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C mhur eisimiz İnönü dün' 
• 

lslanbur u şereflendirdiler 
CUMHURREiSiMiZ 

Haydarpaşa'da halkın coşkun tezahürleriyle 
salamlandılar ve Florya deniz köşküne indiler 

=====~ 
yük Elçimiz B. Hamdullah Suphi Tanrıö,·er, Vali ,.e 
Dclrdi>e Reisi Or. Llııfi Kırdar, Komuıanlar, Parıi 
"e Vila)t"I erkanı tarafından karşılanmışlardır. Garda 
kalabalık bir halk )ığını Milli Şef'i candan ıezahür· 
lerle alkışlamıştır. 
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Şark vilôyetlerinde bir 
tetkik gezisisi yapmak üzer 

dün akşam 22,30 da 
Ankara1dan yola çıktı 

Başvekilimiz 

8. Şükrü Saracoğlu &~·ekil Sükrü Saracoğlu, Sa& \'İli· \!n 
)'Ctlcrınde teddklerde bulunmak faere, • 
rdakatinde Orı;eneral Kazım Orbay ol· 

, du~ halde, dün akşam saaı 22,30 da 1 

(.H·.P. Umumı· idare şehrimizden hareket etmişlerdir. 

Heyeti Azalar1 

SJ.yın M}an Saracol\lu da B~vekillc 
beraber scrahaı eylcmekırdir. 

Baş,'Ckil Şükrü araco~lu, isıasronda 
Vekilltt, mebuslar, generaller, mülki \'C 

ıLSkcri erkin ''e dostları tarafından uğur· 
JanmıJıır. (a.a.) 

lsmnbul, 27 (Telefonla) - Cwnhurreisimi-z Milli 
Şef İsmet İnönü bugün saat 12,15 ıe şehrimiıi ,eref· 
lendimıişlcrdır. ~tillt Şefimiz, bir müddeııenberi İs· 
tanbul'd:ı bulunmakta olan B. M • .\1, Reisi B. Ahdul· 
halik Rm<b ve Maarif Vekili B. Hasan • Ali Yücel 
uınıfından Pendik isııu)"Onunda ka11ılanmışlar, Har· 
darpa,a ı;annda da sayın Bayan İnönü. Adliye Vekili 
B. Hasan Mcnemencioğlu, Gcnetkumıay Asbaşkanı 
Orgeneral Asım Gündüz, Orgeneral Fahrettin Alıa)·, 
Rom:ı Büyük Elçimiz B. HuSC) in Ragıp, Bükrc, Bü· 

Cumhurrcisimiz kendilerini karşılamağa gclnlcre 
ayn ayrı iltifatta bulunduktan \e orada birikmiş olan 
halkı ı:ülumser bir c;ehre ile "~lamladıktan 'IOnra 
Su'"' "ııımri>·le Florya deniz .köşkünü terdlendır· 
mi}lerdir. 

Kars Mebusu Cevat Dursunoğlu, 
Konya Mebusu Ali Rıza Türel ve 
Bilecik Mebusu Kasım Gillek Genel 
Başkanlık DlvRnınca C.H.P. Umumi 
İdare Heyeti azalıklnrına se~ilmlş • ı 
terdir. 

Adliye Vekili'nin 

İstanbul' da ki 

incelemeleri Cumhurreisimizle 

Macaristan Naibi 

orasında telgraflar 
Macar Kırıl Naip Muavini Stevıın 

H orthy'nm öltimU dolayısiylc Ret • 
sicumhur İsmet İnönU. Macarist lD 
.Naibi Nlcolas Horthy'ye bir m zlye 
telgrafı göndermiı, Macar Kıra! Na. 
ibi de bu telı:rafa tesekkUrle mu • 
kabelc etmiştir. (a.a.) 
ıa:ss d s ... o aTtiJllJtS o o ... 

Her ağustos'un 
son haftası 

Falih Rılkı A TA Y 
Mustııfa Kcma.1 1922 de a~~tos taar· 

nının:ı başladığı vakit, Anadolu ile bü· 
tün dünyanın al~mı kesti. Her ~Y o 
kadar ı;izli tutulmuştu ki bizim taraf ıan 
bir ıaarnız olahHccesini düşüncınİ)or· 
duk. Yeni bir uzla$ma imkilnlarını )ok· 
tamak ü:ıere Ankara'dan lngiltcre'>e gİ· 
den Fethi bey, henüz SC)-ah:ıtte idi. 

Bu kapanışın ırrı ne idi? O 'ııkiı· 
ler bİ'ı:e h:ıvadis k:ıynaklıiiı eden Hirnl-i· 
Ahmer'in kapısını zorluyorduk, hi~ir 
~ bilen yoktu. Caddelerdeki, vapurlar· 
daki, Jokantalnrdaki ecnebi \'C hırısıi)ıın· 
tarın duru~lannı "e bakışlarını okumağa 
çalı•ıyorduk: sC\;niyorlar mı idi, dii,ün
cdi mi idiler? Kafamııdan kötü ihıinıal· 
lcri, kalbimi1.dM fena sczintilcri kov· 
mıığa çalışı)'Orduk. Son mektep yıllan· 
mızın tarih derslerinde, ardı arası gel· 
ıpez bozgunlardan imtihan \emıi~tlk; 
1908 den 1918 e kadar, wnuılar ve 
§e\ lcler çağımızı, bozgun yaslan arasın
da geçirmiştik. Bilinmiycni, gfüunmi)cni 
e)-.İ)'C yormaktan koıicuyorouk. 

Hayalimizin bütün kanadları lmk ol· 
m:ıkla beraber, u~ağa savaşıyorduk. 
Vuruşan, döğüşen, çarpııan Anadolu, bir 
şeref sancağı gibi dalgalandikça. çekile
rek, ilcrli)crck VC)ıı durarak dalgalan· 
dıkça. bir gün, ayak ahında ııürünmck· 
ten kurtulacağımıza inanıyorduk. 

Fakat ya içeride bir 1ey olmuşsa? Ya 
bir isyan çıkmışsa? 

Adera nef~ al.Jıml)'llnd: dolaşıyorduk 
O vakitler 1 tanbul'da ha"adıs uydurmak· 
la tanınmı$. • hcyL-c&n sauası ,;cçi· 
nen bir ı;azcte vardı: ikinci gunu o hem 
taarruz, hem de sını sıra ta:fer habcrlen 
verdi. Hepsinin bizden bırkaç adını ote· 
de, mua ba~ın<l.ı u>dunılmakta olduğu. 
ııu biliyorduk. Gidip bu gazetenin um· 
lannı taşlamak isıiyecck kadar kızmış· 
tık. Daha taarruz bir rh&)"Ct olarak mı· 
nldanııicen, bizim sazcıe kaleler duşur· 
müş, ordular bozmuş, fefıir ve kasabalar 
ferhctmişti. 

Bizim için yalnız bozulmamış olsak 
Ufi idi. Hele bir iki k\rHetli isıihklm 
düşü!lürsek, sokak nüma)ıJlcrine başlıya· 
c.akuk: "- A)'tP değ.I mi, di)'Qrduk: 1 
ordu bir i1uhk{lm düşür e, hıılka zafe
rin kapısından girmiş olduğwnınu an· 
!atmak için butün cdcbİ)'llllmızı kullanı· 
nz. Birkaç ow ha fazla satmak i('İn, bu 
gazete, halkı hu kadar umudlara düşur· 
dUkıen sonra, hepsi yalan çıkır elde kü· 
ı;uk bir zorlama muvaffakıyeti kalacak 
olursa ne yaparız?., 

Ertesi gün şehirde fu his var: biz ta· 

arnız edi)"nız. Biumkilcr ha.her ' 'erme
meği tercih etmişler. Fakat mu,ııffak ol· 
mamış olsak, hıristi)an ve cmcbi saze· 
tder sunrlu mı idı ?" 

Gene biz buıün dikkatimizi fal ıa~ları 
arasında dolaştımııı.f:a ba,ladık · ıanın· 
n:ış bir )'erli du~manın ranındakinin ku· 
la~ına egilirken, bakı$ının ne mA.na)"a 
gelehiltı•dini münak~a cdi)"Orduk; G:ı· 
laıa sazetelc-rinin saıırlannı adeta llr· 
nalda de$iyorduk. Billi.l·İ Ahnıer'de hfıla 
havadis >oktu. 

O sah:ıh, htanbul'un o ağu ıos ~ha· 
hı, 14'B sillı \abahından sonra en mu· 
kaddes sabahı, bütün havadider birden 
geldı. Zafer halkalarını zencırlemcğe 
rnu"ıffnk olam.mduk. Gıtıetelcrimizd .. 
her ba ılık harfi, mın c:uilerdcn fazla 
haykım'Oftiu. F.n buyük rıunrulan per· 
ravsı.zb bakılacak kadar küçük goru)'Qf· 

( Sonu 4 üocü Jl)'fad& ) 

Alyon'da Zafer Abideıi 

Büyük taarruzun 
·. ..... . 

yı rmıncı 

yı ldönümü münasebetiyle 

Kocatepe' de heyecanlı 
bir tören yapıldı 

i 

Brezilya mihvere 

harp açtıktan sonra 

pasif korunma 
tedbirleri ahndı 
Mihver dillerini 

konuşmak yasak! 
Rlo de Janelro ,Z'7 a.a. - Reis Var 

gas, hava tehlikesine kıırşı pasıf ko· 
runmıı halckındakı ıkararnameyı bu· 

1 giln imzalamıştır. Kararnameye göl re, pasif korunma teşkiialı A.dlıye 

1 
nazırlığını. bağluumtŞtır. Adliye .na
zırlığı bu husustaki t<'dbirlcri a.lııcak 
ve dm·Jet dclrelerlnc l~elcn tali· 
ı ı .:ıtı verecektir. 

-( Sonu 3. üocü sayfada )-

Salomon takım 

adaları sularında 

deniz savaıı 

devam ediyor 

İki taraf da" düşmana 

kayıp verdirdik,, diyor 
Vaı;lngton, Z'7 a.e.. - Bahriye na· 

zırlığının tebliği: 
Cenup Pasifik bölgesi: Ss.lomon a· 

daları sulannds. cereyan eden muha· 
rebenln neticesi hakkında tahminler· 
de bulunmak henüz mevsimsiz olur. 
Fakat ı;u ana kadar gelen raporlar· 
dan anln,şıldığına 5:Öre Guaclalcanal'· 
dnkl Amerikan kuvvetleri düşmanın 

A~ıı, 27 a.a. - Büyük taarruzun yıldönümu müna\Cbctİylc dün Kocaıepe'de şiddetli hücumlarına rağmen mevzi· 
bir ıorcn yapılmı~ur. lerlnl muhafaza etmektedir. Kıtalan 

mız her defasında japonlara ağır ka· 
HalkC'i tarafından terıibedilen \'e civar nahiye ve köyler halkının iştirak C)0le- yıplar verdlrmişlcrdir. 

dikı bu törende Turk ulu.unun kucruluş gününiin tarihimizdeki önemi bclirıilerek Guadnlcannl adasının 23.24 afus· 
dıiılcrimizin batıralım tal'.h olunmuş \'e başıa nıalüller olırulk üzere bu ~avaıa ka· tos gecesi denizden bombardımanı 
ıılanlarn karşı minnet dun;ııları ifade edilmi~ıir. sırasınclıı boınlıa 111,;aklarımıı: bir dü~-

Kocatcrc'de topl.ınmış bulunan hinlerce halkın he)ecanlı ıezahüratı arasında man muhribini hasara uğratmıştır. 
hatipler d:ıhirıınc se'k idaresi ,.c şahsi kahraıııanlıkları)lc bugünkiı ~erefli "arlığı· Guadalcanal'ııı şimal kısmına yak· 
nıızın uıl limilleri olan Ebedi Scf'in haıırasını ıaıim ile anmışlnr ,e Milli Şef •~şa~ kruvazörlerle muhriplerden ve 
ı ..... , •. k•""m~ o<d~~• o•kr'" " b•ğl•hkl•nonu hi• dd• dah. "'" ,,.ı~ 

1 

n~khye oomıı,.ınd•n mll,.kk•P bb 
mişlerdir dlişman tcşklll ucaklanmızla sllAh 

• endazlarımızın ve donanma birlikle· 
---------------------·---- ---- (Sonu 3 cü sayfada) 

-

lstanbul, Z7 (Telefonla> - Adlb-e 
Vekili Hasan Mcn<'lllen<'lotlu bu sabah 
Usktkla.r adljy($1nc ı;:1tmlş ve Üsküdar 
m0<1ddumumts\ylc 'tıerobcr ~<',ini 

cezm!$Ur Vekil, mahkQmlarla bllw bl· 
rer konuŞ1?1u&, notlar almıe. bunı1an 

90nnı ceza.evine UA'l.'c edtlmcl< üzere ts
tımlfı.k olunan a~'l '\'e cezaevinin 
lmal~than<'lff'lnl ı:<'zım\3Ur. Vclcfl. mah· 
kOmlann dunmnmdıın ve tmnl.\tanele
rln raatt)-.:-tmd<'TI mt'!lmun olarak ceza· 
evinden a.ı.nlm1$Ur. 

.Mısırdaki kuvvetlerin yenı 
Kumandanı 

General Alexancler 
Kurmay Baokanı 

General Montgomry 
ile birlikte 

devriye ve f op~u 
faaliyeti artlı 

İngilizler bir baskın 
yapıp esir aldılar 
Knhlre, 27 a.a. - Ortaşark mt4· 

terc-k tebllğl: 
25/26 ağustDs eecesi kıtalarımı.ı: 

merkez kesiminde Elmirelr cevresln
de basan ile neticelenen blr akın 
yapmıslar, dUsmana kayıplar ver· 
dlrm!şler ve bir miktar eslr almış-

( Sonu ~ üncü &a)fao.a ) 

Mısır ingillere 

Maarif Vekilimiz. 8. Hasan - Ali Y ü c e l lstanbul'cla 
tetkiklerine devam ederek Haydar p a § a lisesipdeki 
beden terbiyesi öğretmenleri kursunu t e I ti§ etmi§tir. 
Resmimiz, Vekili k urs taleb eleriyle bir arada gösteriyor 
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Kafkasya' da 

mühim 
dağ mevzileri 

zaptedildi 
Stalingrad önünde 

çetin savaşlar oluyor 

Almanar Rjev hakkındaki 
Sovye t husus i tebiğini 
mübalağalı buluyorlar. 

Bcrlin, 27 a.a. - Alman ordulan 
Başkumandanlığının teblltl : 

Kafkıısya'da fasılasız hiıcum eden 
kıta.larımız inatla muharebe eden 
düşmandan mühim dağ mevzilerini 
zaptet.mlşlerdLr. 

Stallnı:rad'ın batısında dilsman 
cok lleri gitmiş olan alman taarruz 
noktasına inatçı karşı hilcumlarda 
bulunmuştur. Hava kuvvetlerimiz 

(Soııu 3 üııcii sayfada) 

Rus kıtaları 

merkezde 
o iman ları 

eziyorlar 
Ruslar Sta lingrad 

yolunu kapadılar 

Mrl. Von Bock Stalingrad 
ta arruzu için bir m ilyon 

alman askeri yığmış. 

Moskova, 27 a.a. - Gece yansın
da neşredllen sovv t teb1ff:J: 

25 ağustosta kıtalnrımız Kletskaya 
., dofıı cenup bl> es!yle Stallngnrd 

ın ve Kotelnllrovo'un şimal dofusun· 
dıı., Proklanr!nan. Mozdok ve Krııs
nodar 'bölgelerinde düşmanla muha
rebeye devam C'tmlşlcrdir. 

Kal nin C'E'Phes!rll" merkez kPlJ! • 
mlndc muvnffaklvctlc- net celenen ta 

( Son :! tincü s:ıyfada ) 

Yağlı güreş müsabakaları 

yaklaşırken .. • 
J ile yaptığı ittifak T k. 1 ..,., I k . 
1 

. e ıraag ı ge ece mı, 
muahedesıne sadıh I . k . ;> 

Amerika donanm,aıın« men.1111? bidikl..e_r ı_eı.ir. hfdi nd.c 

Kahfl'e, 27 a.ıı.. - M!Slr • tn~!z mu· g e m 1 yece m 1 e e e e 
nhed«'61nm a:ıt.ı.ncı Ylldön.ümü dola)'l61Y· ' 
le dün nı.<IYoda btr nuıtuk Verul t>uve
kll Nnlıas Pua, :Mısır'ın bu muah~ 
hillctlmleııtnl hartı hflrtlne w iyi nl:YC't.· 
ıcıte )'(mine ırounncıc hususun<111.ld ka· 

U knnı.rnn ~ ve ctemııttr k1: 
Dmıokrasllcr1:n dA\'llQ btdm d.\va· 

rnızd:ır. MUtteflklcro tmktın dahilinde 
o!an bütün yardımı yaptık ve :vapac.ı -
cız. Demokrasilerin wert ftmdJ ıstırap 

çekmekte otm dUnyada yeni bir cat 
aoacü.-tır. Bu çal!'da mn.ıetlerln h011Ye· 
U. 1Tı&n1ık ecretı üzerine kurul11.ca'lctır. 

HAit ~<tll an!ar ~'k"tafıZ. P'a· 
kat, ~~ ~&elec:!k· -

Herkes bunu soruyor; gelmezse başpehlivanhğı 

Karacabeyli Hayali'ye b1rakhğı antaıılacak 

Bazı sayın zevatın ve Ankara halkının 
d~ı.mlı israr ve arzulan üzerine Ha,•a 
Kurumu Ankara şube.~ 29, 30 ağustos 
nfer 

0

bayram1 şerefine 19 Mayıs stadyo
muncb bijyiik ölçüde yağlı ~ mına. 
bakalan yaptıracaktır. Güreşlerde ha· 
kemlı'k )ııpmak Wıerc yağ güre,inin a· 
llrlı:k cwkean ~ Mdı.met peb • 

''"• İzmitli bay irfan Derkin, Selinüdt 
Fuat pehlivan, mC)-d.tnC'ı Köseoğlu dün 
ak~am şehrimize ge!Mişlerdir. Gur~le· 
rin muıik kısmı meşhur zurnııcı Fmin ve 
arkı<lıstan unıfın6rı hine edile«'kür. 

Gure$1ere da'et ed 'en me$bur b:ı~r>eh· 
livanlardan Babae kili İbrahim. &ixıcs-

' Soou 4 ütıı:il 5ayfaöa ). 
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Avrup;ı "h:ırp., drot'n fellkctin uçiliıcü 
yılını d.ı bmmıck uz re .. (,unlc.-n h:ıslı· 
) n ııcdar hırhırı ardııı.ı ekle dikçe sı· 
:ııl.ınn 12i 'lic alanı s: ışliyor Istırap ve 

yok ulluk bu kııanın her koş~nc siru
)Or 

Bilint"n hır hık ka ıı, vcrım iz Avro, 
p.ı kıı.ıs1 ~ kınler nı do) urm:ıkıan saz.· 
di: > IH'CC nın. Jrİ> ccc ·ının, haıra ı:cliş
miş ol.ı"I, s ye 111<fc cı;ındıği endinın 
h. madd nm ços;unu <'ış pazarlardan 
ı: ıırmc.-k zonı"lda ıdı. Çunku bir kılo
mcırclik ıop ıık u tu c: 

Ki i 
Avrupa'da 4<: ı; 

.Asp 'da 28,:; 
Am k.ı'tlı 6,3 
Afnka'da 5,1 
O )ano >-a't!a 1,2 

be enmek ve 7 ınak mechı,ıriyetln· 
d d r. !> O} ın hu en kal.ıhalık u!ke
ı;İ de hır de hamın >arııuığı mıhliık ar· 
ti 1 '\e t hsaJ ek 1 iŞi he ama kaulınc:a 
ı; rp medenı c:tlc n n c elemli ve en 
ı;cıın ~ !er de k:uıılaşmaınıt$ı kad:ır 
ı hıı bır şey olanı dı i~!e de oldu. 

B ün Avrupa kıtasında }";4f)anlann 
ı; C'.1, yYmdcn katlandıktan zorluk
J r fe<I k lık d c:< ını aldı. Gun geı;-
1'1,;çc bu fed ık irlıkl:ır da z~k ıle dewl 
arıık ~ıhharlcr ılc od ':! muhakkak· 
ı r Fvet; kah'l'e, l:SY içmt'.Illck haV)'D.r 
bul m m belki bır zevk ı$ıdir, fııkaı 
""' ı n • t1 c ı o an kalorıy i almak da 
h r '11'-h ı m le d r 

R \lhhat ik ılçulcn durumun nkın· 
tı ı da kıı da yu, )"CT nıshct ~ği~ıklığı 

s 
An .. 

( 

bö e 

8-0 agu. to ıa Kar d ni:ı: havuzun
d yapılan bölge ) .ıı: bırıncıhkle • 
rınc e Ank a eti t kı'llı Bayrak 
v rı tarını ve 155 puvanıa birıncl -
li kazarımı tı. Bunların mUkMat -
l rı bazı ytızunıler ;ı.• pılan itirazlar 
dolayı ıyle, verılenıem ti. Keyfiyeti 
te kık <den bol e mtik uatların An
karagtlc ıne verılm s nc knrnr verdi
ll"nden mUkAf tların kulUp başkan • 
lı ına göııd rlldı 1 haber alınmıştır. 
A ra JC t kultibılnU tebrik ederiz. 

Atış Poligonunda 
ihtisas kulübü müsabakası 

Böl e Attcılık Ajanlığınd'an : 
30 ustos b yramı munastbeıiyle 

Atı Polı onu'lda atıcılık thtısas ku
l bu azal ırınd;ın UçU" CÜ vazifeyi bı
tırenler nr:ısmda ancılık federasyo • 
nu tıır:ıfından bir mu b:ık:ı tertip 
edilml ıır. 

Dıı t.e:ıb:ıkayn girmek hakkını 
kazanmış arkaıl tarın eraitl 6ğ -
renrnek tlz re derhal poli ona gele -
rek kaya olm ılarr lazımdır. Mtis~ 
bık hır" cum:ırtesi gUııU saat 14 te 
b !anarak p zar ~Unll d vam edile
cektir 

Atış Poligonunda 
gece müsabakaları 

a sa' a 
4000 ya udi 
te k.f e ildi 

"Daily Worker11 

yeniden çıf' ıyor 

-- -...... _..___ .. __ _ 
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• • • 
Yazan: ğı nisbetini gösteren rakaml:ır, birçok 

Sadreddin ENVER 1 
memleketlerde )'llşam;ı imklinlnrı öl(ii
süz bir anış, b~ı boş bir )"llkscliş gös
terdiği halde dikkaıi ~ekecek kııdar Al-----------------= m:ınya ve fngilıerc'nin az bir ıesir al· 

gosıcrmekıcdir. Bazı bölgelerde açlık 
s:oz ile göriılıir, el ile tutulur bir h:ıl 
aldı ını bu harbin acıklı bedbahtlar men· 
kıbelcrı olar.ık zaman, uman ~itiyor, 
dınlı)OntZ.. 

Kıt d.ıki )°Oksulluk iktı aı kanunları
nın arz \e talep maddesini de gen~ ol· 
tude h;ırekcte ı;eçırmı, bulunmaktadır. 
H.t)-at pahalılığı ı;un geçıikçe artmakta. 
h.ı}aıını mahdut ~e muay)en kazanca 
baı':Jamış insanların )"llşam& imkinlannı 
darlığa ve ıstıraba siıniklemektcdir. Mil
letler Ccmi)eıinın 1942 yılı }edinci a
yında neJreııisi rakamlara daranarak 
harbın Nşındanhcri Auupa'nın muhte
lıf ~crlerindc:kı çukcn bu asır )'Ükü ölçu
li} elım: 

Gıda maddeleri pahalılığı 
"100 - 1929,, olduğuna göre 

1939 1942 
Almanya (6 ıno ayınd.t) 79 87 
Bul~ristıın (4 .ınc-.ı aruıda.> 67 131 
Dani.m:ırka n uncu ayında) 100 152 
t~p.ııwn (4 uncu D}ında) 178 319 
Fınliindıya (S incı a),n<ia) 91 14.f 
Macaristan (4 uncu ayında) 75 118 
Norvcç (4 uncu ayınd;ı) 106 l'i8 
lngıhere ('i ınci ayında) 92 109 
ı~,eç (6 ına arında) 99 140 
Yu:::o l;ıvya (3 uncu ayında) 75 201 

Harp öncesine nazaran hayat pahalılı· 

ün mevzuları: 

tında kaim:ısıdır. DU,unlırsck, Alma.uya 
hayat pahalılığı afetine uğramış bütün 
komsu hükümctlcrden mühim miktarda 
ithalaı )'llprn:ıktadır. Buna ra&mcn de 
komşu memleketlerin hastalığından ken· 
dini koru}ııbilmektedir. 

İngilıcre de aynı dikkate $3)-aıt bir 
durumdadu. Bu un harbin en fazla tc
~ir eııi'-i ve darbc.ııı'<iif;i tahrip ı;ahası 
deniz nakli)csıdir. Nakil \'llsıtalan bat· 
makta, siı:orııı pnmlcri, gcnıi Da'\"Ulları 
hadsiz, hesabs1z }iikselmckıcdir. Buna 
kaqı da duoy11da deniz )'Olu ile en fazla 
ithalat )"apan Büyük Britııll)-a ad:dannda 
gıda maddelerinin pahalılığı harptenbcri 
yalnız "11" puan arımıtıır. Haıı:ı snn 
birkaç a)o-da hi,sedilir bir hayat uCll2luğu 
olduğu kaydedilmektedir. 

Bu neden?. 

Alrn.-ınyıı ôtoriıer bir rejimin hükmü 
altındadır. Yurı alC)hinc h:uis menfaat 
~inde ko~nlann kafası bili merhamet 
k"Oparı lı )'Or. 

