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Belediye Meclisinin dünkü 

fevkalôde toplantısında Milli Sef'imiz ismet İnönü _.,, 

hususi trenleriyle Kayseri istikametinde fiyat mürakabe ve iaşe 
işlerinin yürütülmesi 
için .tedbirler alındı dün gece Ankara·dan ayrlldı !· , 

i Cunıhurreisı Mıllı :}ef'ım.ız ismet İnö
nü. dün aktam aaat 23 te hususi trenle· 
riyle Kayseri istikametinde Ankara'dan 
hareket buyurmutlar ve istasyonda Bii· 
yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren
da, Ba§vekil Şükrü Saracoğlu, Genelkur-

may Baıkanı Mareşal Fevzi Çakınak, 

Vekill~r, Parti Genel SekTeteri ve İdare 
Heyeti üyeleri, mebuslar ve diğer askeri 
ve mülki el"kan tarafından aeli.ımlan
mışlardır. (a.a.) 

B. Numan Menemencioğlu 8. Şükrü Sökmensüer 

YENİ MEBUS 
NAMZETLERİ 

Belediye iı~ilerinin ücretlerinin 
arllralması i~in de tetkikler yapıhyor 

~:::::::==============================:============================~/. 

Çin elçisi 
Cumhurreisimize 

dün itimatnamesini 

takdim etti 
Clın Hüldlmett tanı.tından Ankıu'a 

tı':)lıttme ıaym edilınll olan Ekıielaıuı 
'tlou Şanır·Yll dün aaat 16.30 da Canka. 
)il köşkünde ltima.tnamestıı'le eeletln!n 
l'ııııanarnesinl mut.at merasimle Reis!· 
tlı.lll.hu.r tınnet tnönü»-e tevdi etmlıt!'!'. 
tı.<'rıutimde Hariciye Umumi K.ltlbl Nu
tıı.ın M~<Pmenctotıu da haz.ı.r bulun· 
11\ ıJıtur. 

t:ıcı ırel\41:nde ve ırkliıs1'nde bir a.4'ker1 
lr\Utreze tan.tından seıamıanmıetır. 

(&.&. \ 

aROP OIWJP SOOS il & lif 

Daima 
bağh kaldığımız 

imanlar 
Falih Rllkl ATAY 

"- Biz Türlıih; Türkrüyüz: Türk
rr< kalımığız. Bi:t.im için fl'ürkç~lült b~r 
4.,., weulesi olduğu /ııaddr ı·e laııkııl bır 
"İ.-clan t e kültür meselesidir. Biz ıı~alan 
~e azaltııM Türkçü değil, çoğalım ı•e fO· 
falı,,,. Türkçüyüz." 

"- Dünkü Türlı g~ç/eri miistııkıl 
"e hür bir vatana malik olmak, tNurlıı 
"e müıtcanis bir millete memuP olma/ıı, 
"'enıltlı.eti müsbet ilimlerle idare 11/mek, 
""'anın haytd ve serı·et me11ıbalar1111 
11tem/11keıin 11lind11 görm11/e istiyorlardı. 
S,. idealler birır birn tahaltlt.uk etti!' 

" • • , Köylüyü to/mılestz ı•e toprağı 
4.;ysıtz bırakmıyacağız. Ve y11ı•t1.1 yaı•tq 
lcJ>rağı, sanatı ı·e tekniği sadeu bilginin 
"1ıri1ı11 geçireceğiz.'' 

Şimdi yirmi ~ yılı geçiyor: Cenev-
~ l'ürk yurdu Reisinin adı Saracoğlu 

ll' Siıkrü idi: sözlerioi yukarıya naklettiği
ltı1z Sükrü Saracoğlu, iııkılal'Çt ve milli
~tçi Cumhuriyet Halk Parti~inin Hükü· 
llıeı Rei~idir. O zam.an bu fikirler, gö · 
11il1Jeri okşayan bir riiya, fakat buııünku 
l°ı!İimin temellerini kafalarda ve irade · 
~~e kuran imanlardı: artık birer haki· 
lcattir!er. 1916 da Türk Yurtları, Türk· 
~arı birer gençlik cemiyeti idiler. 
liugün Türkçülerin J-'Urt ve ocaklarının 
l(iı, Türk vatanıdır: birler binler alımı$· 
~. 

Ancak batta fikir ve ideal bakımından 
el. 'VU:if~iz bitmem.iştir: fıkir ve ide· 
~lin temiz kayna,Sını, ithal malı ıdeolo· 

I ~ hlertn bulandırıcı ve zehirleyici sızıntı
larından korumak 11.zımı;elir. Biz bu va· 
~nc:la hiç bir zaman midi görü~ir~~ 
bır millet birliği kurduk. Bu gemşlı.ıtı· 
~ birlik, Cumhuriyet terbiye tesisleri 
ıle, derinliğine kök salmaktadır. İth~I 
llı~lı ideolojiler, ham hayaller uğru~~ . 

ı bıı birli~ parçalamak, onun madde3ını 
~flatına.k, mina.sını çürütmek tehli · 
"1!111 gfüterirlcr. 

1
. Türk milli müdafaası demek, bu bir
~ti ve onun vatanını koruma.le demek • 
i~ Bu ideale hiyaaet eden hiç bir Yki'..' 
lıtkçü kafasından gelemez; Turkı;>J 
~nlünden doğamaz. Kuvvetimiz, bu bir
~ğ~ yuğuran toplayıcı, kurtarıcı, yetiştı
L_cı_, çnğaltıcı unsudardan ,ıteliy~'.· .!"1u
~dcs davamızın doğru yolu ustüııde 
"'lllacağız. 
, ikinci fıkra, Cumhuriyet Halk Par· 
~ inkıUpçılı~nın sancajiına, Saracoji;lu 

llkürnetinin nMı 1 bir irade ile sıınlmu 
klduğunu ıı:österir. Bir kurtancı in-
tllbı hiç bir yanından ne ~ev~tir, m' 

;a}'ıflatırız. Türk inkılapçılığının ııdclı 
ı~ir, bu d~leun tam inkwuına kadıt~ 
~ '\;be cdilmi,tir: inkılap davım ile. 
. " ·~"·•i e'lki devletle beraber batıp 
r1rn~ktca kurtarmakla tecrübesine ba~
~nııııştır. E•ki davaların iki a,ırlık ese
~ tarihlerd..dir: yeni da,anın yirmi }tl 
"- e,eri, şerefle, imanla. ~rurla ,ıtelecek 
~llıanların bü>'iik Türkiye•ine doAru. 
lırıııak,ınn me,afe a~ıyor. Durmaksızır. 
~ilA '1 • 'd _. .. ı? ı erıre r:,ı ecegrz. 
b 'Köylüyü to(\rakm, tor>rağı kö>·~-~·'. 

1'akmamak, tcıprağı. ~anatı ve teknıı;ı 
ı.a.ı,c~ bilginin emrine ~irmek, gele
~~ ıa..11anlar Türkiye5inin in,a prensir>· 

11dir. & toprıohı evlatlık h•kkıııı 

(Sonu 8 üncü aa.yfa.da) 

İaşe Müsteşarhğı 
Fevka.llde iQtiıınaa dAvE't edilen Bel~ye Mecıl~ diln saat 17 bu~ VaJl 

ve Belediye Re!B".m12 Tandotan'ın rt'lalı tinde toplıuıdı. trt.ıhııl eden ~-e
kll Dr. I"..e!tk Sa.Ydam'a Şehl:r mezarlı~ındıı. blr :yer ~ ve mertı.urnuıı h.ıtl

l"llll ru tAzlz kin bir dakllka 1htlram ve ıoUWt vakt.ı. yapılmasına. dl!Z ~ 
tarafından ~pılan teokl1! tttitakla kbul ediM!. 

ve Dağıtma Ofisi 
F!ıyat murakabe heyetlerinin ve vl· 1 

lb'et iaşe müdiirl'i.IA'U te$d!!Atmın !At· 
vi:yle tl)ra.t mu<rakabe 1$lertru.n belediye Hükümelin 

teıkilahnın kaldırllması hakkındaki 

kararnameler yakında ~ıkıyor 
İaşe Müsteşarlığı ile Dağıtma Ofisi teşkilatının kaldınlması hakkındaki karar· 

namelerin önümüzdeki günlerde Vekiller Heyetinin casdikından çıkacağı haber ve
rilmektedir. Müsteşarlık ve Ofis teşkilatından, mevcudiyetine lürom görülen bazı 
memuriyetler Vekaletin diğer müdürlüklerine ve Toprak Mah.ulleri Ofisine bağla· 
nacak, Toprak Mahm!leri Ofisi bu suretle daha çok takvi}·e edilmiş olarak vazife 
görecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi yakında İaşe Müsteşarlığının işgal etmekte ol· 
duğu binaya caşınacakur. 

.'\çı!, olan Erzlııcan M9buslu'k1.trına Tlcıı.ret Vel<Aletl 1a6e Müsteşarı Ş\lkru eıncüme.nı!ne ve ıaee te6k11Aıtna mevda 
SökrnensU~ ıie Alatchlr Merıkeız Okulu Başôğretınenl Satı Erdem, tst.a.nbul l\Te- hlmıetlerin de bele<! yeye tnt.fkal etme
bu..•lutuna Hat'lclıve VekAleti Umumi Kt..tibi Numan Menemenclofrlu ve Samsun si iiz2rine bu hl7metıerlın lfa&ı lçh1 Ti. 
Mebuslı.tuna ela eski Ba.hkemr Melıu•u Ereııkoy Kız Lisesi Müdürü Sabiha Gryk, caret VekAleUnden belediyeye yapıla., 

çUl Parti nam7.edl olarak ııeclhrıl$1 ... rdlr. nakdi yardımın büt~e bir taslı ma>ı.-
Sa\Y.11 lklnol münteh!plere bild!Tlr ve llAn ederim. sus acılanıık varidat ve masra1 olarak 

ıröst.eııilmeelıııe ve bu 1$leırln tedviri lç'll 
C. H. P. C"..('!l\el Ba.şkıı.n Vekil! 

Şükrü Saracoğlu (Sonu 4 llncü ıtaYfıı da) 

Diğer tarafcan Ticaret Vekilliği, gıda maddelerinden başka, Hükümetçe clko · ' 
nulmuş olan diğer aıaddeledn de serbesı bırakılması hakkında tetkikler yapmakta· 
dır. Bu mevzu üzerindeki kararnamelerin de önümfudeki günlerde Vekiller Heye · 

( 

tinin tasdikına sunulacağı bildirilmektedir. 
Elkoyma hükümlerinden yalnız ze)·tinyağt ve sabun hariç tunılacak, bu iki mad· 

de hakkında fİ>•t ıesbitinden sonra bunların da her tfulü alım ve nakil işleri ser· 
best olacakur. 

Karne ile ekmek verilmesi usulünün yalnı7 birkaç bü:rük şehre hasredilerek di· 
ğet' )erlerde bu u<ulün kaldırılacağı hakkındaki haberler de doğru değildir. Bu i~. 
her şeydoo evvel mahrul vou.iyecine bağlı bulunmakıadır. 

Fransa'da Boulogne'e yapılan ihraçtan sonra 
lngiliz Kommandoları lngiltere'de karaya çıkarlarken . 
ikinci cephenin a(ılması • 

ihlimali karsısında p 1 ya n g o 
Hollanda'da dün çekildi 

Milli Piyangonun 11 inci tertip 
1. inci çekilişi dün saat 15 t e An • 
kara Sergievinde yapılmışıır. 

( Sonu 4 üncü sayfada ) 

Atlaa denizini bir merhalede geçerek Kanada' dan lngiltere'ye gelen ağır bomba 
uçakları 

i ngiliz uçakları 1 

D • b I J 

uıs urg a 
akın yaplllar 

Ruhr ve Veslfalya' daki 
baska hedef ere de 

akınlar yapıldı 
Londrıı. 7 a.a. - Dııhilt emniyet 

ııazırlıjbnın bildirdiiine gore dün ge
ce İnp:iltere \h;erinde düşmanın hava 
fa.ııliveti hafif olmuştur. Ba7.ı hasar
lar ;e insanca dıı bir k:ıc kayıp var
dır. 

Bomba tııyyarelerimlzdrn bir teş
kil dün ıı;ece Ruhr'dnki hedeflt>re ta.
arrmı t'tmişlerdir. Dui~boıırıı: bu ta
&rru zun başlıca. hedefi olmuştur. 

(Sonu 3. üncü sayfa.da) 

Hindistan işinde 

son söz 
Kongreye kaldı 

'' Hindistan' dan (ekilin ,, 
adı verilen karar1 

kongre tasdik edecek 
Loodl"a, 7 a.a. - Hint konKTe 'P&rtl· 

si icra komJ.t<>st Gandil'nm lıılT buO\l'k 
saat ıriiren bir nl\ltkutıdan llOl'll"8. yen ı 
blır kAraır 91.lretıl kabul etrnl$tlr. Bu kR.· 
ra.l"da in ır!Qlzleır1ın H1ndlstan 'dan dorlııtl 

cekiı!melerl lüzumu teoıidedllmekıtedlr. 

Kon ırre part~ı. mUttıetllk milletleı;ın an· 
cak bu ııuıretle, Hll'ıdistan•ı, müteca.vlz· 
Iıere ıoanı h.aabeıtımeğe azımetımtş bir 

(Sonu 3 üncü s~yfada) 
tedbirler 
alındı _, ........................................................................................................... ... . : 

~ Gençlik Parkı plajı yakında açılıyor ~ . İstilôcılara yardım 

beyannamesi 
etrafında 

İzmi1:, 7 a.a. - Hamdi Nüzhet Çaa
çar "Anadolu" da. bugiln neşrettiği ~ 
makalede Hükümetin Mecliste okuduğu 
beyannameyi tahlil ederek beyannamenin 
dış ve iç siya.sene ıam bir vunıh taşı· 

makca olduğunu belirtnıekte ve mü.~heı 
ıarafsı2lık di)'e tavsif edilen harici poli· 
ıikanın büriin düny:ıııın emniyer, hürmet 
ve itimadını kazandığını, iç siyasette i~ 
llükümctin daha ilk mekkülü günün • 
denberi bütün halkın tam bir itiınadın.t 
• kazandığını ileri sürerek şöyle demek· 
ıedir: 

"Halkwı Hükümete ve Hükümetten 
halka !tiden bu son.wz itimat ve sevgi 
Saracoğlu Hükümetinin en büyük mu· 
vaffakıyet sırrı olacaktır. Yeni Hükü · 
mctimizi hürmetle itimatla sevgi ve em
niyetle selimJarız." 

Londra' daki Türk talebe 
bugün radyoda konu~k 

I.ondra, 7 a.a. - Yarınki cumartesi 
gunü Türk talebesi, sut 19,45 tt Türici. 
>>e'dcki aile ve arkııdaşl~Mnıa in,ırili!z nd-
yosu va.su.as.iyle mesajlar aöndcreceklcır· 
dir. 

. edenler idam edilecek 
Stokholm, 7 a..a.. - Stok.holm Tid· 

oınR"tfl gazetcsın.ın Va , •• " ' t, , • 

Londra mahfillerinin lkincl cephe 
hakkında yaptığı propagandayı Fran 
sa harbinden evvelki sinır harblne 
benzemektedir. Muhah.lre göre, ikin
ci c,.phe meselesi etre.fındak: ırtina
kaşalar, Fransada, diğer aıyasl m~· 
s<>lelerl şımdilik ikinci ı:ılAnda bırak
lnışuı 

Doğu cephesinde alman askerleri bir nıni SÜ p_erdai 
arkasında Üerlerken 

f'ra.1~1:..Jarın tahminine E?'Öre mUt· 
tefıkler Avrupt1 kıyılarına. hava yolu 
ile ihraç yapacakJard_ır. Istill ger: 
çeklcştiği taktirde Vıchy hUkil.meıı 
bir bdyaaname neşrederek hal~a. so· 
ğukkanhlığını muhafaza etmesını ve 
muharebelere karışmamasını tavsiye 
edecektir. İşgal kuvvecleri F~ıın~a
nın müdafaasını deruhte etmuı .,.,. 
lundutu için Fransız hUkUmeti mU
dat'aa tedbirh•ri almıyacaktır. V lchy 
hükumeti, işgııl altında bulunmıyau 
bölı::-eler tecavüze uğra.dıtı taktirde 
bitaraflığı ihlal edilen bir devlet sı· 
fatiyle müdahalede bulunmak ni· 
yetindedir. Amiral D•arlan serbest 
bölgelerdeki fransız garnizonların• Ankara'nııı büyük bir ihtiyacını karsılamak ilıere yapılan 
t<>ftlşe devam ediyor. ..;cnçlik Parkı havuzu Ankara'nın ortasın<la bir deniz man· 
Amerika'da hususi kıtalar zarası yaratmaktadır. Vakıa henüz parkın bütün tesisleri ik-

kuruldu ı mal edilmediği için halka açılamamıscır. Bu sebeple herke' 
V · 7 H bi U parkın kenarında gezcrlcen oradaki muntazam dikilmiş ve 

t 
aşıpngttotn. a.s.. - ahı' yke mtl S· ı yem~i! sualaomış ağaçlara değil, on!ann arasından, bir de-

~şarı a erson, tarruz a.re e e - . . . . . 
rinde bulunmak üzere ilk hususi teı;· niz manzarası arzcden havu~- deııız hasretıyle ~an ıçıru 
kilin kurulduğunu buırün haber ver· Çf.'ke 9llm. ~ta ve her ~ $1.bı.rsalıkla pukuı ~- ı 

- (Sooq 3 üı:ııtü sayfada.) llOl H.t ' fi 

Alman kılalar1 

Yeisk ve 
Armavir'i 
aldılar 

. Yaz~~ bu sıcak giiııl~rin<le ~ehrin büyük bk ihtiyacı gide· Ti moçevs kaya 
rılmek uzere bavmun bır kenarında bulunan ve asıl planın· ı 
da gazino olarak yapılması ıa.sarlanmış olan adanın, plaj ha· d t ı d 
!ine konulması kararlaşmıştır. Bu maksada iki aydanbeıi ça- Q ZQ p Q Un U 
lışı!makta ve plajın tesisleri ikmal edilmektedir. Bu tesisler 

Moskova'ya göre 

Rus hatlar1 gerisine 
almanlar 

asker 
indirdiler 

Durum ruslar 
için teh 1 i keli 

ıryıfl 1 S in.de sona erecekse de birkaç gün de kum serpiime· Berlin, 7 a.a. - Kafkasya cepbesin· :'.lfoskova, "f a .a.. _ Gece y&nsı neş.. 
.U ve wr noksanları ikmal için geçecektir. OnOa.n sonra ha· de a1inan kıtalan Yeisle: ve Annavir'İ l rerlilen covy~t tebliğine ektir : 
vuzun yüzmele.re ve kürek, yelken iezlemelerine açılacapnı hücumla zaptetmi~lerdir. Kletskaya ('~nesinde ve bu ('CV?e-

baber aldık. (.Sonu 8 üncü ~yfada) (Soıı1t 41 uocü sayfada) 



Günü~ :;: ~vzu ari : 
.. ., 

S a.racntlu Hllkilmetlnln kurulu
şunda tcenkı ve dı.a.'l.n1a duyu. 
lan eiiven ve sevine, BU:ırtık 

MI t .Mttlıstnde okunan beyanzıa. 

me«b'le bir kıı.t dAluı ıırtmıa ol.'\eak
tır. CUnldl bu beyanname btlt<in gü

ven ve scvlnclıerln d:cy·ıuKlıtı t>Ucn 
ve duyırulann ilk belg<?St hallndcd•r. 

HUkUınct t:ıeıro.ruı.ıunes'-.nde t.ıı.rlhı· 
mızın ve lnkıU bımızın akışı ve dün· 
)'aJUJl bu&iınkil dunum: ~inde büttln 
memlekot me&clclennc, böyle bir e
serin a.labll«:etl hadmdc, tcmruı edil· 
ml$tlr. Cnntı ve hamleli l>1r ınllıctın 

hayatını do!duran ııouuıca. kültllr 
ve ekonomi hAdbelerl mua.YYCJ blr 
vakit c:crcevcst actnde sert cızı::Uc:-ıe 
bellrUlmek lstcnllmlsUt. Böylece b~ 
yannamc U r1nd dUıünür, konuşur 

ve yazıuitm ya bu nk1Tlcr ınanıa

meslnln umumi kurulu. kaklclcrll\I 
yahut ~ her meseleyi tclc ıs.ır 

ele alıp Jıncelcınok :U'ızımdır, Bu Ya· 
:ıı:ımı2ld& tık kımın batlııronız. Sıra 

da bunu tcabcıU1t1r. 
Sayın SaracoC:tu, t>coyanruımcıılnde 

ö~nberl bllliıcn ve sevilen busı.ı

~t.b'le dellllertntıe cok acık Olmak 
ve neU~~rc d."tlma oo s:ıd mantık. 

la vannak )'Qlunu tutmuŞtur. Kısar~.,_ 

dOkur.mAk ıonındn ka.ldlıtı m iliı

lerde bile hWdlmk!rtmn dayandı:tı 

lıebePl wı zarureUeri özlenylc an
hLtm.ah 'Cllll6mt1ur BöylllCC Hükil· 
met t><-sannamesi ıı<:ak, samimi y,. 
tamamen anlafılır bünycs))rlc l<:ert· 
de ve dıtandıı katala.rın, knll>lerln 
a.rad.ıklannı venn vana bUUln IP· 
hnmlttn ırldcnnlt, anltıınak ıstemlyc
C'OkJCTe bile her ~ acU<ca ve tim· 
dldttı b!ld:nm. l>U!unuyor. 

BeYamwn<l)'e <hı poltttlta ıcın 

Günün meseleleri 

1 
dosta doat ve dü&nıana dUıman düs· 
turu konulmııatur. Bundald vuzuhu 
lcı ııolıtlkada mwı dAvalarımızın ıs
Ukamell ctzlllrken ı::öıilrüz. ııtfe &I· 

kıntdn.nndan bahsedlllrlt~'fl ouıuruL 
Sayın Ba1vekH orı arkadqlrle lı· 
Urıı.k &Ut! lcamrlann ırwnua:ıutma
ı;ı sebcplcrtn1. alınan )eni kararı.:ı· 

nn b1 .kanılanınasının. Dunlann 
"'behemehal mnUO.p net~yt verce<!
~ de!Alet,, etmcdlttnl öyle blr u
mlmYeUe antat.mımr ki bu sözle..4-
ntn ben"ak akııı ıcınoo vazUeye dil.· 
,,et euı:ı vntandııılar bOUln Yill'>:!'I{· 

lerb'le onn kntılacaklardı.r. Sanıı:. 

o{ılu llükümotlnln t:ıeyannrunes'.nt!c

kt bütün bu acıklık ve .:ım1mllllc. 

kerıdtne eiivenmcnm ve tlmdlyc ka· 
rtar ı>ı:rtutu s:ıı>ı mctullyotlcrt oes:ı· 

reUc ırilklcmn<.'T'lln Dır ıtndesl oldut-J· 
nu ııöyl.cmcte hncet olmnııa &re.l"C'k· 
ttr. 

Hllkllmet t>t>.yannnmeelnde ıısee 

t.Mblrlcrlndro sonra Türk tnkı!Abınıu 
ctroıf:I lstlknmeı.tc tnk1$.'ltını buJan 
milli hayatın ooalıcn dAvaları l>UıtU· 

ne ~öre Dlt' daha ttndc ro lmlatlr 
Tek ParU Uc yaaayıeımızın kanuı:Oı 

ve bu ParUn1n r.uııııretcı. HııHccı ve 
Devletcl vruıınan l-;IJ'ı~kl ı::ell$me· 

k'rtn Ahenrt l>C)'nnnamt'.!de Ei!ıelee 

tasvir edthUktca Mlnr'ft bu Yolda.O 
c:alışmalsnı hızlll d4'Vam C'dtıccdı 

bcUrtilmiftlr Bllhnıısa bllıılyc btlyUıc 

etıı-mmtyct ~lmtıktMJT. tlntvl't".tl· 
stte ı:encıttl t)c kl.'ıy Vi' hunl41' ara· 

1 

1 

ınnda3ct yüz blnlcrl aynı hcdctc ulae· 
tımıa azmi ltade cdtld!.kt.<ın aonr.ı. 

''tl'lınatı, sanau ve tcknttt sad<ıc:c 

bllittnin ernrtne se<:l~ctız.. <km:l· 
mleUT. Sayın BalvekU bilhassa köy 
uzertnde cturmuıtur. Köyt!Jyü toıırak• 
~ bırakmama!<. onu behemehal 
yükııeltmek,, krnnndııdır. 

Türk vatanının her ı::Un btmz ıt:l· 

ha ku~tnın, Türk mtueUnln 
her ei1n biraz daha refaha kavunu 
cunun TWık vkdallınca anl&lıldıC'ını 

ııöytbıcn Baıvekll. Dundan MIN'IUtl 

inan btrııtı ve rcdaklrlıkla daha bu
:vük leler bafa.nlAcatını ve bunlar 

yapılırken A t&tüıit'ün ruhlarda V9 

ara.mwıa büyük bir varlık olanık 

duY'Ulaoatuu ha.Urla.t.m~ur. Snyın 

SarncoC'lu, ''Tülit tarlhlnm derlnllk· 
ler\lldon yuvarlanıp ı::olen., mtllt .... 
ııtıanmıu, Tül'k mJU tının ŞcfL-ıtı 

yaraıır, blı-Uk vp tedaklrlıJ( tein her 
eeye kaUanır olueuna ı::üvcnmclcl.cdı.;o. 
O, Mfile.t .Meclisinin bırlhl künu· 
ıUnrten bl:z Tüıi<üz db'C hltabcdeı-. 
l«!n. bütUn bir mll!« 19ref ve vat.sn 
ırolund.a btr emtrl ~{ta laı.Uanıı 

g~hl idi. Bu k.nUı:ıa. ktl!Wr i<:ln, re· 
tnh ı.cın. ~hında yurou korumak 
lclndtl". Ve bu he)'bettı knlkıata. mil· 
ıett.n bütün astı hnmlelcrlnde Sa· 
raoottu Hülctlmotl a1lv(!ndli11 TU:-k 
mlllet:n• ıt:'lJ!:tam bir ım.ro tük YILPA· 

eaktır. Bü)l'Uk ve mllll dAvalnnn 
olundutu zıı.nuın 

ko~lı:kla hallolunabtlccojinl IÖYll· 
)'("n 8.."ltVekU. bu tt-mlz imanının kar· 
ıılıi!:ı otanık Türk milletinde her za 
man bu t>crntıe.rllk arz usunu 

cı\k.tır. 

Terfi eden 

duy~-

Yeni ko rorv·e ed b i r er Ankara ilk okul 

Blllrlz ki devlet makımlzması 
içinde Tlcare• Veklletl, mubadcle 
ekonomı.slnl idare oden or.ca.ndır. 
Onun ba'1ıca vaz.lfelerlnden blrı 
mUbadelenln •enlşlemC51nı k• ay
laştırma.k veya onu rorıa:ı~n 
en.celler varsa bunları kaldırmak
tır. 

Harbe glnn~ memleketlerde 
r:ıda maddelerlyle halk lhtıyııcını 
kartılıyan eşya lstihsall azalır 
harcama kudreti, olataııllstU ar
tar, hele bu memleketler, gıda, 
ilk madde veya mamOI ihtiyacın
dan bır kısmını dışnndan geUr
melcle yaşamakta IAe harp içinde
ki durumu d:ıha çok ağırlaşır. Bu 
memleketlerde normal Eamana 
g6re ihtiyaç maddelorindck1 ck
a"'1ik, herkese mUsnvl olarak 
taksim edılmcdı~I tnkdlrde iki bü· 
yük dert mcydnnn gelir. 

a> Flyatlnr yOkselmcee tınslnr. 
b> Maddl varhi::ı cılız halk ta

bakası açlık ve ac!ıı.let tehllkcs1y· 
le karşı! ır. 

Ceı>holcrdon ovveJ lc;Umal bün
yeyi kökünden ıarsacak ve mem
leket! içinden )')kılma thUmatı lle 
karııl&itıracak bu lehllkeyJ önle
menin l.ltk çar , harcamayı kts
ma.k. da ıtma teşkll tı vo ddıt· 
ma adaloU kurmaktır. 

lhtlyac madde! rl lstlh allnl ar
tırmak veya dıtnrıdan getirmek 
ıtLbl mllWeı tedbirin mOmkün o
lamadıtı yerde harcamayı kııııı· 
rak ldaro etmek a:lbl menfi ted· 
birlere bM vurm kuın baııka ça· 
re yoktur. Bu durum meydana 
ccldlll zaman normal mübadele 
sartlanndl\. a: nıı deJUilldlklorl 
gerekli kıl n bir kaynıışma olur. 
Harcamanın kıaıhnaaı, lı hacmi· · 
nln daraltılmuı ve mUb dele 
eartlannın detlıme ytlıUnden bu 
işleri aören oraanlardan baı.ıları 
acıkta kalır. Bu tedbirleri lllma 
vazilcal Ticaret VekAletlne veril· 
mlı lae bu dcta bu vekttlet., mev
cudiyet eebeblnl kemirerek nor· 
mal vn:tlteslnln aksi bir 1 Ukame· 
te ritme , müıbot flıtdım menli· 
Y" ıtııomeJ!e mecbur olur. 

Harp lolnde olıınl r glbl çevre· 
sinde bulunan memleketler de, 
bir hıı.rp ekonomlat pollUkasından 
mQııtainl kallUTlaz. Fakat bu, 
harp afeU tçlndekl memleketler 
ekonomlı nln ayııı demek delll
dlr. 

Nazmi Topçuoğlu 
ve manev1 devlet ld rea ne hlı.klm 
olan aydın zumr .. r·n, oııha doCru· 
su heplmtz!n hAd:.elorl l:'Öl'lÜiÜ· 
mUzUn nctJces!dlr. Bu konuda bu~ 
bırımlzc mesull~t yUkhyecek du· 
rumda dcf:lll2 Bu, clkl .akınıl
muı m'.imkUn uıır.ıy,rn bir tecrü· 
be znrurt·•l idi 

Notlcelerl ı:ördUkten sonra po
lıllkanın de(:lşmc zamanı geldlf:I· 
nı antaınıa bulunmakta idik. Mlıs· 
bet t.cdblrlerlo deı tlerln ve ııkın
tılann önlenmesi ı;ıyasetl, Sarn
coC:lu HükUmetıne düıtU. Onun 
memleket lktumdı ı.slerındekl re· 
allat .ı:örüşleri, eldoıu elemanların 
kabiliyetiyle mJtcn.1slp Lodblr al
ma bllı:lsl, köyden f(lhre kadar 
bütün iktıaadl fanllyct ıubelerlnl 
iyi tanıyışı, mtmlek Un her tara
fında esen sevinç ve bayram ha
vasının en büyük sebebidir. MllU 
Şefin etrafında dünyanın gıpta 
ettiği mllll birliği kurmuş memle
ket HükQm\)te, HOkUmct memle
kete cüvenmcktcüır. 

Duı;:üno kadar lstlhsalden çckl· 
lon el ve koln r'1C:mcn toprak 
mahsulünü meydana a:euren htç
blr boyunduruk )o'croe kalmamı&· 
tır. Köy lktıaadımıun b!lyük 
kudreti bundadır. D1111t.a TOrk ka· 
dını oldul:u halde çoluk oocuk bü· 
ıun köylünün boıalan aaflan dol· 
durma kabiliyeti mevcut olduk· 
ça lıtlhlal hı:tının durması mOm· 
klln deilldlr, lıte yeni kararların 
verimli neticesi sonbahar ekme· 
lerJndc bunu blze ırösterecektlr. 

Sevinç hıııvası, yalnız buı:Unkü 
nlsbl fiyat dUŞkünlüılünden ve 
1&klnnmı& malların meydan çık· 
maaından değil el\ yUkı k istihsal 
gayretini harekete aeçlr n müı
bet tedbirlerden çıkmııtır. Bu bir 
baalan11çtır. Ana dülllm cözQlme· 
den dltederlne ıeçlleme%dl. 

!Hat boylarında 
tren kaza arınJ 
önlemek • • 

ıçın 
DahlllYe Vekilliği tren Juı.zala 

rınm önu:ıunc11 ıçln lınmaaı l~ım 
ııetcn tcdbırlıır hakkındı ılgılllere 
tı ı t m yapmıHı , Bu .anı mı ya· 
zıyorua ı 

ö-.; el nleri 
Vi!Ayctimiz ilk okul aireımenlerin • 

den ı 16 şı >·eniden terCi wnlılerdir. Hun· 
latdan 82 öijreuneniıl maaıı (20) den 
(25) e, 29 ogrctmenin ma:ııı (2'1) ten 
(30) a, 4 öireuncnin mıuııı (30) dan 
(;~5) c, bir öğrcımmin m:ııışı da '5 ten 
.Co liraya ı;ıkanlniııtır. Jiundan beş a)' 
önce ırrfilcri yap• ın öğrctnıenlerle bcıo 
rabcr bu yıl vilıl)oetimi~de 220 ilk okul 
öfreımcni ıerfi etntİJ olmakıadır. Yeni 
ıerfiler ı. Haıiran. 1942 ıarlhinden mu• 
ıeherdir. Buna aiı listeler Maarif Mü • 
dürlütfuıce valiliğe ancdiJmlş ve v&li· 
likçc de öğretmenlerin mu1 farklarının 
ödcıurıW için UJ;ililere lhımı:clcn ta • 

limat verilmhtir. Terli eden öjretmen· 
lerimirln adluııu ~ajıya yazıyoruz: 

20 liradan 25 liraya 
yükıelcnler 

Emine Özar," Naile Birsen, Fatma 
Arupnan, Halil Atılsa,, Muıaffer Ta· 
mur, Tahir GebiLli, Seher Akbıyık, BI· 
ili Akı, Ahmet Rüttü Gurcl, Lutfi Koç· 
yıldırım, Ahmet Özıürk, Sıddık .Mcnıiı, 
Osman Özlem, Müfide Kuruı, Muaz· 
zez Vural, 5.;Lffeı Vardarlı, Hıuli)c Kur, 
MU7affer \'ileci. Fadıla Öl.:ıll, Sadık Me· 
ıe, Yapz Özdemir, Ahmet Seııcan. Ta · 
hir Gönenç, Muazzez Dedckorkur, Re · 
ceJl f~i $oyak, F. Saniye Cünal, :-:a. 
ria O<lyak, Jl.dip Vidinel, Nebile llbars, 
Rc5ime Komıan, Fehime Yüce , Seher 
Atacan, Saffet Erar, Bahılrar KösC"\·ik, 
Hikmeı Sözüöz, N•riyo A)'tepc, Adil 
Gürsoy, Fçride Akı.ar. Uyıha E~cn, 
Enıin Özbek, Ahmcı Ergin, hıun J)o • 
Aangönül, Hilmi Pckalp, Dırnım Erµ· 
hin, M. Env~ G~cl, :l.c)ııep Okaylar, 
A. O man Özkılıç, Mühnhaı Turkmen, 
Muzaffer Ünal, Hami Şahin. Sungur Ter· 
can, Zehra Özkayıı, Halit Öıalan, Nihat 
ı\ksu, Yusuf Kara~!, Perran Ö.ıba)', 
Se~-ki Öngen, Kahraman BawAlu, A. 
Nuri Devrim, Musıafa Aybar, Hafize 
Akman, Emine ~brl)e Saka, H. Necdeı 
Güne,, Pakl'ze Erkıı.n, f~mıil Hakkı Er· 
kan, Sulhi>·e Dayıcan, Hazım Frsoy, Mü· 
nlre Güne~oğlu, Hahibe Artun, lla$1111 
F.rgür, M. Z~a l!rluın, Süleyman Aıaer, 
!\fuavez BoYsan, M. K~al Aydoğan, 
Ali Gürsoy, Nuri GGncr, Ramıızan Ora· 
lay, İsmail Alpay, ·Akif Baıman, Emine 
Olcay, H. Nermin Lokman, Luıfi)'e Bat· 
m!H'I. 

