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Cumhurreisimiz dün seyahate çıkb 
Cumhurreisimizin tetkikleri 

Enstitüsünü serellendirdiler 
Milli Şefimiz, talebeyi de..Ste ve iş başında gördüler 

Milli Sef, Re!sicumhur İsmet tnönU 1 
dlln akşam saat 23 te, Orta Ana- • 
dolu'nun bazı yerlerınl ıörmek i 
Uzere Ankara'dan hareket bu~·ur- ! 
muşlardır. i . 

Cumhurrel$1mlz. Ankara garında i 
Buyük MU.et MC!Cllsı Refsı B. Ab- i 
dülhalik Renda, Ba ' <'kil ve Ha- ı 
rJcııye VekAleti Vekılı B. Şukru i 
Saraco{:lu, Genel Kurmay Baskanı i 
Mareşal Fevzi Çakmak, şehrimiz· : 
de bulunan Veklller, C. H. P. Ge- i 
nel Sekreteri ve Umumi İdare ! 
Heyeti lı.zalnn, .Mebuslar, GenP. - i 
raller, An'kara VAllsl ve Garni - : 
zon Komutanı, Ank:ırn Emnb·et i 
'MlldUrü ve Merkez Komutanı ve i 
diğer askl'rl ve mlllk erktın tara- i 
tından uğurlanmıslardır. • 

: • *** : : 
Resmimh Cwnhurreb.inUzl ....-dııa i 

'kendilerini ıutu.damıya re~n Jat- f 
1ada bir arada .,östumektaedir. ; 

• i 
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tetkiklerinden memnun kaldıklarını bildirdiler 1 -

= === =="' "Atılay11 da şehit olanlar . içini. 

f Cumhurrelsl Milli Set !.smet İnönü, dün i.45 
te, refakatlerinde eay:ın Bayan tnönU, sayın Baş
vekil ŞükrU Saracoğlu, Ankara Valls.ı Nevzat 
Tandoğan, Maarif VeklllW Müsteşarı, !ık ötre-

tim Umum Mlldllrll ve Yaverleri bulunduğu hal
de Ankarıı'dan hareketle saat 10.30 da Hasan
otlan Köy EnstittlsUnU şereflendlrmlşlerdlr. 

Enstitü mUdüril ve ilaU! öğretmenler Milli 
Sef'e, enstitü teşkllltı ve talebenin tllrlU çıı.Iıı
malıı.rı hakkında gerekım malOmatı vermişler, 

bu enstitüdeki bir yıllık ı;:alışmanın sonuı;:larını 

birer birer ıöstermlelerdlr. 

EnstltU~·e yakın olan Hasanoğlan köyüne de 
şeref veren Mllll Şef, orada yUzlerce kadın ve 

~1111 Seri, Hasanol:lan durağında öğret.men

lerle bir talebe gruı;ıu kal'fllamışlardır. Bu sıra
da enstitü talebesinin dlter kısmı orak blcmek-

.-
erkeğin CQ5kun tezahürleriyle karşılanmışlar ve 
enstitü talebesinin bu köyde yaı;ımış oldukları 

hamamı, köy odasını görmüşlerdir. Köy meyda

nına toplanmış olan köylülerle ~rüşmüslerdlr. te, l.nşaat işlerinde ve demlrcillk, dUlgerctlLk, di
kiş atelyelerinde tal)flDakta ldl. MllU Set, enstitüdeki oalışmalardan memnun 

kaldıklarını öğretmen ve talebeye bildirmişler, 

talebe ve ö~retmenlerln yaşa! Sağoll ... Sen ılt! .. 
sesleri arasında saat 12 de enstitüden ayrılmıı
hlrdır. 

Cumhurrels1 talebeY1 atelyelerde oalışırken, 

inşaat yaparken, orak blcerken, dik"ş dikerken 
tettış et.rnlşler ve ayrıca müzik dersiyle Türk<:e 
dersinde de görmüşlerdir. 

İki nizam 
nerede 
birleşiyor ? 

Falih Rıfkı AT AY 
Bugüo had>içi ve harpdıp devletle -

rindeo hepsinin, ikuııadi politika bakı
rnllldan, iki mesele ile ~gul oldukla -
rını görüyoruz: biri, harp ekonomileri
ni diizerılernire çılı,mak, oıcki harpson· 
ra11 itin hazırlıklarda bulunmak! 

"- Hele bir Jefa harbi zafere ulaş
ltralım !" yahut, "- Hele bir defa har· 
bi atl:ıtmı)'ll bakalım!" gibi bir u utma· 
ca. 1914 - 1918 harbinden sonraki buh· 
tanlan görmüş Ve)'ll tetkik etmiş olanla· 
rı.ıı kaygılinnı dindiremez. "Ba§iretsi~ -
lilc, bans devrinde harp de-rinden daha 
fatla kurbana mal olur!" di}en bü>iik 
bir ınüteoha.nısa gure, bu harp, bütün cİ· 
hanı saran bir ihtilale değişi)or: ıek· 
ırıil manevi kı)metler ve hukuk esasla· 
rı düşu}'Or; milletlerara ı da)ıınışma 
tUlaniiştiir; siyasi, ikusadi ,.e içtimai eski 
cihaz:Iu çözülmtiştür; birçok memleket· 
ler sefalet içindedirler, o kadar ki bu 
lıarpıen sonra tabii lıa)ata donmek, 1919 
dan çok daha güç olacaktır. 1919 da iti· 
llf d"letlerinin haşlıaı gafleti, bir inıi· 
kal devri a) mnamak, hlitün düzenleme 
ve müJahale teşkillılarını kıılJıMnuk, 
hemen serbest iktnat rejimine dönmek, 
tkooomı davasını ikinci plana almaktı. 
Bugün ne mih'er dc,letleci, ne de de
mokrasiler bu nİ)ette değildirler. Çim· 
kü ikinci cihan harbinin hakiki me5uli
Yeti, "ilk cihan harbinden sonraki siya i 
hatalar kadar, belki daha fazla, iktısadi 
buhranlar oldui;'lınu bilmektedirler." 

Harbin nasıl biıcccğini bilmi)oruz. 

Spor işlerimiz 

Maarif Vekilimiz 
dün · lıtanbul'da kulüp delegeleri 

ve eski sporcularla temastan sonra 

bir nutuk söyledi 
\ 

İstanbul, 20 a.a. - Uctll:ıı 'l'croıye. 1 hıılue fikir suruıaıııaklıgıı .. zılır. Çünkü 
ı;i hakkında tetkıklcriııc b.ı;lauıı~ o- henüz tetkikat Jeneslıı.fryiı·ı. llurıa 
lan Maarif \'ekili Husun - ı'..li Y!ı~cl, 

1 

rııukubil kııııun iı;iııtle, te~kl!Jt l\lııde, 
bugun 'l'aksiııı'ue ll"deı.ı l eı biyesi İs- ııı uessescleriıııizin ~alı,.ıı ll>l blkınıı n
lanbul bulgesi tııoaım.Jıı htanbul ~ u- d ın milşkUIAtınız, bteklerirıhı nedir? 
luıılerinin ıııuralılıaslarlyle esa.i ~ı.ıor Hangi hususlarda ) ardıma nınhtaçsı
iJareciJerindeıı bu çoğunu kabul L-<lı.~ nızl' Etraflı bir suretle aol ut.rsınıı. 
rek kendileriyle uzlycti nzı.n uzadı) ıı istişare heyetine dahil bulunan :ırka. 
tetkik etmiştir. daşlarını da yanımdadır. Cnlo.r d? be-

Maarif \ ' ekillmlz celse~ l şu sözlcrle nimle dinli) eccklerdir. İstişare lıe) e-
a&nııştır: tinde bu kunuşulnnlnrı bahis lll• vzuu 
"- ;;.imdiye kadar Daşvckllete bnğ- ederiz. Şunu sl.iyliye} luı ki, ouradııkl 

lı olan Beden Terbiyesi tcşiciiAtı k ı- konuşmamız bir karara va~.ııak lçıo 
nunda yalnız Uaş,·ekAlet yennc )laıı. ulıoıyacaktır. Bu daha so'lralık bir ış. 
rif Vek1leti kelimeleri ikame edil · tir. Ben ralnız ı~tediklerhızı birer ııı
mek 5uretirle aynen bize ueHolıın- rer anlıııııak ve kaydetmek istiyoru m." 
ınu~Lur. Uaşka bir daireye nı..rbut ikt:n Kulüp murahha•larının 
bilılhure bize baAhnnıış vl~n nıües~e- 'd "l • • • kl • 
sclcr hakkında şlıııdiyc kanar tnk ı- ve 1 arecı erının ı•te erı 
beııiğimiz )ol evn•la mcvcuJu ay ~faarif Vekilinden sorıra ınulıtelif 
nen de,·ralıııak, sonra bir ınilddet mü- kulüp murahhasları ve idattcileri his· 
şnhede altında tutmak VI' nılı:ıyl'l iyi serrikleri müııkülleri, arızaları ve idare 
~ uriıme>ini teınl'l için her h.rngı l'lr sistemi hakkındaki tenklt'eri •ırnn 'ile 
Uıclil lazııngellyorsa uıııı icra ctnıek- müdellel bir surett e izah et•11işlcrıllr. 
ten ibarettir. Bıı sefer ele avrıı F.lste- Bu muhtelif ifadeler Şu ı;urelle •e!hls 
mi ta tbik edeceğiz. · olunahiJlr: • 

Çanakkale'de hazin 
bir ihtifal yapıldı 

Çanakkale. 20 a.a. - Bohz önün
de kazaya uğnyan Atılay denlznltı
mızıda şehit dllşenlerin hatıralarını 
yad ve ruhlarını taziz etmek üzere 
Cumhuriyet alanında hazin bir ihti
fal yapılmıştır. 

VaH ve komutanlarla bütUn me
mur ve suha~·lnrın askeri kıta ve 
okulların ve binlerce halkın hazır 

bulunduf:u bu lhtifalde lstlkllıl mnr
&ından sonra me)dandakl bayrnk 
yarıya indirilmiş ve iki dakika hür
met sükOtunu müteakıp SÖZ alan 

hatipler bı,ı acıklı h!disenln 
kalbinde bıraktığı unutulmaz 
ve ıstırabı anlatmışlar ve aziz şe
hitlerimizin hatıraları önünde eğll
mt~lerdlr. 

Dundan sonra iskeleye gidilmiş 
ve burada vali ve komutanların da 
dahil bulunduğu bir heyet hazırla
nan varıura blnmlşlcrdlr. ' 

Bandonun çaldığı matem havasly
le sahlldrn uwklnşılmış ve denize 
ı;;elcnklrr atılilıktan sonra dönlıl
müştü r. 

Batan denizaltımız. için hazin bir törene uıhne 
olan Çanakkale'tlen bir görünüf 

-
Moskova'ya göre Mihver' e göre 

Voronej'de Almanlar 
ruslar celinbir savaıtan sonra doğuya doğru ilerliyerek 

bir köprü Rostof'u 

Ticaret Vekilimizin ziyaret ettiği Adana'nın 
umumi görünüıü 

Ticaret Vekilimiz 
cenup vilayetlerindeki gezisinden 

çok memnun kaldı 
Ticaret Vekilimiz Doktor BcbÇt"t lTz, Adana, Tarsus ve Mersin ha,'al.isinde }111> 

tığı tetkik 9e')'lhatinden Ankara'ya avdet eımiştir. Vekil bu SC)-ahati esnasında Hatıı) 
\'alisini de Adaaa'ra davet ederek Haıay'ın mıdau1'.t 'e iaşe işlerini, hkendtrun li
manınc.laki iıhallt "llZİyetini de öğrenmiı ve Ce)tıan'da.n gelen hC)cti kabul ederek 
ken<li lerini dinlemiştir. 

Adana, Tar.sus ve Mersin'deki ia,e l 
ve ofü ~kilitıru yakmda.n gözden geçi· 

mı VcJcil, bunların kahili)'et ve hizmet 

derecelerini ölçmcJc fırsatını bulm~. top· 
lama ve dağıuna iıleriııde Çukurova'nın 
memleketimizin Mr )-erinden C'"Vel elde 

ectijti hububatını idim muhtelif hti · 
kamctlere sevk sıruında ofisin göster -
mesi icabeden hassasiyeti anlatarak "en 

az bir banka intizamı isterim, ofis mü· 
him rolünün bir imtihanını veriyor" ~ 
mittir. idare lmirleri, çiftçi tüccar ve 
halkla }'llkın ve samimi tema~lar fırsa· 
uoı bulan Ticaret Vekilimiz ehemmi -
yetli limanımız Mersio'iı:ı ambarınd:ıki 
ithalit ve ihracat cıyalarını da gördük· 
ıeo sonra, )'Olda durulması lizımgelcn 
)'tll"lerde oıokardan inmek ruretirJe ofi
sin toplama }-erlerini teftiş etmiştlr. Öğ· 
rerıdifimize göre Doktor Behçet L'z tay· 
ya.re ile Çukurova'nııı pamuk tarlaları 

ve hububat harmaolan üstünde dola~ • 
aktan sonra Ankara'ya hareket 'e l\det 
etmiştir. 

Parasız yatıh 

talebe hakkında 
C.H.P.nin bir tebliği 

C. H. P. Genel Sekreterllğinden 
tebllğ olunmuştur: 

Maarif Vekllllğ'inde bu yıl zarfın
da da, lise ve orta okullarda leyli 
me<'.cani olarak kabul edilmek lstı
yen talebeler lt'1n müsabaka imti
hanı acılacaktır. 

Lise ve orta okullarda leyli mec
canlllk hakkı ancak mUc:abaka lm· 
tihanı1'le k>aznnılaca~na göre. bun
dan sonra Parti hP!mbına &'\TlCa 
meh"'l<'Plerde 1~'11 talebe okutulmı • 
yaca kur. 

F!kat mih,er de kazansa, demokrasiler 
de kazansa, gudulccek iktı at nizam , . 
rı arasında," bir bakımdan, hiç fark ol· 
•ll\ı>-acaşur: mihverin genit ha)'at sah. la· 
11 P<>litikast ile, demokrasilerin millet· 
I~ arasında hir hağınlaşmı)a da)anan 
ı:üdümlü iktı•at politikuı, her ikisi de. 
bu harpren önceki serbest rejime nih ı -

>et verecektir. Yalnız demokraı>İler. ken• 

Bundan en·el Ankarıı'da nıura\:,.re- l - Teşki!Atın mu,·aifal.:ıyetsl'. .f~! 
!erine iştirak ettiğim lst:glre ı.~ye. ılml bir taurla kıırulmu' olınamasın
tinde esa lı hlrknç mesel.: konuşuldu dan miınhaistir. · 
ki bunlardan birisi de ku!ı.pler'llr. (lu 2 - Sporla 'iedeıı TerblyBi 11yn 
sefer lstunbııl'a gelıııiş olmakh.tl'ıı- ayrı şeyler oldulfu h.!ilr!e !ılrbirlne ka
dan istifade ederek konu~nıa1' ve fi- rışıırılm ı şur. Beden terbiyesi bir 
kirlerlni7.clen nıil ııtefit olmıık 'çln ~İl- de,·let mevzuudur, çoc.~ıın clol;nıuly. 
!eri çağırdım. Ricam benden {imdik! - ( Sonu 3. üncü sayfada )-

başı aldılar geçmişler 
Esaslı meydan savaşı Voronej önünde rus 

henüz başlamadı jhüc~mları suya düştü 

Ticaret Vekilimiz bu se)ıahatinin ne· 

1 

tice ve iotibalamıdan pek memnun · 
(a.a.> 

Bu istekle Genel Sekreterli!e 
mUraeaat edllmemeııl hususu, şlmd1 -
ye kadar yapılan m il racaatlara d!l 
b1r CC!'\'no olmnk llzere alA.kıılılara 
be:ıııın olunur. (a.a.> 

., •................•..................................•..• , ........... .. 

di nizamlarında küçük millcılere i~tılcı•ı 
haklarının tanınacağını, halbuki mih • 
\er nizamında hu nıillcılerin nazım d e\ • 
lt'tlerin hikimi) eti altına gireceğini id· 
dia etmektedirler. Fakat onlar dahi, bu 
i ~tiklll hakkı ile. millctlerarası ekono -
mi münasebetlerinde c~i serbest H! fer· 
dl sistem anarşisinin devam .ııirilmesi'lc 
ı:nü_~e edilmİ)eCe .ini sö lemektedirler. 

Topyekun harpıc olduğu gibi, hnrp. 
~nrası ekonomi d.hasında dahi millet· 
lcr ve onların tcşkilaıları karşı kar ı) a 
kaJac-aktır. Niııım ve mc•ul ba~lıaı kuv
"et, d~·let olacaktır Knhnc liberalciler 
tarafından daima hir me~lek ıausuhuna 
aıFolunan ve devlete "işıen elcektirmek'" 
ha»ali ilc, bhde dahi. tenkit olunmak· 
ta devam eden de,lct müdahalerili~i. hu 
harpıen sonrıı. milletlerıırası iku aı nıii· 
llascbetlerinin hir 1arureti ıtlbi ıeı:,kki 
alı.nacaktır. n~, lctin nnıım ve ffil'<ul 
...ıldaha lecili;iinc, Amerika ıı:ihi. fnıı:ilıC'· 
Pe gibi, Almnnra vibi dC\ leıler muhıaç 
0 lduJs.tan mnrn, ıiıti •l"rhe•t mekanizma· 
11 hie bir i$1rroc tt'crilht'•İ ıı:cçirrn;Hn 
tnenılekeılerd<'. onun him• \ e•İ. miirnka· 
~i'C müd3h~le•i nc kadu «e•irli ol · '" 
«ııalc lazımdır. knl:nrıı anlı~ hilH1. 

Fransız Büyük El~isi Cumhurreisimize 

dün ilimatnamesini takdim etli 

1 
Fransız Büyük Elçisi M. Gcı.slon Bergery Çankaya 

köıkünde 

Moskova, 20 a.a. - Gece yarısı ı Berlln, 20 a.a. - Salahiyetli kay-
neşredilen sovyet tebliğine ektir: naklaı;ian öğrenildiğine ı;röre alman 

Voronej bölgesinde inaloçı muha-ı ve miltteflk kuvvetler. yollan ba
rebe!er devam etmlş ve "kıtalarımıı. taklık haline getiren şiddetli yağ
duşmana şiddetle karşı koymuştur. murlııra rağmen aşağı Don mecrası 
Akşama doğru tankların himayesın- ı boyunca Uerlemeğe rlevam ediyor
de hareket eden kıtalanmız meskOıı lar. Alman zırhlı kuvvetleri dUşma
blr mahallln şimal batısına glrmış- nın müstahkem hatlarını yarmışlar 
lerdır. Bu:ıdan sonra sokak muhare- ve mlldıı.taa tertlabtınn derinliğin<' 
belerı olmuştf. Alınan son ma!Cı- (Sonu 3 üncü sarfada) 
mata göre al anlar bu hareket es-
nasında binde fazla subay ve er 
kaybetm~lerdir. Ele geı:lnlen gani· -... 
metler arasında l4 tanksavar toııu 
lle \ ağır sahra topu vardır. Voro
nej böfgeslnln dJğer bir kesiminde 
kıtalanmız topçu ateşiyle ve hava 
bombardımanı ile mühim bir dUş· 
man te&klllnl Don sahiline doğru 
püskürtmliştür. Bundan sonra p!ya· 
tlernlz hücuma geı;rnlş ve bu teşkil 
hezimete uAr.atmısur. 

Mlllerovo'nun oenup bölgeslnd<' 
kıtalarımız kahramanca mUdafan 
muharebeleri vermekte devam edl· 
yorlar. Bir ağır tank bölüf:ü ile des
teklenen bir taburumuz dü&manın 
bir ı>i:t•ade alayını iki gün süren blı 
muharC'be netlcesınde püskürtmüş 
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tür. Düsman ytizlerce subay ve er 
ve 16 tank kaybetmiştir. Ancak al 
manların taJ..'Vlve g Urmesl Uzerlnr 

• · • k kö kl rı d Fr ~uc ar cekllmlslerdir. 
Relslewnhur ismet lndnü. diln saat 16 30 da Canka>a da ı ' c n e an Raska bir kesimde hatlarımız g . 

~ "~ •Q!Ulf_ -.,.·~~---·~·~--~-,....---,--...-,. • .-..,.,-.,,.~.J...H-if-'! - - . 
i . 

D"let mudahaledlijinın Jıeri>e,ı te
kbbüs!u!e tezat halinde bulunmıdığt. 
bu sistemin $İmdiden en yüksek dercce-
1- Tardığı nMyonal ·so§)ıılizm rejimin· 

<Sonu 4 ilnctl aytada) 

aa'nııı yeni Büyük EIC"lııl lif. Guton BC'rır;ery'y! kabul buyurmll6lardır. Bilyük Elci 1 t'llerlne parasUtcU kıtalar tndirllml& 
Relslı'umhura ltlmatnamestnl ve ııelerının bUka vazifeye tayinine dair olan ve· fakat bu kıtalar tamamen imha •· 
dlnameyl takdim etmltt.11". Bu merasimde Baavekll ve Hariciye VcklleU \'eltill dilmlıııtir. 
Şükrü Saraeotlu da hazır bulunmuttur. (a.a.) -( Sonu ~. tlıadi ,.yf.d& >- Hıukol lıe•İmintle •avaılara iftiralı eden alman lııtaları 



Günün m e e eri : 

y 
sarncoğlu hOkUmctı inse vo Is· 

tlhsal meselelerini yakından Ug!
lcndıren pek mUhlm kararlar ver· 
mlş ve bu kararlar Türk basını 
ve halk tarnfındnn büyük ferah· 
la karşılanmıştır. 

Y<>nl kararların ruhu, Türk 
köylOsOnü olnnca gnyretlyle en· 
Jıştırab!lmck ic!n toprak mah· 
ııullerlne, bugllnkU şartlara gör , 
değer flyatını vermek. ve büyük 
lf'hlrlerfo ordu ve diğer tcs sle· 
rln beslenme ihtiyacından artan 
köylU mahsulUnOn satışını serbest 
bıralcnaktır. 

Bu sütunlarda, sırası düktilkçc, 
istihsal faallyeUmız.ı vatandaşla· 
rın yalnız tcmlz vutan duyguların
dan beklemcdlğlmlzi, istihsal pro· 
gramımııın tahakkuk ilmıtlerlnl 
geçen Umumi Harpte olduğu gl: 
bı, mecburi mükellefiyet tarzında 
yersiz tedblrlerın akamete mah
küm menfi filubeUnc bağlamış 
butunmadığınuzı yazmısUk. Gene 
tekrar ettılğlmlz gibi, lktısadi ha· 
yat:ı istikamet veren, lstlhsali can
landırıp artıran, t:ıblı knzanc :il· 
mldld r. Normal hndlerl aşmamak 
$&rtlyle kAr ve kazanç ı;ıersı;ıektlf
ll'rir1ır kı istihsali kamçılıyacnk
tır. Coluğu ve çocuğu ile zlrnl Is· 
tlhıralde ~lı acak olan çifte! n!
lelerlmlz alınterl lle elde ettikleri 
mahsuller! kll.r payı ile satmab 
muvaffak olacaklardır. Cünkü en 
milş.kUl ve oeUn ıartınr içinde bi
le para' ekonomisinin lcn.!)lanna 
r avet edecc~lz. Umumi Harbin lil· 
7ıımsuz vazıycd muamelelerine 
m"vdan VC'rnrtyecel:lz. Çiftçi al· 
1"'' peşin para lle kttrlı fiyaUa 
l'!"ııhsullerınl rı:ıttıkca istihsalini de 
f"-v dedecektlr. HAdoselerln lnld
,. •ı Devleti en bllyük müstehlik 
.... mllsterl mevkılne gctlreblllr. 
?-!asıl ki, mevduatı son sanUmlne 
1-'.ndar inde et.matı karar altına 
<ı'rnıs bulun~rsak; çiftçi nllclc· 

Yazan : 

Hüseyin Sami COŞAR 
r!m,zın ISUhsallerlni de daıma PC· 
sin para ıle ve klrlı fiyatla \'C 

mUmkun olduğu kadar doğrudan 
do ru:ııa mllba:ıı:an et.mefe azmet
miş bulunuyoruz.. 

1 

Sana)! mnmullerlmlzin fiyatla
rı ile zirai mahsullerln fiyatlan 
arasında tahammül cdilemlyecck 
bir n sbetsızlik ve ahenkslzll~ 
meydan vcrllmlyeceğl şUı:>hcslzdlr. 
İktısadl bir tabirle makasın a~zı 
gayritabii blr şt!kllde acılırsa, zı. 

/ ral istlhsallı.tımız hızını kaybede· 
blllr .. 

Ustun fiyat caz.ıbeslylıı Tilrld· 
ye'de zirai istihsal artınlabllir mi? 
Evet, nrunlabllır. Bir eartla .. Ye· 
ter kl köylUmllzlln gerek tsUhsal 
lşlerlndl:' kullnndıfı gerek bizzat 
istihlak ettlğı madde, eşya, mal· 
zemc fiyııt'nrının seviyesi, hubu
bat satış flynthınnın bu üstünlU
~ünU flktlf bir mahl)vte sokma
sın. 

!'urasını unutmamalı ki, flyat 
manlvellısı asıl zlraattc müessir· 
dlr. Hıırb n sonuna kadar dalma 
değer paha ve peşin para temi
natı istihsal hayatında zaruri o
lan Mnnlvet ve iyimserlik havası
nı bUs'bDtOn kuvvetlcndlrecl:'ktlr. 

"Köylümüzün tam bir emniyet 
içinde çalı&ma&ını temin edecek 
şartlan, en gayrlmUsalt ahvalde 
dahi yerine ~etlrel!m. K!'lylllniln 
mahsullerini en çetin r1urumlar· 
da dahi, değeri pahas!yle bedeli 
mukab linde alalım. lV!übrcm lh· 
tı:racı olnn eşvayı ve bazı zaruri 
&-:"layl ma.'Tlullerln! tahammül o
lunabilir fiyatlardan tedarik etti· 
Telim. Aynca kredi yardımımızı. r-··--....................................................................... 1 

1 Felekten ir ün 1 
\... ......................................................................................... -1 

Di ' ••• Diıten hrnaktan - T1raı ve Tırnak - Diılerin 

korkusu - En makbül diş nedir ! - DiJimi nasll 
(ekemedilerdi l - Amanın göğsüme bir ıey girdi ! -

t;-Jı;iler; 

- ııışındcn tırna ından artır
mak 1 deuu~ıer. h.ıutkölU ı.ıckı:r ) c
mıoıcr. unı.ı.r bu ı;oo&u .oyıeaııucrı 

\'IU'!t dı§ VC UTııak buglınkll. kııd.:ır 
ııııı.uatıı bırer ıu ııdanııı.; ıııı ıııı.ıı 

bıımeın anıı:ı. btld11:1ıııı, ı,;Cirduguın 
odur kı; dı~ \c tırııııı. insanlar ı~ııı 
bırer kese dcligi olmuştur. 

llır dış1;iye gıtnıck hJO rak!Lmıa. 
dan yukarı llrucıklıırın ı!ıınallluı.ıcıı-
ını scı.mektlr, Tırnaklara gelince; 

aııu hiç sormayın! danlkur, pcdı
kıır ... etli, vernı, aseton, torpu, nııı
ka, pense ve d h. §U buL 

ı::~er dışe ve tırıuga vcrdlğımızl, 
vcrd!ğını:ı:l ve verdlklcrlnl tö) le bir 
hesap eder~k cok defa ıkı atlı bir 
foyton alacak kadar tuttuğunu go. 
rürilz; lAkin kime anlatır ınıı. 

- J\a&&I. Bu dişlerle gezemem 
yal derler, 

- 'l ırnaklarını cadı gıbi oldu ..• 
Gitmeli> im' dl) e de ilıhe cd rler 
~ski cdiplerden birinin bir sözü 

Tardı. Hikmet bey ml, Ccn•p ını 
pek hatırımda değil. O demı,u k1 ı 

- Eskiden her:.es tım'l~hnı ken
di keser, berbere tıra" olurdu Şim
di kendi 1 tıraş oluyor ve tırnak!"" 
:rını başkahrı kesiyor. 

Gü:tel muşahede. Ltıkın her bir 
,-oln ı;ıkar. 

Aman, huglııılerde bana bir hal 
oldu, hep lfıfın ııcunu k ı:ırı.rorum. 
Hayırdır inşallllh, nl' dıyect'.ktlm ?. 
Tamam: dı~ten b ıh ede• ektim .. 

Efrndlm 1 Süt ılış!, yedi ynş <1 1, 
on iki y.aş dişi, azı dişi, köpek dl
fi. pe) nir dişi.. Daha sn~ ayım mı? 

Dlşlcriıni:t hunlardır. Doktnrla~a 
hakors:ınız sıhhstlml:tin, hattlı h:ıya. 
tımızın garnntlsi bu dlşlcrdır. Uiş. 
lerl iyi olanlıır midr", b:ırsak, kara
ciğer ve daha hllıneııı ne hnstnlık
lıın görme:tlermlş. D!şlcrl bo:tuk o
lnn!nrın da Allnh yardımcısı olsun. 
İyi oma hekim b:ıy 1 Tokml\ dış 
lcndedılmedr"n CV\el nlnrlerlınlz VI' 

dcdelerlmlzln dişleri dılküldUkten 
BOnra ılaha yirmi sene yaııar, sı-k
~en hrş, doksan yaııındo geı" du
rurlardı. Ya buna ne dersiniz) 

}''en güzt.I ~cydır, her işe bir lznh 
yolu bulur. Bulamaı: ıı: 

- htisnnl:ır kaide le kil etmer., 
dc)1p boş verir. Anlnmadım g .ti. 

Bana. sorarsanız dlflerın en ıııak. 
bulU takma dişlerdir. ~e ağm·, 
ne 11ılar. ne llAç kormnlar, ne çek
tirmeler varclır. Çşlır ı;o.tır i~)l"r. 
Ye~&ne kuıul"lı ahlblne ol n h A'lı
Iığının parad•n llprct oıu,udur. 

O lcıad:ı.r lf\:sur l:ndı kızı. ela da 

bulunur. 
B6Yle kua•ırııu::ıın.ıa alem o\mu• 

oı.n bu kedı l"ııı <!:ı mcrıı~ımı mucip 
olUYOr. nu t\:!. k'ım T J\!uh rrlr mı, sa
~r mı, lr mi, memur mu k' 
~rsuzlult lfl.<\1115 rıdadır. 

D1' d9;'ince nkl.ı.ma ban/l.1\.-"I Ylmll 
N!1e eovv•I beı:mdnn ırecm bir dl.o 
-~ hl•J ,.,. r. \"ak.'\nlz vnr· 

- cnıtlıeYih ı 
~tta memurdum n r. .ın cı 

k'O]ata yt.ye('O)( t)!dum Sıı~ ı rar•m· 
dak1 ı.ı.• klSı>ek dlıl not ımııya I' sin· 
dl. Oy\e k1. ıı:özüm cık r k flllc. kon· 

)"ak. ı.t>lrto. ko •onyn < mıı h > dcmm 
- 8aYRZlt'ta. Parm kk pı da ~· 

.. A!t;ın)'an'a 1'1tı atntmaııan teki--

Yazan: 

B.FELEK 
)'O?! do<lllcr. 

Kalktık, arkıı.daelardan blrlYle o
royn eıLUk. Da.r bir kapıdan ı.>rıllı>. 

el.aracık ve karanlık blr rncrolvcndc'1 
çıkılan bir dtacı .kab::ıtcsı. 

Dlsci AlUnyan ~ut ı.ı.tııt b1r 

hcrlt. Bizi .lı:o tu4a oturttu. Dl41 mu· 
a.venc ctU. Cclanealn1 llÖY.lcdlm: 

- .Merax ounc>l:nl 'takkesinde c~ 
kenm, a~ c1cdl. 

Damııcıma bir eınıur.ı. )'llptı. Af:· 
zım -ık ~ibl blr eey oldu. Dlşln et· 
rafını ııı" rt böl' demirle etinden nyır
dt ve .lı:clı>eteni aklı.. o~ı tuu.u. sol 
eliyle -de Uııt ceneını iterek celanf'> e 
ballad.l. HUAt olmasın, on daıctı:ıı 

uf;raştı. S:ıllııdı, s:ırııu, ltU, kaktı. 

Dl$ ltıpırdıınııtor ctcrulı.m! Amrıdan 

nohut Q'\bl ter döken All.unynn Eter· 
d1: 

- Kıynk dlş imiş. Mefret scy
dlr! CBu kelime nefretten bozmıı 
ve müthiş ml!.nasınadır. Ermeni 
tUrkQ('sınln ıecme sözlerindendir > 
dedikten sonra bizim nrkadnsa 
tekllf etU: 

- Beycfcruli! Sız beyin Ust ce
nesınc parmaklarınızı takıp ası
lın! B n de lld elimle dlşı ı:ekc
yıın. 

