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licaret Vekili .halkın 
1 M. Litvinof 1 

dün Ruzvell'le 

i htiyaçlannı dinledi 
öylü Hükümete olan hububat borcunu 

ödemeğe ıevkle devam ediyor 
KOOPERATiF BIRLICININ 

ÇtL/Ş/NDA Dr. BEHÇET UZ DEDi~: 
8 d 1 k h 

Al- ortÜu11- Jop uphr1inin t nmp Jırıimind• Ktıflttıs1•'y11 "-tı ~tigi un an sonra a ınaca er 4M•kMı• u r•y- rlliği bo/g•yi gö1trrı• harta (R.ılsy.J.ıki htm!Ul111 bir ız.Jmu 

karar da daima bu milletin Moslıo~:~.~;~ HAR• • DAiR ~:;;·;«..,...,,..) 
saadet ve refahı İçin olacaktır 
>'d'Oeniui. 31 a.a. - Ticaret Vrkili Dr. Behçet Uz, dün Aydın'dan, ~!'aMrinde 
~ vili,iyle Belediye Rei"1 oldulu halde ayrıldıktan sonra Kö k istU)'OCIUnda 

tıd.! ııtoruşmuş. Nazilli'~ H~l~ev~n<l.c Aycın valisinin h~zurİ):le )'llp ı lan bi~ top
lı ~ Pamuk mtlıtahstllennın ıhı \'llÇ ve arzularını dinlemı , kazanın lcıl "'· 
tıyaçının temini için muktni direktifleri "emıi~tir. 

---------~~~~·~~~~~ ~-" 1 Dokıor Behçı-t Uz, Sarayk(jy\roı: J)e. 
l • • • ./! nizli vali~inin rİ)a~nck hir he,~ ta· 
enı vazı,-e ve rafından ka~ılanmış ve Tarım Satı1 Ko· 

operatifincle halk roplanarak saraykoy· 

l ""h • J llılerio ve c'İ\ıtr&o gden heyeılerin ih· e a ıyetıer Iİ)ııçlanm dinlemiştir. F.kSet'i)etİnİ r a· 
muk mü.,ıahsilleri teşkil eden haMc, Ve
kilden bilhassa sulama işinin teminini 
istemişıir. 

Her tarafta halk son kararların do
ğurduğu umumi sevinci Devlete olan 
ruzdc 25 mahsul borçlarını severek öde· 
diklerini he)ecanla Vrkile ifade ve 
Milli Şef'e ve lh kumete balilılıklanntn 

ve derin 5CVgilerinin ihliAı na deliletle· 
rini Ticaret Vekilinden rka etmit~rd1r. 

Sa.aı 19,IO da Ti<'llret Vekilimiz ken· 
di intihar dair~i olan Deni11i'ye muva· 
salat etmiştir. Büyük tE'l'.ahürlerle kar • 
şılan ın Vekil, Pani'yi, Vilireti, Bele • 
diye} i zi)-areııen sonra Deniz li '-ili>·cti· 
nın 14 dokumacılık koorcraıifinin hir· 
!eşmesi) le kurulan Garbi Anadolu Do
kumacı lan Kiıçük Sanat Kooreratifleri 
Birliğinin açılış remini )0apmı1tır. Dok· 
ıor llehçet Uz burada bir nutuk iradet· 
mişıir. 

Vekil, bundan sonra Belediye tara· 

( 8on11 • GneO a7fa4a) 

Türk basın 
heyeti 

Münih'te 

Cephenin 
cenubunda 
meydan savaşı 

kati safhada 
Mareıal TimO(enko 

Stalingrat şehrini 

kurtarmak azminde 
Mosko\'a, ?ol a.a. -

Rı.l) ter'io hu~usi muhabi· 
ri bildiriyor: Cenup me) · 
dan muharebelerinde kaıi 
safhaya g iri lmittir. Arıık 
sıratej ılc gerilemeler, arı· 

nlarla geciktirme hareket· 
len !lllfhıu.ı anık geçmiı • 
tir. Sovyeı Bıa,komuıanlı· 
ğı, umumi mukavemet sa· 
atimn çalmıt oldujuna ka· 
rar veflllİtLİ.r. 

lzve.tia ......ı, buırfuı 
hiikumenen ıtlılMlıll i.Dıaml• 
yatlliııt MJ)'UlMnda IÔY • 
le dİ)'Or: 

Hitlerd tiirülerin taz· 
>-ikına mukavemetin çelık 
duvarı ile ka111 ko)'malı 
rı 1~ Vatan, artık gerİ>e bir 
adım >ok, di)'or. Millcı, ar· 
cık geriye bir adım yok, 
di)'Or. Stalin, arıık gerİ)C 
bir adım yok di)'or. 

Kra~>• Zvezda gaze 
tesi de aynı nokıayı '-elir· 
ter"' di)or ki : 

Her ne pahuına olur 
sa ol!IUfl, dütmanı du.dur· 
malı, ~ri atmalı, 5<>D''l da 
majlubetmeli)-İz. Kmlor· 
du için ralnı z ·~ir ıek rıuola 
vardır. Ölmek, fakat bir 
adım bile gerilememek 
cetlerimiz bo)·le çarpı~u 

lar. Bizler de bö)le çarpı•· 
malıyız. 

Almanların 

bir tümeni 
Kuçevskaya'yı 

• 
zaptettı 

laman yanmadasındı 

Vichy "harekôt var'· 
Beri in" yok ! ,, diyor 

Berlio, 31 a.a. - Al· 
man ordulan Batkomuta.n • 
lıiınıo tebliji: Alman, nı
men ve slovak k.ıtaı.rt Don 
OC"hrinin ap.iı mecrasını 

250 kilometrelÜC bir cep • 
he boyunca g«'Çlllİtler ve bu 
kesimde mücWuya gKi -
şen ~ı he7.imete ui· 
raunıtlardır. Seri müfreze
lerimiz ve pivade ve a.a 
IUQW ....-.. onc:u ... . 
lan - bir Hrv halinde 
ve indzamsız bic ,drilde 
çMleo dütnwıt ,.landan 
kovalamakta ve bu takip
te birçok ooiualarda düt
manı geçerek ricat hatnnı 
keımiş buh.ır".mıııktadır. Ta· 
arnız ordulannın öncü \J.Do 

"ırlan Don'un IRO kilo • 
metre cenuhuna varmışlar· 
dır. Bu sahahtanberi ehem· 
miyetli bir demiryolu ka· 
, u~ noktası olan Saln 
için harbedilmektedtr. Bir 
piyade tümeni Kuçn9k.,,a· 
yı işgal ettniştir. F..sirlerin 
•e ganimetlerin sayısı de
vamlı sıurette artmakta ve 
ilerlemedM hız dolayı9İy· 
le hunlann m$tannı tah • 
min etmek henüz mumkütı 
olamamaktadır. Alman ha· 
va kuvveılet1 tııkir muha • 
rehelerine aralıksız olarak 
har"'ltta bulunarak müdı· 
hale etmdctt, düşman kol· 
lannı daittınaku ve ~ 

Bütun l-ephelerden .ııelen 
ıclgraflv, kızı lordunun gİt· 
tikçe an an mukavemette 
ki büyük kudretini belir t
mektedir. Bu mukavemet, bi lhassa 

Mrl. Timoçenko mevzilere Yftlqmelerine 
engel olmaktadır. 

KONUŞMA -
lÜBECK ve 

COVENTRY 
\'aZeıı: Falih Rrlkı ATA t" 

İ aayf amızda okuyunuz 1 

-~ 
• 

( Sonu 3 üncü sayfada) 

lıtanbul Poli• Mektebini bitiren genç polislerimiz 
törenle tak•im anıtına bir çelenk koymu{lardır. 

Rumiıniz hu tören •uauulcı alınmııtır 

Bü> ülc Don kavsinde alman w N· 

( Sc:xaı 3 üocii Sll)'f ada) 

İaşe işleri 

hakkında 

İstanbul 
Volisinin 
beyanatı 

latan-bul, 31 <Telefonla) - Va.il ve 
Belediye Relal Dr. LQttl Kırdar 2azete
rlW.re muhtel1f meeelele• hakkında be
yanatta bulunarak demı.tlr ki: 

tawe MUıtesarlıtı vilftyeUoer tetkl
ıtı tın n \ e fiyat murakabe komt.yonumm 
lA ll:vı U:r.ertne bu vazifeler ılmdt bele· 
dbe ı.arafınrtan ifa edilmektedir ktn -
de bulundull:umuz fevkalAde tArtlera 
raftmen halkın hlc blT auretle 11lnnU 
~kmemesl için bUtUn tetkllAt mensuı:ı· 

ınr >le b rl kte A7.ııml ııa>Tet ıröstenle

cektlr HUkUmetimlzln tttlhaz ettltl ~ 
kararlllr netıceein<le memlekettmlzde 
b!lrlz bir ferahlık hlS11edlld1111nl matbu· 
ntımız memnunb·etle ka)'detmleUr. Hll 
k metce ahnmıı l>lan kararlann mınta· 
kıımız dahilinde hUımU l!\H'etle tat'blıklne 

Sa1Ahlyt't"'1 ztn 

, nlc11 ve 7.~mnnınruı ittihaz v 
h k r-tmrte t mı ..ı!'<'r~ , 
\·1111 ~ha ...-.nrıı ~ı il Könınma Kıı 

"Unu h k m <'rln n vıı~ mert ve mııh 
""' oırtutunu ıınlfttmıı birçok madde 

( Socaa 3 ı,ıacu 1&yfaıda) 

görüştü 
V8finston, 31 a a. - Sovyeı büyük 

elçisi M. Licvinof dun öğle<len 90nra 
beyaz 5&1'11)da M. Ruzvelt'le ı s dakib 
gÖCÜflOUŞNr. Bii)'Ülc elçi, görüşme ko
nU9U hakkında demeçte bulunmaktan 
imtinA etmiş. fakat bu zirare<i kenmsi· 
nin iltediiini bildirmiştir. 

Ziyaretinin Rusya'nı n "ö!Unı tdılike· 

si,. kartt5lnOa olduiu hakkındaki P)'İ· 
!arlı ilgifüi olup olmadığı hakkındaki 
suale, M. Litvinof giilerelc ııu cevabı 
vermiştir: "Hıç bir durum olduju gibi 
kal mu . ., 

Mr. Ruzvelt Mr. Hull'le de 
görüıtü 

Alman denizaltıları Hamburg limanında 

VaslnJ"ton, 31 a .a. - Reis Ruzvelt 
busQn ojleden sonra sovyet büyük 
elcı.t M L tv nof ve Hariciye Nazın 
M. Hull'le s()rüşmilştür. 

Londra ve V Clfington'daki 
temcular karı•ında 

Berlin 
Berlin, 31 a.11 - Yarı reıml bir 

k aynaktan bilclirillyor : 
Sovyetlerin İngiltere bilyUk elc;lıl 

Maiıki'nln Londr.a'ria. Amerikan bU
yUk elc;lıi Litvinof'un Vatlnınon'cla 
yaptıAı diplomatik tefebbüsler. Ber. 
lin'de. ıovyetlerin içinde çırpındık -
ları gittikçe claha ziyade Jı'{lc;leıen 
vaziyetin birer bUrhırnı sayılmaktıı
dır. Bazı haberlere KÖ~. L ltvlnor. 
bu görUtmeler emıuıında Ruzvelt'e 
Stalin'ln, ııoVYetlerln yUkUnU hAfif. 
letmek için derll'al harekete geçil -
mesini iıırarla iııtlyen bir talebi tev
di etmiştir. 

İran kabinesi 
isti fasını verdi 

Tahran, 31 a.L - tran Başvekili 
Suheyll kabinesi hasından blrkac 
kisinin cek lmesl üzerine lran hilkü
metlnln istifa ettliınl parllmentoya 
blld rml Ur. Yeni hükumet kurulun
cı)'ll kadar kabine vazifesine devam 
edecektir. Sanıldıtına göre 19tlfanın 
sebebi tamamly:kt iç Siyasete alt :rne
selelerdl.r. 

Havada 
karşılıklı 
akınlar 

geniı öl~üde oldu 
Berlln, 31 a.a. - B ugt1nkU resmi 

tebllite itÖre dün öğleden sonra şimal 
Almanya'nın sahil bölgesi üzerinde 
ucan ild düıman ucağından blrı 3' a
pılan bir hava muharebesinde düsü· 
rillmUstnr. Başka 17 ingıllz ucağı 
Manı ve Norvec kı;ı.-ılan Uzerinde 
dUsilrillmUstUr. 

Den zde Brlghton yakınında ha
f f sa' ae ucaklanmız gündüz hare· 

kAtfnda 3000 tonluk bir ticaret gemi
si batırmışlardır. 

Dün gece alman hava kuvwtlerl 
daha kuvvetli teşklllerle Birming· 
ham'dakl ukerl hedeflere kal'lt hü
cumlarını tekrarlamıslardır. Şafak 
vakti yapılan kl'şlft.e büyük yangın
lar müşahede edllmistır. 

İkinci cepheye karıı 

alınanlar 

tahkimat 
yapıyorlar 

Bianitı' den Kirkeness' e 

uzanan hatların ardında 

ucak alanları da var 
Berlin, 31 an .. - Salihlyetli kay -

naklardan ötrenlldiğıne gore· A t -
Jantlk, M&.n§ ve ıı mal denızı kıyı -
ları boyunca Blarrıtz'den Kırkeneıse 
kadar uzıyaıı Avrupa ııahll mustah -
kem hattının geri ınde yenıden ku
rulmuıı ve J:ahut ııılAh edllmtıı yUz -
terce ıılman uçak alanı vardır. Bu 
alanlardaki beıon havalanma pistle· 
rl, alman uçaklarınıa hava oartları ne 
olursa olsun havai ınmak ve yere in· 
mek imkanını vcrmekt,.dir. Muaz -
ı.am hangarlar, dU man tarafından 
hiç bir sure.le görülemez bir hal -
dedir. Mllteaddıt hınraye tesıslerl 
bu UÇ'lk ala.nlarıoı her tll.rlli hUcu -
ma karııı garanti etmcktedır. Son 
zamanlarda Birmingham'a ve inıö -
llz kıyısındaki başka merkezlere 
karııı yapı1'an hücumların da isbat 
etti · ~ b inıılllz adıı.sına te irll dar 
beler uadlren alman av ve sav,.. u· 
çaklan, fite bu U.lerden hareke< et
m e ktedir. 
Batıdaki bu faaliyete ratmen al -

nan harp endustrisinın muazzam 
harp kabıliyeti, alman ordusunun 
dogu cephesindeki ilerleyi11ini aynı 
bll.yUk ölçllde hava kuvvetleriyle 
desteklemcğe de yetitmektedir. 

lngiltere'ye Amerikan 
hava generalleri geldi 

Londra, 31 a.a. - Avrupa'dald 
amerlktm hava kuvvet1erl başkomu
tanı diln akşam demecte bulunarak 
!nııiltere'ye gelmlı bulunan amen
kan hava generallerlnln lalmlerlnl 
b ldlrm eUr. Bu ııeneraller eunlar
dır: 

Hava servisleri komutanı general 
Frank, avcı teşkilleri komutanı ge
neral Hunter, hava kuvvetlerinin 
kara mllrettebatı komutanı gl'neral 
Robert Candee, hava kuvvetleri kur 
may h~ reitıi aeneral .A9llf1 Duo • 
can. 

l ngilt'-rP-'deki Amerikan 
ha:zırlıklannın genişliği 
Loodrıı, 31 a.a. - BUyUk Brltan-

ya'dakl amerikan hazırlıklarının 1re
(Sonu 3 üncü M)of ada) 

Alman denizalhı .. 

yeniden 
birçok gemi 
batırdılar 

Böylelikle bu ay bahrllın 
gemlere yeniden 167.000 

lonililo ilave olundu 
Berlln. 31 a.a. - BuııUnkU resmt 

tebl ~ &öre alman ~n zattı an d -
man denn milnakalltına yen! da -
beler ındlrmltlerdir. 

Orta AUantk'te ve Amerika kıyı
lan önünde ıu gemiler baunlm~ r: 

Kuvvetli b r hima)' altında hare
ket eden kafıleler arasında 41 bın t -
n IAto tutannda 5 ııeml, h mayes z 
sefer eden gem ler ara nda 73 b n 
tonllı\.to tutannda 12 gemi ve ayn
ca 5 ticaret yelkeni ve bir aahll 
muhafaza gemisi. 

Afr ka'.nın batı 11\h H llnllnde 53 
bin tonlllto tutannda 7 ııem . 
Doğu AkMnlale 5 t aret yelken• 

(Soaa 4 undi ayfada) 

Mısır' da 
d 

cephede~i 
durgunluk 

devam ediyor 
Kahire, 31 a L - Orıtaşark lnıt

hz kara ~ e hava kuvvetleri umuml 
karargtililarının muıt rek tebllt : 

29-30 temmuz ııeee6! hafif d vriye 
kollarımız bütün kes mlerde dUıma
nı hırpalamı.şlardır. Bundan bqka 
kara kuvvetlerim zln h ld rllecek b r 
harek t olmamıştır. fuharebe böl
goes!nde haıta kuvvet erimizin faa -
yeti bılhU6a avcılar mızın taarruz! 
uçuslanna lnhlaar etm ştlr. 

Malta U~r ndeki mahdut hava 
faallJ:eU esnasında avcıJ.anmız: b r 
alman ucatı dUsUrmü )erdir. 

Berlln, 31 a a. - BuııUnkil recmi 
tebllle göre Mısır'da alman ııavq u

(Soou " uncü sayfada) 

lngiltere üzerinde .ıı•··································································· ... . 
• Londra, 31 a.a .- B uS(ln alman 

uçakları aabahleytn erken dört S(ln
de Ucüncil defa olarak büyük Bri
tanya üzerinde ucmuşlardır. Londra 
da lkl defa hava tehllkeai işareti ve
rllmlıtlr. Birincisinde hlc bır vaka 
olmam16. fakat lklnclainde muhtellf 
noktalarda top sesleri işitilmiştir. 
Londra mahallelerinden bın üzerin
den ııec;erek Mldlands'a gıttlii ır6rU
len düıman ucaklan şiddetli bir ba
raj ateşiyle karıılaşmıştır. Almanla
rın başlıca hedef nl batı Mldlanda 
çevresi tetkil etm ştir. Akın bir gece 
evvelkinden cok daha kücUk lllcUde 
olmue ve daha ııen ı bır sahaya da
tılm1.1Jbr. Az miktarda tahrip bomba 
sının dUstUğU kll<:ük bir şehirde ev
lerde hasar vukubulmuı, bir kisi öl
müş, bir kişi de yaralanmışbr. Yan
gın homhalan atılan hir kaç şehirde 
hiç bir yanıt1n çılurıaııuttır. Bir şehirde 1 

. 
• . 
• . 
• • . . 
• . 
• • 

Harp Okulu 
sporcu 

bitiren : 
! 

beden terbiyesi kununu 
subaylara diplomaları verildi • • • • 

'\ ölü vardı r. 
Şehirler dısına da yanııın bomba

lan dQşmilsse dl' cıkan yanııınlar 
cabuk ııöndllrillmilstUr. 

lngiltere ü:zerinJe .ekiz 
alman uçağı düıürültlü 

Londra, 31 a.a. - Diln gece bil
yUk B rtanya Uzer.~:ie yapılan akın-

• da 8 alman ucatı düşürülmUştllr. 
Bir alman ucatı da Franuda bir 
ha' a meydanı ) akınında duşuruloı!lŞ
tUr. Korgeneral Galip Türker diplomaları veriyor 

/ngiliz uçakları gemilere Bir müddeueoheri Harp Okulunda 
hücum ettiler .ıçılmı~ bulunan subay beden ıerbi)esi 

Lon.!ra, 31 a.a. - Hava D1Wrhi11u11 kursu dün $00& ermi~tir. 
ıebliği : Kursa ittırak eden SC(kio suhayla · 

Spitfire uı;aklan ile Hurricane bom· rımız 20 gunden~ devam eden )'llzılı 
ba uçakları dün ojleden soora Franu- ve 50rulu denemelıtrde kıimilen muvaf· 
daki Britaııya açıklarında düşman fak olmu$1ardır. Dun Harp Okulunda 
gemilerine hürum etmişlerdir Bir T>Ct· kursu bııi ren ınıb.ı\ larımızın diploma • 
rol p;eml ı 1 ııhet kııHth le yakılmı~ ve !arının verilme torent )'ll!'llmıştır. 
batarken bırakılmıştıı. Kuçük bır mo· G.nelk ırmay )arbaşkanlarından Kor 
törlu gemiye ısa.bet ka)-ded.İlerek ajır general Galıp Turker okı la gelerek kur 
ha ara uğraulmııtır. su bitıren 5uba)lara diplomalannı ver · 

Avalar Gravelınes ile Abba,;lle • · mıı Ye bun<lan •onra bu genç sporcu ele-
1 rasıodalrı kıvı Uzerlnde de h!lcumbır manlara ı lerdeki m ih'm ,azifelerini be· 

(Soou 3 uacu Çada) l IKtİll ve kcııdilerı.De IDl.lvaffakıyeder tc· 

menni ederde her birini ayn ll)TI _. • 

rilc: etmi şttr. 
Bundan 90nra o1cul JtUinoeuoda ba· 

ıırlanan büfede misa.fir er eski ve ,_ 
okul spor oğretnıenleri 'e okul iısı su -
ba)latı ve kursu bitiren subaylar izaz 
edılmiılerdir. 

Korgeneral okuldan ayrılırlcen ba -
unun isttklenne cevap ' rebılec"' olan 

bu başar dan do •>, Okul Komucao 
kurma) alba> Mustafa Erem i -ve spor 
ba,oğreunenı Husamemn Gureli )'1 ~ 
rik eurıışcir. 

Genç 'e ~ spor oiretmenlerimi.e 
mu,affakı)edez ıemeonı ._ 



KO NU~ j l 
................................................ ı 
................................................ i 

• 

F_<dti cihan hamim Turldye de ı;e- r 
çircn tanınmış hır ı ' çrcl.i m m r der 
di ki· 

E~r oğluma ililh ıu:uı d rruuı, 
eski hir çcşmcmn arka n<Lı ..ıper ııl· 
mış~ sanat ~idir dı)c o ÇC'ınlC)'I 

topçu ateşine tı nııyac.ık mıyım>" 

Daha dosnısu, anat cf>t'rleriru 
'enler, harpte onlan ne mudafaa, 

ne de ıaarruz. vas l<l!>t ol.ırak lnıllan • 
m:ımalıdırl:.v. A k ri u~ ı~l rı an dar
dan ıuakt:ı yapmak mumlrun olduğu 
,::ıbı, büyük san t m kezJerı de ~ • 
bcst ~ır ilin olunahi ır Fakat her 
~eme bu har in h nda mılli ıınıt· 
larını bnad ıchdidı 1 rd.ı t tnuk. 
cephe ıreri~i maneviyatı b kımından, 
tesirli bir s "lih t llkki cd lm1' • 
tir. Co.,;entry nin ın ılı ve l.ubcck tn 

almıın n:simli g:ı.zct !erinde n:ı ıl ha· 
rahedilmı~ olduklarına rken, in
şan, bır taraftan, ··- für m Ucun dort 
01.nla iısrune ntredıği mı ıınııl ın su
çu ne idı? • diyor, ve hemen arkasın· 
d; n şu u:ıl batıra ı;c-li)'Or: "- Bu 
tahrıpforin fayda ı ne oldu?" 

ivil b:ılk ıle san:ıı esen < lı.ımlc
rinı am rleyi aman dılcme 1orunda 
hırakul?t ı;orülmemi nr. Fakat millet· 
ler ara ıtıda kinı clx'<l"l nnndc gı· 
bı bir rohı olmuştur. J ı.d fauhlcrdcn 
l:ıahsedi dıği ' kir, on! nn me)'C! 
muharebelerinde ne kadar adı:cr Old:.ır· 
m~ oldugunu du unmcyiz. l •er içle· 
riD<ten biri bir ~hri }.akını$~ }ahuı 
b"r iclür halkının ka al;ırınd n kule· 
Jer )ıtf>llll,tsa onu haıırlanz. ç•ı·hsız 
halka ve un:ııa k.-ı.rşı bu nılwn, ha • 
7ın, bir fııt"hin milleunc n 1 olur, 
a~ırlar geçer, o millet Onaça 'ın hir 
devrinde kadınları clarından a~-ı.rı, 
)ııhut mabetlerını )thn bir zahmın 
Saınından olmak ı;unahını af uırc • 
ıncz. 

A lrrntnyıı ve fngilıere "ki i de a· 
n:u eserlerini SC'\mck, on! n korumak 
ve nat maziforine ha lanıruk b:ıkı • 
mından, çıığımıı.ırı ('Jl ileri mıllctle • 
rinc vatani k ctnıektedi er. Goıhc'nin 
Q'.)Cllklat-ı Cownıry'yc. hak es pc re' ın 
C\ l:ltl:ırt J übcdc'e nasıl kı,-dılar 'liC 

b"ribirltorine bu cina}ctlcri nrnl aife
deceklerl Süphesi.z bu ın hangi al -
man vera ingiliz kulıur adamı ın yu
reğini )okl:ısanız, h;ırp me>d lann· 
da olenlc-r kadar, homlu alımda 
m:ıhrnlup giden unat c~crltttnin onul 
mıız yara~ını bulursunuz Bır .ı:emi 
bir fabrika, hir c-hrr, haıt~ )ilıhııı

lerce .ins:tn yerine gel r: fakat on )~ 
d"nci ısır bir <bha sanatklrlarını bi· 
:re )'Ollı) :t111a.1~ 

- Ya b.ına hürri)ctiniri \erhİ· 
ni1, yahut Sülcrmııniye nızi yıkarım 1 
#hi bir ıehdiı. hıç bir n ·ııeu hürri)e
tini ,..ttrnİ)'e razı etm z Ancık kal'$•· 
hkh tahripler, inuruycn haıınuız, ma· 
ri iz hır~abılir A bıı hu hlııral:ır 
yıılnı1 bir mı iletin mi malıdır, fngj. 
!izler Alm:ıtl)ıı'ra, alm rılar fn ·ııe • 
re'ye gittikleri mit. tatt kwı en bu 
yük SC)-ah:ıt ze'Ykı. ı:W ıtlann ha· 
va ı içine ı;Oınulmek de .. I mı idı' J\u 

Polis Kolleji ve 

Polis Enstitüsü için 

dün İmtihan yapıldı 
Orta okııl mc-zunlanndan bu yıl po· 

lis lcolleııne recck cnçlerle, Ankara 
ernrıhet mudurlüğu kadrosundan Polıs 
Enstitusunc girecek memurların ımu • 
hanları dun sa:ıt 15 te yap lmışur. lmu· 
h:ı.nlara orta okul me farından 12 \-C 

Ankara kadrosun<lan 26 kı~ı ı~ımı.k t· 

miştir. 
Ankarn müreııc-haıı, nc;•lan kur<ill b 

mesleki h lgi ve tecrUhc-lerıoı arttırmış 
bulundukl:ırı içın ımuh ndan mu,affa. 
kt)'t"ıli netice alınacağında $Uphcmı:z. 
)d.;tur. 

İzmir Belediyesi iaşe işlerini 
devraldı 

~;:;: Atay ı 
harpten onra aynı sen-ahlar bu arut· 
ları an}.ı.caklar, \c harahclcrinin us· 
tünde hır pllkı ı;örecckler: "İkinci 
ahan harbinde- a man boınoola.n ile 
Hkılmışrır!" yahuı: "!kinci cihan har· 
!>inde in liz hoınb:ılan ile yıkılmış· 
rır! • Jman kahramanlığına )'eılldcn bir 
dcMlln oncmtiğı 'e a ılliği ı;eren kanad 
gençli"", bu 'aıanda•lara, o vakit, 
kaaıillc kanşı.k gôrunecekı:ir: her ta}"· 

rıırecinin elinde, bir cinayetin kkcsi 
var ~ılacakıır. 

Pek tesirli bir silah iken g.ız kul· 
!anmam k mümkun olduğunu gonı}O
nız. Nedc-n shil halka ve sanat C5C

rine ta:ırnu edilmemek imk1nı oldu· 
uıu inanmıyalım' Bunun bir misali 

de var: ın "!izler fran1ız shil halkım 
korumıym pek dikkat ederler. J\u ka
ıuu Pari~ ah:ılisine o kadar ycrlc-şmiş 
ki şehir etrafındaki fabn1rnlanı hü • 
rum eden U(llklar, bulvarlar usri.inden 

.,, •.......................••.....• ~ , 

Sayın halka ~ 
Ankanı Beled yeı;Jndcn: 

. . . . 
l - Tak&! lleretlertnc yapıl4n : 

>ilzde 60 zamma göre taıızlm edl· • 
ı n lışte er ıotorlere daQ'ıuımııtır 

2 - TakA1metreler1 actk bulun· 
uran ve bozuk taksimetre kUlla· 

nan '1C ıstcnllcn yere a tmb'en ve 
l\er ne suretle olunıa olsun talt· 
matname hlllıfınn hareket OOC'O 1<> 
Cörler lcin d rhal 28!!0 2960, 2'713. 
9 3 \C 6847 numanılı telefonlara 

malQmat vcrmelt>ı1 sayın halktan 
r C'a olunur. <6068> 2138 

--································" 
İzm·r su şirketi 

satın alınacak 
mir. 31 (1 rltfonlll) - lzmlr rn 

g~ricen, p:ırisliltt kahvelerden is
kenılclerindcn bıle kımıldam z olmuş
! r. Niçm ko)'C!e incğ'ni gğ n bir ka
dında aynı emniyet olmasın? Niçin 
mabedinde diz çokcn ilııi};ır, cruıavıır 

düdüğünun sesini du)"ar du)nınz ~
zene İnsin? 

Cephe gcrlsi muh:ırcheleriruıı. cep
he muharebeleri kad:ı.r ehemmiyeti 
olduğu ~uphe f:oturmcz. Kopru, fab
rika yılc.-ın, trqı yollarını l:><mın, ka • 
nalları ıahn"beden bombalar, cephe 
ateşi kadar fuzumludurlar. Yeni niş:ın 
ve isabet abazlarının ne kadar ile:r • 
lemiş oldul:'llıru, ivil halkının ha}atı· 
na hünnct edilmek i ıcnen memleket· 
!ere karşı yapılan hücumlardaki tCC· 
ruheJerden anlı)'Oruz. Ancak mudafaa 
ıerıiplcrinden üıicerck bir harp mcr· 
kaini aıl yıp bir sanat merkezini vu
r= uçaklar, öniinde1d S1lahlı du man· 
dan kaçıp köyündeki k dını öldüren 
a kere bcnzemi}M mu' Kim hıı$la • 
mıştır, han1:isi rrusillem~ir, münaka· 
şa~ını bırakalım: yeni bir ba,lamak, 
başka ıürlü m· al olmak ~rcfi vardır 
Acab.'l mı şerefin bir meraklısı ı;;ık· 
tığını görmi}ccdc miyiz? 

,o - • • diye ec ısı 
top antısı 

Bl'led ye Re sl Jttndt>n: 
. Bell'd ye rr:ecl si 7. 8. 942 tarihine 

r tlıyan cuma •unil fevı<a dr to(')
lantı yapscafından Azanın 7. 8. 942 
cuma günü saat 17 de belediye mcc· 
llsl salonuna t rtnerl rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Be cd ye te!t ş heyeti kad· 

ro unun enislN m<'sl. 
2 - Brled yenin muhte-llt şubele-· 

rinde çalısnn kadrolu amc enin ek· 
mek ve inse be<k-llcrlnin dairelerin· 
ce verilmesi. 

3 - tmar madilrlO~nn<'e ynpıl· 
makta olan lstimlAklere yare ım tçin 
beledlve <büt('es nden 60.000 liranın 
ayrılmnsı. (6151> 2206 

Kepek satışı 

r t"tl umumı heveu 81 aJ:ust .... ta Ankara Valfll4ind~. 
tnplll!l<ıcnktır Şırketln sııtın alın.ıııısı 1 
katlle~mıetır. Şirket. hıssedarlarının Ell~ kt-rıek n mn kartı olanlıır 
Bel ika da bulunduu(;nu ileri siirerek ı 942 Cumllrlcs gtınfi ovvclct' adlan 
mlınkı-Tenln hnrp s<1n11na bırakıhın. b 1<1 en clükkfın m gider<.'!< (8) nyı· 
ını i tı-ıııi f' de Hııkıımc-t pren~ip 1-ı it l<uPOn ıc.nr.ııııtı lkk nlardald ~"11!.lc· 
ıh rhle lrkrt umumi lır\ctlnln fe\- l1st<"l!'nl 11 mlktıırlar <lalrcslnde 

1 rlr bir t<>plnntı rarnr ıl; nmrahhns. yaz 
t rını sc~me.sinl lstenıi}tir. ıte,PCk şatın alablllrıer. 

