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ADIMIZ . AN CIMl%Dls=t.~ 

Bir buçuk ay süren bir 

tôti 1 devresinden sonra 

MECLİS BUGON 
TOPLANACAK 

Bugün 
başlı yan 
toplantı 

1 Bir buçuk ay süren bir yaz tatili 
devresınden sonra Büyük M illet 
Meclisi bugiln toplantılarına y eni -
den b~lıyacaktır. Mecliste bugün 

Kemal TURAN 
Büyük Millet Mecli~. bir buçuk 

li'lık yaz tarilindeıı wnra bu~ yeoi 
taltşınalarına başlıyor. Meclisin bu top
ltntısına tacil sıra~ındaki bazı olaylar 
'Yrı bir ehemm1yet verdirmektedir. 

Millet Vekillerinin tacile girdikleri
tıiıı üçüncü haftasında Başvekil Refik 
St}'Clam hayata gözlerini yumdu ve sa -
}'ın Saracoğlu Hükümct Reisi oldu. İçer
~ ve dışarda ~evine; ve güvenle karşı · 
la.nan yeni IIüküınet, anayasamıza uya -
r~ bu hafta içinde Mecfüce programını 
l:lkuyacak ve millet vekillerinin de iti -
Ilı ıı reylerini alac-.ı.ktır. 

Yeni hasada mıhtah,ile yamıı };ye. 
~'İtiyle tohumu bırakılmak, kalanı Dev· 
~ıçe satın alınmak karariyle gjrilınişti. 
Saraco~lu Hükünıeıi yiizde yirmi bc)le 
~ili arımnda ve oldukça farklı bir fiyat· 
la nıahrulü alıp ı;eri,ini ~e~ bırak -
l!ıak kararını verdi. Daha baıı yiyerek 
llıaddeleı:i. üzerindeki elk.O}·roalan, fi~;ıt 
"t nakil ka._~ıntılarını kaldı rdt. Tatil SC· 

iıthiyle istihsal ve i$tibilk hölııelerine 
dağılmış olan millet ,ekilleri yeni ka -
tarlann teoirlerirıi yerlerinde gôrdult>r. 
~llların bu yakm mü~edeleri ve Mec
lı3tcki mütalealacı tedbirlerin daha fay. 
~alı ' 'C emni}cdi olm,ısını mümkün kı -
~aktı r. 

Büyük Millet Meclisi 19 haılraıxla 
~~ t.ttili kacannı verıııi,ti. Ondan bir
&iin önce C. H. P . .Meclis Grupu toplan· 
!ısında fevkalade kazanç verı;isi hakkın
~ uıun konuşmalar yapıldı. Neşredilro 
1~liğle Hükümeıc;e haııdanacak fevka-
1~de kazanç verghi Iayihaq için Partice 
kahul olunan pren,ipler bildirildi. Hükü
llıeı .ı:cçcn bir buçuk ay içinde 13.riha/ı 
lıaı:ırhyabilmiş ise Meclisin bu toplan -
lt1ında müzakere edilmt-~i ,.e karnınun 
trkenden tatbi.kına ~-cçi.Lmesi mümkün · 
dür. 

Millet Vekilleri, buı;:-iinkü toplantı· 
la•ıoı, }-aztn son ayında yapıyorlar. Her 
bitinin bir yurt köşe,inden gecirdiw 
11\Uşıerek batıra daha çok ha~da a.it ola
t<lkur. Gerçekten her yerde vatandaşlar, 
erııniyet ve huzur içinde mahsullerine ar· 
tık son emeklerini veriyorlar. 1· er yer 
'kinler biçiliyor, saplar taşınıror, hac • 
ltıa n yapılıyor. Herkes az çok emeğinin 
karşılığını aldığından memnun. Bu ara
da gene yer yer yollar, köprüler onan· 
lı>"or, }'llhut yenilerinde çalışılıyor. Ka
~a ve şehirlere gelince buralarda, ye· 
ili yapılara rastlanl)'Or. Bayındırlık iş
lerinin dünya harbi >-iizündeo büsbütün 
durmadığı seziliror. 

şunlar &"Öril.ştilecektir ı 

Riya&et Divanının 
Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 

1 - Brusvekil ve İstanbul Mebusu 
D r. Refik Saydam'ın vefat ettiğine 
d•air Başvek:\let tezkeresi. 

2 - Samsun Mebusu Meliha U • 
laş'ııı vefat ettiğine dalr Baııvekalet 
tezkeresi. 

3 - Bıışvekil İstanbul Mebusu 
Dr. Refik Saydam'ın irtihali tize -
rine yeni HUkümetin katı teşekkti • 
lüne kadar Başvekalet vazifesinin 
vekaleten ifasına Dahiliye Vekili 
Erzurum Mebusu Dr. A. Fikri Tu· 
zer'in memur edildi.itine dair Riya
seti Cumhur tezkeresi. 

4 - Başvekilliğe İzmir Mebusu 
ŞUkril Sarnçoğlu'nun tayin edilrliği
ne dair Riyaseti Cumhur tezkeresi. 

5 - İzmir Mebusu Şükrü Sara -
coğlu'nun başkanlığında teşekkül e
den İcra Vekılleri Heyetini ı::öste -
ren li~tenin sunulduğ-uııa daır Ri -
yaseti C umhur tezkeresi. 

6 - Erzincan MebtıRU Saffet A -
rıkan'ın mebusluktan istlfıa ettiğine 
dair takr iri. 

(Sonu 2 inci sa>-fada) 

Ticaret Vekilimiz 
Ankara'ya döndü 

T icaret V ekili D r . Behçet Uz, ::ıatı 
Anadolu vilayetlerinde bir haf~ada.n
beri yapmakta olduğu tetkik seya -
halinden dün · sabah AnkaM'ya don
müıı ve kendisini beklemekte ol.rn 
A nknra, İstıınbul ve İzmir Ticaret 
Odaları mümessillerinden müteşekkil 
heyet! kabul etmiştir. (.a.a.) 

Mısır' da 

keıif f aaliyelinden 
baıka bir ıey yok 1 
Almanlar üç ayda 

2514 İngiliz znhh 

Doğu cephesinde bir alman zırhlı tankı 

MOSKOV A'Y A GÖRE : BERLIN'E GÖRE : 

Voronej'de ·Sovyetler 
alman müdaf aalar1 

yarıldı 
Cenup Don'da kati 

bir savaş oluyor 

Son iki ayda bir(ok buğday 
tarlalan harap oldu 
~foskova, 2 a.a. - Gece yarı~ı neşre

dilen sovyet tenliği: 
1 Ağusıo~ günü, kıtalanmız, Kle~tka· 

ra, Tsimlianskaya, Salzk ve Ku$UVskara 
bölgelerinde dü~mana karşı şiddetli mu
harebeler vermİ$lcrdir. Diğer kesimler· 
de hiçbir mühim dcği~iklik olmamışrır. 

*** Moskova, 2 a.a. - Sovyet tebli -
ğine ektir : 

Kleıskaya kesiminde ve bu ııehrln 
cenubunda şiddetli muharebeler de
vam etmektedir. 

Tsimlianskaya bölgesincle bir kaç 
gün içinde dört bin alman öldürül -
mliııltir. 

Kuban istikamet inde 

kovalandı 
Kuşatılan birçok 

gruplar yokgdifdi 

SovyeHer 1 O gün i~inde 

81 S U(ak kaybelmiJler 
Berlin, 2 a.a. - Alman 

ba~kuınandan lığının teblifı;i: 
Rus cephesinin cenubunda silraLll 

teşkillerımiz ve plyıade tümenleri
miız düı;ma.nı, arkasını bırakmadan 
ve bazı yerlerde artçı kuvvetlerinin 
göstermekte olduğu şiddetli mukave
meti kırarak Kuban istikametinde 
kovalamaktadır. Kuşatılan birçok 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

İktisat Vekilin in 

incelemeleri 
Sıalıık k esiminde almanl Rr ııovyet 

mUılafaa mcvzllerine .ıdrmtşlerdir. 
K ütahya, 2 a.a. - İktisat V ekili 

Sırrı Day maiyetindeki zevatla bi r 
likte tilin Tavşanlı linyit havzasrnıla 

Şiclcletli alman taarruzları telkiknt tıı bulunmuş v e akşamı De -
ğirmhıaz'a giden V ekil oraılaki lin

Moskova, 2 a.a. - Dün almanlar yit oca.klarınr da teftiş etmiştir. 
Don dirseğinde kıyıya kaclar bir yol İktisat V ekilimiz bugün saat 2d 
açmak hususunclaki teşebbüslerlncle ı ıle Kütıahya istıısyonundan geçerek 

(Sonu 3. üncü sa>fada) yoluna devam edecektir. 

Paris'te 

büyük bir sokak 

Komünistlerle polis 

ve halk arasında 
Kasabalarda kö)·lerde vatanda,lıır, arabası yoketmişler ölen ve yaralanan var 

(Y.m~ı 3. ün<li sayfoda) \ (Yazısı 3. üncü sayfada) 

Mersin'de 
Deniz Harp Okulu güverte ve makiıne 

kısımlarından mezun olan 

genç deniz subayları 
diplomalarını aldılar 

Törende Mareıal (akmak ve Amiral 
~ükrü Okan da hazır bulundular 
Memn, 2 a.a. - D«ıiz Ha'l'J) Okulu Gih~ ve 111'.aActne kumn!Arınıdan me· 

zun oJa.rak ımbaylıta tertı eden eene suba:vlanmıza toNl!llıe dlplomaları v~l
mişt1r. 

Törende GP.Jnelıkumıay Ba-.;kammıı Fevzi CJı ,kmak U;p Amlıra.1 ŞUll<Ur O.ka:n ve 
Deniz l\Iü!<~an adLaortna Yülurok rutbell suıb~Larla büyük bJ.r daveuı heyetl ha
zır bulu.nmu$tur. 

Torene lsıntlAJ Ma.rsiyle başlanmış. Deniz Harp Okuhı Komutanı. utrunda 
h~ bir a.n tereddtit lrÔ'<tentıekslzln seve seve canımızı verolt.ımlz ıııwılı sa.n<',atJ_ 
mıztn altında törene ba~tıyoruz., dem!ş, bundan sonra da. ırenc au;baylara mera
s:ımlıe lnlıcl=ı takılımıs. dlrılomatan veiilmJ~tlr. 

Subaylar bundan sonra ar.d ıcmlşlerdLr. 

Okul Komutruıı: "- Subaylık şerefi hepini:ııe kutlu oıııun!.. diye baıı:ladı~ 
h~.alx'8inde, "sut>;ıylık yüksek mertebede m<?fkOrec 1'3<itıır. hayat aneak metkQI'\! 
utrun:ı. rC<t.-ı P.d Ur,. dem~ ve TUrk ba;mıtının yarınki dentz kon.ıyueularına va
zitelerilld anlatmış, Atılay ııehltlcf'lnln muazz~ hi\tı.ralaruı<tan bahsederek: 

"- Elbed1 Şefin clzdlli!1 Yokla 111 ııı Şt-fimlzin dlroktırıl!'l'l dııhll'lınde ytiksıek kC'CTIU
tan heyeLlne bUtılln me\'C'U•l!yc-tlnzle bağlı ol.:traık i'österlıeec<k hectr!e uı.asmıs ve 
Cumhul'lyetlanrı:in hakli<\ koruyueuLarı ara"ındaıkl vazl!Ml'zl yApmış olacaiksınız., 

demi ve: "- Bunun icln daima tetlih."te olmak ödevimizdir,. ~>zleJ"1yle hııtalıesllıl 
l>Ltdrm l.stt'I'. 

Bllin<tan ~onrn Atatüt'k anıl ıl'l<ll törenle c<"l('Dk kormıuş ve rcsm 
a.klp dan-U k'lre bır caY zl).ıfcıtl ~·enııereık tören sona erm~~ttr. 

• 
Dün Karadeniz havuzunda 

yapılan yüzme teşvik 
müsabakalarından iki 

görünüş: 

Tramplen atlamaları 
sürat yarışları 

o 

ve 

Dünkü yüzme teşvik 

müsabakalarında 

GENÇLERBİ RLiGi 
Halkevi kupasını ald 

Bölge yüzme 
önümüzdeki 

birincilikleri de 
hafta yapılacak 

~rp uzadıkça i)ice ~üçleşen dünya du· 
turııunu tamamen k.wramakı.ulır. Heıı· 
~.de yakınımızda ve mağımızda gc-c;en 
oa.<Jj oıeleri dikkatle takibedi}orlar. Has
hihallerinde günün en muhim harp ve 
si'Ya<et va.kasını ve bunların muhtemel 
İnkişafınt dillerinin donduğu kadar size 
•!atmakta ,ı:üçliik çckmi)'Orlar. Onlnrın 
hıı müşahede sonunda kendi mı.-mlcket· 
ll'rinin politikası hakkında verdikleri hu· 
kum gayet sarihtir : her zaman yurdu ko· 
t'\ı.rruya haıır olmak, dün)-anın bu çetin 
duru.mu.na rağmen ,uJh içinde oluşumu · 
~n nimetlerinden faydalanm:1k. 

Avusturalya Harbiye Nazırı Mr. Forde bir Amerikan 
tüfeğiyle atış yaparken 

Aıııkara Hallrevinıiın har seı:ıe Ankara 
yüzUciılerl i'Ciıı te:rttbelıtit1 yüzme teş -

vtk mibabak.ası dün Kara.den.iz havu. 
zurıda yapıfmııtır. Binlerce kıs! taratın
da.n a!Aka ve merakla $t"Yn.'dilen mu -

R.AnA Tarhan ves:'di. Ve rnuva!takıy""t 
ııOQtere:nlere 11t4!atta. bulundu. Puvan 
itibariyle bır.lnc1l1ğ1 ka.T.a.na.n Gençler 
Birl!Ki t.akırnma da Halkevl kupası he
~·e edilın.1$ ve miik~faLlann tcvtiln -

Bu sağlam <lüşiince içinde her Tür· 
(Sonu 4 llneO 1&YfaClal 

Çok acı bir kayıp 

Eski Moskova 
Büyük Elçimiz 

B. Ali Haydar Aktay 

İstanbul' da öldü 
İstanbuJ, 2 (Telefonla) - Eski Mo,. 

kova Büyük Flc;imiz B. Ali H a>·dar 
Aktay, İsıanbul'da Bu} ükada'daki kil~· 
künde ani bir kriı netice<inde bugün 
"efat etmiştir. 

CumhuN'ebimiz hmec lnönü } aver
l(·rini )'ollarnak ~ureti le merhumun ai
le<ine taziyelerini hileli rmişlerdir. 

B. Ali Ha} dar Akt~) '1n cena1esi <alı 
~nü kaldırılacaktır. Bir müddeııenbtri 
rahatsız bulunan merhum. tedavi olun
mak ve istirahat etmek üzere İ\viçre'}e 
h :ıceket müsaade<İ almış bulunu)-Otdu. 

*** ULUS merhum B. Ali Haydu 
tay'ın ailesine taziyelerini swıu. 

Amerika bir ayda 72 ticaret ve sarnıç gemisi yaparak 
yeni bir rekor kırmı§tır. Resmimiz bir tic ar et 

gemisinin deniz.e indiriliıini gösteriY,or. 

Avusturalya'yı 
tehdit eden 
yenı tehlike 

Guadel Canar'a 
yapllan japon 

ihraunın manası 
Sidney, 2 a.a. - Salomon takım ada

larının cenup ucunda bulunan Guaclelca· 
nar adasına çıkmak suretiyle, japoolar, 
Yeni Kaledonya'ya çok >-aklaşmış bulun
maktadırlar. Düşmanın bu adada bu m· 
malı suretce yeni hava meydanları yap
makta olmasına bakılırsa, yeni deniı. ha
reketlerinde uçak ları için kara ü9leri ha
urlıror demektir. Bu adanın i~gali, Yeni 
Gine'de ormanlık bölgede Kokoda için 
yapılan şiddetli muhart>bc ve Avu~rural
ya'nın şimal, batı ,.e doğu kıyılanna hava 
hücumlarının yeniden başlaması kadar 
ehemmiyetlidir. Sedef deni~1 muharebe· 
'inde cenahlarında kara üslerinden hare· 
ket eden uçıklann himayesi hulunmama· 
~ı. japonlnr için çok fena neticeler ver· 
miştir. Anısturalyayı tehdi<l~en bu ye
ni tehlike, Pasifik'te harp ba$iıyalıberi 
en şiddetli hava ve kara muharebeleri
nin cere,.·an ettiği bu haftanın nihayetin· 
de ifp. olunmaktadır. Bu hafta içinde ja 

(So.c:ıu 3. ürıç\i s.ar.fada) 

i ngi 1 iz nova 
kuvvetlerinin 
yenı akınları 

Alman ~ocuk ve 
kadınları Polonya'ya 

naklediliyormuı 
Londr.ı, 2 a.a. - Guınarte~i günü ak· 

p.o:ıa doğru Sııiıfire av uçakları himaye
sinde seyreden Bo~ton bomba uçakları, 
Flessingne'e hücum etmişler ve şiddetli 
baraj ateşine rağmen dokları ve deniz in
şaat tezgahlarını bombalamışlardır. Düş· 
man av uçakları uzakta göri.ilmüş~e de 
muharebe vc~memişlerdir. Bombaların 

tezgilhlara ve doklarda antref>()lara d~
tüğü görülmü5tür. Kaybolan iki Bosron 
uçağından birinin müreuebaandan iki 
kişi kurıarılmışıır. 

Öteki bombardımanlar 
Londra, 2 a.a. - Resmen bildirildiği

ne göre, İngiliz keşif avcıları cumarte~i 
günü Hollanda sahilleri açıklarında bir 
düşm:ın avcısını düşürmüşlerdir. 

Münferit boınba uçakları Hanovre, 
Wilhelmshaven ve Frankforc'taki hedef· 
leri bombalamıştır. Bir İngiliz tayyaresi 
kayıptu. 

(Sonu 3. üo<i.i sayfada.) 

sa.bakalar cok mU'l'l.taz.a.m ve zevkli ol- den sonra mU~lara $C!'ef verdik· 
m u~Lur. Bastan ııonun.a kıadıaır heyecan
la devam eden mUM•ha'kalarda bilhassa 
brl dereceler kazanan ırençler dl!k.katl 
cekınlıtıır. 

~1usabakalarda, tstanbul ~!ebu~u sa-

l.erlrıden ve yalan alAka ır~terdlklerin

den dolayı bütün Yilzürül.er buyf.ikleı1 -
ne karşı &eVi'l ve sal'il' ı tezahüratında 

bulundular. 

SPQrCUları ~vlk ettalnd<!aı w An-
yın Ald RAnA Taıiı.an, Halke,1 Baş1ca:ıı kara'da böyle bir spar ı:ilnü yaşattı.. 
ve toeı Mebusu Feriıt Ce!Al Güven, Bhl· tından dolayı Hallkevl.mizi tebrik ede
i'e Aı:baı;karu Nl'Zamettln Kııı;an ve blır· rız. 
çok ~in seylrc!ler bulumnalda idl. 

Bllhaua spor sever bUyi.ıkler!nln bulun
dutuaıu ıroren ırençler m!lsabakalan kıa
zanmııık için daha bıiYUk aevk ve ener
ji i'ÖStcliıYorl.ardı. 

Müsabakaların neticelıeırlni aeatıy& 

yazıyoruz ; 

100 metre serbe&t : 
Bu müsabakaya 5 yuzUcil tsUnı'k et· 

Miısa.baıkalara saat 15.00 te ba$lan - ml.ş.tlr. Neticede Gençler Blırllıt nden 
mı~ ve 17 de sona c>rrllrllmlştlır. MU!'a -
bakalann sonunda de1"E'<'e alanlm'll . NeJat Nakkae 1-10-S daıldkada l>lr:lrıct. 
Halkcvl madalyalarını bizzat sayın Ali (Sonu 4 üncü •ayfada) 

B. Ali Rana Tar han kazananlara mükafatlarını verukeıa 



Spor konuımalar1 : 

fngiliz ad:ıl:ırını daha :ı:iya.de bü· 
yük ~dıirlerde büyiık nüf\15 partalan 
barındıran bir mcmlckr:ı olarak alıp 
ona gore mutalea )"W"Utmek ıcabeder. 
:Bunun içindir ki İngiliz beden terbı· 
yni, küçük çağdaki ge~ler için jim · 
nasıikler, oyunl;ır, yuzmcler, danslar· 
da olduğu kadar buyük sporlar, ser • 
bnt O)'unlar, yaya ve \"a~ıtalı gez.ıler, 
mektep &C)ıthatlcri, kamplar, izcilık 
velhasıl açık ha \-ada idman ve eğlcrı· 
ttleri ~\i.lcn "e ha) at OO)Unca dC!\7JTI 
~n bir gelenek haline geum1ek ba· 
Jcımından ~unulmuş ve tenıbolun • 
muJtur. İngilizler de amerikıılılar si· 
bi beden terbi) esinde ilıci prensipıne 
inandrklanndan ve çorukl:ırın kuman· 
dalı jimnastik ve beden terbiyesi ha· 
.reketlcrinden :ziyade ilgi toplıyan 
oyunlara ve sporlara duşkiin olduk • 
J.annı beşaba katarak mekteplerinde 
bile öedcn ttıbiycsi asli unsurlarını 
bunlar arıısından seçmişlerdir. 

fngili2.lcrin beden terbiycsi vım • 
ulan arasında sporlan llC('ITlelerinin 
bqlıca aebebi ilp '\'e seve seve ZC'\icle 
yapılan hareketlerin bünyeye oldt$1 
kadar dimağa, yani psikoloji uzcrine 
tifah olduğunu bildiklcrindcndir. Bu· 
ou bilcn inı;illl.lcr beden terbı)-esirun 

moral ve terbi)m kıymet ve tesirleri 
iizerirıde daha fazla duruyorlar. Ço • 
cuku ilgi hi si gıttikcc gcliştitin • 
den sade ve basitten karı,ık, guç ve 
alikalıya doğru yavaş yava, bir usul 
ıakibetmesini daha muvafık buluyor• 
lar ve bilhassa beraberlik porlarında 
büyük fayda buluyorlar. Bedeni ku ur· 
!arı d1.12eltici hareketleri '\c porları 
da mektepler için n:l'!Jı bir $ubc $&· 

yı)·orlar. Bütun tcrbi}-edc dimağın vü
cuda değil, vücudun kafa}a Gl.bi ve 
onun kontrolü a:tında bulunmıuını 
~I tutan ingilizlerdc, vücut ve ha· 
ıın tutuluşu çok ehcınmiyctli addolu· 
nuyor. Başını dik tutan ntoındaş her 
yerde oldu,ğu gı.bi orad:ı pek makbul 
tutuluyor. Eğri, büğrü, çarpuk çur
puk onırmak. kalkmak ~bi kımırları 
daha mckıep çığında iken düzcltmi· 
)'e son derece ehemmiyet veriyorlar. 

fngili:ı:lerc göre beden terbi)csi 
umumi ~rtlan ~tardır: 

ı - Çocuklara beden terbiyesi 
8'indclüc ders p.ros;ramı gibi her gun 
mecburi olmalıdır. 8ö}1e olmazsa is· 
terıen neticeleri clde euııck mümkun 
olmaz. 

2 - Beden terbi~ dersleri ha· 
TalUO musaad~ ni~c mutlak 
ft muhakkak surette açık havada ya· 
pılınalıdır. 

3 - lk<kn terbiym bina içinde 
blırunak mecburiycd olduğu günler, 
mükellef bir ji:mna tikhane yok ı· 
)'C ihmal olunmamalıdır. Çocukl:inn 
ve 8"0Çlcrin beden terbiyeleri ile il· 
gili olan müdürler ve idareciler buna 
i..tcrlene biı- çare bulabilirler. 

<li - Giyim m~~ de mühim ad· 
dolunmakuıdır. Bilhusa a>'llk kabıla· 
nıı U)~ olması IUUU· lilbisc de 
uyaun almalıdır. 

5 - Mümküme ıld.: duş, değilse, 
el )'liz ve ayak.lann yıkanması pnur. 

6 - Spor n1alzemcsinin bolluğu ve 
U)·gunluğu da esaslı bir nOktadır. Top
un tucuo da her llC'\i. por ve oyuna 
elverişli mal:ı:eme tedarik ohımnalıdır. 

Çorukların sağlığı ve 53ğlamlığı 

ınnele.inde gıda qinin biiyilk rOI oy· 
nadıjı noktasından hareket eden in • 
giliz tıerblyccileri, mektep çocukları· 
ınn beslenme mesclesirıc bü} ük önem 
wriyorlar. Bugün için kabil olup ol· 
madığını bilmiyoru:ı:. Ama, harpten ev· 
"ttl fakir toruklar:ı bedava remel< te
mini için hiikümetin buyuk gayreılcr 
aıırfettiği ve fakir olsun, hal ve vakti 
yerinde e>lsnn bütun ilk ve orta mck· 
ter çocuklarına )-emekten başka iki 
üç bardak sütün bedava d;ığıııldığını 
ft vaktiyle bu mncle uzcrinde mu • 
oakap1ar yapılırken biıyle bir kara· 
n varıldığını biliyoruz. 

Beden terbiyesinde ve idmanda 
vürudu büsbutün yorgun ve bUriin e
nerjişini ka)iıetm~, bir h:ıle geıir • 
memek de İngilizlerin kııhul ettikte • 
ri bir esastır. Bu nokta u:ıcrinde bil· 
fısssa mckter (O<'Ukl.ın ara ı nda ı rıır· 
k durulma:kradır. Delikanlılar '\e hat· 
d orta yaşlılar için fa.da kuvvet sar· 
fiyle büyük yorı:;unluklara sclıebiyec 

~ilmesi • vücut ve hünyc mukave • 
metini daima gô:ı: önünde tutmak pr· 
tiyle - pek o kadar rnahz.uı:fo olmıya· 
bilir. Halbuki; körpe vucutlarda ve 
~lttde bu hal bir sürü :ı:ararlar do
iurabilir. 

Bir zamanlar bizde futbolun rnck· 
eeplerde O)narunasını )"&'ak edenler 
oyunun ttYni bo)ı:la biirük bir uha 
üzerinde bir huçuk saatlik bir did' · 
ıne ve mucadelc olduğunu göz önün
de tutmuşlar ve körpe çocuklar için 
:ıararlı olacağına inanarak daha ile
rhiı:ıi dü ünmeden bir karar verir 
işin içınden sırnlrnak is~ !erdi. 
Halbuki IDgilıere'de futbol mektep 
(OCUkları aruında hem ('Ok kuçuttul· 
rnut $ahalarda hem de vakit çok kı • 
p.lulrnış şekilde oynandıiı için rnck· 
~ (O<Uklarına zararlı dejil, tok fay· 
dalı olur. 

8urr& Briıanya'da beden tcrbiyc
,,ı w sporlan her sınıf vatanda,ın 

lcola>ca erişebileceği bir 5CVircye in· 
dirms ve bütun '\-atandqlara bu yol· 
da kolaylıklar temin etmdc uzere hu· 
kümet 1937 de bir kanun kabul etmiş
ti. Bununla devlet bu işlere bi.i)ük 
ölçüde yardımlar yapacak ve spor İS· 
lerini hakiki mlna.sında harcıalem bir 
hale getirmek g&)'estrıi tııkibetmİ$tİr 
Bu kanunun mucip sebepler lli)w • 
'1.0(fa bazı enıeresan esaslardan bahis 
vardır ki vaktiyle yapu~ımı:ı: bir ter· 
dimeden buraya iknh:mnı fardalı 
bulduk. 

Urihada IU t!aı lar gBu çarrmak· 
tmdır: 

ı - lkden ter!m~i ve sporun hal· 
b bir mttburi)et olarak tahmil1 de 
lil, haHu spora ve idm;ına ısındır • 
ınalc yoluyla tamım edilmesi '\'C va· 

tandaşın muan-en ölçulere göre spor 
yapması değil, vatanda,lam sporu, he
cWrıl faali)·etltti ve idmanı terkedil • 
cnel bir itiyat halinde telkin ederek 
bu bWeri ya,acma 1~ 

i anya' da spor 
• 

İngilizler sporu 
nasıl anlarlar, 
nasıl yaparlar ? 

• 
Yazan 

Nüzhet Baba 

2 - Yeni proıenin memlekette 
m~cuı teşckkul \e ıecssiıslcr uzerine 
ıaıbik, ıcv~i ve istinat eııirilmesi ve, 

3 - N ıh:ı> et beden terbiyesi esas· 
ta ''UCUt hareketlerine inhi~ar ve is
tinat etmemekle beraber, idmanın da· 
ha ziyade :ı:C'\klc, eğlenceyle ve hoşça• 
vakıt geçirmek ıaniylc yapılanlarına 
dil.-icat ve itina ile memlekette daha 
fazlı taammum edeceJ;i hususundaki 
kan:ı:ııe binaen ;imııa5tikhanelere de 
ehı.-mmlyet verilmekle berahr oyun •a· 
halarına, yu:ı:me havuzlarına ve bil • 
hassa halk merkezlerine daha :ı:iyade 
ehı.-mmİ)et verilmek !uzumu üzerinde 
ı rar edilmektedir. 

Bunların da memleketin karakıe· 
rine, bün}-csinc \ e halkın tema)iilleri· 
ne en u)gun bir şekilde tc$bit edile • 
bilmesi içın: 

a - Milli istişare hey·etleri teşkili 
~ olarak alınmı$tır. !.tişare heyet· 
!eri, (bunlar biri İskOÇ>-a, diğeri İn· 
gilıere için olnuk üzere ikidir) otu:ı:ar 
kişilik k.ıdın ve e&ek karışık Azadan 
mürekkeptir. lsıiµre M,.<eıiM seçil • 
mek için, beden terbiyesi, spor vr ma· 
halli idare işlı.-rinden anlar olmak k5.· 
fidir. lsti~rc hey·etlcri va:ı:if c ve sall· 
hi}ctlerinin bir kısmını veya hepsini 
tjli komiıeltte vermek hakkına da 
ın:ıliktirler. 

b - Mali komiteler, beden temi· 
)'CSİ ve spor işlerine ha redilecek ı:ıa· 

ralann sureti sarfma nezaret eunek • 
ıedirler. 

Gerek mi!U İstİJ:ıre heyeıleri ge
rek mali komitelerde maarif ve s,ıhhat 
nezareılerindcn )etiımiş memurlar ça· 
Jışıırılır. 

c - MalaJll komitelere, Maarif 
Nezareti ile hususi ıeşekküller ve te

~süslerde ça.lı,:ın ve beden terbiyesi 
ve spordan anlar kjmselcr tayin olu· 
ı:nl)orlar. Bunları daha ziyade bölae 
komııeleri dİ)c tavsif ~ek doğru • 
dur. Çünkü bir bölge dahilindeki ih· 
tİ}'llÇları tetkik ve isıiıare heyetleriy· 
le mali komiteleri vaziyetten haber • 
dar etmek ve yeni harkeıe karıı halk· 
ta ilgi ve scvg'. uyandırmak vazife,& 
hunlara eıvdi edilmiş bulunuyor. 

d - f ngiltere'de ve f<&oçya'da ~ 
deıı terbiyesi kolleji ihdası da :lıi.>iha· 
nın C$&Slannda.n birini teşkil eını~ • 
tedir. Kollej, beden terbi)'csi ve spor 
muallimi ve ~iie bu işlerde Hder· 
lik edebilecek l'lemaıı yeri~tirccek, 

>'illnız bunwı1a blma)'ıp beden ter -
bi>-esİ sahasında a1'l4urmalar, tetkik· 
ler ve esaslı tctcbbulara da girişecek· 
tir. 

Ünh crsitcleroe birer beden terbi· 
>-esi kürsüsü .emini de reni projeye 
dahildir. İrısilıere'dc mahalli idare 
tabirinden maksat (bize cem,ilen 5Ö)'• 

lüyorum> bir şdırin veklletler ve 
umum müdürlüklere bağlı !>ütün te
şekküllerini ifade eder. Bu itibarla bir 
şehirdeki butün devlet teŞkilau beden 
terbiyesi ve spor işlerine )'ardtm va
zifesiyle miikellc' tutulmuşlardır de
mek oluyor. 

İ5te 1937 ba,ında Fitter Britain 
(daha sıhhatli Britan)'ll) i miyle baş· 
lıyan ve bugün bir kam.munla bütun 
memlekete te~il edilen h;ırckeıin eok 
kısa bir tarihçe i .. Görülü)Or ki hu 
şekil lngiltere'nin bün)'"'İne en uy • 
gunudur. 

hte Britanyıı'da heden ıerbiyesi 
ve sporun es.uları bunlar uzerine da· 
)'annıakıadır. Bunun haricinde İngiliz 
ler eğlence şuurunu sportif ıekle so · 
karak insanların ayıak ıamanlaıını 
vucuduna ve dimağın: faydalı şekil · 
de .,eçirmenin en iyi şekillerini ıurlü 
sporlarda bulmuşlar vcı bunları millet 
ölçüsünde )edisinden )Cımişıne kadar 
bir ihtiraç haline sokmuşlardır. 

1937 de kabul edilen kanundan 
sonra ve onunla birlikte beden terbi· 
)'CSİ ve spor için büyuk bir propagan
da da başlamıştı. O :ı:amand&n elimiz· 
de kalma bir propaganda broşuriine 

göre "daha •il.un Brirnn)'a" hareketi 
nbahlan )'llpılan beden ha.rdtede
rinden tutun da toplu yürü) ÜJler, bİ· 
stklet, futbol, hokey bc$ketbol, atle· 
tizm \'elhasıl büıun sporlar, kır k()j\J· 
ları, tenis, kriket, kürek ve )clken, 
yiameler, 5u sporları, kamp, eskrim, 
patinaj gibi her türlü sJl()r hareket • 
lcrine biİ)'Uk bir hız verilmek sure • 
ıiyle büyiık bir progrnm çizilmiştir 
Bütün buntard<ln anlaşılan mina da 
sudur ki her derde deva bir "sistem" 
~şinde kotarak beden 1tmh esi ve 
sJl()r gibi mua:ı:bam bir davada bir sa· 
bit fikir kurbanı olmak e:ı büyük hı· 
tadır. 

