 21 kUruş Cins V<' m ınn yukanila 
)"qJZılı Oıt!J.-ac :ıınza,rlıkla ıınt.ın al naMk· 
ur. P.:ızıırl.ık ve Jhalcs! 28·8.!"12 tardlıtn· 
de cumn gunU ıı:ı t lG m Kıs~~ tıımır 
L\ funlr tıtt Sa. Al. Ko. yapıtııc'llk • 
tır Knt1 ttmtn t ihak• hc-dcltntn yUzde 
ııı dtr lhnlcdıan önce alınır. VllSlf ve 
tartlar her ı:Un komliByoncla ıwrlllel>I· 

Hr. lst.dt 1 n mlW.)') m &'iln ,. e saate 
temtn tlı n ve t1l V< m rtyle blr • 
ilkte kom1s'Ymltl:ı bu wırnalıın 1 :'in olu-
nur. (700G) 3167 

Ayaktan sığır eti alınacak 
fzmır Lv. A. l;n. Al. Kom. dıın: 
Cınsi R\aktan sı ır eti miktarı 

21.000 kiio fhntı ha k•ıru bırlık Pos. 
~o. 1601 cin ı ııynktnn sığır eti mik
tarı 18.000 ltilo fh :ıtı 9.5 kuruş bir
lik Pos. ~cı. Ili:.!5, Cins 'c miktarı yu. 
k ırırln )anlı ihthaç pn7.ıırlıklrı ımtın 
alınııı·ııktır. Pazarlıl< \ e ılıak§i 28. 8. 
942 lnrihindr runıa p:QnO s ıııt 1 fı,!JO 
ıfa Kr•hı'da İı:mlr Lv. l\nıirliıll Sn. ı\I. 
Kom. vııpılnrnkur. Kllti teminat lhnle 
bedelinin v'ıızrlc 16 İdir. İhaleden hn· 
ce ıılınır. Vasıf ve şartlar her ı;ıln 
konı!SHlntfo gıirulrhılir. İsteklilerin 
munv' en ~nln ve a tte teminatlarlvle 
vr diıcer ve iknlnrh il' hlrlikte komıs. 
yonda bulunrn 1 rı il~n olunur 

(7070) 3168 

Yeşil barbunya fasulyesi 
alınacak 

Odun alınacak 
Ardahan As. Sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı uırt usuJQ ile 300 ton odun 

rnübayaa cdllerekt!r. Odunun tah· 
rnln bedeli 18.000 l!mchr. llk teml
nat1 1350 llra.dır. Evsaf Kolordu ev· 
safı olup şartnamesi lwmlsyonıwıuz-
da gürCilehillr. 

20-8-942 de ihalesi lltl.n olunM 
10.000 liralık kuru baklaya tnllJ> çık· 
madığındnn tekrar prızarlığa kon
muştur. Hususi ı;artları komisyonda 
görUleblllr. İhalesi 30·8·942 pnznrte· 
si günü saat 10 dn .Hnrhlyç<le Yd. 
Sb. Ok. Sa. Al. Kom. :ırapılarnğındnn 
t111lplerin kati tcmlnntlarlylo mllrn· Bksl'tmc D-!M>42 carşamlıa gü-
caatıarı. <7135) 3189 nll saat 11 rte komisyronumuzda yapı· 

la<'aktır. 1slc>klllerln belli gün ve sa· 
at.ten 1 saat evvellnc kaclıır tekil! 
mektuplnrlylı• temlnat ve dlfPr ev
rakı mUsb telerinl komisyon reisli-

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

İ6t.'1nbU1 

dan: 
A8. Poe. 4200 Sa. Al Ko. 

ğine vcrnwlerl. (7125) 3179 

Odun alınacak 
.i\rclahnn Sn. Al. Kom, d:ın: 
Kapalı zarf usu il} le 800 ton odun 

mllnııknsavıı çıknrılmıştır. Odunun tah 
min hcdcli lı;.ooo lirndır. İlk tenıina. 
tı 1950 lirndır. E\'&af kolordu C\'S"fı· 
dır. Snrtnnme~i ltomieyondn ~ılrlllr
hilir. istnklilt·rin il. 11. 9"2 çıırŞnınha 
F;unıi saat 9 da komlsyonıınıııula ya
pıln<'ıık ı·k~iltmı·sinılen 1 51\nt <"V\·el 
teklif ml'ktupları tcııılnat .nkc:elf'ri vf' 
dijı:er C\Taklnrh J., k•nnlsyon rei lljHnc 
\'ermeleri. (i 126) :ı t kıl 

Odun alınacak 
Kıcysc:i As. M11ot. Sa. Al. Ko. dnn: 
Kll.)'BC(1 blrltlcicrl l~'in kıl ı•u h zar fln 

alınacak 500 ton oduna t.11 p c:ı:kmnmıa· 

t.ır. lltr ay !<:inde ıııızn.rl kt.-ı atın a!ı • 
nnraktır. l\termuunun tuUın 237;;() ve 
IJik tcm!n:ı.tı 1781 ltrn 25 kuru tur. Ev
sat ve tıı.rtn:un h<ır ~un komtsyond'l 
ı:örü!CbWr. J teklllcrtn komlsYona mli· 
racn.:ı.Utı.n ~n olunur. 

{7127) 3181 

Marsilya tipi kiremit ve 
mahya alınacak 

Eısklşehlr As. Sn. Al. Ko. dan: 
800.000 ndt't Marsllya tipi kıremtt 

ıle 10000 ndet mahya acele pazar· 
Jıkla nlınaı•nktır. Pazarlığı 27-8-942 
pcrşcmbtı ı;-Unu saat 11 de ı-;s1<ışchlr 
Lv. Amırlı •ı Sa. Al. Ko. da yapıla· 
cnktır. Teminatı 18225 llradır. İstek· 
lllerııı muayyen ı;ılnıle teminatla· 
rlyle birlıktc nıurncaııtlan. 

l7128> 3182 

Tahmil ve tahliye işleri 
Er:ı;urunı ::ıa. Al. Koıu. dun: 
S ırtnaıucsinde } ııı~ılı k ıyıtlarla Er

zıırııııı geniş \c dar lıııl ista yonl ırın· 
dn ) nıııl ıc.nk t ılıııııııen 15.000 ton tnh. 
mil •e t ıhli)e işi p ıx.ırlıkln ihale eıli· 
lı•cektir. ihalesi :.!6. 8. !l ~2 çnrsnmba 
ı;ünil s ınt J.l,30 da brr.urum Sn. Al. 
Kom. ) apılncııktır. J>okliııı halındekl 
me\at İçin beher tonun tahliye6ine 
tohmln t•ılill'rı fh·at ~•O kuruştur. 
l'arcıı h:ılinde rnevoddına ş 1rtn 1me
dcki k~ ıtl ıra g•ıre tonu ~10 kuruş o· 
lup umum ınuh:mııııen heclcli 3ıl.OOO 
lira ve kati frınin.ıl 6'00 lirııclır. ~art
naıııesi her glın korııis) onılıı ı;ııırnlilr. 
İsll'klllerln hclli gıln ve santte tr.nıi· 
nııılariyle k"ıııı~,·ona ın iirarn:ıtları. 

(il~!ı) :ııs:ı 

Çam odunu alınacak 
~urum Sn. Al. Ko. (fan: 

Aaal!ıdn etruı, miktar ve ktlo nyaUo· 
n Yll.Zıh 40 t<m Jtı.yun veya sıınr etl 
28-8·942 cuma J1Uml mnt 10.30 dn ~ • 
znrlı:k:lıı satın nlınn.c:ıkur. Sıırtnnmc•t 

her ı:ün öl::kıdm ııonrn korn~a ııu• 
l'\llootttr. lst.eklllmin bcll1 tr<tn va gruıt· 
tc Fındiklıda Sa Al. Ko. ı:C?lm<'lert. 

cırurt knun veyn sıtır eti mlktnn 40 
ton k1lo fıl,-a t.ı l M Jca.U t.cmlnııtı 790{. 
r:l:nsl sııtır cU m!ktnn 40 ton, ld.Jo ti • 
yatı 00 kati tanlnn tı 7000 

(7136) 3190 

Kuru ot alınacak 
Çanakkale Garni7Aln sn. Al. Kı:>. 

ıdan: 
lhUyac lçln 5110 ton kuru ot 28·8· 

942 rumn ı:-ilnli saAt 15 te pnznrhklıı 
sntın alınacaktır. Muhammen bC'dell 
500(lf) lira kntl teminatı 7500 liradır. 
lsteklllcrin mc>zkfır ı;Un ve saatte 
komısyonumuza mllracnatlan. 

(713i) 3191 

Kuru ot alınacak 
Çıınnkkalr. Garnizon Sıı. Al. Kom. 

dan: 
İhti)'&(; için 500 ton kuru ot 28. S 

9~2 cuma günlı saat ıı~ te ıııırarlıkla 
s:ıtın .nlınnC'ıı ktır. '' uhaııııııtrı bedeli 
ııo.ooo lira kııti teııılrıııtı 7600 lirndır. 
hteklılcrin mezkur ıı:un ,.c saatte ko· 
misyon ı rnııral'aatlnrı. 

(il~R) :ıın2 

Kuru bakla alınacak 
Şişl1 AR. sa. ,\1. Ko. dıın: 

Pazarlıkla 10.()(l(J llrnlık kunı hnklo 
ıılınal'a.ktır. Evsar ve tıu51.Jsl 1Rrtlıın 
komVcyoııda görillcblllr. lhalffit 81·8..W2 
vıızartest ı:1inu saat 11 de .Y111>1lal'1tğın· 
rlan tultplcrtn lctl tcmln1lTlıYlc llrbb'C
dc Yd. Sb. Ok. Sa. Al. Ko. mUmc8ntla· 
n. l71S9) 3193 

NAFIA VEKALETi 

Çadır alınacak 
Nafıa Vckiletindcn 
ı C)liil ?4Z sa.11 günü saat l!i te An· 

kara'da Nafıa Vcl.;alcti bina,ı içinde 
mahcmc miıdiırliij;u odasında toplanan 
malwmc ek•İltnıc komısyonunda (44500) 
lira muhammen bedelli 50 adcı mührn· 
J1s vı: ıoo adet malı ruti ç:ı<L n ıı kn(la it 
~ar! u•uli>·le t."k~i lınıe~i >apılacakıı r. 

J ksilımt.' o)arınamesi ve tcfl.rruau 2n 
k~ l>«iclle malzeme nıudürluğuıı.den 
alınabilir. 

.\fuvakkaı ıcminat (3337) lira (50) 
kunı~tur. 

ist(:klilcrin tckıü mektuplarını mu
'akkaı teminat ve ~ınam~indc yaz.ılı 
ı.csaik ile birlikte a}nt gun şaaı ı4•dc 
kadar metlür kontis}noa makbuz nıııka· 
bilinde \ermeleri Jhımdır. 

J\1Llll Müdafaa V~otındcn: 

1 - Askeri liselerle, Kmk
kale sanat, Ankara Musiki, 
Kayseri ve Merzifon geılikli 
oku1larıııın knyıt ve kabul İ§· 
!eri (Konya askeri ortn oku
lu hariç) ll'i eyllll 942 tarihi
ne kau·ar uzatılııııııur. 

II - Maarif liselrrinrle bU
ıünlemlye kalıp <la bu tarihe 
korlar blHUnlcme sınavlarını 
kcnıli okullarında muvaffnki
yett.· veren istekliler de as • 
ke.ri 1 ise!P.rc alınacaktır. 