Bu da tecrübe edıldl. Beş daki
ka kadar da böyle uf:raşıldıktnn 
eonra benim diş gC"ne çıkmayınca 
Altın yan efc.ndı: 

- Dunun! Dunıun! diye baıtır
mıya baş'ayınoa ben karıştım: 

- Ne batırıyorsun azlzlm! Siz 
cıkaramadınızsa blışkn diKI yok 
mu? Neden dursun? 

- Yok efendim, o def:!I! Bizim 
kapıcının adı <Dunıunldur. Onu 
ı:af:ırıyorum. 

Aıafüdnn kalın bir ses: 
- Ne var Altın efcnd ? 
- Ccl biraz yukarı. Agob'u dn 

ca~ır .. 
• Uuıtmıya'ım sabırlı nkuyuculn
nm blrblrlnıfon <met'ret> iki herif 
fc rl sirıi · Altınynn efend ku
manda etti. 

.... Dursun! Sen beni belimden 
ı;ekeocksln. Harıı ceccnde bir ha· 
maldı, ne ldı? Dtşinl ı:ektıysek, 
öyle yapaca4ız! Agop sen de bu 
beyi omuzlarından ı:ekeceksln 

Arkadaşım iki elınln dört ;.ır
mağını ıene Ust çeneme taktı. 0 • 
nu Agop çekerken d.scl Altınyan 
da ık! eliyle kerpetene ıanldı ve 
ardındaki kapıcı <Dursun> ile bir
likte dli me as1ldı.. Dört k!şlnln 
cenelerlm üzerinde bu hcsa 
a~l!ycslnden UrktUm. Bu herf~~zr 
b r yerimi koparacaklar. Llikln 
bir kere ellerine dUstUk. Bir mild· 
det bu dört adom halat çekişir 
glbl dlşlmJ cckmlyc <:alıştıktan 
so"lra Attınyan efendi: 

-:- C kmooor, zo ı:ıkmooor! de
di ~c kerpeteni elinden atıp Is· 
kem1eye oturdu .. 'B raz nefcslen
dlktC'n sonra da: 

- Affeden nlz Beyefendi! Ben 
cı>kl'!ml'd m Var 1 e kabadavı bu 
d 1 çek"C' k buyurun' d ye b ze 
)"Ol ~tı:-rt\ Znten dlıte d afn 
falan k lm-ır1ı. tnnnır mısın 7 A 
lnt.u2ım Md sedc-n sonra 0~~ te~-

ı. -
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En karlı H~~ii~i;Y~a / ~ 

teknik mOzahareunuz.ı ikaz ve 
lrşadımızı esırgeml) eli~. Ust ta
raııru onun şnşmıyan insiyaki hü· 
kUm \"e .kararına bırakalım. Al
danmayız.. 

Umumi Harp blrkac klşlyf zen
gin etmege yeltendi. Cumhuriyet 
Halk Pa;tıs.ı \'e onun HUkümeti 
ise, bu blı.dıreden cıftı;I allelenml· 
zl daha varhk,ı, daha müreffeh 
çıkartacaktır. Mücadelenin deva
mınoa köyden hudut boylarına 
icabında cephelere hep iyi haber· 
!er ulaşaca .ur. Alınterıyle kaza -
nılmış kazançların hesabını anla
tan nagmeler gtdecekUr. Vazife
den döndükleri .vak.it, Mehmetcik
lcrımlz, s6nmüs bacalar, sefale
tin çukuruna yuvarlanmıs çatılar 
değil, müreffeh yuvatnr bulacak
lardır. 

GildUmlü ısuıısnı S°.ı)'aseumtzın 

ameli, m Us bet ve lktısadl tedbirle
rinden t>Mlıcası köylüye, müst.aruılle 

"kAr payı bırakan,, bir ttyat temin 
ctıncktJr. 

Batka t.Urlü mmılc.kot faal nuru
ı;unun Yilzde S2 ı;lnc, 4~!lS köye dn· 

ıtılmıs tkl milyon c11tcı allcslno na.-p 
ekonomimiz n emretllitl hncimdl!. ol· 
cilde ektlr1rı. bl('!Jrmek mU:nkUn oın

b l1T mi? Bu g~·~e yalnız basma 
kanun zoruYla, ztraı mUkelletlYct yo· 
luyla h~ varıl.ııb!lir mi? 

Ycnl knnırlartylc Hilkllmetlmlz 
mut.avnssıt tüccara büyük blr ttimat 

ıı:österb"Or. Bu yeni lmtlhandll hubu· 
tını tüccanmızın acık alın Ue cıkına· 
sinı biz de temenni cdcrtz 

Fakat bu lmt;:han dc\'am ederken 
HukümeUmlzdcn ıunu dllm'iz ld tA.'• 

ladan &ehlr tcınc kadar teskll/ltı.ı.ı· 

mak karanndan hfrhanı:I b r ııc~p

le vazıı:e<:mestn .. S lo. ambar tesisleri· 
nl tnnınmt:ı.s•n, BUf:day Otıı.tntn knd• 
rtl$Und:ık1 eksUk.lcrl doldun;un.. Her 
lht1mııle ka"ı hanr bulun5lln .. 

nuz.ıetuk, kesul"CUk b.çur<UK. ~ım· 
• aı nıuu aı:zımnacur. ~vy1e aışe cnn 

kuroan! 
.cu oaıısı kaparken getende lia

hlaı oıuugum oır "ıucayı sı.ı:.e n8'<
lcacyım. .ı:ilr I<ısnu getçe,,;ur, oır 
kısmını dn ben sıislodım. 

'1 ram\ ııyda g.aıyoruz: bu ne 
demek Lir oıllrsınız. Sıoaıt va raz
gdi"Iı bir gün. Pencereler iki ~ece
li açık. Cereyanın ortasındayız. 
Tramvay da iiU orta yt!rl salon ha
line getirilenlerden. Yanımdn.kl 
yolcularoan b.rısı U:ıümüs olmalı 
ki aksırdı. Amn ıu acele acele ve 
blrlbirl ardına aksırıklar vardır, 
ôyle aksırdı. Mendıl cıkarmı)·a 
vakit bulamadı.. Zaten bir cll ile 
ortadaki tutamak d.rcğınl tutu
yor, öteki cllnde de cnnta mı ne 
var. Bu clft aksırıkla beraber kar· 
li!Stndııki hölpUr hölpür kadın bo.
ğırmıya, göğsilnU dldlklemlye baş
lııdı: 

- Ayy, gÖğsüme bir §ey girdi. 
Amanın yengeç mi ne? Ay deli o
lacağım! 
Adnmcağız da kadını teskin i

cin muttasıl: 
- Tel.. Tel.. Tel.. diye tekrar 

ediyor. Kadın : 
- Ne tel! ayol ağzındaki ne i· 

"dl? .•• Amanın göğsUmde oynuyor .. 
Müdahaleye imkln yok. K·ala -

balık. Ben i§e karıııayım dedim .. 
GUlmcden yapamadım .. Kınlıyo • 
ruz. Nihayet aksıran adam keke
me imiş. IAfı soktU. 

-Tel ... Telaş etmeyin! Madam 
efendi! .. B a ..• ba ..... bayan efendi ! 
O benim ıak .•. tak. .• rakma dle!m -
dir. Ağzımdan .. fır . .fır ... fır .. fırla -
dı .• 

Patladık gU!mekten .•.• Nihayet 
kadın iğrenerek di~i ıröğsUnUn en 
gizli yeriden çıkardı. Ve herifin 
suratın:.\ attı. Elini de mendiline 
silerek tramvaydan indi". Keke • 
me aksıran adam da tozunu Uf -
!edikten sonra d:sl attızqıtına tak· 
tı •.• 

Takma diş mUkemmel bir §eY -
dlr •. Adamı bazan gUldUrür de •. 

ticaret 
İstanbul ayakkabıcıluı.nın göııdcrdikle • 

ri murahhaslar, burada ilgili Vekil • 
lilJe temaslar )'aprıkıan sonra b~ı 
esa.dar üıerinde anl~mışlardır. Ve • 
killikte tetkikler devam ediyor Bu 
konuşmaların ve bu tetkiklerin ha • 
yırlı neticeler do~uracığını, halkın 
yakında ucuz ayakkabıra ku~acağı· 
Dl WDU)<>ruz. 

Umuyoruz, çünkü, bir İstanbul gazete • 
sinde ~an tetkik yazısından öğren • 
diğimiıc göre, a)-akkabı ticareti çı • 
tınndan çıkmıjur. Sulh )ıllarında 
rapılan u o günlerde ,00 kuruşa 
sa.ulan bir &}~hı, "bugün malıc
me pahalanm~tır" dire 20 lira)'& sa· 
ulm:ı.kttdır. 

Lüks sa)-ılan arakkabılarda ticaret, iktı· 
sat kaidelerini boşu boşuna aramayı· 
nız, işin içinden çıkamazsınız. Çün· 
kü, satış fiyatı yüzde >'Üz pahalıdır. 
Hele mantarlı kadın ayakkabıluı hiç 
tekin değildir. Mantarın kilosu 12 
lira>'& alındığı ve bir kadın arakka· 
hısımla 300 . 400 gram manur kul· 
lanıldıjjı halde bu ayakkabılar 35 li· 
ta)'a sııulmakuıdır. Öteki lük> kadın 
ve en.:ck ar:ıkkabıları da •>·nı halde .. 

Birkat gün önce bu sütunda, ıyaldcabı· 
lar pahıılandrkça kunduracı dükkln· 
larının sayısı d;ı ortı)'Ot ! demiştim. 
Ayakkabıcılıj;'tn bu ba~ döndüriicü 
karı )iizündcıı •On aylarda lsı:mbul· 
'ela )miden açılan a)ııkkabıcı dükkA· 
nının sayısı 80 • 90 ı bulmu~tur. 

Alınan kararlar ara,ınd&, ilk iş olarak, 
&)..kkıthı renklerinin kah,·erengi n 
siy'lih olarak ıahdidcdilme5i, lüks 
arnkkahı yapılmuının ya•ak edilme
si, hele mantarlı kadın a)·akkabıları· 
nın ortadan kaldırılması düşünülmek· 
te imiş. 

Eğer hüıün hu konuşmalar, sörli1nıcler, 

ıctkiklcr neticc,inde )"alnız şu man . 
tarlı kadın arııkkabılarından kurıul· 
sak hile kendimi,j mt'$ut saymalı> ız: 

kadın z"'·kı hiç bir çağda bu kadar 
SO)'Suzlaşmamış, bu kadar bayağılaş· 
mamıştır. Ufıık tefek hir kadın a)'ll • 
ğının bütün ıiirini bir karı, mantar 
veya bir nalin bozması bir andıı mah· 
vcdivcri)"Or. Caddeler birer çirkinlik 
sergi i halini aldı. :\'a~ırlı, kemikli, 
iri, kirli kadın ayaklarının altında 
birer mantar •allanmakta ,·cya birer 
nalin takırdamakradır. Sade hütçeri 
değil, gözümüzü n ZC\"kımizi de ko· 
nımak bakımından bu kararı dörı 
sözle bekli>·ehiliriz. 

• 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Ucuz ayakkabı 

tetkikleri 
İktisat Vekilllliyle ucuz ayo.kknbı 

tipi üzerinde göril§mek Uıere oehri
mlze gelen ve Uç tip oyakkabı nil -
munesl getiren İstanbul ayakkabıcı· 
!ar heyeti, Vekllllkle yaptıkları te • 
masl'ıırı bitirerek ııehrimiıilen ayrıl
mııılardır. İktisat Vekill iği ayakka
bıcıların verdikleri rapor ve nU -
munelerı incelemektedir. Bu ince • 
lemelerden alınacak neticelere gö • 
re bir karar verecektir. 

Sanat Okullar1nda 

elektrikcilik şubesi 
Maarif Vekilliğince Ankara ,.e İstan· 

bul bölge sanat okullarında, orta okul 
mnunlan için birtt özel elektrikçilik JU· 
besi açılmaktadır. 20 ya1ından bü-)·ük ol· 
mıyıın ve ona okul diplomuı almış bu· 
luna.nların kahul edildiği bu şubenin 
uıhsil aıüddcıi iki >ıldır. Du şubeden 
mezun olanlar (5) sınıflı bölge oranat 
ok-ulu elektrik ~bc-;i mcıunlarının hak· 
!arını kazanacaklardır. Önümüzdeki ders 
)'Ilı için bu şuhelere de !lfillt Mtida.faa 
Vekilliği hesabına parasız yatılı talebe 
nlınacaktır. Bunlar için (2) eylulde bü· 
ıün vilişeı merkezlerinde orıa okul mi1C· 
ecdat programına göre fiıik, ldm>'A ve 
matematik derslerinden olmak üzere mü· 

.J'""'"'"'" 1111111111111111111 .. ~ •nhaka imıihanı )"aJ1ılaC'3kıır. İsteklilc • 
• • rin vaktinde Maarif Müclürlüklerine mü· 

: Küçük haberler : ra.CMı etmeleri ıazıındır. 

~ •..•..••..••••..............•..• .: * Sb"n&ll Blleller Okulunda acıımıa 
bulunan kayına.kamlık ı..-urs•ınun 

ilk mezunıan acık bulunan kaymıı
kamlıkl.ı.ra Uıy rı Mllm lıerdtr. Bu· 
na nlt knrarnnmc Yakında nesrotu· 
nııcaktır. * Dnblli.Ye Vek!Ulf:I milddctlcrl bttmek 
ilZ<!nl olan valilik idare , mecllskr1 
için hazırlı.klnnnı yapmaktadır. Se· 
ctınıcnn nasıl ve hlUliP z;ırna tıda 

yapılacatı yakında vallllklcre tcb· 
l t olunacaktır. * Yabancı mcmk-koUcrdcn )'Urdurnu.ıa 

ı:ctmı~ bulur.an 887 le!$! Til~ v11Uın. 

ı!Mlıtın:ı nlınmıetır. * Ticaret VckWlğl, Dcvl~t ŞQnıcınca 

kabul edllınll olan halk g.a.ndıklnn· 
nın kurulması ctratmdakl hnzırlıK • 
lannıı ~lıımış buluımıa.ktııdır. :-\1-
zamnııme yürürlUCe ıı:trer ı:tr.nez 

yurdun muhtcl1f lıöleclcrlnde halk 
ııııı.ndtkları ncılacaırtır. 

Adliye tayinleri 
Adliye Veki.lllll tarafındın hazır

lanan hikim ve mUddeiumumiler a· 
rasınd·a yapılacak deA'iılkllk liBtcsl 
yUksek tasdikten çıkm11tır. Ltıııe Ö· 
nUmüzdeki gUnlerde neırolunacak -
tır. 

Pınarba~ı'nda bir kotum 
atı sergisi açıldı 

Pınarbaşı, 20 ıı.a, - DUn Pınarba-
9ında Uzunyay!a koşum alı sere;h' 
hayacrl vnll&lnln bir nutku lif' ntıl. 
mı~lır. Bu sene sergiye ti lrısrnk ..-e '10 
tny !3tlrak etmiştir Bunlarian 32 kıs
rak ve 40 tay blrinrldcn b~~nciye ka
c.ar derl"CI" almış \"<" lal:ıınut Kangal 
ile Hamit '\'agnn'ın kıunkll\rı, ı\lll.n•\. 

din ile Bahri A tıcı'nın tıu lıırı kaz:ın
mıştır. 

llindistan'ın ve hattl dünyanın 
adı en çok ııecen adnınlarından biri 
de "Gondl" dir. Hlrçoklarınııı ııı.ıt 
peygamberi adını verdikleri bu meş
hur yarı çıplak bugünlerde gene 
ajans, radyo ve' gazetelerin en çok 
üıerinde durduklorı bir şahsiyet ol
du. 

Gııncli 186!1 da doğdu una göre 
bugün 78 yn~ınl\ııdır. 19 yatında 
hukuk tahsili için Lonılra'ya gel
ınh ve diploma aldıktan &onra re
nub! Amerlka'da ~atal'da avukat
lık etmiştir. 

lbD6 dnn şonra llindlstan'a dö
nen Gnndi, o gCine kadar giydiği 
caketl, pant.alonu çıkararak eeda. 
dının giydiği bir gömlekle kaldı. 
Yalın nyak geziyordu ve nuyonalist 
fikirlerini neşrediyordu. Gandi'nln 
lngilizlcre karşı ııctıtı milcıdele şu 
suretle anlııtılahilir: 

"İngiliz kanunlarına o kııdar tııt
lılıkla güzellikle ıtaatshlik edile
cek kİ, lngillıler bilyle bir atalettrn 
manıcaklnr, niharet çekilip gide
cekler .•.. " Gıtndi'nln bu prcnsihlne 
"mc{lent ıtaaulılik" adı verildi. 
191!1 dan ttihnren tathika başlnnıl. 
dı. Hlr mUdı'let ıınnra ynkalıınnrak 
h~11sedlldl. nu yUrdrn P~nrııpta 
kuıtıklıklor çıktı. Fakat Gandl ta
rnftarlll?'ını ııtıkönrle davrt ederrlc 
tıııı;lllı: mallıırına. resmi mcktepll'rr 
b11vkotaj tavslve~lndf' b11lunclu. 
Gımdl taraCtarlariyle oz11n mnr.&

delelcrdcn sonra nihayet Hlrrt pey. 

Birliklerine 
kaydolun uz 

Ankara ValiJiğinden: 
1 - Halk Dağıtma Birlikleri kendi 

bölgelerindeki nüfusu Halk Dağıtma kü· 
tükltrlne eı.-Jeri dolaşarak >-azm:ıkıadır. 

2 - Halk Dağıtma kütüklerine >=ı· 
lırken (ne bir fazla ne bir eksik) ya. 
zılma.rrulıdır. 

3 - Küıüklere yazılan '-atandaşlar 
>~ değiştirmelerini, e-·lilik, doğum, ö
lum, nakil, askerlik, 5C)'ah:u 'e misafirc
tcn &itmek gibi uzun vcra kısa ayrılık· 
~ _ meru:ıp oldukları birliklere• ı:fuıü 
ı;wıune bıldirmeğe mecburdurlar. Aksi 
h~lde haklarında (haksız i5ıihlike scbc
bıyet ,·ermekten doları) .Milll Korunma 
kanunu tatbik edilccckür. 

4 - Birliklerin c:ılııma •aaılcri çıı.
lışma yerlerinin kapılarında )"azılıdı;. Bu 
~aaılerde birliklere müracaat edilmC$i 
illa olunur. 

Sanat okullarına alınacak 
parasız yatılı 

talebeler 
~nkara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, 

Euırne, İstanbul, İzmir, Kastamonu. 
Konya ve Sivas bölge sanat okulla
rına, Ankara, Erzurum ve İstanbul 
yapı usıa okullarına, 1942 . 1943 derı~ 
yılı için parasız yatılı talebe ıı.lınn· 
caktır. 

Pnrusız yııtılı olarak alınacak tO.· 
lebeler, 20 ağustosta bUtiln vllayeı 
merkezlerinde yapılacak müsabaka 
imtihanlarında kazananlar arasından 
seçilecektir. MUsabaka imtihanları . 
na kabul edilmek için TUrk olmak, 
13 yaşınclan kUçılk 17 yaşınılaıı bU· 
yUk olmamak, en az beş sınıflı ilk 
okul diploması almış bulunmak, slh
huıı sannt ıahsiliııe elverişli olmak 
gerektir. 

Bölge sunat okull.ırın:ı alınacak 
parasız yatılı t·.:ılebeler Milli Miıda . 
faa V ek5.leti ve Aslteri FabrU<alar 
Umum MUdUrlüğtl hesabına okuyıı· 
caklar ve mezun olduktan sonra 
mecburi hizmete tabi tutulacaklar -
oır. \"ııpı usta ok•.tı ırınn ultııal'a-lor 
Maarif Vekılli~i hesabına tahsll e
deceklerdir. iatakliler bir ağustos -
tan itibaren bulundukları vilayetle -
rin maıırıf mUdUrlilklerine ba§vura· 
rak mecburi hiunet şanlarını oğre • 
nebilecekler ve verecekleri teahhUt -
ıramenin örnctlnl görebileceklerdir . 

Bölge sannt okulları ile yııpı us
ta okullarına alınacak talebenlıı mü
sabaka imtihanları, beş sınıflı ilk o· 
kul müfredat programlarına ){Öre, 
Türkçe, ariıınetik, geometri· eşyıa ve 
resim lerslerinrleıı yupılacııktır. Ta. 
!.iplerin, maadf nıüdür!Uklerince ya
pılacak ilCm üzerine, bulundukları 
yerin vAiilif{ine bir dilekçe lle mü
racaat edecekler ve dilekçe ile bir • 
likte beş aınıflt ilk okul dlplomaaı 
veya daha yllksek okullarda oku -
muş ise bu okııllantan aldığı tas -
diknameyi, nüfus tezkeresini, nşı 
raporunu ve tlç adet vesikalık fo • 
totl'raflarını verecekler ve hangi ve
killik vo umum mUdUrlUk desabına 
hangi nevi okulda okumak isteğini 
tasrih edeceklerdir. 

Sihhat Vekilliğinde 
bazı, tayinler 

Sıhhat VekAleU teşkllft.t kanunun· 
da, 4258 ~ayılı kanunla son defa bil· 
zı del'.:lşlkllk dolayıslyle slcll, mt! • 
murlar ve muamelat mUdUr!UğU mu
amelAt ve :r.at isleri umum TQUdilr· 
lUğilne Ci!Vrllmlş ve umum mlldilr· 
lilğe 100 lira mB11$1n Doktor Snllh 
Tr.zcnner, umum mlldllr mıınvlnll~l
ne 80 lira mnnşln Doktor Fuat Sil• 
hinler ve sıcn ıube~I mlldUrlU!tUne 
ılc 70 lire mnnş'R Doktor Sllreyya 
YUcel terfian tayin kılınmış'ardır. 

Arazi tevzii komisyonlarının 
sayısı çoğaltılacak 

Mııllye Vekilliği, 
0

1942 mali yılı 
bUtc;ealyle nldığı ıahsisatıa arazi tev
zii komisyonlarının çoğaltılmasına 
karar vermlııtlr. Vekillik yurdun 
muhtelif bölgelerinde iıı görmekte 
olan arazi ıevzii komisyonlarından 
alınnn neticeleri incelemektedir. B•ı 
incelemelerden alınacak neticeler. 
yeni kurulacak komisyonlar için e • 
aaa olacaktır. V ekillik, geçen yıl ol
rluğu g ibi bu yıl da Tapu ve Kad·as
tro okulunda talebe okutacaktır. 
Bu ııureıie yurdun bilhaasa önemli 
bölgelerinrle topraksız halkımız toı:>· 
rak sahibi ellilecektir. 

gawberl hapisten r;ıkıı.rıldı. ÇlinkU 
onun r.ora baş vurııııyıın siyasetınin 
1erbest v.uı:i> ette ı.luha lehllke~lz o
lae«ğı 11nlnş1lnııştı. Fak:ıl lılr ıııud. 
det &oııre tekrar tevkif oluıınrıık 
6 seneye uı.hıkıiın edildi. J lap!sten 
r;ıkdıktan ı;onrn, "tuz.a doğru iler
leme" hareketini tertibetti. 1931 de 
Londra'da t1 ı yuvarlak ıımsıı kıınfr. 
ran5lna dııvct olundu. Gsndi Lon. 
dra'da da ıııahut entans! ile yalın 
a:rıık gez:dl. Yorı;nnını )"ağmur nl. 
tında blzımt "taşıdı. l\llkrf'fon önün. 
4lo konu,tu. Bu ı;ıradn Mlss Sinde 
adında bir lnglll:ı: kııı onn kı\tlp 0 • 

larak takıldı. Bir Hint kndıııı kıya. 
tcUyle ona hizmet etti. 

Gnndl Çnrll Çaplnle (me~hı.r 
iomlkle) de görUşmUşUlr Birlblrle. 
rlnden cok hoşlanmıştardır. Gnndl 
sağ ve sol elleriyle aynı gür.ellikle 
yozı ynzar._ l\laklnccıtı~i hlt ııcv
mer:, Askerlık'ten de ho§\~nınnz. Ki". 
llmenln tıım ınllna lyle gıırip lılr a-
41amdır. 

198Q hnrb!ne takaddtım eden sc
nelertle Gandi'nln sesi 0 kadar du. 
yulınııyordn. Fakat Britnnyo lmpn. 
ratorluğunun mukadderatı lı;ln-rle 
lllndistan dfn•nsı dn ha!- e ml"vzu o. 
lıınr.a Gandi Hint milli ko'lıı:rr A
ınsı şıfatiyle gene her Vf'•I edf' ko. 
naşma~a ha•lndı. !'imdi grnr. in • 
117.lrli HlncllstJı"l'füın tık'lrmak 1 in 
silfthsız ı;alı•mıılnrır. d!.'vıırr f'•mt'k 
tecllr. nu mUradf'le sıra ınıh f i t 
temnyüllerl scvmrdi,ğlnl ıle llAn c • 
mekten çekinmemektedir. 

Yollardan notlar : 

İstanbul'da yığı 
manzaraları ! 

İstanbul ... 

Yaz geldiği ve fsı:anbul da deniz 
kırısında olduğu için bugılnlcrde yı. 
im, bclki de; en kalabalık mevsimini 
)~ı)or. Onun için, pırada burada yı
ğılı~a (izdiham) manzaralarını d:ı. 
uk sık goniyorsunuz. 

Ankara'nın bakkal ve fırın önle
rinde bıribiriain arkasında yer ala • 
ca.k ku)•ruk yapan kalabalıklarını bu
rada goremi)-Ôruz. 

Ankara'da bu cereyan ilk baJladı· 
ğı zaman lstanbullu arkad:l}lar, sıra
}'& <lizilnı~in lüromu hakkında dört 
be, yazı )otznıı~lardı. 

Şimdi o yazıların izi silinmiş ve iı.
tanbul'da yığılışma manzaraları c:;li· 
sine ıaş çıkarıacak bir raddeyi bul • 
muşıur. 

Bu) ük ~chrimizin cıddelcri geniş· 
leıilir, bÜ)'Ük binaların yüzii gfüü açı
:ır, huU~. f•tanbul'da göze batacak 
her §eyi ortadan kaWırmıya uğra,ılır
kcn hu çirkin manzarayı unuunam:ık 
gerek değil midir i 

Gene lsııuıbul gatctelt'riain )"ayın· 
da hu!unm:mnı mı isıi) elim, yok~a 
bclcdi)cnin ıcdbirler :ı.Jmasını mı di • 
leydim! 

Her ha!Je ı;üzcll<--,en, medeni h. 
ııınbul'a biribitini ı;iğnıycn yığınlar 
)akışmı}or. 

Bir ~·!-.ti, ralnız 'iOkakları ve bi· 
n:ıları değil, içinde ya11yanların dav· 
ranı~ları da hir kat d:ıha medenileşti· 
re bilir. 

11--

Kaliye merakı ! 

hıanbul'un belli b~lı, k:ılbur üs
tu )'Ullrlıırı arasında bir kafiye mc
rııkı başgösıcrdi. ihtimal ki hu me
rak, genç şairlerin kafi> e düşmanlığın
dan doğan boşlu~ doldurmak için • 
dir. 

Buı;unkü Cumhuriret'ıe Yunus Na
di, >ıızdığı hir başyıuıra şu b:ışlığı 

ko)·rııuıtu: "İki dü~man: iddihar ile 
ihıfkAr!" 

Gene bugünkü "Tan" da Su11hi Nu· 
ri ileri, üç kafiyeli bir başlık yaı • 

mı1u: 

SPOR 
Güreş hakem kursu açıldı 
Gıireş Hakem kur u dün ..ut 18 de 

bölge ıncrkcı.inde ııçılnu~tır. Kurs öğ • 
rctmcnlitini Güreş Federasyonu Reisi 
ll. Tanar Yalaz }"apmakıadır. Ku~ haf· 
uıd:ı üç sün olmak üzere beş hafta de . 
\'8Jl1 côccc'ktir. Dersler nv_.ri ve umumi 
olacakıır. Kursun sonunda yapılacak İm· 
tih:ınla dC\"lllll e<lcnlere diploma verile • 
cck ve müsabakalarda hakemlik vazifesi 
ıılncaklnrdır. 

Güreı B takımı Eskişehir' e 
-sidiyor 

Ankara bölgesinin güreş B takımı· 
nın 26 temmuz p:ızar günü bir serbest 
güreş mü5ab:ıkası >-apmak üzere Ewşc
hire gitmesi Reden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce kararlaştırılmıştır. Güreşçi • 
!er cumartesi hareketle paıa.r günü mü· 
sa.baktı }"lltncııklar 'e pazarı esi günü ''a· 
zifelcrinc döneceklerdir. 

Gideccl. ıakım bu haftaki antttnaıan
lar csn:ısınd;,ı güreş öğretmeni ve ajan . 
hkça seçilecektir. 

Karamürsel' de su sporları 
müsabakaları yapıldı 

~ıırıımlıl'scl, :!O .a.a. _ Kocaeli bJl
gcsı su sporlıırı a,ı.:ııılığ'ınıc tertibetti
lı• ıııııs.ııbukııların altıııcı.ı dün K'ıra
nılırsel de kalahalık bir halk k""tl i 
oııfindc. lzınlt, Hercke, G;ıhik veu i.;.I":. 
rı:ıııürsclll 5porculnrın lşt"rakl ·le ıı-
ıııln ı §"tır. ) Y 

Neticede 76 puvanla G >lciık hiri;ıci, 
68 ruunla Hı>rekc ~kinci Karıımünel 
v_c zmlt d ırdUncU olmuştur Kaınn:.n
lura ına<lalya ve anıca h dl 1 · ı 1 ti . I" ye er ve-
n m ş r. ~lüı:ıbaknlnra di~cr haftalar 
ller~ke, Gbll'Uk ve İ:ı:mll't de 
dllecektlr. e vam e-

Adapaza.n'nda futbol maçı 
Adapn~;ı •. 20 a.a. - Şehrimize 

fıelen Bozuyük idman yurrlu takımı 
e gençlik takımı arnsında dün ya

pılaıı .fuıbol ilk t k maçını Adap.'lzarı genç· 
n ımı 4 2 kıızaıımı§nr. 

Eminönü Halkevinin 

milli oyunlar festivali 
Istanbul, 20 (Tclclonlıı) - EmtnönU 

lialkovt btr mUll oyunlar tcstlvRlı 
lcrttbetrniitlr. Bu tcstlvalln hasılAtı 
Eminönü Halkovt SMyaI Yardım Kolu· 
na kalacnk bu yaz ve kısın halka ya -
kae&k vo YIYecck da~ıtımına ha.reana -
caktır. Festivale, Kanı, Af}"On, Karade
niz, Ege, Urta Antep, Diyarbakır, Sı • 
vas. Konya v Balık :r böl~?mnden 

oYUn cık plerl 1t ak edeccıltUr. Festi'\' .1 l 
14 nıtuatosta Taksım ııumosunda bu&· 

lı:.YacakUr, Miltee.klp gün VO ırccelen1e 

IChrtn muht ~ ~ tcıııhale w. 

Yoksul çocuklara eker 

"Fençilik tcı • ik11<.adı dl'' !etçi• 
lik anritcı • kooperaıifçili.k sentez" 

N ot - Bu fıkracığı oku>;ın ede
biyatçı Okurlarımdan birkac mckıup 
alacağımı \'C bunda memur yanlarda· 
ki kafiyt"lcrc seci denilmesi .ı;erektiği 
öğretileceğini biliyorum; biliyorum 
ama zarar )Ok! 

11--

Tütüncüler kongresinde ! 

Birkııç gündür, İsıanhul'da Tü • 
tüncüler Kon.ı;resi ıoplanı)~ır. 

Bilmipırum, bu ıo11laoıılarda tü. 
tün içilmesine iz.in ver.ilmi, midir' 

Av\Hturynlı bir dostum vardı kJ 
benim gibi pipo aıcrnklm idi. Arada 
bir ka~ılıklı pipol:ırııııızı tütıurur, 
konu, urduk. 

O dostum, Bcrlin'dc hir ıtün bir 
''Pipo içenler Kulübü'" nıin konııre
sinc!e bulunmujtu. Derdi ki: 

- Topl:uuının )'arısından· sonra 
•Öz SÔ}"Iİ)oenlcrin sesleri du)"Ulu)m, 
fakat kendileri görünmurordu. <,un
kü berke in r>irosundan ~,kan dum:ın
lar bütün salonu kaplamış bulunu • 
)'Ordu. 

Onun için bizim tütüncüler kon • 
gr~inde de tütün içilip idlmedil:ini 
$0l'IT1ak aklıma geldi. 

~ 

Yaman bir istilçi ! 

lsrıınbul'da Beyoğlu 'ndıı lJ.ın" 
b~ındıı Sinek so.1cağında Huda 
ı;ir apartımanının sahibi HuJ';.H .. "i, 
evinin bodrumlıırın:ı 2 5 sene yeıccc'k 
kadar teşiıti mal istif eımiş. 

