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Cankırı Caddesi. Ankara 

Telgraf ı U L U S Ankara 

-(Telefon)--

1 Anadolu lastik deposu 
Her türHl kaueuk malzc:ne cmsal1-

ne talk ve nranu olarak ımaı edllir 
&l.Parbler ıUratle n.:ııılır. 

Çenberlitaı - İstanbul 
Baoyazarlık • . • • • • . 1871 
Yazı İ5lerl Müdürü ••• 1061 
Müessese Müdürü .• •• 1144 

Ls KURUŞ Yazı hicri • •• ••• • 1062 T~. Ust.lktaı. 1ııt. Tele. 206T7 _J 
tdııre • • • • • • • • • • 1064 

AD 1M1 % . AN C 1M1'%D1 R. 

Milli Şef'imiz dün Ankara'ya döndü 

Milli Şef Reisicümhur Is
bıet İnönü dün aaat 11,45 te 
Anka ra'ya a vdet buyurmuş
lardır. 

Reisicumhurumuz Etimes
iut'ta Baıvekil Şükrü Saracoğ
lu, Ankara Vali ve Belediye 
Reisi Nevzat Tandoğan, An
kara garında da B. M. Meclisi 
Reisi Abdülhalrk Renda, Ge
helkurmay Ba§kanı Mareıal 
Fevzi Çakma k, V ekiller, Pa r
ti Genel Sekre teri Memduh 
Şevket Esendal, Parti Meclis 
Crupu Reis V ekilleri, Part i 
ldare H eyeti azaları, Mebus
lar, Genelkurmay ve Vekill ik
ler ileri gelenleri, Anka ra V a
li Muavini, Garnizon Komu
tanı, Emniyet Müdürü ve 
Merkez Komutanı tarafından 

Taarruz 
devam ederken •• 

Falih Rıfkı ATA Y 
Kınlordu, tuJ1hc: )'Ok ki geçen ) ılda· 

kinden daha l)i bır kumanda altında -
dır: alman r blislerınde buyuk esir a· 
~ı gorillmedı ne ı;orc, ana km-,;cılcrin 
dağılmak mn, erimeksiı.in, grn}e doğ· 
ru çekilmekte olduğı. na hükmedilmek 
lhımı;elir. 1941 taarruz.unun bu,;unle· 
rinde Kız.ılordunun durumu ~ daha 
fena idi. O kad:ır ki artık b • r rus cep • 
hesinden bahsedilmek bil.: mln:ı ız oldu· 
iu hakkında ıuih\ er ıef irlcri okumı) a 
başlamı)tık. Garip ıczaı: geçen > ıl rus 
harp edchı)atı pek kuvvetli idi: hu e· 
ne ise pek ll)tfıır. Gun ı;eçnıi}or ki 
l.fosko\·a gauıcler.i ve uphesiz ~OV)<! 
lansürünün izni ile Mo ko\a'dan Hrikn 
Yabancı ajans habcrlLrİ, askeri durumun 
ıtiıtlkçe daha fenalaııısını bildırmesin
ler! 

Bunun iki ebebi olabılir: biri, al· 
ilan ilerlc.ıi~ ile, Kafkıura'nın Rusya · 
dan hemen hemen icop-nak uzere olma· 
•ıdır. Kızılordu elde kaJı)oNa d:ı , onun 
lbakinelerini besli> en petrol ka)'Ylnklan 
\'e askerleri bcsli> en huğda) ıopraklan 
kaybolmaktadır. Gerçi Kafk:l!I d.ıjlları 
İle İran )olu rardımlarına da)anan alı 
k afkasya kendini mudafaa edebilir; do
ııanma Karııdeniz'<le kaJabılir; ~inı:ıldckı 
"1s orduları dururken, alman ha komu • 
tanlığuun Kafka, dağlarını a mıra ıe • 
fd,büs edeceği zanncdilmi)cbilir Fııkaı 
liazer kı)ıların.a \'aran nlmanlıır, Rusya• 
)'a petrol taşınabilmek h maimi ııı • 
dan kaldırırlar a, hal ne o ur> Ş md da· 
bi Anglo-Saksonlardan )t 'CCd: maddele· 
ti isti) en ruslar, elle ı d bti} k rdu· 
YU ve mityonlarca ı ını ı A )'a ka nak· 
la.rı ndan be Iİ> b 1 r1 r mı? 

Gariptir kı a rJ d rumun ağırlığı· 
ili takdir etmekle beraber, ıngiliz kay • 
il.aklan ru td<ılış nın, bıl'kh, ılm.ınlar 
İçin daha buyiik ıclılikc olduğu frkrindc
dirler. ihtimal onlar dU,unu)orl:ır ki şim· 
diye kad:ır ı;erıdc petrol tokları )-aınl· 
tııııur: alınan topraklarda her şe) ıahribc
dılmckte 'e yi)ccek bırakılmamakııı ol· 
du.ı;unda.n, ru•lnr ne kadar beşleme zor· 
!uğuna uğrasalar ela, )i) eccklcrini 11elki 
Avrupa topraklarındlltl geıirmİ)e mah • 
küm olan almanlar Jaha clvcri•li bir 
durumda buhınmı)11caklardır. lık )'ağ · 
tııurl r taııı mesele ini a.llırlaşuracak, 
geçen kış Harkof'ıııki a kederine meın· 

leketlcrinden > i)ecck geuren almanlar, 
timdi, bu ) i> eceği ııl Kıı!ka5 bo) !arına 
kadar ı;oıurmek ıor.ında kalacııkl rdır. 
l:Iı.erir ki ru•lar bonere kati muharebe
ler vererek ordularını mah\etın s nler: 
tarpıJmaları 'e alm olana Rus)'a içeri· 
lerinde mil)onlnrcn A ker bulu11<lurınak 
ıanıreıini dC'\am etıirehıhinler. 

Bu bakımd;ın, rus harp edebi) atın • 
dakı karamsarlığın başka hır ehcbi ol· 
duğuna hukmooenlcr az değıldır: hıı 
İkinci sebep, Anı;lo- aksonlan her ne pa· 
has ına oluna olsun Almanya uzcrine hü· 
CUrn etmi)·e razı etmektir. Belki de asıl 
ınaks:ıdı Rıısya'rıı ı:;idecck Anglo- ak · 
'lnn rardımlar ı nı ~lı!ır'a 'e Yakın · ark'a 
Çekmek olan M~re al Rommel, Anı:lo · 
Saksonlar eline pek d ğe-rli bir ozur 
Vermiş!e de-, Rtı\)'tl'dakı son nüına) işler 
bu özmn Mo<kO\a'nın ba•kısını hafif • 
leımire )Ctmedi "ini ı;:ösıermekıcdır. 

Bundan ~onraki harek·ııan ne gibi 
ıısmıcı neticeler tıkacağını tahmin eı · 
inek tok güçıur. Her halde şu ı;orülü
>'Or ki Kızılordu kendi memleketinde ve 
alnwı ordusu kendi memleketinin çok 

( Sonu 2 nd sayfada ) 

karşılanmıılardır. 
Garın iç ve dıt kısımlarm· 

da toplanmış olan kal abalık 
bir halk kütlesi Milli Şef'imizi 
çoşkun tezahürlerle ıeli.mla
mıştır. ( a.a.) 

••• 
Resimle rimiz, Cumhurreiıi

miz Milli Şef'imiz lnönü'yü 
dün Ankara'da kendisini kar· 
şılıyanlar arasında göster
mektedir. 

En alttaki r esim de Milli 
Şefin l sta nbul'da Güzel San
a tlar Akademisini ziyaretleri 
sırasında alınmııtır. Bu ziya
r ete d a ir öte ki resimleri oku
yucularımız 4 üncü sayfamız
da, "Güze l Sanatlar" kısmı
mızda bulacaklardır. 

Kuybişef Büyük Elçimiz 

B. Cevat Açıkahn dün 
Ankara'dan aynldı 

Y eni Kuybi§el Büyük 
Elçimiz B. Cevat Açıkalın 

Tiırkiye·nin Sovyetler B i rliği B U· 
ytik Elçılıglne tayın CQİlen Cevat 
Açıkalın dlln akşamki trenle vazifeııl 
b.ı §ıııa gıtmek Uzere Ankaı a'dan 
ayrı lmıştır. 

Hıırıcıye Vekaleti Umumi Kltibi 
N uman Menenıencioğlu bu mUna • 
.ııcbetle Gar g'llzınosuııda Cewıt Açık
ahn §ere!ıoe Haricıye Vekaleti er • 
kli.nıwn bulunduğu bir akııam yeme· 
ğİ vermiııtir. 

B u ziyafeti Bn§vekillmlz de hu -
zurlariyle ııcrelleııdlrmlıılerdir. 

Cevat Açıkalın istasyonda Hari • 
clye Umumı K~tibl Numan Mene • 
mencio(;lu ile Hariciye erkanı ve dl· 
(;er bir çok zevat ve dostları tara • 
fından uğurlanmıııur. (a.a ) 

B. Cevat Açıkalın'ın 
T aa• ajan•ı muhabirine 

demeci 
Türkiye'nin yeni Kuyblııet BUyük 

Elçisi Cevat Açıkalın. hareketinden 
evvel Tas!\ ajansı m uhabirini kabul 
ederek aııağıdaki demeçte bulun -
ınııııtur : 

( Sonu 2 nc:i 'ayfada ) 

Et narhı kald ı rıldı 
Ankara Vi.Iİliğınden : 
4-8-1942 salı gününden itibaren et 

fiyatlarına belediyece konulan narh 
kaldırılmııtır. Sa.yın halka ilan olu· 

D'lllı ~· 

1 ngiltere'ye gelen 

bazı haberlere göre 

Japonya 
yakında Ruıya'ya 

taarruz 
edecekmiş 
Londra, 8 a.a. - Royter aJllNlının 

aakeI1 muha.n1rl yazıyor: 
ı~tare')'e ırelen haberler, Japon -

ya.'nın yakında SovyeUeı- Btrlltme kar• 
ıı taarruza ıı:~tıne daJr aalAhb'eUI 
mi.1$ahltlıcm'ı kanaatini kuvvetısıcı.tr -
mektedlr. • 

Son zamanlarda Jaııonla.nn rua hudu
duna büyük ölçüde a.ıter ıı:etırdUclerl 

ıröru1ınilttür. 1ld. memleket arasınılald 

q.ldınnazlık muahedeslne raa.ınen Ja· 
ponya'nın, Paal.nk't.md kendi tütu1latı -

( Sonu 3 Uncü aayf ada ) 

C.H.P. Meclis Grupu 
C. H. P. Meclis Grupu U

mumi Heyeti buıün aaat 15 
te toplanacakt.11'. 

Büyük Millet Mecli•i azaları dünkü toplantı sırasında merhum R elik SaJ!..danı'ın 
hatıra•ını taziz için ayakta su•arlarken 

Bir buçuk ay süren yaz tdtilinden ... 
• bl 

sonra dün yaptığı ilk toplantıda 

Büyük Millet Meclisi 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Türk Basın Doktor Refik Saydam'ın 
Heyeti hôtı rası n ı taziz etti 

Münih'te 
Salzburg, 3 a.a. - Almanya'da ae

ynhat et.mekte olan Türk ıazetecl
lerl, dün Münlh'ten buraya ıelmlt
ler ve lstasyonaa propaganda daire
si scfı Dr. \Kculz ııltt. Salzbıaı: 
basın d'a.lr esl ıet muavvlni M. Car i 
Tuch.s, propaganda dairesinin basın 
delegesi Dr. Krotsch tarafından kar
şılanmıştır. 

Salzburg Gaulelter'l Dr. Scheel, 
Türk gazetecllerl şere!lne bir kabul 
tı>renl tertip etmiştir. Söylediği bir 
nutukta Dr. Scheel, Türk gazeteci· 
!erine hoş geld'nlz demiş v' Mo· 
znrt'ın vatanında hoş bir vakit ge· 
çlrmelcrl temennisinde bulunmus· 
tur. 

Pazarte~ı sabahı, Mozart'ın pre~
tısklın olan Nadir Nadi, Türk heye· 
ti adına hih·ük kompozitörün doğdu· 
ğu eve bır c:elenk koymuştur. 

Tilrk gazetedlerl, bugiln Llnı 
yolu ile Vlyana'ya hareket edecek· 
tir. 

Büyük Millet Meclisi bir buçuk av 
.ürcrı yaz tatilinden sonra dün saat 1 c; 
ıe Refet Canııez'in reisliğinde toplan -
mıJtır. 

<:ehe açılınca, ~'l'kil Sükti.i Sa • 
rac:oilu'aun, Dr. Refik a)-dam'ın , efa
tını bildi.tta apJıQal<i tımu.re,ı okun -
ftlUINr: 

BU)ük Millet Medi i Yüksek 
Reisliğine 

''.Bq,d;_il , .e istanbul Mebusu Dr. 
Refik Sa)'dam'ın 7/ 8. 7. 1942 gecesi İs· 
tanbul'da saat 24.40 ta bir "Angor • Prc· 
ton~" akse.si netice~inde vefat eımi ol· 
dufu Dahili>~ VckilliiHnin 14. 7. 1942 
tarihli ,., 1/ 256 ayılı tezkercs.i)le bil • 
dirilmi~tir. Teernlrle a.rzcderim.'' 

füs, ekil 
Ş. Saracoğlu 

Tezkere okunduktan mora Reis, Dr. 
Refik 51}-dam'ııı )'Üksek hltırasını taliz 
İtin bayı iki dakika &)'akta sükiııa di • 

( Sonu 3 üocii sarfada ) 

MOSKOVA'YA GôRE : BERLIN'E GôRE : 

Pravda diyor ki : Don cepheainin cenubunda 

durum ciddi sovyetler 
ve karışık kovalanıyor 

1 

BQ.§vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu M e c l i ı in 
dünkü toplantı•ı.nda görüımeleri takibediyor 

1 Ekon~mi~ hayatımızda .. ileri bir adım .. 
1 İktısat V ekilliğİ 
en az 

her köye 
15 tezgah dağıtıyor 

Böylece köylü, boş saatlerini verimli bir ıekilde 

g~irecek bau ihtiya(lann1 kendisi karııhyacakhr 

lktısat Vek!Hltl. harp durumu do
layı yle te6Vlkıne ve s;enlş!emes ne 
'büyUk önem verilen el sanatları 
hakkında valıliklere yenJ b.r tamim 
gönderm ş ve aynı tamimle, yaptırıl
mış bulunan el \'e dokuma tezg{lhı 

ve I.Pek bükme çıkrllclarını da da· 
l;ıtmış bulunmaktadır. Vekili l;ın. 
valıliklere yaptığı tam m n önemli 
kısımlarını aşağı) a koyu)"Oruz: 

"Ekscrl)·etlc sadece zlraat ve hay
(Sonu 4 Wıru Sll)iada) 

_, •..................................................................• __ . . . . 
E B. Saffet Arıkan Berlin'e giderken E . . 

DJn meydan savaşıno Büyük Don kesiminde 

Mare11I Yon Bock Sovyellerin yeni karsı 

kuneller soktu 1 

yenı 

Moskova, 3 a a. - Pravda pze-
• ı bugUnkü yazısında. cenuptaki 
llintin gttlkçe daha vahim ve ırit· 
lkçe daha karııık mahiyet aldıtını 

{ Solla 5 üncü ~- ). 

hücumları püskürtüldü 
Berlin, 8 ıı A - Alman orduları 

ha komutanlıtının tebliği: 
Şark cephesinde düşmanı kova.lıyao 

zırhlı ordu, Kuban nehrinin yukan 
( Sıoau ' ÜDa1 ııa)'f lıdıt. ) 

Brrlin Buyuk l l(iliği11r IAyİ11 0/11111111 cskı /tıüli Mutlıı/u J dıli B. Sıtf/t'.1 Arı· 
luın'm gt(rn 'umıırtrsi gı11111 urııklıı lstıınburtlı111 hıırrluı e t'T 1: gnıc o gun Bt'T· 
liıı'r tıırdıgını )ıtZmııtd. YulumL:ki resim Bt'Tlitt Bu,uk Elrimi::i hard.cJıntlm 

blrıtı O'llU Al#t4H111'tttlf .A.n.k11rıt s;;,;a Elrisi M. un l'11pnı, lılılli MutLı/dll v t'l-İ• 
limiı Gt'lf«al Ali Rız11 .A.rtll#Atıl u Orımrrtıl Fabrettin .A.lttıy'ltı ıöriqiirit11 
ıost1n11elıtltlir, 
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Sıgara 

kıtlığına 

dair 
hbu yazı, alakalı makamlarca lııtfcn bir 

arzuhal ıel ikki bu)"UtUlsw:ı. Sigara 
ıiryakıleri, sıındığınıa gorc: bu açık 

istidanın n.lıını sc' c seve im1.n ede
ceklerdir. 

Okurueularımııd;ın sık sık, yaz.ılı 'e 
ağızdan ihıarlar ve ş ka)etler alırız: 

Vurguncular 
Valiliğe 

hakkmda 
yaprlan 

lara ihb • 
ımza 

ve adres koyunuz 
Ankara Valillğlndf'n : 
Bazı ticaret erbabının ellerinde 

bulunan emtiayı fada fiyatla sat • 
makta olduklarından bahisle VllAyct 
mııkamıoıı adressiz ve lmznsu mek -
tuplar yollanıyor. 
• Hu gibi ihbar ve Şiklyf'tlerln tnh -
kik mevzuu olması için gerekli iza
hatın alınmnınoa !Uzum hasıl olmak. 
tadır. ŞlkAyet mevzuu olan ,.e milli 
korunmaya taalluk eden mektuplara 
imza ve Adreslerin tam olarak ya -
ıılmuını imza ve adres taşımıyıııı 
mektupların muameleye konmıyacağı 
oı sayın halkın lttıUhna arr:ederlm. 

lstanbul'da denizin tadını çıkaran genf kızlar 

- Ni~ }öWllazsınız? Sigara halk içine 
ekmek ve su kadar geniş ülçı.ide )11· 

yılmış bir matah olduğuna göre, bu 
me\'zu pcMll hayaıl meselclerdc-n sa· 
)'11.ıbılir. Tuıüniiıı bün)c: için ihti>11ç 
olup olmadığı apa)n bir di\adır. 
Onu varsın beden ~e ruh dokıorlan 
konuµdursunlar. Hakikaı olan hal· 
kın pek geniş öiçude tuıun kullan • 
dığ1, ve fakat, ikıde bir ~u '\'C)'ll bu 
ç~iderin orıad:ın yokolduğudur. Öğretmenlerin 

alacakları 

Deni 
1 

Deniz m~ imi ~ladtkwı sonra, 
p.zetclcrin polis haberleri suıunların
d.a hemen her guo 10rle haberlerle 
kar$ılaşıyoruz: 

"Filan yerde dcniıe giren genç bir 
ııd.ım )'W:!llek bılmcdiğindcn boğul
muş, cesedi buluıwnamı~tır." "Yikıuı
m.'lk ve serinlemek w:ere dcrıiıe giren 
bir (OCUk bo/;'Ulmuş, cesedi sahile çı-
kanlmı şur." • 

Butun bir deniz mevsiminde lsı:ın
bul uların<h can ' erenlerin U> m, 
yiıreklcrimizi sıı.lataaık kadar toktur. 
Buıun bu boğulmaların da tek bir se
bebi vardır: yuune bilmemek! 

Dört tarafı u ile çevrili bir :ıc • 
birde oturanlarda:ı bir kısmının ruı
mck bilmedikleri için boğulmuş ol
ması, sadece acınaaık bir vaka değil, 
biraı da yüz kııartaaık bir hadisedir. 
Bu boğulma vakaları, her )ıl )a2 ay· 
farında birkaç kişi~e münhasır kalsa, 
bun:ı, bir "kau" dır de)ip geçl'bili · 
riı. Fakat geçen yılın lcum:ınJan me· 
selA bu yılki kurbanları si~ta ede· 
mı)"Or. Buna karşı ciddi tedbirler al • 
mak zarureti ha.ul olmakıadır. 

Sahil şehirlerinde oturan kadın, 
erkek butun vaıandaşl:ınn, gercktifi 
uman canlarını kurtarabilmeleri i{in 
)'UZmeleri mutlaka lhımdır. 

* Dört )'lllU su ile çevrili İstanbul 
,dırinde, şclırin merkezinden çok uzak. 
la.rda )-apılan dört ~ plij istisna e
dili~e. denhe girmek için yer >-ok· 
tur. Bu plljlara gidebilmek be, her va· 
kit, heıitc:sin hara dc:ğild'ı· Yol pa: 
r15ı, ~ıı azlığı ve kala.b:ılık, plaı· 
larda alınan yüksek ucret, dcniıdcn 
fa)d.alanm:tk istiyenlerin arzusuna en· 
gel olU}-or. Bu plljlarıı, bürun bu dır 
ıartlara raimen gidip gelmek ise, tam 
bir günlük bir i,tir. Hiç bir iş aclımı, 
mil günlttiııdeo ~ bu fedakar • 
lıia katlanamıyor. 

Şehrin )-aktnlıı.nnda muntazam de
niz banyoları kurulsa da, öğle taıil • 
Jetinde, akşam işıc:n çıkıldığı zaman
larda, hedces kola)a ve az bir ücret· 
le buralara gidebilse halkın (Oğu, bu 
sıcak aylarda deniı hasreti çekmez, 
yahut da ı:anınİ tchlikC}e koyarak, 
Kumkapı, Sam;ııya, Yenıkapı, Eyup, 
Ka.um~a ve saıre gibi yerlerden de
nize gimın. Boğulma vakalannın )'Üz· 

de dokwu, bu açık yerlerden denize 
girenler arasında olmakİadır. Halbu· 
ki her bölgede, hojulma tehlikelerini 
011adıın kaldıracak deniz hamamları 
yapılmış olsa ne kadar iyi olacak? Bu, 
biraz da bclcdi)emiz.in hinuneti ile 
~dana gelecek bir işıir. 

ı;.. 

f tanbul Su Sporlan Aj:ınlığ1, Hal
kevleri, hatt1 snetelerde.n bazıları 
yaz aylarında birçok )"U7Jlle rnilıaba· 
kalan tenilictmdttedirt"er. Bu yarış • 
lara, fıula sporcu girmesini remin 
için de bircok kolaylıklar gosterilmek· 
tedir. Yıınşlarda iyi derece alanlara 
ıfıükifatlar, mad.al)ıılar, bedi) eler bi· 
le verilİ)'Or. Bu musıbakaların bir 
kısmı kuhip mensupları, bir kısmı da 
halktan ıtrLu edenler içindir. Bu hare
ketler, sur>hc yok ki, deni7. sporlan • 
nın gelişmesi bakımından faydalı olu
yor Yarışlarda guıel rekorlar )'aparı, 
urun mC$1lfeler alan porcul r d:ı gö
ze çarpı)or. Fakat su sporl rında j;ll· 

ye, beş on $anıpiyoıtun rekor yapma· 
sı değil, bilhaua ~ç neslin. evveli 
muılak olarak yuzmek öğrenmesi, de· 
nizle müC'adele)e alı~a ı, herh:ın~ 
bir deniz kaza~ında anını 1..-urraracak 
kadar ruımcyi bilmi)cn bir yalı ço
cuju bulunmamasıdır. Yoksa, kosko
ca bir şehirde on on beş tane )'\ilme 
rekordmeninin bulunuşu bir mana 
ifade edemCL 

Herkesi )'Üzme öğrenml~e nasıl 
teŞTik edebiliriz? Bunun için iik 1111· 

lacak adım, kola}aı., ucuzca ve her 
istenildiği vakit girilebilecek ve şeh
rin muhtelif bölgelerine ~amil deniı 
hamamları yapmaktır. Spor sahada )'a· 
pılır, )'Üımek denizde: oğrenilir Seh· 
rin deniz kıyısında.ki sayfiyelerde 
oturan ~rılı bah 0 )-arludan başkası, 
kolaylıkla denize gucmed.ikıcn sonra 
bu divanın halli tok gıiçtur. 

fsıanbul pl.ijlarında, pazar günle
ri iğne atılacak ~r bulunamıyor. Fa
kat zanneder misiniz ki, butün bu ka
labalığa rağmen, denlıe girmek uti • 
yenlerin hiç olmazsa dörtte biri bu ar
zularını )'Crİne gctlrehilmıı olsun? 
Dörr be~ pl!j, nıha)ı:t mahdut bir ka· 
Jabılık alahili}or. 

P!ajlann, yuzme öğrenmek bakı • 
mınd:ın pratik hir fa}dası d:ı pek yok
tur. Pl!iLıra d ha çok deniz batl}'OSU 
yapmak, .ı:üııc~)tc, kumda yanmak, ı.:ii· 
zcl bir' tatıl gunu geçirmek için f:'İ<Iİ· 
lir. PUjlara gidenler, çok zaman, u
yu ve güneşi o kadat i~ıisın:ır c:tmiye 
btkular kL \'Ücutlarında atı.lan )'1.· 

• 
ve Istanı;.....,.. 

Güneş banyosu 
nık yaraları kendilerini günlerce ra • 
hatsız eder; denizden fa)-d.a yerine za. 
rar gönn~ olurlar. 

ı;.. 

Bir sahil şehri olmıyan, büyük öl· 
çüde akıır bir SU)'U da bulwımı}ıın 

Ankara; her tarafı su ile çevrilmiş o
lan hıa.nbul'a gorc, slkinlerine riiz· 
me öireunek bakımından daha bab· 
riyardır. Karadenh havuzunda yapı • 
lan milsabakalara imrcni>oruı. Ya • 
kında atılacak olan Kultu•~ ..;. havu· 
zu da bü}-iik bir ihıi)'aet <l t ıc:arıı • 
lı)-ac:ıkıı r. • 

Bu sun! haVU%larda mükemmel 
)'Üzme öğrenen sporcular, gilnün bi
rinde, lswıbu.I salannııı şampi)'011la· 

!faarruz 
devam ederken •• 

rını geride bırakırlarsa hiç hayret et· 
memeli, iz. 

Gerek su sporlarının inld~afı, 
gerek vatandaşlara mümkün olduğu 
kadar çok sayıda yüzme öğrcımcx 

için, bu mevzua lirı'k olduğu eheaımi
) eti 'ermek icabetmekıcdir. 