Bu gibilcrln namzet kayıt 
olunmak Uzere §İmdiclen birer 
rlilekı;e ile bulurıduki'an yer
lerin askerlik şubelerine veya 
clo nıclan doğruya okul mliclllr
IUklcrine mlirncaaı etmeleri İ· 
ilin olunur. (6883) 3023 

Ankara Valiliği -----
ln~aat yaptırılacak 

Aııkura Vıı!iliğinrlen : 
l - llevpıızarı kasalı ı ı ılııhilin<le 

) apılın•nk hukümet kon ığı iıışııatının 
ihııleı.i .5 O 9 l:! tarıhlııe rnstlı> 1111 eu. 
ruıırtesi ı.;unu sanı lı> na ıı fıa ıııtiılür
ı.;u odııınnıla top)unııcak komisyon ta. 
rnfınd.uı ) aııılııııık hzı•re kap ılı t: ırf 
11 ulü ile eksiltııwvc konulıııu tur. 

~ - Ke,if lıcclı•ll (l~i~GG) lira 
(6!!) kuruş l'C nıuvnkk t tcnılnnrı 
(9128) lira (33) kurnşlur. 

8 - fstekhlerin trklif mektuplnn. 
nı; rnuvakknt teminat mektup veya 
mnklıııılnriyle ticaret odn~ı .-eslkala. 
rını ve rıafı ı rııudUrlugünıll'n lıu iş 
içırı ıılııenkları frıını ehliyet veslk il\. 
rım haıııilcn yııka, d ı ndı gecen gün. 
cif' sant 14 de kadar kornl:;yon reisli
ğine veroıelrrl. 

.ı - nıı iş_c ıılt keşif ve şıırtııarrıe. 
yl her ı.;1111 nafıa mudurluğllnıle go•re. 
bilt <"<-klı rl. (6647) 2678 

Ankara Belediyesi 

Hisseli ev satılacak 
Ankara Bdı•diycsinclen: 

1 - ) usuf Ahhııs mnha11esindc kn· 
d ıstromın ( l08) ada sek11.. pur elinde 
hulunıııı bir adet e\lo (192) tıı~ ede 
lıcle<iı> c nııılı scki.ı: hi sesi on beş gUn 
ıuııılt!Nle ııçık artırım) a koııulmu tur. 

2 - l\luh uıımen heJeli 06) Jira
rlır. 

a - Teminatı (3) lira (60) kuruş. 
tur. 

4 - Şartnamesini görmek lstiyen· 
lerio her ıı:il n encumcn kıılcrııine l c 
istl'klilerin ele ı ı. !l. 942 cuma gün h 
snat 10,nn da hdedive dnircslnı'le ııııı. 
ıeşı·kkıl t•ııcııı11cnr nıüraeuatları. 

(710.5) 3109 

Enstitüler 

Yüksek Ziraat 
Enstitüsüne tal ebe 

kayıt ve kabul ıartları 

• • .a.. .. --· .- • 

1 
Anıııtoml M= lınstnlıldar, fjzyolo:ti ve 1 
parazitoloji enstttnforlne blrer; Or
man Fakültesinin Sil\'lkültür, Mu
ha!ııza, lşletmc IJct.ısadl. lşlettnc ve 
Omuuı Mühendisliği Enst.ttlll{.'ıinc 
birer ki ceman müsabaka ile 22 lkıl.n· 
d ıruf ıısistıın almacı:ıkur. 

2 - Asistanlık müsabakıı imtUıa
nına drcl>llıl}('k için: 

a) Türk tebansından olmak \re 30 
yaşını geçmemiş bulunmak; 

b> Ziraat, Orman, Veteriner veya 
bunlann muadili yüksek mektepler
den iyi d('recc Uc diJ>loma ıılmış bu
J umııak; 

el En az bir yabancı dile h:ıkkty
le vnkıt ol<iuğunu Enslıtiıdc yapıla· 
cnk lmtlhnndu t.<>vsik c-tmek; 

d> F«/ciiltccc ı:ırı ahi. klı tmunmak 
ve sılıhaıJ yerinde olmak şarttır. 

3 - Asistan olmak 'süycnlerln, 
nOfus kA ıdıııın tasd kll suretınl, d p
lomıuunı, sıhhat raPOrunu ve G x 9 
cbndında Uç adet fotoğrafını bir d • 
lekce lle l'n gcı;: 2.'>-10-942 tarihine 
kadar YUksek Ziraat EnsUtüsu Re>k· 
törlü üne göndermesi ltızımdır. 

4 - A stanlık !mtıhnnına girme 
şartını haiz olanlara RClktvrlilkcc 
tebli3ğt yapılacaktır. 

5 - As Uınhk lmühnnı 2, 3, 4-11· 
942 tarihl<'r nde Orman Fakilltt' 1 
EnstltülC'riııe> girC'cekler len l ı n· 
.bul'da Orman 1''nkil11Pıılnde, d <'r 
FakUltclC'r lcın Ankara'da y p la
cnktır. As! tanlık imtihanı, n tan
ların girmek lst<' 1 ki rl Enstıtlinün 
bağlı olduğu Fakü troe yabancı dıl 
ve lll('Slc>k dl'rsll'rlndc>n yapılır. 

6 Zırant \'c>kiılPtı t€'&klltıtınd ı 
v.ızlfe almış hulun'lnlr:ır da bıı imli· 
hnnn Zlrnnt Vek'ıl<'t nın mJ .aad ! 
ile iştirak l.'deb llrlt>r. 

7 Yük:'Wk Zirnrıt EYJstltü il Fa· 
kllltel<'r nden me un o•mıv n111nn 
M o;tanlı'k ımı hanına lrl'h lm<'l rl 
Enst tü Divanının lıvn h karan 
ile olur. <6454) 3149 

Devlet Demir Yolları 

Elbise ve palto diktirilecek 
l>cvJC'f 1 hmir> o il arı Uo·unü fdares.n· 

den: 
ı - lfaydarfl;4a·da hirind İşlctıııc 

pc-rsoncli ile Mud,rn)'ıı'da Mud myıı • 
Bursa ışlcıme•İ pcr ondi için 2707 ıakım 
elbise, 171~ aılcı tMlıo irıldl cıımıe,ck· 
tir. 
Kumaşı, siyah seren, ve kol n~t;ırı ida· 

re.; c inıılıalx .. lilcn il<'\ idcrı o} ncıı HrİI· 
mck di!;cr hiııiiıı lı!lru, dü ·rne •c ltlumeti 
farikaları müıc.tlıhıı tarafından ıcmin e
dilmek µrıiyle kapalı urf lLfüliyle eı,.. 
silımC)c konulnıu ıur. 

2 - Fksiltme 17. 8. 942 tan1ıındc 
pcrşcrubc gunu saaı on beşte JJ,ı}'d.ırpıı
$11 'dıı gar biıu~ı11<ia İşletme amrma \'C 

ek ilıme komi~yonund.ı yapılacaktır. 
3 - Muh&ınım'n bedcJ 580(7 liraJır. 

_,_ 

Talebe alınacak 
MADEN TETKiK ve ARAMA ENSTlTOSU GENEL D]Rl'..'h."TORI.UCüımE..'i 

Yo.tılı ve p:ımm.z olar~ ZMı:vldak'ta ~lnıl5 bulunan M.ııdi!n T<'knls· 
y00 mektctı!:n1n blrllıc11Esrm l942 de b.'ıoll.>'naiık 00\'J"('S! Jçtn llC(!JTle a:ra
vt)•lc trucbc ıılmacoklır. 

Jlu t.clmlk mc!ctcbtn Mit nazıu1, d1teırl arncıt ohnıı:k Qzcrc ilet s3mcstre 
8.)Tılımı.ıı dort ııcncllk tahslıl1 vanhr. 

Manr Vckl\k?tbıCf' tMv1f ve kabul cdlldllH 1Izctt, bu mekte!'bc en ıız 
ortaOkul tnhsll!rıi blt.inn14 oı.nnt.nr alındığı.na ve mcktf"bln tahs n1Ud~U 
ıtort yıl oklutunll ıröre, mezunıan 81'.>!16 saY1h kanunun 3 Onctı mdddesf· 
ntn mı t knısı hUkmfinden lstJfııde ooecck llerecroc tahsil gôrmil• 111\Yl· 

ltı.cııklnr ve l:1se mezunlnrındruı b!r 9Cfl(l fazla okuyıı.nlann haklarııın ta· 
htıı o:acnklardır. 

A6:1Cld.nk1 şartJnn hntz olan 1sl<iklllertnJt n!hııyet 23 eylül 1942 aJceıı· 
muın kndıır ZOnguldak't.akt sözU edllcn mdctcp mıMuı:ıuı:Unc veslkııla· 
rl)rle blzzc.t m1Imcnatıan lüzumu fl."ın ol:unur. 

l - Ttlrkb'C Cllmhurtyetı tabaasın('8n vu Türk Jı1andan olmak, 
2 - Dol!ruluk kA~ıd.ı ~iiıııtcnnek (1941 • 194:.? ders yılı nıczunlannd n 

bu belge nnınmaz), 
3 - Bula4ıcı lıastalıkl..vb mnrnl o!mıımaJc. hUnywt madm ocakla.na· 

cb amc ı c:aıısmal':a milsalt bulunmn.k (ıı.:ı{l'llk muaycncs1 Zom.:ulıd:ı.k'ta 
yapılacaktır), 

4 - En az, ı e)"C ı:tnne hakkmı veren orUı. mektf>ı> yahut orta def'e-
<'cd<ı snnnt mektebl dlJllom:ı VC'Yll vesl.k.ıı.wu göst.erm~ 

5 - • 8 ~ına ırtnntş ,.e 25 yaeıru gecm<ımJa bulunmak, 
G - Durt adet Vt'fllka totoQTarı vermek, 

Bu şartlan tınız olım lst<!klUer 25 eyltll 1942 de hl'Sap, hcndC9t', cebir 
ve TOrkc;<.~n yazılı lmt.lhıına tabi tutulncn.klar ve muvaflu.k olanlar 
nıelıt<ıt;c kn~ıt ve kıı.lıul cdile<:<'!üer<llr. (6881) 2973 

~=====================================~ 

Çeşitli sebze ah nacak 
Po!IS EıısUt.il&U MUdürl:ilA'ündırn: 

(' nsl 
Hıyar adet: 
Mnrul adet: 
L mon adet: 
F.n nar adet: 
Ta7.(' soğan demet; 
.l\1a~danoz. nane, 
derl"otu demet: 
Kt'revlz 
Karne bahar 
Hmu<; 
'l'azc bezelye 
T ze hakin 
Pırasa 
Lahna 
Tnze bamyR 
Dolmalık biber 

tspnnak 
Sr•m ıotu 
DomntC'S 
Patlırnn 
Ayşc.-kndın fasuly• 
Dolırnılık kabak 
Taze yaprak 

Miktarı 
Kilo 
1000 

500 
]()()() 

2000 
1500 

6000 
2000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
1000 
1000 

4000 
2000 
4000 
4000 
3000 
2000 
200 

tik 
Fiyatı Tutan Teminat 
Kuruş S. L ra K. Lira 

8 80 
15 75 
15 150 
20 400 
2 30 

2 120 
25 500 
311 300 
15 150 
25 2 o 
20 40f) 
15 300 
15 300 
60 GOO 
30 300 ---

lhalcml 
yapılaca 

gun saat 

3955 297 4-!l-!l42 14 

15 600 
15 300 
30 1200 
40 1600 
25 750 
15 300 
15 30 ----

4780 359 4.9.942 
Polis ens tilsllnün 942 malt :yı:b lhtlıyncı 1ctn alın co.'k olaıı Y\lkand m 

Muvakkar ıemiaııı 28'53 Hra 5~ kuru~ 
ıur. 2490 No.lu knmınun sarıları İ\,ndc 
teminatları ve ıcklif mcknıplan ih!tlc sa 
atindcn en geç bir s:ıaı M."\clİne kada· 
Haydarpaşa işletme arıımıa \C t."ksilımc 
kı>misyonuna •crilmclidi:r. 

