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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK J 
......................................................... __ ___ 

Alman yanın 
Vişiden yeni 

talepleri 
A.ı_ 4nkara 17 (Radyo razeteli)
~nya Viıi bükGmeti üzerinde 
~ taleplerde balanmaı, infilak 
"- d•lerinin Fransız fabrikalar10· 
'- Y•pılmaaını iıtemiıtir. Lival, 
~L!abrikaların müdafaası için 
~"•r toplar rönderilmeai ta 
'- • balanmq fakat Almanlar 
~ lil&bları ordu ihtiyaçlarından 
ı..;f iı taiı.dirde ı&nderebilecek· 
~abını vermiflerdlr, 

""dlftln kltlbl OldU 1nU, 
lldUrUldU mu ? · 

Q._ ~kara 17 (Rıdyo razet•l)
~in ••vkaf bulanan baıaıt 
'-• b bıpf ıınecle ölmüıtür. Alman 
~ ll~uıi kltibin pek çok ıey 
-., tl.aı ileri ıürmekte ve ba ölü· 

~ "PbeU, .. rue ... iz Nymakt•· 
'· 

Hambarı limanına ln
ıiliz ııçalcları tarafından 
gapılan bir alcını ıösterir 

temsili resim 

Alman aoır toplan 
Duvr bölgesi hedef 

lerlnl bombaladı 
Berlin 17 (a.a.) - Şimal Afri 

kada Alman av uçakları, kendileri 
karıp vermeden bava mubarebele. 
rinde 14 logiliz açarı dDıllr· 
mn~n~ . 

Manı kıy11111daki ordu arır top 
10 Davr bölgesi hedeflerini bom 

~:lamııtır. Batı ve şimali Almanya 
ile itral altındaki araziye gece ve 
ründllz yapılan münferit hücumlar 
da 4 logiliz bomba uçarı dilıürill· 
mllftür. Savq tayyareleriıııriz diln 
l'ece merkez ve doru ln,.ilterede 
çok mühim aıkeri teıiılere infilak 
ve yanrın bombaları atmııtır. 

Alman denizaltıları timal baz 
denlalnde ıimal ve merkez Ame 
rika kara' ıalarında, Afrika kıyı11 
nıu bat11ında ve Atlaotikte himaye 
altında "Jreden kafilelerden veya 
bat mlnferlt remilerden topyekGn 
105772 toallaiolak 19 v.par ile 
:ı pakliye 1elkealitl batarmattır • 

Maarif vekili 
-- ·,iasanoğlan köy ens-

-·-• titüsünü teftiş etti _ 
Ankara 17 - Maarif Vekilimiz Ha1an Ali Yücel ber1berlerinde ilk 

Ôj'retim Umum Mildürü lımall Hakkı Tooraç ve Haaaıi Kalem Modıı. 
rü lımail Hakkı Uludığ oldojo halde dün Hbah otomobille Huanoilao 
Köy EnıtitU.üne ritmiıtir. 

Enıtitiide öjretmenler ve talebe tarafından ka11ılanen Vakll 2'1lnden 
rüae ıayılar1 artmakta olan yapıları dolqmıı, çıl1fmalar hakkında öt· 
retmeolerden ve talebelerden izahat alm11tır. 

Temeli reçeo yllın temmazazanda atılmıı bulanan Hasaooilan Köy 
EnatitOıü, daha baıünden adeta bir büyQk ve ileri mahalle haliai 
almııtır. Bu Enstitü çevresinde baluoan Ankara, Kırwehir ve Çanlurı 
köylerinin çocaklarile elele veren Arifiye, Udik ve Kaatamoaa Köy 
Enıtitüleri talebeleri. 11 ay içinde ve bizzat kendi aatahkları -e iKi· 
lilderiyle 41 parça bina viicuda l'etirmiılerdir. 8 .. lnci yd ıonaada bD· 
tün teaiut tamamlandıiı zaman Haıanojlan Köy EoatitlllDaDa yapı ıa. 
y111 110 a bulacaktır. 

Hasan - Ali Yııcel Öj'le yemeğini talebe Ue birlilı.te yemiıtir. 
yemekten ıonra çocuklar ıiirler okamuı, l'lret yap•lft halk oyanları 
oynamış ve net• içinde reçirdikleri tatil l'lloleriae VekiU de ortak etmlı· 

lerdir. le . • h 
Maarif V ekillmiz öğretmenlerin ve ta binin 1amımı teıı llrleri ara· 

11oda Enıtitüden ayrıldıktan sonra dönOıte Lalabındaki Tihik Kanma 
Çiftliiinde de bir mDddet kalmıı ve Kurum Bııkaoı Y osrat Mebaaa 
Sırra lçöz kendiıine bo gllzel teıiıi gezdirmiş ve izahat ver•lttlr. 

Haaao - Ali Yııcel bu rördDklekrinden ıok mema1111 Ye mlteh11. 
ıiı oldaianu ifade etmiıtlr. 

• 
Avrııpa'ga aönderilecek bir tankı Ame· 
rilcan işçi kızları deniz lcaflasile bozıılma· 

sın dige şeffaf kaiıtla~a sarıyorlar 

Ankaral7 (Rad· 
yo l'azetesi)
Moıkovad a k i 
müttefikler ara-
11 konf erao110 
mevzuu açıja 

varalmu ş tur. 
Londra siy11i 
mahfillerine rö· 
re, Roıya ba
güo Kafkasya 
petrollarını ve 
Volrayı kay
betmek lehli· 
kuile k a r f ı 

karııyadır. Ruı-

Moskovada 
Çlrçille 
Stalin 

görDştUler 

Bundan bat· 
ka en modern 
teıisli deniz Ü•· 

leri ve betondan 
yapılmıı uçuş 

yoll •rıoı ve re 
oiı han· rarları 

bulanan tayya· 
re meydanlara 
kurolmuştnr. 

Mıtraly özler, 
tank ve uçak 

karııkoym• top 
larile diier top 
lar için yüzbin 

General Vegvel, Molotof ve 
Voroşilof da miillilcatta 

lıazır 6ıılıındııl11r 

lar hemen bir 
iki11cl cephe 
açılma1ını , .. 
rarla istemek
tedirler. 

RUSYA Uerce met•t küp 
beton dökDI· 
mOştilr. Bu en 
aon aiıteıo ıi 

!ahların a rkHır. 
da aıOkemmel 

tecbiz .. tlı, mü 
kemmel talım 

rörmüı ve ~e 

Loodra rad· 
yoıanao verdi· 
;i bir habere 
röre, Çörçille Sta • 
liD diln Moıko· 
da bulqmqlardır. 
Bu 1rörD1mede ln
l'llia Genel Kar· 
may Baıkaoı, Hin· 
diatan Bqkumao· 
danı General V ey· 
vel, lngiliz Hari· 
ciye M u s t e ş arı, 
Raalardao da Mo
lotof ve Marqal 
Voroşilof baur ba· 
lanayorlardı. 

ikinci cephenin 
açılmasında israr 

ediyor 
rek müdafaa, l'e· 
rek taarruz bar 
binde tecriloe aa 
bibi olmoı bir ordu 
hazır duruyor. 

Bu iıtihkim 
ıebekeıinl kn· 
vetlendirmek için 

ıabil boyundaki ada 
lardan bqlıyarak 

ti koylımn derini 
iklerine kadar azın 

an mania ve ubra 
iıtibkimları vncad Hitlere klrşı 

yapılan harple ali. 
kadar bazı mü· 
him kararlar ılın· 
mış, gerek Hitle· 
rizme, 1rerek bana 
benzer h a r eket· 

Jngiliz Başvekili 
Çörçil 

g tirilmiıtir. Ôyle 
ki AYrupanıo ti· 
mal -batı cenabı 

burüo muazzam 
bir kale haline rel 

lere karıı ' ıooa kadar müc.sdelede 
mutabık kalınmıştır. 

Berlin 17 (a.ı .) - D.N.B. a· 
jansı aıkeri kıynaktan aldığı ıu 
malOmatı vermektedir. 

1940 ilkbaharında, Alman or
duları Avnıpanıo ılmal batı ceoa· 
hını Barenb denizinden Jutlında 
kadar himayeleri altına ılalıdan· 
beri Alman iıtibkim kıtaları de· 
vamlı çalıımılar neticeaiode. ma· 
uzam bir mlldafaa cepheaı kar· 
maılardır. Bu müdafaa ıilteml ~~~ 
mevzileri, irtibat, emir ':erme, ı . 
ti atlana hareketi. m~bımmat ve 

1 lzeme ıtolıları ve nıbayet elek· 
:ik tealeleri için yeraltı deh\izle· 
rile cihazlandırılmııtır. Deniz top· 
lan ve bombalar, ağırhkları ve 
kadntleri her ne olursa olıan ba 
tulalere kırıı tesirsiz kılma;. 
mabkGmdar. 

Moskova 17 (a.a.) - Stallo· 
Çörçil rörllşmeleri Çar .. •badaD 
Camarteıl rünilne kadar .eraao~Ü 
tllr, Roosveltin ıablt •Al•elillk 

_ _._..:.ı mer a 
Harrian rorflfm....-• we karar· 
clmhurraoa te~ Royterin 
tara lttlrak ~re, Çörçil ve 
haaaıt muba kartı harbe de · 
.Staliu, Almıa1•1a k kl 

h od• mııştere rar 
vam ı.ı:;dİr. Konuşmalar tam bir 
vena..- i b .. 
doatluk •• .. mim yet aa111 ıc;ın• 
.. ..., ... etmlıtir. 

mi,tir. Dilımanın 
ikinci cephe karmak içi::ı yapabi· 
lecek her türlü tqebbnan keodlai 
için aiır kayıplarla akim kala• 
caktır. 

