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GUVE 

B. Saffet 
Arıkan 

Berlin'de 
lsıanbul, 1 a.a. - Bertin Buyük EJ. 

timiz Saffet Ankan bu ubah Ye~ ı<o;
den ha'a yolu ıle Beri ne harekrt c: • 
mi~. dostları ve birçok yUksck ş.:ıh :ı; •ı. 
!erle Almanya Buyuk Elçi i \"On Pııpe 
tarafından uğurlanmıştır. 

B. Saffet A n kan Berlin'de 

Berlin, l a.a. - Türk.iye'n'n > i 
13erlın rrn~uk Elçlsı B ~ fıct .~rık•n 
bu aksanı JJerlin'e varını tır. 

Alman Hario)e :-\anrı \OO Rıbben· 
trop halen Rerlin'dc bulunmadıgından 
Bıiyuk Elçıyi Tcmpelhof hava me}da -
nında Protokol Müduru Orta Elçı \OD 

Ooc-mberg karşılamıştır 

Mill i Şef, aaa t 19.20 ye kadar Aka demi'de kalarak sergiyi 
~~lllitl er, bütün eserlerle yakından alakada r olmu§lar ve 

Atlcintik'i geçerek /ngiliz hava kuvvetlerine katılmıya hazırlanan l ngiliz bombardıman uç.akları Kanada' da 

Turki')-e Maslahatgın n Büyük El
çılik .Mustcşarı B. Kemal ?"C"Cat Ka"m 
ile bünın elçilik memurları da B. Saf. 
fet Arıkan'• kar,ılamak uzcre bava mey

danına ~clmişleıdir. fof .. d ' . 1 d ' e&örlerle talebeleri tebrik ve tak ır etmı§ er ır. İngiliz uça klan 

Gösterilen 
~ol da 
Viirüyelim ! 

Hüseyin Sami COŞAR 
~7 Ticaret Vekilimiz IO)le ko 

Gaıonunde turulacak en mühim i~ eki· 
llfttırnı kur. Bu noktanın ada unu· 

~ama ı laı:ımgelir. u nokıa>ı da 
l'tıı lına>ınız ki, buJ:Unlm '\llılyct )· 
l'İ ha~ dar olabılır. \ vi}et miz bu 
4ıtıaJ. li daha iyil~rirerck id;ımeyc ça· 
tok tır. Hariçccn huğ lay ı;ctirenk 

ı hlrımıı.ı çok kuv,ctlendirsck hile 
Srtfa nıe,-dan ,cmıcmdc, b.ımi 1u· 
~ hareket cırnck, tkmeği daima 
!le • Soo gram ara ındoı hir mmıııc
ı._ .t~ ıxlc.-ck surette sarfctmck ica· 
~~ ... ·· 

Dünün, bugünün ve )'3nnıo dei:-11 • 
ı·~tığı i tihsalin arıunlmasını, İ · 

il de kı ılmıuım emreder._ Huku 
tuttu ::u >eni "kusadi siraseı istih 1

ll kısılma ınJ kı ıakd r olçu:runu va· 
~ın milli ıunına ve "icdanına bı· 
ils k~ır. Hcmşcrileri 300 • ~ gram 

• 
1~da ekmek yi)ebilirken bu noksarrı 

'1tli untu maddelerle, pinnç ile, ma· 
rna İle, börekle, tatlı ile ustelik pasta 
torelclerle telafi edebilecek mali du
~ olanY.ınmız i)iCe duşünmelidirler. 
ll}"iiJc >ığın giinde 300 - 'iOO gram am· 

'll<la demek bulahilirken bu nlancla öl· 
~ . hareket ctnıek, i raha bulunmak 
:::ı bir curumdiir. Hele gelecek )ıl 
braıc börek, tatlı, erişte "ilk nıad.lcsı" 
·il ,,. un Ç\lvallarını evlerine i tif etme· 
·r ihanet" ten farkı >·oktur.. Diiruk 

"kse:riret "un" u tasarnıfla kırkanaaı 
fycf ken, öbür tarafta "un" i rafın 
bi an verme1. mantık ızlık olur. Böy· 

. r fUu rsuzJ uk, izansızJ ık Vt! mcrtıa · 
li~lik er cç çok aa olarak bilc~ik 
~ ılc ödenir_ 

T>ıı lf iikiinıeün >eni ik tı sadi po Hı ika." 
tık kendini go tcrmijtlr: a) arz '" 

tp kanununun, mumkun olabildiği ka 
.l. 5erlx~tçe işliyebilınWni &emin eı· 
"" b) vatandôl$ faalİ)'C1tni, ı~dıbüsü 

ınÜınlcün olabildiği kadar, engeller· 
) : kayıtlardan, tahdiılcrden kunamuı.k 
d ltt; l>İ>-asalanmızı, nuunkun olabıldı · 
.ar, tabii bir hale 50kmak. ve )ckdı 

ll>Ie olan mi.ınascbctlcrini kola)ln~ıır 

t 

lzmir, Aydın, Denizli ve 
havalisinde incelemeler 
yaptıktan •onra dün de 
Alyon'da ça/ı§malarına 

devam eden 
Ticaret Vekilimiz 

Dr. Behçet Uz 

ı 

Düsseldorf' u 
ıiddefle 

bombaladllar 
Akın 50 dakika &ürdü 

Şehre yüzden fazla ikiıer 

tonluk bomba ahldı 
Londra, ı a.a. - Hava kuvvetle· 

rlnılze mensup tıüyük bır bombardı· 
ııum teşkii rlun gN~e Dusselrlorf'n 
hUcum etnuştlr. Hava şart.lan cok 
elverişli Mi. Hücum bır saat devam 
atmi.ştır. 

Hollanda'dakl hnva meydanlarlyle 
şlmnl Fransn'dnkl demlcyolu h~def
lerl bombalanmıştır. 

30 bomba ve bir av uçağımız lls
forinc dönmemiştir. 

Düsseldorf alman cell'k ~ndnstrı
slnln en mUhlm bir merkezidir. Bu 
şehirde siAh ve .ağır endüstri fabri -
kalan vardır. 

Reutcr ajansının blldlrdlğlne gfi • 
r e Dllsseldorf'u boın'ba.rduna.n eden L (Sonu 3 üncü •rfada) 

Ticaret Vekilimiz 

Doktor Behçet Uz dün de 

Af yon' da tetkikler yaptı 
Atyon, 1 a.a. - Ticaret Vcldli Dl· 

nar'da Isparta ve Burdur va crb'ıc 

görO t!lktcn ve vlltlyetlertnl.n vazt).oett 
~ında izah t nlanı.k d ttıcr ver· 
d ııonra sand 1 sYOOU?lda im· 

ı<tmat a.ımıı vnAyet.te ~ kanu'Jann 
hasıl et.tW ~er1 ııonnU6 ve direk -
tlficr vemıt,ılr. Parrti ve Ticaret Odam 
IIeyotleMnt de kal>\11 eık'n Vekil cartlYI 
g(.'21T11t, hAl!k ile konusmue ve b11luu!ııa 

gı<llı. maddeleri tb'll.tmı Uıtk1k ctmı.ttır. 

Nebatı yağ tmalAthaneler1n1, l'!yatıan • 
ru da ııözd('Ol1 ~kı w eonra ll!ıloya 

~dere'k onıda da aflo m~181 tul~nda 
tzahat almıı v-e saat 16.30 da F.lık1tc
hlr'e h areket etmi6tlr. 

Ru•ya' da harekatın •on inkiıal tarzını gö•terir 
harta (Doğu c.?phe.indeki a•keri durumun biT izahını 

okuyucularımız ü~üncü •aylamıulaki HARBE 
DAiR •Ütunumuzda bulacaklardır .•• ) 

Moskova'ya göre 

Bataisk 
kesimindeki 

durum 
çok vahim 

Alman kıtaları 

Krasnodar' a doğru Deri 
harekele devam ediyorlar 

Berlin' e göre 

Almanlar 
Salzk şehrini 

işgal 
ettiler 

Von Bock kıtaları 

Don cephesinde Tiçoretskaya 

ıetvini de ae(f Der 
Moskova , ı a.a . - Gece yansı Berlln, 1 a.a. - Alman ordula n 

ne~redllen sov}et tebllğl: B11$kumandanlığının teıblıği: .li~ "rekabet fiy tı" nın m 
"eti ne olursa ol n l:ı vatand 
hıınrlı olacağına ınandı ı ı~ındır k 

)'olu tutmu, tur. İstifa eden Alman deniz ve 
hava kuvvetleri 

1 
(SQıw 3. üncll ~adıa) (Sonu 3 üncü sayfad.) 

Su halde rekabet fi a 
lllal ı)lz. • A 
~alannı ı a ndaki çılgın 

1 l'dcabctlc b çe ındi c eli} ız ... Umıt 
ik~':11' ki h r Turk lırvı bir "musteh 

•. tır •• Onu pt)11S<ı)'ll arzcderken hır 
1 iti d fa duşuncl m Tabii ibti • 
~~tzın kat kat ustunde mubayaa • 
M f1Yatları bit~ iye )iik•c-ltmi)dim. 

etot deği ır, mantık dej;i~nıcz .. ::Oan 
tt ını ki harp ekonomisi denilen 'e 
~ ın~lclret'n bün)csİnc gore 01c-llik· 

lıOsteren milli mudaFaa isıc-mi iktı· 
1~1~anunları istihdaf eder .. hıih•al ile 
k ile arasında muvazene) i temin C'C • 

kaçınılmaz bır zarurettir. 

liukuınct, ) eni i>".t•eti> le ha•kın ol· 
~tuna iıundıgını i batlamışrır. Sim· 

~ilca, olgunlu :u idıarlamak sırası <la 
:ı. daha doğru u, al m gucu fazla 
~ Va~şlara J:clmi tir. 

""-eni ve çok addi bır ımıihan karşı 
""il}lı.z. 

Mısır' da harbe 

İran Başvekili 

B. Süheyl i'ni n 

y~niden İl baıına 

gelmesi muhtemel 
Tahran, 1 a.n. - Tnhrnnda söy

lem! ğıne sörf' Y<'lll knhirı<'nln lf'şkl· 
!in<' yeniden Sllheyli'nin nıc-mur erlİI· 
me lmkt\nı \·ardır. Başvekillik !cin 
n ğ r bir nıımzet de tcerUbell eski 
devlet adamlarından GAvem Sulta -
ne'dır. Son zaman nrdıı s yyasl fa
aliveı dışındR k lmııı olan Hllseyln 
Pirmiya sıhhi sebepler rlolavıslvle 
başvekili k '\;az fes nl kabul etme 
mi ir. Fakat henüz bu kara.nndan 
·1az~Pçmes ht mali mevcuttur. 

Sabık başvek' Süheyl parll\men 
toya lst fasını b ldirlrken söyledı{: 
nutukta, hllkümeUn son dort bucuk 

temmuz içinde 

81 S.000 tonluk 
gemi ballrdı 

Onıer"ıkan kıtalarr ay lcncleki faall>·etnin bir blAnco· 
sunıı yapmış ve bilhaB"a demiştir ki 

Mutteflklerc en rtostıınn münasc· 
da girecekler betler idame edilmiştir. 

Bcrlin, ı a.a. - BugllnkU resmı 
bllı;e ı;öre, Amerıkan ve lnglllz 

deniz münakalatına karııı yapılan 
hiıcumlarda alman donanması tem· 
muı ayında topyekO.n 632 hin lon!IA· 
to tutarında 98 ticaret gemisi ba
tırmıştır. Bunlann ccmıın 613.400 
tonlll\toluk 92 sı denizaltılar \ e 19 
bin ton llıtoluk 6 sı da hü<'umbotları 
tarafınrlan batınlmıştır. Başka altı 
gemi de torplllc ağır hasara uğra • 
tılmıştır. Bundan ha kn alman do· 
nanmasına mf"nsup harp gemiler 
dört denızaltısı, 7 hllcumbotu ve 3 
muhafaza gemisi batırmış ve iki tor
pido muhrlhlyle birçok hllcumbotu 
hasara uğratmıştır. 

Alman hava kuvvetleri de tem
muz ayında 1q1.soo tonllfıto tutarın
da 10 t <'aret ı.:emlsl batırmıR \'P ha$· 
ka 17 ticaret gemisini de hasara uğ
ratmıştır. 

lar7 °ndra, 1 'il.a. A mcrlk ın r ıclyo 1 
ber;ın .cunıa kşamı verdiği bir hn 
ıt·ıorngtlre l\Iısır'cla cephenin bir kaç 
cııa11 tlre gerı inde talim yapmak a 

ltı ~rnerikan kıt tarı vakınd lıı 
tın 1 ahırının yanı b ın la h"r 

l\rn '.k Uıere hazırı nmakt tlırlar 
:rııı~tıkan askeri ri Amerika'clıı ya 
dtce~l tanklarla harekata 1ııtirak e · 
~llld erdir Bu tankların 'Alman tank 

&ıı UatUn oldugıı anlqılmıııtır. 

Yiyecek dağıtımı milkC'mmel ol· 
'"!luştur. Mali vazl) et cok lyl<iır. BU· 
Un memleketıe nizam ve si.ıkün mu· 
hafaza cd lmıştlr. Hükumet znnıanın 
gilçltiğüne rnğmen demokrasi pren · 
slplerlnl muhafaza ctm Lir. Fakat 

Bu ~urrtl" tnı:lıtcre vr Birle lk 
nevletler harbin idar~~i bakımın • 
rlıın hın-ntl bir ehemm;vell olan 
~15.000 ton l!'ı.toluk gemı kaY'bın 
·~ram ~ıar<lır. 

/ngiliz p ,., f•riye 1Vazırının 
demeci 

bazı mahfıller. memleketime olan r ımdra ı a a. - Bahriye nazın 
sadakaUml, sırt iktidar mevkllnde M ,\lexan n cuma akşamı rıı.dyo
kalmak arzusu gib tefsir ediyorlar.! dıı AH ıııalı' ra hltabC'derek demli-
Bundan dola)'l ısti!aını veriyorum. l (Soou 3 üncü ~~ 

- --- ------

Hava savaşlarında 

Beri in' e göre 
ingilizlerin 42 
u~ağı düıürüldü 

Somme'da çetin &aV&§ oldu 

Kazablanka ve Berne'de 
de tehlike İJll'eli Yerildi 

Bedin, ı a.a. - D.X B. n n öğ
rendltlnf' E'Öre, Jngillz bomba ucak

( Sonu 3 ürıcu sayf &da) 

İkllsal Vekili 

Tav.anlı, l <Hwrua1) - :lktısat v.
kmımz S:.,"n Da)' bu~n ıı;a.at ~ de 

laı.-bamıza eeref verm er ve ~
dıa ~abm vf!kfil ve d ter memur • 
1ar ta.rafından kamlanm s'lardır. lktı-

Ga.rp L m 1t etme~ 

Japonya'nın Sovyetler Birliğine oe Ç i • ' • 
nazaran durumanu gö•terir harta 

Çunking'deki askeri! 
----ı 
.mütehassıslara göre ! 

Japonya 
16 ağustosta 

Rusya' ya 

saldıracak 
Cunklng, 1 a.a .- Reuter: Cun

king'deki aııkeri miltehaıssııılar Çin'e 
büyük mıkyasta bir taarruz lctn hiç 
bir jaPOn hazırlığı bulunmamasın
dan, Japonyanın yakında sc7vyetler 
birllf:lne hücum niyetini güttüğü 
manasını cıkarmaktadtrlıır. Müte
hassuılar hatta daha ıleri giderek 
Ruııya-Manc;uri hurludıında muhasa· 
matın 16 aC:ustosa doğru başlıyaca
{:ını tnhm n etmektedirler. Bu hu
dut istikamet nde ~male doğru ia· 
non takviye kıtalan ve malzemesi 
gönderilmekte oldufru hakkında ha· 
herler, ı:ltUkc"' daha fazla~a•makta, 
diğer taraftan muhtelif Cın ccphl'
lerlndtn alınan haberler ise umumt 
hlr sllkO.tun kendıslnl gôsterdl~nl 
bPl!rtmektedlr. Ceklang VI' Çekiang 
si CYal,.tlerindeki 1apon taarruzu 
nlhııyeUenmiştl r. Hlc bir yeni düş

m•an hll~ıımu ('l!mamı$ ve hatta ha'l'I 
dllşman birlikleri. Yaoctse'nln &lma
llndM\ geri cıckllmlştir. 

Hindistan. ;apcmll'lTı 
drrrtlurmak ve ç;n' e 
yerdım etmek i&tiyor 

Allah&bad, 1 a a . - Gazeteciler top. 
.'5omı • ıiııııaı ~). 

Avrupa'da ikinci 

cephe açılırsa·-

Almanya 
Rusya' dan 

hiç asker 
çekmiyecek 

Bc-rlin, l a.a - B ef'lin radyoeu 
bugünkil ne§riyatmda ounları söy -
!emiştir ı 

Askeri mahfiller A vrupa'da ikin· 
ci cephe açılması hal nde doğu cep -
hesinden hiç bir ıalman aııkeri, tankı 
veya tayyaresi çekilmiyeceğini tah
min ediyorlar. Bntıda i alman kuv • 
veıleri Avrupa'nın her hanJri bir sa· 
hll noktRBına yapılaC' bır h rnmu 
muzafferane pUskurtmıye muktedır
dir. 

Bir Amerikan gazete.inin 
ikinci cephe hakkındaki 

düıünceleri 

V'83ington 1 a a. - Nevyork Tı
me~ gazetMI şıınlnrı vazryor : 

İkinci bir cephe ac:ılmasınm le • 
hiooı: ileri sUrU!en nelillcr ele nley -
hinde 11övlenen 11özler de taraftar 
bulmaktarlır. Rusva'nın harbe deva
mını tPmin enee<'k olnn ikinci bir 
ceph•n"n kıırıılma11 z: nıretl herkf's 
tıırefın ~ kabııl c-d lmekıNl r Fu 
r.anıret bu h•r zıımanı\an ziyııı'le 
1ı1F"ed ı; ·nr Ru hı P s•a hiç bir an
lqmulık ' tur Fakat mesele bu 

(Sonu 4 6ııcü sayfada> 
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!Kabahat 

Emniyet Umum 
Müdürlüğünde 

terfi eden 

ış nu: TL P? 
c:J "f>et ro/ -,,ta/41 

'Y Tosl'~etı~11e 

- ~(l'D/ bô"J<v 

....... !)em,,. yo/11 

Petrol mıntakalarını, tasfiyehane;; c;;rı, peıroı ooıu~u.ı loi 6 ..,,,.,""'" 1&-.ırıa 

Harp ekonomisi 

Son taarruz 
petro re 

Sovyet Rusya'dakl savaşın ge
llş\mi petrol durumunu ı;:ucı ur
mcktcdlr. Sovyct Rusya'nın .ıı t
rol kaynakları "30" mıl)lon ton 
etrafında olıın verlm nl blr m 
listune (lknrBCnk kab 1 y ttcdlr; 
mcmlekctt nakll Işlcr n n zorlu
iu ve iyi yürümem si bu isUh al 
artımına en büyuk engel olmu tu. 

Bugün alman ordu unun ce
nuptan Arm.ııvır ve Krasnodnr gı
bl ikl milhllrı petrol tasfzyclıane 
\ e "p ı>C 1 n " merkezi olan şeh r
lere yürliyüşU ve s mn dE:'n de 
Stellngrııt şehrine yakl ıtsı 
Sovyet Rusya'dakl petrol nakil 
kab yeti "'o 50 nls'b t nde ainldı
ğını kabul etmek icabct.t nr. 

'""o 90" memleketin ht yac nı 
veren Kafkasya bölg petrol1 rı-
nln takr ben yarısı "Batum-B ku" 
demıryolu ve boru e ve "Mah c
kale - Armavir - Rostov" dan e
cerek "Trndovnya'' kadar uzanan 
demir boru ve Karadeniz yolu 
ile, d ğer yansı da Haz rdenlzl • 
ve Volga nehri, aynı :umanda 
Astragan ve BatrakJ d m ryolu 
lle Sovyet Rusyn'nın şark ve garp 
ve şl:mal. mıntnknlannn da •ıtılır
dı. 

Bugün bab böl nde Trado-
vaya V'C Rostov chlrleri alman 
ordulan tarafından l& al ed imi& 
oldu~undan buradaki boru ile pet
rol nakliyatı durmuştur Ge>ne ay
nı şehirlerden ge()('rek d mlryolu 
ile memleket dah l ne petrol cv
lcetmek lmkll.nı k im mı tır. Uk· 
rayna'nın dn Z."lptı do ayı ~ D n
yeper nehrinden yıllık "500 000 • 
ton radd s nde olan petrol na ·ıı
yatı da durdu undan Sovyet Rus
ya'nın batısına ve batı yolu t ~ 
şimal te112 atı da artık b his m v
zuu de ldlr. 

Rostov al 
M hac;kale'd n 
Don nehri ve <.ne "Ro tov-Voro
neJ" arasındnk d mlryolund!l.n 
faydalanarak dahile Pl'trol g n
d rmek mümkün ol b 1 rd Bu
g n bu mıntaka dn tamamen har-
bın tahr betti bir ah ır 

Sımdlki halde Sovyet Rusya 
Ka!ku petroller nl en f z a Ha
zerdenlzl ve Vol n tarl y m m
lekct dahiline sevk deh mck im
kA.nına sah ptlr. H rd n z1 ile 
scne<Ho ''7 ' m yon ton kadar oPE:'t
rol naklolunmakt d • E er Sta
lingrat da f 0 nl ed ı rsc ve b !has
sa "Astragan" lle "Saratov" ara
sındaki dem ryolu dn alman or
dusu tarafından k ı CE'k olursıı. 
haklkate>n Sov)"('t Rusya'da gerek 
s1tnayl, gerek (' bu nkü motor
IQ ordunun lhtly cı olan ıı trol 
temin ed leme>z b r hale g 1 c k· 
tir Alman G nE:'lkurm yının da 
emeli bu oldu u sürıh d r. Va
kıa • tallngrat ş hrl petrol mın
takalanndan c;ok uza tnd r. Yal
nız bu aklcı madd n n ta ı~dı ı 
Volga nt'hrl gibi bir can daman
nın Ustllnde en muh m m rhale 
noktasıdır. Bunun len SO\''Yet or
dulannın Stallngrad'ı bllt ın 
varlığl ile korum a ve b r 
Moskova hattA b r V rdun mü
dafaa.<ıı kurma a c;nl ~c klnnna 
ş mdlden nanılab 1 r. Stalln rat 
lst hkamlnn ön nd im n ordu- · 
lan böyle bir zor uk ve blly 
bir zayiatla karsıla ır n acaba bu 
şehir lıll<'umlan bir p d altında 
saklanarak Vol2ıı kı) ların"lan 
dof:rudnn do"'ruyn "Astra an"a 
Jnmeğe askeri bir lmk n ' zaru
ret olur mu?. Bu !Kir unun c vn
bını taarruzun gel sme ile zıı
man vı-rece>kUr 

Bugilnı- k d r olnn p trol du-
rumundaki harb n n t ce er Yle 
hulftsa edt'bllir z: 

1. - Alman ordu! n henllz 
petrol kaynaklannllan u 
BE'lkl Rostov crnuh n lan 
y~n ordu yakınll I koo Pl'trol 
knynaklannı ele r c t r 
kat buradaki u'Tium ~tro 
sall umumi i t h<ı 1 n nn k 
6"8lna tdlmbill ed r T b 1 ru or
dusu burnd n er 1 rk rı m rl n
lcrl tnhr OOder klt>r rıd n l n 
orduı;u dn bund n 1 f d" d m -
yect>ktlr. 

2. - Almnnlnnn el nr mil vro 
kadar cok m:ıhdut 'P('t rn1 t cf vı> 
hant'S'I s:E'(mlş bulunm kt d r 
Bunlar dn: 

(';OnlOk lctlhJınl 

K.enon t.aarıyeha.nesl 

Yazan 

Sadrettin Enver 
B rdyansk 700 " 

dır. 
Eğer Malkop petrol sahası iş

gal edilirse: 
GUnlük Jstlhsal kab!>llyetl 

Krasnodar'daki 3.000 
Tuaı>se'd ki 7.500 

• tonluk i:Jcl bllyük petrol tasfiyeha
ne inl de Sovyet Rusya kaybetmls 
olncakhr. Bu da Sovyet Rusya
nın umumi petrol lsUhsallnde bil
yUk rol oynamıyıı.caktır. CünkO 
StıvYet Ru a'nın Kafkas bôlae
s.lnde: 

Günlilk istihsal kabiliyeti 

Krosni'dekl 50.000 
Mahnı;kale'd'"kl 2.500 
Bakil'dekJ 65.000 
Bııtum'dakl 12.000 

tıonluk petrol tasflyehaneler elin-

Samsun şehri imar planı 
müsabakaaında mükafat 

kazaann planlardan 
"Semtem" rumuzlu proje 

Samsun ~ehri 

müstakbel 
imar· planı 

Snm ıın müstakbel imar plAnı uan 
proje inin t f\~lml Dahiliye \ ekı\letl 
Brledı) eler İmnr ile) eti tarafından 
T ırk > Uksek mUhendıs ve mımnrln.rı 
nr sınd mü abakayn konulmuştur. 

2. 4. 94Z t rlhlnde Samsun beledi 
ye inde ) apılan nıilsabakaya sekiz 
mUsabık l tırak etmlıı ve verılen eser
ler Samsun ,aıı inin reisliği n.lunda 
Dahıllye Vek leti Beledi) eler imar 
Heyrti kn şefli 1 şehircilik mütrha sı
sı ı e Nafıa VekAletl Vapı ve imar iŞ
ieri reisliğinden bir yüksek mlmıır ve 
TUrk > ük ek l\Jühendı~lerl ve Mlm1r
ları blrllklc.-rlnden birer birer mu rah
hast.an ve S msun belediye reisi ile 
ıhhaı MUdilrlinden mUte~ekkll bir 

jüri heyeti t.ıırııfınd n tetkik edilml~ 
ve derece kazanan eser snhlplerıne 
n llnbakıı programında yazılı mUkA
fatlar verllınl tir. 

VUksek Mirıınr Semih Trmel'ln 
"~mtenı,. rumuıhı projesi ikinci n 
Y ks k Umar A ım KönıUr<'Uoğlu -
nun "N rm,, rıımu~lu projesi UtUncU 
m k fah k.ıuanmış ve yüksrk mimar 
\h eıı Yapanar ve Asım Mutlu'nun 
1 I l37 rıımıır.lıı projrsl ile yüksek ml
n r 1uhıtıln Blnn'nın "Kıyılar,. ru
mu lıı projelt'rl ~amsıın belediyesi ta
rnfın lan sıttın alınmıştır. 

Te~dl olunan rserler on lıeş gUn 
il tle Samsıın'd" umııfT\.I\ u~~hlr 

' ktl" ~onra Ankııra Serglevlnde 
1 " ı r f'dllınaktedlr. 

.bergı il ağu5tos ak,amına kadar de-

.tes • 
de knlacaktır. Bundan ba ka da: 

GUnlilk fst hsal kab! beti 

Lenlngrat'ta 
Moskova'da 
Snratov'da 
Gorkl'de 
Ufa'da 
Orsk'ta 
Kavarovsk'ta CS!b r,,""l) 

250 
l.400 
5500 
3000 
3.000 
2 500 

450 

tonluk petrol tıısf ychanele>rl mev· 
cut olduf:u g b Rusya taı afınd n 
kapasıtelerl ve yerlerı glzll tutu
lan ve malilmat verilml)cn dı er
leri mevcut olduğu soylenınekte -
dlr. 

3. - Sovyet Rusya petrol mın
takalarını ve ta fly han ı rın n 
mllhlm bir kısmını ellnde bulun
durmakln beraber, bur lnrd 
tlhsal olunan petrollerin zat n 
lyl ışlemlycn me>mleket dahıline> 
sevk ve dağıtımı g n ölçüde dar
belenmiş ve bırc;ok noktalarda 
ş ındldcn petrol nakli 1mkfm z 
bir hale ı:elmlşUr. Yann !<:in de 
ilaha tehlikeli, hotU\ korkunç bir 
durum arzct..mektedlr. 

Yüksek fiyatla 
sallı ·yapanı rı 

haber veriniz ! 
Ankara Vailliğinden 

Gıd mııddelerlnlo atıolımndaki fi
yatln.r, alelıtlak ı;erbe t olma) ıp h r 
malın menşe ve mall>et fıyaU rına 
ve ıiıemlek<'tte mtııeaıncl olnn toptan
cı ve perakendeci kAr hadlerinin na
ı:arı itibare alınma ı !ili re tiyle yapıl
ması Milli Korunma kanunu hilkümle
n lktizasındanclır. 

