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Zafer Bayramı millete kutlu olsun 
30 Ağustos Zafer Bayramı bugün 

kutlanacak parlak bir program lçı 

Mareşal tebrikleri kabul 

edecek ve lpodromda bir 
• 

resmı yapllacak 
Saat 18.30 da Ankara Halkevinde 
de bir kutlama töreni yapılacak 

Bü~·Qk zafer bayramımız, yurdun l nlmıştır. Açık tribünler de halka 
CllP O &ı.n O RC '1tCla7titlllll ı her tarafında olduğu gibi şehrimiz- tahsis edllmlştlr. , .. Şef' , de de bu~ün bUyUk törenle kutlana- İpodromda yapılacak törene saat 
Mlllı ımızle Macar krral caktır. Türk tarihinin karanlık bir tam 10 da, gamızon komutanı tara· 

naibi arasrnda tebrik ıe 
teıekkür telgraHan 

A nkara. 29 &.&. - M acaristan mit· 
I! bayramı dolayıatyle Reisicumhur 
tsmet İn&ı.11 ile mııcar kınl Hİbi 
anıarnda tebrilı: n teıeekk1lr tel.ırra!
ıan tet'tl olunmaettır. 

-----~ 

Her varhğımızı 

bor~lu olduğumuz 
30 Ağustos ..• 

~li Rıza E R E M 
Y. Ow fjt.{L(I 

"V arolsun. 30 Ağustosa 
b o rç l u olduklarımızı 
da, 30 Ağustosu kendi
lerine borçlu bulunduk
larmızı da asil ve engin 
bağrından ç ı k a r a n 

TÜRK MiLLETİ.,, 

B ugfin 19 mayıs 1'1.9 de. beş
lıyan.. eşsiz cetinlikler, 
yoksulluklar ve ıstıraplar 

tclnde 30 af:ustos 1922 ye kadar 
süren bUyük lsUkllil savaşunızın 
kesin zafere erdiği g{lnün 20 inci 
yıldönümUdllr ... 

lyi, doğru, gllzel, hayırlı ve u
lusal nemiz vars.'l hepsini büyük 
30 Ağustos Znferıne borçluyuz. .. 

Bu bllyilk yengi, şimdiye ka
d arki zaferlerden Uç vasıfta ayrı
lır: 

1 - !çlnde hazırlandığı şartla· 
r m emsalsızıııu •• 

2 - Kullanılan harp sanabnın 
tncellf:I" 

3 - Temel olduğu lnkılA.ıılann 
enginliği •• 

Bu zaferi. geçmişlerden ayırt 
ettiren en baslı ve belırUll vasfı, 
asıl bu ücUncU ~ ıftır .. Onun için 
bugün yalnız s ynsal, sosyal, kül· 
tllrel ve ekonom k dcvr mtnlmlzln 
ana hatları üz('r nde 30 ağustos· 
tan önceki devri yaşamamış gcnc
Jerlmizln önüne dört tablocuk koy· 
ıruıf:a çalışa<"ai:ız. M t'lfl: 

Mesel! siyasal durumumuza ba
kınca göruruz ki: 

1 
A - 30 Ağustos 1!)22 den ~n

ce; bu nulletın başında: yüzlerce 
yıldanberl kendisini mil.nevi csirll· 
ği altına alarak, yok yere peşin
den sürUkllye sUrükllye, dişinden 
J<ırptıra, kırpura. !cinden cllrUte 
cilrfite nihayet bundan 23 yıl ön
ce (Se\·r> ameliyat masasının ba
&ına getirip bırakıveren, hllMet 
ve saltanat hcyUlAsı, ve onun tat
b k şekli olarak, kuvvetini ancak 
gökten aldıtını sanan halife ve 
padişah ldares , ve onun ndalet ci
hazı olarak dn lstlklti.lsl7.. seriye, 
nlzamb·e, kllıse, havra mahkeme
leri gibi le ve dış istisna ve imti
yazlarını taşıyan çeşitli ve sakat 
adalet maklnC'lerl vardı ... 

faslını kapatarıİk parlak b~r lsUkltıl fından a:>keri ~ıtaların tcftı§ıyle 
~·aratan 30 ağustos zaferlmızln lltyı.k başlanacaktır. Bu tefıiııten sonra en 
olduğu önemle kutlanması kln bü- kıdemsiz subay, Hava Kurumundan 
yük bir kutlama progrnnu hazırlan- bir zat ve garnizon komutanı tara
mışbr. fından birer nutuk söylenecektir. 

Bu programa göre buglln Genel- Nutuklardan aonrl\ kıtalar J;eçit res-
kurmny Başkanı sayın Mareşal Fev- · · · 1 ki · 
Zi Cakmak saat 8,30 dan 9 8 kadar mı !çın t ertıp enece er ve geçıt :es. 
askeri erkl\nın, 9 dan 9,50 ye kadar mi bıış!ıyacaktır. Turk Hnvn K~ • 
da mUlkl erkAnın tebriklerini kabul ruı:rıu fıloları hav~dan geçit reemıne 
edecektir. ıııtırak edeceklerdır. 

Saat ıo da HlJ>O(trorntia tören ya- Saat tam 12 de brasyon tl'peden 
pılııcnktır. Bu törene bütün mebus· 21 num top atılacakt ır. Akıııım saat 
lanmızla askeri ve mülki erkAn ma- 21 de de Ulııa meydanından bqlıı.mak 
10.ller ve emeklllı-r vl! halk da~etll- Uzer e Yeniııehir ve Cebeci istika · 
dl.rler. Aynca davetiye gôndcrllmlye- m etlerinde iki fener alayı yapılacak
~ktlr. HlJ>O(tromda kapalı tribünler- tır. 
de mebuslarla ~ ve mülkl er - Saat 18.30 da Ankara H alkevinde 
k&.na. mal~ ve emeklllcre yer ay- de bir tören yapılacaktır. 

111111111111 

Yirmi yı 1 önce bugün 

yeniden hayata doğan 

Afyon Büyük Bayramı 
kutlamağa hazırlanıyor 
Afyon 29 CDumlupınnr mernslml

nl taklbctmek üzere hususi surette 
giden arkadaşımız Kemal Zeki Gcnc
osman bildiriyor> - Af)·on, tarihi 
g{lnlerlnden birini ynsamnğn başla-

mışbr: ~-arın. Tilrkfin serenı tarihi
ne yeni bir sa)·fa katan Başkuman
danlık Meydnn Muhan.-beslnln ylr
mlnci yıldönümil kutlnnacaktır. 

(Sonu 4 Uncu sayfada) 

Dumlupınar'da geçen yıllarda yapılan törenden bir 
görünü§ ..... 

Jandarma subay ve 
askeri memurların 

TERFİ LİSTESİ 
Dilnkü sayımızda O rdu terfi lis- ı Kutay, H alil Alparslan, Sami İnce. 

teslni okuyucularımıza sunmuııtuk. Fethi Tunç, A bdurrahman Duru. 
Bugün de jandarma subay ve askeri Ziya Şahan, Abdurr ahman Yaman 
memurlarının terfi listesini koyuyo Nail Gökker, Hakkı G<Sktllrk, Bedrı 
ruz. Bu vesile ile gazetemiz terfi e· Olğaç, Salih Özcoşkun, N a7.mi Ö z · 
den jandarma aubııy ve asker! me · kök, Cevat Dirim, N iyazi K lpmen, 
murlarına en iyi dileklerini aunar. Hakkı Beyll;e. ,. 

Alb~y Alı .Haycl.ar. Akyar Tugı;e· Yüzbatılıktan Binbatılığa 
ner.tllığe terfı etmıtıtır. 

1 
_, •...... ............. . , ••... ....• ._ . . 
~Türk Hava Kurumu . 

beyonomesi 
Aziz Vatandaglarım, 

Barııı. süh""Un ve milli birlik 
Ulkesl Tilrklye, bugün yimıfo
cl 30 Ağustosunu kutlamakta
dır. Acı içinde kıvranan bir 
cllınyanın ortasında, miletlerin 
en nz !ızllntll ve sıkıntı çekeni 
olarak ba;ı.Tamımıza erııı:mek, 
ullyllk bahtiynrlığımızdır. 

İnımnların, şuurunu kaybet
miş yığınlar hnlinde biribirile
rlnın üstllne saldırmalan, bu 
yıl son hızına varmıştır. Turk 
milleti vntanını kôtti ihtiras
lardan ve kararsızlıklara düş. 
mckten büyUk bır ustalıkla 
korumasını bilen sayılı millct
lercl ıı biridir. Haklanna ve şe
refine dokunulmadıkça Tilrki
yc'nln iyilik, fazilet, umran ve 
dUzm yu,·ası olnrnk knlacn -
ğında artık hiç kimsenin te -
rcddllılll yoktur. Milli Şefinin 
kudretli idaresi ve şefkatli ka· 
natlnrr altında, yrr yllzllnün 
medeniyet ve tekamül unsuru 
olan milletimiz, harp Metinin 
),kıcılıtı"ını, en znr şartlar ic;in
rle çırpına~nk kaz. ndı~ 30 A
ğustos gtlıılerlyle çok iyi knv
rnılı~ı lcln. bıı.ır{lıı !Rtirap için .. 
dr bulun:ın in<ıanlı~n bir an 
evvel nydınlıA"a 1r vu,smasını 
yürekten iı;t<'mektedir. 

İkınci dUnyn harbinin geli .. 
glminl taki~derken, havada 
kuvvetli olmanın, milletlerin 
hayatındaki derin tesirleri he -
pimizin dikkatine çarpıyor. 
Kıtalar. enginler aşarak, ku -
roklıktan çatlamış topraklara 
inen yağmur gibi, sıkrşmı§ or
duların imdadına kO§abılen an
cak (uc;nk) tır. 

30 Ağustosla (Havacılık ha!
tnsı) na girerken bu yıl da 
ı;oklcrıle gcrcktiğı kadar kuv -
vetli olup olnıaılıgımızı dllşll • 
nccrk ve '.rlirk Hnwı Kurumu
na nasıl yardımda bulunabile • 
ceğimızi arnııtıracagız. 

TUrk Hava Kurumu, milli 
kaynaklarımıza dayanan bir 
lr.wacılık endüstri .nin temel -
Jcrl atılması yolunda bUtUn 
gayretlerini kullanmaktadır. 
Türk Hava Kurumunun kamı>
larındaı göklerlmitln kahra -
ınanlannı yctıştlren havacı bir 
nesil çoğalmaktadır. BUtllıı bu 
çalışnralar aneak mllli yardım· 
dan hız ve kuvvet almaktadır. 
Geçen yılın dört milyonu aşnn 
verimi karşısında aziz mille -
imlze Kurumun şllkranlannı 

sunarken (Havacılık Haftamız-
~:'!tt.._:.w~)• 

Dumlupınar' da Meçhul A•ker Anıtı 

• da) da vıatan<laşların taze blr 
:_ (Son11 5 inci sq/""4) 

~ •.••......•................••..• .-
--------------~-------
MOSKOV A'Y A GôRE : 

Stolingrot önünde 

almanlar 
birkaç Kim. 

gerilediler 
l ler1iyen kıtal o r do 

çember içine alındı 
Moolcova. ~ a.a. - Bu $ah:ıh.ki 50\'· 

yec tebliği: 29 ağusro' gecesi, kıta.lan 

(Sonu 3 nncll sayfada) 

1 

BERLIN'E GôRE: 

Rjev'deki hücum 

( 

sovyetlere ı 
10.000 ölüye 

maloldu 
Kofkosyo'doki ileri 

hareket gelişiyor · 
Bc:-ttn. 29 a..a. - Alman ordulan 
~lı~ t.ebl1~: 

(Sonu 3 1lncU say!ada) 

ROJTW • 
~ 

·ı 

BB. A bdülhalik Renda ve Ali Rana Tar han dünkii 
güre§leri seyrederlerken 

Türk Hava Kurumu menfaatine 
, , 

ağh güreş11ere 
dün baş nıldı 

; üsabakal~r ~ok zevkli oldu ve halk 
tarafından alaka ile lakibedildi 

29, 30 A~ ~ ve Tayyare 

1 
ayak w.dura.rııl< Bllhada b!:r ~it rumı 

ı~ ~ Türiı. Hava 1"un.ımu ya.pmıslar ve Şeref tn'bününürı kArTı • 
Ank!U'a Şubftıt tıa.Tlli'mdan t.crtlbedlkın sına ı:eçerd< nt ock"Lllıde )'Cf" almışlar 

ya.J:b ~ mUsn.bokala:nna dün 19 J\1n- v~ hAikn hlrer bt.'"el" ta.kd!."?1 cdllmlı .. 

B - Buı;ün, her türlü kuvvet 
ve kudretin kaynağı olan kayıt
sız şartsız <ulusal egemenlik> ve 
onun en güvenlL en doğru ve en 
iyi tatbik şekli olan cumhuriyet 
Mnrcııl, ve onun adalet vasıtası 
olarak da b!ltün le ve dış imtiyaz 
ve kaplt(ltısyonlarındnn <Lozırnı 
ıımellynl masasında te'llizlenmls .•• 
ame1 ettlitl kanunların hUklimle
rlnl ha,·at ve gerçrkten atmıs. bı· 
llm!l'I temf>'IC'rc dn' anık .. tam ı~
tlkltıl ne satı•r. tel< nrtalet lilı;:Ulü 
!itik cumhuriyet rr.nl\ cmeleri var
dır ••• 

Yarbaylıktan Albaylığa 
Hakkı N oyanğil· Salih Lliıfi Ba~ 

kara. 

Niyıızi Özbek, Sami Zeren, R aid 
Sonmez· Remzi Önal, K'llilri Yılıh >'28 rrtady1:wnunda kalabalık ... e aeck1n lcrdl:r. 
rımı Abdullah Turğay, Rifat İltcı blr 9CIY'h"cl k'UU~I huz:unmda bııtlanmı3- Mtlsabaknlara Yl::ml iki ı><:hllvıı.n it -

II 
SoııYel durumbmuza bakınca 

cörfirllz ki: 
U".aıı• 2. lncl sayfada) 

Binbcqlktan Yarbaylığa 
M. Mümin Aksoy, Sıddık O rhan, 

Cevdet Ak. Cevdet Çetin. Sabit A
ya.ta, Bedii Biner, Fehmi Akmcı, 
Emin Yalmıın, Nail Enoy, Hamd• 
S~der1 Cem!l T U;UDMa. Şerit 

Asım Knnburo{llıı, Zeki Alıırlağ", Suıı. tır. Müsa'lxılaıt:ml ba&lıL"nııdnn evvd Urıı.k etml&t! Bu pehllvıınlar ehıty ıtle· 
Balamir, Necmettin Tok~, Sırrı Sc. \ önde m~ur oo.zııı.r Köseo~lu Mustat-ı tiııe ııörc ~ sınıra aıml!nıiw.rdır. 00 • 
zen, Abdillkarlir Keskin, Tevfik Ö· onu t.'ıkibcn zuma ve dıavukular a.r • >"Ük orta, Mı ve bat 11 •ı. 
nııl, V efa Önen, Basri Ö ktener, Ha· 

1 
kasından UU'lık pchJ1'V8.ft Suyolcu B. Bfu1lk orı.aya: dört c:l!t ı>ctıllva.n le· 

lil Denerİ• K emaletrln Ertem, Sera- M"!hmııılt 'll'e lrf- ,.. ~ F\Klt t!:m.k etmişt\r Sun"!:ıt'd:ı."'l: Hayrabolulu 
rettin K onarpa. Ki.ıı.m Gtırhaıı, Celil I Doğu cepheıinin merkez k esimincle harekatın cereyan ve ~ "~ ~ a.."1caslndan cıa Huan - Adnpazarıı Htddkı.Yl. Adıııxı::ar 
Atl&han, ~=t ,n;,::p, = .,_K'P· ~~ f!IJl.uiu bölgeli r.öıfer.iı. /v;ırfıı ~ OLwl ...,.. ~-- (Sonu 6. iıad sa,yfaıW 

.. 



Her varlığımızı borçlu o(duğumuz 

30 Ağustos 
l 

me) prensiplni fıafmaa ve hlc; bir 
tesir onUnde sarsılmaz bir dustUr 
haline ge irmış olan bır Curnhurı
yet ldaremla Yar. 

v 
Bunu fu beıinci tablo ile ıamam

JiyabUiria : 
80 Aıtustoı 1922 ye kadar, Türk· 

lükten ba kA türlü milll emeller ~e 
idealler tA ıyan unıurlıın ıını~ 
ic;ine alan ve en hü) ilk zaafı da 
bundan ileri ırelen Osmanlı impa
ratorluiu, asırlarca süren bir şan 
Ye ~ref dl"vrlne raimen. son iki 
uır itinde, mill,.tJernrasında ar • 
tık, Mlıılinün. ahdinin kuvvetinin 
ve para ının kı,•metine ıı:U,enllmeıı, 
varlıl!'ınrn ıılirrkllliJıne de inanıl
maz, bllAkla onıılrrıaz bir (kanser)• 
tutulduiuna k.ıı.nıldığı itin mirasın· 
dan her yabancının ve her Türk 
olmıyıınrn bir partı koııarmuı ca
ia ve hattA gerek nnılır, blrAn lin
ce can vermesi lc;ln bı ında bekle
nir bir (hasta adam) denilen duru· 
m.a düşınüı idi .• 

Bugün. o lmp.antorlufuo Ti • 
kmtılarından, kendinden olınıyan -
!ardan teml&lenmiş, derisini deliş. 
tirmiş •• bili n dıinya oıilletlerinre, 
sözüne de, ahdine de, kuvvrt Ye 
kudretine de «ilYenllir, ittifakına 
can atılır, adı sayl{l ile anılır, ter
temls bir Cumhuriyet Türklyeıi 
Yar olmuftur. 

O Cumhuriyet TUrklyeıl ki, baş
ka hiç bir milletin topr.atında Kö
zü yoktur.; yurdunun imarını ve 
yurttMlarının refah vı saadetini, 
milli kültürünün vilkıelmealnl sal
lamak itini, ••yahıncı topraklar
da yumruk ııkmık ve jandarmalık 
y.apnıaktan., daha ilstlin, dııha va
pıcı Te yaratıcı bir (milli ideal) e
dinmiştir. 

salgınlarına kıır ı d ı, yarın h rbe 
girecekmiş gibi, sil ı elıle, .goz sı
nırda, istıkl • l ve t ıpr k b lııınl tı· 
nu korumak azirn •e kar nnda ola
rak, Parti. Meclis, Ordu hasılı 
topyektin ııılllet, her gıin daha hıı.· 
zır, daha feıl k r, el ha kuvvetli 
ve daha dikk tli ve tetik.. ( l\l ılll 
Şef İnön!l) n in etrafınd ı ~o ı bir 
kütle h linde bir (ulu al birik) 
kurmuş bulu U)or .. 

Bu sayed dir ki t m il<: yıldır 
dun' yı ha tan ha s r n h rp a
fetınin ate i dı ında kal ış bulu· 
nu' o ruz .• 

l:rte, 'Türk ulu unu bu kadar 
az zaman le nde b r m d • 
n )et seviye ne y tm T rk 
ulusuna en kı a yo da t m z ce-
rn yet hayatını, fo r k yo -
lannı e.cmı.s" ve b al h 
"kalb ve ' cd nlan ı n n a z 
varlık ar~" ha ne m ı ol n bil· 
tun bu siyasal, sosya , ktl tUrel 
ve ekonomik d vr er n h nl, 
bugiln 20 inci yılını kutladı ımız 
30 Atustos Zaf rlne borcluyuz.. 

30 Ağustos o mnsa~dı, bunların 
hlc biri olamazdı .. 

30 Atusto ta, <Ebedi Ş t Ata
türk> Un Bn u lu u, <M ıt Ş f 
Inönil> nlln Komut 1ı ı <Mnre
Pl Çakmak> ın B k nf ı a tın· 
da 30 Aiustos Z f r kazan n 
kahraman Turk ordu unn borç-
1 u:yuz.. 

Onun fcln.dlr ki bu iln blitlln 
yurtca ve m lletçe, can ~ e kan
ları Jle bu yüce d .. ıet ve m 11 t 
varlığımızın temel sulayan ş • 
hlt ve kahramanlarımızın z 
ruhlarını ku~ b r m n t dU)'· 
~usu ile anıy z.. Onun c ndır ki, 

Ebedi Şet, urtancı ve kurucu 
Atatilrk'Un bDylik ve az z hAtıra· 
lan önilnde mlnn t ~ 11,yoruz.. 

Gene onun ıc nd r k, 

Bayramı 
30 ağusıos 1922 den huı:ü~ kadar yior. 

mi ufer bayramı kutladık. Htt bay
ramda 1922 deki imanımırı, azmimi
zi, hurriyer uğrundaki fed:ücirlığımı
zı, millt birliğimizi tekrarladık, 1922 
zafer hcı. ecnnını hütun milletçe a)"llC'O 
yaşadık... Fakat bu bayramların en 
minalmm, yanan bk dün}-a ortasın
da., 1940 da, 1941 de sulh içııde kut
fad k Bahtiyarlı" mız devam cdi -
)'Qr, 1942 de de barı1 içinde kurlu • 
yoruz ••• 

26 ağu t05 1922 de ba lwaıı Turk hamJe
si, bugün zaferle b"ımişıi. Turk mil· 
Jeti vari)le )O":"U)la, çolu U}la toru· 
iu>la bu ölum-dirim mücad ıe,inde, 
en büyük fedakarlıklar ve tanlıin 
yazmadı •ı kahramanlıklar go•tererek 
zafere ka' u,ım~tu. Gtttf 1.1fer bize 
yabancı de-"ldi. Bütün tarihimiz zı· 
ferle ve ıanfa dolu idi. Fakat bu son 
zafer kadar biç biri, "öliimdcn kur • 
tarıcı" ve '"ya$atıcı" defildl. Bu n -
fer kadar hiç bir zafer, bünın dün
yaca alkışlanmamı tı. 

* O gün, wlh '-e refah içindeki dün)-a bi· 
zi SC')Tedi)ontu. O dun>-a. "in .nun· 
de mıllcıin m kus tal"h"ni )endığimi· 
zi" ve "Dumlupınar'da dü7f1lanı ha· 
rimi i meumı e boiduğwnuzu" 
du>-du u zaman ha}TCt ve dehşeı için· 
de "'bu zafer nasıl kazanılabTrl" di· 
yordu. 

Kalb m"zi Aıaıürk'e çevirelim 'ft önünde 
$a) gı ile eğilelim. 

* Bugün, müthiş bir fellket içinde kana· 
)1tll ve yanan dun}a, sulh içindeki 
Türkiıe'yi gene ha)reı ve ddıtet i~n
de eyrediJor ve "bu, sullı zaferi, na· 
sıl kazanılabilir!" diror. 

Gözumiı ü fnonu'yc çevirelim ft önün· 
de minnetle eğilelim .. 

Bir yağ tüccarı 3 sene 
1 ay hapse ve 1100 lira 
cezaya mahküm oldu 

Yıldız 

8 gün 

lokantası 

kapatıldı 

Diğer vurguncular da 
muhtelif cezalar giydiler 
Son hafta itinde bir c;ok vurguncu 

yaknlnnar k adliyeye tesliın eclilmiş 
ve Milli K<ırunnııı mahkemesi kara -
rhle mı lıtrliC cezıılar.ıı tarptırılını~
lnrdır. Rıınlnrın l•leıliklerl llılikAr 
sııc;unıın Şl'kll ile ıı:iyıliklı-ri ceY-nları 
asa ·ıva ~ırnlıyorıız: 

Mevcut aütü •atmamıı 
B ınk ılar cadde inde 27 nuınarıılı 

Ka,akh deresut satış ıııaıı;az aı idare 
nıcınunı Rusıeı:n .Mklilli nıevcuı suılcri 
h ıklı &• lıqı olmak ızın saımııd ğın iıın 
10 lir a ır ıınra ceza i> le ıııahkuıııi· 
vetine 'e 10 ıtıın mıidılrtlr dııkkAnı • 
;ıııı knp tılınn tM, bıı ıııüddrt İçimle 
ticnr< tten nıen'ine, mal ıhibinln ma
li ınc uliyetinr, geri kalıtn ıı!itlerln 
ıııli :ıdereslnr. karar 'crilıniştir. 

Üf aeneye mahkum olan 
yağ tüccarı 

Beş ) Uz tt-ııcke ) Rl<t '/.ıra l n ınkn
sıııa ve l uz teneke ) ıı;ı ıl.!ı Çocuı< g. 
siracme Kuruıııuna haki &ı:bqı >ok
ken fazla fiyatla satma ından ı ol yı 
}ağ tUccıırı \lıdııilah Ba nran uı: se
ne lıir ay on lıı·ıı giın ıııU<ldetle ll~ır 
hapis Vf' 1 ıoo lira aıi:ır ı• ıra cc~a51y- ı 
le ııı ıhki'ınıi) etine kıırar verilmı ur. 

30/8/1942 

30 Ağustos 
Rundaa tam yirmi yıl önce hugüo 

dolan Tüdt çocukJ.arının simdi lctın
• çıkmıJtır. Onlar, şimdi omuzlarında 
ftWl müdafaasını.o kutsal bir emane· 
ci olarak taşıdıktan sililıın Türle ta

rihine hamladığı bii)"ıik mferle, naş. 
lcomuıanlık Meydan Muharebm uie -
riyle beraber doğmu,lardı. Günun bi
rinde genkirw. o ı.afer yaşa~ diye 
onun uğrunda öleceklerdir. Dumlupı
nar adını )ıılnız Türk'un a<:kerlik ta
rimne değil, dün)-a, medcni}"et -ve in
sanlı~ "tarı line de kaydedeceğiz. 

Dört yıl tiiren bir harpten > or -
gun ve )erıpn çıkmış, onun üıerine 
üç yıl daha SA\~ıs htr milletin ken
di mrraklarına saldıran bir .istila or
dusunu )okeımesi ve denh:e dcikmcsi 
ile saldır anlık rufıu da süngülenmiş, 
büsbiııun soınurgcleştirilmdc j ten.ilen 
bir ülke isıikllle kavuşrnu, olU}ordu. 

Onun için l>unıluınnar uferi, hak
kın, hürrİ)ttiıı, j,ıiklalin ve şerefin de 
butün dün)aya fimek ve ôrut}-ak ol • 
muş brr zaferi idi. Onıxı yirminci yı. 
lında dün)-anı.n birç<*: bölgelerinde 
biribiri)le bo,ICazla~ ordular, elde 
edecı*leri sonuç ne olursa olsun, bu 
tarihi unuıamıyacaklardır. 

Onhıla)lllış Tuık mi'llctlnin 20 yrl 
önce bu ün ağıJMos u ını 'e 1920 yı
lının yaz mcvsimmi büyük bir zafer. 
le karıaıan bu haa'1esi. w-"hirnizde )'e

ni bir çağ açmışıu. Yirmi yıldır, ne 
kadar hıuıılcl ... r, ne k d:ı:r başarıJar ya
paOilmiş de onların hepsi lfte111fesini 
DumluJ>lnar oca,ltından yakmıştır. 

30 11[.'U tQ!I, bir çöküııtunüo sonu, 
bir kunı:uşutı ba,ıdır. 

30 aı;'huros, tanınmamıı; 
tanınmış da UllUtulmuş biır 
cevherinin )enidcıı kendisini 
düoyaya m.ıııttığı tarihtir. 

~ 
millet 
bürün 

" 
30 ağu .. ıın, goııdt-rinclen indi ıittp 

çıımurlara çalınmak ı ıenen hır hay • 
rağtn bir yanar da/i 1:ıhi rı!>kırıp va
tan don klarında yük~işidir. 

30 ağ~ıos, Turk vaı:ııııncla hti -
Jiya mukll<ldt•r olan bo7gumın ve mü
dafaanın h kkı olan 1.ıforin )'lln )ana 
gcl<lıği, k:ır~ı kail•> a durdu •u pın -
dür. 

O gun du maııı "vaLwın harirm 
ismetinde" bogmu ıuk. Bu huyuk ba· 
şarının )ıldomnn nu buyük bir 1.a.fer 
ba> ramı h !inde kutlarken hep miz 
ycndığımiz ordulann adını sadece 
'"düşman• dıye aıııror, adını, sanını 
ıckrarl. mı}onıı. 

Çünku bütun dünya milletleriyle 
dost olan, bü)-uk im.anlık aiJesinin hiç 
bir ulusuna diş gıcırdatınl)'"ao Türk 
içWı duşıma.n, onun ~ikllline, tttefi
ne, ba}-rağına ve varanına ~l kaldıran 
dem~<kıir. O, hangi ırktaıo, hangi soy
dan olursa olsun, coğrafyanın hnl{:i 
rônünden ~line gıe.lsio, onuo tıaş.ıo. 
da hangi ba')"lllk dal.ı-rsa dalp -
!ansın, biz Durn~ dili ile ona 
dıiıman deriz ve her "~· ı 00. 
günkü ve yarınki tadlimhia her sa)"

f uında bir 30 .,...,. tıadec. 
~ 

Bu feftili beynırn ~ kud~ 
ken zafere ul..-ı ordulana batında 
dalııaillllmlf oimı ıM b.ı,rapnız.ın ~ 
saf ereklerini ~. e uParda ter -
temiz alnınt1- "fUNltıp -- topnk
ı....- ebedi .,...,. dıal-. "'* 
Mcıl•ı-.:ıı.in - &üldıe ~. 
o ,_.,,. ulak, büyük bütün Mflann-
da &te. almıııt f!lll.i1- minnmmbi 
tSnıtı.,.ııır .... ~ birw ~ et. 
hı ,;iılcılelm ~ - mhe:A ... : 

- Yeni Mbderina ağurJu olsun! ....... 
T. 1 

O Cumhuriyet Türki, esi ki, «lin. 
lük hAdiıelere boflı kalmaktan, fır· 
ıatçı ve ıerırüıe ltl bir polldka'
nıa peşine tıkılmaktan •• ve Uç yıl
dır dünyayı altUıt eılıcl ema biı 
kaneıklık Te karır;aplık icincle, 
her y.anını harp yanıtını &ardılı 
halde, dövüşen tuafların Aleti Te 
oyuncalı olmaktan tımamiyle u -
saktır. 

Komutası altınd k garp c ır 
hesi orduları 1 e iki k re Inönlc
rlnde, bir kere sa ana boyların
da nihayet dörcl ncU hami e Af· 
yan ve Dumlupın r Yll) arında 
26-30 u to bilyük yen n sat
lıyan Mil 1 Şef İnönU y b r kere 
daha, tem z b r yUr ki n nım zı, 
ve minnet m z , kop az ve ar-

* Bugün, 1942 ba)Tamı mucizesini, 20 yıl hiııl!'rl Bahri Escrcr ve ILıııııdi Ercı- -----------------------------
An fart lıırda Yıldız lokantası sa- , 

)eş lınklı chep yokkl'n fazln fiy tin 
yemek sattıklarından be rr lıra n.ii'ır 
pnra ceza ına ııı hkfim olınu~lnr, 8 
gıln ınUclclctle lokantahrının kapabl
mn ınn, hu mOılılı•t zarfında 1lcaret· 
ten menlerine karar verilml tir. 

N'ihıvet o Cumhuriyet Tilrlctye
al yarının umulma. ,.~ beklerıilmea 

Milli Piyango 
bugün Stadyomda 

~eklllyor 
Miut Piyanannun 30 alulcol Zafer 
~ fnkaliıde pİy&ll80IU buaüıı ll&t 

on dört onada 19 Mayıa S~ 
tlbret nıüutıM•larıadaa -1 pkilecek· 
rir. Bu çSilitia büdkı aafbaJ&rı nıd)'O 
ile~tir. 

Yabancı i.pirtolardan 
alınacak resimler 

Yabancı memleketlerden ı;etirılen f!ı. 

pino "" itpinolu i~ilerden afınacık en 
11 w ta çok inhitar rami mikdan len 
>lekilleri Hryttiftce kabul edilmiııw. 

AlkoHl 15 bararec derecetmde 99,5 
der«elik bir litre Jfp"1oclm en M J 50, 
ttı çok ,00, 9' · 9' derecelitne 20 200, 
92 • 96 dencellk boyalı iapinoda J • 100, 
nkılaract Hawsindm 50 • 500, kanJU, li
k6r, TOıb, w eliler ~l~ Hende 
60 - 500, ~ :zo • 200, fllllpuyl, 

Yilki .,. cindea 100 • 1000, binımn litre
siodea de 5 • 50 kurut iabiur rama ah· 
mcllkur. 

Süt yaiı ve nebat yap 
nuıl kullamlacak ? 

Menı.llbne letiheal oluMn '6r Nı 
ınJkdan buaünki1 ihtiyaca kaqılayaına • 
mııln•dır. Bunu s& önüne aluı Sıhheı ve 
lçıimaJ Muavenet Vlkllliji kalori baıkı· 
ımndea a)'llı Tatıflen tatı)'M nebati yaj. 
lafta ın.u....labilectliai, yalim tan tel>
• bulunms)'M -ı.n1a aetı.d )'ajla· 
ra '6zde finni bet matillde ilik yajı 
da kanlawım il&ililerc büdirmi.ıtir. 

ftlJllCliJIOOS o oıoıooocaro: 

, •..............................• "' 

Havacılıkta kısa zamana çok 
İf aığdırmak zoruncla bulunu
yoruz. Türk Hava Kurumu
nun önünde açılan yeni hizmet 
ufuklan milli havacıhtımıza 
buaüne kadar ekaikliiini duy
dujumuz yeni eeerler kazan· 
dıracaktır. KW'U11lan muvaf
fak olabilmesi için yanhmla-

Mehmet 
Aziz Şel.itlerin büyülı 

hcitıraı"" 
Yasar aUn~ıyle e aiz 

destan, 
Mehmed'I Mermet'le olanlar 

anlar ! 
Dunyaya ka defa anlattı 

bizi. 
Bır kere çökmedı rııamerde 

dizi. 

*** Ona, deı ıridıyor memlekeı 
el en: 

Korkar mı b r bak hiç, teşten 
selden, 

B a y r a t ı altında yürUr 
ileri, 

Ne demektir bilmez o Mehmet 
ceri. 

*** Onda yalan. hile arımılr 
detmez, 

Bo)'Du d\lf r ama, ııaılırım 
eıı;mez ! 

lıf!hmet bir fllbıır' TUrke 
ezeli. 

l!teYmell, öpmeli bizler bu 
eli 

.-.aızı 11klattıralım. 

• 
Türk Hava Kurumunun çatıaı 
altmda yetiten kanatlı yiiit
lerin uçutlannı ve paraıütle 
atlayıılarmı, .. vinç •• heye
can içinde aeyrederken halkı
mızm duyduğu ölçüsüz zevkı 
gelecek yıllarda birkaç misli
ne çtkarmak için b6tün mil
letçe canla batla Kunm1a yar-

dım .. delim 

• 
Türk Hava Kurumunun çalıı
malarmdan elde edilen ra
kamlar, davaya bütün millet-

• çe iyi nüfuz eclilmit olduiunu 
: ıöateriyor. Fakat, Kurumun 
: el attıiı tetel>büaler ,milli yar
: dnnm ölçüsüne dayandıiı için. 
: ntaadatla .... ızdan daha çok 

A. Muhtar KUMRAL§ ilgi •• hareket bekliyoruz. 
................................ I' 

sılmaz bağ ılığımızı, te rarl k· 
la vlcdanlanmızın bu n )711· 
yan uıı ve kut al duy u arını fa· 
de etmiş oluyoruz. 

Varolıun, bütUn 30 A 
borclu olduklarımızı d 30 A u • 
tosu kend !er n botçlu hu unduk· 

once dokülen kanlara ve o ıtiıo bu
gundilr )-apıığımız buyuk çalışmala· 
ra borçlu)'UZ. Schider"mizin hltıra -
larını ıoalım, kahraman ordun.uza 
gmeninıizi tazelİ)-clim. Milll Şefimi· 
1in eırafıacbki çel k saflarJmızı biraz 
da.'ıa 5 klajtırafım._ 

* lanmızı da, a ve ng n r n-
dan çıkaran b k TUrk M 1 U. Bu v 'f !erimizi yaptıktan snnra eıı bü-

Londraya göre 

)'Ük bayramımızı en co~kun bir 5eVinç 
ile, en taşkın ve çılgın bk ne,e ile 
kutlıyalım. Bu roskun sevinç ve bu 
çıl ın neşe hakkımızdır Çünku ?U

giın de 1922 deki kadar fedakiı, kıh· 
raman ve azinıli}iı. Tek kel••ue ılcı: 

Almanlar f ramıı 
deniz üsleri ~in 

laval'i tazyik ediyor 

Teıik üstündeyız .•. 

SabaheJJin SôNMEZ 

:" •.............................. ,':. 

~ Küçük Haberler ~ 
Londra, 2 9 .a. - Lonrlra selflhl

yetli mahfillerinde ıö •lendı ine ıı;ö
"\,,,, .......................... ,,r 

re, Laval'ın amiral Darlan Platon * Kanunu mahsusla itmsadt devkı te
şekkülleri memurlan tekaüt ııandıih 
Jrunılmuştu. Bu kanuoua tatbik ;de· 
litıi gosterir bir nizamname yarılı • 
cakar. Niurnname yapıhnaya kı • 
dar bnun hükümleri aynen ı.ıb&1c 
olunıtrak ve tcşclcküller bu zıırna.nı 
kadar birer hizmet cetveli }-apac•k • 
!ardır. 

ve Auphan ile "miıstacel mes leler .. 
üzerinde g6rllımeler yaptı~ı hakkın
daki hab!'r, franaız f"loaunun latık
ballnl llgillven mUnaka• ları yeniden 
canlanrlıracaktır. SllnıldıJına ll'Öre 
ılmanlar transız cleniz ll!ılerinl ve 
bilhas!l'a şimal Afrikarl"kileri kıılln· 
nıbllmf'k husuauncla Lııval'ı tazyik 
etmlşlerclir. O tarihten beri alman 
denh:altılannın ve hıııth di~er hıı.rp * 
2"emllerinin batı A frik <'lıtki !ransız 
limanı Dııkar'ı knllıındıl ları t hmin 
erlilivor. Su dn hııtırlııtılrr., lır ki J ıı. 
vat Vichv'ye ~elmls oll\n n l<Rr'dıtki 
franaız bıııılmmanrlnnını hıındıın bir 
}\af+a evv,.ı kabul ederek kendi yle * 
g6rllşmllştl1r. 

Yatılı 1>3!1sİyonlu taldıesl buioınan 
.Maarif Vekilliğine hı~h müesa~ • 
Jerin ihtiyacı olan yakacalc ve }İve· 
cek m ddelerinin pa~ariıkla saun 
alınması kararlaşmışur. 

Aydın merkez kaza'i> le bu lcau}ıı 
bağlı 50 koy, ,.e Kütah}ıı meriu~z ka· 
zasiyle hu kazaya bulı 38 köyde }-a· 
pılan bina )-azımı hiımiştir. Bu kö>· 
lerin 1942 mail yılı bina vnınleri 
~i iratlar üzerindc:ı alınacaktır. Almanlar Norve(le 

2000 bahk~ı gemisini 
* Cltcullamı iHşiği lceilen talMe-ıw se

}-ahat vesıkası vertlmcoıesi k&rP rlaş-
mııur. 

müsadere ettiler * Bazı valiliklerimizde münferit bir 
h. ide devam etmekte olan Pf' 'has
talığ nın en kısa bİ• zamanda orıa • 
dan kaldırıl:mım için Ziraat Vekilli· Sıokholm, 29 a a. - Social Demok

rate.n •azetealne O.lo'dan gelen bir 
telgrafa göre almanlar ş mal Nor· * 
vecte bulunan ve Norvec balıkcı ge· 
misi filosunun Ucte ikisini t kil e
den lklb n kadar balıkcı cm ini 
mQadere etmlllerd r. Bazı aemller
den rnUrettebatın cıkmuına mUaaa· 
de edilmemi Ur. Son gllnlerde bu 
bölgede balıkcı gemilerinden b r ço
ıtu ortadan kaybolmuştu. Bunlann 
Ruayaya .ka<:an norvecl leri aötllrdll· 
tü söylenmektedir. 

ği gerekli tedbirleri almıştır. 

Yabancı memleketlerden hicret ve il· 
Uca turetiyle )"W'(fumuzı gelınit bu
lunan 1478 ki,i Türk vatandaşlıjın.a 
alııımııtır. 

Bir zaferin ylldönümünde : 

Diğer .vurguncular 
llukkal Alı Gurkokar farla fiyatla 

gnııyaı;ı sattılhnd.ıın Hl lira aftır para 
ceııa i)le ııınhkunıi)ctine ve 21 giio 
ınüddctle d kk~nın kapalılııııuıını ve 
bu uıuddet zarfında tıcaretten ıuen· 

in~. 
Musa llot namındaki şıhis evini 

fada bedı•lle kiraya verrııesindcn do-
111)"1 ~3:.! lira ağır para cc&asİyle mah· 
kı"ııııb etine, 

lhrnhiııı Sahin iıuninde biri haklı 
seb .. ,, olırı ıksuın fula fb atla fa ul
yc ı;.ııtıııı;ıml m ıo lira ağır para ccaa
ıılyle ııınhklhııiyetlne, ırerl kalan fa· 
sut , lı·rln nılls lderulne. 

