
u L u s BASW$Vl 
Cankın Caddeaı. Ankanı 

Müthiş bir facia 
Alllay denizalllmız denize daldı 

ve bir daha da çıkmadı 
Facia Çanakkale Boğazı önünde 80 metre derinlikte oldu 

• Bütün gayretlere rağmen subaylar ve 
mürettebatı kurtarmak kabil olamadı 

38 ıehidin aziz haltrası önünde tazimle eğiliriz 
.A _N K ARA , 18 a.a. - Başvekaletten tebliğ edil 

lnıştır : 
. Çanakkale boğazı önünde 14 temmuz günü talim va:•f esini yapmakta olan A T 1 L A Y denizaltı gemimiz at.' Yapmış ve sebebi anlaşılamıyan bir arızadan dolar ır daha çıkmamıştir. Geminin ( 80 ) metre derinlik

le battığı tesbit edilmiştir. Memleketimizde bulunan bi
h~~nı tahlisiye vasıtaları, en kısa zamanda vaka ma -
1_~ ~•he gönderilmişse de g e m i n i n ve mürettebatının 
~'ll"tarılması mümkün olamamıştır. 

ATILAY denizaltı gemimiz mürettebatının bu su -
~eti~ t.e h it olmuş olduklarını teessürle bildirir, ke 
eaı aılelerine sonsuz taziyelerimizi sunarız. 

h alıp da çıkmıyan gemi, içindeki mürettebat ve su -

b~1Yların miktan ( 38 ) dir. Bunların isimleri bilahare 
1 dirilecektir. 

ULUS, vatan müclalaasına hazırlanırken vatan 
sularında 1ehit olan yiğit T ü r k çocuklarının aziz 
hô.tıralan önünde tazimle eğilir, memlekete ve 
fehitlerimizin arkada bıraktıklarına bu çok acı 
h&cliıeclen dolayı baı ıağlığı eliler. 

-------~~~~~~~~~~~ ..... . 1 Atılay hakkında .malUmat 

1 t b l 'J A.~. adlarını -Ebedi Şc!'.tn ko;yd.uau 
ıs an u ua Ay 8Ullb. duıl7..altılamnı:rAlandıı-. Tekne· 

a1 llaltc'te ValdL4cızal);ı denllon yerde 

bl•r kutlama Krup ve Permani müess""'-'Slnln miıhım. dla ve usta basılarının nezareti altında 
Tiırk :şcllcri tara!ından yapılını~tı· 

Atıl:ıy, eşi Yıldıray'la beral.ıer l93h 

F l•h R lk ' ATAY at;ust08Unda kızal);a konulmut ve l!:I 
a l 1 ı ma~uı 1939 da dcnlze indlrUerek ııı.ıo 

Güzel Sanatlar Akademisinin altını·' ta hizmete ~lrmlşt1. 
jllıct Yıldönümü, dün .Maarif Vekili, 1 Suyun. yüzünde 934, da.JmıŞken 1210. 
5latıbuı Valisi ve birçok dhetlilerin hu· tondu. Sumt1 d<:nl:z ti"tü'1!de 20, rtenlz 

turu ile, İmınbul'cla kutlanmı~ııı:. Yüz !cinde 3 mildi. Bir tane 100 lük top, bir 
><Uıut l'<:tmi~ veya ııltnııı sene bir ha)-li tane 20 l1k ucalaıavar topla 6 tane 
t:lrph kültür tesislerimizin yaşı olınuş- S:i3 J\lk ko\'aD uı.eıyordu. 
datur: burıwıia beı-.ıber, hakikatte, bunla~ Bu ~eminin Almanya'da )-'3.pılan ut 

n lıü " '- " 
0

. YW< bir kamı Cumhu1'i>·et devrı· Saldır&l' hizmettedir. ATILAY denizaltımız denize indirilirken 
~n eseri telakki edilebilecek kadar ye-
il 'Ve 8COÇ1İrJcr, Ü~manit <IJariilfünUDU 

ra':.k Cuınhudyet Ünivers.itesi arasımlaki v k il • • • 
0 ·baz. şubelerde )ÜZ<le yüze çıkar. Ziraat e i iğının yenı 
C sınan.it Sana>ii Nefüe Mektebi ile 
.uınhuriyetin Giat"l Sanatlar Akademi· 

aı arası-.l-ki . db } rıi he ·~ farkı ıbundan daha az bır . • • ld .., t . r 
tı.t il te lDdireıneyiz. Kuranlara hürmet Selle IÇID a Jgl e Jr e 
le~ 111 , .e kendi devrimizin kıymetini bi-

m. Aradaki fa.rk sade akademinin 
~rp Örneklerine eskhi ile kıra~ e..lile • 
···ıyec-'li "" kadar yaldaşmarnıda.n ve mil· 
nı sanat küiıürünün akademide }er al • 

d .asındaa değil, rejimin, milli kalkınma 
ava~ın..1- .. 1 . ld iu .....,.. gııı.e sanaılara vermış o 11· 

,.,. sonsuz clHmmi.-eııen de ileri ••clir. 
OJl • • • , .-
b' ' 1>"1 bır sanat teıbi)esi olmaksızın 
0 ;r Ceırıi>eıi medenileştirmek mümkün 
ı:aını>acıfını biliriz: Osmanlı rejimi, 
kikrp aleırıi kadar kendi tarihinin <le ha· 

Devlet eliyle ziraat 
saholar1 genişletiliyor 

Ziraat Vekilliği, önümüzdeki ekim ı-
nıev<imi için gerekli h~11~lı~lara baş!~ • A 
mış bulunmaktadır. \i ekıllık bu ekim C 1 
mC!'\ •İminde devleı eliyle yatnlmakta o-

bir kayıp 
atleri · b' ., İl • nı unuıarak, ,anatJ. ır •usten 

ı;rı değer vermemi~ıir. Vermi> ohardı, 
Pet?'a <levriııin acıklı , .e korkunç kiilıür 

rı~~?'•.~ına uğramazdık. lan ziraatin genİ)letilme•ine karar ver· 
)'a ultur ve mcdeni)·eıi, zC!".-k ile akıl nıiş ve }'Urdun türlü böl.ıı:clerinde devlet 

saınsun Mebuı.u Bayan l\Xeliha TJ
~·ın evvelki ~un 1stanbul'da vefat et
tla"lnl teessürle haber ald ık. Bn. Mallha 
Ula.s maarif mesleQ-lnde uzun yıllar cnk 

n)ana · _ _, . ı. • • 
ol ınşa <-uer. Bır ZC\k ter.ıı } c•ı çiftlikleri '"e tarlaları kurulması etrafın-
fa::t'Sa, ı;ok defa, aklın e•eri dl' boş, 
sik· ~il ve neıiccsi7. olur. Resimsiz. mu· 

i.IStz •iı'r . - . . h' _ .J • 
~la ' ~ sıı:, mımarı ~ı7. ır me<ıcnıyct 

da icabeden incelemeleri bir hayli iler • 
dct::crıı hizmetler ııomııiş ve muhtelif 

kımi~rir. Bu cümleden olarak Vekillik llsclcrJn mUdlırlüklerlnl yapmı~tı r. 

Bölgeler arası 
Türkiye atletizm 
birinciliği ba~ladı 

Melih Barlas 6.94 metre ile 
günün en iyi derecesini yaptı 

' 

Müsabakalara 17.30 da 

devam edilecek 
Böl~eıcr Arnsı Türkiye Atletizm B1. 

rınclllkleri 19 :Mayıs stadında başlamış· 

tır. Torenıe Alıldeye celcnk k<>yan at • 
leUer .<nhndn biıYUk bir kalahalıl);ın o. o ""ur etmı:k imkitnı \'ar mıdır! J:,ki elde bulunan ziraat ilcllerini daj;ırnıı -

bc~lı :ü~kl~~ü ~nların he~•İ ile 
henı sr· burüktu: \ l}'llna'ya gıdenler. 
Van r ~le~maniye'>i )'llpmışlar, hem Dİ· 
aıu .k~ ~bt)'lıtını }araımışlıır, hem kihik 

ya devam etmckıe. pulluk ya11ım ve da· 

ğııımı işi de bızland ırılnııj bulunmak . 

tadır. 

Erzurum Erkek Ll5eslnl kunnu1 ° · nUnde llk m\lsabakalannı ve sUrnt ko -
lan merhwne, Uk kadın m<>busumuzclu. şularının sccm<'lerml yaparak ümidin 

sı ıyı v" d . . J devj • • ucu e ı;:etırmı}ler, hem e o 

Alleı>lne ve yakın dostlarına başsaı:t.

1 
rev1clnde dereceler almıslardır. 

lıfı dileriz. 110 manLıı.lıda Faik öııooı (7..onguJ -

------=:---===~-------.---......------.,.- ·....,.,,------ (.Sonıı 4 iinçiı •:t\ fada) 

nıuşlartlır. 

seıe ~ ~çıo n:ıüstesna ilim ve fen medre· 
kur tını ve bütün sana) iledni kendileri 

1 
nUn G~,~llik ze,kı Osmanlı Türklüğü· ' 
flir d ~ı t ev haraıına kadar ~im1[~ti. 
kin ~ '\1r vardır ki ondan önce•indl' çir
dan ">ı anru ara)a arara huluruı. On· 

5onra da .. 1 . b larna , ıı:uze ŞC)t ara)1l ara) a u· 
rnırıJ;z. Bu dc~~İn ~eçnıi. e do.ğru im· 
Run d her $t}' yuk<ege doı;ru gıdcr. butilr: oğru kısmında ise her şey d~cr, 
lar ~kve ka~-~~ur. Şimdiki Güzel ~anat· 
"-- - • ademısın ın tam kar~mnda bir 
""lllsı Paşa .. h . . b" 
hiıiş-·· tur e ve camı.ı, ır de onun 
aı,1ı>'.gı~~e kırrnızı \'e cıımcldınlı l>ir 
nat e bı.n;ı.sı \'ardır: i~ıe l>ir millet sa -
olnıa~er. ı)·esi . olduğu \akit binr< ;,ini, 

ıgı vakıı ikind<ini )apa~ 
Ankara K sahn on~enaıu,:ırında H ı5en 

rıe c •anaıkarlarımızın dünkii tı>re • 
• Anıi"on · · : rııi• " e ıemsılı ıle nihayet ver· 
~ olmaları • 

dır. Ak ."ı.n ne derın mlna~ı \ıtr • 

hiitün adeınının için<ie yeni Türkiye'nin 
Bit hi sanatlar hamlesi hi<sedilmi,tir. 

ç sıkı lma.ksızın ıöyliyebiliriz ki 
(So,.,, 3 ıintii 111yf.,,U) Dünkü atletizm müıabakalaruula 100 metre ıe~el.ercle ,ıkıı 

ANADOLU 

.. 
ATILAY denize indikten sonra alclığuüratle giderken 

Ticaret Vekilimizin 

Çukurova' da tetkikleri _ .. ___ ___ 
Saracoğlu 

Hüküm etinin 

son kararlar1 
f erahhk uyandırdı 
Tıearel \'eklllmlz Dr. Behcet Uz, Ya· 

nıntla lase ~lüstcsarı oldu~ halrte dUr. 
~abah ta)·yarc l!e şehrimizden Adana'):ı 

hareket etml&Ur. 

** Artana, 18 a.a. - Ticaret Vekil mlz 
&>hçot Uz bu !':ılınh. refakatinde kt:l 
Mebusu Tur!tan Ccmn l Bt>riker, tn~e 

'.:11Ust('Şlln Şükrü Sökm<>nııUer ve Ofis 

Umum Mütlllrü olduğu halde ta)'Yl\Ie 
tlıe Ankara'dan eetırlmlı:e ııclrnlel\r. 

Güzel Sanatlar 
Akademisi ·60 yaşmda 

Bu münasebetle yapılan törende 

Mr ,arif Vekilimiz güzel 

bir nutuk söyledi 
İstanh , l.~ (T<'f,.fonla) - Gııtl'l I ve rahmetle nnnıak için bir dRkika 

~anatlıır .\kaıleınl•inln r.n ıncı ) ılclo- susalım 
nümü uıünasebtti~·le bugün Akarlenıi liu7.d !:ı.ınntlar .\kadenıisinin tnrihi, 
hina>ınrla ıı:ııır.l hir tören yapılrnıştır. I nınzhııt bır ~t'kll<le l !Hı:? de haşlnr. On 
'J'orenıle bulunan 'la ırif Yeklliııılz lıeş ınuddelik bir talı ı'ltnnme ile Kcı. 
B. Il!irnn - Ali Y ücel aş11ğıılaki nııt. f<' Raif Efrnılinin (pııŞRnın) ticaret 
kıı siiylerııiştir: l ıı.ızırlıgı zamanında kurulan Sannyii 

, . ::'\efise ~lcktclıinln lı ı~ıno, "' nı za -
!'ia~-ın <lhethler, sanat seHn dostlıı- ınand ı rııilıe ınlıılııru olnn ll~ırırli Hey 

\'okll. VIUlycU, Partiyi ve Komutnn • rım; grtirilcli. Hııııııli ile~ m<'kll'hin mbdıı. 
lıf:l ziyaret ettikten &0nra ıru teslsit~rl -

Tilrki~·e'nin ilk ,.e tek plı'ıstik sanat rii sıf ıtiyle Ticnrı·t ~czaretiııc, mı >.e 
nl ve fabriknlan tctıklk etmiştir. yuvası ulan "(.;ilzel Sanatlar \kııde- ıııU•lurıi olarak ıla Maarif !\ezaretıne 

C. H. Partisi salonunda müstııhsllle- rni<l ., ıiniırıı iızdı·k i clrr ) ıiınıla alt • b:ıE:lı idi. bnııct\ li ~ dise ~Iektehlnin 
rtn btlnıldylo >'nPılnn bl:T toı>lıınrıyn ıııış ,aşına girecektir. Hıı genç kurum, l'ıc ret 1"'l'zaretine lı ğlnıınvısı, o clt'
blışkıınllk eden Dr. J>chcct Uz, Milli kudret ve kahili~ eti hBkkınclıı lılr fi- vir anla) ı ıııa, ılalıa dıı~ru,11 anlayıf. 
Ş<-rlmlz fl!mot lnonü'nün ve Baoveklll· kir vermek için, hu gliıel 'eslleılı·n •ızlıgınıı karşı lıir nr\ i (hile) i şeri) e) 
nılz Şükrü Sarnco~lu'nun Çu~urov:ı 1-lifade ederek, hlıtiin şubelt'rlnin iş olıırorclıı. He~lrn n· lırykel ıığretirnl, 
clfü:lll'I'fne sclAm ve 11evg!lerlni lhltlğ birli iri~ le toplu hir 'ergi ıııeytlana ge- lıoyle hir okulun açılııınsını lıııklln~ı z 
ett ktcn sonra, mti~tnhsll ve teşkllAt tirıııi) ve hunun ııçılışını, ıloı;uııı giıııü- kılaca~ı cihı-tle o :ı:aıııann k ıdar ıılısıl
&cr!cı1ylc yeni t'kirn ve la~ mcvzu.ı il- n.un yılıl:in!iınlıne rnslnlııııı~ ı k~~<li i- uıı.ş olaıı ( ann~ i~ trıbi~ini.!1 ~oUbhem-

lnd lml bir k çın h ılıtıynrlık sa~ ııııştır. =--er~ı) ı ge- lı~ıne sığınarak San niı ~l'fı•e :l!('k. 
zer e sam onu&tlla yapılmış çeıı hafta nçacaktık. llak'lt ~ayın Ha,- tebl, keuı goılcrden korunmak i•trn. 
tır. \·ekiliıııiz Dr. Refik bnyılam'ın bir- I di. Sanayii Xefüe Oırnlunun ilk dura-

Toplanlıda hulunna ciCt.cllerimlz, hU- ı denhirt' gelen ve ylirl"klcrimizi n<"ıtıın ğı Arkeoloji )lhze-i karşısında hfıll 
tUn Rl'yhan vllh-Ptl mustaht.11lerl adı- oliım!i hu töreni yerli "Un geciktirdi. ! rn('\'Cut olan klıı:iık hlne<lır. Ilunun a 
na, HükUmetJmlzln huıbubat hakkında ı Buttin ha~ atını memleket hizmetine çılış töreni l'!irk irfanına çok hlzmet
verdttt Ron karardan duyduklaM bUyu~ 1 \·akfeden merhumu, bu anda hiırı:nrt (Sonu 4 ıiııcü $llyfada) 

sevine h191erml Tl<'aret Vekiline tıhu 1 -------------------------·----
etınlşl<"rdlr. 

Şükrü Saracorz.ıu Hükümetlnln hubu
bat hakkındaki karan, bütün memle· 
kette ııon yılda muhtelit aebepl'!rden 
llıerl gelen sıkıntılı durwn !<:inde t~r:ıh 

verici btr hava yaratmıştır. 

T1cattt \"ektllmlz yarın sa.balı ?\tP!" -

s!n'e hare'lret e<IE>cektit". Döntiste, mıım
kün olursa, Tarsus'a uıtradıktan so:ıra 

tekrar Adana'>•a ııeı~ ve bur:ı1:ı:ı 

ta.n·are !.le Ankara'ya avdE>t ed~lr. 

Bulgar demiryollannda 
5 gün i~in ahnan karar 
Sofya. 18 a.a. - Bulı;-aristan'da 

eşya nnkliyatını arttırmak için 19 
temmuzdan itibaren beıı gün müd
detle bulı;:-ıır demiryolları §ebekesi 
üzerinde 20 yolcu treni kaldırıla
caktır. 

Kahire'nin yalanladığı 
bir haber 

Kahire, 18 a.a. - İstanbul gazetele· 
ri 14 ıemmuzda, Sof}-a rad}'OSWlUn bir 
gün ewel \~ediği ve Ankara rad}o 1t1· 
zeıesinio ek ikıiba~ ettiği bir haberi neş
retmişlerdir. Bu habere göre inı?iliı kı· 
ıaları Kahire'de Kıralın sarayını abluka 
ermişler \'e in~ili.elçioi de Mmr'ın har· 
be ı;İrme«i için Kıra! Faruk'a bir ulti . 
maıom vermiştir. 

Re•mi kaynaklar bu haberi en kati 
şekilde yalanlar ve bu haber ~ıan ba
şa e ass11dır. 

, .................................... Ti .. , 

1 Günün spor hareketleri ı 

1 
ATLETİZM J 

Bölgeler ArAsı Türkiye 
Birinciliği 

1 Ruslara göre 11 Almanlara göre 

VORON EJ ROSTOV 
kesiminde doğusunda 

1 almanlar geriledi Don' a varıldı 
ağır 

verdi )er 
Almanlar 

kayıplar 
Moskova, 18 a.a. - Öğleyin neş

redilen sovyet tebli(ii : 
18 temmuz gecesi kıtalarımız Vo

c Sonu ' uncu •arfada ) 

Kuşatılmış gruplar 

imha edilmektedir 
Berlin, 18 a.a. - Alman ordulnn 

başkumandanhğının tt>bli~I : • 
Alman zırhlı te§kllleri ve motör lll 

(Sonu 3 üncü sayfada> 

• Saat : 17.30 i 

1 
Böl~~~~!!:~~rup il l birinciliği f 
Atı" Poll~ontında 

• Snat : 10 da f 

1: YÜZMELER f 
Federasyon Teşvik 

1 
ı} Müsabakaları 

Karadeniz Havuzunu 
Sut : 1:5 ta 

\.. ................ 111111111111 Jllllllt_; 

Dün gelen haberlere gdre Şark cephesinin 
Don kesiminde cereyan eclen al m ıa n ilerleyİf 

iatiluımetlerini gösterir harta 
( Şark cephesi hareketlerinin bir izahını bugün üçüncü 
u.Y.famızda HARBE DAiR sütunumuzda bulacaksınız) 

' 



meseleleri : 

le 
A 

\TUPD. Ya kıy.ı.sla daima birkaç 
ddu llcrJdc ol:ın ve mcdcnl
~ cUn maddi nlim.eUcrtndcn 

halk t.lcl rlnın lsUttıdcsl bakımın
dan <b bclkl lbtr1ul.<: ;yüzyıl önde E"l. 
den Amcl'lka, a bn bc<lcn J.cl'b!Ycsl 
&ah ında h~I yolu t.UUnU&tur7 
Hlc ;ıphc )'Ok ki lsvcı: usulü dUdUk
ıu jUnıın.9t harckeUcrl harlc. ıımP.

~ an orta rn<ı!.•kp, ilse ve Univcrsi
tck'rlnde beden tcrob'cslne verilen 
one?l' de gene Av:·upa'<Lın <:ok llcride
d:r. Her 1$ maMt lmktı.nlarla sınır

lanrruG olduturul:ın ve bu maddi n:ı· 

kan ve "asıt.aıann en OOk b1r ıı.ro.>-n 

acı.tnıdlr:t <Uya.- Amerika oldutu ldn 
bu, de"18m~ btr haktlaı.Wr. 

Amdkıı.'da beden tertm"CS1 işleri. 

D1 teUdk cdel6tcn önce rncktc;>lcrden 
bıı:JI nuılıyız. ÇU.'l u orada beden 
tkrbb'CSl ''mektep dı$ı,. tc$kill).tla az 
stgtll bir b olıı.rok kabul edllrntıı ve 
blltUn kuvvet "mclctcıı ıcı., tcş'kllAta 

ver1lm13t.tr. Fnka.t bumda <:Ok mü
hbn bir naktayı göz.den kaçınnamak 

6COOktJr: bu <in Ameıtka'da tnhsil 
'\'C tcdrls ~klln ve vasıta?:ı.rmın Av
nıpa'ya ıtöro , ıtı misil daho. büyük 
oldu~r. 

Amerikan mekteplerinde 
beden terbiysi 

Amı:-rlknn ır.elct®lcrtndc bedm 
terb!yesl vasıbsı olarak ~t aper
lara ve hele mUcadclc sporlarma ve
:rllcn önem cok ~. B<.r kere 
orta, ilse ve UntvCI'6ltclcrtn hemen 
h Pli de kapalı aaıon ve büyük acık 
spor S.'.llınlnn var<hr. )fcktcplerln 
yüzde sckııcn be$1nde mutlak müte
hassıs beden terblıycs1 mıınllltnl<:'rt, 

di:-cktör'lcırt. ıınt.renörlcr bulunur. BU· 
yuk tin vcrsttc enle bunla.rın sayısı 

üc, b<'S hat.tA se.t..1z, ona cıkanlmıs
Ur. Dl{:C!l' tnnı.ftıın mu:üllm:.ertn <:O
ııu sı:>OrCU olduklarından nwktcbln 
spor hayabll3 bunlar da men ııaı.naa
nı.k dort b:uıı nınmur bir durU:m ha
sıl olmıll .. -t.-ı.dır. 

Bunlard.ı.n b3ş'kn bcdm tcrt>iycsi 

b1 ilk rıwkteptrn b:ışlıyarak sa~lık 

blı:isl \e öğrotlm1 1Ic Ahenkli olarak 
b:r nrıı.da yOruUllür. Sattık ka!dc~ 
r.ı. >"b'ccck. 1cccek bU,ı:lsl, dlıı bakım 
temlzl!k ve sıılilıl':l ,.e vtlcudu işlet. 

mc tc!:n lll?:umlu bütün blllrtlcrt elde 
ed(>)'{'k ı;ocuk orta mektep c:ıtma 1:1-
rlp kolcıJe yarıldı mı (Ameıikıı'dn or· 
ta mı:- tt'ı> ve koMeJ co1< zaman nynı 
bina ı.ctndcd:r.) nrtık onun ıı;m beden 
terbiyesi isi tahs11 ve tcrbW<ı isinden 
h!c 11.)'M btr mcscle olanık gcı.."ınez. 

Amertk:ın m~\er!nde beden tcr
tı~ tsıntn bir st;+.cmc değil, b~ok 
f! •mılıPrc b:ı~ olmnlll da ay
nı-a dlkk te cruı>:ır. :r.tcscuı. ımıın ka· 
palı s:ılonlarda jlır.na.stık, bcdC!ll ha-

• 
rı 'da beden 
e ve nasll geli$1i 

1 

Yazan: 
• 

Nüzhet Baba 

rokcUcri Yaı>tınldıtı aibl salonlar, 
b~ilk boyda Oldu~undan bunların 

k0$u Plstlc:1 d.c varoır. Tabta.U>1e 
böyl.c bUyWt ııalonbn!:ı her türlü ha· 
l"!!kcıtlerı, h&ttA aUcUzmln blrcuk 
ıubclertnı tatıxk ımkA.n dahUme ııır. 
mektcdir. 

1 

Sonra her mektebin her zaman ve 
Yalınız talcbcrun sntlık ıeıcırlyle uc
raşmak U?:ere lhUyaca tı>re b!r yahut 
birkaç dok vardır. Buıııar her 
talebe üzerinde blrcır birer m"sııul 
olmakta ve bu suroUe taiebcmln sa~

lık durumu, utak tct..:k beden! ku
surlarını, 1c cihazlara alt aksaklık

ları kolayca dUzcttllmdtto ve tedn vı 
OlunabUrnc.ktcd.lr. 

Arncrtkan okullnnndakl beden 
ter.biyesi urtblkııtının yUUlc ycuntı 

bc$tn1 OyUnlar ve sporlar teşkil et
mektcdlr. Erkek cocukl:ır araslndn 
amcrlkan tutbolu; b:ıscb~ voleyooı, 
basketbol, golf, tenis, yüzme ve a~
lctız:n dıı.hu oYUnlarıı ve sporlare 
öyle bir ral!:bet ve dUakUnlUk v .. rdır 
ki bu, Amcr1ka mlllctln1n birinci eı

rut s.ı>0rtmcn b;r 4111llet olrr.aı;ını ı.e

mln etml$Ur. 
Amer!k.alılar her sc:ırden cok mü

&al>akalara düşkUndUrler Bu reka· 
bet aaycs!nOO de birinci 5ımt CtY'rcu 
yeUsmektedlr'. MUsa.bnkalnr mektep 
sınırı.an nrnsmda b:ıflar, mekt'!l•ler 
arasından &Chlrler arasına ve mek. 
tep dııı olmak üzere col!:alır ve llrer. 
Yalnız ıuna işaret et.mel!: ve d!kknt 
olunmak ı:erekUr ld mc'.ctcııMlcırln 

mektep dl81 kurumlarla tunas!an 
cs:ıs bakımdan teıa" lk otun:nnmakuı 

ve bu cal!smalar her b:ı.'knndan ny
nı acVb'cdc ıtencler arı:t.smdıı )"IJ.Pıl

m11S1n1 u-mın ıcrn hartc kurumlarla 
mlis:ı.b!l.ka PTOı:nı:ma konmamakta
dır. 

Milli sporlar 
Arnerlka'dn b acba.11 ve amcrlkan 

tutbolu (bu, blztm o;'1Uldığanız fut
boldan <:Ok d:ı.hn .ı:üc ve )'Ônıcu \'C 

cerek el ve .ı:cırekse ayakla oynanır' 
milli ı;porlann bnlında ııellr. nu spor
lar ycdlsl:ndcn yetmişine kndıır bil
tUn amerlat.'llı.lan heyecan 1ctnde tıt

reUr. Protesyoncl b:ıscboll bclk1 de 
lngutcrc'dc'ld protesyonel tll'tboldan 
daha bUYllk sermaye ve para 1ıkllr. 

Fakat memlckeU battan başa S."U'

nuı ve ctnı..tıııdn o kadar büyük bir 
uzı U)-andımllŞttr ki bu OJl'WWl.r yal
nız protCS)'Ollel balamd:uı dctu, a
ma.tör bakımd:ın da müUıls rağbet-

tcdlr. Burada ıı.ırıısı .ı:c!m!&ken tunu 
da aıöyllycl1m ld, ı:t'rOk Amclika'da 
.ı:crck lnailtere'de prot~ sa
nıldı~ı a1b1 büt.Un tn('!Tllekct ~cııtt

nc şamil blr durumda dcittl<Ur. rro· 
tesy0nell:1k alill kUUoyc nislxıUc yuz
de on be$! ~ez ve bunlar ancak 
oYUrıda tevka!Ade btr temaşa kudret 
ve maha.retJ kazananlara lnh1sar e
der. Yoksa her iki mcmldkctte de a
matör!Uk t'S:!Stır. 

Amerika'da atletizm 
Ollmpb'atlanlakt devamlı b!ı.aan

lannda.n da anlaaıl&ca:ı ı:l!>I Ame:-1. 
ka'da ba&lıca beden terbiye vasıtaı>ı 

aUetlznut!.r. Buırün aucttzm ant.rcno
rU obnıyan amer!ka.n mektebi d•lıU

nUl<!mlycceQ'I dl>! atıtıUzme bu bil
Yllk ehernmJycU vermek sa:ııu;.tndc<!:.r 

k1 omcrt1talllar vUcutca olaıtanU5tU 
.ı:eıısmıs ve b1 teşekkül cUn~ b.r 
milli bünye elde etm!şlcrdlr. Hele 
kollcJ ve ünlvcrstte atıctı.crld:.r ki o
Uınplyatlarda blrtnclllklcrl, tld:nclllk· 
le:ı1 alıp E'Ötürmcktcd:rlcr. Bunlara 
d3 sık 6lk yapılan mUsa.baklllarln ve 
maclarl.a büsbütlln hız verltmcktcd•r. 

Mektep ıcı bu dcrccc önem ve.'"1-
ıen beden teıt>!.ycst ve ırpor !ileri 
mektep d~ı kuıUptcr ve kurumlnrla 
da ı:ok kuvveUcnd1rilm~Ur. Bu ku· 
rurnlann bUyUk l~IC!'!' gördükleri \'e 
mekteplerde olduA'u .ı:tbl mütehassıs 

liderler, ö~tmcnler, antrenörler ve 
mon!törk"r ta.mtındıın idare cd'ldl!l 
de aynca U.:ı:ertnde durulfıca.k btr mc· 
seıccıır. Sadece kulüp acmak ve vıısı
taları hazırlamak kttl dd:U4lr. Spor 
llderJcr:tnın ro!U dc ı:ok bUyijktUr. 

Hlasa : 
Birleşik Amertka'dn beden terbiye 

ve aııor alerlnl hU!Asa edecek olur· 
sak, ııevıeun ve hususı ~bbüslerın 
E"enclUln bu Alında tert>J)·est Jdn 
hazırıııcwtları ~·asıta ve JmkAn:.:trın 

ı>ck ıenlı olduA'unu görllrtl?:. Bun!a
nn rejim klea.llerlne UYıtUn olaMık 

dU.:ı:cnlıendittne de htc eüphe )'Olc'..ıöl' 

Fakn.t Avrupa anıro,sınc.'I dlrlg~ )la
nı ıtUdümlU tekilde ve ıı:ıdccc muay
yen bir ı&YC!Ye cıoı::ru sıen<:llk ~t.ı

UrmE'k diye AmcTikA"da bir usul ycnc
tur. BUtün ırcnçllk, bulunan lmktı.n

lardan faydalanarok yettştr. Bunla· 
nn dımıda protesyoncl güreşler, boı<ıı, 

baseboJl ve ıratr müsnbıık<ıla.nn yQz 
bmterce eeı.1rcl ve mcı1dıyı topll
mııkta oıueu amcrtkan &!>Orunun ter. 
blyeci vasfını ası:ı. değ!ıt!nn<'fl\cl< t e
dtr. Bu ayn ve ~çllCbı tem~tnc 
müdahale e~ b!r mesclccllr' ki 
onıı. lüzumundan tazla ehcmm1Yet ve
rerek tıclirWmok Cs!A!nk'Bc bu da ha
ldkati trade değU. ancok mUlıaltı.calı 
ıi:!J>()I'Uıj cıJann ka.nclır. 

1 Polislerimizin atış talimleri 

Arıkan Emniyet Müdürlüğü şehrimiz 
poli !eri için Atı.ş Poligonunda bir kurs 
aQmı~ur. Burada. nazari "e ameli atı~ 
dersleri gösterilmekte ve mesleki atış ta• 

limleri y;ıptınlm:ıkc;u,Jır. 

llaftanuı muancn günlerinde, muh· 
telif merkezlerde vazife gören memur -
lar sabahlan ilcijCl' s:ıaı burada çalış -
maktadırlar. Itcsimlerimiz bu derslerden 
birini 'e atı~ ~· pan bir memuru göster
mckıedir. 

Fakir 

yardım cemiyetinin 

yıllık topla ntısı 
Şehrim 7.de üc yılda.nberl 

muıı:-vazl 

sıı.d t~l.7. ı:alıean bir hayır ct'11'11Yct.I vnr - ıj 

dır Ok ma çnCtnda bulunan raktr ta
lı>be)'C kannca kararınca yardım ıtaYe-1 
ı; >le c !~akta olan crnı.!yet dlln saat 1 
16 da Ankara Hnlkcvtnde ;vıllık umu
mi Lop! ntı nı yapmııtır. 

Oc yı anber1 CemlYet!n ld:ırc Heye
tı n nı wı:ım:ılcUl olan Devlet De
mır:ı.-o lıın l\Wl)'e ve Muhasebe J?alresı 

Re B Vehbi CoktT kısa b!r hitabe ile 
actıktan sonra kongre rı: ' ttnc Anka -
ra h!'ıklml<'ıind<'n Dayan Sabiha Tarım, 
lklncl N" Tevr'k Çokl"t' ve kAtiı>llQ:e 
Natm Eri> ı scı;llm!ı rdir. 

Umumi hcy<>t, klıırc heyctlnt ve mu
rakıplar ra.ı><>rlarını dlnl<'Yiı> taMtı ve 
tdnre he> ctl:nl tbro ct.t kt.cn ooımı yen! 
>'ll bü lCC'Slnl ta.nzırn etm~ ve cemi.Yete 
glrmı:-k 1sli)'CIÜ{'rdıcn ıı.lnun:ıktn o!nn 
dutıul!yevl kaldınnı&tır. 