Araştırma ncıicesindc bulunan şey. 

!erin isimlerini burada birer birer ~a
)1p döksek ha)Tet edersiniz. 

Ap:ırtımanının adı llüda~cndigar, 

kendi ndı Hüda\'Crdi ol;ın bu adam· 
cağızın: 

- Allah ne verdiyse hJr tarafa 
korduk! tfom<!~İne imkan pık; fol.at 
bi.ı: onun icln ha>~ii haydi, 

- Allahından bulsun! diyebiliriz. 

T. t. 

Kalabalık yerlerde halk 
aıra olacak 

Ankara Bclediyo Reisliğinden ı 
l - üçUocll maddede yazılı husus

lar belediye tenbllıleri ernsına alın • 
mııtır. 

~ - Bunlara aykırı harekeı eden· 
ler 1608 ve 2M6 :ıumarnlı kanunlara 
göre cezalandınlacaklardır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin da -
ğıtımınd'a ve bunlar için kart verili
şinde, 

B) Nakil vaaıtıılıı.rma binişte, 
C) U~umt ?'erlere g1rio ve çıkışta, 

halkın bıriblrı ardı sıra dizilmeleri 
mecburidiı:. 679 

Çankırı ve Edirne 
valilikleri 

F.dlrnc Valisi B. Ferit Nomer Cıuı· 
kırı vallUğ!ne. Bingöl vali 1.·cklll Dn· 
n~ Yurdakul Edirne vali vekillığlne 
tayin edilmişlerdir. 

Y. Z. E·nstitüsü talebesi de 
kampını bitirdi 

Kamplarını b!Url'rek evclkl gün 
törenle Zafer A'hldeslne celcnk ko
yan okullar Rrasında Yilkllek Ziraat 
Enst1tUsllnlln ndı unutulmu tur. ô
zllr dileriz. 

Ege bölgesinde yapuan 
folklor derlemeleri 

Bayındır, 20 a.a. - İzmir halkev1 
adına folklor gezisine çıkan hoyet 
şehrimize gclmlg ve ı;:ereken ince -
lemeleri yaptıktruı sonra İzmir'• 
hareket etmiştir. 

Muğla'da bu yıl tütün 
rekoltesi (Ok iyi 

l\tu~la, 20 a..ıı. - Biltü:ı vllllyt-ttı
tiitiln kırımı clc,·am f'lııwlüc<lır Kırıııı 
vrtııyn kadar gelmiştir, Dolıı:rlcrdı• tıe. 
rekctli yağnıurlur > ağılı~ınrlaıı lııı vıl 
tütilnler cok nr.fi8 vr hlclıir lı:ı l11'•k 
yoktur. Uıı yıl lalınılnl'n heş ıııllvonn 
yakın ti!Uln istih5nl erlilcrrktır <'lııe 
ınıntnk.,sınrla da iki yllz bin kilo lrn
ılar tıı t\ın vardır. 

Mahkemelerin yaz tatili 
t tan bul, 20 CTclt'fnırı l:ı > tstıı ııbu 1 

ad\~·crıl t>u 61lbahl.nn ltlbarcn yaz. t ti· 
llne tıaıınmıJt.ır. Buı:ün )'il nız nöb~cl 

bulunan mahkemeler catııımınır. 

Avusluralya'da mühimmat 
yapımı gittikte arhyor 
Melburııe, 20 a.n. - Avu6turolya 

bahriye ve mUhlmmat nazırı 1\1, Mo· 
kin söyledl~I bir nutuktn Avtı tura!· 
ya'dakl mUhlmmnt imnltıtının s·r 
A!l:'xandcr Rogcr tnrnfındnn d<'rp ş 
ro len miktarı yUz:le 50 geçtiğini 
b ldlnn lr. Mllhlmmnt lmnlfıtıııdn 
kullan lnn ı ~ s.:ıyaı şlmt!I 4" 000 1 

\ llyet 
1 

ecm r Senf> sonund!ın evvl'!l 
ra ve- ı:ıo 000 1 bul cnktır Bu sayı harpt<'n 

ıştır önce 5 500 idi. 
ve COC"Uk 41s Avus uralyn hükUm~t f ı'>rlluıl11· 

~malt 1 n len 40 m iyon Avl!!ılur tya ıırnsı 
:-c e l'C«'ktlr sarf mlş. wnrtşl r 20 m ı:tonu gl'~ 

• mlstlr 
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Dl~ PO LİTİKA .. 
"H· k · ınt ongresı,, 

icra komitesinin 

kararı 
"c ~indistan'daa gelen haberler, Gandi 

1 diğer liderler tnrafından ileri sürü -
cıı tclı:JT H" k . 1 , 

1
. ı ın ıııt onsr~ ı c-ra Komit~ 

ırıllı~e kabul ve ınsdik edildiğini bildir • 
ti~ tedir. Teklifin mahiyeti iU idi: İn· 
l' tere Hindi~ran·ı terke davcı cdilec-ek. 
e.rketmediği takdirde, kararda ifade 

~ı~diğiııc gorc, "Kongre G:ındi'nin ida· ,?: altında Hindistan'ın sİ)'Usİ hakla -
b Ye hurri)ctini müdafaa için şiddete 
"aşv?rın:ımak sureti) le, burun ku" et 

~ 1ınkanl.ırını iMemi>erek kullanmak 
ruııda kalacaktır." 

ok liim Kongröinin bu karar suretini 
be ~>-anlacın :uhlnlrıinde derhal iki sual 
bu~eı:ektir: Jngilter~'nin bu. teklifi _ka· 
illi cdertk dcrfıal llındl,ıan dan çekil -
ııı >c karar verdiği farzcdilsin; ııcaba 
:~ekeıin iJaresini kime 10\'d.İ edec-ek
oı: Ve memleketi Japanya')"ll kartı kim 
ud;ıfaa l'<iccekıir? 

icra K · · • •- b .,_, d omıte ının .... ra.n u s.u suale 
~C~\aıı vennckte<lfr. Karar<la aynen 
lı ~ı>or ki: "lııgiliz idare inin kalkma· 
btı~ _Hiııc ?11llcıinın butün oncmJi iU• 
~ ttıoı temsil OOerı sallhı)ctli erkek ve 
IQ uıı.ır .MUınesdllcr Meclisi halinde bir 
~lanu )ılparnk lırr sıoıt halk tarafın • 
si • kabul <.'dilebilcrek bir kanunu öa· 

lı kaleme alacaklardır." Bunun uzeri· 
ile d . dU e lngiltcre kurulu11k olan "bur Hin· 
t ~n" a memlı·ketin idaresini devrede· 
tkıir. Hindistan'ın müdafaası meselesi · 

: l!elince; Kongre icra Komitesi, har· 
'ıt.tı.n sonuna kadar ınenılekcıte İngiliz ~
\' rleıinin kalmasına razı olmaktadır. 
ka~rıi lngiltere ilindi tan ile butı:n ıılll· 
ti :atını dcrfıal kc~c:cl:; fakat mcmleke-
A1dıiımaııa kar,ı mudafııada de\am e<lc· 

C""ıır. 

. Verilen haberlere sore, icra Koıııice
'ınin bu kararı, 7 ııj;'Ustosıa kongrenin 
':"mi h~)TU lilrafınd:ıo muza.kere edile· 
c tir. Umumi he)etin nasıl bir kanıra 
~lracağı buguııdeıı kestirilemezse de da· 
~ lll bir mesuli)et du)gusi)le hareket 
ka t:n bu dııha kalabalık hC)ct lza.larlOlJl 
. ran tas\İbeuncleri munıkündur. Tas -
~be ınaıhar olsa bile, Kongre Partisinin 

1 
kararını, bıituo llin<lıstan'ın kararı 

0 arak kabul etmek doğru değildir. Kon· 
i>re adı \erilen hl!)eC, b~lıca Hiııdulan 
Ve bunların Ca lnlÜ bir kısmını termit 
:;1.eıı bir cemi) etten ibarettir. Halbuki 
•·1ndisuın'da birçok ırklara \C dinlere 
llıensup insanlar )&Şamakıadır. Bunlar 
~ında en mühim azınltk, mw lünwı • 
~~ ki onların •>rı bir (Cltıİ)etlcri ve 
ındısıan hakkında Kongrmin görüıkri· 

~~ h'.~ U)'flllflUI progrumlıuı van:lır. 
usluınanlar da Himlı tan'ın istikHllioe 

taraftardırlar. Fakat ı}n dinden ve &}'rl 
~rsıan olan bu buyük azınlığın, anc-ak, 
IQındu oma kısımlanncb.n O)Ttl nık Pa· 
· sıan adı alund:ı bir devlet kurulduğu 
~n lıti:kliJine ka'ıısm~ olacağı iddia 
(1ilmektroir. Ak i takdirde İngiliz au· 
~undan l}nlaatk olıuı bu kütlenin 
. indu nüfuzu alona glımiı buluııııaıiı 
~ sürülmektedir. 

l\lüslüm:ı.nlardan b:ı ka kırk elli mil· 
~ Parya sınıfı ds &}Tı bir ıwnlik ~ 
~~ e~ınck.ıedir. Bunl:ırdsn ayn olarak 

1 
ındısum J:ı kunılmu mü ıakil dev· 

1 
etler de \ıtrdır ki lngİltett, bunları ko· 
ay kola}·, }'Ok farz~-demez.. Görüluyor ki 
llıeoıtekcıin idaresini KongrL'}e deHct· 
ltıek kola>• bir iş olnı.ıdığı sibI, adalete 
~>·ıun bir hareket <le olmaz. Kıldı ki 
d~lay ve hatti adalete U}gun bile olu, 
uıoıanın kapı)-a darandığı hir günde 

l!ıern J eketin müd:ıfruısını ıa~ıflaıncak 
<>lan böyle bir tf1Cbhüsten kaçınılmak 
~~rektir. Çiinkfi Jaf>On)ıı'nın Hindistan 
~n hir tehlike teşkil eııiğini kabulde 
l'. n.ı:re liderleri de itıHıık etmi !erdir. 
~~ bu kanaatte bulunmamış obalardı, 

tırııtikleri bu tc,chhibün s:ımimiliğÜı • 
~en şüphe edile~. hakikatte memlekete 
11tİklll temin etmek bah nC$İ)le Japon· 
}'a '>-a )"ardımda bulunmak istedikleri ne
t~ceslne varmak mümkündü. Fa.kat Him 
lıdetleri, ddden }Uk~ ideal sahibi 'e 
;eıniz kimselerdir. Belki bu idealistlik· 
erinin telkinitledir ki bu d«cce aykın 
h~rt·keı eımekıedirlcr. Kongre liderleri· 
111n, memlclmleri i~in istiklil i troıektc 
Yerden göğe kadar haklı olduklarına 
~Phe ~oktur. Eğer ln,ı:ıltcre bu hakkı 

hıntlilel'(len ,-.ir.ı:i)-ecck olur a, Atlnnti.lı: 
~~tı mlnuını knybetoıi, olur. fakat 
lındistan, Kongre İc::ra Komit~inin tav· 

•i>e etıii;i )oldan istik!Aline delil. anıır· 
Iİye göturulcbilir. Ve sonunda japon b· 
tillsına uğrı)aC"llk olan memleket, ebedi 
denecek kadar uzun bir llln:tn için is -
tikllJden m:ıhrum kalabilir. Hinı iuik
llti, All}-a kıtası liıerindt'ki her hangi 

tnıilletin lıtik!Ali gibi, ancak Amerika ve 
ngilıcre tararından ıasnV\'Ur edilen bir 
ıtıilleılerarası nizamı içinde mümkündür. 
Jaı>onya'nın kurnıı)'lt çıılışıığı oizıım 
terçcvesi i~nde C"r.ındi'nin, Ndıru'nuo 

Mevtnna Aznd'ın, Cim'nın 'lie herhnn· 
ti Hint 'lie Musliiman riderinin tasav . 
~r ettikleri bir i tiklal mC\-cut olmıııı. 
Sürük Asya" reni niznnıının istiklAI 

rn. lhumu, Mançukuo'da, Nıuıking'de, 
l3ırmao}'a'<l:ı H· ııi lir-ıin ad:ıl:ırında gön-ıl· 
~Üfu gihl, tanuml} le ha~ka ıDrlü bir İS· 
tıkUJJir. Daha doğnnu istiklll ile aU
~tsı olmı)an bir vuİ)oettir. faaseıı Hint 
lcff.rleri bunu >•kından görüp anlamı$ 
oldukları içindir ki bu mucndelede müt· 
tefiklcrio etrafına toplanını•l:ırdır. Fa -
lc•t Kon.ı:re liderlerinin, giriııikleıi son 
tqcbbüsle, isıcmi)erek, mutıcfiklerio 
harp gaHetlerini balınlnm!!kta oldukla -
1't da bir hakikattir. 

A. Ş. ESMER 

Japon uça klonnın 

yoptlklon akınlar 

Hindiston,ı müdafaa 
konseyinin bir ôzosı 

Gandi'yi 
tenkit 
ediyor 

Yeni DcJhi, 20 a.a. - Hindistan 
müdafaa konseyi balığına tayin e· 
dilen eski Londra fevkalll.dc komi· 
seri Blriorok bugün neırettilU bir 
be~ san mede 'Hint kon 'il" ;ı.ıı -.~:rıın 
siyasetini şiddetle tenkit etmiştir. 

Bu dckltırnsyonda bilhassa şöyle 
deniliyor: 

H1ndıstan'dn 2orla bir rejim kur
mağn çalısan Gandl nihayet yüziln· 
deki maskeyi ntnuşlır. Onun yaptığı 
hareket sadece bir tınntajdnn ibaret 
değildir. Garıdl, ıaslstlerln dlktatör
lü{:Une mukavemet etmek için bil· 
yilk gayretler sarfeden bütfin hUkU· 
metlere arkadan bir haııccr darbesi 
indirmek lstlyor. Bu memleketin sı
yasl lnklşa!ındn bUyfik hizmetleri 
görUlen kongrenin her tarafta hür
riyeti tehlikeye maruz bırakacak bir 
karar kabul ctmls olmasından dola· 
)'l mUtees.51rlm. Mecfısller, l'ılilslU· 
ımnlar, Parynlnr, ~ler ve komU
nlstler arasında slllhsız itaatsizlik 
hareketine mUz.nhcret edecek bir 
klş.t bile çıkmıyaca~ına eminim. 
Resmi Hint teıekkUllerlnln, bu a
rada "Hindistan Hilrrlyetl" blrll~l
nln ve biltiln sanayi adamlnnnın ita· 
ats!.zllk hareketine asın ~nnnşmı.ı:a· 
caklanna şfiphe yoktur. Hakiki Hint 
evllttlanna dUsen vnıo:lfe bu hareketi 
akamete uğratmak1ır. 

Mihver' e göre 

Almanlar 
doğuya doğru ilerliyerek 

Rostof'u 
geçmişler 

Voronej önünde rus 

hücumlon suya düştü 
(Bası l iıui 111yf11d4) 

nüfuz etmlilerdlr. 

Almanlar Roıtol'u geçtiler 
Viccy, 20 n.n. - En son radyo 

haberlerine göre Rostorun doğu
sunda llerllyen alınan Jutaları sehn 
ge;;;m.lş bulunmaktadırlar. • Vılclıy, 20 a.a. - A'lman radyosu-
nun verdiği hlr habere göre alman 
kıtalan VoroneJ'den geçerek dur
maJ...--sızın doğuya doğru ileri yürU
)'11slerlne devam et:mlslemlr. 

Alman resmi tebliği 
Be.rllıı, :.!O a.a. - Jtcsnıl tebllA : 
Doğu cephesınin cımup kesiminde 

'lddeW ~·ağmuı·lnrın sona eım•.!Sl U
zertııe cenup ve doğu istikametinde 
takip savaııları yeniden bqlamış,tır. 
Savaı ve tahrip uçaklarından mü
rekkep tcşklller Rostof'un doğusun
da dilşman kollannı imha ,.e Don 
nehrinin af,'lZ çevresindeki dUsman 
mUnakale hatlarını tahribetmlşler
dlr. Alman ucakları Donec halkası 
Icindeki takip savastnrını tes!Tll su
rette desteklemlılerdir. 
Düşman Voronej köprtlbnşına dUn 

de önemli kuvveUerle hUcum etmls· 
Ur. DUşmanın şehri geri alınak lçln 
yaptığı bUt.lin teşcbbUsler çetin sa· 
vaşlardan sonra pUskUrtülmUştUr. 
Alman hava kuvvetleri tarafından 
de~teklene.n kıtalarımız kar ı hUcu· 
ma gecerek 60 sovyet tankından 
36 sını tahrlbetm!şlerdir. 

Alman u;;;akları .Moskova ı:evre
slndekl demiryolların ı gUndtiı: ve 
gece tesirll surette tıonıbnlamışlar
dır. 

tlme-n gölUnOn cenubunda meV7.ll 
sovyet hUcunıları pUSkürtülınüş, 9 
tank tahrlbedllmlştır. 

Murmansk Umanı dün olabnfist.U 
bir tesi~le bombalanmıştır. Doklar
da, motorlU ta$ıt toplulukları anı -
sında ve benzin dt>polarında geniş 
Y'Ongınlar ('ıkmıştır. Alman avcıları 
Kola kl:lrfczl llzetin<le 17 sovyet u
ca.!ını dUsOrmllslerdtr. 

Voronefdekl mlldnfaa savıı.şlann
da, "llC>zya piyade tllmt>nl bllha a 
kPndlnl ırostermlştır. 

Macar kıtalarınuı başarıları 
Berlin, 20 a.a. - Sal'ıhiyetll as -

keri kaynaklardan öğrenlldlğlne go
re, macar zırhlı kuvvetleri Don neh· 
rinln batı sahilinde nıUhiın dll~an 
kuvvetlerini hezimete uğratmışl ar 
ve bunl'ıırı nehrin öte kıyıeına .ıı:eı; . 
mek zorunda bırakmı~larılır. Voro· 
nej bölgesinde ulman köprUbaşınR 
karşı girişilen sovyet karııı taarruz. 
lan, alman motörlli ve piyade kıta. 
ları tarafından pUskUrtUlmUı ve 
ruslara ağır kayıplar verdlrilmletir. 

Japonlar Simali 
Çin' de bir ayda 

1364 savaı verdiler 
Tokyo, 20 a.11. - Domel ajanSJ-

nkın bllt'llrdl(:lnc göre, japon hava Pekin, 20 a.a. - Şimal Cin'dekl 
uvvetleri 18 temmuzı'la Folden - Japon kuvvetleri umumi karargtıhı· 

Ceklang hut'ludunda l.onıun ııehrlne nın ncşrettltl tebliğe göre japon k uv 
l•arruz etmı,ıerdlr. Bu taarruzdıı vetleri haziran içinde ıtmnl Clnde 
llUşmanın nskerl hedeflerinde bUyUI< 186• muharebe vermişler ve bun • 
lıuarlar yapılmıştır. !arın neticesinde çinliler muhareb~ 

Cene o gUn jnpon hıwtı kuvveotier meydanlarında 31531 ö!U bıralrnııı • 
1.oıuan'ın 50 kilometre cenuHtında !ardır., Gene a:y'Jlı tebliğde, jaı>0n • 
~cerg'e de- bir bnı:kın tnnrruztındıı 1 ların H531 esir aldıklnrı 81 da~ to

ulunnrak dOşmanın nakerl tesisle· pu ile 187 havan topu ele geçirdik • 
1' bom'balanmıştır. leri ilave edilmektedir 

Moskova'ya göre 

Voronej'de 
ruslar ~etinbir savaıtan sonra 

bir kö r·· 
başı alddar 
Esas l ı meydan savaşı 

henüz boşlamadı 
-( Başı 1. inci saşfada )-

Kalinln cephesinde keşlr kıtaları· 
nın faal hareketleri de\·am etmek· 
tedir. 

Mo~ko\a, 20 a.a. - Bu •abalı"• Sm· 
}CI ıehliıii: \'oronei çevresinde müda • 
faa<l..'l olan düşmanla şıddetli ı.uaslar d<'
vıım cımişlir. Bir }eri İşgal etuk. Ve 
harp malzemesi ele geçirdik. 

Millero\o'ııun cenubunda kııaları • 
mız düşmanla müdafaa sa,aşları \"ap 
mıştır. Bir kesimde karşı hücumu püs· 
kürttuk. J\) nr cephenin başka bir ke<İ· 
minde )eni mevıilere çekilmek zorund., 
kaldık. 

Moskova, .?O a.a. - Bu sabııhki sov· 
)et tebliğine eklİr: \'oronei ~-cvre~i.n<!e 

kıc.alarımu: mud.ıfııaya geçen dü~nıanhı 
şiıldeıli savıı,ıar rapnıışıır. l\kskitn ı.:r 

çevrede bürün gün dc'am eden mlılınr~
he r>İr~delcrirnİLin ''t' ıank mı.iretır batı • 
mızın Taferi ile biıınişıir. Bir koyilo 50· 

kaklannd<t alman l.ır ı. ~on ölü hırakmı,. 
lar<lır. Bir kesimde almanlıır kareı hii· 
cum )'llllmışlardır. ToJl\-ıtmuz ve. 11nk 
muhriplerimiz aıeş açarak 7 alman ı:ın • 
kını harıx!ısı etmiş, bunun iiıtr:İne .ank
larımı:ı: }?-odan hücuma geçmişle.rdi•. 
Aknanlar 19 tank daha ka}-betıikten son· 
ra geri çekilmişlerdir. 

Millerovo'nun cenubunda, kııaları • 
mil şiddetli müdafaa sa\'llşlarınıı i1t:rak 
etmişlerdir. Bir kesimde alınanlar t~kİI· 
!erimizin arasına $0kubnuşlnrY da si<i· 
clr-di bir mukabeleden sonra kuvvetleri· 
nıiz düşmanın müdafa:ıl,ırımııı )'Irmak 
teşcbt-ü.~lcrini akim bırukmı$lımlır ı\I • 
manlar bu $11\'IŞta 15 tank kaybeımi1ter· 
dir. Ra}ka bir ke5imde kıtalarımız $.ıyı. 

c-a üstün ku' vttlerin baskısı ıltrndn )"eni 
mevzilere çekilmişlerdir. 

Katinin cephesinde, küçük dlijman 
grupları ile savaşlar yııpılmışıır. 

Esaslı meydan •aVCl§C 
henüz ba§lamadı 

Moskova, 20 a.ıı. - Dün geceki '°V· 
yet tebliğinin şim:ı.J Don ha,'ZJl.Sınrla bo· 
pltıldığını bildirdiği Vorosilov11e1.d'ın 
boµltılma ı, &imanların Usiposk'ın do· 
ğuşuna ve Millerovo'oun cenubunda Kn· 
memk'~ doğru çifte ilerleyişi üz(lrine za. 
ruri olmuşru. Royter aJamımn da bir • 
kaç gün Oııce i;:ıret ctm4 okluğu gibi, 
almanlann cenupuıki ilerle)işi Voroıi • 
lovgrad kı talarının muvns:ı.lasım tthdi
<lediyordu. 

u ı; u ~ 

dise değilse de askeri harckeılerirı 
umumı gell§imi gÖz önünde tuıu • 
lursa bugünkU durumun vahimliğini 

• 
aarı 

r 
Ve z 

blr keredaha tebarlız ettirir. 
Cenupta ordular arasınd ı es_JlBlı • (Batı J "''' JoJ/ıu:la) 1 da ne >aııı uu hopsı ~uz.el ıll)ct.. 

bilyiık meydan mulıarebesı benuz H A ı le bnşlu, mckteo hayat•nd., dei.ırıı ıcrle olmuı,;.u •. .deden terolyesı ae 
olmamıştır. Milleroveı'nun ccnubuu- eılcr, genç neslın iyi yeli~ıııcsl uclkı- OO)lcdlr. :::..x>rcu o,aıak c.egiı, takat 
da sovyeUer almnn ilel'leylııınl ge - rnındacı ınilhıınrlir • .;;por i e d ıh-ı zi- ı:ıoı t.ik tıır \ aı.ıtc ue \'nkıt.;y e mu-
cıkılrmck ıçın w-ı.,;ı muhurobcleri > ıııle bir heyı ca:ı , e zc,·~ meselchh!ır \ aunf buhınc.u un Ç<Jl ı;cç.n en 
yııpı)odıırsa da ~iıııılı}e kıwarkı ııa • Uerlin, 20 a.a. - Bu~ünkıi resmi 8 - ESkı t 1.'lt bl:r~'Ok .noksanları· lıaberdnrım. .Partı nı rke.ı; heycLn-
rekeller hep ııuna inhisar etml§tir : ıehliğe göre, alman sa\"aş uçakları gün _ na ro~"Olcıt kull.:1> eri cemiyet hnyaun:ı cı.c uza iken sı.>or mc cıesı ' ~e.ı;;;
Sovyetler kenı.Iıleri ıçin eıı elverı§li. düz ı ondrn'nın şimal-doğusun<l:ı onemil ve g<.>rv:lcd kongrclcrdclcl mOUUtcre ve 11k te ılfuı esaslı tclkLK ınc\ZUU ol
yere kaılar orılularıuı ~ekmek '\. e hir harp fahrikasına lıü<Um ı:ımi~lerdir. milnnkaşn.l:ırla hayat mOcndclcsme a - mu tur. Bunun lı;ln mUzakcrelerl 
meyuaıı muharebesını orada yoımıak lnıtiliz uçakları dün E;ılndüz Alman· ı~rıııtı hnlde yeni tcıklltıt, kulüplıırı daha esaslı bir sun ttc tnkıbedcb11 • 
ıçlıı çalıııyoı·ıaı·. Almanlar ısc bu d m. Gorti) orum ki, burnda temas 
kuvvetlerın sapıı.snğlam o mevzılere >11 • HollaoJa hudut çenesinde ikanlı:t· ve idal'CC'I 11 mnıuılı memurlar tarzın - edı.rn an m .. t"le er bu te killi.tın 
çekılmeslne mil.nı olmalt içın uı;ra • gıihlarla me•kün mmallelcre birkaç bom· da mu!l!Im e t.'tlJl tutrnus, snhsl te- çalışm:ısı a ına d:ıya.myor. Bu ara-
oıyorlar. ha atnıı5l ırdır 1JCbbllsü es:ısında.rl bnltillamışur. dn Heri sUrJlmUş olnn işten anin • 

.Moskova, 20 a.a. - Sovyet kuv • fn~ilu uç.kları secc hafif kuV\ctler· 4 - tn ap ve ıı&atıdan yukan )ilk· mak ve an 1ma mık mesele... de 
vetıerı dün gece 24 saat suı en oıd • le Helıı:oland körfeıincle birkaç )ere ,.e setı. cml tnm1obnıs onun yerine 1 m.ıhimdır. &..as chh n, me\CUt bir 
deıh sav.ı,şlardan sonra VoroncJ ın bılhassa Brcmcn \I! Oldenburg şehirleri· Yllkardlln ıışngı ın~n cm rlcl'le idare u-ı t ı.llatın ondan C\-Vel mevcut alan 
karııısınct:ı. önemlı bır köpru baııını ne hücum ctmişlcrdu. Si .. il halk ara ın· sulü tat.b'.lk olunmak ııs•cnmişur. nym mı..cs.s selerle temasından ı:ık-
zaptctmışterJır. .lJaha cenupt ı da da karıpl;ı \"ardır. i ç düşman uçası dıi· 5 _ B<.dcn ter u; mllkt?Ue1lcrl mııkl ır. Ş n in nmışımdır ki, 
nlmanıaı· nenır kıyısına kaoıu· 1:11.1· şıırii!mı!}tfir. tr.ıhsl ncı bir mi~ • Bunla.'"lll to la _ d d kolu a m rut rJı? d d ko -
ruınıuıııcrdır. ı:> duya d \ m o 1 rın hnll ııı dalma 

l)on ncnrı uzerını.le Voroncj ın fngilizlere göre m:ı, calışt.ınoo tarzlarında hcman~ı il- gu 1 t rlr. BJnun it n ilk rıcam 
tıı.m kar§ıııınaakı oncmll köprU bJ _ mi bir usul mevcut değ d • ll1unl' m şudur: 
oının ruslar tarafından zaptı üzeri- J.ondı.ı, 20 ıı.a. Ha\a Nazırlığı ıM>'c kuU:ıııılanlımtaq b0yll1t btT' kısmı Bu ın s le kab llhald r. Belki he-
ne alınanlar kııuıarının doğu kıyı - cok C"Uzl tiı:"relll'rll! bu 1ş1 nnıamunoınr men ynr n (; ıl, 1nkat şUphcs;..ı; ya-
sına nakli için en kısa yolu kaybet- 11111 ıchliği: Dun ı:ccc, dorı motorlu nnı mdnn scc Lmlşt r. kın b.r tı.tıı c.. Bunlnr zıhnıyet dfl -
mı§lerdir. IX>mha U\ıtklarımız ıimal Alman)"a-sın;ı ve 6 - Sı>0r tdkllAUnı idare ~knlcrl'l \asıdır, o n d..ıvasıdır. Bakt-
A /.manlar bir yerden atıldı hilhnss.-ı Vc1:<>satk dcniulıı üssüne hü : maı11ıı yıın1 sı><ır tııı.kıımmıt= pro!esyı.ı- nız b n tnn ış .n n nramnda s.zlnle 

.... -. nc1 olmaları zıırarlldır. konu nnk n l>Uraya kadar gel-
Muskuva, :!O a.ıı.. • ... uyıer ajan- nım ctnıi,terdir. lıı; bomb.t uçağımız ka· ır 

h b
. blld 7 Ku'Up'-e hl" or •,-'- .-... 11• meyi \RZ uı )li>runı. Bu glbl te · 

sınııı ııususı mu a ırı ıı·ıyor : ~· " • """" .~.. .... d _.. d ..,. k )IJlıır. ~ftm••Ur n··-•~n blnn, m-... cme ·- mns anıa a ıııa fayda vardır. Biz 
Don nı;;urıııın o,,,u ıyısımla li· ··- "" ..,..., """' ·~ kil neınli bır meskun yerden çıkarılan \'q;;ısack Breıııcn'in 4ı,; kilometre 1 rıa.Jııı bakımınd:uı Hışıyac k t t uz i<:ındt'. s ~ ıısl bün~em:z· 

7
"' . . _, d tU . •iıııal h.ltmndadır. btr hale d> hl:ııara. !eri karş lıklı s:ıygı ve• 
,, ıncı ııumıın pıya e nıenlnın ı=erı • ı:eUnnck e~cmdlr s \ 't) da) '\nan ınz.bat manasına 

kalan kısmı kurma k:ı.rıııık bır haıde Dun oiilcdcn wnnı inr.ilh bomh,1 8 - M ktcı> ı r1n devam ettirllmc - a•ıyoruz. O'lun ıı:·n bu meseleyi de 
ııehricı öbür kıyısına ntılmı§tır • .Bu meler! kul l ı ...... ._,, "'k "--'- ı tt klld h ıı-.. y lil}')'llreleri şuna! Afrikasıodakı hedefi('· ı ;ıp er ,...., 'U"~" · ...._."" o - arzl m e n L-u<'CC z. nl· 
muvaffakıyet uç gün silren bir mu- re ıa:ırrutlarda bulunnıu !ardır, Lille , 0 ı muştur. nız de 1 lcodu yapmamnk Jtızımdır. 
harcbc sonunda elde edllmiııtır. Bu . o _ J{ullıı>lett tahammül cdcmbe. Sahs t nklU r h ,. Z..'lman kabildir. 
muharebede sovyet kuvvetleri rıeh • lkthunıe bolı:e ındc elektrik nırall.ı · ki b Tcnk tli ~ :ırk n hnr~At .. --'fftsinl 

U 
'

• k • _ _._ C'l' er rço14: \llZ !c!cr :yUklcnmis ve • ..... - ........ " 
rln doğu kıyısı zerinde önenılı bır rına ve < ı er a~ en h .. ""rıere homha 1 k 1 de> t ' 'C':I' C' •a" an ...ıtrQrUm. 