Londra 17 (a.a.) - Suoclay 
Ekpre11 l'•Hteainde Garvio "her 
ıeyimizi kurtarabilmek için her ıe 
ye cilr'c.t edelim,, bıılıiı altında 
diyor ki: 

" ikinci cephe baldunda haki 
kat ne.dir ? Raaya mabareb"i rit 
rlde şıddetleniyor. Balı de•letleri 
ne yapıyor ? Hitler eıld lıtili teb 
didi ile larilterede milyonlarca 
askeri hareketıis bırakmaia ma• 
vaff ak olda. Ruıya ile yapbiımız 
harp pllaıada her halde ikinci cep 
be ....... i babia mevzuu olmakta 
dır. Sa ne zaman olacaktır? Banan 
cevabı Londrada, V aşinrtonda ve 
Moakovada verilmelidir • Her feY• 
cllr'et etmeUyia. Ba harpte yanm 
tedbirler olamaz. •• 

Berlin 17 (a.a.) - 0.N.B. la~ 
riliz razeteleriae ~öre, Moaka.;t1 
da tabmia edllmiyen güçlGkler çık• 
mııtar. 

~o~k?vada ~aş1ınan konaımi• 
lar şımdı Kahırede yine blylM 
zorlaldar itinde devam etmek·•· 
dlr. 

Londrı 17 (ı.a .) - Haber 
verildiğine röre, Moıkova r&rllf' 
ınelerlnde •ovyetler, mGttefiklerdea 
daha f a:ıla harp malzemeıi fÖd· 

derileceti vadini almlflardın 
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2 BUGON 18 Ağustos 

Askerlik --------~~----~------\ 

Sovyet cephesi 
fJı;mır/rla C) 
nd!a~c~~~~ ,. 

Radyo ile 
nikah Adana Yüzücülüğünde 

takdire değer gelişme/et 
nasıl yıkılabilir?· 

Geçenlerde iki rleliltanlı ~e
nedikte Saint Marco kılı 

sesinde evlenmiştir. Bo nikahın 
haıusiyetl şudur: Nikah resminde 
delikanlılar bulunmamış, yalnız 
nişanlıları kadınlar kiliııeye gel. 
mişlerdir. Asker olan deliltanlılar 
kilisedeki merasimi radyoda din. 
lemişler, ıorulan suale radyo ile 
cevap vermişlerdir. 

Kafkasyaya kar 
şı yapılan iler 

leyişin bir hadde 
k•dar götürüle· 
rek Alman zırhlı 
ordusunun şimale 
döneceğinde ve 
Stalingradı dü • 
şilrmeğe çalışa · 
cağında hwkes 
müttefikti . 

........__.__ -- -
-----..- ... - tehlikeli omaktan 

çıkar. Tasfiyesi 
bir zaman mesele 
si olur. 1943 kışı 
değil de 1953 ltı 
şına da kalsa e· 
hemmiyeti yok. Me 
sele bo kadar 
milhimdir ve bir 
Amerikan gaze. 
tesi muhabirinin 
haklı olarak de
dlii gibi bo İş önü 
müzdeki k ı r k 
gün zarfında bek 
ili hal oluna· 

Bu hareket bir 
kaç gündenberi 
başlamış bulunu· 
yor. Sal ve Don 

Leningrada karşı çevrilen 
Alman taarruzu artık ne 
Volganın kesilmesini, ne 
de her hangi bir senagi şeh· 
rinin ele geçirilmesini is· 
tihda/ ediyor. Bu , doğru· 
d a n doğruya şimaldeki 

Sovget cephesinin çöker -
tilmesi için tertip 
edilmiş bir çeoirme 

hareketidir. 

• 16 k 'l ... Londrada an
i ., ~O o gır· tika rşyalar sa· 
ıgın a para tışında her ce-

Pazar günkü müsabakalarda 

1 TüRKiYE, 2 
Bölge rekoru yaplldı 

- Takım tasnifinde Mlllf Men•u· -

J , 
Bore 
Olda· 
dtba 
llit, 

cif ttte 
Ankara 17 (a.a.) - Harl. ı?' 

1 Hariciyevekı
limizi tebrik 

Vekilliiioe tayini münasebet~ tı 
Numan Menemencloilu. Arııe~ ile ~ 
Hariciye Nazırı Mister Kordel ~ lllero 
lnıiliz Hariciye Nazırı Edeo f~ ~I 
Almanya Hariciye Nazırı • •~ 

nehirleri arasın· :::::.... --~-~~~~~·~:::.::::::::::::::::::::::::~::

be uygun olm•yan bir madeni para 
da satılmıştır. Müzayede ile satı 

lan ba para, 1669 yılındao "•ima 
16 kilo ağırlıiında bir lsveç ta. 
teridir. Bu para, bir lsveç bioba· 
şııı tarafından 500 marka satın 
alınmıştır. 

- cet 96 puvanla blrlnct oldu - Ribentrob'tan samimi tebrik re:> ~•Yih 
rafları almış ve bilmukabele teşt tlva 

da şarka doğru hareket eden Al 
man zırhlı kuvvetleri mühim bir 
demiryolu istasyonu olan Katelni 
kovoyu aldıktan sonra cenuptan 
Stalingrada yaklaşmaya başlamış. 
lardır. 

Yalnız şurası da vardır ld Al
manlar bu harekete geçerken he· 
nüz Kafkasya istikametinde yaptık· 
lan harekeli de durdurmuş değiller 
dir. Ya bu istikametteki Sovyet 
kuvvetleri çok zayıftır, az bir kuv 
vetle henüz bereketlerini devam 
ettiriyorlar, yahut da Almanlar ce
naptan pek az kuvvet ayırarak şi· 
maldo işlerini göreceklerini ümit 
etmektedirler. 

Hangisi oluna olsun Kafkas 
harek~ti bütün hızile davam 

ediyor. Hem de Rostof ile Bakft 
araımdakl demiryolunu keserek 
garpte ve Karadeniz sahilinde 11· 

kışıp kalan kuvvetlerin şarka doi 
ro çekilmelerini önlemek şartile ... 

Şimdi bn yazı ile Stalingrada 
karşı çevrilen Alman taarruzunun 
Sovyetler için gizlediii tehlikeleri 
izaha uğraşacaju. 

Çünkü bizce Stalingrada çev-
rilen taarruz artık V o l 2' a n ı n 
k e ı 1 1 m o ı i ne de her han
gi bir sanayi şehrinin ele reçiril
mesidir. Doğrudan doiroya şimal 
deki Sovyet cephesinin çökertil • 
mesi için tertipedilmiş bir çevi1'me 
hareketidir. 

Londraoın , Moskovanın ve 
Amerikanm bir kaç gündür işaret 
gündilr işaret ettiii bfiyük tehlike 
buradan geliyor. Ne gariptir ki 
bizdo bo tebll'leoin ehemmiyetini 
anlamıyan bir çok kimseler bu ha-: 
berlerl la2lliz ve Amerikalıları ikin· 
ci cepheyi açmaya icbar için bir 
korkutma manevrası olarak gör
mektedirler. Halbuki iş bundan çok 
ciddidir. 

Maniveliıoın, kuvvet traosfor· 
masyonundaki rolünü herkeı 

bilir. El ile beş on itişinin kaldı · 

ramıyacatı hir şeyi bir tek adım 
maolveli aaneıinde yapabilir. Harp 
te de buna benzflr tesirler elde 
edilebilir. Çok uzaklardan dolaşa. 
rak düşı..an rerisine düşmek böy· 
lece manivela teisiri yapar. Ancalt 
bu çok uzaklara gimek de müte· 
amz için tehlikedir. 

Fakat ınütearrız bir kere bu 
tehlikeyi göze alır ve şimdi Al· 
mantarın yaptığı 2ibi çok. uzaklara 
urkar, gelen mukabil taarruzları 
da ö 1lerse o vakit bu sarkan kuv· 
vetin tesiri de tıpkı manivelida 
olduğu gibi müthiş ve bir kaç ke 
re büyümüş olur. Şimdi şimaldeki 
Sovyet ordusunu tehdit eden 

böyle bir tehlikedir. 

Sovyetler ve lngilizler Stalio· 
gr•d cenubuna kafŞI baıh 

ynn hareketio şimdilik gelişmekte 

olduğunu saklamıyorlar. Alman teb · 
liğleri de bunu belirtiyor. 

Eğer bu hal böylece devam 
eder de Rostof'un ve Kefkasyaoın 
başına gelen Stalinrradıo ve Vol
ga yolaoun baıma geline şimsJde
lı.i Sovyet orduıonun hali cidden 
feci olur. 

Bütlln çephe olduiu ribi çö 
zillüp Volganın şarkına çekilmeye 

yahut da arkuını şimalin boz tep• 
larine vermeğe mecbur kalır. Her 
iki halde de kuvvet ve kudret 
itibarile Almaolar lçlu korkunç ve 

bilir. kürlerini bildirmiştir. 't 

Bir dUzeltme , ~~~'11 
Pazar günkü sc&yımızda iot~ )eııiJe 

eden «Ôvunülecek bir hidiu~ V d
11
,

111 lıklı yazımızda, Adana merkeı J. 