Dll'\kU konln'('de )"<'Tll ldnre hcoY"tlnc 
Vehbi Çokcr. Arıkara Cumlıur!yot MUd· 
dol m•ıml ıuavlnlC'ıindcn HlıMn Ak. 
ı:m "TlUh rrlr K<'Mnl ~I Gcneosmnn, 
ve Oe\•Ict DMTI ryo!ları mcımurl:ınn1n>ı 

Aıtll ile Fazıl Tl'I") k ottu, rnuııak'ı>llk -
ırre d<" Bn ~ b ha .. Tanın ve l\t Nuı1 
G<"nrooman !l('C1!m slt'Mlr. 

Ke-tıdl ölcUsUnde mrml<'kfol ((l<'Ukl,'\

rma hlıruı,yc ve :rardım cl1n1 uzatan, Fa-

'··~·::·-

İng i ltere cenubuna 

hava taarruzları 

Londra, 18 a.a. - Öğrenildiğine 
göre münferit uçuş yapan bir düş • 
man tayyaresi dUo ötleden sonrn 
Londra çevresinde blr yere bomba -
!ar atmıııur. İnsıınca kayıp olmıa • 
mıştır. Maddi hasar hafiftir. DUJ -
man av tayyareleri dlln öğleclen son
ra İngiltere'nln cenup ban &nhllin -
de bir yere bombalar atmıotır. Brl
ıanya nv tayyareleri İngiltere'nln 
cenup snhill açığınila bu sabah bir 
dU!;man bomba tayyaresi tahribet -
mıoıerdil". 

kir Ta!cbc!ye )'ar<1Ull ~Cltlne mu· 
va!!alQ)"cUer dllem. 

Yurt içinde 
htanbul'dan bildiriliyor ı 

Şeyhislim zade Muhtar, Cemil 
Molla ve SUJeyman Nazif bey
ler hUriyet ve itilaf rUesıı.aı ta· 

rafından Serkeldorynnda verilen 
ziyafete, fevkalade bir ziyafet 
zanoiyle iotirak etdklerfni İ· 
lan eani3lerdir. Milliyetperver 
Türk matbuatı ziyafet mUna • 
sebetiyle muhalefet 1aleyhlnde 
şiddetli neşriyata t>aşlamıelıır -
dır. 

Yurt dııında 
Telsizle alman maUlmnta na

zııra.n Prag'do. bulunan Ameri
ka mallyonundan Vanderllp d e
mi1Jtir 'ki: "Alnranya t amirata 
müteallik teahbUdatı itaya 
muktedir bir haldedir. $ ayet 
btıgUn kenlisine teshllat KÖSte
rllmek istenirse yann borcunu 
mağuren eda edecektir. 

Mahrukat Ofisinin 

sermayesi 2.5 
milyon liraya (ıkarlldı 
İstanbul'da kurulan mahrukaı o

fisinin sermayesi Koordinasyon He· 
yetinin yeni bir karariyle 2,5 milyon 
liraya çıkarılmııtır. 

Paris'teki yahudilere 
yasak edilen haklar 

V ichy, 18 a.a. - Ofl ajansının 
bildirdiğine göre, Paris'teki aırnıan 
makamları son gtlnlerde lbir emir • 
name neşrederek yahudilerln umumi 
yerlere gitmelerini ve buralarda top
lanmalarını yasak etmielerdir. Bun
dan böyle yn.hudiler lokanta, kahve· 
hane, tlyllıro, sinema• konser. umu
mi telefon, pr.uar yeri. panayır, yUz· 
mc havuzu, mUze, kiltUphane, ser· 
gi, tariht binalar, koşu yeri, oyun 
ve spor yeri ve kamp kurulan yer 
gibi mahallere gidcmlyeceklerdir. 
Bundan bıı.ıka yahudller, bUyUk ma
ğazalıar ve dUkkanlara &ncak saat 
15 ile 16 arasında girebileceklerdir. 

Don Juan lsviçre'de 

V ichy, 18 a.a. - Roma'dakt ia • 
pnnyol mahfilleri , İspanyol tahtına 
hak !ddl& eden prens Don Juo.n'ın 
ispanya kırallık azasından başka bir 
zatla bulU§mak U?:crc 1sviçrc'den 
ayrıldı~ h:.ıkkınrlaki haberi dUn ya
lanlamııtır ve prensin halen İsviı;:
re'dekl ikametgidında ibuluodutunu 
billirm.i§lerdir. 
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!~tın alınacak 
hububatın 

yeni fiyatları 

Mahsulün vasıflarr ve 
fiyatla.rr tesbit edildi 

Koordinasyon Heyeti Toprak .Mah. 
mileri Ofi,inin çalı~ma mevzuları ara
sında hulun;ın buğday, çav<hr, mahlut, 
mmr, arpa, }'Ulaf ve akdarının mcnıle
kct ıiçinde Ofis ve Ofü adına saı ın al· 
mıra izinli llulııı.:uı ınüesçe-ıeler, tesck -
küller ve şahıslar ta.rafından n~ıl ve ne 
fiyatlarla saıın alı03cağını }'etliden tes· 
bit eımi,tir. Buna göre kilo olarak mÜS· 
uhsilden mübaraa fiyatlan ~yledir: 

Buğday: 20, 'ça,-dar: 15, ınahliıt: 16, 
mısır: 16, arpa: 15, yulaf: l6, akdarı: 
15 kuruştur. 

Mahsulün vasıfları 
Buğdayın vasıfları: saıın alınabi ime 

pnlarını haiz olup % 5 ıen fazla çav· 
<!Arı, % 5 ıen fıula ecnebi maddesi bu· 
lunmı)'an ve hckıolitre ,·ezni 76 kilogram· 
dan aşağı olmıran buğdayJardır. 

Çawl:ırın va~ılları: ~aıın alınahilme 
~:mlarını haiz olup ecnebi maddesi 'iiı 
5 ıen, bui<lardan gayrı unlu maddesi 
% 5 ıen futa ohnıyan ve hekıoliıre vez· 
ni 70 kilogram ve daha yukarı bulwıan 
çavdarlardır. 

)lahliıtun vasıfları: satın alınabilme 
şarılarını haiz olup % 5 ren fazla ecnebi 
maddC')'İ ihth-a eımiren, hektolitre vezni 
70 kilogram ve daha yukarı olan ,.e ite· 
risinde <'h 40 tan % 60 a kııdar s:ıir hu· 
bub:ıı hulunan buğdaylardır. 

Mısırın "·asıfiarı: 5lltın alınabilme 
µrtlannı haiz olup ecnebi maddesi % 
S ten fazla bulunmı}ııo mısırlardır. 

Arpanın \-asıflan: sa un alınabilme 
p.nlarını haiz olup eaıebi maddai % 
5 ıen, unlu maddesi % 5 ten fada ol • 
mıran hektolitre vezni 61 kilogram " 
daha )'Ukarı olan arpalardır. 

Yulafın vasıfları: çatın nlınahilnıe 
şarıl:ırını haiz olup ecM'hi maddesi % 
5 ten, unlu maddesi % 5 ten fazla ol · 
mı)nn ve hekıolilll'e verni 46 kilogram 
ve daha }uknrı olan }'Ulaflardır. 

Akdarınıo vasıfları: çaıın alınahilme 
~artlarını haiz olup CCMbi maddesi '7o 
5 ıcn fnzLı bulunmıyan ııkdarılımlır. 

Bu firarlar, Ticarec ve Ziraat Vddl· 
liklerince beraberce yapılaoık bir tali· 
maın:ıme ile t:ı)'İ.n edilecek müddctleı 
i,inde teslim edilmesi llzım gelen bu • 
bubıttın en )iiksek firıulandır. 

Ticaret ve Zirıtat Vekillikleri tara • 
fın<lan valilikler için hasat mevsimleri· 
ne nazaran tayin tdilect-k olan bu müd· 
detlcr zarfında Toprak ) fahsulleri Qfi. 
sinin veya Ofis namına Ticaret Vekilli· 
ğioce mübayaaya mezun kılınacak rnu· 
essese, teşkil ve '4bısların alım teşk.i!J • 
tına teslim edilmi>·en hububaı aşağıda 
}'az ılı ten2İl1th fiyatlarla mübayaa olu· 
nacııkıır. 

Buğday : 10.00, çavdar: 7.50, mahlut: 
R.00, mısır : 8.00, arpa: 7.50, yulaf: 7.SO, 
akdarı: 7 .50 kuruştur. 

Yazılı vasıflanlan duşUk olan hu • 
bubat Toprak Mahrullcri Ofisince ka -
bul edilecek esaslara göre s:ıtın alına • 
cakur. 

Genel ve bölge sanayi 
birlikleri kurma salahiyeti 
K oordin nsyon H eyeti G enel Sa • 

na)1 lbi rllğlyle bfüge sanayi birlikle
ri kurmak Uzere İktisat V ekilliA"ine 
sallhiyet v e ren bir karar k abul e t· 
ml!Jtİr. K ar1tr& birliklerin tip atatU
leıı! de bağlı bulunmaktadır. 

"10IJJiOO sc o sı:ı:aoıı:mıtRı 

KrZILAY 
Verem, Frengi, Sıtma 

gibi salgın hasl'alıklardan 
vatandaşı korur. 

DİKKAT! 
...... 11111111111'' '" ......... ' .. .. 

Halk Dağıtma 
Birliklerine 
kaydolunuz 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Halk Dağıtma Birlikleri kendi 

böl,::elerlncleki nüfusu H alk Dağıtma kü·. 
ıüklerine evleri dolasarak yamıakı.a<lır. 

2 - Halk Dağıtma kütüklerine yazı· 
lırkcn (ne bir faıJa ne bir c-ksik) ya· 
z.ılmamalıdır. 

3 - Küıüklere 1ıazılao vatandaıtar 
}'U deği,ıirmelerini, evlilik, doğum, ö
lüm, nakil, tı.S'kerlik, seyahat "'e misafire
ıcn giınıt>k gibi u1'.un "l·cya kısa ay1'llık· 
!arı mensup oldukları birliklere guou 
gününe bildirmeğe mecburdurlar. Aksi 
halde haklarında (haksız i~ıihlike sebe
biyet 'H'rmcktcn dolayı) Milli Korunma 
kıınunu taıbik edilecektir. 

4 - Birliklerin çalışma saatleri, ça. 
hıma yerlerinin kapılarında razılıdır. Bu 
saatlerde birliklere müracaat c-d.ilmesi 
ilı\n olwıur. 

~ehrimizde 

mahkôm edilen 
vurguncular 

S on hafta içinde Ankara Milli 
Korunma mahkemesi bazı ma}\kıl
miyet kararı vermiştir. Bunlnrı sırd· 
siyle yazıyoruz: 

Mamak Tatbikat Okulunda uker 
Ömer Çeıin kendisine verilen ek
mekleri sattığından 10 lira ağır pa
ra cezasına, 

Beypazarınclan getirttiği ekmek· 
teri k'arneslz .ııl1trak sattığından Ha· 
san Unnl M lira 10 kuruıı ağır para 
cezasına. 

Ahmet adında bi r lokanta garsonu 
fazla fiyatla ekmek sattığından 10 
lira ağır para cezasına, 

Osman Hnylaz adında biri fazla 
fiyatla ekmek sattığından 5 lira ağır 
para cezasına, 

GUnU gelmiyen 10 haziran tarihli 
ekmek knru karşılığında 9 haziran
da ekmek satan ekmek bayii Osman 
Yurtsever 2~ lira ağır pnra cezasına, 

Birkaç şahsa karnesiz ekmek sat
tığından ekmek bayii Mehmet Akar, 
5' lira 10 kuruı a#'ır pnra cezasına , 

Fazla fiyatla patiska satmaktan 
Kamil Demirel 3 lira ağır para ce· 
za.ııına mahküm edllml§lerdir. 

Tiftik, yapağı ve 
lmdık partilerini 

birbirinden ay1rmak için 
Birihi derine bc-nzi >·en vası fWci tif -

tiJc. )'llpağı Te fındık partilerini biribİr· 
lmodcn kolayca ayırabilmek ve bunlar· 
dan h3.ngi partinin hangi kontrol vesika· 
sına &İt mali.ar olduğunu uyi.n edebil -
mek için, kontrole an:edilecek, fınclı'k 

"mıllariyle tifdAin ve )-apaiı balyaları· 
nın ttsml marka ve işaretleri taşıyan 

yüzünün sol iliı kısmına birer kontrl 
numarası konulmasına Ticaret Vek.illiğin
oe karar verilmiştir. N umaralar fındık 
çuvallamıa 1 ~ ağustostan itiba.ren, )..apa. 
ğı ve tiftik bal}-alarına da tip nümune -
!erinin tesbiıinin iJinuıdan itibaren ko
mılıınıra baslıracakur. 

~'!fmml 
Volga nehri 

Dün Volı;a nehrini anlatmı ştık. 
Busün Volga'nın di~cc hususireclcri
ni anlataeaiız., Volga üzerin.ie M':fcr 
y:ıpma bakımından alu kısma ayrılır. 

( 1) Nehir ka)'D&ğıııdan 120 kilo
metre mesafede>~ Volı;a bendin· 
den Tvere b<lar uzanan kısım az de
rindir, ı·alruz -11arla • dolaşılabilir. 
(2) Tvcr'den Rybin«'e kadar olan 
kısımda küçük karıklar ' 'e s:ındallar 
i~lcr. 20 haı.irana kadar küçük gmıi
Jcr de işler. Bu tarihten sonra bu kı· 
s.ınıda ııebrin suları ıı.z:ılır, gidip gel
me durur. O zam:ın >'Ukarı Volga'da 
)'apılmıı ola:ı bendin 5uları bırakılır. 
Bu sular nehir seviresiııin biraz yük. 
sclmesini temin eder. 

Rrbinsk civanııda Volı:a'ya Mo -
Joga suyu ve R>·bin.sk'te She4c~na ko
lu karı$tıktan sonra arıık Volga ta -
mami>·le vapurların gi<lip gelmesine 
mus:ıit bir hal alır. Sheksna kolu da • 
gemiler.in i}lemesine müs:ıittir. Ye bu 
kol Marla ikanalıyle Neva Würtem
burg kıuıaliyle şimal Divina bölgele • 
riyle birlcştirilmi, olur. Du suretle 
Volga haVZAJının Baltık dmi:zi ve Be
yaz deniz ile b:ığlıbğı temin edilmiştir. 
Rrbins'k limanına bir mıede giren .;;e
milerin mikdan 15.000 i bular. 

(3> R>binsk ile Gorl<l arasında 560 
kilomeırelik kı'1m. 3,6 kadem su çc
kC'll gemiler için serti.sefere müsait 
ue de nehir sularının çak azaldığı 
senclcrde temmuz ve ağu~ıosıa sefer -
!er tatil edilir. Burada kı,ın gemilerin 
muhafazasına müsait 20 liman ile 30 
ticarcc iskelesi vardır. 

( 4) Gorki ile Kazan arası, 480 ki· 
lıoınetrC)-i bulaa bu kıJımda 5 kadem 
su çeken gemiler i,lcr. 40 kııdar hke
Je ve bir o kadar da küçü.k liman var
dır. (5) Kazan ile Sıaüngrad a.rıısın
da 1500 kilometrelik kısım7 kadem 
su çeken gemilerin dol:ııması na mii· 
(aittir. Bu kısımda 37 iskele ve 28 li
man görülür. Bunlardan altısı buzla
nn istila" oa kar}ı mu:tıafaz:alıdır. (6) 
St&lingrat'tao Hazer'c kacW olu lu· 

sısndu. Burada iki parçaya ayrılır. 
Sıalingrat ile Amalın arası 550 kilo
.ınctrclik parça, met v t! cezrin tesiri 
olmıyıın deltalarda olduğu gibi çok 
:zahmetlidir. Burada nehrin ınütema· 
di>·cn tarzklarla ıaranması ıa:umdır. 

Volga bu surede 3200 kilometre 
ıul üzerinde gidip gelml')·e müsait ol· 
makta beraber, iki büyük m:ıh=r 
gösterir. Biri kl$Ml odırin Ye kolları
nın donma ıdır. O zasao bunlar ihe
rindc kı~1<larla dolaşılı r. Bu don 
müddeti go • 160 gün aruıoda deği. 
ıir. Buzların çö1ülmcsi Tver'de nisa
nın 1 ı inde, Ka.:z:an"da 16 &ın<la, Sıa-

• lingrat'ta yedisinde ve Asırakan'da 
martın 17 sinde başlar. İkinci mahzur, 
yazın nehir seviyesinin alçalması ve 
birçok adaların meydana çıkmasıdtr. 
Bunlıır 111,ma zamanlarında ortadan 
kıı ybol ur. 

Taşma zrunıınlarında VoJı;a Sama. 
ra'da 12, ~·e Sıalingraı'ta 8 ıııctn: ka
dar yükselir. Fakaı bu nıh-an bek _ 
Jendiği ve mwıı.autm3n tekrarl:ındı
ğı i~n bir zıırar vermez. Civardaki 
arazi boştut. Sular hemen ovaları kap. 
!ar. Yazın emrin delıasındaki ka • 
nclllann birçoğu kurur veya bataklık 
haline gelir. 

Volga'nın getirdiği suyun ınikda
tı onalııma olarak saııi>·cde 10.000 
5uJan azaldığı '\'ald ı 7.000 ve taşma 
ıamıınlarll\da 30.000 metre miklbıdır. 
Mili pek az olduğu:x!an pek ağır 
akar. Bu nehir Moskova ve Ural'ın or• 
manlık ve 581la}'İ bölgcleri.ni çok hu
bubat ekilen (ttnCZ)'\Ull 've çok 
hayvan beslenen stepler saha1anm 
birleştirdiği için pek faydalı sayılır. 
Şimalin kereste ve odun ve mamul 
e~}'85ı Volı;a rolurla indirilir. Ve Uk· 
rııyna.'nın huhubat, steplerin derisi, 
Baküoun petrolü ve Asya'dan gelen 
pamuk Volgıı yoluyla fimale ,ıkıın • 
lır. Bu nehirde pek ı;ok balık a,J:ı. 
nır ve hinlerce adam bununla s:eci
nir. Thı cihetle nıslıır Volga'ya '1..il
çii.k anne" ismini veıı:irler. 
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IDemiryol 
Meslek ektebi 

-Yazan: llhami GôK. 

Demiryolu Meslek Okuluna verilecek olan Devl et 
Demiryolları Umum Müdürlüğü binası 

Bu senenin ders yılı basında, Dev- Zaman ve imktın b:ıkımın:lan bir!· 
let Demlryolları idaresinin Ankara- blrınln zıddına cruı~<lJl bu lkı unsu· 
da kuracagı Dcmlryol Meslek mek- run tehf edıtmes. ~u suret•e mum
teblnin, Münakalat Vekfı.leunce ses- kun olmustur: 
sız sadnsız 1Ynpı!an bllyllk i:;ler ara- Umumı kültün~ alt mntemnWk, 
sında önemlı bır derece alacakını fızik, kimya, co.:rn!y.a der erınden 
sanı;ı; o ruz. kısmen kc .. ı.lcn snnt.Jer Dem.ryol 

Bu mektep hııkıkındn umum! ma- kUltUrUnc alt lnşnat, 1$1etme•maıcı
hlyctte mUtalen yıirütmeden önce ı ne \"e demli") ol lktı dı coğraf~ asına 
mektebin hususıyeUerlni belirtmek toJıs!s edllm ştır k1 umumı kiıltur 
faydalı görillmüştUr. derslerinin tnlblknu mcs ek kültti-

Demlr~·oı Meslek mektebi ilse de- rUne nit dersl~rıc ı..cının cdilmış nı 
recesinde Uç sencılık yntılı, parasız bu suretle umuın! kUltıırlc mı:-sleki 
bir mekteptir. kultUrun b.rıblrınl lkmo.I etmesine 

- Bu mektep mc7.unları, tsUdnt ve yol ncıimı,,tır. 
ihtisaslarına gl.lre, De\'let Dcmlryol- Bu derslerin mUfh>dat programln
lıırının blrcok şubelerinde derhal ış n dn gözclen geclrHlncc, Demin-ol 
ve yer alacakları glt>J mektepte \'e insanı ueı'Slerlnin hemen hemen gco
is hayatında g!>stercccıklerl ehliyet mct.rl, hesap ve ccbnn tatbikatı, mn
U:t.cır!ne memleketlmiı.de veya Avrµ· kine dersınln de mekanik, fizik ve 
ı>a'da k<'ndılerlııe yüksek bir tahsil klnıynnın, işletme derslerinin ise 
de verllnıl!si dllsünülmüştür. bu iki grupun dahn yCilcs.-•k tatbikatı 

ÖnümU1.dekl n~·lnt· lçlntle, Anka· halinde terlibedllmiş ol'Clu{;u nnlaşı
ra'da ve Devlet Dcmlryollarınırı. di- lır. 
~er işletme mcrkezıerınde açılaeıık Dcmlryol Meslek mektebinin ama• 
olan müsabnkalnrtln. kazanı-,cıık eınn gelince: 
namzetler An'karn'yn gelip mektebe Mıılllm o!.duğu üzere Dem!cyol Jş
ka;ı; dedlllr edilmez Devlet Dcm;ryol- letmıcsl ııek değ! k ııubcı ve JhUsas
ları allcsı lcınc girmiş sayılacn.k ve ları nefsinde topladığı için yliksck 
idarenin resml Ilniformnsını taşıya- b.r k{l)tQrc ihtiyaç gosterdlf:i kadar 
caktır. 'kuvvetli bir mcslc-k kUltUrünU de 

Mektep, talebenin her tQr!U ihtl· lcnbettirmcktcdlr. 
yaçkırını, ders mnlzcmeslni, camaşır Her memurun, yaptığı J;tıcı aynı 
ve elbJselcrinl parasız \'ereceği gibi zamanda dl~crlnln yardımcısı vazi· 
to.Ul zamanlarında a.ilelerl nezdlne ~cUndc lıulunm:ısı, f n memurluğu, 
ve staj )"erlerine yapacakları seya- mnkinlstllk, katur memurluğu, ha· 
haUcrl de bednrn tcımln edccektlr. rekct memurluğu ... ı:lbl mcskkl lh· 

Bu suretle lnlebe, Uç senelik ted- Usnsntın ayn umumi hlr meslelc 
rls zamanında ctemln'Ol camin.sına kUltUrUnc ihtlync hasıl et.mc.ktedir. 
mahsus d;.sıı>lln ve terbiye havası .l\lemurlyet hayatıııda verilmesi 
lçlnde yaşıyacnk ve yetisecektlr. ook gUc ve zamana muhtaç olan bu 
Şu noktanın ıla bcllrtllmesl Jflzım- meslek külttırOnfin lise tah.<ıll rlevre

dır ki hu mcıktebe alınacak talebe 'sinde tcmlnl her yönden en uygun 
yalnız bilgi yoklama ve muayenesi- 'bulunmakta.dır. 
ne tabi tutulmakla Jcnlmıyacak ayrı- Mcslcık killtürUnUn temin e1Ul!1 
ca bir ruh ve sınır muayenesinden diğer önemi! bir unsur da nıeslelC 
de gQtlrlleccktlr'. sevgisi ve rabıtasıdır. 

lrade kuvvetinin, dlkknlln ve ruh Dcmln·ol isletmesi gtbl nazik, yo-
selfıbctiıı.fn önemli bir rol aldığı bu rucu bir işte çalışacak olanların ba· 
meslek mensuplan IQ!n pslkotı:-knlk ıanlnrında mcsltk sevgisi ve rabı· 
bir muayene zarurcıU kendini ön Uısı en bnşt.ll ı;<:>I n b r Am!ldir. 
safta gösterir. Bilindi •1 g bl, kUç:.ık lşlcrtn bn· 

Demek ki, umumi ve mesleki kill
tür lle maddi ve manevi sağlık bi
riblrlnl btltünllyen blriblrlnl dcstek
llyen birer unsur olarak ele n.lınllllB 
oluyor. 

Demlryol Meslek mckreblnin ders 
programlarının lncelenmesinde şu 
esaslar göze çarpmaktadır: 

Mektebin Oç senelik ders mlldde
tlnin ilk iki senesi umumi kUltOf !le 
umumi meslek killtürüne, üı;:üncU 
sencısi de lhUsasa aynlmı&tır. Ancak 
lalebcye meslek ve ihtiso.s kültiirü 
verilirken umumi ktıltUrlin zayıf ve 
kısır kalmamasına da büyük bir !tı
na gösterildiği anlaşılmaktadır. 

Gan(lerbirliği Gen(lik 
Kulübü dün yllhk 

f oplanhsmı yap fi 
Gencl erbirli~ Gcn<;lilc Kulübu, dün 1 

Halkevinde Namık Ambarcıoğlu'n.un re
isliği altında Mat.har Ata<'antı ve Nev· 
zat Olcay'ın' k1Li11likleriyle mutaı yıllık 
kon.ııresini yapınıjtır. 

Jtk önce id.ıre heyetinin yıllık çalış· 
ma raporu ile mürakıp raporu okun • 
mut ve hesaplar tetkik olunarak onay -
lıınmış; idare heyeti ıa.kdirle ibra edil -
miştir. 

Bu ~ureıle idare heyetinin çıılışmala -
rını teşekkürlerle lca11ılıran ikon~e. ye
ni }"11 iç-in de arnı idare heretinin ça -
lışman ricasında hulunnıuşıur. AncaJc 
iki yıldanberi idare he>·eıi reisliğini )"a~ 
makta bulunan İte! Mebusu ve Halkevi· 
mi.:ı: reisi Ferit Ccl!I Gü"·en'le arkadaş· 
lan Azil Berker, Ruhi Tolunay, Mecdi 
Uzel İjlerinin çokluğu yiUüııden ısrarla 
iıiurda hulunclukl:ın için seçime gc -
çilmişıir. 

Neticede idare heyetine; FC\·:zi Ma· 
gafın rei.liğinde Doktor Behçet Ka • 
may, Orhan Şeref Apak, Muhtar Uygur, 
Ali Rıza l'rıuğ, Namık Kaıoğlu, ve o,. 
nıan Olga; mürakıpliklere de Şefik Men
te,c, Mculi Uıel, RWıi Tolunay iıı.ifakla 
seçilmişlerdir. 

Gençlerhirliğin in kunıluşund:ınbcri 
değişmez bir va.\ft olan birlik "·e bera -
bcrliklc kadirşina.~lığın bu güzel teza· 
hürüııdeıı sonra )eni idare hC)'C'l.ioe ba· 
,arılar temenni eJilmişıir. 

Bundan sonra ötedenberi kulübe ka.r. 
şı bü}ük himaye lutfunda bulunan sarın 
Basvekilimiz Sükrü S.ıracoğlu ile devam. 
lı >'llrdınılannı esirs:c.-miycn valimiz Ne\'· 
zat Tandoğan'm fahri reisliklere inıi -
hapları hakkındaki teklif alkııtarla kabul 
edilmi,tir. 

RuuıamesW bit'ren kongre; ayak
ta ve siırcldi alkı$lar arasında milli bir
lik 'H'I bcraberJiğimizln yüce timsali bü
>iik İnonü're; Sll}'tn baş'-ckilimize, kah. 
nınıan Turk ordusu ile ooun aziz Mır -
reşJJine; Pu Z Genci krctertnc 'l>e 
valimize )'Öne- S c:uim "e saygılarının 
kongre~· ~ kcnd 1 arzedilme
si karanıu rem ıdare hey eti ro

blr $Ö) C'Vlyle ıop.:..uıtıra ııon 

yük neticeler doğurduğu böylc nn· 
ı:Jk işlerde dikkat ve ltlmının meslek 
sevgi ve rabıtnslyle sıkı bir tlglsl 
vardır. 

Mcseıtı bir muha.c;lbln yaptığı ha· 
tanın neUO?Sl, o hatanın derecesiy
le milt<"naslp iken bir ş!mendlfercl 
nln kü<:Uk blr hatası cok btlyUk ve 
fclAkcıtll :rnrarlar doğurnblllr. 

En kOçOğUnden en büy(iğilne ka· 
dar bOtUn işlerini, bir annenin ço
cuğuna nlt islerinde olduğu glbl, en 
'hassas. en Ustun bir dikkat ve itina 
!le basnrmnk zorunda olan demir· 
yolcu için t;'dk s.ııi;lnm bir kı(lltür 
ocağı kurulmuş olduğu anlaşılmak· 
tadır. 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

A nkara Belediye Reisliltinden ı 
ı - ÜQUncU mnddccle yazılı husu1-

lar belediye tenblhleri arasına alın -
mıştır. 

2 - Bunlara aykırı harö!ket eden
ler 1608 ve 2575 :ıumarnlı kanunlara 
göre ce7.alanrlrrılncaklıırdır. 

3 - A) İhtiyaç maıldeierlnin da -
~ıtımıncta ve bunlar için kart verili· 
einde, 

B) Nakil vnsıtnlanna binişte. 
C) Umum! yerlere !!iriş ve çıkışta, 

halkın birlblri ardı sıra dizilmeleri 
mecburidir. 679 

Arşiv dairesinde çalı§acak 
tasnif heyeti 

İcra Vekilleri Heyeti• Başvekillik 
Arşiv Dairesinde 1942 mali yılı için· 
de çalıetırılacak ınsni! heyeti kad -
rosunıı tııadik etmiştir. Kndroya ı:ör' 
ıasnif heyeti' 9 lirıı. llcrell! 3 arşi• 
tasnif şefi, 85 lira !l, 80, 75, ı;s lira -
!ık beşer, 60 ve !50 liralık altışar iM" 
nifçiılen mUteşck'kildir. 

Amerikan askerlerine 

rey puslaları dağıhhyor 
Nevyork, lti a.n. - On teıırinde ya· 

pılaenk seçime ait rey pusulaları 
Birleşık Amcrika'clıı bulunan asker -
lere dağıtı\mak Uzcre ilkteşrin bi • 
dayet!nde muhıeltf bl:Slgclerc &;-ön • 
derilccektlr. 

Avusturalya ve Uznkşnrk'taki as· 
kerlere rey kiğıdı yollamak için za
manın kafi gclmlycccği znııneclil -
mektedlr. Fal<at cenup Amerika ile 
lnglltere'cle lıulıınarı Amerika as • 
kcrlerinin rey pusulalarını vaktinde 
doldurup iarle cdc'bilecekleri linıiı 
edilmckıedir. 

Hitler -Franko arasında 
Berlln· 18 a.a. - :M. Hıtler, 

İspanya milli ba:>•ramı mUnascbetly
le Devkt Reisi Cı:-neral l•'ranko'yıı 
samimt bir ifade ile yaıılmı§ bir 
ıebrlk telgrafı gönderml§tir, 
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Dl~ POLİTİKA! 
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Mıs r' n İç ve İngilizlere göre 

dış cepheleri Şimal Afrika'da 

Tobruk'a le • 1'1ilntt ordul:ıri>ie Bricanya ku"'ec· 
,: lUıts ıııda Mısır' ın ınıAadder.ı tını ta· 
ta . edecc-k olan muharebe \ ulüth\ılmak
butı iken, .Mmr'ın iç poliıik:mnda dıı 
d tan •limetlcri belimıiştir. Mısı.r'dan 
~~ sıun haberler ~ sıkı sansüre 
v tutuldu&un<J;ın bu buhranın $Ülnul 
~~ hakkında sarih malumat cdin
bub nıumJnin değildır. Bununla lıernbcr, 
~lanın Nalın, Paş:ı)ı en )'akın i ar • 
~f~lar.ı.nı feda ederek Vaft Partisini 
~}lj'e kadar ileri gotürduğü ~ıl· 
leni tadır. Nalıas Pa,aııın bu nazik gwı· 
tiik~ İ.ıhaşınd:ı buluom:ısı maıı.lekene 
hesu. '-C istikrarın devamı namımı JU p • 
ı.ı ha}'lrlı olmuşıur. Çünku bu ut 
li~·ııı t:n kuv•ccli \-C en ce reeli Po • 
i V adamı olduğu gibi, mensup oJdu. 
~diı~t da Mısır'ın en bu)-u.k siyu i p.:ır· 

tı Partinin ikudardan uz.:ık bulunduğu 
.~Mısır, kıralın nüfuzuna dayaruı.ıı .... ıa ")' bir &ı ı2lerin yanlıml:ırıoa maılıar olan 
f~?' ııönüJ.: politika ad:ı.mları tara· 

111 • idare cdilmi$tİ. \'işi ile ı;iyıı.si 
v~ertıı kes:ilm~i )'Uzündcn Ba~ 
lık _ de Kıral arasında çı:kıuı anlaşmaz· 
t!iııe llıerine Nahas P~a ansızın ikudan 
~l alıH~rdi. Vah oıedenbcri ~'Çimin 
tı tllnıesı.ni, iktıdar:ı geçı~iıun ilk ş:ıt· 
~!arak ileri surmckıc idi. Parıınin o 
l\ ı>ar.Umenıodaki mcnsuplan bir 
~ nıebustllJl ibaret olduğuna göre, 
t~ ~a ıabıi gomıck lhımdı. Seçim ta· 
tzi ~~ Ve \'alı Partİ\l parl.inıenıoda 
~ cı blr c-kserlyet k.ıu.:ındı. Hundan son· 
İda Na.has Paşa, Mmr'ı demır bir el ile 
b re etmiye bn,l.ıdı. Ba~'Tkıl, M"ı.r'ın 
ı::J: ka.rıısındaki \ azi} etini açı1ı: olarak 
ıtı ttu: l\lı ı.r, fiili olarak harbe ı;ir • 
b t~ekıe benıber, İııı;ılıerc ile icufakına 
~ aglı kalao:akıı. Fıtkııı Mnır'ı lngiltere
h~ve nıuııetiklcrc baı:lıran }ıılnız mun· 
la;ı e değil, aynı zamanda } uk~ek men
~ c dU}uncderi idı. Nnhas Papnın, mih· de; floliııka~ını ıakbıh ederken kullan • 
ıı:ııı lisanı, mıhvercllcrle harp halinde 
biı Unan df'\ letlcriıı politıka adanılan 
llı.i~ kullarını.:ımı~Jıırdır. Ba,,ckile ı;ore, 
111 \.er ı:ı!er kazanacak olursa, Mısır ral· 
ı. l. l\tİkU.lindcn değil, hıml h!ırat hıık· 
ltl!Jd~ d ti a nı:ıhrunı kalac:ıkur. Bu ozlc-
si rı, Zağlul Paşanın halefi olan 'e uzun 
Jı'asi h~yaıının birçok senclenni de in· 
ııo:~~e ılc nıü1.-adcle halinde teÇİren bir 
h tıka ad.tmı ı;ırafından so)lcruncsi, 
her larafca he)<."Can U)'ıındırdı. Naha!, 
lıer halde Mısır'ın istiklaline candan bağ· 
t 01.mı}'al! bir adam değildi. 1 ngjliz dos
ti.u ~ sayılım:ızdı. llişHkilin bu vazi}e· 

d ınıhver mahfillerinde lu}ret U)ıındır· 
ı. 