Hu )"azı>-. IOI\ ~en eY'\-cl tu· 
na da İşaret edelim ki, lngilıere'deki 
proİCS)'ODCl futbol muazum bir ser· 
maye ve teşkilat meselesi e>lmakla be
raber, memleket futbolunun yÜzde 
onundan faılasını a~z. Oyuncu· 
!arın bir kıınıı futbolu )'iiksek bir te· 
m1.12 haline aeıirdikıen sonra pror~
yoMI olurlar ki, onlar dahi hayatla· 
nmn IOfl danlerinde aldıkları tcka· 
üdiyeye raimen zahmet çeken inuıılar 
ara.sına "-nttrlar. 

1At yarışları • 
• 

Boğaziçi koşusunu 
Özdemir kazandı 

lstnnbul'd:ı.kı at yarıslarının dör· 
dUncUsU dun Vellefendl koşu yerin· 
de kalabalık bir halk kUUeei önün· 
de yapılmışur. Blrlncl ile üçUncU 
koşu müstesna diğerleri fovkn!Ade 
zcvı.: ve çoktıınbcrl sörlllmcdl:k de-

l rcceüe heyecanlı olmuıtur. Cuma 
cllnkCi Ulus'ta da yo.zıdığım gibi sllr· 
ııriz meraklılııtı da bu hafta zevk· 
lcrini tnt.mln edecek fırsat bulmui· 
!ardır • .Muşterck bahis de bu seneııiıı 
lstanbul rekorunu kırarak oldukça 
dolgun paralar ve.rmlst.lr. 

Şimdi sızc lstanbul'dan 
mnlı'.lmata göre koşuların 
rin) blldiri)Orum: 

Birinci koıu : 

aldığım 

ııeUcele· 

Göksu koşw;u idi İki yaşmdakl 
yeril &:ı.f knn lm;ıliz erkek ve c:tişı 
taylara mahsustu. lkramlyesi 850 
lira mcs.:ıfesı 1200 metre ldl. Kosu· 
ya Uç tay glrmlştır. Startla beraber 
Dcsteı:UI ile HUmayun öne dQşmüıı· 
terse de Humayun daima hakim bir 
vaziyette ı: tmişUr. Virajda Deste • 
ı:Ul yerınt ahır arkadaşı Polat'a terk 
etmiş ıse de önde rahat giden HU • 
mayun'a o da bır şey yapamamış ve 
B. Halım Saıd'ın HUmayunu bir boy 
nra lle koşuyu kolaylıkla kazanrnıs
ur. B. Fehml Slmsaro~lunun Polat'ı 
ikinci, DestecUI UeüncU olmuıtur. 
Znmnn 1,15 dakika idi. Mütterek 
bah s ganyan ııo ikili bahiste Hü
mayun-Polat komblnezonll 200 ku· 
ruı; vcrm~Ur. 

I kinci koıu : -· Satış koşusu ldL D6rt ve daha yu· 
kan yastaki saf kan arap at ve kıs· 
rnklnra mahsustu. lkramlyesl 190 
lira mesafesi 200 metre idi Bu ko· 
şuda da Uc hayvan vardı. Yarli toıı· 
lu b:ıslamııısn da aıatı viraja aellr· 
!erken Kısmet ile Murat başbe.sa 
Fidanı geride bırakmışlar ve bütün 
yol boyunca ya.ı:ıtıklan mUcadeleden 
B. Temlzcr'ln Murad'ı bir boyun 
ara ile galip eıkmda muvaffak ol
muştur. Zaman 2,30 daklkıa idi. Milş· 
terek bahis s:anya.n 120 kuruı ikili 
bahiste Murat-Kısmet koı:nblnezonu 
270 kuru& vermiştir. 

O çünc.ü koıu : 
Camlıca koşusu idi. OOrt ve daha 

yukn.n yaştaki yeril yarım lcan lngi
llz at ve kısraklara mahsustu. Ikra· 
mıyesl 300 lira mesafesi 2400 metre 
d . '.Bu koşuda da üe yanm kan koş

mustur. 

Bunlardan B. Halim Said'e alt 
otan Elhan tuıdığı 74,5 kUo elklete 
rağm('n rakiplerini uzak bir ara Ue 
ıteçnıcğn muvaffak olmuştur. Alcey
tan lk nd, Perihan üçüncü olmuş· 
tur. Zaman 2,46 dakika idi. Müite-

rclc bahla sanya.n 110 kurUi verml&· 
Ur. 
Dördüncü lrOfu: 

Bojazlçl k~usu idi. Üç ve daha 
yukarı yaştaki u.t kan lınslliz at ve 
kıaraklara mahauuu. İkramiyesi 850 
llra mesafem 2400 metre idi. Koau 
günlln en kalabalık koııusu idi. Do
kuz halis kan arasında yaıııldı. Ko· 
şu toplu olarak b&1lam.ıştır. Altı yüz 
metre kadar böylece aldıldlkten son· 
ra Umacı başa 5recmlı ve yava.e ya
vq arayı açmaja başlamıştır. Ken· 
dtsınl Dand! ile Romana laklı> edl· 
yorlardı. Kotunun sonuna 1000 met· 
re kadar kala Romana öndeki Uma· 
cıya yetişerek aeçmlş ve önde yal· 
nız olarak kotuyu ııötUrmeie bas -
lamıştı. Iklncl viraja gelirken arka· 
dan öuıemlr'in yavaı yavaş sokul· 
duğu görillmü.ş. Ô'Ldemlr'in yaptığı 
bu hücum eok gUıel olmus ve vlra
:tı döner dönme?: Romans'ı yakala -
mıstır. BütUn yol boyunca yaptık -
ıarı boıi'uşmadan Bay Anmet Atma· 
nın ô7ilcmlr'I Relıilcumhur koıulan 
galibi olan kuvvetli rakibini 'hlr bo
yun ara ile vurmıı.ğa muvaffak ola
rak güzel bir blrlnc!Uk kazanbuştır. 
B. Halim Sald'ln Romans'ı lklncl, 
doktor Seferorun Komlsarjı hiç bek· 
lcnmedlii hll!de son anlarda Dand'
yl g~meğe muvatfa.k olarak ncon
cü olmuştur. ?.aman 2,36 dakiki,\ idi. 
Müşterek bahis ganyan 10 Ura, pltıse 
sıraalyle 800, 100 ve 3000 kuruş ikili 
bahl.t.e öı.demlr·Romans kombine· 
zonu 55 lira vennlşUr. 

BeJinci ko§U : 
Büyükada koşusu ldL Dört 't'C daha 

yukıın yaot.akl 1Rf kan arap at ve 
kısraklara mahsustu. ikramiyesi 300 
lirıı me nff' i 2~00 metre idi. 
Koşu beş hayvan arasında yapılmı~

tır. Startla beraber Bora bn~ geçe • 
rek koşuyu HOO tıtetre k11dn h5yle 
goıürınUştUr. DU:r.lllkte Tunl\ ile 'l'ar
zan'ın ktı\'vetle hllcum ederek Bora
yı yaknlaınıık lı.tedlklerl gürıılmüf ve 
bu işte 'l'una muvaffak olarak Horayı 
yakalanııo ve bütiln dur; yolıla yaptık
ları boğuşmalarla koşu merakhlan -
nın ihtiyar cledikl"rl Bay Ah~an Atıcı
nın bindiği ve gayet ı;Uıel ldııre ettl
ilnl neticelerle lsbat ettiği tuğbay ı~. 
mail Hakkı Tekçe'nln Tuna'&ı kuvvet. 
11 rakibini bir boyun ara ile geçmeğe 
muvaffak olmu,tur. 

DorA lktncl, Tarzan üçüncO olmuş. 
tur. Zaman 2,55 dııklka idi. Mutterelc 
bahis ganyan 420 plAse ı;ırasiyle ıırn 
ve 100 kuruş. ikili bahiste Tuna. Bo. 
ra komblncıonu li'O kuruş vermiştir 

ikinci ile dördüncü koşular arasın
daki çifte bııhiste Murat • Özcl"mlr, 
Murat • Gonca kombinezonu 2Q llrn 
dördtinc!I ile beşinri koşular arıısın • 
ı!ııki ı;ifte bııhlste Özdemir, -GnnM 
Tuna kombinezonu 116,20 lira ıı;etlre • 
rek üç hdtaı!an heri mflşterck hahi~ 
meraklılarınını kaçınış olan keyiflerini 
yerine ıetinniOtir. 

, H. Ycuacıoiluı 
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Yaklflar Umum Müdürlüğü 

(ankın' da yeni 
binalar yaphnyor 

Cnnkın, (Huısusl 1 - Va5cı.1.lar Umum 
Mild[ll"(l Fahri lGl>Cl' ı:e<:en :yı.IJ:ırda 

C:ı.nkın ':t-n iki defa gc!mb ve vn!cırııı.r 
ldareıdnıln echlrde yapt.ı~ı ve Ytll>ılmı:t.ıil 

ı:crCkl1 bulunnn ~lesi ı:ö:ı:dcn ııcctrerck 
:vn:ıılmıt ve :vııı>ıl:ıcıık ışı.croc bclOO!ye 
llıc bm bb" ~ vamu$U. 

Bu dc!a va:ıonar 1darcıı1 Cankın'run 

iman )'Olurub coıt ~ tcGOObUslooc 

Vakı!lar idaresi Ça.nkın'mn ~ 
lh~ Olan btr "hal,, binası, ll6l1 bU' 
tırm ve köhne dükAnlanru .YlkUranık 

ırerıcnne ycntlcrlni yuııtumak ıı:mıc b45· 
la.m1'tır. Bu mnks3.tlarl:ı umum Mü
dUrlUk. Dn!Ak AroZl MUdürlylc !m=t 
Müdürtütu YWtsck Mlman ICh.rtrnlzc 
KClCrck. bu yapılacak bl!nıı.l:ı.nn ycrlcr.lın
<h:! etüt )'nı>mıslar ve pro.lclcrtnl hazırlı
yarak d nmililcnllr. 

Ya;>ılrnn& dUşUnUlen lın6aat4 80·100 
b!n Ura bir para ıwırtcdll<ıccti tahmin 
edllımektcdtr. nuna ı:<>ro Vıı.kırıar lda • 
resi Çankırı'd.-ı evvelce :yaptırdı~ b na· 
kırla bu yapUrocaklcı.n yUz parcayı bu· 
laca.kUr. 

Çankırı köylerinde tetkikler 
Cmıkın, (Hususıı llı.ıbubal hak 

kında hükümctln aldı{:ı karar! ırı köY· 
!üye da.ha iyi ıın!-nt.mak ve yapılan Ulh· 
mln mucibince köHünUn hU:ldim<.-tc 
bol'<:landı~ı m hsul m!ktarmı blır an ev· 
\Cl vCITne!~lnl anl:ı.t.m!IK yolundn me 
busumu:ı: Dr. Akl.t Eı1tan ve 'ali \atlll 
mcktuı><:umuz Hayrot.un Yavuz umqt 
mudtirü B mi Otken, Şatıunoz.U, Orta. 
Kı:ı:ılınnak n.'lh1Yc!mnc giderek 
Uc bu husU6Ul luı.sbthnllcrdc bulunmu:;· 
ı:ıntır. Köylü ycnt karardan memnun! · 
}'C'l du.}maktadır. 

Malatya'do atıcıhk 

birincilik 1 eri 
Malntya, 2 e.a. - Bölge atıcılık 

birıncllıklerl, i'.enı:hk kulüplerinin 
Jştlraklyle, sporcu 'ıılimbin önün • 
de yapılmıştır. Mekikspor atıcılnrı 
bUyUk bir varlık göstermişler ve hem 
fert, hem takım bakımından birinci 
olmu§lardır. 
Alınan teknik neticeler sunlardır: 
l - lolckikspor'dan Mehmet Blniç 

(57 ifayı), 
2 - Mekikspor'd::ı.n Cahit Calango 

(56 sayı), 
3 - Meklkspor'd:ı.n Nafiz Pek . 

man (55 sayı). 
MUsl\bnkalnrclan sonra kazananla· 

ra. mUklıfnıını bızzat vli.li vermlııtlr. 

lzmlt'te tuhaf bir 
dolandırıcılık vakasi 

İ.ımıit (llusıı61) - Burada Uırnnlıcy 
kö} ılnde garıp bir dolandıncılık vaka. 
sı olnıuı:t ur. Jo:n el ki gun lıu k11} ,. ga. 
) et Şık ı;e} innıış lılr adam giderek u. 
fis memuru olıhıc;unu, l)erınce silo • 
&unda kilosu 17,5 kuru~ınn Buı;.ıny 
verildlgıni 6U} lemi~ ve k •Y lıa.lkıu.1 ııı 
buğd'.1.y parası olıırıık 195 lira topla. 
dıktıın sonra IJa,ta muhtar olduğu 
halde ÇU\ alıııı nlan ve beygirine utlı
yıın kı.ylülcr İınıll'e ı;clıııişlcr. Heıı 
beraberce Verinceye ı;ıtmck uzerc b
tas) oııa gcliıı tren beklemişler, tnn 
l.'"arşıdaD guıOkürken ofıs memuru <la 
ortnılıııı kııybolıııuşlur. hıııil zabıL ı~ı 
bu curctklır ııdauıı araıuaktııdır. 

lzmit'te yol İll!aatı 
İzmit (Hususi) - İımlt Helcdiycı;l 

6ehlrin bir çok ııokaklıırını yaptırmağn 
bııılıımıştır Halen İzmit de harıl lıa
nl bir yol faaliyeti varılır. Bu araılıı 
meşhur demir yolu caddesi de ufa.it 
olarak yaptırılmaktadır. Son &el fellı
kcti üıc:riıic İzmit sokaklnrınıı tııh • 
minen .ı0.50 bin nrah!l ta1, moloz ve 
kum yığılmıştır. Uelediyenln ellnıkkı 
vasıtalarla bu müthiş yığını kaldır -
mak bir hayli güclUkler olmasına ra~
ıncn kaldırılınakıadır. 

Kocaeli' deki çok çocuklu 
1300 aileye yardım ediliyor 

İıınlt (Hususi) - Sıhhat ve içti
mai muavenet vekAtellmlz Kocadln • 
deıKl 1800 çolc çocuklu anneye dağıtıl
mıık üzere 16000 lira tahsisat gönder
miştir. Çok çocuklu annelere bu para 
mükAtatları verilmekte ve anneler 
llUkümete ıonsuı minnet du)·makta -
dır. 

Adana valisi gençlik 
teşkilatını teftiş etti 

Adana, 2 a.a. - Vali, yanında be· 
den terbiyesi mUdllrü olıluAu hııld~ 
Kadirli, Sairnbt:"yli ye l,cfke kaı:ala -
rındaki ıtenı;;llk te:ıkilft.tmı t eşıio et· 
mekte ve ziraat iaşe durumlıırı üze· 
rinde incelemelerde bulunmaktadır. 

Meclis 1 Yeni terbiye yollar1 : 
bugün 

toplanacak 
(BaŞı ı. inci sa.yfoda) 

ikinci müzakereıi yapılacak 
maddeler 

1 - Askeri ceza kanununa ek kn· 
nun layihası ve Milli MUdnfaa ve 
Adliye EncUmenleri mazbataları. 

2 - At!l§emiliıer, ata§cnav.:ıl ve a
taşeariyenler maiyetlerinde istihdam 
edilecek eratın maag, harcırah, lrıoe 
ve llbası hakkında kanun liyiha.aı 
ve Hariciye, Milli MUd.ı!aa ve BUt
çe EncUmenleri mnzbataları. 

3 - Türkiye ile Bulı;nrlstan ara· 
sında 27 mart 1942 tarihinde imza· 
!anan ticaret anlaııması ile mer • 
butlarının t·ruıdikına dair knnun 11 • 
ylhası ve Harıclye ve lktis:ıt En • 
cümenlerl mazbataları. 

4 - Türkiye ile 1svıc;re arasında 
28 mart 1942 tarihinde akit ve imza 
edilen ılcarf't ve ıcdiye aıılaıımasınııı 
tasdikı hakkında kanun 15.ylhnsı ve 
Harıclye ve İktisat Encümenleri 
mazbataları. 

5 - Yabancı memleketlere J:önde· 
rilerck nıeınlll lnnn harcırahları hak· 
kımlaki 3441 sayılı kanuna ek kanun 
layihası ve ~lilıı Müdafaa ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. 

6 - Asken muhakeme usulü ka • 
nununun bazı maddelerinin değişti • 
rılmesı hakkında kanun layıhası ve 
Milli M üdnfna ve Aılliye Enctiınen
leri mıız':rntalan. 

Amerika'da bu ut;ar 
arasında bir kol ej 

Mektepler t:ı.tll olduğu, bütün kol· 
l<'j binaları derın bir uykuya d:ıldı· 
f:ı uıman Carollna dıı.ki bir Junıor 
College lxl yeni bır sabaha :.·avaş 
ya~aş ~erini nçmıı:ktadır. Me-kw· 
bin dersanelerınden sıralar, tahtalar 
knldırılmakta yerine gl!nl.ş rahat 
koltuklar, hasır kanapelcr, yerlcşt1-
rilmektedir. Yatakhane olnn guzel 
IJ r bın:ının ilk ıkatındnkl ~rmer 

Nezahet Nurettin E G /:. 

antre şımdl othlln kayıt ve muhase· Tufl'un yar<Jım yle b r s ne 
be dalr<.'51 haline konulmuştur • .f:llr- gene bır doktor bu l'Cpe~l g 
kaç gün evvel Lee·Mc Rnc kolleJ o- ı otomob 1 _vlc hastaların t\' n 
lal! ibınnlar şimdi nrt ık Pınnnclc ote· ı reık ted:ıvı:. c b amı ı Tuft 
h ısmtnl taşıaınkt.ııdırlar. lcri eocuklrı.rı k dı v nd 

~1ektı:bı otC'I hnllnı:o koymak \'aZl· 1 b •• ına toplnr muntaz 111 11 dl rs.er 
resmi 80 Lane kız ve cr:,c.k talebe , er rd.. A2. znnuı" a nn , ba alııl' 
üwrinc almıştır. <Tale-?<' sayısı Zil· c\ ldtl rının okumn o. 0 nn h ve e
ten 240 tır ). Otelin müdUrü blr ta·! rını görerek pa törün ısrar yl~ ktl • 
!ebe, vezncdo.n gene bır ta'eb<-, ya· cücük t:nr mektep ya m ı rdı. Btl 
ıtak odalarını temlzllycn, yemek sa· ilk ndıın atıldıktan sonra Tuft hııyır
lonunda seyyahlara hizmet eden, scvnr zenginlerin yardımını ternlll 
mutfaktn yemekleri pişıren, kapıyıı 1 ıç n bır sı:oynhatc çı'kmış ve nz zıı• 
cclen otom.?blllcrden bavulları tıışı· mnnda 3'Cnı bir mcktco binası ,e 
yan, 800 donllm!Uk çlftlıktn scbz<>, ha ane :.aptırarnk k dar b,r parti 
meyva, clcek yctlşllren, kollcJtn ilo geri dön mü u. M J,tl b·n adı ıJd 
ineklerine b:ık:ı.rak sıhhi süt, tere - hnyırs(". er dırım iı9m ıle L .r.ıc 
yağı, peyntr hazırlıyan hep kollej RaC'\ olnrnk tcsblt cdllm t . 
tale'Jclc.ridlr. 

Otel Amerlkn'nın her tnrnrındıın Pru.'tôr Turt 1923 sen nde oldu· 
gelen seyyahlarla dolup taşmaktn· l:'u mm:ın 20 yat klık bır ha •ııne• 
<iır. ÇUnkU küllUrlU insanlar için .. O eocukluK b r HLimhnne, bır e
kolleJln k.ütilpa.ncsl bulunm:ız bir l ktrik fubrıknsı, mo<k•rn bır ç fllil< 
nimettir. Spor meraklıları lı;in kol· ve .>eni bir kolleJ yaptıracak ko.dııf 
lejin spor tertibatı vardır. Bnlıkcı· para btrakm tı. Dunınrın hepsiın:II 
lıl!a merak edenler için kolleJln çift· kıyrnı:oU 500.000 dolar tahmin edıll· 

7 - H.:ııay vill'Lycti hu~ushi irin . llf;lndcn ~en ırmakJarda gene ta· yordu. Şlmd ki ko ld r ktöril Edgar 
resıne devredllec~k. g:ıyrımcnkuller lebelcrin fenni usullnrle ürettikleri Tu!t o zaman hcnUz Da\•ldıson ko • 
hakkında kanun layıhası, ve Dahili : tatlı su balıkları \'ardır. 1941 smc· lejıni bit mı~ 23 yasında bir g neti. 
ye, Blit<:e ve Maliye Encümenlerı . sinde eamlıklnr arasında.ki bu otele Babasının yarattı ı bu bılgl yu\ll" 
mazbataları. tnm 1214 misafir gclrrtiştlr. Otel tnm sını ı•traftıın yardım toıılıynrak de

on sen~ evvel blı·knc gencin hnya- f:il, fakat kendi kend nl yru-atnn kol• 
lınden ve yUksC''k tahsil' erine devam lt'J oıarnk :ı. n atmak nzmb le ış bıısı
husu~undakl bilyük gnyretlerindf'n na ccı:tl. Genç Turt'un b kanlı ın• 
dol;muştu. Etraftan ral;~t ı;ördUk· da bu dnf; hastnnf'S! 60 yatn n çıi>• 
en profosllrlcr teşvik etml.şler, az rnıştı. Cl'iıırda.kl 100.000 nüfusun h<'r 
zamanda tıUtUn Amcrlkn'da llA.nlnrı türlll ihtl:,nçlnnnn c vap ver b e
g6rlllen bir sayfiye oteli halim nt- cek bir ol :unlu a yUkselnıişt su· 
mıştır. Bu gUrel teşebbüs sayesinde günkü haHyk! Lcc-Mc Rac kol'd bil• 
gençler hem para kazanmakta, hnm tlın mnsrnfla.rının "'(, 70 ini kendi 
de mcmleket'iın her tarnfındıın gc • yarattıf:ı lşler<l<.'n eıkıınnnktllı 
len in anlarla tt'mas ntmek fırsatını 't 30 unu da talebelcrdım alnr.ı ta· 
~ide etmektedırler. dır. 800 danUmlUk c ftllk koJl j ıı 

Birinci müzakeresi 
yapılacak maddeler 
ı - Aıllıye hıın;; tarıfcsı kanu

nunun bazı .ma<ldclcrinin ıleğlfll • 
rilmesi hakkında kanım Jn.yıhası ve 
Acllıye ve BUtçe Enci.ınıcnleri maz
bataları. 

2 - Ask(.rt memurlar hakkında· 
ki 1455 sayılı kanuna iki muvak -
kat madde IUı.vesıne <l ıir kanun ltı.yl· 
hası ve BUtçe ve Milli Müctafna En· 
cümenlcrl mazb ıtnları. 

3 Mallye atlı tahsilılarlarına 
hayvan yem bedeli verilmesi bnkkııı
clıı kanun ll'Lyilıası ve Mcıliye ve BUı· 
c;e Eııclimenleri mazbataları. 

4 - Muıımele vcr.ı:iJıi kanununun 
12 inci maddesine bir fıkra eklen 
mesi hakkında ı-723 vcmuamele ver. 
gisi kanununun 26 ncı madcleslnln kıl 
dırılması hakkında 1-843 s:ıyılı ka
nun lfıylhıılnrı ve İktisat. BUtı;c ve 
M•allye Encümenleri mazb:ıtaları. 

S - Orman koruma teşkilat ka -
nununun 3490 sayılı knnunla tadil e· 
dilen 14 Unciı mnılılesinln rlcı:tlııtiril
mesl hakkınılıı kanun lliyihası ve 
Ziraat, Milli :MUnfaıı ve BUtçe En· 
cümeııleri mazbaraları. 

Belediye Meclisi 
toplantısı 

Bele<llye Rclsll~lnden: 
Belediye rneclısl 7. 8. 942 tnrlh~ne 

rnsthyarı cuma ;:l:nü !cvı<a'lı.dn tt>P· 
lantı yapacağından dzanın 7. 8. 942 
cuma günü snnt 17 de belediye mec· 
llsl salon una teşrlflerı rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Bclcdlyc tertlş heyeti kad

rosunun gcnlşl~tllmcsl. 
2 - Delccllyenln muhtelif tubele· 

rinde calışan kadrolu amelenin ek
mek vn iaşe bedellerinin dairelerin· 
ce verilmesi. ' 
' 3 - lmar madarıuıtnncc yapıl
mnkta olnn lstimlft.klere yarclım ıı:in 
belediye bUteeslnden 60.000 liranın 
aynlmnsı. (6151> 2206 

Son baharda zarif mobllyalnr bir otelln ve ha tııt enin lıer türlü ) Jy!'· 
tarafa kaldınlır. Gene talebclnr ders· c k lhtbncını kar ılanın · ta faz 11S1 
ler ne bne.lamıık üzere mekte.->lnrine da satılmaktadır. Elektrtdc snnlr~l~ 
dönerler. Fakat bu ko'leJ n kayıt le· kolJej n lht yne nrındıın mnada 1.,., 
lcrı bir Atem<i"r. , teselli r;t.'nc hlr er- çiftli ·c elektrik verm kt('d r. Konrl· 
keık fyl <.'ın~ lnef.lınl önilnt.' katarnk serve fnbrlknsı, demır tahta işle 
uzak • çl!tllklerden gelir. lne •I dı:o. atölyelnrl, ta.ş kırma mr.k n"lerı il) .. 

mir parmaklıklara bıı.!!lıyarnk mli • rıcu varidat gel rm ktcd r. KollrJd6 
dUriln huzuruna çı1mr. CHnur pa • ders znmanı hartnda dort gündur· 
ram yok cfowhm. Okuma wırnmı, DığC'r lkı ı;ünde tnhmcler ~lı nrııl< 
yiyecek ve yatn!!ok masraflarımı para kazanmaktadtrlnr. Asfalt >-ol• 
lnc'lc lleo öd mek tstıyoru:n.> ıf<'I'. !ar için tM ocnklannda Uı patlatnD• 

Mlidür tıöyle vnknlnrn alışkın bir rr.aklnclcrde cıakıllan kıran, kuınınrı 
tnvurln: <lnc~i süt dair lnn r:ötürU· nsfnltlart taşıyan ve Yıı.t n hep tıı 1• nUz, tartsınlar. nnıı~ ·ini bana bil· lcbelcnllr. C70) m I uzunluğundıılC 
diriniz) ce\•abını verir. elektrik tes tının dlrC' l rin! d Jcrll• 

Kolle!ln civanndı:ıkl ı,;Htl klı:-r pi· tdlerlnl eckcn, d namolarını 1.sletrıı 
yasalardan çok uznk otduflundnrı hu· gene ta.le>bel!'rdlr. Bu genclrr iş bil' 
ralnrda ıınra kıttır. Kollej ldnresi ı;ında ıırofr rlerln n ,ıl r ktlfleor!ylt 
kabında para ycrlnn. inek, buf:dny, çnlışırhr. Sınırtnnnlln dı:o el ktrllC 
lnhna, bal, koyun, sıl'!ır veya domuz işlerini llr:llt>nd.Jr• n f k. k myıı, nııı• 
kabul C'df>r. Bunlnr rnC'kt('bin mutfn- trmatlk derslen okurlar. Velh 511 
ğındn kullanılır. Fnıhsı ıtn mckıtehin bu kollı:ojdc talebelerin ö •rı•nd ktl'rl 
satış mııl:uınlnrınd:ı satılır. El:er en esaslı ders, mUşküllcri ~('nmelC 
kollefo gelen talebe herhan~l bir ve yeni yeni ler ~ nratnrnk vntnn• 
ı;ekllde masrafını öd )'(!mlyecek bir lnrını yUkS<.>ltmC'k <l nrldir. 1..<-<.'·Mc 
durunıodn ise 4ccndi5l yo. bir &ene ders· Rnc kolleJ tnlebcleorln1 sad<-cc ıst 
IC!re devam etmeden k-0lleJin ciftll - hnzırlıynn bir m!"'lek meoktehl değıl. 
itinde çalıışır, para kn7.anır, bir seme nk.slnc yük k kültilr deffiı>rlyle tnnt 
sonra sınıfıı ı;'ircr. Yahut <la flersle· dt'Vrcll Cinlv<?rsitPlcro tnlcbc hnzıl" 
re bnşl.nr. Her sınıf ~çln l.!kl yaz ln· lıyan bir !Hm yuvasıdır. Ynlnız cıı· 
tlllnde Plnnıı<.'lc otelinde hlzmctl ta· lıtkan ve zek1 her g nC'e yllks<>k tah• 
ahhüt eder. Dütürı tıu fıı dünyasının sil imkt\nını vcrebllm k lcln bu kn• 
gnyC'SI talcbelcrl dağ çfftlik!Prinde dar ecşltli bır program taklbctmeJc• 
hakiki bir nndcr olarak yetiştirmek- tedlr. 
tir. 1.e!' - Mc Rae kollejlnd"n cı'kıın- Genç Tuft'un rn hüyük ı;tty<'61 
lann r;r, 28 l Y<'Prcni projeler vnrn- dağ cırtt;llerinin hayat stnndnrdırı• 
tnn birer zlrMt ımütch.nssısı olarnk yült~ltc'!ı lmclktlr. Clvn.rdnkl bütt 11 
sıra lle z.lrnat usuller'nl iiğren,.rek, ç'ftcller de kend Jv!Ukl!'rl için cıı· 
toprnlhn verimini muhafaza :ııollan· !ışnn bu hayırlı koll,..jln llılıoratuvnr
nı ~er<>rek Amerika servetine !arından. ntelyclcrlnrl!'n, tecrllhc I!!' 
her snnc ~ ıml Yeni kıymetler kat- tıı..ııyonlıırınd:ın ve muallimlerin ~ 
mııktarlırlar. Mllhim hlr kısmı kol· ğütlnrlndcn fn:ı:dnlannrnk son uz bir 
lejll'rlnln trrbly{! f"l'!efı:oslnl etrafta gayretle ealıŞll\n.'·tadırlar Bulutlar 
ynymnk lllkUslyle 5ıtralmen olmuş- arasına güwl ba ını yUk !'itmiş olan 
in ... "'"ni veni mek!P'Ol"r a.cmı.,ıardır. bu zllmrilt dağ kollcjınd<' h!\k m o

K01JMln ha..t ane91nde cnlı">l'ln ta
)C>hC'lt'r rı blrro&u hn"!t'l'tınlocııık dlrı-

lan ruh: 

J' """"' "'""" """" "" "'\. lomash•le C>trnfn ynvılmnk'<1ı'lır. B r 
• kısmı ı'le doktorlara kAtlbcllk etmek 1 

"Dal:: tepelerinde, dııft'l!ln ('l'knrt· 
lıın mahsullerle ve dn clftçllerlnll1 
iyiliği lctn calışmak" premılpldlr. Bil 
pusla il<' kurtuhı yoluna kavuşıı• 
cııklnnnn lma.n (!den bu hnynt yol• 
<.'ulan zaman den zınln sonsuı dol· 
gnlnn orasında korkusuzca ill'C!e• 
mekt.cdlrler. 

Sayın halka 
1 - Takst ücreUcrlne yapıl.an 
~ 60 zamma eorc tanzim edi· 
len listeler eotörlcrc daC:ıt.ıımıştlr 

'.l - Takslmctrclcrl a<:tk bulun· 
dura.o ve bozuk ınkslmot.rc kulla· 
nan vo lııJten ilen vere sltrnb'en ve 
her ne suretle oltıı.a olınm tali· : . 
ınatnııme h11Atma hareket eden to- : 

törler k:ln derhal 2890, 2960. 2718, : 
8983 ve 6847 numaralı teldonlara : 
malQmat venneıcrt eayın halktan : 
r1ca olunur. (6068) Z1S8 : . 

~ ••••••••••••••••••••••••••••••• ,t" 

<xl Lisenin son iki sınıflyle !lnl
vemtenln ilk iki sınıfını llıtlvn eden 
kollejlerc Junior College denilmek· 
tcdir. 

KÜtÜK DIŞ HABERLER 
'\ [ lzmit'teki inhisar i~çilerine 

sıcak yemek veriliyor 
İP.mit (l lususl) - Şchrlınir. lnhl· 

sarlar lıasıııüclurhil:il iıııaliit vr ı ııf 
işlerinde çalı ınııkta oları <400 Işı; J e 
her glln sıcak yemek 'crllıııege h ış • 
L!ınnu tır. 

Nalrobi, 2 a.a. - DUk de Glou -
cester, perııcmbe gllnU Keny.:ı'nın 
Mombaea kasabasını te!tlo etmiııtır. 
Dük, do&u Afrika'ıının rıon zaman • 
!arda tahkim edilen sahil müda!ııa • 
larına alt deniz, kara ve hava bir -
liklerlnl de teftiıı eylemiıtir. 

V!chy, 2 a.a. - Franın'nın Fas 
umum villsl general Nogtıes dUn M. 
Laval'Ie ynpıığ'ı uzun bir müU\kattan 
sonra Marcoal Petain t.:ırafından ka· 
bul erlllmiıtir. 

İınnlHhnnccle çok gılzel lılr ıııut• 
hah , c > euıck ı;alonıı vlicı de getlrıl -
ııılştlr . 

Şrhrlmlz Sellliloz sana~ ii ınO.·ıı~,.~e
lerl de dnhn evH·I lş~llerine sı<.'nk > e
ıııek vı·rmekıcdir. 

2000 yoksula yardım 
lr.nıit (llusııst) - hmit Tielr<ll> ed 

hlr )ıl içinde iki bin fıkir Vf" kıııı C• 

siz vntancl~ıı p:ır:ı y rdıınımh lıulıııı• 
nı uş, ekmek 'crıııl tir. 

Kana'dah general Mc Naughton 
Londra, 2 oa.a. - Sovyetler blrli4i 

ve Norveç hUkdmetleri, karıılıklı 
olarak birbiri nezdlndeki elçilikle· 
rlni büyük elçiliğe tahvil etmeyi kıı· 
rarl111tırmı11lardır. Muğla' da yerdepremi 

Avrupa'ya yapılacak bir ta.ar • 
ruzda modern Atemin bütün kay · 
naklarından istif'ade edileceği 
ıöylenlyor. Böyle bir taarruzu i • 
dare edebilecek adamlann isim · 
!eri arasında Gt.."tleral Mc. Naugh
ton'un adı da geçmi11tir. Bu zat. 
Avrupa kıtnaınd'a• kendiıiini bir 
c;ok rnesullyetlerin bekledi~ bir 
kumandandır. Harbin başlaılığı ilk 
rrUnlerde, General Mc. Nauıı:;hton 
İngilıere'ye gitti. 