Sovyetler hesabına mühim o 
lan bir cihet vardır: Don ve 

Volga nehirleri arasındaki 60 · 70 
kilometrelik aaha cenuba karşı pek , 
ali ve oldukça kolaylıkla müdafaa • 

Adana Halkevi tarafından tertip edilen yüzme."mzsabakaları bo 
pazar yüzme havuzunda yapıldı. Müsabakalara Milli Mensucat 

Deminpor, Malatya Menıucat ve Adana Gençlik kulüpleri iştirak etti· 
ler. Müsabakalar başından ıonuna kadar, büyük bir intizam ve bir kar· 
deş havaaı içinde cereyan etti. bal Mııı1 za11nın hükOmete borçlandıiı il ıi .... !t 

edilebilir. Bir •artla ki: büyük Don J ·ı· k lnoiliz ltadın· 
v ngı ız a· • Bir Türkiye V':I 2 bölre il mensucat) 1,25.8 (Bölge rekora) 

2 - Mecit rülergin (Demir 
Spor) 1.36 

dayın yüzde 95 ini verdiii yıı -...ı 
cakken yüzde 35 olarak yazıtaıışl İçlıı kavsinde ilerliyen Alman kuvvetle ları, tramvay 

dınlarını n rinl durdurmalı. mümkün olsan ve vatmanlı i ı na 
bilhusa daha ş i m a 1 d e ve protestosu bugüne kadar 

rekoru yapılan bu müsabakalarda 
povan tasnifi neticesinde Milli 
mensucat 96 puvarıla birinci, De· 
mir spor 68 puvanla ikinci, Melal· 
ya Mensucat 27 povanla üçüncü 
Adana ıençlik 16 puvanla dör· 

3 Turan ÔzaraD ( Malat1a 
Menaacat) 1.43.2 

düzeltiriz. ~\ Qı 
Evvelce haber verdiilmiı ~ Otııı 

Stalingradı şimalden de çevirmek kabul edilmemiş olmalarını pro· 
ı• ,. 

bile ferdi hububat borçlarıo1 
1 ,Ilı e 

isteyen Kletzkaya köprübaşı elde testo etmişlerdir. Halbuki 1914· 
bulundurulsun. O vakit dediğimiz 1918 Umumi harbinde erkekler 
bu dar saha belki cenuba kartı mo· silib altına çaiırıldıkları zaman 
haf aza edilebilir. Yahut buraya ye· lnriliz kadınları vatmanlığ" alın· 
ni kuvvetler çekilmesi, Kafkasya mışlar ve 0 zamarı hiçbir karaya 
istikametiodeki AJman ilerleyişinin 
durdurulmasına, kuvvetler gelioce sebebiyet vermemişlerdi. 

düncü oldu. 
Müıabakalarıo hitamında Ada

na Halkovi reisi birinci, ikinci ve 
üçüncülere kıymetli hediyeler ver· 
di. Ayrıca tasnifinde birinci gelen 

Bu müsabakaya 4 yüzücü it· 
rak etti, 

400 M, Serbest : 
1 - Nihat Erdem (Milli Men· 

ıucat) 6, 52. 4 
2 Hamit üçer ( Demir Spor ) 

7.00.1 

mamile teslim eden çiftçiler il 11)le 
Aiustostan itibaren ellerinde lı:• 'np 
buğdayı, karne ile ekmek '/~ 
yerlerden gayri her tarafa~~ tiy0ı~ 
makta, alıp satmakta. aa:ı ~j( °'e ı 
ücret karşılığı vermekte ve ye ~fo 
mekte serbeıt bırakılmıştır. O derı 

ye ltadar Sovyetlerin tahldmati çln Son zamanlarda Londrade 
bio frğilJz kadını vatmanhia alın tekrar zaman kazınmasına sebep Milli Mensucat Gençiik kulübüne 3 - Selihlttln (Demir Spor) 

Beden terbiyesi mUd ; lot111

8 

rumuz mUklfetlandırıld 
Beden terbiyesi umum rxıOd~. 

lüiü, Adanada açılan yüzıoO ,, 

olabilir. Şimdi Mısırda ve E'.lilemeyn mak için müracaat ettikleri zaman, 
mevkiinde lngilizlerin tutuşu ve Londra nakliyat işletmesi, şimdi verildi. Bu müsı bakaya 5 yüzücü iş· 
duruşu ribi şoruı da var ki Mmr· lik bo "müracaatı isaf etmiyeceğ'i Gençliğe çalışma imkanları tirak etti. 
dakl cepheye Almanlar istedikleri ve ileride böyle bir lüzOm hasıl H lk · • 200 M. S•rbest·. verdij'inden dolayı a evımıze ~ 
zaman ki fi derecede kuvvet yıia· oldugw o takdirde meseleyi tetkik kk'" d 1 - Muharrem Gu"lerg'ın (Mı'l· d ki h ld S ı Sporcular namına teşe ur e e· ma ı arı a e ta ingrat cıou - edeceği cevabını vermiş, vatman· li Mensucat) 2,56.4 
bunda buna muktedirdirler. hk öirenmiş olan bin erk.eiin rlz. 

Hele Azak denizi sahillerinde Alınan tekoik neticeler şun· 2 - Mecit Gülergln (Demir · 
hizmete lllınmak için sıra belde- ) 3 09 9 

ve Krasnodar da Stalingrada ~iden lardır: spo , • 

de Halkevlnin Atatürk büıtü 4.04.3 

•dır 
kem kursuna muvaffakıyetle ıııfl' 

diiini llive etmiştir. 3 Ki G- ( M'lli M demiryolooun oldocm oibi Alman 1 1 k d l 1 k 100 M. Serbest : - zım uç ı en· •- • ngi iz a ın arı, vatm"n ı ta 
larro eline geçmiş bolonma11 kuv erkeklere tercih edilmelerinde ı - Mahmut Dalhan (Milli socat) 3.14.2 
vet kaydırma11 bakımından Alman- b Mensucat) 1,01,1 Bo müıabakaya 4 yüzücü İş• 

eden ve bölremiz su sporl e' 
çok ileri götüren bölgemiz bJ ,1 
terblyeıl müdürü Rıza Salih Sar•f~ 
ve ıu sporlara ajanı Rifat Ç~ 
Kola nakdi mükafat gön def ~ 
ve takdir etmiştir. Bu iki çaJıtk tt,bıı 
spor idarecimizi tebrik ederİ1· ~· 

11rar etmekte ve şu esba ı muci 
lara mühim kolaylıklar bahıetmiş d 1 k d' 1 2 _ Neçdet Çokko .. an EFE tirak etmiştir. beyi e i eri sürme te ır er: v 

oluyor. - cPariste ltadınlar, yeraltı (Malatya Menıucat) ı.21 500 M. Serbest: 

kFbr!oııhz k okrdusanldun yıkılma1t şimendiferlerinde trenleri sevk 3 - lbrahim ( Demir Spor ) 1 - Halil Dal ban (Milli Men· 

Gaz•tecllerlmlz Alrfl1 ~~t~ 
yadan döndU · , te·~'' 

Alman hükOm~tinin d•~ tı 
üzerine Almanyaya giderek I~' C~et 
başlı şehirleri ve Şark Ceph~Jı ~lıaı 

artı ır a i at 0 u;u zaman ve idare etmek vazifesine alın· ıucat ) 7,30.5 ( Yeni Türkiye re• 
Almanlar Parisin civarına bile rel· 1•21•2 koro) 

mışlardır. Vatmırnlıia kabul edil· Bu müsabakaya 5 yüzücü İş· 
memişlerdi. 2 - Hamit Ücer (Demir Spor Fakat Dunkerqae mailübıyetl memek için Fran11z leadıofarmdan tirak etti. T 

o kadar aeri miyiz?• 00 M S t" t- 9 19 9 bo akibeti mühürlemişti Sovyetler • 1 · ar us u: • • 
rezeıı gazetecilerimiz lat•" "İt ltı 
dönmüşlerdir. ~~i c 

için de Stalinarat daha doörusu • 1 - Yunus Doysal ( Adana 3 - Neşet Türkmenelli [De· 
6 • • 'tı' 

Volga boyu böyle bir altibet doiu 74X8 metre Cenubi Ame · Gençlilt ) 1.25 4 mir spor] 930.6 cat takımı 4.51.3 yüzerek bır1 ., 
rabillr. uzunlug"'an- rikada Bueno• 2 - Halil Maplantürk ( Ma- Bu müsabakaya 5 yüzücü iş· ligi kazandırdı. Bu derece > 

Şimdi Kafkasya'ya dotro ala· A. . l M) 1 389 tı'raL etti.· bMI k d 
bildiğine koşan Alman zırhlı ordu da bir kartal ıres cıvarıo atya . . . iL o ge re oro ar. ' t' 
su bir defa Stalingradı alıp VcıJga da bir köyde 3 - Neşet Türkmenell ( De· Şon olarak yapılan 4 + 100 Sellhattin, İbrahim, Haııııtf 
boyunca şimale koşmaya başlarsa oturan bir çiftçi pek büyük bir mir Spor. 1.54 6 bayrak yarışı rünOn oo heyecanlı Mecit'ten müteıekldl Demir '_, 
Amerikah razeteciye bak vermek kartal öldürmüş ve buna trene Bu müsabakaya 4 yüzücü işti· müsabaltalarıodan biri oldu. Neti . takımı ikinci oldu ve Recai, f-1 ıı 
\cabedecektir. Voroneje detit, ma yükliyerek hhnit etmek için şehre rak etti. cede Mıhmat Dalhao, Nihat Er· di, Muzaffer, Toran takımı b~. 
ııivelfinın tatbik edildlii Stalingra- (Devamı üçüncüde) 100 M. Kurbığlama: dem, Moharrem gülerrin ve Halil yaptı;ından müıabaka harici • 
da bakalım 1 - Muharrem Gülergin (Mil· Dalhandan mürekkep Milli Mensu· dl. .J~ 

eı============================================================:::::::::~ 

ııı PORTRE J RUZVELT'in 24 SAATi , 
•======================:=================================================:::::::~ 
Birleşik Amerika devletleri Reisi B. 

