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reısraf a U L U S A=ıkara 

Doğu cephesinde ıon eıker i durumt.i gösterir harta 

Saracoğlu 
kabinesi 

- hakkında -

bir fransız 
• • 

gazetesının 

makalesi 
V ich~, 16 a.11. - .\ nadol u n.i ansı. 

nın hu~u-i muhabiri hlldiriyor : 
.'.ltarsih a'rla. çıkmakta olan "Orrlre., 

gazetesi: "rlılnya draıııı kıırşısında 
Sarnçııtrlu., lJ ı lığı altınrlıı neşrr.ttiği 
bir başıııak.ıı Jr, kabinesini tnrnamln
ıııış olan > ı ı bn•,ckilın Turk milleti
nin ruhunda milli~ et fikrini ılcmokra-
i pren iplrri> le yıığurmuş olan .\ta

turk'un adık bir nrkad ısı sıfatlyle 
k!.'ndı indPn en·ei !!elen hukııııırtlerln 
si> ı etlerlnclrki b ~ ııı.. hatları taklbe
dt'cef:lııi ka> <lrttiktt"n sonra di) or ki: 

'Tıırki> c) ı kurtarııııs olan dahinin 
•·serini t11kibeden bııc-lınku Tıırk ida
re ııdnınlnrı kf'ndi siyasetlt•rine tanı 
bir lstiklAI 'ermek husu lnrında pt'k 
tltızdirlf'r. B ılkan mt'lnleketlerlndr, 
rakın "' Orta•ark'takl hnreketlerln 
ıned \"C redrl<"ri ara ındll 'J'ıırk iri ıre
cilrrl, tnraf§ıtlık "" 'b urtır istikrar 
politikalarına d ıimıı baıı;lı kalarak. 

(Sonu 4 ündı _:yfada_ı __ l 

ANADOLU 
sigorta şirketi 

Maarif Vekilliği Müste§ar ı B. lhıan Suneu bir 
talebeye diplomaısını verirk en 

• 

Ankara lsmetpaşa 

Kız Enstitüsünde 
İlk kısmı bitirenlerle 

sınıflarında staj 

öğretmen 

yapanlara 

dün diplomaları verildi 

1 

Anknra lsmetpaŞa 'Kız Enstltıisu • 
nı..n ilk :kısııunı bitirenlerle, oğret • 
nıcn sınıflarında stajle.rını ikmal et. 
miş olanlara dun saat 18 de törenle 
dıplornaları 'erllmiştir. 

-, Beri in' e göre • ~M k ' .. • ..,. JliOU es s ~~ 
1 

os ova ya gore • 
Yabancı devletler ba§vekil 

' I orende .Maarif \"ckllllğl milsteşa
rı .B. İh an :::ıungu, kız teknik uğre • 
Uın ınuduru Nurettin Bo) man, l\Inn. 
rif • Y ekilllgi ileri gelenleri, Ankara 
Mn&[ıf Mudurıi B. lt ısim "re guzıdc 
bir din etlı kı!Uesi hazır bulunmuş • 
tur. 

Dıploıııa törenine, )eni mezunlann 
hep bır ağızdan &ü) lı dıklcrl İstlklll 
ınnrŞi)le bıışlanuııştır. Bundan sonr.ı 
ll. İh ın !'ungu genç kızlarımıza dip. 
loınnlarını birer bil'er 'ermiş ve ken. 
dilerıni lt!brlk etmiştir. Diploma da· 
gıtııııın<ian sonra ıln ııılısteşar, kısa ve 
de~erli lılr hitııbedl" hulunmu~tur. 

ve hariciye nazırlarından 

Baıvekilimize 

gelen telgraflar 
Ankara. 16 a.<ıl. - Doktor Refik ı 

Saydnm'ın v fatı dolayı.siyle Lehis
tan Haricl)e ~ •nzırlığından gönderi
len tnziye telgraflarına Başvekil ve 
Hariciye Veklı.leU Vekili Şilkrü Sa
racoğlu teşekkürle mukabele et
miştir. 

* Anknra, 16 a.a. - SükrO Saracoğ-
lu'nun BBŞ\·ektılet ve Haricıye Ve
kAletl Veklllll:lnl alması üzerine Yu
nan Başvekili T.sudoros, Anl<'rlka 
Hariciye Nezareti Vekili M. Sumner 
Weııes ve Felemenk Hariciye Nazı
rı tarafınclan çekilen tchnk telgrat
larına Başvekilimiz tcşekkUrle mu
kabele etmlştJr. 

* AtıJcara, 1 6a.a. - Başvekil ve 
Hariclye Vektılet.ı Vekili Şükrü Sa
racoğlu')·a, Atganhıtan Başvc-klll 
Muhammed Haşim }lan taraf•ndan 
gönderllen tehrlk telgrafına Ba~ve
killmlz tcşekkilr telgrafı göndermek 
suretiyle mukabele etmişlerdir. 
tt s s SJIJlllYS a.J1"'11lP 2 qn 

Hükümet 
yeni kararlar 
verdi 

Falih Rıfkı ATAY 

Sayın S:ıracoJ;lu 1 lukumetinin hububat 
!atı~la.n hakkındaki kararları dün µzc· 
tcl.crdc çıktı: (iratlara )-Üzde elli zam 
Yapı lmı,ur ve küçuk çiftçiler mab~ulle
rinden yüzde 25 ı)!(a çifıçilcr > üzdc ~5 
ve bürük çiftçiİer de >iizde 50 sinden 
fu.luını satmakta serhcst bınıkılmı•ıır. 
'Yüule 25 35 50 nisberi içindeki mah· 
•ullcr Hüküm~t tarafından reni fh-at ü
zerinden '<atın alın:ılııktır ,.e ı::cri kalanı 
da ancak oolcnme işleri Hükumetçe 
~hüc ol~nan ~ehirler dışında saıılııbİ· 
lecektir. Kararlar memleket cfkiırı üze
rinde iki ferahlatıcı tc•İr bırakmı~ur: 
biri, yeni >·1 I hıi h•alinin ordu H halk 
İhdya.çlarına kafi ı::clip arıacııAını Hü
kumetin kanaat etmesinden dol':an inan· 
illa ~'inddir. İkindsi de, hem rc~mi 
alış fiyatının, hem de serb~c sam İm· 
ktnlarınııı, kö> lii)-Ü, gelecek } ıl. nlanca 
gayretiyle toprak istihsaline SC'·kt.ıJccck 
en •af:lam inanca telakki e<lilme•idir 
Biı.im besleme 'e istih•al da' asiyle 

lcasdcuiJ;-imiı ŞC>' nedir? f.n başta, bu 
ın~lcket halkına ödi}ebilcccği fi}aıla 

~kıneğini \ C >heccğini ~cmıck, ordu}'U 
Ve her türlü d~ lct tc<islerini ~kmck, 
sonra da bütün bu ihtiraçları )alnı7 ken· 
di İstihs:ılimizle karşılamak zorunda ol· 
duğumuıdan, toprağımızı en on Hrİm 
haddiyle işletebilmek! Ordu 'e 'chirler 
halkının oolenmc dil\'a<ınl nasıl ,~,a· 
diüe bırakamazsak, milli kalkınmanın 
temeli olduğunda ittifak cıtiğimiı Türk 
kii}·ünün alınıcri hakkını 'ermekten, ve 
tahii kazancını elde cdı:n çihçi)of ~c,klc 
toprağa koştıır.ıbilccek ıcdbirlcri al· 
makıa11 geri durama) ız. ormal dn irdc 
değiliz. Ba<İt bir ikmat me•ele•İ de 
haJJeınıi}onı1 · hu ,ıe, lrıin \C mil'.ıin 
htiklilini ilı.:ilendırcıı hir milli mücl ıfaa 
davası karşısında) ız. 'Kararlarımı11 ve· 
,.;P "'C redbirk-rimizi alırken, tnbii uman· 
lar "aı.ife ve mcsulireıi)·le, içinde bu· 
lunduJ;umuı buhran devrinin \'azifc ve 
tnesuliyetlcrini birbiriyle U}ıışıurm&k 

(So- ' ıdttli 1111/dlÜ) 

alman kılalar1 
çok ağ1r 
kayıplara 
uğratıldı 

Voronej'de cok şiddetli 
muharebe devam ediyor 
)Ioskova, lfı a.a. - Sın·~·ct ha~ko. 

mutanlığının hususi tebliid: 
Jll ıııa\'IS ile 111 teınınıı" ar~sında 

alıı ıııılur· ôlü v<" raralı olarnk ıı;:iin<le 
9.000 asker \'e aynı ııı iıdrlı-t r;a rfırıcla 
ccman :.! 900 tıınk, 2.000 top ,.e 3.000 
tayyare ka) bet mi lerıllr. 

Kızılcır<lunun kayıpları 100,000 a.s
ker, J.960 top, 9 ~o tank ,.e l.36 ı tııy. 
yaredir , 

*** l\Joskova, 16 a.a. - Öğlcrin neşre-
dilen So\")"et lebllgi ı 

( Sonu 3 uncü Jayfada ) 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 

Cumhuri}·et Hıılk Pıı.rıi ~i Umumi İda· 
re Hereıi dün haftalık toplanmını ra· 
parak ~ndemindeki i~ ler ü1erinde ,ı.rÖ· 
rüşmelerde bulunmuş ve ı;ereken l.arar· 
!arı almı)ıır. 

Gene,,al De Gaulle 

General 
de Gaulle 

Avam Kamarasında 

konuştu 
Londra, 16 a.a. - GPneral De 

Gaulle dün ah."Şam llk ek-fa olarak 
Avam Kamarasına gitmif ve bil • 
tün ııartilere mensuı> bir çok meb· 
u~larla lortlRrın bulunrluı:tu bir top
lantıda nutuk wyleıniştlr. Hararetle 
ka~ılanan general De Gaulle sözünü 
bitirip yerine oturduğu zaman salon 

(Sonu 3 üncü Sa)'/ada) 

Zamdan sonra 
hububatın yeni f İyatları 

tesbit olundu 
Ticaret y ekAletinılen tebliğ edil - f""'"'l 11IU11111111111111111111111111111 

mi~tir : 
lstihsal mali) etlerinclcki umumi ,. 1 

~uksdiş j!'oımnunde tutııı ırak hubu • ıcare 
lıat ııı lısulu fiyatlnrınıı zam ~apıl. 
ıııa ı llukuıııetı;r karar altına ılınıuı,
br 

Bu karar mucibince huğda~• çav • 
dar, ıııahlüt, mı~ır, yul ıf 'c akdarı. 

a) İstihsal ıııikt ırı 60 tona kadar 
olan mııstah~illen· aıl bıı <'ins hubu. 
batın her hırinden 3 :.?~ inin. 

Vekilimiz iaıe 
müsteıarhğında b) ıstihsııl ıniktn rı ı 00 tıınıı kadnr 

ulnıı ıııııstahsıllere ait bu cin• hıılıu
hatın hı•r birlnclen % :J:J inin \'e. 

c) istih•al ııılkt.ırı ıun tunu trrn - Ticaret Vekili Doktor Behçet Uz 
' tıı t•tlerı ııııı,tnlı illrre ait hu rins dun öğleden sonra tn~e Milslf:;arlı
lıııl•ııhntın ht•r hirinin .~o tunıı kııılaı iiında !Urlu i:ı~e konııl a riylt" ıııeşgııl 
olan kısııııııılan 3 :.?i nin. 60 tonılan olmuş. taşe Müsteı;arı R. $likrü Sök· 
1110 tıın ı k ıd ır ulan kı•tııınıl ııı 3 ::ı~ ncnsüer. Ticaret Vekaleti MUstcsaı 
.in " ıoo tı•n<lırn fRZln kı•ıııırırlnn ıla vekili Cahit Zamanı;:ll, laşe MU tcşar 
"i. ~o s nin, heıleli ı•r~im·n 1 eclı~ e l'ılil :\lu:ıvlni Şc\·ket Slircyya AydC'mlr 

1 ,e Dış Tıcaret Dairesi Re s Mua· 
lll'"k surcti)lr lle\lctçı• sılııı ıı ınrıı ı .,... a' ın lştı"rak eu klerl bir vini ;:.ureyy n 'ınn k ır'lr \'Crilrni~tir, ır 

Ru hububatın, l'icnret ,.e Ziraııt 1 toplantıya rel~llk etm~tır. 
Yt".kAletleri tarafından mlışterek ha- Bu toplantıda hububata dar neş
zırlanacak olan talimatnamrdc yazılı l redllmekte olan koordinasyon kara· 
muddetler zarfında Toprak Mahsulle. rının tatbik şekli hakkında Sorllt
ri Ofisinin Teva Ofis namına mübayaa meler yapılmıt ve kararlar alınmıt-

.(5onu 4 tlncü A)'f&da) m. 

alman ordusu 
rusları 

durmadan 
kovalıyor 

Merkez cephes;nde rus 

hucumları püskürtüldü 
Berlin, 16 a.a. - AlmRn orduları 

Başkomutanlığının tebll~i: 
Doğu cephesinin cenup ke-slmlnde 

(Sonu 3 üncü ~ayfada) 

Dünkü diploma töreninde davetliler 

B. İhsan Sııııgu, nilr) e kı~ ıııet ve. 
rt'rı·k lıir mt'slegi scçıııiş oldukları içi n 
gı•nç kıdarınıızı telırık etmiş, ailenin 
temelini kndının teşkil ettiğini, yU\·a. 
yı dl,i kuşun yapb ·ıııı ata .s6ziyle i. 

l 
znh ederek, aile .saadetınln esaslannı • • • • • h f YC sırrını anlatmış, bundan sonra bu. Ankara U nlversltesl O tasl tün huri) etine kavu~nıuş bulunan Türk 
kndınının ınilll lktisattıı oynadığı rol 

b 1 K I 1 üzerinde bilhas a durmuştur. 
U yı a rs ta açı ıyor Mü tcşıır, stillerini genç kızlarımı. 

Prof. ve doçentlerden ibaret 
olan heyet yarın hareket ediyor 

Heyet Lozan'ı da orada kutluyacak 

za meslek hayallarıncln. ,.e kuracak! • 
n yuvalarda saadet ve muuffakyt't 
dilekleri) le bitirmiş ve hararetle al· 
kışlannııştır • 

Yurdun dllrt bucağına da~ılnrak, 
öğrendiklerini Türk çocuklarına of:. 
retecck olan genç kızlarımızı biz de 
samimiyetle tebrik eder ve kendile ri. 
ne aonsu& muvaffnkiyeUer dUeriı. 

·serlinliler 

Harp okulu 1 Maarl! Vekilliği Ankua Üniver
sitesi hafı ının bu yıl Kars'ta a -
çılmııııını münasip görmüştir. An -
kara Ünlversit~si Dil ve Tarih-Coğ-
rafya I.<~akültesı ile Yüksek Ziraat 
EnsıltüsU profesör ve d<>çentlerin • 
den mürekkep 10 kiııllik bir g-rup, 
takulte dekanı Profesör Dr. Şevket 
Aziz Kansu'nun ba§k!lnhğı altında 
Kers'ta bu seneki Ankara Üniversi
tesi haftasını açmak ve L f\zan ~
nünü orada kutlamak üzere yarın 

harbin yakında sona 
ereceğin i umuyorlar 1111111111111111111111111111111111111111111 

yüzme ~ayramı bugün 
Karadeniz havuzunda 

1 

törenle kutlan9cak 
.· 

Harp Okulu genrlerinin tam teçhizatla yaptıkları bir 
yüzme müsabakasında alınan resimleri 

(Yazısı 4. üııdi uyfad.a) 

1 
Ankarn'dan hareket edecektir. An • 
kara Unıvcrsitcsl heyeti, Kars'ta 
bir taraftan Milli KültlirümUzle ilgi 
li konular Uzerinıle konfernnı:ılar ve
recek ve diğer tarafıan da doğu 
bölgelerimizi ilgilendiren pratik ko
nuşmalar ve dersler tcrıibedecek 
ve mahalli araştırmalarda buluna • 
caktır. 

Ankara Haftasına iştirak eden 
profesör ve doçentlerin adları ve 
konferans konutarı ııunlardır : 

Dekan Profesör Dr. Şevket A · 
riz Kansu "Türk Vatanı ve cehit 
felsefesi", Progesör Dr. Nevzat 
TUzdil: '·Hayvanlardaki parazit 
hastıılıklar ve korunma çareleri", 
Profesör Dr. Vamık Tay§i: "Tür 
kiye zirnatine genel bir l:Mkııı v e 
Kars bölgesinin Türkiye ziraatin -
deki yeri", Profesör Enver Ziya 
Karal: "I..ozıın gtinU", Profesör 
Hemzl Oğuz Arık: "Türk tarihinin 
ö#\-rctıikleri", Doçent Cemal Ala -
göz: "Coğrııfya bakımınclan yurt a. 
ra.ştırmaları", Doçent Suut Kemal 
Yetkin: "Edebivıarta milli benll~e 
ılön!lş"', Doçent Cevdet Perin: "Na
mık Kemal ve Kars", Doçent N e -
catl Akder: "Milli hayat ve milll 
fel!!efe", Doçent Niyazi Berkes : 
"Sottıvolojl bakımından yurt a.raııtır· 
malan". 

Berlin, 16 a.a. - Madrlt uzete
lerlnden birine Berl n'dcld muhabiri 
tarafından b!ldlrild tine göre, Ber· 
lln111er muharebenin yakında bite· 
ceğlnl ümldcdlyorlar. Berllnlilerin 
tahminine göre sonbahara kada r 
Rusya'da sonzcfer knzanıalcak ve 
bu zaferi harbl nlhaye-tlendlrecPk 
slyas1 mahiyette h!diseler takibede· 
cektlr. 

İskenderun' deki 

fransız 
filosunun 
durumu 

Vichy' de dün akıam 

bir deme~ neıredildi 
Parls, 16 a.a. - Ofi, Başvekil Laval 

bugün qa t 17 .30 da gazetelere a.şağıdaki 
( Sonu 3 üncü sayfada ) 

Doğu Akdeniz'de 
llllll l llllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllll 

2000 tonluk bir petrol 
• • torpillendi , gemımız 

Karaya oturan geminin kurtarılmasına (ahııhyor 
Ankara , 16 a.a. - Habe r aldığımıza göre Doğu A.lr .. 

deniz' de iki bin tonilatoluk bir Türk petrol gem ı sı 
torpillenmiş ve gemi karaya oturmu~tur. Geminin kur
tarılmasına çalışılmaktad ır. 

,, 
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Sovyet Rusyadaki büyük taarruzun amacı 

ı-
• 1 ~[Ifill!I 

1 , ................................................. _ ................ ........... ~ 

1 Fe.lekten Bir Gün l 
DİKKAT! 

U zun ve sUreklı b.lr kı& hazır
lığından sonra Sovyet Rus
yn'd bUy\lk taarruz sam-

sı başladı. Harbin yannki gells· 
meslnde, hattı\ bemı de dunya 
mukaddcrou ilzennde mUessır o
lacııJc bugünkü harb n p!Mlan 
haLırlnnır.ken ulmnn gene urma
yı petrol membalarını fel,ce u~
rntrna#ı esas ve hedef olnrok ele 
aldığı görülme tro r. Bu hususu 
a)'dınlatabHmek Jçln So\-yet Rus· 
ya'nın petrol durumunu inceli.Ye
lim: 

Sovyet Rusya'da b rçok yerler
de petrol fışkırmakla beraber is
tihsal itibariyle bunları Uç esaslı 
bö geye taks m edebil rlz: 

ı. - Kafkasya bölıı si: 
BakQ rtı 75, Gross1 % 10, Mal

kop C(, 6, y kQn <;, Dl. 
2. :._ Ural bölgE'Sl: % 3. 
3. - Sahalin ve Tilrkmen böl

gı-ı;I: % 6. 
Görülüyor ki bugOn Rusyn'nın 

en önem1.l, ('n verimli petrol kny
nnğı Knf.kasya'dır. Yalnız Kaü:ns
ya bölgrsi Ba.kQ ile B:ıtum arası
na sıkışmayıp Hnuırd nlzl batı 
kıyısından b-:ıslıyarak Mnkn kale
ye ve Groznl ilzı.:rln'il'ln "Mnlkop'a" 
.A7.akdcnlzi'ne kadar zandığını 
bel rtm k lfızımdır. 

Sovyct Ru~n'nın en önemli Js
t hsnl bölgesı olan Kafkasya pet
rolleri de demlryolları ve "BakQ
Batum" ve ".Mak:ıskale - Arma
vir - Tunpse - Kr:ı.smod:ır - Ros
tov" arasında dem r borular ile 
a\'Jlı zamanda da Hıunrdenızl sa.r
nıc;lı vapurlnrhle Volga ve Ural 
n<'hrl ağızlarına götilrillerC>k su 
rolu fle mc-mleket Jçlne taksim 
!dilnl('ktedlr. 

7..atcn Sovyet Ru ya'nın petrol 
istihsal ve JsUhlll.klnde en zayıf 
tarafı, hu coıtrafi durumudur. Va
kıa Sovyct Ru~a sanııyl p!fı.nla· 
rını t.anz m ederken milmkün ot
duı'!:u kndar dilşman tanrruzun
dan m.nsun ycrlc>rd ki petrol mem
bnlannı işletmek, nakliy~ mesa
fclerıni ve masraflarını aznltm:ı.k 
f'~nsını daıma göz önilnde tutmuş
tur. B Iha n Volga Ural nehri 
arasınıfa son zaman•arda ke fedl-

İstanbul' da 

poza gün ·· 
yapı o a 
at kosuları 

~ 

Onllmütil pazar a1lnU atanbul ııt 

)'antlarının iklncl51 >0:Pt cııkllr. Her 
ZllllWl oktutu ıtlbl l1Z!Crc kooacnk o
lanlarla k..ı.ı:.uımuı ıt.ımalln& 4Uştin· 

cıutum tıayvanlnnn ıs ıcrını b lll."m1;.

tc catıs:ı.('aitlm. At )'llrıe nnna k:ı.nıı 

l:Unden ırtınc art.nn raA'bt.-t karsısında 

a('ıl&n mu t.crek bahlll bill"06U lle Anktl
ra'd.akl merakltlann ne kndn.r memnun 
oldukbnnı ı;:~ h.'l.tta ı;:ı.<-ıcrc o n 
tclıacOm lırıL eımı.ur. nu mUruuıohcUo 
mulıLcrem okurlarının bir noktayı tav-
2.lll oun<"k ti.Yorum. İl;Uınbul ı;nnıla • 
nnd:ı Ankara'® ;vapıbn!Jian 1k l l>nhls 
vardır. 1klll bııh»ln bll' lıuıru31yctl 

cldlrintn bu da mm-zuu bahis olma
masıdır. Yalnız aynı ahıra m<"11$UP olan 
1k1 ııayvanın blıU1 bl.rlnd, d ~ 1 !Jöı. 

el geldltt takdirde Mllıi 'ardır. 
Ge<:= h:ıf ld bC$ l kot>Ida Dcst<"

g(ll - Pol:ıt kombin onu ka.zandıbı ı:I· 

bl tersine w-ıu~'Blll r >ani Po ı - Del· 
te'1ll kom :.n onu da kaz:ınmıı addc
dl!melttodlr. Okur ızıhn h r h 1.1.ı 

bu koıı b neıonu tutturmu. \o k z.'n • 
maıtı dll'e htl t nı )'lrtmıa o: nınnn 
mevcudıycUnl tııhmtn C?tll imden 11 tt • 
deki koeuı rda bu v ·U il z önünde 
bulundumuıl nnı 

tc n) bil r' vorum 
sımdı ıılze sı ylc koşu rdıı knz..1n-

mıuıı lıllmall o ., h Y'll ın :ın !ı:tanhuı
<L'ln tl'leronta ıı dııtım m 11\ınata ı:öre 

sırastylc blld J"C('<'l!;lm: 

1 

Yazan : 

1 Sadreddin Enver 
Jen lklncl BaKü denilen noktada 
potrol mcm!ı lannı lnkııaf ettir
mek için bUyilk nyret sar! tmls· 
lcrdır. Bu ıureUe duşman bom
bardıman sahası hnrıclnde Ural 
dağları arkasınd:ı kurulan a ır 
endilstrlnln aht;)acı kar&ılanması 
dilsllnülmUştilr. Buradaki fabrl
kalnrın muazzam miktarda pet
rol talebi kısmen önlenecekti. Fa
kat bır mıntaknda hıı.m petrol !&
tlhsall artnrkon tııs!I> ehano, stok 
'kabiliyeti, yapılan (plpe-Uncılerl, 
hnttıı. d;,ğer nnkllye !şlerınln de 
nynı zamanda gell&mCSI lllzımdır. 
'Bu da zan 'e tnsıın·ur edil iığ. 
'kadar kolay olamadığı gibi bugil
ne kadar sana~ 1 plAnlarının der
t> ş ettiği terakki ve tekt'lmilller 
hiç bir znmıın tahakkuk etffi<'mls
Ur. Bunu bir misal lle söyllye
llm: ''1938-1942" Sov·>et Rusya 
'Saılnyl plflnı mucibince Sov)"et 
Rusya'nın petrol istihsali: " 

Sene ., Ton 

1938 30.100.000 
W.>9 32.SOO.OOO 
1940 30.200.000 
19-11 40.000.000 
1942 48.500.000 

olması llı~elirken 
1038 senesınde 2 .860.000 
1!)39 " 29.740.000 

istihsal temin edebllm.şlerdir. Bu 
tarıhten sonra resmi lstnllstJk 
nqrl menedilmekle beraber hiç 
bir zaman sıtnayl planında yazılı 
yckOn dıı tutulmadıt:ı muhakkak
tır. Cilnkü sulh uınıanınrlıı petrol 
madeninin inkişafı için rastlanan 
zorluklnrın l}arptc daha çok art
ması pek tablldlr. 

lşte bu esas dahilinde Sovyet 
Rusya'nın petrol lstlhsnllndc ar
tısın bugün !cin de tıek mahdut 
olaca~ını kabul l!tmek mecburiye
ti vardır. Aynı zamanda memle
ket dahilindeki sanaytln ihtiyacı 

Kız ılcahamam' da 

A tatürk günü 
Kızılcnhamnm, 16 a.a. - 1'Jbedt 

Sef AtntUrk'Un kaznmızn şeref ver
d klerl 16 temmuz ııOnUnUn 9 uncu 
yıldönUmU ParU, Beledi~. aençllk 
okul tnJcbeBI ve civar köylerden ae
lcn yilzlerce halkın ı Urcıklyle kn -
zamızd:ı coşkun tczııhtirntla kutlan
mış, bu vesile ile de emanetinin 
bc-kçlsl olıın &ençllk onun yolunda 
yilrüyeccklerin<' bir kc>rc daha an
dlc;mlş ve MUU $!.'!'lerlne ebedi bıı ·
lılık ve tazlmııt hlslerlnl be!Jrtmlş
tlr. 

Türk gazetecileri ve 

Matbuat U. Müdürü 

Berlin'e ~hareket ettiler 
Almnn Hilkllmctlntn dave.!11.sl oıarnk 

Ber1:n·e ırtun~ı karnrl:ıştırılmıs olan 
a:ızelccllcr heyeti bu akşıımkl kon\'an
Sijonellc Altnıınye•ya har~ket etmhtlr. 

Matbuat Umu:n l\!Udilrtl SeUm Sıı.r

ı:ıer cı ı.: ne Alman HUkUmetının dııvet. 
tısı olarak a)'nı trenle harÇkat eunıı -
t11'. 

Ccltt'r. 

O ~üncü koıu : 
böl"!. \e dalıa )'UiC ırı )'llGtakl ı..aı kan 

arap ıı.t \e kts!"ıun:ı mııhıu~tW'. ık.:ı
m~esı :!55 llnı ""t• r ti• ıı;JıJ metrC'tll: 
Bu koşuda altı ha• vl\n , :ı:ılıdır: 

ı - Sa'a (1. H. T kccı 63 k1lo, 
:il - Tı..ına (1, H. Tllkceı ııs ktlo, 
a - Ynvu:r: (K. o rcaı Mi kilo, 

iı;ın tevzıatı Kolaylıı.şıırııcak olan 
muhtelif ınıntakalardari:ı petrol 
istihsallı.t nısbetı de def:, medığl 
ve yahut bu de .şıklltln hl edil
mez bir derecede o nuıaı lcabeder. 

Alman gC>nC>lkurmayı So\'yet 
Rusya'nın petroldeki bu zayıf coğ
rafı durumundan Inyda.anaraı< 
hücum plAnını hnLırladı ını hare
klt inkl~afından anlı)·oruz. Alman 
ordusu Don nehrin geçerek en 
kısa > oldan Stallnı;:rad Uzer ne yü
rümektedir. Bu suretle Volga 
yol.) le memlek('t ıı:tne yapılan 
Petrol nakliyatını kesecekLlr. A>· 
nı zamanda VoroneJ'dekı ordu
nun da sa,·atov lsUkametınde hn
rek€'t ~rEk burada tas! yeharıe· 
>i ele gec:lrmls ve aynı ı.:ımanda 
ikinci bir yerden de Volı;n mUnn
kalesl kesilmiş olac3ktır. 

Sovyet Rus\a d3 vaziyetin va
hametini blldlltl ıcın hu noktada 
büyük bir alman muvaftnkıYt>tlnf> 
mani olmak lcln biltUn enerJ!slnl 
ve kabiliyetini gö terecc,ltlne ~ilP· 
he edllemcz. Neteklm ycınl bir 
Moskova mUdnraası kurmak !cin 
"!;talin" b zzat Stnllngrnd'a Rit
m s bulunmaktadır 

Şayet alın n orduları Stalln
grad ı alırsa hareketini Urnı nen
rlne kadar uzatmak lstıyecetı. ıııc 
det:ılse -aratO\' ıle Astra an nrn
sındakl uemıryolunu kesmeğc cn
lı&acakları d:ı muh:ıkk:ıktır. Btı)
le bir muvaffakıyet do h:ıklı<nten 
Sovyet Rusyayı tclAflsl imk ınsız 
müşkül bir duruma d:.ışürür. CUn
kU memleketin ",-,: 90" petrolünü 
temin eden Knfknaya llP meınle
ket dahili rabıtası kalmıyacaf;ın· 
dnn bugünkü harbin muhtııc ol
cıucu dev annayi de beılenemez.. 
H:ıtttı motör kuvvetine cl:ıyanan 
ordular bile hnrckets.z kalmak 
zorunda kıılır. · 

Neticede hııntı tarafın ve ne 
derece muvaffak olaca~ı hakkın
da tlmdldcn bir şey söyl mek, fi
kir yUrUtmek hııtnlı olur. Askeri 
harekMın gelismelcrlM görc vo 
zamıınında taraflıırın kıızanc ve 
nrarlarını Ulus okuyut'uları ile 
beraber gene g!lrür. tetklk ede· 
rlz. 

İzmir basını 
Hükümefin hububat 

hakkmdaki karar1n1 

tasvibediyor 
İzmir, 16 ıı.a. - lzmır " zete

leri HUkUmetin hububat meselesin
de ittihaz etmte oldult'U knrnrı mut 
teflkan alkıı:ılnmakta ve tasvibct -
mektedlr. 

DUııkü Yeni Asır'clıı ekmek i§i
nin hnllolunmus bir ış olmnılıı:ı 
hakkında bir makale ne retml§ olan 
Hıı ·kı Ocakoğlu buı:Un "Birinci ka
rar" başlıklı başma.kaleside HilkU· 
meUn kararını Türk k6ylUsUne rc
:fl&h yollannı açacak ve holkı sı -
kıntıdan koruyacak bir karar ola -
rak seltı.mlmaktıı ve şöyle demekte· 
dir : 

"Tilrk orduııu memleketini ko
rumak için silah baıında<lır. Türk 
köy!UsU de n:ı.-nı muknılılcs gay.c u~
runda ııı baı;ına ko&nıak mevkılnde
dir. Bu !§başı hem memleketi kur
t1Jracak, hem lşba§ına koşanları re
faha kavuşıuracaktır. Böyle me&ut 
bir yolu açmak için çok cesurane 
bir karıır almaktn ıereddllt gt!ster
rniycn Soracoğlu kabinesini candan 
kutlamayı bir vazife biliyoruz. Bu 
kar~r aynı zamanda yeni hllkUmete 
karşı beslenen umumi ve bllyUk gll
venın pek yerinde olduğunun ilk 
rnUepet delilini elimize vermlu bu
lunmaktadır.,, 

Lozan gününü 

kutlama hdz ı rhğ ı 4 - Sevim VUI Clıl. Turırut) 06,0 K. 
ıs - B htı~ar ıs. Tanak> 56,D kilo, 
6 :..._ Tarzan <F. Vural) M kilo. 
Bur\lar ara8ıruı:ı ntc •Uph~lz Tu~lıny lstanhul, 16 <TelMonla) - 24 tıım· 

İS!!!AIJ H kkı Tckce nhınna mcn$Ufl l muzda Onlvc-rsltcde yapıla('llk olan Lo-
oıan Sava ııe Tuna Savanın atır ;dıo uın ı:UnUnUn proırnımı hnz.ırlruunıştır. 
tası~sına rııtml!n &anıtıdır znnn•llyo- Saat 15 te tOr:eno latlkırıı MartlYle bni· 
rum Ket!1 lerınc rakip olab lecek olan lana~. DcvleUer Hu1<uku Ordtnııl')'Üs 

k n lnsı:ıı z 1 s vlm vur dlr. rrorcııör Rektör ~il Dltel dUnyn nı-
h n.cı.,,, 1 

•· zamında Lozan mevzulu bir konr,.rana 
re,, ı ... >J Dördüncü kO§U : verecektir. • Bundan ıonrıı bir ı:ırorestır 

ı.ayıar ıun- Yalo\'a ıcousudur. lkJ.ı.,,•ında ve ku· t.aratından "lktıt:ıtcı 116z1Y10 Lozan,, an· met.rcdır. 