. 
imzasız 

Vurguncular hakkında 

Valiliğe yapılan 

ihbarı • ra ımza 

! Günün meseleleri 

Bugünün gere r 
ihbar 
mektupları ı ve r ko uz vazifelerimiz ne e 

. ği 

. ' r. 
Ankarn Vnllllğındrn : 

!mzası.ı mcxtup, kııınnlık sokaklar
dn. serseri hancerlere bcn.r.erıer. 
Yuzl rını go ternH:kten korKan
lnrın cl.n<l saplanacak masum Bnzı ticaret erhllhının ellrrlrıde 
sırt nr tıckıer ".., şafak ı;okünce bulunan enıtiıı~, fuJa fi~ a Un snt -
ortadan knybolurlar. Yarnsalnr makta <11<luklıırından hahlsle Vıll\yet 
g ı:ıı... ınnkıımınıı ndres iz ve ımznMz ınek • 

Hlı\i,yetlcrını l:':.Z.ll}crek snt:a sola tuplıır yollanıyor. 
mektuplar )'Ollıyanlıırın lmz.ı nu gibi ıhb ır ,.e şlkllydlerln tnh • 
yerkrı hak.urntlc bomboı değil· kik mevzuu olması lçlrı ıtcrrkll lım .. 
dır. çapraşık, karışık, okunnıaı halın alının ınn IUzuııı ha~ıl olmak
bir tnkım işaretler ~ eya mlına ı t dır. Şık ~et ınr.vzuu olan ve ıııilll 
ifade etmlyen ba 1 bos harfler korunmavn tnıılhık edeb nıekt•ıplııTın 
vnrdı.r. Ben bu ceş t ımzııları d • lınzn ve adreslerin tııııı olarak ya • 
ma şu &ekıldc okurum: b.r kor- tılmnsını lınıa vr at res ta ımıynn 
knk... mektuplnrın muamrleve konınıvnc- ıAı 

Ankara Vnlıl {iln n blrkac gilndenbe· nı Bil> ın halkın lttıl:lına arıederfııı. 
rl az tcm..zde cıkan kısncık b r 
ilanı, b zı lklncı d fn olnrnk ı:ıu 
sütunda ınuasız mt>ktuı> yaznn-
lardnn bahse ı;evkcttl. Tnndo an, 
hnlka ynptı ı bu hatırlnun:ı. ıle 
gızlı muhbirler için en kllı;ilk blr 
s rzen te bıle bulunmu değıldlr. 
O, malım s:ıtnııyan tacir, şu veya 

Ankara Halkevi 
bu , Kilde vurgunculuk yapan sa· 
tıcı hakkındaki ıhbnrın tahk.ka· ı 
ta m \ZU olnb lmC'SI lem muhb r· 
lord n adr"s ve ımuı 1 tcmekte· 
d r. Bund~n d ha tabi b r ş Y yüzme mÜSObOkOIQ rl 
olamaz. 

Biz hfıdıscy ahltı.k cephes.nden ele 
alıyoruz. 

1hbnr, zatında, karakter zltfı koku11u 
VC'rcn, gnmm,nlıgn, müze' rl ğc, 
jurnalcılığ ı culan bir m ınnda g • 
bici r . Fakat ıhbnrın, zaman za
man b r vnzlCe oldu u ıla unutul· 
mamalıdır. Şu veya bu seklide 
muttali buludu ·umuz hfıd se " ·er 
devlet kanun ve nizamına aykırı 
1 e, e er h lk menfaatlerine zıt
sa. e r ortada b r so~ unculuK, 
vurgunculuk, hırsızlık vnrsn y ı· 
pnca •ımız 8 y, elbetteki o ah· 
l'uu;ızdnn en yakın memur vc.>a 
run ri hab rd:ır C'tmC'kt r. Bu ıh· 
barı, b r milli vazırc~ 1 y rlnc gc· 
tir yor g bl ve yt>r n Cl'tlrmlş ol· 
mıı.k ıcın yapanz. Ahlak ta bunu 
t>mredl'r. 

Fakat t'C'rde nrknsından, karanlık ve 
Uphe Vl'rıcl şekillerle de ıl •. 

Devlet ;ıtuvvetıne bir ııhllıksız t • 
llm " rken ııhUıklıca hareket 
C'tmck '.lrttır. 

2 a,:ıı~ım p.uar fW 11 saat 15 tc Ka· 
rııdcni:ı ha\llzu dı "Hılke'i )'U7me mü· 
s:ıhakası" )ıtf'llacaktır. 

.Musah k:ılardJ d~cce al c k )'U:rÜ· 

nilerc Halkevı madal) 1 rı '\C ('Uvan 
idh riyle hirinc" •ti alacak kulube d 
lfalkcvi 1..-up:ısı hcdi)c c<r'cc~ tır. 

H kemler: knr r hakc-mi, su sporla· 
rı ai nı. n· er h le<nl r Emer Sırma· 
cd.<. Ziya Ozan, Cıhar Denizmcn, İh .-:ı.n 
1'clli. 

M\isah kanın programı: 

1 - 100 nıcırc s mc'ı 2 100 Mel· 
re s.ınü ıu, 3 200 metre kurha 1lama, 
4 - 400 ııı ıre ~c-rhc~ı. 5 100 metre' 
serhcst (mu' clkfür). (; T · rk 00} r.ık 
yarışı ( ıoo sırııı ıu, 200 kumJ alama 
100 scrbcsı), 7 Kule ati malan (iıç 

mecburi '1e 'k1 ihıh •i atlama) 
Mecburi nıl.m:ı ar : 

Giz enmck, kncınmtık, ceklnm('k A - Öne a halıkl.ıma koşar.ak, 

onc erkekce b r hareket d • I· düz. 
dlr. Erkel< ııtlam, sozilne hakim 

dd k d Ötü 
n - Ge•i)e jdı halıkl.ım.1 durarak. 

ve ı in nı sonuna n nr i r· bi.rkük, 
me e kudreti adamdır. Gı>ce ka
ranlığında sağa sonlu camur at
mak, hl<: de mcrtQC bir hareket 
sayılmaz. 

E •er o lm7.asız ihbar mcklııbundn 
b r şahıs veya makam hnkkt~a 
ileri sürülen ldd n ayrıca b r de 
hakikate dayanmıyorsa ve böyle 
olduğu biline bU ne yapılmışsa, 
yani ortada b r ftlrn \'anın o za
man tnvs t n söz bulamadığımız 
knhbcce b r h'd sc knrş sındayız. 

Merdce har k t cbnen n 
unutmıyr.Iını! 

eartlnnnı 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Bir düzeltme 

İstanbul'dı )'aptbı:ak ol:ın at yan~

lan hakkındaki dünkü tahminlerimiz • 
de beşinci koşuya )-azılı olan Tarzan'ın 

kilo u 55 o!ac:ıkıı. Öziır dile>crck diı · 

zeltiriz.. 

C T <"r<ö h:ılıkl ''}l.'l durnrnk t!uz. 
s - Mukafat t<'' "i 

y 
Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 
Ankara Beh dıye Reisliıtinden • 
l - ttQUncll m:ıdılril V8!>:1l1 lıı•" P 

lar bclcdıye tembihleri nrasına nlın· 
mııtır. 

2 - Bunlara aykırı hareket eden· 
ler 1608 ve Z57ô -:ıumarah kanunlar~ 
göre cczalandınlncaklnrdır. 

S - A) İhtiyaç maddelerlnln da · 
ğıtnnmd'a ve bunlar içın kart verili· 
eindc, 

B) Nakli vasıtalarına binişte, 

C) Umumi yerlere ı::-trıe ve çı~ta. 
lııı.llan biriblrl ardı sıra dlzılmelerl 
m ecburidir. 679 

Pe ro kayna r 
nuı;iinıkü hart>1n baı;lıca. kuvvet· 

lerlndcn biri olduf:u.nda &ilııohe kul· 
mı.yun petrol, hn.rp vnsıtaıannı dai
ma isler bir halde bulundumınk bn· 

kımınd.an &a. vaıılar lem bir ı:a.ye ol· 
mnkta.n da uz:ı:k ddlld r. Ntt.cltn nl· 
mıını:ı.r dol':'U cep~ trul!TUZ· 

ln.rını Kaflw.sya')n do~ lmti$at et· 
t1rm~ cnlışmakta, b!r an evvel 
Kafkas PCtrolXrtnC .ka~"lr.Sffillk lçln 

bUtün E'llYl'CUCrln1 sartctmoktcdlrrer. 
Pctrollln ta.rıh1 pek yeni dıeQ-Udlr. 

Fakat ııeııemıı ııon 60 yıl tctnde ol· 
muı;tur. Mekstka'da tıskı.ran ~'1 ve 
ıraz ha.Undcld petrol büyük bir &'.l.hn· 
dn tahribat y.ıı:ımı.ştı. ilk tıelurnn 
mnyt iki tonluk maldaı.J> tcrUbatını 
tnhr100dlp bunları G0·70 metre mc
snteye atm1$b. Bir zo.mıı.nlar ı>etro. 
1 Un adı tıı.ş )"ll{:'ı idi. 

B:ı.kQ ddd pot.rol kU)"l.l!an pek CB· 

k1 tarihlcnlcnbcrl mcvouttur. Yer· 
yüzünün muhtcl1:t tarQ.flannda ııct· 
rol havuzlan ve ktı)-ulan CSkl znmıın· 
danberl bUlnb'Ordu. A&urtlcr, mııı.ırh· 
ıar, cSk1 )'Uruınl.ılar ~ c romalıln.r Pct· 
rolll bir a)'(lmlauna vnsıtnsı olarak 
kullandık! n ı:Ibl çlmcntotard:ı 
harç ve mumya 1ı>!crlnde kull.-ınnııa· 

!ardı. Sbnııll A.mc '4 yer eri pctro· 
lü vücutlannı dUb.YlP ı>a.rla.tnuık 

ve hastalık ur ~tn kUl:l~. 

Bundan UG yıl öooe (1826) da 
Hildrett adında l>tr amcrlikalı, bu 
maddenin blır ı:ı.ydml.atma VllSltnsı 0° 
Jarnk da ku.Uanılaoııl:mı 8ÖYlcm1s. 

blrcOk dUl<kfın ve dıef::rtncnlcr ı>ctrol· 
le 1\ıkltındmJmıştı. Fnımt tuı.m J>ctrol 
cılmrdıtı ıen:ı !koku yüzUnde!!l ev1 • 
de kull.-ı.nılaımı;ı:ordu. nuru1:an dolayı 
dıı. petrol "kömilr ya~ .. nın kC$11nc 
kadar tptidal dunımunu muhnta.za et· 
mtşUr. 

KOMUR YAOI: 1840 yılmda kli
mürden Cıknnlan ltömitr Yllfl't, Pb':l· 
sıu1:ı Ulmaktı:ı. ot:m balina yn{:ı )'C· 

rln1 alınca t.ccr11bccller pct.rolil tasfl· 
ye <ıtmcldc kömür yağından daha b1 
kulL-ı.nı ıeatını meyd n ı k<n-muşl r
dır. Böylece pctn:>I sartıyaU ıı.rtm -
tn bMt:ım~ V(! l8:i9 dn rC'lll ıvan~'ll'. 

m tıüyU'k b1r Jl('ltl'01 sb1ccıtt lnmılmue· 

tUT'. R.rçok ~·C!I' bu :yQ7.doo m l· 
yıml r ııcazruımnıtn'r'dır Bundlln on BC-

sonrn da Stan<lru-d O ı k\IIDl>alU'a· 

ıA ~ı etmwt. 
Pctro un me hakkında Allmler 

Lnm!ında.n yı;rütülcn !amıl)"cl<-r b1-
r.ltılrindcn COk tıırdtbdır. Jcoloı,:lllrın 

~l':'U WU'Ol e tru> ı grtZJn me&..,,mıı· 

Uru k.l.ya tabakalnn nrasında )ii.it· 

IKlk t:ız.>' tc a:.laııJ.P kalmış O an UZ· 

vı mnddcnl.n u h Ll ulüııd n mı.tcvcı

Ut ol.dutunu lddla ediyorlar Bunla· 
rıın tuz blrlk1ın eriyle ve tuzlu su 
1lc Wr tc bulunması key!JycU hc
n!lz ha lcmemle b muammadır. 

Pot.rotun t.uz veya tuzlu su Uc karı· 
l:'k bulunmasından cwb.yı lı.Umlerden 
bazı1ru1 petrolıe mcnec olarak dcn:z 
mahlQkat nı ~öst<"mı~tedlrler. 
l~ muhtc.'1! scvlyclcroc bulu· 

n:ı.'bl.lir. J~Q'dc dcrtn Q1 15 'llC~ 
)'1 ltC(mlşcn kuyular bulundutu a-lbS 
Amcriika.'lkı 2400 metre d.crtnlir:tndc 
ku;ııu!ar da. '\-<ırdtr. ı'Ctrol.iln aümn 
mna.vtmde blly(lk rol oyn:ımll61nd:ın 
sonm Amcrlkn B leş>k Hül(QmcUerl 

J>Otrolü m <:dlC lı;tlhsal '\'C sartedm 
Mr memlekot olmuştur 1859 yıhnd:ın· 
bert Amcrlkn. ctilnya mahsu :linUn 
)117.dc nıtmış tıeş!:n! vcrmdct.cdir . 
Potrol ovvCIA ~Uvanyıı.'da çıkan!· 

~ d3 ronmdan manlcke'lln muh· 
tcltl tara!larırıd:l da petrol .kM'llfil<· 
lan bulunmuştur. Cenubi Amerl.kn'. 
da. v cnczuelliı., Koloınbb a, .ArJantbl, 
Peru. Trmk!n.d'dn petrol çıkanlmD.k· 

tndı:r. AVTUPa'nın bnslıoo petrol ıaıy. 

naldan RonıntıYn. G C'Y8 ve 83· 
kO'dur. Mahsul itlbıı.rb: le BakQ Amc
rika'd::ın sonrn llc1nd a-cllr. Asya'da 
mQhtm petrol kn)naklan lran, lrıık. 
Bom('(), Felemenk mUS'temtrA< im ve 
Ja~n'd d.ıT. Cin ve Slbtryn'da d.:ı 

petrol mcnbnl.'U'l v:ırdır. Atr1ka'dıt 

petrol l'T da cıknrıll'rulktmhr. 

:rctro1 bfrto!t b:ı.kımlardıa.n lcömtırc 
tercih cd!ldlA't tctn bnştn Amerika o1-
mıık Qzero bü.tün dün~d:l petro n 
~-atı pdlt (01c artmtlitıT. Amcri· 
ka'da toprak altmd 
>ilroc Jartruıd;ın :faz 

tk'. 

Yazan: Nusret Namık UZGÖREN 
S waş ılışınrln knlabllmiş olmamı~. 
nlmıııl rın en bu) ııgııdıır. Fak ıt 
rlun) anın huı;lınku hıılı yurdum uz
d' d Lrlıi\l ıra sc-hep oldu. 

Çelın ıktısat m~ delerı karşısın
da kaldık. u(' yıldıınbrrı hır ço:.. 
lecrubeler g(ırılük. ~ıımli) e kaJar 
alınını olan tedbırlerln hep 1 .> e
rinde ve ı, lıetlı nıl ııldıı, ıılınnıa'ı 
gureklıR'I h ı ldt• ihnı ıl <'clilıııiş ted .. 
birler 'ar uıı ? 

* Butlln hi suallen·. hı·rke~ ktı ı rll 
göru ııne •urc ct:\lll> 'erı:lıllir. ~ı 
tekını aı; ı,;ok dıışunnıe k .. bıli)ct.n
ıle ulan hı·r )Urtl ış, bu J«onıılar ıı
:r.crlnde durmakta, kendi .nuhlıin -
rlckı dcıııtlnrl) le her ıııesclcyı ince .. 
lcıııektedır. 

* Ç ıtlı gurllş tıırı:ları nasıl olur .. 
sa olbun, hulun )ıırt!!lŞların tılr 
ıwktnıb lnrle nıek zorunu& olduk .. 
lıırıııı s lnı) orunı: 

( ) ~ ' .ış dışındayız ama, hü -
tun gucumu :ıde heı- tehlikeye k tr .. 

ı ko) ı nga har.ırlandık. Lrıerjlıı.ıh;I 
lıır ıınktad ı tekı;ıf • ıhk. 

(b) J,rzınern zelzelesı, can ve 
m!il ııakımında.ıı lıü) uk zl) anlnra 
ıı, 1 oldu 

(c) ":ı urıta misli nz gorulııılış bir 
kı§, ınunak.ıle~ 1 zorla•tırılı. ı ı .. ıc 
k ııı ur sarfı) atını \'Ogalttı, bir ~·ok 
ııı:ıhsııllcrı ılıın<lurclu. 

Bunca h ıdlseler. ztngfnllk ,.e teş .. 
kllAt lıakıııılarından henu~ pek i .. 
lrrdt: oluıt) an hır memleketi ~iıp. 
he ız. bolluk ve refah !;inde yüz .. 
d.ırıneı.. 

* işte, hcpinılıiıı uırleştceıtiııı.iz dü .. 
11u.ı.1~ lanm' geJdık: 

{Lı,.cr ıktıs Hlı 1:urlu larııı az ve .. 
) n ~oı.; Uı.ı.ntulcrıni Ç• ki> ur&ak lıu, 
g •) cı tııbııdır •• oruıaı zaıı. uılnrda 
) a~.ırıııyvruz. JJast1Jık z.ııı.unlnrın .. 
ı.l.l bir ınsan nasıl > agıııcl.ıu &,ırft: .. 
ııerek za) ıffor ~c k ıllııoin hızla 

C•ll µıııa ıııtlan ıloln) ı ~ orıılıırsıı, b.ı 
de ık tıs ıdı lıııııycıııl:r.alekı 'ıırlıklo 
rıııııı; ıııı.betındc hon:ı) alıılır, iı,:ıi .. 
ıu.ı.ı terul) e ve olguıııui;uuıuz: nııı -
lıLiıııuı: lıır uıuka\cillııt ;.:oaıercbı • 
lırız) 

ı abıııt se> ırıni taklbcder hük • 
ııı lm..ı ) uru tur. 

r..n uııı;;ııı doktorlar bile ne \"a .. 
pt) orı ı r ı>;ınkı : · 

l>uktcır cıeı;ılım fnkrıt ~·..ık defa 
ha t ıandıın. Hır \:Uk hastalar ve 
h uıtahldar gordıım. Bır çok rlol.: -
tor lanulıııı. \. ıııJıııaı.sııı.ı kısa,·a 
li") il> clııhrını kı: ( hast:ılırrnı ~c§ı • 
dı), (haı;taııın ht.ınyesı) , (doktorun 
clıra) etı) , (h ıslanın kı11·r11) ış ,.c 
sın. aınleıııek k bıli) eli ı;iuı) dıırt 
ınııfılnı ı nsur ne-tice) ı ta) in tdı) nr. 

Gurulu,ı. ar ki hastanın ~ifa bul
nıaM keyfı) eıı J üzdc elli ı iııhetın,•e 
h ı tanın kenı.Jı uıııddl 'e ruhi vıı.r
ııklarına bnglı. 

Doktorun rolU vıı lı tstalığın cin
sı il) rı a) rı Arnıllcr olmak ıtıbany. 
lı: r ı esdn yur.de > ırıııı beşer ııbhc
tln<lt·kı le irlerıyle ıkiııci ı..lercce le 
kalı) or. 

* Uıı ıı ız ıriyt·yi içtlrııııl l Unyeye 
te mı! etmek caizse denllellllr k•: 

I ktsaclı sıkınblarôaıı ~ urtulıua 
çarrlerıı lınlkııı kendi eliı.cfeılır. J .. 
d trecılerlıı aldıkları tedbiııer mc~ 
ve vcrdıllınesl ancak \ e ıım•uk ıı;ı .. 
kın ciddi .)'ardırıılnrmn hagııdır. \k. 
si tııktlırde en isabetli &'loılnn ted .. 
lıırlerın hile fa) dıı ~t>rine z:ırnr ,·e:. 
dlgınc ~ahit olıınabıllr. 

* Buhranlı zAnı nlardıı halkın yar. 
dıın ı ne cılabl1or 1 

Muhtelif g•ırıl•lcr ve muhtelif 
icaplar dolnyısi) le r.aınan zaml\n 
.alınmakta olan resmi t~dblrler ne 
şc-kll ı;oıtcrir e ı:costersin, bunlar .. 
dan nıUslııkil olarak milletin her 
zaman rıa,ı. et edeceği iki esaslı nok. 
ta vardır : 

1 - En ufak bir israftan kaçın .. 
mıık, 

2 - Bulıın<lul!;u he r hangi bir iş. 
te bam! der.cerle verlmlı olmağa 
bUt1ın varlığlyle çalışmak. 

lJ. 
Oenllthllir ki: (her ıı;iln .söy • 

Jcnen ve ıiu> ulan bu ,, lrr tel' • 
rHa ne hac t: Bu lıııkıkıttlerı 

mı) en hır tc-k fert k l ııı ıdı ) . 
Briki.. .. 
l\luh ıkkıık olıın hır !') '\ 

her ~C> ı n.>rıııal zaıııaıılanl kı 
çü lerlc lıulı)oruz. \'c (ışr ıfl k 1 

) apabılı) or kH I' ıkır fıık r.ı ek • 
A'ın ı l.11lc zur tı d ırık eılıyor ı•r ıf 
~ ap-ııı kalmadı) dn en lc-ı-ıııııı lı 
olu~or. 

HlrAz dcrıncc du Unmb e nlı n • 
lıııı. (.\ll!ınlcketin ıııuhiın sen·et e• 
rınden hır! ol •a ııtları be h:rııc I• 
ı,:in) arra bulmak zvrln ·nı clı)e 
dıı~ uyuruz. Bger bu dogru İS<', tı • 
ra iı,:mi)elim \"ııkıa norm 1 r.ıııııan• 
lardn lıırıı ıçıııek her hakınıdaıı " 
) ldir. 1 aknt ııtların yıy,•crgı azıılıf• 
sa veya pahalılaşacnk ise, iş dcgi • 
şlr. 

Tramvaylar<lı\ ve otolıiıs durn~ 
larındıı kAıı;ıllnrı atmak ıc;ın sepc~ 
Jer vardır. Acaba hnlkın yuzcle ~ 
ı,:ı blletıni •hu sepetlere atmayı Ade.l 
eclinınıştır. Bir p:Un, tın duraıctl 
bekli) erek olup Lltenlcre bal;;uı~ 
oldukca merak venclılir. 

~ 
Jsraftan kaı,:ınnıak pek büyük bir 

vuifedlr. l• aknt ne gıhl hnreketl<'f• 
israf sa) ılırt Hıınlnrı ara tınp tA• 
etseler, gazetelerimiz, lktıı;ailı) atı
nıır.a çok bu) uk lılımetlcr cırrıU 
olıırlnr. (,,' linki israfııı onuııc geç • 
mek, fıkırlerln ) ayılııı ısınn yer • 
leşıııesınc adeta bir ıııodıı olıııru• • 
nn baglıılır. <_:ııııki, tek tuk ı:aY • 
retler ve tasarrufla r yurt ölı;üsuı>
de verimsiz k ılır. Bu Un bir ~ışı 
hlraılıııı şahsen frrnı;tal edersem bıı
nuııla hnngl ıılı nçlıktıuı kurtarıuıf 
olurum? Bu 1 in ruhu ıoıılııluguO 
fer ıgallnc lınf;lıdır. 

Keza, otolıus bıletlııi vıı Jıa•tJ 
eline geı,:en her klıgıdı ve ı: ıplı yıl• 
ları•a ı;aklıyanlnr tanırıııı. Bunrl " 
memleket ne ka:ı ın lıllir. ! talk ıı 
) Uzde elllsl hu h .'I) ırlı hnı-ckrrc ıı
iışkın nıı? gAer dı•ğllse ııfı nı ıı ı 
lı;iıı acnha ne y ıpılnlııllr? Hana k""' 
lırsa ) ııılncak canlı bl r çok Şe) ıcr 
vardır. 

* Basit iki mcsc-lc ilr.erinrk durnıııi 
olrııaklıı.;ırn, csa fıı.rı r. ıvıflatıııl• 
ı;ın. l ler birinılr.ln her ı::ün, ufıık ıı• 
fak bin çeşıt lsr ıflnrıınız: ' r Buıı
lnrın unleıımc ı bu darlık r.ıııııon • 
1 uırııızda bil) uk varlıklar ı>nratıı • 
bilir. (1) 

Hutun lsr:ır mıı$luklarını kapıı " 
rfıkt.ın ~oııra, tas. ırruf yollarını d• 
a) rıcn lnecleıııc-k gerc-klırllr. 

Mesc!A, buı;ıınkil clurııııı ı ı:töre. 
~ enıek ııişırıııc usullC"riıııiı.e ıı;uzııl• 
ınak ı;ok iyi olur. 

Esuen (Turk mutbııgı) bır ;"" 
kılAlı ı ıııuhtnı,:tı . 

ı-aha, 'ağ eker ıı;lhi ınnddcle• 
rln rahnfıla mn ı, muteha ıısl rıO 
llı•rl sUrerr.gl ıısullerın tathlkıne tılt 
zc-mln hazırl:ııııı dcı.:il tııldırl Fa• 
kat her gün, her ~nıı-terıılztlc. rarl
yocla ıicvarnlı 'r hılgı lı ne riylll• 
ihıi) ııç •·ardır. Bıkmndan, usanmıı " 
dan ne ri) at. 

~ 
YuF.e yakın knpııtılnı-nk lsror ta• 

pısı, gustcr .. ılleee{:lıııı sanıyorum. 
;:.. 

Yiız e ~akın, tnsarrııf lıııkAnlıırı. 
hulıınncnğını sanrlı mı mevzu bili--
) orıını. 

Vakıll, hıınlnr herkr~ln bili! gt 
Ş<') le~dır !• akat hir lı~tf'sırıl ynpıı• 
lım. ilin edrliııı. Halkımız vuk r" 
şuurludur. Çabuk kııvrar. ll~lk (ı!!
raıtnn k ıçınnıanın, ıııııunııle ec-efi • 
ne) ta arrufa rla) elin, unıııınılr c• 
ceı:;ıne in nınc , bu verııııll utıııı

yet kartopu ı:ı;ılıl lıllyıı.' crt•k ıııııar.
r.ııııı lılr çığ h ıline girer, lıepiıııl • 
zi refaha drltıl, faknt \&rmı oldU• 
Ji:ıırnıız hıı ıırıkil ıktl~ııılı rfıırumM 
hiç olmnr.s:ı 1 likrnrı trmin ıı;ın <:"<"' 
lışan, llUkUmetin hedefıne eriştirlf· 

(1) (l'nılmtriel ara lırınn) ,.,.r• 
Jevhnli (lfııat Çobnno lıı'nun ( rurlı 
İkıısat C<-ml)etı) tnrnfınd ıı ne • 
rıılunnn konfrr ın ııırln dıkk ıtl ~e
ken rakamlar \ arrlır. 

--- ----- ------------- --------
.., •................•.............• -.., 1 

~ BİBLİYOGRAFYA ~ 
~ •..............................• ,: 

Türkiye'nin 
et meselesi 

Ziraat Vckllllfl Veteriner umum 
müdürU (:(ıvnt Akkerman'la, munvl· 
n1 ve mütehassıs müşavir :'.\iuzaffcr 
Bek:man "Türklyc'nin et meselesi" 
unvanı altında cok değerli bi r tel· 
kik eseri neşretmişlerdir. 

Uzun ve yorucu bir çalışmanın 
mahsulü olduğunda sUphe olmı;ı:ıı.n 
bu eser, et mC\'ZUU ile alllkalı bütün 
meseleleri çok dlkkaUI bir etüde 
tabi tutmakla "" bu mevzuu beyne!· 
m lel ölcildc tetkikten ge(lrdikten 
sonra Türkiye'de et mcscleslnl en 
ince teferruatına kndıır tahlfl et
mekted r. 

Kitabı hazırlıynnlar, önsözlcrlnde 
ı:ı;ayclcrlnl ele ıu cümle ile 11.ah l't· 
mlşlerdir: eser, memleketimizin et 
me\:.:uunu tetkik etmek ve et tlca· 
retlnl rlııha rantabl kılmak Yolları· 
nı arnştımıafı hedef tutmuştur 
Eserde, mcmleketln umumi sıh:ıtl lll' 
pek yakın bir alrı.kası bulunan el 
me>selesl yalnı7. etin gıdnl kıymet 
bakımından değil, aynı zamanda lk· 
tısndl kıymeti ve bu cümleden ola· 
rnk bir hraç malı olması da ayrıca 
etüt lmfş buna T rk1ye'de iç ı>a· 
zar har k ti rl lllve o unmuştur 

T r ~<' d<ı ilk ve halkın gıda· 
e a ilkah b r mevzuu clt' alacak· 

1 r le n ('l!('r g n ş ôlçüdc ve 'P<'k 
faydalı b r m ı ıne kıym!?il tası· 
M r B h " rfn arasına alınan 

at kler muhte f mcm'c· 
n et mC"S lel r nl rakamlar 

rm kte ve bunlarla 
mı•rnı"~'"' m 7. muk ese mkll.nlan 
cld Pd mi bul mm ktadır. 

Bu I~ t k erd n nnl leh ınıı 
muh " f Ml1 Pketlerı'lt' n rus 

1 btı ıra b r yrl lc~lnde ıst h!Atc en lıın 
et miktarı 14 k odıı.n 120 kiloya ko.· 

Yurt içinde 
Adana dan bildırılı)or: buı;uıı 

badcıze,al he ı.: Kutur hahçesin
Jc içtima eden ımk)alılar l:ınalı 
kahraman kard~şlcrinin i~r.ikıy • 
le he)"CCaalı bır mitin!: :ııucderck 
T rakya h:d:kında atidckı mukarrc
ratı ittihaz C} kmi~tır. 

1 - Trak>a"da ika t"<lilcn meza· 
Jim ve fcca)'İin dıh-.c li iıil.ifiyc nez• 
dinde prote~ıosu, 

2 - Trak>'3'ntn duşm~nd:ın 
uıhLİ)'C$i ile ~ahibi sli ine lesi. 

Yurt dşında 
l )\>ll ıel izillC' n aran Fm~ 

12mirat mecli i Alı 
arda ılci rnil)'Ofl ı 
diY<l ql tal 
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Hırsız 
Yazan : Ş. TAYLAN 

li PQıC'eren.Jn önünde dışarıya bakıyor - Çabuk paraları uçlan ba.ka.lım .. 
11· l:;LCJ<.trıııı )J.kmaııa ıuzum fl'Grnıe- - Al sana t>lr cocuklUıi< daha.. Sen :\.L U.ı.ha Ycnl sokaktan ııeliU.:l an - ı;andığıında.n daha alıkmıı.sın me~& .. 
llıy·orau. ı.;apkusını, ı>altosunu, eldl - Eec .. l\c yaımıak ttkrındC6ın 00.kalını? .. 

~en.termı daha cıka.rmamışll, Saat i,ece Slllıhı coı-..>tel< rnts1n? GwiUt~·e bütün 
:tiu'ıaını coktan ıç<.-çmt::.U.. Yıl\lıı~ız bır apıLrtman halkı uyanır, koşar .. Ve kü. 
tl'ce beh.rm üzerınc ı;OkmUı;tu. cuk bir hırs11.lık yüzundcn darağacını 

Uı:ruen e~lldl ve bUtun dlıkkatıy:c boylarsın.. ı:ıu c.-elılmdek1 para.Jar .ıtın 
ett,.rı.nı dbılcnıeğe bıı~ladl.. Garip bir olum go:ıc alınır mı? 
tllnruı tışıtmı.~ıı. ::>ık aralarla tıkır<.11 dc
\'azn l.'(li~ ordu 
Gö Adam )crtndı.:n kımıltl,ımıyordu. 

2~rtnı kap.;ı.J. dikm U. Kara.nlıkt.ı 
~ağı ı;cçmı•.{:c call~ı)ortlu. Az sonra 

Yav,ış yava~ gene hırsıza doirru ller
lemeğe başladı. O: 

- Olıtu[:un yel'de dur .. Yaksa .. Yok· 
~a oelwrlm .. 

EU<.-rl ıı riyordu. Onun hlç aldırma -
dıf:ını ~örün<·e oll<lhı yere !ırlatu ve 
adamın tizcl'ine atıltlı. f'akat o da.ha 
evvel davranarak hırsızın bUefı1nl 

ramı~ ve bukme~e baslamı&t.ı. 

Sen ne lrıatcı ı,eysln oyle .. 
- Bırak ağabey .. OL Ooot ..• 

kav-

knıağın ,h'I'm<ıen o>nadığını \C kapı . 
nlb ağır agır u1:ıkl1C:ını !ark l.'<kr ;:rnl 
01dı.ı. l3lrdcn bir kol uıık odada dolaşıı 
Adanı, kcııd nl pcı:tlt_'Jlln arım .. ına atma· 
ta, d<LI" \ak t buldu. l~Lk odada dolası
~r ve kaı .ınlıktan cıkaı·dığı her e;;ya
Dıtı Uzcrbıdc hır muddet dUNuktan 
aoıu- - Dur ~u ceıılcrilıl cy lcc bU' arıya · 
Dı. a tekrar »olun:ı devam t'Ul,Jordu. lun bakallnı .. 

llt~ 
va.rıan koşarak ıutı ve ııcrd<»C ge,

- :ı::ueı- yukarı! 

ltt Adam elcktrlğı ~akrnl$1ı. sa~ ellnde
d: l'l:>veıvert gece zı,.aretı;lslntn üzerine 
:tke~ oou Yertne mıhlrun~tı. Çok 
~· yırtık elbl»<-11 bir çoeuktu bu .. 
""'<Yiık btr şaşkınlı:Jda adama bakakal -
~1; 

ı:a.:- Olur ı;ey değil .. diye söyloolyo!'du .. 
•'"lJilu!d bu g{'C() burn~mLn ~ o!acağı. 

lll llôYlemişlcrdl: 
lia.vadakl kollan yorulmuştu: 
- E!aıdl ağn;bey dedi .. biıttin ~cce;ı.1 

~le karsılıkll g<~lreccksck lzloı ver 
~ ou kollarımı !ndl.TcYlm ba.rl. 