Roosevelt, ıününün büyük bir kıs· 
mını, havadar, aydınlık yerlerde, pence· 
renin yaoında geçirmeyi sever. Her sabah 
B. Rooıeveltin zenci oşa;ı Prettyman, 
muhafız Tommy Gualters'in de yardımı 

ile küçücük vakar ve dümen maketlerile 
dopdolu odanın eşyası arasıoda B .Roo. 
seveltin seyyar koltuiunu geniş üç pence
reli ve aydınlık bir odaya ıürüp götürür· 
Sut on oldu mu Beyaz sarayın eczacm 
ve masejcm Foka. B. Rooseveltin fiziote• 
raplsine başlır. Fox, 8. Rooaelte vücüt 
lıasıoın 2erilemesine karşı yeni bir teda
vi uıalü tatbik etmelı.tedir. Bundan sonra 
B. Rooıevelt, suyunun harareti, daimi 
ıorette 30 dercede tutulan havuza girer 
Baoyodan sonra tekrar yataiına girer· 
huıust katibesine relen mektuplara veri: 
lecek cevapları dikte eder, sonra mesai 
bOro,unı geçer ve r•naral Matson'a ıorar: 

_ 8ofÜD kaç ziyaret var? 
_ Yirmi bir. 

General V atıoo Amerikan ordutaoı:ın 
en şık ıeoeralldlr. Gerek ıulh ve 

rerık harp zaaııoıoda vazifesi reiıicum· 
horun rüolOk kabul defterini tutmaktao 

ibarettir. 
Bu vazife öyle göründOğü gibi kolay 

d.ıiildir. Relıicomburuo daimi hoausi ki· 
tibi E.arly bazı dofa1ar buaı itiraz eder ve: 

- Bay Reis. h'r rüa çok ziyaret ka
bul ediyorsunuz. Bu ziyaretler, sizi yorar, 
yıpratır.. . Mütaliasını ileri sürer. Fakat 
8. Roosnveltin verdiii cevap şudur: 

- Ancak ba ziyaretler aayesinde , 
halkın haıdki düşünlerin öğreniyorum. 

B. Roosevelt'in hoıoıi katibi devisl 
bir adamdır. Boya ıibi sesi de rürdür. 

B. Rooseveltin kabul saatlerinde biç 
bir teırifat merasimi yoktur. Teırifatın 
kabullerden ltaldırılması, B. Roosevelte 
röre yarım saat kazandırmaktadır. Bu da 
az bir şey deiildir. 

Fakat bu hal Beyaz sarayın teırifat 
müdürü Torateri hayal lnkiHrına düşür
mektedir. Sıcak rönlerde B. Rooseveltin 
ziyaretçileri, ceket.iz olar• k kabul etmesi 
de teşrifat müdürünün hiç hoşuna ritmi· 
yeo ikinci bir hidiıe teşkil ediyor. Halbu. 
ki zavallı te~rifat müdürü, en 11~ak gün. 
lerde bile yüksel.. ltolalı yaka11 ıle terl"r 
içinde bulanıp durmaktadır. 

B. Rooaevelt her fllD ziya.retçileri, 
büyGk bir sadelikle kabul eder ve uzua 
multaddemelere meydan bırakmadın ziya
ret mevzuuna derhal girilme1inl İlter. Bu 
suretle ziyuetçiler, birbirini takibederlor. 
Mamafl B. Rooaeveltin bazı ziyaretçileri 
ozon müddet yanında alıkoydoio da va· 
kidir. 

Amerika Reislcumhoru çarşamba gün· 
leri raıeteciterı kabul eder. Oç 

yüz razeteci, B. Roosevelte dahilt ve 
harici meselelere dair birçok sualler so· 
rarlar, giderken de kabul odasının halı· 
ları üzerine sigara izmaritlerini atmayı 
ihmal etmezler. Bir aralık gazetecilerin 
bu kabul günü, B. Roosevelt çok eğlen
diriyordu, ılmdi sinirlendirmektedir. 

B. Roosevelt: 
- Fazla revezelik milli emniyeti

mize zarar ... Sözleriol aılt sık tekrar et· 
mekteo geri durmaz. Harp bııtadılttan 

. sonra B. Rooseveltin daha fazla otoriter 
olduğu rörülüyor. 

Bazıları bunu fazla yorulmasma, dl· 
terleri de mesuliyeUerinin aiırlıimı idrik 
etmesine atfediyorlar. • 

Çarıamba rünleri B. Rooseveltln öi· 
le yemekleri bir harp meclisi addedilir. 
O rüo Reisicumhurun yemek sofrasında • 
Beyaz sarayda yatıp ~alkan Harry Hop 
kins, ıeneral Marahall, amiral Kior. ha
va kuvvetleri başkumandanı 2eneral Ar· 
rıold hazır buloourlar. Bu öile yemekleri 
esnaıında. pek mühim kararı., verildiii 
vakidir. 

ôile yemefinden ıoora tekrar ziya· 
ret kabolOna ba~lar , Saat ,ltıda, reoe 

• eczacı ve ma11jcı Fox'un flzloterapi te• 
davlsine hıatalıiıoın icabı olarak ıiki. 
yetslz tahammül eder. Sonra bizzat ha. 
zırladıiı kokteyi ve iki Qç slrara içtikten 
ıoora yemek sofrasına oturur. B Roosevıltin dört çocoğa vardır. 

• Bunlar harp patlayınca ıivil vaıİ· 

felerinden ayrılmışlar ve vatanın muda~; 
aıma koımuşlardır. Bugün dört oğlu 
zablttir. ı• 

Büyük oğla Junes Roosevelt bab•'·t 
nın hususi deleıesi olmuştur. Muht•~. 
devlet reislerine, babasının hususi ı:ı:ı• 

11 
toplarını götürüp vermek için düny•> 
dolaşmıştır: . ~ 

james, Irakta otomobille rider~;ş 
bulutlar arasında bir tayyare rörüıı111 (• 
ve kendisini mitralyöz ateşine tutmuş~ 
Vaşingtona dönmek üzeredir. Esrarcı" ô' 
albay Bonavanın istihbarat hususuıı 
muavinidir. . blf 

ikinci o;lu Elllot sa&"lam bünyelı 80 
rençtir. o da tayyare yüzbaş111dır· 

rüo pir h~va fıloau knmandaoıdır. 5,ıı 
Uçüncil oilu Joha. Kaliforniyada dıf• 

Diei'o ıehrlnde bahriye levazım ~ub•Y1 ,. 

Küçük oilq Franldin de bahri)'~ Ô~ 
tejmenidlr. Atlaotik Okyanusunda, kilç 
bir remi ile ltarakol vaıifesiol görilY0

;;, 

B. Roo1tvelt, harp patladıktan 90 dıf• 
Beyaz .Hraydan nadiren ayrıhoa~t•yd• 
Memurlar, rece güodtiz Beyaz sar• 
vazife bqında bulunuyorlar. ~ııll' 

Ziyaretler, kaboller, eskisi ribi ~· 090! 

ediyor. Fakat B._ Rooıevelt yeni. b•~111ı;lı 
koymuıtur. Parlamento liderlerı, ı,e ,ı 
ıiyaaetten kendisine mümkün ınert• 
bah1edecelderdir. al•''' 

B. Rooseveltln yazıhanesi dos)' ·~·· t'I• ,., 
doludur. Bo sene Potomac ya 1 

02 
p• 

bat• çıltmıyacafı ribi belki de var, 
rior kaplıcalarına da &"idemiyecekt r. 
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Kadir ve kıymetleri
ni yükseltelim 

\7'':"21 __ _ 

Ağllltoıoa yirminci gününden ıonra lstaobolda 
RE simit ve börek satışa bqlıyacakmış... Bu haberin si· 

FIK mite dokunan kıımma sevindim; fakat öteki hoşuma 
8ö HALiD gitmedi. Simit sevip börek yemediğim için mi? Hayır-· 
~e~ ile poiçaya yağ kartşhimdan ve şu sarada yağların ne demek 
~'l'Gnıı bildiğimden dolayı! Bir de şu nokta var: Börek ve poğçanın 
. •lilarıoı baıka şehirlerde, batta dış memleketlerde de balabilirti· 
~ liatbokt lıtanbol siıniti eşsizdir; yalnız buraya mahsustur; o revrek· 
'- • o lezzette, o kokuda ıimit, neden ae-bavasından m•: ~ayandan 

?-hiçbir yerde yapılamaz. BU tün Y akaoşark memleketlerı.nı dol.•ş.t~: t"· Anadoluyu iıe yakından tan1dıi1111 halde-hamur iılerinın nefıılıgı 
ijı ııalll almış şehirlerde bile-börejin, poiçan11ı, baldavanın _lıtanbulun: 
lat ''• üstün olanlarını buldum; simitine ra1thyamad11n, o yuzdwendlr kı 
'11 bııl haaretine çok defa sıcak simit raylba11nın da kar1ştıgm1 ba "' 'L ı ~ııenıo misk ribi burnumda tüttüiüaii duyardım. Aynı hasrete kağıt 
•asını da karıştırmayı unntmayınızl 