General, yUk&ek bir kumandan 
olduğu gibi, Alim bir adamdır da. 
Eğer birinci ve ikinci cihan harp· 
leri meydana gelmemiş olS'aydı. 
bu kumandanı bir ilim JrllrstisUn · 
ıle görecektik. 

General Mc. Naughton 11387 <le 
doğdu. Ailesi, onu bir ilim adam 
yapmak lstiyorlardı. Fakat 1910 
yılıntla Kanada da tıpkı Avrupl 
gibi, wılaş:mıızlık çıkııcaı:l'ından 
kuokulaıııyordu. Ka.nada'nın o za· 
mankl ordusu pek küçüktü. Fnknt 
vilksek tahsil gençliği heves ve 1§· 
tiyakla bu orduya iltihak edlyor
<111. 

Mc. N aUghton da, arkaıtnoları 
gibi orduya. girdi, 1910 da to~u 
teğmeni, 1911 de' yüzbafı, 1913 te 
binbaıı oldu. 1915 te, Fransa mey
dan muharebesinde iki kere ya • 
ralandı. Üç kere ele ismi ordu em· 
rinde zikredildi. 1917 de kurmay 
subay oldu. Mütarekeden 1919 yı· 
lına kııdnr ağır topçu kumandan. 
lığında bulundu. 

.Askeri hizmette bir çok ı:tarlak 
hizmetler görmll§ olan bu adam 
daima 18.boratuvarında çalı§tı. Or
duda bulundu. Londr ı kurmay 
mektebinde ve imparatorluk mü -
dnfaa kollejipde ikmal kurıılarını 
t'llklbettL 

Kanadn'ya geldi, Kanadıı ordu· 
runıta yüksek vazife aldı ve haya· 
tının lhtlra.slarmı nihayet orada 
ıııhakkuk ettirdi. Bu iht!NB ou ı. 
il: Hem asker kalmak, hem de 
füm. 

General Mc. Nııughtnn· müt • 
•etiklerin Avnıpa'da tatbik etme 
yi dllşUnclükleri husust bir ofis o

lan (Milli Arama Meclısi) ne re
islik etmektedir. 

Rabat, 2 a.w.. - DUn Kazablanka 
üzerinde uçan lnıillz uçaA'ı, transız 
avcıları tarafından kovalanmıı ve 
MazaR'lln '&Çıklarında dUşUrUlmüı· 
tllr. Bu lngillz us;ağının dört kiııl· 
llk mUrettebatı, kauçuk aandalla 
kıyıya çıkmıe ve gözaltına ahnmıı· 
tır. 

Ottawa, 2 u •• - Baovekil M. Mac 
kenzle King, aovyeıler birliğinin 
Kanada elçiliğine M. Fedorgusefin 
tayin cdilmlı oldutunu blldlrmiıtir. 
Kanaı1'a'nın Moıkova elı,;lsi henüz 
uyin olunm&m11ur. 

Bük.ret, 2 a.a. - BükrC$'yki Finllndi· 
ya elciliii, hüldimetinin mıri}i~, bir 
teb1ij neşttderek Hdmtd He MOll.ova 
..uıda eô:rıde Nlh cniizakttelerİ yapıl• 
dı#ı hakkında ~'l.bano kaynaklardan y.ı. 
yılan haber!Bi btt surette yalanlaml.J· 
ur. 

Bem, 2 a.a - londra'&n Tribunc 
de GCOC'\-c gazetewıe bildinldiği.ne so
re, eovyedenn Londra bü) ü:k elçi i M 
Mai,-ld, evvelki i'tıl haza ın ıliz mebos
lariyle ve aynı umanda hı.ikümec ve ge
rıeJla.mna.y ~ ~ bu
luomufa,ıır. 

Muğlıı, 2 a.a. - Bu Un saat ıs 
ıe, ve 13 ü Uç dakı eç ıld el· 
deıli yer sıırsıut ı ı olınıı tur. H ıı.ar 
ve zayiat yoklur 

Amerika' da denize bir aydıı 
72 gemi indirildi 

Ve~ington, 2 .a - Resmen bildi• 
rllılıg ne gör , Bırle ık dcvletlercl • 
kl dcnız tezı:ihları temmuz ııyırı<IP 
7.2 •nrnıç ve tk t g ı ı den :ı;e 
indirmek surctıyle b.r rcıkor kırını•· 
!ardır. 

Hasara uğratılan veya 
batırılan japon uçn.ı< 

gemileri 
Vaıin tnn, 2 a ,_ Harp letihbR· 

rat bürosun.ın bılılircliA'!ne ,::-öre. 
PC3rl • H bour'danberi altı japon 
uçak ı::- mlsı batırılmış ve iki uı;nl< 
gemlsl hasara uğrl tılmıııtır Ayrıc• 
yedinci bir uçak gem nın de Iııa" 
mııı olduğu sanılmaktadır. 



Sovyetler. J 

kuban isf ikametinde 

kovalandı 
l<uŞatılan birçok 

gruplar yokedildi 
(Ba,ı ı. inci sa>iad:ı) 

trıı.>ıar :rokedilmJştir. Havcı teşkll-
•erı 
ı.....-~ ordunun Hcrleylşlınl destek-
"'-"'lllf ve a)Tica düımanın aerl mu· 

• ~lalnrınn knrşı dnlgalnr halinde 
""f.rruzıan:ıa bulunmuştur. 

Paris'te 

büyük bir sokak 

Komünistlerle polis 

ve halk arasında l:ıüyUk Don dınreğlnde alman ve 
~itan kıtnlon bir sovyet köı;ırUba
~ zaptetm!şlerdlr. Ehemmlyctll 
i;"Yare teşklllcrımlz bu muharebe· ören ve ya ra 1 a nan va r 
1 tde Ui netlecll müdahalelerde bu-
lıııınUşlnrdı r. 
Voıım nehrine yo.pılnn gece ta

~Uzlnrındn beş \'npur bombalarla 
.. ~ru~ ve başka vapurlar dn hn-

• """& Uğratılmıştır. 
~lr z.ırhlı tcşkHlmlz Kcılnc'ın şimal 
t kestnılnde 23 temmuzdan 1 a
tıllıtosa kadar çof;u n(;ır ve en allır 

• ~len olnınk Uzcre 482 dUşman tnn-
e tnhrıbctmlştlr. 
8 ltfov'ln ılnuıllnde sovycUcr dUn 

~ tnlitcaddlt tnarruzlnr ynpıruşlnr· 
c ~· Sid.deUl muharebeler netlcesin

t &ovycUcr ağır, kanlı kayıplarla 
(~ kısmen bir karşı taarruzla püs • 
rtUlmüştUr. 

t F'lnlandiya körfezinde nlznan sa
~~ tnyycırele!'.1 lkl sovyet vapurunu 
""'4llra uğrnt.mışlordır. 