Onun bu ııözkrtne cevaıı vcrmedı, 
lilldecc: 

- Y~laıs! dcdt. 
O bir an tered.tlüdcttt. Faıkat bu 

~~tlıl 8'C'9e itaat cden•k blrkac adım 
llerlıcdt. Elektrik Jfınıbası hAIA elinde 
lıı:ıı. •• Paltolu adam Mır ell1Yle onun ren
~ YOkladı .. Sustalı bir cakı cıkara
~ rnasanın tlzer.ine fırlattı ve omuz -
~ kaldırarak: 

- Scrseın! 
<k!di. 
Ölelct bU!lbiitün anaıamış~ı: 
- r:roodl ağabey buna hakaret der

ler .. ııwı. 

- O!.. 

- lı<.'S .. un lira .. bir çakı .. bir resim .. 
O ... Bt!Il ou .ı<.a.dını ıanırım .. =n cıe mı 

tanıyol'bun bunu. Kac ya:ıında var ı.tm· 
di?. 

- llırak Aı':abcy .. l\c oıur .. O! .. oldu 
o kadın.. Ann<:Jn.. O! wuıccıırım .. 

!\ıha) eL J.<la.m cocuı;u oıraKll.. ... 
- Ha.)dı :.am.11.. ı..:ııı. ba.ı..alım lıura 

ıian .. l:>crvıs lü.ıpı:>ın<.lan g.ıt. .. 
..ı.a seni bur;.1<1a goınıı,>eyım .. Kapı ac,;ır.· 

ur .. Ama ıı~'lle ın~aUı harL'l>et. et .. .n..ı 

oa.!Uiilm ..ana bırkH.ç t.anc ı.ıe on liralık 
ocn vere) ı.m.. Ama ba.na ınr n..ı»ıha t 

Baııka yol.da L'lrnwğın1 ura .. llu ~ ~ııın 
l.ı!ln d<)ı;ll.. Hu ı:;lc.ı'1 bcceı eme.l.bın sen •. 

Gcnc,; lunıız .ltlraz cunooı.. Teı;<.-kKur 

yolwıda kaskuLt.nl çıkararak ı>eS.>l.l 

adımlarla ooaaan çı.ktı. 

Yalnı.z kalınca palı.olu adam masa -
nın ya.rııooa duran kucllık bll' ı:aııt.ayı 

açLI. lcıruıen bır ı;url.l alet çıkardı .. l>U· 

vaı"dakl k""'8J'W! oni.ıne d1z cokurok ııa· 

riı> amcııo-·cı~·re ıı!Tı.,.ıı. HJ.c telıiı etme · 
den çalıo;ıyoruu. Arada sırada dur~or 

ve cı.ı::.arıya ku1uık veri) or, SQllra lA.'ık.ra.r 

ışe koY'Uluyonıu .. 

- Haydi haydi.. Artı!lt kollarını 

ıtıl'ebn il'&ln. 
in- onu 1>1rden ı;arı;u .. Hd.tıraLıll'ın h\lcuıınu-

Kendisi de rovelvcrt masanın tlzerl
~ kO}'du. Genç arlam blrden bUtUn ce. 

~ı toJ>Iayıvcrmlşt:i: 
- Attet ağ'abeY ama.. Bu 
~kimse~ ııanıyordum. 

sarıııın. dur~un bır kadın.. "Amil ııartp 

alQ;am t.eısadU! .. ., <M1>e d<tlşiin.üYQr.. Kücı.ik ya· 

- Kaç etv ll03-"dıun slnıd'b>e kadar? 

Qenizli bölgesinde 1 
........................................................................................ 

Ticaret Vekili halkın 
ihtiyaçlar1nı dinledi 

Köylü Hükümele olan hububat borcunu 
ödemeğe ıevkle devam ediyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

fından şerefine verilen akşam yemeğin
de bulunmuş ve tetkiklerine devam et· 
enek ve geceyi geçirmek üzere herabe -
rinde Vali ve baıı mebu.-;lar bulunduğu 
halde Buldan'a girmiştir. 

Bu sabah Denidi'ye avdet eden Ve
kil, Tavas, Acıpayam, Çal kazal.ırında 
ve civarındaki harmanları görüp halkla 
temas için tekrar buraya hareket etmi~
tir. 

Ticaret V ekilimizin nutku 
Denizli, 31 a.a. - l'!car1.:t Vı:ıK.Lunırı 

kooı.ıı:rati.t blrlığıntn acılıb toıen.1ndt! 

•OYkdııı:ı nuı.kun muhım ı.ıarcaıarı ay . 
nen bU<ıur: 

.. _ A:ıız dt:mlzUlller, muhterem bm1-
• 

şehrllerı.m, 

~aracuıı:lu hiıkumeı. nln aldığı karar
ların talblkaL ve nctıccl~·rı.nı mcıııleke· 

tın ısllihsal salıu.larında :;crln...ıc ı;:urmck 

\'e başka lhtı>aclarını.ı:ı ogrenrn~cı< mak· 
sadtyle siz yurtla.-,l.ınmla >akından te
mat> ctrn<k !Ucrc aranızda lıulun~o

ruım. Az z;,unanda ) urdun ı.::enl.o; lılr ~a

hasını dolaştım. H,ılkla, yüz b nlerce 
yurtt~ımı:ıla :,akın tema;;l;ır yavunı. 

Bura<la d,ı çok yüksek ll•.ı:ahurlerlni ıı:c>r

düg\lm set scvııi ve saH:ısı ve hükıl· 
met güvl.'ni bt•nl t.chyıcl•lll. Yurtlun bu 
ı.cçUğlm ııenl.ş ve feyizli oo!gclt.'rlnde 
yükselen tek ve kudretli scı;, lnoıııı'nün 

etrafında toplanan baı;metıı bır mllll 
blrlll':ln ltıulesldir. Adana ve Balıkl-,;ir'• 

den baslıyarak ::-.ıanlsa, lzmlr, Aydın ve 
cıvarlan aynı canlıl~kla bu samimi le
za.hl.lrlcr l\:ınde calkalan.ıyor. ::-.ıl'Zlyet · 
U bir m1'Llclln lıu kudretli scstnı bura -
dan bütün yurtla~:.ıra ll.ın et.ınek ze~k 

ve s.-ıadetlnl bahşl'Ltlğln iz ıcın ı;tzleıre 

bihiik b1'r tıoğuı,;ma lemde 
kt'rkı.•n, o mlllet ne mesut blr mlllellır ki 
SC\ dli'l ve inıan elti{:! bır Şc! tarafından 
,evk ve idare edilmek bahtlyarlıaın.a 

rna7.haı'dır. Bütün millet ıı bl sız de 
Jnontı ırkından tam ersiniz. Aranızda 

sık sık dolasan, teri! ellerlnlz1 sıkan, 

sızı dt.•rtll görunce ıı:ozıerl nemlenerek 
sıi\dt_•n !azla dcrtlC'!len, U)1cu ve huzuru 
k ıı;an o lıuyuk Şefe slzlerın de göster
dlıi'\nlz bu seYı.;-l hlılcslnt arzettlı:';ım za· 
man, sandeU daha cok artacaktır. Cün
kıl onun bu memleketin ııaade-tın

den ve bu mll1etln re!ahından, sizlerin 
rahat ve huzurunuzu teminden lıaşka 

hiç bir emeli yoktur. 
Turkıye CumhurlyeUnlıı yaptığı bil· 

ytik hamlcl.ır bitmem ştır ve bit· 
nıtyecl"li:tır de. Ctinku hamle bitti~ 

gün, hamlcnın hlttlg' zannına kapıldı· 

gımız ı:ün, !.nhUfı.I ve inhitat başlar. 

H ıml~ız ulr mıllet kansız bir vücut. gt· 
bidlr, kolay yıkılır. Cumhuriyet H'l.lkü· 
meli boylc bir hataya aslA du~l.yecek
llr. 

Yenl HUkümot1mlz, SaracoA:lu Hükü· 
ıncti, işle lıu iman lle ve sizden aldığı 
guvenle ın.ımlekct n lhtlyacları uz~·rln

de duracak, Ti.irk mH!etlnin refaha ka. 
vu rnn.sı li:ln gerl'kcn yollan acacak ve 
bıllı:ıssa dunya hercilmercı !cinde Tilrk 
milletir in mukaddes ha'darını, dünya 
vnzlydlnd(•kl nazik ve ehl'1'TlmlyelH 
durumunu ılalma go2 öniınde bulunduru
r urak, muhafaza e<lcbl!mf'.k lcln Türk 
onlusu:ıu her lhtinıııle cevıı.ıı verebile
C'ck i.lstün kudret ve kabll!yelte tuta
caktır. 

~!illete düşen vazife ve 
fedakarlıklar 

- BDmem JQ1 aC:abeY .. Hesap !sine 
lleıJı: aklım yatmaz.. Ama voliyi bu ııece 
~ktim.. 

- Yalruz -? 
- Evet. 
- Buraya ııtt81'\ ırirdın'r 

- Kapıdan.. 
- Kapıcıya ne dedin? 

na doklurdu .. GüThiln ilk ı~ıklan odaya Un hlzrnetl!ne hasrı netsctmcğe canımız 
llOkulmağa caJışıyordu .. "Hiç bu kadar pahasına da olsa azmet.mlıs insanlarız. 
geç kaldığım olmazdı., ~e dUşündü. Bu Ltlbarlıa sizin axzulanmz, cmlrle1:1J.nl7.. 
Bir tür1U od.t\de.n aynlarn~ordu .. Bura- h17.meUerln1z her zaman için 1Y1 scldlıdc 

00 so:rud eok kcymeUi bir st"Ylni bl'.rakı- ifa.de edilmiş oıaoa'ktl!T'. BU'nu lntthııp 
yonırue ııibl ~llyordu orın... ''Zehra!.. dairem olan Den.l"Zli'den bllWn mt'm~ 
Demek lk"flln o{l'h..ll"ldu o? .... Ve biırc1oe'll kete aTZclmlıı olmakla d@:"ln bior ıı:a.111:\ ::<t 

s!zlcrcc görü1mjyen ve blllnmlyen şeyler 

değ ldir. Bu)li.ik bir orduyu dimdik a • 
yakta tu1ım;ık, aç kalsak bll.e o bUytlk 
orduyu beslemek ve teçhiz etmede. mil· 
ıct in h uk'Uk1m111 fli2ılc.rln lsl.001 ğl ıı1bl 

1 rnüdat.ıa l'<lo.bllmt'k ıoeın bu on:ıwu her 
· zrurnandan daha ~vvetııl bu'l:unôıınna!lı: 
vazrlcsldlr k1 bfzltte bu .troaıktl.rld<1an 

&e'\l'C seve ~rrnftktadr. FeılıııkA!r 

Türk mtııet1nlıı bulıda ~ bir tereddü· 

- Hiç.. R<:mzl Bcoyt ~ôrece~ cıed<lm 

'- ı:nenl'.ivcnlere atıW.mı .. 
- Apml.. Kııı>ıcı şimdi tettıctetttr. 

k11~ bir ı;ıürtlltil d'u;ı.-nr dl\Jymaz he -
ll'lGıı &üphele'necekıtlr. Bclki de J>Olise 
bile haber verir. Daha bu ı~ıerın cok a
cıeınısısın, be<"C'rom~yeceğln i~ bumuııu 

IObnıısan cok daha b1 cdcrs!ın. 

bı\ıtır!Jyn Ntk: 

- Sersem OOC'\]k.. dıedll. E11nde el.d'I· 

YEi\ de yoktu. Her yerde paıımak izi 

bı rakmUJ olmalı.. 

Cebmden bir mood 11 cıkard1.. Gene 

adamın odada doln,,ırken tutmue olması 
lhtlmal1 olan bütün yerler! sıkı 111.kı 
s idi.. Onun mll5ll.nın Uzer''flde unuttuğu 

- Ama.. ııen de ~ oıuyonmn han1 elcktr1k IArobası ı.ıe 611lstah ı;akısım al-
~be\y.. eh .. 

- lnsıan hırsızlığa cıkaTicE'n bUyUk 1 "Burnya geM~erı oollkl ka~cı !\<\~an 
b1ır YQlculul\'a çıkar ır bl t.edblr.kıır aııır.. onu ııönnüştür.. d!lye düc;.ündü .. Polis 
Ba.ıc hcle ektlv!'nin b le yok.. l)colkl pcşlne düSC'J" .. ., 

Ve başını snllıyanı.k: Ve eld1vmlni cıkararak ııe.mıaklnrı-
- Bu 131crde hl<: lılr bilgin yok na - ü 1 dıe dolnştırdl "İşte 

tile nı kaııanm zer n · 
.. ı;nncU Lmzamı7.l alttk, dedi.. Artık onu 
l\lerhamctu gözlerle cm11 sllzüyoırdu .. 

GP.ne hırsız bu bakışları ııormüyordu. rahatsız ed<·n olmaz .... 
S mdilik onun btittin dlk:katinı masanın Birden omuızlan çökUvf'rımkıtL Kn • 
Uzectnde d'IJran sllfth C<"kiyor<lu.. Belli pıdan cıkark<"Tl kendi kmdlne: ''İYi bir 
E'tınemeğc calısarak yaklaşb ve blır an- hınıızın hiç hatırlama kabiliyeti olma· 
ıhı. rovelvcri kaparak paltolu adama malı .. Hatırlıyan hırsız, bırsız olamaz .... 
C'eVird\: diye söyJeniyordu .. 

Hindistan 

hakkında 

Lortlar Kamarasmda 
görüımeler oldu 

Lofl<lra, 31 a.ıı. - Avnıpa"nın i<ıik
ba.ti ve JlrİLl!l}alıların Hindhtan'daki 
tin.rl menfaatleri lortlar k.ımarasında 
görüşulürkerı hukiımct namma demeçte 
hulunan Hindi•tan nazırlığı müsteşarı 
diı:k DC1onshirc ezüimlc demiştir ki: 

Brita.ıı}'ll ticarı menfaaclerinin hu,,,ısi 
bir surette konınına$ı kc} fiycti nin, ana
Yll~anın k.ahülü için şart koşulınıyaca • 
ğını hükümet açıkça hildirmi~tir. 

Oorninyonlardaki Brimnya ticari men· 
faatleri hükümct için hayati ehemmi· 
Yeti haizse de hu menfaatleri garanti ile 
korumak nİ>etinde değiliz. Hin<li<tan· 
da v~yec meflıumun<l•ın ~crbe•t ve'dü
rüst bir i5birli~i mefhwmına J!CÇ· 
rniş bulunu}oruz. Garantiler ye korun
nıa tedbirleri mu~a'i haklarla >-apılacak 
bir işbirliği ile kabili telif değildir. 

İngiliz ve Hine yükseok ticaret adam· 
ları müşterek dava için lıirlc~miş bulu
nanlara çok fayc.lalı olacak }'Ollarda şinı· 
di ortak bulunu~orlar Ve oğullan da 
muharebe mC}<lanın<la birleşmiş bul"U· 
nu>-orlar. 

~ Dcvonshire hun<l.ın •onra hint· 
J;ferin kahramanlığını överek alkışlar 
ara~ında şunlar1 söylemiştir. 

Son günlerde Libra'da sarılan Hint 
ÜVas1ndan sağ kalanlardan bir tek kişi 
bile s;ı.va.şt.an )ara~ız çıkmamıştır. Bu, 
Hindi-;tan'ın Ö\Üneccği bir olaydır. 

Bulgar ırkı islah edilecek 
Sofya, 31 a.a. Irk hıfzıssıhhası mü
~i Sofya'daki umuınl sıhhat 
@nstitüsüne batlanmıştır. Bu mües· 
~~!n vazifesi bulgar ırkının ıslfthı 
-...wnmda ıUwması gerekil sıhJıl 

1 Yeni vazife ve 
selahiyetler 

( Başı 1 inci sayfada ) 

let memur ve müıeılıassı-;Janna da kati 
liirurn \ardır. 

İkinci cihan haminin üçüncü yılının 
sonunda Mançeo,ter mektebinin son çö
mC?i olarak İktı ,adi hayatımızı başıboş 
bırakamayız. Sayın Saraco.ı'\'lu IIiiküm<.·ti 
vilayet iaşe teşkilatını, fiyat mürakabe 
ve tcsbitinde çalışan hcreılcri kaldırdı. 
fakat bunların vazife ve ~alihiyederini 
kaldırmadı. Bu vazife ve salahiyetleri 
d:ıha fazla muı:affak olacağını umduğu 
mahalli idareye devretti... Değerli ve 
faal Ticaret Vekilimi7in şu cümle.,i üze· 
rinde ehemmiycde duralım: "Milli ko
nınma kanununun verdiği bütün S'11'ıhi
yeılerle hele<liyelcri teçhi'Z e<liyonı1 .. " 

Simdi bütün mesele ll':lerl:yeleri bu 
o;alahiyC'tleori kullaoabileçek iclari organ
larla teçhiz edebilmektir. 

"Hu<lutsı.ız ve gayrı meşru para ka· 
1.aıımak hır5ı kimo;e tar;ıfınd:ın farkeılil
mez 1.anne<lenleri" ince bir itina ile ta
kihedehiWrıek için ona göre t~kilat ll
zımdır. 

Devletin mahalli idare üzerinclı:ki 
rük~ek ınür:ıkabe,i azalmak şöyle dur
çun harp dolayıo;İyle büsbütün ehemmi
yet kaıanmaktadır. Bu mak..atla mer1'e-ı· 
de muanam bir kadroya lii:rum olmadı
ğını biz de tn.,dik ederiz. Mesleki men
fa.-ıt kanıı<>ı olmıyan yüksek deYlet me
mur ve müteha.,sı.,larınd.:ın müteşekkil 
o;cçkin bir kurmay heyeti kHıidir. Hazır· 
landığı sö}'lcnen Ticaret Vekaleti yeni 
teşkilat kanunu belki de bu esa...,Jara da
yanacakıı r. Her halde birv sabredelim. 
Sayın Başvekilimirin programını din • 
liydim .. 

Hüıeyin Sami COŞAR 

tedbirler! araştınp tesbit etmektir. 
Müessese bilhassa dimağoa fazla ha
fit olan anormal kJmseleri.n dünya
ya çocuk a-etlrmemeleri hususunun 
temiJl!ne ı;e.lı.&aca.ktı.r. 

Milli Şefimiz.in etrafında 

ŞUphesl"Zdlr k1 Devfot adamlnn 11i dü yoktur. 
ıröruııken, herlıaıngl b!:I' proırram h.ıızır. Gorüyonrunuz ki dünyamn butrünkü 
J.uııken halkın sevgisini göz önünde acwklı ve ma.hrwnb'C'lW. vazlyctlne rafı'

tu·t.arlar. llüktimctlımlzln yti~S<.'11: maz - mm bizde YC!' ;ı.'C!' 1rnar ve y(J!kBek ıe 

harlrotl çok g~·ntıı blr bölgede yaptığım hamlelm vardır. H('r SE"Ye raRJnen dn

tetıklkJcrde gördüğijm ıri,bl bu guv('l'lln ha jy!ye doğru y(ITtiyoruz. Daha ÇOk 

tam ve mutl."\k olmnsındadı1'. Böyle blr calışıyor, daha tutumııu bir mUlet olıu

güvooe mnzhaır olıın HU'ki.imctln şlrn - yoruz. 
diye karlar aldığı kararlar ıı:ısrl umumi tste buı:-Un actığımız 'bu lktM'1!1.d1 mü
tıı..-wlbi kazıınmışsa, bundan soom. alma- eR;ot.'SC dıe oum.tıurılıyC'llıı d1k'r b!rtodk 
cak her karar da cln!ma sfzlCTlirı lehine tayda.it etıerlc.rl araımıda yer a.laaılctH", 
oıac:ıktır, dalma h:ıyırh .el11<'8ktır ve bunlard:ın blı1sl ola<.-alktır. Derili:!~ ve 
rlalmn bıu nıili<."tlaı eoadet ve refahı i(;'fn Ege havzası, hattA bütün memleket 
olaca'ktrr. bunun reytzıt neticelt'rirıdcn fayda.l!D.!le.-

Biltün dünya mll)'onllll' ca:rıııştıra- mldır. Bt~ııl!'lntz, Bizlere ve 'l'Uıık m.n
rak en ııenç evla.tıannın kanını döker, ıetııne uturm olsun.,. 

Mısır' da 
cephedeki 
durgunluk 

devam ediyor 
(Başı 1. inci sqyfndn) 

-çakları 29-30 temmuz gecesi Kahire 
yakınlarındaki hava meydanlarma 
ağır çapta bombalar atmışlardır. 
Hangarlarda VIC benzin depolarında 
büyük yangınlar çıkmıştır. Hangar
larda toplu bir halde sıralanmış u
çaklar arasında lam isabetlerle tah
ribat yapılmı;ı.tır. 

ltalyan resmı tebliği 
Roma, 31 a.a. - İtalyan umumi 

karargahının tebliği: 
Elalemeyn'in cenubunda düşma

nın yaptığı bir hüoum kıtalarımız 
tarafından püskUrtiilmüştUr. Cephe
nin diğer k.isımlarında karsıiıklı mu
tat keşl! faaliyeti e>lmuşlur. 

Tobruk Britanya tayyareleri ta
rafından bombalanmıştır. Taarruz 
eden uçaklardan b!rl uçaksavar ba
taryalarımızın atıcşiyle alevler için
de düşürülmüştür. Hasar ehemmi
yetsizdir. İnsanca kayıp yoktur. 

Malta iizerinde alman ve Jtnlyan 
hava kuvvetlerine bağ'lı birliklerin 
bomba ile yaptıkları hücumlar esna
sında hava muharebeleri cereyan et
miş ve lngiliz hava kuvvetlerine bağ
lı 5 tayyare mihver uçakları tara
fından düşüriilmüştür. 30 temmuz
da C<."reyan rden muharebC?lcrden bir 
uçağımız üssüne dönmemiştir. 

Mısır dahiliye nazırlığinin 
tebliği 

Kahire, 31 e..a. - Dahiliye naı.ır
lığın ın tebliği: 

Dün gece İske>nderlye çevl'esine 
yapılan hava akınında atılan bom
balardan 4 kişi ölmüş ve 13 kisf ya
ralanmıştır. Hasar hafiftir. Gece 
Kahire, Süveyş kanalı aşağı ve yu
karı :Mısır çevrelerinde tehlike işa
reti verilmiştir. 

Kahire, 31 a.a. - Perşembe gecıe
lli kuvvetli bomba taware tıe~kili· 

r M •• l KUÇUK Dl~ HABERLER 
V.aşlngton, 31 a.a. - Reis Ruz· 

veJ.t dün öğleyin, Beyaz Sarayda M. 
Harry Hopkins'le madam Louise 
May'nın düğün merasiminde bulun
mUŞtur. 

Vaşln~t.on, 31 a.a. - M. Darvls 
Amerikan kızılhacı vasıtaslyle İr
landa kızılhaçı emrine 750.000 dolar
lık Jlftç ve cerrahi fi.Jeti verilecel!'inı 
ve birkaç haftaya kadar bunun 
50.000 rl'Ôlarlığının lrlanda'ya sevke
dileccğini bildirmiştir. 

Londra, 31 a.a. - Hafif Brltanya 
deniz kuvvetleri bugün erk<'nden 
Pas-de-Calals'rle faaliyette bulunan 
dilşman torpirlobotlarını limanlarına 
çekilmeğe mecbur etınlşlerdir. 

Vaşington, 31 a.ıı.. - Harbiye ve 
bahriye nazırlıklarından bild.i.rlldlği
ne göre; donanmaya mahsus bir pet-

• rol büroou teşkil l'dilmiştir. Bu bü
ro Amerika denizaşırı kuvvetleri 
iı:iıı lazım olan petrolün tedarik!, 
nakli ve ithalleri işini tanzim ede
cek ve her servisin ihtiyacını tayin 
edecektir. 

miz Tobl'uk'a taarruz c'f..tiği zaman 
'Cld~etli duman sütunları yilk
sclmı;:.Lir. Bombardıman neticesinde 
infilaklar olmuş ve doklar cevresin
de pek muhtemel olarak petrol te
sislerinde bircok yangınlar çılınıış
tır. 

Başka hedeflere de taarruzlarda 
bulunulmuş ve bu arada Derne ile 
Barcliya arasındaki yol üzerinde bir 
motörlil nakliye kolu ve Bartliya li
manında vapurlar bombalanmıştır. 
I3:1rdb·a limanı son günlerde ilk de
fo olarak taarruza uğramıştır. Bura
da mu~ahcde erlilcn lnfHil.klar ve çı
kan alevler hombaların miihimmat 
depolarına isabet ettiğini belirtmiş
tir. 

Baska bomba t.ayyarelerim!z kıyı
ya yııkın giden mnvnalara taarruz 
etmişlerdir. Bu mavnaların gündü
zün uzak mesnfe avcılarımızın taar
ruzuna uğrırıın mavnalar olması 
muhtemeldir. 

Tayyarel<'rimi-zin taarruzuna uJ!:
rıyan ba•ka bir hedef de Elgubbl 
tavyare lnls me:ı:rlanı olmuştur. Bu
radaki demin•olu Ozerinde ve yerde 
dağınık bir halde bulunan tayyare
ler ara•ında infilaklar müşahede e
dllmi§tir. 

Pons Enstitüsünü ve 
Kollejini bitirenler 

diploma 
aldılar 

Polis enstitü~ilnü ve kollejlni bi
tirenlerin diploma tt',·zii torcni dün 
enstitü binasında seçkin bir kalaba
lık onıınde ~ apılclı. 

VUksck tahsilden 14, orta tahsilden 
62 ve µolis kollejinden de 27 kişi dıp. 
lomnlarını almıştlr. Törene istiklıll 
marşiyle başlanmış ve ilk hitaheyı 
orta df"neclen t;ait Efetürk irad~clr
rek meslek dııyı:mhrını ve bü·rüklere 
ba~hlıklannı a.nlıllmışlır. 

Bunu, polis kollejinden Remel Yıl
mıu;'ın kısa hitabesi takihetmi,tir. 
Gene; h·ıtip, ınezıın arkadaşların ~es
lek hayatl:ırını tam bir feraız:ıtle lıR
~aracakl,ıl'ını belirtmlstlr. Her iki h~
tihe cevııp veren l'~mniyet l"mıım -'1 ıı
dürlı O~nıan SAbri Ad<tl, Onhili~·e Vi'.'. 
kili ve kendi adınn, pııli~in ı.rerek mil
li vazifesinde, ır;f'rek idRrc işleri:ııl" 
mu\·affak olduıtıına i'nret ttti~ıen 
sonra cliplonrnlarını da;;ıtrnış ve torc
ne son verilmi~tir. (a,a.) 

Alman denizalhlan 

yeniden 
birçok gemi 
batırdılar 

(Ba~ı ı. inci &ayfada.) 
'lisi. 

Atlantik'te kııfileln arasında hir 

CEMİYET HAYATI .'ı 1
~1111111111111111111111111111111 ·~ 

ıı Memur alına:~~ 1 
Mesut bir evlenme - -SJyasaı Bilgiler Okulu ıJI·ofesorle- : 

rinden B .. Abdülhak l{cmal'.ın kızı : 
----

~u~ ~~~~\1~~~~~:cdJ:~~lilı!~n~~u: § 
rimlzden arkadaşımız B. Hasarı Re-

--... --
filc Ertuğ'un nikfı.h törcnler.ı dün : 
saat 17 de Ankara Bclcdcyeslndl' Da
hiliye Vekillmız Dr • .l:<'ikri Tuzer, 
Ankara Vali ve Beled ve Hel.sl • ev-ı: 
zat Tandoğan'm ve se-çkın bir davetlı : 
kütlesinin huzurları ve ikı tarafın : 
yakın akraba ve dosllannın 1 tıı a- : 
kıyle yapılmıştır. Tarafların ahit- : 
llklerini Tancloğan'la Hasan Şükrii - olunur. 
Adal ~·apnuşlnrdır. -

Gece de Gar grızinosund::ı. bu m<>- "1l1111111111111111111111111111111r' 
sut hadıse ne~cli bır samimiyet ha
vası lçin<le tcslt edılnıiş ve bu nP· 
zih nlle toplantısı geç vakte kadar 
devam etmi;:;tir. 

Gençlere uzun ve metul bir ıırka
d~lık hayatı temenni ederiz. 

Acı bi r ölüm 
Sıhhiye v,'ll<!'ılett 

7..at İşleri MüdürtU-
f:ünde Şevket T .. r. 
kaner'ln oğl'IJ, Gazi 
ll~l mczunlanndaa 
ve ::-.ıaartr Vek(lle.l 
nf'Şrfyat mUdur cf.i~ 
memurlarınd:ın ~ec

det T,ırkancr uzun 
nmıınclıınlwri ı:eok -
mektc, cılduf:u hasta
lıktan kurtulııınıya-

rıık ll<'k gC'tJç yaşt:ı ha~nta gô rlrl 
kapanuştır. Cenazesi bugün fıf'le nnma
zınrlıın wnra HacıhayTam cnm ~ 

k.1ldınlacaktır. Allfth rahmet eoyJcs n • 

1 1 °",-;AA V. 

Yonca ve saıre alınacak 

JANDARMA 

Zeytinyağ ve sabun 
alınacak 

f,tanhııl Jıındarı a ::;atın .Alnıa 
Koınis) unu B ı k ınlıgınılan : 

M ı,t. rı 30 ki o, rın ze tın ~a-
ğı fıy«tı 114 kuruş ı:i l:'>n. tn ,ıuıın 

deh 34 8:?9 lira ilk ter in llı ~574 ra 
6S kuru • 

:Mıktnrı 20 Oı>O kilo cın~I sabun fna
tı i!J kıırıı i8 ::ın tahmin be ı 
J 5.9.56 lıra, ilk teuunn tı l I 96 lirıı. 10 
kuru~. 

ı - Kiınıuncshle ev.nfınıı ve şart. 
n ııııl'~ine u~ ı.n fı~ atı 'c I" l'rn tı 
> ıık.ırıcl )azılı otuz lı>ıı zc)tin yağı 
\C )ırıııı ton ,ıbun l'i. 8. 942 pa 
ı i . ,~t 15 le l<tanlıul 1 k~ı ı'rle 
,iand uına tın alını koınis onu da 
kapalı zarf • k iltınc,ı'1e nlın caktır. 

:.ı - iki k !em )İ ce ·ın bır nr ~ 
'ey.ı R) rı ll) rı ı teklilcru ıhale i C! 

dır. 
3 - Tn ıhhııclıiıı ba lan ası \e ıfo51 

sırasında ihtı) ırı tı eburi ol:ın dauı
g' re. ınılt•ri, Yergiler, nıuk ve e ve 
ıcnıin t ıçııı ol n ın r flnrla mu • e
ne nııı rafı tev ık e ıılmek rtiyle ıy. 
,lı<'a mıllealıhirle oılcııcc(• tır. 

torvido muhribıyle 7 bin tonllato Lu- M. M. v. l. Xo. sa. Al. Ko. den: 4 - &ıhı n Çll\tıl u alın ıc k 'e 'l

lıırul ı ı.:u\ ıll ırı a) rıca rııubayıı eı ı -
e<' tır. 

tarında iki gemı ve Kıbrıs onunde ı - Aşağıda cıns ve mlktarlan ya
'bir toroicto muhribi torpllle agır ha- zılı uc kalem >c•m madde~! a ık ek ,1 sara ugratılmıştır. 1 . c s • 

Bu suretle alman denizaltıları ta· mefll 6•8-942 'aat 15 te Ankara Lv .\ 
rafından bu ay içinde batırılan dus· 1 tı:nasında M . M. V. ı. No. Sa. Al. Kıı. 
man gemileri tutarına yeniden 1671 da yapılacaktır. 

5 - Şartıı ıme her ıı;ıın koınl 'on ı. 
ınuı.d n ıı ısız alınır. Xumuncl r · r 
gıın go11·lı lur. 

'bin tonilato llAvc edilmiş olınaktn- 2 - Muhan1men bedel! 10!'i0 1 ra ilk 
6 - İs c !ilerin k palı zarf 

rnektııplarırıı !hı e 'a +i 1 n ır 
dır. Düşman, hasara uğratıldığı ı.tı- 1 teminatı 78 Hra 75 kuruştur. ş, rtna 
dlrllen gemilerden ve deslroyerlı•r- mt!Sf Ko. da görülür. 1766 

at ••vvelıne k tl ır mn lıı z kar ı 
tl ı adı geçen komi 'l'on ııııu ıı ' r 

den başka, yeniden 24 ticaret genı - Cinsi M ktarı 
si., 10 ticaret yelkenlisi ve bir mu

1 ·rL (titl11-5 ) :.ı 1 

'hafauı gemisi kaybPtm.işt.lr. 

* nerlin, 31 .a.a. -- D. X. B. a.i rn-
sınıı askeri bir k<1ynakt11n bildirili~ ı r: 

,.\iman denizaltıları 'imal Amer'ha
nın doj(ıı k1~ ısı :ıçıklarınrla 2 nmeri • 
kan ticarrt gemisi, cenup amerikn 
kı~ ı~ı açıkl11 rında d'\ 3 sil:ıhlı tic,1 ret 
gemisi batırmışlnrdır. Bu vapurlnrııı 
2 si harp rnalr.emtsi 3 ti ham ınadde 
yüklfi bulunuyordu. 
Şimal Amerika kıyılan açıklarınd:ı. 

batırılan va.pıırl.ıı.rdao kurtulanlar A
merika Jiınıınlarına çıkmışludır. Ce
nup amf'rika sularında banrılan ge -
milerin mürettebatının ikibetinden 
henüz biT haber a.lıoıuna.mıştır. 