Milli Korunma kanunu hUkümlerl
DC aykırı olarak muhık bir 5cbep ol
ınalcsııın fazla fiyatla m 1 satan vr
ya satıŞa arzcdenler h kkında yapıla
cak her hangi bir şiklyet Belcdıyc 
Encllmenlnde gerekli tetkikat:> apıldık 
tan sonra müteaınel klr h <ilerini a~a
rak satış yaptıklarına kan at hasıl o
lanlar hakkında mezkQr kanunun 31 
ve 82 inci maıldelerine tevfikan taki
bat yapılmak Uzere M ili Korunma 
mllddelumumi!IJ;lne tevdi edilece •ıa
ilen şikAyell olanların Ueledıye llctl
Ht mudllrlüğUnde Fiyat Murakabe 
bürosuna veya Beledıye Reis Mııavinlı 
•ine ve &Şa~ıdakl telefon numarala
rına bildirmelerini sayın halkın ıttıla-
ına arzederım. (2222) 

Tel: 2713, 21166, 1356. 

Odun ve kömür 
fi alları 

Ankara vaını~m: 
15 Aj';ustos 9'2 tarlhındf'n itibaren 

mangal kömUru ve odun:ı belediyece 
konulan narhın kaldırılm ı;ı kararla -
llrıldı. 

Depo 'aıthlplerl, ellerinde bulunnn 
malı o tarihe kadar belediyenin tayin 
etmiş olduğu flyn.t ilzeıinclen y&nl 
mangal kömUrllnlln kilomnu on ku -
ruçta.ıı ve odunun kilosunu da dUrt 
kuruştan atmağa mecburdurlar. 

Depo&undıı mahrukatı olup da 16 
Ağustos 042 tarıhlnc kadar evvelce 
Belediyenin verdiği narh üzerinden 
satmıyanlar hakkındnkl şlkAyctln Bele
diye İktisat MUdUrlllğllne yapılması-
nı ıayın halktan dilerim. (2223) 

vam ederektlr. 
Şehrın kaU imar proJeslnl tanzim 

l'df'<'ck mUtehnssı l>-'lhllıve Vrk leli 
Bdedlyelcr iınnr heyetı ıarafıııdıın bn 
mll~abakad" derece alnn mlınarJ~r a
rır.6ıodı.o lııtibabedileccktlr, 

üfürükçü 

hocada mı? muamelat 
memurları 

Arkada ıın :i:ııı Ke 11.'r'ın bır ropor. 
t Jını okudum. İki h<ıb ıUI baya
nın pe ne tıı.kılrııı~. 1stanlıul'un 
kuytu bır kuşe nde bir hocanın 
k r ı ına ıı;elıııi • '\ azısından !Jaıı 
pn.rr,;aları a) n 11 alıyorum : 

"- Naınık. Rak mı 94, Atiye. Hn- Emniyet Umum MUdUrJUğ(l belli 
kaınr u k dar. Sıdıka. Haıı:ıımı terfi mlidcletlcılnı dolduran bazı mu
ıu .. Şe\kiyc.. Rak mı bu Etti ua. amelat mcmurl rmı terfı eıtirmlıııir. 
Hıınııı. Bu Naıııık te mizaçlı. ;;.ev. Bunları yazıyoruz : 

!er.. Merkezden Hamdi Derebay, Tahir 
kı) c topr k uııı: çlı. Birle cnıeı: - ı 35 LlRA YA 'l'!::RFİ EDENLER: 

··- K dı dört değil mi? Şlmdı şu Çetın· Sabri Yurderı, Cemal Baş ıraıı, 
kit ba b kal'ağız Uu kıtapta bir lstanbul'dan Fahrı Tokca~ İsmail 
ı. \hl hay ıt ,vıır; bir de levhi nıe- Gü\CJl, Bursa'dan Rldvan Nart. 
m t. Eğer dört ralmmı le,hi ha- 30 LİRAYA Tl!:RFİ EDENLER : 
> tıa i e ev enecckler, l~hi me- Merkezden Kemal Somer, Sami 
nı tta ı e evleneınlyccekler demek- Atlıhaıı, Avnı Baraz, Seyhen"ılan 
tir. Mu tafn Zeki Uz, Ankara'dan Nahi-

Klt ha tın 1) or ve cevabını veriyor : de Tuzün, İstanbul' dan M. Adli Pı -
- Dort le\ hl ıı cm tta. Evlenıııiye - ııar, Trobzon'dan Mazhar Bayman, 

e kler.. Aı a Allah bıllr. Benim istanbul'<bıı Enver Bengti, Edime'· 
s >ledı •ım ke c k s d ıl. den lsmnll Hamdi Demıroz, Istan

S d rın onlı ıd duran kmlınlnr kalkı- bul'dan Yahya All Sagun, Ankara'· 
yorlar, yerlerine bolıstll ba) anlar dan Hamdi Gökbaş, Ali Kini Akdc
eçı or U nlann da derdi ıı k nlzli, İstıınbul'clo.ıı Hasan Özer• An-

nıc 1 Hoca kara'dan H. HUsnU Ce>ılimoğlu, İs -
eye b k ır ınııı ? ranbııl'clıın Ali Cemal Ertan, EM. 

Ş >. e)e bakııral.'aktık Hoca e- U. MD. den Tahır Yazıcıoğlu. 
fendi h nlııı nl. ıı ıııı bir hırlsti- 25 LİRAYA TEHFİ EDENLER : 

" )an kı n 1 Hrdı de.. MerkE:'zd n Mün re Durusel, M. 
Od d d h iki kadııı v rdı. Onlar Ali Bayrl, Şevket Bacan, Cevdet 

c a bir c\lennıe ve bir a k ve . 111- Özantılp, Eth m Çıı.nı:ıı. Kem ıl 11 _ 
ka ı ne lı kıırmıya S ·lıııl lcrdı. ter, Niyazi Canık, EnstıtUılen Sait 

Zaten hoca dece b >le yıldız bnn- 1 ık, Riılv n tlreten, Ankara'<lnn 
ıklı ı 1 1 rıne b kıy ordu. Gelen - Ali Demirel, :Uiıli 'ten Emrullilı 

11.'l"ın ço u kı meU tıkın ıııış kız- İ · • · A 
!ar, koca 1 b kasına onul bağın- Eroğlu, • zmır elen HUseyın . kışık· 
nıış k dınlar, se\ ılısındcn > ilı lstıın~ul elan SUl~ym n Sabrı Arat, 
bulmamı erkekler, fıl ınelı . ., Bu~sa dan HUseyın ~rtcm, İstan -

"- V ak ele ıı mi bu iş kormu)or bul elan Ahmet Kcselı. Ziya ÖztUrk, 
mıı unuz ? Ankarn'dnn lhsan Kıulkaya, Ata 

- Şımdı) e k dır kimse dokunmnılı GUrbUz, H. Kemııl Sezener, Bolu'dan 
b n Herke benim zararsız ııclaııı Ali Rlza Gözen, lstanbul'ıl':ın Nuret· 
olcluğuınu hilir. Herkesin hü nü tin Ulus. 
n z rı \ r. Ne mahkeme g rdum, ZO LİRAYA TERFİ EDENLER : 
ne poli , ne k ym ıkam, çok şUkllr, Merkezden Faik Özkay, Emin K!• 
kim c bır ey deme<ll. Serbestçe zıldoğan, Şab n 'l'urgay, KUtnhya -
b:ıkıp duruyorum. dan Sadık Kırçeıin, Seyhnn'ılan M. 

- K ı; scnedır )apı)or unuz. bu lşl ? Nuri Çığır, İsıanbul'dan Asını Ay -
- 'f un elli en dır .. llattA şlmıli G!l dogdu. Balıkeslr'ılen M. Şadi Şuyun, 

ya mel )im. 1 nm 6" senedir de- M. Kııclrl Ocak, İst•anbul'dan Cemil 
mr.k Çunkl 16 ya ında geldim bıı- Türk. İzmir'den 1{ j]rl Aytlın, A. 
ru)a., Hamdi Tuç, Ankara'd ın Sadık Ayan, 

J:J.. Diyarbakır'dan Cudi Uyr,ur. 1stan

ni 
koc 
lar. 

Ez il bir lfııclır nld:ınmll!k 1 diye :;e
ı;elını mi? Jhı orta çağ batnklınn<'
lnin bıı ne k d r yaşaması sr

b plcrini hoc nııı s ızlerlnl hlrtız 
dt ı lirı rek, 8) le izah edebilirh;: 

Bana herk in "hü nU naz rı,. var 1 
D nl lı dıye k ıl r ne mahkeme 
ınırclü. ne polis gordU, ne de kay. 
makam •nHi !"" 

K h hnı hoc da mı P 
Sabaheddin S Ô N M EZ 

Belediye Meclisi 
toplantısı 

Bcl!.'dlye Re sll nelen: 
Beledlyt' meclisi 7. 8. 942 tarihine 

rastlıyan cu ıa Unll fevkıı'll.d .. top
lantı yap ca ınd n tızaiıın 7. 8. 942 
cum ünU saat 17 de bel~lye mec-
11 1 sn1onuna tcsrlflerl rica olunur. 

Ruzn me: 
1 - Belediye te>ftls heycll kad

rosunun en 1 Ulmcsl. 
2 - B led yen n muhtelif şubele

rinde ı;ahsan kadrolu am lenin ek
mek ve la bed ilerinin dairelerin
ce vt>rllm ı. 

3 - lm r mndilrlll ünce yapıl-
makta olan 1 timlAkl re y rılım tc::in 
bt>l dh e bilt<: nelen G0.000 Hranın 
ayrılması. <Gl51J 2206 

bul'rlan SUleyman Demir, Hüseyin 
İhsan Dinçrr. Kocaeli'den Arif Ay· 
kul, İstanbul'<lan Cemil Yusuf Gü -
vener. 

Vurguncular hakkında 

Valiliğe yapılan 

ihbarlara • 
ımza 

ve adres koyunuz 
Ankara Yallllğlnden : 

Daıı ticaret erhabının ellrrlnde 
bulunan enıUn)ı fazla fiyatla sat -
makta oldukl-!ınndan bahisle \'illlyet 
makamına adrc hı ve imzasız nıek -
tuplıır yollanı) or. 

Bu gibi ilıbıır ve lkllyr.tlerin tah -
kile: mevzuu olınaaı lc;in ı;erekli iza
hatın alınmnsınB lilzum hasıl olıııak
tndır. Sik İ> et mevzuu olan ve milli 
kıırıınmayıı tanllılk eden mektupların 
lınza ve nclreslerln tn.ın olarak ya -
ıılnıasını imza ve adres ta ımı) an 
ıııektııplann muameleye konmıyaeajtı 
nı s ıyın halkın lttılllına arıederlm. 

Burdur valisinin tetkikleri 
Bucnk, l a a. - Evvelki gtln vi

layet mUstahsillerinin toplnndığı 
Burdur merkezinde yeni mahsul 
ile hllklimetin kararları Uzerınde 
çl!tçilerlc konuşan Burdur valisi, 
bugUn de Bucak'dn toplantıda bu
lunmuş ve mUstahsillerin tcred
dUt ettikleri ciheıler hakkında ken 
dllerinl aydınlaımıııtır. 

EVYO 
Dün bir aJaııs tcıırrntı. belediye 

idaresinin .Ncv)'Orlt'ta ansızın blr 
ışık kıı.rartmn. ıtcncmcst yaptıltını, de
ncmentn 20 d:ııldkıı surdüWntl haber 
v ordu. 

Londra'dan son:u dUnynnm ildnd 
büYük l<.'hr1 olan Ncv~o~ ttcan:t 
b ımınd."l.11 dUnya.run bt:rı:nc1 lJmruı ı

dır. Ncv;yoıi(. bil)'!lklUfrU, zcnı:inlil~I, 

sannyli ve rrnı.ıı caıı~ bakımın

dan lınsruıa lınyrct veren b1r par!nklık 
~östcrtr. NUtuı;u 7-8 tıtlJıyon<lur. Bu 
b!U11k ochrln t>ır )'1llık mıı.sror bllt
ı:csi dünya m.lllctlerfndcn ~ 
bütcCS!ndC'n daha y(llaıcktlr. Bu GC

hlrdc b ııy 1çinde muhtatlara ve 
t lcrc bcldiyc ve hayır kunımlan· 
nın )'llptı n para yardımı 17 m !

Yon dolaroır. 

Ncv:voıit Amcr!lm'nm m mOhlm 
16, ııannYI ve mal.l)'C ır.cıicczldr. oun
:vanm en Z()!lı:ın ve en muh~ 
echrt oo NC'V)"011('tur. Fnkat bruıkn· 
nnn ve b{lyUQc maıt:ızııID.nn bulun
dutu büyük cndd leı1n ynru ba4ın
d llO!mk1ar da tutmra mııtı.nllel"
rldlr. Kal bnltk norusıu aileler bu
rnlnrda d:ı.r ve hnvtılllZ yoı-lcrdc bU. 
yti.k b IM?f11 ı.ctnde )"8.llU"lar. 

NevYorit, A s OkYBDUSU loyısm
dn ve Huds<m ndırl hal clndl'Jd b 
t:ıkml ııt1 ınr ozcrlnc ıtul'Ulmuşlur 

NeV)'Orlt'a vapurla e1ı1e ınsıını 
sa8kıoo ccvıron blr manzara a&tc· 
rtr. Bımıdn önce ı:öze cnrpn.n ll(:o." LI
~ tsmtndck1 Jrliçllk btr ada Qze

rtnc d!ldlt bu :un.-ı.n munzzam h~
keldtr. Hookcl cl!ndcbt!" mcsalc f!c 
dQm.":tYl l\.Yd nl t:ı.n ve hllrtyctl "tcm
ııtı eden btr Jmd ndrr. H(')'kcl 1886 dn 
b1r trı\!IS!Z lı<'Y1< lt.rn.sı t:: fınd ,, 
yapılmUI ve Anwrlık:ı'yn hedb'C ~1 1-
mlstlr. ITl'Y1<1' in ttmd n..."lltnsörtcr 
"" ın<'l'd VMttıcır vım!JT HM'kelm tın

emın ıoınc D1i !01§1 sıtuı>mr. :Mt>oa-

le e ktrlld a)'d n :ıtılır ~e srecetoı1 
cok uuıktan ı:orülür. 

Vapur lJnuı.nn ı: lrc':1cen Mn'l'l• 
hnttıın pıı.rcasını, Ncv;yoztt'un knlbtnl 
bl.r dll ı: bl denize uzn.nmııı ı;:örürüz. 
Bllirada 40-50 den tutunuz d.'l 80 kn
ta k.ndru" :yükselen muazzam )apıtar 
vı:ırdır. Bu gfu:I blinalıı.nn toplu ol.tı· 

rak bulunduCU yer ~ıdrr. 
NcvYoı1<'un en yQkad< b Em-

prte Sa.tatc nun<U~'d r. 86 kn.Uıdır. 
Btnıının )'Cl'dcn )"llkııCk.I ğl 384 mct
rodJr, Eytcl kulcmıdM de )1lkaclct.lr. 
Bu btnanın p~nlan nltı nyda hazl1"
lanm18 takat y;:ı.pılmlllll 93 ı:Qn &ıll:r· 
m°"11lT. B!rumm büyük bt'ton te
melleri zcmjndcn 18 motre derlııe 
klldar l:nmcktedlr· Bu b n )'flzıhane. 

lcrle doludUr. tcıııııe 25.000 kişi «ılı· 
sır. nu btnaya her gUn 40 bin k13I 
gtrt;> ('J!aır. 

NC\')"071( ıımıı.nı ~ :vıld:ı 3 mn)'Ql' 
710.962 000 dolar kıymctlııdc ıe :va
par. Amcrlkn Btr1<"61k Devrotlcr1tılrı 

dıe tk:are~ yansı bu Hm!lncmn r:e
ocr. Bu tımanm D1r Yillik Jhraoıtı 

bütün Asya, Atrlka ve A vusturaJya 
Hınanlannm toı>:ı."Ck\ln 1'8Ptık.."m ı.s

Ull dah:ı wıctm. 
N~'un tıutunduftıı J't'!I" 1614 

tc Felcmenlt mllşl,etnlc!lcoo! 2dl. 
lG:JG da Pctcr adında ~"lndal& 
bugün NCV)'Qrk'un en m!lhlm kısmı
nı tcŞld) eden Mnnh:ıttan ad:ısını 
btr :rorıı kabile n:tsl:ııdı:m 24 dolar 

k1Ymcttndc txı.zı ~ mu!cabll sntın 
almıştı. 

NCYYO?tn.."\ Lonc'tnı., PM:ls. Ber'rln 
ve R<ıma tchtrlertnln b t1ln tc'k'fon
lannd:m tam telefon r. 2000 
dm tazın t.1:Y'atro, ıroo ~ oo n 
bıı oııhre ~llı zam 
y{lz b1'ıı yn!C'll lrl' 

cocllk OOCtur. Nevy 1 

C'İk milr.ıır ~ v<d. 

• 

Lo• Angeles'te bir yüzme ialoım 

Hafla konuımaları 

Spor pedagojisi 

Yüzme öğre ' 
E ki yunanlılatda ve romalıl~mb j h:ılk arıt ında ~k y:ıyılnı r. ı 

rüz.mek beden ıerbi) esinin en chc:mma • birlerin hemen hepsimi b r v > .ı 
retli bir ~ idi. Hatıi o ka.du ki yüzme havuzu v dır 
bir ad.:ıımn cahillığiııi anlauıi.cn ne oku· B 11 A!ınan) 
ma, ne de > uwıe biliyor'"! derlerdi. R.o- 1 ~62 )'3.Zhk ) h ' 
mJJ'da (Champ de Mars) ta gcn(lcr sa· 467 kapalı p" ın 806 
\"" sporlanyle idman 0011> l)'l<e terle - vuzı.ı. llclçika <la 19 
dikten ı;onra ('fıbre) 11ehnnc aıılırı )'U· )azlık )U e h vu 

zcrck karşıdan karşı)'3 gcçcrlcrdi. lş ba- )a'nın 1362 > ık > 
ıında bulunan lN>iik adamlar, ordu ku· del )'3lnız 21 yazlık > 
mandanl:ın h:ı.ttll bHha sa (Ccsar) lar dır. 
mükemmel )UZCrck halka öna}"ak ve or- (Herbert Spcnc'CT) 
nck olurlardı. Tarılıtc nıqlıurdur. iyi ha)-.. !ardan ı 
(Julcs Cc.sar) Mı ır ~ıcrindc içimle bu· başka fılozof < 
lunduğu Amiral ı;cnıisı baunca kendini mutedil ıkl ıd {"IPI k 
denize aurıış ve )"UJ.crck en yakın im lıalkohınmuş aklı ~c 
harp cfiııesine çıknuşur. On altıncı as- bir mal lük. 
ra kadar hemen Avrupa'nın he~ :ıı nıı da 
)'iı7.mc mcrakı devam eın iıtir. Ondan 
wnra diğer vucuı <."kzcrshfo d sıbı )'\iL.• 

me de go:t.dcn du)lnu~tur. (Rnbclah) si· 
bi (Montaiı;nc) gibi pcdagoklaruı ıcş· 
\'İ.k 4.-d.İci )'lllılarına kulak asan olma -
mı ur. llnııa o kadar ki Avrupa'd:ı hallc 
sa<.lece > ıkannıa) ı hile lüzumsuz goru -
)or<lu. Bu kötü idct on sekb:ind asrın 
sonl.ırın.'l kndar Mmlü. 1758 de (J. J. 
Roussc:ıu) nun (l mıle) adlı eseri çıktı. 
O 00,ük tetbİ)ecİ tabiata donuş ınem.i· 
pini ort.t}a auı. Öbür yandan almaıılar 
ııynı tarihlerde (Dcssau) da bc:dcn ıcr

bi)esine on<:m 'erdiler. 
(Bcsado") nroından (Salzmann), 

daha sonra (Guısıııuıh~) sıbi wrbi).c • 
alcr (Sncphootal) de kız. ve eıi:ck okul· 
lan ıalcfıelcrine ,.uı.nıc talim etmİ)'C baş
ladılar. Bö)lelikle on dokuı:unru asırda 
)'17.mc Avrupa \e Amcnkn'd;ı okullann 
proı;raınlarına girdi. 1874 ten iııbaren 
Alm;ın)-a'<la yumıc ııpkı ı\tcki <lerslcr ı:;i· 
bi mecburi ol. rıık ıı&:ul programlarında 
)er aldı. Aynı mccburi)c:I 1880 ilen iıi -
haren kız heden ı~·rbi)~İ öğretmenleri -
ne de tatbik ediliyor. OııJan başka 1873 
ıcnberi alınan i k mektep uğrcımenlerinc 
her scııc )az ıaıillcrinde > iız.ıne kursları 
açıldı. Gerd• ilk gerek orta tahsil 'eren 
okullara d-cvaro eden çocuk! ıra yih.rne 
ö~reımck oğreımenlerin umumi vazife • 
leri sırasına ı:ctmiştİT. IR92 de bundan 
tam elli >'11 e\-..cl PnıS)a dahilindeki 522 
jimoazdın 457 inin talcbcleri mükeın • 
mel )'ÜZme hili)"orl:mlı. Yani alman genç· 
lerınin yüzde doksan ~i >'ÜZme bili)'Or· 
du. 

Riraz da b~ka nıilleılere hakalım: 
fngiltere'dc, J\mcril.:a'da, f ,veç'ıe, Fin • 
landiya'da, Oanimarka'da on dokıınınru 
asrın ba,langıcındanbcri yü_zmc sporu 

Yurdda zirai 
tetkikler 

Y. Ziraat enstitüsü 

talebeleri İzmitte 
İzmit, l a.a. - Yurtta ynpılacak 

bUyllk ziraat kalkınmaaının esıuılnr
nı hazırlamak makss.diyle 1937 yılın 
ılnnbcri Ziraat Veklletl tarafından 
memleketin muhtelif bölgelerinde 
:y1aptırılmakta olan köy tetkikleri. 

bu yıl da devam eden Yüksek 
Ziraat EnstitUlcrl talebelerinden 
12 kişilik bir ekip uehrimlze gelmiu 
tir. Talebeler, valiyi ıııakamıncl ı 
ziyaret ettikten sonra hazırlanan 
bir plfın dairesinde tetkikler ne 
bnalamak Uzere iki er kiıil k grup. 
Iar halinde köylere gitmlıılerdir 

Bu tetkikler S Y kad r devam 
edecek ve vıl cin !er in 
zirai ve k i incel -
ncrek tc b t olun c 

Yeni Gine'de japonlarla 

A 
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iŞ POLİTİKA\ TElGRAf :.TELEFON- RADYO HABERLERi 
ikinci cephe 
~e Almanya 

~
l:~ci cephe nıe~lesi bu h:ırl~in eıı 

Uıukaşa edilen mevntl:ırınd:uı hi· 
teşki 1 eımi,ıir. Alın3n• nın sarlcıa 

.. 'l , i 1 e m~ ul buluııdııg.ı bir sırada 
it{ A'nıpıı da bir cephe açılm:mnın 

1kıcre tl.min edt cesi fa)-da mey • 
Fsascn ıılmanlar da bil) le ski 
ğuşmenin nıah urlannı anla· 
:ı.rı içındir ki 19W senesi 

Rusya ile bir mukıncle İm · 
,İııhrak harbin ilk safhasında hu dev • 

Bataisk 
kesimindeki 

durum 
cok vahim 
.J 

(Başt 1 inci S.'I) fada) 

31 temmuz g{lnü, kıtnlnrımız, 
Kletska) n, T lmliaıısknya bolgelerln -
de ve Bntalskln cenup doğusunda 
dıl şmanln t;arpışmı~lardır. Ccphı-nın 
diğer keslmlerınde hiç bir mühim 
değişiklik yoktur. 

••• E
laraf ızlığını ıcmın eımişlcnlı. 1939 

tos Paiuı alımm diploma ı inin en 
?aferini t~ıl ctmi \'C bu siya i 
•$kert uıfcrlcr içuı zeımnı hu.ar· 

lıntr, M 
ll<>iJ oskova, 1 a.a. - Sovyet tebll-
.. ıerc'nin ve Fnın 'nın p.rpte ğine ek: 

l\ııa uğmdıklan 'e bir olum kalım 
lesine ı;irişırkleri sınıcLı Rusya 

il bu cc11he açnı:ık şo}lc dursun, 
. ll}a ile en i> i mun:ı ebeılcri idame 
~'t ()ü>'Ük chcmmi}et verdi Alıııaıı)« 
ı ta.,fi)-c edip de şarkn dönünce, bu 

~ !'Uslar, ingilizlerdcn ıkınC'İ hir «'P"' 
11 açılmasını isıcmi)e başladılu. 

Şiddetli muhıırebeler neticesinde, 
sovyet kıtaları, Bntatsk'ln cenubun· 
da ve cenup doğusunda bazı keslın· 
!.erde yeni mevzılere cekilmlıleı dır 
Alman motürlU ve zıı hlı birlikleri, 
cenahımıza 'glrml~lerdlr. Fakat sov
yet kıtalıırıııın bir karşı hUc·umu 
Ue, bir düsman kolu mUtc>acl !it gru
ba ayrılmış 'IW bunlıır ayrı ayrı im· 
ha edllmlstir. 

* 
Lı İl<.a'nın harbe ı::ırmcdiği zam:ınlar· 

gflıcrc'nin bö> le bir cephe açması 
""~!cmezdi. Gert,;İ in ıl z halkı, ı;arbi 
··""~da teşebbüse ı:irı ilmesi için bü· 

• sıkı umıı u. l'nkaı j;ıpon taar· Moskova, 1 a .oa.. - Bu sabah neş -
8clir gelmez, Çörçıl bu baskı nlun- redılcn sovyet ıebligi : 

hareket edıp de in ilıerc')i m cra)ıı 
• ediği iı,;in kendı kendini tt:bnk 
Ştir. 

~ ceptını"n ciddi olarak orta)"ll 

ik ~1 Rus>ıı'mn ıazyı.kı n ticı5ıdir. Hu 
ili l.ondra'd:ın zi>-;ıdc V~ın ıon

~l-.sir oiduı;'\1 nnlaşılıyor. Amt n:ka· 
• i>ö)·lc bir ccı>lıenin derhal ııt,;11 • 

, ~ ı rar ettiklerine uı>lıı.: )Oktur. 
ı.~sya·nın uzcrin<lckı alman ba ısı 

r"«ltıkça, hu ı<rar da ıırımnkıadır. 

Kııalarımız cllın gece Klctsknya 
ve Tslmllnnskaya bolgelerınde ve 
Bataısk'iıı cenubunda dı.l mania sa -
vaşmıştı,, 

Başka kesimlerde ehemmiyetli hiç 
bir değişiklik olmamıştır. 

Kıtalarımız clllşmnnn a(iır kıyıp -
lar verdirmekle beraber Batııısk'iıı 
cenubuna çckilmiye mecbur olnıll§ • 
!ardır. 

Bataisk bölgesinde durum 
endi§e verici 

&unlerde ccrıhc açılmuı mesclC$İ, 
• trı:'kan \e hatıl\ b:tzı in~ff2 ~hirleri· 
Utit S()kkaların., da ınıikal etmi~. halk 
,
1 

lcri mııinıtl~ )"Zparnk derhal hare- Moskova, l a.a. - Roytcr'in lıu-
c tl'çilmesini i temiştı1". Gcnk g;ucıe susi muhabiri bildıriyor : 
le larında •e gerek miıirtg kumılerin
ı.ıltanıtan mantık muknidır' Alman· 
~ıu~ ~gırlı ;i) le Hu >"ll'nın uzcrinc 
COrnışur. Askeri lal\"\ctinın ı;uk bu

İıtr kısmını şarka naklcımiJ bulWIU}or. 
· Ru }'il }"lkılacak oluna, bu nd.crle

hrbe naklcdcbilece ındcn A'nıpa'da 
Ct!'phe açılması balıtt mc\-zuu olamaz. 

