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ömür ve odun 
yaptığı demeç 1 

nakliyafl 
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• 

intizamla devam ediyor 
eni den demiryolu ve telef on malzemesi geldi 
~ntares yüzdürüldü ve İskenderun'a getirildi 
~İhıakaldt Ve-kll"mit. Aminıl Fahri Engin, dün bir ıı.rka· 
~1 kahul ederek Vddilete ait nirlü m~eler hakkında 
., 'tte bu!unmu~: 
· lstanhııt 'da kaldığım bir hıı.fta t.arfınd:ı karadan ~ 
l.<ft'.ll >apılmakra olan nakli)ııt işleri hakkında alakadar 

ANADOLU 
SiGORTA Ş1RKET1 

Mihver uçakları 

Süveyş 
ve Kahire'ye 

bir akın 
yaphlar 

Cephede yalnız keıif Ye 
fop~u faaliyeti oldu 

Kahire, 30 a a . - Dahiliye nazırlı ıh-

ı nın teblltı : Bu ubah aatak \'akU Ka -
hlre böls:es! Uzerfne b r akın yapılmuı -
Ur. Binalarda bazı h ısarlar olm\Utur. 

1 SUvey' kanalı bOürmınde ve asatı l\lısll' 

Sonlarla muhtelif tema.darda bulundum. 
· aylar t.arfında >ııpılan naklirar işlerinin, tanzim et· 

murıi nakli}ııı1 denizden ve karadan muntazam olarak ya· 
pılmakıııdır. ~on on gün t.arfında Karadeniı'de de-vamlı ola· 
rak e en ruzı:;Arlar, tahmil i,Jerini ağızlarda güçleştirmiştir • 
Demir ce,he.ri ve Krom nakli>1ıtı da maılup ,eldlde de'\'11.111 
etmektedir. Plln dahilinde olmıran fe,-kaliı~ i,lere aiı nıık· 

Ji)'at, temmuz ayı kinde- Dcminollarımıtda çok bi~-ük bir 

)e!Ün ıuunuştur. Yolcu •ıısonlarından hir kısmı bu İşlere 

\erildiğinden sef'\·i~lerdcki 'aı;onların ndedi azalmıştır. Son 

Dünkü törende Baıvekilim iz ve Vekillerimiz l•tiklal Mar§ını dinliyorlar 

\'1C'ıyetlertn n bir ~ırda da ha\•a tclı

Ukes1 tıareU vertlm1$• r. 

Orta§ark reami tebliği ?1duiunıuz nakliyat pllnı esulan dahilinde rapılmakta 
lespir «!ilmi tir. Kok da dahil olduğu halde taŞ kö-

ı:ünlerdc trenlerde .ı;:brdüğumıiz yolru 
izdihamı kısmen bu sebepten ileri gel· 

Ankara güzel bir spor sahası daha kazandı 
Kahlre, 30 a.a. - Orta ~ tebll#'l! 

011.n de k~lt raaıtyettne devam edllmi'· 
Ur. TOPÇUmUZ merkez kes!mlndeld he
de!kre taamız etmiatlr • 

9 B S f f t A k nı~tcdir. Son 2 ıtün 1.arfında zahi~ nak· 

43 . a e rı a li~. tahsi,_ edilen 'a~onlann ~dedJ ~~i 
mıslı arttıgı meıııounıretle ııorulm~rur. 

Alman D. N .8. ajans1n1n Yeni gelen lokomotifler 

l-~ _J "" A\'ntf>il ile Dl"fTlİr)olu irıihattmııo: has· 
y l na a o grll 1 İsf anbul muhabirine ladı kıon wnra eyuJce nmarla<lığınıız on 

he,ıo lokomoıiftcn on di>rdü hudutlarımı1· 

b d dan içeri ~rmiş ve hunlard;ı.n on iki i 
Falih Rıfkı ATA y ir emeç yaptı derhal faalireıe haşlanıı)tır. Yeni ı>İr>a· 

•· riş eııiğimiz az kullanılmı~ on beş lo-
~!ildi h rk s- - . 1 -·'- ... . l.ııı ~ es harple uğr~ı)or. urun İstanbul, 30 11, 11• _ Berlin BUyük knmotıf de )11"1r1Uil gcleH-..tır. 

t t .. 

Harp Okulu stadyomu 
dün törenle açıldı 

1 

Ha'a faal J:eU pek 2en\t ölcüde ol -
mamı611& da in~Uz t s n-areleri cenup 
keslmln<le iki mu,·aftakıyetU taa.rnuı 

yapmıelardır. A \'cılanmız !im kıtalar 
üzerln<iclct ıaallyctler nl idame ~a

lerdlr. 
Malta'da aveılanmız iki M~

mıtt 109 <lüııürmüılcr ve dil5manın 

bomba te kU1nl bombalıı.nnı rast ~I• 
ııtmak zc•runda bırakmıelardır. Ada U • 
:ı rlndcl<ı hava raalbı • 11dde<..l1 olmu1, 
rakal uzun &Urmernl.$ r • ~tler alman ordularının ileri hare- Elclmlz !'affe t Arıkan, kendisinden F.ski •irarişlerden 123 ka(lalı, }eni si· 

:: Uzeriııc saplanmıştır. Bununla muULkat lst lyen D.N B. ajansının ls- parişlı.-rdcn de 125 açık •ııgon, altı Oıo-
r kışa iki, ikı ~k ay kalmış· tanbul muhnhlrlnc aşa~ıdakl de- ra), ahı Romork ve- on J'urı;uıı hu<lutla· 

r: 4'\ıJanıık kı) ılarından Kafkas etc:ok· mecte bulunmuştur: rımızdan içeri girnıi)ıir. Daha 31 S vagon T •• · d k •• k .... f ti • · ~ Tobruk'a yapılan akın orenın sonun a upa ve mu a a arı uıZZOl ı Kahl•e, 30 aa. -1nı:1llz ve arnm-

~1" bdar, 6'iO mil)ona yakın b.tlk " Almanya'yn mC"mnunlukla RI- s:elece-ktir. Yeni ı;:elen bu •'llmalar Ana· 
. ı9.ı • • ·'- diyorum. Çunkü ororla samimiyet d cd' ... · · hal ı. . ..2 kışında büruk sıkımı ıçınue dolu'ya t"rhal nakl ılerc<" sen·t~ ıt 

ıır. \ e dostluk bula<'nt:ımn kanlim. Al-hu lflci cihan l.arbinin uçuncü kışın· mnnyn ile olnn dostıur:umuz ha kik!- edilmi~lc rdir 200 ıon lokomotif ve , .•• 

kan bomba u.akları t.ı atından l9 tem-

B a şve ki 1 imi Z Şükrü Saracoğlu verdi <Sonu3uncusa)1w> 

ırıil}onları mhli ı:orulmi)en bu d ir ve esaslıdır. Ben dostıur:u elim· ı:::on handajı da mttnlekete ı:clmiş hulun-
darlığı bcldemckıedir. den geldi(:! kadJ\r çoı:nltmnı:n ve maktadır. Bu arada Bai:daıla memlokerİ· 

4\1-_ kuv"etlendlrme;C' çalışacnr:ım. Ek- ıııiı anı•ındaki n.1kli>ıır munıu.aman dc-
'cla~ıı. rnilronlarca askeri ile Rus· scıtins von Papc•n'ln burndnkl der:C'r- •:tnı etmckt.-dir. Di•ıırhakır •e Mardin
li ı._kaıacakur: zengin nıs toprıtklan· 11 mesn sinin benim çahşmalnrıma 
~ bu orduyu, hem Avrupa açları· önemli ynrdımı olncnktır." 

liYeccl: bir mah.~uı vermemi' ol<! U· 

.ftiıılıe dahi ı;:öıurmez . Gcçenlcnk hir 

(Sonu 4 üncü sa,radal 

&aıeu:sinin nıs (cphc•inİ gcı.en 
"ki 'ri gazetesine rıızdığı mekıupıa. 

~. RUS)ıı'daki halkın Avruııa kıta· 
liız açtığını )1l7.makıa idi. l lar· 

lın bir mil)'onu ı:::eçcn nufusund.uı 
l!ı ~ yarar unsurlar, mutehassısl.ı.r, 
""' )'aşırıcWciltt, memurlar içeri Çl!'
f, kiıi.rdc )ıtnm mifı,'t>na )11Kın ka· 
~ Ye ihtiyar ka.lnuıur. A)-nı 

're göre 941 • 942 kııllkla, bu!:• 
Ceıınctiııiıı bu merke:Unde, alm.ıtıı 
~ Alman)ıı'dan gelen gıda mad· 
ı. ~le ~lmmişıir. Çcldlen ordu, 
L.. ~ecek hi~iıir Alet bırakmamı~ıır. 
""4Qar ki Ukra)na. halkının, toprakta 

"lnıek için kuru ellerinden IY.ışka 
'-sı >okıu. Bir zirni niıam kiikun· 

• ~Ucılnııştır; )cnisi kurulma halin.Jc
. ~&al topraklan nazırı Ro2enf><,rg, 

• l't İşlctebilmt.-k, hem de şiımlikin· 
ile; misli fnzla çalışmak şarıi} le )'ıl· 
baih olduğunu söylemiştir. Fahri· 

•&rıı 1aotami)'lc sökiilnıu ıur; köpnıfor 
ı'\,-:· 1 Jtır; yollar altüst bir hRldcdir. 
"'Oür vandan Rın}ıı'nın ~ ne kadar 

bir sd.:ıntt i~nde olduğunu nn
İ9n iki gun l'>nce J;('len bir tt 1-
~ atmak kiifidir : Ukra)'llll ı:ıbi, 
Ru~ıı •e stepleri ı;:ibi buğday a· 
kal-beden hu memlekette, işı:al 

lanndan gelme 20 milyona yakın 
vardır. Her turlu "ıısııalar ha· 

daha geri oldu~ şüphe ol
~ istila sahalarında, çekilen or· 
R)'nı tahriplerde bu1Uflmıl$ oldu-

~ılmaktadır. Eğer Rl.JŞ}oa ka)'nı•k· 

.. 
Avrupa'ya gönderilecek bir tankı amerikan i1çi 
kızları deni:z: hae>aaiyle bo zulmaaın diye §el/al 

kağıtlara • •arıyorlar 

,<lıılcrinddd alman ordulanna kış· M k r .. 1 Be ı• r " 
~ verebilirlerse, bu, pek lıü)Uk} os ova ya gore r in e gore 

·~;gi~:Eg;?f Vorone1.'de -Almanlar 
1 topraklar, Mnır, Fifüıin ve u-

ıt.r~1$llrtdan >·hecele almağa muhtaç· 
' R~'ll'dırlı:i ordular da dahıı wıık· 
tİtıikçe, arblanndaki ıoprak
ıtıahsuUcrini kendileri aldıktan 
A"nıpa kmmndan yi)ecek istiye-

süngü süngüye 
çarpışıhyor 

Prolelarskaya'yı 

aldılar 

Ank.ını, dündm itiharen çok :gÜ7el hir stad}'OITt kaunmı~tır. Harp 01.:ulunoo iti
na ile hazırladığı ~por saha.,ı, dün, B~~ilimiz Şükrü Saracoğlu'nun ela hazır 
bulunduğu güzel bic törenle açı ldı. 

1emlı.-ke-t müdafauı hizmeıindek; :ı;erefli va:rifelerine ha71rlanırken, 'ücutlarını 
<iıı imanları kadar 'ağlam rucmağı h~f bilen Hamİ)elilerimiz, hu ''C'!<İle ile h" 
ycpymi sahada rüılerce davetlinin ~mimi ve rn,kun alkışlarını ıorlamı~lardır. 

Ti>rcnde Raş•·t"kilimi~<len llaşka [)ahilire, İkıı•at, Zir.ıu Vt"killerimiz, Genel'kur· 
nıay lkind Rri,i Or.ı;:cneral A\ım C.iin<lüz, Genclkmmay ve Milli Müdafaa ileri 1te· 
lcrılcri, Yl"tlek Suhay Okulu Komuıanı, Harr Okulu öğrct~nle-ri, Basın Milin~· 
sillcri ve \cçkin hir davetli küı~~i hazır bul\UIU)'Ordu. 

Tt>l't'ne tam saııı 17,30 da murlkanın çaldığı ''e gmçlerin ı;:ür bir sesle hir al!ız· 
ılan $Oylcdikleri İstiklal Mar~İ} le başl&ndı ve bunu, Harp Okulu Komutanı Alba} 
Mu .. tafa Frem'in lıiıabe!.i takibetti. 

Sayın ıloo)·ın, Harp Okulu sporcularının daima göğsümüzü kahartmı~ olan mu· 
vaH.&ı)etlı.-nni mute'V'att bi~ dille dave.;lılett anlatan ve onlara bv tuisin yükeck 
mana. .. ı üze-rinde dire-krif vettn Mier°li hitahe:.ini sutunlarımıza alıyoruz. 

Mu•tala Erem'in hitabe•i 

a)ın Bü,iiklerim, değe-rli arkada~lanm; 

Farilet ve yun severliğin arkadaşlık ve fera~ıin huduısuz rencinlilderiyle dolu • 
bu ft> izli kaynağın en bü)-irk mabedi olan sıad)'omumuzun aı;ılma.sının ,·erditı 
hc)ernnı duymakla hahri)'artz. 

lfüinı hu ~İııçli riinümllıe yuksek huzurlarİ\'le müstesna kıymtı veren •ayı'l 
hii) iiklerimiıe \'e viz davetlilerimize okulumuz.un ~iikranlarıru ıtrzetmeğİ bir ''C• 

lİhc hilirim • 

Aziz arkadaşlarım, 

Sim<lire kadar açık sahadaki ~ ça!t,mıı.larımı21 ımıvaldcat tc<i<ler üurinde ve 
7<•r şanl<tr altında İ<.n. t<l1)'0rduk. 

Gerek hen "" ı:erek•e her rerde }ıtrdımlarını benden e-•irgt'mİ}l'n arkatlaşlanrn 
•porun ,a,:lam ıhir diişüncenKı tem~li olduğwnı )"arım '-a~ııalarla çalışm.ıma ..arfe· 
dilecek emt'klerin ha•ılasının da azalıılaaığını düşünerek sa} ın bü>üklerimi7fo 
}ıırdını '\C t~·iklerine de jtÜ,enerek bugun açılma ıort-nini 5C"inçlc kutladığımız 

sıa<i)omumuzun inşasına ıeşebbü, ettik. 
Büyüklerimiz <murte serdiğimiz hir 

enclik çal13'01a hasıla•ının pek muf("Vll· 
zi olduğunu bili)'onız ancak bu t'!!C.rimi· 
zi de' am edecek çalı,crıalarımınn bir 
mukaddemesi olarak takdim cdi)oruz. 

Stad) oınıırnll2\ln inşasına geçen sene
nin ıemmuzunda ba5laoılmışu. Fakat şid
detli kı~lar dola}1ıı>iyle zamanın hüyi* 
hir kısmından mal7eme toplamak ve va
sıta hvırlamak için istifade eı'ıik. 

Bu <enenin maya~ ayından iıiharen 
de çalı5mam ı za hız ve~rek ve akla ge
len he-r çare)'e haş vurarak hugün hü· 
yüklerimizin ve mhafirle-rimiz.in huzunı· 
na hu naçiı: C$Crle çı.kmaja mu,-affak o l· 
duk. 

Şimdi açılı, törenini kutladıjımız bu 
küçük C$Crİn en büyük deeeri e-lde bulu· 
nan vıısıta ve malzemeden yük~ cltte
cede iMifade edilerek de-vlet bütçeine 
yük olmadan me)dana gdmi' bulunma
.uıdadır. 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Harp Okulu Komutanı 
Kurmay Albay Mustafa 
Erem nutkunu söylüyor 

resmı 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 
CAımhurİ)'Ct Ha.Ik Pa rtİ<İ Umumi fdatt 

l llC)cri dün hafuıhk t<>1>lanımnı yar-arak 
ıı:undcmindt"ki İ<lt'.r ü e-rinde ıı:öruşml!'-

1 

!erde bulunınuş '\'e ~ ken kararlan aıl
mı~ıır. 

Saarbrük 
ve Londra 
şehirleri tayyare 

:t !a kınlarına uğradılar 

Baıka bölgelere de 
akınlar yapıldı 

Berl1n, 30 a.a. - Bucilnkil l'Mm1 teb
uııe ıröre &)Tl ayn uç n lnıtillz bombs 
ucaklarmın dün E'llndlızleyUı kalın bir 
bulut ta.bajcalarmd.an tsU!ade edt'!"ek 

Rhln ~ehlrlertne kaJ"iı ya.ptıklan htl
cwnlar pek az tesiri! olmUŞtur. 

DUn ı::ecc lnı:: llz bomba u(aklanndan 
mürcıkk!'P b r t<'$kll SalTQ bölırosine ve 
btlh a saamrt.k tf'l1rln n lkıunetırllı 

semtlerine hUcum etmtşUr. HUC'umun 
~ oldufıu oo$5<a ta hrlpler aragırl\'la 

~rln tiyatro b naı;ı dıı tama.men yıkll· 
TRu;;tır. Halk ansında k&Yıpla:r vardı ... 
j Hücum eden ucaklardan yed1 1 tahribe
d tm:ştlr. Başka 1kl Ut' k da a•man ko
)"Wlda alman harp eemtlerl tarafından 
dUşlli1llmtlftilr. 

Bir alman M vııs uc;ı tı dün ıründil:ı -
1C)1n lnır ltM"C'nbı dnh! kı)'16lnda Mr 
lnırl iz harp fabrikasın n tes'..slenne hü
C'Um ctmef'e muvatrak olmUŞtur. 

Alman hava kU\"Vetlerlne mm@Ul) 
kuv\'eUI tt'fk ller 29-30 temmuz ~ 

YcıiJ mahsuller, 7erzevat ve > e
. ~s.imindf')iz. Kış bostanların ' e 
ı İ>alıçeterinin kapılarını kapı)'i1<ak , 

Fransa ve Belçika'dan 

almanlar takviye 
Oli Ajannna göre 

almanlar Taman 

_J
. Blrm~ı::ham sclırlne Yen1 bir hücum 

~apmıfl:ırdır. K~tr uc k ıtrımız ba a -
------------------------------------------- (Sonu 4 üncü ~ayfadıı) 

bqb, ,-ücud11 daha iyi H bol 
ttlıne toru ile kıvrandıran oğuklar 
, ktır. Alnıan>ıı'nın emri altındaki 

İ:ınJı.lnJarı en başta kendi ordusu, 

~~ kendi halkı, niha)et biraz da nıut· 
~ lıaJya için kullanmll51 tahü hi r 
r •. 1942-194'\ kıJtnda, g~ )ılki 

ı._.,_ ~~ ölurnlerinin Avrupa kııasın· 
:-:'fük bir sııhaya )'ll} ılaaığını ıahmin 1i • 
~ ~- Kansıılıktan, t.a)1flıktan, ııç-

bızzat Rus>'l'nın A,•rupa parçala

lıes ile kadar insanın ka)i>olmuş oldu· 
;ı,p dahi edıl~mez. 

lı 
Ulisa, Avrupa kıtası iki, iki buçırk 

:;nra. tarihinin belki en güç devrine 
'Ilı eoktır. Bugunden ımrap seslerinin 

d ôltrıa~ına ~ehep, Rusya'da esa~lı zafc:r-

11'" "<>nra bir barışa \atıl:ıbilmd-: hu-
lldak" 

ır· 1 zayıf umutlar, nihayet, günü 
l.ı~ 

llta Ya.~amak ı.ıunu ı:unune .ı;:eçinmek 

le "11 '1ının •erdijii Le-ekküldur Hal
ı ha 

ılık rtş ve harr ırade~inin başlıca a· 
lllcrkeu Bırle~ik Devletlere inıi-

ttrrıi t1- $ oldugu bu umanda, bans U· 

· rını haki ı çıkarabilecek hiçbir be-

~ 

kıtalar1 getirterek 

ateş hattına soktular 
Moc;kova, 30 a .a. - Moskova rad

yosu bu sabah erken &unları söyle
(Sonu 3 üncü sa)1ada) 

Sovyet cenup 

komutanlığına 

emir veri idi 

askerler 
bir adım 

gerilemiyecek 

yarımadasında 

karaya çıktılar 

Bu yıhn hububat mahsulü üzerinden 

Berlin, 30 a.a. - Alman orduları 
baııkomutanlığının tebliği : 

Alman ordusuna mensup birlik· 
lcr ve sılıihlı S. S. kıtaları Rostof'· 
un canubunda kaçan rlUşmanı takip 
drnekte ve bazı defalar dU.,man 
ardcı kuvvetlerine karşı celin muha· 

çiftçi devlete borcunu 
seve seve ödüyor 

rebeler vermektedir. 
Snl ırmağının cenubunda seri kı· 

talarımı:ı:, Prolclrnskaya şehrini 
Cebri hUcumla :ı:aptetmlııler ve Kaf
ka&ya'yı Sovyeı Rusya'nın ıı:eri ka· 
lan kısmı ile bağlıyaa en son bUytik 
demlryolu hattını bt.rcok noktalar· 
dan kesmişlerdir. Brandburg zırh]• 

Ticaret Vekilimiz İzmir'den 
Aydın ve Denizli'ye gitti 

tümenlerinden biri bu hareket esna· zmlr, 31'1 ıı.a. - İzmir ve clva
sınrla bilhassa tcmayOz etmiştir. DU; rı da tet.klklerinl bitiren Ticaret 
manın kurtarış hürumlarına k.an; V•kılı Dr. Behçet Uz bu sabah sa· 
YRl'ılan mCirlrıfaa esnasında \\'ort.enı· at 17.55 de hususi bir otorayla re· 
bur~ ve BArlr'll bir SP.rt tilınen düıı rakaUcrlndckl zevatla b rllktl' Al • 
şl<ldetll bir muharebe \'ermiş "'" CO· ~'lcak .stasvonundan Aydın vl' ne-
ğu afır olmak üzPrc 6R tank tahrı· 'I 7•ı•:re hareket etm $lir. Val ko· 
betml$tlr Bilyilk teşklller hallnd n• tanlar ırenPı a ller. be ed Y<' reisi 
hareket eden hava kuvvetlerim Parti vllllıvet idare heyet rl'lsl, 
'?luvaffakıyetle yapılan bir kesif hıı· / Halkevl Relsl, Emniyet MU • 

l rekeUnden sonra kara kUV\f'tlf'r m 
1 zın harekft.tını destekleml.ştir. J dilrlUtU Jan\!arma Komu nnı. ti-

caret ve zahire borsası Tıcaret Oda
_(Sooy 3 imdi $al'fada) il ~çj rtlll, ltbllM ve lQ[açıM 

birlikleri ve ticaret odassı umumi 
kAtlpleri, Ticaret VekAletinr bağlı 
mUessesclerle vilAyet ve helediye 
erkAnı, matbuat ve llcuet Alemine 
mensupp ze\'at ve pek çok dostları 
tarııfınrlRn uf:urlanmıştır. Kalaba
lık b;r halk kütlesi ıie Dr. BehcP' 
Uz'u hararetle ufıırl amıstır. 

