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. . . . ' . . . onunun Samsunlulara hitabı 
taarruz 

Milli Şefimiz dediki: /BÜ Y ~ k 
Selametimiz ve müda-

SAL OM ON 

ADALARINDA 

Yurt •eyahatlerinden birinde Cumhurrei•imz büyük halk kalabalığı 
taralından karıılanıyor 

f aam11 i(in uyanık Ye 

dikkatli bulunmak hu-

susiyle ordularlmuı 

kuvvetli Ye ic durumu-

muzu nif aks11, sağlam 

tutmak asla gözümü -

zün önünden aynlma-

mahdır. 

Milli Şef'imiz dediler ki • 
• ..... ______ ..... ______ ..... __________________________________________ _.. _______________________ ..... __________ __ 

Hic unulmamalJdır ki vatanımızın 
selameti her şe den evel kuvelimize 
ledakarıı ~ unıza hazırolmamıza bağh 

Çumhuneisimiz 
sıkıntıların 

yeni mahsule kavuıunca birçok 
ortadan kalkacağını söyledi 

Uyanık 

ve dikkatli 
Kemal TURAN 

Milli Şef, Sam"1n halkına hitabcder· 
iten memlekeıe yeni dırekufle.r venlıler, 
bütun vatandaıl ra bu unun olaylan 
içııııdeki vazıfele · hır daha hauriam· 
lar. Uılradıklan dort he, vıl }etteki va· 
tanda~arın iyi durum<la olduklarını ı.e 
çok çalıştıklarını mujd lı}erek ~oylevi· 
ne ba lıran M1lli Şef ılk ~ozlerını. ot:'· 
dukleri uç kor etı'tıtu une boun:dı or· 
!ar. Buralarda ''> apıcı. çare bulucu. ı;a • 
lı,&can bır ruh ' un bakım olduğu u or 
muşlerd r. Koy ensmüleriııde de, b ı 
mekteplerimizde oldu u 'h.i, '1 rl< 
kızlarını, mone na hır ha) sİ)el ' < il 
bir vazıfe ~Hlık" dun:u~u çı e 1 
muşlardır. Bu mue<>se$CI r 
~nışlerioi soylroıekle 
Sef ıu!'hcsiz bunların 
tarafından degıl bepıımı~,,;e 

w bö) lece de mm af 
bepim • n gayret e 
de veya kasııhada 
içıııde VC) a d ı 
deki köy emt ı 
m~seselerc k ı 
şM ve he)ec ı k ı r 1 ımı 

levlend nnek > arııık ılm T ki e 
miUi b r hizmet unsuru uşıur. 

Harman işlerimn ıle edıginı, n vlt-
te aiı }'U:ıdt- ~-irmi heşle ın saıısıııda mus
aıhsıli yurektt-n ı teklı ve gayretlı bul· 
duiunu anlata Mılll Şef, bu ted >irin 
hedefine i retle "memlekerin ~ıt eti· 
ni konı an Cumhur!\ et ordularının hu· 
dut arı b klem nin ehemmı)ctın' pek 
g eJ 1Kavrt)11n b ıun vat ndaşlarını O'

muş Vt' meml ketin Hukumeı elinde bir 
erzak •ıoku bulunma ı hı umunu ı kdir 
rttığini O)lemı rır Yanız takdir c kal· 
mıyarak bu sıokuıı gerçekleşmni için 
tek haşımıu VC)11 toplu olarak hepimi· 
:ı:e d ecek hi metlen > pınamız gerek • 
tır Milli Sef bu meovzua temas eı elde 
bu a ır işıekı , .. ıfelenmı ı hatırlat · 
mışlardır. iaşe ıedbirlt'rıminn em'1İ)et 
ookt .. ınt holdıığu l>i d rıli IH! kadar 
vı:tifelerimiz'n cı ilı bı ı nmze 
sık le hatırlıı b inL 

Yu e Sefımiz bu 'e) h tll'rindt' de 
birçok v t daşl rı d nlt-mı lerd'r Te
madarıııda · •anı fa Ja u t'Cek h bır 
mevzua" ul nadıkl.uını hem n '»li 
yen C Mhurrei imiz ) pılan ik'> tlert 
karı mu şl\' e ıa 'f edı)'orlu. 

1 Y a lı 441< hırl r ıılıf'm t 

o• 

t:ılar 'a~ ,. r 
lar içın edbırlt't' alı)'Ol 

3 - Ylftu< buı vatandaılar kend 
lerioin y uıbt anlayışından pklyeıcı 1 

't:." 3. Uncu sayıad&> 

Samsun, 25 a.a. - Cumhurrelsi· J tur. Bu durumu görm('kten pek 
miz M ııt Sef lsmet tnönU Samsun mmnnun oldum, pek limlU yım. 'l ürk 
halkına ;,ağıdaki hitabede. bulun- kızlarının mıist na }lays yeti ve c d· 
mu ı rdır : dt vaz fc se\ eril bütün mektei'>le-

"Samsunlular, aziz vatanda ıanm. rimizde olduğu gibi koy enstitUle· 
rinde de goze çarpmaktadır. Öğret· 

Ankara'danberl dört beş villyetl· menler -.e enst til mUdurlerl Turk 
m n çalı kan halkı arasından ge • koyünUn gelece nl sağ am temel • 
ç rek Sam un'a geldlm. Sizi yı gor- !ere lstınat ettirmek iç n ask ile 
d m. Sıhhatiniz, ne enlz, çalı.şkanlı- cnlısı~orlar. lkt darlı, fedakar ve 
tınız merk zde ve kazalarda pek 1• vatanS<'ver köy öğretmenleri yeı:ls· 
yl d · t rmek enst tüle•n mukaddes emel· 

Samsun'a gel nclye kadar köy teridir. ŞUphe ~oktur ki enst tiı öt· 
enstitülerinden QçunU gördüm. Kız rc>tmenler ne ve miıdürlerine düsen 
ve erkek köylU eocuklarımız hem \azi!e heııimlz ıcın, her vatansever 
ml\t's eselerini koruyorlar hem de ç n imren lec,.k. heı. es ed !erek bır 
il rlde ifa ecl cekleri yüksek vazıfe· va7.lfe<1 r $ md ki tutumlan iyi ne· 
1 rl iç n haz.ırlanıyorlardı. Yapıcı, tice ıalacağımız Um!rlinl bende çok 
çare bulucu, çalışkan bir ruh bu 
enst tüler n hayatına hak ın olmus- (Sonu 3. cU aaştadaJ 

319 ne§etliler Orduevinde yaptık/an toplantıda 

Harbiyenin 319 yılı 
mezunlarının toplantısı 

Milli Şefimiz 

sın~f arkada1lar1nı taltif elliler 
kmnutanlar ve mebuslar yett.Urmeıı!Jı 
de ve en büyük kıYllletl Reis cumht: 

\ e M il Setlmlzln de 319 natJPh olm 
ııındadır. 

Vatnn utrund can veren ve ara ~ 
rınd n yrılan eeh t ' u n nın 

larını tltzlz Ue bas ıyan toplantının en 
bUyük mevzu ve konutınas nı 319 lula 

Havran'da ıı.takedonya d r n büYtlk Setıerlne kanı du duldaı 
a ve b t n harp erde ver l derin MV~I ve batlıhk ve hayranlık 
tebitlerle beraber. bircc>k ( Soat. 3 uDCÜ •rfada >.. 

B 
izim idaremiz gibi 

halk idaresi hü
küm süren bir 

memlekette vatandatları
mın kolaylıkla her arzu
sunu ve her derdini aöy
lemesi tabiidir. 

• 
T ürk mühendisleri

nin vatan aulannı 
faydalı kılmak i-

çin büyiik bir •tk ile ça
lıttıklannı görmek inaanı 
çok sevindiriyor. 

• 
V atandaılanma ma

laryaya karıı mü
cadele etmek ıçın 

Hükümete her zamandan 
fazla yardmı etmelerini 
istiyeceiim. 

• 
U fak ihmaller yÜ

zünden aalıunılma
aı kabil olan za-

rarlara uğranak çok mü
teeaair olacağız. 

• 
Bu yaz muharebeler 

bütün yeryuzünde 
çok genit ve çok 

kanlı olarak devam edi
yor. Biz inaanlıiın bu e
lem verici emsalsiz fela
ketini hüzünle ve ibretle 
aeyrediyoruz. 

Ordu maliiller 

birliği günü 
omu MalQI es' B !iti 

yaeak rdır. 

saat ı 7 30 da da On'h.wıvtnde Ankara 
Garnizon Kom tanı tı taı'at dan ma -
ı Q ıer ve f!IMk1 ter tel"t'tlne b6r Ç4)' 211 • 

j f&ıet.I t~. 

8 undan 20 yıl önce 

Bugün başlamıştı 

KURTlJLUŞ SAV AŞIMIZIN lıK.I BOYOK BAŞBUCU, EBEDi 
ŞEF ATATORK VE MiLLi ŞEFiMiZ INONO_, CEPHEDE.-

Türle tanhioe >mİ ve parlak ufuklar açan kurtulu, zaferimi7,iıı 900 düğümü, 
bÜ) uk raa.rruz bundan tam 20 > ıl once bu sabah bqlamı~tı. 

Vatanın bağnna sokulmak ~ti)m düşman, 26 agu;tos 1922 ..tı.hı bqlıyan 
ve d rt gun dort gece uren kanlı savaılardaıı sonca Türk ordu5'KMJD ooüode an
cak kaçmak ımkanları ara~ıırmıya başlamıttı. 

30 ağu to~ta lla.)kumandan MuMafa Kcmal'in verdiği "ordular, iılk hedefiniz 
Akdcnız'dır, ıleri !" kooıuti> le Akdeniz e doğru yol alan 'kuvvayı Milli)'e ordusu, 
9 qlulde Akdenız kıyılarına ulaşmıştı. 

B<))lece kap karanlık olan )ıllaruı yaslı tarihi kap&nmış ve ışıklı bir günde, 
Turkün pul k i5sil<bali doğm~tu. 

Bugün, tjte o ölüm·kalım pvaıının başlad1jı büyük ııün. büyük taarruzun 
ılk gunüdur. 

Ebedi urihimi:ı:in bu fasıl başı gününde, vatan için can 1*en aziz şehitlttİ· 
mizin hauralan önünde tazimle, sonsuz Mr mimıet ve ~ükraa duuusi)Je eiilme
yi mukaddes bir borç sayıyor ve iili>UUZ. 

BERLİN'E GÖRE 

Elbruz 
tepesine 
Doğu kıtaları 
tarafından 

Çörçil İran ve 
İrak'a da uğradı 

Gazeteler BaJYekil icin 

hararetli neıriyat yapıyorlar 
Londra. 25 a.a. - M. Çörçll'in 

Mııır'ı lkınci d fa ziyareti 24.000 
kilometrelik bır mesafe katederek 
yapnğı Londra-Moskova ıddıp ı;el • 
me seyf'hatinin programın~ dahildir. 
Bıııvekıl bu ııeyahatinde İrıtn ve 1-
rak'a da uframıştır. 

Gazteler hararetli yazılar 

büyük bir 
deniz savaıı 

oluyor 
Vastnırt.on, 2:5 a a. - BahrJ)"e n&zlll'o 

ııı::ınm teb ~ı: 

ı Pastflk'te 5al<ımocı &da-
l n ac da b b hava ve d• 
nız muharebesi oJ.makt&dır. BlrleftJc 

n ku''Vf't. 
ol'duaıma be ttı 

uttramıt ıt. 

an U('8Jc !ar 
d m ~ etm ed1r. 

4 - Orduya ba bOmba ~ "" 
bü:ıı Uk ton toda b d(leman uçak ıre-

(Sonu 3 \.ocu sayfada) 

londra'ya gitmekte olan 
-

Türk Basın 
Heyeti Kahirede 

K hire. Z5 a.a - lngA ere'ye 
git kte olan TUrk gazetecıter he
) eti bu g <:C' bıırava el ı r 

TUrkıyf' elçi yle ın hz makam
larının m ıme illf'ri heyeu ıayy re 
meydıı.nında k r ıl n ıııtır. 

Yurdumuza 9500 
1 

ton buğday ve 3.000 ton 

diğer hamule geldi 
Ankara. 2!S a a - H~ tedlı.r1k 

ed en a 000 ton buldaYm h bu a ve 
ll)TlCA 4500 ton butd yJa• 3000 ton Q

dar d ter hamu t~enırı Uma• 
nına ıre1ö l haber a nmıstır. 

MOSKOVA'YA 6ÖRE 

Alman 
kıtaları 

Kotelnikoyo'nun 
cenup kesiminde 

bayrak yazıyorlar ı 

k d 
• Londra, 25 a a. - Gazeteler • ı Moskova ve Kahire seyahatlnde:ı 

Ç e 1 1 \ Londra'ya dönen baıvekıl Mıster 

ileri 
gidemiyor 

Bertin, 2S a.a. - Alman orduları 
başkomutanlığının teblıjı: Kın- 1Wb • 
nnın ağzında f!V ev yapılan şiddeth mu· 
harebelerden 50Dra romen kııaları Hem· 
riyuk limanını iu;al etmifrir. 

A~ iı Kuban ın cenubunda düşmanın 
birçok karşı hucumu pilı.kürtülmuş 'e 
M1V)etler alman karşı hucumlaciyJe dağ· 
lara doğru daha fazla çekilmiye mecbur 
edılmislerdir. 

Alman dağ imaları batı Kafkas ge • 
çitlerim zorlamışlar ve hucum rıeaceı>in· 
de kı mt'n zaptetmişlerdir. 21 aıhntos gü. 
nu saat 1 l de dağ kııalanmıza mensup 
bir ıtnır> alman sancağını Kalkuya'nın 
en )'llksek dağı olan '630 rikımlı El • 
burz dağına dikmişlerdir. 

Sıalingrad ın şimal batı ve cenubun· 
da hucumlarımız, bolşeviklenn umitsiz 
mudafaalarına rağmen )'eOİ arazi kazan . 
mamıza imkin vemıiştir. '2 sovyec tan· 
kı ıahribedilmişıir. 

Don ceph~'ııde ital)"&ll kıta.lan, kıs· 
men goğüs io!İ>ıl\ise cereyan eden mu.ha 
rebeierde duşmanın birçok büwmlarını 
pu urtmuşıur. 

ÇöTc;il hakkında hanretli yazıl r 
1 yazıyor. StalfnJtT:ı• ı ıehdlt erlen teh· 

<Sonu 3 üncü uytad,al 

(Yazısı 3 unca .,ıfada)' 

Alman havıı kuvvetlerinin cephe ge
ri indt'ki çevrelere ve bilhassa StaJingraı 
ta k rşı gece ve giınduz yapcddan mi 
cum ar netıc-~inde 5ıl1h fabrikalariyle 
a kerl resi !erde buyuk ıahnhatı st!bebi· 
)et verm

0

ştir. Bir ~k büyük yangınlar 
~ karılmııttr. 

Volga uz . de ilci taşıt gemi~ ha -
<Sonu 3 Qıı~ 1&1fad&> 

'StalinvaJ bölge.inde ve Kalkcu Jağlarındalıti Jw. 
rekatın •on gelifmelerini ve alman bayrağının ~ 
lrildiif. bildir-len Elb1111P dai_ını ıöateren "4T14 
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Festivaldeki oyunlardan dört ayrı görünüş 
• 

isi 
fes~ • 

1 

Milli oyunlar festivali, ~ eğlcncelt 
.geçti Yurdun muhtelif bölgelerinden 
gelen hakiki halk ~ık"rl.ın, i~tan· 
bul halkır.:ı Anadolu'nun )iiksek sana
tını gosıerdiler ve alkı~!ar ıopladı!M. 

M ili O)'Wllar fcstn lımn Taksim 
gazinosurıd: açılış ıorcni çok parlak 
oldu. Ga7Jnoda ı.ı;ne ıuı!acak )"CI' kal· 
mamışıı, h~ı.t Val ve bdc<lıye Rei i 
o}m.ak uz.ere, il kcri '\e mUJkJ büuın 
erk.in, di\etlı ol.ırak gcl..ıni~le di. 

Fe5tivalc ~tırak eden milli ekipler 
munı.uam bir m1 takıbcdcrck hepsı
nin onünde kendi ç.ılı;:ıları oldu~ hal· 
de gazinonun bu>'iik pısti uzerinde top· 
fandıl.ır. Yurdumuzun > r )er husu • 
İ) etlerini, halkımızın lldct "\'C anane-

lerini ve karakterlerini gosıcren milli 
elhi•clere burunen hu halk sııııatk:ırl.ı
n, hep bir ağızdan İIDklll Mar~ır.ı 
okudular. ~itli lehçeler konuşan bu 
kalahıtlık gruf>UD, bir ağızdan İstlkl.11 
Maqını 5")kınesi, çok hcybctlı oldu. 
Bunu festival ıU ku\u ta1 ıbctti ve son· 
rn F.minönü Ha kcvi ndsi Profesor 
YaYUl. Aood;ın, unııı b:.r hit;ıbe ile 
•Nı!li Oyunlar Fcstıvııls • ni açıı. 

Pi tte toplan.m gruplar çckıldikıcn 
ııonra heyetler lıuncrforini < ıerdilcr. 
llk olarak Aydm'lı ıeybckler, ıı.J çuha. 
dan dikilm~ clbiscleri ve kendi saz. 
!ariyle f:onindulcr. Bunları uzun bir 
alkış tufanı ık.ırsıladı. 1 t:ırıhul halkı
run A)-dııı efe riııe kıır$1 husı t bir 
evı::i ı 'ardır. İstıklaJ harbi l ıllann

da, Aydın dağlnrın l.ı ı;&ıerilen e a· 
tiri kahramanlık, hu ınerı insanlara 
karşı bütün Tu~kun ka!hinde sönmez 
bir SC"gİ ateşi yakmıştır. O kahraman 
efelerin bugiınkü çocu:kların<'aıı csir
gf'nmiyen "'1 alkı !arda, hira:ı: da, o 
gunlcrin heyecanlı hatırası saklıydı. 

Aydınlı ;::enç efelerin oyn.:d kl:ın 
Aydın oyuıdarı pek bcğt'flildi Bunla
cı. Sfoı.s'lı natk.lrlar ıakibetti. Si
"~lılar, önlerinde davul ve zurna ile 
ı;:rldile:r, Türkun milli mu ki•İ olan 
<fa,'111 'e ı:urna. oyu bra ;ı;cr.i b r he
}t'C'Jln vt'mtişti. Uunl.u da d.ıkikal:ır
ca nlkı$fandıl.ır. Giresu:ı.lu gençlerin 
mahalli O)'UJÜarı, kemence ile O}"nan

dı. Sonra Kar..lı delikan1ı'3nn oyun -
larını gördük. Bunları da Turkistan
h ~natkarl.ır t kıbcıti. 

Ilimz sc>nm Aydın'Jı efeler, t<'kr.ır 
r>imc ı:oründulcr. Me hur llarmand:ı· 
Jıoı oynl\acakları halkn hilcliriHncc, 
kn('a hahçC)':İ inleten bir nlkış kopıu. 
Siribiriodcn d h;ı IC"enı ve daha mev
:nın s;~ç zeybekler, kıvrak h.ıreket -
kr ince fi mrlerlc ll:ırm.-ındalı'rr.ı b:ış
ladılar. Hem O)'DU)'Or. Hem de so> lu· 
>-orlar: 

ll11rman dalı efem baluror 
Her ... He., ... lley .... 

Rlleğindnı kanlar aJ.nor 
J ay ... Var ... J'ay ••• 

Gıimuı bil iHi mn zemı 
Va1- I' a] ... 1 ay ... 

Nem/um tim eJ:/er (a.kıror 
1 .,., ... ı ay... v a1-

Efrme hl'r apl:nı ra•Jsrr 
ller .... lle1 ... lle1-· 

Korlu neı'ır bilmn d lafır 
Vııy... Var... 1 ar ••• 

' Milli oyunlar 
eğlenceli g (fi 

Davulcu hem çalıyor hem oynuyor 

Rizeliler kemençeye ayak uyduruyorlar 
fet ve m:ıh:ıreti, herh:ını::i ecnebi bir 
arti tle ölçmiye ımk.ln yoktur. 

Bu delikanlı, seyircileri hop hop 
oyn:ıtan huner·m iki üç defa tekrıır 
emği halde, halkı taımin edememiş
ti. Pistten il) rılırken, alkış .sesleri, 
bahı;roen taş:ırnk Taksim meydanında 
)ankıl.ır uyandın)ordu. 

Bund.ın sonra, iki saz şairinden re· 
nurı viliı)etlerimiıin )'anık halk LÜr -
kulcrini dinledik. Milli elbiselerine 
hürünmu~ biri Sen(' dilleri r:ışlı iki 
hJlk ş:ıirı, davetlilere tatlı ve hC)eaın
Jı d kikalar )a,amlar. Yanık KS!i 
~. hain ıürkçc şürleri okuyor, öte
ki, sazla, kendisine refakat edi}ordu. 
Bunlar d;ı (Ok alkışlandılar. 

Rızelilerin kemençe ile, Idıl • Ural 
Tu klerinin kendi sazlari> le O) mıdık
ları oyunlardan sonra Azerbaycın 
ornnlarını gordük ı\uri ha,.'lllan iç
ten ~elen bir neşe ile ıakibcdildi. Bu 
araclı genç bir kadın sanatkarın 0)'03· 

dığı "Mendil" oyunu, (Ok beicnildi; 
d.ıkikalnroı alkı~landı. 

Köroğlu havaları, festivale ayrı 
hır hu usiyet vermişti. iki delikanlı -

nın kıtlkan, ktlınç ile O)n:ıdıkları bu 
oyunlar, eh büyük ıılkı topl:ıdılar. 

lsıanbul'un mahalli kadın oyunaı 
s:ınaıkirları da hayli sükse yaptılar. 
Hep bir örnek ı;iyinmi, olan hu ka -
dınlar, kıvrak hareketleri, el jaklat • 
maları, baş 531larnalari)•le, hu eğlen -
ceye başka bir tat vermi~ oldular. 

.Milli oyunlar, B:ılıkcsirti ıe)1>ek · 
!erin dansları ile sona enli. Du ıey • 
bekler de corülec& ,eylerdi. Birihi -
rinden boylu, boslu ve endamlı sekiz 
efe, hiç aksamadan, hiç bir faho 'e ha· 
ıa yapmadan on bt'~ dakika, Balıkesir 
oyununu gösterdiler. 7.annedilir ki, bu 
hüneri >ııpan insanlar, hususi bir 
dam mektebinden ~clıadeınamclidirler. 
Alkı_şlar ara ıoda, frninlin ilk gere
si kapanırken, kalabalık seyirci ı;ru· 
pu, bütün Turk düorımnın milli oyun· 
!arını görmüş, milli sazını dinlemiş 
Ye ınillJ 2C\kını catmin etmiştir. 

İnsan bunları gördükten sonra, 
Türkün bcnliJ(indeki sonmcz 'e tü -
keooıcz sa.naı kudretini, ruh ine-eliği. 
ni d:ıha ıiyi anlı)'Or ve bu!lUn ne bü • 
yük bir hazine olduğunu görüyor. 

ffelerle ber ber halk da co~~·nr 
ve h~. he> .. , \'ay .. 'ay .. 1.ıra hır 
•i!ız 1 uı işıirak edi)or . Ze)hdclcr oy· 
rı.1dılar, •\le<lıler ve aıkışl.ır ara ın· 
da rmııen 1) rıldıl.ır. 

fin'gmere'den yurdumuza 1 Çekird~ksiz kuru Ü:tüm v~ 
• / fındık ıhracının murakabesı 

Smı Kutamonu'luhra ı::elmisti. 
Kastanıonı lular, A}dınlılar kad:ır, hel· 
ki onlard n da fazld al!"$ ıorıla<lıbr. 
Ev,ell d l\'UI "e zumlnın ıok n:ıf.me
lcri rıı ınd.t m.ıh.ılli O) un! rını E:OS· 
teren bu he\et, ~ra uz şJi•lcrindcn, 
halk şürlerindcn n ıundcr Yerdiler. 
}fryetın ar.ıwıdı ak ak Ilı, fakat dinç 
thtiy.tr saz ıırlt'ri de \.ırdı. Dt•rı tel· 
li uın ihen ı e uv;ır k nı hı li leh· 
çe ile ok ır.ırı h.ı!k rltn, dakikalar· 
ca alkışLuıdı ve , k • kallı, cnç ruh
lu ş.'lirin, rı'Jli o'ıı.nl rım11dın hirini 
bizzat ornam:ısı İ\c ıarifo sığmaz bir 
"'"r ti uy:ınd ı rd ı. 

Kı~ııımonu hcı:etinin en onemli 
hünerini en sonunda gordük. Adil Ka· 
f'llyılan ismrni ı:ışı)'an anaıHr bir da· 
vuku, ko koc ı d ılunu h çalı)or, 
tokml "ırd.:ın h r hır n me çıka l)<)r, 
hem de ton ki\ .ık 1 r k ıl le Kas -
tanıonu n-;ıır;u n) nu or '\d'I Kara) ı · 
lan, yalnız 1 urki e' d " ıl, huıun 
dür.,;;. ..;.._ ,_:,.. • , Avrura'nın 
ve Amcnkıı'n n m fı }ık munkhol· 
Jerinde, &or6 mucld ı nce kCTtdi ine 
iş hubbilır ve zrn ın nlacıık kadar 
\,°Ok para buınır. Kendi ındckı l!ıati -

manif af Ura eJYaSI geliyor Ticaret Vckillisi, çekirdeksiz kuru 
üı-üm ihraaıtının mürakııhesine dair olan 

t tan~ı. 25 <Tt>letonla> - 1n~tcre ırizamnamc)e bir madde cklenme~i hak • 
tabrıkala.n m uııuı~tından bUyük ı:ııırtl kıııdaki nizamnameyi değiştirmİ$tir. Ve
rıamuklu rnanltat.ura memlc5mUmtze killer Heyetince kabul edilen bu dcği • 
~elmcktcdlr. Bu rnall&ıın bl.ıfü<ler YO- tiklik a»ncıı ~ö»Jedir: 
lu> ıa ı:ılJiu:ıya cı.l..CLnlması lcln tcscb· "Memleket içinde \'C dı,ında harp 
b leni~ bulunulm11$tur. Gclmit olan hali, ı;efcmcrlik, seferhcrli,Se hazırlık Yc
ı>art lcrtn kıymeti iki m Jyoıı llnlya ya- )'il tabii afetler gibi mücbir $cbcpler al· 
kındır. Plya da mal bollataroc-ı tein unda niıanuıamede >azılı tolerans had • 
malların b1r miktar ~uz'ııyacaıtı Umlt !erini iki misline kadar arııırmı)a w 
odUl,)'01'. ikinci defa )-apılan konırolJcre mahsus 

olnak üzere niuımnamede yazılı bulun · 
• ı k • nuyan ve fakat piya :ıcu kabul edilen öl· 1 sta n bu 1 un ekme ışi çiide tolera.nslar tanımağa, amhalaja mü· 

teaJlik hükümlerin taıbikına hal icııbın:ı 
lstıınl:ıul, 25 (Tc'c!onlıı) - Bu 1abah göre karar aJmıya ve bu niza.mruımcııin 

vUAyı:-tıc vıılin!:n rclallttllde bir toı:ııan· muaddel 30 unaı maddesinde yazılı 20 
tı u.pılııııık dcnmk lı1 ilzertnde görü • günlük ikontrol 'c.sikası müddetini 60 
tU~ Ur Dünden tubaren c.kmelcler güne kadar çıkarmıra 1icadeı Yekaleıi 
hııs bu~ı'I ıyd n lmftl ed :mcc-e ~lan - aJihiycdidir." 
d tı ıc Y l ekmek Cf'9ıtlsJ tcııbit 0011- Aynı değişiklik, fındık ihracııtının 

1 
m stlr Kacak l"lcıll<'k :ıt14mı linkrnck mürakabcsinc <bir olan niz:ımıulllt')e bir 

n loktura, "ane ve Mel dUkktı.n· 'madde ekJenm~i hakkınd:ıki ni:r.amna • 
ı:ırın n ı.kı surctıc murııkaix'st ve ve. mroe de yapılmış Ye Vekiller Hcı:etincc 

1 
runz ticrnMc ımtan tınncıl:lrm mtıll kabul edilmiştir. lkr iki deifüiklik ni • 

orunrr:a mahkl'mclerlno llC'ok~ 1amnıımedc hugünd;ın iıib.ırcn yürürlü· 
ı ~~ la$tırılmı tır. ğc ~ektir. 
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126 liralık 
gömleğin 

hesabı ! 

Ereğli kömür 1 

işçilerinin sağhk 

'l'icnrt•ı Yt•kilinıiz Dr. Til'hcrt 111. son 
> urt sey ılı ııtıııı 1stanuui'd.ıkı tı·t
kiklerıy le taıııııınladıkt~n sonr.ıı 
vazifesi b 1Ş1mı dvndıl. Hu tetkıkle
rın çok faydalı neticeler dogıırıı
cagınu inanı) o ruz. ~il) ın Hehcet 
Uz, son seyahatiyle tOccarlnrlıı, 
halkla yakından teın:ıslar yapını., 
istihsal ve istlhliık durumlarını i) i
den h he l(lirıııuŞ, >eni ıılııı n ka
r:ırların tatbik ~ek illerini 'e doğur
duğu netıcclerl tetkik etmiş vla
rak çalışmalarına de\am edecek
tir. 

Enerjik Vekilimizin bllhıassa lstanbul
da halk urasınu knrışarak yuı>
tıil;ı ıetkikler uzcrıııde durmıık Is
ti)' oruı.. })r. lklıcet Uz, adını s -
mnı bl'ill t•tmcdcn her lı ını:;l bır 
vatandaş ı;ilıi Lıırçok duKk:ınlara 
girmiş, alış \'eriş ctmi,.., uzun ıın
zıtrlıklııra ı\almış, bvylcee vıı.zly••tl 
dol(ruclıın ıloıı;ruy ıı;uruıek ve 11111 ı
nuık hııkAnını ve bu sc> ııhatın en 
verimli neticelerini elde ctıni Ur. 

Bu arada durduııcu 'nkıf hanın knrŞı
sındaki bir ıı;öıııh•kçi dukkiının ı ıı;i
ren Vekil, bir ıı;füııleıı;in fiyntını 
sormuş, 26 lira istcuılşlerdır. 