Temmuzda 800.000 tonluk 
gemi batırılmıı 

Berlin, 31 a.a. - Temmıuz ayı 
içinde alman kuvvetkri tarafından 
batırılan düşman tıicaret ıremilcrl 
hakkında henüz resmi bir rakam 
neşredilmemiş l6e de evvelki resmi 
tebliğlere bakıhrse. bu rakam 800 
bin tonilatoyu bulmaktadır. 

İngilizler yalanlıyorlaT 
Londra, 31 a.a. - Royter ajansı

nın bugün öğrendiğine göre, perşem
be gün dört ingiliz topçckeııinln ba
tırıldığı hakkındaki alman 1ddiası 
tamamjıyle ~assızdır. 

Yonca 1000 
Pancar 1000 
Havuç 1000 

Yapı malzemesi alınacak 
M. M. Vek. sa. Al. Ko cl:uı: 

39973 ııra 37 kuruş keşl! bcdell1 !n
&aa.t ma.ıumesı 10. 8. 942 K"UnU sı.at rn 
ı.e Jrapa.Jı zartla ihale ed!loee'!Oktlr. 1lk 
ternlnab 2998 Mradır. Keştf ve sartna
mea 120 kuırue mul<ıııtııll• 86tın ail'na Ko 
d.a.n vermr. bteklıilerln 2490 sayı lt kıı • 
mmuın allktı.mınn göre hazırlıyacaklan 

zartıan ~trne gUnU sant 14 e kııdıı.r 

M.M.V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. n:a vernıı;ı-Jeı1 

(5718) 1811 

Radyo cihazı alınacak 
M.. M. Vek. Sfı.tın Al. Ko. dan: 

.arııııııııııııııııııııııeıııııııı 

-- FENNİ tıÜNXETÇİ 

Rıza TÜZEMEN ----: Mesleğinde 30 senelik ihlisa
: sı ıle en milşkill sUruıeUeri 
_ kullandı ·ı Htıç tesir yle kati
: yen ağrı hi.ssetllrmedc.n yapar. 
_ Üstadın sünnet amcllyeslnden 
: cocuklar ıstırap duymazlar ve
: 1Ileri her b:ı..kımdan mü tcrlh 
_ olablllrler. Adres: Anafarıtatar 
: Cad.. Sebat Eczanesi TI: 11.53 

'"1)1llllllllllllllflllftltlft .. ttlf"' 

Tam' r işleri 
100 ededi a.kümülA.törle v@ 100 

adedi de cereyanla işler 200 adet Va.kınar Umnm M clürl ğunden ır 
alıcı radyo cihazı 6-8-942 perşembe Ke;,lf bedeli (GSI) ımı (29) laırof 
g.Qnü saat 15 te Fen ve Sanat U. olun i tiki 1 <"adde inde a -20 sa •k 
MüdQrlüğünce beA'e11llenler Ptı7.ar· ı Vakıf binana ynpılae:ı.k tamirat Işı pa
hkla satın alınacaktır. Vermek isti- z:ırlıkll\ yRptırıhw •ktır. 
yenlerin ihaleden ü~ gün evveline Pazarlık :ı ı:ı. !1~2 ımzır.rtesi. g il 
kadar nilmunelerıinl Fen ve Sanat sanl nn lıe te uuıuın ınııılıırluk iOŞ&at 
U. Md. ne vermeleri ve ihale giin ıoudurlugu111 c yapıl cagındıı.ıı istdd1-
ve saatinde teklif edecl'kleri fıyatla- krin % 7,5 tenıiııal pnrnlnrble mu '!'• 
ra göre hesap edecekleri kati temi- ~t~ g-ı.ın ve saatte mı.ırnc·nat et f'I 
natlariyle birlikte M. M. V. 2. No. illin olunur. (fıl.ı.:l) 2' 
ıu Sa. Al. Komlsyomınn gelmelerL 

(5995) 2110 Büyük Millet Meclisi 
Yapı işleri 

Kıeza şimal buz denizinde otırz se
kiz gemiden müTekkep bir kafileden 
otuz bet;irun batırıldı~ hak·kındııki 
alman iddiası da fazlaslyle mllbala- Elbise yaptırrlacak 
galıdır. M.M.V. Satın Al. Ko.dan 

Alman denizaltı gemilerine konu- Kırıkkale ve kılçuk YtJı>.gat'tıı Ti!~ n~'1'k MJ:l1ot Mcdel İdare 
ln n yeni bir motörün, hu ıı;emilrr .J.39.869 lira 9-0 kııruş krşif bedellı ı'ç llt'let!n<kn: 
su Uzerlne çıkmadan da akkümülfı- evleriyle bekar p;ıvyonlıırı 17. 8. 9 l.! l 
törlerin <kıldurulm11Sı imkA.nını ver- pazartesi ı;ıirnü s.ıat lG da kapalı zarf- 1 1 - iMec1'!i!ı ı>dlls memın'la.'1yle 
dıiğine dair çıkanlan haberler de la ek~iltmeye konulnıuşlur. İlk lcıııi- 1 t:ıhdcmin ve 'hlli.lunel ı.nc :ı.-aı>tı l 
ciddi havadis kıtlığında uY'durma o:ıtı 23.3 ı ı lira 80 kuru tur. btcklile- c 1ı;e ve k:: putJarı.n d'l.kt6 
mevsim haberlerinden sayılmaktadır. rin k11nunun tıırifa.tı dahilinde hazır

' Iır.a~akları ~eklif mektııpL:ırını llıa~c t, tlnr mut.ccHl w nıuvatık gti u 
ıtunü ~aat 1<> e kadar makbuz mu kahı- I t ğ'lııden 17 alrustos l!H:.! pa· L 

fevkalade kazanç 
• • 

vergısı 

buraya 
i(in İzmir' den 
heyet geliyor 

İzmir, 31 (Telefonla.) - İzmir ti· 
ca.ret odası reisi Balcı Zade Hakkı'
nı.n riya.setinclt' lbir heyet A nkara'ya 
hareket etmiştir. 

Heyet gerçi İzmlr'de Ticaret 
V ekili ile tema.sa gelmişse de mevzu 
diğer vekalet lerle de alakalı görül
mU~tür. Mevzu bilhııssa fevkalade 
kazanç vergisiyle alakalıdır. İzmirli 
tacirler on bin liradan fazla kazanç
lardan ıalınacak ver,gi niebetine ve 
bu verginin 9-tO ve 941 yıllarına teş
mil keyfiyetine karıu mütalealg i -
leri sürmektedir. 

Devlet Konservatuvarı Md. 

Kereste alınacak 
De\'let KonservatuYan Müdürlü -

ğünden : 
1 - KonservııottıvAf'ımız için Hlıum

lu olan aşağıda yıınh kere~te ve 
kontrpll\lc için 28. VII. 19.\2 tarihin
de yapılarak açık eksiltmede istekli 
çıkıııadıjı:ınclnn ihale 2 ~90 RRyılı ıkanıı
nun 43 ve 7 inci nıarlrleleri hllkünıle
ri.ne göre 10 KÜD uzatılmış olup 7. 
YIII. 19 ~2 cunıa p:ünü sııa< 15 le 
Mektepler Muhasebeciliğinde yapılıı
cakttr. 

2 - Mul'lammen bcdf'l Hl !I Ura 20 
kuruş olup muvakkat teminatı 106 l•
ra ·"4 kuruştur. 

8 - 1steklilerin muayyen saatten 
evvel teminatlarmı muhasebe vezne,i. 
ne yııtırmaları ve hütüıı miisbit evrakı 
beraherindc hulundurm:tları. 

4. - Şartnamede okul idare9inde
dir. 

Cincıi çıtm kerecıte seçme mikt.an 10 
!113, fiyatı 11077 kurll§ yeküıı 1107 li
ra 70 kuruştur. 

li ) f. )1. Y. 4. o::s'. lıı :-.a. Ko. Hcbli- U t (lS) te serott=r <w;: 

ğine vermeleri. Şartname 21 lira 99 n s:ı~ı ~hale n)Tıl d r 
kuruşa verilir. (Glll} !Jl!!o i>-ı.:ı::ı.r a cdilecl.'!ktll'. 

2 - H mn muhammen 
Benzin bidonu alınacak c:>.1'28ı l1ra otup mu,n:kkat 

M. M. Ve!k. Sa. Al. Ko. dan: 
Behoc adedine 80 lira l! 3' .lt tn.hm1rı 

edilen 1000 adet bL"J17.lın bidonu 1-2-9-1~ 
cu.:ırnı ıı:tınii saat 15 te pazarlıkla sal n 

('100) llro.dı.r. 

ler'.ne ve JJ"\ltealı 

a11118caktır. Vcnnek 1b'liycnl~'tin 12.000 ves<ılid ve Hcarot odasının 
llralık kati temlın.a.tJarı) le b l.kct pa- \ :ı.r:ıJmsıru bcrohcr:lerindc grtlrmck 
zarlık &'tin ve saall!llde M. M. v. 2 ::\'o. bu rly€'1.lrulcdtrler. (6 16) 2186 

lıu Se.. Al. Kumlsyonuna ~elrneleı-1. 

(6ll8) 2196 

Beton işleri 
M. M. Vek. sa. Al, Ko. dan: 
Ankarada harp ok"U!u iç avlusunun 

252:12 Mra 44 kuru' kesit bc<lelll ix't(m. 
lama \:şi 17-8-942 pa.za.rt.esl gUJri.1 ı;aat 

15 te k.apah znrrıa elksHımeye !konul
mıuştur. n!k t.emlnntı ll'!)O lira 93 ku • 
rustuır. Şl\T'l.names! 126 kuru$ muknbl'1 
vertıır. !ı;U4d k'l'lon 2490 ~'Ilı kanun 
ah.kAmına ı:öre ha.zırlıynca,fi:>lan zarfkın 

111.ale lf{lnü ıoaa.t 14 e karlar M M. V. 4. 

No. lu sa. Al. Ko na vel".Tll\;lc.n. 
(6113) 2199 

Zetinyağ alınacak 
M. M. V. Sa. AL Ko. dan: 

1. - Pazarllk.la Cl) ~ıtı. i3) aslltl 
3000 : 3500 k11o u.-yt!nvnıtı alın:ı.caıktı· 

2 - tstcklllerln 3-8-1112 sn t l" te 
kati tıemln\llar!Yle Ko. na ır.U nc::ı tlan 
IUın olunur. (~154) 21H3 

Kiremit alınacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedell (1300) ldra ol:ı.n 

10.000 ııd<"t Mars:l~'n !drt'llnktl 10. ~ . 942 
p.'l.Z3a"tPet gün!! ııoat 14 tc ac k e'<s.lltmr 
Ue l'h.ale edile<-ekt11". lınc t•>m imalı 97 llrn 
50 ~tur. t~<'l"!Tı ek6"ltme g{}n 
ve 91.\atlnde M.1\1.V, 4 No.lu <;:ı. A1 'Ko. 
nıa setmel'Cl'i. ( 57191 l » ~ 2 

Pul meraklılarına 
rıru Lic n.•ttıancme gı,,~k>le 

y-Jzdc :YL"'rn'i :ıtk."'fit:lat tcmırı. eder

sın.ı:z. 

A nn.t:utı:ııar No. 36 Adtıftft 
Tel: llu7 1'!1116 

7 311 program sa t 
7 .32 lM!Ö ili t~ıbl -
lesi programı 
7 w aj:ı.nıı 

7 ,5 muz k CPl.) 
13.30 program sa 
lıl 33 T rfkçe (Pl.) 
1345 a ns 
14 00 R yn>;Ot Mlm

hur bandosu (Şet 

!lısan Kunrcr). 1. 
ıı~t H:ı es: 

"Ila oot hıı 1 fesi.,; 
3. l"?ıınz ı .... uır: 
T<:<hN;ısümror < ~. 
n !Fan•C'L) 

11 30 cıt yan an 

Cinsi kontrpllk 3 mm. mikb.rt 
ıı<let fiyatı 891! k11ruo yekı'ın 118 
.;o kuruş. 

şn -

hadoertrıamem\ ze.Y1 etthn. Yen :nt aJa ı 8 03 ılnn" 
om msı 

!!O keır1 911111lıtlar mektebinden aldığım 
lira 

Cinsi kontrplAk ·4 mm. mlktan .t.O 
Adt't fivatı 482.5 kuru~ v~ld'ın l!l8 lira. 
Hep~lnin \•ekıinu 1419 lira 20 kunrş. 

"ltıij MI 

catımda:n hü'ıcmü ydktur. ıs 45 rn.dı.-o 
Aııılııer1 Fa'b~kıı.la.r Fen Şuba!ılnde '!ru'Mlt>il 

lleı\llllJk ~ ~.30 --
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DIS POLİTİ Al 

Taarruzun 
bilançosu 

~fjhverUı. netice elıle eunt:k için 
ı 9-i2 ~i yaı ayları 2:1.rf ulda hü> ük 
bir ha.m.le )'aJ1ti."Kl loş .aylaruıc.lanberi 
bilıni>un.lu. Çuoku J f)VO).a'nın harbe 
gİt"llle5i iizt:rine -\n1erika da fiill olarak 
mi..i.cad<'lt:ıe ittirak etnıiş bulunu)'Or 
A~rika'ıun bu müca.Jc:ıcddd vaı.i;'t!ti, 
•eıı."efl muha~i voi)C'rine bt-nzt- • 
OMtkredir. \mcrika.lılar 191 1 ha.tbinde 
dt M.i wnr taraiMZ olaral.. kaklık.tan son
ra hc.>r tı.1 tarafın da )UCW .. luğu bir sıra· 
da taze kuvvr'llerlııt ~ye i cirak 
etmişlenJ.i. Amerika bUtün a_Rırlığı ile 
mücı141tle fuc:-noe mues<.ir olmazdan ev
.d, mihver Jevltd<'ri, 19 ı2 S<"Pninde 
ha.reUtı tas-fire rtmiye- karar wmll lc:t 
'"t lu1 &J lan zarfınd ı h2:ıırlıı(tn hede
fi de bu idi. 1942 sen~ şark W-!'1"W':ll • 

nun, 19-i ı senesi taarruzundan fukh 
olaı bir ookta.a. almaoJ.u-ın bu sene, ı.. 
arruz:un ne ~ ba bd1i1ru gizlMtele 
rid • Geçeo 5"'M ~ruz. bütUn c~e 
~'Una uz.anan hir ha kın ruı.ltoi alını~ 
rı . Almanlar, bu boslon ile Rusya'yı !"· 
lucakJarım zaonetmi lerdi, T.ırruz et· 
ra fındaki. prof'p!Kb.rnn gürultlXU de 
hamlenin keodiSJ k.a<laı- 'f.idd.<'1'1i oldu. 

Bu "Cilt" almanlar. lai&rnmJıO b.tla:o-
aı o et:rafında propa~a y.a.pmaktao 
çek.indilt"r. BununJa ixraber, haziran yı 
ı<itt• ginnez, ,...ı. ccphcoinJckı laali}e
tin başl.dıiı ela ııOriilini.ı\tu. E~<ıeo Llb
ya: da 26 m.&yı cı batlı)·an RommeJ taar· 

ıuzu da ~ t:epbniodt:k.i wa.rruruo bi.t 
safbMından m.ttui. Bu hale göre, al • 
mao taamızwn.111 ikı il)'! bitirerek ıiçün
cü a,.a batııiı 'IU)J nebılU. Rusya·da an
cak di1rt ay d,.ğu Ul<.+Mkl1 'oc ıtWe. bu 
m OO<letin tam yarı ı arkad1. kaJ.mıt de • 
nwkur. Almanların bu alunış ~ zar
fında elde euildeti nnıvaff ıyet hakkın
da he.kum verirken daıma hu zaman ı.m
ıurunu da he ha katnl<lk UrJmdır. Si1" 
d efa bt'OÜ:t ~ıün ttphe boyunca bir ta

arnu: ha lamı dt.jiklir. '\e bundan ~ 
rı M.,lıyahiltteiiıoJco ,lı('lhc edenler.in 
11avı.;,.1 ~ Jl'..'1;likçe anmaktadır. A&ınan 
ta. rnu:u, Vorvnej'den b9fh)'tl~ ceou
ha \ z:ık denizine ka<1at wana.n bir cep. 
he uzerinJe batlaını') ve alınanlar rm -
lan Don ndlrinin şarkına k,1.Jar ~ri at
m ı,laniır. Fakat ru9 on.lula.ru1ın boz.ul· 
madılıdan a.nla')lh)Or. Almanlar bunu 
ıddia eunediklt·ri Kihi. bürük ta)ıda esic 
a l <l ık lanru da bildirmemişlerdir. Bu se
neki ru9 tibi>e>iyle gt."(fll seot.1" tıihiye 
onoı odalci on müNm fark bı>duz. Ruıı • 
lar JCCÇC!'Cl xnır. 10praklart.nın her b.rıtt· 
"' müdafaa ~ calı-'1ar, ı,.-. ,.... 
pa.cken de ya Olü tt }'3.hut da ~ic ola • 
rak büyük kzyıplor vemıi>l•l'di•. G«<'! 
~ hattk tın ilk iki ayı urfındaki nn 
kayt p1at1 mi l)'onlara balii oknu1~u. Bu 
tene ,,.,ılW10 incil.8m1a geri (ekilmekte 
alduldmt anlqılmakr.adıt. 

l.1ıs ., :ıarl ıııds alınanlar ıarafındw 
kazanılan :ıaferi küçük_,.Jc 1'iıMenio 

aklıOOon -· Alm&nla& Don nehri
ni »CÇrnitl r, R(lı9(ol'u almıt1ar, bir taraf. 
tan cenube Katı.a lan. di.... taraf- da 
büyük ~tik j<l>ri obn SıaJıngrad'a doi· 
nı yuriiırndttedirler. Bununla bttaber, 
hro\n ,...rılmıya.n itler, iki ay zarfında 
yarılon ;,ı....ı.a <"" daha bü}-ilkıüt. Ve 
ef:tt jtttİcko k.ilan i,I rin yaf'ılmL'\-1 için 
iki 21lık .ıaman kalm ı ,,.., bunların bi· 
ririlmesi kola) olmıya kur. Voronei'iıı 
tlmaHndc n.ıs cepbeW ol<hığu )'erek tu
nmuyor. !ıtlosko1a ve l_eningrat h~üız 
rtr"'ilann elleTi.nd..."ttir. J lattl ru'>IRr, ken
dileri ni Voroocj taraflarında ıaarrura 
~ri1«ck. kadar kuvvttH. 'örmektetf Lcr. 
Sı mal dı....ı.1 rus kl-n'Vt-tl.en <lutUrke-rı, al • 
manların C'e'f'Upta ne ôereCC')e ka.dıtt ile
ri )'Uru)t.-hil cklc-ri hlr metle-dır. Bu N8 
lruVYetlc-riflİ nnlf'(len veya ([en atmadan 
K n.a lııra kar ı gıı.-niı ölçüde ukeri ha~ 
rc-ket l~re giritilnlni n1ümk.ün mUdür? 
A •ınan sendkurmavının bu~ünlerdc 
N;y\e hir \Ulc cc\ap "ermesi Llı:ım gc
letıt>kti r. 

St1ziın kı"ll'!i'. Akrı:tm'3., t9il harir.t· 
nı ocbnber-i Wi1ndtğı c;t'k büy(ık ''~ par· 
blı: rıfttl~r rıııgmffi, Rwo>a'da kltr)I · 
lattıA-1 zorluiu biJl lıalle::k'1TWfTli tir. Bu 
zorluk, Rusya'nın i:lk hanılt:<li: }Jkılma· 
ma 1 ve- rut orJularının hoz1tuna uira
m mala.rıııdan Jogn1~rur. '"ıkılmıyan ve 
a k r rleri de bozulrnqan 1-ıir Hu,.)'1l.)I. 
Almanya uzun, çt.rin "e küHetli a....keri 
h•rt°k titrle mııjlüht:tmİ}e ça:lı"ıuşur. 

Bu tr,ehbu te bUyUk l•ajarılar elde et · 
tili şüphe Otürmi)en bir halikactir. F• 
bt 1!""'\'C'D ten< ki yaz ve 90C!hilh.ar •>-·lan 
ldfi Jtt-lmemittir. Bu arada almanJar da 
•lır kayıplara ujramıılar ve 9* rı p • 
ranmı !ard ı r. Kı$ Z) tarı 2arfı.nda hllır
ları.n Alma.o,.a. hninwda bıraktıJı ytt· 

drn tekrar i,e ba,ş;lamıştır. Vt iki &)'dan

M-ri ~ bu yol ü~~ }urümft.ffflir. 
hd a)'lık hardı:edet haLkıtı<la hüküm ve
rilirken.. yalnt7 R°'tof'un i-1 tdilmi1, 
ScaLinı:raıı.:l'm tehlikr}'r rlü,mlı1 olrrut1.1 • 
na habnamal ı .-:lır. Va.ziyttin ııuıhih biU.n
CIO'Rl ancak, ba rılan iıl<"rlr ht-nüı ba · 
...,ı..m nıuı i in ~irihiı·h le karp:la"JtıA'ı 
aeman tan7.İm e..lilmi' olur. 

T emmuz ayı içiode ru1ı cepfıe.s.inde
W muharebfflin mukadderau ta)ın tdil
mit olmasa bile, her halde belli olacağı 
Dl tUylioyen!eır dt- }'t.llt lmııl..a.rdu. f~ tem· 

muz girot1ş, cıkmı't(ır. t'akat bu bü}-ük 
~ oeıticeııi. bcoia belli olmaktan 

Moskova'ya göre 

Cephenin 
cenubunda 
meydan savaşı 

kati safhada 
(Başı ı ına sayfada) 

kanindc d."fıa %iyadc ~öze çarpmakta 
dır. Fakat, ru.sfrtrın Don'da mütead<IÜ ~r· 
ti çdülıne hareketi kaydettikleri Baıai•A. 

bülgc~.ncle dahi, Rooıtof p:tti çclJJ~n
den beri ilk defa olarak küçük bit ke . 
simde dahi olu "variyetimİ7 çok İyİ1C1· 

mi tir" diye ka)-.detm~ mümkün olmUj· ..... 
Sovyeı ba,komuwılığıaın bütün ta -

Lima.u ve emirlerindeki esa fikirde, her 
kanı toprağın ,imdi sıkı sıurccıe müda
faa edilm~i ~~tiği merkerindedir 
So"-,.ct a.«ert strateji inin en ) üksdıt i<la
recisi ıı;; ı fatı ile Sıalin de .. artık gcrire 
beka bir tek adım wlmama.Jıdır" em .. 
rini. vennişur. 

Savlet tebliğleri 
~foskova, 31 a.a. - Ci«e yarısı oeı

redilen sovy« tebliği : 

30 temmuıı.da lucala.rımıı Vorooej ve 
Tiiml)a.o*aya QtVrelıeriyle Bac:a.iMc'in 
ceoup doğusunda ve Kletskaya'nıo cenup 
l:ıatısuxb dUsmanla dövütmüşlcrdir. 

Ct-pbenin ba)lı gesiınJerinde Oneml:.i 
hiç bir doıi;ioi.klik olmamı,..,. 

* Moskova, 31 a.a. - Bu sabahki 
aovyet tebli~ : 

DUn geec ıovyet kuaları V oronej 
ve Tsymlianskaya bölgelrriyle Ba • 
taisk'in cenup doğu ve Kleuık'a.ya'
mn cenu p batı çevrelerinde düşman· 
la muharebe etmif).Ndlr. 

C ephenin iliğer kesimlerinde e • 
hemmiyet li hiç bir değiflklik olma· 
mı,tır. 

* Moskova, 31 a..a. - S ovyet lebll-
ğine ektir : 

Son glinlerde almRnlar V oronej 
çevresinde bazı tahkimli noktalar • 
dan çıkarılnuııı:lardır . 

B...ı..k 'io cenup ılojjuouoıla sovy« 
kuvvetleri alınan ıno<ödii bi.rlikleriy~ 

kanlı ,.vaş1aı- "'"'-· 
Tsimlh......,.. ~ llO'V}'et 

luıalan nehri - bir alınao grupu
nu ,.,ı.ecm<I< ~ ınüaıdeı.,.e de... .,. 
diyorlar. 

Almııolo< ,ıad Vorooej ~ 
ne taze birlikltt tiirüyorlar .. 

Voronej bölgerinde 
M Mkova, 81 a.a. - Sovyet f'&d· 

yosunun bildirdifine aöre, V oro 
nej 'in cenubunda b ir ırmağın sahJJ 
k vısında Kızı lordu birlikleri topçu
nun ve hava kuvv etlerinin yardımiy
le alman mevzilerine karıı t aarruz -
larına d evam etmektedirler. D ün 
ıoyYet hava ku vvetleri bu kesimde 
17 blokhavz rwı: topçusu da 7 blok • 
ha-.rz tıahribetmiştlr. Nehrin ıec i t 
noktaları etrafında cereyan edeo 
muharebeler bi lhassa tidde tlidl r . 

Timoçenko, Stalingrad'ı 
kurtarmak azminde 

Moskova. 31 a.a. - Royter ajan -
sının husu si mu habir i bildiriyor : 

Sta.lln~ad'ı ku rtarmıya azmetmiı 
olan 'llmeçenko, 8 aWıdenberi bu 
ıehrın batısında D on dlrıeğinde bil· 
tün Diddetle devam etmekte olan 
meydan muhar ebeaine yeni k u vve t • 
l er atmaktadır. Sovyet batkomutan· 
lığı aJmanlıırıu Kletskaya ile Kalaç 
arasıncta nehrin batı kıyısına va rma· 
!arına her ne babasına olursa olsun 
engel olmıya karar verdiği. görü · . 
11.iyor. V oronej kesimi ile Kalaç ke- l 
Bimi almanlann Don nehrinin batı 
kıyısındıı varaırradıkları yega.ne iki 
noktadır. Bu tkl noktada ruelar hA· 
13. nehrin tıalı sahilinde savaşıyor • 
lar. 

Alman bava kuvvetl~rl • ruı or • 
dularının il\Şe edildi&i köprtileri v e 
volları bo ı nbaJanlak l(ln aıRmi bir 
faaliye t l{öste rmektedir. Fakat bu: 
raları rus topçusu v e av tayyarelerı 
tarafından tiddetle h imaye edilm ek
tedir. 

V on B ock, cenup taarruzund a 600 
bin agker kullanmaktndır. Öteki 
cephelerden bu kadar asker ta.aar 
ruf edebHntl~ tir. 

Almanların taarruz 
utikametleri 

Alman taarruzu Uç ist ikameti ta -
kibetmek.t edir : 

1) Baudan Stalt n irt&d'a dotru. 
2) Roslof'un cenubunda Kuban'a 

doğru. 
8) TsiıııliyAnıkııya'dRn StaJinpat

Krasnodar deıniryolunıı doğnı . 
Fakat alınanlar bu UçüncU nokta• 

da başka hedefler de gliduyorlıır. Bir 
taraf tan cenup istikametinde ilerle r· 
ken diler taraftan ıolda Sta.lingrat 
üzerine yUrUmek v e sağda da Ba • 
t.aisk'ln cenup doğusunda harı> ede n 
alman kuvve tleriyle birleemck istl-

""" ....ı.ı... A. Ş. ESMER yo~l•k cephesinde, bir çok ,_ -
oar Te rom.en tüme nler inin bu lunueu 
da gösteri r ki Hitı er'io elinde fazla 

' Amerika Çin'e yardım ~~.:.':ı~~;· elup bitenler ve Or el 
t şlmalindeki c eph.cle rde h er J({ln al • 
1 d" • • f" ~ ·nı' manle.ra iadk'Ue• darbele r a.lmanla-
1 Ya ını yerme ge ıreteQI ra. betkl d• b ira• .... oıarak ıtö• -

termiııl r ki cephenin diğer tıaral l a -

tekr 1 d rını boş bırakıp b UtUn kuvvetle ri 
c ar a 1 bir tar •ta yığmak teh like li bir ha-
• rek~ttlr. 

CunkinJr, 31 a.a - Mimer Ruz- V oronej'de , cenup k e•iminde tid· 
' velt'ln Cıne l'Öndermil olduğu husu- detli muharebele r devam etmek te -
t ıl mUmea t. M ~ter Lau8'hMn Carrle dl r . Bura.da muhareb eni.n b Utün yU
a 40.n aJcşam demette bulunarak bU· k iinü macarlar çekiyor. 
t haaa töyle demiştir; Şimal batı cephe.sinde, l imen .,-HlU 

1 K ahraman Cin askerleri ne tec- çf'v reııi ode hlll devam eden mu hareM 
r rübell aenerallerlnin Japonlara taar· belerde 3600 alman öldUrtilmll.ttUr 
ı ruz ederek onları ezmeleri ıc.ın !Azım A lmanlar Briansk cephesinde de 
ae-ıen utakların, topların tanklann atır kayı pla rı utramı ştır . Pe rıembe 

, ve df lPr sttAhların ClnP ~ndPrllece- ~nU nı~lar bura ila batan il e neti· 
llne dair verdıilmlz SÖ'LÜ yerine ceU· I cel en~n m ev zii bir taarruzda bulun-
reee&IL mu~la rclır. 

Berlin' e göre 

Almanların 

bir tümeni 
Kuçevskaya'yı 

• 
zaptettı 

laman yarımadasında 

Vichy "ha rekô t var,, 

Berl in" yok !11 diyor 
( 811'1 1 inci sayfada ) 

met1 kıtaLtn dü~aru nehria öte ktyt'i'.1· 

na ıtmı Jardır. fıalyan ~ifleri dUşına • 
nın tanklar h.ima)·e~nde }-apuğı hü · 
cumları kendisine aAu kayıplar verdire
r~k pu klirt:mü,I rd!r. Kuıau lan düşman 

kuVl.·rderinin çıkıt reşcbbü~leri ve kur· 
tulu~ için }a('tıkları hücumların netice
!iİı k.almıtTJr. Bu muharcheltnie dut • 
n1an dUn 62 .uok ka,.1ııefmj,tfr. 

Alman hava kuvvcderine baj;lı uvaş 
t~killcri llon kav~i.o<lı:ki hücum harekl
tına da htirak elmi,,lcrdir. Sovyrtlerio 
taln İ )t' geti~k için ioı;.rifade ettik.itti 
demiryolu ve nehir münakalltt ~e ve 
gündüz yapı lan hücumlarla aju ka)"I p
i ara uğraıılını~ur. 

Rjev hül~eoı;.in<Je bol,eviklerin ,tddet· 
li hucomlan, kı.,me-n karşı hücumlarla 
olmak üıere pü kürtUlmüş ve ·10 düşman 
tankı W.ribcdiln1i1tir. 

Volkof cerh~i.ode ~ Lcningraı ön~ 

de duşmanıuı menit hücum lan akamete 
uA"rarıknı1tır. Sovyttlerin Neva nehrini 
~ içtn yapuklan t~lcc escıa
sıoda 7 1tmıi baUrılmışu.r. 

Fin körfezinde alman hava kuvvttle
ci la\·an~aar:i ad~ ıncla bir dU1man hava 
meydan1oa. hucum ec:mişlerdi r. 

Alman tebliği etrafında 
Btrlin, !:\I a.a. - D.N.B. aj<tn'!t dUıı· 

kü ~i aknan tcl}liği hakkında şu ta· 
mamJayıa m..'1.lümau almıştır: 

Rus ceph~inde, RO'\tof'un ıar-tıoın 

)·edioci gUnünde Doo nehrioi.n ı 70 kilo
metre cenup doiulıundaki Salsk çevre • 
>inde mula..belet olmakıad>r. Burası 
Krasnodar He >-ukan Volga arasında 
~mmiyet.11 bir demiryo.1\ı kavupğıdır. 

Alman ilerJeyi inin h ızt demde okı)'Ot 
ki bürün siddeti}Je de-vam etmektedir. 

Bu,riinkü ~t rebli~. 90Vyetie-ri• 
mukavemetine .rajfmcn, dü,rnana ~ 
bir ku:,acma takihioin yapı Jmıakta oldu -

- bohsemlmdııedit. 
llüyülı °'"' dirsejiinde de dunım ..,... 

yet ~ileri için gı_uikçe fena laşwakta· 
J.,, So"'""'1ct fe laketi önlemek içio f><ıo
hude yere lrunant ... .._..... ~ 
lan ,..!ll)o.,,..lat. 

R;e.. bül ...ınde bo~ ,_;de,ı 
raarn.ıızlaıd.a bul~ da bu ~ 
n.zlaxda da pelc ('ık !&Cık kaıU<mi•kr· 
dir. 

Almanlar "T amap' a 
geçmedik,, diyorlar 

Berlin, 31 a..a. - Alman kualarttı ın 
Kerç be-nahı keliİrninden ha re ket ederdıi 
taarna:ıa Jtf"('tiklrri hakkınd a yabancı 
memleketlC'rde dola.,'3.n ~rlcr alm:ın 
hi.Jlcümet merkezinin ~keti mllhfillttin
ce caınamtyle hayal mah«.ıH..i addedilmek-

istifçi değil 

hokkabaz ... 

Gazı t,..}ı"fin pot Vtıkalan .ot.unla.

rlJld.a aak ilk adlarını ~ 
k~ vardır; Bunlıarla. hııun Ade
ta. rıyabefı tanıtır ve i\,ierblm biri-
9lnin adı .l('Ct.lkçe: 

- Baka.hm bu lt'!er nf" )'8.pm'f? 
~ 00.lıQ:ın a.llındakl yazıyı 

a.lAka Ue okur . 
Hüdaverdl sdı dft, ı.Utçlltk bakı

mından, buailnlerdf" sa.zet,tılfrdıe cok 
ık d-uyulan btr ad ol<hl. o.z.ete.leır 

- &a.Hbe. donttlncU Geta olarak -
)'fU)tJart btr uaehrmada bu a<lemm 
apartmanırun bodrumundan ~ 

1B ee.n<lıl< ...,.., = """ -
kahve ve br çU'V&l ııtnnıc c*artldı· 

tım haber vE!l":lı:Yor"1. 