!İ Nahas Paşa, İnpüz • Mısır muahede
~bağlılığı ve muttcfiklerin zafer ka· 
k alanna }ıınhmı, politikasının hııı:e
~ llQkıil!ı olarak ~le aldı. O günden • 
l't dcbüıün faali}etine hllkim olan düşün
~ . budur. Evvelô "beşinci kol" adı 
~b mihvtt t\\rafıarl:ıri) le me,ınıl ol· 
llo . ~İr xn.m:mlar Muır'ı.n en oufuzlu 
J> Utıka ad:ımlanndan biri olao Mahir 
ı,~~> t re\ kif ettirdi. Aldığı ıedbı.rlere 
~1 gelecek olanların kafalarını czecc-

İngiliz ve Amerikan 
uçakları tarafından 

hava 
hücumu 
yapıldı 

Kahire, ıs a.n. - Ortıı§ark'ıakt 
Brltanya lmvvetleri umumi kıarar • 
gi!.hmııı tebliği : 

DUn, aımal kesimindt> kıtalarımız, 
cenuba doğru bıı· mıkttıı· t~rakkl 
kaydetmişlersc de bir mlııltleı snnra 
iki kar§ı hUcurıın mnruz knlnıııılar 
ele geçırôıklerı toprakl!Arılan bir 
kısmını terltclıııiye nıeobur kalnıı:ı • 
!ardır. 

Cenup kesiminde seyyar kollnrı • 
mızın !anllyeti olıııuııtur. 

Ha\'ll faaliyeti, bilhassa mt!rkcz 
kesımincle ııidtleıli olnıu lur. Nakil· 
ye arabalariyle ıanklııra karşı hucum 
lanta hafif bomba tayyarelerimiz, 
Oidcletli ınfıJa.klar \'C yangııılar Çık· 
masına sebebiyet vermi11lerdır. 

Di.ışmanıo hareket !naliyeıl art • 
maktadır. Av ınyyarelerimiz beş 
mihver layyaresi dlışUrmllştUr. 

Mtıttefiklerin ağ ır bomba tayya· 
releri Tobnık limanında bulunan bti· 
yük bir dlişınııu vnpurıı ile bır peı· 
rol gemisine tam isabcı kaydetmiş· 
ler "e antrepoların buluııdu~u çev • 
rede bir yıın~ın çıkarııııııhrılır. Av 
tayyarelerimiz kayıp vermekaiziıı 
Messerschmitt 109 tipinde dört tay
yare tlUşUrnıUşlcrdir. 

Dllnkfl hava hıırekllcıııcla 7 tayya· 
re kaybettik. Bunların pilollıırından 
ikisi kurtulmuştur. 

T obruk hücumuna 
amerikan tayyareleri de 

i§tirak etti 
Tobruk'a yapılan hücum hakkın· 

da Kahire deıı ayrıca şu haber de ve
rilmiştir ı 

Kahire, ıs n.a. - Cuma gUnU dUş. 
man cenup lteslminde bazı hnreket· 
!erde bulunmuıısa do doğuya dol\'ru 
hiçbir harekette bulunmnmıgtır. Mu· 
harebe bölgesi Uzerlnde ehemmiyet· 
Ji bir havıı faallyeıl göze çarpmış
tır. Düınnan kara harel::atını Stnka· 
!arla desteklemiştir. Bu Stııkalarclan 
bazıları müttefik hııva kuvvetleri ta. 
ra!ınılan tahribedilmiııtlr. 

Dün gece Amerikan bomba uçak
ları da <lahll olmak Uzere ıağır ve 
orta bUyUklUkte bomba uçaklarımız 
Tobruk'a çok 11lddeıli bir hücumda 
bulunmuşlardır. Keııif uçaklarımız 
tarafından mU:ıahede edilen birkaç 
gemiye knr111 bir akın yııpılınııı ve 
nıılan bombaJnr neticesinde fatillik· 
lar kay(ledllmlştir. I,lnıınclakl bir 
geml yakılmı§ ve lnfillik ederek par· 
çalnomı§tır. 

Mihvere göre 

$imal Afrika' da 

İngilizler 
son haftalar içinde 

insan ve malzemece 

ağır 

kayı lor 
ve diler 

Berlln, 18 a.ıı. - D.N.B. ajansının 
askeri kıtynaklarılan öğrendiğine gö· 
re son haftalar lclnde şimal Afrlka
dn cereyan eden ~!ddetlı muharebe· 
lcrdc ıngillzler harıı malz.E"mesl bn· 
kıınınclan bUyük· k~ ıplara uf:rnmış
lardır. Bu ylirrl cn inglilzler kaybet· 
tikleri sll:\h, milh immııt \" diğer 
harp mai1Pmesinin yerlerine acele 
C''~rak yeniler ini • •nılermC?k zarurc· 
tinde bulunuyorlar. Bunun !cindir 
ki lngllizlcr Fi stindeki ikmal tlcpo· 
!arına hemen başvurmak zorunda 
kalmışlnr:dır. Zira İnglltercdcn ve 
Ameı·ikn!lnn · l><'klenıl C'n malzeme 
gelmem stır 

Almanla.r yüzlerce esir 
aldıklarını bildiriyorlar 

Ahn.m başırnm.ıııdanlığıuın dıln • 
kil tel;ıliıtlnde de Mısır harekatı hak· 
kına şu haber verilmekteclir ı 

Mısır'ı.la alınan • italyaıı mevzile· 
rint k ırııı yaptığı netİı'esiz bir ta • 
nrı·uzda ,ıuşman yüzlerce esir bırak· 
ını§ıır. Av tayyarelerı ve karşıkoy · 
mıı topları 13 iııı:ıliz tnyyaresi elli • 
ııurmiışlerdir. 

Akdenlz'de bır alı;rıan deııizaltıııı 
bir İngiliz clcııiz tayyaresini ıliı;,Ur • 
mU3tUr. 

Malta üzerinde 
Berlln, 18 a.a. - Almıın savaıı 

tayyareleri dUn gece Maltı:ı'daki Brl
tanya ha\'a meydanlarının bomba • 
!anmasına muvaffakıyetle devam ey-

, lcmıştlr. 
U.N.B. ajansının oğrendiğinc göre 

bilh:ıssa Luca l yyare me)'danına 
hUcum edilmiş ve ııtılnıı mUteaddit 
ağır bombaların tam isabeti netice
aınde yangııılar <;ıkıığı ve ınf!Ui.klar 
olduğu görUlmUııtUr. 

ita/yan tebliğine göre 
Roma, 18 a.a. - iıal)a.ıı umıumi ka • 

rarı:ihının tt'hliği : 
Mısır ceplıe,i11<le, Trcnıo ve Tri~ • 

te tümenlerinin bulwı<luğu ık~inıde diil· 
ınanın piyade ve tanklarla yaptığı ıiJ · 
detli bir ıaar.ı:m pü~kürtülmüşıür. I>iit
man elimizde > iizlerce 4!'Slr bıralanışıır. 
Dıınlıı.rın çoğu avusturnlyalıdır. 

Dün de mihver ha•-a kuvvetim kn· 
ra hareketlerini tesirli olarak ~e • 
miştir. Şiddetli tına muharebelerinde İ· 
talraıı avcıları ilci, Ye alnına avolan da 
9 ingili7 cayyv.resi düşürmüşlerdir. Dü· 
yük bfrliklerirnizin karşıkO)'ılı.t ropl:ırı 
ta.rafıııclan da iki tan'llre düşürülmüsıiir. 

uı:us 

Ruslara göre 

kesiminde doğusunda 
almanlar geriledi 

<Baeı 1 incl sa)·fada> 
ronej çe..,,Tesinrle ve Millarova'nun 
<:enubunda dUıımanla mıılrarebe eı • 
miıılerdir. Cephenin diğer kesimle
rinde ehemmiyetli hiç bir deti11iklik 
olmamıştır. 

Sovyet tebliği eki 
.Moskova, 18 a.n. - Sovyet ötle 

teblığlne ekıir : 
K ıtahırımız.. Voronej çevreaınde 

ıluıımaııı bıraz daha ~erı atmııılnr -
dır. Almanlar bu çevrede muıınni • 
<iane mukavem~t eıliyorlar. 

Mllleı ova'nun cenubunda kııalıırı· 
mız dU§manın tuııklarla ve ınotorlU 
piyade kuvvt!tleriyle yapıığı bit· çok 
toplu hilcumlnrı pUskUrtmiiııtUr. Bir 
keeımde bir gl\o içinde kuvvetlerı • 
nıiz. 13 düşman ıaııkıııı yakm117lar 
ve kullanılamaz b.r hale sokmu5ıar· 
dır Erlerımlz. benzin dolu ııı11cden 
bombalarla beş ctuıımıın tankı ıle iki 
zırhlı otomobılı r.lhribetmili ler.hr. 
Bu muharebeler esnaıanda almanı ı • 
rın insanca kaybı 1200 U ı:cçmc.kte· 
dir. Sovyet sUvar1leri, ricat etmekte 
olan duşmnnırı gerilerine cUretli hU· 
cumlar yapmış ve bir alman kolunu 
ikısmen yoketnıişılr. 

Şlmnl batı cephesinde; bir hnva 
birliğimiz. Uç ıay içinde 87 ,ıuşmnn 
tayyare.si dJştirmuşıilr 

Haber alıııdıgına gore almanlnr 
Non'lç'i soymıya rlevam eıle:ek bU· 
tllıı bisikletlere el koymuşlardır. 

••• 
Mosl{O\'a, 18 ll.a. - So\·yet ıeb • 

liğırıe ektir : Voronej c;evı·csın -
de kıt.ılarımız mlıteaddit knrı.ıı 
hUcwnlur yapıırok almaıılara ağır 
kayıplar verdırmlşt ir. Mıllerovo JJUrı 
cenubunda yapılan ıılcldetli alman 
hücumları pUskürıülmllştUr. 12 al • 
man tankı ile piyade yUklU 60 kam· 
yonun sovyet :hadan gerisine? nüfuz 
ctmıye muvaffnlt olması üz1.riııe ce· 
reyıaıı eılen şiddetli muharebelerde 
400 den ziyade utman oldUrtilmilıı • 
tur. 

Kallnın cephesınde tankların yar· 
dımı lle alman piyadesi ileri mev • 
zilcrlmizi delmiye te5ebblıs etml se 
de a~ır kayıplar vererek çekilmek 
zorunda kalmı§tır. 

Bir kesimde ele ıreçen esiı ler, 12· 
13 temmuz gecesi cereyan eden mu
harebede 35 inci macar alııyıuın 
mevcudunun yU7.de 111Itmışını ve al· 
bayını kaybettiğini i!acle eylemi§ • 
lenllr, 

Brianık cepheıinde 
Moakova. 18 a.a. - Bildirildiğine 

göre Moakova'nın cenup batısında 
J3rlansk cephesinde ruslar, 11clırln 
dolaylarına hAkim chemmiyeth bir 
tepeyi zaptetmiıılerdlr. Almanların 
yapmıya teşebbüs ettikleri karşı hU· 
cum mitralyözlerin :yıardımı ile a -
kamete uğramışm=. Göği.ls göğüse 

Don' a varlldı 
Kuşatılmış gruplar 

imha edilmektedir 
<Başı 1 lncl sayfada> 

piyade tümenleri Donetz'in dotuıun
<ta cenuba doğru daha ziyade ilerli· 
>erek Don nehrinin aşağı mecrasına 
Rosıof'un ıloğusunda geniş bir cep· 
hede varmışlardır. 

Pıyade tUnıenlcrimiz. kuııatllmıı 
dllşman gruplarını yoketmişler ve 
cepheden yııptıkları bir taarruzda a. 
razi kazunmtşlrclır. 

ıı:nemınıyctlı hava kuvveılerimız 
bilhUSS.'l ag:ığı Uon bölgesinde sov· 
yet gen ııarekeılerine Kar§ı yoke • 
clıcı taarruzlarda bulunmuıııarrlır. 

lJoil un cenubunda demıryolıarına 
ve trenlerle dolu garlorıı bilhassa 
mııvaıtakıyetlı taarruzlr yapılmış • 
tır. 

Husuııi bir ıeblı(;le de bild:rllnıııı 
oldu(;u tlzcre. 17 temmuzd".ı &"ünlercc 
sllren çetin muharebelerden sonra 
Donetz endllstri bölgesinin en bil • 
yük ve en ehemmıyetli şehri olnn 
Voroşılof_grad. alman piyadesi tara
fıntlan hUcumla zaptedılmi§tlr. ~eh· 
rin biıyUk bır kısmı alevler içinde • 
clir. 

Voronej koprüb«;şına karşı düş • 
manın yeni ıaarnızları püskürtül • 
ınUı;ıUr. 

Ccplıenın orta kesiminde cephe KC· 
rislııdeki çevrede temizlik h.'lreket • 
leri cle\•am etmckte<lir • 

İlmen gülüııliıı cenubunda dUıımnn 
ehemmiyetli kuvvetlerle boııuna ıa· 
arruz eımi§tlr. Mevzii bir akın, kar
ııı taarruzla kapatılmıııtır. 

yapılan bir sııvagıa 100 kadar alman 
yokedılmiştir. 

Almanlar Kamouık' a 
yaklaşıyorlar 

1.oıxlnı, 18 a.a. - Ro)'ter ajansının 
hıı~usi muhahiri bilJirİ}or: Almanlar 
ilerlc)i) sahalarını R0>tof'a ve Kalka.\)a· 
)akınl.ırına lloğru ı,;ı:nişlelnıi}e mu...af· 
fak oldular. Esasen ~ünltrtkn beri Mil· 
lero,o'nun cenup doğu,unda muharebe
ler oluyordu. Dün almanlar Millerovo
nun renubunda bir gı.'<lik açmışlardı r. 
Bu, almaııları Kaınoncık'a yaklaşıırmışıır. 
Kanıonsk 60 kiloınetre kadar ötede de
miryol ü1erinde Don havza•ının ebem • 
mi> l.'tlİ bir şdıridir. Bununla beraber 
bura.smı şimalden gelecek bir alman ta· 
arnnuna ka111 Doneu korumaktadır. 
Kı:r.ı lordu, alman ilerleyi,ini ı;t'Cilttir • 
m"k için ~-kenin yanlımoa tnarnı.z et• 
nıd:ccdir. 

Kızıl Yıldız gazetesi, alma.rılann •· 
} ıca ü ılın olması dolayı<iyle bazı ke • 
•İmlerde durwnun ~k tehlikeli olduğu· 
nıı yaznıakıadır. 

~ bildirdi. iaşe i lcrini duzcne ko}nu· 
~lı~u. Fğcr l\lmr istiHi tehlikesine 
ti .. _kalmamış obaydı, Nalıas Paşa 
ı.ı llştıii ıeşebhıi terde büyün z.orluğıı 
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1 ~stanl:ıcri kaınodıkl:m z.afcrlcr, Mı· 
~rda ka}naşmalar hn ıl eımistir. 1ihver 
ı:ı;ısandasının bu fırsatı kaçırmak İs· 
iç· 11 >'ect'ği tahmin edilebilir. Mı,ır'ın 
, •ne <lfı11rt1 )ı•nelıilmis bir politika ta• 

Perşembe gUnll bn§ka bir Messer
sclımitt'in daha dligUrUldUğtl bu N· 
bah öğrenilmiııtlr. Başka birçok dÜt· 
mıın uçağı da ağır hasarlara uğra· 
ıılmıştır. 

J ngilizler it al yan hatlarının 
gerilerine yayılıyorlar 

Londra, ıs a.ı. - İtalyan resmi 
ajansıoın da kabul ettiği gibi cu • 
martesi aabs.lıı erkenden Elalcmcyn 
cephesini.o merkez kesimine hUcum 
eden Brit:anya kıtaları geni§ bir cep· 
he üzerinde italyan mudafaa htııla • 
nna ııutuz eylemlglcr ve bu mUdafaa 
ha Uarının gerllcrine yoyılmıııııı.rdır. 
Zırhlı birlikler bu lıUcumu yapan e· 
hemmlyeUi Brltaııya kara kuvvetle· 
rinc mllzaharet etmletır. 

: f?\~_[SJ_/5\ ·---
M.tru.2u iki •>dan beri dC'\ am ermektedir. 

tsır'ın i~ı:alini hedef edinen askeri ta· 

:~~ Briranyn kun·etlcri knrşıladığı 
J> • bu politika ta:ırruzunu da Nahas 
b~ kar~ıb.rnısıır. MRhir Pap.yı emin 
~r >ere nakll'()cr, "bc~ind kol" h:ıkkın· 
1 
k } eni tedbirler alır, ;.ıbanetfar d:ıha 

1~ 1 lnıirakııbc ııJıırıa lınır, pariliini ~· 
~ie eder. Hulllsa. Rnt.:ın) kuvvetleri 
~ 1.Sır'ın dıs ceplı"ini nıüd..'lftıa oocrkcn, 
ra, alıas Pıt a d:ı iç cephe)'i korumı)'ll uğ· 
1 llıakıadır. lısır o derece nazik gün
~ >ıııam:ıktadır ld iı; cephe ile dış cep
~ llrasında )-:tkıo rnun;uebct vardır. Fğer 
tıı a~ Paşa jç ccplıeyi mulıaJaza ede • 

• p;'~e, dış cephe ) ılulabilcceği t";ibi, İn· 
ı itler dış ccphC)i muhaf87.a cdcmC71er· " . nı.' lçe>rde cc!lhe namına hiç hir ŞC)' kal· 

ı,;>'llcakur. Jç ve dı, cepheler arasındaki 
~lılık, ba~ka tezahürlerle de belli ol · 

~:tadır: dıı cephede wzi}~t nazikle,· 
he~ ~an. derlıal, iı; cephede de huhmn 
li llrir, Bu buhran. 1 kcııdcriye'nin teh • 
~·e düştüğü sıml:ırd:ı en h.:ıd bir saf· 
Jıı •na girmi ti Fakııı inı;iliz kuvvetleri 
~~rne;n cephesinde tuıunalı, sükiın 
--"l'l.ccn gt'ri lmckıedir. 

A. Ş. ESMER - ---
General Franko 

komünistliği tek tehlike 

olarak gösterdi 
~ tadrlt, ı a.ıı . - Gcocr ıl rranko 
b~lrsek I• alıınJ ıııedi ııııle sü) lcdiği 

r nutuktn demi tir ki : 
le Bundan bir sene C\\ el, ba,ka mem
li~ellerJn lhtiltl.fıı karışmnsının bu ih-
111 rı çok geni ldeccğinl, uı.atııcnğı. 
ta' cebir ve şıddct hareketlerini arttı. 
l!licagını ve meııılckeUerın eksen inde 
llliçluı.ıeri ı.I) adeleşllrccc ini 66) le • 

jl•ın 
ili Sfınnyn, fcdak ırlık, sıkıntı gllnlerf
b 0 <;ağaldı mı gıırmilŞtilr. Bununla 
8 trnber ordumu un 'e ""gençlerimizin 
kayc inde duruuılnrın en gücUnıld'.1 
u~fz~ulırıuş bulunınakln memnun olsbi. 

~ General Frnııko, lı:tiınnl, iktisadi 
.~ 1 nskert başarılarılnn lıalısederek 

f, c deıni tir : 

118ksPfutı) ı bııtlııı te~lılcntirlr 3 milyon 
lıı er s eferlıer edelılllr. Bunlorılıın 
g r Ttıll) on :ıoo hini hllrn ve terbi> c 
b "f1nı1 ~ H' d ılı ili harpte ~llfıh altındn 
11~ ıınnıu t ır. l'n blıy Uk emnlyellııılı 
li dluıkfarıırıııın ınlulnf ıuı onlarwı e -

n "dir. 
"rı Gtneral l'rnnko ıüdrrine şoyle de. 

tıı etınl tir : 
t~ A~rupn memleketleri lı;ln tek bir 
)" hlıkc vardır. DtlnkU, hUf:UnkU ve 
ııt'1°kı tclılıkc hep vdur : komünist • 

Hint kıtalarına karıı 
yapılan hareket akim kaldı 

Kahire, 18 a.a. - Bilhassa piyade 
kııalarını..lan mUrekkep kuvvetlerle 
düşman tarnfındıın cuma aabıı.lıı Ru· 
vl!yst'ııı hınl kıtalarının miidafaa et
tiği lepeye kargı yapılan hlıcum plliı
kUrıillmi.ıııtlır. 

Pcı·aenıöe akşamı dllııınanın Ru • 
veysat tepesinin bau yamacında • 
ki Briıanya mevzllerine knrııı yap. 
tığı karşı hUcıım ııetioesinde de mev
zilerimizde hiç bir dcği11iklik olma
mıştır. Kayıp vere.o duşmao iki gı.in 
evvel elde ettiği mevzileri kuvvet • 
lendirememlgtlr. 

M üttelik hava 
kuvvetlerinin laaliyeti 

Faydalı heıiller 

ve saçma marifetler 

Harp fcllketi içinJe bunalan mil· 
leılcrin fikir 'e llim 4Jerini ihınal 
etmediklerini görmek, }Üphesil fonıh 

verici bir şeydir. i ıuan bi.i} 1e1 ikle har· 
hin geçici bir iCY. adam ölJiı.rmmin 
kf>ıü bir banket olduğunu, normal za. 
ırnınııı ba.rıJ zamanı ve kalblcldc )'er 

eııııesi gereken duygunun da, ütcki in
sanlara k:l1'ı sevgi beslt'nıek okluğu. 
nu, harbin gii.rillıii patırdısı ara5ın<la, 
hatırlamak :imkAnım bulu)"c>r. 

Mesela geçcıılenlc bir fraıuıı ıta· 
z.etcsi, foıografın irudındaıı t.1m yüı 
yıl sonra aıütcssonı resim çekmek ıinı· 
Unımn da bulunduğunu haber VCJ'İ• 
yoNu. 

Gene framız gıucıelcri.ııde !ra.nsıı 
akademisiyle baJka kunımlıır tarafın· 
J:ı.n da~ıtılaıı edcbirat müklfaıbnnın 
lıi te~, bunları kazan.ın muharrirlerle 
eserlerinin adları ynzılı idi. 

Fakat hıırp :ı:am:uıında dahi tulh 
devrine mahsus zın-alıklarlı uğr&Wl• 
lara ne dersiniz? Şu son birbç hafaıki 
ıazcıelerde bunlardfll bfrçoğı.ı.ııa l'tit· 

larnak kabildi.- M~eli Mcksika'da ~ 
lak ol<luğu halde mük'"CmmCl J;İtara 
çalan birisine, sıcak günlerde a,b7.a ılı· 
nınca ı.t'Zl sularıdıra.n bir tll~ (evef, 
bir taşa!), iki kolu sakat olduğu hal· 
de alu saaneo az bir zıunaıxla bir gö
lü yiiıerek geçen ba~ka birisine mü • 
klfatlar verilmi,. 

Kahire, 18 a.a. - P men bildi • 
rildığlne göre mUtıefık hava kuv • 
vetleri dUo §'afaktan gUn balıncıya 
kadar batı çblUndc bllyUk faaliyette 
bulunmuştur. GUnılUzcU boınbn ve 
av • bomba ıayyarelerino dUoman 
nakliye kollarına, bilhassa meydan 
nıııharebesinlıı cereyan ettiA'i çevre· 
nin merkez kesimine yaklaşntakta 
olan kollara hiicum etnıek vrızitesi Kahveden eıantı, 
verilmişti. Bombnrılıman neticesin ...... _.._ ______ _ 

de bütün gUn infilaklar olmuıı ve kibrit çöpünden keman 
yangınlar çıknuııtır. DU;ıman tank 
tamir atOlyesl ile iki topçu mevzi -
inde büyük yangınlar çıkmııılır. Av 
tayyarelerlndcn mUrekkep lıava fl -
lol·annuz müteaddit defa dilıımnn 
bomba teşklllcrini öolemiııler ve dör
dUnlı dUşl\rmllşlerdir. Diğer bazı 
tayyarelerin de tnhrlbedilmiıı veya 
hasara uğratılmııı olmaaı muhtemel· 
dir. 

Paris'te baltalama 
hareketleri 

Parls, 18 a.a. - B11gl\11 ılörıHltıcü 
dalrecle Almnnya•ya itJ~İ kaycleılilen 
btiroııuıı öntlnde dl nanı it ile bir sııy. 

kası yapılmııtır. İnsanca kayıp ol· 
mamı§lır. 

13 UncU dairede de buıııı ben7.cr 
bir sı.ıy1ı:ast yapılmı§ ve bir polis 
memuru ile oradıın gecen biri öl -
mtişttir. Bir 'kız çocuğu da yarılan· 
lTUlltır. 

Her iki auykastçl de J<açmıy11 mu· 
vaffak olmn tur • 

Almanra'da Müller adında bir.isi, 
2071 kihr:it çi"ıpünli bir ara>• ı;etirlp 
bir .... keman yapmıJ. 

Rrezil>ıı kahvelerine harp dolayı
Sİ) le bir cürlil alıcı bu l:unadığı n 
kahve fidanlan yılda üç defa çiçek 
açtığı için. hunlaNan • \ .. ık llzınımıı 
gibi • tSan5 )apılma<t kararlaşmı~. 
(kah\·e d:ıhi zor satılırken ~ansı kim 
alır? O d"\ ba,ka!) 

Bir alman doktoru, bu kttllk }il· 
la.nııda insanın muhııkkıık iJtahı ye • 
rin<le olmak gcr~kmi, gibi, .kendi iae 
hasvuranlara boyuna hir i,ıah ilacı 
Ul\-Sİ)e edi)ommı: - Günde 3. 4 b.· 
ık deniz suru ir;iniz ! 

Amer.ika'da illinois'da, l'Olis ser • 
çeleri bı.1)oayıp kanar}ıı diye 5atan 
ser!ltriler yakal:ırt1ı§. 

P.ipo içenlerin en stkıldıklan key, 
piponun ikide bir sönmesidir. Halbu
ki isviçre'de bir pipo tir)-aki:si tam 

iki buçuk saa.t piposunu töndilime • 

~-f ..... _:.._:;.... 

Yeni bulmacamız 
ı:ıolda.n ııe.ğıa: ı Dontz ~ IKlll· 

dal. 2. bunun sSb!, Mkl Mısır mabudu, 
s. m ve, oo:erııız. cıok de:t1l. 4. rnftVeut, 
tenıl karna kılı!ı, bUtün, 5. b1r UZVU• 

muz, ~. 6. ters1 alan, ıııhsa, 7. 1.b1· 
de, ak, 8. tnınsızea doCU. k&'bul etme
me. cemi eda.t.ı, 9. soru edatı, kuiUn 
kolu, nota. 10. meeguttycl. mtı , ıı. 
ve.ktt, U!l1ıl amdıl emıdA. 

Yulılmmn uatı: ı Cb.re. de-ya, 2. 
trt tat ~ 1ae ntn kısa ~ 8.. be· 
>-az. bt.lmhaU ~ tersd nota. 4. el. 
bl3e kolu, vUcutt.ıı!ld m&.)'t, terııı btlyUk 

eev 11, :ı. eatr. &:zı. 6. !ca,palJ omı ı ynn, 
~hkn, 7. llds1 bt~ Ck>bn. btr ctna 
köpek, 8 . d\inyg, duvarda öte beıı1 kO)'· 
malta mahsu.s yer, kcflk1n &es, 9. blr 
nida, ~ eona mneısi. tersı kIM 
m.man, 10. AJ'l1l 11e9U hart iki dcta.. itl· 
n~ ve etnttuıdaldle', ı. bahoıvan alet· 
k!ıinden, br Jne'.)>-va. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmi~ şekli 

SoJıdruı sa~: l. MCSC!ıe, rnnse., 2. E· 
mtne, kllrok. 8. ca. (iTi), ltoku'lu, 4. ar, 
A<L'lımzar. s. 211!, ıam (l?lflll, fi. can, 
met, 7. 63.b (ba.ı;). ııa, 8. mU tarekt!, ~ c. 
9. Q.Tlllar, ta, 10. ıanın, Hızır, 11. atak. 
laımal'll. 

Yukıl.rdan aııatı: ı. Mecaz1. JM&a, 2. 
emare. süntıt. S. "'- c;ıatana, 4. m , ala 
1119.'llk, S l-e, rıı:m. 6. kat, ta', 7 , kaz>, 
ha, 8. mUl<Aleme, ırn (mı), 9 (M)anı· 

1 

zıı.t, za (u). ıo. , cı:tı:r, ll.. akur l 
mal\"arll. 

d<'11 i(ti!i için, birinci mükMatı ka • 
7.ıtıımış. 

T rrcq rekoru ve 

kolleksiyon merakı 

Sürat amnda oldutumuz muh:dı:· 

kak .. Pike halin<le uçakların 1000 ki· 
loıneırcdcn faz.la hızla uçtuklarını işi
dp dunurof\Jz. 5an Fransisko'da bir 
berber bundan iki yıl önce • )'lıı.İ har· 
hin başla)'l~ında; bir yıl sonra • Uraf 
olm.:ık için gereken zamaıu fazla bu· 
lamk bunu 8 snııiyeye indirmiş. Fakaı 
sonradan bu müddeti de fazla buldu· 
jju i~-in kendi rekorunu kendi~ kıra • 
nık ura~ müddetini 7 ~İ)'e, 60 .wJi. 
sere indinniı. 

Kollc·k,;;i)'{ln merakı, bu ~rab 
tııtulanl111'<.lan gayri~inin çok tuhafl.Oll 

giden bir ~~ir. Posta pulundao >'i· 
lı borA tahlolnra., pipodan sillha b· 
dar, türlü türlü fe}'lerin kolleksiyon
larını yapanlar var. Soıı :ı:aınanlarda 

rlyıl71SI kollclt~İ)'OOU yapanlara bizde 
d.thi ra~ılllllır oldu; bunlar meşhur 
.damların elyaı:ılannı, imzala.n01 ıop
hı}~>rlar. 

Los Angeles'te Mi~s Jaıı Aloo.ıt 
adında hir genç im işi daha ileri ıö
ıiirmü1: 1is Along örücük lrolleksi· 
yonu yapmakta imi1, siyui ~yeclc
rin, dneına yıldıılımnın, idam mm· 
klı.ınlannın ve akla h«ya.le ~lmi)'lf!D 
daha bir çuk ltİimClerin öpücüldıer:ini 
"ımıtbu" bir halde, bir albümde tOP
lu)'OntlllŞ. 

Kırk ıopa mı, 

kırk altın mı '! 

fm.ın hilıiin bunları duyunca lbtl
)'a~ız, şu fıkrayı hatırlıyor: 

Adamın biri~ devrin pıaditıahtrun 
huzuruna çıkmak İçtemiş. Ne iaec:ıdi· 
pni ~11111ışl.u: 

- Ilir marifetim var. Hasmediye 
ı;&tctteeğİm .... deıniı. 

Paılis-hın huzuruoa ı;ıkınca da 
hü)'ük bir wıalıkla, lırk iineyi, kırk 
r;mııldızın göıündcn geçirmiı. 

Padişah bo marifeti '°nuna kadar 
Sl!'}'retmiş, sonra da maiyetine emıW 
\cmıi~: 

- Rıı adama kırk altın ...eri.o.. 
arka.mıdıın da kırk 50.r:ı- ıtı.n. ... 

Maiyeti ta,kınlık allmctlcri p 
terince, paıli~!ı devam etmiJ: 

- Çimkü bu i,i becerebilmcık içl.n 
haraKlığı :r.ek1yı, daha faydalı bir ite 
ha rcıt)'ll hi lirdi. ... 

Onun gibi, yui<l.rdaki türlü aca:ip 
mıtrifetleri okuyun iruaıı bwıkn ra· 
panlonı J.:ı~ altın vermeyi ııdı: ak • 
tından gccİrmifru' ama; "Biriııi çıba 
da JU11lara kıri.ır IOp:t am!" cH.nft:. 
tco,de keodWnl alamıyor_ 

SA •• TIR. 