\'ekU, fiyatı pnhalı bulunca dukkancı 
bir m:ıloluş hesabı >avını§. ll ık'ıo 
nasıl: kumaşın metresi ~70 kuruş. 
J)ıkiş pııru ı: 280 kuruş. J>lıkkı\n;ı 
da ne kah) urmuş bl!İ) or musunuz: 
4:>0 kuruş! ..• 

Sayın Dr. Behcct Uz: 
~ Bir tavııSsut için bu kadar ko-

misyon çok de/lil mi? Bira:.:: indır 
şundan! demiş ... J>ukklıncı: . 

- Bu, biıiıu nıeşru kiırımız. Fıyııt 
murakabe komisyonu bize yiızde 26 
kArı Hıyık gorıııuştul cc\abıııı al
nıışl ... 

Savın \'ckiliıniz yalnız lıu nıilşahellesl 
·ile, bıışlı ba ınıı ınuknye clerle do
lu olan tipik bir piynsıı. lıastalı~ıııı 
te his etmiş olu) or. 'i ueeann ı;urıp 
iti~n.fınıı dikkat ettiniz mi? 2u li
ralık gömleıı:i diken iŞçiye verıliı;i 
parıı 280 kuru tıtn ibnrettir. Uir 
ı;omleiHn ıliki~lnl, }akn mı, kolu
nu, iliğini bir du llnllnılz ... Keneli 
hcsabınıı ıı;ure krndl ktırı d L 480 
kuruş ıı;ibi sefil bir r ıknınd::ın iba
rettir. Bir adıun gl.lndc kM; gum
ll'k dikebilir: her hnldc hlr tn11e ! . 
,. e Bnhı;:rknpıdn lıi r ılül<k•:ın ı;rllnde 
kaç gömlek sal'.ılıillr: en a ıj(ı ı o 
tane. Yani dukküncı :ı: ulrıır; ıı:üııı
lekten ıı;!lıııle ıs lira kıııamyıır. 
Belki ele ııtl•rnl<'ıdn kumaşı h'lrpten 
önceki stoklarclan kalınn idi! .•. 

Ticnret Vekilimiz, yiyecek ııındılckri 
sııtnnlnrı. aynkknhıcıları, t~rıllrri 
de dinlecliıiinl' p:ılrc, ı;:omlek hlktı
yesine henıer tıırrok ,!{arlpliklerle 
karşılıı.5mı::ı olncaklır. 

Tiearrt Vl'kilim11.rlen yeni ve enerjik 
kararlar bckliyelıilirlz. 

Sabaheddin S Ô N M EZ 

• • 
nızamnamesı 

inilerin sağhklanm 
koruyan hükümler 

İkıısaı V eki iliği Ereğli kömür 
maden ocakl..ırında <;alışan iııc;ilerin 
sırhl ıhtiyaçlarının temini hakkıncla 
bır nizamname hazırlamı tır. Vekil
ler Heyetince kabul olunarak 1 e~ • 
lul 942 t.ulhind n itib r n yUrtlrliı
ğe girmesi karnrla§tırılan l)u ö -
nemli nizamnameyi 111Şağıya koyu -
l;Oruz: 

Ereğli komUrleri işletmesinde 
çalışan bUıUn mı:ıden iııçilcrmln, ge
rek i!! başında ve gerek münavebe 
ile Havza hudutları dahilindeki köy
lerde bulundukları z ımnnlardo. u. 
mumi Hıfzıssıhha kaı unu ile iıJ ka
nunu ve 4268 sayılı mı ılcnlerln a -
ranmıı ve işletilmesi hakkındaki ka-
nun hUkUnıleri dllhiİinde her tUrlO 
sıhhi bakımlarını ve hastn ve ka -
zazcde olanlıırının m .ııyenc ve le • 
davllerini temin el~ıcn. ı;ayesiyle, 
lUzumlu olan (sağlık teşkillitı) iıı
leunece kurulur. 

Sağlık ıeşıı:ıtiitının senelik 111 ve 
Ç'.ıhşma programı ve kadrosu ile 
bUtçclerl0 1 !etmenin iş programı ve 
kadro ve bUtc;:eh:rinde ayrı bır kı -
sını olar k, 34ı0 sayılı kanun hü -
kümleri dairesinde tanıdın ve tııs -
dik cdilır. Kati hesapları da aynı U· 
&ule tabidir. 

Umumi Hıfzıssıhha ve 1§ kanun· 
ları ile maile ler n an:ınma ve i§lc
tilmesi h:ıkkınılakl kanunlar göz ö
m; nde tuıularak, ve işbu knnunda 
gösterilen hadlerden aşağı olmamak 
üzere H ıvza dahiline e ncrclerc'le ne 
nılktnr hastane, dispanser. revir ve 
eczane nçnıak lüzumlu olılu*u, h'ln
gl mıntakalarda dispanser ve köy 
snğlık oduları kurulacağı iş ve ça. 
lıı;ıma proPTa!T'lnrıııda gösterilir. 

Amele Birliğine dlhll bulurran 
Havza dahilim! oturan vr g çimle
ri kımılilerine ait olan a;ıelerl efra
dı ı1 ıhi, bu teşkilat tarafından mec
canen muayene ve tedavi olunur. 
Buna mukabil s~ğlık teşkilAtının, 
tesisat beıl llrri h ırlç olmak Uzere 
her ay tahakkuk edecek umumi ma
sarifinin beşıc biri, aileler'nin te
davisi karşılığı olaralt Amell' Birli
ği tar ıfından ve be •c dördu lO:rr.ıt
li kömürleri işletmesi ıarafmdan 
ödenir. 

Sa;;lık te ldlitına dahıl ın. hek(m 
ve diğer hekimler ile ecz:ıcılar, c· 
beler, hcmş reler ve kUçUk sıhhat 
memurlan işletme mUdürlUğılnUn 
inhası üzerine, Sıhhaı ve İçtimai 
Muavenet Vek{ıletinın muvafıkatı 
alııulık.tan sonra İktısnt Vekf'ıleıin
ce tııyln olunurlar. Ve bunbrııı va
zifeden ayrılışları. sc!ıepleri ile be
raber, İkusat Velt5.letınce Sıhhat ve 
İc:-ılmtıi Muavenet V ckaletiOC" bildi
rilir, 

Başbuğumuzun kom tas ••• 
Milli Şef, aziz kardeşi Ataıurk'un 

bundan yirmi üç yıl önrn ıkurıul~ 
sa\:ışımıza haşlamak uzere ayak bas
tığı S:ı.msun 'da saımunlulara 'c bü • 
ıün "-ııuındaşl:ınrıa hııah<.'tti. 

Ankara dan baslayırı S:tmsun'a ıka· 
dar suren özenli ve dik:kaLli hir mce
ı~'llle st'yahatinin inııhalarını en açık, 
en duşundüructi 'c en uyandıncı bir 
dıllc uı.ında.şlarn anlatan bu sö)Jcv, 
bugtinku sayımızın baş sunınlarını 
suslcmdcıcdır. 

Bu yoJculukıa Buyuk Scf, kÖ) lü, 
kns:ıh:ılı, ıehirJi birtok vaı.ındq!arla 
goruşmuş, onların dertlerim, tikiıyet· 
Jcrini dinkmisıir. Samsun wyfovi 
buıun bu incelemelerin do)'Ul'UCU bir 
>eıııiıi olu}or. 

Bu ~6ylcv uzerinde düşündükleri
mizi, du)dukl:ırımızı ~c bundan son· 
ra d~unüp duyaaıkfuımızı ya.zmı)'ll 
ne knlomimizln gücü, ne de bu Miıu
nun eni bo) u )'Ctmot. 

50> levın "çalısnıa hayaıın:ı bu ika· 
cbr dalmış olan nt~bra" daıma 
moıaffcr bir komuııın üslübu ıilc ver
diği bir : 

- H11ZJroJ! 
komut.ısı v:ı.rdır ki onu bir defa 

cbha burada tekrarlıyaltm: 
" -· .. Bu J'OZ muharebeln bütün 

yt'r)uzüude rol: gcnis 11e rolı: kmJ, 
olarak dcı am ediyor. 

JJiz, i11s111Jarm bu elem fJl!1'İd, em· 
sa/siz fe/Jkeıi11i büzunlc ve ibretle sey· 
rediyoruz. 

Pakat b~ utmlulnuımaJ,J" Jtj ı,aJ.z. 
mmı:ın. selameti her se:>Jtm el'rd 
l:uı ı elimize, Jedaii/./ırlığ11n1Z1Z, hazır 
olnurm11.<1 bıı{:lıd1r. 

l)Ji11Jıwm b11cu11iü halinde ı·.ıtıı -
mmızm bir laar1'11 ::a uğrama..u ihıım<1-
li İfm lıif kimseden ıüpbe etmiye hak,. 
lumız yoktur. Ancak, bu, b11gÜtıkü 
ı·.u.iyellir. }' 11rmli ı 11:iyeıin 1111 ola • 
cağuu l.inıse ket/edemez. 

811 söz/1!1'im, sır/ /,;endi aramızda 
bir lot1111ma olarak ı•e l:ımdi emni -
yetimiz İ(İn 11ym11l: ı e dil:lcaıli b11/un
mamı:ı baıırlaınutk iritl sö,lcmniıtir. 

lsıibsal irin ,.e imar i;in genis 
mil:yaSla ralııırl:cn se/jmı'thnh ı e 
müdafaamız irin uyamlt ve d.il:l:mli 
bulll'nmak, /msusiyle ordalarımızı kııı. 
vetli ı·c ir d11rttmum11zrı ni/akuz, sağ
lam t11ımal: asla göziimii::ıin öııiiıulm 
ıryrılm.ımalıdır ...... " 

* Ordu-ınilleı, Başbuğunun bu, 
-- Hazırol! 
Komutasını lııtrfi harfine yerine 

geıimıek için tarihinin ve bayrağının 
solgcsinde andi~iştir. 

26 Ağcıtos 1071 

- 26 Ağustos 1922 

10'1 

Tudder ınuıaf· 

* Bu zaferin üzcriııdcn S'll }~I. )1'-

ııi tam sdciz hu~'uk ıısır ge<;tı. 
Gene An:ıdolu 'tl)flraklarında, ı::cne 

26 nJ;ustost;ı, 19!2 yılının .lG ıı ·usto-
5Unda ıarilıtıı en fNyUk meydan 1T111hA· 

rcbcsi başlı yordu. 
KM1ıl:ış:ut orduhnbn birisi WG 9'IO 

mevrudu Ti .k ordusudur 
Bunuo i.;ı şı ındakı duşnı..-ın ordu· 

$UOO(I mevcudu ı.o;c 19'l.(l()() di. 
Bu .i.ld ordu, yaşlı hlt'I hin ·ozJ ri 

ön.ünde s.;ıva tıl3.'l'. n r )urdun kc run· 
ması, htt isıikJjJin tanınm;m, hir 
d~"Tinıfo s:ı[;l.l!?nıa'lt ı.ın 26 a ~u,r l"I 
1922 de lxışhrıın '" İzıııır kı)ı!trın l;ı 
60llJl eren bu bu} ük hamle ta ih~ ~u
mı ka)Th.'1tırdi: 

Genç 1 W1ı: ordus.u mz 'fer olmu~
turl 

ı:.. 
Iluı;ün U. :ığu to~tur. 
.Biz bug-J11 mıJli imhin T'1•k 

"\'e )akın ilci hi.ı)uk nJC')i<!.ltı ııll I• re-
besine ba langıı; ol.tn ir .ı;uoun 'ıJ. 
dönümunu )'ll l)OnlZ. 

Kendi hakkı, .kendi ut.kl'li •C 

ltendi şerefi içın Turk kılıcı sdm bu
\'rk asıc ar.ı ıle ilci J fo •I) ıl nı ve 
iki inde de rnitun dün)a e··· ine i' i 
,, 'z u.fcr k:ıundırmı~ur. 

Duıun bu ':ıv.ışl nn kLl~l ö1i !e
rinin önünde e"~lmtk, o 1.Uerlcrı s.ı ·• 
lı)'anJardan b:ı~ıml2<l.ı ve y;uıımızd.ı 
s:ığ kalanlan scllmlanı ık, Türk ı. rihi
nr, gerektiği za.m:ın, lx~le yc_-ııi }eni 
destanlar yaroırnıak andımız \e hor
o.ımuzdur. 

T. f. 

Acı bir kayıp 
Eski bir mesıerdaıımızı 

dün kaybettik 

Sathk teşkllfı.tı, Sıhhat ve İçti
mai Muavenet VC"kfil ı nin daimi 
muraknbesine t"blıltr. Vr nıntazll
znman, bu ıe kiltıt ın btıt<:e Vl' iş 
pr<>gromlıırı ile kati hcrııplarınrlnn, 
İktısat Vekalctinc:-e Sıhltat ve İı:ti
mai Muavenet Vekaletiue mnlümat 
verilir. 

Ereğli kömür Hav:ı:nsı mnden o. 
cnklarınıln çalışan amelenin sıhhi 
fhtiyaçlnrının temini tc;in halrtı ku
nılmıış bulunaı:ı te.,kil~t. Ere~li kö
milrteri lı;ılı:tme in<.' •dnre eılilir. 

İngiltere' nin 

Moskova Büyük Elçisi 
Yurt içinde 

26-8-38 tnnlıli resmi 1.cbllı!· 
dir: 

• 
llleıtıum l\1oskova BUyilk Elc1sl Ali 

Hıuı!:ır Aktny'ın cn~. M:ılb·c Vcıktı
leU Bı:ınknl.ar :Mumklbl LUUullAh Dıi

t.ün'Qn ~. ~ık Da dat Elcl
s1, Türk matbuat luıyn;tına uzun :yınnr 
kalcmty:ıc h12:mcrt etmiş dcfCl"IJ ırozcte. 

ci1crlm1zdcn Ta.hl!' LtiW TokonJen dün 
ı;ccce vctn.t ctUti dcrtn teessürle hıılıt"I' 

a.lınmııtır. 

.r.ıertıumun cmazt'!!l buı::Un tk:ndl nıt-

31. 12. 1935 r-ırih ve 2/3811 S'.:ı
yılı kararn:ıme ile yUriirlilı\'(' ııir - ! 
ml.5 olan niza-ı·nar ıe hllkllml rl ve j 
bu nlYıımtı 1mer:ir 22 12. 1!1311 tarilı , 
ve 2/15704 savılı ve 14. ıs. 1!141 tarih 
VI' 211 'i774 sayılı karnrr ımPlrr (. 
le yapılmış bulunnn tadilleri mUlıra
dır. 

İstanbul halkına odun 
ve kömür satışı 

mazını mUk'aklp s:ıa.t 17 de ıı:ıcıtıny - tı;tıı.nbul, ~ (Te !on a) - 'M hru -
rom eamHndcn kaldırılarak Asri Mt:- k:ı.t Otls1 &clırlm it' memur v rnU ınn· 
z:ırııa:a dctnt'd!ICC<-Xtlr. 

Mertıuma rahmet. kederli ıı1!cslnc dt> 
l>M5a:lı~ dil~. 

ık~lcrl.n odun ve k11rnilr lhlly;ırıru l'.nr-
6 • dıktan oonra h lka &Cl".bcst sa tıı 
~.ıprna a bıuılıya~. 

MoSkova'dn yapılan son siyasi 
konuşmnlcıra lştJrnk eden İngııte
re'n!n Mosıkovıı Büyük Elçisi Slr 
Arl'h.bald B Clnrk - Krrr fskoı:
yalıdır. Buı:ün 59 yaşındadır. La
narok hırc'dc doğmuştur. snğlam 
ve der.n ımuhaJcemcli blrr siyaset 
adamıclır. So\•,ııetlerle vııtand:ışla
rı tı.rnsınclakl iSbirllğl ve anlaşma 
esnslarını dah'l fazla !kuvvMlen
dlrmesl loın S!r Crıpps'ln yerine 
teı:>tlrllm tır. 

S•r Arch hald, Uıususl blr okul
da okuduktan sonra, 1906 da sıya
s h zmdlerc glrnılştlr. Inglltcre
Yi BerLn'<k, Bucnos-Ayres'te, Vn
~lngtoıı'da, Roma'da ve Tahran'dıı 
temsil c~tir. Moskova'ya gön
d rilmrW.en önce Bağdat'ta elçi· 
1 k etmlş ve Cın'dc de bulunmuş
tu. 

26 AJ?ustas .. 1922; 

1914-1918 de, bu zat, meşhur 
"Scots - Guıırds" teşkllA.tındn ba
s!.t bir nefer olarak bulunmuştur. 
1919 dn 'fanca'yn göndcnlmlş. 
1025 t"n 1928 yılına kadnr Orta 
Amrri ka Devletleri nezdi ne ola
ğnnü tU vazifelerle gitmlstirr. İki 
yıl sonrıı ela, Sili de rnemlekeUnJ 
temsil etmiştir. 

S r Archibald, ı:ok oalı$kan ve 
gQlcr yUıJü bir diplomattır. Daha 
ilk ı;Onlerdcnberl ıherkcse kendl
ıCTıl scvdlrm!sUr. Aynı zamanda, 
bu zat hakiki bir ımnddl ve mD.nc· 
vf ccsaret sahlbl.dlr. Çunk'!lng bom
bardımanı zamnnındn, oturduğu 
yc>r, halka bir sığınak vaz1fesi 
görmü tur. Bombardımana ul:n
yan Cinlllerc elinden gelen )'W'
dımı yn.pmışur. 

Bugün, 

ve 26 Ağustoslar 

8 
ugun o.aşlRmışU. 
1 urk t.ı.rıhıne yeni fasıllar, 
Turk ıııılletine yeni ufuklar 

açan, insanlıS"a ders olan şanlı 
macera yır mi l ıl lince bugun başla
mıştı. 

Kimdi, neyin nesiyıli 1 Kim gün
dcrmlştı ve niçin bıı ınnsuuı ıııcıulc
ketl hedef tutmuştu, bu ımııllcrln 
ccvaııları o ı;ilnilıı hııtıraları içinde 
kalsın ... 

Bir şey biliyoruz: bıiton bir cl
h'.IJl, honhnrca saldırıyor ve bir tek 
ıı;aye için, olanca fcdakiırlıkt n çe
kinmiyordu: 1'ürk vntıınını dün)' ı 
hartasından silmek ye Turk mille
tini kule diye kullanmak." Neler, 
neler }'apınııdılar? 

Beri yandıı, ulUm fermanı c;ok 
uncelerden hazırl ıııınış bir ıııillct ... 
Hayır ne o salclırııı, ne beriki 

lwkreyiş artık genç 'J'ıırk çocuk
larına yeni lılk ayelcr <le ·ildir. On
lıır, bütün bu uı::ıcl'rarı satır satır, 
hece hece bllirler . .i\ m•ak unutııııı
ıoıılıırı gereken bir bilytik halcik t 
,·ardır: onu, her ylrıni allı ııgustos 
sabahı, zafer ı;:ocuklnrıııın kulnk
larına fısıltlıyııc-ğı z. 

şeref tıırihidir. 
20 yıl oııce bugl.Jn, bu sabili, 

Türk kaderinin y,ııuudu en ı;crt a· 
dıın ntıluuştır. Ondan geri doJılll~ 
nıezdi. Ya yıışıyııc.ık, lııir ve efen
di nıilletlik lıakkımızı muhafı.ııa e
decektik ve) a ... yoktuk. 

llaşlıu/;lıır, Turk hıı.lkınclo.ndılar 
ve gostcrdilderl hedefe gidecek o
lanlıırı iyi tanırlartlı. ı t ıı;uncle Af
) on sırUarındaıı lıı:mir kıyıl ırıııa u
la ınl ır Akılenlz dıılıtal ırı kena
rında Sc!lerine ve mılletlerine ııı.. 
yık evİatlar olıııaııın huzuruna ka
\'U tular. 

Af, ıın sırtlarınıla, Kol':ıtrpcler
dc, T~nazteııelertl , 'ot ırı d ıdann
da ve ov lnrınd ı c.ııı verenler ol
du. Vatanın ynş ıııı ısı kin bu mu• 
k dderdi. Ölıııeqinl lıllıni) enler, ya
şnrnağı na ıl hthebilirlcr? 

2G ıguqtcı~ bir b kıınn son \ 'e bir 
bnkıınn h'I tır. Onu, frl ıket ve ıs
tırapla dolu 'ıll rın sonu di~ e tu· 
nıdı1eımız k ıd ır, daha .-ok, ı tklı ve 
fcrııhlı ) ıll rın 'lıa ı olarnk hi'.'rren
mlşizrlir. Öyle bir bnş ki, o, nlabll
tliiUne Şeref, ha\ siyet ve lstiklı\llc 
rlolu ıııııızun, ııcsıız ve buc ıksız bir 
tarihe aı;:ılmı tır. 

Ziraat Bankası 

Akpınar'da bir 

ajans açtı 
'Mah~ll ziraat müstahsilinin 

kredi ihtıyaçlarmı ve halkın banka
cılık munmclelerlni yakından takip 
ve temin etmek ıizere Ziraat Ban -
kası tarafından Konyıı vilAyetinin 
Karapınar kazasında yeni bir ajans 
açJlnl'3Sı kararlaşurılmışb. 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre halkın blıylık tezahürleri ve 
Cumhurıyet Hukllmetine ııükrnn <luy 
guları arasında Karnpıııar ajansı bu 
ayın 24 llncil pazartesi günü faali 
yete b~lamıııtır. Küşnt merasimin
de bank ıyı Konya Ziraat Bankası 
mUılUrU bay Ethem Başdal temsil 
etmiııtir • 

Bu yeni ajansla T. C. Ziraat 
Bankasının ııube ve ajansları adedi 
267 ye bnliğ olmaktadır. 

1 - Kıocaeti nwıtakn ındıı 
lehmıt7.e keş..! nılisadcnıaLı o.
nı~tur. 

2 - Se)ılt.gazı ve .Afyon cf'p
hclerıııde düşmanın me\ u.ıu 
m!lstııhilt<'ıll(' nll•yhıne Lopçu 
ile lELk\ Yıı l'dilcn lMzı kıta tı
mız t.ır fır dan yaıı lan b -

1 

kınlar muvaUakı;ııcı..r ııeı <:e 
lenı~ ve d.ı. nan ll'l<:'V zil nıus
tahkcm n n bazı aksnım mü
h.:.mınest • • ııl olunmuştur. B1r 
hayli <'Slr cllmlz.e om;ştlr. 

ı \ J 
1 

Radyo neşriyatında 

ye'lilikler 
30 ağustos pnzra gUnlınclen itiba

ren > eııi dl.irc aylık r dyo pı o tam. 
!arının tatbikine başlannc-ıkıır 

Söz neşrıyatındaki değişiklikler 
ve yenilikler ııunl.:ır.lır: 

Şimdiye kadar sabahlnrı yapılan 
ve Doktor Gıalip Atııç tarafın·lan 
hazırlanan "Evın saatı" koııuıın.al -
rı akı:am s at zı e nlınmışur. ' 

Şimdiye kndar lı:ı!mdıı ..ıltı ün 
ve on.ır dakika )tlpıl n "Ziraat sa
ati" ne, ciftçilerlmizi lfıkaılv c -

1 
den günlük ve mevsimlik meseleler 
üzerinde d:ıha esaııh bır sure tc ha 

, zırlnnmak fırt.aıını bulabilmek ic; "' 

1
1 pazar ve perııeınbe gilnlt:ri saat 19 

dan 19,15 e k cl'ar bırer çeyrek ny -
nlmıttır. 

''Kitapseverler s:ıati" pazartesi 
gUnl rı saat 21,30 a alııımı tır 

Per11embe 1,'1.l'lleri saat 21 ıs te 
".Musiki sobbeıleri" ndlı bir sa'lt 
ihdns eclllmiştır. Alaturlm ve alnfron 
gıı nıUeaılele ylc ilgıli ve mus!Ki 
bilgılerini yllkscltmek isıi~·rn din 
leylciler, Cevat Memduh, Necil Ka· 
zım ve Mesut CPnıll tnrnfırıdan ha
zırla.nacak ve tem il kolu tnrafınd.ın 
oynanacak ol n bıı nıusiki s.>hlı ılc
rini taklbedeccklerd r. 

Karikatlirlst Crm l Nadir'in ha. 
zırlı)'aenğı " Azız dınleyie 1 r. şu 
patavatsızın yııptı ını d ru lu -
yor nıusunııı:T " atlı ke ler her u
martesl ıtlinU saat 14 40 la ıcm 11 
kolu tııl\'lfından ov c. kur. 

Cumartesi Jr\inl ri 
Pro!c ör Dek nr F 
dlmlzi tanıy lı " 
da bbulun;ıe kıır. 

Uugtin, ilk 26 ağustosun tıım yir
mi ),1 gerıde kaldı,ırı buglmde, g1>ğ
sünıilz kalı rık fakat goıleriı'liı d~· 
ludur: vatan ehltlerlni unut 1111-

voruz. Onl:ırın bU.ı: uk ve a iı ruh
l<ırı oııilnde cgılmck borcunu da e
cleli n. 
Ynşatm~k için öle ler ve blC"l-

Beden terbiyesi 
mükellefleri iki ay tatil 

yapacaklar s lı 
vi F Ik 

ncdrn T cıbi> ' mükcUdkrioıin ça • 

1922 nin 26 ağustos sabnhın<la, 
Mustııfa Kemııl'e hucum emrini 
verdiren kuvvet kendi ine gü\•enllır 
bir Tilrk ordusuydu. Türk tarihin
de bu kuıııancblıır çok kere veril
miştir. Ve her kumnndnn, hu iki 
hecelik ınukarlrlerat i~aretlni vrr
meden uner, ordu unun nnhzını bir 
kere yoklamış ve onlardan lıö,>lecr 
söz almıştır. 

Dliva o ordu<ln-lır O, ııynkl!ı clıır
rluğu, sözllnrle kalrlıln m lr1detçe 
l&cr ~G ağustos bizlru iı;in l>lr şan ve 

lerin bır ıkııkJarı b re 
için yn -•> nnl'lr ... Dtı 
k ııeıııhılı rlar. 

ı ~ - 8 - 94ı tarihinden, -ı•i r:ır11nmba 
ı '> - 10 91ı t rihınc kadar i ay mUd günl rı s t 19.45 ım 20 15 e kadar 

Kemal Zeki GENCOSM AN d tle cd c<!i N V ÜCJıOtİtK< 1 yarım 3llt ı k lızerc haftada 
kar.ır~tmlmt~ btce çıkanlmı ır. 
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I~ POLİJİKA I 

~ Amerika'nın 

arp gayretleri 
Hat]> uzadıkça ıuibvcr.le bir ölum 
m mücadclcs.ine ~ olan millet· 

ut kurtulu, ümitk:ri Amerika üzerinde 
lanm:Ucıadır. Sdw a,. enci Amerila· 
harbe giımesi bckleıımi}-urdu.. Ameri· 

nııı milıvcde harp halinde bul.un:uı 

Jetlere y:mlım uımUı eder.km, >·üriiyc
ti cıı ileri had, bu ~letlere pa· 

z sil:lh, ırçhizat ''e gıd:ı maddeleri te-
1iıündeıı ibaret ıkıılacı.k gilij uniııüyor· 
'!ı. Şim<li nçık ol:ırak anl;ı~ılıyor ki, 
te,. Amerika, l'earl Hıubour gibi bir 
~ uğranıamış olsaydı, .infinııçılaruı 
~vemetini kınp da ınücııdcleye füll 
~ iştirak edc::mi)=dı.ti. Ve gene n)· 

'4 daecocle ıaçı:k olarak anla,ılmısıu ki, 
!ınenka filli ob.rak harbe girmedikçe. 
~ aydanberi gür~ g;ı)rctici 
'netnıiyecckri. Sekiz ay enci, hari>c 
~ ıte)ird '\"llZi)-ctinde olan ı~ milyon 
~ ~ tek f::l)C etnı.flJlda toplan
~ Ye ~t!ıınmtsur: bu da bnrl>i iaı
'-omakur.. 

Gerçi şimdhc kadar amerikaltlar beJ. 
başb bir crpbcde belli baılı rol O}"D3· 

lllııs dcğillttdır. fakaı accle )-nrdım:ı ih· 
~-aç gorulcn her cephe)e koşmuşlardır. 
Avusttııalya Aıncrikn'run yuduniyie ia· 
~ lsıilılıınd2.n kwtulınuşıur. A''USW • 
l'alya aruk japon ~til.1 tdılikesioden kur· 
llıJduğu gıbi, japonlıtrtn ellerine geçen 
topraklara karsı ı;irısıl~ek taarruz hare· 
Mİ için ku~ etli bir us h:tluıi ahruftlr. 

.\vusnıralya'da üdcnm Aııltrıka ttrı11 • 
~ \nıYVetlcti, 51\ .. ık, Yeni-<.ıirıc ve Sü· 
~ıuı ıı<lalanndaki japon lruvvetlC'rini 
mbalamakıadır Hu da ı;österiyor ıkl 

~erikalılar bu bölgede mudafa:ıdan ıe • 
tavüze gcçıııi$1ctdir. Amerıka tayyarele
ri Binnanrıı'da \C Çin'dc iaali}ettedir. 
Mısır ve A deniz muhart'bc.'$1nde inpliz 
kunctlcriııc mu~sir > rdım tenün et • 
rııekmlnler. Amenkıı n~leri şimal lr
landa')11, fngilıere">c. İzlanda')-a ,'C Gro
mlıuıd ada,ın:ı çıkarılmışıır. Amttika He 
ı\vunuralrıı., Birman}-a, Mı ır, l:dıındıı 
ı::ibi memleketler anısındaki büyük mc • 
ı:ıfe gozcmime gcıirilccel: olursa, nmeri· 
lcalıların bu sahalara yanlım ycri,tirmc
len her h:ıldc buyuk bir başandır. 

Fakaı Anıcrikıı'nın h:ırp ga)rctleri 
>ıılaız cephelerde rıiU olarak uzerine nl· 
dığı \'Utfe ile olçul nıez. Amerika, Rm
ya'yıı Çin'e ~c lngiltere') c bU) ük olçiidc 
»ardım ıcınin c-toı~ıt'dir. Husyıı'run nl· 
mıın hamlesi kar mnda ruukuemcı ede
bilmesi, bü) ük ol!:iide Amerık:a"oın te
min eıtiAi bu m:ıddl yardım U>esinde -
dir. Amcnka iaşe '\'IUİ~ederi dar olan 
memleketlere )ardım noktasında da pek 
dimerı davranmış.. Yon.anhan gibi, al· 
man işgali altınd:ı bulum.o mcmlcikNlc
re bile bu ins:ıni hlzmcuc bulunınakı.an 
çckinmemişıir. 