HUdaventi')'IC ceıa oıanJr. ftndtw 
~ b.dıv ontırt evinde meydana Cl-

laonlooı """"" - -AYıklatıl&blM:r. Falaııt bU ha.)Tf'te lift.• 

yan adam& ı.t.ırcı: detti, holdc8.Qu 
dEmek &erek •• Aıtızlarından avuc &· 

vuc iA:ııplu tlh\e, Yllınla kAtft, tef1 
ve •h'e çıkaran hokkaba.7:\8.T c»>t. 
OO!kalırn lfüdıflvff'd'l dl' ~ıeırtrılr\, a... 
pertmanlannm 1cıyı bu<.'fttı:tıdıftn da• 
ha nıeleır' (1kanı_eaıkf 

Mayo yerine -ne giymeli? 

.Ey{tı:ı'te denae l'k'sı Rıza adlm.I. 

bar' ~ c&rmK'& ~p botuı· 

mue. $u halde bWldan .anra Ha.tıç 

toyıiaı·mde. çanwft 'oa.tm.a4an dı!ıır\1· 

• rtnneic: ıç1n m&Yo dettl 0e ıutıtı: 
çizme mı gi;nıelk ~k ao&ba ? •. 

Aç durma 

rekorları 

ın.nı.ınn veya Jıayvan1-nn aelı

ta dsJıa.nma .ınüddeUer1 ne kadıardlrf 
Bir &'8.Zele, bu meraklı 9\Mle ~ 

v&ptar veriyor: 
aır at, w ver11mek tartt:vlıa as tiln 

YQA.rmll. Fakat ı1U v~t1 tlık

dtrde 900 C1otf1t Yf'tl\f"k ~tt tu'e.t.Ell 
bet- eurı ION'& ô.tomıut. 

Havada 
karşılıklı 
akınlar 

İkinci cepheye karJı 

alınanlar 

tahkimat 

Kafkasya' a doğra 
sarkan cep 

yapıyorlar 
( Bu yazıda ismi geçen yerler ha/lkında birinci 

sayfamızdaki harta-ya bCl§ vurulması rica olunur. ) 

geni~ öl~üde oldu 
(llefı 1 inci Sayfada) 

yapılmı,lır. 'Bu hiicunı}AT llrA llldA. iki 
dU~man Avcısı tıtlıribedllmtştir. 

AkşamJeyio Spitlire \C IIurricıtM 

bomba uçakları 5runt Ömer yilkınında.kı 
hava me)Uanını bomha.l.unı1lardır. fn
giliı uça.klan bir çok duşmao uç:tklan 
ile karşıla~ış., bir çok s3:va1lar olmu1· 
tur. Beş d1*ttan uçağı tahribeJi1mi,tir. 
l lava ~od.anında han,ı:arlara Ye hara· 
kalara bombaJar dUşnıü,tüt. Bu ~odü7 
harckiuodan 13 uçağımı~ dönmcmı1 

tir. 
Malta üzerinde 

(B tjt ı inci \a)fada) 

nişllfi an1erik;ın haV'I\ kuvvetlerine 
nıens ıp Uort generalin burada bu • 
Jıınnıa;;ıının ifşa edılmesiyle d anla -
§llHbllir. 

Bır kaç zamandır anıerikan hava 
kuvvetleri Şt>fleri İngıltere'de yeni 
teşkıld!larını luıruıak ve nıerikan 
filo! ıruıııı Brilanya hava kuvvt:.tle -
riyle ııc ıekllıie işb'rllğı yapacakla
.rıııı tc Vıt etınekle n1cşJrUldtirler. 
Her iki bnkımıt.ın ıhı çok ıyt netice
ler tlJe Pdilnu~kıetlir. tkl tarafın hıı.- . 
va. kuvvclleri karşılıklı bir anlaş • 
ma neticesin.dl' Jı3z.1rln11an bir slra • 
tejik plana gore çalışacaktır. İn M 

gihz h:l.va kuvvetlerine verilen he • 

Cenup cebi 

Malta, 3l 8 .8 . _ DlinkU l"E-•bll~: ıleflerin 8(·çiln1csi içln yapılan mU • 
Çarşamba eünü l\ialla Uzerlndn z:ıkcrelere lnıdir1eu aı:ıerıkruı kur- ı 

K AFKAS\'A istika~cindcki aJ. 
nan ilcrle}"İ)İ hıi)'Uk bir ça -
buklukla ~clişn,iyc l~lam1~ -

tı.r, H le Ho tov un teııubunJa \'OD 

Oock kuv,·ctleri, 28 haıira.ncla, ilk hu
)'iı.k Ut.l.NUJ'A ı.•iriltiklt.-ri Uffi.lnJa.kiG
dcn d.Wıa aı hir n1ukavcmct ~i>rmck -
ıL"l1irler. lklki de ru"IJr, ,a:ı tiyle Rm
to\·'a io!İ.İvenc.•rt.-k fxı f(..tır" ı al-tıcda t.~o;

lı ıaıhkiın.ıl }"J.('mam şla:t'<lır. Z ıten bu· 
tada a.rui d kuv,t.tle ilt:rh}t..·ıı bir 
dü}n~na k,ırtı kn,.-rrıııJ faıla elver' r 
Ji cJcı;:iltlir. C.ic.-rçi -\.tJk deniıJoc a.kan 
ufak tcf\k Jcrt:• .. ·r \Mdır. Fakat bu de
reler, ko .. l..oc.ı. 1).Xl'u p;ıt~nj~ bir ordu 
için mc.-.cle u.-.k-il eımcl..terı llL4lkttr. 
UuncLın <k.ıla)-ıdır ki almanlar. çuk a:ı 
hir ıaman için<-le, Ro--ıov'chın doluya 
do.ı;ru 2'i0 kilOfl'K•lre tutan bir Cl"J,hc
de Don'u atl~lıktan som.ı 180 k-ikım<:t· 
re kada.r diklt.nıt· ine ct·nuha. .. arılan • 

--ı,u,1<1rdır. Şimd i K'.oo.•rıodar j..,rika-

tahribedilen iki atman Rvcı~ından • nıayını~ da ıştırak elllgı zannedil • 
ba.$ka bir ltalyen avcısı <la tahtı\Je. nıekıetlır. • k" 
dHm;ştlr. Akınsız g"""" bir """'- Almanlarırı Belçıka'da ı 
drn sonra mihver a\'Cıları hu~Lln JP- müdafaa tedbirleri 
rf iki kr~lf hlirumu yaımıı1l11rdır ln
giliz uçaklnn bir alman R\'Cı!unı tRh
ribPtm •lerdlr. l!asar ve kcı)·ıp yok· 
tur. 

Fransa'da patlayıcı madde 
ve s ila h ta~ıyanlara idam 

cezası verilecek 

Loıı<lra. 31 R a_ - Almanl:ır Bel
cik ı'ıla i.kinl i cepheYl' karıı mtidata:ı 
pli.i.nlnrını tamamlam.ık it:ln bir çok 
h·1va ntcydanları ve tııiş eah,.ıları ha· 
?.trlamış olt11akla ber:ıber bu mey -
ı1anl ırcla çok AZ uç.ık buluncluruyor
J.ır. Çıuıkit atmanlar inl{iliı hava 
kuvveılerinin clevımlı hücumları es
natııında kayıplar vernıeklen çekin -

metin<lc 1tcniş bir cer aş;ıı'iı • 
>·a dojtru s.ıllann11}"3. baslanu1 -
tır. Bu keoı;.İm<leki ru. .. !arın Ju-

Vlchy, 31 a.a. - Nnzırlar nıcrllsı nıektedirlcr. . 
bu sabah marcşnl Petain'ln r 1 • . Londra'daki Uclç.lka, haberlerıne 

1 

rumu halkın..f,ı alm:ın tıt-0/İjiı a.c.la 
irim<;er ıt!t"yiklir. Ro ... ıov hakt>elerin n 
bura<la imha edilrneoı;.İ için s:rni, bit 
pllnJa h.oı.r<-"'-ct ecfildiğ:i anla.şıl:rnakr.a
dır. 

Kafkas dağlarına doğru &:inde toplnnarak sıyasl duruın hak· ı ~öre ıılm'.\ııla~. llcl<:ı~ıı ılak.i meyclaıı
kında M. Lava! tarafından verHen tarın anc· ık ıloruc bırlnı kullanmıık- 1 

ızahah dinlenıişl~r,1:r. J ta ve litekiler~ yedek ol.ırak 1!1u~a- 1 
Nazırlar mec-lio;ıi asa). işl bozabl!P- faza etrnektedırler. Almanlar ıngı - ---·----------

cek hf'r tilrlil tevthürlf'rin ya~nk e-ı lı7.lerln bn ıneyda.nlı~rı kullanın. ala • D ÜNKÜ aln\41.n tebliğine (töre, 
dilmesini kararlfu;tırdığı gibi yanla- rına. engel olmak icın bu mevcl:ın • 1 Ro:.tov - Kra.oı;.nc:dır <l1.:nü.ryolu 
nnda sll!h ve lnfiH\k maddeleri bu- Jara. engellf'r yerleştirmişlcr~ır. Al- / üu-rlıxle mUhioı bir u ... UJak 
lunanların Jdruna mahkfun t.-dilmesi-ı mrın bomba. ııcaklRn, av uc;-akları ve nokta,.1 ol;111 Kufe\'Wta)a işgal t.'1il • 
ne kanır vermişllr. inglliz hava kuvvetlerinin yolunu mi~tir. Bu takdirde, hu 1t.--l:ırin yU-; .ki-

Naurlar rnecllsl laŞP ve Amele kesmek için kullanılan gec-e :ıvcıları lom .. ~ re hatıı.ında bulunan l>Ol~ec:kki 
meselelelerl ile de mes,&ul olmuştur kıyı bölgesindı n geriye alınmışl.ır-

(lır. ru<iların durun1u k.-ıp.alı bir kurura 

Bir Arja ntin va puru 
torpillendi 

Rlo de Janelro, 31 a.a .- Retmll 
blr tebl1i:e göre Tamandare vapuru 
26 temmuzda '!'rlnidad açıklarında 
milllyeU meohul bir deniı.alt.ı tara· 
!ından torpıllenmiştir. Vapur 40 da· 
klk.ada batmış ve tels12.i bozulduıl:u 
için imdat ısteyememlşUr. 1'1UretlE"· 
battan 4 kişi ölmüş, 48 klel kurtul
muştur. 

t<dll. 
Vichy de iddiasında 

i.rar ediyor 
Vjehy, Sl a.a. - Taman yarımn.

d'asında dllntle.nberl §ldrletli muha -
h.arebelerin cereyan ettig'f teeyy1Jd 
etmektedir. Alman kuvvetlerinin 
i lerleyi~i toprağın bahddık olu.şu ve 
'-'Ovyetıerie son aylardaki tahkimatı 
yüzUncleo çok ,cUç o lmaJuadır. 

Esir ve ganimet 8aytn 

ne :zıaman ne§redilecek? 
Berlin, 31 a.a.- Bu ak: .ıı:m alman 

uker l k'.ıı:ynaklannda aöyleııdiıtiııe 
göre , büyük taarnız b lanıtıc-ından
beri alınan esirlerin ve h.ırp rnalzc· 
mesinin sAyıs1, bu hareketlerin c -
hem mlyetli safhı.sı bitmeden e"~vel j 
n eft"edtlmiyeccktl r . Bu Pheırm .,,~etli 
aathava önUmHzdeki b11ıtta tcinde J 
varıtacaııtı zannedilmekıecllr. 

Yeni bulmacamn: 
Soldan lafa: 1 . F..alddefı ele 81.1 rtllen 

nıeıbıft;U toz, Anab, 2. l'tPla et~ 8 
8k1 Mıeır mabUdu; lltl herl ,..., yana, 
4. tıersl bJır haYVeJ1, kıelcten •ent cı ArM 

m&. 1nu:ı dflf11de .u. :s. bir uzuv, Jld 
hart yan ye.na, 8. eorıru edfltı. tır tt· 

:nıv, 7. tanı. ft ~ l"f'nct. ""'ide. mu~ 
kernmel. 9. d1l, ç1tt ıeım. ll. kl)T1'l:el J.I 
kumaı. 

YWcflr'dftn fUMtı: 1. Duverlardn ~4 
zen btr haYVan. 2. !amtlya. tMı!d mMn
leket, 3. ten! hayvan C'\11, f"t. Sllttin. 4 
bir .oo-nmı:ı. 5. Yll24.ln blr kmııı. 6. 
ve.tut bir h 83'V8n. 7. ~ bV- enl!iml7, 

8. ceza evinin bulwıtlutu ada. 9. tlenl'n 
kıa tekit yıldlnm. 10. seri atlndennf\ 

nota, 11. Men:nanda. l'(hıel. bir adıa. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş şekli 

Soldan lllLQ:a: 1. Dll('k, çnbuk., 2. a -
LUc;a, ela, 8 . .,.., re, ua, 4_ ar, ar k, 5 
kararneıa. 6. ka, '°' l't'niıl. 8. 1 , nsı 
(an), 9. ctıt. ay, -., ıe. uttı, DMnll", 

11. ıaw.. konuk. 

Y1ıkardall _.,, ı . -· ldi<'{lk, 
2. erava (avatt), tta. 3. ı... re. w .... 
4. et. adtl, 15. laıremaQR. s,. 6. lretl>, 

flem, 7. ~ <e.c>. ala l'eYftc, 8. kıl;}(' 

no (on), 9 . "'" on, een, 10. ulu . .., .... , 
ıı. kaeao. lll)Olld<. 

Bir kedi yalm z MJ 'hmıelt eertb·le, 

anca.ık ıs a1in ~na.bDlrmte. C'"..Uver• 

dntn aQhl& dlQ"IUlrna. mtiMPf1 10. 

t&veanm 14 kırlanaıCQ\ ı.e Mdıe l>k" 
..: ............ 

d <lörımcl.tc<l'r, '\: ilkında ·\rak0

1A ~ene 
A lmanlar Manş kryrlarrn a n1ühin1 bir liman olan it:i k'in kt.-n<li-

talim yapryorlar li!1inJcn di.işmt: i ihıim:ıl d:lhilinc J:.i· 
Parls, :ıı R.fl Fcansa'nın r.tans rehilir. Va.ti}ct, İıt·i .. k'in <l.ıha c:cr.u -

Ja~ılarını!R diin ee<'P almanlar ta- hund ... ve Kl~ C\.' k:r}a'ıun 150 kilo -
linılerılP bulunmuş rır<lır. Bu talim- metre kadar hau cenubun<la l:ıclun.ın 
lf>I"(' cJr•nl7;, karn Ve hava kUVV(•tlf'rl ,\'f.:.(()rj İçin de R}'Bt gibidir. Bu hare-

llr lk etmi tir kctk!rin inkişaf )t:kli1ıdcn o anl.ışı-
Ti>hl1ke i rrlinln vrrllmf•<Ji ile lı}'Ot ki, almanlar, ilk ünc.:e, Tama.o 

kı~·ı hnttırvıllatının atE>Ş aı:-ması ara· 
11 ında anc-ak hlrkac dakika 11:eçmls· }'arımadaum cemi:demj>oıe ve Aı:ak'ı 
ur. tam bir alman ck-nizi haline lu~y.ı 

Tnllml,.rln eMsını Manş koyuna çalışmaktac:hrlar. Böylece hede.of, ~ 
dfiiŞfl'!Rnın a.tı:kPr cıkRrması teşkil et- nodar'a varmak, orad•ı, NoYOm9l..k'i 
ml~1lr. tutm.ı.ktM'. Bu hattkcti1\ ili mJoaııu 

•rollm1Prl ldn.N> lf'd,..n a1m.nn n.mi- vaı:dıor : 

rRlı nPtlc-Pf\Pn mf"mnun oldu•unu 1 _ Buradaki rus ~ ,,_,_ 
hllrllrm tir. Al mnn 11'\flh f'tllertn ln ,,,_ 
kıty<kwttl~ne 1:öre. t f"h 11ke t~nl"f'tl vr- çevclcmek, 
rllmMJlyle kıyı bntarynlarının ate& 2 - Kalkas dağlarıınıo bir 9Cll • 
ncrn11sı n.rr.ısınriıı gıpcf"n müd<lct na· oo tutmak! Çünkü Kafkas <bğ1arı 
z:nrt tnhnlinlerıien daha kısa olmuş TllO*l yaı-ıımad.-..."l:Uldao başlanıaba w 
vp 'bu tnUmlrr d('ni7~ kRra ve hAva şimal V<'!"safX cenuba niısbcıde cWıa 
ktı,,,."t"t1f"T'!nln milkE"mmel f$'blrllğinl ~bir şekilde "'f 1100 k9omeln: 
IObııt rtm;ştlr. imrid:ıdıoca, «DiP doğuda H..... ı.ı.. 

.h pon h :tvl\ kuvvetleri 
T ownsville' e s.aldırlılar 

'rokyo, 31 ft.8. - Jaoon umumi 
kararg·thının n~rettit:;i bir tebliğe 
&ör~ j1tpon bnhrlyf's!ne mensup hava 
kuvvt>ll<•ri 28-29 ll•mmuı. ıttı.ccsl fi
mnl Avuı:ıturnlya'da o;tratcıjlk ehem
miyeti b!ıyUk olan Townsville'e hO
rum rtm ı~r ve hura<tnkl hava m~y
rtanını VP dl*rr askf'rl tesisleri ağır 
hasnrn u~r~tmışlardır, 

GRwtP, a<:lıta m enle da)'8.lltUl 

tnehlOkun l.N;.ıın r.Jdu~un.u. 007.ı hint 
r·ıktrlcc nın '•ttlün h.ıyaUarıN'a ac 
ıhıraıhlld l«'nl. y.ızırt•r. Bu llCiztln 
ılotnıtutuna Cfındl'yf de mtsaı g68te

reh h17. C'".ondl'ntn aNle tw:ıu Mı te
m<"k SAMiYi<' 81lnl~ r('(' ne durabi:Jd1· 
tını euf'llt- er yazmıtltınh. 

Buna mı.ıka! trland ·cı.ıld Cor'k 

'1C"hr1nln nwetıur ~l('rflb·e re.ı..t aoıt

tfl 1111rak 42 gıın dayanabUmlşti.. 

lkl puyun bl'I" f'kmek Y tu:ttu-

tunu. yukatı•I ki mk11ml11T' da bl7.e 

i'i'ı..tPrlı:ror. (')oon tç\n 9UY\l pek de 
''Ml&ın,, htr eıda saymamak ~ .. 

Ekmekten kauçuk 

kılıf çıkmış 

ltrlıtnbul'da bir hnnın yaptıtl f4t· 
m<4d•TCh·n hH1ıf!ntn lı,;Jndm, k&uc;uk· 
t:fın Y8l>Llma bir pruma.k: kıb!ı Çile:· 

mıo. 

Btr a?UOOeımı7., 18rTIA1"1n<tıl'1 ~ 

banın 1(1ındc"fı. bw. PArcaet c»ttJtı :için 

l'ftr'IWJl1ft ('tkı n ve: 
- NE" }AP.'lhm E"f("l'lff1m., "1.~ ~ 

Jtııl'k Corhfı(hln dn hmt kUtnQI ('rkmRZ 

ya,_ ~'11..tıını alnn mt.ı!f1erırıtn htkA.· 
}~ tınlattıktan aorıra 'HAve edl,yor: 

"' ~ lruru,.Jok ekmcll"ill 'cinden 
de l'ihıert {")fJ\voo cıkmaz ya..,, 

At1t8dMıımrztı.. goiin:, bu knıuC'Uk 

kt+z1ndfo ('kmekt("fl katı('lrl< l>flnnek 
kıtıl'lnm c;ıkmmn btle b:k' nımet ..._ 
yılmnk 2~klir. 

ootnın hu yazılanbıı. okuııtuktan 

IJOJH'ft hu mar:ır(-t.t yapnn rınnn o ek~ 
mf'>Ri M<ftııtı millft.("rb'e a1deırdc l\Yn

t"f\ UÇtJk P<U"fllAk klbrımn tıanunnı 

dA ı.t<'9P >""f"1ı tir. 

N ddm, ~lf"r'de btr A..n.tpR 
R'ft7X."tf"Wlnrh" .}(> bu Mnst('ft bir kac'fklı.· 

tiit' VfU'dı 

.\fQ..ıerl a'(lntOn'U ~Aı'Mmk ('1kı$l

ynr· 

- Blı TIP ~~111c:? Coıbl J)flt.rol 
knlruvnr! ... 

C'"~non p~ 811ktn · 

Mf"r&.k f'tm(')' lntz f"'foeorwUm. 812 

rk-n J'H!'tTOl k:in <1.)T)('ft PflJ'll a!mıYa 

C'Attz! ••• 

yılarıntlaki ~ ,_....,.ı... .. 
lıadat w.anmokıııdı<. Altı-1ar T a • 
man'ı a.b.cak olı!Jr~ Kafka9>•'nın 
ı:eıdanı nda •l lanıaıı bu koca dağlana 
bit ucuou ve hatti biır ilmiğini clılc
rine geçirmiş dcmekci rlcr. 

Besleme hareketleri 
FNUBA doğru ıoenioliıen al • 

"-" ınan il rlcmesinin çok cs.as.lıt 
bir ş<kil aldığı almanların fi.,n

di bi• de Sal..k için ça•r•• • 
mıya başlamalarından anl<l}ılıyor. 

Sal.Jc l)on nehrinin 120 kilomet -
re cenubundadır. A ltnanl:ır, 11cri bir
lik lerin 180 .kilometre kadar Don'uıı 
ahına nüfuz. ectikleri ni bildi rdfkl<"ri -
na ş:ö~ ihtimal Sal 'ı arkaJan ku -
şatmak bahi-; n1C'V7Uudur. Bu ,clırin 
al ı nına..,iyle, K.ra._WlO<lar i tikanıerindc 
yapılan ilerlemenin hir de doı\u tara
fından dc..ıcklen«cı:; ,,Upht'Sirdtr. Al
manla.r, hö).·lece yanlarlnt ve a~alan· 

. 
iaşe işleri 

hakkında 

İstanbul 
Vôlisinin 
beyanatı 

(Başı 1 inci tayfad>) 

!Er-in •ll4ınd.ı:ıkil. 9l'dlıc&tUğl halkın al(')'. 
hı.ne olaroık auıyJsUmaJ. edenlıerıın kanıU· 

nun P<'flııC'(lBindıen kuM.ulruru_y.a.cu.klurını, 

ha.llk.u:nızm da .thU.Vru::mdu.n tazlıa maı. 

ee)'a ve IOire blrtku.mı(m.Cflt k:abc..t.tlıti

nt 8ÖYk!'ll'l6I ve "Hilıküm~!mrt.lı'l a.WıQ"ı 

(~ t.ccıbirler 9'.l.Y\.'Slnırk• nu:rn k>t<t...U· 
mlz ~ ~ zaman btili:k btr tlılt.rlı.R 

tlılanb'ccd<.Ur. BuirtJn olduğu vlbl }'anrı 
de. her eey her yerde bu hUna ı, UCc 

dcmılatır. ValJ. eıkmC'k f1'l("lıl> h n • 
ılıı. ... -ıe.n lki>'lcmlot!r. 

.__ Duidn>' SıaıtJlı.aai m M Oi • 

madıtı hıELldc movcut. mo.ı. thti)'a.cı 

tamamen ~ Vaziı>' t* 
~br. Fakat pek. kıa tJr zarnarı 
f1e )'.mi moh9ul t.aınıramq 
rak 

d~ haZ! --,~~, m ·OM""<at 

1 ~ııtıyor Bununalınm""1tıulıt 
,,.,t, tt.!ovam «m~ H l!k 

SA •• TIR. •,,.,.,_..-"" ... """"- 1o1n 

nı sıkı hır surette t-moi)t't aW:ıııa af. 
m;ıkra 'e 0 ht"mal hu harL\...('ti, de h1~ 
dtha doğuı.Lı Siıııli.uıodta}a'nın alın • 
dan, JI nehri i ~ ek yapukf:ı.r1 
ücrlcmc ile ht..,.llffıt kredirlcr. 4\ur.'"1 

da nıuhald.:aktır ki, şiınJi K.ıfka.">a • 
nın ş1m ı, \e h.a td 11.uct iç•D 

hii)ük mt).J.ın mufurlbeteri h4" 
liHnı'itır. ( .unku K.1Fka }:t'nın tw-
u tarafı ı:ldcrı "decd< nl•ır4· 
alm:ınL'lrın Sal '\C' \J ·( nehirh.:rinİıt 
mc.·ruh ları ı· ı..am :tl(le A rıı.kana. k• 
dar çnk d.-ı:U kolıt)C:1 i!Cf'lcmclen için 
h ç bir cnj.!d kıtknı),1t ıır ·\lıııanhır 
her hal<l(; kı.;taıı f.'VV("f, KMb<1}.t'ft 
vertvıne keM-n da -.ı rın tı tünu 11<.•V 
ne j:"t'{İ..rmıye ça.Jı ac klardır. 

Stalingral'ta 

Ş İ~tf)İ. ('L•nUfl(.ln )'Ukarı &lfl'V 
tırnı nıp St;ı.lingr.H d'nla)ları -
na ha\ \ınl: ikint.:i hÜ} üc.: CTIC'\ .. 

d;ın mufı?tnl>öı bur, <la da flddcd ·n
miştir. Ru.s ıebl-i~i Kh ı kaya·nın ce • • 
nup N.ı1 .. ında. çarroı)'lnalar olduJh,lnd 
bi l(li rııtiıtir. 

J)o11 nchtiniıi. hani dinrk yapt p 
da ılmal \'ornnt"i'e doğru yuk~ldiği 
}'et' \8t }'<l, Klet .. -kay:.ı işre oradadır. 
)"ani Star l r:u'ın aş.ığı yuk.tn 120 
kilt>m trc batı 5imal'nd r. Alman 
11.:hhğİ, illİ} ilk l}nn ka"' inde a.lm311 
ve romffi kıı~l.ırının tu.<il.trı nehrin 
öbür kı) ı~ımı attı,ıhnı oı;.oylemcrioe ha
kılır'ia, huratla hir taraftan {eVirme 
h:ırtkttlcri )'a.J')ılırkt-n, di h!r taraf can 
da Stal n~t':ı. doğru ıa.uru:r da haıt-
lamış demektir. Çünkü 1;ucın alman -
lar Kal:ıç'ın «"tlubunda (la Dnn'u ~ 
mis hulunm ktadırlar. ller h ide Sc:a
J-in~ı-.tt ii.nürn.k {ı>k çc·rin muharebeler 
ol:ıra ı -;ü~ izdir, BUQ.'ôı 'llCfl(·Jerdır.n.. 
bt-:ri t hk"m alilmi1 hir f(.tıirdir. Fa
k.le nıtid:ı.faa ı temin-in, tt>nuha mı, 
)ı ksa !"10ı1}a dngru ~ old ğuna da
ir climiıde açık malürnat yoktur. ÇUn
ki.i ru<.lar. ıtLtima cenupı,ın vr İran }~ 
IU}·Ja ,:clccck tehlikdett lar,t tedbir 
almı far ve h« ha.lrl.: bir Pin alman-
1.arıo Stal.fngrat'a vıtrahilec.. !erini 
ummQftl ı 1taTd ı r. Fak.at her ft")"t raf • 
ınoo Mıöi ~lar. Don muharehf'leri 
IW'a!ı.klanod:wı faı,..dal~ hotır;a..ın ı 

1- htlbm<tinde do daha çok ıab -
kını etmit olmalıdıclac., 

Netice 

S ôZLFRf>tıtzl .... 
,......._ h<lpOda --..ı.;. -.... °""""" ....... _, 

- ;.ç;,. dunmı bayti cıôılıll olmo>t-
- -- dol-"< ki, 5'al.io ...... 
liJ< btt erir çıbıatak ..... - öıu... 
..... loıdw müdal• .......... -. Jt,.-
tık "......,,;;I< -lrr dolayıayle" 
·.,,,..,ıce .,,ı,;, edilmİş ph\rı ,,_g;... 
ce" ı:ibi füif:tı.la ,,,..-; çdcili1 WıiK ,..ı.. 
rur. llu 5in:lcc Timoçenlo'nun tali M 

betıi# "cll«iki müJafaa" yaoİ "adam. 
yeftne yu" ~ı..-ji~ de bK iflk 
olnıakuıdır. Çünkii adam iç;-n de 'ftt 
llzınxhT. IJoş, a:n:ık hu kesimde n& 

lıarın "plln p;ercAince" ~eri çdcilme
lcri için dl? yu k:ı.Jmamı' p;.tidir .. 
Duıc.W.. dolayı SuJin'in hu günlük 
cmrin<len anıık Rusya meydan nluh& ~ 

r~n başlatı't11 oıl<lu.ıhı m~ 
çık.'tmlak miirnkün de ·ı midi'f'? Çün
kü cenu('taki hart'4cetlt·rin 9ıimırldıe ...e 
~fo..J.-:ova iVıünJe de bü}iik akistıtt 
do,:."llraca!l"ı mtıh.'lkkaktır. HJdi ~ 
in'ki,aftnı hcllcnıl"k ve hiç ol~ 
kı-tı ht:ılahiJmck için vakit çok cz:al. 
m:ıkı.adır. 

İJtC dün ~elen h;ıbcrlere ~rııre fllf'k 
c~ ifl aJn ı n<l.U.:i kırışıklıklaf', bo
ruşu.l<lukLır buod.uı iharcttk. 

FENiK. 

1942 temmuzuna kadar 

Polonya pilotları 

Mihvercilerin 469 

u~ağını dü~ürdüler 
Londra, 31 a.a. Resmt Polonya 

k:a~·naklanndan bıJdlr hl ğ ne Ktire, 
ti l'ri !ng 11,..rP'd'f' bulunan Polonya 
p.ılotlnrı 1942 tı:-mmuzuna kadar ,9 
dil man uçneı .ıa OrmlişlPrd r. Run
d.'.\11 bıı.şka 111 dUşnıan u a ı da atır 
hasara uğratılmıştır. Ayr en ı2fi u
cağın dUşUrülıntiı;ı ve .a h& ra utra-
Lılm!:i oinı.ru;.ı da Juu em kllr. 