·ıı...~lcrdeki mantıgın k"m"\eUne bir 
"''-at yoktur. Fakaı gazeıe sutunlıı.nn· 
~ sokak mitingh·rinde hu derece n1:1k 

• İzah edilen bu '\"U.İ)etİ in iliz '\"e 
genclkurma)larının ıoıkdrr et· 

01rnamalanna ihıim:ı.l "erilC111C7.. Bu 
;: fiti &i"\re, ikinci ceplı<nin açılmasın.'! en· 
11 ~ı...?~ '\"a2İ}et, >"Ük< k uaıcji dü ün· 

ı.O ~en iharctı.ir. RC'lflli ingilte-rc ve 
ltld· 'da Mile bir cephenin, zamanı 
llıı ~iinde açılanı.ihnı SO} lcmek fırsatı· 
~bir :ıaman kaçmnanıışıtr. Ve bu, 
' ~~nlarla Jtu~ıı ar ında imz:ı. 
~ bir • ~vclemo mev?:UUOU bile 

ı..~ştır. 
~ ~ cephenin açıJaait o bdar çı* 

• ıı.• edilmiŞtir ki. bumın. gaı:bt Avro-
~ ~ "'eri çckm& iı,'İn bir Dl!I· 

1 
.-rl'lldan iban-t olduğu hile hazı.Jan ta· 'lr>dan !!Ö>ienmişıir. Şimdhc kadar 
,nya·oın telakki i de bu idı. Alınan 
'tı ıtanda ıcŞkilaıı, ikinci bir ceptıe 
~~ınıo mümkün olmadığını, hunun 
"dl ~lar tıırafınclın da ı:tkdir 
~ni ve teşebbüs hakkında so}lenen 
~bedi n. almanlan korkutmak icin ıcr· 
dıı.ı:... lmış bir rropapıxlad.ın ibaret ol· 
~~ id<liı edi)ordu. fnknt son gün. 
~ bu tcllkkiniıı d~ğişmi olduJ;'tlnu 
"1 ~ eman.-ler ıronınrm.-ktedır. Bunun 
~ ~lırmiş hir onıej;-i Propaganda Na· 
~ Cöbbch'iıı ··nas ıteidıN J:azcıes.io • 
~kan hir rnakalcsldır. imdı e kadar 
~ ~rıhe etrafındaki wzlcri bir al:ı}' 
~ olarak ele alan Prop;ıganda Na· 
~ • bu nıakalcsinde Anglo- ksonl:ır 
~•ndan bfı> le bir tc,Cblıtne girişil · 
~ Yakın ihtimal olarak kabul etmek· 
~· ~?g~Saksonlan bô~ le bir tcşeb
ltlıbu 81rı1mıye "l'orlıran 5.Che1>ler 'e te 
bir sün oeıiccsi hakkıııcbki tahminler, 
1)1- l>ropaganda na7ırına )akışır sozlcr 
il ,rıık bir tanı.fa hırakıl.;ıcak olul'<O:l, Das 
~dı'ıa çıkarı makalenın. ne gıhi bir 
~satla )"aı.ıldığı açık olamk anla ıl • 
~tadır. Görülu)or ki Gl>bbcb, ıılman 
~ •nı böyle bir ıcşcbbü iç:ıo şimd den 
lt.J rl.aınakıııdır. Proı>a oda Nazırı, ma 
"I ~ı~ bir ycriıxle d ckı r ki 
~"ıtilizJerin ve aıncr kıılı n ka akıer 

• )'iizünden hö} le b r teşehbtisc ı.:ıri· 
~lceckıerini sanıyunı Haııi Göb-

lı, daha ileri g'dcrck Aıı 1 son ıc-
~Üsüoün ilk ha ılcrlc muv ıffak olur 
.__ g5runt'Cejin •, d an propa!tJUlda 
~lltl bundan i ııfııde edem.:, hunu d=
~ büruk nfcr olarak unsoıııını, fa . 
~cede nıağllıhcd !et. inı de ilave 

edir. 
Yukarda da sÖ) ledi .. miz gibi, te -
~ neticesi tıaldcıııdaki sözler. pro
~t:ıda payı olarak ıskonto edilmelidir. 

111
• . de Gf>hbe.h in bu noktadaki ıah • 

t+ı lni dolru çikar. Fııkaı bu makıılenin 
ti ~İ)"(.'tİ, ikinci cephe ıeşchbüsüne 
~lmesinin nlmıuılarca )akın bir ih· 
ı. •• -· tellldci edildiğini ilk defa olarak 
~I etmcsindedir. Aaıba bu. cephenin 
~ı.en açılmak in.ere bulunduğuna 

delil olarak da kabul edılebilir mi? 

A. ·ş. ESMER 

lnkara Üniversitesi Heyeti 
harekele devam ediyorlar 
'ilıt Eraırum. 1 a.a. - Kars ta Ooiver • 
~ ~aftasını yapanık şehrimize donuı ve 
~ g\iodeohcri ıchrimizde bulunan An
~ . l>il, Tarih "e Coğnı{ya Fnkiiltesi 
~$ hh~i Halkevimi7de ıkırınetli mev· 
.._ uzenndc 6 konferans \-crdiktefl son
...... ~ ak,anıkl trenle Ankara')a hareket 
-..ııtılerdir. 

Yeni Çankırı Valisi 
~ P.dirn~, l a.a - Çankırı nlilil!inc 
1 edilen F.dıroe valisi ~riınizden 
~l'a haracı etmi tir. \'ali, garı 
~n edimdiler ııırarıtıdan çdk sa· 

IUfette uiurlaomtjtır. 

Bugün cephenın en ziyade endişe 
veren kesimı Batalsk in do •u ccnu· 
bundaki bölgedir. Son 24 saat z ırfın· 
da ruslar bu kesimde lmnnların i
ki yerde llerleılıklerinl bildirmışlcr· 
dır. Fakat bu ılerl harcketlcrıııın e· 
hemmiycıl hnkltmda bir ııey bılcll -
rllmemektedir. Fakııt bu dti:r. O\'ada 
mot6rlü kuvvetlerın esas kıtaların 
çok önlC'rinde harekatın tıulunabil· 
diklerini kaylletmek llizınıdır . Bu -
nunla beraber bu kesimclckl durum, 
umumi olarıık sun der<>Ce vahimdir 
Filhakika d!lşmaıı muhıırebc mey • 
daııına mllıemacllyeıı yeni ihtiyatlar 
sürmcktecll'r. Almaıılıırıla bir tnr\U 
tUkenmlyecek kadsr tank olduğu an· 
18.§ılıyor. Almanlar her sınıf kııv -
vetlerle tıı:arruz etmektedir. Hatti 
sovyet haılannın nrknlarına para -
şlltçliler bile indiriliyor. Fakat rus 
müdafaası inkar kabul etmez bir su
rette artmıştır. Ruslar, 48 saatten -
beri yapıtan devamlı ve kanlı hU • 
cumlara rağmen bazı tıaUan rutmı
ya muvaffak olmuşlardır. 

Don nehrinin bUyUk dirseğinde 
Kleç'ln cenup-bausında 8 gUndenberi 
devam eden bUyük muh:ırel>cler de 
gösteriyor ki ruslardn heııUz hiç bir 
gevııeklik belirtisi ba§ göstermemiş· 
tir. Ruslar bu kesimde olo.nUstU bir 
mulr.:ıvemet göstermektedirler. 

Hitlerin· mtiıtcfil<leriniıı askerle
rinden her p:ıin lılraz rl ılm ııe•ıiş 
ölçlide lsıifaıte etmesi de isbat etli· 
yor ki son 13 aydn almnn tiımerıleıi 
~ok bUylik kayıplara uA-ramııılır. 

Almanlar Krasnodar'a 
doğru ilerliyorlar 

Londrıı. 1 a.a. - nııs cephe inden 
!!"len haberler 'l':lnıoı:cnko kıt.nları • 
nın, Hostııf'un cenubunda lıir ncıkta 
ıııüstrsna olmak iiEere, alman kuvvet
lerinin ileri ybrüylişunU dunlurmaj.ta 
ıııuvaffak olduklarını güstermektedir. 
llu noktada nim nlnr Krasnodıır'n doğ. 
ru llerlenıej{e devam edlrorJar. Du 
lı ılgeılekı harekAt nlnıanl.arırı Kras -
norlnr'ı 11 e ovorosısk'ı ınUıııkun ol
ıluji;u kadar çahucak de gecırnıeğe 
ı,; ılı tık! ırını gosıeriyor Dllınılıği gl. 
gı rııs fılosu, Sivnstopol'un zaptından 
orun 'owrosisk'e lllka etıııl,tir. 

Bu sabahki gar.eteler dıırııııırla ha
fı{ hlr d ı zclme hıı ıl oldıığunıı kay _ 
leı_mekt cfırler Pakat durum nılıaıııc
tinı mııha fıu: ı l'tUğl cihetle en kU~·Uk 
hır e) lnıscrlik lıılc gilsterilıııb or. 

G zeteleritı 1 n.reı ettikleri lılr ııok
tıı dıı mnre ıU Yon Jlock'un hnskısını 
id me etmek lıu~usunda u •radığı zor
luklarla, şimal kesimindeki kuvvetle
rınl cenuha göndc>rıııek iuerc geri al
mak husu5unda maruz bulıınılıığu gllç
lü~lcrılır. ~u 'Zorluklar ru !arın \ ' oro. 
neJ ve llrıansk lir.erlerine yaptıkarı 
baskıdan doğmaktadır. 

Timoçenko taze kuvvetler 
alabiliyor 

~l~lbukl ·nrnoçenko iyi sllllılnnmış 
muhıın ve taze ınkvlyı·ler alabil k 
tedir. ıııc -
Tinıoçenko'nun, nlınanlar tarafından 

~ıırulan bııtUn tur.nklnrdan kurtulrıııı
gaw nıu,·atfak ol~r~k orılularını saı>u
saglam tuınhil<lıjbne lıiıkmettırecek 
sebepler varclır. l~akat rical hareketi 
ne rle olsa miıhim insıuı ve malzcnıe 
kayıbına sebebiyet vermiştir. 

New CJıron1cle guzctcslntn Jaınılan 
bIDuıllııı bu nolrutdıı toı>lnnrnakta<\U'. 

tDa ~ eöre. rus ordulııın boırul • 
.mmnııJ Cİlllll. tıt1e bu yılın ba.sltıngıcmda

Jd 1mdıK" lııuıllYeilt olnı:ılıırmo. lrııkö.n 

)daıur. R~'nıll ln= ~ da 
nllın;ırd ~ dcyUdir ve nıs?ar 
ılmdb-e kndaır oıılc ft8kcr IQro"bobnllleır -
<ttr. M Uttedcler pllı.nl:ıınnı haZJriMlnr • 
ken bu noktayı llt.b:ırn almlJ'~ln:r. Rus. 
!ar kuvvetten dll8tüktcn sonm 00.tıdıı. 

kuvvaimtzin ıı.rıtın.ıı& hlıe bir jee ya.nımı• 

yacaktır. 

Roetot'un ~ubundekl dur\IT"Ofl OO· 
lauuk ~Öfflell"'ilEı'I bu kll.;y~ bil tiln ea
zeteıer Sıııttıwc etmdcted!T. Yo.Jnız T:lmcs 
ımzete91 bu !Sı:trdc <leltlldlr. 

Tlmcs'e e5re, TM!~o'nun Ros
toI'mı C(Dubuna cek1tmcm, Jll«"l>uı1 ol
maktan ziyade thtlyıırl bir harcketUr. 
Fmıaldka alman Pb'adelJ! "111 art.cıla· 

ri)'!e teması muhafaza edebilmek iç1TI 
baun ıı<hıd~ ldlonıMt"<'lecce yol ~. 

mdı: zonuıda k&lmlltır. 

Almanlar 
Salzk şehrini 

işgal 
ettiler 
(Ba ı 1 ıinci s:ıyfada) 

Doğuda, bozguna uğrıyan düşma
mn tn!Obl sırasında Krasnoclnr • Sta
Hngrat demicyolu hattı gc>nls b r 
ceı.ıhe lizerJndc>n geı;,lmlşUr. Bnzı 
SOVl' et kuvvetleri kuşntılmışlJr. Bun
ların unnası )akındır. Demlryolu 
knvuşak merkezi olan Salzk zapte· 
dimi Ur. 

Kuwe UI t~klllcr halinde hare -
ket eden almnn hava kuvvotJeri rı
c>ııt hnrekCı.tını hırıı:ılamaga devam 
etmiştir. 

Büvuk Don kavslndc hlllfı devam 
eden şıdc!Ptlı muhaı ebelrr esnnsında 
kı~mc>n tıınksm ar baturyalarının 
yardııniylı- dün yenide n 18 duşmnn 
tankı tıılırilıeclılrıııstlr. 

Hm a ku\\'ellerlne bağlı tC'Skll· 
ler deminolu hatlarında, knrn ve 
n h lr yolltınndn duşıııan kıtnlarınm 
nakl vatına g<'l'e gUndll.z: hüeumlnr· 
ıla hulıınıııu hır. \"ıılır ı ııznıııdc lılr 
[)('trol gcmısl 'liC 7 mavna bntırılmı • 
tır. Baş'ka lG t caret ı;:c>mısl de hasa· 
ro u rntılmı tır. 

RJev•·n ş malınde d il manın yeni
den müteaddit defn tekrarladı ı hU
eumlnr çetin muharebc>ler nc>tlces n· 
de pU kilrtıilmü tlır. Bu muharebe· 
l~_rcle:. pivaclc>m z 4 dilşman uça~ı dU
surmu tilr. 

Volkof cephe lnd<' lsınınyol mavi 
tümeni bir SO\ ~ C't hücumunu a ·ır 
knyıplıır ve>rd ırerı-k ıııi kürtmtlstilr. 
Bir kôprübn,..ınn knrsı yapılan ha!I· 
kn dlisrnnn hll cumlıırı ela kumı~n g,. 
güs gl\f;Use ec>rcynıı ('(! n muhnre· 
lıel,..rdc>n ı:onrn ııliskllrtillmllşl lı r. 

Almanların işgal ettikleri 
yerler 

Berlln, 1 nn. - H(!SJJlen bllcllrll· 
diğlne göre ıılmnn kuV\ etleri Don 
cephesınde Salzk şehrini alm~lnrdır. 

Alman ku\•vetlerıntn Kuban'ı iş· 
gnl ettlklen de resmcm bıldlr!lm<'k· 
leci r. 

İngiliz uça klan 

Düsseldorf'u 
~iddelle 

bombaladılar 
(Başı 1. inci S!lyfndn) 

lnglllz hnva teşktli bir ınilddettenbe
rl ~Uz hava kuvvetlerinin Al
mnnya'ya gönderdıği en kUV\'etll 
l'eşklldlr. Son akında DUsseldorf n 
bine yakın txımb3 aulmıştır. Bu a
kın DUssc-ldorfıı ynpılıın akınların 
48 lnclsldir. 

Bu akşam Lonılra'da verllen ta· 
mn.mlayıcı malClmnta göre, DOssel· 
dorra yaııılnn akın b.rçok Lancastc>r 
uçafn ile başka tıplen:le ağır ve or
ta uçııklar 1.ştlruk ctmlştır. Resmi 
raporlara gore 150 den fn7J11 ıklşer 
tonluk agır bombnlardtırı başka cli
l!'c-r bırcok lııfılak bomhalnrı \"\' yüz 
h nlercc klıçilk yangın boıı baları n· 
lJlnustır. Akın 50 dakika sllrmilşliır. 

Yüz.den fazla uçak 
arasındaki savaş 

tocıdra, t a.a. - Re-;men bildirildi· 
;;ine E;Öre 100 den zi)"llde Briıanra \c nl· 
man ııv ıanuresi rumn gunu oğlcdcn son· 
ra Jlransa'd;ı Sommc çcvr~i uzerindc a· 
•a~ tutuŞınn,lardır EV\clcc de haber 
•·erildiği 1:ibi bu h<l\a muharc-hcsınde t 1 

d~man ıarrarc'i tlü~rulmu~tur. A) rı· 
ca haşk:ı. d,işman tan-arclcri lıasar.ı ıığ· 
ratılmışıır. Bo<ton bomba tanıırc tl'$ • 
killeri üzerinde daha )üksckıe uç.ın İn· 
~ilız Spitfirc'lerirle alman Mcı1serı1d1 • 
ıııiıı 109 'e 1 ocke'l\ ulH'ları ~idclctle {lif· 
pışıııışlarJır. Bomba ıanarelcrinıiz \h· 
l>C'İlle ıunare meı.d.ıııına karşı ınu•af· 
fakı}'ctli hir hii<ı•nı rarmışıır. ,,, ııı) • 
)arclcri bı>rııha ıanarcluinin lıü<Uımı· 
na engel olaııı.ıdıkları için ..ı ıj!ılma ı•is· 
ıi iizerine ve ta) yar~· mc)danındaki hina· 
fara ıanı i ahctler ka)ckdıldıilıııişıir. 

Spitlire ıanarderin<lcki pilutl.mn si» • 
lcJiklerine ı;orc isabet alan binalar yerle 
bir olıııU$ '<' yangınlar çıkrnışıır. 

Hua mulıarcbc•indc dıişürulen ı ı 
tan-an-den ba ka a)Tıoı )erde muıeaddiı 
ta}') .. reler de )'ilkılmışıır. 

Von Bock orduları 'piıfirelerin hima>esi alıında hare . 
k~ı }'ıtpan Hosıorı bomba ta)')ıırdcrioıİl 

ilerliyorlar gıdiş ~·e dOnüş 5(.')-ahaıJcrinde bir arıza· 
Stoktıolm, 1 a.a. - Telemondlal )öl uğram.ımışıır. 

aJnnsının hus usi muhab.rl b !el rb or: J • 
Buranı gclc-n haberlere gorc- .l\In· ngıltere üz.erinde 

rc>Şal 'lion Bock'un seri motôrJU un- I.ondra, ı n.a. - lnı;iliz hava nazır· 
surları Don cephesınde Kuçevııkaya· lı ğınıd ıCbliği. A . d d- -
nın 90 kilometre cenubunda mllhlın dün d • · z .53~ 1 

a oşmnn uçı.ıgı 
bir deoın!r)•olu knvu nk merkc>zl olan j gece. ogu. s.ahıl bölgesini bombala· 
'l'lı:orc>tskaya'yı geçmlşlerılir. mışıır. Ilır ,dıırde birlcaç kişi ölrııtiş 'c 

Al h ku 
. . az sayıda yaralananlar olmıışııır. Birnz 

mcrn ava vvetlerının da ha.<ar vardır n,_ ,ı:'-- - 1 . • .uu ..... ,.maıı uç.ısı ıa ı· 

faaliyeti ribc<li imiştir. 
Bundan baŞka cmup kıyısı a ıkla • 

rında avcılarımız tarafından hir d~ınaıı 
uı;Jlğı daha dii1ürülmü,Wr. 

Ikrlin, 1 a.a. - D.N.B. ajansının 115-

keri ka) ıı:ıklard:ın oğrendiğinc .gore., al· 
man h:wa kuV\·eıleri , talffigrad'ıo Jİrnal 
harı bölgesinde demir,ulu bedeUcrine 
hucum ermişlerdir. 

Trenlere bindirilıındcte oılım klMI• 
araba toplukılclan - İı9lıll«JerJe ~ 
balanmıştı1". Astcer 'fle mabıcınııe yüUü 12 
tren tic bir çok lckomoti.f ı_.. u!ıra • 
ttlmıŞtıf'. Soı.1-eı uçakları it;e ıınaıtt v~ 

ronei köprü başındaki alınan mevzileri. 
ne karşı münferit \'e tc5irsıiz tıUcumlar 
)ıt('mtşlardı1". 

Alrııan keşif ıırnkları clOşınıtn hRTc
kfıtını tıırnssut etıııişlcr ve savaş u
ı;aklarıtı" lıorıılı ıl ııınl'ak ııılihlrıı he -
ılcflerl güstermlslerılir. 

Bu s~wns uçaklıırıınız :kıra toplııluk
la rını ve ıırab. ı kollıırını hnınhalnıııış. 
!ardır. Cl'plıenin <'enıır kl'slnıinrlr nl
rnan aveılıırı 4~ hıılşcvlk uçağı düŞür
mıişlerdir. 

Gene az miktarda düşman ta)')ıtresi· 
nin bu ll8bafı ln#Iıere kıyı lanndıı mute
rıddic yerlere bürum ettiği - - 'in · · 

lngilizler Cher~'::U 
bombaladılar 

Jılatta, 1 a.a. - R81m11 tebl.lıt: 
Perşembe g1lnQ dll"1'WUI uçakları 

bombalar atmış ~ bu esnada bir 
dltşman bomba uçağı düsürUlmQş
Ulr. Düşman avcılarının cumn gllnll 
Y'aptıkları müteaddit seri hücumlar 
esnasında da hir alnıan avcısı dllRii 
rülmUştUr. Sivillerin mallarına ha: 
ı:ıar olmuştur. Sivll hıılktan OJU ve 
yarah da vardır. 

Malta ilwrin<le- temmm; ayı içinde 
iliişllriilen düşman uçaklarının sayı· 
81 152 dil'. 

Londra. 1 Le.. - Hava nazır'lığmın 
tebliği: 

Hava savaşlarında 

Berlin' e göre 
ingilizlerin 42 

u~ağı düıürüldü 
( BnŞJ 1 inci sııyfnda ) 

lnrı, dün gece Ren ve Vcst!alya en
dilsrl bölgc>s ndc muhtelif mahnllcre 
)angın ve ınrntık txımbaları atmış· 
lardır. 

Alman savaş uçaklnn da, diln gece 
ln lltcrc>nln doğu 'kı~,sı Uzcrindekl 
llmanlnrdn ve c>ndilstr1 mc>rkc>zlerln· 
dc>kl mfihım askPri tesislere tesirli 
hücumlar ;ı. apmışlardır. 

15 İngiliz uçağı 
düşürüldü 

Bcrlln, 1 a.a • Alman ra<lyosu· 
nun blldlrdlğinP gör~. cliln hatıdn iş· 
gal alt.ındnkl araz.iye bır nltın ynp· 
mnyn teşebbüs eden kU'llVCtll bir in· 
gıllz hava tı-.şkilı, daha kıyıya var
mndnn alman ııvc-ıları tarafından 
dağıtılmısur. 15 ıngillz uçağı dUsO· 
rlılıııü llır lrıı ıııl:ırııı hiç bir ııçnk 
k. 'hı "im ıı·ıı tır. 

B iri 'Mlıl t in<> &: re J:m n hnvn kuv. 
b t1n4 takt:hcdt-n 

r h. lln e Hull $<'Jı~ ve llma· 
nın hOC'um ctmtşlt'l" ve buy(lk )'"llnınn· 

l 1ra \ c h rtara St'tK'blıyet verm!şl<'r· 

dr 

Alman resmi tebliğine göre 
Be lln. 1 na B.ıgUıı:k\I rcı mi tcb· 

A'c ııvrc den zdc>, Trablusgarb'ın &imal 
hntı ın ı ulmıın sa\ns u~akLın 30 t.cm· 
muz s:Unll ı..ır t.!U~:uı dC>nluıltısı batır· 
mııtardır 

31 temmuz ı:Unfı >apılan hl lltnı;- iz.ne 
akınından soııı ı düşman hava kuv\cl· 
lt rl l:L•cetcyln lUıln cmdUstrı h.ıı vuılllyte 

\ U ılyn bölg< 1 Uzcnru:ıc ucınuı;lur. 

Bu hüumı r Wlhruısa Dıısseld<>r!'a 

lc\eUı cd mıştlr lkaım tgflh scmllcrtn• 
de Ji• nı;ı ı • ve maddi h.ıı«ırlnr olmuıı· 

tur. Bun ~ arıı.ı; nda iki tın.tane de 
\ardır. H lk ar.c n<L'l ka.ıııplar otmus _ 
tur Gt.~-e avcı!arı ve uı:aksn\ar bat=
) tanrruz eden uı:aklanlan 26 sını 

diltt.rmıı c.rd r 
tru: bumb:ı ve av U<:aklnrmdan 

mürckkqı muhtelit b r l('Ş!dltn Sommc 
ynptıtı btr hücum 

le bl>O ü < n ınd. alınan nvcılan )a· 
n:m ıııı l lclndl! lfl dt4man ucntı duı;ilr· 
ıntıılür Bu mıı:harol><~e. bil' almnn av 
IK'UC:ı kıı~ ımısur. BııŞka btr inırlıllz 

~tı da Cherıbıırg yakınında düıüru1. 

mU'1,Ur. 

lnsnıtcre';yc kat"ll YllJltlnn rnu'hnrebc
de 11lmıı11 hnva kuvvcllerhıe bağlı 58 • 

\"a' tı k ll<:rl l o f:u tos ı:c<'<'SI ağır ve 
co'k ajp.r OCwrıtbalnrla Hull eeihrlnfn n.s. 
kert {'hcmrrıb'Q\te Hmn.n ve endilstr.I ıe
~ı bomba Y11eıtıllTUJ1ft tutmuslnr. 
ctır. Bu haro'k:('C!.e ı1$t1rnk ~ b{IUln u
~"1k'lar (lsk-r1ne dÖnmOe'lercHr. 

••• 
Dem, l tut. - RffllTM!ll MkHrfMltlııc 

ı:urc. elnınl-hıı.tı l&t1k:amct.lndıcrı ırclcn 

mUllyeıt.1 rıı«:hul uı:aıcıar ls'l.'1Ql'C t.op

nıklıın üzmı!ndc uomuştur. Tclıl!ke ~

l'C't.I mb:ıhlcyln sruı.t 4 11c 5 tlI'llSm<la 
\'erllm!şıtr. 

••• 
Vlmy, 1 n.ıa. - Resmi rnıı.kammrduı 

bl dl.rlldl~e ırore tılr lng111z ucattı sı 

t<"!Tlrnıı:r. ııUıtü oğlcden S<mm Xıızabla:n· 

kn UzcMnıle u.cmu&'l.ur. UcakaavaT tıa. 
t~'alarmın nUıtı menn!lerden 1118bet 
alan tnyyııre Mazagan aeıklnrmda de. 
n1?.c dtmfliiştür. 

A 
I' 

Atmak, ziyan 

etmek yasak ! 

"Atuınyıııızl Y~ıkmayınızl 7.iyall 
elnıeyinizl., 

Frıııısa'ıla. sokaktan geçımler hU
tun duvıırlnrda, kenılıleriııi atııı a • 
rııağa, )Rkıııaıııağa, zİJ'an etmeıne. 
gc dllvet eden nfışler gurmektt:dir
ler. 

Paz:is'lekl yeraltı demiryolları 1-
daresı, ) olcuları, kullanılın!§ bilet
leri nlıuaııı ığa dA, el ediyor: 

Çlınkl biletler atılıp knyheıiilıll 
ml. n) da 20 tun klğıt da kaybol<lu 
demektir . 

1'ahtıınıo destere ne kesilmesinden 
sonra çıkan tahta tozundan otomo
blllerdeki kııllanılını~ yaga kadar 
hiç bir {eyi atmak, ziyan etmek ca.'. 
u değildir. 

Par! 'in bliyiık "ıtrlyaıtılan,. hi
le, gazete ve mecmua! ır<la kullanıl
mış şişeleri al.tıcakla rını, m uşlcrlle
rlııe blldlrmektr.dirler. HastKlıane
lercle ise kııllııııılıııış ıllş fırçPIRnnı 
kırık ~işe, b ırılak ve r.nm rıarçala. 
rını zıyaıı etıoek yasnktır ... _ 

Jişelerden yapılan 

bardak ve lincanlar 

DUtOn buTilardaıı anlaşılıyor lı:I 
cam da ıkalay glbı, petrol gibi, de
mir ve çelik gibi az bulunur mad
dçlerdcıı biri haline gelmek yoluıı
dadır. 

Nitekim, İstanbul gazeteleri ile, 
lııı zannı teylıl"decek malıiyette ya. 
zılar ya:zıJ' orlar." 

Bl_r c;ok gazinolar, nıll5ınllerine 
ser\ ıs :rapalıilmek için bardak bu. 
lamı) orlıırnıış. Dir tek bardağın 

fiyaıı RO. kurtı§a kadar ytıksr.l ııı l'. 
Haıı gazııııı_ıa_r, §IŞl!'lcr kesilirı ca _ 
ıı.ıın keskııılığı zınıı1ara tıışiyle «lcle
rılcrrk yapılan bardaklar kullanı
) orlarnıı ş. 

Bu usuliin Mrsır'da da tatbik e
ılildlğini gene bu sUtuıılıırd okuya. 
C"ularıınıza haber verııılşlik: Mısr'
dil i1..ciler t ırafından toplanan boş 
bir.a şi elerlnin alt kısmından ordu 
için bardaklar, üst kısmından da ge. 
ne ordu için fincanlar yapılmakta _ 
clır. Yalnız yapılan fincanlar kah _ 
1'e içıuek iı;in degil, telırırıf ven t.e. 

' 

Yeni bulmacamız 
Soldan mP,: 1. Yet.tsh', aol;uk d<'ltll, 

2. eöz rcrı g1, bir harttn okunUşU, vllll • 
)"et. s. tadat et. asker, tcrsı UmtOOt, 4. 

l1l8G-1 kabl, ai1W sanat, ıs. bir tane, 
)'8.tlıık, 6. kanun, ll'(!k tı•tık, 7, uzun· 
l\lik. bir ç-alaı aleti, 8. dahi, abI.gıuı, n. 
fit, blrr hart'ln dlumışu, !mdc ttuın ın 
lıCl.'flllltl. ıo. nota. mhJp, kum denizi. 
11. llCf1l, hububat ~. 