\il Kııııu naıııındnkl ş ıht8 fada fi
) tla gnn ı;ı sattııı:rndan 660 kuru~ 
ll.ii'ır ıı ırn cez siyle mahkumiyetine, 
ı ~ ırun ınııcldetle ılukkAnının knp tıl
nıa ıııa \ e hu ınuddct zarfında tica· 
retten men'inc, 

H lkıimet caılesinde 16 numaralı Ce
lAl lıakknli vesi tezıı: ~htarları İhsan 
Korkma& ve T.ııhir Anayurt haklı se
bep yokken fazla fiyatla jılet bıçağı 
sattıklarından beşer lirA aıiır l>&ra 
eeır.'1.lariyle mahkıimlyeUerlne ve 1 
l{ıln ıııtıddetle dUkkAnın kapatılmAıı· 
na, bu ıııiıılılet zarfında ticaretten 
ıııcııleriııe ve mal sahi hinin m ıll 
ıııcsuliyetine, ji!l'tlrrin ıııilııaılcrcaine, 

'I C6J,it edilen fiyattan faalııya ek· 
nıek sattııi;rndan dolnyı Kı\mll knun 
i ıııınıle lıırinln on lıra aı;ır para ce
zn i) le ıııahkiııııiyetine ve ııerl kafan 
ckınrkleriıı mfis deresine, 

Fırıncı Asıın Ua~saka ismindeki 
ıılııs bugda) ununılan ıiınit yaıı.arllk 

sıı.ttıjtından dolayı 26 lira ağır ııııra 
cezasi) le ııııılıkt"lmlyetlne, 

Haklı ıebep yokken fazlı !!yatla 
lı\mbı' şl§eel sattıkLanndan dolayı bak· 
kal KAıum Cete bet lira 80 kurut. 
llaaan Çeçe üç lira 80 kuruş ıtır pa
ra cesaslyle mıhkt"lmlyetlerine, bir 
hafta dükAnın kapatılmuına, bu müd
det zarfında ticaretten menlerine. 
geri kalan lAmba flfelerinln mUaadcı
resine, 

Ekmek havil Nuri Kayahan namın
daki fa!ııı kaz:ıyıla ekmek aattııtın -
dan dolayı 211 llrıı a#ır pır.a cea11iyle 
mahkt"lıntyetlne, 

Hasan Akhan isminde biri faala 
fiyatla ekmek ıattıitı itin 90 lira a· 
ıtır pır.a ceaaılYle mıhkdmlyetlerfne 
karar TerUmlttir. 

J ................................ "' 

30 Ağustosun ebedi 
kahramanı 

• . . . . . . . 
30 Ağustos 

Mehmetçiğe • • • . 
• 

IJ11U1D dolu bir ibldeclir, bir Jcooı : 
91ddı: 

Göğsün ld o yalçın kayalardan da· 
ha serttir 

Süng;ınde pwıldar fttanın topra
jı yet yer, 

Balnncfa }WUP s&dü bu dallar, 
bu deruz.ler. 

Her .,_o tııüy& kudreıinia ,.m. 
aı aaklır 

Orıdıuı kızarır bö,te ufuklar bu 
plaklar 

B~ haınlede bir fim.S olup urb • 
ıt~ldin, 

SiD8üale aibayec koca bir tarıhi 
tildın. 

Alma teain Allaba b«kaa bir 
sranitıır 

Dünya bilir amin ae yavuzdur. 
ae yiğiııir, 

Nabzmda wna bodan alır .ren
gini gökler. 

Azmio nice bin 711 koca dünya)o"I 
türükler. 

Sarsılmıyaıı imanına dünya bile 
dardır: 

Bir kal'e ki tunçıao başın Allaha 
kadardır. 

Ankara: 

ffQfim Nezihi OKAY 

"································" 

Yirmi yıl geride btralı:tılc. V:-mi 
11lıo uıründen aşarak bugün bin b· 
dar gelen, kurnıluı günleri içinde )"Uj• 

nılaniaruı birikmiı hltıralan, boz dıi· 
larımı:nn topnııklannı kantaıı ~ıf,ic 
vatan çocuklarının kemikleri ve C1i 
guç yazılır, 1t-refle dolu tan'h 11yfa. 
!arıdır. Bir de 30 ıjustos ıııünleriııiıı 
bağnmızı doldurao ._.,. 'ft! gÜvenı

ıi. Mehmetçiğin eline verdiğimi~ sİ· 
IMıa SUOgÜ bulamı}'()l'duk. Mrilm"!f\"İ• 
ii, sırtına bir er elbi~esi, ~eden, 
ı;anldariyle sipere 5<1kuyorduk. Sal • 
gın ordusunuo her ~i > epyeni .,. 
sapsajlamdı. Fakar arnd ki bu blhük 
nbpeı f:ll·k, hiç birlmi-z.in içine bar 
kurt düşüremiyor, lwrtuluı l&Vll.,ctt' -

dan pıarlalc alınla ve ~nilmedea çıka· 
ca" ımmn imaniyle gimüllerimiz dol~p 
boşalı)'Ofdu. 30 alusto9Ull, bütün ci • 
hant 1111ırtan sıttı, bu imanda tof'W& 
makıadır. Hiç bir tehlikenin, hiç bir 
zorun zayıflaumadıJa bu güven, bu
,üıl de dayanağımızdır. 

30 ağustos günlerİilİ1ı orduları, ar

tık tarihe bnşmı,ur. Göl\l5lerdelJ 
imam çelik mahfualar içinde k<'N
madan zafere ulqılamı)'Ot. Arı* slln
gusüz silatıla dıişmanı yere serebL'di
ğimiz çaJlardan çok uzaktayız. Kırt· 
da, havada 11e IUda celi~ bürünmek 
ve teknik dünyanm bilgileriyle donaı:· 
ınalt )'Olundaytt. Yıkıız "1 nolcta11 
~ra~ ki, fccdiD nıhuada el• 

me dudak brılcrnek ve her~ rıı~ 
yenmek kafıraınaolığı tunışınadıkra, 
çelikler, ,Uneş alrında bı.n bvz J'l -
ğınları f'İbi eriyiverirler. Oaua icin, 
çeliğin yanında ruh. 

30 ıiıfstosu kutlarlcen bavtm'ık 
mev%UU, hep lcarJımıza çıks. Heıe 

ikinci diir,,.. harbi başladıJı yddan' r 
ri, her lcoautmanuı sonu gi>lclere da· 
)'8Dl)'Or. Türk Hna Kurumuoun bay. 
ramt ohın bir günde en çok haftcılık 
can lcoouşmalc ,.erinde olur. 

"Uçak" adıma ,.erini başka 1:-fr 
kelime almak üzeredir: '"Uçan kal~" 
BW direcnocu, bqamızın ~nde, bu· 

'JutJan ywarken l(Oreceğimiz günler 
çok uzattra deiildir. Dünya hav:ıcılı· 
itnact bu aktllıra M sığar hamlele
rine yedtebilme4t, kanadı nesli bu 
hamlel« İ(inde vui.fe w hbııne: •k· 
bilir bir kültür seviyesine çıkırmık 
.için Devlecçe ve mİ(ieiÇI her fe)'i ,..p
mıık duıumundarJL 

.Bugün için millerQC yarıebileceti • 
miz, ,,,,.dwn- bmcik hancılık 
lllÜeste9eli olan Tüıtl Hava Kurı.ımu
nun p.}ıtmalanna, elimizden pldifi 
kadar, destek olmaktır. Önllmiizdt- bir 
'"HıT11alık Haftuı" .,..,.. Bu ıı.fta 
içinde bzanamıZlll elwrdiji lcatl r 
göklerimiz için ıınnağsnds bukınabi • 
1 iriz. 1 tin lxlfl "anu etmek" ar 

Hepimiz - tıdeJim .e yapalım 

Seroer Zi1.a GO REVJN 

Günün mevzulan o 

Harman yerinde .. 
Yı1lı hatlı gaziler, adlı sarılı ._.. 

vuşlar z.arcre ulaştıran !lavaş günleri
nin hatıralannı anlatıyoriar_ Kı..ıun 

1 ıj&ustos ~i altında, ııkşam geç ,, .. 
kitlere lcadar didmip talıfllllf, .ol·.k 
ılmıya mecalsiz kö)•Jüler bu emHl•iı 
destan ~!adı mı canlanıveriyorJaı. 
Çifıçinin zafer meyda.na olan hımııuı 
yerlerinde ~ hep "büyük ra
arrw'" dillerde dolaşıyor. Diitm•~ ;,.. 
tihkilmlannın, iki ~ın i~e, na•ıl 
<lu unildiığü sade Hkarlı bir ifade .le 
arulı)'Qr" 

I>ün> anın Mbüıün kanŞM' o~ 
ğıı şu sırada, bu kutsal hafta, bazı fÜ· 
rckierde yanan para ihtinısım ~ 
r'Ü)'Or, bttt vücutı..ı ~ b:ııanc ~ 
betüıe deva olıuyoc_ Yidedih. hiı., 
rıı.l• nılılan ideıı ıufiye eıfi,..or. Mil· 
U müaıdclemizin ııhUkı, İJlmnt, fe -
raga<i muhite hlılrim olu,ıcw. 

Kanlı binlıir bo~ Poİ1mİ~ 
sağduygu•İyle memleket meseleleriı.i 
benimseyip kavramı, olaG yqlı bir 
ÇRWJ etrafındakilere töyle 8Dlıtıyor: 
'"Söz aramı1dıı .. bugün Hükümete pe
tin rara ile mitlısulonün dörtte l,iri.ni 
satmak için baıılan mtrın ktf'MI edi • 
)'Ot'lar. O wrfu günlerde İM, bedeJ~ 
ni devletin ~rkıntıftZ zamanında al • 
maca~ına, bhler nemiıı _,_ h..-siui 
verdik. Ama bugün de _,iz •1"911, 

çocuklar, hep o Rfınlere borçhı,tta 
Sal kalanlar .içia can wınnlf oanlanıı 
fedaklrlı~na borçluyw." 

Gerçekten, büyük -.. W\111 
kunıuluf imıımndaa doimuteur. Irak 
)'Ollan ,..lcact ediwıren, ~n halci
kaı «kotı hep o .imadır. Milli dbının 
kursallıiıcıa olıın anılmaz imadır. 

Devlet bqcacı ııidenc. her fCYiıı de 
bi1'1ikte gidecejine olan Jnaıxht', 

Betkomutanltlın l • 10 numarah 
umumi ıeblijlerini inceledikçe in•111 
bu büyük mücadelenin ne gibi focfa • 
ldrbkl• M)'etiflde kauoılm., oldu~ 
ma daha iyi lcavl't)'Or, 

S.,ıaııa sıktflQCa dftfıa.l mntta . 
nmm Devlete ~ Kunık•ık 
olur, ... baMı. Tohumu hattl y1,...,.. 
ji oadmı bddcıriz. Dar 11e .ınibaetli ~ 
lllllDl.-da, Ziraat Bankasuıııı aJacajı • 
na mun tlıbitlere IMilatarı gene Dev
lettir. Mustahsil malının yok pahan· 
na karıaulmasına eoael obo ~"'e 
odur. 

ŞüJlhe yok ki, bu çerin }"lllatda, 
buğday nle5el~i kadar, ~irli, ~tiylü, 
herlc,-sitı )'Ürl'ğine işlemiş bir mesel,. 
mevcut değildi-r. Anadolu )'llylısınıo 
IC!ft buJday tıınesi 81kıntdarunızı gidt
recetc bir ümic ıtıit gibi harmAD yı • 
iınlarında, ağustos gun~inin a!ıınd:a 
pı.rıl, pırıl parlıror .. 

Hukiımec hiMeSi.ni11 uıhınini. Hü
kümet hiuesicıio re.Uati •• işte gunıin 
mevzuları.. Haksız, yanlı' şHclyetlcre 
kapıldığımız da oluyor_ 

Geçenlerde iki önemli karar çJkll .. 
İ-ıtk z1ft bu! .• Her neden5C üze • 
rinde durulmadı .. "SiUyer"' Jer &ra· 

SIOda o da boğuldu, gitıi.. Fıııdık. 
ilrzüm, incir musıahsillerinin bu sene· 
ki aıahaıllerioi blbii fiyac seviyesin • 
den aşajı fiyarlı .atıp zarar etmt'mele
rini temin itin buolan Hükünıeı saıııt 
alacaık.. Bu gaye uirunda harcarttnık 
ilızenı ".C" mllyoa lira ayrdmıtur. De· 
mele ki İl yainaz "piyasa .. ,. kalsa,.. 
_,, müstaluilin hali yamanmı, 1-

Yinni yıl önce r.rifıin kara yazı • 
.. bozan nesri, Hilkümede vatllllda. 
,.. brwıWW nz fel«ini çok iyi U.. 
nmı,cı •• 

Ebedi Scfi , aziz Atatuı1c rar'· 
hl nutkunda me 1111 törle temas edı
)'Ot" 

ffü•eyİn Sami C O S A il 
"'caclele79 law...w...ırtir 

"Bütün maddi Ye mAıı"1 ,,.,. • 
.,rtıaı ntan mllllataaaaa ııur-.. 
"mekt11 ıemwııai Ye mflııanııııha Jt'ôe. 
"terea mılletler harp ve muh& • 
"robeyi cıddea göze alm.ıa ve ba
"ııarabileceklerıne kani olmuş ad
"dedilemezler. lstıkbal harpleri -
"nin yegt.ne muYataluyet ıartı da, 
"en aiyade bu arzettlıtim huauata 
"mUndenı.tç olacaktır. 

Bakınız Sevgill Şt~imia, Bıq • 
butumua ayoı konuda a..U ko • 
nuııııyor ı 

" •.• Behemahal muvaf!ıı.k olmalı, 
.. muvaffak oluncaya kadar utr8f
"rnalı. muvaffakıyet utrunda bu
•tün vuıtalan harcamalıdır. Hıç 
"bir Dimüaalt fart. vaziyec, hiç bır 
"nuariye ve muhakeme mUcade
.. leaıa a-evıetllmeeiııü icabede -
~u-• 

.Memleketi. 8ellmettni koruvaa 
Cumhuriyec Ordularıaaa hudutla -
n belrlcm .. i~ ehemaı.iyetiol pek 
eüzel kavrıyaa vataadqlar göz.. 
bebekleri gibi eevdiklert bu ordu
yu r~a beallyecıek armit bıığ • 
dıay atokunu muhakkak temın eıle
ceklerdlr. Ba mllll imUhandan da 
açık alına cıkaca#musa ıiıphe 
yok." Zafer ha.ftuınm )'Urdun da
ğına, ıaıına •••lup göklerde clal
galanan hltıralan aayıaıs harmaa · 
yerlerinden cuıd• kutlanıyor <W 
ODdaa!-

,: 20 Yıl Evefki-· 
· ' H8'.kimiyetf Milliye . -' 

~arı i,inde 
,., ............. ı ubftt: 
1 - o.rdumumo sai cerıM .... 

ıneı1caılnde mllbim bir ,., olıım • 
mlf(U. 

2 - Sol ....... Utııık ..... 
med 9111Umİ)'ainde iılerli,m 9llııip 
bcaaamız Dumiui>-' ,..tı .... ~ 
malinde ~ ~ ic
bar eders ct.M birçok rop, JÜ26 
ınuwcavi& otomobil w mikdan he
nüz aıhmia edilelnİ)'eD ıııa1zanei 
askeriye cerkettinnit w bir hayli 
eair daha almıttır. 

.Ma"lüben ~ilen dt;,m.n -
nayı rkattıe Hamurkoyü, Çallcoyü 
klmilaı TC Dumlupınar'ı lcı"11ftl 
y*mıı w meıkü.r köyJerddd aı
linio bir kısmıoı katil ve bir 1tı ... 
mını ihrak ve baılarına enVM -.. 
Qlyİ ft ıenut icra ecmqıir. 

Yari JlfınJa 
Fıtlarlerden m6nıldc:ep müh& 

zıeler 1taıt,.'dıa (Vareai) kaııııbma
Dl ve dairei beledi)'e9iai kıtaMı -
keriycoia multaveıneune rajmen 
Jflal ve beledıye reis ya 
ictı.r eylemıtlerdir. 

Ekmek karnelerini 

iyi muhafaza edin! 
tındm: 

Man --

1 htl8n0 

daha 



Demokratların 

harp lsllhsili 
giHlk~e artıyor 

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ .. 

Londra. 29 a.a lna1tt.ere ve Ame
'ıa Nil ~tında ö,rlıe 'Mit ce ere 

\._nınu.ur k1 Uc --. evvel lngııtere 

hartıe l'k"<lltl zam&n ln.ır terenin. Pe-1 
arı H&ıtıoW"'dan IOll.ra et.- .une:IKll nın 
umduJU bOtün neUcelt!ri seçmlfUr. Ha· 
ve tdı~l«indelı maa1111 bulunarak 
~beııon ııırnertııran 8lll\Qt medtezlerl ve 
ıMl )'1laNn bava bUcum1anna ra~en 

lndHıZ A11&>1 D'lertcıeaer1 kurt.ul.UI •I • 
IAhlannlll lmallne alıtUkoe ar~n bir 
tanııo tııe dıeYun etmektedir. Amer ka· 
dil dün)lanlll en b(boük harp HMI nln 
denbe 1ndlrilmll oJmua umumi d tdc. U 
~· Cül*i1 lowa dün;radıı mev· 
cut prıU1eriD hepelııııden daha ıUraUt • 
dk". ve etaba k1ldretlt bir a tee .ca '> ll)l'e

ııne maJılkUI'. Diler tarattıın bu tııup ..,n..- ~llımu& umuldutu tarihten 
,... - tlYYel bMlnqur. 
~ ...... !Ab JMr l'ıln da· 

BERLIN'E GORE : 

Rjev'deki hücum 

sovyetlere 
10.000 ölüye 

maloldu 
<Ba11 1 inal aayfada) 

Kal'lcu&'tl'daı. a.lme.ıı ve mtUıteliK Ja. 
ta.ııan, birçok kııı.ımlıehe, ılddetle mU· 
dala& ec11k!lı clıUln1aıı rnevalierllıJ zorıa

ın....- ve dalda düemanııı datuuk UD• 

aurı.nna imha ~ır. 
Lenlrıara.t M9tmlrıde, alman ltıtaları, 

kmmın. ook Jaıvwıtıı diitm&ıı »UhlcAm· 
arına k&rll ctumıadan hücumlar ;yap. 
ma.ktadıl". Bu hlleumlar emaaında, bir· 
cOk icarla hücumlar plllkUrt.UlmUtlllr. 

.. ---~. ~Ada Ute 
llltMWMAt lumt haddkııt seomıte ve a· 
...ımıY& )'tlıl WlmUM IM!mıbu". 

Jı(Ubtell.f k&J'Mldardan ılınan ve 
tııep.t bll;1btrlne llYan nıc>orlaman anla • 
11ktılın& Pire llnd ~a·nın utık 
tank. b6r4* caı>ta top ve b&tt.l bazı 

• ~ lmalAtı eme ıı.ıma nlabet· 
le ~· Bunun b*6iı:l Nbe1>lerl ...-r 

Cesıhenlııı aorüorlnde aJman bava 
ıcuvvet.ıertnın dı.~ hatlarına kar· 
" aecıe ve &'llndüs ya.ptıklan hücumlar 
ııetkeelnde llOV)"eUer, bir kere daha bü· 
)"()k ~lanı utramaşl&nbr. Volaa 11 • 
.ı1nde ıkıl bemm amı-.ı ımuımıı ,,. 

lngila hava krıuvetlerine yeni lıatılan açak tiplerinden Avro· Lanccuter bomba 

1Jlc .ıcııa aeleıl Mbep .uman;ya•run 
au.a'da itle •«kide muazzam k&Yıı>
lar& uenıdlJl w Mnanndıakt bollu'<la· 
n cloJıdıllllMlk Som mu~ orkek ... 
.... ..-... lııullamnak ııarunda ILal· 
inle olln--· nlbMııira bu MM 1çln• 
de bir JDDrOndUI lllnde alman ltclııııl 
bu ....-ııe ~ dlrmetJr. Bunların 
~ ;.ten. bot kalmlll& da >W"._.. cWıa aa ıtıı.a. olan. daba 

,,..... llOlllf' Yl'lt'a kadln llci1er alınmı.e· 
ıar ld ~ ..._ elıt1ti r&nduııan •· 
ldıllrıe dlll>eöe aalrnle lııuMwn&lttadır. 

19CI __... ~ında Almanya Ud 
.,._ ..... birini lleCllMk ııoruada 

~-
1 - ..-.. ~ t.brllcalar

.. ~ bu fatırtlral&rm &attıwal 
tı11ftP011111WU idame """*- tuat bu an
Cllk adl ulml1 lh~ıann .U.hlne o
)ablUrcll. J)ndıülltı"1 ı.wı..t.t t.emJ'OMI. 

DUll 111u1tefeu• "*1 Alman)'&'nın 1942 

.. .... bir aaJret -.rfelmekt.ea l&l'fı· 

..... -- aıeclllabonta. 
2 - .AJIMftlM'. lldnd .... ilk olan 

,. bOliJll ~.--kazanılacak 
tı1r _. tıı&n.fJnda tlaplılıfınıuanl IC9.bet· 
~ plda ~ ettlıler. nlhakika öyle 
......... Jııuamldıtı tMdh'de endü.t.11 
........-ıaa Ulll tel1\pOıJOU muh&.fUa et • 

~ 
~ lmncıl - 8"lntl olma· 

.. ~~- 'lltlf'I' 

....... ~ -- IÜ1'eClk bh' 

.......-~ aaıınıt ederek ace-
le ........... aıwnalE DllUltlnU tercih •ır......... 

Pııbt Bi,ük Bri....,,. meydaa mu • 
'*wb ı · il inp!Werin ıöııccrdiii mıı • 
...... bir ...... ıberi .... nll .... 

..... .......,.n ....._ bir Nret1le u • 
IUll ..... türiildeaılı huJunmaıktııdtt. Şu 
hale .,_. Aıo-,. SQ.yec cephesiodelri 
~ doldarmılk icie endüstri is
• 'I • .,_ tempoda idame etmek 
.,...da bulundulu bir anda Aın-,a. 
- .,.. ...... k,.....,. d~. ... 
~·da ledlı M•m _..,,,.,,nuı 

~- ...... . a..ka ıwı. ........ da fllırikalardllı 
....- ............ itlerinde lııulla • 
... 1 ........ e... tılhllceeiae ...... ça-

Jıııtta1ııları ....... ~ - it .-ıeri 
~r.dır. 

...... berıııbeır tılmUI arp ildh -
--- ... ... ... ... al(iide ol • -m .... dıa .............. ıaa.n.m. 

Cebelllt .. k'll İngiliz 

gemDeriıin barebtleri 
All!ffll'U. it LL - Bu.an ak,am 
~ tipinde .. iaailia .mı •• w bir 
-...ız eııqıidolq Cet.Nüa.rık limamna ....... 

UbeHilaric boiaıtma Alııdeni& d· 
~ .,.... bir wbla ile dön eorpido 
...._ ~ralar )'aPllııluadtr. 

Dfiw taraftan 126 la(tiliz dcaret .,.. 
paıundm ın6n!bkp bir bfrile, <'.ebe • 
l6ttıll«'r.n hıueket elllıİf w Atı-dk 
~ '6r6ıniyıe ...._.ıtır. 

Oi&e,e doinı büyük ppu müt.eadıfft 
1DPiz oaklı,e gemi tarık liına-

-- Pnnit w 1ıura,.., ........... ~ 
,. ...- mse 3100 uker C1bnmfw 

Ameribya ıelen 162 
yolcunun aorgmu 

Nevyor 29 L Mubadele edl· 
len amer kan e c: k memurlannı 
ptiren Gr lholm vapuru yolculann
dan ıa k yentd n eol'CU)'a cekll· 
nıek zere Ellia taı nd muhacir mer
k ztncle ahkonulmu U1'. Vapurda bu· 
lunan 1400 1olcunn karan aıkmala
n IOllA ermlltir. -

M. Ruzvelt ocakbatı 
konutmaaı yapacak 

v., nston. 2 9a.a. Dolcus eylW 
de Rete Ruavelt radyo Ue Anıerı
kıul mıll•tine hitaben ••hayat paha· 
lılatı. hakkı da bar • ocakbatı •• konue 
muı yapacaknr Bu konutma reı
.ın enfluyona kartı alınacak ted -
birlere dair konırreye gönderecett 
meMJ tülp edecektir . 

s a sssoaa 

Bilal •e telaük önünde çelik
lepaiı h&Ye Jiiitle~ ura11 
seline• yiber P•~· biner bl
•• açaramadakça, azma )'llla
J'lll alm teriJ'le •e mil:ronlariy
le kana1an bitin giizel eser· 
..... söktea llçnyarak bir Jn. 
mcanl• ,... ortaamda talat
.... çam onnanlarma döne
cektir. Tt.lı Haft ICurumuna ,.n1- lelDe laıa •erelim. 

12 del> h_,.. utra.tUmı.ur. ı , Ô 
Kaluııa'nın cenup babmlda, dtltman, MOSKOV A y A G RE : 

tı.ava kuvvetlertnln ~ bU)'(lk 
zırtılı ve ~ kuvveotJıeırl;y)e !\Ucuma 
kalkmııtır. Hücumlar, cok mUkemmel 
lebk"Hat )'l.llUI ordu ve hava lııuvvetle
rt ~ ta.ratıırıdan ceUn mnJıa• 
rcıbelerdell aonra pQiıkürt.WmUıUlr. 

Dt.işnan, mevzil«ılmlzl, )'IU"dıb her ~
de, lııanll kPJ'IJ>W """"1en* hareket 
~ ııai ııQrWnı.UetUr. Bca JftU • 

harebeılente. 91 t hm' sutW tGnatıll knl
mlnde olmall: tızere 111 dlllman tankı 
talı~. 

RJev alvıınnda; J'ft'liden bCl:rtlk dile • 
man Jtuvvetlel1n*ı >'1Lı't&lt bu 7«lt h U· 
eurnlar, bomba ve .tuka ucaktannın 

ilblrtltı ne tıa1*et edsl a.ıman kıtal&· 
nnaı ka!'ll ~ muvaftaklJ'etı'1z. 
uae utrunıem. 

Ladoıra aöl1)n0rı CftlUtııullda dOlma -
n111 )'lllllll yamıa ~ed kanJ bQ• 
eumıa.rıa duntul'Ulmuttur. 

nnıancH)ıa körfeızlftde, bom'>ft ucak • 
lıa.rımlZ, btr edada kAln bir hava meo;y· 
dan- hücum etm.ıerctıır, dllsmanın 
bel 9Bli hümmt>otu baaıca uaratıımıı • 
tır. 

Kalu ya'Jaki ileri 
hareketi 

Bertin., 29 LL - Alman ocduı.n .,... 
lromuıanhit cenup kesimindeki --'tare
beler balckıoda aNıdaki ımlümaa ver
miıdr: 

Kaflcasya'ma bMı ~ nı • 
men bulan diipıı.,.., ku....U aıulaıw
ıneaai k.mhkr.n IOClft akıam üstü olduk· 
ça bü,ük bir bıaM r.apc w pıri çekilen 
nasları uıldbetmltdr. 

Biraz doğuya dojnı. alman kuvvet • 
leri düı~ müdafaa ınevzileriai JIOI'· 

1amıt ft IOCft yaptığı caamWula arazi 
kazaıımtılaıdtt. Sav,.c kıcaı.t, k6yleria 
mGılel.... elwritll olduiu ,... ... 
müdaha ............ ~ dar -
dunnıya çalJll)"Ol'larclı. ~ beraber 
alman kuvvetleri, 12 kilometrelik bir 
derinliğe kadar ilerlcmiye muvamıık ol· 
mutlardu. 

Batb bir ketimde müstabketu tıe • 
pc1er ile ddi&er çetMı snuharebelerden 
IOCU"P ele pçiriılınit W IOGl'I bun.lan NI 
k.mıederi IMıkiyeleriadeı temizlmmiı • 
tir. 

Biribiri .a.ndla dal.. baHode 
ucarı almaD ucakJ.n kara kvnederinin 
hareldtuu destekleaıit .,. Tuas-'ia ... 
malinde tam isabetlerle 17 dOfmaa .. -
miai tahribetmişlerdir. 

Kafkuya'nın timalinde Kabmık ara· 
ziainde a1mao "' nımeıı kıtaları aruala 
araziye w tıa bauklıklanaa rQınen bir 
liirii iadınat ııolnaaı ile kuabalar zaptet· 
a,. mu_,ak olmuflardu. 

Souyetler 10.000 ölü 
uerdiler 

Berlln, 29 LL - Dolu cepheelnln 
merke.ı kesimindeki mtldafa& muha
rebeleri hakkında alman bqkuman• 
danl~ı lflltıdakl tamamlayıcı .... 
lOmatı veriyor: 

Rjev ve Med n b6ı_.lertnde hemen 
hem n bir aydanberi devem etmek· 
te o an mQdafa.a muhar beleri al· 
man p yade ve yardımcı kıtalanm 
aayıca üst.Un bol vik kuvvetleriyle 
karşı kar ıya setırmektedlr. Buna rağ 
men kuvvetlerim~ rualann hücum• 
lannı muvaffak etle durdurmutlar
dır DQIDUln utradılt atar kayıplar 
pahuana, bu b61sede ancak mahalli 
b rkaç ııedik açmaia muvaffak ol· 
mllftur ki bunların, herhansl bir he
defe ulaımak bakımından hlcblr 
ehemm yeti yoktur. 10.000 ölQ bin• 
1 ree esir, birçok tank. top v...ır 
malzeme kaybı mukabilinde IOV)'et· 
ler ancak pekaz arazi kurtarabll· 
miflerdlr. Bu topraklar bombalarla 
delik deıik olmut bir mansara arzet
mektedir. 

Bir • O)'et ma'-'ebc 
grupu harp eJemi1ecelı 

laale •etirilJi 
Bir noktada alman hatlarına kadar 

aokulmata muvaffak olan blr muha· 
rebe Sl'UbU tiddetll bir kal'll hücum
la harbedemiyec:ek bir hale setlrll· 
miflir. Bolle\ lklerJn bir yolun iki 
tarafından tetebblla ettlii ikl lıU • 
cumda pUskilrtülmüetUr. Bir ormana 
strmete muvaffak olan bir dütman 
mttfrezeııl yokedllmI.ur. 

Alman hava kuvvetleri mQdafaa 
muharebelerinde kıtalanmıa 1&Y1· 
aız yardamda bulunmustur. Filhakika 
alman Ucaklan düemarun tank ve 
piyade birliklerine sak aık hQcum et· 
tlkll!rl ır!bl mllnakale hatlarına, cep
he serisindeki tıelere de hücum et· 
miılerdlr. Bomba uc:akJanmıa • 
alu.sto.ta 9 ııırhlı vaaıta ve 13 top 
tahrip etmltlerdlr. Av ucaklanmız 
da hava muharebelerinde 16 dtlfman 
uc:atını dOoQnnllılerdlr. Ertesi sece 
alman uvaı uçaklan Moakovanın ce
nup batıaında dütman hat1annm 
c:ok serilerine kadar IOkularak u
kerl hedefiel'! bombalamıtlar ve 
Kalln n civarında bir ucak meydanı 
ile Saratot GOl'lfi •nQ'i tehri 
lerlnd ki hedeflere hOcum etmltler
dlr. Orta Volsa tlzerlndekl bu •neyi 
merknılerlne atılan )'Brı&'lll ve lnft
lMt bombalannın ...... tlıbribat 

~ dıG!mlltlr. 

Stalingrat önünde 

almanlar 
birkaç Kim. 

gerilediler 
--( Baı1 l. inci •:vfada )-

ma düpanla RİG" "8l'Qflannda, IOeCl
b)'S'om omNP dojmunda Scaliop.t'ın 
simal bou...ta. K<*lniluM>'- tiınal 
dojumnda w .,.. __.ta Pmdilaa • 
kaya w Moedok bölaeı-iade Kw · 
• ... cıenubunda carPQDH ...... 

Cepheoio öaıki blimıleriodı b,da • 
i« bit tef olmanuftw. 

Gemilerimiz, e.-... denizinde, top

~ 12 bia tıooilitıolm iılıi clütmm ti· 
lehi~ • 

*** MOllıma. 29 .... - ~t ııebliii· 
ne a: Statioanıd'm tiaıal batı,..WO 
bölaede lıaıa1anam. dütmaa -*'8nma 
inüı9*1dic bucıumuaıa ~ w 
brp lıümaı& ~ ~ pri 
liimılitNr. Batb bir ... ...._ aııüdııfa • 
alamnwa İdlle slanil oı.a dütama ... 
-- ... biındirilmit piyaclıııine ... Pddedi ınuben:beler .. _ eanİfCİr. Bu 
adıarcbeleıde, alman fqİ.9t kıc.ı.n, 
yenidaı insao w malzıeo>tıCC büyük b · 
yıplua uirauknıtur. 

Kotcloirovo'aua .-.ı clofıımndalü 
bölp:do, kı.tala:runızdaa bkia diipnanan 
bir ~-1 pıitlıil 11 ııiit. iki ....... 
ribetmit ,,. 150 bidad ~. 

Kruaoder'ın cenubundıl, bW eııpe i· 
çio yapılan bir aevqca beJanamıı 91 
inci a1mao hafif piyade ti;m..ioia 2°" 
ÜPCU ala)'Ulll yımmİftir. Erlerimiır. 10 
tank uıbriDeunit ... düemama ,mlıercıt 
er " ıubayım öldümıiit* 

Şiallll Keiba)ıa'da .......... ..,u.. 
rinde fa1i,.uıe hu"-~ ... 
tilc aım-~ bü,ıık ...,.,,._ ._.. 
dirmışlerdi.r. 

Almanlar StalingraJ' a 
Joğnı ilerliyemediler 

Moııkova. 29 a.L - Royıer'in hu
ııuai muhabiri bildiriyor : 

Bugüıı cepheden Moakova'7& se • 
len haberlere ııtöre, StalinKJ!&lf'a var
maya çalııan alman kuvvetleri, her 
1erde bal&l'ı ile tutulmuttur. SovYet 
mUdataalanna derinlememioe airmlt 
olan tank ve motörlü piyade srupuna 
karıı BOV)'et tanklan ye pl)"&d"i fld
detli u.v&§lar nrmektedir. Bu kuv· 

30 A fuatom - , ... -------
lıatlarlı•n-

İlkind cl'fll berbl " JlllHl8 ılr· 
at iİler'e buluaurUa, bant ft m,. 
ıur içlınck4Q rura,. butüP -,itmiaci 
defa olank, Bqlu.ımenct.nı• Meydan 
Muharebesi'""1 ytld6n6ıaNni be1ecan 
... -"ne icirıde kud~. 

Geriye cloina bektıjıauz ıaman, 
aöitWnüz ne 1wlar ~ kaNna 
yeridir; Atacürk 20 yı) öace "ilen!• 
kumandu- )'aJnaz orduJp ftf'Dl_.i,. 
d, milJec de birihi.rini koftlı,.alc 
olan iolu.Jlplar yolunda ilerlemek ,..,. 
rini dlıha o dnden alaıaıa- Ve o ..--.. 
deoberi bir defa dahi dunmlnma 
..... ilwlemi,e ..... em,.. limcli 
de, MiHI Sefiaia ...,... birlelmll 
olanılc cleftm acllcllılc ~ bi' bir llY 
onu ,olundan alıkoyamt)'Mllkbr" 

* Milllbidk. 
Bu iki .. idi ..... !8 ........ 

ll6nl AIJOG'da w.. c:anJaall' ...... 
hı.ıan-; pWril )IUl'dııa dlkt lıa • 
cat-wr.i llhideft -..ı edeaık .. 
be,eder bu mudu dDde AIJOG'da 
coplanv, Bunlar .,... ...ı.ldiııre. .,., 
muhitlere menıup imm1arcbt- ... .,... 
.,,. ,.,...... tıelmitlerdir ..... kalb. 
leri bir t9lı _.,.. He Cllfl!M': TOdr _. 
taninin .w.W.- Hep.im. de bir ... 
arZUIU vudıır: ... dii - bu ,.... 
da ... --- icla ictlded ..... 
M~ Atbr ama llalnale -a.. 
mek... Yapd• ~ Nmlf. anda 
baztt~~...mç w...,,... PlirW: ciialııl ........ 
larla .... •1-İD Plıtriada. 50 
QulllOa 1922 de ba ....... lnırtannak 
ida dai6tea w kimisi pri, ldmJai 
tthk olalı ....,...... --- ... 
nldar. 

* Paıbt t&eain en ahi ... ..,. · 
canın en ,olrtetc nolnaıum ...... ._ 
lııilll,Bn:oh do .. _......_. 

tay)'at"ea 
vetler, perıembe günü hemen hemen tQn kuvvetlerlle staJlnarad üzerine 
~eober altuıa alıllDlJ§ bulunmakta • yüklenmekled r. 1' akat ay arca ail
dır. ren kanlı muharebelerden ııonra al-

Krasnaya Zve.da ııtaııeıesl diyor kiı manlar hail had flerınden 50-60 
Stalinıırat kesımlndeki muharebe, kilometre uzakta bulunyorlar. Bu 

rual&rın lehine geliomektedir. ~n •8 böl&ede alman kuvvetlen çok. bi1yü.k 
uat icınde Stal111«rat önündeki al· kayıplara uinunıatır. Bu kayııı arın 
manlar, bir tank tümeni bir piyade doğu seferinin muatakıbel inJd$at an 
tümeni ve cepheye gelmit romen kı- Uzennde ıeairı olacatıııa ıüphe yok
taları ile takviye edllmittlr. Alman- tur. 
lar, Volııa kıyılarına kadar varmak. Alman karp laarnıaı 
H Slalioıtr&l'ı arlracKn çevirmek 1?'1 püıkürtülJü 
bir cok noktadan hücum etmektedir. I Londra. 29 a a • Ma.kova radyo
ler. au dUnku netr1Yatında aovyet kıta· 

Merkn cephe8inde. RJcrio timal arının rkez ce-phesinde tahkim 
.,. tlmal dolu cıvarlannda evden eve f'dllmıt bir kac me kt\n mahallı daha 
çarpıtmalar devam etmektedir. Al 1 · · · 8 __ .., 

ı h kl,.. ri bl kal haline e e R<"çırclıkl rıııı bıltlırrn~tır. u ..u
man ar, er ,..r e r e )"O) a göre bülün artan kartı hücumla· 
tokmatJar, her tokalı INIJnlamı lar rı p kllrtülmü tür. Almanlar 18 tank. 
ve her •okak batana tank lçia en.reller 1 10 uc;akaavar topu ve ~ mabeme 
koymuşlardır. kaybetmJş erdir. 

~Je;t" tehrlne hAklm tepelere Jttl~ Moskova, 2 !>LL - Tua aJamı-
Urılmı• olan aovyet topçuıu, ~hrl nıo cepheden aldıtı bir tel.rrefa sö
kuo~t~n alman beton iııcihklm tebc- re 9 uncu, ı ı lnt'I •e H tınca alman 
keıını bomhardımana devam etmek- tümenleriyle .. Btlyllk .A.Jmanya., a • 
tedir. Soo 8 ııtünde, rualar, 11 köyil dandaki bUcum tümeninden yüzlerce 
!{eri almışlar, binlerce alman öldur • tank, sovyet atır tanklvı taratın
mllfler n ~Uyuk nyUla •ıuılmct ele dan tahripedllmııtir. Sovyer tankla
gcçirmlşlerdır, rmın tlstUnlUkleri alman bqkuman• 
Almanlar bir ita~ kilometre dıınlıtınm kullandıtı tablYeyi de • 

aerileJiler tiıttmılye ve aovyet tanklarlyle dot 
• rudan doğruya temasa Kelmete mec 

lıfosko.a, 29 a.a. - Pravda ıruete- bur etmlftir. 
ıılnla cephedeki mutıabirl buırun ve 
dun Stalingr.at'ın tiınal batmnda Ce
reyan eden muharebeler ftf!tİceıinde 
aJmanlarrn bir kaç kUomctre geri a
tılcbitnı bildirmiştir. 

YazJanberi baflıyan 
ltal"ekiitın tahlili 

Londra, 29 a.a. - Rua oepfıeefnde 
mQhlm blr lnklşaf JrÖrülmete batla
mıetır. Harekitın umumi senı ceo
~S. verici mahlyet.tedir. Halen cere
yan etmekte olan büyük muharebe
lerin neUee&l hakıkında limdlden ıın
kUm vermek mewım.lz olur. FaJtat 
bu etıne kadar elde ed len neticeleri 
ve harekltm eeyrt üzerinde tesir ıcra 
edebilecek hadlaelerl qatı 7Ukan 
tahmin etmek mQıınkQndUr. 

1942 yaz taarruzu, maretat nmo
çıenko'nun Harkot'a hQcum ederek 
bu eehrin elmal doluımda ve cenu
bunda bazı mevzii muvattaldyetler 
elde ettitl mrada batlamıftır. Bu ruı 

Kent Dükü 
dün gömüldü 
Londr., 29 LL - Kent I>Uld1 W. 

gUn Wındsor'da Saiot Geora-e kili • 
aeainde gömUlmüşıur. Kıral Georıre. 
Norveç kıralı, )'Unan karalı, yusoa • 
lav luarb, Hollanda lurabç,ıi Wıl • 
helnılna cenazede hazır bulunmt11 • 
lardu'. Dilli törn unuında Kmt 
Dütem. taalık pçırau ır . 

Naan: Bahamea ad ı. t9 a.a. 
- Bu aabah dUk ve DU,ea Windaor 
dük de Kene içın yapılan dmi mn
de hazır bulunmutlardır. 

DUk Wiııdaor, DUtee da Kent'e 
bir taziye mektubu göndemıiıtir. 