Denize girmek, )iızme •öğrenmek, 

yalnız bir sıhhaı ve can kurıarna ı~i 
değildir. Bu, arnı zamanda ve belki 
de ilk plinda bir memleket mürlıı1:ıa
sına hazırlık işidir. Dünyanın içinc!e 
bulunduğu bu harpıe, değerli yüzme 
pmpiyonlannın ,;c yüzme: bilen bü • 
tun a.~kcrlerin mcmlc:kcıleri hr.sahına 
ne biiyüK faydalar temin eınıckıc ol
duklarını ise hergün işitİ)'Onız. 

Cevat Açıkalın 

Ankara'dan ayrıl~ı 
(Bl4ı ı. inci 1ayfıı.da,• 

·•- Bundan on sene evvel memu
riyetle ve az zame.ıı evvel do vazife 
ile bulunmu§ olmak dolayıeiyle ta· 
nıdığım kom§umuz ve dostumuz 
Sovyetler Birliginde memleketimi 
ıemsile memur edildiğim için b:ıhU· 
yanm. 

Bu memleketteki ikametlerimden 
ve onu idare edenlerle olan munase· 
beılerlmden en iyi hAıırolor saklı -
yorum. Bunun içindir ki oraya, 
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasın. 
na mevcut dostluk mtlnasebetlerlni 
kuvvetlendirmek azmiyle ve bllyük 
bir memnuniyetle tekrar &:idiyorum. 

(a.a.) 

Biz, tütünü ihracat m:ıddclerinın başın· 
d:ı sayan bir memleketız. Tutunümuz 
boldur. Onu maınlckette işlemek İm· 
kiııları d:ı climizdcdir. Fabrikaları • 
mıı var ve harıl h:ırıl ç:ılışı)orlar. 
Mühcndi inden işçisine kaJ.ır, hep 
bizden... Sunu ifade etmek istiyoruı 
ki, elimize aldığımız sigara paketi, 
lpıidai m:ıddc:sir.den ambaliiına ka • 
dar yerli malıdır. Harp hali, bunun 
hiç bir un uru üzerinde muc:s ir ol· 
mam:tk lazımdır. 

O halde, fU VC)"a bu ~şiıler ikide hir 
ne <İİ) e pi)-:uad:ın ka)i>olur? Bi1e ı;a· 
rip gelen \e buı;unc lcıd:ır kımsedcn 
de iıahını dinlememiş olcluğumuı cİ· 
heı budur. 

Arkadaşım Sonmcı'in bir müddet önce bu 
süıunda Serld.dory"an'a )"aldığı açık 
mcknıb:ı birkaç ay <"L"\"ap geldi; fa · 
kat epeydcnbcri ka>nak gene kuru • 
muş bulunU)'Or. Hazreııcn geçenler· 
de aldıı:;ımıı vnmalı bir habere gö
re, bundan böyle onar sigaralık pa· 
ketler halinde de piya~ada görünmi· 
ye hazırlanırormuş. 

Bu h:ı.bcr, oıed heri dol..-uıımak htcdisi· 
miz bir mevzuu haıırlatıı: biz siga· 
rarı p;ıhalı itiyoruz. Teklifimiz şu 
olacıı.kıır: acıı?>a, kalın muk.ıV\a ku
rular )crinc, daha idi kağıt ambalaj. 
l:ır )1lt>ılsa, fiyatl:ırı bir mikdar in • 
dinnck mümkun olmaz nıı? Bizim 
si~ra paketleri h:ııı:l biraı da lüks 
t~iri yapar. Buna ne lüzum var? 
C.ıımel ,.e Oıesıerficld gibi en iri 
cins üıp.liz igaralanmn bile ıımba· 
lijl:ırı kalınca bir k!ğıııan ibarctıir. 
Değil nü ki bu kısım sokağa attlmı· 
ya mahkümdur. Niçin kalın mukav· 
"a, niçin yııldıı? 

Bir arkadaşımızın a.nlaıtığuıa göre bir 
Scrkldof}an paketi üç dört kurusa 
mal olmakıaymış. Onluk paketlerin 
istihllik üzerinde han&-i isıikıımettc 
müessir olacağını ~imdiden kcsıirc· 
mC)iı. Fikaı şunu temenni ediyo • 
ruz ki bari bunlar basiı aınb:ılaj için· 
de imal olunsunlar, belki daha u'<ıı· 
cıı s:utlahilir. 

l.srafun a.lııbi di,boine k:ıtınmıya med:ıur 
oldul'lllDU ık Ik i!ııdc ediyor ~c 
halkı ve muesseseleri tasarrufa ça • 
ğı.rı~onız. İnhisarlar id:ırcsi. bu bü
>'Ük prcıısipe ne güzel ömcldcr Yere
bilir. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

T. iı Bankasımn kumbara 

ikrami esi (ekiliıinde 

ikramiye. kazananlar 
T!lrkbrc ~ B.:ınkruıı hl$lbtnda en az 

ıso l1rası olan l.."U1J100ralı ve kımı.bnmsız 
küeük UısaıTut hcııaı>lıı.n arasında t.cr
Ubcyledl{:i 1942 :IJmımfyc plAnırun S 

Ü( yıl İ(inde f amamen 
ödenecek 

Mııarıf Vekı11lği kabul ve tasdik 
olunan kadroya. göre terfileri gere
ken ilk okul öğretmenlerinin mııııo 
farklarlyle blltçe darlığı yUzllndeo 
ödenemlyen teçhizat, harcırah, m ı · 
kco, mak ım bedeli ve sa.lrcden 4o
ğnn alacaklarının tasfiyesı için ö • 
nemli bir karar nlmıgtır. Bu karara 
gore, bu paralar 1942 mali yılı bUt • 
çeıl düyun tertlbıne konulcluğıı gibi 
gelecek yıllar büıçelerlne de kı\fi 
miktarda tahsisat kcmulacnk ve Uç 
yıl ıçinde birikmiş mn::ııı ve maaıı 
farkları ödenmış ol cnktır. 

Maarif Vekilliği terfileri yapıl· 
dığı halde mali darlık dolayıeiyle 
kadrosu valilik umumi meclisince 
kabul edılemiyeıı ilk öğretmenleri • 
ne olıın borclıır da Maliye Vekilliği 
bütçesine konulacnk tJhsisattan beş 
yıl lçınde ödcnecelttlr. V Allliklcr 942 
yılı ihılyııçlarıoı Maliye Vekilliği 
ile temas ederek temin edecekler • 
dir. Valilikler bU'!lclnn böyle borç
lanmalarına imkan vermıyeeek ted· 
birler alacaklnrclır. 

atletizm Türkiye 

birinciliklerine doğru 
Bu yıl Türkiye ferdi atletizm bl· 

rinciliği 2 -30 ağustos cuma ve pa· 
zar gUnlerl İstanbul da Fcnerbahçe 
sttıclyomunda yapılacaktır. Bu mli • 
sabaknlara atletizm federasyonunca 
ı50 ııUet çafrılmışıır. Cuma günU 

seçmeler olacak ve pazar gUnU de 
finaller yapılacaktır. 

Öğrendiğimize göre Türkiye bi 
rinclliklcrlnc: girecek atletlerden 70 
k.:ıdarı 13-26 ağustos tarihleri ara • 
eımln Zong\ıhlnk'ta bir J..11.nıpta top· 
lanacakl ırdır. V c ayrıca 16, 23 ta
n'lılerlnde Zonguldaklı sporcuların 

l§ıirakl ile iki müsabaka yapaC'Jk -
!ardır. 

Çağrı 
* IS. 8. rn:ı2 çnl\Şanıba gllnll saat ıo 

da Sıhhıı.t ve İçtimai Muavenet 
Encümeni toplanncaktır. * Nafıa l~ncUmenl bugün sn.at 10 da 
toplanacaktır. ---
lstanbul Vali Muavini 
dü~ vazifesine baıladı 

İstanbul, 8 (Telefonla) - lstnnbııl 
vali munvlnllğlne tayin eclllen nnlıili
ye Vekillet! mahıılll lıv.treler umu~ 
mlldUrlüğü şube mllclürlerlnden Ali 
Rır.n. Cnal bugün yeni vazifesine boş. 
lııdı. 

a~os cckll!şl dUn llankn Umumi Mcr- .J u 8181 .. 81111••aa 1 •aa 81 aa181 .. 1 • \. 

kc%1n<tc ve 1kıncı Noter ven Ul'USu • • 

hu:zunmda ;yapıtmısur. Bu ccktl'.stıe, • sayı n h 1 k • 
2.000 l1rahk ~ lstAınbufcıa : a a ~ 
96.0:16 sayılı ~P sahtbl Ali &ımı Toı>- E Ankara Bclcı11ycs1ru1cn: • 

(Bnfı ı. inci 1111.yfada) 

U7iftnda adnci bir lo daha geçirecek· 
ler, \'c bu ikinci kış her iki taraf için de 
son derece ağır olacaktır. Hele, eğer .bir 
şey duniş ve )'Cfİşıirmişsc bununla önün· 
deki orduları bile ~>·cccği pek ,üphe· 
li olan RuS)-a buğday topraklarının aç 
Avrupa kııasuıa ne bu }il, ne gelecek )'ti 

ekmek )-ardımınd:ı bulunacağı akla bile 
gelcmC"L. Asya orıalamıJa.n Aılantik'e 
kadar 5Ürm alabildiğine' harp sahasının 
askerleri \'e halkı için pek yaman bir kı, 
felaketi hazırlanı)·or. Bu fc:Jlleti, bu lle· 
min bir kısmı için, Ktzılordunun çabuk 
ve tam bir )'lkılııı biraz hafifletebilir
di: önümüzdeki bir buçuk ild ay içinde 
hörle bir netice alınabileceğini tahmin 

cu ve 750 ltrıı.l:lt 1knım!ycrt Ankarn'da : 
etmek mantığa ve hadiselere ı>Ck uygun 36.134 sayılı heıı:uı s:ıhl:b1 1ılchmet ka - : 1 - Taksi UcrcUcr1ncı ;yapılan 
dü)l!IÜ);or. zanmıslanlır. • )'ilzdc 60 zamma ıröre Uınz!m edl· 

Falih Rıfkı A TA Y 250 ecr llra knza.nıuılıı.r: len listeler IOförlerc datıuımıttır. 
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BOSTAN ••• 
Hallrladığim ninni - Dana ve lahana - Bostan nedir ! 

Kavun, karpuzun teşrif afi - H111r ve kelek - Diyarbakır 

karpuzlar1 - Kan ktrm111 ! - Kavun ve adam se(mek -
Karpuz kabuğu 1 - İki karpuz ve bir koltuk - Hoca ve 

karpuz - Kavun karpuzun (eıitleri 
ln6:ı.n JcüçükltlCllnde ne l$ttt1'Be 

daJmA onu hatırtıyor. Ben !rendim! 
bllmcden evcl - hot eımcti de bUdl· 
tım ı>ek bell1 de~ )'il! - evet bcrı 
kcnıCttml bilmedfm evvel valdcm ca· 
nıı•entz ~ uYUt.mak IC".n n!:nnt IÖY· 
lcrdl. Bu ninn1!cıı1 hcııtntz d1nlemle· 
sımzdlr. lcleJ1nde mlna.lılan, mlna· 
11zıan. hattA lmalılan vardı. Ak1un. 
da küa.nlardan btl"I ıudUr: 

''Dand!n1 d.-ı.ndtni ctuıdar.A,. 
"D:ınalnr ırtnıı boStana .. 
"KOV tıosta.neı danayı., 

"Yedi bitınU lahıuınyı,. 

btcı bu ninni :rtızllnden ne zaman 
''bolitruı,. söztlnü ~. ya hatırla· 

srun lcUnalıcdllme.z btr tcd.'11 il~ ak· 
lııml dan:ı.l;ır ve lahanalar ~. Hal· 
bukl bostan d<'mok lAhnna h:ıhccsl 

dmK'k olmadıtı ıı1b d~lann da la
hana >·cd klcrtnc, h<'lc 1\1 dmıl«'dc 

ııek 112 ten.dür oolllr. Anlatılan bu 
n1nılln1n Dk bcstelcncl1tl dcvWc borı· . 

Yazan: 

B.FELEK . ı 
t.a.nıaruı etrotı ve dana?nnn eö.ılcrl 

acık imla. O vııldt.tenbcrl eUphcsü: 
d.:uıalar bib11müa bcDd de yavnıl:ı
mııtır. Gccl'ltın bu bahsi de ''txıS• 

tan"a ı:irl:'Hm. Tür'kcede tıosuın d!l:c 
kavun kı:ı.rpuı::ı dııınlr. 

Mcscll: 
- Bu Bl'ne TroJcya'da bostan 

lm!s. <IOOUC'f' m1? 
bol 

Btı sene Trakya'& kavun karpuz 
"Ok olmuş, Aflyetlo U<'UZC8 Yb~rcJtl:z 

ı:lemclcUr. 

SlmM dl' mütAT<'J':tn mevıdml ol· 
ınasınd:m tıl'lat alarak r;;t:ze blra:z ka· 
vun karı>u:z !Arı <'dcc<'l:tın. 

Evvel! ıumya dikkat 

(Sor111. 4 Ün(Ü st11f""4) 

Bursa'd:ı 15!!3 MclAhııt. .Konya'da 2 - TnkB1mctreıcrı acık bUlun· 
4553 Blnian, lzmlr'dc 27.763 ııumt. duran vo bozuk takalmetre kulla-

100 er ltrn kıızanıın.llır: nan vo ıstenuen :vere ırltmb'cn ve 
Aııkam!da ı7.262 ZChra. Yenisehlr"· her ne 6Ut'Ctl~ olursa ol6un tali· 

do 3220 Sab.-ıhn.t, Adana'da 2425 Nc:ı:I • matntı.me hUdtına hareket edcrı ao-
hc, ~de 4734 suttan. lzmtr'de törler ıctn oomaı 2800, 2'J60. 2713, 
24.639 Ocmal, 1zınl:r'dc 2().416 Su.-ı..t, 1z • 6983 ve 6847 numaralı teıcronlnra 
mtr'de 25.138 Derta, BeyoCiu'nda -4978 m.altlmat vcmıeıorı s:ı.yın Mlktan 
Perihan, Ka.d:kôY'dc 12.1~ Sıdık.ıı. Srun- r1aı olunur. (6068) 2188 
aun'da 2.45() Ncca.tL 

Bunlardan b:ışk.n mu.'ıtclU mcı1roz • 
k!rddld us hcs:ııı ııahlbme 50 &er, 50 he· 
sap sahtbhıc 25 er ve 50 hCSllP cs:ahlbme 

"'., ••••••••• , , • , •• , • , , •• ,, • , , ,, •• r 
etmiş-

t!r. (O.il.) 

mit~~ 
Harp gemilerinin bombalanması 

Harp gemilerine, uçaklardan atı
lan ha•'ll boniliaları oldukça rnu\'a.ffa
kıyet 'erir. Fakat harp gemilerine kar
şı kullanılan birinci derecedeki silitı, 
hll\-a torpilidir. Zira, bu torpillerde 
bulunan Willk maddesi o kadar ku.,.. 
vcılidir ki harp gemisinin neresine 
rasılısa, o~u derhal h:ırpdışı edebilir. 

Sonra hava ıorpili, dalıa çok $11· 

)'Un içinde patl:ıdıJ;ı :ı:anı:uı tehlikeli· 
dir. Çünkü su, tnıyik edilemez bir d· 
simdir. Geminin yanında ı>atlı)ıın bir 
hava torpili, s.tı)ıı rnpuğı taırikle, ge 
mi için tehlikeli bir durum mC)-dana 

ı;eıirebilir. 
Harp gemilerine kıı.111 kullanıfan 

ıorpiJlcri, ya h;ıfif gemiler, ya deniıal· 
ıılar, torpil ı;emileri )"ahu.t .p~e uçak· 
!arı ı~ır. Bunların her bırının mah • 
ıurları ,ardır. 

Harp gemilerine karşı en tesirli 
torpilleri. rorpil •uçakları atar. Bu 
uçaklar, deniıin uıcrinc bi.~aç mcı • 
rC}e kad:ır inıtr, harp ı;cmısıne !\00 • 
400 metre me!>afC)-C gelince corpillcri· 
rıi hırııkır. Bu torpillerin ajiırlığı ra· 
rım tondan faıLı ol ıbilir. Şimdiki bü· 
)'ÜK uçaklar, bu ha'<'ll torpillerinden 

bir.kııç t:ınc ıaşımaktadır. U?'k ana 
~ileri, bu utJiklıırı, düşmana 200 • 
300 kilometre: )-zklaşınca uçururlar. 
llarp scmilcrinc karşı yapı liın bü}'le 
torpil uvaşl:ırınd.:ı, hııva ve deniı şi
:11ıhlar1 arasında tam bir ijbirlij;i li· 
zımdır. 

Harp gcmileiinc k~ı booıbalar 
da kuJJanılm:ıkıadır. Bu hombaları )'ll 
pike hombardıman uça.klan taıır }'ll· 
but d:ı yüksek irtifa bombardıman 
uçakları taşır. 

Pike bombudım:ınları yapılırken, 
uçak, harp gemisi istikametinde uçar, 
!>inat kendi kc:mfuini semiye niş:ı.n 
alır. Pilot geminin üzerine torpilini 
aıu, uçağı tekrar ha,ıı;-:ı kııldırır. ı:a. 
kat bu uçaklar, zırhlıları ıahribedecck 
derecede büyük bombalar uşı)':lltlal 
Du yüıden biirük harp gemileri e br
'ı ı~ irli bonlb:ıları, asıl >iik k irtifa 
bombardıman uçakları ııı r. Bu uçak· 
ların yarı şerir l.-utu•l rı ÇOk hu) 
ıür. lhun meufclı.-re k d r ıd 
lcbilirlcr. Bunlar baı.an iki ıon a r· 
lıJ;ıncla bomha yukleneh0 1irler Jlom 
balarını da, otomaıik bit fckılde aıar
Lı.r. 

- İstanbul nasıl ? 
Ankara nasıl ? 

f stanbuJ'd:ın dönenlere ~ru)-or • 
lar: 

- f,ıanhul nasıl ? 
Sarpı ı;a)ct geneldir; ÇOk geniı· 

ıir. Cevaba ne tarafından ba}lamak 
Jiz.ımı;elir ( dire belki düşünü}"Orsu • 
nuı. Fakat kendisine bO>·le bir sual 
mrulan herkes, muılaka. bir kere ıu 
~iklycti orta)ıı atmayı hatırına geıi· 
ri)'Or: 

- Nakil ,·asıta.larındaki güçlük· 
lcr ... 

Tramvaylar, otobüsler kalabalık • 
ur; otomobiller seyrek ele SC(i)'Ot: 
ele: seçenler de yirmi dokuz türlü bn
hane bulup müıreri almakwı kaçıru· 
}'Orlar. 

Mese!A blrgün Orh:ın Seyfi ve Yu· 
suf Zi)-a ile beraber Jüdıköyü iske· 
lesinden Suaıli) c'ye pı.mek i'Stİ)'or • 
duk. Elde bir de çantamız olduğu için 
otomobile: binmek zorunda idik. Bir 
otomobile başvurduk. 

- Lbtik patlak! dediler. 
Bir başkasına gittik. Şoför u~ak • 

tan seslendi: 
- Arıza \'ar berim ! 
Yusuf Ziya gülümsedi ve elini 

cüzdanının üzerine götürerek cevap 
verdi: 

- Arızayı düzelıiriz; h:ı.ydi bizi 
göıürü,er! 

Şoförün de hoşuna giıtiğinI san • 
dağım bu kıvrak cevap o "irı:zalı" oto
mobili harekete geçlıcmedi ama, ön 
kapağı • her ihrimaJe karşı • açık du· 
ran bir başka arabanın ~förü, açık Jca. 
pağı indirdi: 

- Ha>di bu)"Unın ben &iıi götü· 
rüverC}im, dedi, fakat ~z de beni 
memnun etmeyi unutmazsınız! 

Ondan başka seferlerde de l(lför
lerin pek azını bcledi~cnin yüzde )'et· 

miı beş ıammından memnun ~ördüm. 
Otomobille bir yerden bir yere ı;ider· 
ken bir tanıdığın hususi otomobiline 
1111/alm alırunıı bir sısınrı nasını du· 
)'U)"Otdunuı. 

Rugüı:ılttde Aı:kara'dan lsıanbul'a 
gidecek olanlara da belki oradakiler: 

- Ankara na~ıl? diye soracaklar· 
dır. 

Ru 511al de gencidir; ı;:enişıir. 
Eğer bu suali ~ran lstanbullu da 

nikil vasıta!arını kasıedi)-or~ o 
zaman ankar:ılt, Ankara beledi)'CSinin 
Jll ilanını isranbullu ahbabına arnen 
oku)ııbilir: 

"1 - Tn.ksi ücretle.rinc yapılan 

Yüksek fiyatla 

satıı yapanları 

haber veriniz ! 
Ankara Valiliğinden 

Gıda maddelerinin ıaııılarıod.akl fi
yaUar, alelıtlak eerbest olmayıp her 
malın ıııenşc ve maliyet fiyatlarına 
ve memlekette mUteamll olan toptan. 
cı ve perakendeci k4r hadlcrlnln na. 
zarı ltlbare alınrnıısı suretiyle yapıl
ması ~lllll Korunma kanunu hUkllmle
ıi iktizasındandır. 

Milli Korunma kıınunu hilkllıııler!. 
oe aykırı olarak muhik bir sebep ol. 
maksızıo fazla fiyatla mal satan ve. 
ya saııŞa ıırıedenler hııkkında yapıla
cak her hangi blr şlkl\yet Belediye 
Encilmcnlnde gerekli tetkiknl yapıldık 
tan aonrıı mllteam!I kAr hadlerini a~a 
rak &atış yaptıklarına ka.oaat hasıl o
lanlar hakkında mcıktlr kanunun 81 
ve 82 inci mııddelerlne tevfikan taki. 
bat yapılmak Uıere Milli Korunma 
milddelumumlliğlne tevdi edileceğin. 
den şlkllyetl olanların neledlye 1ıctı. 
sat mlldllrlüğlinde Fiyat ~filrakabe 
bUrosunıı veya Belediye Reis l\Iuavlnl! 
ğlne ve aşağıdaki telefon numarala. 
rına hlldirmelerlni sayın halkın ıttılıı. 
ına arzederim. 2713, 2956, 13:5.S. 

(2222) 

Odun ve kömür 
fiyallar1 

Ankara Vaıwtınden: 

ııs Ağu&toa 942 tarihinden itibaren 
mangal kömllrll ve odıınıı belediyece 
konulan narhın kaldırılması kararlaş. 
tırıldı. 

Depo sahipleri, ellerinde bulunan 
ınıılı o tarihe kadar belediyenin tayin 
etmiş olduğu fiyat üzerinden yani 
mangal kömUrUntin kilosunu on ku
ruştan ve odunun kiloaunu da d!lrt 
kunıştun satmağa mecburdurlar. 

Deposunda mahrukııtı olup da llS 
Ağustos 9 ı2 tarihine kadar evvelce 
Belediyenin verdiği narh tlıerlncl<!n 
satoııyanlar hakkındaki şlkAyetln De!f'. 
diye İktisat MUdUrlllffine yapılması-
nı sayın halktan dllericn. (2223) 

Kalabalık yerlerde halk 
aıra olacak 

Ankara Bel dlye Re allğinden : 
ı - UçUncU madd de yazılı hu

suslar beledıye tembıhlerl arasına ~ 
lınmııtır 

2 - Bunlara aykın hareket eden 
ler 1608 ve 2575 num ralı kanunlara 
göre cez lan ırılacıaklardır. 

S - A) İhııyaç maddelerinin da· 
ğıtımın a v bunlar ıçln kart veri
liş nde. 

B)' Nakil vasııalanna blnlşt 
C) Umumi yerlere g riş ve çıkı • 

1 a halkın blriblrl ardı sıra dızılme -
lerı mecburidir. (3409) 22.52 

yüzde altmış ıamma gi\rc ıanzim edi· 
len li telc:r şoforlere dağııılmışıır. 

2 - Ta.'<simeırcleri ııçtk bu1un • 
duran '-e hozuk taksimetre kulla'lıtn 
ve istenilen )ere giınti)cn \C her rıe 

surede olursa ol un, talim:ııname h.ll· 
fına hardm eden 1<1förler için der • 
hl?.l 2890, 29Go, 2713, 6983 ,.e (i 41 
numaralı tt"lc:fonfara malümaı '\erme • 
!eri sarın halktan rica olunur." 

Noı: Bu türlü bir illnın l•tanbul 
ı;azcıclerinde de çıkmasını, her halde. 
İstanbullu arlmh~larımız dörı ı;o. le 
bekli}'Otlardır. 

*** Hocaya saygı ! 

Zekasının, zarafetinin, hazır Cl"\'lll'° 

lığının •öhrcıi buıun duny.ı)'il >"'> ı • 
l.:ın ve Turk nuktcsini •ınırlarımıı 

dıjında ıemsil eden N:nrettin Hoca'>-a 
isnaclcdilen bazı s:ıçma ~pan hikaye
leri duydukça rahmetli l-toaıya, ya • 
hut da kendimize aarım. 

Geçen hafta bir ak$lllT'. Ka<lıkfu' 
vapurunda cırak Cı)-ak bağırM bir sn• 
tıcıyı dU)'<iukıan sonra Nasreıtin Ho
c.a'ya, bu bizim milleılerara~ı büyük 
şöhretimize bir kat daha a(ıdım Çiln
kü bu adam: 

- Nasrettin Hoa'nın manıııra 

basması! 
- Nasrcııin Hoca Toikatlİ}'a!I ot& 

linde! 
di}'e hağıtı)'Onfu. 
H.albuki Nasrcırin Hoca, adına 

heykel dikilmesi gerekm hir büyüğii
muzdür; .;aııcıların ,;c köıü kha1'Ç11a• 
rın maskarası olacak hir SO)tarı <tc
ğil! 

*** Göze batan kelimeler ! 

Gazetenin ilin 53.} f:ttıo:ı. go1 gC"L-

diriıicen iki b:ışlrk gözume çarpıı: 
ı - Kolyedilpriz )'llptırıl:ıC'ak. 

2 - Drcıı:ıj tesisatı. 
Be:ııim göıiime ı;arran hu iki keli· 

mc, sizin gözünüıe ,.e kulağınııa .,_t• 
mı)'or mu? 