~Yazık ki son yıllarda ıimit. n~vileri azaldı; hele r~~çliiimizin e~ ılık 
talar.odan biri olan rece ıunıtl bulanmaz oldu. Karıt helvacıhgı da 

lltki tevacmı kaybetmiftir. Nerede kiiıt helvası aratma konarak 
htUen dondurma, nerede tatlız tuzsuz hamur bard11kta yalanan don· 
~? Nyrede aiırlaşmış kremalarla ve bayat ördek yamurtalariyle ya· 
~·· paıta, nerede terkibi basit ve malum, içine hile, bud'a karışmaz 

~t? Bu güzel ve pratik rıdalarımm ritride büıbütüa kaybetmememiz 
". Onları, yeniden yeniye ayak ve mide ahşbrdıiımız ıllılü dükkinla
ij "•ze ve pasta mağazalarına, o "Yeşilova, AlaçifUk, Siitlilyayla, Nef • '1'•n,, yahut "Cici,. ve "Bici,, lere ıokmamız, buralarda aataııaı te
"tı. •t11temiz, satılmasını zorlamamız lbımdır. Doadnrmayı kiiıt helva· 
'tıp iıtemek ve sandoviç yerine ılmltle peynire arzu röıtermek neden 

olsun? 
tlJ ~Öyle yapmak ekıikliie mıhlanmak, ilerleyişe kafa tatmak, kavak 
•• tiİ11t ve tesbih çekelim demek sayılmaz; bir şehrin haıOıiyetlni, güzel 
~~Yi, nefiı ve sıhhi olan birer 1'tda11nı korumaktır. Yann ıimlt ve 
' t helvası tekrar yüzler.in_i rösteri_ra• . kıaa ıüren şa ba1ret devrnin 
'o\ lonra onların kıymetını daha ıyt balellm H modern dükkinlara 

laaak ıuretile kadirlerini yükseltelim. 

Qir izdivaç nasıl 1 

bozulmuştu? j 
y Tıklım bkbm 

ayan bir tren kom-

~l - NO partiman ı n da 
~h renç bayanlar 

llna f arkedince: 
~ '- işimiz varl - diJe dilf lln· 
-~~· - ıinema ve tıkhk tera· ttti 1'- dinliye dinliye seyahat ede. 

9.dtmek ... » 
'ır yere ben de aokuldum. 
~t•llli açtım. Gideceilm şehrin 
\ •lı'lı: vaziyetine dair J»ir maha · 
~i ~•ttaba daha evvelden dlkka · 
ltti)or~ bettiğl için, ona okumak 
L F Qm, 
~. •'lı:at cavıl cuvul konaıuyor· 
~ iş Okatm .yacaklarını anlayarak , 
~ ten vazreçtim. Eeasen aradı 
'l,:•lOı:natı, zlyadesile bun!ar 

'· \, 8ir Greta Garbo tipi 22 lik şık 
'ti: 

'-, ~ Eıkişehirde yai daha ko· 
clıınoyor ... dedi. 

•llnlik taze bir Brikitte Helm: 
)\ 0~ Sözde, yajın 1111 yeri Kon 
~~t:ca'lı: ... - diyerektea dudak 
~ t6 Fakat ara ki bula11n •.• Bu 
h~) o. taa başladı . Belediyenin 
9't )İtdı~e narbına rağmen yirmi 
~-"ıı"llfer boyana artarak, ıon 
~~ •rda 320 ye çıkmıftı. Bir 
~~-:;•el 350 yi boldu. Ya1ağın 

...._ •ndan sonra 360 .•. 
\ ...._ ~ol bol bulunuyor mo bari? 
ti..~i • reıer?.. Anka koıal .. 
'r' be 0lırak 360 ... O dükkincıya 

-._._ ~ki aeyyar satıcıya minnet .• 
Q· kılo retlrirler .•• 

''-:it Jeaoette Mac Donald me-

::: Peki et? 
~ Bakın o cihet Konyada fena 
~b\~~••ın daoa 45, koyun 70 tl
~1 lstanbal o aıralarda at91 
~~ "1Ylllıf... Derken efendim, 
~ :~•r yükselmeie baıladı. 
~L 1rır ve dana 80, koyun 100, 

'250 
~ ........ F . 
~j) •na deill .•• Sebzeler, mey· 

~~ ~•ne Konyadan bahıedi· 
~ liıy •bak 3 karaıa kadar in 
"-ı 4•r da kiloyla. O da 7 5 • 
~~' k&rpeciklerinl MÇ ~ te 
ı.; .. 1\ kefeılne doldur... FualJ• 
~ı ~, 'Y•ıının iyiıi 20, marmellt 
~-..,.t.11,'-•rcı alemi 10... Karpuaa 

..... ~ak aatıyorlar: Ki10111 10 
.. t"\h • b o ıt alit mala.,. 

~ *** ~tltı:•lh yerli Greta Garbo'lar, 
~'4·ı Helın'ler, Jeanette M•c 
'~ ~t .. ~'v ~~al ''linlerl Gelinlik 
' "-•kl a ble bır dirhem rıda-
~ll arına eksik l'itmeıi için 

a, b.balanoa bin aaatakal· 

(Tan'dan) 

li okuyanlar ... Şimdi, bir senaryo 
mevzuu heyecanil• çarfı pazar va 
ziyetini biribirlerine anlatıyorlar • 
Avaçlaraaı çenelerine dayamıılar; 
gözleri tutekerlek açılmıf; bir 
bor1a mürabahacııı merakile ra
kamlara bir bir dikkat ediyorlar. 

*** 
Aklıma e1ki bir ballra sreldi. 

Gene böyle ,...ılaema yıldm terbiye 
sile büyilmüş bir srenç km, taşra
lı zenrin bir delikaah ile evlendir 
mek iıtemiflerdiı Müıtakbel damat, 
davet edilmiş. Aile toplantısaoda 
koaoşarlarken, ihtimal '' Lif kıth 
iında asmalar budayayım., kabilin 
den, ihtimal kendi muhitinde ko· 
oaşalaa aöaler buradakileri de il· 
rilendlr ümldlle, mevzuu piyaıaya 

retirmiı: 
- Tereyaiın lıtiloaa bizde 42 

karafa çıktı- - diye bqla••t· -
Fakat ill peynir 55 e. .. 

Meclisteki renç kız,ar takımı 
kit pk derken, işi fena alaya, tez· 
yife almışlar. Evveli delilı.anlı bo 
zom olmuş, sonra da, ıarf ba ma 
bavere yllzilnden izdiwaç projeai 
bozulmuştu. 

Taşralı namzedin adı "Peynir,. 
ci kalmqtı. O muhitte herkes ken 
disini reddetti. 

Hey zamaael 
Ne rtınlere kaldılal 
Daha .. kiden de aile ortasın· 

da, rençler ara11nda deiil böyle 
lahana, pıra1a, nohut, şalıam fi· 
atleri bahsi, para lllurd111 edilmez 
di. Ayıp HJılırdı. Vekilharçtan, 
yahut fakir ailelerde ev babasından 
rayrı böyle mevzular kimıeyi oya
lamazdı. 

Şimdi, ıeoç kızların fikrinde, 
zikrinde bo; ve yükle~ edebiyat. 
mq l'ibi, ıazetelerln baş ıütaaan 
da poe bal Hep bo: Boiaz 
derdil 

Pek yakında daha tabii rün-
leria rerl döamaiai, kızlartn artık 
paıtırmadan, ıacaktan dejil, eıki 

si ribi gen• oncaktan, boncuktan 
bah1etmelerioi ne kadar caoll gö. 
nüldea temenni ederiz. 

( Akt•m'daa) 

Dünyada neler 
oluyor? · 

(Baştarafı ikincide) 
ifÖtilrmllttür. Bu kartahn kanatları 
14. l'•raıaadaa lı.ayraiaaa kadar 
rövd•i de 8 metre azanlaianda 
oldata rörülmüştilr. 

Bu dev kartal, kllçGk boyda 
bir tenezzilh layyar•lne benziyor 
ve yıldmm ıllratile uçayorda. 

Kartal, 90 kilorram aiırhiında 
olap, o civardaki koyan Ye keçi· 
leri kapıp paralıyor, aç kaldıtı za· 
manlarda in1ana bile ıaldmyorda. 

!'fayvaaat ilimleri, ba kartalın 
leşlnı tetkik etmişler ve ba ce1a • 
mette yırtıcı kaşların pek nadir 
rörDld6jiln6 tö1leaiflerdlr. 

BUGON 
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o~~:~ Staıı·n 1 ra'da lara haşltomutan· 

lıjının tebliji: 

kıyalarında Akh· 
tari limanı işral 

edilmiştir. 
Vişi 17 (a.a.) 

- Berlinden alı· Kafkas cephe-

sinde Alman ve Tazyı·k 
müttefik kıtaları 

nan bir haber, Ha 
zer denizi isti· 

kuvvetli düşman k tt 
::~:~·::i:1;\ı::.~ş- ç o ar ı 

kametinde üç mO· 
torlze Alman ko· 
luoun ilerlemekte 
oldupno b 1 l· 
dirmelctedir. 

lar ve l'ittikçe Almanlar 
artan bir taarruz 

bareketile ileriye V olgaya Ast-
sreçmiılerdir. 

Stockholm 17 
(a.a.) - (Ofi) : 

Hava kovvetle d 
ri Karadeniz li· ragan an Var- Bir Alman ileri 

kola doifadan 
Volge nehrinin ai 
undaki Astrank-

manlarile Kerç k • • 
boğazında düş • ma ıstıyor 
man tabliye ve .. --- ---- han'ailerlemekte-
irkib hareketleri Alman kıtalar1 Kat· dir. Bo kol 10 

kaayada bUyUk zor- ~ gün evvel Voroşi
luklarla kertllatı . lovılt'tan hareket 

ne karşı mücl\de. 
lesine devam et. 
mlıtlr. 