ı.ardır: 

ı :.ı n vıs ($ K. O man) 7 k..ıo 
2 - TIJ» kı (S. K os:n nı 72 ı..u ı, 

s - Ac r (A F;rtı-kı 56 kllo, 
4 <:eyUın (M L'k l liO ô 

Bu koııu ırUn:.ln en ı;l.c kotu udur 
Vn.kıa s. ~ l K osnı n ın til.li ı h c 
IUPh~lz rnk p <'r nderı cok kuv~elh 
iseler cıe aradaki kl o rarkının cok b•l· 
ı;uk olması h I< .sl cı.ıaUndUrm 1<lcdı. 
BunurtlA bct'atwr ıı ne ı r ıı olan uıy

ı.ar sual K ftıl9ll1 n hırına m nsurı 
d ·şUnl.ıyo um Beln.ı A· 

ı ol.al> o da 

ikinci ko u : 
8 r der do. ı k b r tkr mlye 

kazanmam!I o n U ) •ı d kl yeril 
ha kan k ve dı.eı t.ay a 
mahsu tur. lkra n > 355 lira m '1.Cı 
el ısoo me>tr«tu- Koııo aJU \.ay yazıl· 

Inl6tır: 

1 - &a\UZ (K Yıkılın Z) 5S kllu, 

2 - Alerndıır ( , Tem : > 5 k l{o, 
3 - BukN (F. $il' ~ •itl..ı) 56,5 ;I o 
4 - D<'m ı (F. sımsaro4'lu) 56,5 K. 
5 - Şenkız ı K Yıkılma J 56.5 ;ı:llo. 
6 - K. Es ks (~ At o lu) 565 K 
Bu k0$Uda ı-n e rı!lı ol n ı..1y!n.r B. 

Fehmi S Mitkı hırına mC'rsup o an· 
!ardır zannc<i yoru '\alN:ı: ıı:ec n haf. 
ta eok iyi k , K. drl Yıl<ılm z nhırı· 

n::n Şenk'ı: 'il -uı > z u a;OnJ 
gllzel k6'U im fi ı< ·~amıım 

~n<...'.iu\lme ı:"re o •nd rııo mJr v" 
Gonca il bl >ııstı aUarıa k0$!Ua.k blrer 
btn ru'A llf' U OnrU 011111 Yıı vuı hu har
ta Demet V<l B kete hlt)'U ter d ~türe-

ıu kazanmamış yerU &at knn ını;:llız laU cak vo Mekkl Hikmet Gelenb k 
~nk k "e d41 taylara mah•ustur. lkrn • "Avukat ı:Ozb'lo Lozan., konutmnıını 
mb 000 11nı, rr.t.Hresı 1000 mt'tı'Odi•, yapaeııkllr. Abnıınya•yıı. sılık>.n ı:ıylav 
KO$uy;ı aıtı tay ra:uınuıtır. Asını Uı'un hazırladıtı ''C zetect eti· 

ı - Pulnt (F. 8!m8al'ORlu), :ıb'le Lozan.. karc.1ctl Htıkkı Tank Uı 
:ı - GUlso:; (A. H. AUı.tıora), t.anıtıncı:ın okunacak \'il Hukuk FakUI· 
8 - \'arattın {F. AUI), lesi talebflltıden Mehlika Samtftn tle 
4 - ZMrlırnlU' (F. AUıı, IIUSA.metttn AUı da "Ocncllk adına ı.o-
s - neı.ne (S. K os:nan), r.an,.ı anlatacaktır. 
t'I - Vido es. K o.mını. --- -
Bu ıa:.-ütr arnaında elmdl:yc kaıııır 

hlc koıutrulmıyan Vıı.nıd:n ue ZehriJ • 
mıı.r ~·ardır Polat•ın kU\'Vetlnl ta.bit bl· 

lb"orsunuZ<Jur. Bu kcı~ucıa en tanalı ola-
rak aozUkerı bu tayın en kuvvow r;akl· 
b B. Fikret Atlı ahınna mcıışup olan 
ZC'lırümnr lle Vanıdln'd r dl.)'e CIUsünU 
:;oru.rn. D tcrlttlrı1n bir a y ,yapacukla-
rını zannetmiyorum. 

Bqinci kogu : 
Satış koşusudur. Oört ve d.ıha yuks· 

rı Yil•tllld .. ,r kıın ıır p at ve kır.ak1s
ra m:ıhs;.ısıur. lkmmiyesl 155 lira mc
satcsı 200 mcı•r«ı:r. Bu kO$UYa ü<J ha.,. 
van >azılmıtlır. 

1 - Yavuz (K. Darc:ı) fJ4 ldln, 

2 - K. HllAI (Z. Aydemir) 60,5 kilo, 
3 - J.'ldan (F. Koeaı;:Uncy) 60 klo. 
Bunlar ıotn ıöyU,yecok $<!Y bulamıyo-

rum. letanbul'd kller de bu fikirde. 
En tylııl lçlertnden bir tan~lnl seclıı yıı 
kısmet dly rok oyn:ımaktır. Kusurum:ı 
bakmıunıınıı:ı rica edt'I1nı. 

Bu hnrta ırmc iki ı bahtı; dört tane. 
dlr. lkinrl üctlnco, ctllmuncu ve besln
d 1ı~ul11rdadır. Cifle bahis ilet tanedir. 
fktnrl "" Ut>tlndı vP M1'11Clncu ııe ~ _ 
fL-ıcl k~ulıı.ı' AtnııındMır. 

H. YAZICIOCLU 

Bir terzi boıadığı kansı nı 

bıçakla aaır yaraladı 
btanlnıt, ıo <Tc?ctont:ı l - Buaun 

ısa.at ıe a:ı Mnhmutııua'<tA b!r a~ır ya
ralama vıııraııı olmustur. HAcı ıucıur· 

Ali ruza GUvM t.sm!nde SS Yllılnnnda 
bir terzi 28 YD.tln&ı kamı Sanlye'yl 
dört yertndım bıcakla vnmıacıı. ın!,Vo 

bir mUddltt evvel bol!l talebl111le 
bulunarak mahkmtı<'.Y• murncııaı etmıs 
ve Aıl~ OcUnctı Huku':c Mııhkonııı ı 
haklanndft batanmıı l<Ararı vonnJıtır. 
AU Rııa muhıı.koınodcn IOnra kansının 
r>ctlndcn rtı.m~ va MnhmUtPllea'ılıı bir 
kunı\uNı mııı?azaaında alıev<!:!'la >"Dı•tıl!ı 
&ırartıı knn!t)'le konufmak ıstcm1tU: ı:·o
kat k4ilın kmtutacnk bir ıey olm:ıdırıını 
eöYtmnlt ve "at!nlnle mahl<C'lltcdl! k·· 
nuttuk,. cevabını vıınnlstır. Ali Rııı:n 

bu tto~ıırı rc!dd('(!U'nce bıC"Sıtını c~l<ertık 

kadını ~llntind<m ve ıırtınd~n ynr la • 
mı$tır. Etraftan >'t114M"ı1<>r bıcaıtı At: 
Rı7.a'nın l'llnden nlmımr v<' AH Rızı')ı 

r.ıı.bılal-'8 tHl!m Pttril$1<'rdlr. ltııstnnmıe 

kalctın!ıın Snnb'o'tıın hayatı tMl kooc· 
dır. 

Günde 250 çuval 
un kazandık ! 
İstnııbul'da bir ıırkntl.:ış beni lokıınte

yn oglc yemeğine ı;ağırmıŞb. Cc
i:&imcle knrnern yoktu : 

- Olamaz ! dedim. O i~rnr etti : 
- llenlm kıırnenı de c\·dc, fakat bir 

luııc yeclek ağır lşı;i kn rncııı \;ar 1 
clcıli. lllrnz ı;onrıı. srıfrııınızcı iki 
kişiyi tıknbıısn do) ıır ıcak lıir 
ekrııek geldi .• 

~ereden uydurmuş~,, U) clıırııııış, kim
den ıılmı.s:ı ıılnıı , cebine hu> le 
bir karne ko) ıııuııtıı. l~ve gitınt"
diti ho~ard ılık akş ımlıırınd.ı, dev. 
lctin ekmek tnhdltllnl bir çırıııd 
ort ıdan kaldıran bir pa o gibi, 
afor işçi knrncsl çık:ın) or, Uç be~ 
kişi birden kol yca zlfüoni) orlar
nıış ! .. 

;r. 

1 Bir mtitt'ahhit ~o) I~ dert y.ınıyordu: 
- Ynnımcl~ \'uzlerce ıığtt i çl çalı •

yor. Tn< 
0

kırıyor, toprak atıyor 
f akııt lıir turlu a(:ır i<çl brn .. ~i 
bıılauıı~ ıırııın 1 Çıınkl de; let is -
tatistiklcrı bıı ıııem!l'kcttcki ajbr 
lştı s.ı) ısını s.ıııliıııi ımntltıılııc hc
saplaıııış ve o sa> ıda nğır ~çl K,ır
ntsi ı:ıknrı.ıış ve ti ı;ıtmış Agır 
1 le aJ ikıısı olmıy ıı bir çolduı 
bıı k ırııelı-ri ııluıı, cılal'ak ki, ı:ıım-
cli keneli ağır i•çilcrlme hrııe bu
l:ırıııyorum. 

:f. 

İbtnnhııl z.u:ctekrincic hlr haber •·ar

............................... 
H C}lk Dağıtma 
Birlikl~rine 
kaydolun uz 

Ankara Valiliğinc.lc:n: 
ı - Halk Dağıtm~ Birlikleri kendi 

billµclerin<lck1 nüfu~"U Halk Dağıtma kü 
rüklcrine evleri dolaşarak raımakıaıiır. 

2 - Halk Dağıtma küıüklcriııc yazı· 
lırkcn (ne hir fazla ne hir dcsik) )'a· 
zılmnmalıdrr. 

3 - Küıüklere )azılan \atandatlar 
) er değiştirmelerini, evlilik, doğum, ö
lüm, nakil, askerlik, hesap ve misafire· 
ten gitmek gibi uzun \~'ll kı'a a)·rılık· 
!arı mensup oldukları hirliklere ,ııünü 
gunüne bildirmcğe mechurdurl:ır. Aksi 
iuldc haklarında (haksız htihlake ~ehe· 
hi}ct \ermckıc:n dola)1) ,\filli Korunma 
kanunu tatbik edilecektir. 

4 - Hirliklerin çalı~ma ,a1llcri ça· 
lı~m:ı )l·rlcrirJn ka;ıılıırında razılıdır. Bn 
~aaıll'rdc birliklere müracaat edilme<i 
ilan olunur. 

Ye fi e "" sıhhat 
mü ürleri 

<İı. Yeni tt" ,kil t"ılllı:n Hıılk Birlik. Sıhh t ve ?et.una! Mun,•enf!t V~ıı · 
1 rl ın lht ınbul'da kuruln a ı uı:e- llQ'I, sılıhnt mUııt.ı ·ıcrınd :ı belli t!.'rti 
rınc, ırnnde :..,o <;U• al un t ·~ ırrııf müd1:-tlN nı <kı'duranlırı tc-rtı ettirmiş 
<"dllml . Yanı on giı:ıclc 21i0U ı;uvııl, l ''e bu nnı.. b.uı ık'lt1$!kHklcr de )ap -
Yani JOO ı:undc :!'iOOO <;u,al un mıştır. To:-tl eden \e yerleri deClSC'l 
ta arruf cclılrııı 1.. ra~ ırrııf cdl- doktor1anmızı yazı.yoruz: 
len unun deı'?erlnl blr b ı k l ~<'ıcil- ı 
de de hesnı>lıyıılıillrıı:. Bır ı; nele 100 LlR.\YA TERFl EDENLER 
; .ı; bin kı inin e'.ıııeıd. on gıındc Bursa mll<lilru ım. AU Kemal li&r-
70- U bin kişlnııı, yuz ;, nde 700. ~ot, zat l.şlc:'I mtldUru &ıllh T•zcııner. 
~00 bin kı~inlıı ..ı.ıııeıci ta arrııf c- ı • 
dilmiş bııtıını,~or !.. 00 1.lRAYA TE!Uo't ED1'."NI.ER 

:,~ C'-nıı.::.kk .c mUduru Dervıa Kcmtnınıı, 

1 
BUtıln hıınlıır, yeni llnlk Birlikleri Kocac.ı mı..ıı.ırU Şerit Kaya, Tı:kı11ıu~ 

ıeşkilıttıQın ne nıtıhlırı bir ihli~ ııcı nıUdı.ru Fehmi ı.ankırı. Ankara mliuU· 
krırşılaclığını, ıyı İ'lc-r lıir kıırıııııun 1 rlı Salırl Erbıl, n:ıtıı:; ın!A<lurü lbra11un 
neler baş~rdığı ı;uıle ıı;ôrtilUr, ..ııc 

1 
Sım Saırun, s ~hıın müdUrıi Snhııo ,... 

tutulur hır caıılılıkl:ı gustcrrııekte- kın, samsun mUdtlrü Sııbrt sayman, 
dlr. Artık bir hen ırd., bir ıığır i - 1 
.;inin ekmek hnkki> le bizi' lkraııııla 1k.ncı wnumı mUtctU&ltk sıhhi nıusa,I· 
lıuluıınııııy tt'nktır. r1 Ha$llıı S.rman Dı,yarbıı.kır mu<lUrlü . 

- Peki, ~lıııdlye !mılar gılnde 2ö0 çu. '1ttne. 
mi un nere~ c gidiyordu ? so LlRAYA TERFl EOE.-;LER 

Cc\'abı kolayclırı borek, c;cırek, pn ta GU.."nOaane mUdUrü Ali Remzi rın.u 
Şekline buruncrck pi bohdaruı 
ınid sine, vurguncıılnrın doymnır. 
kl'sc:slne !... 

Sabcr.heddin SÖNMEZ 

Mesle~i ve Teknik 
Öğretim kurslar1 
Mesleki ve tf'kr~ o reUmı ceıııu1 

tezıcı kursla.r vıısı \.as.b"lc köYlcrc va
nncıya kadar )'aymak, köy)U)-o ıetııuıaı 

\le nakil vıuntalarını, bazı ev Yıılnn

ru biZzat yapmak, tam!r etrne!k, yaı;ıı ve 
zlraat ıımıntuu koy lhtfyııc \'C ölcuıun
dc öğretmc:lC, kadın :ır ıcın de b eki -
o ;aş, ev ı<ıa.resı, cocmc bakımı Uzerın

d • ameli dcrslcr vcmıck üzere Manisa, 
DlyarOO.kır, samsun, Ankarn, Kımıcrı, 
Sl\'45, Mcrs'.n, Konya ve Cankırı'ılıı 

Mnn a')a, Kırselıtr mUcll.tJil Ratt rıır • 
ıru l\!arae'a, b:rtncı umurnı mutettı•llk 
sıhhi mU~avtr mun\'lnl lsmall Ka!es~ı

oklu Cı:.rum'a, lzmlr mUdürU Cc\dll 
Saraco~ıu, lıw.nbul mlldUrU Şuayip uır

nm, Konyı. n:Uıtutil CUd Erentürk, mu
ıottlt Osman Civelek, &leU mU\,IUr mU• 
ııvlnl Fuat ş.uıınıer. !sktın umum mu . 
ılUr muıı'ı.ru Muhl1a lzer. 
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Eltızıa mücıürü Retll Tııllmclo~ıu, 

Sıvııa mlı.düru Oıtıan Devıu Uctnel ıı· 

nıl mfilott.ı.ııııo, mütel.ll$ .N:.ha.t Erot· 
lu, Atı 1hMn TUrnııc ve Afyon meı1<ez 
hUkU.mct uı.b!l>ı eavıı Yada B.U1a mu
d!lrlOAilncı, Çankırı mUdUrU A tır Er

ı:tlndilz, Tunceil müdUrü MUA Fert\ 
l">cr1n;:Oz, Mullln mU<IUrü Rlte.t BllAt, 
Zoıuruldıık mUdUrü Frızıl Gökc«!ren, 
I-l91declılr mtkltıl'f.I KAzım Omur. 

Dünkü yangın baılangıu 
kun;!ar ııcılmıst:ı. Dc8cr aylık <1-cıvreıcrıc Diln saat lfl da Kayabaeı'nda Yalcın
ktl)'lcrt do!:ışnp bu kurslanfa.n )Urdun lcnya mahal: tnde polis Tahstn'ln kira 
döl"!. btıcııı;ında 1.'1d b!ne Ynkın kurs a· ııo otunıutu iki numııralı evin muttıt· 
cılaraktır. Maıırt! Vck!U!tl, tik partide fıın<lan ya.nııın ~ıılanıGM da lttaıyemlı 
ne kadar kursun nerel<'rdc ncılacıtl':ını derhal )'t!~rek ıtrııyctlne m~n vır· 
tesb~t v<ı kUn; hıızırtıkııı.Mrıa llc\run et- ıncd n sônrlürmUştUr. Yaıııtnn tahkl
mckted1r. katta: ynn.ııırıJn mutta'kta yanan nıanı:aı-

J····· ···························-. . 
~ Küçük haberler E 
9\ı., ••• ••• • , ••• , ••••• ••••••• ••••• , r * .MaarU \'ekil.Uğl ı;aruıt okulu müdür. 

k'rl arasında değ!$lk11klcr ynpmıık· 
tadır. Bu arada Ankara sanat OKU· 
ıu müdürü do <lf~iSrtlcktc ve mU
tot.UWAo r.aklOO:llm çtcd1J'. * MnarU ·Vekilliği bu yıl )'cnlılen acı· 
lacnk l!se, orta okul, ı;annt okulu, 
cn.st t.tl ve ak.fam r.ıı.naı okuUıırı et· 
nıtındakl hazırlıklarına devam et
mektC<Ilr. AcılaL-ak okullar y;ıkm in 
bc-111 olacaktır. * Ynb.ıncı mcmlcılrot.lım1cn golmls lS'J 
ktşl TU11k vatanruuıtıııına allnmıa· 
tır. * Dahiliye VclcUU~ kaymakamlar .ı.ra
aıntta ~tdcn bıw ddlttkllklcr )'ili>· 
rruılc üzcre hazırllklıırda bulunmnk
tadır. 

dan 51~·11n kıvı!rınılnrın kuru talae
lan ıutuı;tunnıısınd:ın cıktıfp anla,ıl· 

mınır. 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Belediye Reisli~iııden ı 
l - UçUncU maddelle Ya:ıalı husus

lar belediye tenblhleri arasına alın -
mıştır. 

2 - Bunlara aykırı hareket eden· 
ler 1608 ve 2570 :ıumaralı kanunlara 
ı:-öre cezalanılınlacaklardır. 

3 - A ) İhtiyaç maddelerinin da • 
!?ıtımrnd·a ve bunlar için kart ver!ll
'inde, 

8) Nakil vasıtaları:ıa blni$te. 
· C) Umumı yerlere ~ris ve cıkısta. 

halkın blrlblri ardı sıra dizilmeleri 
mecburidir. 679 

Kaucuk 
Modem harp, petrôlil altın dt'ğc

rlne çıkardı. Simdi kau,uk da petrolle 
boy ISl~aü)or: moıörlt'r kııu~k üze
rinde dönüyor. Dllinı.izde "J4sılk" 
diye anılan bu maddenin kullanıldı~ı 
\"O İftl yamdıjh )erler sn) ılmakla 
bitmez. Hemen hlc h:uıra ııelmi)en 
deniz llsıunde bilt', bir harp ıı.ırbluı 
itin tanı 80 ton kııutuk JAzımdır, 

Knutuk d:ı, ıiltiln gibi, Yenidun)a 
"mahsulu" dur. Kristof Kolomb, Jı.. 
merlka'ya ikinci gidişinde, )'Crlileriıı 
!istik top oynadıklarını ıcyl't'tmlıtir 

Bundan baıka, orta Anıerlkn'da ya 
pılıın bit ar1ccoloii kazısında, hArabe· 
lcr arasında ıl,ıikten yapılnııt eoıılnr 
bulunmuştur. 

1914 ıe, Cenup Amcrikuı, dilnra· 
nın en çok kauçuk çıkaran yeri itli 
Ilugiln bile, Amazon nd1rl vadilerin 
de milyonlarca kautuk ııAacı vardır 
Fakat, burada ormanlar çok sık, ve 
eok büyük ağaçlardan m~)·daııa gel· 
diJ;I için, bura<hn çıkıırılan kauçuğu 
nakletmek güçtür. 

Kauçuk ağııcını ilk defa olar.ık di· 
kir )'Ctiştinnei:e kalkan ıaı Henry 
Wi&ham'..dır. 187fı d:ı, bu ndam, A· 
maıcın nehri 'ııdisinc kadar çıkıı, o
rada ycti_şro 400 dn$ kauçuk atacın-

.J 

dan " Havea bruilicnsis'' dn\ini $CÇ· 

ti. nu ağ3ç, hem çok büyUkıü, hem 
de çok knuçuk çıkarırordu. 

Sir Wickham, bu ağdçwı 7.000 
tane fidanı hurma rı11rıklan 
arasında muh:ıfaza e<lerck İn.ı:iltere\e 
götürdü. Kcw nebat:u bahçesi direk· 
törü, orkide çiçekleri için awlan 
aımlı büyütme )erlcririi "serleri", bu 
neb:ıtlara tahsis etti. 

Kew bahçesinde bürüıülm fidanlar, 
oradan Malcz)"n'ya .ı:öıürllldü ve ge
niş ormanların ara,ındaki .alanlnr;ı 
dikildi. As)a'nıo sıcak yerlerinde: bu. 
lunan nebaıçı lnr, kau'1J~un .Malezya. 
da ürc<liğini görerek ı:ıt)'rcte geldiler, 
üstüva haıtının altında ve üsıünde, o· 
nuncu :ırz derc>rc,ine kadar 9.000.000 
tırlık kııuçuk dikil<li. 

Bundan sonra dünyanın birçok k!S
şc:lerimle kauçuk ıiraati hız.la gellıri. 
lo:auçuk, endüstrinin her ıubesinde 
kullanılm:ığa ~!adı. Harp endümısi 
de burulan k:1.fi derecede fa)dalandı 
O kadar ki, ıu harp yıllannd:ı dun 
yada knuc;uk artık doğrudan dofnıya 
harbin emrinde bulunmakıadır. ~!ık 
kadar, J"('ırol kadar, baruı bdır mü 
hlm bir harp malı.emesi haline gelmit 
tir. 

\_,,,, .................................................................................... .) 

Bir ev n ı I 
salatahk o ş ? 
Etli dost olur mu ! - Şiıman ve Jİ~ko - Banmn knmı

u evi '' Döne do!~ ev bana intikal elti -İmamla 

mülakat Ankau ne oldu! - iste sizin arsa ! imam ... 

öldükten sonra - salata mı yaphmz ! 
Sir "mulahham,. do.turn val'(Jır. 

nu arapca kellıme>1 ku.llarurken "Nu. 
rclUn Artanı" ın dilinden Al!aha sı· 

"°ınıyorum. CUnkü bunu sı:örünce der
hal yekamcı. yapıııp: 

- Seııı kil.si.ah .s~nl! sen arapca ke

llm<' kullıonıyorsun ha! diye cıkıeır 

ıınttA tıcııı "Ceride" lcre bLle }·:ızar. 

Ama bcrı1m bu kelim(')! kullanıstn 

mtızercUm ,.ar. Hem metro nıAz<'r~-ı. 

Mlzerellrı ~a}TI meşruu oıılr mu? 
TecrtibeH bir ldarec.lye oordum. 13.\· 

nn: 
- YUza. 90 mA:ı:e:-eUer, 

meGrudur, ce\abını ve-rdl .. 
- Nasıl olur? Hem mazeret, nem 

aa.yrl m~nı? .. 
- E\'C~l' Olur Ciln.lı.il coau 

dunnn ft')'lcrdlr, ı1lye de Ustek.'<11. 
uy-

Uzaunıyalım. mızlı okU>-U('u1arıml 

Bu "rnUlll.hham.. kelimesi "etM,. de· 
mektlr. GP.rtl Türkcede "\"UI cıınıı,, 

dbe ttı.blr varc1ır ama bu söz bcı:;lu 

h<;>Slu etine dol~un kuvvetli kadınln
ra söYlı•n lr: 

- F.t il canlı bir taze! sözll albl. 
Erkdc aöyl<"nmez. Sö:;lenmaoı Adet 
de~lldır. Zaten mlna.ı da başknd r 
Şu halele "mUIAlıhnnt,, yerine "cUI 

bir ılostum var.. ~ hE"PlinU w; 
nimle: 

- Elli tıu;ul.ye, eU1 scml.zotu gt.bı 

etli d t cı:ı mı oluyor? 7 .. (!)'t.lnyaf:iı 

dostunuz >Ok mu? dl)'erck ally ed~r
slnlz. Etmem dC'lll~1n! Ikn sizi t>ı

llrlrn. Hep:nlz pusu)·a yaunıısınız. o
kuduğunuz muhaJTtrln e.11 d!rlıem

Hk )eı1nl arıyorsunuz; at.:ıy etnıck, 

tenklıll..'lmck "e elinizden aeıınıc kc· 
paze etmek için Onun ıcın "mtillıh

ham" )erine "elli .. dlycımedl:n. 

- şısmnn <ICSC!n e' 
DIY<!)im' ama tlşman "mUIA.lı· 

ham.. dan ı:ayıtıır. Bunun kareıııı:ı 

otsa o® "&lşko .. kcUınesl<llr ki bur
Ju\•a ıoı:aLlnde rastlanmaz blr "ar· 
ı:o .. &özüdUr. Ekaert alay ve lıa.karct 
makamında kullarulır. Onun l<:ın 

dostuma "$ı.ko,, detnl')1 edebe \il· 

aun bulmaoım. lale bu &c'bcplcrdcn 
ddlayı ırencı tne •muıa.ııııanı,, ded!rn. 

Benim ve onun ku5W'Ull\Uuı 00.kltıo. 

yııı. 

Her "eU bol,, klmsc ıribl dostu
mun da nc&e41 yertnde, SOhbcU tatlı 

,.e ruhu hatırtır. ~ bir mccııs
te bulunduk. Bize bir hlld.ye anlat
tı. E valJAhl ırillmekten kırılıdık. O 
kadar lıotu~a ırttU ki; anılııttıkln

nnı ''Ul\19'' a yazmak ıcııı mtıs:ıade

r.mt lıst<!dlm. 

- Adtmı >-a.zmal ~il olurum. 
d!Ml. 

insanlar ne aal'IP$'1 Ktıh adıııın 
>·azılmMıtıı, kAh yıızıbnamıı.sını ıs
tcrıc-r. MO~ııı1e etseydi de ısmın.ı de 
yaua)·dım ı!ze verece~lm neşe hllc
mt muhakkak 1lct mlsll olurdu. Gcle
llm \'a.ka)'a.. sımrtı berl onun il ıızın

dan antııt.ıyorum. Bu c!Osltıma blr ııd 
U)'dunnak JAr.ım: Fnro3c cılı)·cl!m: 

t.alru'dı mal, mUtk. arsa. tıı.KarTuf 

albl bohlslcr üzerinde doln•ırfccn 

dostınn Usklldarlı F~ anlaUı: 

- Aman ıd7.e benim bneım6:ıın ı:cc
mıe bir vak8..)'1 nn:lata)'lltl da 8ll!Ul 

sasın dn lrnlın ! 
BUy(l'k ı>e<"rer mcmum paı;:ı tdl. 

o cıevMn tıdetl muclb!nce hlzl:n ha· 
ıayıktıı.nmı7.ı1an b1T lıecıya Uskildar'· 
da 1 naıllye mıı lııı Uetrlnde lnacl iye yo
kulU n<la Mr RhiRı> :ıv a!.ıp vermı,u. 

Al'flP s<!\•lnıtn diye de evt kınnızıya 
b<'ı}'nttılardı. Bal o zaman a;-ocuktum. 
nır mUd<kıt bacımız bu eve tasarı-ut 

111.tl. Ve!at.ında.n evvel vıuıiyc-t elmlı; 

ölünce ııv valdc)·e kaldı. &n ırenc 

ııvle alrıkadıır •kı~dlm. \"alele de 
sizlere ömür ve!at etti. Ve aradan 
b\r haylıl mU<ldet gecttktcn sonra bi
ze tnUkal edC!ll evi bir ııörl'Ylım dbc 
tnadlye'yc gltt.ım, ıırodun... Aa:ıa! 

Tl..'rı;tm dvndil. B!zbn ev meydanda 
)IOk, Y.t.nl arabı.n kınnı.zı evt ortadan 
ıca)'bolmua. YC!line blr beton bi.n.a. Ya
pılmıı. Cl'\'nrdaki kahveye ırlttım .. 

- Kuzum! Şu köş00e blztın blr 
klnnızı ev vardı. :·e oldu? dlı:e sor
dum: 

- Imruna sor! !marn b.Ur. 
- l:nam nerede? 
- Şu karaıkl aktar dükkılruna b.'l-

kın! dediler. G!ttJnı. 

Mema.ba !marn E!eındl! 
Metnaba! 
lsrni AMnlz? 
Ml'hJl'Klt HR)'l'I .. 

Ham EtOOdi Hazretleri. Şu 
beton b\natıın yCJ'lnde b4z!m b1r le ır
mızı t.ıvtm12 olacakl Acaba nere.ve 
wıw bu evT 

- Hal Efend;m · o ev rırt.ınadan 

yıkılcıı. 

- Ya!!? E anka.zı ne oldu? 
- Canını B<')'(>tcndl! F.stcı evin an. 

kanndan ne olac:ı.k? ötek1 beriki t.ıı

•ımıs olmalı. 
- Yaaıı.? E ııeld bu beton l>tnıı 

nedlr't 
- onu dAtrıtz yaptudırn, s111te 

ı1ef>08U" 

- Ö)'lc- ml!l? Nasıl oluı;m d:ı bl~ 
zS?n mu\dakattmtt otmadan arsa-
mııa bu b )-aırt.u"IYOrınırnız'> 

- Etf'Jldtn bu detıldlr 
bir 

Yazan: 

1 B. FELEK 
nümc OO~iıı bizim ••vtn .>crlındcn yüz 

metre k.-ıdar U7"'llcUı, sokak !cinde 
bir 11rı;a ı:östererrk: 

l&tc erendim, sızın arsa bura-
\!. 

lloppalrı! A>ol lmıım F.t'endl, 
bh m ev c dd d idi. An;;ısı sokak 
~!ne nasıl c tU? 

- Hıı.nr B(!)'c!<'nc11! O 517.c l!Y1• 
ı:clml$ Bu anı..'\ o ~in arsası. 

- lll't1 bu ıso razı deıtı ım! Eltm• 
de- taP\l \'Dr. 

- Canım efendim• Ren size h!r 
iki )'ÜZ 1 rn V<'l'C)'lm, UJrtı$lllım 

- Ne müna.s ool' Koskoca evi lk1 

yUz 11.rll>':l·-
ÖYI• ili(' mahkeme kapılnn" a -

cık ... 
Ben snna gt\!ll<'rtrtnı. 

Uzatma mtrmı! DAvn etı .. .,,._ 
c11 ve ısıeım<'ıklc olt1uıtu nktar dUk· 
ktınımı ı:lr rı karanfil ve tarcın 'l(u· 
tulnnn:ı kn uatu fl n de t>kmrlc k!tr· 
n~nl kn,~mıe lımıferl Q'fbl &.>· 
k:ıkta kalnknldım. 

Uıtrnr.nıya v. k' m yol<! Znten mi
zacım d., rrck u2N1Aırı dııf'!ı1 teı 

)'tlzUstU bınıkUm. Arndan hlr ·~• 
mı, on ay mı bll!nl.Yorum bir mtı .. ~,.t 
ı:eı;"lktrn sonra l'la<t >·~·ve b r ki'~" 

dahıı ı: 1 p tm11mı ı:örm!."1< ve m<'!H'le-
yt hail tmck lıstN'I m. 

Ne fıfcreMYhı? Bl1:'m lnınm ''C'r'1t 
r-t.'!liş. ı.tı.klrı knn ı ıırıt. Vnrmk kn
dın11: 

- Han,m! tmrun Efl'nd:I vl'fııt E:t· 

mlş. Pok mJtccısııır oklum. Scn1n a
dın ne lmkayını? 

lmrunın kn.MBı pok sosyete baya
nı dctll.. nı na cıkıeu. 

- St"nln ne Usuınc vn.:ııre h«ılm 
adunl Uta.nmı>or musun bir dul ka-
4ının adını &oru>'On;un! 

- ıtanun öyle deıtuı Yanı sızı ca
l!'ınrl<L'll nru;ıl cnfınıyım ?- dltYc GOr
dum. Aman &0) leme adını. flclld l'8· 

kir-

- Ne lst4)'orsunu2 'bmdaı. 
- su bizim nnı:ı mcaclesl •• 

- Hnnırt ann't. 

- Qınun tızer!IM! s<.11<e ııcııo~u 

yaptığınız- sonm 51zln rnhmel.11 hD.· 
na eokıı~ııı 1ctndc blr YCT ıröstcr •il 
l.d1._ 

- ııaı Anb.dun. natı.meuı veta-
tından evvel o lll'Elll)'l bana vu !yet 

et.ti: helal!AşUk. ·~ dedi! El!er 
.en bu lll'Sfı)'ı l'ldcn cıkıı.rınıan lın.ı<

kunı hcUıl ctmtm. Dumyı bahc. 
yııp, ek blc. Benim nı:hum &Adolur, 
dedi. Buyurun Picllm bakmız nt.'

ltır ck\acm <1Cd4. 

nu ıc!or dt' hanım önUmilze düe
tU. GllUk. Ana Olmut b!T hnbce. 
:-.ıısır mı 15tcr&!n, domates mi, h.LYar 
mı? Bir müddet mcmumun mez1Ycl
lcr'..ndcn balu;cdcrck ıcını eckt!ktt'n 
sonra lrnam Et<mdln!n <hıl ha11les1 

satıye Hamm kendi elcltczl:;lc bir 
tmur kesip: 

- Beycrcnd1! Atınızı Dalan ne 
kndar könıe! Afl)"CtlC yjylntz! 

diye bizim U\'<lm kah knla, kalan 
hlyıırı, oıımo vorol.. Ved.1 ettim. 
Cıktnn.. lnadb'c yol<uııunu inccıken 

bir d1mılc1d h!.)-.ıra b:ı'kUm, blr de 
bizim aabık evin yertne, vo bir eV'ln 
nasıl ht:yar oJıcluNıtu ı:örerek &M
tun ... 