Aocıık amerik:ın but> gıı.)Tetlerinin 

en clıcınmiycıli safhası sanayi istiluali 
noktasında ıoplanmışıır. Ve busilııkü 
harp bir makine harbi olduğuna göre, 
eninde sonunda, mücadelenin neti~ 
la:crinde müe,~ir ol:aaık yardım da bu· 
dur. nu sahadaki faali)'eıin ölı;üsü olan 
ratcamlan hatırda tutmlllc lrolıty bir ;, 
deıtildir. Fakat Ruz•·eh~n 19f2 !'C'rtcsin
de ıtltmış bin, 194~ mesindc de 125 
bin unıue r>roı;ramı, harfi harfine tat· 
hac edilmektedir. Temmuz ayı zarfınd:ı 
800 bin torı hacminde ticaret gemisi in
,. cdilmi tir. Tnnk, ıop ,e her ~it harp 
ı~lıntı imali de aynı ıempodl devam 
cımekıedir Amerikıı'nm harbe girdiği 
sırada çizilen raııı;, et progranıının hiç 
hir nokwında biJ- ak aklık sürülmetnİJ· 
tir. Bu Ja amerikan ııatu)iinfo ne dc~e 
he5aplı çn!ıf!ığuu anlatması bakımından 
dikkate Jilyıkur. 

Amerikan harp gayretlerinin ekiz ay 
C'\'Vcl he~:ıb:ı kaulntı)'lln ve esasen pek 
tıc,aha dı 51ğmıyıın hir safhası, 900 za • 
manlard.ı pek 'erimli olarak ~ı~)"ll 
ha,lamışrır. Bu da yük~& amerikan tek· 
niğinin icat kudretidir. Bu sab:ıdaki say· 
retlc-rin neıkelcrinı 1\nceden ta)in etmek 
mümkün dc~ldir. Ne > ı>ılacajiım icat 
eden ft'n ud.ınıı <Lı kesıirt:ıncz. nu. h:ırp 
de .. "llm cııikçe, ba5ıırılacnk İflc-rin nıahİ)c
ti rt'n ad.ımlan tanıfından anlaşıldıkça 
tek('fltmul tdm '\C 'eriın.i artan bir Q\ • 

lı•ma ~:ılı:ımlır Anıcrika'nın fon adam • 
lım. •İmdhe kadar çıılışatalarını sulh 
zam,nınd ki ihti> çlar üzerine toplamı~· 
!ardı. Fn mtıkemmel oıomobil, en az 
t'ltktrik eııcrji!i şarfcdcn huz dnl:ıbı, 50• 

!eri en İ)i alan '\e hiribirindcn en İ}; D· 

)'lran rad)o makfnclcri. Simdı Amerika • 
nın teknik adamı, en mukemmel ta)')"8 • 
re, ıop 'c tank inal cııikten bıı ka, icat 
oldui;-u için kimscrun aklına 1:clmi> en 
harp makinekri de )'llp:ıc.ıklardır. Sulh 
zamanında insanların en rah ı yaşanıah • 
rını temin için mrf<-d'lcn eıxrıi, şimdi 
insıınlan daha ko.lay )oketmtk ıçin ur • 
fedilecdcıir. 

Alman}a, Amerlbn harp gayreılerl· 
nin uzun bir muhar<"bede ne det'C'Ce mu· 
enir mi O}nt)"BC'll,lını çok iri bili}ur 
Bunun için olacaktır ki bu ga)retlcri 
beltalamak için geçcnlttde denizaltı ge• 
milerin<len Amcrıka'ya balıalayıcılar ('!· 

kanlmıstı. Amc-rikahlar burıların sd.izi· 
oi yakıılıfıırak ceı:alandırnııılardır. Dıın
Jardıtn bıı1kn bıtltahı} ıcının Amerika top· 
raklanna çıkıp çıkmadığı malöm dcğildiı 
Fakat Amerıka fnbrikalanoda baltalama 
hardcC'tleri hakkında haber gclnıedij!ioe 
bakılacak olurs.1, ya haşkn haltıılayıcı 
çı:knumıştır; )11huı da çıkmış iııc bir iş 
hl ararnırorlar. Es.1scn muaZZAm bir en· 
düstri)İ botlc dışıudan )'Ollanan unrur· 
tarla balı~lamik kola> bir iş değil<lir. 
Amttikıuı harp gayretleri ancak içcrdcn 
işçiler arasında )a11ılacak rdıriklerle bal· 
talanahifir. Halbuki Amctıkıı ışçmnın 
bu harp işine Amerika scrma~esinde;n da· 
ha bihiik bir hararetle sanltlıjiı f:Örül • 
mekıtdir LTzun •cnelerdenhotti biribi • 
rh·lc mucııdc-le h ılindc bulunan iki bü • 
vük İş('İ tt'skiliıının. harp gayretlerini 
ıuttırmırk için hirl~mdcri meriknn it· 
~·fmıı hu me<elcyi ne dettee ciddiyetle 
ele ıı.lıkğını nolatm:ıktndır. 

A. Ş. ESMER 

Dü~iiriilen alman ,uçakları 
Moakova, 25 n a 

taryalan tarafından 
dahil olmnk ı 7.l'r 
taıvt\ı\ 1ll6 alıntın 
ur. 

- Uc ksavar ba· 
tah btdllenler de 
••o .. un ilk Uc bn r 

ucatı di.ltUrUlmliı 

TELGRAf.~tELEFON- RADYO HABERLERi 
Alman 
kıtaları 

Kotelnikoyo'nun 
cenup kesiminde 

ileri 
gidemiyor 
.Moıkova. .2.'S n.a. - SOV.) et ırbliği: 
Sov)et kıtalnrı dun ı:;ece Klets"kayıı

nın cenup dogu, KotcluikO\ o'nun Şl· 
ınaJ dogu, J'rohlnndayıı ve Krnırnodar 
ce\Tclc.rincle dU ma.nla oııılı ırcbc cl
ml§tİr. l eph<'nın diker kesimlerinde 
ehemnıı) etli biı;bir dcl;.hiklık olı ~ıı
mrŞtır. 

* Mo kova, 2~ .a.a. - S<1,•yct tebliği-
ne ckUr: 

.AJnıanl.ıır. Klct ka)a"nın cenup do· 
ğusundıı ) enl bir ilerleme ka.> detınış
lerclir. 

* Moskova, 2ii R. - Sovyet ıebliiiııe 
r.ktir: 
Kkltıknya'nın cenup doğusuııılıı 

Don'u ll'eı:en ılüşnuın kU\ ,·etleri .ım\') et 
kıtal arını geri atıııaka mu' af fak ol. 
nıııştıır. Şiddetli mulıare?ıelt'r devam 
r.tnıckleılir. 14ıs kıtnları Kotelnlku
vo'nun iınnl dÖıru~unda dıı~mnıı tank
larının 'e pl,>adesinln ilcrlr-mcsinc mli 
ni obıı kıadır. 

iki fehir almanların 
eline geçti 

Londrn, 2~ a.a. - Moskova r"Qd· 
yosu, dUn akgamkı ne§rlyatında 
Voroşilovgrat ile Plallgorsk'urı al
manlıır tarafıodıın iognl edilmıt ol
duğunu bildirnııgUr. 

Birrok alman tank ve 
piyade.i Doneç'i geçti 
Mosl<O"'ll, 2S 11.a. - RO)-ıer ajansı -

nın hu~i muhabiri bildiriyor: <.:eptıe • 
tlt>ıı alman •on ıelsraflara göre alınan • 
lar ezici üsıunlukıc kuwctler ıopl:ıdık · 
t21I sonra Klet kaya"nın ccnuı• doi(usuo
da bır küprübaşı lcıırmı)ıı muvaffak ol • 
mu larılır. Kuraıl.m birçok ııınk ve fll>:l· 
de a eri ı>on tıclırini gl'Çflli tir. 

.ı\ynı çcvrernn müteaddit b:t ka ke • 
simlcrinde soV}ct müdafıuıcıl:arı mevzi· 
leri~ dtm elle 53nlınış hulunu)~>rl.ır. 
l\l.üncr kuV\cde:ri buralarc.l:ı pazancsi 
günü his~ir hiç bir ik·rlcıınc kayde • 
dcaıcmişlenlir. Bir kesimde ruslıınn kıır· 
il taar:nızu asker:I e:lıemrui}·cti olan bazı 
tepelerin SO\)etferin tlİnc f;~~ic De

ticelcnrniş ve alınanlar bi~, kilomeı • 
re gcıi aıılmı,ur. 

Kr nodıır'm ccmrt>undıı bir~ nck· 
l4larda W1t $1ddcW mtrtııırcbcler ol· 
makta ve mevziler sık elden ele 
~"ledtr. Bazı kesimlerde alnuınlnr 

mu t.tı.hkem soV)'Qt mevzllcrtnl ~e· 
rek sovyct ha~nrun ~ dll&t.<11<· 
Jıcnndcıı nııll= 7C!li mC'YZt!erc Qddlmek 
zonmdıı kalnn61antır. Xızı'I Yıldlz aa • 
zetcs!!tı1n ynzdıtıııa eoııre sovyctlcrln bu· 
mdakt dunımlan ırnc olmakta d<Mllll 
cdbor. Diker btr lte61mdc nıslnr, iki 
nlmnn bırtıtln!n anısındaki boıruğn al· 
roredc bunlan ıı.rialln n ncınn vunııuıla r 
'\'e blrcott alnınııı öldilnnOsıen11r. 

Kotol OV<J nun ıtmaJ dotusundo nı. 
mnn lnnklnrınıı kıı.rsı cok elo..1dctll mu· 
tuı.rebcler YBfltlmAktndlr. S<>VYet kıtnla

rı son ne!cr~··e llOll mcrrnl)'C kadar ı· 
v~tadır. Kwl Yıldız'ın blldtnııtıne 

gl>re, rus mwataa hatlarının tok llert
elnc (lalan ıımınn tnnklıı.rı. tol)'d<:! kuv· 
v<:!tlerlnden tecrldcdnm.ı. ve bu11lrdan 
tmwtu · tahrlbolunmuştur. 

. 
Çörçil lran ve 

İrak'a da uğradı · 
(Başı ı lncl sayfada> 

likl'nin iyice belirdiği bu .nınıercle 
Çörı;:ıl-Stalın görü11melerının netıce
leri ubırsu.lıkla beklcnmektedır. 
Moakova'da verılcn kllrnl'!arın giz... 
11 knlması gerekliğine ıuphe yoktur. 

Çör~il kabine azaıiyle 
görü§tÜ 

Londra, 2:> a.a. - .M. Çörı;:il bu 
hbnJı erltcnden kabine izastyle gö· 
rU mü tUr. Konuşma. ba§vekllin 
Moako\a'dakı vazifesi, Knhire'yi 
zıyareti, ban çö!U cephesine ve Or· 
tnoark'taki dığer bölgelere seyahe.. 
tı mevzuu üzerinde cereyan etmltı -
tir. aelahlyetli mahfiller, parl~men
to toplanır toplannıaz bn11vekilin 
seyahııtl lrakkıı da izahat verecı·ğl -
ni tahmin ediyorlar. Bu mllnascbet
le parllimen todıı. müzakereler yapıl
ması muhtemeldir. 

Ruzvelt'in müme11ili 
Londra'da 

Londra, 25 a.a. - BlrlC$Ik devlet· 
ter rel.sl Ruzvelt'ln husust mümcıssill 
olarak Moskova görüşmelerine iotl· 
rllk eden M. Avcrcll Harrlman, d'Un 
M. CJ~ll ile birlikte Londraya ı:el
mlştır. 

Çörçil Gl. Gort'la 
görüftÜ 

Knhlre, 25 n.a. - Mııltıı kumanda 
nı ı::enrrnl Gort 20 aiııstosta Knh ire
ve gelerek M. Çorc;ll'le p;!irii,mli~ıur. 

4 alman u~aksavar 

gemisine ani baskın 

Londrıı. 25 11..a. - Bıı.hrlye nnzır· 
''lın tebliği: 
D"nlz binbaşısı Lloyd'un komuta· 
altında 'ulunan hnflt -!eniz kuv-

ırell<'rlmız dUn aC'ce Tles:ılngee ncık
'nrın-Ja 4 almnn ı :ıksn\ o.ır geml~i· 

e nnsızın bir bn"lr'" , • .,.,..,,ıştır. Bir 
gemi tomlrlobotumu1..dan ntılan t.or· 

1J bir dUsınan ,.,.,.-n•tıli'lt" ls:ıhet P.tmlş 
ııı;emJ batm·~•·~ Dl~er düşman u-

• •nvnr ıı:emllf:"rfnc ~ıMn•ıı bir tl'lp 
esi ıH:ılmıstır Dll~man g1'ml1,.rlnl" 

hıısnr" uhıı.,ıl!ı ,.,. ln<ınnrn kıt ... ın 
verdlitl ıınnıhr• • M nnıun V.P~l-
1P.rlmlz hiç bir 7""tıra uğramadan 
.. '"rlne dönmüştür. 

Elbruz 
tepesine 
Doğu kıtaları 
tarafından 

bayrak 
cekildi 

.:> 

(Bıı.~ı ı inci sayfııdn) 
ıınlmışıır. 

Kahııı;a'nm cenup batı5mdıı. Ye Mc
dln"ln elmnl bntısınw. d!l$mnnm sldt'let 
11 hUcumian mu'\'al!akı>"Ct5Jzli1de neti· 
et>.lemn 1$1.tr. 

Rijev bölgesindek i 
muharebeler değiıik 
safhalar arz ediyor 

RJcv ~de nbn ın kıta.ıan "1!em· 
m~tll il-Osman p!;'Udc ve nrtııı tC6kl!· 
lcrt>le 1Xldctll muharebeler dctbllc sa!· 
halnr arzetm<.-ktcdtr 

40 ı :yatru:r. b r piyade Uimenlnln tut
ıuı:u kct1lımdc obnak üzere 63 80'\')'et 
tankı tahrlbedlL"l!AşUr. 

limen ı:ôl{lnUn <'enUl> tlotosıında 'e 
t,entnırrnt ımOnde yalnız 1'11e\'Zfl teali· 
ye kn)dct'tlltnlştlr. 

Diln alman ıı:ı \'ll.Ş Ul)'Y!ll'l"lcr1 tıeya:r. 

deniz üzcrl:ndc chemrnty<'tl1 bir sovyet 
UmDnı olan ArkruıJelsk'c h0C14'11 ctmls· 
Ur. Alman t.ıu>nrerllcr1 ılürrilstc blbrilk 
)nngmlar mD1&hede etmısı~ır. 

SALOMON ADALARINDA 

büyük bir 
deniz savaşı 

oluyor 
(llnaı 1 ıncı eııytacln) 

~ h1lcum ederek 4 tam ı •~t el· 
de et.nı1f 1C'l'dir. Amcriknn Uo,;n kl.ın J<U. 
C'lik hadmdc olan ".R)'uz)~' ucak ı:crnı.sl· 
nl de ağır hasara ııtrnt.ınışlentır. tr~·aJ<. 

lmımız mllteadd t dllfrnan laı.ı\·azor H' 

zırtılılnnna da tıı.m isabetler elde etmıı
lcrdtr. 

5 - • 23 aıtustostn öğleden t1onra ı!Uı· 

mnn havk kuv\etleıı Guadnlcanal ada
sına &lddeUt btr hücum yaıım16lanfu 
Avcı ıaı ıınız müdahale ederek 21 dU • 
man uc:ıtı ılUsilnnti lerdlr. Kayıpları 

G - 2.~ ve 2<!1 a~·:ısta dü•ınnn dCI!. 
troyerler1 Guaıbll'annl ad:ısıııdakl sah ı 
tosls,ıtını l<>11n tutmuştur. 

7 - :l4 atusıtosta amcrlknn utn'kl.ı ı 

Guadak'aruı ı m ettnallnde bir n!lker 1'1· 
11t gcmjslnl ve btr kruvazör(! hasanı 

uQ'rat.mıı;lar \'e ate&<? \'<."11tnl1!lcrdlr 
8 - HıırekAt devam ctmt"ktcdlr 
Vaşington. 25 a.a. - Bahrh·c 

nnzırlı{;ınııı nl'erettiğl bir ek ıebliı:\'· 
ıle bir japorı ııc;ult t~emisiyle biı·çok 
jnpoıı 7.lrhlı \'<' knıV'llzdrunlln isab ı 
ııldıkları bildirilmektedir. Bir kru
vıız0rle bir asker nakliyr gemisi ~ a 
kılmıştır. 21 japon u~.ağı ıhi;ıllrUI • 
mUştUr. 

Macar ajansının 

bir yalanlaması Şimıı' Afrlka'da hıı.flf ıılm11n savas 
tı.wvarel<'rl !fnn iki gece Kahlre'nm 
şlnı;:ıl b:ıtısıntta bir in" flz ha\'a mev-
danına Jh!lcunı elmışt4r. 'Meydnndakl Butlaııe1'te, 25 n.n. - Macar a. 
tesisler ve yeril" bulunan ucnklt1r jansı bılcllriyor : 
• ı •rnmı~r. İngiliz haberler servisi. S•rlı 

nnn •.-Uııdüz bab çcvrelenne YDI>- cephesine yeni nıacnr kıtaları gömle
ttklnrı hücumlar esrıusında cereyan rilıncsirıe knrşılık olıııak lir.ere Hlt· 
eı!{'JJ bava muharebelerinde iki in- l?r'in M.n~ar~stan'n Slovaky ı'y~ telı
ı;lllz ucııl:ı d!blirlllmu,tür. lıf '!ltiğı ıdclıas;.;dn bulunan b•r hıı· 

DCin gece tng!liz hava kuvvetleri- °t'er y:ı~:.,ıştır. • 1 nı bu hııbere ı::l5re, 
ne balfü te:;klller infilak ve ynngın ı Ftırırer ın umun kararrihındaıı ılö· 
bomb:ılarlyle Rhln ve Meln çevrele- nı•n t.a!'vckll K:ı' 1ay, mebus ve lı.yan 
rlne tıllrumll\rill bulunmtı$lnrdır n.er:'"ll'rlnin ::ız:· celsclerlnrle vap. 
Ahali arnsın~n kayrnlnr vardır. Bir· lI;~ı ~rmec;tr, daha fazla ltıt veı me· 
e<>k şehirlerde \'e bilhassa Frunkfurt nın ımkO.ııı bulurımaılıı:tını. fak ı 
ve Muyenee'de iknmetnlı.h semtleıl·' nı11car enılilstrisiııi alman kont rolll 
,. .. bir ~ırn ev '.lıısara uğramıştır. ~e- altın~ koynııya ve Alnıanya'ya ılaha 
ee nvcılan ve ucaksııvar bntııryalan, fazla yiyecek vermelte har.:ır olduğu
hllrum eden bombn ucn'klnrından ı nıı nu bildiıd.iğiııl söylemi.,,tir •. 
~dlslnl dii!!i\rmU5t1lr. Selahlyetlı macnr nıtllıfıllerı. hu 
Alınnn havıı tcuvl'C'tlerl dün gtln- glllUrıc; hab;rı!1 başlan .başa uydurn~n 

dOz cenup İngiltere'de es1terl ehem· olduğunu bılı'lırmektedır. Bu hnberııı 
m ··--tcı tcslSleri bombalo.mışt.ır. telt gayesi, Mih~·er mUtıefikleri n • 

24 a~ustosuı alman nınyın tnrayı· rasııııla havayı tfsat etmektir. an 
c.!ıııın M"n' t!"'!lizhlde sayıca Ustiln hıaber, her ıesebbüell muvııftekiyct. 
in" •iz lh4leumbotlanndıın blrlVle tiı:ıl cb:liğe mahkOm olması mukndıler 
tesbit edllemlycn oldukça bUyUk bir bulunan ingill.z propagandasının ti· 
gemi !kısa mcsıo.tedcn acılıın at~le pik blr nllnıunesidir. 
batınlmıstır. nııs:ıuı bir hllcumbotu 
da yakılml$ m:ınevra yapa.mıyacak 
~r hale ı;etırUm\8t.ir. Ku\lVetleı1mlz 
hnsarA uf;rramaksmn tıal't"ket 11man
larıntl dönm{l ı ur. 

Masrafsız 

•eyahatler 

T aze ekmclc kokusu ın~- nan! 
çlığı haıırlpurı;a, gazete kiğıtlarıylc 

örtülmil' ev veya apartıman pcnçere · 
!eri de ;;>lece )olculuğu haıırlatı}'Or. 

fakat timdi artık )'Olcululı; tU, }'t• 

)'CCek \e)a )1lk;ıu,1' Sİbİ, fazla kulla• 
nılmaınası gc:rckw şeyler arasına gir· 
nıi$1İr: Çünkü vagonların, lokomotif· 
lcrin daha lüzumlu i1le:rdc kull.'\nılmıı· 
sı llzım. 1 nknı bilhas a şon yıllar için· 
de hele ı\nkara'<la ocurıı.ıılar ıiı;in ya • 
~n scynhate çıknıak Adeta bir ihtiyaç 
haline girdi. .• Giındelik iı muhitinden 
kurtulup kısa bir mü<ldeı iç;n de ol
sa, bpağı hafb bir yere nasıl aunalı? 

Hakkı Süha Gt'2gin iistadımu vak
tİy le > oruJınak bilmez bir "$C'Y'Y1lh" 
ı;ibi "~uıunlaı:da ~rahat' eder ve 
bundan durduJu ze,-Ju, okurı.ıculariy
le Jl;l) !aşırdı. 

Fransız yazan Xa,icr ıle Maisttt 
ise o<l35'1ıxhı.n çrkmatlaA U2'Ull bir se
) &hat yapmaııın )OIWl\I bulnnl$tu. 

Bu sıkı~ık de,irlc«le ma rafsız '\"e 

ıkıntmı: bir seyahat rapmanın çare-
5ini de, bize bir avrupalı fıkra >'aZ.Ut 
öğretiyor ••• 

Tarifede 

•ey.ah at 

"Bu yıl tatil yapmadınız mı?" dİ· 
yor. "Belki ftlızel bir seyahat yapma. 
yı aklınu<lan geçiriyorsunuz da, arzu.. 

nurun gcrçckl~ine imklo mı 
)'Ok? O halde (meseli yatağınıza) ra
het~11 yerl~iniz. Dcmirrol tarifesini 
açınız ve sayfalan çevirerek kanatla
nıp uçunuz. En i)i seyu.hat ça~i bu
dur. ç.ünkü size ne gayrete ne de 
ma.~rafa mal olur. Nereye .,riJcrscniz 
gidiniz, fİ)'at a)nıdır. Hem de eks
prcsJerdcn daha h11Jı giuipniz halde, 
salıi<len trene bindil:iniz z:ıawı tıjra· 
maya ıı• la aklını zda'n gcçirmiyect'iiniz 
iMas)'Onlarda bile treodcn inebilirsi • 
niz ... ~ ' 

• ... Komfl8Itimanı011 da yalnız, 
birıaeruılc>h rahauınız. lçeriye,irişip 
knkısnutdan girdiniz. Piponuzu tüttür
mek isıiyorsamz, buna hiç bir levha 
"ya ak!" dC"nıcz. Uo.ız si~rların ko· 
kurundan tiksini}or91lntr., sizi kim!e 
OO)lc bir IC}le rahat~ız etmiyccd<., ha· 
şıı111.a hiç bir vafü dü,mi)·ecci ve hiç 
hir konrruför, değil sını sıra alu de· 
fa, hattl bir defa bi le sizden adına "bi· 
IC1" dcocn mukavva parçasını aormı · 
)'lcaktır." 

"Havaya ~elince, İn\all tarifede •e
)llhat eQİIK'e havanın daima güzel ol 
dı.ığunu bilmem farkeoctiniz mi? Bir 
nokta}11 d:ıha dikkatinizi çekeyim: 
tarifedeki tr~ler tam zamanında kal· 
karlar IMJla, dediğim seynhaı usuliyle 
buna his aldırma.sanu da olur-" 

. ! :- ıı{tustOfl gecesi ıılman kara
kul gemileri Manş'ın .. ~ .. ı ıncthnlln· 
de iki lngl1lz tıllcurn'botunu batır· 
mıc:lıırdır. 
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Yeni bulmacamız 
soldan saka: l. rn.ra dolabı, sıt ol • 

muan. 2. b\biik k«icr, S. ırt>rlkmc, 

halk, 4. uyanın al<s1. eremıer. 5. htr 
maden, tC!!'91 bir. emtr, 6. kıı.bıw.a C\ et, 
eztym, ırcınt.eltk. 7. lx>Yaz, illet, s. cö!· 
d<ı'kl ağaclık, nyne, 9. liWlY' n SUYU, 

ııanAaı. ıo. btr oıç<tt. btr nevi b:ıııton, 
1l ahrcttck1 kıJdnn lncc köprü, abltlcı. 

Yuknntan aşakJ: ı. Suyunu cclanıı. 

11\1111 l:Ölo 2. b!r ~ lmıl, tenrt SU tA. 
pyan, 3 kurutubnuı. et <:CŞldl, yerıı 

llt'!'lilen blt' ne1.'1 ö~<l. 4. sot\'Uk, bulma
ta caJuur, 5. hosvnnnı kn.nu )nnlmn· 
dan cııca.nınn detılsl. ııöz :roo.111. 6. oohl. 
mükemmel, bir gıda, 7. b ıı:öz rengi, 
kıılp, 8. kurtulma. n1ce tutan alet, 9 

tabr1kııııyon, yarar. ıo bır otcek. ın<'ak
Ilk, ıı. JallOll Jaıdınlnnnm ve t'!itekle
nmn ~ btr ncY1 hnim. tabaka. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmi' tekli 

Soldn1ı saRa: ı. me'Dlt, durum, 2. 
ltrcmeık. ne. 3. nııknntt. 4. a~l olnn, 
5. si, l!ka.met, 6. Ue, oba. 7. ranamn, 
!ı!I. 8. hlznla.mıı. 9. muknbll. ıo. Un, 
kadana. 11. cnnnk. testr. 

Yukardan aııa.Rı: ı. MUnnstp, gi)c. 
2. (M) em, ilnlı. n:ı (ıuı), 8. zcldl. 
cnlrı, 4. amade, az, nı., 5. tere, imam. 
6, knU, Rluk, (kUlın), 7. toka, ııka.t (la• 

laı), 8 ur. la. amade, 9. knma, abnıı 

1 

::::!;, JO, un. nd>I, CeHnt. ll met.

1 

lzmir'e kadar 

bir uzanalım ••. 

U'UI lınkikıııcn güzel değil mi? 
Ben de aynı ~yi yapa)tm dedim. 
Kftğıılartmın arasııxlan gcçcn yazdan 
kıılma "yolru rehberi" oi bulup çı • 
kardun. imanı SC')'llhntc davcı eden 
renkli kapağı açtım ~c sayfaları çe . 
vimıiye başladım. O anda da bir ŞC· 
>in fari.:ına vadım: tarife ile SC')ahaıe 
çıkmak için insanın gczettği ycrlerı 
daha önc:eden görmüş olması lizım ... 
Bir seçim )'llpayun dedim: Ankara -
lswıbu.1 ... Hep ıiıuğimiz )'ll. Anka· 

Brezilya 
Limanlanndaki mihver 

gemilerine hükumet 

el koydu 

Arjantin ve ihtiyat 
f edbirlerine başladı 

Rlo de Jnneiro, 25 a.a. - Clwnhur • 
reisi Varırns Brezlb<ı Mımıını.1rındn de • 
mtrll l>utunan ml1l\~ ı:wı ilerine cJ ko· 
ııuhnıuıını muı.u.nmnun bir karumamc· 
>I buı:iln hnzal: mı&tır Kanım:ımcn n bl· 
rlnci maddesi Ul'(.'ZJ!ıya hüküm<ıtJ \"t')a 

Brt>zltya seyr~ra n ı;!rkct.zyic almıın 

veya ttaban geyr tatn 5 ~IC'11 nrn. 
sınd3 rnC'\ •'Ut muknvclC"nnrnel-eı1 hü· 
kümsllz n•k!Nm•?'ktooır 

Brcz.ilya'daki Mihver 
tebaasının durumu 

Rlo ek• J rnc ro, 2!i n.a Brezilya 
b.'lııın ı>ropagan<tn bu osu taraf rd n 
tıııı:Un rtl"tlı oo len J'('$ffil d m<?Çt< ~nı. 
lbor k1: 

Brt•7.I 'tının hıuı> hallntle bu undut:u 
m•:.-.nl kN k>r tcbııala ı m ı 1 ml'nfna•fe· 
re a)'kın hıırek..,t rrdc bu unmndıkları 
ln d rd<> \SZ re ve tı;ll"t"l:ndc devam c>'1l!· 

b CC<•kknl r 

Bl'C7. ll-'B'nın mcntaaUcrt nl<>Joiılndc 

h --ekt>t rd~kfNI mahk meye IK'\'kN· 
ml'k ve bunlnra i}med-: o :ırak dM"CCerlc 
elddetll N7.ıılar \t>mıck lc!n elimizde 
kanuni ''nsıtal ırırrız vnntır. 

Nevyork Times'e göre 
Almanya z.alirder. ümidini 

kesmelidir 
Nevyor1t, 25 a a. Nev>oı'k Tlmes 

ırazctcsı :yazıyor: 

llltler'ln hudut l.ınımıyan tahııkkllm 

tı11'61 hllliln m 'ldl<."rln k ndlsln<:! karsı 

bl leşm• nl lntac f'l.m t •\lman>a VC' 

ltaiya'ya hnrp 11\n t:'dcrı Rl'CZllYil'nın 

N!SllretJI han•k< ti hu hnrbln müstakt l 
s '11d<' mühim b r lımn ollıeakıır !1u 
hn~k< l y nız m ılt'f bakımdan d<!{t. 

sembol k b:ı.tmnı.lıın da mnnahdır 

Yalnız Btrles Amert'kıı 

def: ı ı kat bUHln batı yan kül'l'!<I kl"!I· 
ıllftlne kanıı RYiıklıın<lık<.a.n ıoonnı Al· 
ın~nyn'nnı n1!l1 ıl znr<•re 
lmkrın ''nr r:nd r? 

kavusmruanıı 

BUt11n bh"l~ls mUJe<tl('J' hür ol:ınık 
>auatmn.k ve kUtUlt mlll<!'t.lcrl <le nynı 

~tıar ıctnde >'ll&ııtmıık ıctn harbc1n1,.k

toolr. Hi:tler bu kücOk milletleri. ı:At· 

lenndan lstlfatk' ederek, estr mcnzllC'SI· 
n~ lndlrmlşttr. 

ra • Malaıyn • l ljzığ'ı mı, yoksa An· 
kara • Myon • hmir'i mi 5CÇ111cli? 
\ğusıos a) lanrı<la)'l:ı:. Fuarı o a('ık ol· 

dugu JotUnlcr<len kalma bir alışkanlık· 
la, h di f~Jİn hu sonuoru yolu seçe • 
lim. Omdan da bclkı İsınnhul'a kadar 
uzanıp sonm Ankanı.'}-a döneriz. 