-

Rostov doğu 
alman/ • 

ınen r 
(Bu yazıda iımi geçen yerler hakkında b i.r in c l 
ıaylamıza koyduğumuz h a r t a ya ba§vurulması ) 

Voroıilovsk 

D ÜN len habetkrden öğrendi· 
timi.re göre, alınanlar, e'\-Vel~ 
de tahmin edildiği gibi Fk 

cephesinin cenup J.esiminde ~ürule 
ilerleaı.iye devam etmek1edirlcr. Al • 
man pllnı o şekilde ı;clişmiıtir ıki, Do· 
nen havzıuınıa merkezleri, olgun 
bir mf") va halinde dü,müı ,.C)öl 

dü).lllek durumuna ı::irmi1ıir. Bunla ·' 
na başında Donetz'in muhim merkez· 
)erinden biri olan Voro~ilov<k vardır. 
Alman kuvH'ıleri 70 bin nüfuslu, bu 
sana>i ıchrini hü<uınla ele s;cçimıiş· 
!erdir. Bu ~hrin, Lisişan~k'tan qağı 
doğru inen kuvvetler tarafından alın· 
dıiına 2iillhe yoktur. Voro:ilO\·sk'un 
Voronej gibi day111ııım1tma,ına şüphc
<iz, rusların buradan •Üraıle çekilme
leri lmil olmu)IUr. llö>·lelikle, Ma~· 
pl Timoçenko, Tasanroı: · Sıalino 
hatıını tucan kuwcılerini daha doğu· 
)'a çekmek zorunda kalmıııır. Simdi 
Rosıov dün de tahmin etriğimiz gibi 
ıimaldcn ve şarktan bir tehdit altında· 
dır. Von Book kuvvetleri doğu tara· 
fından, Don ndırine incrlerkm, her 
halde Voroşilov k'can da aşağı doğ· 
ru sarkmak kararında gibi görünmek· 
ıcdirll'r. 

Rostov doğusunda 

D ONKÜ almın tebliği, alınanla· 
nn Rostov"un doğu<uncn 11!n 
nehrini ke•ıiklerini hildirnıck· 

tedir. Fllkat kesilen rcr hakkında sa· 
rih malümot }'Oktur. Yalnız al.mantar 
durumun kıb& ta<lak bir iuhıru yap
makııdırlar. Alman tebliğine göre, 
nrhlı teşkiller \·e moıörlü PJ>°2<le tu· 
menleri, Donetz'in doğusun<h ~· 
ha doğru daha ikrli)erek DM nehri· 
nin ~ağı mecrasına, geni' hir cephe 
üzerinde \armışlardır. Ru,ıar ı::ene 
Millero,o"nun cenubunda şiddetli mu· 
harehelcr olduğunu bildirdiklerine gö· 
re, ıaarruzuıı' bu i,ıikaıneuen )'apıl<lı· 
Aı anl~ılmaktadır. Almanlar böyle· 
ce, Millenwo'nun cenubuoda:ki nıüda
fu,ıı steri erden çok daha kola} !ık· 
la ccnub& lnmi~, \e bir raraftan Do
net;ı: bavza.,.nın geri 1mlan ıu~mını 
urarken diğer ıarafıan da Don hav· 
ıasının doğudaki kı•mını çn-i.nniye 
~ltımışlardır. 

Kal kas ya muharebesi 

Ş iMDi Don ve Doncu havuuıo
da durumun hiç de nnlar le • 
hine olınadıj;ı görülmektedir. 

Almanlar, upkı Polon)'a'nın, tıpkı 
Bclçil.-a ,.e l'ransa'nın ve nihayet Yu· 
gınlavya'nın işgali esna ırxla olduğu 
gibi, ı~ıl oNu cepheden taarru1' edı:r· 
kcn, kanadlardan motl>rlü tümenler 
ve zırhlı te killerle panik )'araıınak 
çarelerini aramı,ı:ır, ve e•ki rliıılarını 
tatbik ıme,iı;ıine ~ıl)'ffiU)larJır. Börlc
ce Don havu.~ııxlan çekilen nısların 
doğuda alman ı kerlerini tı;örünce 
büsbütün bowıraalkları hcsabedil • 
mi,tir. Bundan dolayıdır ki alman teb
liği genit temiıJeme hardcetlerin • 
den beh~e başlamıştır. Simdi sade Ros
tov de,-il, belki onun hemen doi;u • 
ı;unda bulunan Novoçerkask da tch· 

İstanbul'da 
bir kutlama 

(BB.$ı 1 inci sayfada) 

be~nin başlangıcında, fakat iri başlan· 
gıcııı<layır. Son Osmanlı dc\·irlerine nis· 
betle her şeriınİ7 daha ilerde, çok ilerde, 
ancak eri,eceğinıir milletler se,·iresine 
göre her }l') imiz ba~langıçıadır. $ai(lam, 
temelli, İ> i bir başlansıç bir uımaııılan· 
ma demek oldusunu da biliri~. Sergileri· 
ıniz, kı.ınscrlerimiz, sahnemiz her > ıl bir 
>ıl ()n(:e,indcn fark verecek ve daha biz 
)-aşarken. b.:ızı şubeler, milleılerar:hı 
Mn&I lleminde Tılrl< kabili)"ct ,.e azmine 
11}-ık okluğu yeri alacaktır 

Gürel san.:ıılar<la, bu hakikati unut • 
nurarak, )-ani, eski Jeriat uassubu ka· 
dar zararlı sa).Jığımı:ı: milliret dcmaı;o· 
ji ine düşnıck\iıln, asla kanaat etmek • 
$1Ztn, bo)una ye her giin daha 
faz.la ıru isti)erek, ileri sideceğiz. 

Bütün menılckeı, ~irleri ile, ıabi
aa ile, )~yışı, Jciyiru,,i, oturup kalkışı 
ile evinln <lış ve İç, şehrinin dış ve iç, 
iıı•nının dı, ve iç hayatiyle, güzel ~anat· 
la.rımızın terbi}·esine, kontrolüne muh • 
ıaı;tır. Her nerede eksik bulursanız, 
yüule ellisini bTa, )iizde ellisini ZC\k 

ııcrl>iyeşlnio ııok~ına verini~ 
Ömürlerini güıel a.natlara vakfeden 

paçier, bürük, asil ve ~ ,::elccek z.a. 
mwıla.r Tilrki)'C$İ )-apısıoda başlıca inşa 
mcsuli)'ederlnden ~Y a.lmı}tardı.r. Ya • 
nııld pu!ak <kvir, onlann yoluna bakı· 
)'Ot. 

Falih Rıfkı AT AY 

Manş üzerinde 
Londre., 18 a.a. - tnglllz hava na. • 

zn1ıtmm tehJJ~: 

diı altında buluıUILJktadır. Bu esM· 
da alm:uıl:ınn T:ıganrog'dan, Ros:ov'a 
ayrıca bii}ük kuHeılerle )apııklan 

hücumwın daha çok iıt1maf cunesi 
ıahmin olunabilir. Bu dunım içinde, 
Don OO\'Za ııxla )arı sanlı bulunan 
ru~brın ne kad:ı.r zor bir halde bu • 
lundukbrı kendiliğinden anlaşılır. 
Simdi Kafkasya muharc~inin biııun 
$İdd~i> le ha lamıı bulunduğı.mu soy• 
lt'mck kabildir. 

Kafkasya ileri kara olu 

R 051 OV, gc~cn kı~ıanbcri ikin
çi defa olrnanların eline geçe
cek ıılursıı Hz.t} et ne olacak• 

ur? Gerçi, S.n:>et Rusya içine giden 
petrol borularının qti i bu şehrin 
clıcmmi> eti, > ul-:;ın.l..uı > apı lan kcsmc
lrrle karbolmuşcur. Rosıov ~md.: Kaf· 
kas><ı'nın )ıılnız bir ileri karakolu h:ı· 
liıı<le bulunmaktadır. Ö} le bir kanı • 
kol ki, içinde ~ 10 bin nufu barınır; 
\'e bütün lfoS)<ı nın en bU}-u.k scbı• 
bahçeleri bu bölgede kurulmuştur. 
Rosto\ 'un $imalden, doJ;udan 'e ~ 
udan )-apılan üç uçlu mızı:ık tarafın
dan ikoır.ırılnıası ıhumali, gl'Çcn def~ 
ki dü~iışüoocn d;ıha ba~a neticeler 
doğurabilir. O r.:rman mutıefikkrin, 
Kıfkasya'~:ı topladıkları askerler ne 
)ııpatııklardır? Bunlar alın:ı.nl.ınn d.ıha 
cenuba inmcleı;ini mi hckli}ecclder, 
>oksa ıkıııl bir nıudwalC)e mi kalka· 
cakhırdır? DL:n Londra'd:ın gelen bir 
haberi :ııkscıtıren bir Ccn~ re tclgra• 
fı, Sovyet Bü;Uk Hçı.si Maislci'nin. 
Çlrçıl i 2İ)'llret cuiği 'e ikinci bir cep
he açılmadığından doları şiki}cttc bu
lunduğunu bildirmektedir. Bunun üze-
rinc füşvckilin reMifinde hir genci· 
kurmay ıoplııntm )<ıpılmıştır. Hu uıl· 
grafın Kafkasra dunımiyle alablı ~ 
lunduğwru tahmin cımck ~ s~ı; his 
JC')" olııusa gerektir. 

Netice 

S ÖZl.FRb.117..f hulha etmcdeıa 
e\'"\el, ru5~nn Don havzası • 
nın ~im:ıl kesiminde Voronei 

bölgesinde ~iddcılc darandıkl:ınnı ve 
almanl.arı bazı }etlerden attıklannı 

~Ö}·lcmck 11z.ımdır. Hemen f'U11S1113 da 
işaret edelim ki, rusl:ır, burada ~ 
dut ölçüde bir s:thada h.ubctmckıe 
fakat lcnupta alm:ınbır ~ bir ma
n~Ta kahili)·cti gösttrmdmıdirler. 
Bir ooktı <blıa var; ccphcn:in uc ke
r.iminde müdafa:ıya geçilip, diğl"t ta.
raftan taamruı ba,l:mriı:ısı, t1 bü,-ük 
Frcdcrick umıuundanberi ~ ,-uruJaıı 
bir ıılıııan r:ıbircsidir. Çünkü börlccc 
hir takım kın"etlcri O}-alınıak miiın-
kün olur. 

Simdi nctice)'C f:clchiliriz: dün1dl 
telgraflardan anl:ıdığımııa gorr, rus
ların durumu, bütün Don h:ıvzasında 
ço1ı: :ıorla}mı nr. Fa1"at aynaı M:ıre
ş;ıl Timoçcnko da Stalingrad müdafa:ıı
sım kuvveılcndiımclc için '-akit ka • 
ıaıunıya cl:ı h:ışlamı§tır. Fakat, bu 
Jclırc kar$ı hü} uk hir tıatT\12. h.:ıztr • 
lanırkcn, Rosıov çevresindeki eJm.uı 
kuvvetlerinin lbo1 duı:ını)-acığı da Wı· 
min olunabilir. Dün gelen telgraflara 
söre umumi durumu bu sekilde huU· 
salaııdımııık kabildir. 

FENiK 

lıgal altındaki arazide 
yaptıkları tevkifler için 

almanlar 
ne diyorlar? 

Bc:-lln. 18 n.a. - Yan rcsmı b'.r klll'
ooktan blldirll.1o--or: 

Alman tşpll alundlıı. bulunan yerlc.>r
de 60n zamanl:ırda !azla tC\1rt!nt :;npıl· 

dıtı luı.klunda >abancı kayımk]anlall 

bir takun hnbprtcr y~1$tlr. Sa Ahi • 
)oeW ıılman mtıknrnlan taca! ııltlndakl 

bpıt:cıenıe alınan tcdb rl n chcmml• 
yCUI bir ölçUdc olrn.ı dl~uu bUdlmıı.1dc • 
cıır. 

~'lll mahfiller 'b !hııssa. ıtıglllz nıd • 
yolanrun Jşı,:-:ıl nltında!d bölgeler nhn • 
ıısmı aı.k sık is)•o.na tclv 1k <:ttl!klcrlnt 
b1lc:t1rl>'Orl:ır. SlılAhhcllt almıı.n maknır.· 

lan ıu noktaya d :U <:Ck'!)'Of"lnr k1 
ıı.lmnnlar 1$ı:nl nltınd:ıld topro.lclards A • 
ıs:ı.yb ve ıılz:ımı muıuı.ııızı:ı. clmetc knU 
rurcttc azmııtmıı bulunmnktadırl<lr. lli 
Uk~Tln 1907 tarih La lla)'c mukuve• 
ıcst mucibince bu m ~ devlet ol· 
mak sıtıı.tl) le, Almıın,ya'nın hakkı ve 
vn.zl!csl<ltr, Bu noktayı göz unUM nlmı· 
yanlar, hlc oJmıızsıı harp h~ui<Unun 

Alrnan)'&'~ıı '\'crdlti salAh yctlertn bıl • 
tün ıldde~1e ttı:t.blk cd lcOt: ğln1 unut. 
mamnl.ıdırlı:ır. Ilund= dol':non!c mcsull • 
)-et Almıuıya'ya rocl dcttJ.djr. MUtı. 

ttıdcrtn ıı!U cc tcnal~n duT'\Jnlu luır· 

ıı ncı:ı. buldımlan tek çare n.lmanların 
luall nltındn. bulunan t.oprııklıın1a1'1 

ahnlM isyana ~v1k ctmt~d.cn lbar...t • 
Ur. 

Alman tuı,rtclyc pnzırMt mııhfill!!rt, 
muhtemel tchUkclCTC knr$ı alman tcd • 
bl.Tlerln Ult\yatlı <tavnıntn13 o1mnk 1t"!n 
al:ındıtını bc1ırtmcklcdtr. 

ncrl1n'dc tcb:ı.rllz ctt1r11m <11~ b1r 
nokta da H1:ndlstıın'da '\"C Mıstt'd:ı. b\n· 
lcrce kış! tm1dt eden iru:11 lzlcrln bu 
hususta ı;ö;< ı;Uyll'!!IlcCc hn1dıı.n otmadı:t Bombe. tawarelcftlll% ctıı.n ~ düı· 

m.an euta.nna m~ dÖ'kme~ devam et. hımısudur. 
m~~. ~~~~-------~--~ 

Bu ha.nik~en tici bın'aremlz Bir ttcnrc! ~1s1ne refakat eden 
dön:mmıtştır, tld ı:ılup:ıya 4 Fokkcv.oltC' tnwnre ** bomba ve m tnı~zle tıııırnıı: '4.ın1ıtlr. 

Londra, ıs a.a. - fnztı1% ıımtrııllık Bu tayyarelcrd<!n blrt btr f;3lupanın 
daır-?ntn tc!>Utı: at.tllh top! \"UnllinUŞ \'e h \ da par . 
~ Fo'lckewôlfc t.."lı!ndc calnnrıultır. 

tııtr «lman av ta.)"J'llrwot b1r aaluı>11nm l nu ÇJJ.rpı.rnndll bir OOJ.' \O Uc de-
rıoblı atee nettcestnde cttl«n{!Jtür. nızcı. ~. 
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·· zel Sanatlar 
A a ·si 60 yaşmda 

Bu m ünasebetle yapılan törende 

M ar· f Vekilimiz güzel 
-bir n tuk söyledi 

<Bası 1 inci sayfada> 1 tcşeblıusilıı eseridir. Gıl7.el Sanatlar 
Jerl olnn Suphi P a'nın 'licaret Na- Akadcnıisıııdc a yıl önre gürduguııı 
ı:ırlı..,ı zamanını! , aı mart 1 3 tc rcsım liergı ınl gezerken bir de heykel 
> npılını tır. Bund n d rt sene sonra l scrırı i ) pılıııasıııı rica etıfıi~llın. Al
mektcbın, M :ı:c ll rl rlııı.:ııne t ı:;lnn- tı ay onra he) kel sergisi hnıırlıındı 
m 1 ı dol ı) 1§1\lc l'll rıf !\czardi ıda- 'e uı;ıaııı. Oııu da ge:ı:erkcn, bu tun 
re ıne gt•ı;tıı;ıni ı; ır .\oruz. .\lektep, I ıııue cenin ah )etınl ve her turlu 
ı .:! ıl rı \1 c rull) etın ıkıncl de\ re i- ~alışmasını gu termek uıere lıu) uk lıir 
ne kad r, h ınrn 35 yıla ) akın lıir z ı- (Guı:el ~ nal ar sergı<i) ııin lın:ı.ırlau
man ,muhitın ~a lırg 1111 1 rın ı, de\ le- ına ını dtı,unclunı, ve &ô)lcdim. Ara· 
tin k yıt ıılı ·ı !ı lı:ıknıı' nr k ml'deni l•Un geçen zııııınn içinde 'aıl!eli nrk ı
miına ınch s; nnt z \'kırıi kurmağa \'e d;ı~larıııı durıuııyıp ı,;alı ,lılar ve bu 
yaratın ıg:ı, kııılrrtince ç lı ınıstır. ı;uzel lıtıttınil \'ueude gclırdilcr. :,u -
Da ta H mdl Bev olduı;u hnlıle lıu leme sanutlannııı da iştirakiyle bun
yoldıı. c.ııegi ol n hoc-:ıl ırı 'e talrhe- d ın sonra tam bır gıızcl sanatlur scr
yi, ~l'rlt, y ılımcı lıutılrı sanat ,ulcu- gisi h ılini alııı ısını çok ar:ı;u ettiji;iın 
!arım )~I ıle lutırlar \e hepinlce Ul'\lct Hı·~im \e He)kcl sergisi nasıl 
hııtırl ılınııı. s ınut t ırthııııizılc e§Slz i•c ~lmtll go-

Hayırlı değişiklikler 
1917 de ına\I NC'tise :.\lcktelıini 

dngrı.ıcları do •ru;a .Mı raf Nc:r. reliııe 
b. 1 nııs bulu)orıız Onun adı, ar -
tıK ''Sına) ıı :Scfı e Mektebi lllisi,, dır. 
1 ırih mlzın en kıra g nlerine tesa -
duf etlen nıut ırl'ke ) ı larınela ıııek -
tep, hl'r ' ı ıt ıd ın, haltı blnad'.ln mnh
r m ı;uçebc bir h ld dir. Yatanı ol
clugu gılıı v t nln benber ona bağlı 
her a ız v~rlıııı kurt ran milli savaş 
ruhu \'C ( urııhuri)et, Gıı7.el ~nnathrın 
bu tl'k > U\ asını do. b:ıgrınıı hastı. 1926 
d ı ona, 1 tnnlııı l'ı;n en ghzel sara) la· 
rıml n hlrırıi, eski Mcbusan dairesini 
'erdı. 0111., pli rd ınb rl sokak içle -
rınılc y ptıı:ı UT.ıieil gezintilerden kur
tardı: bu ıır 'e ,rhı:ı:llik dolu şehrin, 
ı;orlı•U \e g •ru"u"u en se\iıııli bir 
~ erındı' on 1 çrılı ,ıııak iııık ınını ka7.un
elırılı. IJkulıın, kuragı kati ır içinde 
de ha) ırlı clrıı:iq\klikler yapıldı. Tc~ki-
1:'.'ıt ıı:eı l ll'lilılı . \,ruııalı uımanhr 
g...tirlldi. B zı ~ulıelerin oğretiın sis
temleri \e progr mi ırı )eıılclcn elden 
gcçırılılı. Butlln bu ) l'nlllklerl, okulun 
adı rcınzdml'ktedır. MOcs ese artık 
(Sana~ i. N <"fhe ~1 ... kll"bi Ali i) dejHI, 
"Guzcl Sın 1 r J\kaıkıni i,, dir. Bu 
ki\ metli hami clC' 111111 terrm selefim 
:!:'e 'i ml'rhı 1 \ n tk r Namık 
İ ın ."ın lıınıı rt 'r "reli ri n ıihim
d r. 1 IC"r iki nın 17. h tırıl rını sev
gi ile lııııı rıınııı.cl ı lıe İl tırim. 

1026 dnn 1!13 )ılına kadır grı,; .. n 
znııı ııı u:lnde \Kadeıııiyc .. bıl~leıııc sa
nntl rı,, 0111 k ıtıluı ı, ıı\ılhıııı olı:ıylnr
d:ın biri olmu tur. 5ırf snn:ıtın ya -
nında ıır ılık Jıa, at guzellc tirmesinl 
amaç al ııı hu d l; modern > ışam ının 
her nlanında, e,·, eHle kullanılnenk 
her turlu e~) a, umumi yerler, bura
daki molıil> !ar ve hunlnrın sii~lcııme
lcri hususunda kn:ı.anmıya mcclıur ol
duğumuz itinalı alışknnlıklara ze,·k 1-
~·inde bir geli~me vermeğe ha.~ladı . 
Paktı t sadece modern ve Avrupalı 
!e\ kin ardındnn kn ınak gerı,;ek gıi
ı:c-lliğc ermek için kAfi gvrulcmeıdl. 
Kcndı medeni) etlmlıln uırlarcl ın -
beri > ır tıp )oı;ı.rdıığu ırtızr.llıgin ~u
hunn sinmek. onun inceliklerine gır
nıek, onun yürek ~l'rinletcn deriliklc
rine innırk gerekti. Snrk tez~ innt 
mektel ine 1 tıhale eılen "~ledre tül
hattatınln iki lzhe oıhsına, her nıa
n da sıgınmış olnn 'e sıkıntı lı,;inıle 
varlığını guç muhnf :ı.a eden 'l'lırk 
sıl leme ı; ın ıtlorı, lhıi;.-nziı;i'nin gCineŞ-
11 kıymndn, burail , bu sıınat > uva -
ııında ı~ığa ve ııı,;ık hnvnya kavu~tu -
r ulllu. Bu l>I ılrği~ıne, 1936 ) ılımı t e
ııaclUf eda. ' 

Güzel sanatlara verilecek 
emek ..• 

rccegiııiz t;uı.el Sanjltlıır licrgisi ıle 
gvsterıiigi büttınluk hakııııırııl:ın o) le 
bcnzer:;izdlr. l icr ilk gihi unun da 
ku~urları ol11hilır. ~luhakkak olan şu
rasıdır ki u lıır istikbnli, Turk ııılllı·
tınlıı ı;anat ) anıııııı gosterınekte ,.e 
Turk sınat hil) atınıı istik ııııct 'erecek 
çoban > ıld11.1nın llnıitli ııırıltıların ı 
guzlerlmi:ı:e aksettirmektedir. Du bn
ş.ırılnrı 'l ürk Maarifine kaıandıran 
Akndrnıi ıntidürü, şube ınildilrle rl, 
ogrctıncnlrr ve gcaı; talebe arkodaş
larıınn blıtiln > urcğiıııle tcşekkllr ,.e 
hep inı a) rı ayrı scvgllerımle takdir 
ederim. 

Mimarlrğa devletin verdiği 
ehemmiyet 

Yuksck ııııııınrlık şubesi kısrnındıı 
bir çok proje ve mııketkr gvrecek -
~ınlz. Miıııarlığıı ılc\ktlıı \'erdiği e
hcııııııb d o kudur §ııııı ullü ul ıııuşlu r 
ki bu şubenin çehrC'sı 5on bir kaı; sene 
içinde t •ıııamı) le değl~ıııiş ve tıugun 
gerı,;ek h •)at ile ynrı~ ynpaeak tıir 
lınlc gclnıl,tir. Dunun clclllıni &ir.e iki 
rıı.kaınlıı verccegiııı : şimdiye kadıır 
memleket içinde \'C dışııııla yetişmiş 
oıimarların ) ekilnu 260 dir. Halbuki 
bugun ıı imarlık şubemizde 250 tıllebe 
rnr. <;clceek > ıl hunu 300 e ı;ıkar
nı k l~ın tl"rtıp nlıııakta) ır.. 

He ım kısmındaki e erlerde bu sa
n t •ulıeıııııı ) Uk ellen islikanıet ~e 
µren ıplere t ıııı ııııi) le sahi11 gençler 
yctı~tııı;ıııı g.ırecek iniz. Du u~uı ve 
ıstık ııııct, ı>:ıliııı gdeneklere da~ anan, 
kılu,ık olmuş ve ulınnga 'ıııllst,it sauat 
anl •)ışını besli5 !'D bir Tlırk resi°! o -
kulunu biı:e ıııııjdclcıııekteıllr. \erli, 
ecnebi üstatların ellncle bıı şulıe git
tikçe ha) ııt snhlbi olmaktadır •• \leııı
leketlnıir.in durl yaııındıt, okulda ve 
lınlk arasında sonata ol.un istidadın 
lııkl~afıııa bu yu,•anın nıısı l rehber ol
dui(:ınu görmemek kabil ıleğilılir. Her 
kultlır işinde olduğu gibi sanat husu
sunda d ı tııııı işbirliği> aptığııııız Cum
hur!) et Halk Purti inin bu yoldaki 
önderliğini usla unutınıımıılıdır. liey
kd nl ınımln memnun olabilecek Şe 
kilde ilerleme vardır. ~lınııırlık şube
mizin ) etı,tirdıği gl'nçler, nasıl umu. 
mi mlıs:ıbnkalnrda birinci, ikinci olu
~ orlarsa he> krlde de buns benıcr bn-
arılıır guruluyor \ e ıl ıha da gurlile

ceklir. ~uslcrııe sanntlarınlla bunlar
d n daha ileri olnıaıııakln beraber, i
yi çalı~ılclığına şahidiz. Çlınki bu sa
nat, dogruclan do ·ru) a hayatın snnn
tıllır. Bunun icindir ki sıısleme ıı.rn.at
larıııı behemehal mille t ha.yatına ıok
ııınk isti) uruz. Sııslr.ıııe sanatları de
' ince akla hu tun diğer sıınat şı.:lıeler i 
gelir. Unun ilgilenıııeıliği tek sa nat 
dıılı yoktur. O, her şeyin şeklini, rcn
ı;ıni, )erini ve ıliğer e ,yıı ile nıUııase
lıctini tayin eder. J~şyu arıısııııla ve 
bunların ıııimari bütıln lc ahengini o 

Sa) ıo dinle) icller; · ı 
Gur.el San ıtl r \kademisiai dlınya teslıit eder. Unun !çın süs eme san11t-

lllçılsuncl.c ilerletmek Iı,;ın Cumhuriyet lan ynlnız e\'leriıııizcle 'e damııltla
Hükuınetlerınce her ftdnklrlık ıhtl)·nr rımla dı•ğll, ııok.1ktn. me) dancia, hi -
olunıııu tur. llulıtelıf şubelerin ba~ıo ı podronıt!a, stad) ouıda, her ) erde ve 

her )erde l111.1uıdır, hl'ıkiııılllr. Sanıı.yle 
.Anup lı \'c g<nt' uhrcUı s;ınatklır- be eri nıllna)ı veren odur. Bu sn -
lıırın getirılmC' ı, :\k ıclemlnin oı;rct • hncl:ı Uei~icuııılıııruınur. ismet İnö
nıcn ,e• talebe kıdıosunun gcni,lctil -
ınesi, bu g > retlcrın lı ıncl:ı gelir. nu'nun buyuk .ııllika go t e rcliklcrl se-
Elıeılı :;;ef \tatu rk'ten "g ır.d 5 ıı.:ıt- raınik ve çiııicllık üstunde itina ile 
lara '\l"rıll'cek cmcklr.rin, l ürk ınllle- durduğumuı: bir nıe\ zuılur. Du hu
tiııın !n a~l \C 11 edeni lı:ı) ~tı \C çalı_ sustn Akacleınl sil leme şubesinin dik
kanlık vcrımioı nrttırırın 1 iı;in ne ka- katini bir kere dahil çekmekte fayda 
d:ır luırnıı lıı olduırnnu,. du) muş ve o- lıuluruın. 
nıı ) urekten inanmış olon lılzler; Gıı7.el :ınnııtlunn ahenkli bir elblr
Cum ıurı) et l\1'1 ırlllnlıı , ilk ug•etlm liı;I ıle; birbirini tuınanılayıcı, birbiri. 
ve t<.knık ogretımdt•n cn ileri , e l"n nı dcgerlendirıci h«r.abı·rliği Jle başlı 
) a) gııı san t lıarekctlerınc k ıclnr her lm,ıııa bir gıızcllik > nrattıgını gur -
cephı si nele il ı·lcmc cehdınl guıstl'ren mel, bize lıaz ,·eri) or. Bu Sl'rgi, yal-
1nunü ılcvrlndr. clirıılıe nlclıgııııız Gıi- ııız akaılcml ~ulıı:lerlnin kııurılinasro
:ı:cl S natl r i ini ılr. hı7.la \e dikk t - nunu ı;usl<'ruıeklc knlırııyııcak; hiltun 
le ylırutıuılş bulunu) o ruz. Jb~2 de bu sanatkarlara hem kcnd: aralarında hem 
mu<' e e lçınde ancak (20) tılebe cligcr ıııcslektıışlariyle anla,ıp birlikte 

e ,·ardı. 1923 te, Cuuılıurlyrtııı ba<ıncl:ı çıılışınıı imkanını 'e alışK uılığını da 
bu r ' ım (14 l) e çıktı. Un )ıl son- kaz ımlırıııış ol'lc.'lktır. .\kııt!eıııiıııizln 
ra (156) oldu. 193 de (26!1) o arıık 60 > ıışına ı;ırıııesl vesile iyle hazırla -
aldıgınııı b kadro, bıı;ı;un, lflıhar:'I nan lıu torene ııc,·let Kons('n·atu,·ıı 
tiO) li) ehllırıın. (61 •I) talebe) e > uk el- rııııız da kl"ı ik bir eserin temsill ile 
nıı tır. 193 <lcnberi ort.ı okul ~e ll•e- i~cirak cdı)or. Onun için bu sergi \C bu 
lerlıııır.ın ınt:ı:ıın 'erış nı bl."tı, ond n turcu bııtun gluel s ıntlar arasındnld 
oncekı en lae ;ı;vrc clııha ağır oldu- aıle baı;ının 'e ideal birliğinin unutul
ğu h ide i lcklıleri hemen % :?00 art- mn:ı. bir ifaıl<'sl haline gelmi~ s ıyılabi
ırıı tır. Hali 'e 'ıkti eh erişli olmı • lir. Devlet Konsenatu\'arının her tür
) iln ı: >«uklarırııııd ııı önce mimarlık lil ç ılı ıııuıııa eıı uzuk ko) lcıdo o
şube ıncle bulunanlara, son > ılda ise tur ın ulandu larıııııza kac!ar bu tun 
butun diğer ~ubedckılcrc burs ~crilmektc Tiırk milletinin ı;ostcntli;I ~evı;i, lıı
dlr.Ş bderın t lim.ıtnamclcrl, pro- t ınbul halkıııın ııu genç s::ınııt yolcu
gr ıınl ırı ) nidC'n > ııııluıış, seneler _ !arını bngışlaclı" ı ) akın ilgiıh: sıın 
dcrılıerı t ılı il derecesi > \ıksclıııiycn ~nkılir dercceşınl lıulıııııştur. Sevg·.li 
'rc.sirıı \e lır)k<'I 11bclcrine birer )Uk· 1stllnbullıı karııı•,lcriıııe, ıınlıır•n ıı• ı -
sek kı ım ilhe olıınrııu,tur. Ügret • ul !i hirlerini temsi l cılı:n lıclecliy e 
'Incıı \c a~ı~t ın kaclrosu clıcmmi)ctli rci !erine i'arti \C lialkc\'inln sıcnk 
bir nislıette rttırılrııı,tır. Hemen her muhitini ynrııtarı arkac1a•ları ıııa ,.c 
dersin not.arı çogrı.t )mı , bir çok ıııfi- nlhnyet bütun bu l> i go tcriler<ı im
hlın dn lcrııı ı,ııaplan basılını~. bır kan 'er .. n bizznt sıınatkl'ır cocukları
kı mı d'.l hı:ızırl:ııııııı , 'I rk s:ınntınn ıııa \'c onl ırın ılıkkntli , ı,;ıılıqkan fistn 
ve un ıımi) ı tle 9an ıt t ırihınc ait eser- dıııa 'e hocalarınn bil tun kallıiıııle 
!er tl'rcuıı e \e) telif olunar k tabu- tı'<ekkllr ederim. )h ı rlf lıarckl'tleri. 
luıın tur. nin en > nkın takipçisi olarak, saygı 

Dır .a~ış s ı) il'\ inclı', içi du) eluğuın lst ınbul matbuatının bu 
ve dı ıncla ııl ı ık s n ti r çın ) ıll ır- 'esile ile de gıısterdiğl a!Aka> a, her 
dır, n lcr ) nılıııı olduııunu sn> ıp ı Z..'lınan oldugu gibi, geniş yllrekle ve 
dokme~ ) r o m dı •ını ( ıkdır bı yu- sıcak gonill ile şllkranlannıı sunarım. 
rursun z Ilır z onrn ı \ aret f'dece _ Cınit, ~iJven ve bitmez bir ı;alıŞm'\ 
ğlııiz Sl'r ı, bütı n bıınl rı bl"micn çok hııı ile, ıııilletlıni:ı:ln s:ınat ve kiiltıır 
d'lh ı açıı;; ve canlı ol ırak iı.e s..ıyll - 1 tıkbali için en iyi ılileklerle en hııh
) ccekt r. Hır., ·rırıler<' çok unem ve- ti) ar duygular içinde lıu gliıcl &erı::i· 
riyoru • ' onl rıl n çok eheııııni) etli Yi uçı) oruııı. 

1500 metrede 
yenı bir rekor 

nl'ticckr lıekl )Oruz \nlavı ııııcıı scr
gilı'r, s ıı ı k rı hare ctknılırlr, ita) ıı
tını veri ıı ı kıl ili\ n ı ıe<"lııır eder, çıı. 
ıı~tırır. Ser •ıler, h lkı, kl'Nli ıııe\Zu 
unn t<krrr onun r. 'kırıl a\arl:ır, ce- 1 
miyet içinde g ı e11ik 'c zcvktr birlik 
yııratır. (;ızli k b li) ctlrrin nçığa çık
ma ma ) ırdıın C'der. Kısnca, ırıınliın!i Stokholm, 18 a a. - İ sveç koşu· 
vo p ırıı 1111 ıı n t e crlerınc 'erecek cularından Gunder H ugg 1500 met· 
insanı rı ço ltmakl ı san:ıt h'.lyntın) reyi 3 dakika f~ ııaniye 4. 5 d e koş
hızlnnrlırır, kukle tirlr, r.cngınleştlrlr. mak sure tiyle yent b ir dünya reko-
3 uncu unü aı,;mı) 11 nıu" ffnk olduğu- ru tesis etmiştir. S dak ika 47 saniy e 
muz ve geçen yılkini fst<ınh;-ıl'd:ı d'.l 3-5 den ibar et olan eski dUnya reko
tckrarladıFımu: Devlet Resım ve 1 runu da c ene bu atlet teaia eımiı 
Heykel sergisi, bu am ı;la geçilmiş bir bul unuyordu. 