Delki de: 
- Bunlar teknik kelimelerdir: 

başka ıürlü sörJcnir ve: )-azılırsa il I· 
lile.r tarafından anla$ılmaı! diyecek· 
Jcr bulunacaktır. 

Fak;ıı bütün bu kelifllt'leri hitan 
önce dilimi1e çevirip ilgililere de c.ı· 
reunck daha doğru olmaz mı? 

T. f. 

Yurt içinde 
Adann.'nm iırtlhllisıncla fev • 

kalidc mllcaheclcde bulunan 
milli kumanclonlordan Sinan pa
§a ile topçu mül5.zıml-arından 
Cemal ve milli gnıp kuman • 
danlamıdan Manisalı Ali bey· 
!erin fahri hcmııerlliğe kabul
leri Adana belediyesince ta • 
karrUr etmiııtır. 

Yurt dııında 
Bordo telsizinden: Alman • 

ya'nın 250 ııehrinılc "Artık hiç 
hnrp yok,. namı altında mil • 
tC§ekkil final komite tarafın • 

elan mesalemetkarane nümayiş
ler yapılmış ve hiç bir tarafta 
bir hadise plmamıııtır. 

'--------_) 
..-································':, . 
: Küçük haberler _ 
• f 
--.~ ••.....•....•...•.......•.•..• * Kırıkkale nahiye müdilrlul,\une l>ll• 

biliye \'ckıllil'.;ı hu&ıı6i idnrclrr he• 
lcdiycler ~ube l şeCI B. ;;;Ukrıı U· 
raı; tıı) in cdllınıştir. . * i\ffıın, Aııtul)u, Eskişehir, <.;azı· 
antep, l\laraş, Seyhnn ~e Y.ugııl 
rnllllklcrl hususi ıııuhas('hr. kaılro• 
larında yapılım değişiklik ) Ul:&e 
tasdikten çıkmıştır. * l\Jnnisa vakıflıır nııiıllırluğıine \:ı• 
talya ınilduril JlB. Tnhir !')irke~l 
terfian, Antalya mudilrlüğlıne l)ı• 
yarbııkır ıııutlııru Hcııızi vurel, Jll• 
yarlıakır miıdilrluğUne :Mnraş :ııe• 
muru Orhan Turkmf'n nakil sure· 
tiyle t.ıırln cılllınlşlr.rdir. • * Silvan kazasınn bağlı Haııro nııhı· 
ye merkezinde lıelcıliyc teşkil e· 
dilmiştir. * )lur&n erkek 115esi ınudürll R. S11• 
mi Ergucleo lllnarif Vekllliğı ııou• 

frttlaliğine tıı> in ohınmuŞto r. * Çorum Sıhhat \'e İı;:tlmnl mua\·f'orı 
ıııUchlrıı B. Hlf ıl l>r.deoğlıı Jı.ınd 
Umumi l\I iıfetıi•llk sa •!ık nılı ııı• 
vlrllğlııc tnyin olıınıııııştıır. * Vnn 1'.'l'.'1'. merkez mürlilrlıljhlne 
Knrs mUclilrll BB. Bahn \ rgı o, 
Kars nııl<lilrlüırune MaraŞ ıııudıırıl 
Şevki lhtaıı. Kastnm ınu mııdurlu· 
·une levaııın mUclurlu u şuhc ınU· 
clurıı Iliifinu Bıl eno lu, l'lrıı 
mııdılrlilgüne H ıı y mlidur 
vlni Faik \) ılıı , Urla ınılcluıl 14 • 
ne lskend<'rıın mtıdur mıııl\ nl itli· 
seyln Kemal 'lok 1) ta) in olun· 
mu !ardır. 

Beden Terbiyesi Ummt:m 

Müdürlü ü Merr=ez 
İsliıare He eti toptar.dr 
Beden Terbiyesı Umum 11ır111r 

lUğu l\lerk<'Z İstişare Hevetl ti ın El 
bah saat 10 ti Mnarlf Vekili 13 
Halilln • Ali YUcrl'ın relsll~inde toP 
lanmıştır 

Topl ntıda Beden Terbiyesi Umun" 
MUdUrU. heycı il~ l ırı ve vekalet • 
ler mtımesslllerl bulunmuşlardır. 

Buglln ele toplantıya rlevnm eı'll· 
!erek ve hev t 4zalıı.rı bl:llı:elf'rne 
ynpııklan tetk'kler etrafında mnlO • 
mat vereccklerdır. 
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Dl ~ POLİ TİKA l ... 
İngiltere ve 
Hindistan 

Rinı Kongr~nin İcra Komite~ ıa
l'afından verilen karar bütün dünyanın 
:ıakasını bu memleket üzerine çckmi) 
uıılunuyor • .Ma.llım olJuğu üzere Komi -
~ ~ kararında su teklifi ağustosun ye
~~ındc toplanacak olan Kongre umumi 

11'etinin t.mlikına runmakta<lır: 

k 1 - İnı;iltere derhal Hiodistan'ı ter-
etıniye d:ivet edilecektir. 

1 
2 - Terkeımi}·c razı olsa bile, mem

tkctin mihver devletluine karşı müda-
1la.~ını tmıin için İngiliz askerl kırvvet
erı Hindistan°da kalnbileceklerdir. 

3 - İngiltere memleketi tetketmiye 
t~ı olnıazsa, İngiliz idar~e karp pa
'İf nıukavcınet tcdhiri alıruı~aktır. 

Bu kararın gelecek cuma günkü 
llınuıni he} et ıoplannsında ta.sd.ik edilip 
edilıniycceği kesin olarak ı;öyleneıııez. 
Jıakaı eğer ta5<lik edilecek olursa, Hin
distan meselesi en blı<l bir safhasınA ):İr· 
1114 bulun:ıcaktır. Bu sebepledir ki ln
tiltere kararın umumi be)'et tarafından 
laldiktna ma.ııl olmıya çalışmaktadır. 
Anıerika'nın da bu noktada lnıı;ilterc'ye 
l~ım etmekte oldu~·ı bu memleketten 
gelen haberlerden ıuıl.aştlnrıkt:ıdu. Ame
ı·ika halk, Hindi~tkı'ın 1ll'ıkad<lernıı hak
k1n<la d.Uma >;ıkın bir alili dl')'nJU' 'e 
liint is1iklil <lav.ısına karşı derin sem
l>aıi beslemi~tlr. Bu sebepledir ki Ame
tika'nın Bin<listan'da bıwuı. nüfuzu var· 
dır. Amerıkıı'nın bu harpte lünJi,ıan 
hr,ısrnJaki v;11iyeci. bira7 da, geçen 
lıarpte lrlan<la karşı~ıodaki vaziyetine 
~O?emekıechı. Geçen harp çıkıığı za -
!tıan İrlanda henüz İogilıere'nia idare.iJ 
•ltınıh buhınu)ordu. Scnelerdenberi h· 
li ktiılleri için sam~an irlandalılar, harp 
~•kar çıkmaz, İ ııgilterc'ııin zor vaziyetin· 
den i~ılr:ıde eımiye kalkıştılar. Amerika 
halkı. İrlanda ile İngiltere a.rasıodak. 
Ilı ıcadelede daha çok irlandalılann ta • 
raFını ıutnıus ve amcrikalıl.ır tarafından 
f,"rıim•enen bu irLında diıv~ı amerika
lı1~n lngilıcre'den aprıuı buyük öir me
s le 'ıalini almıştı. Biraz da amerikalı -
ların ı-rıtri} le..lir ki İngiltere harpten 
''' ra irland.ılılarla anla•arak bu memle
k~ıe d ınıin~oıı sıatiısü Yermiye ra.11 e>l
nı <tur De \'alera ikııdara geçcikırn 
S()nr~ lrlanda htiklalinı ilan ederek İn· 
Rİ'tere ile büriin bağlarını kcsmi' ve İn
Rilıere hüküıneıi de bu i~tiklili zımnen 
tanımı~ıır. 

Anıerikaltlar Hindistan istiklali hak
kında da aynı alaka) ı gö<termekle be -
taher, hinılilerin derha.I harekNe geçme
ll'rini ta.s'l·ihcımenıektcdirlc:r. Bu sebep
ledir ki Hint Kongresi icra Komiıesinin 
karan Amerika'da i~i kıtrşılanmamışıır. 
ı\ınerikalılar, bu karanla. yalnız İngil • 
lere'nin değil , bütiHı müttefiklerin harp 
&ayrellerini bal talıpcak bir mahiyet ~ör
ıtıekredirler. )lihverdlerden başka diğer 
tnemlekeıler efkarı <la Hint Kongre'li İcra 
l\omicesinirı kararını ta~\ ibeımemiştir. 
1-lindistan'ın isıiklile ol;ın hakkt hiç bir 
tarafta münaka,a edilmemekle beraber, 
bu hedefe varmak için )'Ürünecek yolun 
hu olma<lıi!ı beli rıilmekte<lir. Kııldı ki 
lngilıere hukümeci, harbin sonunda llin
d istEl.Il'a en geni' b ir dominyon ida~ 
"Vermeyi resnıen va<letmiş bulunuyor. l n
&iltere'nin bu dcfaki ııçık vadi, geçen 
harp içindeki müphem v~dine benzeme -
lllekıcdir. F:-.ısen Briıanra İmparatorlu
ğu, ııec;en muharebenin ı;onun<lanberi ŞÜ· 
lllullü bir inkılap ~eçirnı .. kıedir. Hindis
tao'a da dominyon sıaıü~ü vermek bu ye
ni i•ıihalenin tabii hir neticesini teşkil 
edecekıir. 

Gerçi hinıliler tam istiklal istemck
b!, doınia, on idare,ine de razı olmamak
ta,Jıdar. Fakuı bir Jefa dominyon ~ta -
tü~ünü elde eııikıen ~onra, Hin<fütan'ın, 
İrlanda'da giküldüğü gibi, İngiltere ile 
bütiin bajllarını keserek, bü,bütiin müs· 
takil olmasına hiç bir engel }-oktur. ln
giliz devlet adamları, domin}e>nların iş
lerine eh·crdiği takdinle Briıanya İmpa
raıorluğu camiasın<l.ın biishütün ayrıla
bileceklerini her z.ırn.ın tekrar etmi:;ler
dir. Hindi,ınn ~i nrıfuStı dört yüz mil· 
}'ona varan dajhnık ' e k.1Cma karışık bir 
nıemlcketin, ıam isıikliıline kavuşmaz -
dan önce, dominyon h;ılinJe hir htihale 
devri geçirme i. belki de kendi menfaati 
iktızası olur. Fakat bu, sonra dii,ünu • 
lü(l karar verilecek bir m('cled"r. Kon -
.ıtre icra Konıiıe'i kaııuınrn ıaıbikına 
ioıkaa olmadığı bugün enınıreıle ~ô> le • 
nehilir. Karar bir taraftan İngilıcrc•yi 
liindi~ıan'dan c;ekilnıire d:ı,et edmt"D, 
diğer taraftan memlcket"n isıili tehlike· 
~ioe m~ruz bulunduğunu ııiraf etnıekw 
ve hinılilerin ınenılclcetlcrini müJ..1faa -
dan aciz olduk la rm ı ve ing:İ Jizlerin ora
da kalıp mcnıleketi düsmana karşı ko -
nımalarını ileri sürmektedir. Yani hinı
liler hem derhal i5tiklil İS!İ)'Orlar, hem 
de bu istiklalin neden derhal verilcmi • 
)eceği hakkında ingiliı.ler tarafından ile
ti ~ürüten sebebin makul olduğunu iıi -
raf edi) orlar. 

Hinılilerin Japon)a'yı Hint i~tiklili· 
nin düşmanı sa)oı.rken, nmimiyeı gösıer
diklerine süphe roktur. fakat İcra Ko • 
mite.'iinin kararı, eğer ,:ırtık denilchile
cek olan bir ıdhni}·eıin if.ıdesi dcğil~e. 
bu samimilik ile tezat halindedir. Bu 
kararın gelecek cuma günkü toplantıda 
nasıl bir nıuamı::lc gürccej;ini bünin dün
)'& dikkat ve allka ile bikli)-ecekcir. 

A. Ş. ESMER 

Romanya sonbahar 

ekimini ~oğa!tmak i~in 
tedbirler ahyor 

• 

1 kinci 
cephe 

A~llacağına dair 
hala bir haber yok 

Çunking, 3 a.a. - Ruzvelt'in hu -
susi mümessili Mister Laughlin Cur 
rie ikinci cephen!uin mutlaka Avru
pada açılacağını söylemi§ ve sözle
rine §unları eklemiııtir: 

Amerikan slarıejisi tutunabllecek 
bir hat bulmak için çalı§ıyor öyle bir 
yere ihraç yapmalıyız ki orada tu
tunabildlkten başka taarruz içln de 
hazırlanabilmeliyiz. 

Başka yerlerde başgösceren ihti -
yaçların Çin'e yapılmakta olan Ame
rikan yardımına tesir edip etmıye -
ceği sualine Misler Currle menfi ce· 
vap verrnlştir. 

Ruılar 
'' Hemen açılım ! ,. 

diyorlarml§ 
Arnsterdam, 3 a.a. - D.N.B. Nev

york radyosunun bildirdiğine göre. 
sovyet hilkilmetl, Amerikan ve ln
gıliz hUkümetlerlnden derhal bir 
lklncl cephe açılmasını talebetmiş
tir. 

Vaşington, 3 a.a. - İkinci cephe 
meselesi hakkında miltalaa yürütıen 
Ameı:ıiknn mUlehassısları, yeni bir 
Dunkercıue'in tekerrür etmesine ma
ni olmak için ikinci cephenin çok 
üstün vasıtalarla açılması gercktlıti· 
nl sö~".lemekte müttefiktirler. Avru
pa'dakı harekat hakkında pl!inlan 
tanzim eden mlltlefik başkomutan
lığı, zayıf öl~Ude yapılacak hücum
ların arzettiği tehlikeyi tamamen 
blllyorlar. Böyle hücumlar manevt
yatı zayıflatmaktan başka bir şeye 
yaramaz. 

8.a§komutanlık meselesi 
Nevyork, 3 a.a. - Nevyork Tınıes 

gazetes;ne gôre, bır lngilu - ıunerı
Kaıı ba,,Komutanlıgının kuruıması, 
gerek Waşınglon'da gerek Londra
da cıddı oıarak gı.ız oııünde tutul
maktadır. l! akat uu hw.usta hemen 
b1r kararın aıınnııısı pek muhtemel 
değılchr. Bı.rkaç hatta daha bekle
mek ııı;eı·e.b.-ıecekt.ir. l!;sa.sen aynı mev
zuu once, iki memLeketin biltün 
kuvveLlerinln bir tek ba.şkonıutaru 
değil, fakat amerikan ve ıngiliz ge
nelkurmay başkanlarından mürek
kep bir başkomuta heyetldlr k1 bu 
heyet pek muhtemel olarak Lond -
ra'da bulwıacak ve müttefik strate. 
jislnln ana haUarını tesbit edecek
tir. 

Berlin, 3 a.a. - lstihkAmlar u
mumi müfettişi general Jacob, Av
rupa kıtası kıyılarındaki istihkA.mlar 
hattını tefUş etm:iıt ve bu teftiş se
yahatinden dönmüştür. General Ja
cob, Fransa'nın cenubunda Blo.rrltz
de, At:lantik kıyısında, Mant sehlr
lerlne v e Norveç'te Kirkenes'e ka
dar kıyı boyunca mevcut ve en mo
crern alman l.SUhklm tesislerini gez
mi$tir. 

General Jacob bu seyahatinden 
bu ıstihkamların yüksek mllessirll· 
ğlnden emin olarak dönmüı;tür. 

M. Laval ikinci cepheyi 
önlemek için 

Von Randstedt'e yardım 
edecek 

Londra, 3 a.a. - Daily Mail ga
zete::;inin Madrit'len öğrendiğine ~ö
re M. La.val ikinci bir cephe kurul
ması ihtimalini rııuvaffaldyetsizliğe 
uğratııuya çalışmak suretiyle Von 
Rundst,.dt'e mUzaharet euniye karar 
vermiıttir, M. Laval şimdi, işgal al -
tında bulunan bölgenin istilaya uğ· 
raması ihtimaline lmr§ı çolt ağır ni
zamnameler hazırlamaktadır. Bu ni
zamnamelere göre müstevliye yar -
dım edecek her !ransız vatan haini 
addedilecek ve ölüm cezasıııa çar • 
pılıacaktır. Fransız polis teşkilatı • 
nın alman askeri polisi ile iııbirliği 
yapmnsı ve onun emrinde bulunma· 
sı iı:ın blitiln valilere ve idari ma -
karolara emir verilmiştir. 

legal altınılaki Fransa lle V icby 
Fransa'sı arasınıl•aki huılut haltı bo· 
yunca bir bölgeden diğerine geçe -
ceklcrl göz önünde bulundurmak 
ve hapis etmek üzere alman kontrol 
teşkilatına iH\.veıen bir ele frıınsız 
kontrol kordonu kurulmuştur. Bazı 
sahil çevrelerle müstahkem bölge • 
!er ve tayyare meydanlarının bulun
duğu merkezlerle mUnakallı.t yasak 
eılilnıigtir. 

Sovyet sporcuları da 
ikinci cephe istiyorlar 

Moskova, 3 a.a. - Rus sporcula
rı dün Moskovada fo.3ist aleyhtarı 
bir miting leı'tibetmişler ve "alınan
ları batıda vurmag-ı., İngiliz sporcu
ların<la.n istemişlerdir. 

Genç bir haıip bilhassa ısöyle de· 
ınişrir: 

Vakit kaybetmeyiniz. Menfur dliş 
manın imha.sına. ne kadar çabuk baş
ıarsıı.mz zafer o kadar çabuk ola -
caktır. 

Mitingde alınan kararda bilhassa 
şöyle denilmektedir: 

Avrupada ikinci bir cephe bulun· 

Pravda diyor ki : 

durum ciddi 
ve karışık 

Don cephesinin cenubunda 

sovyetler 
kovalanıyor 

(Başı ı. inai sayfada) (Başı ı. inci sayfada) 
bildirmekt edir. 

S b l 
. yatağına yaklaşınaktadır. Pilşnıanın 

ovyet resmi te liğ erı ınuhlelif unsurları arasııuh temassız 
Moskovu, 3 a.a. - Bugün öğle olarak karşı koyduğu uınhalli ıııuku-

üzeri neşredilen sovyet tebliği : venıet kırılmıştır. 
Sovyet kııaları, Kletskaya, Tsim- Bu kesinıin şimal bııtısıadu, dtişrııa-

lianskaya, Kuşevskay-a ve Salzk ke- nın artcılnrı, Yeya lııi!J{esınden cenı.:
Bimlerinde düşmanla çarpışmışlarclır. ba dojlru alılmı~tır. Bu noktada d<ı 
Öteki kesimlerde kayde değer bir Heri hureket devanı etmektedir. 
ııey olmamıştır. Sal ile Don arasında, alınan ve ro-

'f. 'f. 'f. men kııalorı, düşmanı dojl;uya doğru 
Moskova, 3 a.a. - Sovyet tebliği. silrıncktcdir. 

ne ek : Sava~ \'e tahrip uç·ıklarından nıil-
Kletskaya cephesinin muhtelif ke- rekkep büyük teşkiller, bu ınuhareh<'

simlerin<le almanlar• hava kuvvet - lcre mildahale etmişlerdir. Kubaıı lıtil
lerinin hlmıayesiyle tank ve piyade gesinin gcrllerlndckl BOYyet mfın:ık,lle 
lılicumları yapmıştır. Sovyet birlik • hat!arı ve bilhııssıı Hustof - Hakli de. 
leri, bu hUcumlıırı geriye piiskUrt _ nıiryolu ııitldetli hilcuıııll\ra ui{ratıl
mUşler ve ıılmanları ilk mevzilerine ın ıHır. 
kadar sürmii,şknlir. Bir günde 2000 Duyuk Don kav~ind<', düşnı1nın y.-ni 
alnwn öldtirülmüştür. knrşı lılıcı ırnları pıı~kürlüluıüş ''e .rn-

Kuşevskaya ve Salzk bölgelerinde, niden s;; ı1üşuııın tankı Lt•lırilıedllmış. 
kıtalarımız, şiddetli müclafaa savaş- tir. Pike ve savaş uçaklnrındıın ıııu
l'arı vıırmlye rlevam etmişlerdir. 1500 rekkep filolar ve uçaksıı,-ar bntarrn
düşman ölclUrUlmüştür. ları, bu uıuhuebelere ba~arı ile lşti-

Leningrnt ceplıesi111le keşif ha - rak eyleıııi~tir. 
\'ol~n üzerindeki nakliyata yuı11lıın reketleri olmuştur. Çeteler şimal gece hücuıularındıı, 2 ı>etrol ve li t:·i· 

baır cephesinde alman hatlarının ~e- ı ya geıııi~I bat ı rı uuş ve lııı~ka 6 effn 
r!lerinıle faaliyete devam ediyorlar. gemisi de hasara ıığratıtıınştır. 

Von Bock muharebeye Rijev'in şimalinde, V olko! cephe· 
yeni kuvvetler soktu sinde ve Leningrat önünde, kuvveı- ı 

Moskova, 3 a.a. Cepheden alı li ~Uşm:ın gruplarının, çok ı:ııkışık 
vazıyette bulun;ın ceuup cephesııuıı 

nan bir telgraf V on Bock'un Don yiikünü lıaiifletnıek muksadıyle yap
meydan muh·ııre~eslae !'e!11. kuvvet - tığı devamlı hücumlar muvaft'a _ 
ler sokm~ oldugunu bılcltrıyor. ~el- kıyetsizJiğe uğramışıır. 
gra.f, rusların ycnı hücumlara şıd - Laponya'tl.ı alman piya l ıf 
detll m~kavemet ettij'.';ini ilave eyle-

1 dağ avcıh rı· pike uçaklarınınt ~e~ı:ı~ 
mektedır. Don boyunca almanlıırın lıı"may·esi~·ıe düQmanın talık. t · 

·,,,· 11 · c1·ı · k " • " ım e mış ~eçtı.,ı yo ar. tahrıbe ı mış tan. olduğu bir tepeyi ele geclrınişllr. 
~ ıR;mları ve tepeler teşkil eden ölti- Ormaııl'arcla yapılan şiddetli muha _ 
ler~e 1d01~udukr. bö'I . d bebelerde bir çok llüşman savaş mcv-

s 1:" ıans aya . . gesın e ve zii imlta edilmiştir. 
Tsimhanskaya şehrının doğusunll'a M.urmarısk cephes· d d ,,, 
almanlnrın clUn gündüz ve gece yap- ın e, a., avcı • 
t ıklan Don'u geçmek teşebbüsleri 
akim kıılmıştı r. Nehrin cenup kıyı • 
sında çalılıklRr arasımla ve yarlar
da gizli sovyet bal'aryaları ve boyu
na faaliyette bulunan sovyet uçak • 
ları, her gün alınanların kurduğu 
köprllleri tahribetmekıe ve nehri 
sandallar içinde geçmlye teşebbüıı 
eclen n lmnıılnr Uzerine ateş acnrak -
tadır. Fııknt cepheılen alın.1n bir 
ı elgrafın işaret etll~i gibi, alman
lnr, nehre cloğru bir kıtrınca sl\rllsll 
gibi yavaş yavtaş ilerlemekte devam 
ediyorlar. Almanların şimdi kuJ!ıın· 
<l ığ'ı tabiye bir ÇQk noktada kUçllk 
hücum mU!rezeleriyle D on'u geç -
mekllr. 

Şimal batı cephesinde 
M oskova, 3 a.a. - Sovyet istlh· 

barat bUrosu bu sabah bildiriyor: 
Şimal batı cephesinin bir k esimin

de sovyet kıtaları mevzilerini sağ -
laml·a.ştırmııılar ve almanlurın mU
him b ir münakale hatımı t ehdide 
bqlaınışlardır. Topçunun şiddetli bir 
ateşiyle desteklenen bir tabur kadac 
alman piyadesi iki is ti kamette ayni 
zıımaııda hUcııma gec;miştir ıtiddetll 
'bir topçu 'Rteşlyle karııılanan dllı;ıman 
bir çok ölU verer ek g eri çekilmiş • 
tir. Almanlar bundan S()Ilra bir ge
çit törenine gider gibi yürllyerek 
hücumlnrını tekraramışardır. Şld -
detll bir muharebe olmuş ve düşman 
yeniden pilskllrtUlmUşıUr. Bu hal 
bUtUn gün bir kaç clefıı tekerrUr et· 
miştir. Fnkat hücumlnrın hepsi pUs
kürtülmUş ve düşman aı:tır kayıpla
r'a u~arlıktan sonra eski m evzileri
ne rekilmek ;o:orıın<la ka lmıı,lardır. 

General Kozlol müdafaa 
hattını nerede kuracak ? 
J.ondra. 3 a.a. - tnglllz basını: 
Dıtlly Expre~ ga7eteıılnin mil La!A

:ısına göre, ®ihı cephPsinin cenull 
kP~iminde ı;ovevt kıta!Arına kuman
da eden ll'enera1 Kozlof. mUdafaıı 
hnL1ını Novoros~ı~ıc - Stallngrat dt>· 
mlryı:rlu hııttı ile cenupta Kul:ıan 
nrhrl arasındn kurrnnk tasavvurun-

dadır. llitler'in onünde başlıca he
dellerlne varmak lcin öO gunlilk bır 
zaman \ardır. Bu hedefler ::>talm
grad'ın i:ı;ııaliyle cenup H.u ... ya'yı mer 
ke.ı Rusya'dan ayırmaktır. Alınan 
orduları şimdiden yolun biıyi.ık kıs
mını kateLnıiş bulunuyorlar. Almwı 
haLlarının CQk uzamış bulundugu 
~u sıradadır ki Timocenko'nun ıhli
.}:at kuvvl!tleri harekele gecmek 
uzere bulunuyor. Asıl imtihan .şimdi 
başlıyacaktır. 
TJ~es gazetesi de şöyle diyor: 
Mulevali rus rlcatlarından cıkan 

eı:ı ehemmiyetli netice, almanların 
hiç bir Yerde ru.;ı ordularını imha· 
ya muvaffak olamadıklarının ta
hakkuk etmiş bulunmasıdır. Bu iti
barla katı muharebe bundan sonra 
veril eceoktlr. 