Konıp.ırıirııan. yerle tim .,.e tren 
hardteı eııi hıa~yonlar hirihirini l.o
'-alı)or Her taraftıı altın sansı har· 
m ııı )erleri, ı;alışan kil}lülcr .... 
1 ~kişdıir'e )akla~ııkşa pancar )'İ.İklü 
vagonlnra rutlı)·nruz ve Yıırla !ICrin • 
liği hi •edİ)'Onız. Ora)-a f'Cldı,iii.rniz 
zanınn arıık gece oldu fnkaı ne çıknr? 
<,ok parhık bir ay ı~ıjtı var. I' kişehir· 
den sonra, Po~uk'la )'anş ede ede ve 
aki:deıiıti !ltllann bu~uk yuzündc
SC')"f'Cdton söi;uıleri şeöre ,::fire, Afyoo'ıı 
doğru ilcrli)ı>ruz. J\f)on'da tan}'eri 
npmıak İi7l'rc ••• Fakat orada da dur . 
muyonız. U$ak'ıa Ege'mn Mca.liı yü. 
:r.umüzil y.ılt)'Or. Sonnı sırasiyle istas
>•tıılar ... Ala~clıir, Munha, :-ialihli, 
.Mcncnlen .. He.r ıııraha hir üzüm hol· 
luğu, hir üzüm i rnfı, bir u:ı:üm sefa· 
hntidir gidi)or, ve nih:ı)ct yo'i\lfl ko
kuları. guk mn' i~i sular ... 1zmir'ck')iz. 

Erişilmiyen saadet 
......_.._. 

hayalden ibarettir 

Yol boyunca 5izi duşündürccdc, 
o)'alı)ıırnk, e.iilendirt'rck ne lmd:ır çok 
şey var: çiftçi 't')a tacir misiniz? Hu· 
bubat, paıx:ar, incir-u~wn, ıüıun, ka· 
nın • karpuz mah~ullcrini ı;ürenk 
bu yıl piyasanın gjw$atı hakkı~ 
hilkım1nU7.ü vt>rclıilinirriz. Tarih mc
rnklı.'\ı mmrnz? Ankam'd:ın ta İzmir'c 
kadar, pıtlı hir zafer destanını satır 
saur, !ID)fa sayfa okuyahi!irsiniz '\C 

sakin tarlaların, (larlak E,:iıncş altın<la 
uyu) n koylenn bundan dııh:ı 20 yıl 
oncc kanlı bir boj;uşmııya sahne ol· 
Jukları01 <luşuıtünce içiniz ürperir. 
Efsan<'lerdeıı, esarırı hikıl)'l.'lcrdcn 
boşlanı)'Or anız etrafınıza hakmanız 

ycıcr: şimdi gen" yatağın içinde ula· 
cık für dert")i andıran şu nthri.ıı sula· 
rının val..,iylc alıın .7errcleri ı:ışıdıi;ı· 
oı sii)ICTJcr. Şu dağın adı filan cf~
ııcde seçer. Şu, ~imdi ancak süıunlan 
\'C me-rdivenlcri ı:munen mabet, filan 
Tıınrı için bina c.lilmi ti. Güzellik 
Tanrısı, işte şu denizin ma\i suların· 
dan çıkıvermişti ... 

. . . . . . 
Bı.ı koskoca seyahat, ııırifenin an • 

cak iki 5ayfusını ÇC'\imıdde yapıla • 
t>ili}or. Size d tavsiye ederim: ya· 
pamıyııca~ınız hir ı;czintinin tccssüfü
nı.ı ta$ımakıanu, ıariredc şq·ahaı edi· 
ııiz JJii) lelikle urrunozu daha ('llbuk 
J:Cl'\'t'kleşıirmi{ olur unuz. 7Aıtrn bir 
rrao iZ ~aİrİ de: 

"Elin crişmedi~i her saııdc-ı, bir 
ha)aldcn ibareııir ... " dememi:; mı)odi' 

SA. - TIR. 

. 
lnönü'nün 

Samsunlulara 
hitabı 

Harbiyen~n 319 
yih mezunı~ !nın 

ıo 1 n ısi 
<B:ışı 1 inci sayfııdn> (B.ı ı ı 

kuvvetlendirdi. Köy ensıiıUlerı ha'l<· tıcr lx'f' <'tmle • 
kındaki bu mlisbet gorllşleriml va
tandıışlarımn söylemekten zevk ıılı· 
yorum. 

Vatand«§ların gayreti 
Gcçtığım yerır-rdc 1,rördllğ!lm iyi 

şeylerden blrl de hı;ır tnrnfta hnr· 
mnn yapmalt iı;;in gnyretle çalşılmn
sıdır. Hnrmnn çabuk b tıp mnhsul 
elimize geçince bir çok sıkıntılar 
sUratlr ortadan kalkacaktır. Şımdi· 
ki harmanda ehc>mmlyetll olan bır 
nokt . HUkUmetın satın nlııcıı"ı yuz
de 25 !erin ırllratle tC'sllm edilmE's -

Sı>nl n ık?V• 

l>Cfl il-dikleri Bliy\.k 

ş ncrın n ro o rafı altınd.-ı toplnn.'lrl.k 
c kanlan to o rat ve k nd c cAk • 
hm tc eratın cok yun-ktc-n )az 11 met· 
nı ı.I bwıu tcyl.dctnıcktM!r. 

Tc •ı cd le ll'fll[ların blreT ırun: • 
Un! ncıırcdl>oruz: 

INôNO 
Cumhur reisi 

d!lr. Vatandnşlıırımı umumi olarak \c l\IUh n h n<' O;cu lnrındnn 
HUkUmet hl ('sini vermek için vü· ın un o duf:urnu ;ın ~ uınC"u yı dönU· 
?'ekten istekli ve gayretli buldum. m nU, bu .m Ord vtnd toplnnarak 
M('ml<'ketln sl'Hl.mctlnl !koruyan ı' ku dık 
CumlıuriJ"et ordulnnnın lıudutl'ln 
hC'klC'nıcslnln chemmb•etlnl vatan _ Al !.il $ r m in li1nı!d lSlı m mtiııtca· 
dıışlıınm pek gUz 1 knvrıyor'ar. r. b t 1 ı ny n t: ı . hu talih n 
Mı:-nılC'kct içinde umuml 1 -seyl lhll- hav'l ı 
yncn göre dUzc>nlemek le; n HükU
mf:"t n el ndı>ki Pr7.llk ııtnltıınun hu
lunmnsının milnakn a e,-ötümıez bir 
lüıum oldu~unu b..ıtUn me'Tlleltet 
takdir etm tır. Ümit ediyorum ki 

1 111 eylUI ortno;ına kadıır yeni h:ırrnnn- mc m cm 
dnn HIJ.kiimet hlso;f"S Pin alınması 1 Toplnnt 
bllvllk kısmı İtibariyle bitmi• ola· <1 tmn nıt: 

TUıi< Devi 
r.aktır 1 t n 

Yurttaşların ıikiiyetleri ı u"u" >m 
Az..L. \ a L.:ıııduı;ıarını, ı Jc nu \ e 
Her yerde temas ettiğim yurt - ımızı, 11onsuz 6C\I: ve ~"R'ılanm zı 

taşlardan t<'mcnnı.cr ıırnsında §1 d'ı- on 
yctl<:!r de d.nll'd m. B zlm idaremiz 
glUI halk idaı't,!Sl htikUm sUrcn blr 
memlekette vatıındıış annun kolay
lıkla her arzusunu ve her derıiınl 
&ôy.emcsı tablld r. Memnun olmanız 

n 1 ml'Zlm nnnın Aııkarn d11 
buhtııllnbn nıunına Korırcm:ral 

Rasim Aktuğun 
t 

lnnnU QŞ'.li!;ıdakt t ~a smıf e.!ietl· lçln size derhal ı;oyllycyım kı lşıtU
l:lm fiküyrtlcr arasında ınsıını faz.in d ı rını ı.a • t bısumıu:ıi nıır: 
mütccssır <.'dccek hlc b r mevzu yok· 
tur. Yn es slı teılb rler alınmı tır. 
\'e hunlnrm Z..."llllanla scml'rl' 1 gôrU
ll'Cl'ktlr, ynhut kolaylıkln c!Owlm si 
kab 1 o'nn hatalardnn b:ıhsc>r!Hmlş· 

Korgeneral Rasim Aktuğun 
Ankara 

tir, yııhut da bazı vatıında lnrım Ot.uz dı:ıf(ıızuncu ıru'b:ı~ık )'Ilı dola· 
kl'ndllerinln yanlış ıınla> ışlarından y v 
dolayı, şlkaYelcl olmuşlardır Düre!· lnm 
mesi lazım olan haıal ır iı;:in Cum- 1 s v 11cadaşbnma Ari~ ımı· 
hurlyet HUklımeti her yerde tedbır 1 vnN ı~tle 1o= llmütle!' ı!ill'!tim ,,. 
alınağa çalışıyor. Ynnlı şikiiyctkri sc-.·ıoııcr e c=d.uı llt'ltiml.'U' söYll"rl.'ll 
de derhal tashih etmek genı• HıikU
metın va.zıfesiılır. Mesela, bazı va· 
tnnılnvlaıım fena ma.h ul tohumluk 
ınuy ıcı gıbı htrlU ve: leleri ıleıı 
~urcrck ııulüıtılLtc satılacak yUzdc 
l!S Jerın k ndı lwyleı lııdcn alınmu· 
m.:uııııı ıstıyLcck k.ıd:ır 1lerl ırıtnıe· 
mı ıcrsc de h.ı;: olmazsa bu yuzde 1 
:ıs ıcrın .yerlerınde bırakılm sını tıı- f 

ismet INô NO 

Uyanık 
lep etmışlerdır. Bazı yerlerde de nıulı ve 
su!Un fıızlıı talunınınden dolayı hU
kümet hissesının hızla ıesblt edıldı· · 

dikkatli 
Sini l:iöylcdıh r. Parasıyle Hllklımc· <Başı ı nci sayfada> 
te, mııhsulUn yUzılt• 25 iııi teslim mıısl.ırdır. Jlu anl:Qıtı tashih etmek ~ 
ettikten sonra fazlasını serbest sa- rektir. 
tnbilmek b'1bi ınUsıeıun bır kola)lı- Son ilıı~.-n:ı.1 için Milli Şef'in verdik· 
&•n kıulrlııı bllmıyen bu şık(lyetleri • . . . • 
derhal tashıh ı.:ttirdım. Vatanda la lcrı mısal bu~un en ~uhım m<."7.U\I• 
Hukllmctin karşılıklı vnzıfclcrinin dur. Uu >:1"1ış duşunuşu rıerı..'<ie ol.ursa 
iyi ve doğru yUreklı.: ciddi olarak 1 ol ın ıa.~hılıe koş.-ıcnğ11. Aoaık '?Zır~ • 
yapılması lazım geldığlni öğretme- miı.ın bu k;ıd.ırla kabtu)-a~ ve birçok 
ğc ı;:a.lıştım. Böyle haıalı zihniyet • ıcmiz vnıandaşl:ınn uman :zaman bıı$1uı 
lere Btlpılmı§ ıılnn ııelt mahdut yer- mC'\7.Uİar<la IX))1c hMa:lara düşdıilcceğİ· 
lcrde ywıhg dUşUnlı:ıJc.rl llUzelUrken ru h:ıtırLınıaklığtmız ~tir. Ve ~ 
vatnndıışlarımın yUrekten bana yar- ı~ j}i v:ı~lık dU)ı;tılan içindıc birl· 
dım ettiklerini J:Örmekten çok mcm- hirimi:z:in düşüııcc ve hM'Ckctlcrini lcol-
nıın oluyordum. laınak miJU bir vazife hükmündroi.r. 

Y eşilırmak üzerindeki 
falışmalar 

Milli Şef Sa.msun h:ılkın:ı mıntakal•· 
nnd:ıld su işlerini anlattıktan 'c matar· 
rn nte'\7.uunda onları Hillmmcte }ıudı· 

Bu seferki seyalıatimde su işle- ına çıığırdıkt.ın ~ra sfızlerfoi mende • 
rimızın bılyUk mıkyasın bir gelış • ketin bugunkü durumuna inıikıd c:ttir 
me rlcvrınclc olduğunu tesblı ettim. }mlar. O.ımhı.ırrci imh diyorlar ki: 
Y eşılırmaı~. muhtelıf vılflyctlerde "Geni~ bir çatışma bl)'dtına o kndar dal
ayrı ayrı bakımlardan ~umaııdıı , l· mış hulunu}or ki gezdiğim yerlcrde hı • 
tına alınmaktadır. Ta Tokat ınn ıan vaıandaşlanmı dun}ımın atcs içinde 
bıışlıyarn.k Çnrııamba da sahile kı;- buhındu"..-uııdan haberli d~it ibi hul· 
dar Yeşılırmak Uzerlnde muhtelıt j .. ı: .-., .sı • 
anıcllyeler ve har.ırlıklnr vardır. Kr- <!.um. Gc~kıcn .ı:c:ek Devlet trdbırfc
zılırrnak da Dafrn nııntak'.:ısında bU- nnde \e gerek kcndı >-asarı lar~nda sulh 
ttin mtuıasilc Cumhurıyctln iradesine }ıllnnnın rahaılıj\ını \C bollu unu an· 
ramedılmek yolundadır. TUrk nıü· ):ınl r )Ok değildir. Ilutün guçlüklere 
hendislerinin vatan sularını faydalı ~ "'men millcıı;e i!erkmck, kültur 'e 
kılmak için büyUk bir aşk ile ı;;ı:ı. - lh.ı) ındırlık i !erini durdurmamak gay • 
lı11tıklnrmı görmek insanı ı;;ok se- rctimiz bu du}J;Udaki '-atıı.nd:ışlan, bo
vlndirlyor. !,.iın mümkün olandan fazla ını istcmİ)-e 

Malaryaya kar•ı mücadele ~C'\kcdi!or. llı·~lelcr~~ Aziz Scfimız, 
:ır ınsanlıgın bugun ıçmdc hulunduğu 

Biliyorsunuz ki ıekııik öğretim 
proğramınıta Samsun'a önemli bir 
vaıı:lfe verilmiııtir. Burası yeni tek
nik durumumuz iı;;lncle başlıca bir 
merkez olacaktır. Vekaleti rln hn· 
~ırlıkları ciddi bir taldp ile ılcrle • 
ıilmektedir. BUtUn bu işler arasın· 
ela vatantlaşlnrıma Mularyıaya karoı 
mücadele etmek için HllkUmcte her 
zıımandau tazın yardım etmelerini 
tavsiye edeceğim, Bol mazot ve ki
nin ile bu kallar sulak tara.ziıle ya -

. pılnn mUcarlele harp seneleıinde çok 
arkıntrya uğrıyor \'C dııha da uğrı. 
yac:ı.ktır. Onun için htlkUmetln bU· 
lablleceği nınh<lut vaıııtalarılıın daha 
geniş neticeler nlmak iı;;in halkm 
sıhhiye ıeokillUımıza çok yardım et· 
!llelerine ihtiyacımız vardır. Ufak 
ıhmalfor yUzünd"n s:ıkınrlmıısı ka
bil olan zararlara uf:'rarsal{ c;olt mtı. 
leesııir olncağtz. Mücadele tC'şklli· 
tı.nı.n gayr<'tlerl h'1llkın anlayııılı il· 
gısıyle kolaylnııurılmalıdır. 

"elem ,.'Crid enısalsız felaketi" ve biinn 
bundan i.-unuluş muzun" her şeyden "' 
vcl kİı\Htimhe. fl;.'(fakarlığımıı.:ı. hazır 
olmamıza bağlı" olduğunu hatırlatı}'Or 

'c bizden " u y a n ı k ' e d i k • 
k a t 1 i " olmamm istiyor. 5<:1)1e"le • 
rinin sonlarında iki dcfn tckrarlı}-atak 
i tcdi-klcri U)"ôlmlclık ve dikkatin mev· 
wlan husu~İ)le şunlardır: •- Ordumu
zu kuvwtlı ve i(' dunımwaıuzu nifaksız 
'e •ai!:lam ıuımak" 

Yıirml )Jl iJllCC hugün iil:mcz Atatürk 
ordularına hücum emrini verili, )'UTdu 

:ınfc.re ve i ttkla.lc ı.rla urdı. Onun en 
kal\1 gunlcriıKle bu milletin )'Ureginde 
buldui;'ll ve kurtııluş )'lllannda bir mt'Ş. 
ale haline ~crirc.ligi birlik •c fro.ıkarlık 
du) SU!ltl iirn<li MilU Şefin elinde ışık 
alanını he-r gÜO bır:ız d;ıha gcnİ~lı)Of, Jlu 
gun dun)oının karanlık ufuklarına 'ıı . 
ran en lltlı ışığın Tuıi<lyc'den scldiğini 
bız minnetle. alem ı:ı11ta ile soruyor. 

Kanlı muharebeler 
diyor 

Ytice Sdimiz ~özlcrirun onunda ı::ör-
J evam duklcrini ve düsundüklcrini oldu gi. 

V ıı tandaşlarım, 
Sözlerimi bitirirken bir noktaya 

a)Tıca dikkatinizi celbcdcceğim. Ge
niş bir çalışma hayatııın o kadar 
ctalmış bulunuyonır: ki ı::ezditı;lm 
yerlerile b:ı.znn vııtanrlaşlarımı dün
yanın ateJ içinde bulunduğundan 
haberli de~il gibi bulılum. Bu yaz 
mu~arcbeler blltUn yerYtlzüncle <:ok 
genış ve çok kanlı olarak clevam 
ecllyor. Biz, insanlığln bu elem ve· 
rici ems:ılsiz telakeıirıi hU:ı:Unle ve 
ibretle seyrediyoruz. Fııkat hiç unu
tulmamalıclır ki vatanımızın seltt
metl her şeyden evvel kuvvveıimi7.e 
fe<lnkfirlığımrzn, hazır olmamız; 
bağlıdır. DUnyanm bugtlnkU halinde 
vatanımızın bir taarrıı:ea u~nmnaı 
ihtimali ic;ln hiç kimseden !!UPhe 
dmeğe hakkımız YQktur. Ancak bu. 
bugllnkU vııziyettir. 

Uyanık ve dikkatli 
bulunmalıyız 

Yannld vaziyetln ne olaca • 
ğını kimse keşfedemez. Bu söz. 
!erim, sırt kendi aramızda bir 
konuşma olarak ve kenrli emni -
yetimiz için uyanık ve dikkaıli bu· 
lunmamızı hatırlatmak iı;:in söylen
miştir. İsti 31 için ve imar için ge· 
niu mikY\\Sta ~alışırken aclametlmiz 

bi urfemcktcn çok 5Cvindiklerinı bıldir
mişlcrdir. 

Turki) e halkı d:ı lmgün ı:r.rduklcri· 
ni '\e du~ündülclerioi olduğu ,ı:ıbi sÖ\ lcr
kcn Zt'\ide §=ları ıekrarlıyor: hu )'IH'r 

dun J..-urulu unda olduğı.ı kadar bu~ 
di.Jnya fclikctlcrindcn kurıulu~unda da 
h:ış olan Aziz Şer in etrafında daima hir· 
!ık ve bcrnbcrlik. 

Kemal TURAN 

Wilki Çin'e de 

uğnyacak 
Vaşington, 25 a.n. Beyana • 

ray'dan blldırılcli~ine ı;:-öre, M. \\'an
deli \\ ilkie. yapacağı seyahat esı a
sında Çin'i de ziyaret ei!ecektir. 

ve mUde.f\aamız iı;;ln uyanık ve dik
katli bulunmnk hususiyle orduları• 
mızı kuvvetli ve iı;: durumumuzu nl· 
faksız, sağlam tutmak asla gozU • 
mUzün önünden ayrılmamalıdır • 

Aziz vatandaşlarım, 
Heplnizı cıınrlıırı sevgılerle srltun-

larım Sizinle konuımaktnn ı:rör -
ıluklerinıı ve d lş ın<l ıkler mı rılrlu 
ğ\ı glbl söylemekten ı;ok scvuıiyo-
rum.,. 
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Şimal Fransa ve 
Almanya' da birçok 
yerler bombalandı 

Londr , ·~J ıı.u. - 1 l.n a .:'i .ızırııl{ı-
Dtn t bliıri: 

!nıcıliı. h ı\"'l kın v, ıleriııe b·ı.ı:lı 
bomba u~ ki ıruı • 11 ııı ı rek "p u \. 

Ekmek karnelerinizi 
-iyi muhafaza edin 

Ankara V lıliğındco : 
S yın Ankara H ılkının nazarı 

ılıkkauııe 

' . 
Evvelce bil< irıldığı gibi eylUl ve 

blrincıtc rin ekm k karnelerini kay· 
b lenlere ık nteşrin ayının barıma 
k dar y ıi karne verilmiyecektir. 

Sayın halkımızın karnelerini lıüs
n muh faza ctmelerın bir kere da
ha ıı ıl larına rzedcrim. 

Ağır işçilerin 
vetli bır tc•kıl fen ı h ıva s;,r 1 ırı ıa dd 1 • 
TIKınen Rh ııınie<I lıcddl re \C ııl· .müracaat mü et en 
hassa Fr ıı kforı ile W esbaden'e hu-

cum etıııhlcrılır du·· n sona erdı" Av !iç ki ırııı ı HulJ. n l ı'da d ıı ır-
yolu trsisl rınr h•ı<'Unı cd rek lıiı ı: 
lokomotif t.ılırıhrtııı; !erdir noııı l 

ealı::lılrımızdan 16 >l l •il ııcıııi. lr. 

* Berlin, 25 a • - Hrl n' a t n ·ıre. 
Seri dün ırcce Rlıln "' :\1 · ırı tH le· 
l'inde birk ıç noktayı lıoıııhal ııııı t r 
111 dü uıan t '~ 'lrcsi dil uı ı 1 u t•ır. 

Liyon üzrind e 
Lh on, 2;; il· ı. - l>iın ıı:• <'c 1 ir ok 

tan arı- 1 i) on uzcriml on in n re 
7t1ksek~en hir bııc:ıık s . t k ııl r u ·• 
muıtur. Uçnk&,I\ r hat r~ larıı ın a
te i y ırıııı S!l ıt de\ 111 ı tın t r. I' \· 
)'ınelerın uı;ark.ıleler olılııiı;u s nıl
dıaktadır. 

Hücumlara Polonyalılar da 
katıldı 

V iııgton, 2!'i a.a. - Loııdra'd ıki 
Amerıkan u111umı kar ır hı i e in ıhı 
hava nazırlıırnıın mıı terek tel liıı;i: 

Paz rte:si gunıi nk 111 ı do ru, A· 
merikan ucıınkaklcrl, Hııııen CI\ rın· 
da Le Tr.ıit'teki lııııan tı sish•riııı lıü· 
eumlardıı bulunrııusf ırclır. Poloma 

av uvveth•rlne ınensnı• ha\• filo-
1 da bu hıleıırnL!lrl\ istır,ık et-

t 
~ apılan tahripler 
dra, 2~ ıı.a. - Hanı n 7.ırlıj(ı 

arıu blirosund n lıilcliril 'gine 
göre, Amerikan hava kın \etleri t ıra
frndan iın ıl rran ı'va dun ~ ıpılan 
akında Spitfire refakat ııc.: ki ırını 
kullanan Kanadalı pilotlar "lııckc· 
wulf 190" tipinde 2 alman uçağını t ıh
ribeylerni ler ve JnulC"'llldit diı<er 11-

cakları da hasar L U14'ratrıırslartl1r. fkj 
Jlritanya av uçağı üslerine dtJnıııeıniş. 
tir. 

Le Havre ile Rouen arnsınıla yıı.rı 
olda ve Seine nehri iıurind<' bulunan 

denizııltı ve kuçuk s hıl ıı:eıııisi in a· 
"111& mahsus tezgiıhlnr bonıh 1 nını t r. 
Uçankaleler av uı:nkl rının lıirıı ye i 
.ıtında bu hucıımıı .J aıHır en araların
da Am<'rik ın pil41tları tıı.rnfınıl rı kııl

ılanlar ela bulun n Spitfır lı·rdcn 
mürekkep diiCrr bir lrnva fılıısu d ı l· t· 
l'etat ile A hlıeville arasınıln ıın lı il ho. 

ca devriye gezm"ştir. Hed fler ıi-
rinde şiddetli hava muharebeleri ol· 

anı otur. 

. . 
Dıyepp akını 

muvaffak olmuştur 
• 
Londra, 25 a.a. - Moskova rad

J'OSU. dün aıkşam Dleppe baskın ha
ı'eltetl hakkında demiştir kı: 

Bu aıkın, çok .> ı hazırlanmış ve 
parlak surette yapılmıştır. Bu akına 

rak ede-n erleri tebc 1 etm k ge
l'ektir. Bu hareketteki muvaffakıyet 
~ etımi$ir .ki duha büyük sayıda 

tteltk kuvvetlerle yn •' ıcak ha
etler, düşman 1 n $imd den he

ilırniye<'ek d recede bü~ ilk ne
ler ve!'e<'ekt r. İstıkibal, nlmanlnr 
aı!ller yüz göstc>rmektc>n ı:ok u

ktır ve H tler'in karsılaştığı g" ç
llikler, müttetiklere müsa't fırsatlar 
vermektedir. 

Bel~ika haua kuvvetlrinin 
yararlıkları 

Londra, 2a a.a. - D eppe hava 
muharebesinde, Belçıka hava ku~·

er, muhakkak olarak altı ve 
Uhtemel olarak dört alman uçağı 

4Dılünnüş ve 11 alman uçagını hasa
a uğratmıştır. 

istanbulun Bayram 
haı1rhğ1 

> - 30 ağUS· 

ve ,nıemmbet.lnl bel rten so~ı v. 
'ftt'lllecektir. Dumlupınar a ır d e;c 

23 kıl ltk ünlvenıltc h yet cum.ı 

ı eetırim zden harl'ket edeeekt r 
k\eııatı b tın olan ln nU 

açılıe töreni de 30 atua os 

A knra Bd.edi>cı;i, 19 Mayıs •tad· 
)Omun a açıı ı hu ust bır buro vasıta • 
İ) le bır m .. d<letı beri ağır iıçilerin 
durumlnrını tcıkik eııirını:kıe idi. Ağır 
İKİier bel di in )apu ı il' na u>ı:un 
ol rak l u d ll·ı foıoı::ra lı hir be· 
)anı a ne ile hiirrı}a hoşvuru}ıır ve :ıd • 
la ını ka}d ıı r""• la dı. 

Murac t müd !eti d'ın bitmi~ 'e An
karıı da i ajiı r işçilerin li tderi bu hu 
u l buro ta fın ı~n ıe l it edilerek be· 
ledİ}C}c veriln i ı'r , 

Giresun' da Fındık 
kooperatifleri 4 üncü 

umumi toplanhSI yaplldı 
G'rcsun, 25 an. - Fındık Tarım Sa· 

ıı Knop ,ıtiFleri Birligi dordiıncii )'il· 
Jık toplantısını 40 bin ortağı tem• 1 eden 
13 Kooperaıif miinıessililin işuraki}lc 
bı gün akd tmiştir. Aziz Milli Şefimize 
ta im \e ba "lılık tel ra(ı çekilmesi su· 
rekli alkışlar ara.ında ittifakla kabul e
dildıkten sonra idare nıedi~i raporu o · 
kunnıı sıur. Soz alan haıiı ier rapor uzc
rinde durarak, ort tkları ilgilendiren çok 
mu iın me delere temas ctmislerdir Ne
ıic de alıı )-iız on ekiz bin lira kadar tu· 
tan karın da,ı:ııılmasına karar verilmiş· 
r'r. Toı>l.ıntıda \ali, Parıi ve Rek-di,·e 
Re"sll'ri \e ikrı<adi nıahafile mensup bir
çok zevatla kal balık bir halk küılesi ha 
zır bulunnııışıur. 

Kütahya çiftçileri 

borçlannı ödeyorlar 
1' iıt in a, 2.5 a.a. - Merkez ve kıı

z 1 ırdn h ıkümet borcunu " lcınek için 
çiftdlerinılzln ofis nırrk<'zlc>rine 'e zi
r t hankal rına hııbuhııt teslimi akın 
h lincle de\' m edivor. Aıhı tosun 21 
inl'İ ıı:ıınu ak~ ınıa kaclnr vapılan tesli
mat 216R tonu bulmuştur. 

Rize dokumacılar 
kooperatifi açıldı 

Ri e, 2.~ ıı..a. - Rııe'clc yeniden te-
rkkul edrn fl5 hin lira 5errn veli do

ku ırıacılar k'iı;uk anıt kooperatifinin 
\'Rll. Cıırııhıırh et H lk Partisi erkllnı 
H ılkc\i \I' lıeltıl"yc rtislerh le diı?ı-r 
:r.evntın i•liraki\·lı• acılış tlıreni y ıpıl. 
rııı•tır. Numune atoh esindeki frnni 
lrzg:ılılar \"e s ı tı• n j? ı ıısı tetkik f'" 

rlilıııis lı lkn ucur. firntla mnl temin 
eclılnıe•i mc>rn unlu in kar ıhınmı, tır. 

Yabani zeytinliklerin 
islahı 

Zir at Vekilli ~i. 7.C}'tİııcİli,:Ein ı~lahı 

'e )abani zeytinlerin aşılattmlma'ı hak· 
kında:ki n' amnamc}i tadil etmiştir. Ve
killer Heyetince kabul edilen bu dcği • 
şiklijic g>re Zinıaı 'e Orman Umum 
Miıclıirlüklcrinin nııiıalealariyle ilişik 
olarak hazırlanan ve Vekaletçe tasvibo
lunan krokilerin gfüıcrdiği J abani zer· 
tinlik sahaları usulü dairesinde müra -
caat edenlere dağıtılmak üzere ilan cdi· 
lec ktir. 