4 - ı\klhus.ırın nwnıınclc-ri Hil\dar 
r>aş:ı'd:ı İtf(:tmc artırma 'e <-hilr~ ko· 
mİs}onund:ı gonilcbilir. Mukavele \'e 

şarınarnderi mcc cnncn almak İ\İn J lty· 
<larpasa'<la mczkür kornh)onıı Aııkara'd.ı 
ve 1unir'de sar şcHıklcrinc munıc:ıaı 
edilmelidir. (8438-6488) 25.l9 

' <' tahmin t!J. tlal'1Yle mu vnkka.t teminatt.Vl Yl\Zlb lk1 ı;ınrtt rotızen::rı o.çık eksn 
mcsln!n Yill>Jlııcıı: ılllln cd!.lrme olmı Z.1·7·942 cuma ırütı(I mwıy;yen 6!1.ll.tlC'J"d k 
mısyonumuza hiç bir lstcktt gelrncdll~<bı 2490 sm,h lcarwnun 43 üncU mn.d 
ıkii l!'M"<ıA'l=c dtsiltme 10 ~Un mUdı:lcllc uz:ı.• lmı~ da («'1lC ta>ıro zuhur ('(rn 

Sanat okulu mezunu 
alınacak 

Devlet Dem\l"Jiotla.n Umum MüdürlU· 
liUndt'fl: 

looreml.z<le kurs ve staJ ırvl'l!'l1' mcı· 

d ı'.tlndcn ~.ıkQr k.'lnumm RYlll maddesi g~<.'C blr ay mü<ldetltı 4.9-t\42 ıı-tı 

ı U= k ıtlnr pııı:ıırl1R'ıı bımktlmıımr. 

Pu:mrlık açık ı"kslltrnc UEU!>ii da~c ~lııcakttr lgtck'lllc'l'd:n ncl'k cla:llt 
mc u uLil 001rcslndc Ytıkandfı ıröstcı11m ırün ve ıo:ıntlcnre tcmtıı:ı.ı 

b.'Ulkn mclctıIDu \'C vcsnfkt llı7.ımcleıt:vıc bir.tikte Pol EnsttUi.sıllnde mi.lteı:ıclı:tdt 
kum !s)-rına müracruı..tJ:ı.n ııtın ohınur. 

Şart.nameler her ~ Polis cn&Ut.Qstl muti bes~ ~örll?Or. {G374) 2610 

Gümrük ve İnhisarlar V. Orman Koruma 

Palaska takımı alınacak 
Topımc Sıı. Al Ko d:ın: 

5:1 ton YC3!1 bn.rbırnya fıısU:lycsine 

tekUf edll<.'11 l"ı,yat ı;ınh:tlı ı:: rWd~tünd •n 
tekrar p."lz..-ı.rbkra ıtmest 2S·S·042 
c:uma .nınu eruı.t 1114"!0 dn Toııanroc IE:. 
l.v. tımlrllli'I Sıı.. AI. Ko )"llpJl:ıcııklır. 

Tahmin bcdı,•ll 111310 J m tik tcmmııtı 
1150 Mm 50 lruru$1.ırr. Tal1plcrln belli 
vaklLte komJsyonn S:Chnclc.rl. 

1960 ton cam odunu kapalı z:ırt u • 
sutıyle eks!lt.meye konUlmU4tur. rlcs1lt· 
mesı ll eytul 9-12 cuma ı:ürril sııııt 17 

de Erzurum Sn. Al. Ko. da yapılaca'k • 
ur. Muhıımmcn bede- 117t>OO lira. olup 
muvnkknt l<m lı 7l30 li;nı(lır. Şart· 

n:ınK'Sl her gün kom lı!ıyondn aor~bl • 
lir. 1stckl !erin belli gtindc kanunun 32. 
nınddcstnddd tartte göre h:ızırlıyaenk • 
lan tcltl!! mcktUl>lannı kom1syona vtT-

mclcrJ. (7130) 3184 

Kuru ot alınacak 
As. l'os. z:?9(J S;ı. At l{o. dan: 
550.000 kilo kuru ota l·S-942 ır{ln!l 

talip <:tianatbl: ındlln pnzurhk.la vksllt· 
mt.IYC k.uıım~tu:r. Tahmin bedeli :W750 

Um ilk tcııllrıa.t.ı 1806 Ltnıdır. ı-;vsa! 

kolordunun 15-11.0 U t.a.rih ve 48100/ 
sııoo gayıl ıcm1ntck4 <.'\'s:ı!tır. Pazn.rh • 
tı 2·9·94.2 ~'ba .:unu ı;ant ıo dıı 
yapılacnğınd:ı.n lı&tcklilcrln 1Jc!l1 gün ve 
ı;:ıaue *1Unatl:u1!Yle kcmıJıWonn mürn-

(6746) 2817 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye konulan iı: Jan • 

darına Gend Komutanlıtı için şu • 
bay okulu ciwrında yapılacak tU
fekci atölycsiclir. 

Ytlksck Zlraa.t ErısUtüsünün Zlren.t, 
Ormıuı, Vctcrlııcr Fakült~ panuıız 
yatılı, ı>arab >'Ut.ılı. yat.ısız tnlcbc alına· 
caktır. htcıdllerln 30 cylW 1942 akıla· 
nuıuı. kadar enstitü J"dgtörlüğ'Unc ~ • 
tıdald veıllaı.J.ıuiıı mürncna.t ctrnclcrı .IA· 
zınıdır: 

k!n.lııt v<ı ~ rnaklnlst tekn bUro peı-
&Orıe!I vo ten moo-ıuru .ı.ctııtinn~-:k U ..,. 
re !UT.umu k.o.<1:1.r s:ın:ıt okulu m<'7llnu 
o.lmaca.lctır. Ynpılacnk kabul lnıtlhn.· 

runda g<.ostcr<'Cöklcrl muvııftakıye-t.e &ö
re snnatkl'ı.r unvıuıılylc aymı. 100 liraya 
kndtu' ücn..-t vcrilccckUr. 

nır ııcrıclll< staj mUdık>tıln1 muvottıı

kı.yQtkı btUrcnlcr tes<:ll edt)!r. Ve müte
akıp lkurslan1a1d muvatt ı'kcyt"Umne gö

re mcıt«7., nt.e~ ve qı tdrnlk !knd· 
~JGU drıh tndc tertt cdcrlu". Anuı.ıı,ın 
ı;:t."'1.kıl' ıunlnrdıır: 

Benzin alınacak 
GOmrük ve İnhı.sarlar Vek!letin· 

den: 
1 - V~kfUet makam otomobili lle 

motos kletı lem 042 malt yılı içinde 
(4500> J'tre b<>nzln acık eksiltme u
sulıylc nlınııcnkllr. 

2 - Beher litresi . .,;in 31 kurUŞ 25 
santim flyRt tnhmln C'dılmiş olup 
1406 lira 25 kuruş tut.arının muvnk· 
knt tl'minntı 105 lira 47 kuru,ıur. 
3 - Bu işe ait şartname her giln 
vck,..et levazım rnUdUrlüCıUnde ~ 
ri..1 blllr. 

Orman Koruma Cknel K. Sa 
Alnın Koınls;)'onundan: 

ı - 200 nd<'t. pnla kıı. takımı pa 
zarlık surcUyle E.'kslllm<'sl 27-8-
Pf>r.ıcmbc gUnil saat 15 te yapılnenk 
tır. 

2 - Muhamm"n OOdell 2300 il 
oJ.up kati t<"mlnatı 345 liradır. İstek 
l!lerln hclll giln ve saatte Yen şehl 
de Orman koruma genel K. binasın
daki Satın Alma Koml~una mil-" (7072) 8169 

Kuru ot alınacak 
Trabzon Sa. Al, Ko. dnn: 
Pnuırlıkla 180 ton kuru ot satın 

nlınncak•ır. Muhnmmen bedelı 23400 
Urn Uk tcmlnatı 17.ı:S liradır. Evsaf 
kolordunun biltUn garnızonlarında 
,.ardır. Pnzarlıgı 29 n w tos 942 cu· 
m..ırtcsl !;Unü s:ıat 14 tedır. İstekli· 
Jcrln belit gUn ve s:ıaue Trabzon Sa. 
Al. Ko. na milracaatlnn 

(7030) 3170 

Eşya naklettirilecek 
Beher .k ıo 
nakibe CicreU 
l<uruı; sanunı Nakledileceği mevki 

U 50 Balıkesır 

o 50 
o 50 

l 25 
o 50 
o 50 

1 75 
o 50 

o 
1 
o 
o 

50 
7;ı 

50 

50 

.. .. 

" 

u :ı 

ıından 
c hancı 'ne 

Ceph n iğ nden 
Suaırlık stasyonunn 

Yukarda isimleri yazılı mahaller 
arasmda 3000 ton c>şya nakliyatı 
yaptırılacıığından kapalı zarf usulll 
lle "ksllı.meye lwnulmuııtur. Eksilt· 
mesi 11-9-912 cum gllnll saat 16 da 
Balıkesir As. Sıı. Al. J<o. da yapıla· 
cnktJr. Muvakkat teminat mlktnn 
1755 11.rndır. Şartnamesini görmı>k 
lstıyenler Ankara lstanbul Lv. A
miri ki rl Sn. Al. Ko. dıı ve Halıke· 
aır A Sa. Al. Kom. gorebılırl!'r. 

Talıplerln muvakkat temlnııtla-
rlylC' teklif mC'ktuplarını 'liC kanun· 
da ıstcnılen vcsnık'l'rlnl ihale santın· 
den b t:' sant rvv<'lınl" kndar komls· 
:yonn mnkbuz muknh il vt'rmt'lerl 
ııarttır. "'nnt 15 t n sonra ml'ktup 
~ nbul edilmez. (7121> 3175 

Soba ve teferruatı alınacak 
Sı~lı s S ı. Al Kom. don: 
p .. nrlıkb nş ı::ıdıı rln ve ıııiktnrı 

'n1.1lı ~ohıı •c t frrruaır alına<"nktır. 
llıı<ıı•i •:u'tl r ı..nııı. dıı. ıı;orıllchilir. 
istl'klı f'rİn lınlt· F'ıtnlı b rııbcrlerinde 
verl'r• klı•rı ınalın nurıııınulni .::etirc
tek ~i,. ıllnrını uıın 1:urc teklif .:uceek· 
lerılir. 

fh1lı·•I 1. 11 lH2 •~lı ıı:llnO ı.nııt 10 
rh ''aıul r ı•ı 1 n ı tıııl rl•ı k:ıti le· 
ıııiıı t'1rhk Jlarhhr'rlr 'ıti !:>n. Ok 
~, .\l 1\oın mıırrr nllnrı 

<'ıı : d t b lk hov .,.,ı., V(' tef 
100 <>rt~ ho\• «lh:ı vr tl'f. "00 k <"lı' 
hnv •nln \"f' trf "00 <:nh' hnr>ı<:ıı 
ıonrı 1·r rk ı ono. (11 ll) ıı 177 

Yük~ek mimar alınacak 
F:ı4 • ..., .. • P~ n• '" I< ., n: 
seo• 9l)'llı kn.nun hükilmler1ne la• 

ca:ı.ttan. ( (6600) 3185 

Koyun, keçi veya sığır eti 
alrnacak 

As Pos. 830 :::ıa. Al. Kom. dan Yas-
81\ ıran 

Htrlıklcr icin 50000 liralık koyun 
keçı \e)a &ııi;ır eU k'lpnlı zarf uı;ıılly
le ,.atın alınacaktır. Beher kılo koyun 
etıııııı mu ıııııııııen fb ıtı JOO kecıııin 
GO 81 ır eUııın tıO kuruştur. ilk temi. 
not 3760 liradır. İstcklilcrln ıııuay
) en ı:;un •·c saatte teıııinaı ııkı;clcriyle 
birhkıc kununi vesnık ~c kop~lı 1,arf· 
lannı ilıa ı dı n bir saııt evvel koıııiı;-
yuna vermeleri ih:ıle ı;ünil 9 cyliıl 
942 ç r anılı sa ıt 16 ,\&. l'os. 8311 
llaclı111koy U nk 'I aby.ıı Sn. Al. Kırnı. 
y pıl caktır. Ş ırtnnmelcr illin mrr
kezlcrind .. ki satın olınıı koıııisyunla· 
rınd;:ı ı;orüleblllr. 