2:ı temmuzdan 31 temmuza kadar 
~\·ret hava kU\'1.'Ctleri 815 tayyare 

r .._Ybetmıştır. Bunlardan 6411 hava 
llıuharebesinde, G6 sı kaI'Şlkoyma 
~lllnrı ve ll ı ordu tcşklllerl tarn· 
•tıdan düşürülmüş ıerl kalanı da 
~~~e tahrlbolunmustur. Aynı mUd· 
~et lclnde almnn hava kuvvetleri 
0~u cephesinde 61 tayyare ka>"bet· 

r 

1114tır. 
Bazı teıkiller çenbere 

alındı 
l:ı erliu, 2 a.a. - D.N.B. nin aske· 

11 kaynaklardan öğrendiğine 5:Öre. 
a,aıtı Don'un cenubund:ı. sovyec teş· 
~~ileri, seri alman teşkilleri ve alman 
~!Yadeslnin ileri kollan tarafından 
ır ~ok ı:ruplnra aynlmııtır. SovYeı 

~•tatarının ricatı, ı:-Jtükce daha ziya 
e aUratlenmektedir. Alman kıtala-

Clermont-Ferrand: 2 a.a. - Of!: 
Öğrenildiğine göre. dlln öğleden 

sonra sut 16 da. bir komünist kaılın . 
Paris'te Orleans caddesinde bir yi
yecek mağaznsı önl\nılc bekleyen 
halka propaganda beyannameleri ıla
ğıtmnkta ve nuıuk söylemekte iken, 
'u~ polis memuru bu kaılını tevkif 
etmek istemlşlerclir. Fakaı bu eıın·d
da, kadına rerııkst eılen Uç ı:-enı:. 
mUılahale erlnek 20 el sllih atmış
tır. Polislerden ikisi ağır yaralan· 
mıştır. Blr1Bi, glHtııUnıl~n yerli kur. 
şun diğeri karnından lkı kurşun ye
ml~ir. Bir alman askeri varnltdır 
Halk arasında cta bir kiel ölmtlfı, al· 
tı ki;,i yaralanmıştır. 

Guadel (anar' a 
yapllan japon 

ihracının manası 

poolar, Avusturalya tclıir!crine 13 akın 
)'3.pmışlardır. Bunlardan dokuzu Dar
viıı·e, üçü Townsville'e \C biri Porthe<I· 
land'a tevcih edilmi~tir. Kokooa etrafın· 
daki japon kuwedcri durdunılmuşıur. tırıın kuıraıma hareketi ile. bir ı::ok 

>trne ııovyet teşkilleri çember içine 
'hrımı~tır. Bu teııklller. imha edil- A vuaturalya resmi tebliği 
llıck üzeredir. Ricat eden düşmana. 
ll111an trava kuvvetleri tarafından 
dıırırıaı!an hUcumlar yapılmakta ve 
llıtıan hava kuvvetlerinin bu hare
ltttı, sovyet teııkillerinln bozulması. 
Ilı h!ııri ermektedir. 

Kalkaıya yolu ke.üdi 
ll erlın 2 a.a. - Ka!k9ayadıın ıtön 

Geı-uen ham maddelerin naklinde 
11uuıuıııan SıaUngrad - Novostsk 
11enucy0ıunun kesılmcslyle neuoele -
11tQ sava.olar hakkında D.N.B. ajan· 
lı 'lağıdaJtl tafailO.tı veriyor ı 
. 'Uman kıtalarının Mruııç çevre
~de bir yarma hareketi yapmala
;"l!l ve bu mllhlm demiryolunun 
~taılmeBine maııı omak ıcln sovy et 
tr alelacele Sıallnltt'•d'd'&n cenuba 

t<ı1t ıyı ıeçhiz edilm.lf taze. iki Z:1r~ 
~ay göndcrmi§lerdlr. Şıddetlı ~ır 
toJıçu lıazırhğından sonra bolııevık· 
~tr bu zırhlı teık1llerle alman ce~
"1111 yarmaya te§ebbUs eunııle~dı_r. 
~t.kat bir alman zırhlı tUmenının 
lıueumu bu plinı 6lttiııı ctmiıı ve 68 
dllfnıan tankı tahrıp edilmtıtir. Dtıe 
~ tugaylnnnın geri kalanı ağır 
~Yıplara ugratılarak ptiııkUrtillmU,. 
tur. 

ı..ı maıı cenahını tehıllt eden dilş
tıılllı kuvvetlerini ezdikten sonra al· 
llıln kııaları düıımanı cenup istika· 
llıetinde kovalamaya devam etmlş
tlr 

ltfcıcar kıtalarının laaliyeti 
:Sudapcşte, 2 n.n. - Macar aJansı-

11.ııı askeri kaynaklardan öğrendlğine 
tere, geçen hnftnkl hareketler Don 
~Vrcsinde Voronej'ln şimAllnde ve 
Ceııllbundakl müdafnıılnrın stratejik 
l!heınmıyetlnl ispat etmlşUr. 

Sovyet kumruıdruılıl:ı bu mcvzile
l'lıtııze taarruz ıcın Wıtlyntlarının bü· 
rtik bir kısmını kullandığından Al· 
ltıaııya ve müttefikleri bu ıureUe e· 
lıernmıyetll rus kmrvetlerinl burada 
tuıul'orlıır demektir. Biltün ııovyet 
laarruzlnn sal'Sllmnz tılmıın-macar 
llıQdafnası karşısında l\klm kalmış -
lır. 

Macar kıtnlnnnın bulunduf:u kc
'1ıncte nlsbl blr sukunet vardır. Ma
~ kıtaları nehri gecmeıtc cal1$4n 
hoıeevllderl kolayca pQskUrtmüşler· 
lllr. Macarların maneviyatı mükcm· 
~I olmakta devam ediyor. 

Finlandiy_a reami tebliği 
1Ielsln1d 2 a.a. - Finlandiya teb-

1.itı: • 
Kareli ve Aunus berzahlnrında 

~!yet az olmuıtur. Bir düşman ko
'2tıun taarruz tcşebbUsU aklın kal· 
~tır. Keşif unsurlarının karşılıklı 
laaliyeUerl her zamankinden fazla· 
<l.ır. 
Ceptıenm cenup kesiminde düş· 

llııtn keş,if kolunun ounı ııls hlmaye-
8lııdek! taarruzu provetso U;tlkame
~ll<le olmU1tur. l''lnlandlya toııcusu 

U taarruzu pQskUrtmilt ve aynı 
~nndn daha ~erllerde harekete 
''<Q.ır bulunan bir düşman müfre2e· 
•uıı dnğıtmışlır. 
b F"inlandlyn kl!ı-fezl Ozerlnde uçan 
irkac düşman tayyarcs! snhll bo -

l'ııııcn ve Helslnkl'de tehlike IıareU 
"erumesıne sebep olmuştur. Bomba 
ltılınamıştır. 
\1 on Bock kıtaları ilerliyor 
Sto1ctıokn, 2 a.a. - Ot1: Havas aJnıı

'ıtıın husust muhabtrl blld1rlyar: 

~ von Bodc Ot'dWN cenuba 
G,;hu Uç kol hıı11ndc llm-k:metc devam 
~. Bunlan.kln en llcrl gideni mıer
~ koldur. Bu kol Knısnodtır'm 50 ki· 
ı.:.netre elmal dotuı;uıuı vamuştır. 

l\u.}1.lk Don d~lndc dUn)'al\m erı 

' sa va.tanrıdan blrt l"(!f'WllJ1 et -
Ilı~ Bumda truırruz. ve kıı.Oll ta • 
'tar btrlblrinl rıııııl.ıuıı% kovnlamak-
~. 

Alman tebliği hakkında 
tamamlayıcı malumat 

~Un, 2 a.a - Don ()CVT'P"md<' diln 
"'-bılaıı mWıarobck'r haldcında alman 
llı-auıan lıaskomutanlıtı Maiı:ıdald malO· 
'lıııltı venndttecHr: 

l\ Alman w müttefik kıtalar, ıı:erdc 
lıçlcovskara'mn l'C'lluhunda gerek Kra.s· 
~ • Sıalinımıd dcmil')"Olunun cenu • 
~ dü,manı Knt>:ın ırmalına doğru 
"Q\oala.aalu.dır. Sov,eı ıırdçılarınuı nN-

Melbourne, a.a. - Avııstııral) a 
kararg&hının tebliği : 

Banrln adaları denizinde, mutlefik 
birlilıder Amlıoina'nın ecnıılıııııda lıir 
dilşwon kruvaıorllne hoırıbıılarla ve 
ve mitralyöz ateşiyle taarruı etmiş 
!erdir. Hava ŞRrtları dola> ı siyle ha -
sarlurın derecesini tesvit etıru•k rııiıuı
ktlnolama nııştı r. 

Gona·da nıUttefik bomba tı.ıyyerelc
rl ge~ ve g!lndtiz yupUkları akınlar
da dlişmnn ıesiı;lerlne taarruz etmiş -
!erdir. 
Şimal batı kesiminde. Cny adalıırın

da rıhtım Ye liman haflce bombıılnn
mıştır. 'J'ayyarelerlmlzden biri kayıp
tır. 

Slmol doğu krslmlnde, Veni Glne'
de "Rorodo'da kara durunıunda bir dr
ğlşilrlik olmamıştır. A• tayyareleri -
miz düşman mevz;ilerlnc hücumlarda 
bulunmu§lardır. 

Solumon adalarınılıı., Guarlalcanar' • 
rla müttefik hlrlikler Kııktırıı'claki ıliiŞ 
mnn tı•slslcrlne ve ıleııolarınn taarruz 
etmi,lerdir. llornbolar lıedd çevresi
ne düşmüş ve yangınlar çıkıııı~tır. 

Moreshv'clc, tek başına uı;an bir 
ılllşman d~nlz tayyaresi geceleyin ne
tice~iz kalan bir akın Y•ııınıştır. 

Horn adasında, hlr duşrnon tayyare. 
si adanın cenup kcslnılnl lıafifce boın
balamıı, hiç bir hasar olıııııııııştır. 

kavemeıi l<.ınlmıı ve birçok düşman grup. 
farı iwµulmış \C )J.:edilmİ~Ur. 

Rumca kıtaı.rı, cenup istikaınetlndc
ki ileıdeyişleriodc bir kere daha >iiksck 
bir Ubiliyct g&cennişleıdir. 

Kaçmakta ohuı SQY)'et motörlü kolla· 
n hava 1cu,.,,etlcrimiz carafıııdan dağın!· 
mı~. Bomha tay)'arelerim.iz Kuban de
miryolu ~'tt9İode <lnnırrokı kavşakla
nna rnirlı taarnızlanb bolunm~lardır. 
Müteaddit benzin dcı•oları ve birçul<. 
trenler aıeşc verilmiştir. 

Büyiilı: Don diDCğincJc alman • iıa.1 -
>'all kııaları bir 50V)et koı•rüba,ına ta • 
arnız ederd< dü,ınaoı şiddctlt nıubve
nıerlne rağmen odtrin öceııİııc' atrnıJlat· 
dır. Kıılaç'ııı şimal batısında ıanardcri
miz dü,man kolları.DA ve mukavemcf 
merkezlerine her çapıan bomba ra~.Jır· 
mışlardır. nu ÇC'Vrede hardceııe bulunan 
alman kııaları, "uvvcıli bir '°~ bir
liğini püskurtnıü,tür. Birçok dü,man 
tankı tahribedilmiştir. Junkers 87 tipin· 
deki 5eulı:alarımız iki kilomeıre genİJIİ· 
ği buhın bu CC'\ redeki non köprülerin • 
dco birçoklarını huara uğrauruş ve 50\'• 

>"" takvi~lerinin ıcöndcrilmoiııi ~ 
zi)-ade güçleştirmi~ir. Don dir5Cğinin 
$İmal kC'5iminde mac:ar kıtalan dü,mı -
oın nehri geçmek tf1ebb..1sı1nü kayıplar 
verdir~ek akim hı r.ı:km ı şttr. 

Voronej'ln &iımnl batısında dUIJT!an 
kiicilk kuvvetlerle taarruz tcşebhüs
lcr!nde bulunmuşsa da muvnrlak 0-

lamemıştır. Düşmnn 3 tank kaybet· 
mlşUr. 

Yapılan müteaddit hava muhare
belerinde ıı.lmnn avcıları cenup cep.. 
hesinin muhtelit keslmJerlnde 29 
düşman tayyaresi düstırmllşlerdlr. 

Merkez bölgeainde 
Bedin, 2 a.a. - D.N.B.nln askeri 

kayn&klardan ö{::rendlğlne göre ccır 
heni.il merkez bölgesinde düşman ~ı 
temmu'Zrla RJev Qevreslnde chcmmı· 
yetll kuvvetlerle taarruzlarını yeni· 
lemiştir. Bol&eviklerln tnnrruzu bil· 
hassa birkac alman dayanak nokla· 
sına yöneltllmı!ş ve hele bu noktalar
dan birine neticesiz kalan birbiri 
ardından 15 taarruz yapılmıştır. 

Süreldl yağmurların bir kı.t da· 
ha güı,:leştlrdlği şM<letll müılnfııa sa
vaşlarından ııonra alman kıtaları 
karşı ta11rruzla dilşmnnı geldiği ye
r,. atmıştır. 

Finlandiya kartczlnde alman hava 
taarruzları bilhassa dOşman gemlle
rlne ve SelkarJ adasındaki dayanak 
noktalarına yöneltilmiştir. Bir sov
yet mayn gemlslne müteaddit bom· 
ba isabetleri olmuş ve bu gemi kalın 
duman sOtunlan cıkararak hareket· 
5ia kabruştır. 

Voronej'de İngiliz hava 
kuwetlerinin 

Mısır' da 
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İkinci cepheyi 
alman müdafaaları 

yarıldı akınları • 
yenı keıif faaliyetinden Japonya mı açacak 2 

Cenu p Don'da ~o-ti 

bir savaş oluyor 

Alman ~ocuk ve baıka bir ıey yok! Harp durumu bir ademi tecavüz ralctı mevcuttur. 
Fııbı Almarıra'nın Rus><ı ile ve Ja • 
J>Oll)-a•nın İnı;ilıerc '.: Amerika. ile 
harbe girmt'sİndcn sonra bu pakıın çok 
anomıal bir duruma duştüğü de inkk 
edilmez bir hakikımir. Buna rai;metı. 
Japonya ile Rus)-a, bir:ibirlcnne kaqı 
hcrtıını;i bir hldise çıkarmaktan çe
~lerdir. Harıl o kadar ki, rv • 
wke Mıtn(Uko hududuncb olan ~~
la.r bile artık tckcı-rür eımcı olmuştur. 
Du, ~imi>etin ft:!\-kal.ide ıa.kvi>-e 
tdıldii;inc dair bir delil midir? Yok· 
sa, &i taraf, birbirlcrill(" ilc.'fdeki it">' 
;>elerinin im;;i~a( şekline dair herfıan. 
~i hir ipuru H•nnckrcn mi b~oıyor? 
fşıe mı, üıerirıde Jurulması lbtmfte
lcn hir noktııdır. Çiınkü Japonra ile 
Rusya amundaki admli tC'Cavüt pak
tı husün için oldul'.'1J ı;ibi kalahiline 
de, ilerdcki lı;ırış nir.amı için, hangi 
tarar kazanırs:ı !..ar.an ın, hakikaten 
tabii değildir. Ve niharcı Japonya'nm 
Rusya'd:ın İ•tcdifi )"erler de vard~ 
Sakalin adalarının cemıbuna ve Man
çuko·nun dogusuna ~ pa.rça d:ıima 
jııponların canını çckmi~ıir. Japonlar 
kendi adalarının ti karşısında Vlodi
V05Cok gibi bir hareket iKsü bulunm. 
mu daima mdqe ile kartılamıılardv. 

(Başı ı. inci sa)'fada) 

hiç bir yerde terakki elde edeme -
mlşlerdir. 

Diln sabah nlmanl'ar bir c;ok ke • 
simlercle şidcletli piyade taarruz • 
l ırınrln bulunmuşlarsa do sovyel har. 
!arına girnılye nıuvarfl\k olamamış· 
lnrdır. Bıı nnrruzları sonradan tank 
tarın <la yar<lımiyle tekrarlamışlar 
fak ıt yerıiılen pllskllrtiılmü~lerdir. 

Gerek aınınnlnr, ı:-erck ruıılar bu 
ıııııharebeler<le pek ı;ok sayıda tnıık 
kııı11ıkoynıa topları kull•anmışlnrdır. 

Bataisk'te durum tehlikeli 
Londra, 2 a.a. - Alman ilerleylııi 

en zıynde liatnisk'ın cenubunda ve 
cenup ıloğusuutla tehlikelidir. Al -
mnnlnr, .Proletarsk'ı aldıklarını bil· 
ılirmışlerdir. Londra'cla bunu teyit 
edecek bır h ıber yoktur. F\ıkaı, ha· 
bcr doğru ıse, bu bııı eketi piyadeden 
uzaklarda tek başınu giden zırhlı 
kuvvetler yapmıştır. 1942 seferinde 
ıılmıliye kndar cılmanlar zırhlı kuv -
vetlerı tek başına kullanmak usulün· 
den vazgeçmişlerdi ve blitUn unsur· 
lar hep birlikte kütle h'alınue ıler -
liyordu. Şlmdı arazinin ılcğtıımesi do· 
luyısiyle alman kıımanılanlığıııın ge
çen seneki usulelre dönnıU;ı olması 
mııhıemeldir. 

Tsimıı)aııkaya ve Voroııej kesim· 
leı·inde rııslar yalnız mukav~meı et
mekle kalııııyorlar knroı taarruzlar· 
ıla da bulunuyoclar. 

Voronej'de 
.Mosi<ova, 2 a.a. - Voronej'in cerıu· 

bunda, soV}et birlikleri, alman müdafaa 
haııına varmışlar, dikenli tel orh'Ulerini 
)'llrmışlar ,.c mayn ıa.rlalan ııruıııdaıı 
kendilerine bir )Ol a~ıışlardır. SoV)e.t 
kuv,etleri, iki yem noktadan Ducı'un ba· 
tı kıyam.ı geçmişlt•r ~e elde edilen nıev· 
zilcre i> ice > erl~ı~lerdir. 

Kati bir m eydan aaVG§t 

oluyor 
Moskova, 2 a.a. - Reuter'iıı hu

susi muhabiri bildiriyor: 
Cenup Doıı'un ayakları ar.a.eında· 

k1 arazide bu,R'ün katı bl.r m eydan 
muharebesi verilmektedir. Rus-Al· 
man harbinin bıııııangıcınila 40 bin 
tanka malik olduğu tahmin edJlen 
ve yeniden tanzim edilmif bulunan 
alman zırhlı tümenlerinin eııaz üçte 
biri, beş alman hava lilosuuuıı eo
az ikisi ve alman• Romen, macar 
ve tin olıarak enaz 60 bin klei. Rus· 
yanın mUnbit cenup bölgesine d04tnı 
ileri eUrlllmUşıUr. Hitler'in ru.ıı bul· 
dayına., pctroluna ve kömürüne ka
VU§makta ve sovyet askeri kudreti
nin ekonomi temeline kaıi bir darbe 
vurmakta acelesi vardır. 

Ruı •gazetelerinin 
Kızılordu'ya hitaplan 

Mosltova, 2 a.a. - Sovyet gazete
leri· rlilşmıını durdurmak için her fe· 
yi yapmaları için Kızı lorduya is -
rarh hitapl<!rda bulunuyorlar. 

İzvestia gazetesi diyor ki : 
Sovyel milleti Kızılordıınun gay· 

kadınlar1 Polonya'ya 

naklediliyormuj 
Almanlar üç ayda 
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arabası yoketmişler 
Kırlıtrc, 2 e.a. - Ort:ı &aJ'k ~ 

Cuma giiııü Dusseldorf'a yapılan akın wnumı ka.raraAhı.nı.n t.eıbllf:i; 
e$nasında İngiliz bomba uçnklan dörr Dilli bUtlın .keslml<'rdc ~kf raaliJ,"(>l.· 

alman avcı uçağı d~ürmüşlerdir. ıertmtt dcvrun ı•tmtşllr. Bundnn başka 

Alman tarrarcl.:r; bu ~ahin ili.: sa· kıı.ra barelrntlcr'".nc ıkür kıı.ırdcılüeook 

aılerinde doğu İııt-iltere'de bir şehre kı· bl icY Yoktur. 

,a süren müttnıerkiL bir ıa:ırru,da bu • 
lunmuşıur. Bir miktar )'llBgın çıkmışıır. 
Alınan ıt.P.ili pek ehcmmi}etlı ~ı!madı· 
ğırıdan İn<aıtl'll ka: ıpların o &..adar ~'Ok 
olmadı#ı saııılı)'Or. 

Alman kadın ve çocukları 
naklediliyor 

Av ve bomba tn)•yn!'('lcf*1ntz m'Utıa • 
rctıc snıuı&t Uzcmndc du.:ınnn krunplan· 
na k;ını rtahu gentıı ol<:Udc h~Ucr
dc bulunmuşlantır. TnyHı.rclcrıttnJz bor 

milhlmıruıt dcposuMJ ve ~ dU6mruı 
a.nı.bıuıını ıahrttı<-tmltlerdlr. Bir .. l\tcs • 
S<'I'lll"hm t 109.. dUşUrmil4lcrdir. 

Stdl Uıı!"nınt IJc Marsa l\tatruh am • 
sındn mowrlü mavnalara karaı tıı:ır • 

Londra, 2 a.a. - Polonya njan· ruz r )nı"'n uz:ık mcrızttli av tayyare
sının blldırdiğlne ı::-öre, İll5:İllZ hovn lcrLmtz bu.n!ard:ı.rı UcUnu t:ıhrıoot.."1\1$ • 
kuvetlerlnin lıatı Almanyada. yaptı- ll'r "-c b..ukalannı d ı hafi..'lra uıl:mtmıe· 
ğı nkınlnrın ı,ılddeılenmesl Uzeriııe, tardır. 
bu bölgelerden gittikçe tozla sayı. Dun ıtk:ş:ım mOttctik at:ır bombn 
da iradın ve çocuk Polonyaya ı:-önCle 
rilmektedlr. 22 temmuz tarihh t.nwarc!crl tc ktLt llenH!'nln Qıuılhıdc 
Ostıleutııcher J3oobachter gazetesi- bU)1lk b dU$Tlnn vapuruna taa.rruz 
nin verdiği habere göre, Ren eyale· t'ldt.-rok iki tam tııcıtx>t elek! cunttttr. Ta· 
tinden Poznan•a 1.800 c:ocuk ve 700 nıTUzd:ın aonm gemi be.tm..-ıkn b:ı.tln • 
ıına gelmlı,ıtir. 24 temmuz tıırihll ·mı:ştır 

Litımau~sıarlter Zeltun5: .ı:tazeteai J ngilizler T obruk'u 
de, 20 bın alman anne ve çocut!'U· 
nıın Pozmn'a. Loılz'a ve bu dolay- bombaladılar 
lardaki diğer ııehir ve köylere .l(Ön
ılerilmiıı olduğunu yazmaktadır. 

Almanlara göre 
Berlin, 2 a.a. - Bugünkü resmi 

ıeblile göre, bir miktar ingiliz tan-ııre

si öğleden sonra J:d ruksekleroen UQl • 

rnk batı Almanya üzerinde iz'aç ~)!arı 
rapmı~tır. Bazı ıehirlerde is\lln rnahııl

leleri uz.erine arılan bombalanlao sh il 
halk ka)ıplara uğramıt ,;e binalarda Jıa. 
~arlar olm~tur. Hava m(ıhatthelcrin<.le 

iki düşman la)")'Ue&i dü,ürülo~. 

Alman hsva kuvvetleri, fngilıere')c 
kar~ı ,-apmakıa llduğu hareketler çerçı:
vc\İ jçiııde, dün gece Norvim'deki a .. · 
keri tesislere )"allgı.n ve infilak bomba
ları atm ıştır. 

H a11a akınlarına kart t 
lngütere'de tedbirler 

l..ondnıt. 2 a.a. - Ha'Vft ~ tea. 
rot.ıenmn aııcıaı.nam ilzenne mnıı em • 
nb'et nazirıı tı aıf;ınaklnnn V'C )'e' allı 

~er ~ aQk bulun· 
duru1mruaru cmrotmlşU:r. OOnlkü bıızı 

ldmscrer bumhra •tuwnnaı adet cdt!ı
rnJıPordir. 

retlerini heyecıınla, kayırı ile ınkl -
betmektedlr. Askerlerimizin, ıu • 
baylarımızın kahramanlığına ve us • 
tahğına mllletimizln gilveni var<lır. 
Or duda celikten bir inzibat hUkltm 
sUrmelldf r. E mirsiz hiç bir mevzi 
bınıkılmamalı<lır. Emirsiz tek bir a· 
dım g eri atılmamalıdır. 

Kahire, 2 a.a. -- Ağır ve hafif bomba 
uçııklanndan mürekkep bir hava cqldli, 
dun. Tobruk'ca liman tesislerine şiddetli 
hücumlar )ııpmısur. 

Almanlara göre durum 
Jkrlln, 2 a.a. - Şhna.I MISU' OCPhe

g1n<)c aımıın • lt4l)'nn kıtalan 26 ma. 
> ıı;truı 2S ı.cmm uzıı kadar dllşnarun 
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sını truırlbettniekırdlr. ~ n:wnl 
tcb1ttaırıc göre Muıır'da aımaıı tıu:varoıeır 
l atnıstos ı:<'C'CS1 KnhU"e y:ıikınlıı.rmdakl 

u .... .ııoııoııs ta)')'tl!'C mey<tı:ınmıa tnnn'UZ 

tmn1$k!r<ltr. Mütcaddlıt hananrlıını ııtce 

\'crl"'mill ve yerde 7 Ul.YHl.re t:ıhıibcdll· 

rnlşUr. 

l talyan re•mi tebliği 
Roma, :.ı a .a. - ltalynn umwni laı • 

mrırtı.tııııın teblHt1: 
Mıstr ~hu;tndc kcstt tıın1b'etlcrd ol· 

mUftur • 
Ha va teşktlk'rlmiz dUşm.nnm ~ 

!Wl(! ve blnıa- Iltıııclaro.ı>. Abu'ldr ve 
Amtn)"(! ~ meyrtanlnnnn muvnt -
rak?).-...ut tarunızlnn\a bu~r. 

MUtoo.c'ldtt tenbctler ntaıı bu h~ 

gen_.ış :vnn:ırm!ıu· V'll tlıddcıW tntl1Md:ır 

m1lşnhede oNrımu$luT. 

Almını av tnyynro?er.I, hava mmıare
tıclerlnde l!ld d(lşm.-ı.'1 tnYYIU't'S! dUsOT -
mu ür. Üç(iııcti hlr d'Uşmn.n ~ 

oo Tobnık hnw kn1'1 lko:>orna toplan 
tamfmdan dO&!lrUlmtiştür. 

M ttıı'dııı Mlkabo tnyynre ~ 

tıı.ratmdan bomlxılanm~. 

Yumınlf!tan'. 1' Nn VIU".f1n() l:lrn.:ı.nma 
htrwk dlİ$1111!1 ~ YftPbitı ta· 
~in hloe hnıınor olmaml$tır. 

~-[Si A 
.il ......... 

Hüan olur ki 

seyrederken ..• 

Gnzctelerde okumuşsunu:lldur: 
Yorgf adında, 60 yaşında bir a

dam, Eleni adında 16 yaşında blır 
Jn:uı gönül vermiş. 

Altıruşlık ihtiyarın l!ÖniUndekl 
bu tazcliğe şaşııınmak .lmbll ddil 
doğrusu. Fakat Yorgl'nln torunu 
yaşında olan Elen! bu, ateşli ol
makla bernber faz.in kullnnılnıış, 
yıpranmış gönüle llUfcıt etmemiş: 

- Su senin Tıırlabaşı'ndald a
partman vnr ya ... !.şt(ı onu "benim 
üzerime yapan;an" sana varının... 
demiş. 

Yorg! apartmanı kızın Ourine 
yapmış, fakat bu suretle ne lbü· 
yilk gaf ,yııµtığını da çdk aeçme
den anlamış: cilnkil atı al4nın 
Uskildnr'ı geçtiği gibi, apartmıuu 
alan Elenl de Yorg1 He evlenmek
ten vaz BCQlnis. Şimdi altmışlık 
~ıkla henüz on altısındaki mlışu
kn, matı.kemelik, lrorakolluk ol
muşlar. 

Böylelikle kaduıın fendi, erılce
~J bir kere daha yenmiş oluyor. 

Fakat Yorg!'ye de kabahat bul
mamalı: 

Eskiler "Hüsn olur ld seyreder
ken lhtlyfır elden gider" derlerdi. 

Yorgi de Elenl'nln hüsnünü 
seyrederken, eHruren ihtiyariyle 
beraber, apartmanı gitmif.,_ Bu 
kadarına da gent' &ükretsln: bu 
hengAmede elinden postu da gtde
bllirdl. Cünkil kırkından sonra a
za.nı teneşirin pakladı(:!, ötedenbe
rl cümlenin ma!Qmu olan bir key
fh~ttir. .. 

Çok faydalı 

bir letebbüa 

Cezae-vlerfnln, tevkithane!erln, 
buralara her naaıısa dGşmüe baht
sızlan kötülük yolunda daha de
rin bilgilere sahlp kılan birer yer 
değll, bunlann ahlAkçn yükselme
lerine, ffile<llklerl sucun cezasını 
çelctlk t~n sonra cı:ınıl)'('te !ayuah 
birer uzuv oln.rak yeniden serbest 
hayata atılmalarına ><anyacak bi
rer milessese olmaları fctn yapı
lan teşebbilsler her gün biraz da
hn coğalıyor. 

Giln geçmi>·or ki yurdun uzak 
bir k~nden. oradaki cezacvi'n
dc açılan okuma - yazma kursu· 

Yeni bulmacamız 
Soııtarı llllla.: ı. tıcıı. te!ıblh1n ueun

da!d lırıl taflı!', 2. bl!rtıBç ıııeıd!ı btn1en 
"1Yieıd1tl eııdo, '* m~ 3. kl1çQk 
~. 4. ata.Cifi 00118.nnl kesmek. s 
tavur, eztyet, blrl~. 6. ııctı eı1atı, su, 
'* pda, 7. 9Ö'Z:k! lcaStt, o kadar, 2X'l'lıdk 
tJEoıi. 8. mlddetı eıı.tm ft4mmı hlzmMct, 
9. bir erice!< tsmı. ıo. e9}U ~nıat.ı 

mah8U8 m&hfıu:a, a:Ydmtık. 11. tamdık, 
akıllılık taslıyan. 

Yubı.roan ua.llı: 1. ~ ıılttt, bir 

haırtın okunueu, 2. yan knrnnh1c, catı. 

UQBll haşvaırı, 3. llJ(lze1 9111W.t, ıld defa 

bıkrar ed.lllnııe peder ohr, MIU l\CIY8Jl 

IÖ)1ıel', tenıl. k.öpelc. 4. ldlctlk omuı.n, 

düıışu. s. lert>tycll o.tarak. 6. -. bir 
ctıcek. 7. tıqına H .llA vesb'le dünyanın 
en )'1)keek dıal!, ıı. ot.lak, 111aıkca. 9 
ırUı:ııel llftfle.t. nı.bı.l edaU, ild ve, >'9.en nın 
k-~ 10. süııel koku, Wsunne, sert 
t(bı', 11. DA ve, ır\iınOÇ, b1r hru-tln Oiku -

nueu. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmit tekli 

Soldan ıııata: 1. KAA, &laik, 2. eJn, 
be, ~ı. 8. ay, «, mt, 4. .ııse. fil', ~. tek, 

n<E\, 6. ~. nı<ıe. 7. boy, ney, 8. 
ru oıtaıc. 9. ur, zıe, w. ıo. sı. ııı, eöl. 
11. h!l.lin, s!lo. 

Yukardan aeatı: l. Ko!ıe, bodur, ::: 
alıll, ta (at), ar, a. tay, eo-. sa. 4 lc:ı.bıı, 

le. 5. bet, not, 6. IKrln. yazın, 7. ~ 

1 
kes 8. el. em1n, 9 al, le, icl. 10. ma, 1 
ay, Mı, 11. lcunıe. lı:IJo. 

rıun ~ başladığını, veya başka 
blr yerden, oradaki kursun sona 
erdll\"lnl ve şu !kadar mahpus "·e· 
ya IOO'Vkufa d!pluma venldllinl 
141tmlyellm... 

Ankara Cczaevi'ınln matbcıası, 
blroak lldtar•lar basarak fikir Ale
mimize elin n erdiği, gücünün yct
llğl karlar luzmct ederken. bura
da yetişen lşt;tlcr <le, kaderin cll
vcslyle bnşlnrındnn g~en "mntı
puslıık" sonn erdltl ?.amrut, ser
best hayata hlr Jş öğrenmiş ola
rak dönüyorlar ve ıböyleHkle d(nr· 
şılıınnıı, işsizlik ve tembellik yü
zDnde.n yenlrlerı Mr suç lşlcylp 
c!?'Ulevfne dömTI(>k lhtlmnll yerine, 
dürüst ve nt\IA'klı bir hayat:ı yeni· 
den baslamak Jmkl'uu çıkmış olu
l'"Or. 

Ralları doldurulacak 

bir k ütüphane 

Cezaevlcrlmizln bu güzel -teseb
büslcri arasında bir yentslnl da
ha öılrt-ndik: 

lzmlt ceza ve tCV'k1f evinde 1200 
cllıt kftn.p nlabllecdk bir kütüpane 
açılmış. İstanbul gazetr.Jerlnden 
blrlslnde yaroığı bir fıkra ile dl', 
bir ııt1kadaşımız TUrk kltapçılan
nı, hamiyet gôst-Orerek, k\ilüpa
:nenin raflannı doldurmnğn çağı
nyor. 

Bu fŞ'i yalnız JdtaPCılardıın mı 
bcklcnı<.'11? 

Heplınlzln evinde dkunduktan 
sonra bir k6şeye atılmış bln,;ok 
kitaplar van:lır. Bunlnn lzmit 
Cezaevi Müdürlüğü ndresine gön
deremez miyiz? Netcldm harp 
!cinde bulunnn mt-mlckctlerde, 
l'<'l>hede savaşan erlere, veya esir 
dUşercl< yabancı ITt("mll"kcU~ekl 
kamplarda barış günlerini bckll
yen aSkerlm-e. <'CPhe l{erlsindekt 
hnlk yiyecek ve glyC<'ekle bera
ber. kitap da gôndermc'ktedlr. 

Fransızlnr "dyi bir kltnp iyi bir 
dost1ur" diyorlar. Bizim g(jndere
reğlmlz blr kitabın onu okuyan 
bir mnlıpııs 1lzr.rindt- yapncııjh 
müspet tcs!r, ccmlvct Scln kim bi
lir ne bfiyük !a...vdalar dofuracak
tır ... 

Onun l~n k1tapçı1ardan hare
kt'te g(>ÇITieit-rlnl lstemeide bera
b('r, biz de boş oturmıyalım ve es
iri kltaplanmızı. tzmtt ceza ve 
tevltlf tı'Vl müdürü B. SUrurl Er· ı 
metc adınn. bu@nd<'n tezi yol< ı 
POStnya vereHm.... 

SA. - TIR. 

ÜN ıtc cephesine dair ıMı D hahcrler durumu. ,undiye ka • 
dar obndan ~ bir ~ilde 

izah edecek rnahireııe değildir. Yani 
KnfkaS}-a şimalinin yarımıda r\1$lar 
çok zor anlar gcçimdıcdirlcr. Alm:ın 
moti3rlü l."Uwcrleri, n~ onun arl<a.sın
dan alm:tn ı>i>-:ı<lesi, NıikaS}'ll'nın ba· 
tı tarafınc onndan tw>lmckre, ve böl· 
dükleri par;;aları da ufak ufak kısım· 
!ara ve ci.izülere ayırmaktadırlar. 
Harekat görülen SC}Tinİ takiheımdcte
c.lir. hk htdcf, Kııban nehrini rutrnak, 
ve omd:ın Kra~nodar ve Novoro~is1c't 
tutmaktır. Ru takdirde Sivastof'>Ol'c.lan 
5<>nra ~O\"Or05hk'e iltica e<fon SO''}'et 

donaoma.~ının durumu da nazik1C$e • 
cckıir, Ve o zaman belki de Poti yo
lunu tutacaktır. Alman ileri~ 

hu kc~mdc çok sünırH olmakta de • 
vam cdİ)'Or. HarcUr eğer hu tempo 
ile gidecek olursa. çok )-akında mü • 
him hahcrler tdmcsi mümkündür. 
Her $<')' ru~ muka' C'JtK'tİnc ve l'U$ ku
manda hcrc-tinin alacağı ~lı karıır
lann tatbik imkinlarına bo.ltıdır. Da
ha do(:uch ~atingrad inibmetinde
ki harp de hmüz hiımis değildir. Al· 
m:ınlar biran evvel ~d'e varmak 
için hlitün f:3}-retlerini •arft'dirorlar. 
Fnknr "1 muhakkak ki, Sıalinıı:rad 
iin\ttl(fi.'ki rtr' ka111k0)'1''••1, <'emJ1'(1l· 
kinden çok !J:ıha kuvvetlidir. 

İkinci cephe 

M UHARF:BfLERİ bu 5'1retle oo· 
lilsa ettikten sonra, wnwni va· 
zircri gözden ~rmire (lllı • 

şalım: bunun itinde c.-n diJdcace de • 
ğcr olan tanı!, ikinci cephe hakkında
ki münakapla.rdır. 1khıd ceyfıc açıl • 
malı mı açılmamalı mı? Açılı1"53 ne . ) 
z.ıman açılmalı, 'e nerede açılmalı. 
fnı;iliz b:tlını k."!(lıır mih\C1' basını da 
bununla m~guldür. !<·akar bunun mu
oaknşası, hclki de ndlar iç;n btt simr 
harbi mC\7UU olmu,tur. Siiphcsiz n& 

l:ır, Avrupa'da bir t>aşka cephenin açı
labilmc~i için hürün ga>TCtlerim s:ı.r
fcum-l<.re fakat buna mut.ahi!, müıte • 
fi'klcr d.ıha çok todbirli ~"C basiretli ve 
ihıiratlı davranm:ıkta<hrl.ar. Avrupa· 
da henüz bö)·.lc bir teşebbüs )'apılma
dısına bakıla..ıık olursa, gecck iıngi • 
lizlcr ve ~ amcrikalılac, nıııı ~ 
kavemccitlin J.a~ kadar devam edebi
le«~ kanididcr. Bu cephe hakfpn
da birçok rİ\'Dl·cılcr "ardır: l:'.'orvcç'.i 
btilL. Onıdao lsveç'c adamak n Fin
landiya yolunu tutnıak-. Fakat alman
lar da buna karşı mühim müdafaa 
ccdhirlcri almışlar, ve ere>-ce z:ıman.. 
d:ınberi ti ~de Kirkcnesı;'tcıı c:e-

nut'(a fsl'Wl}-a hududundaki Biarritz'e 
kllllar olan bütün sahil br•l-gesİnİ tah
kim cıııüşlcr<lir. İşte mütıefiklcri dü
şündurcn nokra da bu olsa gcmıir. 
Fakat daha da düşündüren bir başka 
nokta vanltr; ef;er almanlac .ıuı mu
kavemetini kıracak, hiç nl.mazsa Ru)· 
>a'da bir taarruz kabiliyeti bırakım -
)'acak olurlar""1 o zaman şü~iz. 
İ ngİ 1 ıcre ii7crine döneceklerdir. Müt· 
tefikJcrin de bu kritik fıoı hmabetrik· 
leri ve hardtec un:lannı ooa göre 
ayarladı4dacı muhakicaktar. 

İkinci cephe ve Almanlar 

B IR mesele dırha vııır: eier naür
tcfiklcr Avrupa'da hakikatm 