Maa§ları 25 ten 30 liraya \ 
yükaelenler 
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Şerefli ve sadık 1 

-~~~~ı 
l:ı.n lcinde çe.llauııan blr Uem var, Bu 

Dünk·· 
Meclis 

8/8/t!M! 

• ar ••• tücmde ne m~. oo ~ veya 
bu IC1dldc eJctedllmtş tııahhittkmı ve 
ne ete 8'lctdeJorin h1ç bir mA.na 1:fado et· 
ıncdi~t ve yalnız tttaı va.ıııtıı& olenılc 

kullıuukııtı b'1' dıe'l"lrde, ~ nernua • 
kAnl.ı~ parlak t*' nüm~ vcrero'lt 
t.ıım bJr ıı:ım~. mahMııuntıt.tn ba· 
ıındanberi olzmJa oldutu .ıırascttn ana 
ha.tlarnııa aşmaz bir surette s;ıdık kil· 
lruı bJr devlet V&r! Du h.aroknt oklden 
hc::>'COIUI Yer'ld bir mls:ıldr. A.Ynı Dov.ıet 
)"(1111 Batv'*1laııl llcuctAr nwıvtctmc ıre • 
oı.rcutt zaınan um harckcU b1?' kere 
d:ıhn J:zhu etmıe bulunrnaktndlr. B:ıhte 
mevzuu dcvlot: ~'dtrl Merhum 
R<ıtt.lt Sft.)'d:ım'ı lsUhlAf ede! SarllcoCkı· 
nun 1llt ts1. Tüı1dyc dJt s1Ynaôttn.ın de
~ teyjdmrncıc oııımm.ur. Ya· 
n1 Türteyc, lren.dlısıln! Blly{l.k Brttan:,oa 

vo mUt~!lklcrtne ball'lıyan taa.tıhütlo • 
ro ııadık l<alaoııktır. Ankara Hüktlmotl, 
t.ıı.ra.fsuh~ tun bir baf'lılık 8Ö6tem\dc· 
le bQrabcr, Jn.e61"\I haklarına, haşatı 

mcntaatıcrme ve t.oı>mk bUWn~C'Uoo 

kansı yapılııı<'a.lc teeavtı.aJer-. ıcau olamk 
mVknbelc eı;icccıctır. 

Vurgunculuğun men'i 
kanun teklifi üzerinde 
konuımalar yaplldı 

Sayın Bıışvddlimİ7. Saracoğlu, ev· 
veiki güm.ü demecinde Türki)e"nin 
dı~ poliıikasınd:ın bahsederken dcmiJ· 
ti ki: 

Nargile tarihe mi karı§ıyor! -Bir l~tanbul g:ueıcsi ıiryakilcrİ 

~ ~ s:ö7.e cru1):1.n btı 

s:ıılA.oot vo bu Dıhlmtıuzhk ve en n!ha· 
yet wroıtı sözle!'le yapt.ıt· Uu!.hhtitlcnı 

batlı kalm:ı.k a.ımi; ~·ayı alt Qı;t 

Mcıl htuıı wtan ~e. btzırn kayıtsız 

ve s:ı.rtsız takdlır~ celbetmektcn 
hAl. knlıımaz. 

lhanctin, klzb!n, r1:)>9n.ın bazı hü1c(l· 
metler t.va!ında.n ıazuct tc\~O )'ilk· 

~!eri ıı1nsl blr dcv1T lcUıda )'811• 

)q"UZ. ı~ da.nbei, bu tan:tıtcn evvel 
y;ıpılan ve hürTnetJe üzcıilıde Utrcncn 
her ~ yı.1alıp ~. HUMA blr 
~ evvel ""'"11m söz, erles1 ı:'lln umı· 

tutuyor vt' !ınkt.r olumıyor. OOn kabul 
edll~ ve imza olıunuı bir atlltname, 
tettddtlıUrilz parcaı.n.nı)'or. Samlımlı)"ctle 
tutulup arkıla.n elılıer, hle ut.&n.rn.adan 
1S1nhyor. 

Türkıb'e bu ~ı harekctım ırtil<ilJ> • 
tnn ock!ntyor ve eski nnancslıw dl k 

kllla.rU devlot ve mlllct.lcs' araınn<lnki 

n1ı.itlcnl tUQ·etUr bulAuıu.>"OC. 'Nr1d)'e 
~inde mOtobarlz ve hUnncto id)'ı!< 

bir dürQ&tlıUk vutı hlkmldr ki buna, 
kcndilcrllıde eeref ve namusun ıt::1TCS1 

bile bulunntl mttlet.l«, ane<ll( ~ va 
takdlrkı tıokabltlrtct'. 

Bu parlak dürüsUü'k mlsaımrtn, Mıaır 
&11>1. daima taııhhUUC'l'lne sadık kam111 
aerefl1 tıı!r ıtc-.·ıet. olan, Tilftcb.oe Uml • 
tınıtan ıösttırtlmR rnmtllll b!7Jm tcın btr 
CU1"UT ve ICl'd lm)'nat\ ~ etmdcte· 
cllrlcı". 

Habıp YAMAT/ 
12• 7-IM~ tul'h tt 

.ıe. JOllmf.l d'ED'l>Uı'teı 

Dördüncü Türk 
Dil Kurultayına 

glriı kağlfları 
Tilrk Dil Kurumu Genel Sekre · 

ıerliğlndon : 
10 ll#Uıtoe 1942 pazartesi .,uııu sa

at 10.80 da açılacak olan DörıllincU 
Türk Dil Kurultayı girme kağıtları 
posta ile ilgililere ıunulmu;ıtur. 

Sona kalan ve poata He yetlııemi· 
yecek olan girme kltıtl11rını almak 
Uzere evvelce Kuruma baıı vurmuı 
ve cevap almamıı olanlnrın bugiln 
ögleclerı ııonra Yeniııehir Kô.r;ım Öz
alp caıt~eslndekl Kurum merkezin • 
den, yahut yarınki pazar ı::UnU saaı 
ıs ten 19 a ve 10 ağustos pazartesi 
eabahı sanı 9 dan 10 a kaılar Dil -
Tarih • Cotrafya FakUltesl kapısın
da bulunaO.'lk Kurum memurunOan 
kağıtlarını almaları rica olunur. 

(a.a.) 

Öğretmen okullanna 
alınacak parasız yatılı 

talebe 
Her yıl olduıu ı;ihi bu yıl da öiret· 

men okullımna rıara:fn: tal<"be alına(';lk• 
tır. A lınacak ı.alehe-nin Tütk olmuı, hıt•· 
ıalı1<1ı olmıııına4t me~leı!e mşı '!oe'Vgl,i, 
karakterinin düzaünlüğü, öireımeolijtt 
htidadı olduju bulunduğu okul~ tcs • 

bit edilmiı okrulsı, birinci Jımf i~m ra· 
tı 15 • 19, ildoci sınıf için 16 • 20, ~· 
cü sınıf için 17 • 21 olmıısı ~ut olacak· 
tır. Bünlnlemeli talebenin mnracaarla.n 
kabul edilmiyecektir. Müracaat edecclı 
talrbentn ııek iyi ve iyi dcttccde mezun 
olmuş veya oıntfı gcçmi1 bulunması il· 
ZJm ı;cleccktir. Bulundukları okullara 
müracaat edecek falcbedcn okul idarcle· 
ri öğrcımcn okullarında S, liselerde 4, 
W'tıı okullardı 2 namzet şeserek Vekil • 
life blldirecdderdir. 

liuyuk Mıllcı Mcdısı dun Dr. 
Maz.har Germen'in reisliğinde top -
lanmıııtır. Erzincan Mebusu İsken -
der Artun'un velat ettiğine dair Ba,,· 
vekillik tezkeresi okunduktan ve 
merhumun ruhunu t.a.zı:ı: için bir do. -
kika ayakta süküı edilılıkıcn sonra 
ı;Undemc geçilmiştir. 

"Cumhuriyetimizin l.o:uıtr'da baı· 
lıyall /.wl ~·e müsptt siyaseti birçok 
imıihaızlardd1l gcrtikıen sonrıı bugün· 
l:u dnruma -ıarmııtır." 

azaldığı için ınmht'kı ithahndcn vaz• 
geçileceğini ve hu schcı>le nargilenin 
tarihe ık.ırışıruısı ilııinı.ıli olduğumJ 
)'az.J)'Or. 

c.aıiha hu ı;azelt', bır zamanlat 
"ı;unıldı)'lUI narı:ile bülbtile wj';up 
sayı)or gibidir" di)c bir hi~i>e ya • 
zan, fran şairi ı;ibı nargilenin düŞJllll' 
nı olac-..ık. 

Vwı Mebusu İbrnhim Arvns'ın 
vurgunculuğun men'i hakkındaki ko.· 
nun teklifı Uzerlnde söz alan Sinan 
Tekelioğlu (Seyhan). ııışe madde • 
!erine konmuş olan fiyatlar kaldı • 
rıldığına göre mılli korunma kıınu • 
nu hUkUmlerinln tatblkına da ımkdn 
knlrn:aınıı olduğunu, vurguııculuk ve 
irtikap ve irtiııa hldiselerly'le mu • 
caılele için Meclıse oıdıletli kıınuıı • 
lar geılrmenln zaruri oldukunu söy· 
liyuek Bll§vekillıııı:ı:dcn bu hususu 
rica eıml11 ve kOID§U memleketlerin 
hepsinde bu yola gidildiğini !Hl.ve eY
lemiotir. 

1 brahiııı Arvns'ın kan ıırı teklifini 
tetkik etmlo olan İktisat ve Adliye 
encUmenlerinin bu teklifte ıstenllen 
hususların esasen milli korunma ka· 
nununca ıemJn edilmiş olduğU yo -
!undaki mazbatalan reye lmnularak 
kabul edllmıııtır. 

Bundan sonrıı Maliye Vekillı.ı?"ine 
dair bir te§kllA.t kanununun ıkiııcl 
konuşulmwııııa gcı;ilmlıı ve Faik 
Baysal (Kayseri) nin verdıcı bir ta· 
dil teklifi okunduktan .sonra kUrsU
ye gelen Maliye Vekilimiz Fuat AI:· 
ralı aşağıd'akı demeçte bulunmuıı • 
tur : 

Bu ıci)lC"\"İn sörknmesindcn iki 
sün sonra aziz dostum Faik Rc,şiı 
Unaı'ın bana armağan eniği 7 sıı)"ılı 
"Tarih Ve ikıılan" dergisi, dıs si>-a • 
sctımizin hu hiirilk başlangıç sünunc 
dair değerli vöikıılar ve resimlerle 
doludur. 

Hu de~rli dergide tı>plnn:tn vesi· 
katarda hir defa daha oku)Oruz ki 
Ebrdi Scf Ata.ıurl. I.ozan'ı şöyle an • 
latıııışıır: 

"lJu muahcde1Jame, 'l 'ürk milleti 
alc;,11i11e asır/ardım bt'ri ba:1Tla1111111 ı•c 
'lcıT 11ıuahule11amesiy/c ilnıiJJ e.Jildi· 
ği Zt»tntdilmiı büyük bir suyluutın 
m/11d111111111 ifade eder bir ı esikııdır. 
Osma11/ı adı rİlle aıt tarihte emsali 
namesbul: bir si,asi zafer eseridir." 

Millt Şefimfa de kendi imzasını 
ı;ışı>;uı bu büyük 'e ~rcfli antlaş
manın nıin:ı ını şörle ifade eımi~ıi: 

"lll11tera11İs, ye/mt'lak bir t.'illaıı, 
bımım dabiliııde barice k.arıı gayrita -
bıi lmy11J111n ı·e hıikümtl İfinde bükii· 
mt't ifııde fflt'1 d.ıbili imliyazall1111 nıÜ· 
bemı bir ~ariyet; gayri ı.ıbii miil.el· 
lefiyJıı m.ı/iycden 4z11de bir bili: hak
kı mudafaau m11tlak, meııabli meb::u/ 
ı•e serbest bir ıatan. 

1111 nılanm ııdı 1 ürl-iye'dir. O Tiir
Jıiye'~i bu m11ahedt'1lllm•ler i/ad• "' 
taı•zib eımelıudir." 

Arııı derı;ide mor kadifeden hir 
zemin üzerine uzanmış alım bir yazı 
kaleminin de resmi ve ıılıında pı ya
zı görüluyor: 

"Milıt Şefimiz ve Reisicümhun.ı • 
muz lnönü'nün 24 temmuz 1923 ıe 
Lozıın b;ınş ıındaımasını imza burur· 
dukıan ~onr.ı donuşlerincfe lsıa.obul 
Ünh·ersiıcünc arın;ı.ğao ettikleri al . 
ıın kalem"' 

O dergiyi alıp hütüıı bu vesikala
rı ve o arada bu kal min ~ini ı;5-
rüı> heyecan ve gurur du)ınalı ınız: 

inönü ıııferini tanııımlı)'llll kılıcı 
kullanan din l.oı.an zaferini ıamamla· 
mak itin kullandığı bu kalemi..-

Hen, ıurgile ticy.ıkilerimn azaldı
ğını sannıworum. Arikara"da. lsıan • 
bul'da kahveleri, bahçeleri ve sayalı 
ağaç nJılarıaı dolaşınız: göreceksiniz 
ki tiryakiler hiç de azalmamı~tır. 

Hele iz.mir ... Nıırgilesiı. Tilkilik 
ve Karşıraka, hclki de, hususi>~'11erifi. 
ıleıı birini ka)bcder! 

Nargile tarihe karışına birçok ıi.r· 
}'llkilcrin lı:ıli duman olacaktır! . .... 
Dalgınlık mı ? 

Tr.ım\ııyda eli başkasını:n rehinde 
y.ıkalanan birisi, mahkemede: 

- Yanlışlık oldu! demiş. Fakaı 
mahkeme bu y:llllışlıl!ı. hu dalgınlık 
iddiasını dinlemi)-crck adanıcağw al• 
ıı il)' hapse mahküm etmiş. 

fH.'1, dalgınlık \C )ıınlışltk oJ:ıbi • 
lir. Fakaı bunu nbat edebilmek için. 
hiı; olmau:ı, rahmetli Emrullah cleft' 
di kadar unutk:ın olduğunuzu ishaı 
etmek zorundasını7. 

Anlattığımız vakad;ı d.ılgınlık de-
Si 1, da 1 gınl ık uın f.:ıyd:ılannıa var gibi 
gcli)'or bize. .... 

Buhran ve kaliye ! 
f.vvclki gün bir ı.anıdıJ:ım, 
- İsınnlıul'd:ı hardıtlc buhranı beş 

söstenniş! diyordu. Dün Je bir <loş. 
ıwn: 

- Orıaltlıd<l urak buhranı wır! 
dedi. 

Eğc-r bu iki rivayu de do~ i:>;e 
''buhran kafi)cli gidiyor!" di}ehiliriz. 

Hemen, remenni edelim de hu 
bUhranlar iki k:ıfi)eli ıbir beyit halin
de kalsın: da.ha artmasın. 

Çunkü arkasından "ıahak", "ça -
nak", v.s. gelebilir._ 

Genç şairlerimi1ln hile kafiyesi% 
manzumeler y.udığı hu zamanda bul~ 
ranın hu kafiye merakı rıcrcJcn çak• 
ti, bilmem ki?.~ 

T. t. 

- Arkarlaşlur, ıkincı nıuzakorcın 
yapılmakta u .• au bu te11kılat kanunu
nun bırlncı muı.akcresı eı:ı.ıaııırıda 
ııımdi mcvAuubliıhıa oıaıı maade .KQ· 