AyJın yolunJa 
Aydın, 30 a a - Tıcare• Vekili 

Dr. Behçet Uz. lzmlr'den, Aydın ve 
"Soıı.u ' GıDcil ~l 

Amerika fabrikalarında yapılmakta olan Liberator 
ai_ır bombardıman ufaklarından birui ufu§ halinde 



Hind peygamberi 
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13 yaşında evlendi 

İngiltere' de okudu 

ve avuka tlık yaptı 

• 
HA 

müca e 
İÇİND Şarlo, Gandi'ye bir mektup yazarak görüşmek istemişti. 

Resimde ikisini bir arada görüyorsunuz 

G andi 1869 da dünyaya ı:eldı. 
Un uç yıl sonru Kt:.ıuı n
zıısı olmaaıgı ıııııau .:-.cJl• 

dtra.ıer. HındJstan u m:ıı o ı>U' ao
lu memlekette adeLt 1: orcıo.ı on, 
on b r y~nd.ı. annuıcr ç.>Ktur. 
Gandl, daha o yaşa kndar uu Kc• 
re n~nlanmışt.ı. l' akut ouııu .e.ıı
se bııme.z.. N!.ianııını ının t.Aı:;ı uı
du. Gandi'nin lıatırıııar ında Hın
dıstan dut:Unlenn. uıuı Uı.uı un
latan yazılar vardır . .l:Und standa 
evlenme ik.ı Uç ı:un slırer, la.kut 
tok zaman evlenen cıtuerın a le
si l!lAs eder, harabolur. Gtındı'
nln anası babası ıse - hllfuS! -
oğullarının ikisı He yeğenlerini 
blr çırpıda evlcnd rıverdıler. Bu 
" k~i" tedbır kucuk oır inkı
lAp yaptı. 

GancU ile knrlSl "Sraptapadl" 
yaptılar, yani hlrb!rlerınln ağız
lanna eörek vererek yed adım 
yCirUdüler. Artık nyrılmıyacak de
recede b rleştller: düğün b rkac 
gUn &ürdil. Bu müddet ıç nde Gan
di Jle kıınsı olrblrlerine ark dnş 
muamelesı yapıyorlardı. Ondan 
sonra her &CY n zamma girdi, 
Candı liseye döndü. Gandl sonra
dan G(>yJe <yazıyor: "Üç arkadaş 
aynı mektepte idik. Ağabeyimin 
sınıfı bizden cok yukarda ldı. B<'
raber evlendU:ımlz Altnbeylm d<' 
bizden Mr Ust!in s nıfta di. Ev
lenmemiz yOzUnden b r li<'ne kny
bettık. Bu hal lk ncı aıtabeylm 
için bir feltı.ket oldu. Cilnkü çok 
ı:-eQmeden tahsilini bıraktı. Bu 
hal kaç gencin başına gt'lm şUr 
allah bilir! Hınt C<'m vetlndc m"k
teple evlilik ikiz gtdıyor," 

lngiliz avukatı 
Candı on dokuz yaşında hukuk 

tahstlı !cin Londrn ya gıtu. h.arı
sını ve çocuklarını da beraber ~ö
tü rdil. GandJ Londra da b r Avru
palı gibi giylruyor, kolalı yaka ta
kıyordu. 

Dıplomalannı nlı'lı, Cenubi Af
rlka'~a 2Jttl. Orada Natal a yer
leştı. Bir avukat daırcsı aı:ııı ve 
&ôhretll bir hatip oldu. Kend 1 
g bl ınglMz :fakultclerlndo tahsil 
görmüş b rçok hinUıler, Gand.'yl 
ı;orcrek onun ctrnfında toplandı
lar, Boerler ve in&: llLler bunların 
rekabetinden kortkulıır. 

Fakat asıl facia 1896 da koptu. 
Gandı Uc karısı ve durt oğlan ço
cuğu tatllı geçlmıclı: üz.ere Hın
d stana döndOler. Gurland İS?n!n· 
deki gemı ile Port-Natal'a ~anaş
tıJ!ı ıaman "muhnclrllğl nuı.ltma 
kanunu komitesı" halan, Hindıs
tan'da vC'ba hastalı ·ının hC'r yeri 
·ırıp geçlrd ğlndcn bahsederek 
llkilmtıU gemiyi knrnn• naya baf
aması lcln zorlamışlardır. Aradan 
rmı Oç gün geçtikten sonra, sız-

anma ve bağırıp ça •ırma ço n
ınca nezaret yasa{:ı kaldırdı. Fa
at halk sinirli ve h ddetlf bir 
alde rıhtıma yığıldılıır. sahile 
ıkan hlntJllerl öldilrc>eeklerlnl 
aykırmıya b3Ş}adılar. 
Gandı. "İyi ya" dedi: her za

gl>-dl~i ınelon şııpknsını çı
. rdı b11.Ş1na b r S.'lrık sardı ve 
emlden kayığa lnd Yolculart'lan 

nl'.'lllzlC'r, Ganrii'yl göndl'rml'k ls
emedller, fnkat o ı rar NlinC'e 
endlll'rfyle bera™'r lmeıılne ra

o1dulnr. 

B 1r çeyrek saat g!'çmedl, 
Gandı ile arkad~şlan ı.q 
ve sopa ile knrşılnştılar. 

andl'nln maiyetinden blr avukat 
ilratll gider, diye l:nsnnla çekılen 
lr Pus-pus arabası cn nrdı. Fa
at Candı, ınsanın c kt ·ı bir a
abaya binmek ıstemNI . redd ttl. 
akat bnktı ki oradan çabuk ay
lmak !Azım, kabul ettt. Ltıkln 
rabacı onları gôrt:ınce yere tu-

rdll ve oradnn uzokl<t tı. Bunun 

Avrupa'yn satıyordu. İngiltere, 
kendi manıfatura eşyasını Hın 
dlstan'a sokmak istedi, kendi mal
larımızı m mnu yet veri:flerlyle 
hırpa adı, dil rdu Bizim kendl 
kum arımızı ve ka.zmlrlerlmlzl 
bug n lnıt lız tezztı.hları dokuyor. 
Devlet tuzu, inhısar altına olarak 
mal yet fıyaunın 1.600 misline 
sııtıYor!" 

Gıuıdl m!lba!Afa ediyordu. tn
fC ltt're'n n H nd stnn c n yaptık· 
lannı unutuyordu. tng ltcre dııha 
1~57 de mem'ek<'tl boyunduruk 
altında tutan "H nd 91.an kumpan
yasını" n <>tml•t . tnr:llterc Hin
d ı::tan'dn dMn ryolları valltı ln
s: llz doktorlıırı oraya cıı lıhat ko
rumasını ö rNtl M l!ıt'n'lisln 
durrrıaıfnn orııtlıı n~:ı 1 ır,.h le uf!
ra-;t•lar. Gand h '.: •t,. "lıı1<ul 
s bebl perde ll!'kasıniıı gizliyor
du. 

E ntelUans Sen is Gan<ll'yi 
yaka.attı. O zaman cıkan 
Gand 'n n bır portres , o-

nu hapısan de kend r bükerken 
sôst r yordu. F.skl Natal avukatı 
nıstarl b r çıkrı ın önune dız eök
milş, S<' z dli ünliyordu. 

Gand 'nın taraftarları sUltha 
sarıklılar. ln • ı.ler mukabele et
tller. A tı yüz hlntll dıh U e dövü
şe ö dU Pencap'ta tayyareler nü
m y rl bombardıman etti. 
Fakat Gand • yattığı h:ıtılsnnenln 
d<>l,ğ nd n 111.n etti. do tlarını sil
kunetl" davet cttı. Onlara "Zora 
haş vurmama"nın onların sllfıhı 
o1du>;unu hatırlattı. Hlntlllerl 
" tırak C'tm me" milcadcle ne 
dave.t <>tt . Bu sulhçu harbin baş
lı<'a rıazıırlye1rrl sunlarclı: 

tn 1 z mahsull<"rlnc boykotaj; 
Re~ me-lctepl re boykotaj; 
tnıor 1 z lkrauıtına yazılmamak: 
tns:lltcre taraf ndan gösterilen 

bütün !eri tt'rkC'tmck; 
ln lt<'r tarafından verilen bil

tiin & ref unvanlanndan vaz ı:ec
l'IM'k; 
t~ıız mahkc-melerlndE:> bütün 

hllk!ml<'r'n istifa vermel"rl avu
katlnnn gr('v yapmalar'l ve bil· 
tan d"va'ann hllılıkla hıılll. 

22 n~u tos 1920 de Gnnd clll'r. 
lnı::llt re'yc vapılnn mE:>nsucatla 
bllyük mt' alC'lC'r yaktılar. Gandl, 
hnnlsanenln bir hO<'reslnrlcn: 
"H nd tan, at ten bir ev oldu." 
dlve yazıyordu. 

Fakat kan dökOlmekt" devam 
ediyordu. Main on'da, Glrldeh'te. 
ve Assam'ıfa büyOk gilrültOler o
luyordu Şorlşora'da nllmaylşc;:ller 
in iliz askerlerini kışlalarına ka
pattılar ve kışlalara ateş verdi
ler, sonuna kadar yaktılar. Gan
di kırıılın veklllne: "lnır !tere. 
Gnndi'nln tevkif ed hneslyle. Hln
dıstan'ln beraber onun da bitip 
g dcc nl zannetti. Bız bugiln 
bunun aks nl ispat ed Yoruz." dl
ye yazıyordu. 
HiıkUm t, "zora baş vurmıynn" 

Gandi'nin serbest olmasının Hin
d tan'da sulh ve sükQn için çok 
ll\zım oldu unu anladığından. o-
nu rb<'!:t bıraktı. 

"IntellJans S rvis" cok mahir 
oldu~u le n Gandı'nln maksndını 
anladı, Blrknc ay snnrn onu tek
rar tevkif ettlrl'rek altı sene hap
se mnhkQm ettirdi. Fnknt Gandl 
cı>vap V<'M : "İngırz arslanı pcn
<'"ler nl Hln'l tnn'n karşı salla
dıkça, fmp:ı.rntorlukla aramızda 
uz! sma olamaz" 

Eziyet! b ttl. Mnhatmıı Gandl 
tC'krar milcndl'leye gectl. 1930 dn 
"Tuza doğru llE:>rleme" yl tertip 
E:>ttl Bu çok meşhurdur. 

rteııl sene Londra hükilmetl 
Gandl'yl yuvarlak masa 
konferansına dnvet etti. 
• Hint mUnasebetlerlnde 

yeni bir devir acılıyordu. Karşı
lıklı nnıaşma, uı...aşmıya yardım 
edecekti. Bunu, blıtlın JngHız im
paratorluğu alkışladı. 

Avrupa, o s:ıbık avukatı, kuv
vetll bir yağmurun altında, sırtın
da o mahut entari, yalınaynk, ba
şı ııcık Folke tonc'e çıkarken 
gordCı. Gnnd , .Kend.stnl Londra ya 
ı:ötilrecek olan trenin 5nune ka
dar ,ı.orgnnım ı;amurun !cinde 
bizzat kendısı t8.$1dı. İngıllz nazır
larının yanında gene hep o kıya
fetle oturdu. Ra:bo mıkrofonu
nun önUnde konuştu. Onu gene 
Homaln Rolland'ın masasında gör
dük. Bır lnglllz kızı kA.tip olnrnk 
ona her yerde arkııdn lık ettı. Bu 
kızın asıl ismi Mlss Slade olduğu 
halde, Gandl'nln ha>·ran ıolduğı,ı 
iç n Mırabay diye bir H nt ismi 
takındı. Bir Pencap kôyuniln ka
dını clb sl'ı:f giydi. Kafasını kazıt
tı. başına bE:>yaz b r bez aldı. 

Sarll Şaplln Gandi'ye şöyle yaz
dı: 

"Ben bir komlktE:>n başka bir 
şey dcf;lllm. Fakat b6yle dram
tarla alı\knt'lar olurum. Slz bu
günk!I devrin ım 'hilyük fac!nçısı
nız. Slz bir ruhsunuz. Sizin!" kar
şı1'1c:ınak benim lcln bir ~cvk oln
cak." 

G!!ndl ona şu cevabı verdi: 
"Sız. cocuklan güldürüyorsu

nuz: cennete gıt.mek lçln en mü
kemmel usul de budur. &n bır 
aziz olmaılı{:ım ıc.n sızln yanını
za varamıyacafımı znnnerllyorum. 
Sız ben! görmekle ne kadar ko
mediyen olncaksanız. ben de si
zinle karşılaşmaktan o kadar ga
rabet du~acağım." 

G andl sağ eliyle ne kanar gil
zel yazarsa, sol eliyle de 
o kadar gllzel yazar. Gnn-

dl sol eliyle yau yıız.masını hapl
sanede öğrendi. 1922 de zından&. 
~atarkt'n, rutubetten saf eli tu
tuldu, sol eliyle ynzma{:a mecbur 
oldu. 

Maklnecillktcn hoşla.nmaz, ik
rah duyar. Gandl şöyle der: "Bi.ı
tUn fennlıklnr, bize hep makine
den gelir. Makine bclkl ynşıımn 
ve mevcudiyetin konforunu lyl
lcştlrcbHir, fakat bllhnssn harbe 
yarar, askeri bUtçelcrl nzlm nls· 
bettC' art.ırır. Bugilnkü mahrumi
yetin sebebi makinedir." 

Gandl, makinenin insanlara 
tembclllk ögrcttiğınl görerek onn 
s;.tem eder: "Elleriyle bir şe,ı.·ler 
vilcuda getlrmlyen hırsızdır: baş
kasının çalışması sayesinde yaşa
mamalıdır." 

Gandl bir lnkılı\pc;:ıdır. O asker
lll:I sevmez. Fakat bir rejim ta
rafından kabul ettirilen askerlik 
hizmetine itiraz ('tmek, bu renm 
tnrnfı.rıdan takdim edilen btitiln 
lsUfndelerrien vaz gecrneyl tazam
mun ettirir. Gnndl basknların.n 
karşı iyi, bizzat lu:>ndislne karşı 

h~1ndlr. Gandl 1931 de söyle ya
zıyordu: 

'Tethlr vo tasf.lycnln yolu u
çurumdur. lnsan ktı.mll bir safi· 
yete erı:ıbllmek !cin aşkın ve ki· 
nln muhalif cereyanlannın Ustil
ne cıkmalıdır. Dil:ıUncede, kavllde 
ve fllld-0 mutlak olarak heyecan
sız olmalıdır. En ufak heyecana 
galebe çalmak, b:ına, all&.hla dün
yayı fethetmekten dnha güc gelir. 
Önümde aşmıya mecbur olduğum 
cok gilç bir yol var. Bir hiçe in
mem Uizımgellyor. İnsan kendi 
iradesiyle hemcinslerinin en ar
dındaki sırada kalmadıkça onun 
için hiç bir kurtuluş yolotur." 

Hem de bu adam Sarlo'ya: 
"Ben bir aziz ddlllm!" diyor. 

zerine Candı baktı k olncnk gibi 
lW, evine doğru kaı:mn o bas-
dı. Glttlkce büyüy<'n b r kala
lık arkasından onu taklbrol
rdu. Arkadaslan b rb rl arka!ıı o 1 .,, ................................ ~ 

Sayın halka yere yuvarlanıyorlardı Gan-
'nln batına bir yumruk ı::l'ldl. 
rııtı dereye dilştü Bir tanesı de 
züne tokat attı. karnına t<>k· 

e sıılladı. Gandl nered<> ISl' ba
lıyordu. bir bahcenln parm!!klı
na takıldı. r.andi sonra şöyle 
zıyor: "O and:ı. diri olarak eve 
nmPk fim illmi tamam!'n kav
tm!$t m Mamafl gC'n<' hatırlı
rum da bana rzıv<'t edMtl<>rl 
n, mı" itham etnı vorum." 

Sakin VP ,:riiler yüzlü 
inkılôpçr 

Gandi Hlndlstan'a dondü. Ka
m !cinde bir tek clilsilnce var-

• İngilizleri Hlndlstıın'dan çı
mıak. Gandl, lng1Uz avukatı 
n blr Hint nnsyonarstı oldu. 
ketin! ııantolununu nttı. ecda
ın gıydifi bir t<ımlckle kaldı 
ık yalır.oyak yürüyordu. Bir 
e sonra bıtmbaska bir adam 
u. Vnt.anrl.nslarını aynkla'ldır
k lsUyordu. Gnndl'n n fl'vkaUı
lnandırma kabil veli vnrdı 

rnf'tar~nna şöyle rl yordu: "ln
kanunlanna o kn'i..'lr tatlı-

a. R'O:w.llikle ltnntııiı.llk l'deee
kl. lngılizler bövle bir ntnlE:>t
usannC'ııklar. nihayet c;:eklllp 

ece ki er." 
e "mE:>d,.nl ifııntslzl k" na7.a· 

esi böylC' dnl!'du 
rnndl "mPıtrrı' ltant_~ zllk" na
veslnl 1C)l!J rhı tııth kıı ha~1ıı
Aşnı:tı Ytık11rı Grnı-t sövll' ""v
ordu: "Altmı!I mllvon Hlnıı 

ackı'O VPTI1Pk: Vl'fTI"rrll!lll'M ~ 
1 vle H n1Het11n t'nk 7 "" nn 

lkazınirlerl abharatını hep 

Halkevi yüzme 

teşvik müsabakaları 
"2 A~u~tos pnzar gllnU Kuadenlz 

havuzıınıh nat 115 te Halkcvl yU:ı:ıne 
tc vık mu .abakaları yapılacaktır. Her 

ne Halkevı t rafından mUkAfntları 
verılmek sur<'tl)le tertip olunan bu 
ınüsabak:<ılara > llzlıclilerimlz ve kıı -
luplerimh. t rafından bUyUk ehemmi
yet \•erllnıektedlr. Bıı sene bilhassa 
ilk dl'fn mad::ılya verilecek olan bu 
ınUsab kalard' lhlkevinin mııclalyaln
rını k z:ınmak için. hlltün yilzuciller 
ı~ 1 bir ~ek ilde h zır! nmakta ve mıın
tazıırn n l'kzcrsl:ı:lerlne devnm ctmek
tl'rlirler. Jlalkr·~ inin kupasını knznn
mak için de kulllpler takımlannı tak
yiyC'ye çalı nıaktııdır nu sebeple hıılk 
evi ylızme mnsabaknlarının çok güzel 
vt' h"Yl'Canlı olaeaiı kanaatindeyiz. 

Güreı se~me müsabakalan 
22-23 ağustos günleri İstanbul ta

kımı ile \nk:ıra glilgl'sl takımı ara -
sıncla St'rhe t ve Grako-Romen giireş 
mll~ah!lk luı yapılııcaktır. Bu müsa. 
b~kalıırn Anknra takımından iştirak 
e<ll'cl'klf'ri 5rçmek lı•cre 2 Ağu~tos 
r::u:ır gftn Mh~hll'yln J il mayıs tad
\Omıınchkt ırnrc~ Ç'llışma sahuınıtn 
ah ınrlıı ve < •rC'ko • Romen SC'Çmc

scrbc,,t \C Grcko.Romcn seçme müsa-

Ankara Belod1Ycs!ndoo: 

l - Taksi Qcrotlerlne yapılan 
)'(i?.de 60 zamma ıı:öl"C tanzim cdl· 
lt>n l1steler ııotörlt're dal!ıU!mışur. 

2 - Talaılm«rclcrl acık bulun
duran ve bozuk takBlmetre kulla
nan ve ısteonllen yere ıı:ltm1)'(!JI ve 
her ne ı;ııretıe olursa olsun tali
matname htllfıruı hardcct eden &<>
törler !(in dcmal 2890, 2000, 2713, 
6!'!S3 ve 6847 numıırnlı telefonlara 
malOmat vcnne!eı1 snYtn halk'Uın 
rica olunlll'. (6008) 2138 

~. 111. 1111. 11. 1111 ••• 11111. 1. 11 •• ,, 

Serkildoryan ve 

su bay siga rosı 
Şimdi)": kadar piyas:ıya 20 lik paket· 

1et h:ıliode çıkarılmakta olan Scrlddoryan 
siı::ırasının 10 siı:;anılık raketler h;Wndc 
de piyasaya çıkanlması kamrlaşmı}ttr. 

10 sigaralık paketler 12,S kuruşa 58.tıla· 

caktır. Subay 'iganı!irı da şimdiden Sôn

ra Yenice harmanından Yenice kalınlı· 
ğinda yapılacık ve 20 kuruşa satılacak· 
ur. 

h11kalıırı yııpılocaktır nıı mns11haka
lar:ı hölıtrnln teerllhc-li gıırr.şçllerl iş. 
tirıık t'deC',.ktir. tartıya sııat (,;) de 
ve müsııhaknlııra ı'la 111111t (}O) da bnş. 
lan.ııcaktır. Dir kilo tolerMts vardır. 