ikinci bir cqıOe açımya tetd>-

büs edecek oludarsa. Almııo)'a saıic 
ccpbcsinc uh~is eıtiği lwwetkri çe
lceo:k midu? Birkaç h.;:.ı evvel üzerin
de ısrarla duıduğumu.z bu -ıin ce
vabını, bir tesadüf ol.ırak, evvelki gün 
Bcrlin bywıaklı bir haber vermiştir: 
bu habere gi>re almanlar şark cepbe
.Uxk·ki kuvveılerini tedirgin euni>·t· 
cd.lerdir; çünkü ona göre tertipleri
ni almıılardır, Bu söz.lcre inanmak 
için de dde Ufi mikdarda delil vw
dtr: gerçi alınanlar, Rusya'ya mühim 
kuvvetler ıah~s etmişlerdir. Fakat bu 
kuvvetlerin içinde yeni nizam orıak
larınıo a~kcrlcri de mühim bir rol ar· 
ııamakı.ıdır. Hu meyane.la nımcnleri, 

sıo,':dcları, rnacarlan ~ hatta italyan
lan sll)'ahiliriz. Alma >'Übd.; komuta 
hC)'Ctİ bu kuvvetleri hıım madde ha
linde ele afmı,, "e kendi tabiye poıa
•ında critcrdc istediği ı;ibt kullan • 
mı)ıı ba~lamııtır, Ilooun dışında Jilt>
hcsiz, alman ııskerleri de bü)iik vazi
fcltt atmııiardır. Fakııı yaf'ılan taar
ru2Jar, o ,dci:l<k idare c,lilmi1ıir ıc;, 

mtitcarnz onlu karşı•ındakirıe ni~ı· 
le fazla kayıp vermemiştir. Eğer kı
ı;ü n le rdc ikinci bir cephe a(ı lacaJc 
otur,a, o zaman, Almanya tanklarına, 
J.:omuı:mn:ı ve ubirt'Sine gü'-cnerelı. 
Ru~ya'>"I oldul;'U yerde tutup, bu cep

heye ~rtdıtl«eiine boi ıı:oruo • 
nıdı.tcdir. Ayrıca şurasını hesaba kat
mak lazımdır IQ, Avrura'da iıalyarı 
kuV\ eıleti, hemen hemen d sürülme • 
miş bir vazİ)-Ctte durmaktadır. Gerçi 
)'\ltW!lıla.r ital);anlan Ama,-uduk dağ
lanoda hıwli hırralamışlardır; fakaı 
İtalya'nın bÜfr)oine göre. bu hırpa • 
lanı' o kadar lruvvctli ~ldir. lıaı · 
)'ıtOlowı l.ib)ıa'da oldu~ gibi ikinci 
rephede de alman komutası ahında 
idare etmdc mümkün olahilir, dü•\ın. 
cesini de rah- atmamak gettktir. 

Japonya'ntn durumu 

F,\ KAT timdi bir başka lll.ırdı 
daha vardır: Çin kaynaklı bir 
h.lbcre gön:, Japonya Ruaya -

Netice 

S ÖZl.F.RiMIZf hulha ederMa 
kendi kcndimbe sorabiliriz: 

Rus)"a°)"a >-atılım için ikinci cephe mü
nakaşa,ı > pıldıj;ı bir ~ırada, Almaıı
)'ll·ra yardım için ikinci bır cephe fik· 
ti neden tcdtik edilmemiş olsun? 
Mih\erriler ikinci cephe huısuaunda 
niçin, müııef.tklttdeıı evvel t~ 
ellerine gcçirmdk ıimkinlanru arama• 
sınlar 1 Japorı}-a ile Rusy.ı ıırasındald 
münasebetlerin, um ve kalbi bir şe
klktc dostane olduğunu, ol&bi!C«'ğinİ 
de dütiinmd.; kahil midir? ..• 

Bunun dı ında elle tutulur, göde 
göriilur baŞka maddi deJilltt de yok 
dcğildirl Mcscll son günlerde Ja • 
pon>ıı'nın Uzak·Sıırk'ıııki hareketleri 
bir duraklama devresine girmiştir. Ôı> 
cclcri bütün t:ı.amız :ıedcfl erinde yıl
dırım harbi ıathik eden japonbr tim· 
di hemen hemen ınü<laCaaya geç.mit 
glbidirftt. Çiıı.deki harpler dtJUJ<ia 
Uıak-Şa~'ııı. esulı bir fareket yobur. 
Son günlerde bütün faaliyetler Yeııi
Gine'}e \l't' ulak cclck hıu.a adalann -
mrrlaımesine hasrcdihni~~. Haetl o 
bdar ki anık A"ısturaly.a'dan dahi 
fa.zla endişeli 5(!Sh."'r işitilmiyoc. Bo 
durgunlu~ 5cbdli nedir 1 Japonya
mn Uzak·Saıic'ca >....-nİ bir ca.kım ha • 
rel:etler hazrrladıiı inkir edilemez.. 
Du ha~cdcr ne olıabilir? AVU9CU • 
ralya'ya m1, Hindiscan'a mı, ve y:ıhut 
Rmya',.. nn taama düşünülüyor ? 

A lrııM)-a ik ,J.ponya aruındaki as • 
lcerl ittifak il{lfl ihtimal üzerinde dur-. 
manan daha muvaf ıık olacalı hissini 
vcnnckıeı.lir. Çürıld ıhu takdirde ikin
ci. cepheye karşı ikinoi bir ccpphe j]e 
revap vcrnıck mümkün olabil«S:· 
tİ1'. 

ı Bütün hunlar altla gelebilen ihn
mallerdir. Kef-ıanetıe oolunnııralım ve 
lıidisclcriıı iııkı,,af ~i bekliy-eliın. 

FENiK 

Rusya' da hasal 
seferberliği 

1 milyon kadın ve 

çocuk mahsulü 

kaldırmağa çalışıyor 

Mmlrova. 2 ...._ - R.o,ter'ia hueııMıl 
ndıabiri bildlri,u: 

RIJS}-a'da ha.sat mCYSimi için r-rola 
..bir tek buiday tanmi bile bybedilme
melidir" cümlesidir. RUS}'a'da köylef'de 
ışrklar karıırtılmııkıa ve gaz harbine ka.r· 
ıı da ihtiyat ttdbirlcri alınmtt bulunmak
ta<ltr. Küyiü ba1ka, hava hücuınlanoa W! 

paraşürçülc:re kar,ı ~k müteyakkız dav
rannı:m gerektiği anlatılmıştır. P~üt
çülcr haldmXb halka biltıassa tunlar ,c;y.. 
lenmiştir: )'Cı'C! indJilecek pat'afÜCçÜlcr, 
belki de tarlalarda ve ambarlaıda mah
,Wü >-akmıra, hııyvanları zehirleıniye, 
lı.uyulara zehir aımıy.ı ve z:iraaı ınakine-le
rini tahribe (alıpcaklardır. Bunlara kar
" dı1d(atli davran1Jma51 lhım<lır, 

BU mil )'Of! kadar şclıi r 1i kaıduı w co
C\&, köylerde ınahsu.li.in kaldmlmaşına 
)Vdım etmekte ve hütüo buat faaliyeti 
(ok büyük bir dişiplinle ~ erkıımk
tedic. 

Almanya Danimarka'yı 

ilhak mı edecekmiı r 
.Moskovıı, 2 a..ıı. - Tıııs ajıınsınıa 

Stokholm'den oğrendi!;ine göre, Al
manya l>aninın rkıı'yı bir himaye iıla
rcsi olarak ,\iman} a'}·n ilhnk l('in 
plAnlor hazırlamaktaılır. 

J\ lııı.nn propal{anıiası. nanlmıırkıı'da 
almıın ııü(uzu hnkkınılıı "tulhl ara,. 
tırmalar,, yapmakla meşguldür. 

ra ıaart\12 itin Man('Uri hududuoda 
hazırlıklar )-apmalcıa<hr. Hatti Çung
king'ddci ubri mütehassıslar bu ıa
arnmm bu ayın Mtalarına doğru ola
cağını da il.l"·e eımişlcrdir. Gerçi }•· 
.POIU'l' ile. Sovyetıer I»rliii acuwda 

Danimarka h:ılkı bu yeni propagan
dndaa mcnınun değildir. Ve D nimar
ka başn~klli Buhl'de geçenlerde söyle
diği nutukta Danlmorka'nın bir Skıın
rlinRv> a memleketi olduğunu ve Nor-

1 veçle İ5"·efe bdlı kıı.ldılhnr belirt • 
mlş ve Danimarka mllletlnln Demok
r.!ltlk prrnslplerlne sadık hulıındup • 
ou che mm(Jctlc kaydetmi,Ur. 
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~(!79Vi fa Y-e-l 1 ~ Türkiyede modern teknik 
m~.sıl meydana gelebilir 1 

Adlı kitahı çıktı 

VCSikaSI, muvakkat teminat maJdxu.u Vt'-1 Ot Ve Saman alınacak 
ya banka mektubu ve ticıırN odası •esi· İstanbul Bdediyeslnden : 
k.alari}le birlıkıe komİ3yona muracaıı.tla· TC!mizllk tşlerı ha) vuııatı için ııl 
n. (6203) 2228 cıık (306000) kilo &aman ~e (896 

kilo kuru ot kıpıılı zarf usullyle 

BANKALAR 
sil lınl'yc konulıııu~tur. Mecınuu 
tahmin hl'dclı (li!HOO) lira ve ilk 
ın i ıı'llı (4220) liradır. Şartname (1 
kuruş ıııııkııhilinıle bcleıli> e temi 
i şleri ıniırltırlılğüııden alınabilir. i 
10. 8. 9'2 paz.ırlcsi günü saat l 
i •I ıınbul belrdi) esi daimi cııcilı 
odıısııııla yapılacaktır. Taliplerin 
lt-nıinat ıııakhuz veya mektuplan 
knnuncn ibrar.ı liiı;ımgelen di~er \" 
kulnrıyle (l!490 ) 1'\u. lıı knrııııııııı 

rıfatı ı,;cvresınde h ızırlı) ncnklıın t 
lıf ıııektuplarını ilı ıle gııııtı soat 
e kadar daimi ı•ııeüınene \erme 
l"ızımdır. (7861) 19:.I 

Olgunlaşan bir görüş 1 
Haşim Nahit ERBlL 

Psikoloji kanunlarına uygun yeni 
lıir 'l'ıırk terbiye sistemi ile de•lt•t 
ınakıınızmıısındn yeni bir iş bblilınu. 
ıılı, yeni bir ı;alışma tarıo:ını bu kitap. 
tn gosterıyor. 

Umumi Heyet loplanhsı 

Beledi) eler Bankasından: 

- Mine; bu beni ııek Uzcn bir ~i. 
ki> c, n) nı ı.amnnda en >akın bir ar. 
knda_.ıma ıut olm ı s ı saklauııımı icıı • 
bettırl) or. U ıııa lıu lıusuot.ı bir ş.:y 
aornı ı k qıat lıu b ıhsi. 

- Ne olı.r <... oııulcııguıu o kadar ıı.r. 
rak edı) orııııı ki lıeııi tıııııstırdı.ı;ın 
güııu 5 ıııa ••çok \er ızını•, ha) ılııı 1 

ikarııuık:ırı•ık elü,, dı) en ı;e indeki ıı. 
tır.ıhı bır turlu unıııaıııı) urum. 

Dua gene onu \rııavutkü~ ııııdc gor. 
durıı. Ustunde Sİ) ah saçl.:ıri) le ı;ece 
renı;ı ı;ozlcrıni me) danı ı,;ıkarıın be
yaz g ıııdılcr >ardı. Tıpkı lıeııi tanı, • 
tırclıgın ~'-'il gılıı s:ıhıl bo) unc ı tıı: ı .ııp 
ı;ıılen clcııııre d 1) ıuııııış, yuzuntı 11: • 
bekt n gcll'D ı,;aııı, denız, çiçek ko an 
rUr.ı;ı\r ı 'erıııı~. dalgın d lgın ııınrtı.n. 
nn clenlzın n·ııklı sularında > ıkıını,ını 
6C) rcdı) orılu. 

O kadar >akından geçtim ki ddttn 
deı.ı;er ı;ılıı, hıı,; ıın ı lııç fnrketaıe 'li. 
Onu hu kaılıır bt•dbin yapan hlkA>eYI 
bılınek ıstcrım. Ne olur GonlilcU(ı;tıın 
bu t.ıenlııı biricık arzum, yerme gelir, 
kırnı.n heıu. 

- o ~lıne, {idda 1''aruk'a lişık gibi 
konu U) or un. 

- ~c deı·st•n de, nasıl istersen lıy
le tefsir et. Vıılm:r: onun hislcrını .:i,;
r enwek ibti> oruııı. 

- Pekı anlatı) orum, dinle ô> le ite. 
O sen!' dokuzuncu sııııfta iılırıı. Mek
tep açılalı gıılılıa tnhıııincıı be gun ol
muştu. Bır sabnh blzlnı sınıfn kul1':J· 
den bir talebe ı;ddo, ince zarıf bir vu
cudu, hulyalı guzcl eltı göı.leri •-ardı: 
Dalga, dalg:ı omuıl ınna dukuku 
kumr,11 saçları onu bır knt daha ho~
laştırı) ordu. Bu gtızcl, cnıın yııkı:ı 
kız; 8 ııy cv\d TokaUı)an'da nıtıh:n
tlıs llalılun ile evlenen Dilekti. Uııun!a 
pek ı,;ıılıuk ıınla tık. Çok kı a blr :r:a
mıındıı senı·lercc berabermişiz g bı 
hakiki arkııd ıR olduk. Artık birbir' -
mlzdeıı ayrılılıgııııır. bir dakika yoK
tu. Sırada beraber ot uru) or, elUltf' 
bernber ı,;nlışıyor, ) atnkhancde yanyn. 
na yııııyonluk. Çok geceler sııatkrce 
pencerenin yanınd:ıkl y •taklıırınıız -
darı .l\rnavutkoy denizinin sakin yli -
zünde l'nllılar )ap:ın mehlalıı seyre
der, dalgın uyu) nn arkıııl ıslarıınızı ıı
) andırmagn korkarak fısıltı hnlln .. e 
hul) nl •rtuıızdnn bahsederek, bô) ı~ce 
her gunuıııu:r: yeni temiz bır neşe u;ın
tlc ikı uzun sene, iki ırılıı gllıl ıı;eçıı iş 
ve bi:r: .son ı;ınıf olıııu tuk. Hiç unut. 
ıııanı bir sııbııh estetik dersinılc idik 
Gene lçıea dalmış felsefe hocamıı.ds.ıı 
A risto ve K ıııtııı guzel hakkıııdııki no
zarh derini dinli) orduk. Kapı vurı.1-
du Pel efe hocamır.ın giriniz demcs.nl 
mute ıkip içeri u:r.un boylu, mat yuı-
111, üzenndc llıcivert clbi eler taşıyırn 
bir genç girdi. Sert ve dik adımlarla 
ilerli) erek felsefe lıocaınır.ıı lşlıeıne li
ğimfa blr Şe)ler soylt·di ve boş bir sı
raya oturdu. Sonradan oğrendlk ki 
ismi Pnruk ulan bu genç lııışk • Lıir li
snlen naklen bize ıı:clmi3tl. Fnruk iç('. 
r i ıı;irdigi znuıan Dilek ba,ını bnna 
yakla tınlı. Yan gını çukurlastırnn 
glıluşuyle "şu an bana cln güzel hıık
kırıdnki fikirlerimi sors:ılardı mutl:ıkıı 
bu geleni tarif ederdim,. decll. 

V e onun bu hissi her geçen giın 
eksilmedi ıırttı . Ne gariptir ki sanki 
~ızll bir el Dilektckl sevgi hlslerinı!en 
Faruk'un da g!lıılilnc bırakıverml3tt. 
U7..annıyalım anlaotılar ve birbirle • 

Bugün 
başlı yan 
toplantı 

(Başı ı. inci sayfııda) 

kün yÜreğini dolduran asil bir duygu 
'\-ardır: milli birliğe '\e onu temsil eden 
Milli Scflc Millet Meclisine gihen ve 
ııa)ı;ı. Bu i)i hi si, çehrelerin ve sözle· 
rin samimı)etinde kolayca bulabit(riz. 
Hiç gosıeriKİ olmıyıın Türk mizaa, bu 
temİl duygusunun ifade edilmesine fırsaı 
verenler için a) rıaı bir minnet ta.Şt)'Or. 

Tatil sebebiyle her biri yurdun bir 
kÖ$CSİne d.ığılmı, ol;ın mebu !arımız 
bu.ı;ün Millet Mrclisinin çatı ı altıoo,ı 
bö)·le zengin ve ı;oj;"Us kabarua bir mü· 
şahedc h.ımulcsi içimle toplanı)'orlar. 
Yeni Hükumete itiauı •e >eni kararla· 
~ yardım rC)·lcrini bu dolgun müşahedc
krin ı;üvcni içinde vcreceklC'rdir. 

Kemal TURAN 

İran' da kabine 

buhranı sona 

ermek üzere 
Tahran, 2 a.a. - Rayıcr: lran'd;ı ka· 

bine buhranı bitmiş gibidir. Bas~ckilli· 
ğc esici b"r dıplomat olan Gavıım Sucta· 
neh'in ı;eıirilıır : muhıemeldir. Dün 
metli te 'il rey almı•tır. llathuki ~ki 
başvekil uhc}li ancıık 18 rey alabilmiş· 

tir. 
Reylerin neıic~ini bildimıek üzere 

bir pıırllmc. ı.o hC}t'tİ dün Şııh'ı ziyuet 
etmi•tir. 

Tabra..-ı'ın İngiliz ve nıs mahfilleri 
yeni kabinenin mualıOOc hükümlerim tat· 
bik hususunda müttefiklerle samimi İ~· 
birliği )-ap:ıoıj;ııu kani bulunu)orlar. 

Japonya'da bu yıl pirinç 
çok bol olacak 

Tok)o, 2 a.a. - Japon 7..irıı..ıt 'azı· 
n M. Hiroro Jaron• a'nın bu sene şimdi· 
ye ıcad:ır görülmedik bollukta pirinç İs · 
tihs:ıl edeceı"tini ~Ö> !emiştir. 

JaP<>ll}ıı tarafından İşgal edilen top· 
ra1darın umumi ziraat durumunu gö:r.tien 
geçiren Nazır, hıı)"-an ve topra.k mahsul· 
!eri itibari~le i:ı~nin temini için gere 
kcn tedbirlerin alındığını bildirmiJtir. 

Beria M. SEZER 

riyle çılgınca bağlandıl·ar ve ne ba
haııına olursa olsun birbirlerinin oı
mıya söz veı;diler. 

Nllıııyet olgunluk 'rnıhanları bMl'l
dı. Faruk felsefe ve edehlv ıl.ın döııdu. 
O > a:ı.: Dilek onu bir ı:oc.;k ı;-lhl ı:nlı•
rnıığa tı•s\ ik etti. Jlakııt onu kU<ek 
çekmek, > uzmek, top lıe•indc koşııı ık
t ıa \c sık, sık kendi l)le bıılıışıııak•nn 
pekıu: ınenı ırl'lıildı .• 

E) lulde ı~aruk nneıık edebiyatı at
latnbılcli. O sene Dilek ıiııiversileye 
hasladı . Faruk ıll\ fııhriyyeıı onur.lıı 
b 17.an llnher iteyc ıı;eliyorclu. Ye lli
lek'ln b!ıı!ın "r:alı• 11arıık., isrıırlurına 
rııi[mcn o ıo:amııııl rıııı bıı«ka cylerle 
MdurU) ordu. O sene Dilı·k parlak bir 
imtihan 'erdi. l•'ııruk 1 e ikm"Llinl tek
rar <')hile bıraktı. Bir gun Dilek kıp
kırmızı nefes nefese blı:e geleli. B ınn 
,:cık gizli bir şey söyll> eeekıııiş ır;ıbi 
heni kcılıırnrlnıı çekerek hnhçedekl lıil
) !ık ı,;arcl ıj.iın ıltınn gvtıırdu ve titri. 
yen lıir sesle "<~onul sann bugün .la
hn heııüıo: hı' al lı;;lrııll' > uz:erken Vc'"
dlgiııı hlr •hıü •irııcli lıııyatı ılahn h i 
nnlanıış bir insan kaf ı İ\ le hoımnk 
fikrlıııle olıhığuırıdaıı h·.ıhsedec:ej{.rıı. 
Otur Şo>le. D!ı şuııdum. Gıınul, mevkl-
6iz lrısan!ıır eh tıpkı Şı·rı•fsh;ler ı::lhı 
<"enılyct lçerlsin(lc ) er nlamı\"Cırl ır. 
ntııı için alclıınrııısıın Gôıılıl. Duıı:tın 
rııcyd:ın ı çıkın hakiki hislerim u . jq. 
mini aln<"ağıııı aclnın mc' ki ve şeref 
sahihi olınıılıılır. Ciunııl ben Fnruk'a 
verdiı:im sozden ııe olursa olsun clo. 
ne<"rıclrıı. 

Galip, ıı:arlp )"tizümc bakma l"aruka 
knrııı ha.klk.ttcn cılıı:ınca 5C'< ıı:ırn ve haQ· 
ltlıll:ım vanıı. 1-'ak.ıt bu s..-.,; gl btıtun ıs· 

nu1anrn1< mıtmcn çalı:tm:ık lstcmtyen 
ıtı.knydl:!ltl önünde ııondü. llattA gecen 

ı:ün onun: "'Ne cıka.r ne bu tah Ule de 
bir ;ı.-enle calısalılliıim. ne bckll:yoruz 
evlensek,. sozlcr1 kanusıııdn l>Osbütün 
bl.tU. llar.ı,tı ne da.r bir yerden gÖl'ÜYOI', 
olamıyncak Göntil. Çocuklarımın babası 
olarok blr insan bu kadar b;ısit ol:-.unaz. 
Onunla bu hususta mutlııi<n konu&. hn
)'tl.t ha.ldtınd:ı.kl tJldr ve go.)clcrlrnl kcn· 
dlsine katly<ltlc anlat ve bug1jndcn IU· 
ban.'TI aramızda hlc b r rıı.bıtnnın mev· 
cut olmadıll;ını kondlsln<ı soyle! Beni 
anlı>nn ve ldcallctirne uygun oldul'tunu 
yıı.kındınn öll:r~lll:lm tılr mühendise n • 
llern söz verdi. Pek ya.kında sana evle
rıcecğlmlz ıı:unu müJdeleıirn ... 

Faruk'la bu mesele üzertnde konut· 
mak benim lctn cok Uztlntülll oldu. O -

nu b!rtol< çılınnhklard:ın mAkul sözle -
rlmlc kurtardım . Fnkat Dllcll;tn l!'Vlenıtı· 
ti ırilndcnbc?!I onda ba5lı,ynn bu kötOm· 
llCI' hnl g(ln ıı:wtlkcc ckR lmb'or artıyoT. 

1ştc Fnrukun lstcd!C:ln bAl<Ayesl. 

Gönül, hlkA)'Udni b!tlrd1t1 zaman aol 
avucunda sıkı sıkı tuttutu bc;ı."82! kUç(lk 
mcndlllYle ktrp!kler:lnin ucuna s:clm 
ı:ıct dmnlaYt &!!llU ve bruıını Onünc ete -
rok: 

- GQnülclltilm. Dilek mAkul ve 
haynU anlamıa bir irade ile kcndlşlnJ 
ootn. beni de düşmekte olaca~ bfr 
gtrdaptnn kı.ırtamıul oldu. 

db"crok evtnc giden dar ve clmenll 
yollardWı kosnmk uznkl:ıetı. 

Yeni Zelanda'da 1iddetli 
bir yerdepremi oldu 
\X'ellinı;ton, 2 a.a. - Bu sabah Ye· 

ni Zelanda'nıa bütün şimal kıs.mı şid • 
dedi bir )Cr depremi ile 5arsılmı~ur. 
Hasar çok ağır be de $imdi)e kadar İn· 
saımı kıı>tP olduğu bilJirilmcmişıir. 

Bu seferki zelzele 24 h:ı:ıirandakin • 
den daha az sümıuşsc de a)'lll tiddeue 
oldu,i;"U sanılmaktadır. 

İngiliz uçakları ıimal 
Birmanya'ya akrn yaptılar 

Yeni DcJhi, 2 a.a. - Hava L.-uvvet • 
lcri umumi kararglhının tebliği: inı;iliz 
la)')arelcri ıimııl Birmanya'da Şin<hin 
nehri üzerindeki duşman ü süne wırruz 
etmişlerdir. 

Taarruz edilen hedefler arasında nıık· 
liye arabaları ~e otomobiller <le bulun • 
makıa idi Şi<ldctli karşıko)ma alt')İne 
rağmen bomb:ılar tesirli olarak atılmış 
•·e yollar, hinnlar hasara uğraulm•>Ur. 

:Burun ta) )'al'cle -imiz hasarsız dön 
müştur. 

Fransa lngiltere'ye bir 
protesto yolladı 

Madriı, 2 a.a. - lngilıcre'nin Mad· 
rit Büyük Elçisi M. Hoare ile fransız bü· 
)"Ük eltisi M. Pietri dün uzun bir müll· 
katta bulurunuşlardu. 

M. Picui, Vıich> 'nin bir protestosu· 
DU M. Hoare'a vermi~tir. Bu protestoda 
fransız balıkçı gemilerinin Brliıao)ıı açık· 
larında ingiliz ııınıırelcrinin tııarnula· 
rıoa uğradığı iddia ohınmaktadır. 

~ .· .CEMiYET HAYA Ti ~ 
l'rt~ •• c-r.. 

Kızılay Umumi 
Merkez toplantısı 
Kızılay Umumi Merkezinden ı 
Umumi merkezimiz• ağustos 9•:! 

snlı günll sa ıt 10.80 da Yeıı11'ehir'de
ki binasında toplanacağından sayın 
hanın teşrifleri rica. olunur. 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııı~ -
iş ar1yor --- ----

_ Meşhur ~Ilağ şirketinde u· : 
: z:un zaman ustabaşı olarak de- : 
_ irmenlerde calışmış bir zat de· : 
: ~lrmende ustabaşı olarak ça- : 
- ışmak istiyor. rzu edenler _ 

ckllflerlnl Ankl\ra posta ku· : 
_ usu 330 da Bcrgant adresine : 
: mufassal olarak bildirmeleri. : 
- UM ,,, •••••••••••••••••••••••••••• ıır-

Aııkııra'ıla AKllA •·e BEllKALl' 
kitnıı evlerinde arayınız. 

ANKARA V ALlLlCl 

Satılık enkaz 
Ankara ValllU':'lndcn: 

Beledi)-e!CI Banka.~ı İdare Meclisi, 
1301 num:ı.ralı Beledircler Bankası ka· 
nunu ile esas nizamn:ımcs-inde yazılı u· 
mumi heyetin ıo C> lül ı ?12 reqcnıbe 
günü .sııu ı 5 te Atatürk hul· arındaki 
merkez bin;ısında alelade toµi:m:ıcağıııı 
ilin eder. 

Ruz.na!:"c: 
1 - Bankaya ve tekaüt ,1 ıdıihn:ı aiı 

idare ~focli\İ ve murakı.,•er raporlarının 
okur.nıası, 

2 B:ınkıı ve tcka;ır s~rıdığının 1941 

Odun kömürü almaca 
Gaziantep Jlelediycsiııdeıı : 

88. Ali Rana Tarhan ve Ferit Celal Güven yarı§ları 
takibediyorlar 

1 - Muhnmmm k1:3H oc'<lclt (800) 
llrad:ın ibaret olan Ankaranın Yenice 
matuıll<'Slndc TICtlrol lisesi IJahçeşl illi· 
sa!ıinde 214 adanın ll, lG, 33 ı;ayılı ııar· 

sellerini lhll\-a cckn tıc parça binanın 
ankazı mütcahhJd<ı n!t olmak uzc: 
hedmı 1111 acık arttırma usuıu ıe sata:ı 
konulmuı;tur. 

yılı bilançolariyle kir ve z-:•ar CCl\"t'lle· 
rinin tasdikli ,.c İdare Mrc!i,;ı ;:ı ibrıı~ı, 

~ - 194;! hesap d'"'·rcsi için bir mu· 
rakı hin scçilnı i. l 507 

ı - Beledi> e elektrik f'tbrikıısı 
tiyacı olan 2011 ton ııılıın kumurü 
i .9~2 tarilıinılen ltibnrcn bir ııy Dl 
ıldle kapalı zarf Ubuliyle eksilim 
kcınınuştur . 

2 - flııılel kntiycsi 11. R. 942 t 
hine ıniısadi f tialı ı;ilnü sııat ı ı elen 
) e kadıır ;ı;.nııılacaktır. 

Dünkü yüzme teşvik 2 - lhale 7·lHl42 t.ıı.r'.hlr.e nıU el r 
cuma ı;ilnQ saat 15 ı.c detı.cnlıırlıkLıı 

Yaııılaea.ktır. 

ANKARA Lv. AMIRLICJ 
a - Bıı işe ait şartnnme)i istckl" 

l•ll'tme !ılareslııden bedelsiz olarak 
l.nl ı ilirler. 

müsabakalarında 3 - Muvakkat t.cmlnat 60 liradır. Talebe alınacak ~ - Muhammen bedel "18000,, 
olup muvakkat teıııiııııtı ıin ''131.10,. 
dul;u illin olunur. (il:i!l6-1.1907) l-Levazım Amirlisinden • 

GENÇLERBİ LiGi 
4 - lsteklllcr bu !ııc a lt fenni husu

sl ıartneımeyl her ı:Un defterdarlık mll- ı 
11 l:!m!Ak mUdUrLiıll:Unde ı:Brcblllrlt">r. 

5 - lstekl lcrtn mua.n:cn ı;ilnde na· 
!ıa müdUrluıl:Undeıı alncnklnn fenni 
ehli) et ve tlcal'l.)t odası vcs kaltlrı ' " 1 
muvakkat lcmuıat makbuzu \ cya ban· 
ka mektubu He komls>ona mUracant • ı· 

Ordu hastnbakıcı ve hemşireler 
okuluna leyli ve meccani talebe a· 
lınacaktır. lsteklllcrln en gec 30-8-
94:.! silııllne kadar Ankara Cebeci 
Ordu Hastabaktcı Okul Mildilrlü~lı· 
ne okul ve knyıt kabul şartlannı 
hııvi ves kalarla birlikte müracaat· 
lnrı. 

İzmir - Torbalı - Arapç 
yolu esaslı bir surette ta 

ettirilecek 

Halkevi ku asını a 1 rı. ( 5730 > 1770 

İzmir Vutıyctl D:ıl.mt Encilm 
1 - 1zmJ:r • Torbalı • AnıJ>CJ ;t'O 

nun ııı+75<J+ao+ooo kllomctrclcri a 

Bölge yüzme 
önümüzdeki 

birincilikleri de 
hafta yapılacak 

Odun aunacak 
Ankara \ aııl.gımten: 

Kayıt ve kabul ş:ırtlnn Ankara 
Levazım Amirli{:! ve lstnnbul T.eva· 
zım Am i rl iği S:ı Al. Komlsvonlonn· 
da görillür. <5400> 1461 Hususı !darı ıtıı..~acı ıı;:ln aı;:ık 

eksdtıııc ıle 3U ton mC'şc ve gUrgen ı 
odunu alınrıcakur. Yerıne teslım TÜRK HAVA KURUMU 
ı;artıyle bchı.:r tonu 45 lira hesabi)- ---------------

lilndııkl k15mın csruılı tamtrt 24. 7. 
tar!lılndcn ltlbıux."'11 20 gün müddetle 
kaı>:ılı zıırt usullylc acık c!ts11uncYC 
ııulmuıtur. 

2 - Kcştt bcdcll 63.928 llrn 30 k 
tur. 

3 - Muvn.k!kat tenlnn tı 4446 l!rll 
kUI'\l(ttur. le nıecmuunun muhammen bedeli 

1350 ı.rndır. lhaıe ı 6-8-912 pcrşcm
lıP günil saat 15,.>0 da vıllıyet daıml 
encumen ınde icra cdllccrktır. 

Talıplerın muhammen bcdelın q 
7,5 n.sh •tinde muvakkat temınnt 
makbuzlar.yle bl rlıktC' lhn.e sunu 
mun)yeıı saııttc vılfl.>ı t rlaıml encü· 
men.ne, şartnameslnı go rmek lsll
ycnlcrın de daıınl cncUmen kalemi
ne muracaatları ııruı o lunur. 

('831) 1880 

Ynpı işleri 
Ankara Valıl,gındcn: 

Çamaşır yıkattırılacak 4 - KC$1t l!'V1'nkl İzmir TurlsUk 

Turk Hı\\'a Kurumu Genci Merkezin· lnn mıııtakn mlldUrlU{riln<le gôrUlcbl 
den: 5 - 1.sU;ı.·enlcr Uıalc t.ıuihlnden e•"' 

Ftiml'~ğut tayyare fahrikamız. memur tuı16Uk )"Olia.n mıntnkn mUdurltl 
•e ışçilerinin 200 iş gömleği ile 200 den ehil.yel vesikası nla<'.aklanlır. 
kombinczonunun (ıulum) hır sene nıüd· 6 - EksUtmc 13. 8. 1942 tarihin 
dede )tkıııma \C ütüleme ışi oı;ık ek· Pl'!"lcm.be günü saat 11 de yapıla"lcnkt 
silımeyc konıılıııuşıur. Bu işin ilk te· 7 - tııtcklllC'I" 2490 ı;ayı!ı kanun 
min:ııı 414 lira olup eksiltnıcdc en du~uk hüküml~e gore hnzırlıyae.'lklan z;ı 

fır:ıı ı~klif cdcııe ihale edı lccckıir. f.k. lıın llınlc ~mı sruı.t 10 a kadar ı:n 
silıme 10. 8. 942 paznrıesi gunu sa.:ıt 15 buz mulca.bllinde vllllyet encümeni r!Y 
ıe yaJ>ılarnğınd.:ın, istekliler bu <anııc setine ve zarfl:ı.nn ıı;.-uıt 11 de acıJıır't 

(.cııeJ merkez saıın alına kumi.s)'Onunda ıttm olunur. (42f.2·5001) :?()f;ll 

hazır hulunnıalıdırlar. 1319 

OKULLAR 

l - Ankara - • ccatlbey ilk oku
lu helfı ve bahçe tluvnrlnrınd:ı ) n· 
ınlacak tndılö.t ışının eks llmes J.\· 
8-!l12 tar.hıne rastlıy.ın perşemb 
günü sııııl 15 te vl,li.yct daimi C'ncıı ·, 

meninde yapılmak üwre açık cks it- · ---------------
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedelı <4299.75> lira ve Taşıma işleri 

Tepecik asri mezarlık yo. 
tamir ve inşa edilece.ri 

lzm!r Vü~yct.! Daıml ı::ncUıncııuıü 

ı - Tcııcd.lt - A&r1 mcznrlııı. yo 

j 3 t-343--6+113 klloınetrnıcr.ı nrnı;ı •' 
muvakkat teminatı 322 lira 48 ~u- Ankarn Okullar Salın Alma Ko- ~ba usutb"le asfaltlı kapltı.ma ı.nJ 

ruştur. misyonundan : 

Dünkü yarışlara iştirak edenler 88. Ali Rana 
Tarhan ue Ferit Celal Güven'le bir ara.da 

htcklllcrln muvakkat teminat l - Ankara yatılı ve yatısız ~-
mektup veya makbuzlnrlyle Ticaret diız okullarına alt 5500 ıon kok ve 
Odası vcsiknlıırını ve Nafıa Müdiir· I krple köınUrünlin depolara n•ııkli ve 
lüğUnden bu 1ş için alacaklan fenni · istifi işi kapalı zarfla münakasaya 
<'hllyct vesikalarını hamilen yukar- konulmuştur. 

27. 7. 942 ta.rı1hl:nden ıttb:ırcn 20 ıı 

müddet.le ve kapa.b zart usulılyle ekS 
meye konulmustur. 

2 - Ke$1! bOOclt 55.000 Ura.dır. 

< Başı ı inc1 sayfada ) 

1 Mahmut ~uzw 11t1nc1, MaJUr Abu Manş denizinde 
UQilncll oldular. •• •• l ~ 

da adı geçen gün ve saatte daimi en· 2 - Beher tonun muhammen be-
cümen T't'lsllğlne gelmclC'rl. deli (5) liradır. 

3 - Buna alt kC'3if ve ~artnamc- 3 - İhale 10 8 9•2 pnzartesi @· 

1~~ ~r~!t~: ıı:ırnı. Ne· ı hücumbotları 
Y1 her gUn Nafıa Müclür!Uğünde gô·' nU saat 11 de BBlge Sanat okulun-
rebllcc~klerl. <G020> 207!) cin yapılacakıır. 

Tamir işleri • - İsıeklilerin 687.5 liralık ilk ticede, Kenan Gökcr (talebe) 3-42 da.ki· 
klk.ııdn. b mcı, Geneler B:Jıl:lıl'indcın Fev
zi Kutay Jldnd, Mımıt Saygüt iıclincü 

oldular. 

200 metre kurbağalama: 
llu mtısıı.ba.kıcya !5 ylizUcü gtrd1. Nc

Ucedc, K.enan <:'J.illN (talebe) 3-42 dakl· 
ıcn.ıa btrlnc1. Kcmnl Kamıa.n (Uılcbc) 

lldncl, lltuıml Ağar (Gcnclor ll!rlir:IJ 

Ucüncü oldular. 

400 metre serbest : 
Uu mUs:ı.bıı.knyn dörıt y:üzileü ~ 

et.ti. Ya.lnız ~lor Blrlll':'lndcn Murat 
Kulaç:ıtruı 6.28 dnklknd:ı m~ 
llanal etnılıs, dlkcr )l'QzilcUlcr mu-tın· 
knyı llann1 otınanl.şlcntır. 

100 metre ıerbest : 
( Mükellefler ) : 

nu mfuııı.baka, 12 mii.ke!lcl lştlmk et· 
llll'lndaı illet scr1de ya.pı!mıstır. mrmc1 
ııcrtdc. Yatmaz Şenler b!rlnd. Hüse:.1n 
P.ı,m!.ıı Uctııcl, AU Yurtkulu uc!ltınll, 

lk1nc1 scr:kle Ntyazı Yılmaz btıılnci, Na
zım Saf:lık likl.nc1, llnloCnn Ozcr üctıncU 
oldu?ar. Kronometre dcf"cC(:slnc lt\ITT! 

)'llpımn t.asn•ttc, Nb'azl Yılmaz ı 33.1 
dakbda btrlııcl, Yılmaz Şenler lldnct, 
Nıızım Sa~lık üollncU SlAn edtıd±l~. 

Kule atlamaları : 
A t.ıamnkı.rn uc atlayıcı lşUrak eW. 

LQtrı Ok.ay (talebe) 28-6".? puvanl:ı bl· 
rmcl, Bülent Hı:ısan llc!nd, H;ıl!t Kılı -
('Cii üçüncü oldular. 

Türk Bayrak Yarııı : 
Bu yıı.n$3. Gençler Blrl1l:1ndcn tkl ve 

mlikclletıcrom de bir ta.kun ısuruk et. 
mlştk'. NcUccdc Fevzi Kolay, NcJat 
Nnl<IQı ve Murat Kıtlacntan'druı mü
rcldccP Geneler Btndltl A takımı G.zl,l 
da1dkııda. blrtnci ol.m U$tU.r. 

Bölge yüzme birincilikleri 
önümüzdeki halta 

yapılacak 

8 al:ustos 115.30 da 
ve 9 atustos pazar ırQml de sn.at 15 
t.e Karadeniz havuzunda böl-ııc yüzme 
bırtnclllkle?t YUpılacaktır. MQSQb:ıkn· 

tarda ıl<>ro<ıc alttcaklnra bolıı:e bbılnclU· 
ti madalya.lan ve puvnn Wbcır.tytc bl -
mıellll!'I alaro!k takıma de bö~ bl:rdn· 
clllitl ltuı>nsı V~ckt!r. Bu ırun.-Oc 

mcvslmln holıro >1lzme müsabıııknlnrı 

sona erccıek ve t.ıı.kımdıa b1 ctcrecc ıı:l:ın 

)l'QzUctllcr !5~ C!)"tlildc Ad:ın.n'da yapıla

cak 'I'Odd)•e yüzme btrtndllklcrtnc ha· 
zu'lmımak üzere oa.hı;.ııcııkt:ı.nıır. nu 
mUsabakıılann programım )"llZl)'Ol'UZ: 

8 ağuıtos cumartesi 
1 - 100 meıt.re ~. 2 - 200 met

re lturt>aıtaınmn. 3 - 400 metre &er· 

bcBt. 4 - 4 x 200 ~ yanııı, 5 -