r.uşulduğu sırada arkadll§larıtan bırı
>11, ou nıudaede dermeyan edılcıı ıs • 
-.sııaı uukmUıı muvn11k uıouı:tuııu .ta· 
kııt diğer veKah:tlere dahi t41nıll c· 
dılmesı mUnwııp olacağını beyan e· 
dcrek bu yolda bir temenni ızJıar et
mlolerdi. llcndeıılz de. HUkUmcı na
mına bu temenniye lııtirak ctıığımi 
ı.rzetmlıııim • .liuna imlısulcn diğer ve 
kA!etlerc teblıgler yaptık, alctıgımız 
cevaplara nazııran ı:;örc!Uk ki n1csele, 
kolayca ytiksek huzurtınuza arze • 
dikcek vazıyeııe değıldlr, muhtacı 
tetkiktir. Bunun üzerinde yıuııdeıı 
bir tetkikat icrusı Hi:t.ım geliyor. 
.Mallycye oait olıın kısmın ılahi o arz
olunacak layiha meyanında dı,;rpi§ 
edilmesi, yani birlikte olaı·ak arz ve 
tıı.kdim eılllmesi ılaha muvafık ola • 
•'aktır. Binaeııaleyh, takrir ııuhiblnın 
ileri sUrılUkU biriııci noktaya bu au· 
re\le iııtirı.• etmekteyim. 

~~~~~~~~~~~~...'...'.__~~~~~~~~~·~~~---

ikinci noktaya, yani hesap müte
hassısları meselesine gelince mail • 
yenin dcrtlerlııl bilen bir arkadna sr· 
fatiyle gösıermlıı oldutnı aUlkndan 
dolayı ıakrlr sahibi arkaıtaşıma te • 
ııekkUrdcn ve yUkıuık heyetinizin kn· 
bulUnU lııUrhıım etmekten baıka bir 
maruzatım yoktur ... 

Tidile Bütçe encUment ele İ!itlrak 
ettikten ıonrn maclcle o yoldn deıtiır 
tirllmio. ve yeniden okunarak kııbul 
edllmlıtlr. Meclis pazartesi gUnll 
nal 15 te toplanacakıır. 

Çerkeı köyleri·nden birinde 
yangın çıktı 

<'ankın, 7 (llıısusl) - Da~çiıkur 
\'lran köyünde cıkıın yangın köy(ln 
28 evini, 28 snnıanlığını kAmlltn yak
nııştır. Ayrırll 6 hnyvan yanmıştır. 
:Guar on hin lira tahmin edllnıckıe
dir, Kızılay derhal 23 caclır 1500 lirn 
yardım ıılaftırmıştır, VllAyet kl.ıyUn 
yrnlden yaınlması yolunda N 11 fıı or. 
mftn fen memurlarını köye göncler _ 
ınl§tir. 

Yurt içinde 
Trnbıoo'ıta bu)unan Bölllk 

Kumıınctıı.nı Fntma Sah(.>!' ır.ınım 
Va il HAzım llcY<"r<.>ndl:ııd zloı'ııl'<)t 
&trnlGtlr, V411 IJc:y knhraman k:ı· 

dına rllmQş ııaı>lı btr kırba<: he
diye ey:lOOitJ rı1ıbl, Hacı Hattatza· 
(!(! ~ F.tcındl tn.m.rından d'l 
lxışlıll'b'I ~ b1r kat ldz <ıl· 
bl&!si hcdb"c olunm.uııtur. 

Yurt dı§ında 

Yı-.; ım ya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

aıra olacak 
Ankıım Belediye Reisliğinden : 
l - UçtıncU maddede yazılı hu· 

suelıır belediye tembihleri arasına 1.\. 

lınmıııtır. 
2 - Bunlara aykın hareket eden 

!er lGOS ve 2575 numaralı kanunlara 
göre cezalnndırılao.ıklnrdır. 

3 - AJ İhtiyaç mnddclerlnin dıı· 
ll'ıtımındn ve bunlar için kart vcrl· 
llılnde, 

B) Nakil vasııalarına biniıte. 
C) Umumi yerlere giriıı ve çıkıı· 

ta halkın blriblrl nrdı sıra dizilme • 
lerl mecburidir. (3409) 22:>2 

Sayın halkm naıa11 

di kaline 

S P O R 

Büyük yağlı güreş 

müsabakala rı 
Türk Hava Kurumu Aıık11ra mcr • 

kezi 30 Ağusıos Zafer bayramı ııere
flne bUyUk bır güreş miısabakası ııa· 
zırlaınıcıtır. Yağlı gUreşle bUyUk şöb
ret kazıınrıııı,ı namlı pehlivanları bit 
ıırnyu toplıyo.cult ulan mUsabnkaıar. 
29 • 30 ağustos cumnrtcsl ve pa • 
zar gilnlcri 19 :M LYIS StaclyomıınUJI 
zUmrUt çimenler! Uzerinde yapıla • 
caktır. 

Bu rnUsa'bııkaların ba§§chre ve :mW 
li sporumuz olan gürcııo llyık bit 
ııere! ve olgunlukla baş:ınlmusı içill 
lcııbedcn ıertlp ve \cdbırlcr nlınmış
tır. Öğrendiğimize ı.:-orc, güreş :re • 
derasyonu mUsnbalralurııı zapt ve 
rapı nltıncla yapılmasını üzerine al· 

Ankarn Vn.llllğ!ndcn: mıııtır. Bu maksatla bir komite ınr 
.Mnlıruknt depo s:ıhlplorl -0llerln- rulmuıı ve mUtcluıssıs arkadaolar ça

dc .bulunan kcsılmcml.$ odunlnrı kc· 1ı,mıya baıılrunışlardır. 
scrck halka sntmnğn mecbur olduk-
lnrını:lan buna rJayct etmlyen malı- Halk~l'l'!ız tarafından merakla bek· 
rul«ırtcıların iSl.mlcrlnl Belcd'Yt:? lk- lcı ecc,C'mı umıluğı.ımuz ~reşlere 
tısnt MUdilrlUğUııe blldtrme1e.r1 sn- ' K_ırkpıı1ar J?ohlivanlarından mWıiııı 
yın halkuın rlca olunur. t2414> • bır kısmı lıtırak elmekıetlir. 

Saym Ankara halkına 
ı\nk ıra Vııllllginden : 
1 - H'.llk clağııma birlikleri mer· 

kez bilro u belediye iktisat müdürJU. 
ği.i binasına ta§ırımıııtır. 

2 - Halk d ığııma birlikleri he.k
kın<la yapılacak mUrııcantlıır 1489 
numaralı telefona yapılnnlıdır. 

3 - Birliklere heııUz yazılmamııı 
ııahıslar, ekmek karnelerini alnbil -
meleri için, en kısa bir zamanda 
blrlıklcrini bulıırak kUtliklere ken : 
dllcrlni ~ıu:clıraıalıdırl11r, 

Yeni yıl 

futbol faaliyeti 
Ankara'ıla futbol mUsabnkalar~ 

G cylUlde bıııılanacaklır. Lik heyeti 
dün akııam l:İ(i!1:ede tuıbol ajıınr Fe
rit Karslı'nın baııkanlığında toplan • 
mı§ ve bu yıl·a nit futbol faaliyet 
progrıımını tanzime b113lam11tır• 
Program tı::kmll edilince ~ıuıete • 
mlzde ntı1rolunacnktır. 

Ankara - İ zmit 

Harp ~cindeki memleketlerin lıı· 
Uhaal unaurlnnnın lıUhllke reçlı 
nlsbeU ile lhtlyac maddeleri ve
ren sanaylln harp aanayllne cev
rllmeıl, bombardımanların imha
sı. harbin cenlt mal me lhtıyat't 
göı önünde tutuldutu z mmı hnrp 
cevr ln<ie bulunan memleketlerin 
bunlarla kıyaa noktaSl yoktur. 

Bu bakımdnn istihsaldi!' calışnn 
el ve kollarrlan bir kısmının lıtlh· 
ilke ~mi$ olmasına memen 
m~mleketlml7.d". ında maddeleri 
lstlh!ınl ve lstlhll\k muvnzenl!'cıını 
mPnll tedhlr1""~ xnıemek mutlak 
bir zaruret deltllı'llr. 

Demıryoları zabıta nh:amnameııl: 
hat boyunda yUrUnmeaı, baıı boıı 
hayvan bırakılmn11 ve hnl üzerınden 
nakil vasııalarının ı:cglrllmeıl 1tll>ı 
tehlikeli hareketlen menotmtı ol • 
muma rııgmen. bir çok .umHlcrın 
bu memnuiyet hllatına hareket ode· 
r\:k kntarlnrın sııdemcsine ınt..ruz 
kalmak suretiyle ezilip öldükleri ve 
bunlardan bir çoklarını, pek küçtik 
ya§taki çocuklar teşkil ettiği ve bu 
c:ibl hadıselerin son ıdinlerclc pek zi· 
yade antıgı esefle allrillmektedir. 

?\"adire Yıldırım, Nahide Bôr, Ane 
Krda Tümer, M. F.min Aybars, Nihnı 
f.nürk, Hadi)e Gülez, 7..nhide Bedia 
Güçlü, Naciye Cınar, :M. Fuaı Ourlu, 
Huriye lJzrnan, Zehra Akın, Münire Öno 
ciil, M. Sadık Tara.I, Adviye Ökt m, Oı· 
man 7.eki Sanal, Sııbiha Dengiz, Huri)'e 
Sanır, Suphl Volkan, lanet Ou.n, Jli1" 
met Ata.I, Müzeyyen Annay, Tı~t Al· 
ıındirck, Atiye Gürün, Hlkmec Korkut, 
Madde .Olmaç, Fatma Kök, Kemal Öz • 
ı;oneil, Nadire Tuncel, H. Selika J'!s;ell, 

nu namıeıle:rin cvraklan incelen • 
dikten sonra Vcldlllk isrcdiil kadar ta· 
!ebeyi ıtanuıı: yatılı olarak alacakttt. 

Dordu tcls1zlrıdcn: Lcllfl;tan 
hUkQ.mctı, u;IQnnyn - l:X>V)"Ct hu· 
dudun<ta {:Ümr(llt mu.'Ul!ızla, 
meyıuun<1a alman ünl!onnasını IA· 
bls mü8<'.11Mı aJmaıı .znblt ve as· 
kcrlcrCııCn moı.-cudt:yeıjnc Ukrnn· 
"" hiUcUınct1ınJn ruıZıırı dildaı.Unl 
~. 

4 - Bırliklerln 9111ışma yerlerini 
ve reislerini öğrenmek istiyenlerln 
Cebeci, Yerııııehir ve Çnnkaya nıın -
takası için Çankaya knynıakanılıtı -
na; Ankara mııııakpsı için Anatar -
ınlnr polıs merkezine nıllrocaat et . 
melidirler. 2381 

tenis maçlan 

Blltlln ümltlt-rlmtzl, verimsiz, 
kısır, tatblkı ror tstıhı&kı nzaltma 
uıulli ile bunu temin edoce - tcc• 
rüb~ı renl!J le kl!A.ta baClamak
t.rut ziyade lstıhsale dnynmak da
ha verimli ve d ha müsbet olur. 
Toprak ınnhsuUerlnl çebrt fiyatın 
ahı ılsteml istihsali erlletir. Av
rupa kıtasında harı> !cinde bulun
mıyan memleketlerde de bu usul 
aynı neticeyi verm ştır. 

lstlhsal artırılmı:ısı lmkAnsızlı· 
~lyle kati olarak kn!'ltlaıılmadık· 
ça menfi tedb. rlere gllm mek da
lıa doğ~ olur Mevaıms z alınmı$ 
>u ceılt tedbirler, hemen hemen 
"'tan:ı. aıc,ı bir netice> meydana 
~ .. ~ •• r. İki senedenberl aldılım12 
tedbirler, oos.angu::ta lstlhsnl ve 
lstlhHlk rn ııvazcne~ızlıi: ndl'n değil 
!iyat yOkse,;c;•nden çıkmı,tır. Bu 
yUksellşte mp.l!y ' ve fiyat unsur· 
lannın mUt-Ml"rı)'N dort-C'e~I S'O· 
,urnazden lcnçıvor. bunu yalnız 
•urıuncuıuıc zUın'• rt np tınmtedi· 
)'(lrduk. Flynt' tutrıııık lcln ııldı· 
fıımıı tedbirler hunun fint yük· 
&e)lşinln baş .ııısuru 'e he• '°yln 
ort.ı\dnn kııyb,lmıısır.m sı>beb ol
du. BQtlln bu ııi<s nP'l<"eler ya
nında mlh•nl dl! o: rıı .. dt. 

Bu. nl" fert! n VI" nl" dl" ••ı vevn 
\ıu teşklllıtın kusuı u ~ğil maddi 

Mevsım icabı hatJjlrın geçciği yer
lerde tarlalarında çnlıran köylülerin 
bu gaflet eseri olar ık sahip olma -
öıkları çocuklarını korumak, can 
veya m llnrınııı ziy ına ıebcbiyet 
vermemek bakımından makine ve ka
tar personellerUıin göstermekte bu· 
lunılukları tek taraflı uyanıklık, is -
tenilen neıiceyl temin etmemekte bu· 
lunduğu ve temin edemlyeceğl ci -
hetlc bu mevzuda köy odalarında, 
köy oı<ullarındıı ÇOC\lklarla ana ve 
babalarını tenvır ve lkaEı eıras ta -

1 
alluk eılen bir önleme tedbiridir. 

Bu hususlaki mesainin bilhassa 
ıren güır;crg(lhı olıın köy ve kasaba • 

1 larımızda teksiflni, Jandarma. köy 
bekçi ve korucularının dcmlryolu za. 
bıt':ı rnllmaınamesi lılikümlerlnin ye· 
rine ıı:etırilmesi hususunda demir • 
volları memurıarma llZami mlltıaza • 
rette bulunmaları hmıusunıın temi • 
n•nı ehemmiyetle rica ederim. 

Bitinne ve olgunluk 
imtihanları 

I.iıe bitirme lmıihanlarlna aalf ta· 
1 be olarak veya dı§ıırıdan ıı:lrenler • 
elen bqka 11 elercle bütünleme lmti
hıınlarına ıı:irmelerl M•aarit Vekilli -
.ince tensip edllmiıı olanların bUtlln· 

Maqıları 30 liraclan 36 
liraya çıkanlar 

M. Sabri Öııürk, HiUnü Ökıeın, M. 
Muammer Ergun, Müvcryro UyJut• 

Ru!m Zercn'in maaıı da 3' fuad:uı 
40 Uraya '1ka.nlmıJtır. 

. 
iki sallCI 

Müdde:um miliğf. ~erildi 
90 kurup utılmaaı lbım &'Olen 

ıı ır eıinin klloııunu 160 kuruf11 sa • 
tllJ'l Yeni Halde '5 numaralı dUkkln· 
da kaeap Nıunık Pa.n ile. S0.5 kuruıa 
•atılması gereken pirlnciıı kilosunu 
4~ kuruşa satan Nalh Han pazarı 
sahibl Fehmi Eron, hakl•arında milli 
korunma hUkUmleriııe ı:-öre takibat 
yapılmak üzere Cumhuriyet Müd 
delumumlliğlne verilmicılerdir. 

l"me imtlhanlarmı bı\Jardıldnrı tak
0

• 

o~rde Vekillikıcn ayrı emir olmarlan 
.Jgunluk imtihanına da kabul edil • 
:rıeleri k~ryıaomııtır. 

Harp güverci • 
erı 

Eski ça:Ja.rdanberl ~vercln 
ordu emrinde kullanılır. Modem 
hal"Plcrde de haberleome 16lerlndc 
;UYerclnden faydalanılmaktadır. 
Nlt.eklm c~enlerde al altında 
bulunan memleketlerdck1 caaus· 
!uk me-nauplannm gtıverclnl~r- ve.-
11ta6lyle bazı haberlor uçurduk
ları da iddia edllanllt.1. 

BLr derwlnl.n verdiği ma16mata 
dire bugün lnclllz orduaundıı.kl 
:üverdnlerin sayısı 55.000 kadar. 
l'Junlardan 2.000 güvercin lnglllz 
•ahll lromutanlığmda her rUn 
"vazlfo" görür. Öyle haller olur 
ki, ueaklal', her hangi bir haber! 
telsi~ veremez. O zaman ıüver
cln ite yarar • 

İngiliz hava kuvwtlerl, şimdi 
blzr.at gQve.rdn yetiştirmektedir. 
Evvelce hunu siviller ynrııYordu. 
lnsdth tayyar-elerl, her lhtlmale 
kıu~ )'an.!~ mutla:k.a lkl aıll· 

vercln bulundurmaktadır. Gih'<lr
clnler, 200 mllllk mesafeden uça
rnlc üslerine varmn:ktadır. Bunlar 
saatte, ortalama hesapla, 20 mil
den 170 mile kıı.dar mesafe alabl
llrler. 

BJll:11n lnglllzler, Sk.and!nn\')'6 
tarııflarında 13.000 ayak yUksek· 
11ktxın bir güverdn bırnkmıolar, 
;Uvcrcln kendisin! koyuvmımle, 
1.500 ayağa kadar kurşun albl 
inmiştir. Pjlot, gfiverclnin kay
bolduğunu uı.nnetmlş, taknt gtı. 
\'ercin, ne gün sonra vıırıtealı 
yere va.rmıştır. 

Muhacir gtlvercln denen bu cins 
güvercinler, ha\•alanır havalan• 
maz, dosdoğru ve sOraUc uçarlar; 
halbukl v gtıvc.rclnlcrl. k<!yıfle· 
rlne göre, dolana dolana u rlar; 
ve bundan dolayı av gu\ ere n. 
''hlz.mct" c yaramazlar, 

Kepek satıŞı 
Aııkıırn Vnlllli\lndcn: 
Ellerinde kepek alma kartı olan

lar 8. 8. 942 cumartesi günü ewelce 
adları bildirilen dQlcktınlara giderek 
(4J sayılı kupon karşılığı dükktınlar
dakl tasdikli llstclerde yazılı miktar
lar d:ı1reslndc kepek satın nlabillr-
lıcr. 2456 

J································-.. - . . 
Sayın halka 

. . . . . . . . . Ankara JJclcdlYe8Jıı.d«ı: . . 
1 - TaJaııl Ucrct.ıeI1ıMI YaPılatı . . . )1lzde 60 zamma 5ıöre t.ıı.nzım edl· . 

len l:!st~l totörl da~tıımıetır 

2 -~ a.c1'c bulun· 
dunı.n \'(! bozuk tab!metre Jrulla-
ruın v &stenUcn ~ ı::ıtmb'm Y'O 

her ne urctıo olurtıa olsun tali· 
mat.nam htldtma ha.roket ~ '°' . 
tllrter tc1n dertıal 2XO. 2713. . . 

., num:ınllı tc fonlara . . 
sayın ba1ktan . . . 

( [)8) 2138 . . 
J "'································,: 

tzm~ 7 a.n. - An'.laını ve lznııt '6" 
nlscUcırl arıı.smd:ı tc:'ırtilbcdllen ı.cnııı mı!• 

1111.b:ı.k:Wın Mıtıt t bıikaııı kort.Jıırı.ııd3 

>'8.ı>llml6 ve momkh bir ..c<.Y1rel idltıc9' 
taıratından nlı\ka ll<ı taldlx~tfllr• 

Od ı:rUn <k>v:ım eden mils:ı.b:ıl<nlru"ın ııe
Uoc-.lcri 6UnlanlLr: 

Tc!k ct1kclC!erdc Fdum Kızıl AnknJ'IY 
Jı:myır AJcs<>y lzmlt mlls:ıtınktwru &-J. 
6-0 Fdlmt k.nz:utrn 15tır. 

Celasln Andatra • Şevket Ak~ 
İz:m1t mtlMbakll&IN 7-:J 6-1 Şevket .kıt" 
zııı.nm .. ur. 

Fehmi Kızıl • ı Du!'B\I~ t:ı: • 
mit m1l&acn:ı1:ıc-ıııunı 6.l G-8 Fclıml Imı;<tll" 
mıştır. 

Ccbıı!rı • Jırnrtr milsııbakasmı el# 
6-3 6-4 Ccl Jm anmıştır 

Cltt erlccklcrdc Fdun KıW • ~ • 
ılın ve AkY1lrek • Hakkı Durcınsoy mil" 
ııa.bai<aııım d 6-4 1-~ BaY1 Uc An!alr" 
l<a~ıştır. 

Karadeniz kürek yarışlarf 

Rize, 7 a.a. - On hcs ve on alu ~· 
lu51osu İoop'c.a yapılacak Kar.ıdefll~ 
kürek yanslarıruı ı$1irak etmek üzere J 
ki iden ıh:ıreı deni rilerlnıiz üç ve ~ 
rek ldkleriylc birlikte iclırimizdcn ar•
ın.tjlıudır. 



İngiliz - Çekoslovak 

anlaşması 
- •

1 
ln~liz Ha.ridye Nıızın Mism- F~ 

J ~- ÇekosJovakya'nın eski Londra F.lçi~ 

~ ııı:~pl~r~aci~nw~~::~aı.ı:~aned:: 
crı ç~ 
a.z· 

1 
-~lonk,·a dirilmektedir. Bu Çekos-

ıin bOvakya·nın hudutlıtn, Londra'dan geieıı 
aberlerden anlaşı kfığına göre, Münib 

ınu lıılaşrn.,.ından ~·elki kadar geniş ola · 
tak, yani Sudcı hölgcsini de ıçine ala • 

ıa.r taktır. İngiltere, bu anlacma ile Versav up IUllı , 
L • 

1 
. Unun Orta-Anupa'ya ait olan huküm-

ıı:ı.· lctıini. bu harpten <;00.ra da ih)'• etmek 
'ltannda olduğunu bildirmiş bulunuyor. 

Ilı- 8 ilindiji. gibi, eski Avwtw;-a · Ma· 
~İstaıı İmparaıorluiunun enkazı üze · 

~ Lı l'ltıde kurulan Çekoslovakya, Vecsay sis-
!iz teın.inin en esaslı unwrlarındao biri idi 

~k.ler 191•{ harbinde Avusrurya'nın rı· 
ik lcunıasına yardım ermişler. Arn~rurta 

0tdulamıdan kaçarak Ru<1ya'ya sığınn:ıtş· 
ıo- ~ ve rwlarla hirlikıe IIabsbur~ bao.ed:ı · 

IUyJe dö"'ı.nİ\i•ler<li. Gerek lll\lharebe· 
İl'• .ı~ı . "..... • 
~ bu rararlıkları ve gerek Vı:rsa) 
!iU.lb koolenıruu:ıdıı Mazarik ve Bene.ı 
~bi zeki ve kurnaz politika adamları 
larafından temsil edi lmiş bulunınalıı.n 
d?layısiyle, Çe~lcwıdcy11, Ve!$9.y'da ~· 
11ıt lıududar temin eımiye muvaffok ol 
~tu. Fakac sonraki hadiseler gÖ!teroi 
~ huduıJarın geniş oJarak çizılmesi , 
<:.:eko~lovakya için bir ku""et amili ola· 
~Aı yerde tersine olarak zlf imili ol · 

::Ş~r. _ç~~ memleket n~fus~n~ yü~. 
>·ırmı ıkisı alman oldugu gıbı, gerı 

katan nüfus da Çekler, Slovaklar ve Ru· 
1~ler olmak üzere üç k1'ma ayrılıyordu. 
~illetlerin ken<li mukadderaılımna b3-
ın olmaları premipine dayanarak Avu~· 

~l')'a'dan ayrılan Çekoslovakya, ilk gün· 
-ıı ekaUiyetler bakımmdan kendisi kü fit ö lçüde bir Avusturyıı • Maaıristlll 
hll'l t>aratorluiu !lalini almı,ıı. Vaktiyle 
l kim unsur vuiyt>tin.le iken, Çe~lerin 

hlkimiyeti altın;\ gec;:ro almanlRr lİki · 
~ etmiye başladılar. İsleri daha çok 
trışııran b i r amil <le lıer ikisi. S!nv ol· 

li_uğu halde Çeklerle SloYaklarıo biribi
l'l}'le geçinememeleriydi. Çekoslouky-t 
~f bir devlet o larak doAJuğu b.ı.lde 
U\I ıifı Versay'dan sonra kurulan geni~ 
k?llektif ban$ \İsteminin perdesi ahında 
~1tli kaklı . Çekoslovak>-a Fran.sa."nın iı 
~fakına girdi. Rom:tn}'ll ve Yuım~l.avy.ı 
~le birle•erek küçük itilafı kurdu. ~1il . 
l'tler C'..enıiHtinin sadı k bir u1vu oldu. 
~<>llekıif h~rı~ ,,ıjil.ım kaldıkça Çcko,. 
t°'l'akya da ı.aarnııdan ma,un kaldı. p,. 
llt Ver~a\· <İm~mini mUnakqa eden ku v• 

"tıler belirir bclimıc7, Çeko,Jov.ı1<~'ll · 
tıın zatı belirdi. Almanya haklı ol~ra.k. 
~kCKlovakya'daki alnıanların Çek bo • 
~duruğundan kurı.anlma.larını isıedi 
il urar M ünib anlaşmasına kadar varan 

lıılaşmırz.Jıkları ve buhranlıtn doğw · 
ııııı,tur. Almanya maddeten kuvvetli ol
~iu kadar m.meo de hakl ı o lduiundan, 
llgijıwe ve Frllflll&, Suclet aimanlacın ııı 
~lovakya'dan ayrılmalarını reddede 
llle-zıcrdi. Nıuıl ki Miitı.ih anlaşmasiyle 
~aoya. i,ıediii toprakları eJde etti. Ve 
~y'da yapılan batala.nn biri daha 
~ edilmiş adil bir miJletlen.ras1 ni , 
lıııııııs.. doinı b W- ...ıım daha .uı.ru, de· 
llıck ti. 
• Ne yazık ki iş orada kalmadı. Oster
~ Napoleoo için a.~kerlik sahasında na.
tal bir zafer tefkil etmi~se, Mü•tib de 
~ Almanyası için politika sahasınd~ 
()yle bir ıafer teşkil etti. Almanya. be 
lltılitika zaferini takibt<lerek yeni yen; 
~ferlere koşmıya ba'l~dı. Bu poliılka 
laartıı7larının bir harhi doj'!untcağt an · 
1a., liıyordu. Çckoslovak1·a tamıımlyle hi
lııaye alıına alı ndı. Yab:ı.!IC1 boyundu · 
':U~aki almanların kurtuluşu .. daıı 
li..hseden Almanya, '"ha}'llt saha~ından" 
~ "yeni nizamdan" btthseımiye ba~ladı 
'le nihayet l939 C)'lulünde harp çıka. 
~ilnih anla,muından sonra Çeko>l..ıvak
ıı.·daki emrivakiler de devletler tafl'lfın· 
dan zımnen kabul edilmiştir. Bu bale 
lıöre. huııiin Çeko,ıovakra diye bir dev· 
let ıtıC\C'ut (avılamaz. Almıi.nva'nın hlma 
"e.ini kabul ~ımiş bir Çeki•tan ve i(tik· 
lali henüı ancak mihverciler ıar.ıfı'.ıda:ı 
tıoınmı, o lan SloVllkya vardır. Siınd: 
f nı:ıiltere. Münih'ten önceki Çekoslovak 
\.'a'yı tanımaktadır. Orta·Avrupt'nm mfü· 
t4kh<!t nİ7amı hakkın<laki iki llörüş kar· 
•• kıu1ı>-a ~elmiş bulunu}·or: eğer haroi 
ı\lmanva kannacak olursa, bu b<;l.,l'fli"' 
bugünkü ~ıaıükosu muhıfaz.a edile,·ek 
\'ani Çekmlovakya alman nüfu7 ve h~ki 
ıtıiyeti alıına ı;irecckıir Eğer harbi müı 
ttfilcler kaıanma. eski Çcko.tov.ıkya 
~l:tnAcakıır . 

Su halde Çeko~lovakya'nın muka:-lde 
~h bir(ok me,eleler ~ihi bn.rbin ncıice
trıe ba~lı kalmaktadır. hkat butün 
Ondrı'da Mıııarik ile imzaltınıU! anla~ 
~anın hiç bir ameli kıymeti olmaclı~ı da 
tddia edilemez. J·vvell bu anlaşma il,. 
lıı~İltere çeklerin muka~mıetlerin.i uık 
"iye etmek i<temittir İkinci4İ, ln~ilıe
~·delci çekndovak tebaasının vui}eıle· 
l"i düzelmitıir. 

Sim.<liye kadar vaı.iyetleri müphem 
0~ bu milliyetçiler, bundan böyle İn 
~~erc"nin müttefiki olan çekoslovak dev· 
~ıııi.n tehaa(t çarılarak ona göre mua 
llıele ı;:öre<'t'klerdir. 

Söylemİye liirnm yoktur ki Çekos 
IQ'\lakya'nın İnı;ilcerc ve miittefikleri uı 
l'atın<lan tınınma<ı ona bir milletlerara
~ Hatükosu \'ereme1. füirle bir Çeko,. 
b'".8-kya ancak harbin ~onunda kurula · 
~r. Ve öyle hir 1amana kadar tara.fs12 
._ leder, harı> çıktı~ zaman (ttuüko ne 
'-e onu taı:umakta tlc,·nm ,,d,' klt"rdir 

A . Ş. ESMER 

Yugoslavya' da 

İtalyanlar büyük 

harekat yaptılar 
l.ondra 7 a.n. - Roma rad;ı.·011Utmn 

4' l:>Utıi tJ>: ıtlrat ettıtıne ıöre. Y~o*
~"1>11 ' \111 cet t'~re k:ı.rsı ya pıl.all son lla· 
"'°kAtt.oı t.ılyıınıu t>tr ıttyah ıröın.IeK!I 
~U~ıını tOrn••nı le 47 inci pl)'llde alaYı· 
11n otr 11 ı ıt1Q-!ln ıl . l>n" tank 1>trlltt. uc 
~l\t&ry11 t<>P '~ ten k taları ıruııanm~k 
~ll"'ın<ıA kı lmı~lArdır 

1't,.lyan kıt11 ı11n hlkum eotttk~ ,,~ 
~·l<C<" ır~trl<ler! ht>• Y<"l'rl<' teniz · 

l\l( ıımr•u·e,ı )'&DmlJla ~buT oımus · 
la.rı:ı..,. 

İngiliz uçakları 

Duisburg'a 
akın yaptılar 

( Başı ı. i.ııd sayfada ) 
Hollanda'daki tayyare me.ı dıınları 

dn. bonıhnlnnnuştır. Tayyarelerlmiz • 
den altısı dönm<'miştlr. 

Hava taarruzları alman 
halkının maneviyatıni 

aarsmış 

Londra, 7 a.a . - İngiliz h Ukfune
tine son gUnler de .ıı;eleo raporlardan 
anlaşıldığına gör e inigiliz uçaklan
nın mtiıevall bombardımanları alman 
halkının ma.nevtyatını bozmuşlur. !s 
panya ve P or t eklzdekl b itaraf mUşa
hitlere göre inglliz bava hücumları 
alınanların m&neviylltını her gün ar 
tan iaııe zorhtk.larınd•an fazla sars -
mıştır. Rusyadaki muvllffaklyeller 
bu maneviyat bozukluıl'unu telifi e
ı:lemlyor. 

Temmuz içinde yapılan 
akınlar 

Loodre,. 7 e..a.. - Tenmuz aymtl:ı 

mırtlh hava kuvetlorinl>n ~ide etUitl rt!· 
kor, hava ma.ı"Cllall HaıTl8'ln, her tılr. 

ti1 havada ve ııe<.-e, ıti.ıru.lüz arallkı;ız bir 
surette Alma.tı>k.ı. 'nın bombardıman ed.l· 

Meeğl bakk.ında yaptığı ihtaı:ın &~·f'l.-.,k

le>mek üzere oJduğunu ırö&Lormektetlır. 

Temmue ayı mırıı12 hava k\ıvvettcrı 

lciıı COI< yillclU b>r 8JI olnıuttur. H.av.ı -
ı.a.: da eok d<.'hı terıa. &'rtmt&tlr. Bu Al' 
)Clnde lnglllz ucaklıan ;yalnız ntı ırun 

Almanya.va akın y:ıı>mamıttır.Danlmt'rka 

şınırı yakını a.rı.nda bu 1 una n Fkcısbu ra 
Ue. Dant:tlıı, Lubeok, Mnnnhelm, Franı<· 
!urt şehltr'ltorı ve Ruhr havzası ne ~ı • 
mal ve batı Almanya &'lindU:l hUcumla· 
rına hdeet tutulan :;erler a.rasındıııilr . 

Bundan ~ka. 14;gaJ alıhnda:ld mc-mleKt~-

lıere de 7 akın yapılmışlır. 

Ge<:e h Ucum la.n netl<ıesmde tahl"lbe 
uanyarı ~rler ıı.rıııımda ise Dusscldo~!, 
H.a.mbuır&', Dulabw-ıı ve Sa.rrebilıic var
ıhr. Bu ~ehirlel'e ve et varına 1200 ton 
bomba atLlmıştır. Bu ml!ktar d'U~an 
sularına dökült.!n maynleroe.n fazladır. 

Çörçil 
--ve--

Stalin 
Moskova'da 

buluştular mı? 

Berlin ve Londra' do 

yapılan tefsirler 
Berne, 7 a.a. - Amerika' nın Rus

ya'daki eski btiyllk elçisi olup şimdi 
Ankara büyük. elçisi bulunan .Mr. 
St<.'inhard'ın :llo~korn'ya git11tck _ 
lt' olduğu Bale'de çıkan Natioııul 
Zeitung gnzetesiııe bildirilmekteılir. 
Diğer mraftan Stok.ttolm'den bil • 

'ftrildiğlne göre Moskova konuşma -
lc.rında bilhassa bir japon hücumu 
karşısında Ru.sya'yı mukavemet e -
l.tbilece.k bir duı-uına sokmak iı:In 
yupılacak yardımın genişliii ve ça • 
ruklutu görUştilecektir. 

Berlin'deki te fsirler 
Ber.t.ln, 7 a .a. - Yarı .rean.ı Wr xay

Dük La.n bildinıl ly0r; 

Sovyt!Uer, l.ldıncl roptıe meeel.es131le 
her zama.nkJ.nı1erı dalla ku vveUe m.ıt • 
ııuı o.Lma.kt.adırJ.a.r. Bununla alll.ka.h o -
kı.re.k yabancı ııazetck't'de, eo~u·ın 

.\loakova'da bulunuua-u ea.Yle.ları dolat· 
maıkta.Wr. Berlin'de, Çoı çiı! • Sta.lfrı bu • 
llı61ll4•ı lmkAnı üzerin~ m~ edU
meınektOO!!'. Faılınt ııu olht.•t l<ıa.~a de -
kor ııorülmekledl.r ki Cörç!J'Jın .>"8.bancı 
mcml~!Jero ;·ıwtııtı SE'Yaltatlor dalma 
buhranll devrelerde vu.kua &t.-lmlstlr. 
Bu, 1nglll.z ba.şvek1llnln, Fra.ıı .. ~a'nın )'ı

kılım.3$ınctan bil'a.z evvel fMJltıız bıuve· 
!<Al.ine yaptıti zwe.ııette bLl:hB$$a llC'lk•.>a 

kcnd.leml ııöııt.enn.lştir. Bu ıa.-.vr1yet ve 
bu benzer.llık, buztin Berllıl e!.Yaal mah
twıeıirıdtı hatırl.&ı.ıırrn.t.ır. 

İkinci cephenin açılması 
ih·ı imali karıısmda 

Hollanda'da 
tedbirler 
alındı 

( Başı 1. inci sayfada > 
rniştir. 

Mltitehassısl.ırdan teşkil ecltlen bu 
grupta kanad·alılar da vartlır. Kana
cahlar Amerika birliklerinde ilk ele. 
!a ol\arak yer almışlartlır. 

Hollanda'da tedbirler 
LO'llJra, 7 a.a. - Lonclra'daki Hol· 

landa kaymı.klarırıdan bihfüildi~ine 
~öre, Hollauda'daki alma n iş~,ıl kuv
vet leri komuıanlığı ikinri cephe hıık
k.ncla neşrelıigi bir ıl eıncçle Hol ~ 
ırnda milletine yeni bir ihtarda bu -
ıunmu§ll.ur. 

Demeçle deniliyor ki , 
'•İatllıl kuvvetlerine yarrlım eden

ıer kurıııuna dizileceklir. İstill kuv . 
"etleriylıc çarpışmalar olurken ev . 
:erinden dışarıda bulunııcakl:ır da 
kurşuna dizilec ektlr.,, 

Demeçte belirtildi$tine göre, Bri -
tanya hava kuvvetlerindet1 paı·a ı.;Utle 
H ollancla 'ya inen ingllizlere hollıuı
<ta.lıl-B.r para ve elbise yardımında 
r.ulunmuşlar ve bunlara sıA"ınarak 
)er gösıermişlerdir. Bunu y.ıparken 
yakalananlar kurııuna dizilmiştir. 

Mısır cephesinde 
askeri durum 

Son SÖZ 

kongre'ye kaldı 
(Başı t . inci sayfada' 

mtmloıavt okırıı •k :ıı-ambavlıarında ııöre -
b 11«ıckk'f11ııl t<ibo"1l?. ottimı.JA;!Dr. 

Cu mfl gilnrl.t ıkon.gıır.ll!IJ1 U!BV'ıiblne ıı.n

odll•'<.'(•k ola·n bu kıırar- su.ret! 1nır1Lte . 

ro'.ı:•' l'llPılıacak olan son ihtardır. Son 
karanı gı.)re, kon&'l't'nitı ist.c.'k~rl kab•ıl 
odll-rn<ı<I ti t.a'kvllrde. kon.gre pu.rtısı, 

Gan<il'nın rclslıii'ı l altında mUoooole>O 
l>!t.şlıyacıı.kl1r. 

Hindistan müzaharet 
i3tiyor 

llombay, 7 a.a. - Hint konlm'fl;I te
m konı ltcsı hu AAbab Uc sa.at suren b!ı 

toplnntıdıın sonra M. Ruzvelt'le, ma:·t!· 
!iaJ <.•a.rrk·ı>şek'c ve llOVY<.•lleıin Lond:-a 
buytlk el<;,-ll;l M . .lllabkl'ye bU"Cr mok't ..ıp 
:;azarak Hlndlst.an'ın L--tıkll\l istek! hak• 
kındıı.kl k .. rıgrc ka.nırma mu"Mıhuı'Ot.lc . 

ı·ırı.ı ı lcıı L•lmc .. ı lehi kon'IJ)tu ~·Jıı;I Auld'a 
ts.ı 11\hlvd vorrn l.ş1 Lr. 

Kongı~ "llind~tan'da-n oPktıllırıılz., adı 

V<!'t'I ten kili arı t.all<l lk et.me!k Uzeore s:ııı t 