!t=~- ~=~::,ı:ı ı:~:.ı:~ Arjantin'de uçaktan 
ru yaptıklan büyük taarruz netice-
ainde ruelar Voronej ve Ro.tof ara· korunma tedbı• rıerı• 
auıda 800 lkllometreJlk bir cephe bo-
yunca seri atılmıf)ardır. Fakat rua 
ordutan h&l"ll ederek Qeldlm elerdir. 
Almanlar muharebe meydanlanna 
hera11n daha fazla taze ihtiyat kıw
vetıerl ıümıQılerdlr. BQlanım:ta 
cephenin tan bir kealmt olacüı 1an1· 
lan b61pnln en llddetll muharebele
re •hne olan baflıca kealm olmam 
muhtemeldir. VoroneJ'de matlup o
lan almanlar Don dlraettnde daha 
talihli eıkmıı ve mıt••ffaklyetll'r 
elde etmlilerdlr. Simdi almanlar 'bQ-

Yeni b.almac•mn 
lolilaft ea1a: L Bahcell -· bk' a• 
~ 2. ımtrs ..... -- JIQlıllııl ,. 
ltmm, a. ..... ....... '" tlaldrt, 
I* ... eda.ti. .. ..... .,...... .... ... 
tAn1I ... .,_.. -- .,,..., .... .. 
nwtıaM "c. Talll'I .... T .... .- Jl&rf 
,.. ,..., tıllmıım. .. lml'l9w. ... •· 
""· ...... .. .... ...... ~t.lllddl 
...... 10 llWYlllmıln btr ~ ,,..... 
..... 1L lrDrll cıWwlı .......... ... 

~ 
Tu1ıardııııı ...ıı: ı. 1111' om bQftJıl. 

anud moıı.a. 2. '* ,...,, tıenl ıntllla· 

de, a. ıı...... <K> • ...,,.,.,.. baW aoe 
~ ..... '" -- dolwlım. •• 
l.~dla~Jlll'.llılr 
nota, e. .... pmr, dotna, T. teni ill· 
"' ..... .-nll. 8. tıenl '* harfin 
---. ---. amenıdeld cla.llr&lar. 
e. ~ ~ı. tearet. :ID. iman et. 

'* ,... 11. c*1ı8mll ...... °""" 
Dilnkü bulmacanın 

balJedilmit tekli 
lkıMln •la: ı. ......... al (1ıa), 

2. Boma, ,.., a. .,,., 1111111, 4. 'l'olrll 
BlllN, 1. ..... _.., .. Ua (&!il, 

.... T. -. 1ab, illa, 8. OData 

.... -. ..... ı..ua. .... 

Buneno. - A.i,.... 29 a.a. - Jleb
ualar meclisi harlcıye komisyonu ic:
tlmaınm eonunda, komisyon 1 eylıil· 
de teka'nr toplanacağı ve bu toplan
tıya harbiye, 'bahriye ve ılariciye 
nuırlarının da lllirak edecett 'bildi
rilmiftlr. 

HükOmet konırreye ~nderdill bir 
mesajda bütün memlrkette havaya 
kal'fı konınma tqkiltilll11l Juınalaa. 
aını teklif etmlftir. 

Nbesioe ifrirak eden lftiaıhitleria 
aeçrikltti andtr Dunlarıa ~ maıcıı 
olaıılar da Wırdır. Zaıııen o kmlı bo • 
iuşmadan ~ kurtuJanlafın dahi 
artık saçlM'ı brlafnul, tıeılerl halıfçe 
ıaw.m,.. ıı.,ı-a..-. Palaıt oeı-

baklllanada clııı. kendileri döiütür -
ı- dolanbına Pmdl yinni ,.... .. ael· 
dilderiıai ... ---- onlar ..... i,i döiüterek .,.,... kurtanıC'akl iDi bil-
mek.tm doPa lııltiıı I* suveo oku-
nur• 

* 30 alultos'mı bu milleda ...,.._ 
ela yeni bir dnrin bqlanpa olduju, 
sık stlc tmarlutan bir baldbuic-. F• 
laıc bu baki1uııli ...... liirmak. .. 
aık o lıaala l&YallQ (l[ftJaD eaiıii ,... 
.leri Jll'l'IDCkJe laıbildir. 00..- çiz
mesi altında inlemit )'Un ~ 
da dolaıtaiıoa zıımea, •• aık .. ko
.limeııi du,ar-.z: 

- İstirdM.-
S6ııe ~ - tft7te .,.. .. -

Jar: '11Ciıdaaıııa aoaıra idi.-" 
Bu lccılimeıWıi -- ........ 

mem dikkat ecdaiz mi? 
30 ..... ~ ..... 

,,.-dıı )'alna ....__.. dejil, .. -
lameWıkaa, c::ıftldm, ""al - .. 
amWca IOr'eft JhmalJel'ila ,.lcldchwl 
daha bini.ol IWciililtam da ....., 
ecdlec-. 

BG,ak ....... :., .... .... 

afedtl --- - __... ..... -. ........ ..-.· clemJt. 
a- '° .....,. _,._..,,.. .. ... 

.. .... •• ,..,. beaılıeır, .... • 
hnnclı 

.SA. - TIR. 

... n. AlıOıa, ..... 
Y'*8nlııııa lllfll.lı: L M, tıatınıa, la, 

2. 1ıolla. .... 1. ..... ""*" 4. &ot. 
,., ,..., .. ~ ...... 6. .. (ant) 

M.nta, T ........ -. il. _.._ l8ll 
•. ,.... ..... lıl ftlb ~ -
... & ... ...... 

~ Jandarma subay ve 
_askeri memurların 

TERFi LİSTESİ 
(Ba11 l inci aylada) 

1 
Hilmi Artukotlu, Ekrek Akytl. .llao
aur Yengil. Fadh Seleklw. 

Vatefmenlilcten Y iizbıaplıfa 

HA.KİMLİKTEN 1 SINIP' 
ASKJClU .A.llı.1 HA.1(.1 Hali 
tı\ükrü Olça1. 

1. SlNili ASKERİ ADLİ 
HAKİM.LlK.ı.lı:.N ~ tt .N! 

Ekrem Gtbw)t, IWutl Dikmen, 
Fuat .Ayyıldıs, Nihat Sanftl', Bedri 
GUrgUa, Sallhattin Alpmu.L. TalMrla 
Ölktl, Emiıı Tunçer, lleat Ustttatbı, 
Recep lfıklar• Cel&lettia ııırtekln. 
Mehmet Münir Dolu. Nesir Güve • 
ner, Mehmet Berki, SüreJ)'& Çalur. 

T eimenlilcten Oatejmenliğe 
İamet Vurseç. Halit S.ım., Zeki 

Ca,oberk, Selimi Ersiinq. Recep 
Oralkası, Nıyaza ÖqUven, levket 
Şener, Nazmi Beaeıı. Hanuı Bıl.Trak, 
Mahmut Belenli, .lluatafa Arelaa. 
C>amaıı Erb&Yı Şakir Yücesoy. Ha• 
11&11 Özyurt, Nuaret Kunk&ya. lılah
mut Alpay, Orben Şahap ........ Rlaa 
İferi. Alunet Kıraı. Naci Tikel'. Sa
dettin Özel, Naci Kireçtepe, Fikri 
Sönmea, Mehmet Serbay, llemdall 
ErgW. Muatafa öser, Şakir AuI. 
Muata{a Noe&tt Yaman. lamall Hıü
kı Alrunbay, R&hm.i Akalın. Kuata
ta Ertan, Zeki Gençen Ziver Bea • 
der, Arif Türker, Kt.mıl N&&lıbea. 
SfileJm&n Turan, .lluaatter Unaldl. 
Mehmet Calun&kcı, M11berrem Akın. 
Keııan ljeıı, ljaha.p Tilte~, Ret&t 
Vardar, Refik Erk.men, Sadetdn Yü
ce. Mahir Can. Tqip Cuaikliall. 
HUanu GUroaıı. Fethi Otao. Nuret • 
tin Çetin., Enver Atakan. CaYit O. 
ten, İbrahim Eaer, dilıat BeJmıaa. 
Fellnm Toylan, Hilmi 8aytı. Tntik 
Döneray, lıluatatıa GDYea, Nuri it• 
ftkçu. SUleymao Letlet, İrf• ç. 
tınkaya. Ra::ıp Saymer, R amuaa 
Baytui• Sabri Kartal, 8erafetti• Da
nlfo Hami Aksoy, ltlmll Xa,,.U. H• 
aaı Şimpk, Mehmet Yoı.nw, Rellt 
Sümer. 

ı. 8IKD' •8K'Dt ADLI 

Yeni Gine'deki 
Milne Bay'da 

ıiddelli bir 
muharebe 

ASKERİ ADLİ HAKi 
Ali Vehbl Çoruh. 

3. SINiF MUAMELE 
ll&llURLUGUNDAN Z iN 
JIU.AlılELE M M RLU 

TERFİ ED LER 
lhaao Çetin, Zıya D r, A 

Kırmızı. N ret o H p A 
aultaı', Burhan Deve ı 
~SINIFTAN 3. INIFA TE 

EDEN MUAMELE MEMUH.L 
Fuat Erotlu. Tevv ık e 

5. SINIF MUAMELE 
ll&KURLUGUNDAN 4 SINI 

TERF! EDEN 
.&Junet Böke. 

7. SINirrA.N a SINIFA TE ı 
EDEN MUMELE MEM RU 
H-.,rettıa Keç k. 

'- SINIF HESAP 
llJCKURLUÔUNDAN 3. SINI 

TERFİ EDEN 
Abdarrahman Tekı . 

SINIFTAN 4 SINIF HEAA 
KEllURLUÔUNA TER t 

EDENLER 
1l"lını: Osdemir, !tftthat An 

mi• Akanb Hilmi Beyhan, Ab 
ralunan Ol'daf, Mehmet Öz r F 
hat Alpat,. Mehmet K ıık Y 
AJrsGa.. 

e. IINJJP HESAP 
MBllURLUÔUNDA.N 6 SINIF 

TERJl't EDENLER 
c .... Ya~ Ali Ceyhun K 

11111..ıtrrnnnez. 
i. SINIF ,..T'"".,~-MK-'CİLİKTF.N 

4. BINTll' T'OlPEKÇtLtOE 
ır.t.ar UD&l. 
e. SDml' TO--.p-14-M:-c-tT..fKT K 

5. 8tN1'll' A '!"JfJRJl1 JID'af 
Jl-0-. 

Gandl'nln otlu 
serbest bıraklld 

Birkaç hadise dışın 
sükun geri geliyor 
T-~ 21 .... - Mtar h 

lnltJlda aepettill bir w,uıe 
kanuna aaballf mttıılerit bir 

•lboume. • LL - Bata PlılHllf. hadiee hariç oım.1r O.re b 
t.kl Jruwetıer unaaıl ltarardlumn 1ıar Qaleö dahDllade dkOnet h 
t.ebHlf: allrmektedlr. Halık n1aama mu 

cereyan ediyor 

MUttefllr kıtalar Ta Olne'de ~ remnl makamlarla daha 
lfllne Ba)"da Japoa Jııunetlertle aln j lfbtl'Uti 7apmaja ba91anuetır. 
b r temas halindedirler, burada lld- Ş1mdl ölrenfldltine &<>re 
deW muh&Nıbeler GeN)'Ul etmekte- sln11 Battiallde yapılan tchhke 
dlr. m&1ifleri dajıtmak için pot in 

Kara lrnwtlerimılll ~ IWa mfldabaleai • aam a e 
orta bQy4kJllkte bomba uaalrlannm aımu. J8 klfi yaralanm11tır.. 
japoa meınıllertne a14ı&ktan llOeam Lalmov' Ja 
etmı.lwdlr. Btı.ttın bomlıalar bed.t l.ulaıcw, a LL - B rletnt 
b6._..ne IAıbet eUNI .,. blrook J9D- Jetler hllk6metl tarafındıuı 
8Ullu ~ NCID• tıebllt: 

ıı.Iboruae, • a.&. - Bata PMl
fikteki müttefik lıaanede umumi 
kaıwslJııDda timdi •eli• ftrUldu.. 
suna sön japoolarua .lltlne B&Ta ilk 
uker çıkamıa.ı.n orta bU7Wdtıkte 
3 ıemidea ibaret bir katile ile ppsl
mıttır. Bu kafile Jaııyaz6rleria ve 
corpito muhrtplerinla bima7ell aı
tmdıl bulwnı,yordıl. 

Mittelilıler r....ı 
.cixiiaiine p re 

Kelbourne, 21 .... - Batı PIMll:ftk 
te nıUtteflk ltuneder llllUUld Jrarar. 
dlwıdan 'bildirilJ'Ol'ı 

Nqredtlen aoa cebllt ,..,.,....... 
tetılrlerdc bulunan resmi IOICU. .llll 
ne Bay'd& bulwauı lutıalanD ft ba· 
n ltunetleriuden cotuaua Awatnı 
yalılard• ibaret balundutuna a.oıta 
vunnqcur. Bir milı:tar bıcWs &ak .. 
riyle .AYUatralyalı milllller de u .. 
dald Avu.stralya kıtalıariyle yaay-
1avatı1orlar. Bu lntalardan colu mu· 
harebe sörmU, ukerlerdea m.~ 
keptlr. Bu kıtalar arumd& • BQl
da muhtelif ....,,Ulere meuup .Aıne
rilm.n aakerl ele Yardır. lluharebaler 
llİtp• • ..,. .. tlmal lu7naad& • • ko
yun birkaç kilometre 1l&dında cer .. 
yan etmektedir • .Japonların aoa bir
kao snn içinde takvlJe alabilmlt ol• 
catına manukan ihtimal verilemeL 
J aponlvuı ıinullye bclv oldulu il· 
bi bu uker oıkarmada maldaelt ttı. 
fık ye hava.o toıplU"iylı mOoehhes 
hafif piyade birlikleri Jnıllan~ar
clır. 

Xarwatalrldıiara -'me ola 
ıeı'de vaziyet tlı7'dın a:nmaicta •• 
111 ,,. tntJ-.mda M'dtt etmNtedlr 

Bununla beraber Coraıkı>ur' 
I• bir habete -5re polla P 
da tal:atlllratta bulunan bir 
ktıtlMl.n• &tel aoar&k 4 ri y 
lanueıtır. Yaralılardan biri 
mO.tQr. 

MaharaonJ mııham mıGdelehıınl 
mUWntn tebl tinde buna 
bl1' MdJ9ecl• Ud k1el öld 
rilmekWdlr. 

Goıntli'nin ofla..,.,,_, 
lnralnlJi 

'l'aM • 1 '8 a.a. a....ı..ta 
... ..... ...... "ftlrn9 su.cııtıMlnlll 

mit !)a,,..,.. Olındl, W\4dft lclııı 

Jıar lıı&tl _.,,..,.~ ...... 

'* bMdn**' ...,... '* ıaıra· 
... ..-.~ nawıt a.,... Hnıll9tan mılldafııaıa 
dlılı:t Mııaıılllıır ~ ıı&'e 
ota-.m Jr....a .. .,...... 
---GoMlldt...,. 

Dahiliye veklllm 
lstanbala glHI 

Dahiliye Vekilimi• B Rece-p 
ker dün aa'bahkl ckapereal• lıta 
ıılmıiftir. Vekıl A.Dkara prm 
biliye Yekilliti ileri aeleDle 
doaUan tarafında• uturianlllllbr 

""9ilmn kanatlı - • 
,..~, mill.tleria 
.... sökJer, ura wutı 
ka,-aa Wr taprak J"limı 
çö1nnelrteclir. Ha•a. 
....... adamı .ı.u,...ı ..... 
teri.mi aıtJk ..... 
Türk HaTa K.uumana 
c1- eda• bu halrikMi • 

kawamahJ'l&e 

• 
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u untu 
Anlatan: Rüveyde Sinanoğlu 

uz ,\lerAI'm bir me-
z'«ı:>tinden bahsediyor, ve berum ı.s
tırabıntdan haberı olmu\ordu. Ru da, 
bana karşı olan a.~asının derecesi· 
ıu gösterme e k r dl. MerAl kazan-..,... · .. 

Bir sabah, o, evden eıknr cıkmaz 
kuçük vallziml oiım. 1cıne az elbi
se fakat çok göz vası do'durarak yal
nız ba._o:una fsta,.• ')na vollandım. 1s
tnnbula g ·~., ilk trene blndım. 

U L U S 

:-································~ 

: BİBLİYOGRAFYA : . . 
-. •••• ı•••••••••••••••••••••••••••r 

İdare hukuku 
- Birinci cild -
Yatım: Sıddık Sami Ono.r 

mekle kalacağız. Çtıni::i ıayın profe
&örun salAhiyetli kaleminden çıkan 
esere fıkir adanılo.rıınuı !Ayık olduğu 
a!Aka> ı fazlasiyle ııostereceklerdlr. 1-
dnre hukukunun birinci dldı lı;taobul
da Üniversite Kitabevinde 650 kuru· 
şa satılmaktadır. Taşra için postı\ pa
rası 60 kuru~ur. 

Muhasebede kıymet 
İstanbul üniversitesi ldnre hu- h k fi • f 1 "kk"J • 
kukuk ordinıuyns profrslirll. are e erı, e a 1 en 

Almanlara göre 

Portekizle İspanya 
arasındaki tesanüt 

bozulamaz 

30/8/194% 

Afyon büyük 

bayramı 

kullamağa 

Cevde-Ue çılgın bir asktan sonra 1 ı. ~ .:ıneye rd m. Kız cllnde hlr 
evlend,.ıı;. Yedi scr.e.tk ev ilık haya- cok k~ıUarla, masa lxışında ıdl. 
tımızdn sev mlz.ın gi.lnes nı karar· Beni hnf fçe sell.m1r.dı. Ve işine de
ta aK n uf k b r bu ut bıle gbzük· vard etti. 

İhtl:rar anamın. babamın ot.uz se
nedir sükü ı lende hayat geçlrdik!e
rl Yeşilköy'dekl evlt'rlne gidiyor· 
dum. Tıp'kı mavi per11er tarafından 
yapılmış gılbl rlur;ın '- • l:"i;.,,eı k~ü 
rl-llşünmek bile ruhuma sUkilnet ve
riyordu. 

Oraya vanr \'armaz, bu ıS">Jz ve 

Satan: İstanbul Onivl"rsit" Ki -
taheYI Ankollra e!\d<lcsi - lstnn· ve maliyet ( 1) Berlln. 29 ııı.a. - AnwrikRn hari· 
bul. clye na:r.ırı Mister Cordell Hull de-

hazırlanıyor 
Ueğerli hukukçu Ord. Prof. Sıclclık meı:ıc bulunarak nazilerln Portekiz ~Başı 1 inci saytlda) 

m Cevdet adanuydı, blirosun- sonra. bir şey söylemeden durdu-
d ışan m mur ar arasında, guı:el ğumu görunce sordu: 

ru cek kadınlar da \ardı. Bununla - Zevciniz 1 vorsunuz e. 
t r b r kocamı kıskanmak pek ak- fend m. Ankara'da olmadı~ını b Jmi
lıma g mı1yordu. Onun, işlerın için- yorsun uz galiba'·-
d nasıl buna dı •mı b 1 yordum. Za- b \"Ti mc cıkrnıstl. Sırtımda 
t n blL kadınlar, koc.:ılarımız içın, soğuk b r ter du' ' m. Bakıs arımla 
d rd~ buhınduklan zamanlar "ca- lanna m Ydan okuyarak: 
1 yor' d r ı:ecenz. Bu kel medc - Elbette ı ~ Onun hava-
k r b r hmal \ rdır. Fakat b z m •a b ''lled ğim bir şe

0

y olamaz ·kı! 
h Y tırnı.z büsbiltun başkaydı. Cev- Ben buraya sız.ınlc konuşmıya gel -
d t.. ve ne kadar yorgun gelı.rse gel- dun. 

n b n mle karsıla ınca gôzlerl par- lllerA', geceler ımn azabı olan hA-
1 r ve bana l k n. anlılık gUnlerı- reli Jfıc vert özlerini hayreti acı 
m zd ki g b t gınca kur yapmaca c: ra bu hayret dağıldı ve ~ırıld:: 
ba ardı. Kcnd mı dünyanın en me- "rr ne. snftd t me ne, bembeyaz dlş-

kadını b r, sırası du~ükce nr- lennl gösteren kurnaz b r tebessüm 
k arıma sa d t mı anlatmaktan lx>llrd . 
ke ~ alamnzı;ım... - Fakat affedcrslnlz ama anlıya· 

Fak .. t heyhat .... Nihayet başıma "'!adım! .. Benlm'e konUŞ?nıya mı gel
g n h dıscden sonra da böyle ko- diniz., 
ni.I b r rmYim artık? !kimiz de a'•ak a ld k O kendin-

Ah o g c, ! .• U:1-·kusuz geçen o u- den Pm., karşımda d mdlk duruyor 
ğu !\:~ g : ~"..._ft_. b:! türl\l ....... _ ben titrlyo~ıırn. Göz!erlme bir per-

6·~·unsa :r 1>,.,.. de egr lm şt . EW" onun suratına 
z m uyku ~rm..yord l ·• Komod nın fırlatılaN•v h n blr soy tasarladıihm 
ü .ınde sa~te s k sık bakıyordum. halde, ş mdl bunlann bir m bile hs
H A sabah ola.'!ll;ı:ordu. Yorgunluk- tlrlamı;>~rd ım Ya'nız. kafamda sar-
t n öz kapaklarım yanıyordu: son h-. 1 ı;8 b""':e~ '-'ll!luk vardt 
d fa saate b3ktığım zaman altıya · 
gP d ru gördUm. Ondıın sonrasını - Zeki bir kıza benziyorsunuz. de-
h tır :ı.mıyorum. Kend mden gecmiş, dun. Bunun c.ın 61zlnle başlangıca 

a , detıl, Qdeta baygın düS- lUzum görmeden acık konuşacağun. 
mil tüm._. BıT tek kelime Ue cevap vereceksl· 

İli e o zaman rilyamda, apaçık o- r z: 
larak sarısın blr g ne kadın ~r- - Onu sevıiyoT musunuz? 
d m. .• s yahlar g ;ı: nmişti. Yalnız Kız ye,. "iPrı kımıldıımadı. Bana, 
y ında açık mav.i b r rertk vardı. kapris yapan bir cocuğa bakıldığı 
Bu b r is ön!Uğ{l idl. El nde kUıda gibi bakı)i'i)rdu. 
benzer b r şeyler tutuyordu. Genç ~ayet sakin: 
kız. arasıra m tebe m gözlerin! Ye. cevap v~rm~k istemezsem!. 
kııl1ınyor. farkedemed ğim bı!r ha - dedi. 
) e bakıyordu. S ddeUe b 11•~•m. 

Ah' o zler!- o büyllley.lci llcl - Ccvn" vereceksin z... Fakat 
JA \ ert göz!.. sonra daha mlı.kul davranarak. du-

l andım .. ne kadar uyudufumu daklanmda ince b , istihza ile: 
b m ordum. Cş mUrlUm. Kalb m - Yoksa beyhudE' mi? Bu suale 

vor 1 b 'mivorum. Her dıtha önce mi "t>Varı verd rılz? dedim. 
zarr n rUyamda kadın ve erkek ceh- Gözlerini gözler.imden ayırarak o

ı;:ôrilrdum .• N!o(.'dn bu gul ren- muz s lktl. 
az bütün günüme hAk m olmuş- - Bu hl nlzl derhal anlamıs-

Lu? tun. - Bir türlü aşkmı%1 dlyemiyor-
ErtE'Sl 1tece, sanki randevu vermiş dum - PC>kl ama ondan ne bekliyor· 

b • bu y z gene rilyama ırlrdl. ş m- sunuz? Ne umuyorsunuz? S z akıllı 
d b na daha sam.mı davranıyordu.. bir kızsınız hem, bunu anlamalısı-
Kötn b r ııil u e: n••" 

- BE'yhud hepsi beyhude. dedi. Söz burava gel nce. Giddetle dön-
Onu, senin aslll b lemiye<:eğin bır 1u. Yüzü altnst olmuştu. 
kudr t e sev un'·- - Evet, akıllıyım! ... Anlamalıyım 

s k n ve unutulmaz blr sesi var- kıl hayatta bütün haklar size verll
dı Bu ses bent b r elektrik cereya- mlştfr. Siz de d ~er mesut arkadaşla· 
nına tutulmuş g b tıtrettl- Gözle_ nnız s:lbl d0$0nUyorsunuz d"ltll mi? 
r nde yanan bln bir renk gibi, sesi- Zenırlnllk. konfor. dalma kendllerlnP 
nln de garp b r tonu vardı. Bir al- llcıık ve d f;er büttln kadmlar !cin kör 
tın şıkırtısını andınyordu._ İşte bu olan şefkatli blr koca!.. İşte hep 
es, ben m hnyatıınd n s!lktl.numu bunlar sizin ha!Cklnızdır. Kim bu sa

ç ıp sr tt ! Artık uyuyamaz olmuş- ndı:>t nlze yan bakarsa vay hallne.
t m. B tiln g'lyretlerilll(! rağmE'n. Sızın lüks elb:selerınlz, sayfiycle
b ı h'lya , 0 gecC"d n sonra bir daha rınız. pırlantalannız ve kürk:lerımz 
f' r m d m. ı:; • rett m ,a.n vı kuv- i n kendinı h ' -ien uwallı ada-
\ vı:> bu hu~ alı arzu, bende bil- ma ufak b r tebessüm etmek kımın 
~ r rl Ik yaratmış olacak had ne dti mtiş! .•. 
• cok "ITJ k'> ., f'nd eli. hat- Bu bti)'UK Jcın fırtınasının önüne 
tA phel n arl:ır yle kal"Şllaşı:ı."Or- geçme~e cal tun. Fakat ne müm

'll. Yuvarr z n havaSt zeh rl .. nmis kun! Artık isyan et.m.şU. Durmadan 
d • m n ha\Pt b;.r gün da- Y u ordu: 
mıyarak sordu: - Fakat ben bunlann hic b1rlslnl 
N' n var Mua JA! Cok değiştin ellnlzden nlmıya kntkışmadım a.nııa-

s n ı _ d ız mı? Mukadd,.ratın susuı:.u.k 

Ona f$l'arlı bir g'JlQ le mukabele nedır bılm!yen dudaklanmza sundu-
e• YUzüme sa ~Uk bir mas· ğu earaptan bir dilmia bl~ tatma-

dım. Fakat ya txnJm uınızluğum!
İ.şt.e bunu b lmiyorsunU7. ve sevmesi

ya- ni asla benim ıkadar bUemiyeceksi· 
nlz de! ..• 

Bırden biltnn 'kuvveti tükenmiş 
g:bl kendınl koltuğa attı ve hıçkır
mıyıl başladı. Daı:ınık saçlarınuı ara-
sından mavi yakasını •örüyordum. 
İçimde h ,. n" ıH·ım hl ı yoktu. 
Buz ı: bl !dm. Yalnız, beyn.mln !cin-
• kıp:Cızıl, alev v.lbi b r sevler :ra
nıvordu. Ayaklanmın ucuna bas\!· 

oradan uzak' aştım • u kaçtım. 
t•zun müddet serseri serseri so -

' ~ıc•nrdn dola..t• ı Caddeler bana 
bomboş göründü. Vitrinler artık e .. kı 
aı.l!:>esınl kavbetm st . Ynll'"llur yağı

• ·my<.'ı: l vıllll.da. ka:ı.-bolan genci k 
hlıtırrlarına <lnldım. Onu ilk sevdi
ğim gUnlerl dü.ş"{inU}·ordum. Denız. 
> ~ıll k, 't net ve ŞPfkat benim 
hastalığımı geçlrm ştl. GilnOn bnzı 
\etler nde deniz:n aldı ·ı renk, Me

rlıl'ın gözlerme benzed l? halde b le 
artık onu duşilnmiyordum. 

B r sabah. tır' allardıı oldu-
ğu gıbl, altın yaldızlı denizin üzerın
de küçük ve bey b r kotra b<'lırdi. 
Sanki bana ondan yuvamdan. sna
dı>tlmden haber 1tetlrlyo du. Koşarak 
ı.ııc .. ı .. w• lnd m. Için-t .. n u.ıun bo)JIU, 
s:yah sacları rUzgltrdan dıı~ılmış btr 
cıdam cıktı n,. tı r şey söylemE'<lrn 
yanıma geldi. ~nl ı:ardı. z son· 
ra s.ııtı 1 hoVI'"~"' vllr iv1rdu~ .. 

- Na!:ıl<:ıın Mualllt!.. d ' sordu. 
- ·ıhhatlmi sormak için epeyce 

geç kadın galıba! .. dedim. 
Falr~t ses m, bütiln arzuma rağ-

n. neııel >dl. 
Kolumu s.ktı. 
- Senı bır daklkn bile unutma· 

dım. akat rellp almak lcın mah· 
us biraz bekledim. 

- Niçin? 
- Cünkil sana ktıçUk bir ders 

.. -ermek ıstemlş m. Bunu da kendlrı 
secun ya:.. lşte senı bu ıssız yerde 
on bır ı:ı-ün bens z bıraktım. 

- Hayır daha faı:la ! 
- Sana övle geUyor, banıı da fı)·-

le uzun geldı ama, hakikatte on bır 
gilndıir. 

- Va dönmek lc;temez.c;em! 
- Zannetmiyorum. Hattll uma-

run ki bütün kuruntulann artık 
geı;:ml$tlr. 

- Hanı?! kuruntudan bahsediyor
sun Cevılet! 

- Hayd ha~·di ... nnlamadı!l'ımı mı 
sanı~rsun., Hep o zavallı MerAl'den 
bahsederken sararıyordun. 

- FakaL ... 
- Brn yokken :ı.·.azıhımed" g('l,,'en 

şeylerden de hah r m var; oradaki -
1 r bana her şeyi anlattılar •. 

Cezalı b r çocuk gıbl utnnmış su· 
~uyordum. Halbuki o, b"raz daha ne· 
"Plen k devam cıdb·ol'du. 

- Bana karşı olan aı;;kının, bu ye
ni safhasını tel.kik etmek lstedım. 
Belki b raz za•·m da\-randım. 

T t:rılycn sesi kulaklanmda uful
duvordu. 

- Istırap ('ektl~nl gördiikce ü
zil!Uyordum. Fakat her şeyi kendili
ğ-fnden anlnmıırıı lsteı'! m Far.la has
sao;J;ı.·et1nden dol{an hu kuruntular· 
dan silklnmenl hekle-dim. 

Kolumu daha sıkı tutarak: 
- Artı': o kızc:ı~ızı cıu~nnm<>! de

di. Şimd' dahıı 'vl b1 r yer buldu. Bu· 
na bfwn dr yardım ettim. 

GU .. ''1ldP: 
- Bunu bt-nlm k'n m1 yaptın 

Cevdet' d VP mınldandım. 
Fvet '\'•'\'it\! 

K5<ılre dofuou :ı.·UMlvorduk. S1mö 
•'{ll(""Plen ,.. ı.,,,.. 'l altırıda "le"'! z. al· 
tın h r mayi .rf'!l nr"'d ''°'""'' F'aka• 
"il ·;a bP.,ı.,, g=;~· .. ~ım ondıı"l ria ı:ok 
t'l'1~ııvrı~'iu ~ .,.-;.,. ~'1!Y.!k1 "!1M~., ko
Aamın. A k ~u..ı .. ı.•1J1n.,ırı .,,ttkave· 
met edilmez l"ıl'Jl'kl•l"ını du\.ı:1Um ... 

Yeni pamuk ürünü 
Adana, 29 a.a. - Adana yeni mah

sul pamuğun alım satımına başlan -
mışıır. Ticaret VekAleti fiyatları 
tesblt etmiııı olıluğund•an hu hafta i -
çinıle hliyük mikyasıa Bntııılar ola • 
cağı Umit edilmektedir. 

Yüzme birincilikleri 
Adana, 29 a.a. - Adana'da yapı

lacak Tilrkıyc yüzme bırinelliklerine 
iştirak edeci< olan Ankara ve Haray 
takımları şehrimize gelmiışlerclir. 
Müsabakalar için son hazırlıklar ya
pılmaktadır 

Sami Onar, İstanhul hukuk fakulte - .MemlekeUınizck cuıııhurb et dcvrly- hUkümeti iizerinile yaptı~ı h1skıva 1sllkltıl ve hlirlyctımize knstcden 
sinde "erdıı:i derslcrı bira:ı: d ıh:ı ge- le birlikte ikıı•adi ve sınai hlr kal- karşıkoyabilmesini remin maksadile ve \'atanın bağrına sokulm.ık ciıre
nişletcrck bu ) ıl hukuK kııtuııaııerni· kınnı.a ba•lanıı~tır. Gittik~e hacmıni Amerikanın bir takım trdbirler ala- tınde bulunnsı dilşman, 1922 yı ının 
:ı:e kı> ıııctlı bir eser ko.:ı:andırıııı ıır. ıı.rtırınnkta ol ın bu milli tc rblıuqun cağını söylemiştir. Amerika bu hu- 30 Ağusto unda son ve kati darbe31l 
s > 111 fıliııı bu yıl "idare llukuku., idare ,·e muhasebe te K 1 ıtını ti' is susta tesebbliste bulunmak iı:ln Por· yrm ş \"<.' artık TUrk topraklarından 
nun l.!50 sa> fa) ı bulan birinci ciltlı· ıııenuu da ~uııhc lok ki bu snhad:ı tek'zle yapılmakta olnn ticaret mU- kaçmaktan ba kn care kalmadıf:'ını 
ni ne retııııştir. Bunu ıli;;c:r elitler ta- çalı anlar i~in ihmal eılilrrıııyt·cek hır z:ıkerderinin bir anlaşm!l ile neti· son ve kati ı;<'kılde anlamı~tır. 26 
kıbedecektir. id ıre hukukunun bırln- ınnhh et alıııı•tır"' Hııtıın duın aen celenmesini bel< emektrrlir. Ağusto ln brı 'ı> an büyuk taarruz, 
cı .ildindc "İd ıre Jlukukuaun urııu- k ılrnl edil<'n ilmi r<a lar el ire indi" Berlin siyasi mahfilleri Amerika ' kan \e at<'Ş ı:lnd dört gUn dört 
ıı'ıi ıı.~z;tri) cleri ve es ı 1 ırı,. 3ti7 say· 1 ç ılı~mak mcclıurh

0

rtin<le hıılunsn lk· hariciye nazırının bu ı;özlerini sinir gl!C'I! d \ nm ctm 1 r. 
fad ı trlkık cdildıkten sonrıı lıirınci 1 tı•ncli ye sınsi ıııııe sE'srlrrinıİY., lıir ve prQ!lııı::anda harbinin mut ad ma- ı Ar) on, l<' bu bth uk gUnl! hnzır
kıl ıp olarak "lıl ıri 'I c~kll t,, SGO a)- 1 t ırııftoın id ırc 'e ınuh. rlıc u•ııllc-rl- nevralilrınclan biri olarak telakki e- ı lnnı> or. B ltlin sı:>h r bayrak ::ırla ve 
fadR İ7;ah olıırıınnktııdır. Bum! 111 son- nl tesis ve id ıre) e çıılı ırl rken di <lıyorlar. Amerika hlikümcti bu hü- ar. z hiıtıralarla sUslPnm stir. Yırml 

kt 1 1 1 d·ı k k · · • f 1 · ı ) ıl on<"<' bugUn hayata dönmüş olan rn · cı t l'rt e neşre ı e•·c ı ıın ıc;ın g<'r tarıı hn < ıı ) em c<'rc' ın r ve v!lk halk klitlell"rlndl'n hakikaıi sak· f 
profesor ''on s ır.unde di)or ki '"ikin- trı·ıkkileri takiıı ,.r bu \enilıkl .. ri tat·, lamak ic;in sık sık bu nibi manevra· A yon, blhük ba;ııramına hazırlan-

! 'k t k ı 1 ... ılı ·ı bu gece, ı.şık deryası lcınderllr. 
el kit ıpta ldsıre dinanılk ol ır ık tel- ıı r ııw zorunıhclırlnr. tıraf <'t· lnra başvurmaktadır. ş hr n m<'rkc-z nde, düşmana vu-
kık crltııııııuş H: id ırl fıınksİ) onlar \ a· rnrk iralı!'cler ki meınlı·f{ctlrı'İY.Clr • 
ni idarenin ı:crek ııııııııııi intiıaııııııı iktısnrli ,.e sır ıi ııı!ıcssc•ı-lı rın irhrr Portekiz görü~ü Amerikan rulan 60" darbe:,ıi temsil ed<'n tunç :,; he) kel, huglin hl'r zamankinden çok 
lı>ınin \"e ~er~kse frrdı (n ı!İyet!.;ri \'C. IJiJhasq lllllhnselıesİ ile cln"r11"1'1 görüşüne uymtyOT mfın !ı \'(' Jıa<:metft görünüyor. 
ınıır kabe, hima'c ııınkı;:ıclıylı: ıcrı ılnj{ruya ilı:ili ilmi escrlrr r;ok 111 ılı· ~ehir, yannki tor<'ni taklbetmck 
ettikleri f ıalı}ctlcrlc fert ~rıinı· k ı- ılııttur Hııtı'ı yok clcnilrbilcı:-rk ka- Selahiyctll alman mahfılleriııin ı~ n gel n resmi hl.'Y<-'tler ve ziyaret-
im olarak bi:ıı.nt lıir nıute~rbbıs gibı ılnr aı.<lır. belır tığe göre ;>;ovitlades adıncıaki ç IC'r'e bir .kat daha kalnbalıklaş-
> aptıfa fa ılı> etler ıııııtalrıı edilıııir Bıı,;lııılt·rde Anknra'da inliııar c· Portekı . gazetesinin son gunlrrılc mı tır. 
tir. l\·ılııcıı kitap hunun hir nıııtcııı- drn ltlr kitaıı ıııeınlekctiıııir.ırı > cnı e- ne. rettıgl bir makale Amerik ı dev· Yarın s.."\bah huradan kalkac:ık o.. 
mimi olar ık icl ırı ıııukn\ rlrlcrl', ch•r- konoınik ha\ tının icnııluın ı 'c zn- !et adamı ırrnın sözlerine bir cevap lan hu us bir trrnle Silkisaray is
durıcli kitaıı ıdtrı ilıtil'flarlıı idtri rurctlC'rinr ce,aıı \ermej'.:e ( lı m ı te!<kıl etmektC'dir. t '>)onunn gdilccPk ve oradan oto-
ka:ı: t\~ tahsis cdilını,tir • ., \ e ınuh ı chrd(' kı} ıııet hır k ti rı Brezilyanın harbe r,irmcsı dole- b si erli' mcchul nsker lıbides1ne va• 
Sayın profesor on ı;ozundl' i<lnrc telııkkılcrini ve ııııliytt esn l ırını yııııyle Vagington<b söyl nen bazı n acalttır. 

hukukunun doı::u,unn \C inki afınıı tctkık ecll'rrk nıuhiın hır bcr .u ı ılol· sözleri tahlil eden bu ı:;-azete Porte- Tor n tam saat 11.30 da meçhul 
k chırın ıkıaclır. Turki.'" .. ~ek .. r F b ı'k ı- nsk r ltb dC";i onUnde olacaktır. Abl-
ıs~ca tenıast ın scınra bu tun dılrılada ' kiz görU§Url.in Amerikan göruııUne Afy 

d l ti l ırı irketi 11111umi k ıtihı" Dahn ı~n- dı:>y(' konmak Uzı:>re on'a başta e\ c e frrt ur ı-ıncl ıkı ınıın elıı t - ~ asla U)tnadığını tebarüz etıirmekte- E 111 M 1 ı B eklıl 
1 · • · ral)\ a"nın ur.un senrlcrrle ~lıle rttı" ı ~ü> ilk M et ec s, aşv et, 
erın ı;rnı•lcdi.ınni ferdin dn !etten ~ dir ı 

1 lecruhc \ e çalı ,111alarının rnııh ulıl • Vckll'C'tll.'r, Ordu, Cumhuriyet Ha k 
Yan_ ız ııir.anı \ı! aıl ılN <lc.,.il bir rok N 11 d • • h" lt p ld "" h ld 1 h "' ' nl n bıı r rr, kn"Tııet hnrek ti rinı, ov t n "" c gore sıynsı mo. ıye e artlsl o u..,u a c resm ve usu-
mu~lıet fııaliyetler beklcdi"ınl be>' le- b ı "Ok J ı s 1 p k" ı B ·ı ı b k ı ta f d "' ' ın:ıli\et te ekkıılılnti \'C utı ıırlarını ı , · ı'\t ı e er orır ız e rezı • s ırço mu<'SSı:>SC' er ra ı.n an Cl'-
ce idare hukukunun artan ehcıııını' r- ,_.a la b ı akt ı ki ->< d Jm"şti , t ını>ıınİ\ le ilmi nıeıodlarlıı clı• alar ıı. ., rıın yo rını ayırmış u unnı a. en C'l' ı.vn er ı r. 
tini İr. ıh l'diyur ve idari faallvetın ı I' 11 h k•~ L t ı~k· Y M hu! Ask r Abid--' • " hu ı;:ıh ıda trrf'(lıl ıtleriııi ir. ıl• Atmrk t ır. •U l o ırın rr no wı« 'I. , "·1 arın, eç e .::u u-
knidelrrini mrdC'ni hukuk Ye tkarı t ' ' t ı ı ı k'l d .ıo·ı ı· tk· ü d hl! b 1 rA 1 Aek aziz iBti\·enlrr için mıırıu•.1 ıt rıliiccek kıy· r mc ('r m ım ·ı n e~ı ı ır. ı menı· n n e n e ı:>r p-.Y ne... ve 
! 11 ıkukıı kıı[ılelcri içinrle toplanan V(' ırıl'tli hir rl'lıhrr h ılinılt:>dir. lekeıi Atlantik O\yanusıı ayırdı~ı şchltlcrlmiztn hiıtırııları nnılacaktır. 
ırlari ihtilifl ırı 111cdı•ni hııkıık kaidl'- gibi ılı~cr bııın anıiller ve ılostluklnr 
lerİ\ 1<' h;ılll'lmrnin trertıhesinln mıı- hi'aıı .-le nlılı.i{ı ınrı zııları > t ni lıir ı1, Brezilyanın knrarı üzerıntle tesir ı 
'affnl;i) l"lsir.lij:inclrn hnlılsle mlhl akil in<·cleııw '" clu<ıınıııı• sıı7.l(<'C'indı:-n g • icrn ermişi ir. 
\e bilhn<sa ıınzHhclrrlı• tnkvht> 1 •• ı;ırıncktı•clir. E<erılı-n > ılııız lı p 