Ya ingilıcre'de) .. Hm kısmi bir libc
rali:un hüküm surmekıedir. Demc:k nlu
)"Or, ki bu ıstırap ölçusuzlüğUnu rejim 
hususiyetinde deAil. diğer tatbik şckil
lcnndc aramak daha doJ:nı olur. 

O ha.ide haralı taıhik şekillerine ka
rılmış mmıleketlerin veyi haline! •. Hele 
harp bu kı• cl;ı surersr ... 

Za er haftası 
ettiği düş ·· 

ilham 
eler 

B8$ımızda. hayatının ıuühlm 
b r kısmını muhart"be me)'danla
rında s:ec...rm!ş, lnkılflplar le nde 
yo rulmu , ceyrE'k asra yaklnsan 
b r zaman HUkllmct ve Devlet 
Re:.slığı mesolly(!Unl omuzlannda 
&C'rcf ve muvaffakıyetle taşımıs. 
dunya polltlknSJnda rol oynamış 
tccrüb<>li V1,: ileri ı;örllşlQ bUyllk 
bir Re.sırn.ı: vnr •. 

!şte bu .kudretli Baş, zafer haf
tasını Snmsun'dakl son dcmecl ile 
açmış oldu: 

"- Hle unutmnmnlıdır ki va
tnnımızın selfımctl her şeyden ev
vel kuvvet mlze, fedaklrlı,i;ımıza, 
hazır olmamıza bağlıdır." 

Tam ylrml yıl önce, 26 ağustos 
sabahı Türk toı><;usu yaylanın da
ğını, tnSlnı inletirken, lstlklAl az
m nln >1ğlt akblcrl göklerde u
ğuldarken Kocatcpe'de bu vata
nın üo büyük cvlAdı, baş başa, ı:ö
n l gônUle vererek mukadderatı· 
mızı ıdarc ediyorlardı.. Aralnnn
dakı ıctlhat. kanaat, fikir ve ıman 
blrllğt Türk devriminin en mutlu 
tarafını teşkil eder. 

Dakınız, az z AtntOrk aynı mcv· 
zu n ne dUşUnUyordu: 

" ... Mevcudıyet ve kudreti mll
"llyeınlzl filen lspnt etmedikee 
"diploması snhasında Umlde ka· 
"pılmanın eniz olmadh::ı hnkkın
''dakl kanaatimiz JrnU ve dnlmt 
"idi. En doğru kanaat bu olduğu
"nu, bu olacağını tabii olarak ka· 
"bul etmE'k muvafıktır. 

"... BugUniln ı;eraltl hayatlyesl 
"ıc ndc b r fert için oldufu gibi, 
"b r mlllct l.çln dahi kudret ve ka
"b :tyetlnl c C>rl flıt Ue ızhar ve 
"ISPat etmed kçe itibar ve ehem
"m yl't lntlmrında bulunmak bey
"huded:r. K'lldrct ve kabiliyetten 
"mahrum olanlara iltifat olun
"maz." 

Son samsun demecinde Milli 
Sef'lmlz şu çok det:erll öI:Udü ve
riyor: 

"İstihsal tein ve imar le.in ge
"nlş mltcyasta cahşırken sclAmeti
"m.z \"e müdafaamız icln uyanık 
"ve dlkkntll bulunmak. husustyle 
"ordularımızı kuvvetli ve iç du
"rı.ımumuzu nifaksız ve sağlam 
"tutmak asla gözümüzün önUnden 
"ayrılmamalıdır." 

Gene bakınır., Ebedi Şef'ln bu 
mevzudaki kanaati Mllll Şef'imi
z...n gör ş!yle birleşmektedir: 

"Blltfin kudretimizi, bOtlln fa· 
"allyctlmlzl, bütün varlıl;ımızı or
"du~ n vereceğiz. lktldarımızı dUn
"yaya tanıtacar:ız ve ancak ondan 
"sonra milleti insan gibi yasat.mak 
"mJmkOn olacnktır." 

"... Memleketi teme!J.nden yı-

Bir sovyet U\ağı 
Arhavi a~ıklarında 
denize düıüp baltl 

Hopa, 27 a a. - Evelki gün Ar
h vı ac:ıklarınclB alevler içinde bir 
rus tayy resi denıze dllşmUıı ve der
hal hadise yerine ~den muhafaza 
motbrU mUrrııebatı tarafmdan taY -
yar de bulunanlardan ikisi kurtarıl -
mı tır. Tayyare bntmıııtır. 

Bergama ve Dikili' de 

karne usulü kalduıldı 
İzmir, 27 a.a - DUn vilayette 

valinin reisliğinde yapılan kayma -
k::ımlar tophntısında iaşe ve serbest 
hububat ımtıııı lgleri tetkik edilmiş, 
bu arada Bergama ve Dikili kaza
larında karne ıısulUnUn kaldırılma -
sına karar verilmiştir. 

Alman bu karnr, mUsbet netice 
vt-rfüği ınkdırcle Menemen kazasına 
ıla teıımil edilecektir. 

Hüseyin Sami COŞAR 
"kan, rııtllet.i esir ettlren dahlll 
"cephenin sukutudur .. " 

"En mühım s.ltı.h: mılletın ha· 
"yat ve ıstlk!Alı için kalbınde ve 
"vicdanında mUteC'elll ve mOnke
"şlf nrzu ve cm ilerin snlAbC'tldlr. 
"Mlllet bu arzuyu derunL<ılnl no 
"kadar kUV\'etle ızhnr ederse, bu 
"arzu ve emelin tnhnkkukıı itin 
"ne kadar cok nzlm VI' lınnn ı;tls
"terlrse düşmnnlnrn knrşı muvnf
"fnkıyN lçln o kadar kuvvetli bir 
"vasıtaya malik oldu~umuzn kani 
"olurum." 

Bugün aynı ruh, aynı ~cdakAr
lık, aynı feragat zlhnlyctl, uyanık 
ve dikkatli bulunmamızı emreden, 
Başbuğumuz Inönti'nUn yüksek 
şahsiyetinde tecelli edlYor .. Tilrk 
mllll mOdafaasını kuweUendlr
mek ve tamamlamak hususunda 
Onun yllksek emirlerini yerine 
getirirken herhangi bir fcdaklr
lığı çoğumsı~acak olan vatandll!J 
yoktur. 

Yeter ki dllnyanın ates içinde 
bulunduğundan, yeryüzUnde bQ
yUk ve kanlı muharl'oolerln sOrUı> 
gittiğinden gnfll olmıynltm .. Eğer 
bu hakikati hatırımızda tutarsak 
daha az sızlanırız. Ceclm yükUnU 
herhalde daha hafi! buluruz. 

Mllll politika snhtbl olmak ko
lay mı? Dünya kasıragsının orta
sında hUr ve müstakil yaşamak 
kolay mı? Elbette ki böyle bir si
yaset vatandaşlardan himmet, 
aayret ister, üşenmez emek ister. 

Milletimizin kendi menfaatleri· 
n1 ölçerek bizzat kendi karar ve 
iradesiyle kabul etUğl yolda mu
vaffakıyetle yürOmetc devam ede
bilmcsl için kuvvetli ve çok iyi 
talim görmüş bir mllll ordu rster .. 
Hür ve müstakil yaşamıının gu
rurf.ylc sükCln ve huzur !cinde ça
lışmanın lrnkAnını bulan bir mil· 
let bu konuda hesap, }sltap yü
rütmez: mali V<' lktısadt dUsün
cclere kapılıp m l1l müdafaasını 
tnvsatamaz. Bu mevzuda "vaSJta" 
değil :ı;alnız ve ancak "amae" dU
silnülür .. O da ordunun durmadan 
kuvvetlendlrllmcsıdlr. 

Hayatı cok rahat yasamak, sa
dece refah lclndo hoşça vakit &e· 
c;lrmekten ibaret sanan mlllctlo
rln boynuna ı;:~ml& olan C'Sllret 
zinclrlnln ağırlığı herhalde vak· 
fü•le katlanılmıısı gereken "vergi 
ve lstlkrıız ödevleFlnln yükünden 
cok ama cok daha fazladır. 

Dünya knsırgnsının dönüm nok
tasında, biz zafer haftamızı şerefle 
kutluyoruz .. Bunun derin mAnası
nı kavnyalım •. Ve milli vazlfele· 
rımlzi ona ı:öre basaralım.. 

Zonguldak' ta Ebedi 

Şef için bir tören 
Zon~ıld'1k, 27 a.a. - Ebedi $ef' 

ATATÜ'RK'ün kömllr hnvznsına ı?C· 
Iişlerinln 11 inci yıldönUmll dlln bu· 
rada büyük tezahllrlerle kutlanmış • 
tır. Bu mUnaeebetle ıır.hir baştan ba
§a bayraklarla donatılmıs ve Cum • 
hurıyet alanında bUyük bir toplantı 
yapılmıııur. 

va.ıı. mcbuel:ır, Pnrtl, Hnlkl'VİV re
isi ve Azalan, mUlkt ve a8kert er • 
k(tn ile memurlar, esn:ıi. lşı;i grup -
Jarının ve binlerce hnlkın iştirak ct
miı olduğu bu toıılantıda ıı!Sz alan 
hatipler AT ATtlRK'Un hiiıırastnı ta
zim ile anarak bu J:elisten sonra 
havznnın mıızhar oldutu inkişafı be· 
Jirımişlcr ve aynı suretle mıntaka • 
mızı yeni er.dUstrl kaynaklarına k a
vu~turmuş olan Milli Şef İnönU'ye 
karşı halkımızın ııarııılmaz iıran v e 
bağlılıklannı teyit eyleml3lerdlr. 

Muğla çiftçileri 600 ton 
mahsul teslim ettiler 

Denize 

dökülen 
sarhoşlar! 

Florya'da, iki delikanlı, iki ~gili ile 
birlikte uncl:ıla binmişler. Açılmış
la.r,. gece }1ırılımna kad:ır ycmijler 
içmiıler. Bit ara kablıınna sığamaz 
hale gehnişler, kalkmışlar sand.tlda 
çifte telli oynamağa, gerdan kınp 
göbek atmasa başlamışlar. Akibct 
belli: hep beraber denize dökiilmU,. 
krl ... 

Basit bir fizik hAdisesi ... ArJimcdin kur· 
duğu mu"azcne bozulursa. hele bi
raz deniz de çırpınub oluna ilUldaJ 
alahlıra oluverir! ... 

Su Florya hovardaları. Her nıstladık('a 
sinirimizi bozan bazı vurdum duymaz 
aileleri hatırlaımı:ror mu? 

Bugünkü harp ve ekonomi durumunu 
dalgalı ve oynak bir dcniıc, her aile
yi bu deniz üstünde boaıfıyan bir 
sandala. benzetebiliriz! ... Dümene, kü-

' reğe ~öz kulak olan, rüzgAra ve dal· 
gaya karşı teıikte duran, ve mlhun 
bollUk limanına ka'-u1abilmck için 
her tı:dbire ha, vuran kendini bilir 
aileler bulun<luğu ı;ihi, Florya ho· 
vardalarına parmak ısırtan ailelere de 
rastlıyoruz! •. 

Bunların da kafaları dumanlıdır, her 
ı;ılı:ınlığı yapacak kadar zomdurlar. 
Belki alkol almamışlardır: fakat, 
dünyanın bugü:ıku ı;idişini, dö" )'il• 

nımıu saran harbin ate,ş ve kan kı· 
:ullı,;ını ı:öremiyccek, bugün içinde 
bulunduğumuz ha\"ltyı sezarıiyccek 
kadar körkütüktürlcr.. Dünrııyı hail 
1939 dünyası sanmakta, vur patlasın 
çal O)"I!asın kC}if ve h~·cslcri uğrun· 
da har '-urup harman sa'\"Urmaktadır· 
lar. Hılla moda p(1inde, hlll •cfa!ıaı 
ardında koşan, hll;t zevk ve safa uj;
nına varıo ı )·nğunu h:ırcıyan bu za· 
vallılar ~andaldıı.ki bu c;ifte ıcllileri> le 
buı.,oiin rarın mutlak alaburıı olacak· 
lann ı, hu.ı;i.ınkü azgın denhin dibini 
bo)iı)'acaklıırıru akıl ı:demi)e,·ek ka· 
dar kendilerinden ı;cçnıiJlcrdir! .. 

Sandalları çalkalanmaktadır, belki su
lar ızmağa bajlamışıır, belki ele bir 
ka)'a)'ll ocunnuştur bile!... Fakat •ar· 
hoj aşıklar işin farkında değildirler. 
Zara•lan sade kendilerine dokunsa 
haydi ne he, fakat için için kn)Tia} ıp 
kuduran dttıizi bir kat daha bulan
dtrmakıadırlar. 

Gerçi, deniz başı boş bırakılmarnışıır. 

Gerçi devletin dalgakıranları, cnıı 
kurıar:mları, ıahli~iyc ıeşkillıı , pro
jektörleri, si~ düdükleri g<·celi ı:fin· 
düzlü çalışmakıadır. Amma, kişi hi· 
raz ela kendi ıedhirli olmalı, sandal ı 
nı haıırdıktan sonra dcvleııen imdaı 
istememeli •.. 

Bu sııurla.r, lşık sıııtıo~hırı biraz U)ıın· 
dırır mı dersiniz.!.. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Kent Dükü'nün 

cenaze töreni 

hazırhklar1 
Londra, 27 a.a. - İngiliz Kıra! ve 

Kıraliçesiyle Gloıırester Diik ve DU
§esi bu sabah Londrıı.'ya gelmiııler • 
dir. 

Dük de Kent"in cenaze merasimi 
hususımd'a Kıralın bir karar vermesi 
bekleniyor. 

Hollanda Kırallçcsl Wilhelmlna, 
Dük de Kcnt'ln cenaze töreninde 
Holland:ı'yı temsil için 18 haziranda 
gittiği Amerika'dan İnglltcre'ye dön· 
mtiştUr. 

İııveı: sarayı DUk• de Kent'in ölU
mU üzerine bir hafta matem tuta • 
caktır. 

DUk de Kent'in ölUmU mUnase -
betiyle Mr. Ruzveltı Kıraliçe Ma -
ry'ye. Kırat George'a ve Dü1'eS de 
Keııı'e birer taziye mektubu gön • 
dermi§tlr. Bu mektupları n metinleri 
Beyaz Sarayca neııreılilmemi§'tir. 

M. Çörçi 1 dün 

Kral la görüştü 
Londra, 27 a.a. - Mr. Çörçil, 

bugün kırnlın Londra'ya avdetinden 
bir kaç snat sonra Buckinı:ham sa
rayına gitmiııtir. Başvekil, Kırala 
Dük de Kent'in ölümünden dol yı 
derin taziyelerini bildirmiı ve son· 
ra Oruı§ark ve Rusya seyahati hak· 
kında mufassal raporunu vermlııtir. 

Macar Naip muavininin 
cenazesi dün kaldmldı 
Budape§te, 27 a.a. - DUıımınla 

çarpı§ırken lllen macar kıra! n•aibl
nin oğlu ve muavini Stcphan de 
Horthy'nln cenaze t!Sreni ecnebi mü
messillerin huzurlariyle bu aabah 
yapılmıııtır. 

Tabut parUl.mentonun salonundan 
kaldırılarak bir top nrabaaı üzerin· 
de iıırasyona getirllmlııdr. 

Cenaze öğleden sonra Kendereste 
aile kabrine gömUlmUştUr. 

V on Rlbbcntrop alman heyetiyle 
birlikte Berlin'c dönmUıtUr. 

Ekmek karnelerini 
iyi muhafaza edin! 
Ankara VaHlll!1ndcn: 
Sayın Ankara halkının 

ka~c: 

Evvelce blldlr!ldltl ı:1lb1 f:.}1ül ve bl· 
rlndt('Sl1n e'lanek kamclenn! kaJ.'bedm· 

. 
lstanbu l'da 

Bu Paz r p cak 
ol na 
önUmilzdeki pazar gUnU lstan

bul'ıla Vclı Efendı koşu yerlncle 
yapılacak olan at yarışlarının se· 
klzincisine yazılan hayVl:lnlar ile 
bunların nrnsından kaımnmnları 
ihtlmalı olanlarını her zaman ol
duğu gibi okurlarımı bildirmiyc 
çahııncağım. 

Bu h.ıftaki koşulard ııı bılhassa 
Bebek koşusu ile BuyUkderc koşu
sunuo çok heyecanlı olacal:'lnı tah
min etmekteyim. 

Hafif kilo ile koşacak olan Ço
bnnkızı'nın Dandı ı;:-ibl kuvvetli 
bir rakibe knrşı ne netıce alacağı 
herkes tarafından mer ıkla beklen
mektedir. Bebek koşusunda şım
<1iye ı.~adar hiç ı;:-eçİ!mi> en Huma· 
yun vardır. Tabii bU:Un rakip
leri kendisini gözleyeceklrrcllr. Bu 
vaziy~tıe bu yanşlnrın çok gUzel 
ve alaka çekici olacağını dU Un -
mekteylm. 

Bir-inci koşu : 
Bu haftaki birinci koııu Uç ya -

§ındaki yerli yarım knn ını;ılız er
kek ve dişı tay'larıı mahsustur. 
lkrarnlyesı SOO lır ı mesaiesı 1200 
mcıredir. Bu koşuıl,ı dört tay var. 
dır : 
1) Kıader ('f, lııbılenJ 56 kilo 
2) Tiryakı (S. K. Osm:ınJ 56 kilo 
3) Menr.vıç (S. K. Osmanı :>4~ k. 
4) İkb~~ ( M. GUrler) 64 kılo. 

Bu koşu yarı ı;:ıların deı ığı gı· 
bı tam manasıylo hediyelik bar 
koşudur. Ve bu hedı~e>t' liyık o
lacak olan ise B. Suut Karaos -
man'ın taylarıdır. Rakiplerinin 
kendiler! ayarında olmaı ığını şim
diye kııdar yapılan koşularda gör
dUğUmlız Tiryaki ile Meneviş her 
halde Kader ile İkbul'i geride bı· 
rakncaklardır zannedlyurum. 

l kinci ko§U : 
t!ç yaııınclaki saf kan arnp er

kek ve dı§İ taylara nıahsusıur. lk· 
ramiyesl 300 Ura mes.ıfesı 1200 
metredir. Bu koşudıı beş tny var
dır. 
1) Rlnd (O. Ersanı 56 kilo. 
2) Can (M. Bayram) 56 kilo 
3) Dabı (C. Böke) 56 kilo 
4) Hızır (S. K. Osman) 56 kilo 
5) Vecize (N. Ersoy) fi4l,ıı kilo. 

Bu koşuda en ııanslı taym Hı • 
zır olduğunu zaııncdıyorum. Evel
ki !rafta yapılan koşuyu alıı kilo 
fazla tnaımasına rağmen Dnbi ile 
başbaııa bitirmıye muvaffnk ol -
duğurıu tabii bilirsiniz. Bu va:ı:i -
yeıte kendisini ganıılı göstermek 
her halıle hatA. olmaz ıllyc düuU· 
nUyorum. KcnıHılnc en kuvvetli 
rakip olarak Cıaıı ile Dııbl'yi gö • 
rUyorum. 

O çüncü ko§u : 
Dörı vo daha yukarı yqtaki 

saf ltıın arap at ve kısraklara 

mahsustur. Ikramiycsl 300 Hra 
mesafesi ::ıooo metredir. Hu ko -
guda da altı hayvan vardır : 
l) Tuna (İ. H. Tekçe) 60 kilo 
2) Sava (İ. H. Tekçe) 60 kilo 
3) Bora (M. Mll<ll) 60 kilo 
4) Tomurcuk (A. Ers ın) 60 kilo 
5) Bahtiyar (Ş. Tanok) 58\2 kilo. 
6) Tan:nn CF. Vurul) 58 kilo. 

1ııtanbul'daki yarıııl.ırda ekseri
ya Sava'ııın nıuvnffakıyeUni gör -
mekte idik. Yalnız evvelki hafta 
Tomurcuk önd01t kacmı§ ve 2800 
metrelik koşuda rnkiplerinin kcn
ılisiııe yaklll§mnııınıı meydan ver· 
meden yarıııı knr.:ınmı tt. Bu haf
ta mesafe daha fazladır. Bu vazi. 
yette Tomurcuğu tutacaklarını 
tahmin etmiyorum. Tabii en kuv
vetli rakip olarıık Sava ve Bora 
gözUkmektedir. 

Dördüncü ko§U: 
Bebek koŞ"Usudur. İki yaşında

ki yeril s.ıf kan ını;ılız cuek ve 
dişı taylara mahsustur. İkrıımıye
si 1050 lıra mesafcsı 1200 metre· 
dir. Bu koııuya yedi ta; yazılmııı· 
tır ı 

lJ Varad (F. Atlı) 5G kilo 
2) l:lumayun (H. Salt) 6ü kılo 
3) lJestegUl (F. Sims ıruğlu) 64 Y.ı 
4) Zı:hrümrır <F. AUıJ 54'• kılo. 
5) Pinar (A. Ayn.lA"ÖZJ 54 :ı kılo 
6) Hasba (A. Atnıaıı) S4'ıs kilo 
7) N eylilfer (İ. Aytaç) 54'rll kilo 

Şimdiye kadar y.ıpılan ko~uı..-.. 
da geçilmiycn Humnyun dlğerlc
rln e nazaran nslı A"ÖZUkmekte -
clir. Tabii rakıplerinın kendisini 
geçmek istiyeceklerı muhakk ık • 
ur. DUşilnılüğüme göre bunların 
isıekleri bu h fta olmıyacok -
ıır. Mamafih k o unun ne demek 
olduğunu bilenler yarışlardıı en 
umulmadık neticelerin oluverdi • 
ğinl görmüşlerdir. Fazla yazıp 
zihninizi kan§tırmnk istemem. Kı
saca söyleyeyim. Hümayun çok 
şanslıdır. Dcstegtll ve NilUfer 
kendisinin rakibidir. 

Be§inci ko§u: 
BUyUkdere koşusudur. 'Oc ve 

daha yukarı ynştald a.1f kan lngi
liz at ve kısraklara mahsusıur. Ik
ramlyesl 4-00 lira mesafesi 2000 
metredir. l{oouda becı halis kan 
kayıtlıdır. 
1) Komısarj (Dr. Seferof) 60 kilo 
2) Dandy (H. Alnku11) 60 kilo 
8) Kara.biber (A. Atman) 47 kllo 
4) Heybeli (İ. Aytnç) 47 kilo 
5) Çobnnkızı (S. Temel) 45~ kilo 

Bence burada en ııanslı hanvan 
Dandi'dir. Bununla beraber evvel
ki hafta kuvvetli rakiplerini gec;c· 
rek Öıdemir'Jn nrkasında ikinci o
lan Çobankızı da Dandl'nin en 
kuvvetlt rakibidir. Koşunun bu 
iki halis knn arasıııda ~cı.;ecc~ini 
tahmin ediyorum. Komlsarj bel • 
ki araya karışabilir. 

Bu hafın clfte bahis ikinci ile 
dördilncU ve dHrdUncU ile beşinci 
koşular nraemcla olmak Uzere iki 
tanedir. İkili bahis ise <l6rt tane
dir ve ikinci, üı;Uncu. dörclUncU ve 
beşinci koşular<ladır. 

Hikmet Y AZICIOGLU 

Eksik tartılı ekmekler 
lstnnbul, 27 (Tclcfo 

1 ~~~~--~~ 

·r haberin hazin ma ası! 
Vn~ington'dan gelen bir hnbcrde 

&ö>·lc dcnilhor: 
"Anıerika Bahrıyc Nazırlıj!tnın bil." 

dirdiğinc göre bu c:umarıe:si ve paur 
ı;ünlcri her h:uıgi bir gemi b:ıı.m.'tiı 
hldisesi kaydedilmemiştir." 

Hunu okurunca insanın haurına 
ilk unce ~u ı;ual geliyur: 

- Acııba mih,cr denizalulan ve 
uçakları haf ıa ıaıili mi yaptılar? 

hk;ıı şaka) ı bir tarafa bırakınız: 
ıu dorı satırlık haber, yer yüzünde 
hamin inHn malını ve canını ne ka
dar sürekli kırıp geçirdiğini gosıı:r· 
mesi bakımından hazindir. 

İnsanlar, "iki gün gemi batmadan 
geçti!., diye seviniyorlar. Sanki, ge
mi batması, insan bo~'lllması esasmış 
da hunlarsız S''Çen günleri ya.dırı;ıı
mıtk gerdcmiş, ı;ibi. 

Gerçekten hazindir: inqnlar, deniz
lerde All:ıhın ı:ünü gemilerin b:ıtma
sını her g{ın güneşin batması tıihi o· 
insan bir olay görecek hale mi .ı:el· 
dikrt 

*** Su, su! 

Arkadaşımız Abidin Daver, Ada.· 
na'dan s:azeıcsine s;öndcrdiği rur fık· 
ranın ba~Jığında: 

- Su, su! dı)or. 
Hu fı:kra ~oyle bitmektedir: 
"Burun bu ıoprnklar, (Olde ağzı 

kuruntu~. ciğeri yanmıJ bir yolcu sibi 
baiın}-or: Su, su!" 

Arkadaşımız fngiltcre'ye giderken 
hu sı~ klarcla Afrika c;öllcrindcn de 
ı;ıeçCCC'ktir. O zaman, ynac.ıığı fıkra
ya, b.1kalım, ne haslığı koyacak? 

*** 
Süleyman adalarında ·- -~~ ...... ~~ ...... 
Uçarkaleler ! 

Allah &cllmet versin, $İmdi hava 
)'Olu ile İn,siltcre'}e girmekıe olan 
arkad~tmız Şükrü Esmer, P~ifik'teki 
Salomon adalarını ihtida ettirmı~tı; 
onlara Sülc)·man adalan dirip dunı
rnrdu. 