(7131) 3185 

Kaşar peyniri alınacak 
Gel bolu merkez Sa. Al. Ko. dan: 
lhtıyaç lcın 10 ton ka nr peyniri 

Dcınirtcpeye te lım ı;artiylc pazar
lıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 23.000 lJra kati teminatı 3450 
llradır. Evsaf ve sartıan merkez Sa. 
Al. da ı;örillcb!Ur. Pazarlıkla ihalesi 
9-9-942 çarşamba saat 16 da merkez 
Sa. Almasında YaPılacaktrı. Istekll· 
lcrln mczkür clln ve saatte komi&· 
y-0ncln buluıımıılan. <7132> 3186 

Kuru soğan alınacak 
Knrak.06Cl Sa. Al. KQ. dan: 
51800 kilo kuru so{:nn 13·8·!112 de 

kapn.b zarna y:ıpıtn.rı eksllıtmcde talip 
çıkrıındığındnn bir ay lıclndc ı>nzarlıkln 

ıılınaenktıır. Tahmln bı.'dcli 15;:;.ao llrn 
olup m tmımatı 116.'i Hm 50 kuruştur 
Evıııı..t ko!ordun.ım bUtUn gnmlzonların

dn mevcut olan 15-11-941 tnrth ve 
49100-51100 sayılı cmlrdeld evııııur. 
Pazn.rlılfı 28·8-94.2 cumn aUnü 51aat 10 
da yapıl:ı.cnktır. l.ı;t<ıkltlcrl:n bC'lll ırUn 
ve sruı.tte tcmlrui.t mckt.u;plarl:)'lc komlıı· 
y0ruı mfirncn....,tın.n. 

l7133> St87 

Saman alınacak 
Bıılıkr•İr Ar.. Sn. ,\!. Kom. dan: 
llöküın hııllnıle hchr.r kilo&unn 4 

kuruş bnlyalı lıdıer kilosuna 7 kıırıış 
fi} at tespit l'ılilen 2::?8 tıın iyi r.inıı k
ıniz samnn ııaırnrlıkln satın ıılınıırak· 
tır. Pnzarlııu 31. 8. IH2 paı:nrtesi ıı:iı· 

l(e§if bc:dtıll: (25738) )ira (42) ku-
ruştur. · 

Z. - Eksiltme •·9·1942 cuma gti
nU sauı 15 te Nafıa Vektı.letl yupı vıı 
imar işleri eksiltme komisyonu o • 
llnarnda kapalı zıırf usuliyle.yııpıla • 
caktır. 

3 - Eksiltme §Mtnamesl nı bu
na mtitefcrri evrok (130) yUz otuz 
kurus mukabilinde yapı ve imar i§
leri reisliğinden alınabJllr. 

.ı - Ekııilımeye girebilmek 1 • 
çin istekltlcrin usulü dairesinde 
(1930.3b) bin dokuz yüz otuz lıra o
tuz sekiz kuruı;luk muvakkat temi· 
ııat vermeleri ve Nafıa Vekdletinclen 
bu io için alınhu§ ehliyet vesikası 
ibraz etmeleri lazımdır. 

İl'JbU vesikayı almak için istekli -
lerin eksiltme tarihinden (tatil giln. 
!eri hariç) en az üç ılln evvel bir 
istida ile Nafıa Vekilctine mUrA -
caat etmeleri ve dilekı:elerine en az 
lıir knlemde bu İ§e bcıızer (20.000) 
liralık bir iş ynptıklarmıı dair icıi 
yaptıran idarelerden alınmıı vesika 
rapteımelr.ıi muktazldir. 

5 - İsıcklilerin teklif mektup • 
lnrını ihale gUnU olan 4-9·1942 cuma 
gilnU ırşııt 14 e kadar eksiltme ko -
misyonu reisliğine makbuz muka • 
blllnde vermeleri lAır.ımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez.. (6658) 2947 

Fen ve Edebiyat Fakülteleri 
binasının planlan tanzim 
vesaire işler yaptırılacak 
Nııfıa VekAlctindm: 

ı - Eks!ltmeoye konulan 1e: tııtım. 
hukln, Baya7.ltta 7.C>TIC'J>hanım köşkü 

ycrirı.da yaprlıırnk te-n ve e<fch!yat fa. 
killt.el<!ri binasının V<' blloümle 1<'fcnil
atının pJAnJnrmı tcııımn ve ~ıuıtın 
rmnl ve mtmarı munıJuıbesl 1$1d!r. 

2 - EkstMmc Z7-8-942 ı>erlf!lllbc ırO· 
nO saat ıı ete Natta Vektılct1 yapı \'\l 

tınar ~lı!ri ekstttme kom:6)1onu odasın· 

da pazartık usullylc )"ıtpılaca1'.-ıır. 

3 - Elks!itm~ ~lrok edL~C'k 
ıcın istek llcıin uırulli d.:ı inde 19.700 
on dokuz bl:n )'(.'dl )'ÜZ llrolık kati tmıl· 
ruıt venncım va memlckeUmizıte buna 
bcn7.cr m1mar1 CS<'rlaıin projelertn1 )"111>
mıa oldukbnnıı dıı.1r vsikn 1braz etme· 
Jcrl sarttır. 

4 - Dn.lıa tazln 17-:ı'hn.t nlma'k 1stiycn 
lstoklll.cr bu hu.<;tJSUıkl cvrı:t!o Nn tıa 
V<'l<l'ılotl yapı vu imnr l&lcrt ro!Gll!lindc 
gı)rcbı.ıtrkr. C70M) 3lli2 

İcra ve iflas 

ımnt 10,ao d;:ı Bnlıkl'•İr ,\a. Sn. Al. Ankara Birinci lcrnsından: 
Kom. 'aıulal'nkırr. Kati teminatı 2:l!H Mnhcuı bir 11det nyak Sııısrer dl-
lirııı'lır. 228 tnn snman bir tnlihe lha· kış makinruıı 27-8-942 P<'rşembc> ırli· 
le- cdilehilecei'l ırlbl 66, ıso. 12 ve 20 nü snat 12,5 da birinci ve 28-8-942 
ton nlnrnk a'·rı nvrı t.Qlihc ihıılr t"di. cuma silnQ aynı saatte ikinci artu· .. 
lehillr. Tnllpler tel hıılyalı döküm ha· ı mı.ya belediye satış salonunda <;ıkn· 
lindf' ve teli ciheti nskeri~ eclt"n "rrll- rtla<'Akt.ır. Taliplerin satış salonunıtn 
ruek oarliyle ayrı aYrı Uç tckllf 7&· bulunmaalrı UA.ıı olwıur, 1920 

l - lstcnllcn \"<'Sikalar: a) Kendi el 
ynzıslyle hamrı !cı:kti it.eye JldSll taJoba 
olıırnl< a1nnclc lslcdltınl b1.ld1ren blr dL 
lekcc, bJ ıı:ıe blttrnıc, olınınluk dlı>lo. 
nıal:ırı vc,ya notcrıncten tıuıd~ surot
l.crl. c) ntlt\a'ı tcz1rercsi, dl nşı kA~dı, 
e J llmcı:t f!tı&Ut.üdcn veya vlt.'\Jlct or • 
mnn, vetcrtncr. zınıat mtıdUrlüklcrın. 

den alm:ıcak sıhhat rnı><ını. t) lx'lcdl· 
)0 ~ I>Olls!.Bı abıuı.cak 1yt hal kAıtı· 
dı, g > nlıtı ndot 4,5 x fi fototrntt.ır. Ev • 
mkı tııın ol:mlYIUl, vaktinde ıre~ 
pulsuz d:::!~cclc'f' kıı.bul edllmcz. 

2 - Parasız yatılı ctmıd< lsUycn 1.a· 
lebclcrtn 25 yasından bürtik olmamnsı 
ve ~ lırnWıanında muvat!ıık olımıun 
enrttır. ScQtrn tmtihan.Jan Ankara Yük· 
sek Zlnıat f~ltll&Undc, tstanbulda 
Sultanalınıd. Yilk9ci< t.talrct w lktıs..'\t 
mekl•'1>1nde aea.Cıdald ır\lnlcorde yapılıa. 

cnktır. 

7·10·942 ca~oo Rft<l't 14.30 dil 
Tüf1(\'C k~ 

S·l0-942 peraembe ltltllt 8.30 de. ma. 
tema.tik <rmsal'1 lldd!r), 

8·10·942 ~ !!aM 14.30 dft :m· 
ba.11"1 dil <trnnsızca. almanca, tru:ntzce 
d lcrtndrn btrl), 

!l.10·94!? euma Mll.t 8.30 da bb-oloJI, 
9-10.V.12 cumn sanı 14.30 da ttzlk, 
10·10-042 cumart.csı saat 8.30 d.n 

kimya. 

3 - Pıı.ra1ı :yatılt ve yatısız taı<ıoow 
8CClm tmtlhanıne. tAbl dekll<ttr. P&r11;1ı 
yatılı tRl<"broen tnt.11 rnild~U hıu1ç 1> r 
SC'ne lcin üç la!a=:ttte 300 l1nı. tlcrf"t 'llı • 
nır. (6700) 2758 

Tamirat işleri 
Y-Okııdı: 7.Jımat Eruıt1ttı&Q ~111".lü· 

l:iln•tm: 
1 - Kurıt11mım1.1Z btnaıa.nnm boya, 

bn.dann ve dllicr u!nk truntra.lında lrul· 
ı:uı ı kTıll'k Qzcre bo)'l'.l. ldrc<;:, ~· tc ve 
sairontn tn.ıunın ettlrll<'1l ~J.er Uze. 
rtndcn açık nrtımıa ~ ihulsi ya. 
pılncıı:ktır. 

2 - lhnlc 5 eyfül 942 cunınrtesl ı:tı

nü 11n11.t 11 de Rcktörtük bl:no.smdııkt k«>
ın)syondll yapı ln.cııktıT. 

3 - l\tuvaldaı.t tcmtnat y{lzıtc 7,ı'I tur. 
Alın:ıcak malın bcdcll t.utan 11199,0!1 
limdır. 

4 - Şart:n.'UTles1n1 ı:lllm<'o.k ve <lntın 
tn:ı:ln 17.-ıhat a.lmnk ~lc:-ln F.nslltU 
da1rc müdü-:1\ll:ilne münı.cruı.tıa..,. 