19/7/1 

D. DEMIRYOLLARI ıVllLLl MÜDAFAA V. Snrtnnme \e keşfi ı l kuruş rııuka ı 
nulumuştıır. İlk tcminntı 2707 liradır 

---------------- hill koııılsyomhn \erilir. İsteklileri 
Kareste alınacak Resim masası alınacak 

I>. D. Yollan satın AL Ko. dan: :M. l\t. Vek. Sa. Al. Ko., dan: 
Muhıı.ınmcn bedeli 34295 (otuz dur 1087 Um. 10 kurue keşif bedelll JO ıı-

bln iki yüz doksan bes> l4ra ol.'.ln cemıı.n det rcs1ın masa ve taburesi ZT. 7. 942 
(274) fkl yüz )'t!'tmll dort metre m»<tıoı ııazartesı '1!nü saat 10 d3 pazar!.ıkln 

(SGO) üc yUz altmıı destmetzo mlktıb eksiltmeye konuıacaı...-ıır. Katı temlnntı 

muhtellt ebat ve mlktarlıırli:ı cam ve 163 Ura 7 .kuruş ohıp reslım ve &arlna· 
ya köknar dllme, cıta ve tahta C Zl tem ıncs1 in6aat da l.re9l nde .ı;:ılst.erllmektcd ı r. 
muz 1942) pazartcsı ırünU s:ıat (15.SO tstekllleI1n eksiltme gün ve s:uı.Uode 

on b~ buı:uktıı Hn.yd:ırvnıında ear bl 
nası clahU!ndckl komisyon tarafından 

kaı>a.lı zarı usu.ıtylc satın ıı.lınacııkur. 

Bu be ırtrmek lstty{"nlerln 2572 Clıc 

btn ~ yüz yı:ıtm1' fkl> lira 13 (on Uc 
kunıııluk muvııkknt tumlnnt, k.nnunu 

M. l>t. V. 4 

ııc!melcrl. 

No.!u Sa. Al. komisyonuna 
(5154) 1215 

Su tesisatı 
M. M. V. Sn. Al. Ko. <.lan: 
13202 l!ra keşif bedelli PolaUı Tnp· 

tn.J.1n ettli!'t vesl:ka.ln.rla tcldltlcrılnl muh cu atıa olculu su tesisatı ve monte ccll
tevt zıırrıannı aynı ırün eruı.t cı4 30 l.ecek dizel poonpn Zl-7-942 paznrtt'sl 
on d{irt otuza kadar lcomlB>·on l'l'lslll:1 gtlnU s:ı.nt 15 te pazarlık usullYle eksilt· 

meye konulncaktır. Katı teminatı lDS<l 
lira 80 kunıştur. Istclililcrln ~nsaat 

dairesinden ehll)'ct alarıık pnz:ı.rlık gUn 
ve saatinde M . M. V. 4 No. lu Sn. Al 
ıwmlsyonuna ı;:elmelcrt. 

ne vermeleri Ulzınıdır. 
nu ışe alt eartnameler komı&yondnn 

Pa.rıı.sa olarıı.k dağı tı lmakta<lı r. 
(5163) 1247 

Kereste alınacak 
D. D. Yolan 3 Unca lolctmc Müdür -

lUrrtındcn: 

Muhnmmen bedel. ınnctıır ve mu,·ak· 
kat U..."'llln:ıtı ıu;ağıda )azılı olan kcreste 
nı:ık eksi tmeye konulmuştur. İhalesi 

Balıkcs rde 4·8-942 tarihine tesad r c · 
den salı ırUnu 1şll!'tıncmlzdc tovıaracnK 

olan komls~onumuzca )11pılae11ktır. 
Uu !.:ic ı:Lnnek lstlı;cnler rııuva:<kat 

teminat vermeleri ve 2100 ı;a~,lt k.tnl•· 
nun taytn eU1~1 vnsırınr'la krınurıun 
ılordUncU maddesi muclt>mce ise v,lmk. 
v.e mnnl bir hallen bulunmndıtmn ı' r 

1 bc)-:ınnnmel<Crly!e nYnı gün ve saat,.. k:ı· 
d:ır komisyon re1s! ğtnc mUnıcıı~tbr 
llı.zımdır. 

(5158) 1216 

Su malzemesi alınacak 
:M • .M.M. Vekaleıl Sa. Al. Ko.clan: 
13S60 lira 69 kuruş keşif bedelli 

su tesisatı malzemesi 27-7-1942 pa
zartesi günfi s.tat 16 da kap~h zarf
lu clcsıltmeye kouulac:ı.kur. İstekli· 
!erin 24tı0 sayılı kanun ahk!l.mıııa 
göre hazır!ıyncakları zarfları mli -
ııakasıı. gılnü saat ıs e kaılar M . M. 
V. 4 No.lı Sa. Al. Koı:nisyonuna ver
meleri. 
• .Muvakknc teminatı 1017 lir a 5 kıı
rtı§tur. ( 5159) 1217 

T amir işleri 

ı·ksiltrııe günü sant 10 a kadar 219 
sayılı kıınuııa göre hnzırlıyacnkhı 
:ı: ırfları ::11. !\f \". 4. No. lu Sa. A 
komisyonuna vermeleri. (5!:i55) 1651 

Kürek sapı alınacak 
M. 111. Y. ~atın Al. Ko. ılıın : 
llJ. 7. !lt2 gunü ıılınnc'lgı iliın edi 

len mutealılılt rıııuı ,.c hesıı.bınn 10 O() 
aılct kilrek :ıpı için istekli çık 
ııınıiığındnn 10 ı;ıln ıır.atılmı" lhnlr 
2ll. 7. ıı.ı:ı pcr•eııılıe ı;ıınıı snııt 11 d 
\ I. .\1 .\'. 2. Xu. lu • ı . .\l. Ko. da ya 
pılneuktır. llrhı'rine :!!i kuruş talııni 
Nlilıııiş olup tutarı ~500 lira ''e il 
lı'ıııinntı 187 lira 50 kuruştur. Şıut 
naıııı·si kıııııisyıınıla gıırlilehillr. htek 
illerin ihııle ~aaUrıdı' mezkı1r koıol 
yona ı;t'lıııı•lcri. (M58) 1652 

Dikre yağı alınacak 
,\ I. .\I. V. ~ııtın \J, .ho dan : 
1\ltitı·nhhit rınmı hl'sabına açık e 

ı;iltme ile (2) tun dikre yağı sııtın 
lınncaktır. ih'.llcsi 5. . 942 ı:arşıımb 
günıı sa ıt J5 te ~I. l\I. V. 2 Xo. J 
"a \l. Ku. d:ı. y ıpılncaktır. Muhan:ı 
tı (213) lir~ılır :;)urtııamesl komisyo 
men bedeli (2 10) lira olup ilk temin 
ela görUlehilir. fstrklilerin muk 
giln ve ıatte konılsyunn gelmeleri. 

(555~) 16ü3 

Kireç alınacak "r ı.ı. Y. ::,o.tın Al. Ko. dıın : 
.Mııhnııııııen bC"deli 1485 lira olno .6 

ton kirl'l'İll eksiltme ine Iö.'i.912 gıln 
istekli ~·ıkrıınılığınılan :n. 7. 942 sa 
ııuıııı snnt 11 ıle tekrn r pa7.nrlıkla e 
silluıı·ye knrıulıııuşlur. Kati teminıı 
.!:.!2 lia 75 kunıştur. İsteklilerin e 
ıltıııo gun ve santinde .M. >L Y. 

Nıı. lu salın nlmıı koınls3 onuna ge 
ııll'lerl (51l89) Hıll7 

ORMAN UMUM Md. 

Atletler Anıta çelenk koymıya gidiyorlar 

Eş)'llnın elnsl azman, etındı 

J..-utru 18-23-80, mlktnn 50 M3 
ml'11 bedel 80 Ura, muvnJdmt 
300 lira. :ihale ~a 4 R-942. 

M. M. Vek. Satın Al. Ko. dan: 
2552 !ıra keşif bedelli Ankara'da 

boy 2·~. askeri fırının ıamırl 29. 7. 942 A'Ünil 
mut!~.,,. S:lllt ıs tc açık eksiltmeye konula • 
temınnt caktır. İlk teminatı 191 lira 40 kıı-

1 

ruı.ı olup şartnnmesi ıJııtın alma ko-
Memur alınacak 

Orman L'mum Mudiirlüğtınden 
Orman umum nıildiırlıiğündo münh 

l:!O !im Ucrctll bir ıııuhaberc meıııu 
}uğu için U. 1'. !J l:! pazıırtesl gunü s 
ut. 14 te tlrm~ıı Umum ~lııdurlugıı 
de m\lsnlıaka imtihanı ) apılncaktır. 

Bölgeler arası 
Türkiye atletizm 
birinciliği baıladı 

( ll~ı l iı.ıd S<t)iada ) 

Mesut bir evlenme 
Devlet Denılnolları Umum MudürU 

B. Cemal Hidayet Sertcr'ln b:lklızı lln. 
Sclmn Annbolu ile, Devlet Dcm!ryo!Jn
n Cer Daircsl Re!s l\luavlnl Hnkkı 

Ug:ın'ın evlenmeleri ecretıne dün eece 

(5272) 117() misyonunda ı:sıerilmckteelir. İstek-
--- --·---- ------- !ilerin eksiltme ı:lin ve saatinde M. 

M M V 1 N 1 S Al K 1 M. V. 4 No. lı snıın alma komlsvo-
• · · · o. U a . o. nuna ı.rclmelerl. (5156) 1242 

Ç l k ı Yapı işleri 
. ay. a ınaca. .~ı. .M _v. sıı. Al. Ko. dan : 

.\!. .\1. '. l ~o. ::->a. ,\ ). Kıı. dan : ,J9 181 lırn bO kuruş ke~if bedelli kıl-
ı -- üOflO !inlik PY ııaıarlııcı 20. çUk Yo:ı.gottn üç aııılınr inşasına, 21l. 

7. 91:.! sıııt 15 t., .\nkurn L\'. A. tıl- 7. :ıı:.ı ısulı ıriınıi sant 11 de kapıılı 1..arf 
ıınsırn1a .\1. .\I. \". l Xo. Sn. Al. Ko. l la. ihale cılill'n:ktlr. İ lk teıııinntı 29:18 
ılıı yııpılııcnktır lir ı fi:! kuruştur. Keşif ve şıırtııamcsl 

:.ı - isteklilerin nüıııııııe ve kati le- 19fi kuru~luk ııınklıuz ıııuk~blll sntın 
rııinatları ile belli gıinde .Ko nıı mü - alına komlsyonııncla.-:ı ,·eritecektir. ls-
raca. tlıırı • (llGVi) lfi7<ı leklilerin ınllnnknsa ~Unü sant ıo na. 

'! nlip olnnların memurin kanununıı 
ı uncu ııı ıdılcsiııcle ya:ı:ılı Şerniti ha 
hıılıının1sı \e en a:ı. lise mezunu olııt 
!arı şurttır. 

.\ l ıısalıakıı imlilıanınılıı en iyi der 
ı-ı• alnrnk tn,•in edilecek olnnıı aG5 
sa~ ılı 1 eaclfıl kıınıınu htlkiıııılerine ~o 
re .nlnlıil"ccll'i iicrel \'cril .. cektir. 

cb.k) 15-8 lle > en1 btr ırt"UP rekoru yu., 
ı>arkm ~lç atmada da. llıılcı Tamer Gar ı:azlnosunda blr ııUe topları.tısı ya· 
b1rinclliı1'1 a.Lıı.rıık l>{.'\'Cil .Yllk1 rC'koı'1na pılmıııt.ır. Bu toplantı cok nezih ve 611-

kırmışur. mbnt blr hava 1clndc gec vakte Kad:ır 

K '"züm aJrnacak kodıır ıtarflnrını M . .\1. \'. 4. Xo. Sa.. 
uru U . Al, koıııl~yonıına gelmeleri. 

M. !11. \'. ı :\o. Iı :,a. Al. Kt>. el ın: (lll.'i7) 
ı - 7100 kilo komisyonca ıne,cııt l . 12,\3 

>liısabıknra işti.ak edeceklerin i 
tilııı.n glınunden lıir gun en·elinc k 
el ı r uşagıcln yaıılı ''es:ılklc birllkte f" 
tograflı hir ndct istida. ile Orman 
ıııuııı ~lııdiırlugünc müracaat etme! 
ri Uızııııdır. Jt<uı.L Giray (Ank.) 5:l-G ile 400 mcL- dovıım etmiştir. 

re ""1P rekorunu kımıış ve a;ı;nc 1 Gene evlllere bu Vl'Slle fle uzun, dü· 
n{ırııunesl iı:ı.l'rinden çekirdekli ]turu ŞÇl alınacak 

A -Nufus hu'l)et clııdıını 
!lıuue kalaıuanıun Hcmzl Akkor ıen.ıt ve mesut b r a le hu.yatı d leru. 

ilzuııı pazarlığı 22. 7. 9n s:ıııt ı ... uo Genelkurmay .Matbaası Müdllr-
ch nknrn levazım tuıılrllği hina ınıla l!lğündcn: 
M. M. Y. l ~o. lı Sıı. Al. Ko. dıı ya- Genelkurmay matbaası için asa· 

B - A kerlikten bırııkılma kıifarlı. 
C - 1'ah il ve~iknsı. 

(atı, Recep KO$ar (İıit), Osman K.ıy -
ma.k (Ankara) ve Muzarıezo KuUunınn 

(ZUnguldakJ 53 61ll1i)-e dahillııdc ko~ -
musıardır. 

Günün en ~1 dcreccı;1n1 Mclllı Bnr
laa (Atık.) uzun ıı.IJamıı.da 6.94 ıı.tııya

r:ık Ya.ı>t.ı ve rekoru Jeh1nc icaşdcttL 
Surat ko$Ulannda leta:nbı.tl'dan Cez· 

mı Or, Dotrıın DUI.&e ve M uzarte:r bııl
oıtlu tema.YUz ettiler. F.trıaJe blanlnr 
a.Til6lnda üc Ankııra. bir e&klochtı<lt ve 
bir ~rı.nlı aUcıt ~. Final1cır1n t&
tanbul lcllillde bttmcsı t.ıLb11 oln.b!Ur. 

Teknik neUoe.Icr ıunb..rdır: 
100 ?tL ftnııı.ll:nt irooa.cnklıtır ve dere -

~ler1: 

43 ~ Or (1st.) ll.:S, 
59 Doaan Dülıre (!st.) ll.6, 
21 Sıı.mt Erdlnç (~) 11.6, 

3 Hilmi Ermtn (Atık.) 11.6, 
4 1smıı!l Ortıanll (Ank.) 11.7, 

25 Turnn Uz (~.) 11.7, 

200 l\1. finntini ko:ıacakl:ar 
ec!cr1: 

43 Cezm.l Or (lst.) 28,5, 
4 lsnuı.U Oıtınnb CAnk.) 23.5, 

21 Sami Erd:J\ç (E&k.) 23.6, 
129 Sabaha.ttm ~ (Ank.) 23.6, 

63 Nihat Calbıl {Sey.) 23.8, 
48 MuzaUcr Balo{ılu (tst.) 24.3. 
400 l\l. tınaHni koşııcnk'la.r ve dere • 

oolcı1: 

5 Raştt Gl.ray (Ank.) 52.6 (Y.R.) 
M Remzi Akkor <tsı.> r.3 

108 :Muzatrer Kutlunıaıı CZOnS) 53.1, 
G Osman Ka,}-ııuık (Anl<.) 53.3, 

50 Recep Koear ( lst.) !53.4, 
66 Sabit Aldaın (Seyhan) !5G6. 
ııo tlna.lln1 k0$acııStlar ve <1erCCCle -

r1: 
103 Faik önem (Z~.) 15.8 (Y ..R.) 

1 Hıılll Bıılçtn ( A nk.) 17 .l5, 
49 Merih Şnmlı (İ5t.) 17.5, 
25 Turo.n Uz (Eıık.) 17.4, 
63 Nihat Cnlba (SC)'hanl 17.7, 
64 Sa.bnhn.Wn Canka (Se)1lnnl 18.(l, 

Uzun at.bm:ı. tlına.11: 

ı lnl'I :O.tcllh naıııruı (Ank.> 6.!ll Y.R. 
2 mel ömer ÖZknp (ESi<.) 6.41, 
3 üncü l\luzııtter IJ.ıtlol';lu (tst.) 6.41), 
4 üncil Faik önem (7.og.) 6.Xl, 
5 inci GUner Frlk (lst.) 6. 27, 
Çekiç alma tlnnU: 
ı incl Ba:lcı Tnmer (Atık.) 40.82, 
2 tnc1 Nuri Turan (Ank.) 27.50, 
3 üncü Aslan I1:ısaY (ZOng.) 26 30, 
4 üncü Mehmet Erlct' (Et;;k.) 23.44 
5 mel Al~atUn Balak (lst.) 22.01. 
Bu elin müsnbnkalu trun s:uı.t 17 30 

da bn&lıyacaktır. Ynpılaoıı.l< müsnb:lka· 
!ar sımsb"lc •Un!nrdır: 

1 - 100 M. ııüllc atma, yüksek at· 
lııma, • 

2 - 800 M. DJSk atma, üç adım at. 
lama, 

3 - 110 manlah, clT'lt atma, 51rıkla 

atlama, 
4 - 5000 M. 
5 - 400 ;\[. 

6 - 1500 l\t, 
7 - 200 M. 
8 - Balkan Bııyrak YllM$1. 

M. Maisky 
Çörçil'le görüştü 

Cenevre, 18 a.n. - Londrndad ge
ı.cn bir habere göre, sovyct büyük 
elçisi M. Maisky dün M. Çörçll'i ziya 
ret ederek kendisiyle uzun müddet 
konuşmuştur. Bu GörUşıneden sonra 
başvekilin relslllU altında bir genel
kurmay toplnntısı ynpılmış ve hun
dan sonra dn Jınrp kabinesi l.Qp1an
mıştır. Bu görüşmelerin başlıca nıev 
zuunu Avrupadn )kinci bir cephe nc
mak mPselesl teskll etmiştir. 

Londrndııki sovyet hllyilk eltlllı\i 
mahfillerinde söylendlt:lne göre M. 
Malsky şlddetll bir dll kullanmıs ve 
müttefik devletlerin bir faaliyet gös
termemeleri Y'{lrlinden sovyet hnlkı 
ve ııovyet ordusunda hükUm süren 
lnf!ale dikkati cekm!ştir, 

Mevlfıt 

Cabioğullarından Atiye ve Zekiye 
ile Çnkmakcıoğlu müderris Bekir 
Sııkı'nııı ruhlarını tiziz icın 20 tem
muz pazartesi gfuıU Hacıbnyram ca.. 
misinde ildndl namazını mUteakıp 
mev!UdU ııerif okunacağından arzu 
edenlerin gelmeleri rlcıı olunur. 

Oğullan ve kızları 

. 
İsken deriye' deki fransız 
donanması hakkmda 

M. Hull bir 
şey söylemedi 

pılacaktır. ğıda ynzılı işç,lf're lüzum vardır 
2 - İhale gunü ı,;ekirdeksiz bzunı Şeraiti anlnmak itin 24-7-942 ak$a

\'crmek lstiyenlerın ibrııı edecekleri mına kadar mezkür matbaa müdur
niıınuneleriyle teklif edecekleri fiynt- lllğüne mUrncaat etmeleri. 
!ar müs:ılt hıılıı·ıı' tilkdirde ı;ckir- l - Tipo makinisti, 
ılcksiz dahi alınııcnktır. 1 - Dlzicf, 

3 - Her ikı .şen.ı~ ı,ııre istekli olan 1 - Clltci, 
lıum kati tl!uıinatlnri~·le koııılsyorına 1 - Kfığıt verici, 
lıulunıııaları . ( 5590) l 6G8 1 - Llt<ı tranşport ustası. 

S b 1 k (5406) 1488 
a un a rnaca El . . . 

M . M . Y. ı N o. sn. Al. Ko. dan 1 ektrıkçı ve makıne ustası 
1 - Aske ri Fahrikalnra te~lfm şar- aranıyor 

tiyle ı ııoo kilo .sabun pazarlığı 20. 7, M. M. VekAleUndcn: 
942 saat l 5.30 da Ank'lra Levazım 
Amirliği b!nasıiıda M. \ [. Y. l Ncı. 
Sa. Al. Ko. da yaınlacaktır, 

2 - Elinde Hnlk marka veya buna 
muadil s.ıılıun olanlnnn kati teminat
larlylc koıııisyoııa m!irncnaUnrı. 

(5591) 1659 

Süt alınacak 
M . .M. V. l Xo. lu Sa. Al. Ko. dan: 
l - 120 ton sütün paza.rlıt;nd:ı. 1a· 

L!ı> cılanndııtından tekrar pazarlıf'ı 24 -

Sıva. ve Dbrıu1ıakır •nayi taburlan 
ih Uyaeı iclın A n!laıra d!klm evinde :ya 

pıl.ııce.k 1mtlhıın lle dizel molör lfl"UP -

lıı.nru idare edebllccck birer eill<üt.rlkcl 
lle motörlc mütehnrrl.k rnuhtcllt tip di
kiş mıı.kln<.>lcr1n1 idareye muktedir bl-
ror mnktne ustası alınacaktır. 

D - EnınlJ et ıııudurlüğunden t 
dıkll doğnıluk k~ğıdır. 

I~- Sıhhat rııporu. 
F - Şimdiye kndar ç:ıl ı ştıjb dol 

!erden aldığı Jılzmet vesikaları. 
( 5562) 165+ 

1111111111111111111111111111111111 

Kur'an 
~iir ve kanuni .. 

Çıktı 
Stenley Lane - Poole' dell 

dilimize çeviren: 
Avni DoGAN 

75 kuruş - her kitapçıda b ulun\11 
1111111111111111111111111111111111 

Vıııııngton, 18 a.a. - İsk_endcriye
nln tahliyesi lüzumu hasıl olduğu 
takdirde bu limanda bulunmakta o
lnn frnnsız. harp gemilerinin tahribi 7 • 942 ıı:ıat 15 te Arıknra Lv. A. bln:ı -
ihtimali dolııyısiyle fransı;r. ve ame· 1 fnllda M. M . V. l. No. Sa. Al. Ko. da 
rikan hUkUınetlerl arasında çıkan yapılacaktır. 

Bunl:ırıı lAYilc Ocret olarak ~österc • 
ccldeııl lb'nknte ııöre 75-1.20 lira vert -
lcccklir. Talip olruı?a.nn hal terdlmcl'C
rl. boınservlslorıl ve 1)1 lıal kA'™1! ve btr 
dllclcı:e ile M. M . Vckdlcti levazım tııreı-t 

dıı.lrest rclsMğlne mUrneaatıan ~n olu· 

Kızılay Hasla Bakı<ı 
Hemıireler Okuluna 

yahh talebe almacak 
görUıı ayrılıkl:ı.rı hakkında ı;cıızetecı- 2 - MUıhammen t>cdeU 42000 !im 
Jerin sonlıığtı .sunllere Hariciye Nıı.- Jaı.U tcmtnn1ı 6300 liradır. ŞııMnam.csl 
zırı Mister Cordell Hull cevap ver· 210 k~ mu'kabtllndc kom1syondnn 11• 

mekten istinki\.f etmiııtır. lına.billr. (5-146) 16.16 
Mister Hull bu meseleye dnlr bir 

fikir beyan eunedcn önce· meseleyi 111111111111111111111111111111111111 
biltün teferruatı \'e §UmulU ile tet
kik etmek istediğini uıı.ve eylcmi11tır. Sebze ve m'yva fiyallar1 
Fransız büyük elçisinin B elediye Reisliğinden 

l Sebze ve MeyveleriD toptan ve 
V Q.§ington' dak i görüşme eri perakende sanıı fiyıatlan ı 

Vaş;.ngt.on, ı. a.a. - Amer.lka Harl
Cbc MUstesa.n l\t. Wellcs Fransız Büyük 
Elclsl ı.ı. Haye Ue yıı,pacatı mtıllkatı 

iPtill ettltuıden traıl5lZ bli>-Uk olcls1, 
Avruııa ~len mua~nlrl M. Dwın ile ııd· 
~ıüştür. 

:.t. Hllj e lskcnderl:yc'dCld trnnsız 

hıı.rp &'cml?'crı \'e Amcı Uca llilkümcll -
nln De Gaulle il.: olnn ntÜlUl.SChcUcrl 
lıuklkındakt rrnlısız protestosu da t11h.1'1 
olmıtk üzere Joronsız - Aml'r(Juuı mu -
ıı~lıcUeıinl ilı:ll!J."Cll mC6Clclcrl a-ôrüu
tUğün(l ı;:nzetccllerc sfö1cmtşUr. 

M. Hııye Amerlılaı.n tıı.bllyctine wtren 
:tııvlcre'dcld Jean :Muıın'nın tevkltl et -
mtmda. yapılan gazete ~!yatma te -

essüt etmiş ve dem13t1r ki: 
"Bu 8dam 1940 tnnbcri Mzmettmde 

bulunuyorcıu. Esasen Fransa ile Ame -
l1kıı. a.nı.sınl1ak1 müıınsebc:.ler muııl!Ak 

btr mıı.htyettcdlr. BOyle basit bir eeylc 
ıl:ıha Z!)ııde ıoüc!csUrllmcstnc lüzum 
)'Oktur. Musa btr kfıtlptcn lbıırctt1 ,.c 
bir ır!zl1 memur oldui!'U tloıtru değildi:-. 

MATBUAT 

Matbaacılara 
l\I atbıwt U ıııııın )lüclilrl uğiınılen 
1 - Ayda bir defa ıı cşredllıııektc 

olan ayın tarihi mecmuasının 10 ulls
lıasıııın tnb işi kapalı r.nrf usulilc 
mı:nakasaya konmuştur. 

2 - Azııml 30 form11d11n ~baret o,
~nn nı·~·~•ııaoın tıcher .lilSh'l~ının tnlı ı 
( 1000) dir. 

8 Pormasının 25 lira itibarile tah
min bedeli (7500) muvnkkat teminatı 
(5G2,50) Iir~dır. t 11 ine 

4 - Münakasa !!0-7·9~2 ar 1 

nılı adif pazartesi glinll snnt 15 de 
Anknrndn Dnşvekfılet lllnt~uat ~mu:;' 
l\I ilılilrlü(:u Satın Alına. Kom Is> onu -

dn )«apılncaktır. el nn~ve-
5 - S•ırtnnıııelcr An kam a ~ - .. 

kl'ılct l\lathıınt Umııın Jl!Uıluflııgu 
Levn:ı.ını ve ayniyet şubesinden, starı 
bul )lııtlıual Bilrosundnn ııarnsıt o ln-
rak alınır. 

6 _ Taliplerin teklif mektııplarını 

t d ,.e ,, 190 15nyı lı knnıınıln 
şnr rı.ıınıe e -
yaı:ılı \" ııikle bernlıer 20-7-!H2 p'IZar-

Semizotu 
Kabak 
A)'§e kaılın 

(A nkar a) 
(A nkara) 

fasulyesi (M uhtelif) 
Çalı 
Iıısulyesi 
Domnt es 
Patlıcan 
Dolmalık 
biber 
Sivr i 
biber 
Sivri 
biber 
Hıı.mya 

Bamya 
Bamya 
Patates 
Kuru 
soğnn 

Kuru 
soğan 
Erik 
ekstra 
Erik 
birinci 
Erik 

(Ankar:ı~ 
(Muhtel if) 
(Muhtelif) 

(M uhtellf) 

(T a r sus) 

(Ankara) 
(Adana) 

( B ilecik) 
(Ankara) 
(Adanıı) 

(Tarsus) 

(Beypazarı ) 

(Sapanca ) 

( S npanca ) 

(Sapanca) 
(Ayaş) 

ikinci 
V l§ne 
Armut 
Mustnbey (Snpanca) 
Armut (Muhtelif) 
üzUm 
ekstra 
tlzbm 
birinci 
Şeftali 
ekstra 
Şeftali 
birinci 
Şeftali 

( M uhtelif) 

(Muhtelif) 

(Bursa) 

C S:ıpanca) 

40 

25 
30 
18 

23 

20 

45 
30 
50 
60 
40 

20 

16 

30 

20 

ı s 
25 

40 
29 

40 

35 

80 

38 

10 
s 

32 
38 
23 

30 

25 

5S 
38 
65 
78 
52 

25 

20 

45 

30 

22 
36 

60 
36 

55 

45 

110 

48 

ıkinei (Sapanca) 20 28 
K arpuz Muhtelif) g 12,5 
N OT - Bu fiyatlar Yalnız dllkkan . 
tarla haldeki tı.zami Sl\t ıe fiyatlarıdır 
Pazar Yerl erinıleki ııatışlarrla alıcı 
ve s.1 ııcı pazarlıkl a alım ve sa•ım 
vnpnıakta serbesttirler. Ancak mı • 
zarlıkta yukarıda gösıerilen pera 
!{en ile fivatın UstUne cıkılamaz 
ııııııııııııııııııııı ı ı ıııı ı ıı ı ı ı ı ı ı 

nur. (5456) 1559 

Satılık iki beygir 
::'lr. M. Y. Satın A l. Ko. dan 
20. 7. 9.t.!l pazartesi gıinil .sant 9.:ın 

ıla iki be) gir par.nrlıkln satı lacaktır. 
lstl'lrtilı·rin ıııunyen gUn ve santte Ak
kiıprü'de r\tpn:ı.arındB bul unmııları. 

(617Z) l 5tH, 

Talebe alınacak 
.M. M. Vekt\leUnden: 
Bu !K'ne ikıinclte.şrlnln birinci gQ. 

nünde Aııknra'da Harp Akadenıls 
emrinde ocılacnk hesap ve muamele 
memuru okuluna Yel. subaylardan 
100 talehe alınacaktır. 

l..c;teklllcrin nihayet 31 temmuz 
942 tarihine kadar bulunduklan yer
rlekl askerlik şubelerine mUrar.ant 
et.meler! ildn olunur. C5457> 1560 

Er fotini alınacak 
lif, M. Vl'k. Sn. ,\L Ko. dan: 
3 ·000 cırt er 10Llnl 1111.tın alıııncaklır. 

' Beher ct!Ltne t.-ıhmln olunan tı:yat ıı,::ıo 1 
kunııı oluıı rnuvak1cat temlilla.u 2.'.i!l7 .li· ı 
ro 50 kuruştu?'. 

Sarılruı.me ve nümuncsı her gün ko
m1.<;j'Ullda ~1lrlilffi>U!r, lhıümt 6·8·9-12 
ı>eıııcmbc ı\lna saat 11 de kapalı zart
la M. M. V. 3. No. ıu satın alıma komh
yomrnda Yllı>ı?acaktır. 

İSld<:llle?'fn ihale vıı:kUnderı blr saat 
evvel hll.Zlrl:ıttıklan zar:Oa.n komisyon 
rbıı.S'etl?-..e veımelcrL. 

Sart.names1 l 7'.?,5 kuruı mukabllln.1a 
komjsyondan \"crl\cbllir. 

(5471) 16-11 

Makine tamiri 
M, lir. V. Sa. Al. Ko. dan: 
15·7-!l42 ı;:Unü lstcıkUst ctkf"ladı{ı nıl.ın 

a:;ı; lira 50 kul'uş ikeşl! bcdelll Hr • .Aka
ıtcımisl bul:ı&ık m:Udn.cfilrı.ln tamlıi 21. 
7·942 gn.1J ıntnıı s:ıat ıo.:ıo oo. pozaı it -
b ~uııu.ır. Kati tembuı.tı 53 lira 
48 kuruştur. :lııtektuerln ekslltmc ı:Un 
\'e saıı.t!ndc .M. M. v . 4. No. ıu scttın ıı.l· 

mıı komisyonuna gelmeleri. 
!5542) 1644 

Soda alınacak 

TAHSİL .MÜDDE'rt OC SE
NEDİR. 

Yemek ve glylm parasızdır, 
aynca harclık ver!Ur. Mektebi 
bitirdiği vakit derhal devlet 
hastanelerinde serefli vazifele
rine ta~in edilirler ve aynca 
hemşireler yurduna Aza olur 
lar, !şslz .kaldıklnn veya tekaüt 
olduklnn zaman yurtta la:ıe 
ve lbatelerl temin edillr. 

Kabul şnrtlnnnı haiz olan
ların nıemlcketlerlnden lstan
bul'n kadar yol paralan cemi· 
yet tnrnfından ödenir. 

KABUL ŞARTLARI : 
Türk tahı1S1 olmnk, sıhhati 

yerinde olmak, YnıJI 18 den a 
şngı ve 25 ten yukarı olmıımak, 
iffet ehil ve iyi a hilik sahlıbl 
olnınk, en az orta veya ona 
muadil tnhsili bitirmiş olduğu
nu ı::österlr vesikası olmak. ev
li olmamak. okulu terkettJğl 
veya beş senelik mecburi hiz
meti !fa etmediği takdirde, o
kulun tahsil masraflarını ödl
yece{llnc dair bir .kefıı.letname 
vermek. 

İstekliler lUzumlu malfunatı 
ve milrncnnt evrakını, Ankara
da Yenlşchlr'de Kızılay umum! 
merkezinden. !stanbul'da Aksa 
ray'da Kızılay Hastabakıcı 
Hemşireler .Mektebinden ve di
ğer vllliyet:lerde Kızılay m er
kez ve şubelerinden alnblllrler . 