İngiliz uçakla'rının 
dilıni• bir id rr hukukunun kı.rulıı• ı lııt.rnl:ırın de,:ıil, ti tulııı 1 ınd ın nı'I.- Alman siyu: ı mahfillrri ayni Por-
.;afh ıllrını nrıl tıwır. nen f )ılıllnrn. kl\nırt h:'lrekrtl rını •C'kl:T. gar.ete<:iniıı tebarrıız ettircllı'.'>i Bı'rmanya'ya akınları 

t 1 başlrıı bır nokı ya da işaret etmekle· n s d ı k · 0 . . h' ı:oı.c rn, ) urıı ı ('n 'c ' pan 2r el ı ı ti-
: d ı ı ' ııııı nar, esrrının ır ( ılc edehil!'Cl'klcrılir sann) ldlrr ka· dlr. Novıdades gazcıe"i bır yazısm-

tctkık '" araştırma kıtahı oldugunu, ılıır İci ırc , e fc 1 • L l d 1 da şoyle dcmı~tir: 
t ılcbe idn hallrlııdıı;ı notların rn:ıs- n aı anı rı a ıııu 11

• 1 
8~ _ 35 yıllnrındn iki elit halınde hır heıle. kıv.ııırt h ırcketll'ri telakkilrr! "Portekizin menfaatler.ın.i Avru· 
kıç daf 1 bıısıldı.i{ını \ 1 k t lı 'e ın:ıll\ l'h hu sah ıdn kı·ndrlrrlne i> ı pnnın yeıılclen kurulmaru ıçın çalı -
site talelıesi> le idare ~u:u~u 5~~:r~ bir ark adı< sa) ıbilrı:-rklerılir. şanların menfaatlerind.cn ayır~ak 
sıncla ctudler ) apacnklıırın araclıkh- Eseri dı ~crlendircn bir cephe de mllmkUn olmadığı gföı Portekızle 
rını bulnbilnırleri ic;in imkan nıshı _ hukuk, ıKtısat , r nıuh eLı:-ıııu tnrl.ıı- İsplnya a~ası~dakl tesanUdU ıhllU 
tinde mufass111 bir idare hukuku h ,_ rıııe k ıyna ıı;:ı , c bırbırındeıı fn> da· etmek de ımkansızdır .. , 
zırlamak istPdiğini , e huna bu> uk hndıgı nokta! ır uzcrinde durırı ı ıdır. 
lhtıy.ııç olduğunu soylu~nr. l\lucllı~in ı!ıcııılcketımi:ı:ılc ışle ıııc e-

Sayın profc~ör, kitabın hazırlanma· k?ııoırı~sı lıtera.tunm<lc ilk d~ta tet
ııında idare hukukunun nıllll ve 111 ,. kık rdıkn _Y<'nı bır takını ıııenı.lıırı 
halli mııhiyf'tin göıontinde tutulclu _ d 1 el!' uld.ıgı gorrılıncktcdir. Bu arada 
i:untı idare hukukunun urnııml na:ııı· k.ıyıııetlerın doj'.:uş Ye harekl't )erle-' 
Tirrll'rinin- 'I ıirkİ) e'nin ictiıııııl V<' hu· rın~, _ve kıyn~et hıırckct !erinin l-thlil- ı 
kukl blinyesi iıurindeki trsirlerlni lerını hıı.kukı . e•ııslarlu trlıf etlrrek ! 
helirtınl"ı':c çalıştıgını bilhns:ıs tebarUz iz.alı ş~klı: rııalıyer unsurlarını nyır· 
ettirmiştir. ın.nda ıkr~ sıırc\ııjhi fikirlerdeki husıı

Kıymetli eserin içine aldığı bahis 
lcr şuniardırı 

Umumi methal: idare hukukunun 
umumi nnzarl>cleri \C c&asları : 

1 - Dcıletın vaııfelerı ve fuall) et 
sahası, 

!? - De' !etin hukuki fotık~ı> onlnrı 
l"e tasarrufları, 

3 - İdıre fonk !~onunun tıibl ol· 
dugu hukuki rejiııılcr, 

4ı - iclarc hukukunun ınev:ıı ve ta. 
rifi, doğuş ve inkişafı hu•uk lı!eıııın
deki Yt'll. 

slyrt, muin etlı•rde aınnrtisrıan ,.e rıı;z 
unsurlarının İncrlenırıesi, bilhn ba 
kn) de ş n andır. Kitabın diğu hır hu· 
sisi\ eti de, 30 kusur s" f ı ını "slll'l· 
clnr<I maliyrt" hah ine tnh i edrreıc 
modern işletme ekonomisinin hu ınıı· 
hlm ıııenuıına dı lıter t rll'ıtUlUe 
) er 'erıı i~ olıı a~ıdır. 

l\tıılıMebedc kı~ nl('t •el ıkki~i - kıy
mC'tirrin h1rC'ket sah'I \'C rsa<l ırı • 
muha ehe esn•luı - mnh:ı~elı~ rl ft<>r
leri - cluran kıy:ııetlnrin hr~aplannın· 
sı - hareket hıılinıl" kıvınetler ıııuh'\· 
selıcsi - oluş halimle k;ynıetlerin ma· 
liveti - Stanrlard nıalıyet n•ıılleri -
rııııhaschcr!e sistt'm mevzulnnnı ihtiva 
rden lıu esl'T, Ankara'dıı -\kha kitabe

va· vi va<ıtuh le satısn c;ıkarılınış lııılıııı· 
rııııktııılır. Esrri okın-ııC'ıılıırımır. ı tnv· 
sh·c ederken değerli mııellifini tebrik 

IS - İdare hukukunun kııvnıık!Rrı. 
6 - İdare hukukunun n ıkıık kııl -

deleri kıırşı~ındn Yaıiyetl, 
1 - Ferdin idare kıır ısınd11kl 

ıirrti. · 
llirlnı:i kitap: frlarl teşkllAt: 
1 - idari te kll'ıta hıkiın olıın 

zari) eler Ye e a~l ır, 
na- r.cleriz. 

2 - Turki) c id.ırl tcşkllAtının biln
)esı (Osmanlı iınv Lratorlugu, de\ le -
tin idari tc~kılatı, ıııah ılll ıd ıreler
dcn Yilıl> et, koy, lıclcdiye iktisadı 
devlet teşrkkullcri.) 

(•) Akbn Kitnrevi - \nkara 

Resim ve Cemiyet 

M. Ruzvelt 
haftada bir gün et 

yemezsek 30 - 40 gemi 
tasarruf ederiz diyor 
Vııı:; nı:ton, 29 n.n. - Mister Ruz

vclt gazetecılere beyanatta buluna
rak Am rikada haftada b r glin et 
Hm mek usulü knbui edild ği tak
d rde A\ u tralva, Yeni Zelanda ve 
Arj;ıntlndc-n et getiren genulerdı:>n 

30-40 gemiyi ba ka nnkli) ata tah Is 
etmek ımkanı hasıl olacağını söyle
miştir. Bununla beraber, Mlstt'r 
Ru:r.velt, bu hususta hcnilz hiç bir 
karar verllmedll:inl Ufı\·e etmiştir. 

Ennasyonu önlemek maksııdlle alı 
nan te-dblrlerdt'Il bahscd"n devlı:>t re
isi, zırnat mahsulleı:ıi fi~"tltlan llt' 7.1· 
raııt i•!Prinde çalışan işçilerin g(inılr
llkleriııl lesblt ederken hiç dı:>ğlşmi
yecı.:k fiyatlar \'P iieretler teı;bltin· 
dC'n !cenap e<llleceğini belirt.mi.ş ve 
bu 1 l<'rde umıımi hayat pahnlılıfü
nın dalmıı ilibnrıı alınııcn(:ını tasrih 
etml tir. 

Mıster Ruzvc.-lt'ln, paranın ve cs
ya fıyatlarının istlkTarını temin ıcın 
hazırladıgı proğram hakkında mille· 
t.e izahat vermeden lince kongreye 
bu hususta bır mesaj göndermesi 
muht melılir. 

Yt•ni Uclhı, 29 n.ıı. - İnı::;ıllı ha\·a 
kun < lrrınln tchlııı;i : 

İııı;ılız uç ıklnrı dün merkez Bir
m n) ı'da İrr n adl'nın clnıcu kıyısında 
~l ıı;\c ha\a ıne)clanına hucum etmiş· 
!erdir. Yerde bulunan bır mıktar o.v 
ve boıııba ııç ıı.:ı bomb ıianmıştır. Bom
halnrın ıhı ıııan av uçnklan arasında 
p~tlndıj!:ı ıı;orulm ttır. l'c;a'klarımı:ıan 
hep•i salimen üslerine dônmüştur. 

İşgal altındaki demir 
yollarında yolcu nakliyatı 

Londrn, 29 a.n. - Tass ajansının 
a!dıı!'ı hır telgrafa göre alman işgal 
makamları, Dl«;ppe - Hııvre - Ami
ens - Rouen VP Salnt Orlo Boul
ogne ıfomiryollarında yoku trenlerJ
nın lşlPmcslnl ynsnk etmiştir. Salnt 
Naza re - Br<'St hattına yolcu nakli
yatı Uzc-rlne de sıkı tahditler konul
mustur. 

Toplantıya çağra 
Kı:ı:d ıy Umumi .Ml"rke:ı:inrlca : 
Umumi \ferkedrni:ı: 1 eylül l!H2 .

lı ıı;llnıl &1Utl 10.30 dıı. Yenişehirdeld 
lıinMınıla toplnnaeaıhnı'lan 51\yın ha· 
nın teşrifleri rİCI\ olunur. (2015) 

TEŞEKKÜR 
Kırmcıli 2cvdm "e habamız Tahir 

Liıtfi Toka> 'ın vefatı münasebetiyle mer· 
bumun cenaze merasiminde bulıınarnlı: 
biaat gelerek, ıcl.ı;raf n')1l mektup .ı;öo
dcrerek ta2i}ctler

0 ni bildirmek lütfüoü 
ı::ı~eren akraba ve dostlacımıza '°nsuz 
~iikranlarım111 an.ederiz. 

yordu. "ııın' 'am olmuştum. Fakat 'RO •• sıatı S O O S S S 7IJlı(P 

3 - id ırl tc ,kilıltm Şah 1 vasıl ıları 
ol. - İd ri te kil tlın aynı \~ı.sıtalnrı 
ti - İdari teşkıl tın maıl ~asıtıılnrı 
Mcth ıl kısmım! ı hukukun hllyUk 

me elrlerini l'e birinci kitapta idari 
teşkilatının bıitun tcfrrrlıaıını lcınc 
alan 1250 .sa) falık bir cscrın h ıkikl 
degerini teb riız ettirmek sıl ile in· 
lınde yar.ılarla 11 uınkııncltır. \nrnl. 
buraıl ı f'serin her1<1's idn knla} :ıklıı 
nnla•ır ııkıcı bir ııslfıııl ı yazıl<lı{ıını 
bnzı ın~lnlrr nnkledilııırk ve her kı
sıııırla nıııracaat rdilrl'l'k ~erler gu _ 
terilrııek suretlylı- hııkikııten Y.t'n.trin 
bir bilgi ınrcııııın<ı h ılindc hnzırlan -
dığını so,·lrmck lhıınılır. Ortl. Prof. 
B. !'ıdrlık Sami Onar. hukıık klltupa
nemir.e idari' hukukunun ilk tl'tkik e
Sl"rinl Yermi•tlr. Devlet kadrosunun 
içinde vPyn dı•ında olsun, hl'r kıll. 
tilr sahibi irin bil' ilk deilerl olan hu 
eserin b~sıldıi'ını ya]nıy, bahcr vl'r -

Yazan: Prof. Hilmi Z ya Ülker 
Basan: UnJverslte Kıtabevl • 
İstanbul. Metin: 60 sa:ı;fn. Re
sim: 32. 

Merhumun zevcesi, damadı 
1'C çocuk lan 

un:rrıa1ım bir 
~-• yemez he • 

me e r: y n p hırsız bl ev'den 
YAZıhıuıe " &:1ttfm. 
kl~ • Fırtın ""1an 5nce 

olduğu gfb'l ! B vUk bir sağanak ge
lecet;c ~ 

l?E'ne de eve 'Snm• lıf"'llıv~l'dum 
Sanki hı>nde b r şeyl"r ölmüştü. De
mek. blhl<! sokaklarda artık asla 
b ılıtmı:.rnca.tı huz 11 aramak için 
koşan bu zavallı kadına imreniyor
lardı. Halbuk bü•lln vP as11 zengin· 
llğ! aşlcı olnn bu kadının sevgisini 
elinden aldıktan sonra, o deniz göz
lü cocuk bakışlı. «Ul dudaklı kız onu 
"

41 ft itham ed yordu? 
Nlh'lvet geç v '· t eve dönebll· 

dlm. Pe. releri ka"IR·" .ı dü~ünQ -
yordum: 

- KJm bilir benim !cin bundan 
,.o., .. ~ "a~•' bir hayat b3rı1yacalk? 

Milli havacılığımız, Türk mil
letinin kıymetli ilgisiyle her 
gün daha serpilmekte, daha 
geli~mektedir. Fakat... ufuk
ları aydınlık bir dünyaya ka
vuşuncıya kadar çalı,maları
mızı, insan enerjisinin katla
nabildiği ölçüde sıklaştırmak, 
kuvvetimizi bir noktaya yığa
rak bükülmez kanatlı bir mil
let olabilmek hedefine uçar 
gibi ko~mak zorundayız. Artık gil1emlvor, Uzer nP tıtredi • 

m kocamın bakamıyor-
"lum. l{ '11 b rr kl!llben b('nd .. n ne ka· tJIU aıı:ıs A11Ua7Ji5IJIPJJlllJl 

DİLSİZ SAHİi 
Yazan AGATHA CHRISTIE 

Tefrika No: 10 

C. B. 

"Bu 1e böyle hallecl.lemez. Kcnd:mtz 
;:.dt.--cel:1Z. az1Am." 

"Market Ba~'e mi demek l.ı;tjyor· 
sun?' 

·~a kendls1. ?':eden s:ltmlye)lm? Bu
ırtın Londro da bunıılıruyOr. Kırlara ı;ri· 

dip blra.z scrinkrnclc boa olmaz mı!" 
"Pek1, madomki ÖYl<! lst.U'onıun. (). 

tomoblllc mi ~tız?'' (KüUlatür bir 
otomobil edlmn1$t.lım). 

Ye~il kC>§ke gidiyoruz 
Puaro paltosunun lcl:nde ne o!du bil· 

me:n ama ben daha Londra'clan çıkma 
cıan pJ.şt.lan. Sıcak b r :ıınz s:üml acık o. 
tomob!J insana licrllıl~ ba6k.a her 
ı;e)' verb'ol'. 

LonıdT& 'dan cıktı1ctan ııo:nra biraz z:e. 
eelend1m. 

"Fm1talAde btr tıldr. Tam oıtoım<ıbtl MaJ1Qeıt Be.91n&''e va.rdıQ'lnuz zaman ıa· 
gezmtls1 yapıl.ııcak btr ırtın. 012 ört.üılü· at on lld)oe ıı:el1Jrordu. Yol bı.rtwz MP& 

ne lüzum yok. Hattı: b:.r pardösü, 1-ııeok· oldutu icıln bu ~ cı;:k!den kalma Nr 
U bir boyun n t.kısı •• .,, ıı!lkllnet ve vn.ıcar vardı. Yeilıne ıı:e'lll 

sokaQ'ı ve meyıtı.nı insana '"ben ~kiden 
"Kuzum, •lmııl kl.:t.buna iltmıyor- milhltn l>lr yerdim ve şl:m•ll de aklı bıı· 

Yukardakl adla neşrett f:l eserde 
Proff'SÖr Illlml Zıya Ülken, sanatın 1 
ve bunun iç nde resmin dol!uş ve 
il<'rll'yis nl ilmi bir bakışla y rmı hC'ş 
Sa>·fa içinde tahlil cltıkt"n sonra 
grne aynı haeımde yazılarla n cm • 
IC'kC'llmlzd<.' rC'smln cr>m yı:>t hayatını 
nEL•ul tnkibett fünt ve clınr>si lfızıın 
ceidif:lnl izah e~ lemektecllr. 

Muharrir, TUrk resmin n son tı:>
mayülll.'rl lizerindr> ıt!'.'n şccı durduk
tan sonra şu hilkUnılere van~·or: 
"BUyük şehrin buhranından ve dert
lerinden ya..-aş yavaş bozkırlara doğ
ru açılmalıyız." "Sahte memleket 
sanatı yerine onu lçınden kavrama
lı, orada Ercl:ı. aştan ve bo) alı orak-

vaplannı t'lkanlı, bıyık!: mı dUlc!UI ve tar'.lıe ka.M$tı; saklanıp gozctlcmcyl de 
hazır oldu4'Unu ızhar eUi. Adi m<'S cktcu;lanm yapı,>or. f:rkUI P..ı-

N~ı;ılııa ilk 6U:llıntiz "pek mOtccsq[ - aro ı. nn, a.Lzim, oturu.ıı duıwuııcıcrt 

tim ama ben de bumd:ı yabaneıy.nı.,, kArkıtr • ., 
eevnblyle kaml-.nrunadı. 7.atcn MaNet "Bu da nlocfn bu sıcak havada, bu 
Bns1nır"dc hertı:ı.rı~ l>lr ~uban<-ıya rast- 81Cnk sokakta yÜ]'l.idUtumUzü lzah cdl· 
ıreıecete tıenttmtyorctırk. Puaro ile yor .. , 

CMllııı.."lSa Puaro> na:zıan d':.k:kn.tl <.'elbet· "Bu OC'Y'al> ~ ırQ7.el, J-laatlngs. 
ti{r~mlzl dıertıal hlısıooti.Jm. Ananl"l<."!"hıe Kltic yılda bir kıere lbmıl mat etUn" 
6adık bir e9lci inırfıhQ: tetıı1ın.ln hııı.vaıııoa Yeşll KöŞkıü, hn.k!kat.c..~ Jrolayea bul-
ı.ışmnz btr htıltmt:z va~. duk. Yalnn beldennedı!k Mr ecylıe ~r-

''Yestl Köşk mü r 1rt ~111 btr adam şılfıetı:k: bu biır ''118.tltık veya klrnlık 

b1zl a.llık.a ile süzdü. "Şu ;ııokuou <lcıe- ev., mttasl.)"dı. 
dolı'nı tıkın h<:men b\lltmNnUZ. Ev ııı>- Ya!ta.Ya balauiteıı n37.an dlkkıtUml 
tunuz.'\ düşer. Kaı>mın üstiindc ls1m blr köı:ıeıttn havlmnası <X"lbcttt. 
;yoktur ama bankı.dan ııonnı llk bU:ttık Oitln aı1aı.L.vmdıın kvııck kolayca 
ev odur~. ve tdkra.r ett:t: "Hemen bu. cörunilyordu. Bu sık tfuJJU b!I' "terıicr" 
lursunuz." ildi. Bııc:•ldarmı ayınnış havhyordu. Bıı-

çırlan 'bn!:ka dllnyalar olduğunu g\"ıs
term lı) ,_ .. 

Profesör fflml Zba Ülken; "Not"' 
bnshicı altındn on iki sayfalık bir kı
ı;ın)da MichPI Angelo, Davirl, Dau
mier, Bı Ul.'ghcl, .lams Ensor, Goya, 
Laulr<'<', Na1..nı Z'ya üzerinde ufak 
i '!ıltll<'r yaptıktan sonra bazı TUrk 
mUld<'kklrlerlnln son resimlerimiz 
hakkındaki mütalflalannı naklcdl
~"Or. 

Reıılm ve cc-ın!yet adlı esere ya
bancı sanatklırlara alt sekiz ve ken
di snnatkArlarımıza alt yirmi dört 
resim karton Uzerlne tek renkle ba
sılara'!_ llA\ie edilmiştir. Kıtııbın fi
yatı 85 kuruştur. 

s 
düm. 

'"Ey, Pu::ıro?" drolm. 

l ıizt.nclc ac.al;p, ıınlıynmad1~ım l>tr 
ltnd!J \llrdı. Bunn lmsdoo tzhıır e<lllnıl
:Ytın b!:r h(')"CCruı <icmck 00,'TU Olaf"lk. 

"KoPCttn topun.un vıı.ka8ı," diye mı
rılıdıtn<tı, "h!ıc olrn11Z91\ köpek buraı1a. • 

Yc.'fl!I ~ıatıunu "Vufi." dedi. Sonra 
>'Ctt ot.uruu, ~ bize ~ 

.. ~ 90nTa ?" dlb-e aoroum.. 
Kö~ de ...,.. eualt eorac dit b!ı" 

ha1 almıştı. 

''G1dl:p ŞU )"afl.ndB IRfmlCI"! :vazıh ola1ı 

Gcblor'le S~J ıı-omıc:l-L" d'l.'dl.. 

"Yapılacak ~ teY )'Olk." d~lın. 

Geri döndük. Köpek a.ı1kamızdan ıs • 
tJkrnhla havladı. 

"Aman ADAh,. ~ elkAYeıt 
"İMalll. burada deıtıal nazarı 

nu )'nıxuic= aldığı memnun tavırdan 

blLI dootQa. kal'IJl ladığını anladık. 
''Boo. tıı"l köpeğim dıeA't1 mt? l!avıa • 

mama a!ıdırmaym. Bn ben~ hem et -
lencm\, hem de .azlkm.. Gclclılere n· 
de b8' köı>dc ollıtuğumt hft.bft' '9enMl11 

t.'ı.zım. Bu.rUn de lıcılm ~ ınScıldl. Yaııe
oo.k bir llPl"Y bulmak n.e mutm. nıze mi 
gcldhıl2T !nısanıuı Ö)·lcdh'. numın pc1< 
sııa.ntııı. Blrnz la!lanmtı.!< ~ bGoştlma 
~J;d('('Ck." dC'r ı:t!Jl bir hall vardı. 

Geblıcr' le StA:ı."CeT'tn yazıhanc1crl ICh
rm ID(!)Ü'lnında,ydı. Lo$ bll' odaya ıôr • 
ı.t:k. Hızı romtz aozl!li. tar' ~ kadın 

kıırşı?ndı.. 
cM~. ~-. PltUo, - bOsbQ· 
Lün )"abenel ~ 

''Benim :ıoabeınct Mıtl.ıtun\ bell1 o, -
)")!' domok. Oyıe mH'" 

"Bar bar ba~n)'Or'.,, c!!re t«mn et· 
Ltın. 

f'll!l."O düslhı,,e!1 dUşUn<'X'l1: 

.Puaro lwı.:ı1kAne .M.n verdi. 
G«lC kama t.elct~ Iwnuıu.r1'ft. 

Rl:zıe ell:ylıP ,_. l'(lsterdl. Puero Jcanuıın· 

drıılc:I SA~ oturdu. Ben de MI• 
lııa hlr iskemle bulanı.k otı.mhım. 

G<'fl<: Jrodm teleroııdıı Jc:onu3nrnk. 

n c SiJllll.-ırtJIS llS aT& llS llS ., 

Tunçtan vücutlariyle yaz 
kış kamplarımızda birer gök 
adamı olmasını öğrenen yiğit 
dclil[anlılardan tutunuz da 
bütün serveti olan bir tek al~ 
hnını ölüm dö~cğinde· milli 
havacılığımız yoluna vaaiyet 
eden ak saçlı nineye kadar 
Türk vatanının bütün fertleri 
Türk Hava Kurumunun gaye
lerine inanını! vatan çocukla
rıdır. 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllL. -~ Ev aranıyor § 
: Fikri Twcr ailesi rantfından kj... E = mlık. asızari dön heş odaJı bir ev : 
: veya ap:ınıınan dairesi aranıyor. : 
_ B<iyle 00, hir ~r hilen veya ma... : 
_ ya ve~mck istiyen mal sahipleri • : 
_ nio Çankaya PMtt köııkü numara : 
: 7 ad~ne ... eya ~4}4 telefon nu- : 
: nuruına mahimat vermeleri rko : 
: olunur. 1898 _ - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

-( 30 /Ağustos/ 1942 )-
11.lW) ll'r02n\ln 

il S2 l'l\M'etal' (Pl.) 

s.ııoaı-
8 M m.'U"Şlnf (Pi ) 

18 45 oyun ha Ya • 

len 
Hl 00 zlraat Sa. 

1915 m rslar 
rn 30 aJ ruı 

l'l.-4~ rtx'St 10 D. 
sun dl.Ye ı az ettım. 

Pwıro hAkimane: 

''insan so~uk almııma:a d1kka L et· 
meli . ., dedi. 

"BOY le bir ırtınde mi?'' 
Benlm ltirazl:ı.runa ehCJnmtyet ver • 

m.lj erek arkllsma b:ll rona1 bir pardösü 

R'1Yd!, tıo:,-n'Ul'l4 dil br be:l'az 1Peld1 
esa.rıı 118.l"dı. Islıı.ttltı pula ~ db'e 
"Pav.er-buva.N"111 ilsWne d!ldaı.Qe ~
cM!;taıl llOmt& edadııa aıılıı&*. 

"HnllJukl csvııplartmı 1ttr lngUtz t.tt. 
nd<? ynptınlım.,. ıtedl 

tında ve kibar l>lr 111..qıın lo<;tn gene oyum. 
Bu asrı 11celcl dtım-n )l(!nt voll.'\nr.ds z 

k~un ı:1tııin. Ben ı:üzeııtk ve tcsanU -
dün el c!c )'(irUdU~ bil" zaır. ada h .. r 
>'fikc tahammül etmek ıcın yapıldım .. 
der &1bl hAlt v8.l'dı. 

"Esvap h<ır ~YI hnllrtmP.2.. dedim 
''$(m(I(: ~'11.n.1 di'h"kl\t bir ~:ıhs!.y!J+ n 
meYcud~·t'tl inkAr .. ıt1lem<!7., Puııro Bu-
mm meıle~de sana enm olmamaıı.11!1 
b::b,e kere h8Y'J"Ct ~tim." 

"Balo ... dcdım ve ellml u?.ııttım. 
Ql arasınd:m bıışını U7~'ltnrnk 8llP· 

heyle koklndı, sonra ıuırırce kuyruğunu 

ııallıynrnk k lk kes'.:k hııvl.ıım. 

"Adam ıı.kıllı t.aruşmaıtı tun ız tel n 
rıızıa mm1ımt o!annya~ ama 
ırolaı muamele'.Y'I bru~ 

"Tattı bedt_ 6edlla. 

ldzım 

ın .Su. 
a:na em n d ti· 

nm.. Hn~r bu valıın 
h 

~ llO t:Ymıcm Evcıt.. k~-
8135 m1T lJ1 anlıya_ 113 ao aaloo oıices· 
39 • Evet? 518!1- Sıze trn&. ( Vtyo Oınlst 
cfoll etmeıııııııt ~ ~ .... ). 

l'l tu1'kti <'i' 

20 1 ı kon şma CC 
il P adına) 

20 ıo müzik ıM ) 
Z1 00 evin ııal\tJ 

21.15 OY11n havaı1 

21.15 at ;va....., 8üYük meydanlıtm ortuın&ı otc.:no
ıımmıa ~ Jıcm '* 7'r a,nlm11 • 

b; tıılıat '--.da aMÜ: - at ..... -
~ --.dl. otomob1Mnıt .._l&nn 
,_ J8iı;UI ....._ Pwıe ,._. el· 

PtJan "=9ıt oekU: 
"Bil ... '* 11\'9 Jlı(ı9I llllbl tMl1> 
~ d!bıe b.tandll ....... dtltıı 

~ .......... BnP!'MW..,.._ 

mı.ek~ 
~- dedl. 
IM'Sll'.I ....., 

~ 

2100 ....... 

n.30 ---
.a... __ _ 

alı.elem ......._ Celt l lft.-()() ~ 
tl!ll!lllılflll•lır ........ ... ....... --,._ .... 



u c u s 

Mısır' da 
askeri 
durum 

İngilizler bütün cephe 
boyunca keıifler yaphlar 

lskenderiye'ye hava 

akını yapıldı 

Serbest sütun : 

Yüksek ama~lara 
büyük emeklerle 

var1hr 

• • 
Türk Hava Kurumu 

beyanamesi 
(Baş 1 iıı:ıci • rfada) 

e~kunlukla ~erimi~ içbı. 
yardıma koşacaklarına ınanı • 
yor ve yllce bayramın mutlu 
olmasını dıliyorum. 

Türk Hava Kurumn 
Be.şkanı 

Erzurum Mebnsn 

Şükrü Koçak 
Nusret UZGÖREN •ı---------• 

Ga:ı:etl"lerimlzln 90I'\ !ki yıllık koHelı:

styonUJlA ı:öz att.ıı;:mız olu~r mu? 

«lll? _ diye bakkala SOnntt1·" 

-9-
Memur almacak 

Anadolu Ajansrndan : 

bi Türk(e bilen ve makinede ça
buk yazao, lise mezunu iki memur a
lacaıtu.. Yabnneı dil bilenler tercih 
olunacakbr. İsteklilerin, Anadolu A
jansında, Rad,·o servi lerl mlld ırlu
ğüne acele müracaat t'tmelerinı dile· 
rir.. (201 ) 

Ankara İnhisarlar Baş Md. 

işçi alınacak 

Ankara İnhisarlar &şmiıdurlüi\Ün· 
den : 

ı - lzmir'in Ç,am!lltı tuzlasında 942 
yılı istihsal işleri ba,lamışur. 

2 - Bu i~lcre, yapacaklao i le:e s;ö
re asgari ı 50, hami 400 ~ gündelik 
verileceğinden b:ı ~kıı ayrıca parası~ bir 
öğun sıcak )-emek de d; ğıulacak ,.e ya· 
tarak )'CI'lcri idarece tcmıo olunacakur. 

Dmrkü güreılerden bir enıtantane 
K11hlre, 29 a.a. - Orta ark Brl· 

Dünyayı kö"kündcn sars:maktJ\ (ilan 
buhmnııı. payımızn dil~ Jktısnıtl U· 
zUnt.lllcrtnl önlooıC'lı: VC)'ll aznltmnk 
i.;ln )'Ol gösteren mu'1n1'1'll"lcı1m zln YA· 
zılannı, pcydc:ı>CY intişar t>lml1 olan 
laınu:n ve karamamcteı1e nvııı t.ııhlll 

ve tct&irlermt gözden ı:cctımck verim· 
sız b ~ ohnasa ~rl"k. 

Den daima : ••Yurtta verimli toprak· 
la.r, azimli, gorgiilü adamlar var, guçlu 
kunctli kollar, ateşli ve inanh yurt..-e • 

H1kr var! Şu halde, PCden :istihsal !:<' • 
ğalıımııdı? neden istihlak tahdid ve tan

zim cdıkmcdi? Neden vurgunrularla sa
n~ tcsirlı ol, m dı?) di)-e kendi kendi • 
nıe sornıaktııyım? 

3 - Çalı~ak i tiyı-n!erin kendi m> 
sarlfl~le İzmir Çamalu ruzl:uına """" 
raaıatlan ilin olunur. (7347) 33'>1 

Türk Hava Ku rumu menfaatine 
Pasifik 
deniz 

tanva umumi karargahının tebliği: 
'rl/'28 ağustos gcq.sl devriyeleri· 

mlz bütün cephe üzerinde faal y('t 
göstermlsterdlr. Dilsman devrıyelert 
hücuma uf;raml.$ ve lza<: eollml tir. 

Fakııt bütün bu :razıl;mn ııznnu ııl • 
mak ıstcrrek: l&Ubsalln eoı:nıt:ımnsı, 

lst.1hlt1k1n kısılmrun, vuı-ı;uncularıa ı;a. 

VlUI albt ü<: mühlm mesele fu! i<ıuıııııı -

Ticaret Vakfl ctımn 11<'$rettlr:1 kon • 
Jonktür bül'len!n!n hıııtran OOJiıtıında: 

''G\.--clnrnc v~"OU, toptan esya tl)atln· 
n, 1C itCIU'L>t. dom!l"Yoru naldb-atı. pa

ra ve kredi. ı;.ınnl lSUhAa.l.. hakkında Yağh güreşlere 
dün başlanıldı savaşı 

Cenup kcsımtnde torıçu dilellolerı 
olmuştur. 

Dün hava kuvvetlerimiz balomın
dan kayda değer bir şey olmamıştır. 
Uçaklanmız ElAlemc~n cephe ınln 
merkez kesiminde duşman tnşıttnrı· 
na karşı hücumlarına devam etmiş· 
!erdir. 
Düşman hnva faaliyeti artmıştır. 

Diın gece tskenderlyc'nln batısında 
bir Yunkers avcılarımız tarafından 
düşürülmüştür. 

Mahkemeler 

eınz. rakamlarıı. dll)'IUlfl.'I\ kıa l'B1cat v«lz Merzl1ou. Hukuk Hlıklmllğinde-n : 

O zaman hatıra hemen "1 ıonıular ' yazıyı oıku)'Ull da de!1n derin dü•ün~ Merzlton'u.n B<na0 ma.hallesınden 

1 
ye d.'l!mWgtan ı.ns:ı.n kendini alık<>)'a. Kilcllk Ahmet ot:lu All'nin kansı El-

Acaba ~thsal ııerekttlH kadar art_ ml)'or. mns tarafından ikinci kansı Eıntne-

! o yazılan iki, 11~ .. tmıa hülA!lll ede- nln birçok uı.mnnd'9.nhcrı ka)'!bolarak 

ı:cilYor: 

t.ı mı? hnyat ve mematı m<:"QhUl bulundu· 
Acaba 1sUhlAk tahdit ve lnnzl:n olu· ı )'tın: "Anknra ve tstanbul'un ı:cclnme l:unl\ dair acılan boşanmayı ısbat 

nabUdl mi? cndclcsleııi 1942 mııyısında 204 e cıkmıı nilfus kaydının terkin dtıvasmın mu-
Acaba \"Ul"ınmcularla r.avaı, be~e - raknt hızla ~ bllhruısa ıron bea hakemesı lçln kendisine tebligatı ka

non llQnucu verdi mi? '(oksa be ·erik- 111.)' zartuıd:ı ı:t>tt çarpl)'or. Yant 19-12 nunlye )'llptl:ımadı mdan Utınen teb
tz1'cr ezUdl de acık~oı:lcrm c:oıNtıun :;ılının ilk ~ ayı zarltndald ytjksells llgatın icrası mahkemece kararı. r Japonla11n bir torpido 

muhribi bahnldı 

İki destroyer de ağn 
hasara uğrataldı 

lnglliz hava kuvvetlerine mensup 
orta büyllklükte bomba uçakları dün 
gece ay 1$ığında düşman gemilerine 
ve 'l'obruk llnınnına blr hücumda 
bulunmuı;lardır. 

Bir gemiye birkaç bomba isabet 
etmiş başka bombalar da başka se
mllerin yakınlarına düşiiıOştilr. 

Deniz tanarelerlnln yardımı nc 
hareket eden orta büyüklilkte başka 
bomba uçaklarımız muharebe bölge
sindeki motörlU taşıtlarıı. ve tankla· 

V~ln5:ton, 29 a.a. Amerikan rl\ hücum etmıı;ıler ve bırçok lnfi-
Bahrıye NvJrllııının tebll i: !aklara ı;ebeP olmuşlardır. 

Cenup Paslfık'te: 27 agu:;tos ak. Giril'te Kandıye'ye kar$ı da kü. 
şamına doı!"ru Salomon takım ada= çük ölçüde bir hava akını yapılmı:ı-
1 ırınrlan (iıııı.ıldcanıı.l adıısmuan ha tır. lnı.:ıliı uçaklnrı ark!\ arkaya 3 
reket eden Aınerıkan uçakları bir gece !-ildi Rahman ve Daba bölgele· 
kuçtik ve iıc oUyı.ik Japan dcstroye- rlne hllcum etmişler ve buralardaki 
rım sornıu;itUr. Bu gemıler sanıldı- motörlU taşıtları makineli tilfok (lte
{:ına gore, ::;anta lsabel adasının do- ı;lne tutmuşlardır. 
ğu uçlannda münferit bir surette 
hare..1-rı.ua buıunnn Japon karakoı Alman resmi tebliği 

iıMIA ekımct'lno yaf> mı stirilldU, ı hnı'bln l1d ııcnesfnde ~len yüksc.

1 
olup lbu babadaki muhakemesi 17. 9. 

l1$C hemen h~cn muadn ırm..,, A~~- 942 pcn;embe gilnüne talik edild • 
Bu ııor~lıarm Jt.ıırşılıC:ıru yan•ımak • tos endckf; en cllm1zc yakında ı:eçe. {;inden tebliğ makamına kalın olmak 

ızın vcnnek JJck kouı.y dcC:lld1r. , __ _._, ....... _ •-Ak üzere Utın olunur. 2008 
cdttlır. Y e ...,,, ..... m........,. ......... e .... ~ 

ln<!1 bir cevap vcmıek\cnsc, taraz )e· fa)'dnb o ncııktır. 
)"!! dayanan rnlltc\:ıssıt bir cevap llze-
rtrure duralım: (Bunca mıcklcrooıı son· 
ar bekl~ r:umz kadar d<:fnlsc bile her 
halde btr seylc:- elde 
r cna ı da ola'b llrd.l.) 

ooılm ur. nah" 
sbzündc bir nn 

k'ln l> 1cşcı:m ve bıraz dueuncwe da· 
l:ılmı: 

Snnıvorum ki iktıs:ıdt işlerde ga
zeteler m zın buyük rolü olabıliT. İs· 
tatlstıklcr devlet mak nasının <ter
monıc>tre >. miltehassıslann ve vali· 
!er n raporları ise <barometresi> ol
du u g b , matbuat da <manometre· 
&IJ dır d yeblllrız. 

Tıpkı herhangi bir geminin kaza· 
nını 1 1 ten makinist ı;lbl, <mano
metre> den bir dakika bıle gözümüzü 
ayıramn) ız. 

KQrc Sulh Hukuk M.alıkemesinden: 
A:ıkara blnncl orta okulunda ha

deme ıken ynlıp ikametglb ve adre
si meçhul bulunan Kürenin Camü 
:P..vsııt mahallllliınden iuet o~lu Hü
seyin Akkaya'ya: 

KUre mahkemesi ıı.abıt kA'lbi Yu
suf 0)-tun taufından aleyhinize ac;17 
lan ızalcl ŞU) u d~vasınuı ınuhakemesı 
neticesinde : 

Dünkü güre§lerden başka 
gemllerıne yJyccek ve Leohizat go • 
turmekte ldı. Du:ımanla temıısa ge
cildı{:lni bık! rdikten sonra uçakları
mız hücuma gcı;mtşler ve küı;uk des
troyere tam b r isabet kaydetmı:ıler· 
dlr. Düşmanla tema.sa geç.Jld ğl ha
heri uzerinc Guadefcttnrıl'dırn hıırc -
ket edt>n Douglas pike l>oınba uçak· 
!arından mürekkep bir !ilo da iıç 
büyuk destroyere hücum etııılştlr. 
Bu hilcum neUceslnde diışmana 11.)a· 
ğıdnki hru;arlar kaydettırıimlştır. 

Bcrlin. 29 a.a. - BugOnkü resmi 
teblı!;e ı:öre. Şimal Afrlkn'da ve 
Matta üzerinde, hava muharebcle -
rinde 3 ingillz uçağı dUşOrillmOstür. 
Bızlm kayıhımıı olmamıştır. 

"ESkl tstan'bul'un hn tn1 hatırlıynn

"lanmız ~'Oktur. Hemen her ııece yan· 
"ı:ınlar ı;ıkar, ~. on ev )'llnıır v~ ara 
''SlrR yüzlcr<.'C evlik m..'\h~leler birden 
"idil olurdu Gök yüzü laza.rır, kopekler 
•·ulur, l>C!kcllcr ha>kırır, hemm her ııe· 
"ccmt'z korku lctndc ve uykusuz ııcccr• 

"dl. B r kere olsun )anmnmıe 1Atnu11Ul
"lu azdır! Hacı Fatma Hanım odındo 
"blll" komşumuz vardı. o. gamsızdı 
"Clhıkil beş yüz aıuna )aptırıtığı ııhı:ı.ıı 

''C\ e, (ytıhatız) le1.1msım nıımıstı~. 

Matbuat hem manometredir. Hem 
de flk r borsasıdır. Borsast7~ ticari 
hayat int za.ma gircmıyecef;i gibi 
matbuatın bır borsa sürntiyle calıs· 
madı ı bır muh tte fktıs:ıdl ve lçU· 
mat ha)nt mathlp lnUzama kavu:ııı
maz. Maal f her borsada oldu u 
s bl bunun da spekülAtörlerl türeyc
bllır. Fakat bundan dolayı borsasız 
kalmayı tercih etm<.'k münevver blr 
muh tte akla bile gelemez. 