Yubrdan aeaıtı: L Para torıınsı, 

bo)'8U7., 2. mükemmel. tere! beyırır, ırU· 

:ııeı ııaruı.t, 3. '*" dnt!I kurdc-Rı, hkn.ıı 
edatı. fııe ntrı ~ ve kalın IP<'kıt. 4. ter
bb'81z, me9~ 5. bl!" 9llYl, bb' ki
taptan çıkanlan ve iacyd(ı(ttlıerı Jlflf'Ça, 

6. bl:raz eotuıt. 'bu. mevrııtmde, 7. bııı -
lam, doğra, 8.. 111t&t eıdntl, katı olanık, 
bflere1c, 9. lannm, tk!nin lrısa eddl. 
dahnt, l it. 8ll, del, eoıy, 11. kutt parti, 

atn"bk !Slc<lı!ıQ. 

dünkü bulmacanın 
halledilmi§ tekli 

SOldan .ı.it'll: l. Xına., !kıh, 2. 11ıın. 

rmm~ 8 . ra, &-, 4 . tl. sııRma. ı•ı. 5. 
el, de, 6. ne. el, 7. yuın, 8. da, -. 

ala, 9. llııBn, ıld ad. ıı lpek)I ... 

Yuttal'dan -.atı : 1. Kertenkele, 2. 
atk>, lt, S. tn, ka.98.P, 4 . Am8.flil'8. 5 . )'il• 

nalc, 6. ırerı;redan, 7 . Natı, 8. lmm!ı, 

ı :-:· aaika, ıo. ıa<le, la, 11. H~· ı 

lcfon tcllerhıl direkler• 
için&. 

Şair olmıy.anlar 

ne yap•ınlar ? 
"Eski enmlar barda'k oldu" dt- , 

ye bir soz vardır. 
lstanbul gazc>t.elerl eSkl camla

rın dc>tllse bile, eski sişelerln bar
dak halfııe sokulmasının zararlı 
bir şey Olduğunu, CÜnkü bu YÜZ· 
den yııkında ortaya bir de &işe 
buhranı çıkacağını yazıyorlar. 
Şu halde ban:laklan idareli kul

lanmak ve: 
Kadı-h kınnaJc. elin ııann.k 
Jlo•llırda)oa hO\._.~ JNık 

dl k 
'1Mldlr.

~n sar lYl unutmak gerek. ln
san kadehi kırdıktan sonra elini 
sarabili~. Cünkü elln yaması ken
d ndendır. Fakat kınlan kadehin 
yerine yeni& ni nasıl koymalı? 

Hovnrdnlar gibi, eairler de, ha
yatı dalma tozııcmbe tarıı!ındnn 
goren insanlardır. Bardak veya 
ka~~h bulunmazsa, bir şair hayn-
1: buseden kadehlerle" içebilir. 
Kundura bulunma211a başka bir 
sair sevglllsnln "nermln pi.yına" 
"buse<len pl\.puşlar" giydirebilir. 

Fakat şair olıruyanlar ıekaen 
lruruşıı bardak ve 40 liraya ayak
kabı nlmamıırun caresl.nl ııaaıl 
bul unlnr? 

KurbağalıJ ere 
temizleniyor ! 

-3-

Kafkasya Ya batıdan 
saplanan kama 

-(Bu yazıda İsmi geçen yerler hakkında 1 inci 
•aylamızdaki hartaya btl§ vurulması rica olunur )-

Alman ilerleyiJi 
fıl' AFKASYA'.:-;J:-;o Kmm·a doğ!'U 
I.'-- kül.ı.k •erdiği bölgede alman 

ilerlemesi, süratle devam et • 
mckıcdir. Dünkü alman ıebliğiııe gö
re, oir taraftan Krasnodar demirrolu 
geni~ bir H'Phc üzerinde ,.eçilirkcn. 
daha ötede alman moıurlü ku•'lctlcri 
cenuba doğru sert bir 01' lıalind~ baı· 
mı)a dc1.ıım cdi}'>rlar. Bur.ıda, )';UIİ 

Krasnodar istikametinde alman ilerle· 
yi~i geniş Mr inkişaf gihıcrmişıir • 
Simdi Ku,cvska)a'mn 90 kilometre 
ccnubwı<la bulunan Tiçoretska)a d.ı 
alrrııın kuncıleri tarafınJ.1n işgal edil· 
miş ve hura.Jan cenuba doğru bir d.ıl· 
s;ıç hanl..eıi ba~lamışıır. Haııa doo 
Berlin'dcn gden hir haher, Kuban'ın 
dahi İşgal edildiğini resmen bildir • 
mckıcdir. Bura.'1 Kuh.ın nehri üzerin
de ufak bir kas.aha olduı;una göre 
şimdi ru~ların Kııfka~ dasLırında~ 
l"\'\ el, ruıunıtbikccklcri bir nehir de 
ddcn gidi)or demektir. Ö> le anlaşı· 
lı)or ki, almanlar, Ro~ıov•da yapıık
ları gibi Krunodar'ı doj;'lldan sar· 
ma1<, •·c bundan sonra 1\'m·om i k'i 
Çc• irnıd: gıl.) retindcdirler. Bu işin 
hazırlığı olmak üzere daha doğutla 

.Maniç nehri üzerinde Krasnodar, 
Stalingraı )•nlu ü~ıünde bulunan Salsk 
~lıri de alınıııış hulunmakıadır. 

Taarruz istikametreri 

BU iuhl~ rapııktan ~nra, rus 
ce(lhcsindc genci durumu ~yle 
ıoplı)·abiliriz: üç ıaa.rruz lltİ· 

kameti \"ardır. 
1 - Rosıo••'d.ın Krasnodar'a doğru 
2 - .S.ılsk'tan belki A~trakw"a doğru 
3 - Don nehrinin halka )ııpuğı 

)"erden Sıalinp-ad a doğru ... 
Hunlardan Krasnod:ır isıikamecio· 

dcl.:i turnmın bu}iik bir suradc in
kiµf l'ıtiği •c nı !arın burada tutuna· 
madıkb.rı anla~ılıruıkudır. Dunun 
ıek sehebi şodur: ~-ünkü ruslar bu böl· 
gl.Jc isı••rncden çckilmtk, Ye çekilir· 
kcn müdafaa etmek zorunda kalmış· 
!ardır. Halbuki Staliııgr.ıı önündeki 
muharebeyi kendileri ta)oİn etnıitler· 
dir. Sal~ i•tOOımeıiııo.\cki yÜrüy* ge. 
lince, bu, doğrudan doğnı}ıı }'ardım· 
cı bir ilcrlcr?,ıir. Öyle ıı:<;rülüror ~. 
almanların burada ıa.kiheıtiklcri ga)'e. 
doğrudan <loğruya bir zıııokısı gibi 
ikiye ayrılmak, bir okla doğuya hir 
okla batıya sarkarak, bu iki hareM
ti de bnkmektir. 

IJcrinliğine yarma 

DON Rusya'dan ~leo haberler· 
de, almanların yak117 Rouov 
cemlbundaki Ml~e ilerledik· 

teri hiklirilnıiştir. O hakle bura<la de· 
rinliğine )ııpılmış hir yarma vardır. 
Moıiklü '-uwctlt"r öoclen ik"rli)t."fd<., 
Uf'KI Yugtnlavya"tla olduğu gibi et· 
rafa panik saçmakta ve bunu piyade
ler wdheımckıe.Jir. Fakat i~in dik· 
kare değer olen tarafı, ru. .. ların hu 
bii)'Ük yaımayı karıadlarındarı ıedir· 

ltİıl C()e.rek '-~' olmalarıdır. 
O halde almacı taarruzu baş tarafı 
11.h-ri, ve alt tarafı gittik~ şen~ -.oe 
gelişen bir bata şet.Jinde inkişaf et· 
mel<ıedir. Rus kuvvetlerinin kilomet • 
relerce uzakta artçı muharebeleri '"er· 
di4deri göz önüne alınacak olursa, 
tank l<MJısında piraden.iırı dııyanııma· 
yıp çdcildili ve ıı;eriri gttçdcıcn bo
ş.alııığı anl&şılahilir. ltıe bundan do • 
!ayıdır ki, alman i1edemesi çok ça -

Alman deniz ve 
hava kuvvetleri 

temmuz içinde 

815.000 tonluk 
gemi balır1ldı 

(BaŞı ı. lnci sayfada) 

Ur ki: 
"- Blsm11rk zı11hlısının "batırılma· 

aı karada büyük bir orduya karsı 

knzanılıın kati bir ı.a!ere müsavidir. 
Bu olayın dllnya muvnzPnesl Uze· 
rindekl hayati ehemmiyeti hiç bir 
ı.aman lamamlyle anlaşılmamıştır." 

M. Alexuıder AtlanUk meydan 
mulıarcbeslnln ı>lmdl h<'r zn.mankln· 
den daha ehemmlyeUi olduğunu ha
tırlatmış ve Britanya donanmasının 
çok geniş olr cephe üzerinde mUcıı
d8ıe etmek 7.0runda olduğuna işaret 
cyJemlştir. Bununla beraber deniz 
stratejisinin esaslı prensiplerinde 
değişiklik yapılmı, değildir ve Brl -
tanya deniz kuvvetleri alman ve 
ltnlyan donanmnlarlyle Ucaret filo· 
lannın bütiln denizlerde yolunu kes· 
ııwkte<ll r. 

•M. Alexnnder bundan sonra de· 
mlştlr ki: 

" - Rusların yeniden bUyük bir 
cesaretle ılövüştükleri harbın ş.!mdl
kl buhranlı sııfhasında donanmanın 
Manş'ta, Atıanlik'tc, Hinldenızl'nde' 
ve Akdenlz'dc ~ııptığı devamlı mil~ 
c:ıcleleyi unutmak için bir temayill 
vardır. M.ısır'da cereyan eden kara 
ve hava meydan muharebeleri ka -
dar Hint hududunu beklemek, ve 
harektıtın korunması bakımından 
donanma ile ticaret filomuzun gös
terdiği rnUzaharet göz 6n0nde bu -
lundurulurSA Büyük Brltanya'nın 
denizlerde ve dü~an.ı.n f&n ı.oprak-

huklaşnıış •e bö)lı:cc bu kamanın ha· 
usında kalan nısların durumu hayli 
:zorlaşmıştır. Bu zorluk almanlann 
sayuız tank kullanm.alıırı •·c ıu~larıo 
tank hikuınlarını atlamkıan sonra 
piyadeleri bddemcnıelerinden doğdu
ğu açık bir hak.ikaı olar.ık 50} Jc.ııc • 
bilir. 

Müdafaa halh 

D i NKl) nıs tc.hliği alman teb~ 
ğindcn çok ınuhınsardır. R\.160 
Jara ,;öre, Kletska}a •e Tı>im

Jian.~ara bö!J,"Clcri)le Haıi k'ia <erıu
bunda muharebeler olmaktadır. Kleı.~ 
kara dun de kn)dcııiı;ımiz phl Dc)fl'ua 
Volı;a')a dogru dirsdı: 'erdiği ~ 
dir. Hnlbuki alnıanl:ır, burada Don'11 
ı;~tikluini çok CV\'cl haber ve.rmiı -
!erdir. 1'simlianska)a')ıt gclioce, bil 
d.ı Don burnunun altındadır. Halbuo 
ki almanlar, buradan, sade Don'u ~ 
ı;il, onun a~ğısında bulunan Sal, d. 
ha alı basam:ıkıald .Maniç ndıH-ler:ini 
bıle geçerek Sablı:'ı aldıklannı bildir
nıekt\.'<lirlcr. RU$ tebliğinin sorı du • 
nımlardan habersiz olarak )'azılacağı
na ilııimal olm.:ıdıj;ı i~n. huraluda 
bir mudafaa tedbirleri düşünülduğü. 
ne bukınedc'biliriz. Nitekim Rosıov'un 
hemen altında bulunan Baıalık'ın ce
nubundaki muharebeler için vcril
habcr de bu rumlcdcnd.ir. Pıı.bt al • 
man ıc:bliğinc ı;ore Baıaisk çok artcır 
da kalmış, ~c alnıanlar çııl<. daha .,.. 
ğıda bulunan Kuhan nehrine kadar 
inmişlerdir. O halde burada rınlana 
artık karşıko)'ma imUnları kalmadı
ğı kendiliğinden anlaşıbr. l>un.B 
Kafku}a'nın batı timalinde nMlaıır 
için ("<ık '\'ahimdir. Fakat Ttınoçrnko 
Kafkas dağlamıda bir müdafaa ı-ta 
L."Urmak fikrinde he o zaman mesele
>; başka ,ekilde mütalea etmek .iıcaD. 
der. 

Netice 

s Ö7.l.FRIMIZf hulk ~lim 1 
timdi inkişaf edeı alman ı

r~eıleri m'ticcsinde rusb.r, ~ 
şimalinin en münıhii ~Jenni de 
ka)<hetmckıctlirlcr. Üsıelik t.unda blı
lunan bir takım peıml lmyuJanmn da 
almanlann ellerine gl'Çllldc tdılikNi 
'-ardır. ı:aıcat bütün bunl:tt dışında 

f:(}ze Çt1"flan cck nokta tudur: ~ 
Kafkas>-a'da ~lar ciddi bir mulcave
meı 8Ö tercmttler.ııe, o uman Kai • 
kas)-a'daki KııRcasyıı'da, şimal<Mci p. 
maide blacakttr. Timocmko'oun hu
~ ne kadar blYVCC torladığım hiı. 
~ Fakat ili rnutıaıckalı: ki. St. 
Jmgrar )"Okx.ın kesilmesi. 9IC hele 
Sal4.:'tllfl do.l;uya doğru yapılacak bir 
harelceı Kafka~'ya taz,e kuvv«ler 
gclınt'Sini önlİ}'t'Cck ve Rusya'mn 
geniş 1-a)"n.'lklanndan bu bölgıc)'C -
la esaslı bir 1-ardım )"apmak imkitıa 
ha$ıl olnııracakıır. Bu takdirde Xaf • 
kasya'da ıoı•lanarı rnüııcfikler ordu • 
~una vazife düşccl"k, ve ingilizlerin 
İran ,-.ılunu neden cllerindc bulundur
mak i"ıediklcrinin hikmeti anbtrla
ctiı:tıf'. Fakat ingUizlerin burada ~ 
Jadrkları kuvvetlerin hakiki ..nfe 
rini bilmtk l!Ct'clctİr: 

- Acaba bu lruwetltt RU971l.,. 
yardım itin mi hanf'lanmışa1"? 

- Yoksa lran '-e Hindistan ,., • 
lunun müdafaasına mı cah$İ$ edil • . . ) 
mışur. 

1,ıe dün ~ telgra[Wm tetip 
ve uhlilindm çıkarılabilen mt.n.ı. 

nıı hulasası huduc. 

FENiK 

İngiliz uçakları 

Marsa - Mat~'u 
bombaladılar 

Londra, 1 a.a. - Royter'in İsken
dcriye'dc İngiliz Akdeniz filosu nez
dinde bulunıuı muhabiri bildiriyor ı 

Donanma uçakları cuma aklıı.ma 
ynpııklan bir akında Marsa-Mat -
ruhda bir çok infilaklar ve büyük 
yangınlar çıkarmışlardır. Uçaklar • 
dan biri hedef tuttuku yere 6 bom
bayı birden salmış ve ı;ok bUyük bir 
yangın c:ıkarmı.ştır. Aynı hedef Uze
rine gelen ikinci bir uc;ak bombala· 
rını alevler arasından salmak zorun
da knlmıştır. Yangınlar 50 kilomet
re uzaktan görünecek genigllkte i -
di. 

Diğ'er bazı donanma uı:ııkları MU'o 
sa • Mıııruh'un arka limanında bu • 
lu nan bir kUçlik yUk gemisine htl • 
cum et ml§lerdlr. Gemi derhıı.J du -
man bulutları arasında kaybolmt11 -
ıur. Uçaklarımız ıtddetli bir banaj 
ateışiyle karıılll§mı§larsa da hepm 
Usleri~e dönmUştUr • 

Bir madende kaza 
Jludape~ıe, ı a.a. - Budapeşte'nia 

29 kilometre timal batısında Salg0 • T-

ian şirketine ait Tokod kömür madeniD
dc grizu kausı olll'IU1 44 maden iKW 
kaza mahallinde ve başka S i,çi de W. 
dırıldıklan hası~ ölmüJtÜr. 

lan Uzerlnde snr!cttiğl gayretlerlll 
ehemmiyeti o zaman anlaşılır. 

11 kiıi kurtarıldı 
Buenos·Alres, l a.a. - Tacito a

dındaki Arjantin petrol iemlsl d&-
nizde lclnde 17 kişi bulunan bir 
sandal bulmuştur. Bunlar bir alman 
denl1.nltısı tarafından toıı:ıdllenen 
Barcalona Brezilya v~IU'wıdan kur
tulabilcnlerdlr. 
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Apantisit ! MASAL : 
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Faydalı bilg iler 

Yazan: Cahit UÇUK 

SPOR 

Fenerbah~eliler 

Bahkesir' de 

lngiliz ve İtalyan 

te bliğlerine göre 

Mısır 'da 

askeri 
ZE!)-nep, evin~ mavi koya acılan 1 de onunla beraber ı:~o."'du. Vücudun· 

penccı .. 'Slndt: u u ınu:ı. li:M:P orerck, da hl<: bir ıstırap yok ırtblı:Ydl. Fakat 
butı-u yıtıml.ırı ıutınWı eti ıı~ ırlbJ go· tekrnr kendini kaytıctU. ~ne t« bo$an· 
riınen, k.ı.rııı uzak Juyılarn b kı)'ordu dı. G<..'11<: adam, onun u tine bir &eY 

GOzlcrt kartıla.r<la, ııannakları !ı c mı;· orttU Blletırıı pannakla!'.ı arıı•ına ala· 
kitinde, ruhu huba!.ıu'da)dı. On H'CI rak nalY.t.ını &ıydı. 

Ekim, dikim 
ve fabrikalar EFE ile TEFE 2. 1 yenildiler durum 

:ıı ıll.ı1' > ~> ış nillı >ıı.lruz denJzJ ırunn U ~· ;:.. 
t.ü Cun.ku top k nnın dürt ;ı.unı <le - Zt>,) rep. n<ln>u t<!kral' dQ!ld!\~tl va • 

l\lcmlckctimiz ı;lrııat mcmld:etidir 
di)e okudunm. işiııiniz. Ziraatin de 
ekim ve dikim ol<fuğunu biliyorsu • 
nın~ Fakat, ı.iraatı;iliklc uğra~nların 
hepsi tarla cl:me-L, cldm tlildm )'ap • 
maz. Ko)lu!erimizin bir~nklan hay· 
van )"t.>t.ıştirir, üni besler, onlara da 
-;onırs:ınız, z.iraaıçilıklc uğraşı)orum, 
derler. 

nlzle c "rl lYd ~ın ıırtınalann u •ul k t. k y kızı n, onu b z uıy •ıamıs 

tularını dlnlcrd • Yaz &<><dert ay ~ı~ı buldular YUzU so gundu. Fakat Ozcrln· 
ile 8,)dınlaean denize bakmtıı::a do,yamu.G, de clccklc-rl renk renk hlr ipekli cl!>lsc 
&abah n '"1n c bcrubc:' ıro:Gl~rtnl a • "ardı. Sınnn il' 1 dUmdtlz saçları buk
ca.rak taze \ Jcudunu su nn serin ku- !Um büklüm kıvrılmış \C lillA' elinde bir 
caı::ına bırakırdı. Adan n menn ... .,. oc-ak· n şan yüzUtü parlıyordu. 

Yerden kalkan nıah~ullc-rucrı l:ıa • 
z.ıları vardır, fahrikalara girerler, iş

lcnmi, olarak çıkarlar. Ko}lulerin >"e
tişıirdıği h:ıyvanl:ır da, bu malı.mlle
re benzer. :t.ira.ıtçilerin bir )11rısı tÜ· 
!Un, pamuk diker, 11ancar eker. Fab
rikoılar tutunu "ı::ar.ı )'R!'ar, flamuğu 
kwn:ı.ş haline getirir, p:uırnrın suyu
nu sıkar, )eker )11J>ar. l>em<.k ki, bu 
gibi )erden kalkan ıopruk rııalı ullcri, 
bizim asıl nı:ıh ıt! dcdif.-imiz bu~:.clay 
arpa gibi doğrudan doğrtl)a hizc gı· 
da olmaz. hlenir de, O) le işimiıc )'3• 

rar. Haııa, arpa bılc, fabrıka)-a rarı · 
)'an bir nıahsuldür. Bira )<ıpm:ıda kul· 
!anılır. Bira )"llpınıı, kumaş dokumu 
gibi işlere, zi raatc U) an, ziraatle bes· 
lcneıı İşler denir. 

J.ıırındak1 pembe mcımcrlcı1 ~lbm )&• ZC)'TleP. onlara kıs ca anlattı. Haıı • 
hancılar \ardı Z n ıı. onların ı;c ,p tahtı nı>and t im ş, doktur onu ba,yıl

~Jdlşlc:-lnde heyecanı nırdı. (.,Oınkü, MI- tarak amc ~at )apmıstı. Şimdi knsıl!:ı· 

)'B.lanna ırt.ren. ı:. Ltin hl.lly l!l.rmı dol· nın tUndc b r panmık uzunlul)'und:ı 
ôUmn bUyük lstanbul dan ıre~or, o- b d k s :yerl kalmıııtı 
caklanla calıttıktruı sonrn, pembe tynh 
d:ımarlı, mavimsi bc)nzl takt mermer· 
lcrl al<ınık ı:cne ı ... -ıanbul"' ıılıdl)or ar. 
dl. 

Fakat kız rın asıl mem.k ettikleri 
bu dcil'I d . Zeynl"bbı dUmd!iz snclan 
nas l kıvrılmış, o güzel etb!seyl nnsıl 

amus. ı>armn{:ındakl Yliziltü ktm tak-
Zeynebln c eri makine hız nı kaybet· mıştı? 

mı., pa.mınklıırı yavnılamıııu. Hulbukl 7..cynep, onlara b r e<'Y söykmcdl. 
~. hiç durm d:ı.n ormck ,;erek. Gccc bnb:ıs )le cok h(')ecanlıroılar 
U. Babası. halta ıc ndc balı a cıkacak, Çünkü m sa!ITlen b gene ndam var. 
bclld blr hnttu donmfJ'ec{'ltU. IA'rııı. bu dı Zcynoo:.n hayatını kurtaran, onun 
bahk avı le >et ı~ . ltın Mı; anna perm<'TI nt ) ptımn par-

Ycn den lşll'lnctc bı1Ş dı. Annesi, mal':ına n ~an ytizUl':U tnkan, e blseler 
llrtıı.nbulluydu. Yazı Mnnruıra adruı nda· alan ııdnm. onlnnn bnslt sotrıılarındn 

k1 el! lcrlndc g~ nnck üzere gclc:ı zevkli b:.r )~<"k )'(.'(! <ten ..onra. kıun 
Hasan llcY~. cı:JAUıklan olo.n Zcync- b:ı.bnstylc nlkllh \'e ~unu kıırnrlr.ıı
bm anna>'.ni Murat Rl'lsc vermlslcr, tırdı. 

öüfilnlcrtııt )'Upamk Istıınbul o don· 1J. 
m~lerd!. Ze)nep, b!T Yıl sonra dünya. zeynep'le ı:enc nd m !'.'VIC'rdlktcn 
ya gelmiş. tn t doCurııblc anncsl g()z. sonra; ndnda lll'ln lllr hastalık bıu 

lerin1 haşat:ı kaı>:ım ştı. Bı b:ın, ona a· ı;:öı;+erd • Gün gccm yordu kt. ndnnın 
nahk edc."re!k ZC,yncl> bUyütmti1ıtU mı- ırenc kızlarında kıvnındınrı bl~ sancı 

J'\lit echre du)"dutu hasrot belki de a.n- başlıyor. btr motör homurd:ınıycr, b r 
acsintn ruhundan ona gCQmişU. İstanbul yokulutu y pılıyordu Orndn 

lçtnl cckerok: hnsta kızl:ınnı bir hekime ıröstC'ren ba· 
- Ah btr lstruıbul'a g doo Jscrn! balar. CQCUk1 nnın hlc b hnrtalıl':ı ol· 
dedi. En t:ı.tıı hülYaın, ocaklara ı:e. madı!hnı öıtrorılnre dOııtüklerl hC> Uk 

len ad:ı.mlardan bl:r:I onu sevecek, nlıp, SC\'tnclc. lm:kı.nnm S.'lclanna perme

tstanbul'a ııôtilrecckU. Uyurken bunu nanı yaptırıyorlardı. 

rilya]annda &'örlb'or, uJıa.nıldren btr da· Ocakta c:ıluınn ı:ı:enc nd~mıardnn bl· 
ki.kil aklından cıkmıyordu. Ocıı.ktn ça. Mn n ko unda ı llınbul'a giderek, nl· 
*n.lann ~le ~ b coouk vnrdı 
k1. o ?.e;ı.'llcp·ıe çok nlAknd rdı. Amdn 
hır ~;ı fl<'l:lyor, onunla uzun uzun 
kom1$UYOrdU. Bu ııenc. mütcahhldtn kA
tibl:YdL İstanbullu, kimsesiz ve mah· 
EUndu. 

Zeynep, omı düstlnllttccn kalb!ne bı· 

cnk ııaplımımı~ srlbl olurdu. Fakat bil 

l!IC'fcr ıı:ıli' böl::r!Ylc kasıtınm arnsmn 
~ bb' IJ3n{'l girdi. Ô>'IC 4Jddctlb'dl 
ki. pamuılclQ.n cozOldU. M<.idk. öbür e
UmJcld me knlem1 düştü. Kendisi de 
ektuı':'U yerde yıkıldı, 

Sana. devnm cttlğ! müddctce. Zey • 

neb~ vücudunu buz rrnıı ~'k bl:r ~ 
k.ıtl>lamışb. Sonra ~a\ae )'ll\'R$ &ancı 

~r:oo_ G<!lıe kız artık solu1ı: nlatım

,.,rou. 
ötre ~ bn'brun eve dündil{:'(lndt:!, 

ııırytmyı lrunı:lmus. )"Cmcklcrt hnzn-, Zc)"

~ ı;illcr y(lz1yle taı.rşısmda buldu. 
Kız. olnnları bıı.bMma anlattl. Babıl. 

• dlldm.tle dlnledt: 
- Denet Qşütmtıcısllndür kend'lntl 
dü~ orta.ya sürdü. 
7.cyneı> yemekten eonra ıtırbınm ırc

r1 lka1an ııon lmıımlannı bturot. Aktllm 
bnbn kı2 ealıştılar. Jrmt>mm kenarlan • 
rııa ma.ntarlnn (ICC!rdllcr. Adam. mcm • 
9U11 g(!Hlmsll)'OrdU: 

- Yo.nn ı;ilneştcn önce h .. tıea ctıca· 

rw.. ZMa\ crlaıdnüır beni bckll;ı.'orlar· ... 
dedi. 
~ln 

o ııccc lldsl ctc en der1rı b!T 
rnıı..ı.tıruıılar. 

~ 
B:ı.1>Mmm ııtt.tlğln'.n ert~ g(ln{lydü 

Zeynep, cv:tn!n koyu ır&rcn penecrcsh\ • 
dt! otunnUŞ, en~. mavt sı,ılarn bnkı· 

'1Wlr ve düşünüyordu. 

eıuılı dönm<'YI uman k •Y kızlan, hayal· 
l<'..rl k nlıncn. ~l\nııntla avunmnyı, 

b tesem o nı.k kııbul cdlYorhrdı. 

Japonlar Kiska ve Agafti 

adalarında 10000 kiıilik 

bir kuvvet lopladllar 
Vaşlngıon, l a.a. - Deniz kuvvet· 

leri sözcüsü cuma günü demiştir ki: 
- Sanıldığına göre jnponlar Aleut 

takım adalarından Kiska ve AA'atti 
adafarındıı 10 bin kl3illk bir kuvvet 
toplnmışlardır. 

Yapılan keşif hareketleri netice -
sinde Behreng denizinde Dutch Har
bour'un 200 mil olma! b:ıtısındn A
merika'ya ait Pribllof takım adali\ • 
rınıla japon 1askeri bulunmadığı an -
ıa.,ılmnktadır • 

r - - " L KU(UK DIŞ HABERLER) 
Helslnkl, l a.a. - "Vatan istik • 

ruzı,, namiyle açılan ve evvelce iki 
milyar mark kadar tutacağı tahmin 
edilen lstikroz iki milyar SOQ mil· 
yon markla kapanffil§tır . 

Vellington, l a.a. - Yeni Zelanda 
Bll§vekilı Mr. Peter Frascr ile A • 
merika elçisi Mr. Putrick Hurley: 
Avusıuralya harp konsey· toplnnb -
larma iştirak eımek lızere Yeni Ze -
land-a'dan tayyare ile buraya gel • 
mlılerdir. 