11 te toııLamnıaıtır. Yu.karıkıl mektupıar 

konıırc bu karıtn tasvllx'<ler eU\ıez ıoo

derlle<:<'kltr. 
Ganoı. <.~ mWe-tln<' hitaben bu~in 

göndcr<fürl bl:- ml>SaJda ı;öyle donelt1e • 

<llr: 
Cin hUımel!dlr kt bu milcndt>le Clrl"ln 

mUdMMSl içlin okıuıı-u kadar Hmıtls· 

tnn'ın kurtuluşu !cin dt.' )'apıllnnktaılır. 

I.orıdra, 7 a .a. - Haber nıımıır:ın:ı 

gorı• lnglMere'ııln Hind stan'dan ceY,il • 
mcsln.I lıstb-cn kamr konı."TC komlU~I 

tarnrıııoon ka hul erlll'lil" l'<lilml'Z G::m<11 

tıu laırıırın bir ıourethıt umu.mı valiye 
ırim•lt•ı·C'<oek ve hlikilmMln bu tak-be nn-
sıl <'CVRP Vl'1'"!Tll'k nılYetlııde 

soııamkltr. 

oldujiun11 

Gandinin kongredeki nutku 
Kııhire, 7 a.a. _ Ortaşark İngiliz Boıııhııy, 7 a .a . - G:ı.ncll, Hint 

tehlliil : kflrııı:n· ,f kııırıitPsine lıitııbeıı soylerli-
15-6 ıı:eeesi devt'iyeforiııılı fanlh·ef- j(i nııtukt. ·ı deıııi}tir ki : 

te bulunmuş ve topçumuz tlun ;ili ~- "- ,Jııponların llindistan'a ı::irnw
man toplarını bomba.rdımaıı elıııl ~ lir. sini isıcııılyoruın . (,' ünki bu, Çin' in 

Londra. 7 a.a. - H.oyttY'lrı d plomıı· Bııııun dışında kara kun•etlcriıııiıc lwlki ıle llııs~·a'nın ~onu demek olıı-
tJk mu.llablrl bl.lır.iirJyor: a.iı lıilılirileeck hir şey yoktur. ('iıktır. Hıı sy. ı'nın veyahut <;ln'in nıait-

Londra ne diyor ? 

1na'lltere'nln Sovyetlel' BlrlJA"! n.n:- ,\jlır müllı· fik bııuıha tnn ırelcri lıi\ı i~ l'lılll· vıısıt ı olıııak istemem." 
Almanlara göre dl.ndekl buyuk eıcL<.I SH- Archbbald Clıil"K 'l'obruk'taki dli~ıııan ıı: e mil e ri~e ve l1111di'ıılr1 ııııtku 4:> dakika Ailr • 

Kerr·•n, B1rleı;U< Dt"\·letrer bU>"Ük. eıl(."!.SI liman lı'si>>lerirıe hücum ede rek Jılı- tıliı Ştlil'. (;anıl!, in.ı korııitcBiııln kıı-
Berlin, 7 a.L - Buı..-ünkü resmi teb- ~·uk hir ~ anırııı rıkarıııı şlur ... ır. rnr sıırctiııı tef,irrlrn knrııııııı~.. fa-

b. ka · T · d .. amiral Standleı-"m :\la&kova·.ı-~1 &ehn4t ' ıı " liğe göre, ır · ç ıngı ız tayyaresı ~'ne oJım.a&, amectkan hava kuvvctleı'lnden ::O.laltıı ılzerinde <lli~ınnnırı hafif ha- kat k nr ır suretınin htsvihirıdeıı son-
gü.ndü~üıı Almanya'nın cenup batı • vıı fııallyeti olıııuştur • ra lınşku hlr nutuk r.11) li)·e<'l")l;iııi hil-

1_,_1_1 d ;~•r &eneral Bradley'ln hUS'U8l blır vazife ile J il · · (' ı· · ..ı ı batl$1 üzerinde çok }-ÜASouer ı:n ~..,. ta/yan resmi teblig~ i 1 1'1tll<ttr. •fiil< 1, yenı ıııti('aııe t•cle Jılç 
ıaarruı.ları )'ilflJJlı~rır. Moekova'dıı bulunması ve Bırlıcşlk Dev· lıır ~ıırrtle C'ehir kullıınıJmıuııası lü-

G eceleyin ingiliz hava kuvvetleri ta· lE-Uerin ~ ~10$'kova bU:YüJ.c elcltil v~ H.oına, 7 a.a. - 1tnlynn umuıııt ka- ı.uıııunu ht'Hrluıiş ve h«:rkeıotten in .. 
arruzları.nı Ruhc ve Ve~tfalya endüstri • hAlt.-n ~e Bil.yük Elı.-IBI M. SW!n· rargıilıtnın tt• lıliıi'i : ızilidı,re kar~ı hı-rlıangl bir kin besle-
siodeki isido mahallelerine yönelLmişıir. har<Wm A!ıkara'dan M°"kova'ya hnre- lllı~ır cephesinde ke~ır ve topçu memeyi l~teıni~lir. 

__ .ı ket etme;• mdhver1ın <>Jddet.le merak ve faRliyetl olmuştur. ' ü·ındi, slızlerinr ~tiyle devaırı ctml•-
Sivil b.a1k arasıncfa bazı kayıplar vıuuır. ., " M'h ' v teoeMUsUnıll ı;al<ımlıttdr. savıl.41lll Fransa 1 ver havıı kuvvetleri dU~ınaıı tir: 
infilak ve yangm bombaları maddi ha • '1 ı t ı ' lromlıl:.eslndMlllı oI'ta elQ! M. Ga!Te'R'll ne ~er. er ne ıı.arnıı:. arclıL hulunıııuşlur. "- llaldkıı tt n, hen bu~iın hlt hır 
sarlar yapmış ve binaları hasara uğrat • Norvec elc.Elıltıaıdm ~orol Stcrtwısen Orrlııgiihlar ve hnreket hııllncle hıı lu- ı.ııınıırı olmııclıgım kadnr inıxilizlerl n 
mıştı.r. Gece avcılarımız 7 dilşman tay- die Moekova'da buluaımalcl.adır. Ofl.n kollar vurulmuştur. doslııyuın. Bunun ~chebi, inıçiliıı:lcrin 
y.ı.ı:esi düşürmüştür. Alrnnn avcıları h11va nıııharelıele _ buı.;ıın Uıııitı;izllk içinde bulıınıııuları-

ln~ıere'ye karşt mücadelede alman Bazı düşman mahfillerlnin kendileri rinde 3 Curtiı;s ve 1 llurricans dll~ Ur- ılır. lnı.1ili1.leriıı bir uçurumun kcna -
hava kuvvetleri dün gündüzün J.ngiltere- de iııarunadan, mütehassıslarla yapılan müşlerdir. r ı nıla oldııjfonu ve bu uturumun içi-
nin <ıenup batısındaki as.kert ve ~ın«t be- bu dıı.ruşınal.-u: Rusyıı'run ümitsiz bl.r y.ı- ne dll ~rur.k üııero bıılunduıfonu blliyo-
deflcre ağır çapta bombalar atmıştır. :z.İyete dü;ımesindcııı dolayıdu: demelerine Sadeyağ ve pirinç satışı ruın . Bunun için, inıdllzler beniuı el-

6/7 ağustos ~ alınan u,yyvwe- taio-ı mihver bu diploo:ıatik ~ • b d I k lc-rlıul kesmek dahi lı>tescler, dostlu-
ri doğu İn&i}tere'd~ liman tesislerine büsleri~ çok rnfilum hldi<e.lere ~t orsa a yapı ac.a i(ııırıu n lı-tth ı , onlıı rı hu ucururncl ıı n 
ve mübimmaı fabci.kalarıoa ve keza Js. tc,ki:I ettiğine kani buJuomakuı.dı r. B u • ~ 7 CT~lcfonto.) - ncaret ku_rtarıııı~·~ ~alışmaktır. Ben sıu:ım~-

unla berabe · • ·bari 
1 

lh ı Odası Meclılıııl bu.gllnlvü tcıplant:ısınıla 1 dıgı ın !l'llıı s ı z de sanmayınız ki ınırı-
koçya'oın do~ sahiline uarruz.larda bu· n . r ~1",11-1>'et ı.u Ye m • a<ieyal ve ı>.l.rl.ru:lın ~ alınması li1ler ıııııvııffakıyetsiıliıi;e uii;rıyııcak. 
Lunmuşlardır. Müteaddit yangınlar mü- ~~ ~fili~, ~ö~ınelenn_. mevzuUDU h.akAandalk1 teldl:ltı kabul etmtetır. Pi· lnrdır. Den lnıı;illzlcri, bir korkaklar 
şahede edilmiştir. 1iki~ ~~hen~--~eşk~I .ed00<:egıi ~- 1far1re:.ı ~ )!8.lillldo.kt Z'lll'W'l 1tdııı ve lhtıyac ma<ld..'- rkı~lil!'tl _ 1s~1ıı_mı~orkıııı1ı. 1şunu biliyorum 

Bütün aJoıan tı.yylU'eleri üslerine <nı.ı}'e wına zıyaue eggı ı r. ş......., a uıxıa lıerıln"1 k tırolıll l(llırı tA tr . ı ııı ·ıır ıı 11~ elı il ıu etmerlcn evvel, 
dönmüctür. ki Fcansa'da alınan kontrolüne tabi ~- ı...t:t ..... an c l« aı"B•ın•ın lrıı.11ltcr1ı\le herkes frdakArlık yapa-

, ... "''"', mııhh-ettc tıeyel.ler kurulmuı ki zeleler, bu hususıa ta:hminle.r<le bulun • · ca · ır .• , 

Bir Çekoalovak filosunun 
yaptığı itler 

Loı:ıdra, 7 a.a. - İngiltere'de Wel • 
liogıo.o uçaklarından mürekkep bir ııe · 
koslovak bava filosunun teşki lindenberi, 
dün, llci yıl geçmi.ıtir. Bu mü.nuebeıle 
neşredilen rakamla.tdaıı a.nı...sıltlıiına gö. 
re, bu filo ıimdiye kadar Almanya ve 
lıaJya füerine 1500 tondan faz la bomba 
atmı,nr. 1000 den fazla uçakla Bremen'e 
yapılan bü}-ülc akına çd<oslovak pilot
ları da iştirak etmiştir. Çeko~lovak pi • 
!otları bu müddet içinde ı milyon 500 
bin kilomecrelik uçuı yapmışlardı.r. 

Çekoslova.k hııva tejkili Almıınya ve 
İtalya'da 60 kadar ,ehtt hücum etmiştir. 
Bunlar ıı.ruında Torino ve Ceııova fe • 
birleri de vardır. 

Çekoslovak pilotlıı.rımn çoğu, Alma.o· 
ya'ya karşı harbeımek üzere memleket 
lerind..-n ka"1Jıı ol&n tayya.reci lerclir. 

Dr. Lütfi Kırdar 

İstanbul'a döndü 
İMaııbul, 7 (T elefonla) - Vali Lut· 

fi Kırdar. bu -;abalı Ankara'dan şehri · 
mize dönmüştür. Verilen ma.lumata gö
re beledi}·e büıçe~inin açı~nı kapatmak 
üzere bir kanun llyih~ı bazırlanmışur. 
Bu llyi.halara ıtöre tnı:nıvaylar, ve nakil 
vasıtalarının birinci m~i ücretlerine 
iki kuruş ikinci mevkilerine de bir ku
ruş zam yapılmıştır. Tenvirat, tanzifat 
ve benzeri resimlere de yeniden yüıdc 
elli nisbetinde bir um )'1Lpı lacağı arıla
şı fmakı:adır. 

Şehrin iaşe iş lerinbı d üzenlenmesi 
için dı yeni ka.rarlar verilmiştir. İaşe kacl· 
rosu dörtte hir ni-sbetinde azaltılacak ve 
bu işe ayrılmış o lan tah5İUt d a 300 bin 
liradan 150 bin liraya i.ndK-ilecektic. 

Güzel Ankara 
Siyasetten maada her şeyden bah

sedecek olıı.n bu güzel haftıı.lık ~aıe
te 29 ağustos 9.ı.2 cumartesi gilnil çı
kacaktır. 

.Muharrir ve idare mildürU: Mem
leket gazeteleri muharriri, İbrahim 
Necdet Göker. l rnllyaı snhibi ''C umu
mi neş riyat mildUril: Avukat Aziz 
Üçok Kilrell. İ brahim N ecdet G~k • 
e r'in (Atatilrk'ten hlltıralnr). (Şanlı 
ocak tan lnllbal ıı r) ve sair başlıklı 
mevzull\rlyle Siret Bayar, Mümtaz 
Cı•, Fikret Tektanıl, Kll.rnUran Tüz
ı;ı:iray, Süleyman Teyınuroi{ltı, Oğuz 
Özdrş ve Doktor TTilseyin Ertuğru l 
Rti ile diğer ıı:tııiclı· yazıcılıırın ma
kalelerinJ ihtiva f'decek olan bu p;a. 
zeteyl şimdiden salııraızlıkla bekle • 
vinlz. 

Mathrı.,. ,.e fdarc:h ıuıeıri: Anlat-a İt
faiye me~danı f..cce>D l.i ı•s•'ğ .n -Sıı.- j 
sımevinde hususi daire • 18ü 

mak U··~ere olduk,.,, ~-best bırakı lmı~ • meselesi Uzerbıde mUr.n.k<.'G'<'ll'!'t:le bulu -~ .,,. ..... , Gnudi, si\zlnini Şiiyle bilirmlşllr : 
ur. Bunua sebebi de, belki alman h al • nulım\1$ ~ n(!Ofllced.e kl'lll.~l'll ı.,ıerı~·ıe "- ilfiriyetlerlmi:ıi, ancok miıca-
kıru !:kinci cephe mı:uınıast imkanına ha- mEŞgul o1rnaik üzere dokuz k«nıte ııe • dele lle ehle t'de<"eJ!;i~. Hllr lyet, blıe 
zırlamakor. Çünki.i bu ~relerin yazı . ciamlşllır. gökten iıımiyet'ektir. Şunu lıil\yo rum 
tarı nı alman gaıeteJeri de iktıbas ctme'ıı:· ki llızuııı11 k rnlar fedakArlıklar yıı.ptı. 
redu resmi tefsir ~ hiç bir müta.lea ""-''"''). ji;ının i' kuvveliırıiı,i ispat ctıii(imiz · , w~... zaırınn , inıı;lllzler, bize hUrlyetinılzi 

Y uka.rdaki haberler hakkında, h iç bir ınemektcdir. verıııek zorunda knht'aklardır. 

/\..~ N •• 
Temelleri atılan 

yeni evler 

Dünkü Ulus'tıı güzel bit haber 
vardı : Tasa.ı:ruf Evleri Kooperaclfi
nio üyelerinde.o ellisine ai t 50 evin 
temelleri, törenle atılmış. Ayrıca ilAve 
edildiğine göre, evler, gelecek yazın 
sonlarına doğru bitiriloı4 olacaktır. 
Gün<len güne kalabıılıklaşaıı Ankara 
için, 150 ev büyük bir yekWı tut.ma7 
gibi gör ünür ama, inşa malzemesinin 
pahalılaştığı ve güçlükle bulunduğu 
bu s.ını..larda, bu mah:eoıeyi qafı >'J• 
kan '1.939 fiyatına elde edip itıfaata 
başlama.run bürük bir ba}arı oldu.iuııu 
uı:rutmamak gerek. .. 

lngiltere'nin 
,.., .. 

ga;yretleri 

İki harbi ayıran yılfar içind e lngil

tere modern evJet infasında büyük 

ilerlemeler elde etmiştir. Bir İsviçre 
gazete.~iııirı yazdığına. göre, 1939 mar

tı sonuna kadar olan 20 yıl içinde tam 

4.314.000 yeni ev yapılmııttt. Daha 

önce İngi ltere'dclci n:ıeskenleriıı sayı

sı 9.000.088 olduğu.na göre, socı yir· 

mi yılde ~ğı. yukarı mevcudun yarı· 

sı kadar ev yapıldığı anl~ılır. 

Gazetenin ilave ettii:ine göre, 1939 

harbi başladığı zaman İnailtere'de 
nüfus yü-ıde 10 nisbetinde arurııt, bu· 

oa mukabil ev sayısı }"İlı(le 40 nisbe· 

tinde ful~ttJr. Yeoi yııpılan ev
l.-rin başlıca vasıflan, :rahat ~ sıhhi 

oluşlaadır. Hepsinde bavaguı, elek· 

trilc, kalori.fer buluNDaSt, bunları 

~evkle oturulur bir hale koyaıakıadtt. 

Evsizlere ev, 
-- w 

İ§ıizlere İf 

H ükümetln, yeni n lertn iop1ın

da oynadıiı rol büyük ol.muşt\lt. Ya

pılım -4.314 .000 yeni f!Vderı 1.324.000 i, 

,.. ~ ~1 i mııhaW .... •'" .. 

, 

H 

,, 

Yeni bulmacamız 
Soldan sağa: 1. Pahlı d(.'{.1.1, bir ne

vl senet. 2. borı;1Ut1A.1n borcllJllll tanaıı
tına dair verdltl klıfııt. kuıımet11 bir 
ıu. 3. akıl, k4Zanlllll tesb.lıt etmek ü 
zere t('ktlıen kapalı k:Aiıl, blır ~dk ıs

m1, 4. blır memleketin ı>arası, dUz!Uk, 
aenJ9Jllk, 5. tcnıt yes111j!<, halik, 6. bir 
oceıt ~ır. ı!Bıbeİ kcanutıı.ru, 7. ek, 
köpek, 7. ıcytl1 9e6Sl<ı hllrf Jkl d<'!a., i"°iZ• 

!eri görm!:yıen, terıtl gök )l'ÜQ;U, 9. ook.ık, 
aks4kltk, ~I eski bir ı<IU\h, 10. bllgtn, 
kışın ~l:Ien blır ot kökü, 11. Uzcırlnc ti. 
re sarılan tatıta. bir içki. 

Yuka.rdrıuı aaağt: 1. Kfttd<", tırısan eli 
ycyıen, 2. carurız beden, l'Uri.iyüııte ıı;tı -
ra'llat, s. hubuıbat tozu, balık utnıaı 

yer, bW' tutbol macı ııoclsl, 4. akıl, ter
aıl oolet<ıında Sıöylmlr, ıru, 5. ter&! bir 
muslikl Aleti, bulmağa ca.h,rııa , 6 . ter
aı hakir, meveııt, 7. başı boıs. tskıimbtl
de bU- kAtıt. 8. bir nota. ~-ı. tz-tlla.P. 
9. bil" lıfl yapma, ad, ınlaıt edatı, ıo . 

l:ı>ll'k tııeııneU, bıttr, u. hububat ;:ocet, 
de~eık. 

Dünkü bulmacanrn 
halledilmiş şekli 

SOidan •ita: 1. KU811k, e.melJ., 2. a· 
la, ham, 3. Jlkl, Leh, 4. art, haıı, kim, 

ıs. el, 8Bll"flP, ya, 6. aya, Niil ('lar) , dar, 
7. bil (<ba), vagon, na (a.n), 8. anı., 

bön, ırcz'. 9. un, bat, ıo. l::;l, YaY, 11. 
çatal, aleni. 

Yukardan a.ealh: 1. Ki, naı.ba, aç, 
2. lrt yen, 3 . ııaıkl, asn. 4 . .ıı.b, aya, 

(aıyı), !5. lca, Jıare.b, '1. 6 . Kara&'öz, 7. 
ııh , llBlon. ya, R. mal. mı ı. 9. ttnck, 

aa.ııe. lQ. .tıJıruot. ıı. 11. m.araz. ~ 

rafın<lan, ·f73.000 tanesi, yani yiizde 
l l i. hu'u i ı~hbü.,ler tata.f.ı.odan 
Fakat hükiimetin mali ya-rdımiyle, ya· 
pılmı,ur. ~ri kal.an yüzde 58 i hu
su'i ş;thı- la.r yaı>tırmışla-r, fakat bun
lardan çoıiu, inşaat sahiplerine ödünç 
para veren hllSUSİ rıirketler<len mali 
rar<i ım gfümüşler<lir. 

inı:lllz Hükümeıinin ynrıırd1ğı ve
ya ~-apılmasına yardım ettiği evler bll· 
lıım:ı çal ışan sınıflara uh•is edi.lmit
ıi r. 19 ~1 tcoberi 300.000 ev y11c ı!m1ş 
ve bunl.ıırın yerine yenileri yaptlaıı,7· 
u r. 

Bu inşaat programı halka daha 
)'İı.k 'ICk bir 1ı .ıyat standardı ve daha 
iyi bir 51hhac temin etmekle kalma • 
mış, birçok iş, izlerin çalışmalarıoı da 
temin ermiştir. · 

Hurp şimdi İngilrere'deki yeni 
in$aatı durdurmuş ~lunt.ıyQr. Onun 
için, Ta..;arruf Evleri Kooperatifinin 
harbe raı'tmen İnşaata N.şlama51 nı se
w.oçle scUUnlanwna:k kahil mi? 

Sigara 

ha•reıi 

Birçok tiryakiler f nhüarla r İdue
~iııin haıı 'i~ra çeşitlerini piyıı.se.ya 

• bol nıikd.m.la göndeımediğindeı:ı şi • 
kay...ıçi... Rillıas.sa Serkl<loryan içc.n
lcr, bfr müddcttooberi bu "1ıtatanın 
havetini çekmekle m~gul!N, Fakat 
Avnıp.ı'ıla ~iııararun kendisi ~ğil, 
"iroıariıi" dahi fllil.dir bulum u: biz ma
tah haline ı.:irıniştir. 

Bir ı;:a1eıeye göre, Paris izmacitçi
leri ~imdi iki Şe)-dm şikayetçicl.i.rlcr: 
harp ha.~l1yalıda.nberi rakipler '°ğal· 
mışur; hu yetmiyomıuş gibi de her • 
kes si~1rayı ~ kadar i911eıkte, 
bu >·i.iıdeo de "~t" küçücük ka.l
maktadı:r. 

Karikatürlerden ~ mevzuu· 
nu "inna.m" tetki:1 ediyor . Meseli pı
mın gibi : 

Rir lokantada, müşteri garsoou ça· 
~ırarak çıkışıyor: 

- B,-&:, çoıtıadan i:ı:marit çıktı! ••• 
- Veri.tı efendim, ver.in, ben ii· 

renmem. 

SA. - TIR. 

1 Rus haflar1 gerisine 1 

alman lor 
·asker 

Alman kdalan 

Yeisk ve 
Armavir'i 
aldılar indirdiler 

(Ba.Jı ı. inci sa.yfada) 
nln C'enııburıda şl<ldelll nıuhnrebelt'r 
devııın c-tınektecllr. ıı A~ustostıı hava 
birliklrriıııiz cephenLu muhtelif ke
slrrılerlnde 50 k111l ır utman tankı, lS 
zırhlı otomolıil, asker ve inşe nıalze
mı·si yUklil 400 kaııırnn, mılhimmAt 
yUklil 60 kamyon tııhrlbC'tnıişkr ve
ya huarll u'1;ralıııışlardır. Hava bir
liklerlııılı nyrıca 10 uı;aksıwar topu 
ile ffnhra topunu ımsturıııuş, lıir ı.-ep
lınnclljtl lıa\'aya alıııı~, hir tr!'ni lı 'l 
sara ııkralınış ve 3 dllşınan pb"atle 
tahururtu dağıtarak kısmen yokct -
ıııişlir . 

Almanlar rın hatları 
gerilerine para§Ülçü 

indirdiler 
J\foskovıı, 7 a.n.. - Gece yarısı teb

llli;lne ek o l nralc nc~rc<lilcn tebliğde 
ıılrıııııılar ı ıı rus halları flı·rlııinc uçuk
lnrla ukcr lncllrıııei{e nr şckiltle te
~t'hbtıs ellikleri iıııh cılilıııekıedir. 

lllr keslııııh• nn "Yıınkcrs 52,, 111,:11. 
ı(ı .askt•r yUkli.i olarak yere inıııişlcr
ıllr. Sovycl kılıılnrı bu uçukların lrı
dlırl rııe)duna lıilruııı etmblcr ve 6 
u~·ııJı;ı yukıııışlar ıliıler fü,:llnli lın~arıı 
ııjiratııııtlıırdır. llu uçoklarla ıxelr.n 
dtı~ııı ııı kıtıı.lnrı dıı Ya irıılııı edilmiş 
veyn ı•sir ıılınııııştır. 

Ciene bu ek lelıliji;tle bilılirildijiinc 
ı;lıre alınanlar Kotelniko\'O c<.'phesl
ııin hir ke~iıııimle lııil'ııııılard1l bıılıın
ııru~lanlır. Dıi ~ ıuan lı atlarınıızda lıir 
g<.'ılik aı,:rııııii:a ınnv;ıffok olıııu~tur. 

Kı tnlıırııııız ~iıldetli hir ıııııharelıedeıı 
sıırır'l yeni ıııüdilfaa ıııevzilerine ~·ekil
ıııi şlerdlr. Oıı alınan ıankı t:ı.hrilıe -
dilmi ş ve ıoıı kadar ıılıııan uldiirUI -
nıu ~ı ılr. 

Biyclayı:ı. Bltıın'ııın ceııubuııdaki 
l!blgı·<le i<ılııl.ı rıınız lnicuıneıkn dii ~
ıııan l rınklarına ye ınolörlü ı>iyaılcsinc 
kıır~ ı llitlıklll nıilıhf.ıa ınuharelıelerı 
vcrıııi~lir. Bir · çok ke~irnkrde kıtıılıı
rı.nıı ye.ıi mt'v1.ıırrine c;ekilnı '~l ?r -
dir. Kııçcv&knya'nın eeııubundaki b<.il
g.:de kııııl:ırıııııı dıi'iıııan hiicunılarını 
p llskılrtıııll .~lrrdlr. KıtRlarımız bir 
çok dcf.ılar dUşrıııııı tcşkllleri.oin nra
sına ıı:lrıııişler ve dll şııııma .aj;:ır ku
yııılar venlirıııi'ilerıllr. 

* l\Ioskovn, 7 a.a. - Ilu saba h neş-
redllı·ıı ııov) et tebliği ; 

Kılcılaıııııu tlun ı.1cce Ilielaya Gli
na lle Kuçevskay;ı'ııın ccnubıınd:ı ve 
Klct~knya ile Koıelnikovo bı.>lgcle • 
rinde dü.~ııı ·ı ıılıı s.ıvaşınıı1lardır. 

lJlgı:r ceplıclcrılc lıir tlegl~iklik ol
ıııaıııı~tır, 

* Moskova, 7 a.a. - Sovyet tebU -
ğlııe ektir : 

Hlelaiaglina'nın cenubunda sov -
yel kıtaltırı ıid<letli nılidafa.a muhıı
• ebeleri verınlıılır. D~man bu ke • 
simde biraz llerlemiııtir. 

Kuçevakaya'ıım cenubu.oda. alınan 
t.ücumları düıtmana ağır kayıplar 
verdirilerek püakilrlülmU:stUr. 

V olkot ceplıesln<le sov yet kıtaları 
ıı!maııları b ir y erden ıı.tmışur. 

Brlaıısk cephesinde keşif harcU-
b olmuşıur. 

Kletskaya çevr esinde bir alman 
tank kolu sovyet mevzilerinde bir 
ı;tedik aı:mıya gayret etmişse de püs
kürtülmüııtUr. 
Kotclnikovıı çevresinin bir kesimin· 
de alınanlar müıeadriit tankla sovyet 
Latlarıııa ntifuz etmişlerse de ağır 
kayıplar vermişlerdir. B u arada 200 
alman makineH tüfek er l öldiirillınUş 
; Ur. 

Sovyet hava kuvvetleri 18 alıntın 
~ayyaresi düıUrrnUş 13 düşman tay. 
yarcslni de hasar a uğ"ratm111ur. 

Bazı yerlerde ruslar 
gerılemek zorunda 

kaldılar 
Moskova, 7 a.a. - H.oyter'in hu

ırnsi muhabiri yozıyor : 
Kraaıı'aya Z vesda gazetesine cep

h eden gelen bir telgrııfıı. ,ı:-öre, al • 
maıı kıtaları Bıselava Glina'nın cenu
bunda rus mUtlafıı.a mevzJ.leriııılen 
bir c;;otunu zaptetıni~lerdir. Telgraf
t a bu bölgedekl m uharebelerin ııid • 
cellenıliği bildirilmekteir. Bir çok 
ııiddelli lıticumlıı.r, alınanlara ağır 
Jrayıplar verdirllerek püskilrtülnıti11-
ltir. J.<'akat diğer bazı kesimlerde ııov 
l'eı kıtaları dtiıımanııı bas.kısma da -
yaıı ıımıyıırnk geri çekilmek zoruı:ıda 
·ıfalmıo lardlr. 

Diğer tarııftnn Kuşevskaya'nın ce. 
nubunılakl bölgede dün almaıılarııı 
te§ebbüs ettitl billiln hücumlar püs
hUrıtilmU11tür. Doıı ve Kuban kazak· 
: ıırı bütün nehir boyunca ıpevkile -
ııni sııtlıı.mlamııılarılır. Alına:ılar Ku 
ban'ı geçmek için Uç teşebbüs yap • 
ınışl•arsa da muvaffak olamamışlar • 
dır. 

Büyük bir tank savaşı 
Alınan haberlere göre baıka sov· 

Ycı kı taları 4.8 .saattenberl bu ci -
vardııkl tepeler i nıUhafaza etmekte -
uirler. Koetelnlkova bölgesinde bU
Jiik bir ıank muharebesi cereyan et
mektedir . Almanlar iki gün evvel bu 
n.cvı..ie karıt büyUk bir luıırruz ha
l ı:-kellne geçmişlerdir. B.ribiri ar • 
Jıa,,ına yapılan alınan hilcumlarııu 
uurdurmı•k mUnıkUn olmarr. ıı: tır. Hu 
ııebeple sovyeı kıtaları bazı no •• la · 
lar•lfı .ı;tri çc ... ılmek zorunda kalmış -
! ardı r. Kostelııikova, Tslmliyanska
ya'ııın 60 kilometre mesafesinde v e 
Don nehrinin cenup kıyısında bulun
maktadır. Bu bölgeden geçen de -
miryolu nehre eıı ziyade bu kasaba
ı:s yaklıı§mnktadır. 

Don nehri dirseğinde cereyan eden 
muhareıOC>lerin şiddeti ııünden güne 
artmakta.dır. Dün yapılan şldıdctli 
bir tarik muharebesinde almanlar 
geri çekilmc.>ğe mecbur kalmışlardır. 
Bu muharebede h~r 1kj taraf dıa faz
la tank ve asker kullanmıştır. Rus 
bir.LLkleri ııık sık karşı hücumlara 
geçerek düşmanı müşkül bir duru
ma solmnuştur. 

Kletaka:ıra bölgesinde bava kuv
ve1Jerl büyük bir faaliyet göster-miş
Ur. Sovyc.>t uça.klıarı muhacimleri a
ğır kayıplara uğratmıştır. Bu böl
~t.>de alman uçakları, adı bildirilmi
yen bir ııehre yaptık.lan akında bil
hassa bUyUk kıayıplara uğramıştır. 

Büyük tehlike 
Moskova, 7 a.a. - KızıJordunun 

gaze-1.e&i ol.an Krasırıaya Zvezda di
yor ki: 
Cen~ almanla.rın Ueri ha~-

( Bası J. tnd ~ayfada ) ' 
Rerlin, 7 a.a. - Alman kıtaları Ku • 

ban nelıri ürerindcki 3'()prül->aşlarındao 
harekede C'Cnuı• i~tikamctinde ilerlemit
ltt<lir. !)imdi Maikop'un 30 kilometre 
kadar ıimal doğu~una gclmh bulwıu 
yurlar. 

A lman resmi tebliğ~ 
Hcrlizı, 7 a.a. Alman Ordulan 

Baıkomuı.anlıjfının ıchliği: Kafkasya 
IXilge in<lc alnına ve rwııcn kııaları düş. 
manı hun:ıltuı bir sıcak altında Kraıno
dar isıikanıe ı indc ko\'alamaktadır. P~,..... 
<k çok u7un ) üriirii}ler yapmak zorun • 
da bulunU)or. 

1-'.lıemmİ}etli bir demiryolu b~ 
ğı olan Tinıoçcv,kaya şehri, zapıedilmiş
tir. 

Kuha.n ndui Üı<:rindc kunılıımJ oı
ki>ı>rübaşla rııı<lıuı hareket eden sürat:lıi 
birlikkrimiz, Maikop"un 50 kiJ0ıınette 
~imal duı(usuna varmışlıırdır. 

DaJı.ı doğuda çemberi kırmıya ı;ah
~an bir sovrcı tiimminin kıçını küllit 
yok etliltni)ıir. 

Alman lı.ı-a kuvvetleri Kara.deniz sa
hillerin<lc Kafkas dağlarının şimal ctek
kv in<le ve l4Ağı Volga dir~Sinde 60V -

)et nakliye kollanna ve demiryollarına 
karşı ~eceli ı.-ündüzlü şidJetli taanuz • 
lania bulunrnu~nır. 

Sal nehrinin }İmalinde alman ve BJUt. 
tefik birlikler harl-.e sokulan ~ki dii$ınaa 
kuWltleri}le 'a~a,makıadır. Düşmana 
kar~ı ta.'trnıd.ırııKla tek bir a.Jmac :ı:ı.rh
lı tümeni hu ke,imdc 51 ağıt' sovyet tan
kı ıahribcınıi~ıir. 

llü} ük Don dir..cğinde diişma.n diilı 
de bor ta.ırru,larını tckrarlJ.mışur. 

Rjcv k.,;,imiııdc ~O\'}'ct kuvvetleri düa 
ünılı,inc }".ıımkları }:l.şırtmaç taarruzla.
rını ı'·krnrlamışlanlır. Bu çeıin müdafaa 
savo~lımnJa cht-rnnıiyctli alma.o sıvat llıe 
pike tayyare ıcşkillcriyle kıı.rııko}'llHI 
t<>l'ÇU l>irliklerimiı ordumuzu ıe,irli bir 
sureııe °'-'sll'klemi>tir· 

flnlandi)a körfezinde Lavansaar:i 8'1• 

larıı1<1a alma.n tııy}'arclcri ile bi..r mayın 
tara}1cı'ı da ha :ı:ra uğratılmışur. 

Alman hava kuweıleri Murmansk"ın 
cmuı> oousınılaki düşman ıopçu mevzi
lerine ve balıkçılar yarımada,.ı.o:ı sovyet 

a~ker kıı.:ı.larıııa ıaarru..darda bulunnıu_r 
!ardır. 

Dünkü ~ ı"~ cefthe,inde hava mu
harebcforinde ve karşıkoyma topla.rımı· 
7 ı n :ıteŞlylc 1.18 dü,.-ıt.-ın ıayyareoıi ~ 
rulnıüştür. 8 a1maıı tayyare.s.i. lca.yıptıt, 

Dalma 
bağh kaldığımız 

imanlar 
( Başı ı. iııd say{ ada '1 

öderken, mitıı varlığın cb<.-d1J.iğitıi de 
sağlamış olacağız. Toprağın üstünde, 
yimıi yıldır t~'C.rübelerinıu ve bu baıtıin 
tam ol,ı.:unluk çağımıza raı.clıyan der!ile
rine d.tyan;,ırak, daha canlı, daha candan 
ve daha toı>lu bir hamle ile atıla.cağı~ 
Bizler ki;)lcrodcn çtkıık: ıckra:r köııJ.ere 
vacdığınııı giin, yeni .ıaına:n1ar T ürkiye. 
sine erİ':'ffit~ olacağız. Şu benzi san, po
turu yamal ı çiftçi, Devlet, politika, ilim 
w teknik adamlıırından, millet miXnes
sillerindc:n, hugünlii iktıda.r ve m-.. 
liycti elde tutan kaclro<lan yiiz,de kaçı • 
nrn birinci, ikinci veya bir kaçına gö
bekte babası, bü)ük babası yahut ceddi 
del!ildir? J.fAyamızda köy ebıcjHnin ha
monı vardır. Tüıidüklcrini ve köylüfilk.. 
lctini uııuc.ın ların sa.ltanatt yarine, -
bafrtı:ıa dtkıenlerin hizmeti J:eçmİşm. 

Cihan ~anlnrıııın en buhranlı devir
lerinde, Türltiye'nin mu:kadddatını ida
re eımek vaıife ve mc uJ.iyeti.ni. .ıao. 
Saracoğlu 1 lükümcıinc haşan dilememek 
ve sadece onun muvaffak olması jçin ~ 
l ışnı:ımak, Türk olan kim.in gön.Jündıoo 
,ı.:<.-ç~-b.ilir? 

Falih Rıfkı ATA J'; 

Beykoz hayvan sergisi 
hı.anbul, 7 (Telefonla) - İııtaobuf 

vill}eti tarafııı<l:ıo lı:u:ırlaııan Be,.koz 
lıa~a.ı:ı ;ergisi bugün açılmıştır. Hayvan 
'-lh ı rılerı burada çok i) i yetiştirilmiş da
nııı.lık ruışva.nl.ar tc~lıir curu:kcedirlcr. 

lerlnln devamı, sovyelier !~in bilyük 
bir tehlike tcşkıl et.ınckledir. Utra · 
clıkları ağır kayııılaru ;rn~men, al· 
~a!1 orduları hüla kıl."Jlmrunıştır ve 
hala yav~ yavaş ilerlemektedir 
:.>Uşm.ıııın ne :r.anıan ve nerede dur-· 
durulaouğı suali, hiçbir zaman b u
gUnkU kadar elıemnıJyetli olmamış
lır. DUşıııaııın !JugUn ele geclrdlği 
her aru:ı:i ııaı'!;nsı. ılüşınnn için bun
dan evvelkile rle kıyas cilllcmiyecek 
kadar bll~·Uklür. DUşnıanın şimdiden 
ve derhal durdurulmn.sı lıizımdır 
"Enı.iı:stz bir adım gerJ yuk" dediği~ 
ml:ı: dıs.pllnlmlzin hükilm sürdüğü 
her renle, a1manlar, muharebeye 
sok:tukları kıtnJarın mlkıtarı ne o-tur
sa olsun, hl(lbir tarak'ki elde edeme
mektedirler. 

Timoçenko kuvvetlerinin 
bir başarunzlığı 

Moskova, 7 a.a. - Royter'in hu
s u.si muhabiri blldırıyor : 

Stallııgrad'a ccıı uptaıı yapıJan ti
man hiıcumuna kaıı;ı koyan mar~ 
şal Tinwçı:mko kuvv~tlt.•rl, clddı bı. 
muvaffakıyctsi:ı:llğe uğrnm1.ŞJard1ı:. 
Üç s ün süren şiddeUJ bir tank muha. 
rebesin<len sonra, almunlar Staıı .. 
grad'ın 150 kilomM:re cenup bat:ısm.. 
da Stallngrad - Krnsnodar demicyo