Berlin mahfiller! rusların arazi 
ve münakale hattı bakımından uğra
dık.lan kayıpların eheınmlyetl üze -
rinde ısrarla duruyorlar. Fakat al. 
manlar da pek ly:! billr ki bu kayıp
lar kendilerine zaferi temin ede
mez. Kafkasya'dak·l rus kuvvetleri· 
rtin kACi dereçe!lp Yh-:t'ceği ve akar
yakıtı vardır. Volgn'dakl ordulara 
gıellnce: bunların mUnakalelcri e
hemmlyetıl bir surette güçleşmiş bu
lunmakla beraber, petrol lhtlvaçla
rını gldermek bnkımından, düşman 
eline geç-en yollara kati surette muh 
tac değillerdir. Bu ordular Hazer
denizi yolu ile mahrukat ihtiyaçla
rını kolayca temin edebilirler. Bun
dan başka 10 senedenberi stok edi
len petrollerin bu bölgedeki kuvvet
lerin !ki senelik ihtiyacını karşılıya
cağı athmln edilmek! edir. 

Cenup Don havzasında Don neh
rinin büyük dirı:eğlnde vaziyet git
tikc;e vahamet kcc:ıl:ı<>tmekte<lir. Sta
llngrat önUnde Tlmocenko kıtaları 
yalnız alman kıtalnrının ileri ırUrü
yüı;iinii durdurmııkla kalmıvor, ma
halli hiiı'umlara dıı ~"çiyorlar. Bu 
mahaHt hareketler. Dallv Sk1>tch'P 
göre Tlmoçenlro'ntın bllvük bir knr
şı taarruza ha7.ırlık teşkil etmekt~ 
dir. 

: 2\l::i'_tSJ 
Newton'un elması 
ve cı köstebek metodu,, 

lstanbul arazetelerınden birlsi
ne Sök:e'dcn gönderilen bır haber, 
mü.hını bır "keşif"teıı bahsedlyoo;. 
::;oke'de ötedenberi iki nevi pata

ı ,....:-' ....=.....::-~~ 

tes yetişmektedir. Bu nevilerden 

1 

S 
bır.isı uzun zaman saklanmağa el-
verWidır. öteki ise kolayca ı;ürü- ' 
mekitedir. Onun için Söke'de pa
tates, hasat zamanı ucuz, kıaın 
pahalıdır. Çiftçi çabuk bozulan 
patatesleri de saklamak lçin bir
çok çarelere baş vurmaınış değil
dir. Fakat bunların hiç birl&l kAI'
etmemlş, patatesler çürümeğe ve 
kışın pahalı sıı.Wmağa devam et
ınlştlr. 

Fakat günlerden bir gUn yaşlı 
bir köylü tarlasını sürerken bir 
köstebek yuvasına rastlıyarak bu
rasını kazmış ve... yuvanın için
den tam 40 kilo, hozulma.mış, cU
rümemlş patates cıkarmış! 

Yeni bulmacamız 
SOlıdarı sata: ı. Bir ııevı aeıkıer, ııeıni 

dem1rd, 2. odalıı.I'da.1d ocaDt, tersi vaka, 
3. komsu blır mem ı&et, l>a4ıına A HA -
veslıYle bir tlAı:, 4. A \IT\IJ>ada. blr oohtr, 
Y\ll'dumuzıın btiyUk bir kl.!ınu, 5. başı

nıa. T tıAveslylı! doktorluk, dtim;a ku:ruı-· 

madığı için alınanlar Fransadan, 
Belçika.dan ve Hollan~aclnn_ cenup 

Rusyaya fırkalar getırebilıyorlar. 
tnglliz ve Amerikan sporcular•, Rus 
ya 11 ıayüan beri tek başına alınan
larl•a ve mlittefikleriyle mü~~dele 
ediyor. Beklemek zamanı deg.ıldlr. 
Biz elimizden geleni ve batta ınson 
kudretin.in lletilnde olanı yapmak az
mlnrleyiz. Sizin de nazi Almanyasma 
bticum etmeniz lA.zımdır. Fnka.t bu, 
yalnız havad.ın olm•a.malıdır. Takla-ı 
rınız topçunuz ve piyudenlz de Al-ı 
manyaya karşı hUcuma geçmelidir. 

lhUyar köylü bu isU!çililc me
raklısı köstebeğin patales.lerl n a
sıl sakladığını. merak elmiş: hay
vancağızın bunları teker teker 
Lopra!l;a gömüp birbirlerine hiç 
değdirmeden muhafaza ettiğini 
~örmüş. 

Bu "köstebek metodu" ile pata
tes saklamak usuıu iyi netice \~· 
rlp yurdun her tarafında yayılır 
ve tatbik e<lilirse, hele bu harp 
ve sıkıntı yıllarında, köstebeği de 
meselA ta\"!anlar, kobaylar gibi, 
nsanlığa faytlalı hayavnların ııs

lr.slne sokmak gerekecek. 

<tu kUıl'llılo.Jıı, 6. Jınlicıme, ade~r. 7. o.ı • 
tın ve ırümUşUn hallııHk ~ akıl, 
8. çoic büyük, üye, 9. teraı servet depo· 
ıu, bir uzvumuz, 10. rütbe , Y1J111.uea.k 
yUın, 11. tcını.ı uçucu b1r madde, enli. 

BUkreş . 3 a.a. - Sonbahar ekimi
nin daha geni!< tllc;Ude yapılmasını 
temin makı«udı ile ziraat nazırh/nM 
bir milyrır 500 milyoo leylik l~tikraz 
akdi içln mezunlvel verilmiştir. Ge
cen ~encl<İ zirant programıııın yilzde 
94 ni<11ıetlnrle gerçekleştirilmiş olmıı
ıına rA~f'n, bu vıl tohum vesair için 
bu k8rlar hllvii1< bir p:ıra a}Tılınnsı 
hUkumt>tin önllmflzdeki sene ıhha 
fazla mahsul alınmasına verdiği e · 
hemmlyeti göstermektedir. 

Miting kararmı1a alman sporcula· 
rınd~n ila Almanyayı k1ırtıarmıık İ!!l· 
ıecliklerl taktirde Hitlere kar~ı isyan 
tmelerl tııvsiye Prlilmektedir. 
Kararın sonunda şöyle denilmek

'erllr: 
Bllltin dllnya sporcuları. ic;till'alla

rımız ve millivetlerlmiz ne olursa 
11ı111n hepimiz Hiılerizmi yıkmak ar 

.,.uı:lvle hareket ediyoruz. Hepimiz 
•imdi kendi memleketi Vf! blltUn ln
~ıınlık muk'nrlderatının tavın edtlrlilti 
verile "savıış meydanında,, hazır bu-
lunma iıYlZ. 

Fakat, Newton'un başına mahuı 
elma dUşUp de onu uvarmMavdı 
cazibe kanunu nasıl beİkı kesfcdll 
mlyecek idiyse. lhllvar kfö,lünUn 
sapanı kö~tebek yu~asını meyda
!'la cı'lrnrm11saydı, belki bu muha
faza usulü de bulunamıvacaktı .•.. 

Küçük resadüflPrln bazan oy
nadıkları büyük roller!'. bu ve~lll' 
~le de. bir kere daha şaşmamak 
mümkün mü? 

ikinci cephe ------ve bir hikaye 
- Hemen açılmalıf 

YUıkın.ı'dan aşağı: 1. Fazla, ttırsl ha -
)ili" ın aJml. 2. oocuıkların oYnadıQ-1 oir 
oYWt, imar et, 3. manı:. blr ka<lm anı. 
4. 1111.rp, )'elllek da voli, 5. gen lo1'ik. bir 
nevi mukıtup, 6. aıtzmı acarak delin 
ne!eıı al, sonuna o llAvC&ty1e tel.ıtlz, 7. 
tenıl lıztlrap, beY'aZ. 8. i'Uzel söyLedll, ba

şına K ııa. vf'SIYle ort, 9. ken<1!Jı1 tanıt -
mak 1cln söylenen bl:r nevi şll'fell söz, 
aile. 10. ş.q,kat, blr Jı.ayvaının Yfl Yl'llSU, 

11. !ICf\.'(, korun. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş şekli 

SOlıı1an sata: ı . Alaka, 1marne, 2 
koro, e.rll<. 3. revir, 4. bud:ı.mak, 5. ed.ı, 
e:ııa, llıP, 6 . ve, ab, et, 7. lma, lliı, ete, 
8. halasık, 9. Celal, 10. kutu, ısık, 11. 

aş)na. u'k:ııla. 

Yukardan a$8Aı: 1. Ak, tevil<, ka, 

M. Churchill M. Stalin . 
ile görüıme mi yapmıı ! 
Bcıu:ı.ı, 3 u.a. - Yarı rcs.ını blr 

kaynaktan bil<lırfüyor: 
C!ıurchill ile Stalin ara.'iında bir 

müliiı.kat yapıldığı hakkında yabancı 
memleketlerde dola.şan sayialar, 
Berlin'e de gelmiştir. Fakat salahi
yetli alman mahfilleri, kontrol edl
lenıiyeC'ek bu gıbi ,şayialar hakkında 
mütaifıa beyan etmekten is.tinkiı.f 
eylemektedirler. 

lnrı, hücum kıı.tlarının yııptığ'ı mu -
vaffnkıyetli hareketler, netıcesincle, 
düşmanın bir çok savaş mıvzlini im
ha etmiştir. 

Sovyet hava kuvvetleri, dUn 114 
uçak knybelmi§lir. Bizim S u~a(tı -
mız kayıptır. 

Kuban' rn §imal kesiminde 
Berlln, 3 a.a. - Alman ve mlit

ır.:fik kılaları, 2 o~stos tarihinde, 
bolşevlkleri Kubaıı nehrinin şimal 
kesimine kadar takibederek ilerle -
mh·e devam etmişler ve Bakuta • 
Bi~ı·aya Glina haltını geçmişlerdir. 
Doğu• harbinin 59 unca 

haf tası başlarken durum 
Stokholm. 3 a.a. - Havas-Ofi a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Alman - Sovyet harbinin 59 un • 

cu haftası bıııılarken cenup cephe • 
sinılekl umumi vaziyet ııu suretle 
hulasa eılilebilir: 

Bu cephenin batısında Von Bock 
artlusunun fasılasız ve hızlı ilerleme 
si, Kranodar, Novorosslsk ve Mai· 
kup mfülufaucıları için gittikçe daha 
tehlikeli bir ııekil almaktadır. Mer
kezde Telmlianskaya köprUbaşının 
etrafındaki harekaı ikinci plana geç 
miştir. ZS ve 26 temmuz ıı:iinleri bu 
bölgeye kille halinde yapılan ıalman 
hücumlarının bir şaşırtma manev -
r;ısı oiclugu anlaşılmaktadır. Alman
lar bu h.ıreketlcrıyle merkeze müm
kün olduğu kadar sovyet kuvvetleri
ni çekmek ve böyleliltle Krasnoclar 
ve Stalingrad'a yapılacak hUcumları 
kolaylaştırnınk isıemişlerd!r. Doğu
da sovyet ricati durmuştur. Don kav 
sinin içindeki almttn baskısı şicldetll 
ve tesirli bir mukavemetle karşılaş
mnktadır. Stalingrad tizerlndeki t eh 
like biraz h'ilfiflemişıir. 

Cenupta alman ileri 
hareket i. devam ediyor 

Rost nf'u dokuz gün arkn<lan g eç· 
miş olan Von Bock ordusu cenuba 
rloğru ayni zam ınıfa olarak üç kol· 
dan ilerlemeye devam etmektedir. 
sağ kol Novoroı<sisk'e glüen yol isti 
kametinde ilerlemekte ve bu arada 
Azıık denizi s.1hilinde kalan sovyet 
mukwemet merkezlerini ve bilhassa 
sovyetlerin elinde kalmış olduğu an
laşılıın J eisk'i temizlemektedir. Mos 
kovndan gelen son haberler dün K u
çeşevo bölgesinde şiddetli muhare • 
beler yapıldığını teyidelnıektedlr. 

Doğrudan doğruya Krasnodar tize 
rine ilerliyen merkezdeki koldan 
ileride bulunanıdır. Bu kol Tiçores
kayayı geçmiştir ve görünüşe göre 
şimdi Krasnoclar'ın ancak elli kilo· 
metre ve Novorosslsk'in yUz elli ki· 
lometre ;şimnlinde bulunıı.n bir nokta 
Y•• varmış buluıımaktaılır. 

B üyük kmwetler henüz 
karşrlcqmadılar 

Sayıca en kuvvetli olan liçUncU 
kol Krasno<lar - Stalingrad hattını 

dün ve evvelki gUn yetmiş beş kilo
metrelik bir genişlik üzerinde Pro
lelerskaya ve Peı:anokopskaya ıara • 
sından geçmişlerdir. Bu kol Armavir 
ve Voroşilof!lk istikametinde hızla 
ilerl.,mektedi r. 

Alman .selahtyetli mnhflllerinden 
illin ıeyldedildl.if;ine göre, Rostof'un 
cemıbuna dUşcn bUtlin bölgede cere· 
yan etmekte olan muharebeler he -
nilz alman önciilerlyle Sovyet artcı
lnrı ar'Raınrla geçen muharebelerden 
ibareli ir. Bu itibarla Timoçenkonun 
ıınrı kuvvetleri her halde rlahn cenup 
ta Ktıban nehri tızerinıle bulunmak
tadır ve dolayısivıe iki tat'afın ana 
kuvYetleri arasmda henUz temııs ha
ııl olmamıştır. 

Drmokrat ceı)he gnzetelerlnin 
ağıılarmdan bu söz düşmüyor: 

- Hemen açılmalı! Hemen a
çılmalı! 

Tabii şu bir türlü ncılamıyan 
ikinci cepheden baluıetmek iste
d iğiınlzl aıılnmışsınızdır. O aç.ılın
cıya kadar, yer yer b:rcok cephe
ler açıldı. Fakat üçlü pakta. giren 
de\"letlerin sayıı;ı ona yaklastığı 
halıle pakla nasıl hUliL "ilc!U" d~
niHyorsa, acılan UçUncü, dördün
cil ve beşine;! cephelere rağmen 
nna da hala "ikinci cephe" deni· 
il yor. 

Onun açılmasını lstlyenler ol
duğu gihi, istemiyenler veya acıl
masına aldınş etmez görünenler 
de var. Bu Vl"311e ile hatırımıza ge-
len bir hlkt\yeyi anlatalım: 

Vaktiyle kırallardan blrlslnin 
nt>rllmi, nür.uzıu kimselerden biri
si~·Je alay ederek bu a<l<amı fena 
hal.U<> kızdırmış. Gazaba gelen a
dam nedimi: • 

- Be>n seni ı,-eberttireyim de 
gfü!... dhye tehcllt edJnce adam da 
soluF;u kıralın huzurunda almış: 

- l\Iajeste, demiş, * * • kulu
nuz, yaptıi;ım bir şakadan ötürü 
bana fena halde ıcerlC<ll: seni 
geberttireceğim ! dedi. 

Kıral: 

- Sen merak etme! d~iş. O 
seni öldürtllrse beş dakika geç
mez ben de onu öldilrürüm ... 

Nedim: 
- LOtfllnüze teşeklkür ederim 

majeste. demiş, yalnız bu kararı
nızı beş dakika önce tatbik ettlrl
nız de, hiç olma7.sa ara yerde ben
deniz ölmekten kurtulayım! 

İkinci cephe etrafında gecen 
miinnkaşalar da, uzaktan uzağa, 
bu hikayeyi hatırlatmıyor değ!! 
hanL. 

SA. - TIR. 

2. loıı, dem, kus, 3. ar, bil, ah, t1 mı. 
4. koru, acun, 5 edclı ne. 6. avaz, la • 

le, 7. (il) lnl.llR>'U, 8.mı·rn, ılık, 9. ar, 
ki, eh, fa, 10. mls, ıeı, kıl, 11. ek, pe -
tek, ıı:a. 

Büyük Millet Meclisi 

Dr. Refik Saydam'm 
hôtırasını taziz etti 

(B:ışı 1. inci sayfada) l ~·esine dair k.anun Hl} iha.sı. 
vet etrniştlr. .Mali)·e atlı tah..il<larlarına hayvan 

Bundan sonra, Samsun Mebusu Meli- >em bedeli \'erilm~ hakkında kanun li· 
ha Ulafı.rı vefatı hakkındaki tezkere yihası. 
okwımuş ve oir cl:ıkika arakta süküt edi- .Muamele wr.;:isi kanununun 12 .inci 
lerl-k hlııra,ı caz.iz olunmuştur. mad<le>ine bir fıkra eklerun~i hakkında 

Cumhurrei,liğinden gckn, Dr. Re • 1/723 ve muamele vcrgi~i kanununun 
fik Say<lıun'ın htanbul'<la vaı.iFe te~kik· 26 ıncı maddesinin l,aldırıl~ı hakkın. 
leri sırasında lni olarak vafu üzerine, da l/8·l3 sayılı kanım Urihaları. 

reni HUkümeıin kati olarak teşekkülüne Orman koruma ıc~kilit kanıınwıuıı 
kadar Ba~vcJclleı \'llıifcsinin vekaleten 3490 sll)ılı kanunla tadil edik'TI 14 ün.· 
ifasına Erzurum Mebu~u ve Dahiliye cü maddesinin deği:;tirilmhi hakkında 
Vekili Dr. Fikri Tuzer'in tayinine <lair kanun Ja}'ihası mi.i?akNe ve kabul olun
olan tezkere ile, haıir Mebusu Şükrü mu~rur. 
Saracoğlu'nun Baş\·ekilliğe tayınını ve Meclis yarın saaı 15 te toplanacaktır. 
yeni İcra Vekilleri Ht:}elini bildiren tez- Gelen evrak 
kereler okunmuştur. 

Dwı<lan sonra Bedin Bü}ük Elçili~
ne tayin olunan Erz.irıcan Mebusu Saf -
fet Ankan'ın aşaf,'ldaki mcknıbu okua
nıuşrur: 

· T. B. M . .M:. Yüksek Reisliğine 
"Bertin Bürük Elçiliğine tayinimin 

yüksek kararla tamamlanması dolayı-iy
le beni mebusluk vazifemden affetmele
rini sarın Meclis arkadaşlarımdan i tir
ham ediyorum. 

Kendileri ile yirmi yıla rakın çalış

mak şerefini hafızamda her an canlı ola
rak ıaşınıak; bana bWldan sonraki ödev
lerimde de gene do~ru~-u \e iyi) i gih
ıerccek en ~ağ ve sağlam kılavuz ola -
cııkıır. 

San:ıLırımın lutfcn kabulünü ve çc•k 
değerli arkadaşlarıma sunulmasına da 
rüksek del:deılerini niyaz ederim. 

S. Arık.an 
Erzincan Mebu~u 

Saffet Arıkan'ın mektubu "Allah nm
\'llffak etsin" se,lcriyle karşılanmı5ıır. 

Bundan mora kürsÜ}·e gcle.h Nafıa 

Vekilimiz General Ali Fuat Cebcso)', ge
len evr:ık ara~ında Bury villyeıinin ba· 
ıı mühim yollarına ~rfcdilmck üzere 
bir tahsi~aı kanunu bulunduğunu s-Oyle -
miş ve henüz inşaaı mevsimi geçmemiş 
olduğu için bu layihanın mü•tacelen gö
rüşülmesini ve ala.kalı enciimenlerdcn 
mürekke(l bir mu,·akkaı encümen ıe~i
lini teklif etmiş ve bu teklif kabul olun
muştur. 

Askeri ceza kanununa ek kanun 13.
}'ihası, 

Meclisin tatil bulunduğu zaman zar
fında Hükürm:tten ve cnciimenlcrden a.. 
şağıdaki e~rak ,.:elnıişıir: 

Bursa vila}etincc }ollara sarfedilmek 
üzere )'3.J>ılacık istikrar. hakkında kanuo 
layih:t>ı. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve readülü hakkındaki 3656 sarılı ka -
nuna baslı ı sayılı t·et\'elin Mil!i Müda
raa Vekilctl kara kısmıııda değişiklik 

yapılına<ına <lair kanun liriha~ı. 
İ•kenderun limanının Dl!'>·let Dcmir

rolları ,e ı imanları İ~lctme Umum Mü
dürlüğüne de\'ri \'e me&ür Umum Mü
dürlükçe işleıilme'i'İ hakkında kanun Ji. 
rihıtsı. 

Mersin T.üııan işleri Türk Aoomm 
Sirkt:ıi.nc ait !ıi,,e <cnctlerirle mend<ul 
ve gayri menkul malların satın alınması

na dair olan muknel~in ıasdikı hak • 
kında kanun ltıyihası. 

Mesleki teknik okulları açılına.<1 ve 
m"'·ruıların büyütülnıe5.i hakkında k?.nua 
layihası. 

Mcr\in limanının Devlet Demiryol • 
ları ve limanları İşletme Umum Müdür
lüğünce İşletilmesi hakkında kanun liyi
bası. 

Muharip yabancı ordu mcruupların
dan Türkiye'>-e ilaca edenler haklmıdaki 
410·1 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin 
deği~tirilnıeüne dair kanun llyihası. 

Orman Umum Müdürlüğü 1940 maıo 
li ytlı kati hesabı hakkında kanun llyi
ha.~ı. 

Tel<iz kanununun 19 uncu madd~

nin birinci ftkra,ının değişıirilnıcsi hak· 
kında k:tll\ut Jiyiha.,ı. 

Ataşcmiliıcr, ataşeneııal, ve ataşealri
yenler nıaiycılerindc i'ıihdam edilecek 
eratın nıaaş, harcırah, iaşe ve ilbası hak- Türkiye ile Almarrya arasında ticari 
kında kanun llrilıası. mübadelelerin tanzimine dair 9 i lkteıriıı 

Türkiye ile Bulı:arhran arasında 27 ı94 ı tarihli anlaşma)'ll ek anlaşmanın 
mart 1942 tarihinde imzalanan ricarct tasdikına dair kanun Jlyih:ı.-ı. 
anla~ması ile merbuatlarının tasd.ikına Türkiye - Macaruıan ticaret a.ıılaş • 
dair kamın ll>·ihası. masına merbut A liste~nde )'llllı bar-

Türkiye ile İwiçre arasın<la 28 mart bak ve amyant kootenjanlannın te:ı:yidi 
1942 tarihinde akiı ve imza edilen rica- hııi&ında teaıi olunan notaların tasdilu
ret ve tediye anla~asının msdikı hak . na dair kanun ll}ih:ısı. 
kında kanun Jl)<İWJ. T eklil 

Y aıbancı mem lekedeı;-e gönderilecek Erzincan mebusu Salih Ba.şotaç ve 
memurların ha.rcırahlım hakkındaki 3441 Kütahra mi:MU Dr. Süha Delil~ı'nın, 
sayı lı kanuna ek bnoo Uyihası. Türkiye Cumhuriyeti Merl<e2 Hıfzıs•ıhha 

&ker1 muh:.keme usulü kanununun Müe~$<.-sesi adının değiştirilınesi hakkın· 
baıı ırıa<ltle-lerinin değ.işti.ci.lmes.i ha'-kın- da kanun teklifi. 
da kanun 11\-iha~ı. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1939 

Hatay viJiiycci hu~usi id,ıreslne dev - mali yılı hC'abt katisirıe ait mutabakat 
rcdilecek garri m~uller ha;kkınd:\ ka- Di , beyannameiliıin mnulduğuna dair 
nWl layihası. 

vanımulıa,cbac rirasctl tezkeresi. 
Adli>·e harç tarife5.i kanuııuoon ha • 

zı maddelerinin değiştirilmesi lıakkın<la Mazbatalar 
kanun Iayiluısı. Van mebusu İbrahim Arvas'ın, meni 

As.kert memurlar hakkındaki 14'>5 ihtiklr hakkında lcamın teklifi ve Hm • 
~ayılt kanuna i).;i muvakkat madde ili - sat ve adliye encümenleri ınazbaıalan. 

İngiltere'ye gelen 

bazı haberlere göre 

Japonya 
yakında Rusya'ya 

1. Gandi 
Bombay·da 
Bütün Hindistan 

taarruz i~in hüriyet isliyor 
ede C e km I• ş Bom~ay, 3 ~.a. - Gancli •'Harijan,, 

gazelesınde şoyle yazıyor: 
İngiiz idaresiııin Hindistandan çe 

( Başı 1 inci sayfada ) 
kilip gllmesi hakkında hind kongre 
partisi icra komtesi tarafından veri
len takririn İngilterede ve Amerika· 

ru, Almanya'mn da Rusya•dakl muvat - da şidcletli tenkit edilmesi kongr eyi 
kl>"etlıecıbıi tarsın eder ctımcz haruloote gayesinden inhiraf ettirıniyecektir. 
ııeceeetı. 8ll nılma.ktadır. Hindistan harpte bizzat ve filen bir 

Bununla benııt>cr bcllcl ~ JaflCl!lYa. rol ayna.mıyor. Eğer biz yabancı bir 
harekete gcçm .. 'dcıı öne~ cm·ın ehem. 
mbrct.hl bir aslwrl şa~ırı.mac )·avmatıı 

mW<tecUır o!<Lmıyacak dcırc'Cede bt1k0}n 

dUı;tüğilne 'kanaat g~~lrmıJ< ıett~·or. 

devlet boyunduruğu altında bulun -
masaydık bu cihan harbinde· bize da 
h·a yakışun dııha faal ve hatta kati 
bir rol oynıynbillrclik. 

Kongre p:ırlisl iktidarı yalnız 
Clnllleı1rı OOôlklerlne ııöre, japonlıar kendisi için değil fakat bUıün H in · 

~ Mogolbtan'a taıe kuvvetler yığmışlar distıın için istiyor. H Ur bir Hindis· 
ve Çtın ı:ed<ll a.ı:ıkasında tahldınat Y111l
mışlnırı:lır. Ilu ırllb1 hazır!Lklar nn<'ıı'k 

Ru.sıya'yı hedef tut.abıllr ve Rusya da 
bunu tamam~yl!e mildrlkUr. 

İcima<lc.Jilit bir habere göre ru~lar 
Uzak-Sark ordularını ptk çok kuncılcn
dirmi~krclir. Rusların şimdi bu Nilge
de 600.000 a.\keri bulunduğu sanılıror. 