S6z buraya EcllııCl•, .:11.0 Lır olanlar
d:ı~ blrl: 

- Hllo·arı atat mı yııptın iZ? d1• 
YI! sormaz mı? Nt' ndaml."\r vnr O.ün· 
yada?! 

Yurt içinde 
Dcrsim'dc 345 mcı rdık yohın 

in~ıı'ı ikıısadi>-at ııoktai oııı.uın· 
dan ~ruri olduğu mutas.ı.rrıflıkt1U1 

bildirilmiş '-e ikusat Vekaletin
den Nafıa ve .Mi.id:ıfıı:ıi .Milli)c 
VckAlctlerinc bu yolların iııs"ırtın 
faydalı olacağı bildirilmi5lİr. 

Yurt dışında 

Yun.1n hilkumcıin:in. Bulııarh· 
tan'& A<lalardcnizindc bir mahreç 
itası teklif eylemesine karıı Rul· 
sarlstan'ın ukcri 'e ~İ>a~ı hir 
m:ıhr~ taletıindc bulunarnk mcz• 
kClr teklifi reddcttiJ;ine d:ıir olan 
rİVll)'Ct hul.ı;ar ajansı uıra!ından 
ttkıiht'dilmistir. 

) 

İzmir' de ilk ~ekirdeksiz 
yaı üzüm piyasaya ~ıkf ı 

-T 
•!zin ~ 

Izm r, 16 a a. Scrıen n !lk çe -

ı 
k rdrk z sul n >" Yl\Ş UzUmll nıah
sulU d n p :ı;asaı.ra cıkmı tır. Satıs 
fiyatı tOpt.ıın 30-33 kuruş nrnsında
dır. 
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Moskova'ya göre : 1 Berlin' e göre 

alman ordusu 
rusları 

du rmadan 
kovalıyor 

Alman· Rus 
harbi· 

nasıl gelişiyor? 

Cephenin merkeıkesiminde Mihver kılaları tarafından ÇO k ağ 1 r 
filosunun İng i lizler Mısır'da de Gaulle 
durumu Avam Kamarasında kayıplara Sark cephesindeki hardmler hakkın

da gerek rnift,cr ve gerek müttefikler 
kaynaJııarı ıarnfından verilen haberkr, 
Alman - Rus harbinin, h:ıd bir safhaya 
tİrdi;:ini anlatmaktadır. Kısmen ruslar 
1ltafınd:ın kıs n) Jarı nrfınd girişilen 
taarruz hareketleri 11e kısmen de Sıvıı.s
lol'ol'un beklenildiğinden dıha uzun bir 
laınan dayanma~• )VZÜndeıı geç b~lıyan 
alınan taarrunı, ayın başıı:ıd:ınberi süraı
Jc gelişmektedir. Her ~ey-den evvel fu 
lloktanın belirtilmesi gettkli olur ki, 
1lrnanıar tarnfınd:ın giri ilen bu yaı tıı· 
&l'nızunda su!'f'riz te kil edecek bir tabi
re tatbik edilmedi~i gibi, )eııİ bir silih 
<la lcuUanılmıımışur. Alnıan gcnelktırm9-
~· ~ seneki rus muharebesinde tar-
ik edilen }'9.mı:ı ,.e kuş:ıtmn hareketini 

tatbik etmekte ve bunun için de malüm 
~ 'Vll$ttalan kullanmaktadır. Kış ay-

(Baıı 1 i11ci sa)fada) 
demeci }'apmıştır: 

lıırcµl Rommel'in marruzu ·~ Al· 
man - ltal)ıtn kuv,;edcrinin Mı ır ıop
raklarıoa girmesi dolayısirle, M;cnde
riye·de cntcme edilmi, olan filomuzun 
akibeti 26 haziranda fransu hiikümctini 
düsündümıüştü. Amirnllık dairesi hu 
filonun komutanı amiral Godefro'ya ta
limat '·ererek, ingjliz kuvvetleri hkerıde
rİ}e'den •>Tıldıkİarı takdirde frnnsız fi
lo<nnun bir fransız limanına gönderilme
sini ,.e ~cmilerimi:ı limandan a)'rılmak 
imkinını bulamadıkları takdirde, fransı1 
ha)Tağı altında lskenderiye'de kalmalıırı 
gerekıiğini bilclirmi,cir. fraa,ı ı ı,:emileri 
hiçbir suretle in~iliz gemilerini takibet· 
mirtteklerdi. lllrfınd:ı, alm:ınlann >eni silü.hlar ve 

)'l!Qi usuller!~ il'kbahar taarruzuna ba1lı
YaQı.Jıtarı o kıtd:ır çok defo tekrar edil
~iru ki bu def ba,lıyan ıııarnızda hiç-
ır Yenili\: görülmemesi sürpriz re,kil 

~İştir. Almanların, taarnıza geçındc 
'.~ hanRi noktnyı ~kim dahi belli 
ıdi. Bu sebepledir ki afo., nlar •bu tur
ruı için hazırlık olmak üzere Kınm ya
~Dıatla5ını ıemizJerken, Timoçenko Har-

Müta~e mukaveleJine kıııi olarak 
uygun olan bu ıalimaı mutnrcke komis
»On!arıllll ve Birletlk Amerika huküme
ıine bildirilmi~ıi. 

Of taraflarında ıaarnıza geçmiş ve al;:n Plinlannı azıak ııkutmıştı. Bunun· 
k .~r, nul:ır, alman tııarruz h:ıre
etiıııo ilk hamlede muvaffak olın:moa 

Ol1ııi olamamışlardır. 
liarkof' ln Kunk ara~tnda başlı}'llII- ta
~. /ıiraıle gelişerek, alınanları, Don 
llehrinin ,arkına kadar glitürmüırür. Al
lllanlar, hu nclırin şarkında bulunan Vo· 
l'onej $ehrini\ i1gal ettiklerini bir hafrıı 
~"I hildionişlene de rııslıır bu •ehrin 

2 temmuzda alma:ı ha,komuıanlıjı ve 
İtalyan hükümeti, amiral Goclefroy'a •·e· 
rilen talimatın mütareke mııl-ıı•·elesine 
uygun bulunduğunu ranıınakıa ,.e kendi
lerinin de hareketlerini buna U}dunıcak· 
Jannı taahhüt eunekıe idiler. A)nı gün 
Amerikan hükümed bu alman 'e italran 
cevaplarının IIK'tninden haberdar edil
mi:lenfü. 

Bu metinler şöyledir. 

1ta ellerimle bulunduğunu iddia et
~ektedirlc:r. Bununla beraber, bu şehrin 
.~'lıC'll ehemmiyeti, Rostof - Moskova 

:~~en<löforinia uzcrinde bulunmıısında 
tıı Bu ~inıendofer )olunun daha cenup
! ba~ka noktolardJ kesilmi• olduğu nıs
\~r tarafınd o d;ı itiraf edildiğine göre, 
d.0 ronci eski dıemmi)etiai ka)betmckte-
~r. Almanlar Don nehrinin şarkınJ bü

Yük kuv,.eıler 1:cçirmcğc muuffak ol• 
l?ıtıılardır. Ve şimdi Volr.a nehrine dot-
1'\ı ıüraılc ilerlemektedirler. Eiier ilerlc:
~c bu tempoda dC'\'8.m edecek oluna, 
t OlJnJarın bugiuı )'llnn \'olsa nehrine 
u1ıa,nıaları beklenir. Bununla bcralx-r, 
~ ın,anıarın Volga'ya vıırmal:ın, ıark rcP.. 
d ~1nılc kaıi weri dde etmeleri demek 
"k'·ğildir. Alınan s{lalılıırı tnrafından son 
1 1 hafta içinde kazıuıılan zaferin bürük 
;:wuğuna şüphe vokıur. Faknt mihver 
l}1JaklarındJn gclcn h:ıbcrlerde, geçen 
~n )'llZ ııylnrı zarfında olduğu gibi, 
u ıaferin neticesi hakkında da mübala
hlı bir dil kullanmak meyli sezilmek· 
1
edir. Don muharc~i, Franu'nın ta Fi

J'tsj 
tll Yle niha> etlenen muharebe-ye benze-
lc: nıekte ve Ru'l}'ll·nın artık bir ukcrl 
~l'vet olamk mevcut sayılamı)'llcağı id

dia tdilmekredir. Huya"nın )'Okcdildiği 
~e l"ahut da yokedilmek üzere bulunduğu 
~kındaki biberlerin mc11 imsiz oldu· 

na şüphe >°Oktur. Geçen )'llZ ve son
lıaııar ayları zarfındaki hareke-der f:ÔS· 
''rrııittir ki Rusrn ~k ı:'lr darbelerin 
~r~ıntılnrına kııqı da)·anmıık ,.e kayıp• 
lrını tel!lfi etmek kudret \e inıklinlan

llt malikıir. Almanlar, ellerinde dCirc 
llıill'on esirin bulunduğunu kendileri ç· 
ll}·lii}otlar ,;e geçen )117. ve •onha.har 
'Ylttı ur:fındaki rıı~ ka) ıplarını on mil· 
t0ııa kad.ır cıkarı)orlar. On oıil}o.n in
tan ka> beuikten <onra da alman a keri 
~\'\'eıinin bütün > ukunü omuzlan ilzc

r~ııe alan bir devleıin, !)on muluırebe-
ıı • 
ı;ı ka)'beder eıoıc:ı )ıkılmıj olacağını 

buı etmek kolay değildir. 
Ru seneki muharebe de geçen seneki 

lltiic:ade!e gibi, ikı taraf ku\"\'eılcri ııra
;1ııda bir da)aama )'lrl$l halini alacak· 
br: Almanya, ne kadar 1.amırn bu taıırnll 
,.•rtketini idame ftlebilir? Bu hamlcle· 
dııı gercklc$tİrdıği kıt) ıplara ne kadar 
ı~raııabilir? Birinci mühim lmil budur. 

1 ıııc:i mühim lmil de Rusya'nın bu hını
~e~ kım~ında ne kadar muka,·emct e-

bılrceği, 'e bunun irubettirdiği ka
!'~lara ne kadar daronabileccğidir. Bu 
~ Cf>leclir ki her iki tarafça uğranan 
ııı~Ylf>l:ır m~)clesi birinci ,ıercccde ehem· 
~ıY,ıi hııiıdir. flu harbin en eok müna-
1 talı olan ınrah d:ı hu kıı)"lf!lar mese
İJ~idir, Almanlar, Don nehrine doJru 
'rlerken, rus kayıptan hakkında geçen 
~eki tebliğlerini andıran iddialar ileri 
d~l'tııdcıl'diler: sarılan ku\.,.etter, yoke
ıı ilttı tanklar 'e ıeÇ!ıizııt. Gt'çea sene ar
~· tebliğler taralıııd:ın )Okedilen Rus-
11/10. kış D)ları zarfında nasıl hem 
tı ıı_ttırıadi)en ıa:ırruz hareketlerine girit; 
to~' hem de hu kadar bü>iik kuv,;"Ctlcn 
~}'abildiği anlaşılır iş değildir. Diğer 
•I tan ru•lar da müıemndi)en ağır 
"tlıan ka> ırılarından bahsetmektedirler. 
ııı:1ıu:ı Sıvasıopol önünde oldWü.len al· 
tı~ askerlerinin sa)ısı )ilz bine kadar 
~ ılmıştır. Bu in:ını lınaz rakaml:mn 
~ ıı.ıs halkına tl.'$elli olarak sunulmak· 
~. n~,ı muhtemeldir. Bu' Rus - Alınan 
illa rbı! ı:erek kayqllar ve s:erek zafer ve 
~~lubıyetler ,;e bunlardan heklenilen 
sn ~f'ler hnkkın<la her iki tarafça ileri 
di ~eıı iddialı.na son derece ihıiyat kay
ı/' kabul edilmesini tarafsızlara an· 
liıt~~ bulonuyor. llıırekeılcrin son RC-
1 ıını, bu ihti)'1tlı )oldan aynlma)ı 
~tirccd: bir \'Ui)'Ct yaratmış delil· 

A. Ş. ESMER 

Almanların işga l i 

Oftrnda ki bölgelerde 

l - Alman .ba~komuıanhğı, t~kende· 
ri>e'deki fransız deniz kuvvetlerine 'e
rilen talimaıın müuıreke mukavelesine 
uygun olduı:wm tanır ve lskenderi>e'dc 
bulunacak bütün frans17 harp gemileri 
hakkında bu mukavele-nin ~eki1inci mad· 
desi gereğince muamele edilecej!i hıık· 
kında teminat ''erir. 

2 - ftal)·an hükümcti mütareke mu· 
kan·lesine ıamami)le ria)et kararında· 
dır ve hkenderi)'C'de hu! ğı fraw.;ız 
harp gemileri üzerinde hiçbir i•teği yok-
rur. 

Bu oJa)'lart Amerikan hiikümeıinin 
bilgisine arzetlllC)i bir ödev telakki et
tiğini ka)-dcdcn fransız ba~\ckili M. La· 
va! şunları ili ve etmekte idi: 

lngifüler tarafından ba}'-urulacak her 
ıürlü siddcı lıarekeıi, bu tasrihler scbe
bi}·le, olağanüstü vahimlij!i Amerikan 
hükümetinin gilzüodcn kaçmı}acak olan 
neticeler doğu rabi lcccktir, 

F.nesi gün, yani 3 ıemmuıda, Rirle-
~ik Amerika maslahatgüıarı aşagıdıki 
notayı vermiştir: 

Pek ubii olarak Reis Ruzvelt fsken
derire'deki bu fran.ız harp gemilerinin 
hiçbir bııhıne ile alman ve ital}anların 
eline dfıtmemcsiai arzu etmektedir. Ke
za Reis bu gemilerin ha!'f' sonunda fran
sa~'ll geri verilme<ini rıck zirııde arzu 
etmektedir. Bu aausunu İngiliz hükü· 
metine bildirmiştir ve fran~u. hüküme
cioc de ıu teklifi )ılp.mıtkıadır: fnınsız 
gemileri Birleşik Amcrika'nın hima)-esl 
ve eaıniyed aluna konulsun. 

Ancak bu notadaki ,ıı.rdarın kabulünü 
imklımz gören fran~ız hükümeti, Ame
rika notasının, 2 temmuzda verilen ve 
Alımn - İtal)ıın CC\'a{'larını da ihtiva 
eden fransız ooıuına cevap olup olma· 
dığını so.ımıq, .Amerikan notasının ı-·ran
sa'ııın bu notası gelmeJen önce cevap 
verdiği anlaşılmışıır. 

Birleşik Ameı1'.ka mlll!11ahateuzarı :ı 
temmuzda verdltl ıltııiıl bir nota ııe, 
Ameı1ka IIUkümet.ınırt \'l'rıilkl nvt&oakl 
f.lkrUkk- ısrar eylcditlnt blldlım1ıtlr. 

Bu teyitten 10nra transız hUk!lmetı. 
amertıcıın hWcümeU tararırııtnn lll!f'I au
rlllen l&Uıkleı1n bütün ellmul ve mahl· 
yeUnl ta.kdlr tmkD.nııu bulnıuıtur "'ran
sız hükümcU Fnı.n&a'nın oerer ve men
tıw.Uenno a.vkın olan bu llltcklcrt btJ 
ırurettc reddct.Utlnt blldlırtr. 

Bununı.a beraber, masl11hat~zar ll 
temmuzda hflkümetı adına 1\1, La,aı•e 
eu notayı vcrmclcte ldJ: 

Rcla, t1"8.l\$lz bllkümeLL lııkendPriye
dekl rrıı.rwıız harp ccm~ suvcn ıca
naıı >'oluyla celdlmeelne muvataxat et· 
UC'I takdirde, Btrl~lk Amertıaı nllı<U -
meUınln, lııırll!z bUkUmNlylc mutabık 

olarak MarUnOc'e kadar acrbestce ır<>~ -
melerlne mUııaa.ı.e ı-tmcyl t.ekl1t etMek
tedlr. Bu ırmıtJer Martmlk'te ne ame -
rtkan, ne de tngtllz hUkUme-llerl tanı tın
dan kullanılrnı~·ncak, fakat harp mUd -
deUncc, ıtmdl Fort de Fnınce'da ııuıu. 
nM tnızısız hıı.rı> gemncrı ~il>!, har11 
90ııunda rnıruıız muıeune gen vcrtıınck 

taahhildll ile, lttl bırnkılllca.klt'dır. 
M . La\'al bu notayı alır almaz M . 

Tuck'a derlıal ounlan sGY1emtştta: A 
merfka'nm bD yen! lokllnerı de f'Vvı-1-

ktıer ırtbl ve aynı sebepler dolayıslY!e 

kabul edilemez. 

** fskenderiye, 16 a.a. - Roytcr'ia hu· 
susi muhabiri bildiri>or: 

Birkaç hafta önce Rocnmel ordu5u Mı
sır'da seri bir taarruza geçerek lskeıı<le
ri>e'yi tehdit altına alır gibi olduğu 
günlerde Vich>· hi».:ümetine ıı.iı franm 
fııırp ~emilerioin bir İngiliz limanına 
hareket edeceği zanncdllmlşti. lnglllz 
detıiz makamları bu husu5ta hiı,;hlr ~> 
'öylemiyorlar. Bu ~iler bir • ye~n 
b.ııka bir )'ere kenJı \a5ıtalan ıle gıde
bilecek halde olmakla beraber harl:>t:de
cek durumda dejiildirler. filhakika Fran· 
sa )'ıkıJdığı zaman bu gemilerin rop ka
malan çıkanlnıı,u. Bu sebeple ~u ~ge
miler ingiliz komutanlıı'!ının cam uzc
rine gene iogillzltr tarafından gö~ıerile
cek bir liaıaoa gitmek üzere ht.reket ede· 
a-k olurlar<a ingiliılu tarafından ta} in 
edilen )-ıılu taki~ımek 1orunda kalacak
lardır. Yokq sil.lhsız olduklan için ko
la) ca batırtlmaları muhtemeldir. 

bal ta lamala r 
t!kea<lerire'deld fran\ıZ gemileri ara· va rm ı _ş sında 1934 te inşa edilmiş 22.000 tonluk 

eski model bir zırhlı \'ardır. Bundan 

Elalemeyn cenubunda İng i l izleri n yaptığı ld 
bir noktayı hücumlar ~~~~,~~u u~.~~!.~,,,1 1 

(IJaJı l mu sayfada) 
dakllcı"ln heı>Sl ayağa kalkarak • Çarşambayı perşembeye bal::Iıran 

Za P te tt l· ı e r g e rı· atı I d 1 lrnıısız mllll IDDl'itnı soyleınışlerdır rrere 60\yet kttaları \'oronej Çevre 
Generııl bu hararetli ıczanuratta~ sinde ve Mll!erwo'nun etnubunda ce-
ook mıllehnssıs olmuştur. rcyan eden muharebelere şUrak et-. 

lngllız - fransız parlamento kom!- ml!tlr. • , 

takln hareketleri durmaksızın devam 
etmektcd.r. Kusatılmıs 'e nrkaları 
kesılmlş dusman grupları doğuya 
doğru kendiler ne ;ı. ol a~ağa boşu
na ıeşcbbus etmlşlerd .r. DUşmanın 
knyıplnrının 'c şlrr..Jı.ve kadar alı
nan ganimeti te bıt ctmeğe ımkdn 
;ı.oktur. 

Kahire, 16 a.a. - Orta,aıt ingilir Berltn, 16 a.a. - BuııUnkU rCQ!ll 
tebliği: tebllte ıröre ~ııaır'da, •EJalamt'Yll ·:ıı.ıv. 

Merkez kesiminde 1 '5 temmu7 sabahı ztının orta kcsh?llnde düsmarun bil> Uk 
ilerli}·en ku,utlerimiz Elaleme>n'nin ku\'\cUerle ~aı>tıfıı taarruzlar PUs.ıı:Ur -
ccnubuodaki ıepcnin haıı ucunu zapıet· lul.mUatUr. Cereyan eden tlddetll nıu

mişlerdır. Esirler alınmıf İ<e de ~a> ı~ı ha.re!Jclerde ve yaptıtınuz blr kıırııı t'l
henııı belli dej;ildir. Ôidedcn wnra tank· ı arruzda 1200 l'5lr aldık. blr~-ok dU mun 
!arın işıirak eui)ii hir .ııı,man ka~ı tn lnnkı ve moturlU ıuıtı lahrtbcdl!ml~ -
arn1111 piiskiirıı.ilmı.işıür. Ur. 

Şimal ki·•inıinde 14·1 ~ temmıı7 ı:cte· Ratı Akılt>nlzde nhnan savae la)'yıı· 
si düşman Tcll'Iİ\S')'a kı>nıen }erle meğe relrrt bir lnı:ll!z kruva7.örUn.-· taar--Jz 
nıu•affak olmuşıur. Kıtalarımıı bu çe,. ederek tnm bomba ls::ıbetıP.r!)11<? krurn
redc ıcp.-?yi elde ıuımaıl:a de,anı eımek- z<>rO hasara uğratmışlııı·dır. 

redir. Dün ıık~am ıorçumuz ıarafımlan Durgunluğun ne kadar 
1idJerle aıc~c tuıulnıu' 'e hu çcvretle • b [[• d 
knra \'e hav:ı ku'i\eılerimiz ınrnfından ıüreceğı e l ğil 
bir miktar dü~man tııakı tahribedilmİş· BC!rlln, 10 a .u. \an re&llll blr kay-

naktan blldırtlrnlsUr: tir. 
lnsiliı av ve bomba IOfl'Breleri J;~ 

kütle halinde kullanılmıştır. \'erde bu· 
lunan iki düşman ıanııresine tan1 i a
bcıler ka)dedilmi~ ve düşman top mev
ulerine muvaHakıreıli taarruzlar yapıl
mı~ıır. ~fuharche me}danında hir duş· 
man kurmay kararı:dhına hücum edil· 
mişıir. Romhalar hü>lik hir ın,ıı ranın.1 
düşmüştür. 

Düşmanın hava hnmhartlımanları bi-
raz arımı~tır. ,.\\·cılarıınıı 7 dü~nıan ta}
)'lre<ini düşüı nıü1ler ve başk.ılarını da 
ha<ara uğraımı,lardır. 

Dün !kşam homhıı tayyarelerimiz Bin· 
gni'}e ııııırru7 t·rmi••u •e rıın.,ııılar çı· 
k:ırmış!ardır. C:eceleyln Tohruk'a 

tekrar şidJerle bir taarruz y.ınılmı ıır. 
Düşman Malta'ya taarruzlarınıı lcfiçük 

ölçüde olm:rk Ülere devam C'lmi~tir. 
Bu harekeılerdc iki t8)'}'1lrl"fl1İZ ki) bol· 

mU$1Ur. 

Rommel'in gayretleri 
Kahire, 16 a.a. - Ro)ıcr'in Hale

mcrn'deki hurn•i muhabiri bildin)or: 
Ronımel sekizinci onlu ııtrnfınd~n f:l:ı· 

lemcrn haıı•ıada te,kil edilen çıkıncı> ı 
ortadan kaldırmak İçin üçüncü defa ola
rak salı ak}amı bürük bir gayret sarfet· 
mi~rir, Tahmin edildiğine gfüe, hu çı. 
kıntı Romnıel'in sol kanadını açıkça teh· 
didetmt'kıedir. Bunun içindir ki Romınel 
şimal kesiıniacleki ital)'llfl kııalarını tak
vire için 21 inci .?ımlı tümenden tank· 
lar ve kamyonlarla alman pirnde i gön
dermiştir. Müııefik tOJ>{U•u tarafından 
iki •a:tt ~üren siddeıli bir baraj aıe~ine 
ve İngiliz ve Cenup Afriblı uçakların 
almıuı taşıtlarını ,iJderle hırpalamaları
nıt rağmen Roınmel'in giri$tİ;?İ taarnı
zun neti~i hakkında henüz hlr malu· 
mat alınmamışıır. Yalnız fU haıırla tıl· 
malıdır ki 'alı akşamı ~len hir hafıtt. 
de ~elci?inci ordunun vıniyete hrıkim ol
duğunun zann~ildi~i bildirilmekte idi. . 

Amerika'da harbin 

mali programı 

223 milyara çıkıyor 
Vaşinıtton, 16 a.a. - Blrleoit 

Amerika harp iıoıtibg.,ldtr konseyin-
den riiln ıtkı-ıam bildiri ldlJine ır!Sre 
yeni tekli! e<lllen kreılilcrle harbin 

Bu akşam Berlln askert mahtlllcrın· 

de Mısır <lunımu hakkında yeni ın ı!ıı-

mat yoktur. Alman ~ilkCttunun dana ne 
kadar sUrccef:I hakkında ıtmdldı-n bir 
acy ııöylencmez. Elalamcyn mevzllno!e 
ve bU mevzıın ctrarında etmd >-ıır•ı ın 

savn~lar burada mahalli nıahlyctte 11 -

tarak göı;tı•r11mc~tooır. 

J ta.!yan resmi teblği 
Romu. 11> a .a - lta~nn uınuml 1'a· 

rarıcllhmın tootlA'l: 
~ıısır hududunun merkez ke&lm mıe 

dütman tnl'V7.ller1ln!ze ~lıldelle taarruz 
ctmltUr Bu tarruzlaı her tarafta dur-
duruLmut \'C kıt.ıılarımız hemen ımraı 

Utıtrruza gcçml$Ur, 1200 den !azla nı r 
aldık ve ııea< cok ctUaman tankı tahı .p 
ettlk. 

Hava te$klllertınız bu atddeıll m.ıha · 
rebelere ııuyük kU\'VeUcrlc ışUrak el -
mi~ ve taarruz '>den dU.$mıın kıtaltr• :ııı 

ve lnyyarelertnc t a1'1'11z cylcmleUr 1 -
tal>·an n\•eılnrı dUmı'lnın dort tayyart>

slnl, alman avcıkın mı· lkl la.Y>'8.~lnl 

dU~Urrnllslcrdlr. 

İnirlllz tn)yare!crl Btneıızl')'f bomtıa-
ıamıılan1ır. ~lıiuıc ev hasıını ul:ramı.ı 
ve lO arap (>lmUa veya ynralruunıetır. 

Karaı kn>ma bııtarya4m btr lnırmz t.ay

)are5!nl dileUnnU&tür. 
Malla'da Mika.ha tayyare me>·rlanı 

ıtalyıın ve 11lrnan hava t~klllcn tftrıt. 

tından tekrar bombal:ın.mıs ve tayyare 
meydıınıodak1 tesblere mOtcııddlt tı;a -

b<ıtl<'.r !omu.tur. Tayyarelcf'Wnlzden btrl 
ıründUzkQ hareketlerden nönmembttr. 

.Akdenlz'de, ltabıuı V1! alman ııııvaı 

ta~ bir tnırtıtz kruvıızönıne ta
a.rnız ~enılc bu kNvazörü haBaf'a ul':· 
ra tm ı.stnrdlT'. 

Romm~l' e takviye 
yollandı 

~tokholm, 16 a.a Berllnden 
lS~renildlğinE' göre, Rommcl'P. mU
hlm mıktarclıı uçak takvl:v~I gönde
rllml~Ur. Rommel'[n yakında şld
ıfotll hir taarruza gecmecıı beklenll
mektı>dlr. 

mali programı 223 milyar ılolara 
çıkocnlmr. 30 haziranila biten iki 
sene iı:indP amerikan hükllmetl or
c!u mıııoıraflarına ~4 7M OQO 000 clo
l•ar tahRia eylernlştir. Ödllnc verme 
ve klrııl amıt İ"<lerlne tahsiı1 edilen 
'onıı. ooo ooo ılolar bu mrbla~ın lçln
tll"c!ir. 

ıesı tarafından tertlbedilmlş olan bu Ct'phtnln diğer ke lınlerınde eheııı-
toıılantıya harıcıye nazırı Misler E- mlycUI hiç bir değişiklik olmamıştır. 
den re.silk etmışUr. *** 

General L>e Gaulle söyledığı hila- ~tosk,.,·n, 16 a .a. - Su,·yet tebliği : 
bede hur fransız.Jarın başardığı ısle- \ oronej lıtilge<inde lıir çok kesiııı-
ıi ıemırilz eturmı&Lır. lerdr kıı.· \ctlerimiz karşı tnarruzlnr -

L1 d 14 .,,.. dn hulunarnk diıŞınnııa ailır kayııılar 
r ransaı a 1 emmu:z; vrr<lirıııl~lerılir. Bir '"")et tnnk hir-

Hayraını lifli lıllyltk bir ıliişıııan ııılifrrıe<lııin 
kurıııny hı·~ etini knı,;rııağa ıııed111r et
ııılııtir. Esirlı·r alın111ış ve \'e~iknlnr 
elr gı·ı,;irilıııiH(r. 

Loııdra, lb a .a. - Londra'claki 
HUr Fı ıınsızlar karargft.hına ı::elen 
haberlere göre işgal ııltınıla buluıı· 
ııııyan J?rnıısa'dakı halk 14 temmuz 
cin zalımlere kar§ı tezah\Jrlerdc bu
lunmak husuııunda yııpılan ıl~veta 
ıc-:ıbcı eınıııılcrdir. Bu cilmleden o -
intak l~yon' ılıı binlerce ki§ıderı mU
r ::l.kep bir halk kütlesi Cornot 
me;>donında toplanmıştır. Halkın a
rasındn çocuklurını da yanlarına al
mış birçok kndın bulunmakta idi. 
GBnUllU leJiyonl~r tezahürlere en
gel olmıık isteıllklerı zaman holk 
"bu lejiyonları Rus~·ı'ya gönc!erl -
niz,. rllyc bığırmağa baolamışıır. 
Nllmnylşçiler n'l1erlk•m konsolos -
lu ihıoun unllne giclerek ıczııhürler -
<le bıılunnıuşlıır ve Marseyyezi tc -
rennUm elmİ{lerdir Lyoıı'un bUtlln 
soknklarındo ve mahnllelerlnde bU
vl.lk h·ı)·raklnr nsılmışıı . 

Bcılin'e göre 14 Temmuz 
s~kin geçti 

Rerlin, 16 11.n. - Yarı resmi bir 
ka,'Tiaktaıı hilıllriliyor: Alman hn
ridye na'lırlıP.ınıh, Frıtnı:a'da 14 
ten.muz bavramı h'lkkını:1a sorul"~ 
ıııuıllerP ı;ı•ı <'evan verilmiştir: 

"- fııgaı nlıında bııhınmıvan 
FronM'dıı ba:ı:ı ehı>mmtyetsiz hfiı:11-
!"lcr hPrie olm:ıık i\?'.Pre 14 temmuz 
ııtı1.<i'\.,cıı,. tı'"rmiııtlr Frnn!!ı7. mil • 
l"Iİn" Rcterı'in ti" bir me,.ai• dııhil 
olmak n"ere lıfl+lln A.nvlo-Sakson 
ı:ı,.""""'""' !:un hocı:ı rıkmıııı.r •. 

~ • 1 o > . ~anı.C!r ., us 
Versailles'ını 
da yıktıla r 

Moskova. 16 a.a. - Moskova rad
yosunun blldirdığlne göre bilyük 
Pelro taraCmdan Finlandiya körfe~i 
aahllınde yaptırılmış olan ve ru.s 
V<'rsailles'ı diye tnnınnn meşhur 
.Petı-rhof sarayı almanlnr t.arahndnn 
tnhıibcdllmlstlr. nu sıırny 1017 se
neı;;!ndenberl mOze olarak kuUanılı
yordu. Bııradnkl kıymetli porselen 
kolekslyonlıırı ile halı, mobilya, kl
tnı> \'e Lııblo gibi değerli başka blr-
1.'0k eşya dllşman tarafından daha 
l>nce alınıp götllrillmüştü. 

Alman Kızılhaçına 
yapılan hağşlar 

BPrlln, 16 n.n. - Alman Kızılhaçı 
için harp yar-dımı olmak Uzere 27 ve 
28 hnzlrnnda Kızılhnç mensupları 
tnrnfınrlım tertip edilen iane ilk rn
knınlnrn glSre 2.934.000 mark temin 
etml Ur. 

Geçl'n seneki iane miktarı 2.189.000 
mark tutmuştu. DemE'k ki bu sene 
y{i7.de 34 niı;betlnde fazla hasılat el
de rdllm!ştlr. 

.\lı·rkez cı·phesindr. )foskou"nın ba
tı.ıııda Lir kc iıııcle kıtnlnrımız diiş • 
111111111\ 3 ta ırruıunıı ııuskürtmll~tiir. 
1'ıtnlarııııız karşı tııarruzla \e şiddet
li birr çarpı,rıından ııoııra rneskıln bir 
yerı znptctmlşler<lir. Bin kadar al
nıan ıııulıay ve eri olclurıılmiıştUr. 

)Joskovn'111n şiııııl bntmnda Knli • 
nln ceııhcsinın bir çok kesimlerinde 
alıııanlar ıklın kolan mııteadit tanr
ruzlarıln bulunınuşlnrdır. Dıı muhare. 
belcrde tnnk kRrşı ku>·ınn toplnrıııııı 
buyuk bir u. talık gostermlştir. 7 nl
ııııın tankı ale\·lcr lı,;lnde bırakılmış -
tır, 

Moı O\'&, 16 a.a. - Rus!:af alman -
ları \'oroneJ'ln blr tıanl~u unJcn ~ıkur
nııılardır. 

Moı;ko\'a, 16 a .a - Roytcr aJaılıanın 
hususi muhabiri blldJıiyor: 

\'oroncı uolaylnnn<la durum cok v ... 
hlm olımaktn devam c<11>or. FW<at .:cı>· 
heden celcn bUUln haberleJ"da ruslar.n 
aynı ııductlc mukavcmeı.e ı:k."\·am elUk
Jcrl blldlrtlmoktroır. 

Kızıl Yıldız ııazetesl ctt)or k1: 

Almanlar bütün ı;:a.vret~ ra~en 
VoroneJ'ckı tcr&kkJ edcmb·orlar. Dv.ı 
noktalarda nehrin • ır~tt yerme kadar 
ıUrUhnüılcr ve batka :yerlerde <le mU -
daCanya cckllmck zorunda bıraJanııııar· 
dır. 