Simdi oralıırda gene deniz: ve hava 
sava,ları oluyor. Bu sava)lanı uçar· 
kalelerin de iştirak ettiği gelen ha
berlerden anlıışılrıuıktadır. 

Sülc)man adalarında uçarkalelerin 
savn~muı imanın hatırına Zi)"a Pa· 
~-ı'nın şu mısramı geıiriyor: 

Sayrt!llİ haı •a iizre deııir ıahıı Sü
leymo 

Fakat henüz ikinci mısraı söylemek 
zamanı değildir. Bakalım, 

Ol safanuılm yeller eser simdi y~ 
riııM 

mısraını bu taraf için mi, öce -
raf için mi ~o)•liyebileccAix? 

Afyonkarah isar 
Yirmi yıl önce busun Afyonka· 

rahls:ır dUşmandan geri alınmıştı. 
BugUn bu tı:ıriht şehrimiz .hakkın· 
da kısa mn!Clmnt ver<ıceğlz: 

Afyonkarahlsar, Orta Anadolu 
yaylasının g.ırp kenarında. lzmlr
dnn gelen dcmlryolunun Anadolu 
hattlyle birleştiği noktadn ehem
m yctU bir münakale merkezi, 
zcnı::ın bir ziraat bölgesinin ım· 
uır Yt'ridlr. 

Şehir, arızalı bir zc>mln üzerine 
kurulmuştur. Kule gibi yükselen 
trahıt kayaları ı;ehre .kendıne 
mn.h us bir manzara vermektedir. 

1st kllı.l harbi zamanında, bü
yük taarruzun ilk muvn!fnkıyet11 
harcketı bu şehri almakla başladı
ğındnn Af)'on'un mllll larlhLmlzde 
hususi bır me' kii vardır. 

Afyon, eski ve tarihi bir mer
k•~ ise de 6ehlr Selc;ukller \'e Sn
hitı Atll. ve oğulları zamanımla 
c<>lışmiştır. Bugünkü ş~hrJıı orta· 
sıncl:ı zeminden 200 metre yüksek
likte bir kaya üzerinue Bizansın 
son devirlerinde Akrslnon ismini 
nlıın ve Kcrmcyan oğulları tara
fından Yl'ni baştan yapılmış olan 
bir kak harJJ.besı bulunmaktadır. 
Bey Darag denilen bu kale Os
mnnlılar zamanında da hnplsııne 
olarak kullanılmıştır. Sehrln ci-
11 arından gecen akar cavın müm
bit ovusı burada le Anadolu yny
lnSlna bir kapı vücuda "otlrlr. 

Halk z rant ve UcareUe 'lli:rn· 
ııır. Hububat. yün, tlfUk, Afyon 
lhrnceder. Mcsahnsı 12.660 Km. 
d r. Nüfusu 260 b'nden fazladır. 
Kesafet 20.4 dür. 

Alman U(aklan Malta 
üzerine akm yaplllar 

Berlin, Z7 a .a. - Alman avcıları 
dUn ögleden sonra Malta~a tanrruz 
etml3lcrdir. Lavalette'in ıs kilomet
re şimalinde, bu ıuçııkl\lr hiç kayıp 
vermeden kısa bir muharebede iki 
Spitflre dıiııUrmUşlerdir. 

Gece, alm.:ın savaş uçakları Luca 
tayyare meydanına akın yapmışlar -
dır. Dalgalar .lr.ılinde hücum eden u· 
çaklar, meyclanın §imal kenarına ve 
doğu • cenup kısmına bomba atmııı· 
!ardır. Uçuş ııahasiyle Luca'yı Gu -
dig'ya birleııtiren yolda geniş hasar
lıır y.apılmııııır. 

Uçaklar Bulgaristan 
üzerine komünist 

beyannameleri attılar 

S fya, 27 a a. - İki düşman tlly· 
yare ı d n g c Bulgaristan'ın Uze • 
rıı de uçara n zı aleyhtarı komünist 

Atlcintik - Pasifik ! 

Hemen hc.-r karikaıüninu bıi>·ük bir 
za...k ve lezzetle seyredip okuduğum 
sanııtklr do tum Cemal Nııdir (,{iJ~'in 
"harbin onunda" ba,lıklı ~ri eserle
rinden redincbini ewclki gün "Ak
µm,. da ı.;urdwn Bu karikatürde At· 
bnuk denizinde >ısın yığın, u\ıiiste 
batmış gemiler ve altında şu yıı.z:ı. 

vardı: "Pasifik'te yeni adılar" 
Aziz arkadaşımın roğraf).ı bilgisf... 

nin bu kadar )"Ufka olduj;'U kimsenin 
haıırından ,ı:cçemCL 

Galiba, kendisi şchie dıişünü)or: 
- Harpıcn ~nra sulh olatıık; hu 

anıda Mrçok değişmeler gorccegız. 
Bunlardan biri de Aılantik adının Pıı
sifik ~!inde değişmesi olamaz mı? 

*1( * 
Kent Dükü-

Duke ol Kent -

Duk de Kent! 

Acıklı ve acınaklı bir surette l>I~ 
mü dola)ısiyle fngilıere kıralınıo 
küçük kardeşinin ndı sık sık ha.herler 
artiında geti:yor. Yalnız bu ad ~ 
çeı1<:en hepımiz bir ağızd:ın "Dük de 
Kent" diyoruz ve hu surede hir fo,.<>İ
liz prerısini franMz kaidesıne göre )laoo 

pılmış bir terkiple ıamuyoruz. 
Ölen prensin kendi milleri ona 

"IMe of Kmr,, di}orlar. C.erck j~ 
giliz<'esindekl "of", ~rek Fransızc. 
ırndaki "de" hep hafet terkibi y;.p.. 
m:ık içindir. 

Kendi kaidcl~rimizlc bunu yuı
mn.z nll)'IZ? 

Dük de Kent demekle Vali de ~ 
ıanbul demek arıısın<la tuh.ıflrk, mı.. 
nasn.lık bııkınundan ne fark vudır? .... 
iki kitap ! 

Eski arkad.ııım ö(:retmen M S. 
dullalı Sandcr Dil Kurulıa)ına gelır
kcn bana da iki kitılJl gcıirrni;>ti; nf'o 

mıtğııo et ti. 
Kit:ıplnrdan birisi tclifıir: Dıvnn 

cdeb.iratından nazımlar anıoloji i. 
ikincisi de tercümedir: C..mıc"e de 

Sttı;ur'dan dilimize ~··ri!miş temiy1..-vl 
çocuk romıını, "Lıir cşcfin haıırau." 

Yani hu ıelif ve rcrriinıedc de ~ 
tunı, iiJ:;reımc:ıılijUnclen u7.akl:ışmamış, 

ilkokulla ünİ\1..TSite ara\ınd,ıki ç• ... 
ruklara okwnal:tn için iki kitap ar
mağıuı etmiştir. 

O, bu ni}ctle )'117llllş da olsa, ben 
bu kiı:ıplan yaşlı başlı okurlarıma da 
salık vcnnck :isti)onım. 

T. 1, 

Yurt içinde 
Dün, JJ:ışkumand:ın ,.Mus.ıafa Ke

mal I'aş:ı hazretleri, lkiyiik Millet 
Meclisine aıi<leki celgmfa keşide 
buyunnuşla.rdı.r: 

Tü~iye Hüyük Millet Meclisi 
Ri> ascıi Celilesine 

Jkl güodcnberi bita ıinkıl'1l de
vam eden muharebııt netkcswle 
duşmanın Af)·onkambisar nıevAZ.ii
ni i kat ve Afyonkanıhlsa.nmaz »
urdat olunmuştur. 

Oscr:ı, ağır ve lıa.fif c.-.p, mühim
ma.t ve her DC\'İ malzemeden pıın
im çoktur. 

Dü m:ınm müteaddit mcv:ızfinin 
her bi.ri birkaç hıtttan murckkcp 
oldu~ndan kıtaatımı:z. bir~ ınüs
ıahkcm hatl:ın müıe:tkiben islcat 
mctimriyetindc bulunm~tur. 

İstilıl.8r:ııımız her nevi vcsaıu 
fcnni}·c ve mevanii fer'iye ile teç• 

hi:z. ve tahiyc edilen düşman me
v:ıziinin b:ıznn bir ııaattc:ıı az za. 
nıao zari ında isk.-ıtını temin cuiıS 
gibi, asker ve zabitnnunızın mu
scllcmi cihan olan b.avarıkı besa,. 
Jetü ~caau bu defa d;ıhi ıeı:ahür 

ve ıccyyiir ct~tir, 
Kumandanlarınıı:un SC'\-k ve ida

rede de dü~man kumanda hcycrinc 
faiki> eti b:ıriz fir surette ınüteccl
lidir. 

Türki)e Bürük Millet Meclisi 
ordularının mu lCS113 kıymeti '\IC 

kabıli)cri 5ehcbiyle Me<fui Aliyi 
tebrik ederim. 

Jbş1ıwnandan 
.Mu.•tafa Kemal 

M. Çör~il'in İran seyahafi 
~ok gizli tutuldu 

Tahran, Z1 ıuı. - R0>~: 

cil' ln 1 nızı 'I Ziyaret.( O <k-rccc 

tulmuştur ki !nuı sam 

taT bulunmuyomu M 
d ki zatınrı kars 

mc) <lınındn lr 

Ytiksck mumu ndttn milrt"fııkcp kU 
t'(ak bir grup huır b UMnUlitUT Ş h 

le.' Yt'flllt. 

txı v 'kili 
ve iktl· 

Sokağa düşüp öldü Ege kuru üzüm ve incir 
rekoltesi 

MuJ;-la. 27 a il. - Hallnmu mah - ~ ~ ııymın bıuıınn kadar 
sul yUz-;rlelerinin teslimine hararetle ycnl kame vcri1nüyocd<ttr. • bey nn el aunıştır. İstanbul, 27 (Telefonla) Hati-

17.mir, 27 a a. - Eğe bi5lgesinlr 
bu ser eki kunı llzUm Tekollesi 43 
hın incir rekoltesi ıfo 20 bin t on o • 
!arak lesbh edilmlııtir. aa varnuşur. 

devam etmekte/lir. Şlmdire kadar yn· Sayın haUomızm kamelerlnl hOmO tmd.ıın fınnh:u'd3 yapılan lı:n 
pılmıı:ı olan teslimat miktarı 600 to • mu:hatnza ct.rnclcrlni bCr kere dahi' CU11nde bir ~ 1050 no 

ıttUAmrma arzeğ;criın. ~ toı>lıımı 

Gece avcı! rrmız düşman tayya -
r lerı i er ye dönmek zorunda bı -
ukınl§t .. 

ce ısmlnde bir karlın Fııtlh'te bir a· 
p rtımanın altr'l<'ı katından sokağll 
dlı§er k ölm~tW'. 



Günün olayları 
ve londra basını 
Londra, 27 ,a.a. - lngıliz basını : 
Fransııı parlli.m nto unun kaldırıl-

ması kararı hakkında :J. ıuı gazetesi 
di)or lu : . 

'"La, 11 n cumhuriyet\ tepmek lc;ın 
26 ağu t ı tarihini seçıni olması 1:ok 
ıııan ıl hr. :.!ti nıi:U tos tarıhı !İk frıın
Blll ınlllı nıeclisınin be er hukukunu 
ı i89 da l ucun dıin ı·.aya ılAn ettigi ta
rihtir. J vat bu ) ıldönüıııılnü parla
mento) u kaltlrrmakla deıcıl a) aı zıı
manda vahı dılrr kur ı zulürıı hare
ketine rciri ıııekıe kutlamaktadır. 

Dem al l ran ı'c a lıir sııcın ık bul-
muı ol alıudiler iıııdı Hi ler'e 
teslim r · r \"e hı d 1:ocnkları 
Alınan' a ı ıı;ond riler k Gestapu'
nun t>mrin veriliyor. 1110 sent"ılenbe
rl ıtarp medeniyetini ilhıım eden ide
allerle nıır.ilerin yeni ı\ vrupıı idaresi
ne aşıladıklan ırk~ıhk o. zıırlyesi ara
sında bu kııtt ayrılıji:ı bundan daha 
açık(& l(östermek mlı küldür." 

• Gaseteler merkeı: ceııhesındeki suv
yet taıı.rrı.v:~u buyuk harflelle yaz
ıııakla beraber umuuıı ular.ak ltıısya
dan selen tellfraflar hakkmda tefsır
lerde bulunmuyorlar. 

Yalnız 'l'ımes gueteslnin askerı 
muharriri- bu taarruzdan balısedıJ or 
ve (Ok ihtiyatlı hareket ederek sov
yet t.aarruı haberine büyük bir mana 
•ermek i~temiyor. 

Tlmes'in askl'rl '!1uharrlrl Kafka~ 
geçiderinın zaptedıldijh hakkındakı 
iddialan hususunda ba lıca askeri yol
ların bahis mevzuu olamıyacağı mü
taleasınd.a bulunuyor. 
Aynı muharrir Stalingrat durumuna 

dair de şöyle diyor ı 
"Stallngrat"ın akıbeti her ne olur-

1& olsun aradan geçen bu bir aylık 
saman rualara mühımmat yığııı.ak fır
satını vennl tir. Almanlar 1 ın bu ka
dar uzun süreceiinl her h ide bekle
miyorlardı. 

Tarafsıı bazı mfl~ahitlerin nıütale
asına göre alm.ımlar elde ettlkh:rl bü
tün başarılara raji:nıen bu yıl kati 
netkeyel 11lamıyacaklardır. Ruslıtr 1-
c;ln bir yenlll(i ile neticelenen Harkof 
taarruzlannın şu bakımdan blr fay
dası oluııı~tur ki 11lman ilerleyi ini 
geciktirmiştir. Ancak, goıüktüğü ıtlb! 
alınanların elinde büyük yedekleri 
varııa bu reclktirmenin de ilerisi i
çin hlc; bir değeri ulmıyacaktır. Çün
kl alınanlar kıştan önce muvaffak o
la bilirler. 

hte bunun içindir. ki ruılar almıın
ları merkez ve şimal merkez kesimle
rinin bir çok noktalarında Rıkıstır -
mıya 1:ıılışıyorlar. Ruslar o kadar i~ 
lermemişler Te pek muhtemel olarak 
oldukc;a ağır kaypılan da uğramış
lardır. Ancak en ufak te ebbüsü da
hi ele almıyo11 ıı:aruret görtlvorlar de
melrttr. Hiç şilphe yok ki düeman ye
ni bir harekette bulunmak ftaere tah
,ıdat yapmaktan menedilmek letenl
llyor.., 

• Kıaar cephdibde gazete muhabirle
rinden gelen telgraflara göre Rom -
mell'in taarruzu pek yakındır. Gaııe
teler bu selecek yeni muharebenin 
ehemmiyeti Gerinde durmakta •e 
Rommel'ln pek btiytik takviyeler. al
makta oldutwıa rearet etmektedır. 

Bununla beraber Daily Teler;raph 
diyor ld : 

''Rommel btıyUk takviyeler almış -
trr fakat 6 haftadanberi devam etmek
te qlan takTiye almak yarıeım kaaan
mıe değildir. Baııı noktalardan yeni 
lnldllı kumandanL11.n ııre(en haslran
daltiaden daha aı elveritll durumda 
bulunuyorlar. Fakat bir fellkete ujt
ramadaa burasını bırakmaılar. 
Dlıter taraftan bugtlnktı cephevt a.1-

manlann eevirebilmeıl de eok gtlç -
ttır." 

Dally Mail gazetesi Akdenb hAkl
miyetlnln tekrar ele alınması lüzu
munda larar edivor ve diyor ki : 

"Fransa'da nıl1lf duyguda yeni bir 
kalkınma vardır. P'r.ansızlar mU"te -
:rek dUşmnna karşı ıavnıa tekrar ka
trlahılec('klerf ıı:ünö beklivorhır. Ak
deniz hAklmiyetl bunu pek çok ya
kınl11ııtıraeak ve franıııı ve lnırillz lm
Pıtratol'lukLqn arıısını1 ki eııkl baila 
rı tP'krar canlandıraeaktır :\fısır'daki 
mtıdnfnıı muvaftakivetldll' ki hıırhl 
kuandırıırıılc olan umumi t.aarruzıı 
tf'mfn edetiilır.,, -----
"Dumlupınar,, 

Pire'ye vardı 
~ lna, 27 a.a. - 'I'Urk Du upmar 

van••- ~., halkının 1 ııe tah 
als edflm.11 olen bQyUk bir zahire y(j
klyle ... ,,....,e ıı:e-tmLttlr 

'OskUdar Halkevı. 
Oyelennln eserle -
riııdea mlirekkep 
bho ...ım aeraiııi 
aomııbr. Her l(tln 
bir c;olt slyıaretı:ı
ler tarafmdan ırı>. 
silen bU sergi, mu. 
hltce büyük ilgi u
yandrrmıttrr. Re 
sımlerlmiz. 11erııt
de teebir olunan 
e11erterde11 bir ka
fllll ırtSııterivor .. 

Salomon takım 

adaları sularında 

Deniz savaıı 

devam ediyor 
(Başı ı inci sıırfada) 

rimlzln taarruzuna uğramı:ıtır. 
içinde .)'angın çıkarıldığı evvelce 

blidlrılen kruvazörden başka bir muh 
riple dığer 4 g~mlnin de ~andığı gö
r!llmUştür. İsabet aklığı blld rllen bir 
naklive ıı:('ıni inin miırettthatı t ıra
fından teri«'dildlğı müşahede edil -
mı~tır. 

Av uçııklurınıuın bu hurekel leri 
çok tesirli olırıu~ıur. 

Ev• eke ıle lıılıliricliiCi ~lhl :.ı:ı ıı(us
tos gtinü ö leden sonra l;uadalcanal'
a hücum eden blr d!lşman hma te.ş
klllnı avcılanmız yakalamı tar ve 21 
:Japon uçaiını dü~ürmilslerdlr. Biz 3 
uçak ka,ı; betıtlk. • 

25 ağustosta ı;:lft motörlü 16 bom
ba uı;:ağı ve O tipinde 12 av uçağı 
G..ıadalca.nal'a hilcum etmiştir. Bu 
dıisman teşkiline karşı çıkın lLV nr;ıık
.larımız 7 bomba ve bir av uçağı dll
şürmü terdir. Biz blr av ucagı kay
bettlk. 
Doğu cenup Salomon adalarındaki 

'aklmly~tlm!zl muhafaza için yapı
lan muharehenln bugilnP. kadar ver
diği neticeler cE>saret verici mahiyet
tedir. 

Japonlar Milne koyuna 
asker çıkardılar 

Melboume, 27 a.a. - H~'Sllıerı biıldi-

.rlJdl~ &'Of'C Japonlar Y~·rııl cane'de 
M»ııe kO)'UIMI asker c1'kanıııııwrdır 

Japonlara göre iki tarafın 
kayıpları 

Tok'Yo, 27 a a. JaıH.>n umumi ka 
rar&"llhın n blldtrdltme gôN'. Japı.m harı• 

lıt!llTJlleııl 24 aıtustosta Sal<mıon adnları 

açıkfarındt! amerl~n dt>n z tııkvlyelerl· 

nl muharebe)l'e mE'<."tıur t>lmlı;lerd r 
Düemane 27 a~ustoııa kadar verdU"llen 
kayıplar ıunle.rdır: 

1 - Son modelde b0~1lk l>1'r u('llk 
aunilll aıtır hıısera utratılmıştır. 

2 - Orta büyUıkltikte bir ucak gem 1-

ııl hasara utnıtılmı ur. 
S - Bir uçııık ııernisl ve Pensylvıınlıı 

ınnıtındruı blır harp 86Dl8! husarn uıt 

ratılm18tM'. 

Japonlıı:rın kıtyıplan ıronlanlır: 

Bir torpido muhl"ful batmıe ve küçü~ 
bu ~ ırunl91 hasara ~ramı.tır. 

BtlıcMrlıkllttne ,l'ore bu mı~arı"l>e)e 

reemen "'Salomon adalftn ikinci deniz 
mulıarebelıt" am verilecektir. 

Brezilya mihvere 
harp açtlktan sonra 

Pasif korunma 
tedbirleri ahndı 

(Bqı l inci sayfada) 

Mihver dillerini konuımak 
ya.ak 

Buen09 Akes, 2 7a.a. - Brezilya
nın diğer ıehlrlerin~ olduğu gibi 
Sarıtos ıehrlnln polıls maıkamları u
mumi yerlerde almanca ve ltalyance 
konuıulmasını yasak etmııttr Bu 
emre aykırı hareket edenler hapis 
cezasına çarptınlaca~ır. 

Almanların batırdıklari 
gemiler 

Berlln, 27 a.a. - D.N.B. ajansının 
askeri bir kaynaktan öğreııdiğme go
re alman deııizaluları Meksika kör
fezinde orta bUyUklUkte bir ameri -
kan ticaret vapurlyle düşman hesa · 
bına yUJdU bir Hollanda vapuru ba
tırmıştır. Eskiden hollandalılara ait 
olup ıta ılmdi rlUşman hesabına lo -
liyen vapurlardan torpillenenlertn bu 
vapur ikincisıdir. Bu vapur bir kaç 
ay evvel a, nı bölıı:edP bır torpil 1 -
sabetl alarıık clddt has ra uğratıl -
mıı ve ı:abucnk bulunan va ıtalıarla 
tamir edılmi ti 
Bruilyatlaki milUJer hariciye 

memUTlarr 
RIM Janeıro, 27 a.a. Brezilya 

vapurlan le Avrupaya ııitmelerı ka
rarla ı olan mfıhver hariciye me
mur! nnın son ,; o et il:ı:erlne tspan 
yol \-apurlan ile hareketleri tensip 
edllmlıtır 

Doğudaki 
durumun 

Ofi ajansına göre 

tahlili 
Stalingrad'daki 

durum çok vahim 
Stokholm, 27 a.a. - Ofi - Havas: 

ajansıııın hıısu.ıt muhabiri bıldiri -
yor • 

BiltUıı harbin en şıddetli ve neti -
celcri iııbarıyle en milhim muhare
belerinden bırisi olan Stııliııgrad 
mcyctan muharebbesi kati safhasına 
gırıliği anda, sovyet başkumandanl!
ğı. bundan 15 gün evvel Moskova -
rıın batısında Rjev kesiminde ve 
cenup baıısıntla Viazma kesiminde 
başlııınış oldugu taarruz hııkkınıia 
şimıliye kadıır muhafaza ettiğı sü -
kfttu bozmuşıur. 

Şurası sarihtir ki bu rus taarru -
zuııun gayesi, ı·enuptaki alman bas -
kısmı azaltnıakıır. Bu netice, bu -
gilne ltnılar alııınınmış gibi gözük -
mekteılir. Von Bock ordularınılan 
ner hangi bir kısmının, süratle mer
kez cephesine gönılerllmek üzere. 
K ıfkasya'dan geri cı·kilmiş oldustu 
akla yakın gelmemekıeclir. Esasen 
böyle bir hareketin 15 gtlnılen faz
la zamana ihtlyncı varclrr Vt" netii'e
leri şimıiiclen kerıılisini ırösteremez. 

Fakat, taraf ı7 m~hfillrrin kanaa 
tine göre. Mo kM·a'nın bu tııarruz. 
dan ilk defa olarak huı?iin bah.,et -
mrsi. heı· halıl" ııovye• efkarın'. Knf 
kas harekatınılnn ve bilha!'lsa d•ıru -
mıın her 11aıı ı P"rçtlkcc ıl·~h.a "'İYaıle 
vnhimleşeıı Stıılinıırracl bölr:esirıden 
haRka ıarafa <;f'krnek içindir ve PBI 
koloiik hir mecburiyet neticesinde 
yapılmıştır. 

Stalingrad' da vaziyet 
çok rJahim 

Filhakika, Stallngrat'takl vaziyet 
çok vahlmdır. Burada, Uç veni ha
reket kendisini göstermektPdlr: 

ı - Kaçallno'nıın doıtusunda sov
yet hatlarını varan alman ileri un
surları, dün illt defa olarak DuboV'ka 
clvannda Volgn kıyılarına varmış
lardır ve şimdi buradan cenuba. Pl
çuga'ya ve Stalingrat şehrinin ııımaı 
mahallelerine doğru nehlr kıyısı ya
nındaki yol bo)'unca ilerlemektedir
ler. 

2 - stııllngrat'ın tam karşıııında 
Kıılııç'ta Don nehrini geçen alman 
kuvvetleri, eovyel kıtalnrını doğuya 
doğru geri pUskUrtıııiişlerdlr . 

8 - Hava kuvvetleri ve aji;ır lopc;u 
kuvvetleri şehri. gittikçe artan bır 
şidıktle bonıbıırdıınan etnıekted.ir; 
Bu. dalına son hılcumun ilk emareeıoı 
teıkil eylemiştir. 

Stallnıırat cephesinin muhteHf ke

dıiŞme&lndrn heri bıl\'lık tcrakkller ı 
kııydeılı>meıııişlerılir. Fıık.ıı.t, i~te bu
giln en büyük ıııe~ drın ıııuhnrebeslnln 
cereyan ettiiH yer ele bıırn~ıclır. Bura
daki rnıılıart"bevc, iki tııraftnn yüz -
lerce tank ve on binlerce A~ker işti
rak etmektedir. Fııkııt muhakkak ki 
alm~nlıır, ıı:erek Rııvıra gerek hileum 
kabiliyeti bakımından Ugttınlil~il elle
rinde tutmaktadırlar. Ejie!' ıılmnnlar 
h11rarln veni hir varma hnreketinde 
muvaffak olıırı;a ~e ruslarıbozarlarsa, 
ıoı·rl alrn.ın hlrllklcri Si ılirııı:r ıt"ın ce
nııp mahallelerine nıkl ı•ne ık vr mll
ıhıfil<'rhı vıııiyrti hemen hcıııt'n tnma
nıi"11' ılnıit i hir lvıle dil ert"klir. 