-2-

Vurguncular 

Valiliğe 

hakkmda 
yapılan 

1 Bir tetkik yazısı : 
Fiyat, 

ne oynak 
şeydir! 
Evet fiyııt, ne oyna.k şeydir!.. cıva 

gıbldlr, ele avuca ıugmaz. .. L.or
laclıkca, tutuywn dedikçe kaçar! .• 
Zorlamağa ve ıukı.ştırmağa gel
mez! ... o, blr bakımdan cok hisli 
barometreye benzer: &kıcı ağır 
havalardan. bunaltıcı fırtınalar
dan, vurgun ve so,n;:un yellerın
den tabuk müteessir olur. derhal 
yükselir! ... Serin, tazyıksız, rahat 
havıılarda hemen düser! .• Fiziğin 
arz cazıbesı kanunu gıbl, bu lk
tısat kanunu da, her yerde ve 
her zaman aynen tekrnrlıınır du-

ih rlara • 
1 za 

ve ad s koyunuz 
Hastalık bir 
başlangıcı o 

s 

rur_ 

Ankara Vıılillğlnden : 
Bazı ticaret crbnhının ellerinrle 

bulunan emtiayı fnı.la Ciyntla sat • 
makta olduklarından bahisle Vi!Ayct 
makamımı adressiz ve imza ız mek • 
turlnr yollanıyor. 

Loui• E. Bi•eh'Jen 
Henüz dün &allliağla.m bir ln&andınız.. 

Fiyat, blrcoklnrımızın sandığının 

nu gibi lhhar ve şlkuyetlerln tah -
kik mevzuu olınnsı içln gerC"kll iza
hatın nlınnıııımıa IUı:ıını hasıl olmak
tnılır. ŞlkAyet ınevı:uıı olan ve milli 
korunmaya taallClk e<len mC"ktııplnrın 
lmı:a ve adreslerin tam olarak ya • 
zılmnsını imza ve adres taşımı~ nn 
mektupların muamr.leye konmıyacajtı 
nı sııyın h ılkın lttıltıına arı:ederlm. 

Nete ve ılcudTct.lo dola&l)'O!"dU'll!Z. Umul· 
madık btr bast.ı.lık bugUn sl71 > .... ln~ınız.
da uzanmıı{:a m!!.hkıll?\ otu de!'11 mi?. 
D;Uıu dün sağlık ne~lr rılr dak ka blle 
düşünmUJ;ordunuz. Buı;Un ise hl."I' tara
fıruzı ııar.ı.n a~ıla"ın e&tı1 uııuzun yat
mata me!cl>ucsunuz. llu vııka l<:ı.nıısındn 

nıtıunuzı.m ıı:Ost-erd 1 tcı»:I nedır? B r
ı:oıclannıd:ı tallhm bu acılıtına ~ı bir 
iııı.Yan dotar. lWbuk.1 acılarınız slz!:n için 

hnldJd bir J;;azanı: ol.nbıtlr. HııstaJtklan
nızı etratınızdnn U>8ell1 ve sclkat topla
mak tç1n kutlanmız. demek lst<mlyorum. 
Akstno böy e ktl<:"Uk1'Wc!crocn Pldctle 
sakınınız. ı-·aımı yıllar var ki b nbll' la1· 
nız ıır ıru1:ı., bcnl ~ızın dcr!nlUUcı1ndc 
saklı lstıdatlaı'lllızı, cmcllcrl!ntzl, ilmlt
Jerlntz.J ıımıııııma{:a \'akit lıul<Unamıssı. 
nızdır. Şlmtll !&C mccburl t>ır ~ 

de\Tcs1 > nı::ı.:ktasmız. Kendi ken<Untzı 
bulnmı?a, ruhunuzun dcr'.nl!Jdcrınc ın

metc e<tmınız. Dilm-ada ımuUıJma.z has· 

akslne bir ",;ebep" değil bl~k 
sebeplerin bir "netice"sldir?. Onu, 
bir sebep sananlar bu sebeple 
bosunıı u4'r:ı,şır ve savaşırlar. Fi
yat yükselmiş, lndtrellm!.. der
ler. Fiyat oynak, tesb t edelim! 
derler .. 

Fakat, tekrar edelim, o eğer bir se
bep olsaydı, kulağından tutup 
y!lkst'ld ği yerden "indirmek" ve
ya saclanndan yakalayıp oyna· 
dığı yere "cMlemek" ~ten bile 
değlld !-. lşte bu yilı.den onu ne 
lndJreb idik, ne de çlvlliyeblldik!. 

• 

la e e 
halt and ki 

1 

rt 

taıı:ldann !:nısanlıı.ra 1.<mln ett.!tı öy} 

yiiksc ~ lmklınları vardır ki, bunları 

at, blır ltc11me ıfükQn '\e hu: 

ro.ır. llunl:ır Ö) le t z l'Uerdtr ki • 
btr bünye oo.dlr ola.mk h ne 

dnr >"llks<.'11ş tmkO.nı temin «kb Cünkll onu, yilkselten de o)·natan 
da ezeli lktısat kanunu "arz" ve 
"talcp"U. "Talep", dünya kurul
du kurulalı hiç bir çağda 1942 
deki kadar şahlanmamışlı. "Arz" 
da h c:: b r zaman bu kadar sin
memlsU ! 

İaşe merker. teşkilatının lıikvenilere
jti, bazı yerlerde karne us luniln Kal
ılırılaellırı, un!• >arılan hiı;küvl ve ma. 
karnn gibi rınddderın st•rbe,t bırakı-
1.ıca •ı h kkıncl \ i lan bul ~ zclelcrin
de lınzı oe n) .ıt gurı.lrnl'kte lir. 11 ili 
ıııakarııl~rtl 111 o;:rcnıllgınılz.- g ırı', bun 
1 ırırı hepsi lılrer tnlııııin tel ·ıkkl t•ılil
ınC'klc \'C lıcnııı: lılr kar ır vcrilmC'ıliği 
hllıllrllırıcktcclır. 'l ıcarct Y ekllinı izin 
tetkik Sl'ynlı'ltlnclen donıneslndcn ön
ce ~ apılnn Vl' ) npılnc ık olan ne ri) at 
me\'siınslz telakki cdllmcl.. .eclir. 

&aJJSatlam bir \'ilcut tx-lkıl de hloblr r.a· rını >'ü.kı.ı> tcmJzl!J.cn bir ate 

11--
Dlln, el komnlarla müdahaleler uı

ten sinen "arz"ı bir kııt dııha 
UrklltUyorduk, zaten şahlanaıı 
"tnlebl" cllcden c::ıkanyorduk .. 

Bugün, aldıf:ımız tedbirlerle, köşe 
bucakta eöreklenE:'n "arz" uyan
mağa ve piyasada görünmeğe 
başladı . .ı\lncağımız tedbirlerle <le 
trımnmlyle ortayn ı:ıkacaktır. 
Şahlanan ve clledc-n cıkan "ta
lep" de aynı llıi.clarla sükıln bul
mnğa ve )atışmağa bnsnlmak ü
zeredi1', hele yeni cnkksl)•onlnrla 
enikonu normal hale ı:r<>lecektlr. 
Bunun llfıcı ve sE:>romu <la hepl
mlzln tel~ ı:röstc-rmcmlzden, yn
nna güvenle bakmamızdnn, vur
gun ve soygun ııaraTl-tlerlnl kuv
veuı bir antlsertılk ile öldilrmek
llğlmlzden ibarettir. 

J:J. 
Bugün. "arz" çoğalmaktadır. "Ta

lerı" aznlmaktadır. Yavns yavaş 
belki fiyat fiyevrls! k<>ndlllğın
den 36,5 a inecektir. Fakat bu 
yakıcı ve kıvrandırıcı .tivat ate
şinin Ani tesirli biricik flltcı nedir, 
blllYor musunuz? İstihsal! .. 

Durup dinlenmeden çalışma ve bol 
lstlhs.'11... 1ktısat doktnrları bu 
hastnlık lcln hun<lnn dahn tesirli. 
bunrınn dıı.ha cezri bir ilde bula
mamışlardır!. 

Sabahcddin S ô N M EZ 

Yeni Orman 
Mühendislerimiz 

Orman fakilltesinln l!l l'.! yılında 
mezun olıın ve yüksek orman mühen
disi akndcınlk ünvnn ve ıllplonınsı al
maga hnk kazannnlıırın ln) inleri ya. 
pılmı§tır. Yeni ınuhcndislerlıııiı:I ya -
zn·oruz : 

·,\ li Knranğaç, Üıııcr. Üzer, Hahnıi 
Tv'kcr An karı) n, ::inbahattirı ,\}bay. 
rak ,\l ışchıre, lsmaıl Gılncj lspnrtn
y.a, Koma! :;eııol Jlendcgc, ııa Gun -
gor 1 unı;eli) c, Nccmettırı Sunıııez 'l'c
lcnniye, ) alı) a Alnnkuş nıııkanlcli 
Ulııdng ornııuııııda istihdam cclilıııck 
üzere lnı•gul'c, <iıııcr Brtıır ın Lııpse
ki'ye, 'l.ckl Çeki lfrııdck rc\lri emrin
de istihdam edilmek üzere J kndek'e, 
Yunus Uımlp Sankamıı,;'a Siılcyuınn 
Erol Uşak'a, ,\huıct lkı~ Gcllbohı'ra, 
Besim Oguzcau GUııdoı:ınuş'n İhsan 
ışıklı İstıınlıııi'ıı, l<'aik (;Uıı\·Ur l'ııt~:ı
Y n, Orhnn Yanıanlnr l'etlılyt·'yl', Kılın il 
llilgcr ,\nkarn'yn, Ali !~ız.ıı Knptan 
Korkudell'ye, Mustafa Unccl Mll4s'a, 
İsmail Toprnk l>ortyol'a, H lısnmctUn 
;;.ener Eıııet'e, Mustafa 'l'ırıınn Ta -
va 'a Vahdettin l>uyarbo§ Kdkit'c, 
Fnruk Sevinç Çerkcş'e, ibrıılıirıı gg"
ııır.n Muclıırnıı'yn, Yııkup (~ıırsu Kur. 
gı'ya, .'.\lııstnf L Knsuıı i>aılııy'n, M11h
ıııut •'folu Belgrııt revirinde istllıtlnrn 
edilmek ilzcrc İstanbııl'n. Abdııllnh 
'teker <iUınllşhııcıkl.ıJi'e. Ahbns Cılara 
Günıfişhnne'ye, Selim Özer Salmbey. 
li'ye, Yusuf <1Urdll fsldhlyc'ye. 

Y &ıdımse ~n!er Cem iyeli 
Af yon m2rltez ongresi 

Afyon, 30 a a. - Yardımse~ nkr Cc
m.t.>·cu Afyon mc:'koo korıgr<'5! dün 
Halkcvı salo11unda toplanmışur. Vali, 
Pnrtl ve Hnlkevl Re !eri, ve .seticln bir 
zümre konı:n.'de huzır bu:unmuıı nllr 
Konı:re idare h~cC.n n çtılışmıı mPOru 
takd rle tasvip ve kaU hesap b !Anco -
siyle bUtçeleı1 ine<' eyl,p tasd:Jc t'.ttlklcn 
wnrn )'t!nl klnrc heyetini ve genel mor· 
kez konırraslnc ı:öcıdcnı~ek mUm~uı 
S\."'tml$tlr. Konl:I'(', bıı&tn )'ÜCC M ıu 
Scrlmtz lsm t ln nü oldut:u halde bO -
tün hfikümet bil)'Ük)crlmJzc b.'lğlılık ve 

man t<mtn oocmcmbUr. "en ı:ok ıstırap c:ckcn. en eok m 
Bılmcm bU>1lk Amel"lkıın truihctst 

Fnıncls Pıu1cman'ın tccrWbclcrlnl hlc 
f§!t z m ? nu yüksek AHm, vilcut n
eılannı akıll ıra hayret \'c:rcn btr nıh 
kuvvetiyle mntLup eden kahramanlar-

olur." dcmlş ve bu ld<U: nı k ' 
U)'lc tcvs:.x ctıntşLL Meşhur I 

"~lmus ocnru."t" &aba;c: 
n n nW'llnu bill'lbUtün k yııx, ı 

dan n: r r. Hayatının heor E'\lnündc Hnstnlıl':ınız<B muluı.Y) en: n 
Parkman o kadar fazla atrıtar ve acı- suz bir ıı: nJol tc cal1$U.l':ını ıı: 
lnr C°cltl'rdl kt b::.r defada ~ daltikadan Kendi kc.ndJılze b!J"(:ok 

!azla ı:al şnmnzdı. GQzlCl'I tok bo?.ulmu::ı- blrı:ok Jmror1ar ıılJn;ınız. s.ı 

tu Anrnk, kocaman koeaman, t'll!'Ptk M ıı:cld ı;rı =n outun bu pro 
ı:urpuk yazılarla yazardı. Müth~ mide birer <.'mllanı.r. 
hastalık an, mUzmtn romatizması, tahnm 
muı cdilcmn'C<:lCk kadar &tdd tll tıaıı ııt

rı!an ~ardı. Vücudı.:ndn ı;::ııt~ dcnHcbl· 
l~k httt>'lr )'eri >cıiktu BuYICl raıtmcrı 
m~"dnnn ıroımıııı:ı 20 e ıtınc tarilıl m -
lcktaeıan tarafından hlr şaheser ımyıl
ınnktnd r. 

Es<:tlc ı,wrüJ;üyor kl pek az tnsan hu· 
talıklarını ken«Jsl !c;ıı blır .>'W ı- ~ıı
lııns;ıeı olabilcccı;ınl d(lşUnobUmcitl.Cd.r. 

Ha .,ı, 1 ıxk 1.'0k lı.1.mlt.T en bUyilk ba· uzun sene er cvııc 
~I )OU.ı.rını hasta )uta~ınd.e. keşktm!ş- H;ç aOı>hcsız h.ı llılıılınızla h 
lordlr. DUnyanın mtnncua.r otdul':u uQk. 1 artmıştır. ll!l'\'Oklan bu tcntı ty.: ı 
torlardan bl.ı1 l-.:(1...,nrd. Ll\'lni:l.On Tru- tn bir nC\1 huysuzluk ve Ut ı 
ııcau pek s:cnc Yt14ında voran<lı..'f! umu- ııır. Sl7.sc bU:Yük 01r oo t H' ç 
sız blr hnal41 olarn:k blr•d ~ ~tNI s;örı· len b ıınla),.ın bu tlzla h crın 
dcrtlmhıU. Herit& bu ııcvhııll 1ımeJn v-

Uızl:m du~ı:u.laruıın ıu-zını tczalıUrlcr lıtlmünıü tıcQc.11)oruu. Halbuki Tnıdeau 
lç!nde karar!Mtırdıkt.an ısonnı, toplan - ~ılaeıılc bir nı'h kıuvvı-'ti,ylc ö ıllmü yen
t.l)'a son vermiştir. ml.ıi ve 11.)'nl zamanda blıı:ok lns:ı.rıları 

v 
ruhani ~ irtJZCll!klcre yaramı 
nız. 

Ankara Üniversitesi 
heteti Erzurum' a gilli 

Knra, 30 a.n. - lllr h:ı!t.J.danbcrl 

Ka.nı'Uı. bu1unan AnkD.m ilnivcn;l,U'si 
OO)rctl ımıhtclif mevzular llzcı1ndc kan· 
Jılarla konuşmalar )ııpmışt.ır. Her a.k • 
&am verilen kontcm.nel:ıt' hU3/tllt bir a • 
laka u)'lllldırmuı. ı;;n)Qn ~lnın kapılara 

kadıtr kıılabalık b1r münevver katlesly
le dolup Uı6mtltlr. llalk ve nnıhltlc tc
mn&lan da umıunıyan g:ısrcuı ıırotcwör 
ve doccntleı1m1z Knrs clv.ınnda muht.c
llt S:CZll(!J' tertl!bcdi.'l'Clk kÖ)'ICTC g tmls 
ve bu mıntakala.rda :ya.ptılcl.-ı.n tctki'k
lcrd<ı <:Ol< tyl ncUreler elde etmlşlC'l'd r. 
rrorcsörtcrtm!z dun Erzuru:ın'<ı hareket 

İstanbul' da yiyecek 

maddeleri üzerinde 

hararetli ahı veriı var 

ölilmdcn l;cul'tnımarun >'Olunu kcış!eımt:ı • ~lam b fikir, ııatlillm tıtr 
t1. Kcnd verem döee{:lrıdc l'll tari<C'?l UulunUT ı kaUyen :vanlıştır. 
başka hastalan mul!Jiene ve tedfl\1 cd'--r 

1 

hnsto.!a.r buna lııandıklan IQ1n 
bir ynnd:ın ~ tcınıdıa-ı zengin ere mek- lnnrun bu ımıstcsııa dak!kn!arda 
tUl>lara y.ız:ıra)( pıını top!:uruıJm ı:alıııır- n1 ul'uklarda. <:Qlıarnruıına m<'.YI. 

ıtı. Bu ~'U.le Uk defa o nrok hlr snna- ıncı.Jcr. KcndU rint tem~ 
t.oryom ıru~n:tı:n muvnffnk obn~tu. Scı· vnifakıycts tc mahkQm ederler 
ronnc'dnJ,,1 '\'CfUJl &'ita yunt.lan >"112 bin- I ..... slz!n h 
l'C lulstanın "'ft•~tı ""'·-'-- b llru-.? asta )J>tnlında ~ rec ........ 1M ...... ...uuı1$ . h 6!z1n •~ın b1r z!ınrb 
Göıi.lltb-ur k1 Truduıu'rıun hasta .. ğı, bel- er gun "" ma 
k1 de lb1r kÜGC()c ınmtuhıl> knlnuısı tnbtl nu bvy'.e kabul ctmdı: 
ol:uı bir doılctoru d!ln)"llnm crı bU~ A· 
llmlcr1ndcn btı1s\ m01o'ikt!ne yUksC'.ltrnl U. 

Amcıı11m'rı n meşhur tl)"ntro mUhanit'
lcrtndcn Eug<'ne O'NcUI yfmıl tX"IS yıışmn 
kadar dünya >ilzt.'ndc kendisine JAyık ol· 
duA'u 111(?',1dıi bulamamıı bccertla;!z Vi! 
Umltslz blr gençti. Nlhn3>'Ct teocı blr has· 
ta.lıkla ynUığa d06Illüstü. Bıı mecburi 
yatakta kabı zava.Uı ndnmın ruhunun 
dcrlnlUckırtndckl lsUdaUarını keıifetmc- zllcUcr \·c 
te >'ardnn ctm" r:·xcın tik dramını hns
tnrıede )'UZl!ll4f11, Az zammıdıı. AmerJka 
s:ıhne hll)'atını altüst cOOıı şahcscrtcr 

ıı.nısınn ı.'irm!sU. 

13'.rook ~t t.ccr(lbclcrl gl'bl hastalık. 
t:ınmız da blzl az cok dcı::ı. 1"00 kuvvet
l<:r<Hr. NıuııJ mı? ... d~ccıia;!n1:7.. Gel ~er. 
eh? olsa ırUnMlk hayaUn bruikıınndan kcn
d!ml21 kurtu.lmuıı buluruz. nu SllY«lc ve 
oolld de l!k de!a ol:ın ıreomte ve gcredc 
gllnlCTlm1zl derin bir GilikQnct !('inde u· 

~tan cvlAUarınız, atrekrlntz, <I 
nız ısttrnplannıza bu ırö~ z:ı." 
bakmnğa alı$lıl'cm.ız dn:kilmıfa hıı 

nl% bir te .\ket o'lmnktaıı c ra'k 
nlz ~!:n t!Ahl b 

ı t b 1 80 ( 'J' .ı f 1 ) ..... k zun uzun ıtUı!lnürtlz. Blr zamanlar bil· & nn u, 1'.JC on n - ı ıyecı: 
1 1 1 rııaddderi satışının serbest bırakılma- >11k etınnrnlYctlcr vem c:tn z sey er ı!m· 

sı uı:erlne trıcırkrln istıhsal bölgeleri- dl I<cymeUcrtnl dct!şltı1rler. B:rco'k )'8.11-

ne yaptıkları slııarl§lerl henüz ı>i) asa- l Jışlı'kl:ırmıızı. cılgınltlcl.:ı.nmızı, &abll'ElZ· 

ya Laıııaıııen ı;elını·uıiş olmııklıı berıı- blc!anmızı anl:ırız ve 011.'I ıtöre vn.z!y.et 
bcr ıııuhtelif nııı<lılder uzerlrıde ha - almn~a knnır vcrir1rtz. ll:ıstalklarımız 
rarctli ıııunıııelelcr ıılıııaktaılır. Bugıın blze dün.yada tok az tesndilt ed lm hlr 
tieıırel ve zııhirc lıorsıısı id re he> eli tım:ı.t.ı, tl'ikmr ikinci defa hnyata b.'\3"1.'1-
bir toplııntı )aparnk borsada tc ~ıll m:ı:k tırzatını vCJ"lr. Bu belki de t:ldecc 
lı'izıııı gelen ıııııdddcrln bugıınku fı • tckr:ır l!'Iıl'ıa ikavuernnk llUlSl det:!l 
> atl'lft elrnfında gôrUşrnu,tur. N ctlee- ' 

Kalabalık yerlerde h 
ııra olacak 

Ankara Belediye Reisliıtlnd 
ı - UçUncü madılede yazılı h 

lar belediye .ıenblhleri nrasma 
mıotır. 

de !iratların norııınl ve kara borsa · ı- bunun da ll&tilnde, tekrar Ü'ltiıyabH
tışlıırından ucuı: oldııı;ıı t ıkdirde ou:ı- mek) 6llnstdır. 

.1• 11111111111111111111111111111
••-,. larııı tt-~ı:lli knrarlaşrıııştır. Ynll, dok- Hastallk.lannıız 'lren<tl lcmıllmlzln ıı:ö· • b 1 : tor I.utrı Kırdar iaşe işinde ç.alı,an zil önUn.ıc tabii yerl.mlzl bulmamıza hlı:· 

2 - Bunlara aylurı hareket 
ler 1608 ve 2575 :ıumaralı kan 
ı;öre cez:ılandınlncilklıırdır. =: Ku··çu""k ha er er ı ı·k : m.-mur nrın yeni kndrolnn tas< ı c- met cdl."I'. lllzl 9Unl S<."Vlycmlzdm tnb'I 

• dHiocl~ c kadar vazifelerine devam et- Jlle\'klirnfu tndbtr. :l\fl\nnsız gururlan· 9lı ••••••• 1 •••••• 1 •••••• 1. 1 • 1 il 1 ••• r mclerlnı· teblı'ğ et 111.,.ı·r .... 
ı ~· · mızı, •uzumsuz şatatııtlnrnn zı sUcr sil· * Belcdb'o memurlarından Yat hıı.dd!:rıl 

dolduraniıı.nn kcnd ller1n<k'n J&t.ttadc 

cdlldiA'i Gabtt olduA'u takdirde işlc

rlrule ca.l1$tınlabilcccltlcrl vaHllkle -
re btld1rtlm1oUJ'. * Kızılay Umumi Mct.kezl rcsmı. husu· 
s1 daire ve rnncsseseıcrtn ecza V(! 