651 

-( 19/ Temmuz/ 1942 )_.... 
8.SO ııroımun ıast 
8.32 müz!Jc (Pl,) 
8 .40 aJııns 

9. Nevin: "Narct' 
sus,,: ıo. Kocb· 
mıınn: "Valse 

8.55 müzik (Pi.) 
30 ton soda s:ı.tm alınacaktır. Beh.?r 1 9_20 evtn ı;a.atA 

kilosu 1cln tahmln cdI:en 1bııt 20 ku. 12.30 prog saat 

lif. M. Vck. Satın Al. Ko. dan: 
Cıı.price.,. ~ 

18.00 ııroımım -
18.03 dans ortc~· 

1 nıs olup muvalı:kat teminatı 4!iO ltra - l2.33 6n2 eserim 

ılır. ve Wı1klllcr 
Şıırt.namcsi her ~ komlsyon<l:ı ıııı 12.45 ııJııns 

' rüwbillr. lbalcıs1 7-8·942 cwnn günü sa- 13 oo ~ııitıhır 
nt 15 tc a.11 :-fla ]it. ı.L VckAINI 5 13 M salon oı1mı-
No. lu satın alma kOJrU';);onunda yapı - tras. (V'!Yolonıst 
lacnktır. NcclIJ . .A~km) l 

1stcldlleı:1n ıh le \•akt!nden tıır Mat ~Ucıhcl1: Potpuri; 
CV\cl lı ıklıı.n mcktupl:ln komls- 2. Rnlt: "Andante 
yon rb 

1645 
Appasıooato,, S. 
Llncikc: 4. Bors -

trası. 

18.40 truıaı heoye&J 
19.30 ııJa.r.s 

l!l.45 lstanbu l ,.• 
ya nsl:ırı nın netJ • 
oolorı 

19.55 rnü7"Ik: ı,ıed' 
lor ı 'l'ür.kcc mi!" 
ttnll) 
20.15ıı tutum ~ 
bakım tesl gllnft saat ( U) e kndar Anknrn

da Ulus meyclanıncla Koç aportınıanın
da Başvekfılet lllathuot ::\IUdllr!OğU 
satın alma komisyonu r iyasetine tcvrli 
etmeleri veyıı tahütlll mektupla gön
dermeleri r ica olunur. (4560) 

Kayıp - 1&38 - 39 deni :Y1hnd N -
ıantaşı inıı-lllz erkek mektcbtnden aldı- 111. l\I 
~ orta mclctep d;plomamı laı.)1>et• 1 36 6 

20.SO &nliolar 
zı.oo ztroat saati 
21.ıo KllngU a!l~ 
21.80 milz:k cPJJ 

22.30 aJıına 

1021 

Y enlstni C'Ilcara.ca,, E m e 
mtl • .ımıtıı.n ~ h k· in a tı 9'2 ç a günü sn.-

)'Olctur, Ahme~ Bmer at J1 de kapalı zar a eksiltmeye ko-

tansı, o 2.1, 7. 
Grothc: ''Barc:ı -

ro " 8. Aul>crt: 22.4lS ~ ... 



Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

, Et alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. clnn : 

k l - 90 ton sığır vcy.:ı. koyıın eti 
t •ııalı zıırfln mılnııkasaya konulmuş. 
t u~. ~l!ınnkasnsı 20 temmuz 912 pazar
~§ı s.<inıl saat 12 de Diyarbnkır .Sa. 
' 1, J•o. clıı yapılncaktır . .Sığır etinin 
~~um !ahıııin tutarı 31500 lira olup 

_lenıınatı :'.!36:! lira 60 kuruştur. 

415 
Koyun etinin ıımuın tahmin tutarı 
.ooo lira ıılup ilk tenıin~tı ~.1i5 li· 

~~;lır. Şnrtnamesi her ı;un Ko. cin g<•· 
lif ur. İsteklilerin hazırtıyacnklıırı tek. 

1ll<'ktııııl~rını ıha.le saatinclt"o bir 
~a.at enrl D . Dakır Sıı. Al. Ko. na 
crrneleri. (4!159) 1031 

G 
Koyun eti alınacak 

ClıboJu Sn. Al. Ko. dnn: 
sa 1 - 45 ton koyun eti ~nzarlı:kla 
45t~ alınacaktır. Mtthammen bedelı 
ır' O llra olup .katr teminatı 6i50 

,, ~dı~. 1sleklller evsaf ve ııartname
ı:t' GeHbolu merkC'L Sn. AL Ko. da 

~bilirler. 
cu U - lhalcsl 20. 7. 942 pa7.D.rtesl 
dan saat 16 da merkez Sa. Al. Ko. 

Yapıla.cakt.ır. 
(49G4> 1036 

O dun alınacak 
Trabzon Sn. AL Ko. <Iruı: 

2·ı,ooo lira. İlk teminatı ı 700 ltradır. 
İhalesi 2!1 temmuz 94.2 çarşanıha gil
nlı ııııııt 1 ı de Devrek Su.. Al. Ko. da 
y.ııpılacaktır. (4HSI) 1228 

Et alrnacak 
Ard.'.ıluın Sı... Al. Ko. dnn: 
1 - 30 ton koyun eti v~'ll 30 ton sı

ğır ct.1 ka.D:ıl.ı zart usul1yle e.laıiltmeye 

konulmU$Lur. Ko:;un et.tnın tahmin bc
deU 24.000 lira 1Lk teminatı 1800 Ura sı
ğır cttnın truunln bedeli lG5000 ıtra ilk 
tcmlnaU 1238 lira olup kuı~lı zarfla 
ihale edilecektir. İl:k U:m~n<ı.tı E!l'l yUk • 
S<'k fiyattan koyun eilntn llk tcmlnntı 

olan 1800 ııro ilzeorln<l.m alıruı.cıık evsac 
bu hususta tanzhn cdUcn şartname ırtnı
dlkl e\'S:ır olup Ko. d:ı gönllür. Milna • 
knsa 7. 7 -942 paz::ırtes1 günil saat :ı 6 ela 
~-apılAc:ıktır. (5181) 1256 

Koyun eti alınacak 
Merzifon Sn. Al. Ko. ılan: 
ı - Kapal ı zarf! L alın:ıcağı ilrm e· 

dilmiş ol ın :.ıo.ooo kilo korun etine 
is tekli çıkmarlığ ından e ksiltmesi a. 8. 
9 ız pazartes i gtınll saat Hi d:ı. pazar
lıkla alınnrııUır. 

2 - 'l'nhıııin berleli 2i ,ooo lirn, te
minatı 40SO Jir.ıclır. Şartrıııınesl .\fer· 
ıifon Sa. Al. Ko. ela gıırıılıir. f,,tckli
lcrln kanuni bclg<'lcri~·le ve teminatla
r!) le Ko. nn ınilracaatları. 

(52~9) . ıı21 

Kuruot alınacak 
Es1dşclıır Lv. Amlrllıl'! Sa. AL Ko. 

dan: 

1 - 1000 ton balYalı kuru ot kııpıılı 
znrt usuliyle cksllt.mc:ı;e ı;ıkanlmıatır. 

Tcll bayllno alt olmak uzcı·c bc11CT Jd -
losuruı lılhmln cd.lcn !~-at 7 kuruştur. 

!halesi 1 aC-ustos 942 cumartesi günü 
saat 11 ılc E.tjclşehlr Lv. l'ımtrll!:I Sa. 

l - Kapalı zart usullyle 1000 ton 
Oılıtn ekBUtmeYQ konmııştur. :Muham· 
llıetı be<lcll 15.000 lira 1lk tc."IllnaU 1123 
~. Evsal korun bUt.ün ı:ıımızonla
l'ıll(!a :vardır. Ekslltıncst 22 temmuz 942 

~~ba ııilnU anııt 1 d:lr. 16+..c.klllerin 
...,.._ ııün ve saatte kanunun 32 ınccl 

llla<l<tesınc ı:örc hazı rlıyncaklan teklU 
llı~tıııııarını elcslllmc saa.Und.cn bir tm• Al. Ko. da yapılacaktır. T~·kllt mektu:r 
~t evvaı Tnı.bzon Sa. Al. Ko. na ver· lan ihale saut!nden bir S."ıllt evvellne 
ıneıerı. (4965) 1037 kadar kabul olunur. Evs:ı.C ve ueratt her 

ııUn Ko. da görUIUr. lsUycnlerc 50 ton-
Kuru ot alınacak dan ~ığı oımrunak tızcrc parcaınr lla-

~skişchir Lv. A. As. Al. J{o, d:ıo: llndc vcrlllr. lstcklller truıhhüt edecek. 
- 1000 ton tel balyalı kuru ot ka· lcrl miktnm göre tlık teminaUn.rını V\.'-

Pe.lı zart usu11Ylc eksiltmeye konulmuş· rcceklerdlr. (5-lOl) 1'162 
t\ı. 'l'altp zuhur etmcdltbıden tekrar 
~ zar! usul1Yle ekslltmC)e konul· 
llıll$tur. 

:ı - Eks11tmes1 22·7·!>42 car.ıamı.a 
tUnü sant ıı de Eskl$Chlr Lv. Am1rlltl 

~ AL Ko. da yapılacaktır. l3cher kt -
°'Unun muhammen fiyatı 7 kuru&lur. 
ııo tondan o.şatı olmruna.k Uzere pnrcn 
l>ııtta d."l alınabUlr. Evsa!, scrott her 
Riln Ko. da görll1Ur. 1Ik tc::nlnatı tcııh· 
b\lt edllceclt miktara göre nlınacaktır. 
~"klit mı-ktuplnrı ihale snntlndeo bir 

at evvel Ko. na vemıclcrl. 
(4970) 

Kuru ot alınacak 
T rabEon Sa. Al. Ko. tlan: 

1042 

l - Kapnlı z.nrf usulıi ile 800 too 
kuru ot alınacaktır. Kuru otun yığın 
falin~e tahmin edilen bedeli '157:.lO 
ıra. llk teminatı 47SG ll~:ı. ip balyalı 
Ütıın tahmin edilen bedeli 87360 lira 

k teminatı 1;618 liradır. Tel bnlynh 
~tun muhnmınen beclell 91520 lira ilk 
errıinntı liS26 liradır. 
l~vsaf korun bütün gnmizonlarında 

~arılır. Eksiltmesi 21 temmuz 9-l2 sn· 
1 gUnü snat ıı clir. isteklilerin belli 
~lin ve saatte kanııııuo 8!? inci ınachle
~ıne gore hazırlıyaeakları teklif nıek-
11Plnrını l'k~iltmc snııtlndcn hir saat 
~Vvel Trabzon Sa. Al. Ko. oa vermı-
erı. (4971) 1013 

Taşıma işleri 
!st. Sisll sn. Al. Ko. dnn: 

.• ı - Bct;lklaş•tnkl deAlrmen!n<lcn 
•l'kerJ ambarına kadar 10.000 ton 
il ve kepek mıkliyesl kapalı zarf u
~liyle münakasaya konulmuştur. 
Usust şartlar Ko. da görülür. Mu

ik.kat teminatı 4750 lLradır. tha.lcs! 
e • 7. 942 sah gtinU saat 14 te ynI»-
,caktır. Ta!Lplcrln ihale snnUnden 
~l' ıaat evvel teklrt mcktuplariyle 
~. na rnilracantlnrı. 

(49i4) 1044 

O dun alınacak 
!st. Ko. Fındıklı Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kilosuna 4 kurus fiyat tahmin 

~ilen 4651 ton odun 20-'7-942 pnz.ar
ı.esl gilnü saat 11 de kapalı zarf u
•u1u Ue eksiltmeye konulmuştur. 
Aiuhammen bedeli 186040 Hrıı olup 
~11k teminatı 10552 llrarlır. Şartname
) her giln Ko. da görülür. İstekli· 
"rin belli g{ln ve muayyen saatten 
;n nz bir saat evvel teklif mckturıla· 
ını 2490 sayılı kanunun hilkümlerl 

gaırcsln<le makbuz knrııılığı Fırnlıklı 
a. Al. Ko. na gelmeleri. (5005> 1070 

Saman alınacak 
J3o1ayır Sa. Al. Ko. dan: 

l - 1454 ton balyalı saman kapalı 
~ eksiltmeye konulmuştur. 84 ton, 
14 ton, 261 ıon, 197 ton. 698 ton ola 

l"ıık ayn ayn alınablllr. :Muhammen be. 
<l~u 72700 ıtradır. tık tcmına.tı 4883 ll· 
rıuıır. lhnıffı 26·7-942 de pazartcst gil· 
il(! ıaat 15.30 da Dolayır Sa. Al. Ko. tin 
l'ıı.pılacııktır. Tcklıt mclrtul>l:ırı belli 
ıran ve ıı.'latten bir ıı:ıat evvel Ko. na 
"eınteıcııt. Şartnamcs1 Ko. da görülür. 

(5138) 1178 

Taşıma işleri 
Tokat Sa. Al. Ko. dnn: 
1 - Nakliyeleri komisyondan öğ

renilme k üze re 1 .000.000 kilo eşya 
yem ve yly.ccek ve mahrukat kapalı 
zurf usullyle eksUtmeye konulmuş
tur. 

2 - Hepsinin tutarı 15.000 lira. 
teminatı 1125 liradır. 

3 - İhalesi 30-7·942 perşembe 
günü saat 16 da yapılacaktır. Ş:ırt
nnmcsl her giin Ko. da görUIUr. İs
t eklilerin teklif mekt urılarını ihale 
santlnden bir sııat evvel kanuni ve
slknlarlyle birlikte Ko. na müraca-
atlan. <5399> l 1GO 

Et alrnacak 
Kıırs Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Ku) ruğu ile koyun etinin be

her kllosuıı:ı tahmin eılileıı fiyatı 90 
sıgır etinin 62,fı keçi etinin liU kuru~ 
lıClc Hd kuyruklu kvyun uı;te bir ke· 
çl ctlııio Sil kuı u~tan l 7G tvn et ku.. 
ııalı; zarf u:suliyle eksiltmeye konul
muştur. İlk teminatı 968:.l liradır. 'l'a
karrtir eden fi) at iızerinılcn kati te
ınlrıat alınacaktır. Fiyatı uygun giirü
len et cinsi tercih olunarak alınacak· 
tır. Ete alt şartııaıııc Ko. dn giirülUr. 
Mlinakasası 3. 8. 9'l2 pazartesi gilnü 
saat 16,30 da Kıırs Sa. Al. Ko. dıı 
yııı•ılncaktır. isteklilerin mezkıir gün 
ve saatl<'n bir sant evvel lınzırlıra
caklıırı teklif oıektuplarlyle teminat 
ak\,'nlurını Ko. na vermeleri. 

(ö~Oa) 146~ 

Et alrnacak 
Siirt Sn. Al. Ko. dnn: 
1 - 40 ton koyun ve sığır eti ka· 

pnlı zarf usullyle alınacaktır. Ko -
yun etinin tnhmln edllen beılell 
24.000 llrn olup ilk teminat 1800 li· 
rndır. Sığır etin!n tahmin bedeli 
20.000 lira olup !lk teminat 1500 li· 
radır. MQnnkasası 3·8-942 pazartesi 
gllnn snnt 17 do Siirt Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 1steklllerln JŞbu saat
ten bir .sant e.vvel kanunun 32 inci 
maddesi mucibince hazırlıyacaklnrı 
teklif mektuplarını Ko. na verme· 
lerl. Şartname ve evsnf Ko. rla gö-
rülür. (5404> 1465 

Et alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kuyruğu lif! kQYtm ctln!n blr ki· 

!osuna tııhnıln edllen tlynt 90 ~1ıtır eli· 
rıln 62,5 keti etln!n 60 ırnruıı ücte 1kl 
kuyruklu koYUn ilcte bir kccl <rtln in 
SO kuruştan 44500 kilo et knpalı zarr 
wnıllyle <.'lksUtmcye konulmuştur. İlk 
teminatı 1342 llrıırlır. Tt•knrrilr ed(m !!
yat UzcrlndC'll kati t~l.nnt alınncnlctLr. 
Ete att &nrtnnme Ko. da ~ııctnür. FIYR· 
tı uygun ııörülcn et ctrıs tera\h oluırııırak 
alıruıe:ıktır. l\füna.knsası 3·8·942 paı:ıır. 

test ı:ilnU saat 16 da Kanı Sa. Al. Ko. 
da ynpılncruttır. lstcklilc:ı1n mczkQr ır!ln 

ve sattcn blr 6llQ.i evvel hnzırlıyae.a.'da· 
n tekllr mC!'kttll>larmı ve tcmlnııt ak<:e
Icrlnl Ko. na vermeleri. (5430) l407 

Odun alınacak · 
Kuru ot alınacak Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 

'I'rabzon Sa. Al. Ko. dan: 1 - 1500 ton o<tunun ka'l>lllı zarcıa 
l - Kapalı zart usullyle 240 ton ku· llk yapılan ekollt.mes~de teklU edll<?n 

tu ot alınacaJct.ır. Kuru otun yığın ha· bedeli .ayı;. haıl ı:örülmcdll,ll tein 2400 
lirı<ıe tahmin edl.1.C'n bedcM 11232 ura Uk l!lllYllı Jtamınun 40 111eı mad.ıcsı muct -
~matı 842 lira 40 kuru11tur. İP bal· bin~ '•U maddenin 2.lnr.I defa "eksilt· 
>'au otun tahmin odllcn bedeli 16224 H· 
t'e. 1IJc tcınlllııtı 1216 lira 80 kurusıu:r. 
'l'<ı1 balyalı otun tatuntn edilen bedeli 
17472 l1ra 1llc tantnntı 1310 Hra 40 kU· 
ru.ıur. Evs:ı.t konm bütün garnl:zonln
rıllda vardır. EksHtrncs1 31 temmuz 942 
~ınn ı:tlnü saat ıı d:r. tstcklilcrln bclll 
~n ve saatte knnunun 32 inci maddesin· 
llı:ı tnr.ır edlldl{:t vcchtlic hazırlıyncaklan 
t(\kııt mt'ktuı>lannı elaıiltmc saa.t.lhden 
htr saat evvcl Trabzon sa. Al. Ko. na 
"eı:tnelert. (5134) 1209 

Et alınacak 
Oevrek Sa. Al. Ko. dan: 
l - Devrck'te teslim alınmak 8-'lr· 

t~ıe 24.000 kilo koyUT1 ve 24.000 kilo 
' 1i'nr eti kapalı znrcıa cksUtme.yc konul
lrıuttur. KoY11n etinin muhammen bede· 
11 80 lruruş. Tutan 11200 Ura ilk temi· 
tıat:ı 840 Ura<lLr. sııtır et.tn1n muh'llllmen 
heıı.011 4'5 kuruıı tutan 10 800 1 ra.. tık 
1l"lnlnatı 810 llrndır. lhalcsl 1 6ğustos 
042 cumartesi gUnü sruı.t 11 de DcvI't'k 
Sa. Al. Kn. da yııpılacnlctır. Şa.rtn!Ullcbl 
" e wsat her gün Ko. da g5rlllfir. !&tek 
1 l<'rln bclll ııUn ve saatten bir sruı.t evvel 
~Mt llK"\ttuPlanm Ko. nn vcmıelcrl. 

(5059) 1212 

Et alrnacak 

m~e ıt•ınmııııma karar ve llm1$tlr. Tnh
mln bet'-ell 16.000 Ura l!:C: teminat l~Q 
lJTııdtr. E.'vsnf korun bQtUn gam1zonlıı· 

rinıta vardrr. Şartnamesi Ko. da i:Örü • 

11.1<. Milnakasnsı 3-8·!H2 pnz:ırtcs\ sıUnU 
sant 17 de komlsyonumuzdn yapıhcalv 
tır. !stclclflerln bu saatten blT 1111.at ev
V<'l ıcıınunun 32 lnct ma.:1<1esı. muctblr.cc 
hnzırJıyacakları teminat 1tkcclcrlyle blr. 
ilkte I{o. na vermeleri. (5487) 1::;:ı2 

Odun alınacak ·. 
Ardahan Sa.. Al. Ko. dan: 
1 - 500 ton odunun kapalı zarf 

usullyle ilk yapılan eksiltmesinde 
teklif edilen beılcl layık had görli· 
lemediğlnden 2490 ııayılı kanunun ~O 
cı maddesi mucl}'ıince bu mnrldenırı 
ikinci de~ı\ eksiltmeye konulmnsın~ 
karar verilmiştir. Tahmin bedelı 
16 000 lira, ilk ıemrrı.utı ızoo liradır. 
Evsaf korun bürUn garnizonlarındıı 
varılır. S:ırtnamesi Ko. ıla ııörUlUr. 

2 - :MUnakasası 3. S. 942 pazar· 
tesi gUnU sant ıs te yapılacaktır. 
İsteklilerin işbu saatten bir snat ev
vel knnuınm 32 inci maddesi muci
bince ha:ı:ırlıyarakları teminat akçe· 
!eriyle birlikte Ko. na vermeleri. 

(5438) 1503 

Patates alınacak 

olmamak Ü7.ere parçalara ayrılacak-ı nıtıar b!rllk ta.mtuıdan öc1c.neoeltUr. Ev
lır. s:ıı ve ea.rt.nnmcs! il«' .iÜ11 Ko. da ırö-

2 - Evsar ve eartlarını görmek rUtUr. 1stcldUerlııı belli ııüınde Ko. na 
!StlY'Clller her giln Ankara İstanbul rnünıaıa.tıan. (5585) 1655 
lz.m!r Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. Ja-
rındn ve Balıkesir Sa. Al. Ko. da Kuru ot alınacak 
görülür. Taliplerin muayyen saatte 
tcmlnatlarlyle blrllkte KQ. na mU-

Bursıı sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1 061) 800 !l..'110 ba:!J,•alruımıı kuru 

racauUarı. <5440) 1505 

S 
ot k.a.Palı za.rt usull}•Je elaıli1ıım.•ye kon-

aman alınacak mustur. 
İzmit sa. Al. Ko. dan: :.ı - l'JksUtmc'>i 4·8·942 ııall ı:ilnü sa-
l - 600 ton balyalı s.ııman kapalı at 16 cıa Bursa Sa. Al. ıw. da ekRUı· 

7.arfla eksiltmeye konulmuştur. Ek
sillmesi 30. 7. 942 perşembe günU 
saat 16 da İzmit Sa. Al. Ko. da 

2 - Beher kilosunun fiyatı 5 ku
ruı: muvakkat temiııntı 2250 liradır. 
istenilen ınikınrın lıeyetl umumiye· 
sine istekli çıkmadığı takclirrle 50 
tondan aşağı olıııamrık üzere ayrı 
ayrı isteklilere de ihale eılilebilir . 
Evsaf ve şartnamesi Ankara. İstan
bul Lv. li.mirliklerlyle 1.ımit Sa. Al. 
Ko. lo,uınıla görülıir. Teklif mekıup
ları saat 15 e kadar verilmiş olma-
sı §MI ıır. ( 54 ti) 1506 

Kuru ot alınacak 
Gelllıolu Sa. ,\1. Ko. dnn : 
1 - Bolayır iskrlc.>l veyn Demir 

tepe köyurıılc teslim §nrtiylc .500 ton 
kıırıı ot pazarlıkla satın alırıac:ıktır. 
Muh:ınııııeıı beıleli :.lHillO liradır. KııU 
teminatı 5626 lir.ıclır. 1500 ton kuru 
otıı lılr istekli bıılıııırıındığı tııkılirclt! 
60 tondan aşağı olııııınıak üzım· a\'rı 
ayrı ihale edilehilir. Ynsıf ve şartİnr 
Gdibolıı merkez Sıı. ,\ l, Ko. ela ~ii. 
rıilıir. İh:ılcsi :?a. 7. 9 l~ pı'rieıııhc 
giinii sa.ıt lll cl:ı ıııerkcz Sn. ı\l, Kıı. 
da yapıl.ıcaktır. (5 l 7i) 15ti5 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. d nn : 

1 - Knrabur~ııı'ıla teslim şartlylc 
ıoo ton tel b:ıl)ıılı kuru ot pazarlık~ 
in satın satın nlıanı·aktır. :'ılııharıırıwn 
heılcli 31/JOO lirn olup knti teııılııatı 
·lti5U liraılır. ·100 ton kııru rıta hir is
tekli çıkıııııclığı takclirılc pıır~'I< p:ır
çrı rlc ilıalc cılilelıllir. E' ,3( ,.c şntıı ı
nll'si (;elilıolu nwrkez Sn. Al. Ko. ela 
goriılUr. İlı.ılı·si 2:!.'7.!142 pcrŞı:ınhc ıtU
nll ~ant lti.:.lO da ıııerkı•ı :;a, ,\1. Ko. 
da ynpılac,ı ktır. ('ili~) l rııHi 

Saman alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. ılan : 

1 - Celıbolu Tepe altı vey:ı Ga· 
lat.ı• iskeleleri y,tkınlarıııda kaı"ada 
teslim şartıyle 400 l<m balyalı sn
mau paıarlıkla sntın 'nıınacaktır. 
M uhanınwn 1ıedt!li 20.000 lira olup 
kati teminatı 3000 liraılır. 400 tun 

_samana bir istekli bulunmn<lığı tak
tlnlıı pıırçıı. parça dn ilınle edilebi -
lir. Evsaf vıı §nrwıı.ınesi Gelibolu 
merkez Sa. AI. Ku. lia görüliir. Pa
zarlıkla ihalesi ZZ. 7, 1:142 Ç'.lrşnmba 
gUnti sunt 16 da nıerkez Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. (ri534) 1579 

Ekmek pişirtilecek 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Unları, tuzları, ve furunları 

birlikte odunu ve ustası ııişlriciye :ılt 
olmak üzere Gelilıoluda ayrı ayrı 1k! 
mahalde ekme.le pişirmesi ı ıaz.ırlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. ller ikisi
nin de muhammen bedellcl'i l6·l20 
ıier liradır. Muvakkat teminatları 
1232 şer Jlraılır. Evsaf ve şart.name· 
lcri Gelibolu 1250 Sa. Al. Ko. da gö· 
rülebilir. İhalesi 20-7-942 snnt 17 ve 
ıs de Gelibolu'dn 1250 Sa. Al. Ko. da 
yapılacnktır. (5527> 1581 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sa. Al . }\:o. dnn : 
1 -Gclllıolu iskele teslimi 1000 ton 

tel balyalı ~eya ip halyalı kuru ot pıı
aarlı kla s:ctıa nlı nne ı ktır. 'l'el hnlva. 
lı kuru otun mııhnınmcn bedeli 70.000 
lira ve ip balyalı kuru olun mu -
lıaııııneıı bedei 6.'iOOO lirndır. kııU te
minatı hu miktarın <;o l.'l ilzerinedcn 
alınacaktır. Evs:ıf ve Şatnnmesl ı;ellbo
lu nıerkc1. S,t. Al. Ko. da gôrUliir. l'n
zıırlıkla ihalesi !!O. 1. 94-2 pazartesi 
ıı:unü sant lli da merkez Sa. Al. Ko. 
ıla y:ıpılncaktır. l.'S82 

Saman alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. d'an ı 

1 - Gelibolu Tepe altı iskele 
sinde teslim veyahut Burgaz'da ces
llm şartlylc 400 ton saman ııaznr

lıkla. satın almııcaktır. .Muhammen 
bedell 23.000 Jira olup kati teminau 
3450 liradır. 400 ton samana bir 
istekli bulunmaclığı taktirde parça 
parça. dil ihale eılilebllir. Evsaf ve 
,ı,ıartnnmesi Gelibolu merkez Sıı Al. 
Ko. da görUIUr. İhalesi 22. 7. 942 
çarşamba gUııU saat 16 et& merkez 
Sa. Al. Ko. da yapılacakur. 

(5529) 1583 

Saman alınacak 

meye konulan ~uru otlıınrı muJ)ammt!n 
'bt.'<lıcli 74&6 ve nıuva.lduı.t W!nlruıtı 49Cll 
.11racllr. İşbu muhammen bcdcl1 fiyat 
murukabc !komisyonu 1.ılmfınd:m tesblt 
roucın !JıYn.t uzcrtnden h<S11Jbcdll:m ı:s o -
lup rnüt.cahhkte ıı.tt veııgllcllle tlarnı,:n 

resmi ve taahhti•lün lfıısındıın rnütevel· 
11t sair masrotıar ve t<ıoarc Aın:lr!eı1nln 

zabıta nıartfottyk! yap:ı('aklıırı tahk\k"l
ta m UslC'nılden ves!1atl.ır.lle tevsıııc cd11· 

me.'c &artlYle nakliye ma.sraClan birlik 
aynca ödlyccukUr. Evı;a! ve ıar\Jlamr· 
s1 Ankaru, İstanbul Lv. Amtrllkler1 Sıı. 

Al. Ko. larlıYle Bun;a sa. Al. Ko, da gö· 
rü!ür. lstcklil<!I'ffi bcll'I ı;rlln ve santtcn 
hlr saat evvel tcımtnat m.."lftd>uzu V(')'a 

bruJkıı mC'Ktubu Jıavl tclcl.r mektupları· 
m Ko. oo vemı.clerl. (5027) 16€4 

Çeşitli sebze alınacak 
Borno\'ll Sa. ,\!, Kn. c!nn: 
l - ,\ş,ığıÜ l cİnS \'e lllİkıarları )'il• 

zılı yccli kalem sebze o l!arlıkla ,_tın 
nı. r.ııcaktır. İlıalt-~i .!'!. i.• 'l ı:.ı o;ıır~ııın
h:L gııııu sant ı ti un Horn "Jva Sa. AL 
h.ü. da ynpıl.l,.,ıktır. ~tnı•ak!rnt teı11'.
no.tı ı li:J2 iirndır. ~aı·tııaıııcsi Ank ırrı 
l<.~ııııhul Lf' ciıııirlikler•:• e B·•rııııva 
Sn. ,\1. Ko. lıırııııl ı goriılilr. İstrklill'
rin ıııııayy~ıı giin ve saııtte lt'ıııinatl ı
rivlı· Kıı. na ıııur ıcnnlları. 
.\I.ıılıammcn bcıll"li l\lıktıırı Cin~i 

I.irn kıırıış J~ilo 
111111 011 ı ı .~nu 1'nh1 k. 
ı;n;.~ oo l ~~<111 T ızl' fn'lılye 
4:ırw rırı ı t'iOO l'allı<'an 
5.ı7f> oıı J ırıoo Baıııy" 
ırnoıı 1111 ı rııııııı Bilıer 
}!1211 oıı ı:.ıı1110 l>omntl'q, 
Jti81l !Hl J 2111111 Tıız<' ,'<ığnn b·ı ş 

:.ıı1~0 on (n&:.ıs) ıtiG5 

Et alınacak 
Adana Sıı. ı\l. Ko, dan : 
ı - 2-i.OOO kilo koyun vcyn ~ığır 

etine talip c;ıkmaclığınılan y1:ııiık11 kn.· 
pıılı znrrla eksiltııa,yc kuııulıııuştur. 
Krıyuıı etin!n muhaııııııl'n heıleli 
!'!li,000 lira'. llk teıııiııatı lHiS liradır. 
::;ığır etinin ıııuh ıııııııeıı heılııli 17500 
ilk teııılııntı 131'.! !im 60 kurııqtur. 

:ı - İhnlesi 4. ıs. 91:.ı salı ı;ıin'ıi ı>a
at 10.30 dudır • 

ı:n;af ,.c Şnrlnaıne'i Ankara htan
bul Lv. Aııılrliklcrirııle ve Aılana Sa. 
J\I. Ko. da ıı:oriihır. Koyun etine ı;lu
nkkr teklif zıırC!nrını ihnle &ıllllinden 
bir s;ı,nt e\vel Kıı. nı~ \"ermeleri sığır 
ctıııc gircel·kler ı\c teıııiııatluriyle bir
likle ilıııle ~ıınUııden Kv. <la bıılıınıııa-
ları. (.'i6:!9) 1666 

Odun alınacak 
Jlıışılere Sn .• \ !. !\o. rl 10 : 

1 - Koınisyonrl.L rııı· v('ııt evı;af ve 
şnrtn:ı.rııesinı· l(ure ntıo ton otluıı kn
ıalı zıırflıı eksiltmeye konmuştur. ;\lıı
vakkat tcıııinat 1 ~:.ı5 lirııclır. Hksilt
nıcsi j, ti. !112 çar,anıh:ı. ıı:lirıiı saat 
ıı; d:ı. flilyUk Çekını>c-e , \ kçnlıurıı;ıır. 
ciftliğincle yapılııenktır. lsteklllcrln 
me1.kıir giin \'C saatten hlr saat end 
teklif rııekluplnrını Ko. na vermeleri. 

(ö630) 1667 

Kuru fasulye alııtacak 
ı;:rzlncnn Sa. Al. Ko, dırn : 
1 - Beher kilosıınıı 2 '4 kuruş fly.flt 

tahmin edikıı ,WU ton kur u fıısulye 
)la2.ll•lıkla satın .ıılıııııc-aktır. Pnzarlık 
21. 7. ıa:.ı snlı gıinu saat 11 tle Er:r:in
eıın Sa. Al. J\'o. ılıı r.apıl.ıcnklır. Mu
l:-.aııınıen lıeıldi ill200 lira olup katı 
tenıinntı ·16b0 liradır. E\·snf ve şart
nnmc'i .Ko .cin giı!iılür. İskklilerin 
belli gün ve saatte Ko. da bııhınınaln-
rı. (5631) 16611 

Çeşitli seb ze alınacak 
Bornova sa. Al. Ko. <Lan: 
1 - .A»A'ıda clna ve mllctulo.n ya• 

zılı yedi ka~ ynıı sebze pamrlı'kla ısa· 

tın a.tınacakur. :thal<.'Si 22·7·942 caıııam· 
ba g{l."l:U 6rul.t 15 te HQmova Sıı.. Al. 
Ko. da )'Ul>ıtac-~l:kur. :o.ıuvııkikııı.t temlnlltı 

ıı;z; lira 32 tı;uru.stur. Şartıruırnes1 An -
Gcaro, lstıı.nbu:I. LV. !m1r'lllklmd Sa. Al. 
Ko. liı.rlıYlıe Bornova Sa. Al. Ko. da ııö· 

rtıtür. l tci<1ıtler1n bclld &'tin ve saatle 
lcatı tmıma.tıar!Yl.e Ko. na müracaaU:ı-
n. 
M. b<ııtı'.!14 :rıu;ı;ı.ıın oıneıı 

Lr. l{r. 