Stalingracl kendisini 
pahalı ödetecek 

Almanlar, Odesa, Harkof, Kerç ve 
Slvastopol nasıl dUştü ise, Stalln
grad'ın da öylece düşeceğine kani
dirler. Fakat .bunun baha.~ını ödemek 
gerekecektir. Von Bock işbu pahayı 
öctemeğe azmetmiştir. 

Fakat $U cihet de hatırlatılmakta
dır ki bırçok defa, ru~ar, hemen 
hemen kati surette kazanılmış gibi 
gözlıken bir bıırcketl muvaffakıyet
sizliğe uğratmak lcln son dakıkada 
kiıfl dcrccC'de kuvvet toplamağa mu
vaffak olmuşlaroır. E7..cllmle L1>nin
.ı;rat'ta ve Moskova'da böyle vaziyet
ler karşısında kalınmı tır. Stalin
grnd'ın ru~ıar iç n hayatı ehemml)·e
tl göz önUndC' tutulursa denebilir ki 
eğer almanlıtrt durdurabilmek için 
ne kadar ümlt.~izce olursa olsun bu
gün bir tek ihtimal mevcutsa Ti
moc;enko bunu azami surette istis
mar edecektir. 

Cenup cephesinin batı kö esinde, 
Taman :varımadasının temizlenmesi
ne de\;am olunmaktadır. Almanlar, 1 
birçok mRhalli ve bu arada Term
Juk'un 20 kilometre btıtıııında kain 
Aştanizovski'yi alnıı9lardır. Yarıma
danın en ucunda bulunan Tamaruıkın 
da bugiin dilşmi'si bcklımmektedir. 

Avnı zamanda A.nnpa limanına 
rloıtru" alınan ileri hnreke?tl de faz
laln9maktadır. F..snsen bu "ehirdekl 
gnrnl7.onun bir kı.:mı, şimdiden No
voroslsk iizerin,. \nhllye edllmi,ı r. 
Sovyetlerln hu hareketine sehep, A
napa'dan dah11 mUhım hlr liman o
lan Novorosi.,k'ln b<-lkl de> kurtarıla
hlie"e~I ilmld!dlr. Fakat Novorosi~k 
üzerine yapılan alman tazylkı de 
artmıştır. 

Tuarıse limanı kısmındaki V'8Ziyet 
de h"rnen hemen Novorosisk'teklntn 
aynıdır. 

M. Ruzvelt 
yakında üc büyük 

nutuk söyliyecek 
''"'•"nırton. 27 a.a. - M. Ruzvelt 

~ !lkıooıı raı'lvo 11 Uç bUyük nutuk 
ktlr. Bu rıtı••ı'k''lr''ln birini 

~ PVliilıiı> el;- " '• ...,.., ,_,,.,..,., hütll., 
dUnya gençlljtlne hitap edecekt . 31 
atustoata ve-· - rutlw Maryland'-
da bn" • n ' ·- • ·-., aıhhl merke
zin yıl ümll 111Qn~ttvkt eı!)y!iye 
c•kıtlr. 7 e:vULlde nutkunu ".lecl &1lnil,, 

ıimleri arasında nıııların en çok t~ mUnalleibetlyl.. · ' r. Bu "1n 
sirli bir surette mıılr.!!vemet etlklf"rl 1 nutukta cumhurrelet hayat pahah
koı;im, cenup bntı kl'Rimidlr. ·B11rad11. lığında • ,. ,..,fi ı•vondan baheedeceık
alıııanlıır. Hl ı:Un evvl'l 7.utıl\'o'nıın tir. 

Modern sanat 

eıerlerine doir 

Dün edebiyat ve sanat merak
lısı bir dostuma rastladım. Kendi
si bu alandaki hareketleri çok ya
kından taklheder ama, genç ve 
modern sanatıkArlar onu biraz ge
rj kafalı bulurlar. Tanıdıkları da 1 ' 
kC'ndislnln lyl yürekli, fakat biraz ? 
sinirli olduğunu sö:11Uyorlar ... Dos
tıum dünkü Uluı'ta yanıkılar sü
tununu göstererek: 

- Okudun mu şu şiiri?- diye 
.90rdu. Ve bana "evet!" yahut 
"hayır" derneğe vakit bırakma
dan: 

- Bu moıtern ııanatkArlann 
"yarattıkları" eserler bana bir 
hikaye hatırlattı, dedi, )41n yoksa 
sana anlatıverıoyim... _ 

Ve gene benim "eveıt" veya 
"hayır" demeklltlme meydan ver-
meden sÖZE! baıtadı: 

"- GünUn birinde memleketin 
birisine adamın blrl gelmlt ve: 
"kıralı görmek istiyorum" demle. 

- Ne yapacaksın kıralı? demtı
ler. 

- Bir mArlfeUm var, göstere
ceğim ... demiş. 

- Nedir m&rifetln? demişler. 
- Ben terziyim, fllıkat diıktl~lm 

elbiseyi akıllı olmıyanlar göre
mezler, kırata onu söyllyecektım ••. 
dem.iş. 

Kırata haber vermişler. Onun 
da zihninde bir ılmtek çakmıt; 
içinden: 

- Tam sıraııı ... demiş. Bu ter
zinin yapacaih elbLse ile nazırlan. 
mabeyinctlerl, nPdimlerl bir imti
hana eeokmPk fırsatını da bulmı1' 
olurum ..• Dışından da: 

- Pek saçma bir mArlfet ama, 
getirin de eu adamla biT konuşa
yırn... demı.. 

Görünmiyen -elbise .... 

Kıra! teni ile ilSrllştUkten son
ra ona sarayda bir oda ayrılma,
sını ve elbiseyi dikeceği zaman 
içinde de kimsenin onu rahatsız 
etmemesini emretmiş. Yalnız ara
sıra yakınlanndan herhangi birini 
~ndenp terzinin ()8lışışını kon
trol etıtirmejt kararlaştırmıf. 

llk defa bu ite memur ettıtı 
nazır terzinin orlaeına ııtrdHtl za
man. hayretten dona kalmış: ter
zi boyuna görUnmlyen kumaşı bi
çer, gl5rUnmiyen •Pllklerle görün
miyen astarlan gene bu gl5rünmı
ven kumaşa iliştirir. durunnuı. 
Elbl!M!nln aklı kıt olanlara ııörün
medltı de daha önce dızdan alı-
7a y'yıldığı lcln, zavallı nazır için
den: 

- Eyvah! demiş. Galtıba ben 
ena.hıin Wr4'Lın,.. 

,, 
ı;.....,...ı.__.ı....._ ..... _ 

Yeni bulmacamız 
Soldaa aata: ı. Tuprıü< reıneı. sar -

aınt 1, 2. bir CO#nıf)ıa t&ıblrl, blnrıe ltl

ıneıt ectuer«c 1tI'eıtıl bmıkılııuı teY. a. 
lallkanc, uım. 4. atızdan aaıza dola
'8"1 havadia. ttınıt dahi. :ı. arayıp mey
dana Ctka.mıa, ilet eeml2 harf )"611 ya

na, 6. bir 191 yapma, demaı !arda do -
Jıııean mıcyl, aomına R HA v-..ıe man -
zwne, 7. blır nota, "'8ftt, 8. )l'(lz, ı..a

ret. 9. 00.U bolıUll& llll"IU'a, bir Türk 
elinde l/811JIWI. ıo. eıl )"lltz nkaaruııla 

rtıeb9ull )"l!C", '*" hıaıYVıın. 1.1. bH" cin• 
ııeyreık ckıkumm.Mı k\lmftı, kirin bırak -
btı ırı. 

Yulıu-dııa qalJ: 1. Bir nida, --, 2 
~ı lıllmde olıınlııu', alemler topJWutu, 
8. ~ köY, tene .lncW4.«"ede bir ka
manı.. 4. 11:)'8'1 ın almıl, ır.a.n, 5 k\H" • 
rwı.zlııtt:Yle ImNıtıur Wı" heQrvan. -.ına 

T Wı\vest-yle bir 9ey(! merbwt olan, 6 
ıee nlTı k:ıse. ll!kld, hllCYl'I'. blır ayı, 7. 
teral bir leY IÖ)')eylp bQ1ca tel>' kastt"t. 
mel!;. vıı.Jdlme, 8. atıri.. tensi l!ll ve, 
9. 118i'1111. mlneftntr P.?.Rlll okurum :yeri, 

10. teıraklt'l ~-. bir me)'Va, 11. ka 
dıl'I eılbl8e)eı1Dln blır ıa.m. beraber. 

Dünkü bulmacanm 
balledilmit tekli 

Soldan sata: 1. ld, d-edlkodıu, 2 . l\ka 
:Y8.'8G"UI, 8. ftı)e, ma.nal. 4. ııaatde, Ron, 
5. tela. bel. ııe, 6. CK> 8-e, ma~. Be'Y, 

1. 91. k.aıl, kefe. 8. ede. tanık. 9. ıırtn. 
boN, 10. bulunur, m~(e), 11. Meke

rt!t> ct>eııWetıt>, tıı cut>. 
Yu'kllrdıalı 8*ltt: .1 Kafa4ul, (bOT. 

2. !kol klıtl, ..,ı C~>. 8. Adtle, cllle, 4. 
edil, k°"*- 5. ey, malıdıne, 6. dal. bal, 
mır, 7. ı..ret, re, 8. Karo! k.ııb. 9. ~ 

1 

Y\.111, 9el'Om, ıo. daıl, ııetareıt, 11. un. 

1 
<te-ve ıru.u. 

Fakat enailltlnl belU etmemek 
için dışıqdan: 

- Kolay selain terzlıbaıeı... Bu 
ne ııUzel elblse böyle... diyerek 
adamın yanına sokırlmue ve elbl
ııenin ıuraa b\&rul haıklunda t1lr-

Mısır' da 
devriye ve top~u 
f aaliyeli arttı 

1 ngilizler bir baskın 
yapıp esir aldılar 

<Ba$1 ı inci sayfada) 
!ardır. Bu akın eanasıooa topeumuz 
merkez kesiminde düşman mevzile
rınl bombardıman etmiştl.r. 
Cephenın kalan kısımlarında dev

rl~ elcrımızin faallyeti devam etmiş
tir. 

Dün kara kuvvetlerimiz bakımın
dan kayda dC' er bir şey olmamııtır. 
Muhaıebe bölgesı üzerınde hava fa
ali)eti kuçük ölı;;üde olmuştur. Fa
kat uzak mesafe uçaklarımız kı;yı 
yolu üzerinde düşman iaşe taşıt va
sıtalaı ına yeniden hilcum etmiıl~r
dir 

Ortaşark'taki Britanya hava kuv
vetlerı lstıhbarat bürosunun bildir -
d ğine goıe uzun mesafeli Britanya 
av ta;ı:yarelerı Marsamatruh ile Si
di Barranı arasındaki sahil yolunda 
mihver taşıtlarına kar.eı çok muvaf
fakıyetli hır hucum yapmıştır. Düş
man insanca da yüz kadar kayıp 
vermıştir. Muhtellt cinslerden blrçok 
taşıt tahrlbedilmiştir. 

Alman res"'i tebliği 
Berlln, 27 a.a. Bugi}nkU resınf 

tebliğe göre. Mısır'da karşılıklı bU
)i!k bir kc if ve topı:u faaliyeti ol
ınu tur. Hafif alman savaş uçaklen 
Britanya otQmohıl topluluklan ile 
topçu mevzilerine tesirli hücumlar
da bulunmuştur. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 27 a.a. - İtalyan umumi 

karargl\hının tebliği: 
DUn Mısır'da bHhıuıııa cephenin 

şimal ve merkez kealmlerinde büyük 
bir devriye faaliyeti ve keıııf bir t.oır. 
çu ateşi olmuştur. 

Dilşman tayyarelerinin Tobruk 
ii:ı:erlne yaptıkları bir akın neticesin
de bir van~ın cıkmışsa da derhal 
sönrillrOlmüştür. 

Hava t1>şklllerı.mlz Halfar ve MI-, 
kaha hava mey-danlarına hücum et-1 
mlşlerrlir Arla üzerinde yapılan hava 
muharebelı>rinde alman avcıları iki 
Sipitffre dO.,ürmUşlerdlr. Blltlln u
caklarımız üslerine dömnüşlerrllr. 

Siı i!ya'da birkaç yere ing!Uz u
ça.kalrı tarafından bir miktar bom
ba atılmıştır. İnsanca hlc bir kayıp 
oMııı u bllı!irilmP.miştlr. 

Berlin' e göre ikinci cephe 
OrttJfarlı.'ta açılacalr 

Kafıitt, 27 a.a. - Alm:tnlıt~ ikifK'f tt1'
hen1n ortlll)ftı1cta açılacaıtını tahmin 
etllyorlıı.r. Baaler Nachrlchten gaze
tesinin Berlln muhabiri Ruaya ve Or
taşaı1c için on bin tonluk mühimmat 
kamyon, tank ve tayyare teQhlzatı
nın almıtosun llk on beş ıınno iclnde 
Bıurra'"ııı ..,.,...,,s oldulunu eazeteaıne 
bi ld1rme«ted1r. 

Mutıaıbtr Baildatıtan ahnan haber
lere göre inıtlllz ve Irak 'kıtalarının 
' ""' boyunca mevzi aldı'klannın 
hllrllrildiKlni yazısına ili.ve etmekte
dir. 

ltl nklrler yilriltere'k bl.letaı,rle 
terzinin parmağını altzında bırak
mıe. Dönünce de elbiseyi kırala 
uzun uzun methetmie. 

Ondan sonra terziyi kontrole 
giden nazırlar da ilk önce aynı 
lrkllmeyl geçlrm1'ler. Fakat hlc 
bozuntuya meydan vermeden el
bf3eyl methetmekte Adeta ya.np 
girişmişler: 

- Majeste! Bugün terzi caketl 
~le, bendenlzln üzerinde bir pro
va edecek oldu ... Yaka ve omuz
lar o kadar güzel oturmuı ki. 
MYTette kaldım. Cidden auıatlcA.r 
adam." 

Elçiye 

zeval yok! 

N~hayet elbisenin &171lecett stln 
geHp çatmış. 

Teni huzura kabul olunmuş. 
Kıra! soywımue ve iç çamqırlan, 
torba ııakallyle dekolıte bir kılık· 
ta. terzinin elbiseleri getinnealni 
beklemiş. Fakat tel'2ll bohçayı a
çıp da görQnmlyen elblseYi cıtca· 
rarak kendisi.ne giydirmde kal· 
kışınca içinden: 

- Eyva.h ... demiş. Ben de en&l
nln biri imişim ama, tMtlll etme
meli. Yoku. kepaze oldutum ııtın
dür ... 

Ve kıra! da elb!aeyf lrfydtırten 
sonra, terJ.zyl can ve 86nülden 
kutlam!f: 

- Aferin sana! •. Aldı~ para
lar heJA,I olsun! 

Sonra da don aömlek, göğsün
de torba sakallyle önde kıral, ar
kada teni dışanya çıkmışlar: 

Aman ne yakıstı! .. Cok &il· 
zel olmueı .. Güle güle giyiniz ma
jeste!.. diye bağırışan nazırların, 
mabeylncllerln ve nedimlerin ara
sından geçerek uzaklaşıp sitmlt
ler ..• 

Anlatacathm h!.kl~ burada bit
ti. Fakat dUtUntıyoru.ın: aanat mo
dern olmeık 1çin muhak~ anla
şılmamak, muhakıkak eekJ kaide
leri lnkA.r etmek mi IA.zımdır? 

Burada tonunu yükselıttl. Geltp 
geçenleri bize bakmak zorunda 
bırakan bir ııesle haykırdı: 

- Halka hitap etml;yen ..ııatı 
ben ne yapayım? 

Ve devam etti: 
- Sonra, modem aanatkA.rlann 

hepsi de vadell konueu)'orlar: em 
sene sonra ııörllıürilz: halık benim 
eserlerimi kapışacaılc! Mzün kla.
aı bir tnrın anlıyamı)'Oruırn: acaba 
ben mi ena1ytm. yOkAıa ortada u
nat eeerl'nden eser mi Yok" 

Sonra gene benim "evet!" veya 
"hayır!" dememi beklemeden u
zaklaşıp ııltti ama, ben de "elçiye 
zevA.1 olmaz!" diyerek, onun ~z
lerinl buraya aktarmaktan kendi· 
mı alamadım!-

SA •• TIR. 

Kafkasya' da 

mühim 
daö mevzileri 

zaptedildi 
<Başı L inci sayfada> 

bilyUk tetkilleı1e kara muharebele
rine karıemııtır. DUşman ağır ka
yıplarla pllskilrtülmüştilr. 40 düşman 
tankı tahriobedllmlıtır. 

Kaluga'nın cenup batıaında Rjev 
yakınında dll.$man hücumlarını tek
rarlamlftır. B!ltiin bu taarruzlar, bir 
kısmı kartı hUcumlarla olmak üzere 
püskürtülmüştür. 

Medin'ln ıimal batısında bi.r al -
man kaqı hücumu düşmanı hareket 
mevzilerine atmıştır. 

Lenlngrat önünde mevzu muha -
rebe faaHyetı olmuştur. Hücum kı -
talanmızın bir hareketi esnasında 
düşmanın 40 muharebe mevzii tah
ribedilnılştl.r. 

Avcılarımız ve ucaksavarlarımız 
25 ve 26 ajuatoeta 153 sovyet uçağı 
dil$Ürmüşlerdlr. Ayrıca 4 sovyet u
çağı da yerde tahribedilmlştlr. 9 al
man uçağı üslerine dönmemiştir. 

Gece, münferit sovyet bomba u
çaıklan Almanya Uzerlnde asker! ba
kımdan teelraiz uçuelar yapmıştır. 
Raqele atılan lnfiJak ve :yangın 
bombalan hafif haaara sebep ol -
muştur. 

Hava faaliyeti 
Berlin, 27 a.a. - Asken kaynak

laroan bildiriliyor: 
NovoI'Ot118k limanına doğru çeki_. 

len bolıevlk kolları diln, dalgalar 
halinde hareket eden ehemmiyetli 
alman savat ve tahrip ucaklarının 
hilcumuna uğramıştır. Düşman in -
sanca ve malzemece ağır kayıplar 
vermiştir. 

Başka savaş ~ak teşkilleri alman 
ordusu teşkillerinln Novoroslıik'ln 
ııımal batı ve cenup batı cevrelerln
de yaptıkları hücumları desteklemiş
tir. 

Stalln&Tat dün şiddetli alman ha
va hücumlarına ujramıştır. Alınan 
son haberlere ıröre Stalingrat çevre
sinde bolşevl.k bekleme mevzilerine 
yapılan hilcumlar esnasında 19 tank, 
11 top ve birook otomobil tahribe
dilmiştir. 

Don kesiminin şimalinde alman 
savae ucak terklllerl bolşevlk bek
leme mevzilerine alçaktan blreok 
h!lcumlarda bulunarak ltalyan ordu
sunun müdafaa muharebelerini des
teklemiş ve düımıana kanlı ka;yıplar 
verdirmiştir. 

StalingraJ önünde 
Alman J.lıert ban!ılı8lmJın bir DeCıkıellt 

olanıık 8ta.lmırnııd ~ cenllY&n 

eden muharebeler ........ elddtetn bir 
telde~. 

RUBlu" lame.n hücum lııRaılarım kar
ii hıUc\ılNıu" )'Ull'l8k 91111"edrıt Ctlllhe 
~ ballan u.ııtıneaıa uıııruı
)'Olılsr. 

Genle ııahra mevzüerl ~ llU 

relıb'le ~ bakıM bir ll8ılıe haH
nıe llCllcıuılrnult. 8elınlt &ııoıııddd ara -
rJıll'8 dıeı:ıtılllıeaıııııııme _.,.. ~ 
labra mevzımıert ~- Bu dıınlm 
kal'9ımnda ddDa ,... llıUnıeıllar lıuıl

)annak ıı«*tııeWıedlr. 

KWQıla.'DID omııup W-o'I W ltri 
>' ............. oaw edim büalı&lk mıllda
ıaa •v..ıannda nlMıl" Jel*im lııü61* 
lruvvet.lel"Jıe ~ :rerlısüe höcmn eıt

mjeler9e de umıMdan aıeımıııert ~a
ta m.uvattUc ~ w aJmaa 

kıı.rt1 ~· ~
Ru91u' her Dil kadıu' mabııılM blııtıaC ba-
IU'l ~ da a.tnı- kit.in lııll' 
UMll ........ bu keıllmdltlıl Clllb*ri. 
llıl JaMMmıtılardıır. ~ tıu oevrede 
~ )'80tMan böcıumlanla 

umdı*tan hedeGıırden Jı6g b9*1ıe van.
~. 

Almanlara göre Rjeo'de 
daram 

BeıUn, Z1 a.a. - D. N. B. aJ8ll8I hu-
... ...... ~ IUl1lııı.n öt-
l'elllll69Uır: 

Bu. lataJ&nmn RJev - KalılrıMl ır.a

DUnde 8Ötlde I* -- lııa:ı:ıaııdıkl hak
kında ~.... ,.....aı hMlerder, 
_,. harp 18Uhbanı.tıııe. .bM tm" mü -
b&IAaa lelkW ~. 

RJev - KaıMnm lı8*nıiınddıd rnıulıaft
beiel" hıı4danda haicılkM hs.tıtalarclad> 
.unu sünUne a.lmall td>lıltlıerilıdıe bQ -

ııunmatııı.adıl. Bu tıeıblıltlerde. 31 tan -
muzda ~ llııwvetlln*l 1NvveW 
IMlmwnlııtn babts mevzuıı eıWmelııte idi. 

Bu höeurrıllıl', a.ıme.n kıtaJıınnlll lkldet-
111 müdataul ~ dumıadıın a
kim kaJm11 ve aılmalı kıtalan hava tee
ldıMıertn1n kUvveıt.M ~. ha -
reketl4 caııııemııJarlıa ve kı81nm .wı:t«
lıl karlı bGcwnıarla, ba.tt&larca llUraı 
90V')"8l ~ ~ kant eeıuı 
ınevnıerı tutmala muw.ttak omıueıar
dır. 

40 llA IJO kilometrelik bir ilerleme 
kaydedildiği hakkındaki sovyet ha
berleri doğru tellki edilae dahi. bu 
"muvaflaki;yet,. cenuptaki alman ta
arruzunun vardı~ ıtenişllk kar~ısında 
ırene ırülünç kalır Fakat hakikatte 
Rjev - Kallnln kesimlode alınan mü
dafaası, müdafaa hnkAnlarından daha 
iyi istifa.de için yalnıı bir kac kilo -
metre ırerllemil'tlr. Moııkova'nın, al
man mtldafaalarıaı yardrıh ve yahut 
hattl alman menilerhıi 40-50 kilo -
metrelik bir ıredik açtı«ı iddiası iae 
ancak husnst maksatlarla ne,redilen 
haberlerdir. Ve bunlar dünya efkA
rınr ve bilhassa raı halkını ve mlltte
fiklerln efkAnnı ııark cephf'ılnln ce-
nuup kesiminde, Kafk111:vıı'da ve Stıı-
1inırrat önündeki felaketli Yaııılvetten 
başka tarafta çevirmek ic;io uydurul
nıuştur. 

Bu ''muvaftaldyet haberlerinin" 
Londra'da belirtilmesinin sebebi ise, 
pek tabir olarak ikinc:I cephenin ku
rulmama11ndan dolayı iaııili&lerin 
kendilerine mas:ret aramalandır. Cüa
k.i bu ııureUe. kurtarma tanrruıu ya. 
prlmıya b .. lamı• olmaktıulır. 

Alman aakerl mahfillerlnJn be • 
lirttiline aöre, bUytlk ümitlerle baı
h;yan bu 116sde kurtarma taarruzu, 
ruslara, ancak pek u arazi kasan -
dınnaktan bqka bir ıe:v temin et -
memiıtir. Fakat buna mukabil ıiddet 
1i alman mUdataaaından dolayı çok 
btiyUk insan ve malzeme kaybına 
malolmuıtur. Her halde bu sebepten 
do1ayubr ki, aovyet batltumandanhtr 
RJev - KallDJn keaimlndeki O&rPll· 

Rus kıtaları 

merkezde 
almanları 

eziyorlar 
-{ Başı ı. ınci sayfada >

arruz sonunda sovvet kuvvetleri 610 
meskO.n yeri geri almışlardır. Kur
tarılan yerler arasında Zotosov, Kor
monov ve Pogoroh>ye kasabaları da 
vardır. 

*** Moakova. 

M02ldok şetırı Groz imın 
ıı:ımaı b&Ulllndıa ve ~ 

dt"f a olllralc 

&U.Y u u:ııenn-

dedir. I)(ımt!f< ki ulma.n Prokadvaya • 
dalı 40 kıbnet.re ole)'(: kadar JıleırluıUe. 

lordlr. 

Almanlar merkezde 
t:zuayor 

Moskova, Zl " " ans1nııı 
husu3ı n1"lllllai> M 1 arokl Kln mc -
kez ccphı..'G de Kızık> wı du aJM 

czdııtlınl l>tJ.Wtırımk; ~. llu han.'lket d1't• 

katıl cei<ımeğe IA)'lok aııkeri blr batarı
dır. (.;ü.ıı1<ü kı~t.anbcr! al:man.Jar bu böl

ireıde ku\ vdlıl müoor a .tıa.t.la.n vücuda 
ııcLJırml4lCrdir. Bu da mi ozlcr çlD 
botmı mcvz er y-.ı. d ıtı gibj ı:a u 
ıı.tct açılmasını umın <.'<lecclc de 
mcvzl.!ıer de h lanmısu. Almanlar 
blnrorce ooton m v ~ möte-
Mktit iı&tltıkflm ve ma.Yln tar-
laları da vUcudn g,:Unn şlcrdıtr. 