VoroncJ'ln cenup ccvreslnde durum 
eok \'ahlmıltr. Bumda kU~llk ırmnC:ın 
Don nehrine dökUldU~ll YCTOO OcOncU 
macnr kolordw.u pek eok tankın )"ar -
dım!yle taalTUz etnı<'kledlr. J.'nknt &O\'· 

yot kuvveUcrl b1 d:ıyanıyorlnr. 

VoroncJ'ln ı.ıtııııUndc, sovn~ karııı 
tıınıTUzları ııhnanların bnSktiır.ı haiU
ıotmt& ve bunları mUılarua zorunda bı
raJanı&tır. VoroncJ ıetımı te\1nnek \·e 
VoroneJ ınnatını lrl!<.mek için nlman -
larla YllPtıih t~·bb·\ıı aY.tm J:nlm•itır. 

A lm anlar takviye aldılar 
lılU51ı.ovıı, lG a.a. - ·:orana, ın onu. 

ab1c ılmaUndc v.ı ııclırU'. k.:nıır mahal· 
lo.l<!t'lnde va Don'un ole kışısında C<>k 
okkloUJ muhlU'\.~ OCZ'C:Yıın etm~ktcı -
ıtır. Almnnlar ılunnadruı takvt.ye kıta. -
lan o.lıyorllllr. 1k1 taratın blrwk nııır 
tank.lnnnın lattrak ettıtı mcroan mu
harcbcsl bilhtıs.Sa rol< &kldollt olmakta . 
dır. Bu ' meydan rnuharol>csl Voron\!j'Jıı 
kenar mııhallclcrlnden btmıde ~ 

etmektedir. Vo bUroda 1'118lar alrnanln· 
ri bulırnduk!.arı mcvı:llerdcn 
tb·orlar. 

atmı:.k ftı-

KuVV'etll havn Lcşk.llerlmlz sov
yetlcrln gcrı "mU\'n nln lanna truır
ruz ederek blrcoK dllşmnn kollnnnı 
dnğıı.mışlnrdır S:n·ns tan arelen 
Rostor ve Knl'knsya kıyısında birçok 
llm:ınlnrı bomb:ılnmışlıırdır. Ros
to! şeh rlniıı ch<>mın,yetll harp tesıs
lerlnde miltenddlt yıın ınlar çıkmıe
tır. Bir yUk ı:emlsı tnm ls:ıbeUe ba
tırılm stır 

Voroncl köprü bnşınn karsı düş
man tıınklarln ehemml;ı. etil taarruz
larına devam etmiştir. Hnvıı kuv\'et
lcrJmlzln de iş bi rliği lle çok çetin 
ve kıınlı muharebeler neticesinde 
bu tnarruzlıır PilSKUrtUlmllş;ur. 

Dogu cephesinin öteki kes mlerln
de anca'k me\•zil ehemmiyette savaş
lar olmu&tur: 

FJnlnndlyn körfezinde alman de
niz blrllklerl iki dU&man denlzalusı 
batırmışlardır. 

Cephenin orta kesimindek : 
muharebeler 

Bertin, 16 a.n. - D.N.B. ajansı 
doğu cephe in n orta kcs!m1ndekl 
muharebelı:r hnkkında ıu malOm:ıU 
vermektedir: 

Alınan kıtnları Orel'ln şlmallnne 
ve şimııl batısında sovyet taarruz
larını püskUrtmek uretlyle pek hü
yük mu' affnkıyetl r elde etmiştir. 

5 temmuzdan 13 temmuzn kadar 
alman kıtalan 340 ve hava kuv\·et· 
lerl de 106 sovyet t.ankı tahrlbet
ml~lerdır. Bundan başka 174 sovyet 
tankı da tayyareler tarafından atır 
hıısara uğratılmı tır ki, ~Jecek mu
harebelerde bunlnnn kullanılması 
ihtimali yoktur. SovyeUcr aynca 
pek kanlı ka:rıı>lnrn uğramıştır. 

Berıln. lG a.:ı.. - Askerl kaynn.k
larılan alınan haberlere göre doğu 
cephesln n ccnuıı kesiminde alman 
\'e müttefik kıtaların harekAtı bil
)"Uk bir gllraUe inkişaf etmektedir. 
Düşmanı hızla tnkıbcden seri blrllk
lcrlmlz tarafından cephenin derinlik 
!erinde mOhlın me\'zllcr i&gal cdll
mlstlr. Sert blrllklf'.'rlmlz düşmanı 
taklbelmekte devnm ederk<'n arka
larından yetl~en kıtalarımız mu\•a
s:ılnsı kesllınls dUşman gruplarlyle 
enva makta, bunlann mevzi ntması
nn mani olrn:ı.ktn \-C bunlnn bomba 
lnrJyle ve ııünı;U hUcumlarlyle lmha 
etmektedir. Dilşman hiç bir tarafta 
mevzl tutamamakta ve kıtalanmı:ı 
blrıblrl arknsındnn arazi kazanmağl\ 
devnm et:mektedlr. Kaçan dUşman 
'kısım kısım yaknlnnmnkta, kusauı
makta ve imha olunmnktndır. Yal
nız Voronej bölgcslndckl mUd:ıfaa 
muhnrebelerlnde tahribc!lilcn tıınk
lann sn.~1sı dDsmanın ne derece ıı
mltslz bir gayret sarlettlği.nl göste
rir. 

Hükümet 
yeni kararlar 
verdi 

CB8$ı 1 lnci sayfada> 

_ISl ___ l>\ 

Ehumml)'otlıl dll$mıı.n molörlU plyarıc 

telkWert ele ııeçkilen mevzllcort acele 
tahkim etmt'kte ve taştan blnnlnrla, 
Lnkl:ı.n l»tlna blok tası olar&k lC'lılt8.ll11.
rt!lc ha.tlann ırcnstnde cıem.aı blokhas
lar lnoa etmektedir. Bir 80\.')'et blrll~l 

blr aJman lelk11lnln kwma.yı.ru yoı< et· 
ml.I ve Ytlz esir ahnııur. Sovyet tayn • 
Nılert diliı 64 tank \'e 109 top taht1bey
lcm.lller<Ur. 

De Gaulle komitesine iki 
müşahidin tayini üzerine 

zarureti vardır. Hükumetin bti, devıımb 
,.e lavrarıcı oldu~ kad:ır, dcğiJ)ccn tart 
\'e ihtİ}açları adım ııdrm takibeden Ul'
sallıkıa bir müdahale 11e düzenleme si
>Lo;c!ti olmaksızın bu kadar ağır bir iı 
başarı lamıu. 

İ kıisadi, zirai ve iÇtimıı.1 kuruluşu
muz, garp mcrnlekeılerindcn birçoğum 

benzenıircn bir hu5Usİ)et gösterir. Ru 
hufü'iret scbcbirk, taklir tedbirler dc
~il, icar toobirler bulmıımı:ı, daha doğ
nı\u, ba katarının ve kendimizin tccrü
bclerimiz.i, bilgi \e ihti~•ımm, T'ıirki
ye'nio hu,u~i t:ırtlarına U)ııt tedbirler 
halinde olguala>ıırı;ıak f!l.ıımgeli)or. 
lk$1emc ~e istihsal i>i her tarafta Hukü
mcr ~naılarının en gucü olmuşsa, Tur
ki)·e'de bwıun, nıstgclc tenkitler, hüküm 
ve tavsi)elerlc )Üriiıulchilecek bnsiılikt<' 
bir i~ olmadığını kola)aı nnlı)abiliriz. 
Bizim halkçı hukümetimiz, en sıkı buh
ranl:ınn zaruretlerini dahi, bu memld.et 
halkına, bilhass:ı onun toprak İ5tih$al· 
d lerinc en az > ük olabilecclc tarzda dü
rmlmıekıen ha kıı bir hedef guıme2. Dai
ma dediğimi:ı gibi, hnlkımızd:ın' bekledi
ğimiz ~ey, Ankara'nın kara.r ve tedbirle
rini inaruırak beklemek, 'e bu kıırıı.r 
ve tedbirlerden kendilerine düşe
cı:k hana frd:ıkArlık his elerine ir.Ana· 
nk kaılanmııkıır. 

T renlerde 

•eyahat 

- 'rren dehşetli kalabalıktı. 
Canımızı buraya attık amma, öl
dük bittik! 

Bu sözler!, trenden inen cok 
boyalı, çıtır pıtır bir bayan, ken
di!>lnl karsılamağa &elenlere söy
l!lyordu. Etraftan bu söıQ dinll- • 
yenlerden birlsl çıkıp da: 

- Pek 1)1 ama a kUcUk ha
nım... trenlerin bu kalabalık za
manında yola ı,;ıkmanın da sıra
sı mıydı? demedi. 

Yalnız bir !kJ kisi bıyık altın
dan gillümseroekle iktifa etti. 

Bir başka yolcu da tııan istas
yonla falan istasyon arasını, yer 
bulamadığı !cin, lokanta vago
nunda oturmakla ıeclrdiğlnl s/'ly
Hlyordu. Fakat aynı yolcu mese
IA Almanya'da olsaydı na yapa
caktı? 

Cilnkü gecen 1 haılrantlanberl 
Almanya'da lokantalı varonlar 
katarlardan kaldırılmış, bunlann 
)'erine aleltıde vagonlar konulma
sına başlanmıştır. 

5 haziran tarihinden IUbaren 
de alman ekonQml nazırlığı, cins
leri sonra bildirilecek olan bir 
takım mallann bazı nakil Vtl!lta
lnrlyle ve bu arada trenlerle ta
'ınmasını da yasak etmiştir. 

Fakat biltUn bu tahditlere rağ
men almıın demlryollarının g~en 
>,)k1 k&rı 337,6 milyon markl bul
mu$tur. Neşredilen rakamlara 
g~re yolcu ve koli nakliyatında 
yume :l3,7 ntsbeUnde bir artış 
göMllmUştUr. Başka nakllyat eu · 
'bPlerinde de artı.s kaydolunmu~
tur. 

Ancak bu aı-tıcta, yalnız nakli
yatın artma!lı değil, Euppn • Mal
mMr. Alsas-Loran ve LUks~m
burl( dPmlryollarının Almanya'ya 
geçmesi de Amil olmuetur. 
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Yeni 

~~!J,..;.;;..,ıo;l 

bulmacamız 
Soldan &alta: 1. Gelıeoek. aksta, 2. 

blrdcnblre bti)'ticek, 3. ucu •lvı1 olmı
Y&D, ~ tat parcuı. C&1U acıynn ııöyler, 

4.. kıı.nı«, blr nevi tUtek. !I. baeına (Z' 
11Aves1yle akıl, tabrtlrosyon, 6. vald", 
o kadar, 7. mahkQmlıır adası, ba'1na 
K tlAveslyle csktdon ellere ve ıı.ı.1:ıara 

ııUrUlcn boya, 8. maraz. eskiden komau
lar blrlbtrlcrtrıe öyle SCBlentrlcn11, 9. 
kınnw, b~ına E illl.v~1ı:le hıutaltkhır, 
köle, ıo. uzak bir yer tarif edJUraen 
eöywnlr, blr hayvan, ll. milrckkeı:ı eıac
ııı. t>a.zı ha.stalıkla.rd:m koronmnk için 
yapılan kUcWc bir amelly:ıt • 

Yukardan ll4Alı: l. Eski Türk be)·:, 
bir bte !Azım olruı Alet ve edevat, a. 
aza, matah, 8. lezzet, bir v11AH~tımlz, 

t~I Yt!lillfk. 4. ayı yuvaaı. kan c:ıkart
mak, 5. bir %;1 yapma, vereroldn aksi. 6. 
hıı.l1, bqına S lltıvcstyl<- vatan.nıı ka
v~ıı, 7. ıtmall Amerlkada bir se.hlr, 
tersi ~1 dlslertmtz, 8. araba kon n 
yer, bir nıaa, 9. kll'nbı k!sa eekll tıet-

keı.e blldlmıc, bir ıncvıılm. 10 \"l\J(\c, 

bil' av hllY\,nı, ıı. knvmyıı. htly(lk 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş şekli 

sine mal 
mllletin 
harekete 
derler. 

eder; hemen bıı$ka blr 
yaıanları, düşünenleri 
eeçeder: o bizdendir! 

Bu mısall alabildiğine ı,;oğalta
bill rlz. 

ŞJm<llkl harpte de &ehlrlerln 
kimlerde oldukları Pek belli değil. 
Bir tarııfın resmi - tebliğinde o
kuyoruz: fnlan Jehrl ıaptetUk! 
Öte taraf cevap veriyor: hayır! 
falan gP.hlr hl\IA elirnlZ<ledlr. Der
ken bir hııfta sonl'a "falan şehir 
hAJA bizdedir!" diyen taraf llAve 
edlyor: "Falan şehir dün tarafı
mızdan bo&altJlmışUr." 

BUtiln bu birbirini tutımaz ha
berler yüzUnden şaşkına dönenler 
de gazetP.lerl okuyup nskerf ha
rekc>tl<'rln gidişatından bir mAna 
çıkarmağa caltşanlardır. Fakat 
tebllğlerln başlıca vasıflarından 
birisinin vuzuh ı~. ötekinin de 
mUbaU\ğa olduğunu, gazete tırya
kl!Prf hu harpte de ö~renmle ol
dular. Bazan öyle haller oluyor 
ki, lnsnn iki tarafın mühalAga ya
rısına gtrdl~inl kolayca anlayıve
rb·or. 

Palavra 

yarıfı 

MUbalAga dedlk de hatırımıza 
geldi: 

Gazeteler Emlle Zola'nın Asso
molr n<flı eserinin Türkçeye çev
rlldll'lnl hnber veriyorlar. 

tkı edebiyat merııklısı konusu
> orlar ve hıer biri, ötekinden Os
tiln g8rilnmeğP. çalısıyormus. Bi
ri!!!: 

- Ben, demiş, Larruırtlne'ln 
r.rn.:r.lella'sını okurkPn ağladım. 

l'ltekl altta kalmamak için ce
vnp \'Prm!ş: 

- Aı:somolr'clekl camıı•ırhane 
snhnP.!11 var vn? 

- F.t>eı• ... var" 
- let.., bl'n de kltahın oraınnı 

okUrkl'n buram burnm terlerllm ı 

Vichy hükümeli 
Amerika'yı 

prof esi o etli 
Ylrhy, 16 a .a. - Gtneral de Gaull .. 

komitesine 1ki amerikan askeri mUŞa
hidin tayini fııtrlne frnn~ıı bükOmetl 
Vaşingt n nezdinde protestoda bu -
lunnıuştur. 

••• 
Ylehy, 16 n.a. - D. X. D.: lıııgiln 

alnıaıı hasını mUrues.ı illrrinr, ,\1. Ruı
vt>lt'ln de Gıulle lllilli koaıilrıti nc.ıı ~ 
dine iki amerikan uıUtehassısının ıııU
mes il olarak tayin erlllnıesi hakkın • 
daki amerlkıın kıırarının fraıı ıı htikti
ıııeli lıtrafındun proll·sto tdlldiği bil
cliril11ıl§lİr. 

Bu protesto notasında, llirleşik A
merlka'nın Fransn ile hAlfı normal 
diploıııatik nıUnucbctler idnrııc etti
ği ve bu ıebeııle aynı zamanda asller
Je de ıniinaı;rbctte lıulunrıınsının kabul 
cdllınlyeceğl bildirllrrıt"ktcdir, 

.M. Uuzvelt tarnfınılan ileri sürn -
len dellller, M. Lıwal'in Jrott".sto no
tasında, l·'ransa'nın lıııklnıiyet huku
kuna karşı bir bahane olıı.rak tavsif 
edilrııcklcdir. M. UuzvcJt, nirleşik 
Amerika ile de Gaııllc arasında mll
nıısebcller tesisinin fransıı toıırakl:ı
rınııı emniyetine hlıımet edcc<',ğinl bil
dirmiştir. Fakat J,anl, prot, .. to notn
ıındı, "Frnnsız toııraklarının müdnfa
aaı ynlnız fransıa hüküıııetlııe ait bir 
i~tlr" drınckteıllr. 

B. Hüsrev Gerede 

Beri inden ayrılırken 

Zorluk ççkıik, d.ııh:ı da çekeceğiz. Fa. 
kat ne aç kalılık, ne de kalacnğı1~ A'tl 
baş dh·a, tekmil )cryüzunü saran kı
zıl cehennem içinden kananı:ık~ızın çıkıı
bilmcktir. Du kadır hiıyuk bir saadetin 
bir mcmlclm halkına hiçbir fcdillrlığı 
mal olmı)'llCllğını zannetmek tıkıl ız.lık 
olur. 

Cunılıuri)'t't Hiikümetinin kamu men
fıı.:nini her türlü knn;ıların üstünde tut
tuğunu isb:ıı eden }'C.'flİ karar \'C tedbirleri, 
hiı,; ıuphcsiz, bizim iyi vauınd:ı$1a.rımız1 
~filli Şef'in \c mcsul Hüküınctin etrafın· 
da her gün daha tiıkı bir dı);ınısma· ile 
toplanmanın faydasına tekrar inandıru· 
cak ,.e onu karuların 'C kör hırs .sa
hiplerinin tel\irlerine k:ı~ı dalu mn
hllfan.lı tutarnk. 

iç Londra, lô a,a. Alnıanlnrın başka her biri 10.000 toniıatoluk Su!fren, 
ı,~:li altıncla bulunan bUtUn bölge- Toun-ille ve Ouqucsnc kruvazörleri de 
ha e Yapılan devamlı baltalamıa bunlar arasındadır. 7.800 tonluk Duguay· 
11 r,ketlcrl bnrp latih8alini ve aııke· Trouio knı,;ızörü de fskenderirede bu
lıtr l'lakıtyatı ciddi surette selı •cve lunmaktadır. Bu gemilerin hepsinde fran· 

a_;_rn1aklktadırl. tll b j ~ız barrağı dalgalanmaktadır. Müretteba· _ ce ç n s ı araı a ansı son • • -k ı 
rııterde verdiği bir haberle Chctr· "!1 •ıhhaılen ~c kı>~feılen ~u emıı;e • 
~I Yakınlıınnda yeni blr baltıılıı· ı dır. Bunları bir gemıden hır srmıre 
~· harekeli y ıpıldığını blldirmlıı - veya limana ıaJı)'a.11 motorler de )~P)e-

Payla•ılamıyan 

ıehirler 

Soldan sata: ı. tıd, kal')'ola, :ı ıaı. 

tatanos, 8. va t, ea!ô. 4 bar 6. ab, 
kurma)', 6 romat.lzmalı. 7. elalem aıı 

• kaz, 9 akac «:aka), eatak, ıo kılı
bdt, tok, u. tte kııka. aza. 

Berin, 16. ı.a. - Anadolu aJ•n•ının 
hususi mmablri bildiriyor : SA. - TIR TUrkiye'ye avdeti mUnaııebetiyle 
hariciye nazırı Von Ribbentrop tara· 

4 Salacık, 5 (Alktar, tez, ba, ri fından öğle yemeğine, ve M. Hlılcr 
csı aat kim eı1c 7 RT buz baJra 8 tar.atındıın da çaya d!vet edllen bU-

Türk htiklalini müdafn:ı l'<lecak olan 
hir l..unı.-ıi datm:ı hazır bulundurara~ız. 
Onun ve hu mt'mlekeı halkının ihtiyaç
larını, k~ıı<li ka} naklarımızda.n k:ırşıla
makıa devam ..-<leceğiz \C bu zarureı!er al
ııada Türk istihsaki inin hakkını kay
betmesine mt')dan vcrmİ)eccğiz. Mc~uı 
olnııı.dığımız büyük buhranın menetmek 
elimizde olmı)-a.ıı kulfctlcrlni de, bütün 
vatandaşlar hep birlikte Jl•) laşaca~ız. 
Herkes bu kanaaue birleştikten sonra 
bulmı)'llC'llğımız tedbir, İçinden çıkmı)'ll· 
caitmız sfıçlük }'Oktur ~. nidir. 

Bazı şeyler vardır ki blr tarın 
pa3•la$ılamaz. 

Fllan Allml falan mlllet kendi-
Yııb.rdan tı: l ff, fare, 11k1 <I· 

k:a), 2. kav, bol, kit, 8. l1An, makale 
, ' ' · ' ' l yUk El~t HUsrev Gerede dUn umumt 

:ra&amuı, 9. onamıa. hata, 10. ıaıc Cko:) karargA.hta vedalarını yaptıktan son-
11.ln, koz, 11. uı, )'W., ka ra Berlia'e dönm11JtUr • Falih Rılkı AT AY 
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Evlilik yolu.-. 
Yazan : Ş. TAYLAN 

Harp 
okulu 

uı;us 

~~ .'CEMliET' HAYAtı. :~ 
··: ... ·~-; ·.-:....,.- ~-·· ..... ~ '-.t..; ~-llL 1.. 

Mesut bir evlenme 
Kütahya mebusu Dr. Ali Suha Delil· 

başı'nın kızı Tüıid.n'la DC\·leı ürnsı 

raportörlerinden Hakkı S;wran dün An
kara Beledi)csinde evlenmişlerdir. Tö
remle D. .M. Mecli i Reisi Abdulhalik 
Renda, Dahili)e, Adlire, Ziraat ve Mun:ı· 
kaiiıt Vekilleri, Maarif .MÜSIC$3.rt ve 

Belediye Reisliğinden : 
Sebze ve Meyvelerin toptan ve 

perakende sanş :ti~tları ı 

Bal ayında... 

1 
damlara Jyl blr )erde lYi bir ,>emek 

Birblrlerının gözlerinin içine ba- ) edırmek düştu .. " 
kı>orlnr .• A)y .. gene cumartesi ol - Ve telefonu kapar kapamaz poker 
mus .. gCuıler .• haftalar ne de çabuk masasına koşu;ı;or ve sa.baha kadar 

yüzme 
bayramı Dcvlcı Sürası Rei,J, mchusl:ır, doktorlar Semizotu 

''e seçkin daveılilcr hazır buiunmu,ıur. Kab.ık 
Genç C\lilcre nıuılu bir ömür dileriz. Ayşe 

1932 de Orman Çifdiğinde Karadeniz Mutlu bir nikah ~:ı~lye 

(Ankara) 
(A nkara( 

(Muhtelif) 35 

10 
8 

45 

geı:ı)or :>arnbbl- oynu,>or_ 
Genı: kadının bn\ ulu yepyeni el- Nev\n snı:ındn ilk akı bulu:>·or. 

blselerle dolu . .saı:ı her zaman taran- Şımdl tU\ alet masasının üzeri türlü 
mıs. yüzü h r uıman pudralanmış şl~elerlc doludur. Guzelllk hakkında, 
bir halde. Cc>nç ııdnm her gün, ba- ga~etelcrde, mecmualarda ı:ıkan her 
zan gundc lkJ defa tıraş oıu:1or ve .>azıyı b<ı.>Uk b r merakla oku.YOr •. 
o, tıraş olurken genç kadın sevgi do- Hattfı. onlnn kes ı> saklı.> or. Her sa
lu bakı arla onun hareke> lerıni ta- l.ah ş manlamnmak Jı:ın j.nınastık 
k bedı.>or.. B rb rler ne her sey!, ,>apı)or •• 
her yl anlatıyorlar .. Sakladıkları Şu çocuklar da radyo:ııu hiç r<lhat 
bir t<'k duşüncelerl b le )Ok- bırnkmı,>orlar .. Dans müzığı de d n-

Sa m her ı::Un karısına ;ı; eni bir !enir mı canım •. Kapa &U dırıltıyı 
şey getfıi)or ,.e her sııbah ona "sa- H lge.. • 
na para !Azım mı?" d ;ı;e soruyor. Ka>a tıras olmağa başlamış .• Her 

- Para;ı;ı ne yapaca ·ım? scferındc de: "Su babamın tıraş bı-
Hnk katen de paraya hl<: ihtiyacı ı:aı:ı da çok kör .. " diye ı;lkayet edl-

yok.. Zaten para dıı ne fm(ş ki'.'.. yor •• Blr turlü kendine bir tırnş ta-
Gcnç adam pantolonunun fitfisün<' kımı almağı ııkıl edemiyor bu ço

Azaml d kkat ediyor .. Her elbise ile cuk .. 
uygun b r kır wut takıyor \'e sacları Bilge nişanlanıyor •. Evin icl gü-
her zıııman gay('t düzglin taranmış.. lUşmı'ler, çiçeklerle dolu ... 

Bütün ha\ atını, blrllkte kunluk- Saim bu e\'de kendini ne kadar 
lan hayall<'ri hakikat haline getir- yabancı hissedl> or. O •!unu bir ke
mek len uğraşmakla gecireC'ı>k .. bu- nnrn cekerek hu> at hakkında nası -
nş her gUn len len andediyor. haller vermeğe kalkışıyor anın Ka-

Hayat meğer ne güzelmiş .. Günes ya bütiln hayatı b ldığ kanaatinde. 
ne kadar parlak "C şu ıııtaı;ların se- Bılge evleniyor .. Si)ah elbısenın 
rln göl esinde b rllkte gezmek ne içinde ~a m kendini pek yakışıklı 
Ze\ kil fmlı meğer" buluyor .. Ncvıne de kadıfc tuvalet 

Ya )ağmurlu gUnler. Yaşasın yağ- pek ;ı;akıştı .. ftdeta dclt lirdi onu .. 
rnurlu günler .• İnsana hiç olmazsa, ye zaman gecı;ı;or .. llkbahardn. B '.: 
e"mde, bnşbnşa, J1anyana kalmak geden bir mektup alıyorl."lr ... Tabıı 
fırsatını ... ·erıyorlar.. böyle olncnğı belll idi zaten .. blrkac 

"N "B ay sonra bir torunları olacakmış .. 
evın: Ugiln sa.na ne P şire - Nevin bir kız çocuk lstl.YOr Saim de 

ylm?" d H soruyor •• Ona kendi eliy- bu fıkfrde .. "Kızlar çahuk yetişir •• 
le cşs z yemekler )apmak hcvesın- Onların dıı dliğUnilnU görelim .. " di
de_ .Lokantada da hlc yemek yenir 
miymiş? "Bak göreceksın !->alm, ben 
öyle güzel şeyll!r yapmnsım blllrım 
ki •• .Mademki sen patatesle~ fıısulye
yJ sevıyorsun sana her gQn patate.o
Je fasulye pişiririm .• Sonra öyle gü
zel tatlılar yapanın ki.. hele .>"oğurt 
tatlısı lşte böyle.. bu kadar kaba
nr." "Tabll zaten senin her yaptığın 
&ey gUzeld r.. Ama sakın kendini 
fazla yorayım deme.. Bak görecek
sin bir gün öyle zengin olacağız ki .. 
o z:ıman.. ne istersen .• elm:ıslar .. pır
lantıı.lar .. kürkler .. " 

Hak kalen hayat pek gilzel. 

iıİc ·~n·e~I.~ • • 
Gene kadın kalkıp pencereyi ka

pntıyor _ Aman Saim soğuk almasın 
da ..• 

Bu sabah ı:ay hiç iyi demlenme
m ş.. ama .. adam sen de.. karşılıklı 
lc;-tlkten sonra .• Saim sofraya oturur
ken karısını kucaklıyor •• Ne yapısın 
kucaklı:ı.mnsa olmaz kL. belki Nevin 
gOcenlr sonra .• 

Her akşam evine hep .aynı saatte 
dönüyor .• Fasulyenin yağı az gelmiş 
ama zarar :yook.. Yoğurt tatlısı da 
pek ka.barm.anuş ama o da öyle lez
zetli ki. 

Sık aık beraber sinemaya gidiyor
lar •• Genç adam Gangster :filmlerden, 
genç kadın da h filmlerden ooş
lanı;yor •• 

Simdi bfr de biltçelerl \"ar.. Eh •• 
lnsan ş mdlden birlkUrmelf ki ihti
yarlığında rahat et.sin •• Her ayın ilk 
günü genç adam kansına gcçım pa
rasını ver yor_ Şoyle clzgfü blr elbi
sede pek hevesı vardı ama.. şlmdl 
dursun" parasını banknya koyalım 
daha iyi_ Gecenlerde de bir radyo 
satın almış1ardı .• Ra~·odıı da ne gü
zel b r dans müziği var_ Dur elek
trikleri sondürellm de, bu ~goyu 
karn.nlıkta yapalım.. 

llk :müthiş kavgayı ediyorlar .. 

yor •• 
"Saim sen 1nerken zerze\•atcıya 

sö;ı;le bize fasulye göndersin. C<>cuk
lar fosul.r<'YI çok se\•Jyorlar .. Bir de 
yoğurt tatlıc;ı yapacağım.. Gelirken 
tt'reyağı almağı unutma .. .'' 

Saim artık Istanbul'a lnml'ğe üse
nlyor .. Oh insanın evi gibi \ar mı?. 
Söyle terliklerini giyer rahat rahat 
dolnsırsın.. Hem :ılmdı kim tıraş ola
cak?_ 

Kışın lnsıın tek yatakta rahat e
demiyor .• "Nevin sen gene bizim es
ki büyük karyolayı lnd·rtsen e •• hem 
onun somyası daha rohnttır.. ht'm 
daha iyi ısının7_ .. O'maz mı?." 

Evll'ndiklerlnln otuzunı-u yıldö
nümünde Saim. Ne'lrln'e tl'k taslı 
bir yüzilk hC'dlye ('(} ;ı;or (hem de 
sahlc! nırlanta> .. 

- Nlcln bu kadar m.."t.Srnfa girdin 
Saim .. Ne lüzum vardı buna ... 

- Sana ne alsam azdır karıeıCım .• 
Oh hayat ne kadar güzel.. insa

nın evi ne kadar rahat yarabbi .. 

Saracoğlu 
kabinesi 

- hakkınJa-

bir fransız 
• • •• 

gazetesının 

makalesi 

)Ü7me havuzu nçıll.lığı zaman, ilk müsa· Urfa nıd>u>u Refct Ülgen'in kın .Mu· fnsulye (Ankara) .. 25 
(Muhtelif) 17 
(Muhtelif) 32 

baka ve gijsıerİ)"İ gazetemiz ıerıil>cımişıi. auez Ülgen ile Dil \e Tarih • Coğr:ıh-a Patlıcan 
O zaman, sa)ısı az da ols:ı, Ankara spor· fakültesi ashıanlarından Kenıa.l llal· Domaıes 
rularının müsabaka \C ı;;osıerilerimiıe kan'ın nikihları dün Ankara helcdi)e· Dolmalık 
karşı gösterdiği alaka hiıe bugünler için sinde )'llpılmıştır. Genç evlilere saadeılcr biber (Muhtelit) 25 
ümit wrnıişti. Hafı.ılamı, haııiı a)larca dileriz. Sivri 
gazetemizin kazananlara \ı;rmcı'.;'1 \'adcı· C k b 1 biber 
tigi kupa \e madal)ıılar için birçok mü- - o acı ir ö üm Sivri biber 
.abaka serileri dc•am eııi. Nihı\,\et hol- Eski \ÜZeradan Mclımet Ko•crnif Pa- Bamya, 
ge başkanlığı işi ele aldı \C h:ıııa hu ha· şanın oğlu emekli harid)e memurlıırın- Bamya 

Patates \Uzda )etişı:n gençler ·933 de Hu) uı.aler~'- dan 4 'ihat Köseraif"in ha) ata gollerini Kuru 
de )"a(>1lan Türki)e >üzme birincilikleri- yumduğunu 'e ceILızcsinin geçen <'Umar-

soğan 
ne i~tirak euiler. Ben de holı,:cnin )U tcsi gunü Alman Ha,ıallC!>indcn kalılırıla· Kuru 
sporları ajanı sıfaıi)lc kafile ile lsıan- rak namnı Teşviki)e camisinde kılındık· soğan 
bul'a .ı:iımiş 'e mu abıkaları ıaldheınıi,. ran sonra Feriköy kabrisıanında elıcdi r<;rik • 
ıim. htir.ıhaıgahına ıe,ı.Ji o'ıunduj:un.ı ıce,. (Ekııtra) 

O tarihte mii~ab.ıkaiıırın sonuncu~u si'ırle haber alılık. Erik 

olan Ankar.ı ckıhi hirkar; > ıl 'oıır.ı Tıir· Rahnıetli)e Tanrıdan mağfireı diler, (Birinci) 

(Ankara) 
(Tarsus) 
(Tarsus) 
(Bilecik) 
(Tarsus) 

(Beypaz ır) 

(Tarsus) 

(Sapanca) 

(S.ıpancn) 

50 
30 
35 
50 
35 

17 

22 

25 

20 ' 
ki> e birinciliğine kaı.lar ula,sıı. Busıün kederli ailesine samimi tazi) elerinıizi su- Erik 
ı\nkara > uıu< uluğü nıcınlckeıimizde ol- narız. tl ~~nci) (Adapazarı) 16 
dukça .ı:cnişli)cn su sporları \'llrlığı için· ,rı 
d<• ılcı:i bir mevki ıuını.ı.kıadır. (Bardak) (B Derbmt) 45 

Vişne 
Bu m~kıin kuHcılcnnıe inde şuphe· Ka 1 d ekstra c Ayaş) 

siz birçok spor ~ubdcrındc olduğu gibi, pa 1 çarşı a Armut (BUyük) 
Harp Okulumuzun da buyuk tesiri ol· b, ( Iustabey) (Der ~ut) 45 
muşıur. Harı> Okulunu idare edrnlcr, ır yangın çıktı Akc~ armut 60 
sporu ıalım ve terbi)cnin en hu)uk bır Armut (}luhıelifl 30 
)-:ırdımcısı olar.ık tanımakta \C gençliği lstanbul. 16 (Te eronla) _ Buııun 1 Armut (Muhtelif) 35 

20 

35 

32 
22 
42 

32 

65 
40 
4rı 
6!> 
45 

22 

28 

38 

30 

25 

GS 

30 

GR 
00 
45 
48 

48 
bu sah:ıra Şe\k \e hc,es),·riııi nrııracıık s; at 16 da Kıwatıcar&ıda Ku:rumcuı ır (ÜÇzlklı:" 

1 
k . ) 

)Olları bularak sc,-ketnıekı,-dirler Arııı uddcslndc bir ~an ın c ktı. Dort duk. Ü t ın e ~ız 
ıamanda )-Urt müdafaa ı bakımından Ü· k nd t' k züm 
nı:mi inkiır edileaıi)ccck ulan rüzme n ?'8 ı. c d ktın ckı ha n.tlı .ıRrn- ekstra (Tarsus) 35 48 

ılı. '.\nnı:ın altın b ez kçt ııı.ıı: ()buz- Ü il (Tarsus) 30 4[ı 
mc\iuu iucrinJeki çalı~ıııaları i~e. dd· ol!"lu'nun dfrkkAnının ilstOnd k k ıct.k K=~z ıO ır. 
den ıakdire değcıı<kledir. Gc~~n )il sö· lrnal<1lhanedcn cıkmıstır Bunıd , ttın NOT Bu fiv:ıtlar valııız dükltan 
rer~k ha)ran olduğumuz. (ll11rıı Okulu e:itmek için yaJ<ılan benz!n ora tnın ınrla haldeki a.7.ami satış tiyntlarıclır 
)Üımc ba)ranııl bu yıl buguıı )apıia(k· varlamnın nctlcesı ateş s ıratle etr~ra Pazar verlerinrleki 11ntışlardn alıcı 
tır. Beni hu 5aıırla.rı raznıağa '~'kedcn )ayılnııs :c kısa l>tr nıUddet sonrn da ve saııcı pazarlıkla alım ve satım 
Je bu oldu. . .. >· ndıı.kl dukkll.nı tutu.stuımustur. vnkı \•arım<>kt:ı sertoccııt•rler /\ııcak n 
H~rp Ok_ulu gcnc;lcı:ı busun saat ~~ YC!'rlne ııe en itfaiye at(.'Ş a ılahn ftıln zarlıkta \'lıkarıdn ~österilen P<'rll 

d.ı K:ıraderıız h.nuzunda su sporları tt>- i:'Mılstemeslnc meHlan vcnned n • "'""rl" fh·~ıın llıo+ıın,. rılnlıma?'. 
1 · · b" tı... k" 1 rı ·· · ı en ~11 111 llllllllllllllllllllllllHllllUllll ren erını ır~uı< seç ııı < 3\ eı ı er onun· nı onletl! Yanı:ın sırasında yan n dlık-

<lc )apa~1~l~~dı~ Program lUdur: klı.nlar IC'indt> kal:ı.n n.>tın b tez lc>r ıcı~-
1 - htı~lil ••la_rşı, men ertrn lr. ?.arnr M bin ı tsıh'nln 
2 - G<'Çl~ r mı. ed mektedlr. Tahk!kata dcvnm cd L"lll"lt· 
3 - Müzrkli )uzme harckcılerı. tcdlr. 
4 - Sıil )fümeleri (~c:rbest, kurbağa-

Ltma, sırı üsıu). 
5 - !:iu ahında )'Uznıe. 
6 - ,\ ıla)ıOJarın adama kulesine gi· 

dişleri. 
7 - Turk ba)rak ).Uı)ı. 
8 - Sıil atlamaları (tramplen, b~ 

ve on metre kuk-den). 
9 - Harp Okulu harr:ık yarışı. 
10 - F.lbiseli aılama ,.e •U içinde 

SO}-unma. 
11 - flbi,eli }Üzme. 
12 - Yağlı direk. 
13 - Suda boğuşmalar, 

ve ta5ıma >üzmesi. 
kurtarmalar 

14 - Seferi teçhizatla yüriış. 
15 - Seferi teçhizatla ıla)'tJ. 
16 - Su topu. 
17 - Harp Okulu marşı. 
Diser $por ~ubclerinde olduğu gibi, 

buj.:ünkıi gösıeride de Harp Okullu genç· 
Iı:rimiıin >Üz.lerinin akı ile çıkacaklarını 
muhal-kak sa)'l)"Oruı. 