N evyork, l a.a. Luxembourg 
ana dU esi dlln gece vefat etmiştir. 

Kıi> lülcrimizın > eıişıirdiklcri ko
)'Wl, keçi, sığır gibi hapanları da zi · 
raat mahrullen ~ıramıda sayahiliriz. 

lesela: ko)'un, ıarl:ılarda, bayırlar· 
dald otla buyur. l\rlar, .ığırlar da ot, 
~man, burçak, arpa ı;ibı tarlı oıla · 
riyle 'c tarla mahsulleri> le beslenir. 

Ko}'llnun yünu fabrikada kumaş 
ıılur. l>eri-.i işlc-nir, kiisclc ve ın<şin 
olur. Bunl:ıı-ı )'apan fabrıkalar da, zi
raatle uğra$llnların )ctİşıir<liği hay • 
vanlarla bcsk"flir. 

Bazı memlckcıfor de 'ardır, bun· 
lar, sana)İ memleketidir. 13u) uk fab
rikalar:ın çuik, pek ~'Ok bulundu,b'U >er
lcrdir. Bu fahrikal.ır, cam, makine, 
<"İ•'İ, İğne, dlii:me ~-ihi şc,ler )'aflar. 
Top tüfek dıikcr. Bizim memleketi • 
mi:ulc de. bu turlu fahrikalar )'ok de
ği ldır. Fakaı, Avru(l<l·da H' Amerika· 
da l>irçok lı(ıkümcıler, makine yapıp 
satmakla geçinir. Biz (~le )öıpma) ız. 
Jli7jm muhıaç ol<hılhınıuz şeyleri kcn· 
di fahnkalarımız )ıtpar. Yun, ııa.muk, 
arpa, panou gibi şc, len hem kendi
miz )eti~ıiririı, hem de kendi fahri • 
kalanmızda İşlt•riz. 

Simdi, birçok $ChirJerimizde, böy
le buyuk fahrikalar vardır. Hu gibi 
maddeleri fabrikalanm17. )ıtpar da, ar
tarsa, onu dış memleketlere satnnz; 
mcmlcl<etimizdcki fubrikal:ınn )'a}'&
madıklan bazı maldııder ve cşyabt 
vardır, o ı>anı ile, bu makineoleri ve 
CŞ>"a!arı satın nlırız. 

Bundan ııonra, ><urdummurı her 
}"Crinc:kı büyük fabrikalar a(llrafız. 
Mekteplerinde dc!'Stc:ritİc çok ~. 
öJ;retmcnlcrinin sevgisini ka:r.man, ev· 
Jerinde bü}iiklcrinin s<"l"liiııdrn çıkm1-
yan ıı1cttlı yavrularının, kü~ okul
lardan daha büyük olrull:ıra akm edi· 
yor. llwılar, OOrrı kendi memleketimiz
de, hem de Avrupa ~e Amerika okul· 
lannda müht"ll<lis olu}-orlar. Fahrı'lra • 
lanmıztfl ooşına~ip onl:ın i$1ctiyor
lar. Dundan ~a akıllı T"ud.: ~
!arından binlercesi, ~~e oiru}-arak, 
öğrenerek, birçok fnbrik:tlanmrz:ı iş • 
Jetcak. Biz, umutla onu bd.liyonn .. 

Çunking'deki askeri 
mütehassıslara göre 

Japonya R!.rocn ~özlerlndcn mnvl sulnr uzıık· 
Jrmr ı:1b1 oldu. Gözlen knnı.rmıstı. MI· 
d.n;1 de bu!:ml)'O?'du. &mra Od g(ln rnr
vcl, onu 1ovrnndrrnn ncı, aynı yere 
b~'k ırlbt ıınıılandı Du)'rlutu büyük 
ıı..-ı Stindc ktmscslzllıtlm düş ndü. Ya 
bu ııoncı dcvnm ed(TI!(! luıll ne olarok· 
b" B:ı1lasl en n dcnl-zlef'e acılmıs. onu 
bubnak. onn hn.bcr ul< stmnak tmktın· 
ım:dı. Su halde ne ynpmnlıydı? 

Nevyork, 1 a.a. - Nevyork bele. 
diyesi dUn akşam ansızın ııehirde bir 1 
karartma tecrübesi yapmıştır. Tec· 
rübe 20 dakika sürmüştür. 

16 ağustosta 
Rusya' ya 

Vücudunu bl:rd bire knp!ıyan ter. 
1ncc basma elblsestnJ ısıauıcak kadar 
boldu. So uk ıı.laml)'Or, ik1 ellYlc acn
)'U.11 yeri baatın) ordu. llOYIC<.'C ı>enccro

n1n önünden kıl.Yarak, oturduktı min· 
der l'ı üzcrtnc, 1kl büklüm kıvnldı. 

U=1<: rdan b r s lsmtnl catıny0r
du liZlnlcl. Ul!"Uldıyan kulaklanndan knl· 
b!n<? doğru men bu cal'ıım. ona do~
lnrak ııcnocrcdcrı b:ıkma kuv'icLlnl ver. 
dl. 

Miltcalıhld lcAt.!b1 lcarslsmda>ıtı 
Gözlen h yn.~ acılm e. Zeyneb!:n teri~ 
11!1!.ak ıı:ın yüzüne bakıyordu. Kız. lnll • 
)'el'Ck : 

- Ölib'oruml 
db"cb1111t. Kooam'k lcerl ırtren ırcnc 

ad:un, onun bü.Yük bir kr1z geç nııı:ını 

~ H~ bir 8CY dil&Unmedcn kızı 
kucakladı. Kllçük BOfllYJ ~k &Oka· 

lıa cıktılar. Adanın iskelesine do~ 
kucatındaJd bayg n gene kızın al'ıırll· 
jpnı duymadan koouy0rdu. 

Zc)ncp, bütUn acısına, yan baygın . 
h:ına nıl':mcn, <ICl"in b r mmuıunlyet 
f(ıinıdCJ;dl. Atn bıcak ~ı aaı>lanmasu 
bunun blr r(ly;ı oldu{:unu sunab lrdı. 

Suların ıınttısını du) U)ordu. Sonrn bir 
motör homurdan ruk lıtlc<ll. Yüzllne 
deniz SIU'U g bl ~ b r hava sürtınO. 
)'ordU. Konu6lll !ar, b tnN11alnr, y va5 
yn\M söOOU. Keskin blr mazot kokusu 
ıırn sıro bumuna carpl)or ve kulakla· 
nnm cok >akınında bir motör le 1y r. 
du. 

Rio.de.Jıınelro, l a.a. Bllyiik 
bir yangın çıkmış, yiyecek maddesi 
satan 19 dükkan yanmıgıır. Zarar 
çok büyükıür. 

Bern, ı a.n. - Haber almdılhna 
göre, İngiliz makamları kllmUr du • ' 
rumunun vnhlmllği yüzünden dün 
1000 müesseseden kömür lstihlakinin 
azaltılmasını istemlı:ıtir. 

Budapcşıe, 1 a.a. Slo,-akya'da 
Dolnıkubin )-akınında 29 ıcmmuz günü 
V\ kua gclen bir tren busın<la 1-4 ki~i 
olmuş, 20 klşi )-aralanmıştır. Kaza, bir 
marşandiz ıreni korKl<iıktöriinün iµrct • 
lcri gormcıncsinden ileri gdıruşıir. 

Bangok, 1 a.n. - Hioı birH@ radyo
sunun bildir<liğinc göre, Hint birliği par· 
ti rci i Malıa abha sıhhi schep!er dola· 
)bi)le partİ rd liğin4:-n i:;tifa etmİ)tir. 

Kopcnhag, 1 a.a. - Jutland'ın şima
linde Lorieus )ııktnında Gosmer'dc buz 
devrine ait bir ku)'ll keşfedilmiştir. On 
bir buçuk metre derinliğinde olan bu 
kU}-uda 12 toprak \'azO ve tahıadan bü· 
>'Ük bardaklar bulunmuşıur. 

Hcl inici, 1 a.a. - Rahip Melinar 
otalar protestanları tarafından Fin )'etim· 
!eri.ne ~apılan )-ardımlann tutarı olan 
300.000 markı Finlandi)a'daki alikad;ır. 
fara teslim etmiştir. 

Saintba tine, 1 a.a. - Avusturyn • 
d:ı alm:ın ~dili>trisi he5ahına ç.ılış•.ık 
uıcrc Cordouc bolgesindcıı 490 İKİ bu· 
ra)'Jl gcJmİştİr. 

.-········· ·······················-.. 

Sayın halka 
1 - Tala!:! ücrotlcr111() :vnpıJan 

yüzde GO zamma ırörc tnnzlm edl· 
len listeler eorörtcre dağıtılmıatır 

saldıracak 
<Batı l lnoi Sayfada) 

la.nhsında demeçte bulunan Pandit 
Nehru bilhassa §Öyle demigıir ı 

- Biz, bugünkü durumclan istifa
de ederek Rusya"yı ve Çln'i tehlike
ye atnınk isteme<UJ!:imiz gibi mihver 
devletlerinin zaferini de lstcmyoruz. 
Biz, jııponları durdurmak ve Çin'e 
yardım etmek istiyoruz. Fakat bid 
ve Çin'I tehdideden bu tehlikeye kıır
§1 koyabilmek için bu harbin, çlnli· 
!erin yaptığı gibi, hintlller için de 
bir (mlllet harbi) olarak teliikki e
dilmesi 10.zımdır. 

Hindistan hükllmetinin hnzırlık • 
lan duruırıun gerekleriyle mUteıra -
sip değildir. Biz memlekette bir mu
kavemet ldnresi yaratmak istiyoruz. 
Menfi bir durumda kalacak olursak, 
halktaki mukavemet duygtısıınu in· 
glllz hUkOmeli islediği gibi yutnıra· 
bilecektir. Kendi mukndderatımızda 
bizzat amil olmalıyız. G:ıntli tutula· 
cak yolu göstermiştir. İlk tedbirler 
15 güne kadar nlınmalıdır. Kongre 
komitesinin ilk toplantısına bUtUn 
mUhlm partilerin ve bu arada hint 
kongre partisiyle müs!Umıın birliği 
mllmesslllerl i"'ıirak etleccklir. Mu· 
vakkat milli hÜkUmetl bu mümessil· 
ler seçecektir. 

İstikUil meselesi etrafında hiç bir 
mürrakaşa kabul etmiyeceğiz. Ancak 
ıe!errunta alt noktalarda görliıımlye 
glrlı:ıeblliriz. 

tnr varmıg. bir yokmuş ... Vıık
tiyle bir ihtiyar kadın •.mrmı§. Bu 
kadının lkı c;ocu$hı varmış. Biri n
kıllı imiş, adı Ere imiş, öteki bı· 

raz alıkmıg, adı Tefe imiş. 
Efe, her gün çalıı.ıır çabalar, 

odun toplar, zir.:ıaı yapar pıra ka
zanır annesine ve kardeşine ba -
karmıg ... Tefe ele evde kalır ihli • 
yar ve hasta annesıne hizmet eder, 
onun dizinin dıblnılen ayrılmaz • 
mı§. 

Günlerden bir gün Efe, ormnna 
gidip odun kesecekmiş. Kardeı.ıine 

demiı.ı ki : 
- Anneme iyi bak, yemeğini 

yedir!. ... 
Tefe, peki demiş ... Efe balta . 

sını onıuzlamış lam evden çıka

cağı sırada karde§i Tefe'ye iyiden 
iyiye tenbih ctmig, demi!! ki : 

- Sakııı kapıları bırakma!-. 

Efe bu söz.le· '(sakın kapıları a
çık bırakma' .. demek isıemlş. Fa
kat alık olan Tefe bunu ba,,kA 
türfü anlamııı. 

- Ağabeyim, bana kapılan bı
rakma! dedi demiş ve evin sokak 
kapısını omuzhyarak olduğu yer

den çık'annıo. 
Kapıyı sırıladıkt~ &OTlra doftıı 

ormanın yolunu tutmul!, az git • 

mlo uz gitmiş, onnıuı.a varmıo, a.
ğabeysi Efe'yi bulmuş •.• 

Efe kardeşini sırtında kapı ~ 
ril.nce şagırmııı kalmıı ı 

- Bu ne hnl! derniı •.• Te!e ce
vabını vermiı : 

- Sen kapıları bırakma dedin 
ben de kapıyı çıkardım sırtl& -
dım!_ 

İki kardeg Mylece konuşurken, 
uzaktan ayak sesleri duym~la.r, 

Allı vurguncu 
mahkum oldu 

Son blr hafta içinde 6 vurguncu 
yakalanarak Mllll Korunma mah· 
kemcslne sevkcdllnıW ve muhtelif 
cezalara çarptırılmıştır. Cezalandırı
lan vurguncular şunlardır : 
Apartmanını yUksek fiyatla kiraya 

vermesinden dolayı Salt Pollu 4!S 
lira. kadın ıayakkabısını yUksek be
delle sat.an Güneş kundura mağııza
sı sahibi Mustafa Güneş 10 lira ağır 
para ve dUkkinmın 10 gün kapalı 
kalmasınn, geri kıalan ayakkabıların 
müsaderesine, mevcut domateslerini 
ıatmadığı için sebzeci İsmail beş 
lira ağır para ve dUkkılnının bir hat 
ta kap:ılı kalmasına domateslerin mü 
sooeresine, donrate~i fazla fiyatla 
sarmasından dolayı sebzeci Kimil 
be§ lira ağır para ve domateslerin 
mUsıı.dere~lr.e, Kartsız ekmek ı;ııt
tığı için ekmek bayii İbrahim 16 li
ra 69 kurug ağır para ve ekmeıti 35 
kuıtıga sattığından dolııyı Şükrü 
Ovalı aclınclaki gahıs bc,ş lira ağır 
para cezalarına çıa.rpılmıglardır. 

İspanyol ihtilalinde 

kaybolan veya (alınan 
ena araıtmhyor 

M.adr.tt, 1 a~. - De.Mll harp 1!911a· 

5ında ~ veya cnhnan eeyıınm 
araştıntması isi fiOflıll ermek Uzcredtr, 

Arottınna kom.1syorıu bu husustaki 
mcsaJyc h12 vermek için araşt.ımı(ılarn 
fll)'dası dokunab~ ıruı.JQma.tı JtQm1s· 

><ma bl1dirmcrlnJ llgllllcrdcn lstcmit
ttr. Mutıabtrlcrc bulunarok eey;ının )-Ü~ 
de 20 lll't 80 u nlstıcıt.ınde blr mllklltıı.t 
vmıcccxt.ır. 

Bir Bulgar gazetecisi idama 
mahkunı edildi 

B6ylccc hep aynı ııcsler, ll)'tU koku, 
aynı scnn ~ışlar içinde gC(;<..'n Öl· 
etısüz b r znman, Zeyneb:rı ruhundan 
aJm> ırld yordu. B:r aralık kendine ıre

ıır g bl oldu. N._'1'Cdeydl7 nu mcrnl< du· 
daklanndan kCG!.k kelime erle dökUI· 
dil: 

- Nel'Cdey1m 1 Bana ne oldu'·· 
o zam n, klılaklannın d !nde tauı 

btr ses d UJl(I u: 

2 - TnkstmctrelcrJ a(;dc btılun· 
duran ve bozuk t4ks!metre klıllıı· 
nıuı ve lstentlcn Yl!'l"C l?ltm!ycn ve 
her ne ııurotıo olursa olsun tali

Amerika'nın Essex uçak 
gem isi denize indirildi 

matname hUAtma hareket eden so- • Norfolk • Virginia, l a.a. - Bir · 
törler lç!1n dcrtıal 2890, 2960, 2718, : leşlk devletlerin harbe girmesinden· 
&183 Ye 6847 numarolı tchltonlara : beri lnııa "e<.lilen ilk amerikan uçak 

1 
Sofya, l a.a. - Sofya mahkem<ıııl, 

Dlmltrof davasında kararını vermls· 
tir. İsyan ve baltalnm:ı hareketleri 
hıwrlnmakla 15 kişi suçlu bulunu· 

- Zeynep, IK'nl lst.nnbul'a btr be • 
kime göstermcıte götUrüy0ru."tl.-

Bu. l"(Jynlarına giren adamın •csly • 
dt Kızın ruhunda yeni btr dlrflme l\JTI· 

1ım1 dol4U. Demclt k1 l&tanbul a, heıııı 

maJOme.t vcnneler1 ıııı.ym halktan 
rica olunur. 6068) 2ls.5 

~ f~~~i3 ~ ~~~:~aen~~~~~~~ıl~~~ 
• tir. Easex ismini taı:ııyan bu uçak 

'\ r· gemisi. sanıldığına ıöre, 25 bin toni· •••••••••••••••••••••••••••••••• ht2nlukt\lr, 

yordu. Bulganstandıı sırpça olarak 
çıkan Politika gazetesinin eski mu • 
hnrrlrlerinclen Boris Tikolof idama 
mahkQm cdilmıştlr. Dört suçlu mü
ebbet kilreğc, 7 suclu 15 sene ve bir 
suçlu 10 seneye mahkQm edilmiştir. 
1kl genç sutluya da sekiz sene kil· 
ı-~k cezası ve~ı. 

Londra, 1 n .a. - Orta ı;arlc t.ch ğt: 
Balık~ir. 1 a.a. - İki maç >almak 80-31 temmuz ~c::i dt."'VMye CT1J11 S 

üzere dlvet edilen Fenerhalıçe futbol ta· bütün O<'Phcde tn.ıı l)'ct.te bu urun~ 
kımı ~gün •aat 18 de Alı 1 lıkmeı suı , dLT $!mal k lmd<? towu dtlell05U ol' Oıı 
dında Üçüncıi kulüp ile k;ı.rşılaşıı. Bu· 

1 
muştur. Kum rırtıruılan doLu JC1l' ı~l'ıl 

)'\lk bir <eyirci kutlcsi huır bulunuyor· rn h:ıl"<'klltı cok az o!m~. Fırtına.ıtıl' r. 
du. İlk hafoı)ımda ÇÜrKii kulup iki gol hava ! nlbct.ınc de engel olmuştur. 

11\\\\\\\\\il 

ayak sesleri ve homurtular gitıik· 
c;e yaklagmış. İki c;ocıık korkmuş
lar ve hemen oraclaki ağacın üs
tüne tırmanmışlar... Tefe kapı 

sırtında olduğu h'alde ağaca çık -
mış .. 

Biraz sonra iki haydut sırtla • 
rında iki çuval olcluğu dahle bu 
ağacın altına oturmuşlar. Çuval -
IRrı açmııılar, c;uvallnrın ic;i altın 

dolu imiş. B.~şlnmışlar eaymıya ... 
Ağacın llstlıncleki Tefe durma

dan konuşmak isıermiş. Fakat E
fe eliyle sus işareıi verirmiş. Fa
kat alık Tefe bir ara, artık sab -
reclemenıiş, sırtıııılaki kocn kapı . 
yı olduğ"u gibi bırakıvermlg. Kapı 
btiytik gilrültblerle aşa~ı inerken, 
hırsızlar da korkmuşlar altınlan 
bırakıp ke.çmı;ılar. 

Efe ile Tefe de iki çuval altını 
aırtlamıglar evlerine gitmişler. 

Onlar errnlg muradına biz çıkA -
hm kerevetine ... 

Avrupa'da ikinci 

cephe açıhrsa ... 

Almanya 
Rusya' dan 

attı, lkiııcı haft.ı> ını<la fcnt'tlılcr pcnal· Sn.hahll')'tn hıg Uz lıombn. ucak'lstl 
ııdaıı bir sayı )'ll(lılllışlar H' bu suretle bir dtl:$man knrarı:tıhınn. ve d~ U1" 

maç İyi bir a.ıılaşma İ\inde ıı)nt}'an Ha- ııt Mabn.larınn hUcum etın~ . 
l ı kcsir Üçuncii kuliıbünun bire br~ı iki A'Z yıda duşnınn bomba l!Qlllı diiO 
ı;alihi}cıi> le bıtnıişıır. ırece kC'Jld rtye ve Knhlrc dolay rllY 

fkind maç )"arın )llpılacakıır. da hnroklıtta bulunmuc;tuT. AvcılıantnıS 

Marmara kupası 

tenis macları 
~ 

tarat ndan uc bomba uçatı düşüıı\llmÜ-" 
t r 

l\lalta'•ln avcılarımız btT dü:.Tnnn 11 
cnı::ıru tııhrH>C'tm Ur. 

ltalyan resmi tebliği 
Jroma. 1 a.a. - ltnlyan oroulan 

İ•tanbul, l a.a. - .\larmua kupa~ 
teni~ maçluının dömifinal o)unlan bu· 
gun ffflerbah\e kortlarır.da )ll(lılmışıır. muml ka.rarırAhmm tcbllQ:I· 
Rugiinkü ka~ıla.şma S<lnunda Şcfık Ve- Mısır ccııh• inde devrl)e, 
daı'a 6 . ~. 6 • 3: Tdyan Holnıcs·e 6-4, ll>cU olmu tur. 
2~. 7.~ p:alİ(l ı::dmişıir. ltalynn h m t..~llcrt 

Çift erkeklerde Suaı _ <:ri 5, Giraud· ile 1&ı<cnrletiyc ıırasmdıı &ahtı demin'O'" 
1 ~ ,. ,. ,, ı· ı · · lu hattımı "c yollara hO<'Um e1zn e' ara ·7, u-2, ·~ ga ır gc mı ur. ı.11 

Karışık t"kiplerde Jülide • Fclımi. ve hedef ittihaz edilen bırtok motor • 
Me:.burya . Vedaı'a 6-3, 6-4 galip selmiş- · vasıtalarn her caı>t.a.n bomba r atmıs 
tir. brdır. 

Yarın final maçları ya11ılncaktır. Bu tta !yan tc&klll dusıınnın ı;nyıcıı 
üstün btr n'licı teŞktJtylc Sca.r9ılnsml$ ve 

1) pılan muzar!enıne ha\'a muharebelC" 
Romen ordusa:nda dokf or rJ netlccsffi«lc U(.-aklarnnız tld dUemall 

uc:ıaı ~ürm •eroır. Btr tıo.ska ha-"' 
mııltarebcs de de müttC'!Jk av ucak a· 
n taraltndan 1 Vclllnırton ucnıtı <1tai1• ve veteriner kıthğı var 

BUkrt"ı, ı a.a. - Oro.ıda h19sed en rUJmUşttı•. • 

1 Tobruk"ta U<:~'l."aT b.:ı.Uı...'78.lan Y• doktor, vcter'.:ner ve C<'Zncı noksanını 11 tc.!Arı etmek tein elmdlyc kadar tttU plan blT nkm csn:ııımda tk1 dü611lll 
edllmls olan 43 kurasınd n bu m <'k· 1 ucntı tahrlbetm!slerdlır. Alman uçnklfl. 
kıre mensur> olan 'bU;tUn ı;ıcnc ere bu n da Malt.'1 <I cnndc ren")-nn eden bU' 
lhtısas eubclcrtne mensup bulunan rn- h va mutıarobc6hıde 3 ı;p•trtre d<Jş(lr. 
kat tahallll'rlnl henO;: b1t1mıernıs oı n mtışlcrdir. 

Portsaıt acıldnmı.ın ufo.k btr tıcareC 
ün !versltcl ler ı a(lustosUı s ltıh nltııııı r; misi ıuı.t;-nn bomba t8Y> l<'T1 ı.n.rn • 
cab'llmıektnlır. 

Avustralya tebliği 
Melburne, l a.a. - Cenup batı pa· 

siflk müte.4• umumi karnrgihının 
tebliği ı 

Yenlgine Gona.: Bomba uçııklarımız 
Gona bölgesıne hlicum eımlşlerdlr. 
Gona kbylliıe birçok bomba atılmıg 
ve aahil civarında iki buyük yangın 
çıkarılmıııtır. 

Banda, denizi: blr müttefik uçağı, 
A mbon un cenubunda bir düşman kru 
vazörtine hlıcum etmiş ve muhtemel 
olaruk bu gemiye ıam bir isabet kay. 
dedllmlı.ıtir. 

Salomon adaları: müttefik bomb:ı 
uçakları, Kukıım civurmclaki tesisle
re şiddetli bir hOoum yapmış ve 
doklara ve sahil uzaklannda büyük 
b r gemiye tam isnbeUer kaydetn1iş
tlr. 
Avusnıralya. Mosamı MOn!erit bir 

düşman ucağı gece, bombalarını 
Mo!'lam üzerine atılmı11tır. Hasar 
ehemmiyetli değild r. 

Yenigine - R'Bbaııl: Bir müttefik 
k~ uçağı, blr düşman avcısını dil· 
&UrmOştUr. 

K okod.a: V aziyette değişiklik yok
tur. 

Kontrplôktan can 
kurtaran sandallan 
Vaşington, 1 l'.a. - Yeni ticaret 

vapurları için kontrpltı.klı tahtadan 
bin t ahlisiye sand:ılı inşası ihale e
dllmiıtir. Amerika'dıı llk defn olıı • 
rak kontrpliklı rnhtarları tahllsh-e 
Bıınclalı sipariş edi}mektedir. Bunln
nn boyu 7 metre olacak c;oğ'u mo • 
törle teçhiz edilmiş bulunacaktır. 
Her birine 25 kişi binecektir. Bn şe
kllclekl yeni inşa melodiyle S'.lndııl 
başına bi r ton maden tasarruf edil· 
mit olacaktır. 

tınd.:ı.n af:'rr hn nm ul':mtı m stJr. 

Süvey§ bölgesinde 
Kahire, 1 ıı.a. - Resmen bilcli:riidi• 

ı;ioe p:öre, dun gece Kahire oolgcsine Y"" 
pılan hava akınında beş kişi ölmuş, oll 
ib:i kişi }aralannıışıır. Birçok bomba ıı.ul
rnışıır. Vuku:ı ı:ctirilen hasarlar hafiftif. 
l~kenderi>·e ve Süveyş lcan:dı bölı;eıeıia" 
de ve yukan ve aşağı Mısır'ıo ~ 
vill)'Ctlttindc de ba"4 1ıclılikıe iıpıcÖ 
verilmiştir. 

İsvi~re koni ederasyonu 
reisinin demeci 

Bem.. l a.a. - İS\;çre knnfeıderd
yonu relsf M. Etter, !svt~. mttll 
bayramı artfesınde radyoda bir nu
tuk söylem s ..,ıc demiştir ki: 

Slla.h gürültülNJ arasında İ9vlC"' 
re. se'\;:f ve ucilıışma Mslerlni ldıırne 
ye calışmnktndır. tsvlcre halkı, meıt1 
l<'k<'tlC'rlnl.n bu ana kadar hürriyet 
..,~ su~h kalesi olarak kalmasmdatl 
dolayı Allaha şfıkrctmC'lctedir. 

Harp n<' katlar d<'Vam cder.ıe et· 
sin İS\içredF' tesirleri de o kader eo1C 
hissolunacaktır. F~at uıman ne 
kadar rrOclıışırse, bize tnhmll edllt>JI 
fedakllrlıklnrı ve yokııuzluklan SÜ • 
kunla kabul azmimiz o derece Jnı.
veı 1 enmelidir. 

~.:~CEMIY~ · HAYArı .~:~ 
.... ~ • " • • • -"'.! ' ... 

Açıklı bir ölüm 

hiç asker 
çekmiyecek 

(Başı l inci ıayofada> 1 

Saray -Bosnada mühim 
bir ~ele grubu (evrildi 

bunlar imha edilecek 

İzmit Kfiğıt Fnhriknsı yııksck mil• 
hcnclis klm)agı rlerlnden Hikmet Hey
lıkı;i'nl11 pederı, İş Dankıua şeflerin• 
den Reşit 1 urkgeldı'nln kayın pede
ri, Klltııfı)a .ı;ııy1ıı.vı Vedit Uzgören, 
Merkez Bankası idare meclisi Ar:ıı· 
srndan Nusret Uzgorrn, Sumerbau1' 
mlıft>ttişlcrinden Arif Snlman'ın artı• 
nlan uıulg ı llalknlı Zırnat Mektebi 
ılısl, İkti at YckAlctl Zonguldak ııwr• 
kez kinıyahııııe.si ııııldilrlüklerlnderı 
mütekait µrofesor doktor lı:imyagcı' 
\rıf lkylikc;i'nin evvelki gün Uıı.kır• 
kuyıinılı•ki evinde ılldüğli tccsaürle 
halıcr alınnıı ur. Bir çok mekteplerde 
hocalık yııpnrak wcmlcket lnıltürüne 
hizmet etm... ıılıı.n merhumun •efatı 
ailesi ve kcndısini tanıyan ve sevenler 
arasında çuk buyuk bir teeıısür uyıın
dırmıştır. Kederli ııilesinln acısmı p ~
lıışırıı. 