81hhl malzeme üıUyaçlamıı daha 
ılmdldC'?l ~tın almalarını valfültle. 
re bUdlnnlşt!r. 

Yakalanan af yon ve 
eroin kaçakçıları 

İstıı.nbııl. 30 (Tclcfonla> - Bugün 
Vctn'da. Ycdlkulc'de ve Fntlh't.c üç e • 
roın ve al)'OII s:ıtıcısı )'llknlnnml$Ur. 
nunınnn sruıt mah!. z:ıı rınm 1ıctne cıro

m ve afyon doldurmAk ıı.ıret.1)1e satış 

)'llpttklıın nnlaııılm11tır. 

ID!it~ 
Novocer ask 

..:> 

Alman ilerleyişi Rostov Şimalinde 
ıellşlrkcn alnı!Lll kıtnla rı muhtelif 
noktalnrdıın Don nehrini geçmiş ve 
Rostof'u noji;ııdan ve a ağıdan ku. 
şatmağıı başlamışlardı. Almnn kıtn
lan Don üzerinde olan ve Itostof'
un şimal cloğusunda lıulıııın ~ovo. 
ı;erknsk'ı da ellerine gcclrnılş ve hu
rada köprObn§ı kurarak ileri ha. 
reketlrrinl dcsteklr.mişlerdi. BugUn 
~ovoçerkask hakkında nıalüınat.ve. 
receğiz. 

Nnvoı;erk.<ısk Rusya'<la T>on eya. 
ll'tinin mt:rkczi olan hlr Şchirclir. 
nehirin şimnl tarnfın<la ve hlr te
pt'nin iı7.erinne kurulmuştur. P.trn
fınıfa Tıırıınv ve Aksay vRrdır. lR!ll 
yılını'la hu Şt'hlrde 8'l.4ifi kişi yaşı . 

;yordu. ~ehirJe 11 kilise vardır. ve 

bu yapılıırıo tarihi CIC'ğcrl~ri büyClk
tur. Novoçerkask'ta ticaret ve zl
rıı.at Heri bir haldedir. Yılda iki 
defa ranııyır kurulur. Pannyırlar 
hem halkıa kaynaşmasına vesi> le 
olur hem de büyük blrcr alış veriş 
sahnesi haline gı•lir. Şehirde bu~ -
cl;ıy, §.nrııp, kereste ve sair z hire 
ticareti yapılır. Şehirde büyük en
düstri hayatı yoktur. Ancak un, 
tuğla ve demir fabrlk 1 rı vardır 
Durnsı, Don kazak! rının ld re 
rncrkcıldir. 7.atrn hu ka akl nn bu 
şrlıirden bn~kn şehirleri dl' yoktur 

.11.·ovoçerka k şchn 1805 yılın 11' 
Plolof tarafından kurıılmuştı r 
ŞC'hlrin 30 kilometrr lnrlr, ü-
yılk BronÇt'V ka antr mad lc-
ri vardır c ~ok zen ındır. 

Pllr<lr. Mcslcttmizc, aile bni\'l'anmızd:ı, 
lt"l.lmo.I mUnıısob:ı.tımızd.ıkl kusurlnnmı
zı goztimüzün oMlnc koyar. Blrcok müc
rimler b!\) Uk hastal !kla.rdıın nıtı tın )'!· 
laı.nmış o mk c karlar. Dire<~ truınnln~ 
lctn otilmün '-'ii:Jnc )'8"a$3b lmdc bü
)'{lk bir ka notır. CUnkü llm'tık bu sıı • 
Yede nıtı nnın vnrlıimıı, Al1nhın bü. 
YlıklOl'ıUnU ve hele hu <lilny da kenet teri
ni lı<!kl!yen hakiki vnzltch:tinl bulalbll· 
mcktcdlrlcr. 

Floroncc Nlg'hU?ıgalc ya.Utktıı kımılda· 
narnıyacıık Jtndıır hasta oı.ıuı::u ı:ünlenl'.! 

l:nırtltz hruıtruı.c1crin1 Wc;ıctı.:\tlmldırarnk 

hasta.'ba.kıcıhk mcsıeı::ı.m kuımuştu. 

Meşhur tıttm I'net.ôr yun fckU blı" haltlc 
ve her d::ı.klkn o.nsızın ölm& t.Chl!kcsl al
tmd:ı tıwrı )'(iz blnlcırcc tnsıuıı ölümden 
ınırtamn ilini arosumıaıarına devam 
etmiş ve hnıikıılar ynmtmışt.ı, 

Böyle te\'1uıl!lde örndklct1 orta haill 
kısallann haYnUnnda da bulablllrl2. İki 
hatta .ıwtruın<"!kı yatan bir eem tabrlkn-
ıar:ı seyynr 118t.tc.ı.s:ı lft;borıı.tuvarla.rdn 

ldnu n tccrübclcrt >Uı>abllin<* tein 6QJ\

ı;uz bir l&cUtre has'..ancyt tcı1<C!tmJşU. 

H:ıs lI'k günlcrtnde ~lld ıstıdııdını 
lceşl'C'dco bu ırerıç ad;un ~n Amcrı

hnUn )'1!an btr kWrıya Allmldlr. 
BirtOk ooktor ar hı! lıır1:Ylc görü-

crtrı bu haldlkat kca-

3 - A) İhtiyaç maddelertolıı 
ıtıtımında ve bunlar için kart v 
9inde, 

B) Nakil vaıntalanna binişte 
C) Umumi yerlere r.:iriıı ve çık 

lıalkın birlblri ardı sıra dizilın 
mecburidir. 

Yeni Edirne Valisi 
Çapakcur, 30 a,a - 'Ed TTI<' Vll 

ncta,yln <>od len vali v('.kfllmlz n nle 
dakul buırün )eni vazl1cs1nc g tm 
zere vlltıyC't!mlzdm ayn!nıııs, mflm 
Jn imla.balık b h K kUtksi t.ııraJ 
umkı.nmıştır. 

Yurt içinde 
f~l'dan hildırili)or: }l;ıfı 

ri}C tahsil memuru fehmct Alı 
cfen<fi kısa zamanda milyoner ol 
mak he-ve.sine •iuşcrek lıazinc<fc:ll 
üç milyon kuruş ihtilıis )apını<o 

fakat yakalanmışur. 

Yurt d§ında 

Af,ı::anisun'd:ın a~der eund-1' 

olan esha:k Jkıhri}C Nnzırı ecııııl 
Paşa'ııın Tiflı.~'ıe y;ıvc.rkri)le bİ! 
Likıc şehit ol.tuğu bildirilmekft" 
dk. Katiller m('\imldur. 
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Mihver uçakları 
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Ve Kah i re'ye 

bir akın 
Yaptılar 

ephede yalmz keşif ve 
fol>(u faaliyeti oldu 

it reces <~1 ı .inci Nırfad:ı) 
~ 1 Tobruk'a yapıla.n akm llman 

Sovyet cenup 
komutanlığına 

emir veri idi 

askerler 
bir adım 

gerilemiyecek 
!ıloskova. SO a.a. - Roytcr aJB.Muun Obn e blr<:ok btl>ilk ~ angınln.ra ae

\''i'f liıtur. Llm ndn bulunan bil' husul mu!ıablrl blldlr!yor: 
tt'lll ne tam ısa.bet kaydedil- B1rlblrlnden çok U:lak üc muhtelit 

noktada Uc muazzam meJ."dn.n muhnre-
lta. boınt>a ~klan da l\ia.raa _ lx.'SI olmaktadır. Bu Uç nokta ~ btn 

ın1ar llnıan CCVTes!:ndekt blık"\larda kilometre karelik bozkır Uzcrtnde bU -
Cıka JunrıuıkUldır ve ıuntun:lır: Tıı!ımll) a~· 

tı·- rnıı, ve l<>1'111 atan mo -
"""'1 bonıtıaıam14ıır. kayııo Klel$k~a ve llalalıık. llımdu:ı 

l'l;tn 11; Fuka arıı.sında yan Yold:l lıa$kn nş:ı~ı Don'un sol ve sııl'ı kıyıl."lrı 
iarıı Ga!al'da tflnkl:ıra ~e motörlU boyunca dUzlnclcrcc ınuhltrobclcr ecr.-. 
1'1 .... ııu~n «lilerck :ranıımla.r cıluı.- >"nn etmektedir. 

.. Kletska.)a ntn cenup batısındaki ıney-
ntı 

11 
~. Daba ccvresl ve bııtıda dan nıuharobcsl bu &elırl:n ı..'Cflubuna dıı 

....__ la4ıtıu Cizeı1ndc bnrek!ıtt.a bu. butıuımııtır. Klctskaya Don rıehrlnl:n 
-vuıtıa ucaklnn yanımı ve lln!I - Staltnıırat )akınlarında )nptıru dtne-

lebep Ol:m11$lanlır. kin e1ına1 lal\ slınln oruısındlt ve Ka-
~ UcaJtıan 18 t=uzda gün L:ı.c'ın 130 kilometre ıtmalln<lootr. 
'"' Glrtt teki Suda ltmanmd.ıı ı;:ıı- Don ııehrtnln cenubunda.ki alrruın ta-

'1 ~ 1aat>otıcr kn)'detmlıılcrdlr. arruzunun Uk hedefi liat&lsk'tcıı SUı.-
-·"'"llZda lln~·ıı giden ıkmil')·oıunu bll cok nok-

~tı ı.~~~de 13 mlh- t.ıılarda k~'SllTlletir. 
' bu hnrckAU4n 6 lnıı\ltz ucatı llawlıık ve TırtmllYtıskaya'da almnn . 

- d<! p ıotmrdıı.n blrl saıtdır. 1ru' c:ok llddcUI bir mukavcm tle kıır -
ıııluı:ı;ort::ı.r. Yeni nlmnn kil Don 

ltaJy • bl•w• üz~dcld ktipril basla•'lı 1 
Qfl reBml te rgt Kafkas bozlnrlanna IDÜll'mn< ) C ll ık 

80 ıı.a. - ttatyan ordukın maktadır. 
11 r "-ıırıırııtıbımn 1 l>I ki. SoV)let tınskumandanhıtı cl'nup ordu-
~~e ~h inde dünkü taaUyct llert )1'_nna ıı:önıl~l'iU P.mD'rle diyor kl : 
ı,~rtıı harl:'klUndan \e lk1 tara- "~ son asker, mevziinde lilünetye 

\'a 
81

€'111nden ibaret knlmıttJr. kadar her ne ıı:ı.Jııısına olunı:ı olsun 
lıtrın:~ llcrtmtz düşman tuwa mey- mukavemet 111rttır.,, 

ltaı:ı ve ceı>:ıe h ttı ı;:!!rls1ndcıkl 

~Unı t l'llerkezım-tn<• muva.trakıJ;et - ''Geriye tek bir adım yok!" 
~ lıuııa buluıımuŞ!.a"1ır Uc:akla· 
lı\'n btrı Usstı™l dönmcıntşUr. 
~ : hnvıı lnl\vcllcr1 Mattn'nın 
ııı, C?nınl.Ycttekl tesislerini bomb'1-

rdır fi U1 l'der bö gı.-IC"!'lnde ı.-hcm-
ı nn ,laJırtb."ltn "obebbct verilmiştir 
~., hava utı rcbe <'':'lni:lc alman 
'li tarurırıd:ın 1k1 Sp tt e dil$ür111· 

Moskovn, 30 a.a. - Kııılyıldıı 11-
yor ki : 

Geriye tek bir ııdıın yok. \'atanı
uıuaıı, ıııilll mıl<lafıı.n kuıııistrııııiz ~c
fıwiı .SL.ıliıı"in eıııri işte buılur. l\l(ı..ı
lekclıııııııl oldurucu hır tclıiıkc tdıdit 
etmekle oldu;: undan en ) ukse enıır 
de ı~te lıudur. 

bt hı 
ıll'\ııa UçnJtlnrı dun ıre<:e LIJ.."nta ci • ,- "" 
liıt lnrıı.-ık bombalan ntml.31 r I - ·· l 
o~ •lv!J Ynraınnmııtır. Mad<ll hn - 1 KU'UK Dl( ffABfRlfR f 

ııtu blldtrnmcmlstlr. \. ' 1 ~ 
riL " "' ı .. lutalarının akınlari Loodra, so a.a. _ M05kova ra.ıyo -

lıı 80 a.ıı. - "Yoıtaıhlre Post,, sunu:n verdiği bir Cenevre haberine "ö
ll$kert m uhıım!rt diyor ki: re, devlet all")1ılndckl tno.Jtyctlertnden 

~ 14J. Auchltılecık geçen pazar ve dalayı 6 bulgar ö!Ume, 46 bulırar da 
2ilnü kıtaıe.nna ctıemmtyetll müebbet kürek ocııı,gı.na mahkOm ol

<l~Dtınnınır. Bu ııJunJn.rda bir- musla.rdrr. 
-..~ rnaynı ~tir. 

1 &<ınra cı:ı ın~tz kıtalan :>nn Mos1mva, 80 a.a. - Alllkcrt ba4anlık· 
:ti! lllell'Zllerı:nc ('Ckilm1elenllr. l3U lıı.n milklltatlan<lırmak ı.cırı suvarot, 

l!ıriıı znencez1n1 RU\ t tepesi Kutuzot V'C Alexandre Nc\'Sk;y adb'!e 
~~. E{; r tı:ı.dlscler ımklin yenklen üç rıiııan Jhd.u edllôli1 blldlril· 
~dı bunu inll'Wz tnnkl.ıınnın mektedlr. 
~e<"t:-ktl Fakat dU.ua.n, Londro, 00 a.a. - E1ni1 &dlndald Mı

lıe kıır&ı Ul4n'\lZrı Jıuır bulu - sır vaııuru Japon dtı>kırlıam memurlarty-
. Bunun lclnd 1' ki ııt;"aOOMf'Z 

bô~l'81nde ®şm n kuvvctlcrtntn 
anJ:ııdıkttın ~ hare.ket 
dönmtıştür. 

~ kıyıııında1d cl!!llahı hu
kı+-~btyet ırösteımek'"tedlr. Ora -

'"<lllU'ını tnkvb'C etmiştir. Fnkat 
lı~ - e!\41lie)e dUaüren Y<!I' mı.-ıiccz
-"'411lnl.'1 Ruv t t.epcg\nln oousın
~re döl"t elle M.nl:mıs. lln -

dıı ~unu ookllyor. Rommel'lın 
ltt ltcaı ettlltl mevzi öyk! bir Yt".r

ehs- Auctılnlcck tnarruza bU 

~61'111! alınnnlar bum.sını cc -
~ bize hücum edebilir. 

Rommel'in niyetleri 
d . ., 

··ııı ne rr. 
~ti rt', 30 il.At. - Heuter ajan ının 
de11 °.rdu Yaoınd ıki husu.si wul12bi-

le Japon t.ebıuıım lılm11en buırim oQ'le -
den ııonra eark1 Atrikı:ı. Portek.lz müstem. 
lekesinde Lourenco Marqu ee J!manına 
ııa.roıce-t elJntşt.tr. MalOm olduQ'u Uzer~ 

bu japon.Jar lngillz ve müt.tetık tebulY
ıe adı ııece nllmanda mUbadcle edile -
ceklerd.lr. 

Şnnı:tıaY, SO a.a. - Kolera salı;:ı:u 

glUikc:e yııyılmll.ktadır. Şlmdlye k.ııdar 

6!50 vaka görUbnUııtür. Yool vikaye teJ
b1rlcrt alınm13ur. l:IUSU8l doktorlara 
giderek aeı yaptımııynnlara hükllmct 
ve belediye d0ktor1nn tarntından 2'ı0rla 

aşı yapılmalctad r. 

sanı.ıaııo, CSUI> SO a.ıı. - Valfıara
ıııo elaıprcstnde vuku bu lan hlr kaza 
ootlccslnde beşi erkek, üc:ü kadın, b1rl 
de~ olmak üzere 9 kişi ölmüşUlr. 

Nevyoıi<, 30 a.a. - Fedc>.ral tahkikat 
Oıııı~ 1'1 "' oı e n Şimdiki hatlarını nıUın- d:ıittS!n<k"'ll utrenildlttne ıröre, Amernc.-
l~ık~'a tutııınk fikrinde bulundu- ckık1 dl1'tnnn tebutndan daha 10 kbl 
·laı/.;a 8.nlıışılınakt ıdır. tevki! cd lmlııttr. Uunla.nn lctnde bir 

tv tııe) ıı ıııev:r.iirrl boyunca iki denizaltı tararırıdan amerikan kıyılan-
1>1/1 flnıal ke iminde cereyan e- na c;ıknnlan Martr Ke.rtıng de vardır. 

l't bade ve toııçu ınuh r<'bclerinden 
toııf1' iki lnruf ku\vetlerini yenl -

1- llnıaktadır 
"'laııı · 
h"cl' ar Dıa) u s:ıhalan ... urmakta 
lltıcli ıı:I tnayn &ııhnlıırındıı açılan e· du)duruıaga çalışııınkludır. 

11;' tugayın yararlığı 
ar:-- 80 a.a. - Bugün Lordl:ır 
Llb sında lıir dcıııeçtc lıulunıır k 
ti( {~ harplerine i Urak eden \ıir 
'-lıe ııl n) dna ) arasız ola rnk tek 

r n kurtulamadığını b.ldirm'Ş-

Avam Kamarasında 
ikind cepheye dair 

SüaHer Ye cevaplar 
ın~1• 80 a.a. - Jhıglln Av m Ka
lı:~ 1• ikinci cephe meselesinin 
lıli :ı için :rnz tatilinden evvel 
1'1-. .. ~•nt.ı :rapılın.uı lUıumu lle'''"T<tr. 

:ı l töscusn M. Crlpps deoılş-
"liuı.:u 

8" oı ınetin askeri niyetleri ne 
1th:.uıın. hükiimct bu nl) etlerini 
itlik Celsede bile fz ıh C'demez" 

Olı:ıı 11d Urııet hiç olınnzsa niyeti o. 
":N1,, 1iın1 bize slivliycrncı: mi!'., 
>'tbiiı:ıtlrn[z olrlıığunu lınllaclıcr'a 
ıı ı.uıı'" M. f'lııı rchill porlamen
trrıcçt ndl'n ön<"c harp hnkkındıı 

11..hıc bulunmak fikrin-le dd~ 1 
ııı eı:te bulunnııısın IUzuın ,r;li-

·~ "'Hı; tatil eıınnsıuda toplllnlı
tdilecektır. 

~l'ladalılar memleket 
''ibda da mecburi 

~~lcerlik yapacaklar 
"Ilı <IOa a, - Senato, seferberlik 

. ıı.ı 1-<ttı l'(len JAylhayı kAbul eot
h>-llUı-...tıl!nıecbın1 askerlik hl2 -
--ı:o: "'--~ '''4a!!<la'ya lnhlıı.ıı.1' eoıuron 

1 "'" 1$tır, I.Ayttıa ktrıı.I adtml 
:ıt~ınd n bT'lnıc ın!n letn
• ııonre. )'(lrtlrltlte rt -

ı..ondrn. 30 a.a. - Londra'dan bildi -
rildll:lne ırGöre, bundan beli yıl ön<:e in· 
Oastn4 batlanan büyük Waterıoo köprü-
&il yakında ac:ılaea:ıctır. 

Nnirobl, ao a.a. - Glouce&ter dWrll 
dün uı.yya.re 1le Aden'den gelmlıitlr. Dük 
lngtl.J% Soınallslndek.1 a&kerl blrllklert 
tcrt.tı otmı.tır. 

Macaristan'a Sovyet 

paraşütçüleri indi 
Jludapqıe, 30 a.a. - Salabi;etli kar

naklardaıı bil<liril<liğioe gore, Abda na· 
hi>-esiode Ötlcnburg ve llcgyeshalom 
anısında 3 paraşütçü indirilmİ$tir. Bun· 
lar yere indikten birkaç dakika sonra )'a· 
kala.nmı,ıır. 

YaptlAfl isticvapı.ı anla$• imı~ur ki 
bunlar 50\')'el ast.erleridir 'e Üzerlerin
de riyccek ile >-angın )İjeleri bulumnu$· 
nar. 

Bundan başka Maoarisıan'ın muhıelii 
çcvn:krioc.lc >-angın çıkannağa mall§u\ 
~ OOJonlaf"t görüimü~. Bu balon· 
-:rrdM birkll('I yere inmişse de hiçbir 

·~ oMl&nıııjW. 
Atman sözcüsünün bir 

laveç gazetesine ihtarı 
Berlln, 39 a.a - Alman hariciye 

nazırlığının söııcUcü dUn gazetccller 
konferansındaki demecinde Göte -
borggs Handelstindnlng<?n gazete -
sinln bir makalesi hakkında ihtarda 
bulunmuştur. Bu lsveç gM>ztesl, ls
veç bitara.tlıktan çıktılı takdirde 1-
:ri tarafı seçmesi gerektiğini yazmıe
tı. Sözcü, "lsvvcc'ln bitaraf hare -
ketle telif edUemlye<:ek siyasi faali
yete sürüklenmesinin ihtar edilmesi 
muvafık olur .. " demiş ve ~nları 
!IAve etmiştir : 

Berlln lsveç'in &On torı>llleme hl
dlselerlyle Öland'm bombardımanı 
hAdl9eslndc SO\'Yetler birliğin~ kar-ı 
şı olan ılurumunu ligi ile taklbet
mektedlk. 

Gn. Sikorski 
ikinci cepheye 

taraflar ! 
Yalnız bunun için 

gerekli şortların 

gerçekleşmesi lôzım 
Londra, 30 a .a. - Polonya Baş

veklll genernl Sıkorskl Rus-Polonya 
munhedcslnin birinci yıldönümU mü
mıscbetlyle radyoda söylediği bir 
nutukta şöyle demiştir: 

"- MUtte!ık kuvvetleri başkomu
tanları ıkıncl cepheyi unutmuş de
l:lllerdır. Ben buna taraftar oldu -
ğum glbl sımdı ele taraftarım. llti
tun askeri şefler Lkınct cephenin 
müttefikler ıÇtn zaru rl olduğuna 
kanidirler. Fakat bu cephenin mu
\"aftakıyetli bir &ekllde kurulma-ı 
lcın gereken urttnrın gerı:ckleşmesl 
i(lZımdır. 