Verilen istidalar zeytin hıkım teşki

latına ha' le edilecektir. Zcyıin hakım 
ren memurları i tcnilco }enn mahallin
de kc fini )ıtpar.tk miistc<linin talebini 
kamın ve nizamname hııkıimlerine un,"lln 

ö dükleri takdird bir rapor tamim e
dcn~klcr 'e sahanın hudutlarını 1ıö~te • 
ren bir kroki}le hirlikıc mahallin en hü· 
•ük mulki-c~ m~uru vımıasi}le Vekale
ıe ızönd recckl rdir. Kanun ve nizamna· 
me hükumlerine u•~n görülmiyenlerin 
ıale >len reddcd"Icce'kıir. 

CEMİYET. HAYA Ti 
\ 

Toplantlya çağrı 
\nk ıra G •rnizon KumııLanlıihrıılnn: 
26 llJ!U tos ı:ar•amba ~ununun ordu 

ııı.ılıillcr hırliıı:i ı;ünıi k ıhul edilmesi 
nıtin ı eb ti~ le sıınt 1 li.30 dıı l lııs 
llll'\"ılanınıla bir tort•n r pılneak 17.30 
r1 da Orıluedmlr hir ('a>' zb·ııfrti vı·
rıleccktir. Adresi hilin• nlere davet 
ıııl'ktııpları > olhnını tır. Bırlik mer
ker.indl' ıdrt'ı;İ lıuluııııııv nlıırlıı, ı\n
kıır.ı'.\ ı ) eni ırl'lrııiş olıınl ır 'cnı her 
ne suretle olursa olsun, ılıhct ;ııeklıı
hu almam ıs rılnn ın ıliıl "' emeklilerin 
bu tııren \'e zi;. feltc lııılunnıaları ri· 
<"••olunur. 

TOPLANTI 
5 Eyltil 1942 cumartesi akşamı 

Halkevindc, Gazi Lisesinde okuyaıı
ı?r tarafından ç.ıylr bir toplantı ter
lıbedllmı tir. Arkad:ışlar davetiye -
lerinı, İııöııU Bulvarında Pa\azııı 
kitabevinden. Yeni Sincmaılıın," U • 
lııs Sinemasından, alabılirler. 

Gardenparti 
3. 9. 1942 perşembe günU akşamı 

Yeni ehi r Ilomoııti bnlıçesinıle Y ıır
ılıms veı ler Cenuyeti Ankara Mer
kezi yar.ırına gardenparti verilecek
tir. Eğlenceli bir gece ge<·mesi için 
sürprizler hazırlanmıştır. Duhuliye 
bnyaıılara 75 bayi.ıra 100 kuruştur. 
B !etler İstanbul ve Yenişehir ecza· 
nelerinde satılmakt ıılır. Aynı gt'C" 

Bomunti bahçcsiııin kapısınılan da 
temin edilebilir • 

ÇAGRI 
Ordu Mahilter Birliği Riyasetin

ıkn: 

Ana nizanınnmemizin 8 lııci mad
ılesi mucibince 26-Ağustos-1942 gü
nll Birliğimizin yevmi mahsusu<lur. 
Bu uğurlu gtirı Ulus meydanında 
m<'rasimle kut! nacakıır. Ve o ak
şam rla Orclıı Evinde malul arkaıtaş
lara bir cay verilecektir. 

26·8-912 car amba günU saat 16 
da Ulus me;ı;dnnınrlıı yapılacak mc>ra
simc iştirakleri için ad'resleri bilinen 
Ankar ı'daki Harp malllllleriııe ılfıve
tiye yollanmıştır. Bu 111\n ılaveti ve 
almıyanlara davetiye maknmıncla-
ılır. " 11169 

Valilr arasında tayin 
ve nakiller 

Gi.inıüşane ~·ali9İ Hasip Koyla:n'ın 

Urfa valiliğine naklen, Mülkiye Müfcıti· 
~i Nuri Ata>'ın Frıun.ım, Samsun e ki 
vali muavini Edip Kuta) 'ın Giimüşane 
ve Oahilhe Vekilliği Hukuk Miişavir 

muavini Saim Hazar'ın Rize vali ,·eJcil. 
liklerine )eniden ta)inleri kararla~tı • 
rılmı~ıır. 

Askeri Fabrikalar 

Kösele ve vaketa alınacak 
Askeri F.nhrikalar Umum Mıidürlll· 

ğU Tic.ıret .'juhesi Mücl!lrlüğiln<len: 
11 tun pcrıı;elik kosele (grapon ve· 

ya kanat) 
7 ton vaketa 
Er kundurası lır.nlatı iç'n yukanda 

mlktarlıırı yazılı kıısele ve vaketa sa
tın alın ıcııktır. Lllerindc bu işe clve
risli kô~rle ve \akeUısı nıılerrnnlınn 
nııııııırıe ,.,. evMflnrı tespit edilmek 9e 
sonra satın alınmak lir.ere 1. :ı. 9 ı2 
ııa:ı:nrtesi gtintı akş ııııın ı kn•lar Tica· 
ret ,ulıesine ıııürncıı.ıt etmeleri illin o-
lunur. (7193 32ı.; 

Çeşitli malzeme alınacak 
Askeri Faw-~ımıar Umum Mudürltlll'ü 

Ticaret Şubesi Mudilrlüll'llııdcn: 

100 k I<> 18 No. maJdne lı>lltl 
150 kilo el iırl ipldği 

110 kil<> all'ac lrundu:ra çWlsl No.4 
llO k11o atnç kundura çivisi No.ı'i 
110 kU.o ağaç kundura ctvlsl No. 6 
300 k1 o bakır kundura cıvı No. 18 
120 kilo Mnote çivisi No 24 (NU· 

10 
100 

10000 

700000 

44 000 

1000 

muneye göre> 
klio baJmumu 
k lo ct.rı141 

o1ıtt ruı.Jı:~ (QivfB!ı:Yl~ beraber) 
nümu~-e göre 

adet kabara QIV'lı&l (nümurncn 
göre 

adet erkekli ıfllşilf kaı:mill (ta
nık) nümUG'leYe göre> 

taıba.ka ;ı;mıpaıra kAll'ıdı (nü· 
muneye gure) 

Er klm.durası lmaıtıt.ın<la lrullanılmak 
üzere Y\l'kanda mLktar ve cins! yazılı 

13 kalem malzeme satın alınacaktır. 

Kalem kalem teki 1 yapılablltr 1stckl:. 
!erin tekliflerini 7-9·942 pazartesi gU • 

nU akş.'l.mına kadar tı1caı-et S11be&lıne 

\•emıeleıi ııa.n olumır. Bu malzeınenln 
nilımuneıen her etin ticaret IUbeRlnde 
göl'\llebUlır. C3194l 324ö 

Horti'nin 

cenazesi Peşte' de DiLSİZ SAHİi 
.> 

23 a.a. - Stet>han de 

... 1ıııııııııııııııııııııııııııııııa.. 
TORKIYE'de i --

§Modern teknik~ 
- ----- nasıl -
~meydana gelebilir?§ - -: adiyle Haşim Nahlt Erbll'in -
: ~eni bir kitabı çıktı. Yepyeni : 
- bir talim ve terbiye sisteminin : 
: ana hatlarını çızen bu eseri : 
: hütlin mektl'P hocalan, profc- : 
: sörler okumalıdır. : 
: Ankara'da satış yeri: Akha, -
: Bcrkalp, Şen<"an Kitabevlerl- : 
- dır. 1863 : - -.,lllllllllllllltlllllllllllllllllr" 

Ka) ıp - 5. 8. 9ı2 tarihinde pnsta
rıeılı· para .ılırken ııııfus ' ciizclanııııı 
k:ı} lıcttiKiınclen yı-ııbini nlacaKını. l'!'s
kisirıin lıiıkıııii \oktur. l!lı2 

Sdı.ıt '.\f.ıraııı.ru:ı: fıılırika~r ınrıki
nlsti ŞPvki Demir. Uize'nin Pazar 
kııyiı. 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Belediye ReisllA'inılen 
1 - ÜçUneU macldccle yazılı hu· 

suslnr belediy" tembihleri arasına a.
lınnuştır. 

2 - Bunlara aykın hareket eden 
ler 1608 ve 2575 numaralı kanunlara 
gore cezalandırılaC'aklıırrlır. 

3 - AJ İhııyaç maddelerinin da· 
,ı'tıtımınıla ve bunlar için kart veri
ligıodc. 

B) Nakil vasııalarına binişte. 
C) Umumi yerlere giriş ve çıkııı· 

ta halkın blriblri arılı sıra dizilme • 
leri mecburidir. (3409 ı JZ.'52 

Şose ve asfalt işleri 
Ankara Belt·ıliyesinden ı 

1 - ~fuhklif )ollartla yaptırıln -
euk Şosı• ve asfalt hicri on beş gıin 
ıııuddı tlc ve k.ıpıılı zarf usuliyle ek· 
siltmt"yc kıınulıııu•ıur. 

:! - ~lulıaııııııen lıcıleli (78071) IT. 
r ı (ı;o) kurustur. 

a - Teıııin ılı (5153) lira (119) ku
ruştur. 

' - Jlunun 4. 9. 9J2 cuma ıtılnü 
talilıinr ihalesi mukarrer bulundujj;un
d ın s ırtııaıııc ~e kesil cctvı·lini ~or
nıck istiyt·nlı·rin her !(tin l'nCUnıl:'rı ka· 
leıııinc ıııllrarnotları ve hteklilL·rin de 
ihale ıtüıı ü olan 4. 9, 9ı2 cuııııı ıriı
nil sa.ıt oıı:ı k ıdıır :H90 nuıııarıılı k:ı. 
rıunun :J:! inci ıııaılılı·~i s·ırahuti vcç
lıilc ı.ınziııı edı'<'t•klni tı>klff ınek • 
tuplnrını lırlediye dııiresintle mrıte -
Şekki! en<'iiıııeııc Yerııırleri. 

(h81~) 29t2 

Çizme yaptırılacak 
Belediye RcisUll"lınden: 

1 - PasLt Jronıınma tıahri Bllıkaklar 
bl'l"'Llti için Y&t>Urılaoıık (100) gitt çiz • 

me:ııın konQlan mevcuıtıtan wırlılımek tl· 
zere yalnız yüz V'8taıban kıınmiaa on 
bce ırtlfı müddetle a.c* ~ ~ 
mıılrnuotur. 

2 - Muhammen bedeli ( 4500) lira • 
dır. 

3 - Tem.lnıı.tı (337) nnı (50) kuru•
tur. 

4 - Şe.rtruımeslaııl ıırömıd< lst~1e

rln her &'iın encilmCfl k:alemlne ve ıs • 
teıdllerin de 8-9-942 ıııeJı ırünü ııaat 

10.30 da beledlıye ool:reslnde müıte6eidd:l 
EnCıirnerıe mUra<'.aaUan. 

(6948) 3097 

Asfalt kaplama i,leri 
.Anlka.ra Beledl;ye Relslt~den: 

1 - Hac>baJllI'a.m eamılıl et.raf yolları 
881'alt keıplama te:I on ~ ~ müdd~t
le açıık ekalılıtm~ konulmwıtuT. 

2 - Muhammm bedelı1 (35:.ı:i) lılra· 
dır. 

3 - Teminatı (264) Lira (38) kuruı· 
tur. 

4 - Sartmırne ve keşlt cetvel.hıı gör· 
mek l&U:Ycnler her i:ÜD erıcUrnen knle
mlne ve ll9tek>l1:leı1rı de 11·9-942 cuma 
ırünU saat 10.30 da ~ dairesinde 
mütee<.'lııldll Eincllmerıe nillnı.caa tıan. 

(7106) 3217 

Su tanklan malzemesi 
alınacak 

Ankara Belediye Reisllğinden: 
1 - Pazarlıkla cıu kalem su 

tankları malzemesi alınacaktır. 
2 - Muhammen bedelıi. (540) lira

dır. 
3 - Teminatı (40) lıi!ra <50> ku

ruştı..ft". 

4 - Şartnamesini görmek lstiyen
ler.in her gün encümen kalemine ve 
istekliler:.n de 1-9-942 salı günü saat 
10,30 da Beledıye dairesinde milte
~ekkil encümene müracaatları. 

(7107) 3218 

Kazalar 

Kapah zarf usuliyle 
Satıhk akar 

Bafra Vakıflar Memurluğundan: 
Muhammen bcdell 15000 lira, cin

si: karglr kalıve ve bahce. müştemi-
1!\tı: bi.ıyük bir kahve bir kahve o
cağı ve bir kuyu 2 o<la \re hliytik 
hahce, kapı No. l, mevkii: Yemiş 
pazarı tımılnatı 1075 lira, vakfın adı: 
Mülhakaclan ilacı Ahmet ııaşa. 

Muhammen bedeli 8000 lira, cin
si: kargır lokanta, müştemilatı: be
ton zeminli bır lokanta, kaın No. 
11/13, mevkii: Yemiş pazarı, temina
tı: GOO lıra, vakfın adı: Mülhakadan 
Hacı Ahmet ııaşa. 

M uhaııımen bcılell: 5000 llrıı, cin
si: k!irg.r lokanta, müştemılatı: be
ton Zt'minli lokıınta, kapı No. 22, 
me\ktı: Yemiş pazarı, temınatı: 6150 
lira, vakfın adı: Mazbutadan Hacı 
Murat. 

Muhammen bedeli: 82000 lira, 
cinsi: kargcr otel ve kahve ve !l 
dukkiınla bir bahçe, nıiışlemılatı: 
Zeınln bil)"ilk bir kahve bır kahve 
ocagı, kuyu, kömürlük, 9 dı•mir ka· 
ınlı dükkan ve 448 M. bahcıı üstuıı· 
de 15 oda, salon 2 heladan iharet 
ada halinde, kRpı No. 4, nı~·vkii: 
cnr~ınııı en şerefli yerind~. temınatı: 
6UU !ıra, vakim adı: Maz.butadan 
Hacı Murııt. 

Muhammen bedeli: 25000 lira, 
einsı: kargır haıııam, mli temılatı: 
büyük bir ııralıkta 2 müteacid t loca 
ve ikınci aralıkta hela ve !Cl'rde 3 
hücre 10 adet kurnayı muhtevı ve 
mermer doşelı haricen bir su kuvu
su, kulhan, mot!h- dam ve bUyuk 
avluyu muhtevi, kapı No. 2. mc\'kii: 
hıikıimetln karşısında Bafranın en 
şerefli yerinde, t<•minalı: 1875 lira, 
vakfın adı: Mazbut.adan Tayyar pa
ı;a. 

Muhammen bedeli: 11000 lira, 
cinsi: kii.rgir kitaı>ı:;ı di.ik"küm, mlis
temlliıtı: bir büyiik salon ve de1>0, 
evvelce> lokanta idi, kaın N-0. 39, 
mevkii: Hacı Tevfik sokağı, temi
natı: 825 lira, vakfın adı: Mazbuta
dan Hacı Murat. 

Muhammen bedeli: 8000 lira, cin-
si: kiırgir dlikkiın, müştemilatı: ı 
muntazam bir dUkkü.n, kapı No. 40, 
m~ii: Yemi.ş pa7.arı. teminatı llOO 
lira. vakfın adı: Ma:ı:butadaıı Kürsü 
Şeyh. 

Muhammen bedeli: 7000 llra, cin
si: kiırglr lokanta, müştemıı;ıtı: l:>i.ı
vük bir salon avnca bir a~ evin<lr19 I 
İbaret, kapı No. -6, mevkii: polis dai
resi karşısında, teminatı: 510 lira, 
vakfın adı: Tayyar ııaşa M. Z. 

Muhammen bedeli: 7000 lira, cin
si: kargir ılükklln, müştemliiıtı: bir 
bap bet:on zeminli, kapı No. 19, mev
kii: kunduracılar. teminatı: 515 !ıra. 
vakfın adı: l\lazbutad-an Tayyar Pil· 
ııa. 

Bafra'da mazbuta ve mülhak va
kıflara alt yukarda yaz.ılı mahıılle
rin kapalı zarf usuliyle saıtışları 29 
temmuz 942 tarlhinrlen ltibaren bir 
ay mürkletle mil7.aye<leye konuldu . 
İhaleleri 28 ağustos 942 eumn günU 
Mflt 14 te Bafra Vakıflar Mı>ınurlu
ğu odasında icra k'ıhnacaıtından ta
liplerin PC'Y ak<:elerl ile birlikte tek
lif mektuplarını mühUrlü olarak 
20-7-942 akşamına kadar Bafra Va
kıflar memurluğuna makbuz muka
bilinde teslim etmeleri ve mlilkil 
görml"k, daha fazla maH\mat almak 
Istiveııll'rin de her gün milrn<'aat 
edecekleri ve 20-7-942 akşamından 
sonra teklif kabul ed.llmiycceğl te
minat olarAk nakit banka mf'kltı· 
bu ve tahvilat kabul olunur. 2457 

Bina yaptınlacak 
Ml.llls • Güllıllk NahiYEBI Güllük Kd· 

y\I Muhtarlığından: 

13791 lft 14 kunııs muhammoo hf'
dc-lk köyümüzde lınon edlilecek: köy nka
n bina. blr ay müddetle p:zarlıkla yap
tınlaeaktır. Talip olanlann he" ııiln 

kı;y odasına mürncaııtlnn Ull.n olunur 
(8819-6913) 29 :s 

... ıııııııııııııııııııııııırııııııı!:. - -
~ Çıktı ~ - -- -: A. C. vitaminleriyle B. Vita- : 
: min gruplarını taşıyan, (beyaz),: 
: BELF AM güzellik kremi de : = ~k~ = 
: Uelfam güzellik kremi, cildi : 
: kurutan ve tıkayan her türlü : 
: mevaclcl!ln uzaktır. : 
: Belfıım p:üzıllik hemi: me - : 
: sıımatı açarak cildin teneffüsü· : 
: ne ve beslenmesine yardım e- : 
: eler, yumuşatır ve güze!İik ve- : = rl~ = 
: Parfömöri ve ccza.nl'lerden n- -
: ra~-ırıız. 1890 : -.,llllllllllllllllllllllllllllllllr" 

NAFIA VEKALETi 1 . yapı ve imar işleri 
---------------- Natıa VekAlct.liıı. en: 

1 - Eksllt.m :ve kon !un t.s: : t ıııb 
lntaat ve harta itleri 

Nafıa Vek!leUnden: 
Eksilıimeye konulan !ş: 
ı - Su lş!erı Altıncı Şube Mtidür

da Be,yazıt'ta Zc p h nım ko !dl > 
rinde ;yapılacak len 'e ed b t r it 
tclorl blrncl kısım ın tıdır 

Kcı;ll boodi: (749.799) llra l50l 1' 

lügü bölgesi ~inde Seyhan sol sahil ı-uştur. 
sulama ve deşarj §ebeke.sı~le sına.ı 2 - Eks itme 4 
lnıaıiatı ve ışletnıe binaları ınşaatı saat 11 de Nafıa \ 
ve bu kısma alt harita L~lerı. ıert u 1c ko 

Tahmin c.>dllen keşif bedeli fıyat 
vahidi esası üzerincJ.cn (8.000.UOOı 
liradır. 

2 - Eksiltme 21-9-942 tarihine 
rastıwan pazarteıil günü saat <15) 
te Ankara'da Su İşlerı Reisliği b ntı· 
sı içinde toı>lanan su eksiltme ko· 
misyonu odasında kapalı ı.ar! usu
llyle yapılacaktır. 

3 - lstekliler EkııiHrne şartnanıe· 
si, mukavele projesi. Ba)'Jmlırlık İs
leri genel ı;artnamesl, umumi su iş- alınınıs eh ()et v 
)eri fenni şartnamesi ile hususi ve ID.zımdır. 
fenni şartnameleri ve projl"lerl 50 
lira karşılığında Su İşleri Reisliğin
den alab lirler. 

tı;bu vcslk.ıyı nlm:ık 

cks ltm tarh nd n rn az t tU gün! 
harlı: tlç gUn evvel b r l!ltlda lle N t 
VekAJethı<' murncnııt ctnıelt>rl ve dl 

4 - Eksıltınevl" gir<>hilmek için 
isteklilerin (253.750) lira muvakkat 
teminat vermesi ve eıkslltmc>nin y·ı

pılacnğı ı;lindt>n Pn a;ı; !iç tin evvf'! 
bir dilekçe ile Nafıa Vel,d'ıletine m"i· 
ra<'nat ed••rek hu İ•P mahsus olmak 
Uz~re vesika almaları ve bu vesika
yı ı::östcrmeleri şarttır. 

Bu m!irl<let iç ndr:' \•eslkn iste~in
<le hulunmıyanlnr eksiltmeye gire

ce-ı rine en nz bir k mdc> bu ~e b 
zer (400 oooı liral k b r ıs yaptığı 

dair 1•1 Ylll>lırnn ld ırPl<"l"tit>n alınmıe v",t. 
s kn m.bdet.mckrl mukta;ı; d!T. i4 

5 - lstekl lcı- t 111 mektuplan i 
Uıalc günü olan 4 9. 942 cuma gOn a 
s;ınt 10 a it< ar mak uz mukabil n~ 
<"k..~lltme koınlsı:ıionu relslll'::l:ne venneı<dıı mezler. 

5 - İstc>klilerln teklif mektupla- ll zımdlr. 
rını ikinri ma'ıldf'dı> yazılı sn'lttPn Postada oln<"ak gecikmeler kabul 
bir snnt öncr>slne kadar Su hkrl dilmez (G757) 2046 

ı 

~ 
Re"slı~lne ml\l<huz karşılığında ver· 
mPıeri llizımı'lır. l>erme ana kanalının ç 

Postari.n nlan g('('llmıeler kabul e· temdidı ıle hafrıyat ve il 
dilmez C61l51) 28'ifl , 

J.nş.aat yaptırılacak sınai ımalat inşaatı n 
Nafıa V ckalctınıleıı ı 

Nafia Vekaletinden: l!..ksııtmcyc konuhı.n ııı : 
Eksiltmeye konulan Jş: ı - ::>u u.ııen bcşıııca ııube mil~ 
l - su İşlerı üçüncü Şube Mil- dıirltigU bolgcsı ır;ınde bulunan ı..ıe 1 

clürlü~li bölgesi itinde Adala regıı- 1 me arın k 111aıının temılıdı ılı: hain 
llit~ru ikm~li inşaatı. ~ahın n ed_llen y.ıt ve sıuaı ıınıılaı ın •J.lı. 'falımı 
k_eşıf lx'<i~lı fıyat vahıdi esa..~ı uze· edıleıı kcşıf bedclı tıyaı vuhlllı e 
nnden <8:l4.131J lira (35> kutanru.şhtı.uııre. sı uzeı ımten (4~4.lbS.l, lıra l32) ku 

ı - Eksiltme 14-9-942 
rastlıyan paznrtesi .ı,ıilnü saat (l,J) ruş ur. h 
te Ankara'da Su İ:,;IPri Relsliği bina- 2 - Eksiltme 18. 9. 942 tarlliinet<-1 

sı içinde toplanan Su Eksiltme Ko- rastlıyan cuma wııi saatl pS) te si 
mis)onu odasında kapıalı zarf u:su- Ankara\! ı ::iu 1 lerı tı;.ıslı(;'ı bınasJO 
liylc yupıl ıcaktır. ıçıııılc lo ıiananu su eksiltme kon ıslv~ 

3 - İst<'klılcr Ekslltme şartname- yonu ocl.ısınıla k\ p.ılı zarf usulı> !~il 
si, mukavele projesi, Bayındırlık lş- yapılacaktır. ~ir 
leri Genel şartnamesi, umumi su iı- 3 - istekliler eksiltn e şartname- o 
lerl fenni şartname 1 He hususi \C 1 si, nmkavcıe pı~je:;ı, ba}ındırhk -
fenni şartnameleri ve profoleri <41 ı !eri Keııel şarın mes , umumı su ış
lira (71) kuruş karşılığında Su 41c- !eri fennı şartnamesi ile hususı " 
ri Reisliğinden alabilirler. ferıni ıırtnamclerı ve projeleri (. ) 

4 - Eksilt.meye gircbllmek için! lira (21) kuruş lmrşılı ınd ı su 1 le 
lstPJ\'lilcrin (37115> lira (25> h'1ırru - ri reisliı:aiııclen lııbılırl r • 
luk muvakkat teminat .. vermesi vf' 4 - Elısillmeye giı ebilnıek i ın 
~ksll~!11cnin yapılacaf'ı gıınclcn Pn az 1 isteklllcrnı (2U716J lir ı (21) kur ı . ıı 
uç gun evvel bir .ı:l lekçı> ıle Nafıa luk muvakkat ten ·nat vern e \ e 1 

Vekfl.letlne müracaat ederC'k bu ı e. eksıltmenııı yapıla 'I ı::-uııden n " 
m;ıh~us olmak üz~re vesika amaları az Uç gıiıı e'livel bir dilekçe ile N ı· ha 
ve hu ves kııyı gostcrmelcrl ~arttır. fıa Vek. leıine millac ı cdenk b ı 0 

Bu mUd !et içinde ".'C' ikn iste: n- işe mahsus olmak Uzeı e vesika nl
de hulunmıyanlnr eksıltmeye gıre- mnları ve bu vesikayı göstermeleri 
mezler. . ııarttır. 

5 - Isteklılcrln tekllf mektupla- Bu müddet içinde vesika isteğin-
rını ikinci maddede yazılı saatten d 1 . · 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Re- e ~u unmıyıınlnr eksıltnıeye gıre- i 

islifüne maık:buz JGarı;ılığında verme- m~z er. t l kl'l 1 t kl"f k tıı 
!eri Jltzımdır. -: . s ~ ı er n e ı me rup • 

Postada olan gecl'kıneler kabul l~rını ıkı~cı n~aılılecle yazılı sa_aıten rl 
edilmez. (6699) 2945 bır saat orıceeıne kadar su ışlcri in 

reisliğine makbuz karşılığında ver- 12 
Tretuvaır, tesviyei turabiye meleri lazımdır. 

Ve dl·g~er b•- ı"tler Posta.da olan gecikmeler kabul on 
....... edilmez. (7004) 3207 c 

yaptınlacak 
Na!ıa Vekaletiııılen : 
1 - Ekı:ıilımeye konulan iş: inşa 

edilmekte olan gUmrlik ve inhisarlar 
vekfileti binasında trotuvar. tesvi
yei ıürııbiye ve inşaatın ikmaline 
muktazi cllA'tr bazı işlerdir • 

Keşif bedeli: (140775) lira (90) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 10. 9. 942 perşembe 
günü saat 15 te Na.fııa Vektı.leti ya. 
pı ve imar işleri eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - F,){siltme şartnamesi ve bu
na mutcferri evrak (352) tlç yUz el· 
1i iki kuruş bedel muknbilinde yapı 
ve imnr işlferi reisliğinden alınabi
lir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerlıı usulu dairesinde (8288. 
80) sekiz bin iki yilz seksen sekiz 
lira seksen kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve Naha Vekale
tinden bu iş için alınmış ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri Ilzımclır. 

İşbu vesikayı almak için istekli· 
!erin eksiltme tarihinden (tatil) 
günleri hariç en az Uç ı::-Un evvel 
bir istida ile Nafıa Vekılletine mü
racıaat etmeleri ve dilekçelerine en 
az bir kalemcle bu işe benzer 
(120.000) liralık bir iş yaptığma 
dair işi yaptıran iclıırelerılen alınmış 
vesika rabtetmeleri muktazldir. 

5 - İstekliler teklif mtktııı:>lan
nı ihale glinU olan 10. 9. P1Z per • 
şembe günll sıı.at 14 ıle kad'!lr mp)(. 
buz mukabilinrle eksiltme komisyo· 
nu reisliğine vermeleri lazımrlır. 

Postarla olacak 2"eclkml'ler k;ıbul 
edilmu. (7034) 3Z05 

MAARiF VEKILLIGI 

Öğretmen alnacak 
Maarif Vekiletlııılen : 

Muhtelif vlliyellercleki gezici 
köy demirciliği ve marongozlu~u 
kurslıırın.ı aşa rıdaki izahat ve şarl
lara göre ögreımen alınacaktır. İs
teklilerin belgeleriyle birlikte Ve
killiğe muracatları ıUin olunur. 

1 - Kurslara, y.dııız Bölge San
ıat okulu mezunları alınacaktır. 

2 - Tali1>lerln filı askerlık hız
meılerini yapmış olm, !arı lazımdır. 

3 - Bu şartları hnlz olanlur kısa 
bir <ll'Tlemeden g çirılecckler ve bu 
clemerlen muvaffak olurlar a g-ezıci 
köy kurslarına o retnıeıı tayın eılı
leceklerdir. 

4 - Bu llğretmenlere biılayeten 
75 lira ücret vcrlleecktır. Bunların 
terfileri brırem kanundaki esastı.ta 
göre yapıllr. 

5- Taliplerin Vekilli e vere -
C<'kleri dilekçelere asagıdaki evra
kı bağlamaları lazımrlır: 

a - Diploma örneği 
b - Askerlık ıerlııs tezkeresi ör 

neği 
c - Niltus tezkere.si örneği 
el - Hllıınl\hal k ıtıdı 
e - Vazife Yapmasına manrsıh

hl bir ıarızası olmaılı~ına rlatr res· 
mi doktor rnporu. 

(7061) 3206 

TASHiH 
llfıı:ırif Yek ıletiııclc>n: 

B 
T 

ı)a 

ins 
ın 

aat 
la 

)'Ol'." dedL tı.rl:a~mca acı acı &illdli. Baıbam öldıütc. nıu açbm da ınıdan ba.9ka bir ~ 1çm.?· 

l!lııs ııazete inın 13, 17, 21. 2~ ., 
JCıısıos 19 ı2 t ırihli nıı hol rın la in· 
tiş:ır cclen \' ek.ıll'timize ait ( 1968 li
ra 7/S kuru~ muhammen bedelli 6300 
litre benzin alımı illl.nrnıl11 ~ nlı !ıkla 
benzin miktarı 6. 000 ol rnk ynzılmı•· 
tır. Aslı 6300 ol r k tashih<'n i \n o. 

"Ama ııevdlklerim1z öbü'I' dünıyada ten llOl\I'& anahtar ~a çııkmııt.ı. Do· 
o kadar dıekl61.Y01' kıl. Öbür d'ÜllYada her la.p ıı.cılınca lcindıe'n bir süni tıos kon • 
ŞE.'O' sevırı ve anlaama. Sonra bir anan- yaık Pıetıl dUemO&tü. Böyle kücWt aeY· 

tar ha.ldnnda da blır aeY söylıedt. Gaıl1ba ıer, Mimli Loeon w yah111t JuHa ve tza-
saJ.ondakl dolabın arıa.ht~ı." bel TIW'ln anLl)"amı:vacall'ı. bu lciletlk 

Emili Aruındel'trı allı.kası ue-•aınnıı.U: t(l)o"1er truıanı öbür dUıwada bl!r aeY ohıp 

"8aloınıdakt dola.hm anahtan mı?" olımadıtı haaaıanda milıtetıanlr bmııkı • 
diye 80nlU. yordu. 

dl." 