SovYclJerln m U'-'lltraklYetJnl ta.an-us 
p!Anırun b!l<t&ı t.etcrrtıat.ıruı vanncıoıa 

kadar ıııwet büyük bir ihtimamla ha 
zıırl.ıuım!41 oımna1o1111 ve hRZJJ"LIJclann W 

»ıtıb"aL kuvveUıert yı~n ııtr.Ia 
tlJtulmasına aıtrctmd< m<imkürıdür. Ba 
taanı.ızda sovyeıt topeusu blWOk bir 
rol o,ynamıı;tn". T ilk kltalan hardcAta 
letirak et.tlı};I ııLbl ha va kuvW'tleri de 
kara hattk:ı. tını ııenıe ölcUde de&tddıe

mWtlr. 

Almanlar Rjev'de 
geriliyorlOT 

Moskova, 27 a.a. - Cepheden bugüe 
öiledeo sonra geleo bir telgrafa göre, 
almaolar Rijcv içıo yapılan muharebe)'W 
yeni ihti)atlar wkmuşlardır. Almanlar, 
batı istibmetinde iJerliy<.'D kızıl ordunua 
öıııündc ~ri çdı.ilmektcdir. Almanların 
mahalli kartı hücumları geri piükürtW. 
mek üzeredir. Duşman, ağır kayıplar 
vermektedir. Almanlar, sovyet ileri ba
rekecini yavaşlatmak ınaksadiyk nehir 
üuciodeki. köprüleri atmakta ve dijer 
vasıtaları tahribetmcktedir. Fakat kml 
onlu a4ederi, nehri toplan He berabm 
geçmek....Jir. Tamrw: devam ecmekte
dir. 

Merkez cıephesiıııde rus ~ -. 
re edea geoeral Zukol bC köylü ~ 
ğudur ve sovyeı geneMuumay n:idijiae 
kadu~. 
19~ de lhaıkpdt'ta Seagkufang ... 

ıe,• ıdeki IOvyet kan-vetleri .............. 
.. ~ jlıpoaiarı mağlup ecmİjCi. 

Rular Stalinsracl ~ 
leapaldar 

MıMlcoYa, 27 .... - 1zvestia p ı 1 .. 
oia cepheden aldıjh bir habere göre, .. 
mal bMıdaki IDUhatebe ~ 
Stalioftrad fdırioe giden )'Ol, I* 90V)'llt 
raıık birliği twafuıdıuı kapattlmı,ar. "8 
saatteoberi bunıda ıiddcdi bir -~ 
olmaktadır. Almaolar, en kunedi ..., 
yıklarım bunda yapma:ktadıd•. DiiG, 
alman tamlarına ad crııahtan kaq& llio 
cumlara yapıhrııl(u. 
Knmıaya Zveıda'l'll göre, alman ... 

mdarıoa kaqı yapılan hücum netic:esia
de, uzuo ııüreo bk muharebe ~ 
'ff almaolar bu ımıbuebcde bU\'ok _. 
ve mocörlil piyade k.,.heuniıtic. 

Stalingrad'ın fİaıal bausıoda lıatb 
bir kaimde, aJmanlar, İzvestia'ya göre. 
büyük sayıda uçaklann himayesiode, 
90vyer müdafaslanoa derin smette ... 
mişleıdir. 

Londra, 27 a.a.. - Moskava ndtosa 
a!keri mahfiıllrrden aldığı tuıbedere • 
yamnık marepl wın Bock"un Staliııgnd 
caarruzu için bir ailyoo ki.ti tahlİt et.ı. 
Pi hüdimıifdr. 

Almanya' da 

mahkeme lelkilitnıda 

islihal yaptlacak 
BerHn, 27 a.a - Yeni adliye Jl9o 

zın M. Rathen Berger dün öğleden 
aonra yabancı gazete muhablrlertnl 
kabul ederek tatbik etmek n11et1n<a. 
bulundu~ projelerin umuml rıatıan-
ı izah etmiştir. 

M. Rothen Berger iki senedenbert 
alman adliyesinin islihı ile me gut 
olduğunu ve bu ht111u ak dıllşUn le• 
rint kilçük bir kitapta hQlAsa etmlt 
bulunduğunu sö lemiş ve adi ye na• 
:an sıfatıyle tatb k ecleeeği procr&• 
mın bu dUtOncelere tamamlyle UY• 
gtU11 olacııl'l'mı h!ldl,..,,'"'tlr. 

Adliye nazın yeni avrupa JiJaml
nın kuvvete dP,.il fakat hakka daya
nacatını söyleın4t ve kararlarında 
milstakll bir adliye s stem ne taraf
tar olduğunu ıı~ve etmiıı ve s5dert• 
ne ı;oolan eklem t r: 

Hakimlerimizin ve-nl bir talim ve 
terbiyeye tAbl tutulma,.. zarurlc!lr. 
Bundan başka alman mahkemeleri 
teŞldlltınm da cezri bir surette ı.ıııtu 
·~-..,dır. 

malardan tebliğlerinde balı.ıietmekten 
dikkatle çekinmı tır. Su cihet m • 
lumdur ki 18 ağustosta alman teb -
liji bu müdafaa ç rpışmalarında 
1068 tankın tahriblnı bildirmlıtl 
Alman tebliğine göre 18, 23 vev 21 
tarihlerinde de yeniden 250 tanJc 
tahribedilmlı ve bu arartra tahribedi
len ııovyet tanklannın sayısı 2000 • 
varmııtır. Sovyetlerin kanlı kayıp " 
larına gelince, bunlar on binlere 
baliit olmaktadır. 

Sovyetlerin ııözde alman kayıp -
larım bütün tafsilA.tı ile s yntıak 
bahsindeki maU~m yalan taktiği kar
ırsında, sovyet haberler bürosunun 
husuat tebliti ile VP bu tebli~deld 
hayali rakamlarla dafıa fazla -
tul olm&k ltızumau:ıdur. 



LJ ğu t ' 1 a t olmalc üzere UAnma dair verilen ner a s os un "!"942 tarihll ~>ıu.~.;ı ıan 

son haftası MahkUnıiyet ilanı 
MiLLi MÜDAFAA V. 

kumandası altında, 
e can veren hu rı)el 

m lleun, en > ük kah· 

Falih Rıfkı ATAY 

Yağh güreı 

müsabakalar1 

IÜ(ÜK Dl~ HABERLER 

Ev aranıyor 

ra }Jıllı Korunma l\l. U. lı.ıııo-

Matbaa ve mücelli.t 
malzemesi alınacak 

M. M. ',; clt. Sa. Al. Kom.: 

Asatıda cins ve miktarları >-azılı ıı 
kalan matbaa ve mücellit malzemesi 
28. 8. 942 cuma ııünU saat 11 de acık 
ek.91 trne usu ı.ıııe anUn alına kur. H P· 
ılnkı mooammcn bedeli 4 300 lira o up 
ilk teminatı 322 ııra 50 kunı~ur. Şart· 
namesi her ııUn komJAyonda ııorUkıb . 
111tclclileruı beJ.ll ırün ve saatte M. M. v. 
3 NoJu aatm alma komtaı;onuna ııclme-
lcri. (6643) 2634 

Cln81 
Tutkal 
Merdane tutkalı 

4.5 111nt.1m terıt 
S1Yala eerit 
KOft.'hent 
Kaıısül 

300 k o 
100 k o 

1500 ML 
2000 ML 

20 adet 
tlOO() adet 

Kalın mücellit ıılclrnt 200 yumak 
lnce mOcelllıt atcımı 100 yum k 
Sabun 20 ldJQ 
üstübeç 2 kUo 

Dl~ tcl1 2 kutu 

Kuru pil alınacak 
M. M. V e1m. .::.a. Al. .Ko. dan: 
Beher ad d ne 120 Kuruş fiyat 

tahmın edılen 15.000 adet kuru pil 
28·8-w:.! cuma gunu saat 15 te pa· 

ne tcv11· zarlıkla satın a ınııcakUr Vermek 
mattltu- ist .>en erm 2700 lırahk kaU temi -

ın m'l!trll
ÜZC'n.' 114nına 

r1h kara.nn ka· 
( 729 l ) :l3'l9 

u. il· 

natları lle b rlıkte pazarlık gUn ve 
saatinde M. M. V. 2 No. lu satın al
ma Ko. na elmelcrl. Ev af ve art· 
name ı her gün komls~oııdıı gurüle· 
bilır. (671:!4> 2885 

lnpat yaptırılacak 
M. M. V. " Nn. hı Sn. Al. oK. danı 
\nkarn'd ı ltili.ı...? llra 9~ kuru 

· kc lf bı delh lkm 1 in a tı 7. 9. 942 
As eri fabr kalardaki i nl haber· P ll.arte ı gunıı saat JIS te kapalı z rf 

v maz r l iz l rket.mek suretly· la ıh le edilec.-ı:ktır. Jlk ı ıııınatı Iı4b 
M l Korunma Kanununa muha· 1 32 k aeo e k f 

f t n su<;lu Çan ınnın Da) lasan l ırn uru ıı •. -;;- rtnaıne ve c, 1 

k ü d ı h ı ç b kt t 83 kuruş bedel uıuk ılıılı satılır. ls-
) Nn n ° 1uıı 341a edon mu uu Ha 0 uın. trklilerın 2 U>O s ıyılı k nun htikUıııle· 

r n • ur o• u u scy · 1 k ı 
M re n hakkında Ankara Mi.ili Ko- rıne güre h ır ı) c 1 rı z rf arı ~-
runma mahkemes nde yapılan du- hale gunü saat 14 de katlar M. M. \. 

b t ld ğ ndan M 1 " No.lu :Si\. Al. Ko. vermeleri. 
~u Korua ~~ç1k~~unu0nu~ u 10, 54 v; . (GSaa) 29.ı.ı 
63 ve T. c. K. nun 55 4 ve 76 ıncı Mıkrometre alınacak 
madd !eri muc b ncc 66 lira 60 ku- M. M. Vek. ı No lu :,~ Al Ko dan 

uru a r para c ~le mahkCıml· ~vveke ılin ediJmış olup ıa hı ~·k· 
:ı; t ne ve hUk m hul asının masra- ını)an ve hep ı i~ın uhmın tdııl"o o~deı 
fı mah Cıma aıt olmak üz re nesri· 
ne da r ~er n 24-7-942 tarıhll kara- (4246·25) Kaı~mark olan (7) ulen 

kat lln olunur. ccınan (151) ııdc!t mikıoını:trı: ı 9. >42 
(7292> 3330 s.alı günu saat l5 te ı:ııızarlıkJa ~anu 11· 

lı.nacaJmr. Sartnames.ı her gun loo · 
Mahkiimiyet ilanı yonda gorülebıliı. Tamamına uı.lip ı;ık· 

- -§ Park pansiyon ~ - -: Bcbek'te Mı$1r ıefarethAnt. : 
: nln kar ı ındakl ~rktıı RE - : 
: JfM - NEKAllAT Te fSTİRA-: 
: HAT. İstanhul'a tebdili hava. : 
: ya @'ltiecckJere tav•lye olunur. : 
: Telefonı 86 .• 117 (1"79) : 

~•ıııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ınadığı ıakdinle böluııı:rck a~·ıı ayn ta· 
liplere ıhıo.ıe eJılebılır. Kau tcmı .1.u 
(325) liradır. İsteitlılenn mCZAuc s an ve 
saatte M. M. V. 2 No.Ju Sa. Al. : ... o. 
nuna gelmelen (7092) ~ 'l4 

Sulf at dö süd kristalize 
alınacak 

M. M. V. 5 1'o lu Sa J\l. Ko. dan: 
Beter k lo uJ< pakC'Ucrde olmak tize· 

re (1500) kllo aol! t dd &Ut krtııt 

pazarlıkla satın alınacaktır. Bche.r k • 
ı.o.u 1Qln tnhml.n ecı.ııerı tı;yat 55 kuru& 
<>Wp ka.1.1 teminatı 123 Mıra 75 kuru&'ur. 
lhalaıl 2. 9. 942 ı:anıamba ırünU saat 15 
le :M. M. V. 15 No ıu Sa. Al komlBYonun
da yaııılacaktır. hteicll erJn tcırnJnatla· 
ı1Y1'e benııber muayyeı ırlln ve saatte 
kcımlllYONL ıııeımeıen :tlAn olunur. 

(7241) 328!5 

Nakliyat yaptırılacak 
M. M. V. 2. No. Jı Sa. Al. Ko. dan: 
Çubuk ve .Ayaştakl b rl kler hti· 

)acı tein erzak ve yem nakletUrlle· 
cektir. Bu nakliyatı yapmak ı t yen
lerin beher tıon !çın tek f edece-kle· 
rl fıyat ara ııöre Cubuk çln 83 ton· 
dan ve Ayas çln 88 ton üzer nd n 
hesap edecekleri kati tem natlan ile 
b rllkte pa.zarhk gUnU olarak ta) ın 
edilen 1-9-942 sah ıtUnll saat 11 de 
M. M. V. 2 No. lu Sa. Al. Ko. nuna 
gelmeler!. <7278> 3345 

Ampul almacak 
M. M. V. 2 No. lu Sa Al. Kom dan 
220 vatlık ve muhtelif mumluk ol

m k uzr.re 1800 ad t ampul ı. 9, 9-42 
salı ııünli sa t ı ı ıle Jlaz ırlıkl ı satın 
lın t'akttr. \'erıı ek 1 th t"nlı·rin ı•a· 

;.arlık ırıin •e sa ıtinılc M '.\I. \'. 2 
?"o lıı us ıtııı al illa konıis) onnn ıı 1-
ıneleri. (7279) 33ı6 

Kazma ve kürek sapı 
almacak 

M. M. V. 4. No. lı Sa. Al. Ko. dan: 
5000 adet kazma sapı He 5000 adet 

ı<Urek sapı pazarlıkla satın alınacak· 
tır. Muhammen bedeli 2500 11.ra o up 
kati temlnatı 375 1 radır. Pazarlı •ı 
29-8-942 cumartes gilnU saat 10 "'O 
da M. M. V. 4. No. lı sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartnam si her sun 
komisyondan alınab lır. l t kili rın 
muayy n gUn ve saatt kati tem -
natlarble b rl kte kom onda bu-
lunmaları. <7280> 3347 

Araba alınacak 
M. M. V. 2 No. lu Sa. Al. Ko dan: 
Rir adet yUk aralı sı ile b r adet 

s ka arabası 8. 9. 942 per emb<" günü 

DİLSİZ SAHİi 
Fikri Tuzer ailesi tarafından ki· _ Yazan ı AGATHA CHRISTIE Çevirea : C. B. ------ .. Tefrika No : 8 

lllla Loeon ınebcubane uz 114tı Mlıı 
u ı. kendtnl takbih edcrı."k, 

Mlnn tı.111 arka.ııından baıktı. Bütün .tnır 
bozın ea kadıncatız eUnd n 

''Sen aatır obnuesun, M nn 
1'0 vka dedim. Geçen aeae Chclt~nh 
ru ee dltım kadın. o ttncanı Vt!!l" U.ıl< 

ıh muru tabata dölanU..Un. Btr daha 
oda.Ya 1rl.c"erken ayakh\.nrun ucuna bas· 
ma. Bunun tnlGJıı no kadar lllınlrle:ıdlr· 

<tttmı b lcmealn Şlmdt atatl)'"ll in ve 
bana Loındra nın telefon roobcıinl ~Ur.' 

• .fatedltlnlz numara ve yahut adresi 
ben ıllzc bul~un." 

''Ö)'le illlcee)'dlm ll8.lla ÖY~ aoylerd m 
Şimdi ııaııa dedltım p Yazı takımını 

da yatııtın yanına koy." 
M!lı Loeon em !ere ı.taat etti. 
lırtenenJert >lll>hktaıı eonra odadan 
arken Mlıı Arundıel blrdell: 
"Sen t)'I ve •<1 le tnr mahlQkıun 

Minnl. Benim havlamama pek aldınn:ı, 

ıaımıamdan blr haylı beterdtr. Bana 
ve karar ıcar.ı c<* aabırlı ve :b'1 davranıyonun.' 

kelime ııoylcd ki Mili LQııı<. n az daha dedl. 
t nean d şürüıyordu. Mis Loııon'wı yUzU kıpkırmızı oldu 

Btr takım anlatılmaz kellmelıer mırılda. 
naraıc odadaıı cıktı, attıı.. 

M1I An.ındeol. :vatatınde ot~ dik· 

L U ~ 

saat 11 satın a anacak
tır. \ crı e 1 i) e rın nümuoelerl 
ve tcklıf edeceklcrı fi) Rl.tı ı.t ıre hes ıp 
t ılecekl ri k t ten ın ti rı ıle bırlık
l ıı ı arlık ıı:ı ıı ve a ıtıııde :M. M. V. 
2 ~o. lı S1. \I. Ko. na gclııwlcrl • 

(72 1) :1318 

Kamyon tamir ettirilecek 
l'>t. M V. 2 • r\o. u • ı. Al Kif. ti. n: 
l'u on cm lııde 1 b ıdct 

$<!\'TI>IC 

Vilayetler 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilim 

1 t Kc.msyonun -

1 - Ekslltrn ye konulan le: lAntal· 
> - M >olun n 75 + 600 -

ıcrı ı tam rau .ı · 

o - Şartnanıe, 

E - MuJ<av<'le (bu cvrnkbr Anta)J'a 
nafıa m Ur tünde görtilobfilr.) 

3 - Elkırlltme 3.!MM2 pcrecmbe ııllnU 
81111.t U de An uda Ycnikapı ca.lldc
lllnde nafıa mUdur Uıtll bhıasında ku -

vcs\kaııı, 

rı ve bundan 
an ibraz etme-

2 - Cari ııeneyc alt ticaret od Kı 
2890 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Rize Posta .Müd rliı ıınılen: 
( ın 1 k ı ne adet 1 1000 uımolui(u 

) edı ıııc re bel er dıre in ıııuhaıııuıen 
b deli 16 le Hın ) eri ltize ve ıı:cne 
clı 1 k tane ı edı 2 O u ıııılıııcu 8 
ml'tre ' hı her d r in mı 1 1111111 n 
bıdelı 17 lir tc !im yeri Araklı uıu. 
\ kkat teı ı n t 3676 lır ılır. Yuk rıdıı 
ıııurr ılatı ırö t rilı n 3000 adet ılırek 
17. 8. 9 'ı tarihinden itih ren 15 gün 
m ddı tlc knı lı zarf usuli}le ıııuna. 

a~ a kon mı tur. 
c) İhale 8. 9. 9 '2 gün ıRnt 15 te 

lllze p ı la mlidürlu iP bina ıoda ya
l' 1 caktır 

d) 1 tenirse tııahhflt bedelinin Uç. 
le biri ni l etlnılf' V<' h nka teınlnnt 
nı ktubu ıııukah tinde avans verile
ccktır. 

e) Teklif mektuphrı ihale s ntin
den bir s at evvdım k ıl r makbuz 
ıııuki\bılı de komisyon rei ligıııe ve. 
ril ııclidır. 

O 'l'alıplerin k nunl lknmetıı:Ah Te
ıılk ıl rİ\ le ıııııv kk t teminata alt 
ııı khıız VI'\ n banka ıııektulıunnn tek
lif ımktuııl rh lr h rlı te ve hır at 
zarfını} verilınelı lir. 2891 

d< ~n dU· 

de )'alltı. Tek okuyup b ıi<ııc yerin! 
dei'I Urdlkten IOnnl tuntze (,'CkU. Meolr.u· 
bu t.ekırar okudü ve olduıtuna k n at 
gotlrdl1<too &OJ1ra onu da btr zarta koy
du ve zıırtın U. ne avukatının 181m ve 
adres n yazdı. 

Os ndc M Eı1clll Puaro'Tlun tııml ya • 
zıb otan b rincl zartı adı. T Jeton h· 
beı1rıde dre8J bularak Sımıln altına U 

Kaı>ı vuruldu. 
Mis Anın<kl Pu.aro'ya 
bu ac.- leyle su eninin le n ıuıkladı. 
Mtnnl'n n merakını ayakland1rmak 18· 

tcmlyordu. Mlnn:I birnZ Cazla mU~IS· 
ti 

"G " <ll)'e bait rdJ ve yaııtıklarıı 

hu rla da:ıı ndı. 

Kendtne bir hattı lıa.rclret tayin 

m t.1. 

Erkül Puaro bir mektup 

zannediyorum. 

alıyor 
n beri tabM 
etradıl)d n 

Puaro ve 1 -ı bu ı.trı teme M18 A· 
rundel Ilı mektUbunu aldıktan aon 
ırtrdikl 

O ırün 

"Ne emrett 
dım." dire ICl&'Clll. 

fendim! katle btr ınekt.uP ya2dı. Geoııet yavaı ya ran llOT' 

aQlor ve llraıll *'4e .~ ve .ı:aııut .abüttl. 

pelt b1 hatırlıyorum HA 
na dolnı nc:ı*. Jıuvetl 

Tamirat yaptırılacak 
El.Azıt Vlla)'et.i Daim1 Encümen ı:· 

den: 

müteferri evrak "99,. kurut bedel l le ve T.ahidi fıvat 
mukabilinde Bilecik nafıa müdurlü - caktır. 
ğunden alınabilır. 4 - 11,k ıltme' e girebilmek ıç n 

a - isteklilerin eksiltme tarihin • leklılerln ı 9 lır ' urı u 
ı - Eldzıt • Geben )'Olunun 22 - 27 

el kilometreler! anuımda y~ılac&k e· 
ıio.lı Uuııtrat 18·8·942 tarllılnden 7 .9 042 
tarihine kadar 21 ırUn mlldOOt.le ve ka· 

ıı:ııı zarı U8Uıt;vle elaJUtmeye konulmue· 
tur. 

den en az üç gün evvel bir istida ile ı k t tcıııın t ) tını , n v bund 
Uılecik villlyt'lıne ıııur ı.c.!1.alla bu ıtı- ba ka ıı:ıdaki H ık ıları lbr ı 
bl esaslı lamırab ~ upabılrceklerıne ı elerı rt ır 
dair ehli)et ve iknsı nlıııalnn !Azım- 1 Bu ı ı irelıılııı k için na 
dır. • ıııudOrh t"tl ehli et km i ' ınunclan 

6 - Eksiltmeye i tlrak edeceklerin lınını mı te ıh ııtlık H 

2 - Kcolt bedelıl 2eo7 Jtra 68 Jrurea 
ve muvulc:kat wmlnatı 1838 bnı. ~ .ır;u. 

ruetur. 

be inci maddede yaulı vesika ile 9H 2 c r , neH' it ı 1 

nınll ) ılına nlt ticnr<'t oılası vı sık' ı V<'~ikn ı. (!l t !V-73.!.) 
'e mu\ kkat trrııloatlnrını havi (2 ~90) l · l • 
sayılı k •ııunun tarlfau d lire nd<' h • nşaat lf en s - nu 1ee alt ewak ~lardır: 

A - KC$lt cetveli, B - llcautme ve 
fenni eart.ruımele!', C - Metraj, D -
Muka.v eıırunc, E - Ba,yındırlık itlen 
~ne! 111rtnomsı 

r.ırlıyacaklaı:ı k pah zarflarını üçlın- D1Y bakır \ l> 1 
eti ın ııldrde yazılı vakittrn hir s at 
evveline kndar komisyon rel liıcine 
ınakbur. nıuknbiliııde vermeleri lı\ • 

ıs er lılı cvmkl Ellzıt naha mU· 
dür Uf:'Unııc görcb ı ıcr. 

4 - ı-::ıcsı trneye ı.ttra.k edebilmek 
1t'1n e tm<"ltm acıkna ırOnünden Oc 
ııün evvel E!Azııt 'IUyeUne mürac at· 
la bu ıse mıı.hılllll alınmıe ehlb'et vesi· 
k ı v, Uca.ret od ın n kayıt 'lieırlk sı 

ve tn tın de\amı mUddclnce tesviye 
ve lnd1raj t&lcrlndcrı anlar bir u ta • 
\ınşı 'lie)'ll bir ten mununı bulundura • 
c:ıC:mı taahhüt ctmlıe oldu~na dair 
bir t ahhlltnamc ve ikinci maddede yn· 

Ô!t. 

:ıumılır. 

PuslnclB vukubulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (8985-7006) 30,ı2 

Hastane inıaatı ikmali 
hakkında 

ElAz.ıt Nafıa Mtidü Ofıünden: 

1 - 53532 lira 27 kllTU8 k şl! bed i
li EIA.zıt 80 yataık:h M«nlckcl hastane 1 

Danalt kteaatı kapalı zart ueu)jyle ek· 
ııütmeye kOlllllu tur. 

2 - Bu lııe aıt evrak sunlardır: 
A> Dnyındı ı k ielerl genel 

mest. 
:ı-·ennı ve h118Uıı.I aartname, 
Ek8 :t.me l!lll"tNUnest. 