Saffet GÜROL 
Harp Okulunun yüzme 
töreni ve tren saatleri 

Bugün Karadcnizde yapıla .ık Harp 
Okulu }Üıme töreni münase!M."tiyle • Or· 
man Çiftliğine giden ve gelen ırenleri 
)'3.ll)Oruz: 

Ankar.ı.'<l.a.n: 12.42, 14.35, 15.50, 16.02 
Çiftlikten: 15.09, 16.20°, 17.23, Hl.23, 

19.38. ı 1.30. 

Ziraat Bankası Ordu 

Fındık mıisfahsdlermc 

100.000 liralık kredi a~tı 
Onlu 16 a.a.- Zıraut b::ıııku.oı fın

d~k müstah.s,llerlne yeniden > iı:r. bin 
lıralık toııtuma kredisi acnııstır. Bu 
nıunascbeUe fındık rekoltesinin tes
biU için krı."Cll kooperatifleri ldııre 
hC'yetlerlnln yapmış oldu ·u bugUn
Jı:U umumi toplantıda \'nll, ziraat 
lxınkası vo satış kooperatifi mQdür
lenle gıızctccıler hazır bulunmu tur. 
Toplantının maksat ve gayesini an
latan Ziraat b::ınkası müdilründen 
sonra KooperııU!ç'Jerlc bir konuşma 
yapıın vnlı, HükUmeUn mil tııhsille
re karşı katlandığı fcdakfirlıgı ve 
ziraı tsUlwıle \"erdlb"l bU) ük ehem
miyeti belirten sonra her vazife \"e 
mecburiyetleri dikkat ve hass,ıs >et
le yerine getirmenin umuml sclftmet 
ve refahın biricik şurtı oldu!';unu 
SÖ.> lcnılştlr. .MUstııhslller bu toıılan
tı netıcclerindl!n fovkallde mem
nundur. 

NAFIA VEKALETi 

)'. ap1 ·~ıcrı ilanı 
N ııfıa \ .,.. .... c ... ıuwı: 
ı t:ı.sııuıı~~e il.onu an ıll: 

.ıanliarm.a ueneı .ıı..oınulanıı~ı ~c n 
Suou~ VKUIU Cl\ ıırıııu,ı .} lii'llllCl:lK lU• 
.ıc,q;ı ateoıye~ıwr: 

hC 11 ocueıı: u!J!ii.10) Ura (78J .ı;;u-

ru~wr. 

• - Eks.ıune .>.8.94..! ı:ııı.zartcsı 
guııu saııt ı.:ı te Nuııa \iekıueu :ı.ı.ı.,ı.ıı 
ve lnıar lı.;ıerı EKSuı.nıc Koınıs.> oıı u 
ouusınua kapalı zarı usulıyle yapıla-
cukur. 

:3 - Ekslltme şartııııınesı ve bu
nu mUtclcrrı evrak l98> doksan sc
lllit: kuru:ı bedel mu1:rnolllnde yapı ve 
ımar l&leri rclsllğtııdcn ulınubll r. 

4 - Eksiltm~ e gırebılmek için 
lstcklllcrlrı usulti duıresındıı 1467.06 
b n dört yü~ altmış yeili iıra alU ku
ruııluk muvakkat teminat vermele
ri ,.e Natıa Vekfllettndcıı bu lş ıcın 
alınmış ehll;ı;et veslkıısı lbraı; tıne

le11ı lazımdır. 
!,.bu veı;lkayı almak lçln lstekli

lerm cksıltme tarihinden ltatıl gün
ltıri har ı:) üı; guıı cwel bı r istida 
ile Nafıa Vekfllctıne muracaat ct
mel~ri ve dılekcelerıne en az b r ka
leıılde bu ıse benzer ll5000ı liralık 
bir lş )<nptıklıırına dair iş} :ı.·aııtıraıı 
lf#arclerden alınmış vesika raplct
ml!lerl muktaüıl!r. 

Genç adam kapılan çarparak cıkıp 
gidiyor" Genç kadın hıçkırıktan bo
ğularak, kendini yatağına atıyor.. i
çinde sanki bütün allcs!nl korkunı: 
b~r 1elalcette kaybetmiş de yapayal
nız kalmış gibi bl.r his var .. Biraz 
sonra Saim dayanamıyor.. <fönUp 
geliyor." ve_ ohır şey değil" Hiı: 
böyle sacma şeyler lcln kavga edilir 
rnl!" İkls! de gUlüyorlar" 

( Başı ı inci sarfoda ) 
muahedelcrln harfi harfine totlılki hıı
susund musır davrnnarnk 'l'lırki -
> e'nio mu iki tamam lığını halele u •rıı
tobllecek her hangi bir ıııeseteıle en 
kuçuk bir ınilnaka~a) a dahi .> annşnıa
ınnktndırlnr. 

AyrıCll saaı 13 den itih.ut"ll Kmlay
dan ve Ulus IOC)danından oıohüslcr te
min olunmuştur. 

Arapkir dokumactlan 
bir kooperatif kurdular 

5 - !steklllerln tekllt nıektupla
nm lhnle günü olan 3,8.1912 paıaı·
Ll'sl günU saat 14 de kadar E.'kslll
me .komls)onu relslllUnc makbuz 
mukabilinde vermeleri lıı.7.ınırlır. 

Postada olacak gecikmeler k.nbul 
edılmez. l5416> 1553 

Yapı işleri 

- Bir daha seni hiç üzmlyccc -
ğim.. 

- Zaten biltUn knlxıhat bende idL 
Bir daha hiç kapılan carparak çı

kıp g tmlyccek.. Bir daha hiç o gQ
:ı:el göz.Jerlnl yıpratmıyaca.k.-

B~şİn~ı· ~~~ı: .• 
Sabahle)in uyanınca gülümsemek 

aklına bile gelmlJ1or. Ooo_ saat ye
diye gelmiş .• Knryolnsından kolunu 
uzatarak yandaki knryol'<!dn yatan 
kocasını dUrtü.> or .• Çabuk olnınzs:ı 
işine geç kalacak. •. 

"Bu sabah evde peynir de zeyUn 
de kalmnmıs bugün sana ekmek kı
zarta;> ım istersen .. Çayı kuru kuru 
leme sakın .. " 

O ur şey de •il şu dllnyanın vazi
yeti_ Gene bilmem nt'rede, hangi 
knb:.ne deflşm •. Kimler nerelerde 
ne y:ıpmıslsr bakalım .• "Kuzum sen 
şu gazeteciye tenbih et gazetemi 
sabahleyin biraz daha erken bırak-
sın .. " ' 

Genç kadının saçlan bikod ye sa
nlı.. daha aceleden yüzilnil bile yı. 
kam.ağa vakit bulamadı .• Hele Saim 
blr işine glts n de .. 

- Aman çabuk pardösUmQ ver .. 
vaPUnı kaçıracağım. •• 

Eskitjehir Atletleri geldiler 
Türki>e aılcıian birinciliklerine gire

cek bölge takımlarından St')iıan"dan son· 
ra ı: ki;tehirliler de dün gclmişle.rdir. 

Hugün de hıanbul, Trabzon, 7..ongul· 
dak ukımları beklenmektedir. Öğrendi
ğimize gö~, bu musahakalarda muayyen 
derecelere ulaşanlara, Turki>c'de ilk de
fa olmak üzere aıleıizm ihıisa, rozetleri 
\·e.rilccckıir. Bu rmeıler, al ıın, gumüı 
ve bronz olmak üzere üç ttırlüdür. 

Zamdan sonra 
(Başı ı. 1nd &ay:tıı.da) 

yapacak olnn T. C. Ziraat Bnnkasının 
nlırn teşkiJD.tına aşnğıdnki )azılı fi -
yatlarla te.slim edilmesi mecburidir. 

Plyatların 
Hububııtın cinsleri .Kilosu Kr. 
1) liuğdny 20 
2) Ça\dar 15 
3) lıialılClt 16 
4) .Mısır 16 
6) .\rpa J.5 
6) Yulaf 16 
7) Akdarı 1.5 
Muayyen müddeti :r.arfında teslim 

eılilııılyen hububat hu mUdrletin hita
mından itibaren aşnğıdıı nıünrlerlç ten4 

zilutlı fi> ııUarla 20 gün daha satın alı
nacaktır. 

Malat.ya, 16 a.a. - Vl!ı\yctımh:ın 
Arapkir kazasında yurdun en güzel 
cakarlı dokumnlarını yapan bJn kü
sür eldokuma tecglüu sahipler! ara
sında bir kooperatif kurulmasına te
ıel>büs edllm.J.ş ve asgnrl crmayenln 
dörtte biri olan on Jkl bin bcs yüz 
lira Mustafa Gafil elile l\.laltaytı lş 
bankasına yııtınlmıştır. En glizcl 
sanat eserlerJyle şark v:llfl.yetlerlnde 
muhlm bir me..,,·.kı nlan Arapkir doku 
nıalannın bu müteşebbislerin elinde 
yenl ve mUhlm rüksellşler görece
ğine muhakkak nazarile bakıhnnk
tadır. 

Gemi kayıpları hakkında 
Avam Kamaraaiyle 
Lortlar Kamarasında 

görüşmeler 

Londra, 16 a.a. - Buı:tın iki 
kamara da gizli celse yaparak t ica
ret gem;, i Jmyıplıırını milzakere 
etmişlerdir. 

Gizli celse yapılmasının kabulU
nü lordlar kamarasına tavsiye e -
den Cranborne ııöyle .demiıııir: 

~nfııı YekAlcti Dursa !'>U İşleri m. 
rlnci ::ıube 'ludıirlııi;unılen : 

Ek illme) c konan iş : 
ı - Bur a su işleri birinci şube 

ınuıHirliığu ınııılak ı'ı dahilinde Dur5a 
ova ı sulaıııa knnallnrı hafriyatı \'e 
.sınııi iııınllltı ln~antı muhammen ke lf 
bedeli fiyııt vahidi esası üıerln~n 
(lOı'i!ı.50 lirn (93) kuruştur. 

2 - l~ksillme 3. 8. !l l2 tarihine 
rastlıyan pnzıırtesi gilniı sıınt M te 
Bur.,n su işleri birinci şube müdürlu
fpı binn •ıncla toplanan f'k,iltıne ko -
ınisyonu huzurunda kapalı zarf usıı
llylc yu pı l•ıcaktır. 

:ı - İstt'klilerin eksiltme ş:ırlnaırıl'
si, nıııkaHlennıııe~i, hu•us! fenni şart
naıııe ve kc~if hıillisa C'eheliııl bedı•l
slz ol ırak su şleri birinci şulıe ııııl
clurhlğiınılen alnhllirler. )luknvclt' pro 
jeleri ha zaman için ıııezkt1r ııııiılü
rlyet blıınsınıla inde edilmek tızere 
tetkik f'ılllebllir. 

4 - Eksiltmeye gierhilmek için h
teklllerln (6j~7) lira (7.5) kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılnenğı günden en aı tlç 
giln evci elltrinıle bulunan veslkalnr
la birlikte bir istida ile vllArete miıra. 
caat ederek bu işe mahsus olmak Oıe
re vesfkn almaları ve hu vesikayı lh
rar. tlmeleri Şarttır. Hu nıfidılet lçe
risinıle ve<ika taft>hinrle hulunınıyan
Jn r eksiltmeyi' iştirak eclcınezler. 

.5 - lstekliil'rin teklif nıektupları

17/ 7/ 1942 

kkındc 
• 

lkhsal Vekaletinin tebliği 
Kömür Sarı) \' e Te\Zi Muesscsesi ~e şubelerince 'e hu müessesenin semt bı 

,.e ajanları tarafından kı<lık kömür teYziine h:ışlaıın11şıır. Bu münasebetle Milli 
runma Kanununa u ... ,·fikan neşredilen karar ve talimaıname hükümleri d:ıircsın 
kumür dağıtma i~inin cut')anını temin İçin aşağıdaki hu,usların sa> ın halkımu 
dikkatine arzı faydalı görulnıü~ıür. 
' 1 - Kiiınür tevıiaıı İcra Vekilll'rİ IIe}('tİııin 10. 6. 19 f:ı ıarih ve 2/18109 
yılı karır.rnanı<·Si)·le tasdik ve re,mi gaıcıcniıı 13. G. 19 ı2 tarihli nü~ha<i>le neşir 
meriyeı me,kiine konulan 3 fS ~a>ılı Koıırılina,yon kararına tevfikan c:ıhdit ,.e t 
zim eılilnıiş ,.e ıeni şekli re<mi gazcıt•nin 29. 6. 19-Ü tarihli nü•ha<i) le ne~redi 
İkıısat Vck,ıieıinin ıalinıarnamcsirle ıerıipknmi)ıir. St•ınt ba) ilerinin 'e ajanla 
ne surede kümür <atacakları da İku aı \'eklllf'tince tasdık edilen Kl.imür Satış 
Tevı.i ıalinıaınanıesinde tasrih edilmişıir. Bu ıııa.ddede yazılı ncşrİ)'3.t broşür ha 
de Eıibank'ta, Kömür Saıış ye Tcvıi 1'IÜC3se esi ve ıubderİ)le diğer saıış yerıuJ 
de dahi alıcılar tarafından ı:iirülcbilir. 

2 - Komür Sa112 \·e Tcvıi Müe sc•e•i olan )erlerde hu müessese şubeJerind 
\e seıııt ba) il;rindn kömür alınması, hclıem:ıhal hu atış )erleri ta.rafından para 
Hrİlt.'11 be)annamelerin mulü dairesinde aile reisleri tarafından ve doğru olar 
doldurulmuş "' imza cdilrııiş olmasına ~e d:ığıınıa birliği tC1kilaıı faali}cte gcço 
olan )erlerde be)annamelerin bu birlıklene ta dik edilmiş bulunma ına mÜtl."1 
kıftır. Alıcılardan hü,·iyet \':lrakası, kömurü )akacakları )Crin musaddak icar mui 
•ele i H~)a ıapu 'enc<li i•ıend>ilir. 

3 - Kaloriferli mahallerde oturanların komürleri hina sahihi VC}'3. müsıec 
tarafından \'Hİlecck ht}annamelerle en u iiı; ıaksiııe alınır. llu binalarda oıura 
!ar iı;in a)rıca kömür verilrııez, 'e kiimür ıalcbindc huiuııulamaz. 

4 - Kalorifersiz evlerde oturan aileler her soba için iki ton ve soba adedi 
oluru ohun <ımcde hcş ıonu geçm.nıek üıere kok isıi)cbilirler. 

5 - Yeni bir ilan rarihine kadar Ankara'cla alınacak kümür miktarı her ev i 
n•man iki rıınu geçemiyeceğinı.lcn •oha aılt"lli ,,e ihıiraç ne olursa olsun mevcut sı 
l:ır <la d~lıil olduKu halde hiç bir kimse bir ve muhıclif }erlerden ilk taksit ola 
ikı tondan fazla kok kömürü alamaz. Dığer taksir ve ıeni zamanı ayrıca ilan edi 
cckıir. • 

6 - Kömur dağııılmasının kolayla~tırılınası mak,adiı le açılan semt ba>ileriıı 
ı-ukardaki hukumler .dairesinde tcv:zi t'<leı ekleri kömür ) iiz kilodan aşağı ,.e bir ı 
dan )Ukarı olım.ız. lsrnnbul'da hu miktar azami ild tondur. Bu ~a)İlerio dahi ti 

zıaıı aşaılıdal..i ) edinci maddedeki ceza mlİc)) idelcrine ılbidir. Gerek bu ba)ilı 
den \e ı,:cakse Kiimür Satı, •c Tevzi Mues e esinden \erilen kiimürlerin yekuı 
herh:ın11i hir urcıle beşinci maddede )azılı azami miktarları .ı;eçıiği kontrol ne 
ce5İnde anlaşıldığı ıakdirde alanlar h:ıkkınd.ı <'eZdİ ıakihııt )'llpılır. 

7 - Kömür satış ve tevzi müessesesinin izni olmaksızı 
hiç kimse aldığı kömürü beyannamesinde yazılı istihlak mı 
hAll i harici ve hiç bir yere hi çbir suretle nakledentiyecei 
gibi bulunduğu yerde dahi başkasına devir, temlik ve hin 
edemez. Kömürünü herhangi bir suretle devretmek mecb\ 
riyetindc kalanlar kömür satı, ve tevzi müessesesinin yazı 
muvafa:lcAtini almağa mecburdurlar. Beyannamesinde ha 
ki vaziyeti gösteı-miyen ve yahut aldığı kömürü ne suret 
olursa olsun ba~ka mahalle nakil veya di'7erine devredenl 
hakkında MilJi Konınma Mahkemesince me~hut suçlar h 
kümle-i dairesinde takibat yapılır. 

8 - Kö tiir Sarı~ n! TcYrİ ;\füesse<c'i ~e şubelerinin depolarından yapılan k 
komürü saıış fiııııı eskisi gibi alıcı va~ııasına re<ifın hehcr ıonu: 

Ankara 'e lınıir'de: 26,50 
İsıanhul'da : 23,~0 liradır. 

5emı ha> ilerinin nıunıam rnasraflari)le birlikıe ıeshiı ve tasdik edilen fi) atla 
saıış )trlerirıdc a'ılı bulunacakıır. 

9 - Kok kömürü satı~ )erlerinde tartılıp ıeslim edilir. Toz nisbeıi ~ S i g 
çeme1. Hrrh ıngi hir ecnebi m:ıdde ,.e u kaıılamaı. 

IO - Dcrolard•n ve <aıı~ ) erlerinden saııl:ın ve teslim edilen kömürlere ı 
olan her ıurlu şiki>eıler Eıibank'a \e Konıur S:ııış \e Te\'Z.i Müessesesine ve şu 
leriue, bel~di)clere ,.e icabını.la lkıısaı Vekiıleıine ve)a mahalll mülkiye 3.mirleriı 
}apılmalıdır. 

J 1 - K(;mür Saıı, ve Tevzi .Mües ~c i °Şubesi hulunmı)-an yerlerde yukarı! 
esaslara müıenazır olarak gereken tedbirler en bürük mülkiye amirleri ıarafıı 
dan alınır. 

12 - Kömür satışlarının intizamını hozaC'ak her türlü yolsuzluklardan kaçın 
ması sayın halkımıl:ın yüksek menfoaılcri icııhı olduğu gfu önünde ıuıularak .k& 
rarname ve ıalimaıname hükümlerine dikkat ve riayet edilmesi vo bunu ihlll ed 
her hadi<tnin al.ikalı mercilere bildirilmesi rica olunur, 

13 - Bu tebliğ <ureıleri kömiir sarış yerlerinde alıcılara parasız 't'erilecekdr. 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Hozat Sa. A !. Ko. dan: 

1 - A$:ığıda mlc!tar ve muluımmm bcdelkri, V'C ilk tenı!:natlar!Yle lhale ır 
ve fklııtle:i >aztlı mevat D.J.Tl olarak 2400 sayılı kanun mUO!blrıce kapa11 zart ı 
açık ekHI tıne h!lkUmlcrl daircs ndc ihnle ~Q1ndcn tııllplcnn me:z:kQr sün 
lf'l"dc Hozat s:ıtın almzı kom!syonlıınna m!trrı.ııaauan. 

2 - Talls>lı:rln ihale saaUMcn bir s:ıat ev\•e:tıne kadar karwnl tEmlnat.U 
l'IJ.·le tCIC'l t m<ıktuPlannı kom Is) on.ı ırottıme!lm. 

3 - :F:vııat ve 111rtnnmelC!J" satın atma kom!s)ıonun4ıı sörülcb111r. 
4 - l'ost:ıdnkl ıı:ccllanclcr kabul edilmez. 

Cinsi Mlktan Tut.arı Teminatı İhale g11nU ve saaU 
Beyaz peynir 2000 2300 li2.50 7.8.912 saat 14 te açık 

sut 1500 249 90 
Yo~urt 1500 274 95 
Sarmısıı.k 500 350 
Sadeyaf,rı 14000 17966 20 

K. aoğn.n 14000 4550 
B. peynir 1000 1150 

Sadeyağı 7000 8983 10 
K. soğan 7000 2275 
B. peynir 1000 1150 
Sadeyağı 7000 898.1 10 
K. soıtan 7000 2275 

Elektrik ve makine 

mühendisleri ah nacak 
Maden işletıncleriıııiz<le çalı~· 

ıırılmak \e ehli) etlerine göre (400 
dörı yüz) lirara kadar ücret veril
mek ÜZCfe, elektrik ve makine mü· 
headisi alınarnkıır. 

İsteklilerin diploma, clılircına
me, hizmet \'CSikaları, nüfus hüvi. 
yet cüzdanı ile askerlik vesikası 
asılları vera tasdikli suretlerinin 
bir ıercünıC')İhal dilckr;c•ine rap
ten 1. 8. 942 ıan1ıine kadar Ank.ı· 
ra liıih:ınk umum müdürlüi(üne 
gön<lermeleri ilan olunur. 119 f 

~-----' 
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170.62 
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Balan. gemiler 
Bunnos - Alres, - Unlted Pre 

ajansı, 7000 tonl!Atoluk "Oorlon 
lnglliz Ylik gemisinin batınlmış o 
duC."tlnu Aleza kalesinden aldığı b 
habere aUen blldlrmektcdlr. 

ıJ.. 

Vaşington, 16 a ıa. - Harbiye na 
zırlığı, Atlantlk sahilinden 1500 rnl 
açıkta blr JngUlz Ucaret gemisln!ı 
batınldığını ve gemiden kurtulan 
lıı.nn doıtu sahilinde bl.r Umana cık& 
nldıı!ını blldlrmektedl.l\ 

Slmdl artık :'t"Bzlı, kışlı sayfiyede 
oturuyorlar .. C<X'uklara şch r havası 
pek yaramıyor da .. 

~araçoğlu hiıkümeti harbin ta baş. 
langıcıncla keneli &elefı tnrafındnn çi
z.ilmiş olan bu ı;i)n et, Şark \vrup ı 
smdn husule gelen çok derin değişik
liklerden sonra yegane tnthiki kabil 
bir si~aset olduğu bakımından dn tn
mnıulyle snclık knlncaktır. Çok ince 
\'e çok sup! bir diplonınt ıılnn Sarnç. 
oğlu, büyıık devletlerle konuşmak, 
pazarlık etmek ve onlııra lam hir i•
blrligi vnıleılı'C'ek > erılı• muhariplerin 
kurnaz ve kıırı,ık oyıınlnrındnn hiç 
birine lrnıulpınııınk 11.mindeılir. Sa -
rncoğlıı bir çok ılefnlnr İngiltere lle 
nktcılilıni~ olıın tı-d ıfui ittifak ıııuahe
dcsinc sadakatini te)1ddıııi~ olrnnklu 
beraber, bir çok defalar dn Almanyıı 
ile olnn paktın \'e nlıııaıı - Türk ikti
sadi münasebetlerinin lı!ıtun ehemmi -
>etlerini de uıe) daMın çıkarmış 'e kira 
\'C Udılnçc verme kanunun mucibince 
Amerika tarafınclnn 'l'Urki> e'> e yapı
lan .>ardımı dn l<iıçuk eıııeml tir.•rur
kiye, tatbiki fevkalltcle güç bir blta -
raflığın, muhtdlf inceliklerine ba,C:lı -
dır. Kendi inin emniyet ve bitaraflık 
uııntakalannı zaman llerlledlkçe mem
leketinin valnız hudutlarına kııclar ge
ri çekmeie de karar vermiş görün -
uıektedlr. Fakat blr tarnftan silnhını 
t•linde tutıııakla berııbrır bir tar ıftıın 
cl.ı kenıli huılutlnrına doğru çekilir -
kt>n muhıırı·he .sahnları giltlkç geni~
leınektı·, gittikçe kendisine yaklnş -
ııınktn, ecnebi proııııgıımlıılnr ela 'J'ıirk 
rnlllrıtinin soğuk knnlılıı'hnı 'e sinir 
muknvemC'tlni çok agır bir imt!hıına 
tabi tutmaktaclır. 

1) Buğday l 0.00 
!!) Çunl:ır 7.110 

"- DUşmanın bugUn tam vazi
yeıi bilmediğini göst"cren delillere 
mRlik bulunuyoruz ve bunu milm -
kUn olduğu kadar idame etmek ı;:ok 
önemli bir i§tİr.,, 

Avam Kamarasında gı7.ll bir cel
SPye ltlraz eden tek mebus lscllerclen 
Shinwell olmuş, o da lıirazınıla is
rar elmemlııtir. 

rıı ikinl'i ııııırlılecle ynıılı saattf'ıı bir .JllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
snat evvl'line kııdıır Su işleri hlrinei _ -( 17 (f einmuz/ 1942 ) 

Burada da hlc bir eğlence yok.. 
Yalnız haftada bir kere komşu Cev
det beylere ı:lc'liyorlnr.. Onlar her 
cumartesi gecesi tonlanıp küçUk bir 
poker c<>vlrlyorlar da .• 

Saim s nemayı sevmb'()r.. Onun 
!cin Nrvın de arada vakit bulursa 
'kC'nd kendine ml'thcdill'n blr filmi 
görmefe gid yor .. 

Arocla sırada da :ot•eme~e misafir 
çal!ın~ orlar •• 

Saim bnzan Is ndPn gec dönilyor. 
"Aman öVle yoruldum k1 .. gene den
siz blr mü teri J;?ı>ld sııatlercl' onun
la ul!ra~ım ." Fakat veni bir dak
t lo (tabii ı::Oıt'I h r daktilo) buldu
funu SÖYl<'meğe !Uzum görmüyor. 

V!! sonralan .. 
Elmaslar. nırlııntalnr cok p:ılınlı .. 

tvlsl mi taklit takmak daha rloğru. 
C'.ncuklnnn tahsili !.'peyi paraya mal 
oluvor .. 

Art•k C'l'vı'!ı>t'J"rf' ovun ovnnmn~n 
dn ı:rltm vorler .. Pnkt'r insana h,,,•e
rRn verlvnr .. Ar:.'111 sırat\<\ -.nim eve 
ft'IP.Con ('<' vor• "Ru akımm helkl S!E'C' 
ıı:ellr m .. s,,n ~ m<'~inl ve .. belki ~on 
vRpuru kacırırsam hic ı?elemem 
:MP.rak etme olur rnu" C::f"n ben! r!li
s!lnmP. canım. va Faruk'lara ır!tler 
vatarım vahut da vazıh.an"d"kl S!?'Z· 
longa uzanırım .. Ne yaparsın ~u a-

Snrnğoğlu lkticlnrın aıiır ) ükUnll, 
bütün rııcsuliyetleriyle birlikte mem
leketinin bir çok tehlikelere maruz 
oldugıınu pek ynkından bildiği bir 
zamanda omuz) rına alıyor. Doı:tnzlar 
rne f'le i ve lktis:ıdi muhasara kı-nılisl
ni cldıli mU~küller kar ısınclıı bıraka
lılllr. Jlunlnr hnrbln inklşafiyle yOril
> en meselelı-rdlr. Her halde 'l'Urklye 
tarafından ittihaz edilen hareket hnt
tı her ne olu rsn olsun clOnyayı alU t 
eden hu zincirden kurtulmuş kuvvet
ler karııısınıln en ihtiyatlı clüşıinccle
rin 'e cn 1) 1 yapılmış hesapların hile 
altüst olup nlııııyn<'njhnı tarın clmrk 
kim crıin ellnılen gr.lnıl)cn bir şey -
dir.,, 

Rus uçaklarının Baltık'ta 
batırdklar gemiler 

T..ondrn, 16 n.a. - Moskova mdyosu· 
nun blldtrd kine ı;:l!rt, Baltık 110\')"e't b:ıh

rb'C tayyarc!ert dil&manın tıc to11ceke
l'L-U. btr torv1do m uhrib!:nl ve bir na k • 
Hye ~ls!:nt batırmıalar ve btr torpido 
muhıib!yle, Ski topeckcr ve 8 dOVrbe 
aetnls1n1 haaan umtmıılardlr. 

3) .\lalıhit 8.flO 
ı) Mısır ı:ı.oo 
6) r\ rpa 7.60 
6) Yulaf 8.00 
7) Akıları 7.60 
Bu son nılldılet zarfında da mnlla

rını te !im etmlycn müstahsillerin, mal 
koymaları mümkün biltun yerleri ara
narak bulunıı<"ak mallar nlınacnğı gi
bi sahipleri hakkında dıı Mlllf Rorun
mıı knnunenun cezai hükUıııleri tat
bik olunacaktır. 

Bu tebliğiınizr. esas te kil eden 36.5 
ve 366 numaralı kararlar 2/J aGı ve 
2/J8:J61l sayılı karnmaıııelerle merl • 
yet mc,kilne konulmuş olup bunlar 

11. 1. 19l:.! tnrihll (bugünkü) resmi 
gaıetede lntlşar edecektir. (n.a) 

İsve~ gemileri himaye 

altında dolaşıyorlar 

Japonlar 
ÇekiÖng bölgesinde 

Vençang'~ aldılar 
Cun.klng, 16 a.a. - Cin teblil:J : 
Doğu Ceklang eynletlnıle Vencov 

limanı cumartesl gecesi jarıon k~ıv
vetlerıl tarafından işgal edilmiştir 
Cinliler şehir civarında ımvnşn de
vam ediyorlar; bu aradn Vençov'un 
bntısınıla Tsingslenılen C'enuhn rloı:tru 
ilerleyen dilşman kıtalan Yuşlen'ıle 
durdurulmuştur. Japon kıtııJ.arı r.u
ma akşamı Japon donanması tara
fından açılan baraj ateşlt'r!n1n hlma-

Stokholm, 16 a.a. - "Aftonbladet" ye l altında Vencov'un 15 kilometre 
gazetesinin ya?.dığıha göre, Baltık vııkınmda ve Vencov Koyunda 
sahlllerlnde seyahat eden bUtün İs- Bulunan Julan'a cıkmak teşebbüsün
veç gemilerine elmdl lsveç harp ge-ı de bulunmuştur. Bu kıtalar denize 
miler! ve tayyarel,.rl refakat etmek- dökUlmüştür. Ertesi sabah dilsman 
tedır. Askeri tayyareler geceli gün- yeniden asker çıkarmıştır. Pazar sa
düzlü sahlller Uzerlnde devr.1Ye gez- bahı cıkanlan düşman askeri ıehre 
mektedlr. girme.ğe muvaffak olmuştur. 