Çarls J>Ol'tonun ha1W1nı vemıjştj. O
na emniyet ed1lebl16eydl de onun -

Düeüncelerı Jamştı. Bu hatta. sonun
daıkl vaıkalıaıııı haıtırladı. 

Her le'.)'de ha1'11 bl4' erıdlae verııct hal 
vardl. 

lıınıır. (7203) 32ı7 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- -§ Ev aranıyor § - -- -
Maçııırl&tan hudud'llna varmııı ve Yazan 
t mumCS6Ulerl t:ara!mdruı kar· 

AGATHA CHRISTIE Çeviren C. B. 
: Fikri Twer ailesi tarafından ki : 
: rahk, asgari dört ~ odalı bir ev : 

E ;le a ~~;~:a;cr d~i~:s: v=~~:~ E 
"Zannederııeın öYle dcıd1. Ben bel.ki Kocaman yatağının !<:inde lWıınık ya. Kotü d(lşüncelert a'lrmak mtedl; mu· 

orada bazı mo(lhlm evraık vardu- dedim. tıYordıu. Son zamanlaroa QOlc ırüc olu- vattaik olamadı. 
Tren bugün ğ!<'tl n ~o:'Lra Tefrika No: 6 Bir kere daha böyle bir şey olımue ve yordu ama doktonm verdlld U'Yku HA· DlneiUnJrı üetilııdıe dol'mlldu ve her 

tsarot edllerı yere ba1olın.ca orada bir cına da tenezz\11 etunlyı)rdu. Uyku tıa.eı ıııece bir fincan tabağında yı>nan kan . peşte tstaayonun ı g lm ı f,.t • ı 
baıvektı, m busan ve tıyan m!>C· "Bari glttı~ yerde elti neOUdln eğlendiriyor ve !om için iyi k:ılpl1 ol· 'vuı..vetname bulunmuıı." bir kücUk dl& aA"fuıına yahut 1l')'İk1.lı;uz dtlln ı.sıiıında saate bıı.tlctı. 
reielerl, n ırl r ve g n kunn mi 

hazır bulunmu.şl rdır. Cenaze bu- l\1ls Loson un Y\l.ZÜ etildü. GU tlnec, 
ıehr!n b11.11tan tı şn yahl ~ ~ ;yuzu cı:ı.nlı ve gene:: b r hal aldı 

ab'tınmO• cnddl'IC'!' nd<'n geı: r11e k "A, evet, cok t şe!Qktir eüc:im. dana 
entO)"R ll'OlUrül'mUş ve oraıla ha· ı:ln \ mı k c COk büyük 1J ilk ettiniz. 

nan kntarnlka konulmu tur. Hııı11 Çok ll'U cI vnk t acçlnlim R ılıları ça -

cen ;ı;en n onünden ııcç~ k ve tırd k. Ölmtuıl Nlen bLrcok !ıatıer al· 
n merasimi Pt rscmbe gUnU Ji ıp a dı .. 

1\118 Arundel gUlümıılsereıc: 

'P l{JaZ 

ctutru için alıblıplanllJn 2:11.vaııı Mlnl'yt Mlıı Arundel: ll'ecel bl1' gecenin can s kın.tısına ta- glaat blırdl ve ömründe bu ••bıı:• ka· 

111! kadar memnun ett.tıtlnl ll'örereı< on- .. 0 dolapta vasl.yotname Yoktu . ., de· hammill ~ zayıf ma:hlıucklar dar ~iru&u kaQmamıştı. , 
kıra fazla kımuyonlu. dl ve hu.şunoLle J:llıve ettf: "Git yat, içindi. Yaıt.aıktan kalicanı.k terlilklerlnl ve 

Zavallı Mlnnl! Eml!l.I Anındcl onıt Mlnnl, Sen de ben de yorgunuz. Buırün· Geceleri U)"kusuız kaıld1ıtı zaman ek· robdöşambrını ır!)'dl. Asağı inip naıta. 
muhabbet ve ietlhr1lrLa kıı!"l4ık t:lr na· ~ bir gece Trlplcr'i davet eUerlz~, ııeıi)·a kalkar ve gül'ii1tü etmeden evo~ nın he631ılarına b&kac.alkıt.ı. 
za.rla baktı. Kendine biraz hizmet bir· "Ah, ne 1Yi otur . .AMah rııhaU'Lk ver- dolt"ırdı. mr kitap kaldırır, &uradıa bir Bir golge g!bi oda.sın.dan cıktı ve bil· 
az ela arka.fıUlll!k etmek lçlın böyle orte IJin, efendim. mr lt!'Y tııtomb'orııunuz ortü orada vazodak.I clceklerl cMlzeltlr. tün gece bir kUcilık elektrik llı.mbasınm 
yaştı o kadar cok kıııdın tutmuştu ki. Y'd? Bu kadar mlsatırle, lncıallah razln bir lkl mektup yıızanlı. Böyle lr('(:e Ya· yandığı koridordan ll'eçti. 
H PSI blrtb~ berı:ııcr, heı>ıri 1:11 kalpli, yorulmamışsınızdır. Ya.n.n Ellcn'e sn· nsı saatlerinde ev1'1'1 de krndfsl knrl!lr Merolven basına geldi, blır elini tml>· 
tclll.şçı, muti ve beylnelz denecek kadar k>nu 1Yiee havalandınµ, perdt.•lerl silk. uYanık ve eanh olduğunu hlıısect<m.tl. zana tutmak len uza tı ve hlc ııebcp 
sattı. nı.pslnl ıı<ı>ll:veceıtim. Çok sigara ~lldll':I Bu ırece gezlnıtlleri hiç de fena deıcllrll 
' Mlnnl'nln bu ak&am heyecanlı btr ıcı.ıı tuhul bir k(>ku p~')lda olwor. Sa • Sıı.nkt kız lmroesıcrt Ara!bel:Ja, Mat 11<111 
hD.Li vanlı Gözlu1 t>ArlıJiordu. Odadu lonıda stırııra ıcmelerinc ml~ıade etme- ve .Agnet1'lc erkek kaNl('Jl'lf Tomıııı·ın. o 
g tip gel or, ne yaptığını bilmeden ıu· nlz doğrusu cok bily\lk bl!" HHuf." kadının onu baştan cıkannadan cvve-lkl 

yokken ııendelcılt, muvazenesini bulmll· 
ta calış.tı. mu\'ıtl!uk olarnadıı ve tepe 
ü&t.U mcni1veıılet'dcn ıuıaaı dıü.5ttı. 

na btı.n(l dokunu)ordu. Mis Anındel: hD.l'b'le, hayaletleri yn.nınd.ıymıs gibi 
N»ıayct slnlr11 aı.n rH kekeledi. '"Yeni nesle bazı tmt>YaZlar vennell- geliyordu O n.azl'k tavıı1ı, !ikide binle pa.nlıl!'ı !erya,,t 

dınlı. Kapılar "Oruda olmanızı çok 19terdlm sız ylm. AlllUı rahatlık verslın. Mlnnl." de· bal!'ırıp kızlarmı azarlamasına ratmen 
pe1c tnanmıyorsl:ınuz. Buırtın E. A. ya dl. Hlınıt 16}·anında ırcç rd1~1 macl'rnlar ve MiS Loson 

...,, ı yıp merdiven b d nt'llll>ece-1< (tam ırizlın har1'1-er1niz) birçok ıoene ev • Kadın odadan cıkarken. Mfll Arundel uun:va hak'ktndak bllglslndcn dolayı lf· 
knVvPtlPri 4 ~ lman 

I'""""" • ...... ı.Hr .. .,,., ... tt;1~r 
Loftdra 2IJ a.ıı - Reg>nen h ıd11'1ld 

söre mJrlHz haf r 11ah1l ku'llvetle 
Hl! ıııece Fl-ırue d 

vel ölen yakışıkl1 blır :zabitten scvll'I ve bu nm çagımıa !aslının Mhınl'ye do · Uhar M.Uklerl milstetıtt 11'~1 Cari~ 
ve t:zat>PI Trlp'I teselli dolu blr haber ll'eldl. Hıtberde kunup dokuınmıyacaaını dU.ünilyordu. t.avertoın Anındel"ln hayaleti bile R 

pe Elb l'lerlnl komtk. sabırla her ff'YI! nail obunacatı KÖYie. Bu gece helecan lclırıde yerinde duramı· zı kötü ırünlerl okluyııa dıı ne cıkıırdı? 

sade yem 1 y meler nl milnaııet>P.t"12 ''" nlyordu. tzabel 2:11.blti ırayet tyl ırör- yor, ll'ÖZlerl evlerinden fırlıyordu. Yelten<!Tıln n~ıınnı d!l4Un~.k 
ııı.vırlannı <' bu uyon!u .\nanesiz. mU11. Muhakkak a-ra1 Anındel .odl." Yatata yata~en. Emlll Arundel, "Onuın bir ırün içkiye d tccd t h c s 
kök oz d ha dofmlsu, tcrbly sız l'IUM'o· Mlll Arundel: M nnl'nln dolat> ha;ldcındRkl Sö>•ledll'ln j zıınınetmem Bir de kenrt nf erk >"e • j udllcrle. 
18.rdı. Yalnız manııılan J9ndln1 biraz "Bu tlidır baıbamınk1ne pek benzernl. hatırladı. Ne tuha.ttl. O eek1 v~ ha- rlııe ~- Babamın huell8l portoııu· J ( SOnu ~ar ) 

: ya vermek i.tiyen ~al sahipleri - : = nin Çankaya Parti lu ku nun1a.ra = 
: 7 adresioo veya 5 4 tdııf6o nu· : 
: maırasın.a malümaı 'erme! ri rıco : 
: olunur. 1898 : 

':111111111111111111111111111111111~ 
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Ankara Levazım Amirliğine 
Jl'l>U gelen ilanler 

) 

ıl 
Odun alınacak 

Balıkeur !la '\. ı...v ı.ıı. 

3100 liradır. Nakliyata ait şartna
mPsj komisyonrla görülür. Eksiltme
si 9. 9. 942 ~arşamha gfinü saat 16,30 
da Kars'ta yapılal'aktır. t,.teklılerın 
bellI gün ve saatten evvel teklif 
mektuplarını temlnııt akçcleriyle 
komısyona vermeleri. 

Kuru ot ve saman ah nacak 
Mıktan Muhammen bedeli l1k teminatı 

Cınsl Ton Ura kuru~ Lira Kr. 
Kuru ot tel balyalı 450 40500 3037 50) 

ip .. 38250 2868 75) 

tarih ve 48100 •. ıll<lO sıyılı eıııırtlf>ki 

ev~.ı ftır. 1'.uıırlı'-'ı :ıs. h. 9 ı.t cıııuu 
;:-unu ,snııt lfı,;,O •i.ı y·ıpıl e ıktır. fs
trklilerın helli ıı:lıı> ve •:ı,llte len inat 
akc;eleriyle komby.ın·1 ıııUr ıAaat arı. 

(71~~• a~ı:? 

Kum alınacak 
CnnRkkııle Garnizon S:ı. Al. Kom. 

dan: 

Ankara Valiliği 

Tamirat yaptırılacak 
Ankerd Vıılıliğlrufon: 
Kc f bC'dC>ll 1879 llra 2.3 klll'uıs

tan ibaret olan Necatı llkokulunun 
tamın açık ekslltıneye konulmuştur • 
1steklilPrln . artnamPyi görmek üw
rc he!' g(ın Maarif Müriürlüğüne ve 
ihale günli olan 27-8-942 perşembe 
gQıı u s::ıut 15 te ve temınRt akçesı
nı lıususı muhast>l>c müdürlüğü vez
ncsbıı• yalııııııık Daimi Encümene 
mlirnr'antlnrı ıl uı olunur. 

Sayı n halka 
& (()(!~ Reıslltınden, 

ı - Tnksl Ucrctlenne yapılan 
yüzde 60 zamma goıe tnnz1m edl 

len listdor aoforlcrc da~Ulnuı;

t.ır • 

Beher kılo un.ı ~ kuru ı)aı ıahmin 
g ıidilcn 800 ıon ooun k,ıp.ılı ad usulu 

le cl.;,ılcıııqe konmu ıur . .?8-8·Y42 CU· 

Atta ,_unu '.ıaı Hı d. B ılıkcsır As. ~a. Al. 
ıı. d.ı )3Jl!Ltcaktır. Mu,.ıkkaı tcmınau 

l'iOI) lıradır. RIJO wn odunun bır muıc-
1lı1Je ıhalc c<lıh hılucgı gıhı 160, 'i<ıO. 

1 
,,u 11>11 ol ır.ık 1) n a>r• 3 t.ılıhc de ilı.dc 
.Jikhılır ı ,s.ıl \C ~.ırtl.ırıııı goıınek ıs· 

1 , •}enler hu );U ı ı\nkar.ı, lsı.ınhul Lv. 
, nırlık,crı} le Balı"~°"ır ı\~. '>.ı Al. Ko. 

ı ·or<hılirl<•r I:ılıplctın ıcının . .ııları)il! 
ırnı e lıı mckıuplarını 'c karıun<la y.uılı 

1 c'aıklnını ıh ılc ııııu saat 15 e kadar 
,ın.ı'-l uı ıııukahılı kom•~>ona \erııı lerı 
arııır '>aııt 15 ıcn sonra mektuplar alın-
u (65.? ) .?608 

Pirinç ve kuyruk yağı 
alınacak 

eıı As. Pos. 1070 ~a. Al. Ko. Metris 
n~lft il : 

ve Aşa ı in c ns ve m ktarı ıle mu -
hanım n beri •il gostL•ıolnıı mcvat 
~ rnu suyılı k, ııuııun lG. nıuddc ının 

n %1. fıkr ısına ııre 3 9-942 gUnu saat 
r.il:ı_;, te ıı ızarlıkla mlihayan Nlılt:>ccgııı
n•l~ ıı talıııleı n knııunl lC'lllllınllarıylt! 
ıerlblrllkle Ranıl civarında Metrıs ı;:ifth

'İ ıııic bulun:ı n s.ı lııı nlm:ı knmtsyo-
e-n unn mur.ıcnntlnrL Evsrıl ve şı'ralt 

ls1nnhul, lzmır LC'vazıın Amırlıkleri 
Su. Al. I<om. ıariylp Ankara M. M. 
V. Lv. Am. S.L. Al. Kom. dn gorüle-
billr. 

c;n~ı: Pirinç, m ktnrı: 15.000 kilo, 
uhnmmPn bedPll 15 OGO llra, llk tc

nınatı 1129 lira 50 kuruş, Ko . .No. 
:ıoı. 

C"nsi: kuyruk )a 'I. mlktnrı: 1.000 
•)tiıo, Muhamm n hedell 9.200 1 ra. 

eı'lık teminatı: mıo 1 rn. 
(6760> 2779 

Odun alınacak 
' Çıınakkalc (;;ırııizon Sa. Al. Kom. 

İhti}.IÇ için 800 ıon odun 4. 9. 9 i2 
e 'rum.ı ı;ünu s.ıaı 17 de kapalı 7ıtrf 1 a iha
e e,i v.ıı•ılacııkıır. J\Iulıamrııen hccfoli 
sı?nooo lira mu\ ,ıkkaı ıcnıin.ıtı l '500 lira 

5 . v,afı ve şarıl~rı hC'r p.üıı konıi~yonda 
ı~~i•rülchilir. İsteklilerin ıhale saaıinden 

i r <aat evvel t~klif mcktupl.ırını komis-
(6728) 2807 

Odun alınacak 
<' (' ın !.kale ti ırniı ın Sa. \I. Kom. 
) llıtıy ç t<'in SOU ton udun i. !l. 94:! 

ıının ı;unu srınt ili da kRJ>alı F.nrf 
ulh le ıh ılrsl ) ıpıl <'" k. M uhnm-

ıı ıeıı lıeılelı :!O 000 lir ı muvakkat te
ıınaı ıı;oo lırıı lır Pv af ve şnrtln

e ı her gun knmis\ orHh gıırulcbilir. 
n •ki f mektup! rını vermı l('ri \<;in 
_ hale s ıatınden bır sanı e' 'd koıııi:.
u on ı mur ıeıı ı ll ı rı. 
- (679•) 28-lo3 

i Sığır ve koyun eti alınacak 
\ an ~·ı \), Ko. dan : 
A - :12000 Kg. koyıın V<."y:ı. ı;ı~ır 

• ·ti kopalı zarlln • ksiltıııPve kuıııııuş
hıuşlur. Kcıyıııı etı ııııılıaııımen lıccle
! C!J '00) liru, sığır eti nıuhnnımrn 

& delı (llıflOil) lira olup kcı> un ctı ce-
ltıiıı.ıtı (1 hOll l lir~ sıgır eti lcıııin.ılı 
{12110) lıraıhr. 

H- Evsıf ve şırtrı~mesi konıls -
~onda lırr ıı;ıın gorıılrhilir 
ı C • - ,\lun ıkasnsı 10. 9. 1142 rwr cm. 
k ız:Unu sa ıt 16 d ı ynpılncaktır. 

D - 1 U-klılerı;ı ıne.ı:kOr gün ve 
la ıtten lılr nal evHI temııı tınrl)le 
ırl'l.tr. trklif rııekluplannı koıııis) on 

t• ı li ıne tc~dı etmeleri. 
(6796) 2982 

ı\yaktan sığır eti alınacak 
c,,eUbolu Mcrkı z S:ı.. Al. Kom. dan: 
1ht ıynç içiıı derisı cıhetl nskcrlye

e lt>rkP.<ltlmek şartlyle ayaktan 50 
..,n sı(;ır eti llUZarlıkln salın nlınn
aktır. Muhammen bedeli 50000 Ura 
ılup kati temlıınlı 751)0 llındır. F.v-
af ve şerııiti Gelibolu merkez satın 
lmrısınria görlilehlli r. Pazarlıkla 
ı'alesl 8. 9. 912 salı gl\nü saat 17 de 

lnerkez Sa. Al. Kom. yapılacaktır. 
(6992) 3(157 

Saman alınacak 
nalık<'sir As. Sa. Al. Konı. dnn : 
1. el hıılyıılı lwh<'r kilosunıı. 7 kuruş 

li~ at t ıhnıin eılilea GO ıo ton iy~ 
ins ve temiz samnn pıız ırlıkln satın 
ınacaktır. 7. 9 9'..! pazartesi p:unll 

ant 15 te H ılıl<ıt>İr As. S3. Al. Kom. 
l:ı cksiltıııı•sl yaııılrırnklır. Kad tı mi
ot. 41100 lir ıdır. 6000 ton s:ıman bir 
tekliye ilı ılc cılllf'lıilccc!Ci g:bi 50 

ı ndnn as ıil:ı olmamak ur:ere ıyrı av
ı ınut .. ahhıtlere ele ilınle el1iıebilır. 
ıınanlu ıel Lı:ıl~nlı ip hnl~nlı hagır 
t!yıı olnlıilir. 'J'nliııler üe ŞJ.'klldc fi
t kkl;f cılel'cklerclir. Mütenlıhirlın 
!ya yapııınk irin teli yuk•"t tıodeli 
uknlıili tel <'fücli askcriyı·ılen de 
rill'lıilir. Evanl ''e Şartı.ırı AnknrA 
anbııl Lv. fııııırlikleri Sa .• \1 hom 
''" 11.ılıkesir ı\s. Sn. \l. Kom. ıı: -

ıl'plerin rnua) yen snnttc komı vona 
lra<'an tlnrı. (6993) 3 ıs 

Sığır kavurması alınacak 
·ars As. ::-;a. Al. !{om ] n : 
Hr kilo una tnhmin ed 1 
kııru luı 40 loıı ı ır etı k ~ur. 

sı kap ılı 7.nrf usulu 1 ek it ı -
unulnıuştur. 

ıı, h rninatı 43'i0 lır ılır. 1'akarrur 
n fi) at uM'rindcn k ı teminat a· 
L aktır. sa~tıınım ı komı yondn go
"'•ılır. J• ksıltıııc ı 10 !I. 9~2 per
ıhc glınıı sa ıt ı 6 30 d ı y ıpıl cıık-
bteklilcrın hı· ili gün \C santlt ıı 
aat ı vvı•I h 17.lrlıvacaklıın lı-klif 

•ktupl rıyle lenıiııal nk<;ı·lerlni K. 
\'Cı llll'lı•ri, (7ilı8) 3061 

Saman alınacak 
!{aıııknsc S.ı Al Ko. dan: 
1{)00111> kll•l ..'.1Yl n kıp.ılı zarrıa cl<· 

koıımu tu 'l'ııhm n be<Jc>li 
o u P lli tem tnau 3.')() Ura 

1 k •toı du e' sarıdır ı-:kSUtmesl 11· 
'l42 ı; ı t 16 < :yapıta ki ır. lste.kM -
'ln be ı:Un ve AA tten oncıı wm 
~I ylc k 1 yonn mUrncantlnTı. 

(7022) 3005 

Odun alınacak 
o\I h·•ııı. H-1<. \s. l'us. 1010 B. 

ıl'ee. 

<702."I) 3066 

Koyun e t i alınacak 
Kan. sa. Al. Ko. dan: 
19-8-942 de kıı.pa.ı 7.arr usullyl<! 24 

ton koyun eLlnc lslokll ı:ıkmndığından 
ycnl<W.>.n kapalı znrt usully!e eksll'Unı':Y'I' 

konmuştur Kllcı~una whmln edll<'!n n
Yd.t 80 kuruş olup lLk trnı ln.1 t 15HO M -
r:ıdır. Ş11rtnaml~l komlsyc>nlla ı;ıl>ri.lll' • 
bllir. Eksiltmesi JO·H·H 12 P<'l''><lll\be ııu

nu sa.ıt 17 c!<' yn.ı>ıln.l'.tklır. lst<".k1Uc-rln 
komisyona ı:elmelerl. 

(70:.!5) 

Bina yaptırılacak 
As. Pos. No. 3354 sn. Al. Kom. 

Diyarbakır: 
Cıheti askeriye tarafından göste· 

rilecek bır mahnlr!e clefuırhane ve 
kn~·nak bınası kapalı zarila eksilt
meye konnıu.ştur. thalesı 9 eyJUI 
942 çarşamba gılnü "aal 11 de yapı
lacaktır. 4bu binalara ait keşif be
rlelı 18942 !ıra 64 kuru~ olup ilk te
nıınat 2236 !ıra 93 kurustur. Resim 
fonnı ve hususi şıı.rtnıı.mnlı•rl her 
gün i.ş znmanı komısyonrin giirüle
bilir. !stcklllc·rın 2490 sayılı kanu
nun tarlfatı daıreslnrle teklif VP te
minat mektuplarını vıı.kllnrie ~nat 
10 da Diyarbakır As. ~a. Al. Kom. 
vermeleri. <7026> 3069 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

Kars :\•. S:ı. \I. K o. dnn : 
Uır kılusuııa tııhıııirı ı•ılilf'n fİ\ l\t 

160 kuru~tıın ıo ton sıırır eti kav'ur-
111.>:.1 kapalı :t ırf usııliı :lı• ek~iltnıf'ye 
konu u,tur İlk tı ırıin ılı ı:ır>ıı lıraılır 
T.il.. ırrıır cclı·n fi~ ıl ıızrrinılrn kati 
tı-ıııınat ılırıı1< :ıktır ~ rınıııııesı krı
rııis;, •ıt:ıla ;:-otııl«lıi!ıı' l:..ksıltıııe 10. 9. 
9~2 •ıers«ı"l t ırılınl saat ltl.l'l te ya
pıl:ırıtktrr. İsteklilerin hl'llı ~lin ve ~ıı
atl l'n hır snal e• -.·I lıİızırlı) .ırııklnrı 
ll'klif ıııı·ktuplarıyle tcıııin.ıt nkç..Ie -
rini Ko. u.., 'erıııdı·ri. (7fl:l7) aıı70 

Saman v e ot alınacak 
As. l'os. 50fll S.ı .. \}. Kom. (.'crkeŞ 
ı\saı"::ııh cins ve ıııiklar ı y111.ılı ot 

ve s.ııııan s.ılın .ılınacnldır. K.ıpal ı 
~a rfl ıı i lıal('sl 5!l0 1 Sa. ı\ l. K onı. y n
ııılac;ı ktrr. ı-.;,.,,,ıf ve ~.ırtıı,t1ıırsi her 
~un 1<u1111ı;yoaıla ırnrııleh'lir. İstekli -
!erin teklıf ıııektııplnrınt en geç iha· 
le s.ı ıthı.t r. l sa.ıt ı·vn 1 kıııııi,yonn 
vt rıııi1 ulııı..l ırı Irızmıılır. 

c:nsı snm,ııı. ııııl.tarı 306 ton. ttı
ları 3Gi:?ll lira teminatı 27.H lirn, i-
h. le ~Unıi l:! !>. !lı:J s ı ıt 11. 
Cinsı ut. ıııiktarı 61:? ton, tutarı 

7.lHO lira, ilk ıeıııinntı .5/iOı-. lir.ı, i
lınl~ günü 12. 9. 94..! sa.nt 11. 

(70:l0) 3073 

Zeytin tane si alınacak 
Cieliholu :'llrrkez Sıı. \I. Kom.dan: 
İhtiy,ıç için 40 ton zeytin trınesi 

kap.ılı zufl.ı rksiltnıeyı• konmuşt ur. 
.\lııhanınıcn hcdeli ~n.ooo lirıı ve ı ııu
vakk ıl teıııiıı ıtr 191ill liraılır. l•:vsııf 
Şartnamesi Cil'liholıı merkez Sn. Al. 
Koııı. gortil..Jıilir. İhalesi 7. 9. !H2 pa
z,ırtesi giJnü saat 17 clı- ııwrkcz Sa. 
\I. Kom. ıla y'tıpılnc.ıktrr. T:ılip ol nn
ların bteniicn ve~.ıikle hirliktc ihale 
s ı.ıtinıl<·n hir sa•ıt evveline kadar tek
lif nıt>ktuplarmı vcrıııderi. 

(7oaaı 3076 

Noh ut alınacak 
Çanakkale A,. Sa. Al. Kom •lan: 
Jhıiyaç için 60.000 kilo nohut ~8. 8. 

942 cuma g-1.ınü saat 11,30 da p:varlı'...I.: 
~atın alma~~ıkıır. Muhammen t>cdı·li 
30.000 lira kaıi ıemiıu.ıı iSllO JirJdu 
Evsaf ve şart.la.rı her ~n konıby.::ın<i-ı 
görülebilir. lsceklilcrin ıbale günıi ko· 
misyorula bulunmaları. 

(6921) 

Odu n alınacak 
Kayseri Aıı. 1'.lnL Sa. AL Ko. dan : 
.Ka,r.,eırJ b!Tl ıkleTI J.çln k.ı.mı ıı zmrlln 

alınacak 500 ton oduna t.ıııı,ı cıkmıımıs
ur. Blır ay l.çl11dıe pazarlıkla ıı.aıtın a.!.ı -
1101':1\.ıctır. Mecmuuıwn tutan 237~ ve 
ilk teminatı 1781 Ura 25 ku~ur. Ev· 
SRf ve enrtnameli4 her ırlln komlsyondıı 
görülebltı.r. L..ı&tillerln komlı;yona mil· 
racaatlan ~n olunur. 

(7127) 3181 

Kuru ot alınacak 
Çanakkale Garnizon sa. Al. Ko. 

dan: 
İhtiyaç kin 500 t.on kuru ot 28-8-

942 cuma günU saat 15 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
50000 lira kati teminatı 7500 liradır. 
Isteklllerin mczkfir gün ve saatte 
komisyonumuza mUracantları. 

(7137) 3191 

Kuru ot alınacak 
Çıınnkkale Garnizon Sa.. Al. Kom. 

rian: 
İhtiyaç {<:in 'iOO ınn kıırıı ot 28. 8. 

ıı,ı.:.ı cuına gurıu saat ı~ te pıızarlıkla 
satın .nlınac ıktır. 'lfulıarıımln btı~l'li 
~O() O lira kati tcınlnatı 7600 lirndır. 
t eklil rin mezkıir ıı:un ve saatte ko
mlsycfna nıurar'latl rı. 

(71:l8) 3192 

T ezek alınacak 
ı\s. Po, 2290 S.ı. Al. Kom, Beyazıt 
500.000 kilo tl'zt>k :.ı. 8. 942 tıırihi

nde talip ç1kmndığınd:ın rıazarlıkln. 
eksıllıııcye kıırıulıııu~tur. Tahmin be
deli rn:rno lir-ı nlıııı trıııinatı 29~i8 li
rnchr. F.vstt f kolorclunıın lll. 11. 9-l l 
tarih ve 481Q0-51 ıoo h:ıyılı cıııirıh·ki 
l'Vsrıfıdır. Pıu:nrlıi(ı J. 9. 942 ~Rlı ıı:iınil 
sn.:ı t l!I te ynpıln<'"ı k tır. fstrklilrrin 
hdli ıı:uo ve saatlı•n once tl'ıııinnt 11k. 
r;clerı ınnkbuzlariylc beraber komis
yon,ı nıürıır" •tarı. 

t•HO,:ll 19) B2 13 

K:..r.1an alınacak 
Trabzon As. Da. Al. Kom. dan: 
Pazarlrıtla 130 ton saman alına -

caklır. MuhammeJI bedeli 15600 lira 
llk te-m natı 1770 liradır. Evsnf kol· 
ordunun tıütün garnl:ıonlnrında var
dır. Pazarlığı 29 agustos 942 cumar
le:;I ;::ünı.i ı<aat 10 dadır. !şteklilerin 
belli gün ve saatte Trabzon sa. J\.l. 
Kom. nn müracaatları. (7078) 3215 

Sadeyağ alınacak ''"V \vl'tl ı mevrııı e\'~at şarthrı 
l:nlir .ııı ıI z ırf ek ıltııı('si u u. Krırs As. Sa. Al. Kom. dan: 
r 50'1 ton uılıın lmn«aktır M ıı • Bir kilosuna talııııin edilen fiyat 

t tcııııııntı :ıııııo lir.:ıılır Eksilt- 180 kuru~lan ikı partlrle ili ~er ton 
•ı. n 111~ <' ırsaıııh ı ~ııml ~ at l'l sarie)ııı'.:ı !\l , fıkra. m11 göre pa1.11riığa 
Piı' iıh ı, ekııı ('e'nin \kç·,'Jıırı:~ı knnulıııustıır. İlk tl"ıııinatı 31110 şer 
ıAıııd ıoıo Sa ı\1. Knııı Hpıl.ı. liradır. E\"Sııf kolordu evsllfıdır. Pıı
ır İs11 klilerin ıııl'zkilr ıı;iın v<.> zarlığı 31. tl. !H:3 pazartesi ıciln ü saat 
t"n hi • ınt ırıe;: t<•:<:ıf ıH'kıııpl ı- 15 te Kars't:ı. y;qıılacaktı r. isteklilerin 
kcını \ )na \'C • ıı ·l~rı ıı~ez.kfır ~ün ve sıı11tte leminııtlariyle 

('ill" ~ ı 31l67 lıırlıklc koıııis) unn ~clrııclcri. 