Amerika, Alaska ve Aleut atlaların

daki me' kıini kunetlendirmek için şim
diden tedbirler almıştır. 1939 sonba -
barından beri, Amerika bu iki yenle de
niz ve hava üsleri kurmu~tur. Alaı.ka • 
nın müttefikler dlva~uıdalJ ehcmmire· 
ti ve icahında Jarıon)•a°)•a ka~ı teşkil e
debileceği whdit göz önünde tunılmuş-

tur. 

Avusturalya tebliği 

tanda, en lruvveclı parti olan kongre 
bile en küçük partinin müzahereti 
olmaksızuı bir giln bile icrayı hükQ 
met edemez. HUr bir Hindistanın 
mi.ltıe!lkler clavıısına yapacağı hiz
metin huıludu yoktur. Ancak mils
takil bir himllstan, japon tecavUzU
ne Yeyıı her hııngi bir tecavUzU def. 
etmek için müttefik ordularmclan 
yarılım lstlyebillr. 

Bugün milsbet bir olay karıııeında 
bulunuyoruz ki o da şutlurı MUtte· 
fik orıluları halen Hindistandadır. 
Bu ordular Hlnılisranın mllda!aası 
zarureti hasıl olsun v eya olmasın, 
h3rp sonuna kadar memleketimizde 
kalacaklar<lır. 

Mllttefik memleketler mRtbuatı -
nın kongrenin raleplerini tasvip et· 
mesl lizımdır. Aksi taktirde hlnt si· 
yaset aclamlnrı gösterilen şiddetli 
muhalefetin samimiyetinden şUphe • 
l enmek için hak kı1zanmış olacaklar-

Melburne, 3 a.a. - Avusturalya teb- dır. Bıınıın icin ele kendilerin! mazur 
lij;i: görmek icabeılecektir. 

Yeni-Gine0de: miittefik bomba uçak- Gandi yazısını bitirirken bUtUn 
!arı Buna ve Gossa bölge<İni bombala - hintlllerl m!llet ılnvası uğnınd·a mu
mışrır. Bu bölı:ede ~'llpılan kısa ha,·a tavns~ıt ·•olu tutmak surt>t;vle bir • 
muharebelerinde 6 japon uç:ığı dü~ürül- Gandi Bombay'da 
müşıür. Müttefiklerin 3 uçağı ka}'t(ltır. Bombay, 3 a .a. - Gandl. bu 88ıbah 
Bajlla bomba uçakları Koknda'yı bom - Bombay'a ıı<·lmlş ve ıstaın·ondn, tok btl· 
lı.damışlar ,.e birçok yangınlar çıkarmış· YilJc hlr hal'i< k<J.Ucs4 tara!md:uı sellını -
Jardır. Kara dı;-vriycleri, ormanlar için- lanmıetır. Gıınd'l. Hint koni'l'('S4nW! hu· 
de yapı lan muharebelerde japon ileri ka- $USI 'kom!S>'OnU tamrındarı alınan "IDn
rakollannı dağıtmışlardır. dlstan•ı terkedlnlz., k:ıra.r ı:uret.lın1 mu -

lae bölg~inde uçaksavar batarya zakere edcook olan 1cra komitad IQ!:t • 

mevzilerinin bava kuweclerimiz tara - malanna iştirak ~yl!yC'<'Clctir. kını ko • 
fından oombardımant te:Jrli OC!iCCler mttı>61, <'Uma i'ÜflÜ mUUııkerelcıre bat-
Verınİ~rir. !ı.yac~br. 
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Felekten bir gün 

f ( Bası 2 ınd sayfada J 

Kııvun llc karpuz a da b:-
nevi tcııMtat 

cıktll:ı halde 
vardır. Kan>uz önce 

ln1n adı b:rllkte &öy-
lcntrkcn kavun tmcc ı; lir. 

- Biraz kavun karpuz aktım! dc
rJz de: 

- Biraz karpuz ka \'\lll nldlm ! de
meyiz. 

~tc bu d hAI kavn;ynın dıtı· 

nndandır. Ama 

Karpuz kavun: dlyebUirsJnlz. 
K lime batırmaz, k n dilln lnce
l!kkırtn1 bilenler bu sözde blt" tC!'Sl k 

Kı:ı.rpuzun hnm nn k, pembe-

stnc hı•ır denir. Tur'kı: b 'fi adam 
kavuna kabak <k"mcz. Ka\ u:nun ha· 
mına ve tıı.tsız.mn ke!.clc dcn!:r. Ne hı. 
şır ıcıwun, ne k Wk karpuz olmnz. 

Hıeır karpuz dcy nce o.klnna rrc· 

Ur 
Babrun merhum kilcUkHIA'Unil Dl· 

yarbakı "d:ı St<!Çlrmb n Ytlk !>('(le?" 

m mum orad Alay 13{>)1 mııs. Onun 
1ç!n bıı.brun D n.tt blrcok 
h ) er nn t nl. 

ll! 1 Qm yal D r':>:ıkır' n dt'sı 

ık\ meşhur aeyl vardı: akrebi ve kar

puzu 
Otn"nd1m ıcı ııkret>Wrl hayll n7.al· 

m ı Karpuzlııı.n d t ~. Dct'lcr 
1d Dl.ııart>akırda knrpuz b r d ve 
yUkU oı rmus. Yahu, b de de ne n· 
<"nlJ> komb!nelton bu ur r. B r <I<'· 
V't'yl dü.s Un, bir de sırıtıoo fkl ko
eanuın kanmz oturt.un! Ne tuhaf 
eey o ur dc41! mi? 1'e yap m hnlk 
d!C:ne böyle düemUs. bö~le ıı1det". 

GUyn bu laı.Tpuzlan ancak :r.ıtat:nn 

bl(;al':b'lc k<'Sl'rlcmı • Bıı.b:ım mer
hum dıı bunu t.cytdcdcnll. 

Yaz ramaza.nında gccclcr! manav
lar k:;:upuz so.tnrlarmıe Fa.kat kar
pu.zl:lr tmıe tle dcltU okkn tıc nlın· 
d ıtı için d1llm t lını ııat.ı.lımıış. Ma· 
na v, k>esıı> de h ıeır ı:ıkaıı ka.r:PUZları 

cıcsc.""'I anından ~ ku1Uın ı> orUısına 

b :'knc mum dikcrCk dQkkllnı aydınla· 
umus. Şehre ııun o n k :1lülerc:ıcn 

karpuz satm olmak lstbenlcre lyl ve 
olgun katı>\lZ 'c:111ck lı!.t<'n rse üze· 
rlnc mum dtl bı,ır karpuzdan 
vcrilm inde ısrar cecnnl•· ve onun 
ham o duıtu eri stı·ülı.1:"11"'. 

- Hnm o ydı mum d ip lllcme 
ı;ıöst miydin? dlyc de dokru b 'f' 
mu CJ1K.'de bu unurlannl$. O za· 
mnn müşteriler hı•ır almakta 1Bmr 

00erlemrla Şlrndl sıı.ucıkı.r hı11r liUt· 
makta ısrar ediyor. Karpuzlar~
mcsc d ahtAk d tışmıs. Dünya dönü.. 
yor. H ncr bııl1IlUZl döndünncm~..(): 
Gclcllm bostana-

Kcsldn, ~ at«ı sı2b1 ad:mı· 

w 1çl:n: 
- Kan ıcımuzıı dcrd:z. Bu nr 1ç1 

ne ol.dutu bl.l1n:ınezkcn kcslllncc k.nn 
ıamuzı çıkan k4rı:>uzdan \dno.ycd:;r. 

Adımı ııcçrnek hususunda da: 
- Kavun dc*1l ıct k6km ! dL 

ye bir soz so)'lcrlcr. Bu do~ru b1:r 

ölçü ~ldlr. Kavun scomck de a
dnm sccmck kadar eüetür. KokUdnn 
hic b aey be oırnnz. Ne ıı:ilZCl ko
ıaın tatsız ve cc kok\ISUZ fıııknt IC· 
kcr gibi kavunlar vardır. 

:ı<a.ıı>uz kavuna nazamn tchHlre
:tld!r. Kttbufu adamm ıunAının al· 
tına dUeUi mil tns:ıron cn6CS1 ycrt 

bulur. Hak sn.klıya! 
Bunu bllen dosU:ı:r bb1b!l'krln1n 

ayaklarının altımı kaIJıUZ Jca;buğu 

ecrorler. Bununla b bcr dUICCCk 
adıı.ın accm halısı Uzcrlnd ~ <le düsCT 
ve dil~ oıruın. kart:IUZ kaıbU· 
~ &09C y.ıpı;:ıla.r ıtene dmıd 

durul". KaJ1)UZ knl>utu. blr b:ı.hnnc. 

1 ngiliz ve İtalyan 

tehi iğlerine göre 

Mısır cephesinde 
askeri durum 

Kııhlrc, S a.a. - Orta ~ ln~lz 
tebUAi: 

CUmartesb'I pazara batlıYan eece, 
lreş!t ko nmız, bUtün kcslı:Iılcrde ta • 
alb~t•e burunmust.ur. 

Dün toı;><:wmız cmup ~indcltl 

mcvz ı1 bomlıantımnn etml.$Ur. 
Av ~e bombn uçı: klanmız, Katta.rn 

b5 $: do lanrıda btr düem n keşif 

Jro una mu .. '1ftakı)-eU1 b!:r hücum yap· 
M1$tlr. 

Cenup kcs!:In~ dfi'1!'1an umumi ka· 
nı.rırAhına da hUeuml:ı.r yapılrnııur. 

ltalyan resmi tebliği 
ltnl)'an umumi ita 

hUcumlar 
ya.pmıstır. Tronto tUm ucakıı:ıvar 

bat.aryalan, tam !Si b t.ler e üd lıı rrıı ı 

ucaıtını dü$ rmU t r 
Mihver b va <'rl, M tıı'da Hal· 

tar hav fJK"Ydarunı bQmb:ı.rdıman et 
m lem r. Alın n av uc:aklan. hn'n mu
harobell'linde ı sp trtre d~ünn!üılcr -
d 

Akden z d ı;eyrcdcn gemi k:ıt1ı.eleı1· 

mıze yapı n mut dd t hava bUcumıa
n, vapur nm zın maharetli m nevnı ı 

ve hıntaye ecmııerımtz tesirli milda • 
haks'.Y e tamamb le muvatrnkı)etstzllı::c 

u~ı$tlr. 

Muğla' da yer d epremi 
Muğla, '3 a.';ı. - Dun ece sa:ıı 24 15 

te jİddetli bir deprem olm~tur, Hasar 
~ ı.ayiat yokuı.r. 

oır semboldür \C ekııcııl 1nsa.nJarı <Ul
ııurcn kcnd1 yCdZklıcrl ka.Jıpuzla.rm orı
ıertnc aU.ıklan .ka.bukla.rıdu'. 

- 1ld karpuz blr koıtuta sıtmaz? 
sozll csklnfflı bir iddia.dır. Şlmd1 1k1 
dd11 Uc. haı.ı.A dört karpuzu btr 
koltul:a sıf:dırunlar vnr. Ama bun
aroan blr llmıııl ıtüıllp ca.Uıyo.-mı.uı. 

Büyük keder dctU. 
Jkl karpuzun bir kottuka sığtna

ması t.asası esldden lmb. Buiilln kl:m
ııenhl bu söze nld n1 ct.tltl )'Oktur. 

Karpuz ve bostan ıtırı cd:P de 

rahmcU Hocayı hatlrlamıımak hak· 
sıı:hk o ur. 

Hocanın en ~hur kııtl>UZ hlkA
yes1 audur· 

Hoca blr liB.Z ı:ünU ;ııolc1a 8'1derkcn 
yorulmuı ve eu mıa. 1',;acğ'lnden inip 
bir atac ırolırcslnc oturmuı. HcYbc
dekl kan>uzla.n ~·ıkarıp kesmeye lxııı· 

lamıı. O acak bu ya, Hocanın knr· 
puz.lnn da btzkıı m no.\ lardak1 ırı

bl hep dolırun ve hışır ee;ı."!crm 

Kesml& atmıs, kcsml& atmı8 ve hld· 
dcltnden Uz.erle ne de küçük su dvk. 
müs. Bu kanık ıımetl:JcYI mütc.ı· 

ktı> b r sa t kadar kesUrdlktcrı son· 
rn uyandıfı'ı zaman dU1 drunaltına 

yapıeırcasına susrunıe olduğunu gÖ· 

rüıı attı{:ı hııır karpuz.l:ıre ~

mıs ve: 
- Buna dcymcml&tlr, diye blrin1 

yemi& 1''akat harareti sön.nu.-m~. 
- Buna da ~mcm~. diye tk.lal· 

c!s ı de lndlrml8, ırcnc hnran>ll &ön· 
mcm ı ~c kitaplarda yazıldıtına i:Ö· 

re bUtiln knrt>uzlart buna dcı.ıımedl 

tesclllsb"le Yb p b tlııınt:ı. 

Hııır karpuz kesenlerin, llcridc 
bunlan ~crne.ı.c mecbur olncaklannı 
dillUnüp, Hoca mcmumun Jht.l:yatslz· 

hl: ru tek lnnuunakı.n, temiz kar
puz yf.'mek bo.kımmdnn tıı.vsiyeye ta· 
yandır. 

liocan n lldncl fıkrası da ~
sının tn.rlas nd n karpuz toı;>la.rkC'!l 

yalcalıınmasınn dairdlr. 
Karııpzınn heybeye kwnti<en boıs· 

tancı llclm\8: 
- N yapıyorsun bu.-ada ?." 

Hic ..• 
- Neden tarlaya ınntln? 
- Ben glrmcdim. FırUnada.n bu-

r.ayn düetüm. 
- Ya bu ~uzlan k1m kopar

dı? .. 
- Fırllnn dcd k )"n ! 
- Hayd !ırtına kopardl d!yrljm. 

Ya hcybc>-e kim koyd'U •• 
- Hah! işte ben de ıtmd1 onu dü· 

.U~ordum". 

F&rtıruıyı ve Ulrlil ha va m!nillc• 
rln1 tıı-ı;at sayıp hcybcs'.nl do!dunnak 
lst.1Ycnler1n sonunda cevap veremwe
coldcri b1T soııru daim.A vardır. 

Bostan ıtıtmı kaparken ce$t1Crlni 

sa)~ do~ olmaz. 

rnr kere kavunda kmınl. Cba4 ku

t.usu> olmaktı.r. 
K.nrpuzda ise (kureıb~). 

Karpuzu (kumbiycler!) diye •· 

tnr!ar, kavunu (bal kutusu) db-e. 
l1ds1 de ynlnndır. 
KA vun n ccsttıert suruanllr: 
Frcııklcrtn ıauıtalUll ~ ve 

blztm cskldcn yerl1 kavunu adını 
vonl Alml2 üzeri ptırtüklll ve ll'(lzcl 

kokulu, ta.kat ekscı1 tatsız kavun. 

Topa.tan <k'dlğimlz hn.rcıAlcm im· 
vun, Kır1roiraç. Meyrıl, :r.ıa.ruıııı. Ha
~ 1ra .. -unınn. 

Kıırpuzla.nn ces u.crt: 
Tcldrda~. Yaka (ka n ve s!ı)-nh 

kabuklu). Kn.pudaC', YcnidllnYn. lz· 
m tr k.al'ı>uzkı.n. 

Uktn aziz QkuyUcUl:tnm. S1z bım
lanrı ndınm dcğlşU:lne bakıp da 

tıı.t.kı.n değişir s:ınmayın. Bostan da 

insan re lıldır. Olgun, p1şldn ve to
hUJ11'11 b1 ise, hıııır ve kclck dcl'llSC 
tatlıdır. Fakat ham. kelek ve hı~r 

ad1 ne olun;a olsun ycmr :vuıu-

hı:r li<"Y dcf;lldlr. 

Yeni İran kabinesi 

kurulmak üzere 
Tahron, 3 a.a. - Tecrübeli bir 

siyaset adamı olan SultanehBaşve· 
'kıllı!;! kabul etmiştir. Kabinenin !Is· 
tes nl yakında b ldlrccckUr. 

Evv<>lkl Başevkil Suheyll perşem
be gUnU baı.ı nazırlnnn istifası Uze
nnc o da istifa etml.ştı. 

Kabine buhranı mUnhnsıran da
blli mahiyette olmuşa benziyor. 

'l'ahrnn'dakl lnglllz ve rus mah -
fıllerl, Sultaneh'ın muahede hUküm-

lerinl tntb k ederek milttefiklerle 
sam mı :;blrll{:I yapacağını kuvvetle 
sanıyorlar. 

Yeni Zelanda'daki 

yer depremi büyük 

hasarlar yaph 
V ellington, 3 a..a. - Son yer sar· 

sın tısı V ellıııl{ton un doğusunda ge· 
nlıı bir bolge dahiliııde epiyce ha· 
sara sebep olmuııtur. Yuzlercc baca 
uçmuıı. bınlerce c ım kırılmıştır. Bır 
çok bınnlardan taş, ıugln ve sıva pnr 
çalnrı dUşmUştUr. Bazı binalarda ge· 
niş çotlaklnr hasıl olmuşuır. Haziran 
ayınd ıki yer depreminden mtltees • 
sır olan bir çok binalar bu sarsıntı· 
ya mukavemet edemlyerek çökmüş· 
ıUr. }<'azla hasara uğrıyan evlerden 
çoğunu derhıı.1 yıkmak zarureti hasıl 
olmuııtur. Belediye mUhendlslerinclen 
biri hasarın yUz binlerce ingıliz li· 
rası tutacağını tahmin etmektedir. 
Sarsıııtının merkezi V elllngtondan 
80 kilomeıre uznkta ol'arak tesbit 
edllmi tir. Köylerdeki has r Velling 
ton şehrindeki ve civarındaki hasara 
naznran hafiftir. 

Dr. Münevver İNAL 
Do~um ve kadın h.Utıhklvı 

müteha.ssm 
NQmun e Hastanesi ka.rlıS1 

Balcılar ~- No. 2 Tel: 2313 
her &'iln saat 10-12 de fukara 
parasız be.lohr. 9514 

Barıfa y.akltı§ırken : 8 

Süsleyici 
sanatlar .. 

Vedat Nedim T Ô R 
Turkler, ı il ı l e 'y i c i sanaUnrda 
çı •ır açmış, mektep kurmuş bir nıll
lettır. 
lliçbır dünya m il z e ı; 1 yoktur ki, 
onda '1 urk silslcyici sanııUıırına lı'Hı;ı. 
uldugu ) er a~ rılıııııı olmasın. 
J tlrk halılnrı, Tur!.: lşleıııcll"ıi, 'l'urk 
dokuma! ırı, l urk çlnllerı, Ti.ırk tnh
ta, fılıli i, sedef, bakır, µirlııç, gu
ıııu~. altın, ılcrı, kehrılııır. caııı işleri, 
Tilrk kı) uf etleri her muı.enın b ış lu
cıdır, 

'•Susle' lcl sanntlnr" denilen hu lrı<•e 
cl ve ı.·e, k işleri, fabrıkacılıkta en ilc
rı gitmiş ıncınleketlerıle bile sönüp 
ı;öçıııcnıı , tanı tı•rslne, d~ha i 1 e r i 
bir tckııık e t e z a ııı n o ın llııi) :ıı;-
1 rına UJi durularıık serilip geli miŞt r. 
Bızde i~c, ı\ vrupa hayr ınlıgının <lo
gurduı;u u ağılık duygusu \e t a k -
1 l t ç 1 1 i k, bulun sanat dalları
mızda olduğu gibi, süsle) ici anatln
rııuızııı usıündcıı de bir anı yeli gibi 
e ti 'e heıuen heıısıni Ji nkıp kavıır.l ı. 
(})le ine ki, buı;un c\lerlııılzdı• ·ı urk 
sııslc: i<•l san t e~crlerinden hcm~n 
lııç e-cr k ılııııımış, h ılılarınıızd ı hile 
) n aceın, ) a kubik ıııotiıleri takıtt 
yoluna ıı>ılnıı~lır. 
NevJiork sergisinde, 'I ürk ııavynnıın
da bır tek halı 5Dtıhrnındı. Çunkıı 
hep ı, ı•ahalı olmaktan hıı~ka, a c c m 
kop) ası idi. \' e anıerikalılat", 'l 11 rk 
pnv)onunda, 1 ıırk halı•ı arı~·orlardı. ı 

Bu durum, insanın kanını başına çı
karacak kadar haysi) et kırıcıdır. Pn
kat ı;ok şukür. son lıir iki yıl içinde, 
memleketiınlzde hır kendine-gelme, 
bir a>ılma ve U)anmu hareketi lıclir
dı: 
(iilıel Sanatlar \ knıleınlsiyle Kız 
J;ıı ıitulcrinde T il r k sUsle) icl a
nutL!lrı üzerinde ara tırmalar ve Ya
ratnıalıır ynınlmaı!:a ba lnndı. 
llu, taklitçi ma)mıınluktan y ıı r a • 
t ı e 1 in an zekAsına atl!lyıc, bu) ilk 
bir ruh devrlmlnln seheridir. 

Yarınki barış dıinyasınrla, ancak 
ş a h s l y e t 1 i milletlerin sozu o
lacaktır. 

Milli Şef'imizin 

Akademi 

sergisinde tetkikleri 
Milli Şefimiz İnönü, lstan
bul'da bulundukları sırada, 
Güzel S a na t lar Aka -
dem isinde açılan s e r gi yi 
§ereflendird iler. Sergiyi in -
ceden inceye tetkik ettiler, 
her sanat eseri üzerinde 
durdular, ilgililerden izahat 
alddar ve d irektifler verdi
ler. Milli Şelimizin sergide
k i tetkikleri tam bir buçuk 
saat d evam etti. 

Buradaki reıimler, Milli Şe-
l imizin tetkiklerinden bir 

M . . •k . . kaç enatantaneyi göster -
UZI Ve SOZ mektedir. Yukarıda: Cum -

j hurreisim iz ıergide " tezhip,, 
Yazan: Baki Süha eaerlerini tetkik ediyorlar 

ve "tezyini ıanatlar" prole
ıörü Tuğrakeı lımail Hakkı. 
dan izahat alıyorlar. Altta: 

Hemen her gün severek dinlediği • 
miz pr.kı ve t41rkülcrin umumiyetle çoJ. 
harağı birer "güfte i" oldui;"UDU herkes 
bitir. Profesör mimar Seyfi Ar -

kan izahat veriyor. Daha 
a§ağıda tetkiklerden bir 
ba§ka görünüş. 

. CEMiYET HAYATl-

Teşekkür 
Yardımsevenler Cemiyeti 

Merkezınclcn ı 
Kurumumuza 100 lira bağış 

Şeker Slrkeline bu hamiyetli ııs' 
ketinılen dolayı alenen teııekkUril 
borç bilirJıı:. 

Açık teşekkür 
Ani olnrak rnkul.ıulan çok şldd 

ve ruuanıııt hlr Ueuıcıptcsie'nin t 
" 1 "le ha> ılımın kurtarılıııll• 
kı> ;netli ) .ırdımlnrı bulun ın GUI 
\ı;kı;rl 'Iıp 'lall.ılknt Mektebi d lı 
prııfrsorü l.••kı Hnkkı ı•aınlr \C 

<lnhılıye profı ıJru l>r. Jrfıın 1 
hıış nsısıan ~us ret, ve bizı.at teda~ 
le ıucııı;ul vlun <lahıliye nsist ını 
Cl'ilil l>ıkıııl'n, l>e\let Ueııılr>Ol}I 
dahllı\ e ııı utehassısı Dr. l\I Udi> ~ 
r ııuız

0

ra.k Vl" ı;ıhhnt ba ınlifcttl i 
\lcsıh ,\ klml'e \C Uıılh:ıne A kı rl 
J'nliJ1kat ~Iektchl dahilıye ı;ervısi 
henışıre i lln. Jl ılııııc'ye ve blllı 
Hcmcıptcsic'}c a.ııi olarıık mudah 
sivle sılıhnlııııı c:,siıııl kontrol ve 
rak:ılıcsı altında bulunduran Vt" fili' 
ne> ... naklctıırındye kndar planh 
ki\ ıııetll mesaisiyle bizzat beni tr 

1 
vı;i alıırııb uulundıırurak ınunnuıl 
rette şidı1• tlc gelen kanı dıırcturııı 
ıınl\ affak ol ın btılh ım A keri 
'l'atlıik ıl 'lleklebi bevliye aslstnnı 
)lclııııet ":I arı!ıııH't )a 'e hastalı 
csııasınıla ıı. lı ııun kar ı fılcn bır 
.kı) ınetlı y ardıııılıırdıı bulun ın k 
şum ,e arkad ı ıııı Uc\lel l>ı-ıııır)O 
rı ıııalznıııı• •lairesl sıpıırı efı S 
Toros'a borçlu olduğum a~ık 'e 
su:ı: şukr.ınlarıının arzına sa) ın #: 
teııızın t , as.sutıınu rıc ı ed<'rıııı . 

Devlet l>cmlryolları Muh • 
Mi.ıfettisı Fazıl 'flryaktoğlU 

Ölüm 
:>;afııı Yekaletı \ ıpı İşlerı 

ıııu<luru yuksck ıııuhcr dı ~ırrı S 
rı, Unlct /.ir at lşletıııl'ierı Kur 
ın~ ıat muclurtı )tiksck ıııiııınr Sıı 
:;n,arı, Mıflet l\kclı ı bin~ ı kon r 
) u ksek ııılınar ~elım Sn) rı H" ~ e 
k<'z llıırıka ı cflcriııden Server sa 
rı nın lıabn arı enıl'Jdı lı kıınlrr 
B. S brı Saya rı ırııh 1 etııııstlr l 
ııa:ı:e n ıııı ııı tıuguııku sulı gilni.ı ' 
narua:ı:mı rııııtc kııı ll ıcıb > r m c 
sınde nam ızı kılındıktan soqr < 
beri mahsusuna defne 1 lec ktır 

.\lerlıuıu nıunıı lu, lcıııız k ıll ı 
lıa) ır~e\Cr hır lns ıılık tiııı ı 
.\ilah ıı ırıkı r ılııııet eyle in. (Ç • 
gondcrtlıııcmcM ıııercudur.) 