t.nımplcn n.tl:ımal.ıı.n: (A - kırl.-ıngı~· • 
tnn örıc bir prcndc koeanılc toplu, B ı 
ırcrt btr prondc dunırnk düz. Cl Ucr1 ı:ı · 

kıp ~ dcvrl.lcre.k n.tıama kotıı:rnk bU· 
kük, Uç ~ de lht16'ar1 auarnı. 

9 ağuıtoı pazar 
l - 200 metre ııcıt>est. 2 - 100 

metre sırt üstü, 3 - 1000 metre 6Cl"· 

bcst. 4 - Tilıtt baymk ;ı.ıı.rııı, 5 - Ku· 
le atlam.ıı.!arı: (A - öne Ad balıkla 

ma k0:tanık düz, B - gerdye &.dl !>alık · 

ımruı du~ bUkUk, C - ten; balık 
lama durarak ıttız ve lk1 t:htwaı1 atl:ı 

)'il. ) 

6 - MUkUat tev.ıll. 

arasında 
bir savaş oldu 

Ankar.ı Valiliğinden : 
1 - Ankara - ziraat alet makine

leri ihtisas mektebinde yapılacak 
tamirat iııinin ihıılcsi l 7·8-1942 tar i
hine rasllıyan pazartesi gUni.1 enat 

I..ondra, 2 - a.a. - lngiliz bıılırl. 15 le vilayet nafra komisyonunda ya-
yc nazırlığının tclıliği : pılmak üzere açık eksiltmeye konul-

l>i.ın gece l\lnıış denizinde lnıfllz muştur. 
deHiyı: kıılu ile ıılıııan kuHetleri a- 2 - Keşif bede il (2309) lira (41) 
r ındi\ ıııtıreltcbatımızın ccsarcllni is- kuruş ve muvakat teminatı (179) 11· 
b"ı ~ılı'n ı;:ıık ıııeııınııniyet verici hlr ra (96) kuruştur. 

teminaUarını Ankara Mektepler mu
h:ısebeciliği veznesine yatırarak i
hale saatinden bir snat önce komis
yona ıekllf mektuplarını vermeleri 
lazımrlır. (5825) 1872 

VİLAYETLER 

Şose yaptırılacak 
KUU<hya Vııtı.ycUndcn: 

1 - Emet • ant.rlcr yol:unun lG + 
888 - 22 + 5Gô ıncı .ktl.omot..rcJcr:I 11.ra

sı rıda tnea cdill..>ccfc &<.SC Kütah)'n vUll-

ınuhıırelıc olmuştur. Bu muharebede 3 - İsteklilerin; muvakkat te • 
dıışııı ının iki htlcuıııhotıı talıribl!dil- miııat mektup veya maktıuzlariylc: 
ıni ve lıaşkıı dü,ıoıın blrlıklcri de ha- ticaret odası vesikalarını ve ııafııı 
s.ıra u~ratılııııştır. müılUrlUğtlnden bu iş için Rl'.~cnk - yct.ı tarnrındnn ka.ı>alı z:ı.rl u:.-ullb'le cıc· 

Devriye kolumuz, Clıerbourg'd •ıı !arı fenni ehliyeı vesikalarını hami • 
bir ız açıkta dolaşırken gece ynrı.ıo- len yukarıda o.ıh geçen ı:Un ve sn. 
darı lıirnz sonr ı dvrt hücumhotumlıın attc nafıa mfülUrlUğll odasında top· 
ınurekkl'J> bir du~ıııan teşkili ile teınıı- lnnncak komisyona mUrncnnıluı. Bu 

slltrncoıc konmustur. 
2 - K~ oo:ı....ıı (G6S12.03) llrn ve 

muvıı.kkat Wm!nab (4261) l!Tııdır. 

sa gelııılştir. Bu gemilere ıkrlı ıl tnur. işe ait keşi! ve şartnameyi her glln 3 - Dtslltme ll·S-042 tarlhkıc mu· 
ruz edilıııiştlr. Jhınlardnn ikisi de tıa. nafııı. mlldürlliğlinden görebilecek - sadlt sıılt gllnU s:ı:ı.t 15 t.c uıplanaeal< 
sara uğraıııı,lır. lluıııııı fır.erine 600(1 leri. (6021) 2080 daJmt encümen huzurlYle yıı.pılnenltt.ır. 
er ıonııütoıuk ıki duşııınıı torpidosu Fidan ve fide alınacak 4 - ıstckmcrtn tck11t mc1rtuoonu 
rıııılııırelıe salıasıno ı;clıııiş rln•rbt• v:r- ihale sııatlııclcn bir s:ınt e\'\ci yanJ ilim 
milerlınl~ bunları clıı isabetler k •>det- Anlaım Vo.lllljtlndcn: saat 14 te do.imi encüm<m rlyasot1.-ıc 
tikten sonra çekilerek im sefer ıılıı:mı 1 - vmyeıtlmlzln stad!yom ve hlpod· vemıle bulunmaları 111rttır. Bu saatten 
torııidolari>le gene alıııan hucuınlıcıt. rom t.r.11>Unlc'l1 önfuıc dikilmek üzere sonıra tekllt mektubu kabul ed!lmlyccc
ları arıısıııda ılc~aııı ı•deıı nııılıarelıcyi çiçek ttııdcr1 ve fidanları acık a--sllune 
seyretmeğc bnşlaınışlardır. Ahııao bil- lle sa-tın aııruıcıı.ktır. l\'I ııibl post.ııcla vaki olacak &:ccblc!cr 
ıoryıılarmın dn kendi ı;eınllerlne ateş 2 _ Fide ve tld:mların muhammen <kı na.zan ltlbam nlmmnz. 
aı:ması karışıklığı lıuslıütllıı arttırınış. !5 - Ek&Utmcyc girmek !çln en az Ilı: 
tır. bcdel1 1876•35 kvl'\ışt.UT. g(ln evvel narın müdUrıUtilne mümea· 

Jlll ııın gemikrlmiz hosarsız oln•ıık 3 - 1hııl.csl 17"8"942 pazart.eırl ı:ünU alla alneakLvı ctıll~ct vcstkıısıru ve tl-
iıslerine dvnınüştur. Yalnız: iki klşı ıı:uıt l!5 tc vtı~yet datm1 cncllmcn~de en.ret odasınn kayıtlı oldukle.nna da.ip 
>".araloı.nmılıır. yapılarokt.ır. vl'SikaYI ve muvakkat teminat mcklu· 

Almanlara göre 4 - Fide ve tldnnlnrn att e:ırtruımı:.. tıunu tekli! mcktubuoo. ko>mnl:ın mcc 
ıcr vtıtıyct zırruı.t müdürWWOOe ıtörü • 

Ik.din, ı a.a. - Duı;ünkü resmi ıc'h- lcb!llr. bırı1d.tr. 
!iğe ı;örc, ı ağu ıos ı::ccesi, './..ccbruege'ün 

5 
_ İhaleye tşt k içlin bu işleri ı; - Amelıl>-nt lc\n razl.-ı mn!Qmat ııl · 

simalinde, İngiliz hücum boılarİ)lc al - )'apm:ıC"a elvcrloU oıııuı::una datr vilt'ı. mnk ve keslf d~·asını ııonnck lstJyen· 
man ileri karakol gemileri arasında }"ll • >'ot zlroa.t müdUrMlll;Undcn mussdd.:ık lcr her gOn dalın! encümen k.'llcm•ne 
pı..lan nıuharcbecle ingiliz hücum botla· bir chlb-et ves!kası bulunmak, mUnıcanl cdcblHrlcr. (5726) 1771 

nndan biri ba.tırılnıı~ diğeri ate~ wril· 6 _ F.lkst.tmcyc l:ttlrnk edccck otan Yapı işleri 
mişıir. talipler mu?uımmcn bcd<'tln :yüzde 7,5 

2 ağustos g~esi. fransız kı)lları n· nlsboUrulc d(ı>oztto akl:(.'61 tutAn olnn 
çıklarında, alnun ileri karakol gemileri 140 ııro 73 kuruııa 11 t teminat m~tubu 
ile İngiliz hücumbotl:ırı ,·e toN:ekerJeri veya husus1 muhasdbe müdürlüğil vcz· 
ıır.ısında bir mUharebe olm~tur. Bu mu· l'!('f(.ne tediye cdl1ml:ı mıtkbuz uc bir , 
harcbede iki İngiliz hüroınbocunun haıı· illete ıı:lln ve ıı:ı:ı.tt-0 vrulyot daimi encU· 
rılmış olması n.ııhtcmeklir. Başka hü • mcniruı gclmelcııi llt'ın ol-unul'. 
cumboılarına d:ı t:ı.rıı js:ıbcdcr elde edil· 
diği gorulmiişıür. Alman L.-uwetleri hiç 
bir ha•arn ui:ram:ınıısıır. 

Drenej tesisatı 
De etllyeler Hnnkasından : 

1 - Banka ınerke7. binasının 
cenup Ye gıırp kısıııılanndıı yap. 
tırılacak ılcreıınj tesisatı knpa. 
lı zarf usuliylc ve •·alıiıli fi~ at 
tızcrindcn c.kslltme) c kunulmtıŞ
tur. 

!? - :Ru işin muhnmmen bedeli 
( 11.01)0,-) on bir l..ılıı türk llrıı. 
sıdır. 

3 - Talipler şıırtrı.nıııe ve sn. 
ir evrakı (!ili) elli beş kuruş 
ıııııkııbilinıle Belediyeler Banka • 
sı Umum lıl!ldürlılğ!lndeıı ala -
bilirler. 

4 - Eksiltme JO Aiııstos !l12 
ıınzartesl günli saat 111 te An -
knrn'da Belediyeler Baııkasınıln 
Dııııkıı idare ıııeclisl huzurunda 
\'Opılncaktır . 

5 - Eksiltmeye ıı;irebnnıek i
çin lııliplerlıı teklif ıncktuplıırly. 
lc blrliktl' % 1,5 yedi bııcuk nis
bctlnclc muvakkat trnılııatlarıııı 
vr 2 l90 sanlı kıınıınıın tayin ey. 
ediği vesİkalnrı ve bu işe ait 
N'dıa Vekı\letlııdcn alınmı~ eh
liyet vesikııln rını en geç eksilt
me gilnil sant 12 ve kadar bon. 
ka umum mndıırltığunc tevdi 
etmeleri şarttır. (Posta gcelk
melerl mo7.eret Favılmnz). 1870 

(6140) 2203 

Un satışı 
Ankıra Valiliğinden: 
3. 8. 942 pazartesi ı:fuıü '°''Veke il!in 

edilen )ttlcrdcn o günkü ekmek kupo
nu karşılıi;ı atın alın.ıcak Tek-Tip un 
mfktariylc firııd:ırı aş:ı,i;'lda ı;nscerilmiş· 
tir. 

Tc:k-Tip Mikw:ı Fi)-nU 

Ağır işçiye 420 16 

Bürüklcrc 210 8 
105 4 Çocuklara 

2224 

Sabit dolap ve etajer 
yaptırılacak 

Ankıını Valihğinden: 
l - Dcfıerdarlık hinasm<laki .;crvİs· 

!erle Kızılbe) maJrye ~ubesindc yaptın· 
lacak o;ahiı dolap ve etder isi kqif l)Co 
deli olan 9296 lira 75 lrunış üzerinden 
nçık cksilımcye konulmuştur. 

ı - ihale 18. 8. 9t? ı:ırihine mu~;ıd r 
salı ~nü s:ıat ı o; te Defterdarlıkta )ıtpı 
lacakur. 

3 - Muvakkat temin.at (697) hm 2" 
kuruştur. 

4 - İsıckliler bu işe ait ke,if C' r 
kını, fenni hususi $3rtname, el ltn 
~arınamesi ve mıikavele pro ie<ini h r 
Defterdarlık Milli Emlak Müdurl 

gôrchilirler. ı 
S - lstf'klilcrin muıırı~ ttxle n ( 

ınüdürlüfünden alacaklıı.rı fcnnı el lıyct 

Tokat Belııdiyc~lıı<lcn: 
ı - Belediyemizce yaptırılacak 

19824 lira 27 kuruş bedeli keşifli hal 
insanlı 8·7-942 çarşamba silnUnden 
itibaren bir ay müddetle kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İh::ı.lc 10-8-942 pazartesi günil 
snnt 14 tc Eelcd ıye EncUmenl hu· 
zurıyle icra cdllecektlr. 

3 - Bu işe aıt enrtname bedPlslz 
olarak Belediye muhasebesinden a· 
lınır. 

4 - İh:ıleyc iştim kedecek talip
ler 3736 llrıı 6S kuruş mll\·nkkot tc· 
nılnat nkceslni mnkb117, mukablllndı
Beledlye veznesine yatırııcaklnrdır 
Müteahhit ihaleyi mUIC'akıp uhde
sinde teknrrür eden bedeli ihale U
zerlııdC'n c'rvelcc y·atırdığı muvakkn
te teminatı r.~ 15 se lblli.H edecektir. 

5 - Tııliplerln ınsant islerini te· 
ahlıüt cdPbiJec!.'k ımllıhlyeU haiz ol· 
duklarınıı dnir saıl'lhlyrttnr m:ıka -
nıın ehllyetnamcslnl hamil bulunma
ları lfızımdır. 

6 - Teklif mektuplıın ihale gilnü 
,.e s:ıatlnclen ltıakal bir ıınat C\'Vel 
Şeledb·e RC'lsllıtlne teslim cdllm..,s1 

ltızımdır. Vukun CC'lecck vcclktirmC'
lerdcn dolayı mC'sullyet kabul cd"l · I 
mez. 

7 - Bilumum ma n~ lr müt<>nlı · 
h •ılr ı flr (57 1) 1773 

Koly döpiriz t1'l.:tmı 
yaphrı1acak 

(5702) l'l'H 

3 - Muvakkat tunıııat 4.000 11radı' 
4 - lstcklilcr tw1stlik )'QiJar mm · 

mildürWll:ündcn eh.Jılycl vcsiSaısı a.ill~ı: 
lardlr. 

5 - Elai1.ltme 17. s. 042 ~ ııU 
nü s:ınt 11 de 1zm1r vlliYotl daJnıl ~ 
eUmcınl odruunda YQPJlaca.ktlr. 

6 - lstcklllcrin 2400 GaY1lı kanunu 
hükümlerine cöre hazı.rlıyacalcla.n zıırj 
la.n 1haledcn btr &aat ovvcl yani ıı;ıııı 

10 a kn.dar vtıA.Yet nınkomma verme~ 
11.f.ı.n o•unur. (4263-6023) 21oJ 

Yol tamiri 
Kır~elıir l>ııiml Endiıııeninden : 
Kupalı zarf usuliyle eksiltmeye k<>" ' 

nıın işı 
ı - Kırşehir • Yerköy yolunu0 

44+000 - 4!1+550 kilometreleri ara• 
sında 20672 lira 711 kuruş keşif bedel• 
li c5aslı şose tamiratı işidir. 

2 - Bu işe ait evrak şunlordır : ( 
A - Grafik, n - .Keşif \"e keŞI 

hıilllııa.sı, C - il ıısusl ve feıınl şort• 
ıııııııe, D - Eksiltme şartnamesi, E ...
.\1 ukuvdc projesi. 

3 - Bu iş 21. 7. 912 tarihinden l~· 
R. 9-1.2 tarilılne knılar 115 gıin muılı!l'tlc 
ve knpalı z:arf usulü ile ekslltwe> e 
koıııılmııştıır • 

-' - .i~ksıltme 12. 8. 9~2 çarııamtı• 
gilnU saat IIJ le dnlıui eneüıııen torn· 
fından .yapılııeaktır. 

6 - lstcklill'riıı eksiltmeye glr~bi • 
ıneleri i1:in J550 lira muvakkat teıııl• 
nat > alırııınlorı ve aşağıdaki vesi kal•• 
rı !lıı·a:ı; etrııelt·ri ltızııııdır. 

A - 'J'lcnret odasında kayıtlı ol<IU· 
ğıınn dair vı·sika.. 

ll - Bu iş için bir hafta e,·el vi!A• 
yellen alııııııış ehliyet "esikası . 

C - Teklif nıt·ktupları eksiltme t•· 
rihl olan gilniı saı<t 115 ten bir ,aııt 
ev\·cllnc kadıır claiml encllıneıı boş ki• 
tnbctlne ıııakbuı nıııkıılıllinde vcrnıcle· 
ri 11\zınıılır. 

6 - Bundan sonraki teklifler ve 
pnstakl gecikmeler kabul edil mi) ecel<· 
tir. 

7 - Dnlıa ziyade tafqi!At almak IS• 
tiyenlerlıı daimi eııcilınen baş kltabe
tinc ıııiirnl'ııal etmeleri lllzııııılır. 

8 - İIAn UcreUerl vesnlr masrafl11-
rın mntealıhide nlt ol<luğu ilAn oltınur· 

(ı.057-6076) 21Sll 

Umumi heyet toplantısı 
lı>tan.butda A.nk.ara Evl.ert Y114>1 KO • 

oııcrn.W'lndıen. • 
Umumi heoycttm.i:z 22 ~os 1042 

cumartcsl ıtWıil Gaat Hl de Jiallcc-vt:nd<' 

to:ıl:ın:ıcnktır. Sayın ort.olü:ı.rm ~e • 
lcrlnt rka edcrJz. 

Ruzname: tdnre mcııltts ve murald'P" 
l<.'r .scçlıml ve lnş:uı.ta b!ıılnmnk ıçll1 

idare he)-eUnc salMıb'ct vcrilmcsl. 
(1488) 

-( 3 / Ağustos / 1942 ).-
7 30 Pl'Oırm.m Mnt 
732 Hm 1>1 

r 

orttcstrnsı 

1 ~;o il r'kılar 

10.30 ıı Janıı 

19 45 konusma 
(Ç. E . K.) 

10.5:1 r ıı hw cU 
20 15 rnd.Yo 
ı: zotcsl 
20 45 ha k ttırk<lSU 
öf:rontyoruz 
21 00 ztnı.at 

takvtml 
21.10 fllSll 
21.30 g{lml:n meııe"' 
1 en 
21 45 müzlik (!'1.-~ 
2280 nıans 
22 45 kı:ıp:ı.ıılt 



k ..!!!LLI MÜDAFAA V. 
ıılıııt' 
60001 ~ Yapı işleri 

ek• a!· M. V. Satın ,\J. Ko. ıfa.n • 
ıunıı• t IJ.~ı; lıra 70 kuruş keşif bedelli 
lk te- ~e,ı;ııtta hir adet malıeıne depo
(14~1 l! 1ıı~ası 5 ı>. 11-'2 çarşamba ıı:lınıl sa
niılı~ 

1 
1 ılt· kapalı zarfla eksiltmeye ko

j)ıall r~•ııııştur. ilk terıılnatı 2i07 liradır. 
15 ıı 1 •name ve keşfi J sı kuruş ınuka-
iıutD~ 11'ıııııı~yonıfon \'erilir. İsteklilerin 
n İ· tıııe l!tıııu saat 10 a kndar 2490 
rı (t YıJı k 1 ki vesi· ırı nıııına gore hnzır ıyacn arı 

l<ırıı arı \., :u. V •. ı.. No. lu Sa. Al. 
n l" ıı;yoııııı,a vernıcleri. (5555) 1651 
ıeı:· D 

t ıı \ ikre yağı alınacak 
ıctet1 l(I '1 \ '. ~alın Al. Ko. dan : 
:H 1 Heıhhit nl\nıı he.sahına açık ek. 
Lk ın:e ile (:!) ton dikre yağı satın a-

~un ıılı:tır. Ilı ıle.,I 5. 942> ~arşamba 
c 1 'an t IJ te M. l\l. \·. 2 No. lu 

a Ilı- ; (}1 Ko. da yapılacaktır. Muhaın-
ıJ l'- llır ·l:J) lirnclır :;; ırtnamesi komisyon. 
ıllild• ~ n beılclı (:?1>t.O). lira olup ilk tenıina 
meYc ~un Korıılelıılir. lsteklilerin mezkur 

(
ve saatte koıııisyonıı gelmeleri. 

tar!- ~.55!1) 1653 
•n ı! 

Yap işleri 
diler At, &L Vek. Sa. Al. Ko. dan: 

. k I' ,~ ltra 9S Jcunıe keşi! bC-dclU EU-
tlıl"t.a baZı teslsat inşaatı ~b-942 

ıl·rı tı .... _ ~ -
ı.-ııa.ınlla ı;rünü saat 15 tc kapalı .ı:arr

ol• " 1•- • 'jgsJ ~ ~'<llc edllcccktlr. İlk temlnatı l!56C 
~ 37 kurıış olup kctlt ve ıartnameı.ı 

çı bt kı.ını. muk.abllA komisyondan v«ı · 
nıit l.. lıteklllerın eksiltme günü ııaat 14 e 

~- 2490 S3.Yll.ı kanuna ı;r6r'e hazırlı
~ zarrlan M. M. V. 4. No. lu 

ıdCJI· alma komlsYonuna vennclro 
.oııı· (s.1556) 1704 
ar.ı-

9"~ Muhabere malzemesi 
tJ ve 1 ca.k 1<ır lıf. a ına 

).{ M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
~ üteahhlt nam ve hesabına 17 

~ l!Jleın muhaber" malzemesi açık ek
~lıııc ile alınacaktır. Be<lel! 17.810 

ı '1 ~ olup ilk teminatı 1.335 lira 75 
.:;ustur. İhalesi 7-8-912 cuma günil 

>"tıl' 'l t 15 te ?>L M. V. 2 No. 1ı satın 
,ııır· ş.111a komisyonunda ynpılacaktır. 

el t ~l'tnamesi komfsyondıı görillebillr. 
V'' ~ leklilcrin ihale snatlnae komisYo-
;-0ı1· a i:clmelerl. <5543> 1705 

rıdt Duvar yaptırılacak 
oıır ~. !V!, Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
' ~ 1'782 lira 42 kuruş kesif OOdelll 

r 1 !tıPsğuttıı ihata duvarının yaptı
~· rııası 7-8-912 cuma günü saat 10.30 
~ ac;:ık eksiltmeye konmuştur. tık 
t rııınatı 111 lira 18 kuruştur. KC:iiif 
~P ıartnamesi satın alma komlsyo
r unria g1:istcrilmektecllr. İsteklilerin 
,~.artık glln ve saatinde M. M. V. 

J,ı.I t 
1 
f'.:o.ıu Satın alma koınlsyonuna 
lnelerL <5639> 1728 

Yapı işleri 
u u ı9At M. V. Sntı11 ,\1. Ko. dan : 
_., ıf •i 7 lırn 30 kuruş keşif lıedelli F.s-
; ,sı *hır ! lava okulu erh~ yatakhane-
,uı:ı ~rı lkııml iıışantı miıtenhhit naııu 
.ıll' a~ına atık eksiltmeye konulmuş • 

{ llırılcı;i ıı. 8. 9,ı2 salı gUrılı &nat 
'o le -'t. M .V. 4. No.lu .satın alam 
"ı lııfsynnıındıı yapılacıılctır.· İlk teıııi-

iır· 1 tı 29;1.5 lira 05 kuruştur. Şıırtname-
ıJCll ·

11 
l1J7 kuruş nıukahilinıle alınahilir. 

11>• 1 ~klilerın ilınle ı;aatincle mezldlr ko-
1l'onıı p;elnıclcri. (5i7 l) 1903 

.\tnbalaj sandığı alınacak 
1.t ~1. Vck. Sa. Al. Ko. dan: 

"n 45.12 lira keşif bedelli 600 adet 
uıı ~ bataj saııdı{:ı ıı. 8. 942 salı günü 
rj· lır t 10.30 vıızarhkla ihale edllecek
'~' ı · İ{atl tcmlnııu 679 lira 8ü kuru:;
.rı :J'· İstekl11erın eksiltme glln ve sa

lla nde M.1LV. 4 No.lu Sa. Al. Ko. 
d,_ ıtelmelerı. Şarlnıı.mesl komisyon-

J 

"'111 cöstcrlllr. (5861 1914 

Pancar alınacak 
'1. ~ı. V. ı No. Sa. ;\l. Ko. dıın: 

11 
1 - .lli'lllO kilo pancarın açık ek

i\ lıııesi ıı. 8 ıı.:.ı gunu saat 16 te 
~~kııra Lv. A binnsında bl. M. V. 1 

0
• Sa. Al. Ko. dıı rauılııi.'.:sktır. 

L(2 - -'luha.ınıııt•n bedcli 9~00 liradır; 
;i( ~ lcııılnıı.tı 240 liradır. :;)ıırtnamc..ı 

ıı. ıla "nr:.ı!ıır. t· ... 
lö902) ~OJ~ 

Kösele ve me,in alınacak 
z. " ı~ .~f. ~L V~k. S.ıun Al. Ko. dan: 
e ~ Of\lu Sun'i v.a muessesc,i için açık 

l:Joilııne ile 200 kilo sabımlu koscl~- "e 
,,ı ı.._- adet meşin saun alıoaoıkur. K~ 
ı· i·'liıı kilmu 680 \e nıqini.o beher adc

~ '1ııo kuruş li><ıt wunin edilmiı olup 
1-j Uvlkkat teminatı 154 lir,:ı 50 k~.'~· 
ltıı~lınc;Jcri her gÜn konınyonda go~ .~ 

ı• 'hr. ihalesi 13·8·1942 ııer~ gunu 
,. ı:ııı ıs te M. M. V. 5. No. Ju Sa. AL ko-

~YQnunda yıı.pılac.akur. Vaktinde mu • 
ıq kat ıcmüıatlariyle blı'likte komisyo

rııuramaıları. (6016) 2100 

R.adyo cihazı alınacak 
~. l\1. Vck. Satın Al, Ko. dan: 

~ 10() adedi akümülfıtörlc ve 100 
, ~<il de cereyanla işler 200 ndet 
~cı rarlyo cıhnzı 6-8-942 ı><ırscmbe 
).ı nu saat 15 te Fen ve S:ınnt U. 
•IJt~flUrliikilnce beğenilenler pazar
ı- a satın alınacaktır. Vermek lsU
~eıııerin ihaleden Uı: gün evveline 
ı.ı~ar nümunclerlnl Fen ve Sanat 
\' A!d. ne vermeleri ve ihale gün 
~: saatinde teklif edecekleri fıyatla
ıı göre hesap edecekleri katı teml
ı11-11arıyle b!rllkte M . M. V. 2. No. 

Sa. Al. Komisyonuna selmelerL 
(5995) 2110 

Öğretmen alınacak 
~llll :Müdafaa VckAlctinden: 

a - Askeri lise, orta okul ve ge
lıı kli hn:.'.lrlnmn orta okullarında 
linhaı bulunan matematik. fizik, 

~._'trıyn, t.ahUye, lnglllzce, ve alman
lı: dersleri lı:ln ö.ğretmen alınacak-

>e 2 - Bu derslerl okut.mıya ehli
~11 tıı olan isteklilere 3656 sayılı ka-

lla göre lıcret verilecektir. 
ı11 3 - Dllekcclere bağlanacak IU • 
"'llıiu evrakı mUsblte ile Askcrf 11-
lıı 0 r mUfctti$11ğLne müracaat tnzu-

tı llfın olunur. 
(6014) 2114 

Elektrod alınacak 
At .\1. V. Sarın Al. Ko d:ın: 

s ~luhammen bedeli 3527 lira olan 
i-0(~ adtı 3,2S militıı<:tre ve 6540 adet 
,~1liınNre kuırundn Filiıx maıika elek
~ 5. il. 9iı çarşamba sünu 5Mt 11 de 
~ rlıkJa ~atın alına,~ıır. Ka.tl ıemi
~11. ~29 lira OS kuruj{Uf. isteklilerin 
ı\ı 11 ~ün ve ~ruıııc M.~1.V. 2 No. Ju Sa. 

· l\onıh}onwıa ı;elmcleri. 
(f>ll2) 2151 

~enzin bidonu alınacak 
M Vck. Sa Al Ko. elan: 

'1 ~·her adrotnc 80 Um rl)'o.t taJımın 
"lıtııt.>ıı ıooo ac~t tıenzln bidonu 7-2·942 

a &Unü saat uı te ı>a7.ıı.rlıkla satın 

''lııc aktır Vermek lsUYenler ln 12.000 
~ lık kati temlnatlar!ylc btrl!.'kct Jltl· 

"' lı1t gtj11 ve s:uıtm<1e M. lif. V. 2 No. 
Sa. AL KomisYonuna aclımelert. 

(6llS) 2196 

Bina in'4l ettirilecek ı 
M. M. Vek. &&. Al. Ko. <1.ıın: 

368086 ura l50 kunıo kcs11 bedelli 
Gölcll!kte blına 16ne1 1nei6aU 19..8-9-12 
canaımba sunu 63at 15 t.e kapalı zart
la okslltmeye kooulm~ur. İlk t.«nllla

tı 16473 lını 46 kuru6-lUll'. !st.cklUcııln 

2490 sayılı kıımm aJıklımına gorc ha -
zırbyaea.lclan za.rflan ihale ı:uoo saa.t 
14 e laı.da.r M. t.L v. 4. No. ıu Sa. Al. 
Ko. na vermeleri kcşil ve 
1840 kUl"Ut beı:1el mukabliU 

ıı:ırt.namesl 

satın aJina 

kom.lsyooundan verillır. 
(6116) 2:.'!.15 

Ambar İn§& ettirilecek 
M. M. V. Satın Al. Ko.dnn : 

22R!HI liri\ 50 kııTuŞ keşif heclelli 
Kırıkkale'de bir ambar inşası ıııı 
20-.'1·19·12 per;;ıembe gUnü saat 15 te 
knpalı zarfla ihnle edilecektir. İlk te· 
mlnatı 1717, lira 46 kuruştur. Şartna
mesi 114 kuruş mukabilinde satın al
ma komisyonundan verilir. İstekı;
lerin 2490 sayılı kanun ahk1ınına 
,göre hazırlıyacaklnrr zarfları ihale 
gtinU Sn'at 14 e kııclar M. M. V. 4. 
No.lı satın alma komisyonuna ver -
meleri. (6117) 2236 

iki pavyon yaptırılacak 
M. M. V. Satın Al. Ko.d:ı.n : 
Gölcük'le iki pavyon inşası kapalı 

zarflıı ihaleye konulmuştur. Muham
men bedeli 178644 lira 02 kuruş o
lup ilk teminatı 10182 lira 21 kuruş· 
tur. İhalesi 25-8·19-12 sııh günü saat 
15 te<llr. Şartnamesi 8 lira 94 kuruş 
mukabilinde her gün komisyondan 
almabilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanun ahkAnıına göre hazırlıyacak • 
ları teklif mektuplarını ihale gunU 
saat H e kadar :M.M.V. 4. No.lı sa. 
Al. Ko. vermeleri. (6185) 2245 

Pavyon yaptırılacak 
M. M. V. Satın Al. Ko.d:ın : 
1 - Yer köy' de bir pavyon inŞ'ııa

tı kapnlı zarfla ihaleye konulmuş -
tur. -'1 ulıanııııen lıcılcll ·~6rıo:; lira o.~ 
kuruş olup ilk lenıına.tı 3517 lira 88 
kuruııtur. Kapah zarfla ihalesi ıs -
il. 19ı'.l cuma giJniı saat 15 tc M. \t . 
V. '· No.lı Sa. Al. Ko.da y.ıpılaeak
ıır. Şartnamesi 2 Jir:ı. 35 kuruş mu • 
kabılinde her gün koınisyonılan alı

nabilir. İsteklllerin 2490 saydı ka · 
nun tarifaıına göre hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale günü ıı:ıat 
14 e kad,ır komisyona vermeleri. 

(6187) 2246 

Çeşitli çinko levha 
yaptırılacak 

::vI. M. VekA. Satın Al. Ko. dan: 
Çinko levha Beher Knti 

No. 
6 
8 

10 
12 
19 

kilosu Tutarı teminat 
Tonu kurus Lira Lira 
20 172 34..400 5. 160 
60 167 &l.500 10.850 
30 162 48.600 7.290 
60 162 !l7.200 12.220 

~ 60 152 213.200 26.820 
320 506.900 

Yukarda cins, mlkıtar v~ muham
men bedelleri Ue kati teminatları 
hizalarında ya1Jlı muhtelif ebatta 
çinko leovhalar pazarlıkla sntın alı
nacaktır. Pa7.arlığı 14-8-942 cuma 
günü saıııt 15 tedlr. ParÇa parc;:a da 
ihale edllebillr. Şartnamesi her gUn 
komisyonda gör>ülehllir. Tuliplcr mcz 
ıkQr gün ve saatte M.M. V. 2 No. lu 
satın alma komisyonuna müracaat-
lnn. (6188) 2247 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

Kunı soğan alınacak 
Sarıkamış Sa. Al. Ko. dıın : 
1 - 100 ton kuru soğ:ın alınıı.c:ık

tır. Tahmin fiyatı 35 kuruş ilk tenıi
n:ı.tı :!626 iki bin altı yiiz yirmi altı 
liradır. Şartname Ko. d:ı ı;hrüliir. Ka
palı ıarfla eksiltmc:.i 4. 8. !Jı2 salı gü
nü saııt 15.80 da yapılacaktır. hkkli
lerin teklif mektuplarını belli gUnde 
aaat 1 ·~.30 kadar Ko. na vt'rnıcleri. 

(5926) 1;'590 

Et alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. d:ın : 
1 - Kuyruğu beraber olmak ilzere 

100 ton koyun ve 100 ton sığır eti pn· 
zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltmesi 7.8.9ı2 cuıua günü saat 16 da 
Erzurum Sa. Al. Ko. da ynpılacnktır. 
!~oyun etinin muhnınmen berleli 
105,000 lira olup katı teminatı 13.000 
lirndır. Sığır etini:ı muhammen beddi 
65,000 llra olup kati teminatı 8000 
lira.dır. Ş:ırtnamcsi her gün Ko. da 
gliriılür. İsteklilerin belli glln ve sant
te temlnatlnrlyle Ko. na müracaatla-
rı. (5575) 1621. 

Kuru ot alınacak 
Bur8a Sn. Al. Ko. d::ı.n: 

1 - 1 068 800 kUo bab'Ulanmıs kuru 
ot knpalı zart usullyM! ckBUt.meye kon
muıtur. 

2 - Elkslltnıest 4-8·942 ııalı aünU sa
o.t 16 da Bursa Sa. Al. Ko. da oksllı· 

m<ıYC konulan kuru ot.laıın muhamml'n 
ııcdcl1 74816 ve muvaldcat teminatı 49!>1 
11.nıdlr. lşbu muhanuncn be<le11 tlyıı.t 

murakabe komisyonu tııratı.ndan t.estıLt 

edilen tıyat üzerinden hcsabcdllm~ o -
luıı müteahhide alt verımerle <1.ııınıın 

roı;m1 ve taahhlldiln ıtruııııd..'UI mUteveı-
11t arur masratıar ve ıııare amırlt."1iıı;n 

zabıta marltetlykı ;yapacakları tahkik"\· 
ta mileten1den V09tkalar1lıe tevalk cdU· 
mok tartiYle nakliye mnsmnan birlik 
aynca &ıı.;recr.kUr. Evsııt '\/C ııart.name

sl Anknm.. btnnbul Lv. tımlrllklerl Sn 
Al. Ko. J.ar!yle BUl'5a Sil. Al. Ko, da ı;ö

rUlür. tııte-klllerin belit R'l1n ve lifti\ ttc-n 
bir ı;ıı.at evvel teminat makbuzu vın•n 
banka mr.ktubu havi tek11t mektuptıııı
nı Ko. na vemıe~. (1562'7) 16(;4 

Odun alınacak 
IIoşdeTe Su. Al. Ko. d110 : 
ı - Koınisyont1& 'll~vcut evr.af ve 

şnrtnamesioe ıı:iıre 5C'O ton odun kıı. 
lalı zııTfla eksiltmeye konınıı,tur. !'>lu
vakkat teminat 14~5 lir.ndır. Eksilt
mesi 5. 8. 9 '2 çarşamba ıı:Unü snat 
16 da Büyük Çekmece Akçab11rgnz 
çiftli~inde yapılnc:ıktır. isteklilerin 
me;ı;kur gün ve saatten bir saat evvel 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(5630) 1667 

Buğday öğüttürülecek 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kilo buğdayın öğütme ücre

ti olarak fabrika Jçin tahmin olunan 
bedel 4 kuruş 34 ı;antinı.. Elekli de
ğirmen için 3 kuruıı 84 santimden 
800 ton buğdayın öğütülmesi kapnlı 
azrfla eksiltmeye konulmuştur. Ev
saf korun evsafıclır. Sartnamesl Ko. 
da görülür. llk teminatı fabrika için 
2604 Ura elekli değirmen lcin 2354 il· 
radır. Takarrür eden fiyat llzerln
den kati teminat alınacak. Milnakn
sası 7. 8. !l42 cuma gilnU snat 17 de 
Kars Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ts
teklllerln mezkur ıtün ve ı::natten blr 
saat evvel h:ızırlıyacııkları leklH 
mektuplannı 'Ko. na vPrmelerl. 

.(5616) ı6S5 

u ı; u s 
Patates alınacak ı :yapıJacMctır. latddUootn • JllUBY)'llll ııü.nl 

Tirilya ~a. Al. Ko. dan: ve şaat.tcn lı1r lllltLt evvel mulıarnmı:n 
1 - Toptan yahut ayrı ayrı pazar- bedel uzorinden :yil2dıe 7,5 ~l.naUıırly

lıkla 74 ton patates pazarlıkla :satın le tekill mektuplaruwı makbuz muka -
alınacaktır. Muhammen bedeli 34 ku- blllnde Ko. na ve.nnctert. Bu saaıtttı 
ru:;Lur. Muvakkat Lcminau 3800 lira· ııonra vcrüoook mckt.uvlnr kııibul e.lll • 
dır. !halesi 7. 8. 942 eumn glinü saat rncz. (5801) l857 

15 tir. Taliplerin muayyen saatten Kavurma alınacak 
evvel teminatlarını muha..,cbeye ya
tırnıalnrı me~ür günde Ko. na mli-
racaatlnrı. <5617 1686 

Odun alınacak 
Iloşdere Sn.. Al. Ko. dan: 
1 - Komisyonda m evcut evsnr 

ve şartnamesine giire 500 ton odun 
kııpnlı zar! usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. Muvakkat teminatı 1'125 
lirarlır. Ek:;iltmesi 4-8-942 salı günü 
saat 16 da Büyük~ekınece Akcabur
gaz çiftllğinıte yapılacaktır. istekli
lerin mezkOr gün ve saatten bir sa
at evvel teklif mektuı>larını Ko. na 
vermeleri. <5566> 1711 

T a,ıma işleri 
Kars Sa. Al. Ko. ılRn : 
1 - 200 ton eş~ anın muhtelif ma. 

h:ıllrre nakil iş i knpnlı zarf ıısıılii ile 
IO. 7. 9 ı2 tarih indi' yapılan eksiltmf'
sinde teklif olıın:ln' fiyat ıınh:llı ıwrul
diil:iinılC'n :?ı!JO S!tyılı knnunun rn cı 
ıııurlıle.si nııırihinre paznrlıl'ıı konul • 
muşlur. flk teminatı 1!121 liraılır. Te
knniir rılen fiynt ur.crinrlrn kati teıııi 
nnt alınııt'nktır. Şartnnnırsi Ko. ıla gi>. 
ruliir. P:ıznrlığı ı. 8 .!H~ Mlı gilnli sn 
at 16 da Knrs Sn. Al. Kıı. dıı ~·apıln
cnktır. isteklilerin ınezkiır giin ve 
sa tlte Şernillt• hirlikte Ko. na miir1 
ca:ıtiarı (!S.'165) ı i 12 

Koyun kavurması 
alınacak 

Frzurum S.ı. Al. Ko. d:ın: 
1 - 100 ton kemik,iz koyun eti ka· 

vurm.ısı knpalı :rarfl:ı mün:ıka'a)ıı ko -
nıılmıışıur. 

Arda.hun Sa. AI. Ko. dan : 
ı - 10 ton daha koyun veya Bı~ır 

etinden imil ettitllecek kavurma 
2490 sayılı kanunun 31 inci madde· 
sine tevfikan k'ııpah zarf usulil ile 