Ö Ü t kıl d h 1 
· 

1 
ırı -e mu:ım<:lclcrt truınv\ ur edile- "' ,, t>U 

k pr ba§ını eş e en Uç mes - ı :ı. et erı ~ mu~ıur. Gôr!ilUyor ki esas meselelere tıpkı 
kun yen &erı almışlardır. llir uraftnn inı;iliz bomba ta""are m 

10 
< K"~u 1 ~~IJ1Jr ,,__ d !'ltekl s n'rlere dokunur gibi temas 

Alman ordusu sovyeı ortlusuııa " • u P er "" nuıs ,....., .na \e • ed lml•t A m ı ı ı i !eri hinıa)c ız olarak hu ıaarruzla.rı }a· " ~ r. vnı e>se e er ç n ya -
hallı. olüm darbesi indıreuılecek ık - . . . 1 ~a ıt..,acını:ı.ıı mul<ııbl. ııazı oyuncu. pılmış nnkeotıere verilen cevaplan 
lidard ıdır ve §imdi cenupta ynpmı)<t ııaıkcıı ın'!llız a' u akları d1 ,~ 1 ahın· ı.ıra yapılan nakdi > nlımlar pro!~s>o- d'l ı111rkatlt> okumuştum. önUmUzrle
çalıştığı ııey de budur. Duşm11n zu. dakı 1 ra.ns•ı uzcrınde akınlar )apmı~lar· nellllt ı.c tı...""1.UmıcmcJI, nlluı.)ct ıcumal ki ar> UJ O!! cindt' lst nre heyeti toı;>-
manında durdurulabilir mi? Duı um dır. ı m\Ul.\cnct ma.kımınd:uı tctıtrı< olunma. ltın'\ı!".ı vnk t bunlann hepsini t<!lldk 
hala almanlarırı aleyhine çevnlcbj - ıınır. · etll'ce ·17~ 
lir mi'! Her kelinıeyı tnrta ıartıı kııl- 11 - &'llc-.n tcrtr.yu.1 ruznmlarlnda S.ı:ler, ı;; lncıtıncden, bir lntluır 
lamın ssıvyet basıııı. bu su·alleı c "e • d veı" cevabını vermektedir. 'el H<1soş'un zaptından busu ne kıı· lsUkrnr :yoktur. Muttası.l ili.'~~l ıcn 

1 

c\ rcsı g - rml)e mecbursunuz. Be-
dıı.r ı;;ecl'n muddet zarfrnda almnn· 116Uller hlc bir kulUı>te emniyet h 111 .nım \ ..ııLm bu mıiMeU knbıl oldu -

Ruslar karşı taarruza laı cenuba dogru lGU kılomctI"eden .ıırukm.!imıttır. gu kad ı· .ı<ısa ~npmı)ıa ı;alı~aktır. 
gernıezse. .. fazın .ı. rkm şlcrdır. Almanların 'fa- 12 _ swrun )UıltııeL'llcs iç::n bl1' 00_ ı ::.on zamuı ardn Kars'a kadar gide· 

':I' ::nnro dan da hare.-Ne geçerek vt ot rck n. nl ket n b rçok taraflarını 
Stokholm, 2u a. ı. - Rusya'daki Rostor Uzerlne vürUdllklerl hııkkın· ono:ııısc 111111

-" OffiUISI ıcabc.-der. ı dola ım. B ~en terbi_\' esi bakımın -
vaziyeti mUtalca eden N evyork Ti - dn çıkan haberleri teyldeder mahl· U...'Cl:n le; b:Jcıs1 b krınunla be:.kl uutJ 1 d.ın, ku\'\ etle takdir cdccrğln z ka
mes uunlnrı yazıyor : l t>tte h oblr hnber yoktur. Bununla cd imek ~le, ki re edl ebillrsc d<) l .dar du un \ e &a ca • nız kadar 

Seıvyeı orduları btiyuk kaı·oı ta _ beraber tehlike bü;ı: üktür. 1 s::ı 11< h:ıya.Uyle n.ı tiıntl lı>bat et· bunun z ttı ça ~ lar gördüm. Bu-
arruzB hemen başlamzsa SoYyct V .,. .. ı mit olan apor tamllllK'll amut.ur kimse- nun ıcın )ılı.>ılmı emeklerin her 
Rusya mahvolmu,tur. QörUntişc s:-ö- OJ oneı ı mudaf aa ıcnıcn mllrr~<'P ve ı:cne mruırtie tlib! 1 Ulrlli .yt mahsull rlnden istifade et· 
re dllşmıın bitmez ıUkcnmez kuv • edenlerin durumu düzeldi nyn b t uı idare cd 'mellıdlr. I mck IUzumuııa Jnanıyorum. Ben bu 
vetlcre maliktir . . Ml.ittcflkimiz rus- nunun yalnız umwnı k tlıbkle ve rede- ~erde radıkal olmayı kc'Slı> ntmnk 
Iarııı ikinci bir cephe kurulmasını 

18
• Londra, 20 a.a. MoskoHı rad)'O· rnll)on n muhtc!l! klt P l'rline mnaı mannsına d 1, iyice tetkılk ettikten 

rarln istemeleri sebebini anlıyoruz. sunun bu sabahki nc..,rıyntına ı;llrc \ertlcb!' r. sonra le i :l knrnrlnn vermek 
Bu ikinci ce,!)henin açılması t k- Vorone>J'ı mıidnfaa l"d n kıtaların mlinasın 1 vorum. Gördilsllmilzü a-
dirınde Husya'd:ı hayal lnkısarmın durumu dıizelmış r. Kızılordunun Maarif Vekilimizin çık O!,'lk ) U)"Orum. Konunu değls-
bUyük olacağını da biliyoruz • .Molo- 'C!Uşman tanklarına ve motörlU pi· sözleri tlrm k luz :ı buna te bbüs etmek 
tor. Lonı.Ira ve Vaglngıon'dan bu hu· yadesine lndlrdlğı dnrbderlıı !iıddctl vnz f :n zJ r. Usul de• ştirmek !ca-
susta teminat alarak dönml _tı. g~nderı ıUne artınaktndır. Son 24 Dört sn:ıtt n fazla suren bu lznh· bcdersc on"ln dn gü<:IUk yoktur. Me-

r !ardan sonr Manrır Vrldll Hasan-~ s l 1 kLI t üh'-"ir Tü k 

T 
~k saat zar ında yeni muvnfiakıyetlcr 

1 
e c ın · ,n n m uıl\l • r 

azyı geV§emedi elde edilmısLlr. SOV)"Cl kıtnları Don Ali YUccl va21 yeti aşağıdaki sözlerle' gcntl • ırtn ob tUn kudretlerini be -
Moskova, 20 a.a. _ Royter'in hu· llt'hrl Uzerınde alımınlnrın tuttuğu huJ,llsa IleUtm

0
1.,tlr:k d • dt'n h"nde takviye etmek mcsclesl-

ıusl muhablrl bildlniyor: ehemmiyetli bir gecldl t>le geclrmlş- - l n ar a ıışlnn d nledim. dlr. M mlek n ana d!\valarından 
Alman orduları tarafından Rostof fordlr. Bu noktada nehrin doğu kıyı· S!>)•lcncn flklrler-Ocn hiç biri koy· 1 biridir. Buna e:ı uyan şeklini elbettP 

vt> Stal!ngrat Jstlkam&tlerlnde ya- sındn bulunan düşman kuvvetleri bolmuş d ~lld r. Hep- nl zihnimde 
1 

bulun VC>rcc /!iz. Bizlere htı.klm olan 
pılan üızyıkın gevşemekte olduğunu 1mha cdılml&Ur. Voronej'ıln cenubun- tutuyorum. Arknda.,larım tarafın- 1 

ruh•Jn tam. h lkçı bir ruh olducuna 
pssteren hiçbir alArnet yoktur. Ter- da bir sovyet bırllği üc gUn süren ı1nn da notlnr alınmıştır. ' lrınnmı7~ Bu ımlnvıştn otoritenin de-
sine olarak, eon telgro.11ardan anin· muharebelerden sonrn askcrt ehem- E :ıs itibar ~le sunu SÜ)"l'yeylm kl 1

1 
h'I o'duF.unu bllm<'k ldzımdır." 

eıldığına göre Mlllerovo'nun cenu- mlyctJ olan mcskQn bir yı;>rl ele gc- bir işte dllz:rlln hnrckC> lctn o 1 1 e- Mnnrlf Vekilin n bu s6z1erl üzerl
b undald muhar ebf' bölgest son 

24 
<:lrm~llr. 75 inci alman tümeninin snslı bir Ot'!"nnlzme bağlnmahdır. ne spor murnh'lı Slnn şUkranlannı 

saat zarfında cok gen!Jlcmlştlr. Ce- dl\kUntllleııl Don nehrinin batı kıyı- Bu memlc-kM.te son 20 sene z:ır!ın- h'ldlr rek daireden ayrılmışlardır. 
nuba doğru sarkan cılman 1otalan- sındn lnt·uımsız blr şeklide kaçmnk-
nın ileri hareketi Mlllerovo'nun su- tadır. DUşmanın elinde bulunan 
kulundan sonra, R.ostof - Voronej başka bir gectdl zaptetmek için de M 'd 14 f d • 1 heslndek1 en rnUhLm hedeflere o ka-
dem!ryolunun her w tarotındn ge- Mıtı 6lddetıı muharebeler yapıımak- ISlr a emmuz an erı ı d:ır yakıo..şmıs buıunuyor ki onıan 
niş lllçnde lnldşnf etml&tlr. Sovyet tadır. 6 ıncı ve 7 tncl macar tugay- \ uznklaştırmndan rahat blr nefes al-
dUmdar kıtalannı.n, ordunun ceklll- !arının mUhlm bir mcvzle karşı yap- .--.----------...---- mnmız mümkün değildir. Maziden o 

diğl muhnrebPlerde alınanlar bUyllk 'Yardım etmiştir. Dilşm'.ln bu hficum- ldlmlzl aşın derecede bir itimada ko· 
~ıni himaye etmek maksadlyle ver- tJklan taarruz hnreketlne 70 tank 1 · ı ·ı 1 e kadar acı dl'.'rsll'.'r aldık k1 şlırtdl ken-

'kayıplara uğramışlardır. On gUn ()V- ı.la bir piyade taburu ka:;·bctm!şUr. 1ny kolay ka.ptıromayız. Fııkat Ela· ---------·---------------,:...,_ _________________ _.::_~..:.:.=- lemcyn'de ]\ıtnlnnnuzın büyük bir 
'CesnrMlc çarpı'IDl!ş olmaları ve ha· 

Bıı ehemmiyetli demln·oıu mer
kezinin kaybı beklenmedik bir ha -

Tiyatro 

meraklıları 

GUzel sa.n.a.Ue.r bnktmınd:ı.n fstan. 
bul bugUnleroe ~'Ok haw.keUı günlt'r 

:Y~l)'W. Andlgon6 run tansW, Devlet 
Konservatu~an Ttratro Jll")eunın 

tstruıbul'da da haklı alk.ıtlar topla· 
masına ;ırol aoU. Güzel Sanatı.ar A· 
kadaınlsl sayın .MaarU VeklllmiZ!n 
bir nutku ile, alt.m.ışıııcı yıltlomımil· 

nU kutintl:ı \'e nlhayct &azet.eler, mll-
11 o>-ı.ınlar fesUvıillıı:.n ;ı.'llkındn hat• 

llYıı.caQ'ını habe:" vc:dyorlar. 
1st41\.bUl'da bU.'lasM Andigon6 

t.mısillne eöstcrilen aJAka \'e rııG:t>et 

çok eö ğÜJI kıl bartıcı mııhiyetted ı:-. 

A vnıı:ıalılar dahi, OOk zaman, k.crıdl 

cHyıırlnnnda tı;vatrodan anlı)"aıılann 

a.zlıQ:uıdan ı~-et edeıicr. Nttd<lm 
t.emsUden blr le.' mılamad:Iklan hal· 
de U;yatroya cırt ırösterı. loeln elden· 
ıerıe ala.Y eden fU tı:knl)'J b1r Av· 
nıpa eıı.zetesiııdC ırönnüıUlk: 

- Tcrrurtıın .sonunu bdclemedlnlz 

mi? 
- Maal<.'5Ct hbıı'-
- Neden? 
- Proımıma baktık; ıı..-ıcll tıer• 

de "iki gll'n eonra,. ()('J'l!'Ylln ediyor

muş. Biz dıe "iki ırlln btıklemektl'nııc 
\'alt'U;yı. eve dönGl!m!,, deyip ctktık ... 

Sütunlarda 

seyahat 

Gazetelere dlldaıtle bll.IOlı.nca eU· 
ıtınc veya aeıldı, b1r takım )'lllllıı

lıklo.ra nı.sUtımak laı.blıld!r. Gecen· 
l.e:-de btr lstanbul ltllZ'C ı. Carulk· 
kale acık1annda bllzln b1r aeıldlcie 
batan. Atllo.y ®ntzattmıız hakkında· 

k1 habere bir rcstm k0:>-muetu. Bu 

rcmnın Uzcrmcıc ısu ayan bc;ı.'an -
>"Ilı• benzemesm! - "Bıı.tıray.. oku· 
nu}'Ordu •• 

Basım btr ıro.zete ..ıe ''Tokat,. mııh· 
reel altında fU hıı.'bot1 verl)'ord u ı 

"Japon ıtenizaltılan l hezlra.ndan 
ı tmımuza kadar 200 000 toruıato 

tulflrmda 25 &remi be.tırmıolardlr ... 

Harp ve 

moda 

Harplerin umulmadık blr neU· 
cesl de kadınların erkek elblselc· 
rlne yavaş yavaş el at.malan ol
muştur. 

Yeni bulmacamız 
SOldan sa ta: ı. Ft1ıne. arltınct.ık, 2. 

mabut, tenı1 aclklı, 3. b!r nota, huzur, 
4. bal )"al>An lılıYV8ll. ecdat, tersi ııöz:le 

kas1t, :;, terB1 meuullyet, Ytınkı, G. blr 
tıa.Yvanm )'11.vrusu. kibar, 7. harneı111 

resmi. t.ers1 b1r htırltn okunUŞU, ı;, koz, 
br erkek ismi, dilz.'ilk, 9. btr işi mC}da
rıa cıkar.rna. güzel sana•, 10. boylu, 
lP<lk böeeğtnhı ynptıi\'ı. 11 korkulu blr 

ot, kıyafet.. 

Yııkarıtan q:ığl: 1. l'ilPÜrtrenlin ar -
ka.daeı, acele, 2. bS" mc;ı.·va, b..>J."'11.t olnıı· 
ynn, a. nota, hissi dondurulmue, 4. mil· 
kemmel, UYt', b1rdıınb1re. 5. t cnıı bey -
ı:tr. bavWıır, 6. :ıruııur. ıııcalcca, 7. au 
taşıyan, eidd bir ııllAh, 8. baTllnklnr, 
bir l>C'Year®cr, &eri d~lerlmiz, 9. poıt· 
Uka)"ll alt, ıo.mıızı. lO. hlleln, bir mcm· 
lolretın ~ ıı. vcresl;ye olmıs'lln, bir 
nevi aya'k'k:ı.bı. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmit §ekli 

soldan 1111~: ı. sıwat. kader, 2. 
elan. Ç()te, 3. 1'en, la1', tce. 4. et. kesin, 
ld, :;. sal. 6. lcr, dll, 7. Ren, 8. Us, katar, 
ba, 9. Fas. bez, ket. ıo. e?ıU. sıla. ıı. 

kasap, heIAk. 
Yu'ka.rdan ıı94tı: ı. se!er, tur k, 2 

alet, saha, 3. Van, tef, Bls, 4 n.n, la, 5 
ıee (sel), Rab, 6. t.nsa, , 7. ru, naz, 
s. ııc. IK', a. det. ktn, lal, 10. cı~. oe'la. I 
11. ne.tt. Bat.cık. 

18GO ta Kınm harbi pa.Uak ver
di ııırnda, o güne kadar "kndın 
kadıncık" clb seter glyenle.r blr· 
denblre erkek el l'.'rlne Ktırııı 
bir taarruza gecm er ve tlk !hı· 
ce erkek yeleklerlnl bolero ndı 
altında ve bunlara "kadınca" bir 
bicim vererek clymc# başl mış
lardır. 

1870 fransız • alman ha~ tfty. 

yllrün doğusuna şıılılt olmu&tur. 
188U den sonra milltim bir harp 

olmanuş 'e bundan dolnyı kadın
lar erkeklerm kıynfotlııden aln • 
c.'ak ) eni &e:ı:ler bulamamı;.;lardır 
nnın, bu sefer de ııapkalara el at
mışln.rdır. erkek &3Pkalarının bl
ctmlerl güzclleŞtırUmiş, Çiçeklerle 
sUslerun li ve buklelerın üzerine 
oturtulmuştur. 

Tronsval ha.r'blndc k:ı.dınlnr er· 
kr.klerdcn kınwa.tı n!nuıkla lıie tııış. 

lıtrnışlar, >11oka.lıi:ı ve kanocye denilen 

luuiır eaı>k:ı.>'l ıl.u. ele ıı~lrdl.k:ten son
rıı denl=I ka~nc kadar ~'1 at
nı ışlanlır. 

Bıı n..<ırın bn.ştn{t.ıınbcı-1 lc:ıdınbnn 

cı1k~nt'!k için yapUk!arıru ise hC'P 
blll)"Oruz: a Ja earwnnc ııııclardıın 
panttılona k:ıdıır türltl kıhk:ln.r ve 
tuva tctlı'r •.• 

BUttın bu "acıklı,. eeylert ıınyıp 

öôken g;ızcte 1.Utvc ediyor: 
"Kadınların ıılytıırnektoo yana 
~ t1 bu tuhaflıklar b!le, btn

ıcroo klabi bant tarnrtan ~:neğc 

:yeter. Du harpte kadın'lnnn eıi<ek· 

lıcrden alıtroklan htc blr C'b'1m ~
ın ıkalm:ı.dl. Onun ic!n harpten ron· 
rıı cınlnnn cl..1.?uı ''tradmcn., ~nmc

!ıcrlnl d~cmektcn baŞka elden ne ge

lir?,, 
nu ıtUd·e ht"l' halrlo amip kılı1tbr 

ı:lmnek'lM uMlUTlı:s bfr çok ı:-l'k<ıklcr 

ısttrıı~ ederler ııanınz." 

Onlar da 

tatil yapsalardı .• , 
fl:ı zctclcr mahkcmek'.rtn yaz tıı.tl· 

1!n baah.>aeaklarnu haber vcmor. 
:ınr. 

Bir tanı~: 
- D.'lrt bu vesnc ne, hırsızlar, 

~.ollcr. vurgunculu, istltoller 
tlllln da ta.tll yapısıılar,_ db"Oll'du. 
nö;yletfklc hem hAldmler, hem wc· 
ıuıar, hem de halk d!nlcnın olurdu, 

Fa.kat. hclı:- lsU!ı;1lcr, hallertnt dü· 
e t.ooetc pcll: beıızamtyorlnr. Çünkü 

groc ıroı-.ctclcr btr a.<tıınun evtmn 
bodrumuna Z yıl yotc«:k krut::ı.r öte
b<'!rd lsU! ctm oldul\'Unu vo Sı5fn nn. 
ıasıla'l'llk ıııtamm ;ya!knl:ındıl\:ıru, mat· 
1 nn d:ı meydana cı'kllnldılmu bUdl· 
rtyorlan'lı Adl HUda.vcrdl o!an bu 
adamın, IIllda bel!\smı vcrd1 dcmcOc· 
t r. 

Şua Franlro adtndııı btr Is· 
met lt<ı Zl~ kUtu gmmoton l~!nl 
btr ba. vulda ka("lnI'km y ım lannuı 
Onu da ceza o mk ff:nt'tl tıc:ıya k~. 
m1tbl 

SA. - TIR. 

4000 esi
• r ıva kuvvetlerlmtzden mUlılm bJr yar-

dım sörmelt>rl Um!Uerimh:l artıra
cak Jyl nlllmetlerdir. 

dıa r 
Kati çarpı~ma hcnuz vukubulmamıı

tır. Şimal Afrika seferi 8 hııhadı.r sürü • 
)"Ot. Üç haftadır d:ı ıki tarafın bıwct • 
lcri burük :l\ şiara ı;irişmcdcıı Elale • 

r •> O k lllC)'ll dola}lanıxfa bulunll)"Or. Rommel 
.nnhırc, .O a.a. - rtaşıır k:ıra ıdi 1 _..:ıı..ı·ıc 1 · kili.da 

\ c hı \"il teblı.,.ı: ı ~ın c e b~"""1~· )U en te, · n -
Dun kıtı•! rınuz bütün ke~lml.:rde dırm:ı.kla mc ı;uldur \"C Tobruk limanını 

ıue\"tilerlnl ıuulufıııa l'lU l'lcrrlir. 141 lnılbnma_k~ır: Ha.ui b:ızı kütük. dü,. 
1 cııııııu~dıııılırri ı.OOll esir nldık. m:ın dCllll: bırlıklerı Mars:ı-Mııtnıh a b· 

.I\\" filoları hlıuııycsındeid hafif bom- dar da ı;elmCktcdir. 
ba uc:ıklarınııır.1' nv-lıoıuba uı; ıklıırı- ~ Hoırund bir taraftaıı da il ri havıı ÜS· ' 
nıız ıııııharcbe de\ re inin h tısında leri kurm:ık12 \e Pındidco hava faali)c
clüşınonın lşı:;cııi ııltıııda bulunan bir ıioi amırma.kıadır. Diğer taraftan Rom· 
hnva rnc) ll ıııııııı şldıletle hucum et- 1 mel'e Girit'tcn hava }-Olu ile ı:ıkviye 
nıl~lerıilr. Yerdel:ı uı;akl r -ahribl'dil kuHetleri ı;elmişıir. Rommcl şimdi 6 • 
ııılş veya hara~a uı'!;ratılmış ve yere in- nunde Nil v:ıdi ini görmektedir ,.e ona 
ııwk uıerc b\ılıınıın IJe~ llli~ıııan uçnğt , va~ıl olm k tımidini tcrkctmiyeccktir 
d.ı ılU•ıirıilrııll~tur. 1 D d --'· • ·• b-'· • K f t ı ı k " urumun ..,,,.crı stratcıı ..,.ımın· 

ıını ır ın~ arı ıa~ a havn lı:ırekll- d h · • d k' f 'ıli L-
tınn zarnr 'errııl•~e ılı', cenup keslw ~ usu.ı~<eU ıu ur ı :r.ııer umı ,..,... 
nılmlekl ıhi~ınnn kara kuvvetleri u· 1 ikı ıarııf ıçın aşağı yuk:ın ll)'Tlldır. Fakat 
knr~ı yııpılıın hllcunıda ı; tnnka t:m h_czu:'.etin. ~e~~ccsi her iki ıaraf için J:ll>" 
ls!llıet kııydeclllııılş \"C yanıı:ınlar tliC!I- rı musa\Jdır. 
nlınıştır. Dail> Tclesrapb'ın Kahire muhabi • 

llombn uçakları ırllndilz 'J'nbnık'ıı ri diyor ki: 
hucum ctml~lerclir. "ElalemC)'Il çcvrcı1iode her ne kııd:ır 

lltıtlin hu harekiıttıın bir uçnğımız kati bir meydan muharclx-si cerl!}1Ul et· 
clunınrıul~tlr. mcmişse de umumi)et itib:ıri)ie hritan· 

)1llıların ıcşcbbu~ü ellerinde bulundur • 
Alınan esirler etrafında dukları W)lcnebilir. Günun muh:ırebele-

tefsirler ri sekiz.inci ordu lehine netice ,enni,cir. 
· Merkez kc-;irninde tanklardan \-:lrdıır, 

.ondra, 20 n.a. - l' t"ınmur.cl ın- 1 güren Hine lmal.ın Rm,•t:y5at sırtİnn bo-
herl .Mısır cephesinde ingılızlcr tıırıı- -uııc ı ı • ı · br' 
fıııdııo nlırıan c lrlerln ı;n\ lbl durt 'Jlni I> 1 b:ıı er endıı~,. er, lcenupıa tkskie" ıtamıı· 
ı ı ı ı · ı .ır tı)-:ı obru l3ZI tera · · Jcr kay • 
ıu muştur. Jun !lrıa ck•erısı it ,h·an d 1 • 1 il 

ise ıle aralnrıııd ı eherıırııiyetli rnikİar- <.'} cnıış e~ r. • 
dıı ıılrııarı dıı vardır. Ccphcnın bll)iık kısmınd;ı brlıan)'I· 

.r\nrak şlrııdi )' ıııılıııol.tıı olan' ve lılar dıi~manın. dc'ıımlı kar$ı hücamln • 
nıcn:li taarruz ve k ı rşı tuarruzln rıı ~ını tarde} lcnıışlerdır. Hritaoyıılılar, bir 
inhisnr eden muharebelerin nevi iti- ıki çcHcde cle ı;cçirdikleri top!aklıırı 
lıarlyle bu dbrt bin r ıkarııı ehemuıi- tdcrar dı.i mao:ı tl.'trnek zorunda kalmış
yctll tf'lnkkl cdllchllir. '\f •hnrebrnın lnr~ da birçok hallerde bu tcrkediş mu· 
esııslı bıılı;cslnl lııglliz menlıinin orta- v:ıkkaı olmuktur. 
sıııdıı ltuvdssnt tepesi te~kil <>tmekte Daily Henıld, ıfritanyalıların sol ka· 
devanı ediyor. n:ıatte ga)rctler :ırfcdcn Rommel bir 

Alman resmi tebliği karşı h~cum >11rnıış fıı~at bu karşı hü· 
Bcrl!n, 20 a.a. - Bugfin'kü resmi cunı bu>iik ı;uçlük ~ılmeden püskür

tcbl!t:e göre, SLl1llll Afrikn'da mevzii tulmuşıür." 
mahiyette s:ıvıışlnr olmı.ı,,q,ur. Amerikan uçakları 

ltalyan resmi tebliği Tobruk'a akın aptılar 
~=:·/O :tın.o. - ltnlyan tcbllğl: Londra, 20 a.a. _ ~esmen bildi-

kez kesi;;~rr~~ncl~il~=~ın '~n~er- rlldlğ ne bi.lre. paw.r gUnn Tobruk'a 
lnn pUskürtUlmllstür. DUsmanın ;:;; yapılan \e bugunkll K hlre tebliğin
knc= tankını tnhrThettik. de z kredilen taarruzu Amerika ha-

A lm:ın avcılnn Hurrlcnne ucnk- va kuvvcUerlne mensup ağır bom
lnrından mUrc~l"P önemli bir dil.ı- b:ı ta}7nrelcrl bnşıırmıştır. Dok1ar 
man .teşk>fllne hOcum c-Oert>k yedi !!~ges,nde ne bU~ilk yangın çıkmış-
tnnt>sı'lll dUşilrmUsterd!r. Tobruk cumartesi gecesi d 

tıı/Jın~=:ş f~t1!nıc~~n~~ııbe.~a~~~~~ ~=n o:n bomba tayyareleri t:ra~~ 
11 hN1enerP tsc')etıer kaYde>dilmlstlr m'oalruunıs ve blrkacı tasıtalr · nrnsında olmnk ilzere miltenddlt yan 
/ g T b t f • l · Mnlar çıknnlmı tır. 

n ı ız asınının e sır erı Ger IeYin ın ııız tavynrt'I rı Mar-
1 ı;ndrn 20 a.a. - Tlm<>s gazete- s:ı-. fatruh'.:ı hUcum edert>k tankları 
~ m 1 Afrika muhnrebelcrt hak- vı- Wir naklh kolunu bombalamıs _ 
ında ~ylc diyor: ~mır 
Mısır'ı tchdideden tehlike azalmış 17 temmuzda ktı.ybola k 

takat ortadan kalkmamıştır. DUı;- len blr p !otun kurtuh;~ ~:~ 
man kuvveUcrl bQUln Ort.ıışark cep- li!mdl Öğr<.>nllmlştlr. 
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Ben bir katil miyim ? 
Neıimi HEVZ 

S.ze başımdan gecen blr h(ldiseyı 1 tını anııya,madım, takat memnun ııo. 
anlatacağım: ruomentze ra~en benlm iclmdeki kor-

Ben uzun seneler Roma'da otur- ıcu dlnmtl:ordu. ve tam bu sırada., hıc
muş, \ e bu esnada Roma sosyetesi- 1 kını hıck r uyandan." 

Güzel 
İstanbul' o 
doğru 

n;n lcrl ge <'n b r s masına derin bir 1 a 
k n bağlamıştım. Kont cenapları bu Blraı: su tum, ve sonra sözüme de· 
ncfrct.mln lıırkında bile dcf;ildl, Hım etUm: 
cünkü n<'frctlme IK'bt'ı> olan ehem- "Bu rüya benim Uzenm<lc COiC tem. 
mıyetslz hfldısc,ı;i coktan unutmuş bir tesir bırakm.ı&tı, tııka.t ısronmza te
bulunu) ordu. Fakat ben unutma- f<'kkür edl?rim, eünkll mcııclC)"i size an-
mıştım; k nı.m tc.mc akıtıyor, ve !attım, \'e ıcım rıı.tıa.t etU." dcdlm. 
klmse)e b<'lll <'lmıyordum... Elbet Kont: "Cok tuhnt," dedi. "Demek o-
bır gün gelecek ve lnt Knm alacak-
tım. lu)or ki kuyunun b:ıeında kayıptan bir 

ses gelcrl'!k bana blr aeylor w:rledl, ha? 
Çok &ey, dotrusu!" F.sk1 lstanbul'u ııenclcştınnck ı::ın 

Ve mesele bu suretle kapandı; takat başlıyan c:ıılışma!ann on bir yı!Jılo. k..sn 
Kont cok dUoUncell lıd1. bir zamana ı;ııtdırılmııııı, Istıın':>ııl bcle-

Bundnn blıı1cnc ın!n l!Onra Konta "- <llyeslnl dwmııdan c.ılısm,ık :ı:o"'Unıl3 
ne rnsllndun, ve ertesi ınlnü atla ııez _ bırııktııtına eüphe Yoktur. 1953 yılını.la 
mcC:c c-ılanamızı t.d<llt ettim. Deıiıal Y<'ı>Yent btr cehre ile ortaya c:ıkıırılmıık 
kabul etU. Kı.md· ine hlsscttınnekalzln istenen bu büyük ft"hlr, ktı~ıt ilsL'.lnc 
yolumuzu o ml'ı.hut köye <kı~ru ıılrlcn clzllen PlAnlarla hemen baı;ka bl~ ka. 
)'ollaroan ııectlm: ve tU!'bc uzaktan lıba ıılrml& olrunıYDcuktır. l'ltınlıırın ve 
görünür ı:örUnmcz btrdmb(Te alımı hnrtaların ııcrcckle&tlrl.lmcsl her tcYdcıı 
durdurdum, ~c <'Uc Uirtıeyc dol':ru önce para mesclcskUr, tştn bu tanıtmı 
bakakaldım. Kont da aynı tknmete bırakalım. 
baktı, ve rüyamda ııontUl!'üm tUrbe l\e 
evi ve oohe<')1 gordU. "Aman bana te
ıuıt•k gcldl, dönel"1l", dedim. Kont va -
zlycU anlamıs, >«ınl rüyamda ı:österllc:ı 

)'Cre ı:c!ml8 oldul':umuzun tıu1cınıı vnr
mıetı; takat bcW cunl!lllctc cal11<1• nk: 
"Evet. mademki nıhntsızsınız. döne
lim," dedi. Dedi uma, .SC•lndekt heye
candan pcktılA anlaeılıJ:orrlu ki beni at

lattıktan sonra il~ ı~ı ııen~ bU'll>'a &l'J• 
mclt, koyu bulmak, köyden sonraki te-

11-
ŞchrJn lstanbul semı.tnde .>'11.ı>ıla<'ııı> 

ister ne kadar bll.>"Uksc, Beyotlu kesi
minde )'B.Pılma&ı <lU&Unül<ın yenilikler 
de o kadar onemıw r YüZ)ılların l'ildl

etın olan "Bc)oglu cad<I ~ı .. tarihe kıı
rısacaktır. Bugünkü Bc)otııu nnu )'olu
nun, yeni p!Ana ı:ure 

lmkAn <>lmadıl!'ı an!aeılmı~tır, "ıkııt 
ıchrln 1k1 ııeını.tnt blrlblrtnc bııll'lar-kcn 
ııenla bir caddeye lh~c vanbr. Yeni 

ı>cdckl mntaffi,}t aönnck; ve matnrll - ve muazzam bir c·adde acılacnktır. llc
nın ıcın.ıc htıktkatcn bir k1J.Yu ve par- ledlye, bunu ııöz önUnc koyarak tklncl 
maklık varsa, o parmaklıtıa dayanarak bir Be}ı:ııtıu vücuda gc-Umleğc kıırıır 
g6z.lcrlnl ku.YUnun kine dlkmek, ve vermiştir. Bu ikinci lleyntıu cad<ll'Bl'lc 
ııalptcn eelecck olnn şcstn dfycccklcrt. de "Fatih Bul\·arı., imli vcıilccckUr. 
n1 l>cklcmclt olacaktı. Tnla;lım 'dt."ll 1nı;1llz SerareUınc5'nln ar -

Kont. bana evimin kapısına kRdar kasına uzanan ırenlş bir bulvar ııı:ıln -
arlradaslık ettt ve ıı.yr:ldl eaic. bulvıınn &at "e solunda modern 

Ertesi günü Kon:tı:ı atır.ı. Roma ei- binalar yijksclccclc, fbndtkl DC'.J.·otlu 
~anndakl btr ıruı.l':arıının atzına yıtkın caddesmln kn;ynaşması da ister tstı>.mez 
duran blr al!'aca bai!'lı olarak buldular; bu )'C!ll caddeye ııcçecck ve <'Ski !J<oy
takat Kontun kendtsındcn bir daha hlc otlu caddcsl ikinci pl!mn dtlsecekUr. 
bir haber gelmedi. "Fatih Bulvan", Fatlh'l:ı lstanl>ul'U 

Simdi ı;onı.nm &ize: Ben bJr kaatll fethed~ kaılırıralannı kanıdan yU-
m1Ylm r rüttütu ve Hnllc'c indm!Jtı s:ıhııyı da 

lclne alacaktır. 