lunu geçmişlerd ir. Du noktnda m u
harcbeyoe bUyük sayıda tnnk kuvvet
leri sokan von Bock, llerıye doğru 
tazyık ynı>maktadır. Don kavs!nde 
alman iJutaları, hftlll kendilerine Y'O· 
lu kapıyan Don köıırühaşlarına kar
şı yeni bir hücum için hazırlıklarla 
bulunmak üzere taze lhth•nt kuv
vetleri almakm va ye,n!den toplıuı
maktadıı;. 
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Isparta' da Yardımsevenler 

Isparta, (Hususi) -
l'CÇen oısaııda kurulan yardınıse -
venler cemı:retı açtığı dokuz Lez . 
gahhk bır aıölyedc bır ynnctan ka . 
dınlorımızn dokumacılık oğreımck -
te ve bir yandan da işsız kalan as -
ker ailelerine 1§ bulmaktadır. liu a • 
nida dokunan 11eylcrin bır kısmı ı:e· 
De muhtaç asker ilelerlrıe d:ığıtıl · 
dığı gibi bir kısmanın ırelirıyle de 
fakir talebelere, hasta lara. çok co · 
cuklu kimsesiz kadınlara, sakatlara 
yardımlar yapılmaktadır. 

Ynrdımsevenler ccmiyeU. son 
xtlnlerdc İsparta vilflycı hasıanesin • 
de kendi adına bir doğum odası ha
:ııırladı. Ç. E. K. nın açacağı krestc 

ANKARA VAL1LJG1 

Yapı itleri 
Ankara Valiugııuıcn: 
1 - Ankara - Necatlbcy ilk oku

lu hela ve bahçe duvarlarında ya
pılacak tadilat ışiuin ek.siltm<$l 13-
8-942 tarihine rastlıyan perşembe 
gllnll saat J.5 te vlltıyet daimi encU
rnenınde yapılmak üzere acık eksilt
meye konulmu5tur. 

2 - K~il bedeli (4299.75> llra ve 
muvakkat teminatı 322 lira 48 J<ıu
ruştur. 

ateklilerin muvakkat teminat 
mektup veya mııkbuzlariyle Ticaret 
Odası vesl.kalarını ve Nafıa Müdilr
lüğünden bu iş için alacakları fenni 
ehliyet vesikalarını hamilen yukar
da adı geçen gQn ve saatte daimi en
cOmcn relsllfüne gelmeleri 

3 - Buna ait keşif ve şartname
yi her c-ün Nafıa MUdllrlüt:Onde gö. 
reblleceklcrl. <6020> 2079 

Çeıitli ağaç fidanları 
ve malzeme alınacak 

Ankara Vfılillğlndcn ı 
ı - Vilayetimizin Hipodrom de • 

mir tribünlerinin arka kısmındaki o· 
tomoblJ parkına yapılacak olan bah
çe için lüzumlu ol{ln muhtelif cins 
ağaç fidanları ve rmıl:r.eme açık ek
siltme ile satın alrnacakt ır. 

2 - l''ldan ve malzemenin mu -
hıımmen bedeli 3375 lira 50 kuruş • 
ıur. 

3 - İhale 20-8-1942 peraembe ..:U· 
nU saat 15 tc vilAyeı daimi encilme· 
nlncle yapılacaktır. 

4 - Bu işe oait fenni ve ldar! eart· 
nameler vilayet ziraat mUdUrlU -
ğfuı.tc ~rülebllir. 

5 - İhaleye iştirıık için bu 1$1erl 
yapmıya ehliyeti olduğuna dair zl • 
rant mUcllirlüıl'Onden mııııaddak bir 
ehliyet vesikası bulunacak. 

u ~us 

VİLAYETLER 
1 

meamuunun ilk teminatı 2592 lira 19 ( s 
kurııştur. Sartname zabıt ve mua-

-------------- rnelAt müdürlüğü kaleminde aörille· ay 1 n 
bilir. 

Telgraf direği alınacak lbaıe 24. s. 942 pazartesi rin'1 saat 
Ankara halkının 

nazarı dikkatine 
Sı:yhon P. T. T. MUdurlUğündcn : 15 te daimi encümende yapılacaktır. 
1 - İdaremiz ihtiyacı için 1300 a- Tallplerin il.k teminat mald>uz veya 

det 6 metrelik, 1500 adet 7 metrelik, mektupları ve kanunen ibrazı l!zım-
1100 adet 8 metrelik, ~00 adet 9 met- ge)(on diğer ve&Jkalarlyle 2490 No.lu 
relik ki ceman 4700 adet çıralı çanı kanunun tarlfatı cc-vrecinde hazırh
telgraf direği kapalı zarf usulil ile yacakları tekllt mektuplarını ihale 
ekı;illıııcye konmuştur. günü saat 14 e kadar daimi enoli-

2 - Karai~ali kazasının Karagedik mene vermeleri lıizımdır. 
ormanından ke~ilip Adana'dan teslim C~-6324) 2418 
şartlı olan bu direklerin muhammen Ş 1 t lac.a.k 
bı:deli beheri sckiı liradan 37600 lira oae yo u yap ın 
ve muvakkat teminatı 2820 liradır. İstıınbul Belcdiyeainden : 

3 - Eksiltme 10. 8. 9-12 pazartesi ıı;dirnekapı - Yedikulc yolunun 
gıintl nat ıı de Adana'da P. T. T Mt!vlAnı:kapı - Yedikule kı~mının oosc 
;\liıılurluğü binasındaki artırma eksilt- in~tı kapnlı zarf usuliyle eksiltme. 
mekomisyonunda yapılacaktır. ye konulmuştur. Keşif beılPli 8221 S 

4 - Buna alt şartname 188 kuruş lira 78 kuruş ve ilk teminab 5360 H. 
bedelle Seyhan P. T. T. Müdurltiğun. ra 79 kuruştur. 
dı:n alınabilir. Mukavelr, ek•iltme, bayındırlık iş. 

5 - isteklilerin Ticaret odasından !eri grncl, husu•i ve fenni ŞartnnmP-
19'2 senesi için alınmış veslakaları ve !eri, proje keşif hulAsasiyle buna 
muvakkat teminat makbuz veya ban mütcfcrri diğer evrak (4) lira (ll) 
ka teminat mektuıılariyle 24.90 No- kuruş mukııbllinıle vi!Ayet nafıa mu
lıı kanuna uygun olarak tanzim ede- dürlli~llndrn verilecektir. 
ceklerı teklif mektuµlarını havi kapa. İhale 2i. 8. 942 pazartesi ıölnfi sa
lı urflarını üçUncU mnd<lede yazılı al 15 te Bt:lrdlyc Daimi Enciımenl 
eksiltme gunü saat 10 na kadar ko. odasında yapılacaktır. 
rnlsyonl\ vermeleri veya posta ile gön. Tllliplerin ilk tenıinııt makhıız ve. 
dermeleri llı\n olunur. Postııda vaki ya mektupları ihale tarihinılrn (:l) 
ı;ecikmeler mesuli'"et kabul ctıııeı:. llUn evvel vilayet nafıa muılıirluğıı. 

(5763) 1845 ne mllrııcaatln alacakları fenni rhll
yet imzalı Şartnaıııe ve sıtire ve kıı-KapaJı zarf usuJiyJe nıınrn ibrazı IAzımllf'len diller ve~i-

ekıiltme ilanı kıı.lariylc birlikte 2ı90 Xo. lu kanıı-
y N nun tıırlfııtı çevre~incle huırlıyat'ıık-

ozaat a!ıa Müdürlüiıinden: !arı teklif ınektııı>larım ihale oılnu sa 
1 - Yozgat hükümet konağının "' 

( . . .at l ı e kadar Daimi Ent'liıncne vn. 
)'UZ yirmi iki bin YlİZ yirmi dokuz oıelcri !Azıındır. (6325-8:l57) 2-i19 

lira kırk beş> kuruşluk bakiye !~-
atı kapalı zart usuıu ile ekslltmeye Nüm\Ule evi yapbrılaca.k 
konulmu&tur. GazJa.ntep Va.lUltlnden: 

2 - Bu işe ait şartname ve ev- ı - Elksütmeye konulaeak ı.: Gaz.ı
rak &unlardır: A - Eksiltme &artna· antebin Kavaklık mevkllnde l:neuınıı 
mcs1, B - Mukavele projesi, C - !-:a- bQLanmıı olan nUmun.e evtntn 11anaıı 
lıa Jşlerl genel şartnamesi, D - Ynpı 
işleri !enni &artnamesi, E - Elektrik ln6aatı oluı> keıtt bedeli <~> illa 
ve sıhhi tesi~at keşif ve &artname- <37> kunıoıur. 
lerL F - Metraj, keşif huJfısası ve 2 - Bu lee att evrakı mil&blte fUn• 

Ankara Vôliliğinden 
Eaki .ba.rflerle yazılı nü.ftu hüviyet cüzdanlannın 

nlmesine devam edilmektedir. 
Halkımızın ellerindeki eski harflerle yazılı nüfus hüviyeıl 

cüzdanlarını biran evvel değiştirmeleri ilan olunur. 
(6417) 2438 

Daktilografi kurs~ 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuzun daktilografi kurslarma talebe kayıt ve k..,.ı 

muamelesi 10 ağustoa pazartesi günü baılryacak 20 ağu.tol 
pe.-.enıbe günü akşamı sona erecektir. 

1. En az ilkokul diploması, 
2. Nüfu• hüviyet cüzdanı, 
3. Sıhhat raporu ve aşı kağıdı. 
4. İki adet vesikalık fotoğraf, 
ile l 7-19 aruında okul idare&İne müracaat edilme&i. 
Kurslar parasızdır. ( 6365) 2428 

Çeşitli meyve ah nacak 
Polis In6l!tilsL MUdürlüıtünd~: 
Ci.nai Miktan F1yau 

Armut 
Ayva 
Portakal (80) ille 
Kavun 
Karpuz 
Taze üzüm 

1000 kilo 
1000 kilo 
2000 adet 
1000 kilo 
1000 kilo 
2000 Jcllo 

Kr. 
30 
25 

7 
10 

Tutan 
Lira 
300 
250 
140 
100 

80 
500 

İlk Tem. 
Ura 

•c orta okul pansiyonunda Yardım- r,--------------
sevenler cemiyeti adına yerler '6y -

rıllll'88ınl kararlaştırdı. Yarchmse • Beledı·ye Mecıı·sı· 

6 - Ekslhmcye iştirak edecek o
lnn talipler muhammen beılelin yU:r,. 
de 7 .5 nlsbetinde dipozito lllkcesi tıı
tarı olan 253 lira 16 kıınısn alt temi
nat mektubu veya hususi muhııeebe 
mUılfir!Uğll veznestne ıedlye edilmiş 
makbuz ile birlikte ı;röıııerİICfl A'llıı 
ve saatte vllayct claimf enclimenlne 
gelmcı,.rı ilan olunur. (6200) 2262 

projeler. !ardır: Serldöprt cetveli, meaa1ta ootve. 
İsteklller Yozgat Nafıasında bu ı.ı. hül6sa cetveıı, hueual tart.ı:uune, eıc

evrak ve şartnameleri görebilirler. ırlltmc ııu1namc.'91, mukavele ıırnJ-1 o-
3 - Eksiltme 17-8-942 pazartesi tuı> her ırün natıa m\ldürlUAi!nden ve

günil saat 15 te Nafıa l'.iüılürlül!On- ya encllmen kalmıJnde aor11Jebnw. 

Taze erık 
Ta:ııe kaY8l 
Taze vişne 
E1rna 

200 kllo 
250 kilo 
51)() lk.ilo 
500 lkl.lo 

8 
25 
30 
80 
40 
50 

60 
200 
200 
250 

venler cemiyeti İsparta merkezi. 
İsparta Halkevl eosyol yardım ko • 
liyle de işbirliği yapmakta ve işçi 
muhiti olan şehrimizde fakir hal • 
km hayat pahalılığınclan isılrap çek· 
memesine cidden emek vermekte • 
dlT. 

Yardımsevcnler cr.miyetinln ırav . 
retli idare heyeti izıun tek tek ev -
teri ziyaretle her ailece birer kıy -
metli eşyanın cemiyete teberru edll
m~sine çalışmışlar ve böylece zen· 
gin bir piyango mevzuu hazırlamış· 
lardır. Ynkında bu piyangonun bU -
tOn hazırlıklan tamam olacaktır. 

Cemiyetin lclare hcveti basını ve 
dokumacılık atölveıılnl ırösteren iki 
fotoğrafı .ırönderlyorum. 

Piyango 
Clün çekildi 

( Başı t. inci sa>inda > 

Kalabalık bir halk kUtleslnln hazır 
1'ulundutu bu çekilişte ikramiye ka. 
sanan numarolar cıunlardır : 

169697 Numara 20 000 Lira 
S25815 Numaro 10.000 Lira 
!'41605 Numara 10.000 Lira 
143620 Numara 5 000 Lira 
123815 Numara 6.000 Lira 
368402 Numara 5.000 Lira 
399218 Numara 5 .000 Lira 

2000 er lira ikramiye 
kazanan numaralar: 
013505 057491 090865 105992 112914 
12944.2 235235 2406 9 252152 277119 
292599 295093 329996 336298 342563 
3~1490 361207 380579 381415 392099 

1000 er lira ikramiye 
kazanan numaralar : 

002528 019887 027918 057829 067267 
088550 100379 104698 125402 134004 
150204 161694 185478 188018 206573 
~12499 214599 217275 235271 241585 
246639 254593 281050 287259 292308 
~6936 297742 299450 301676 311286 
341911 344022 355947 356768 359193 
~9418 360155 363265 374964 379524 

ikramiye kazanan diğer 
numaralar: 
Son 4 rakamı O 61 ile biten 40 numa
ra bt3 yüz lira, 
Son 4 rakamı 3081 ile biten 40 nu -
mara be§ ytiz lıra. 
Son üç rakamı 795 ile biten 400 nu· 
mara yüzer lira. 
Son Uç rakamı 846 ile biten 400 nu· 
marn ellişer lira, 
Son Uç rakamı O 6 ile biten 4-00 nu
mara yirmi beşer lira. 
Son tiç rakamı 195 ıle biten 400 nu -
mara yirmişer lira. 
Son Uç rakamı 199 ile biten 400 nu· 
mara yirmişer lira. 
Son üç rakımı 580 ile biten 400 nu· 
mara ylrmiı:ıer lirıı, 
Son Uç rakamı 9G2 ile biten 400 nu· 
marn ylrmi1'er lira. 
Son iki rakamı 20 ile blıen 4000 nu
mara onar lira, 
Son rakamı O ile bit~ 40.000 numa. 
ra ikişer lira. 
Son r:ık'amı 9 ile biten 40.000 numa
ra 1ki11er lira lkramıye kazanmııılnr • 
drr. 

rkramiye kaz.anan biletler 
nerelerde •atıldı? 

Bu eekllişin (20 000) liralık bl1 • 
yük ikramiyesini kaz nan (169697) 
numaralı bilet İstanbul'da sanlmıs· 
tır. 

Onar bin lira karannn biletlerin 
bir tnnesl Nezilli'de. bir tanesi Si· 
vas'ta satılmıştır. 

Bcs,.r bin lira kazanan hll,.tlerin 
b'~ t<lnesl Ankara'<la. bir tanesi de 
İt1t:ınbul ve Amnsvn'd'a s:ıtılmıstır. 

de toplanacak komisyon huzurunda 
Yapılacaktır. 3 - Uaılltrne 20·8-942 ı>ereembe ıtü· 

lia miktar ve talvn'.n !l;y&tı w muvııkka.t temlna.u ya;r.Jlı 10 ika.lem ~anıl! 4 - Eksiltmeye glrAbllmek frln nU saat 11 de vlJAyet da.imi eırıctırncnln· 
~- " ebıllbnerıılrı yapılacatı 1'1An cd.IJ.mle olftn 6-7-1142 pazartesi ır\llllU mıat 10 da ııı· ı~teklllerin yedi bin üç yfiz elli yedi de ;yapılaraktır. 

Tahsildar alıınacak 
CankaJıa KRY1T1akamlıltından: 

2080 166 16.8.942 15 
Ankara PoU. Er stltUsünün 94" Tiıfıll yılı lhtıtya,cı l~n aJınacak ota.n Y\l.kllJ'•" 

dün toplandı 
( na,, ı. inci sayfada ) 

ııctlza edm memurların taytnı ve icad· 
rolann te&kW lcln l"lyasct.c salAhl:Yet 
vcrUmcstnc datr oLı.n Be- cdlye Encüme
ni mazba\Ml okundu ve lt.Utakla Jc:Wul 
olundu. lmnrn ;yüz b!:n Ura yardım ya -
pılma~ına dair ol:ın mııztıata da o.cu -
nru'ak kabul cd ldt. 

Canko;ya kazası beke! Ucrctlerlnln 
tahs111 lçtn dört atlet tahalldar alıra

cokttr. lııtckl1lc'l"ln 25·8·9~2 ı.arlhlne ka· 

lira muvakkat teminat vermeleri 4 _ F.k.slltme kapalı zarı uwllyle tt':kll cık;nar.ıaaına binaen 10 atin uzatılarak ikinci e.kslltme&lnln yapU.acafn ııau 
ve bundan başka a$nltıdakl vesaLkl yapılacaktl.1". edHmıı olan 16.7-~42 ı;>ertembe gür.il m~~ saatte gene l5t.ekli zuhur et.ıJW" 
haiz bulunmaları lhımtlır. 15 _ Ekı!ıtltrneye ır:trebllmdc ıoın 1g _ dlr:lnden 24W sa.yıl• kanunun 43 tincU ma.dc\cc1 mudblncıe bir ay pazartıp. hır.ı.· 

A - En az elli bin liralık yapı teldllcrtn C93G> Ura (40) lru.nıe muvak- kılmııtır. • dar müracaatları i1An olunur. 
(6370) 

Gürgen odunu alınacak 
Ankara Vallllğindcn: 

111$aatı yapmış bulunması. kat teml!nat vermf'llt ve 942 yıhna alt İıteklller n açık ek&IJ.tme usulii detres1nılıe ve ~da ~ gün v• 
I:s - İnşaatın m<?SullyeU fenniye- aantte tcrılnat makbuzu veya barıl<a n:dctu.bu ve vcsaJlk1 lAzımelıerb·le b1rlll<ll 

~nı tekelli.il etmls bir mllben.a:- ve tlreret odMma kayıtlı bul\llldufi:\l!'a 
"' .,,.. - po!la ensUtli'Unde müteeekldl koırnYl)"Otıdııı bulunmala.n. 
ya fen memuru L~tlhdamını t.aahhllt datr veıılkll.Yl hnlz bukımnaları Lazım· Şartname her ııUn pol1a enet.l:ll&ü m~e ııQrölebllr. (5563) 1639 
ctmesL dır. 

İaşe İşlerinin bclcdi}e}e deni ve 
hizmeılerin aranası scbehiyle İktısat 
Müdürhiğu 'e tcftis kadrosunun geniş • 
letilmesine dair olan mazhaııı da oku • 
nup kabul edildikıen sonra amele ücret· 
lcrinde son günlerdeki rük.eliş :;chebiy
le belcdi>e 1\izmetlcrini >apan ve kadro
ya dahil bulunan amelenin hari\te daha 
fazla ücret bularak a}rılmaları yiizündcn 
bde<lhe hizmetlerinin S<-kte}e uğradığı 
ve bunların •>•lıklarına makıuan )OOİ;ter 
buçuk lira zam rapılmaSl hakk111<.laki be
ledi) e reisliğinin teklifi üzerine tanz.im 
olunan encümen mazbata ı okundu. 
Azadan bazıları ameleye arni )'llrdım 
)'llpılmaum ve ekseri i de yardım ve 
zam mil<dannın artıırılmasını ileri sür
dü. Ayni rardımın beledi>e kanunu hü· 
kümlerine U} ı;un olamı}ııcağı ve nakdi 
yardımın yapılmasının daha muvafık 
olacai:ı üzerinde hirlc,ildi. 

llk okullar ihtiyacı Jcln 100 ton 
gürgen odununun atık eksiltmeye 
konulm~ ve vakti muayy<.'nlnde ta
llp çıkmadığ'ından 30. 7. 942 tarihin
den itibaren 10 gün mUddı>tW temdit 
edllmlştir. İhalesi 10. 8. 942 pazarte
si günU saat 15 te vllftyet do.imi en
cümeninde yapılacaktır. .Jsteklllcrln 
ı;artnameyi görmek üzere her gün 
maarif müdürlüğüne ve yilıxle 7,5 
teminat akoesinl hususi muhasebe 
mildürlüğü veznesine yatırarak yu
kanda adı geçen gün ve saatte dal· 
mt encümene müracaatları ilan olu-

C - İhale tarihinden asgari 1iç 6 - Tl'i<llt mektuplan s ünMl mad-
g(ln evvel müracaatla VilAyetten dede yazıh eıaauen bir 1111.Bt evveline 
ekslllmeye glrebllecekler:lne d:ılr ve· kadar vWset oocilmeniıı&- mOt.escld<tl 
slkn almalan şarttır. 

5 - Teklif mektuplan üı:iln<'O 
mnrlrlooe yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Nafıa dairesine getiri

ekslltmc komlııı;yonu relallthıe makbuz 
muka.btUnde verUecEkllr. 

Posta :ile a~ me'kt.uplan'I 
lerek komisyon relsllıtıne makbuz nlha>U ü-c\lncü madd(ode ;yazılı 511Jlte 
mukabilinde verl'lecektlr. Posta ile ka<l&r aelmil olrnaaı ve dıs :ıartın mü
gônderilecek m.c.ktupların nihayet hilr mumu Ue l:Ylce kapatılmıe olmuı 
üçllncil mad<lede yazılı saate kadar JAzımdı!r. P09tada oıan ııe<'ll<rneler ka-
ıı;elmlş ve dııı zarfının milhür mu- bul eıölmez. (8391-6416) 24~'7 
mu ile iyice kapatılmış bulunmn~ı 
ıtıxımdır. Postada olan l!'edkmrı-lr Parke kaldD'ım yaptınlacak 

Süt, yu~urta ve saire ahnacak 
ı.t&nbul Lı.ela" Alım Satım ~ Rclali~: 

Beher kilo .i'. Mlktan lUt teminatı Sartname ~ 
Cina ~· Kr. Kilo Lira Kr. Un Kr· 
Silt 48 57.000 2052 00 ı:tl 
Yumurta adet: 6 385.000 1732 50 
Reçel 142 8.000 852 
Odun celd ııoo 2.150 1774 
KomlaYonumuıza Mth altı )'8bh llaenhı 1942 mail Yıh thu,ıaclnn "'81\ .,.._. 

Mda :ra:zıla )'\yecek 'N yalaı.oaklan ııt"llP 8T111> kalıall zarf U8Ulib'lıe ~ 
ııxırımu.tur. DaıtiUnıe lG-8-1942 pazarteııt ırUnil a&t 11.38 da BEO"OliUnda ~ 
snt.ın alma l<an.lıııvonunda ~. tstek'Wer yenıl. yıi tlıOaret odıııa ~ 
ye ilk tıenünat makbuıııWlıe tekll:Oerlnl havl 2490 BftYllıı kamuwa tafttaotl dııdresill' 

de ~ lmlıe.lı ::ıra.rflanm aözU recerı mıı..tteı bS' ~ eYVe!lne )(adllt 
~ rftdttne makbuz ımılaLbWrule vennelılır<".. lltl1taıc ırnıllW tırdell ~ 
mtı>eader ha' &n11> ictlı un tdclttte bululıaı:ıııldl. ~ olıw:'ı* aıeetıcme ' 
~ ~ --- TemW. ........ - eartnıuneoıt dmaJı: ~ Gaıa.tr 

Azadan Bay Mccdi"nin teklifi üze • 
rioe yapılacak )'ll.rdımın şekli \e mikdan 
üzerinde tetldkat )-apm:ık için hüıçc, ka· 
vanin ve tarife encümenlerinden mü • 
rekkep muhıeliı bir encümen kuıı.ılma
sına karar verildi. 

Belediye Meclisi pazarıcsi günü sa· 
at on yedi otuz<l:ı toplanmak üzere da • 
ğıldı. 

Makine, mensucat· 

mühendisleri, memur 
ve slajiyer ahnacak 

Ankara'da 11irket merkeziyle Ma· 
latya ve Adnna Mensucat J.'abrika -
lıırında muhtelif sarvlslerde çalı;,tı • 
rılmak ve 3659 sayılı barem kanunu 
ahkamına göre aylık verilmek üze • 
re rnühendıs, memur ve stajyerler 
alınacaktır. 

Yaşı 45 ıen yukan olmamak ve 
askerliğini yapmıı:ı buluıımak ear -
tiyle memurin 1..-anununda yazılı 
evsafı haiz isteklilerin mufassal hal 
ıercümelcri ve bir adet fotoğrafla • 
rlyle birlikte 15-8-1942 tarihine ka· 
dar bizzat veya mektupla Ankara 
Y enlşehlr Erdoğan sokağmda Ma -
l'&tya Bez ve İplik Fabrikaları T.A. 
Ş. Umum MUdUrlUğ(l.ne müracaat -
lan. 1532 

Satllık kôrgir 

köşk ve arsa 
Keclörcn'e iıld~ Tcı>d>atı 

otUbüs duratına bce daJdıka me
safede eski cı1ta.nı harblYc blrul· 
sı yolunda iki luıtb kAt'lılr köfk 
ve 1:5.000 metre murnbbnı ıu·sa

ııtylc blrllkte acele sat.ılıktır. 

Parscllero takstm1 mUmkUndtlr. 
EmlAk bankası cvlcrln-0 ynkın ve 
hllklm meVkldcd!r. 

Tn!s !Atı ve ııöMUmcs1 !cin sa· 
hlblnc müracaat. Telefon: 8523 

Adres: Ankara Askcrl Slllıh 

Fabrlkaın Mudtlrü Alba.Y İbrahim 
Etem Sunbııy ıros 

Dahiliye mütehassısı 

doktor alınacak 

nur. (6375) 2431 

Kulübe yıktınlacak 
Ankara Valiliğinden : 
l - İstasyonda Cumhuriyet 11n 

fabrikasının ittisalinde buiday koru
ma memurlannın hizmet ifa ettikle
ri kulübe blnMının enkazı nıUteah

hidc ait olmak üzere hedmi işi açık 
artırmaya konulmuştur. 

2 - .Muhammen bedeli .00 lir& o
lup mm·ııkkat teminatı 30 liradır. 

3 - ihale 21.. 8. 9'2 tarihine rııil
sa.lif pazarıcsi p:ünü aııal 15 tc Dcf
ter<larlıkt.a yapılacaktır. 

4 - htekliler bu işe ait şartnamt
yi Defterdarlık Milli Emltık .Mudlır
ltiğiınde görebillrler. 

5 - İsteklilerin muayyen günde ti
caret odası vesikası teminat nıaklıu -
;r;lyle birlikte komisyona müracaat • 
ları. (6377) 2-t.33 

Bina yaptmlac.ala 
Ankara Valiliğinden : 
l - Ankara Keçforen yolu üzerin

de eski Erklirııharbly e binası yanın
da yapılacak seyyar meteoroloji hl. 
ansı işinin ekı;iltıııcsi 28. 8. 9-'2 tari
hine rnstııyan cuma günll saat (16) 
le nafıa nıüdürluğü odasında topla.. 
nacak komisyonda yapılmak üzere 
kapalı znrf usulu Ue eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (19286) lira (811) 
kuruş ve oıuvnkkat teıninalı (1U6) 
lira (151} kuruştur. 

8 - hteklilerin teklif mektupları
nı; ticaret odnsı vesikalarını tı:ıninat 
mektup veya makbuzları ile ihale gü. 
nünden en aı (3) gün evvel istida 
ile miıracaat ederek bu iş için ala
cııkl ırı fenni ehliyet vesikalarını ha
milen yukarıda adı geçen gııııde sa
at 1 i de katlar komisyon reisliğine 
vermeleri. 

4o - Ilu işe alt keşif ve ~arlnameyi 
her gUn nafıa müılür!UjWnde ırorebl-
leccklerl. (64011) 2 &3' 

TAPU VE KADASTRO 

An1aı.nı. Tapu SlcWi Mutıatızlıtm.1b.n: 

Ketıt 1'o. 43 
VWlycU: Ankara, mev1ttl Dııt anlı. 

cinsi harap ba.a )"el'1. miktarı :s döntım, 
hududu: aaı1ca.n Sadullah, ıı&l'ben Ka • 

YA. ılmalcn Ahmet usta barwı, oenu
tıen yoL 

Yuıkanda hudut ve evsafı yazılı ha. 
rap baQ Yeri Boyacı otlu Mehmet ve • 
raıe-lert HU&e.Yln Pur:vıın ve Moomı.."t 
Korucu ve Necmct.t1n Kocucu ve ~lA· 
ıcttın Santaa ve Şerife TıtUkçl ve Şlık· 

rO. Titttkct ve Satı 5a)'l1lberic tanlrl& -
nndan seoetstzden lnUka.lerı k'tldl1 ı.te
nllmeittedlr. Taı>U 81cll11nde knYdı bu· 
Junmıyıın mezlı:Qr gayri mcnkulıün ec • 
n<ıtsız tasıırru1at hnkkındnld ahkAma 
t.evttkan ~tt ve tahldkatı ıc»ı 28· 8 ·94.2 
t.arlhlne rastlı)'1Ul cutnfl ııikı<I Ballt 10 
da yerine memur ııöndcrilcc~ bu 
yerle alAkaıııı olanlar varııe ellcrlndckl 
vcsaScle birlikte keett ıı1bı(lndm evvej 
muhatızlıtnnıza W'Y!L t.a;y1rı orunan ııOn· 
de mahalltnde bulunacak ~ mcmu • 

kabul edilmez.. (8061) 2131 Konya Nafıa Müdürluğıinden 
K ld • tı 1 - Konya - Beyşehir yolunun 

a UIDl IDf&a mPbde kısmında yaptırılaca.k olaa 
Malaıya Valiliğinden: 1030 M. uzunlukt& parke kaldırım in-
1 - Malatya - Akçadai yolu teb- oaatı kapalı ıı.arf w;uliyle ekliltmeye 

dili gUııerglhında yapılacak kaldırım konulmuştur. 
inşaatı kapalı zarf uaullyle ekailtme- 2 _ Eksiltme 2'1'. aiuııtoe 942 ta-
yc konulınu&tur. rihlne raııUıyao pe~mbe «önü aaat 

2 - Bu işe ait evrak: 16 te vildyeı Daimi Encümeninde 
A) Bayındırlık işleri genel fartna- yapılacaktır. 

aanııy ıı.eal!ıde ~ ta.tııontme mil:raoııat.ııan. '(7G00-15648) ng 

mesl, DJ Şose ve kopruler klrgir in- 8 - iolıu inşaatın keşif bedeli 
şnatına dair fenni §arlname, C) llişiil 487'7 lira. 20 kuruş ve mu,·akkat te ANKARA BELEDiYESi 
hususl fenni Şartname, D) Silsilei fı- minatı 3656 lira 4 kuruştur. 
yat cetvel!, E) Keşif lıulllsa cetveli, 4 - Du iŞe ait evrak: A - Keşif Enkaz aab§t 
P) Eksiltme şartnaınesi, G) l'rujckr. cetveli, B - 1nıa!At 't'C ihzarata ait 

3 - Yaptırılacak kaldırım in,na- ııilsilei fiyat cetvdi, c _ Şose ve Anka.ra Belediyesi imar Müdürlü-
tının muhan1men keşif bctlc-li 7US.ı:ti ku1,rulcr f~nni şartnauıesi, D - Iln- ğünden : 
lira ıH kuruş ve bu işe alt muvokkat susi şartname, E - Bayındırlık işle- Adası 706, parseli 2, cinsi c-. muham-
teııılnat 4.796 liradır. ri gcnı-1. şartnamesi. F - Ekııillıııe men bedeli (:.!.~00) lira. 

4o - Yaptırılacak inşaat l. 8. 942 Şıırlııaıııesi" G - Mukavele, örrıe - Ada&ı can, parseli 12, cinsi ev, mu. 
tarihinden itibaren kapalı urfla ek- ({inden ibaret olup istiycnler bu ev- hıımmen bedeli (3200) lira. 
siltmeye konulmuş olup 24.. 8. 9,ı2 ta- rakı her gün Konya nafıa miidürHI- An.afartalar caddesini t~melpaşn 
rlhinc rastlıyan pazartesi glinii aaat ğuııde gurup tetkik edebilirler. parkın" bağlıyım yol ve yeşilde kıılaıı 
16 da ihalrsi yapıl:ıcııktır. IS- Ek~iltmeye girebilnıck için 3 yukarıcl:ı acla ve parsel nnmaralnriy. 

6 - Eksiltmeye girmek istiyenle- üncü maddede yuılı muvakkat lcıııi- le cinsleri yazılı gayrimenkullerin ca
rin bu kubil i~lerde 16akal 25.000 11- nalın hususi muhasebe veznesine ya. kulan hizal.ıı.rında gösterilen hcdel • 
ralık inşaat viicude getlrdikl<'rine dnir tırıltlığına dıılr makbuz veya bu ıııik- lcrle ve ht:dim, tcsviyei türahiye 't'C 

Nafıa müdürlüğünden alacakları 96\! tnr şay.anı kabul banka teminat nıck artacak moloz parçalarınıa başka ye. 
ye alt bir vesika ile ticaret odası ve- lubu ile cksilıınc tarihinden t'n az üç re nakli masrafları alacak ~sa ait 
sikası ibraz etmeleri ve ihale<lcn Uç gUn evvel "tatiller h:ıriç., mıimasili olmak şartiyle açık artırmıya kon
gıin evvcu Nafıa rııüdurlüğündcn eh- inşaatı ınuvaffaklyctlc başardıklarına muştur. ihalesi 13. 8. 9-12 perşembe 
liyeı vesikası almaları meşruttur. dair referanslariylc birlikte Konya günil saat a de İmar müılurlüğundc 

6 - 2490 sayılı kanun hUklimlerl vilAytıine muracaaUa. alınacak ehli- yapılacaktır. T.alipleriıt % 7,5 terninat
dniresinde hazırlanmış teklif mektup- yet Vt'&lkasının 1962 yılına alt tica - lariyle birlikte hazır bulunmaları llfın 
!arının ihaleden bir saat evveline ka- ret veıılkasının dıı zarfa konulması olunur. (6080) 21 iO 
dar Malatya vilAyct daimt cnefimcnl ve 4 iıncü maddede yazılı nrakın Hükü' ""m•u""z ·ılan"' 
riyasetine makbuz mukablllnıle tevdii gurillup imza edilmiş bulunmaaı ili- • 
meşruttur. Posta ile gönderilt'n mt'k- zınıdır. A!llc&ra DeJ,edWeml lrnar .Mudürlll:':Un-

OKULLAR 

T atıma itleri 
Ankara Okullar Satın Alma ~ 

misyonundan : 
1 - Ankara yatılı ve yatısız .ırült' 

düz okullarına ait 5500 ton kok .,. 
krple kömUrUııtin depolara wakli v• 
istifi i11i kapalı zarfla münakaaaY• 
konulmuııtur. 

2 - Beher tonun muhammen be' 
deli (6) liraılır. 

3 - İhale 10. 8. 942 pazartesi gi)• 
nü aaat 11 de Bolge Sanat okull.IO' 
da yapı.lııcakıır. 

4 - Isteklilcrln 2062,5 liralık 11) 
teminatlarını Ankara Mektepler mu· 
hasebceilig-t veznesine yatırarak i· 
hale saatinden bir saat önce komis
yona. teklif mektuplarını vermclert 
lazımdır. (5825) 1s12 

Tamir itleri 
Dôrdllnc(l Orta Okul Mlidürti!Qiill• 

den: 

1 - Okulumuz Jdlıt.Opa.neöıtn ;ıreııl • 
den lmaM ve okul aıralan.nın ön kı&uıı· tııpların geç yahut vıirut etmeme- 6 - İsteklilerin 5 inci maddedt: ya. den: 

sinden mazeret kahııl edilmez. zıh evrakı ve tt'klif mektuplarını !arının tanılı' ve ct!Ası ;ynptınlacnktır. 