münakasaya konmuştur Koyun eti 
kavurma.sının tahmin bedeli 18500 
lira Uk teminatı 1388 liradır. Sıi:ır 
eli kavurmasının tahmin bedeli 
12500 lira ilik teminatı 938 liradır. 
Eçsaf ve ıartnamesi Ko. da görU
lür. Kemiksiz koyunılıa. % 40 sığır
d.t % 25 yağ bulunacaktır. Mlinaka. 
sası 10. 8. 942 p:ızarlesi günü saat 
16 da yapılacaktır. İsteklilerın bel
li gün ve saatten bir saat evvel tek
lif mektuplarını ve teminat >akçele
rirıi ve kanunun 32 ınci madılesin • 
de istenilen vesikaları Ko. na ver • 
meleri (5820) 1869 

Odun alınacak 
Birecik Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 19.000 ton oclun alınacaktır. 
Tahmin bedeli 76.000 lira, ilk te • 
minah 5700 liradır. 13 8. 942 pn· 
zartesl günU saat 17 d~ ı.npalı zarf
la ihalesi yapılacaktır. Şartnamesi 
Birecik Sa. Al. Ko. ıla ı:örhliir. !e
teklilerin teklif zarflarını bir snnt 
evvel Ko. na vermeleri. (5753) 1876 

Et kavurması alınacak 
Sarıkamış Sa. Al. Ko. <lan : 

1 - 100.000 kilo sığır eti kavur
ması kapalı zarfla alın ıcaktır. Ki -
!osun., tahmin edilen fiyat 150 ku
ruş ılk teminatı 11250 liradır. Şarı
ııamesı Ko. daıı ahnır Kapalı zarf
la eksiltmesı 11. 8. 942 salı ı:~nU 
sa.ıı 16 tla yapılacaktır. İsteklilerin 
tayin eılilen fraatterı bir sa.ıt evvel 
kanunurı ısteılit"i vesikaiaria birlik
te teklif mektuplarını Ko. r.a ver . 
meleri. (5844) 1883 

Et. alınacak 

Ot ve saman alınacak ı 
Muğla Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usulü ile ıkuru 

ot ve samıın alınacaktır. Muğla için 
600 ton ve &aman miktarı 650 t.on
dur. Kuru otwı beher kilosuna 11 
ve samanın beher kil~una 9 kuru:; 
fiyat tahmin edilmiştir. Olun mu· 
harnmen bedeli 66000 lfra ve sama
nın 58500 liradır. Otun muvakkat 
teminatı 4950 lira ve samanın mu
vakkat teminatı 4388 liradır. Mar
maris için ~lınacak 166 ton otun 
muhnmnıen bedeli 18040 lira ve mu
vııkkat teminat 1353 liradır. Sama
nın muhammen bectell nsıo lira ve 
muvakkat teminatı 736 liradır. İha
lesi 21-7-942 cumıı günü saat 15 te 
ynpılacaktır. Şartname-.! Muğla Sa. , 
Al. Ko. da göriilür. İsteklilerin ka· 
nunı vesikalarlyle tl'mfnııt ve teklif 
mektuplarını l>elll saatten bir saat 1 
evvel Ko. na vermeleri. (5!l00) 1996 

Odun alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Kfl . ıinn: 
ı - t.ı)0,000 kilo ndun 10. S. 0~2 

par.nrtrsi E:iınii saut ıtl ıln kapalı znrf 
lıı ihalesi yapılnr.ııktır. Mııhaınırıen hi.'
dell 16.orıo Jir:ulır. 'Kati lrıııinatı :ı ırıo ı 
liradır. ııv,af ve Şartııaıııe.sl her p;Urı 
Kn. da g.ıriılıır. İsteklilerin ihule .o,n.

1 
ntinelen lı!r saııt t"nel teklif mektup .. 
larını gel'l'kli evrakltırlyle lılrlikte Ko. 
nıı verıııch·ri. (S!JOl) 1907 

Kuru ot alınacak 
Sıvas sa. Al. Ko. tL"ln: 
l - Tahmlnt."ll l)('her kllosu 6 kıırus 

50 santtnıden 800.0oo hilo n> batyal! ku
ru ol knı:ıaıı zıırrtıı <'..kslluıw»e konmu~

lur. Alıoocak kuru ot lp bncyah olarak 
Samsun - 5ıvas - Şarh,sta ve ::;ıvns • 
Çcı.lnkM'a dcml!")!Olu gilzerJCahınclakı l!· 
tasyıın!::ırdn tcsllım cdU~ekıtı-. 

2 - Muhnmmen be.leli 52.000 lira. 
Hk tmı!nntı SS50 liradır. Ş.-ırtııam csi 

Anknnı, tst."lnbul, Merztron ve Sıvas 
sa. Al. Ko. la.rtndn h~r ı:Gn c~rU!iır. 

3 - Eks!ltmffil 2 t ni'ruı;;ıos ıı ı:.: cuma 
gilnıl saııl 16 ela Sl\·as Sa. At. Ko. <1a 
ynpılaenktır. lateldllerln mezkClr ihale 
gUnUn<ıe t..ekllf mcktuı>lıı.rını kanunun 
tnnrau rt ıırcstnde hazır lı~i.'aklnrı llın-

2 - Münaka';ı'ı 7·8·?4'2 cum:ı ı::ii · 
nü •aar 1(, da Frzurum Sa. Al. Ko. da 
\'apılacakıır. Kilosuna tahmin edilen fj. 
rııt 200 kuruş tutan 200,001) lira<lır. tık 
tı:minaıı 11250 liradır. Snrıname .. i her 
gün Ko. da giirüllir. i,teklilerin bnu · 
nun 32 inci mad<le,ine giire ha71rlıra · 
cakları teklif nıektuplarıll! ihale \aatİn· 
den bir saat evvel Ko. nn vermeleri. 
Me•'Zuaıı hirlik ı;ırafın<lan temin edile 

Dcvrı:'k .Sıı. Al. Kn. dan : 1 ıe sııatlnden bir &aat evvel Ko. n:ı ver-
• l.onıtulılak'tn teslim ş.ırtiyle m<'ll'rl veya hulıındunnuş olmaları 

:! ı,oo~ kılu koyun vey.ı .:.! ~,ooo kHcı sı- vr.rglwrlc cl:ımıra n.-ımıl ve taah'ıUrtUn 1 
{;ır ctı kapalı zarf. usulu ılc. e~sıltme- ırnsın<1an m!ltevcll!t mukavele l"'lnlnat 
\ ' C konıılrııuştur. Kovun etının 11111-

cc-ktir. ('i(.'i2) 1735 

-·-
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

lirası 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
l;ırant Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda 
eL az W !ırası bulunanlarıı senede dört defa çekilecek kura ile 

Et alınacak 
Slb't Sa. AL Ko. dan: 
1 - 80 ton koyun VC'l)'U aıl'ıır eıt ka

palı zart usul!ylc alınacaktır. KOY\ln c
tlnln tahmin bcdcll ·111.000 llro. olup te. 
mlruttı ::ıooo l1radır. SıR-ır eUnUı tahmin 
txxll'i'I 32.000 nrn olup ilk tcvnmn tı 24f.O 

Hı-.ctır. Munn ka.'13.Sı ıo-s-ıı 12 pııza rtesl 
ı;:ünU ı<nnl 17 ıhı Si.iri. Sil. ,\L Ko. da ya
pılacaktır. Iskklllcrln işbu .•:ıııttcn tur 
sant ev\•el hazırlı.ra••akltln tc.ktH ınl'.I<· 

tupl nnnı Ko. na vı.-rmelcrl. Şartname ~(l 
evsaf hı!!' s:un Ko. d,ı ı:örültlr. 

İınııııııen ııetleli 1 ıo kuru~ tııtıırı :!tHOıl mektubu \C muayyen ın:ısrnrı re ı:rt"l1· 
liraılır. İlk tı-ıııinalı l!Jhll llrnrlır. sı. , le cetlıil<'<'t'k lstaıı>ontaman te-<tlm ma- 1 
14ır etinin rnuhıımıııcıı ht'lleli ı.o ku- halline kndıır nııkl!ye maıırurı tevsik 1 
ruş tutan 19:.!00 lirııılır. ilk leıııinutı cdl1<1lıfı lak•l r<l•' tanhhlıt l><!l\ellne llfı - •

1 
ı .uo liraclır. İhrıl<"sı 12 .\li"ııstıı- it~:! ve edilmek sur;.,Uylc mtlt<'nhhMc c)(lc -
~ar§ıı.ıııh.ı glinıl 11 de Dt!vrek .Salııı necckUr. tr.!l:U ı :?002 
,\(11114 Kımıı syonunıl ı yapılRc,ıktır. 
i,tcklilerin ht'lli gılıırle ve lc:.ııit cıli. 
len 'nııll<'n hir ~aat evvel knnıınl '<'· 
kiltle lıazırlıyu<'akl.ırı teklif ınrktup • 
)arını Ko. ım ,·erıııel<'ri. (58 ~~( ı MH 

aşağıdnkt plana göre ikramiye d!lğıtılacaktır : 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
Adet 500 Liralık 2000 Lira 
Adet 250 Liralık JOOO Lira 
Adet 100 Liralık 4000 Lira 

Doldurma ve boşaltma 
işleri 

Bandırma Sa. Al. Ko. dan: 
(5656) 171l0 

Et alınacak 
ı - Bandırma iskele ve lısUıByonun

dıı. taU1>lne lhnlc :tarıh!G'ı<km ba&lı>anık 

Muhaktlyü Sa. Al. Ko. dan: hn:zimn 943 ııonunn kadft.r :ıraı:ıılacak 
1 - 50 ton sığır veyn koyun E"tJ tahmil tahti.Y'c ile karadan nnLha ve de

k:ıpaJı zarrtn eksiltmeye konmuştur. 
Ekslllmcs1 7-8-942 cuma günü sııat 
15 te Muhaküyü Sa. Al. Ko. da ~·ıı
pılacaktır. İsteklilerin teklif znrfla
nnı fhnle santindıcn blr saat evvel 
l(o. na vermeleri. Muvakkat temi· 
n:\tı koyun eti için ·1988 llrıı. sığır 
eti lı:in 3750 liradır. Şartnamesi hf'r 
gün Ko. dn göriilür. <5749> 1793 

Et alınacak 
Devrek Sn. Al. Ko. drın: 
l - Ako;akocn'<ian tesUm alınmak 

şnrUyle 13000 kilo sığır veya 13.000 
kilo koyun cU kapalı zarf usulli ıle 
eksiltmeye konulmuştur. Sığır etinin 
muhnmınen bedeli 80 kuruş tutarı 
10400 lira ilk leminau 780 liradır. 
Koyun etinin muhnınmen he<lcll 120 
kuruş tutnrı 15GOO lira ilk teminat 
1170 liradır. lhnlcsi 11 nl(ustos 1912 
salı günQ saııt 11 de Devrek Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır . . artnamPsi ve 
evsaf her gün Ko. da i,'Örülür. İstek· 
illerin belli gün ve tesblt edilen sa· 
atten blr saat evvel kanunt şekilde 
hazırlıyncııklan tekllf mektuplarını 
Ko. na vermeleri. (5796> 1834 

Tezek alınacak 
Kars Sa. Al. Ko.dan : 
1000 tonunun bercr kilosuna tah· 

ının edlleıı fiyat 1 kuruş 25 santim· 
den ve 500 tonun•a tahmin edilen ı fi
yat 1 kuruş 50 tantiın<leıı 1500 ton 
tezek kııpnlı zarf usuliyle ekııillme
ye konulmuştur. İlk teminatı 1650 
llrnılır. Tekarrlir eden fiyat Uzerio
den kati leıninat alınacaktır. Şart -
namesi Ko.da görüHir. Eksiltmesi 
10·8-1942 pazartesi günü saat 16 d'a 
Kars Sa. Al. Ko.da ynpılacaktır. 
isteklilerin mezk1ir gtln ve saatten 
bir ııaat evvel hazırhyacflkları tek
ıif mektuplarını Ko.ıra vermeleri. 

(5800) 1836 

Kavurma alınacak 
Anlahan Sa. Al. Ko.d·a.n ı 
ı - 10 ton d.ıha koyun veya sıfır 

etinden inıııl ettirilecek kavurma 
2490 sayılı kanunun 31 ci maddesine 
tevfikan kapııh zarf usuliyle mil • 
nakasaya konmuşlur. Koyun eti ka -
vurmasının lahmlıı bedeli 18500 lira, 
ilk teminatı 1388 liradır. Sığır eti 
kavurmasının tnhmlrı bedeli 12500 
lira ilk teminnıı 938 liradır. Evsaf 
komisyonda görülür. Şartnamesinde 
mUnderiç olduğu gibi kemiksiz ko
yunda yüzde 40 sığırda ytizıle 25 yağ 
bulunacaktır. Müııakaeası 10-8 -1942 
paZ'artesi günü saat ıs de komisyo· 
numuzd<l yapılacaktır. isteklilerin 
be111 giln ve santten bir saat evvel 
teklif mektuplariyle temlntıt akçe· 
lermi ve knnunun 32 ci maılclesi mu
cibince tevdl ermeleri. (5802) 1837 

Çeşitli sebze alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 48 ton tnze faııulye 24 ton 
pathc.111 24 ton yeşil domates 24 
lon kırmızı domates 5250 kilo sivri 
yeııil biber kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. 

MUnakasası 10. 8. 942 p.'\zartesi 
ı;Unli :;aat 16 da Erzurnm Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Beher kilosu
na tahmin edilen lllZC fasulye 20 
paılıcıın 25 yeşil domates 20 kırmt
zı danıates 20 ve sivri yeşil biber 
30 kuruştur. Tuları 25775 Iiı:ıa o • 
lup muvakkat teminatı 1934 liradır. 
Şartnamesi her gUn Ko. da görü -
!Ur. İsıeklilerlıı kanunun 32 inci 
madrleı;ine göre hazırhyacakları 
teklif mektuplarım milnakıı.sl\ sa:ı.
tinclen bir sa:at evvel komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

(5799) 1856 

Et alınacak 
Afyon !"-il. Al. J<o. dan: 
1 - 180 ton koyun VC)'a 111tır etinden 

hnngls1 mU.'lllll görUIUnıe nluuıcaktır 

Eksil tmi.'Si kapalı zar:t wıullylc yaı:ııln · 
cnk koyunun muhammm bcdcl1 beher 
kilosu 100 sıA"tnn 70 kuru&tuır. 

2 - nııııcsı 14 ağustos 942 cuma cU
nU sa.at u de ınıntaıaı. &ı.. .u. ~. <la 

nlzdcn kayık ve mavna lk' .raı>:ln<"lk 

bUümurn nakliye laıcrt knvaJı 7.arr usu
llylC' eksUtrneye konulmuştur. lhnlr.sl 
l 2-8-!H2 can;nm b."I giıniJ 11W1 t l' d.:ı 

BandıımA Sa. Al. Ko. <La yapıtar.nktıT. 

Y:ırnlncak l$lerln mrkUı.rlıın mua>.ren 
oımaıtı{ıı ı~ın tahmil ve tahliye ıctn 

2000 am'bıt ne rwıJdlYe ı~ 300 kayık· 

ta nn.kll.Yc ~in aoo llm temtnıı.l oııı rnk 
alın«ıon.'l<Ur. lRtcldl.Jer ııart.n:ımeY'l Ko dıı 
göı'l'bl.Ur!L'C". lsl.ei<Ulerlın bOl'll ırün ve 
eaa.tten hlt" ıoaat evvol 1cnnUn1 vesl.knlcl.· 
riYlc ~ meıct.upt.ıı.rını Ko. na vcnnc. 
kri. (5847) 188:; 

Et alrnacak 
Devrek Sa. Al. Ko. üruı 

ı - :t.onguldıı.k't.a teslim şartiylc 
6600 kilo kuyun veya 6000 kilo ı.ığır 
elı kapnlı zarf u~uliı ile eksiltmeye 
koaulıııuşlur. Koyun etinin nrnh.ıınuıcn 
lıc<lcli 11 O kuruıı tut,lrı 7:.!tiUO lira. 
ilk teıııinatı 5.u,5 lira sığır etiııiıı ıııu 
lıaııııııcıı bedelı bO kuruş tutarı 5:.!SOO 
liradır. İlk teıııiııntı a!JtiO lir ılır. İh:ı.
h-:;i l:.ıl ağustos !it.:.! çarşnınba gunu 
gılnu <oaat 11 de Devrek Sa. AL Ko. 
da yapılacaktır. lstcklikrin lıelli giın
de tespit edilen sa ıtte lıir saat evvel 
kanuni şekilılc hazırlıync:ıklnrı teklif 
mektuplıırını Ko. na Yrrmeleri. :;iart. 
namesi her gun Ko. da guriılür. 

08<H) ltlbti 

Et alınacak 
Devrek So. Al. Ko. dan 

1 - Zonguldak'ta leslim ııartlyle 
6600 kilo koyun veY'A 6000 kilo Sl· 

gır eti kapalı zıırf usulil ile eksilt· 
meye konmuştur. Koyun etinin mu
hammen bedeli 110 kuruıı tutarı 
7260CI\ lira ilk teminatı 5H5 lira 
sıı";ır etinin muhıı.nuneo bedeli 80 
sığır etinin muhıı.rıımen bedeli 80 
kuruş tutarı 52800 liradır. İlk temi· 
natı 3960 liradır. İhalesi 12 a$nıa -
tos 942 çarşamb:ı glinli saat 11 de 
Devrek Sa. Al. Ko. dıa yapılacaktır. 
İateklilerin belli ~ ve s:ıaılen bir 
saat evvel ha.zırlıyacakları teklif 
mektııplarınt Ko. na vermeleri. 
Şartnamesi her &"!in Ko. da görü -
lür. (5848) 1887 

Koyun kavurması alınacak 
Sarıkamış sa. Al. Ko. dan: 
1 - 50 ton koyun eU kavurması 

kapalı zarfla alınacaktır. Kıllosuna 
tahmin edilen fiyat 2 liradır. nk 
tcminat.ı 1625 llradır. Şart.namesi 
Ko. dan alınır. Kaııalı zarfla t•ksilt
mesl 11-8-942 salı günil saat 15 te 
yapıla<'ll.ktır. Istcklilcrln teklif emk
tuplarını bf-111 snat.ten ibir saat evvel 
Ko. na vermeleri. (5849> 1888 

Odun alınacak 
Cııımkkale Sa. Al. Ko dan: 
1 - Beher lctkı6tın8 tld kuruştan 

800.000 kik> odun 10·8.942 ı>azarteal ııu
nü 1111.11.t ıı de Jr.apıül za.rtıa ihalesi ya
ıııl:ıcaktır. Muhammen beclel1 16.000 11-
m Jmtıı temkw\tı 2400 liradır. Evaııt ve 
eartn."l.mcst h<"" ııtm :Ko. da ~rlllUr. le
teklikrln ıtıalc 99.8.Und.:n bir saat ev -
vel tokllt mektupklr!Yl.e ~it evrak-
kın Ko. na vennclOl'L (58M) 1990 

Odun alınacak 
Çanal&alc Sa.. Al. Ko. dan: 
ı - 800.000 kilo odun 11-8-942 salı 

günü saat 11 de kapalı ~ri usulü ile sa
tın alınaaıktır. Muh:wnmen bedcli 
16.000 lira. Kati remioott 2400 liradır. 
E~ "<' şannames.i her gü.o Ko. da gö. 
rülür. hıddilmn ih:ıle gün ve saaciıı -
den bir saat ewel tddif mdctuptarını 
Ko. na vermelcıi. (588'>) 1991 

Odun alınacak 
Ç~nakkale Sa. Al. Ko. ılıııı ı 

ı- tı00,000 kilo odun 11 . 8 . 94.2 
s:ılı giıniı snat J 6 da kapnlı zarf u
lii llc s11tın ıılınnraktır. Muhıımmen 
becleli 16,000 !in. Kati teminatı 2400 
lir:ıclır. Rvsaf ve şartnamf'si her glln 
Ko. rln gllruınr. fsteklilrrin lhnlc gil. 
nıinilcn bir snat eV'\lel teklif 111cktııpln. 
il.Ol Ko. na Yermcleri. (58&7\ 1Q93 

Er fotini alrnacak 
McrzHon Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Nümuneslne gorc 5.000 cifi 

er fotini 2490 sayılı kanunun 46 ıncı 
ınadılesinln fıkrnsınn göre pazıırlık 
suretiyle alınacaktır. ltıalesi 5. 8. 
942 çarşamba günll sant 15.30 da 
::-.ter.dfon Sn. Al. Ko. ıln ynıııiacak
tır. Beher cıft folinln muhamnıl'n 
bedeli 15 lira ve kati teminat. 11250 
l!rarlır. Şartııam<~i Ko. ı:k. görülür. 
Isıteklilerlıı kati teminatlariylc Ko. 
na mUrncaatları. (6130) 2173 

Çeşitli sebze alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. elan: 
lhtfyrıç için aşağıda cins ve mik

tarları yazılı ve muhammen bcdella
riyle teminatları ya:ı:ılı beş kalem 
.<;cine satın alınacaktır. !halesi 6-8· 
942 perşembe günll saat 16 da Ezine 
Sa. Al. Ko. nunda yapılacaktır. Ev
saf ve 5llrUar her güıı komlsyonda 
ırörülür. lstı'klilerln bildirilen gUn 
ve saatte komlsyonn müracaatları. 

Miktarı Teminatı M. hcdell 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Patlıcan 48000 1440 00 9600 00 
·r. Ayşekadın 
fasulya 37000 
T. Bamya 9000 
Domates 35000 
Ye;>ıl biber 17500 

1387 50 9250 00 
3~7 00 2250 00 

1050 00 7000 00 
787 50 5250 00 

(6195) 2218 

Koyun eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 45 ton ıkoyun e.ti pa"Zarltkla satın 

alınac:aSwr. Muhammen hedeli 45.0<M) Ji. 
ra olup kati tcntinaıı 8100 liradır. 1 rek
liierin C'\/W "e şa~namt'ini Gelibolu 
mcrkC% Sa. Al. Ko. da 1:füc~'ilirler. İh:ı
le~i 6, S. 9{2 ~cmbc f:Ünu 5aat 16 da 
merkez Sa. Al. Ko. da yapıiM-akur. 

(5905) 2231 

Zeytinyağ alınacak 
Çaruı.klw.le Sa.. Al. Ko. cWı: 
ı - 25.000 ldlo .tt")·tinragı 7. 8. 942 

cuına günü saat 11 de pazarlıkla "3.tı n 
alınacaktır • .Muhammen bedeli 31075 lira 
kati t~-minat 4(.62 ıttadır. Evsaf ve Jll'.rt
nanıcsi Ko. da ı;örülür. 

(6083) 2232 

Kuru ot alınacak 
Erztncıııı s:ı.. Al. Ko. tkın: 

ı - llehar kilosuna 3 kuruıı 90 san
Um tı.yıı.t tahmin cd:llcn 5000 ton kuru 
otıun Saıp:ı lı z:ırfJa l'kıilllj.ııl$1nc tallp 
cı11ımadılıınctan btr aıy J<:nıc N\7.nrlı'.kla 

~trne<ıl ::n-ı>-942 cuma ıtilnü saa.116 
da. .ı,;ralıııean S:ı.. Al. Ko, da :yapılacak -

tıır. Muııuırn:mcın tıedcl,1 19.000 ı:ıra O'l\ll> 
1Jk tem:ln3ıt 14t12 lira 50 kuruştur. 

Şaa1.ruımC51 Ko. da ı:örtilür. lstd<tl!cma 

belli ı<ün ve ııa.:ıtıt.e Ko. na müracaat -
Lan. (0097) ~ 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
ı - ôSO ton dökUm hnllrulc s:ıman 

~"I. ekSllln'leyC lkonutmuştur. ll<· 
s11tJn('8I 17·8-942 ı.ııızarlest ırtınü saat 
16 da FJr:ı;Urum Sn. Al. Ko. da yapl'la -
cıalktlT. Mutuımmcn be<let t 20344 ıım o
ıuıı Jaııtl tanAnnt 3052 llnıclır. &ı·tUıa -
mu;i h<r gUıı Kn ön gi>rüMır. tstek:Mre'*' tıc114 S'iln ve s:ıntte Wnıinatlarl»'lc 
blrlilct.C Ko. oo müracaatları. 

c:.r..:H> 610'2 

Kunı soğan alınacak 
Gelilınlıı SA. AL. 'KO. ılan: 
l - 900 tonkııru suıi;an k .. palı uıTfla 

(·k~iltmeye konıınıçtur. '1uhaınınl'n tıe
ılcli 15300 lira,\lııvakkat lcıııinatı 1117 
lira, 50 kuruştur. İhalesi :.!7-R-!142 
pencınlıe gunu s:ıat 16.311 tl.ıı Gı·lilıo. 
lu l\lerke7. S,\ . AL. KO. da yapıln
cnkıır. İbtt-kliler zarflaTını hir,rı.at ev. 
veli ne kadar verct•eklereliT. E\·snf \ e 
şartnnmc~i KO. da göriJlur. (fi13 ı) 

2237 
Kunı fasulye alınacak 

fzmir J.V. A. SA. AL. KO.dnn: 
1 - Cinsi kuru fasulye 1 oıı,ooo ki

lo :ıo kuruş. 
Cins \'C miktarı yukarıda ynY.ılı lh

tıyaç pazarlıkla satın nlınai.' <ıktır. l'.ı
r.ıırlık ve ilınlt'sl 7-8-!H:! <'ıını ı p;unu 
saat 16 ıla İ7.ınlr J,V. , \ . SA. \L. KO. 
drı. ynpıl ıt'aktır. Knll t~ıninatı ihale be
delinin 3 15 dir. İl~ııleclen unı'e alınır. 
Vnsıf ve şıırtlar her gıın KO. ela p;örıı 
lür. fstcklilerin nıuaa) en p;Un '"~aııtıc 
teııılnatlııriyle ve rli~rr ve~ikalariyl 
bırliktc KO. na mtiracnatlım. (fılll ı > 

2288 

Adet 50 Liralık 5000 Lira 
Adet 40 Liralık 4800 Lira 
Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar tıenedc 4 defa, Ll Mart, 11 Ha~ırar ::.J Eylül ve 
11 Dirtncik§.nun tarıhınde çekilecektir. 

DtKKA T : Hesaplarındaki paralaı bir sene ıçınde W liradan 
aşağı dliamiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde %:.?O 

fazla.siyle vıırtıecelttir. 

Zeytinyağ alınacak l 2J(ı(ııı kilo, )edı lrnlerıı sebT.enln tuhn 
'I !l:l.:'iOO li r. ı <'lns ve miktarı yuk ı rırla 

:;!işli S,\ ,,\l,. KO. HS. dl"n: I )azılı ihtiyaç pazarlıkla satın nlınncıık. 
gn·elc-c ilınlesi illin olunan 20 ton tır. 10.h.94:! Pazartı·~i günü ı;ant 16 

zeyıin )ağıııı talıp ı.:ıkıııaclıl(ınılnn tek- j d:ı İzmir ı.v. A. S \.AL. KO. dl\ pa
r a r pnzıırlığa konıııuşıur .. l~\'Sllf 'e hu-, ı-.ııurlıih yaınlucaktır. 
ı;ıısi f,arllar KO. d.ı ı;vrııkbilir. Beher 2 - Katı tcrıılnııtı ihale be<lclinin 
kilo. ıınu_n ıııuhamıncn lıeıkli ı:ıo kıı- ı 3 15 <lir. 
ruştıır. llıalı-si ı:ı . it 9~2 perşerıılıe gli ı ihaleden once ıılınır. \·asır \'C şnrt
nU sant ı ı ıle yapıl ıeağınılıı.n t'lliplrriıı Jar hergun K<J. da görü!Ur. isteklll<!'
~aıi temin ıtlarl~le llıırb~)edc Yedek j krin muan)')en gıın \C snatte teminat. 
Sııhıı.y ııkulunıı SA.,\! .. KO .na ~tııra. larfyle ve diğer \l.'sikalnriylfo birlikte 
cnatları (Gl5R) 22J9 KO. na ıııurııca ıtlnn. (6166 22U 

Saman alınacak 
ti işli SA.,\I •. KU. HS. d<'n: 

2:J.i .!11:! gılrıiıude ılınlcsi iltın olunan 
liOUU ton saııl.llna talip c;ıkınarlıliınrlan 
tekrar pazarlıkla nıılnııkasası yapıla.
cııktır. l·:vı;af ve hu u,ı şıırllnrl~lc tı•s. 
liııı ııınhnlkri koınısyonılıı g.ırulııp <ıg. 
renilr.bilir. ~amanın mııh.nınmen bı:'deli 
n§agıda > ıızılı şekikledir. İhaleı.1 b, ıs. 
!141! cııoınrte.,ı glınu ımnt ıo ılıı yapıla
cıı.gındn n taliph•rln t"nıinatlarl)le .Har 
hlyde 'ı"<·clc-k Suhay Okulunda SA. Al,. 
KO. na muracaatlnrı heher kiloıunıın 
rııuluıııııııC"O bedeli (615) (611>9) 2:?rn 

Sabun alrnacak 
Şişli S.\.AL. Ko. US. den: 
(l!5) ton sabıın l\lın!l.<'aktır. Evsoıf 

ve lııısu&i şnrıları koıııisyonclıı. gnriılr. 
bilir. lklıer kilı1'unun ıııuhanımen hc
ılcli S!J. kuruştur. İhalC"si ı:ı.t..91:! 
Perşembe gıınü ı;ual 10 rla yapılacıı
ibnılırn L1liıılerin kati temlnatlari) le 
llnrlıi~·c Yedek Slb ır Okulunda SA. 
AL. KO. n.a ıııuracaatlnrı. (blt>O) 2:! U 

Saman alınacak 
Knnyıı ı-ıaıın Alma KO itli. elen: 
A~kı·ri ihtira\' için 7000 yı·di bin 

ton ı;aıııan ıııııarlık .. ıırrtiylc ihale e
dilr.cektir. 

2 - Eı ~nf ve şerait komi,,yonumu;ı;. 
dil ıııevcultıır. 

3 - l'nz.urlıjlı 1 ailıısıos 9 ı2 Cıırn·ı 
gıınu ,,arıt ili da Konyaıl ıı. lıeleıliye 
k rşısınclaki lçoıııis) nnurnuzun lıulıın. 
rlıığu hinadn yopılnı·aklrır. 

4 - 1000 hin tıından a•alh nlınamak 
ııırı• ayrı nrrı tnliplercde ihale e<lile
lıilir. 

5 - Ralya teli ciheti askeriyrdcn 
bili\ bedel vcrılc('ck olıın ~ıun 111111 he. 
her kilosuna vergi ve ııı ~sraflıırı mu
lennhlıiılc ait ııhıııık uıre 6 altı kuruş 
fi~at talııııin edilııılşlir. 

htrklilerden 7000 hin tonrı. tnlip o. 
lnnlıır 20!'i.~O lira vr 1 OtıO tnna talip o. 
lnnlnr ı'.?.~O lirnlık ilk teminatlarını 

yatırıp adı ıı:eçt'n gün vr. saatte ko
nıisyoııurııur:tl:ı. haıır bıılunıııalnrı 

(6163) :!:!l2 

Kuru ot alınacak 
Konya Satın \ima KO. RS. elen: 
ı - ,\skerl !itti) ne için :.l.5011 lki lıln 

hcş yıı7. tnn kuru ol ı•az.arlıklıı ihrı.k 
eılilet·oktir. 

2 - E\Saf ve şerniti kumisyoau
muı<la ıııevcııttıır. 

3 - l'aznrlığı 7 Ağustos 9 ı2 p:ılnlı 

s:ı.l\t 16,Sn ıln J\'.onya'<la Belediye kar
~ı,,ınılııkl knmis~·onurııu~un lııılunduğu 
binada yııpılacnkıır. 

.ı - 200 tondan aşıılı olmııınak Ilı. 
re ayrı ayrı talipler<len ılc ihııle edik
cektir. 

5 - Ilııl»a teli ciheti a•keriyrdc-n 
h!U lırdel \'erilecek nlnn kuru olun be
her kil<lsuııa ı·rreceklrri ve unıııırı ııı ıs. 
rafLıı.rı ıııuteııalıhirle nit olmak üzre 
10 on kuruş tahmin rclilmiştir. 

6 - fstcklllrr<lrn 2.~00 tonıı talip n
lnnlıır 137.50 lira ve ~00 tonıı talip <•
!anlar )l}OIJ liralık ilk teııılnııtlnrını 
)alırıp arlı lleı;en gun ve sııntte ko. 
rııisyıırıııınuzda ha11r hıılıınnulnrı. 

(Gltlll) :!:?~3 

Çeşitli sebze alınacak 
fzıııir J,Y r\ , S \ . \L. KO.d ın: 
ı <'insi laıe lınm)a nıfktıırı 4fl•lıl 
lo cinsi tnze patlıcan miktarı 11 snoo 

insi tare lılber ııılktl\fı ı ıooo kilo ılo 
1 ınntrs :JSOOO kilıı taze f ısulF 1!1000 

kilo la.zc kabak 3b000 kilo, lıll§soıoan 

Sığır veya koyun eti 
alınacak 

Sivas Sa . .Al. l\o. cln.n : 
1 - 1.50.000 kilo sığır eti veya kuv 

ru#'u ile hirliktc ku) un eti kapalı z ırl 
u:.ııliylc ı:"kslltıneyr kıınıılrııuştur. 

2 - Eksiltmesi Zfl. 8. 04.2 -cuıııa gU. 
nu Sh·ns sn tın alııın Ko. nunıla ) apı ••• 
cnktır. Sığır eti ihalesi saat 10 da :.. .... 
yun etiııinkı sant ııi da ılır. ~artnnme. 
si lstanlıul, Anknra ı.v. ;ııııirlikleri)!e 
.Si\•as sntın alma Ko. nı:nda htr .;lin 
ı;uruldıilir. 

3 - Sığır etinin )}(-her kılosu ııo 
kuruş olup uıııuııı tut ırı 7iiolıo lirn • 
dır. Kuyruklu ko) ıın elinl•ı beher kılo
sunıın 7!5 kuruş umum tııtarı 112500 
lir.ı ilk teıııinatı 6t;75 liradır. Sı!-;ır e
tinin ilk teıııinatı 5000 lirarlır. 

ı - İskklilf'rin hrr iki m:ıdrlt' lı;·ıı 
ayrı ayrı tertlp rdei.'cklerl teklif mek 
tuplnrını kanunun tarifntı ıl ıiresın le 
haıırla) ıp lh ılr sııatinden hlr saat &ı.
vrl knınİ~> nnn vcrwiş vey ı bıılı.n,Jur
h!Ull olıııalnrı lltzınıdır. 

(Gl!ll) 

Sabun alınacak 
Şi şli Satın Alma Ko. Rs. den 
l'nzarlıkla (.511) ton sabun alınncak. 

tır. R\•saf ve hususi Şartlur komİS)OD· 
ıla goruldıilir. Beher kllosunun heıleli 
b~ kıınıştıır. lhnle 1 12. S. 9lZ car. 
şanıba güııu saut ıo ı'ln ynılllnc•ı.ı.:ıa • 
ılım t ıllplerin k ııl tenılnatl:ırb le Hnr. 
blyı•dc yedrk sub:ıy okulumla &nlın 
alıııa K<l. na mura,·aaUarı. 

(6192) 22i!l 

Kuru ot alınacak 
Kl'<an S ı. AL Ko. rlnn : 

- Bırliklerimiz !htlyrıi.'ı iı;in bir 
milyon kilo t«'i haiyalı kuru ot k~h 
zarf uımlu le satın alınai.'aktır. 

2 - Muhammen bedeli 35 \,in lira
dır. 

3 - Muvakkat teminıı.tı U2/J lir~. • 
dır. 

4 - ihalesi 21. 8. 942 cuma gurıil 
saut 17 <lrdir. 

.5 - ~artoıımesi 3 lira mukabllindc 
vcrilecrktir. 

6 - f skklilerin 2490 sn> ılı ~an un
la gösıerilen \'t".sıı.ikle hırllkte brlli glln 
'e sııattı• rn nz bir saat rvvel Crlib:>lo 
1.-.ııra Rurgnı:'da 4700 askeri :rostn sa
tın nlma Ko. na teklif mektupları ver. 
ıneleri ıırın olunur. (6193) 21!50 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
-( iki Film Birden)-

1 - Züppe kızlar 
Baş Rolde 

Barbara Stanwyek 
Henry Fonda 

il - Ateş düvellosu 
George O'Brien 

Telefon : 6294 , 
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İnhisarlar Umum Md. D. DEMlRYOLLARl 

Yapı işleri T aJıma işleri 
İnhisarlar Umum )ltidiırlıığıınden ; D. D. Yolları Kayseri 4. lş!etıme Mu-
1 - 14.7. 9.J:? tarihinde kapalı zarf. d.ürliUünden: 

la ihale edilmi,,ren Ank.ı ra Hıra. Fab. Yapılacak Jo&: Samsun ltmamna ıı;e -
rikasıoda yaptırılacak o mele ) emek - le<:ek takril:>en 17.000 ton idare köınUriı
hane, yatakhRne ve revir in7aatı işi nün vapur ambarından mavnalara tah· 
bu kere pazarlıkla ek~iltmeye kon - Uye ve idare Jsıkeleslne nakll<flr. 

:'otuhıunmı>n Cıya.t: Bır t.on için 150 
lira 

mu ştur. 

2 - ~eşif bedeli (l:!:?.001.0!- ı 
olup muvakkat teminatı (73.50) 
dır. 

lira- yüı: elli kuruştur. 

Sayın halka 
Sayın halkım•!li .;vı'\ylıl< ol

ııı:ık Ü7-ere ?. T r. idııresi şıı:n
dilik Ankar.ı., İ,;•n. .. »ı< ve hınir 
şehirleri için :ıe· h<ivale ba•ınn 
nılnıı beş kur• 'i l'l'l'inr.ııın ücret 
;ııukııhilinde 1}5 'ira• a kAc:n l>
lan h;ıvaleler;ıı lk .. rrıetıt'UVn ;;. 
drnmesi :nuı.mP•.:~. : .• e ba..~::ımış. 
tır. 

Ankara' da parasız sıra bekliyen 
İlk Okul öğretmenlerine 

Ankara VôliJiğinden 

942 mail ;,u içinde samsun llmanınn 
ıı-eıecek olan takriben 17.000 ton !dal€ , 3 - Ek~iltme 14. 8. 912 cuma ıı;iıniı 

1 

saat 10 da İstanbul'da Kabatns'ta le- komiırunun vapur ambarından korn'..lr 
vazını şuhesindeki merkez alım ·komis- kazanlarına doldurulması ve surıalar. 
yonunda yapılacoktır. mavnaya usHml ve mavnaya teslim e

l - Proje, kekif ve ~~rtname .tızli 1 dUen komurıerın lskı>leye nakl! ve ko -
;ı:eçen Şubeden ve t~mir ,\nkı ra h~ş- mur kazanlarına doldurularak ıskele 

Posta pa cı:t.•:ivl• kıymetli 
mektupların ıı.tı ·· di! hiı mıırı7.~11• 
iieret karşılığında ik'lmctıı:iı.hta 
teslimi mırnmelesi ise hl"r yer
eli" ~'RJHlnınktndır. 

Muhteı.ı.t yıll.arda vl.!Ayellımlz emrlıw: ver!Up de An.k.ı..ra meı1kezlnde blT mOlf 