Bır btin alıma b ncrek gezm;,ı;c 
çıkmış, \'C nıhaytt Roma cıvarındakı 
koylerdcn b rınu gelmı$tlm. Koyc 
gıden )Olun sağında csk, bır türbe, 
ve solunda gcnışce bir bahce içinde 
boş blr cvcık \ardı. Kuyün ıcınden 
A;cçıp de öbür tarafındaki meyilll 
arazıyc ı;ıkınca, bır klıometre kadar 
ilerde bir tcııe gördüm; ve bu tepeye 
kadar gtdip dönmıye karar verdım. 
Tepe,ı;e vardı{:ımda, bunun yama
cınd:ı mağara ağzına benzer bir a
çıklıkla karşılaştım. lçimde.n gelen 
bir ses ben mle Meta konuşU)'Or, a
tımdan inerek bu mağarayı daha 
yakından tetk.:k elmemı ısrarla is
tiyordu. Atımdan indim, hayvanı o
radaki iki ağaçtan b rıne b.:ığladım, 
ve mağara) a g rdlm. lccrısi ı flrJ 
karanlıku. Cebimden çıkıardığım ku
tudan aldığım k brlUcrı bırer birer 
yakarak llerlcd kçe, kendimi dar bir 
korJdordn buldum. On beş adım ka
dar daha ilerde bu koridor ıkıye ay
nldı. B<'n snğn g den yola saparak 
yoluma devam ett m. Bu )'Olun nl
ha)·ctındc bir tahta parmaklık var
dı. D kkntle lierlıyerek bnktım: Yol 
oracıkta bitiyor, ve muazzam bir 
kuyu beliri)ordu. MPrakım uyan
mış olduğund:ın, etrafı daha iyi se
çeb!lmcm için ltızım olan ışığı temin 
lı,:in bir ateş yakmab karar verrlim. 
Dışanya cıktım, biraz cahı,:ırpı top
lıynrak gene kuyunun başına gel
dim, yerde bir ateş yaktım. Bunun 
\•erdiği ışıktan lst fade ederek etra
fıma bakındım. Bu kuyu herhalde 
cok e kiden 'kullanılmıs, ve sonra 
köy halkı başka tarafa gld nce artık 
kendi hnllne- bırakılmıştı, yıılnız 
hayırse\•<'n blrlsl (kimse kuyuya 
düşmesin d ye) yolun sonuna bu 
parmaklığı ) apmı tı. Q.>b mdcn bir 
gazete cıkardım. Y<'rdekı ateşten tu
tuşturdum, ve yannn klığıdı kuyu
nun !cine attım. Kdğıt dllstll. dllstO. 
dllştıı .. , Muvazent-ml kavbetmemPğe 
dikkat edC'rek parmaklığın üzerin
d<'n <'l:'ldim. baktım: Ruyunun de
rinliği en az yüz metre idi. 

İngiliz filosu 
Marsa-Matruh'u 

bombaladı 

• Dolma.bahce Uo .Maçka • Hal't>IY.ı a -
rasındıald v&dl, > U saha ol:ııcukıır. 
Acık L!ya.tro ,cocuk bahccicrl, kilcUk t-1-
cekll parGclar ve ııUı:e.ı yolla.Tin süslene
cek olan bu VA.dl, ta.tlı meyiller ve bu 
m(.')'11.lor arasında çlccklt trutılar yaı;ıı!a
rak muht.eocm blr meroıvcrue Dolmabah
ce'ye batla.nacaktır, Tnkslrn bahccs!J,le 
Sl;>ahl Oca tı anuıın<t'.ıkl boş)ukta pıı rca 
parça •tıN. çı1aı.rı!nn anıalarda zaı1r 

o.partmaıı.ıar kw'ulacaktır. Bu apart
m.aıü&nn dcnl:ııe bıı5can ocphclc..-ınde, 
»er yor vücuda ~ ;ııııırtd!U'la 
)-eşil bir terasa halinde Botaza do~ru 
uza.nacakta. 

Loodra, 20 ıı.o. - İngiliz bahriye 
nazırlığının teblii:-i: Geçen c:wnanesi 
gecesi, Marsa-)l ntnlh denizden bombar
dıman edilmiştir, l>üJIDamn şahil ba -
ıaryalan gemilerimiıin at~ine tesİDİl 

mubbclcde bulunmU$tur. 
Akdenizdeki hafif deniz kuvv~leri -

miz Muır'daki Rommcl ordusunun ia~ 
)oliıınnı hır1101lam1)-a dc"am etmektedir. 

Parmaklığın ortasına dayanmış, 
dlişUnUyordum: "lınh edemediğim 
bir his beni buraya saktu, bnna bu 
kuyuyu gösterd . Acaba bundaki 
hikmet ncdır?" derken, parmaklığın 
bır yanı kurtularak kuyunun ağzına 
doğru sarktı. Az kalsın kuyuya dQ
şllyordum! Elimde olmıyan bir ha
reketle hemen gerJye atıldım ve al
nımda belırt-n soğuk ter damlaları
nı sllmeğe koyuldum. Bıtn buraya 
ölllme mi gelmiştim? d ye dllşUnllr
ken, beynimde b r ı mşek çaktı. ~on 
derece dikkatle ilerledim, ve par
maklığın ağ ucunu tetkik ettim: 
ı>:ırmaklığın ucuna bir hnl~a takıl
mış, ve bu halka da mağaranın taş 
duvanna gömülen bir cengele ge -
çirllmlşU: fakat halkn paslanmış ve 
ortasındruı catıamı, olduğundan, be
nim siklNimln tesiriyle cengelden 
kurtulmustu. Halkayı gene Utretl 
olarak ccngele geclrdim; ve yerdeki 
ateşi de Qstüne basarak söndürdllk
ten sonra döndllm, geldiğim yoldan 
c1ktıın. 

Cumartesi ge<"esi, )1arsa·~fatruh, ha
fif deniz ku\-veılerirnir tarafından ıckraf 
hoıııhardım:ın e<li!mişıir. Rir dü,man hü
cumbotu müdahaleye teşebbüs eımi,se 
de kovalanmı, fakat fena ~örüt ,:ırtları 
yüzünden kııÇtlll)'& mu\11f1'ak oimu~rur. 

Bu bombardımanlarda ne haHra uğ· 
radık ne de kaybımız vardır, 

Bu manzanıyı hAJ.'allmtzde şöyle can
landırabll!rtz: Dolmabıı.hce ıırQrosından 

Ta.ksim'e kadar derece dcrec:ıe Ylik&P.lcn 
&'ilzıel bir VAdl. Ve bu vAdlnln b!tUtı 
yenle baska Wr bayındır köec: Tııkii!m 

meydanı vtı .l.nönU ııczisi. Dolmab:ıhce • 
den ot.omoblle btncn blır seyyah, Bol!:az-
1cl'nl:n kapısı ~ıJan btr ycrocn Mnr • 
ma.ra kıyısına kadar, eöı:ııt..ı hlc bir 
)-ık.mtzya ta.kılmadan, hlc btr harabe ııe 
karsılaomadan, ıren!1 b1:r mAmure içinde 
teıhrt bir ucundan utcld ucw-ıo. kadar do-
1.ıı..oaosk:tır. 

Güzel Sanatlar Akademisinde 

Ertt'Sl gllna "dostum" Kont'un da 
gezmekte olacağını b ldl{:lrn bir sa
atte gene atıma b ncrek Park'a glt-

m. Buluştuk, beraber gezıneğe bM
ladık. Bcn cok düşünc<'ll bir hal ta
kınmıştım; ve önceden tııhmln ettl
~im gibi bu halim Kont'un g()zünden 
knomadı, nezaketle sebebini sordu. 
Bı>n biraz nazlandım, fakat sanki 
ısrannn daynnamıyormus gibi yapn
rıık kcyltslzlll!lmln görmüş olduf.(um 
tuhaf bir rüyadan ileri ı;:eldl~inl 
söyledim. Kont, rUya tabirlerine 
ve buna hcnzcr wylere cok lnn
n ırdı. Fakat ?.ahiren bunlar•a alav 
r.der ~lbl görünml'ı!I tıdet e<llnmlşti. 
BC'n de bunu gay<'t iyi hlllyordum. 
Nıte1dm benimle dı> alay etu, ve 
kend'ml bir rUyanın tt>slrlne hu ôe
rN'e kaptırmış olmamı anlıynmaôı
~ını sih•lrodi. Bunun Ozerine ben snn
k kızmış gibi' yaparak: "Siz alay 
eı'l'n anttı rüya bana tt>slr etti ise 
sebebi sl7.S n z. cfinkQ bu rüya hı:m
dcn fıızln sız!n!P. altıkndnrdı." dedim. 

Ve bundan sonra, esasen ııüctükle 
s:lzlbcblldltı'I merakı büsbütün artan 
Kont un rica ve ısrarı ilzertne, rüyamı 
toytccc anlattJm: 

Yabancı denizaltıları 

kara sularına girerse 

isve~ silah 
kullanacak 

Stokholm, 20 a.a. - İsveç radyo
suna eöre, lsveç milli mlldefaa na
zırı M. Skolrl söyledllU bir demeçte 
)'abancı denl:ı:nltıları tsvec karasu
larına ~rerek münakıİlAtı tehdide 
rlevam ettikleri takdirde silAh kulla
nılacağını b ldi~mlşlir. Nazır, tsvec 
topraklan üstünde hava muharebe
leri yapacak uçaklara da ateş edil
mesi hususundıı uçaksavar batarya
larına emir verildiğini söYlemlstir. 
Lweç huduUannı bilmeden gecen u
çaklara gelince bunlar top ateşi ile 
ikaz edilecektir. 

Müttefik devletlerin 

esir tebaası japon 
esirlerle değiıilecek 

• 

• lnönü ~ bu ayın ııonuna ka-
d.ıı.r tamam1ruımıwnıı calılılmıı:kUıdır. 

sehm ha vııdun alınmıt ve bu yazı ile 

nearot.Utlım1z tototrntt4n da anlllııılA • 
ca.tı i1zere, lnön1l sczls1, tclırln en bil· 
)'{lJc .Us!erinden blrl olmaktadır. c.ok 
uzun Ylllardanbert, tıst 1lBttı yıjtt}:ın tl1n 
bh' QCŞtt yapılarla oo ldüırt bcl1rslz .na
ıc ııot1rtlrnle olan TnkB1m meydruıı ve 
eob'ILtı, buırtın a.vrupah b1r manzara al
ıw.w-. 

Buraya cUkt!ece'k olan Büy{lk !n~nü'
nün he:,'kel1, a!l.<:ak &'Clccd< yıl blttrtle· 
ooktlır. Bu muazzam he:).'fccl Ue bu me~ .. 
dan sUslendlkten llOIU"a, Bcyotıu ıoın -
mtnın oehresi tamamen de41~it ola • 
caktır. 

• Bu imar progrnmı lç!nc Bcıılktas an 

Güzel Sanatlar Akaılani<iııin kunıluıunun 60 ıııct yıldönümü münasebetiyle 
Akadcnıi<le ı?Üzel bir tören yapıldığını haber vernıİ$ ve ~laarif Vekilimiz Hasan • 
Ali Yücel'in bu münasebetle süylc<liği nutku •>·nen llı!Şretmiştik. Güzel Sanaıl;ır 
Akademisi bu me!>Ut ı;ün rniın:ıscbctı} le bir <le şergi haurlamı~ur. Sergide tıılebe
nın )-apuğı .resim ve he)4'ellc:r t~hir ec!ilnıekıetlir, 

Yukıırdaki resimler, Maarif Vekilimizi nutuk söylerken ve diğer dhetlilerle 
birlikte sergide I>r. Luıri Kudar'ın büstünü tetkik ederken gösıermektedir. 

İstanb~ Foto Muhabiriıniıin gönderdiği ötd.i resim de Ankara Devlet Koo
S<"n:uuvarı tiyatro ,cl>esi tnlebeler.iııin Akademide teıns,il ettikleri Antigooe pİ)·c
~nin bir sahnesini göstermektedir. 

• 
r ı···················· · ···········~ 

Brezilya'da otomobil ~ BİBLİYOGRAFYA ~ 
işlemesi yasak edildi ................................... r 

Rlo de Janelro, 20 a.a. - DUn ge
ce )~rısından itibaren bütün ilrczll
ya'da hususi ve resmi otomobillerin 
işlemesi yasak edilmiştir. Federal 
petrol ofisi yalnız 148 ot.omobll için 
lstlsnn kabul etmiştir. Dunlann 55 1 
Harbiye Na7.ırlıl;ının. 23 O de polis 
müdllrl(lğünün emrinde bulunan o
tomoblllerdlr. Neşredllcn bir J<arnr
nnmeye göre hususi otomobil snhlı>
leri şoförlerini işten cıknrnmı~oak
lan gibi aylıklannı da lndiremlyc
cekfordir. HUkilmet Gazogenc tsUh
sallnln artırılması için tedbirler al-
mıştır. 

Siyasi ilimler 
mecmuası 12 yaımda 

Si}-a~i İlimler meanuasını.n 133 üncü 
ayı ı intişar ermiştir. 

Mecmua bu ııarısirle neşir ha>-atının 
12 inci yılına basmış oluyor. Bundan on 
bir yıl önce "Mülkiye" adı tıltında inti· 
şara başlıyan bu meanua, :neşrİ)'atında 
~i}-asi ilimlerin bütün ,ubelcri)-le alaka· 
dar olm~, hukulcuıı ve ikusadın tekmil 

ırtmıelttcdlc. Bu se:nttcld t'l1 önemli 1~. 
bilyUk TUr.k dcntzı:'r.I Bart>:ı.ros'un tür· 
bcs!:nin etratını tanztm ctu clctlr. Bugün 
biraz Ylll>llabllen bu ıs. Uımnmlandığı 
ııün, burası da echrin en ııUzcl bir par

c:aşı olacaktır. Tllrt>entrı ctratında acı· 
lan blb1llc m(!)'danm tanztmtnc devam 
olumnaktadır. B(lyijk l3ru'b:ıros için ya
pıhnakta olan Clbldc bl.Unoe, bu mey -
danın, den!zdcn ıtörUnüsU pek muhte • 
eem olncak1ır. 

* Belodtye, imar P1Antnı tatbik eder-

branşlarına, <iyasi tarihe, SOS}'Oloİİ}e, iç
l!IOnnı bUtiln tabrlka.JAr buraya taıına - timai hıfzıs~ıhhaya ~ir birçok ıefü , .e 
cak. &ehrtn tabrlkalar ııomt1 de burarta ıerciime akt:iiel etütler, mıtkıılcler neşret· 
kurulmuş olacaktır. • oıişıir. 

Bundan baı;ik.a, tstc.nbu.l ırurlıtn dı- MecmuJının her cildi, en aktüel me-

.. !1/'1/194' 

. 
iki nizam 
nerede 
birleşiyor ? 

CDaşı 1 inci sa)•fa<la > 
tlc <lalıi gi;rülchilir. Fakat şu <la 
iür ki hugün Tiiridre'<le bir fert 
firma, ,\lmaııra'da hir fen ''era finn 
ile knrşı kar~ı)--a kal.ımaz. Her ~e)", fiyat 
l;ır, ıılım aumfor, hepsi, top>ckiın ' 
muıfahalc ve müraknbenin düzcnlem 
nltındadır. Almanya'da bu, bir harp ek 
nomisi d:ivası desildir: yann ıbütün /.. 
rupa iması ile onu tamarnlıyan bölgcl 
de dahi hükmüiıü }'Ürüteçck olan bir ~i 
ıcın mesel~idır. 

Onun için müdahaleci devlerin :iktı 
sadi tcşebbus 'c m ıirakabe cih 
en i>i işler hlle getirml'k, onu yıı.lnıJ 
h:ırptcn sonraki bııhnınları değil, bari" 
ll'n ~onrnki <ikonomik münasebetlerdi 
rıwm it".keı nıenfnqtini sağl ıyahilir tecrübi 

1 \e ihtı•a~laria cihulıırnlırmak, her ta • 

1 
rafta, belki de pek }akın, belki de ~ 
<lıi;ımmlan unk 1-ıir devir için hazırla!" 
maların ba,1ncfa geliyor. 

Falih Rıfkı AT Af 

Rusya'da harbeden 

F ransız gönüllüleri 

BARIS YAKLAŞIRKEN 

Virtüoz 

V.!chy, 20 a.a. - Radyooa nutu1' 
söylJycn de\'Jet nazın ve yenl tran· 
sız lejyonu merkez komitesi reisi Jof. 
Benoist ~IeclıJn ıtusya'da hart>et· 
mekte olen ,ı;enl lejyon mensubu 
fransızlann Alman,ı;a'da esir bulu· 

6 nan yakın akrabalarının tahliyes!Jtl ; ı lstlyeblleccklerlnl blldlrml~tJr. Ya· 
kın akrabadan maksat baba, kardeı 
ve e\•l{ıttır. Bunlara ayrıca yardılll r 1 
rla edllecııkkti_r_. __ 

Vedat Nedim TÖR Malta üzerinde 
Malta, ./.., a.ıı. - Pazar gecesi diiŞ

Caruso, Salrapin, Krcisslcr, Corıot ve mtının hiçbir hava hücumu olmamW 
mHleılc.>rarası tanınmı~ dığer butun 5es j tır. Ji>aznr sabahı düşmanın bir ke;ı f 
•c s:ız v i r t u o z 1 a r J , sadece b- uçn{:ı Malta uzcrlnde uçmuştur. öt;· 
rer aıJ değil, birer b a y r n kurlar 1 IC'den sonrn düşman ada üıerinde 
bunlar, hauı;i şehirde bir kon-er ,·erir • tanrruzl devriye hareketlerinde bu· 
!erse o ~chrin ruh kaielerıne dikilirler' 1 lunmuşsa da bu hususta henüz taf· 

' 1 1 d · silAt alınmamıştır. Sivil binalardıı 
ro_~'.ırııı nle .ı.ınş aefrıl ~e _ tlop ~hr! livar ıhr. 1 'hasnr olmadı~ı glbl siviller arasındll 
aA<ıt '<.'.~ crı 'e en uy c 51 ır ana · 'kayıplar da yoktu 

ıarlardır ki, bütün kalblcri açar, teslim r • 

virtüozun se-i vera tlleriyle ka-
1.arıdığı <lün}a ölçıhünde zarcrlcr, hi~· 
hir f a t i h e na:.ibolmadı. Ancak 
p c r g a m b e rler, virıoozl.ırla hoy öl· 
\-ıtjelıilirler. T e k adamın, hiı; bir w
ra da)'llnmadan, sadece gw:eün he)cca -
niylc yığınları pe}ine takıp sürüklemesi, 
4te bu, ,·irtüozun m u c i z esidir. 

, .... l KOÇUK DIŞ HABERLER 
.\Jıoksiko, llO a.a. - )leksika korte• 

z.inıle hnrr gen.ilerinin lıımayesınde 
knfileJer kurulıııııl;a başlamıştır. 

.Moskova, 20 ıı.a. - Moskova rad· 
Yosunun Cene,·re'den alınan bir tel· 
grafa atfen bll<llrd!ğlne göre, Pa· 

Rıul)o ~-a&ın<la, Yirtüozun şehir şehir, ris'te Almanya 1çln işçi kaydedell 
ima ima dof~masına da Juı:um blnıa- büronun binası dahilinde blr infi!A}C 
dı. Bir ~üdyodaıı, bir konser 5alonwt<hn olmuştur. 
bü .. d ' "ile ! . . Bcrlin, 20 a.a.. - D.~.B. aJ!l4sıoııı 

.. 
1~0 undya 

1 
nb~ aht ennın .ru1ıb. ~-nı i~ i nıaltimat alan kaynaktan öğrendi• 

sonıruncz l!\'SC ır" ~po~ gı 1• )AJ\a· ı ğınc göre orta bllyıiklüktc iki Anı~ 
!ayıp s:ımıa ı da mumkündur. rikan tiearet '·apuru d!ın Blrle~ik A• 
Virtüoz, bütün delıalar gibi, iildüktcn merlkn knra sularında mihver 'deni.,. 
sonı-.ı. da }3.$ar. Sesi zaptetme tekniğinin altıları t ırnfınılao bntırılnııştır. Bun• 
mükcmhıcllcımesi nh1>etinde, onun öJ. lardnn hlrl "torplllenmlş, öbilril de yıııı• 
oıczliği ılc ıırrarnktır. gııı çıkarılclıktnn sonra topla tahr:be
Virıüodar yetiştirebilen milktler, ya - dilııılşlir. 
rın:ki banş dünyasının ~ere f tribün- Vlchy, 20 a..e. - Cote d'Azur'da 
lcrinılc yer aiaaıklardır. birkaç gllndC'nbcrl büyük bir ormaıı 

yangını devam ~tmektedir. Maure! 
slisılcslnhı en güzel ormanları klll 
'haline gelmlşUr. Şimdiye kadar ye.· 

Virtüo1., dün;aya ~elirken ana karnın • nnn sahanın yilz ölç(lmll 2.000 hel<-
d.ın beraberinde ıteıinli,b-1 t a ıı r J tar kndıır tahmin edilmektedir. 
v e r ı i ~ i cevheri sabırlı ve duzenli Lo1ulrıı, 20 a.ıı.. - Moskova ro.d)'O • 

bir ç a J ı ' m a ile işleyip geliştirm 1 ırunun bu n~ bll'd1T<l1tlne aôre, ııtr 
insandır. SO\')et hücumbotu to.ratındnn tahribe" 

• " • • • d len ıılman dcnlzaltıSı ma.;'lla caf'l)(ll'lllC 
Her vırtuozun ıçımle a ş k ve ı m a n batmıştır, 

volkanları ka)nar: Roma, 20 a.a. _ lk1 Riln evvel G!or-

0 unaun kara sevdasına ruıulımı~tur 'e nalc d'ltaıuı gazctcslnln 00 lıarct etti· 
insanları guzefin göklerine çıkarmttk l]i gibi 4tab'lln bnıikumAndaJılıkı tara. 
için Allah tarafından göoderildiğinc tından RUS)'B'yn ııöndm'llm asker me•ı• 
inanır. Onun için bir m e c z u p gibi cudunun tum btr orouya bal3t o!duıtu 
çn.lı,ır, Ye bir .M e s i h gibi di}'ar <li- llmdt tCQY)'(lt euncktcdir. 
yar dolaşır. 

Tü~iye, c e v h e ~lcr ülkesidir. Bun· 
.tan bulup ltÜD ışıi:ıruı çıkarmak ve 
ü1erleriııde durup işlemek ~erektir. 
Devlet Kon\ervatu\'arının pek kısa bir 
1aman<la aldığı iç ferahlatı('ı neticel<.>r 
~ i1in çapını daha ~enişleunck Jüzu ~ 
munu, bize ideta emrc:Oiyor. 

Genç Konservatuvıırımınn genç 5an:ıt -
kArl:ırı ! Bütün dünya şdıirlerinin shi 
m e c n u n gibi bekliyccclderi günlere 
hazırlanın! .. 

li}ografilcr de bu mecmuada yer aJmış
tu. 

Muvaffakıyet ve 
~ 

sırrı 

saadetin 

Ge.sson flfll1s!ırln 3 CÜ kllabırtır. Du 
kitabı okuımakla bütün , kusurJnnnı7.ı 
onlar, hnyatta muvartalc ve mesut ol -
mak :>oluM ııtrcrsınız. F!)·ıı.tı 30 kurus. 
Nl'ı. !rt: <Ana.dolu 'OOI'k kitap deı>OSu -
lsta n:bırl). 

1'o1Q·o, 20 a.11.. - Tfcntsin'dcrı bl.ldl • 
rlldllı'lne ııöre, Japon ve Mancuwn kı • 
tnlnn l!oı>t"1 waluUn1n etmnllndc ııeld· 
z::nrJ karnUn!st orousurıun ~ kalanını 
h ıTJ)lllıımnktadır. 

Nancıy, 20 ıı..a. - ttc ınlnlülc mUzake· 
relr.rdm ı;onro alman askcr1 rnahkcme-
61 as komtlntsttcn l!S 1nt ölüme m&hk1lr.1 
etml-5t!r. 

Sldn~. 20 a .a. - Yeni 7.elnnda bas· 
vclcill M. Fnıser lle Amerika Blr'lee!le 
Dcvlctlc11nUı Yenı Zclandll e!eist Gene. 
mı Hur}ey bugUu Avusturolya.';va pi· 

"CEMiYET HAY ATI 

Mutlu bir nikah 
Bursa Mebusu Fehmi Geroeker'tıı 

kızı Hesna Gerook<!l''le Nütua Müdü\"Ü 
Oema.l Akman'ın otlu Se.btt. A:kmell'ı~ 
nlldlhlan .ıun Ankzmı. belC<t~ J'!l• 

ptlmıştır. Yeni <ıvlllcro ııaadct.ıcr mıertf· 

"Bana kalıl'S<l bunu anıatıruımaıc da
hn dotru olurdu, eünkil cmırum k1 bu 
rüyanın mAnası &izin lt'.n htc de hayır_ 
lı deWd:r. Fakat mademki bu kadar 
ısmr edlyor&unuz, gUnuhı boynunuza 
olsun: rüyıımda e!zl alln eczc.ıicen ııor

dUm. Bir yanında bir tUrbc ye öbür ta
rntındn Jsc büyük bahccll bo$ bir ev 
bulunan blr J.Oldan ı:eçl)orounuz. Bu 
)Ol bir kö~den s:cct1, ve sonra kanınızıı 
blr tepe cıktı. Stz bu tepeye dotru )ol 
alıyordunuz. nen &ize seslenmek, ora)a 
ırıunemenlzl h ykı ilk için cırpınıyor

dum, takat her nedense hl<: llC9\m çık· 

mıyordu. Su: yolunuza dcvnm et'ln!z, 
ve te))('ye yııkhuıınca orada bir mntıııra 
;ordünüz M r:anının aıtzına yakın 1>1~ 

mevkide 1ld tane ıı~ac: vardı. Slz atı -
nızdan lnenk haYVanı ar:aclnrdan b\rl
rıe bağladıktan sonrıı mnjiarayn 5.:lrd -

nlz. Mal!'aranın ıcı cok karanlıktı, tııkttt 

ben rü)amda a gorebll:Yor 'e geri 
caıtırmak len 1$ retı ~ıme ve c:ııııınma
ıanmıı devam <'<I yon!t.'lll. S z mall:nrıı -
nın le n<te lcrl<'dtn z. )Ol lktye amıın
ca safta 5 ptınız \C n hıuct ><>lu kap
lıyan hlr r:ınn:ıklıiia R'Cldlnlz. nu ıınr -
mnklı.l!ın ıbUr tıırııfındn bir kuyu var

Londra, 20 a.a. - Royler ajansı
nın siyasi muharririne göre, jl!lpon
ya, Mançuko ve işgal altındaki Çin, 
Siyam, Hindiçini ve Flllpinlerde bu
lunan 188 kadar lugili:ı: ve mUttetik 
tebaası halen lngillzlerln elinde bu· 
lunan jııponlarla 27 ntustos ve 7 ey
ıuı ınrihlerlnde deği11ıirlleceklerdir. 
Mübadele lJnureuco Marques'de ya
pılacaktır. 550 ingiJiz ve 200 mllt -
teflk devletler tebaası memur ile, 
memur olmıyıın 840 İngiliz ve 210 
müttefik devleıler tebaası Kamakura 
Maru ve Tatuta Maru vapurlnriyle 
Laurencıı Mnrques'e getirilecekler • 
lir, Bu vapurlar burndan japon ve 
Siyam tebaalnrıııı alarak hareket e
deceklerdir. Bu mübadele iııtne alt 
müzakerelere İsviçre makamları ta
vassut etrni11lcrdir. 

ken tehrln IQlne C!.ımlo olan bütün tnb. 
nkalan ve benzerlcı1nt, aııh!r dı!ın:ı cı· 
ka.rmıYU da kara.r vcmıı.ur ki, en ısa· 
bctl1 kararlardan b!rlsl de budur. rab
rikalar ~ Ey()p'te btr ıınhn n)'Tllnııı • 
tır. Bu &aha için ılmdl btr p~ ıııızır· 
!anmaktadır. PJAn tasdik edildikten 

aındükl mezarlıklnr da tanzım edil- selelerin ilim za,·i}'C~indcn telk;kına has
mcktcd1r. Gilzcl yollar acılmnkta, bun- redilmi, }'llzıfarla doludur. Bunlardan 
!ar aAuclandırllmnkta.dır. Avrupa 11- b~ka gerek Türkçe, ı:erck5e >•ıbancı dil
mcndl!cr hattının geotttl sa.hailiı bulU· ı lerde sİ)-a\i ilimlere d:ıir neşredilmiş o
nan tt>IU?ke ınahnllelcr1 de ortadan kal- lan eserlerin bir çoklarından h:ıhis hib-

dınlneııktır. -------------------------------

"Diplomat vapuru,, 
yola çıktı 

dı. Ben rüyamda bu kuyuyu ı:örllnce Lonrlra, 20 a.a.-Jaı;ıon dlplomatıa
lclmd<'kl korku blısbOtUn arttı, dU)'dU· rı ile iş adamlarını İngiliz ve müııcfik 
rrum h •leı1 ze uı .ttırmnk için bllsbü- •ebJasiyle deği~tirecek olar: Mısır ban
tOn dllvUntlUm, d.ıhR henüz vaktt var- dıralı "Elaıil" )Oku vapuru bugün ~İmal 
ken ve b lftcn cçmrocn dönmenizi ve -baıı bir limandan h:ırcket etmiştir. Vıı
o kuyu ba1 nd n uzakla anızı batınr puru::ı uıerindc buyuk bir ·"diplomat" 
ırlb1 o'dum: t kat siz dm'Tl'ladın?%. '" kelimesi yazılı ve iki wafında muazzam 
pamınlclıltın tıalt kll~M ı"~yanarak birer İngiliz ba}'rafı ~ bulun • 
ıcuyunun ıçtnt tctk"ik ~tmei!'e başladınız maktadır. Bundan ba$ka vapurun her ca
Ve ıılz orada dul'Ul'ken. bir St'!5 duyul - rafına kırmızı, beyaz ve mavi ttııkicrdcn 
dtJ. ve ııı'.zc btr ~ göylcdl. Ne dcd1- büyük İşaretler yapılııu,cu. Beıikt<l§ta Barbaros meydanı. Taksim'Je lnönü gezisinin havadan görünü ü 

-( 21/Temmuz/ 1942 )-
7.30 proımun saat 
7.32 vücudumuzu 
caJıştınılım 

7. ıo_ aJaruı 
7 55 müz:k (Pi.> 
8.20 evin sa.ali 
12 30 pruernm soUıt 
12.33 ı;:ız eserleri 
12 45 ajans 

13 00 1o1ıinlar 

ıs 00 proımı.m saat 
18 03 s:ılon orkcs· 
trnsı. ( \'lyolonlst 
Necip A5k:n). 
ı Ansell: tnııtı•ere 

18.45 TUrkttleır 

19.00 d~e 
saau 
19.15 !asıl heyet! 
19 .30 a.ıana 

19.45 sertıest 10 
dııkika 

19.55 truul hC}'Cll 
20.15 radyo 
ııru:ctesı 

20.45 Çigan 
Roman narı 
21.00 zlrnat 
tak\1mJ 

21.10 müzik (Pl.ı 

21.30 lktısat ı;an t 

21.45 klAslk Ti.111 
mtlz!tt. (Şet: Me 
sut Cemil). 
22.30 a.ıans 

22.45 laı.~ 
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- ı MUDAFAA V. 