1 

teoebbUsiln ne dereceye klldar mu · ı 
VAffakıyetle tatbik edilebilcceiincle
dir. İkinci cephe teoebbüsUnün fel!
ket ll bir neıice vermemesi lizımdır. 
Bu noktal'lln ancak aalihlyetli as • 
kerler takdir edebilir. 

B ununla beraber umumt efkttr ö· 
nünde münak8.§a edilebilecek diğer 
bazı esaslı meseleler de varılır. Bu 
noktalardan biri. böyle bir cephe a
çılmasına kl'rar verilditl takdirıle 
bunun bir ıan evvel yapılabilmeal i
çin teokil!lla n e gibi değişiklikler 
ya:pılma.eı gerektiği meeelesldir. 

M r. Ruzvelt ile M r . Çörçİl'tn h arp 
p!Aıı.larına ait l§leri11 büyük bir k ıs
mımı bizzat idare etmek istedikleri 
gittikçe daha açık b ir surette anla • 
ııılmııktadır. 

Berlin, 1 a.a. - D. N. H. ajansı, 
haydutlardan kurtarıla11 eski yugos
lav arazisinin gittikçe ilerleyen te· 
mizlemesi hakkın<la u~keri kaynak
larrlan şu malum•atı almı!ltır. 

Saray Bosna'nın cenup kesiminde 
hnftalardnnberi halkı tedhiş eden ve 
hasadı baltalamıya çalıljan oldukça 
~Uhim. bir haydut grupu, c;evrllmle· 
tır ve mıha edilmek üzeredir. Hay
dutlar 300 öhi vermiştir. 

1mann - Sanq bölgesinde birçok 
mahal ele hayclutlıırdan kurtarılmış -
tır .. Bu bölge, bu gibi unsurlardan 
temızlenmiı,ı telO.kki olunabilir. 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııı L. = FENNi SÜNNETÇİ : - -A !'lkeri plfuılnnn hazırlanmaeından 
ba.şltca meeul tutulacak zat dalma 
kuvvetli ve yeni biT zihniyetle hare
ket etmek zorundadır. İkinci cephe 
meselesini• ortaya c;ıkarclılı mese • : 
leler c;ok bUyilk ve karışık mesele -
!erdir. İngiltere ile Amerika, tek 
kumımıl.ıl altıncta tatbik eclilecek hir 
strateji planı hazırlayıncaya kadar 

§ Rıza TÜZEMEN § - -
Mealdlndc 30 senelik llıUsa· : 

: il ile en mQşkill sünnetleri 
: kullandıi:ı 110.Ç tesiriyle kaU- : 
- yen ağrı hlssettlrıne<tcn yapar, : 
- Üstadın ıOnnct amellycslndcn : 

b\I lotn memnuniyet verici bir ıekll· 
de halline imkan yoktur. 

Amerik a' daki baltalama 
hareketi suçlular& 

Vaşington, l a.a .- A.skerl mah
kemede muhakemeleri yapılan se· 
klz baltalama harekı>ti wçlwıundnn 
yedisi, yüksek temyiz mahkemesine 
milrııcaat ederek askerl mahlreme· 
den kurtulmak i~enuşlcrse de bu 
hareketlerlnde muvaffak olmamı§ -
!ardır. Temyiz, bunların milrar, t· 
lannı rcddetmle ve Birleşik deY'let· 
ler reisinin b.ızı klrt16elerl, kanuni 
surette teşekkill ebn!ş askert mah· 
~eye sevke sellhJyet1 PulMdutu 
Uırannı vtrm1~ 

- cocuklar ıstırap duyma7.lar ve- : 
: lilerl her bakımclan mUsterUı : 
: olabilirler. Adres: Anafartalar : 
: Cad. Sebat Eczanesi Tl: 1153 : -.,1111111111111111111111111111111 ı r 

Dr. Operatör 

M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Şef Operatörü 
Balıkpazan Ali Nazmi Ap. 5 
No.Ju evinde her gUn 15.8-0 dan 
BOOra haeta.lannı eanek· 
t~r. 7766 

Evlenme 

Çocuk Esirgeme Kurumu BeŞri • 
yat memurlarındıı.n Bn. Ferhan Kum
tepe ile Divanı Muhasebat memurla
rınilan B. Ali Sn ip Gökhun'un dü • 
ğlinlcrt diln J!.ece iki tarafın dosuarı 
ve yakın lllkrnbaları hınunında ya
pılmıgtır. Ge.11& evlilere S&adctlu di
leriz. 

-( 2 /Ağustos/ 1942 )-

cıar:ıre. aşk aaı<ıcı· 

aı, Recıktenvatd · 
ka.ı;amak1ar, Albe-

th. Rus 
81 Robrcctıt: 

"LYdia". 

1800 prognmı --
1803 dnne 

oı'kcstnısı 

1840 !mm~ 
19 00 o..ıa.na 

20 30 t.ilrkülcr 

21 00 zlraa t ı;ıınt! 
21 10 K!mgU n~ 
21.30 mözHc (.Pl.) 

2280 atnns 
~4.5~ 

ı n 
RUn 
R,n 
hıh 
lıııti 

l 
~ 



uı.:us -S-

nkara Levazım Amirliğine J 

gelen ilanlar 
ANKARA V ALILlGl 

!eriyle ilk teminatları ve münA.kasa 1 nU saat 11,30 da Devrek Sa. AL Ko. I 
günü saat gösterilmişti. !steklilerin I da yapılacaktır. Şartnamesi ve ev
belli ı;aatten b!r saat evvel kanu - safı her gün Ko. da görülür. İstek- ---------------
nun 32 inci maddesl mucibince ha- lilerin belli gün ve saatten b:r sırnt 

KAZALAR 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

At Er fotini alrnacak 
l ~lf~~ Sa. A.L Ko ... dan 3 

~r f N umunesıne gore ;,.000 çift 
ıııa atını 2490 sayılı kanunun 46 mcı 
Utıldi>sinın fıkrasına göre pazarlık 
~2 !!lfyJe alınacaktır. İhalesi 5. 8. 
>.ı~ Çarşamha .ı;ünü saat 15,30 da 
~r 1'2lfon Sa. Al. Ko. da yapılacak
?ı-d ~eher cift fotinin muhammen 
ra~lı 15 lfra ve kali teminat. 11250 

lıı ır. Şartnamesi Ko. d" görülür. 
ha eklilerin kati teminatlariyle Ko. 

l'nUtRcaatları. (6130> 2173 

Konserve alınacak 
C:anakkale Sa. Al. Ko.dan : 

Lal" de~ - 'I'eknrriir eden fiyat üzerin -
ol• >rJfl Yıırımşar k!loluk 30.000 porsi • 

lal"' ttl' ton balığı ıle 30.000 porsiyon 
ır lln Yağlı dolma satın alınacak -

n1i l>a.zarlığı 12-8-1942 çarsamba ıril 
~or·sı~t 10 dariır. Sartnamesı Ko.d.ı 
F ti Ur. (5976) 2036 

~lye ve patates alınacak 
1 

- ~ ;1-u!0"ırucı:· !a&ulYe ve ııa • 
~ llYrı ayrı acık ekSlltrneye konul • 
~nur 
2 _. 

Eksiltme 6-8-942 persembe ırll· 

''tttat 16 dır. Beher ldlO&Unun muham
lı; b(>dNJ kuru ta..orutyerun patateaın 

~~tur. Muvll.kkat teminat.lan tu • 
ın yüzde 7,5 dur. 

11 • ~2 - Tal1pl('r\n !hale t1)nü saat 14 

lt.ıır 16 Ya kadar soıce sa.. Al. Ko. na 
11· acaat.Mrı. 5748) 1792 

yıı Çeşitli sebze alınacak 
·,y Aıetrıs Çiftliği Sa. Al. Ko. dan: 
er w.~ - Aşagıria cınslerı yazılı yas 
Lll ııı~ler 24!.JO ı;ay:ılı kanunun 46 ıncı 

lııt<ls:l<iesinln .M. fıkrasına göre pazar
l[klıt satın alınacaktır. Sebzeler bır
~rin .l.htiyacı nisbet!nde 60 gün 

s ~ .ında Zeytlnburnu'nda vagonda 
u lı.rn alınacaktır. Birliklerin bu
ta1d~iru mahallere tesllm edildiği 
.._ dırde ayrıca nakliye bedel! fi
"'-tlara ıııtve edilecektir. 
~ 2 - Taliplerin 3-8-942 pazartesi 
l'J tıU saat 15,30 kanun! temlnatla
l!:ırıe birlikte İstanhul Rami civarın
h 11kl Metris Ciftliğinrie bulunan Ko. 
ltıll ttıüracaatlan. Evsaf ev şartna -
ıu~l Ankara Lv. Amirliğinde ıı:öril

r. 
Cı Miktar1 Muh. be<L İlk Te. 
ll l'lsf Kilo L ira Lira 
~ ll.l!ıcan 42900 7293 546,97 
,tsıı taze biber 42900 10296 772,20 
't 11?.e kabak 42900 3936 295.20 
}\, ıı.~ fasulye 42900 12012 900,90 
ıl"ınızt 

~lrıatf'!l 
Uru soğan 

28400 6674 500,55 
28400 5112 383,40 
(6092) 2142 

Kuru ot alınacak 
l<ars Sa. Al. Ko. dan: 

1\ l - Kapa! ızarf usulu lle milna
il'>aya konulan 2560 ton kuru ota 

~.kllf edileon fiyat pahalı görüldü-
Unden 2460 ton kuru ot pazarlıkla 
~ksiltmeye konulmuştur. Tel balyalı 
0tun muhammen fiyatı 7-70 lP bal
t~lı otun 7-20 ve döküm halinde 

20 dir balyalı balyasız veya kıs
~n balyalı alınabllecektir. l!k te
··11natı 2466 liradır. Şartnamesi Ko. 
~a görüleblllr. İlk pazarlığı 3-8-942 
Sazartes i günü saat 19-40 da Kars 
I il, Al. ko. na yapılacaktır. İstekli
trin meskOr gün ve saatte teminat 
c11tlyle h:rllkte Ko. na müracaat-
an. (6057> 21.2'7 

Yiyecek ve sabun alınacak 
litik.e Sa. Al. Ko. dan: 
:ı. - ~fıtdn. clılls •ıe mncta.rlan ;ya· 
~ dört kalem ıa.ee maddc!ertorle ıııa.bun 
~ ekslltıneye konmuştur. acstlt:ne&.l 
:tl-a.942 llı!llı ıctınü S&At 16 da Söke sa. 
'-.!. l<o. dıa. ynmlacıa..lı:tır. laş.e maddele -
l'tıun hepe.I birden !.hale edlleb~cetıı 
~ı..ı hlr~ı ve;ya her blri 3.YI1 ayn ta
"'lllertne ihale edllebilir. lsteıcınertn ev. 
'at ve şeıra.ltl Soke Sa. Al. Kornlııı;yonwı
<lıı. hCT zaman ıröreblLirlcr. Taliplerln 
~lrıat akcelertyıe btrJ!kte »ıale rtınn 
"ı.a.t 15 ten 16 ya kadar Ko. na müra· 
~tıan. 

CJrım ııe.ıbun be:Yaz beher klloınınunu 
!ot. bedeli 70, Muv. Te. 788, Ton ı~. 
lıt. Ctııst lruru tasul.y(>, beher .k:liJı09U,nun 

~eld 30, M.uv. Te. 1125, ton 50. 
cıra Nohut, beher kUCl8Ull\U!ll mu· 
~en bedeıt 30, Muv. Te. l,l25, ton 

~ C'ıneı.12, mlAll', Bd\('!l' klloımnıım M. be • 
Muv. Te. 450, T(lll 50 

(5750) 1794 

Çeşitli sebze alınacak 
lCanı Sa. .A 1. Ko. donJl: 

:ı. - 161 ton 900 kUO ya.zlıık eebze 
~llll.lı zart U6Ul1Y.kı eılarlltmcye konul -
l'rııı.tıtr. Muhıunmm bedeld 53145 lira. 
ıtı.~. Temlna.t1 3907 lırndır. Şartnamesi 
l<ıı. da ıröiilliır. E'k31.ltmcsl 7-8-942 cu
llıa ~il aaat 18.30 da K4nı Sa. Al. 
l<ıı. da ya.pılacııııktır. lstekl erin Jtanu-
111ttı üçüncü madde&! muctbm<:e hazırlı· 
ııa~'kları tekblt mei<tuplarmı ve temi • 
llat 8'koelerlylıe bcill &Un ve saatten b1r 
~t evvel Ko. na vemıclerl. 

(5752) 179!'1 

Saman ve saire alınacak 
Suruç Sa. Al. Ko. dan: 
l - 4.00 ton saruıın 2-lO ton knru 

•t, ~00 ton sıjır eti 1176 ton odun 
•lınacaktır. 
l 2 - ihnlesl 13 ağustoıı 9~'2 perşem
ıe gilnil saat 10 da sıımıuı 12 de kuru 

0 l 16 da ~ığır ı:ti . 18 de: oclıın kapalı 
''rfla ::;uruç ::in. Al. ~o . dl yapılııcsk
tır. Samanın muvakkat te'l'linııtı 3.000 

1ıru otun ıı ıo sığ;r et ııin l '2.000 o-
11 nun 11070 Iıra•lır. Şutnaıı.esi her 
lfliıı Ko. da goriil.ır \" •sti;n·nlere 
!Mrı<iel'ilil'. İsteklilerin kanuni ve~ikn
!'•ılyle teklif ıı:el<•ııplnl•nı ıh'lll' o.ııa
lnden bir saııt rvvel Ko. na v~remelri. 

(5716) 1791 

Saman alınacak 
<:mrt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 400 ton doıctlm Vl'Yfl balYa .ha· 

11ıı~ saman kapalı zart usullyle IWM· 

~tır. DokUm halln<1e samanın tahmin 
~eıt 12.000 lira olup 11.k ternmatı 9UO 
11l'a<tır. Bazyn haMnd.e s:•manm tahmin 
beo.ıeu 20.000 Lira olup ilk tanlnatı ı:;oo 
1lt-ıı.dır. .MUruıa kııası 10 a{:uııtaı 942 ı>a
?-arı.esı ırtınü saat 17 de Siirt Sa. Al. 
l<:<ı. da yapılne.aktır. lı;teklllerln işbu 
~tt<>n bir saat evvel kanunun 3'2 el 

l'rıad<li!!>l mucibince hazırlıyacakları tek· 
11t mektuplannı Ko. na vermeleri. Şart. 
~e ve evsııt .Ankara, t-:tanbul Lv 
fttntrUk!er\ Sa. Al. Ko. lariylıe DIYa~bıı· 
ltıı-, B!tllfO Sa. Al. Ko. lannda ve komls
ll(lf}urnu7.da ırörtılür. (!'1633> 1759 

Kuru ot alınacak 
Karaköse Sa. Al. Ko. dan: 
1 - .Aşaf:ıda miktarları yazılı üç 

ltı~ım )curu ot kapalı zarfla ek111lt
l'.lııeoye konulmuştur. Tahmin bedel· 

ı.ırlıyacakları teklif mektuplarını evvel kanuna uygun teklif mektup- Tamir işleri 
Ko. na vermeleri. lnrını Ko. na venneleri. Ank'ara Valiliğinden : 

Cinsi: Kuru• ot, mlk!tarı 1.720.000 (6171) 2215 Muhammen bedeli 1186 lira. 32 ku-
kilo, muh. bedeli 68800 lira, tik Te. M d 1 k ruş olan hususi idareye &le Atatürk 
5160 lira, İhale günü ve saati 14-8- eşe 0 unu a ınaca Bulvarında 2. 4, 6 numaralı nükkan-
942 cuma 9 da. Antep Sa. Al. Ko. dan: !arın tarasıılarımn tecridi ve daitni 

Cinsi: kuru ot, miktarı 1.025.000 1 - Garnizon b irliklerin ihtiyacı encümen odasının yağlı boya ve sa-
Muh. bedeli 41000 lira, İlk Te. 3065 için şartnamesı mucıbincc 400 ton ir tamiratı açık eksiltmeye çıkarıl • 
lira, İhale günü ve saatl 14-8-942 meşe odunu satın alınac-aktır. mıştır. 
cuma 9,30 da. 2 - !halesi 6-8-942 pt'rşeml:>e ıı:ii- !halesi 13-8-1942 perşembe gilnü 

Cln~i: kuru ot, miktarı 1.147.000, nü ı;aat 14.30 da As. pos ta 3202 Sa. saat 15 te yapılacağından iscekllle _ 
kilo, Mlıh. bedeli 45B80 lira, tık Te. Al. Ko. nund:ı yapılacaktır. !slekli- rin mezkOr gün ve saatte yüzde 7.5 
3441 lira, İhale günü ve saati 10 da. lerln aynı gün "Ve saatte teminatla- teminatlariyle birlikte viUi.yet dai • 

<5977) 2037 rlyle birlikte komisyonda bulunma- mi encümenine ve şannamesinl gör-
Patates alınacak lıırı. <6197> zıı9 mek istlyenlerin ne husuhi idare ta.-

Erzincan Sa. Al. Ko. dan: Et alınacak hakkuk müdürlüğüne müracaatl'an i-
l - Beher kilosuna 15 kuruş fi- İ lan olunur. (5966) 2027 
t t h 1 d.1 100 t t . :nmit Sa. Al. Ko. dan: l ak 

ya a m n e ı en on pata esın ı - Kapalı zarfla 30 ton koyun eti Yol yaptırı ac 
kapalı zarfla eksiltmesi 3-8-942 pa-
zartesi günü saat 11 de Erzincan veya sığır eti eksiltmeye konulmuştur. Ankara Vailllğlndt'n: 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muham- Koyun erinin tahmin fi}att 120 kunış l - Anıkara - K. Kale HaııanoCılan 
men bedeli 15.000 lira olup ilk temi· muvakkat teminatı 2025 liradır. fk,ilt · iltisak yoluncta yapılacak şose ve sına 
nalı 1125 liradır. Sartnamesl Ko. da mesi 13·8·9·i2 perşe-mhc giinü ,,,ı.at 16 d:ı iına!At 14inln ekslltımeı;ı S·l'l-942 tarih! 
görtilür. İsteklilerin belll günde sa· yapılacaktır. Teklif mekıupl<trını ~aaı ne rastlıyan pazarlcsl ırilnU saııt 15 te 
at 10 kadar tekllf mektuplarını Sa. 15 c kadar vermeleri. F.v,.,ı.f ve şartn:ınıc· vUAyet daimi l!'Jl<'ilmenlnde yapılmak 
Al. Ko. na vermeleri. <5520) 1589 ~i İstanbul Ankara Lv. Amirliklcriylc üzere kapalı zart usu!lyJe ek"l'ltmeY< 

Dere temizlettirilecek Ko. da her nman .ı;lirülür. 2092 konuınıuşt.ur. 
Eskişehir Lv. Amirliği Sa. AJ. Ko. Et alınacak 2 - Kesif bedelt (42631) lira (7) ku, 

dan: ruş ve muvakkat tC"ITllınatı (3197) lira 

F-'-'·-ı... . _.ı_ JI 'ft İı;kenderun Sa. Al. Ko. dan: c33ı kuruQtur. 
ı - · '"'-'~·ır cıvarııxıa a\1rca çı • ' k ı 1 ~ ı - Asağıcia mı tar arı yazı ı iki 3 _ 1strkl1loerln tı-kl1t mekotuplannı 

liği Remont ray depo•u arazisinden geçen kalem koyun iki kl\lem sığır elleri-
Por~uk çayının 6750 metrelik j:Ü.z('rga· ne istekli çıkm:ı.dığımlan bir ay iç in- muvakkat temLnat mı-ktuıı veya mak 
hının tachiri 2490 sayılı kanunun 31 in· de pazarlıkln nlmacııkıır. M iktarla- buzlarlyle tl«'aret odası VE"Slkalnrını ve 
d maddesi mucihince kapalı n.rfla ek • rlyle muhammen hf'dol ve !lk temi- ihale tarihinden PT1 az üc gün e-vvel YI· 

.. nm1cye konulmuştur. İbale .. i 21-8·942 natları hizalarında grio;;terilmiştir. ırıyete istida ile müra<'aat ed-eN"k bu .s 
cuma ,ninü o;;ıar l6,30 da hki5chir Lv. İsteklllerın ko yun ve s ı ğır etine ait ıcın alaeaklan frnnl ehliyet vesikaları 
lmirliği Sa. Al. Ko. da rapılacakur. Mu- şnrtnamelerı he r g ün İskenderun ~a. m M.mllen yukanda adı g('Çen .:iln '9 

vakkat teminau lSO·i liradır. Al. Ko. larınd.ı. görii llir. ı<ant 14" kadar daimi encümen reı...ı.ı 
İsteklilerin ihaleden bir saat evveli· Miktarı 60 ton m u hamme n b edeli ğlnc vı>nn('J!'rl. 

58800 lira. tık tc>m inntı lira 4420 ko-
ne kadar yani saat 15.30 da teklif mek- ıyun ı>ti 60 4200 3Ui0 ~ı P;ır f'tl 42 
ruplarını vermi5 olmaları. Po.cadaki .ı;e- 38220 koyun eti 42 27300 2047 sı l:ır ıı-ün nl\fıa 

Ru \~r. alt kP!llf ve ~artruımryt her 
mildilrlü#ündc ırörı>bll(>('(>idc 

ciıkmeler kabul olunmaz. Hususi ve fen· f'tl. <60561 2126 ri. 
ni ~rtnameleriyle keşfi her gün Ko. da 

C53M) 13'>3 

görülür. (5821) 1985 

Taşıma işleri 
Tophane İst. Ko. Sa. A.l. Ko. d'ln: 

1 - Üsküdar veya Hayıhrpaşa'· 
dan Ömrrliye 3000 ton yiyerek \ e eş. 
ya nakledilecektir. Bir tonıııııın tnh
rnil tahliyesi ve ı;u rnllanması clahil ol
duğu halele 23 lira fiyat tnhıııin erlil
rr.iştir. M ııvakkat teminatı ı 7ıl0 lira
dır. Şıırtnnmesi her ı;un Ko. da ,u;ıiriı
lılr. lhalesi H. 8. 9 ~2 cuına. glıııü 
bilat 11.30 da ı<a• aı, zarfla vapıl 1rak 
tır. Taliplerin ihale saııtinrien lıir sa. 
at evvel usulü daire~inde huırlıya • 
ca.kları teklif mektuphnnı Ko. na 
vermeleri. (1!927) :.rnoı 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. daıı: 

Okul sırası yaptırılacak 
AnkarA Valiliğinden: MİLLi MÜDAFAA V. 
Ankarn merke~ Iıkokulları Jçin 

Y • l · 200 adet sıra 7000 lira muhammen 
apı iŞ erı bedı>li ilıcrinden kapalı zarfla eksilt-

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dnn: meye konulmuştur. Taliplerin $art-
33480 lira 82 kuruş keşif be-riel!l namı>yl görmek üzeri' her gün Maa

PolaUı'da inşa etlirılecl'k tavlanın rif MU<lürlliğüne ve lhale günü o-
4. 8. 9!2 salı g ünu sıt.at 15 te kaııal1 lan 17-8-942 perşembe günli ı;aat 
zarfla eksiltmeye konulmu:otur. tik 15 te kanuni ahkama göre hazırlıva
tem i natı 2511 lira 06 kuru;.tur. Ke- rakları teklif zarrınrını ViH\vet Da· 
şif ve şartname.si 167 kuruş muka- imi Encümc>rıi Ba.şkanlığın~ tevdi 
bili satın alma komlsyoııunrian ve· etmeleri. C6190l 2212 
rilmektedlr. 1steklilerin ekslltme giı
nü saat 1-l e karlar 2490 sayılı kanıı- DEVLET DENİZYOLLARl 
na göre hazırlıyacakları zarfları M 
M. V. 4. No.lu Sa. Al. komisyonuna 
vermeleri. (5475) 1606 F oraj işleri yaptırılacak 

D. Dt'lllzyollan İ~l!!tıne umum Mü· 
Bahçe tesviyesi dürlüA:ilnden: 

Yapı işleri 
Sultansuyu Harası Müdürlüğün -

den : 
1 - Mües.<ıesemiz çiftçibıLşı mev

klinde yenirien in§a. olunacak (76795) 
lira (89) kuruş keşif bedelli ı kısrak 
tavlası kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuşıur. Eksiltme 8. 8. 9·12 
tıarihine tesadllf eden cumartesi gü
nü saat on birde Malatya Nafıa mü
dürlüğünde yapılacaktır. Muvakkat 
teminat (5089) lira (bO) kuruştur. 

2 - Bu inşaata ait hilll'ı.sai keşif, 
proje, hususi fenni şartname, m'Rli 
şartname, mukavele projesi istekli· 
lere parasız verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka . 
nunun hükümleri ri:ıhilinde isteni • 
len vesikalarla eksiltme t11rihinrlen 
bir hafta evvelki tarihli Mallltya 
Na.fıoa mildürlllğündcn alacakları 
ehliyet vesikaları ve muvakkat ıe
minathriyle berııber teklif mektup· 
lımnı belli gUnde eksiltme saatin· 
den bir saat evveline kadar Malat
ya N'ııfıa müdUrlüğünrle iç tima ede
cek inşaat komisyonuna tevdi et -
meleri. Pos~aıla va.ki ı.eclkmelcr 
mesmu değildir, Keşif, proje, fenni. 
ve malt şarrnnme ve mukıwelena . 
mesi Hara muhasipli;t\'inde ve Ma
latya nafıa ılıtiresindc göriilebilir. 

(5764) 1878 

Devlet Orman işletmesi 

3500 metre mikabı çam 
ve köknar tomrukları nakil 

işi açık eksiltmeye 
çıkarıl mı ştir. 

Devlet Onnan h!('tınesı Knrabük He
vlr Amlrlltind!:'ll: 

l - KarabUk Ocvle-t Ormıın 1sıet.mc
s.ı revir Amlrl!Clne bağlı Ovacurna btiıge

sl l".mvallnden Hel!keme ormanının .; ('. 
Zl'n. Fndıcak, Ardıç, Katır Ovası. Uzur. 
Yazı, Jıındanna Mezarlığı depolanndıı 

ffi('VCUt r.akledllmlş ve l'Clllm~·kte oııın 

tahminen 3fiOO metre mlkllp radde,.inde 
çam ve köknar tomruklnrının bulunduı<· 
!arı mnıtallerden Ulupınar ker~te rah· 
rlka.sı onilne mı kU 141 :'10 blrlnclıP:;rln 

942 tarihine karlar tnmam< n nnkledllml~ 
olmak ve nakliyat esnnsın<la yol!ard, 
yapılnl.'.tlk b!IOmum yol tRmlrab mUt.e· 
ııhhldlne a.ıt olmak snrtlyle bu iş acıo 

eksllt.ml'Ye cıkıınlmıstır. 
2 - Açık eks.lltm(' 8 nku~tos 942 t!l

rlhlnc rn"tltımn <'nmıırt<>:;l ııünU saat J'l 

da .Kllrahilk J)pvlet orman h;letmesı "" 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARlHl : 1888 

Sermayesi 100.000 .ooo· Türk 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

li rosı 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Zım.at Bankasında. kumbaralı ve lhbarS1z tasarruf he.cıapları.nda 
er. aıo; 50 !ırası bulunanlara senede dört defa çekilecek kura ile 

aşağıdaki plana göre iknuniye dağıtılacıtktır : 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
] 00 Adet 50 Liralık 5000 Lira 

1 - Bolayır iskele teslimi veya Ge
libolu'<la an bara te~lim veya Deıııirte-

-'T. "1. V. Sahn Alma Ko. dnn : l - Hııac taıbrl~amızın havu7.ln.nnda 
57H90 lira 37 kuruş kı•gıif lıe<lelli yapıLarıık toraJ lşJ(•ı1 (8750) !im üze. vır ftmlrllğl l'>lnaJ;ında toplanae;ık ola'l 

Cehrci haı;lıuıcsi b·dıçc tesviyesi ve komLwon huzurun<lıı yapılaı·aktır. 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira tepe koylincle teslim şartiyie 2,000,000 

kilo tel veyahut ip halyalı kıt ru ot 
paı;arlıkla :satın alınacaktır. Tel hııl
ye.lı ocun mu ha men IJedelı 1ı0.000 Ji. 
ra kati teminatı :.n,ooo liradır. B.ılya. 
lı kuru otun muhammen heaeli Iıı bal. 
ya lı kuru otun muhnwıııen bPdl'li 
130.000 lira olup kati teminııtı Hl500 
liradır. Evsaf ve Şl\rtname~i merkez 
Sa. Al. Ko. da gl>riıhir. P.ızarlıklıı. i
hale~i 6. 8 .942 perşeınhe günü saat 
16 de. merkez Sa. Al. Ko. da yapıla-
caktır. (6096) (2213) 

Sığır eti alınacak 
Balıkesir Sa. AL Ko .nundıan: 
ı - Beher ld:loouna 90 kurue moı-at 

ta.hmLn edilen 20 ton &1K!r eti ıuwaıı 
1.art u61.lllyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 20-8-942 ı;ıereembe ~ni.l snat 16 
da Bal~ As. sa. Al. Ko. nurıda. ek
sı.ı:tımeırl yapılacakttr. 