Gi)llbolu Sa. AL Ko. dan: l2f;2 !iO 

1 - Dolayır ıskclP.Slııde 'VE')'ll Demir· 4321> 
00 

troc ~ tarUYle 500 ton balyalı 3780 00 

saman :ıxızarlıkla satın aJ.ınecakt.lr. Mu- 6075 oo 
haımmcn bedeli 27500 lıh-adır. Katl tc. l9SO OO 

mlnutı 4125 11.nldır. 500 ton aamana bir 1400 OO 

lstekll bulun.mooıf:ı ta:kdın:le 50 tondan 1500 00 

13:500 
l~ 

1:~)() 

J.3;"..00 

9000 

10000 
10000 

kaıbak 

T. ta8Ul.Ye 
ııa.t.lı<'fln 

b.~TVJa 

hlbcr 
domates 
T. sotan bae 

1660 
aşağı olmamak şart.lyle ayrı ııyn ihale 
odl.lobllı1r. Evsnt ve ıartnamcst ~11-00· 
ıu meıire.Z Sa. .Al. Ko. da •orillür. !h.a
laıi 20·7·942 pazartcsl ~nü ıııınt 15 te 
mcrkc.or.ı sa. Al. Ko. da Y.AP• larolttı:r. 

(5530) 11584 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. clıı.o : 
1 - Gelibolu TepN\tı lskclcsnde 

veya Karaburgaz'da teı;liın şıırtiyle 
ıoo ton tel balyalı kuru ot paznrhkln 
satın alınncaktır. )luharnrııcn lı t•deli 
31.000 lira olup kaU teınin:Ltı 4660 
liradır. 400 ton kuru ota bir istekli 
bulunmuılığı takdirde par~ıı p:ırç:ı da 
ihale edilebilir Evsaf ve ~artıınmesi 
Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. da gıi
rülUr. İlıa!C'si 21. 7. 9!2 ı;alı günü sa
nt 16.80 da merkez Sn. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 1.585 ... 

Saman alınacak 
Gellbolu Sa. Al . Ko. dan: 
1 - Gelibolu Tepeııltı iskelesin

de veya Karnburgaz'da tosllm şar -
tiyle 400 ton saman pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 
23.000 lira olup kati teminatı 3450 
liradır. 400 ton samanın htıpslne bir 
istekli bulunmadığı takO rdc parca 
parc.a da lhnle edilebilir. Evsaf ve 
snrtnamesı Gelibolu merkez Sa. Al. 
Ko. da görillür. İhalesi 21-7-()42 rolı 
günll snat 16 da merkez S:ı. Al. Ko. 
da Yt1:tıılncaktır. (5532 1586 

20331 ;,o 

• Hükümsüz ilan 
Kar~ Sa.. Al. lfo. dıın ı 
ı - ıs. 7. 1!112 tıırih!nde iMnı \'ı

knn tercyağın yanlışlıkla. ynzılıh.ih 
anlnşılıııı~tır. Hiikıııli olnıudıjp all\ka-

.,tlarlıır.a illin olunur. (!'lti~5) 1672 

Tezek alrnacak 
Karakiisc Sıı. Al. Ko. dan : 
ı - Aşağııh mlktnrl nrı y:ızılı iki 

kısım tezek ıa. 7. 9-~2 pazartesi p;tiııU 
kapıılı ınrflıı yapılan eksi!tmcsincle 
tıılir> çıkmadığ ından bir ay Y-arfında 
tlıı. pıı.zarhkla ıılın11caktır. l'6hınin be
delleri ilk terııln:Lt ları aşaii;ırla giiste
rllııılştir. Evs:tf kurun evsafıılır. Şıırt
ıı:uııesi hı>r giln Ko. da giirlilur. hh'k
lllerln belli gun ve saatte Ko. na te
minat ııınkbuıllariyle murııcantları. 

Cinsi tezek, miktarı 1.000,ooo kilo, 
'!'ah. Bcd. 20,000 lirıı, ilk t~ııı!nntı 
1500 lira, ihale günü 22. 7. 9!-2 saat 
ı ı.ao. 

Cinsi tezek miktarı 1 .3110.000 kilo, 
Talı. Beıl. 32.600 llr1, ilk teminatı 
2-i37.50 lira, ihale gUnü 2:.l.7.9ı2 sa.at 
12. 1673 

Kunı ot alınacak 
U:1lıkcsir Sa. Al. Ko. d'\n : : 
ı - l'iyat nı lirııkııhe koınisyonun

C;L ip balnylı beher kilosuna O kuruş 
.'SO ~nntim ve tel b.3lyıılı lıc lıcr kilosu
na '7 kuruş tcshit edilen fiyat üzerin
den 40011 ton kum ot pazarlık! ı salın 
rılınncaktır. l'ıır.ıırlığı 2!1. 1. 912 per

ASKERi FABRiKALAR 

Öğretmen aranıyor 
Askl'rt 1''ahriknlnr Umum Mürlllr 

lilsıiııdcn : 
1 - Umum mflıiiirlliğiirnilz!tn Kı

rıkkaleckki muhtelit orta okulunda 
(140) liraya kadar ücretli (Mntema -
tik - Geıırnelrl) (Frnasızca) (Alınn.n
ca) (Tarih - Cografy&) Tilıhiye) fi 
zik - Kimya) bğrctıııenlikleri açıktır. 

:! - Orta okut öğretmenliği salülıi-
) etini lıaiı: isteklilerin: 

A - !\üfııs hıl\ iyct ciizdam. 
n - Askı·rllk terhis vesikası. 
C - Diploma vı·ya orta okul oğ. 

rctınenlllıl chllyetnnnıcsi. 
U - tllurduğu yer zııhıtasından a

lınını~ iyi hnl klll:ıch ,.c oğretıııenliğe 
erıgrl malıkilıııiycti lıuhınmudığınıı. ela. 
ir ınııddı•iurnuıııilik vesikası. 

g - l yi hizmet kllğulı n~•a hnlrn 
bir hir.ınctte lıuluouyors.-ı müs~ddlik 
sicil hulasası. 

l"- En son ~ıknrılıııış bir hoy fo_ 
toii;rrıfı ve rlilekı;Plcriylc trınıııııu sonu
na kııclar I'ırıkk ıle lıu,ıı•i ıuulıtelit 
orto. okul m!ıclılrliığiine e;ıinclctıııdrri 
,.e fa7.lıı izuhnt i~·fıı unııırıı ııtüıliırlıi
ğüıııiiz znt l şh·ri muclılrlüı:iiuıc veva 
okul ınlidllrlıığunc lııış vıırmnlnrı. · 

(11:ı:! l) 151 l'i 

Askeri Fabrikalar t<~kaüt ve 
muvenet sandığınaımemur 

alınacak 
Şartlar : 

ı - En az O rta okul 11ezunu ol
mak, 

2 - Askerlikle alfik11o5ı bulunma
mak (mlisıbak.ıya bayanlar da ka
bul edilir.) 

Yukarıd ıkl evsafı hai:ı: talipler 
arıısında 22 ıemınuz 9'12 carşamba 
.ıı;üıı!i saaı 14 te mli~a'hnka ypılaca
ğınd.~ıı taliplerin imlihnn cllnll sa -
at 12 ye ·kadqr evrakı.. miifüıtcleriy
le birlikle Askeri Fabrikalar umum 
mlldlirliiğii dahilinde ı1anrlık ptlidilr
lllğUne müracaaıları. (549R) 1569 

Askeri Fabrikalar tekaüt ve 
mua venel sandığna 

aşağıda yazılı şartı haiz 
olan bir eczacı alınacak 

Askeri Taliplerin ::?7. 7. !11:.l pııı.nT
tesi glınu akşıııııına kııclnr lüı:\ımlu vc
siknl,ırla birlikte :i:ınılık .'I üıltirlıığu. 
ne ıııur.ıl'nalları. 

1 - I>iplnııırılı ecııırı olal'nktır. 
~ - Yaşı 60 ılcrı yukıırı olmıyııı·ak

tır. 

3 - Çnlı~ınnğrı mani ~ılılıi lıir ıırı
zn,ı olııııynı·aktır. 

l - l ~crc·t b a rem kanıınua gnre 
tıı;- in crlile<'eklir. 

İJJH,\I. J.DECEÔİ VE::-ıiKAL \ il : 
1 - l>ipluıııa sureli, 2 - HCıl ter. 

dl1ı1esi, :ı - Bunscrvisltri, 4 - .\lı
rnl i sıhlııye .. ini lıildirir rapor, 6 -
'l'alipll'r arasında ecznııelerin hrsnhı 
ve lıılro §lcriorle ihUsası olan tcn•ilı 
ı·dlll"ı·cktir. Ca99) ırırn 

ANKARA BELED1YES1 

Parke kaldırım yaptırılacak 
ı\nkııra Beledı) e indeıı : 
1 - Yenişclıir"ılc Serce sokagııı<ln 

yaptırıl<ıcak ıınrkc kııldırıııı işi pa -
;ı:nrlıklıı yııptırılnı·aklır. 

:l - )lulıanııııeıı lmleli (ll'195) li
raılır. 

3 - Teminatı (SG!I) lirn (Ga) ku
ruştu r. 

" - ~artnııme \·c kı:şlf ce tvel ini gör 
ıııck istıyeıılerın her ghıı t:ncurııeıı kn.
lcıııine ve isteklilC'rln ıle :.ıt. 7. !l ~:.! ı;n. 
lı gunti saat 111.30 ela lıelcıliye ılııire
siıırle ııııltt•şekkll cııciiınene mur.acaat-
lan. (5651) ltilb 

E lektropomp alınacak 
Ankara BcleıH:·e:,inılen : 
1 - l,.'nnkurıı su lerli dnire1>; ıçın 

pazarlıklıı bir adet deklrvpoınp '\'C 

teferruatı ı;n.tın ıılınacnk ve lıunun 
ıııııntrıjı nılilealıhldiııe ait olar..ııklır. 

2 - .Mulıawmcıı bcıleli (laı;ııo) li
radır. 

3 - Teminatı (10:.15) lirndır. 
4 - ~urtnnıııesini g.ırıııck i~tıyen

lrrın her gıin em:uınen ku.ı·ıııiııe \'e 

11>teklileriıı l! ~ ~. i .t'':.! .•ıının RlİnLI 
8b al 10 ao da hclcıliye dnırcs•cJc ııılı
.e~ukkil •ncuwe !C: ı .. l rac11 ı••a .. 

(55~2) lüüD 

Elektropomp alınacak 
Ankara llcleıliyesındeu : 
l - Su bUZgcciııc .konıılıııak uzere 

pılZarlıkla hlr atlet elcktroııoıııp ve 
tefcrrilutı t;.ıtın ıılıııacnk ve hıııııuı 
montaj ı ıııutealıhiııe ait olııcaktır. 

:..ı - Mulıaııııııeıı bc<l · (l:.l5ll0) 11-
rArl ı r. 

U - Teminalı (1012) lir& (50) ku
ru~tur . 

·~ - Sar~nameslni gormek i.stiyen
lcrın her gun encl,!,ıııen kaleıııine ve 
isteklilcriıı de' 24. '1. ıı 12 cuuıa ıı:iinU 
sa.Lt 10.UO da belediye dairesinde ıııu. 
tc~ekkil eııcıimcııe ıııurncauUrırı. 

( 5553) 1650 

Koyun eti alınacak 
Ankara .IJCLcıcllyeslndcn: 

1 - Bcleı:llYc hastanaıln1ıı bir sene· 
Uk ihtlYacı 'cin alın:l(:ak oln.n (1700 ı 
1dW Groyun eline ılst.ck11 cıl<madıl:ındaıı 

ukslltmos1 dh ırlln UT.atılmıştır. 

2 - llluha.mmcn bodcU (1870) 11ra
dır. 

3 - Teminatı (140). llnı.&r. 
4 - s:ırt.ıwml!Slnt gormclc isU.Ycnle

mı her &'tin cruıüıru.'!n ~ı.ne vo ateıc
ınc=in de 2-1-7·942 cuma ~ 6118t 
lO .30 da belxXlb·e da'lrC'slnde m Uteıııc;c • 
kil encümene mürcıcaıı.Uıırı. 1642 

Yol yaptırılacak 
Jmkara nc~-mrıdcn: 
1 - lsınC!l.PaSıı. ~ıl1a Y<>~ u ve tret~

va.r ve 1A?6vlyc lslc:ıt on bcs ırün mUd -
oollc açık dksl!lrneye konu:lmustur. 

2 - Muhıı:ınmC'n bcdcl1 (9420) llra
dır. 

s - Tammatı (706) nm <M> kurua· 
tuır. 

4 - Şarmamcve :ı..."CŞtt c-etvcll:nl ırör

mek lıstlycnlcrln her &'tin encümen lal· 
ı.cmı.ne Ye ts~tfleıin do 4-8-942 salı 

gÜ'TIU saat 10.30 da bcredlnre d:Ures:nde 
mül~ encümene mumcaa.ua.n. 

(5550) lfi47 

Kuru ot alınacak 
Bal.ıJreslr Sa. AL Ko. dıı.n: 

şembe glinii snat Hi da Balıkesir lıı Toprak Mabsullerı· Ofı"sı· 
bıılynsıııın tenılnııtı 2 500 te! halya-
sınıııı tcınln;ıtı 30500 lirııdır. 4000 tvn 1 - FJyat mu~be k()lllllsyonunc-ıı 

ip balY.ılı beher klloııun:ı attı kurUŞ 

50 santim tel b:ılyarun bclıcr kll<mın:ı 

7 kuruı t..'Sbit edıilen tl)rat il%cırtnden 

200-300 ton kurıl ot pazarlıklıı ııaUn a -

kuru ot toptan bir tallbe ihale celile- Baskül tamircisi alınacak 
bllccd~I gibi 200 tondnn aşnğı olma-
mak Ur.ere ayn ayrı taliplere de ihale Toprnk Mnhsulleri Ofisi Uaıwn Mü-
edılcblllr dürliığunden : 

'J'.nlipll'rin tel! birlıHcn verilmek lfor türlü h:ıskül k\ıllanma,ını , tamir 
Balıkl'.lslr Sa. Al. Ko. dan: 

l>cvrc-k Sn. Al. Ko. dnn ~ 1 - Behe r kilosuna 35 kuruş fi· ıınacıı.ktır. 
le 1 - F.rrJ!li'i!e teslim şıırtiOe ıR,000 yat tahmin edilen 200 t.on patates 2 - !halesi 23·7· 942 perşembe günll 

vcyn teli kendilrrlnr. a it olmak veya <ıımcsini ve moncaiını bilen fıir baskül 
ip balyalı olmak li r.ere ayrı nyrı camirclsi alınacaktır. 

le lln koyun vcya .ıs.ono kilo sıjbr eti pazıırlıkla satın alınacaktır. saat 15.00 da Il.'lhl:e&1r sa. Al. Ko dn 
ap11Jı ır.ıırf ıı~ıılil llc f'kssiltmeye kcı· Eksiltmesi 22·7-912 çarşamba gÜ· yapılacaktır. İl> balya;_mın t mlnatı 
t1lm11şlur. Knyıın etinin nıııhammc-n nU saat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko.

1
2toıı ura t<i1 bllJo.•alıntn teminatı 3100 

t 'dl.'Ji 110 kııruıı tııtnrı ff6~QO iirnclır. da ynpılacaktır. 'femlnntı 5250 lira: ldnı.c:lu' Mütea.hhldm mcdbur bulundutu 
Ik tenıinntı 2800 llrnılır. Sı~ır l'tlnln dır. Tnllrılcroen 200 lona bir isteklı • <tık1 
hıuhammcn bedeli ııo kuruş tutarı ı;;ıkmadı~c takdirde 100 tondan aşası ver~crle tıcsllmat oc.uuruı r:nıu;-

ilç teklif verereklerdir. Mtitenlıhldln 
mecbur hııhınduğu vergikrle tr limat _ Tııliplcrin. bu i~te c~liyeı l i olduklarını 
esnn ındııki masraflar Jılrllk tarafın _ s:ostcrlr vcsikıılarıylc ımıihlUlı rapılmak 
dan odenr<'ektlr. Ih·snf vl'Şartnnnıcsl ı üzere 27. 7. 942 pazanesi günü akşamına 
her glin taliplrriıı muııyyen snat. Ko. kadar personel lılcri müdürlüğüne mü· 
ııa milracanllan. (0087) J606 m:aaıları. .(S538). U94 

ANKARA VALlLICI 

Yol yaptırılacak 
Ankara Valll1l:\ndcn: 
1 - Ankara - K. K.ıı.18 HasanQ~lan 

lltlsnk Yolunda yn,pıllıeak IOSe w sınnı 

ima.U\ t ını.ln e:kısiltmt.'81 3-8-942 tnrllil 
ne İustlıyan :ııaznrtes1 ırUnü ııaaıt 15 tc 
vllAyct dlllmt enctıımenmde yapılmak 

Uzcre kapalı zarl u.suıtyıe ckslltmey~ 

konulm~tur. 

2 - Ke$t! bedeli (42631) Ura (7) kil. 
nıı ve muvakk.at tC'fnmntı (3197) l1ro 
(33) kuruştUT. 

3 - 1steklll<!'r1n tekill mE!kt.uptannı 
nıuvakkıı.t teminat mektup VC)'ll nmk 
huzlru-tylc tlcnret oc!a& vmlk-a?:ırmı \'C 

llınle tarlhlnd<>n m ru: üc g-U:n evvel vı
!Ayele lsl.1Cla ııe mürnı:ruı t edcrc!k bu ._ 
ıcıın alac.ııklar:ı rcrmı <"hl!.)-et vcslknları j 
m hCımtlcn :yukan&ı adı ı:cccn ı:Uncle 

63.ııt 14 e kadar daimi encümen rcısıı 

tine vernı <' 1 e.rt. 
Bu işe alt keşif ve şartıınmeyt her 

ııun narıa müdürlüQilnde ı:örebU(!{!{lkle 

rt. ( !>356) l 3s:l 

Satılık kağıt çimento 
torbaları 

Ankara VaıUlğlndcn: 
l -- Tnhmlııen 1'.?50()(1) ade.t l>Os J<A. 

iı;ıL ~·lınent<ı torbnSl aclk a.rtlımıa u'u. 
l:ble sausa konuınıuııtur. 

2 - Bdıer .kll00>"Unwı muhanune-n be-' 
ı!c-!1 beş kuruı olup muvakkat tem.nnt 
ınlkt.ı\" 30 lırndır. 

3 - lhııle 3·8-942 tarihine mllMd!t 
pazartesi ~nü s:uıt 15 le defterdarlık· 
tu l«Pll.ı ı.:aktır. 

4 - lstC'kllkrtn ııilfinnrle kom I s~ on~ 
gellncll'rl ve lznhat almnk 15tl;ı.enl('rln 

ıle!tcrdarltk m1Ul em!Ak müüılriili:Uru! 

mUracaatıarı. 15413) 14-.,9 

Yapı işleri 
Jtnk~ırn \'ıılılıı;inılı•n : 
1 - )\:e şir hc·ılı•li (lWi5) lirııc\an i. 

baret 111 ııı Bahriye' c.1dılesinılt· 'I c~cıı 
be> mali> c şıılı<.',i hiıııısının ıırka kı'
ıııına ~ nııılaı•ak iqtinat <lıı' .ırı iıısııalı 
açık ek il,lnıe)e knnıılınuşlıır . ' 

2 - Jlı.ılı· :l. 8 . !1!2 t ıırihlnc ııııısa
dıf rınz.artrsi glınıl sant Jö le J)eftcr
rl.ırlıktrı > apılnc.ıktır. 

:ı - i\lu,nkkııl teııılnat Hi6 lira o3 
kuruştur. 

~ - ht<'kliler hu işe alt keşif t\• -

rakını fenni şartname vr t'ksllt ı ııc 
şartnıııııesini ıııuknvclc prnjPsini lıl'r 
gıın Jlcfterclnrlık i\lilli Eıııllık MU. 
ılıirlüii;ıınrlc• gvrclıillrlcr. 

• ıs. - is tı·klilerirı ınunyyı•ıı gıınıle 
~olı:ı ınUılılrltı ıhind<'n alneaklıırı feıı
ni elıliyı't ve liraret odası ,.,.~ikası mu
vııkııkt l<'ıııinRt nınkhıır.ıı veı n bııııkn 
mektubu ile kom is) ıına ıııur"ncaa tl ırı. 

(ö U4-) J.'i.55~ 

Kum i şleri 
Ankara Vn kinden. 
1 - l l!ı>oclrom<ti müst.cı'dt bıı.tıls ııl· 

sc!criyle blrJncl sınır 1.r1bunlcnl nın:ın • 
.ııı:ıct ı>lsiln kumlanmn Jşlntn Jhal!'sl 
G-8-942 tarlhtne :rnstlıya.n perşembe gJ. 
nü sa.at 15 t.c vllfıycı dnlml en<ıümen n· 
de ynpılmıık U:ooro kapalı zart uı>ulcylı! 

oksUt.mmc konu:!mU$1.ur. 
2 - Keştt ıbcdell (13'145) lira t88) 

kuru:s ve nıuva.ıdml 1mWıatı (lOOSı M· 
:ra (•1 i) kuruı;t.ur. 

-, 
SON GÜN SON GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
2 F ilm b irden 

1 - Büyük aşk 
Charleı Boyer 

lrene Dunne 

2 - Casus kadın 
Karen M orley 

Robert Baldwin 
SUARE 20 .30 da 
CASUS KADIN 
---ve ---
BÜYÜKAŞK 

Tele fon : 6294 

• 
MALİYE VEKALETİ 

Elbise dolabı yaptırılacak 
Maıl)'C VeklUctinden: 
1 - Maliye meşlek moktcbl ya

takhanesı için 60 adet elbise dolabı· 
nın yaptırılması kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bl.'<iell beş b1ıı 
yiız lira.dır. 

3 - Muvakkat temlnatı 382 llra 
ellı kuruştur. 

4 - Şartname ve rcs!.mle>r Leva
zım rnürliırlllğünde gurlilcbılır. 

5 - Ekslltme 30-7-942 perşt'mbe 
günü :;anl 16 da I..evaz.ım Müdürlü• 
ğiindı.ı mUtcşekkll eksiltme komis
yonunca :ı; apıla<'nktır. 

lstc>klil<'r n 2130 numaralı kanu
nun 2 ve 3 Uncli maddclcrındcld bel
geler, muvakkat teminat makbuzu 
Vl'ya b:'lnka kdalct nıcktub.yle bir· 
likte tayin olunan elin "'' .s:ıntte ka• 
nunun tar.ıratı dalres·nde komisyo-
na milracantlıırı. (5421) 1493 

Karyola yaptırılacak 
l\lıı.llye \ ' cltAlc-Ltndcn: 
ı - Maltyc meslek mC'ktcbl yatııt<hıı• 

nesi i('ln ı;o adet cııt ;,.ataklı t..ıhtn im~ 

yolarun yaptınlması kapalı zar! usı!lly

ıe cks!:ltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen ~ll nltı b:n beı 

YÜZ •kırk l:r;ıdır. 

3 - .Muvnkkat teminatı 490 lira :ıo 
lnıruştur. 

4 - ~rtnamc ve TCS!mlcrl levr .. ~ım 
mUdilrluıttınde görülehUtr. 

5 - f:kstltmo 30·7· 942 ı>eT$Cmi><' ır<ı· 
nll snat 15 te kv ızım m\1(1ür){ll'ılıl\t\f' 

mUtceckkll llksllt.me komi»')onunca ~a

pılacaJcur. ' 
lslM<lllcrln 2490 numaralı ka.,unun 

2 ve 3 Uncu maddelerlm1e )-atılı belee-
lC'r muvakkat temtnat makbuzu veya 
hnnka kf!Calet mclct.U'biylo btrHkto tarlıl 

oluruın gQn ve ııtte kanunun tarlCaU 
d.ıılrestnde kmnlsY'<•llA mUrac:ıa.t?a.n. 

(5422) l494 

_:!lllllll l llllllllllllll l lllllllll!:. 

- --- -Alakadarlara ----Tllrkiye Cumhuriyet Mer • : 
kez Bankası Ankara Şubesin - -
<len , ---V erdiklc.rl adreste bulunmı. -

3 - :lstcJ..111crıln muvakkat temlnl\t : 
mokt.uı> veya ı:iuıkbuzlarb·lc tronret o • 
dası vcs:ııaı.ınnnı ye- Sihnle Jrilntl~n tn = 
B2 tlç gün e\'\·cl ı!Stlda tıe rnilnı~t e· -
dcrok bu is k1n nl.qcııı.kl;ı.n rcruıı <'hll. : 
set vest.lmlarını hAm'ft<"n Y\lkan<!a a1ı : 

~ ırilndc te!lcl!ıt maıtuııp1:ınnı ıı:ıa t : 
14 e kadar d:ı!ml cnoUmcn roUllğlnc _ yan aşağıla isimleri yazılı ze· : 

vatın Merkez Bıa.nkası Ankara : 
: Şubesi Kambiyo Servisine en -

vcnmeıorıı. 

4 - Bu ise alt !kt'!SIC w &artrulmeoyl 
her gi]n nafıa mrlldllr!lfi ı:t'llnde gôrobllc • 
cıı!'.ck>rıl. <( 5600) 16(\3 

-

-Ankara Asliye llirinci Hukuk : 
Mnlıkemesintlen : : 

D. O. Aıl."eSi. -
KUtahya \"~·ct:tnm Ah1 lzzetUn _ 

maha.llcsl.ndcn 27 hancs".ndc Mctımet. : 
.Kıınmz EJ.tte ZOr.lu Gören t.nmtından : 

alıc.ytıintze t\Cılıı.n 1h tar d3 vnsmm Yl\llı · = 
1'ın mu?ıakcmeslnıı!o l!Hl-942 tarllılnı.kı : 

geç 30-7-1942 ınrlhlne kadar : 
;nuracaatlan ricn. olunur, --

Bayan Feride Erı.:-in 
Bay llalog Lnslo 
Bay Joseph Mira.hl 
Bıı.yAbtdin Akıncı 

-------
Bay Habip Yılmaz 
R3y Maurice Terrienne : 
Bay He,rmann :V.!traun _ 
Bııy H. Mililer : 
Bay K. G. J. Zleı::-ler : 
Bny Ulrir:h Kahan : 
J>~f. Dr. Emil Gotsohlioh : ., ............................... ,;: 

Ankl\ra ruıl~ bb1lncd hukuk l'll.'.lhkcımı· : 
sinde hazır bulunma.mz ~tn namın11.a 

ctkanl:ı.n dı\vct.iyentn ha!ıen 6<'mtl mec· 
hutc ırltUktntzden ve 942-60 Xo. lu <lo~
yad:ı yapılan tetJC'lk:ı.t Ü7.crtne de s;cne 
ikıa.m<ıtdıhmızm mcclhul kn'ldı(tıııdan 

ıhıl.-ıyı Anknmda mUnt.cştr Ulus l:'llZett'.I· 

siyle i!Ancn t.dbl!zıı.t ynpıl:m.'lsına knror 1 
vC'l'ltm'\1 ve durusma ı.P-9.942 J>C!'lienıbe 
ııünü s:ı.at 10 olaro.k tnHk kıhnmı11 ol· 
du{:undan ınczkô.r •!in . ve s:ınttc ndı 

~ Ankım\ ft ~ btmıcl tıukırk mnh· 
JroınC6lnclıe huır bulurımanız veya ta • 
rntıruzdan mı tcmsU cdıccdc bir V'<'ldl 
ı:önoomıcntz ıüzıumı dıı v~ mnJcrun •• 
nıı. mtm ohnt\k il:zcre 11.'l n olunur. 

(5634) 1670 

KUı,:Uk Tasarruf 
Hesap l ar ı 

3 AÔUSTOS 

kcı;lc!~e aY!'llan 
lla'lımfyc:lCI': 

1 adc<t 2000 liralık' 
1 7!50 
s 250 

100 
51) 

2!I 

.. 
.. 

A. C. Müddei Umumiliği 

Ankara C . .'.\1Uddelumuıniliğindeo: 

~dal l,."evik'e; 
2. 7. D~2 tuihlııdtnbrri \"87.İfenlı 

başına gclıııccliginızden 'e hu dcı·nın 
sıılıınnız hakkırırla da hiç lıir ınnı:e
rrt hcyım ctıııedığlnizclt'n illin tarılıln 
deıı UılıRrcn bir lıafl' zarfında vazi
feniz h.ışına dönnıeıliğlııiz t~kdirıie 
rnU~tafl acldoluınıeağııııt ı\ nksrn ad
Jirrsl encilıncrılııin karıırına istinaden 
ill\nen tclılik olunur. (563.!\) 1611 
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T Ü RK İ YE CÜMHURİYETİ 

ZİR T BA AS 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Li ra sı 
ŞUBE ve A JAN ad e di : 265 

Z irai ve T ic ari h e r nevi Banka mua mel eleri 

... 
.;, 
•.: -· 

•ıı.• .... 
' --- ,.~ 

'i: 

Paıa biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Z.r.ııu Baokasındıı kumbaralı ve ihbarsız tıuıarrut bı:saplarıoda 
er. az :>O lirası bulunanlara seoede dört defa çekilecek kura ıl e 

aşağıdaki pllina gore ıkramıye dağıtılacaktır : 

4 Adet l 000 Liralık 4000 Lira 

4 Ade t 500 Liralık 2000 Lira 

4 A d et 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Li r a 

100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 

120 Adet 40 Liralık 4800 L ira 

160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 
Kuralar SO"ed 4 defa, 11 Mart, ıı Haziran. ll EylUI ve 

11 Birlncikfi.nun tarlhınde çekilecektir. 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralaı bır sene içinde :>O liradan 

aş:ığı d.ışmiyenlere ıkramı:,·c çıktığı takdirde %20 
tazlasiyle verilecektir 

u ı; u s 
V 1 L A Y E T L E R 1 Koyun eti alınacak 

--------------- İzmir \"i!AYctl Daimi En~ümen1.n 
den: 

Ekmek alınacak l:ı:m!r memleket hastanesin r 942 se-
1stanbul c. l\lüddclumumUllilnden: nesi tcl:n kapalı zart u~ı:J!yle eKSl!trne-
lstanbul ceza ve te\kitevıntn 942 mıı.· )e cıkanhp lAl P <:ılanad liın lao ihale 

11 senes!ne alt ~e 273,750 kilo tahmin cdlleml)cn 15000 ki'o 21600 ı,ınltk ko. 
cdhen elanek lht!)acı kapalı zart u u· :vun ı>U 9·7·lH2 tarlhınden ltlnmt'n bir 
ltyle eks.ltrne)e korunus ise de muay>cn ny zarfında pazarlıkla lha!Nı karnr.:ıs· 
ııünde lAJlp çılanadı~ından bu hususta· tıntmıstır. Tal pimin her ırUn sanL ıı 
ki ihtiyacın pazarlık suretiyle Lcmlnıne de İzmir \llfı)eU dabrıl eneüml'n nt' mil· 
karar \'erilmiş oldutundan muharnmıon1 rncaatlnn. (4057-5539) ır.4J 
bedeli 3i412 ıırn 50 ve muvakkat temi· K 1 f ı· 
natı 2<:06 l.:ra 13 kuruı olan cl<mcliln apa ı z ar usu lyle 

1 

ekstltmesl 29. 7. 942 salı ı;:UnU saat 15 tc 

Sultanahmet'te ceza ve tc,·klfo\'lnde Ya· 
pılacaktır. Taliplerin ye\ mi mczkurda 
kanuni veslkalar!:ylc b rllkte komisyon'! 
mürncaatlan. (7270.5030 l~O~ 

eksiltme ilanı 
Bolu Xııfıo:ı. 1'\lutlurlııjiııııılcn : 
l - hkslltnıef;e konıılıııı iş: Goy _ 

nuk-Xallıhao ~ olund ı O.+ 000 - ili+
ııoo kilometreler! arnsınrl ı t:zundcrc 
\C ı.'ı ter kuprUlerı ile Kıı~uk koprıl 
H ıııenfezlerı in• ıntı ke-if h<'ılelı 
1ı1011 lir ı 116 kuru tur. 

Konya •'atın lltudurltitünden: 2 - Bu l•e ait •artn ıııelcr \'C ev. 
1 - Cihanbeyli kaza merkezlnde >AP- rak unwrdır : \) Ek iltme <artnnıııe

tınlrnakta olan Uk okulun tktncl Kısın i, n) Mı ka\ eir projcsi, l) B ~ ın • 
tn~atı kapalı zarf usulblc cksUtme>J dırlık i l'ri gend • rtnaıııl'si, D) Kop 
konuımu&tur. 

2 - Ekı>Utrne 27 temmuz 942 tarih • 
ne mUsa<ill pazartesi ı>UnU saat l~ Le 
vilayet daimi encUmenınde >apılııok 

ru \C menfezlere' daır hu ıısi şnrtn ı
ıııc, E) K~' f hul "ısı, sil le! fı~ at, 
cet' e.lerı, Pı :;-osc \'C k<>ıırulcr fenni 
'artnanıe•i. 