Polonya pilottan bu uıUddet zarM 
tında düşrna.n topr k~:ırı Uzer nde .. 
3150 uçuş )18.pnu ardıf'. Bu alQnlar· 
du K0c ll o hava ftl .-u le 303 ııu· 
maralı Po ony l bJ, hft16D 
l.t. tna} üz u t llerd n 
her b rl 100 ucak dü.şilr· 
müştur. 303 ı l'o on)'& hava 
fılosu 1 '3 u k Mıret yle, 
lneflt r.ı nıuttef k hava 
b k eri !~ ~ kauuı nuc;-
IJ r. 
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111"#. 
tffıitl' 
ıı. ka· 
içi• 

!f]lat 
a'yt 

!eri-

kara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

Çeşitli sebze .ahnacak 
Kırıkkale Satın Alma Komisyonundan : 

K Mıktarı Fiyatı Kati te-minatı 
ESk unı Ot alınacak C.i.nsl Kılo kuruş Lira Krş. İhale gün saat 

. işenır Lv. Amırlığt Sa. Al. Ko. PaUıcan 60.000 20 1800 20-8-1942 15 te 
ı _ 50o Patates 70.000 25 262.5 20-8-1942 15 te 
ilah ton tel balyalı kuru ot Kabak 10.000 15 225 20-8·1942 15 te 

ur. Batarrıa eksiltmeye konulmuş. ı Taze fasulya 40.000 20 1200 20-8-1942 15 te 
her k Ya teli bayıe aıt olmak üzere 1 Domate-s 15.000 20 450 20-8-1942 15 te 

attır ~osu 7 kuruş muhammen fı· ı Taze biber 10.000 20 300 20-8-1942 15 te 
ı ı:unu ·kslltmesı 4 ağustos 942 sa· .. bamya ıo.ooo 40 600 20·8·1942 15 te 
mırı i(I sbaaı 16.30 da Eskişehir Lv. J Kuru soğan 20.000 15 450 20-8-1942 15 te 
arrı1< !nasında Sa. Al. Ko. da ya- l - İhale giinürul«ı itiharen 2-T~. 942 sonuna kadar erat i.sriiı'kakı olan cins 

a~linrttır. Teklif mektupları ihale •·e mikdarı ile ihale gün ve muhamme-n bedel! iıle kati temiııntlan )'Ukarda ı;cösteri
o n Pn hır saat evvelıne kadar 

• ., k~ verılmesı IAzımdır. Postadak; len 8 kalem sebzenin hizalarındaki gün ve ı;.aatte pazarlıkla talihine ıtruP müdür • 
ra 

1 
~ler ~abul edilme?~ F.vsa( \iu h.iğünde müteşekkil Satın Alma Komisyornı tarafından YQllarna binasında ihıılesi 

~rılı-re e~ gun Ko. da görülür lstı- yapılaakur. 
2 ~ tondan aşağı olmamak 2 - Taliplerin yukarda yazılı kati teminatlarını grup müdürlüğü muhasebeci • 
E'k ile rıarça parça da verilebilir. ls- fiğine yatırarak makbuzla~·le 2i90 sayılı kanunun 2 ve 3 üocü maddelerinddd ya-

f! I' ek~ın ilk teminatlarını taahhüt ztlı vesaikleriyle birlikte meııkur gün ve ~u.e Komisyona möracaadan. 
<I r eri mtkatra göre verecekler· 3 - Evsaf1a1"t Ankara Askeri Fabrikalar Levazım .Müdürlüğü ile İ.uınbul As-

. ~ 54341 1524 keri Fabrikalar )ollaına satın alma komisyonundan ve Kırıkkale Jtl'UP müdürlüğü 
"-Unı ot alınacak s.aun alma komisyonlarından görulebi.lir. (5877) 2104 

Gelıbolu S 

.it - 2100 ~·o:ıt.elKob. ldyanı :k t Meşe odunu alınacak 
ıp k a a ı uru o a 1 Bola.ı11r Sa Al. K dan· 
rfl çı rnaclııi;ından tekrar kapalı • · 0

• • 

lıa 111 ~eeksıltıne.yc konulmuştur. Mu _ 1 - Tahminen bebe: ldılosu 2 ku-
lcqı t n ~deh 1113SIO lira. Mııvak _ rueuuı 300 ton 800 ton lfl(J(ı t.on 800 ton 
tıırt "nıınatı l 1514. liradır Evsaf ve 400 ton 300 ton ki cernan -l200 ton mc-

naıne . G . 
lilruıu i' elıholu Sa. Al. Ko. da &e oounu pazarl&kla satın alınaı-ıık.tır. 
G"libor halHi 3. 8. 942 snat 17 de Mutıammerı bedeli 84.000 .lılra ll'k lt>ml· 
lı~aktı u ı2ııo SiL. Al. Ko. da yapı- ıwııu 4950 ldıradı.r. Pazarlııtı 17-R-9-12 pa
•ııııt 1;· steklilerirı mezk(lr gün •e zaırıteat. &'tini! 88at 16 da sa. Al. Ko. da 
1'.o. lla Ya karlar teklif metuplannı ya,pıılacaktır. Şartname.t Ko. da ııörtl -

vermeleri. (<H84) 1534 K lü.r. <6135> 2115 

Ge unı ot alınacak Nohut alınacak 
l libolu Sa. Al. Ko.dan : t - G llb lat. ŞtşM sa. Al. Ko. dan: 

oıı teı e olu iskele ıeslimı 5000 ı _ Pıı?.aı-bkta rno ton nohut alına-
lı ı:arf Veya ıp baly.alı kuru ot kapa· ~ır. Evsaf ve husuı;t şartlar Ko. da 

't'eı bal uslulıyle satın almncakıır. "orülü-r. thalesl 6.ı;-942 )1<'Qelllbe Rilnü 
b deJı Y'a ı kuru otun muhammen " 
l'IJ ot 3:50.ooo lıra, ve ıp balyalı ku- saat ıı.5 ta ya,pıkıcaktır. 1stc-.ıcuıcrın 
hrıd,:n nıuhammen berleli 325.000 ıcalı temlnatlartyle Ko. na mu.racant· 
Ilıkta· Muvakkat ıemlnatıarı bu :ıarı. (6129) 2172 

Çetitli sebze alınacak 
DevıU<: Sa. Al. Ko. dun: 

~akta t.t.>sllm alınmak ı;artıyuı 

ıı~cak r üzerinden yUzde 7,S tan alı· 
lilıoıu ur. Evsaf ve şartnamesi Ge • 
liir.J!:lt ~erkez Sa. Al. Ko.da göril -
tllııu 81 tnıesi 3-8-1942 pamrtesi 
da 'Ya8aat 16 da merkez Sa. Al. Ko. 15500 kilo k'.ı.bak 1;)50() k ıo La7.c rusuı
llıektu ıı;ıacakur. İsteklilerin teklif ye 1550IJ .kMo dolmalık .Y<'llll b bor .l550ü 
it l!!Vy ll arını ihale saatinden bir sa7 kilo paıUıcan kapa.lı za.r!la eksllt.meyc 
tecııu:ı Ko.nll vermeleri. Postadakı k<ınAıılmuı;t\.19. Taze kabaılıın tutarı 1705 

tler kabul edilmez. 11n1. tllk. temımau 121 lira tı7 kuru~ ta..:e 
< 5485) 153:> tasub'eınln tutarı 5059 11nı. 20 kuru~ tc-

A Et alınacak 
ı daııa Sa. A.:. Ko. dan : 

mtnatı 370 ıı.ra 44 kuru& yeoııll dolmalı!< 

bl:bec, tutan 0059 l:lıra :..!(> kuruı temi -

ttiııe""; 24.000 kilo koyun 9eya srF;ır rıaıU 467 ör.a 33 kwrue. thn.lesl 19 ağus· 
ııaı. atıp çıkıııadığınclan yeniden k.a- toıı 942 caınıamllfl 11'(1.nU saat l1 de Dev· 
1( 'Yuıarfla eksıltuıeye konulmuştur. roıı: sa. Al. Ko. da yapılaen~tu'. 
2:ı,o0~ etının muhammen bedeli (6124) 2H>9 
Sııcır lıra. İlk teminatı Hl75 liradır. 
Ük te etinin muhammen bedeli 17500 

2 ~ıılnatı 131.2 lira 40 kuruştur. 
lt 10 3 

halesı 4.. 8. 942 salı günu sa. o d.acl e,.. ır. 
btıı l f ve Şartnamesi Ankarl\ fstan
.\t ıc "· Anıirliklerınde ve Arlana Sa. 
ttlcı'1'0· da gorulur. Koyun etırıe gire
bır 8 teklif zarflarını ihale santinden 
tlıne t\a.t evvel Ko. na vermeleri sığır 
illete 1ıırecek1er de teminntlariyle bir
latı. ale saatinden Ko. da bulunma-

(5629) 1666 

~n, karpuz alınacak 
ı lu Sa. Al. Ko. dan: 

~SO - 100 ron karpuz 100 ron kavun 

'~-~e ılziim kapalı zarfla eksilt • 
~ı·--nuimuıtur. Karpuzun ınuhammeo 
~l~ I0.00() lira, üzUınün muhammen 
lıtq,~ 6250() lira. Kavunun muhammen 
~ ~~·000 lira olup heptinin muvak
tytı -:-ııatı S350 lir.dır. İcaıbı.nda ayn 
lltt...~ ihale edilebilir. ihalesi 6-8-942 
~1"<lllbe 8Ünü saat 16 da ~ez Sa.. Al. 
~ dıt. )'a.pılacakıır. İsteklilerin mektup
Jer( (saat lS.30 a kadar Ko. na vemıe-

5669) 1740 

lio kuru ot alınacak 
ı tdere Sa. Al. Ko. dan : 
rt.ıı - Komlsyocıla mevrut evsaf ve 

ı ı.tneslne gore ~ J•.) ton btılyalı ku-
nıı!Tı kapa:ı zarf usıılivh eksiltme~·e 
~dıUftıır. Muv.ıkltut teminatı ·Hil2 

llııu r. Eksiltme 6. tj, !14:.! perşeınbf! 
rtta:aat 11 de Bity1lkçelc.mrre Akça. 
ı,kl'I Sa. Al. Ko ılll yıı.pıla~nıetır 
•t 1 el'ln mezkilr gün ve Matten bir 
ın:~•eı teklıf m :ıctuıfların~ Kn. na 

"ri. (567:1) 1 U8 

G 
Zeytinyağ alınacak 

tllboı _ ıı Sa. Al. Ko. dan: 
bu Mevıuatlı ambara teslim 42 ton 

11 ı:?k asitli ıeytinyağı pazarlıkla 
ti~ •tı.aeaktır. Kazanç buhran ver. 

le Ye Pul nıaıratlan tevsik edil
a:•rtlyle rliğer müteferrik maıı
ın lntiteahhidine iade edilmek il

iıı Uhaınmen berleli 49644 lira kati 
,,::1 '7446 lıra 60 kuruştur. Ennf 
ıu ııamesl merkez Sa. Al. Ko. da 
ı:· İhalesi 4. 8. 9'2 salı giınü 

d da Gellholıı merkeıı Sa. Al 
" Yapılaraktır. 

(11897) 2020 

.nt kunı ot almacak 
..._ep. s •. o\l. Ko d n: 

Sıırtnamesi oıurıhlnce heş ton 
ot ınuhaya.a edılecel.t r Mu-

11"n be ıeli 811 000 !ıra Kıuı te
"~2t<.O lindır. ihale i ö 8. P '2 
o.ıe g{ln ü aal 1",50 de yapıla -
.1~tt'Klılı-rın bellı ıı: n ve saıtt
•ll,.tJarlylc blrlıkte Ko 11<1 mu-
'l't. (5981) .!aı41 

kavurma alınacak 
an Sa. Al. Ko. dan: 

10 ton koyun veya sığır etln
eWrllecek kavurnla 2490 

kanunun 31 cı maddesine tev· 
:-Pah zarf usulü ile mUnaka-
0nnıUŞtur Koyun eti kavur· 

ın ta.hının bedeli 18500 lira ilk 
atı 1388 lira.dır. Sığır eti ka -

e tahmin bedeli 12500 llra. 
a llıinfl.tı 938 liradır. Evsa.r ve 
ıı tn~ı Ko. da gôrUIUr. Kemlk
~~n eu % 40, sığır da % 25 
~bulunacaktır. Milnakasası 
a 1942 peJ'$embe günü saat 

koınısyonumuzda yapılacak
tekıııerln belM gün ve saatten 
aa: evveı teklif mektuplarlyle 

1 
akcelerlnl ve kanunun 32 el 

kl mucibince ibram mecbur 
e:"'ı evrakı mllsbltel,.rln Ko. na 

erı. C5745) 1790 

1 
Odun alınacak 

leri Sa. Al. Ko dan : 
" et°O ton orlun kllpalı zarf 11s1t
ıı1ı 8iltnıeye konulmuştur. Mce-
1 tt tutarı 28750 lira ilk temi:ı'lh 
Pil ra 211 kuruşur İhlllesi 17. il 
ır Ziteeı gUnti saat 16 rla yapıla
ltıt Ys11f ve şartnamesi Ko da 
''ili lıteklllerln teminat ve teklif 
ı krını lhııh~ sRRtinden bir saıı.t 

n. "" •etmeleri. (111117) 219!'i 

Dikkat 

Beyaz peynir alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 40 torı l>el'a.z Ed1ıme ~ laı.· 
palı zarfla ~itmeye konulmuştur 

Muıha.mmerı bedeli 48.000 ltra muvakkat 
ten\lJı&tı 3600 liradır. Evsaf ve eal'tna· 
mest GeMboJiu merkez Sa. Al. Ko. da 
ııorııınr. lhalEBI 20·8-942 Jle'f'll(.mbe ııü· 

nil. ııaaıt ı7 de Gelibolu meli<~ Sa. Al. 

Ko. de. yapılacaktlı1'. letekMlcırtn zarf -
ıanru me2lkQr ııttn ve sıaaıt 16 ya kadar 
Ko. na teel!lm eCmelen. 

(6103) 2166 

Kuru ot alınacak 
Bo~r Sa. Al •. Ko. dBn: 
ı - 2322 ton tel ba.lyal1 kuru ot 

pazarlıkla sattn alına<'ırktıT. 197 torı. 

317 ton, 366 ton, 284 ton 1158 t<m ayrı 

ayrı alına.ca~tıır. Muhammen bedeli 
l.62MO Ml'& ilk ternln&U llS7'7 !llra4lr 
Pazariıit ~8-942 ~be ııtınü ııaat 

16 dA Bolayu' Sa. Al. Ko. de. yeıpı.Jacaık· 

tı.r. ŞartrısmEfOI Ko. da ııöııltl~. 
(6086) 2163 

Er fotini alrnacak 
Mıerzlfon Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Nümunesine g()re- 5.000 cift 

er fotinl 2490 sayılı kanunun 46 ıncı 
maddesinin fıkrasına göre µazarlık 
suretiyle alınacaktır. thalesi 5. 8. 
942 çarşamba günü saat 15,30 da 
Merzi.fon Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Be-her çift fotinin muhammen 
bedeli 15 lira ve kati teminatı 11250 
lira.dır. Şartnamesi Ko. da görülür. 
!sıteklllerln katı teminatlariyle Ko. 
na müracaatları. (6130) 2173 

Kuru fasulye alınacak 
1st.. Şişli Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla 100 ton kunı fa

sulye ahnacal«ır. Evsaf Ye hususi 
şartlar Ko. da görülür. İhalesi 6. 8. 
942 pereembe gilnU saat 14 te yapı
laca.kttr. Tallplerln .kati temınatla
riyle Ko. na mlira<'aatları. 

(6127) 2170 

Zeytin alınacak 
Geltbolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 ...... 40 ton zeytin Lanesl kapalı 

zarfla e.laıiltmeye konulmuştur. Mu
hamtnen ~li 26.0oo lira muvak· 
kat teminatı 1950 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi Gelibolu merkez Sa. Al. 
Ko. da &OrUIUr. lhalesi 17. 8. 942 
pazartesi gUnU saat 17 dıe merkez 
sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İstekll
leııin zarfları mezkür günde saat 16 
ya kadar Ko. na Vi!rme-leri. 

(6104) 2167 

Tezek alınacak 
D. Bayazıt Sa, Al. Ko. rlan 
1 - 1,000,000 teT.eğe 20. 7. 9'2 pa

zartesi ır;ünü kapalı zarfla tlllip çtk
ma.dığından bir ay içinde pazarlıklıı 
alınacaktır. Tahmin beclell 20,000 lira 
olup ilk teminatı ıııoo liradır. Evsf 
korun bütün p;arnizonlRl'ında varıtır. 
Pazarlığı 8. 8. 94.2 par.artesi günü sa
at 16 da yapılacaktır. İsteklilerin hel-
1.1 ı;ün ve sıaa.tte temlnatlurlyle Ko 

na müracaatlan. (5904.) 2188 

Koyun eti alrnacak 
K8a"ll sa. Al: Ko. dan: 
1 - Bt.r k:Llo&Uılla rahmlın edilen tl:vaıt 

75 .ıcuruotan 24 ton koYUft eti k&pa1ı 
zart usuüYle eks1'.lıtme)'e konulmuetuır. 

1Jk teıntına.U 1350 l&radır. Şart.ııamesı 

Ko. da ııorülıUr. Evııaf korun evatıdıır. 
Tekanil.r eda! tıyat üzerinden ka.U te · 
naı.eıt a.ı.ınacaktır. Et<sllotlnt.'111 19-8·942 
~ ııttn'1 saat Ui te Kanı S8- Al. 
Ko. da yapılacaktır. 19tekldJıer'ID mezkQr 
gün ve ııaa.tten blır saat evvel teklM 
mektuplıarlyle temtrıat akçelorl!lll Ko. na 
vermeleri. (6137) 2177 

Kuru ot alınacak 
Eskişehir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 

dan : 
ı - 1000 ton tel bıı.lyalı kuru ot 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ise 
de talip ııuhur etmediğinden bir ay 
içinde neticelenmek üzere pazarlıklı\ 
satın alınacaktır. İlk pazarlıF;ı 5. 8. 
942 çarşamba günü sııat 10.30 da Lv. 
&mirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
110 §er tondan aşağı olmamak üzere 

ıı:~tnevi yazı makinesi temi. parça p.a.rça dıı. verilir. Beher kllosu.,:ı 
~ anı.ır edilir. tahmin edilen fiyat 7 kuruştur. R•ııaf 

't•reoett .a karşısında Tütüncü ve şartnllm~si Ko .da gorUlılr. Tellh-
""rınn Tel: 2783 1431 ı httt edilen miktnrn ır;öre teminat ak-

r••llıiiiiili.İİİliİİİm•.lmlııı.I c;eleriylc birlikte Ko. DA m!lrnr~arla-
- (11'9) &171 

Saman alınacak 
Ç. Kale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 2.000 ton saman takdir edi

lecek fiyat üzerınden 7. 8. 042 cuma 
günü saat 11,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Bu miktara talip çıkma
dığı takdirde 500 er yüz tondan a
şağı olmamak ü:rere ayrı ayrı talip
lere de verilebilir. 

(6055) 2190 

Yeşil mercimek alınacak 
İst. Şişli S:ı. Al. Ko. rları : 
l Pnzıırlıkla 100 ton yeşil ıııer<'ı-

mek alınıı<'aktır. f'~vsııf vr lııısıı~i 'art
lar Kn dıı ıcorilliır. İlıale•i 5. H. 9 ~:.ı 
ç.ır~ıııııba ırnını ı>aal ı ~ lı• yapılnc ık
tır. T.1liplerın kati ırminallari) le l\o. 
nıı. ııııırııcantları. (fil2S) 2171 

Et alınacak . 
ht. ~isli S.ı. \i. Ku. ,ıan 

l - Kapalı zıırf usulu ile 2:J!l ~ ~oıı 

sııı;ır vey,ı kuyun etı. ve)ahut ııyıık -
tıın canlı ol.ır.ık alııı ıcaktır. Bvı;aı' ve 
hususi ~artlar ılı• tt>,.Jiın ııııılıallt•rı Ko. 
ıla giirulup oıı;renilt•bilir. ı~tı .. rin nevi
ne' ıcore rııuvakknt tcıııiııall.ırı a~agıclıı 
ya>.ıiıtlır. İlı.ıll'si :.ı:.ı. H .!H:.l cııııııırtesı 
gıinu s.ıat ı ı ıle yapıl:ıt'oıktır. Taliııl•·· 
riıı ıhnle saııtirıclcn hir saat C\'Vcl ka
nııni \'f'sikalnrıyle koıııisyoıı,ı mılrııca. 

ati.Hı. Sı;i:ır eti tcıııınatı ıııııvakkııtıı-ı 
'iOl 15 kovun eti teminatı •. ıııvııkka. 
tıısı ııııı-ua. (6ıa:.ı) 21 u 

Saman alınacak 
Kurs S,ı, Al. Ko. dan: 

1 - Hir kilosıınıı t ıhınin edilen fi
yatı 3 kuruş SS santimden 8250 ton 
dukuııı h.ılinde saman kapalı zarf u
sulu ıle ek .. ıllıııeye konıılıııuştur. l!:v
s,ıl korun evsafıılır. 

İlk teminatı :l!ıtl!l liraclır. Tc -
knrrıır eden fi> at uzcrindcn kııtl trıııi
nı•t alınacaktır. !;iıı.rtnaıııesı Ku. da go 
rul ur. Eksıltıııcsi 1 i. aıı;ııstos !I ı:.ı pa
zartesi gıinu saat 16.30 da koıııısyo -
numıı7.urı huluııdıı~u mahalde yııpıla
eaktır. isteklilerin ıııezkiır f(iın ve sa
atten bir saat evvel haı.ırlıyn<'ıı.kları 
teklif ıııektıııılariyle teminat akçclcri
ni Ko. na vermeleri. (ti ı 05) :.ı ı liH 

Makarna yaptırılacak 
lst. Şişlı Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 30. 7. 942 de ıhales! il(m o· 

lunan 300 ton undan makarna ıma
l·ıyesıne talip çıkmadığından pazar· 
!ıkla münakasaya konmuştur. Ev.saf 
ve hususi &artlar Ko. da görüloür. 
lsteldıleı11.n iohale ııünü 100 kllo un· 
dan ne kadar makarna verilebilece
ğini ve kilosunu kaç kur~tan ya
pacaklarını blldlreceklerdlr. İıhalesl 
lL 8. 942 salı günü saat 10 da yapı
lacaktır. Taliplerin kati temlnat1a· 
riyle Ko. na milracaatlan. 

(6164) 2194 

Odun alınacak 
Metris Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 5094 ton oduın kapalı zarfla 

satın alınacaktır. Muhammen bede· 
li 173196 liradır. İlk teminatı 12889 
lira 70 kuruş 

2 - lhalP.Sl 17. 8. 942 saaıt 16 da 
Rami Metris ÇifUiği.nde yapılacak

tır. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat evvel teminat ve teklif mek
tuplannı Ko. na ~rmelerl. Evsaf 
ve şe-rait Ankara, lstarfuul, İzmir Lv. 
Amirliği Sa. Al. Ko. larlyle komls
Yonumuzda görülür. Postadaki ge
clkmeler kabul edilmez. 

(6172 2181 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 120 ton sıitır etinin kapalı 

zarfla yapılan eksiltmesinde teklif 
olıunan 99 kuruş 70 S'llntim pahalı 
görüldüğünde-n ihalesi 3. 8. 942 tari
hinde saat 16 da yapılacaktır. Evsaf 
ve şal'tname9i İstanbul, Ankara Lv. 
fı.mirliklel'i ve l:ıırnlr Lv. t.rnlrl1ğl 
Sa. A. Ko. larında görUlllr. lstekl!· 
!erin teminat mak>buzlarlyle Ko. na 
müracaatları. (6168) 2178 

Kuru ot alınacak 
~ Lv. AmJı-Jılai sa. AL Ko. 

dam.: 

ı - 500 rorı tel ba1Yah kuru ot a-
paJı 7.lll'tla etcs ltm~ konuılmuesıı da 

taMbt zuhur etmeôlklnden bir ay lıc1rıde 

neUoelenmek üzere pazarlııta komJ,lrnue
tur. t:mı: paza.ri1ğl 7-8-942 cuma ırUnU 
sıaa.t 15.30 da Eıık1'8ehh' Lv. Amlriitı sa. 
Al. Ko. da )l'Q)ılacaktll'. 50 eer ton ol -
maık üzere parca parça da ver.llebilılr. 

B&er tml<ıeuna tahmin eıttlıe!ll fbraıt 7 
lruru.9tur. Evıııa.f ve eeıratt her ııiln Ko. 
da ııörülıll!r. Taatıhüıt edlilecdc mılkt.am 
ı;röre kıııt1 temlınAt ak(elerl\YJe Ko. na 
müracaa.tılan. (6170) 2180 

Saman alınacak 
Hoedere sa. Al. Kıl daın.: 

1 - Komisyonda mevcut eovsaıf ve 
sartnameetne ııöre 700 ton baJ\yalt 98 • 
maın kapalı zarf WIUll'Yle et<MJılmetl'e ko· 
ıın1m,.rur. Muvakkat tem1n&U 3412 ııı

ra 50 Jruruotur. EkBlt1me 6-8-942 per • 

&embe ırtmQ aaaıt 16 da ~ 
Akçalbut"ııaz Sa. At. Ko. da yııpılacalı: • 
tır. lstek!ölerlın me.ııkQr ırtm ve 1&atten 
blır ııaaıt evvel tekltf meıctuı>Jannı Ko. 
11& verme:tıeri. ( !5670 > 1741 

Saman alınacak 
Ca.nakkale Sa. Al. Ko. dan: 
l - 600 ton saman takdir edlle

cek fiyat Uzerinden 7. 8. 942 cuma 
günü saat 10 da pazqrhk1a satın a
lınacaktır. Bu miktara talip çıkma
dığı takkdirde 200 er ton olmaık il· 
zere ayrı ayrı talLplere dıe vertlebl· 
lir. (6091> 2164 

Saman alınacak 
Bolayır Sa. Al. Kn. dan :1 
ı - U51- ton balyalı sl\mlln paz:ır. 

lıkl11 satın alına<'nktır. 84. ton 214. ton 
261 ton 197 ton 698 ton olarıık ayrı 
avrr alınacııktır. .Muhammen bedeli 
12100 lirıı ilk tt'mlnatı 411115 JirMlır. 
Paznrhk 20. 8. 942 pı-r•emhe p;ilnil sl\
at 16 da Ilolayır Sa. Al. Ko. da Y>lll· 

.l.cakW. "'°~ Sllll 

Kuru ot alınacak 
Balıkesir Sıı. Al. Ko. dan : 

1 - Fiyııt murakabe koıııisyonum•a 
tel balyalı beher kilosıınl\ 1 .Jrnruş fi
yat tahıııin edılen ;Joo ton kuru ot 
S. 8. 9ı:.ı ç11r~:ııııba p;uııil sııal 15 te 
Balıkı-sir Sa. Al. Ko. da yupılneak

lır. Knıi knıin ·ıtı 3150 liradır. )lute
ahhiclin mechıır hıılurıılııgu v<'rgileıl • 
teslimat esnasındaki nıasr·ıflar lıirlik 
tnrnfınd·ın iıclenı-<'eklir. Rvs.ıf ve Şal't
n.ırııesi hrr µ;iin Ko. clıı p;nriılıır. lslt'kli 
leı-in nıııııyyen giiıİ ve santtr Ko. ela. 
bulunmaları. (6136) 2171) 

Kuru ot alınacak 
Gelilınlu Sa. Al. Ko. dıııı : 
1 - Bolayır i<kı>lrsi veya DPnıirle

pe kiıyıinde teslim şartiyle ISOO t 'in 
kuru ot pııırnrlıkla satın alıııacaktır. 
.Muh:ııııııırıı lıccleli 37500 lira. Kati te
minatı 11625 liradır. sor) ton kurıı otn 
hir ı~lekli hulunmadıp;ı takclirdr 50 
tondan .ışııji;ı olmamak ılıo;cre avrı "''
rı ilı.ıle eılilehilir. Ynsıf ve artnanıer.i 
(irlilınlu ınel'kez Sn. Al. Kn. d ı p;o. 
rıılıır. İhalesi ırı. !!. !1.J2 pnz ıl'(rsi ı:•ı
nii s.ıat 1fı da merkez ~a. \I. Kn. el ı 
) apılnraktır. (fiO!l.'i) 2 ı 6n 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri 
Nil fısı V r.kfıletı lltı rsa l'iu İşleri uı. 

riııci tiııbe l\tüdıirliıl(umlcıı ı 
Eksiltmeye kuıııın i~ : 
1 - Hıırs11 su işleri lıirinl"i şııbe 

rııııdurllııı;u mınt.ıkası d.ılıiliıııle Bur1oa 
ovası sıılıırıııı kaoııliıırı lı ıfrı\ .ılı Vl' 
sıııai irııallitı in,aıtlı rıııılı11111ıı;cıı kt•şlf 
heclt•li fıj .ıt vahicli es ısı hzeriııclt-n 
( I05!ılH) lirıı (!t:J) kurııştur. 

2 - .l'.ksiltıue 3. H !I ı.! tarihine 
rastlıyan p 11.ıırtesı ır;unıl s.ıat 1 5 tr 
Bıır'ıı sıı hlerı hırinı-i şııbc muılıırlıl
~u bın.ısınıla toplnrı ın eksiltrıı!' k11 
rııb) onu huzııl'ııncla kap ılı zarf usu. 
liylc ya/ııl.ıcaktır. 

3 strklilerio eksıltmc şıırtnrıme-
sı, rııuknvl'len ırııesi, htısusı fenni s.ırt. 

name ve keşif lıııli'ıs.ı cetvelini hcclel
siz nl ırıık su şll'ri hirinri şııhe 11111-

ılıırlılğıınclrn al:ıhilirkr. Mııknv!'lr pro 
jeleri her zaman İ\·ın rııezkiır nıhılıı. 
riyet hırınsıncla iade edilmek uzerl' 
tetkik t'ılilelıilir, 

·~ - l.:ksiltınf'ye gierhilrıı<'k içiıı is 
teklilerin (li5ı7) llrıı (75) kıırıı<luk 
rııııvnkkllt tcıııinat v•·rııırsi vr ck,ilt • 
menin yapılıırııjl:ı µıırıılrıı c•n az tlı; 
gıin eve! rilcriııılc hulıııı.ın vı>sik ılrır
la blrliktı• hir istııla il<' vilh·ete rııura. 
cnnt eıierek bıı i~~ rrıalısus ;,(mak ıiıt·· 
re vesika ıılıııalnrı ve hu vesika\ ı ih
raz l'tmclcrı Şarllır. Bu ıııııdıl~t i\'C'
rlsincle vc•ıka talchiııclt• lıulıınıııı) an
lar ~ksiltıne~ e istirak ecleıııezlc•r. 

5 - İsteklilerin teklif mrktupları. 
nı ikinci ıııadclı'rle rnzılı saatt!'n hir 
saat t'vvPline kıırl ır. Su işkri hirin<"i 
şube ıııüclurli,ii(iinc ıııııkhuz mııkalııli 
vermeleri llhııııdır. 

Postada olnn g:ı-eikmeler knhııl e-
dilmez. (iH07) l!'i/10 

Betonarme köprü inıaatı 
ilam 

Naha VekAletinden: 
1 - Seyhan vilayeti dahilinde ve 

Adana - Karaisalı yolunun 19-t 000 
ncı kılometresinde betonarme olarak 
inşa edilecek Çakıt köprüsu inşaatı 
050.000> lira keşif bedelı üzerinden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ı;ıka
nl mıştır. 

2 - Eksiltme 7. 8. 942 tarihine 
müııaıdif cuma gün\l saat 15 le Nafıa 
VekAletl Sose ve KöprUler relalal 
odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye mUteaWk e-vrak 
(750) kuruş mukabıllnde Şose ve 
Köprtiler raisllğinden alınabilir. 

4 - İsteklilerin tatil günleri ha
riç olmak üzere eksiltme tarihinden 
en az Uç gün evvel pir dilekce ile 
Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları IAzımdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
dördüncü maddede yazılı vesika ile 
942 yılına alt ticaret odası vesikası 
ve <8750> liralık muvakkat temlnat
larvıı havi olarak 2490 sayılı kanu· 
nun taritatı dairesinde hazırlıyacak
lan kapalı zarflarını ikinci maddede 
yazılı vakitten bir saat evveline ka
dar komisyon relsliltlne makbuz mu· 
kabllinde vermeleri lazımdır. 

(5500) 1678 

Yapı ve imar işleri ilam 
Nafıa VekA.letinden: 
1 - Eksl}tmeye konulan iş: Raci· 

yo Difüzyoo postalan Etime-sğ\ıt is
tasyonundaki emetör binasında ya
pılacak iliıve ile buraya yeniden ya
pılacak ambar inşaatı leleri bazı ta
dHM ile yenide-n eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

Keşif bedeli: (41332,01) liradır. 
2 - EksHtme 17. 8. 942 pazartesi 

günü saat 15 te Nafıa Veklletl Yapı 
ve !mar İşlerl eksiltme komlsYonu 
odasında kapalı zarf usuLlyle yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mllteferri evrak <207> 1kl yilz yedi 
kuruş bedel mukabilinde Yapı ve 
İmar işleri reisliğinden alınabillr. 

4 - Eksiltmeye glrebılmek !cin 
isteklilerin usulil dairesinde 
<3099.91> Uç bin doksan dokuz Jlra, 
doksan bir kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve Nafıa Ve1<Ale· 
tlnde-n bu tş için alınmış ehMyet ve
si.kası ibraz etmeleri lhımdır. 

Bu vesikayı almak için isteklile
rin eksiltme tarihinden (ta1ıll gllnle
rl hariç> en aız Uç glln evvel bir isti
da ile- Nafıa VekAletlne müracaat 
etmeleri ve istldalarına en az bir 
kalemde bu işe benzer <25.()0()) Hra
lık bir iş yaptıklarına dair işi yaptı
ran idareden alınml.6 vesika rapdet
melerl muktazldir. 

5 - İırtekJile-rln teklif mektupla
nnm Mıale gUnil olan 17. 8. 942 pa
zartesi günü saat 14 te kadar ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vermele-rl llztmdır. 

Poetada olacak gecikmeler kahul 
edilmez. <5965) 2200 

Su işleri 

ruşluk muvakkat teminat vermesi 
ve eksiltmenin yapılaca~ı gUnden 
en az üç gun evvel bır dilekçe ıle 
Nafıa Vekfı.let:ine miıracaat e-der1>k 
bu işe mahsus olmak üzere- vesika 
almnları ve bu vesikayı göstermele
ri şarttır. 

Bu müddet lclnde vesika lsteğin
cle huhınmıy.anlar eksiltmeye gıre
nwzkr. 

inhisarlar Umum Md. 

inhisarlar müf ettit 
muavinliği müsabaka 

imtilia:nı 
inhisarlar Umum MuJürli.ıi;Unden 

inhisarlar llnıum Müdiırlüğu tefııiş 

-5-

Devlet Orman işletmesi 

3500 metre mikabı çam 
ve köknar tomrukları nakil 

iti açık eksiltmeye 
çıkarılmıttir. 