Diş tabiplerinin 
nazarı dıkkatıne 

Turk Dı < ılııhlcrı Ccııııy tı •". 
İslanbul'da bulunan 111<" e • • 

dan kııuı,;uk al mı) anların 11 ' 

1 czkcrclrrı) le Çığ lo lu Etıbbı 
sıııd in ceını) et ıııork zıne 31. ~ 
cuma gıınu ı;aal il elen ıı e , 
son ılcfıı ıı uracaat etmeleri 'e ( \ 
doluıl!ı) hulı.ıınn ıııeslekclıı lnrın a 
mi 111. ı;, Ol2 )e kacl r un\ n ıe 
Tcsi numar ı) le ,. ı:ıh adres 'c ı-e 

1
; 

'et ka,ıt numarasını ın tbu r.: 
kdğıdı~a ~aznrak hır kauçuk tnlc:f' '; 
ırıesi F- ınclerıııelcri !Azımdır. Kıı u("" 
istihkeklnrı J>OSLu ile adreslerine ft il' 
derilı·cckti r. 11134 

G üzel Sanatlar Birliği 
26 ncı sergisini de açtı 

1stanhıı1, 8 (Telefon in) - Glı 
Sanaılar Blrlı~i resim ı;uhe inin ylr 
altıncı rcsirn s~rgisi bugun Gaht ı<' 
rny Jis<·sinrle açıldı. Sergıılc memJrt>e• 
timizin birçok tanınmış nntkArJıııt' 
na ait JH eser tr.Şhir edilmektedir. Pirasa şarkılarının >'Ünle dokunı 

Divan şairlerinin artıf;'1 olan Matı" lı, 

"'of" lu mısnılarlıa yaptlmaktadır. Th.ı 
ı;üfıclcnre kullarulnı:uı icabedcn ,dül 
malüm, ahenk malUın, ruh ma.liım, kcll
meler m:ılünıdur. İ<,icrin<lc h.ıkiklcn gü
zel olanlan, bir 5ıtnat dcJicri ifade eden
leri bulunm;ıkla beraber, bunlar r>ek az 
ancak <bede kulak kahiHnclendir. 

Şiir olmak bakımından da h\lsusi bir 
kı)'OlCt taşıran mısraların garip ve acı· 
nacık hir t.ılihi vardır: kabiliyruiz bir 
bcstcldir eline duşınu' olmak. 

Ekonomik hayatınızda ileri bir adım \( KütüK oı~ HABERLER 

HAVA 
HARBİ 

Fuzuli, • 'edim, Ydıya Kemal gibi 
büyük irlcrin en gfuo.el mısralan baıan 
en Adi bestelerin birer iskeleti olmuşt.ıı:
Jır. 

Meınld.ette bestekarlara süfte hazır· 
Jıyan, ,iir :ı:e,kınJcn malırum bir zümre 
bulunduğu ımrhakkalm r... "ll icram 
elcrn09

', "buyu \icfa", •'fcl>i hicran°, '1>a-
dci vuslat" gı'hi terkipleri, Jxıde ve mcr· 
hane gibi kelimeleri yan yana gctil'<'ttk 
ı;iifıe )ıapan.lar, farkında olmad:ın Turk 
,iir ve mmiki ine aı büyük kötülül:-ü 

rapmış olU)~rlar. Bu güftelerin hep in
de müşıerek bir ruh vanlır: hepsinde 
vefasız bir scvsiltdcn, hicranlı bir öınÜC· 
Jcn, inti)-crı hir kalbdcn b:ıh~lilir. 

Be tcklrlarımız, ellerine geçen her 
hangi güzel bir siirJe, )"Ukarda saydığım 

cinsten terkiplere ve melankolik o.nla • 
>•şa tesadüf cıme:zlcrse, ooda p.rkı ola
bilecek mezİ)'Cl göremezler" 

HeJe )eni tangoların çoğunun güt • 
ederi, Turk ıiirine işlenebilecek cn bU· 
yuk ihanet numııneleridir. Bunlard:ı. mi· 
na, aheok ve ~ namına en ufak bir 

i11celik bulmak mümkün değildir. 
~te yapan :ıanatkirl:ır, biraz. Türle 

pir ve edehiyauna iÖZ atsalar ne olur? 

ı 

ÜLKÜ 
Milli Kültür Dergisi 

21. lnci SAYISI ÇIKTI 
:ı'fu &a) ıda şu yazılan bula

c ıksınıı.: 
Loıan Etf'm Menemcnclnirlu: 

Gebze'nin dolııbı :\'afi \tııf 
Kansu; Gerçekleşen ozle> i ler 
Mehmet Kaıılnn; .Milli lktısalta 
1 çi ve iş veren münasebetleri 
::;nınct Ağnoğlu; Ajans ılinlcr
kcn, (Şiir) Cahlt Sıtkı Tarnncı; 
Kalcııı kbyil Ziya '!'ermen; l>a
\ Utlar kuyil K mm Dereli; lııı-
1 kılavuzu Mdınıet fıığrııl • 
M. 1'. ilr.on; Dir kır çeşmesinde. 
( iir) CC) hun \ tuf Kansu; Lo
r.an I~.aik Hc~it Unat, Saıııııa, 
(:;ôiir) A~k \'eysel; Koy teı~ lnı 
motifleri Jlnkkı hrı: Seker Ah
met Paşa Lııref Oren, Bohça, 
(:,ilr) 'l"urhnn Olbızkan: Çe•nıc 
türküsü Halim Yağcıoğhı, De
itirmen yolu, (IlikAyc) ..;efcr 
Aytrkin; Kitaµlar arnsınıla ll 
R. Öymen, Drrgller ve ırazetr. 
lrr ua•ında ÜlkO: Günler bo. 
yunCll Ülkü. 

İktısat V ekilliğİ her köye 
en az 15 tezgah dağıtıyor 

(Başı ı inci .sa}iada) 1 tevziat programına dahli bulunnn 
• vlHlyetlni.ze bu sene gönderilecek el 

van yetiştirmekle uğra.şan kôylümil- dokwna tezg".ı.hı ve Jpllk bUkme çık
zUn müh m blr kısmı, mevsim ve rı •ı ve bunlara mUtcferrl malı.eme· 
ıklim ıartları dola:osiyle, scnenın nln muhafaza ve tevzi ve kö:,ı!Uyc 
büyUk bir kısnunda ışslz kalmakla· el dokumacılığının ö •retllmesl yo
dır. Bu vazlyeUn milli gelirimiz ve lund:ıkl ç-nlışmalarla, bizzat ve ya -
köylUmUzUn umuml çalışma psl.kolo- kındtın alfı.kalanılmnsını ehemmlyet
jisl üwrinde znrarlı tesirleri vardır. le rıca ederim." 
Bu itibarla tptlda! madrtclcrl kolay
ca tcmtn cdılcbllen, ö •renllmelerln· 
de guclUk bulurunı.yan ve mamuııı.tı 
IUbnrıyJe de k!ıylUınüzün en müb
rem lhtıyaclıınnı kaıısılamağa ImkAn 
\"eren bazı sanatların ev ve el sanalı 
halinde ve yardımcı bir iş sahası 
olarak köylcrlnılroe tcc üs ve tu
ıımmümü lllzumlu ve faydalı görUI· 
milş ve bu vıısıflan hniı'l olmnk Uze
rc el tezg{lhı dokumacılığı ele alın· 
nuş bulunmaktadır. 

Birkaç sıınedcnberi devam etmek
te bulunan bu s:ıhadnkl cnlışnuılann 
m uvnffakıyc.tle gell mcsi ve nPtlce
lenmesi iç n Vekliletlmlz bUtçelerine 
konulan tahs!.satla el tez.,<'fıhı, h:>llk 
bükme çıknğı gibi tılet ve vıısıtn
lar tedarik edilerek toı>lu bir halde 
ve muntazam h r program dahllln
d' vlllı.yetlere göndertlmckte ve bun
larla köylerde kurslar acılarak bu 
vıısıtnlnr kurslarda dokumacılık öğ
renen köylillere dağıtılmnktadır. 

Beklenen gaye 
Gayemiz, köylü a leyi sapanı ya

nında bir de el tezgCıhına sahıp kıl
maktır. Bu suretle köylilmUzU her 
türlU kötülUğün anası olan işsizlik
ten kurtnrmak için ona, lı:t mal ve 
lktısadl bUnycs ne en uyı;:un b r ca· 
Jışma lmklın ve Cırsall ver lmekte • 
<lir. Bu calışma say~ndc aile, en 
mübrem htlyacl:ırındnn biri olan gi
yim eşyasını, kendı istihs!ıl ettiği 
yün, pnmuk veyn keten g b! iptidai 
nınddelerl lşllycrck bizzat temin P
decek ve böylelikle mütr.vnzi aile 
biltçes nl en çok kemiren ve zlrni 
calışmadan elde edılen fazla kıyme
ti hemen yalnız başına eriten a ır 
bir masrnftnn kurtulmuoı olncnktır. 
Mnh\o1mağa yOz tutan en asil 

ı::cleneklcriml7.rlPn biri bulunan C"I 
tezgft.hı dokumncılıf?ının, yardımcı 
bir L'J olarak küylf'Timl7.de lı><'sstl 
etmesi halindı- t.'lhakkuk l'decek o
lan bu neticelere bakarak. bu sa
hadaki çalı mnlann. şilmuıa devir
leri aşat'ak bir mem1 k~ d§.vnsı ma
hiyetinde te!Cıkki edilme lüzumu 
ız,.rlnde lsrnrla durma}, b r vaz fe 

addedl;vorum. Bu ltfbarla 1942 senesi 

Her köye 15 tezgah 
Vnlll kler, gönder: len çıkrık ve 

tc7.g hlnrı her koye en nz 15 tane 
vermeyi esas tutarak dai:ıtacnklar
dır. D ğ tmada köyler, nufus kesa
feti, umumi gelir durumu, ziraat ve 
hnyvaneılılı: imkAnlan göz llnilnde 
bulundurulal'nk ve nlsbetcn fakir 
kö:Y"l re dn ıtma yapılal'nktlr. 

Ddkumacılıgın ve dokunmcılıkla 
lig ll 1 !erin köylUyc ötretllmC'Sl için 
t zgi\h da tılncnk köylerde birer 
kurs n~laf!aktır. Kurslarda ö ret
men Ik edecek ustalnr Vele lllkçe 
yollanacaktır. Vali, kaymakam ve 
nııh))c müdürleri kurslarla ynlon
dnn nlfıkadnr olncnklar ve zamanın· 
da bnşnrıvll' bitmesine dikkat cdC'· 
CC'klrrdır. Kurslar en çok bir buçuk 
ay sOrC"Cektır. 

Dağıtılacak iplik 
Ac•lruıak kursların fonlfyeLi len 

lUz.umlu bulunan pamuk Jplı~i, her 
Lczg~ için ikl pnket hcsab >le \ e 
bir defaya mahsus olmak i.ızere Ve· 
k Illk tarafından meccanen gönderı
lccektlr. Kurslarda öğre.Um faaliye
ti e nasında bu lı>llklerden dokuna -
cak bezlerle, do'kunamıyarnk nrta • 
cnk iplikler tczg{ı.Jılnnn ver leli 1 
kö)lillere milsavj surette dağıtıla -
cakur. Teı:ı::tıh alan köy!Ulere bu 
lfi}lklcrdcn mnnd::ı ancnk bcdı il mıı
knb ı nde senede 2~1 pnkct !pi k vc
rıleb lccC"kUr. Bir nHenln ~nelik pa
muklu dokumn ihtlvacının, b<>zln 
nev ne göre, 2-4 paket iplikle temin 
cd ı b lece hC"Sllbed imiştir. 

Bununla bernbc>r tcz.gjlh ve çıknk 
da •ıı.mnktan maksat köylllnUn boş 
z m::ınlarını doldurmak ve giyim Ih· 
tlya nı kend lstJhsni ettiği iptidai 
ma del rl b zzat 1 llyerek g d rm -
s ni sa lamak olduğuna gÖre bu 
mcvzudnkl çalışmalar dalma bıı n a 

aycye mütevecc h olacak ve v 
len tezg~h ve çıkr kların mu t 
kalmaması için !Uzumlu pi ~ • 
yasndan fabrika mamu ltı rı t • 
dnnkıvle temin nden ad 
ka vnzJyı>tlC'rlne ör kol 
rJk edilebılecek ı> muk, :r un 

Oıtava, 3 a.a. - Yarından itiba
ren K'anadada kahve ve çay satışı 
vesikaya bağlanacaktır. A<lıı.ın başı· 
ııa. tıaftııda 30 gram çay veya 120 
gram kahve verilecektir. 

HM'nna, 3 a.a. - 18 dca 25 )-aşına 
kadar bütiiın kübalıların askerlik hiune· 
ıi için ilk roldamııları )apılmaı;a b.ış • 
lannı4ur. 

Vaşington, 3 a.ıı. - Harfrİ1'c Na • 
urlığının bildirdiğine siire, ycaiden 266 
ticaret nıüessesc:;i kara listC')'C sokul • 
muştur. Du müesseselerden 167 <i Jatin 
Ameril.:a'da 9? u A\nıp.ı'Ja buhınm:ıkt.1· 
dır. fa-kiden kara listC')C ı;eçinlcn 40 
mÜCS5CSC de lisıedcn çıkarılmıştır. 

lk-rlin, 3 a.L - Doğu Ak<lcnizıle hir 
alınan Jcnizaltısı bir nakli)c: )clkcnli • 
sini baumıışur. 

İngilizler on günde 

248 uçak kaybetmiş 
norMn. 3 a.a. - Almmı hava kuvvet· 

l<:rl diln ı.: oc orta tngntere"de 
1 

cııcmmlYcU hntz h<~rıcrc hlicum et 
ıni$t.1r. Du,giinikU rcsmt tcb (.-e ~ 
Mn Uı ıulaBmd:ı ntman ~ tnıyan 

vıuı ucnklan, Hn.ltnr hava m~ 

tcslrl'I surette boımlınlım:ın etm~t.ir. 
tndlt.crc'ıtln <!otu kı;ırısınd.a ve rn r

kc-zl tn cre'de, nlmnn hava k\ı' v<-' 
teri, diliı ı:Undilz ve ıtere. muht ! ye<" 
terde müh1m nskc:ı1 ~ bomba ıı• 
mıılardı:r. 

23 temmuz il<ı ı ağustos nro..<nnrl:ı rı· 
g\Uz ha.va kuvvctıcd. 84 il Ak.d<m z diil 

ketenlerin tcv.li e<lılen çıkrıklnrla ve •tmnl Atı"lka'dn ol.mak üzere z.1~ 
bizzat klh IU tarafından bllklilerck uc:ı1t knybatınbtlr. Aynı mUdd z;ır • 
elde edilmesine calışılncaktır. tmdA tnı: lterc'yc lcaI'8l mUcadc.'cdc o.t• 

Parasız verilecek tezgahlar mıı.n kayıpıan 78 uçnkt.ır. 
Tezgflhlar ve ynroımcı 'ası talar J ·1 ·· • d 

kursta mu,,.aflnk olan zıraat ve hay- ngı tere uzerın e 1 • 

\"ancılıkln mı; gul koylülcrdeıı ter - Londm 3 n.a - Bu s:ı:balı az :ı) 
cihan Inklr olanlara meccanen ve- da dü$Tiln.~ U1:11C"ı lng! •cre'nln d<>ıtu J!ll' 
rilecckl r. Bu suretle kcnd !erine h n1 ı;:CQnl ıcr ve dotu !ngUt.erc e 
tezgah vcrllcnler dnımi ve sıkı bir Mldı:ındıı'da blıiaı.c yere bOmb:ı nunıt· 
şekilde murakabe cd lec k ve VC'rı- 1ıı.rtıır. Hn !Arın hant oklutu b ld • 
len tezgflhlnrı her ne suretle olursa ıcyoı- Uc d'ilsmru\ ucaltı tahrtbcdilnl 5 • 
olsun ıcabcdcn :;ek ide kullanmadık- • 
Irırı ve ziraatlc ugra ma me\ mlerı ı tir. dm böl cstnll kıs:ı. l)lt 
müstesna olmak 01.ere boş znmnıı- Bu ~ Lon il c 11 
larcln de\·amlı olarak ı kt.mC'd klcrl t h '3te fs rcU V• iş • lnı:1ltc s. 
tnkdırde bU tQn bu eşya kcnd lerin-ı doğuı;und ve M Uı tıtrl<ac d • 
den alınurak layık olanlara verile· mn.n uçağın n mcvcuıll:yC'll haber " 
cC'J.."lir. Bu ciheti tC'mln lı:lıı tezgah m 5ur. M dluınds o 11": rtnctcn b1rln11" 
verllcnl••rden birer tanhhiltname a- )-:ını::ın bQm.b::ıları atıımıotır. 
lınııcııktır. Bu tnahhUtıınme ('r iki -
şer nü ha olarak tanz m cd leeek, 
birer nüshası \"ı!Ay~tte alrk.onarak 
b1r"r nUshnsı da veklilete gönderile· 
ttktlr. TnahhULnnmeler pula tabi 
o 1 m ıyac ıı.h't ı r," 

Tıyz.gtın dnl:ıtmnd:ı önemle goz / ) 
önUnde bulunılurulnıası gereken hir -( 4 / Ağustos 1942 _.., 
nokta dn bunların mutlnkıı ziraat 
ve ha}-vnncılıkln u •rııs:ın fnklr koy· 
IU!ere hnsrcdllmesı iiızumudur. KÖ) • 
de refah W! kalkıııınnyı s:ı •lı;ııncnk 
ve mil l"Jl!t nC'tlceler verccC'k olnn el 
dokumacılığının ç tll çal~ma im
kA.n ve sahnlanna m ilk ol n 
bu sahalnron ı:nlışmnlnrı dn 
lckı>tln ildi d v n ha • 
kımınıtıın b 
kasnbn h 

21.30 ısnt 

21 45 k.l!1s!k TiJtl' 
mu ~ 
< ıesut O:mtl> 
22 sı:ı a.ıanıı 
22.45~ 



~LLI MÜDAFAA V. 

At. Er fotini alınacak 
3 

l\t. Vek. Sa. AL Ko. dan: 
, ·OOo cltt er rounı satın alınacaktır. 
~~ CIIUne tahmin olunıı.n rı.yat ıı,so 
~ olup muvakkat teın.lna.tı 2587 n

So kur-ustur. 
l!ıı~l'tJıamc ve nümuneııı her a-nn ko
Pe ">-1>1lda gorülel>llir. lhales.I 6·8-942 
~ llPınbc ı;ıünu sa.at ll de kaı>a.lı zart
tn ~ M. V. 3. No. Lu &alın alma komla
~un<ıa Yapılacaktır. 

"' ~teı.;ıuı>rln 1.hal<! vaktinden btr saat 
ıı,Veı ha/lrladıklan zartı.an koırıtsyon 

!lıl1>t1ne vennelerl. 
~ Şannamcsl 172,5 kuruı mukabllln.3e 
1

·lıu,Yonıl n verllcbtlir. 1641 

111 ~ Soda alınacak 
~JI 1· l\t. Yl·~ Satın Al. Ko. dan: 

l' ~1~ ton soda satın alınacaktır. Be.her 
ı :ıı. u lcı.n t.a.hmln edl:len fiYat 20 ku. 

•· Olup muvakkat tcmlnall 450 !ıra -
ııa <ıt 

ııı !Sart.namest her gün komlayonda ı;ıö 
1 

ltltt>ııır. ihalesi 7-8-942 cuma günü sa
a• l(n ı:1 te kapalı zartla M. M. VeıkAJeU 5 

lu sa.tın alma komlsYonunda. )'&Pi -
,d ~i<tır, 

~ lsıekıııerln tııale vaktlnd("rl b!.T .!IO.at 

1 VpJ hazırlııdıklan mektuplan komlıı-
~n rtııast'tlne vennelerl. 1645 

Eksos yağ tesisatı 
yaptırılacak 

~- M. Vek. Satın Al. Ko. dan: 
01t2Ra lira 48 kuruş kcşit bedelli 

, 'o lonometre Aletinin hancı su ek
&.;l Yağ tesisatının yaptırılması 7-8-
-k cuma günü sant 14 de pazarlıkla 
~ •ıltmeye konulmuştur. Kati tem.1-
~atı 42 lira 52 kuruştur. !stekllle
\rn Pazarlık gün ve ı=ıaatlnde M. M. 
~ 4. No. lu satın Alma Koml~onu-

!relmelerl. (5639> 1725 

Duvar yaptırılacak 
M. M. Vck. Satın Al. Ko. dan: 

tı 2213 lira 82 kuruş ke,if bedell1 Eti
f' ~,ltlıt'ta ramJ>Q duvarı ill$a~1 6.8.942 
• ilq ~be saat 10.30 da açık ek•İltme ile 
t' le edilccckt.İI. hıeklilerin pazarlı.k 

' ~Ve saatinde tr-.6 lira 09 kuro~luk ilk 
1 

,1 İnattariyle M.M.V. 4. No. lu sacın 
ıa"'ıı. komisyonuna gelmeleri, keşif ve 

•' tit·tnamc~i her ı;ün komisyonda gö.te -
' it. (5638) 1727 

~ Yapı işleri 
· M. Vek. Satm Al. Ko. d."UI: 

~.a219 Ura 63 kuruş keetr t>ro<>llt An
Ja1a EUmesırutta blır atıe pollıronu 
1 ·g·!l42 cuma. ı=UnU 114at 11 de acık ek

"ı;ı\ıııe 1le lh.:ı.le edllecoktlT. llk teminatı 
~ lllı\ 72 kuruştur. Keelf ve earbıame-
1!! 'atın al:ma koınls)"onundan ır&tenl -
" ~~lr. !stcklllcrln pıı.Zl\T"lık ıtün ve 
~.\lhı<ıe M M. v. 4. No. hı salın alma 

; ~lavonuna ırıılmclm. (5641) 1730 

Tel örğü tesisi 
~- M. Vek. Satın Al. Ko. dan: 

t 2730 lira kesif bedelli EUmes~ut
~ tel örgü tesisi ısı ô-8-942 persem-

e !Jı &ünü saat 11 de acık eksiltme ile 
ıı aıe edilecektir. İlk teminatı 204 
lıl'e. 75 kuruştur. İslcklllenn pazar
~< ;ününden ile ııün önce ı.nsaat 
\ aıı-eslnden o.lacakları ehliyet vesl
ıı_aıariyle ihale gün ve saatinde M. 
il· '1. 4. No. lu satın alma k.omlsyo-

Una gelmeleri. <5642) 1731 

Yapı işleri 
~-M. Vek. Satın Al. K.o. dan: 

~ 19807 lira 24 kuruş kcşl.f bedelli 
lb:_~ifonda iki er pavyonu 10-8-942 
~"'-ilı-tesi günü .saat 11 de kapalı 
~tna ekslltml•ye konulmuştur. tık 
,~natı 5985 lira 54 kuruştur. Ke
h t \r-e şartnamesı 399 kuruş rnuka-

11i v-erilir. İsteklilerin !haleden bir 
~tı önce inşaat. dairesinden ehllyet 
n~kası almalan ve 2490 sayılı ka
i~ll.tıa göre hazırlıyncakları zarfları 
\r aıe günU saat 10 a kadar M. M. 
ı-' 4. No.Ju satın Satın Alma Komls-
<ıııuna vermeleri. (5722) 1781 

Er foti·ni alınacak 
At. M. Vek. Sn. Al. Ko. dan: 
12.ooo - 15.000 er fotlnl kapa.il 

~it usuliyle satın alınacakbr. 
l> l:leher cifti için tahmin edilen fl
~t (11.50) kurus olup muvakkat te• 
ll. natı 12937 Ura 50 kuruştur. !hale
~ 12. 8. 942 carşamba günü saat 15 
~ .\nkara M. M. V. 3 No.lu Sa. Al. 
lıı<ıllılsyonunda yapılacaktır. Şartna
l l'sl 862 kuruş mukabilinde her ~Un 
0ıni!';}'ondan alınablllr. 

,..?aliplerln ihale saatinden btr saat 
i:veline kadar tekHf mektuplarını 
·"'ll1.lsyona vermeleri. 

(5775) 1925 

Beton işleri 
l.t. M. Vak. Sa. Al, Ko. dan: 

~ ~tı:luı.rada harp olrulu iç avkıtnı.nım 
212 1ı1ro 44 k:uıru.t l<eail IX'dclli beton.. 

~a iş\ 17·8-912 pazartesi ııünü saat 
~ te kaPfl.ll m.r!La t-kslltmC>'f! konuı
,ıu-. 1lııc tem tne.tı 1890 lira 93 kU • 
~\tr. Şart.namesi 126 kUl"UI mul<ab ıt 
"'lıır. t.teklilert.n 2490 ~ kamın 
~lıınıına gore h11Z1rlıya~an zaı-tıarı 
~ ııünü eııat 14 e kndar M M V • 4. 

1). lru Sa. Al. Ko. na vcnncıcrt. 
(6ll3) 2199 

Taze fasulye alınacak 
ıt. M. V. 1. No Sil. Al. Ko.an: 
l - 200 ton taze famılyenın ka • 

l>ah zarfla eksiltmesine talip çık -
ll\l\d1tından pazarlııı,tı 7-8-1942 cu • 
~a günü !mat 15 te Ankara Lv. A. 
~tl'ıtııında M.M.V. 1. No. Sa. Al. Ko. 

Yapılacaktır. . 
2 - Muhammen beıleli 60000 Iıra 

01u.p ilk teminatı 4250 liradır. 
it 3 - Şarınamesi 300 kunı§ mu -

11abil!n<le Ko.ılaıı alınabilir. İstek -
lcrin belli .ı:-Unde ve saatte Ko.na 

lııfJraca•atları. {6156) 225• 

Makine, mensucat 

111ühendisleri, memur 

ve stajiyer ahnacak 
ı llnkara'da şirket merkeziyle Ma
ı!;l'a ve Acl.ına :Mensucat Fabrıka -
t 1nda muhtelif servislerde çalıştı -
~11rıı_ak ve 365U sayılı barem kanunu 
~hltaınına göre aylık verllmek llze -
,~ lnilhendis, memur ve 11tajyerler 

•tıacaıttır. 