--şube nıiidUrliığiıne m:ıkbuz mııkablli : Satılık 
vermeleri lAzınıdır. - _ 

l'nstııdn olnn ~ecikmeler knhııl e- : -
dilmc:ı:. (.'H07') Jı'i'>O - Tabakhane caddesinde Xo: : 

1 111111 - 10 Erciy~ Knh,•ehanesl acele -~ 1111111111111111111111111 ~ = satılıkUr. Ali .N'azmi Ap. Ali = 
- - : Klı.zım bnkkallyes ne müraca- : ---- Kel~pir radyo : - at. ı209 : 

: , ı 111111111111111111111111111111 ı r 
12 111.mbalı. Çankaya Mat- : ---- baasına müracaat. Tl: 3655 : --

':iııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ANKARA BELEDiYESi 

Odun alrnacak 
Ankara Delediyesinılen: 
ı - Belediye dairele rinin ihtiyncı 

için alınncak olan 48,.~0 ton odun on 
beş gıın ıııuıldetıe açık eksiltmr) e ko
nulmuştur. 

2 - l\luhnmmen bedeli (1818) lira 
(7ıl) kuruştur. 

3 - Teminatı (136) llr.a (H) ku. 
ruştur. 

Alakadarlara 
T. Kızılay Cemi} eti Umumi Mcr· 

kezinden: 

.i - Şartnamesini glirmı-k isti en· aber al 
lerin ht'r gün f'ncümen kalemine ve 1 - ı\I. __ , __ 
tcklilerin de 24. 1. 942 ~uma n n· la habe 
at 10,30 dıı belediye daire inde mutc-1 malan e 
şckkll encümene milracaatl&rı. iL J/I 

(ti0.50) 1118 '411 ~-----------·' 

7.30 program eaat 1 
7.32 ~umuzıı 
caıı.şt.mdım 

7.4-0 aJnns 
7.55 mUz::lt (P1.) 
s.20 em saatj 
12.30 proımun saat 
12.3.~ eru1tı lnr 

18 00 PJ"Oi:'J'Om saat 
lR 03 fasıl heyeti 

18 40 müzik (Pl ) 

19.00 ldt.ıpsevenlcr 
19.45 mtlztk <Pl.) 

19 30 aJıın 

19 45 klasik tUrk 

mUzlıl1 !Şef: l\te -
sut Cemil> 
2Q lfi RM.Yo 

n.zetc:'6t 
20.4!5 11112 eserleri 
21 00 zıraa,t 

tnk\iml 

21..10 tems!1 

22.00 63..bJn orlc~ 

ırası ( vıoroıbnıst 
Ncc1p Aşlcm) 1. 

Kodunann: 1.ktncl 
dans sfilU. 2. Be
natzky: vals (Bed· 
r:lye TilzUn) ; 3. 

Glbl:sh: \"!yana 
ııarlcısı (Bcdrlye 
TUzUn>: 4. Curzoıı 
Carooe. 
Z..?.30 aJan5 
22.45 ka11anış 

İngiliz radyosundaki 
Türkçe neşriyat saatinde 

değişiklik 

Londra, 16 a.a. - 17 t emmuz 
1042 cuma giloUnden 1tibnren ingi-
1 z r dyosunun saat 13.30 da 19.60 
dalga uzunluğ'unda yapııtt Tilrkçe 
neşriyat S'aat 12.30 da :ya:pılcaktır. 



ara Levazım Amirliğine ilkte Balık<' lr sn. Al. Ko. na teklif 
.\nk ı kanunda gösterilen veslkalarlyle bir-

gelen ilanlar mektupl:ınnı Jhale saatinden bir saat 

Et alınacak 
nalıke lr Sa. Al. Ko. dan: 

evvel vermelerL <5077) 1135 

Kuru ot alınacak 
Erzlncan Sn. Al. Ko. dan: 
ı - Beher ır,.1Josuna 5 kurus 20 san· 

tim fiYat tahmin cdllcm l500 ton U> bal· 
yalı kuru otun knı;ıatı zartla eksllrmesı 
23·7·9'2 ııertt'Illbc ıruna s:ı.at l l de Eı. 

zlncıın Sn. Al. KıJ. <kl yapılncn.ktır. Mu· 
hammen tırocll 26 000 llnı olup ll'k te
minatı 1950 liradır. Sartn;ırnesl Ko aa 

Ot alınacak 
Uraktabya lia. Al. Ko. dan , 

sini görmek tı;Uyenler her .l:'Un Ankara, 
lstanbul ,. Lv. AmlrHklru1 ve Balıkesir J 
Sa. Al. Ko. lannda eörillilr. Her kaltı -
mı toptan bı:r talibe iluı.lc edllcbllcccrı l - Kapıılr zarfla 3200 ton ıel 

lbi tondan fı ~nk ü balyalı ot alınacaktır. Eksiltme 4. 
il' on ata 1 zeri! 8. 942 sah gtinU saat 16 da Uıak -
~n ayn talll>lerc de l?uılc edUebııtr. ıabya Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Tallplcrkı hizalarında yazılı tcmlnaUa· Hususi u.ırtlar her giin Ko. da gô
Myle birlikte kanunun l&t.cdlfıl ves1ka • rlllUr. lsıekliler ıartları Ankara, is
larla lhale öaattruten bır sant evvel tl'!c.. tanbul, İzmir Lv. amirlikleri satın 
llf moktuplanru kornls~ona nıakt>uz mu· nlma komisyonları relsllkleriyle 
kabll!.nde vcrmclcr.1. Bu saatten sonrıı Çatalca belediyesinde ele gôrUlebl • 
~elen mcktuv.Lar kabul edilmez. lir. Beher kilo otun muhammen flya 

cınsı: nohut mtktarı ıoo ton B. kUo tı rınkllye masrafı hariç 7 kuru§ • 

ıı(~ ~ Aşa~ıda cins ,.e miktıırları yn. 
t 6 ton koy un ''eyn ığır eti ı ı 
ıı~~I lrnyun "e) a sılhr eti kapalı r.arf 
ııart~ ıl~ eksiltme) e konulmuştur. İki 
at 

16 
etırı de eksiltmesi 20. 7. 9'2 ti:I· 

lnr d 1 } apılncnktır. E"sııf ve şart. 
ka:"• lgorınek istıyeıılcr her gun Aıı· 
l\cı a 

1 
stnrıbul Lv. dnılrllklerl Sa. Al. 

d., "ırı) le• ,.c llnlıke~lr1 tia. Al. Ko. 
~örülür. Istcklllerln belli ~n ve sanı !Jyatı 15 Kr. 50 san. muvakkat teminatı 
ıo a kadar teklU mcktuplannı Ko. na 1162 1.lra :;o kuruş. pazarlık ı:Un 3·6·94~ 

ıur. 

2 - Otlar Eski§ehlr mıntakasm
da geılrllcliS"İ takdirde l kurut M 
santim Yalova İzmit ve Çatalca ci· 
varındarı getirilılikıe 1 kurıı11 nyrıca 
kilo baıınn nakliye ücreti zRmmedl
lecektlr. Muvakkat ıemiMtın nakli
ye ltcretleri ilave edilmek suretiyle 
bilhesap ıeslim edilmiş olacaktır. 

g.,rulur ' . tarı ~kn.rıda yazılı iki kalem ete top. 
r1 t ilıp çıkııınılığı takılırde ayrı o.y. 
ı lcr~ 1 rılere de ihnle edilebilir. lstek
~e < 

0 teklif mektuplarını belli gUıı 
ıııcıc~ııtt~n bir saat evvel Ko. nıı ver· 
but dı·. 1Sanı 15 ten sonra mektup kn-

e ı ınc cı z. 
.cı b nsı koyun eti, ınlktıırı J 5 000 ki. 
M'ııv=~~r kilo. Muh. bedeli 120 kuruş. 
cı at 1 e. 1350 lıra. 

bchcnsı sı~ır eti, miktarı 16.000 kilo, 
~akı/ kilo. lıfuh. bedeli 90 kuruş, mu. 
cı at Te. 1018 lira 

bche~\ koyun eti, nılktnn l l.000 kilo, 
11111,.nkk llo. Muh. bedeli 120 kuruş, 

cı at 1'e. 990 lira. 

vennelerl. (5079> l137 saati 15.30 

Koyun eti alınacak 
!st. Ko. Fındıklı .sn. A 1. Ko. dnn: 
l - Zeylin B. hnstanesının 15 ton 

koyun eti ihalesi kapalı zarf sure
tiyle 24-7-042 günU saat 11,30 da ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 22275 
lira ' 'e muvakkat teminat li61 lira
dır. Şartnamesi her gün Fındıklı Sn. 
Al. Ko. da g!lrüleblllrlcr. 

3 - !steklllcrln belli gOn ve saat
ten bir snat evvel tckllt mektupla
nnı 2490 sa),h kanunun dahilinde 
tanzim edecekleri :znrflan makbuz 
karşılığı Ko. nn \'ermeleri. 

<5080> 1138 

Clnsl: kuru rıısuJye miktarı 100 ton, 
B. kilo !lyall 22 Kr. 50 san. muvakkat 
T~. ı6ıs7 l1ra 50 kuru$, pazarlık ~Un 
s-S.942 p_at 16.SO 

cının yeşil merctme-.k, mlltt&n ıon 

ton. 1::1. Kllo fiyatı 25 kurus. mu,•aldmt 
Te. 1&75 lira pazarlık gün 3-8-942 •a· 
at 17 (5494ı 1550 

Saman alınacak 
Gelibolu ::>a . .Al. Ko. dan: 

3 - Zarflar belli saatten bir sa
nı evvel ka!lunl şekilde hazırlan • 
mı11 olarak Ko. na verilmcllılir. 

(5518) 1591 

Koyun kavurması alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

l - Bola.yır l&kclcs.ndc \C)"a Dem r· 1 _ 300 ıııı. 400 ton kemiksiz ko· 

ASKERi 

Yol yaptırılacak 
fstnnhııl Belediyesinden : 
llehek • İstlnye yolunun ikinci kı· 

sım inşantı k.npalı zarf u&uilyle <'k&lit
meye konulmuştur. Ke~if bedeli 
(150071) lim Sil kuruş ve hk teminııtı 
:;753 llm 69 kuruştur., 

111uknHtle, eksiltme ::-\nfiıı hlerl U· 
mum!, llusıısl Pennl ~Rrtnnnıe!eri, 
proje kt>şif hulıisasiyle huna mıitefa. 
rif dij:er evrak 750 kuruş mııkıııı:lin. 
rle \"i!Ayet X afİI\ M ilıli• rlt•jblncl.:n 
\'rı·I lec"k tir. 

lhtıle :?0·7.!H::? punrte.si ırtinfi saat 
Hi de İlitıınhul Tlelediy('sl Oııimt Encu
n•cn odnsınıl \ ynpılıır.1i<ıır 

'I ııliplcrın lik temi l 1t ın tıkbuz vl'ya 
ııırkhqıhrı lınz.'llı şartnnme ve huna 
mlitrferri diğer eunk. ihnlc tıırihin -
den (3) giln evvel Vlll\yet Xafia Miı 
dıirlUF;üne milrııcantla nlncnklnrı Fen
ni elıllvet ve kanunen lhrıızı llızımge. 
len diller \'e ikalariyle birlikte har.ır· 
lıj'lll'nklnrı teklif nıı-ktuplnrın• ihale 
p:ılnıl sant 1' ,. kada r nıılml F..nc•ı. 
mene \'ernıderl lhıındır. (49.10.iOll'?) 

10'?3 

Parke kaldrrıın taşı 
alınacak behe~sl ~ıiır eti, miktarı 11 000 kilo, 

~aklc tk~ı?· Muh. bedeli DO kuruş, ınu· 
a 1 e. 7 l3 il ra. Kuru ot alınacak 

tcde tcslun ıs..rtlj1e :!00 ton lınl>alı yun eti kavurmnsı.kap:ılı zarfla mU
ı;.ııman pazarlıkla satın alınacııkUr. Mu- naluısaya konmuştur. l\1Unkasnsı 
hıı:ııımen bcdcll 27500 liradır. Kati te • 5. 8. 942 ı;arııamba ı::ilnU saat 16 da 
mınau 4125 ILrndır. 500 ton samnna :ıır Erzurum S ı. Al. Ko. da yapılacak
tstckU bulunmadığı ı.ak~lnle 50 tondan tır. Beher kilo,;una t!llımln edilen 
aıa~ı olmamak ı:ırUyle ayn ayn !hail' fiyat 200 kuruştur. Tuıarı 800.000 
<'<lllcblllr. Evsaf rn şartnamesi Gcl.bo· lira olup nıuvakkııt temlnRtı 85250 
ıu merkez Sa. Al. Ko. da r.örülür. lha- lir3clır, Şartnamesi her r,-tın Ko. ela 
lr.si 20.7 ·!'42 pnzartcsl ııün•ı saat 15 te görı.illir. t~ıcklilcrin kanunun 32 in

mak, 
2 - Askerlikle "alak.ı.~ı bııluııma- Kütah)a Vnllllf:lndcn: 

(<&889) 956 

t Kuru ot alınacak 
•t. s· 

1 
ı$1! Sn. Al. Ko. dan : 

Erzincan Sn. Al. Ko. dun: 

merkez Sa. Al. Ko. da yapılııcaktır 

(5530) 1584 

Kuru ot alınacak 
Sankamış .sa. Al. Ko. d:ın : 

ci ınaclcleslne tevfikan h ızırlıyacak
ları ıeklif mektuplnrını ihale SM • 

tinden bir saat evvel Ko. na verme-
leri. (5533) 1587 

Saman alınacak 

mllk (mllsabakaya bayanlnr ı1a ka- ı - Esklschlr. Atyon ve Tıı\'tt.'lnlı 
bul edilir.) yollarında )aplınla<'ıık olan .,arkıı l<ııl· 

Yukarıil ki evsa!ı haiz talipler 1 dırımlar ıcın alınacnk 30() oo:ı actct ma· 
arasında 22 temmuz 942 çaren mbıı mul rıar1rn kaldınm taıı KUUlh>'a vıı~
gtinU saaı 14 te mlicıabnk ypılnc:ı- yc-U tarrından knpnlı zart usulJ·;le ek· 
ğınıl.:ı.n taliplerin imtihan ~nU sa - l 1ııtmc>e konulmuştur. 

Jl~rtu ıooo er tonluk veya dnha nı 
lra1t er hnllnde ll parti kuru ot 
kele! Yad ve İstanbul btasycın veya Is· 
fıafı er c teslim edllnıek şnrtiylc kıı
ınuşı zart usulü ile nıılnakıısııyn kon. 
ela g~r. Evsaf ve husust şıırtlnr Ko. 
kııru rn1ur, öğrenllebllir. İp b:ılyalı 
tcJ b ~hın temınntı ıuu,ııkkntrsi 4500 

l - Beher kllostınıı 6 kuruş 80 
santim fıyat tnhmln edilen 500 tun 
ıel b:ılyalı kuru oıun kap.:ılı zarfla 
ekslltmesı 23-i-9J2 pel'$cmbe glinU 
saat 11 de Erzincan Sa. Al . Ko. rln 
yapılacaktır. Muhamnıcn hedell 
34.000 lira olup ılk teminatı 2550 il· 
radır. Şartnamesi Ko. d:ı g5r!llfir. 
lsteklllerln belli glin \'e santtC'n bir 
saat evvel teklif mektuı>lıınnı Ko. 

l - 1000 ton tel \e)ıı tp n:ılyalı ve- Gelibolu ::.ıı. Al. Ko. dan ı 

at 12 ye kadu evrakı mushltclerıy- 2 _ Tahmin hedt-11 MOOO lira ve 
le birliltte Askeri Fabrlkalnr umum mu\•ak1cııt teminat akcl' 1 ~;;o llrndır. 
mUdUrlüğU dahllincle sandık mUdllr· 3 - Eks itme 31·7·1942 tar1hlne mtl· 
lUğtine mliracaatlan. ( 5498) 1569 

halcı~ Yalı kuru otun 4760 llr:ıdır. f. 
ıs t 20. '1. 9·~2 patıırtesl gilnil saat 
«itin~ :Vorıılıcaktır. 'l'nllplerln lhnle aa· 
larızıı~~ bir sant e\•vcl tcl..':if mektup-

na vermeleri. <5083> 1141 

Kuru ot alınacak 
Erzincan Sn. Al. l{o.dnn ı 
ı - Beher kilosuııa S kurue 20 

sai1tim fiyat tahmın edilen 500 toıı 
ip balyalı kuru otun k palı zarfın 
eksiltmesi 23-7-19·12 perşembe gü:ıU 
saat ıs te F.rzlncan sn. Al. Ko.da 
yapılacaluır. Muhammen bcılel 26000 
lir.ı olup ilk teminat 1950 lirndır. 
Şartnamesi Ko.ıla gôrlllllr. tınekli • 
)erin belli glin ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını Ko.na ver
meleri. (ö084) 11'12 

ya döküm hallnde kuru ot nlınac::ık ır ı c...eııbolu '1 epe altı "cya Ga· 
Kilosuna tahmtn Mil n flYat tl'l bal~. - lal 'l iskclclerı Y ıkınlarında Kar.:ıda 
lıya 7 kurue 42 sanUm ip babaU>a t• teslim şartıyle 400 ton baıyalı aa
kuru& 90 santim dôkUm hallndC'kl 4 k ,. man pazarlıkla satın alınacak ır. 
rus 7!5 santimdir. Şartna.-nesı Ko ıh Muhammen bedeli 20.000 lira olup 

kati ıcmıll'ltı 3000 liradır. 400 ton 

1 

dlf eumn r:-üntı saat 15 te tnıılanncak 

Toprak Mah:;ulleri Ofisi ol ın dalml enetim~ hu •urb1c :·apıla • _____ ,__________ caktır. 

1 4 - isteklilerin teldıt mt-ktuplanru 
Baskül tamircisi alınacak nıaıe ı<:ı9tın<l("!1 bir g.'lnt C\\el )"llnl AA· 

Toprak l\l;ı.h ulleri O.ı~i Umum J\1Q. nl 14 tc d. :nl m('Umm rlya$f>llne ver· 

Q na. \'ermeleri ,(4892) 9511 
ı:llrülür vcyıı alınır. 

2 - Kap:ı.Jı zarfla ekt lt.ıneel 5·tM>4:J 
carıamba ııunu s:ı.at 15 te yapılncnk· 

s;ımamı bır ı.e:eklı bulunmaılıı'h tak· 
tirde ı• ırı;u parça ıla lhnle euılebi -
lir. Evsaf ve l}artnan'c .. ı l1cllbohı 

dürlüğ ııdcn• mi$ bulunmnlan sarttır. Bu untten 

Saman alınacak 
Geh 
1 ze Sa. ,\J. Ko. <lan : 

lı 6,;;; Tallıı çıkııııyan 720 tnn baly1ı· 
?tılkt an rıa:ınrhklıı alınncnktır. 13u 
ıu0,:r, 60 nr tnnlıık parçalarn dn ho
h~de)j lır. nır kllösunun ıııuharıınıen 
641;0 r ti kuruş tıımıımının ternirıntı 
6\() 11 ıra bir partasının teminatı ise 

tır Kanuni Connn' tcye unun ol.ar ıi': merkez Sa. Al. Ko. da görUIUr. Pn
tnnı:lm ed11ecek knpalı znrrııınnın ml'- zarlıkh ihnlesı 2Z. 7. 942 ~.1rşamba 
an·en ııilnde ve saat 14 c l)rıdar !{•) na gUnU s ınt 16 ıla merkez Sa. Al. Ro. 
vennelert. (55..ı5ı l:ISO tla yapılncakttr. (5~34) l5i9 

llt: ıurlü ha\kül kullnoına,ını, ıamir snnrıı teklif mciı:tubu kabul olunmıyacn· 
eınıeıini ,·e nıonıııiını bilen hir ha kül I A'ı ı: hl postac\:ı vakl nlııcak ııııct'kmelcr 
ııımircisi alına~ıır. de naT.11rı ı bam nlınmıyııraktır. 

Taliplerin bu işıe ehli)"etli ıılduklırını 5 - Ekslltmrye girmek ı.:-ın en az tıc 
f,Ö\tcrir ,.,,.sikııl11ri)·le imıihanı >;ıpılm.ık ıtUn P.\"\' "I nntın mOılUrlül'ıllne mUra~

uzcrc 27. 7. 941 p:ııarıe~i niınü :ık<anııruı alla 11lıırnklnn !'hlbPt \'P.S".knsını ve ti· 
kııdar per,oncl işleri müdürlüğune mu- C'Aret odnsınıı knyıtıı bulundtıklnnna 
rala:ııları. (5538) 1594 ı1ıılr vl'S kaYl mtıvnlckat t~l!'lnt mt'd< • 

'> tnclır. 

.-u~ıı- Pnıarlı#ı 21 temmuz 9 ~2 snlı 
ırıc 1 ~nat 1 li ela ynpılac::ıktır. Şnrlna· 

o. clıı görUlur. (6003) 1060 

li Kuru ot alınacak 
1 lnıarsın:ın !:in. Al. Ko. dan: 

konul Kaııalı zarfla münakasaya 
kuru nn 1000 ton makine td balyalı 
eksilt ota tailp çıkmadı ·ından açık 
?nine nıe lle satın alınacaktır. Tnh· 
•ın<1e n beher kilosu mahallI iskele· 
linı 1Vasıtaya tnhnıll suretiyle trs· 
'rrınrg a 1ndığı tnkdirde 7 kuru . MI -
lındı~nan'dn ve Silivrl'dc teslim a
tunu ı takdirde beher kilosu 8 ku
llnı r. Silivri ve Mlmarslnnn'cla tes
deıı 6;Knnı tercihtir. l\Iuhnmnıen be
ternın .000 • 70.000 lira. muvakkat 
nıe1.1 ~tı 6000 5250 liradır. Snrtnn· 

2 o. da verllmektcdlr. 
ııa - lhalesı 23·7-912 perşembe gU
ıı~k~aat 15 tc Mimars nan köyQ için· 
l"rıah kornısyonumuzun bulundu~u 
rrıe~Qlde Yaııılacaktı~ İsteklilerin 

r g{!nde Ko. dn bulunmalan. 
<50G5> 1126 

Sanıan ve ot alınacak i a.lova Sn. Al. Ko. dan: 

Kurı.• ot almcıcah 
Erzinenn .'ıı Al. Ko. elnnı 
l - Tlt>her kilosun·ı il kııruş 90 

s:ı.ntlm f!y ıt tahnıln edilen 600 ton 
kuru otun kopalı znrfln eksiltme 1 
23. 1. 9~2 per ~ııılıc günn ~:ınt ı.~ te 
Erzlncnn ::ia. Al. l\o. <ln \'Bpıhc:ıktıı . 
l\Juhıımrncn lıeıkli l!l.500 'lrıı uiı.p ilk 
teminatı l l62 llrn 50 kuru~tur. ~1~
n ımesl Ko. ıla ırorlllUr. lste'kl:lcrln 
belil gün "e s ıııtte 14 e kada,r teklif 
mektup!'lrını Ko. nıı H:rmderı. 

(5078) 1 ı:.6 

Kuru ot alınacak 
Geliholıı .:'a. ı\l. Ko. dnn: 
l - Bolayır iskelesine tr.~llml vryn 

Gclibniıı'dıı anılıııra trsllnı ve,·ıı J>r.· 
ııılrtepeılc teslim Şnrth·le 2 ·ıııilyoıı 
kilo tel ''e)'a İJ> halynlı kuru ot pa· 
r.arlıkla sntııı nlınııcaktır. Tel halva!ı 
kııru otun ınuh ıııııoc•ıı hrdcli ı lo.İıoo 
lira kati teminatı 2 ı.ooo lirn ip lınl· 
yalı kuru otun muhanımen bnlı·li 
ıuo.ooo lira olup kaU teminatı 10 . .500 
lir ıclır. E,·saf ,.e şartnııınrsl Cirllbıılu 
merkez S:ı. Al. Ko. ıh ııtırUIUr. l'a· 
znrlıilla lhalrııl 20. '1, il l2 zar•rsl 
~Unu snııt l ii dn merkez Sa. Al. Ko. 
dıı yapılacaktır. (O 128) 1174 

Odun alınacak 

Kuru ot alınacak 
(ieliholu ~a. Al. Ko. d ın : 
l - Bulnyır l&keks\ \e;a Dl'ITIİr 

teııc koylındc tcsllııı ı ırtiylc ırno ton 
kuru ot ııar.ulıkla sn tın nlınac ıktır. 
lllulıammen hedeli 3ili00 lirııı'lır Kntl 
teminatı .,G.!.~ liradır. 600 ton kuru 
ut.ı bir istekli buluıırııarlığı takdırilc 
.50 tondan aşağı olnı mak ur.ere a) rı 
ayrı ihale edilebilir. \"asıf \ ' C ş ırtlnr 
Gelibolu merkez :,a. Al . .Ko. rl;ı J!O
rıılur. lhaiesi 23. ":. 9'~ per eınbc 
gılıııl sarıt lt1 rlıı merkez .'la. \I. Kn. 
ela yapıla<'aklır. (!i,i7) lliGti 

Kuru ot alınacak 
Gelilıcılu Sa. ,\!. J{o. dnn : 

ı - Kııralııırgıız'cla tı•slinı ş ırtiyle 
-~00 tun tel bıtl)'alı kuru ot p.ırnrlık· 
1.ı ,,ntın satın alınoraktır. :\lııhamııırn 
bedeli ııı,ooo lira olup knti teıııiııntı 
'61.ill liradır. 100 ton kuru ola tıir 1~
tekll ı;ıkıııııdığı tnkdlrrle par~·a p·ır. 
ı;ıı de ıiıalt- ı:dilehillr. J~vsaf ve ş~rtnrı
ıııesi Gelilı<•ltı nwrkcz Sn. Al. 1\:o. ıla 
guruliır. İhalesi :.l!?.i.942 perşembe gıı
nıi &ant 16.:J\J da merkez .Sn. Al. Ku, 
da yapılncaktır. (64i8) 1566 

Kuru ot alınacak 
l5ankam1.1 Sa. Al. Ko. dnn: 
ı - ıooo ton t.eı. tıe.J.yaJı kuru ot a -

lınncaktır. Kilosuna trurm!:n «l im !I · 
>nt 7 kurus 42 santım Uk tcmımıu 4%0 tılı l AŞ.ağıda cins ,.c miktarları yn· 

larf ki kııleuı >cm maddesi knpıılı 
2 uauliyle satın nlınııcnktır. 

d~lct- Bu mlktıırı0 a şartnamelerin· 
tcııı hu.ıuat evsaf ve feraltc gore muh· 

Erzincan sa. Al. Ko. dan: ı.radır. Şartnamesi Ko. t1:ı. .:orUlür ve 
1 - Bclıcr kilosuna 4 kuruş flYat alınır. Kapalı zartla eks!lt.mcsı 4·8·912 

3 ınıktntl'lrdn ıılınnblllr. 
da - Eksiltmesi Ynio,·a .::;ıı. Al. Ko. 
icar Yapılacaktır. Evsaf ve feralt Anı 
1{0 t• latanlıui Lv. Aınlrliklt-rl Sıı. ı\l. 
llıa arındıı ve koııılsyonumıızdn her za· 

tahmin edilen 1600 ton odunun kapalı salı ıtünü sae.t 15 te ynpı.lacaktır. Ka • 
zarfla ekslllmcsl 29·7·912 cn.rsambıı ııü nunı ıartnameye uygun olarak tanzlın 
nU saat ı6 te El"Llncn.n Sn. Al. Ko. ılll' t.>dllecl'.k zıı.rrıarını belli sün ve aıınttıııı 

>'ilPılacaktır. ?ıttıhnnTmcn be<le11 46 ooo bır saat ev,•el Ko. na ,. ımeletıl. 
lira olup ilk teminatı 4800 llra<lır. Şort- (ü:i!)l) 15ti7 

{' RllrülUr. 
&aa:tcldllerln tllyln edilen anatten bir 
lo;j v evvel kanuuun 2, 8 rııaddclcrlııde· 
\·aı tsalkf hnmil teklif mektuplarını 
C~va Sa. Al. Ko. ıu gelmeleri. 

loıı "~lı balyıılı ınııınn, mlktnrı: 2420 
gu~0:1uh. Ded.: 6 Kr., ihale tnrihl 
cı • 21. '1. 942 H t: ııı 

toıı ~lı balyalı kuru ot. miktarı: 8010 
~U~u 1 ııh Bed.: '1 Kr.. ihale tıırlhi 

: 22. 7. 9'2 sut: 111. 
(6066) 1127 

!: Kuru ot almacak 
1 1'2lncnn Sa. Al. Ko. dan: 

~t - Beher kilosuna 3 kuruş 90 
ltıır lnı fl:rat tahmin edilen 500 ton 
2a.7

1"g otun knpalı znrlla eksiltmesi 
t?<ı. 42 pe~embe gUnO sıınt 11 de 
\ıııh ncan Sa. Al. Ko. da yapılucoktır. 
llıt ~nıınen beıleli 19500 lira olup 
Sa eınınatı 1462 Ura 50 kururtur. 
rı11~ıımesı Ko. da ;ör111Ur. l t.ekOle
lit ... 111 gUn \'e aant 10 kadıır tek· 

"1ektup1annı JCo. na vermeleri. 
(5071) 1132 

namesi Ko. da g!lrUIUr. 111toklllcrhl t>clll 
ııUn ve saatte 14 e kııılar tekil! mc-ktuıı 
lan1U Ko. nıı vcnneler1. (5.108) 1370 

Makarna yaptırılacak 
l~T. Şi•li SA. Al~. KOK. dan: 
l - :Knııalı zarf usuliı ile 300 ton 

nıaknrnn imal ettirilecektir. lhsaf ,.e 
hususı şnrtlıır '.KU. rln gUrU!Ur. Mu • 
\•nkkat trminatı 13GO liradır: ihnles1 
80. '1. 042 J>crşeıııbe glinü sant 11 de 
ynpılacııktır. Taliplerin lhııle s ıııtlnılcn 
bir uııt cv,·el teklif ıııektııplnrl> le 
KO. na nıürncaııtlan. (G314) 1Ui7 

Et alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 2490 M),lı konunun 46 ıncı 

maddesinin A fıkrasınıı g!lre 20 tem
muz 942 pazartesi gUnli saııt 15 te 
komisyonumuzda mevcut e11rtnnme· 
sme göre :.!O ton sığır, koyun vr.ya 
kecl eti eksiltmeye konııca(:m~an 
lsteklllerln mezkilr gUn~e Ko. na 
nıUracaatları. (5318> 1378 

Et alınacak 
s. Knmıs sa Al. Ko. <tan: .,,. Kuru ot alma~ak 

"-tıl 1 - Asaf:ıda cins vo mtlctarlan YR • 
llelı ncan Sa. Al. Ko.dan 1 zıll et kapalı mrna yapılan mUnakıua· 

tıht er kiloauna 6 kurue 60 santim ııında talip cıkmadı(lmıtan la eksiltme 
)"atı ktahmın edılen 500 ton tel bal. 
Ilıca• uru otun kapalı zartla eksilt· Ye konmustur. 
ts / 23-7-1942 per embe ı:UnU saat 2 - Şnrtnamoler Ko. da ~ril!Ur ve 
ltc.ı e Erzincan Sa. Al. Ko da yapı • alınır. 
lira ktrr. Muhamme:ı bcd~ll 34800 s - '.Kapalı ızarna ekilllmc 30.7.94~ 
!Sart olup ilk teminatı 2550 liradır. pent'l'l!bc ırtintı hl7.Blannıtn ı:listt>ı1!cn 
lcrınnanıuı Ko.dıı görUlUr. İstekli • ıı.natletııe yııpılarnktır. Teklif mcktu;ııa
lit ll'I beııı gUnde saat 14 e kadar ıek· rının mcı'ktlr zn.mıındnn bir annt evvc 

tltıuplarını Ko.na vermeleri. Ko na vcmıckın. 
(5072) 1133 cmsl: sıııır eli. mlktan 2SO ton t!YA· 

!la.ı Koyun eti alınacak tı 40 kunıe. muvalı'knt tomımı.tt es:ın 
:t lke&ır Sa. Al. Ko. oon: c.nsl ko~-un eti. m ktan 280 ton ti 

' - Beher ldlosuna 120 kurua fl.;rat >"at 70 kurua. muvakkııt tcmln.~t ll0!5 
tıaq lıı eoı~n 16.000 k11o koyun eu ka· t?ıa 1alcr1: ınıtır eti &Aıı. t 111 ko;'Un •ti 
tıır ~rt usullylc eksiltmeıc konuııııus- saat 16 (532Dl 1379 

~·t ~lltmesı 23·7·942 P racmbe cunu Sığır eti alınacak 
lıı.rııte.l6 30 <1a Balıkestr SA. Al. Ko. da Bornova :;ıı. Al. Ko. dan: 
~Clır~ır. Muvo.J<kat teminatı 1200 1 _ Aşa~ıda cins ve mUttarlıın ya. 
.\ıııc · vııat ve ı:ırtnam ı her zaman zılı et pazarlıkla alınacaktır. lhalc:<Jl 
'-l ~ra. lataııbul Lv. Arnlrllklen S<ı. 24_7_942 cuma günü &:ın.t 14 te somova 
CI\ 

0 lArında ve Dıılıknlr Sıı Al Ko sa. Al. Ko. da yııpılnraktır. 11tuvalikat 
t.ı; turu1ur. Tallpk!:1n ihale günü kn t.cmlıuıtı 6346 lira 34 kuruştur. şartna· atı;; ıı: ıtertlcn ves kalarlylc lhalt' s:ı mcsl Ankara, lstanbul Lv. Amlrllklcrln· 
l'ııu en bir ıaat evvt'l teklif mektupla de ve Bornova Sa. Al. Ko. lıı.nn<1a l!Ö
r.. ~lıknsır sa Al. Ko n:ı venn ler1 
'"il &aıı. rUlUr. l•tcldaetln muan"tn ırUn v• sa. 
Ilı~ tten sonra mektup kabul edil. n.U.c 2490 sayılı kanunun 17 lncl mad. 