Patlıcan alınacak 
~1·i·V. l No.lu Sa. AL Ko. dan: 

... ton ııaUıeıın k.apıılı zıı.rf ek&llt-... e ı <>3 1 
vn - · • 9 l2 saat 16 le Ankarn le-
~ z~ro Amirli ·i binasında 111 lif V ı 
• ~ u Sa. Al. Ko. dn yııpılacakt;r. • 
ilk- 1- .Muhatııınen bedeli 36.000 lira 
ıııo emınntı 2700 lirndır. Ş.artnıımcsi 
ıılın kburuş muknbllinde komisyondan 
t 1

8 ılır. Kanunn uygun teklif mek· 
"'' llrın \'trı 

1 
1, sant l' te kadar komisyona 

ııe C'rı. (oUlSJ) 1101 

Ordu Hasta Bakıcı 
b H.eınşireler Okuluna ait 
azı izahat ve okula kayıt 

ve kabul şartları 
he 1 - Ordumuza hasta bakıcı ve 
<in DlşJre Ht.işurmek Uz.ere Ankarn'
tınd?ıı. M. V. taratından 1939 sene -
hl' e ııcılmış ttlan hastabakıcı ve 
tnı~ırc.cr okuıunn bu .sene de 45 
:ı:u : alınacaktır. Okula 1Prmck ar
\ al ı.t.Cnlcr, bulundukları mahallin 
keru .ne, ka) makamlıııına veyıı. as
caat k iUbeler1no dllekcc ile mtira-

2 C<leceklerdlr. 
bu ok 3433 .sayılı knnun mucibince 
llıur Uldan mezun olncnklar, me-

Kulp ipi alınacak 
ltf. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. d:ın: 
lo ton kulp ipi pıu:arlıkla sntın a

lınacaktır. Muhammen bedeli 27.000 
lira olup knU teıninatı 40/SO liradır. 
P.aı:arhğı 2ıs. 7. 0'2 cumartesi ı;llnil 
saat ll de Ankrna M. M. VekAletl S 
• "o.lu .Sa. Al. komisyonunda yapıla
caktır. 
~artnnme ve nümunesl her gün ko. 

misyonrla giırülehllir. fsteklill'rin mu
ayyen glın ve sııntte koıııisyoncla hu. 
lunmaları. (o51Si) 1717 

Eksos yağ tesisatı 
yaptırılacak 

::ı.ı. M. Vek. Satın Al. Ko. dan: 
283 llrıı 48 kuruş keşif bedelli 

Oktonometrc llletinln harict su ek
sos yağ tesisatının yaptırılması 7-8-
942 cuma günU sant 14 de pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. KnU temi
natı 42 llrıı 52 kuruştur. İsteklile
rin pazarlık gUn ve snntlnde M. M. 
V. 4. Ko. lu Sahn Alma Komisyonu-
na gelmeler!. (5639) 1725 

Köprü yaptırılacak 
M. M. Y .. k. Sa. Al. 'Ko. ılnn: 

ULUS 

Saman alınacak ı Kom1syonuuda görülür. İhalesi 30·7 
. . • , -1942 s:ınt 17 <le Gelibolu 1250 Sa. 

Gclıb?lu ~n. Al. Ko. da? : Al. Ko.ct.:ı. yııpılacakıır. İsteklilerin 
1 Gclıbolu dn tesllm şıırtıylc lli.000 mczkQr giln ve sa.ut lG ya kad:ır tcl•

ton tel baly.ıılı sıımım kapalı zarfla s:ı- lif mcktuplanııı !{o.na vermeleri. 
tın alınacaktır llluhaııınıen bedeli (5492) 1541 
750.000 lirn. Muvnkknt temlnnb 
662110 liradır. E,·saf ve şartnamesini Saman alınacak 
Gelibolu merkez .Sn. Al. Ko. da görü- Urfa ~a. Al. Ko. dan ; 
lllr. Kapalı r:arfLrı eksiltme.~! 28. 7. 9 t2 l - A, ıı::ula miktar ve muh ıııt • 
salı günii saat J6 da merkez Sn. Al nıcn hed lkri ıııuvakk t tc'.lılll ıl ııılk
Ko. da yapılacaktır. fsteklilr.rln teklif t ırlnrı yazılı iki k ılcm ti ırııı.n kııp ılı 
ınektuplurını eksiltme e:ıatinrlı n hlr r.urf ıısuıil ile ek~Ulıııc) e kc.ıııılıııuş • 
sant evvel ınczk(lr lfo. na vcrrrıelerl. tur. Ş ırtnnınest her ıı;ıiıı Urf ı Sa. \I. 
l'osUırlnkl vaki olncak gt·clkmrkr ka- Ko. rıi~ le ı\lıkarıı, İstnııbıJ Lv. l\ınır. 
bul cclflınez. (5281i) J3Jfl lit.lerl Sıı. Al. Ko. J ırıuıla g ıruliır. 

Et alınacak 1steklilerln ıııunyycn ı.tLn 'C saatten 

Sllrt sa. Al. JCo. dın: 

1 - 40 ton koyun VC)'ll sımr ~tt kn 
ı>nlı zart usuHyle alınacaktır. Koyun c 
t1nln tahmin bedeli 28.000 Um olup il' 
tcmlnnU 2100 Jiradır. Sıl'!ır etinin UUı 
mln bedeli 20.000 lira olup ilk teminat 
1500 lirııdır. 

2 - Mllnakas.uı 30 temmuz 942 P<'r 
scmbc ı:Unü saat 17 de s ırt Sa. Al. Ko 
dıı yııpılııeakt,ır. lstckl !erin tsbu saııttC'n 

btr saat eV\•cl kanunun S"l lnct madc1 ı 

muclbtnee hnzırlıyıımklan teklif mck • 
tuplannı Ko. na vt-nnelerl. Şartıırun' 

va avs:tf tııtanbul. Ankam Lv. tımtrı k· 
lcı'lndc ve Djyarbnkır Sa. Al. l<(l, lnr.rı· 

d."I ve komlsyonumm:d.ı ı:::örUIUr 

lılr s.ıat c\'\ elın" knıl ır tcıuiıı:ıt mck
tuplıı riylc tekliflcrint k ınut diğer 
\'cslknlnrıııı l:ı fa s tın alına komls -
yonıınıı ıpodcrmelcr. VcJ a gctirıııe • 
!eri. 

Cinsi snman, miktarı 8,0.000 kilo, 
beher tununun ;\luh. Bı·d. :H lir 60 
kuru !'ıluv. 1e. 2119 lira 80 kurıı, 
İhale tnrlhl ı. . Dı2 cuuı rtc i ı;noıt 
10, ekli kap~lı z trf. 
Cın 1 ıarııan mlktnrı ·'70.000 kiln. 

heher tonunu ı Muh. Bccl 3~ lira Gıl 
kuru , lllııv. 'l'e. 1218 1 rn 65 kuruş. 
Jtıılc hrilıl J. 8. !H2 curıı rte i 5 ıat 
ll, S«:klı kıpalı nrf. 

(li 3G) 1~78 

Kuru ot alınacak 
Bıtlıkcstr siı Al Ko d.ın: 

tt'l balyalı kuru otn tnlip çıkrmıdığın
dıın on rıııznrlığı olmak tiıcre ı:skıŞe
hir S1. Al. Ko. <la yapılneaktır. iha
lesi :n. 7. o.ı.2 euınu ırunil ımat 15,30 
da y1pıl:ıc111',tır. 'l'el halyalı kuru otun 
hlr kilo5•ına tııhrnin edilen fiyat 7 kıı
ru~tıır 60 tond.ın aşağı olınamnk Uze
re parçıı ı•arçn 1 tr.klilere verilir. Hu. 
ı;usl ş ırtlıır ve ev~nf hl'r glın Ko. dıı 
~örülür. İsteklilcifo lıclll ı:iin ve s ı. 
ıltc talip oiıll·ııkhrı ıııikt ır ı f.!l>re 
rııu\ akkat terıılnntl3riyle birlikte Ko. 
na ı ıurncantlıırı. 

(5tif8) 1~39 

Kavun, karpuz alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
l - 100 ton karpuz 100 mn ka\'un 

2';0 ton c.uc üzüm kaJ>alı zarfla ek ilı -
m~c konulmıı~tur. Karpuzun nıuh:ınmıen 
bcdl"li 10.000 fira, uzüınüo muhammen 
bedeli 62"i00 !im. Kavunun ımuhımmcn 
bedeli I0.000 lira olup hepsinin muvak· 
k:ıı tcmına ı 5350 liradır. laıhıoda ayn 
O.) rı da ihılc edilebilir. lh:ılc~i (,.ff.942 
pcrşmıbc.· t;ı.iniı ~.ıaı 16 da merkez a. Al. 
Ko. da )a[>ılıcakrır. hıcklilcrin mckıup. 
farını ~aat J ';.30 a k.ıd.ır Ko. n.ı , ernıc-
ı~ri. (5669) 1740 

Snman alınacak 
!IOşdC're S::ı. Al. Ko. d"ln: 
1 Komisyonda mC'\eUt rvsnf V(' 

Erzurum rnıntaka mUdurlUf'üne mürn - ı 
c:ı:ttl:ı alacllklan ~ ve tiearet oda· 
81 vcslkalm1yle 2024 l!rıı 45 kunıo te -
mlna.t mektuplannı 
vcmıelcrJ lt'ı.zımdır. 

blrHkte koınls)'ona 

Fazla malO.mat alnuı.k w k~C:en 

görmek lstlyenlcr her ı:ün mıntaka mU
dtlrlU(:Une ınUrac:ıaU.ı. görcblleecltler1 
l~n olunuı (53G9) 1471 

Yol tamiri 
Çorum Dalml Bncumenlndan: 
1 - Çorum Çcrıkli yolunun 

67 + 000 - 69 ·HIOO omctrelcri arn-
sıncln esaslı şose t ri ~ı 30-i-944ı 
perşembe ı.tUnQ snat 05> te•hGkü
mct kona~ına mUtcşckkll Daimi En
cümende ihale edilmek üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 

2 Keşif bedeli (2.ı.059ı lira <84ı 
kuruştur. 

3 - Muavkknt tc>mlnııt (lG54> 11· 
rn (49ı kuruştur. 4 - Bu ışe ait 
evTnk şunlardır: a> Eksılt.me sart
nnmesl, b) Mukavele projesi. c> Sıl
s lci fı)nt \'e keş ı hul!sa cetvelleri, 
d> Grnflk ve \'asalı mesnfe cetvl'!l, 
e> Bn~ınr.hrlık işi ri genci, şose köp· 
ru r fonnl ~e hu<ıu ş,rtnamelcrl, 
f) Bu eu.)k h r giln daimi encümen 
knl mln 1 ve nnfın mudurlü~ilnde 
goıt •eb ı r. 

5 l tC'klılC'rln yukıırd::ı yazılı te· 
m nntı yntırdıklnrırıa dnlr bdge ile 
C'J.. 1 tmeden en nz uc J:iln C'V\'C'l vl· 

. s -

Yol yapı işleri 
ist.Anhııl Hclrdi) esınrlrn: 
Atatıırk bııh ırı Mı tik ııshlt tretıı. 

'ar ln~aııtr knıı lı ıı:arf u ulı' le ek• lt
ııı<') e konulmuştur. Kc~ır b •I li 
(!.1 HISO) lır (Hı) kurı.; '<' ilk temi
natı (59:17) lir l (61) kuru tur. ~lıı
k l\t'll', ek•ıltmr, N fııı isleri ıııııı...nıl, 
hususi ve ftnni ş rtn ıııır rri prıı ıe ke
~ıf hul 'ıN ı il le hun ı ın t fcrrı dı er 
rHak ( 170) kuruş nııık ıhı! , de bcl~
)ıi) c fl'n İ . ıııurlurlu 'lrndcn H'nlecek
llr. lhall' 'i. 8 . 1>12 çar ıın•lı;ı ı:u1ıu ı; ı.
at 1 5 ll' ılalı ıl rn' ııııırııde ~ apıhcak
tır. Tıılıplrrİıı ilk frnıır ıt : . ldıı11. ' -
yı ııırktııp ırı. llııılc t ır .. ıinrl n ( ) 
ı:ıııı C\'\ el lıelı·diyr fen ı 1ı rt mııch•r
lıiı'(ıııı<' mu~ ıc 'iti ı nlarakları fPıını rh. 
li~ ı•t, lıııı ılı şartnar ı ve k l ı ın n 
r ırı l •zıııı lrn ılı.cer 'I' ı> : .. -ı, le 
!!-&'10 Nu lu k nıınun t • t1tı er' rı·,· ı. 
ılr. h ırlı' aı·a!< •ı.rı ~c ... f ınekt• ıı' ı 
nı ih le ırnnıı " ıt 1 ~ c k ııl ~r ı'ıı ıl 
eııcüıııcııe \"erm<'I, rl l lııınclır. 

(56 'ı-77G7)) IHS 

Yapı işleri 
tımılT Ha\'ıı &ıun Alma Komlsycmun

dan: 
ı - J.r.mlr'de h va ıtlllUl:ı:onu dahi . 

1 nde )'RJ>tınlaral':ı U n ro len J504b ı -
rn 75 kurus bro 1 ite itli rınn h ~ nı:ı 

lm.'ls na t:ıJ p cıkmadıl:ınd n 14-8·942 
khnünr k ıı..r b r ny lçt>rls:.nd llıaleııt-3 olup tekaüdiye alacaklnrdır. 

rrıeetı- Mc-.ıun olanlar a.tı senelik 
lerın urı 14Z!nCLllll"inl ordu hastıınc
:ı:u de Yapacaklar; ondnn sonra ar· 
•ıtıhidtrlersc memleketteki bUtün 
<>lacaıcteşekküller kendilerine acık 

16. 7. 9 ı2 gDnu istekli çıkmadıi'i!ın
rlan 2'07 lirn 7J kuruş keşif herlrlli 
rnyıılarn nınhsus h:r nh~•p kilıırü 2!1. 
7. 9.ı2 ı;nr~nmlııı µounil saat 10,30 rln 
pn1nrlıiı ynpılncaktır tstl'klilr.rln IJlll 
lir<l lfi kuruşluk kntl tl'minntlıırl\'le 
)[. :O.f. Y. !"n. \ 1. Kn. p;dml'lerl. • 

(52781 13"9 l - Fl,v ıt ITJU ~. >(' kv:nts:.roı Ulll'h 

şıırtnnn'• lnl' rr6rc 700 ton bal;ı.n!ı 
Mmnn k'lpalı uırf u ,uıu lf' rk t• 
ml'>C konu!mır tur Muvııl".ka• tC'm -
natı 3112 1 ra 50 kuru •ur. Eksı't· 
mr G-~'l42 p r' mb ınlnu snnt 1r. 
da Buvuı..ccl.mıırl' \k~nhur n.! .s:ı. 
Al. Ko. dn ynrı':ı ·aktır. lo;t klllcr n 
m ı fır ın "<' ırntt('n b r "n:ıt C'\i

o,,('J t :el f mcktur: rını Kn. na 

ı. v t n'nknmınn mU,.acn lla aıa~ak· ntn PllZ ırlıltla ;ı;apıbmnınna kanır ver..ı-

4 
tır. 

bu - Tnlıslt mUddeU 3 sene olup, 
Lrn 1ı0ddet Iclndc okurlnrn ~'da beş 
!arı 8rtlık verılecek. lnşe ve libas· 

5 tnınamen okula nlt olacaktır. 
reın - Okuldan mezun olnnlıır, ba
aşı.a kanununa göre 20 lira asil ma· 
lar n başlamak üzere r: ıaaş nlacak
tır: ~e bu nukuır glU~c coltıılacak
ba~ uzaman dnhl l~c. glydırme \'C 

6 nına orduya o.it olacaktır. 
~ - Okul 15 • EylUI - 19~ de 
7rısaıa bnşlıyacaktır. 

ıuııı- Okula kayıt ve kabul şartlan 
arttır: · 

&.) T" k <tan ur iye Cumhuriyeti tebıı.aaın-
llıak otınak ve TUrk ırkından bulun. 

l'\ı b) Sihhati yerinde olmak ve du -
ıaiu her iklimde vazife glirmiye mu 
h~s btılW'lmıık (bunu herhan,ı:"I bir 
bit 111ne sıhhi heyeti raporu ile tes-
21,.,.. cttırmek ve evrakn ba#lı:unak lCl· 

·oıdır). 

(5fl3~) 1726 

Duvar yaptırılacak 
M . . M. Vck. Satın Al. Ko. t!an: 
2213 lira 82 kuruş keşif bedelli Eıi· 

mesb'Ur'ıa rampa du"an iıı,ası 6.R.942 
pc(}Cmbe saat 10.30 d;ı açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. İsteklilerin pazarlık 
gün ' • saatinde 1(>6 Jinı 09 kuruşluk ilk 
ıeminaılıuiy!c M.M.V • .f. l:'\o. lu satın 
alma komisyonuna ~clmeleri, keşif ,e 
~arrname§İ her gün komİs}onda ı;füte 
rilir. (563S) 1727 

Duvar yaptırılacak 
M • .M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
1782 lira 42 kurus keşif bedelli 

•Etdmesğuttn ihata duvnnnın yaptı
ırıhnnsı 7-8-942 cuma gUnü sıınt ıo.:ıo 
dn acık cksfümeye konmuştur. ilk 
<teminatı 111 llrn 18 kuruştur. Kt'şH 
'Ve şıırt.namC's1 satın almn komi \'O
ırıunda g5sterllnıektedlr. lstcklile.rin· 
pazarlık gUn ve saatinde M. M. V. 
ıl. Xo.lu Sntın nlmn komisyonuna 
gelmeleri. (563!)) 1728 

\'e c). Okurun yaşı on altıdan nııağı 
dYırrni ikiden yukarı olmıyacaktır. l\ 

) K di 1 b b d . .M. \'ek. Sa. ,\!. Ko. dan; 
liıı ı en s ann ve a ası iffet eh- l 6. 7. 912 günü pazarlıkla ilııılesl 

Beton direk tamiri 

ilik' en oırnak (bu vaziyet polisce tev- yapılacak iken istekli cıkmıyan 50 lira 
tır). cıtirilcref evraka bağlanacak - iti kuruşluk ke~if herlelli kınk beton 

c) E direğinin tamiri 2 • 7. !112 sulı gunll 
nııe n az ortn okul ıahsilil\l bitir- snnt 14,30 da pn:ıarlığı yapıla<.-aktır. 
ınu\' 0/rnak (eleme imUh!lnlarında KııU teminatı 7 lirn 6.! kuruştur. Is. 
l'ec ~ t'Lık olmak şarttır) veya bu de- teklileriıı pıızarlık gun 'c sı11tindc l\l. 
(ta:d.c tahsil gördUğ(lnU iabat etmek ~I. V. ,ı. Xo.lu satın nlııııı koııılsyonu-
l!Ur ~kname veya bunun blr tasdikli na gehı,ıcleri. (llG rn) 1129 cek~tı muameleli evrakına eklene -

f ır. Yapı işleri 
(ey) Evtı veya nişanlı bulunmamak .M . .l\I. Vck. Satın At. .ı.-o. d<ı.n: 
81 :ıeıc.e evlenip boşnnanlarla koca- 3249 l1ra. 65 lkul'U1 kcı;I! bcdclll :1. 
ait ınUı olan tur kabul edilir ı buna ' n-
rak lltedenf hail bildirir mUsbit ev - kanı.da l.."Umcsgutta Mr atıo ııollııonu 

keza eklenecektir. 7·!!-942 cuıma 8'ÜJ1U .snat ll de a•ık ek· 
ltu~) Okur sıhhi sebepler öıııında o- ıılltme ıı.e lhale edllcet.'ktlr. llk k--rnlruıt.ı 
Ilı u kcncliliğinden terketdğt, evlen- 243 l1nı 72 kuruı;tur. l~tr ve eart.nnme· 
hcc 

1
suretiyle veya diğer iıızibaıi se- s1 ııaun aJma komtsyonundan ıı:!lsterll -

•c l> e.rıe okuldan ı;:ıkanldrğı ve altı mcktroı.r. İstoklll"Cl'tn pnzarlık gün ve 
~lık mecburi hizmeti Yatı- sa.ıı.tindc M. M. v. "· No. ıu aatın alnın 
\' ığı veya ıamamlamadıstı. ~ eelmclcrt. (5G4ll l7l!O 
~l Yahut sıhhi sebepler dıı.unda o 
ltu din çıkarıldığı tııkdirdc tabak 

1 
k ettirilecek mektep mıuır\'l.flnnnı 

\''ltlanıcp Bdeyeceğlnc ve ı.tôsterdiği 
d esıkaıann tamamen doğnı olduğuna 
b~r noterlikten tasdikli ve kefilli 
ır teahhuıname verecektir. 

0 , 
8 - Yukarıdııkl ıseraitl haiz olnn 

'dit~?', okulıı imtihansız olar.ık ka.bul 
ılecektir. 

bı 9 - Yu'lmrdaki maddeler m~l -
1 ncc evra'kının ny.ıameleılnl bltiren
ı:rden, vilft.yet, veya kaza. ınerkez -
terinde otur.:ı.nlar. bu mııknmlar ve 
} kerJik §Ubeleri vasıtruıiyle evrak
d'IU'ını doğrudan clo!!Tu:va Ankara Or
~ Rasta Bakıcr Hemşireler Okulu 
lldUr!UğUne gönl'lereceklerdir- • 

ıı· 10 - MUracaatların aIDıetos l942 
ıih!lYetlne kadar sona erdirilmesi 
zırndır. 

.., ıı - Okurlann kabul edildikleri 

1 
e tncktebe hareket etme tarihleri 

tfttı rna'kmabr tarafından kendile· 
ne bildlrllecektir. 

b 12 - Kabul edileceklerin okulun 
..,1ılunduttu Ankarıı'yn kadar ı:relmek 
e okulda tekrar yapılılc:ık eıhht 
~~aYene neticesi hıuıtnhkla:ı te~ey
rıı n edenlerin memleketlerıne ı:nt • 
ı-a1k icln mnııraf edecekleri vol P'.l • 

arı kendil"rlne ait olacaktır. 
CMMJ 1548 

'tlelctrikçi ve makine ustası 
aranıyor 

l.t M. VckAlCUndm: 
Ilı Sıva.s ve Dtyarbakır AlllU'1 taburları 

lllcı.cı ıcın Ankara d1ktm evinde )'il 

~~ca.ıı: imtihan 1.'o dizel motör ~nıp -
"""'"lllı ld..ı.ro cdebllecck btrer elketrtkcl 

~ rııotörlc mütchnn'lk muhtellt tlP dl
._.. llı.ıı.k!ncıertn1 idareye %I1'\1kU!dlr b1-

tet- ıtıakl:nc usıası alınacnkur. 
Sunıarıı. llıYık ücret oltİ.nık ~ııstere -

~!Cl'I llyakate göre 75-120 ıım vcrt • 
C!Jkttr. Tnltp olanlann hal tcrctimclei boııscrvısıcrt ve 1)1 hal kllCı<lı ve bir 

il ~tc lle l\I. M. VckAJcU levazım tatcı·t 
~l'est l'll&itıt:tno mürncııaU:ı.n llAn olu-

• (5456) 11559 

T alebe alınacak 
ll.i. M. Vekıl.leUnden: 

ııu Bu sene ııctnciteşrlnln birinci gü
t n~e Anknra'da Harp Akademisi 
ınllı.rlnde ncılacak hesap ve muamele 

1~nıuru okuluna Yd. subaylardan 
talebe alınacnktır. 

9.1 lsteklllcrln nihayet 31 temmuz 
d 2 tarllılnc kııdıır bulun<luklan yer
t~kl askerl'k &ubelerlne müracaat 

nıcıerı illin olunur. (5457) 1560 

T amir işleri 
ıı. M. Vek. Satın alnl'a Ko. danı 

lı 2616 lira 47 kuruıı keglf bedelli 
~· 11karıı'de. kimynhnne binası tami -
rıı 3·8·942 pazartesi gllnU saat 15 te 
tı~arlıkln ihıılesl yapılacaktır. Ka
. ternınatı 392 lira 47 kuruştur. İa· 
tklllcrin mUnaknsu glln ve sa.ııtin
. c M. M. V. 4 No. 1ı Sa. Al. komiı· 
0 nuna gelmeleri. Keı.ıif ve §artna-

ıırıesi her gUn satın alma komisyo -
urırıa gösterilir. (54u8) 1561 

'tel çekme had desi alınacak 

Tel örğü tesisi 
M. M. Vek. Satın AL Ko. dan: 
2730 lira keşif bedelll EUmesğut

rta tel örgü tesisi işi 6·8-942 perşem
be günü saat 11 de açık eksiltme llc 
ıihnle edilecckUr. tık teminntı 204 
.Urn 75 kuruııtur. İsteklilerin pnzar
~ık gününden Uc gün önce inşaat 
dairesinden alacakları elıll~t vesl
lkalarlyle ihale gün ve saatinde M. 
1M. V. 4. No. lu satın alma k.omlsyo-
'Jluna gelmeleri. C5642> 1731 

Çeşitli yiyecek alınacak 
M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aşağıda cins ve miktarı ya

zılı nltı kalem Jase maddesi pazarlı
ğı 21-7-942 saat 15,30 Ankara Lv. A. 
binasında M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

2 - lsteklllerln kati tcm!natları 
De Ko. na mUracaatları. (5695> 

Cins1 Miktarı 
Kaşar peyn.Jrf 150 
Pirinç unu 500 
K. Kaygı 150 
K Erik 150 

1750 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

Taşıma işleri 
Bursıa Sa. AL Ko. ı\:ın: 

ı - 5000 ton muhtelit erznk ~ya 
ve malzeme nakl.lyıı.tı kapalı zart uııu· 

Uylc eksiltmt'G'C konu:lmuştur. 
2 - EksUtrncsı 23.7·042 perşem:ıc 

gUıı.!1 saat 16 da BUTll8. Sa. AL Ko. da 
)ıı,pılnca.ktır. Şıı..rtnamcst Ankıırn, l.s
tanbul Lv. tımtrUklcrt Sa. AL Ko. ların· 
da görülür. Yııpıl~e:I&: na.kl:l.yatın 4:i00 
tonu tehir dahlU nalcllynta att nlup 
muharnmC!I bedeli 22500 l!ra ve muval<· 
ırnt teminatı 2UO. 500 tonu Bursa 1ic 
KıırnköY amsındakl nnkt1Yatıı ntt olup 
muhammen bcdcl1 25.000 ve mu .. nkknt 
UoıntnaU 2344 lira ve mcenıuunun mu· 
vakkat remlnatı 44!54 liradır. lstckllle· 
rtn muaY)ım $:1Jrı(le ltıalo sn.ıı.Un<lcn l)J.r 

sant evveline kadnr temmat makbuzu 
\'C'Yl\ bar.im mektubunu havi tckllt m~
tuplannı Ko. na "·cnncleri. 

(50' ) 1008 

Koyun eti alınacak 
tst. Ko. Fındıklı Sa. Al. Ko. rlıın: 
ı - Gilmüşsuyu hastanesinin 16 

ton koyun eti ihnlcsl kapnlı zarf usu
liyle 22. 1. 9f.2 günll sıı.nt 11.30 da ya
pılacaktır. Tahmin edilen bedeli 
28770 llra ve muvakkat teminatı 1783 
llraclır. Şıı.rtnrı.m esi her ~ Ko. da 
görülü r. 

2 - · istcklllerin belli glln ve lhnle 
anııti nden bir 111at evvel 2190 &11yılı 
kanunun hilkUmlerl dahllincle tanzim 
e<lcceklerl zarfl:ırı mnkbnıı karşılıiiı 
Ko. na vermeleri. {ı'i06!1) 1130 

Koyun eti alınacak 
l st. Ko. Fındıklı 8ıı. Al. Ko. dan: 
YOOilcule hastancs!n!n 16 ton kCIYUn 

eti 1hab1 kapab urt usuıwıe 22.7·942 
saat 11.80 da yapılacnktır. Tahmtn edl-
len bedeli 23770 llrn vo muvn.klaı.t te 

Et alınacak 
A rdahıın Sa. Al Ko elan 
1 - 20 ton l<o~ ıııı 'e\ ı 20 ton ı

jtır eti 2~90 ~.;.., .• : knnuruıı ·ıı lııc• 
nıarlrlrsln,. trvfikan kııpnl• rnrf ıısıı-u 
ile mtin:ıknsnvn korıılını ştıır. 

2 - Kov·ın t"tınin tnhnılıı he.,<'li 
ır. 000 lirrı. İlk lcıninııtı 12flıl liratiır 
~ıfır etinin ··ıhınln lırrlrli 1 ı noo lırll 
flk tl'mlnııtı il'!' •lrııilır J~v~:ıf vr ~ .rt 
oımır~I Kn <\~ Rnrıllıır Mıin 1ı..a~a~ı 
29 7. ııı2 t:ırşnınh'I ırllnü ~ant 1 'i te 
lçomlıwnndn ''a,ıılnr:ıkfır fsın~lılrrın 
ı~ hu s:ınttrn lıir ~n'lt e,·,·cl kRntın .rı 
R2 ci marlrlrsi nııırihirırt' huırlıynl'nk
lnrı trklif ınrktırnhrını 1,o, nn vrr · 
melcri. (11283) ı 332 

Et alınacak 
,\rclnlınn .Sn. Al. 1\11. dun 
1 - 70 tol1'<J;11yıın ,·,·yıı 70 toıı sığır 

eti :HııO snvılı kanunun 30 ııırı·ıı ıııııd· 
desine te\'l.ikıın kapalı :tıtrf ıı~ulll ile 
mfınnkas ıyıı. korııılrıııı•tur. Ko~ un eti· 
nin t•ıhmln bedeli 5!i,OOO lira. rrıııi • 
natı 4200 lirndır. Sığır etınln tnlıınlo 
bedeli 8 .;oo lira ilk tcıninab 2cnıı 
llrnılır. Evımf ve ~nrtnıımcsi Ko. ıla 
göru!Or J\lilnııka :ısı 28. 7. O 12 nh 
gUnU sıı.nt li.311 d:ı koıııls)onumıızdı 
y.apılacnktır. İsteklilerin l.bu ı;anacn 
hir saat C\'\'el kanunun 32 inci mnd· 
desi mucibincl' hnzırlıyncakln rı trk • 
ıır mektuıılarını Ko. nn vcrmclrrl. • 

(5281) J3.J3 

' Saman alınacak 
Dursa Sa. Al. Ko. d:ın: 
l - Tı:rcilıan b.ılyalı hulunııınclığı 

takılirıle cl/iktım halinrli' ll 6fJ9fl0 kllıı 
s.ııııan kapnlı ıarf usııllylc ,•kı;lllıueye 
konulılllıŞlıır. Ekslltıııesl 31. 7. !H~ 
cuıııa giıniı ~nat 16 ıla Bursa Sıı. Al. 
Ko. rla ynpılııcııktır. Balya samaııınıa 
nıuhanııııen bedl'li 58295 llrn \'C ıııu
vukkııt teırıinatı IS!J ~ ll~a ve diJkUıa 
halinde snııııııııu muhnjııınen bı•dell 
34-97i lira ve ıııu,·akkat teminat :.ızso 
liraclır. (ierck bıılyıılı ve g<'reksc ılo
kilıu halinde sauı:ıııın ıııulıammcn be
delleri fiyat ınurnkabo knmlsl'tınunca 
teshldcdllen fi) ııt üzerinden hes:ıbo
dllmlş olup bu flyntlara idare 4mlrllk
ı1rlnin ımbıta marifetiyle yaptırat'ak. 
lan tııhklkntn mıistenit vcslkalnr ile 
tevsik edilmek şıırliy le nakli~ e ıııasrn.f
lıırı için ayrıca teminat alıııııcaktır. 
ları lllivc cclllrcck ,·ı• nakliye ıııasraf
Sama.ıılara ait evsaf ve şartname An
knrıı, fstnnbul I.v. fımlrllklerinık llıır· 
,,n S:ı. ,\] . .ı-.-o. ıln gorııliır. İsteklilerin 
ıııuay~ en giin ve sııatten hir saat evvel 
leıııinat ıııakhuzu veya hankn mrktııı:ı
l:ırını lın\'i kklif rııektııplıırını Kcı. nn 
vcrıııefcri. (:>;198) J4.59 

Kunı ot alınacak 
Esklşciılr Lv. Amirliği Sn. Al. Ko. 

dan: 
1 - 500 ton tel balyalı kuru ot 

k.npah zarfla ck&lltme)"C konulmuş -
tur. Bnlya tcll bayle nlt olmak Uzere 
beher kilosu 7 kuruş muhammen fl
ynttır. Ekslltmcsı 4 nğustos !l42 sa
lı gUnü sant 16,30 dn Eskişchtr Lv. 
Amirliği binasında Sn. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Teklif mekturılnrı ihale 
snnılnden bir saat evveline kadnr 
Ko. na verilmesi 10.Zımdır. Postndnkl 
gecıkırielcr kabul cdllmez.. Evsnf ve 
şeralt her gUn Ko. da görUlür. lsU
ycnlere 50 tondan asa&ı o~mnmak 
ilzcrc parcn ı>nrca da vcrlleblllr. ls
tcklilerln ilk teıninatlnrıııı tıınhhUl 
erl•~ceklerl mlkatra göre verecekler-
dir . <5434) 1524 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu .Sa. Al. Ko. dan : 
l - :!JOO ton tC'l bıılyıılı kuru otn 

talip çıkmııdıgından tckrnr kapnlı 
zarfln eksiltmeye konulmuştur. l\111 • 
Jıanııııen bedeli 1~3:110 llrn. l\Iuvak • 
kııt tcmlnııtı l15U. liradır. Evsaf ve 
şnrtnonıı:si Gelibolu Sıı. Al. Ko. da 
gllrulür. İhalesi 8. ti. !.lıl.2 saat 17 de 
Gelibolu 12/SO Sıı.. Al. Ko. ela )Bpı. 
iacaktır. İsteklilerin nıczkQr gun ve 
sııııt 16 ya kadıır teklif ıııetuıılarını 
Ko. na vt:rıneleri. (448i) !53• 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko.dnn : 
l - Gelibolu iıkole teslimi 0000 

ton tel veya ip baly.nlı kuru ot kavıı
lı zarf usulıyle satın alınncakıır. 
Tel balyalı kuru otun mulıanunen 
beıleli 350.000 lira, ve ip balynlı ku
ru otun muhammen bedeli 325.000 
liradır. Muvakkat ıcmlnntları bu 
miktar Uzerinılen yllule 7,5 tnn .alı
nacakur. Evsaf vs §:ırtnamesi Ge -
libolu merkez Sn. Al. Ko.da görll -
lür.Eksiltmesi 3 8-1942 pazartc i 
gUııll saııt 16 da merkez Sa. Al. Ko. 
da yapıln.cakur. İsteklilerin teklif 
mektuplarını ihale saa.tınılen bir sa
aı evvel Ko.na vermeleri. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. 