3 - Tunmalı mu~ 1830 ıı.

radır'. 

4 - Evsa.t ve sartlaruu görmdc 1St1-
yenler An.kara, l.%anbul Lv. Amtrllk:le • 
l"tyle Balıkcslr As. Sa. Aıl. Ko. nwıda 
&örülebt lir. 

5 - Taliplerin muvaklkat temlnatla
rty!e kan'l.lnda eöeterllm veıı;lkalarıru. 

ve t.ekllt mektuplarını thale ~nil ltıale 
saatinden bili' saat evveline kadaır ko -
~ vennelm şartbr. 

(6194) 2217 

Üç çeşit inşaat yaptırılacak 
Konya Sa. Al. KıO. dan: 
1 - Karamanda Sv. Blnlciolik o

kulunda yaptırılacak üç kalem in
şaat ek&iltmeye konulmuştur. 

2 - Kcş!f bedelleri ilk teminatı 
ihale gün ve saatleriyle ihale şe
kfüerl aşağıda cinsleri hizalarında 
yazılıdır. 

3 - Kesif, proje ve şartnamesi 
komisyonumuzda, Karaman Sv. Bi
nicilik <>kulunda, Ankara Lv. Amır
Jiğlınde; lslanbul Lv. Amirli&! Sa. 
Al. Ko. nunda mevcuttur. 

4 - Bu l:;;lcre gireceklerln Konya 
Nafııı. daıresindcn e-hllvetname ve
sikOBt almalan lftıımdı~. 

5 - Uç kalem in;ıaatın ihalesi 
18-8-942 salı günü hizalarında yazı
lı saaUcr!e Konya'da belediye kar
şwndakl komL<;yonumuza bulundu
ğu blnada yapılacaktır. 

6 - lsıtcklilerin ilk teminatlarını 
yatınp ihale saatlerinden bir saat 
evvellne kadar takllf mektuplarını 
koml~on başkanlığına vermeleri 
J6zımdır. (2220) (6199) 

İhale şekli yapılacak iş: Kapalı 
zar! Erat pavyonu keşif bedeli: 
46488,52, İlk teminatı: 3486,64, !ha
le günü: 18-8-942 saat 15 te. 

Kapalı zarf Tavla keşif bedeli: 
36021,02, İlk teminatı: 2701,58, ihale 
gün ti: 18-8-942, snat 16 da. 

Aı;ıJc eks!Ytme hamam ke$lf be-de· 
li: 7986,riB, İlk teminatı: 599,00, ihale 
günü: 18-8-942 saat 16,30 da. 

Çetitli sebze alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
tııtıyaç iç.in aşağıda cins ve mik· 

tarları yazılı ve muhammen bedelle
riyle teminatları yazılı beş kalem 
sebze satın alınacaktır. İhalesi 6-8-
942 perşembe günü saat 16 da Ezine 
Sa. Al. Ko. nunda yapılacaktır. Ev
saf ve şartlar her gün komisyonda 
görüllir. lsteklilerln bildirilen gün 
ve saatte komisyona müracaaUarı. 

Miktarı Teminatı M. be<iell 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Patlıcan 48000 1440 00 9600 00 
T. Ayşekadın 
fasulya 37000 
T. Bamya 9000 
Domates 35000 
Yeşil biber 17500 

1387 50 9250 00 
337 00 2250 00 

1050 00 7000 00 
787 50 5250 00 

(6195) 2218 

Çetitli sebze alınacak 
Devrek Sa. Al. Ko. dan: 
l - 14250 kllo kabak 15250 kilo 

taze fasulye 14250 kilo yeşil dolına
lık biber, 14250 kilo patlıcan kapa
lı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Taze kabağın tutarı 1855 lira 50 
kuruş teminatı 119 lira 17 kuruş, 
taze fasulyenin tutarı 4645 lira 50 
kuruştur. Teminatı 348 Ura 40 ku
ruş, yeşil dolmalık biberin tutarı 
4645 lira 50 kuruş teminatı 348 lira 
42 kuruş. Patlıcanın tutarı 5603 lira 
60 kuruş. teminatı 420 lira 24 kuruş. 
İhalesi 19 atustoı& 942 ça..rp.mba ıll· 

yolları 4. 8. !11'.l salı µ;iinü swıt ıı de rlndcn kaııutı zart U6ULiY.kı ekslltmetYe 
kapalı ~nrflıı ek<iltıııe> e konulmuş • çıkarılmıştır. 

3 - Birine! mA<Mooc yıı7ılı şartlar 

dal~lnde lşhu lomruklıınn bt>ht>r metr<? 
mlkflbına muılıammen b<'d('I on iki Ura· 

Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, ıı Hazlrnn, 11 Eylül ve 
11 Birıncikinım tarıhinde çekilecektir. t~ır. İlk teıııin .ıtı 4:l19 lira 28 kuruş 2 - F!<slltme 14 ağustrıos 1942 cuma 

olup şartn.ıııH•si '.!89 kıırıı'i mukabili gUnil snat 15 le k!are mer.ke-zindc alım 
•alın alma krmıisyıınıırıdnn verilir. İs- S<Lttm komisyonunda yapılacaklır. Bu dır. DİKKAT : Hesaplarındaki parnlaı bir sene içinde 00 liradan 

aşağı dil;ııniyenlere ikramıye çıktığı takdırde %20 
fazlasiy!e verılecektir. 

!l"klilt•rin ekRiltııu• ~ilnü s ıı"t 10 a k:ı- lı;e nıt evraık komisyonda. her ırün rıı()rU- 4 - T('!Yllnnt nkl.'f'Sl yü7d(' 7,5 hesa-
dar 2ı90 :.ayılı kanuna grire lrnztrlı - !eblllr. bly!e 3150 llradır. 
yarakları zarfları -'f. .\1. V. 4.. ~o 3 _ !ırtekUlerm E!kı:l 1me tarlhl.n<lrn 5 - Bu ıee ııl1 ııçık eksiltme şartn:ı · 
lu satın nlrrııı. komisyonuna vermeleri en az (t>ıt.ll Riinlf'rl hnrtç) üc ırün ev· mı>ler1 Ankara'dı. orman umum ml!-

(li.J.7i) 1605 ıiUrlüAil ile Zonguldak orman ~virr.ı> 
Yel bir isti<ia ile umum müdürltlıt"e mü- JANDARMA 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııa... 

= Bahçeli Evlerde : Y emek arabası alınacak f'a('lllltla bu ırlbl iş Yaı>bklanna dair müc1Urlüğ\inde ve T'E'Vtr Amlrll~lndıı &Ô· 

M. M. Vl'k. sa. Al. Ko. dıın: vesa.llk t'hmz ederek ehllyet vc.;1~'181 al- rülebH1.r. -Hepsine blJ'dC'J\ 542 l !Ta. 16 kuruş fi· mal.arı lAzımdır. 6 - tstek1'1C'l"hı fhelıp ınlnıllnd<' mu· 
yat tahmin ectUen 10 atkt yemek t.a.'ı- 4 _ L'k.~lttneıyıe l$tlrnk oecleecl<'lerln vıı.'kknt teminat a.kceıertyle Mrltkte rt'

ma a.rabıı.sı komisyonda mevcut pll\.nın döroüınctl rna.dd('Qe Ylt?ılı VE'f"ll\k ile 942 vh' nmıorııtımt:ı:e müraooa.t <>tmeleorl JU. 

Koyun eti alınacak : a~ık hava sineması ~ -(l~lldl = J. Gn. K. SaLı11 Alma Komis_vonı.m- --nna uygun yapı1mı.ş okırnık 5. 8. 942 yılına alt ttca:ret odaı;ı veıılkam ve zumu l:l~n olu:ııuır. 
canamba ııilnü saat ll dıc p117.arlıkl.A "(656,25) ltnıltk muvakkat temlnatıan - (80TI-607l) 2128 

dan: -Te.hmlrı<'n ~hE'l' klloou 110 lnıruşuı::ı - Her .akşan1 9.30 ela : 
3--8-1942 pazarte,.inden itibaren = 
Sylvia Sldnev - Henry Fonda 1111.tı.n a.hn.ncı\.kur. !st.ekllrorln 81 llra. a'2 nı havi olarak kam:ınun uu·uab datre 1200 metre mikabı çam 

ağaçlarının tomruklama 
ve na.kil, istif işi açık 

eksiltmeye çıkarılmıştır 

9000 kilo koyun eU e>vs.'lt ve aartnaıne-
1\lnc ı;ıore kapalı zıı.r !l:ı satın alınacak. _ 
t.ır. l\luhamm(.'Jl !><>deli mıoo linı .,ıuıı -
Uk temınatı 7'1-0 lira 50 kuruı;tur. Şaı t- : 
name her ırtın kom!Ry<ın<l.-ı. gorülür ve 
para.sız veıiUr. thaıest 3-8-942 p.1za.rt.c- : 
!il gijnü sant 15 te Ankarada J . On K. 
dnlresinda sabn aLma knınl.syonu oda
sın(la yapıln C'ıı.ktır. tswk111ertn kanuna _ 
uygun V(15tka ve ıeml!natlanru muht~vı : 

kapalı zart tı-klU mektuplarını ~1ltme 

k=lu.k lru.U t(Yluna.tlanylc bll'ILkte 
paza.rllk .:Un ve ı;aa.t1rule .M. M.. V. 2 
No.bu Sa. Al. Ko. na ıreJm<-k•rıl. 

(5996) 2ll1 

Asfalt alınacak 
M . M. V. S tlın Al. Ko. dan : 
.ı.ııoo lira ııınhammen brclı·lli 3 ton 

o.sfnlt lak miilınyaas1 ıo. 8. 912 11a1ar
tesi glinii saat 16 d:ı. aı:ık eksiltmeye 
konulmuştur. İsteklilerin 337 lir::ı. 50 
kuruşluk ilk temin:ıtlariyle M. M. V 
4 No. lu Sa. Al . Ko. nıı. gelmeleri 
$ıırtnamesi nıczki'ır komisyonda ız;ös • 
terllir. (5720) ıs ıs 

Satılık tenekeler 
M. llt. V. Snlın Al. Ko. dan : 
Yrrlek sulYıy okulu ile Askı>rt <lok. 

tor Tatbikat okıılunria bulunan muhte 
lif iaşe ınadcll'lrri konulnı,ı.:;ına mRh • 
hus boş ten<'kcler 1 S 912 cuma ,u;ü
ıııi saat 11 de :ıçtK arttırma He sıılı
lnc.nktır. İstcklilc1'n tckl'f r ::eceklen 
fiyotlara göre ııesap olunacnk ilk tt'
:ııin:-ı\lariyle b;r~ık~e <"ksiltnıe p;ünit .'\1 
;\I. V. 2 No. Sa. AL Ko. nunt\ ~rlme-
lcri. (5718) 1808 

Odun ve kömür alıancak 
M. M. V. Satın Al. Ko. dıın : 
Evsaf ve §nrtnamesine glire beher 

kilosuna .ı,.5 kurıış tahmin edilen 220 
ton odun ile kilosuna 12 kuruş tah
min edilen 15 ton meşe kcimiirü 10. 8 
!112 pazartesi ~Unil saat 16 te knı~ıılı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Oun 
ve kömür ayrı ayrı müteahhitlere lha. 
le edilebilir. İsteklilerin odun için 742 
lirıı. 60, kömür için 135 lira.lık ilk te
minatlariylc birlikte konunun tıırlf.ııtı 
dnhilinde hazırlıyacakları te',Jif nıek
tuplnrını Raat l<i e kadar M. M. V. 
2. No. lı Sa. Al. Ko. na vermeleri 

(~713) 1809 

SIHHAT ve İÇTiMAi M. V. 

Yapı işleri 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kaleti Merkez Hıfzıssilıhıa Müesse
sesi Saun Alma Komlsyonundanı 

ı - Merkez Hı!zıssılıha Mües • 
sesesl bahçesinde yenıden yapila -
cak Tavşanlık binası kapalı zarf usu. 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme ıo. 8. 942 pazartesi 
gUnU saat 11 de müessesede müte
şekkil sann alma komisyonunda 
Y'apılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 17000 muvak -
kat teminat 1275 liradır. 

4 - Şartnamesini ı:-örmek isti -
yenler komisyona müracaat eder • 
ler. 

5 - İsteklilerin kanunun uırifatı 
dairesincle hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale günü snıat 10 a 
kadar komisyona vermeleri. 1849 

MiLLi MÜDAFAA HAVA 

Garaj binası yaptırılacak 
İzmir Hava Sa. Al. Ko. dan: 
İzaıir'dc hava garnizonu dıı.hilinde 

yaptırılacak 705:a:J lira 4·8 keşif be. 
el elli ~araj lıinnsL 19. 8. 9-i.2 ç;ı rşam bn 
giinıl eksiltmeye konmuştur. İstekli
lerin 4176 lira 18 kuruşluk ilk temi. 
nalı nl!lkbu~ ve vesikalarını muhtevi 
knpnlı zarflarını ihnle santlnden lıir 
evveline kadıtr İ?.mir'de Giızclyalı'da 
hava satın alma komi,;yonıına verilın" 
!eri kr şif ve şartnamrsi her ~ün ko
misyonria ırılriilrhilir. T.an nre tııt;R
yınclnn vrsika alıııak <la Şn rttır. 

(6189) i~1'4 

slınde haZır.hyaraklnn knpah za!'flanm 
ü-<:"UnıMl mntldede Y'l•nla. snatıtıeon bl!' eıaaıt 
evvcnne ~dıa:r ııcornıswun Msl1l!ım(' mollc
buz m11'k8.bll1'nde wnnelıerl. lt\7.ı.mdıır. 

Poırtada olnn ı;ıecl'kmele!' ka'bl.11 erlllmez. 
(8163..6174) 2210 

ANKARA BELEDlYESI 

Su kesilecek 
Rrlcdiye Reislijl;inrll'n : 
Su sarfiyatının artmasına hinl\en 

depolarda su biriktirikbilmek ii7.ere 
muvakkat bir zaman içn 3. R. 91.2 ta. 
rihindl"n itih:ı.ren geeeleri saat (23) 
ten sııhnh (5) e kadıu Şl'hir ı;uyu ke-
6ilc~t"ktir. (2221) 

ADLiYE VEKALETi 

Muhasebeci aTanıyor 
Adliye Vek8.letınd~n: 
Noter Yardım Sandığında çalış

mak ü7..ere 170 llra ücretle blr mu
hasebeci alınacaktır. 

Muohasebe işlerinden anlıyanlann 
evrakı müsbıtelerlyle birli.kite Adliye 
VekAletlne .müracaatları llA.n olu· 
nur. (6178) 2211 

inhisarlar Umum Md. 

Yapı itleri 
İnhisarlar Unıum )lııdurlüğiinden : 
ı - B.7. 91.2 tarihinde kapalı zarf

la ihale edilmiyen Ankara Bira Fab
rikasında ye.ptırılııca.k .a.mele yemek • 
hane. yatakhııne ve revir inşa.atı işi 
bu kere pazarlıkla eksiltmeye kon • 

Devlet Orman İşletmesi Karabuk 
Revir ll.mirliğinden : 

1 - Devlet orman iŞlt"trrıesl Karn. 
biik revır anıirligine baji;lı KıLratepe 
bölgesinin Kızılguney, Kocakuz or • 
manlarında muhtelif mııhal ~e mevki. va.ktln<lcrı blT Mat evvefüıe kadar lı.o -
de ruzı;tarla ve sair SLLretie devrilnıi~ mlsy-0na makbuz lra~ılıQ:ın<la vMmeleorl 
tahminen 1200 metreküp ruddesin • (5..'lll) 1574 

-

nın ---
Günahsız kaotil : 

TÜRKÇE 
Mnı;a!ı yedel'ımiz nefis ve 

soğuk nıeşrubalınıız 
Siuem:ıdlln ı<oru'a olvbüs 

vırdır. 

----------
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııır 

MAARİF VEKILLİGl 
de ç:ım ağaçlıırını verilecek olçuye gd ...tlllllllllllllllllllllllllllllllh .. 
re keserek tomruk boylarına taksim -
ve kabuklarını ooymak ve Gircncc ve : p k • : Öğretmen alınacak 
Girenpınar r,tıııpalarına. nıtkil ve istif Q r pa nSlyOn - ~la ırif Vı>killıııınclcn : 
işi 30. 10. 9·12 tarihine kadar tama... : _,tuhtdıf ~illiyl'llt•rılt>kı tkaret Jise-
mcn yapılmış olmak ve naklyat yol. - Relwk'1e Mı~ır ~efarethnnr- : - - lcrh le urt ı !it• ırı•t "kullarının m"slck larında yapılın.ası ve tamiri ic·ıbcriı•n sinin knrsısınclaki p.a.rkta RE - - · · · · denle ri içırı oıı:rclınene ilı i~ aç 
her turlü yol işi ve masrafı mütcah- - Jl:\I - ::"EK:\Il\T vE' ISl'In\-= 
idine ait bulunmak şartıyle bu iş açık : H \T. fstnnhııl'a trhdili ha•·a. : \ıırılır. Bu ogreııuenl ııdcrc yukoe ı< ık
eksıltıneye çıkarılmıştır. - ya p:idereklere tavsıye olıınıır. : tıs Ll w tıcaret ııkıılundan ını·r.un bu-

2 - Açık eksiltme s .8 .94.2 tarihine : Telefon: 36 .. 117 (l Vi9) - hın mlar tayin edilecrktir. Rıı gibile-
rastlıyn.n cumnrte~i gilnil saat 10 da - · re :ıuıııi ı.ayılı k nunıın hukılnılı•rıne 
Karabük devlet orman işletmesi revir ..,llllllllllllllllllllllllllllllllr ~orc nıaa~ vı·rileı•ı>ktir. Mcuııırin kn-

b . ı nunıınun 4 iıncu madclesınde yazıh 
amirliği ınasını B toplanıır.ak olan Bı•r daı·re aranıyor komisyon bu:turunda ynpılnc-aktır. Şartları hniz bulun;ıııl •rıu a.Şagııia ya-

3 _ Birinci maddede yazılı şart- zıh lıelgelerle lnrlıktr :!il \ 111. 1942 
lıır dairesinrie beher metre tonıruğa Bir alman ailesi mobilyaı;ız bnn· tarihine kaıfar vckilliıı;e ıııurac:ı.<1.llan 
muhammen bedel yedi liradır. yo, sıcak su bütün konforu havi llLtuıdır. 

4. _ .Muvakkat trmlnnt akçesi % 3-4· odalı l:>!r daire aramaktadır. a - 'l'ahsil yesikasının .aslı WıY& 
1,5 hesabiyle ı;ao liradır. Müracaat Dr. Hlinak, !ı;ta.nbul, Pos- ta,ılikli surrti, 

ıs- Bu işe ait o.çık eksiltme şart- ta kut usu 1311. 1452 h - Xıifus huYl)ct ctizc.lanının tas. 
nameleri Ankara'da orman umum dikli sıll'eti, 
nıüclurlüii;ü Ue Zonguldak ormıı.n ce- Kızılay Hastabakıcı c - )laarif ıııhdllrlüii-uııılen ı. ..... 
virğe mildtirlhıl;ılncle ve revir il.mirli- dikil ve fornız;rntlı li Ş, 
ğimizde gorulehilir. ıl (İğretmcnlıge nıani sıhhi bir 

6 - İsteklilerin eksiltme günü te- Hemcı·~eıer Okuluna hali olm <lığına d lr hukıımet dokto-
miııllt akçeleriyle birlikle revir il.mir. 'f I' rırnılnn alınrınş r.ı pnr, 
lij(imiııe ınürııcant etmeleri lüzumu 1- e - !;iiıııdiye kad ıı· lıaşka yt-rlerıle 
lAn olunur. (8078-6072) 2129 yatılı talebe alınacak çıılışnıış olanların ç ıh şllkları ycrler

drn nldıkları \ esikııl ar, 

m~ştur.Keşif bedeli (122.ooı.01) lira 1000 metıre mikabı köknar 
olup nıuva.kkat teminatı (73ıi0) lira- ağaçlarımın tomnıklama 

TAHSİL MUDDETt UÇ sE
I\"'ED!R. 

f - lki tane 3,5 x 4,IS t"badıncla 
in<'r kaj:(ttla ı;ıkarılnıı~ fotıığr.tr, 

dı~ - Rksiltme U.. 8. 94.2 cuma günü nakil ve istif İ§i açık 
saat 10 da İstanbul'da. Kaba.taş'ta le.. eksilıtnıeye çıkarılmıştıır. 
vazım şubesindeki merkeı alım komi.s- Devlet Orman İ81ctmıcst Ka.l'aıbü.Jı: Re-
yonunda ynpılacıtktır. V'.Lr .Aııntr1iğıjruien: 

4 - Proje, kcklf ve Şartname sözli 
geçen şııbcclen ve İzmir Ankara. haş- 1 - Kambük Devlet Onneıı. 1ıslt"llne· 
ınüdi.irlüklerinden (610) kuruş muka- si revll' Am!Tll~ bai!"lı Kwtepe böl1ro8J 
bilinde alınabilir. ıi'LhWru:lıe Ke«-ıt onn.arundan öevrllml• 

6 - Eksiltmeye gireceklerin pru:ar- ve k~ ta.hmlnıen 1000 met.re m~'<·lp 
lık için tnyin olunan gün ve snntte te- kök.nar d;açLannı v<!rllecek öl~ti.>'e ı:-::i· 
minat p.ıı.ralan ve şartnamenin F. fık- re tomruklıınvt, kııbuklıar:ını soyma ve 
rası mueihince alacakları eksiltme~·e 
iştirak ve6ikalariyle birlikte adı geçen 30· lO. 

942 ta.rıhl!ne kadıaır Pazal'Yel'I <k-
komisyona mtiracaatları. ı>Offlllloll. ruıkll Voe 1fft1t l'İl'.&U111u hali.ııde 

(8102-6077) 211>3 Sürırli yoru mliteftllhl<l!M a1t olrnaAc ve 
bU hueusta b!ır talepte bul'llonmamak 

Son gün ve son gece 

ULUS SİNEMASINDA 
lkl film birden 

1- Pamuk prenses 
il . Harp muhabiri 

Oynıyanlar 

MyrnaLoy) 
--( Clark Gable 

SUARE : 20.30 da 

PAMUK PRENSES 
-ve-- -

HARP MUHABiRİ 
Telefon: 6294 

şarttyle bu » açık eksl!1ıtnıE'Ye c*anl
mıştır. 

2 - Açık dc811lıtme 8. 8. 942 tuı9ı•ne 
rastllyoıuı evm~ günü sua.t 10 da Kıt

rabUk Devlet Onna.n 4Ietmeet ı"e'V'lr a.
mtr.lıl.ti binasında toplanacıtk 01- ko
ın18YOrt hua:unmda )'at)ılacıe.kbr. 

3 - Bl.Mın.cl maddede :ı>tl:ı::ılı ~AT 
ootre91nde ~ emvalıln tanroık haınıde 
beher metre murabbama rM.1hamnteııı bc

dd acktz lltadlr. 
4 - Muvrukkaıt tcmitnı!ıt akÇoe9I )'Wııcte 

7,5 h-.b!ylıe 600 11nldı!'. 

5 - Bil 1ee a.4tt ~ık elmllılne 8Brtııa • 
melcıi Anlcanı.'dn Orman umum mtı-ıtllr
Hll!il f1c Zonguldak omuuı cevirll'E! mil. 
dOırl"Uğtlnde v-e Karnb<lk ~ Aftı.lıl"llğ"..n
de ırörUJ~tlıtr. 

6 - !stek lilerin ')'IC"nTil !fWı 'k>öe mu
va'k:kat temlonat akc<.>lerh,.le btrMkte -evir 
Amlrl1ıtıne mürıı.etıe.t ~ Mizum11 
I~ Ohtlll.11'. 

J8079-607 .. 

Yt>mek ve ~:y!m parasızdır, 
ayrıca harçlıJc verilir. 

MeJQt('bi bitirdiği vakit dı>r
hal Devlet Hastanelerinrie Ş('
refli VRzifelerine tayin edilir
ler v<> ayrıca Hemşireler Yur
duna dza olurlar, işs.!z kaldık
ları veya tekailt oldukları za
man Yurtta iaşe ve ibateleri 
temin edilir. 

Knhul şartTannı haiz olım
ların memleketl<'rln<'len !s.tnn
bul'a kadar yol paralan Cemi
yet tarafl'Jldan örlenir. 

KABUL ŞARTLARI: 
Türk tebaası olmak, sıhhati 

yerinde olmak, yaşı 18 den a· 
şağı ve 25 ten yukarı olma
mak, ;iffet ehli Vfl iyi ahlAk 
sahJbl olmak. En az orta ve o
na muadll tahsili bitirmiş ol
duğunu ı;ıôst('rlr V()\'Jı.knsı olmak. 
Evli olmamak. Okulu terkeıtll
iti beş !'ıenelik me<ıburi hizmeti 
ifa atm<!dl-ğİ t.ıı.kdlrde, okul un 
tahsil masraflarını ödiyeceğin~ 
dair bir kefaletname verme!k. 

lqtekliler lüzumlu rnal1lına
tı ve müracaat evrakını, An
kara'da Yenl.Ş<.'hir'de- Kızılay 
Umumi merkezinden. lstnn
bul'da Aksaray'da K11.1lay Ha~
tabakıcı Hemşireler Mektebin
den ve diğer vilfiye\lerde Kızıl
ay merk.&z ve şuOOlerlnden ala-
bilirler. 1492 

Satıhk ev 

ız; - l'ıılisı;e taı;ılikli ılı>grıılıık kA
jlıda. 

h - A skı>rli~ini yapmış olanlar:m 
terhis tezkerl"si. 

A r:ıııtlan ş:ırtları hniz. lııılıınanlarıa 
helgelrri ve rlıırıırııl t rı letkık edildi"'" 
ten 1.onr.1 tııyinlcri yapılabilecektir. 

(61U) 2:.!(ıg 

Öğretmen nanızedi 
alınacak 

MMrlf Vek!Nit:bıden: 
Koy kadın.ları gc'Z1C'1 kun:hınna öğ

re.trnm yet lşt.!rtlmck Uı:t"re ncılacak 

kurslara kız ensUt<l1<1'rtnln mutıtc r 
ae-vn.·I~ mezunklrındıın namzc.t. aı!ına -

1 rııJrtır. 
Bu Irur.ılfırn8. basan J!OSterenler ba9-

langıctn 50 l:lra ücret e 
ııa ojj:refm('n tayln cdll:ecekt r . 

İst...•ktl kız enstıtüw mezıınJnnnm 

doğrudan doğruya VC'Yft btr mckt uoı>la, 
mezun oMuldan ikız en.<•t.ttiı len müdür -
WıklcrlJ\e mürııcant.lnn. 

(61 l.'l) 2159 

M. M. V. I. No.lu Sa. Al Ko. 

Ka~ar peyniri ve kesme 
şekeri alınacak 

:M. :.'\{. V. 1 . No Sa. Al. Ko d.nn· 
l - 1000 k '!o kaş."tT pcynl;rl C 308 

kl'.lo ikt'9ne şc-kcr pazru-lı.kla m ~ 
edll<.'('C\,.-t;tl'. 