Aranızda müşterek olup Kure'nin 
Cıımii EvlUl mahallf'.sınde klin ve ta
punıın U-~rinenel 9U tarih ve 16 ou· 
marasında mnkayyeıc 464 metn mu
rAbbaı me abasında Vf' 400 lira kıy
metinde bulunıın O rkan İnebolu -
Knstıımonu ~em ve kısmen mah lle 
volu ~mali ve p:ıırbl mahalle yolu ee
iıubu Drli;irmend oğlu İr:zet veresesi 
hane ve bl\hçesi ile mahdut bahı:evl 
ıııüştemil hanenin taksimi kabil olrnA
dığı mahRllen yapılıı.n kf'mf Te ehli 
vukuf raporiyle anlaıııldıi!:ından satı· 
larnk h~dclinin sekir.ile altısının Yn
ımf Oytuna n [kisinin df' size veril
mek ııurı-tiyle V{iyuunna h:ııJc~ine Te 
2:129.15 kuruş maMrlfi muhakemenin 
ile hlRscniz nlsbetlndc takııiminl' tem· 
'l"'i&i kahil nlmak 07.l're 4. !l. !1~2 tııri
hinrle 102 kaur 17!1 esas numara ile 
knrRr nrllmiş nl<luğıındıı.n l~hu hO -
kUm hDlfı&aııı tebltk mahiyetinde nlla 

(Başı 1 inci sayfada) 
• servet • D!iz<x! Nuffddtn ı. Atacııl -
tılı salAhat.Un • Qı.talce.h $ü!e>nıan'ı, 
Ka.ramilrscl:li Rll:ni • Ankaralı Mahmul 
ceı.erez·1 )"(!ntnis1crd!r. 

BU alt.ınn: Gilnanlı Kara H~e.vln, 
J.,dapaznrh Valüt, H8Jl'l'llbohı.1U Muıta.

ta. Kırktarctw Hüseyin, İllla.rı.buu\I AL. 
Aııınet. Pomak Sü.1(.")"JTULn, Mo ı. Meh -
ınet cıkmıtlanlU". Atılan Jrurada ~olla
ı.ı:-J< k&lıdıltl lçlın orU.!st ı;:üne blnıJn.mıJ 

ve d r:cr c11t.lcr tutA18111uolnrdır. Bunn 
nazaran: 

HıuTabo Ul'u Deli Mustıı.ta - Kırk.ar-

e. u H~lnl, l tanbullu Ali Alunct 
G nanlı llilııeyt:ı'l yennrlsttr. A<lavazar
ı Vnhlt'lıc Ponut.k Sill<!.YtTIIUU?I ı;:llreııc

rl ı>er&be kalıdılda.nndıın buı:Un aü -
eklcrdtr. 

BU ı:ilre$ ~ Kamca~ Hayaı.1, 

s:ı,ba(.'flldl1 Muatala, Ba.baeskiU lbrahlm 
5U14ınrtll ŞcrU !$tınık eUn1şt'ır. Ve bufl· 
ıa.r lfıakcm h~lnoc ee tın.tunılmuıtur. 
Bu ıanıda ITICOhur C8ZJn%" k1 usul nze-
rtno cıuasım okudu Ye ımıavat ııet.ıruct< 

ırendl de ı>d1Uvanlaı:1a b'rllkte p.-şrev 
yapu. Bu hardtcıt cidden eoıc ııuzel ve 
he>«anlı oldu. Yat ı;:ilrcslnln ıı.ctıı.ıı ve 
erkı\nı haklmldn hl~ hlr b ı:lsl oıımıyan 
s:cnc ncsU bu vnzl)olten ÇOk mütehey
yiç ve memnun oklu. Gürcslere ı:ellnce. 

fftı)"at.i ~ Mtıstata'nm ı:Urcol aon 
b1J'KllÇ ııcnc le!nde ynpılnn ıııQ!'C31erln 
en z,ev1cllsl. he)~ nlısı kil. zaman za
man )'Ckdll'ertnı bastırarak s:ımıa. klln
cıe aıan ııchUvanıar hl!'I' en oyundan 
O)'\ll\a ı:~k Y'Ckd C:crlnl mUşklll d'u -

ruınıa.nı 801anuısıar ve en tclılll<ell 11n
ıardan m hlranc hnroket ve mı.ldalaa· 
ııırla kcndll~ al)'ınnı_,lardır. Bir nn 
Mustafa Hayati')'! ar'knc'l:ın ca.prazl!\ 

5uri!rken HayaU k("!ld n1 kurtaımak 

ıc•n yepc )'Umulmuı 'e hızla ı;:elen Hus 
tıı ta Hn>-at.i'nln llzerlndcn sı)T111\nı.k 
yenik dUımıüstllr. Yal! ırüre&lntn E'rl na· 
z!k hususlycUcr1ndcn btris1 de r.urıti!a 
ırenc'lmi ıtösU!rm~ ve ,ustafa ted l :"'1Z 
nıı.rckt>t.IYle maC:IClp oımU&tur. 

tktnd ırü~ Dnbnestdl1 1brah m le. 

HAVA 
• 

HARBi 
İ ngil iz 

karş ılıklı 

Aiman ve 

uçakları 

n' anlar yaptılar 

]krtin, 20 n.a. - Rugünkü re<mi 
tt'blıı;e sort', 28 ağmıo ıa alman ko~una 
bır hucum vnrıan inı:iliz uçaklıırın<lan 
iki§ı, h va muh:ırcbclcrinde du~urülmü~

cur. 
Batıda İS~""I altındaki arazi Üzf'rindc 

uçuş teşt-hbılıleri e na~ında da a)TI••• 
beş inı;ıliz uçağı •> nı akıbete uj;r.ımış

lardı r. 
Diın gece, İn iliz hau t~kitteri, 

Güre§ müıabakalarının iki 
'' favori" si 

Babaeıkili Muıtala 
- ve 

Karacabebyli Hayati 
sındırı:::ııı Şcr!t nmsın<la ocreoran eUnls
tir. Bu ııüreşte dıc kuvvet ve ustalık 

yckdll::ırloo dcııkU. Gür~ zaman za • 
ma.n her lkl tarafın hucumu altında 

ccreYn.n etti. Bazım $<?flit lbnı.hlm'I bu
unyor ve bazan lbnıhlm Şcr11'1 capraz
la ııU!U'Ck ba.stıt'l)'OTdu. BiT ıın Şerit 

altta iken knllmuık tein btr donUe rnp
~ ve yenik tıoşmüşt.üT. Ve iN ul'e't • 
le buırUnkU mtıs:ı:b:ı.ka btlyllk ..:ılr zc~ k 
ve ~ lçlsıdc bttmffllr. 

auırün dünkil pttpler blrlblr".erlY1e 
mar>lOiılar da ı:cnc bhib!rlcriYle aUre -
oecekler ve bae bh'tn<'.lsl muhakkak •u
rette tayto edilect'kltr. Buııtın .ıJ.'M<'ll 
Ankara Kuluplerlnc mcnruı> 'lmntor 
ıı;Urescl er de kendi arnlıınndll ya[:Jı 
i;Ül"C$ mU b:ıknlnn :ı;Apa<'aklarrtır. An• 
kara ha ktna ~ ırüZ<'l, dOrüırt .,lr ııü
~ ı;cyrot vtnill peihllvanlarımız ı 

1>:ı.aarılar d lcrlZ. 

1 
Bornbardrnıan servı in<len Bo<toı:ı ti

pinde uçaklar a'cılann ttfakaundc bu 
sabah O)ıendc nhıımlarına akın yap -
mışlardır. ~kn bazı bomba u~kları da 
Lille ve Leııs ovarlarında bııu ı.staS)'\ln
lara hucum cımışl~rdir. 
AH.ılarımınn ıaarruz \"e şaşırtma 

uçuşları esna ı~da .i~ du man a'c'.sı du· 
şurulınu~tur. llız tı-ı bomba '" ' bır av 
uçağı ka> bt'ttık. 

Uçankaleler Belçika'ya 
akın yaptılar 

1 ondra, 29 a.a. - Bırle)ik De'\·let -
ler ordusunun Avnıpa har••k:u saha" 
umumi karnrgiıhının tebliği:. 

AKılar hinıa)t''in<le fıı.alı}ette bulu· 
nan uçmkaldcr, bugun Dclçika'<la Cour
ıai ci~arında Xo.:,elghem alman . hava 
mc>d.ınını boıııhardıınaıı t"tmi)lcr<lır_. ~lc
dcller uıerimlc birçok infillklar gorul · 
mü)tÜr. ı>onü~ıc uçankalck·r, du)man a.v· 
cılarının hucwnlarını ııu kurwıu)lerdır. 
Dü~man 3 , alarıudan bıl"k.u;ı ağır hasa· 
ra uğramıştır. Fakıu hunların du>uı> duş 
mtdıği teshil oluıı:ımamıştır. Bu hare · 
kit l~rumnda, amerikan av filol~nn~n da 
işıid.ki)le şa)ırıma ıııarruı keşıl!erı ~ıl
pılmı5ur. UçalJarımıı.ın hcp)l üslerınc 
donmuştur. 
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Bomba isabetleri alan bir biiytlk 
desıroyer şiddetli in!llaklardan son
ra bıı.tmııitır. 

İkinci biıyük destroyer ~otu cld
dt hasara uğratılmııı ve muhtemel 
olarak batırılmıştır. 

Bu bıicumlar f'an•asınöa be.oka bir 
hılVa teşkili evvelce keışif uçakları 
tarafından yaralanan dlişman dest -
royerini gözelmiıılerdir. Bu destro -
yerde yangın cıkmıotı. V e J:emi ha· 
rekatına hllkim de(:"Hcti. 

B u bölgede baııka kayda değer bir 
hadise olmaınıttır. 

Salomon deniz ıaca§larının 
mahiyeti 

Vaşington, 29 a.a. - Scl!lılyetll 
bir zat dün demeçte bulunarak Salo
mon adalan denizinde ktı.7.anıllU\ ıa· 
ferin hiiyük cılçiiıle bir haşarı 
sayılnınıyaca~ını ~ylemiş ve ta
ponların Tulagi ve GuRdalkanal böl
gelerinde t<'ŞPbhüs ettikleri esaslı bir 
ııskert hareket tPşkil etmekten ziya· 
de buralardaki mllttefık kuvvetler 
hakkında fikir edinmek maksadlle 
yaılan bir denemeden ibaret oldu· 
ğunu 1111.ve etmiştir. 

Başka mUşahlt.ler 15'.' Japon f'ilo
sunun muharebenin ikinci safhasın
d.& kati bir y~nllgiyc uğradılbnı 
sövlüyorlar. Bunlara ı;öre Japon do
n~nması ya Truck adalarındaki üs
c;Qne yahut yeni cıkarılnn kıtalara 
yardım etmek üzere Yenlglneye çe
ldlmek zorundR kalacaktır. 

FilhaklkA Avustrnlyanın şimal 
kıyılan açığındn Mllne Koyu dolay
larındaki ormnnlık araz.ide çarpış
mıılar bütün elddeUlc devam etmek-
tcdlr. , 

Japonlar Avusturalya yt 

ara vermeden bombalıyorlar 
Tokyo, 29 n.a. - Salomon adaları 

deniz muharebesinin ikınci pfhıısı 
sona ermek üzere bulundu~u ~u sı
rada Japon <lorıanmnsına mensup_ ha-
va kuvvetleri Avustralyanın oımal 
kısımlarına ara vermeden hilc~ma 
devıım etnıekıccllr. Askeri eh;m~ıye. 
ti hniz tesislerle liman tesısle~ı ve 
birı;ok Avusıralya şehlrkrlnılekı mU 
nakale servisleri bombalannnııtır. 

Bllhaı;sa Darvin, Tovnsville. Bro· 
ome şehirlerine şiildetli akınlar .Y~
pılmıştır. Tovsville hila alevler ıçtn 
de yanıyor. Limanda demirli bulunan 
6 şar bin tonluk iki vııpur ram isa
betler kayıledilmek sıırdl) le bıı.tı
r1lmıştır. Vııpıırlordan birinde el<l 
cleıli bir infilak ntmıışlur. Bun~. ba; 
karak bu geminin mllhiınmat yukllı 
olduğunu tahmin etmek ıloğru olur. 
V e mühimmatın küc:Uk ıoıRlomon ada
larınıla muvn"RlnJ!ı kesllmiıt Ameri-
kan kıtalarına gönılerilmek t\7.ere 
vııpura yllklencliğine şl\phe yoktur. 

Dl\n şimal vı- batı Avııstrıılya böl 
ıı:eleri iizerinile <'erevan eden hava 
muharebeleri nete 16 111\ı1man 'ıcal!'ı 
otlo•lirillmll"tllr. 2 japon uc;ağı üssüne 
döıımemiııtir . 

DENİZ 
HARBİ 

cttıup 'e cenur batı AlmaO)'I üzerinde 
iz'ııç uçuslan )Rpnıı !ardır. ~i,il halk • 
ıan kayıplar 'ardır. Hazı şehirlerin halk· 
la ml."'ikün 'fuahatlclerindc maddi ha ar 
olmu~ıur. Mu,ııkk ıı m .. liınıaıa göre, ı:e

ı:e avcıları ve uçak ;narlar, hücum eden 
u~..l. 'nrd~n ~2 ını du•urmu~lt>rdir. 

Alnı n uçakları, lnı::ilıcre')e kıtrşı 
nı•ıcad l 1 ece \C ııunduz harekiııla • 
rı e,na.ı <I lrıı:ılıc-rc nin cenuı> barı \C 

şıı.,,al eh ı• •"<bkı ıı keri ıesi<I< •e nıu 
vnffak ) ttli hı cumlar )&pmı,ıardır. 

Dünyanın tarih aayfaam a ilk 
defa geçecek türnulde , d erin 
sar&ıntı lar geçirdiği son gün
.erde kulaklara en çok akse
den kelime şudur: Uçak .. u 
~ak ... karaların yılmaz ordu • 

n, ~ .. nizlerin çelik ejderleri 
bu &ilahtn önü nde sık sık d iz 
·ökmektedir. Bi de gökle r de 
kuvv~tli ve yenilmez bir m il-

İngiUıler Akdeniz' de 
yeni baıanlar elde 
ettiklerini söyliyorlar f ngilizlel'e göre 

Looarı:, .... a.a - üuıı •enup ~-a 
letLlde bır yere cenup batı lngiltcre'dc 
üç yere bombalar aıılmışıır Airkaç ölu 
ve ,.,.,.ıa ~e biraz basar ~ardır. 

let h a line gelmek yolunda k i 
çalıtmalarnnıza hız Terelim. 
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Londra. 29 a.L - Amtrallik Da· 
inin ıeblitl ı 

Bcita•Y~ dylgJtılm ~iı'Oc 

Alman hava teşkilleri, s:eec ta
kenderlye'nln ocnubundakl hava 
!TK'ydantanna hOcum elmlşler ve bu 
mc)'(lanlara büyük çaptA bombalar 
atmışlardır. Mevdanlarda ve ~·erılekl 
uçaklAr arasında geniş yangınlar 
çıkmıstır. 

Akdentz'de bir alman gemi kafile
sine dilşman hava kuvvellerlnln yap
tığı mükerrer hücumlar esnasında, 
27 Jncllız bomba uçağından __ 7 si ~e
milerlın 7rlekl silahla dUşUrulmOştUr. 
Kafile ise, zararsız gideceği limana 
varmıştır. 

ltalyan reımi tebliği 
Roma. 29 a.a. _ İtalyan tchli~i : 
Mısır <'cphes\nin merkes keslmınde 

dQşman motlırliı lcuvvetlerlnln bir hü· 
cumu derhal enerjik bir t.arzd.a mu
kabele etmemi• sayesinde akim kal
mı•tır. Bir cok dllşman tl\.Şrtlan yok· 
edilmi~ ve muharebe tdcmez hale ır;e
tirilnıiştlr. 

Daha cenupta zırhlı TMıtalıınn 
yııptıitı bir hucum da önlcnrnlştir. 
Ilir kııe esirle bir tank aldık. 

ileri mevzilerimizi bomh~lamıık te-
11ebhusiinde bıılııne.n Britanya hBva 
kııvvetlcri uçnksav.ır toıılarımır.ın a· 
kŞi ile üı; uç:ık kıt.' hetrııiştir. Başka 
iki uçnk ela h.rıvıı muh.l'l'ehcleriıııle al
rıııın avcıları tarafınılıın dueurulıııüş
tilr. 

)lilıver bomba u('aklan Mlllta ada-
sı !islerine kıır.$ı tııırekctlerin~ dc•am 
elmrkterlir. nır hava duellosund& bir 
Sı•itfire düşllrltlmüştür. 

Diışrııan uçakları dlin Skilra'da 
mcskilıı bazı merkezler!' bombalar at
nıı•lıır ve makineli tüfekle hUrıırn et
mi-lerdir. 1 laik arnsında kayıp kay
declilrııemiştir. 

l .adoga l!'.<ılu lizcrindc faaliyette bu
lunan bir filomuz US ajhıstos gecesi 
Lcninı;rat'a ıı:itmeklf' nlan bir sovvrt 
ııurubıına hlı<'ıım eıl!'rrk 13h0 tonluk 
bir topçeker hatırılııııştır. 

Kahire' ye bomba düftÜ 
Knlıirc, 29 a.11. - .Hııglln Kahlre'ye 

bir kaç bomba duşııııı tur. 4 ki'I ya· 
rıılanmış ve hinalarda hdif hasar 
vukua ıı:elıoi\llr. 

Aşıığı Mısırın ır;f'niş bir kısmı Oe 
yukarı )hsır vllı\yt't!crincle hava teh
likesi işaretleri veril mi, tir. 

yeni basarıl ıır elde etmi~lerdir. 
Bır denizalumız bUyUk hncimcle 

2 iıışe gemlsıyle uç himaye torpıdo
sundan mürekkep bır kafıleye hücum 
etmişıır. Bu hücumun netıcesi gö • 
rülememişse de iki şilebe isııbo1 ı kay
derllldıği sanılmaktadır. 

Başka bir denizaltı bilyük bir pet· 
ı-ol gemisi ballrmır;ı ır. 

Di~t'r bir dt'nİ~ııl1ımız büyük bir 
i ıııc gemisini babıırnırştır. 

Başka bir iaşe ıcemisine bir Brt
ııınya denizaltısının attığı bir nı::ıyn 
isabet elmİ§tir. 

Alman denizaltılarının 
batırdıklari ingiliz gemileri 

gemileri 
Berlin, 29 a.a. - Almıın orduları 

ba§kıımandanlığı, nlman denizaltrla· 
rı ıarafındao batırılan İngiliz gemi
lerinin isimlerini neşretmlye devam 
etmektedir. Çörçıl'in Atlantik mu· 
harebesi hakkında arbk izahat ver· 
mediği bu tarihten beri 01ınan denlz
alıılan diğer başka ıremiler arasın
da ııu gemileri batırmışlardır: 

tnıdell 

hlr vnli geldi. son sistem ittıı e araba· 
ınn ı:etırtU. Tc$1d!a.t yapU. 1ırtanbul'un 
mOZmıln :rangm ~ ortadan kat
dınvcnll 

Halbuki çoğumU?, hıanhul yang1n • 
Jarını tahü hadi~clertlerı s:ıyar, önüne 
ge-çilemcr~ hoyun hül<ıililp 'M')Tim ba - · 
kılmas1 icahcclcn felil,_ctk-rden ~ırdık. 

Mcj;er, uzun uzadıya '1K~> etlere, ya
zılara, wzlcre 5ehcp olan ve önlenmesi 
kahil olmadığı sanılan nİ<'e h!l<liscler, 
mantık veg &ı;ü oıahibi aıimli bir }~l· 
$«?\crİn, bir çırpıda h. tlcdcbildiği basit 
~leler haline girebiliyor. FJvcıir ki: 
<llva ortaya konsun ncıicclcndirilme ci<l· 
di bir hedef teşkil eui:n w hele, halli 
için gereken (n.sıcalar) .ibm&l edilme • 
sin. 

~itli ~ dhalanmrzı düşUndü4c • 
~ hatuuna, hepimizin bildiği "1 hikl
ye ı;ı-lir: 

"Fakirin caot helva i~i,. Seker, 
>-ai. un, fıstık buls<tdll da helva pişi~ 
dcmü,. Biı- bakkalın önünden .ı;c-çerktn 

50rmt1': - Şeker vannı, un, yağ, futık 
vaı- mı? demi$. 

- Var reva\'ıım al1!\Q. 

- Su halde oeden helva yapmıyor • 

*** Yazıma son verirken yukarda ge
cen bır söı:e döncllm: lstanbulun bU
yUk )nngınlan durduruldu, çünkll 
teknik bütün tert bat ahndılb gibi. 
kargaşalık membaı tulumbacı teışek· 
kü ileri de orta.dan kaldınlmışt.ı. 

DUyUklcrlmlzln ana direktifleri o- olunur. 2007 

lan <lstthsali tezyit, istlhlllkl truızlm, 1 t .._., C. Mlld 
nevvıu deiumumllUtinıdeın: 

vurguncularlR sav~) ta en kısa yol· 
dan başarı bekllyoı:uk, toptan kul- Fazla fiyatla fpl k satmaktan ~ 
!anıldığı takdirde müsmır olab ıe. lu lne~lu'nun Hatlbbağı mahalle -
cek ,·as1talara müracaat zanıretl s ndcn 1'uri ~lu 313 Do. lu mani!a
vardır. lkUsndt bUtün varlıklarımızı turacı Ahmet Altınö:ı: ha.kkında !ne-
seferber etmek lllzımdır. Halbuki nl- bolu Asliye eeza mahkeme&ııde ;yıa
ce mUesscsclerlmlz vardır ki asgarl pılan duruşma sonunda: 
<S> s:ıatl k blr mesai prograım bUe Suçu mbf.t gı6r1lldQl11ndıııa mtm 
tat.blk etmezler. Yurdun en ;y(lksek konınma kıı.nununua 32/A. 5913 
tecrübeli sanayi mOtehas!nsı mühen· mactıl le-.rlyle beo lira a~r p&ra ce-
disler tanıyorum ki ya serbest tica· zıısl.yle mn.hkQmlyeti~ yedi &iin dük 
rette veya herhangi b r büroda ça- kfuıının kapattlmnsın.a Ye bıı mOd
ıı~nrnk, en verimli olabilecekleri fnb- det zarfında tlcarett"n menine 1Pll:lı: 
rıka ı;nhasmdan uzak 'kalnıışlardır. bc<h?li olan 14 lira 40 kurU$un mO
Bu ııartlar lçlnde, istihsal çoğa a-1 sadereslne ve 26 lira 60 kuruşun da 
mazdı. Biraz eofalsa bile, devede ku- alıcı Mustafa GOzele verllıneslne ve 
lak hUkmOnde olur ki bununla dıı l hUkmün llAnına 30-6-942 tarihinde 
gi\zilmüz belki aldanır, fakat karın karar verllmiş ve hükÜlll katileşmlf 
doymaz.. olduğu Utın olunur. 1998 

NİKSAR !CRA MEMURLUGUNDAN: 

Tarih! Ka. M. Mevldl Qn.sl DC1 Z1 Hududu 

~o. 
47 Subat 329 Buz KO. hayat llntl 

tarla ı 

48 Subat 329 Bu:z Kö. Yatdan 
of;lu tarla 4 

49 Subat 3:?9 Buz Kö. viran bat l 

6 KAnunusanl 336 Camii kebir 
mahallede bir ba.p hana 

48 Teşrinisani 336 K.irtanua 
Zive tarla 

1() Nisan 330 Klrtanwı Zl.ve 
tarla 

7 Şubat 336 Kirtanu.s Zlve 
tarla 

12 Temmuz 330 Erik 'beolanı 
çatmaca naııu dıferi gulyanı 

50 

40 

tarla 100 
21 Tcşrlnlewel 341 Yusuf &ah 

mahallede maa sergen ta· 
bak hane 100 

Sarkan tarik garbı>n Ahmet qa 
flmalen salt cenuben Musta!a. 
Sarken ve şlmalen Bekir garben 
LOleci cenubcn camı tarlası 
Sarkan Halil şimalen Ömer cenu
ben All garben Bekir 
Canibi )em ni Osman e!endl bah -
çes )'esnrı Jcendl hane ı;e değir
meni arkası Karafııkı oğlu ~lusta· 
fa efcndı ctWhesi tarık. 
Sarkan Hacı usta oğlu garbcn Ga
zıbcy oğlu simalen Karasu cenu
bcn miri harkı. 
Şarkan Hncı usta oflu garben Ga
ı.ıbey oğlu şlmalen Karasu cenu
bcn mfrl harıo. 
Sarkan Hacı u«ta oğlu garben Ga
ztbcy oltlu slmalcn Karasu cenu
bcn mfri harkı. 

Sarkan tarik garben göl fimalen 
150 arsın mesafede <;alılık cenu
b<.'n göl. 
Canibi yemini Hacı Mehmet dilk -
kAnı ) esarı hark arkası Mirek oğ
lu bahçesi cephe.sı yol. 

Borçlu htssesme takd!r edl!ea 
muhammen kıyınet 

50 I.Jra tarlan.m • de l hlı9Be8I. 

75 

25 tarlanın 4 de 1 hlSBe61 

7650 Lira Hanenin 24 te 17 hisst'sl 

75 beher dönilmtl tarlanın 7 hi9-
aede ı hissesi 

75 Lira beher d~nllmtı tarlan• 
7 hissede ı hlssesi.. 

75 lira beher d3nQm11 tarlanın 
7 hisse itibariyle ~ ı hJ.s.. 
sesi. 

10 Lira beher dönOme. 12 hisse 
24 hlsse itibariyle ı hissesi. 

1445 Lira 40 sehlmde 24 ~himi. 

Alacakh: !stanbutda s~ Osman~ otcl! snhtb.I 
ÖmC!r Lüı.tı Bm.ııü vekn1 umum Nllısar <Uva vc1dlil Ab

dunre.hmtı.n Şntım Er kınırun 942jl22 BaJ"lh ~1e ba· 
k1Ye (16000) küSUT liraya boırçhı 1-'Jksa.r'm Clınilllrobtl' ma -
hal~ HurşU ofrullanndan Mcıtımot Gtınco mdctlr 
bo~ndnn dolaJ."1 Y\Jkandn clınıı ve ml!kıtar ~ hudut ~ e-v-
61\.tı satrcsı ıı&tc:tlcn (9) PIU'C'llcbn lb."lrot ls>Otck'M bulıurınn 

halinde ipotekli alaoak'h d:ıJıj bor<:ltınun ~ter mallarma 1'e 

a\ıı.c ak hald.-ınr.ıı milracaat eıı:teb1 • Bu lklrıcl ar.t.tınnada 

t.ııiı'l' 1lı ed "' kıymctm )'(izde 75 ln1 buhnadıf:ı tkdlrde 
t>u ilmUmm kerıd tıruıtetırue olduğu hnldnrdaıı :temııatle 

artumıa bcıdell her nıe olunın olsun borclu taratuıdan Wlt:t-

8ilil ııeı't bırnJnlrn8Sll) ıtam rnt'flkUi1ün ııxıılılnuuıml istene 

ııa.yrt menlru!!~ 15 8 942 1nrl:'hindoo mu'tebcır olnınk il~ 

re tnr b\lıC'U'k il.)' müddetle acık a.rt.t.ırrnıışg cıknnlmıt ve bu 

bl:r bUQUk ay1ık blrtnal nrttıım:ıda laıU lhnlt'51 30-9-942 tn

rUı±nc m ad11 cnnsarnıt>:ı gQnü s:ııı.t l4 tc N!ksn.r 4cm dn4-
rcs1ndc ynpılrnasına karaJ' vcrilm1:1 olup btrtncl art.Unnııda 
Yll1tanda ı:österllcn muhammen k~ct1ıcr1nln )iizıde 7o Jn1 
butmak ~e en eok ı>e>' vumnm Uz~ Uc ~ oa -
nldıktruı sonra kati surette m<lştcrls1 u erine JhalCsi ıcm 

kllı~ı 8ll)'et blr1nd ıırt.tmrnı.da tatımJn edilen Jmmet1n 
>'Ü'Zıı!C 75 tn1 bulınuıdiln ta:ıro!rdc en dQn pey vurnnm t:ıah -
hUdü bnk1 kalmak ~ itmlo on gün ~ bınıkılanı:k 

1k dl ~ 10-10-942 tıırlh!ne müs:unt CUITlU'teıl1 goUntı 113.. 

at 14 tc &cm dn b'cs1ndc lı:ezaUk taı.ntn ooncn kl)'l1l«jn :yüz

de 75 fn1 bulmnk ~e en cdk !>EV Vl.ll1IJml U:rerlnl' ll<: dc
ra ba{:nldılcton llO'llnl kati ıılX'etıte !lını.eııt tıcra kılınacaın 

sıwct bu llldncl ıı.rıttımıada dııl thm cd m Jtıymctlerln1n 
)'lli'Xle 75 tni bulmdlf>ı takdlTdc a.laC11lc 2280 nıumanılı k.uıu· 
nun tasın etur.ı borçl.arın şümuM!ne srnmie bol'('kınlan ol -

1ıhfıle m son m{lştcrl 'Üzerine tcnı. edl!l<..~. Bu arttırnı~ 
Jşttm!t edcrili!r t.ııkdtr t'ldilcn kumct.in yüzde 7,5 pey akce • 
sln4 ııcı:;inen 1cnı. d:ı!:rcslnc yaUmuıları kınbcd • Bu gayrt 
m<!n4atl alaca lSl btmd:ın iıiUsna edDn P, lpo<.ck h bl 
al.'lCaJclı ne d C t do: ıınrm ~ c h c talz ve mas • 
rala dntr olan al oaJc ve halcL:u'b"le lnt.l!A hakkı ııııhtplcrtnln 

miztıı 942jl22 M)'llt dOS)~"n mürııca t ctm lcabed~. 

A1a;J t.ıı.kd'irdc haklan tn.pu &k le sa olımcyanlar aam 
bcdc?tndcn ve paylnemndıı.n lsutııde edan cccklcro ,..öa
tcrilcn günde ıuıt.tlnn!Qa lıtıt1nlSc ~ arttırma eartname
lırlrı4 ııömıüıs ve ollrumuo \l'C lUz\mnlu maltlmaU almq ve 
m'°2:1.>"Cde k:a1m dkuyarak muttnl1 olmu ve m\lnd ı-e -

catım kabu1 ~ ad ve ~ o unuır. Ga)TI menkul kendi. 
r.ne iiıc: d ta baf:'ın]:dılctnn son:rn 1hn ro m a:ı.U. bcd '!J 
deıtuı1 ''t"Ya ta:ytn cdllen ı;:Unde !cnıyn vcmı k mecl>urdar 
kır. Vcnnezlerec ıtıa restıo unttrak lmd d<"ll en yu t rı 

tdd'..rte buhman klmsc')c a.rzo unur. Bu &ah bul nmaz 'e-

2370 tonilatoluk Lesbiıın 2047 to· 
nilitoluk Kalingo, 2001 ıonıl!ttoluk 
Kanşrv, 2500 toııllatolıık N. G. 251 i 
ıoııilitoluk Paovo, 2604 tonilatoluk 
Soochov, 1922 tonllA.tohık Paırıth• 
2486 tonilatoluk Toronlo City, 119G m na ır<ire ihale ırcrl bırolkılarnk r!.'8lllmııl talz ve m grat
lonilfttoluk \\ hitbey, 2938 toniltıto tar rtahll olmak ilzere alck )"(ikQou ll7.m'lnd"11 yüzde 7 5 ku· 
luk Wuhu, rsktden polonyalılara nıt ruş tiz yürütülmek !l'Ul"CU)·lc her sene n!h~ottnde ~lmıls 
1859 tonılatoluk \\ igry, 1974 tonila· ta!.zın tamamı ve borcUn yüzde :yl'ım ödenmek aardyle 
toluk Alger Grove. ı bee ıı:ıt!nC tcct1 ed ıecE!ktıh". Bu mıret::e M!r IOIM!')'I! al~ tııkalt-

Bu gemilerin tonilato tutarı 26400 ıer Mnmdttt takdtrd borclU)'& bu kanunun bahfettiti tedl 
dür. Bu gemilerden her birini~ sen:: ~ tl!lkıt olanllc alacak mwıcce~ kıesbedereıt p.yri

de • ia 6 defa yolculuk edebılece~ı l ınenkUnert tamasm umumi tril'kllmlenı cOtt ıera taırtbt de-

)'ll. 1:nı kıyın tc alma~ar azı olmn h men on ıı ş ııün (' n· 
de arttınnnyn cıka.nlıırnk en Cok art rnnın Uzer'n .. hP: c 
kuruşa çı.karsa cıksın 1lc d<!fa bnl'rıldı tan 5onrı:. kat suret-

~ lhalesl icra lolınlr. Yalnız 1'cl ihale ams ndAk1 zaraı ve 
ta12ıde:n mUteveltıt taıto evve.lkl alaea.kl dan d!Lt>r zararlar
ıa b!r'l!kte hükme hacet kıı.lmakSlzın mar.uri)"("tlm ZC'e kcn• 
~den tııNıll Nuıııııak ~..e tazmin et. ~ 

==ı~u r&kAmı.a eıı.munı- wa ~ lf!ıı1 P3i ~ıa ..-..ııın .-~ ....... -
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MAARİF VEKlLLlGl 

Üğretmen alnacak 
Maarır Vekaletındea : 

Muhtelit vılayetlerdeki gezici 
köy demırcı;iğı ve maranh"ozıugu 
kurslarJOa aşağıdaki ızalıat ve şart
lara gore ogreımeo alınacaktır. İs.. 
tetı.l.Icrın belgelerıyle bırı ikle Ve
kılliğe mül'acatlan ılan olunur 

1 - Kw·slara, yalnız Uo ıg.ı San· 
t.t okulu mezunları alınaca.ı:tır. 

2 - Talıplerin fili askerlik hız
... ıeılerini yapmış olmahrı lazımdır. 

3 - Bu şartları Jıatz olanlar kısa 
bir denemeden ttN;ırilecekler ve bu 
rlemeılen muvaffak olurlarsa ırezici 
köy kurslarına ö~clmen tayin edi
lereklerdir. 

4 - Bu ö~reunenlere bidayeten 
75 lira ıicret verilecektır. Bunların 
teı flleri bJrem kanunrlaki esasa ta 
gore yapılır 

f>- Taliplerin Vekilliğe vere -
erkleri rlilekr.elere aşağıdaki evra
kı b ğ'lamaları lazımclır: 

a - Diploma örneği 
b - Askerlik terhis tezkeresi ör 

neği 
c - Nüfus tezkeresi örneği 
el - J llisnilhal ka.tıdı 
e - Vazife yapmasına mani aıb· 

hl bir 'llrızaııı olmadııtına dair res
mi cloktor raporu. 

(7061) 3206 

Öğretmen ve us.ta alınacak 
l\1 aarlt Y ekUld"1nddl.: 
JJôlge sanat Oıku1la.n tesv.tıYe, eıleılt-

t.ıik, nıoLör, dök.ilin, model, marangoz
luk ve demir a~l J.cm a.şağıdald 

esas ve &&rtJar a.ll.ında (öğı-ut.men) ve 
( unt.a) a.lı.naca.kbr. 

A - Oi\Tetmea oleıhilmeık: 1i;;ılın; 

1 - Mt:murill .kan.Ununun 4 üncü 
m.a~ y.ı.?.ı.Lı lllU"tlan hal2 l>ulun

mak. 
:l - Tabt tut.umcn.k:lıı.n lımtJlıanda 

muvaırak olmak JAzımdır. 
3 - Yukandıald şart.Lan haJz olan -

kıra, baıun kanunını.dald esa&la.ra ııö

re tayJırı edilecek miktarda ücret ve ay
nM 32 l3A 48 lira ı.ıa.ve ücret vcı1lcceık

tr. 
4 - Fı11 aslror1lk h12rnetlerlnt ;yap -

m14 oıanJar tercih olunur. 
B - usta. olabllmt'.k. ıcın; 

1 - Mamurtn kanununun 5 mci 
maddesinde y.ızılı ı;art.1an ha.12 bulun -
llk"llk, 

2 - Tal>l tu.tulacaklan lmtlihandıa 
muvnrrak olmak lazımdır. 

S - Us.taıam lımlthanda ıı~recek
lıeri başarıya gore 2f,O !ılıraya ka.da.r Uc
ret verilecektir. 

' - Fllt a;;k<'!'lik hlzmetımni yap
mış otruıln.r tercih olunur. 

OR'retmen ve usta olaraklarda.n hA

lerı b r müessesede çalıoank'lr Jmllhan
oo kıızan<ltklaM takd rde baiılı !>ulun -
duldan müessese<lcn ıı.vrıhnalannda 
mıı.hzur olmartı{:ına <MiT muvarıı.katna
rne geUmıeo\c 6<lrt.yle t.arln ed1.leblllrler. 

Ta 1 p olanların Maarlt Veıctlliltl er
kek t.E"kn k ll!!"ret.iım müdürJUğ"Une bir rtl
leltt't'! ve eovnııa mU-.blteleMyle mUra~
atları. (7253) 3353 

..ı ı ı 111111111111111111111111111111 ... - = -------

Ankara Valiliği 

lnta.at yaptırılacak 
Ank.a.ra Valiliğiodeo : 
1 - Beypazarı ka.sabası dahilinde 

yapılacak hükümet konağı inşaatının 
ihale&ı 5 9 91.:! tarihine rastlıyao cu.. 
ınartesi giınu saat 10 da nafıa müdtir
ğü odasında tuµlanacak komisyon ta
rafından yapılmak ıizere kapalı zarf 
usulu ile ek,,iltıne,·e konulmuştur. 

2 - Ke~if bedeli (1157566) lira 
(62) kuruş ve muvakkat temin.ıın 
(!Jl:.?8) lira (33) kuruştur. 

a - isteklilerin teklif mektupları. 
nı; muvakkat teminat mel..-tup veya 
nıakbuzlariyle tıcaret odl\sı vesikala
rını ve nafıa müdıirlilı!:iınden bu iş 
için alac;ıkfarı fenni ehliyet vesik'.1.ln
rım hamilen yuka ,da l\dı geçen gun
de saa.t l \ de kadar komisyon reisli
ğine vermeleri. 

4 - Bu işe ait keşif \'e şıı.rtname
yi her g[ın nafıa müdürlüğünde göre
bilecekleri. (üO H) 2678 

Tamirat işleri 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli ı:Hs liradan ibaret o

lan Çankaya İlkokulunun tamiri 
açık ekslllmeye konulmuştur. htek
lilerin şartnameyi görmek üzere her 
gün Maarif Müdürlü*üne ve ihale 
günü olan 31·VIII-1942 pazartesi gü
nü saat 15 te ve teminat akoesınJ 
hususi muhasebe müdürlüğü vezne
sine yatırarak dalml encümene mü
racaatları ilan olunur. (6752) 2785 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Yııliliii;indc.n : 
Keşif bedeli 2017 lira 25 kuruştan 

ibaret olan Ulııs, İlkte kin; ilkokulla
rının tamiri ac:ık eksillmcye konul -
muştur. İsteklilerin şnı-bınuıcyi ıı:ör -
mek üzere her gün Maarif Müdürlü
ğune ve ihale gliniı olan 31. s. ııız pn
zartesi günil saat 15 te ve teminat 
akçesinin hususi muhasebe nıiıdürlıl
ğü veznesine yatırarak daimi encü -
nıene mürııcnatları ilan olunur. 

(675~) 2181 

Localar yaptırılacak 
Ankara V aliliğ"in<lenı 
ı - Keşif bbedeli (7681) lira 

muvakkat teminatı (576) liradan 
ibaret bulunan Hipodromda. gaziuo 
öntlnde yapılacak olan localar işi 
10-9-942 perşembe güııü saat 15 de 
daimi encı.lınende ihalesi y•apılamak 
üzere eksiltmeye konulmu:ımr. 

2 - İsıeklilerin teminat mektup 
veya makbuzu ticaret odaı:ıı vesika
sı ve Nafıa. :Müdürlüğünden alacak
ları ehlıyet vesiJı:a.lariyle birlikle 

sözü geçen gün ve saatte duintl en
cümeııe gelmeleri. 

3 - Buna ait keşif ve şartname-
yi her gün Nafıa Müdürlüğünde 
görebilecekleri. (7197) 3252 

Tamirat ayptrılacak 
Ankara Valillğ'inden: 
ı - EtUk me.rıkez bakterJıyolojl mU· 

e.c;.~eı:tnde yapılacak tamir 1.şl 10-9-9-12 
pCll"6('rn be gı.inü saat 15 te nafıa ko -
misyonundd. lhale6J ya,ııılımaık üzere a -
ı:ık elwilt.ıneğe konulımu&tur. 

2 - Keşi! bedeU 2960 1!ra muvalekal 
teminatı 220 liradır. 