(5485) 

Kuru ot alınacak 
Sarıkn ıııış ~A. AL. KO. daıı. 

1585 

l - 1000 ton tel hnl) alı kurıı ot 
olın:ıcakt ı r. Kllıısuıııı tahmin edilen 
fiyııl 7 kıırıış 42 santim. İlk teminat 
49ti0 liradır. Şnrtııııırıeıi lfo. dn g1ırıı • 
lür. Ve alınır. Kaıı.ılı znrfla r.kslltıııc
sl 3. 8. 912 p~znrtesl gilııU saat 15 te 
yııpılıı~aktır. lstr.klllt•rln tl'ınlrıat ve 
trklif nıcktuplarıııı lıclli glin \C sant
ten bir saat cvel Ko. na \'Crmckri. 

(5ıno) ıaıo 

• O dun alınacak 
lıı M V. Satın Al. Ko. dnn : 

rııficıısine birclcn !.1.000 lira fiynt tah
rıı ~edilen ltl kalemde 160 ndet tel çek 
ıı.t~ •ddelcrl 2:l. 7. 942 cuma günü &a· 
1\ 1' le pnr.:ırhkln ıatın alınneaktır. 
•i atı teminatı 1850 liradır. Şartname
rıa kornısyonda gllratcbllir. isteklilerin 
N 1•rlık sun ve sa tınde M .1\1. V. 2 

mtnatı 1783 llmdır. Şartnamesi her gün Gellbolu Sa. Al. Ko.dnn : 
Ko. da i:örütür. lsteklllcrlın bcW g'ln ı - 3000 ton oduna talip çıkm dı
ve -nııııe saaUndcn bir snat eovvel 24!)1) ğından fiynııncta değışiklık y pıln. -

'I( lı Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 
a:;,,) 1 620 

'1lı kan hilktlml r1 <I hlllnd tan. rak tekrar. kııpıh zarf uaullyle m e 
sa~ un e 11 e odunu eksıltmeye konmuştur. Mu -
ztm edcccklm zaman makbuz kanıll·ı lt:ı.mmen bedeli 64200 llradır. Mu -
C'ı Ko. na vcnnclcı1. vakkat teminatı 4815 liradır. Evaaf 

(ros2)ı U 40 vı şartnamesi Gelibolu 12.ıO Sa. Al. 

lp h Jyalı bl'her J..·tınsuna altı 

50 ntlm t •I h ıl~ nın f ht>r 

1arı Phlivet vr Llcnrct odnsı v sıkaln· ıntı;t r. 
rnıı ve nyrı ·ıı k'lpalı b r zıırfn kon

7 kUMIS t• 1 it l l n t yat Ül. 

2011 300 tnn kuru ot ıı:ızarlıkl e ıtın ıı· 

Jınnc ,ıır. 

muş, :ı. uk r la ~ ıı.lı ı evarkı okuyup 
tnma"n<';ı k::ıöul l'ttıklerl şerhınl hıı· 
vl •t lif nıt•kt up annı mevzun ta uy· 

tııl > ol rnkl rın t ~yare tugayı ln:ıa t 
h yct'nd"tl ııl cakl ı v :ka ile b ilkte 
GU7.t"IYillıdııkl h va salın alma korn ıı • un C'k ide rll er bir zarfa koyup 

lhnlc sa:ıt r;d n b r saat ('\veli ne ka· > onul';ı mnrar ı n olunur. lhı'~I 23-7-012 llC'!'a nıtı Onu 
<; me'Nı. (5G7 l 1741 dar d:ııml rrcurn n r ı 'I ine mnk· 3 - K fl':ımı- '" aera U her ııün 

Et alınacak b•ız muknb llnt!e vermrleri Vl'ya komls)ond:ı s: ru 
ön1c>rmc>"c•rl IAn olunur. (4078·5W5ı 1749 

Kuru ot alınacak 
B.ılıkt'~ir Sa \1. Kn d ~ 11 : : ,ıır 
J J'l~ııt ıııııı''.lk ıhe koıııiS\Oillll'- Ko>U'l C't n1'1 t.ıh".nm ı:d len f. 

Po •a lrt ol calt ger kmrlrr mutc· 
bıı,. 1 'rl r <511)91 1485 

Bnş makinist aranıyor 
lll lat>n P ıuk Ocnmıc. lslah \'e 

OrNme <.; ru l\1 du lüQilndm: 
llllllal)a pamuk deneme ıslah ve ll · 

reUıw cınııt n c.uışmak üzere zlml 
tılı tlcrtn kull.ınm :sırıı \C .;.am Iinl tc· 
ın n cdccclı: lC!<'l1lbcll m:ı.ıctı t.c thtlyar;ı 

rnrctır lstrmı !erin vt . .ı<ıı sı.ıretlerQ; le 
blrJıkte :ı{!ustosun J5 c kadar mtira -
l'aRI.. (1, (7fo04·s::i17) ]592 

c ı ip hain\ lı lıefıer kılosıırı ı r. ·kuru )atı 100 ık.ınuı olLp ını..h mıncn b doll 
.ıO ııt ııı ve t 1 b ıh ılı· lıehl."r kllıı•u 1ı7 ~O lira \C mu' kk t to-ı n ıtı r;ıır;.ı 
ıı ı 1 kı rus tc 1 it e<Hlen fiyat hı rlıı- • dır Eı'k • • n n 7~ kuruş r ~.ıt ı ıh· 
ılrıı ı1100 t 1 11ı kuru ot paxnrlıkl.ı s:ıtın mln cdlln lstıır llkh .mmrn bt>tlcll 5.r. ,.ı Taş ihzarı 
alın rılttır. 1' r. ırlıın •>3 7 •142 ııer- jı n ""'~k:ıt tem :ıtı 3'"'" ı ıcl r. ., .,..,._, .-.amsun Vnl llt;.nll ıı: 
~~ıııhe ı:ür.u sn~l 16 da il ılıkc ir hı nu ı n '• H>-8 942 ıxız rtc ı 1 - Sam.~un - Bnfrn yolunun 
l>oılyıısı ıır. lPmı'la•ı 28.,0 ı te' ı. ıha. u • .• 1 .. t ıa k"' ı kl 1 1 4 O-
sınıııı t. ıııin ıtı 3 aOO 1 ı· dır. ıoo ı tın n . ... ·• <' yapı < n .. ır. st<' • 1 57 •b 000 k lom<'tr('lerı nra-
kııru ot topta, bir tali ıc Ilı le eılılo:- rtn k nunl ' al: ~le t kit mnctuıı- sınn 2572 mctrc mikabı ham taş ih-
bilcc•r i gıhi 200 toııclın 1 ol•ııa- gUnU s::ı...•t 14e kadar Kn zarı kapalı zrat usuiı)•le ıhnlc cd,J. 
mık uz re ıı) p il) rı t ılıplr~e dı• Ilı ıle c'i671) 1n2 mck üz re e itmeye konulmuştur. 
cd ı ı.ıı r 2 - Eks itme 3 dustds 1942 ta-

'J' li)'l<'rlıı trli blrlıHm vrrılnıek Kuru ot alınacak r hını: rn tlı;,an pazartesi ı:iınu saat 
\I'~ ı teli kt'ı ı'il,·rint' a:t 0ımalt H~ a Jlo c1 .. rcı S 1. \1. 1'11. d ın: 16 ela \!Hl.yet daıml encümeninde 
ip h ıh ı'ı ıılııı. k lı en· ııvrı 11 ,·rı ı l(,>nıısyon•la ıııe,cut rv~3f ~c yaııılaC'aktır. 
uç teklıf ~crl'<.-rk erclır. Mllteahlmlın rtn • ı ine ı.c ırc ':'i•ı ton h ıl~ ıaı kıı. 3 J{ lf bedl'll (30489) liro <52ı 
ıııe<.-bur lıulur•d• ,ı:ı, ver ilı·rl<' tr limrıt r .. t ıp .ı z ırı ı .,ufü 1 • ,•k m•ııe\ ~ kuruş ve mu\nkkat temlnııu <2.286> 
e ıııısııırl ki ırıaıornflar hirlik tar f111 _ knn•ıı'ıı tur 'hı>' ır. 1tnt kıninatı Hı.! lırR (71> kuru tur. 
chn öılencrel:tir. )\\snf ,e nrtıınııır ı 1,r ırlır. gkslltıııe ti. <;. •ı.ı.~ 1ırrşt'ı:ıbe 4 - Bu iş(' nlt kt'şlt e\rnkı Sam· 
her ı;lın taliplrrlıı ıııunn en sa 1t 1'o, ~tınu ~ ıat ı ı <le 1>-ı~ ııkçcKmı ,.c \ı..ça- sun na(ın mCidurlüğu ve vıllıyet dal· 
na rniırar.aatları (5i>B7) ı GaG tı .. gıız ~ ı. ,\). 1\u ılı ynııılac ı.-tır mi encümeni kıılemlndn olup ıstr>k-

j ,f l<lil• rln ıııe7.kfır gfııı \I! sıatlt'n lıtr lllt'r bcdels!;ı; olıırıık her gün görebl-
Koyun kavurması bO ,, ev, el ll-1.lıf ı .. ,ıuıı.nrın~ Ko. n• llrlcr. 

1 k wı•ıııırlcrl. (6tin) ın:ı 5 - • lırteklllcr ihale tnrlhlnrlen cıı 
a ınaca $:{'Ç üç g[in f..'VV('J Samsun valılif:ine 

Ernıruın Sa. Al. Ko. dan: istida ile nıilrncant ederek alncak-
ı - 100 ton ._emiksiz '-o\'l n eti ka· VlLA YETLER tarı ehl ~t veslknsını ve t".ari scnl'-

vurması kapalı zarrta mün:dinsa)':I ko - )e nlt ticaret oı'lnsı vesikasını teklif 
nulmuştur. mcktuplonna eklcmt'lcrl llızırndır. 

• 2 _ Münakas:ısı 7•8•942 cwıu i:Ü· Satılık çimento 6 - Ek ltmeyp gtre<'t'kler yalnız 
nü uat 16 dJ. Frnı!"f" Sa. Al. Ko. da ietanbul GUmrUkleıi BaşmUdUr· teklif mcktuplarını havı ve kapalı-
rapılarnktır. Kilosun:ı tahmin e.lılcn fi- lDğUnden ı bir zarfı ve UçüneU maddede yazılı 

1 lhalc gtlnil ı 24 7. 9 -42 muvakkot tcmlnnt makbuzunu ve 
)':I( 200 kuru,; <utan :ıoo 000 liradır. lk M. K. N. 18 rnikıarı kılo 851 000 bcşln<'I mnddedc yazılı \'es!kaları bir 
teminatı 1l2.50 •Jiradu. Sartn:ımcsi her değeri Z8!ll31 lira 74 kurıııı e:ıya dış l'~rf ıc ne koyup ve miihür mu
gün Ko. da sörülür. İsteklilerin k:ınu - cinsi çimento ambarı Tophane. mu lle iknpavar..-ık ihale gUnU saat 
mın 32 inci maddesine göre ba21rlı)1l • )'ukarııl:ıki eııya 1549 sayılı öa- 15 e kadRr makbuz mukabilinde 
cııkl:ın tclclif mcktupl:ıruu ihale saatin· nun mucibince 24. 7. 1>42 ele saat daımt enrDmcn reisliğine verınl'leri 
den bir s:ıat evvel Ko. na venn<'leri. 13,30 da kapalı zarf usulil ile satı- veya lndeli tanhhütlU olarak pasto 
Mcvz.u:ıtı birlik tarafınd:ın temin edile • lacaktır. Kanuni vesik:ılnrın ibrazı ile• ı;öndermls o\m'.'llflrı lwmdır. 
cclctir. (5"52) 17~5 ve teminat ile teklif mektuplnrınııı Postada olacnk gcclkmC'ler kabul o-

Cibinlik ve bezi alınacak saıış günü sa-:ıt 12 ye kadar veril - lunmaz.. <5515-7<k19> 1597 
mesı ıltl.n olunur. S:ıtış Re;,adiye Yol tamiri 

'l'ııplınne t t. Lv. A Sıı. Al. Ko. :hn: cadclesiııılelu OlımrUk • t13 mlidllr-
1 ıo.oolı aclet hıı~ <'<'l inli.!;i fi.ın- lti@rıcledir. Şarlnnnıeler anılan Kırşehir l>almt l':nclımcn rtcisliğin-

ti 15,lli 60.000 m<'lr.- elblıılik lırzl ~ıı- gllmrilkten p:ırasız verilir. 1264 elen: 
.atı 1.5,30, 50.000 metre c.hinl'k oezl Köprü yaptırılacak Kaıııılı ımrf ıısuliyle c'kslltnır..re ko-
sıınt 15,4'1. nan iş: 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı !ııhls:ırletr Erzlnean BİışmUdUrlU- I - KırŞl'hir - Yerköy yolunun 

b:ış echiııll~i ,.e hezll'ri 2•ı. 'l. !lı2 per- filndl'."n: 21 +ısı o 2 ı t 000 kiloıııetrelr.rl ımı-
Şcrnhr ~!lııil lılznlanndıı yııtılı sn ıll.-r- l - Kemah Konur cayı fizerlnde sınrla (:!5589) lira (2:i) kuruş keşif 
de '1 orılıııne 1 t. J.v. A. Sn. Al. Ko. ıln yaptınlo.cak 15412 llrn keşif hcdl'l- bedelli c ııslı ş ı e tıııııiri i~idir. 
ynpılaenktır. Numuneleri l~o. dıı ırö- ll köprU inşası 7 temmuz gUnU Yıı- 2 - Bu işe alt e\ rıık şıııılnrdırı 
rülilr. isteklilerin teklif e:.tereklrri pılnn karınlı zarf mUnaknsnsına tallp a) ırr~fık, 
ııılktu ve fh·at Uurin.'lrn kati t ıııl- zuhur ctmed ginden 8 tC'mmuz 942 b) Kt'.§lf ve kl'Şif lıuliisıı ı. 
natlnrlyle hclll vakitte Ko. na ~cim<'- gününden ltlabrcn 15 glln müddeUe <') Hu us! ~e fenni •artnllnıe, 
lı..ti. (561S9) 1736 acık <!kslltmeyc konulmUŞtur. b) J-~k iltnıe şartnnmesı, 

T . l . 2 - Tcmlmıt 1158 liradır. <:) Muka'el" ıırcıje i . 
aşıma iŞ erı 3 - İhale 22 temmuz ı:arşamba 8 _ Bu iş 1 ı. 7. 9 ı2 tarihinden 0_ • 

E ı.:~ Al K d "ÜnU san• 15 te İnhls:ırlar Erz ncan nuruın .,... · o. an: " • ., 7. lH2 tarıhınc knrlnr ııı "'iın mUdd!'• 
-'-h·ı· --•-ı· BnşmüdürlUfüirule yapılncaktır. ,.. ...-1 - 1700 ıon <ı.ı ı ı ı...,;: ıyat JY.17.ar- le kııı•nlı ı ırr usull•le eksiltın<'·"'e ko-4 - Bu işe nlt fNuıl ve hususi " ~ 

!ıkla mun:ıkas.ı.}11 konmuştur. .Münakn- enrtmımC'lcr ııroklcr Anknra'dn !n- ııulıııuştur. 
'n c 24-7-9{2 cuma ~ünü saat 15 ıe 12r - hisarlar BaşmUrlürlllğünde İstanbul- ı -- J~ksiltnıe 28. 7. 9.ı.2 snlı ı::ilnil 
7.urıım Sıı. Al. Ko. da yııpılımıktır. Mu· da İnhisarlar U. MUdUrJUifü lnşnnt ennt ı~ tc claırııi cncunıen tarnfınd:ııı 
lı:ıııııııen bedeli şclıir dahili iı;in kilosu subl'.'Slndcn nluınrnk görüloolltr. rıırılncııktır. 
55 ~ıiıııdcn .)O - 35 kilometrelik mcs:ı· (7442-5348) 1372 .'i - İstcklill'rln rkslltıııcye girrhll-
felcr için ton kilanırtresi 95 kuruşıur. nıeleri için (l•>J!l) lira nıu":ıkkat te-
Tııtar:ı 20.000 liradır. T~ıııin.ııı :300(1 Ji. 3 memur alınacak mlıınt yntırınalnrı , .... n•:ılbcl:ıki \'CSikıı-
r:ıdır. S:ınnamesi tıer gün Ko. d;ı glİnİ· 7.onı:uld:ık Bctcıdl,;·cslnden: 1 ırı ihraz etmrlrrl l'ızırııclır. 
Jür. isteklilerin belli s;i~ ,.c $JIJ.Ue wn;ıi· Altm~ llrıı fi<'Ttlt:ı fi<: bcldl>"ll :r.n - a) Tle:ırrt odasındıt kayıtlı C1lduğunn 
naılari} le Ko. da buhınmaları. brta mmıurluihı yeri '4:ılrtır. Polis ve dnir 'eslkn, 

( 566'i) 1737 1Crnl.!mi haiz olıınlann !!0-7 "42 torlhl_ b) Du hiçin hlr hnftn e,-,.cl vlliiyl'l
nc kadar ~'ltl'kı müSbtt<'lerb ıe l>cld!yc- ten alınmış ehil) et 'csik•lSl, 

Kuru ot alınacak mtze rnnmc:ıntıan. CS367) l4.'i:; c) Teklif mektuplal"l eksiltme tarl-
Eskişeh!r Lv. Am1rllğ1 Sn. Al. Ko. hı olan 21!. 7. O ı2 snlı p:tinil s.:ıat on 

dan: Yapı işleri he~tr.n hlr saat cıv' r.linr. kadar daimi 
1 - Pnz.-ırlı.lda bir ay 7.arfında Transtı. Yolu Erzurum lt1ınta!ca Mil - r.nr.llnıen bn•kltahr.tlne ınnkbıız mııkn-

neUcelenmek üzere lltuıı YRPılnn 500 dUrlU1l11.ndcn: lıillnclc verm<'lcrl lbımdır. 
ton tel balyalı kuru ota tnllp cık- Trans t yolunun a..10000 x 399000 ki. 6 - Bııııd ın sonraki teklifler •·e 
madı •ıru'lım son pazarlığı olmak U- lomC't.relcrl nmsımbkJ altı b.ı.lnm cıvlnln postn<lakl ı;eelkıııclcr kabul edllıııi) c-
zerc Eısk!ş<.'hlr'dc Lv. Amlrlifö Sa. cektlr. 
Al K 1 kt 1h lnş:ı.sı kıııı:ılı znrrın <ıkslltmeyc konul -

· o. ela ynpı aca ır. alcsl 23 1 - !)ahıı zi•nd" laf ı·ı •t alınak ı·s. 
T 19'2 b .. Ü mııştur. Kesif hl'deU 26992 llra oo ku - , ~ u 
eınmuz .. pel'ŞC'm e gun saat tlyı•nlerin ılniıııi eneurııerı başkilııbeU-

10,30 da ynpılacııklır. Tel bnl~ nlı ku- ruı;tur. lhıılcs1 80-7·942 tnıihlnc mUep· ne ıııurncnat ctuıı·lcri lA~ıııı<lır. 
ru otun bir kilosuna tahmin olunan dit Jl()l'8Cmbc lÜ'!lU Mat ııs tc T.rnnslt 8 _ ıı·ııı ııcrı tlerl rn ımir rıınsraf-
flyat 7 kuruş, 50 tondan Qşa[:ı olmo- Yolu Eı-1:urum mlnt:l;ka m'llrtürlül\"lnJ<' 1 mıık fü:erp parcn parça istcklllerlnc mUlrtekkll komisyonda Yll.Pılamktır. arın rııliteıılılılıll' alt olılıığu ilAıı "-
verilir. tstc>klı'len'n mml""'Cn "iln ve Junur. (11697) l 73 ~ , ' " 'l'ntll'lct1?ı Uınlc sant'lndcn htr 'nıı.t 
snntte tnllp o!Mnklnn mlktııra göre evvel 21~ No. ıu 'kn.nun ı:cretttnce tek· Mahkiimiyet 
tl'm'nııtı muvnkkatelerlyfo b rlikte 
mürııcaatlnrı. Evsnf ve &nrtnamcs! !lf mclctuplnnnn mıntaka mf.ldil lilltlln<• Çnnkırı I'. lllucldeiııınurnlliğlnden: 
her gün sözü geçen Ko. dn r:örülür. makbuz mulcııbltlnde vcmıe-lcrt mfl<'bu· l,.'ıınkırı'nın 'fc,kifıye nıııhnlle nde 

<5667) 1738 J"ldlr. P05tnda vnk1 olnrok ~eler olup Attıırlnr çnrşu;ınclıı bakkal l\leh-

K 1 k nnzıırn alınmıynrn'.1..-t.ır. ıııet oıılu ıı2ı; D.lu 1' eı:·ati Uludağ 
. . . uı:u ot a. ınaca D."Slllm<'YC" glnn<:'k lsUy<"lll<!l'!lın ihale h ıkkıııda ihtikfır suçumlnıı clolan rn-
h~. ı•r.lılr ,.v. /\. Sı /\1 Krı. :lın: lgUnUndım üç alin evvel Tnınslt Yolu pılın duruşması soııund:ı: 41 0°11ayılı 
ı - l',.nrlıkla hlr ay r.:ırfıncla neti- , Milli .K.K. 31, .59-3, ti3 ve T. C. K. 

cclrnınck Uıerc il ını )apılnn 1000 tnn ;....---------------- nun 47. il" cu maddeleri mudhinre 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Ell\.zıf: Sa. AL Ko. d:ı.n: 

Cinsi 
Tuz 

Kuru fa'!ulye 
Kırmızı b ber 
· ımnn 

Zeytin tnn i 
Kuru so ın 

S:ılc.n 
Z ytlııyn~ 
Kuvruk yağı 
P r ne 
~ohut 
'Mrcmk 
Kuru ot 
1-Y 

l\fiktnrı Muh. bcdC'll Muv. Tc. 
Ton Kilo ı ıra Llrn Kr. tnale trünü lhnle saati 
5 425 31 88 30-7-942 saat 15 nı;ık cksUt-

15 2250 
2 2::.ıoo 

25 1250 
3 3000 
2 500 500 
l 100() 

1 500 2 a 
1 l 00 

10 450<) 

2 2(1 
1 500 25 
7 4 00 

191 25 .. 
90 00 .. 
93 75 3-8-!>42 

225 00 
37 50 
75 oo r..S:942 

151 88 .. 
105 00 .. 
337 50 10-8-942 

19 50 
19 88 .. 

315 00 13-'l !1~2 
t ln lı<>dC' 1 

• .. 
• .. 
,. .. .. 
" 

H .. 
,. .. .. 
.. .. 

me. .. .. .. .. 

" .. 
.. .. 

tcıı:ı.llcn iki lira elli kuruş ağır para 
cr:ııısı, bir hafta dukk ınının kapatıl. 
ması, hir lınfta tknretkn menioe, ilA
nıın liir nusl"<ı ıııın diıkklnının guze 
çıırpnn yerine ) apıştırtlın"ı.ına, on ~ c
eli kurıışuıı ııııis:ıderesinr. ve keyfiye
tin Ulus gıır.etesiyle l!Cınına 26. 6. 9t.2 
tarih ve 503-bliıl. sayı ile karnr veril-
miştir. (11675) ı i411 

Mahkiimiyet 
Qı.nkın Cuınhw'b'ct Müddetwnumlli • 
~= 

l~az imzasının Dcımlrclörcn köyün -
deıı Ahmet oAlu 324 doihım1u Salun 
KücU~r.ıc haklanda Cııruan ııslb"C cc
:r..a maltkcme-slnde lohUkAr su•UildJ.n do
layı h pıl n dunıc;rn:ısı oonuntta: 4180 
ıyılı m 11 korunma. 

59.8 

KAZALAR 

Yağ ve et alınacak 
Sil fke 5 J. Er Okul Taburu ko

rnutnıılıgmd n : 
Miktarı 5000 kilo cinsi s:ıdryağı 

mqhammen luynıeti 163 kuruş ıe -
minat 61 ı lira 25 kuruş. .Mlk•an 
37500 k.lo ciıısı sı~ır etı muham -
men kıymeti 40 kuruş temin•aı 1125 
lira. Miktarı 37500 kilo cinsi koyun 
eıı muhammen kıymeti 60 kuruş te
mınnt 1Gti7 lira 50 kuruş. 

Yukarıda cins ve miktan mu • 
hammen kıymeti ve verllecek temi· 
natı yazılı üc kalem erzak 27.7.942 
paz ırte i gUnU saat H te ihle ecl;l
mek lızere kapalı zart usulıyle eH· 
slltmeye konulmuştur. Taliplerin i 
hale s ıntıııdeıı bir sa ıt evvel nıek
tuplnnııı artırma eksiltme K. nun 
hUkumlcrı dairesinde Silifke'de jan
tlarına okud biıınsındn· müteşekkil 
saun alma komisyonu başkanlıj!'ına 
vermeleri lllın olunur. 1572 
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Sebze ve meyva f iyatlan 
Belediye Reisliğinden 

Sebze ve Me1velerin toptan ve 
perakende sau;, fiyutları ı 

-"' c 
tJ 

Scmlzmu 
Ayae kadın 

~ ..... 
C'.I ... 
t!-
' ~ 

(Ankllra) 

fasulye 1 (Vezirhnn} 
Kabak • (Ank ırn) 
Ayşe kadın 
fasulyesi 
Çalı 
fflSlllycsl 
Domııtes 

Domaıcs 
Patlıcan 
Patlıcan 
Dolmalık 
bıber 
Dolmalık 
l:ib r 
Sivri 
biber 
Sivri 
biber 
Bamya 
Bamy.'l 
Bamya 
Paıntcs 

Kuru 
soğan 
Kuru 
so~nn 
F.rik 
Ür:vnnt 
Erik 
eltatrn 
Erik 
hlrincl 
Erik 

(Ankara) 

(Ank'Qrn) 
<Muhtelif) 

(Anknra) 
(Mtıh•elif) 

(Anknra) 

(:Muhl<'lif) 

(Ankara) 

(.Muhtelif) 

(Ankara) 
(Ankara) 
(.Bilecik) 
(Adana) 

( 11uhlt'lıf) 

(Tnnıus) 

(Anknra) 

(Muhtelif) 

(Muhtelif) 

(Muhtelif) 

ikinci (Muhtelif) 
Vişne ( Aynş) 
Armut (Muhtelif) 
Armut Mustabey 
'U:ı:Um 

('Muhtelif) 
(MııhtelifY 

-ai 
"' "' -I> -cıı 

!i ~ 
-ı:.. 
ı::ı. o 
lot 

8 

35 
G 

40 

20 
20 
25 
20 
23 

20 

25 

20 

40 
60 
00 
25 
40 

zo 

15 

2:'ı 

30 

20 

15 
25 
25 
40 

35 
30 

C> 
-'t:J ;ı 
E ~ ..s 
a: ,:ııı: :.. 
N m-
< ~ t:. 
~ 

10 

45 
7,S 

00 

26 
26 
S2 
26 
30 

26 

32 

26 

52 
78 
65 
32 
50 

26 

:20 

38 

45 

30 

23 
38 
38 
60 

48 
45 

elcatrn. 
ÜzUm 
Seftall 
ı>ks•ra (ı::anarıı-~) M 75 
S fl'lli (M uht<'lifl -40 60 
K rpuz (Muhıellf) D 12.:'.i 

NOT - Bu rtyııllar yalnız dükkan -
larla haldeki !\zami satış flvatlnrıdır. 
Pazar :verlerindeki s:ıtışlarda alıcı 
ve ınncı pazarlıkla alım ve satım 
yapmakta 11erbe11ttırlcr. Ancak tı:ı -
zarlıkta yuknrıdn ı:österilen ııcra • 
kende fiyatın Uırtliııe çıkılamaz. 
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BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
-( İki Film Birden )-

1 -Züğürt ~ilyoner 

Janet Gayner 

Pa uletie Goddard 

il - Yabani atlar 
Bob Ailen 

SUAREı 20.30 da 

YABANI ATLAR 

ZÜGÜRT MiL °'!ONER 1 
Telefon ı 6294 

1 



ULU~ 

ASKERi FABRiKALAR 1-A_N_KA_R_A_B_E_L_ED_ıv_E_s_ı 
Askeri Fabrikalar tekaüt ve Lastik çizme alınacak 

__ N_A_F_IA_V_EK_A_. L_E_T_t_ J SIHHAT ve iÇTiMAi M. V. , MAARiF VEKILLIGI 1 

yapı işleri ilam Çakıl taşı alınacak M d kf"I 1 k 
muavenet sandığna 

aşağıda yazılı şartı hai z 

olan bir eczacı alınacak 

Askeri Taliplerin 27. 7. 9.f.2 pazar
te unu akşamına k dar lüzumlu vc
sıkallll"la bırliktc ~andık ;\1udurluğil. 
ne muracaatları. 

1 - Dıplomnlı eczacı ol-.ıca.ktır. 
.! - Ya~ı 50 den yukarı olmı~ acak

tı• 

8 - Çn!ı~mnf;a mani sıhhi bir arı 
z ı ola ı\·acaktır 

.ı. - 1 cret barem kanıınua gorc 
t ın edılecektir. 

İBRA7. EDECEôt \'ESİKAL:\R : 
l - Dıpl<:ırııa suretı. 2 - Hfll ter. 

('.ı, esi, 8 - Bonservbleri, 4 - Ah
' ı sıbht) esini blldmr rapor, 5 -
T llpler 11raı;ında ecunelerin hesabı 
Te uro ş!erlnde !hl ası olan tercıh 
e<..ılecektır. (5499) 1570 

D. DEMlRYOLLARl 

Balast münakasası 

D O Y. 8 uncu İşletme ;\lild.: 
,\J c..hauıır t'n bedeli. bulunduğu yer, 

tuıktar, mın akk1t teminat ve ihale sa· 
atı a~a ıdıı >azılı olıın bahst kapalı 
z t us ılı> le eksiltmeye konulmuştur. 
Iha.esi Baııkesir'de 27. 1. 942 ta rlhi-

Ankara 13eledıyesınden : 
ı - )lezbnha için alınacak (110) 

çift !Astık çız:me on b~ş gun mtiddeUe 
B!iık eksiltme) e konı.lıııuştıır 

2 - :'ıluhammen bedeli (1005) lira 
(70) kııru§tur. 

3 - 'JemiI?atı (ili) lira 08) kuru~
tur. 

4 - Şartnam 'nl görmek isUyen
lerin her giın ene ıen kalemine ve 
ve ıstl'llilerio de .ı. 8. 9-l2 salı günu 
saat 10.80 da Belcrliyc dalrt•sindc mü
tc•ekkll cncumene muracaatları. 

(ô!I .5) 1609 

Kablo teli alınacak 

Ankara Beledlyesınden: 
.1 - Su lşlerı ihtiyacı ıcın alına· 

cak beş nevıde <1200> metre kaolo 
tel! on beş gun m:.ıddetie acık ek· 
slltme)e konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
C848> lira \..!Si kuruştur. 

ceman 

3 - Temınatı (63> lırıı C62) ku
ru tur. 

4 - Sartnameslnl görmek ısUyen
!erln her gun encilmcn kalemine ve 
!!:tekli erın de 4. 8 942 salı günti 
snnt on otuzda beled :>e dairesinde 
müteşekkil encümene milracaa~arı. 

(5506> 1610 

Lastik çizme alınacak 

Nafıa VekAletlnden: 
1 - Ekslitm<':vc konulan ıs: Can

kaya'dakl Jandarma muhafız taburu 
blrlncl bölilk bınası tam.rat işidir. 