S0-7.942 voe 4-8·942 tarlhl'I U1'a ra· .., - Muhammen k-'' bedeli 14!'9 7 - İhale bedelinin 20.000 lirası 2490 aayıh kanunun tariflerine uyıı:ıın • ...,.. 

Ol ak t 1 el• ., 1 . d-' .. ~lıe arıkazırıın &Ctk arttırm..ıyn lira 88 '-·-uet·-. 1942 yılı tahsisatındnn ve geri kqlan ar nnz m e ıp .. LCı ma ur .. e ,...... ~ 
miktarı da 194.3 yılı butçeslne vazedi- yazılı tarihte saat a op kadllr wak- kunuıldutu UAn edl!loen Necı.Utıe,y ma- 3 - Kcoltname ve eartzıame ()lktll 
lecek tahsls:ıttan ödenecektir • buz mukahlllnde vilAyct naiıd cnrl!- tıalW!rıde MC'Çhulaskcır ııokaQında im· 

8 - Fazla tafsilı"tt almak ve şart. ır.en rei~liğine tevdi etmeleri ve pos- daılt.roımın 694 üncü adruıın 4 parrJ 
namesini giirmek istiyenlerin Mnlatya tadil vaki ı;ccik'lıdtrı.ı .r1!,ul oıun · numaroaııu ~ kArglır apartmanın 
villlyeti nafıa müdürlli~iine mıiracant- .nıyacaı';ı ilaj olum.r. lm.P&b zart llMll4Ylıe •tılaeatı aynca 
!arı illn olunur. (6278) 23U (SJr)-6363) 24'.!I m.n «Ök'('eA'\ndt.'n evvelce ;yapılan mı. . 

Yapı iıleri TÜRK HAVA KURUMU nm tııu pıınıelıe att kıllmınm hükm41 yok-
tur. (6377) 2435 

Balıkesir Valiliğinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Balıkesir memleket hastanr..sl PR't'

yonu ikmali inşaatı olup 19148 lira 
46 kuruş keşif bedeliyle ve kapalı zarf 
zarf uıullyle eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

2 - Eksiltme 14 ağustos cu?TlA gü. 
nü ıaat 17 ele villlyet daloıt encüme
ninde bıışlıyacaktır. 

8 - Bıı işe ait bayındırlık işleri ge. 
eneJ oartnamesl, yapı işlcrl uınuınt ve 
fenni Şartnamesi, hususi şartname ve 
eksiltme Jartnamesl ke~if, silsile fiyat 
cetvel mukavele projesi nafıa daire -
siıı<le görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 1436 
lira 20 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ticaret odasına kayıtlı ol -
duklarına dair vesika ibraz etmeleri, 
bu işi başarabilecek kabiliyette .c 
ehliyette bulunduklarına dair ihale 
tarihinden üt gün evvel vil&yetc nıll
racaııtla usul dairesinde alacaklan eh
liyet vcsikuını gosterınelerl ve ilçiın
ınaiMede yazılı evrakı okuyup kabul 
ettiklerine dair imza etmeleri, 2•90 
sayılı kanunun hükümlerine göre hA -
zırlıyacakları teklif mektuplarını lhıı.
le gunıl Hal 16 ya kador encümen 
riyasetine vermeleri lbımdır. 

Çamqır yıkattmlaCak 
ludt Hava Kurumu Genel .Merkezin· 

Çeıitli boya malzemeai 
alınacak 

den: Ankara Belediyesinden: 
Etimesiut tay)W'C f.ııbribnıtt memur 1 - On kalem boya malzcmes1 

ve İşçilerinin 200 ~ gömleji ile 200 pau.rlıkla satın alınacaktır. 
koınbineronuouo {tulum) bi:r - müd- 2 - Muhammen bedeli (495) Ura 
detJe -ı...~- _ ürii.lane ._. __ ... d<- (7~ kuru&tur. 

,,_..... ~ ~ ...,.... 3 - Teminatı (37> lira (18) ku-
whmcye konulmuştw. Bu i,iın iJk tr- ruştur. 
minau 414 lira olup dı:siltmede en düşük 4 - Sartnameslnl görmek isti
fi)'&( ~ edeoe ihale ~tir. Ek- Yenlerin her gün encümen kalemine 
9i1une 10. 8. 942 pcat(C9ıİ günü 5llıK 1:5 ve isteklilerin de 11-8-942 salı günü 
ıe yapılaca.ğından, iscıek~ bu saatte ııaat 10,30 da Belediye dairesinde 
Genel meıkex saıuı alma ~da mütetekkll encilmene müracaatları. 
haztt bulunmalıdırlar. 1319 (6224) 2275 

P.T. ve Telefon Umum Md. 

Niıadır almacak 

Font bonı alınacak 
Anlıanı Be~: 

l - su ı.ı.en lhtl)oııcında kullııınıl-

me.k iDer'e &bnacalt l50 ton rant boru cın 

bee ırOn mtkktetle ve lcoJınlı mn: U5U • 

H:rlıe elallltnM»-e tconu bn ustur. 
2 - Mutı.anwneın bedel1 17250 lık'adır. 

P. T. T. Umumi Müdürlilğünden: 
1 - İdare ihtlyacı olarak tablet 

halinde ve ıuıgerl % 98 saflyette 16 
UA 24 ton nışadır kapalı zarfla mü-
nakasaya konulmuştur. 3 - Tm\inatı 1294 llmdır. 

2 - Beher tonunun muhammen 4 - Dunun 21-8-942 cumn ııünü ııa-

m üdürlüf:Un<led1ır. 
4 - Acık k<'SHtme ı:s atuatos 194' 

t.nrttııne rnstıı,ynn curna.rt.t.'61 gUrıQ e."lllı 
10 da ~ıer muhıısebectli~ btnuıtt' 
da mfiteeelddl. komJsyon taııı.tında.n ~· 
pıln.calttır. 

5 - Tall.pler:lrı t'tılb"ctnameıen,1e ile' 

nı.ber lhııle aaıı.Undm btr saat ~ 
knda.r temlnn.tını yn.t1m111 olmalft.n JJ. • 
:zımdır. (6069) 2156 

Karıp - Anknra belt:diycsindt'n ~ 
mış olduğum 8158 ~o. lu Bisiklet ıır 
nın!" ını kaybettim. Yenisini alaca • 
gıınılan eskisinin hüknıfi yoktur. 

rn:ıo Osman Gokmen 

Kirahk 
. 

garaJ 
Bakanlıklar k.ıırşısında Ka -

ranm sok ık No. 48 11>10 

-( 8 /Ağustos/ 1942 '}-' 
7 .30 program ııaat 19.:XS tamı heı)ııeıÜ 
7.32 J~ 20.ll\ :Rad)ııa 
ı>roeraını ~ 
740 aJans 

:ıo.45 TOrlı:ıOtır 
7.5:5 mllzll< (Pl.) 

İkişer bin lira kazan 'ln biletlerin 
6 tnneııl fııtanbul'ıla. 3 ıanrsi An -
ı. -a'dıı lkiııer tıınf'R! ~lvas ve F.r • 
~ı..t,~ ·.ın . birer tan,.qi de Nn'>'illİ · 
Hopa. M'nll-1•" l<'•r1' q tl'ıı<' Avr'l•n. Ma. 
ıııl•·~ \"" F•lclFınhir'ıln •~r•lmı r:ıhr. 

Malatya fabrikamız hastanesinde 
daimi hizmet görmek üzere 260 lira 
Ucrctlc bir dııhiliye mütehassısı dok
tor alınacakıır. 

runa milrncaaUan UAn okırıuır. 1632 

MALiYE VEKALETi 

Postada 1'11kubulat'ak gecikmeler ka 
bul edilmez. (8006-595") 2102 

Et alınacak 
İstanbul Belediyesinden: 

bedell 850 lira muvakkat te-mlnatı a.t 11 de ~ fhe.Jeıll nı\llııaırıreır bu· 
64 lira olup eksiltmesi 12 aıtustos )unduiluıdan ~ ııörmElt lısU· 
1942 carşamba günil saat ıı de An- ~ha" a11ın enci1mcn kıı.luruıne rnil
kara'da P . T. T. Umumi MOdürllik nıaıaUan "° iBtdcMkrin ete ihale ırünO 
binasındaki Levazım Müdllrlüğünıde olan 21·8·942 cuma rtmü BBa.t ona ikn
müt~lclc.il sa.tın alına komJs:yonun - dar 24..'IO numera.ıı ktı.nunun 32 hıcl 
da yapılacaktır. 

ıa.ao progmm 
saat 
13.83 T<lı1cce ( PL} 
13 415 aJans 

21.00 - --'tlJf 
21.15 ~ 
illtdclu1 

21.45 ıır \'le -" 'R'., llrn 4-•"':I""" htı,..ı,. .. ın 13 t n
r ,..; f o•-. ,,,.. ... .., ,., C:. t on,.aı A nbnr:l''1 jl 

,.,,;,.,. .. ,~ 0 ,.. : t,...,ır VP ,Annn:ı'rl 11 1!1 
• r, n~cr; rl n , • ., ,.;ı .. nı,,.,,,,n muh•,,.11r ~.

~1r v~ \rnoıo lo,"' 1 •~""" Cl " h1.,.,1c ht"' 

Kavıp - Anknra mııllve.•lnd<"n ııl -
mııktn olıluiıım 3155 sııvılı askPrl 
maaş cUzılıınımı knvhcttim. Yenl~in i 
ıılııca~ım'41!W eskisinin hlikmO } ok -
tur 

Eeı elı41 önyüzba~ı Bahattin Erön 

Tulıplerin foto#ra.flı mu!aııaal hal 
tercümeleriyle bizzat veya mektup. 
la Ankara Yenişehir Erdo.ıtan sokıık 
18 numarada falııtya Bez ve İplik 
Fııbrlkalan Türk Anonim Şirketi 
Umum MUdUrlOğllnc rn!iracaatları. 

1531 

Kayıp - 1014 No. lu taksi muayene 
cüzdanımı ~1ıetttın. Yenisini alaca
:ımdan eslds1n.ln JaükmU yoktur. 

lımail Erkek 

Va.zıf eye davet 
Maliye Vekiletinden : 
13-2·19•2 rarihlndenberl vuitesl • 

ni ıerketmlı:ı olan ve itbu llA.n tari~
ne kadar mazereıint de haber ver • 
miyen Vekalet tahsllit mUdUrlU.tU 
memurlarından Gazi Bayaan"ın der • 
hal vazifesine avdeti lUzumu ve ıı:el· 
mediti takdirde hakkında kanuni 
muamelenin ratbi.k edileceti illn o
lunur. (6261) J3M 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve 
Zührevi hastalıklar hastaneleriyle 
Zeynep KAmll Doi'!;umevi, Edlmeka
pı Sıhhat Mer.ke7.I ve Üskoüdar Çocuk 
Bakımevlnln yıtlık ihtiyacı için alı
nacak 23000 kilo beyaz karaman etJ 
ve 2250 kilo sığ'ır eU kapalı zarf usu
llyle eks!ltmeye konulmuştur. Beyaz 
karaman etdnin beher kilosunun 
muhammen bedeli (140> kur1141 ve 
sıfır etlnln beher kilosunun mu
hammen bedeli cı<ı>> k\U'\li ohıp 

3 - İstekliler muvakkat teminat ına.ddftııl 1111.ntha.U veoht1ın truınn edccck
ma.kbuz veya banka teminat mek· ııen tddtf ınddu1>lıllnnı ~ dairc
tublyle kanuni vesaiki ve teklifi lllndm möıe.etdkil endlmene veınr.clcr1 
muhtevi kapalı zarflarını o glln saat (6ll50) 2329 
10 a kadar mezjkQr komisyona vere-
ceklerdir. 

' - Sartnameler Anltara'da P . T . 
T. Levazım MfidUrlütnnden lstan· 
bul'da yeni Valde Hanında P . T . T . 
umumi dePO ayniyat muhaslplltın· 
den paraaa olarak verilir. (5881) 

3018 

Ka:rıJ' - Ankara Gad Use..c;i di
rekt rlll ilndcn aldığım 17. 5. 1989 
tarih ve 911 sayılı tAsdlknameml 
kaybettim Yenblnl alacaftmd!ln es
kıslnln hükmü yoktur. 
Hıt 

14 00 müzik (Pl.) 2l oo 111t1on on:ıı" 
14.30 at yanstarı tnısı {vl)'Olonj9t 

tnhm.tnlcri Nedi> Aal<ın) nıo' 
18 00 Prorrıun mas: ''R4ymonıi.-

at wı.nıcııer: 89k aar • 
1803 c.'lıı.ns kısı. Fredeıiksell 
cmt-."ClJtraal Ha.l1c me.yQı. nı; 

1845 c:ocuk Lalo: l'\18 .nı:ı-' 
lrulübil KletBttı: 9llrU. 
1930 a,lanıı 22.30 a.Jıı.nıl 
19.~ ecır.best 10 D. 22.Ci~ 
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HARlClYE VEKALETi NAFIA VEKALETi 
A.-t . • -· 1 nlzden Jcayık ve m."lvna llc .vaınlacııkr lira ve kati teıııınatı 37iSO lıradır. l lsteklllerln de helll gun - ıı.utte ııö- ı 
'"""'1Cara Levazım Amırhgıne bU!Unum nakli.ve ı.ıert kapalı zarı U&U· gv.saf ve Şartnamf'si ürlibolu ınu- ı:ti grçcn komisyona teminatlyle bır- D. DEMlR YOLLARI 

gelen ilanlar 11.Yle eksiltmC)'e konutmuştur. lhaleal krz :o;a. Al. Ko. da görlılllr. I' zarlık- tikte gelıııcleri. (6381) 2HO ---------------
.......__ 12-ıs-942 C<U'l<llnbll glinü saat ı,, dol la ihale ıo. 8. 9ı2 paıartcsi günli sn- K .., 

1
. 

k Ba.ndınna sa. Al. Ko. da .vaııııacaktır. at J6 da merkez :o;a. Al. Ko. nunda oyun veya argrr e ı 
ı:: oyun kavurması alınacak Yapılacak ı.ıcrtn mlkt.ıırtarı muauen yapılacaktır. (6331) 2369 alınacak 
~urum Sa. AL Ko cı.-uı . olmadııl'ı ıcm taıunU ve ta.hlişc IC'fn Kuru ot alınacak 1 As. Pos. ısıso Sa. Al. Ko. dan : 

- 100 ton kcmlk.ız kl>.vun ctJ ka· 2000 araba ile naJdbıe k'hı 300 kayık- .Bolıu:ır Sa.. Al. Ko. llşk. : 'TiS bin kilo k<)) un eti veya &ı •ır 
~sı kapalı zarfla münakasaya ko· ıa nakll):e l(;ln 300 Um tanlnıı.t o!anık 2'Xl ton. 75 ton, 75 ton ki ocnuııı 4M eti kapalı zarf uı;ulu ile eksiltcnryc 
IUın\litur lllün:ık.ııaruıı 12. 8. 94:; ClU'- alınacaktır. lstekl ıcr llll"lnam(')'\I Ko <la ton kuru ot pazarbkla ıııı.tın abnncnk• konmuştur. Eksiltme 2-& 8 9~2 pn

tf*' "1rıba ııilnO .saat l6 da Erzurum Sa. ır6rcb!Urlıer. ı.td<ltlerbı l>E'Jll ııiln ve Ur. :'lfııhallt teslim Ketıındır. Aynca bir- z ırtc-si sa.at J.5 te l partakule Ho de
.\!. Ko da ~ pı · tır KUosunn talı- saatten bir saat evvel ıaınunı vcslknla- ı»<ıcrc kadar naddt)"Cftl 00 mükmhMt U.· re ktıyunde yapılacaktır. Komisyonda 

j ~ Cd len rı.vıı.t 200 kurue olup tutan rtylıc tcklU mcktuplanru Ko. na Vt'ITnl'. ratın<lan ~icc göl"(: t.csı> t olunacru< 11• mevcut evsaf ve şartlara gore t~lııı-
r• '"""000 lerın :u R lirıı muvakkat tr.minat vr. 

ılır 1 m<lır. Ilk tmtıın.: u 11~ Um- k!l1.. (5847) ıııs.~ .Yaıt üzetind<..'fl tanJn olu.ru cn.ktır. Kc- 111ı·ktupl11riyle ve vııktı mıınyyf'ııirıılen 
4 Şa.rın mcııl h.,r ırUn Ko. da ırörtllür. Et alınacak aan'da te.slbn şartb'lc taııınln ı:ıooe.ı bir sa ıt f'vvel konıi~yonda hnıır lıulıın 
~lllerln k:ınunun ~ inci maddt:$I· 31.500 Ura ilk wmlnatı 2362 l1ra l50 ku. ııın ı 1 rı. ( 6-&\! l) \! ı.~ıs 

~ ~ Rôre h zırlı.vamklan tek 1 mcktuı>- Devrek So. Al. Ko. dnn : ru6tur. Pa;-.arlıQ"ı ıu. tı. 942 pazart..t.'51 Saman alınacak 
•- rıı lhaJc sıuıunde.n blr ıııuı.t evveııne 1 - Zongııldak'ta teslim oartlyle günü saat 15 ı.e .Bolcı.Ylr .u. Sıı . Al Ko. 
""dar Ko na vArmı·•~rı 6600 kıl:> koyun veya 6000 kilo sı· ~ "' a.k da yapıl.acnktır. Şa.rt.ııllm;;.W k.-cnls· 

:t.!(ıvzu.au b ti<""' ternm c~lr. ğır etı kapalı zarf usulU ile eksilt· 
J<:rıuruııı :-\a. A 1. 1' ı.. c!an : 
1 - o5U ton chıkı;•n lııılindc sqnınn 

paz ırlıkln c•kblltrneY"e konulıııu tur 
gksıltıııesi ı ';', R. 9-J:.! pıu:arıı ııl günü 
s ıat 16 da Krırnrum ti ı, Al. Ko, da 
)apılacaktır. Muahınmrn bedelı 2030 
llrıı olup kntl teminat 301l..! llrarlır. 
::>ıırtnanıcsi her gıın Ko. da göriıliır. 
lsteklılrrin hl'ilı ı;ıin ve saatte tenıl
nntlari~ le lılrlıkte Ko. nıı. ınürnrnat-

w meyı> konmuştur. Koyun etinin mu· .vondu. ihale ırün.tl ıröı:1llcbWr. 
<!5660> 1803 hammen beıleli 110 -kuruş tutarı <631l> ~ 

Et alınacak 
nevrek Sa. Al. Ko dan: 

;el 1 - Akçakoca dan t m alınmak 
,:..a tırı Yle 13000 kUo sı ır veya 13.000 
·- o koyun eU kapalı zarf usulü lle 

~lltmeye konulmu tur. Sı •ır etınln 
1 Uhammen bedeli 80 kuruli tutarı 
1{0400 lira ilk t mınau 780 liradır. 
le 0 Yun etinin muhammen bedeli 120 

1 Utııs tutan 15600 1 rn ilk teminat 
~70 liradır. !halesi 11 a ustos 1!142 
~ı Rünll saat ıı de Devrek Sn. Al. 
~ · da yapılacakur. artnames! ve 
~&ar her gün Ko. dn gôrlllUr. lstek
'tt rln belll s-ün ve le9blt edilen sa
lı en bir snnt evvel kruıunl 1Ckilde 
l(lııriıyacaklnrı teklif mektuplarını 

o, na \lermelerl. <5796> 1834 

Tezek alrnacak 
!Cara Sa. Al. Ko.dan : 
lOOO tonunun berer kiloauna ıah:Un edilen fıyat 1 kuruş 2ô santim

t eıı Ve 500 tonun tahmın edılen 1 ti-
•t ı kuruş 60 tantlıı den lısoo ton 
:ıck kapalı zarf usulıylc eksUtme
ıı: konulmuıtur. İlk temınatı 1650 

11 •dır. TekarrUr eden fıyat Uzerin-
trı kati ıeminat alınacaktır. Şırı -
~eaı Ko.da görulUr. Eksıltmesi 
le .g 1042 pazartesi günü saat 16 d'.ı 
l •ra Sa. Al. Ko.dn yapılacaktır. 

•• b•tekıııerln mczkQr g{Jn ve saatten 4f saat evvel hazırlıyacaklan tek-
lllektuplarını Ko.ne vermeleri. 

(5800) 1836 

Kavurma alınacak 
Arclahnıı Sa. Al. Ko.ıta.n ' 
1 - ıo ıun dnhn J<oyuıı veya sığır 

' ~ilden ımııl ettırllecek kavurma 

1 
llO sayılı kanunun 31 cı nıaddesuıe 

~vtıkan kapalı ' zarf usuUyle mu -
\o kasaya konmuıtur. Koyun etı ka • 

.,. 11~rnr.ısının talın ııı bedelı l8SOO !ıra. 
ita temıuaıı 1388 Jıradır. Sığır etı 

1 vurmnsının tahmın bedelt 12500 
~l'a ilk cenunau 938 hradır. .Evsaf 
llı0rnısyonda gorültir. Şartnnmesınde 
~derıç olduı;u gıbı k mıksız ko· 
b da Yti&de 40 sı ırdıı. yüzde 25 ~ağ 
I> Ulunscaktır. Münakasaaı 10-8 1942 

11 barte11 &"tinli aaat 18 de komısyo
~llıuzda yapılacaktır. İsteklilerin 
le Ut gUn ve aaatıen bır saat evvel 
le lcıır rnektuplariyJe teminat akce
eırını Ve kanunun 82 ci maı.lde8i mu· 
bınce tevdi eımeleri. (ô802) 1837 

Kavurma alınacak 
A.rdahan Sa. Al. Ko. dan ı 

l - 10 toıı daha koyun veya sıa-ır 
~inden ımil eıtırllccek kavurma 
'I 90 sayılı kanunun 31 inci m ıdde-
rıe tcvfıkao lMpalı zarf usulü ile 

~liııakasaya konmu11tur Koyun eli 
rvurmasının tahnıın bedeli 18500 
~a ilk teminatı 1888 lıradır, Sıııır 

1 kavurmasının talunln bedeli 
"1'4GO !ıra ılik teminatı 938 liradır. 
~at ve oartnameııı Ko. da göru
ıı.,r. Kemiksiz koyunıt:ı o 40 aıJ::"ır· 
't 3 26 yağ bulunacııkıır. MUnaka. 
le •ı 10. 8. 94Z p zartesl ~linU saat 
ıı da yapılacaktır. 1 ıeklilertn bel
i ırlln ve saatten bir saat evvel ıek
tlt .ınektuplarını ve temınar akcele· 
o.'"ı Ve kanunun 32 inci maddesin • 
~ istenilen vesikaları Ko. na ver -

tleri (5820) 1869 

.,lltates ve ıoian alınacak 
Atutıakö.Y Sa. Al. Ko. dan: 

"il ı - 140 ton pataı. üe 100 ton ku. 
loıtan .luı.ı>alı zarfla eksiltmeye ko -

~U•llU'. PatatcMlrı uU!lt.me.ı l0-8-
llu.arUıat aünU ııaa.t 15 1e kurU ıo· 
~ eblllmcaıi aynı ırllnde taAt lö da 

1_11lıllkÖ)I Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 
~Wcrln mlUl,Y)'Cfl ııiln v~attcn bir 

~ tekliı molctuplanıu KQ. na 

Ilı '-rtname Ko. da ırorillUr. Patate"n 
UVaJııtat tErnJnat.ı 33G() kuru 10-

~ muvakkat tcmln&U 1313 ıtradı:-
(582:2) 1870 

E.t kavurması alınacak 
Sarıkamı11 Sa • .Al Ko. dan ı 

l - 100.000 kilo sığır eıl kavur?-a• kapalı zarfla alın caktır. Ki • 
0tuna tahmin edılen fıyat 100 ku· 
~ ilk teminatı 112ô0 lıradır Şarı
lalıneıı Ko. darı almır. Ka alı zart 

eksiltrneal 11. 8. 942 lı ı::11nU 
~ı 16 da yapılacaktır İatckl lerın 
~~ıa edilen sa eten bır ea t evvel 
\t rıuaun lstedlğı v k !arlı blrlık· 
"'- teklif mekıuplarını K na ver • 
.....:lcri. (5844) l88S 

Et alınacak 
De•rck Sa. Al Ko dan : 

2 1 - Zon uldak'ta te lım fartlylr 
ti,ooo kılo koyun veya !U,0 O kilo sı>'' cl.j kapılı zarf uıulu ile ek ıltme
h • konulmu tur. Koyun etinin nıu
•trırnen bedeli 110 kuru~ tutarı 26100 
ı'•dır ilk teminatı 1980 liradır. Sıt: etinin ııııılıaııırııen bt"clell 80 kıı
ı~ tutarı 19~011 liradır. ilk teıııınntı 
~ O lıradır. lh le ı l:! Aii;ustoı !l~~ 
1ı.''1 tnba gilrıü il de Devrek Sııtın 

a Koıııı ) onıııı la > apılııC'ııktır. 
~ ttklılerln bf'lll ır;ündc ve tespit edi

n a ttcn bir iaat evvel kanuni şc. 
ı, dt lıaı:ırlıyııC'aklıın teklıf mektup -

1 ııı Ko. nıı verıııclerı. (ıstHu( 188 ~ 

Et alrnacak 
Oc~rck Sn Al Ko rlaıı : 

il 1 - Zonır;ul 1 k't'l t lım şarliylc 
t kılo koyun vçyıı 6 O kılo sıgır 

kap~lı ı. ırt u u lı ile rk ıltıııeye 
11
1 

lııııı ur Kovun rtln n rııııhanıınen 
1 tlı 110 kuruş tut rı 7l600 lıra. 

tc ıılnatı 6-H:I lıra sı&ır etinin mıı 
ıııen bt 1 il O kuru tutarı li'.!800 

ıtr dır lık tcıııırı tı 3!lti0 lırnlır. İhıı-
12 agu toa P'~ çır aınba ıı:ünu 

\ ıı ı ~aıı il de l>cH k Sa Al. Ko 
"- aıııfncııktır lsteklllcrln belll gün. 
~~ lt- ıııt eılıl n naile bir saat evvel 
ltı ~•nı "ckıl le ha ır1n cıkları teklif 
~a~ tı plnrıııı ı~o na vermeleri. Şart-

c h r gun Ko da ıı rUllir. 
( 811~) 1886 

DoldurmR ve boıaltma 
itleri 

ltıtndınnı Sa Al 1(o elanı 
~ 1 - & nd rma lsk le v llllUYl)nun 
~ ~ ihale tarıhlndcn baelıyarak 
laL 11'11.n 943 &Ollun& icada.& ;va.pıJarnk 
~u taJılQ-t ile 1'aredan ,,,...,. ve de 

72600. lira ilk ıeminııtı 5-445 lira 
sıgır etinin muhıı.ınmen bedeli 80 
sıgır etlnın muhammen bedeli 80 
kuruı tutarı 52800 liradır. İlk cemı
natı 3960 liradır. İhalesi 12 ağtıa • 
tos 942 çarşamba günU anat ıı de 
Devrek Sa. Al. Ko. cta yapılacakıır. 
İsteklilerın belit g{Jn ve saaıten bir 
saut evvel hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 
Şartnamesi her gUn Ko. da ~orü -
lUr. (5848) 1887 

Koyun kavurması alınacak 
Sarıkamış ı;e. Al, Ko. <lan: 

Sabun alınacak 
lzmir Lv. •\ . .Sa. AL Ko. dan: 
Cinsi sabun .m kt4rı 25000 lcilo ~ tı 

72,12 r.lruı ve mlktan )'Ukarıda .Y ızıh 

ihllyııc pazar 1kl1t salın alınacaktır. Pa
zarlık ve lhalcsl 10 8·942 ııazartee1 l{Ü· 

nU saat 16 da Kı6l: <ta lzmtr Lv. A. =· 
AL Ko. nunda .vapılncakUr. KııU tem.
nal Uınle bcdcllrıln yüzde 15 ki . tıın· 
ledC'll önce alınır Vuıf \'tl ı rtJan h<"r 
gün komls>ond.'ı ı:6rulcblllr. lst<•klllcr ln 
bell1 ırUn ve saatte krnl>naUnrl)rlc ''C 

ttia'ltıctc komıtt.vona 

1 rı. (6102) 2234 

MlLLl MÜDAFAA HAVA 

Mutfak inşaatı 
F.ıılkltehLr Hava Sa. Al. Ko. ıkın: 

1 - 50 ton koyun eti kavurması murııcaatıan. (6337) 24-4 
Oku !da 1.n6ıı. eılilccck 19'.;?GG Wnt 75 

kıı~ ıw.lf bedelli blr mutrnil'ı eftstl4nw
yc konulmuştur. lhaloıd lll-8 !H2 pa;:nr

lcsl ı;:Unu snnt 15 tc l-Bkla<.'h1r Hv. Sa 
kapalı zartla alınacaktır. Kilosuna 
tahmin edilen fıyat 2 liradır. llk 
teminatı 1625 lıradır. Sartnamesı 
Ko. dan alınır. Kapalı zarfla eksilt
mesi 11-8-042 salı günlı saat 15 te 
yapılacaktır. t teklllerln teklif emk
tuplarmı belli saatten bir snnt evvel 
Ko. na vermeleri. <5849> 1888 

Yapı işleri 
Konya Sn. Al. Ko. dıın : 
l - Konyada Kulı li a kerl lisesin

de yeniden yııpılııcnk 15389 lira 18 
kuruş kcşıfli hamam ve etııv binası 
lnın.atı knpalı zarf ıısulü ile rk lltnıe
ye konulmuştur. Keşif - pilin ve f~rt
narııesi Konya'da koııılsyvnıııııu11da Arı 
kara Lv. ümirllı;ındc ve İı;tnııbul Lv. 
ırnirliğlndc gorili ıır. 

2 - il ıııının ve cutv hlıınsının kıı
palı sarfla ıhalesi l ı ağustos 9'2 sıılı 
gunü aaat Ilı da Konya Sa. Al. K.ı. el ı 
yapılacaktır. l~kı;iltıııcye gin·rcklerın 
bu işi yap cnklıırırıu tlair Kıın)a nıı
fıa <laıresinılı•n elılivelnarııe vcsikıısı 
almaları lazımdır. · 

İsteklilerin % 7.11 nlsbctindc ilk tr
rnlnat olan ı ııa lira 19 kuruş )nh
rıp 1 ı. 8. 9i!! Mlı ı;iln!I ı;aat J il kadttr 
teklif ıııektuplarını Ko. na vermeleri. 

(59.!6) l!li3 

Dere temizlettirilecek 
Eski)clür Lv. Amirligi Sa. Al. Ko. 

dan: 
l - F..ılişehir civarında Ha~tre~ ~ft. 

liği Remonı ıay deposu arar.isinden g~ 
Porsuk ça)'lnın 67~ mctttlik güzergl
hının ıadıid 2490 5ı1yılt kanunun 31 in
ci maddesi muabiocc kapalı ıarfla de • 
.ilrmeye konulmuftur. )halesi 21-8-942 
cuma friinü '"'* 16,30 da Eikişdıit' Lv. 
lmİl'liği Sa. Al. Ko. da )'llpılacakur. Mu
vakkat ıenıinau 150.f liradır. 

İsıcklıilerin ihaleden bir ~t evveli
ne kadar yani saaı 15.30 da ıcklif mck· 
tuplanru vcrmiı olmaları. Poı;ıadaki ge
cikıncle~ kabul olwwnaz. llU$u 1 ve fcn
nl Jartnıameleri) le keıf i bu gün Ko. da 
görühir. (5821) 1985 

Tqıma itleri 
Tophane lst. Ko. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Ü11kl.lılur veya Jlııydarpaşa'
dan Ömerliye 3000 ton yiyecek ve e~
ya nakledilccekUr. llir tonunun tah. 
mil tahllyrsl ve çuvnllanrnası dnhll ol
duğu hnl<le 23 lira fi) nt tuhıııln cdll
n ı şlir. llluvakkat tcmlnntı 4700 lira
dır. Şnrtnaıııesl her gOıı Ko. dn gl:lrl.1-
lur. lhalcşi H. 8. 9VJ cuıııa gUııil 
ııııa• 1 I.30 d' Ka, aJ, ıarfla vnıııhcak 
tır. Taliplerin lhnle 6aatinılen bir sa
at evvel ıısulil dairesinde hazırlıya • 
cııkları teklif mektuplarını Ko. nıı 
vermeleri. (69:l7) 2001 

Kuru soian alınacak 
Gelibolu S \, AL. KO. dun: 
l - 1100 ıonkurıı soğan kapalı zarfla 

ck&lltıneye konmuştur . .Muhammen ne. 
deli 15300 lira Muvakkat teııılnııtı 1147 
lira, 60 kuruştur. Jhııleııl 27-li-H:J 
perŞeınbe ııünU saat 16.30 da Gelıbo
lu Merkez SA. AL. KO. da yaııılıı
cakıır, i&teklılı:r ıarflarıııı bir&aat 1:v
veline kadar vereceklerdir. E'ııaf ve 
Şartnamesi KO. dn görülür. (6131) 

2.?31 

Kuru ot alınacak 
l\'.e an Sa Al. Ko el n ı 

l - Blrlıklcrlıııiz llıti)acı için hir 
milyon kılo td bal) alı kuru rıt kapalı 
zarf u ıılü le satın ıılınıcııktır. 

M - Muharurncn bedeli 8iS bin lira
dır. 

8 - Muvakkat teminatı -'1~6 lira -
dır. 

4 - lhııltsi 21. 8. 9'2 cuma günü 
ot l 7 dcdır. 
ıs - Şartnamesi 3 lira mukabilinde 

verılerektlr. 

6 - İsteklilerin 2-&90 sayılr kanun
la gö terilen veaalkle hlrllkte hrlll gun 
ve ıınatte en az bir ııınt nvel Gellholıı 
Kara Burgaz'da 4700 askeri posta sn
tın 11l111a Ko. na teklif rnektuıılıırı ver. 
melcri illln olunur. (6193) 2250 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Gelıbolu'da iskelede tes!Lml 

100 tonu ı:ıazarhkla satın alınacak
ıır. Tel balyalı kuru oLu.n muham
men bedeli 70.000 lira ve ip balyalı 
kuru otun muhammen cbde~l 6;.,UOO 
liradır. Kati teminatları bu mikta
rın r,o 15 i üzerinden alınacaktır. 
Evsaf ve 5ar~namesi Geiıbolu mer -
kez Sa. Al. Ko. da görülür. Pazarlı
ğı 13- -942 ııazarteıl gUnU saat 16 da 
merkeJ: Sa. Al. Ko. da )'apıll\cnktır. 

(5935> 2289 

Koyun ve ıığır eti 
alınacak 

Topane Sa Al. Ko llflt. dan: 
Kapalı zarna clcslltmeslnc talip c•k 

m~an ~ ton koyun ve ııtır eu pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. lbalesl 10 ·8-
942 pazartesi .UnQ Mat 15 U! Lllanbul
da Fındıklı'da A& roeta 2400 Sa. Al. 
Ko. nunda yapılacaktır. Ko)'un et.inin 
beher klk>suna ıııo, 11tır otlr\ln beher 
lclloauna 100 ıcurue tt;ya,t tatımııı edU 
ml.stlr. Koyun eUnln temlnau 31:500 Si· 

Qll' etlnln tmılnatı 22ll00 }lradır. ~

ııamesı har ırilll kooıiıu'onda ırörü Hlr 
Tallp olanlann temlnntlf.11.fle l>lrllkl • 
1'omL&.Yona mUracau tları. 

(6286) 2313 

Sığır eti alınacak 
Geliholıı Sa. ,\1 Ko. dan : 
ihtlyac için H ton ayaktan sııtır 

ctl pazarlıkla satın alınacaktır. Sı
ğırll\l' tartılarak 1arııı et itibar edl
lcc~Ur. lıl~ta lle~d 20.000 

Odun alınacak 
Kıı rnJcösc sa A ı. Ku .ı:ı.n : Al. Ko. ıwnda :ı.apıla~ ~kllr. Kt.-oll ve 
Aşıııtıı1a ilci kıılcm odunun ırı-7-~4:! fenni eart..ıırune komlsyond6 görük.-bl· 

de )• pılnn kıı ı•alı zarC.lıı <"1< ltmcs rıd <! Uır. ilk tcmlnAU 144'\I ıını DS kıı.ruıttur. 
tal p cıkmndıf:ınd ın bkr ny zarfmd ı :ı- lat.ek\tlCl"ln be ııilın ve a: atte komi•· 
lın rn.ktır. Tahmin bed<'lh'J'! ilk t~I - .YQIWI. mUrııcaaUnn. (6".l9l) 2319 
naU n pıızarl k Eiin ve s:ıaUert her rıl· 

rlnln h zalanndıı ııo cr1lml11Ur EvA~f 

kolordunun bütün ı;ı:arn on :ırırxlll m v-
cut ola.n 15.11-41 ~e 48100-:>llllt'.l '13.Yılı 

emirdeki e\'aattır lırtcldtk>rtn ıı. ili ı:ıın 

ve saatte tunlnat mclcl.uplart.vlc komi..-
)Ona mUml'llal.lnn. 

Cinsi u.lun 900 000 k(JQ, 32400 lira. 
!!130 lira, gün 10-8-942 

c-ınsı: ooun, kllo l,:iOCI (1()() lctlo, ~oatıOO 

11.ra 40!50 ııro. ı:Un 10·8· 942 
Pazartesi Mut H 30 d.ıdır. 

(6.190) 2441 

Odun alınacak 
Karııku~e Sa 1\1. Ku. il k. d ın: 

!lort uz elli hın kılo oılıınun ka
pnlı zarfla npılun l'l~sılııııc inde talııı 
çıkmaılıj(ınılan bır oy lçirıclı- p 11.ar -
lıkln alınacaktır. 1 nhıııin bcclelı on 
&ekiz bın lıra olııp ılk tcıııiuatı hın 
üç yuz elli liradır. E\ı;:\f kolorclunıın 
buUin gnrnizonlarınıln nırlcut olan 
JIS. il. 04:! ve -& 100-iSllOO &a)ılı e. 
mlrıh·kı e\saftır. Pıu ırlığı 10. il 9.ı2 
pazartl'si ı;ııat liS,aO da ) n11ılacııkıır. 
lstcklilerin helli fflln ve ımatle temi