Mtitte!ik milletlerin müşterek gay 
retleı·J sııyc.s_nde bu harb zaferle 
bitireceğimize eminim. 

H.us-Polonyıı muahedesi yalnız bir 
çok Polon)ıılıların yeniden hUrlyete 
kn\ uı;masını temin etmekle kalma -
nıış, onların barbar almnıılnra karşı 
sıllıhn sanlmnlarını da temın et
miştir. Busun menfur düşmanın bU
lUn cephelerde sarfeltiğl üm.ts 1,ce 
gayretlerle karıılnşınış hulunu~·oruz. 
Düşman bu senP katı bir netice 

almak için uğraşıyor. Büyük feda -
kllrlıklıır mukabilinde olmakla be
raber c!Uşman milhlm mu\•affakı~·et
ler elde etmiştir. Fakat bu ı:nuva!
fakıyetler sovyet komutanlığının te
şebbüs kudretini felre uğratamadığı 
gibi rus ııskeı !erinin mane.,1yntını 
da kıramamıştır. Alman stratejisi, 
Anglo-Saksonlar batına karşılarına 
çıkmadan önel' sov~·et or<lusunu im
ha etmek gayesini tal<l.betmekterilr. 
Fakat Almnnya bu pllnında muvaf
fak olamıyacaktır." 

İsveç gemileri bir rus 
denizalhsma ateı a(tllar 
St.ok'lıoiın, 30 a.a. - D.N.B. Wes

twerk llnUnde lsvcc denlz kuvvetlel'i 
bir İsveç vııpurunu hatıran sovyet 
rlcnl7.aitı gemlslne ateş etmlslercllr. 
SUY'Un Ozcrlnc hlll mazot çılcmak
tndır. Bu denizaltının battığı tahmin 
eılllmektedlr. 

lngiltere'ye yeniden 
Kanada askeri geldi 

İngiltere milletler arası 
yeni bir adalet divam 
kurulmasma taraftar 

Londra, ;i() a.a. - Harpten sonra 
ittifak ıııuahcdclcri hnzırlannıalc, lıu
dut!an tashih etmek gibi mllleUer
arası ışlerle tavzıf edilecek beynel
ınllel yeııı bir adalet divanı kurul
ması hakkında hükUmctln ne gibi 
düııtincelert olduğuna dair sorulan 
bir suale hnnciye nazırı Mister F..
den cevııp vererek lnglllz hUkOme -
tinin harpten sonra bö~·!e blr te -
şekkOJ vUcude gcUrllmesine taraf
tar olduğunu söylemf6tlr. 

Mister F.den lngLltere Jle Amerl
ka'nın, böyle blr mahkemenin bey
nelmilel bir klı\·vetten mDzahnret 
f,!firml'~İ p;t'rl'kfllii fikrinde olrlnğunu 
da llıivc etmiştir. 

Fransa, donanması 

hakkında çıkar.lan 

haberleri yalönllyor 
\'kh~·. flO a..a. - Bııhriye nnı:ırlı

ğının tcbligl : 
BUyıık bir lnglliz gnıctcsl, Alrııan

yn'ya te~liın edilmek üz.ere olan 20 -
80 kndar fransıı: denlznltı gemisini sı
llılılandırnıak uzcrc 11100 almıın sııh:ıy 
ve crınln 'I oulon ve \'illcfranche'dc 
bıılı111duklnrını yftzını ~tır. 

Urıhrı) emir, hrıkkınıla yrıh.ıııcı rad
yol.uın her guu çı~ıırciı1'Cı ıı~ ılıırına hıı
bcrll"ri > nlnnııııık kulfetin~ fra ns11. 4-
ııııralli ı •imdi~ e kadnr knU ıııııııımıŞ
tı . J~ugıın bu stıkıılu hıızııyıırsa hıın•ııı 
&elıel.ıi ııııozk ür g 11:elcniıı neşri\ ııtıı.lır. 
Pransıı deniz Litıl ırının Alman) ll'Y!I 
terıleceji;i haberi nnsıl taıııııuıl,>!ı• tıı• 
Jıarııl ııınhsiılıi ise, alman ıııuı, 
tının 1'oulon'da bulundııgu ıu crı ııc 
öyle hayal mnh~suliıdur. 

Yeni Çin başarıları 
Cunkin2. 30 ·a.a. - Caııııımba aJcşa -

mı nesredll<"ll cm tcbll4'1: 

Kl.anni ('J.'alet.i11<lckt Cin kuvetlcrl 
KvC)'kl, Vlnırta.n ve LuNuan lclı rlertn
de hlı.klm tcpclcrt 1$gaJ cımısıcnıır. Cin 
kıtalan timdi bu tepelerden bu üc ı;eh. 
re hücum otrne'k!.«11.r'ler. 

Japon knnlıı.rı Takunırknn da~lann -
dakl Çin mevzllertne hücum etmtşlcr

dlr. Hankeu'1nı.m şhnal-ba.t.ı tıttrlaımctln
den yapılan bu hücumlar pUSkürtülml1$
tllT. 

Gandi'nin karan anlaşmıya 
açık kapı bırakıyormuş 

Mühim bir Alman 
siyah muhahz kıtası 

Paris'te ge~il yaph 
Lonclı a,., 30 a.a. M ıistakii 

franzıs ajansına göre Vichy radyo
su· dUn öğleden sonraki neşriyaUndn 
alman sıynh muhafız kıtalanna 
mensuıJ nıfrhlm birliklerin Parls'te 
gPclt r sml yaptıklarını tcyidet -
m~tir. Siyah muhafızlıır Ohamı:ıs 
Elyses caddl!Sinden ınühım ınotörlü 
kuvvell<>rle gccmlşlerdlr. Geclt res
mi esnasında Pnris semasında pek 
ook alman uç:ığı dolaşmıştır. 

Müstakil frıınsız aJansııun lstlh -
baratına gôre, bu kıtnlnr mütteflk
lcTın bir ihraç harekeli yapmıılan 
takdirinde alman oTdusuna yardım 
için Frnrısn'> a getirilmiş bulunmak
tadır. !\lCittef kler iklncı cepheyi ac
tı!;ı gün bunlar halk arasında niza
mı muhnfnznya memur edilecekler
<l ı r 

Beyaz sarayda düğün 
yapılacak 

Vaşington, 30 n.a. Beyaz saray-
da bir ı:eyrPk asırdnnheri ilk de!a 
olarak yann hlr nlklıh merasimi 
yapılacııktır. Reis Ruzvelt'ln şahsi 
dostu Hnrry Hopkins ile Bayan 1.ou
is Mnc_ı; e\IJenE'cekll'ıı:lir. Tören 
hususi b r ŞC'kilde yapılacak, M. 
Ruzvelt'IE' rPfikası törende hazır 
buiunacuklnrdır. 

İkinci cephe a(ıhrsa 

Fransa yardım edecek mit 
Va mgton, •o a.a. - ~C\')Oıic Timcs 
or l.i: 
tr:ın ız mcbu~lar mecli~inde l.}'On mc

,1 iken Franu'dan lnı:ilıcrc')e k.'lçarı 
M A.1l<irc Philippe, miıııefik milletleri 
i;a)Tcılcrin<lc ıeş"\ ik l')'l<"mİş ve hir ılı· 
tılrda bulunm~ıur. 

~I. Philippc. ikinci bir rephe açıldığı 
takdirde fnınsız miliC"tİnin yardım ede· 
ccğini temin cımi~ıir. 

Mısır Krallnın beşinci 

cülus yildönümü 
Knbir<", ~ ıı.a. - .Mısır'ın kanuni kı· 

ralı s1Fııtiy le idarC)i de aldığının bcşin
d yıkl<>niimü münaschcti}le kıra! Faruk 
ı:ırafındaıı dün Ahdin ~ara)'lnda verilen 
7İyııfcttc Rü}iik Britan)'ll Bürük Elçi5oİ 
l.ampson ile ıunirni Han,ood, general 
MaJrndi, general Brenon \•e başka bir· 
çok ,ahsi>etlcr hıl71r huluıunuşl:ırdır. 

Fevkalade .kazançlara 
dair bir toplantı 

Bomb:ı)', 30 a a. - Bumda blS' nutuk 
veren kongre lora l<omkcsl Azamndmı 

sıt.amıay, Gandl ta.nılmdıın ıttlbıız t'!H
len '1n4ılH2 tdo.ft'.9tne n91~ vennck,, 

Londra, 30 a.a. - ln~itere'deld kararının blıı' anl09111A ılcllt a.eı1c kapı tstanhul. ııo <T<-teton'la) - 'J1k.ıarot 
Kanada ordusuna ~nlden bQyük bı:nıkın1- olıdu~u ~ - laln«re Odruu umumı H~ buıı;On toı>lonanık 
takvlve kıtalan ve ten blrllklerl At-
lnntlk'I hlldis<'Slz olarak geçerek gel- lle ~ ııtrd9tP &1ıtııu1E1tıat bu - leo.~dc kazıın('lar m<ıvzuu ctrotmda 
ı:nışt.lr. Kanada hava kuvvetlerine ıswnmda blr lmntr vcmıuıln illet~ ı hazır'lnnan rnponı tetkik ve kn!bul et -
mensup mürct1ehnt da gclmi&tlr. a.lt. oldufıunu tlll.ve etmıeUr. m1şUr. Hapor VdldUctc göı~"tlr. 

Fırtınalı denizdeki 

limanlar gibi .•• 

Vaktiyle, gcmllcrJn her deniz
de serbe tçe dolaşablldılderı za
mıınlal'da mesela Karadenlz'de 
fırtınaya tutulan lılr yolcu, bü
tün gece çalkandıktan sonra er
tesi sabah gozünU açtığı zaman 
kendisini bir limanda bulur ve 
ayııı limana, ayrı ayrı mılietlerln 
bayraklarını taşıyan daha bir-tok 
vapurlann sığınmış olduklannı 
görürdi.1. İşte bugünkil fırtınalı 
dünyada da Amerika, böyle bir 
liman vnzifeslni gormekte, ayn 
ayrı milletlerden olmakla bera
ber hep aynı fırtıııa.dnn, ideoloji 
ve)·a ırkcılık kasırgalarından ka
çarak canlnnnı sakin bir yere at
mağa uğrasnnlar için bayrak a
yırdetmlyen bir sığınak olmak
tadır. Netekinı, Fransız lhtJIAlln
den önce Hollanda, FranSlZ lhtl
lllllnden sonra fnglltere. Türkiye
deki meşrutiyetten öne"' ele Fran
sa. bir(ok aydınlar için birer 11-
ğınak olmuşlardı ... 

Amerika' dahi 

mülteciler 

Bir yabancı mecmuanın yuıdı
ğına göre AmerU~ §imdi, muh
telif memleketlerden ayrılmak 
zorunda kalmış ~'<{lzlcrce Alimi, 
artisti, mucidi, iş adamını ve sa
nayiciyi barındırmaktadır. Orta 
Avrupa memleketlerinin en göz
de edebi şahsiıoetlerlnden yirmi 
beşi, şimdi Anıerlka'dadır. Bunlar
dan ço(:iu, orada da edebi faaliyet
lerine -:evıım ediyorlar \'e eserle
ri. Amerlka halkı tarafından ka
pışılıyor. •rııomas Mann'la kardP-
1$1 !Ieinrlch Mann'ı en baıta zik
retmek yerlnde olur. Tıhomas 
Mann glbi Nobel edebiyat mUkA
fatını kazanmış olan Maurlce 
Maetr-rllnck de Amcrlka'dadır. 
1928 de ynzdılh "Garp Cephesin
de Yeni ll!r Şey Yok!" adlı ro
manla d!lnya l\lı;Usllnde bir 1'()hret 
kazanan Erlclı Marla Rcmnrque'ln 
tarihçi ve blyografyacı Emil ı.ud
wlg de. sOrgUn olmakla beraber, 
yazı yazmaktan vaz geçmiş değli
lcrdil'. 

Fransızlar arnsıooa TOrk o'ku
yucuların da tanıdıkları Andrc 
Maurols ve Julcs Romalns bulu
nuyorlar. Sürgünde olmak hoş bir 
şer dcğilillr. Fakat mecmuanın 
hnher verdi!;lnc ı;Ore doğduklan 
yerden V't' yuvnlonndıın UZ.'lktR 
bulunmnk bunların edebi ITU'Zl
yetlnlne hiç rtı- halel getlrm~ de
~!ldlr. Yalnız iki Pdip, getlrd klerl 
ağır tecrübelere dayanamamış
larrhr. Bunlarclnn blrls1 de, daha 
~e<:Pnlerıl" "Bir kadının 24 snaU" 
adlı eseri Tllrk~e Ham& Var-

Yeni bulmacamız 

soldan sata: t. Arzu. acele, 2. 11ı:ıı, 

gö:ı.:. ron&1, !i. l>lr emir, bir nota, ııl<ıl, 

4. arı.ize! sanat, ur~ıar. 5. btr nevi ıı<ı
ker, ters1 btr tıar:ı:ln OkUDU$U, 6. ay,n -

lık. eah.a, 7. bir har:tirı okunueu, vur -
dwn du)maz, 8. blır C'<:t'J<, tersi kıs:• 
zaman, 9. calıdan 5"llmUt duvar, kıı -
meır, efY&, ıo. bu'MIŞ\lik düzelten dlct, 
blır kadın Jıım1, ll. metin kurdele, mi -
&alil'. 

Yukardan aeaıtı: ı. Gelinler takar, 
urak, 2. tenri batı tıoe. v~ne, a. ı·eml 

edatı, bir nota. IY'\llDuşak kıl, 4. btr uzvu
muz. halda teslim eden. 5. IBktunbllJe 
tılr renk, a:vnı, 6. terazi ll'Öz\I, mahke. 
meden alırıan Jd'ılıtlardan. 7. tenıı kar· 
nı acıtanıt. ormanlarda Y1111Yan bil' ctn! 
hayvan, 8. 9\11', tem bil' 6'1.Yl, 9. b!r 
tıarrtn okunll$U, haurın, neşel1, ıo. t>ü· 
)'(lk, gcn~ıttıne, u. ccleı>, btr dna ku
maş. 

Dünkü bulmacamızın 
haledilmiş §ekli 

Soldan eo.p: l. Kelime, ka, 2.111, ita· 
ta., huy, 3. P<>. ta, tam, 4. te. lôrn, 5. ~ı. 
n.tını, aa, 6. ra, tze.ıe. il, 7. ara sıra, 
s. ue. k!ııl, 9. eza, ol. laı.na, 10. ll, ~re, 
nam, 11. ta.bl)oe, na (an). 

YUkardaıı uaQ'ı: l. la, bere, ela, 
2. tp, la, ızı. 3 ot. ala. 4. ek, esire, da, 

1
5. lınf, a.zn, oob, 6. ita, t.na. 1?ıl, 7. ma 
kılık, ~·. 8. ttmerfk ('klroo'llt), 9. ham, 

1 
aean, "lO. ~. ıııı, )nall, u. ~. kare, 
ııma. 

oğlu taratuıdan cevrllen 
Zwelg'dır. 

Müziıyenl erden 
~ ............... ,.. 
İ.§çi/ ere kaJ ar ... 

Ste!an 

Amerlkalılann orta halll olan
lan b le milziğl çok severler. O· 
nun için Amf'r!kahlann bUy(lk 
ı;oğunlutu ılmdl bu :meraklarını, 
her mlllete mensup tıUyilk nstat
lan dlnliyerek sldermek mkAm-

nı bulııyorlnr. Amerfka'c!ald ya
bancı müzisyenlerin en göze çar
panı hlc şuphesız. Arturo Tosca
nlnl'dir. Okuyucularımız. 1939 
hal'blndr-n oncckl Jmrışık günler
de Toscıınlnl'nln Saliburg festiva
line iştirak etmek lstcmcdliUnl 
herhalde unutmamış olsalar ge
rektir. Bu blh lık müzlk üstadı 
şimdi Aınerlka'da yalıuz orkestra
lnrı ıd:ıre etmekle .kalmıyor. aynı 
zamanda )'elli orkestralar dn ku
ru) or. Geni' nıüz syenierdcn An
kara! !arın da d nledikleri Macar 
kompoz töril BE"la Bartok'la Paul 
Hlndenıith, şimdi Amerlka'da bu
luımıaktadırlıır. 

Amcr1ka )n ıııa-ııutn nn arasında 
yüzde ıs ı tAı-lrler, )'{iz s:; ı prote
ııörler, doktoılnr, mUherı.11sler, avu
katlard r nu "sıC: nu.. 1a.r arasındıı 

birçok mU•ehııssıs tşcııcr de vardır 

ld Amerika bunlnrd..·ın kendi aııhala
nnda ra)'dalıı.nmalrtan ırm cturm1ı

y0r lk•>lclflclP amertkn.n en~trts1 

yml ıuıt>el~ ka7.ıınmrıı. amcrtJaın ts
ç lc'l"I de ön ıl"!'tnoo )l{'n ı rruı il yet sa
ha Jann rn ac:ıl<1ı1donnı s:ömıU:ılcnıt-. 
ll!Ult('('llM" taratındnn nc:ılan bu mü· 
~C5t'le1' 2700 nın<'l' nn 'lsclst kull:ıll
mııktndır. Bun! rdn.n 1251 perai«'Tt
dc ımtıe )ap.~n mnC:nzal:ır, 4!1 t san-ı· 
~1 ına~. ~ otel. 12 sı çlCt11k. 
SS a Urnrt fl<nnn. 8 l lokantadır. 

ihtilalde 

nerede imi§ ? 

Fnınsa'd..ı.kl btl}"Uk ılhtUAI bir ka· 

sırııa etbl ortalıQ'ı klimıaknl'llı'k et
tikten sonra 181er durulmuıı ve ırü

nün blrlnde ortaya -- adını etm~I 

unuttuıtum - bir adam cıktn14. Ye
rlnılc> hükfunlert, &a&m*"Bn <loıtru tı

kirlerl)'le az zamanda d ldtatı 15cı..'lldl 

~ c:ekcn bu adama günün bL 
rinde sormmlnr: 

- Mndrnıkl bu !radar doıtrıı t\klr 
ıerlırılz. yerinde hüldlmll'I"lnlz vantı, 
lhUUI zaman nlln ncdefl ortnyn ('tktıı 
eki bun:lnr<lıı rı her1kcsl fay<ln!andrr
mndını:ı.:.? O zamanlar ne )'\'ll)ıyordu
nuz'l 

Ad:unral!ız bıyık altındtln ırülmüe 

w <lP."'l'l-"P vcrrntt: 
- !tıUUıl sırnsmdft, h~ kıl· 

fası A'b'Otinlc kopanlııiren., bHı ''ya
ıı:ııordtım ... " 

Amertkn')'ll sıtınanlnr da ht'!r ıı1ln 

)'ilz binlerce k1$tnln öld'l.lta bu ııcı 

ve elem dolu dUnYB.da şlmıtlllk :r.ı· 

eam kltı m<"Sgullf!?'_ 
Normal ıı11nlct' ırerl R't>ltncc", lbftka· 

hm ooınr d ne g1bl ölmc>7. Cll('f'le.r 
yıı.mt.ılnl'k bugünkü ntsbl t ıt b'<Ulz· 
ll'klcrtn1 hanııl 4e.I'CCC>"C kadnr U>ifttı 

ooebUccekler? .. 

SA. -TIR. 

1 Moskova'ya göre 

Voronej'de 
süngü süngüye 

çarpışıhyoı 
cBaSl ı inci say!ada) 

mlştir : 
Voronej ço\Teslnde savaşlar cö

rJilmemlş bir şiddetle devam etmek
tedir. DUsnuın mü~eaddit kesimde 
karşı hücuma calışmnkta ve alman 
komutanlığı muharebeye yeni viya.
de ve tank kuvvetleri sürmekte 
berde\•amdır. Don nehrinin hııtı kı
~,sı üzcorlnde, ruı;lara karşı muvaf
fnklyets'z bir cevlrme teşebbüsünde 
bulunan alman blrllt:lne a~ır kayıp 
verdlrllml.şllr. A~"Tiı mevzilerde sa -
vaşlnr devam ediyor. 

Sovyet resmi tebliği 
.Mosko\'a, 30 a.a. - Gece yarısı 

neşredilen sovyet tebliği : 
Voronej kesımlııde1'ı sovyet hü

cunıuııun \'asfırıı suııt:U savaşları tL'Ş 
kil ctınıştır. Bır so\·yet blrL{;l mes
kün bir yeri l3ı;al ct.mıştlr. Alman
lar bu yerde 500 den tuzla olü vcr
nuşlerdır. l..>ört almruı topu alınmı;ı
tır. Ruslıır aynı zamanda, 16 mıt -
ralyöz., 8 ho.vııntopu ve onemll sayı
da ıııilhlmnıut ele gcçlnnlşlcrdir. 

GUndU:ı.:., almnnlar ka~bedilen yer
leri geri almak icln hücumıı yelten1 
mi§lcrse de lkl tankla 150 ölU -.er
dl.k ten sonra ılk mcV"Lilerlne cckll
mlslerdir. 

Kic k ı~ a'nın cenup batı Çf'\ l'e~ın. 
de, celin savaşlar olmnktadır. Sov
:rct kıt.alan bu kesimde alman bas
kıs)na karşı koymakta ve ağır d:ır-
beler indirmektedir. Piyade birlik
lerimizden biri tanklarla işbirliği 
yaparak düşmanı bozguna uf;ratmış
tır. Bu alman kuvveti bir sedlk aç
mıştı. Fakat bunu Laklbedcn savaş
larda bin askeTle l!l tank, 45 kam
yon ve 60 motosiklet kaybetmiştir. 

Tıılmiyanska~·a ı:e\·reslnde, kıtn
larımız düşmanın tank ve piyade 
kuvvetlerine karşı şiddetli savaşlar 
vermiştir. Bir düşman b!rllm yok
edilmlştir. 1200 almnn öldUrlilmOş, 
12 tank ve bir ı:ok top ve mitralyöz 
tahrlbcdilmlşUr. DOşman muhaTe -
beye acele ihtiyat kuvvmlerl sür -
mekfe<lir. 