5 - İsteklilerin t~k!K mektupla
rını ikin<'! maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar su işleri rel· 
ligine makbuz karşılığında vermeleri 
lfizımdır. 

kadrmun<la münhal bulunan müfcıciş Dt>vlet Onnan lşlet.m<'Sl .Karıı.bUk Re-

Postada olnn gecılkme-ler kamıl e· 
dilmez. (5910l 2204 

MALiYE VEKALETi 

Satılık bina 
Ankara Ye{ıı:nbe-y Tahsil Baıımemur

lul'ıun<lan: 

nıuavinlikleri için yazıh ve sözlü bir v1r Amlrlll}lnden: 
müsabaka imıih.ı.nı açılacakW'. 20.8.942 1 - Kaı-ııhuk flevle-t Omıan tı:etme
rıazarıesi ~Ullü saat il) da Si1'keci'de İn- si revir 11.mlrllğlııc buğlı Ovacuma tı<ılııe
hisarlar 'l eltiş Heyeti rnnasında yapıla· si emvalinden lll'lkeıne ormanının .ie

cak olan y.ızılı imtmaoda kazananlar, zen. l"nılırak. Ardıç, Kıı!ır Ovas1, Uz n 
si)zJoü imtihana gireceklerdir. Her iki Yıt7.ı, Janılarma Mt>zaı-lıtrı depolarımlu 

imtihanda kazananlar arasında en fa7.J.a 1 m~wut naxledllnı!$ ve ed lml'kte o an 
dercı:e alanlar İohisarlaı .Mufeııi~ Mua • tahminen 3500 metre mlkt'ıp radde.. n<ıe 
viınliğinc alın;ı<:.1klardır Nc>tlanla mij,,a. ı çanı ve koknar tomrukwnnın bulundu.ı:· 
vat halinde lisan hilenle-r ıerı:ih Nile • lan· mahallerden Ulupınar kereste !ab
ceklerdir. O.retler .36% sayılı kanuna rlka•ı on UM n ktl 18 80 birine ı~ n 

lt>rahlm Ethem. Rr.m.zlye. Ayşe, lz • 
gore verilttekıir. 942 tarihine k <tar tamame-n nakled im ı 

Müsa:hak:ıya g~rchilmek ıçm: olmak Vt' n kll.}at esnasında )Ollanh 
zet ve Rızanın b na VPll(lst borc;;larınJun 1 - MN!lurin kanununda vıuıh şart· yapılttrllk bllünıum )Ol tamiratı mü•~ 
ılolayı Lehleblcl mahallcsl 184 ııJa ı )ardan başka ıktı•at ve hukuk fakültele- ahhldlne alt olmak a rtlyle bu la acıö 
pn.rseld.ı kııyıtıı ııs metre mumbbaı ve ri veya Sı)a<al Bilgiler Okulundan, ya· ekıılltmt>ye cık nlmıştır 
37-38 husust numaralı b r barnka ve hut yuk..ck ıic-art·t ve ıkıı""t nıekıebin<len 2 - Acık eksilme 8 aı:tustos 942 Ls
blr harııP odayı miıştemll hln,ının 'llill· VC}ahuı da mııa<lil!Aı.leri !\.ta.-ırif Veki· , rfuınc rastlıyan cumart<'S ııunO saat J') 

ktyC'll 13•8 •942 perı;cmbe ııtini.l saat 1.G lcıinu ı;ıMlık edilmiş bulunan )ıthancı ! da Karabük Devlet orman tşleotmesl ,_ 
da lha!<'81 icra edilme-le Uzen- 2'.2·7-!l-tZ fa.kulıe VC)a )'\İk,ck nıekı:eplerin bi.llİn • \'lr lımlrllA1 l>tnasında toplanarak Ola'I 
tarltılnrle artlınnaya çıkarılmış.tır. Ta- den me7un olmak, komisyon huzunınılh yrıpılaı-nktır. 
llp oııınlnnn kımull<.'n muteber tE'!IYl!nat ..? Mü<ahaka tarihinde )-aşı JO dan 3 - Rlrlnd rıınctdPde yazılı aartlar 
vesalkfnl hl\mllen vll!\y<.>t lıl:ıre hey ... tlnı' rukarı olmamak ve askerliğini yapmış dıılr""1nıle lehıı tomnıklann l:>chtt mt'tı-e • 
mUrnmıat l'Yl<>mrlerl ıtı.\n olunur. bulunmak. mtkAbına muhnmmen bed<"l on :l!k1 llra-

<r>674) 1763 hh' . . dd 3 Sı ı vaziyetı ıklim ıeba ül • 1 ıhı-. 

MAARiF VEKlLLlGI 
!erine ve ht·r rlırlii )'okuluk zahmet •e 4 TP.11'1 k'lllt rukcesı yf.lzde 7,S hesa-
nwşak1uıtlt'rinc dayaomı) a mı.isa..iı olmak. ' 'ıe 3ı!'>fl liradır 

4 Ahliık ve •t'C'İye itibariyle miı· 5 Bu ıee a t ııcrk ekıJHtme eart.na-
T alebe alınacak fe.ııişlik nıe,Jt'~İnc alınmasına mani btr meleı1 Ankarn'da onnan umum md-

M ıarıı 11 t-kııııgınd.:ıı : hali hıılıınnıamak. "Bu husu~ idarece )a· dtlrlOı:tıl llP Zonınıldıık orman ~1rııe 
AııK ıra ve lsıımouı böl~e ı<nııal rıılarnk catıkikaıla heiirtilecekıir." müdOrlUıttinde ve n.-vir !\mlrl!A-\nd~ ırıs-

ııkularınıl3 orta okul nıezıınıaı ı ıçın Muracaaı en ~cç 10-8-942 akşamına :illeb Uf. 
bırer ozel 'eıektrıkçılık şubesı açıl - · k.ıclar •c İnhi<arlar l mum Müdürlüğü- 6 - tstPklUeıin !hele ııürMlnde ma
mıştır. 20 v ışınıları buyuk olmıyaıı 1 ne hııaheden bir dilekçe ile )apılacak- vakkat temklat &kçelertyle blrl~ ~ 
ve orta okul ılıplom ısı almış bulu ' ur vtr llmlrllitlmlzP mUrneıuıt etmeleri 19. 
nnıılarııı k ıhul rdılılıgı hu ~ııheııın Bu oilclcçc~: zumu UAn olunur 
t ıiısil nıııtltletı ıkı ) ıldır. Bu Şııi1t'llen 1 _ Mckıl.'J" ~adeı~. (ROT7-fl071 ) 

mezun oluıılar (.5> sınıf~ı bölge sa. 2 _ Nufu. büviycı ı:üzdaru 
nal okulu elektrık şubcsı nıezunla • 1 :ı, A k • . ' 
rınııı traklarıııı kaz.ınırlar. Onıııııuz- ! · - erlık vesıka'>ı, 
dekı ders yılı ıçın bu şubeıcre ele 1 4 - Sıhhölı~-e memlekerin her tara -
Milli Muclafaa Vckaleıı hes.ıbınn p ı- ı fında vaıife ı-;i>rnıiye ve seyahatler yap
raı;ız yatılı talebe alırıacaktır. Bun • mıya nıiisait bulunduğu hakkında tam 
lar için c 2 ı eylulıie btiluıı vılayet ıeşekkıillü resmi bir hasıaııeden alına· 
merkezlerine ona okul mufrcdaı ı ut« rapor. 

1200 metre mikabı çam 
ağaçlarının tomruklama 
ve nakil, istif iti açık 

eksiltmeye çıkarılmıftır 
pn>graııııııa ~ure fizık. kimya ve nıa· 1 5 - Pold~en alınacak iri hal kağıdı, Devlrt Orıııan hlctmesl Karabük 
tenıatık derı<lcrindcn olmıak lizet e 6 - (1 tane 4 5 x 6 boyunda fotoğ- llcvir AıııırligiıHleu ı 
nıiıs.ıbakn imtihanı yapılar.aktır. ls. raf ' 1 - Devlet orıııao isletmesi Kara-
teklileriıı aşıığııla yazılı beh:l !erle 1 ' 7 Ha-1 t r .. j eki ek · lıuk revır ıııııırligine bağlı Karatepe 
vaktinde maarif rnt\durhıklerıne mu· i kl'I . e.cı~' enec ııır.SU bolgesinın Kızılp;uııey, Kııc.ıku:t or • 
rncaal eınıeleri lazımılır : .. ''" 1 c;ın ıııııı an. rırogra"'.'ın~ - ıııaıılarmdll ıııııhtclif ıııalı&l ~e mevki-

1 - Dilekçe, ~en de lohısarlar. Tcftış Ht')-etı Rıya>H: - rlc ruzıcarla ve ~aır suretle denılnıit 
2 Nufııs huviyet cilzdanı sureıl. tinden almaları lazımdır. (7962·'1952) tıı.lııııınen 1200 ıııetrekiıı> radde~in • 
3 A!Jı kağıdı, 1 196R de \'Rm agaçl ırını verılccek olçüye go 
4 Oı-ta okul diploması veya li· re keserek tomruk lıo) !arına taksım 

se sınıflarıııılaıı getirdi~i tasdfkııa - O. DEM1RYOLLARI ve kabuklarım ı;o)mak ve Giren<·e ve 
me, 1 üircııpınıır r ııııpalnrına nakil 'Ve ıstıf 

s 4 tune 4.Sx6 biiyilklüğlinde . T h ·~· ao. 10. !I ~~ tarıhınc k ıc!Rr tama. 
fotoğraf. a mil ve tahliye itleri men yapılıııış olııı ,k ve nııklyat yol. 

6 - Ortn okuldan mezun olduk- larınd.ı ) upılııı ısı ve larıııri ıcabedeıı 
ıan veya lise' sınıflarırıılan birıııılen l>. r>. Yol! ırı Sa ~l Ko. dan: her turlu yol i~ı ve ınnsrufı ıııüteah-
tahsiliııi terkettikteıı sonra aradnn Bir sı-ne urfıncla Bılrcık .!eposuna ıdine ait bulunmak sartiyle bu iş acık 
zaman geçmiş ise polisçe rasdiklı gekcek nlıın lulııııiııerı 10 bin tun ına- · eksıllnıı-ye çıkurıiınıştır. 
bUsnlihal vesikası. cleıı ~nınlirı!nu~ ~Hrtnııııı~si ıuuC'ihi.nce J 2 - Açık ck.sıltme 8 .8 .942 tıırlhlne 

Günrlilzlii girmek lsliyenler için tııhııııl tahlıye ı~ı kapalı zarf usulıyle rastlıyarı cumartesi p;unıı saat 10 da 
imtihan yoktur. eksiltmeye kcınmustıır. 1 l'..ıırahlık ılevlrt ormıın işletmesi revir 

Bunların 2 ağı.ııttoıttnn 24 eylüle Beher ton konııirun talııııill ıc;ın .ı.o oınıırligı bınasıncla to'plıınaeıık olaıı 
kadar okul miiıtlirlil~tine nıürnc-aRt ve tahliyesi lı.;in 25 kuruş talııııiıı e- ı n<HıllS} on huzurunda yapılacaktır. 
etmeleri lazımdır. (5949) 2010 ılilıııı~tir. . ı 3 - Uirıncı uı ıddcdl:: yazılı tart-

1 
gk~iltmt' ıs. 8. 942 tarihine ıııılsa- lu.r dairesindl' beher metre tomruğa 

iCRA VE lFLA.S elif ııerşeııılıe glınıl saat 15 te Hay- ıııuha111ııırıı bedel yedı liradır. 
-----·----------- clıırım~ ı'ıla 1. inrı hletıne komisyu. ; • 4 - ~uv ık~at temin ı.t akçesi % 

nıııııl ı yııpıl ıc· ktır. Muvakkat temi- • ,5 lıesabıyle 630 liradır. . 
Aıık ıra iaa Dairesi Gayrııııenkul ıııı.l .ı.ı-;; lıra liO kuruştur. j 5 Bu ı~c aıt1 açık eksıltme şart-

Saı.ı~ Meıuurlıwundan : ı "'k 'it . . Ak d ki . k nameleri Ankara da orman umuıa 
Y ., ,., • ınrye ıştır e ece enn a- Ud ı "-U il •ı ld k 

Borçtan dolayı satılmasına karar palı zarflarını eksiltme saatinden hır ın Ur 11" e ,,ongu a 0 .rman. ç~-
verılen Ankara'nın \hi Z.afcr ıııa}ıalle- saat evveline kadar komisyona nnniş ~!"!i~d~ü~~~lı~'l~ı~:e ve rcvır Amırlı-
sı ç.arsı sokıık !H ada 1 J>arsel • o. ıla olmaları lılzııııtlır. g 6 t . . · 
ka> ıtlı 4-6 metre murabhıı. ıııiktarınclıL Far.la t ıfsıl ~t ve şartn&me almak 1 - ~teklılerın e~slltıne ~nt t. 
alısııp ev aşaında yaulı ~artlar clalre- istiyenlerin işletmiye müraca.a.Uarı 1~ ~a~ akı,;elerlylet lıırtlıkt1e ;e1vır Amır-k lt l . el ııı;ırııı:ı:e nıuracaa e nıc erı uzumu ı 
sıııdc satılııı.ık uıerc açı ar ırııııya aııııı ır. !An olunur. (8078_607:.ı) 21 -
ı;ıkıırılııııştır. (7992-119.511) 2022 29 

J~v .. Lf ve ınuştrmilatı : 
Uıııa ao sanıiııı tı.ş temel iistiıııcle P.T. ve Telefon Umum Md. 

kerpıı; ~·atısı al:ıfr.ınga kireıııitlır. Jlıı-
riı; sıvası t,;Rrııur kıtıklı gireı,;tir. Dokıi
lcn kısıııılllrı vardır. 

Zemini ~ap lıir arıılık üzerinde hir 
Sicım alınacak 

1000 metre mikabı köknar 
ağaçlarının tomruklama 

nakil ve istif iti açık 
eksiltmeye çıkarılmıttır. tıalA lılr mutfak yeri ve bu Rrlllık ıi- P.T.T. Umumi .Mudıirlıiı;iınden: 

ı.<:rinde tavanlı cııbanlı bir odası v.ı.r- l - l•lare ılıtlyacı ıçin nuıııu!JPSl Devlet orm.aıı letetmesı Karabük Re-
tlır. J:l:lektrik mevcuttur. :4:.!50 ııra veçlılle :ııo tun adi sicun k'lpalı zart u- vk" A.mlrUtlınden· 
kıymet takdir edilwi~tir. sulıyle ekı.;ilLuıeye koııuluıuştur. 1 _ Kare.bük· L>e lıet 0 le«me-

1 _ Satış peşin para ile 21. 8. 9~2 2 - Mulıaıııınen bedel :J0.000 ı:ra 111 revx- amırua-ırıe ıı:tıı K:uı le 
cuma gunü saat 10-11.3tl a kadar da- olup muvakkat lcıııınat (3iSO) lira. , tepe bölzes1 
ireuıızde yapılarl\ktır. Tııliplcrin mu- dır. dıııılıl:Mnde Kec;;eıli oımanında.n dıevrilmlt 
haııııııen kıymetin fıizde yedi buçu -1 8 - Eksiltme 7. 8. 942 c.ıma ~ünü ve keallmle tahminen 1000 met.re mtlı:\11 
gu nisbetirıcle pey akçesi vı-ya banka saıı.t 16 da urııuıııl müdıirııik bina• n- köknar atacla.nN verı.ıecek olçüye iP· 

mektubu ve talıvıliıt vereceklcr.iır da muteşekkil koıııiı;ynoda yapıla-:ıık- re tomnıklama, kabııA<lannı eo:ııma ve 
DcllAliye •e verı.ı:iler satış bedelinclen tır. 30. 10. 942 tarihine kadar Pazal')'el"I do:-

odenecektlr. Ve tap~ harcı ve tahliye 4 - Tslipler muayyen wtatten bir P<l6Ull& najtJJ ve l9Ut l<lzurnu hallDde 
masrafı muşterıye aıt olacaktır. sut evveline kadar kanuni e~aiki stırırtı yolu mOt.ea.hhldlne ak olımak ve 

2 - Satış ı;ciıniı arıtırma berleli ınu hıı.lz teklif mektuplarım komisyC1na bu h118wıta bir talepte l>ulunmarnıık 
haııııııen kı) melin yuzde yetıııış be,a. tevdi etmelidirler. l&rtl.Yle bu il aı:ık eksUtrn~ e*&nl· 
rıl bulduğu takdirde tam saıı.t l 1.80 5 - Şartnııme, Ank&rll'da P.T:r. u- mı•tır. 
da uc; clefll hagınıldıktan sonra en çok muml miıclıırlıik levazım mıı.iürlilii:'·n- :.ı _ AçıK e4cs1Mıme 8. 8. 942 ıatitı•ne 
ıu-.ttıran.ıı _ihale olunacak v~ yüzde yel- ılen ve istnıılıul'cla yeni Valde hanın- ı-a&tlıyan cumartesi lfUnU saat 10 da Ka· 
nıış bcşını bulnıachğı ta~dırcle en .çok rln umumi drpo mııh'l~ipliıhnclen be. 
arttır,ııııın !.ınlıhüılu .hakı kalmıık üze- ıldsiz olarnk alıMbillr. rahilk Devlet Orman l•le-tmeel revir l-
re ı. 9. 9.J:.. salı l(~ırı.u ~aat ondan 11.30 (~ı!FIS) 17!'i5 mırutt bt.nıuıında toplanacak olan ko-
kndıtr yapılncak ıkıncı arttırmada en • mltl.YOn huzurunda yapıl.acaktır. 
ı;nk arttırıınıı. ihale edilecektir. Nışadır almacak 3 - Birtrıcı maddede :razılı Mrtiar 

8 - ihale bedeli hemen verilmedi- P. T. T. Umumi MUdilrlüğUnden: dal~de t.hu emva!Wı tomruk halinde 
ği takdirde müşteriye ) irnıi günü g<'Ç- 1 _ idare ihtiyacı olarak tablcı 1 beher met.re murabbaıne. muhammaı tıc-
ınemek iızere nırhil verılebilet•ekılr. del ııeld ı 
Bıı ıııelııl içınde de parl\ odenme1se halinde ve asgerı % 98 safiyette 16 z 1 

TiM ır. 
ihale bozulacak ve kendisindt'n evvel lliı 24 ton nışadır kapalı zarfla mü· 4 - MuvaJ<kat teminat ~ >'ilzde 
en yüksek teklifte bulunan kimse nr- nakasaya konulmuştur. 7,!5 h-bl)l'le 600 liradır. 
zetmiŞ oldugu bedelle nlıııııji:a razi o- 2 - Beher tonunun muhammen l5 - Bu ı.e alt açık etadltme •l't.ıMa· 
!ursa ona lhnle r.dilf'Cektir. O da razi bedel! 850 lira muvakkat teminatı meler! Ankanı'da Onnan umum mü<Hlr
olmaz veya bulunmaı>.sa yedi ır;ün 64 lira olup eksiltmesi 12 ağustos Mitil \le Zonguldak omıan cevlınre mG.. 
müddetle çıkarılacak bir nrttırmada 1942 çarşamba günü saat ll de An- dUrWattnde ve Karabük ReYlr Amldl.tııı
ihllle olunacak ve evvelki ihale ile bu kara'da P. T. T. Umuml Müdürlük de ıııörttlıeOıtlır. 
ilııı.le arasındaki fiyat farkından ev- binasındaki Levazım Müdürlilğünde 6 - ı.tekıtlerlrı )"eVm1 ihalede ıma-
vclkl nıiışteri ıııesul bulunacaktır. miltef('kkil satın alma komisyonun -

da yapılacaktır. vaidcat teınlınat akCf'lerlı)l'le 1*"Hkte -evir 
4 - Alô.kııclarlann bu ı.ı:ayri men- 3 - İstekliler muvakkat teminat Amtrl4A1ne mOracaa.t etmeler! ıuııumu 

kul u~erinrleki bak ve iddialarını ev- ms.kbuz veya banka teminat mek- llAll oıurıu.-. 
rakı ıııüsbitelcriyle birlikte on beş tubiyle kanuni vesaiki ve teklifi (8079~3) 2130 
giln içinde daireye bildirmeleri ve muhtevi kapalı zarflarını o gUn saat 
ııksi h"lde hllkları tapu sicili ile sabit 10 a kadar me-:ıJkür komlayona vere· 
nlmarlıkc;a satış bedelinin paylaştırıl- ce-klerdlr. Satılık ağaçlar 
masından lrnrlç kalacaklardır. 4 - Şartname-ler Ankara'da P. T. 

5 - Artmma şartnamesi bu gün- T. Le"'8Zım MUrlürlUğünde-n lstan
den itibaren dairemizin 942-47 nuııııı- bul'da yeni Valde Han.ında P. T. T. 
ralı dosyasında herkese aç~k bulundu- umumi depo ayniyat n1uhasipllğin
rulacakbr. Talipler daha ene! gayri- den parasız olarak verilir. <5881) 

DE>vlet Orman İşletmesi DOmee 
Revir Amlrllltinden: 

menkulun imar vaziyetini ve satış 2018 
şartlarını gormüş ve kabul etmiş ad-
dolıınac.ıı.ğı llAn olunur. 1470 

Devlet Orman tşlE>tmesl DQzce 
Revl.rlnln Kaynaşlı deposunda mev
cut 106 metre-kllp ve 777 desimetre
kUp muadil 255 adet gilrgen tom
ruğu ve Abant deposunda mevcut 

BU GÜN ve BU GECE 476 metreküp ve 005 deslmetreküP 
TAPU VE KADASTRO muadili 670 adet köknar tomrutu 

Nafıa VekAJe.tlnden: ULUS sı'NEMASINDA 10.8.1942 pazartesi gllnll saat 14 te 
Eksllıtmeye konulan iş: T l Düzce Revir Amirliği binasında. ı00-
1 _ su işleri on dôrdüncll 11Ube apu tesçi İ teşekkll komisyonda açık artırma 

mUdUrlilifü bölgesi !~inde Amık ova· Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığııı - iki film birden ile satılacaktır. 
sı bataklıklarının kurutulması ve dan : C"..Urgen tomrı.tklarının beher met-
Asi nehri ıslll.hının ikmali işleorl. J Pamuk pre--• rekilpUnün muhammen bedeli 28 ve 

Tahmin edilen keşif bedeli fiyat Karıı.a.iaç köyünün Bermcç köprüsü • •~ köknar tomruklannın b<-her metre-
vahidi esası llzerinde-n (1.553.182> 11- ıı.evkllnde şarkan Sırn Fıı.ı..i, garben küpünün muhammen bedell (25) li-
ra (79) kuruştur. nalcı Tahir, vereselerinin işğalindekı 11- Harp muhabiri radır. 

2 - Eksiltme 26 .8. 942 t9.rilh1ne haıılne yeri, şimalen asfalt yol, cenu- Gürgen tomruktan Dü.zıce-Bolu eo-
rastlıyan çarşamba ~ünü saat (15) ben kısmen demir yolu ve kısmen ıu O J' 

8 
ı J' anı ar sesi üzerinde ve köknar tomruklan 

te Ankara'da su işim rebıllltl bina- harkı ile çevrili mahallin devletin hilk Abant .ııölllne giden yal üzerinde 
sı lc:lnde toplanan su eksiltme ko- mü ve tasarrufu altında bulunan yer- Myma l..oy )---- kamyonlara kabili tahmil bir şektl-
mlsyonu odasında kapalı zarf usu- !erden olması hasebiyle hazine nıuıı.ına ----( Clark Gable de ıj!up "l'tışa alt şartnameler An -
Uyle yapılacal«ır. tesçill rlcfterdRrl~kçıı istenilmiştir. kara Orman Umum MUdUrlüğilnde 

3 _ İstekliler eksiltme şartnarm!· Bu yerin tapuda kaydı bulunmadı • SUARE : 20.30 da Vf> Bolu, btanhul Orman Çevirge 
si, mukavele projesi, bayındırlık Is· ~ından tasarrufunun tahkik ve mesa- p AMUK PRENSES MUdürlilklerl ile Dilzrf.'de- Revir A-
leri genel şartnamesi, umumi su hı- hasının icrası için 24o. 8. 9"2 tarihinde mlrllA'imlzde tomruklar yerinde g6-
leT'I fenni şartnamesi ile lrususi ve mahalline memur gönderileceğinden --- ve --- rllleblllr. 
fenni şartnameleri ve projeleri (50> hak iddiasında olanların ellerind~kl HARP MUHABiRi tsteklllerln % 7,5 muvakkat te-
llra kar:şılıA'ında 911 Jşlerl reisliğin- veslkalariyle birliktt' tahkik mt'murıı-

1 
mlnat ve evrakı 1117.tmeleriyle blrllık-

ıten alabilirler. 1 nıı. veya dahil evvel muhafızlığımı1 Telefon: 629' te ihale go!Jn ve ııant ndc mezllQr 
4 - Ek!t itmeye glr~l~k için mllrac11at evle meleri .ilfıa elunur. l ~--··•••••••••111111' koımlıııı;yona m{lrı>r Atlan .• 

Jstekliierin (60.345> lira (49> .ku· (i1'6) 2202 (8058-6076) 2131 

• 



• 

-6- U L U S 

Kend . tabii gaziyle kuvetlendirilmiş VİLAYETLER 
1 

vel Zonguldak vılAyetı n e mlıracaat 1 
ederek vı !Ayet makamından alınmış K AZALAR 
müteahhitlik ehliyet vesikaaiyle t i- ------- ------ ---

KARAHİSAR MADEN SUYU " TABİİ SODASI ,, 
Kızılay ve Millet Meclisi Parkları btivetlerinde, C:lus'ıa Ahmet Emer, 

İstanbul Pasta salonu kaı,ısında Ahmet Erkmen, YenişeJ-Vr: Sakarya cadde 
si.ııde Balkan, bakkali}e mağazalarında, Samanpazarında, Bursa Paza.rı şube
sınde, bardak ve perakende şişe Üe saıı~ına başlanmıştır. Sandıkla sipariş iı;ır 

İstanbul buz nak"ıl t •• ı caret odasından bu yı l lçind~ al ın -
ve evzıı mış veslkB ve muvakk nt temınaıla • 

işi ihale olunacaktır rını ve teklif mektubunu muhtevi ka-
fı.tnnbııl Belecli>e•lnrlen palı z~rfların.ı n. ihale_ sat'ai n~cn bir 

Telefon S1S3 e mi.ıracaaı. 140S 
2023 

Kurnağaç M e• c atı B ı p b lk saat e\ v~I daımı encUmeıı reısliğme 
d 1

" • a r a - verllmesı ilin olunur. 
ın n l~Uhsal olun ıc ık senc.-vı tuhn ı - (5963 

nen (altı ıntl)on) Kilo hıızıııı , fst ı n • • 1 

l 
lıul beledh esi hudut! ırı d ıhllındc nn. yapı işleri 

~J.111:::.;~:&:ili<:JiS.:;ü~·::-:..::··:~ .... a•1E2ta:ii8iECllillillBm:llliC:ıiiil!!"J~~~:Elllial&:li1'• k.I 'e teuzıı isı t:H.ıl ci ıe:ı ş ı·:oaıııe 
\eçhue 81. 6. 9H ı.ırı'1ır.e K ddr ılı:- KUt.ILl'wa \'tlA>etlnden: 

ANKARA BELEDİ~'ESJ ı 2 - Muhammen bedeli C207J lira ' u .• n- eceıc ıııııdde· ı~ın kar ılı znrf 1 - KUtah)a memleket hn&tanesı 
.l (55J kuru5tur. U5Ull~ıe ek ıltıııeye konulıııuştur. )anındaki kömtirlUk blnaııının POllktn. 

3 - Temınntı <15> lira {57) ku- Bchrr kilo huz az.ıınl heş kuruşa ıı~e tahvlli kapalı zarr usull.Ylc eksUt. 
1 ruştur. ı;at ı lnıak tizere nakil ve tevz:i lçl'l bir meye konu!mu,tur. 

4 - Sart.nameslnl görmek isti· kuruş ellı santim muhammen hede! 1 2 _ Keşif bedcU 1230 .46 l1N v,. 
Ankarıı .Bcledıyesınden : ~·enlerın her gun encümen kalenune 'c·a~olunmu~tıır İlk t!'nıın'lt rnikta:-ı muvakkat teminatı 9'i4.SS 11radır An-
ı - ~u ı,.erı lhtı)acı ıçıa (86) ka. ve lstekıılerln de 7. 8. 942 cuma glı - 16ı~O) 11rııdı r F.l.:,iltme arlnome i . 

lem boru ve tef•rrı.ıau on be~ ır.ın nü saat 10,30 da belediye daıresınde ve e\r kı ıuütderr "' (!Jlll) kuru• eak \ekli.Jetin laE.dtk edec<'tl bedel es u 
muddctle ve kapalı zarf usul•ylc ek. mıitesekkll enC'i.lmene müracaatları. .nukabilind~ Kara f; ç ıı. (' :.e atı ıııh- olacaktır. 
sıl meye konu muştur. C610oJ 2184 ~ıı~.uğı.ın:lı::. ulınu i.ir flıaıe ı. s. J ı'.? 3 - Eks!ltme 1 1·5·942 s;ilnUnc milsa-

2 - Muhammen bedeli (21696) ıı. Tabut yaptırılacak 1 ıg nıı s:ıat 15 te İstanbul bdedh e- dlf cuma ı:UnU saat 16 te vHA)-et ma . 
ra (GO) kuruştur. An.kara Belcdlyes den. • ı • aınıı eıır men ı 1 ı.ınıt ı , 'lp.J,rak. kamın<la toplanarak daimi encümen 

Temınatı U6t2) lira (.l4 ) ku. ı _ Schtr mezarlı(ıı ihtiyacı len ' 1 huzurly!c yapılacakur. 
r u ur yapUrılacak ClOO) ü bu> .. k V'! 101 a. TaliplPrın, tik teminat m kbuz: ve. 4 - lstt'kl lerln teklif mektuplannı 

-' - Bu boroların 7 . 9.ı2 cuma ya rr ektuplnrı •e kanL nt:'n ibr ız:ı ili. 
1 

ihale saat.;n<k'n bir !ilıat <'"el yanı 88• 
dedi kucuk olmak Uzere e.mıan ıııeıı a- z:ım "'etrn diğer ı eMka.arıı lr lı"ırlık 1 • 

g t9 ıb ne lhalesı muk rrer bulun. det tabut on bes ııün mUdd tle ve a,ık Lf'('>.ı 90) ~ 1 
k . • t tam 14 tc daimi mcUmen ~"BıeUne 

ı.nd n şartnanıesını gı)rmek ıstı. • • o u .ıınunıın tarıfııtı çeı. 1 tı 1 ,_ 8 > .-rın her .ın enc.ımen kalemine eks ıune>e konu.:muıtur ' resinde hazırlı) RC' ıkları teklif mek . venn' u unma ... rı &11rltır. u ımattcn 

Boru ve saire alınacak 

Mazbaha yaptırılacak 
Haymana Beıcd yesındcn: 
Kasabamızda )"aı>tırılacnk 12320 

lira 79 kuruş kcşıf bedelli mezbaha 
:> ırmJ gUn müdd tlc ve kapalı zarfı 
yolıyle eksiltmeye konulmuştur. Ta
lip olanların 924 lırıı uc kuruş mu
vakkat temlnnt nk1:eslyle ve Anka
ra Nafıa MiıdiirlUJWndım nlnenkları 
ehliyet vc>sıkas yle 17 ağustos 942 
pııuırtesl gUnil saat 15 e kadar be· 
tediye encümenine mQrncnatları. 
Keşif evrakı fenni ve hususi Ş8{tna· 
meler her ı::-lın he ledlye muhasebe- ı 
sinde bılabedel görUlebllir. 