Patates alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kilosuna 15 kuruş fi

yat tahmin edilen 100 ton patatesin 
kopalı zarfla eksiltme ı 3·8-942 pa
zartesi giınli saat 11 de Entncan 
Sa. Al. Ko. da ynpılncııktır. Muham
men bedeli 15.000 lirn olup ilk temi· 
natı 1125 liradır. Şartnamesi Ko. da 
g6rUIUr. lstekl lerln belli cllndc &a· 
ııt 10 kadar teklif mektuplannı Sa. 
Al. Ko. nıı vermeleri. (5520) 15$9 

Saman almacak 
Gellboıu ~a. Al. Ko. dan: 
ı - Gelibolu Tepcaltı iskelesin

de veyıı Karııourgaz'da te!llm &ar -
tiyle 400 ton saman pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhamm<'n bedeli 
:l3.UOO lira olup kali teminatı 34;,l) 
lıı-ıı.dır. 4UO ton ı;amuııın hc.ıısiııe lılr 
istekli bulunınaelığı tala'Hrde parca 
parça da ihale edlleblllr. Evsnf ve 
şartnamesl Gellbolu merkez Sa. Al. 
Ko. da görülür. İhalesi 21-7-942 B!llı 
gijnU saat 16 da merkez Sn. Al. Ko. 
da yaınlacaktır. <553:.! 1686 

Ekmek pişirtilecek 
Gellbolu $a. Al. Ko. dan: 
l - Unlan, tuzları, ve furunlan 

birlikte odunu \'e ustası Pl$1riciye alt 
olmnk Uzere Gel boluda ayrı ayrı lkl 
mahalde ekmek pJşırmeıı PaZ3rlıkla 
eksiltmeye konulmulitur. Her lkl.si
nın ele muhanınıen bedellerl 16420 
şer liradır. Muvakkat teminatları 
1232 &er llrarlır. Evsaf ve ıarı.nıuni!· 
11.!rl G!.!l!bolu 1250 sa. Al. Ko. da gö· 
rillebll!r. lhalesl 20·7·942 saat 17 ve 
18 do GcHbolu'da 1250 ::in. Al. Ko. da 
yapılaraktır. C5527> 1581 

Saman alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. ctan ı 

l - Gelil.ıolu Tepe o.iti it:kele • 
sinde teslim veyahut llargaz'cla ıcs
llın ıarUyle 4W ton sanıan paı.ar· 
lıkla saıın o.lıııacaktır. :Muhammen 
bedeli 23.000 lira olup kati tentinan 
3450 liradır. 400 ton samana bir 
istekli bulunmadıfı taktirde parça 
parça da ihale edilebilir, Evsaf ve 
oartn.ımesl G~libolu merltez Sa Al. 
Ko. d:ı. görUlUr. İhalt>si 22. 7. 942. 
Cnt'§amba gUnU ıaaı 16 ıtıı merkez 
Sa. Al. Ko. da yapılacakıır. 

(5529) 15 3 

Et alınacak 
(~76> l131 desinde )azılı temlnaUanyle blrllkt.e Devrek Sa. Al. Ko. dan : 

.,., Odun alınacak Ko. na mUracaatıan. l - ZongUldak vi!Ayctinin Dev-
01 lllıkesır S:ı. Al. Ko. rlan: Muhammen bei!!.'11 712~4 lira !50 ku· rek ka.zaaına ti.hl lleycuma'da tea • 

ık 766"" 1n .. ti lint alınmak ftl.J'tlyle G0.000 kilo ko-'antı- Beher kilosuna 2 kuruş 50 Ml8, m tan ""• c sı ına;ır c • 
~lınnı ffyat tahmin edilen 1042 ton (5;;19) l~'> yun veya 60.000 kilo sığır eti kapa. 
it k lı zarf usulU ile ekııııtmeye konul· 
oıın-ı ·aı;ıatı :r.arf usullyle eksiltmeye 3 çeşit yiyecek alınacak muşıur. Koyun etinin bedeli 100 ku· 

l!!ını.. _unur. Eksiltmesi 23-7-942 pc>r· - O 000 r ' Ik 
1\1. ~ gQnQ saat 16 da Bnlıkesır Sa. Bnlı1:cslr Sa. Al. Ko. dan: ruş tutarı 6 . ırıı ı temlnaıı 
t "-O d 1 k l\I kk t l - Aşn"tda ctns 'ie mlKtar muham· 4900 lira.ılır. Sıiır etinin bedclı 60 erıı1ı1 • a yapı nen tır. uva a .. 
ton atı 1897 lira 50 kuruo;;tur. 1012 men flyat ve muvakkat ı.cm!rı tıan ya- kuruş tutarı 3600 lira ilk temınaı 
lf!b 1 <>dun bir mQteahhldc> ihale edi· zılı il<: kalem t'I"Zak kapalı zart usully· 2700 liradır. İhalesi 7 atuaıos 942 
il~ ~Cal'~ gibi bırlık birlik ayrı ayn li! eksiltmeye konulmustur. saat 11 de Devrek Sa. Al. Ko. da 
t°"la teahh de de lht1le ea·ıebllir. 2 _ Vcrırl ve zaruı1 mMrafit1r m!l · yapılacaktır. Şartnamcıl ,her ~n 
h11r !

0
ve eartlar ı::örmr.k istlyenlcr Ko, da görUIUr. İsteklllerın tespıt 

llJı.ı .. ;
1 

n Anknra htanbul ı.v. Amir· tcahhldlnc aynca ôdmCC<"ktlr. Eksll1• ı edilen gUn ve saatt n bir sanı ev • 
l?(i~bını dı> ve Balıkesir Sa. Al. Ko. da me gUnlMI llYl'lCA hl l&nndlı. • 0 t4!rl.I· vel lt!nunl ıekllde teltllf mektııpl&-

lrler. Tallplnln Uıale günli mJşUr, Şartname ve mfilıilttU nümunc- rıru Ko. na vermeleri. 0480) 1651 

Sa.man alınacak 
l'rFıı ::-.u. ı\I. Ko. clnn : 
J - Aı:a ırla r.ı.klar ve ıııııhanı • 

ınrn lıeıleılrrı muvakkat temlrıııt nılk
tnrlnrı )azılı Jkı kah·m saınıın knpalı 
znrf ıı ıılıl llc ekslllmej e konulmuş • 
tur. Ş ırtıınııte&! her gun tlrf ı ~fl. 1. 
Ko . nlj le Ankarn, lst ınlıul Lv. tıuılr. 
ilkleri S . \I. Ko. 1 ırınrla gorlıl lr. 
İ teklilcrin mtıa))f'n glln ve santten 
h!r s at cHrlinc k dnr trmln ıt m< k
tuplıırıylc tekiıflerinl knnui dığer 
vesiknlnrını l lrfo 1111tın alma koınls • 
) onuna gönı'lcruıelt?r. Yeya geUrmc • 
!eri. 

l.;İn i s ımnn, miktarı &ırn 000 kilo, 
beher tonıınun iılııh. Beri. 8l llrıı Grı 
kurıı~ 1\luv. Tc. 21 ifl lira 80 kuru,. 
lhnlc tnrlhi 1. il. !H.! cuınArtesi &n ıt 
10, şekli knııalı ırırf. 

Cinsi s:ımnn nıiktnrı 170,000 kilo, 
beher tnnıınıın Muh. lltı1. :u lira ı;o 
kıırıı•, illuv. 'J'e . 121 'i lir:ı 6~ kuruş. 
fhnle tıırlhl 1. h. !lı:? cuıııartcı.i ı;aat 
il, ~1..11 kapalı zarf. 

(ll53ti) 1~78 

Kuru aoğan alınacak 
Sarıkamıtı Sıı. Al. h."o. dan : 

Milli Korunma M. U . 

Mahkumiyet ilanı 
Anknrn Milli Korunma l\!Udcleiu • 

muıııılıı;inrlcn : 
Huktıuıf'lı;c tc-blt cdılen fil ıttan 

fnzlıı) n bu,:ı;dar satıılD.k sureli) lr mil
li k ırunına K. nıı ınuhnlefr.ttcn sıı~lıı 
Anknra'rla Snrıkışlıı askeri dcpolnrrln 
hnıııal \e .\tıfbey ınahnlll'~i 4111 ~o. 
ıla oturnn lllrlıınet ı>Jı;lıı :HO doj(umlıı 
ı ıuan <;eı;rn hnkkınıln ,\nkarıı 
ınllli kurtınııı ı ınnhkemc• inde ) a • 
pılıın ıturu~mada suc:ıı s.ılıll ıılriıı • 
jlunclıın ıııllll kıırunnıa K. nun :ı 1, 
li!ı·!I ,.c ti:J \C T. <'. K. nıın 115 inci 
mnclılclerl ınut•ıiıiıı<'e :ı:JO kuruş a~ır 
pnra <'C7.nsiyle mnhkiıııılyrllııe ve sııç. 
hımın iı;erl~lnclr hıığdny sattığı ,\ tıf. 
hey rıınhnlleslnclr. ·lll~ '"~ılı hnbaM 
~ille~ ınnnın dükkı\nının 7 ı;:lln mUd
detle kapatılmasına ,.e bıı nılicldt>t rar 
fıııdn suçlunun tirıırettf'n men'lnt: vc 
elde edll~n il kilo iOO gram buğdn),n 
mtlsntlere ine ve hllkllın hUIAauının 

masrftfı nınhkllmıı alt olmak üErre ı. 
Jtınınıı dair verilen 8 . ':, 9'2 tarihli 
kartırın kııtllcşerej!"I llll.n olunur. 

M. M. VEKALETi DEN1Z 

tuh\lnu teklif mt"ktupla.."'lna koymRlnn 
ml'<'burldtr. Bu V('Slllkt vcnnb>enler ek· 

ıılltmcyt' r:lrcme?.ler. 
6 - Ru Is hakkında fa7.la ma!Omıı.t 

IRmak ve ıl(l!O}'RYJ ıı:ömıel< lstl~nler 

her ı:lln dıılml ımcUm!'n l<alem1nt' mU . 
mcaat C<ll'b ıtrler. (5366) 143-t 

F otin alınacak 
Kaylll'ri 1'n~yare Pııbrlkuı SAtıQ 

\lmıı Komi•)onıınılan: 
ı - P ızarlıklıı dôrt hln çift ukr.rt 

""g:ı ftll er fııtınl 11ntın alınacaktır. Mu· 
hammen b!'dch .8 bin lira oıu.ıı mu-
vıı kknt trnıinlltı 86011 lirarlır. 

2 - l'aııırlığı aı. 7. 942 cuma ghniı 
s:ıat J ı ılcılir. Tuliplrrin helll gıın Vf' 
saatte Kayıırrl mnll)e vrzneslnc ylltı
rnrrıklıırı nrn,nkkat teminat nıakbıız
lnrlyle komisyonn mlırnr.aatları. 

Sıııııunc 'e rralti her p!ln mesıU 
zam ınındıı komisyondan öğrenilir. 

(5859) 1,39 

Baş makinist aranıyor 
.r.ıaıntya Pamuk JXntome, I lah ve 

Onı!mo oırt r:ı MilctürlUWru'len: 
Mala~1l pamuk deneme ıslah ve U • 

n"tme t>lfU ':tndc t"alısmak Uzcre zlrnl 
AlcUertn kullanmasını \e taml'l'lnl tc· 
mtn cdccek tccrübcll maklıUstc ihtbac 
vardır. lst.cklll<!rıİı v ika suroılerb"le 

l - 100 ton kuru soj'tnn alınnr•k· 
tır. Tnhınln fiyatı 8.5 kurut ilk temi. 
nntı 2626 iki bin altı yüz yiru~I altı 
llrarlır. Şlırtnanıe Ko. dl\ gllrUIUr. Kıı. 
ııalı urfln eksiltmesi -!. I!. il 12 salı gU. 
nli saat l .5.80 rla yapılacaktır. İstekli
lerin teklif mektuplarını belli ııünde 
&ııat l uıo kRdnr Ko. ııa \ermeleri. 

(Gfı!!O) ı :rno 
Kuru ot alınacak 

Gt"lilınlıı Sıt. Al. Ko. ı\&n : 

Çecitli yiyecek alınacak ~nir~~:ne .al':ustosun 15 tne kad:ı.r müra. 
'J '- üW<L (7604-5:117) 1592 

!z:mı t Deniz Sa.tın Alına Komlsyo-

l -Gdibıılu iııktle tesllıııl 1000 ton 
t~l lınl)alı veya ip balynlı kuru ot pa. 
ı.arlıkla sntın alınncnktır. Tel balya. 
lı kuru olun rııuhaııımen bedeli 70.0UO 
lirıı ve lıı bnlyRlı kuru otun mu -
haınrııen lıl!ılei 65000 llrndır. kntl te. 
ınlnatı hu miktarın % 111 üzerlneclım 
alınnrnktır. }~,·sııt ve şntonme8l gellhn. 
lu ıııf'rkcz ~a. Al. Ko. ela p;HrUlllr. l'a. 
ıtarlıkla ihalesi 20. 1. 9'2 pnıartesl 
gUnU sant 16 rla merkeı ::iıı. Al. Ko. 
dıı y:ı pılacaktır. ı ı; 2 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko. dnn : 
1 - Gelibolu 'l'epenltı iskd,,snıle 

veya :Karnburgu'ela tcBlim fnrtivle 
•mu ton tel halyalı kuru ot pıızarlıkln 
satın alınacaktır. )lııhıiıııııwn lll'ddi 
31.MO lira olup kııtl teııılnntı 4650 
lıraclır. 4110 tun kuru ota bir istekli 
lııılıınnınclığı tnkc'lirde pnrçıı pnrı;ıı ıt.ı 
lh:ıle erlllrhillr BvsııC ve tnrtnnırıeıl 
lit•lilıolu ıııerkea Sn. Al. Ko, da (!c)

rUIUr. İhalrsi 21. 1. ll ı2 salı gtıniı ıa. 
at 16.3ö d~ mrrkez Su. Al. Ko. dıı 

.rapıln~nktır. ----------

JANDARMA 

Koyun eti alınacak 
J. Gn . .K.. &ı.tı.'l Alnın Kcımıs,ı;onun

da.n: 
TııJunmcıı beher Jd1<ıııU 110 ikunırta~ 

9000 k!lo koyun eU e\sa.! ve 611?1lınme
sı.ne g~ kapalı uma sıı.tm altna<'ak. 
1ır . .Muhammen bcdcl1. 9900 lira olup 
ilk tA.mtnatı 710 lı1ra 00 ıkunıştur. 6art· 
mı.mc hor ~n koml8yonda görüliir ve 
para.su vel'lltr. 1hnJcs1 3·8-942 ı>azn.rtc

al ırunü aaat 15 tc Ankaradıı. J. Gn. :K. 
ııatr,-sln<lc satın alma komlB>onu oda· 
sııuıa ya.ııılacakUr. !gtckl lcrtn knnuna 
uyt'Un vCS1ka ve ıemına.t.ıannı mutıwvl 

kapalı zarf tekli! mclttuplannı clcsillmc 
vaktlnden bir saat evveı:ıw kndar ko. 
ıııJsyona makbuz ıaı.ıııılıltında vermeleri 

(5!111) 1574 

nundan: 

Cinsi 
Semizotu 
Kabak 
Patlıcan 
Bamya 
Salca 
Lahana 
Taze fasulya 
Domates 
Soğan 
Patates 
lspanak 
Pra!a 

Tahmini 

Kilo u 
6000 

10000 
10000 
5000 
1000 
2000 

10000 
5000 
7000 

15000 
5000 
5000 

1''iyatı Tutan 
kuruş ı.ırıı 
ıo soo 
10 1000 
15 1500 
25 1250 
20 soo 
10 200 
30 3000 
15 750 
ıs 1260 
30 4500 
15 750 
15 750 ----16360 

1 - 2 temmuz 912 g!lnünde yapı
lan kapalı zarf ekslltm~slndo tallbl 
çıkmıyan yukarda cins ve mlh-tarı 
yazılı 12 kalem scl.izcn!n ikinci defa 
knµalı zarf eksiltmesi 23 temmuz 942 
ııerşemhP. ı;Unü snat 16 da lzmltte 
Tersane knpısındnkl komlsyondR ya
pılacaktır. 

2 - Sartnnmesı bedelsiz olarak 
komisyondan nlınahllir. Muvakkat 
teminatı <1227) liradır. 

3 - tsıcklllerln ilgili ticaret ve 
ehltyct vesikaları ve 2490 s.wılı ka· 
nunun t.arlfatı veı:hlle tanzim ede· 
ccklerl teklif mektuı>f•nnı yukarda 
yıızılı temlnatlarlylo birlikte belli 
gQn \'e saatten tam bir saat evvellne 
kadar komisyona vermeler!. 

(7302-5108) 1184 

Sabun alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko."Illa· 

yon undan: 
ı - DehC'r knosunun Uı.hmm olunıın 

bcc.1cl1 87 kUruı 20 ııanum olan 40.000 
ktlo ııntıunun 20 temmuz 94:1 pnzartl!!ll 
ırUnO ıı:uı.t 15 tc ııaurlıkla ekaUtnıcsı 

yııpıl:ıcaktır. 

2 - ltbu 40 ton sabunun tamamı tz. 
mlt'e tcııllm oolle<'l'ktlr. 

s - llk tcmtnau 2616 11nı. oıuıı &!\rt· 
namesi h<'r aUn 1711 1runı1 bedel muka· 
b!llndc komlsy()ndıın alınnblllr. 

4 - l&tekHlcrın l>elJi ~On '\-"<! llllltt" 
Kııaımııaıada bulunen komlsrcmda ha -

SlHHAT ve iÇTiMAi M. v. zır buıunmaınn. <1s22-53!32> 1476 

• Fasulye ve yağ alınacak 
Pirinç alınacak İzmit Deniz Sntın Alma Komlııyo. 

Ankara Nilmune Hastanesı Baş- nundtın : 
tablı>llltlndcn: C:inıl kııru fuulye 415000 kilo, mu. 

Tutarı 9800 lira, kilo: 20.000, Mu- hnmınen bedeli 15300 lira, teminatı 
hammen Bd. 49 kuruş, muvakkat 22!llS lira. 
T. 735 lira, !hale tarihi 1-8-942 cu· Cinsi zerUn ynJ!ı 6000 kilo, muhnm
martesl günü saat 11 de. Cinsi: pi·' men bedeli 6300 llrn, ttmlnah !l,5 ll-
rinç Beypazarı. ra. • 

ı - Ankııra NQmune Hastanesi· 1 - Yukarda cins ve mlktuı ynzı-
nin 9~2 mali ~·ılı plrfoc ihtiyarı ka· 1ı iki kalımı ) iyecek mııctdclt:rlnln pa. 
palı zarf usuliyle eksllttneyc konul- r.arlıklnrı 20. tenıınıız 912 pnt.nrteRI 
muıtur. günil saııt ııs te İımltte Tersane ka-

2 - Tellplerin 2400 sayılı kanu· rısınılnkl koınlsyıında yapılarnktır. 
ntın tarHatı "·cchlle hazırlıyaenklnrı 2 - t hu nıadclrlcrln mevııııntı hilıl
tC'kllf m ktuplarını havi Z.'lrflarını he del anbnra terkolunmak Uzrre \ e 
beli! gQn v s:ıatten b r saat evveli· hlr pn rtldt> te61lm Şnrtlyle hlr \ eyn ay 
ne kadar hnstanC'dc müteşekkil ko· rı ayrı tAliplere ihnle olunabilir. F."
m~ona ~ rm eri. saf \"r şartnameleri komisyondan pn-

3 - Erzak bedelleri müteahhide TM111 ıılınır. 
öden rken kanuni vergiler: hıı.rç ve 8 - fateklilerln bu ıtlbl işlerle llıtl
res mler ve terki zaruri çuval ve 1i oldııklnrı tk:ırct -.esikalnriyle hlr -
kaı> hedl'llC'rl llftvclrn ödene t>ktlr. ı likte hhalıırınd" ynı:ılı teminat mıı.k-

' - artname r hu Un hast.a• buzlnrını belli gUn ve saatte kıımlRyo. 
ne ld.areslnde ıG(lrOlebllir. 155G na ~ermeleri. ('l'!i65-H67l Jll'lf 

Gümrük ve inhisarlar V. 

Mühim ilôn 
Gümrilk ve İnhisarlar Velclletln· 

den: 
3-8-1942 tarihinde ba.slıyacağı bll

dlrden Müfettiş .Mua\'inlığı müsaba
ka Lıntlhnnının gôr!llen lüzum llze
rlne l0-8-1942 tarihinde başlıyacağı 
ve mUsabakn tarihinde 30 yaşını dol
durmamış bulunmak kaydının da 
<32> ~ e cıkanldığı llli.n olunur. 

l5255) 1474 

Kimyager alınacak 
Gümrük \e lnhls:u"lar VckAlel!nden: 
l - l.İumruklerde mürııhal 40 ve 50 

llrn maaşlı ıııcı kimyagerlik 10in mU.a· 
baka lmtUııuu acıı.caJ.-u.r. 

:2 - Bu lmUhan J0-8-042 pazartesi 
ıı11nU cı!ılcdiın ııonra t (14) to A~· 
ra. lı;Uı.nbu ı ve lımlr all:mrU1dcr!.ndc 
>nııılac:ı.ktır. 

3 - lml.lhanıı alreb'lmck iQtn: 
aı lllcmunrın kanununun 4 tıncU 

maddcslnde )"llZlll 6llrtla.rı haiz olmruc 

ve a !ıln1 ) ımıııı bulunmak,. 
b) KırGc yaeın<tan )'U'ktı.n ohnrunak, 
c) Yurdun ht"r ycrlndc 'azlfe aröre • 

bllooc~e dair s:ıtlık raporu :r.ıraz et· 
mek, 

d) Untvcırs!te kimya ıubestnden ve· 
ya buna muad 1 ~hl hır fa.k(lltcden 
mezun bulumnnk llzundır. 

4 - Mu n.h(ı.Jaı.da lkıı7.llnnnhtro:m in· 
ırUl.Z('(), almanca. fnınsızca dlllerlnden 
blrtn1 \'{')"a b1tıka('ın1 bllcnl-cr tcrclh e · 
d!Jccekttr. 

:S - Taytn ('(! l«'<l'kl~ 31'~'16 ımyılı 

teadül knnuıw:na aôre alabilcccl<lerl 
m \ 0erlleccktl.r. 

8 - l\füwabakaYR t.1nık etmdc ıstl
}'enlt'rln )"Uknnda Yll7.lb gU:m:rük ldare
lcı1ndm birine ıs-8·94!Z cuma~ iilnil 
aksamuııı. kadar dilekte ıllıe rntırııcaat 

~ lil=lU bclı;elc:'i vcnnelcrl 111· 
umaır. <5464) l5l2 

T aımıa itleri 
GümrUk ,-e lnhlsarlıı.r VckAlctlnden 
ı - Vek&lct ihtiracı için ıılınacak 

800 ton kok koıııuruniln Etlbankın 
\'nıron "eyahut k1lınur depo~undan Vt. 
klılct kömtlrllığiinc kadar olan nııkl
> "• hıııııallye ,.e istifi açık eksiltmlye 
knnuirıııı~tur. 

2 - Runn &it 'nrtnnmc ber ırlln 
vekAlet levazım ıııııdıırluiıınde ıroril
lf'hllir. 

3 - l\fııham"n beıtel(1600) lira o
lup rnuvııkkat teminatı 112 lira 60 
kuruştur. 

4 - ihale 5. ı; , 942 cıırş&mba ııunu 
sant 10 da \ ' ekftlet Levazım Mudur. 
hlğlınde ) npılııcnktır. 

6 :Kıınunl ,·n~ıfltırı haiz tııllple • 
rln helll ıı:On Ye saatte temlnnl akçt
lerlnl VekAlrt 'er.nesine yazarak ko
mlayond& hazır bulunmaları. 

(6601) 

Kirohk ev 
Ilahı;cli Evlerde 8 odalı kalori• 

ferı suyu elektrik H' havaı;azı tan· 
:tim edilmi~ \1çek bahtcsi>lc a)rıra 
mcyva ve sebze bah~esı ml?'Vı:ut 

olan biıyuk ıipıe mohilrıılı bir ev 
kiralıkıır. Taliplerin Vehbi Koç 
Ticarctl"\inde O man A~lan'n mu· 
racaıııl:ırı. Tel: 34~0. ı 19; 

ANKARA V AL1L1Gl 

Yapı İ!leri 
An"karn Valiliıdnctrn : 
l -· l'eşif lırdrli (2076) liraclnn ı. 

haret olan Bahriye <' ıddeı;lnele Ye~en 
bey maliye ııhe 1 hına ının arka kı~. 
ınına > nııılac-ıık ıstinat dıı,nrı ın ııalı 
açık ek lltnır)c konıılmıııtur • 

2 - fh ılc B. ı;. lH.:? t rih nr mıl~a. 
dlf ıınıtarttsl ıı:linl. ant J 6 te Dc-ftcr. 
dnrlıktR ) apılaenktır. 

3 - Mıı,ıı.kkat teınlnnt 15.5 lira 63 
kurııftur. 

4 - istekliler lııı i c ıılt ke if ev • 
rakını fenni ~n rtnamc 'e ck6illme 
şartrıanıe&lnl mııknH~lr. projesini her 
gıın I>dten1 rlık Milli EmlAk l\lu. 
durluğundr gcırrbilirler. 

~ - 1 ıcklllerln ımınyyrn gunde 
Xnfrn ınüdur!UF;lınıfton alıır.aklıırı frn. 
nl rhHyet \'e tlc-aret nd ı ı vı• iknsı mu. 
v11k11kt temınat rnl\kbıızu VC'Va hRI1ka 
mr-ktulııı ile kom ısyoııa ınilr'acnatları. 

(5414) J5.55t 

Tamir itleri 
Ankara ValiliA'lnden : 

ı - Keşif bedeli (ll 760) liradan 
ibaret olan Çubuk Barajı gazino • 
sııııd'a yapılacak tamirat kııptlı zart 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - !hale 3. 8. 1942 tarihıııe mo
saıtlf pazarteııi gtlnU saat 15 te Def· 
terdarlıkın yapılacakıır. 

3 - Muvakkat temiıınt (887) li
rn4ır. 

<4 - İstekliler bu itıe alt ketılt 
evrakını, fenni }lusu11i şartname. 
eksiltme ş:ırtnRmesi, mukavele pro
jesini, her gl.ln Defterdarlık Milli 
Emlak .MUdUrlllğ"ünde görebilirler. 

5 - 1ateklllerlıı Nafıa mUdUrlU• 
ğUnden alacakları fenni ehliyet ve
sik'lll• muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mekmbu ile Ticaret O· 
dası vesik'alarlyle teklif mektupla- • 
rını mun.yyen glln~e saat 14 ete kıt· 
lnr 'komisyon reisine vermeleri Ui
zımdır. 

Postada olan ı:-eclkml'ler kabul 
edilmez (5509) 1573 

Çeşitli ilaç alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
ı - On bir kaza hususi idare dtcı. 

pıınsc:ırlerl için muhammen bedeli 
liOO liradan ibaret muhte-11.f lltl.c s:ı
tın nltnacalctır. 

2 - Muvakkat tımılnat bedeli 
127 Ura 50 kuruştur. 

3 - İ!ıtf'klllerin liste VI' şartna
mea!nl Anknra • t tanbul sıhhııt mü
dUrlUltUne müracnAt lle gôrcbllir
ler. 

4 - th::ılP fl·S-1942 per$em'bt- ırn
nn Mat 15 1(' açık ckstltmeyP ~O
nulmuştur. Villyf't daimi encüme
nlnı> m!lracaat edllPookUr. 

(5508> 1578 

Saman alınacak 
AnkaM ValUlklnden ı 
Villiyet damızlık aygır depo...cnı 

ihayvanatının ihtiyacı için mlib:ıyaa 
olunncak beher kilosu 3,5 kuru~ mu
hammen bedelli 80 bın kilo yataklık 
sap sımnnın ihalesi on gün uzatıla
rak 20. 7. 1942 pa:r.nrtcsl gUnU s~at 
ıs te vlltı.yet daimi encUmeninde i
hnlesl yapılacağından isıeklileriıı 
ısartnRmeyi görmek üzere veteriner 
mlldUrlüğUne ve ihale gtinU de dai
mi encümende bulunmaları illın o-
lunur. (5451) 1557 

ASKERLİK iŞLERi 

ÇAGRI 
Ankar:l Askerlik ~ııbesl Relsllf!n• 

den: 
Ankaradnld adresinde bulunanu• 

>an yedek P. 'l'c •men 44373 Em1a 
'fıırık tnllm ,·n:r.lfr i almıştır. 6966 s~ 
>ile şubemize VC) a bulunduğu yerla 
şubesine müracııntı Ulın olunur. 

(~4· ) 1611 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemes nden: 

Ank1tra'nın Helvai rnahallCG! l 
numaralı hanesinde kayıUı 'Bc:kiı 
o~lu Abılullnh Raciye. 

Ankara 1.ktısııt Veklı.leU İş Mü· 
!ctUG)erınden Hıfzı Uğuz Bekta ve 
Ankara Maarif VekAleU mümeyyiz. 
)erinden Ahmet Fevzi taraCındnn 
ale:y1h1nlzc açılan galpllk dAvasınuı 
muhakemesi 1·10-942 pe~embe gü
nü saat 9,30 oldu~undan eclmen:J 
veya ımusaddak bir vckıll gönderme
niz ve ytı.hut hayat ve mcmatınıı· 
dıın mahlmattar olanların bugilne 
kadar mnhkememlz.l hn'berdar et· 
melerl !cin Ankara'da Ulus ve 1s
tanbul'da cıkan Cumhuriyet gaza. 
telerlyle ikinci dt>fa ll!nen tebllğat 
ifasına karar verlld ğinden karar 
dalreslnde mczlçOr gUn ve saatte 
ve~ a hayatınız veya mcmatıııı?. hak· 
kında ma!Omatı olanların keza An· 
kara Aslıyc B rlncl Hukuk Mahke
mesine ma!Omnt vermelr.ri !Uzumu 
H.U.M.K. :nun 142, 183 ve 398 lncl 
mRddelerlnc tcvf kılın mahkemeye 
de\·amla hnk'kınıı.da gaiplik karan 
veııılecdl IU'ın olunur. 1192 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 - Büyük aşk 
Charle• Boyer 

/rene Dunne 

2 - Casus kadın 
Karen Mor/ey 

Robert Baldwin 
SUARE 20.30 da 
CASUS KADIN 
-ve--
BÜYÜKAŞK 

Telefon: 6294 



.. 
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t?========================~==:::::==========~~ . 
Maarif Vekôleti 

Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü 

A. C. Müddei Umumiliği 

Ekmek alınacak 
Ankara C. MUddeıumumiliklnden: 

MiLLi MUDAFAA V • 

imtihan yapılacak 
M • .M. V. motörlü vasıtalar datresl lc!n 

l - A:ıkara cezaevinin haziran tınzlnın sonuna kadar müracaat eden 
942 iptidasından mayıs 943 sonuna tallplerln 20. 7. 942 ırünU saat ıo da 
kadar bir senehk ihtiyacı olan be Askert Fabıikalar Umum mOdürıu:nn

Amef ika' dan İngiliz 
' 

NEŞRİYATI 
Beden Terbi~esi Umum Miidurlüğü tarafından neşredilen kitaplardan 

aşağıdakiler karşılarındaki bedellerle satışa çıkarılmıştır. İmyenler: 

herı (600) gram itibariyle şartna· de ımtlhanlan yapılacaf:'ından 
mesındc yazılı ıstekler dabilind.: mOdUrlilh tahsU veslkalaı1;vlc 

, belediyenin kabul! etti~! ve edeceıtı mUraeaatıan Utı.n olunur. 
tek up ekmek kapalı zarf usuliyle 

mezıctır 

bırllkte 

1221 

münak:ısaya ko:ıulmu§tur. İşçi alınacak 

1 
2 - İhale 20 temmuz 942 ıari- Genelkurmay )tntbaası Müdür-

Radyo Neşriya ı 
Ankara'da: Akba Kitabevinden, İsıaobul'da: MuaJlim Ahmet Halit, İn
kıl4p ve Çığır kitabevlerinden, Kus'ca: Mehmet Turkel 'dcn, Bolu'da: Za· 
fer kitabevinden, Ankara, İstanbul, İzmir, Di}arb:ıkır, Af}'Ofl, Konya, An
talya, Adana, Antakya, Sıvas, Erzurum, Trabzon, Samsun ~1aarif \ ·ekillisi 
Yayınevlerindeo sa.tın alabilirler. 

hine rastlıyan pazartesi gUnU sa.ı t lüğunden : 
ıs te Ankara adliye binasında C. Genelkurmay matbaası için ~a
mUdrlelumumiliğlnde toplanacak ğıda yazıiı işçilere lüzum Vllr'dır. 
komisyoncla yapılacaktır. Şeraiti anlamak için 24-7- 942 akşa. 

3 - E!cmcğın muhammen berleli mına kadar mezkQr matbaa müdür-
31.390 liradır. (otuz bir bin Uç yllz. IUğUne müracaat etmeleri. 

Amerika Radyo Sirketleri 
~ 

Türkiye' deki 
Dinleyicilere İngilizce 

Habrler Neşriyat Kurus Saatlerini Bildiri rler. 
doksan) ı - Tipo makinisti, 

4 - Muvakkar ıemınat miktarı 1 - Dizle!, 
2.354 lira 25 kuruştur. (İki bin Uç ı - Cılt<:l, 

SO Atletizm el kitabı, 
40 !"utbol lı.akem kılavuzu, 
50 Be)ne!mılel futbol kaıdeleri 
50 Futbol kılavuzu · 
20 Kôy spor sahaları hakkında öğütler, 
12~ Eski Turk sporları uzerinde ar~urmalu 
7S Modem atletizm, 
SO Balkan kır koşusu, 
SO Balkan güreşleri, 

150 Greko-Romen güre, oyunları, 
150 , Tenis, 
75 Kayak sporu, 

Bu ldtabevlerinde Beden Terbiy~i ve Spor mecmuası da bulunur. il 
~=============================:::s==========~ 

Et, süt ve yoğurt ah nacak 

yüz elli dört lira yirmi beş kuruş· ı - Kfığıt verici, 
tur. ı - Llto transport ustası. 