(6909) 2970 

Asistan alınacak 
Yllksek Zirnnt Enstitüsü Rektör· 

lllliilndcn: 
l - Kurumumuzun Tablt 11lm1er 

Fakültcs nln Fizik ve umumi Kimya 
Enstitulerlne iki.şer ve Meteoroloji 
6Ubesine bır; Ziraat Fakültt'sinln 
nebat yctıştınne ve ısllı.hı enstltllsll· 
nt' lkl, ormııncılrk, zirai kimya, bd 
bahçe ve suculuk enst tUlerlne b rer, 
Ziraat Sanatlan Fakilltcsl Ziraat 
8nn11tlan Enst tüsüne bir: Veteriner 
.FakUlteeWA Ha,y,vaııı H1~1111ii 1 blıa, 

l - Sanat olcukı mC'.l.U u olmnk, 
2 - Aokcrtlğini yapmıa <.>lmnk, 
3 - Yası otuzu ıtccmcmlıı olnuık, 
4 - Jo::cncbt ı!c evıı obnl\:Nık. 
Tıılll> o1ruı!nn:n okul dipl<muım, ktıı4 

hnl tcırctım cst. lsUd:ı. ve boruıl'!vls 5U. 

roUcr!Ylo 15·9·942 ırUnfi'lli) kndnr H Y· 

darpaıJn, A n!tnro, llnlıkcstr, Kn.)'t;('rl, 
l\ln !at.Ya. Adı na. A tyon., lzmfr, SU1tt't"ı, 

ı-nunım ve Eıık1$ehlr tsletrnc mUdür. 
HlklC!I"hıc mUmmııtıan ve blL'lhnrc nd· 
mııertnc btldl?ı!~Qrok yeni() ve ıt<lndc 
lır.tiharın ırcmıeoıcrı lüzumu 11ftn olunur. 

(GG!'ll) 2735 

Kireç alınacak 
D. n. Yoıt.1n &ı. Al. Ko. dan: 

Muhammen t.ıcd<>Ji Cl5.000) on bef 
bin Unı olnn (lOOOJ bhı. ton sönmcmıs 
~ Zonırtıldak ıı.ttlsyommda vıııronıııı 

tesllin earUYle 7 ~MU !H2 tarlhtndc ı>ıı· 
ZIU°U'f!1 ı;ıilnü s:ınt 16 d3 kapalı znrr u. 
ınıl1Yle Ankn.mda 1ktııct SıılcUnc blna • 
sında topln.nacak komisyonda Blllm rıll • 
n.acnktır. 

Bu 1şe gtnne'k lstlyen'l<'r!n (ll25) bin 
)'(iz )'lmlt bel 11ra muvnldtat ınnınat 

lk! :ımnunun tayın l"lUtı ~ıı.Jan ve 
tl"kl nl'rln! RJ.-nı ırün saat 15 e katlar 
komisyon relsllttnc Vl!'mlelcn lAzımdır 
Şartıuıme ve muk.-ı.vclc proJclm Anka
mda tlclncl t3lctme kom!s:ronu ile Zon· 
ıru ld:ı.k :ıstasyomınd n parasız dıı L\'ttıl a • 
co.'kt.tr. CG876> :w.ıg 

Kalorifer montajı 
yaptırılacak 

D. n. Yollnrı Sa. Al. Ko. dnn : 
Ank.nra'dtı Devlet demirvollıırı > e

ni umunı! iılare binası kalorifl'r ka
r:nn ve ı;nir tefcrruııtının mcıntajı ıııı· 
r.nrlıkla ve vnlıidi fi) cıt il zeri nelen ek. 
siltrııeyc konmuştur. 

1 - Hıı 1 ın nıuhamml'n bedeli 
(192215) llrndır. 

2 - istekliler bıı ı~e ait Şartnnmc 
ve Hİr evrıkı Ank.ıı.rn'dn D. D. Yol
ları Umum llludurluı;il Yol J>;1lresln· 
de ı;orf'hillrler. 

8 - l~kr.illınc 31. 8. 9l2 tnrihlıı<le 
pıır.arte 1 Jl'ünıl sn at (J6) ı'loı. Ankn -
ra'rln D. T>. Yolları yol daire inde 
toplııııncak merkez birlnd koınisyo
nun f'a ynınlnl'nktır. 

' - Ekslltıııl'yc glrcbllmck için is
teklilerin nşnğıda ya7.ılı trınlnal \'C 

''esııikiyle hirllkte nynı ıı:un sıınt (16) 
ela koınisyonılıı haur hıılunmııları: 

n) (2683,75) liralık ltntl teminnt 
b) 2~90 S!l),lı knıııınun lA) in ettii(I 

\Csiknlıır ile bu işe ıııahsııs cılm~k ıl· 
Zl're il. n. Yolları llmum Mudilrlll
J(llndrn alınmış c-hllyrt vesikıı~ı. hu 
ehli)ct ve ik sını almaı. il7. re 1 tekli
lf'rln f'm~nll tf'dı;at i !4!rlni muvaffa
kbetle bn§arilıkl rrna d ir bclı;e lb. 
rıu; dml'k suretiyle lh le ı;lın ın<len 
e\·vcl umum mlıcl ırl ıı:e nıur <" t ct-
wclcrl lllııuıdır. (li579) ao~ 

4 1ha1C' 26-8-042 çarşanma gn. 
ntı saat 14 t..e Vektı.let l~azım mil· 
dürJU~Qnde kurulu satın alma komis 
yonunda ynpılacağından taliplerin 
muvnkkat te.mlnaUannı yatırarak 
alacaklnn makbuzlarla bclll gün ve 
saatte koml5yonda hazır bulunma.· 
lnrı. (6505l 2567 

MAARlF VEKILLIGl 

Benzin alınacak 
.Maarif \ ekAlctlndr.n : 
.Ma rıt \' ı kfıktı bıııek otomobili 

iı:ın J. 9. 9l:.! tarıh!nden 31. 5. !l,.li ta· 
rihine kadar 631100 litre benzin lllııı-.. 
cakur. .M uhaııııncn bc:tlcJt l 9b8 llrıı 

76 kuruştur. :ııuvııl.:l.;at teminat 147 
1ıra bü kuruştur. 

'l'nlıp oluıılar levazım mUdürJQ • 
ğiıııclckı şu.rtrıanıeyi lıı•r güu gorclıi-
1lrler. lhale gılnu 2S. V ııı. ıı.2 saM 
J6 te \'ckfıh:t Jcv11ıım ıııucliırluğun
tlf'.kt kouusyona ıııılracaa.Uarı llln o-
lunur. (66,2) 2Ci.54. 

MALiYE VEKALETİ 

Merkez teıkilatma 
müsabaka ile memur 
ve daktilo ahnacak 

M ıli~ c \' ekcıletin<lcn: 
~lerkcı tı•.şkillitma ıııüsnhaka ile 

ıııeııııır ve daktilo nlınoı·aktır. 
11) l'ıtt ıııurluk ııııl alınkn~ı 8 eylül 

O ı2 tarihine tesudilf eden sa.lı güııü 
) opılacaktır. Gıre<'eklerln lise tuh.sili· 
ııi bitirmiş 'Ye askcrllgini yapmış ol· 
ıııası Şarttır. 

h) l>;ı.ktlloluk miısahnkuı 11 eylül 
9 '2 tarihine musııdif cuma gün ti ya
pılııcaktır. 

1hr ız edilecek vesikalar. kayıt işi 
ve ımlre hakkında ir.ahııt nlrnak isti
) enler Vekalet zııt !~!eri mudilrlıl~ilne 
mOrac.ıı.nt edecektir. (69 O) 31.50 

Matbuat 

Benzin ve motör yağı 
alına~ak 

Mıı.tılıua.t Umwn 111udtirlül!1lnden: 
.Ma.tbunL umwn müdtlnukU ı.cın A.. 

ı.ı.nıl 12 000 lllrc benzin ve 300 ıı.trc 
motor yaAı nlınaookU.r. 

Muluı.mmcn bedel benzin.in lltrcsl 
31,25 .Yaıl'ın (88) kurll$tur. Muv:ıJdmt 

kmi.00.U 301 ıını. 5 ku?'uştur. lha1<'61 
81-8-94:l tarilıtnc müsııd!t pa7.artes1 ıril· 
nn aıınt on •e ArıScarad4 ma.tbuat 
umum ınll<türlUcıtı rotın alma kcmJs;.yq
nwuıa )'1.Pılacnktır. 

.. c65S:li... :::1676 

racruıUarı. (7118J 3172 

Zirai Kombinalar 

Memur aranıyor 
1 - 75 • 85 lira ücreıli ban-m hari

ci anbar memuru, muıcmct ~c tahsildar 
arnnı)'Oro 

2 - Bareme tııhl 85 lira ücrttli 1 
mu!ınscbc kaubinc ve ıoo lil'2 ücretli bir 
muhııscbc nıuemyyizinc ihtiyaç vardır. 

3 - Askerlikle ilgi i olmıynnlarıo 
evrakı müsbitelcriylc birlikte Zirai Kom
binalar merkt".z. bi>lgcsi rcislijilnnc (Ke
çiören )O!umfa C5ki Tohum 1 lalı B~ 
sına) mura atlıırı ilan olwıur. 

(7035) 3090 

İşçi tulumu yaptırılacak 
Zlnıl Kom.bJJuı.lıu- Mt.dWz BO~c Re • 

15!:ltt:nden: 

Dölıro m~ 1cill lqıma11 d.a.1· 
rece verilmek ilzt're 2!i0-300 adet tulum 
dlktlriJcOO ti!'. 7-0 942 pıızart eilııil 

ıı:ıat 14 tc acık nrttınnn,ya konulınua -
tur. Isteklllcrtn 150 l'..m d<'PQ to nm e 
K('Çll)rm rohı üst.ünde zırnı kombina' ?' 

mcrtmz bti!.g(M role j!'lne mUrac.aa n. 
( 7031)) SO!ll 

Askerlik l~leri 

Çağn 
Ankara Askerlık Şubesi Rels11~

dcn: 
Emniyet U. Md. Basım ve Yayım 

milteha ı lkı>n 3. U. mUfetUşllk ya
bancı lslC'r mOdUrlilğüne naklc>n gi
den ve 3-9-941 tnrlhlnde de bu \ a7l· 
fcs'nden avrılan Dz. gOverte Bnh. 
NeJat Saner vaz f almı tır. 7 fr7 
sayı Jlt' şııbt>mlı:e veya bulundu u 
yerin ı;ub<>ıı ne mQracaatı lüzumu 
ıltuı olunur. (7122) 3176 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
2 FiLM BiRDEN 

1- Zorla güzellik olmaz 
L('lrcttn. Younıı:, \\'nrnrr naxteT 

il - Silahıor tayyareci 
('ç il ıhş •r kovboylar t rafından 

Suare 20.80 
5il ıh ör tu~arccl, Zorla 

Glizf'llik olmaz. 
Telefon r 62!14 
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ı Talebe alınacak 
f ~rtnnım SARAÇHANEBAŞt HORHOR CADDESfNDEf HUSUSl """""": 

i K:n:~'t~ !HAYRİYE LİSELERİ Y;;:--~:- ~ 
Madenn Tetidk vo Amma EıısUtilstl Genel Dtrekt.6!"11lA1lnden: 

l - Maden~e att m'llhte!U fht!saslan tahsil et:n~ "'8 )'(1laıe!c ınft

hendls yetlaUı1lmek üzere. ZOna"Ulda.k maden teknl3yen ~ bu
&us &ınıfl!Ul müsabaka lmWıaru 11e 23 talebe alınacaktır. 

2 - Imt!hand:ı lcu:a.nanlar ZonzuJdak maden ocıılda.n dıa!ıUlrıde ea 
az dokuz ay cahştll"l.laca.k ve :yevmtye 150 ku?ııe alacaklardır. 

S - Talehe alq;amları yabancı dil ders:1 ırörecek YC dokuz e)"Jll hıta

mında amell calı&madan muvatık not alanlar ya~ dilden tmt.Uıa.."l& 
t.a.bl tutularak elıllyet ~t.e..'"Clllel" yüksek ta.'ısll iç!rı AV?"UPa.)lll aöndc:i
lecektll". 