nat ırıektuıılnrı)le konıiıı)vıın mllrn -
caaıları. (6a91) 2U~ 

Sığır eti alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. B!J,k.: 
Babae.!fkl !cin 22 ton sıtır eti pa

zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
25. 8. 942 günü aaat 15 l.t! Çorlu As. 
Posln 1140 satın alma komı~nun
da yapılucı:ıktır. Jf uvakkat teminatı 
1320 llradır. Sari.name ve evsaf her 
ci.ın komlsyonumu:uia görülebilir. ls
teklllerın IUzumlu veslkularlyle bir-
11.kte .koınlsyona mUracaıı.Unrı. 

(6392> 2443 

Yiyecek maddesi alınaca1' 
lııııkıerıdııru S&. .Al. J(o. dMn: 
~klıı cllıa Ye nüktarilın )'!lzth 

dön. Ulıı;m yi)'eCek rnaddcl1 pez.arlı 1'la 
mtın a.hnacaktlr. Muluımmu1 boOO!lc • 
rtyle temtnatıan ve paza.rlll< ıribıleri a
eatıdald wtvelde hlzaJannda aöılt.eıil
mLoUr. lh:ık.>sl tskC!Ildcrun Sa. Al. Ko, 
da yapılacakur. cmst muhammen bedeli 
ihale ı.Unü saati kul"ll lbnlcla muhammen 
bedeli lira kuır~ 169'J2 00 teminat llrn 
2548 kuruş 80 !ha.le Ta. 10-!M)42 saati 
10, cln81 nohut muhammm bede1d lira 
17000 kuruıı 00 ternlınM lira 2550 kuruı 
00 lıtıalc tarihi 10-8-~ anat 11, cln~I 
~ 11'1(.'T'Clmdc muhammen bedelt lira 
17528 kuruoıı 00 t.«n lnAtı ltra ::aıı2!I lru ru a 
20 SuUe tarihi 10-8-9'12 saat l5, cınst 

K. mctt.irnek muhammm bedetl 26910 
kunae ()() temlnaıt llını. 4036 kurue 5\) 

ihale tarihl 11-8-1>42 ae.at ll de. 
(6393) 2444 

Odun almacak 
hnıit Sa. Al. Ko. Bşk. dan: 
iSOO ton odun .alınacak heher kilo

sunun tahmin fıyat ~ kuruş ınuvak. 
kat teınıııntı 750 liraclır. I>azarlığı 14. 
ti. 9~2 cuma gunU saat 16 dıı. yapıla
caktır. Bıı miktarın heıısini vcrıııı·ge 
istekli tıkııı ıclığı takılırıle ao ton
dan· aŞ.Rgı lliıııanııık Uz .. rc ayrı ayrı 
lstrklilere ihale eılılehilir. Evsaf ve 
şnrtnaınesi Ankara. lstıınlıııl Lv. A
mlrliklcriyle komisyonda her glın ır;o-
rülehillr. ( 6a9') :.l•U.6 

Er fotini alınacak 
1zmlr Hv. Sa. Al. Ko. Ra.: 
Beher clftlııe 12,50 Kr. tahmin e

dılcn 4.000 cıft er t.otml 12. 8. 942 
çarşamba ~Unü saat 10 da lzmir'de 
GU:r.elyalı'dakı Hv. Sa. Al. Kom. da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Evsaf 
ve şarUan her ıün komisyonda &ô
rilleblllr. İsteklilerin 3750 liralık te
minat makbuzu ve vcclkalarlyle bir
likte koınısYOna mUracaaı et.meler 

(6418) 2453 

Çetitli malzeme 
naklettirilecek 

GcHbolu Mene• Sa. A!. Kıo ııan: 
thU,vac ~ Geüboludan 15 muhk 

nı n halle 10000 l(Jfl y1)'ecıel< .vem, yak. 
caıır. tt.va ııaıtr maızcme naltll.Y~I paznı 
hkla yapılacaktır. l!sr matıaııertn 14'1 
ayn muhammen bcdel'I olup temlnlnJ 
muhteıu mahtıllenn vasatı.t Uzerlndeı 
hell&P eo.'tilerı 79000 1'lron1II yüzde 7.5 il 
ıreıindm nhnacAktır. Şartnnmcst Gelllıo 
Jıu Merkez sa. almatıııda ırönllebUt:'. 

lhıı.kıll 13-8-942 ııcraembc ııilntl saa· 
16 da mcr1<cz Sa. Al . .Kun. yapılaca'k. 
W'. ( 64.19) 2454 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

As. ros. ısın Sl\, Al. Ko. ~ıın 
l - Ayaf • Zirde (20.UOO) kılo 

şığır veya (111.000) kilo koyun eti, 
Çuhukta (20.000) kilo ıııtır veya 

(16.000) kilo koyun eti mukaveleye 
l.ıağlıınnıak ıuretlylc aatuı alınacak • 
lır. 

2 - Ayaş - Zirde alınacak sığır 
etinin ilk teıııinalı (1016) lira (\!6) 
kuruş, Koyun etinin (1181) lir ı (25) 
kuruş, Çubuk'la alınacak sı#ır eti
nin ılk teminatı (82iS) lira ve koyun 
etinin de (971) liradir. 

8 - J'uarlığı ıo. 8. Ht ruarte
sl günü saat 16 le Sarıkı ladnki sabn 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

.. - Ev&af ve aartlarım ıönncl< 
ııtl) CJıkr bcr •lll.M ~rıp n 

Kaynak atölyeleri 
yaptırılacak 

Eskıııchır Hv. Sa. Al. Ko. dan: 
Bırlıklerde inşa edilecek ll\sl.ık 

kaynak atölveslnln tasfiyesine ult 
(8269> lıra 92 kuruş ıkaşıf bcdelll ln
ııuı.t kapalı 7..t.ı.rf usulıyle eksllune)"(' 
konmu tur . .Mezkfır işe ait keş f ve 
projeler komisyonda görUleb lir. 

lhalc>Sl: 19. 8. 942 carşnmba günil 
sıuıt 10,30 da EskJşehlr Hv. Sn. Al. 
komisyonunda :.apılaeaktır. ilk tP.· 
mlnntı (620l lira 25 kuruştur. Tn
llplerın kanuni \."E'Siknlnrlyle hlrllkle 
teklif lll('ktuplannı ihaleden bir saat 
evvel komisyona vermeleri illin olu· 
nur. <!H02> 2446 

Beton yol yaptırılacak 
T~ ki ehir lh. Sn \L 'Ko. ılan ı 
Fab katta lns:ı cd ccek (26h!Y.I) :ırn 

46 kunlıJ kcşll bcdl"lll ıx-ton yol ıns ı 

kıı.palı zarf usul!) le o'kslltmc.vc konmur
tur. lırt lerln bu işe a tt rosmı !Pnnt 
ve hıl8Ull1 eartnıuncıcrmı konıls;,Yonda 

her ıı:i:in ır •rcb lrter. 

Ih ~: 19-8.942 ea."ıımbıı ırünll •· 
at 15.80 dn Dsllclı;ehk' Hv. Sa Al ko -
mtsıyonundn .YaPılaralrtır. Uk t<ıml."la' ı 

t 2002 ı ı ra 46 kuruştur. Ta.l plcnn s• • -
zü ı:ccen kom~a be ıı ııilndıc kamı
nı vr.slknlııriyhı b1r.Jllkte tolclU mektup-
ı.annı thale 811atlnı1cn bil' lllUlt evvel 
veıımelcrl tJAn otımur. 

(6403) 2447 

Büro binası yaptırılacak 
Esklşf'hir Jlv. Sa. Al. Ko. dan: 
Fııbrik.ada inşa edilecek idnrt lıU

·rol r binası iltıvesi lnşaasına alt 
(262911) Ura f8 kurut ketlf bt>delll 
inşaat kapalı sarf uaullyle ektlllmc
ye konmuştur. 

İhıılesh 19. 8. H2 tarşamba ır;llnll 
111aı 10 da Eskl~hir Hv. Sil. Al. Ko. 
nuıııln yapılacaktır. İlk tt'ıninııtı 
(1972) lira 18 kuruştur. Taliplerin bu 
işe ııit rrsiın fenni ve hususi cııırtna
nıeleri sözu geçen komi yunda göre. 
bıı.ı lrr. 

Jsteklllrrln «a:t •r.t vcaıknlıırlyle 
tirlikte t"klif ırıek•uplarn11 l elıı gün
ılt: ıha leden h:ı s:uıt evv ·ı kıınıısy.,. 
na vcrııırleri ilfın olunur. 

(fHO~) 2U8 

Münakalat Vekaleti 

Yüksek mühenclia alınacak 
Münakal!t VekAletinden: 
Hnvıı mt>ydnnlnrınıfa çıılışıırılmak 

O zere Kara Nakli} at daire inde acık 
bulunan ve ihtisas mevkii olıın 3 .adet 
70 lira ınaa lı yüksek milhendıı;llge 
şrraitl haiı yukick uıuhendi& &lıua • 
l'nktır. 

36iS6 sayılı knnun hıikıinılerine gıı
re kııdro maaşı verılınck u11ere me
murin kanununun .ı iıncü maılılesın • 
deki Şt·mili ve yıiksek mılhcncllsllk 
elılıvf'tnarııesiııi haiı olanların Kara 
.Snkliyat d.ıirl'Sİ rcısliglnc ııı ılrn.caat-
lnrı. (6378) 2+ao 

ASKERi FABRİKALAR 

Kimyevi madde aatııı 
Askeri Fabrikalar Ticaret Sube -

alndeıı : 
~ 7.21 slllfrik .aıılt, %29.69 klo -

rıdrlk asır ve eser halınde demirden 
ınürt"kkeıı 7 ton mahıul Kuçlikyoı • 
gat Barut fabrikamuda rııevcuttur. 
Ayrıca her ııy 8 ton kadar ıstıhsali 
muhıeıııcl olıın hu maddenin mayıs 
0-&8 sonuna kadar lstlhsul edılecek 
miktarı kap ~elirerek Kutük) ozgat 
Barut fabrikası ambarından teslıın 
alınmak şartiyle beher tonunun mu
hnmf'n fiyatı (62.08) lmıdır. 

Yukarıda evsafı ynıulı mulıeme ta
lip zuhur etmediğinden 20 ağustos 
9'2 perşembe glinU Aynı Şartı ır da
hilinde salışn çıkarılclığından ıallııle
rln mezkılr gun ve saatte A6kerl Fab
rikalar umum muıllirlııgu ticaret şu. 
peşine mUrııcıı.aUarı ilAıı olunur. 
, . (6371) 2439 

BU Gtl'N ve BU GECE 

UtüS SİNEMASllDA 
- ( İki film birden )-

Beyaz peri 
Joan Crawford 

B:r milletin islW~:: 
Joel Mc Crea 

Bob Buma 
SUARE: 20.30 da 

BU" Milletin 1ıtik.Uli 
-ve-
BEYAZPER1 

Telefon: 62M 

Çam dilme alınacak 
Devlet Demıryolları ::ia. Al. Ko.dan ı 

Muhammen bcdelı (33000) lırıı 
olan 800 MS. çam dilme 19-8-1942 
çıar§amba günü saat 15 te kapalı 
zarf wruUylc Ankara'da !do.re bına
sında ıoplanan merkez dokuzuncu 
komisyonca saıın alınacaktır . 

Bu ııe gınnek istıycnlerln (2475~ 
liralık muvakkat teminat ıle kıı. -
nuııun l'.'lyiıı ettlgi vesıkaları ve tek· 
lı!Jcrini aynı $..'1ln saat J-4 e k ıdar aılı 
geçen konıısyon reıslığine vermelerı 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An -
kara'da malzeme dairesinden, Hay -
darpaşa•da tesellüm ve sevk ııefll -
ğinılen temin olunur. (6130) 2256 

Saç varil alınacak 
Devlet Demıryolları Sa. Al. Ko.dnn, 

Muhammen bedeli (137000) lıra 
olan ıçı, dııı g".tlvenlzlı çl!t çemberh 
200 lltrchk 2000 adet saç varıl 19-
8-1942 çarııaınba günü saat 15.30 ela 
kapalı zarf u uliyle Ankar ı da !da· 
re bınasıııda topl-arııın merkez doku
zuncu k9mısyonca a.atın alınacak -
tır. 

Bu ıııe gırmek ıstıyenlcrin ( 100) 
liralık muvakkat ı minat He kanu -
nuo tayın ettı(>i vesik ıları ve tek • 
lıflerınl aynı cun saat 14.30 a. kadar 
adı geçen koııııs.}'on reıslığiııc ver • 
ınelrı IAzımdır, 

Şaı tnameler 2 lirtı mukabılıııtlc 
Ankara ve Hnyclarpıışa vezııelerın • 
den lemın olunur. ( 6176) 2260 

Çeşitli kereste alınacak 

ldtUt mcikt.UPklnnı belli gUn an:ııt. 14 ıı 

:kıı.dnr El'zurum 10. uncu .lo1ctmc ~'m.lır 

.vonu lıa&laınlıtmıa V<'!Tll<!krl llızımd:tr. 

Po8la ltCdkmclcı1 l<:WUl ~ 
Şartnameler pa.mı;.ız ol:ı.rok Erzunım 

10 - lP!ılme mtldür.MIA'ünden abna· 
bmr. (6236) ~ 

Kereıte alınacak 
D. Demiryıollan Sa. Al. Ko. dnn: 
Muhammen bedeli (2.66026,10) Jl

ra olnn 1906 M3 61:> Ds3 kereste 
24. 8. 942 pnıarı.esi günü saat 15 tc 
acık eksllt.rne usuliyle ve mutcahhl· 
dı nam ve hesabına Ankara'da idare 
uınıısında toıılanruı merkez 9 uncu 
komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlycnlcrln 
(14.4:l7,04> llraılrk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği ve.siıkaln
rl.,yle bırJlkte aynı gün saat 15 te adı 
ıı:e<:en komilO)'Onda hazır bulunma
lan !Azımdır. 

Şart.nameler Ankara'da malzeme 
dairesinde. Ha)'darını.şa'da tesellüm 
ve sev.k oeflik nde gıörillcl> lir. 

<6235) 2415 

Demir karyola alınacak 
D. D. YoUen Sa. Al. Ko. dan: 
Mutıamnıuı ~ 16625 (on nıtı 

bin akı yüz )'tıml tıcoı lira oııı.n :ı:;r, 

((lç )'(iz e 1) adetr demir kaı;:ola 24 
aauıııtcıe 942 pazartcsı ırunü sn t 15.45 
Qlll besi ktt'k lıc9tc H~'\da G r 
b"1ası dahU1nddd kom~on tar.ıfından 
kapa.1.ı zart uaultyle satın nlıııac •ktır. 

Bu ı.c ıılmlek 2stılymkrtn 1246 (bin 
\ki yüz kırk ahı) llıra AA (wkscn !!<'ldzı 

kurUftuk muvaık'k t tenılnat, k"ln•.mun 
tayin et1.lğt vcslknlıırla tl•l,\IOorlnl muh. 
tevl :zarllannı aşnı &'Un t <14 4';) 
on dömll ~ beee k dnr kom s. vn rc
llllllUne vcmıekrl lllzımdır 

Bu ı.e att 98rtnameı.t-r lcomls.rontlan 
perasız olarak dafntılm kladır. 

(63-ı:S) 24'l0 

DAHiLiYE VEKALETi 

Çqitli evrak butırılacak 
Dahiliye Vekiletinden : 
ı - NUfus daireleri için nllmu -

ııelerlne ve L!artnamesine gore yüz 
ellişer yapraklı 200 esas, 100 öllım· 
100 doğUm, 150 boşunmıa, 100 yer de· 
ğiştlrme, ve 100 kayıt tashihi defteri 
ıle 100 verakh 8000 cilt doKum, 
8000 cilt o!Um, 4000 cilt yer değİ§ -
tlrme ılmUhaberi ile 7000 adet lstn
tlıtik cetvelinin tab ve teclidi iııl a· 
çık ekslllmeye konulmu§tur. 

2 - Bunların kiğıılı. mukavvası, 
kaplık bezi, kaplık kiğıdı vekilet • 
cen verilecektir. 

3 - Muhammen bedeli 3500 lira
ılır. 

Mütercim aranıyor 
Harlmye Vı!kflletınden: 
llarlcl.ve VckAleti tercllme k~ -

miııde lsUhdam edilmek üzere (ytiz 
kırk r 1 ra> ücretle almanca ve bul
gıı.rcı:ı iç n imtihanla lkl mlltcrclm 
nlınacakur. lrntllıan 14 ağustos 942 
cumn ünll saat 10 da Harlclye Ve
kfıletlndc :ı;aııılacaktır. Tnllp olanla
nn hUvl:>et cüzdanı, mezun olduj'tu 
mektep diploması, iyi durum kl\ğıdı 
ve sıhhat şehadetnamelerini veya 
musad<lnk örneklerini bir dJl<'k~e 
ile ınezkür oorlhe karlar Vekillet si
cil \O memurin dnlreslno vermele
r nl ve imtihan günü Vekalette ha
zır bulunmaları ilan oh,ınur. 

(63()()1 2347 

SlHHAT ve lÇTlMAI M. V. 

Çakıl alınacak 
Sıhhat ve lcUma.J Mua\enet Ve

ktılcllııdcn: 
Ank r 'dn Hamrunlinilnde emane

ten )apılmakta olan Do um ve .Nı
s ye klln i için 2276 metre mlkA· 
mı <:akıl 2490 sn:ı;ılı kanunun 40 ıncı 
mndd ı mu<' hince b r ny lcınde ıra· 
znrlıklıı sntın ıılınncal:ından vermek 
lst y nler n 22 ıı ·ustos 194:.! ısrıhınc 
kndnr her cun m s ıı saatleri dahi
lin 1 Sıhhat ve lct mal .Muavenet 
Vekı'ıleU Jet mnl Muavenet lşler! 
Da ı eıJ Reisli • ne mUracanllnn. 

(59971 2112 

Ecza alınacak 

SATILIK EV 
Bahçeli Evlerde B. 4 Upl 

bir ev satılıktır. Telefon 3978 
e müraca~L 1695 

Mütercim alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik Fahri -

kaları Mücssesesı MUdurluğUnden ı 
.Mlicssesemlzde muııha.l buluııan 

mütercımlıklere göstereceklerı ehli· 
yete gııre 170· 210, ve 260 liraya ka 
dar nylık Ucretle İngilizce ve Al -
manc ı bile.n mutercım alıcıacakur. 

Şerait ı 
l - Devlet lisan imtihanında mu

vaffak olmuş bulunmak. 
2 - Fiıll askerlık hizmetini yap

mış olmak ve h'lllen ıuıkerlik.le İlgısi 
bulunmamak. 

8 - Asgari lise mezunu derece • 
sinde tahsıl görmil§ bulunmak ıarl· 
tır. 

Taliplerin, Ankarn'da SUmerbarık 
Umumi MudürJUgUnden, Lıtanlıul'da 
Sümerbıı.ıık Istıtnbul oubesinden, tz
mir'de Sumerbaıık Yerlı Mallar Pa
zarından ve KarabUk'te MUeaaeese 
MUılUrlUğUnderı tedarik edebilecek
leri ııı talcpnamelerine qııA"ıda ya -
zıh vesaikı bağlıyarak en geç 25-8-
1942 t rıhinc kadar posta ile veya 
bızzat KarabUk'te Müessese MU • 
dUrlUğline mllmcaaılıırı ılA.n olunur. 

.Aranılnn vesaik : 
l - Tahsil vesikası, 
2 - NU!us kn.ğıclı (Askerlik muıı

melııtını ve 19-44! ihtıyat yoklaması
ııı havi) . 

3 - Polis iyi hal kiğıdt. 
4 - (Varsa) hizmet vesikası. 
5 - 3 boy 8 vesikalık fotoğraf. 

1529 

KAZALAR 

Türbin tamir ettirilecek 
Tosyn Be rolyes dcn: 
Elclctrıtit wroın tamirine tal1:ı> cıkmn· 

dl ndrLn mlint\kMa ıo ın.in nrtıddetl" 

tem<lld mte ve iha.lenWı 10-8·942 pa
zı rt611 ı:ün.ü saa.t 14 te bclccll.YC cncu · 
moo de ) a.ııımcal?'t • 

(8389 G415) 2436 

Sahhk bakkal dükkim 
Neptibey C. Özen bakkaliyesi 
Noı 17 devren acele satılıktır. 

DEVLET DENlZYOLLARI 

İzmit hattl 
4 - Eksiltme 24·8·1942 pazartesi 

ıinil seat ıs te vektılel leWlzım mil· 
dUrlUğUnde toplanRcak satın alına 
komi•yonunda yapılacakıır. DeVlet Denlzyollan İşletme U-

ıs - Muvakkat teminat miktan mum Müdürlü ünden: 
262 lira SO kunı11tur. Bugün~ lıımıt postası y.apılmıya-

6 - 1aıeklllerln bu İ§e ah §artna· eaktır. <8422-6414> 2435 
meyi ve nUmuneleri Ankara'da ve • ..111111111111111111111111111111111~ 
kAlet levazım milc1Urlü~Unden. ta - : : 
tanbul'dıa nüfus müdürlUA"Undeıı pa· E Sahhk kaplı k!ll-'ı E 
rasız alabilirler. : 11\1 

: 

T - Eksiltmeye girebilmek ic:in : 1 k : 
isteklilerin ekailtmenin yapılacağı - l 938 modclt Şr.vro e .aph - -

- k ıçtı, Avrııııa Knrıl~erli, IAı.- -

Şose inşaatı 
Nafıa Vckllletinden: 
l - lstckll cıkmı:ımasından dolayı 

keş.it ve ıartnames nde de k ık 
yapılan Dl:ı;arbakır ile Mardin ara
sında yapılacak ose ve s nal ma fıt 
ınşaatı (500.000) Jıra ke ır bedeli ile 
ycnldo.n kapalı zarl usuhylc ek ı
meye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 11.8.942 tarihine 
milsadlf salı günil saat 15 te Nafıa 
Vekllet.i Şo;e ve Köı>rUler Rcısllgl 
odasında yapılacaktır. 

3 - Eks itmeye müteallik evrak 
25 lira mukabilinde şo e ve köprü
ler relsl !,\ n<len ulınnb ı r. 

4 lsteklllerln eks lt.me tarih n-
den en az üc ün evvel b r ı t da le 
Nn!ın Veklı.let ne müracaalle bu 
gibı ınşaatı ynp::ıb lecek r ne da r 
ehl :ı;et vesikası almalan Ilı.zımdır 

5 - Eksllun :ı;e şt rnk edecekle
rin 4 Uncu maddede yazılı ve ka le 
942 yılına alt Tıcaret Odn ı "es kası 
ve (23.750> liralık mu..:akkı:ıt tem -
nallarını ha\:I olarak 2490 ayılı ka
nunun tru1fatı daire nde hazırlıya
caktnn kapalı :r.nrflannı k ne! mad
dcdıt- ~ ı vakitten b r aat evve i
ne kedur komisyon rı- sil ne mak· 
buz mukab !Lnde vermelı.•rl llwro-
dır. (5834> 1983 

Yol yaptırılacak 
Nafıa Vt"kAletlnden : 
ı - :::ıılrt - Kurla! ın yolunun Kurt

alan ist115yı.rnıı dahıllııdc·ki şo c ve i
ınallllı lnaıyc ın nalı :ıi8' b lıra 1:13 
kuru Jule h~ıf beılelı tlıerınrlen kapa 
lı zarf u ulıyle ı•kslltınr.ye çıkarılını)
lır. 

2 - Ek ıltrne 11. 8 . 942 tarihine 
mü adıf lı gllnu sant 16 da Nafıa 
\ek ılcti Şl•S<' 'c köııruler rd llgı oda
sında ) apıl ıeaktır. 

3 - El &iltmeye ml.lteallik evrak 190 
kıırıış ıııuk ılıllıııde ose ve kopruler 
rei lıi(lnden alırıahilir. 

• - 1 trklilrrin ek iltme tarihinde• 
en ıııı iıç gün enel hir ılılekçt! ile Na
fıa Vcklılctine mııracaatla bu gıbl 
in§ ıııtı yapnbllı ccğlne dair bir ehlıyet 
ve ikası ıılınıı ı lbırnı 1 r. 

11 - gkı;iltıncyc 1 tırak edeceklerin 
-& lıncü nınddcde .>ar.ıh ve ıka ile 9-'2 
) ılına ntt 'l ıc·arrt odası ve ikası ve 
2 ~2 liralık nıuvnkknt teıııirıutlarını 
h.ıvl ol ırak 2ıUlO ııa) ılı kanunun tari. 
falı dnıre inde huırlıyacııklan kııpa
lı zarfl ıuını ikinci rııaddeck )azılı va. 
.kitten lılr ıı ıat evveline karlar koınis
.yon rci liğlnc makbuz mukııbıhnde 
vermeleri IAwnclır. (u 35) 198t. 

T aııma iıleri 
:N'atıa V<ftl\k.U0..1cn: 

289 ton kömUı:11n Kömür Sa.t11 -
Tevzi MOC9Cl!IC'81 sa!ıııınnı:km alınıp Ve
klloUn ıröstol'l'cckl wro kndar rıakliye9' 
llc t.ahll.Ye ve ı.urı işi acık cık&Utme Ul!IU• 

lt.Yk! eıc.utrne.Ye konuınnı.tur. 
EkaUUne ıs arıustos !142 

R'ilıril aıuı.t 10 da V l'fd'ı !et blrulBıl)da mlll
Z<'flle müdllr'lilıttl odaııında fQs>la.nftll 

mal:>ıcme e9Utme komııt)'Onunda l'ftPl)a

mkbr. 
Mllhammerı bedc'l'I 1Ui6 nra olut> m. 

vakkat t.crnln&t 86 llrn 70 ku~. 
Şa.rtnamellll her ııiln mn.Jzemc müdOr

)Q ğQnde ırörüköll1.r. 

Taliplerin l'mloll.Y'.Ym ırtm ~ lllKltte lııe
~ :tuızır bulunnıalan. 

( 6065) 21315 

Yapı ve imar itleri ilim 
Nafıa Vekl\letlnde.n: 
1 - EkslH.mt'!'Ye Jconulan )f: Rad

yo Dlfüzyon postaları Etimesğut • 
tas;yonundakl emetör blnuında ya
ı:ıılncıık lllı.ve He buraya yen den ya
ııılacnk ambar inşaatı işleri bazı ta
dlltıt ile yeniden eksiltmeye cıkanl
mıştır. 

Keşif bedeli: <41332,01) liradır. 
2 - Eksiltme 17. 8. 942 pazarte!l 

günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Yapı 
ve lmar İşleri eksiltme kom syonu 
odasında kapalı zarf usuUyle yapıla· 
caktır. 

3 - Eksiltme şartn11mesl ve buna 
miltefcrrl evrak (2071 iki yilz yedi 
kuruş bedel mukabHinde Yapı ve 
İmar lşlerl reisli inden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
lsteklllerln u um dairesinde 
(3099.91> üc bln doksan dokuz lira, 
dok&an bir kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve Na!ıa Veklle
Unden bu tş Jçln alınmıtı ehHyet ve
s kası ihraz etmeleri lhımdır. 

Bu vcslkayı almak için l.ııteklil@
rln eksiltme tarihinden <tat 1 günle
ri hariç) en az ile gün eV\el bir ı.t.ı
da ile Nafıa VekAletlne müracaat 
etmeleri ve lstldalanna en az bir 
kalemde bu işe benzer (25.000) 1 ra
lık bir iş yaptıklanna dair işi yaJ>tl
ran idareden alınmış vesika raı>det-
1™!lerl muktıızldlr. 

5 - lsteklllerln teklif m~ktupla
rının ihale ıotilnil nlan 17. !!. 942 pa
zartesi günü saat 14 te kadar ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukahlllnde vennelı-rl lAzımdır. 

Postada olacak grelkmeler kabul 
edilmez. (5965) 2200 

Yapı ve imar itleri ili.nı 
Nt.afıa Vekilecl Yapı ve İmar İı • 

lerı Reiıllğınden : 
1 - Eksıltmeye konulan i11: Çan

kaya'dakl Riyaseti Cumhur kövkU 
glrlıı kapısı ve karakol binası 1n -
ııaaııdır. 

Kcşıf bedeli: 43994 86 liradır. 
2 - Eksiltme 20· -1942 pcr§embe 

gUnU saat 15 te Türkiye B . M. M. 
lılare Heyetıncle k ıpalı zarf uau -
llyle yapıtacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mUteferri evrak (220) iki yUz yirmi 
kuruş bedel mukabilınde yapı ve i
mar işleri reisllklnden alınııbılir. 

4 - Eksllımeye grebiilmek için 
stekllern usulü daresinıle (3299 sp 
Uç bin iki yUz doksan dokuz lira 
altmış bir kurıış muvakkaı temin t 
vermeled ve N fıa Vekiletl yal)l 
ve imar lılerl reislitınden bu eksilt
meye iştirak eılebllecegne dair ve
s'ka almıı olmaları şarttır. 
I tıbu vesikayı almak için iııtelı:li

lerln (taUl gllnleri hıırıç) ekılltme 
gününden en az Uç ~ evvel bir 
istidn ile Nafıa Vekileıi yapı ve i
mar işleri reısliğlne mUraclt'At et • 
meler! ımıktazldır. 

5 - İRteklllerin teklif mektup • 
!arını ihale cUnU olan 20 8 1942 per
ıembe g{JnU saat 14 de kadar Nafıa 
Vekiletl yapı ve imar işleri relsll • 
tine makbuz mukabilinde vermeleri 
lllzımrlır. 

Postada olnC'Bk ıreelkmeler kabul 
edilmez. (2259-2259) 61715 

günden en az altı gUn evvel iıtlda : 1 1 i 1 ..ı k 1 k k ı : 
ile Dahiliye Vekllletine müracaaı tik rr Y • yrne 0 ara onıp e -

_ bir şoıı ııman \e bır <lefr!lnsl- : 
ederek bu tı için ehliyet veıikaaı al- : yeli vardır. Yt"dek malıenıek- : 
muı 1Azımdır. - ı bl klld -ı - Künakasayıa g{recck1e'rln m11· - ri) le gayet tem z r §e e sa- -

: tılıkıır. : 
vakkat teminat makbuzu ve 2490 sa· : 1'allplı-rin, Zonguldalc'ta No. : 
yılı kanunun ikinci maddeılnde ya· : 27 Kaptı-kaçtı sahibi ıoför ZI- : 

Kayıp - lstanbUıl ~tıu ın<ıtuı da
ireslı\dcn aldıtım nuru. c :d nımı ve 
MkerMıkten temlıı roml ~ m. 
Yenüertnl aıacatundan ell1c6lerlnln hük· 
mü )'Oktur. 

lıılanbul T®ane Ro~ 1Cad1r-
zıh veaalk ile birlikte ııynı l{iln ve : ~n'y.a muracaet etmeleri. : 
Hatte komisyonda hazır bulu "'a - - -
ıarı Jizun4ac. wın WJ "'UJllllllllJlllllllHHlllllllllr 

lıer .YokuıtU D:m •ı Cam.-U • 
Mil No. 18. A VDl 'U ~AN 
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i Bir Elektrikçi ahnacak i - -: Tilrıctye la l!ankası Jı.. Ş. den· • = 
S I" As.tnaôr, telefon, neon ve zoli elektrtk: ıe.ı.etından anlıyan h« t'lr- S 
: .. rıoblr. w elekU1k motör tamiratını >'llPA.bUen uıtoerl1ttn1 Hana! etnılt : 
: olan u~ta bir t>lektı11.ctYe ihtiyacımız vardır. : - -: ra. Plertn. calıtt.ıkları Yerie:'delı aldıltlan v•ikal&rla br»lct.e ı.-va- : 
: wr. servlstmtze milracaa.tlan. 1!591 : - -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;::' 

68 ton dört kalem et ahnacak 
Kınlckale AJıker1 Fabl1kala.r Grup Mü~Ultu S&tın Alma Komla)'onunda.n: 

Miktarı Muh. Bed. tık teminat İhale 
Onsl Ton kuruı Lira Kr. gijn ve saati 
Koyun eti kuyruklu 68 90 431f• 00 , 20-8-942 15 te 

.. ., kuyruksuz 68 80 3970 00 
Sığır eti 68 60 3060 00 .. " .. 
Keçi eti 68 70 3570 00 .. " .. 

1 - Ona. m11ctan Ue ihale ırilnO. muhammen bedelt ve muva1cScat t«ntnat-
Jan )'Uka.nda Yl.Zllı htzalannda ıröatePllıen ıriln ve Natt.e kapalı :zartıa Kınldta -
le ITUP mlldQrlUtlhıde mütetekkU atın alma ~nda 4 lcalem et Uıale
at yapılacaktır. Mezkjlr etlerderı M. M. Vek.tleUnln tl!!Mlı> buyaraeatı yalnız bir 

taneal ole.n 68 ton et tein 30-11-942 tarihine kadar ta.UbtyJ.e mulcaveıe aktedlle -
eıek dlter üc kalemi alınınıncalctır. 

2 - Tal plec1n teklU melctuplartyle 2490 aayılı a.rttınna ve etc.Utme kamı -
11unun 2. 3 Undl maddelerindeki veısicalar1Yle blrUkt.e mezl<Qr ırtlnde aaat 14 e 
.kada.r komisyona vennelert. 

3 - Şartnameler Jı.nkara aakert fabrikalar umum mOdQrlütü ı.-vazım tube
• mubayaa büroaunda tetanbul, aaker1 tabr1kalar Atın aımaaı ve Kınkkale 
ArnJP müdürlütu aatın alma komlayonlarınad ırörilleblUr. i6022) 22M 

~111111111111111111111111111111111. - -Pul merakhlarana - -! Park pansiyon E 
satmak 1et.edJttnız ~ta pulla- - -: Bebek'te Mısır se farethanr- : 

rmı tlcarMha~e .a.ı.nn .. ıcıe 
yQzde Y1nnl merıfaat tenin e.:ıer

e.Uılz 

: 'inin karşısındaki ~arkta RE • : 
: Jfll • SEKAH.~T ve tSTİRA- : 
: HAT. lıtanbul'a trhdlli hava. : 
: ya gideceklere tavsiye olunur. : 
- Telefon: 86 .• 111 (1479) : - -

Jı.nafartalar No. 86 Adnan 
Tel: 11:57 1476 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııır-

Ceıitli yiyecek ve yakacak alınacak 
latanbul Lteeler Jı.lım ,..tım Komlayonu Relalttmderı: 

Beher kilo F. Miktan İlk teminatı Şartname bedeli 
Cinai 
Ekmek adedi: 
Sade:ratı 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Pırlnç • Maretellt 
Beyaz peynir tam yallı 
Kasar peynJrJ tam :Y&th 
Sabun birinci nevi 
Nohut 
Kuru çalı fasulye 
Barbunya ., 
Yeş l mercimek 
Kırmızı 
YQturt 
Mıtn a kömürQ 

Kr. Kilo Lira K. Kr. 
10.50 570.000 4242 50 300 

191 47.000 5738 50 450 
94 83.500> (6485 50 525 

114 23.000> 
57 56.500 

102 23.800) 
172 11.600> 
80 13.800 
24 15.200> 
31 32.000) 
17 12.000) 
23 11.400> 
17 6.200) 
37 33.700 
1050 34.000 

2415 50 
3317 50 

828 

1446 30 

935 50 
267 80 

161 
221 

Komisyonumuza batlı altı yatılı 11ılenln 1942 mali yılı ll\ttyaçlan ôlan yu 
Jranda yazılı )'1yecek ve :vakacaklan IT'UP ırnıp kapalı zart uııullyle ~llt.ırıe)' .. 
kor.muıtur Eksiltme 10-8-1942 pazarte.t rtınO eaat 11.30 da BeYotlunda JtHler 
•un l&ma komtayonunaa ya.pılaealctır. lateıı:lüer' Yeni yıl Uearet odaaı ve. ka.ıı 
.,.. Ulc teminat makbuzb1e. teklttıertnı havt 2490 M)'llı kanunun taı1fatı da N -

lılııde hazırlıyacaklan kapalı zartıannı .aza l'8C«I eaatten bir Mat evveline ka
dar komW)'on relalltıne makbuz mukablldnde venıwleri. Blrtcac rruııu birden al
m&k ıstıyenl~ ner IT'UP için ayn tekl'ltt.e bulunaeU:Jardır. Poatada olacak ıro· 

cüaneler lcabul edilmez. Mezlror maddelerin bedelleri &ıenirken lcıulunl verırller 

b&rC ve N!8imler UAveten mu-ıer tarafından müteahhide tediye edilee•ktlr 
Teminat yatırmak ve tartııamm almaJc latlyenler1n Galat&MrQ ıı.e.tnde ko· 