B) 
C) 
D> K r hü fı.&a ve metraj 

E ı M uka v lıcname proJ~ • 
F) ScrldoprJ,. 

mad· G > Yapı leleri !erını ea.rt.ıwı.meel. 

d('(le yazıldığı tlzC!"e l'!kslttmenln acına tstdcl er bu şartname ve 
s: t1 ol nk tayin ed len ga t on l>e$ n EIAzıt nafıa mOdilrJüittlnıden (1) it a 

Talebe yurdu 
yaptır1lacak 

"\ llllyet İdan 

b ııant evveli ol n 81\Rt 14 e kadar da. (S4l kurus bcd le a b lrk:r. , • 
tmı encümen re ğlne vertlece;,tı- 3 - Ekslıltme 11-9·1942 ıt\ınüae ra . 1 1staııhul el C. H. Pratısı 

ıt ar '" )'1J•ı cak (1 261.6-~,71 
e gönderüc<'ek mektuı>lann ıla lıyan cuma scünU saat 15 U' Elfı. t d l lıra ki." flı 1rı1 lele ) urdu ın 

n hayet ı;aııt 14 e kııdıır ıı:eolm~ o nıııaı nafıa müdürHJtü od m<la mütr k 1 J <'ntd 11 k p 1ı :ı:ar( ustılı)le ek Ut 
ve dl8 zarfın mUhUr mumlyle kapatıl· ıı.rt.tırma eksttıme kom .ııonunda yapı~· ınc) e kıınuııı tur. 
mıs bulunması ll\. und r caktır. 2 - l k ltı ıe ı>. !l. 19ı2 c.-umarte 

Postada olan ıı:ec kmeler kabul ecıu 4 EkııUtmeye ırlrebflmck ıc:n tıı· ı p:iınü ı t (11) tle j anbul'da C. l 
mcz. (6834) 2903 tekltlerln 3926 ltra 61 kuroe mu'· k t l'. nırr ıncle Y pılacaktır 

Ek k l k temlrıat 'liemtl'tlt ve bundan b lika asa· ı 3 İ e ıt cvra v~ pi nw ot 

lspıırta C. M. U. Jl~lnden: dır LJeııd :Sekreı rh ınd 11, i t nbul 
me a ınaca ıtıdald vesikalnn ibraz et.mel r1 ırızım· ı lir" rnukahıliııde \ııkara'd C. H 

1s ıırta m.c~kez ve yeni ceza evi: ~) llcsllıtmcOOrı ue ırtı<n evvel F.ll\zık l- il. p. ı~ rkt:zinıl n lınır. Evvelki 
mahkflmlıırı ıçın mayıs . 943 ıca> esi · 1 r!IAyeUndcn bU ite dair alınmış ehl~t ıHnd ı eksıltıııe evr kını alın alını 
ne kadar alınacak olan lYOZ BİN ' olanı ra Ladıl tlı e ıltrnc evrakı µa; 
KİLO) ekm k 24·8-942 tarı hinden velllkaaı, r ı ız olar k 'rrılecr tır. 
itibaren 20 sUn mUddctle kap ıh b) l!H2 yılına a.ıt ticaret ve ıanayt o. .ı. - Mu"akk ,t teıııııı ıt (ı51 600) lı 
7.:ırf usulü ile münakasaya konnıUŞ· daSI v~. radır. 
tur. 1 5 - Tcl<Ut mektuplan yukarıda 3 ı:1l 5 - f teklıkrin ltklıf m ktuı 1 r 

Muvakkat teminatı 1250 lırııdır. maddede )nı:ılı saatten b saat evve • ııı ilk tcıııirıatı \C ııı1tlı)ı kad r bu 
Şartname); görmf'k isteyenler her ltrıe kadnr kom s>tm reis ne m kbuz nıı brn r •e lıir d f ı be 
ı;Un c za e~I mUdUrlyct ne. Eks it· mu'kabl tndc ~eri e«'ktlt" lırnlık bır ı ahlı ut ı ı 1 mu ff 1, 

meye i Ur~k e~eceklerın de 14 9.9421 Posta uc ~·lndcrllce<.4< mo'ktuplar nl· lı• ) ıptı ını g • tcı ır ve ı ııl rını , 
tnrıh ne milsadıf µazarte~ı gUnU sa· ha.yet 3 MI m dtk.'<le 7azıh saatti! ııcıl· 1.tanlıı 1 dl 'etlııdı n ek ıl ı e u 1 
at 16 ela İsparta Cumhurıyet Mtid • buJ:u 1 dlr Polltada olacak ıre. hınıleıı üç ıın e' v 1 hııını ehi > t 
dcı umunulıgine mUrncaatlan mm ı mıe mnıı l!<tilm ve 1~4ı vılı tı<'aret odrı ı , ikal rın 
olunur. <6878) 2904 dkmeler ka:bul ez. 3 !Ol havi k p. h z rfl rını ıhal!' ü 

(7111> - t • ona k dar t ınbııl ıla C 11. P ııı 
Muhtelif tesıaal knincle konıi ""na v{rmcl ri il n 

Kutalıya Vi!Ayetl Vakıflar l\lllcliır· b ılacak lunur. (73.!0 019!1) 3336 

Hamam tamir ettirilecek 

lu umlcn : YilP r S dl" • • • 
Kut ılna"daki B lıklı hamamının ı EIAzığ 1'afıa Mııclurlııguııden: amsun a ıyesı lÇln 

esaslı ı mlraıı kapalı zarf uıulıyle 1 _ 1_ıtı.ı5 llra ; kuru~ b el i ke· 
1 

katip alınacak 
eksıltmeye konulmuştur. . ıflı .r,IAzııı: 80 ) ataklı ınc it e h ıs· Samsun c. .M. nd n: 

~ .- Yapıl~cak ıı,ıln bedelı keııfı 1 taııesı ( ıcak sulu, Lııbıı c reyaııl. ka- ı Samsun m rkez d H de 
(1 !aın4) lir ı (20) kuruştur. . lorıfer tesisatı, sıhhi tesi al ık nalı, 1 ra maaşlı b r zabıt kat pi açık 

~ - ~Iu"ııkka.t tewuıatı (1025} lira • dahılı tcrrvırat, ıınyal, ttıefon ve tır. 
(56} kuru tur. 1 ınuharrık kuvvet tesısatı işierı kıwa- L se mezunu o mak ve askerlıği 

3 - Mnıınkasa 9 eylul 9•2 c~r- . lı zarf usullyle ekSlltmeye konulmuş-, n )apmış bulunm k şıırtlyle taJ 
şamba günu saat 15 te K ütah) ada t olanların 19·9·1942 tarih ne milsad 
hü~ümet caddesl~deki \:akıflar icla • u;· _ Bu işe ait evrak şunlardır: cumarte Un!l at ona kadar ve-
resınde mütı: ckkıl konıısyoo huzu - a) Bayındırlık i lcri genel şart.na.· saikl.yle biri kte S msun adliye e&-
runda yaııılacnktır. i • cUmenlne müracantlan An olunur 

4 - nu işe talip olıuıların 2.ı90 llR· mes • (7289) 3337 ' 
yılı "kanununun kapalı sarf uıruliyle b) fen!'i Te hususi Şa~name,, 
eksıltmeye müte.allik 82 inci madde- c) ekBlltme oartnameıı, 
si ablı:Amına tnfikan tanslm edttek- d) Ke lf hull aın. 
ri teklif mektuplarının dıf aarflan e) Mukavelename proje.t, 
içine : f) Ya'?ı işleri fenni şartnamesi. 

A - Muvnkkat teminat makhuzn İstcklıler bu Şartnııme ve evrakı 
\'Cya bank.!ı mektubu. 1 Elbığ Xafm Muılı!~lügünden 3 lira 11 

D - )lutcnlıhltlik ehliyet vesikası, kuruş bedelle alalıılırler. 
C - Ticaret od88ı vesikaın 3 - Eksiltme ıı. 9. 9ı2 cuma ~
C - Bu gibi işlerden lbkal 10000 nU saat (Hi) te ~lbığ ~afıa Mlldür· 

liralık bir ın~aatı yapmış olduğuna lılli;u oılasındıı muteşekkıl artırma ek· 
dair bonservisi koyarak a#zını h ice iltme koıııisyoıııınıla .> aıııl ıc ıktır. 
kapatıldıkt.!ln sonra ihale gunU nat 4 - Eksiltmeye gir1 hiitııek için 
ı.ı. ıle kadar Vakıflar idaresine mak· isteklilerin 73"1 lira 25 kuruş muv k
buz mukabilinde teslim etmesi şart • kat teminat verme i ve huudan lıa ka 
tır. nu saatt<"n sonra teklıf mektubu a a,mlııki vesikaları .braı etmeler. 
kabul edilmiyec.-eği gibi poıtadıı Tnki 1 l11zı111Jır .. 
olac.ak gecikmelere de itibar edilml- a} Eksıltmf"dcn Uç ıııttn evvel ElA· 
yecektir. ııji vilAvetinden bu ışc dair alınmış 

ihale edilecek tamirata alt enak ehli) et ve•ik1 ı, 
unlardır • b) 11H2 \.'"ll na al• .i1enret •e S11ıı:t· 

1 - Plan. yi od'lSI v .ika ı. 
2 - Ke ifnnme, 5 - Trklif rııektııpları, yukarııh 
3 - Umumi, hususi, fenni şartna • üçüncü nındcleılc yazılı saatten bir ııa-

uıeler. at evvdıne kad r kom is• on rci lıgiııe 
4 - Mukavele projesi, ınakhıız ınıık .hılıı ~. vf'rilrr ktlr. 
1 aliplı:r bu evrakı ve dosyııJıırı hf"r Posta ıle gnnclerilecek meklupl r 

ı n Klltah•a Vnkıflıır id resındc gn. nlhn)l."t çıln<'ll m ıdılı ıie TRZllı s "itle 
rcbilirler. fırın olunur. (7005) 80'1 aı:ılmış hı lunmnhdır. Postada olacak 

Ş tam
' . gecikmeler kahııl edilmeıı. 

Ole ın (7112) 8202 

J\llecik Nnfıa Müdürlüğünden A k •--'it "IA 
l - ~kslltnıeye konulan iş: Boıil- Çf eııutl me 1 anı 

yük • Karakoy • Pazarcık - Bursa Antaha Nafıa Müdürlüğünden ı 
~olunun 11 +240 28+000 kilometre- ı - Ekıııltıııe.)e konulan iş : 
leri ara ınd.!lki ose e aslı tamiratı i i Antalya sıcak iklıın nebatları lslAh 
olup ke lf b«reli "19777., lira "85" istasyonunda esaslı taııııratı yapıl -
kuruştan ıbareıtir. cak ahır ve samanlık binası i idır. 

2 - Bu işin teminat miktarı "U83,. Ke ıf bedeli (2792) !ıra (47) ku-
lıra "3.ı .. kuı-u tur. ru tur. 

3 - }',ksiltıne 12. 9. 942 inci cu- 2 - Bu işe ait Şartname ve evrak 
martesi gunü saat "il,. de Bilec.-ik unlardır: 
H lkilmet bın n laki nafıa müdürlü- A - .Keşif, B - Hususi fenni 

lnbiaarlar Umum Md. 

Dinamit deposu ve bekçi 
ev1 yaptırılacak 

İnhisarlar lıu.uıu Mudürlugünden: 
l - J>roje ve ke Ci muclbu:ıce ida

remır.in Ankara'da Kılıçlarda yapb
racagı dınıuult dı:po u ve bekçı ık..
nıetıı;ılhı ıo u k lı r.arf uauliyle 
cksıllııtt:) e konıııu tur. 

2 - Ke if hcddı 47.760 40 lira S 
7,6 tem natı 3582.03 hr dır. 

8 - Eksiltme 11. 9. 9 'J cımıa ~ 
nll sa.at 10 30 ıla 1 tanbul ıla Kaba • 
ta 'ta levazım Şube ındekı merkea .. 
lını koml }onunda y pılacaktır. 

4 - l'roje ve kc fi 239 kuruş -
kabilinde so li ge n ubcılcn ve An
kara, l:ı:ıuır ba ınlıdurluklcrınden alı
n ıhilır. 

5 - Rk iltme' e truıck ist yenle
rin 215.000 lır lık hu kahil inp.au 
mııvaH ki;ı;dle yaı>mı olduk! rına 
ıl ir H ıka lır z e<l r ih le gu n-
d<'n 8 ıcun ('V\CIİne k d r a rıca ek
sıltın<')c ı lırak ve ıka ı aluıal rı 1._ 
zııııdır. 

6 Ek ıltmeye ırireceklerin nıü-
lııırlU teklif ııırktuplarını kanuni ve
ııkle % 7,11 gü~eı ıne p r sı ma bu

zu ve).a banka teıııln tı mektubunu 
ve sartn mc~inio P. fıkra ında v ıı lı 
v .. aiki ilıllv ed <'ek olan lı: palı z rf 
1 ırını ihale ıı:Unu rk il me sa tinden 
bir saat cvvrlınl' k d r m z ıir ko
mi •on ha k. nlı ın m khu m kabi
linde verıı e rl 1 ınıdır. Po taıla ,.,.,. 
kıın gelecek p:e iknırl r kabul olun • 
ınaz • (9155 7250) 3ft6 

il odasını!" tc kkıll edecek komis şıırtnam<', C - SRrlnnıııe, )) - Mu· 
)On tarnfından kapalı ı.arf uıuliyle kRvele "Bu evraklar Antalya nafıa P. T. ve Telefon Umum Md. 
~ ıpılal" ktır. ıııüdurlıiıı:ıınde ıı: •rulelıilir." 

" - ~ksıltme şartnamesi 8 - Eksiltme açık eksiltme utıuliy-

Punro nun aa.b hlan la!rıdlne mahsus 
blır mektuP a~ fnelı vardı. Meklubu 
eline r, u.t nıQ b'Jce teUdk eder, on· 
dul sonra krıtıt bıcat'b'lıe ctlııkaUt dik. 
katli zarlı keserdi. Muhtevb'atJDI oku· 
dUktan llOllll"a mdct\1'1 dört :vıtwıdan 
IJ!ınnln U tıtme konuntu. Bü<tılln bwılan 
makine 1rJbl bJır intizamla yapaıdı. 

Bu o kadar muntazamdı ki lbenkte 
ulak bb' inkıta oı.a ıı.ınm namn dik· 
katml ~u 

Bm ~ önünde otumıu. 10· 

katı~- .ArJentln'den yen 
döndU.tüm ldn Londnı'n111 ırüriUUI \ 
pat.ı.nu8ı bana bü,vüık bıtr haZ ~or -
du. 

GUHlm9b'el'Elr bQtmı oevıntlm: 
•'Haddmı olmadan Wr ntrlr be.yan 

\mel< cürotlınt 1rOSterecei'hn " dedim 
''PEik menımm olurum, ~ ba · 

m bu ntcrın nedir." 
Blr poız aldtt ve azamet1« 
•Bu ııe.bah cıoık mWürn btr mektup 

ES 
Senıl zorll)ıın .>"Dk, cuıın ı.tenıe.,, 

"Ne oldutunu ııen barıe llÖYlb'enıez 
misin?,. 

''Senıhı kendi kadne tlktr edlınmen 
tercih eder!nı. Ama caDUll aıkJ)'Ol'8l.I 
zahmet etme_ 

"Ha.yır, hayır, ne,.e alt oldutunu bfl
mek ~ .. ~ ttıraz eWm. 

''Onu ~ kola)' ~ 
Zat.en mektupta bık" IEO' yok.,. 

Bunu l*ft2 fazla mllba!Aıraıh bula • 
rııık ı:evap vermeden melaWbu oiııuma~ 
b1t3ladlm. 

"M. Eı1ı:ı Puaro. 

Efendim, 

Bl3"çok kanınızlık ve dl1ırllncederı 

.!IOllra 11'1.e tamıımen hUM.Ull olan bir 
ınaekıde bana :vantunın.ız olur ilmtd:l.Y 
le, yazmata karar verdim. (Taırıanıftı 

truMı,.< keHmclerlmn aM:ı Uç b!re ctzil
mllt.1.) Slzlın lıımlni& bana :yaıbaneı ıte

tMlr. Mis Foka J.amtnde blır kadwı bana 

lrıl. Evet. haackırı VU".., 

Gülıd(lm. 

HoJmes"· 8Wdm baıh9etrn1' ve~ ıdzl eah· 
ıııen tanınuıdltıfll takat enlıft.etnMn klZ 
k.ıı.rdı!.tııtrı kl.'l\dbl ne 9ldn tıvültDl:z ve 
~ çok ba!uıetua-tnl 9Ö!Yle 

"Ben ııenhı UBUllertni bl!trtm, Pua • 
ro S<ml!ı bir ekttrbu iki defa alnını n metıl Onun hcıııııbıniil ~· oldu 
tin o md<tubun cıcık miltdn oıma.t IA· tahklkatm nevini b tatJ6 k 

dır.,. 

''Sen kendin btr bak ... 
Artcaduım m vzubab ı. oJıall mektu· 

teıbee9Uım ederek. bana uza.tt.ı 

Mdctubu bll.Yllk 1*" menıkla aldun 
t kat hem ..-tıın1 bunıı9turdum 

l clzlrftf, alllktl, ııu.- duMI 8'bC 
mf'ktupta. 

''Bmftı olaırnMll 

4il't tllAıtt ~ 

Posta sürücülüğü 
Ankara P.T.T. Müdürluıiünden: 
Her gun gdip geçecek trenlerden J><'5-

tayı alıp vermek ve elaraba le nakle
dilms şaru> le Elmadağ • J tas)'OO Ullll 

942-943 posta sunıcüluA\j şartnamesi • ~ 
cibince 22. s. 942 ıan1ıinden i ibatta n 
gun müddetle ~ dWJuneye bıau:l
muşrur. 

Aylık ınuNmnıetı hedefi '6 .&ra mu
vakkat teminat 27 lUa, idari kefalet 389 
liradır. 

Eksihllle9i 5. 9. 942 tarih cwıwıeai 
giinü saat 12 de Ankara P.T.T. müdiirfii.. 
ğünde müteşekkil komisyooca yapılacak-
tır. 

İsteklilttin o gÜn ve saatte bnuni 
W5&ilde biri kte muracaatlan. 

(7059) 3131 



llojdere a Al. Ko. <l. n: 
ı - 50 000 lıralık k d.ır korun 'H")'a 

sıjır eti kapalı urf u ulı) c mu ) 
konulmu tur. ~h nakasa..,ı 2. 9. 9 2 \ r· 
ıamba JtU u s:ıaı 15 te 1 a Kul 
Jloşdere ko> l ndc )-apılac ur. ılk IC· 
111ınau 7SOO liradır 1 alipl ın m k up 
ve ıeminatlari}lc bırli.kıe nıuaY)Cfl :ı.ıt· 

leıll bU saat evw-1 Ko. na venndc:n. 
(6771) ı 15 

Koyun veya sığır eti 
alrnacak 

) 2 

Koyun veya ıığır eti 
alınacak 

315& 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

Pc•s 6056 S • \1. Kom. S fran· 

Ar. Pos. 5056 Sa A 1 

~4 !h t1Ytt<'l k"ln ve ııcıtc ek • 
e :ıo ton koYWI veya sıt:ır cU 

n e ktır t ıı. 1 4 ylül 942 gtlnil sa· 
at ı 7 ılcı<tlr Koyun ct!ntn 1lk temlnfl tı 

t.ı 11!1" Ura 50 kuruetor. Şftrtna 
kom onumuzda ~örtilrol ir. 

.<. 70-14,! aı.61 

ele r..'rzunım s.t. AL Ko. da )"llPI 
ur. l\tuhanunen bed ll 7(i()() .lira olup 
m uvııkkıı.t t.crn u 7130 llını.dır. Sa.rt -
ıuum:ıst her gün komisyonda görillclıl • 
ll t tcıld leMn belli gUn<le knnun un 32. 

ınrtre göre h ırlıync:ık -
lan tlitll! ınclct.upl rını kıomlsyonn vcı·· 

mclcr.1. (7130) 3184 

Çayır otu alınacak 
Balıkesır As. Sa. Al. Ko. ılıı.n: 
Billyalı beher kılosuna 10 kuru:;; 

fiyat tcsblt edılen 4000 ton kuru iyı 
c.:ıns çnyır otu pazarlıkla saıın alı
nncaktır. Paz ırlığı As. Sa. Al. Ko. 
<la •ynpılacalttır. K ııi teminatı 
39500 liıadır. 4000 ton kuru ot bır 
talıbe ıhal edılebılccel;"İ ıbi 50 şer 
ıonrlnıı a a&'I olmamnk üzere ayrı 
ayrı taliplere de llT:ı.le ed ileblllr. 1-
h lesi 31. 8. 942 Unü saat 14,30 rlıı· 
dır. Talipler tel bnlyıılı, ip balyalı 
ve tel ciheti askenyeden verilmek 
ıınrtiyle ayrı ayrı Uç teklif yapacak
lardır. Ev af ve ıınrtları her gtln Ba.
lıkesir As. Sa. Al. Ko. da göUlebi -
lır. Taliplerin muayyrn ı;Un ve sa
atıe mı.irac ıatlan. (7209) 3229 

Ayaktan sığır alınacak 
Ç ruıkkalc Garnizon Sıı. Al. Ko. dan. 
th tlyıı.c ~in ayaktan 150 ıı;ı4'Jr te.knr

rllr ooccok tt,yat UzerirM!m 8-9·9'12 s:ııı 

gUnü ı;nn.t l l de pazarl.ıkla satın alınn· 
ca.ı..·tır. Ma.tbu vo buna m\ltc!crr.I 1..-vaa! 
komtsyonumuVkı ııer ıriln ııörtllcl>Ulr. 
1steldllcnn mc Qr gQn "c sa tte ko -
misyona müracaatlnn. (7207> 3231 

Çayır otu alınacak 
Burı;a Sn. J\I. Kom. <t!ın: 
Tel lı lyalı heher kılo u11a 10 ku

ruş fıvat tespıt cdılcn .WOO ton iyi 
cins kuru ca)ır cııu pa:ı:ırlıklı sntın 
nlın:ıcaktır. l~kslllrnl"Sİ 81. 8. 9'l2 pn
Zllrle i glıııU sa t 16 da nnlıkc lr \s. 
!'.in. Al. Koın. J'~pıl r.ı.ktır. Kntl teıni
ııatı 22500 lirııdır. 2000 ton kuru ot 
hir talibe ihale t•dilebilel"eıd gibi ı·l· 
li er toncloın n ağı olrnamAk tır.ere ay
rı a)rı tnliıılere ılc Ilı le edllrhılır. 
Taliıılcr tel b halı. ot lınl ruı ve teli 
ciheti nskcriyrılcn v.-rılnıek şnrti) le 
yrı ayrı uç tı klif )alla<" klıırrlır. 

Pvsaf ve Şartlıırı komi >•ıııdıı glırııll"
bilir. (n lıkesir Sıı. \l. Konı.) T lıp
leriıı helll gtln ve snntte ıııürnı-ııatları, 

(7160) 8236 

Çayır otu alınncak 
U.'1 kestr As Sa. Al Ko. d n: 
Tel t>nl.)'Uh l>t her ktlosu on kurus 

tı.ı: t t b t c:dlkn b n ton l)i c ns kUru 
<;ayır otu ıx lıkfa sMın nlınncaktJr 

Eksilim 31.8-942 p;ız rksl gılnU s • 
at 15 tc Balı.k<>slr Sa. AL Ko 
lal' ktır. Kntl tem naı.ı 12 
1000 ton kuru ot b ta be 
b k!cc •ı ıılhl cl:llolr ton<llın neaiıı oım • 
lll#lk üzere a,yn ayn atMpJeıre <le ihale 
(.'(! ro . Tallı>kY tcl b:ı.l~aJl, 1P babalı 
v~ tcU c1lıctl nSkerlY'oıton vertımek 8Rl• 

t le ayn ayn tcklU ya.pacaJ<Jın i'd ı r Ev
s:ı r ve :ı.rı.ı. n her ll'Üfl Ba.lık<>slr Sa 
Al. J<o. da gOrillür. T leıılıı ınu YYf'll 
ıı:ıntte mıilmcn Uıırı. (7lil7) ~7 

Çayır otu alınacak 
nnı Sn. Al. Ko H .c dan: 
Tul ıxıu ı bdı.cr kfüıı;ıma 10 kunıs 

ri)11t t~t oo kYI 5000 ton b1 cins kıı 
ru ça,ırır otu pııuuıltkla a:ı.tın nlırıncak 

tlr. l."laıllıtını<H 31-8·042 pnzıı.rle51 srtınl 

ın:ı.t 15.30 d:ı. BnUkcstr S:ı. Al. Ko )'il• 

pıln"3!kl.ır. Kn.u tcmmntı 47!'i00 mdır 

5000 ton Jcunı ot bir talibe ltıale cdl~ 
bll«'('itt gJl)'I cJ11e<'f" tond ın 11ııaAı olma-" 
~ (1 ere yn ayn tat 1erc de lh le 

cdllcb T. T pi~ t ı hıılyalı, tıı ooın

h ve t.cM cthctl nskcrtyeden vl'rllmek 
czcrc nyn ayn 'Uc tcld r )-apac. klnntır 

EVEa! ve ı. rtktrmı ı:oımck ıs•~nleı 
hor ııun Balıkesir Sa. Al. Ko. da ı:örct;ıl

ltrl('I". Ta11plcl"l:n m11nwen saatte mil 'I\· 
aı.a.Uıan. (7162) 3240 

Saman alınacak 
Gelibolu Mcıık •z Sa. A.1. Ko ı n: 
lhtly c ~ın lloJayı:r l&tcelıemndc v..,yn 

DanirU."POO<ı tcSllm ııa.ı1.l)'ic 500 ton tel 
b.ı.b la ıınt n a.lın:ı
caı..-ıır. Tanınmınıa tek cılmnndıiıı tuk
dıırctc 50 tondan 8611 ı olıncmak &art!Y
lc IUTI ayn ıı:ı ihale cdilcb . Muham· 
moo bede 3SOOO Jılnı kati ktmlınaU 5230 
örndır Evs: f ve e:ırtnıım«rt m~cz 
Sn. Alm ndn görll!A;t>!l T. P117.arlı1'l.ı 
1:11.-ıl<"Sl 2·9 942 salı ırUnü sa t 16 da 
m~ Sa. a.ım: sında )11.Ptl. crıktır. 