3 - 1stekiller1n teminat veya mak
buzu, tlca:ret odası veslıkası ve natıa 
mtidUrlüğüoom alacak.lan ehliyet ve
slıkalarlyle b!Tllkte s0zU geçen &'\in ve 
saatte komisyona ıreJ:melerL ---- Çıktı : 4 - Buna alt keşi! ve şartnameyi = her 21Jn nalı.a müdi.ırltii~ünden .eorebJ -

A. C. vitııminleriyle B. Vita- : lece.kler.I. (7198) 
/ 

3253 --
: min ıı:ruplarını taşıyan, (beyaz) : Matbaacılara 

BELFAM gü:ı;ellik kremi de : Ankara Valilifımden: 
: çıktı. - Hususi idare !htlıyacı kin 35 kallml = Bclfıım p:ü:r.ellik kr~mi, t~!fJ - evrakı matbua ta.bettirilece<ktılr. Muham-
: Jrnrutan ve tıkayan ıer : m- y~•-·z Ulıbı ücretı (SOOOl lira oıuıı 
- mevadunn uzaktır. ~· .._..u 
: Rclfam ıı;ii1.ıllik kremi: me _ : lstel<lllerln 225 11ra muvakka.t temlnat 

- ::;amatı açarak ci.ldin tendıeffi.ısü- : ya.ttııırma.Jesalanl 7.IA9z.ım94~ır:....~a...,.et1I ...<•nü Mat 
- ne ve beslenmcsıne yar !!? e- - - ,......... • .. ~ 
: rlcr, yumuşatır ve ıı;ü.zellik ve- : 15 te vilAYet dalml encümeninde icra 
: rir. : ed!le<-ektir. 
: Parfömöri ve ecza.nelerden a- : Şartname ve nümıınelemıt görmek 
: rayınız. 1890 - ısuyen!erlıı.n daimi encümen kalemine 

';il 1111111111111111111111111111 llr rnüraeaatıarı na.n oıunur. 

-

Satılık piyano 
l\>1'.agrlnl et Sohn Marka. İyi 

kullanılnus. Yedi Oktavlı. Her 
gün saat 16-18. Küçükevler 
- Ortayol - lkincl cenup sokak 
No. 10 Tel: :)185/140. 1964 

- -::; A~r1m11cla •aatlcr o kadar terak- -
: ki ctmiştır ki, t~hanül edilmez de- : 
: rcce<.Ie u'actk şık saatler bile imal 
: eclilmekıcdir. Em,ali olmıyan ''e : 
: 1orafoti ayarıwia yurdumuzda he· : 
_ nu:ı hir nıi • li hulunm!yan l>u mini· -
: mini hıy.uı s.ıaticrini g(jrmck için -
: •arın nıitterilcrimi1in hir kere : 

1,ığazaouat şereflendirmelerini : 
_ rica e<feriz. 76 -

":iııııııll':'~lllllllllllllllllllllli=' 

(7212) 

Alôkadarlara 
İ Uuıaın yapılaeıı~ı Ulus gazetesi-

. ç "l 8 9 •2 turihli nü&hasında, U-
nın - · · •" · . . · 
sak şayak febrikası Türk a.nunım şır 
ketinin ıı-9-94:.: tarihind~ ya.pılanıa:,~ 
roiır:ıkıphğıınızca iliin edılen Unı.u~ı 
heyet tophnlısrnm kanu.nen akdinın 
mümkıin olıuatlığı ve hıssedarlarının 
neticesiı. uıasral' ve k.i.ılfetlerc. ~arı~:ı; 
kalmuınaları ve hisse senctlerını urn
rııkiplığmuza teslim etmemeleri yo
lunda ~irket meclisi idarei ı.,mıfından 
yapılan ilan okunıı111şl~r: . 

::)irket ninzamn:unebının "'!e iıcaret 
kanununun hangi maddderınc muha
lif olcluii;u nıad<le beyanı 8tırctiyle hıs 
rih eclilıııiyerek sadece (Şirket nizıım
n.<ııne~inc ve k·ınun lııJküııılerine mu
halif bulunclıığundıın) silretinde ulu 
orta bir beyanla ifade eılilen mezkür 
toplantı, nıUrakıplığımııca ticaret ka
ııunıınun 357 ve 3159 cu nıadclelerine 
tevfikan tesbit ve ilan edilıııiş ve bu 
toplantının yaınlm ası ticaret Vekiıle
tince de bilhaı.sa t•lep olunnrak 
10-7-9·12 ıriin ve şirht .ı./.'S081 .sayılı 
emir ve direktifle milrakıplığımı -
ıa ve 10-7-942 ıı;tin ve 5080 sayılı yazı 
ile Kütahya. Vilayetine bildirilmiş ve 
hatta böyle bir toplantı i(-in lazım o
lan hlikiimet konıserinin tayin edildi
ği dahi trlıli~ edilmiş oulunmaktnclır. 

Esasen yııpıL•uı iş, anonim şirket
lerde her zaman yapılabilı-cek bir 
(Umumi IIcyet Toplantısı) olup mec
lisi idatt.'nin oıınrlan ka~ınmırnııısı ve 
Jıilılkiıı hiitiin iclıliıılnrın asil ve mc~ul 
mer<'i olnınsı ltibııriyle bu topl:ıntıyı 
hnttn tesri rtmesi ırerekmı-kteclir. 
Runrl:ın h:ı~k:ı ticarı-t kRnıınıınnn 

R!l7 ve a;ı9 ııncu nıacl<leleri cerçeve
sinde miir:ıkınlıi(ım1za verilen sl'l!ilıi
yrtin İ<lar«> mr<'li~ince refrdilınesine 
nıe1"kıir meclisin hak vP s.ı>litlıh·eti ol • 
m<ırl ıı:ırıd.ın 11. 9. 912 tarihin.ele llAn 
e<lilmis ol:ın umumi heyet top1Rntı5ı
nın trlıirine Sf'hrp ve mııhnl huiıınml\
nığı ve tnplnntrnrn il1'n enİ]('n J!'iinde 
varıtlma~ının kntt nlc'luihı M:VIn hisse
fl.ırlıı rın nııılı1mu olın:ık Uzere ilan o
lunur. 

TT~ak Sav11lc: Fahriknsr 'T'iirk 
ı\ nnni ııı Sirk,.ti 1\fiiralrınhrı 

Haşim Tümer ~ıırulbh Yöriik 
J!Hl3 

Bina nakli 
. Tl<-aret veoı:ııı ... tt Mf'l"kf"Z !ltmt:ıkıısı 

ölcülcr ve Ayar ~ Kontrolörlüğ m· 
<hm : 

~fıntakıı mPrl«>zl h!nasmm Miılll mil· 
<l~!ıı:ı ııll•n l:ıkl 7.ekAI apartmanının bl
"1nr•I kn' ına nnkJ(''1 11!' ' llll\.l(<ılılur.ı 111• n 
olunur. ,(7365ı l'JJ:5 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Belediye Reisliğind-en 
l - Üçtincü maddede yazılı hu

suslar belediye tembihleri arasına a
lınmıştır. 

2 - Bunlara aykın hareket eöen 
ler 1608 ve 2575 numaralı kanunlara 
göre cezalanrlırılaC'aklardır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin da· 
ğıtımında ve bunlar için kart veri
lişl nde, 

B) Nakll vasıtalarına binişte. 
C) Umumi yerlere giriş ve çıkış

ta halkın biribiri ardı sıra dizilme -
!eri mecburidir. (3409) 22~2 

Y angrn tası alınacak 
Ankara Beledlyesinde-n: 
l - Ankara İtfaiyesi için alına

cak (50) adet yung111 tasr (45) gün 
müddetle açık eksilınıeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1000) li-
radır. 

3 - Teminatı (75) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isciyen

lerin her gün Enclimen k.ı lemıne ve 
isteklilerin ne 6 - 10 - 1942 Sah gü
nü sıınt 10,30 da Belediye dairesin
de müteşekkil encümene mtir;ıc ıtla-
rı. 2977 

Kalorifer tesisatı 
Belediye Reisliğinden: 
ı - Ankara otobüs garajında yaptı· 

rılaca.k kalorifer tesisatı işi onbeş f:Ün 
müddetle ve ka~lı zarf usuliyle ebih· 
me)'e konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (18682) lira 
(90) kuruşrur. 

3 - T<.-roinatı (1401) lira (22) ku· 
ruştur. 

4 - Bunun 11. 9. 9.f2 cuma günü ~aat 
l ı de talibine ihalesi mukarrer bulun· 
duğun<lan şartoame ve ke~if cctvcii ile 
projesini görmcok istiyenlerin her gün 
encümen kalemine m;iracaatları ve :.S· 
tcklileri.n de 2490 num:ıralı kanunun 32 
inci maddesi sarahati veçlıile tanzim e
decekleri teklif mektuplarır.ı ihaie gü
nü olan 1 l. 9. 942 cuma günü saar ona 
kadar belediye dairesinde müteşekkil 
encümene vermeleri. 

(6950) 3132 

Bir oda yaphrılacak 

u ı: u s 

.( - Şaıınwı..-ıi tıDcmek illis eme 
rin btt gİİo ~ bılau.iDe '..e iseek
lileriıo de +9-942 <um& gıiioii beiediye 
c!Zttsisıdc mütqekkil tın<Dmeae müra • 
caatlam. (7274) 3386 

Kiraılık yerleT 
.Aı*aca Beledi)'CSindıeG : 
1 - Cebeci'de ba5taıneye giden yol 

civarında ve • deposu aırkasında odun 
Te kömür deposu olmak üzere (337) ııtt 
metre mırrabbatcdan ma:rec olan rki yer 
ihale ı:arihiıKlco iubarco 31-5-943 tari• 
hine kadar kiraya vttil.ecektir. 

2 - Bir numat'ah depooun bir -
lik kira bedeli ( 142,50) lıi:ra ve tcnuna.
tı. (10,69) liradır. 

3 ..:.... İki numarab deponun bfr ııeoe-
1i1c kira l>~.-deli (142,50) lira ve temicaa 
(10.69) liradır. 

4 - Şartname ve krokisiıa.i görmek 
ist:iyerılerin her gün eociimeıı ka:Jemine 
ve isteklilerin de 15·9·942 salı gİ.tnü saaı 
10.30 da bdooiye dairesinde müteşekkil 
eııcü mOı1Jc m ü.raca.ttl=ı. 

(7275) 3387 

Çeşitli funt boru alınacak 
Ank:ı.ra llelooiycsirıden : 
1 - Su iş!C"ri ihtiyacı için alınacak 

(125 - 350) milimetrelik (33) kalem fonc 
boru ek parçaları (15) giin müddetle ve 
kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konul • 
muştur. 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

Niıadır almacak 
•• T. T. Umumi Müdü.r1'iiğünden: 
ı - A.nıkara'da teslim edilmek ii-

7A!!'e kapa.l.ı. za.rtla münakasaya k&
nulan asg.arl % 98 saftyette ve kom
prime hal1nde tazyık edilınl.ş 6 HA 10 
ton tablet nişa.dıra 12-8-942 tarihin
de yapılan eksiltmesinde istekli bu
lunmadığından aynı tarihten itiba
ren blr ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8500 llra 
ve .kıad teminatı 1275 lira olup pa
zarlığı 4 eylül 1942 cuma günü saat 
11 de Ankara'da P.T.T. umum mü
dürli.ll:tü binasındaki levazım müdilr
lüğünde mUteşeklcil sııtın alına ko
mlsyonunıfo yapılacaktır. 

3 - !stoklllerln kaıtı tem.inat 
makbuz veya Banka temlna·t mek
tublyle kanunr vesiktılıınnı hamrıen 
belli gün ve saatte o kom.18Y'Qna mü
racaatları 11111.n olunur. Şartname 
Ankara'<la P.T.T. levazım :.\'ftidürlü
ğiinrlen tstrınbul'da Yen! Valde Ha
nında P.T.T. levAnm deposu ayniyat 
muhaslpllğinrlp narasız V<?rillr. 

(6856) 2976 

T amiraıt yaptırılacak 
Anıkaro. P. T. T. Müdürlüğünden: 
4740 Ura 65 kuru.s k~ be<iel1 o1ın• 

Anıkara P. T. T. Mü(ifü·luğil b.l'lla.sm..:la 
yapılaca..k tam~rat ve tadUAt lfJI açık 

okslltm~ye konulmuştur. Muva.kkat te -
mlnı.."lit 335,55 llı-;ulır. Şnrtnamesl her 
gün müdtirl\ll{ kn.Iemlnde göruleblllf'. 

Ek.silt.m<> 7 <"Ylül 9·12 tııı.Lı günü saat 15 

2 - Muhammen bedeli ceınan (13788) te müdilrlüğUmUz oln&mcla toplanacak 
lira (39) kuruştur. koml~on<la yapılneaktır. 

3 - Teminau (103·1) füa (13) kur İsteklilerin o g'llın k'1nun1 ve bu ek· 
ruştur. sut.meye gt.rebUeceklcrlne da.le narıa 

4 - Bu malzcmcni.ı:ı. 15-9-942 salı gü- mticlürltiı'..'Ünden alaca.klan vcsllka ile 
J:'Ü saat 11 de talibin-e ihalesi mukarrer blrltlcte müracaatlan lltuı olunur. 
bulunduğundan şarcnaınc.:ıioi görnıl.'K is- (7008) 3040 
ıiyenlerin her gün encümen ka.leıııinc 
mürac.ıııtları ve isteklilerin de ihale gü
nü ol.uı 15·9·942 salı gürtü saat oruı ka· 
dar 2490 numaralı kanunun 32 inci mad· 
desi sa.raJıati veçhi le tanzim cdcceklel'i 
teklif mekrurlarını belediye <la.ircs:.ıde 
müteşekkil encıimcne vermeleri 

(7276) 3388 

Müsabaka ile memwr 
alınacak 

Ank.ara Bc.ledlye Relallğlooen; 

ı - Uesa.p ~le.ri kadroouındak:! rnUn
hallere mü.sal>i.l.ka ile memuır aı.Lıoocak
br. 

Memur alınacak 
Ankara P. T. T. Müdıürlilğünden: 
ı - İdaremizde münhal ve üc

reUi memuriyetlere orta mektep 
mezunları mi.isabak:ı ile alınacak
tır. 

2 - Müsabakada muvaffak olan
ların Jdarenln tekllf e<leceğl yerde 
memuriyet ka.bul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olan
lara 3656 sayılı kanun hükmüne gö- 1 
re 15 lira a<ıl1 maaş veya 60 lira üc- 1 
ret verilece-ktlr. 1 

A - Lise mezunu oılma.sı (Yük.Sek 
Belediye Reisliğinden: m":~t.eplooc dcvUım edilemez..) 
ı - Otobüs Uiare~i kalorifer d.ıirc·;i 

için yaptırılacak bir oda onbc:ş ı.:ün r.ıü<l
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

4 - lsteklilerin 7&<ı sayılı memu-1 
rin kanununun dördüncü madtles!n
dekl sıı.rtl:ırı haiz ve d<?vlet memu
riyetine llk defa gireceklerin 30 ya
smı geçmemiş olmaları 10.zımdır. 

5 - Müsa.bııkaya girmek lstlyen
ler 29 eylül 19·12 salı günü akşamı
na kadar dilekçe ve evrakı müsbi
telerlyle birlikte müdürlüğümüze 
müracaat ı=>-tmelidir. 

2 - Muhaırunen bedeli ( 3'l9 ı ) 

B - l\Lemurin ka.nwınıooa yazılı ııart

.lııı.n lwıJ.z V<:? a.)"nı za.mancıa ask.cı"ll.klc 

lira ~{:1 J:mlunmaması. 

(82) kı.ıroşrur. C - Sıhhat raporu ve doğrulult ve-
3 - Teminatı (261) lira ( ~9) ku· &i~b"le lıkl adet vesika rot.otıra!ı ve -

ruştur. 

4 - Şartname ve keşif cen.·cli ve kro
kisini ı;:ömıek isri>·enlerin her ı.,rii'.l esl· 

cümen kalemine ve isıeklilerin de l l . ;. 
942 cuma günü saat 11 de hciccli;·e dıi· 
resinde müteşekkil encümene ı:mıMra:ır· 

ları. (6946) 305 

Asfalt kaplama işleri 
Ankara Beledıl.Ye RelsllCl"lnden: 
1 - HacLba)Tam eamU eıt.t<ır yolları 

a.c;!R.lt kapla.m.a ışı on beş gün mUdd . t
ıe acık ekslltmeye konulmu.ş:.ur. 

2 - Muhammen bedeli (3525) lira

dır. 

3 - Tcım ı:na.tı (264) llıra (38 > k:u..-ua-

tur. 
4 - Şartname ve kl'$1f cclvell'!11 "'~

mek !StlYCT1ler her gün t'!lctlmeo k:ale
mtrıc ve ıstek11lerln de 11-9-942 cuma 
ı;rUnti sıınt ı0.30 <la belediye dn1reırtnde 
müt.eı;ekkll encUmene rnüraenıı.tıan. 

(7106) 3217 

12 çeşit eşya alınacak 
Aoıtura Bclcdıyc~ıııden : 
ı - Ankara beleniyeı.ı için alma

cak olan .a~agıda cin~ ve ııııktar ve 
bedelleri ;ya.ı;ılı ou Hd kıLlcın e~ya 
(-15) guu muddt:tle ve kaµalı zart 
usuliyle eksıltmeye konulınıı~tur. 

2 - (•~000) metre yangın .ııortuııı~ 
muhaııuııen lıetlcli (:.:O,OUO) !ıra tcuıı
nıı.tı (1500) liradır. 

(1) adet cankurt;ırn.n manikusı mu
Cıawuıen l>edeli (500) lir.a. tcmirı.ıtı 
(37,ISO) liratlır. 

(l) atlet yaııı.;ın küpiik cih:ızh ara
zöz rouhuınıııcn l>edeli (1,000) liradır. 
Teminatı (300) liradtr. 

(90) adet ltossing arazöz yedek 
parçası uıuhnmmen bedeli (3669.öO) 
llra teıııin:ıtı (~75,21) liradır. 

(l) atlet seyyar portatif merdiven 
muhammen bedeli (7.:iO) lira Leıuina
tı (üG,'.?5) liradır. 

mlıııı.<)S! ş;ı.ı·ttır. 

2 - :ı.ıusu.baka lmtlba.nı 11-9-1942 cu
ma. giinil saat 14 ıe be~ sa.lonunda 
ya.pı1acaktlr. İ&L~'lklıl alanJ:ann mW.aba
ka günıUnden evvel Y'U!ka:rıda yazılı ve
!laillııi bl!' ıst1daya bağlı.yarak ı:ıl·ynsete 

vcrrnolcııl ve lmıiihıı n g(in<\l meZkQr sa.
a,ıtc ııazl!l· bu lurunıaa lrı ilan ol un u.r. 

(7377) 3·108 

ORMAN UMUM Md. 

Bursa ve Bolu orman 
mekteplerine alınacak 

talebenin kayıt ve kabul 
şartları 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
l!H2 • 1943 tahsil devresi ic.l.n Bur

sa ve Bolu orman mekteplerine pa
rasız yatılı (60> talebe alınacaklır. 
M<?ktcplcrin tahsil müddetleri Uc se
nedir. Mezunları <Orman mrühendis 
muavini) unvaniyle meslekte kulla
nılırlar. İsteklilerden ~ağıda yazılı 
şartlar aranır. 

1 - Tür~·e Cumhuriyet! ta.baa
sıııclan olmak, 

2 - Yaşı 20 dım yukan olmamak, 
3 - Sağlık durumu normal dere

cede, yani dll, gö:ı: kulak ve vücudıın
da arıza, noksanlık bulunmamak, a
rızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp 
gezmiye, hayvana binmiye bünye te
şckkiilatı müsait ve cktyaıııklı ol
mak, <bu hususun bilhassa raporda 
tebarüz eHirllmesi lazımdır.) 

4 - İyi ahlaklı, hüsnühal snhlbl 
olmak, geçmiş mahkılmiyeti bulun
mRmnk, 

5 - Orta mektebi pek iyi veya iyi 
derccoo<? bitlrmiş bulunmak, 

6 - Bu şarllan haiz olanlar Bur
sa. orman mektebi müdürlüğüne hl· 
taben yazıp ı;öndcreceklerl dilekce
ye: 

A) Nüfus cüzdanı, asıl veya tas
dllcll suretini, 

B) Üçüncü ma<ldooe yazılı snğlılc 
durumlarını bildlrir tam teşekküllü 
hastanel<?rden veya bu hastanelerin 
bulunmadıklan yerlerde hükümet 

6 - Müsahakıı. 30 eylül 1942 çar
şamba günü saat 10 da yapılacaktır. 

(7098) 3118 

Moble yaptırılacak 
P. T. T. Uınumi !ıliidürlügüoden 
ı - P. T. T. umumi müdtirltiğü 

ihtiyacı icin yaptırılacak mdru~at 
kap .. lı zo.r.f usuliyle eksiltuıı.:ye konul
ıııu~tur. 

:! - Muhammen bedeli 17228 lira 
•lnıı mıı~·akkat tcıııiu.u.tı 129:! lira 10 
kuru~tur. 

3 - EkgiJtıne 15 Eylül 19'1-2 tari
lıine müsaclif pazartesi gilncl sııııt ııı 

te Ankarada P. 'f. T. umumi ııılidUr· 
lti binası içinde toplanarak alını ve 
satım komisyonunda yapıLııcaktır. 

4ı - Eksillıneye iştirak edecek ta
liplerin mezkur tarihle muayyen sa
atten bir ~t evvelini! kadar kanunun 
tıırifatı dah"sinde tanzim edilnıiıı tek 
lif mcktuplarmı makbuz mukabilin
de koııiliiyon reisliidne v:ermcleri la
zımdır. 

5 - İstekliler, bu işe ait hususi ve 
fenııt şartnamelerle detay ve tafsilat 
re~imlerini P. T. T. binalar · şubrsi 
nılidiirlüKünde göreoilirlcr ve birer 
kopyıılnrını htnnbnlda Vıılde hnnm
ıla P. T. T. umumi flrpo muhıısı>beci
lijl:indcn br(lclsiz alabilirler. 

(7351) 8392 

Devlet Demir Y otlan 

Tarife ile ilgililere 
D. D. Yohkı.rliildan: 

210 No. 1u buğd~. ca.Wlarr vıe emıta

lıl l'IUl<!wullmıe mnlısU<S tarı-re 1 Uıeılnl -
evvel 942 dan 1ttbanm mü.lııadır. 

MeZk1l.r taımre lf("l'JtnC şebekede 'Jlert 
209 zaıhlıre ve 212 No. Iıu yağlı hıuJbul>at 

tartrelıer! h:tkittn olm<tWtuır. 

Fazla ta.ts'Mt i't'lın lst.ru.~anı. m11-
ra.cna.t. (7362) 3404 

Havaleli eşya tarifesi 
D. D. Yol:larından: 
D. D. 251 No. lıu gru:paJ t.'ll"l:tesln~ 

glT'9'1 D. D. 245 No. l'U lınvnlell ('!!ya ta
rit'<.'Ali 1 tocşrl.ll'levvcl 942 d.cn LUba.ren 
mlll1ıadır. (7373) 8407 

(2) motopomp muhrımmen beclcli 
0000) lira teıninatı (300) liradır. 

(1) aclct otomobil üzerinde otoma
tik merdiven muhammen bedeli 
( ~0.000) lira teminatı (3000) liradır. 

(50) adet yangın kemeri muhnnı -
men bedeli (1000) lira teminatı (75) 
liradır. doktorlarından alacakları tasdikli ra- ---------------

(50) ıı-arça Mersedc!l benr; a'!'n:r.llz 
ve kamyon yedek par~:ıları mıılıııııı
men beclrli (1653) lira. teminatı 
(123,08) liraoır. 

(1) adet Oıovifüın.l makinesi mıı
lınmmen hc>ıleli (11,000) lira teminatı 
(R2!l) liradır. 

(1) adet çöp sıkıştırma ve istif t('r
tibııth çöp kamyonu muh11mmen be
deli (9000) lir.a teminatı (675) lira
dır. 

(J 315) kalem veı'!f'k pıır~nları mu
hn mmcn hrrldi (20,000) Jir:ı temina
tı (11500) liraclır. 

3 - nıınların 1:ı. 1n. ll4'.? snlı ı:ilnii 
!lant 11 de hlilıine ilınlMi muk.~n('r 
hulıınılıJi:iıınnnn şnrtnnm elerinl ırBr -
nıek i~ti:venl«>rin h<?r ıriln enriiıııen ka
lcıninC' mlirAC'a~lforı ve i~trklilrrin ek 
ih'>lP. ıriinil olıın 1~. 10. !H2 ~rılı ıı;llnii 
•a:ıt ona k:ıd~r 2490 nıımntnlt k~n11-
n1ın 32 inri m;ıncı,.~ı qnrahııti vt>c-hile 
•~n•inı .. rı,.,., .. ı-ını t~klif mrldlıınhrı
"T }ı .. 1Prllvl' n:>lrı>~İnn\' nıll~P<ıf'kkil pn_ 

-·· ~~~• vnmrlcri. (711nrı) !l"•R 

Süt ve yoğurt alınacak 
Ankara Belec!irc•indcn : 
1 - Pazarlıkla (2500) kilo 5Üt ve 

(2400) kilo yoğurt satın alıruıcakt1r 
2 - Muhammen hcdclleri (1950) 

liradır. 

3 - Temirotı (146) lira (25) J..."U • 
ruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istivcnle· 
fi.n her ı&n encümen kalemine ve istek· 
!!lerin de 4·9-942 cuma p;ünü •aat 10.30 
da belecliye daire•incle miit~ekkil encü
mene müraca.-ırlaM. (7273) ~385 

poru, Clıım teşekküllü hastane olmı
yan y erlerden kabul edilecek lstek
liler"n kayıtlan mektepçe yaptırıla
cak muayene neticeslııe kadar esas
Iandırılmaz ve bu muayenede yazılı 
evsaf kendisinde bulurunıyanlar 
mektebe alınmaz. 

C> Çiçek aşısı vesikasını, 
D) Dördüncü maddedeki yazıya 

göre müracaat edenin ikametı::iı.hın
daki belediye veya polis merkezler! 
tarafından tanzim ve tasdik edllecek 
hüsnühal mazhatasım, 

E> Orta m,..kt<?p şahndetnameslnln 
asıl veya tasdikli örnei{lnl ve, 

Fl 6X 9 ebadında 6 fotoğl'af 
bnğ1amalıdırlar. 1 

Nok.~an evrak getiren ve gönne-
rcnlere müracaat etmemiş nazariyle 
bakılır. 

7 - Meltteplere gireceklerin ka
yıtları 1 evlül 9 \2 tarihinden 15 ey
lül 942 a]{Şamına kadar yalnız Bur
sa orman mektebin.Oe yapılacaktır. 

İstekliler. evraklaMnı doğruca bu 
mektep müdürlüi";iine ya ·bizzat veya 
taalıh'itHl olarak postaya tevdl et
mel' clirle• 

Kayıt \'F' kabulde mürııcaat !'ltrası 
nazıırı itibare alınır. Şu knıfar ki is
te klilerin mikt:ırı bir glinde C60) ı 
tePwilz ettiği takdirde kura yapıla
caktır. 

8 - Besine mnıMene yn:nlı şart
ları haiz t ıı lehe, kaıiroyu rlolnurmn
dıi!.ı h'al ird<?. orta rlerccell l!'!te'kliler 
arasında hlr müs abaka imtihanı açı
lac~ktır. 

9 - Krıyıt ve kabul ec'lilen talebe
ler Rıırsa ve Bolu orman mekleple
r in n ktır<ı ile ::ıvrılacaktır . 

Jandarma 

Çeşi'tli yiyecek ve yakacak 
alınacak 

Elrolş J. Okulu Sa. A!l. Koıml!;<yonıu.n -
dan: 

1-9.942 tıİırl'hlınden ltlJba.ren sene.L!k 
!ht(ı>aç olan ve son. muhammen kilosu 
20 .kurw;tan 1k!l Y'Ü:t doksan üç btın dtırt 

yüz .kıUo ekmek ve a.Ltıruıı kuruştan 

36700 kl'.l.Q koyun etıi ve illlc Y'ÜZ kunııı· 

t.111\ 18900 sııQeya ğı ve yüz altımı~ ltu -
ruşt.an 12600 l\ıi1o ııcl{!()I' ve üç kuru~tan 
dör<t yüz bl!n kilo mcoe ocıunru kapalı 

ııı.rt ul"Uli'Yle münakasıcy'll kQl!tulmUŞ 

l:kıtın ta.HP zulhur etmed"lğlmren 15 gCm 

milodcLJe temdit edıtk'!rek 11-9-942 cu
mn günü saat 14 tıe ftıale edlleoelt'lnden 
taMp olaJ'l lann 2490 sa.yılı kanunın:ı hü
ktimle!'lrne tevtııka<n okul Sa. Al. Ko. na 
müraca.a<t eylemeleri ltlAn olunur. 

<7367) :rnw; 

Devlet Deniz Yollan 

Ayvavhk postası 
Devlıet De.rulzyolllıairı Uilet.meıslnclen: 

29-8-942 Ctmn~l saaıt 12.00 de 
AIYValıık pootası 

y-.ılrnız bu ha!Ucya rrwıhsus olımaik lizere 
tst.anıbuLd.an bir gün röteırla. 30-8-942 
pazar i1hıü ooaıt l2.00 de kalkacaktır. 

Bu P<:x>lu~·ı (AntalYa) vapuru yapacak
tır. 

8411 

, 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHl : 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk lirası 
ŞUBE Te AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Zıra.at Bant{asında kumbaralı 't'e ihbarsız tasarruf heaaplannda 
e.x. az 5-0 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kura ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 1000 Liralrk 4000 Lira 
Adet 500 Liralık 2000 Lira 
Adet 250 Liralık 1000 Lira 
Adet 100 Liralık 4000 Lira 
Adet 50 Liralık 5000 Lira 
Adet 40 Liralık 4800 Lira 
Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar senede 4 defa, ll Mart, 11 Ha.ziran, 11 Eylill ve 
11 Birıncikanun tarihinde çekilecektir. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralaJ • bir sene içinde 00 liradan 
aşağı düşmiyenlere ikramiye ı;ıktığı takdirde %20 

fazla.siyle verilecektir. 

1 

Ticaret Lisesine talebe kayıt 
ve kabul muamelesi 24 Ağustos 

1942 tarihinde başladı 
Ankara Ticarel Lisesi Müdürlüğünden : 

1 - Tahıı.il müddeti Üç yıl olan (Orta krsnn) a ilkokul, 
2 - Tahsil müddeti üç yıl olan (Lise kısmı) na Orta T"t

caret Okulları ve Orta Okullar mezunları imtihansız alİır
lar. · 

Orta Okul mezunlarmm girebilecekleri sınıfta ya.hancı dil 
fransızcadır. 

1 - llk okul, Orta okul ve Orta Ticaret okulu diploması, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3 - A~ı kağıdı ve sıhhat raporu, 
4 - 4.SX6 boyunda (4) adet vesikalrk fotofraf ile her 

gün okul idaresine müracaat edilmesi. 
E&ki talebenin 26-9-1942 tarihine kadar kayıtla.1'1111 yeni-

lemeleri mecburidir. ( 6565) 2790 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 

Cinsi 
Ek.mek adedi. 
Toz şeker 
Kesme seker 
Pirinç 
Sabun birinci n<?vi 
Karpuz 
Kavun CKırkağaı;) 
Üzüm CCavuş> 
Mangal kömürU 

Beher kilo T. 
Fiyatı 

16 
110 
130 
110 

85 
13 
18 
45 
10,50 

Miktarı 
Kilo 
570000 

8:1500 
2300 
56500 
13800 
57000 
57000 
29500 
3·1-000 

Dk tenılnatı Şartname B. 
Liıra Kr. 
5810 456 
7337,50 609 

4357,50 3ll 
879,75 

2321 155 

267,80 
Komls:ı:onwn'llza bağlı 6 yatı.ll lıJscnıl:n 1942 ma11 yıJ1 llhbl}u~lınr.ı oımı ve tcrer -

ruaıtı Y'Ul«ı.nd.ı. gCist.erL1<1'tl yJ,yecek ve yakacakları kapalı za.r:r USU11!Yle ~!>llıtmcY9 

konımuştuır. EJ.ksl.Ltme 10. 9. 1942 perşembe gilntl saa.t 15 tıe BEeyoğJıurnda Lı...eıer ııa
tın alma kcmı~onu'llıda yapılaca:ıctır. !stekLller temtrı.aıt me.lkıl>uzu, 1942 yılı Tlcaret 
Odası vem kas.' ve teklliloolnl havı kapalı zart'l:l.ru~ı sözü geceon sruvtte!ı bir saat 
evvellfıc k:ı<laır komisyon re1Bl1!'ıme makbuz mul~bl:~lnrte vermeleri. P<>ı«t.a<la ola -
ca;Jc geellkmeler kıaA>uJ edllımez. Tetnlnaıt yatumak ve ııııı.rtına.me""1 almak 1"111Yeın.le-

ıiın Galatı:u;ıa.ray LlscsLndc komlsYOn kAUph!Jl'lne m1lmcaa.t etmel~M. < aı47 

Resmi daire 

sahiplerinin 

ve motörlü vesait 

nazarı dikkatine 
Fen,nln en son tekAmUltine wıruın olaraık bUyük maAi!flarla meyd·1tn11. 

ııctlrdiğLm ıımalaUıanem<le tecrübeli mıitchassıs!n.r nezare-Unrle kUN!Ull 
pl:ı.klı olmaGt üzere st.aaıdard ve 1stc-nllecek hususi tiplerde hffl' lst<>nllı>n 

öten • ku<lrE't ve şeklide Avrupa ve Amor.llka mamııl:\tlmtylc mu'k.ııyesc 
ltaıbul e<lı;.•r n.lci.lmüll\törler ve bun.lara müicalHk p;ırçakır - cıbonlt - kau
cuk e..,ya ve sıhhi mal.ıcmeler garanLW yapılmaktadır. Rooımi t.-ı:ıhh1Jtl€'re 
de lşUrak edilir. Tal® vuıkuunda. rı.ır.ııt ve 1za.hat verileceği sılhl tnm1r ve 
ısJMl ıcın göndor!ICC<'.k aıkUmUUl.törk•r de süra.Lle tamir ve ısmh eoliUr 
Maım.ıllıtm dlite<r yerli mUm:ıslllerl.yle te!rlild için (Alemdar) mar.kasma 
dikkat oollmcslnl rica eylerim. 

Mehmet Bayraksan. Şlşll Sıracevlz1cr No. 73-79 Telc!on: 819;)!l 

Tt'lgrn!: Metıayra.ksan. 107 

Kablo teli alınacak 
Ankara lkledi)·e•inden : 
t - Pazııı:LıkJa (1200) m<:trc kahlıı 

~ı ; •atın ıılınacaktıf'. 

2 - Muhaınıneın bedeli (8'18> lira 

ırı - Mf'ld.cl')lt're alınan t<ılPhPler. 
k('nrl ile rlne vcr·ıf're-k numunP:Vf' l\'Öro 
nntPrlikten ta<il'kll hlror taalıhiit Re
n(' r \ 'e> r<'<'<'klerrlir Bu ~nneıii t!~tir· 
ml•:,..nl ,., ~ln mr1'tehC' deva r-,•rırı.,n 

müsaade edilmt'7 
46655) Z733 

İmroz ve lzmit postalan 
tklın<"I Mr l'.!lna k;ı<lar İmroz '\ie İz· ı 

mlt pcsto.111.n y:ıpılmı;)'aoakt:lr. 

~287 /7383t. .... 
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Ordu Hasta Bakıcı 
Hemşireler Okuluna ait 

bazı izahat ve okula kayıt 
ve kabul ~artları 

1 - Ordumuza hastul>akıcı ve 
'ıemşırc .ııetışurmck uz.ere Ankara'
' a M i\l V tarufınctnn 1939 ı>l!ne -

nctc ııcı.mış olan hastabnKıcı ve 
' Ilı.!, re er okuıuna bu sene de 45 

ı clJ<' ılıııac,ıKtır. l>kuıa gırını•k ar-
.ı: u edenler. bulundukları mahallin 

ı • ııe. kaymak,ım ı ına veya as
k ~lıbel rıntı dılek<,;c ile müru

l'. ı ı de •e ıd rdır. 

:.ı - '1~1 sayılı knnun mucıbtnce 
hu oku ılnn mezun olncaklur. me
n ur o .ıp l~Kaüllıyc a acaklnrdır 

3 l\iezun olanlar altı ı,~·ııelık 
m"cburl hızrnetler,111 ordu nastan!!· 
leı ;ııdc yapa ca klar; ondıın sonra ar
zu ederlersL• ınt mlckeltckı bütün 
sıhhi ıeşekkOller kendllerine acık 
olaca.ı.llr. 

4 - 'Tahsil müddeti 3 sene olup 
bu m!iddet ıcıncıe oıcurlnra ayda be~ 
Jırıı harclık verlll!cek. lıışe ve ilbas
ları rnınameıı okula aıt olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar. ba
rem kanununa gôre 20 lira asli ma
aştan hn"-lamıık Lizere maaş ıılucak
lar, ve bu mıktar g!t.kce çoğalacak
tır: bu zrımıın rl::ı.ht iaşe. gi ydırme ve 
bnrınmn orduya alt ola<'aktır. 

6 - Okul 15 • Eylül - 1942 de 
terlrisata başlıyaenktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul &artları 
euıııarclır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti tebaasın
dan oJnınk ve TUrk ırkından bulun
mak, 

bl Slhh_at~ Yerinde olmak ve du -
nımu ber ıklınıde vazife g'Örmiye mil 
sait bulunnı~k Cbuııu herharıı:rı bır 
hasıııne !'lıhhı heyeti raporu ile tes
bit ettirmek Ve evraka baj!lamak lll.· 
zımdır). 

c) Okunın Yaşı on nltıılan asattı 
ve yirmı ikıden Yukarı olmıyacaktır. 

dl Kcnıllsl ana ve bahası ıffet eh
linden ?ı:nak (bu vaziyet polisce ıev
Rlk ettırılerek evr.ıka ba~lı:.nacak . 
tır). 

e) En az orta okul tahsilini bitir· 
mlş olmnk (eleme imlihıııılarında 
muvaff'ıık o~rnnk şarttır) veya bu de
recen; tahsıı ı:rördilttUnli iRhat etmek 
ı taııdıkname veva bunun bir ıasdikll 
sureti muameleli evrakına eklene . 
cektır 

f) Evll veya niŞan!ı bulunmamak 
( ı>vvelce evlen ip boşanan lnrla koca
sı l\Jnıllş olıınlar lrabul edilir) buna 
aıı medeni hali bildirir müabit ev -
rak keza eklenecektir. 

ır) Oku~ .8..1 ~hi sebepler arııınaa o
kulu ken:lılıgınden ıcrketıi~. evlen
me suretıylo veya diğer inzibaıi se
beplerle oktılclan çıkıırıldr~ı ve altı 
senelik me~buri hizmeti vap-
madrı'tı veya ıamıımlamadıt\"ı. 
ve yahut sıhhi sebepler dı:;;ında o • 
kuldan çıkarıldığı takdirde tahak • 
kuk etıırılecek mektep ma.srııflarını 
ııımamen oıleyeceğıne ve ı:-österdi~I 
vesıKıılann .tanıanıen clo,C;ru olduı:tuna 
aaır nnterlıkten tasclikli ve kefilli 
bır teahhüıname vcrc·cektlr. 

8 - Yuknrıdaki eenıitl haiz ohn 
okur. okula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. 

1:1 - Yukıırılaki maddeler mucl • 
bince evrakının muamelesini bitiren
lerden. vllıtyet, veyn kaza, merkez • 
lerincl~ otur.ınlar, bu makamlar ve 
askerlık şubeleri vcısıtasivle ı vrnk
liırını doı?rıırlan doğruya Ankara Or
du Has!a_ :6ııkıcı Hemşireler Okulu 
Ml!rlllrltlı~ne ~önılereccklerdir . 

10 - Müracaatların aP:ustmı 1942 
nih"yerlne kadar sona erdirilmesi 
lazımdı~" 

11 - Olmrlann kabul edildikleri 
vp, mektebe hareket etme tarihleri 
aynı rnakrnalrır t-:ırafındaaı kendile
rıne bilılirilecekıir 

12 - Knbtıl edileceklerin okulun 
bıılunıluğu Ankarn'ya kaılar ıcelmek 
ve okulda tekrar yapılncak sıhhi 
muayene neticesi hastalıkları tebcy
ylin edenlerjn memleketlerine dt · 
mek ic;in masraf edecekleri yol pa • 
ralan kendilerine ait olacnkttr. 

(54!'\4) 1548 

Soda alınacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
J{apnlı zarfla eksilmesine istekli 

çıkmadığından dolayı 30 ton soda 
yeniden ~çık ekı;ıt.me ile alınacaktır. 
Beher kılosuna tahmin edilen fiynt 
:ı<J kuruş olup muvakkat teminatı 
450 lıradır. 

thaJesi 3-9-942 perşembe gUnU sa· 
at 15 dedir. 