lllllo)'On kAUpllttne müraeaatlan. (11649-7689) 17M 

Eski harfli nüfus kôğıtlar1 değişiyor 
Ankara Vall111'1ıd1111: 
1 - J:ll.nnde eekl ~ J'Ullı D1lflll bQvtftt cbdanlan tıu1uMnl&r blıD 

ıan yen1 nlltua ı:ıııvwet cüzdanlariYle detıtttrecelclerdır. 
2 - Kanırt ınahallerin hanırl tarıtııerde nlltul müctllrMlf(lne müracaat lfter.-ır 

ı:Uzdanl&nıu del'lttıreceklen aaatıda ıröaterUmJeUr. 1679 

MARALLA. T !S!MLERt: 
(Bozkurt mahallesi 20 Temmuz 
<Yeni Turan 
Fevzi paşa 
tsmetpaea 

<K6prüb8fl 
CBentdere&l 
tnkıll.p 
öztUrk 
Altıntat 

<Tabaklat 
<Eıe 
Anafartalar 
Dotanbey 
M sakımllll 
Yeten bey 
Yenlt» 
Kızılelma 
tnkıllp 

<özsen 
<Sakalar 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 

Koyunpazan .. 

• .. 
.. 

21 
22 
23 

24 
25 
27 
28 

29 
30 

• .. 
• 
.. .. 
• .. 
• 

31 " 
1 Atultl 
3 • 
4 • 
5 • 
6 • ., 
8 

10 

.. .. 
• 

Müracaat lilnlert S.•t 
1942 pa.zartesı 9 dan 12 ye kadar 

.. salı • 

.. Carpmba ,. 

• P enembe,. 

• Cuma • 
,. Cumarteaf " 
,. P azarteal " 

.. salı • 
• Cartamba • 
• Pertembe .. 
.. Cuma .. 

.. Cumartesi., 
• Pazarteal ,. 
.. salı • 
.. Cartamba. 
• Persembe • 

• Cuma .. 

• Cumarteal. 

• Pazartesi. 

• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• .. .. .. 
• .. 
.. 
• 

.. 

.. 
• 
• .. .. .. 
• 
• 
.. .. 
• .. 
• .. 
.. 
.. 

MiLLi MÜDAFAA V. No. lu Sa. Al. Ko. nund.a görillebl-
1 

Şartname her vakit M. M. V. t. 

------------- blllr. (6306) 2423 

Yapı itleri 
?ti. M. V. Satın Al. Ko. dan : 

898~7 lıra 80 kuruş keşif bedelli Es. 
ki.Şehir Hava okulu erbaf :yatakhane. 
sinin ikam! inşaatı müteahhit namı 
hesabına açık eksiltmeye konulmuş • 
tur. İhalesi 11. 8. 942 sah gUnU saat 
15 te M. M .V. 4.. No.lu satın alam 
komisyonunda yapılacaktır. İlk temi
natı 294.5 lira 0.5 kuruştur. Şartname. 
si 197 kuruş mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin ihale saatinde mezkQr ko. 
misyona gelmeleri. (.5771) 11103 

Ambala j sandığı alınacak 
M. M. Vek. SL Al. Ko. dan: 
4532 lira keşif bedelll 600 adet 

ambalaj sandığı 11. 8. 942 salı gUnU 
saat 10.30 pazarlıkla ihale edllecek
t.ir. Kati Lemlnatı 679 lira 80 kuruş
tur. İsteklilerin eksiltme gün ve sa· 
atinde M.M.V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. 
na gelmelerL Sartnamesl komlsy,on· 
dan gösterlllr. <5867 1914 

Kösele ve meşin alınacak 
M. ~L V eok. Saun Al. Ko. dan: 
Ordu Sun'i aza mües~i için açık 

eksiltme ile 200 kilo sabunlu kosele ve 
100 ~ m~n sacın alınaca.kıır Kose· 
leniıı kilosu 680 ve me~i.nin beher ade
di 700 kurut fiyat tahmin edilmiş olup 
muvakkat teminatı 154 lira SO kuruştur. 
Nümuneleri hH gün komis)'Onda görü • 
lri>ilir. İhalesi 13·8· 1942 pe-rşembe günü 
sa&1 15 te M. M. V. S. No. lu Sa. Al. ko
mis}onwıda yapılacaktır. Vaktinde mu • 
vakkaı tem.inatlaıiyle birlikıe komisro-
na müracaaclan. (6016) 2100 

Beton itleri 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko dan: 
Ank'lrada narı> okulu ıc avlusunun 

2~2 lira 44 kuruı ketlf t>edelll beton. 
lama l.tl 17-8-942 pazartesi ırünü a.ııat 
1:1 te kapalı zartı. ekalltmeye konul-
muıtur. tlk teminatı 1890 Ura 93 ku · 
nıetur. Şartnarnetıl 126 kunıı mukabili 
vertllr. lBtMU!ertn 2490 aayılı kanun 
ahklmına ıröre hazırlıyaeaklan zarfları 

ihale ırilnü aaat 14 e kadar :.ı M v. 4. 
No. ıu Sa. Al. Ko. na veımelerl. 

(6113) 2199 

Mikrometre alınacak 
~ı. ~I. \'ek. Sa. Al. Ko. dan: 
Hepşı ıçın tahmin edilen bedd 

(4:.!46.25) Haişnıark olan 7 kıtleııı ce. 
uıan (151) atleı tulkruınetrc 13. 8. lılU 
ııerşewbe gtinu saat 1.5 te p ızarlıkla 
satıo alınacaktır. ~nrtnauıe~ı her gun 
komısyonda göruleblllr. 'l'aıııaııııoıı 
talıp ı,;ıkıuadıgı takdirde bulunerck 
ayrı ıalıplerc ıhale edilebilır. Kati te. 
mınatı (825) liradır. 1steklılerin ıııez. 
kQr gun ve 11aatte )1. M. V. :.! No.lu 
::ıa. Aı. Ko. nun!l gelmclerl. 

(ö:.!ı2J 2Sı5 

Ambar inp ettirİjecek 
M. M. V. Satın Al. Ko.dan ı 

22899 lira M kuruş kcşıf bedelli 
Kırıkkale'de bir ambar ıll§aaı iıı 
20-8-1942 perıembe &'ilnU saat lti te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. İlk te
mınatı 1717 lira 46 kuruııtur. Şartll'&
mesı 114 kuruş mukabılınde sarın al· 
ma komısyonundan verılır. Iatek,,· 
leruı 2490 sayılı kanwı ahkA.mına 
göre hazırlıyacakları artları ıhale 
gUnü aaıat 1' e kadar M. .M. V. 4. 
No.lı ntın alma komıayonuna ver -
melen. ( 6117) 2236 

Çii bezir alınacak 
M. M. Vek. sa. Jı.l. Ko. elan: 

Beher ldloauna 200 Jcurue tahmin edl· 
ıen (6J ton çiy beztr pazarlıklıa 13·8-942 
ı>eraembe ırilnU Mat 16.30 da satın alı
nacaktır. Tamamını veırecdc talip bu. 
lunmadıtı takcliırdi! bölünerek ayrı ayrı 
taliplere ihale edilebilir. Şartnam81 heı 
ırUıı komlılyonda ırörtlletı 1 r. KaU ~1-
natı 1800 tiradır. Taliplerin me7.kQı 

ıriln ve Natte M M. V. 2. ?l J ıu ralın 

alma ltcımlayonuna müracaaUl\rı . 
(62'71) 23~4 

Natrium bisülfit alınacak 
M. M. Vak. Sa. Al. Ko. dan: 

Malzeme depolU 
yaptırılacak 

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
EUmesğutta bir malzeme dePOSu 

inşaatı kapalı zarfla ihaleye konul
muştor. Muhammen bedeli 37344 il· 
ra 47 kuruş olup llk teminatı 2800 
lira 84 kur~tur. Kapalı zarfla lha· 
lesi 28. 8. 942 cuma günü saat 11 de 
yapılacaktır. Şartname ve teferruatı 
187 kuruş mukabilinde her gün ko
ml~ndan alınabilir. İsteklilerin 
ihale kanununa göre hazırlıyacakla
rı tekil! mektuplarını 28. 8. 942 gü
nü saat 10 a kadar M. M. V. 4 No.Iu 
Sa. Al. Ko. vermeleri. 

(6362) 2426 

Klorbaryum alınacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
6 ton klor baryum satın alına

caktır. 
Beher kilosu leln tahmln edilen fi· 

yat 200 kuruş olup kati teminatı 
1800 llradır. Şartnamesı her gUn ko
mlS)onda görülebilir. İhalesi 17. 8. 
942 pazartesi ıı:unu saat 15 te pazar· 
lıkla M. M. V. 5 No.lu satın alma ko
mtsyununda yapılacaktır. İsteklilerin 
muanen vaktinde müracaatları . 

<6359) 2427 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner Fakültesi askeri 
kısmının kayıt ve kabul 

tartları 
M. M. VekAJetlnden: 
1 - Ankara Yilkse.k Ziraat Ensti

tilsU Veteriner Fakültesi askeri kıs
mına bu yıl sivil tam devreli lise
lerden iyi ve pekl3'1 dereoode mezun 
olan ve olgunluk ;mtihanlannı ver
miş ôlmak şartıyle talebe kabul e
dllecekUr. !steklllerın aııdıdaki 
şarUan haiz olmıtst lı\zımdır. 

A> Türkl~e Cumhurlyetl tabaasın
dan bulunmak, 

B> Yası 18-22 olmak 122 dah11dlr> 
C> Beden teşekkilllerl ve sıhhati 

orduda ve her iklimde faal hizmete 
müsait olmak (dil rekA.keU olanlar 
alınmaz> 

Dl Tavır ve harekeli. ahlA.kı ku· 
sursuz ve seciyesi sağlam olmak 

El Ailesinin hiçbir fena hal ve 
şöhreti olmamak <Bunun için de 
zabıta vesikası ibraz etmek> 

2 - İsteklilerin müracaat lstlcta
larına su veslkaları ba~lamaları IA
zımdır. 

A > Nüfus cüzdanı v~ya musaddak 
sureti 

B> Sıhhati hakkında tam teşek
k<lllil askeri hastane raporu ve aşı 
kA.ğıdı 

C> Lise mezuniyet ve olgunluk 
şıthadetnanıesı veya tasd kil sureti. 

D> Okula alındığı takdirde askeri 
kanun. nizam ve talimatları kabul 
ettiği hakkında vells nln ve kendisi
nin noterlikten t8!1dikll taahhüt ıe
nedi. Talebe okuldan istifa etmPk is
terse okulca tahakkuk ettirilecek 
masraftan birden verir ve bu da ta· 
ahhüt senedine kaydedilir. 

E > Saralı, uyurlren geıe-n, sirlikll. 
bayılma ve c=ırpınmıya müpte!A ol
ma<iığı hakkında velilerinin Noter
likten tasdikli taahhütnameleri. ıBtı 
gibi hıtstalıkiardan biri ile okula gir
mezrlen evvel malQI oldukları l!Onra
dan anlaşılanlar okuldan c=ıkerılır ve 
okul mAsraflıtrı velilerine ödetilir.) 

3 - İstekliler bulunduklan ma
hallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile müracaat ederler ~ eubelerlnce 
ikinci maddede bildirilen evrakı Jk· 
mal ettJkten sonra. Ankara'da Yük
sek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fa
killtesl aııkerl talebe A.mlrllltlne gön
derilecektir. MürA<-aat milddetl ey
lOIUn 25 ne k-ıtdardır. Bu tarihten 
<ıo,.,.a miiraeeat kabul ed'lmez. 

4 - Okula kavıt ve kabul eaha
detname derPr>e)Prine ve mllracaat 
Slresına srorPdfr. İı;tekli adedi !!imam 
olunca kayıt i~lerl kananır ve ka°l'ıul 
erlilenlere mUrel"aet P.ttllc-lnl asker· 
ilk şubelerlY'" t"'hligat yapılır. 

(6407> 2449 

Hademe ve ganon alınacak j 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
Topçu ve topçu atış okulu IC'ln 351 

şer lira UcretU iki hademe ile 75 lira 
ücretli bir garsona ihtiyaç vardır. is
teklilerin mezkCır okula mürac&Rtla-
n. < 6408 > 2450 

Kompaı alınacak 
M M v•. Sa Jı.l. Ko. dan: 

Beher kllosu loln '8hmln fiyatı 
70 kuruş olan 3 ton <natrium bl· 
sülfit> pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 13-8-942 pet"$embe gUnU 
saat 15,30 dadır. Tamamına talip 
çıkmadığı takdirde ayrı ayn da iha
le edlelblllr. KaU teminatı 315 lira· 
dır. Sartnamesl her ıün komls)onda 
sörülehlllr. Talk>lerln mezktır siln 
ve saatte M. M. V. 2 No. lu Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (6273> 2326 

lnıiliz beziri abnacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 

Hepsine birden 3843 lira 40 kuruı 
fbat tahmin edilen lietealrıde yazılı lfi 

kalem kompu 14-8-942 cuma ırtınü ııa

at 11 de ııe.zarlıkla •tın atmacaktı,r . 

Betıer klloıruna tahmb '!dilen fiyat ı.teldUeı1n :577 tinı 26 ıcurueıuıı lcatı 

<Su tepe 
<Senyurt 
<Necat bey 
<Demlrfırka 
<lc:kale 
<Kılı~ulan 
(Oğuz 

Akbat 
'E'J"%Urum 

<tn6n0 
<Atalar 
<Clmentepe 
<Batkır 
<Yaleınkaya 

• .. 
• 

11 

12 
13 

• • sa1ı • 
• Carsamba .. 
,. Per1&mbe • 

• • 
230 kW"\14 olan 6 ton lııRJllJ oezlr1 pa- temlnaUarlyle birlikte pazarlık ıriln ve 
zarlıklıa l3..8-942 peı"t<!'fl'bf! ııUn.t.ı uat aaatlnde M. M. V. 2 No. lu Sa. Al. Ko 
16 da ııaun alınaealctır. Tamamına ta- mle)'onuna ırelmeleırl. (6409) 2451 

~:bel' 
{~ter 
<Turan 

.. .. 
• .. .. 
• 
• 
• 
• .. 
• .. .. 
• 
• 
.. 
.. 
• 

.. 
• 
.. 
• 

l7 • 
ıs • 

.9 • 

• 
21 • 

• 

.. 
• Cuma • • 

.. Cumartell .. • 
• Pazarteal • • 
• salı • • 

• Çanambll • .. 
• Perweınbe .. • 
• Cuma • • 

• Cumartesi .. .. 

.. 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

.. 

Mp bulunmadıtı ta1ccı.rde parça parça 
da alınabilir. Kati tem111atı !3070 Mra • 

dır. tartnem.ı her rtın komtayOllda 
s6r'Ulıebttir. TallpJerin mezkQr ırUıı ve 
M&tte M. M. v. 4. No. Jıu sa. Al. Ko 
Ra. ne müracaa.tJan. <6274) 23'l7 

Baskül tamir ettirilecek 
M. 11. va sa. Al. Ko. dall: 

• Blrla& :ıoo w ikim 100 er ve ld tane 
de oelrert beltt olnııyan eemaıı bılt adet 
bUkQl puaıiıkla t.amlr et1ılr!Jecelrttr • 

Buldlllllr Ankara Levazım lmk'ltl1 
pi)ııeCllr amtıuında ırörüleıbUW. 

ı.tekltı..ln 10. 8. 942 pazartell ıQnO 
aut 11 de tılllcllf edeeekllrt fb'at.a ıröre 
lcaU tan1Mtla""19 blrMlcte M. M. V. 8 
No.lll Sa Al. Ko. na seJmeleli . 

Nakil, tahmil ve t.ahliye 
it leri 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Ankara istasyonu As. rampada bl

rlkmlf olan 1000 ton kadar lntaat 
mal&emeıl 10. 8. 9•2 puartesl lf(lnü 
aut 11 de paaarlıkla (nakil; tahmil 
Ye rahll:re müteahhide alt olmak ü
zere) lntaat ambanna naklettlrlle -
cektlr Bu ite istekliler teklif ede
eekleTI fiyatlar üaerinden hesap ede
cekleri kad temlnatlarlyle birlikte 
pazarlık ıün Ye saatinde M. M. V . 
2. No. lu Sa. Al. komlayonana ıel-
meleri. ( S•lO) 24.llt 

Kiralık 

Memur ah nacak 
Türkiye İl Bankası Anonim 

Şirketinden ı 

Bankamızda ealıetırılmak t\. 
zere müsabaka ile mt:ıı.ur ıUı
nacaktır. 

l - MUaabaka imtihanı <>r· 
ta mektep, lise ve ticaret lise· 
al mezunları arasında yapıla • 
caktır. Lisan bilenler tercih e
dilir. 

2 - İmtihana ıı;irmek için 
aakerllflnl ikmal etmiş olmak 
ve a§ıığıda ya.zıh vesikaları 
imtihan gününden evvel B an • 
kamız Memurin Müdür.tU.tUne 
tevdı ederek numara almak 
ıarttır. 

aı Nüfus tezke resi, b> As • 
kerlik vesik-ası, c) T ahsil ve
sikası . d) V arsa, çalışntı yer
lere alt bonservisler. e) Bir a
det vesika fotoğrafı. 

3 - İmtihanı kazananlar 
3659 numaralı kanuna a:öre a· 
labllecekleri ücretlerle mUn -
hallere t'ayin olunacaklardır. 

4 - O rta mektep mezunu 
taliplerin imuhanı 17 ağUsloıı 
1942 pazartesi gUnU, lise me -
zunlarının imtihanı da 18 R~S
toıı 1942 salı Künü yapılacak -
tır. 

~ - Taliplerin en Kec lti a. 
tustos 1942 Kfmllne karlar mü
racaatta bulunmRları IA.zımdır. 

1575 

Alakadarlara 
Askerlik Şubesi Reisliginden ı 
Meıru mazeretleri yüzünden t11h • 

rlr komisyonuna getirllemiyerek mu· 
ayeneleri yapurılamıyan nakil vası
talnrının komisyon tarafından ma • 
hallerinde muayeneleri icra kılına -
cağlndan aşağıdaki tarihlerde nakli 
vasııası sahipler inin adreslerinde 
bulunma ları ilin oluour. 
17-8-1942 Keçiören, 
18-8-1942 Etlik 
19 8·1942 Çankaya ve D ikmen 
20·8·1942 Maltepe. Fişekhane ve 

Bahçelievler. 
21·8- 194.2 Yenişehir, Uluı v e İtfai

ye Meydanı. 
22-8·1942 SoğUkkuyu ve İsmetpaıa 

Hacıbayram ve Akköpr U. 
24-8-1942 Ulucıınlar . H amamönU, 

Halkevi Cebeci ve Ceza
evi. 

25-!1·1942 Diğer y erler . 

Bahçeli Evlerde: 

A(ık Haya Sineması 
H er akfam 9.30 da 

Meıhur vtlst : Gary Goper'in 
Şah eseri 

BAKIR DELiKANLI 
Masalı yerler imiz 

Netia ve aouk meırubat 
Sinemadan sonra otobiliı vardır. 

Bir Steno -daitilo aranıyor 
A.nkara'dakl bir yazıhane için Al· 

manca ateno-dlllktlloyu QOk iyi bilen 
bir bayana ihtiyaç vardır. utl;venle
rln posta kutu.u 472 ye müracaatla· 
n. Tel: 6284$. 1614 

LiSELER 

Yazı makinesi tamiri 
Ankara T icaret Lisesi llılüdUrlU 

t;Unden ı 

O kulumuzda m evcut (13) adet ya. 
zı makinesinin eaash tamirine ta • 
llp olanların idaremize m üracaatla • 
rı. (62751 23M 

CEBECi 

Tan Sineması 
Bu aktam saat 9. 15 te 

MAVi TUNA 
Türkçe sözlü 

10- 8- 1942 de 
KAHVECi GÜZELi 

Satıhk ev 
Bahçeli Evlerde B. 3 tipinde bir 

ev devren satılıktır. Müracaat yeri 
telefon 3086/18. 1450 

T a 

[ 
İLONKA 

ACI BADEM KREMİNİ 
kullanınız. ========'? 

Çeşitli yiyecek maddesi ahnacak 
.KUMe GU. Mh. L Th. Sa. Jı.1. K. Ba.akanlıtınduı: 

muhammeın Mu'V'&kkat 
Miktarı bedeli teminatı 
Kilo L ira Kr. Lira Kr. 

Eksiltmenin t.a.rJN. 
günü, aaau ve ciJdl Erzakm 

Cinai 
Patates 
Sıtır veya 
koyun eti 
Koyun veye. 

16500 5775 00 433 12 25-8-942 salı 9 kapak 

20000 14000 00 1050 00 25-8-942 aa.lı 9 kapalı 

sı~ır eU 26400 26400 00 1980 00 25-8-942 salı 9 kapalı 
Odun 640000 22400 00 1680 00 27-8-942 perşembe 9 ~ 
Sadeyal 9700 20370 00 1527 75 27-8-942 perşembe 9 ka~ 
Saman 126000 6300 00 472 50 27-8-942 perşembe 9 ka 
Kuru ot 76000 7600 00 570 00 27-8-942 perşembe 9 ka 
Domates aalçaaı 2080 3328 00 249 60 29-8-942 cumartesi 9 
K. aohn 8800 1760 00 132 00 29-8-942 cumartesi 9 
Bötrillce 5500 2750 00 206 25 29-8-942 cumartesi 9 
Pirinç 3630 2105 40 157 90 31-8-942 pazartesi 9 
Sabun 2000 1600 00 120 00 31-8-942 pazartesi 9 
Nohut 5310 2124 00 159 30 31-8-942 pazartesi 9 
Mercimek 7000 1750 00 131 25 31-8-942 pe7.ıtrtesl 9 

A> Tabur lhUyaeı ıctn )'U)canda yazılı (14) kalem efc91ltme-ye konuım~tUl' 
Bı 'San:uıme'Prl komlıı:Yt>ndııdır. Görülür ve bedelıılz 'l'mar>tl':. Ucıı!oane-Jer tat-' 

lcararırlhında yapılacaktır. 

C> Acık ek51ltmele-' lclın muvakkat temmat mektubunu, beledl.)ııe .,.. öcıaret otJ6J/> 
vealkal11nnı Vl'tır .. rı:-kle?rdır. 

Dl Kapa!, urna eksiltmeler ldn Y\lll<Andakt vesikalarım, t.ek)Jf m*tıuı>_,.. 

havi l\aı>alı zarflannı ekslltme Halinden bir ııa11t evvel komisyon lıukanlı,_ 
makbuz mukabilinde l'4alllaı1z olanüc vennlt olmaln ve ekmülme ..a.tında da .,. 
mısyônda hazır bulun.malan. 

E) BUumum verırll(!rle damım. re.Dinin w taahhüt tfaamdan müte>Yel'lit m9" 
ratıann muhammen be<lellere UAve edllmie oldutu llln olunur. (8321-6323> 238' 

Satıhk azmanlar 
Devlet Orman lsletme91 Kanı.eu Rev1r Jı.mlrlittnden: 

Bulundutu Clnsi ve Miktan Beher M3 Muhammen 
yer nevi M3 D3 Muhammen Fi bedeli 

Sakarya <Dişbudak Lira Kr. Lira Kr. 
kenarında <azmanı 228 535 40 - 9141 40 
Sakarya <Karaağaç 

Muvakıca' 
Temin-' 

Lira Kr· 
686 -

kenarında (azmanı 225 194 40 - 9007 76 676 .-
1 - Yuka.nda clna. nevi ve mlktan )'8.Zllı iki kalem uman açık arttınna 'il 

aat.ılacıaktır. 

2 - thale 14 atuatos 1942 cuma ırUnü ııaAt ıs te revirin Hendek'teld mıtf/l• 
kf'Zlnde mtitrtekkll komW)'on huzurunda yapıLııealctır. 

3 - Satıe tartnamelerl Ankarada onnan umum mUdllrlüttlnde. ı....
Kocael4 onna.n cevirııe müdllrli.lklerl!nde. Ada.puan onna.n bölıre eeft1tınde 'fi 
Hendek'te revir merkednde ııorllleblllr. 

4 - Tallplerln Shakı ırünU t.aytın edllM ııa&tte yukarıda ~ mızvı/6' 
kat temtnclt a.kceleri.Yle bLrlilcte revir mertr.ezırıde ~ mUınıe&M!an IM9 
olunur, (6233> 2279 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
N~ln Gümrllk Kıtaaı satın Alma KomlılYom.ından: 

(""" 7,5 
Mlktan teminatı Tutan İhalenin nasıl 

Cinsi Kilo Lira Lira yapılacatı 
Karpuz 9420 50 660 Açık ekailtmel 

İhalenin rtınl 

Yaş uzum 9420 177 2355 • > 20-8-942 pea ...... 
Domates 4005 60 801 .. • > 11lnü 
Patlıcan 4005 90 1201 " .. > aaet 1& 
Kuru soıtan 7000 79 1050 .. .. > 

A) Bet kalem Yb'eef!k 20-8-942 rtlnıU Nı.a)'bln 8'Ül1\l'Üık talıunl lıııııral'&Ml W 
nuın<la acık eksi.itme tle satın alınacakıtıır. 

B> fıttek111« ırlrmeotc 1etedlkleri ka.lemln hbıuında ırıı.t.ernen t«n1nat MJOfll/ı' 
it\ Nuııaybtn ırümı1ik ba9Tftemurlutu Vl!'Zneeme yatınp vezne m&kbuzb'loe flJrllllll 
menlın dördUncü maddeeinde istenilen vetıblarla btrılcte ııeieoeldenHr. 

(8241~) 2'J81 

Cesitli yiyecek ahnacak 
C1tt.cık!r Köy nwttt.(196 Müdürlüt{lnden: 

Tahmin 
mllctıan edilen bedel İ'lk teminat İhalenin ~laedl 

Cinai Kg. Lira K. Lira Kr. Talih gijn ..-& 
Sadeyafl 15000 31500 2362 50 28-VIII-1942 cuma ıt 
Koyun eU 20000 26000 1950" 00 • .. U 
Pirinç 15000 8250 6f8 75 .. 1' 
Beyaz peynir 6000 6900 517 50 • ıf 
Kesme te4ker 10000 11500 862 50 • .. ıf 
Yoturt 30000 15000 1125 00 .. ,. ı1 

l - Clttelft' koy enattUIMI talebf'lertmn ltıtb'&Cl ıctlı )'Ukanda ctna, maa.aı" 
muh&mmen bedeolıl, .91&Je ırün ve eaauar.ı .YU1h 6 mı.n Yb'eOek 1tıaııııJı .-'4 
uallliyle eıkaUtmeye konulmı19tur . 

2 - Alınaca.k olıa.n bu erzaka Ut Mrtnamelıeır maarlt ve eNltiltU mlklürd' 
!erinde ırör!llebt.111'. Dıtandıuı tallp olanlara peıeta pulu ırönderilmek 9Ql'elt0'111 
tartnarneıer ıröllileıiHr. 

3 - İhale, maarif m<ldllrlütiliıde toplanacıak olan ııa.tm alma ~ 
)'llıPılacaktJı'. 

4 - Bu maddetere uJAhlyetıı maJcıamle.r taraflndan tb"at konulrnutl& nıall' 
MtJeeelınde damıra remnl ve ııa.tr lhl.J)ıan lAzım ır""'1 munıtıarta, mUtahhıtW' 

rtn »tlhka.ldanndall kesl'lect'lk olan verır1ol«tın. m'*a vele. naka ve kaplanlı 111' 
dellerl. UAn rnuratı milba)'aa edil«! ma1ıD bedetlne zammecwmek sıuret1r1e _.. 
te&hhldtne ~-

ı.tekltlel1rı 2490 ll&)'llt kan\Rıdıa )'llZlb ~eorle ilk t«nbıata Mt ~ 
lerlıa ~ teldK mekt.upla.n ttıa.ıe 1&&tlnden br saat evvel lromle)'ona wnıı• 
olmalan tarıtır. P<>etada ıredceeek melct.Ul)lıır kabul edllmb'ecektr. (2227) edf' 

~~--------------------~------~·----~~ 

Çeşitli yiyecek ahnacak 
H~t ı. tm Alma Korn!ll)'onur:t!.ın: 

ı - \ıatıda miktar ve muhar.:.m.n bedellerl w ile ~ me ihale .
ve sasU \"01!>..ı mevat ayn un 249(\ aa)-ıb kanıunUll kaıı-lı zarf ve acık eimllıı-' 
hüküınlf'rl da~ lıale edUecf'!tlr,dftı taıtplerin mmık~ ~ Hout •• 
bn aım. ~· mllnlcaaUaı·ı. 

2 - Tal'plerln lhaıle aaaUnden tıır •at 9Vvel!me lcadaır lralııun1 ......,..,.. 
le t~>kUI mcıctuıılannı k~ v"11nelel1. 

3 - r..:ıat ve 1&rt.nameter aton alma kcımlaJıonunda a&illııılblllr . 
4 - Pl)Stada.ıkl ~ kMMol edtlmeL (831MM864) ~ 

Cl1191 Mlktan Tutan Teminatı ble lilnO Saati 
Pirinç 30000 18000 1350 27. 8. 942 15 K. 
Mercimek 30000 5850 438,75 27. 8. 942 15 K. -.J 

ULU 8 - 21. UncQ ~. _ No. 754ı8 Nohut 30000 5850 438,75 27. 8. 942 15 K. ~ 
imtina auı1ı1 K. fuulye 30000 '1200 540 27. 8. 942 15 K. ııv. 

!llXJ:NDıı:a Allnnıt Pataıe. 8000 2400 180 27. 8. 942 15 K. 
Pirinç 15000 9000 6'75 27. 8. 942 15 K. 

M .. rvat " MU- MOctGrU MerclınN 15000 292S 219,38 27. 8. 942 15 A. ~ 
NA91T UUJO Nohut 15000 2925 219,38 27. 8. 942 15 A. .P"': 

.(A ta7 
nrı1'lriz 
tnmııı 
OCurtulut 
(l')emh1aa 
mumıuoınar 
R>ulltf'pe 
™•vdan 
(lft\mpr 
(f"ınn,.,.•du 

fT_,,ıtıayat 
c~n1'?'fw 

.. • Puartestı. .. .. (6305) 2859 

Tabura alınacak 

ULUS Bumıevl ANKARA K. fasulye 15000 3600 270 27. 8. 942 15 A. -
(:anlıaya asfalh Oaerinde mektep tKK Patates 4000 1200 90 27. 8. 942 15 A. ~ 

kartıaınla elektrik, an, havagası lUkı D AT Gulıtlmbe IGnderflen ile. Pirine 15000 9000 675 27. 8. 942 15 K. _.-, 
Tı.,,1A..,811n 

.Att•>1 .. 11t 
Ah~ 

tA~ll• " 
tt-~· .... t,._.. " 

• 

• l&h .. 
.. Canamba .. 
.. Penemt>e. 

.. Cuma .. 

• 
.. 
.. 

• 

.. 
• .. 
• 

Deri satııı ı 
,DeTleı z·raat lıletmelert Kuru -

mu T.ic:arı İfletmeler Jılüeuunin • 
den: 

Fevkalade Umumi 
Heyet toplantısı 

Orman Clftlitinile mevcut 494 a· 
det kıvırcık lruau dertat a.:ık arttır
ma ıle satılac11tından tateklilerin 1' 
atuatM cuma cünU saat 115 te ıe -
JIW"ftltllU"'lyle b rlikıe Karaotlan mer
ır, Ap. 2 cı katta mUeueae mu · 
d rh. · ·~. mUracaatlan. 1338 

Müz•y6de ile sallı 
Yeni ve aa kullanılmıt llııl oda 

aınmı mükemmel bir ""'* o-
4'91 Ye Mir 8'Y -~ aztm.t do
l~ acık mUzuede Uıe me
at lıd&reel tanıtı~ ~ pa

DJ' sünQ • ıa . 12 &J'MUMla l!Wl· 

oelJe\W '*11111 - T No. ela •· 
tı!eeeWır .,. 

Tasfiye halhıde Alllrara Bavapzı 
r. A.. e. den : 

Tufiye halinde Ankara Havaıazı 
T.A.Ş. bluedarlan Tıcaret Kanunu
nun ~ uncu maddNI mucibince 28. 
8.19'2 cuma liiDU .. t ıa te fevka • 
ltde aurene içtima edeceklerinden 
hiuedarlann mezkir cUn ve aaatte 
t!rket binuında huır bulunmaları 
rica olunur. 

llılilukece rumameai ı 
1 - 1941 b ... p yılına alt taaftye 

heyeti raporl7le billnc;o ve klr ve 
arar heabının tetkik ve tudiki, 

2 - Bir aenellk tufiye muame · 
l&u ve bu muamelelerin bir aene 1 · 
çlnde bltlrtlmemeal 1ebeplert halı • 
kında tufi7e beyett raporiyle S0-&-
19'2 tarihli WIAııocmun tetkUr ve 
tuclild ,,. Y11karula 7Ullı devrelere 
ait muamellt bp)apda tufi7e be
ıttiaila iwa.. Ull 

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
50 adet tebura pazarhlda ııı•·~ a 

hnacaktır. Numunesi her sün ko· 
mla)'Olld& drfileblllr . 

Pazarlıtı 12. 8. 942 carıamba ın
nU saat 11 de M. M. V. 3 No.lu satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin teklif edecekleri flyetlara 
dre katl temlnetlarlyle birlikte 
muayyn 11ln ve saatte komisyon"" 
bulunmalan. (6304 2422 

Oksijen doldurtulacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
ı. 8. H2 tarihinde lhaleıl olup da 

talibi çıkmı:ran bof tüpler Askeri 
Fabrikalardan nrllmek tartlyle bir 
sene aarfında H96-8000 tüp oluljen 
sası haftada sekil tüp teslim edilmek 
üzere pazarlıkla 14'. 8. H2 cuma ıırü
nü 1&at 15 le satın alınaca1rtır. Bu 
miktar parea pare• da ihale oluna. 
blllr. 

Teslimat Ankar.a'da Aıılrert Fabrl. 
kalar merkea yollamuında İıtan • 
bul'da yapıldıjı ıakdlrde Fındıklı yol
lamuında yapılacaktır. 

Ankara'dalı:l teslimat için beher tüp 
okaljen tein fiyat 720 kurut. latan • 
bul"dakl teslimat için 120 kuruı mu. 
hamen bedel takdir edllmlttlr. 
Şartaamesl paruıaclır. Kad temi

nat Ankara'daki tetllmat lçbı IMO, 
fstanbul'cı.ld tallm&t için Htıı Ura. -

banyo haYUı Ye telefon bulunan altı rıevı nzııar neeredUaln •dUm..ın "'1 Mercimek 15000 2925 219,38 27. 8. 942 15 A. ~ 
odalı Ye bah('eli 18 No. lu yeni kö•k verııma " lr&Yboluıunduı dola:r> ıııı: Nohut 15000 2925 219.38 27. s. 942 15 A. ~ 
möbleli Ye möblesls klrııhktır. Tele- Dil' ın•ull)ıwt kabul edflma. K. Faıulye 15000 3600 270 27. 8. 942 15 AA.. ~ 
fon 8181. 1511 PatatH 4000 1200 90 27. S. 942 15 1fll"' 
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5 Yenidoian KIVIRCIK PAŞA ÇiÇEK ŞEYH AHMET YILDIZ Omtt Şarlo11 
S Sinemau Büyük Tün Filmi Sineması Ttırkçe .azıu ve ıarııııı Sinemuı Ttırkce -=~~. Arapoa 

: Telı 2311 Tel: 3017 Tel: 119& 
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Yeni Sinemada Parlc Sinemasında 
~bu--

a..on Bu Gece 

ıo.ao - 14.ao • ıs.ao _ııelarmd., 10 • 14.ao • 18.ao __,,.,_ 

Bahar çiçekleri Hllf IYCI alıyı 
12 - ıe.ao • 21 .......,.... 

SİRAIUZA aeaclerl 
KADIN KALBi 

TeWlıın: -

Sus Sinemasında 
BıasGn 14.80 dul tulıMwı 

DuıelM'I w l6tel>lıı!ri ile tMH.Un her 
1111.a ha)'J'Ml edlll GllllW Roırcu ve 
1'lwdl .utertn :>el'aber ~arat! k a ı 

IİİYli DANS 
s.u.ıu 14.30 - 16.30 • 18.30 

eece 21 de 
.... JıO • 12 __...,... 

llucGll Bu Gece 

:i1'11d:N bdlır ~ ~ - • 

lılrtn - .a-11. 4 .. IMnmn 

, 

KARA ÇAYLAK 
2 ...... ., ..... 1ıtı'Clla 

d&I·-- - ı.uo ..- •.JO 

N: -