Bntalsk CC!\'reslnde, llerllyen dUs
mnn kuvvvcUeriyle şiddetli savaşlar 
de\·am r-tmiştlr. B'r gDn !cinde iki 
hin alman öldürUlmUş, 18 tank ve 
15 top tahrlbedilmlştlr. 

* Mö6,mm, 30 o.ıı. - G<'CC r.ınsı nce-
N'<I len IJQ'\.-yct t<!bllt'1: 

29 temmuzda. kıtalnnmız Voroncj 
CC"~·ıe Tı;lmt~nstca:ııa ve Bamlsk 
CC\Tcl<"Mnde ve Stal'lıncmd'ın ootı 8'ınn
rlnde Don ~ı1 t!'Z\'!l'tndc!bu1urı.-ın K?c•
ı;kıcyn 'nın lbııtı ~bunda d0$mlıınln ı;;ı

vnşmışL:ı.nhr. 

Ct"Phm'tn b:ıŞJcn kt'!<!ııı:'letı11.'° ~?J 
h1c b1r ~tlt olmnmıstır. 

* MoskO\-a, 30 a.n. - Sovyct tdJllf:lne 
ek: So\'Y\..ot lt.ıt.ı:ıl:ı.n, V<J!'OnQJ ~ 

bazı 1«'41mk'l"Vıdc, şld(lctJıl o.1mMı -
lca vunet.tne mAmom Der~. 

Data!Bk tıö!J:cstnde ~W bir m•
tıa.rcbc <'Ore)'nn ctm<.'lktcdtr. DUşnvın tJlır. 
colı: h11cum y.ıpm l$ ve tı:ızı kcstmkrde 
ilerk'm1şlCTdlr. mr ncıtruının önihldc kı
taıanmız ılilıimımı lbüt1ln gün tutmuş -
l:trdır. Dtışmnn. mull:ırcbcı meydanında 

19 l:ınk '~ 000 ölü bımkmtştır. 
KJm&lro.ya'flm ~trbllnd:ılc1 b6lzcdt!, 

<ltlşm:ın tan'k ve pt)uı'k'sl ll~tdet.l.1 bil' 
mutıa:rdıe ren•yan ctm1$Ur. DO:smanm 
mm·zll<l!11m1:ııe dmıck ılıc:ln :>"nı>tıkı bil· 
tün t~UslC!'. aknmeotc uıtm.mıetır. 
Rwı hava lravvotlcri Tlmlb~ 

bö~cımıdc Don'un cenup kıyısına çık -
mal':n muvurrıı1< oları dlli;nıan kıt.a1nn -
na mlltrod&t dctalnr hücum ~. 
Bu havn bornb.vdınuıırlııJ'ınd:ın ronm 
t~ ve p~·ade blrllkl ıiml:ı.:. muwı.rta -
kıycW karlı hllcumlnra ~lşl<ır \'C 

700 alman öldlhm(lşlcrdlr. 
DUşman Tlrn11Y'anskayn bOlı:cıIBıln 

b:ı.zı kcstrnlıır'lnc ana kuvH':l.lcrtnl YIC -
mıe ve müdn!ruı hatl:ınmıuı. gbmc~e 

~.l>bUs ctmlşltr. SOvyet kıtalalı dUş • 
man hücumJnrıru püskUrtmUşler<l1r. 

DUşmnn nınlumc ve tı.Skc:-cc knYıP1arn 

Ui':ıumnktndır. 

tı 
.M06kova. 30 a.a. - Bu s:ı.lbnhki f/IOV• 

yet tebıtı::t: SO\')et kıtalan \'aroncJ, 
Ttmllyarıskaya, Batalsk böll:clcrl ne 
K~aya'nın cenup _ bıı.~ınd.:ı düş

manla rn~ dovam etmtşlcrd1r. 
Başka cı.'l>hclcroe deC ·1Jk olmam"l

t.ır. 

Almanlar takviye lntaları 
getirdiler 

MoskX>va, 30 a.a. - Tass ajansı 
Cenevre'den aldığı bir telgraftan 
bahsederek dün akşamki neşriya -
tında. almanların Belclka'dnn rus 
cephesine alelllcele kıtalar naklet
tiğini blldlıımlşUr. Bir motörlU tü
men Brunges'den başka kıtalar da 
Anvers, Lleg ve Brilksel'den hare
ket etmiştir. 

Tass ajansının askeri muhabiri de 
şunları bildiriyor: 

Son g{lnler içinde Fransa'dan do
ğu cerıhoonc yeniden 6 tümen gön
derll~tir. 

Denizaltılar araırnda 
bir boğuıma 

Moskova, 30 a.a. - .Maluka adın
daki sovyet denizaltısı Kutuı>denizln
de bir alman denizaltısını batırmış
tır. lkJ d<?nluıllı saatlerle denizin ü
zerinde birbirini ne ve kör iki köpek 
balığı gibi kovalnmıstır. Neticede 
ses alan 11.letlcrle mOcchhez SO\"YCt 
deni7.nltısı bir torpil atarak di.ışnıan 
denl7.altısıru bn tırmıvtı r. 

StalingTCwl bölge.inde 
Londra, 30 a.a. - Evenlng St.an

dard &Ö>·le yıwyor: 
Simdi başlıca meydan muharebe

sinin cereyan ctmel«e olduğu Ros
tof cenubundan 500 kliomctre uzak
ta bulunan StnilngTat'tadtr ki sov
yet lhUyat orduhın tahşlt edllmlş
Ur. Bu suretle sovyet kuvayl k'illli
yesl von Klel'!t ordulnnnın sol yanı
na toplanmıştır. 

Gerek hıslardan Stl'rek alınanlar-
dan gelen haberler Stallngrat böl
gesinde nıs hava kuvvetlerinin hü -
yQk b r faall~t sösterdiğlnl teyidet
mckıediL 

1 Berlin' e göre 

Almanlar 
Prolelarskaya'yı 

aldılar 
< Bası 1 in(', sayfada 

BilyOk Don ka\Sınde d ışman 
kuvvetlerin n dof:uya doğru olan rl
cnt yollan k · imi t r 

Voroncj kC'S mlnde dil man diln 
yeniden 18 tank ka) betm tir. 

Ccı:.ıhcnin m rk z k im nd ve 
limen ı;51 unil n c nubunda arı1.a • h r 
arazide mcvz i muhart'be Pr olmuş
tul'. 

Ccphl'n n mal n o tn ında Mur-
mansk >akınında d n z ve n -
şnt t es is' r 'il' Kola ko>unun bn
tısındn du mnn kıta top ulukl:ırınn 
karşı ha\ a hut'U mlnn :ı; anılmış ve 
ş ddeUI nbetler ka>d<'<lllmi t r. 

Almanlar T aman yarm 
adasına çıkhlar 

Vıchy, 30 na.. Oiı ııJıınsının 
Ukrn) na cı:ı he .. nd0 n saiahıy tll 
ka) ııaklardan ö rendi • ne ı:ore, 
Kcrç Ynrımndn ın in ' ı ııiman kuv
\'ctkr, but n ct'C d •am <'d n s d
d tll bir topçu atı; udcn \ e ha• a 
kun etleri bon ardımnnından sonra, 
bu sabah şııfak.n bt>rabl'r Taman 
Yarımadıısındn kara) a çıkmı ardır. 
ö • eye k far 11 t · sava ln r H•r
dıktcn sonrn, nlm:ıniıır. mUtL a 1 t 
köprüb ı kurma ·a muvaffak ol
muslardır sovyet müdafaası. bllhtuto 
sa şiddet kl r. 

Kuban bölgesindeki 
alman ıterleyi§i 

llcTlln, 30 a.a. 
.:ilnkü ıa;Jtcrı t 
tmmıım m.ııı.:ııı Lı a ıı1>tır : 

Don ııclırın.n nş:ı ıs nd.l Kut:ıaıı böl -
6:CSlndc ıı.J.nınn 1 k') 1 W') L ~"f' lclıı 

tel. kctU bir nıaht;vct aJmışt.ır. Şunu 

kaydctmeik c <!kl1ıl' ki Mosl ov haber. 
!er bU:roounun nccır!Yntı pd< 611dan Ol -
mat:a ba$lamış, lım:UiL yankılan .cta C(ık 
ka) gılı bir mahiyet almıştır. 

Alman baskısına Kıı...~ı du.-ır.:ık len 
ı;o\'yct rodusunun SÜ'rekll U'll<-">bblı.s c ne 
mı:tmcn Stn? n in orduları her ı;ün kıy
mcUI toPr'l'.lklru' tcrt<ct.n ek Zal'llnda ka• 
lıyorlar. Sam 1 alnuın t.anklannın Pro

k•tan;&l)n @cltrln.I nana.tarı b assa 
ehcmm ) eti d r. Oilnkü Kı.rtınn oolzcs1 -
m v. ıım b<.J oof:lıynn bUyü de -
mtnolu kcsllın tr. nu d :'!Tl~lunun 
Lılrı:ok nolct.al n:t:ın kcsUmlıı ohruısı htl.• 
discnln chcmm yctln1 bir bt d:ıhıı. ort
t.ırı:r. Dot,'\I t:ı.rnfında KııJ)aı.s) •yı orta 
Rus:ııa')'a ba(ll~'WI artık tek tıır dc-mlr
)'Olu lk:ı.lmıstır kt o d:ı Ast.rnkn.n'dıuı ıre

(61'. J."ııJta1 bU 'hnt da d ğcr da;nl.l")'O -

n.nın kcsllnlt'SI yiizı!lndC!I hnsıl 01.'.ln C'lc

&ik-ıl(ll ~n cdc«tc kudrcUc <ld11d r. 
l$l.e bütün tnm r Ttınoc:cnko'nun :ynp -
tıf:ı rıözdc mun=m rteııt.ln b11' nt?"!ke
sldl.r. Almnn ordusunun ıtuT'durulmsz 

ıınm d:ıha dtı. re ükctU net <'<"1"r 

~ pek ~ gürtllccrlct.il'. 

Almanlar 
Kafkasya'ya 

varmak için 

1 milyon askerle 
hücum ediyorlar 
Londra, 30 a.a. - Kafkasya'ya 

\"armak için yo.pılıı.n hamleler bir 
mllyon almanın LŞUrak etliği ve 
rusların saf;lamlıışnn mukııvemeU 
ne rağğmcn bu hamlelerm gltUk -
çc daha tehdltktır olduğu §U Slrnda 
alman ordusunun bu sene de muaz
zam bir kudreti olduğu açıkcn anla
şılmaktadır. 10 &enelık hilmmıılı 
bir taarruzun hazırlığının muazzam 
ncUccsl hO.ltı görillmektedlr. J.'akat 
bu ola)· ancak o.iman imktı.nlnn 
hakkında hayale kapılanlan hayrete 
düşürebilir. Almo.nlar taarruza ih
timamla haz.ırlandıklan bUtün kuv
vetlerin! kullanıyorlar. Almanya, 
birlik devletlerle karşılaşmadan ön
ce Sovyetler Blrlll':inl yenmenin ha
y1ıtt bir uıruret oldul!u kanaatinde
dir. Bu. almanlann 1917 de de tat
bik ctUklerl pllındır. Fakat bur.Un 
Ameri.ka'nın harbe girmez yle sana
yi istihsalinin tam mtınaslyle geliş
mesi arasında gecen zaman cok 
kısalmıştır. Bu lus.'llmnlnnn S<'h 
ise Amerlka'nın, öclllnc verme ve 
kiralama kanunu sayesinde harbe 
girmeden çok önce snnıırllnl nsker1 
gaye!C're tııhsls et.mis olmns dır. 

Aıncrllmn ordusu 6 oşdıı 4 m iyo
nu bulmuştur. Brltanya adalarına 
gönd('rllcn amcrlkalı kıtalar dur • 
moclnn ı:ol!a1makto!lır. 

llic blr harpte zaman kaybcd l -
m('mes ne bu kndnr önem verllm~ 
mlsllr. Alman ordusu ıcın dakikalar 
hiç bir zaman bu kndnr kıvmetlen
meml.ştlr. Huslar bunu biliyorlar. 
tngJl!z hava kuv\•ctlerl de bunu 
biliyor ve Brltanva bombn ucakla
rnıın alman hedE"fll'rine mtt kce or
tan hllcumlorı almarı harp gayretini 
yavnslntmakta. ve Rusya'da znfere 
varmak lcln acele yapılan munzzam 
hnmleye alman hava kuvvetıerbıln 
lştlrnkinl' mani o''Tlnktarlır. 

Mısır'da, Aurinlerk'in mukave -
met!, Kafim ya'ya yıını'an hiluMnla 
blrlec;mek r:-nvC'vslnl M!dl'n alman ha 
rek,.t•nı F.lftlcmevn de du .. durmnk
tadır. Hedl'f t11•ulan hudutlara var
dıktan sonrn 8 ın~ı oıvlunun taarwr; 
hal'<'kt:'tlPrl yeniden durmu~tur. 

Bir Japon torpido 
muhribi tam isabet aldı 
Melbum, 30 a.a. - A ~u '8 tt'b-

llf1: Gona'd:ı mUttct k uç, ki bir <Mıs-
man dcııtroycr:ne t:ı.-n lıi:ı.bct k~~· 

~rdll'. C<:ml son <IC'fa ı:ortildtı~ znmtU1 

duman saıwercn!k klYIYll doAnı ~ 
ıtıı. Ucaldarımız ~ düıiman mcvzt w 
tt'l!lSI~ Ml<'W!l et.mil;. llftvn~ ı.... 

dllılman uca{:mı ~ 



I 
Er'la-.k ı;>encC'IWI ncaral<. saka kusu

mm k."U'etl!U. dıvardakl btı~ü;ı: cıvı.ye 11.!1· 

b Ku.ıı ~~ı gonınç • kanadlıınnı cır· 
p:ı.mk, sevinçle ottü. Sonm yrm kutusu 
pa k~tu, btr ~em alaruk, ı..ıgıı.sının u
cundıı ka.bU11.Lıırını nyınp '1:1nl yuttu. O· 
rad3.n su kahına sı;:nıdı Artık )'t'm ku
t.uslylc su kabı nrasırul m<.>ktk doku 
:.-ordu. 

Etitek, laıtu blr mücldct 6(.'yretU. GQ.,.. 

kır1 ııaatc k.'.ıyınca, ı: ~ klllae I: ..nı anlı· 
yarak pen.: "rcd~ n ayn ki ı 

Bu her ı:un bôy o urdu. Ku' odanın 
iclnd< 1 

C k, elk, elle! 

dbc otef', erk<: göz erlnl acardı. o
nun yl•m n, suyunu tazeler, penecrc:ı:n 

dıaınn cıkanlıktan sonra. kendi kah~c
aıtısını y r ve tt:.nc gkt!!l'dl. 

Hayntlan bl b sa t g bl dtizenli ı:e. 
CU'Ordu Gene kıı.hvc tıs nı yroı. Gunc:ı· 

tc nC&<: U Ö'l'fl l<Uşun.ı son b kere da· 

ha b ı.ımr.ık. çıktı. 

Ş ••• 
Yazan: Cahit Uçuk 

bir takım a.n.:.a$11maz Ua.reUcr yapıyor. 
du. 

1I 

Kütük &aka kııöu, butUn ~ metnıt 
)aşadı. Suyu taze, :>cml boklu. G~ 
a un ıııık nı1Yle katcstnl sannıı;u. TaLU 
t;CSl.y e ötUş crtne, luıı;lar ce\n.p vcrtyor, 
ka!cs..n n kenarlarına serçeler ml6ufir 
ı,:clıyonlu 

):av~ ynv li ı: ııcş döndU. Kafesin bu· 
lundu(:u :>ana ı,:olgC'ler <:QkLO. Saka ku
tu. kat :n.t ıccrı a caJc olan s:ıh bini, 

boşu boşuna bcklcdl. O, ı:clmbonlu. 

Ku un ;ı.ill'\!ltlnC coı.<cn a:o ı:clerle tıc

rıı.bcr kuruntu ar do U)oı"du. Cilnkil ınl· 
r r sc cclcr bile :>-uvalıırına dönmUşler

d Onlann a'=uc tlaila.rı arasında, sııcııX
lnnn köı; l~delel yU\alan bannılacnk 
glblJıd1. Fakat .saka.hın tel ka!csl, ı;cce 

lçın h c de ııu~cn llr bir )'er dcQ' ld1. 

Ynrnsalar utmağn bailam1$tı. 'füysUz 
vüeut.lannı ı:en..-ck ka!e&ln dört yaıun
da UCU)Orlıırdı. 

Kareı cvln önünddd bUyUk nl\'ııcıtı 

dallan anısındıı bir cırt ll'1 ı:oz pa.rlı-

Bu o r odııdn ynşı).ıbilmek, kcnd yordu. Bu. küclık Saka kuşuna coıc 

boıtazı, k~unun )cml, ur k tetcl< mas- tanbcıi ı: z kol n bU)'Ük b I"' baykuştu 

ratları )ap bltmc; len b nsan dcQ' ı, Gece ct>kmüs. pcnrerC" er~ ışıklar >< n· 
bcs ruı:tnın ku\vcUnı sarlcdcn.•k çalı ı- mıştı S ka ku u ıs kll pcncC'l'l'lertn içine 
:ııord:ı Bıt ık tavanlı, ha\llSIZ bir odad:ı. 11 t celdyonlu. Onu 51cak meınlc!kcUc
e:ı.tınhtan, kşanun geç ısanUcrtnc k.:ıd.Jr re ı: rken b okscyıe )ukalıy&.rru< kat"
ba6ınt dc!lcrlertn koc m n s:ıytalnrınd il<' k0>duklnnnd:ı henUz bir :>nvru olma.\! 
mnılı hesnpla.rdan k.aldırmruna.k ırerck· na d tin laın dl nnı cıııınb lcccık kuv
ti. Yıllarcn u~ l/llM ac. 5ctıl ı:cz ten \'dl vardı O>·ııa k1 e!:mdi ırorcsc alıs
sonrn, zorluk bu blld iti bu lııe, bütün mıı kan:ı.dl nın kuvveU tUkcnml.aU. 
va.rııtıyle bnıtlıı.nml.$ll. Gell(' f: nn bil· H<'m kuvveti o!M b le ne ite yarardı~ 
tün arzulAnnı, emellerini b r )'tUUl bı· O, t<.>l bir kafes lc{nd<.> bir b.uknsmın 
m.lanıe. bir lokmıı ekmek tcln, hnyatla bnkun~te ya~ı:> n b r kuıtu. 
döt\l$C'rek. ~ı baııkalan.ıın kaptır- PenccrelM'dckJ ıs klnr birer. birer sö
mamal:a calıaıyor, dldlnl)ordu Ve o ı;ıiln nU>ordu. KUcuk Saka kuşu, tüyıertnl 
de ~unu gQ!l(!Ştekl elvlı5fnc ast.ı:ktan kııb rtıımk U)"Umah hazırlanıyordu 
eonm, Jşls\!n ba$1Ila kotmuııtu. Blly(jk b r knrıad sesiyle ı:ozlcrtn~ actı 

B:ı.sı Gnilnde, vücudu lk1 büklüm ya- Dıı.:>1rutu kanısmda gördü. Telin ara-
1 k nndıın uzanan iri IJ(:TICC. onu kcn.'· 

en-ordu. Artaıdasüı.rı, onun b!rdcnb c 
eom bll1dllcrck masanın Ozcrlne )'Jltıldı

tını c<>rotılcr. 

Yıınma k0$luhu'. BiT külce h n1 •· 

ra cckt1 Kl'S'kln btT o et du)"d u 
Ila)"ku'- &aka ~nun b:ı&tnı ko.,:ır· 

mıştı. 

nr 
l:n.n vücudunu doı:ruıttuklan vaktt aı:- Hasta biraz düzcl!:ncc, yanm dllb11e, 
zmdan t.nşıın lamlı kôpüklcr, cenes!ndcn )ıı.nındakl n.l'kad:ıea. kuşunu sordu, On
ll$Rih rtoı:ru lllZl3o'Ordu. lar ctvkl k1 knrl'&te bMl kopm~ bir kui 

En kısıı blr zamanda gelen doktor, butundul!'Unu gorcrek. hıı&tayıı. s())·lcd · 
ı;renç ad:ımı muayeneden sonra, lrolb n- lcr. 
den hast.ıı oldutunu, kalptC'll K<-len bu O zama':I, h ta:ya klnct ve tldd<.>tl\ 
felcin tedavi ve istirahatle ı:eceb CC'e- b1T kriz ge dl.. Doktorlann yeUtmcstne 
tini söYl~I. llk mlld:ıhnle ya.pıhncn .:en.: vakit knlrn dan ~orgun kalbi durdu. 
adamın ı:özl<!I'l ııcıldı. Fakat saı:ı kottyle, Ona ac1YRn. 5a$M a.rkad:ı.şlıı.n bilini. 
~ bacalı ~ıyor, U t.clUı: komı$ll- >"m'lnrdı k1: o mW mtnl saka kueu. ha-
9U)"Ol"dU. Omı bü- otoınob e e\1nc ırö- yat döf:'(leUntln zortu~unn dayannmayııı 
blnın e.ııkadMları yam:ndruı aYM)madı· b!r :.rıl ~ olen kansmın tek 'll'C ol· 
..... o, btr ec"Ylcr ııöylcınck istiyor, eliyle eüs1lz kıYmctte nrtrastyd1. 

ficarel Vekilimiz il Münakalat 
İzmir' den Vekilimizin demeci 

Aydın'a gilli 
( Dıışı l inci sayfod:ı ) 

lzmir :Mebuslarından bnzı zevat ve 
Ticaret VckfüeU erkanı !le beraber, 
nyrıldıkUın sonra ilk merhale olan 
A)dın'a varmıştır. Vekil Torbalı, 
Tepck.öy, Selcuk, Ortnklnr, Germen
cik ve 1nclrllonv istnsyonlnnnda du
rnrnk halk ile samimi hasblhal erde 
bulunmuş, mahsul vıız ;yctınl, sıhhi 
durumlnrını kas:ıba ve köy!Ulenn 
umumi vaziyet.ini sormu.ştur. Her 
tarafta ko;ı. l il rençber, e !teı, her sı
nır halk hükümetin son knrnrlarının 
kendil<'rlnde do urduğu büyük sc
vlncl Vekile ifnde, M lll Şef'e son
suz saygılnnnı, Cumhurıyet hüki.1-
metln<: saygı ve seve lerlnl lblfığn 
delfıletlnl Dr. Behçet Uz'dan rica et
mişlerdir. 