İ•ti~enlcr hu •ırtn:ınıelerı \c e\ra. 
tır kı Bolu n ıfıa ın el rlııgıınde ıı:orebl-

3 _ su lniaatın keı;!l bedeli SO.OO!l liri r. 
lira 29 kuruıı \"e mu~&kkat tcm~'la'ı ö - gl;sll me i. 8 19l2 tarihinin 
(2250ı liradır. cumn gıınıi 'lı tt ı fi da Bolu' da l lukıi-

4 - Bu tşe alt evrak: met kon ıı.:ın<l ı ~nfıa Mıırlıırlt ı:ıı <•· 
A - Prnıe1er. da ınd ı >:.ııırt H'aı..tır. 
B _ Ketlf cet\'ell, 1 Fk•iltıııc' k ııı ılı 7. ırf 11~1111,·le 

> opılacaktır. 
C - Silsile! ftyat cetveli, :; _ gksiltnır> r µ:irehilınek için i•. 
D - Hususi ıartnamc>, tl'klioın t-.1 ,:ı lır 1 ıııuı kk ıt tcıııinat 
e: - Bayındırlık ~len ırenel snrtna 1 crıııes lı•ı.1tfan ha ı. ı n<a~ıcl ıki n·si 

mesl, kal ırı haiz olup ı:osterıııesi ltızııııclır. 
F - Yapı isleri un1\lml fenni ıartna· ı) l'ıcul't oclnsınrl ı ka' ıtlı bıılun. 

mesJ. ciuı::-una dair 'e lkı. 
G - Ekslltrne eartnamesl, :! i tcklilcr rk~il•ıueyc htir ık •·· 
H - Muka\ele ömeC:lnden lba~' o ı'lcbilıı l'k ıçin ı hıltıı e ı:unundc n c•n 

lup ıstıyen!er bu e\•rakı her ı;:ün Koı'>a ı.ı: ııç ı:-ıın ene! ıoo.rıoo lırıılık ! 
nafıa mUdUr!Oğilnde ı;:örUP tetk k ede 1 > aptı~ına d ır 'e k ı ihraz cılcr<'k 'ı. 
blllrler 1 ıyl'ttf'n alae ki rı dılıFt H ıkabn-

1 nı teklif rııektıııılarına ko' 'lC klarclır. 
5 - E:kslltrne)E' c reb lmek len 3 Un· ı; _ l'ckl"f ın<'ktupl11rı

0 

~ uı.. ınd ı -

inhisarlar Umum Md. 

Motörlü çektirme 

yaptırılacak 
İnlıl arlar l.'ınum ::H üchirllığUndl'n 
1 - ;; Hlnameleri mueıbince kapn· 

lı zarf usuliyle dort adet motorlil giı· 
\'erteli. ç<'klirme ~ aptırılac ıkt,P, 

2 - ;\Jakin<'lerio nıuhnmmen bedeli 
(ol0.000) 'cı i,li muvakkat teminatı 
(~1000) lira ve ~ü,ertcli ~cktirıııenin 
muhammen bedeli 2!i.•l0•) <;" i ,li nıu . 
vakkat lı'ıııinatı (:!100) liraılır. 

:ı - Eksiltıııe :!S. 7. 912 salı glinU 
saat 111.:1() rlB Kah:ıtııfta levazım ~ıı· 
besinılc•ki ıııcrkeı: alım koıııisyonunela 
) • rılııı•a!(lır. 

4 - Makine Şıırtnaım•,i (200) kurıış 
,.e çektirme ~artname•i (1 ıo) kuruş 
ıııuk lıılınde sozıı geı;cn şubl'dcn ve 
fznılr. \nkarn b ışmııdılrlılklerinden 
alınahllır. 

5 - Yalnız m~kioe \e)a yalnız 
Çl'ktirıne teklifı kabul eclilir. 

G - ı:k llm!') e girecekler mılhiir
lu teklıf mektup! ın ile kanuni \esi • 
kahrını ihtha eclecek olno kapnlı 
zıırfl ırını ilı ılc.• s ıatinclcn hlr s:ı ıt e,•. 
'l'line k ıdar aclı geçen komi•~ on h'\Ş" 
k nlı~ımı nıakhu7. nıııkebilinde Hrme-
lcrl 1 7.ınulır (Hfl9·5:15-i) ıarı:ı 

P O L t S 

Kaput alınacak 
eıııııi)ı't L'ınJı.11 \l uchırlıııı;ııı•den: 
/,ıhı ta ınemıırınrı ı··ın a~ı 3.Lıll ço· 

ı;ıı :11liO ıdct ı;apııt :?O 'i. !H:.! tıır.lıınl' 
ı Hı ırlif p "arle•ı gunli saat 15 te k'l· 
Pılı t ırı ıhıılı) in s tın alınac lkf r. 

Heher aı!edınt• 2-lllll kurı.ş fi~ ıt tnh· 
ırıın • dılcıı kapu•t.ırın nrııılıınc \'C ~art· 
name ını gurmrl. ı~Iİ) enlerin l•ıııuın 
Mııdıırluk -ılın ıılnıa k11rıı15,onun ı 
ıı ıırnca ıtlıırı. ' 

~lı n ık "~ a ıdrrcckleri11 6760 lira· 
!ık rıııı' ıkk:ıt tl'nılnat ııı ıkbıııu \t'\11 

banka ntl'klııhıylt• b('r her 2Vi0 s ,, ılı 
kanunun • ıineıl oı tlrleslnde , ~· ılı 
lıel):'rlcrle lıırlıı<te r.arflarıııı nııırı k ı· 
sa p;ııııu s at ı 1 I' kad r komi , r•nıı 
Hr"llc lcri ( 11llG) JOllJ 

OKU LLAR 

cü maddede )azılı mu,akk<ıt tc-m n tını c; n<' ı nıacl<lrd<' ~n7.ılı s ıa•teıı lıir s ı· 
hususl muhasebe \ezne.q!nc )atırıld C: rı at t'\ \f'IJn<' k dır Bolu :"'nfıa dair<'sı. 
daır makbuz \'eya bu miktar e:ı)anı ka ıır ı:etıhlere. eksiıtııı<' kuıııis~ rnıı 
bul ba.J'ka teminat m ktubu ile ek.qııtm~ rc•l•IİJ.;İnl' ıııak •ıır. mıık ıbili'lılr 'erile 
tarih ndcn en az Ilı; ııün e~\el ll tll ;- cektır Po tn ile J"nnılerilerrk ıııek -
harlcı mumaslll ınııaatı muvarCakı>ctl" tııpluın nihn' d li<'ıın~ıı ııı ırlrll'dr ~ n. 
b anlıklanna ıın r refranslıırlyle bir zıh saııtl' kadar ~elını '.11 ! 1111 sı 'e ılış Orta m ekt e p n1ezunlarına 
8~ ti 

1 
z ırfın ııııihur ıııuııııı ili' 11 ıre kapatıl. 

Ukte Konya \ilAyetlnc mUracna a "ı mı~ olması liızııııclır. l'ostaıla ulac ık Hı) ''ıın :iağlık .\ l enıı.rl ırı \C ="al-
nacak ehliyet \'es'...kasının ve 1942 )'ılı gcdkıııeler kabul cclilmcz. • hant .Mektebi :.ı udurhıgıındt•n : 
na alt ticaret vesUrnsının dıs zarfa ko (ilitı:l.5650) JGGO Tahsil ınuclcleti iki ders yılınd n i· 
nulmast ve dördUneU maddl'de ya.ı:ıl ı-nı:•Jı::JıR•••n;11ım•••••l.I hnret uıektebiıııi.ı:in ha)' aıı Hglık ıııe. 
evrakın ı;:;örültlp tınza alilml~ bulunma· f ıııuri'lrt kısmımı orta· ıııektep ıııe2a.n. Kira h k ev .arı·ıııı k l) ıt lllll lllleıcsine ııa~ıanuıış. 
Si lAurndır. 

6 - l~teklllerln 5 inci maddede :yı:z • I 
lı evrakı \e tekli! ml'ktuplarını 2~ :ı 

f u.,ı.,ıı kanur..un tarltle.rlne \l) ııun olar ılt 
tanzim edip 2 tncl maddede yazılı ta • 
ı1hte saat 14 e kadar makbuz muka•>ı· 
Unde \'llAyet daimi encümen relsll4 ' 
te\ dl etmeler\ ve poe'..ad:l ' akt ı;:;c>c \cnc.
ıer'.n kabul o~unmı.yacaliı ıırın olunur 

( 'i372-5274) 1820 

Bahçeli hlerde 8 odalı kalori· 
feri suru elektrık 'e hava gazı ıan· 
zim edilmış çiçek b:ıhçe~i)le a)rıca 
mepa 'e sebze bahçesi m!'\CUI 
olan biıriik tipıc mobilralı bir c\' 
ldralıkıır. 1'aliplerin Vt"hbi Koı; 
'l'icarete,indc Osman Aslan'a mu-
rncaııtl.ın. Tel: 31'>0. l l'H 

i tır.Tıf JWı kabul ş,ırtları 'iliyctler. 
ele \ l'terint·r ıııııdıırluklerıncle, kaza -
larel ı \ etcl'ınerliklerde \e ht nbul'dn 

1 

~elıııı1) c ıle ııır:,tepten ugrenılır 
(i37'•J-ı>:..71>) lb-lO -----
JANDAR M A 

Yağ ve et alınacak 

• 

Ekmek fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 

Hubttt1.ıt fiyatlarındaki zam dolayısiyle un :fıyaıları da yüksel· 
mtıı olduğUndart 19 • 7 - 1942 tarihinden itibaren satılacak ek· 
meklerin fiyatları aııağıda gösterilmıııtir. 

Ağır işçilere 
Büyüklere 

Çocuklara 

Çeşitli 

600 
300 
150 

Gram 

Gram 

G ram 

meyve 

Kuru~ 

17 
8 
4 

a ~ınaca 

S antim 

00 
50 
25 

Clr..sl 
Annuı 

Ayva 

:IIlktan 
1000 kl!o 
1000 kilo 
2o00 adt'~ 

Fiyatı 

kurus 
30 
25 

7 

Tutan tlk 
lira tcm::n u 
300 Lm 

İhalen.ıı 

)apıl-ıcnı.1 

cun saat 

Portakal (80) 1lk 
Ka\·un 
karpuz 
Taze üzüm 
Taze erik 
Tnzc kıı)sı 
Taze \'lınc 

E:ma 

1000 
1000 
2000 
~ 

250 
500 
500 

kl:o 
kilo 
kilo 
kilo 
kl!o 
kilo 
klo 

Pol:s e:n~t tilsti :Mıiıt!irltiıtündcn: 

10 
8 

25 
30 
FO 
40 

ro 

2!'ı0 

uo 
100 

50 
500 

60 
200 
200 
2"i0 

-20so· 166 16·8 !ll2 ı ll 

Ankara Pol:s Enst,tusUnun 012 mali >ılı lhU)·acı lc!n almst"ak olan )ukarı• 
d.ı m ktar ve tahm n flynt.ı ve muvakkat tMıinatı )azılı 10 kalem mcyvanın 

ekslltmes nın yııpıl.ıcağı U:ın ed lrnl& own fi·i·9t2 pnzartesl ı:UnU &lal 10 da !•· 
te-kJ cıkmo.mıısına blılal'n 10 giın uzatılamk ik ncl cksllLm sn >TIP ıne11Jl'ı tıtııı 

eol m e olnn ın·i·9-12 ı>er8Cmbe günu mun)) n saatte ır<:ne tstrl<l! zuhur c't"le • 
ti k ndcn 24'JO sa),lı kıı nunun '13 neti maddE'!ıl mue hince b!r ay pazarlı~a bırn• 

kılrruştır. 

btr-kl'ler n acık eks1lt..'Tle usulü daircstnd<' ve yult.-ınd..'l ı:osterl:en ııun vı 
saatt,, temlrat maı..."buzu 'eya bnn1'.n mcictubu \ e ' Uzımelc'l'I:) le biri ktt 
pol enstltUıı'Jnde rnUtC'S kk 1 k:ıır: S)oııd:ı bul.ınmnları 

Şart.name her ı:un p0J enstitüsü muhasobcslndc gorlllcb 1 r. (5!563) 1639 

• 

1 B 
Tahtakurular.nı tamamen JiOk eder, madml C.$)-:ılıın pnı'l:ıtır, m p!s 

le kPL -ı iz bırak:nndan cıkarır. Bir k re tec.'ilhc Nl nlz. 
Toptan satuı )·ı ııl: Sebat Is Hıın No. 30 perakende Aruı.!artn!.:l.r :s'o. 

71 Ul'ıur gşp~ \e bUIUn hakka.':ı.r. 1129 

Su tesis malzemesi ah nacak 
Sıhhat 'e lctlmal Muavenet \'ckC.lctl Me~kc:ı; Hırzll!sıhhn Mücsscs'.!S .:; tııı 

Alnın Komlıı,11onundan: 

ı - l\ICPkc zhıfzı ıhha müessesesi su tesisatı len c ns. m ktnr \C' m h 
men bede' )le mu,·nkkat teminatı aıağıda yazılı m ZC"ITIC açık cks'ltme s .r • 
Uy~ ı;n • ın ıılına• aktır. • 

2 - Eksiltme 3·S·ll42 pazartesi ı;:unü 11aat ıı de m cssl'5ed mUt~Kkll sattıl 
alına komlB)onund.:ı )ıtpılacaktır. 

3 - Ekslllmeyc l~t!rak etmek tstıyenler mezkQr &Un ve saatte eart.narn 
nt ııörmek ve mu\ıı.k.kat teminatı yatırmak üzere daha eHel kom.syona m.ıra. 
cııat etmeleri. (l53ill) 1483 

Ginsl 

l>IU\'8kkat 
tcmln:ı~ 

MAARİF VFzK1LL1G1 

O d u n alı:1acak 
l\Iauif VekAletioden : 

Köprü yaptırılacak Ankara Eı naflar com~-eu • Umumı Silifke ü J . Er Okul Taburu ko· 

1 
~llllllllllllllllllllllllllllllll!:_ Inh.sarlar Erzincan Ba~UdUrHi· KAUpL li ndc>n: nmtanlıgınd·ın : 
: .l\Ictrosu 2 5 lıradnn satılık : ğundcn: , Ankam ııehri <lnhlUnde bulunan bllJI· Miktarı 5000 kilo cinsı s.ıtlcya~ı 

S pAnnak dt'mlr boru 
&lbe1" mu:ııutu 

3 parm11k dcmtr rakc.. 

;\! kt.ıı rı 

lSI\ ml'tre 
l Atlet) 
3 .. ) 

l\luhemm n 
bed 1 

2700 

yaptırılacak 15-14ı lıra Ke~. ! beueı· )"acı, nıı.l<kıts. k.ı.lcınkArlar, dUlı;:fır. doıt· mlnat 611 lira 25 kuruş. Mıktan 
il==-=- A R s A =:: l - Kemah Konur cayı iızerlndc mu.'"!l u:uıcı. duvarC"ı, betona.nnreı, bn· muhanınıen kıymeti 163 kuruıı te - 3 dlrsek 

il kBprU inşası 7 temmuz günü ya- ramacı, mamnııozlar \'c bUtUn Mnnt 37500 kilo ciıısl sığır etı rnuham • 
_ pılan kapalı zad mUnakasıısınR talip erbıı.bı htıkümetJn muavcno'!:nd<'t\ isti. men kıymeti 40 k ııruıı teminaı 1125 3 

M 
.. ll • • k d _ zuhur etmcdığtnden 8 temmuz 942 ta.de edcl>Umek iç:n mensu-p ol.dukınn hra. Mikt.ıırı 37500 kilo cinsi koyun j 3·2 ,. 

3 ntı:ıel 

T 
rr.dükıılyon 

6 
4 .. ) 
l 
2 

.. ) 

Vekalet tein alınacak otuz ton odun 
acık eNı trneye konuımuıtur. 

ı.1uha.mmen bedeli 1sro l:rad:r. Mu· 
vakka.t tem ııat be(! n 102 l!raell!'. lha· 
le 30-7·1942 perşembe ııUn saat 15 te 
Ve ;Alet Jevazmı müdUrlU~Unde yapıla· 

C3.ktır. Bu ise aJ.t .art.name heı- ıı:ın 

m d.ırlukte ııörQleb ı.r. <5377> 1477 

_ B .•• ıec sı ınşaan ar asın a : gunül\den LUabten 15 gun mUddetle eti muhanımeıı kıymeti 60 kuruş te- ı 2 
: Agağı Ayrancı'da 4000 metre : acık eksiltmeye konulmuştur. birliklere hirhafl..'l içinde kr.ndilerini minut 16 7 lir a 60 kuruş. 2 
: kadastro pırsellidlr. 6370 te· _ 2 - 'remınat ll:>S liradır. kaydet .teri lltın olunur. 122'5 Yukarıda cins ve mıktan mu • 

l.l\pa 

nipel 

.. ) 

4 ) 

2 .. ) 

208 13 : Jefona mUr caat. 1235 : 3 - !hale 22 temmuz ı;arşaınba ..tllllllllllllllllllllllllllllllllL.. hammcn kıymeti ve verilecek temi· 
günü saat 15 te lnhısarlar Erzıncan : _ natı yazılı üç kalem erzak 27.7.942 

2775 

.., ti 11111111111111111111111111111 ı r 

G ümr ü k ve inhisarlar V. 

M mur ve da filo alma~k Mu·. h ,· m ,· o" n 
~1aarıf YekAletınden ı 

Almanca bllen bir memurla e ki 
metinleri okum.ısını bilen l'e a) rı ;ı 
makinede &ilr tll yozı ~az ıhılen bir 
d.ıktilo alınacaktır. Kendıle1ine > apı
l 'lcak imtihanda go~tereceklcri ehli) e
te gore iıcret verılect ktlr. isteklilerin 
Yenışehir'de Cebeci c.ıddc 1 Geçim A
pntmanloda Maarif Yeklllığl İnönü 
Ansiklopedisi bürosun 2-l temmu:ı; 
194-2 cuma ı;UnU..ak amtna kad r mıl-
racntlar. 167i ,. 

Elektrik ve makine 

mühendisleri ah nacak 
Maden işletmelerimizde çalı~· 

urılmak ve ehliyetlerine göre ( 400 
d6rt yuz) lirn)n kadır ücret \eril· 
mck uzere, elektrik \C makine mü· 
beodisi ıılıoacaktır. 

İsteklilerin diploma, chli)etııa· 
me, hizmet vesikaları, nüfus huvi· 
)et cuzd:ıoı ile a kerlik Hsikası 
:asılları \Cya tasdıkli suretlerinin 
bir tercwne}ih;ıl dılekçesine rap
ten 1. 8. 942 tarihine kadar Anka· 
ra Etibaıık umum mudurluAlJne 
ı,:ondermeleri illn olunur. ı 194 

GiımrUk \'C İnhisarlar Vekdlctln· 
den: 

3-8-1942 tarihinde ba$lıyacaı:ı bil· 
dirilen MUfottiş Muavinliği müsaba
ka ımtıhanının gBrUlen lüzum iıze· 
rlne 10·8·1942 tarih nde başlıyatağı 
ve müsabaka tarihinde 30 ya~ını dol· 
durmamış bulunmak kaydının da 
C32> ye ı:ıkarıldtlh 111!.n olunur. 

(5255) 1474 

Alakadarlara 
T.Kml 

kezinden: 
Cemi)eÜ Umumi Mer· 

Harpte veya İşgal altında bulu· 
nan rnemleketlt-rdt-ki yakınlan ve 
akrahaJannın sağlık haberlerini 
öğrenmek isti~enlcr için Ankara· 
d:ı Kızılay umumi merkezinde, h. 
tanbul'da Yeni Postane cadde~İn· 
de Kmla> hanında Kızılay mumt> · 
silliğinde ve İzmir merkezimiı:de 
haber alma buroları kurulmu~tur. 
Alakalılar bu bürolara muracaat· 
la haberleşme kiığıtlarını doldur· 
mal:ırı illıı olunur. 120 ı 

:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... 

MISIR OTELİ ~ ------ -
: TARABYA 

-ııı 1 1111111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111ır-
--

xu•usu 70 ku •ı o:a.n bu lfmeler rı Kup sah plerlne arzu etttklcrl miktarda 
ted:yell ıı6ııderlllr. . 

NiHAT IŞIK 51.rkcd Hamldlye caddes1 • •o. 87 POSlıı 

kutusu 346. Tckrat: Rad)-oton 

Sermayeda rla r, için bulunmaz fırsa t 
sah b n.n ınhhl m zeret!ne mebni $ehr n en tanınmu bir ıaytly~ll' 

de en mutc:ı3 'e hA.len mUkE'rnmelerı 161emekte bulunan vo cok tutun· 
mus olan verlmll ve lhtısaı lcabettınnıyen b r müessese .devren ve acel.? 
s:ı.t,ılıkUr· hteklilerln htanbul 1093 • •o. il POSta kutus\r.ıa yazı ne mU· 
racaatlan. 54 

BaşmUdurlüğünde yapılacaktır. - Mofosı'klef alınacak - pazartesi g-ünü saat 14 te ihle cdil-
.. ıııııııııııııııııııı ııı ı ııı ıı ı ıı ı ıııı ı ı ıı ıı ı ı ııııııııı ı ııı ııııııııııa.. 

- -4 - Bu işe alt fennl \"e hususi _ mek üzere kapalı zarf usulıyle ek· 
şartnameler projeler Ankara'da 1n· - silımeye konıılmuştur. Talı' pi erin ı'. 

1 b ı :..u"me_._-, nk Umumi Müdürlü· :_ hlsarlar Başmüdürlüf:Unde stnn u • - mil lralc s ıatindcn bir saat evvel mek· 
da İnhisarlar U. Müdürlü!';U inşaat ğundcn: - tııplarını artırma ek~lltme K. nuıı 
şubesinden alınarak sörti1eblllr. : Ilankamw için ~pcıli >·eni \·e>a : hukümlerı dairesinde Silifke'de jnn-

(7442·5348J 1372 : ar kull:ınılmı~ bir ııdeı motmıkll'ı : darma okud binasında müteşekkil 
yol tamiri - •atın alınacağından ellerinde olup : saun alma komisyonu başkanlııtın ı 

- BOL VIT AMiNLi 

BEL FAM 
:: ------:: --------KREMİ 

------- TEDAVİ Manisa l.ıruını ı:. .. cumenındcn: _ ıla satmak isıircnlerin 25. 7. 9 f.? :; vermeleri ilfın olunur. 1572 
- ııırihinc kaılar saıın alma ~er,·isİ· : T f l k 

ı - Manıs<ı. • Akfısar ~u.unun ımar ırçası a ınaca 
12-t-865 • l<>-rOO luoı kııon.elreler. : mize miiracaatları. l.?OZ = J . s::ı. Al. Komls~·onundan: 

= Cildi n izin sıhhatini kazandırır :::: - -
arasında (ıl35> metre uzunlı.ıı;urnta 'ıllllllllllllllllllllllllllllllllr Tahminen beher adedi 127 kuruş- : Körpelik veri r, sivilcelerde n kut'tarır. S - -esaslı ~ose temınatı \3:!.•J.>:.!J otuı. ı.kı tan 2400 adet kıl tımar fırcası nü· 'ılflllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll l llllllr' 
.ıın dort yuz elli 1kl lira (951 ku· mune ve şartnamesine gBre ac:ık ek· 
ruşıuk keşıfnamesınde teshıt cdılen Gen' bir yüksek mühendis s~ıtmc ue salın alınacaktır. :Muham- OTEL vanıt fıyatiar Uı.erlnden kapalı zarf ~ men bedeli 3048 lira olup llk temi· /;==== = 
usulu ile eksiltmeye cıkarılmıştır. Mecburi hizmet ve askerlik natı 228 lira 60 kuruştur. Nümunesl 

2 - !hale 3l·i-1942 perşembe gil· ı işini hallet.m.ş 1940 Y.M.M. yol her gtin komisyonumuzda ve şartna· 
' . 

nQ saat UU de vi!l)·tc datmt encü· ihtisas mezunu Anknra'da mu- mesl Ankara ve 1stımbul J. ::;a. Al. 
meninde )"apılacaktır. ı \'akkat veya daimi iş arar. kom!S)onlarında görülür \'e parasız TOKATLIYAN TARABYA 

3 - Kaı>alı zarfın saat ona kadar Y.M. Birliğinde A. F. ye mü· alınır. lhalc>sl 31-7·942 cuma günU 
encümen rıyasetine tevdı edilmesi saat 10 da Ankara J. Gn. K. daire· 

AÇILMIŞTIR veya posta ile bu saatte vasıl olma- racaat. 1223 sinde satın alma komlsy10nu odasın· 
sı şarttır. dn yapılacaktır. İsteklilerin kanuna 

4 - Muvakkat teminatı <2.434> ..tllllllllllllllllllllllllllllllllL uygun vesika \'e teminatları muh· 
liradır. - : tevi banka mektubu \'eya maliye 

5 - Keştf,proje ve şartname vt- - K 1 • d : vc>zne makbuzlnrlyle birlikte belli 
llyet Naha :MUdUrlUğilndcn lstenl· - e epl r ra YO : e<lilen föale gün ve saatinde komls· 
lebllir. • : yona mUrncaatlnrı. (5376) 1481 

~=================================-~ 

6 - Taliplerin 942 yılına alt Ti· - 12 ıtı.mbalı. Çankaya Mat- : T a ı'şleri 
caret odası veslkaslyle Nafıa MU· : - aşım 

SlHHAT ve İÇTiMAI M. V. Vakıflar Umum Müdürlüğii 

M üceilit aranıyor dUrlUğünden alacakları ehiıyct vesi· : baasına müracaat. TI: 3655 - :.\fuhafız Jandarma Taburu Komu· 
kasını teklif m~tubu loınde koyma· 'ı 1111111111111111111llU111111111,. tanlıf:ın<lan : 

lstor tami ri 

.arı lazımdı r. 
7 - Kapalı zarfların 2490 snyılı 

kanunun 32 inci maddesine tevfikan 
hazırlanması ve te\'dii sarttır. 

(5426) 1486 

Taşıma i§leri 
Eı;k!.fehlr Elcktrtk ve Sular ldaregl.n· 

den: 
Eskl$ehlr bel~"CSI elektrllt ve su • 

tar ldarcs:.Oc lsta.syond:ın, vaııond:ı.n 

naklolunacak beher tonu Uc lira mu • 
hammen bedcll1 kömür, beher tonu Qc 

Ura muhammen bedellt mazot \e behc: 
tonu üç Ura muhammen bedclll )'aA' 
3·8-942 tarihine rastıı)an pazıırtC't!ll ı:u· 

nU saat 15 te 1hak>sl tcrn edilmek üze· 
re kapalı zart usullylı'! ekslltme:yc ko· 
nulrnuı;tur. MuharlımC'll bedeli l'i.71:? 
Ura muvakkat tc>mtnatı 1828 llra 40 
~nıstur. Şartnameler bcdels:Z olarak 
F,sklşclılr belediyesi elektrik ve ııulnr 

lda.re6I mUdürlUtunden verilir. T>ulı.

lerln ıerattl öA"renmek U:ı:cre elektrik V" 

ular tdarest mUdUrlUA'Une müracaatları 
ve 2490 ıı:ıyıh kanunun Uırltau dalre • 
s!nde haZlrlıyacaklan teklıt mektuı,ıla· 
rl.Ylc muayyen ..Un ve :ı.ntte eskh lı'r 
belcdlyesl elektrik ve sular mUdürlU~tl 
binasında bulunmaları Utın olunur 

(5427) 14ı;; 

Yapı işleri 
c. H. P. Kütahya Vllllyet ldare 

Heyeti Relslı~lndcn: 
1 _ K.Utahya kUcUk carşıda par

ti binası kal'$ısındakl partimiz malı 
bulunan arsada keşif ve projesine 
göre yaptırılacak bina acık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Bu lşm kes t badeli 28144 lira 
96 kurustur. 

3 _ MU\ akkat teminat miktarı 
2110 lira 87 kuruştur. 

4 - !hale 31·7-942 cuma ı:UnU 
saat 17 de parti binasında yapıla· 
caktır. 

5 - Proje, kesit ve sartname ile 
sair tafsillu öğrenmek lstlyenlerln 
her giln kltipllğo müracaaUnn Jllln 
olwıu.r. {!5408), lbli 

Tc•min:ılı Sıhhnı ve lc:tlmal JIIııavf'n~ \'c..1<fılell 
Kilt ı Lira kııruş Merkr.~ Hıt7.ıssıhha MUe•sescsl satın 
:10000 ~5 fl'I Al K 1 

' l' ıbııra ıılt Çııhıık kar.aımııı bnli:lı mıı om syonundan: 
Karı" rr me\ klindc b;ılya halinde top. 

225
1 - Merkc>z hıfzıssıhha m•-..<>seslnln 

lana~ (30000) kilo kuru ot paz ırlık adet ,.. 
k ııeneel'l.'ler!nde mevcut taKrı • 

sureth·le mezkur mahalden \ n 11ra hen 900 
,l , subıy okulu binası arkasındaki ta· metre murnbbaı tstorıan ~okıı· 
bur, k:ırıırı;' lıın'l ·ı~'<ırdile<'ektır lerek tamir ve tmılzlenlt> boyandı:.ıtıın 
~nkle t 11lip olnnların (ı5) lıra temi- sonra Yı>rlne takılması acık eksllt."lleye 

Vakınar u .. Ml.JdUrltlt:ı.ndcn: 

Vakınnr Umum MUdUrlUğ'I için oo 
retli bir mllcrlllt alınacaıtın ı n tnı: 

olanların knbul aartlnrını '>!t•ermek il 
zere vakıf kayıtlar müdürıuııune mU 
racaaUan U~n olunur. 

(5325) 

Tamir i şleri 
U L us _ 23. Uncu yıL - No. 7526 nııUarlvle beraber talıurcln ıııute ekkıl konuımusıur. 

lmuyaz :sanlbl koıni~:ı.;onıı 19. i. 9 ~2 ı;tinü sııat iklıle 2 :- :Reşit bedeli 4; 50 ,.e mu\alckat Yııkıfhr l"mum l'IIUdUrluğtinden 
ınUracaatl~rı iltın olunur. (5596) l 662 temi 

tsKEl\'"DEH ARTUN nat 3l56 l'ra 25 kuruetur. Kc~lf brdell (235) lira (':'l) kuruf 
Neımat ve Mül'SSCSC MUdürU 3 - ~:ks itme 3·8·012 pazartesi ı::u. olan • anıı~ ı · c ıdd nde J 26 sa) ıh , ••• 

NASIT ULUG PULCU nU saat 11 de müessesede mUtNeK.<11 kıf rl kıinın t l\an tamiratı pazar • 
ULUS Bnsımevı ANKAH.A Şeref Tanurhan satın alına komls)onund:ı yapılaea· tır lıklıı 'nı tırıl 11' ıktır, 

OlKKA'l": Gazct.emızc ıroncıertı<?D .ıeı Postane caddesi No. 70 4 - Taliplerin ehliyet t·es katarı:v.e Pı ırlık :!O 7 ıı I'.! p ıortes p;unil 
nevı yazılar. o~re<l.ll~ln edUmeııtn ıeıı kolleksiyon pulları ahnır ve hlrllkte mezkur giın t·e saatte şartna·. sn ıt oıı he le ı ınuııı ııılıdıırluk ir ııt 
verumez ve kaYDOlueundan dolllYl ııtc satılır. Hariçten ııipariı,ı kabu l mesını ııonnek ve mır\akkııt tl'Illln.ıtı ıııııılurlıııcıınıl< 'a 111 <' '!ollllCl::ııı ısteı<•' 
o!J m.:suııyet ıw.ııuı edllm~ 'u il 7.ere rtnha e\'vel komisyonu erl ilı"r. 143 l ""tırm k ti lt'riıı ırııı ı) \C ı ıı:fn ,e a~ttr. ~,-0 7.' 
·.----~ ~-. . trıı in ı t p ı ral '· i> ıe ı.ıı I' ıc •l't ,t•tıııek• 
_ muraeaat etmeleri. (;">3SOJ l4"ı.l r! lliııı olunur. ('1Jıl o) l&'l l 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııı~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııı ı ı ı ıı ı ıı ll ll l lll l ll lıl llllllll l ı ... 

: C b . il BU GECE 21.lS te Kavakhb h ı BU GF.:CE 21.lS te 1 ı BU GECE 2115 te ~ 
: e ecı • a çe 3 Ahb r~ 1 Çankırı C a d . ::: 

Yenidoğan Zorla 1 ayyarecı ÇiÇEK ap ~vuş ar YILDIZ f Macera, Aşk, Heyecan ::: 
: s· s· :Altın Arıyor O r manlar Hakimi ::: 
: ıneması Ttlrkr,:e sözlü ve eıırkıh ıneması ı .. Sineması .. ::: 

• : -( Turkçe ) - f -( Turhçc )- ::: 
'ıl ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııı ı ııı r ıı ı ıı 1111111111111111111111 ı f 

Yeni Sinemada 
Bugün bu ııeco 

10 • 1 4.30 • ıı:;.30 seanslanr..ds 

SEVEN KADIN 
Hı:><IY Lamarr • Robert Taylor 

12 • 16.30 • 21 scnslıınnda 

HAVA Y GECELERİ 

Park Sinemasında 

S:ıat: 

Bu ııecc 21 den tt:.baren 

Gülmiyen kadm 
TUı'kce sözlü 
Grcta Garbo 

10 • 11 30 • lS.30 8e..'\ll51annda 
CHARLt CHAN 

DEFlNE PEŞtNDE 
.L2 • l6.3ı) Beanslarmda 

ZORLA TAYYARECl 
TUrkoe &özlü 

Sus Sinemasında 
Buı1ln bu .ı:ece 

10 • 14 SO • 18.30 sean,.lannd:ı 

Mahkümlar gemisi 
Gl.ark able 

12. 00 • 

Mr. Molo caniler arasında 

Sümer Sinem smda 
Bu..Un bu ı:-ccc 

Slmd~ kadar ıılirdüfcJnUz fllmlcı1n 

en .ı:Uzell, h(')'Ccan, korku ft:mı 

DEMİR PE ÇELİ Ü~LE~ 
SO kısım tekmlli bln!<'n 

Sea.rulttr 10 • 13.30 17 ı:ecc 21 G'! 