Bu hareketler ._ __ _ 
yorlar ~ etmittir. Şimdi 

----· Aıtrakhan'ın 300 
kilometre cenab batmnda Avfror 
a varmlftır. 

ıononda Sovyet donanması iki bü 
yük taşıt l'emiıile iki kıyı gemiıi 

kaybetmiftir. 
Baıka bir büyük 

l'emisile, iki deniz devriyeıi ciddi 
batara airablm•ştır. 

Don büyük diraeilnin ıimal 
doj'a dönemecinde Alman piyade 
tümenlerile hızlı tümenler hava 
kavvetlerile iş beraberliii yaparak 
düşman mevzilerini delmişler. ve 
Don nehrine kadar ilerlemişlerdir. 

Macar kıtalar1 başarı ile bitirilen 

çarpıımalarda 16 düşman tan4tını 
yok etmişlerdir. 

Voronej çevrealade ve Rijev 
yakın1nda düşmanao tekrar ettiil 
bir çok taarro:ıtlar tlddetli müdafaa 
aavaılarlle neticuiz kalmlftır. Ba 
çarpışmalar 11r•11nda dütman yal
nız Rijev bölreıinde 71 tank kay. 
betmiıtir. 

limen rölünüa cenap doia· 
sunda ve Volkof yakmında yeni 
düşman taarruzları kanlı kayıplar 
verdirerek küıkürtillmiiıtür • Fin 
bava kavaetleri hava çarpıımala. 

rıada, 3 ü Harricaoeı tipinde ol
mak üzere 6 düşman aç•i• dtlfür· 
müılerdir. 

Vişi 17 (a.a) - Von Bock or· 
daları Stalingrad iıtikametinde ta
arruzlarına muvaffakıyetle denm 
etmektedirler. A z a k f e · b r i 

Badapeıte 17 (a.a.) - Macar 
l'•nel kurmayının tebliii: 

8 Aiastoıtanberl, Macar or· 
daıu cephesinin bir kaç keıiminde 
şiddetli muharebeler devam et· 
mektedir. Düşman inıan ve mal 
zeme kayıblanna balunaklızın kav· 
vetli bava birliklerinin himay•inde 
taarruzlarml\ devam ediyor. Kıt'a· 
larımız 32 tank ve 31 tayyare 
tahrlb etmişlerdir. Bu tayyareler· 
den 8 i bava muharebelerinde ve 
23 ü de karşıko1ma toplarımız ta· 
raf1ndan diiıiirülmiiftilr. Bizim blr 
tayyarimiz ü11i1ne dönmemiştir. 

Stockholm 17 (a.a.) - Stock· 
bolm Tidninreo ıazetalnln Berlin 
muhabiri Ruı cephesinin cenubun· 
daki Alman ileri hareketinin bir 
hayli yavaflamış olmaııaa dayana 
rak Karak'Ja Harkof araıında bir 
yarma ile başlayan bilyilk Alman 
taarrazunan bittiiini ve ·yakında 
yeni taarruzun ayni istikamette 
ıellşeceiini röraıok kabil olaca .. 
ğını tahmin etmektedir. 

Muhabirin beUrttiilae röre , 
Berlindeki ıözcüler Almanların dai 
larda büyük zorluklarla karşılaştı 
itnı kabul etmekte, fakat Aıtrak· 
hanın babıında ve Stalinrradın ce
nap ve cenap babıındakl hareket 
ler baauıanda mutlak bir ı6k0t 

'' Altına HDcum ! '' 
Amerika harbe rlrdlkten sonra ba kıtan1n her tarafında bir taaarraf 

havası eımeie başlamııtır. Bu hava Hollivad'a kadar relmiş, film 
şirketleri de tasarruf cereyanına lıtapılmışlarder. Amerika yakın zamana 
kadar bolluk memleketi idi. Her t•Y ideta iaraf edilir ribl sufedılirdi. 
Bu bal bilhaaaa Hollivat ıtüdyolarmda göze çarpardı. 

Orada her filmin her nhneıi ayra ayrı dürt beı operatör tarafından 
~~falarca çekilir~i. Bu y~zde.a 2000 m~~re. uzonlağunda bir film yapmak 
ıçın 30 - 40 bıa metrebk Mm aarf edılırdı. Malzemeye hiç ehemmiyet 
verilmezdi. 

Şimdi iş dejişmiş, Hollivat stüdyolarında betaplı hareket edilmeei-
ne boşlanm1Şbr. Her şeyi kırıp dökea filmlerden vazreçilmittlr. Kovboy 
filmlerinde fazla tabanca ablma11 bile yatak edilmiştir. Elbiae ve de. 
kor meselul de ehemmiyet kazanmıştır. Kumaştan, kartondan ta1arnıf 
edilmesine çabşdıyor. 

Şimdi film ılrketleri, bir zamanlar büy6k movaff akiyet kazanmış • 
lan 1e11ls filmleri az maarafla 1eıleadirerek ortaya çıkarmak yolı:ına ta~-
~·~· baılamıtl~rdır. Şarlonun yapbjı bir tecrübe bu ha1aıta büyük 
~mıtler vermlftır. Şarlo meşhur • Al~ına hücum » filmini ..,ıı film ha· 
lıne koymaıtar: «Altına hücum» 2 mılyon dolara mal olmuş 7 112 ()()() 
dolar retirmifti. • t 

Ba filmin yenilettirilmesi için 125 bin dolar aarfedllmiştir. Filme mu
ılkl ilbe edilmif, ae11lz filmde yazı ile okunan izahlar kaldınlarak ye· 
rine ı~sll izahlar konmuştur. Bunları ıarlo kaodisi yazmıı Ye keddlıi ıÖy· 
lemlıtır. Bu aaretle, Şarlonun filimde kona•arkea olm 1 b"l • · lt"I •ektedir. ,, • 4 ı e Hıı ıı ı -

Altma hücum yeni şeklile Amerikada eıkiıindeo çok b.ienllmiftir 
tk~oond kiiçük ekmekl•ri çat•l batararak daoıettlrmeal oçaram kenara~-
~ ,1 ·~ e ~tçen 1ahneler, Bir Jim, açlıktan Şarloyo '1emiz bir tavuk 

gıbı rormere bqlamaaı, Şarlonan ayakkabalarıaı pifirmal potin batla· 
rıoı iştaha ile •i:aına atma11 l'ibi 1abneler ld 'Ll ~u mittir. yen en HV" • M7•- • 

. Bo fil~in rö~diliü rai~~~ üzerine halk tarlonaa caabaz, batti Ja. 
kıe Cogao ıle blrlıkte çevirdırı Yumurcak filmini renifleftirm•ini iıtemeğe 
baılamışhr. Şarlooun ba raibetten iıtifade edeceji tahmin ediliyor. 

Y eaileıtirilmesi dOşilnülen direr filmler aruıada Greta Garbo'nun 
Glorla Svanıonoo bazı filmleri vardır. Fakat banlann Şarlonua filmi ka: 
dar raibet rörmeıl şüphelidir. ÇilnkO halk Ş.rlon1111 filı:nlerine biraz da 
artiatln timdiye kadar biç duymadıkları ıeainl lfltmek için ridiyor. Şul~ 
b~tlln fsrarlara ratmen biç bir fimle konuşmamışbr. Ani zamanlar ffl
mınde Tltine adındaki meşhur ıarkıyı ıöylemiştir. 

~~kat buDU blUnmlyen bir li1anla volapok, esperanto Uıanlard• biraz 
kendlll kelime uydurarak .~ylemiştir. oı;er artiıtlerin ... bepti birçok 
timlerde kOOQfmqlar, Hllerial dayurmaflardar. 

Malatya Bez ve İplik fabrikaları 
Türk Anonim Sirketinden: .. 
Açık arttırma suretile satışa çıkarllan 

1 - Müıtamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 
2 - Boş benzin tenekesi > 1500 Adet 
3 - Y ağb paçavra » 5000 Kilo 

4 - Hav döküntüıü » 3000 > 
5 - Mahzen tozu > 1000 > 

6 - ipek döküntüsü » 300 » 
7 - Teke parçası > 400 » 
8 - Köıele parçası » 500 > 

9 - Tahta fıçı » 52 Adet 
Yakarıda cins ve miktarı yazılan en• M•latya fabrikamızda açık 

arttırma saretile 31/8/942 Pazarteıi günü ıatılacaiından isteklilerin ıart· 

nameyi rörmek üzere Malatya veya Adana Men~ucat fabrikalarımıza 
müracaat eylemeleri 

muhafaza etmektedir. 
Muhabirin kanaatince Alman 

lar Stalinrrada karşı yaptıkları 
hücumda çok büyük zorloklarla 
karşılaşmaktadır • Muhabir diyor 
ki : 

" Almanların ilk niyeti Stalinr 
rada cepheden biicam etmekti . 
Sandan ıonra cenup batıdan bil. 
cama çalıştılar. Eğer ba taarruzda 
muvaffak ol11ydılar Almanların 

Eleıtadan Astrakbanava doiru yap 
makta olduklara hamleye ihtiyaçla 
rı kalmazdı • ., 

Moıkova 17 a a. - Sovyet 
tebliği: 

15 Ağuıtoı receıi kuvvetle
rimiz Kletskaya cenap doğa ve 

Kotelnikovo cenup doğu çevrele· 

riyle Mineralnivodi, Çerka1k, Mai· 
kop ve Kraınodar çevrelerinde 

düımanla çarpıımağa devam et• 
mitlerdir, Cephenin baıka keıim· 
lerinde önemli bir deiitiklik olma· 
mıştır. 