Şartnamesi komisyonıia herg{ln 
görillOr. İsleklllerln muvakkat te
mlnatlıırlyle birlikte M. M. V. 5 No. 
ıu satın nlma komisyonuna mUracn
auarı <6557> 2i25 

Kalorimetre alınacak 
ti(, .M. V. 2. No. lu sa. Al. Ko da11 : 

J,.Atıcını.tuvar ihtiyacı 1Qln ''DuboQi" 
marJ<a A model1 opt.lik cmmından im 1 
edı.ını.Jş delme wbuk ırtylc bir te 100 
M/M taksimat llZUTI uğunu havi btr n
det. k('ıormıet.re 1·9-942 salı ı;:-lln ü ~n.t 
ıo da tınzarlıkla satın alma tır Tah· 
nıln edllm rtya.u 47~ Jı!rn olup kati te
rntnaıl 71 ll:ra 25 kuJ'\1$tur VC"mtek ts
ttıre.rı ıertn l>a7-arlık (l'(ln ve sa. t:nde lif. 
?-t. V. 2. No. lA1 sa. Al. JW. na ırelıne -
~ (7277) 8344 

Nakliyat yaptırılacak 
'.\L M. V. 2. No lı Sa. Al. Ko. dan: 
Çubuk ve Ayaştaki birlikler ihti· 

yacı ıç n erznk ve yem naklettirile· 
cı•ktfr. Bu nakliyatı yapmak istiye.n
ler1rı bf'her ton !cin teklif ede<'ekle
ri fiyatlara gore Çubuk için 83 ton
dan ve ;\.yuş lçln 83 ton üwrinden 
}lesıtP edt-erkleri knU teınhıatlıın ile 
blrli1tte paz..'1.rlık günü olarak tayin 
eclılen 1-!l-!M2 salı günü saat 11 de 
:M. M. V. 2 No. ıu Sa. Al. Ko. nuna 
gelmeleri. C72i8> 33-15 

Ampul alınacak 
J\f. M. V, 2 No. lu Sa. Al. Kom.nan 
220 v:ı.Llık ve muhtelif mumluk ol

mıık (11.C're 1600 ndet ampııl 1. 9. 942 
Rlllı 11'.llllİI Snnı 11 ne paurltkl11 satın 

11 !ııı:ıraktır. Yermrk i•lİ\'C'nlnin pa
~arlık ıı;hn ve saatinde ;\f. M. V. 2. 
No 111 ıı~atın nlnıa komisvoıııınn ıı;cl-
•neleri. (7210) :ı:ı rn 

Araba alınacak 
M. M V. 2 Nn. hı Sa. Al. Ko. dan: 
nir ndf't Yıık nrnhn•ı ile hir ndet 

ıınkn arahn\; ll !l. !H2 per•enıhr ıı:tınil 
~nnt 11 fle Pn7.arlıkla •atın ıtlın:ı<'ak
tır. Yrrmek İRtİvf'nlt>rin niiırıuneleri 
-çol" trklif ~neceklrri fh-:ıt,q ı.rnre hr•:ı.p 
f'tlerr'kl<>ri lrnıt tt'mİn~tlıırı ilr hirli'<
tr n11arhk ır!Jn '°'" •~ntinrl,. \f. 'lf. V 
2 !'o lr "~ \1 Ko. na ırelnı•10,.; • 

(7<><;1) :ı~J.l.F! 

Kamyon tamir ettirilecek 
M. M V 2. No ıu Sa Al. Kn. <lnn. 
Poligon enu1ııde çalışan bir ailct 

Şe\TC>le ma .. laı kamyonun koml8ym1il1 
mevcut ra,u·-. muclblnce 3-9·94.:l per-

l.1! edecekler.! t\)'atJar U2erlndcn hesa» 

ed~"'ı'lklerl katı tern1nııtıa.rltl'lıe blırliktc 
pazarlık gün ve santmde M. M. V. 2. 
:\o. l'U ııa.t.m "tlma kQllll!IYonuna gelme_ 
lerl. (7282) 3349 

Maliye meslek mektebine· 

talebe ahnacak 
Maliye VekAletinden: Kamyonet tamir ettirilecek 

l\ı1 . .:\t. V. 2. No .. Ju Sa .. AL Ko. dan: )inliye Me~l<"k .)1t·ktelıine uhnncnk 
Denlz Harp Akademisi hizmet mlrhenırı ~e~·ilııırsi için ikinci bir defa 

kamyoneti tamir ettirilecektir. Bu daha ynzıh ve sı\zlü nıhs11haka açıl -
ışl yapmak isttyenlerln mP7.kU.r kam· mıştır. \1ib:ılrnkaya girmek için 17-
yonetı gorerek tekil! etl~cekleri fi- 25 yıışınclıı olııwlt, rn aşııi(ı orta mek
yata göre hesap edecekleri kati te- tep t.ıhsilini bitirmiş hıılunrnıık. as· 
mlnatları ile blrlrkte 3-9-942 ııerşem- kerlik çal\ınıln olanlar İçin n.~kerliii:i
be günü saat 15 Le pazarlıkta bulun- ni yapını~ vcyıt s.ıir sehı•p!rrle alrıka
mak i.ızere M. M. V. 2 No. lı satın al- ·''"' ke,nıiş olııınk şarttır. (Tecilli!l'r 
ma Ko. na gelmeleri. (7283> 3350 alırıııın7.) v.ızıh mihalıııka inıtilınnlan 

Etüv tamir ettirilecek ı\nl; ırn.'da \f:ılive meslek mel<lehin 
dr, isnıulıul, s,."vhan, İ1.mir, Siva~ı 

111. l\1, V. :,n. Al. Ko. dan : 
Unıııuı sıhhiye drposuıula bulunan 

bir adet clılv ke~if ve şartnamesine 
p;ı lre t.ııııir l'tririlı-<'ektir. Pazarlıib M. 
'1. \', 5 ııumnr~lı sntıa 11lma knmis· 
yonunıla 1. 9. !l ız snlı .ırıınıi s<ı:ıt 16 
te vapıln<'ak1ır. hteklilt-rin muayy<'n 
p;ılnde koın isvona ıtı•I meleri. kt '· i f ve 
«arı nnnıesf her ı;ıiin komisyonda ıı;nril
lchilir (7336) 337 L 

Dikre yağı alınacak 

Samsun, Hıır$a, Amnsyıı, Zonguldak, 
Tnkııt, Ordu, Erzincan, HilC'cik, Çan
kırı, Kırşehir, Can ıkk:ılc, Teklrcllii:, 
Kırklnreli. Bolu, Ddtcrclıırlıkl.ırıncla
ıo Eylül !1~2 lrırihincle ynptlaraktrr. 
Talip ohnlnrm iıııtilı ;ın gunıine kadar 
Ankııracla ~foliye )1e~lek ~lektehin<' 
H: vil ıiyC'tlrrıle isinılC'rİ ~•wılıın drf -
tenlıırlıklara mılracantLırı lli,,nn<lır. 

A ııknr•ıth icr.1'1 karnrl:ıştrrılıın soz 
lu imtilı ııı giınii uı. Eyi. !l 12 drn :?5 
Eyi. !142 ye alınmıştır. 

A&. Pos. 1010 SılL.. .AL Xo. dlllın: 

Kapa& zad ~ dnııllıtm.wıe Jro

nuıMıll - d<lrl2tme a1lnll 28-8-IM2 ~ 
ıı:antt EM. 16 da ~tı tMn ..,_ 
70 ton lım'\ln V'EO'e. m.tr ett lltln,_ A.a

k.anı.da uıw "Ye tBtııınbut .-eteıer.-ıe 

tlAn edllmcdlt: ıı.nle.9ıım.ı.1Jr. JMT.ırur 
70 \arı kayqn v~ •itJr eıtı!Mıa ıı:dPalı 

zıartla eııa.tl1rr1('{I 7-9 ·942 ]lll.Zlllrtffl! ıtü

n-ıı ııaa.t 16 de. k<»'Yl~Ay'OJldıı. me-~C'Ut >!"r• 

!'!111! ve şa.rt],ıır ıtwmnde YIWtla.rnktır. 

Muvakkaıt temln:ıt:I ı>.'X>5 ltra ve Bikir 
etlnhl muvııldmt tcmlntııtı 5100 lfrarlır. 

Flk. .. lııtrne Büy{»t Ccık!m~n A~çahur -
lrll2 ctttı!R'lnde 1010 Sn.. AL Ko. ynpıla
C<ıktl'I". Ta.ltp~ meZl<Or gÜ'Jl ve &a11.t
t.orı blır Rft.llJt önce telct1 r Jn('.ktu Pin rly le 
koanlsyorwı. milme!lntlun. 

(6973) 3001 

Kuru ot alınacak 
EcUrnıe As. Poı;. 1070 Sa. Al. Ko. dan: 
As. Poe. 1070 K biı·lllklcri tııtıyacı 

!(-in 500 ton kuru ot 2490 ııayılı .k.uıı..
n.ıı:ı 46 maddesl.nlın M tııkmsına güı e 
paz.ırlıklft sa.tın ıı.bM.ca.ktJr. Beher k1 -

!o.suna tahmtri eılllon flya.t döküm ta -
Undcld en 1ori ot 7 kuru.s tel bal.yalı en 
tYI ol ıo kw-w;tur. ı::vsar ve &arlıı<ınıesl 
bedl>lslız olıı.rak Sa. Al. Krmıı,~nııund:ı 
Edirne yeni Avrupa otcllndı? ırönllol>l -
lll'. Pazarlık 7-9-942 p v.a~l gimü s'l-

ICum alınacak 
Çcn-akk.l\Je Gat'!ı~- Sa. AL 

dan: 

JCoa. -.... ~- JıM' ıtırtzsa .. ..,._ 

1.hti,-ae ~ 2060 -e ~ na 
it. 1. 9't.2 giiııü ııaat Hl da pezıtrlılı:l& 
satru alına.cllkhr. Mnlıammen !><-deli 
20.000 lira klltf teminRt 31100 liradır. 
Evsııf Te şartları her ıı:ün komisyon
da ır;iiriilehilir. llu miktar hir talibe 
ilıalt' erlilrhilerriii ıı;ilıi 600 nıel re drn 
ıı.şağı olnıaın:ık ilzere ayn ayrı taliple
re ele verilchilir. Trılipleori1\ ilı-ııe p:a
nü k<klıisyrınrln lıııhınııınları. 

(7lfi6) 824-3 

Çinl<o levha almncak 
!stanbul As. Pos 4200 Sa. Al. KQ. 

dan: 
Muhtelif kalınlıkta 3 cins ~lnko 

}4'>vha satın alınnc:ıktır. Bir kilQSuna 
150 kurw; fiynt tahmin ooılmışilr. 
Teminatı 122;-:ı0 liradır. thalf'S'i 4-9-
942 cuma g!inü saat lG ciıı ııı:ızarlıkla 
Fınrlıklı'dıı .Sn. Al. I<o. dn vnpılrıcak· 
tır. TaliplC'I"ln komısyQmı inilrncaat-
ları. <715:~> 3270 

Çadır direği ve kazığı 
alınacak 

-- .... -
Ko.,.a Te .P: 8'li ••ncM: 

.M. :ı:u.. ..... ilk. ........ --= 
~-- ....... --- ........ ııtYte tıaAıt ......,_ ,... ........ 

,__ - mbr .. ,...... - ..... 
ıııııat :ıo dııı. p82lll:Ttlklıa it;' 1 5M ... Jlla-

lıc cdliecıtı:Ur- Bıct• .... - .... .,.__ 
dtklı "8lf:ll\ ~ x... .mııcı.L 

Clııı!ll ~ - ....... :.1111 .......... 
tı 13:5 Pir. kıı4ıl .._....,. ... aı.! -Aıır' 

eıl!I, m11<ıtm11 20 'lıCıll. ~ 96 Kr. -~ te
mmııı.<tı 40fi9. 

Ll.Ta üaıerlndell ....... 
(737~ 

O dun almac.ak 
B. Ocikm<>ce Aa. Pes. llt.W S&. ..t.l. JCe.. 

dan: 
F1kRI ırtnı~ l!Rlnet.tı•lıe ıtm 1ioG otım. ıl6lıııı 

ıı.lma<:nktır. Muvakkaıt tarı:tn.au 3000 
lıl.re.ctı.r. ~:ıımutme 16-9-94'2 ~ ırll
ntı !'ant. 1ô da Htzy08c Qt.tanaoen+n A'kıı&
burg:ız cırutf:'mde lnl& Sil. AL Ko. r.ı.· 

pıl,.Nı:k;t.ı.r. TuLtplerlın m~llr g\bı \•e 
sıı.aLıen hlır sruııt ~ Wk'M! ~tup -
lırurını Jwmic:~ma vermel<!'r.L 

(7371) M01 

.... ----- ... 
w oc••ıııeııt -1tr. 

Açık eksiltme ilam 
.......a,y • .Naf ... Jrladul'liiğundeu ı 
ı - :ır.lııMl.taıe7e kGn11laıı )il : 

.A.oklr • ııteak iklıuı aeo ııları ısl h 
ieıt.a.y&nu uda e9'18lı taınıratı y ı ıla· 
o.k ahır Te sauıanhlı: lı!nası i idir 

Ke.şif bedclı (2792) lira (+7) kıı
ruştus. 

2 - Bu .ife ait şartnaH<e ve evrak 
.-U•rd.lr: 

A - Ke~f, B - Husıuıl fcnul 
şıartn a.rne. C - ·artname. D - .Mu
kM'ele .. Bu eTl"llklar Antıılya naf a 
11uidiırlliıolnıle ıı;vrulebihr." 

a - EksiltrAe açık dı:sıltnıe 11ıı1111"
le ve v-a.hi<li fiyat ü~rrinılen y.npda
caktır. 

4 - E1<~iltmeye f.\'İrelıUmek )(Ju is
teklilerin 20!J lira 40 kun.14 muTak -
kat teıninnt yntırmıılıı.n ~ bund • 
başka al}ıığıdaki vt·ı;ikıılan iht-ıız et
melrri şarttır. 

1 Rıı i~ ır:irebllnıek için :n.ıtha 
müdtıriyeti elıliyl't lronıiııyomınn:ıe ıı.
lınmı• müteııhhitlik yesikıı..sı. 

2 - Cııri .<;f'ııe:vıo: ait 1 ıCl\?l"t Od ı!ll' 
Tesik-. (!l 1 !lli-7322) 33:H 

!il. 2\l. V. Sa .• \1. Ko. dıın' ~kktchln tahsil ınılrldrti iki yıldır. 
ili-her kılo u 1 lir.ı ı:.ı kuruş olan Talebe ııwktrl 1,. yatar, ayrrcıı ia•ele-

2.000 kilo ilikre y;qh ıııiıteahhit n.1111 rlııe rııııknlıil nrtıı mektep me?,nnln.rı
vc he~ ıhın.-ı 15. 9. 91:! salı gliniı M· nıı avtl 1 ke,;irıtisi7. 10 ve Ji,e meozım-
at 15 te ıvı~nrlıklrı ı-ı.-ıtm almnraktır · 1 ıı.t 11 de komlsyorıda yapılacııklır. 7r • 
İlk teıııinatr :na liradır. İqlı klilrri !arına ırı lirn vrri lr. \fektrbi rnııvııf mfnatı 37;;o llrrulır. hu ml!ktar ıınrç:ı 

!9tanbul Lv. A. Sa. Al .Kı:ım. dan: 

150.000 ndc-t POrtaU! cııdJr direk ve ka 
zıkı alınacaktır. Pazıırlıkla ellftlltnıeo;l 

3. 9. 942 P<"l'Sembe günü ımııt 14,30 da 
Tophııne<l<! lst. ı.v . A. Sn. Al. h.om. ya
pıla.eaktır. llePGlnntn tnhmtn bedı>ll 

74.200 llm ilk tnnlr1a.tı 4'>61 l nrlır. 

Nunıuııt' v ı Jjaı l:n ım~ kom )'<'ntlR gö
rillüı-. tst<>l<ll'erln lıdll vakitte kom s

)"""" g"1ın •leıi. 

Bulgur alınacak 
Uşıı.k Sa.. AL Ko. dan: 

Satıhk a rsalar 
n f.<ıkivt'llc hilirı•nlcrtlrıı orta ıııeklrp 

me7.kilr gıın ve saatte :'\I. ::\!. 2 Nu. ınr.zıınln.rı 20 lira. lise ll1l'7.1lnları !?:S ı>area ila !.hnle e<l le-lıllı><·rıtln<l('fl tı•mt-
lı Sa. ,\]. Kıırnis:vnnuna gelıııdf'ri. lirıı maaşlı ınrıııurh·etlere tayin olu- ntı.tlıı.r tıitLH mll<.tarlanna ı:ore h=ır 

Uş::ıık Ln ld bı rl liklor 1Qtn komls;ymıd.ıı 
mevruıt cvı:a.f ve $.rt:ruımesı.ıııe ~;run 
olarak J>:t.Z!ll'lı'kla 75 ton bu.lguT alına

' .ıkwr. Pa:r~'lı l1k 14.·9-942 ırtmü 1111.a.t 16 
ela Uşak'ta As. Sa. Al. Ko. yapc.lll 'ak -

lsta.ubul I>eft«"rd.cı.rlagı.Adaa : 
Dosy& No.: 6Ul7-1114/J8", )k,li 

Mecidiye koyUil<Y ~almuıncu çıftlı.gi 
araziııinden uıdf. J8 paft& 1 ada ıı 
parı;el No. 1v l~ J metre murablı .. 
ars.a.. Muhammen 'bedel BO!M>O temlDU( 
~ı.ıı:ıo. 

(';:ıaıı) s:ınr; nur. c728H) a:ıırn edllecl·tctlr. (H~l75J :ı 111:.ı 

Almanca kitap alınacak Kuru ot ve saman alrnacak 
Gümrük ve İnhisarlar V. 

(725!'!1 3~.ı 

:ıı. 2\f. V. Sa. Al. Kn. dan : Bilyükı,:clanecc As. l'os. :,;a. Al. Ko. 
dan: 

Kuru ot alınacak tır. (7376) MOl 

G<.• 1>vl1ı J\te J, :sa Al • .Ko. d.an: Ceheci ,\ skerl l>uktor Tııthiknt O
kulu için J :J!l adı·t ıılın:ın<'a tıhlıi ki
taplar 13. 9. !I ı:ı J\!l:t.ırtesi ırunıı sıınt 
15 te pıı~:ır!ıkln salın alına<'nkhr. Kı

Kömür naklettirilecek Kapalı zıırtı.a el<,,i!Lnwye konu!.rı'l ve 
Gıııııruk ve İnhisarlıır Vek.Uctin _ ~Ulme 2'ünUnUn 27-8-!H.l ırli!ıil s.'\,ıt 

llıtıyuç iç ıı GelElıolu lskcl<? teslimi 
ıocıo ton Le! h,llyalı ku.nı ot rııızıı.rlııcı~ 

"<l.Un alın.ıc'aktır. .lllutııım.nı n l<'ll 
100.ııoo l· ın oluJJ katı tı ııı natı l.'i(ıno JJ. 
rnıllô E,·s.ır ve ~ı.rln kımılsyonıln 

Kl>rülılr. Pnınrlıkla f.hn lesl 4-!l-!14.l cu-

Vilayetler 
Dosya No.: 61-217-111+'181. Mevt 

Mecidıye koyunde Hıılmumc. çif.tl ği 
arıızisinden nıılfrf'z 12 ııaft.& 1 adıı. ı 

tap isimleri \I' husıısi .<artları her dcıı : 
gu!1 knıııisyonıln ı:ıirıilehllir. l - Vekdlct ilıtirııcı için ıılınııcak 

Isteklilı•riıı lıt'lli p;iin ve saatle tek- 120 ton kok koıııiıl'unıin lrnıııiır tevzi 
lif eılrreklrri fiyata A'ijre knti lemi- ve sıuış nııırssr,e.<iniıı WtA'ıın veyıı dc
nııtl.ıri~ le hirlikle :ıt. -'L Vı•kiilrti polarınd.ııı Vekillet kıııııurlfııi:üne kn-
3 nurıı.nr:ılı sntm alma l<nınlsyon•ınn dar nakliyC'si pa>.nrlıı'.:a çıkarılmıştır. 
ır<'lmelrri. (1341) 33g7 :! - )luhnmıııı·n herle! IHO lira ulııp 
Jnşaat malzemesi tahmil muvakkat teminatı ~o ıirıı .~o kuruş

tur. 
Ve tahliye ettirilecek 3 - Pnznrlık 2. 9. 9i2 c;nrş:ımhn 

:'tf. M. v. Sa. Al. Ko. drul: ıı:ünli snııt 1 ı te Vekrılet kvn>.rnı rnii 
!st<ısyon ve inşaat ..ımbarında arele diirliiı{Uncle ynpxlaraktır. 

4 - Bıına ait şartname her f' 
o.larak 3000 ton rnuhl<-11! lnııaat ma17e- VC'kı1let leuzm\ nıüdiirliil(iinde p;iırı . 
mest tahmil ve tahliYe etttrll~ktll' lehilir. 
lstekl1!ertn 1-9-!)42 salı günil saat 11 ıle 6 - Tnliplı•l'ln helli .ır!ln v( ~ıtat
l\f. M:. V. 2 No. lu Sa. Al. Komisyonuna te tC'minııtlarıııı Veknlet veznesine 
gclımeteri. (7374) 3403 v.ntırarak konıis,·onrfo hazır bulunmıt-

Enstitüler 

Yüksek Ziraal 

Enstitüsüne talebe 
kayıt ve kabul ıarfları 
YııJa;c.k ZiJ".~at En.stltl.isün üıı. Zlraa.t. 

Onnan, Veteriner l<'ak.ultclerl.tıe pııras& 
yatılı, paralı yatılı, yatı.sız talebe alına
ca.ktır. hwklil ... •rın 30 cylUl 19·12 a.kı;a-

mına kadar enstitU rt.'ldörlüğline aşa -
ğı<l:ıkl vt.'5l;kalnrla ınüraca.a.t et.mcıerı 10.· 
zı.mdır: 

l - lı<tenll<.'Il vesikalar: a) Kendi el 
y117.ıslyle hanırt !aküLteoye nm;tl tli.J.ebe 
olarak ırlimıek ıstedll'ı'1Tı1 bildi.ren b1r dl. 
~kçe, b> ı.ı.sc bltlrnıe, olı;runluk dlı>l.O -
malan Ve<j"a noterlikten tasdikli suret· 
!eri, c) nUtus te2lk<.'!!'c&i, d) ıı.şı M.ğıclı, 

e) örneği enstitüden veya vi!A)·~t o.r • 
mnn, veteriner, zlnı.ıı.t müdürlüklerin -
den alınacllık sıhhat raporu, t) beledi· 
ye veye. polisten alınae<ık JYI hal ~kı

dı. ırJ altı ad<.'t. 4.5x6 roto{:Ta.!tır. Ev -
ral<ı tam oblııyan, vakLbıde ııelm1Yen 

pulı.uz dilckçclcr kabul edl.lmez. 

2 - Parasız yatılı 2lJnnetk ~~ ta
lcbel.erln 25 yaşırıdan büylllk obmnması 

ve seı;:lm lmUtııı.nıruia muvaffak olması 
şarttır. Secim lmtlbanlan Ankara Yük
sek zır:ınt En~tıtü.sündc. !&tl!nbulda 
Sultaııahmet yüksek ttca.rct ve llktıs.ıt 

mektebinde aeaA'tdaJd. günlerde yapıla -

mnlnrı. (1323) 3319 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

Eşya naklettirilecek 
Eskışelur Lv. Amirliği Sn. Al. Ko. 
2500 Lon mıılzcmc ve 500 ton eşya 

ki,., cemıın 3000 ton eşyanın naklı işı 
ka1>nlı zarfla ckslltmeye konmuştur. 
Beher tonuua tahmin edilen flynt 8 
liradır. İlk teminatı 1800 liradır. 1ha-
lesl 3. !l. 942 perşembe günü sa::ı.t 11 
de Esklo:chlr Levazım liınirllğl Sa. 
Al. komisyonuncia yapılacaktır. Bu 
nakliyata ait hususi şartlar her gün 
mesai zamanla.nnoa komisyonda gii
rülcbilir. lstcklılerin kanuni şekilde 
tanzim edilmiş teklif me-ktuplarını 
ihaleden bir saat evveline kadar 
makbuz muknblll vermclrrl şarttır. 
Posta gerlkmP!erl kabul değildir. 

(6473) 2713 

Ot ve saman alınacak 
As. Pos. 830 Sa. Al. Kom. dan : 
a. 9. 9·l2 perşembe ıı:ünll saat l 6 da 

tel lın.lyalı a200 ton ot ve 2800 ton 
saman paı.:ırlıkln satın alınııcl\.ktır. Hu 
sust şarlnıııııcleri lıer gün komisyonu
mu1.cla gtlrtilehileceği gibi birer suret
leri Ank.•ırıı., İstanbul, İzmir Lv. il.mir
likleri Sn. Al. Kom. reislikleri ile Ça
talca'da Belediye riyasetine gonderil. 
mi~lir. 

(Nakliye mıısr:ıflnn hariç) beher 
kilo otun uıuhaııımcn fiyalı 7 sama -
nın ise 6 kuru~lur. Otlar ve samaııll\r 
Eski~chir mıııtl\kasından getirilclii;i 
takdirde 1.50 ııantim, Y ıılova, İzmit, 
ve Çalalcn cival'ınclnn ı:ellrlldiğl tak
dirde 1 kuruş ayrıca kilo başına mık. 
liyc ilcroti zıımmedileccktir. Muvak-

caktır. 

7-10-942 ııe.at 14 .90 
kat teminatı n.l\kliye • ücretleri ildve 

da edilmek öUretiyle hilhesnp teslimdir. 
İstrklilcriıı brllı gün vcsııııtte kanuni 
vesikıılariyle birlikte komisyona mü
rııc:ıatları ilan olunur. 

Türkçe komJ>O?.lsYon, 
8-10-9-12 pere<ımbe tlllat 8.30 da ma -

t.cmatlık (E'm68.ll 11<.ldlr), 
8-10-942 J>Cf'8(.'lllbe snıı.t 14.30 "'1. :ıra-

ba nC'l dil (trarnıızca, almanca, inırllizoe 

dlllc:i:nden btr1), 
9..10-9~ cuma SM.t 8.30 cta biyoloji, 
9-10-942 cuınn aaA t H~"J{) da tı~lk, 

10-10-!112 cumartcs:ı saa.t 8.30 da 
klmyıı... 

3 - P~rah yatılı ve yatı!lız talPbel<-r 
seçlrn wnt hanınn tAhl delt\ldlr. Paralı 

yatılı tal<'hedPn tatil müdd<'tl hal'lc bir 
sen<? ıcın !iç UılrnlttP 300 Hm ücret a11 -

nır. (6700) 2758 

T amirat yaptırılacak 
tsmetpa.ııa Kız J:;neti<tusü .Mlidür!Otiln

den: 
1 - Okulun muhteli! kısımlnnıırla 

yapılacak müteterrlk tamlro.t hılnln l"k
s.ıtrnffi 31-8-19'12 tarihine rustııyan 

pazartesi &UnU sna.t U5 t.e Ankara m<'k
tr•pler muhıh<'beclllıtlnde ynpılmak üze
re kapalı zart u.sulJ.Yle ek.<;lltnwyc ko · 

nulmuı;tur. 

2 - Kt'llf l><'<lel1 14.425 Mra 51 k\ını~ 
ve muvakkat t.em1nat1 1081 lira 91 ku-
ruatur. 

3 - tsteniOcn muvııkıkat t<?mlnat ve
ya makbuzlarlyle tlc,ıret odıısı veslka
lar\yle ve Nafıa YekA!eU yapı ve im:U 
lşlcM rdsllğlndcn bu lıı len ıılacaklan 
tennt ehlh•ct vesikalarını hA.ml!en Y1l -
karıda n dı geçen gUnrle saat 14 e kadar 
komisyon relsllt:tne vermeler1. 

· - nu işe nıt k<>~lf ve sartnamt>yl 
heT' gün mektep mUılilrlüA:Unde ııörebl· 

LecekleM.. (6701) 2759 

Tamirat işleri 

(6759) 2778 

Et kavurması alınacak 
D. Baya.zıt As. Pos. 2290 Sa. Al. 

Ko. dan: 
20 ton kemiksiz koyun eti ve 20 

ton kemiksiz sıgır eti kavurması ka
pn.iı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Koyun eLi kavurmasının tahmin be
deli 36000 lira olup ilk teminatı 2700 
liradır. Sığır eti kavurmasının tah
min bedeli 28000 lira olup llk t~mi
natı 2100 liradır. Evsaf elde mevcut 
korun evsafıdır. Eksiltme 7-9-942 
saııt 11 de ynpılacak:tır. İsteklilerin 
belli gün ve saatten bir saat önce 
teklif mektuplarını komisyon reisli-
ğine vermeleri. (6703> 2918 

Koyun alınacak 
Balıkesir As. &\. Al. Kom. dan: 
Bclıer ldkısuna 141 kuru& tıya.~ tah· 

mln t...:ıt:lt'n 100.000 lıiralık nyaklan ko
yun pazarlıkla ıııa.tın alınııcııktır. 4. 9. 942 
cuma &iinü S<ı.at 16,:iO da Dalıkcstr As. 
Sa. Al. Jiom· p,ızarhln yapılacaktır. 

Ttvrıl.ııa.t.ı kat.Jsl 1250Ci liradır. Ayaktan 
aluwca.k koyunlar tıti!<llnıet karaı ı mu
cllblııcc 2-6 yaş ur.ı&ı'!da olac'ikttr H~P · 
&lııe bi.rdc..n l.:sh~k.li cıkmııtlıJh tak.Utrde 
500 ba.s hayvandan aşuğı olmamak' Uze
I'C ayn ayn taupLere de \•cnleblllr. Ev
sat vc şarllannı ı;:önıwk Jstb·en lı•r her 
~ün Ankara. lstanbul Lv. Amirlikleri 
Sa.. AL Kom. ırörebi.lıirlcır. Tallplerln mu
ayyecı saatte ternlnatıaıiyle bırllktc ko
ml.~yona mürııraat etm~led. 

(689l:l) 2949 

Saman alınacak 
Karakiısc Sa. Al. Kom. ıııın: 

y~ Ztraa.t Enı>tt.tüsü ReılQtörlU- ı - A&aA:ıd.<ı. mlk.tartan yazı:ı iki kı-
ğünden: s.ım ~aman kapalı zarrıa ekslltmeyı! kon-

l - Kurumumırıı blnala.nnın boya, muı;tur. Tnhmtıı hede-11.crl.Yl<> ilk teminat
badana ve diğer u!nk taınlıratında kul- lan ve rnUnako.sa gün ve san.ileri htl 
lanılmak üzt>re boyıı, ldn~. kcn.!Ste ve blrlnl.n hizalarında Gösterilmfştlı::'. Evsaf 
~aırenın tıı.hml'll el.tır\olen bedeller üze koloni.unun bOLUn ıranılzonların<la mev· 
r!nden ar;ık artınna IPUrteiyl !hal&! Ya- cut ol:ın 15. 11. 942 ta.rlıh ve 48tO•J 5ll00 

ı>ılacaktır. 

2 - İhale 5 eylül 9-12 cumnrt~I ı.:U

nü sa.at 11 de Rı'ktorlilk binasındaki ko
misyonda yapılaC'n~ır. 

3 - Muvnkkııt tC'!lllnat :vUzde 7,5 tur 

Alınıı<'ak malın bedelıl tutarı 1599/ı!l 

ııradır. 

sayılı cmlnlckl evsatlır. lsteklllertn bu 
saatten bLr saat cvvPI kn.nunun 32 mad
d · -' mucilıincc hazulıyaC'aklan mektup
larını komisyon reisliğine vermelerl 

ansı: saman, kilo: 450.000, 'tuh Bcd ; 
22.500, ilk tcmlnfilı: 1687 Ura 51) Kr .. (l'(l
nU: 7. 9. 912 1>11.2artest sa. 15. 

4 - Şartn.ı.mPSlnl gönnek ve d:ıhn Cinsi: saman, kilo: 480.000, ~tuh l3e<l 

rAz!a. 17.Ahat nlmıık lstlvC"lllPı1.rı F.n~ll\0 I 2·1000, ilk t.eml'llatı: lMO 1 rn, gtirıil. 7 
ııaıre mUcıurltiltlinl' müracaatııın. 9. 942 pl\2llU'te8I saat 15,30. 

.(6909).. 2970 ,(69291. 2956 

16 da yarııacaıtı l!."ın •>!un ın son ton 
kuru ot ve 750 ı"n sam.ın JAnı .;oıızNr· 

lord.ı• çı.knıamışt.ır. MezkCır 800 ton ot 
ve 750 t.on s.1manın kapalı zıı.r·nıı t'k· 
siLt.mes! 8-9-94~ salı ınmiı saat 16 d.ı 

komls.ı:onda ınevc:ut e\"S<Lf ve :ıartJ:.ır da 

p:ırsd :-\o. lu 110811 ınet'l'e muf'ahb .. 
İnşaat yaptırılacak arsa, rııuhıı.mınen lw<lel J6620, temi-

nıırdıır llekdıye,inılrn : nııt 12•Vi, 
(l:l.i!ı:n lira (G) kuru~ bedeli keşif· Yııkarıt\a y111.ılı µyrimt"nkuller ~ 

hilirulc ynpılaı"ıktır. Olun mu\·ııkk::ı.' 

temln<ttı ·lh50 11.rn ve sam ınm '%5.' ıı 

~Jr. Ek.,Lltme BüYilkcl'llcrnc-ccnın Ak. 
caburı:aı olrtll.iı:tnde 1010 sıı.Lln a.ırna 

1 :<>ml6ımnun<'la yapılar ıktır. Taliplerin 

ma sııa.t ltl dadır. \7:.!'25) 3311" 

Cibinlik bezi alınacak 
1

İstanbul Lv. Am . .rtigı :sa. Al. Ko. 
ı" lıl: 

li Bıırılıır lıclrıliy(•since yaptırrlncnl{ 9. 9!.:.? pa1.11rtrsi ıı:ıınti sa.ıı.t 1.5 te Mıl
nsri rııez ırlık ih ıta divarı inşıuıtı 21 lf F.ııılllk Mürlürlıığiınde mutcsek ıl 
ıı;un ıııiırldellc ve k:ıp•ılı zarf nRııliyle komiSJ'!>nclıı kapalı ıarf usııli~ le a\ n 
17. fi. ı.ı ~2 gııniinılen itibıuen ihaleye ayn ımlılacaktır. fstl'klilrrin :nııo ıı
çık.ırrlrııı~tır. yılı kanun hiıkiimlrn chirc inde lı.n-

İlıalc 7. 9. !l12 ıı;llnil sıııı.t 15 te he- ırrlar ıfıl!IŞ frkli f rnC'ktııplnrmr ilı:ılcı 
lrıli) e cncuıneninde y~rnlııraktır Ta- j ~i~?' ~ıı.ar ~4 de knct;.r k»misyon r i~ 
!ip ol;rnlıır ) ilzck yl"<lt hnçuk kul'U~ lııım tevdı etmelerı ve ntlfus hı \ ı
lenılnntlarını '·:ıhr:uAk ih,.leye ıı;ire- yrt <">ızılanlarıııı ihra1. ,.VIPnır·I ri ıııuk 
hile<'rklrri şarln'lınesinl ırörın<'k Te tıı,..idir. Fnzla f,.nh-ıt İçin Mıllı J 1 -

iı~r .. nııwk i~ti~·enlrrin de helediyrrlc-n !Ak miıdfırlilı;ıtine nıUrncıı.ııt. 

kiır g(ln V(' ııaalte<rı bir saat ünı·n 
,ır mdktuııla.nnı kom S}oruı Vl'mtl' -

..:rl. (GH74) 3003 

İpliği b<!<leli ııı .... nbıllndP SUnıcr 

Sığır ve koyun kavurması 
alınacak 

.. nktan vı:rd r!lmck üzll'c 3;.ıuOu 
r.ı.etre ıhinlık bezı alınacaktır. ı>a
znrlıkla cks llıncs :.!-!.l-912 carşaınba 
giınıı saııt 15.30 d.ı Tophnnedı- lst. 
L\•, Am,rlığl Sa. Al. Ko. ;,;aııılacaktır. 
Tahnıt..ı b edeli 420CıU lira 11J< temımılı 
3150 ltrııdır. Numune ve ,aı tnamr>si 
konıisyon(!a görülür. Trılir>IPrın bel· 
11 vakitte komı,;~oııa gelmeleri. 

istiyrhill'Cek!eri iliın olunur. 3118 (9200.'72!17) 3atJıJ 

İnşaat ve tesisat i şleri Yol tamir ettirilecek 

Ardahan sa. AL Ko. 00.n: (722Gl 3309 htnnlıul :S-afıa )füdUrlılğunilen: 
ı 7. !l. 912 per~t'ııı be gunu sn.111 15 

Keçe çizme alınacak te istanhul'dıı ~afra. ıııi.ıdıırlüıi:ü ek-
BnlıkC'sir A.>i. Sa. Al. Ko. dan: sıltıııc koıııisyonu odnsınılıı. 3073f:iö.92 
Beher çlfllne 7 lu-a fiyat tahmin lira l<eŞif hedrlli Gureba'daki eski 

P<lilen 15000 çift keçe çrznıc pazar· kuclu:ı: pavyonunun dahili h;ıstahklar 
lıklıı satın alınacaktır. l'azarlı~ı ::l-!l-' ldiııi •ine tuhvili ile ayncıı. yapılacak 
942 perşembe giınU sant 15 te B11lı- utrıpsi binası in~aat ve te~isat işlt·ri 
ke ir As. f!L AL Ko. da ynpılncnk· kap:ılı zarf usulh le eksiltmeye kon ul
tır. Knlt tımı ııııt miktarı ı:moo lira- ıııu,tıır. 
dır. Evsaf ve şartları her gtiıı Anka· )t ııknvele, eksiltme bayındırlık !ş
ra, lstn.nbul Lv. Arıı.ırliklerı Sa. Al. INi ı;enel hususi ve fenni şıutnııme
Ko. Jle nümune ve .şartları kom syo· lı·ri, proje k<'şif huL-ısıısiyle huoa nıü
ııumuzda görl!lebllir. 1,'aliplerin hcllı tcfcrri dii!-er cvrıık (15.:J7) lira muka.
gün ve snattP tqnünatlariyle kornıs- lıilirırle ılııiresiııcle verilecektir . 
yona müracaatl a ... • (7.116> 3315 '\fın·nkk lt teıııina.t (1601.5) Ura 

Kuru ot alınacak (4:;) ku;ıış~ur. • 
İstek!ılcrın tt'khr mektupları Ye t'n 

u hir taahlıulte (150.000) liralık b u Uşak sa. Al. Ko. RS. dem: 

6-7-942 tıırlhln<lc kapalı l".ar! U!<ullyl! 
ekslltmeye konulıın 1.ıc kalem onar ton
da.n Ltıarot 30 Lon sııitır ve kr>:vun eti 
kavunnasına lllaJe ııtıntı talip <:ıkmadı
ğındıuı 2·J!lC) ~h kıınrı.ınurı 40 n1<1dde
slne tevtl.lum yenlc\en kaD<ıJı zar! usu
ldyle ek&Utmeşe k<ımmışt.uır. Koj'Un ka 
vurrna.ı;ının mWııunmaı b<'tlıto!.1 6U.OOO 
ııra olup l?k tmı.ın<ı.tı 4500 liradır. sı -
ğır kavuınna~ırun tnhmln b<.~i<•li 4;).0CıO 

lira olup ilk ternlnaU a:wı llnv1Lr. E \' -
sıı.t kornl.s.yonda mevcut şartnanıcd.ı 

münd<.•rfçtıır. Eklılltrnes! 7-9-942 p;ız11.r -
~ günü sa.at 16 d:ı. kom1SYonunıuz1a 

yaınl.ıı:-a.ktır. 1stcikUkrtın belli ırlın ve 
saatten bir aıo.ıut önce toklU mf".lcluplnn 
ve ıcmınoat aket·lerloi kıtmmıun 32 nıaıl- u~ıik'tnlol birlllder leın k(lffijsyonıla i<e hcnzer iş yaptıjhnl\ dair idnrt'le
dt'Sl mu<'$blnce ll>ra7..a mecbur oldukı.ıın mevcut evsa.t ve ııart.nmneslne wı:un rinilen almış olduğu vesikalara istln.a.
evmlu müsbl'teleıi kom!ayono. verıneıe - otnr:ık pazarlıkla 2!:•0 ton lnıru ot ııatın den İswnhul vi!/lyetine mUrl\caatla 
rıL (6976) 3004 aılnnr.'\ıkUr. r'z:arlık 9-9-942 c.1rşaınha r~sillrrıe tıırihinılcn tatil günleri ha-

B ı l k gün.ü saa.'l lG da U&ak'ta Sa. Al. Ko rtıa rıç 3 gıln evvı·l ıı1ınmı~ ehliyet Ye 9'42 
U gur a ınaca yapıl t<'nkt.ır. (7307) 3320 yrhna ait tic.arı•t odn~ı vesikalarını 

D. 13.a.y;ı..t.ı.t A& Poa. 2:..ı::10 ;:;,ıı.. Al. Ko. h ıvi k"pıılı ~!lrflnrı 17. 9 . 94.2 perşem-
da.n: Kuru bakla alınacak h .. ı:rlinii ~aıtt H e kadar Nnfı& mıı.-

&1000 kilo bulgllll' luı,pa.lJ zartla öl.ı- As. Pos. 760 Sa. Al. Kom. dan Ça- dıirlıığılne vermeleri. 
nacaktır. 'l'a.lunin boOl.•14 32000 .U.nı oluL> talca (t030-70RG). 
l:llt ı.emınau :b1UO lira.dır. l!>vııa.ı: l'.oi.or - 3 e_ylül pcrşe-mbe günü sant 15 Köprü, m enfez ve 
dunun bdti1n &a.nı.lızoın.1rı.nı~ evsa! - te 50.000 liralık kuru bakin hnyvan 

sına 

kaldırım 

Bilecik Nııfrıı. Mııdıırlüji:ııııclen : 
l - Eksiltnı('ye kon..ı ın 1 : 
Bilecik ht. - M~ut - gşki elıir il

tisakı yolunun 25 + oııo - - r,4 Ot)) 
h'1m. Ieri ıırasındaki es t h tan ırat ı i 
ve ibtiİıat dııvnn ınşıııılı oluıı kc f 
bedeli ceıııan 56J:37 lira 90 kuru hır. 

2 - Bu işin mu~akat ıeıııiıı ıtı 40 ıG 
lira 90 kuruştur. 

3 - F.ksiltrııe 14. 9. 942 inci ııa ar. 
tesi ıı:Unü Sl\<l.t ı 6 da Bıledk lıu .. uın t 
biı:ı.1sınilııki nafıa müılurlııı:ii od ı m· 
da te•ekkill edecek kom ıs~ on t r fı ı
dan kapalı wrf usuliylr } :ıpıl;ıc ktır. 