141 
'l aşı •15 ıen yukarı olmamak ve 

r !terliğini yapmış bulunmak şar -
,1l'lc memurin kıaııununda yazılı 
t \'llafı haiz isteklilerin mufaseal hal 
~rcurneleri ve bir adet fotoğrafla • 
~ l'lc birlikte 15-8-1942 tarihine ka
V:ar bizzat veya mektupla Ankara 
1ıa.'tılııehır Erdoğan eoknğında Ma -
~ tya Bez ve İplik Fabrikaları T.A. 
ll Unıum MüdilrlUğilne mtiracr>:ıt -

tı.. 1532 

ı 1 

teslimat esnasındaki masraflar birlik 
Ankara Levazım Amirliğine tarafındM ıirlenl'cektir. F.vsaf ve ~art-

ı "IA l namesi her gün Ko. da göriHilr. ıstekll 
ge en 1 an ar lerin muayyen gün ve saatte Ko. da 

Meşe odunu alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1500 ton meşe od unu kapalı 

~! usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Evsa.t ve şartnamesi Ankara, 
İstanbul Lv. Amirliğinde görülür. 
1500 ton me,}e odununun kapalı 
zarfla ihalesi 7 ağustos 942 cuma 
günü saat 15 te Konya Sa. Al. K.o. da 
yapılacaktır. Meşe odununun beher 
l:ilosuna 3 kuruş flyat tespit <!dllmiş
ti<. İcabında alınacak yüzde 25 fnz
lasiyle beraber ilk teminatı 4.218 li
ra 75 kurustur. !hale neticesinde ta
ayyün edecek bedele tediye sırasın
da kesilecek olan vergilerlı> müteah
hidin diğer masrafları llt\ve edilecek
tir. İ.steklilerln llk teminatlarını va
klt ve zamanda yatırıp 7. 8. 942 cu
ma günü saat 14. P kadar teklif mek
tuplarını Ko. na vermeleri. 1687 

Odun alınacak 
Kars Sa. A.L Ko. dan : 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fl. 

yat 6 kuruş 50 santimden 700 ton o
dun kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. Rvsnf korun evsııfırdır. 
Şartname her p;ün Ko. da görülür. 
Ilk temlnnlı 31-13 lira 50 kuruştur. Te
karrilr eden fiyat üzerinden kılli tc. 
mlnat alınacaktır. Eksiltnıe~i ıs. 8. 912 
perşembe p;iinü saat 16 da Kars S11. 
Al. Ko. dıı yapılnen ktır. İsteldilnin 
mezkfir gün ve saatten bir snnt evvel 
hazırlıyacakl•ırı teklif nıektııplnrını 
Ko, na vermeleri. (5567) 1689 

Odun alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir kllosuna tahmin edilen 

fiyat 6 kuruş 50 santım.den 300 ton 
odun kapalı zart usulü ile eksiltme· 
ye konulmuştur. Evsat korun evsa
fıdır. Şartnamesi her gün Ko. da 
görülür. tik teminatı 1463 liradır. 
tekarri.lr eden fiyat üzerinden katı 
teminat alınacaktır. Eksiltmesi 5-8-
942 carşamba günü saat 16,30 da 
Kars Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lsteklilerln mez;kilr gtin ve saatten 
bir saat evvel hazırlıyncnkları tek
lif mektuplarını ve teminat akçele
rlyle birlikte Ko. na vermeleri. 

(5620) 1697 

Patates, soğan alınacak 
Karaköse Sa, Al. Ko. dan: 
1 - 51.800 kilo patates ve 51.800 

kilo kuru soğan ayrı ayrı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Her 
birinin tahmin bedeli 15.540 llra ve 
ilk teminatı 1165 lira 50 kuruştur. 
Evsaf korun bütUn garnizonlarında 
vardır. Münakasası 13. 8. 9·12 perşem
be günil saat 10 da ve kuru ooğn.nın 
saat 10,30 da yapılacaktır. İsteklile
rin belli giln ve saat.ten bir saat ev
vel kanunun 32 ci maddesi mucibin
ce hazırlıyacakları teklif mektupla
rını Ko. na vermeleri. 

(5902) 1941 

Odun alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Gelibolu, Dolayır, Baklııhur -

nu iskelelerinde karada teslim şartiy
ie ırnoo ton odun kııı>ıılı zarfla eksilt
meye konmuştur. Muhammen bedeli 
75,000 lira ve muvakkat teıninııtı 
5000 Uradır. Evsaf ve şartnıunesi mer
kez Sa. AI. Al. Ko. da p;ilrıilür. iha
lesi 10. 8. 9·'2 pazartesi günü saat 16 
dıı. Gelibolu ınerkeıı Sa. Al. Ko. dn 
yapılacaktır. Teklif mektuplarım iha
le saatinden bir saat evveline kadar 
kabul edilir. (9509) 19·'2 

Yapı işleri 
Konya S&. Al. Ko. dan : 
1 - Konya.da Kuleli askert lisesin

de yeniden yapılacıık 16389 lira 18 
kuruş keşifli hamam ve etüv binası 
inşa.atı kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. Keşif - plll.n ve şart
namesi Konya'da koıııisyonıımuıda An 
kara Lv. llmlrliğinde ve .İıitanbul Lv. 
Amirliğinde görUIUr. 

2 - Hamam ve eUtv binıısının ka
palı zarfla ihalesi 11 ağustos 9 ~2 salı 
günü saat 16 da Konya Sa. Al. Ko. dtı 
yapılacaktır. Eksiltmeye ıı;lreceklerin 
bu işi yapneakln.rına. dair Konya na
fıa dairesinden ehliyetname vesi.kası 
almaları lAzımdır. 

İsteklilerin % 7,IS nlRbetlnde ilk te
minat olan 1154. lita 19 kuruş yatı
rıp ll. 8. 942 salı günü saat JIJ kadar 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(5926) 1973 

Kuru ot alınacak 
Antep Sa. i\.l. K.:ı. dan: 
1 - Şartnamesi mucibince beş ton 

kuru ot m'.lbaya.a edileeeldlr. Mu
hammen be.leli 35.000 lira. Katı te
minatı !:12110 lindır. İhalesi ti. 8. 9•2 
perşembe gün ü6aa.t 14,:rn de yapıla -
,.,.ktıc. htc-klilerin bellı g!ln ve 68'1.İ
te ~em:rıc.tlariyle hirliktt Ko. Jhl mu-
rııcatları. (5981) :.!ıı ~l 

Koyun eti alınacak 
İskenclerun Sa. Al. Ko. cl:ın: 
l - 11 'S tılıı kofun eti kapalı r.arf

la eksiltmeye konulmuştur. Muham
men he<ieli !l61i00 llrıı olup ilk temi
natı 124ıs lira<iır. ihalesi a. 8. 91.2 
cuma gıinü ı;aat 16 da İskendt'run 
Sa. Al. Ko. da yapılneaktır. Koyun 
etine ait ııarlname her gün Ko. do. 
görülur. (5986) 2 h7 

Çetitli sebze alınacak 
Bol ayır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen ebher kilosu 22 

kurustan 70 ton patlıcan 30 kuruş
tan 48 ton taze Ayşekadın fasulye 
8 kuruş 24 taze kabak 20 kurustan 
24 ton domates 20 kuruştan 24 ton 
dolmalıK biber kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen be
delleri patlıcanın 15640 lira ilk temi
natı 1173 lira taze Ayşı~karlın fasul
ye muhammen bedell 14400 ilk te
minatı 1080 Har. Taze kabnılın mu
hammen bedel! 1920 lira. llk temJ
natı 144 liradır. Domatesin muham
men bedeli 4800, ilk teminatı 360 
lira. Taze biberin muhammen bPdell 
4800 lira. Teminatı 360 liradır. İha
lesi 7-8-942 cuma günü saat 16 da 
Bolayır Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Tekllt mektuplarını beJ.11 glin ve sa
atten bir saat evvel Ko. na verme
leri veya posta ile gönrle~!11.~1~rl 
Şartnamesi her giln Kn. dn gorıılur. 

(6032) 2155 

Saman alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
l - 600 ton saman takdir edile

cek !lyat üzerinden 7. 8. 942 cuma 
günü saat 10 da pazarlıkla satın a
lınacaktır. Bu miktara talip çıkma
dığı takkdirde 200 er ton olmak ü
zere ayrı ayrı taliplere de verilebi-
lir. (6091) 2164 

Kuru ot alınacak 
Balıkesir Sa.. Al. Ko. dnn : 

bulunmala?'ı. (6136) 2176 

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

lecek fiyat üzerinden 7. 8. 942 cuma 
günü saat 11,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Bu miktara talip çıkma
dıih takdirde 500 er ytiz tondan a
şağı olmamak ü7.ere ayn ayrı talip
lere de verllebilir. 

(6055) 2190 

Kuru ot alınacak 
Gelilı"lu Sa. AL Ko. darı: 
l -- B"layır iskele teslimi veya Ge

libolu'cla anbn ra testim veyıı Peınirtc
lepe köyünde teslim şnrıiyie 2,000,000 
kilo tel veyahut ip lmlyalı kuru Qt 
pn1,arlıkla sııtın alınacaktır. Tel hııl
yalı oıun mııhamen beclelı 1 rn.ooo Il
ra kati teminatı 21,000 liradır. Bııb n
lı kuru otun muhammen bı•oeli ip hal
ynlı kuru otıın ıııulı.ımıııen heclı'li 
130.000 lira olup k11ti terııirıaıı lllMO 
liradır. Evsaf ve Şartnarıu».i merke,, 
Sa. Al. Ko. eh ıı:oriılılr. l'a7.arlıkh i
hale~i 6. 8 .fl42 pcr<enıhe ı:ııııu sııat 
16 d:ı merkez Sa. Al. Ko. da yapıla-
caktır. (60!Jli) (2213) 

Çeşitli sebze alınacak 
Ezine Sa. AL Ko. dan: 
İhtiyaç için aşagıda cins ve mik

tarları yazılı ve muhammen bedelle
riyle teminatlan yazılı bf>ş kalem 
sı>bze satın alınacaktır. !halesi 6-8-
942 perşembe gtinü saat 16 da Ezine 
Sa. AL Ko. nunda yapılacaktır. Ev
saf ve sartlar her gün komisyonda 
göriilür. !steklilrrın bildirilen gün 
ve saatte komisyona mürncnatlnrı. 

Miktarı Teminntı M. bedeli 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Pallıcan 48000 1440 00 9fl00 00 
T. Ayşekadın 
fasulya 37000 1387 50 9250 00 
T . Bamya 9000 337 00 2250 00 
Domatı>s 35000 1050 00 7000 00 
Yeşil biber 17500 787 50 5250 00 

<61!:15) 2218 

Meşe odunu alınacak 
Antep Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Garnıı.on bırlıklerin ihtiyacı 

için şarlname,..ı mucibınce 400 ton 
me:;;e odunu satın ulıııacaklır. 

2 İhalesi 6-8-942 perşembP gü-
nü saat 14,30 da As. t>osta 3202 Sa. 
Al. Ko. nwıda yapılacaktır. İstekli
lerin ayıu güıı ve saatle tcminatla
rıyie birlikte komisyonda bulunma-
ları. (6197) 2219 

Saman alınacak 
Er.turuım Sa. Al. Ko. d.uı: 

ı - 650 ton dökiım haHndc saman 
pazarlıkla eıu.ı.ıtmeyc konulmWilW". 1-:lk

slltmesl ı 7-8-942 pazarte>-ıl ııunü saat 
16 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla -
caJct.ır. Muhaırunon b<'dcll 20344 ıını. o
lup kati teımlınat 3052 U.radır. Şart.na -

meel her ırun Ko. da ı:ol'illür. lst.ck:Mlc
rin belli gün ve saatte t.nıirıaU.-ırlYle 

bY-1.l!ktc Ko. ruı. m ürn.ca.ıı.t.ı.a.n. 
(2234) 6102 

Çadır düğmesi alınacak 
!ı:taaıbUıl Lv. A. Sa. AL Ko. d.ın: 
Beh.ectne 90 santim ~t truun m p -

d~en beıı mılllı,yon ııdlıt Oksı<le ErHb bıı. -
kı,r oıı,dır diifımcsl miiıtetıhhllt n'11nıı heııa

bına aıınıı.caktır. Pazarl.ı.lda ck.~lltmcel 

6-8-942 pa;>.ar~l gtınü sıınrt. 1~.30 da 

Topa.nele !st. Lv. Aınüııllğ'i Sa. Al. I<o. 

nıında yapıla~. İlk kmln.ıtı 3373 
lLradJ:r. Nfunıunıe ve sartn.ıımcsl kı>mls -
~onda göMi:Ulır. Taı11pl\ll1n belli vaklıtte 

looımltwonııı. gelmeleri. 
(6249) ~5) 

Balyalı kunı ot alınacak 
Kutahya As. Po. 4.925 ı:ia. Al. Ko.: 
İhale günü talip çıkmrul.ıiCın<inn :!00 

ton balyalı kuru ot 2ı!IO sayılı kıı.nıı
nun ı.6 ıncr maddesinin :\1: fıkrıısına 
tevfikan yeniden pazarlıkla eksiltnı~
ye konulmuştur. Muhammen Jx>del 
:!0.000 lira. muvakkat teminatı llSllO 
liradır. l'azıırlıkfa eksiltmesi 8. 8. 912 
cumartesi günü ~ııat 10,30 da Kütah. 
ya AR. Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Taliplerin belli ıı:ün ve sıııLlıc muvak
kat teıııinaUariyle birlikle ve k.nnıınun 
emrettiği vesaiki haıniJe.ıı kom;syon
da hazır bulunnıalrırı. 

(6253) 2286 

Keçi boynuzu ve hayvan 
inciri alınacak 

Metris Çiftliği Sa. Al. Ko. dan: 
Aşağıda cins ve miktarlan mu

hammen bedelleri gösterieln me
vat 2490 sayılı kanunun 46 madde
sinin lVL Fıkrasına göre 20-8-942 
perŞembe günil saat 15,30 da pa7.ar
lıkla mübayaa edileceğinden tallple
rin kanuni teminatlariyle blrlikte 
komisyona müracaatları. 

Evsaf ve .şartları İstanbul, Anka
ra İzmir Lv. Amlrliıklerinde görüle-
bilir. ( 6255) 2287 

Miktarı Muh. Be. İlk T. Ko. 
Cinsi 
Keçi 
boynuzu 
Hayvan 
inciri 

Ton Llra Lira K. No. 

100 

100 

21500 1612,70 142 

23500 1762,50 141 

Mütercim alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik Faıbri -

kaları Müe.ssesesı Mü<lürliıı!:linden ı 
Müessesemizde münhal bulunan 

milterciınliklere gösterecekleri ehli
yete göre 110. 210, ve 260 liraya ka 
dar aylık ücretle İngllizce ve Al -
manca bilen mütercim alınacaktır. 

Şerait ı 
1 - Devlet lisan imtihanında mu

vaffak olmuş bulunmak. 
2 - Filli askerlik hizmettni yap. 

mış olmak ve hıalen askerlikle ilııisi 
bulunmamak. 

8 - Asgari lise mezunu clerece • 
sinde tahsil görm~ bulunmıık §art· 
tır. 

Taliplerin, Ankara'da SUmerbank 
Uınwni Milılürlüğüncleıı, 1slıınbul'da 
Sümerbank İstanbul şubesinden, İz
mir'de Sümerbank Yerli Mallar Pa
zarından ve Karabük'te MUesseese 
MüclürlüğUnden tedarik eclebilecek
leri iş talepnamelerlne aşağıçla ya -
zıh vesaiki bağlıyarak en geç 25-8-
1942 tnrihine kadar posla ile veya 
bizzat Karabü.k'te Mtiessese Mü -
dürlüğüne mü.Mcaatları ilan olunur. 

Aranılan vesaik : 
1 - Tahsil vesikası, 
2 - Nüfus kağıdı (Askerlik mua

mellitınI ve 1942 ihtiyat yoklaması
nı havi). 

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

1529 

Sata ilk ev 
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M. M. VEKALETi DENİZ 
Sığır eti alınacak 

Canı1kka1e DeDlz Komutanııtı 

Toprak Mahsulleri Ofisi j,, NAFIA VEKAl_.ETl 
~------~~~·~------------ --------------~----------~ 

D. DEMİRYOLLARI 

Sa. Memur alınacak Şose inıaatı Çam dilme alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko.d&a: Al. Ko. dıan: Toprak Mahsulleri 

Clınsl sııtır em: mıllctan 2lC>OO ıc:ııo, Müdtirlüğilnden: 
Otisi Uımum 

muvaldtat tenıJna.t 1650 nra. ~ gll. 

nü 21-8-942 sruı.U 16.30 

1 - Yukarıda ya.zıh aıtır eU fM:l'k e'k.· 
slltme ı.ıe a.ımaca.ırtır. 

2 - Tallplerin me?..kQr &'Ün ve 8Bat
t.e Canaklm.le dıenlz komutanlıtı satın 

alma kornlfııYOl'IUna. müre.ca.at.lan. 
8 - Bun.a ait sart,nftm.e Anikara de

n:lz levuı.rn müdürltllKlnde ve Cannk
kale deniz komutanııtı as.tın alına ko
mlsyonune. müm.t'a.a.tla alı.nat>ı:t1T. 

(5685) 1852 

ASKERİ FABRİKALAR 

Kereste alınacak 
As. Fab. Sa. AL Ko. dan: 
Tahmin edll<!ll bedeli (34375) lira 

olan 125 metre küp okluk ırurıren veya 
dtşbudak kalası ne 125 metreküp kara.
ntıı.c veya dlşbudak 7 ağustos 942 cu
ma. ~ünü ııe.at 15 te SııJıpazannda as -
kerl tabrik.alar Yol.lemasındakl satın 
alına komisyonunca pıızarlıkla alınııcııık
tıc. Ke~lt sartnamesı 172 kuruıı muka -
biltnde her gün kom.l&yondan ıı.lınabl -
lir. Kati 1A'1'nlnat akcest (5156) lira (25) 
kuruııtur. Taliplerin o ıtün ve ııaatte 

satın alma kcmıhıyonunda bulu.nmıtları 
(7877-5840) 19133 

Dahiliye mütehassısı 

doktor almacak 
Sümerbaınk İplik ve Do -

kuma Fabrikalrı Müdüriye -
tinden : 
Malalyıı fabrikamız hastanesinde 

daimi hizmet görmek üzere 260 lira 
ücretle bir dahiliye mütehassısı dok
tor alınacııkur. 

Teşkilatımızın her yerinde istih
dam edilmek ilz:ere askerlikle alA.ka
sı olmıyan ve en az orta veya buna 
muadil talu;ili bulunanlar aı·asında 
müAAbaka ile muhasip aJınaca.ktır. 

Müsabaka imtihanında muvaffak 
olanlar 3659 sayılı kanuna göre ala
bilecekleri ücretlerle münhallere ta
yin edileceklerdir. 

Müsabaka imtihanı 18-8-942 pa
zartesi günü Ankara'da Umum Mi.1-
dilrlUk binasında yapılacaktır. 

tsteklilerln 16-8-942 cumartesi gü
nü öltlerlen sonra saat 13 e kadnr 
aşağıda yaZ11ı vesikalarını, personel 
Jşleri miidürlüğilne vermiş olacak -
lardır. 

İstenilen vesikalar: 1 - Nüfus 
tezkeresi, 2 - Askerlik veslkası, 
3 - Tahs11 vesikası, 4 - Doğruluk 
kAıtıd.ı, 5 - Bonservis. 6 - Fotoğ-
raf. (6245) 2283 

ENSTİTÜLER 

Çeşitli ecza alınacak 
Yiiksrk Ziraııt Enstitüsü Rektör -

ıııp;ıın<icn : 
ı- Kurumıınıuı eczRnf"siııin sı-ne

llk e<"r.a ihliyııcı teRbit dti-iJen ınıı -
hnmen bedellf'r üzerindt-11 a~·ık ek -
şiltuıe sııretiyl~ loı·11e~i yapıl~ı·aktır. 

2 - ı:rn :-ı11e,..., ~ı·z:ııı •• ı :ıı ..ıt:ıırn:oıcn 

fwüı (:!8110) l ndır. 
0

3 - İhale 6 ııgustos !1-1-2 ıı;ürıü c;•ıııt 
ı ı de uktnrlıık hinasıno;ı ki mıiteşek
kll komisvnn t.ırafınclan yapılne ıktır 

4 - Mııokknt teminllt 3 7,r. dir. 
IS - Şartnam<"sini ve daha fıı.zlıı. iM

hnt almnk istiyenll"rin enstitüsil dai
re mticliırlilAune mürncaatl:ırı 

(ssı6) 1706 

Kayıp aranıyor 
T·aliplerin fotoğraflı mufassal hal 

tercümeleriyle bizzat veya mektup- Kılreli Ahmet T'aş11 kö~·iin<ierı !\'11-
la Ankara Yenişehir Erdoğan sokak ııııın oglıı ı\lınıet Demirk•n iki lY-
18 numarada Malatya Bez ve İplik 1 danheri kııyıptır. nilPn ve .-;ören vl--

sıı lıalıer verıııe~i. 
Fabrikaları Ttirk Anonim Şirketi 

Umum MüclUrlüğUne müracaatları. Yenihııl<le 1'2 No. da arnc'l"I 
1531 Tevfik Knraıı. 1516 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
El.izlğ Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aşağıda cinsleri yazılı yiyeccl<. ve yakacak maddeleri açık eksiltme ile sa

tın alınacıkı:ıc. TaJıi.plerin ihale günlenin<le muval.-i<aı teminat mak..,.nlariyle birlik· 
te Ellıığ Sa. Al. Ko. na müracaatları. (6029> 2082 

Miktarı Muh. Bed. 
Cinsi 
Kuru fasulye 
Seker 
Saman 
Kepek 
Kuru meşe odunu 
Kuru üzüm 
Plrlnç 
Nohut 
Beyaz sabun 
Cay 
Zeytinyağı 
Sal~a 
Kok kömüril 
Kuru soğan 
Paıtates 

Kilo Lira Kr. 
2.000 340 00 
1.000 1160 00 

10.000 500 00 
1.000 50 00 

100.000 3000 00 
1.000 650 00 
7.000 3150 00 
2.000 260 00 
2.000 2400 00 

25 437 50 
700 945 00 

5.000 5000 00 
100.000 3848 00 

3.000 900 00 
2.000 800 00 

Muv. Te. 
Lira Kr. 

25 50 
88 50 
37 50 

3 75 
225 00 

48 75 
226 25 

19 50 
180 00 

32 81 
70 88 

375 00 
288 60 

67 50 
60 00 

Dıale gilnü 
15-8-942 
15-8-942 
15-8-942 
15-8-942 
15-8-942 
17-8-942 
17-8-942 
17-8-942 
18-8-942 
18-8-942 
18-8-942 
20-8-942 
20-8-942 
21-8-942 
21-8-942 

Ot ve saman ahnacak 
Adapıazan S&. M. Ko. dıan: 

saat 
10 
10,30 
11 
11,30 
12 
13,30 
14 
14,30 
15 
15,30 
16 
15 
15,30 
15 
15,30 

ı - A«ıa-tda dDS ve mlk:t.1\t'lan yazıla Jruru oıt ve ıııaman kapalı za.rtlıa. satın 
almıı.ca.ktı.r. 

:ı - lsteklı!leı:lın kapalı zartıarıru 2400 sayılı :ıatmınun 32 lllct me.ddeg!ıne &Ö·· 

re tanzım ed!llerek ihale saatinden uı ıtee bir saaıt evveıı.ne kade.r Ko. na vemıe
ıcrt. Bu eaatıt.en sonra ırelcn mektuplar lr.a.bul edllımez. ŞarUıemEGi Ko. da ırorü

lür. lsteklilerlııı bellıl ıriin ve saatte koımll!YOlıdıa hazır bulunmala.n veya sa.!Ahl
yet!ıl vekHlel'lnl buhıınduıma.ıan ve 2490 98Ylll arttı.nna eksllıtıme ve llha.lıe kanu· 
n1.1ımm :ı ve 3 üncü ı:na.<kleler1nddd. ırösten.len evııa.tı haiz bulunmaları. 2158 

Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat Te. !hale günü saa.t 
Yığın ip balya tel balya Yığın 4> balya tel bal.ya 

Ton Li. Ll. LI. LI. Li. Li. Cinsi 
Kuru ot 
Kuru ot 
saman 

700 31500 45500 49000 72362,5 3482,5 3675 14-8-942 15 
360 16200 234.00 25200 1215 1755 1890 17-8-942 15 
730 21900 36500 balyalı 1642,5 2737,5 balya 14-8-942 16 

68 ton dört kalem et ahnacak 
KırllGkBılıe .Asllııe'l1 FaA>rlka.lıır G:ruo Müd1l!I11\ltü S8Jbn A.lmB. K~'Ul\daın: 

Miktarı Muh. Bed. nk te-mlnat lhale 
Cinsi Ton kuruş Lira Kr. gün ve saati 
Koyun eti kuyruklu 68 90 4310 00 20-8-942 15 te 

,, ,. keyrukısuz 68 80 3970 00 ,. • ., 
Sığır eti 68 60 3060 00 • ,. ,. 
Keci eti 68 70 3570 00 " ,. ., 

1 - oııns, mımcıtan ille Jha.Ie ırünu. mutıaımırnıen bedt"lll ve ITIUvalldkat tem•1ruı..t-
1arı yulk.a.nda yazıJU. hlz."\ılıarıtıda. göatcr1ılon gUın ve ııaaıtoo ka.ııaJıı zaır1'la Kı:rn:k!ka. -

lı<! ıı;ııup müd~tu'llde mUl:cleldldll llftltıın alıma komll'IYOflA!nda. 4 lıalıem et lıhalıc

ırl yapıda(:aıkbr. Me:ııl<Qor MO.ercierı M. M. Vekiılı6tlnlın t.eaıhll'D buoııuracaitıı yalnız bh" 

tıa.ııe!rt olan 68 ton et 1Ql!n 00-11-942 tıa~ lrıa.daT tsı1lıblıYJıe muka.~ akkd:rııe. 

oek d ll!ıer ÜC ik'aılıem1 a.bı!nmlYaaalk.tır. 