hale tayinleri yapılmak: üzere aı:ıkta sıra bekliyen 1ın< okul öğretmenıennJ.n ıcı' 
yıtlanrun tecc:'lıldlne ve J.kaımet.gAh adN'Sl<'ı1nln Y<'niden tesbltlne lüzum hasıl oı· 
mu•tur. Bu durumda olan ötretmenlerin 8-8-1942 curnarte&'I günune kadar M~ 
rmılze mi.lraeaatla kayıtlannı yenll~tlrmediklerl takdirde sıra beklE'mek hıı!CIJ 

müdıırlüklerinden (610) kuru~ nıukn- vincine ,.upalan te:o;llml !J;.lnln bü•.ı:rıu 
bilinde alınabilir 1 kapalı zarr usuliyle eJ<slltm!'Ye kon1":luş. 

5 --;- ı-:ks!ltmcye gireceklerin paT.ar. tur. 

Bu hıı~ust,ı ı."; ·ı ·ı~ .,nclen •11.1 10-
rnat 'llınabil' r (~7Cl!l) 177.! ,, _____ _, 

nnın kaldınla<'atı llAn ve tE-blıiğ oııı.mur. 

Mi.lracaatıar bizzat o.ıtretmen!E"r tarafından Anıkara Maarl! .M:üdi.l rJiı!!Ut1 

1915 yr.ı;ıılacaktır. (5870) 

Çeşitli sebze ah nacak 
!ık ıçın tayın olunan ıı;lin ve saatte tt-- Ekı lltm 15_8_9,12 cumart<"Sl ırUnU 

1 
mlnat p9ralorı ve ~artnamcnin F. fık- s e d 
rası mucibince alacakları ek il t nıey" saat 11 de Kayser1 Uıtasyonun a 4 la
i ştirak vesikalariyle lıirlikte ndı geçen letme 1>\na~ında toplanacak tsletme Ko· 

NAFIA VEKALETİ 
Kınkkale Saun Alma Komisyonundan : 

Kilc;ilk Tasarruf 
Hesapları 

3 AÔUSTOS 
kP$1dl!fllne aynlıı.n 

ikramiyeler: 
l adet 2000 !ıralı!< 

l 7150 
3 250 

30 
50 
ıo 

25 
10 

100 
50 

ADLiYE VEKALETİ 

Muhasebeci aranıyor 
Adliye Vektı.leünden: 
~otı>r Yardım Sandığında çalış

mak üzere 170 lira ücretle bir mu
hasebecı alınacaktır. 

Muhasebe ıslerinden anlıyanların 
evrakı müsoıteleriyle birlikte Adliye 
Vekaletine muracaatları illn olu • 
nur. (6178> 2211 

Odacı alınacak 
Adliye Vekaletinden: 
30 lira. zyhk ücretle birkaç odacı alı

ı:ıaraktır. Taliplerin sağlık raporu doğ
ruluk ve okur yazar, askerlik durumu· 
ou gosterir vesikalari)·le birlikte Veka
let levazım ve daire müdürlüj;üne müra· 
atları ilin olunur. 22.?5 

Devlet Orman İşletmesi 

Satılık ağaçlar 
Devlet Orman İşletmesi Düzce 

Rı::\; ır Amirlığınden: 
Devlet Orman !sletmesl Düzce 

~v.rın,n Kaynaslı deposunda mev
cut 106 metreküp ve 777 desımetre
kup muad:lı 255 adet gürgen tom
ru,.u ve Abant deposunda mevcut 
476 metrekup ve 005 desimetreküp 
muadıli 670 adet köknar tomruğu 
ıo S.1942 pazarte.sı günü saat 14 te 
Duzce Revir Amirliği binasında mü
te ekkil kom•syonda acık artırma 
11" saulacaktır. 

Gürgen tomruklarının beher met
re-... uptintin muhammen bedeli 28 ve 
koknar tomruklannın beher metre
kı.rıunün muhammen bedeli (25) li
raaır. 

Gurgen tomrukları Düzce-Bolu ı;o
SP. üzerinde ve köknar tomrukları 
Abant gölüne giden yol Uzerınde 
kamyonlara kabıli tahmil blr şekil
de olup satışa alt şartnameler An -
kara Orman. Umum Müdürh.iğUnde 
ve Bolu, !stanbul Orman Çevirge 
Miidürlükleri ile Düzcede Revir A
mirliğimızde tomruklar yerJ.nde gö
r!llPbillr. 

Isteklilerln % 7,5 muvakkat te
minat ve evrakı lA.zımelerlyle blrlik· 
te ihale ı:-ün ve saatinde mezkur 
ko~·ona müracaatları. 

(8058-6076) 2133 

KAZALAR 
~ 

Satılık motor 
Bayburt BelediYe Relsllilnc:'len: 
Evaatında ve 3000 lira kıymetindi! 

motör aı:ık arttırma Ue utslacatından 
ta11Pleırln 2">-5 ıtra teminatı muvakkale· 
~l"!Yle t'hale ailnü olan 11-8-942 <;alı 

sünU sa.at 14 te Bayburt beledlYe encü
men.ıne müracaatları ilAn olun\11'. 

(5703) 1775 

SIHHAT ve lÇTIMAl M. V. 

Taşıma işleri 
Sıhhat \'e ıcuma.ı :ı.ıuav""net \'ekale· 

LI .Merkez Hıfzıssıhha Müe~>e>C'l Sa. rU. 

Kombsyonundan: 
1 - Merkez Hıfzıssıhha -'fuessesesı 

ihtiyacı Icln Türkiye Komı.r Satış ~ ... 
Tevı:l MUeN..eseslnden satın alınacak 1><H 

ton komUrün li>tasyonc:'lan ~ahmll ve mil· 
eıssese deposuna nakil ve !&Ut cdllmes 
acık ekslltmeye konulınuitur. 

2 - Muhammen bedc'-1 3200 muvak 
kat teminat 240 liradır. 

3 - Eksiltme 15. S. 942 curnarte:ıl 

ıı-l.lnU saat 12 de mUessc~ede toplan tn 

&atın alma kom!s~onun<la yapılacaktır. 
4 - Taliplerin eksiltmeye iştlrllk t!l

mek üı:ı>re mezkilr &'\in ve saatte ı<a:-t

names1n.l ıı;ormek ve muvakkat tem1nıı..ı 
yatırmak Uzere daha evvel komlsyona 
müracaat etmeleri. 

(5991) 2108 

Çakıl alınacak 
Sıhhat Ye İçtima! Muavenet Ve

k!letinden: 
Ankara'da Hamamönünde emanP

ten yapılmakta olan Doğum ve Ni
saiye kliniği lc;;ln 2276 metre mlkCı
mı çakıl 24M sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesi mucibince bir ay lçtnde pa
zarlıkla satın alınacağından vermPk 
lstiyenleiin 22 aii'u~tos 1942 tarlhlne 
kadar her gıjn mesai saatleri dahi
linde Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti !c;;tlmal Muavenet İşler! 
Dairesi Relsllğine müracaatları . 

<5997) 2112 

Sayın halka 
D. D. Yolları 2. İ::iletme Mü

dUrlU~ünden: 
Madde 1 - ı No. lu Hay

darpaşa Ekspres katarı için 
bılct ve yer kuı>0nu her gün 
saat 8,30 dan itibaren gışeler1 
de satılm1tktadır. 

Madde 2 - Çarşamba ve 
cumartesi gUnlerl saat 7,32 de 
Ankara'dan Haydarpaşa'ya ha
reket eden (3> No. lu Toros 
katan için bllet ve yer kuponu 
bir gün evvelden saat 14 ten 
itibaren satılmaktadır. 

Madde 3 - 1 - No. lu Hay
darpaı;a Ekspresi için bilet \'e 
yer kuponunun hlr gün evve
linden sureti katlyede satılma
dığının sayın halkımızın ma
lümu olmak üzere ilan olunur. 

(5968> 2029 

Devlet Hava Yolları 

Yapı işleri 
Devlet Ha\'a Yolları Umum Mi.ldü.rlü· 

~ünden: 

1 - Afyon tayyare meydanında ıın~a 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

e~tlrllecek L<;ta11yon blmısı kapalı zarı 

Akya.u Askerl Kereste Fabrikası Mü· ı.ı.:.uliYle ekı.Utmeye cıkarıı.mı:.tır. 
dürhiğünden: 2 - Kesır tıeciell (75697> llra (80) ku· 

Akyazı askeri kereste fabrika~ı Kerem· ruo olup muva.kkat t.emınatı (50~J H
ali onDJ..Dından fabrikaya ve fabrikadan radır. 
Adapa.urı istasyonun& yapuraca'ı tom· 3 - Ek&Utme 15. 8. 942 cumarksı 
ruk ve kereste nakliyaunı kapalı zarfla eünU saat ıı de Pevlet Hava Yollan 
~iluneye k.oymu$tur. meydanında kAln umum miıdUrltik bl 

ı - Ehilt:ne 20 a.ğusto• 942 perşem- nasında toplanacak k001:syon taratın· 
be günü saat e>n dörtte Adapazannda dan icra edllecektlr. 
park kar~ısında fabrikanın roilama dai- 4 - Bu ite alt fenni ve hU&USI şart· 
resinde ayrı ayrı }'llpılacaktır. namelerle mukavele projesi ve resim!~ 

2 - Keremali ormanındaki me'e tom· (379) kuruş mukablllndc Devlı>t Hav& 
ruk[arının beher metre mik1bının mu· Yolları umum mUdürli.l~Unc!en temin e 
haınmen nakil ücreti yirmi beş lira ve dlll.r. 
muvakkat teminau dol-uz ~-üz kırk dokuz 5 - Eksiltmeye &'irecı.>klerin Uıale ta 
Liradır. rthlnden en az R .:ün evvel :ı.nınakalAt 

3 - Fabrikadan Adapazarı istasyonuna 1 vekAlı>Une bir !st!da ııe mürac:aat edt! 

nakledilecek her cins kerestenin beher rek ehliyet ves»<ası almaları !Azımdır 
metre mikabtnın muhammen nakil ücreıf 6 - Tallplerln teklif meoktuplarm 
yedi yüz on kuruş ,-e muvakkat teminatı e" geç ihale tarlhl.nden bir saııt ı>vvel 
iki bin altı yüz yetmiş üç liradır. eksiltme komisyonuna makbuz mukabı-

4 - Eksiltmeye cirebilmıık için Tica· Hnde teslim etmeleri !Uzumu ııa.n olu 
ret odalarındz kayıtlı bulunmak ,.e hazi· nur. (6110) 214!1 
ran 942 urihinden sonra alınmı, vesika 
ibraz f'tmek şarttır. ..ı 1111111 IJ 1111111 1111111111111111 !::, 

5 - t~tekliler kapdı zarflarını muay- : Bahçeli Evlerde - :_ 
yen !?Ünde uat nn dörde kadar komisyo-

na ve prtnarnesini {!:Örmek istiy"nlerin = arık hava sineması 
yollama daire<İne müracaatları ilttn olu· - ) 
nur. (8165-6204) 2251 

Ev ve depo yaptırılacak 

------- --açıldı - -: Her akşam 9.30 da : 

Ta~ıma işleri konıisyonıı ınıır.ıcnatları . 1 m ls}·onunca yıı,pılıırHktır . tı;tı>kllım.n 
(8lll2-li0ii ) :!I .5H 1!!12 50 bin dokuz }ÜZ on iki l1r:ı elli :-.·arıa \'ekltlı>tınden: 

Yapı ışleri 
kuruşluk muvakkat teminat ve :ıı~· :.?R9 ton komün.in Kömür Satış ve 
;;ayılı kanun ve şartnctm~e ıııy!n E'lll · 1 Tevzl ~1Ueut'seı; I s a hasından alınıp Ve

Inhisarlar Uıııunı ,\ludurluıı:unden !en ves~kalıırla blrl 'kte teklif me1<\l:p k.~letın g6stere~cgl yere kad ,r nakıtve~ 
1 - l'roJe, ke~if \'e ~utname~ı lannı muayyen o•an ııün ve saatte;ı b r ile tnhl!)·e ,.f! - ıır · işi acık ı.>ks ııtme usu· 

ınuclhınce ıcları:uıiıın h:a lı .ı :ta ı>'takı 

1 

$aııt evvelin<? kadar kom!syon kfi"lp' lly\~ ı>ksUtmeyl! k'>nU IJ'lrnş•ur 

lıa~~ıııııl~rhı_k b ın."ında yuptıru ,·.ıı ı ~:ne veıme lel'I l fı.7 ım<llr . ı Ekq'Jtme 13 ıııtu~tM !H2 perşemnc 
tadılat ış ı kap ılı ı.ırt ıı.ulu ıı .. ek,ı!l- Postada olan t!c«•lkrnPler kabul ecl l· gUnU ~ a t •o rll \'""k" 'n' h nıı•ınd'l m• : 
nı~~ e k~ıııı:ııı9tıır. 

1
. . ~ mez. Şn:1n'lme \'e muı:ıı.,·eıe pro e ı- 1 z<>mP mi.c.ın -ı 11'-ii ""P••nl'!a 10.,ıan<ır> 

- - e'ıt lJı·ı e 1 (.H. ll'ı.J..;JbJ lır,, 10 4 l$1etmP mtirlil•lll "t' nrl"n ve !" :10:1• 11 " me lı:em" r' : 1'"1'1" k <">"1'•,·11011nda ,·apılıı 
i,5 nııı\·akkal leıııinulı (~.5!H) lir nlır · k · r 

3 . _ Ek.ıltme 1 ~ . h . !H:? cuıııa -'ıı- ıı-ar şetl 1 iı l ~dPn r ra•ız rı•~ra ,.,.:- · (''l '"" •r 
nü tiJat ıtı.au ela İ• lantıııl 'ıl, Ka • ı-;S"~--, 1 ' ı <ın:ı 't••>ınrnmen h<'d l' ll'i'l l' ra oı.ın mu · 
hataş'ta Je,·:11.1111 ~ııhe,indekı ıııl'rM'I. \'~ 1''<'' 1 •....,, • n<ı.' "'" l'rR 71'1 kııru••ur , 
alını komi~~ onunda ) nı•ıluc,ıktıı ea 1-as: !'>!rdır-!ac~.k l"arin~ ne·• ,.,._ 1I•ın m'llZl'me mUdUr 

ı - Pro.İt', ke~ıf \e 'artname l J 73) İ Jil l""n"" ır"r11'Ph ' l'-
kuruş oıııkabilin~c ~ozıı geçen .7uht>- D.D. Yolları J.'~urum IO. uncu şlet· Tıı "~'"'"'" mu•"' 'ı>n ır."n \'l' s!loı.ttP k" 
den ve Ankar.ı, [zrııir başnıııdıırlükle- me • ı:;rt"-";",;rd • n: m ' )'!'"lıla hn~ır ..... ,.,,.,.....,,,-ın 
rindeıı alınabilır. B.500 metre mi< •bı kırma b'll:ı;ı ka· 

.j - Eksıllrııe) e ıı:irnır.k isti~ t"nlerin palı zarf u•uliyle ek•i 1:meye ke>:ıu'm•ı~· 
(1.5.000) liralık bu k.ıbil in q,ıatı ın11- rur. 
vaffakiyelle y ıpnı17 ol<l11kl.;rın·1 dııir l\l~ıan'm"n k'!<if h~deli 39 ı 50 lira o-
vesıka ihraz ederek ihale gunıınclerı lu-ı mu,~kkat tcminPtı 2037 lir:ı 1 ır. 

2135 

ANKARA n~ı EDlYE51 
(!>) gun e'Yeline kadar uıuuın nı lıcitır- F.l.;~illnıesi 19. ıı . Q42 çar~amha ı:;ün '; 
ilik in~ırnt şubesinden ayrıca ek<ilt- ,a1 c l'i ıe Frzunım'rh ıo. u,cu i•lcım:: 11 h:af-em malzeme aJrnFlcak 
nıe~·e i-tirık \"Csikası alın darı lazıııı-
dır. müdür' 'iifü hina .. rda 'aı·ılar•kıır. 

İ-teklilerin kanurıun tayi:ı ctıiği vc•a· 
ôkle teklif mektuplarını ve murn':kat tC· 
minatlarını belli ı&-ıde ek ilıme •'\~ıin
den bir saat ev,·eline kad'lr komi~yon 
rehliiHne vermeleri lazımdır. Posta ~e· 

\ nkar.1 13ı•lf'd iye•ind,.n • 
ı - Su tank l arının tamir i için 

ııı ı kalem malz<'me on beş e;ün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhamml.'n bedel! <5401 li-

6 - Eksilme) e gireceklerin ınühiJr
lü t<'klif uıektııplarını k·ınııni ve•aik
le % i,.5 ::ii•·enıne p3ra,1 ıııııkbıızıı 
vrya hHnka tenıinı•t mektıılııınıı "e 
~artnanıesınin ·'F" fıkrasında ya7.ılı 
\'esaiki ihtha elecf'fy olan knpalı zarf. 
l:ırını ihale günu elcsıltme sautind<'n 
hir s ıat "' veline kadar mezktlr komi~
~ on haşknnlıibnn makbuz mukabilin. 
de "erıııelr.ri lazımdır. Postndn ,·ukıı
a gele<'ek :.redkmeler kabul oluıııııaz. 

radır. 
cikmeleri ks.bul edilmez. 3 _ Teminatı <40> lira <50ı ku· 

Balastların ihzarı için Deveboynu · 

(81 O!l-6078) 2 J.H 

Ankara Bira Fabrikası 

Azizivc kilometre 165. Hızırilyas · Taş
kesen. arasında Kim. 60, BMıliahmet · 
Dikme ara-;ında Kim. 43 ve Kars · Mez· 
rea arasında Kim. 68 ...- 100 olmak Ü7crc 
dört ocak yeri tespit cdilmi' olup hıı 
kı•ımlarcla te•lim ccli!e<ek n her ocak· 
tan mü•avi miktarda ıe,Jimat }"apılacak· 

ur. 

ruştur. 
4 - Şartnamesini görmek isliyen

lerin her giln enclimen k:ılem l ne ve 
isteklilerin de 11. 8. 942 sıılı ~tinli 
saat 10 30 ela belediye clai re, inde 
müteşekkil en,.iirrıcne milracnrı•ları 

C57E81 HlOl 

Satılık yer 
Ankara Beled1yeıılnden: 

Cinsi 
Patlıcan 
Patates 
Kabak 
Taze fa~ulya 
Domates 
Taze biber 

.. bamya 
Kuru soğan 

Miktarı 
Kilo 

60.000 
70.000 
10.000 
40.000 
15.000 
10.000 
10.000 
20.000 

Fiyatı 
kuruş 

20 
25 
15 
20 
20 
20 
40 
15 

Kati teminatı 
Lira Krş. İhale gUn 

20-8-1942 
20-8-1942 
20-8-1942 
20-8-1942 
20-8-1942 
20-8-1942 
20-8-1942 
20-8-1942 

1800 
2625 

225 
1200 

450 
300 
600 
450 

saat 
15 te 
15 te 
15 te 
15 te 
15 te 
15 te 
15 ta 
15 te 

1 - İhale gününden icibaren 2-Teş. 942 sonwıa kadar erat istihkakı oı.ıı t1' 
'c mikdarı ile ihale gün ve muhammen bedeli ile kad teminaclan yuıkaıda g~ 
len 8 kalem sebzenin hizalarındakı jtÜn ve ~atte pazarlıkla talibine grup müdiiı' '. 
hi,:ünde müteşekkil Satın Alma Komisyonu tarafından yollama binasında ~ 
yarnlacaktır. 

2 - Taliplerin yukarda yazılı kati terninatlannt ıtruı:ı müdürlüğü muhasebeO' 
liğine yatırarak makhuzlarirle 2490 sa.}'llı kanunun 2 ve 3 üncü maddclerindeid 1' 
zılı vesaiklerirle birlikte mezkur gün ve saane Komisyona müracaatları. 

3 - Evsafları Ankara A~keri Fabrikalar Levazım Müdiirlüğü ile İstanbul Jtl 
keri Fabrikalar yollama satın alma . komisyonundan ve Kırıkkale grup müdür~ 
satın alma komisyonlarından görülebilir. (5877) 2 lo4 

Serom ampulü vesaire ahnacak 
Sıhhat ve •ctimal Muavenet Vı>l'.Alı>tl Mı>rkez Hıfzıssıhha Müesseseı;I sa. AL I>' 
Ttlsyonunılan: Muhammen Muvakkat 

Cln~i MlktRn bedel teminat 
serum ampulü 5 cc 200000 adet 4000 > 

" .. 15 cc 100000 2500 ) 
Ampul desteresi 60000 ,. 660 ) 
Lastik mantıır 200 kilo 2000 ) 1437 
Çiçek aşısı tüpü 1000000 adet 10000 > 

19160-

1 - Merkez HıtzıssLhha mUessesı>ı ihtiyacı için cins, mlktar ve muhammen tıt' 
Je:llyle muvakkat teminatı yukanda yıuııı malzeme kapalı zarf usu ıı~·ıe :ıJ ,ı1 
•anhlnden itibaren eksiltmeye konu .mu.,t ur. 

2 - Eksiltme 10. 8. 942 pazartesi gUnü saat 11 de müessesede mütel;{'kk\l s ·ıı•f. 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Numunesini aönnek L<;tlyı>nler kom!ı<yona müracaat edı>rler Şartnqmeıe 
pnra~ız •·Prlllr. 

4 - Teklif mı>ktuplan muayyen ıründe saat 10 a kadar komisyona verııaııı:; oı· 
s~rtnameler 196 kuruş mukabilinde 

Erzurum ve Haydarpaşa veznelerinden a-Yapı işleri ı - Yenl&ı>hlr\'le ı 1043 ı ada ı 12, malıdır 
parsel dahilinde bulunan <84ı rnetre 5 - Muvakkat tt>mlnat mukab111 nakit ve nakit mahlyetlndek1 f!vrakın Mal'~ 
murabbaı ada razlası yer on bes ııun Veka.!eU merkez muhasebecUIA-1 veznesine yatırılması ıcln tallı;ılerm daha ev"" İnhlsarlar Ankara Bira Fabrikası lınahilir. (606'ı) 2226 

Mlidürlüğünden: 
Gazi Orman ÇifUiğindeki inhisar- Parke taşı satrn alınacak müdc:'letıe acık arttırmaya konulmuoıuı komisyona müracaat etmeleri UAn olunur. (3683J 1799 

!ar bira fabrıkasında, kısmen yere f , . . .. · 2 - Muhammen bedeli <R40> ıır .. dır. 
3 - Temtnab !631 llrac:'lır. gilmlilü bır kıi.rgır deponun inşaatı D.D. Yolları Kay>erı 4. uncu işletme 

10. 8. 942 pazartesi gün il öğleden ~lüdürlüğünden: 4 - Şartname ve kroklslnt eöı mck 
sonra saat 15 te fabrıkadakl komis- Bir milye>n adet parke taşı kapalı z.ar! tstıyenlerln hı>r ıı;ün enctimen kaJ~lnc 
yon huzurunda yapılacak aı;ık ek!':ılt- u•uli}"le ek<iltmeye konulmuştur. Eksilt· ve ıstekltlerln cıe 11-8·942 ııalı ırUnti s .. · 
mı> ile istı>klisine ihale edilecektir. me 22. 8. 912 cumartesi ıtünü saat 11 de at 10 30 da belediye c:'lalTeS!nde mtite-

Keşi! bedeli (3261.23> lira, mu- Kay<eri'de 4. üncü isletme binasında ya- şekkll encümt"l'le mUracaatlan 
vakknt teminat (244.59> llr'.'-dır. pılaoıktır. (57691 Plfl~, . kı>şıf ve ş.artnıım~lerln görtil- M h en bedeli 90.000 doksan bin 

1902 

m-esı ıı;ıon her gun fabnkaya milra- u amm . . 
caat olunabilir. (5876> l!J37 lira olup muvakkat cenun:ı.t mıkı:arı 57'10 Asfalt işleri 

beş hin re<ii yüz elli liradır. 
hteklilerin mm ak kat teminatlariyle Ankara Beledi}"esindeo: 

kanunun ıayin etci,:i vesaiki ve bu işi 1 - Olgunlar sokağı ile !'Vkaf a.par-ÜNiVERSiTE 

Asista"n alınacak 
becereceklerine dair belgeyi ve teklif umanı önünde yaptın!acak asfalt kapla
mekcuplannı muayyen ıriin ve !lallt ( ıo) a m .. işi on heş gün müddetle açık eksilt· 
kadar 4. üncü İşletme komiwon kitipli- meye konulmuştur. 

Ankara OnlversiteRl Dil ve Tarih - ğine vermeleri lazımdır. 2 - Muhamn.en bedeli {5133) lira 
Coira!ya Fakült.es! Dekanlısından: Po,tada olacak gecikmeler kııbııl edil· 00) kuruştıır. 

F k"lt~~ı 1 i or"' "l ı 3 - Temlna. 371 lira 88 kuru-.tur a " ~" z n yen ve .,.. ça,. ar a- mez. Şartname .ve nıukavele projeleri 
rthl, t Ll'!' dili ve edebo!Yatı, arke-ıltııl. Ka>~ri ve Ankara ve-,nelerinden 450 ku
k!Aslk rtıoıoJI, ırumero!ojl, antrepcıloJ! ruş mukabilinde alınahilir. 
V" ('t.no\ojl ımsUtuler1ne müsabaka ile (8201-6209) 
as'.s.tan alınacaktır. Dil ve Tarlıh-Cı~ · 
rafya Falctiltesl ile İstanbul Ünlver!'!te-

2230 

sı Edcl>Iyat Fakültesinden mezuın olan 
lsteklllcrln ve !azla izahat ı,..ttyenlerın 
10 a~tos 1940 a kadar bir d lf."kte ve 
mü;;bit evrak !le mılracaatıan. 

(5872) 1960 

Madeni eşya alınacak 
Üniversite A. E. P. Komisyonun· 

dan : 
Yaptırılacak iş madeni eşya, mu -

h•ıimmen bedeli 23843 lira, teminatı 
17 89 lira, saall 15 

Yaptırılacak iş madeni eşya mu
hammen b~ıleli 15510 lira, teminatı 
ll74 lira, saati 15.1>. 

Tıp Faktiltesi birinci cerrahi kli
niğine yaptırılacak madeni eşyahtr 
13-7-1942 giinü rektörlükte kapalı 
zarfla ayrı ayrı eksillmeye konul • 
muştur. Teklif zarfları eksiltme gil
nü Raat 14 te rektörlti,ite verilmiş o!
mflsı lazımdır. Liste ve şartnameler 
rtktörlükte görtililr. 

(7966-5953) 20!52 

Hemşire aranıyor 

Gümrük ve İnhisarlar V. 

Temizlik malzemesi 
alınacak 

Gümrük ve İnhlı;arlar Veka!etln
den: 

ı - Vekalet ihtiyacı iQln açıl< 
ekslltme usuliyle temi'Llik, boyacı 
ve sair malzeme satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 1400 lira 
olup muvakkat teminatı 105 liradır. 

3 - İhale 8-8-942 cumartesi günü 
saat 10 ıla Vekllet Levazım Mtidlir
lüf:ünde kurulu komi!')'onda yapıla
caktır. 

4 -- Buna ait şart.name ve nümu
neler her ıtiin levazım mlidürlüğün
de görüleblllr. 

5 - Kanuni vasıfları hal?. istekli
lerin belli gün ve saatte muvakkat 
teminatlarını VekAlet veznesine ya
tırarak komil'':ıronda hazır bulunma-
ları. (5833> 1881 

R. Cumhur Filarmonik O. 

Ruğan iskarpin yaptırılacak 
Riyaseticunıhur Filarmonik Orkes -

trıısı Şefliidnden : 
1 - Orke~tramız ilyelt-ri için ölçü 

üzerine 75-85 çift rugan iskarpin açık 
eksiltme!l'e konmuştur . 

2 - Muhammen bedeli 1810 lira 
olup ilk teminalı U.O lira 25 kuruş -
tur. 

4 - Şarına.m.: ve keşif cetvelini ıtör· 
mek isciyenleri~. her gün eociimen kale· 
mine ve istekiilecin de ll·R-942 salı gü
nü sa.at 10.30 da belediye dairesinde mü
ı~kil e:ıcümene müracaatları. 

(5767) 1924 

Lastik hortum alınacak 
,\nkara Belediyesinden: 
1 - BelC'diye bahçelerinde kulla. 

nılmak ü1.ere alınmasına liı7.ıım ıı;ös
trrikn 2:? pınçarl ı (550) ınetre lastik 
hortum on heş ıı;iin müddetle açık ek
sillıııeye konulnıu~tur. 

2 - ~!uharnmen bedeli (38.'lO) lira
dır. 

3 - Teminatı (2RR) fön (15) ku • 
ru~tur. 

4 - Ş·rt:: 1mesir.i görmek isti~·en
leri-1 her ~un t-nciınıen kalrnıine ve is
teklllerın •k J.I <ı, q ~2 cumA ırlınii n -
9.t 10,30 cııı R .. )~ıli\'c dair,.~inde .ııute
şekkil en· .nen!' miıracant.arı. 

{O!laıi) '?t·ı ı 

Cam alınacak 
Ankara Beledlyeş!nden: 

1 - Otobiısler !cin alınacak ~ ne 
v:<ıe (245) adet cam on ~ ırtin müd· 
deUe acık eksiltmeye k<>nulmustur. 

2 - Muhnmmen bedel 3034 Mra 30 
kuruştur. 

3 - Teminatı (227) Ura (57) kuru$
tllll'. 

4 - Şnrtnant!!Slnl ıı;örmek ls.Uyenle -
rln her srün f!l1Cümen ~ine ve lııt.-k-
111ıerJ.n de 14-8-942 cume. ıı;ünü san t 
10.30 da belediye dairesinde müteş<>kk11 
encümene müracaat.l.ıtn. (5937) 20i2 

Su kesilecek 
3 - TallplPl'İn ihııle gUnü olan <!.. Beledi~·p Reisliiiinden : 

9. !142 salı p:iinü saat 15 te ilk temi- Sıı sarfiyatının artm<ısına bina.·n 

Kend tabii gaziyle kuvetlendirilmiş 

KARAHİSAR MADEN SUYU "TABİİ SODASI,, 
Kızıla)' ve Milleı Mecfüi Parkları büvetlerinde, Ulus'ta Ahmet Enver. 

lstanbul Pasca ~alonu karşısında Ahmet P.rkmen, Yeni,ehir: Sakarya caddt 
sinde Balkan, bakkali>e ma(taı:aların<la, Sa.manpuannda, Bursa Pazarı şu~ 
~inde, bardak ve perakende ş.işe ile satışına ba.şlanmışı:ır. Sandıkla sipari1 içil 
Telefon 5153 e müracaat. 1405 

TALAS (Kayseri) Amerikan koleji 
Bir ihzari üç orta sınıf 

!hzarl sınıra ilk okuldan b1 derece ne mezun ı:ı -14 ;raşlarlnda yal· 
nız 35 erkeok tal~be alınacaktır. 

Lcyld ücret: 350 lira. Of>rslcre 23 eylülde ba.tlanaca.kt.ır. 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Köy Elnstl.tUsU :MüdUr!Uğ{lnıdoo: 

Cinsi 
Sadeyağı 
Koyun eti 
Pirinç 
Beyaz peynir 
Ke~e şeker 
Yoğurt 

mFk'!ları 
Kg. 

15000 
20000 
15000 

6000 
10000 
30000 

Tahmin 
edllen bPd~l 

Lira K. 
3150C 
26000 

82.">0 
6900 

11500 
15000 

thal@nln yapılaca~ 
Tariıh gün satı 

0 28-VIII-1942 cuma 1 
11 

İlk <t.emlnat 
Lira Kr. 
2362 50 
1950 00 

618 75 
517 50 
862 50 

1125 00 

" " tZ 
.. ı:l 
.. ı!i 
,. ı':' .. 

1 - ç tlele-r köy enst!tUw talebele?'ln·m lhttyacı iç!ın wkanda olın6. mf.kl:t!'l• 
muhammı>n !:>edeli, ihale ıı;ün ve ııaa.tlıeri yazılı 6 ıkaleın ~ ka'J)a.lı ıaıi 
uı;;uIJ;yle eksiltmeye konulmuştuır. 

2 - Alın.a('ak olan bu erzaka alıt sartmameler maa.rlt ve ell'Stııt.iı müdürlıll'" 
le-Mnde göri.ilel>!llr Dışarıdan ta!Jp ol.anlara ])06!.a pulu ıröınderilmek ~un:tb'11 

prt.namc-lcr ııönderll lır. 

3 - İhale, maıırır mUdU·rlüitindıe toplanacak olan satın alma komls:yOQ'IUrıd' 
yapılacaktır. 

4 - Bu maddelere salAhlyetl! makamlar teırafından Nyat konulmuıssa lh3ıt 
n<-1 l~<'S!ndc damıı-a resırl'l ve saiır [lhllyaırı !Azım gelen ma.-rarıarla, müLee.hhltlf' 
Mn lsUhka.kJ.anndan kesHecek olan vergllı>r1n. mukıwele, nakl.l ve kaplann ııt' 
delleıi, llAn masrafı mübayaa edilen malın bedeline zamanedürnek suretl!Yle rııO. 
teııhhld'. ,n" ödeıneç!'kUr. ,, 

t,_1.-klllenn 2400 sayılı kanunda yazılı belı;relı>rle ilk t<e>mlnata dt mııktı<l 
.lıırle. h!ırHJcte teklif mektuplan ihale saatinden bir s.1at evvc-1 komlsyaıa veıı'l'tl~ 
oı:maıarı ea·rttır. Postada ııeclkecek mek.tuplaT' kabul edllm~tıır. (2227) flfl 

-~ T.C. Ziraat Bankası B:ırbıırı \ 
ajan•ında namıma açıırdı~ım vade•i:ı 

tasarruf he•abına ait 201 (iki >-ÜZ bir) 
numaralı cüzdanımı ka}·beıciğimdcn 
'ıükmü olmadığını bildiririm. 

Dikkat 
Her nevi yazr makinesi temi

natlı tn.rnlr edilir. 

İşletmemizin maden hasta. 
nesi için Kızılay Cemiyeti 
Hemşire mektebinden dlplo -
malı ve ameliyathanelerde ca· 
hşmış tecrübeli bir hemşire -
ye ihtıyaç vardır. Hastanede 
ikamet etmesi meşrut bulun
duA"undan laııe ve lbatesl has
tane tarafından temin edilecek 
ve kendiıılne (100) lirava ka
dar ilcret verilecektir. Talip 
olanların hal tercümelerl ile 
birlikte diploma sureti. e:vi 
huy vesikası, evvelce ı:-ıılış· 
uklarr yerlerden aldıkları 
bonservisleri ve üç adet fo · 
tografı ı 

n'lt mRkbıızlıın ~e ticııret odasındıı.n depolarda su biriktirilebilnıek iııere 
aldıkları vesikalariyle birlikte Ankara muvakkat hir zamıın içn il. 8. 912 ta
~fektepler Muha~ebeciliıli binasınrla rihinılı-n itibRren geceleri saat (:!3) 
toplan"n alını, satıın komı,yonıınn. gel ten sabah (5) e kadar ~ehlr suyu ke- 7. P. A. 12 bölük komuıan vekili j 
meleri. (5598) 1703 Rilccrktir. (2221) Etref Salur. IS06 

Posta karşısında TtitUncU 
Eşref Argın Tel: 2783 1431 ~ 

(Ergani Bakırı T A. $. İş
letme Direktörlüğü . Maden) 
adresine ~öndermeleri ilAn o-
lunur. 1048 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - ~ 
: Cebeci 1 BU GECE 21.15 te Kavakhbahçe l B~. g~ce 21,15 te 1 Çankın Cad. , Bu gece 21,15 te ~ 
- y .d w 3 Ahbap Çavuşlar ÇİÇEK Umıt Şarkısı YILDIZ Bagwdat Bülbülü ~ : enı ogan Pastınnac!yan ve Süre-kA.sı ~ 
- • Ttirk,e sözıu • Türkçe sözlü . Türkçe sözlü ~ 
E Sıneması Tel: 2311 Sıneması T el: 3017 S1neması Teı: 2195 ~ 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•( 

Yeni Sinemada 
BuırUn 14.30 dan lttbaren 

14.30 - 18.30 searıslaTında 

Park Sinemasında 
Bugün bu a-ece 

14.30 - 18.30 ~ 

Sus Sinemasında Sümer Sinemasmda 
Bugün bu gece Bugün bu ııoce 

: 3-8-194'2 pazartesinden ltibarerı : 
Milis Güllük Nahiyesi Güllük Köyü Sylvia Sidney . Henry Fonda : ULUS - 23 üncU yıl. - No. 7541 Edison'un gençliği Taş yürekli adam 

Unda Da.mel - John Payne ve 

Rolllııd YouN: tara!ındıın çevrilen 

en güzel 1'1lm 

ıl'm<l~e kadar te,·rlleon aerlll 
tuml<?ıin en gilzeU 

Mı.Qrarlığından: _ nın : 
B791 lira 14 kuruş muhammen bedel- : şaheseri olall : 

le ve kapa.lı zarf usuliyle >·apılm•~· il.in Gu·· nahsız kaatil : 
olunan kiiy akarı üstünde iki ev ile altın· : : 
da iki deponun inşar,ına muan·en günde : U E 

lrn tlYaı ga.hlbl 

lSKENDER ARTUN 
Neşriyat ve MUf!S.4C'öe .\tcıc:'lUrti 

NAŞIT ULUC 
ULUS Basımevl ANKARA 

talip çıkmadığından eksiltme işi 15 gün : T R K Ç E _ 
ıı:ıüddetle uzatılmıştır. isteklilerin 8. 8. Masalı_ yerlerimiz nefis ve : O!KKAT. Gazetemize eondeı11en •t 

9 42 cumartesi günü sut 15 te köy oda- : . soguk me§rubatımız . : nevl yazılar netredllalrı edllmeı9lıı ırerı 
!'tuıda müteşekkil komisyona müracaatla- ı : Sınemadan sonrıa otobüs : verl.J.mez ve kaJrl><>luııundaıı dolayı nıc 
11 ilin olwıur. : vardır. : 1 oır meııullyet kabul edilmez. 

cs 196-6206) 22~ , u 1111111111111111111111111111 ur ----------- ......,. • 
f 

(Hedy 

(Jl.[!.c'.lcey RoonEtV) 

16.30 - 21 seanslarında 
KARA SEVDA 

Lamarr - Sperıcer 

GJ.arek Gohle) 

(VoHace Be!Ty) 

16 30 - 21 1eıtnsıannda 

TİTRETEN FIRTINA 

12.15 te halle D'lfitmem 
.AŞ.KL'l ZAFER! 

Tel. UM 

Yıldızlar yağmuru 
~= 14'.30 - 16.80 - 18.30 - 21 

Tel: S."i89 

KARA ÇAYLAK 
tk1nd dewe 15 kısım 

5ea.n8la.r: 12.15 - 14.30 - 16.30 - 18.30 
21 

Tel: 3159() 