4 - Staj devres!nde talebe kazancı ne ~ dlledU:t >-erde 1k11met 
edeb lecek a.ncak. fevkaJAde Js+..ldatla.n ırö!"(llcn ve tak1r o1du:kları a.ıı!a
eııanıara amca he!" ay 10 lb'aya kadar na.kd1 yardım :vaııılaca.ktır. 

5 - Stald& ve llsanda muva.ua.k olamJY&nlar arzu ettikleri takd1rde 
leYll ve meccani olan Zonıruldak ınsden teknisyen mcktebmm llClld -. 
nıtına lmtlh&nstz alınarak ııynı denı sencst sonunda lk1 ınrutın ımwıamru 
b1l"dcn vertp dördüncü sınıfa tel"1'1 edebl!ereklel", bu sınırı !kmal llıe "Ma
den Tekl".lsyenl' unvıınfYle mektepten mezun olanlar, devlet barem.inde 
(30) J1ra uıı lll&ll.lla ise ballattınıacaJda.rdıl". 

6 - Müsabaka imtihanına ırtrecck talebe ~~ şart.l:ı.n ba.tz ol-
ma.lıdl!": 

a> Türkiye CUmhurb'eti tabaaınnda.n ve Türk ırtandan ~ 
b> ıs yaeını bltlnnt&. 23 yaşını ıreomemıı olmak. 
el b1 hal ve ahlAk ehlbi olma.k (1941-942 ders yılmda ı:r.cktep mü&

vımı o;nııyanlar dol:TUluk kAtıdı ibraz edeceklerdlr > 
dl Bulaşıcı hastalıklarlıı. maJCU olmamak. &hhatl tam olma.k. bilnycsl 

madenclll~e ve maden oca.klannda caıır.nağa mllsait bulunmak. 
e> Lise o~uk dlplcımasıru lbraz etmek yahut bu derecede tahsll 

~Ord tü r.ıaa.ru VekAloUnce tasdik ed'.lmek. 
t> ?'Utus hüvtyet cüzdanı ve dört adet ves'.ka totoATatı vennek. 
7 - Avrupa.ya ırOnd<Mileeclt talebe, avdeUeı1nde tal'.slllcrlr.m lk1 mısu 

muddetıe lktı~t Vel<Aletı emrinde hizmet edecckle!"1ne v~'ll tahsil mu· 
rntıannı detaten MiYeeeklerine d.a1!" müWıelaU kenltl blr taahhütname 
vereceklerdlr. 

S - SO. 9. 942 a.kaan:llna kadar istida ve eV?'a.kı müsb!telertn1 Ankara· 
da maden tetk!k vo arama En9t.1t0eü ırenel direktöl"lOtilne ı:etıren veya 
gönderen n.ıı.mzetle!"1n 17. 10. 942 ı:-ününde Ankara'da ııhh1 mua.yene!ert 
ve 19 10. 942 de ı:ene Ankara'da aşatıdald de:'slerden ya.zıh müsabaka 
1ınt1hanla.n ;yapılacaktır: 

a> Ceb'.1", 
b) Hendese 
C) Fizik 
d) Ktm;ya 

e > Ecnebt d!l 

t) Na.zart heAp 
ır) l\1 üscllesat 
hl Mlhanik 
1) Jeo!oJl 

~=======================================~ 

Muhasebeci alınacak 
Türkiye Kömür Sallş ve Tevzi Müessesesinden : 
Müessesemiz merkez ve şubeleri için bilgili ve tecrü

be sahibi muhasebecilere ihtiyaç vardır. Bunlara ehli -
yetlerine göre 210 liraya kadar maaş verilebilecektir. 
Talip olanların ellerindeki vesikalarla birlikte Müesse -
senin Ankara'daki merkeziyle İstanbul'daki şubesine 
bizzat müracaat etmeleri, tahriren yapılacak müraca -
atların da Ankara merkezine gönder:ilmesi ilan olunur. 

( 1924 ) 

Yiyecek, yakacak ve yem alınacak 
Cankında Pb'a.de ve Atu Okulu Satm Alına Kammonundan: 

.Muhammen Muvakkat 
Miktan bedeli tem1nat1 Eks!ltme Ekslltme 

Ctnsl Kilo Lira Kr. Li!"a K!". tuıhl günü saat 
S ır eti 120 000 Si246 80 6543 51 8-9-942 Salı 10 da 
\!eya koyun eti 120.000 12'7000 9525 
S man 166 000 16093 60 1207 02 
Kuru ot 220 000 37325 2799 as 
Toz eeker 16 000 16793 52 1259 51 
Tuz 20.000 2090 156 75 

" " 9-9-942 ı:azıiamba 

" .. 
Yul"u so.tan 60.000 1:.1765 77 1032 43 
Zeytin tanesi ıs 000 13216 47 991 24 

l şe k mürU 40.000 3823 286 72 .. .. fabun (beyaz> 17 000 21602 1620 15 
Odun 3S3 000 12172 912 90 11-9-942 

ytyecek, 
cuma 10 da 

A - O.rol il\ t.b'acı IQ!n yııkand:ı :yazılı on kalem yakacak ve yem 
madde! r1 eksiltmeye konmuı•ur. 

B - Şa.-tna.mele:1 komtsyondadlr vo he!" '-akit ırörülür. 
C - Açık eks tml'!el" ıctn mu,akkat teminat makbuzu ve muktaz! vesaik 

be.ra be:' ırettnıecl'ktlr. 
D - K.a:>ah :ıı:al"fla ekslltme!er lem lAzım ~e!Am v~ ve kapalı znrf mel<

t.upıan Jha\e saattndcn btl" aaa.t en-el makbuz mukablll kom on baGkanlıC'ına 
~ :::m oıun:lcakt !". 

E - B.lu..-num v~C'l" dam~ rosm!n1n \"e t.ıı.ahhO.t !.tasından mUtevP111t 
masratla."lll muhammen bedele tave edild1:1 IJAn olunu!". (6979) 3007 

Kız ve Erkek kııımlan 

BOGAZİÇİ LİSELERİ 
Ana sınıfı - llk - Orta - Lise 

Y&Ulı ve yat.ısız talebe ~'dl.na ve eski talebenin ka3'dının 
31en 'tnmes:ne ba.Gla."Unı :.ı:-. 

AR.."-:AVUTKÖY CJFTESARAYLAR - Telefon: 315-210 

·---BELSAMİTOL---
Id:-ar yoUAn Ut.nuı.bı, YE-nl ve esk1 BE'LSOCUKLUCU, idrar zorluQu, 

m~ "e prostat iltihabı, s,Jst!t ve koli ırlstltlere, böbrek rahatslzlık:a· 
nna Jc.l•$l en m emme! b. UAc BELSAMtTOL'dljr. BELSA.'\IİTOL kul
lananla.r yııkuıda )'11.%111 hastalıklardan oa.'buk kurtulu!"la.r. Bütün ec-

zane ve ecza dt-ııoalrında.n anı.ymız. 104 

Belvü oteli -Modapalas oteli E 

- -= Talebe ~ ba.slanmıstlr. EısAd ~ et>"1'1llim bıeltne laıdll'!' tıııtaıııı11ıct•ıt ,.tı:nm!Jt ~-~ = 
1crnôler1 l:lzımdır. Sınıt bUUlnlemc lrntlhanl&rme. ın ~ ııe.zartcıııı. itse ~ SmUhanlıa.nna a es"lill .-, : 

: orta kımm elerrı.e ~ne. ıo eyl'(jl ;peıeerılll>o 111e ~ fmWıanlanna eı ~ e:r,lü1 pereı(_'fnho e-Qnl baoJe- : 
: nacaktır. Müra.cııat her sün :w dan 17 ~ ~. Ecndı4 ll!oıaN Uk ııaıı! JordeD tııuıar. Oüınd'llzl.lll. talebe IMtrt&- 5 
- bin husmrt ~ Ndded':?ıtr. Tcle!or. :o;;30 ~ -- -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' ., •..............................• ._ 

TAHSİLİ EMVAL KANUNU 
Vergi, resim ve ha!"clar-a aft 

tahsilat hUkUmleri 
ve 

TATBİKATI 
Ya:u.'l : 

Tahsllat Um•lm MUdUrll 

Tevfik Koral 
895 sayfa ı 6 lira 

Her kUtUphanedc bulunur. 

.._ •••••••••••••••••••••••••••••••• r' 

Prof. K. Kömürcan Eserleri 
Yen! muhasebe (bOtUn usuUerto 
lhtısas Muhasebelel"1 <ııırtcct. zıra-
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at. sazvı.yl, banka t:ıtb t nrlYle) 2M 
lb."tısn.t llml ıherkcsc mahsus) 12~ 

P. T. ve Telefon Umum Md. Vakıflar Umum Mü<lürlüğü 

Mecmua bastırılacak 
P.T.T. Umumi MüdüdüğiindM: 
1 - Her üç ayda (2750) nüsha 00sı

lacak olan P.T.T. mccmuasınuı tabı ek· 
siltmeyc konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedel 1071,2' u ... 
olup muvakkat teminat 80 lira 35 ku· 
nıştur. 

3 - Bu i,e ait ş:ırın:ı.me her gün An· 
lmra'da P.T.T. umumi müdürlük bina
sında levazım müdürlüğünde ve İstııtı· 
bul'da yeni Valde hanında umumi clcpo 
ayniyat mııha~ipliğin<len bc<lehİ.t oları.k 
alınabilir. 

4 - İhale 27. R. 942 perşembe gü'lÜ 
saaı 16 da Anka.ra'da umumi nıüdürhik 
t>inn.ında muce~kkil komi,,yoıı huzurun· 
da }'llpılacakur. (6297) ı~n 

Tamirat yaptırılacak 

Kiralık dükkanlar 
Ynkıfüu Umum .MüdDrlUğüoden: 
Senelik kirası 1 UO lira. <."İnsi kı\r. 

~ir dııkkftn, kapu No. sı 8 mevkii Ko
yunpaznrı caddesinde (Ağa:r;edo a.
partınanı alıın<la.) 

Senelik kil"nsı 210 lirn, cinsi kArıdr 
diıkk/ın, k.npı ~o. ı;ı !l, mevkii Ko
yunp111.a rı coddeııinde Em•!" sokaJhn
da ( \ı.razadc nııartmanı altında.) 

Yuk ırıtla gostıo!"İlrn iki dııkkAn tl'S· 
!im tnrihiııılen mutrher olmak ıizere 
31. 5. fi 13 gılııune l.ad:ır ki raya Vt'ri
lecrktir. 

J,atl ihıılı-~I 211. R. !H2 ~rşnmhl\ 
~iınu ı nt ııı te ikinci nkıf apart· 
nlllnda vakıflıır umum müdiirlıilu 
emlAk ve arazi ınlldul"lıılWnde koıııis
yonu nıııhsusıınC'I\ 'nıııla<'aiiın~an Ta. 
!iplerin bu mıldiırliıi{c mürnC'antlnn. 

(6857) 2897 

ııcart mnmu!At (tüccara mahsuıs> ·50 Ankara P. T. T. MUd!ll"lü{:Un.1en: 
Ticaret aıitmet ti (l ı.ncl kısım) ıoo 4740 Urn 6:5 kul"\1$ kesit bedeli olan 

Ki~alık depolar 
Vakıflar Umum MüdurlutUnden: 

Ttcarot nl"ltme ti (2 inci kısım) 100 Anıkam P. T. T. MOdilrıtHrü bltuısınıla Scnell4'! 2SSO ltnı, cinsi karırlr !ki 
Amell ve tatbiki kambbo 50 :yapılacak tamlrot ve tadlli\t 1$1 acık cteı>o. kapı No. sı 205, 204 mC\•kU Ana-
Zilı.n1 hl!SaP loklelel"I 20 eksilt.meye konulmuetur. Mu"ı:kkat te - tartalnl" caddes1nde (bodnım knt) 
Tlcnrt ve mall hesap 1 tncl ıosım ıoo mlnat 355,5."i llrodlr. Şart.namem her Yukanda ı:ıost<-.rilen iki <fepa teslim 
!stanbul'da tKBAL Kltabcvlnde sııtJlıl". ırün mildurıtlk kalcm!:n•le ırörUlebUJr. tarihinden muteber olmak U~ 31-S. 