2 - Taılılptıeıru;n tel<l.11ı! mıeokturı>lıatıb'le 2490 sııryılt ııırıtıtı.nna ve elaıılltme kılrnl -
ınunıun 2, 8 önctı rnarlddlıerlnciekıl wslllm.JB.ııık.yJıe blırOıiklte mıızk.Qr ~ llMllt 14 c 
ka.dıaır komjsyorııa. vıemı-0l!f!'rıl. 

3 - ŞM<bnamelıeır Alılkıa.m a9keı1 tabr&aıta.T urmım müdUı11.tlaü ~ eUbe-
st mıü~ ~ ı.tanbuı, aBlııer1 fM>~ aıaıtın eJanaeı. ve KırıAcı'ka.le 
ırruP mildU.r1lıi.lıtü 6'lllbn aJmıa mn~d aöMIJıebDlr. (6022) 2253 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Nu~ GUınrllk Kıbası Saıtm Alma J<omiayomınrlan: 

% 7,5 
Miktarı teminatı Tutan !halenin nasıl 

Cinsi Kllo Llra Lira yapılacağı 
Karpuz 9420 50 660 Açık eJCb·ll1.me) 
Yaş üzüm 9420 177 2355 ,. ,. ) 
Domates 4005 60 801 ,. ,. ) 
Patlıcan 4005 90 1201 ,. .. ) 

İhalenJn günü 

20-8-942 perşembe 
günü 
saat 10 

Kuru soğan 7000 79 1050 ,, ,. ) 
A) &"$ :ıııaııem ~ 20-8-942 gUn!\I N~ 8'ilml'llk t.bll!'ll. a<anwa-Mı ~

na&mdııı açık ElkıPIJıtme f!e •tıın eılııwı.Ctlkıtım-. 

B) tıMkliller amnElk '8tied!kleııi lııailonlın hloıafımdıa. ~lıeın. tx!mW!aıt akte91· 
n1 Nu&IWbıın gümırUik bQmErnWilul'u vt'7lllemne yaıtı~ vezne mıııl<!bıızbtlıe 8ftl'llııa.

nıeMn OtmiÜlllCll ~ lı9terU1ıan YCtlıklllııımlft blırlWcte ~-

Bulunduğu 
yer 

Sakarya 
kenannda 
Sa·kacya 
kenarında 

Satı ilk 
Cinsi. ve 
nevi 

(Dişbudak 
(azmanı 

(Karaağaç 
(azmanı 

Miktan 
M3 D3 

228 

225 

535 

194 

(8241~241) ~ 

azmanlar 
Beher M3 Muh~ 

Muhammen Fi. bedeli 
Lira Kr. Lira Kr. 
40 - 9141 4.-0 

40- 9007 76 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. 
686-

676 -

ı - Yukandıa cıtnıs, n.cvı w ın..llk?ta.n yaz.ılı lk.ı kallmt 82ttl8ıll acı!k U'titımı.e. ille 
ıatılaooktJ.r. 

2 - 1tıalıe 14 atustoıı 1942 cuma lll'iml1 ııaeıt ıs oo ııeWraın Hen.dek.ıtelı!1 rner. 
ke>;dnde miıl<'edlclkıli.I kom.1$yon huzurunda y:ıpııacaı'JQtır. 

3 - sa.tıt flU'tnıRme'leııl .A!nlaı.ırada oıımaın uımuım mildür1Ultilnde. tstaınıbul, 

Kocıwld ormaın ()e'V'Ü'ııe müdürlülcla1nde, Ada,pa2.atn orman b014ıe ııetııtıruıe ve 
Hcndek'tıe revir m~emde ıtöl"iitcbtUr. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - İstekli çıkmamasından dolayı 

keşif ve şartnamesinde değiş.!klik 
yapılan Diyarbakır lle Mardin ara
sında yapılacak şose ve sınat lma.lat 
ı..nşaatı (500.000) lira ke.şi! bedeli ile 
yenJden kapalı zarf usuliıYle eksilt
meye çıkanlnuştır. 

2 - Eksiltme 11.8.942 tarihine 
müsadif salı gi.lnU saat 15 te Nafıa 
VekA.leti Sose ve Köprü ter ReiSllği 
odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye müteallik evrak 
25 lira mukabilinde şose ve köprü
ler reisHğinden alınablllr. 

4 - lsteklllerin eksiltme tarlhln
den en az Uc gün evvel bir istida ile 
Nafıa Vek(ı.letlne mi.lracaatle bu 
gibl inşaatı yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları Hlz.ıındır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekle
rjn 4 üncü maddede yazılı vesika ile 
942 yılına alt Ticaret Odası vesikası 
ve <23.750) liralık muvakkat temi
natlarını havi olarak 2490 sayılı ka-
nunun tarifatı dairesinde h87.:ırlıya
cakları kapalı zarflarını ikinci mad
dede yazılı vakitten bir saat evv&li
ne kadar koml~on reisliğine mak
buz; mukabilinde vermeleri lAzun-
dır. (5834.) 1983 

Yol yaptırılacak 
Nafıa Vt'kıllelinden : 
ı - Siirt. - Kurtalan yolunun Kurt

alıın iRtııı.yonu dahilindeki şose ve i
ıuılitlll ~in11iYI' iıışAah 37898 lira 83 
kuru~luk kc~if bedeli üı.erinden kapa 
lı ı.arf ıısııiiyle eksiltmeye çıkarılcnıŞ
tır. 

2 - F.ksiltrne l l. 8. 942 tarihine 
nıtbadif h.ılı q;ünü saıı.t 16 ela Nafıa 
\'ekrıleli ~nse ve koprtiler reisliği oda
sında yapıhC'aklrr. 

3 - gı-sillmeye müteallik evrak 190 
kıırıı~ mukıthilindc :;.osc ve köµruler 
reisliğinden alınahilir. 

ı - İ~trklilerin eksiltme tarihinden 
rn oı iı(' gUn evvel bir dilekçe ile Kıı
fıa \'ekı11rtine mıiracaıı.tla bu gibi 
inşanlı yap ıhill'eeğine rlair bir ehliyet 
ve,sikası ıı.lmrısı IAzını ı J r. 

5 - l~ksiltıııeyc iştirak edeceklerin 
4 lıııC'ıi rrıaclılı'<ie yazılı vesika ile 9-'2 
yılına ııil Ticaret ndası vesikatiı ve 
28t2 liralık ıııııvnkknt tenıinııll.ırını 
havi olnrak 2190 sayılı kanunun tari
fal ı dairesinde haıırlıyneııkl.ıırı kapa
lı zıırflıtrını lkinC'i mııclclecle yazıh va-
kitten hir saat C'vvcllne kadar komis
yon reblll'dne rnakbıız mukabllincll' 
vermeleri liı?.ımdır. (1'881S) 1984. 

Yapı ve İmar işleri ilanı 
Nafıa Vekaleti Yapı ve İmar h -

leri Reisliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çan

kaya'daki Riyaseti Cumhur köşkü 
giriş kapısı ve karakol bin.ası in -
şaaııdır. 

Keşif bedeli: 43994.86 liradır. 
2 - Eksiltme 20-8-1942 perşembe 

günli saat 15 te Türkiye B. M. M . 
İrlare Heyetin<ie kapalı zar! usu -
liyle yapıl'acaktır. 

8 - Eksiltme 11arlnameıri ve buna 
mUteterrt evrak (220) iki yiiz yirmi 
kuruş bedel mııkabilinde yapı ve i· 
mar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ıı;rebiilmek için 
steldlern Ul!Ulll dareRin<ie {3299.61} 
üç bin iki yüz doksan dokuz lira 
altmış bir kuruı muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafıa Vekaleti yapı 
ve imıar işleri reisli~inden bu eksilt
meye iştirak edebilece~ne dair ve· 
ska almıı:ı olmaları şarttır. 

İılbu veAİkayı almak için istekli
lerin (tatil günleri hariç) eksiltme 
gtlnünclen en az Uç gün evvel bir 
istida ile Nafıa Vekaleti yapı ve i· 
mar işleri reisliğine mtiraca·a.t et • 
meler! mtıktazid\r. 

5 - İsteklilerin teklif mektup • 
!arını ihale günU olan 2'0-8-1942 per
şembe ı;:tinü saat 14 de kadar Nafıa 
Vekaleti y:ıpı ve imar işleri reisli -
itine makbuz mukabilinde vermeleri 
la.zımr1ır. 

Postada olncıak l{CClkmeler ka'bul 
edilmez. (2259-2259) 6175 

MAHKEMELER 

Muhammen bedeli (33000) lira 
olan 300 M3. çam dilme 19-8-194Z 
çarşamba günti saat 15 te kapalı 
zarf u.suliyle Aııkara"da idare bina
sında ıoplanan merkez dokuzuncu 
komisyonc:ı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln (2475) 
liralık muvakkat teminat ile ka • 
nunun tıayin ett!J;l vesikaları ve tek· 
liflerini aynı gti.n saat 14 e kadar adı 
geçen komisyon reisliııine vermeleri 
lAzımclır. 

Şarınameler para::ıız olarnk An -
kara'da malzeme clairesinrlen, Hay -
clacpıaşa'da tesellüm ve sevk şefli • 
ğinclen ıemin olunur. (6139) 2256 

Kuru çam odunu 
alınacak 

D. D. Yoll1trı 3. İşlrtmc Milclilrln
ğünden: 

~1iktar, muhammen hede! ve mu
vakkat teminatı aşn~dı. yazılı kuru 
~·anı odunu kapalı 1.arf ıısııliyl<'! eksilt
me) e knnulııııı~tıır. İhalrsi :!4. S !112 
p:ızartesi gıınu ,. ı tt 17 ele Ralıkr-ir
dc 3. İşletme hiııasıncla yapılacaktır. 
İ!.tl'klill'rin 2rno sayılı kıınuııun La~·in 
ettiıi:i vf"~ıkıılA.rla ihale ı;tınii nıııayyen 
saatten bir ~aal ev' el knıııis) cınuuııı-
1.a nıürncaaıl:ırı lazıuıclır. Bu ~e ait 
~artname ve mııkavelenanıe projeleri 
pıır<ıs111 komisyonumuzdan ~Jınabilir. 

llulunılııibı y!"r: 3 . lşll"lnıe mın•a.. 
kıısı dnhilincl<'! ht':r hnnıı:i bir islasyon
cfa, ınikl m: 500 ton, :'ltııh. Deci. he. 
her ton için: :rn lirn, :'lluv. T<":m.: 
750 lira. (6146) Z-.l57 

Taş alınacak 
D. D. Yolları a. İşletme Mudıirlii. 

ğundcn: 
\likıar, muhammen bedel ve nıu

vakkat tcııııııalı KŞnıotlu yazılı oıaıı 
5000 \13 ta~ ıçık eksiltml'ye koaul
nıtı)tıır. lh.llesi Ualıke,ırde :.!4. b. 912 
pa:ııı.rle~i sunu ışleınıt'ıııh hin'lMncl~ 
toplanal'ak olan koıııisyuııuırııızca ya
pıl caktır. 

Bu i~e ı::"irnırk istiyenler 21-90 sayı. 
lı kanunun tayin cttıgı ve ık~lıır ve 4. 
iincu madclı>:-i mııdlıınce i~e ı:ırıııeğe 
kanımı rnii.nı bıılıınıııııdığııı ı dıtir be. 
) anıı.1ıııe ile aynı ı:un 'e saate kai'l:ır 
komisyon rc·isliımıe ıııüracıı •tları l;ı... 

zııııdır. 
Bu he ııil Ş.'\rtname Balıkesirdc:- 3. 

ürı<'tl i}lclıne ıııutlüı-lıığıiııılcn par<ısı.z 
Leıııin ııluııur. 
Buluncluıru yer: ;\lanbn - D~ndırnıa 

haltı Kim. :!! ~ teki ocaktan, ıııik~ıı. 
rı: 5000 :'113, .:l<lııh. Bed. :'il:!.: 100 Kr .. 
Muv. Tem. 37500 Kr., ihııle saati: 11>. 

(6117) :!2.:i!i 

Saç varil alınacak 
Devlet .LJ.:uııryolları :::.a. Al. Ko.danı 

Muhammen bedeli tı3 ıOOO) ııra 
olan ıçı, dıııı gaJvenlzli çift çembeılı 
200 lıtrelık ~000 adet sa~ varıl l~ 
8-194.2 çar§aınba gilnu saat 15.~0 ,ıa 
kapalı zart ueuliyle Ankara da ıcıa
re binasında toplanan merkez doıı:u

zuncu kQınısyoııca sa.tın alınacak • 
tır. 

Bu işe girmek iııtiyenlerin (8100) 
liralık muvakkat ıenıınaı ile kanu -
nun tayın ettığı vesıkıılan ve tek -
liflerini aynı cı.lıı saal U.30 a kadar 
adı geçen konusyon relshğıııe ver -
melri lazımdır. 

Şartnameler 2 lira mukabilinde 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerın -
den temin olunur. (6176) 2260 

Alakadarlara 
Askel"lik Şubesi Reisli,:tin<ien ı 

Meşru mazeretleri yilziınden tah • 
rir komisyonuna getirilemiyerek mu
ayeneleri y\'lpnrılamıyan nakil vası
talarının komisyon tarafından ma -
hallerinıle muayeneleri icra kılına -
cağından aşaıtıdakl tarihlerde nakil 
vasııası sahiplerinin ııdree!crinde 
bulunmaları illin olunur. 
17-8-1942 Keçiören, 
18-8-1942 Etlik 
1~8-1942 Çankaya ve Dikmen 
20-8-1942 Maltepe, Fişekhane ve 

Bahçelievler. 
Anhra Birinci Sulh Hukuk HA.- 21-8-1942 Yenişehir, Ulus ve 1-tfa.t-

kimliğinden: ye Meyılanı. 

Anknrll Atntürk 
kar~bında Emniyet 

bulva.n Orduevi 22-8-194-2 Soğ'ukkuyu ve !ametpaşa 
oteli mu:.teciri Hacıbayram ve AkköpriL 

Z4-8-1942 Ulucanlar, Hamtamönll, 
Halkevi Cebeci ve Ceza· 

Razı Erat. 
Ankarıı Atatürk bulvarı Orduevi 

karşı~ında Kanaat bakkaliyesi sahibi evi. 
M ıı~tafıı Ertuğrul vekili avuk.a.t Ke- 26-8-1942 Diğer yerler, 
mRI Biıke tarafından iı.leyhinize acılan .ıllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
300 lira alacak davasının yapılmakta -
olan d11r11~ına.sın<ia a.dresinir.in mechul - p k -
oldıığıındıın Uı.ulun lU inci mıı.ddcsi § ar pansiyon S 
mucilıince ve ~O gun müddetle Ulu:. - _ 
gazetesiyle 11/lnen tebligııt yapılması- : fiehek"te Mısır sefıırethnnf'- : 
na kıırar vcrilmış olduğundan duruş- : sinin karşısındaki )'.}arktıı RE - : 
ması bırakılan ~l. 9. 94.2 par.arlesi ıı:ıi- : ,JIM - ~EKAHAT ve ISTİilA- : 
nil ..,aı\t 9,5 da mn.hkemede bizzat ha- : HAT. istnnhul'ıı trbdlli hava- : 
zır bulunm~clığınıı veya bir vekil de : ya girlecl'klerf' tavsiye olunur. : 
gondermediğiniz takdirde mahkemeye : Telefon: 36 .. 117 (117fl) : 
gıyabınuda lıakıl:ı.caj.i;ı tebliğ mal,;a. ;11111111111111111111111111111111;: 
rıııııa kaiın olmak uı.ere illin olunur. 

11520 .ııııııııııııııııııııııııııııııııı .... 
Ankara 3. Uncu Sulh Hukuk Ha- : : 

kiuıli.Cintlcn: E Satılık kaph karlı -
Ankara Yenidnğan mahallesi R:is- : ı = 

trm ağıı sokak 700 nunvı.rıl.lı evde ikıt. : ı 93R modeli Şf'vrole kaptı _ : 
met etmekte iken vdat ~den S:ı.tı'yn : k.tçtı, .ı\ vrupa Karuserll, lı'lo- : 
ait tl'reke e~yaları mahallinde bilnıii- : tikleri iyi, yr.d<"k olarak komılle : 
za)'cde 6. 8. 9ı2 per~f'mhe ,rünü seat : bir ~11nwman ve bir defrıın~ı- : 
ı.ı. de ı;atılacaıi;ındıın keyfiyd ılan o- : yl"li vardır. Yl'dek ma.lıeınele- : 
luııur. 1510 : riyle gııyet temiz bir şı-kilcle sa- : 

Malkara Asliye Hukuk hAkimll
ğinden: 

Tebııe- edilecek 
kazasının Kalivya 
oğlu E:ıref (halen 
hul>. 

şahıs: Malkara 
köyünden Hurşit 
ikamctga.Jıı meç-

Malkara kazasının Kalivya kö
yünden Mu .. tafa oğlu Apturrahman 
Gilrbüz tarafından aleyhlruz.e açılan 
meni müdahale davasının carl mu -
hakemesinde: tkamebgfilıınızın meç
hul bulunmasına mebni ilanen tara
fınıza tebligat iCr1L'>ına karar veri
lerek mahkeme 4-9-942 cuma günü 
saat 10 a talik edilmL-s ve bu husus
ta ya.zılıı.n davetiyenin bir nüshası 
da mah)ceme divanına yapıştırılmış 
olduğundan mahkemenin muayyen 
bulun<iuğu mezk(lr günde ve saatin
de mahkemeye gelmeoniz veya tara
fınızdan bir vekil gôndermenlz t.cb
li~ makamına kaim olmak üzere 
ilfuı olunur. 1527 

Yeni çıktı 
Fransız 

ROMANTİZMİ 
(Eti.it - BJyograti ~ Antoloji> 

: tılıkıır. : 
: Taliplf'riıı, 7.onır:uldıık'ta Nn. : = 21 Knptı-kPÇh ahihi şofor 7.i. = 
: ya'yA nıuracıLat etmeleri. : = 1518 = - -.,11111111111111111111111111111111r"' 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
-( İki Film Birden )-

1 - Züppe kızlar 
Baş Rolde 

Barbara Stanwyek 
Henry Fonda 

il - Ateı düvellosu 
George O'Brien 

SUARE : 20.30 da 

ZÜPPE KIZLAR 
Yazan: --- ve ---

1 - Fiyat murakabe komisyonıın<"a 
tel balyalı beher kilosuna. 1 kuruş fi
yat tahmin edilen 300 ton kurıı ot 
5. 8. 942 çarŞA.mba p;ünii sıı.nt ili te 
Balıkesir Sa. Al. Ko. da yA.pıl11cak
tır. Kati teminatı 31/SO liradır. Miıte

ahhidin mecbur bulunduğu vcrgileı:le 

Bahçeli Evlerde B. 3 tipi 
ev devren satılıktır. Mü lCl\'ıl 
lele!on 3086/lS. l450 

ılr l 4 - Tailplertıı. tlıa:lıe .ırüM1 tıı.yın eınteın Mllttc yu'karıda i'~ muva:k
,-erl kııııt U>mlna,t alcQC'letiY}e btr'Ukte revtr mer~lndo kıe~ m.\lmoıı..atlan 11An 

ıOl\llWllo,. (6233). ':l:Z19 

Cevdet PERiN ATEŞ DÜVELLOSU 
Satış yeri: 1 Telefon : 6294 

.... B•e•r•k•al•p•Kllllta•bevilll•Anlllk•a•ra•.lllııi l ~lllllllll .. lllllllllllllll .. ~ 



il 

ViLAYETLER 

Yapı işleri 
Vll.) t-Undcn : 
,. 1 Htı 1 scsınln 19167 lira 

ıtc ıf bcdellı ikmal ınşaatı 
• ı z ırf usı.ıli) le ekslıtme> e konul-

ur 
- fh e 7 nğustos 9-'2 tarihine 
c ıt cuıı a gunu saat ili te vlllı

t n fıa kom IS) onunda yapılacilk -
tır 

~ - ~tuvakkat temınnt U89 
kuru tur. 

K f nıııe, pldn, umumi hu
ırtn me muk c e ôrne.Kı 
rl unrlc görulıır vey ı a-

Çam tahtası alınacak 
Er u um SUfıh FabrutaSt !>tt..d..ırlJ· 

ı:.ınden: 

t! 
k 

l - Erzt.rum s!Uh rabrlkasınır ıh -
ı it' n azı 400 coAu :500 metrp mi· 
cam tahtası on beş t"Un m ıdetlll 

ve Kapa ı ı.ırt u ı<llY e ckslllmeH ko -
nu şt:.ır. 

2 - lha 21 aıtustos 942 c•.;m3 sı•ı-
n s:ıat 16 d E ı m g l'ih f'l.:ı. !msın

da toplaracak tın alma ko,nl&.~nun. 

c apı' cıutt r 
8 - C m tahuısının beher metre ml

kAbı tel 9!1 rıı. rıyat tahm•n e mmıs
ur 

4 - Muvakkat tem nat m ıctarı s:ıE>ı 

1 ır rnck 

Atölye binası yaptırılacak 1 

Daktilo kursu 
97 ıncı devresi kn~ıtlanna tıae

ıaııı. Blr il) da diploma Ve!' Lr 
rala11 anınmaz. Memurlar Koo
PC!'r&tltı kanısı ~o 8 ~ıeron 3711 

1522 

~tlyen tal p er reıı Kayıp - Konya askeri 
mt tat• g n eri hıuic olmak .ız r her 338 sene&! aldıQım diploma u~ harp J • 

ırUn Erzurum s !Ah rabr'kaııı mUd .ırltl kulundan 1340 senesi aldıa m d p omayı 

A' n m at n otrereb lirler seyahat esnasında bavulurrla birlikte 
6 - İhale ıtUnU lsteıdllerln Ucare zayt ettim. Yeqls'.nl 11lacaQımdıın esk · 

vcs kası ve teminat mektuplannı havı ıerıntn hükümsüz oldufru llAn ol•J"IU · 
~kUf zartıannı lh:ı.le • t nden bir aa'lt ı Ar.. Vet. O. tnz. Sb. Ô)Z 

DAHiLiYE VEKALETi 

yıl. - No. 7542 
imtiyaz uhlbl 

lSKENDER ARTUN 
Neşriyat ve MUcuC9C MUdürll 

NASlT ULUC 
ULUS Baııımevı ANKARA 

DtKKA T: Gaze~mlze *'5nderllen ı:ıe. 

ANKARA BELEDİYESi 

Yeni Sinemada 
Bu ırUn bu ırecc 

14.30 - 18.30 aeruıslanncla 

KARA SEVDA 
(HedY Lamarr - SPt'ncer Tracy 

Glarek Gabkı) 
16.30 • 21 seımslannda 

Edison'un gençliği 
Cf\Uckc,y Roone:r> 

Tel: 3540 

Devlet Ziraat l~letmeleri 

Deri satışı 

-TUrkl>e CUmhumet l\leri<ez : 

Park Sinemasında 
Buırün bu s:oce 

14.30 - 18.30 ııcanslarında 

Titreten fırtına 
lG.30 - 21 ısoonslannda 

Taş yürekli adam 
12.1:1 tC! hant mııttnC!S1 

AŞKIN ZAFERİ 

Tel: 1l8l 

,, 
Ankara tasarruf evleri kooperatifi 
Ortaklarımız tein YBııtınlrnakta o!an e\''lerln Ctmıcl atma) töttnl 

6-8-1942 ı>CJ"tembc ı;rUnti ımat !M~ıo.so da lnııaat yc.rdnde kuU:ınacakllr. 
O ı;riln Ulus tan (Bahccllevler) dUTaltınd n tam 9.15 le harci<ct ede

~ olan hususi olObU.~~;.mlz, Kızıli83 dumA'tnda O SO a kadar lıckl!;rı:>· 

relt 11rad:ın 111'..thak buyumt•ak ze\'ntı d:ı alacak \'C tören sonunda Kızıl
ay yol:u ile Urus'a done<'Okt!r. 

Sayın ortaklanmızın ve anu bUYUr&<'nk zevatın törm1mlzl ıscrel'lerı· 

ıt:mıelcıini r1ca f'dcrlz. (1526) 

Kend tabii gaziyle kuvetlendirilmiş 

KARAHİSAR MADEN SUYU " TABİİ SODASI ,, 
. Kmlay ve Millet ~feclisi Parkları bij,·etlerinde, Ulu\'ta Ahmet Enver, 
l~tanhul Pa,ıa 'alonu karşl\ında Ahmet Fıi.men, Yeniıehir: Sakarya cıd<le 
s'.ndc Balkan, baJ..kııli}e mağaıalarında, S~nıanpa7arında. Bursa Pazarı ,uhe 
(tndc, bardak 'e perakende şi~ ile saıışın:ı b:ışlanmışıır. Sandıkla sipariş içir 
Telefon 51S3 e müracaat. ı4o5 

FlN1KE'DE SATILIK 

Çeltik Fabrikası makineleri 
Meşhur nlmnn LUTHER-J\ltAG m:ırknlı rok s:ı!':lnm bango ve ya

taklı sanltc ı;oo - ıııoo k1lo ccltlğl otomatLk tıııcr mnk!:nckr 12.000 lira)'&. 
FJnlkc'dc l.ıımall En$rt.'1'e mUnıcnnt cet '!nesi 

Sus Sinemasında 

Hollvod un en t' zel 
l&k ıren~ lk. Anne Sh 

Pa.rrlsh tarar nd n :rara ti lan 

Karnaval kraliçesi 
Saat 14 ııo - 1 .so • 18 30 

ece:nslannda 

YILDIZLAR Y ACMURU 
(L1nda Dam 

Tcl: 85$9 

Sümer Sinemasında 
Bugün bu ırece 

almd.Jye kadar ccvrtım ııe:'lll 

tllrnlerln en ı:U7.ell 

KARA CAVLAK .. 
lktnct de .. ·rc 15 kısım 

Seanslar: 12.15 - 14 30 - 16.30 - 18.SO 
21 

Tel: 3590 
evvel me:ı:kQr kom syona vennele~ llAn Vc!1k Konırurtlıy 
olunur. <6237> 2288 'j-W-11 

~ v1 :razılar nesredllsln edllmetrtn gen 
.erılmez ve ka.Yb<>IU$undan dolayı oı, ı 

1 .:ılr mesullyet knbul edilmez. 
~. i? ~------------- . ~ ........ lllllllllllllllllliiiiliöiMıwii:.iıiôıiililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. 1111111111111 .. 11111111111111~ 