(7170) 32!)9 

Kuru ot alınacak 
Gc "bolu As. Pos. 4700 Sa. Al. Ko. 
dan: 

B rlbklertmlz tlya<'ı için 300 ton 
tel balyalı kuru ot Pl\Zllrlıkla atın 
alınarnktır. ~uh ı men bedeli 21.000 
ı rndır. Katı tc m nalı 3150 llrn. lha
ll'Sl 31-8-9-12 ı:ızartcsl Unli snat 17 
dl'. lstc ı ı rln belli cün ve saatte 
G ı bo u'dn h.urn rıU!a 4700 As. 
Pos. Sa. Al sına ıürnrantlnrı llfı.n 

ur. (71155) 3300 

Çorap ipliği alınacak 
l laııbul Lv. A. Sa. Al. Kııın. d n: 
Hcht r kilosuna il 5 kuruş t ıhıııln 

ı•ılık11 H91 kılıı yun çoraı• iıılııd ınu
te hhıt nnnı ve he hına paz rhkla 
ı; ılın nlınncııktır. İhak&l 31. 8. 9-12 pa
rıartc 1 gunU ı ıaı 14.30 ela Tophane de 
İı;l. Lv. Anıl rllı'tl &a. Al. Kuııı. da ya
pılac ktır. İlk teıııınntı 3091 lirn 27 
kuruştur. 'J' ıliıılt rlıı hcllı vnklttı• ko-
misyona gelmeleri. {7161) 3301 

Mete odunu alınacak 
Erzurum Sa. Al. .KD. dan: 
~91 toıı JT1(Jllj(? odunU k alı :r.arf u

su !.}le ciks ıtmcoıe konmuetur. ElkslLt· 
meıd 14 9.942 paza.rtetli ııünU saaıt 17 <le 
Er2u1'11tl sa. Al. Ko. dn )1lpı.Jaca..ktır 

Muhammm brocli 215460 ıtnı o)Up ilk 
tcnunau 12023 liradır. Şert.nametıi her 
~Un komlııYooda göıillllır. 1ııtdd leıin 
belli ırUnde kanunun 32. mnddeS!ne ııi:i
rc haz.ırll) cakla.rı tekllt mektuplarını 
ihale s t nde:ı blı' 1111at evvel komll!G'o-
n"\ vcmıc cırt. (7155) 330'.l 

Yemeklik mısır alınacak 
<iı•lıhulu Mcrke1. !la. Al. Kom. d nı 
İhtiyaç için Gelibolu ıuıılıarn trs--

llm şartı) le pıevzuntsız 700.000 kılo 
) emeklık mısır kopalı zarfla ek~ıtı -
ııw)·e konmuştur. Mııhıı.mnıen bedrll 
12000 llr.a muvakkat teminatı 6850 li
ra. E\Snf ve şartnamesi Gclilıolu mer
yez Sa. Al. Kom. da ıı;örıilehilir. lhn
lesl ı 7 9. !142 perşembe ıı;llnü s nt l 7 
de merkez: S . \1. Kom. da > apıl ı-ak-
tır. (7266) 880t. 

Kuru ot alınacak 
&<ik1şdılr Lv. Am Sa. Al Ko 

dnn: 
On' thtlYa<'I kn l!OO ton t<-1 balyalı 

kunı ot pnz.'trlıkb satm alıM ktır. 

Tel bN'öııe a11. beher iQlojN 10 kunıl· 

" ıccıı kam~ona mur.;•cn.ııı..c 
(7222) 

Kuru ot alınacak 
Sa. Al. Ko. 

H ki chir J,v. \. Sa. Al. h.o. ıl n: 
Orılu ıhtıy cı !~in ;,00 ton td Lı 1 

yalı kuru ot p:u .. n.rlıkl ı ı; ılın ılınank
ur. 'l\ 1 ha~ ıine alt bdıer kılıı ıı 10 ku· 
ru tur. Pıu: ırlı ı ı. O. lli .ı ı;alı unu 
53at 10 3 ı (lıı 1 kı ehır L\. A ı lrlı ı 
Sn. \l. Kom. y ıııılacnktır. lOO ton -
el ın 11 agı olııı ııı k ~rtı le ı tı <"n 
lere ıvırçn rıarç verilir. Lv af \C art 
1 rı her gtln mes i Y. mani rınd ko
mı ) ondll gtfriıluı" İ tcklil~rıa teıııl 

BU GÜN ve BU GECE 

Ulus Sinemasında 
İki Filfn Bırden 

1 - Atlas ekspresi 
-( Tllrkçe )-

0~ ıııynnlar 

Barbara Stanwyck 
Joel Mc Crea 

il - Yaşa ve sev 
O nıyanlar 

Robert Montgomery 
Rosalind Russel 

SUAHE : 21 rle 

ATLAS EKSPRESi 
Tel fon: 62U4 

Koyun eti alınacak 
Ko dan. 

n ıtl ıriyle blrlıktc sözü g Ç<'n komıs- > 
yona ııılırnc atları. (7 U4) 3307 

Kuru ot alınacak 

1 1 4·ı.J 942 cu-
(7225) 33{ 

Cibinlik bezi alınacak 
1 Sn. AL Ko. 

mu\ 
mia:Yona mliro ti ı 

rntU her ııün mcsa.l n -
)'(lPdaıı ö ır. (7234) 33ll 

Sadeyağ alınacak· 
K •> rl T .>Yure Fnbr kası 

AL lfo. dan: 
'.l'optnn veya rıaru hnl ndc a kerl 

c fta 4 ton sadt'~ ı k valı wrr 
u ulll ilC' sntın nlınaca lır. Muhnm
m ı. ı il bc-h r o !cin 32 kuruş 
olup bu bt'dele knnunen '\ierm) 
mc ur oldu u verıı na 1.Ye aınba
lll.1 mı: raflan onr dan muhn n n 
bcd 1 il \C edil cek.tlr. Muvıık'kat 
teminatı 960 Ur dır. 

llınl 14-9·9 2 pnznrtC' i s;ünll 
ı;aat 11 dedir. Talipler n b ili lln 
\C :'latl n hlr s at c"" lınC' .k dar 
tekli! rn ktuplnrı klıbul cd lir. 

(7235) 3312 

Odun alınacak 
Gclıze !la. \1. Kom. elan : 
8..!00 ton oclun kıı.pnlı urf u 

sııun nlın c ktır. Bır kılusıınun mu· 
haııııııeıı fı) ılı 2 kurı s 90 ııtıı ıclir. 
Muv kkat tı-ıııın lı lilWO lır ıdır. 

Ih it 1 18. E)l •ıı.? cumn ırnnıl sa
nt lli te Gclır.c"de Sa. 1\1. Kom d:ı 
) pılar ktır Ş rtw ınc- i her 
ınisyonuııı uzda ı:: ırıı lehılır. 

Tcı ıın t ve t• kllf nı ktııpl 
hail" s •nııııclcıı lıır sa.!lt evvı 1 koı ıı 
) ona \ rrllııı si 1 •7.ınırlır. l'o t tel ı ıce· 
l'ikıneler kahul ı (lilıncz (72:17) 3313 

Kuru bakla alınacak 
<.'.anaılcka 

ııalı ı:UnU sant 12.1.> t 

al.ınncaktır. Evsaf ve 
m onum. ı h gil 

crıtn rncıık W- 2'Üf1 ve t 
)'Ona mumcaMJarı. (7817) 

Keçe çizme alınacak 
Bnhkesır As. &ı. Al. Ko. dan: 
B her c ftinc 7 1 m f yat tnhmln 

edil n 15000 c ft k ctznw pa1 .. r
lıkla satm alın aktır. Pnz rlı ı 3-!>-
942 pel'Ş('mbe Unü nat 15 te Balı
ık r As. Sa. Al. Ko. da Y. p !a('ak
lır. K:ıtl t mln t m ktnn 13000 1 r:ı
dır. Evsaf ve rU rı her gün An n
ra, lstnnbul Lv. Am rllklcrl Sa. Al. 
Ko. IC' nümune ve &art an kom o
numuzdR gorul 1 1 r. T 1 pl rln beli 

ün ve s:ıatt t<.'m ntl r ylc kom -
yona mUrnrontl:ırı (7 16> 3315 

Er fotini alınacak 
As. l'os. 33.,~ Sa. Al. Kom. 1>!) ar

h kır. 
ihtl> aç için 3000 dft er fotini ~.9. 

9J2 car ınba gunil Ht 11 ele J\ z.ar 
lıkla satın alına<" klır. Beh r ciftıne 
13 !ıra tııhmın cdılı ıı lır. :Knti t<"nıi-
11atı r,550 lir rlır i teklılcrın hılılıri 
len vııkltte Diyarbakır As Sn. \!. Ko. 
d:ı buluıınıal rı. (7315) 3316 

Saman, kuru ot ve saıre 
alınacak 

m le 
Sn. Al. Ko. na m.üıı~Lll.tli;:ır.ı 

(7301) 

Çeşitli sebze ah nacak 
M5m&nDnan Sa Al Ko dan: y 

Mıkt rı Muhammen 
Kilo hC'd ll nk tM"n nat 

L ra Kr. Lir ı Kr. İlınfo tarih saat ekli 
42500 7225 541 87 17-9 !). ~ t 16 

K. uırt 

• 16 o " 
17 " 
17 30 .. 

r usu -

NAFIA VEKALETi 

Yapı iıleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 
ı - Eksllqneye konulan iı: Jan • 

chrmn Genel Komutanlığı ıcın su -
bay okulu cıvacında yapılacak tU
fokçı atolyesıdır. 
K~if bcdelıı (25738) lira (42) ku

ru§tuı·. 

2 - Ekslltmc 4-9-1942 cuma gU
nU saat 15 te Nafıa Vcklıletı y ıpı ve 
ımar fglerı eksıltıne komısyonu o • 
.ı::ısında kapalı zarf usulıyle ynpılu -
caktır. I 

3 - Eksiltme ııartnamesl ve bu
na mtitcf<"rrı evrak (130 > yUz otuz 
kuru~ mukabilinde yapı ve ımar it
leri reislığınden alınabılir. 

4 Eksılımcye gırcbılmek i -
çln istckllh·rin usulu daireıılnde 
(1930.3!-i) bin dokuz yUz otuz !ıra o
tuz sekiz kuru Juk muvakkat temi
nat vermeleri ve Nnfıa Veklıletinden 
bu ııı ıçın alınmııı ehliyet vesıkası 
ıbraz etmeleri lazımdır. 

lgbu vesik yı almak için fsıekli -
lerın eksiltme tarihinden (tatil gün -
lrrı harıç) en az uç gUn evvel bır 
lstıda ile Nafıa Vekaletine mllrn -
ca;ıt etmeleri ve dilekçelerıne en az 
bır kalemde bu iııe benzer (20.000) 
lir ılık bir ış yııptıklnrmıı. daır ışı 
y.: puran iclarel relen alınmıı vesika 
rnpteımelrrı muktazldir. 

5 - 1sıeklilcrin teklif mektup -
lıınnı ihale gtlnU olan 4·9·1942 cuma 

UnU BJ t 14 e kadar eksiltme ko -
misyonu reisliğine makbuz muka • 
bilınde vı-rmeleri ltı.zımdır. 

Po tada nlıı.cak gecikmeler kabul 
edilmez. (6658) 2947 

Tretuvar, teniyei turabiye 
ve dığer bazı işler 

yaptırılacak 
N a!ıa V ckliletlndcn : 
ı l<~ksılımrye konulan iş: inşa 

e !ilmekte ol ıı :'.tlmrUk ve inhisarlar 
vek ıletı bınasıı.ıdn trotuvar• te vl
yci tur biye ve ınşaatın ikmaline 
mukt zı dl er bazı 1 !erdir • 

K ıf bedeli: (140775) lira (90) 

Sayın halka 

Devlet Demir Yolları 

Odun ve mangal kömürü 
alınacak 

1). 1) 

m tan: 
1 

6 

kurıı11tur. ı tır. 

2 - Eksiltme 10 9 942 perşl"mbe Ru i c irmc4c i h 
ınU snnt 15 te Nafıa Vek !eti ya

pı ve ımar i lerl eksıltme komı yo-
4 Kksıltmeye gırebilmek ıcın 

ı ıeklılenn usulU <t ıresinde (82 8. 
~O) sekiz bın iki yUz seksen sekiz 
lırn seksı n kuruşluk muvakkat te
mıııa t vcrmelerı ve Nafıa Vek le
lin len bu iıı ıçin alınmıı ehliyet ve
sika ı ibra.z eımelerl lazımdır. 
1111 nda ınrla ~palı zart usuliyle SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. 
y pıl caktır. 

3 - Ek ıltme vannamesi ve bu· 
na mütcferrf evrak (352) Uç yüz el
li iki kuruş bedel mukabilınde yapı 
ve ım r lşlferı relsliğınclen alıns.bi
lır. 

İ bu vesikayı almnk için isteldi
lerln ek itme tarı hinden (ıatil) 
günleri haric en az Uç gUn evvel 
b'r i tldıı ile N ha V ek Jetine miı· 
:r oaat etmeleri ve dilekc;elerıne en 
nz bir kalemrle bu işe benzer 
'120 000) lir lık bir iş yaptığına 
rlaır illi yaptıran id relcr<len alınmış 
vesika rabteımı-leri muktnzldir. 

5 1stekliler teklif mektuplan-
nı il ale ınll nlnn 10. 9 942 per -

mbe ~llnlı sMt 14 rle kar't r m k· 
buz mukablllncle ekııiltmc knmısyo
ııu rC'isli ine vermı-leri tizımrlır. 

Po ı da olacak ı:-erlkml"ler kabul 
eılilmez. <7030 32()5 

Kiremit alınacak 

ve te!'<'f"l'ltıı.tı 

~e m !.d n-

(r.68) 

t UmtM1 2(l!S 

t t('III t ve 
V('fllll k' btr1 }ctf' 

ve muftY)'m g(I n 

Ankara Belediyesi 

Yığıhımaya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

aıra olacak 
Ankara Belediye Reisliğinden 
ı - t}çüncll maddede yazılı hu· 

suslıır belediy~ tembihleri araaına • 
lınmıııtır. 

2 - Bunlara aykın hareket eden 
!er 1608 ve 2~75 numaralı kanunlara 

öre cezalandırılaoaklardır, 
8 - A) İhuyaç maddelerinin da· 

ğttımında ve bunlar için kart verl-
1 oinde. • • 

B) Nakil vasıtalarına bınışte. 
C) Umumi yerlere giriıı ve çıkıı

ta halkın bıriblrl ardı sıra dizilme -
!eri mc<:burıdlr. (3409) ~2 

Hiaaeli ev satılacak 
Anknra Deledı)esındcn: 
l - ' uı>uf \blıns urnhalle inde- ka 

d tronun (408) ad' sc-kız p rsdındc 
lııılunnn bir adet evin ( 1 !12) hl ede 
bcledıyc m ılı sekiz hissesi on MŞ p;On 
müddetle llçık art1rıı11ya konulmu tur. 

2 - Muhıııunıcn bedelı (48) lırıı
dır. 

3 - Teminatı (3) lira (60) kuruş
tur. 

4 $Artname ini görmek lstlycn· 
lerin her gün encümen k ılemlne ve 
i teklllerjn de 1 ı. 9. 9~2 cuma günü 
ant 10,80 da hcll'diye dairesinde mü

ıc ekkıl encumcnc müracalltlarL 
(7105) 8199 

Kavıp - 24. 10 989 tarih 4197 
s ı)llı t nıma knrnem kaybolduğun -
dan '<"n• ni alacngım eskı inin hilk
ınu volclur. 

SU varı K n ralcolu 26' sayılı Polis 
M. A. YH,MAZ. l974 

Kazalar 

Satılık elektrik motörü 
Bayburt B ledıye Relshllnden: 
Bayburt beled yeslnde yanm dizel 

B ta-

ADLiYE VEKALETi 

Nakliye ve hammaliyt 
işleri 

lE'ktr k motörll bir ncl defa yapılan Kı"ralık matbaa 
llındc tal ıı çıkmadı ından ı1dnct de-

fa olarnk bir ay mUdd tle satıh a 
çıkarılmı tır. k" • f f 

Muhammen bedeli (3000> tl<: b n lfta lfteSI Ye fe errua 1 
1 radır. Muvakkat t<'mlııat mlktan 
225 liradır. Ihale tarih 11-9-942 car- Matb a ıh 
şa.mbll gUnU saat 14 te Bayburt Be- nıilteferrı .tı 
ledıy~ encümeninde eatıla<:-aiı U6n 
ohuııu-. <'12701 mı 19il 



Ankara askerlik şubeleri 
Yenişehir' e taşındı 

Ankara Aske rlik Dairesi Rei sl iğ i nden 

Ankara Valiliği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22 - 8 • 942 va2iyef 

Askerlik dairesi Ue Ankara Yerli vcı Yabancı askerllık ıubelert Yerılsehlr·de 
SıhhiJ;e VekA!eti blnası cıvarındald toprak ınahsulleı1 o! ı binasına taşırunıe bulun-
duğundan eshabı mesal.lhln 23 S. 942 t.a.-!hlnden 1tilbal'Cn bu bınadakl askerlik 
GıUrelll ve şubelerine muracaatlan. (7262> 3274 

Telefon Numaraları 
Ankara Askerlik Dairesi Rs. 1137 
Ankara Yerli A. Şu. Rs. 2028 
Ankara Yabancı As. Şu. Rs. 2831 ----

Ticaret Lisesine talebe kayıt 
ve kabul muamelesi 24 Ağustos 

1942 tarihinde başladı 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 

1 - T ahsil müddeti üç yıl olan (Or ta kısım) a ilkokul 
2 - Tahsil müddeti ü ç yıl ola n (Lise kısmı ) na Orta Ti

caret O kulla n ve Orta Okullar mezunları imtihanaız ahnır-
la~ / 

Orta O k ul mezunlarınm girebilecekleri smıfta yabancı dil 
fransızcadır. 

1 - llk okul, Orta okul ve Orta T icaret okulu diploması 
2 - Nüfwı hüviyet cüzdanı, ' 
3 - Aşı kağıdı ve sıhhat raporu, 
4 - 4 .5X6 boyunda ( 4) adet vesikalık fotoğraf ile her 

gün okul idaresine m üracaat edilmesi. 

H ükümet binası 
yaptırılacak 

Ankara \ a u.Jğınden: 
ı - Kırıkkale kasa.basında yapılacak 

hUkUmet k<>nağı inşaa.unın !hal 2. 9 
942 çarşamba ıciınü saat 15 te natıa mu
dürlutü odasında toplanacak komisyon 
tara!ınd.an yapılamk tızc-ro kaı>alı zart 
usullyle eksiltmeye konu!muştur. 

2 - Kes t bedeli (130074) ıra (ı>O> 

kuM.14 ve muva.kıkat temmatJ (7753) lira 
(74) kuruştur. 

3 - lsteklilerln tekl11 mektuplarını 
muvakkat teminat mekLup veya mak
buzJarlyle ticaret od~ı voolkalannı ve 
1hale tarlhlndcn ile gün evvel lstlda ile 
müracaat ederek bu .u; !ç!n alacakları 
!eıınf eiı.11yet ves kalannı hnmllen ;yuka
rıda adı ıreçen ı>ünde saat 14 te kadar 
komisyon re sııt ne vermeler!. 

4 - Bu işe alt keşi! ve şartnameyi 

her ıriln Nafıa mtidurl1l{:ünde ı;ıörnbUe-

ct.'lk.leı1. (6646) 2636 

Odun alınacak 
Ankara \'al111'!1nden: 
İlk okUllar lht > • ıctn 100 ton gür. 

ı;ıen odununun 4500 Jrı;da.n aı:ık eksilt
meye konulmuş ve vakU muayyen nete 
talip tıkmadltından 30.8-942 tarih nden 
itibaren on ı;ıün mürldeUe temdit ed11 -
d~I halde ırehc tallp çılaıııırtıtınd~n 

bir ay mUddetle pazarı ta konmuştur 
!stt:enlerin ııartnameyt ~örmek Uz<>re 
her gün maarlt mltdılrltiıtüne yı.lzdf:\ 

7.5 teminat akı:esınt hususi muhasebe 
müdürlUtü vczneslnc yatırarak pazar
tesi, perşembe günleri $arıt 15 te daim! 
encümene mtlracaa•ıarı llAn olunur. 

16753ı 2786 

KASA 

AKTiF 

Altın : ~lltl Jcllogram 74.616.476 
Baıılmot 

Utaklık 

OAHlLDEKt MUHABİRLER ı 

Türk Lirası 

HA.RICTEKI MUHABİRLER ; 
Altın : ~ıı.!l ıcııoırı'am 23 94..'l,013 
Altına tahvlll kabil ~erl>est dö· 
vlzler 

Diğer dllvlzleı- ve borçlu kıtrınır 

b11k,yelerı 

HAZİNE. l AHVtLLERt : 
Derunte Ed1. 

ka~ılıAı 

evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 lnCl maddelerin!! 
tevrıkao nazlne taratından vaki 
t edlyat 

SEl\"EOA 1 CÜZDANI : 
T1carı senetıeı 

ES!iA.'1 ve TAHV!LAT CUZDANI ı 

A ) Deruhte · .,., evrak! nakdi· 
yenin karsıııtı e~ham ve tah· 
vllAt (itibarı kıymetle) 

B> Serbest esham ve tahvtlM 

AVANSLAR ı 

Altın ve döviz Ozerlne avans 
Tahvlltıt Jzcrlne ııvıı.ns 
Hazineye kısa vadeli ıı.vanı 

Hazıneye 3850 No ıu kanuna 
ııore acılan .Utın k.arsıl!.klı avans 

'HtSSEDARLAR 
MUHTELİF 

104.954 043,09 
10.213.594.i>O 

221.440,H 

313.306,59 

33.684. 796,38 

-.-

54 190.968,0!5 

158.748.563,-

24221.6~.-

332.356.990, -

44 833.379.93 

10.506.443,45 

3096 31 
7.976.523, 15 

-.-
250.000.000,-

YEKON 

ll5.419.078.S3 

313.306,119 

• 

87.873.764,43 

134 526.94.2.-

382.356.990,-

55.339.823,33 

257.9T9.619, 76 

4.500.000.-
12.874.1'67,ll 

1 001.lfi6.391.ti0 

PASiF 

SERMAYE 
lHT ... YAT AKCESt 

& rll ve tevkallde 
Hususi 

TEDA \7ÜLDEKİ :JANKNOTLAR : 
Deru!llo edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerıne 

tevtlkan hazine taratından vaki 
t ed1yat 

De, uıııe Edl. evrakı nıı.kdlye ba
kiyeıa 

Karsııı~ı tamamen altın olarak 
!lA,·etE'n terla\•Ule vazedJien 
R eeskont trıukaıı;ıı ll!ı.veten te
daville "'azedllen 
Ha:ı:ıneye yapılan alt ı n karsılıklı 

avans mukabil 390'.? ~cı lu Kanun 
mucibince ııtı.veten tedavüle v aze
dllen 

M EVDT'AT : 

Türk Llra1<1 
Altın : safi Klır. 877,422 

3850 No. lu kanuna ırore haz1neye acılan 
avans mukabili tevdi olunan aıtınlıır : 

San Klır. 55.541,330 

DÖVİZ TAAIDJÜDATI: 
Altına tahvil! kabil döv1zler 

Dlter dövizler ve alacakıı k.llrlng 

bakiyeleri 

MUHTEL!F 

Lira 

9412.13578 
6.000.000,-

158.748.563.-

24 221.f721 

134.526.942,-

40.000.000,-

288.500.000,-

146.500.000. 

10S.759.5Zl, 11 
1.23-1 164,ıJS 

78.124.167 90 

-.-
2.ı.567 539.37 

YEKON 

Lire 

15.000.000 .... 

609.52fl.942,-

78.124.167,90 

24 .!567.539,31 

148.561.921 .... 

1.001.186.391,60 

Eski ta lebenin 26-9-1942 tarihine kadar kayıtlarını yeni- Kazma kürek alınacak 
Ankara Valf!ığinden: 

ı t emmuz 1938 tarihinden itibaren : t~konto haddl % 4 aıtm üzerine avans % S 

lemeleri m ecburid ir. ( 6565) 2790 ~~~~--~~~~~~~~-~~-~~-~~--~--------------------~--------------------..:...~ 

Elektrik kaynak teli ahnacak 
Teşeır sahası hafriyat işlerinde 

kullanılmak üzere hususi idarece a
cık eksiltme ile 150 adet kazma ve 
100 adet kürPk alınacaktır. 

Ankara Orman Çevirge Md. ı Cebeci Sakarya 
AİLE BAHÇESİNDE 

Emlôk ve Eytam Bankasından 
M l\f. V. 2. No. lu 

AdE't 
30.000 

120.000 
25.000 

175 000 

Sa. Al. Ko. dan: 

Beher bin adedi 
kuruş 

6733 
9865 
6741 

Katl teminatı 
Lira kuru3 Kilogramlık 
303 21 48-50 

1775 70 
252 78 38-42 

2331• 69 

Kutur 
mm. 
3.25 
4,00 
3,25 

Yukarıda c~ ve m ktarlariYle kati tem!natıan h!zalannda yıızıb ceman 
1(175000> adet elektnk kaynak teli pazarlıkla satın alınacaktır. Tamamına taltp 
Çtk:madıtı takd!.Tde bölünerek ayn a.yn taliplere de !ıha.le oıunabUlr. Pazarlıtı 
10-9-942 pergembe &'tinü saat 14 ted1r Şartna.mes! her ı;ıün komu;yonda ~orüleb!
llt' Ta.l Plerin mezka.r ırun ve saatte ı.r. M. v . 2 No. lu sa.tın a.lma kooılsYonuna 
aellnelırl. (793) 3210 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
E tibank Mahdut Mesuliyetli Divri~i Demir Madp,n)eri İşletme•inden 

M uhammen Muha.mmen TemLnatı 
Cinsi K ilo fiyatı Tutarı L. L. Kr. 
Beyaz un 233568 0.30 70070 5255.25 
B ulgur 21000 0.35 7350 551.25 
Fasul~a 21000 0.30 6300 472.50 
M ercimek 21000 0.30 6300 472.50 
Nohut 21000 0.30 6300 472.50 
P lr'nc 12000 0.60 7200 540.00 
Sadeyağ 10800 2.50 zıooo 2025.00 
Sığır eti 73000 0.50 36500 2737.50 
Zeytinya~ 5400 1.30 70~0 526 50 

Dlvrl.lı: dem.tr mdeıılerl ı.ıeot:mesı Cılrek istasyonunda teısl m alınmak p.rtj,yle 
,1Uıkanda cins. ml:ktarJa.,,, muhammen bedel.leli tu.a.tn ve ilk temırıat tutarı yazılı 
era.k kapalı zart usul Yle ekslltmeye konulmu•tut'. !hale61 14 eylül 942 pazartes1 
siln1.l sa&t 16 da Ctlrek lstaSYonu clva.rınd& DivrDc demir madenleri We~esl mer
kezinde Yali ı laca.lctır. 