BUtlln bu bölsede Vekilin "Devle
te yuzıde 25 borcunuzu ödedlnlz mı?" 
sualine halkın hep b r nğızdan vetdl
ğl cevap şu olmu~ur: 

- S \e sc\•c ödCıyoruz. 
Bu mıntnknlnrdn hukilmct hisse

sinin on güne kııdnr odenmlş olacn
f;ı tabın n 1..>dılmcktcdlr. 

<Bnşı 1 lncl sayfada> 

den ha}~'lln nakli}'atı bu !iCtle her uman
kiı:ıden erken ol:ırak bunılan on beş g,ı;..rı 
evvel b~ lamı~ '"C devam etmekte öU
lunnJU1tur. 

Deniz nakliyatı 
Denizlerde motorlarla yapılmakta o

lan nakli)ıu )"aZ il} lanndan i tifnde edil
diği cihetle geni,lemiş bulurnnaktıı<lır. 
1 laV7.anın direk ihti)'ııcının bir kısmı lrn
çük \"apurlarla diğer bir kı mı da motor· 
l;ırla temin cdilmckıc..lir. Kendi sahille
rimizden yarıl.an \e İsııu:ıbul'un ihti)-a· 
cı olan odun \'e komür nakliyaunıla 170 
motor ve birçok )dkenli çalışmakıa<lır. 
lsıanbulda bu sa)cde muhim odun stoku 
~imdiden temin cdi!.miş bulunu)or. 

lıtanbul - Burgaz seferleri 

htanbul 'e Burgu limanları anısın
daki motor SC) ir ~e .seferleri zaman za
man durdurulmakla beraber devam et· 
mcktcdır. Şimdi)e kadar iki bü}'ük hir 
küçuk motorumuzla uç yclkl'nlimiz ha· 
tırılmı~tır. Buna rağmen ihtİ)'lltlı ıed, 
birlere mü•aaıaı ederek bu Kferlcrin 
ıle,amına çalı~ılmikı.ıdır. 

Almanyadan gelen telefon 
malzemesi Dr. Bcheet Uz muhtelif )erlerde 

halıun ileri sürdıl •u ıhtı:ımclan \'C 

bazı temennileri not ettırmış, b 1-
hnssn bülKenln her uırn!ında tcmınl Almanra'd:ın sipariş ettiğimiz )eni te· 
talebed len tohum tık lhuyı:ıcının te- lefon malzcrrı~i İ tanbul'a gelmiş, 
mlnı hakkında Olısc talimat venııış- 22. 7. 942 ıarihinde hüyük telefon kablo
tir. su Sara)ixırnu ile alacık anı ında deni· 

Mahsulün bnzı yc>rlerd kuraklı •a ze atılmıştır. Hu tesisat e)'lul ayına ka· 
rağmen memnun Y t verici oldu •u, dar ikmal edilecek ve bu sureıle hı:ın· 
umumiyetle teııblt ed lnı tir. Dr. bul ile Ankara nrasınd:ın on beş telefon 
Behı:et Uz, halka bu seneki mahsu- · · 
lün mc U ı t el 1 

'e 11ltı ıelgn1f, ı\\'fUpa ılc hıanbul ara· 
mn n ye V<'r o masınn . • 

rağmen gel eek sent' d:ıhn çok ekim sınd.ı on !elcfvn \C ~ telgraf ımbaıı 
yapmnk 1,17.ımg ld ı ve en basın rrıe,cuda ılhe cdılmı~ olaoıktır. Aynı 
gelen lşımizın cok {'kim ve b ı ı:nlıs- zamanda lnı;ilıere'dcn sipariş ı:ııiğiıııiı 
ma oldu •unu SÖ) lem ş, h<'r turlu Is- 'e Anadolu'da muhtelif ~hirler ara~ın
rnftıın kaeınmalarını. ~r sahada daki muhahcrc inıklnlarını anıracak Ü· 
azami tasarrufa rın)et ctnıelerinl, çerli Kuranportor dhaz.ları da mcınlt4'e
duğllnlc>rde, eğlr•ncclerde parnlarını ıe gclnıi~tir Bu cihazlar mahalline ko
hcba etmem<'lerlnl, istikbal n do~ur- nulunca --~ı , cenubi Anııdolu'nun 
ması muhtemel her vn:ı;yc>te karsı _ ~u • e • 
mukn'liemetll olnbılm<'k !cin herk<'Sln bu)~ ıehırleı:ı ~ıııd~kı telefon muha· 
kn1.nncını tıısarruf etme •ı ö r nme- bere~ de ı;cıuşlı)ccckur. 
R nl uıaıy<' etmıs ve bu sözler hal
kın umumı tnS\' p sesleriyle karııı
lanmışt.ır. 

Doktor Bclıçrt Uz'ıı hnıııll otoray 
saat 12 ıs tc A~ılın'a \armı, 1 tas
) onch vılA) et, l'nrti, lıdeıli~ e erk iııı, 
buyuk hır lııılk kutle 1 \ ekili h ırıuet
le kıı rşılnınıştı r. 

l\I uğl ı \alı ınln ri) • etlnıle beleıll
e ve l'arti rel lerınclen rııurckkcı> bir 

hcyct A) dın'a ı.ıclrııı \e ııarti hin• -
&ındıı Tlcııret \'ckıli tarafın<l m kn

ul edilrııı,tlr. 

Vekil Aydın'a uğradıktan 
ıonra Denizli'ye gitti 

A)dın, 30 n. ı. - Ticaret \'ekili 
r. Behı;ct Uz 'il ıyetı, belcdıyr~ 1, 

'nrti) i ziyarl'l ettıktcn sonra Jlnlke. 
ine ıtıdcrek kur. lard'.ln ı;-elen ,." bu. 
ada kcndilerfoi bt·klrrnckle olan hrv
tleri kabul rtıııı~ vr ve istih•al va.. 
iyetl etrafında iı:ıı.hat ve ma16rnnt nl
ıŞtır. 

Tkaret Vekili mlltenklben büyük 
!onda y.apılan umumi bir toplantıya 

'yasct etmiştir. Bazı mebuslarımır.I 
Ulhakattan gelen hcycUerlıı ve vil4-

- Anıarc '-apurund:ın m:ılümat ,.ar 
mı? 

- Suri)e sahillerinde Ru:ıd aJa ı d
\'ll•ında ıorpıllenerek kar.ı)a oturan ,\a
ıare )'llğ gemi i inı;iliz tahlisi}e genıİ· 
lcri ı.ınıfın<l;ı.n )iizdiırülcrck dun 1 ktn· 
dcrun'a gcririlmi,ıir. (,enıinin makine 
dairesi hiuısuıda kıç tarafından yarası 
vardır." 

> rtln hir çok tnnınnıı~ tllccar ve çift
çilerinin lınzır bulumluklnrı bu top -
l ıııtıcla 'l icaret Yeklli nll'ııılckct ve 
millctın ref ıh sevi) esini yllk cltıııek 
ııınks:ıdi~ lı· lıUkuıııctçe alınıın tedbir
leri izah etm~. istihsali artırmak i
çin llüklimetle beraber bulun mıllelçe 
'e elhirliıdylc yapılınıısı gereken vn. 
:ı:ifelcrl knyıt vr iş.ıret eylemiştir. 

'l'ıcnret Vekllinıl7., pamuk mılslnh
slllenniıı, zeytinyağı ve manifatura 
tliccıırlnrının da maruzatlarını dinle • 
mi lr. 

Vllfı~ et iclarc heyetini n tertihet!iğl 
zi~ afette hnzır bulunduktan sonrn 
Tlelıeet U:ı: refakatindeki !evatln bir
likte $Ut Hi te Denizli0ye hareket et
ml~tir, 

. Ankara güzel bir s or sahası dah kaz dı İstanbul' da 

HOrp O u 
p z r g 

ya il ca 

.. 

dün n a 
yo 
1 o an al r ~I 

Törenin sonunda kupa ve mükafatları bizzat 
Başvel<ilimiz Şükrü Saraçoğlu verdi 

Önümuzı-lcki J>Unr gwıü İstanbul da 
Velieiendi koşu yerinde rapılacak olan 
at yarı~larına girecek atların isimle
ri) le ıkazaııııı;ıl.ırı ihtimali olanlarını aşa
ğıda sıra İ)lc hildiri)onım. 

Scvglll bnbnm•z merh 
MUhE'ndıs İ lns Holtay'ın 
rasun ndc> bulunmak v • 
1 t rak etm k surctJyl 
lıklcrinl g > teren bUy 
dost ve ark da' lanmıza 
ş 'kk!!rl r m zı bıldlrlrlz. 

< Başı ı inci sayfııdıı > 
Bu vc~le ile burada bü)-iik )"ar<lımla· 

nnı gordüğümüz Ankara Gamimnu kıta 
komutanlı klan sahanın oh dman İşini 
üzerine alan Hrt. Yzb. Husnu Erentı>k 
geceli \-C gund..ızlü bır ga)'ret sarfı~ le 
inşaatın muntıvam ve çııhu:k hiınıcsini 
sağlı)'lln Üsıeğ. Kadri Yonzcr'e ıcşcl;kur
lerimi bildiririm. 

S,ıyın .Bii)-üklcri m ; 

Sıadyomumuz üzerindeki çılışmalan· 
mız bitmiş def;İl henüz ba)lamışur. Hu 
spor alanının nok~nlannı ı:amaml.a:rkL"n 
hedefimiz ~aha)'lt nonn 1 ~klin 'eril· 
mcsi ağaçl:ınarak, )~enikrek )'Olu )'ll• 

pılarak An.;aramıza ve Okulumuza )'ll· 

ra~ır bir sü,ellikle )uksclıilmc i ola
aıktır. 

Bu sene aksi hir tesadüf eseri olarak 
koşuların hemen hemen hep i alaka u
)'iUl<ltrtcı olm dı. Bu hafta d:ı ba,t:ın uç 
koşu musıcma iki ıan~i gecen üç haf
ı.ının acısını çık racıık g bi uzukmektc
cür. Bunlanl n bilha•sa Bo z\i koşusu 
çok rnühinıdır ve adanı akıllı he) ccanlı 
ol.ırnğa bcnzi)or. 

Birinci koşu : 
(,ôk u koşusudur. İki yaşınd:ıki yeı-lı 

sarkan in.ı;ilız erkek ve dişi ta)J.ıra m:ıh
su !UT lkrami)t"iİ l!SO J'ra mesafeM 1200 
ıııctrt.-<lir. Koşu)a ue tay }-:Uılnıışur. 

1. llumayun (H. S:ıit) 
2. Puf;ıı (F. Simsaroğlu) 
~. Deste .ul ( 1. Simsaroğlu) 
1 lum.ı)-umı Ank.ır.ı d ki mer:ıklıla[ 

fülir. Fazla ne so)lİ)l')İn1. Bu koşud ı ikı· 
li h:ıhis \e en buyuk ihı'mal oLınık Hu 
maywı • Pulat kombincı:o wıu go U)0-

1 rum. 

ikinci. koşu : 

Kızı 
Fitnnt Ertana Baha at 

Akdeniz'de b 

İngiliz gemi 
Londra, ~ a.a. - Amırııl 

mihı;cr deniz ve ha\'ll kuvvet 
deniz'dc:ki kıfılelerc karşı )'ll.P 

cumlarda \erilen ka}-ıplann 

li tcsi ni ncşrcuniştir: 
Hermione knn.;ızorii, Aird 

)'Crİ)le ba .:a üç ingiliz des 
bir Polıın~a destroyeri batını~ 
ne'de 87 kı i kayıptır. Bunla 
o dıiJ;"\1 s:ınılmaktadır. AircWe' 
S';l)lSI 45 lir. 

Bir taraftan bu İ$1erc ~am ederken 
diğer tıtrafıan <b sta<l}omwııuzun bir 
parça ı olan $U gönıkn tenis lmrıumıuun 
miktannı arıırıııak, Vole)·bol, ba.sketlx">I 
kortunun nok anlarını <ili tamaınhy:ındı. 
An.karanuz.ın m güzel sı!hası hal:ne koy
m.-ık ı;ıt) cnıiz olarnkıı r 

Dünkü törende güzide davetlilerden bir grup ~.ııış ko~ısudur. Dört ve daha )-Ukıırı 
)'aştaki dkan trap at ve kı rakl ra rr: h 
ustur. İkrıınıi)csi l'Xl rra mesafesi 2000 

Yünlü kumaş dağ 
J tanbul 3fJ CT fon ) -

hır P zarlan tc:-zı rlc hnzır 
re Yllt'lü kumae d trtm;: 
1111111111111111111111111 

Bu uretle n<,ık havıı. idmanı alanı te· 
kenımulı: doj;ru göıürühirken sponın as
keri talim ve ıcrhi>c<kki tatbık $Cklinin , 
kcmalatı olan diğer husınlan <la tamam· 
lıyacağ11. 13ıınlardan, İ<1ınıın talimatname· 
miıin calışmalan içinde bulunan ungu· 
!eşme talinılerimizin kola)'Cll oj;rctilmesi
nc \e gclişıirilme ine rarıracak \'ll ıtala
rın ıamaınlanması her çqit homb.anın 
her türlü alıv;ıl ve şerait .içinde 1..-ullanıl· 
masını temin cden'k homb:ı parlı tek ve
)'ll kıta halinde elbiseli ''C)'ll ıczhiuıılı 
her Ç<"şiı manileri a ma melek~ini vere
cek talimleri gö-re.mıeğe yanyan mani 
rarkı ve hu arada çeşitli silahlarlıı atış 

poligonlarımız.ı da tamarnlamağa ~am 
edeceğiz. 

Az.iz arkadaşlarım; 

Yeni vücut bulm:ığa başlıyan bu ma
bedimizin dc,amlı çalıJmalarımızın mtı
kıifatt olarak okuhımuza biıi$ik bir ka- ' 
palı yÜ7nıe havuziyle tamamlan.ıcnğını 
büyüklerimiz vaid huyurmU)lıı.rdır. Bu

Dünkü töre.nde güzide davetlilerden bir grup 

metredir. Burad.ı d;ı üç bnyv.ın yazılıdır. 
1. Kısmet (l\1. Batur) 64 k lo 
2. l ıdan ( F. Kooıı;iıııer) 64 kilo 
3 .. Murat (N, Trmızu) 62 kilo 
llunlar arasını.la en kuv' etli ihtimal 

Kı,mctıc ı;otlıkmcktcdir. 

Bununla bcr;ılx:r ı;ec<'fl haf ıa V ccize
nin ıırka'11ııl.ı gelen Muraı'a da ~ns \e• 
rcnler bulunmaktadır. Vakıa uç hap•a 
rıın koşıuı;'\J bir ko uda iki fa'llori \erme
nin 1tc.ıyipli :ini h<:n de t.ıkdır c·tıncz dc
i;ilinı. Fakat bunbrın "mdi)e kad r 
>aı,ııkları ılueceler nazıtrı ııib.ıre 1tlı· 
nır a SO)lenccck Şl')' bulunmaz, deı;il n ı 

Üçüncü hoşu : 
Çam lıc:n koş ı ııdur. 1) rt ve d:ı h:ı yu 

kan }'1 ı kı )erli )arımk n in 'Jı ' 
,.e kısr.ıkl:ıra m:ıh ustur. lkrami)c<İ "OO 
lira mc afe-;i 2100 mcır dir. Bu k ~udJ 
da üç )'llrımkan yazılıdır 

ı. flhan (H. Saiı) 71 t/2 kilo 
2. AkC)lan (H. Czcn) 62 kilo 
3. Perihan (M. Vur:ıl) 'i6 1/2 kilo 

I 

Şiir ve 
Çıktı 

Stenley Lane - Poo 
dilimize çevire 

Avni DOGAN 
75 kuruş - her kitapçıda 

111111111111111111111111111 

Sebze ve meyve es 
nazarı dikkatin 

~ bz ve M yvacılar B r 
s tındcn; 

S h r dnh lln1e bulunan 
meyvacı esnafının ı n u to 
rlhıne .ıc dar T car t ve ~ 
dasına kayıt numara ve 

mı hepimize müjdelerim. 

Gençler: ~ı ~s b ··k 1 
Sizleri d:ıh:ı iyi )'Ctiştinnck '\'e am a a r r u 

. 
lfalya'da vurgunculuk 

yaphklan İ(İn 

tevkif edilen ıahsiyeller 

Bu koşuda Elhan'ın şansı ı;cçcn haf· 
ta da yazdığım gı'bi aradaki lcilo farkı
na dıcmmi)ct vcnnİ}ecekıir zanncdiyo
nı:rn. Her halde koşuyu kola)lıkb kaza· 
nacağını wyleıııc."'- h.ııa olmaz. 

t enreth ne nln mC'llkl ve 
ve s rm ~es nln mlktnrını 
bir vesıka e_ F~af C mly 
mum! KAt pl ne mürncaa 
dil<'rıni bırlı e kald ttınnt'l 
foatlcrl lcnbından oldu ·u b 

ASKERi 
yunlumuza Jahl fa>dalı ılu im.ak için ya-

pıl cak her fcdaklrbğı az. gorcn büyük· L d 
}erimiz.in i.larcsi. ahında bohmmaktan ve on ra 
muıcvcllit bııhtİ)'llf'lıktnı:zn burada <la ip-

Dördüncü ko§U : 
(Boğaz.içi) koşu ııdur. il(- ve ~ yıı

kın )'a~ıaki :..,ikan iııgili.r. aı ve kısr k· 
hıra mahsu.,tur. İkramiyesi 850 lira rnc
safe.i 2400 mctrf{lir. Koşuya yu.ıLın lı.-ı 
!iskanlar sunlard ır: 

15 - 20 bin ton mal 
naklettirilecek 

1\:ırıkk le A kert l abrik ıl 
l\I udUrlugu S tın Alıua Kooı 

rct ederim. 
Bugüne kadar \'cnliğinİ7 hasıbı ve 

gli~terdiğiniz varlık ile sizin için sarf~ 
dilen emeklerin )er.İnde olduğunu i bat 
ettiniz. 

Bundan ~mr:ı daha mü\.;mınıcl \'ll5tta· 
larl':l daha aıılµn, hcdcncn ve nıhan da
ha L.-udretli, nefsinize daha giİH'llli ,.eda· 
ha soğukkanlı olarak }etİşcce,i:ınizc em· 
ni)eıim vnnlır. Ve bunu büyü.klerimh 
izin adınt7.a temin etmekle hii}'Uk bir 

$C\"İııÇ chl)'U}'Orum. 

Sözlerime son veri rkcn dl•ğf.!rli v:ırlık
lariyle kutlu günumw,c ~cl ,·ererek 
hlılcri sonsıız ı>evinçlcr H;in<le bırakan 
sayın l:Kı)"Uklcrimize, atlı: da\'etlilerimize 
minnet ve $ük.ranlarınıı huzurunuzda tek
rar ıtf'wdcr suıd)'omuınuzda çalı,acak 
gençlere bürük başanlar dilerim. 

nyın albayın hltabcs1 alkışlar a
rasında sonn erdikten sonra 1941-
1942 yılında sı>or çalışmalarında de
rece alan sı:><>rcular takdim olunmu.:;
tur. 

Emekli ful'bolcular arasında on 
dakikalık zevkle seyreılllcn ve iki 
devre devam eden fut.bol maçından 
sonra, Harp Okulu birinci ve ikinci 
sınıflan nrnsındn on beşer dakikalık 
iki devre el topu mnçı yapılrnıştır. 

Bundan sonra gene ve slirbliz 
Hnrp Okulu talebelerimiz, milli kı
ynfetlerlc snhnyn gelmiş ve milli o
yunlar O) namıslnrdır. Dnvetlller, yl
~i l Türk cocuk'larının, her harckt't· 
lerinde ayrı bir memleket kokusu 
veren ylf:lt O) unlannı zevkli bir he
yecan lclndn sonuna kadar takip 
etmiş ve tııkdirlcrlnl sık sık alkış
larla ifade eylemişlerdir. 

Mükafat dağıtımı 
Oyunlardan sonra derecn alanla

ra mükAtnllar verilm!ştJr . .Mi.lkAfnt
ları bizzat Bnşveklllmiz ŞUkMi Se
racoğlu vermiş ve gen~leri toorlk et
miştir. 

Saat 20 ye kadar devam eden bu 
törene, genelerin gene bir ağızdan 
soylcd0 klerl Harp Okulu Mıırşlyle 
son verilmiştir. 

Harp Okulu senelerine ve Anka· 
ra'mıuı modern bir stndyom kazan
dıran Albay Mustııfa Ermn'I tebrik 
eder ve gençlerlml;ı:c bu gilz<'l sııhn
dn ileri muvaffakıyetler dllcdz. 

Porf Moresby'ye yapılan 

Japon hamlesi durduruldu 
Melbournc, 30 a.a. - A\'Usturo.lyıı 

ıthlij;i: 
Alınan bazı hahcrltte göre karadan 

Port Morcsb>'>-c doğru )1lptbn japoo 
hamlesi durxturulmuJtur, .Miitıcfik dev· 
ri}eleri Kokoda ıcpclerindcn dü~an ile
ri kolfonnı ç1kıımııştır. Japonlar orman· 
!ar içimle yarı yola ka<lar gelmişken 
müttefik kuV'.ederle karşı~mışlar ye 
pükürtü~en.lir. 

Armatörlerin kongresi 

İstanbul, 30 (Telefonla) -'l'Urk nr
matörler birliği bugün kongerC'll'rinl 
yapmı~lardır. Toplantıda idare heyeti 
raporu okunmuş ve ;rcoi heyet acı;ll
Jai tir. 