Moıkova 17 a.a. - Reatar: 
Almanlar Kraınodar'da bir Raı 
mevziini iki istikamette yarmai"a 

muvaffak olmaılardır. 

2380 12-18-23-29 

Maraş As. satınalma 
komisyonundan : 

1 - 1200 Ton Baiday kırma. 
11na kapalı zarfla talip çıkmadıtın
daa 14. 8. 942 rünüadea 14. 9 942 
gününe kadar bir ay içinde pazar· 
lıkla ihalesi yapılacaktır. 

2 - ilk pazarhiı 25 • 8 . 942 
salı rünü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli (72.000) lira, ilk 
teminatı (5400) liradır. isteklilerin 
her fÜn Maraş Merkez komntan• 
lığı binasındaki aatınalma komlıyo
nana müracaatları Uin olunur. 

2398 

Satllık çinko 
50 adet oluklu çinko 1athktır. 

Taliplerin mezat salonuna müraca· 
at etmeleri ilin olunur. 

2392 16-18 

ITll.KVtMI 
18 Aiustos 1942 

SALI 
YILıt942 • AYı 8 Güa : 230 Hmr 10.5 
Rami 1551- Atu•to• S 
Hicri 1J6l. Şaban S Londra 17 (a.a.) - Bu sabah 

alınan telgraflar, Stalinrrada karşı 
Alman tazyik1nın arttıiını bildir. 

lllektedir. Almanlar ba mıntıkada 1 Bu Nöb t · E 
Volra nehrine yaklaşamayınca neh ._G_• ... c ... e..._ __ e...;Ç;..,l __ c_z_a_ne--J 
rln Hazer denizine döküldüğü yer Alı• Nasibı• 
de Aatrakhanda Vol~aya varmak 
istiyorlar. ( Y agcami yanında ) 

Fransada zayıfllk 
oünya.aın ~~.r tarafında büyük bir yiyecek ııkaotııı var. Hiç kim· 

H 11tedıgı şeyden lıtediii kadar, doya doya yiyemiyor. Bir kı· 
ıım men_aleketlerde halk iyi kötü kamını doyurabiliyor, açhk çekmiyor. 
Fakat bırçok memleketlerde yiyecek o kabar azdır iti ba memleketlerin 

ahalisi yarı aç bir halde yaşamakta, banan neticeıi olarak mütemadiyen 
zayıflamakta, kuvvetten düşmektedir. 

Franıa bu son memleketlerdendir. Bir Franaız l'azeteıi: «Franıızlar 
200 ~ilyon kilo zayıfladılar» baılıiı altında yazdıiı bit makalede di
yor kı: 

«Fraoıızlar dünyanın en hafif insanları olmak üzeredirler. Fraaaada 
herk91 herriln zayıflıyor. Yiyecek azbiınıo bana aebep oldujıına filphe 

ıiz takdir edeniniz ... Bir Fraa11z barbdea evvel v&IAti olarak ayda 15 
kilo 600 rram ekmek veya an yerdi. 

Şimdi ancak 8 kilo 250 gram, yani yBzde 53 ıarfedlyor. Aylık et 
sarflyab adam başma üç buçuk kilo idi. Şimdi ba miktar 800 rrama 

iamlıtir ki yüzde 23 demektir. 

Şekere relince, barbden evvel nnfuı başına sarf edilen şeker 2 kilo 
iken bagQa bo miktar 500 ırama, yani dörtte bire inmiştir. Peynir 900 
gramdan 220 rrama (yüzde 25), tereyağ bir buçuk kilodan 450 rrama 

(yüzde 30), kahve. 380 rramdan 45 grama (yüzde 12) inmiştir. 
Doktorlar Franaada berkesin kilo kaybettijinf ve banan yekOnuoaa 

büyük bir rakamı baldaiunu ıöylGyorlar. Banan "bebi et, peynir, yu· 
marta, yai rlbl azotla maddelerin adıj-ıdır. 

Y .,JI aebzelerde bulunan azotlar aacak çocuklara ve l'eaçlere ı.1• 
da .. rir, orta yaştan yakara olanlarda banlar pek .rGç et haline relir, 

Alkol müpteliları herkntea 9ok zayıflamışlardır, Timarbaaelerde 

darülacezelerde ölnm aiıbeti çok art11111tır. Eski şişmanların kilo kaybı 
mütbiıtir. 120 kilodan fazla plealer aruında 60 ~iloya diltenler pek 
çoktur. Bir zamanlar zayıfJam&k reaçleşmek demekti. Şimdi ıayıflaı:na1' 

açlık demektir. 
Şehirlerde 70 kilo aj'lrlı;ında bir genç ıimdi 60 kilo reliyor. köy~ 

lerde zayıflama daha az olmakla bera~er rençlik kamplarında yapılan ı:nö.r 
ayenede nkiılne ulıbetle ynzde l~ ıle 30 araıında kilo kayıbı rörül. 

müştür. 

Franıada laerkHin vesati olarak 5 kilo kaybettiii be1abtdiue, ki 
bu miktar ea azdır, bOtOn Fran11zların mGtarekede b . 200 . 
kilo kaybettikleri meydan çıkar. Bo 200 milyon L·1ı;, etıl kmılyotilt 

~L ~-zO~oe ~~ 
tok si9 ° ca. vı uzaa zamana lüzum ıöıter~cıktir.ıt 
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SUVARE 9,30 

Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 1 

ASRİ Sinemanın 
BU AKŞAM 

İki Şaheser Birden 
2 

Baştan nihayete kadar heyecan, aşk me
rakh bir sergüzeşt, muazzam bir macera 

görülmemiş bir mevzu 

SONSAHIT .. 
Baş · Rollerde: 

Lloyd Nolan - Jean Roger 
1 

Türkçe Sözlü - Şark musikili 

Kerim Racanın 
Hazinesi 

Baş Rollerde : 
Roman Novarra - Madge Evans 

Tarsus satınalma komisyonu 
başkanllğından 

Tarsus birlikleri için kapalı zarf usulü ile 200 ton saman 
alınacaktır. Düven samanının beher kilosuna 7 ve makine 
samanının beher kilosuna tahmin edilen fiyat 5 kuruştur. 
Şartnamesi Tarsus satınalma komisyonunda görülebilir. İs
teklilerin O/o 7 ,5 muvakkat teminat ve kanunen gerekli ve· 
saiki muhtelif teklif zarflarmı ihale tarihi olan 31/8/942 Pa
zartesi günü .saat 14 e kadar komisyona vermeleri liıımdır. 
ihale 31/8/942 Pazartesi günii saat 15 de Tarsus satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 2386 14-18·22-26 

bel~diye Riyasetinden 
1 - Adana beleeliye kanarasi müstahdemini için 46 takım tolum 

açık ekıiltme ile yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli beher tolum 16 lira olop ilk teminatı 55 

lira 20 kuruştur. 
3 - lhalesi 26/8{942 Cuma rünü saat onda belediye encümeninde 

yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi her güo yazı işleri kaleminde görülebilir. 
5 - lateklilerin belli gün ve 1aatta ilk teminat uıaltbazlarlle bir 

likte belediye encümeaioe müracaatları i\ln olunur. 
2382 13 18 21 25 

Belediye Riyasetinden 
1 - lnönü caddesinde zahire pazarında Belediyeye ait 

54 numaralı dükkan hal haline getirilerek birisi srbzeci dük
kinı olarak 1-3 sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Senelik muhammen kira bedeli 100 lira olup mu
vakkat teminatı kira bedelinin O/o 7 ,5 ğıdır. 

3 - ihalesi Ağustosun 25 inci Salı günü saat onda Be• 
lediye binasındaki öelediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere Belediye muhasebe 
kalemine ve ihale günü Belediye encümenine müracaatları 
ilan olunur. 2375 9-13-18-23 

İskenderun ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden 

İskenderun Gümrükleri Başmüdürlüğünde mevcut 653 cilt Almanca 
muhtelif kitapla 15 ueet muhtelif Kilise Tarihi ve Albümü ile Notları, 
28 Aiustos 942 Cuma ııüoli açık. arttırma ile Başmüdürlük. binasında 

satılacaktır. 
lzahal isteyenlerin İskenderun hhalat GümrUğüne mtlracaatları. 

2341 2-8-13-18 

Makina sahiplerinin nazarı dikkatına 
(Mütehassıs geldi) 

öilumöm ziraat makinaları ~~ otomobil tamiratları yapı• 
lır ve fenni surette pırese tazyıkıle yapılm~ş alaminyon piston
lar, makina yataklara, elektrik motor t~.mıratları, makina ve 
bilumum yedek parçaları dökülür ve suratle yapılır. 

. ' 

ADRES : a~~v~·~......_....._....__ 
Yağcamii; eski selanik bankası ci--
varında (41) numaralı Başar döküm 
atülyesinde makinist Mükremin Çe-

lik Bilkere müracaat. 
2390 16-18-19·20·21-22 

imtiyaz Sahibi ı CAVlT ORAL ı Rlfat Y AVEROCLU 
U. N riyat Mndürn: Avukat Baııldıtı yır : BUGON Mathuı 

BUGON 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanllğından 

1 - Deniz Lisesi birinci sınıfına, Lise birinci sınıfta 
ikmale kalan okurlar ile Orta mektep son sınıfta ikmale 
kelan okurlar, bilihare ikmal imtihanlarını muvaffakiyetle 
verdikleri takdirde kaydedilecektir. 