Kesi! bedeli: <1531> lira <40> ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 23·7-1942 perşembe 
gilnU saat 11 de Nafıa VekAletl Ya
pı ve tmar İşleri eksiltme komisyo
nu odasında pazarlık usullyle yapı
lacaktır. 

3 - Eks1ltme 6artnamesl ve bu
na milteferrı evrak Yapı ve İmar 
!şlPri Re slıl!:lnde görülebilir . 

4 - Eks ıtmeye gir b 'mek !cin 
lsteklllcr n U'iulü da rcs nde Cl14 S6> 
yüz on dört llra seksen altı kuruı;
l•ık muvakkat t('ııinat vı>'"melerl 
lAzımdır. (56i3l 1744 

R. Cumhur Filarmonik O. 

Sıva, badana, yağlı boya 

i§leri 

Rlyasetıcumhur Fılltrmonlk Or
krstrnsı Şefi ğlnden: 

Sıh ı t ve İçt.mal Muaanet Yekı'i· ıemur Ve a ı 0 iİ maca 
lctmdcn : ı 

An kura· ela H nı nıcınuntle yeni ;:ı.1 6 ırif \'ekıllctlndl'n ı 
)apııuıakt.ı ol,ın Ooğuııı \e Ni i>e . . 
l\lıni,.:ı fn,ıı ıtı için ahrvıcak olan ı.:n· A!mııncn bılen hır mı•ıııurla eski 
kıl t ı tn!l alt mukavele fl'shcdıldıso mdın!erl okıım~sını bilen ve ayrı~a 1 
cıhetle yenmen ve ~490 ı;ııyılı kanu- maki.nede suratlı ) az~ ~ azn~llen hır 
nun (61) nci madde ine tc,fikaıı daktılı~ a~ınncaktır. Kcnclllerınc ynın-
t ahh t b kı) e ı olan 2..!7ti metre mi- 1 cak ımtıh-ııı<ia gosterc~eklerl c~lıy~ 
k4bı ı,;akıl t.ı~ı açıK cksılt neye konul- te ı;.ore l~cret verlleccktır .. istl'klılerın 

şt Y l'rıı•rhır ele Crlıl'cl caddesı Geçi ın A- , 
m~ ~·Muhammen bedeli 1 ,79,ı lira- partnıanıntl_oı :Maarif \'ekillıği lnonll ı 
d \nslklop<'c1ısl lıurosunn 24 temmuz 

1~ _ Muvakkat temin t 1109 lira l' I:! t-uınn ı;ilnil ak•nınına ka~ r mil- I 
5:1 kuruştur. • 1 r11eııatl11r. 16ı7 

3 - ::;artname\ 1 .ı:ormck iste~ enler 
mesaı sa ~!eri d hılınde lıe.r c:tıo S!h· Toprak Mahsulleri Of isi 
hnt 'e ktııı a ;\lu \enet \ ekAletı iç· 
tim11l M uav net l !eri d11irl'slne milra-ı 
c 'll etnıelıdirlrr B k •. 1 t • • • l k 

4 - İlıııll' 22·7·9ı2 car•ıırııbn ıtllnıı as u amırcısı a ınaca 
snat ı ~ d• • ihlınt ,.e İ<:tim'li !llL n\e. T -•· 'tah il · Of" · u l\1- 1 • · c1 k · orıraı< " ~u en ısı mum u· ne• \ <'kıl ındc te• .. kkııl l' rrl' Ko· ı d 1 • d 
mi<\on lııı ırundı \lırılır k!ır uruJ:un en: 'ı 

5 - '.:l:nldt ve n !..ıt rıı !ıh etirıdl'ki Her ıurlü b:ıskül kullanmasını, tamir 
rvr~k te in ı dar11k k~lı ıl eclılı h !" 1 <'tmesini \C ınonıajını bilen bir b:ıskul 1 
l'rlh için. hu •ek 1 •,.n ınat \'C'rnıf'k t mlrci•i alınacaktır. ı 
idi\ l'nll'r·n el ha evve \'ek lrte nı ı. . . . 
rlll' ,,. f'dPrek hwılnrı mnbnrıti ıiın'l Talıplcnn bu ışte ehlı)ctlı oldLıkluını 1 
, tırrrıılırı ,,. ahrık~lrı makhu•luı ı;ö,tf'rir vesikalari)le imtihanı )'llpılmak 
K rııı..,·on.11 •eHli c ml'l<'rİ ı · ,,.,ı,r u re ı ... 7. 942 pazartesi .ı:unu ıık .ımına 
( l'I" ) ı nııa l;a"ar 11crsonel işleri miidurlüğünc mü·! 

raca.ıtla ı. (55 il) ı 59.f 

MALiYE VE'KA.LET1 I 
OI'ULLAR 

Mot -------
ne tesaduf e:len paz.utesı gilnU işlet· Ankara Belediyesinden: 

Orkestra b.nasının iç \'e dış kıs· 
IT'ında Si\ a, badana, yağlı bo> a \'P 
ı.:atı kısmının aktarılm'lsı işi 23.7.9.;2 
pcrşemb" gUnU saıı' 10 da mektcp ('r 
mulıascbec 1 tb salın alma k,,m vo· 
nunrta lhıılM ynpılmalt Uzerc- a ık 
ek•lltmeye koru'"l'uştur. KE'ş f lıe
de!ı <12161 llrA Cl0l kuru~. mU\'n t· 
,kat tc~nat 92 lira'! r. tsıcklil"'r n 
tl:'m rınt m'lklı•ız r ylc- 1912 \,lır.<ı 
alt tic'lret oilası vesikası ve Nafı'l 
Mlldilrllli'!Unden n araKları frnnl 1>h· 
ll\'ı>t \'es kalarlylp bir' kte \'Ukarda 
Eöz,ı ı:ceı.;ı>n ı:ün 'e •natte komıcvn"I" 
gelmc>lerl. Ru ise n t kP•lf şıırtJ'l!lm<' 
multave'P~am" l>ı>r t'ÜJ'I Ork t .. 'l 
~pfp~ rde ~lir Ptı ı r ,,... <ıc;ı 114 ı 

Aranıyor 

Sivasal Bılg ler Okulu 
ğlinc.en: 

• ıudurıü-1 rr: binas da toplanacak komisyonu· ı _ Su ısler ıht ~acında kulla -
m ı tarııfıodan yapılacaktır. İstekli. nılmaıc Uzer ı50ı clft !Astık cızme 
lerın 2190 Sa>,lı kanunun tayin ettiği ile cıoı cıft JAs•Jk pot on beş glln 
v ıkalarla ih!ile gunü muayyen saat· mud:letle açık ksıltmeye konulmu~
tl'n bir saat e\ ve! kapalı ve nıuhıirlü tur. 

~an

uıere 

Har le' Sıyasnl Bilgiler okulu külliphane· 
c n <Rc\ ue du Dro•t publ.c et de 

in sc c>nc pol t..qı..eı a'l.ı mecmuanın 
tnm okk~ )Onu satın a ınncakur. 
E' ı de> ulunup da sntm:ık ıstı> n
ier n yazı lle Okul Mi.ıdilr'üğiirıe 

zarflarını koıı'ılsyonumuz:ı vermeleri 2 - Muhammen bedel <1221) ı .. 
l ımdır. ra C70ı kurustur. 

Bu ••e ait şartname ve muk.ıvelrnl\• ~ - Teminatı C91J lira 163> ku • 
u:e prOJesı komis) ooumutd ın para ıı rustur. 
a ın.ahıl!r. 1 4 - Şartnamesln görmek lstiytn· 
Burnnduğu yer: B ılıke lr • l\:ıı~ah· ler.n her gün encilmen ka'em ne 

yı , kılonıetresl: 1DS·20~. ırıktar ~ııı: ve ısteklll rln de 7-8·942 cuma gı..nü 
H 000, Muhammen bedel: 210 Jirıı. saat 10,30-1a BEJc>dlye dafre~lndP 
mıı,akkd teminat: l!iili lira, ihale miltc-ş kkll encllmene milracaatları. 

rr llracaat'nrı <51IBO> 17H 

ANKARA V AL1L1Cl 

nntı: 16 (4992) 1103 <56031 1719 
Tamir işleri Elektrik ve makine 

Çeşitli malzeme alınacak 

D. O. Yolları Saun Alma Ko. don: 
Muhammen bedeli 2 68!1 (yırın! se

Jı;ız hın altı ytı:ı: otuz be~) lirn olan 
ınuhtc.ıf ebatta 45.50 (durt bin beş 
) uı: elli) ıı:ilo anı> ant levha, 4350 
( ort bın uç yilz ellı kılo örulmuş ve 
o ulme !1 lı::ordamy t, nıuh clıf cin 
' e ebatta 885(! (uç bin sekiz >uz el. 
lı) kıl.> salmastra (3 A ·u tos 19-&2) 
r ıartesı gılnu saat (15 30) on be~ 
' u.ı:cb Ha) darpaş.ı'd ı Gar bin ı ı dd
t; 1 odekl kom..syon t ratındıın kapalı 
r ırf usulı)le satın a..ınacakt,rı. 

Bu işe g.rmeıc lstinnlerin 2147 (i
li hın yuz kırk yedı) lira 63 (altmış 
iı l kt.ru§luk muvakkat teminat, kıı-
11unun tayin ettJgi \esikalarla teklif
i rını muhtevi zarflannı aynı gun sa
a • (J.J.80) on dört otuza kadar ko
u ~>on reisllsne vermeleri lı'izımdır. 

Rıı işe ait Şartnameler komisyondan 
rııırıunz olarak da -.ıtılmaktadır. 

(3.&69) 1662 

Klingrit levha alınacak 
D. D. Yolları Satın Al. Ko. dan: 
Muhammen bedell 16SOO <on altı 

bin &ekız yUz> lıra olan muhtelıf eb
a ta 7000 (yedi bın> kilo kllngrit ne· 
v nden Levha (3. A{:'ustos. 1942> p:ı
:.artesı günU saat Cl6l on nluda 
Haydarp8.$adn Gar binası dalı'llnde
)\, kom.~ on tarafından kapalı zarf 
usullyle satın alınacaktır. 

Bu Jşe girmek lsUye~erln 1260 
Cb n iki YÜZ altmış> liralık muvak· 
.kat teminat. kanunun tayin ettiği 
vesl.kalarls. tekllflerln! muhtevi zarf
Janru aynı giln saat (15) on beşe 
kadar komisyon reisliğine vermele
ri lA.zımdır. 

Bu lıe a!t. &artnameler komisyon· 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(5470) 1563 

Lineleum muşamba 
alrnacak 

Ankara Beledı. e .. inden: 

Ankaru Valilı~lnden : 

1 - Ke ı! bed li (11760) liradan 
lbaret olan Çubuk Barajı ı::'azıno · 

İnhisarlar Umum Md. 

Yapı işleri 

l - Otobıısıt'r ı. n aJı .. ac;ık o ar usuliyle ek .itmeye konıılmuı ur. den: 
suncta yapılacak ıamlraı kap'llı zarf ı tnhısarlar L"mum Müdürlüğün· 

C<·OO) metre linelot m uı•ı on a ~ •Iı .1. - !hale 3. s. 19U tarihine mil· ı - Proje, ke t ve şartnıımes. 
leş ı;Ln muddetle ıçık eı...,,tmt'ye ı.tJ· sadlf pazartçsi ı:=UnU saat 15 te Def· mucıblnce idarem .ı:ın Ankara 
r.ulnıuştur. terd3rlıkın yapılacaktır. fal:ırlk sında ya ıra~ ı m mur e\-

2 - 1'1ııh'lmıııen bedelı (45LO l lırıı- j 3 _ Muvakkat teminat (687 1 li· !eri ln5aatı ışi 30. 6 942 tarh nd 
dı~. • , . _ . radır. kopalı zarf u ul ~le l) e olunom • 

!> - l emınatı (88 ı) lira (50) ku. ı 4 _ Jstıtltliler bu ;şe ait keş f ) dıı~ından hu kc>rc pazarlıkla eksılt· 
ruştur. evrakını, fenni hususi şartname. me~e ko~nıu tur. 

4 - Şartname ,,. nıııııı.nesln gör- eksi lime şartrıamesi, mukıvcle pro- 2 - Kc f 1:> el <fi.475.5_1 l lira 
mek istı~ enlerin her g n encuruen ka- 1 jesini, her glin Defterdarlık Milli l"~ 7,5 mu\ nkknt teminatı t3a6ll il· 
lenılne 'e lsteklılerin de 1 J~2 Emlak MUdUrlilğiindc r;örebifirlrr 1 radır. 
cumn gunu s at 10,80 dn bcledire -lal- c; - 1steklılerin 1 afıa mtidürllı· 3 - Ek .. llt.mr ~l 7,94~ cuma glı!'1ü 
resinde nıuteşckkil encumenc mllra-.ı - ğtinden alacakları fenni ehliye• ve- snııt 10 dnbtsta~b~ll da Kkabııtj ta 
alları. (5604) 17:!0 sik,sı• muvakkat •emlnnı makbuzu LC'\azım "U d sn 

1 
mketr ·ez a ım 

. komisyonun a )RPı aea ır. 

mühendisleri 
Maden işleımclerirııizde talı~· 

ıırılmsk \"C chfücılerinc gore ( fOO 
dört >üz) lira) a kadar ücret 'eril· 
mek uzere, clck:rik \C makine m;.ı 
hcnd'<i alınacııkıır. 

1 ıcl;lılerin diploma. chli)eına· 
me, hızmeı Hsikaları. nufu• hiı\ i· 
ı cı cuzdanı ile askerlik \ e•ika•ı 
• ıllJrı \C)11 ıa•dikli suretlerinin 
bir tcrrume>·iha~ dilekçe~i~e rarı 
ten ı 8. 942 tlri'1 r.e k.:ıf' .ı.r \nk• 
ra Ftıbank umıım mııdurlııJ:urt' 
önd rmeleri il;1n olunur. ı l<J f 

Elbise yaptırılacak 
veya banka mckmbu 11!" Tıcar t O- 4 _ ProJP, kı> ır ve şartnnme sö· ı 
dası ve9ikslnrlvl trklıf m kt11pln· b .. 1 1 A k 111111111111111111111111111111111111 zü g!'tcn "u e·ıen v rn r .. n ara - _ 
rını mu11;yyen ~1:1~" sa1t 14 rle ka· Başmliıiür!Uklcrlnden C238) kuruş ::' : 

Ankara Beledi)esioden: ıar 'komısyon reısıne vermelerı la· muknb ıınne aıınııbil r. : T u 1 um ba ah nacak: 
ı - Bclcdi>e hademeleri)~ yaptı· :ı:ımdır. 5 hteklllerfn p:ızarlık 1<'1n ta· - -

rılac.ık mukas:keı (54)' takım elbise on Postada olan ı::-eclkmeler kabııl :ı-'in olunıın gun ve snntte ff,, 7 5 ı:ü- : Gozmaske Fabrikası Müdür-: 
bej ~ün muddctlc açık eksiltme>e ko • edilmez (5509) 1573 vrnme parası ve ıırtn::ımenln F. - lüğtlnden: _ 
nu!mu)tur. .1111111.UllllllllllllllllllllllllL. fıkrası mucbınr Umum Mildtlrlük - Fabrikamız için 380 voltla =-1 

_ - lnqaat sub..,sinrlı>n a'ncnklnrı cks t- : 
1 2 - Muhammen bedeli ccma:ı : f 

1 
k _ meve f.ı lr k Ve!! kaq vle h rl kte adı _ ca ışan \C 110 nı1ıtre mano- : 

(2916) lıradır. - otosikle a maca = gı:çen koml~'OJ'ln miir'lcaat arı. metr k lrtffaa dakikada (320) = 
3 - Teminatş (218) lira (70l kuruş· : CTI15-56S7 ı 1732 : litre su basabilen ve mevcut: 

tur. 
4 - Şartname ve l"\Ullaş nümunesi · 

oi görmek hriycnlerin her giın f'ncümcn 
kalemine 'c isıeklilezin de 7 ·8·942 Cllma 
gunü na t 10.30 da ~tediye dairesinde 
müteşekkil encumene muracaatları. 

(5606) 1721 

Firen balatası alınacak 

Ankara Beled!ywnden: 
1 - Otobllsler len (100l metre 

tulUnde fren balatası on beŞ gün 
mllddeUe acık ek&lltmeye konul

: Sümerbank Umumi Müdürlü- = 80 m/m. kuturda emme ve : 
- : basma borularına u~ a'J,Jen bir -

~nden: - santrfilj ve;ı:o emme basma tu- : 
: B.mkamız için sepetli yeni \'C}'a : Dr. Operatör Jumbaya ihtiyaç vardır. 

az kullanılmış bir adet motosiklet : M Ş • f K k Mevcudu bulunanlann Mas- : 
: •aıın alınaca~ından elle,rinde olup = . e rl 0 r Ut ke Fabrikası MUdilrlilğilne a- : 
- da satmak i~tiyenlcrin 25. -. 942 : cele müracaatları. 1240 : 
- tarihine kadar mın alma sen;•i· : Nümune Hastanesi lllllllllllllllllllllllllllllllllllİ 
_ mize mür:ı.c:aaıları. 1202 - Şef Operatörü 

~lllllllllVlllllllllllllllllllll;:' Balıkpazarı Ali Nazmı Ap. s 
No.lu evinde her gün 15.30 dan 
so'lrıı hastalarını kabul etmek· 
tedlr. 7756 Anadolu lastik deposu 

Her türlü knuı:uıc malzeme cmfill l· 

DERS 

muştur. 
2 - Muhammen bedelı (1750> il- ne talk \'e ıra.rantı olarak lm:ı.1 edil r. 

:;!11111111111111111!11111111111111~ 

Mabilya alınacak ' radır. 1 sıı>aml~ süraUo yapılır. 

3 - Teminatı <131) Ura (25> ku· Ç b l' l b l 
- -
~ HOŞSES GİŞESİ : 

Evlertnde lise talebelerine <R,yn
zıyel matematik, gcometrel orta, ilk, 
talebelı:ıre matematik, geometre, fi
zik, klm)a, tarh, coğrafya, yurt b.1-
g si dersleri verlllr. Şerait telefon: 
1955 Öğrenilir, adres verilir. 

D . D. Yolluı Satın Al Ko. dan: 
Muhammen bedeli 63850 lira olan 

34 kalem mobilya ve ~ya 5·8·1942 çar· 
pmba gunu saat 15 te kap:ılı zarf usulü 
ile Ankara'da idare binasında toplanan 
merkez 9 uncu komis>onca satın alına· 
cakur. 

Bu işe girmek istiyenlerio 4442,50 Ji. 
talık muvakkat teminat ile kanUllJln tıı· 
> D etti~i vesikaları ve tekliflerini arnı 
ı;;ün sut 14 e kad:ır adı ge('CD komisyon 
reislığine vermeleri Jlzımdır. 

Şartnameler 3 lira mukabilinde An· 
hra ve Haycbrp:ıµ vezneleriDÖen temin 
oluuı.ır. (S561) 1718 

Münakasa tehiri 

o. D. Yolları Kayseri 4. ltıletme Mil· 
dJrlütünden: 

S-S.9-t2 pazartesi ı;ıünü saat 1!5 •e 
1halw mUka.rrw bulunan blr milyon 
adet parke ta•ı ls1n1n srörülen lüzum 
tl erine &a.rtnamesinde ta.dl!At yapılaca -
t;ıında.rı mezkQr tarihte ihalesinin yapıl· 

m&Yacatı 1.l!n oı..ınur. 

(7764-56SS) 1733 

ru$lur. en er ıtaş - stan u 
4 - Şartname ve numunesini 

görmek lstlyenlerln her gün Encil· 
men kalemine ve lstekJllerln dfl 
7-8-942 cuma gUrril saat 10.30 da Be-
ledtye dalresln1e müte$ekkll encil -
mene müracaatları. (5607) 1722 

Motor yağı alınacak 

Ankara Belt!dlye inden: 
l - 4600-6000 kilo mobıloll B mıır

k a kışlık motıır ynli'ı onbcş giin mıı'l 
dctle ııçık ek~lltmc~ e konulmuştıır. 

2 - l\Iuhammen bedeli (Hı'iO) lira
dır. 

3 - Temhv.ıtı (3.56) lira (25) ku
ruştur. 

4 - Şartnamesini gormı:k 1 tiy•n
lerin her gün eneUmt>n kalemine , e 
1.steklllerin dl' 7 S. 942 c:unıa gUnil 
saat 10,SO da belediye d ılre inde mt.ı
teşekkll cncilmene mlıracnatları. 

(560 ) liZ3 

Saksı alınacak 
Ankara Beledıyes:.nden: 

Telıı:. LAı;t!Jctaıı. İst. 

Kirahk 

Tele. 20677 
1221 

ev 
Bahçelı E' lerde il odalı kalori· 

feri suyu elektrik \ e hııvagazı ınn· 
zim edılmiş çiçek bahçf'si> le a) rıca 
meyva ve sehze bahçc5i mevrut 
olan bu)'Uk tipte mobil)'lllt bir e~ 
f.:iralıkıır. Taliplerin \' chbi Koç 
TicareıC'Vinde Osman Aslan'" mü-
racaatları. Tel: 3450. 1193 

Kiralk ev aranıyor 
Bir senelik kira peşın verilecek

tir. Kızılay, Bakanlıklar clvanndıı 
3-4 odalı ev veya apartman da resi 
aranı) or. lş saatlerinde Telefon: 
5494. 1254 

- Telefon: 19:>5. 

: Milli Piyango satış yerj : 
: Busriln acıldı 
: - Kayıp - Ankara belediyesinden nl • 
- Y<'nl$chlr U u~ slnN11nsı >·anındaki : dıfıım 515 numa.nı.ıı a.rnba ehliyetimi 
_ tütüncü dükkAnında. : ı ııhlıat cüzdanımı, csnar ccml,}etı cJ7.: 
: Tal hlnlzl b r kere de Jlo, es : d nunı, kepek \'e ı:nz kamel rımı ktıY· 
- glscs1nden dcnc>ln~. 12;;1 : b ttiın Yen 1<':1nl aıacaC:ım<lan c<:Kil -
_ - rın n hükmü ~oktur. 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııır" 
Ankara Yıml Unl No. 

!,il l il il il il 11111111111111 il il il il~ Mı>lunet oğlu Ha."l?dl Er , -
- Çim tohumu -- = .aııııı ııııııııı ııııı ıııııı ıııııı ıa. 
: Teminatlı ve iyi cins raygras : : 

çim tohumu almak iııtiyenlerln : : 
- •• ı; .. ,:tıdaki adrese mUı·acaatları - Ulus Müessesesi 

: Niğde'de = = Müdürlüğünden 
- Tohumcu ve Fidancı : : uıus MuCSSCS<'Sinln eı ktrıı: : 

Mehmet Emin Çevik = = tc~;.ıl santralı kuV\'el muharr ke = 
İll il l 111111111111111111111111111111 = tes!s:ı.tın n ) en nrncsl !el ncrk : 

_ ekslttm<'Ye kun:ınuııtur. Acık ı«- : 

Elektrik tesisatı 

Satilık piyano 
: 5lltme.> e birinci sınır tes tçı : 
- ruhs:ıtıycsinl haiz olanlaf' J::i<l"l-lıl· : 

: Ur. Kes~ bro ıt 8379.95 1 ra o an : 

KUcilk Tasarruf 
Hesapları 

3 ACl'STO<; 
ıcc~ıd<'& re nynlan 

lkrnmly 'er: 
ı adet ıoııo ı.rahk 

l 750 

3 250 
10 100 

15 50 
50 2:5 

Mağazalar Türk 
Anonim Sirke i 

sermayesi · 2.000.000 Türk lirasıdır 
Müessısleri 

Merkezi 

Şubeleri 
Telefon No. 
Telgraf Ad•esı 

Yaptığı işler 

• 

1 

'l'icareı odaları, TUrkıye Cumhuriyet 
Zıra ıt ve Türkiye İş B kal ~ı. 
SUmer Ba."lk ve Osmanlı B!!.ıık sı. 
EmlG.k ve Eytam Banka ı ve Tıl li 

Tıe>arct Ban ca<ıı ı rafın< n 
kurulmusuır. 

Ankara - Telefon No. 

2561 1218. 
İsıanbııl • fzmlr - Mersin - Samsun 

2402fl 4H2 25 

Umumi AIUdurl:.ık \'e Şubeler ı 
UMAT 

A-Aleliimıım antrepo muameleleri 
(İnhisar altınan olmı):an yerler
ıle). 

B- Eşyaııın tnmnmı veya muıı.yyen 
kısımları için emre muharrer 
makbuz ve rehin • varant scnet-

• lcrl itası. 
C - •rcvdi olunan eşy nın mtlşterc'k 

v1ı mti cterrll< sigortaları. 
!> - Eşyanın işlenmesi ve manipU· 

liisyonu. 
E - - E~vanın l'ahliye, tahmil ve sevk 

muameleleri. 
G - Eşv11nın eksperıizj, ve satıııa ta· 

vnssut. 
R - Eşya munmelclerlQin alınması 

ve ınusaddak ııUmune şartname
si itası. 

- Yalnız Mersin şubemtzo mlln· 
hasır olmak Uz re ithalt\.t eşya· 
ııİnın gUmrtiklenmrsl ve)"A tran
s t olarak ~evkedilmcsi. 1258 

Tahta.kuru'.annı tmnamı>n ycık eew~, madeni eşyala.rf' parlatır, en p!s 
lckclcrl 1z bımk:madan ctk.ı..nr. B r f<'l'C tecri.tbe oo:.nı:z. 

Toptan snt.ış yeri: Sebat fş II n No. 30 ı>emkende Ana!nrtalar No 
71 t:tur ırt~ \'C bütL.n bakkal r. 1129 

Kut115u 70 ku •ı o:an bu ıımcıer. rı Kup sahlı>lel'lnc arzu etttklcrl mlktard' 
tcdlyell gönderlllr. 

NİHA IŞIK 
1 :ta.nbul. Sirkeci Ham d ye cadıtcırt No. 

'S7 posta kutusu 346. Tclı;rnt. RD.d)o!on 1 - Dört nevide (32300 > adet saksı 

on bea srltlı mUd\."eUt. acık eksUtmeye 
konu.:muıt.ı:. 

.111111111111111111111111111111111 L - Tcmlz tutu mus \'e cok ıız k..ıl· _ bu acık cks t.rneon n mu~akk.n : • 

Dr. Müne ver ,, i AL 2 - Muhammen bedel! (1353) Ura 
dır. 

lanılmıı. ı •. Mıııııını & Sohn Gol. : tem natı 62S 50 Uradır. -
dene ~ıccıa lle marka b!r PIYdno : Iha.le 24 temmuz cuma ııünll : 
ı;atJlıktır. An:u oocnlcr Kucükııv· , - saat Hl da uıu11 ~lli<$.'ôCS(!S n le : 

--- -Bir memur aramyor ------ Mobleli kirahk da~re 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

3 - Teminatı (103> l ra <68> kurııı· _ !inik Bank'lsıo ıtn ı ler 2. el cenup sokak (A ı ttı>l ıo : ;ı.'!lpılıımfıından tnl plcr !t"t ı : 1 

KaJ.ıp - D t rınenden n 
lı: n toprak mahsıı rt o! 
Jt;·7·!l42 h ' 1304l. n 

tur. 

Nfimune Hastanesi karşısı 
Balcılar Ap No. 2 Tel: 2313 
her gün saat 10·12 de fukara 

4 - Sartnames.nl rörmek !sUyenıerın 

ı>arasız bakılır. 9514 

her e:ın encümen kalemine ve ı tekli • 
lerln de 7·S-9.ı2 cuma srUnU saat 10 30 
da belediye d11lrestnde mUteıckkl! "" 

iammmnm-=::r.mım11ı•mmcmııi ı cümene muracaatıarı. <!5609> 1724 

..... Ekmek, yag ve et 
Ankara Polis En&UttisQ MüdürtUtünden: 

C.nsi 
Ekmek 
Sadeyağı 
Koywı eti 
Kuzu etı 
Sığır eti 
(kem k!D 

Mıktan 
60 000 Ad. 
5.000 Kg, 

20000 Kg. 
1500 Kg. 

2.500 Kg. 

Tah. Fıy. Tutarı 
Kr. S. Lira 
10 75 6450 

225 -- 11250 
100 - 20000 
100 - 1500 

so - 2000 

23500 

alınacak 

İlk Tem. 
Lira 

485 
945 

1-63 

PazaJ"lığın 
)·apı!acağı 

Giln Sa. 
3 8. 942 10 
3. 8. 912 11 

3. 8. 942 15 
Polls enst tilsilnün 942 mali yılı ihtiyacı tein kapalı zart usul:ly.e ıa•ın alı 

nacak yukarıda dns ve m ktarlan yazılı erzak eks itmesinin yaoı!ara~ı ı.An 
ed ımıs olan 3-7-942 cuma ıo:UnU muayyen s:ıaueroe kom syonumuza h.ı: b.r ıs 

tekli ıo:eımemls oldu~undan 2490 sayılı kanunun 40 ıneı maddes ıo:eretlnce h!r ay 
pazarlıtıı. bırakıllrtıatır. :ı.tul\ammen bedel ve mu\'!lkkat teminat mlktal'lan kar 

- - No. lu evde hı-r ı::ı..n saat 10 l' ı- sarın m<"Y1 Ulus MU~.scscs ı tle : Tilrkccsl kU\"l!<'tll, makine Ue - -
sert ve d;,ızgün yaza.bilen yası o· : ve 17"19 ara.sıntla g•ireb ~~~· : ı:öreb!I r!Ct'. _ 

: tuzdan yukarı ve askcrııc:ını yap : tiJmm1l!Z::ı!!~E~~i!!l'.il:.W:BEııii 1 ; l 1111111111111111111111111111111 r 1 

-- ~en şc hır'de mob!ell kiralık daire l sel.Um makbuzunu ka>b<' 
itin her gUn saııt 9 d,n 14 e kndar ııı c tım n hu 
6!'41 numaralı tc!efona m ıracaat. 

t256 Y<' ı c.~t rırın s an öz 

: mıa bir memura lhtt>nc var.11,. : 11111111111 
- Taliplerin Halk Bankasına mtl :_ .1111111111111111111111111111111llIJ1111111111111111111 111111111111111111 ! l l l l l l l l l l il l l l l l l l l il il l l l 11111111 1111111111111111111111 111 ~ - . ~ 

: racaatlan. ı:?ıl : : C b . 1 BU GECE 21.15 te 1 K vaklıbah ,. BU GECE 21.15 te Ç k C d i BU GECE 21.15 te ~ 
.,11111111111111111111111ııııııı11r" I E Ye~i::~an Zorla ı ayyareci a ÇiÇEK çe Türkçe sözlü a~ı~h!; • İ 3 Ahbap Çavuşlar ~ 
• - • - - g s· Arapça şarkılı . i Altın Arıyor ~ E Sineması TUrkçe sıszıu ve şarkılı ıneması MESUT GÜNLER Sıneması i -(Türkçe)- ~ 

U L US - 23. tl'ncü yıl. -

1m tıya.z SalU 1>1 

lSKENDER ARTVN 

NeşrtYa• ve l\ıüesscse Mlldi'lı11 

NAStı ULUC 

ULUS Ba~ımevı ANKARA 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl( 

Yeni Sinemada 
Buglln bu Becc 

14 so - ıs 30 seans arın"a 

Bahar resmi ge(idi 
16 30 - 21 seanslarında 

Park Sinemasında 
Buıcün bu i:cce 

14.30 - ıs 30 ııeruıslannda 

Medeniyet köprüsü 
Rlclıard Greon - Al l'C F y 
l~.30 - 21 &e n nnd 

Gülmiyen ka 

Sus Sinemasında 
1 d 

Matmazelin bebeği 

r. lo caniler adaunda 

Sümer s·nemasmda 
Bu ti.'r k dtıf 

Bay Tekin öf 'imler 

diyannda 

&11a nnda i'05tertımı.Ur. 
tsteıcı :.erm S.~ oıııtZa..~ ~Jntl ta:vm ed1len saatlerde teminat 

vaa banka mekttıblı ..,. vesaiki IAzl:melerlyle blrl::kte An.kara polis 
binasında müteaekkt.1 &atın alma komlsYonunda hazır bulunmaları. 
~ ber a-'.&n P<>lia ensUtllsil muhas~d.e ı!)rUleblllr. (5040) 

oIKKAT: Ga.zctcmız. ~onoenl<'II .ıeı 

makouzu ncvı va.zıta.r oesredlliı'n edllmcstn ler' 

~UtüsU vertlmez V(l K8.Yt>OIU$Unaan (lo!ayı aı. 

t>II auıul!yet ltabul edilmez. 

Hedy Lıı.ma.rr - Robert Taylor 
Tel: 3340 Tel: lllll 

M '"mi r misi 
ncl dc~re 15 kı ım b rd ıı 

: 1.! 15 • 14 20 - 1< 30 
J 30-21 

Tel· 8:1'!0 

1299 