5 - Eksiltmeden mütevellıt: <5406> 1488 
damga resmı, mukavele. tcmın ııt y · 1 
mektubu. bilumum verırller ve tcs- apı lŞ eri 
llm ve muayene masrafları nakıl :M •. M. \'ek . .sıı. Al. Ko. dan: 
Ucreti claıreye aittir. 29966 Ura ı<t kuruı ke5tf bedelli ııe-

6 - Teklif mektupları 20 tem· ne! mudurlt.k haruı ıleposuna yoptırı· 
muz 942 pazartesı t?;llnU saat 14 te 

1 
ıacak ln$aat llA\ t'sl:;IC? bazı tadllAt lO· 

karlar sıra Xo.lu makbuz mukab. ı 7-0l":? ııUnU pa7.arlıkln Shale)e cık• rıl · 
linrle ikinci maılıl,.dt vazıh komi! mıs \e talıp zuhur et.memlştlr. 20.7-!H" 
yon rel~ll~ne vedilecektir. pazartcsı ı;:UnU saat ıo :ııı dn tekmr pa-

'. - Sart:ı.ameyi ı:-ör.mek i~t!y~n ı zarlıC:a konulnıu$tur sartr:amı>sl ı.>ı.ı 
lerın An~ara C: Mfıdd,"mmmrııı;ıtı-ıe kurus mukabilinde harta ı;rneı mll<IUr· 
ve fnzla ızahat almak ı~ıeyenlcrırı :ır . 
mesaı saarlerl icirıık C"be~;·c1e C::• lııG:tindC?n \'ertı:nektectır lRteklJlerln .,,. 
zaevi mUdilrlfl~ıme m!lracaaıl<ırı 

1 
rarlık s:Un ,.e saatinde :.ı:.: 17 tıra ,, 

'I 4700 ı QJtl ilk temlnatlarlyle b1rllkte 1\1. .M. V. 4 _____ ...;..;.;..;;;.;-_. ____ _...__ l :-;o lu ~a Al Koml<ı>onuns s:elme•ert 

D. DEMIRYOLLARI co.ts.ıı tö';R 
Clnsı Miktarı Muhammen bedeli !Uc teminatı 
Beyaz karaman eU 20.000 kllo 150 kuruş> Elektrikçi ve makine ustası 
Sığır eti 5000 .. 125 > 3o1o Lira Ba last münakasası aranıyor 
Kuzu eti 2500 " 155 .. > D. D. Yolları Kayseri 4. ffletme 1 l\I. l\I. \'ekAlet.ınderı: 
y~t urt 40.000 " 40 " 1200 Lira l\lüdurll.ığtinden: sı,·as ve D~·artıaklr sana>1 Ulb'Jrlan 

tstanbul Vakıtlar Ba$!'1l~~~r~tu~.den: 50 
" 

1500 Aşağıda ocak kllometrelerı, mık- lhtbacı lcln Ankara d:.k.m evinde ya 

Gureba hastaner.;ne ~2 senesı tein lilzumu olan Y\lkanda yazılı eUer Ue sOt tarları ve muhammen bedelleriyle. pılacak ımtlhan ile dizel motör ıırup . 
ve JIOA°urt ayrı ayn \e kapalı zar:t usitltyle ek.slltme>c c:ıkarılmııtır. lhelı>Jcı·ı ~~~a~~:~ıt:;rııng!t~:~~;" '~1a~u~:: !arını idare edeb lct:ek birer eı:ıc~rıı-d 
22-7-942 tarihine müııad t cal'5llmba ırünü saat 15 te lstruıbul •·altınar b.ımıc· !ast Işı gösterilen s:lın VC' saatlerde ıc motörlc mütchan1k muhtcur tıp dl 1 
dt.rltltU bı:nasmda toplanan kom yonda )•apılacaktır. bteklUertn 2490 sa>ılı ı<a KaysC>r!'de 4. lş etme MlıdllrlUf:undC' kb maklnelertnl klareye muktedir bl-

1 nunan tarıtatı ,~hile hazırlıyacaklan tt>kllt mektuplarının ihale saatinden t.ır toplanan konusyonca ihalesi yapıl· rN mak ne ustası alınacaktır. 
saat evveltne kadar makbuz ..mukabilinde komls)on rbııseUnc vennelcı1 ıa~Uır mak üzere kapalı zaı;f usulıyle ek- Bunlara IAl ık ücret olarak ı:.,s•er<' 
Posta tle ııöndertlecek teklif mektuptan da zene ihale ııaatlnıten b r saat evve Fllt:rneye konulmuştur. l'ı>klerl lbakatc ııöre 75.1,0 llrn "~"! 
llne kadu ııclmls bulunması lAzımdır. Postaıln olacak 4:Cc.lkmrler kabul ed ımeı. Bu işe gırmek lstl~nlcr!n tl'mı- lcccktlr. Talip olanların h ıl te.rrüm le-
EUerbı bir tek tte naUannı \'e kanunun tayin etliği ve-

1 
rt bonservısleı1 ,.e l.>I hal kı\G:ıdı ve tılr 

ve ayn ayn rıyaUııM ııosterllmesl mesruttur Sııt H yo.C:ur sıkalarını muhte\I kapalı zarflarını dı°lekce ııe 'll!. ll!. \.t'kl'tletl le\'n:tım lelcı 1 
lcl.n ayrı ayn tekl1t kabul aolunaca~ ırlbl bir teklifle de ve tl.lıılları ayn a:;~ mUnakns:ı gu"nU muav~·"n olan s:ıat- 1 1A 1 öSteı1 J" - r:tatrcsl rebll{ıtne mUı'acııal an ı n o u-
ı: lmeıt sureU:;le tckllt kabUl edilir. Şartnamell.'11 her ı:Un le\·azırn knl~ln· ı !erden bir saat evvellne kıı.dar 4. _ 1561 155:ı 
da JrÖrOlebWr. ( (7079.4937) 1051 İşletme komıs,>on kAtlpl!ğlne \erme- nur. (a- ' 

lerı llızımrlır. ı Talebe alınacak 
,:!llllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. Balas~ !..sine aıt mukavele ve şart- M. M. Vekaletinden: 
_ _ 1 name proje!erı parasız olarak 4 İş- Bu sene ikfocıtesrlnin bir!ncJ gU-
- Cevher ög"' ütme deg"' irm. eni satılacak = letme komisyonundan ve Ankara nünde Ankara'da Hanı Akademisi _ ı garından venlmektedir. emrınde açılacak hesnp ve muRmeı~ 
- Etlbank Umum MüdürliU':ünden: _ Ocak Klm.sı: 365. hatlı: Ankara 

1 

memuru okuluna Yd. şubaylardan 
: • ıurı:uı ıeıetmemlzde mevcut a&af:•da evsafı yazılı bir küreli de~-.r- E Kayseri. M ktarı: M3. 5000 Tutarı: 100 talebe alınacakltr. 

3 - men mahallinde oldu~u ctbl teslim edilmek üzere 11 atuıtos 942 salı .:ı..- - 12!>50 lıra. l\luvakknt teminatı 9! 1.25. isteklilerin nihnyet 1 temmuz 
- - : Münakasa tarihi: 22-7-942, aat 15. 9~2 tarihine kadar bulundukları yer-
- nü en Yllktek teklif eden tallbtne satılacaktır. Ocak Klm sı: 305. hattı: Ankara· deki ackerlik şubelerine müracaat 1 
: Yazılı tek.Ulertn en geç 10 a~ustost.a bankada bulunabilecek VC(hUe : ~ayseri,. Miktarı ~13. 6000. Tutarı: etmeleri JIAn olunur. C5457l 1560 
: ~nderJlmesı \t'l-1l bankamız Ucaret mUdürliUrüne tevdii !Aumdır. : 15420 !ıra. Mu,•akkat teminatı: Satılık iki beygir 
- Marka: Hard.'nır. ebat: 2.SOx2,50, Up: Konll<, küreli de:ırm~. lıaUhıı.- : 1156.50, Münakasa tarihi: 22·7-942, • 
- zır vazlyeU: esk1 takat b."'Ullanılma.m.ıatır. trL\ner Platc" lerl yoktur. tkl : saat 16. (703S-4S63> 9!>0 ' l. ~l . \ r. !'>ılın .\ l. Kn. <ian : 

vaz :;ettedir, muhammen bedel: bin Türk 11raetdır. 1152 : p . k 1. l k 20. 'i. 9 ~~ pua rtı· 1 ı:;ıııııı a ıt 'l 30 - 1ye O ı s a ınaca rla 1;,i br.ı ıdr pıızarlılda sııtılncaktır. 

:;l lllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' D .D. Y. Satın Alma Ko.rlan : lstrklilerin ıııua~en .ı:iın \C 5aRlte , \k
kopr u'cle ,\ lpaz11rıntl" hulunıııaları. 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Yü~ Den..z T ret Ol.ulu :satın Alma K<t .ı:onundın: 

Muhammen Muvakkat 
Miktarı bedell tutan teminatı ekslltme thnle clln 

Cinsi Kllo Lira Kr. Sa. Lira Kr. Lira Kr. ıekll ve saaU 
Ekmek adet: 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sade yağı 
Toz ıseker 
Kesme ııekeı 
Reçel 
Kaş!lr peynJrl 
Beyaz peynJr 
Yumurta adet: 
Limon adet: 
ZeytJnya!J 
Sabun 
Zeytin 
Kuru fasulye 
K. barbunya 
Nohut 
Y. merclımek 
K. mercimek 
Pırln.ç "viyonola" 
Tuz 
S rke 
Soda 
K soğan 
Patates • 
K. kaY$1 

32000 10 50 3360 252 açık 29-7-942 10.30 
8000 155 12400 
2000 165 3300 1178 kapalı 
3000 240 .7200 . 540 kapalı 
4000 95 3._~ 
1500 115 1725 
1500 120 1800 
500 172 060 

1500 120 1800 
25000 5 12;>0 
10000 10 1250 

2500 125 3125 
1500 85 12i5 
2000 72 1440 
3000 30 900 
1000 20 200 

500 40 200 
1000 25 ~50 

750 30 2~5 50 
6000 60 3600 
1000 7 70 

500 25 125 
1500 15 225 
4000 20 soo 

550 

200 

188 
235 

204 

404 

kapalı 

açık 
acık 

il Cık 

açık 

6000 32 1920 235 acık 
500 160 soo 

1000 iO 100 
150 35 52 50 
100 170 .. 170 130 açık 

11.00 
11.15 

11.30 

11.45 

;J..3.30 
13.45 

14.00 

14.15 

14.30 

15.00 

Muhammen bedeli 3256,91 lira o· 
lan J 71 ade t piyakolis 2i-7-1942 pa
zarcısı gtinU saat ı:> le aı;ık ck&ilt· 
me usulıyle Ankara'da lılare binasın· 
da toplanan merkez 9 uncu 'komls -
yonca satın alınacaktır • 

B u (§e girmek istiyenlerın 244,27 
liralık muvakkat teminat ile kanu • 
nuo tayin eıtitı vesikaları hamilen 
aynı giln ve saatte adı geçen komis
yon reisliğinde bulunmaları !Azım • 
dır. 

Şartnameler parasız olarak A nka
ra'da malzeme dairesinde, H aydar • 
paşa'da t esellüm ve sevk §e!liğinıle 
gor ille bilir . (5110) 1302 

Çeşitli malzeme alınacak 
D. D. Yolları !'atın ı\lınn Ko. duıı : 
~Iuhaııııııen lıcdcli !!86.il! (rlrıııi ı;c. 

kiz bin allı >uz otuz lıı!Ş) lir ı olan 
nıulıtelif ebatta 45iiO (dört bin bei 
yuz elli) kllv aıııynıı t Jc, hıı, ı:ı511 

(dort blıı iıç y ılz elli kilo orulmtı~ ve 
orulmeıııiş kordıımyat, muhtelif <'İns 
'e ebatta 3 60 (Uç bin sekiz ~ ltz el
Jı) kilv salmastra (ll. \.ı:u tos 19'2) 
pazartesi unu saat (16.aıı) on be1 
otuzda Ha> darpa,n'dıı Gar binası da. 
hilindekl koınls) on tarafından kapalı 
zarf usuli)le satın alınacııktrı. 

(11 1 7~) ı .~6L 

Tamir işleri 
M . M. V ek. Satın alırra Ko. ılanı 

2616 lira 47 kunİıı keşi! bed elli 
Ankar ı'da kimyahane binası t.anıi • 
ri 3-8 -912 pazartesi gUnu saat ı:> te 
pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Ka· 
ti teminatı 392 lira 47 kuruştur. İs· 
teklilerin. münaka~a gün ve saatin
de M . M . V. 4 N o. lı Sa. A l. komis
yonuna ıı;elmel eri . Keşif ve ııarlnll· 
mesı her ::;-Un salın almll komiııyo • 
nuncla gosterillr. <545~) 1561 

TlCARET•VEKALETl 

Matbaacılara 
Ticaret Veka.IPtinden: 
1912 mıtll ~·ılın<la il<: ayda• bir tı· 

kanlacak olan Konfonkttir Bülteni 
ile aylık ekinin tabı lcin Jklncl defa 
ilan edilen eksiltmeye de ~nünde 
talip Ç'lkmamıştır. 

Bu Un temmuz ayının 20 inci pa
za rtesl günü ~ant 11 de pazarlıkla 
ihalesi yapılacaktır. 

Muvakkat t eminat akçesi 307 llra 
75 kuruştur. 

lsteklller ihale ıı:llnll ve ihaleden 
evvel Zat işleri ve Le\·azım l\IUdllr
llll:Une müracaat edebilirler. <5026> 

1082 

Türkire 

111.00-llU~ 

18.15-18. ~o 

• 19.00- t9.l5 

19.15-19.30 
20.00-20.15 

20. 1 S-20.30 
:?0.45·20.5S 
ıo.4~-21.00 

ı ı.oo-ı ı.15 

2 ı. 15-2 l.30 

21.30-2 ı_.45 

21.45-22.00 

22.00·22. l ~ 

23.00·23. ı 5 

23.30-23.45 

23.45-24.00 

Proı:ıram 

Haherler 
Haberler 
Habl'rler 
Haberlerin 
Haberler 

tahlili 

tahlili 
tahlili 
tahlili 
tahlili 

Ha herler 
Haherlerin 
Haberlerin 
Haberlerın 

Hahcrlerin 
Halıerll'r 
Haberler 
Haberlerin tahlili 
Haberler 
Hah erler 
Ilaherler 
Haherıer 

Haht-rler 
Haberler 
Haherlerin 
Ha heri erin 
Haherlerin 
Haherlerin 
Baherl~r 

Haherler 
Haherler 
Haheril!'r 
Ilı herler 
Ha herler 

tahlili 
tahlıli 
tahlili 
tahlili 

Haherlcrin tah!i!i 
Haherlerin tahlili 
Hahederin ıahlıli 
Hah. tahlili 'e müza 
Hab. tahlili ve nıuzik 
l lab. tahlili ve muzik 
Hah. tahlili ,.e müıik 
H aberler 
Haberler 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Hab. tahlili ve müzik 
Haberlerin tahlili 
Ha~er!erin ıahlıJi 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlilı 
Hab. tahlili ve müzik 
Haberler 
H aberler 
Haberler 
Haberler 
Ha herler 
Haberler 
H aberler r 

Haberler 
Haberler 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
~l~herll'";., tahlili 

(Bu listeyi 

KAZALAR 

Yapı işleri 
Sulran,u~·u Ilar.m M üdur!üğünden: 
1 - .Miie••e•emiz çıfıçiba$ı mevkiindc 

)enidcn İnşa olunacak (767?5) lira (89) 
kuru~ ke~i! 1-edelli hir kısrak ıa\lası 
kapalı nrf usu liyle eksilımeye konmu~· 
ıur. Fk,iltme 1 ağmıo' 942 tarihine 

1 

tl .. 
sadi.ıf eden cumartesi ,;unu ~aaı on birde 
.\fa.lat}'a Nafıa müdürlüğünde rapılııaık· 
ur. Muvakkat temi nat (5089) lira (80) 
kuruştur. 

Günler 

P.ızarıesi, Çarşamba, 

Pazarte~i. Çar~amba, 
Pazartesi, Çar~amha, 

Pazart~i, 
Pazartesi. 
P.uarıesı, 

Par ar 
Her ~ün 
Her ı::ün 
Cumarıe,i 
Cumırıe~i 
Cumartt'i 

Pazar 
Her gün 
Her gün 

Pazar 
H er ııün 
Her giin 
Her ı:un 

- Pazar 
Her gün 
Her gün 

Paznr 
Çarşamba, 

Çar~amha, 
Çar<aınha, 

Pazar 
Pazar 
Paıar 

Cumarte<İ 

Cumarıl''i 
Cumartesi 

Cumartesi 
Cumarte\i 
Cumartesi 

Pazarte~i ili Cnmarıesi 
Puarıesi ili Cnmarı~i 

P.ızarıt'i il'ı Cumarte~i 
P.var 
Paz;u 
Paıar 
Pazar 
Pazar 
Pazar 
Pazar 

Her gün 
Her ~'l.İn 

Pazar 
Pazar 
Pazar 
Paıar 

Her ı;ün 
H er gün 
H er ~n 
Paıar 
P~zar 

Paıar 
Pazar 

H er gün 
Her giin 
Her ı:ün 

lft'r ıtün 
H er ı;:ün 
Her gün 

J'a:ııırıesi iU Cumarte•i 
Pazartesi ila Cıımarte~i 

P.ı.z.artesi ili Cumarte~i 

Pvarte'i 
Paıarıcsi 

lütfen kesip 

Rnd)o 
.Merkezi 

\\.RC,\ 

"·:-.:m 
'\\"ROS 
\\' (,FJ\ 
'\\-rı.wo 

\\CW 
\VRC.\ 
\\ NRI 
WBOS 
WGL\ 
\\"L\\"O 
""C\\' 
\\'GFA 
WRC.A 
WXRI 
\\BOS 
WGEA 
\\71.WO 
wcw· 
\\ GEA 
WRCA 
w ... 'Bl 
\\.,.fiOS 
\\7l.WO 
\\ ROS 
WC\\' 
\\71.\\ o 
\\ Ilm 
WC\\7 
WRl'L 
\VRUW 
\'\ nus 
\\RUJ. 
\'f'RlJW 
WRUS 
\"1L\\"O 
\ \CBX 
WCRC 
\\7RUI. 
\~PU\\' 

\'\'RUS 
\\ L\\ O 
\\Bos 
WGBX 
\\ CRC 
\\RUL 
\\"Rl '\\. 
WRUS 
\\:'1.\\'0 
\X'l.WO 
WC\V 
\Vl ,\\'O 
\X'Ros 
wcw 
W'CRC 
WCI>\ 
'\\""RUW 
WRUS 
\\'RlJI. 
WRUW 
\\ RlJS 

• 

D:ılga uzunluğu 

Kilosikl .Metre 

l"i,l"iO 
11,-so 
15,210 
15,HO 
15,250 
15.850 
1 'i,150 
17,i'SO 
l "i,210 
15,~30 

15,250 
15,850 
15,'.BO 
l';,150 
17,780 
15,210 
15,330 
15,250 
15,SSO 
l'l,330 
15,150 
11,-so 
15,210 
15,250 
ıs.210 

l'l,8"i0 
l"i,250 
l"i.210 
15,8511 
1 l,"90 
9,-00 

9,040 
11,790 
9,'700 
9,040 

l"i,250 
15,2'TO 
17,8~0 

11,790 
9,-00 
6,MO 

15,250 
1 'i.210 
ıs.ı-o 
1- ,8:30 
11,-90 
9,700 
6,ofo 

IS,250 
15,250 
1'1.850 
15,250 
l';.210 
l'l,8"i0 
17,!BO 
11.790 

9,..,00 

6040 
ı-.'790 

9,700 
6.040 

19,8 
16,8 
19,72 
19,56 
19,7 
18,9 
19,8 
16,11 
19,72 
19,56 
19,7 
18,9 
19,';6 
19,S 
16,8 
19,ll 
19,56 
19,7 
18,9 
19,';6 
19.S 
16,R 
19,72 
19,I 
19,72 
IR,9 
19,7 
19.72 
111,9 
25,4 
'10,9 
49,6 
:?5,4 
;o.9 
49.6 
19,7 
19,6 
16.S 
25,4 
~0.9 
49,6 
19,~ 

19.72 
19,(l 
16,8 
2"i,4 
~0.9 

49,6 
19,7 
19,7 
IS,9 
1<>.~ 

19.~2 

18,9 
16,S 
25,4 
309 
49,6 
25.4 
30 9 
49,6 

saklayınız) 

K. uzum 
Kuş llzOmil 
Cam fıstıtı 
ı::nt 
~ 1 vrl yofurdu 
KOse 

4000 35 1400 
1300 50 650 

Bu l,e girmek isti) enlerin !?l 17' (İ· 
ki bin )Ül'. kırk )cdı) lira tı3 (altmış 
uç) kuru§luk murnkkat teminat, ka. 
nunun ta)ln ettiği \'eslknlarla teklif
lerini muhtc;i zarflarını a) nı gtin sn. 
at (l-!.30} on durt otur:a koclnr ko
ıni•yon reisllğne Hrmeleri IAwnrlır, 

Satılık eşya 
2 - Ru inşaau a it hula..ai keşif, pro

je, hmu•İ fenni şartname, mali ~arınaıne, 
mukavele proje,i İ•teklilere parasız ve· Kutu.su 70 ku"':ı o::an bu l~elr.r, rı Kup s..-ıhlplcrlne nrzu ettikleri ml.ktar.ı. 

voturdu adet: 1500 
Taze sebze 2!J kalem 

15 225 
7364 

171 
55.1 

acık 
acık 

l5.30 
16 

ı - Okulumuzun 19-12 yılı 1htlyacı olan :;ukarıda yazılı on ft c ı:ı11rtl ylyec~ 

maddeleri 29-7-942 caraamba s:Unü hlzalanndakl saatlerde yUkM'k deniz t.lcare 
Okulu binasında toplanacak eksiltme komisyonu huzurunda ;yapılacaktır. 

2 - Şartnameler ok\11 binasında muhasebe dalres.lnde ırörOleblltr. 

8 - lsteklilerln teminat makbuzu ve Ucaret odasının yeni >•1 vestka!;b·le 
b!rllktc ihale aaaunde komloona mOracaaUan, usulü dıılres nde hazırlıyacak!ar 
kapalı ekslltme)'e alt teklif mektuplanru lha!e saatinden bir saat evveli kom~ 
:;ona vermeleri. 

4 - FIYatlan hükümetce tetib!t edilen erznk4bedeııerl öde11!rken kıınunı ver 
~er hare \'e ril5umlar UAvetcn okul tarafından müteahhide ted1:r'e ed11eCC:I. 

Bu işe alt Şartnameler koıııisyonılan 
pıırJ&ız olarak dıığıtılıııakt ıdır. 

(5169) 15t.i2 

Klingrit levha alınacak 
D. D. Yolları Satın Al. Ko. dnn: 
Muhammen berleli 16800 ton altı 

b.n sekız yUz) lira olan muhtelif eb
atta 7000 (yedi bin> kdlo kllngrlt ne
v.nden Levha (3. A~ustos. l!l42ı pa
zartesi gUnU saat (16l on altıda 
Ha:;darpıışada Gar binası dahlllnde· 
kt komtsyon tarafından kapalı zari 
usullyle satın alınacaktır. (7433·5355) l.M7 

..111 1 11 1111 1 1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Saman ve ot ahnacak -

Bu işe girmek lstlyenlerln 1260 
(bin iki yUz altmıs> liralık muvak· 
kat temınat. kanunun ta)1n ettiği 

: \'esikalarla tekliflerini muhtevi zarf
: ı lanru aynı gün saat 05> on beşe 
: kadar komisyon relsliğ.ne vermele-

Zonııuldak ta Eretrl1 Kömürleri hletmes!nden: : ı r! IA.zımdır. -
: Iıl tme 1htlyncı tein 1000 ton saman ııc 600 ton ot kapalı zarfla tra· : Bu işe ait şartnameler kom.syon-
E tın alınacaktır. : dan parasız olarak rlağıtılmaktnrlır. 
- Eks1ltme 24 t mmuz 942 cuma ııünü saat 11 de Zonıruldak'ta ısıetmı - (54i0l 156.'1 
: bınuındakt ttc:ı.ret mUdUrltiıtünde yapılacaktır. Yalnız mezktlr &aate ka· : 
- dar s:e~n teklltıer nazarı itibara alınır. Sartruı.me ve muk:l\ele pro cim : 
: Ankarada Et bank t:mum MUdUrliH:U ticaret rnüdllrlli~ünden, ls•anbul- : 

da Yeni Vıılde hanında Et bank bürosundan ve Zonculdıık'ta ticaret mil· _ - -: dilrlutüooen al nab r. _ 
- Tal plerln te:ı:Utı~rtyle b.rUkte tekllt ede<:eklcrl bedel 11zertnden :YÜZ· : 
: de 7 5 nlsbct:nde teminat akcesl Ve)ll muteber bar.ka teminat mrnctubu : 

: tevd etmeleri mffl"Uttur. 1126 = 
':i ı ı ııııı ııı ı ıı ııı ıı ı ııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııır 

Satıl ı k motörler 
SThl ENS markalı ve 3-5 beygirlik 

7 adet elektrik motörü satılıktır. An· 
kara İtfaiye meydanı Tavus sokak 
No. 16 mobilya ma~azasına mura-
caat. 1204 

Sat1hk villa elektrik llunbalan mevcut heyetiyle 
1 -=~~;,;;~~:;~~~~~~~:r-

satılıktır. Tafsllllt almak ve reslm- ; 
lerını görmek için Yeni Sinema üze-

lstanbul Şısll Z!nclrlıkuyu'da 305S rinde l No. ıu Yavuz tcrzlhanesı sa
mctre ve SO metre asfalt üzerinde hlbl Hilmi BAKKALBASI')'a görmek 
cephesi 3 oda beton arme köşk ban- lstlyenlerln de 1stanbul'da Is Bankası 
yo elektrik su 85 metre çiçek came· ı karşısında MaJQI Cemal GIScslne mil· 
k~nı garaj ahır gazinosu caddede racaatı. 1014 

Afyonkarahısar tabii sodası 
Tabii gaz ile kuvvetlendirilm:;tir 

P iyasaya çıkarılmıştır. 
Ank"llrada 100 ı~ını: Ar.dık1arda •!Jıariş yeri: Yentıehlr 

şısında depo: teıeton: 5153. Tura tein li1parlı yeri: H.!mam 
t.aSYOnundıı Kınlay membaı trt1bıı.t mıımurıutu. 

Kızıla)' kar· 
(Afyon) ıs-

1078 

u L us - 23. Uncu yıl. - No. 7i524 

lmtl)'a.ı :ialllb1 
CSKEl':Dr:R ARTUN 

!\eşrtYat ve l\lt' 5l!Sf' MUdllrO 
NAŞn IJl,UG 

ULUS Baııımev ANKARA 

OlKKATı Cazcıemız. ~onacrueı:ı Je"T 

om )'llZllar, ce&redllstn edllmestn ~ 
verUr:ne:a ve ta.)'bolw;undalı do~ ıılç 

b1r Dl~ lı:abUl eclllmCL 

s $ 

Evvelce Almam•a'clan geUrllmlş rilir. 
lf'11 yeli aondl'rlllır. 

çok sağlam ve ha.ı;aratın ıı:lremlye· 3 - İ•teklilerin 2190 sayı lı kanunun 
ceğl bir tahtadan ~'O.pılmıs bir ya- hükümleri dahilinde i•tenilcn vc,ikala r
lak bir oturma. bir yemek odası la- la ek~iltme ıarih irden bir hafta c" el ki -
kımları gramofonlu biiyük bir radyo tarihli Malat)a Nafıa mıidiırluğiın<lcn 

N I• HAT ısı K · Slr:kccl Hamldl;ye caddesi ;r>;o. 37 .:ıosta 
kutusu :Hs. 'l'l'lırrnr: Rad,ııofon 

bir ç.Ct yeni ipekll tiiY yorgan bir 
yeni YA7.J makinasının satılmasından alacakla rı ehli) et , e,ika! .rı ve muvakkat 
"az ge~llmlşti. Hareket mUnaseb"· ıeminaı !a rİ) le beraber teklif meknırları· 
tb·Je bu eşya tekrar satılığa çıkarıl· nı hel! i ~ünde ek~ilıme saaıindcn bir 
mıştır. Görmek !stlyenlerin her ~ün saat t'Heline kadar .\la laıra ;'l;'afıa mü! 
saat 13 ten 15 şe kadar Loz.an mey- <lur l üğundc i~ ı ima ede<ck in•:ıat komis-

talıpler!n yukarrla yazılı gün ve sa- ı mek Uzere kapalı zart usuliy11 ek• 
atte e\•rakı mllshiteleriyle hırllkte l silımeye konulmuştur. Taliplerin i· 
Keskin ııdliye encümeni dalr~ınd(' hale &<ıatindeıı bir saat en·el mck· 
hazır bulunmalar ıll'I:, olunur. j tupln.,ııı artırma eksiltme K . nıın 

tJ496J 1563 hükümleri ılairesincle Silifke'de jan· 

danınrla Lozan Ap. Ust kat sol dal- }Onuna te\IÜ etmeleri. Postada \aki ı::e- Yağ ve et alınacak 
reve mür~aatl. 1208 'k ı d "'ld' L " 'f • 

J ~ 11111111 cı me er me~mu cıı;ı ır. "e)ı' proJe, Sı'll!ke ,.. J. E r Okul Tabııru ko-.J 111111111111111111111111 L.. f - ... -
darma okun 'binasınd ı nılitecekkil 
saıın alma komisyonu başkanlıl:'lna 
vermeleri lltın olunur. 1572 

: ennı ' 'e mali şarıname 'e muka\'elena- muıanlığındln : 

k - me~i Hara muha•ipliğ inde \e .Malatıa . . . . V k fl U M"d" ı · · ~4 - Motosiklet almaca nafıa dairninde ı::örülehilir. 159.S Mıktarı 5000 kıl.o cınsı sadeydı a I ar mum u ur Uı:;u 
- m uhammen kıymetı 163 kuruş ıe -

-
Mücellit aranıyor 

Vakınar U. l\1Ud0r!Otünden: 

Yakıtlar Umum MUdOrlUB'fJ ıc:ın tıc 

E Sumerbank Umumi Müdurlıı· : Memur alınacak ı mlnat 611 liı·a 25 kuruş. .Mlktan 
- ;.u-nd•n·. __ K k c l\l"dd 1 mll ğ' d • 37500 kilo cinsi sığır eti muham _ ., ~ es n . , u e umu ın en. k , t' 41) k 1 1 _ fü.nkamız için ~cpetli yrni n)a : Keskin malıkeme~tnde açık bulu- 1'!1en ~?~ne 1 :rsoour~ş e:n nıı ı 1 l:.!5 
- az kullanılmış hir adet moıo~ikl t't : nan on be$er lira maaşlı iki adet lı~a. 1 t.<ırı ' 1 kılo c:nsi koyun 

. d 1 - b t kAUbl il"'' l 23 7 942 etı muhammen kıymeti 60 kuruş te· : •atın alıMcıt~ından ellcrın t! o Uf' : ı.a 1 "' mUa\'ın .,ı <: n • • · t lSS7 ıı 50 k retli bir mUcellıt alınacnCın hn tall 
- • "i ~ 9 f' perşemrb günU saat 13.~0 rla mUsa· ı mınıı · rR ııruş. 
: da utmak i<ti)'en lerın 2 . '· . - : baka imtihanı icra erlilecc~lnılen Yukarıda cin~ ve miktarı mu • j olanların_ l<a~u'. earllarını ?fı'•ı·rmek il 
- tarihine kadar •atın alma 'ervi\İ· = orta mektep mezun u ve mı>murln hanınıen kıymeti ve ver ilecek temi· ı .!ere vııkı t kal1tlor mtıdür!O~Une mü 
_ ınize müracaatları. 1202 : kanunundaki evsaf ve şeraiti ha'zl nAtı yazılı lıç kalem erzak 27.7.942 rncaatları UAn olunur. 
.,llllllllllllllllllllllllllllllllr ve yazı mak!neslyle ~lırııtll ynT.an pazıırtesi giinU saat H te ihle eılil- (f'ı325> .a;:ı 

.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111 111.. 
' -: BUGÜN 21.15 te K 1, 1 b h 1 BUGÜN 21.15 te 1 ç k c d BUGÜN 21.15 te E 

: Cebeci M 'k• A k aval" 1 a çe 3 Ahb Ç l an ırı a ' Macera, ARk, H•yccan -
uıı .' v~ f ÇiÇEK ap avuş ar YILDIZ ,, ~ :; 

- Yenidoğan lılmı . Altın Arıyor s· Ormanlar Hakimi :: 
: Sineması SON BESTE Sıneması -( Türkçe )- ıneması - ( Türkçe )- E 
- -'"'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111 111111111111r" 

Yeni Sinemada 
BuııUn bu ırece 

14.30 - 18.30 •eanslannda 

SEVEN KADIN 
Hedy ı..amarr • Robert Ta)·lor 

16.30 - zı ıean.~lannda 

HAVA Y GECELERİ 

Park Sinemasında 
Bugün Bu l'«e 

14 30 - 18.30 sean&lannda 

CHARLİ CHEN 
DEFl='E PEŞİNDE 

16 30 - 21 ~anslannda 

Zorla tayyareci 
Türkce sözlü \'e tarkıh 

12;ı:s te ucuz halle mııt nesi 
YALA."\CILAR ŞAHI 

Tel: 1131 

Sus Sinemasında 
B gün bu geec 

14 SO • l 80 seanslarında 

YAŞASIN SAADET 
ı .30 • 21 enaA annda 

Eğ le nce kadını 
Pow 

Sümer Sinemasında 
Bugün bu gece 

.\merlıkıın ııollsl ganı:stc-ıertn le )'Ü 

zOnU ve maskesini otı~·or 

DEMİR PEt~CHİ Ü~UP. 
lk1nct de\ re 15 kısım 

>e n lıı.r: 

"! 15 - 14.30 • J.6.30 • lS 30 ırece 21 

Tel: 3590 

~-----------------------------------------------' 