4ı - Eksiltme ş ırtname i ''c lı na 
nıüteferri ~Hnk 281 kurus hcd 1 ı ıu
kııbilinde Rikcik nafıa ınudurlu u ı
den alıunbilir. 

ti - htcklilerin ekşiltrue taritıin
den en az iıç p;ıin ı•vvcl l>ir ismlıı. Jle 
Bilecik "illi> c•lıne nıılracaatla hu ı:ıbl 
esaslı taıuıratx ,.e istinat <lıııan ın ı
at ını yapıı.lıilecrklerine dair ehliyet 
vesika& almaL<ı.n lıUımdır, 

6 - Eksiltmne iştlrn.k edrcPkle
ria li inci mııddecle ya111lı ve ika f e 
942 mlllt ınhnıı. ıı.it Ticaret c ıda,ı "'"" 
~ikası ve mııvakknt teıninntlıırım h • 
ri olıırAk !?490 1111.yılı kanunun tarıfıı
b dairc>sinıle hıır.ırlıyacakları kapalı 

r.llrflannr 3 tineoil nııı.ddede yın:ılr 'a· 
kitt~ft hir ~aat evveline kıı.c11\r komis
yon Tf'isli~ine mekhuı: mulı:lllıİli ııle w-. ı.s-11-94.J. ve 48100-Sııuo sa.yUı e - lçin saııt 16 da 50.000 liralık ık uru inşaatı 

ınirdeki evsatw'. P<lZ<.U"lı~ lU·IHl42 darı saııt 17 de 500 ton lel balyalı Vilayeti D aimi Baeilmoıai~ Tt<rmeleri l!zım<lır. l'oı:t.Mlıı. vukııhuİzmir 
deu : saman Çatalca SubtL'>l k.öylı 760 Sa.. 

peır.ıtımbe ırunu aaa.t lG da. .r.ı.ııılacsJı.•ır. Al. Kom. da pazarlıkla satın nlına-
lııcıı.k ,_.,.rikmrler kal,ııl edılme"Z. 

J.s~ bdılıl. ırUn ve BQ.at.ten unce caktır. Bu üç maddeye ait evsaf ve 
ı.emına.t m~tuıpl.arlylıe koı.n~ona mu - şartııamv, komisyonda görülebilir. 
ra~ua.n. (6977) 300:> Bakla ve dannın numunesi gibi ile 

a.;248 lira 67 kuruş keŞit bedeli &
zerinden 20 gıin wıiddetle kap&l.ı. uı.rf 
eksiluııebi ile illin edilmiş olan Öde
miş - <,:atal yolundaki 11 adet kcipril 
ve nwnfez ile kııldınm inşaatına iıı
tekli çıkmadığından bu iş 24. 8. 942 
tnrihirı<len itibaren Iıir &Y m üddetle 
IHL';ıırlığa konulmuştur. 

Bulgur alınacak 
D . ı:ı.a.y.ı.l.IJ.L Jl-\1. l'<>S. :UW ;;.a. Al. Ko. 

dıan: 

04000 klJo bulgW' kapab uı.rfla ıı.ı.ıne.· 

caıkıLıı-. TaJ.ı.ııı.lll ~ a:.ıow .wra olup 
l.JJı. t.emınat.ı 2400 J:U-adlr. Ev&\! koıuı dU· 
nuııı buıUlı ganı.lız..onliı.rı.nda mevcut l.5-
ll-941 t.a.rdh ve 48100-5ll•JO ııe..yı il ew tr
d.cl;:1 evsa..Ctır. Pazarlığı 10-8..~ ı.>Cl' -
eem1>e gi.l.ıill sa.at .16 da ya.ıl\f,walttır. lti
~ belli gun ve sa.a.ıt~ once te
mıruı.L mektUPLa.ı•zyle lmrn.ıısyono. n, ura -
ca.a.Uıın. .( 6971:1) :ıtıOO 

Tezek alınacak 
D. Ba.yatJ;t A.ı.. Poe. :.ı29U ::.a. Al. Ko. 

dan: 
1.000000 ki!<> t.eezk ka)lftlı zar!la ek· 

sUt.meye kıon.ınuetur Tahmi:ı.ı bedeli 
25.000 lJıra OLUJ.1 1J1k temJ.n.aıtı 1875 .lıbra• 
dır. Evsaf koJorduıııun ev&atıdır. Eksilt

mesl 14-9·94.2 de eaa.t 12 oo yapılacııl<
ur. lıttek.l.iılerin belli gün ve saatten oo
cıe temiınat akı.;ci.tırıı.Yle kom tı<yoııa mü -
racaıı.w.an.. .(70ü2) 3164 

Tezek alınacak 
Sa. Al. Ko.uı. As. l'os. 2~~0 D. De

yazıt 

ı.000.000 kilo te?.ek knpnlı zarfla 
eksiltmeye konulmu~lur. Tahıııin be
deli :!5.000 lira oluµ ilk tcıııinatı !875 
lirııdrr. Ev~ ıf kolordu cv5alıdır. Ek· 
siltıııc~i ı ~. 9. 9·12 de ım;ıt ıo da yapı
lııcaktı?. isteklilerin helli ıı,iiu ve sa
atten once teminat akçcleriyle komis
yona ıııur.acaall;ırı. 

(70j3) 3165 

Sadeyağ alınacak 
As. Pos. 1070 S:ı.. Al. Kom . .!llctris 

Çiftliii;i 
A~aıhtla eins uıi:...tn r ve muhnnım'n 

bedeli ılc ilk te•ninatı ynulı nıc\·at 
rı.•ıı'.ı!tlll.•tı oatın n •ıı .. caıi;ından taliııle
rin knnuni tenıinatlariyle hirliktr JO. 
ı. !)~.:.! ı.;unü saıı' ı;, :IJ ,fa Me'rıs 
Çifd ~ıu..ıe Sa. ~\l. KoJı. :uuraı•aat· 
!arı. 

Evsaf ve şeraiti htanlıııl L~·. l\m!r
liil;i Sa. Al. Koııı. da, i1.11ıir J.v. ı\ , S :ı .. 
Al. Kom. dn ile .\f. l\l . V. Lv. ,\. Sa· 
Al. Kom. başk ınlıihnclıı g!lriılelıılıl'· 

Cinsi: sndryağı, ıııiktan: 8000 .kilıı, 
mııhnmmcn bt:tlcli: :H.000, ilk temi
nat: 1800 Kıı. Nu. 200. 

(7~11) 32~7 

Sığır veya koyun eti 
alınacak 

As Pas. 790 Sa. Al. Ko dnn: 
80 ton eığır veya kr>yun e:.i kapalı 

zarna eokııllt.ıneye loonmuştur. 

F..ks!ltrnml ll-9.942 cuma ınına aaat 
15 te Mıısıı'kö;ırc'IC!k'l Ae. Pus. 790 Sa. Al 
Ko. yapılacaıktıT. 1stekl l« muayene AA· 

a~ b'1" eaat evvel tel\lil me:kıupla· 

nhnahilir. Getirilecek numune gıbi. 
Kuru baklanın knli teminatı 7500 li
ra ıkum<lnnnın knli teminatı 7500 li· 
radır. Snmnnm kati terniııntı 5250 
llradır. Islr•klilC'rln belli gUn ve sa
atte komisyonda numune ve teml
nallariyle hultııımaları. 

(7352) 33i6 

Saman alınacak 
Trnhwn Sa. Al. Kom. dan: 
P~ı7.11rlıkla ı:ıo toıı ı;ıı ııınn s:ıtın a

lınacaktır. )folı ınııoen bedeli 21.500 
lira ilk tcıııinatı 161~ J,. 511 kuruştur. 
Evs:ıf knlorıluıııııı bıl1 iın g.~rniıonl:ı
nnda varılır. Par. ırlıgı 3 C) lıll !I ı2 
prrseıııhe ~ıinii saat 10.30 c!Hflrr. ls
t..klilrriıı lıı ili ıı;iııı ve sııattt- Tmb -
zon Sn. ,\J. Kom. rnlırar ıntlıın. 

(7067) 3:ına 

O dun alınacak· 
K·ıı-s S ı. Al. l\oııı. dan : 
21. 8. !H2 de ~ıı maılılcyr giıre 300 

ton cıclıınıın ynpılıın ilk par.ırlıı:;ın<la 
i•tekli çıkıııaılıjl;ıııdan } ı•nidf'.n ıınr.:ır
lığ knnırlımıştur. Hır kilo•una t.l\h. 
nıin rtlilrn fiynt 6 kuruş /ili• santim 
olup ilk temin ıtı l ~ı;;J lirrıılır. :;iart
ııaıııesi lır.r ıriın krırrıisyontl ı gıırııllıl', 
ikinci pa1.11rlııh :ı ryhil 94'.! fıı·rşrıııbe 
giın!l saat J!i tr. kuıııısyonııınıızun hn
lıındıııı;u runlıAlil" yapıl.ı<'rıktır. istı'k
lilrrin helli ıriiıı ve sn ıtte teıııiıııpa. 
riyle komi~' onrı ıniiracııtları. 

(7~21) 3394 

Isteklilr.rin 2190 sayxlr y a'!& btı.
kilnılnirıe tevfikan hav.ırlıyacnklnn 
2G 1 ~ liralık rrnıvnkat t eminatla ehli
yet ve lfl..42 yılm11. ait ticıı ret oda...ı 
vesikalnriyle birlikt~ eneoümeni Ti! &
} ete pıızutcsi ve perşrmhe J1:1!nler i 
sıı.ıt 9 dan 12 vC' kad:ır mürnc~at e t-
ıuell'ri. (4912-71 82) 82/JS 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Yozgn.t Nafıll Mıl<liirlilii:lind«"11 t 
ı - m,sl!tme) e konıılıın iş 1 

Yor.gat Sorgun yolıınıın şehir d'l.h i-
liııde ) aplırıhcak 6871i2 lira 17 ku
ruş k<'Şifli parke kaldırım ve ka.nali
zn.syıın hi: 

2 - Du ise ait şartname --.e e<rTak 
şunlarrlır: 

A. - Eksiltmr ~ıtrtnnme!lf, Jt -
'fuk.ııvele proje~i. C. Nafıa işleri JC'C
rıcl şartnnıııl"si, n. - Sn!!e Ye klipri\· 
ler f Pnnt ~armamt"si. E . - Hıısust 
şnrtnnrnl', F. Keşif. rnl'traj pl'oje. 

fstı·killl'r Ycı:ı:ıı;nt daimf enciim~ -
nindC' hu eunk ye şartnameleri ıtüre
hilirler. 

3 - Ek•iltmr l O. ~. 94'2 )')l'l'Şt'mhe 
Jtiinfi saııt lr. tr Yoıl!'at dalmt cncii
meniııılr vnprlnt'ııktır. 

4 Eksiltıııe•r ıı;iuhilmf'k lçln 1'1-
!eklikrin HiR7 lira fil kıırıı• mu,·ak

Rrwruın As. s ı. \l. Kom. dnıı: knt teıııinnt VP?'mPll'r i v e nıınnan bn~
l!!OO tun çanı v··~ 11 meşe oılıınu kıı a•ni:Hbki Te ·aiki halz bıılunmala

kapııh zarrf usıılü ile ek ıltuıeve kıı- rı llizımdrr. 
nıılnıuştıır. Ek illıncsi 16. !>. 9i2 ı,:ar- A. _ 1!ıal,. t nr ihint'fPn ıı vfln pvırf'l 
Ş111ııh ı günil ~ıınt I 1 de Erzııruııı Sa. mfırnrnatln rk•iltmCYI' ıriuhtıl"reklt<
J\ l. Kom. Hs. y:ıpıJ.ırnktır. o~nı o- rinf' dnir \•ilJh•ettrn Teoikll almıılR rt . 
clununun nııı!ıamnıl'n hed .. ıi 72000 li- n. _ tn'!;an.t h'l..'mldrı daimf ııurl'tte 
ra olııp muvnkkat leıııinntı 41<5Cl lirıı- hir mffh.,nılis Yev11. f en memunı b n-

Odun alınacak 

dır. llfpşe odıınıınıın mıılınnırııC'n hede- h.ıni1ıırıılmn<ı. · 
li 78000 Iira •llııp mııvakknt tcrııin:ı- :;. _ Trkti f mrkhırıl nn ıı fln <'T\ m~d
tı 4850 liradır, Şnrtıııııııe her gıinü rfoılr y;ı 71Jı •nlltll"n hİ r SMt C"nrelinl' 
komisyondn gorıilPhilir. fsteklilrrin karinr daimt """fİmPnlne ırt<til'ilerdr 
helli giın \'e sa.ııtt-n hir ı-ı:ıt evvl'I kıı- ,..,rflrnPn rp;ııılii>inr hlr mnkhtH' mn1(11-
mınuıın ::12. mıııldrsine "'•lrı>. tc·klif ı ı ,.. ıi ;.,;ı .. Vl'rll"r"ktlr. Poqt~i1ıı jl n !1'/ln -
ınektupl;ırınr knıni,yonn. vermeleri. 

(723~) 
3

.
395 

rleriJ .. ,.,.Jr mf'Hıır>lıı r nlh,.vet :'J tın eil 
mMlill'ı'lr v~ulı •n;ıttrn h ir ~Ant eTVr-

Koyun eti alınacak TinP knı'l:ır t!'Ph .. ;• oTmıı•ı Vf' ~·· r ,.r fon 
Bursa As.. Pos. l!Ja6 Sa. Al. Koın. rnfihilr m"mu il,. ivice ka rıııtılm?Ş nl-

daııı m~<ı •nrthl' 
Dıır.nrlnki Kiikürtlü As. nn~lnnesi T'rıstıı~~ ,,ı~,, l'!'rr~mrı ,,,. y;P'-n1 Etı'rl' · 

ihtiynC'ı için mu.n\·yrn nıiıılılct z3rfın- m,..,, (tı• --:, 't"'Tll 
dn frsliııı eflilrııl'k iız••re knmisyınıda İnşaat işleri 
mt'-çorut evsaf ve ş·trtlnrı U) p;ıııı ola- Dl»arne.kır V~t1 Dn.lrnt l'}ne(J.me. 
rak l:JFIOO kilo kuynıklıı ko~ ıın eti nlındeın: 
pazrırlıkl ı sııtın n!ııınc:ıktrr. Par.arlı- DilYnrb:ı.kır • Silvan yOtımun 30+!500 
f:ı 2. 9. !H2 ı;ıırşnınha ıriinıl Mnı 4 ti' knometrestnılc'ki 2 x rn.oo ıııoc KuruCl\Y 
l:ur~n'd:ı :l'nplıanr·nc .ııdı belli ı\s. kl;prtısl\nUn fkma:l't insıult!Y!e 41+8"ıO 
S:ı. Al. Knın. )" ıpılaraktır. l'ıır.arlık ıncı k\lomctrestn<k>ld 4X 10 oo :ım Pa. 
s?nunıln tnkııtrllr eriecrk hNll'l ilY-e- mukı;oı:cyt J<~rtlsll 'bM:onft.nne tab~· 
rıntll'n % 1 ~ knt! kmlııııt alın role - 1 tm?Ası 'l"f ~ 
tır İsteklilerin n ııayyen g!lrı ve snııt-ı e 1atılft.h 21t ~~ ~ -
te komi°' onfln bulunmaları. Y"' kOl'lllT~~'.1hıır. Xeoııf)f lıedelM ~.lR 

(7355) 8898 llre. oq, l& woını.ıta 1862 ilılıra 12 Jga. 

(92157-7380) 8409 

inşaat işleri 
Stvu C. Mudıleıuuı11wihğiııdc:ı 
Sivast.& yeni yapıla.a cc:ııa evinın i

l lvei inşaatı kapalı zıı.rf usuliylc ek
wtaıeye konuluıuşlıır. 

ı - Miin,.kıı.sıı. 18. 9. H2 cuma. gü
nii. saat lti te hıikuınct konl\ğıuıl.ıı C. 
ın!lddciumnnıilii(i odaşındıı. toplana
cak olan nclliye i rı:şaat eksiltme ko
misyon unda yıı.pılncaktır. 

2 - Bu !nşaıııın nıuhn.mmen bC'dell 
671 77 lira. 17 kııru~tıır. 

3 - Muvakkllt teminat bedeli 0038 
lira 29 kuruştur. 

4 - Du işe ait e"n"&k fQnlıı.t't\11': 
Muka"Tele pro.ie~ı. eksiltme şartnaı e
~i, bnymdırlık i'leri p:<'nrl sarin ıı e
si, ft'nni şartname, kr·ıf hııl İ~I\ ı fi
yat tıılı!ili t•etveli ve husıısl ~:ırtnnı e 

h·tt-J,lilrr uıPzkür evrakı Sha~ fıt
<ırnbul ve A nk.nra C. müddeiuınuı ııl.i
ı}inde ır;nrrhilirlrl'. 

5 - füıınknsara Jı:İı-mek lntivenler 
refernrıs ve dı~"r ehliyet ve ıkalarını 
hlr istidayA lııııdıy ırnk miııı ıkıısn t ı
rihinclen e.n az S gıın rvvrl vililyc t 
mııkarnın.a n·rıııek surctivlr bu i~ i ·in 
ehliyet ,·esiknsı isi iycccklrr ve lın 
vc-sikayı teklif zarflanıın. koyac kla.r. 
dır. 

6 - fhnnknsnvıı iştirnk edct'C'k o
lanlar 2490 nıınıaralı .nrtıtrııa vr rk
silttne ve .i'lı:ılc k ıııııııu ile el.sillıııe 
şnrtnamesi mııdhince ibrazını rııer
hur olrlııklan <'vrak ve ve<ıaiki ıı e • 
kıir k.ınun ve snrtnnnı•'nin t rıf t 

claircsinde hurrlı~ acakl rı teklif :r: rf 
lıırını l'l. !l. 912 <'llnn• ınııııı s t 12.ao 
7:1\ k ıılar ııurııarıılı nı ık ıuz mıık loi
linde ıııiin ıka..-n konıisv mu b ı k nlı
ğma vermiş olıııahrı llhııııılır. 

7 - Postada vukubı h<'nk g<'dkmr
ler n.ır.ar11 alınırıı} at'aktır. 

(!l2Sl-7:iR2l :ıı1tt ,, ____ ..... 
S O N GÜN ve SON GECE 

Ulus Sinemasında 
İki Film Bırden 

1 - Atlas ekspresi 
-( TUrkçe )

Oynıyaular 

Barbara Stanwyck 
Joel Mc Crea 

il - Yaşa ve sev 
OynıJanlar 

Robert Montgomery 
R osalind R ussel 

SUARE : 21 de 

ATLAS EKSPRESi 
Saat 10 da jki film btr~ 

gösterllecel tir. 
Telefonı 6294 , 

• 
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IE tipi T.C.D.D. Marşandiz Lokomotifi 

KRUPP MAMÜLATI 
Dökme Çelik Fabrikası: 

Yüksek evsa!lı ve hususi çelikler-: 
Takım cellklerı - ı;ert torna celilden - ln$3at celiklcrl - azotla 

serUeşUrUen hususi cel!lder - paslanmaz ve hA.ınızata mUkavlm cellk
ıer - hararete muım~ m ceUkler - kaplamalı ham maddeler - elek
tMk ve l'TUlJlYGUk 1ma!Ata m"hsus <:elikler - man&"anezld sert celik - döv
me ve dolane parçrulll' - sac ve sac mamul.Atı - hadde teli ve ı;erit 

tetik - kayruı,k telleri. 
"Wld:ı,, marka.ll Krupp sert metalleri: 
Tal.as ltıı. dırma.k euret.!yle veya tala&sız şeldllencllrmc için 

Demlryolu ma.ızcmcsı: 
surat ve marşandiz kat.arlan lokoımott.tler! - tilrbı.nll Iokomottt

.er - tenderU lokomotl!lcr - atess.12 Lokomotitler - Dizel lokomotıne-
11 - 50 peryod.lu e.eıct.nkl:I Jokomott!ler - dekovil, onıyn ve sana.Yl 
demlr;ı;o lan - makas ve krua.zmanlar - tekerlek t.a.l{ımlan ve bu.."lla.rın 

par-calan - Kovanlı tamponlıır - her nevı yaylar 

Makine in$aat1: 

Kovalı ekskavatör ve lndtrme tertıbatı - kamyonlar - otobüsler -
ocle<! iye vesaJıU na.kliyesl - zahire, yonca ve ot hal;;;ı.t maldnelerl -
d sil tertibatı - ıruıyill redUksiyonıarı. d1$ll çarklar ve taraklı hadde
er - V dalar, cıvatalar ve müınaslll Yivli! ve to:-nalı parçalar - mu
zayyak tıav:ılı ve elektı1kl:1 avadanlıklar - Mlkrot.a&t ve hassas ölçü 
AleUer1 

B.r r:tmlzc mensup :ra.t>rlkalarımm mamulAtmda.J} bahseden u.anunı
zı da t tk.U et.menlzl rıca ederiz. 

@ 
F ried Krupp Aktiengesellschaft 

Mümessili "Üç Halka" Türk Limited Şirketi 
- Ankara Yenişehir P.K. 1069, Telefon: 5229 

Yatılı 

Erkek YENİ KOLEJ 
llk, or::a, l!se. Ta.kslm'de Sını.seTV11er 86 

Yatısız 

Kız 

Her ıı:Un saat 10 - ıs arasıru:la talebe kaydeder. Husus'.yetlerl: Ya
bancı diller öıı:retlmine ('hemm yet vermek, talebes:nin sıhhat ve lnzıba.
UYle yakından al!t.kadar olmıı.ktı.r. ESki talebe kayıt.1a.rını a{rust06 sonu. 
na kadar yenilemelidir. Telefon: 41159 108 

TALAS (Kayseri) Amerikan Orta Okulu 

Bir ihzari üç orta sınıf 
!hıar ı;ınıra Uk oııruıcıan 1ıYI derece tle mezun 12-14 ~lannda. yal. 

nız S5 erh"clt talebe alınacaktır. 
Leyli tıcrcıt: 350 J.1ra.. Derslere 23 eylülde ba.şta.naca5ot.ır. 

Almanca bilen l ıremir boru allnacak 

' bir mütercim 
ah nacak 

Snmerbank Umum )fodilrluğün -
den : 

Umum mudıirlliitümıiz barem ha
rici kadrosunda munhal bulunan mü
tı-rcimli.fre imtihanla bir mtıtercim 
nlın'.1.caktır. İmtihanda ihru edilen 
muvaffakiyet derecesine ~öre 260 li
r ya kadıır lıcrct verilecektir. 

İsleklikrln vesaikle birlikte 6. ey
lıil 1942 tarihine kadar umum mil • 
durliiı!iımü:ıı zat ışleri şubesine müra-
cn-ıtl rı. 191S9 

Muhasebeci i~ arıyor 
Hakiki ve hükmi mUesseselerle 

in ııatlar muhasebecıl!ğıni yapacak 
tel'rUbelı bir muhasebeci ıs arıyor. 
B r aylık tecriıbe devres nl de kabu, 

eder. Çankaya posta kutusu: 3010. 
1997 

Tasfiye Halinde Ankara Elekt rik 
Türk Anonim Sirketinde.n : 

Takriben 60 - 61S metre SiS" 
150 -160 ,, I/2" 

120 - 130 3/4., 
120-180. 1" 

demir boru alınacaktır. 

Sirketimü; ambarına teslim şartiy
le 7 eylill 19.ı2 pazartesi .ıı;iınıi ak~a
mına kadar teklif mektuplarının mu
hnberat §ubemize verilmesi iliın olu-
nur. 1973 

Kirahk mobilyah 

apanman 
5 oda, her türlti konfor haiz 

bir daire mobilyalı olarak kira
lıktır. Telefon ,fljider vardır. Ye
nl§ehir Salthk sokak Artun Ap. 
kaı 3 Tel: 3?31 

' 

Sayın Ankara halkına 
" Turyağ ,, Fabrikaları Limifef ~irkefinden : 

Gıda ma.dde1er1ın0e-kl :rev'kaJAde ııahahlı~ nazan d!B<lkaıte a.laıı ştr

ket!miz, ııe.;yın ballkımıu btr htmn~ olanak V'e bil ı>alıalılılk - m• 
külAU önlemek 1cln. Ankara memurlar kooperatttt eldyle her müra
cı\at edene birer kilo verilmek tiZere mtkta.n kA11 tur)-a~ i'öruler

m1sttr. Bu yağlar Memurla:r Kool)e:'8.tifiron ka.n dahfi kll08U (121 

kurut ıo paradan) ııatıJacaktır. Sayın Anık.ara ha~'klna ~!An olrunıur. 

.... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 
-~Türk Maarif Cemiyeti resmi ilôn işleri § 

----- ilôn bürosu Limitet şirketi tasfiye ----- -
-- memurluğundan : -

--- -- Asliye -
: tkUncü Tl<'aret Mahkem~l.nln 942/1235 esas ve 942/38 karar, numaralı _ 
: ve 6-3-942 tar1hlıl 11Arnı muclb!ıı~ !ııta.nbuJ.'da Yeni Postane karsısında :; 
- Erzurum hanında lcrayl tanl!yet eden Tür.k Maarıt CE>mlyeti R~t tıtın 

TemYiz Ticaret Mahkemesince tasd1k edilm~ olan tsta.ntml 

llUHttttL. -SARAÇHM.m»AŞI lfORl«:m ~: HUSUSi .. ımnnn -~~~~~~~---. -il =._-_~;~eklHAYRİYE LİSELERijY~--i:- i 
---T alebe lı:ıcydına b~lanmışa:r. F..ı;ld talebemn ey\ül{ln 'beeııe ka.dıar ta&c&tleıirıt Y8tınınıılc ~*"- ,...._ 

l.«Mllm Jıazımdır. Sınıt bütünleme lırnttha.nlennıı. 31 ak\lıL!lt06 pe.za.rt.esl., tl9e btt!nne lmWıanle.rırı& 8 ~MU Nıı1a, 

ortıı. kııpm eıeme lımtJhanlarma ıo e:yJıUol perşembe ve olgı.ıın:lı.ıık ımtlhFlarnıe. dıa 24 evlül ~be a-tırıtt baüa· 
nacaktır. Müracaat her i'iln 10 dan 17 :ıı-e ka.dardJr. Ecnebi. lll8aN illi sınıflardan be.sler. GUındll?.:i'U talebe ~ 

-----.. ---bin h usuoıı vesa.ltiyJıe ıısk1edlldr. Teleforı: 20530 'W!I -':iııııııııııııııııııııııııı••••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi= 

Sayın halka 
Beled.1.,Ye Relsllğlnden: 

ı - Takııi ücretıerıne yapılan 

yüzde 60 zamma ırore tıınzim edi

len llııteler ao!örlere d:ığıtıımıs

tır. 

2 - Takslmetrelcri Mık bu
lunduran ve bozuk taksimetre 
kullanan ve istenilen ;•ere gltnıt

yen ve her ne suretle olursa ol· 
sun talimatname hll:'lrına tıare

ke-t e<len şoförler tein derhal 2890, 

29ti0, 2713, 6983 ve 6847 numara
lı tcleronlara malümat vcrmeıerı 
sayın halkt,.-ın rlca olunur. 27~ .... 

! Ankara askerlik şubeleri 
1 

Yenişehir' e taşındı 
Ankara Askerlik Dairesi Reisliğinden : 

Askerlik dairesi lJe Ankant Yerli ve Yabancı aakerl4ı: ııoubelerl YElllşehlr'd• 

Sıh.h1ye VekAlet.1 binası civarındaki toprak ma.hııullen otlsi binasına ta.sııımı.ı buhın-
dul':Undan eAhabı mesalihbı 25. 8. 942 ta.rl:lı.lrM:le tt.1'ba.ren Mı blna.daki1 askerlill: 
da.lresi ve şubelerlne mUracııatll\l"l. ('7262) 8274 

Telef on Numaralan : 
Ankara Askerlik Dairesi Rs. 1137 : !şlerl BUrosu Llmlteot Şlrketln!.n f(-sih ve !.a.."tıyeg!ne İstanbul avuıkatla- _ 

: nnd:ın Necati Yalım'ın tasfiye mmıunı t.ayin ve 1ntlhabına karar ve- - ..,,lllllllllllllllllllllllllllllllh .. 
: rtlmle ve truırıye memuru taratın<lan mUnr~ ıtrket muameltıtının ke- : : ": 

~ ;:,l~:u~;\_~:::ı~s:::m~;:~e \~:!~~n~:a ::.ıı~~~ll=~ ::ı()~c;:~:ı = : Acele satılık ev ~ 

Ankara Yerli A. Şu. Rs. 2028 
Ankara Yabancı As. Şu. Rs. 2831 

: vazıre edeceklm ve münfesih ş!rkct alacaklılarının ılrkttekl hukukunu : : 
b~ sene zarfında bf1m0raca.a lsbat etmeleri uan olunut". (8751/6779) 2797 : -- -Bahcell Evlerde çamaşırlık, : Umumi Mağazalar Türk 

Şirketi 
-
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Modapalas oteli Belvü oteli ---
Moda • tstanbuL Tel: 60445 Fenerbahce - 1~tanbul Tel: 60618 --

: kllar, kömür!Uk ve holden ıba- : 
: ret bo lrum katı, mutbar: ve : 
: ban~·odan başka altı odalı ev, : 
: mahsul veren meyva at":ac;;ları, : 
: ~içck \'e ~f\hzc bnhçesl nno :"\L2, : 

a•fnlt üzPrinde, köşe başı oto- : 
büs rlurai'!'ında. meyrl;ma pazır. : 

: :;\lüracrıat 2. inci bahçeli sokak : 
Ko. 7, Telefon 3485/ 18. 1955: 

Anonim 
sermayesi · 2.000.000 Ti.rrk lirasıdır 
Müessisleri . . Odalarda akar su - nefis ye mekler - her gün caz 

'8tanbul'un en ııilzel say!lye yerleri olan Moda ve Fenerbahçe'de tam 
bUraho.t temin eden kontorlu ve lstRn bul'un en temiz otellerlndendlr. 

bl r ':1 1111111111111111111111111111111 l I'" 

Ticaret odaları, Tiirkiye Cumhuriyeti 
Zlraıat ve Türkiye İş Bankalan. 
Stimer Ba.nlt ve Osmanlı Bankıı.sı. 
EmlAk ve Eytam Bankası ve Türk Fiyatlar mutedildir. ' 24 

İstanbul Nişantaşı'nda Karakol karşısında 

1S1 K ..,. LİSESİ 
Ana, llk, Orta ve Lise - Yatılı , Yatısız - Kız, Erkek 

Tesis tarihi: 1ss.o; 
Türk!ye'n'n en eski hususi 1isesl<l1'1". 

Kayıt için müra.eaat olunab\Ur. Tıırltname tste:ırlnlz. Tel: 80879 83 

ALAKADARLARA 
Türklıı:e Şeker Fa.!:ırlka.lan AnOlllm ŞU'ketmcıeın: 

Fa.brlkalarımız bu 9e!!ıC'kl fa.a.J1yet]t>'liıne eyl\llde ıreceoeklcrlnden tsUınbulda 

ve fabrJ.kalanmızda yeniden lcl"!.c;taı &eker icm müracaatları k.aıbulüne 31-8-1942 
pszarte«L ırfuı.Unden ttlhılren başlanacaktır. G~rek klil>, ıreerk l<ır:lstal talıeı>!rMn1 

ancak l>edeller.n1n rabrlka.lanrnı.za VE!)'a tsta!l'bul bUromuze. tamarneın tedl~ 
slııd.en ve\Ya havalenin Vi11'U.du.ndan sonra lt!fbara almıacaktıır. (2017) 

LOKS MAMULAT 

• 
~l 

' 
I .. ~ 

PUDRA. ALLIK. RUJ. KOLONYA c.,...... 
TORKİYEDE TEVZİ EDEN, p~ l ·' 

Adreı: Gelata. ltemanlıet Caddesi. 8 I 1 

Saym Müşterilerimizin 
nazarı dikkatine 

HiKMET ORGUN 

KADIN TERZİSİ 
Orduevi karşısında Men.ııil a

partımarundakt datresınden; Sıh

hat VekA1et1 Alkaya 90k.a.k Etl

kaoı. Ap. No. 6 kat 3 e tıatınmış
tır. 

Sayın müşterilerine bllitlrtr. 
2001 

il NA Ki L 111 - -
: Kooperatif yanındaki YILDIZ: 
:ÇİZME diikkıı.nımızı P osta cad-: 
: desi Mermerci apartmanı No: 65: 
:e naklettiA"imizi sayın müşterile-: 
:rimlze bildıririz. SABRİ KA- : 
:LIPÇI 2011 : 

i'ıııııııııııııııııııııııııııııııııii 

.... ıııııııııııııııııııııııııııııııı!::. - ---Park 
. 

pansıyon ---: Bebek'te Mısır sefarethRne- : 
: sinin karşısındaki parkta RE - : 
: JİM • NEKAIIAT ve İSTİRA-: 
: HAT. İııtanbul'ıı tebdili hava- : 
: ya gideceklere tavsiye ol11nur. : 
- Telefon ı 36.. 117 (1179) : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııF' 

Çamaşır çividi 
Aluıany:ı'dnn :veni ~rl!'n 

(LORİ - BRİLL,\NT) markalı 
çamasır çividi .sııt1Şa çıkarılmış. 
tır. Bir tecrübe kafidir. Me -
mıırhr Kooperatifi 611tış yer-
lerinde ve hilıımuın bRkkııllarcla 
hulıınur. 1891 

Yenlden ~k zengin Kaktüs çl- 11••••••••••••
çekleri, emsal.:;ız salon ne-batları, Ada 

Kıulay Hastabakıcı 

Okuluna Hem~ireler 

yahh talebe ahnacak 
TAIIS!L MÜDDf,T1 ÜÇ SE

NED!R. 
Yemek ve giyim parasızdır, 

ayrwa harc:lık verilir. 
:\fokt,,bi bitirdifü vakit der

hnl Devlet Hastanelerınde şe
refli vazifelerin<' tayin erlilir
ler ve a,·rıca Hemşireler Yur
duna fmı olurlar. ı~-:.lz kaldık
ları ve~·a tekalit olrtuklan za
man Yurtta iaşe ve ibateleri 
lemin edilir. 

Kabul sartlarını haiz olan
tıırın memlekPtlerlnılen tstan
bul'a kadar yol paralan Cemi
yet tarafınrlan öılenlr. 

KABUL ŞARTLARI: .il 
Tlirk tebaası olmak, sıhhati 

yerınde olmak, yaşı 18 den a
şai::ı ve 25 ten yukarı olma
mak, iffet ehil ve ıyl ahUık 
sah hl olmak. En rız orta ve o
na muadil tahsili h tirmiş ol
<luğuntı gösterir Vl'slkası olmak. 
Evll olmomak. Okull· terketti
ği beş senelik mPeburi hizmeti 
ifa etmediğ-i takdirde, okulun 
tahsil masraflıırını ödiyeceğine 
dair bir kefalPtn:ı.me vermek. 

İstekliler lüzumlu mahlma
tı ve müracaat evrakını, An
kara'da YenL<;e-hlr'de Kızılay 
Umumi merkezinden, !stan
bul'da Aksaray'dn Kızılay Has
tabakıcı Hemşireler Mektebin
den ve diğer viliıyetierde Kml
av merkez ve şubelcrinrlen ala-
bİlirler. 1492 

1 

i 
! 
1 
1 ... ..................... , 
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: DIŞ T AB1B1 : 

; Ali Rıza Oktay ~ - -: NUmune Hastanesi karşısı = 
Cel!U Hamamcı Ap. No. 3. _ 

Muayene saatleri: pazardan : 
1 

: başka her gün sabahlan 10-12 : j 
: öğleden son'ra 14-19. Tel: 2827 : 1 

~111111111111111111111111111111-" 1 

Askerlik İşleri 

Çağrı 

Ankara Askerlik Şubesi Reisliğin
den: 

Nafıa V. fen heyetinde Milhendis 
topçu teğmen 46530 Faı-uk Seyhan 
27-6-942 tarihindenebri gerek memıu
riyetinden ve gerekse izinli bulun
du~u yerdeki adreslerinden aran
mtşsa da bulunamamıştır. 

Bu subayın 4589 sayı !le şubemi
ze veya bulunduğu yerin şubesine 
müracaat etmesi lüzumu ilan olunur. 

(7310) 3342 

Çağrı 

A nkıırıı Aşkerlik Şubesi Reisli~in
den : 

Merkezi 

Şubeleri 
Telefon No. 
Telgraf Adresi 

Yaptığı işler 

r<üçlik Taırarrut 
Hesapları 

2 İklnciteşrin 
keşlılesine ııyrılan 

ikramiyeler: 
ı adet ıooo liralık 
1 • 500 • 
2 • 250 .. 

• 
100 

50 • 
25 

. . 

Ticaret Bıınkaııı tııra!ından 
kurulmuştur. 

Ankara - Telefon No. 
2561 1218 

İstanbul - İzmir - Mersin - Samsun 

2'4029 4142 25 

Umumi Müdürlük ve Subeler ı 
UMAT 

A -AJeHlınum antrepo muamelelerı 
(İnhisar altında olmıyıan yerler
de), 

B - Eşyanın tamamı veya muayyen 
kısımları için emre muharrer 
makbuz ve rehin - varant senet· 
leri itası. 

C - Tevuı olunan eı:ıyanıo mtışterek 
ve mUleferrik sigorralarL 

D - Eııyanın iıılenmes1. n matıi'pfl. 
lasyonu. 

E - Eşvanın tıahliye, tahmil ve 8eV'k 
muameleleri 

G - Eşyanın ekspertizi· Te satı§& ta
vrrssut. 

R - Eşya nilmunelerinln alı•ması 
ve musaddak niimune ııartname-
5; iıası. 

1 - Yalnız Mersin şubemb;e mftn
hasir olmak Uzere ithalAt eşya. 
sının giimrüklenmesi veyıa tran
sit olarak sevkediltnesi. 1211" 

Üç aydıınberi ıır·ı nrldıii:ı halfle An-
ka rn, Kiıtahya, Kayscri'ıleki adresle- Ç a ğ r ı yan Yd. P. teğm"n Yo7.gatlı 33 do· 
rinde bıılıın:ımıvıın ye<Jek ölçme teli;- ttum ve 50021 kayıt No. lu Hamdi 
men Servet u7)· v:ızi.fc 11 lmlfitır. Acele Ankara As. Şubesi Reisllğlnden: O~. Arif ı\yerdem talim vazifesi al-
şubemiıe veya bıılıınclııjbı yerin şutıe- 91\l scnest Yozgat As. $ul>esinden mıştır. 7602 snyı ile şubemize veya 
sine 61;36 snyı ile liizurnu miir~ı-nntı naklen gelen Ankara Hukuk Fakül- bulunduğu yerın subesine lüzumu 
iı.·ın olunur. (7:Jll) 3343 tesindeki talelıe adresinde bulunmı- mürncnatı ıliin olunur. (7302> 3355 

1 ..... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. yasem!nlen geldi; satışa başlandı. 

O. S. Gökçe 
Atam Müessesesi 

ATATÜRK BULVARI 
N o : 94 MERAM karşısı 

1977 

u L us - z.:ı. Unctı yıl. - No. 7568 

lmtı,yaz ımhlbl 

tsKı::.-.oER ARTUN 
Neer1Yat ve Müeeeese Müdürll 

NA$1T ULUO 

ULUS Ba.sımevl ANKARA 

DlKKAT: Ga:ııetemtze SOnder1laı he.ı 

_... ,.z:mr Dell"t!dllıBl ectlıı ı .. 8'el1 
......... ~ 6ıılııl'l lı1c 

- ıa cılbet lıatııal edDtınm, 
IF&ii a a a 1J A 3 

: Cebeci İ BU GECE 21.15 te Kavakfıbahçe ı Bu gece 21,15 te i Çankırı Cad. Bu gece 21.15 te E 
§ Yeni doğan 1 SlHlRLI ÇİÇEK AŞKIN GÖZ ı YILDIZ KIZIL § 
: Sineması ! YÜZÜK Sineması y A Ş L A R l Sineması R A K K A S E : 
: Tel: 2311 i Türkçe sözlü Tel: 3017 İ -(Türkçe sözlil )- Tel: 2195 -( Türk e sözlU )- E 
':1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Yeni Sinemada 

10 - 14.30 - 18.30 eeenslannda 

AŞK RÜYASI 
'1ntemeııo" 

12 - 16.30 - 21 -.ruılıarıııda 

Kocam güzeller peıinde 

Park Sinemasında 
Bug{tn bu ıreee 

1 n - 14 30 - 18.30 "l!fmslarındııı. 

NiK KARTER'İN 

yeni maceralara 
12 - 16.M - 21 seanslanndn 

VATERLO KÖPRÜSÜ 
'l"ORKCE sözı.tr 
"'Roberıt Tıııo40r. 

Sus Sinemasında 
~Un bu ııeoe 

10 - 14.30 - 18 30 ~la'"lllı1a 

. ANDY - HARDY A~IK 
M Rooney 

12 - l6 30 ı toCaM an.nda 

Şehvet kadını 
Jıü.E wmr 

711!!1: -

Sümer Sinemasında 
b..-ıren 

i'Orülcrı bUt!in nım
!erl un t rac:ı.k 942 ıwn.esınm uıc 

büyük tıeı:e<:nnlnr \'e h<'Yecanlar 

J..-n r lBl 

Maskeli on ikiler 
İki devre 3ıl k!Slm blirdm 

Seaııa1eır: 10 .13.30 - 17 - ~ l0.30 