2 - Lise birinci sınıfa 15 yaşmdan 6 aya kadar küçük 
olanlar kabul olunacaktır. 

3 - Deniz Gedikli okuluna, orta okuld11 ikmale kalanlar 
bulundukları sınıfın muadili olan gedikli okulu sınıfına alı
nacaklardır. 

4 - Gedikli okuluna girişte yaş haddi olarak : 
1. Sınıf için 12 17 
il. " " 13 : 18 
ıll. ,, ,. 14 : 19 kabul olunacakbr. 

5 - isteklilerin Mersinde Deniz Harp okulu ve Lisesi 
komgtanlığına Gedikliye isteklilerin Deniz Gedikli okulu mü· 
dürlüğüne müracaatiarı 

2393 16-18-19-20-21-22-23-25-26-27 

Koşunuz ... Koşunuz ... Koşunuz. 
-: Çukurova .GiSESiNE : 

Milli Piyangonun 30 Aiııstoı fevkalade çekilişine ait 

biletlerimiz relmlştir .Şansınızı deneyiniz Adres Aılalt cadde 

dörtyol ağıı 

INJIEC6P OZYAZGiAINI 

Adana asker hastanesi başhekimliğinden 
Hastanemize aşağı.ta vazılı elemanlar alıoacnktır. 
1 - İkinci sınıf Hemşire ve hutabakıcılar (Erkek veya Kadın) 
2 - Karantina memuru, berber, bahçevan. 
3 - Bunlara ayhk ücretlerinden başka birer tayin istihkakı ve· 

rilir. 
lıteklilerin vesika ve bonservisleri ile asker hastanesi başhekimli· 

j'İne müracaatları. 
2381 13-15-18 

Vilayet daimi encümeninden: 
1 - lıkmektepler için (4000) kilo manral kömürü açık eksilt· 

meye konulmuştur. 
2 - Kömürün mobammen b•deli 480 liradır. Muvakkat teminatı 

35 liradır. 
3 - lhalesi 3 - 9 . 1942 perşembe rüoü ıaat 10 da encümeni· 

mizde yapılacaktır. 
4 - lstek.lilerin ayni rürı ve saatte teminat ma~bozlariyle bir-

illı.te encümenimize, şartnameyi görmek iıteyeoler her gün Maarif 
daireıioe müracaatları ilin olonor. 

18 - 23-27-1 

Yüksek Ziraat entitüsü veteriner 
fakültesi askeri kısmınin kayıt ve kabul 

şartlan 
1 - Ankara yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi 

askeri kısmına bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek-
iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarmı vermiş 
olmak şartile talebe kabul edilecektir. lsteklilerin aşağıdaki 
şartları haiz olması lazımdır. 

A) Türkiye Cümhariyeti teb'asından bulunmak. 
B) Yaşı 18-22 olmak. (22 dahildir) 
C) Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde 

faal hizmete müsait olmak. (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D) Tavır ve harekatı, ahlakı kusursuz ve 1eciyesi sağlam 

olmak. 
E) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (Bu· 

nun içinde zabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaları bağ-

lamaları lazımdır. 
A) Nüfus eüzdenı veya musaddak sureti. 
8) Sıhhatı hakkında tam teşekkülü askeri hastane rapo· 

ru ve aşı kağıdı. 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk şabadetnamesi veya tas-

tikli sureti 
D) Okula alındığı takdirde askeri kanun, niıam ve tali· 

matları kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlik
tc n tastikli teahhüt senedi. Talebe okuldan istifa etmek is
terse okulca tlıihakkuk ettirilecek masrafları birden verir ve 
bu da taahhüt senedine kaydedilir. 

E) Sar, alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çıırpınma· 
ya müptelA olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tastikli 
taahhütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmez
den evvel malul oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çı· 
karılır. Ve okul masrafları velilerine ödettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik ıubele
rine istida ile müracaat edecekler. Ve şubelerince ikinci mad
dede bildirilen evraki ikmal ettikten sonra, Ankara da yük
ac\c Ziraat Enıtittisü veteriner fakültesi askeri talebe lmirli
tinc gönderilecektir. Müracaat müddeti Eyıulün 25 ine ka· 
kardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul. ıahadetname derecelerine ve 
müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
işleri kapanır. Ve kabul edilenlere müracaat ettikleri asker

lik ıubeleri ile tcbliğat yapılır. 
2395 18-21·25-28·1·4-8-11·13·18 
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Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Beyaz perdenin iki güzel ve aşk çifti 

willy Fritsch ve Camilla Horn 
Tarafından çok güzel ve cazip bir mevzu çerçivesi 

dahilinde yaratılan Aşk ve gençlik filmi 

BAHAR GONCASI ~ 
iLAVETEN: 

Umumi istek üzerine en güzel ve heyecanlı Şark filııı: 

1 A Li B A B A 1 v E l~RUNU RESTrl 
Tür~çe sözlü ve Şarkılı 

PEK YAKINDA: 

Şarkılarile, giiıel 11e nefis mevzuu 
ile sizi teshir edecek olan bir Şaheser 

No, No Nanet 
. Sümer Bank 
iplik ve Dokuma Fabrikaları 1111 

essesesi Ereğli Bez F abriks
Müdürlüğünden: 

Fabrilı:amız ibtivacı olan 160 M3 çam kerestesi ışağıdaki ş• 
dahilinde 27/8/1942 Par~embe fÜoü saat 16/00 da fabrikamızd• 
ekıiltme ile ihale edilecektir. 

Taliplerin ayni gün ve aaatte Fabrika mildürlüiüoe mürac•• 
illo olunur. 

Eb'ad: 
90 M3 12 x 24 x 4, 00 
25 » 24 x 24 x 4, 00 
25 • 16 x 18 x 4, ()() 
20 » 25 x 15 x 4, 00 
Kereste: 
Biçilmemiş, kuru, düzgün ve sailam olacak, çürümüt veya ııÇ• 

budak, kort yenij'i, çatlak bulunmıyacak elyafı sık, çıralı olacaktır· 
2397 18-19-20-21-22 

Çukurova pamuk ihracatçılB 
birliği umumi katipliğinden: 

Statümüzün 12 inci maddesi hil11.müne uyarak Umumi b' 
4/9/942 Cama rüoü aaat 11 de Birlik merkezinde yıllık idi topl•

9 

davet ediyorum. 
Sayın banın bo toplantıda asaleten veya Birlik azasından biti 

1 

fındın temsilen hazır buluonıaler;nı rica ederim. 

- RUZNAME - ., 
1 - İdare heyeti raporunu, Mürakipler raporuna tetkik ile 

1 

heyetini ve mOraldpleri ibra etme~ 
2 - Yeni yıl büdceıiol tespit eylemek 
3 - Yeni idare heyetini ve yedeklerini seçmek 
4 - iki birlik müme11ili seçmek 
5 - Bir Mllraldp seçmek 
6 - HllkOmetin direktifleri dahilinde Birliiin bir yıllık faaliyet 

ramını tesbit etmek ve Birlii'i alikalandıran bilumam boıusat ba~~ 
milzakeratta bulanarak kararlar vermek. 

'2402 1 

Nafia Vekaletinde~' 
Eksiltmeye konulan iş: 

. 1 - Su işleri Altıncı Şube Müdürlüiü bölıresi içinde Seybııtı,: 
sahıl 11J!a ııa ve deşari şebeltf'Sile sınai imalitı ve işletme binalar• 
atı ve bu kısma ait harita işleri. ~rlı 

(Tahmin edilen keş:f bedeli fiat vahidi esası üzerinden (8 (]V" 

......... ) lira ( 00 ) kuruştur. ı 
2 - Eksiltme 21/9/942 tarihine rastlayan Pazartesi günü sıı 111 ~ 

de Ankarada Sa işleri Reisliği bloasa içinde toplanan Su eksiltoı' 
yona odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. /, 

3 - lstekliler Ekıiltme Şartnamesi, Mukavele pr<' i •si, Baf'tl ı 
işleri Genel ıartnameıi, Umumi Su işleri Fenni Şartnaa.esl ile H~~ i 
Fenni Şartnameleri ve proieleri (50) lira (00) kuruş k.arşılıiınd• Sd 
rl Reiıllilnden alabilirler. 

4 - Ekıiltmeye ırirebilmek için isteklilerin (253.750) Ur• 3l kuruşluk muvakkat teminat vumesi ve ekılltmenio yapılacağı ~~ 
en az üç rün evvel bir dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaat;, 
bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bo vesikayı gösttı 
ıarttır. f 

Bu müddet içinde vesika isteiinde bulunmayanlar eksiltıııeY' J 
mezler. ,ır. 

5 - tıteklilerin teklif melı.tublarmı iltioci maddede yazılı ~';I 
bir nat Öncesine kadar Su işleri Reiıliiine makbuz karıılığınd• 
leri lbımdır. 

PoJtada olan reciltmeler kabul edilmez. 
2399 18-26-3 -11 

Vilayet Daimi Encümenindeıı = 0 
1- ltkmektepler için (4000) kilo kırılmış sobalık 0 

açık eksiltmeye konulmuştur. ~~ 
2- Odunun muhammen bedeli (400) liradır. M0\'' 

teminatı (30) liradır. ~ 
3- ihalesi 3/9/942 perıcmbe günü saat 1 O da e;ııc 

nimizde yapılacakt.r. ıl'~ 
4- isteklilerin ayni ııün ve saatta teminat ınakbu t 

birlikde encümenimize, ıartnameyi görmek isteyenler b" 
Maarif dairesine mliracaatları ilin olunur. 

2400 18·22-:l6·30 

r 

rn 
bj 
li 