Kömür. alınacak <7079> s21G 

Car \s Sn \I Ko ı. dan· Sadeyağ alınacak 
•t'.'her tonuna talım n edıien fiyat \s. Pos. 1070 S ı. Al. Kolm, ~ıetris 
lirndaıı H.000 ton kömurun ka- (.'ıftlii"d 
ı.ttrr ıısuiıyie naklı •k~ ltmf'ye \ •ııi!:ırfa einı; mi :<tnr ve muhnmmrn 

ulınuştuı. İlk teminat 5100 lira- bedeli ıle ilk teınin:ıtı yn1.1lı ml'\at 
ToJ>taıı v ya GOOO ve SOOO ton- .-.01<'•K• ı , ıtın ıı •n .. caı!ınchn tAliııle
t~i parça hal nde ihale edı!Prek· rin knnunt teıııinııtlari) le hlrliktc 10. 
l aıcııların ilk teminatı 2475 ve• !I 91.2 ı.,unü ı>aa.' Hi :SJ J& blcı rıs 

,. .. Döküm 31500 2362 50) 
Tel balyalı 175 15750 1181 25> 

H ,. ., .. l!lO 17100 1282 50) 
., ,. İp ba]/ıalı 16150 1211 25) 

" Tel balyalı 450 40500 3037 50> 
!p balyalı :-18230 2868 75> 

,. Döküm 31500 2362 50) 
.. .. Tel balyalı 275 15125 1134 38 

Saman döküm 500 25000 1875 00) 
Kuru ot tel balyalı 335 2.1450 1758 75 

,. ,. Tel balyalı 1000 70000 5250 00) 
Döküm 60000 4500 00) 

sa":ne,;; 800 52000 3900 00> 
Kuru ot balyalı 1000 70000· 52:10 00) 

., .. Döküm 60000 45()0 00) 
SRml'ln 750 37500 ~12 50> 

Yukanda riruı ve mlk'tarll\J1 >Azılı kuru rıl ve samım kBr>ı\~ı zari usul!yle 
e!<.-ıllrneye konulmu~ da tn.llp ı;ıkrr:a<lığında.n bir ay ıçlnde pazarlık sıurrtıyle 

sntın alınacaıkıır. 

!Vluhıımme-n l>tod4"1len ilk tcmln111l11n hlzal.annda ı;ıMu-Mımnsıtır. 1s~ltle~ e-v
sıı.r vr sartı11.nnı hkc-nderun As. sa. Al. Ko. <\ıı göı~b!..lecekLertrulen kom••)>on8 
nılırA<':ıatıarı. (7120) 3174 

Et ah nacak 
C'erkeıı As. Pos. 5001 Sa. Al. Ko. nan: ( 

A$Al'!ıela cms ve m\ktan yazılı f't (sı~ır, koyun v~ya ke><:il satın alınaeaktır. 

kııpalı zarfla UuıJeı<l 5001 Sa Al. Ko. Y<tııılacaklır Evsar ve:' ~art na m<:'lerı her 
ı;ıün komlsyoıfdn ilörtileb!Hr. tııte-klllerln lı•kl!t mt•kturılarını en geç !Jııılr ı<antln· 
dt'n b!J• saat evveline kadar koıntsyonA vN·mı~ olmaları !Azımdır. (702!1> 307:.l 

Cinsi Mlk. kilo Tutarı lira llk .. TPm. lira lhale günü Saat 
sığır eti 14.000 5.600 420 7. 9. 942 P. erle~i 11 
Keı;:i eti 14.000 7.700 577,sr> 7. 9. 942 P. ertC"'-İ 11 
Koyun eti 14.000 l0.500 787,50 7. 9. 942 P. ertesi 11 

Et ahnacak 
Çrrl<~ As. PM. !'IOOl Sa. Al. Ko. dnn: 
A~nı'.ıırta cin" vf' mlktıırlan yazılı et (koyun, l«>ı:I. sı~ırı satın alınacaktır. 

K:ırıalı zartln lhrıle'-1 5001 Sa Al Ko. yıııııl:ıcııktır. r:v~nt \'<.' 'artnamı-li.'rl her 
ı:un komlgyon•iu ııoıil!ehllir. ı~ıı-kllli.'rln lcll!lr m<"ktııı>l;1nnı en geç !hol" saatin· 
den lılr saat evvı.>I komisyona verml.s olımalaı ı l.ızıındır. 1o:n l 3074 

Cin~ı Mik. kılo Tutarı 1 ra İlk. Tem. Ilı a 
1 

!hale günü Snal 
Koyun eti 300.000 225.000 16.875 11. 9. 942 15 
Keçı eti 300.()()0 165.f)()O 12.375 11. 9. !H2 15 
Sı;?ır eti 300.000 120.000 9.000 11. 9. 942 15 

İhti~ aı; i<:İn !!0110 ııı"trc mikap kuııı 
11. !I. fi~:! ıtıınıı sarıl ili ılı p ız trlıkla 
1:>.ılın nlınıı('.ıktır. '1ıılıarıııııen hcclı·lı 
zn.ooo lir.ı imli trıııinat ::ıııoıJ liıaılır. 
l':VN<tf ve sarıl ırı her µ:ılıı kcııııi yun 
dA gcıriılehilir. Bu ıııiktıır hir tulllıe 
ihal" eılill'bilN·('ği p:ihi 600 ııırt rcrlı'rı 
nş.ıi(ı <ılmnııınk ıiıerr :ı~ rı ayrı laliplr
re ılc v~rilrhilir. Tıılipl~rln ilı le gıl· 
nıı kornısyıınd.ı hulıınnınları. 

(11.~G) az ~·ı 
Çi n ko l e v h a alınacak 

A s.Pos.4200 S ı Al.Kom. Tophane 
Muhtelif kalınlıkta 3 cıns 35 ton 

çinko levha satın alınacaktır. Bır 
kilu~unn UO kuru<> fi,ııt ln'ııniıı ecl i
miştir. T<·minıttı 77150 lır nlır. İhıı
lesi 4-!l-942 cıım'.l giinii ~aar 15 «e 
pa:ı:nrlıkla Fınılıklı\ia 'SA AI,. Kom. 
da yapılacaktır. Taliplerin ko'T!İs-
yona muracaılıı.rı. (7154) 3214 

Orma-n Koruma 

Palaska takımı alınacak 
Orman Koruma ı;enL•I K. !:iaırn 

Alma Komisyoııumlan: 
1 - 200 adet pala~ka takımı l'!I· 

znrlık suretıylp eksiltmesı :.l7-8-!l 12 
ı>erşl'?mhe guııii saat 15 tc yapılmuk
tır. 

2 .Muhammen herleli 231111 llın 
olup kati IPmlnatı 345 lıradır tste-k
lllPrin helll gıin ve sa'\tle Yen şl'hir
rle Orman koruma genel K b ı nsırı
<lnkl Satırı Alma Komısyunuııa mU-
racaatları t7118ı 3172 

Y ün çorap al ınacak 
Onnan Ko 'Uma c;(m••I h.. lııı Al ın 

Kom sycınumton. 
ı - 14 ıırıo cırt Ytln eonııı knpnlı .. a~r 

usuliylc f"kslltm~ 11 ·9-!H'.! r'U gün ı 

(65&4) 2580 

Boya ve tamirat ile çeşitli 
malzeme alınacak 

Ankara Valiliğindt·n: 
l\lulıammcn llcdcli ( 1607) lira (-1S) 

kuruş olan 23 kalem b..ı).ı ve sair t.mıı· 
rnt m:ılzenıe•ı ile (77 ı) lira mulıanuııecı 
heddli (28) k ılem muhtelif m~beme alı 
na~ kor 

2 - Takstm<:ıttler! 

lundunı.n ve oozuk 
açık 1>11· 

t.ııksımeı.re 

kullanan ve istenilen 3ere g ım -
ym ve her ne ııuretle cılun<n oı

sun tallmalname htıtırına hare
keL ed<'n eotorlt"I" ıı: n derhal 2890 
2!l!i0. 2713, 6!.11'3 ve 6847 numara
lı lel<'fonıara mn!Om:ıt vcırrn<'lc 

sayın nalklan Mca olunur 

D evlet Dem ir Yolları 

Kereste alınacak 
Devlet Dem ryoU:ın 3. 41.eUne Mü-

::;.mnıııııe5İ her ı::ün 'uıdyom müdürlü 
ğünde ,ı::ôrulcbılir. <ll.ırlüğUnd<:n. 

1',ılıpltrin 31. 8. ?42 pazane'i )?Unu Mlklal'l, e adı, muhammen bedE'l w 
,a.1t l S ıe •tldHt daimi encümenine mİl· muvaklml temlruı.tı a&altHlıı >az.ılı ke
rac.aaıl,ırL (6541) 2614 reste kapılı zarf U9ulıl.Yle C!Ks !.m<'Ye k<> 

nulmustur. 
Localar yaptırılacak thaı ı :.?. 9. 942 caroamba ı:UnJ sa 

Ank.:ı.ı a Valılıt;ınılen: at 17 ılc Ralıkeelrdc :-ı !iletme binasın 
l Ke ıI l>becleli (76öl) lira ıla ;ı.apılmaktı.ı-. lsteklll<>r 2400 r-; 0 1~ 

!1ıuv.ıl<kat il nıinatı (570) Jiraılon k ınunun t.aYln ctLIQ:l vcs,lkalarl~; u"ıaı• 
ıl>un 1 bıılııı ın IIıpculronııla gazıııo 1 gUnil 1 1 lı 
öııtlııdc yupılat ak olan localar işi mt ayyl'n Rnat "" lr ,,ıat E-V~Ci 
10-LJ·!!l:.1. peı·şenı!Je girniı s.ıal 15 ıle kunılsyonumuzıt mürncnatlnrı l..'\zımdlr. 
ciairni etle umenıle ihalc::;i yapılamak nu L$c alt ı;artrı ıme V<' muknvelcname 
Uzer e eksıltmcye konulmıı;;mır. r•ı~)Jereıi kom yonumtızıl:ı.n panısız a . 

:.1. 1sceklllerın ıemi·n ıt mektup lın.ııüllılr. lhu48 2.387 
vcva rııakhıızıı li<'arı•t odası vesika- <::ms v~ cbıı<h 
sı \"e Nafı' Mthl ırltiğiınılen alacak- Cam <Hlme o ıoxo.ıOx4 200 adet 
l rı chlıyel vesiltalariyle birlikte Cam d ime 0.15xıı.ısx4- 40 adet 

suzU eçen gıln ve saaıtc dııimi en- Ca.m ıtıme Ol5xııı5x'6- 40 adet 
c meııe elmeleri. cam d ime OO!'ix003X4 400 ad<:t 

. 3 - Buna alt keşif ve şartname- ~ım ıaıınıı rı()(l 0.25x4 200 adet 
)ı her un Nafı MUdürliı~iiıııle 'cam tııhta 002x0.20x4 937 a<Wt 
goıebile eklcrı (7197) 3252 Crun tabtıı o. o:-ıxo 2ox 4 600 ad 

Tamirat ayptrılacaR Cam dllıme oosx0•)9x4 9.40 J\13 c;;.10 
Aı l<ı .ı V 111tlru1.en. adet) 

ı;ıttl i:ııı.le s.ı. ı\ ı 
ltlr-1. 

Ko ıı. Çayır otu alınacak 
Bur~a Sa. Al. Kom. <I ın: 

ı;nııt 15 '" Yenb<-h r ; .• onııttn koruna e 
g<>n<'l K. h na"ın<t>ı nıpılacıll-."'lır. 

ı.tl1k menkez hakte.r.f(Yl)loJI mü- Cam knlııs o.o xo.ı5x6 5.7f,o t.S ıso 

yapıl.ıeak um r ı~ı 10·9 !l-12 adeti 
Cıım kıı:lııuı ooı;xo.15x4-3.840 M3 cso 

ndet ı Ev~ııf ve şı·raiti i stoınh11°l Lı·. ı'iın!r
ll!fi Sa. Al. Kııın. ı!a. İuııir ı,, .. A. S. ı . 
Al. Kom. rl:ı. ile ,\!. '\I \ '. Lv. A. :-;,,. 
Al. Kom. b.ı~k ınİıii'ınc1ıı ı::oriılelılli r. 

Cinsi: ~dflcyaıi;ı , nıikt ın: sııoo kilo, 
rnuhnınıııen bed«'li: :! 1.000, ilk ü mı· 
n:ıt: ısoo Kn. :::-<o. :ıon. 

c1211ı aıı1 

Sığır v e ya koyun eti 

alınacak 
As. Pııs. 790 Sa. Al. Ko. dan: 
80 ton sıı'hc veya ko~"Un cW kapalı 

za.rtla eksiltmeye kanmu_.tıur. 
Ekıs ıtme..ı 11-9.942 cuma gUnU saAt 

15 te .'.\1usaköydek>I A.6. Pos. °7!"' '.a. Al 
Ko. yııpılacrıl<!tır. lstekllh'r mı 11!? RR· 

aUnrte-n bir s.aat evvel U>kııı.t -.. :tupla
nnı luxn!.«:Yona vel'.'ffieleM. $11.rt.r.ame ko
mbyonda gortilebHılr. Tem.malı 5100 ti· 
radır. (7210) 3228 

Çayır otu alınacak 
Balı kesır A.\!. Sa. Al. Ko. dan: 
Balyalı beher kilosuna 10 kuruş 

fiyat te.sbit edilen 4.000 ton kuru iyi 
cins çayır otu pazarlıkla saıııı alı
nacaktır. Pazıırlıı;ı As. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktn. Kati teminatı 
39500 lil"adır. 4-000 t on kuru ot bir 
talibe ihale edilebileceği gibi 50 oer 
tonr!an aşağı olmamak ilzere ayrı 
ayrı talipler e d e ih'ale edilebilir . 1-
hıılesi 31. 8. 9 42 günü saat 14,30 ela
dır. Talipler tel balyalı, ip balyalı 
ve tel ciheti aı-keriyeclen verilmek 
ııartiyle ayrı ayn üç t eklif yapacak
lardır. Evsaf ve şartl'an her ı:-Un B a
lıkesir As. Sa. Al. Ko. da göülebi -
lir. Taliplerin muayyen g-lin ve sıı
atıe müracaatları. (7209) 3229 

Odun alınacak 
Sıı rıkamış Sa. Al. Kom. drm: 
980 ton odun Jla?.arlıkln. toııtan ve 

perakende 1000 tonlu k partiler hali n
de alınacnktır. 

Kllosunn. tahmin eiti!Pn fiyat 2 kıı
ruş ISO santimdir. HeJ>Rinin teminatı 
17250 lir.n. partil<'rin 37150 liradır. 
Şartname komi~vondıın alınır VI' 

ıı:orul ur. P.azıırlııh 28. 8. 9i2 sat H 
t e yapılacaktır. 

(7208) 3230 

Aya~n sığır alınacak 
Canaıkkale Garnizon Sa. Al. Ko. dan. 
lht.l:Yaç içjn ayaktan 150 sıtır teıcar

Mir edecek tzyat üzednden 8·9·942 ııalı 
ırilnU saaıt ll de pazarlıkla satın &lına

caktır. Matbu ve i?ımıa mUter<"rnl evsaf 
kmnlısYonumwna h.er ı:i.ln &rortlleblllr. 
1stekl1J.erin ınezkılr &rtin ve SIUl tte ko -
misyona müraeaaUan. (7207) 3231 

İnşaat yaptırılacak 
Eskiııehir Hv. Sa. Al. Ko. elan ı 
Fabrikada. inşa edilecek 26295 l i

ra 73 kuru§ keşıf bedelli teknik ve 
idaresi b ürol•ar binası ilfi.vesin e k a
pazalı zarflıı ihale günll istekli çık· 
madığından bir ay zarfında pazarlı
ğa konnıuşıur. 

İlk teminatı 19 72 lira 18 kuruş -
tur. i lk pazarlığı 27. 8 . 942 perııem
be günü sa.at 11,30 da Esktııehir H v . 
Sa. A l. Ko. da yapılacaktır. Fenni 
ve hususi şartlar komisyonda görü -
lebilir. isteklilerin belli gilnde t e -
minatlariyle birlikt e komisyona g el
meleri ilan olunur. (7206) 3232 

Lokomobil binası 
yaptırılacak 

F.skişchir H\•. Scı.. A l. Kom. dnn: 
FabrikadA yAptır ıl ııcak 31789 liu 

!H ku ruş keşif bedelli Jokoınolıil binıı; 
sı inşııııtın:ı kapalı zRr f u~ı ıliyl e ihale 
günü istekli çı km:ırlııl;ındıın lıir ay 
znrfınrlıı p.n1.nrlı ii;:ı konulırıuşlıır. 

İlk pıı.znrhii;ı 27. 8. 94~ perŞl'mhe 
ıı:unu saat 10 da Rskişehir IIv. Sn, A l. 
Kom. yapılaeakhr. Fenni şartları ko
misyonda ıı:örulehil ir . Teminntı 2381. 
l irıı 25 kııruştıır. İsteklilerin helli ıı:iın 
de teminatlnriyle birlikte komlsyondR 
hazır bulunma lnrı ilAn olunur. 

( 7205) 3233 

Yol yaptırıl~cak 
~lsehlr Hv. Sa. Al. Ko. dan : 
Fabr11mda .YBpt.ı.rılaca.k 26699 Ura 46 

k:uruı; keşif beclell1 Y<>l lnsaııma kapıılı 

zart usuliyle .111aJe R'Unü istekli cı.krııa
ctıtındıın bir ~ zartında paza.rlıta kon
muı;tıur. tık temınau 2002 ura 46 ku . 
rıııtwr. Paza:rlıtı 27-8·942 ı;>el'llOOlbe ırU

n.ü saat ıı de Esıklşehlır Hv. sa. Al. Ko 
da yıırpıla.ca!lıilır. Fcrm.t aıa•rtl!ar l<oml1tyon· 
da ııörOleblillr. İgteiklll<ırlrı '00111 ırUnde 
temmal1arl;yle blrL~kte hazır bulunm:ı -
lan UAn olun'llil'. (7'>-01) 3~:14 

Ayakta·n koyun alınacak 
Sarıkamış Sa. Al. Ko. dan: 
50 ton ayaktan koyu n ı:>a7.arlıkla 

alınacaktır. Kilosuna 1:ahmln edilen 
fiyat 50 kuruştur. Teminatı 3750 H
ra, şartname 'komisyondan ıı.lınır ve 
götülebilir . Pazarlığı 28·8 942 sanı 
H,30 do. yapıJa.caktu:. a23? 

Tcl lı·ı l valı heher kilosıınrı 10 k ıı · 
rıı~ fiynt .t('~pit eclilt•n 2000 ton iyi 
cins kırru ~-.ıy ı r otu pawrhkln s.ııın 
nlınııraklır. 1'~k~iltıııcıo.i ;ıı. il. nı2 Jl·'
Zclrlesi ı.:iınıı saat 16 da Hrılıkcsır ,\~. 
Sa. ,\ l. Kum. y.npılıt(•aktır. Kııti tc•rııi
natı 22!lOO lirııdır. 2000 tnn kum ot 

2 Muhıımm!"n ı-ı ... ı 1 t"ıJO ıım ,,_ 
Jıırı muvaklrnt 1r-mlnntı s 10 ı·rırlır 

3 ı'lıırtn ııl1•1'>h•l nUmuıw~ınl ı,<ı 
ml$yon<la hrr ıtün l!'•irlih•h\llr. 

4 - l"'ır•klll<•rln lhıı e snnllnrtrn 
Mat "vvel1nl' k111J9r lokllf mekt ııpl ırı 

m kanuni V<"' kııla!'lyl-P hlrll'klü kom • 
hir blihc ilınle edilebilceeiii ıı:ihi rl· yona Vl'.rn'lf'IPrl ll!ın olunu•. 
li~er tonclıııı n~aib olnı.ınınk iizr.re av- (70fioı .1214 

rı "~ rı talipler" <le ih:ıle r<lilrlıillr. 
Talipler tel h:ıh·alı, ot h:ılvıılı vr. reli 
riheti ııskcrh·cden vcrilnırk ş.ırli' le 
.flYrı ayrı uç t<'klif yııparnkhrclır. 

D e vle t Hav a Yolları 

Evsaf ve ~ıı rtları komi" •'IHl.ı ırnrule- Kuvvei maha r rike tesisatı 
hilir. (R ılık!.'sir Sa. \l. Knııı.) Tııliıı· 
!erin lırlli ~un ve santte nıii rııenatları. yaptınlacak 

(7169) 3236 DevlE't Hava Yollan Umum lllUdOr-

Çayır otu alınacak lilWndoo: 
Ralık~w As. Sa. Al. Ko. dan; 1 - ld.<ıremlz ntolı.ve ve ıı-aratınd.ı 
Tel t>ıılya11 beher klh:>Suna on kuru~ yaptınlilcak oLan 1437 JLl"a rıo kurue 

fiyat lNll>it <~Um bm ton lı)'l cıns kuru ıw.ır bed<:lU kuvvM ınuhıırr!ıke tesısatı 
cayır otu P/l?.aırlll<.la 113,tın ıılın arAkl ır 7·9-942 Jlll7-l\rtff>I RÜn'li <aat ltı ıla u -
Ellmllıtmt'6~ 31.8-942 paznrıt<'SI ı;ıılnlt 111• mum mUdilrlUk binasında açık eJ<sUL· 
at 15 te Balı:ke$l r sıı.. Al. Ko. da yııpı- m<>.YC konulmuştur. 
lacaktır. KAiı! tem:tnrut.ı 12500 J t nıcı.r. 2 - Bu teR'ls,-ıta alt f('nnl ve hususJ 
1000 wn J<;uru ot btr talibe ihale Nlllc· ııartnAmeler idare• levazım mildurluf;iln
b\ılccctı ı;rUb1 el11şer toındnn a~agı oım.ı· de ıriir\ll(•hlllr. Muvalck.at teminat lOR 
mıak tizere IWI'l ayn a.tlıtıık!re de ıha!~ liradır. Tal\ı)leMn nYTiı ailn ~ saatw 
e<tllebılı.r. T.ı 11'!>1« tel be.J61ah, 1,p bal.11.Llı kmnlısY'Ol'lda bulunmalıfın ilA.n olunur. 
ve 11eıı ellhetl aııkerb'edcn vt.>rtlrnd< ear- (7097) 311!.l 
t lorl.o a,yn <IYn t.ektlt yapacakl:ırclır. Ev-
80 r ve enrtııın her ıriln Bnlıkesır sa 
AL KD. da. ~. Taılipl<!l1n ınuaYYf"l 
aanuc müTacaaıt.ınn. (7167) 3:.!37 

Sığıır ve koyun eti 

kavurması alınacak 
Erzurum As. S ıı. A l . Ko. <lıın 
Beher kilosunun imaliyesine 50-

kuruş fiyat tahmin edilen 300. 000-
kilo sığır ve koyun -eti kavurmasının 
imali pazarlıkla münakııı.ııaya konm
uştur. Münakaşası Z9 /8/942 cumar
tesi gUuli saat 10 d:ı Erzurum Sn. A l. 
Kom. yapılacaktır. Muammen bede
li 150.000lira olup kati teminatı 17.-
500 l iradır. Şar t namesi h er gün ko
misyonda. gör llllir. İsteklllerin belli 
gün vve sa.ate tcminatlarıyle Kom 
mUracatl11rı 7164 3 238 

Saman almacak 
Bnlıkesir As. Sa. Al. Kom. d an : 
Trl b:ıly:ıh beher "kilosuna 7 kuruş 

fiynt tespit edilen tsOllO ton iyi cins 
srınıan pazarlıkla ~atın .alınııcaktır. 
J.;k,iltnıesi 31. 8. 94:3 ııar.srt .. ,.i giınil 
sut 11 d e Bn.lıkesi!''d"' As. Sıı. A l. 
Kom. da yapılac&ktır. Temin:ı.tı 
31i.~OO lirndır. ısooo ton sıınıa'l l:ir ta
lihe ihnl e eclilehilccefti g ihi ellişer 
tondnn aŞilKI olmanııık üıert'! nyrı ııy
rı tnlirlere de ihale edilebU:r . Talip 
!erin tel halynlı, ip h~lyah v e hMır 
h:ıly:ı lı nlmak şartı:vle n.yrı ayrı Uç 
t eklif ecleeeklf'rrlir. E vsnf ve şıırtlA
rım ırôrmek istiyenler htr ıı;ün 'Kom. 
ıla .ıı:örchilirler. Talip lf'r in m uayyf'n 
giın ve saııtte komisyonda bu lıınrıınla-
rı. (7103) 3:?39 

Askerlik İş leri 

Çağrı 
Ankara Askerlik Sulıesi Reislığin

den: 
Emniyet U. Md. Basım ve Yayım 

mütehassısı iken 3. U. müfettişlik ya
bancı itşler müdilrlüğüne naklPn gi
den ve 3·9-9·H tarihinde de hu vnı.1-
feı;inden ayrılan Dı. gıiverle l3ııh. 
Nejat Saner vazife almıştır. 7!187 
sayı Jle ı;ubemJzp veya bulunclugu 
yerln şubesine müracaatı lü.ı:umu 
iltı.n olun ur. (7122) 3176 

Lisel e r 

Erzak, sebze v e m e yva 

alınacak 
Türk Mauır Ceml,vet.ı YeruşeMr Ltse

al MüdurlüC-Unrtrn: 
Okulumuzun 20 wını 1942 den hıızl

nm 1943 gll.Y<'Sllıe ı:tetm; z(.7t.1nynğ, et, 
süt,· )'Oğuırt ve <t!ğ(.>f' muhtelif erzak ile 
yas k>uT'l.l IK'l>ZC ve me.vva thtlyaı·ı 4 ey
lill 1942 cuma JfilnU 116at )4 te, okulda 
mu~u komlsyvn l'ntiııde, acık ek

ırı.ıtme !91.l!'Ct-tyl:c milteahhlde ihale ol'U-
n.nc11·ktır. 

Tnl1r>lt'rlrı; 11!7.Ul'TLl u evrak ve yU:zılc 
7.15 nlııbetlml<'ld di"P07.llo 11 kC<'Sl VEIYI\ 

banka t<.'flllnat mekturılarlYle hlrlikl.e 
mt'211<1lr ııun ve ımattc Yenll;Phlr, KAzım 
Oznl-P ead<l~lndeki okul mildllrlül':un.cle 
hazır bulunmalan lifin oluııur. 

leı n ltmıhuıt \.l'Yil mflk· 
t u t od ~• vı fılaısl ve na!ıa 

ve
ve 

ve sartname}1 
ilrlıilıtün<lm glirnbl -
(71!18ı 3253 

Araba koşumu alınacak 
Aııkar Vııl nd"'n: 
1 An' arn şPhır \'e çivannın a-

' tçlıııım ı ı le ndC' kullanılmak ü-
re 12 takım ç fl allı araba iko~umu 

aı;:ık ek itme ılc satın alınacaktır. 
2 I~o uııılnrın muhammen be-

dc>lı 2tfiıı 1 raclır. 
3 1.Jıale ı 10-!l-!!42 perşembe gü-

ın\ SA.ıL 1.ı le vılayet dıılmJ encüme
ı,lııcle yapıla<"nklır. 

4 ı~o ıımlnnı ait fı>n11i ve idari 
şnrtıııımel<•r vil1tyrt zıiıaııt müdür
iti un lı• görılkblllr. 

5 Ek ıltııwye iştlrnk cdeC'ek o-
lan taLıpler muhammen bed,,.lin H,. 
7,5 ııisb!'t nde cif POZ!to akçesi tutarı 
olan 162 1 rny.ı nit temlnat mektu
bu \ ya hu ~I muhnscbt'.' müdürlüğü 
~e7.nı> ne t dıye ed imiş makbuz ile 
blrl kh• gö lerlleıı gün ve saatte vi
lil.yct tl ı mi encümenine gelmeleri 
ılCın ol un ur. (7141) 3251 

inhisarlar U mum Md. 

Motörlü , güv e rte li 

çektirm e alınacak 
1 tlıtmu !ar Umum M udUı·lugundcn: 
ı - 2.S·7·:J·l:! taı·lhlndc sarı.rıanıesı 

ıııuclbirn .. -e lm.ı>.ı.lı 1..ıır!.lıa ıhalc edıleml -
Ym dort ııdcl rııotorLü, ırUverteli t'ektir
ır bu .l<A:>ı • pıızarlılc usullyle eksLltme
ye koıınıuşlur. 
~ - Pazarlık 28-8-9'12 cuma ırün11 

sıınt 9.3n d.'1 lstanhulda Kabataı;ta. ıe -
vnzım ı;ubeı;l:n<lekl me.rk.ez ıı.lım koml.s
yonunda .Yl!Pılaealot.ır. 

3 - Yalnız ınııklTM! veya yalnız ı;:ek

tlrtnc tcldlrı ka.bu1 edllir. 
- Mnk~ne anrtruımes1 <200) kuruş 

ve wktinne ı;artnnmesl (140) kunı4 

mu'!ı b l dç 5Ö U frt.'l.'<'n ıstıbcdC'll ve İz
mir, All!kara tıaşrnUdUrlUkl('Tlnden alı.. 

nntJlltr. • 
5 - 1st<lkl11<!rkı pazarlık için faYln 

o}un:ın gUn ve sııatl.e teklif ede<'~lerl 
rı~ t UZ<"t1n<l<:m ytizöc 7,!'ı güvenme Pil· 

rnstylc blr?llcte mezkOr komisyona mil
rncııntıarı !!An f)!unur. 

(8fi71 /fi7ZT) 271>1 

ZiRAAT VEKALETİ 

Memur alınacak 

Teslim ;veıi: tel('lfrn<' mınto.lm61 da -
hlllrıd<' herlıımıı1 hr islaıı.yonda. va.ı: •m 

lc;:cı1f;1n<I"'. Muhamm(!l'l 
1
lX'dcld ı M3 12!5 

Ura. muvnkkat tcm~nl'Ltı "li)() ıtra. 