2 - lstckl eoıtn 4· R-942 ~ ııaaıt 

Bı:rilÇ(>M EV'lerde B. ~ tipinde bir 15 te lmtıı temin t le ı.v A ~. 
ev <levren satılıktJır . .Müracaat yeri ~tndıı 1. · ' n Sa . Al Ko n ı mil ~ -
t-elefoo. 3006/18. 1450 J İflft JJ:ın OOırwr. ~) Jla6 
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Birinci Çekiliş Planı 
7 /Ağustos/ 1942 

!kramlye 
Adedi 

l 
2 
4 

20 
40 
80 

400 
400 

2000 
4.000 

80.000 

İkrp.miye 
Miktarı 
• Lira 

20000 
10.000 
5000 
2.000 
ı.ooo 

500 
ıoo 
50 
20 
ıo 

2 

86.947 - Yekıln -
Tam bilet 2 lira, yarım 

lkramlye 
Tutarı 

Lira 

20000 
20.000 
20000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
20.000 
40.000 
40.000 

160000 

480 000 

Kend tabii gaziyle kuvetlendirilmiş 

ARAHİSAR MADE SUYU " TABİİ SOD Si " 
Kızılay ve Millet Meclisi Parkları bü,·etlerinde, Ulu~·u A met Emet, 

1~unbuJ Pa~ta salonu karştsıcda Ahmet EıKmen, Yeni~ehır· Sakar)& cndd 
sıod_ B:ı.lkan, bakkalı)c mağazalannd.ı, Sam:ınpazarınd:ı, Buna Pazarı şube 
$inde, ~rdak ve perakende şişe ile uu,ına başlarunışur. Sandıkla sıparı~ içır 
Telefon 5153 e muracaaL • 140~ 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
Kıutamonu Cöl.cöy Enstltüs1l MildJrlUCünden· 

Mlıktan F ,ı;atı llk tem natı grup 
C n&I K.:o Ll. Kr. S. LI. Kr. No. 
TP eıs.mek adet: ZiO 000 13 10 2652 75 
Sa e <tere~a(:> ıı 000 2 53 50 2091 37 
~yt n 4.000 l 40 420 
S ır et. 32.000 41 984 
To a P r ncı 20.000 4S 50 727 50 ı 
Kuru go ı:e ağaç odunu 400.000 1 50 450 
Toı: ııeker 5.000 ı 02 382 50 
Patates 40 000 15 450 
Koyun ti 5.000 61 228 75 
Can n bulguru 15.000 22 247 50 
l"ohut <naturel) 5.000 15 56 25 
Kuru fasu ye «:alı) 15 000 26 292 50 
ME>rc mek <>es.D 7.000 19 50 102 37 
&, az sabun 5 C'OO 06 360 
Soda 2.000 32 50 48 75 
Kw-u zDm No. U 2 500 l 00 187 50 
Kuru ln<' r 5.000 76 25 285 94 2 
Uzum pt-kmeı.i 2 000 70 11)5 
Tahnn he vusı 2.500 1 20 225 
Beyaz peoyn.r 2.000 l 40 210 
Zeytın tanesi l.000 92 50 69 37 
İnC'e tuz 5 000 16 50 61 87 
Kuru soğan 12.000 15 135 
T ze yumurta adet: 140 000 3 75 354 37 
U m sırke 1.500 40 45 
\.~z yağı 1 tre: 1000 31 50 23 62 
~ ça ı.soo 12 so sı 56 

l - Kn&•abonu Göllcöy EnstitUstl w e#'tt.men kunıunun 1942 IT"all yıb lhtl -
Y&("I o n :ır.ııcanda <".na ve mlkta.rlarlyle t!yat ve muvakkat teminattan yazılı 
t>ırinct 5:'ruı:ı+ k erlik kapalı zart ve Udnd gruptaki erzak da açık eki; ıtme lle 

alıııaeaktı.r 

2 - B rtncı iTUP erzakın ihalesi 11-s-o.u s.'111 ~nil saat 10 da rı :net ıı:rup 
uza.kın lhalesı de ~"lll ıı:Undc saat 11 de Kastamonu maartt mUdür:ıtlf:'ünde top

na"ak kO!nlsyon önllı::.de yapılacaktır. 

3 - B 1 8TUPta toplamın 6eklz kalem erzaka alt tekııt ~tuplan 249CI" 
llı)'ÜJ kanur.un 32 inci maddesine ıı:örc hazırlanarak lhale saaUnden b r saat ev 
v kom.5Yt>na verl!m a olacakUr. 

4 - Fiyattan sa.l' h~etll makamlar tarafından tcsb t ed!lm!s o n yzyece·~ 

ve yakacak maddelerinden mu?ııı.mmen rtyatına kap bedel1 ve nakl yo Ocrctl 
llAve ed .J"'lel'!'.!!s bulunanlarm kap an ve nak ı~esı enst!tüce tcm:n ed e<ek •e 
bu e t enalcın bilumum verrrt er!Yle damıı:a resmi. mukavelename, teminat 
mali: uz.ı, tes ~ ve muayene rne.aT&tla.n ıı:ene ens t ce ödE'n~ek· . 

S - $artruımt>lcrl her ırtın Kastamonu maarif müdJrlUA'ünd •e Gölköy ens· 
tıt U M'. dU'1 tünde ıı: Mi b lir 2490 &<'\Yllı kanunun 2 ct ve 8 \ln<'ü mad..ıe • 

ı e11satı haiz lstckllleMn bel t ıı:Un '\"e saatte komisyonda hazır bulunma· 
UT. (5765) 19~1 

Sat l k uğ Si 
Tuf'la. dtız ve amurıı:a Ma.nllya k emldl komp e fabrikası en ufak 

tf!tt'JTUatJna kadar meveuttur. l&t!Jienlcrln !starı.bul, Gıı.l 1ta dil Danilp 
S o!"ta han 4 - 6 numaraya mUraca tan. Tt> e!on. 42333 68 

KUı;Uk Tasamı! 
Hesapları 

S ACUSTOS 
ıceı de6lne a:ım ar: 

lkrarnl~eıe:r: 

ı adet 2000 1 t'al " 
1 750 
8 .. 250 

~ 

U L U S 

ViLAYETLER 
1 

Ek8ntrne 10-8-942 ~ ııünü ali· 
at 15 te dettcrnarlık blnasmda mııu 

--------------- eınlAk müdUrliltündc mütCGci<kil kvmts-

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

)"Olldn yapılaca:lctır. K<'GU: bedeli 
(2266..'i,56) 11rn muvnkkat tooı!JlaU 1699 
ltm 02 kuM1$tur • .MUruı.ka..<>a evnıkı mll-

Yozgat Nafıa MüdürlUğtindcn: il emlAk müdUTlüğünde ı:örülcbWr. 
l - Yozgat hükumet konağının lstckl:llcrtn ro az b!r taılhhutw 15000 

(yuz yirmi J.Kl b n yüz yirmi dokuz liral.ık bu ~e txmzer ~ )"RPtıklanno d:ı
Lra kırk beş> kuruşl_uk bakıye lnşa-1 lr ldnrclcıirıdcn a.ımıa oldukkın vesi • 
atı kapalı u.rf usulu He eksıltmeye k !ara ıst.ırı den lstanbul vDlı u 
konulmuştur. n n Yt ne 

2 - Bu lşe aıt şartname ve ev-1 mUnıeaaUa ihale clinündoo (tatu glln
rak şunlardır: A - Eksllt.me şartna- lert han<:> Uç ı:un e'·vel alm.:nıı mlb't't 
mesı, B - Mukavele projesı, C - Na- ı v" 942 yılına at ticaret odası ves1l<as1Y
fıa tşlerl genel şartnamesi. D - Yapı ~ muvakkat t<!'1rltnaU muht<?Vl ve 2"')0 
Jş!erı Iennl şartnamesi, E - Elektrik 1 &ayılı kanunun tartraU dairesinde l'ıa· 
ve sıhhi tesısat keşif Hl şartname-\ zırlanmı$ kapalı ve mühürlü zarf dcnı. 
lerl. F - Metraj, keşif hulasası ve ' nunda teklif m<-Jctupl:ı.rını llıalc ı:OnO 
projeler. 

İsteklller Yo~at Nafınsında hu saat 14 e kadar komisyon re!sllf'lne 
evrak ve şartnamelerı görebllırler. makbuz mukıı.b l nde tevdi etmeleri. 

3 - Eksiltme 17-8-942 pazartesi (T.'Rl-15690> ıs~~ 
gunU saat 15 te l"afıa MUdUrlilğUn
de toplanacak koml5yon huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye glrebllmek !cin 
lstckl lenn yedı bin ıic yQz elll ,>cd! 
lira muvakkat teminat vermeleri 
ve bundan ba ka asağıdakl vesaiki 
haiz bulunmaları IAzımdır. 

A - En az eli! bin lıralık yapı 
insanlı )'npmıs bulunması. 

B - tnsaatın mesullyc>t fennlye
~ın tekeffül etm ş b r m!lhendıs ve
ya fon memuru lst.hdamını taahhüt 
etmes 

C İhale tarihinden nsf'.>1ri ile 
g!ln evvel müracaatla VilAyetten 
eks ltmeH• ı:: reb !c>cekler ne da r ve

'kA. almq'ıırı şarttır. 
5 - Tek'!f mel<tuplıuı Uçilncli 

mııti'!Pde ~azılı sıatten b r ııaat ev
\•e' ne kadar Nafıa dıı rı:u;!ne getir -
!erek komisyon rC''SI C:lne makbuz 
muka'b llndC' ver!lC'cektlr. Poı1ta ile 
ırönde!"'lecek mektupların nihavet 
OcUnrü mnddedC' yazılı saat" kadar 
ıı:rlm•ş ve Oıt: zıı,.fının milhilr mu

Toz şeker alınacak 
Adana Belediyc~i Ri)'a•eıinden: 
1 - Belcdi}e kanarım )?ar:>z fahri 

ka~ı için l(ı-0 ınrha ıoz şeker kapalı zarf 
usuli) le ~un alınacaktır. 

2 - Muh:ımmt'n he<foli hehcr kilosu 
96.'I kunı~ olup mu,akkaı ıeminaıı 11~8 
liradır. 

3 - İhalesi 14-8·94'2 cuma ı;ıünü 'aaı 
ıo da heledirc encümeninde >a1>ılacakıır. 

4 arıname•İ bele<li)'c yaz.ı İşleri 
mü<lurluğu:ıde olup İ•tiyenlerc para-11 
olarak s;onderi!ir. 

Talipler teklif mektuplarını teminat 
makhuzlari) le birl"lcıe muanen ~aatt('n 
bir 'aaı t\\ el en. um~:ıe 'ermeleri ilan 
olunur. 2007 

Umumi heyet toplantıs ı 
tstanbu da Ankara Evi ı1 Yapı Ko -

operatıt n~n. 

Umumi he>ctlım z 22 aA'ustos 1942 
mu Ue !yk<' kapatılmış bulunması cumartesl ıı:ıınu sanı l de Halkt'\ ndl' 
1A71mdır. Postada olan <reC'ikmer'r toplıın:ıcaktır saııın ortııklann g<!!me -
kabul edill'T'P7_ ıgosu '.!13l ıe n rtca ede:.-ıı:. 

Yapı isleri 
Ba!ıkı-slr \"alilıglndcn : 

l Eksiltnıcye konulan ış: 

Ruzname: ldare mecl s \e murak1ı>· 
ler seclml \e nsa a bııı ıımak len 

are heyetine salAh yet '"~•·:-ıı~ 

(14881 Balıkesır ıncııılekcl hu~tııne 1 pav
yonu ıkınalı ln,u:ıtı olup 1 1114~ lir ı 
!6 kurı. ke,if nt'c!Cıı)lc ıe kapalı ~arf M M. VEKALETi DEN17. 
zarf us ılı> le ek ıltcııe) e çıkn rılıııı,tır. 

2 - Fk~ıltıııe 1 l aı;ustos c:umıı ı;u
nlı saat J 7 de vıliı) et daimi t•ucuıııe- Kazan tuğlası alınacak 
nlnde ba lıy ıcııktır. Deniz Levazım Satın Alma Koml,.ııo-

3 - Bu ışc ıılt ba) ınılırlık i,!eri ge- nundan: 
enci şartnıııııe I, )apı 1,leri umumi \C ı _ Tahmin ro ıen bcdcll (216001 
lcnnı Şartnamesi, hususi Şartnnme ve lira olan lakrtbl sııdeU 120 ton k'.\zıtn 
eksiltme ırtnarııesl ke•lf, sılsıle fi> at tuıtlasının ll-8·942 salı ıı:ilnli saat 15 te 
<'ehel muK. \ele projesi nafıa daire -
sinde gorulcbilir Kasım~a•la bulunan deniz levazım sa· 

4 - Eksiltme) e gire!'eklrrln ı l3!1 tın alma kom ııonunda kaı>alı zartı 
lira 20 kuru lıık muvRkk1t tl"min ıt ~lltmesl yapılacaktır. 
•erınelc·rı tıcuet od ı•ına ka) ıtlı ol - 2 - llk teminatı 06'20l im ol1.1;ı 
duklnrınıı ılaır ve ika ibr ız el rııelerı. tial'tnamesl her ı:lin ıs saati dah'llndr 

1 bu lşi ha ~r,.hilecek kalılli) rtte •e mezkQr kom >Ondan br<lelslz a ın111> • 
ehlı• ette bıılun•lı klıırına r!ııir ihııle ıır. Resimleri de komlıı>onda ı:örUlebl 

Müstahzarlardan, kimyevi maddelerden ve b·""rın 
tesiratmclan ne zaman bah saçılsa en baş.uı : 

torıhını'lcn uç gun c• ı el 'illiyet<' m lı- ı 
racaatl usul dairr•incle nl ırakları elı- llr.8 _ ısteklllC"l'ln 2490 saırılı kıın1Jnun 
maddede yıızılı t'\ r kı okıı) up kabııl Jsted ti veeikıılıırla birlikte tt>kltr nırk· 
li) et vesıkıısını gostermeleri 'c bc;.ıın- 1 

cttiklerıne d ıir ım~a ctmrleri, 2~90 tuplanru eksiltmenin yapılııcaıtı bcl'I 
snvılı kanunun hukümlerinc gore hn • gün ve saatten blr saat ""'''el c kadn 
zırlı> acakları teklif mektuplarını !ha- adı ı:~ kom 8Y01"'8 vemıc~ 
le gunıı nnt 16 )n kacl:ır encümen (7 5S.5ı:38) lS'/!l 
riyasetine 'ermeleri IAıımdır. 

Po tad:ı nıkubuh!'ak gccıkmrlcr kn 
bul edılmez. (ıl001'-591H) ~102 

Yol yapı işleri 
lst.anhul Bcledı) esinden: 
Atatlırk buh·nrı Ma tik asfalt tretıı

var lnşnatı knpalı zarf usulıyle ckEJlt
meye konulmuştur. Keşif bet!elı 
(lı 1160) lira (1 ) kuruş \C ilk temi
natı (5957) lira (51) kuruştur. ~ıu. 
kn,•clf', f'kslltınc, ::\afıa işleri umumi, 
husuı;f ve fenni şnrtnamelerl proje ke
şif hu!Asıısi)le hıınıı nıuteferri cllıı:er 
evrak (470) kuruş mıık bıl.ndı- bel ... 
dıye fr.n İş. mudıırlbgııııılcn Vt"rileceı.. 
tir. İhale il. . 942 çar ııroM gıır.ıı sn. 
at 15 te daiınl enrtiıııı•ııcle yııpıhrak
tır. 1'alıplrrin ilk tcmirat " nkbıı:ı: ,.,._ 
y.n mektııplnrı, Ilı ılc tarıııinrlen (8) 
ıı:un evvel bclrcliyc frn işleri müdıır
luC:unc ın '"ac:ııatlıı alarakları fenni r.lı
liyet, lnızıılı şartname ve kan ınen ih
rar.ı lflzımgt'len diger \esıkalrıvlc 
2UIO Xo.lu kanunun ta- {atı çcvrr~in
de hazırlı> ac:ak arı !cii::ıf n cktupları
nı !hole glinli sııat 1 ı e kad.u tlain\I 
cncumeııe vermel .. rl lhınıdır. 

(568!1-7767)) 

Tamir işleri 
İımlr Dl"fterdnrlığınclan : 
l - İzmir hükumet konağı tamira

tı kopalı ~arr usullyle ekslltmeye ko- I 
nu!muştur. 

2 - Ke~ir ve muhammen bedeli 
l 188 lira 5' kuruştur. 

8 - l\I U\'akkat teminat akçesi 1365 
lira olup lhalcyl m teah:ıp bedeli iha
le Uzerınden % 16 kati teminat alına
caktır. 

" - Ekslltmc 10. 8. 9!2 tarihinde 
pazartesi gtınU sant l 1 de lznıir def
terdarlık binası yanınclnkl ~filli l~m-

1 

IAk muı.ııyede salonunda yapılacak • 
tır. 

5 - Teklif mektuplarının 10 8. 
I 9-'2 tarihınf' ıııusadıf pazıtrlcsl günü 

t lb ' k el ır iz ııir cleftı-rd ırlığı 
1 M. Em!Ak müı'ltır!O~unc tl'\'di olun • 
nıası veya ı!'ODdl'rllmesi lcnheder. Pos
tocl-ıkl ırrclkmeler kabul eclılınez. 

6 - istekliler, ke if huldsa cetveli 
ile hususi fenni şıırtnnmeyi hr.r ~lin 
m!'sal saati <lahillnde İzmir, Ankarn 
ve İstanbul deftt'rdarlık!nrı Mil!! Em-

1 

!Ak müclllrlügOnde ırörebillrler. 
1 - J:ksıltmeyc iştirak edecf'k o

ı~n!ar. 21fl'f) sayılı kanunun 2. 8 On<'U 
mnddelerinde yozılı f'V&af ve şeraiti 

ı gösterir vesikaları komisyona lbraı 
etmcğe merhurdıırlar. 

( 11883) J !Hi2 

Sade ve zeytinyağlar 
alınacak 

Kocaeli Ar!fıye Köy Enstitüsü ve 
Eğ.tmen Kursu Satın Alına Komıs
yonundan: 

Cınsl sadeyağ, miktarı 6250 mu
hammen fiyatı 220 kuru,,. Tutarı 
13750 llrn, ilk teminatı 1031 lira 25 
kuruş. 

C ns! zcytlnyağ, miktarı 4000, mu
hammen fı)atı no kuruş, tutarı 
5200 lira, ilk teminatı J!JO lira. 

Yukarda yazılı sadeya~ı ve Zf:'Y
tlnyağı kapalı zarf usullylc eksllt
me)'e konmuştur. İhalrsl 5-8-1942 
çarşamba gUnü saat 15 tc Adapatarı 
hcled '<' hinuını'ln topltınacak olnn 
komlS)on tarafından yapılncaktır. 

Tallplcrln teklif mektuplarını ta
vin olunan gfin vc santtc knnun1 
belgeleri!' hlrlikte komisyona ibraz 
etme'erl ilan olunur. 

Not• Şartnamesini görmek ve faz
la mıılOmat almak !st :venlE> .. ln cns
t tn mildUrlilğünc mlıracııatları 

(6010) 20!l8 

Dıvar ve yol tamiri 
tstanbul Dcttc-rdarlıRından: 
Defterdarlık binası arka cephcs'nde· 

ld ihata du \'arl.Yle Yol tamlra tı 1$lı?r! 

kaııall ~ usullylo ekail~e CJ,karıl· 

llUGtJr. 

DAHlLlYE VEKALETi markası hatıra gelir. 

Harta işleri Kimya fabrikası DARMSTADT kuruluşu 1827 
Bt'ledlycler imar Hl'ycU Ff'n Sefli

·indl'n: 
Bergama knsabasının mc•·cııt hali 

haur hartnlanncla noksan bulunan 
tes,·h e munhnnill".rinin geçlrllmr.~I ve 
diğer l'kş!kliklerinin ikmali işi lcln ka
palı zarf ile ) apılnn ck•lltnıcye talip 
zuhur etıııediı:indl".n i<in ıı 17.arlıklt\ 
)Rptırılmaıı t ıknrrur l'tmlştlr. İşin 
ıııuktu twıleli 1:!110 llr.ıılır. 

lllıl\ akk ıt teminatı oo liradır. 
İ~i > ııpıııak isti) cnlrrln ıııııkaHle 

proje 1 ile ~ ırtn ııııı·•inı \nk ırıı"lb 
llelcdıyrler i mar Ilı•) rti fen •efliğirı
drn \e\ a llerı:aııın heleıli) eslnclrn pn
rnsız olarak almaları \C ilı:ılc gııııu 
olıın 1 ı 6. 9 ız cuma glınll sa'.lt l il e 
k ıdar Berı:mııra helecli) esine ıııtırncaııt 
etmeleri llıin olunur. 

(597 ı) 2031 

Yeni çıktı 
Fransız 

ROMANTİZMİ 
(Etüt - Biyografi - Antoloji) 

Yazan: 

Cevdet PERiN 
Satış yeri: 
Berka'p Kltabevl Ankara. 

111111111111111111111111111111111111 

Türkiyede modern teknik 
naaıl meydana gelebilir? 

,\dlı kitııhı <;ıktı 

Haşim Nahit ERBlL 
I' ikoloji kanunların ı il) ır;ıın 'ımi 

hir Tıırk tcrhh c sistemi ile rle,·let 
ınnk ınir.mıısın.ı;. ) enı lılr i~ b rlııınti
nu, >eni lıir ~·ah,ına tarzını bıı kitap
ta ıwstrrlyor. 

,\ ııknra"tla \KB\ Vf' ngllK\l.P 
ki! ~ı• C\ lerinclr arıı\lnı:ı:. • 
111111111111ııııııtııııııııııııııııı -

u L us - 23. Uncu yıl - No. 7540 
Im Uy112 8ll.h lb1 

tSKENDER ARTUN 
Neşriyat ve MCtcssese MUdürO 

NAŞIT ULUC 
ULUS Basımevl ANKARA 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
lstanbu.1 Llselor AJ.mı Sntım K•:ımls)·onu Relsll(tindcn: 

Beher ktlo F. Mıktan tik teminatı Sc.rtname ~ 
Cınsl 
Ekmek adedl : 
Sndt-)•nğı 

Toz şeker 
Kc.>sme şeker 
Pirinı: - l\laret~ll1 
Beyaz P<'>'Tllr tnm yağlı 
Kaşar peyniri ta.ın yağlı 
Sabun birine::! nevi 
Nohut 
Kuru çalı fasulye 
Bnrbun~a .. 
Y sil merclımck 
Kırmızı 
Yoğurt 
.Mangal kömUMı 

Kr. Kilo Lira K. Kr. 
l 0.50 570.000 4242 50 300 

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

114 23.0ClO> 
57 56.500 

l02 23.800) 
172 11600) 
80 13.800 
24 15.200) 
31 32.000) 
17 12.000> 
23 l 1.400) 
17 6.200> 
37 33.700 
10.50 34.000 

2415 50 
3317 50 

828 

1446 30 

935 50 
267 80 

161 
221 

Komisyonumuza lıaA'lı altı yatılı llsen n 1942 malt yılı Jhttyııclno olan ,.,ı 

karıda )azılı yjyeeek \'e )"11.kacnklan ırnıp ırrup kapıılı zarf U9Ulb"le eksl'tmc>'l 
korunu$Lur. Eksiltme 10-8-1942 pazartesi ııünU ı;aat 11.30 da Beı:oA'hmdtı. Jtsclef 
utın lama koınlsyonunu.-ı yııpllacaktır. lstekl lcr yeni yıl tkarot odruıı ves!knJI 
ve ilk teminat makhuzlyle, tcklttlerlnl hll\ 1 2490 sayılı kanunun t.artratı da 'N • 

sinde hazırlıyncaklan kııpnlı wrtüınnı sozO geçen ııaatton blT ııaat evveline ıca· 

dar komL~yon relBllt:'lne makbuz mukablMnde vennelcrl. Blrkac ırnıPu b rden al• 
rnak lsUycnlcr ner ırnıp lçl.n anı teklifte bulun:ı!'aklardır. Posta•la olııcak S:C
<' kmelcr kabul edilmez. MczkOr maddel<'rln bcdl.'11<.>rl ödenirken kımunl ve:rrııer• 

harç ve resimler ı !lveten mOCSS<'t!lcr tarıırında.ıı mUtl.'ahhlde tedlye ed1lccekt.il'• 
Kayıp - Maarlf Vekilliğinden 

namıma yazılan 10 mart l!l42 tarih 
ve 2-366 sayılı tahsil derecemi gös
terir vesikayı knybetllm. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok-

DİKKAT; Gazııtemlzc töndeı'llen ne Teminat yatırmak ve şartnamcyj almak lstlyerılc-ıin Cat:ıtasaray ll5cı;ı!nde Jcıl"' 
nevı yazılar ncsrcdllsln edllml'f!!:n e<'T"l misyon kAtlPllC:lne mOracaaUan. (564'•·7689> 1754 
verilmez ve ıuıytıoluiundan dola)'! cıe 

oır mesullyet katıul edilmez. 
tur. Hida>'Ct Çelik ---

Çeltik 
F1NlKE'DE SATILIK 

Fabrikası makineleri 
.MC$hUT alman LCTHER·i\UAG matıka ı rok saıtlam bango "e ya

taklı natte ı;oo - 1000 ldlo celtitl otomatik 16lcr makl!nclC'l' 12.000 llra~rn. 

Fın kc'dc lsm11U f:nztn'e müracaat edllines! 

- BELSAMİTOL 
ldrar yoUıırı Ut hnhı, )'elli ve eski BEl.<;OGl'KLU~U. lılrnr :ı:otluA'u. 

mesane ve prostat Utlhabı Ut Vt' koli s t tlcrc, böbrek rahat ızl kla
rına ~1 m mükemmel bir tl(ıç rn:ı..sA~llTnı.'dur. BF.LSA.MtTOL kul
J;ı.nıınlar yukanda sazılı hastalık ardan cabuk kurtulurlar. BUtun ccza-
ne ve ecza dt'polanndan ıırayınız. 69 

Süt, yumurta ve saire alınacak 
l tant>ul Liseler (\hm Satım KombYL>llU Re 11tlndcn: 

Cinsi 

adet: 
Sill 
Yumurta 
R çı•l 
Odun çt!kl 

BC'her kilo 
K

0

r. 
48 

6 
142 

llOO 

"'· Mlktarı İlk temlnnb Sartrıamc bedeli 
Kilo Llrll Kr. Lira Kr. 

57.000 2052 00 ~1 
385.000 1732 50 

8.000 852 
2.150 1774 

Komls>onumu7.ıt. "a{rlı altı yatılı llııcnln 1912 malt yılı lhUyacl.'tn olan wlc&· 
nda >azılı Ybecek ve yakocaklan grup gnıp kapalı zart usul'ble eo.k&Ut:mc)'C 
konmuatur. Ekslllme 10·8·1'112 pazart('sl ıı:Unu ııaat 11 30 da Bcyoı;rıundıı. ıı.ıeıtr 

tın alnın kom ~>onunda yapılacaktır lstL'ld <-r yeni yıl ticaret odllBl vcs;kaP 
v 1 k t<-Mınat makbuz le tl'kl r•erlnl havi 2490 8!1)'111 kanunun taı'ltatı OOlrcSln· 
ıl hazırlı)acakl ın K pnlı zarrtıtrını soı:U ı:~en saatıc-n bir "ftat evvelmc kadllt 
khm syon rl'fııl A' ne mnkhuz mukablllnd vermeleri. Blrkııç ırnıı:ıu birden aımaiC 

t yenler hl'r ırrup cin ayrı teki tte tıulunncak ardır. P06tada ola!'ak gecikme• 
ler kabul edilmez Tem mıt ııııtı'"!Tlnk ve ıaruı mm alm ık lsllymler1n Galatn• 
ııaray l e-;:nde kom ııyon ktı.tlpl C'lnc mUrarnııUarı. (7690·5G-18l 1753 

~·••1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

- -: Cebeci f BU GECE 21.15 te Kavaklıbahçe i Bu gece 21,15 te Çankırı Cad. j Bu gece 21,15 te S 
;: y 'd ~ j 3 Ahbap Çavu~lar ÇİÇEK 1 B ~d 8 .. 1b .. 1.. YILDIZ ı Yanık E ire :: 
- em ogan : Pastırmaclyan ve ŞürekAsı ag at u u u f ''VEDAT ~ - ' . ,, -: Sineması f Türkç"! sözlü Sineması • Türkçe sözlü Sineması i Türkçe sözlü :: - ~ 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııcııııııııııııııııııııııııııır-

Yeni Sinemada Park Sinemasında Sus Sinemasında Sümer Sinemasında 
Bu ıı:ecc zı de Buı:iln bu ırere BuırOn 10 d ren ı <t' Buı:tın bu ~e 

Taş yürekli adam IAndn Damcl - John P ™' 'il'(! 
k.adu ce'\ tllmlcmı M 

10 - 14.30 - 18 80 eoaru;Iarında 

(Vollaoo Bem>> Roland Youne truutın covrtım 

ÇAM SAKIZI 10 - 14.30 - l .30 scııns"'8rında en ıı:i1 tllın KARA ÇAYLAK 
Mr. Mofo canavar adam Yıldrzlar 

..... 
12- 16.80 - 21 ı;cs.nslannda yagmuru lk!nc devre 15 kısım 

12 • 16.30 BOOTl8lıırtnd:ı 

AŞKIN ZAFERi ÜÇ AHBAP ÇAVU$LAR 
Scruu; 10 - 12 - 14 30 - 1630 SMns r: 10 - 12 13 - 14.30 - 16.30 

18.80 e 21 de 18.30 eocıe 21 de 

Tcl: 3549 Pastınrıacıyıın ve ~ Td: 3lll!W) 