102 Ekslttnw 7 (!')' ül 942 sah ı;ıilnü sa:ıt 15 943 talihine kadar kiraya verilecektir. 

Sayın halka 
Beled!Ye Rels!IQ"indcn: 
ı - Taks1 Ucretlel"1nc yapıl.an 

yüzde 60 zamma s::öre tanzim edl· 
len listeler eofo!"lere cıatıt ılmıs

Ul". 

2 - Taks metrelen acık bu
lunduran 'e tıozuk takstmctre 
kultnnan ''e istenilen :yere ı:ı tml
yen ve ner ne guretlc olursa ol
sun talimatname hllAtına hare
ket eden aororler ıc n derhal 2890 
2960, Z713. 6953 ve 6$47 numara· 
ıı teıeronlııra mfllQmat venneleı1 
sayın halktan nca olunur. r.ro 

Almanca ve İngilizce 
lisanlarına vakıf 

iki memur alınacak 

te mildill"lUQilmüz btnasındıı. toplanacak KaU lhnleırt 1-9.942 cuma ı:tlonü saat 
komisyonda yııpılneaktıl". 

lsteklllcrln o gUn kanuni - bu ek· 
~tmeye ırU'eb eceklel"lne dair narıa 

mUdti!"MH\ilndcn alaC"aklan \'efrtka ile 
btl"I!kte mümcnatlnn Htın olunur. 

(7008) 3040 

Sicim alınacak 
P. r.T. Umumi !uclürluğlinden: 
Eksiltmesine talip ı.uhur etmb en 

800 illl 1000 kiln İnıtili7. l>ıik11rnh ı;İ
cirn ı ı. . 9.ı2 tnrihind .. n itlb ırep bir 
il' içinde JJ.ll7.arlıkla mu ha) 1111 cdlle
cektir. 

Muhammen hr<lC'I 6000 lira olup 
nıuvakknt teminatı 41ı0 liradır. 

Talipler her ıtun nknra'da 1'. T . 
T. umumi miiıl11rlük lrvıızıın rnıı<lurlli· 
l?üne murncııatln teklifte bulunıılıllir-
ler. (7016) 3 ı 51 

Liseler 

Talebe kaydedileceklere 
Türk Maarif Cmıiycti Ankara - Ye

nişehir Lisesi M u<lurluğunden: 

on beşte Mdncl vakıf npnrtnııltıd11 va -
kıtlar umum müdürlüCıü emll'lk ve anı· 
z1 müd01"1i1C:Un<le kom syonu mıı.hıımun
dn ya.pılacaitl"ıdan taltplerin bu mtltltır-

!Utc mUrocaaUan. 3033 

Malatya llcz ve 
T. A. !;iirkctindcn: 

fplik Fabrikal11 rı 

arhrma s~retiyle 

sahıa ~ıkanlan 
J. llfUstarnel kanaviçe 

tahminen 
'.!, Bnş b"nzin tcnı-kesl 

~.000 Kilo 

tahminen ı.ısoo nclet 
a. Ynglı pnçnvra tahminen 11 000 Kilo 1 

.ı. Jlav ciökuntıı•ü ,. 3.000 Kllo 
5 :'otahun tor.u " 1.000 Kilo 
6. ipek dökılnıüsü 300 Kilo 
1. Teneke parçası " 100 Kılo 
R. Klısde parı;ıı .. ı ,. 500 Kilo 
9. Tahta fıçı 52 adet 
Yukarıda cins ve miktan Yllzıllln 

<'!1Yn Mıılntya fahrlkllnıızda açık artıl"
nıa sııl"etlyle 31. 8. !l ~!? pnzarıcsi giinli 1 

satılacajhndnn isteklılerin şartnamrvl 

1 

Knıpp Çelik fnş:ıaı Fabcikasuıı.n inşa ettiği Ankara - SİV!l$ ham üze
ı:indc.4'l köprü !erden biri. 

KRUPP MAMULATI 
PRfEI>RiCH - ALFRED - l:IL'°lTE FABRiKASI: 
Her neYİ izabe ve haddch:ınc m:ınıulatt - her nevi demir yolları üst ya

pı mal7enlt'~ - ~uk <kmil'leri - profil dunirleri - Tor çelikleri - bt'ton 
cadde inş.~atıns mııhsm kaplama rayları - çclık palplan:ş w çclik kazıkla!"· 

KRUPP ÇH.İK İNSAAT FABRİKASI : 
Perçinli ,.cya kaynaklı - her nc'oi çelik i~ş;ı t - köprüler • sınat İ.nşut -

taY)ıtre ve balon han :arları, bilh:ı h fif inş;ı:ıtlı hangarlar - her tw-lü 
dıniyt')·e mzh:nıs çelik İ•keletlcr, yakıt istı1tsal tc!Üsatı - kömüı- ve cevbeı
mR<lt'nciliı:Hııe nıah!>us Çt'lik in~t - ocak destl-i<lerniyc mıdısus ~lıcr -
tahmil tesis:ııı - temirnta nıahws haHf di<rdder - ııncmlcket aprı hattı ba· 
vaileri. 

C,RlJSO~\VFRK FABRfKASI : 

Demir, çelik ve haliwanna ırudı_- h:ıddchıınelcr - çömlek -.-e ~ 
mik fabrikalara mah"ll.• maki:ne ve tesisat - ~ deI:-irıncoleri ~ üm,,. fııb. 
rıkalan resi•arı - çimenıo, kin .. "(, alçı fabr&alan tesis:ttı - aMMıc ,.S
ve ıı.abe tcsisatt - ncbaıi yağlar istihsaline mahsus ~ - çar bımema 
tesisatı. 

GıRMANIA \\"fRFT TEZGA Hl.ARI : 

Her nevi hart> gcmileri · hi!h:tss:ı dmizaltıl:ır - şlep -.-e ,dc:u ~ -
motorlü tank gemileri • açık deniz yntlan - gemi ve IMkioe ecısiııau ..._ 
laıı • her nevi tamirat işleri. 

BER. 'DORF .MADENİ EŞYA FABRİKASI : 
Kimya, kimye'i s:ınayi, gıda ve iÇki. sanayiine ııit her Be'1i demir el

mıran metallerden mamul dhnzl.ar, paslanmaz çcl.ik ve pe,lmımm: çdikaea 
kapalmalı mamulat. 

Dokme çelik fabrikamız ınanıuJ.a.tına ait il1ıı:ı dı& bakum. 

Fried. Krupp Aktiengesel1sehaft 
M ü m e ı ı i 1 i ' ÜÇ HALKA " Türk L1m"ted Şirketi 

Ankara .. Yenişehir, P. K. 1069 Tel: 5229 

~-----------------------ı 24-8-942-30-8-942 tarihlerine kadar 

muhtelif hatlarımıza kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gun ve saatleri, 

rıhtımlar ka 1 kacakları 

Devlet DenizyoUan iılelme Umum Müdürlüğünden ; 
Ankara'da mali ve icari bil" mllcs· 

sc e ıc;in ticari muamelata bihalckı.ı 
v•kıf ve muhasebe hakkında da ma
lumatı bulunan ve ticari mue~ese
lerde bu gıbi vazifelerde c;alışmıD 
olnn bil" lngllizce ve bil" almanca oi
lrn iki memura ihtiyaç vardı!". 

ilk, otta '\'C lise kısımlarına k11 ve tor· 
kek }ııtılı ~e yatısız talebe ka)'<itna 20 
ağustM 1942 ~J"Şemhc günü ~lana:'llk 
ve 31 agu tm 942 pazartesi gunü son 
verilecektir. faki tıı.lebenin bu müd<lct 
zarfında tak.üılerini vererek ka)'lthmnı 
ycnİlt'lııeit'rİ l:.Zımdır. Aksi ıakdirl.ie 
yerlerine yeni talebe alııw-a.ktır. 

gnrınek Uzcre Ankua'dn Ycnişrl · Kal"ndeniz hattı - Salı 4 00 tc < Knm.dm!z) CUÇla 4.00 tc <Oı.ımtnırb'eU O. 

(6343) 2515 

F.r~nğ.ıın sn kak 1 fi nımıarııcll\ şirkctı. 1 
nıh: umum mlidllrlll~Unc vrva Anana ~ Bartın hattı 
,.e Malatya fabrlknln!"ımıı.n müracaat- lzm\t hattı 
ları. (1686) Mudanya hattı 

Mahkemeler 

latn nhtır.undazı . 
- eumaru:-sı ıs oo &:! <~> Stıtcec!. rıhtırnınd:ıuı. 
- Pcıılanbe s. de <Kcmlll) Topharuı nhtımınd:ı.n. 
- Paz.~ satı 9.00 dil c~n;;ı.m'b:ı, ı>c'I'8Cflldbe ve auma 

1600 dn (Sllfl), eumarıtcsı. 1400 re (Trok) Galata l".ihU -
mın<b.n.. 

NOT: S~lt, pc.nanbe vo ~ sc'fcrlari Gem1tte 
kttdal" gider. 

Bu D9.rt1al"ı haiz olan isteklilcr•'l 
bonservislcnnin suretleriyle Ankara 
(505) posta kutusun·a müracnatları. 

1 97 Okullar 
Uşak Asliye Hukuk Mahkemesi 

'I'karet dairesinden: Candımıa hattı - Pa1.nrtest. <:arşamba ve cıuma 8 00 de (Trok) Galnta nb
tmımd:uı ıu.ne:ı. can;a.mba 20.00 de (t)lgen.) cuml"t~ Karar: Uşak'ın Karahallı nııhiye-
20.00 de CAnatarta) Toııane nhtımından. 

Matbaa iıçilerine 
sl kUlköyü merkP7Jnde milteşekkll 

Talebe Qllna.Cak <Mahdut mesullyetıı KUi köyü kü- Karabııra hatb 
çük sanat dokumacılar KoopcrnUfl> tmro:ı: hattı 

- Sah ve cuma 19 00 da Bartın Topaoo nhtmıınd:m. 
- Paza.T 9. d.'\ (Kcmlll) Troh ne nhtımmdan. 

Ey:! iic!"ctlcrle iki usta pe
dalcı, bir kağıt \'Cl"ici ve blıl" 
mOcellıt ustası alına<-aktıl". ls
teklllerln Çankaya Matbaası
n11 blzz11t mürac.nat111rı. 1875 

Atabrin· satlşı 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezin· 

den : 
lstanbul'da depomuzda satılmakta 

olan Atebrinlerin anbnlaj şck!lleriy
le fiyatları apğıda gösterilmiştir : 

Att'hrin Lira Kr. 
o,ıoxııs 'Kompl"ime.sl fiscsi 1,10 
o,1oxaoo .. .. 21.-
o,osx20 ., .. o,sı; 

16116 

,:!11111111111111111111111111111111!:, - -
Çıktl ~ ------

llnrp Okulu Komnto.nlığınılnn: 
1 Haziran 912 den itll.ıarcn başlı. 

yan kayıt ve kllbul rnunınelc ine dı-
vam edlimckıcclir. Müddl't 30 eylul 
!H2 tnrihlne kadar ıı zatılrıııstır. htck
lilı:rln buna göre bulundukl:ırı nıa
hallın askerlik şııhelcrlne mllracnat-
ları. (6 ~GS) 2533 

Talebe kaydedilmek 
istiyenlere 

Teknik Okulu ~lılılurhlıcıinden: 
1 - 19.ı2 - 19~3 ders )Ilı için mU

hendls ve fen memuru kısımlarının 
inşıt ıt ve makine şuhrlcriııc tnlehc 
kıı' ıt )nun.ıııele ine ı t') Iultle ba•I ına
cak 30 eylul ak~nını son vt•rilectkllr. 