Odun ve mang al kömürü 
alınacak 

D. D. Yollnrı Sa. Al. Ko. elan: 
Muhammen be<lell, Muvakkat t{'

mlnat ve miktarları a ::ı ula yazıl 
odun ve mangal kömilrü kapalı zarl 
yolu ııe satın ıılınacakhr. 

Eksilmesi 7-9-942 Pnzart~ gilnl 
saat 11 de Sirkecide 9. cu işletme bi
nasında yapılacakhr. 

Isteklilerın muvakkat teminat ve 
şartnamı-de yazılı vesikaları iht.va 
f'.'decek kapalı .zarnnnnı aynı gün 
~aat 10 n kadar komisyona vermele
ri Uizımdır. 

Şartnameler 940 kuruş mukahl
llnc'IP ::-;lrkP.ccl vezıı('slnd<'n alınahllir. 

Cins!: odun, miktarı: 50(10 ton, 
Muh. B!"<'I.: 15:3.000 lira, Muv. Tı:-m..: 
14.100 lira. 

Cinsi: ınan"al kömürli, 
300 ton, Muh. Bl'd.: 3~.()()() 

<8S96-fi912) 

miktan: 
lira. 

3036 

Putrel alınacak 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen baleli l ;?320 J;r:ı (rJaa 

muhtelif pu rrel 8. ıo. J Y 12 pa~emne 
günıi saat ı~.3(1 da kapalı 1.ari ıısu•ıyle 
Ankara'da idare binasında ıoplnn:ın n r
kcz 9 uncu :koıııh)'Ol!Ol s:ıtın a lı.'laca.;... 
tır. 

Bu ise girnıek i~ıiyenlerin 924 li .. lık 
muvakkat ıemlııat ile kanuıtun ıa1 in ,..._ 
ıiği 'esikalan ve tekliflerini a\nt ı;la 
~aııı 14.30 a kıdar ttdı geçen komi~ "Cm 
.ııei,Jiğine vemıelui llzımdır. 

Şartnameler r>ar:hız olarak ,o\ nk:ttıı'da 
mnlzC'nıe dairesİn<len, Ha~'<larr>a ı'da ıc-
~llwn ' 'e"'k §efliğirıden temin ııunru. 

(6905) ~lf<; 

Son gUn son ge<ıe 

ULUS SİNEMAS I NDA 
2 FiL M BiR D E N 

1- Zorla güzellik olmaz 
l..orelt.ıı Younır. \Vnrncr Baxtcr 

il - SiliihJor tayyareci 
i" <: Sil.ilışlir kovlırıylnr tıırarrndıın 

Sııare !?O.an 
si!Jlhşıır tayyareci, 

Guıı-llik nlııı 17., 

Tell'fon : 6:.ı!l1o 

7.orln 

Çayır otu alınacak 
Balıkesno Sa. AL Ko. Hşk d<tn: 
Tel bnl.Yal'ı beher kl1osurıa 10 kuruı 

!!ıyat tesblt edlJen 5000 ton Jıırt cins ku
ru çayır otu :ııazatıhkla ı.tatın rılınacak

t.ır. llailJ.1tmesi 31-8·942 pazartca1 a-unil 
ıııaat 15.30 da BaJ.ıiresJır Sa. Al. Ko. ya. 
pılll.ooktıor. Ka.u tam.Jneıb 47500 141'lldır 

5000 tem kuru ot bir Utl.lbe ihale edıl~

bl 1< ..-<>ırrı gllbl elıl.1ııer tondan aeaa:ı olana
malk ilZA'.'ll'e a.yn avn. mlilOl«c de ihale 
edilıebl!lJr. Taılılpler tel ba.lya.J.ı. ip bal.Ya· 
h ve teld <'lhetıı as'kel'~OO. veı11nıek 

U?JP.!l'C 8.\l'n a;ıın üç ~11' yapacal<le.rdırr 

Evsa! ve sa·rıt:leırım görmek lst1Yenleır 

heor ııU.n Bahkeslır Sa. AL Ko. dıa ııörebl

ltrlıPr. Ta.lıiı>letıiın mwı,yyen ııaa.~ mü ;a
<"11atlan. (7162) 3240 

:Ekı<U\m(')'C lşttmk arzu9Undn olan -
kır 27-8-1942 d<.Sl itibaren h<'r ırün; a -
bn.acıık er7.aktn ctns, mfktru- V<' tiYatıa
nnı gösıteflr 11sU-1<>rle aartname:ıertrıl 

ııörllp okumıı.ok üzere mU<lJUrlute müm
caat eclcblllrfe!'. 

Zlnı.ııt \/ g ıı.!en: 
Etlik bııktC!'lyolo,U enst.1tll5Unde 2Q Kıcy:ıp - M. M. VekllleU daire l?'U-

lı1m maa ı b MIAııHk ~kur. 3'.'56 sa- <türLüAiinOO'I nbnış ol ıuıtum ııske k 
) l1 ı&.nun muolbinoc! bu derece mansı t~ Z."1;)'1 "lUk mdım yenisin ııla. 
efabih .. '<JOklcr ()k:c ve muadili arru.ında cnı'.\ımdan cslkl n!l!n hükm(J yr>J,:tur. 

Saman alınacak 
Konya AS. SA. AL Kom dan: 

İhtiyaç için 7000 tOP aaman p a
znrhk suretiyle ihale edilecektir. 
Evsaf v e §erait komisyonumuzda 
mevcutııır. Paarlığı 28-8-942 cuma 
günü saat 10 da Konya'da K omis· 
yonumuzıın bulundu~ binada yapı
lacaktır. 1000 tondan a17ağı olmam ak 
üzere ayrı ayrı taliplere ihale edi
l ebilir. Tel balyalı samanın beher 
kilosuna 7 kuruş f iyat tahmin edil
miştir. Balya t eli bilabedel ask eri
y eclen verildiği takdirde tel bedeli 
bu fiyattıan t enzil edilecekıir. İs
t eklilerin 7000 ton a t alip olanlar 
23350 lira v e 1000 tona talip olnn· 
lar 4750 lira ilk teminat yatırılU> 
adı geçen gUn ve saatte komisyon-
da bulunmaları. (7160) 3241 

P atat es alınacak 
Karnkdse Sa. Al. Kom. cfan: 
61.800 kilo patateıı 13. 8. !>42 <ıe 

kapalı zarfla yapılan ihn.leslnii'! t;ılip 
ı;ıkmııdıiimdan hir a.y içınde pnzıırlık
la alınııeaknr. Tahmin lledeli ııs.ıs-ı.o 
lirıı olup ilk teminAtı 1165 lira ISO kıı
ruştıır. Evsaf kolordııııan bütün gttr
oi.zoı:lıırıı.ıda mevcu t olaa 15. ıı. 9 i 2 

11 wını 94.! ı"Ullla gtınıtl ııaa.ı on 'bcşı.c KırşM $illrrli oıtıu 1320 doÇ:umlu 
Mchmrıt Kü~illier 1941> 

(fi999) 

Okulla r 

Lağım yaptırılacak 
Ankara Sanat Okulu Mudürlilğ{in

den: 
Okulumuzun )Ağım tPSisatı 978 U

ra 80 loorus •keşif üzerinden açık ek
siltımeye konulmuŞtur. 

Tal!plerin ke>şifnamey\ gürme'k fl. 
zere he>r ı:rün okul mildUrlüğüne ve 
ekslltmiye iştirak ede<'eklerln de 74 
liralık muvakknt 1c-minatlariyle ve 
kanunun lcabet:tirdiğ.i vesa kle lbir -
liktP ihale giinü otan 11-9-9-!2 tari
hine müsa<l"f cuma ciinü ı.<1at 15 te 
okul binasında toplana<'ak olan alını 
satım komisyonuna müracantlnrı. 

(7149) 3249 

Janda r ma 

Koyun e ti alınacak 
Anbra J.. Sa.tm Alma Konıl~oıwn

daJı: 

Beher ~oıs•ı.l'!la (UO) lru'l"lll8 fiyat tuh
ınln od11<'11 9000 kik> koyı.ıın et:ıı c.'Vliil!lt ve 

eartnamcıl'lıne ırôre kapah mt'fI.a ımıLn 

Ve Ll!lJctc mllsalbtı.ka ~mtltıaru y,ıvıııı

ceict.ır. lst l.Ymtcrıln s!!nıttldcn veslkala -
rtvl:c vokAlct.c mtlır"Mnat etmeleri UAn 
ohın.uc. (7195) 32:!2 

Saman alınacak 
Mı'rkez Bakl••rıy~olojı ve Serolo

ji Eııstitusll Dıreklörlüği.lnden: 
ı Mtiessese .hayvanatı ıı;ın 

45-55 ton saman açık eksiltmeye 
konulmuşwr. 

2 - Ta.hınin edilen bedeli 4675 
llraılır. 

3 - Muvakkat teminatr 350 lira 
65 kuruş olup banka mektubu veya 
vezne makbuzu ve htazine tahvili, 
hono lcmınat olnrak alınır. 

4 - İhale 1 ı. 9. 942 cuma gilnU 
sııat 15 redir. Şaıtnameler mtiessese 
rlirektörlUğilnc'len bedelsiz olarak 
vtırilir. Z490 sayılı kn.nunria yaz11ı 
şartları haiz oltın isteklllerin mıray
yen gün ve saatt e Ziraııt V eka.Jeti 
ıııuhnsehr rııUdıırliı/:(llnde toplanaeAk 
ol&n salın alııın. kornisyonıınl\ miırn-
ca.ıı.tlurı. !'1209 

M a hkeme l e r 

a.lı:nac-ltkıbr. Ellmlltmt'Al ll-9-942 Mlmn Palu C. Müddt:>iumumlllğinden: 
ll'Ülllll R11nt :t5 te Arılkara.da J. en. K. Palu'ııun Knlapınıı.r rnahaJIC'sind~n 
btrul.Blndakıl J. eı:ııt.ın alma lronıls:vonun- llasan o- ıu ŞUkrü hakkında iıhtlkli.r 
da ;yapılacıtk;tı:r. Evsa.t ve sartnamesı suçundan Palu A>:liye ceza mahke. 

mt'.'Sınde ya~ılaıı duruşma sonunda 
her ırün kcım~muıroa ıt0rülUr ve suçu şabit görülerek milli korunma 
nlımr. Kanun! E'\-'&l!ı haiz 1steklllcrln kanununa tevfikan 25 lira ağır ceza 
742 Jıtra 50 kurıışlu'k vezne mnkbuzu :ıınraslyle m. ıl kQmi) etine ve 7 gün 
v~ banka mdttulbu lliı birlikte !:hale dükkanının kapatılmasına ve cürüm 
ı.aa.thıden btr sa.a.t cvvel;.ne kad:ır tek- ~asının musader<>sinc dair Palu 
Jdf m6'mlplmımı ma!k'buz mukabfl!.ııdC' ' 1 ye ceza mahkE'mesln.in 13-10-941 
koımlsy'Onumuzn vcmıe:ıcrt. 1 tar h ve 201-122 esas sayılı hüktkm 

~71481 8200 n~yot kc:;'octm.iş <>ldufu ~ olu -

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Tamirat yaptırılacak 
Vakıflar Umum MUdUrlO~ünden: 
Kr ıf bedel! <15ll lirR <821 ku. 

ruş olnn Tabnkhane mahaile~nde 
Vakı! ()3 sayılı cvJn t.ı.unlri pnzatlık
la yaplırılcıınktır: 

Pazarlık 27-8-942 persembc gUnO 
umum mtldlirlOk inşaat müdUrlU
ğllnde yapı laca,iından t eık1ilerln % 
7.5 tt-mlnat paralal\I~ le muayyen 
gün ve saatte hazır bulunmaları ntuı 
olunur. <71961 3248 
_:!11111111111111111111111111111111!:, 

- -: Nazarı dikkate § 
- -E Tııııfiye halinde olnn Koprü : 
_ u n fabrikası Ltmiteıl $irketin- _ 

:;: den alaccağı Vf' alikR.Sı olanla- -
: rın Sanayi caridesiııcle Doğan : 
: ote lincle ta~fiyeye memur Ab- -
: dnllah Özttlrk ile Rauf Yıl ... = 
: m:~z'a mürncaatları !Uzumu : 
: il!i.n olunur. 1841 -

"111111111111111111111111111111111;: 
Kayıp - 928-929 yılı Yo7.gııt J...-ız 

mclttehln.rie-n alınış olrlu~um ilk okul 
Eehadetnnmemi ı.a:ı;i eltim. ~enıs n4 
alacağımdan e kisinin hükmu yok-
tur. 157 No. lu Fı•Uı yo Olcay 

1938 

Kayıp - Ziraat Bankasından al
<lığım 12760 numaralı pnra ctizda.ru.. 
mı iknybettlm. Yen nl alacağımdrc. 
e&kisınıın hükmü >Oktur. 

Eli.f N ııldı:81 
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Talebe a l ınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Di rektörlüğünden 
Yatı!ı ve ı>arasız olarak Zonguldak'ta acılmış bulunan Maden Baş 

Cavuş Melcteblııin B rlnc.ıteşrln 1942 de bıışlıyacak devresi ıcın seç
me sınayWJe ta"ebe alınacaktır. 

Bu teknik mekteb:n biri ameıı d ğerl nazarı olmak üzere lkl sö
mestre &Yl'J!mlŞ Cc senelik tahsili vardır. Ameli devrede talebe ma
denlerdeki Jrazano Ue geç nlr ve kend lerlne bl.r ncl. ikinci sınıf ame
n devre erinde 100 kuruş Ucüncü sınıf ame ı de\' re nde 120 kurus 
yevmiye v r l r. 
Aşa da.ld &artlan haiz olan lstekl lerln nlha) et 23 Eylül 1942 

aksamına kadar Zongu dak Mil.den Teknlsiyen Mektebi MUdurliliü
ne veslkalaroy e b zzat m racaatlan 1 zumu !An o un ur. 

1 - Türkiye Cumhur :yeU tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
2 - Dotru uk kltıdı s:östnrmek (1941-1942 ders ,Yiiı mezunlar y

Wt halen m tep talebesi o anlardan bu belge aranmaz.> 
3 - Bu aı cı hastalık arla ma 111 o mamak, b ny s mAd n ocak

larında ameli ca ışmıya müsait bulunmak <sağ ık mua~enesl Zon
gu dak'ta Y8r>tlaca Ur.> 

4 - lik mekteb b t rme veslkasını ı:-österm k, 
5 - 18 yaş na Girmiş \e 25 yaııını gecm mı bulunmak. 
6 - N fus hUv yet cüzdfnı ve dört adet ~es ka foto rafı vermek. 
Bu sartlan haiz olan steklller 25 eylül 1942 de ilk okul dersler n-

den vazılı tmt hana tAbı tutulacaklar ve muvaffak olanlar ameli 
aJ anna b amak üzere ocak ara dağıtılacak ardır< oı 29-4 

Et, odun ve kuru ot ahnacak 
;.ı .Muhataza Tabu"'U Sa Al R'.omls)onundan: 

er1ı:ec 

Tahm n Mu'<akkat 
Tutan tem natı 

K lo L ra L ra 
39000 42900 3218 

İhale ır nü ve saati 
1-9-942 salı saat 11 de 

390 O 19500 1463 1-9-942 salı saat 17 de 
17727 1330 2-9-9 2 carşamba s at ıı 

Beklenmekte olan 

POKER ----t:l'&J biçakları gelmiıtir. : 
DİKKAT ---İatanbul'da l adedi 5 kuruştur. : 

İsta.nburda ıo adetlık paket : 
4:> kuruştur. -

Taırada l adedi 5, 10 adedi 
60 kuruıtur. 

---

Cebeci Sakarya 
AİLE BAHÇESİNDE 

Halk Musiki Cemiyetinin 

BÜYÜK 
Sünnet düğünü 

29 ağustoı 1942 cumartesi gll
sat 17 den gec yarııına kadar 
İnce aaz. ho a az, karagöz, 
kukla ve Karı Kadım Orta o-

yunu ve m nol g r 
Yedı Ya ı d n yukarı umumi -
yeUc g r ı 27 kuruştur. 
Çoc k s nnet ett rmek istiyen 
!er kayıtlarını > apbrmak üze 
re Sama pazan EGE eczı.ne
ıl y nında (Ercı eş Berben
ne m r c atlan 1931 1 32 

Parasız kömür 
cürufu veriliyor 
Parasız kömür ç.ürufu 
istiyenlerin Ankara 

Elektrik Şirketi İdare 
Amirliğine miıracaatlan 

l ~ı; 

Kuday Hastabakıcı 

Hemıireler Okulqna 
yatıh talebe alınacak 

Vilayetler 

u L us - 23 uncu 1 - No. 7564 
lmtıyaz Mil 111 

lSKENDER A'RTUN 
NetrlYat ve MUeslle9C Mildtırıı 

NAŞlT ULUO 
ULUS Buımevı ANKARA. 

DiKKAT. Gazet<'rnıce ırllnderllen neı 

nev1 yazılar neered 1.-ı edUrneıı n set1 
verilmez ve kayDo usımılan dolayı blc 

b1r mesull et kabul C4lllmez. 

SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSi 1111111111~ 

~ 1 Kız - Erkek 1 HAYRİYE LİSELERİ Yatılı - Yatısızı § 
.ıllll lllll l 

_ Ana - ilk Orta - Lise : - -- -- Talebe kaydına baslanm11tıT 'FAkl taı~m ey lün be tne r t.ak91tlerlrı1 yatıram'k: kayıtm ını )'mi· = 
Jerneı.rt llzımdır. s nıt büttııı eme Jmtlhanlarına 81 a~ 08 P rUlfl. 1 e b Umıe im anlanna 8 eyllll lic"\h 

----: orta lcı&un e ım anı rına O eyl penembe ve olırunluk lmtlh n nna da 24 e) 1 ı>ertt:JrnıM> s:ünU başl -
E :nacaktı.r. Müracaat her ıriln 10 dan 17 :»e kadardır. Ecn nı ınıiıaroan ba$lar. Gün.d Zlü la m t e-= bin btı9USI \esaitlyle rıaklOO r. T - 103 

-------
':i ıııııııı ı ııııııı ı ııııııııııııııııı ı ı ı ıııııııııııııııııııııııı ıı ıııııı ıtıııııııı ı ıııııı ı~ ıııııııııı ıı ııııııır 

U L U S 

MiLLi MÜDAFAA V. 

yangın söndürme a leti 
alınacak 

bunu 

( ) ~ 10 

ldrolik yağı alınacak 
l\I l\l v. -·.!\o ı..ı Al Ko n. 
Beher kutusuna 1kl 1 ra 50 kuruı 
t tahmm edilen 1 2 k ıo uk orijinal 

kutular c 
rıt • e\Batında Ve>"ll mu d 1 eo.satta ol
mak ilzere otomob 1 1çln 6000 kutu ld-

te ı;ınz 

No ıu sa Al Ko nun 
(6887) 

Odun alınacak 
M. M . V. 2 No. Sa. AI. Ko. dan: 
A ri b ı: ler lh yacı c n beher 

kilosuna 5 k uru f )nt tahm n ed ı
Ien 22 ton odun nl'tnam n tcv
f k n 7. 9. 942 pazartes günu saat 
16 da kapalı zarC!a cks ltm ye ko
nulmuştur. Vermt:'k lstl) enlerin 
82J 1 ralık ilk tem nntlarlyle bir ik
te e tme günü sa t 15 c kadar 
k nunun tarıf tı dah ındC' ha rlı-
3'8 <" k rı t k t m kturıl rını M. M . 
V. 2 NoJu Sn. Al. Ko. na ~crm<'lf'rl. 

(688Sl 302j 

Odun alınacak 

26 8 1942 

~
11111111111111111111111111111111

~ Ticaret Lisesine talebe ka 1I1t Park pansıyon = · 
Brbek'te Mı ır sef rethnne- ~ ve kabul muamelesi 24 AğU~ilOS 

~ınln k r ı ınclakı parkta RE • : 
----
= JIM - N'EKAHAT ve tsı İRA- = 1942 t .h. d b 1 d 
: HA r. lstnnbul'a tehrllli hava. : arı JD e aş a J 
: ya Jtfdeccklcre tavsiye olunur4 : 

Telefona 36 •• 117 (U7!l) : ., ................................ ;: 
Mikrometre alınacak 

\ f . M. Vek. 2 ="o.lu a. Al Ko dım· 
1 V\cke ıljn cililmış olur ıa 0bi çık· 

rııı) an w hepsi için tahmin edılt'n nede! 
(4146.2~) Raişmark olan (7) ıc.afrlJ' 
ceman (15 ı) adet mil; romcıre ı <ı. >42 
alı gunu ~aat 15 te pazarlıkla samı a· 

im cakıır Sarınamcsı her gun ~om~

~onda on lcbilir Tamamına tahrı c;•k· 
madı ı ı kdırdc bolu.ıcrek a\ rı a; -, ta• 
lıplere ıha.e edilchıl.r. Kati temı •• ·ı 
(U5) 1 radır '5ı~lilcrın me"Z1>Ur ı;; .n H' 

aııııc M M. \. 2 "'lo lu a. Al. \.o. 
(''092) ' i4 

Yataklık pamuk alınacak 

Soğan ve patates alınacak 
1. M. V. l. No. Sa. Al. Ko dan: 
l A ağıda c ns \'e mıktarları va

zıh ;ı; )ecck maddeler n n pazar.ığı 
27-8-912 aat 15 tc Ankara Lv. A. bi
na ındıı M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. 
d ı }apılacaktır. 

2 - Isteklilerln kati tem natları 
d!f' bP111 giln ve saatte Ko. ına gel
meleri ılan olunur. 
On 1 
K. o ·an 
P~tlı an 
Patates 

M ktarı 
27000 
20000 
liOOO 

(7185) 3223 

Çeıitli sebze alınacak 
'M. M. V . 1 No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - A ağıda cıns ve mıkıarları 

yazılı sebzelerin pazarlığı 27.8.942 
t 15 tc Ankara Lv. A. Binasında 

M. M. V. 1 No. Sa. Al. Ko. da ya
pılacal ur 

1s cklılerin bdli gün ve saatte 

Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden • 
1 - T a hsil m üd deti Üç yıl ola n (Orta kısım ) a i lkokul, 
2 - Tahsil müdd eti Üç yıl olan (Lise kısmı) n a CrJa 1i 

care t Okulları ve O r ta O kullar mezunları imtihansız alın ı 
lar. 

Orta Okul mezun larının g irebilecekleri fhzari sınıfta ya 
bancı dil fransızcadır. 

1 - ilk oku l, O r ta okul ve Orta Ticaret okulu diploması, 
2 - Nü fus hüviyet cüzdanı, 
3 - Aşı kağıdı ve ıııhhııt r poru, 
4 - 4.5 6 boyunda ( 4) adet vesikalık fotoğraf ile her 

gün ok ul idaresine müracaat edilmesi. 
Er.ki talebenin 26 -9-1942 tarihine kadar kayıtlarını yeni-

lemeleri me<:buridir. (6565) 2790 

Mobilya ya.ptı rılacak 
Mıuvl! \! S:ın< n . 
ı Ym er acı! c k k(;): i< 9 nl 

tarları ;ya:ulı on 1 ka l'1l1 m 

E ~anın c nsl 'lie evsafı 
Portat f ma a 

andalyı-
kar)oln 

Elb C' rlnlabı 
Korno<! n 
Pıırtatlf d ki ma ası 
Elb e u ısı <20 kıl 1 k> 
Yem k dolabı 
Mulba (>Ş) ası dolabı 
KHıt kutu*1 
Yazı tal ta~ı 
Pro'lin...ayna ı 

M arı 
5 t 
50 
50 " 
5) .. 
50 
50 
50 
50 

() 

50 
50 
50 H 

F yatı 
18.-
10-
14.-
50.-
22.-
43.-
32-
23.-
22.-
5.-

15-
34.;.ıO 

Tutarı 
900.- T.I. 
500.- • 
700.- • 

2500.- • 
1.100.- .. 
2150.- • 
1.6 O.- • 
1.150.- • 
ı.ıoo.- .. 

250.- • 
ro.- .. 

1.725.-
14425.-

Emlôk ve Eytam Bankasından 
Pe6 para \'C! ac k arttınna 1 o 1942 

Es.a No C' Mevkii l\I 
1383 tarla Abdlpa$a 13937ti 1112 

çl.f"ı.l!QL 

ü satılacak emlAk 
K. Hududu 

I. 
139376- ııtrkan: ElUe tarta. 

m t<-!r!k eden Köae 
b ; ~ kıRnen 
Hıı.cı :tbrah1m wre
ııcstnd«ı Şemstye, ö
m r Baykoc ve ku
m n Kara Ali o~lu 
Mu fa kansı Emi
ne H• Gcncap ve 
Jasmcn N 1P Annut
cu ve <"..erıca ğa tar -
l ılım len 38 '" 

1A 29 ve 32, \3. 
M , 42, 41 1>ftT -

ck1 ga)'rl men
; enıubcn kü-

C\ yapı koo-

kan teminptları ile birlıkıc Ko na 1 1 - Yuk:ındıı :ı:ııhab >ıt:r:ılı emlfık 
mlir caallah ilin olunur. lcyest mü$t H' al olın k t.ıı: re sat 

pera fl:ne a t m trez 
tarı 

tturna ı e ve deTIA· 

Cırısl Miktarı 2 _ Tem!ruıt akcest yu~.d 
T. Ür.Um 32500 

pey mıktan mu-

Kabak 7500 
Domates 16500 

T. Bamya i500 
Karpuz 32f.ı()() 

D. Bıber 3500 
(7188) 3224 

Çeıitli sebze alınacak 

1 No. sa. Al. Ko da :yapıla ktır 

2 - 1 erin belli ırün '<e ııaatte 
ka 
nU 

Y. D. bl.'ber 
K bn.k 

Domates 
T . bamya 
T. üzüm 
Karpuz 

Mlktan 
12!50 
12ro 
6750 
1500 

lOOOO 
10000 

(7187) 3Z2~ 

Çeşitl i sebze alınacak 
M. M. V. l. No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aşağıda c"ns ve mlktan ya-

D ~7.ELTME - 22 a 
me\ kil ;yan 1$ k a Abid 
cittl fıldlr. Düzelt 

hil\~ cti1.danı 

<7014) 3039 

Y\lkandıı.kl lltının 

AMlPaa 

---------------------------------------------------------
Elektrik kaynak teli ahnacak 

M M. v. 2.No. lu Sa Al Ko. d n . 

Adet 
30.000 

120.000 
25000 

175.000 

Beher b n ad<'d 
kuru 

67 ıı 
!J 6J 
6741 

Yuıl<:anda clınll ve mlktarla le 
(17&1001 adot cll"kt ka)"l1ak tel p 

cıkmadıtı takdirde bö!Uner k a)TI 

10-9 -942 ı>eı-.mlbc rünü 11aat 14 
lir Tallı>bcrln rnezkQr a-ün 
ırelm Ti. 

.. " 
38-42 

Kutur 
rmn. 
3 .25 
4 00 
3,25 

yazıh cell'lftD 

tıT T mıımına taltp 

kmntwonune 
ırn.o 

zılı yly k ma deler nln pazarlığı 
ll.fuıeahhiı nam 'c h~abına ııumunc 27-8-942 sa t 15 tc Ankara Lv. A. 

!iİnc E:ore 1000 adet u tunç kıl ı f ı l":U:tr b n ında M. M. V. ı. No. Sa. Al. Ko. ESKİ Profesör Doktor 

SAKiR Jıkla :ıtın alinaca1mr. Beherine ·:ı• ı:ıı:ı ı da > ap 11 t r. 
edılcn fi '1lt 150 kuruş olup kati tcmı.ı:ıu 2 I er n beli On ve sa-
225 liradır. İhalesi 4. 9, 942 cuma ı.:11· atte 1ı:atl tem nalları le Ko. na mfi-
nu aaı 1'5 ıe M. M. V. '5 nıımar"dl sa ra tlan 1 An olun~["kt 
tın alma komi~'Onunda )1lJlılacaı.ıır. fs· ~mates 1~ 
ıddilerin tcrninatlari}le bırlıkte J1"3 > Patlıc-an 15000 
}eıt ııunde muracaaılan. Numwıesi ~r Kabak 10000 

Türk Çinileri 
Adındaki eser intişar etti 
baılıca kita p evlerinde 

gun komis}'Onda gorUlcbilir. T. Baım a 4000 ' JI (7011) 3143 (7189> 3226 ~ .. _ .. __________ ... ~ 
aatılmaktadır 

NAZIM 
51NiR V~ "KIL HASTALIK· 

1 \RI MtlTJIJı\5 iSi 
Ank ~ıı d mu Ur Mua..ve-

U 13 61 Te <'fon 6767. Ye
At ürk bulv. 149 Ant 

(1894) 

....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,.,,.,,.,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !:. 
; Cebeci l BU GECE 2_1.15 te 1 Kavakhhahçe l Bu gece 21,15 te l Çankırı Cad. Bu gece ~1.15 te ~ 
: Yeni doğan LA ZONGA ~lÇEK G U N G AD t N YILDIZ BI~ TURKE : = Sineması Sıneması " Fedailer A la'" " Sineması GÖNUL VERDiM : 
: Neşe fılmi ., . : 
: Telı 2311 Tel : 3017 - Türkçe - Tel: 2195 - Türkçe - -

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Yeni Sinemada 
Bui'iln bu ııece 

14 30 - ıs 30 Jlelltl9l rmda 
Genel 16tek üzerine 

RE BEKA 
16,30 - 21 ııea.nelaıında 

Rio yıldızı 

Tel: M40 

Park Sinemasında 
Buırün ~ ~ 

14 SO • l8 30 seanslannda 

Deniz fedaileri 
16 ao - 21 ııea.nslannda 

VATERLO KÖPRÜSÜ 
TttRKCE snzı.u 
"Rol>ert Tayloır,. 

1215 te Halk m.athıeC 

BİR BEBEK ARANIYOR 
Tel· ll:tl. 

Sus Sinemasında 
B\wrün bu ırece 

~ ve muh~ l!Ethnel~r. BU· 
vWc mlzaneen ili.hl bir mevzu 
~. ırUzeJUQ" ne doyul!ım:yıı.cıık 

birtllm 

BALO GECESİ 

Te 9 

Sümer Sinemasında 

Maskeli on ikiler 

T 3390 

942 modeli BlA V ~ U N K Radyoları geldi Posta cad. No. 64 Telefon 2351 .... 