Şart.name&! laletme mer.kee!Jıde ırörüMlr veya mektupla lstenebıtır. 

letekWerl.n bel.li1 ırün ve saa.tten blr aaat evvel teklif mektut!arını vermeleri. 
1960 

• 

Boğaziçi Liseleri Müdürlüğünden 
Sınıf bütünleme imtihanlarına 31 a~stos pazartesi ırünü, li9e bitirme lrnU • 

han.Jann& 8 eylül salı ırünü. orta kısım eleme 1mtlhanlanruı. 10 eylül penembe ve 
olırun..'uk l:mtlhanlarına da 24 eylül ı:>enembe ~n1l başlanacaktır. Mektep blrlnc1 
tesrmm b1ır1nct ııünü acııaca.1ctır. 98 

MAARiF VEK1LLIC1 
mad.deslınde yazı.il 6&rtları ha.lrz bulun· 
mak, 

2 - Tabi tutulacakları lrnUhanda 
muvatta.k olmak J.iUımdır. 

Tamamının muhammen bedeli 680 
liradır. !halesi 31-8-942 pazartesi gü
n ü saat 15.30 da vllfıyet daimi en<'il
menlnde icra kılınacaktır. Tallplerın 
muhıunmen hede>lln C1" 7,5 n «betin
dı:ı 51 liralık muvakkat teminat mak 
buzlarly!P birlikte ihale gunü muay
yen saatte vllayet daimi encümeni
n". şartnnmPs'nl görmek lsthenle
rin dE' daimi eneiimen kalemine mü· 
racaatları ilan olunur. 

(6755) 2788 

Araba koşumu alınacak 
Ankara Valili.ğınden: 
1 - Ankara şehir .., e civarının a

ğaı;lanması i.şlerlnde kullanılmak ü
zere 12 takım çift atlı araba .ffo~umu 
acık eksıltme ıle satın alınacaktır. 

2 - Koşumların muhammen be
del! 2160 lıradır. 

3 - !halesi 10-9-942 perşemhe gü
nü saat 15 te vlliı.yet da.ınıi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Ko$umlara alt fenni ve lclıırl 
şartnameler v!IA,yet ıılraat müdılr
lilğünde gorillebllir. 

5 - Bksiltmeye i'>tJrak edecek o
lan talıpler muhammen bedelin % 
7,5 nıshetinde depozıto akcesi tutarı 
o.an 162 liraya wt teminat mektu
bu veya hususi muhasebe müriUrlüi'':ü 
veznes ne tedlye ed lmış makhuz ile 
blrli<h.-te gösterilen gün ve saatte vı
lavet da ml encü.nıenine gelmeleri 
ııin olunur. {7144) 3251 

Satılık otomobil bojisi 
Ankara Valiliğinden : 
ı - (46i) adet otomobil bojisi a

çık arttırma suretiyle ~ati'lı konul • 
muştur. 

2 - lllııhamnıt>n hrdeli (653) lirn 
(l'iO) kuru olup muvakkat teminatı 
(50) lırAdır. 

3 - Arttırma ı.ı. 9. 9ı~ tnrihint> 
miısadi f pıız rtesi ~iınil saat ırı te 
Defterdnrlıkt yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 'artnnmeyi ıı:nr -
mek •'I' iz. ıhııt ;.ılm ık iizere defterdar
lık Millı Eml ık 'lııılurluğıınl' ınura-
caıttlHrı. (i287) 334-0 

Elektrik kaynak teli 
alınacak 

Öğretmen alnacak 
lıtaaru Vekaletınden : 

3 - Yukarıdaki &&.rtJ.an halz olan. Ankara Valılıglnden: 
.La:a, barem kanummdak.l esa..ıara &o- l\'luhammen bedel! <2120) lira olan 
re ~L:ıı edilecek miktarda. iıcret ve ay- (2000> adet P!ektrık kaynak teli işı 

28-8-942 de ihaleSJ yapılmak ı.izere 
nca 32 nA 4ö Ura i!Ave ucret -verilecek· eksiltmeğe konul mu ve talibi çık -

Çam, yuvarlak ağaç ve saire 
satılacak 

Ankara Orman Çevı.rge M.den: 
MüdUrlyet deposunda ve Ye<ile

m!nlerde mevrut muhteliıf ebattaki 
3/133 metrekılp çam yu,•arla.k agacın 
behE'r metrekiıpi.ı 50 1 rndıın 919 de
simetre küp !;am halılı He 4n2 de
sımetre kup çıtanın beher kür!i 85 
!ıradan ve 17250 kilo karışık odu
nun beher kilosu ikı Jcouruş 50 o:;an
t.m<icn ve 1720 k !o meşe kömi.ırü
nun beher kilosu 6 kuruştan ve 2300 
kılo çtranın beher k ıo.u 10 kuruş
dan ve Hl top cam .kasnağının be
hPr topu 150 kurustan ve 39 ıı.ıiet 
çam sepetinin beher adedi 2Q kuruş
<i~n ve 10 adet mE>şe halkasının be
her adedı 11) kuruşdan olmak ıizere 
28-8-942 tarihinden ltibarcn 20 ~iin 
mlıddetle açık artırmaya konulmu~-
tu~ I 

1 - Artırma 17-9-942 tarihine ras
lı)•an per embe günü saat 14 de An
ıkara Vı!Ayeti Orman çevirge mü
dürlilğiı binasında :;ıırıılacaktır. 

2 - satı ı yapılacak emval mec
muun ''.(; 7,5 teminatı 94 llra 41 ku
ru tur. 

3 - 'T'al plerln yevmi mP:tkılrda 
tem·nat akcalariyle birlikte mıidi.ı
ıcyet bina.«ı nda teşekkiil edecek ko
ımlSY'(Jna tafs lat ıı.lınak ve ı;:artname
Yi görmek !stıyenler de her gün 
mlidiırlyetim'!Ze müracaat etmeleri. 

(7252) 3339 , 
ES Kil 

Türk Çinileri 
Adındaki eser inti şar etti 
başlıca kitap evlerinde 

satılmaktadır 

Ka\ ıp - Tielcdivr srıiluk lrnva de
rırısunrlnn alınan 2:? No. 1ı cl.eftPr 
k 1) hıılmıı tıır. Yrnİqi alınnrailmdan 
m,. kıir defterin hukmiı olnıadıil:ı 11 · n 
olunur. 

Demirtc>pe Hulk İstilılıik Koopera-
tifi. l!lfiR 

!!fllllllllllllllllllllllllllllll la.. -
M uhcelif vjliyetlerdeki g e zici 

köy demırcilifı ve maranıı;ozlutu 
kursla.rma a§a~ıdaki izahat ve ııart
lara g öre ögre cmen alınacaktır. İs
teklllerın bel&'eleriyle birlıkte V e
killiğe milracatları ılA.n olunur. 

1 - K urslar a., yalnız Bölge San· 
at okulu mezunları alınacaktır. 

Ur. madıfından ihalesi 31-8-942 pazarte· 
4 - Flll a&kerlilk IUzmetlerJni :ırap - si günlie kadar uzatılmıştır. _ ç k t 

mı.ş olan.lar tercih olunur. kesif ve şartnameyi görmek üzere : 1 1 _ 
B - Usta olabl.lmek 1ctn; :t ş.f'a Mildlirlüşüne ve ihale gunu : 
ı - Memul1ın kanununun 5 1nci daimi encümene gelmelerı. (7296J : : 

-----
Z - Talıplerin fıli askerlik hiz· 

metlerini yapmış olmaları lazımdır. 
3 - B u §artları haız ola nlar kısa 

bir d enemeden .1<ecirilecekler ve bu 
demeden muvaffak olur lar sa !lezici 
köy kursları.na o tretmen tayin edi
leceklerdir. 

4 - Bu ötrecmenler e b idayeten 
75 lira ücret v er ilecektir. Bunların 
terfileri b-are m kanundaki esasata 
s ö re yapılır. 
~ T aliplerin Vekilliı:te vere -

c ekleri dilekçe lere aşaiıdaki evra
kı baflamalan lazımdır : 

a - D iploma örneği 

madde5'.nde yazılı 83;?1.ları ha1z bulun. 3354 : A. C. vitaminl eriyle B. Yita. : 
ma.k, Sıra yaptırılacak min ıı:rupı.uınc tasıyıın, Cbr.rııı) : 

2 - TAbl tutulacakları imtihanda Anıkara Vaı .ı; 1den: - B E L FAM ı;uzellik kremi de -
- çıktı. -

muvaffak olmak lAzımdlr. Ilık okull«r JQ!n 7000 Um muhıımnıen _ -
3 - Ustalara tmtlhanda ırıısterecek· bedelli yaptırılacak 200 adet sıra kapa- -- Hclfem gllzellik kremi , cildi E 

kurutan ve tıkavan her turlü 
ıerı başarıya ır&e 260 liraya kadar üc· lı zarfla eksiltmeye konulanustur. Tal P : mevaddan uzRkt;r. : 
ret verilecektir. cıkmadıtından bl'l" a.v mudde~e paza:- : fielfam ıruz ı lık ı.:rl"ml : me • : 

4 - F111 askerlık hizmetlerini ya.p- lıta cıkanld.ı. İstekl~rin aartııameyl : samntı açarak cildin teneffıbü- : 
ıms olanlar tercih olunur. görmek üzere her ırün maarı.t müdür - - ne ve beslenmesine vanlım e- : 

ötretmen ve usta oıaeaklaroan htı.- !U'=1tne bas vurmalan ve yüzde 7,5 lt'· : der, yumusntır ve gtizelllk ve- : 
len bl:r müeı;sesede <:alışanlar imtihan- m nat al>ccı;!n husu 1 mllıhasebt' mti- : rir. : 
da kazandıkları takdJrde batlı bulun - dUrlüğU vcznestne yatırarak pa:rartcsl, _ Parfomori ve eczanrl erden a . : 
duklart müesseseden ayrılmalannda perşembe günlorl ııaat 15 te <Iabn1 "O· - ra' ınıt.. HHlO : 

Halk Musiki Cemiyetinin 

BÜYÜK 
Sünnet düğünü 

29 aıtustos 1942 cumartesi gtl- , 
sat 17 el en gece yarısına kadar 
İnce saz, hokkabaz, karagöz, 
kukla v e Karı Kadım Orta O· 

yunu ve monologlar 
Yedi yaşınıiıın yukarı umumi -
yetle giriş J7 kuruştur. 
Ç ocuk sünneı ettirmek istiyen 
ler kay!tlarını yaptırmak uze 
r e Sarnanpazarı EGE ecz .. n e
si yanında (Erciyeş B er ber i
ne müracaatları . 1931-193? 

Peeln para ve acık arttırma ile 1. 9. 19~2 salı ırünü satılacı.ıık eını.tık. 

E&as No. Cinsi Mevkii ~Ilktan Mukadder K. Huduch& 
1383 tarla Abdlpaşa 1 3!J376 M2 L!ıra 

cıruıı:ı 139376.- şarl<an: Elı:l'e tarı.a111-

ru tefrik eden Köse 
ballı; ı;;art>cn kısmen 

Hacı tbrahlım vere
ses!.ndcn Şemsiye, Ö
mer B; ı Yko<: ve ıo ~

men Kıra AH or;ıu 

Musta.ıa kansı Em!· 
ne ve Ge.nı:ai:a ve 
kısmen Naip Armut
cu ve Geııçağa tıı.r • 
lası, ~ımalC'n 3l'! ve 
15 mı 29 ve 32, 33, 
34. 35. 42, 41 par -
ı<ı>llerdekl gayri mM'l· 
ku lor; cenu!ben kü
cük evler yapı k oo
per:ı U!ine alt mllfrez 
tarlalar. 

ı - Yu~a!"lôa ~alı:ıtı yaıı:ılı cım!A'k peşin t>ara ve acık arttımı.a tle ve dıellA-Demir boru ahnacak · 
lcyeıı;! muı;te.ıiye alt olmak üzere satılacaktır. 

Ta,fiye Halinde Ankara E lekt r ik 
Tıirk Anonım Şirketındeıı : 

Takriben 60 - 6.; metre aıa" 
l !lO - HiO J/2 "' 

J:!O - 130 ,. 3/.ı ., 
120 - l30 .. 1 .. 

demir brıru alınacaktır. 

2 - T eminat akı:esl Yilzde ondur. Satls sırasınds verilen 
kıtdder k~metı ge<:tiğl takdirde rarkı tkmal ett rtlecekllr. 

3 - İh'\le, yukarıda gosterULm tarlht<E" s,ıat 14 te bankıımı:z sam kom11ı(ııoo -
nunda yapıla<'aktır. htekl lerln o ~n yUzde 10 tem nat akccsı. hüviYet cüzdaıu 
v.ı !iki tane ves!lka !oto~raf!Ylo em!Ak senisıne mi.ıracaauan. (7014) 3039 

Saman • 
vesaıre ah nacak Sir ketimiz eıııbarma tc<lim şarliv

le T e~ liıl ı !l i Z pıızarlr.sl ıı;vnıı ak-a
mına lrnrlıı.r teklif mektııpları n ın mıı- Sıhhat \e tcUımal :Muavenet Vel<tlletıl Merkez nıtzısıı:ıhha Mü~ Sıı.tıa 
ha berat şulıemize \'erilmf'~İ iliın olu- Alına Koım ~'Qnu:nd.an: 
nu~ 1973 

Kayıp - Çankuı Kıı r tıılus il k okıı
Jundan ıı l<lıii;ım (3:J!i) rıuıııArnlı Şıılıa
<letnıı. uıerııi kayheltiın. Y rnisini n laca
ınrtırlan eskisinin lıııknıii voktıır. 

~ 984 Elhan Y;lma1.. 

KRrıp - An:rnr;ı bi r inci orta ok u
lıınclan aldtKım ta ıliknanırnıi k, ı y -
hrtt1111. Yeni~ini al ıtcagınıd ın eski•i· 
nin lıiıkmiı \Oktur. 

B.\ HAX DÜN:\lEZ. 1!lS2 

Düğiln ve Nişan sepetleriniz!, 
h ediye eıit>C'eğiniz buketleri 

Lôle çiçek 

1 - Merke-z hıfzıssıhha rnüESSeSeSI ha~'Wtıları ftıtılyıı.cı 1ço!n cins, mlktac ve 
muhıımmE'Tl b<"deoHyle muvakkat tcm:.ınalları a.ea{:ıda yazılı 
teııfüm usullerle satın alın~kbr. 

2 - Eks!ltınc 12-9-!H2 cumartesi ı:Unü saat 12 de mu 
'alına kom syonunda yapılar.akı r. 

şe hlz:e.lannda. tıöe-

csecle toplanan sa tın 

3 - Şartname!Prlnl ıti.>ıvndk lst•yooleı· her !<'Ün koıııl~ona T'(lÜrııca:ı.t erle<rlf'I". 

4 T·ıl rleMn mc kur s:iin 'e saa.tte \C muvakkat tcmlnatlm ya1ınnak 
üzere blır ırün evvel komisyona n üracaat etmc!C'li. (7143) 3.~2 

Miktarı beher kilo Muvakkat eksiltme 
Cinsi Kilo Muh. bedeli Tutarı Temınat nevi 
saman 30000 5 1500 112 59 Acık eksiltme 
Sap !<aman 20000 4 800 60 pazarlık 
Yeşillik 15000 c-r

0 
75 zam 20 3000 393 75 Atık eksiltme 

Lahna yaprağı 15000 ., ,. 10 1500 196 88 • 
H avuç 20000 15 :ıooo 393 15 ,. ,. 
Pancar 20000 15 3000 :>G3 75 ,. _:_ 

Okullar 
tarlalar r.add de (bodrum kat) 

Yııkıınıl gosterllen !ki depo tesl1m 
tıır h n<.k•n mutcbc•ı olanak iızcre 31-> 

d d"l k 9l3 t<ırhlne ka ,ır kiraya vcr.lecektlr. 
Tal ebe kay e ı me Kati ihalesi 1-9.942 cuma güınü "'la~ 

istiyenlere on bc~tc klnd v;U<ır upartmandrı va -
Teknik Okulu Mıidiırlıiii;ıintlcn: kıflıı.r umum mUdurlü~u cmH\k ve ara-
1 _ J!H~ _ l!l ı :ı clcrs yılı ıçin mil- zl mildiı, Uf:'Unüe kmn!syonu mahsusun-

hendis \iC len rnf'muru kısıııılnrının fül yapılıı.ı·af:ı ıd;ın tallı,Jerln .bu müdür-
in ,aat ve makine şuhrlcrine tıı.lehc lüğc mOrar•aaUan. 3033 
ka.nt nı1111ınde,ine l C) l ııldc ha~l.ına -
cak 30 t>y l ııl akşamı son vcrilecrl.tir. he,kin 1 lııkuk llilkiıııliılinıkn : 

2 _ llevlct imlih ını Hrıııl~ ort ı hırıkk ılcde ::ıılalı ı ıhrıka ında 63i 
okul mt>zun l ıırı sınavla ol~ıııılıık iın- nuııı.ıralı Jsıııail ••Kiu )lı·lıınct D en -
ıihanı ver ıııiş ilse mezunları Stnll\''11 ı:il '"'"'Ilı .\lı Ilu) rakçı'rıııı 1 llgaz'ın 
kıı.bııl olıı nıır. ) ukırı ııı.ıh lle~iııılı'n \.huıct bey og• 

mağıızasınd~ yaptırmakla 3 - Ka~ ıt ve kabııl iÇin ıı:erekli 11111 Hen·p kııı !';i ıluııc ak) hine K cs-
ı;urıırlanabilirslniz. Çünkü lıil.ı.riler rıkııl k·ırıı ınrla ıısılıdır. To~- kın ısli)e lıukıık rn..ıhkcıııe,ınc ac,;tııı;ı 
bütun hüviye ı Tilrk olan rııd11 n 60 paralık pıı l ıctindcrenlere huşaııııı ı ti ıv·ı ının ) ıpılan ıu;ık m u-

bu müessesenin sanat •artnamf' 'ollanır. haJ..cıııe'lndc ı ıı iıclıldale~ hin iku ıııctıı;ıi.-
eserinıle ele T!irki.ın . 4- - T~~rinif'n·cl lııı~ l ıınırı<'ınıl·ı :Vn- hı hclli olııı.ıdıırınclnıı ıl.ı~cti> esin ila· 

inceligınl bulacaksınız. pılıı<'ak J?İri~ sınıı' lnrı ı?iınleri ın·rıra ııc·n telıl ı:: ı·ılilı İl(i lı ıltlı• l!"clıııediıi;i n-
Sepet f iyatlan : c::ıutelf'rle ilan eılileC'ektir. 3:?00 den h ıl,kıııda ı:•>-ıı• kır ırı " rilıp ıı:ı-

b - Askerlik terbıs tezker esi 
5 1 V k fi U ) ar kar ırmın da il nen tcbliı.:inc kıı.-

Kayıp - Bisikle t arııh.ı~ına nit 4 ve iradır. a 1 ar mum Müdürlüğü r ır n·rılrııi7 \ e rnııluıkeıııe 8. !J. !JU 

ö r ma.hZur olınadıtına datr muvatakatna· cUmene müracaatları UA.n olunu". ,11111111111111111111111111111111;::' 
me &etiımek &a.rtble tayin e<t eblllrler (7147) 3339 ne f i 

c - Nilfwı tezk eresi örneği 
d - H ü.sn ilhal kAğıdı 

Tallı:> olanların l\laar!:t Vek ı iti er· 
kek tekn& ö~ müdürlüğüne bir dl· 

!!!ıh· {ekce ve evraık1 miısbltelerjyle mUraca
res- atlan. (7253) 3353 

2618 Xo. in p ltıkn kavhrılmu~tıır. Ye- Ü. S. Gökçe •ılı l!"linu sa,ıt !J a bırakılıııış ıılrl u!Cun-
e - V azife yapmasına m ani 

h! bir ıarızası olmadığına dalr 
mf d oktor r aporu. 

(7061) 3206 

Öğretmen ve usta alınacak 
Maarl! VekU!Htlnden: 
ııölıre sanat okullan tesvı;-e. elek

trik. mo tor. dö.-ıctıın. model, ~oz
!uk ve demir at.ecyelerl için uaf:ıdakl 

'98AI ve ~rtıar alt.Lıl.da < ötrotmen > ve 
<usta) a.lın.aca.ktır. 

A - ôtrctmen olab'knek ~n; 
:ı - Memurin ka.numuıun 4 Uncil 

Ankara a. üncü Su lh H ukuk HA -
kimliğinden ı 

Ölü Sahya ait yeni doğan M. Rüs
tem Ağa &okak 700 sa) ılı tapıısm; 
evin enkazı 22. 9. 942 salı ıctıniı saat 
U. te satılat>ağı ve birinci sacı~tq vuz
dr yetmiş besini bulm dıJrı takdirde 
ikinri arttı rma olan 29. 9, 9 ~2 sah 
p:(in!i saat a le mahallinde F. ı tılRc:ı
lh liızumıı llıin rılıınur. 

Kayıp - Tokat ort.'l okulundan al
dığım 1388 numaralı Belgeyi kaybet
tim. Yenisini ala~aıiı rudao eskisinin 
hükmü yoktu r . 

Kırıkkale Barut Fabrikası atolyew 
sinde tornacı Zeki BAKAL. 1975 

Kayıp mühUr - Eytam ve e:-amll 
maa~ırnı ve tüt.Un lkramlyeslnl almak
ta kulland ftım tatb!ik mührümü kay -
bettJm. 

Yen:stnt alacaiiımdan eskl6tnin hltk· 
mü Hab be Bulıru 

7566 

Im l1Yll2 sah fb1 
lSKENDER ARTUN 

Neer!.Yat ve MUesscıse Müdürü 
NAŞ1T ULUG 

ULUS Ba~uncıvı ANKARA 

D!KKAT. Gazetemize ~önderllen he. 

nevi Y<l%llaI n~red l8ln edllmetılııı ııet1 

verUmez ve ka.Yt>Oluşundan dolayı tılç 

bU' mesult.yet ıcar.uı edilmez. 
... ---.-~-- -

nisi Rlınacıı.ii;ınd.an mezkıir plAkanın Atman Müessesesi Kiralık depolar ıI ın ıııczkiir ı:ı'.ncle 1':t>skın ııslire h11-
hlikınıi olmadıii;ı ilan olunur. ATA,.I'ÜRK BULVARI Vakıfüır Umum Mıidt.ırliHründen: kıı~ ııınlı~emesınde bızzat lı ıılunınası 

ı sene11tl 2880 11 . 

1 

aksı t kdırcle ı::n ·ıhen ınıılıkl'ıııc clevaın 
Demi rtepe H alk htiblıi.k: Kooper !l- N 94 MERAM k de k ra, eınsı kllrırır tkl olıın,ıc.1 1.ıı telıliıc ıııabnırna ka im ol-

tifi. 1 !169 O : aırşısı PO, apı No. 51 205. 20'I. mt"vk!I Ana- mak uıere ke) fıyt>t ilı1n olunur. 1988 

..JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 

E Cebeci j BU GECE 21.15 te 1 Kavakhbahçe l Bu gece 21,15 te 1 Çankırı Cad. Bu gece 21.15 te E 
: Yeni doğan 1 SlHlRLl ÇlÇEK AŞKIN GÖZ YILDIZ KIZIL : 
~ Sineması YÜZÜK Sineması Y A Ş L A R 1 Sineması R A K K A S E : 
: T el: 2311 T ürk çe sözlti T el : 3017 - ( Ti.ırkçe sözlü ) - T e l: 2195 - ( Tı.irkce sözlu )- : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııı ı ıııııııııııırıııı ,;: 

Yeni Sinemada 
Buırü n bu ı;:ece 

14.30 - 18.30 seanslarında 

A~K RÜYASI 
•1tnteınezo'' 

16,30 • 21 ııea.nslarında 

Kocam güzeller peşinde 
12,15 te Halk matinesi 

BİR BEBEK ARANIYOR 

Park Sinemasında 
Bu ı:ün hu gece 

14,30 - 18,30 seans!annda 

NiK KARTER'İN 
yeni maceralar. 

16,30 - 21 ııeanslannda 

VATERLO KÖPRÜSÜ 
TÜRKÇE SÖZLU 
"'Robert Taylor,. 

Sus Sinemasında 
Buıı-ün bu ırece 

~enlZ'iıı ve muhtetieı:ıı sahnelt>r.. BU· 
vük mizan.sen !IAht l:>lr mevzu 
~evld:ne, ırüzelll'1tne doyulıım:yacak 

bir rHm 

BALO GECESİ · 
Bae rolde: W lll1am Powe;ı 

Sea.ııelal' : 14.30 - 16 30 - 18.3!.I 
ırece 21 dıe 

Tel· "'589 

Sümer Sinemasmda 
Bugün bu gece 

$imdiye kadar goril n bUt n sertal 

mınıorın "'" ırüze ı 

Maskel i on ikiler 
l:kıncı devre 16 kısmı birden 

Se8ns r: 12,13 - 14,30 - 16,30 

18.30 ı:ooe 21 de 

Tel: 3!590 

'l~--------------lll!lm--------------------------------
942 modeli B LAV e U N K Rady:oları geldi eosta cad. No. 64 Telefon 3251 

.. 