2 - Devlet iıııtih nı vc!"ınlş ortn 
okul m~zunlnrı sınavla olıtıınluk im· 
ti hanı ve!"miş li•e mezunları sınn \"filZ 

k~hul olunur. 
a - Kıt) ıt ve kalıul i('in ıı:ı-rekli 

hi!ı:ıilr!" okul kaııı~ıncla nsılıdıl". Ta~
radnn 60 parnlık pul g1inclcreıılel"e 
şal"tnanıı- '!•ilanı!", 

-- A. C. vitaminleriyle B. Yita
: mln ı::ruplarını taşı~ an, (beyaz) 
_ BELFAM giızellik kremi de 

l - Tr•rini,.vvd hn lıınıtrC'ındıı Y~
pılııcak ıtiri' sına T"lnrı ıtunleri a:ı·rıca = ıra:ı:etelerle il in enilc<-ektil". 

-
= (!1090-'i 1 O!l) --= çıktı. 

: Belfam güzellik kremi, cildi : : 111111111 PULCU 111111111= 
: kurutan ''e tıkaynn her turlü : : Ş f T h -
: meT"add3ll uzaktı!". : : ere anur an : 

meclisi idare reisi Mustafa F.r tara- Ayvalık hattı 
fırı lan mnhkP.meye müraı-aatln: 

- C.nıı;amb:ı. 12 de (Bunıa) ('!Umııcrtesı 1% de ctn~) S~ 
n h tım ınd..'ln. 

Uşak'ın Karahallı nahiyesi Kül b:mtt' sürat 
köyü lllerkczlnde kurmak lstedlkJe-

Pn:ı:ar 13 00 te İzmir, perşembe 13 t.ı Tırtınn Gnlata rıh-
tımındıı.n. ri <mahdut mesullyetll Kiil köyü 

kilçlik sanat rlokunuıcılnr kooperati
fine) alt esas muk:ıvelcnnmesi icra 
vekillC'ri he:,ıetlnln 8-7-042 tarih ve 
2/18263 sn~'lh kararnamC'siyle ~·ük-
sck t.llsdıka lktirnn etmiş hulundu
l:undnn, Tıcnret kanununun 482 in
ci mndılesl clelfılctJy!P 300 fıncii mad
de mntufu olnn 2on uncu madılPSlne 
te\•lıknn muktR7J tasdik ve t~ li-
nin yapılmasını istemesiyle', bu hu
susta duru mnsrı yapılan tetkikat so
nunda: 

Tıcnl"et kanununun 482 l"ncl mad
d~I delaletl;\•le 300 üncü madde ma
t uru olan 299 uncu maddesi mucl -
blnr.- (Mahdut m<'SullyC'tli Uş.ak K11-
rahııllı nahiyesinin Kül köyli kilçlik 
sanat dokumacılnl" kooJ)(!!"ntlfll nin 
tns<lık ve tesciline ve kPyfyetln An
knrn, İstanbul ve lzmir'dP <:ikan 
gazl"telerle llil.nına ve <300> kuruş 
hnrf'ın şirketten nlınmn~ına tcm~izi 
kabil olmak lİ''el"e 1'1-S-042 tarihinde 
57"/301 • 'o. ile karnr verlldığl litın 
olunur. (7103> 3197 

/\yaş Asliye Hukuk Mııhkemeııln-
Aqasın ~ıhmuh"ttln mahııllesln

den Hüsı:>yın kızı Huriye Ttımayın 
Corumun Cıfllik mnhallesinin 2.5 ııa
yılı hanesinde mukııvyet B<'kil" oı:tul
lanndan Melunt>t 1307 ooğumlu Hıı
snn aleyhine açtığı boııanma dtıvaııı-

NOT: Vapu!" seferleri haldcında he!" türlQ malQmnt nıatıda telclon n~ 
lan yazılı acentelerlm!Zden litrenlleblllr. 
Bne Acente Calata -Calnta rıhtımı limanlar U. Md. binası altında 
Sube aeentellıtt M - Ga.!Ata nhtımı mıntaka l!maıı Rs. blnası ıı.1tında 40135 
şu. acenteli~ SIIttecl -Slrtccci >"Ole\! s:ı.lonu 22740 

(910017115) 

LOKS MAMULAT 

/ 
PUDRA. ALLtK. RUJ, KOLONYA ~ 

EOEN·P~) _; TORKİYEDE TEVZİ 
: Belfam güze lik hemi: me - E _ 
: samab açarak cildin teneffhsll· : : 
: ne ve beslenmesine yardım e- - -
_ ıkr, yumuşatır ve güı.ellık ve- : 

Posta Cııddesi N o : 70 Kollek
siyon pulları alını!" ve eatılı!". 
Hariçten slpıırlş kabul edilir. 

: nın m11hnkcrnı:>sin<le: Adres: Galata. Kem•nl<et Qııddesl. 8 f 1 

= ri~ -
: ParCUmöri ve eczanelerden a- -= rD.)lDIZ. -

- l\füddeinleytı n ikamet ve adresi 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Alakadarlara 

mt>chul bulunmnsı hasebiyle llAnen 
!l'blii:at lfnsınn ve bu !':eheple muha· 
kemenln !l-9·"12 çarşanıb..ı. günü sn- Safranbolu C. M. U lli\'lnden: llnP. m('bnl harı:>k Une uyan milli ko-
at dokuza tnlikınn kal"!ll" \'erilmiş ol- Clvınln kılosunu 160, gaz)ağının runma kanununun muaddel 82 ve 

Moda - lstanbuL Tel: ~ E Fenerbahto • lstanbul. Tel: 60613 

Odalarda akar su - nefis ye mekler - her gün caz 
Istanbul un en ırUzeı sayt ~e yerıen olan Moda ve Fcnerbahce'de tam 

-bir -:; 1111111111111111111111111111111 ı r 
Till"kiye İş Dankasındnn: 

dul;undıın mumailPy'h Hasanın v11k- kilosunu 50 ve bir adet makarayı 30 9 3 Unrü mndd ler'l1 t vfıkan beş 
tı mezkiırria Ayaş AsliyP hukuk kuru~ üzerinden satmak suıctiyle 1 rn ağır ııarn C(':r.ası ile mahkfıml
mnhkPme~!nd<' hazır hulunmadığı lhtlkiirda bulunmaktnn maznun Snf- y t n \(' )ed g ın mUdd tle dUkkA· !st.lrabat tem n ed n konto!"IU ve 1stan burun en temlz otcllerlndendlr 

Ftyatıar mutedildir. 24 

Çamaşır çividi 
\lma'l:ı ıı'dnn ycnı gtlcn 

(I..('ıld • flltlLLA!"T) markalı 
çnmn~ır c' ilı &!ltı•n c;ıkarılmıŞ· 
ttr. Bil" tccrube Jr.Uidir llle -
mu!"lıır Koo~ratlfi NhŞ yer
lerlnı\e ıre bllumum bakkallarda 
b•ıh>•ur. lS!ll 

Kayıp - Ankara Beled ycslndcn 
aldığım 2628 numara.it bisiklet pltı.
kıı ını ka:ı:t>ett m. Yenis1nl alacağım
dan esk.slnin hükmü ,.·oktu!". 

Suhey!l Gülka>·a 
1929 

Kayıp - Ankal"a Nüfus MUdü!"lil
ğilnden almış olduğum nüfus cUıx!a
r.ımı zayi ettim. Yen!&lni alacağım 
dan eskisinin hükmU )'Oktur. 

İsmail Köleli 
J.923 

Profesör Doktor 

NAZIM ŞAKiR 
SİNiR VE AKIL HASTALIK· 

I.ARl MÜTfHASSISI 
Ankara'yn donmOıtill" .• Muaye

ne saati (3-6). Telefon 6767. Ye
nlsehlr Atatürk butv. 149 Ant 
apnrtmıını (lS'.Hl 

ULUS - !!3. üncü yıl. - No. 7.;63 

lmtlYaz llahlbt 
tsKE.'\"DER ARTllN 

Nesmat ve Müessese MOdüı11 
NASl'I ULUO 

ULUS Buımevt ANKARA 

DİKKAT: Gazetemize ırOnderl1en neı 

oevı yazılar neenıd!Js1n edllmesm sen 
vertı.mos " lca.)'bob.ısundaıı ~ tııc 
bir~ kabul edilmez. 

26. 8. 912 tarihine tesadüf rdrn çar- vt>ya bil" vekil göndPrm<-dla-1 takdir- ranbolunun Yo!"Uk kövündc bakkal nın k p Ulnuı ı \ t car tten meni· 
!ııtmbıı ı.runll bnnkamııırn yıldönılmO dP hakkınnn gıyaben muhnkem" k- KAzım oğlu Şakir C<-;T!'k hakkında ne \e atılan e )nlnrın mıisaderesi· 
olduğunrtan ıı:ioeleriı11lıln kapah oln- rasına karar v.-!"llN·.-ği tt"hliğ m!lkn- Safranbolu asil) e C('ZB mnhkenıC'S rı- ne \ hUkmiin gnzC'lı:> le !ltınınıı dnir 
cağını 6ayın mUşterilerimiu bildiririz. mına kaim olmak üzere ll~n n1unul". de kısmen mevkuf olarak ıcra kılı- \er n 9 3.942 tarh. knmr k kn-

1925 l92R nan duruşması sonunda, sübutu fu. Uyet etm le 1 n olunur. 11127 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .... 

§ Ce?ec~ İ BU GECE 21.15 te 1 Kavakhbahçe lı Bu gece 21,15 te i Çankırı Cad. Bu gece ~1.15 te § 
: y ~nıdogan f LA ZONGA ÇiÇEK G U N G A D l N 1 YILDIZ Bl~ TORKE = 
: Sıneması i . . Sıneması " Fedailer Alayı '' Sineması GÖNÜL VERDiM : 
: • Ncoc fılmı • -
- Telı 2311 ı Tel: 3017 - TLirkçe - i Tel: 2195 - T !" :: 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 

,------------------------------------------------~ Yeni Sinemada 
Bug{ln bu. ııec• 

14,SO - 18,30 9CllJIS!arında 

Rio yıldızı 
"Ba811 Rot.boN!.. 

16,30 - 21 ııea.nslannda. 

Genel 1stck üzertrıe 

REBEKA 

Park Sinemasında 
Bugün bu ~ 

14,30 - 18,JO ııeanslannda 

Deniz fedaileri 
16,30 - 21 ııeanslannda 

VATERLO KÖPRÜSÜ 
TORXCE SOZLO 
"Ro~rt Taylor,. 

12,ll! U! Halit matlnft'lt 
B1R BEBE:l( .ARANIYOR 

ıreı: 1181 

Sus Sinemasında 
Buı;ıiln 14.3 Odan itibaren 

ıenı:tn ve muhteşem sahneler. BQ· 
yük m1z:u15Cll llilhl blr ml!'\ZU 
z:evkl:ne, &'il2ıell1r:tne do>-u R m :yııc k 

b m 

BALO GECESİ 

Sümer Sinemasmda 

Maskeli on ikiler 
re ır. k m b rden 
12 15 - 14 so - 16,30 

21 de 

Tcl: 3390 