1 
15964) 2026 

Memur alınacak 
Sılifke C. Müddelumumlllğlnden: 1 
Mahkemem zde blr ve mQlhakat· 

tan c;uınar'd:ı acılan onb('Ş lira di
ğer iki ubıt kAtıp munvlnliğlne en 
az orta okul tahsllini ikmal etnuş o
lan taliplerin evrakı mj ~ıt ... •er yl 
usulen Sllıfke adi Y" "n unı4"ıı i'l~ 
mfirııraat1arı. <612.l ı 2187 

A NKARA VALll.JGl 
m ıcaatları ve ısteklılcrı de ihııle 2 - Muhammen Oede.ı !1950) lira. tuplarını ıhnlı- glınıı sıat ı ı ı- kırlar sonra tl'kl r mrktuhu kabul olurımı>R~a-
g n o.an 1 S 942 cuma gUnU saat dır. daimi encümene varnıel ri !hamdır tı ırlb! POStada \&ki olt1cak ırec kmeıcr Ç • l" "} A l k 
ona kad r 2.ı90 num ralı kanunun 821 3 - Tem.natı (146) ,.,.-a 'JSJ kuıuş. (111 ~l • 6ti.5) Jti!IO d nazarı lttbara alınmıyacaktır eşıt l 1 a ç a ınaca 
ın,.. m ddcsl sarnhatı vcı;:hılc tıınılm tur. T • • l • 5 - Eks itmeye ı:rınnf'k !cin !hale Ankara Vnll iğ nden: 
edcceklerı teklıf mektuplarını beledi. 4 _ Şartnamcstnl ı;rörmek lstıyenle. amır 1§ erı tarlhtnd n en oz Uc ı:rOn enf'l natııı 1 - On bır ka.ı:a hususi ıdare d.s-
y e dıııreslnde müteşekkil encümene rtn her s;un encümen kalemılle ~e 15 • İstanbul D fterdarlığ'ından: mUdUrlUtUne müraraııtın aıa.ı.-aklıırı panserlerl ıc n muhammen bedelı 
\"ermeleri. (6601 ) ı 00 teklUerln de 1 •8•942 salı ııUnu saat Defterdarlık binası on cephe kıs- ehl,)'et ,.PS~a~ını ~e uraret odasına ka· 1700 lirııdan ıbaret muhtelıf lifle sa-

mında yapılacak tamirat 'e tad.ltıt Yıllı olduklıınna da.r \P.ı; kayı muvnk tın alınacaktır. 
10.80 da bel.edl)e da res nde mGteıekkl ı&lerl kapalı zarf usu.fyle ekstıtme- kat teminat mektubunu tPkllt mı>KttJı>· 2 - Mu\akkat teminat bedelı 
encumene müracaatları .>e çıkanlmıştır 127 lira 50 kuruştur. ı 

Anka r a Beledlyeslnden : (6107) 2183 Eksıltme 10-8-942 pazartesi gün..ı 1 nna ko>'ITiuları mecburidir. 3 - 1stekıller n llst" ve şnrtna· 
l - Belediye müstahdemlnl ıcın saat 15 le defterdar.ık binasında 1 6 - Ameliyat kin t zıa mnlilmat mes ni Ankara • Istanbul sıhhat mü-

yaı;ıtınlacak maakasket (4341 takım MAHKEMELER Milli Em!Ak MtidUrlilğijnde m ıe- alı1'ak ve kil$ t doıı>nsını s: 'ml'k ı~u dQrlüğUne müracaat ile göreb llr· 
e.bıse ıle C174> adet tınlto on beş 

1 

şekkıl komisyonda .> npılacaktır. Ke- >enler hı>r ı:rtın d:ı mı encumen kalenıl :er. 
~..ın mudd Ue ve kapalı zarf usu- şı! b de!J <73786,501 lira. mınakkat ne müracaat edebilirler 4 - Ih3le 6-8·10~2 perşc>mbe gQ. 
lıy e eks..tm ye konulmuştur. Ankara Aslı) e 1. rl H kıık ~lahkc. t m nntı 4940 .iraıiır 15!1 ,2 , 2024 nO saat 15 ıe açık ekslltmPye ko-1 

2 - Muhammen bedeli ceman me ındrn : Münakasa evrakı M 111 Emlftk MU- nul!T'u •ur. V •a., c>t tl'I mi encüme-
US23Sı lıradır. Da~ocı: AnK.ıra sanat okulu udacı . durlUğ!ind görülebilir. t tt>kl lerın yol tamiri nine müracaat e•J ' • '<tır 

3 - Temınau (1367> llra <85> k u- !arından Bıı;11 nın 1>111<1.nrı Ko~ Un itu c>n az bir taahhrttc> <600:'l()ı lır'lı k • 155081 1576 
rustur. Be).ıl.:ay o;;lu \bdulı~ ı Cunua> bu işe> b nzer ıs yaptıklarına <la r K ır~ehi r Daimi En<·uıııenlnden Kuru ot al ınacak 

4 - Bunlann 'i-S-942 cuma günü Kurını ~ ııle~hıne zına> a ,ııU•l• ııı• ldar ler nd n almış oklukları ves. J.. ıpalı zırt ıısıııı> le eks.ltııı~> ,. ~" · 
saat 11 de tnlıblne ihalesi mukar· açu,;-ınız bo nıııa d va ının. l 1pılan kalarıı l!ltinaden ı~ıanbul vlllı) et nP n ın ı~ı 1 Ankara Vat il nden: 
r er bulunduı'tundan şnrtnames nl duru ma s.ınunda: k rınız /.c ı) e, n m..ıracaatla thn c> gUnun1c>n tatil ı - K ı r•clıır • Yt•rlh•Y 'ul unu>ı Vlllı.yN da'l'tızlık a)og•r dPposu 
gormek lst yenlerin her gCln encü • bo ınıı •>I ı ıot•ıp \ Jehmet adırııt ,1• .inler harç 3 gun e\ve alınmış ı~ cıno l a .,511 kııoıııı·tr lerı ıra " Y'l:&na•ının laşP c; n m ıbavna o· 
nıen kalem ne mUracaatlan ve ts· rı~le z:ın' ı-tını ol lııgıı ~ bıt oiııı .,_ f'hl Y<'l \C' 942 'ılına aıt T rarct 0 • sında .!Obi:! lira i ı kuru ı.;rsıf brdef. lunnrak 3o bin k lo kuru çavır otu-
teklllerı nde ihale glınu olan 7-8-942 n ı mebnı knnıınun 12'• , e ı:ı , e u ı 'ia"ı 'l:e$ !talar v'e mu\. ki a • trml- lı esıı.ı ı şo~r ıaııııratı ı•lıl ı r. nun hcher k 'oqu >er n1<> 8 5 o'mak 
cuma gUnU saat ona kaı:!a:- 2490 nu- fnri ,c huk uk U .M ınnunıınıııı 2 ıo ın na•ı muh•e,·ı \"l' 24<'10 savılı kanu- 2 - Bu ı .- ııt f'Huk şuııl ırıl ı r : V<' behc>r k 10 unun nıı1<' '" drpo,·n 
maralı kanunun 32 inci maddesi sa- cı maddeler m ç.ıt:. ıc bo n nını1.a nun tarlfaıı _dR•rr~inde hR"'l'"lnnmıc .\ - C: rııfik, B Kc· if \c ke •ıf teslım şarti.>le 2 kuruş 20 pı:ıra ol-
r ahaU vech le tanım ed ceklerı tck- ı ve t-ıkdir C"dıln ı olan ter bır n f ıı.: ,_ karınlı \'e muhfirlU :ıarf de urunda h ılli•as ı . C H ıı&ıısı "" fennı 'ı rt. ml'lk üıere pıır.nrlıklıı atı'ln "ı'<t•ı-. 
ıl·t mekt ı B ı d d ı sl d tekl f kt ı h l ' tsteklılerln her ı::ün ,. '· vc-t dn mi • up annı e e ıye a re n e sının kırar tarıhınrlcn ıtıb ı •en ı.:e,ıl. me un a~ını i a'e ı:..ı11U ııant n ı ııı e , D Lk•ıltıııe ş ırtıunıesı , g -
mU~ekkıl encümene vermeleri. m<'sıne 'e kabab tlı ol n Z kl\c'nııı 14 de ka<:lıır komisyon reitliğ n<' '.\ l ııkınelc projesi encUmenlne mhr11rantları ,{ı., o'ıı-

(5602> lSOl bır sene ın ddetle e\leneınl'.'me ne •ı- makbuz mukabıl ntf ... tev1i etmc>le- .ı - Bu iş :! l. 7 !l ı2 tarihinden l:?. nur. <6l4SJ 21!ll 
kuçük Hü5r)ın ıızerıııde ve! )l'lln ta- rl. <784 t-57~Gı 185.1 8 D ı:? ııırıhine kndar 16 ı;Un rııııddetll' fidan ve fide alınacak 

Yapı işleri rafınızd ııı kul! nılı11a ına •e n11nııı İzmir • Torbalı • Arapçı 'e k •Pılı zar ı usulu ile ek iltıııe) e Ankara \ 11111 ~ nde.n. 
Ankar.ıı Beledlyeslndl'.'n : haftııda bir sıat 1.hi ı ı ına e'ıct •,. • 1 I b . knnıılrıııı•tıır l l - Vi!AyeUmlzln a;t.ııd)'om \ e h:l>od 
1 _ (',.bı-cıde Aktepe'de yaptırıh- ine ve ı tirak naf ık sını l•t n f'llll'.'oız y o U esas ı lr sure tte lamır • ~ l~k sıltme 12 . !J 12 çarşamba rom tr tıun ı~'Ti önüne dik imek Uzer 

ca ıı; su deposu ınŞaatı on beş $:Un mUd- üzerme 1 tir k n faı< 1 t kdırın • oı • ettirilece k 1 ıı;ıııııı ııat ı., lı· el ıiıııı encuıııcu tu r.ı. clcek tldc~rl ve tklanları acLk eks .tmc 
bal olmadıı,-ına ve m ı s rıfı nıuh t '.e • ftnrlan > npıhcnktır j ıı 1 k 1 

detle •·e kapnlı zarf usulıyl e eksiltme- menin Zeki\ e'ye > ıklı-tilı ıe lııt' 6 ~ I lzmlr VUAyetı Dalını f.;ncumen ııdcr 6 _ isteklilerin e k ll tnı eye ıı;lrehil . e satın ıı ınar ı tır. 
mrvc konulmuştur 937 glınıınde k'lhlli teıın ız olmak lı- l - Izmtr . Torbalı • Araııcı ><>lu ıııclerı içiıı 15~0 lira llltı\'akknt temi . 2 - Fide ve rıdnnl~nn muhammf'n 

2- .M uhammen bedeli (l 940) lira zeri' karnr vcrıldigl ılın olıınur nun 1 + 750 ... 30 000 kllornetrc'ı>rı aru. n ıı ~ a t ı rnınlt rı \'(' n•aı:ıdaki \ esıkaf a. bedeli 1876,35 kurustur. 
( 9 > kuru tur. sındalct kısmın eııaşlı tamiri 24. 7 o.ı_ rı ıhraz etın!" l rri lbıııırlır. 3 - Ihalffi 17. ı;:.942 pa7.al°U'51 s:Onll 
r }t-;;; Ttmınatı (l.ı!?O) lira (51) ku - Devlet Hava Yolları tarih nden itibaren 20 ı:ün muddetıe , e ğ A d Tıra~r t od ısıııdn kı<> ı tlı olclu. saat 15 te 'l'lıtıyet daimi e.ncô.lmen:mte 

4 - Bunun ıı s. 9" 2 salı gunU saat kıı.patı zart uı;ul;y2e acık ckslltme>e ko- un'\ nlr ve;lkıı. yapılacaktır. 
l l de tnlıbınt ihıılcsl mukarrer bulun. nulmuatur. B • Hu iş i ı; ı n bir hnftn e vci ,·ifA. 4 - Flıdc ve fidanlara alt tartnamP 
d u ıı nd~n artnBme, ke lfanme • e Tayyare benzini alınacak 2 - Keşif bedeli 63 !Y.!S lira ao k..ır . yelten ~l.ınıııı5 ehli> e ı "e -ıkııs ı . ler ,.UA>·eı z:raat müdUrlııtun<te s:ortı. 
k Devlet Hava Yoll rı Umum Mü· tur. us . C - 1 ek~ıf rııı-ktupları ek~llt nıe ta - leblltr. 
rr'lkı ını gormek isthcnlc rin her gün rıhl <•lan gu nıı sııııt ı.~ t en b ir snat 

en men kaJemıne nıuracn tları ve is- dilrltiğünden : 3 Muvakkat temlllntı 4446 !lra •1- enelint' kndar d ıinıi eneıı ııı en hll,~ k'ı . 1 5 - İhaleye hıtlnk cin hu lııleı1 
t '·lil d b ı · ı ı s 1 - İdaremiz lhtl ... ·acı için (30) e... nın e ı a e gunu o an l . . ., kuruştur. ta betine nınkbuz mukabilinde \·ernı e le. )'apmaf:a elverlt'1 olduğuna dair vllA • 
!14.!, g nü soat ona kadar 2 490 numa- bin kilo hyyarc benzini kapalı zarf • - Ketlf evrakı ızmır Turts .. " ,.01 rı lılz ı ııırlır. yet z!ra.'lt müdU!'HH:unden mus.-ıddak 

l k 8., · · dd · h ti uımlıyle 1Jatın alınacaktır. "-" ~ ra ı ~nunun ~ ıncı ma esı sara a lan mıntaka mudürlU"'Unde ~ö-•lebtl.r 6 - Bıındıı.n ~onrakl tt:'ldifler ,.,. l.ı lr ehliyet \P.S?kası hulunmnk, 
hl • d ki · t kllf k 2 - T ayyare benzininin muham- " • • .. ve ı- ~'lnz ım e ece erı e nı e • 5 _ lı>" · enlhP ... ale tarUıtndcn ev\ e posta ki gccıkmeler kabul ed ilıııı,\ ccck - 6 • EksU1nı- !•Ural< c<lecek olan t ı b ı d" d ı ı d · k men bede li ( 17400 ı !ıra olup m uvak· ....,. ~ .... ~~- ., 

ur arını e e ıye a rcs n c muteşe • kat teminatı (1305) liradır. turl5t!k Yl'.>llan mıntaka müdürıur:un- li r. taliplt'r muhammen brodtn ytlzde 7,!5 
k il encumene vermeleri. (5166) 1954 3 - İhale 15·8 1942 cumartesı den chl1Yt>t v ika ı alaı.-aklardır. 1 . . 1 Dnha ıl~acle ta fsil/i t alm~k h. n!SbeUnde dtı>oz tn llkCP.SI tutAn ol n 

Kumaı:: alınacak günü s aat 10 da Ankara'd:ı tayynre 6 - Eks itme 13. s. 1942 tarihinde ~;> r.nlrrin <l ıılı°ıt t en~ü"!e;1a bnşrl kıtabe-
1
140 llrn 73 kunısıı flit tem::nııl mektubu 

:r meydanında k liln umum müdürlük 1 ı;>erıembc s:Unil Nl\t 11 de -pılarakt ır ı n..,e mıı1.rlııAca9U c tml e .erı 1z ırn ır. () veya h US\181 muhasebe mUdtı.- ütü vez-
k bi ~ k '~ · o - n crr. erı vesn r nıa~ra n. 

An ara Bf'ledıycsinden: naııınua toplanac:ılt omısyon tara- 7 - t.tckl « 2400 sayılı kruıunun rın müteahhide a it. n l clıığu lllln olunu r 
1

1'1.ftltne tedeyc e<ınmı. makbuz ile btr • 
1 - B lrd.ıyc su idare 1 işçileri el- !ından yap.ılac~ktır. • hUkUml<'rlne ııöro hazırlıyacaklan zarf· ( 057_6075) 2 13z ilkte s:Un ve .saatte vnlt)-ct dalını em~il-

bısesi lçın alınacaK ( 2 i 0) metre ku .... aş . 4 - B u ışe ıııt .fcnnı şartname, ek- lan lhalc l!'tln11 t 10 k d • mcnf.r.e gclmelerl llAn ohmuı-. 
on beş gun muddeUe ııçık eksiltme) e sıltme şartnamesı ve muk ıvcle pro· ıs::ıa a 8 :ır n-.ak Ek k l k 
k onulmu tur . jcsl D evlet H ava Yollarından temin buz mukabl!!:nde \1!a)·ct mrllmcnJ rb"a· me a ınaca 11>"140) 2203 

2 - Muhammen bedeli (1 641) li ra edilir . (6018 ) 207 setine ve zartJann sııat 11 00 acılneat:ı s nop c. M. u. liginden : Sap saman alınacak 
( li ) kuru tur. llı\n olunur. (4262-5961) 2060 Sinop umumi ccuıe~·fndekl m ah-

8 - Teminatı (128) lirıı (12 ) ku- Kayıp - 61 fırka 159 alaY<!an aldı- kum \ e m evkuflarn !142 m ali yılı Ankara vııııu~!nden; 
r u tur . ~mı askert tcmııı tezkcrest ne 329 se Ahşap labliyeli beton le nrlc verilecek 182500 llA 292000 a- VllA>'et clamızlık 8.)ı:ır cle:>OSU ha)' · 

Elbise yaptırılacak 

.ı - :;;,artnsme ve kum ş nümunc- nest Gerede r(lstlyestndcn ve 834 ııenesı menfez yaptırılacak det l'kmek 30. 7. !H2 gılnClnden iti · \ ana tının thUyacı ıc:n mubayaa oıuna-
slnl gorme k lsri)enlerln her gün enrü. Ankara sultan :nden aldığım 1Rhadet. lzmlr Vtlll.yeu Daimi Enl"U:mcn den barrn Y"irml ı::ün mü<:ldetle \1! kapalı cak \ C muhammen bedeli d PO>a tcsltıh 
men kalemine ve lsteklıl erln ae 1 . 8.1 na meyi zayi etUm HülanO )olctur. 0 :ı.arf usullyle ı-kslltmeyc> cıkarılmış- eartb"le 5,5 kunııı olan 10 bm k ıo ya . 
9 •<> l u t ıo 80 d b ı d dem • C.a.ta! )olunun 1+Ciso t ı r. Yc>vmı~n 500 llA 800 adAt ekmek ~- ıa ı nıı saa . a c e .ye 317 do""•mlu Ha-dl o"lu .,,,., ... _. 0 1 0 ~~ " "' taklık sap saman fJll.zarl klıı nlınac,ık • 
d d t kkll U U "u ~ • " "" ·Ac• + 4 ıncı Km. anıs nda )'llptırılacak ,·erllecc>ktır. BNlcll muhammen a ıresın e mu eşe ene mene m • , Sö 1475 tır. 
racaatları. (6109) 218ll Z«'ren • 12 adet ahşap t.abl!J;e11 mcnicz c kal. ~2120 lira o1up lem,natı m uvakkate 

dınm tn.aa.u ve aynı yolda bazı men 2W9 1 radır. t tclcl!lertn her ı:iın \ilA>·m daimi en-

TÜRKİYE C U M H U R İ Y E 1 İ A• 

ZİRAAT B A ı: 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

lira 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biri: tircnlere 28.800 l"ra ikramiye 
t:ıraııt Bıınkıısında•kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplarıncS-iJ 
L az !\O !ırası bulunanlara senede dort defıı çekilecek kura ııiT 

aşağıdaki pliina göre ıkramiye da~ıtılacııktrr : 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 1000 Liralık 
Ade t 500 Liralık 
Adet 250 Liralık 
Adet 100 Liralık 
Adet 50 Liralık 
Adet 40 Liralık 
Adet 20 Liralık 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 

Lira 

Lira 

Lira 

Lira 

Lira 

Lira 
Kumlar senede 4 dda, ıı Mart. ıı Hazıran 11 EyJUI ve 

11 Birıncikanun tıırlhındc cckilccektir. 

DİKKAT H• ııaplarındakı paralaı bır sene ıçinde ı>O lirad!lll 
a§ıığ1 duıımıyenlere ıkramıye çıktığı takdirde 320 

razı asiyle ver ilecektir. 

Çeşitli yiyecek ac k 
Polis .t:.nst!tU.sU :'-tUd .ı .: 

Cinsi 
Süt 
Yoğurt 

Tereyağı 
Rece! 

• 

Beyaz peynir 
Ka&ar 

Zeytinyağı 
Zeytin tanesi 

Mıktan 
K 'o 
4000 
2500 

125 
500 

1500 
500 

2000 
2000 

nrtc>n: 
Ta. Fı:ratı 
kuruş Sa. 

30 

Tutan 
Lira Kr. 
1200 
1250 

400 
150 
10;; 
195 

124 86 
80 

--ı4.-.o--

500 
750 

1575 
975 

- -3Q00--
2517 20 
1600 

tık tl'mlnat 
Lira 

185 9-8-~ 

285 9-8-942 

4 ll 7 20~ 310 9-S-942 
Be~-az sabun 
Yeş;J sabun 

2500 
2500 

90 
70 

2250 n 
1550 ~ 

~esme şc>ker 
Toz şeker 

2000 
2500 

11i 50 
!17 

llııda 
3800 285 9-8-942 ?!~ 
2350 l t'İrıı • 

___!~ hrııı aı 
4 775 360 9-8-942 !) 

Plıika yaptırılacak Satılık eşya tezlere rad~e inşası ış 35248 ııra 67 ku· İhale, 19. S. !>42 ı:ıırsambn ı;:O nü cilmentne mUrııcnııtıan Ufin oıumır 
Ankara Orman Flıd:ınlı~ında isUma· ruş keı t bedeli Ue 28 7. 942 t.nrihlnd"ı: saat on dörtte ~lnop CumburıyN C6l4l>J 21SJ 

Ankara Belediyesinden: le ı;ra,yrt saı:ıı butunıın "<ti sandalye, 1 Ubattn 20 ı;run mUddetro kapalı ekliilt l\'1Uddelumumlll~lnde yarıılacakt ı r. Vergı' lebligw 1• 

Polis enstitüsünün 942 mali yılı h\lyarı 1ctn alınaoıık o :ın ;ı.-ul' 
11 

'1'tk 
mlktan ~ e tahmin fjyat ıırl) k mu <k t tem!n.'\Unn ı;auıı 5 I>11rtl erzak b•ıı " t 

mes nln yaınlaca!';ı l!An edllm~ olan 29 tı !J4.! p art o:'ilnü lstcklt cııaıV' h:.r 
J - Bazı nakil 'asıtalıırı için y'.\p. "' Sartname. tatil ı::lınlerln:'lı:on maada 

tırılacak (100) çift ve ( US) tek rıla- paravana, ltevha, 1$('1 tu umu, el U"lk meye konulmuştur. her ı;ün Sinop Cumhurlyı•t MUddel· Ankam Hu ı.ı.sı Muhnııooe Tahakkuk 
ka on beş g n muddetle açık e ksiltme sobaAı, a.tee matası ve küreği, ol pas 1 Eksiltme 17 ağustos 942 pazartes.1 i:U· umumllifl kalemlnd" görüleblleee- l\lJdUrlUtllnden: 
ye konulmuştur. ııas, tınma. evrak can•ası, el arııbası nU saat ıı de lzmJ:r v~etı dalml cncU· /; nden taliplerin mllrncaaıları fliın CUt: 21, varak 58 

2 - Muhammen bedel (11 57) llr ıı. bel, kazma, pul uk dan ı1, kürex. tır - menlonde yapılacaktır. olunur. (6141) 2197 Sahibinin adı: lı;hıık Frcsko 
( 50) kuruştur. mık, d rı.en, yaba. tırı> tU. taıula, PO!· Bu f'ks itmeye ait ke$1t ve keşif laf Me\"ki.1 İnct'$u. ctnsı anı."!, miktarı 

B - Tcmln:ıtı (66) li ra ( 1) kuruş. 
1 

vertzatör. k1.kUrt tulumbası, cayır mn- Ull.t e~tvell. eksiltme eartnamesı ve Eksiltme ilanı ı ı ıtı, kl}m~tl 4257 Ura. nısoou )ilzdc 5, 
tur • . ktnt>si ve cıvatası ;"edek maxas bıca~ı mukavele ııroJe!C1"1yle t1Yat &llsiksi cet- Esk~ehir Su 1şlerl 9 unc u Subc \ er~ı m klan 21 lira tı7 kuru6, itibar 

4 - Şartnameslnı görmek lstlyen- tbrtk, boru anahtan, pens. fıl"("a, dal veli Izmir. Ankara, Iıtanbu l Narıa mil· Z:ıudurlUği.lnden : yılı 940 
lerın her gün e at"umen kalemine ve 
lst kt.lt'rin de 1 . s. 942 salı gün makası, el ve cayır ı:na.kası. keser. ete. dürlllklertnde s:örülüp tetkik olunabl· 1 - Eskişehir S u fşlerl 9 uncu şu- Mcvkl1 1ncesu, ctnsl ars:ı, miktarı 
eut I 0.80 da beledive dıılresindc nıU- desten!, tırpan, örıı ve ccld~. eter takı lir. be mUdUrlü~Q mıntakası da h ilinde 1419, kıymctt 4257 ı nı , n!sbotl )Uzde 5, 
tcşekkil encümene mUracaııtları. mı. fener, kaaatı, b eti tllfl, bos tene- 1 IsteklUcrln 2490 ııayıh YRM hllkllm· bulunan KUtahya'da Sa n ve Kapan verırl miktarı 21 Ura 57 kuru~ itibar c6106) 21 2 ke, demir tıcı. ıcrtne ıröre hazırlı.YBcakları 2644 J1ralıl< derelerin ıs!Ahı m uh ammen keşif 

1 
yılı 036. ' 

1042 atustosunun 15 tnel eumartesl muvakkat teminat lle ehliyet ve l!M.2 bedeli <32230> lira <99> k uruştur. Yukarıda 1mıi ~zılı m"kı>llef bulu· 
H l k 

2 - Eksiltme 28. 8. 942 t arihine #P u 
asır süpürge a ınaca ı:ünU saat 14 Ankara orman fldıınlı.ı:cı Ticaret Odaııı voo!kalannı hav1 tcklttnn rasthyan cum a gli nü saat 15 tc Es- nnmaıııtın<tan ırayrt menkulü hakkın· 

Ankar a Beledıyeslnden : 
l - Belediye ihtiyacı tein pazar

lıkla C593> adet hasır ı;üpürıesı sa
tın alınacaktır. 

mUdOrliltunde komisyon huzurund3 a • melerlnl Y11kand.'.ı muayyen tarihteki sa· kışehlr su isleri dairesinde kapalı da.ki ihbarname td>Mtc edllcmcmtşUr. 
leni satış ) apılııcatından lst k' erin atten bir saat evvel1ne kadar encümen zarf usu llyle yıyıılacaktır. 3692 sayılı ka.nunun 10 cu madd 
mezkQr günde onnırn r danlı.ı:cma ıre·· rlyasetıne tevdi ne makbuz alrruılan IA· 3 - l stekllltfr eksiltme 5artnam4"· hUkmUne te' tikan t bl!s:at makam na 
mclerl lllın oıunUJ". (6153) 220S zımthr. si ile buna mUteferrl diğer e,·rakı kaim olmak tızere keyfiyet IUın olunur. 

PO<Stad3 vakt ırec!kmeler kabul ecı·ı. Eskişeh ir ııu işleri 9 unc u s ubc mll- (l599S) 2201 
mez. (4320-602i) 2065 dürlüC:U ile KUtahya Nafıa müdUr

IUt:Onde J?Öreblllrler. 
T e pecik asri mezarlık yolu 4 - Eksiltmeye glreb Jmı;-k ıoın POLiS 

sına binaen 10 gün uzatılnrnk lk nr t'kslltmm n ~apı'ı>ı·afıı lllın <'<lllmtş tıı 

0·7-942 P<'r& mbc ı:UnO munwcn ır:ıııllerdc C"ll<' lııt kll ıuhur Mmcdlğtndı:ıD "' 
sayılı kanunun 43. maddP.sl muc'.I rce b a> pm~ ırl bırakılmıştıT. tıı bir 

İMı klllc•rln acık c-..ks!'tmc usulü d re net ve yuk :.nd:ı goı;t rl on s:ün ,., f ;tı"1I 
aUı>rclc temınnl makbuzu \eya banka mcktupları ve \'etıtı !ti l!ızhnclero1e 11~ i 
llktc pollıı ı>ns' ttistlndc mOlı>ıckk!I kom "><>nda hazıı- bultımnalan. 

Şartname her ı:rOn POl s ('tlStlt muha ~m il' lcblllr. <8276l ' 
1 ,:!1111111111111111111111111111111 

u ı. u s - 23. ün<-U yıJ - No. 7639 
tmtı)0n2 •ahlhı 

1SKENDER ARTUN 
Neıırtyot ve MO<'ll•cse MOdUı1l 

.'<ASiT ULUG 
ULUS Buıme\'I ANKARA 

ı : Bahçeli Evlerde 
: A:n'kıırnnın temiz bir muh\t1 

ı § olan bu yerde en s:üzcl 

1 - arık hava sineması 
ac11<11 ' ~ ' Her ıık6am 9.30 da 

Haltad.ı lkl ,defa !Um dc~Jşit 
Sinemadan ı;cmra otobüs varcU' ---- Bu akşam ---- MACARİSTAN GECELERİ --• • d"l k isteklilerin (2417) lir a <32) kurus· 

tamır ve ınşa e ı ece luk teminat vermes ve ekslltlllf'nln 
lzmır VUAyeU Daimi Encümen nde:ı. yapılaC'a~ı gfi ndı:m e n az Uc gün ev- Odun alınacak ntı<KAT Gazctıımı1e cönderll<'n ~. ":iıııııııı11ıııı11111111111111llll 
ı - Tepecik • Asri mezarllk )Olu vc>l elllerlndc buluna n ve lkalnrln Ankara Emnı;ı:et l\'!Udür.fiğünden· 'levt Yazıııır nf"trc>rlllsln erlllmestn ıren 

Kücük Tasarruf 
H e ııap l a r ı 

3 ACUSTOS 
Ket des:ne aynlar 

l.kram1yeler: 
l adet 2000 Uralt1' 
l 

8 
750 
250 
100 

50 
2S 

.ı+a.18-6+113 kUomctrelert arasının birlikte bir rlilPkçe ile F..skişehlr vl- l - MUdıirlyet.mlz tei n 18.300 ki· ı verilmez ve ka)'bolueundan dolayı ıııc 
tıba usullyle U!altll kaplama ln$ası !Ayetine mlirncaat erier ck bu ise lo kur u odun acık eksiltme ile alı- olr mesul!yeı katıuı edilmez. 
zr. 7. 942 ta.rlhlııden itibaren 20 s:un mahsus olmak Ozere vesika almala- nacaktır. -=------------'ilaliiiİiiıiitıııiii;;;.-a 

rı ' e bu \"e lkala rı ihraz etnıelPri 2 - Odunun gösterilen yerlere 
mtıddeUe ve kapalı zart usuıt.Yle ek&Ut sarttır. B u mllddet içinde vcıılk ıı. t ıı.- nakil masrafı mUtcf\hhldlne alt be· 
meye konulmu6tur. lehinde bulunmıyanlar eksiltmeye her kilosu ıcın tahtnın edilen fıyat 

2 - Kes f bedel f>:IOOO liradır. lştlrl\k (>(1PmPZler. 4,5 bucuk kuruştur. Çok acele kiralık 

Bahçeli evlerde 
kirallk güzel bir e'I 

B:ı.hceı k'\ leni Orman C'.!U!tl ., 
3 - Muvakkat erntnat 4 000 liradır 5 - lstekl ilerin tekli r mektupla- 3 - Ekısılt me 7 -8-942 cuma llnü b · ı 1 tı ı.ız:e rdc m tak"il beş od:ıh ve 
4 - tııteklller turlat k >ollar mı:ıLakıı rını 2 inci maddede yazılı saatten saat 15 te Ankara• Emniyet MUclıir- mo : ya 1 ev ~ ed ld ~I ta'kd le mob ye de ,f' 

nUdurlütünden chı.!Hl ves~sı aıacnK bir saat evvelin e> k:ıdnr su işleri 9 lüğlınrle ~·apılacaktır. ı uzc 0 b r e1,o k ralıkt r. Oldukc "' 
"dır. uncu şube> mUdUrJQfilne m akbuz 4 - l lk temınat 62 llrnılır. Blıhccıı e' k'rde tl'lefonlıı tı hccs de var<'ır. Arzu ctl~ rtn ı 

mukahllinoiı- \'ermc>h•r l IAzımdı r. lsteklllerln gôsterllen gtin \'e sn- ~I Ti. :'HS3 120 H mUrııea.ı.t. Mob t- • 5 - f~ttme 17 S 942 pazartesi ı:U· 1 1 1 5- 3 t muha t ı B Şerif c coz'a m Postada olan ~re lrm4"l!'r knh11t e- atte komısyona ge me er ( ı il 'cstz \ier lmez 14l57 
nü sa:ıt 11 de Izmtr vlllı.yeU dnlrnl M· d lmez. (8156-6173) 2160 ı 1814 1 , eaatlan Tc t n 1064 

w~e~ ~~~~:rı:a~~~ca::ı·ı kanunun .J lll l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l il l l l l l il l l l l l il l l l l l l lll il l l l l l l il 1111 1 111 11 111111 11 11111111111111111ı1111111111111111111111111111111 l l il l I 
hükümlerhı<ı s:örc hazırlıyacnklan zart- -= Ceb eci l B U GECE 21.15 le Kavaklıbahçe l Bu gece 21,15 le 1 Çankırı Cad. i B u gece 21 ,15 te 
lan lhale<len bir saat evvel yani saııt i 
lo a kadar ,11Ayet makamına vernı<'ı,, : Y e n i do wan 3 Ahbap Çavuşlar ÇiÇEK Ba w dal Bülbülü YILDIZ 1 Yanık E s ire 
IUın olunur. 14263·6023) 210& : g Pastınnactyan ve SUrckbı g " V E DAT,, 

Yapı işleri : Sineması T ürkçe sözlü Sineması Türkçe sözlü Sineması T ürkçe s ö z l ü ı 
Zonguldak Vıliycu .Daımı Eneli • ":i ııııııııııııt l llllllllllllllllllllllllllll l l l ll l lll ll lll ll lll lllllllllllllll l lllllll llll llllllllllllllllllllllfllll111111111111111111111111111• 1 ' 

.nenlnden : 
Zonguldıık ıchrinde Mithatpaşa 

mahalcs nde yapılacak (20ll4 ) l ira 
15) kur u17 keşıf bedelli halk sığı • 

ne.ğı ıkmali lnşaau işi 20-7·1042 ta • 
rıhınden i t lbuen 25 ı;-ün müddetle 
kapalı zarf usuhylc eksiltmeye k o· 
nulmuşıur. 

E ksiltme 14 . ağustos • 1942 cuma 
gUnU saat 11 de Zonguldak ıa vıltı.
yet dalmı encUmeninde yapılacak • 
tı r. 

EkıılHme şartnamesi v e buna m O· 
tererri evrak daimi encümen kale • 
minde görtileblllr. 

Muvakkat te mina t ( 1531 ) lira 
6 ) kuruştur. 
İşin b edeli 942 m ali yılı bUtçeııln· 

den verilecektir . 
i Eksiltmeye girm ek lst iyenlcrin 

ihale ~iln\ınden en az ııckLz &Un ev· 

Yeni Sinemada 
BuııUn bu s:ece 

10 • ı.ı.ao - lS.80 ııe.ans!arında 

AŞKIN ZAFERi 
12 • l fi 30 • 21 teanSlannda 

ÇAM SAKIZI 

Park Sin eması nda 
Bu ı:ün hu ı;recxı 

lO • H.30 • 1s~qo ııea lannda 

ÜÇ AHBAP ÇAVU$LAR 
Putımıncıyan ve 6ilrekABı 

TUrkce so:tlU 

12 • 16 30 

Mr. Mofo canavar adam 
Tol. 1181 

Sus Si nemasında 
Buailn 14,80 dftn 

Unda Dame • John Pa:nıc \C 

Ro d 1 ou.nıı tarar r.dan CC'\TI en 
ırı tı m 

Yıldızlar yağmuru 
14 ao - 1 • ı ao . 21 

Saat 10 - 12 ~ns a 
I - ELEKTRlKLI ADAM 

U - stLAH.ŞôRLER D 1NE 

ARlJıor 

Sümer Sinemasında 
Bu ıı n bu 11C'CC 

ııuz 

KARA ÇAYLAK 
B el <1<'1' ro l!i k sım 

seıınsıar. 10 • 12 15 • 14 30 • 16l!O 

18 aı:ı • 21 

Tcl: ~ 

Q 