Romn, 30 a.a. - Resmen blld:.rl dl -

ş~hirleri tayyare dın : 

akınlarına 

flne i'orc altı.kalı makamlar tarofından 
acı lan t:ıhl..-tlm t nct.Jccs! de kcr<:stı.: sa
nll.J ll kdcrasyonunun ldıırc heyct4 tızıı

U ğ ra d ı I a r sından birkaçı lc\"klt cd lmlştlr. Te\ r 

1 

cd ıcnıer nnısınd ı bulunan mezkClr re • 
ıtcrnsyoıı rC' si eski nı lll mU!i<'IVl:' Frnn· 

!, Komisari (l>r, Sefenıf) 62 kilo 
2, Dandy (H. Al ı.ku ) 62 kilo 
~- Ör.demir (A. Atman) 'i6 kilo 

'I'ahmla ecl!len bedeli (t.iOOOO 
el ıı llınrd ol ın lli-:!O lıin ton 
ıııe Kırıkknlr ıst S><•tıııncl n d 
lu olırıı> aıı Kırıkkale B rut 
fabrlknl rırıa mukn~ ele t ırihl 
haren !!12 oıc1ll yılı ga\e iııc 
t ılilıınc ilı le· edılcceUır S 
2ı;~ kuru tur. ilı lı· ı ıo. s ıı~· 
te$ı gt.ınu s t Hi tc kap ılı r; ır 
hrıın bina ıncl.ı ınıltc t•kkll satı 
1..oııııs\ onu ne~ yııpılacnktır. 1\1 
kııt teminat (3760) lır ıdır. '1 n 
teklif mt>ktııpltırını rııcı.kOr glı 
ot l ~ ıle kadar kooıls) on~ \e 

Backa bo.. gele e de =:~1a:::~:011~~=~:ı )';7k~ 
~ ııcltme ve fazla ktı.r tcm:n etmekle ııuc-

lu bulunwıorta.r. Fcdcnı.sııonun eski re-

{. Gonca (A. Atman> '14 1/2 kilo 
'5. Romans (IJ:S:ııı) '14 l/2 ikilo 
6. Umacı (1. Atlı) S4 kilo 
7. H Hatun (H. Sait) '5Z 1/2 kilo 
il. Demet (F, Sim•aroğlu) 4S 1/2 kilo 
9. Çobankızı (S, Tcmcl) 4'i 1/2 kilo 

akınlar ya 1d1 
lsl kereste tüccarı ı:cnenıl GlroL.'lm•ı 

Dclla ıı.everc tlc C5k1 N"ls mun vtn n vu 
knt CaITlı:o Camp:ıno da lC\1dJ: Cthl. 
mtşt.lr. 

Bu knşunwı günün en pjzcl ) arışı o-
lacağına hiç şüphem ) oktur. Ko).ın ha
lislrnnların hemen hepsi nıuhıclıf buruk 
koşuların galiplcridir. Bifh;ı. sa bunlar a
ı-.ısLfl(la üç -.ene ~ı üsıe Hci iromhıır ıko· 
ŞU5.UOU kazanan Romans n:ı.zan dıkk.ııi 
cekmckıedir. 

<Bası 1 inci snyfada> 

uçuşta bliYilk olcüdc 
ynni;mlnr m~cdc etmlşlc:-<I • 

Almıı.n dl!''riYe ı:emııert Hollanda ııa

hlll lcaıııısınde. hU<..'Umda bulumın 10 
to:ı>cekC!r<!OO Mrdümi hatıımıı;lnntır. Bir 
obfuı IMOOl.Vlc yakılcın 004kn btT top -

c<ikcır de muhardbcdcn ıxık.IJmişUr. 

I ngi.ltere üzerindeki akınlar 
Loııdra, 30 a.n. - Bu salıah Lon

dra ccvresuıe bombalar ntılmışt.ır. 
Şehir üzcrlnde ve Mıdlands batısın 
da dllı;nınn ucnklıırı ucmuştur. Bu 
Çevreye önce yansın bornbalıı.rı, 
sonra yüksek kudrctlı tahrip bom • 
b:ılnn atılmıştır. lç şchlrc de ynn
gın bombnlnrı di.lşmüşHir. Bu akına 
karşı gizli tutulan yeni müdnfaa 
sıstemı kullnnt•mıştır 

Enst-Ang•.n ı.c bntı şimal Ozerln
dc dr faallytt kaydedllmlştir. 
l>Uşman hnva k1JV~ctlcrt, dfrn l:CC(? 

lnı:Ut<.>rc'n!n nıeıiccz ve doıtu ealetle -
rl Uzcı1ndıc de ta:ı.ltyctte hulunmU$ttır. 

B!mtlııg1ıam bötgı,sindc bazı hasıır ve 
lıl:riuıc ö!U ve yaralı vnrdır. ~a nok
talara da bomba atılmıştır. llu nokta. 
lanbn blrln<lc bazı hnsnr ve bl.r mlk -
tD.r )'(lmlı ve ölü vardır. 

5 dU=nan ucağı d(l.şüril!müşttlr. 

lngi.li.z uçaklarının akinlari 
Dün ı:ccc h.ıı.va kuvvetlerimize men

sup bil.YUk blr t,cşkll batı Alm."ll'l)n'dıı 

Sıu-ruhuck'a tlddctll btr hücumdu bu -
ıunmustur. Hücum lınklmıda nlınruı llk 
hııbcı'lcrc gvre ctıcmm ;etli haaar!ıır 

vukua ı:cUrilmlştlr. 9 ~al':ı.ınız don:mc.. 
m~Ur. 

lnı:illz hnva Jcuvvctlcrl tamtındıı.n 
dün ı:cce Sicilya cta Lleat..ıı.ya'ya kn~ı 

Jo"11tnlan ı. c ıuı.cyan resmi tol>lll!ind de 
bahııcdllcrı hava hOcumunda 1\mn.n lböl
~le, mühimmat 1 bıikalan, elektrik 
ııantr.ıl:.ıı.rı, kUklil't tabrlkalnn ve de. 
mlrYo •ı malzemesi Ylll><'ITI J:abrllmkır 

bombdnnmıııtır. 

Malta üzerinde • 
~lalta, 30 a.ıı. - DUnku re .. ıııl teb

liğ ı 
l\lalt1t iir.erlnde buglln iki almnn nv 

uçağı talıribeılilıııişlir. Bir ııılhvrr de. 
nız ııcağı kı> ı) a yakın hlr >erde ele
n ize inıııl~tir •. Mtıretlcbntı esir edll
ıni tir. 

Salı ı;ünll yapıl:ın son ı::ilncliiz nkını 
esnı ınıln ı.ı alınan bomba uç ıgı ve hir 
ov uçnfı bir hava meydanına hlıcıııı 
elıııiye tcoşchhus eılerkı>ıı tahrlhcdil • 
mlştir. Bu ueaklnr Hrltanya avcıları 
tarafından karşılanmış ve uc-ıksavnr
ların şiddetli ateşeine uğramıştı r. U
çaksa~arlar o kodar isabetli ateş et. 
ll!l=terdir ki t1Uıım.ıın USillliWUUD ~eşli 

için avcılara yardımları dokunmuş • 
tur. 

Mare§al Ha"is'in demeci 
tasvibed il iyor 

Londrn, 30 a.a. - ~Helkl ak ıın 
havıı mııreş.ali Sir llarris tar ıfrıcl ııı 
radyo ile olman milletıne > apılan ıh. 
tar hiıkiıınetln tnııı tıı•vıbi~ le yrıpıl ııı 
tır. llllındlğl gibi ha~ n m ırı:şnli hu 
lıilabcslrıde ı\lııınny.a'ya tnlırlpklır ha
'n akııılnn )aııılıııaı;ına de\11111 cclıleC'c
glnl lıJicıııııl:mn gittikçe şlddetll'necc
ı;inl So)lCıııiştlr. 

l>iln Lordlar kamıırasındn hük{ırı el 
adına hı') ıııııltn lıuluıınıı iklisııtll harp 
nazırı Lord IJelborne <la Sir llnrriı;'ın 
sudnirıl tııs' ıp ı tııılştir. 

Lord ,\ddlson ordu nıcnsuplarınııı 
l'ttıl> ol ırıl.ı lı ırlıe ve hnrıı sivasc•ıne 
ılalr deıneı:lcrdc bulunııınl ırınıu lıukıı
uıct~e ıı ısıl kıırsılıındııhnı sorıııu tur. 

l..oııılr llell.ıornc verılil(I cevapta 
her lınngi bir ı evzııa ılalr rad) oda 
konuşıı~a yupnC'ttk ad ıınlıırı scçm• k hıı
susundn hükliıııetln taıııaml)' le serbest 
olılıığuıııı ı;oyleııılstir. 

H.ıı.,·n mareşnli Slr llnrris'in konu -
ma&ı İngiliz rııdvosu tarafından 25 li
sanlıı hıltlm du~yayn ) ay ılııııştı r. 

Almanlar ıenet ittihaz 
ediyorlar 

Bcrlin, 30 a..a. - D.-'<.B. bildiriyor: 
Alman $İ\'İl halkının bundan b<l}lc eı-
tan bir ~i<l<letle bonıh:ılnmak emrini ve
rm İngiliz hava mareşalı llıtrris'in nut· 

kunu Bedin ~iyasi rualıfillcri 5cnct itti· 
h<17 eder. 

Ronı;ıns"ın iyi ''ilzi}ette olduğunu SO)• 

lüyorlJr. Tabii en kuvvetli raldbi ola k 
B. Salih Tcmcl'in Çobankız.ı siızilkrnck
tcdir. 

Dandi'nin pllıcden çıkmtyacağını Ü· 

m,i t edı)'Orum. C.C('Cn haf ta 5urı>rİz içın 
umidcnmiıı okurlarıma bu k~uyu t.n· 
'iye edebilirim. 

Betinci ko§u : 
Uuyükada ko~u udur. Dört ve dalın 

)'\!karı )':l~ıaki ~afkan ar.ıı> a;ı "e kısrak 
lara tıuhs~ handikaptır. fkrami)csı 300 
lira nıcs:ıf~ 2400 metredir. Koşu}a )'il· 

zılnn beş lıa)":ın şunla:dır: 
1. Bora ( M. ı\l iıcli) 64 kilo 
2. Tuna (i.H. Te'k~~) '511 kilo 
3. Tar:zan (f, Vural) '50 kılo 
4 Kuruş (Ş. Kırgiıl) 4!) kilo 
'5. Tarlı.an (f. A} tac) 48 ldlo 

Bu ko~ud:ı en kuwt.'tli ihıimal ol:ıru 
Bora goı:uknıcktcdir. Kendisinin en kuv
"eıli rakibi Taruı.n'dır. Dığ rlcrınden bir 
şey hddemi}orum. Acııb:ı çok mu katı 
s<i)Jedim. Fakat uınm )'Ok İnş.ıllJh be
nim gibi sizler de aldlnmaz sınız? 

Hu hafın ik'li habis dort ıanc<lir 'ehi
rincl, ikind, dordunru \e ~inci koşu· 
l:mla<l ı r. 

Çifte bahis iki tııncdir. İki ile dorduıı· 
cii 'e dörıt ile beşinci ıkoşular ara ın<lJ· 
dır. 

H. Y AZICIOGLU 
Bu harbi ~illh:ı karşı silahla kazana-

mı)'llcıı.kl nnı anladıktan sonra İngiliz. Mu so 1 in i I n in d og"' um 
!erin bdın ve çocuklara kar~ı lıarbı:dc· 
r& bir netice alabilecekleri hulya ına 
kıırılmalan Alnıall)-a'da pek min:ılı gô- günü ve Beri in basını 
rülmCkıcdir, Arıık harpten değil de a-ı 
çıkça katilden bahseden mareşal Harris Be lin 30 B 11 • 

1 
· ki - - . . r , a.n. - er n gazeteleri 

şuna t.mın ola niır ~unun hırın<.lc b - M r " · d -

(u7 S) 10~3 

Kıt) ııl - \nk ra Memurin 
r ıtıf irkrtinclcn aldı ıın t.ı77 
ııum ralı lıi e senedimi k > 
"'ı'enı ni ru.ıcngımdıın e ki iııin 
~oktur. 

Sabık Konvn mf,ihlnımrıt l!:'nıı 
cle110 u mud ro 7.ühtü lır 

ömcr Knya le 9-2-942 tarih 
tak o dul< V(! 10.7-942 tar!hlrule 

lıktlln nynld k Ankn:"ll S.Jcln<i 
t":ntı<m m cld k 1544 Numaralı 
v le kcnd s!ndcd r. l0-7-042 tnrl 
ı !.>art.~ katı ettt den m 

lcntn hUküm ll:.z <Mu unu tıAn 
At llTll Sıı.nn)I Cııd Kı:z;ılbö' 

No. ı de Slı1ı:c tul1'U .ima Uıruıeııi 
AH Öl1llldı 

Bir daire aranıy 
Blr ıılman nlll'Sl mob!lynsıj 

yo, sıcak su btitun konforu 
3-4- odnlı b r daire nnıınıı.JC 
MUrncıınt Dr. lllinak, İstanbul 
tn kutusu 1311. l 

İstasyon nrknstnda Anıt 
1 tlkball çok p:ırlnk 730 M2 n 
gun fiyatla verllecek. Ana! ı 
cnd. eski b rlnc! noter b nıısı 
Alıcıoğlu Tel: 1168 l"V 326.5. 

oıxl;ın bunun hcs:ıhı sonıla<'ltktır. u~ ~ 0 ını nın ° :um >ıldomımu 
~ "dd l" b. h mıına_.cebu) le razılarla doludur. Bütün 7 30 proımım ııruı.t 
':lı et ı ır ava sazcıdcr ilk sayfalarını Mu50lint'nin re· 7 S2 v\!Ctntumuzu 

muharebesi ııinılerine '-c kendi ine gondcrilcn tebrik cnt tıraıım 
Londra, 30 n.a. - Almnnlar çnl: tcJsrafl:ırın;ı t.ıhsis etmişlerdir. 7 40 .ıı.jans 

güııü Gnsko.ıys körfezinde a•mnn Voclkisdıcr Broh:ıdltcr ı;:17.etcsi Mu· 7 53 mfü: (Pi) 
denizaltılarına karsı !ııallyette bulu- solini'nin vasıfLınndan hahscdcrkcn ili S 20 cdn s:ınU 
nan inglllz sahil servisine mensup müşalıcdede bulunma.kıadtr: 12 30 proı:mm ~uıı.t 
uackların hart'kfüını iŞkl\l etmek " .Musof' "'nin kimaııc ,'<! sabırlı 12 a.ı eartcı " 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. Kara ve bunye indeki genç· 12.4!5 njnn 
llslerinden hareket edc>n av uc 5<">"> ·)'et tamamla- l".00 R:ıZ escTlcı1 
rınılan başka deniz nvnlan d:ı n • !eti ">le, sporcu ıs oo p:ro ram sa ı 
llz uçaklarınn sa'dırmı ar ve ar 1 
slddetll bir muhart-bı? c reyan ne çok m un ve çalışkan 1803 tası: h yeti 
mlştlr. İng!I z sah uc k an M ı vorulmı n bir muharip lS 40 mü k (Pi ı 
serschınltt ıro tıp nd 2 dü lhllı55a fa ' t partlıin - 19 oo kttı P seven. 
uÇ3ğJ tahr b tm ı r 3 d nlz m b r adım örneği l<"r s:ıatı 
nı da al;ır hns:ıra utretmısla r '\"C Bitlerin l9 1!5 oda muslklsl 
Ayrıca 3 düşman uç ı da uzak - temiz ıopnıklıırm 10 30 a.tanıı 
lasmıya mecbur C!di m r. lng 1 z bu iki rn 4'5 klAs!k 1ılll'k 
ler ~I\~ k t,bcl W1} r. m~ 
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Kuru dl alınacak 
K.ıı.)'llCrt Sa.. Al. Ko. dan: 

ı - Paz:ırlıkln bıı1Ya halinde 800 

ViLAYETLER 
1 

4 - Js teklller in 2626 ika mıoYııkkl't 
temin ıt \ e.rıııclcrl ve ehi :yet V<'S knsı 

---------------- almak ur.e re lh.ıı l~dc-n il" l(Un 1-VVel 
Gümrük ve inhisarlar V. 1 

Kimyager alınacak 
Gümrük ve lnhısa.rtar Vektı.lclindcn: 

ı - Gumrilkk'rde milnlınJ 40 Ye so 

Sayın halka 

KUc:Uk Tasarruf 
li eaap l a r ı 

3 ACUSTOS 
k k1('S!ne a YTılnn 

lkrnın IY<'lcr: 
ı. adct 200o ı ralık 
l 750 
3 
ıo 

15 
50 
50 

250 
100 

M 

25 
10 

ton J.."UTU ot alınnookt.ı.r. Bu miktar ot Lahit yaptırılacak 
uı.r lAUbc ihale OOllch::kx'Cl;i ıtibt 200' lstruıbul Bclcdi:;m den: 
tondan ıı.e:ı.IP ol.nınmnk o:ırtb'kı baü.ıı Mt'Ztll'lıkh:ır m11dür1iH:1incc 942 mayıs 
~ Ulll;plcro de Jhn.lc oo 'oblltr. Kilo- sonuna knde.r ;ı.'QPUnlncak tahminen 
ı.-u yedi kuruştur. Tcli birlikten vcrtldl· (350) Mhlt knı>n.b znrl w;uliYk! dcs.1.1:. 
iti ınk<Unie mahn.IU fiyat mu.rı:ıknılJc ko· meye kom.ıı:n~tur. .Me<:muunun ke&1C 
misyonunun t.csblıt ctUI;l ~ bedeli bu hedlcl (188Sl) l1ro (50) kv~ ve !.lk 
tı;yaLt.n.n düşulür. Kıızant, buhmn \~ • lmı!n.'ltı (1414) llra (8) b.ıruştur. Ke
gi.lcrl pul nınııratıarı oo.klbc üe.rctl ve el! 'llC 6'ı.rt.nam<ı za-btt ~ ımınm<.'lllt mU· 
tevsik cdılmck ı;arUıyle mu:kavde mu - •lUrHl!':U kaleminde görllkb r. !hak 
nııenc ve sa.1r mıısratınr rıyıı.ta zam 8-8-942 pnuırtcsl gUnU eaat 15 te dnl-
6W't.~·ıc mut.cahlıl<lc lhulc cdlreblllr. mi ('[lc!lmmde >11Pılaealct.ır. TalfPl<'rln 
r. ı~uunun tuUı.n 00.IMIO ltnı. l<Atl te· 1tl< t<'lTllnat :ınnkbuz w•yıı mMcıupları 

mlnı•ll 8400 ilim.dır. lhnlesl 2 M:u l<•S 
94!! paza.rU'$( gUn.U S:ULl 15 tc :Kııyseı1 

mıııtıtk(• Sa. Al. Ko. ıla yapıL'lcaktır 

istek! <ll'tn bcoltl ~ün ve san'l.tc Ko. na 
gclmOLcrl. (5989) 2048 

Et alınacak 
Gcb7.e Sa. Al. Ko. dnn: 
Cııısı : Sığır cU, miktarı: 15.000 

kJJo, Muh. fiyatı 90 kuruş, temina
tı: 1012 lirn 50 kuruş. 

Cinsı: Koyun eti, miktarı: 14.000 
kilo, l\tuh. fıyaU : 120 kıul'U.Ş, temina
tı: 1260 lira. 

l - Kapalı zarf yoluyla talip cık
mıyan yukarda cıns ve mıktnrlnrı 
yazılı etler pazarlıkla alınae.:ıktJr. 
Pazarlık 10 ağustos 942 pauırtesl 
günu saat 16 da yapılacaktır. Sart
nıımesi Ko. da görülür. lstcklılertn 
Ko. nn müracaatınrı. (6053) :.!091 

Et alınacak 
Devrek S.1. Al. Ko. dan: 
l f,;rcoylldc test m şnrttyJe 48000 

kllo sııtır vc:ı.ıı 43 000 kUo kOY'tn eli ka· 
pah :ınrr usullylc ckstltm<"YC konmIU;· 
tur. sıı:ır etinin muhammen bedeli 50 

kuruıı tutarı 24.(l(l() llro Uk tem nııtı 

17500 llra ktıyun etin n muhammen be-

de ı 80 ku~ tutan 38400 Um ilk t c -
1 mlnntı 2880 l;:radır. lh k'sl 7 atustos 

ve kruıunm lbmzı !Azım g<'l<'n ıl!Cı;~ 

VCfllkllL'lrl:Yle 2490 No. lu !kıınunun tJırl· 

!atı ccvr<'Slnde hnzırlı:.racakl:nn t..."'4cll! 

rndttuplnnnı ihale gilnO s.-ı.-ıt 14 e kn· 
tınr 

dll". 
daimi enctımeno vcmıclm L'ızı:ın-

(76."U-5516) lllll 

Kapalı zarf ~suliyle 
eksiltme ilanı 

Bolu ".'\ fıiı l\hıchı rlü~Unden : 
l - l~ksıltrıı!'ge konulan iş: Göy • 

nuk-Nallılıan > olıınrln o+ 11110 - 76 + 
000 kılomctrl'lcrl arasında Uzuııdrrc 
ve Çiller koprüleri ile Kucuk koprU 
ve menfezleri lıışııntı keşıf bedeli 
arnu lira 9G kuruştur. 

2 ~ ]hı işe ait şartnameler ve ev. 
rnk şunl udır: \ ) Eksiltme şartıı ııııı.ı
sl, B ) l\1 ukııvele projesi , <') B<ı} 111 _ 

clırlık fşlrr\ genci şıırtnaml.'si, I>) h'.öp 
rıı ' e ıııenfczlerc dair lııısusi ııartnn
rııe, B) J,, şif hıilı\snsı , silı;ilei fiyat. 
<'et\ ellrri , il) Şose ve koprııler fenni 
şarln ıııırsl. 

lstiycnl(•r hu ş ırtnnnıelcrl ,.c evra
kı Bolu nafıa muclurlu lınıle gorelıi
lirler. 

3 - gı, itme 7. S. llH2 tarihinin 
<'tının guau sa.1t iti d ı Bnııı•ıta 1 luku. 
met konıı ındıı N ıfıa MudurlugU o
da ıı rlıı > ıpılacaktır. 

-'- - -------------- ---------- 042 pa7.ıırtes! günü saat ıı de Devrek 
.ı - Lk illıııe kapalı :ıarf usııliyle 

> apılaraklır. 

ara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

Kuru ot alınacak 
kıuıııa Sa. AL Ko. d n. 

Patates alınacak 
Kn.rs $a AL Ko. dan. 
l - Blr kil06Una t.rıhmm ro INI rı -

yn.t 22 ku~tnn ~ ton p:ı.t.n.U.'S k,ıııa· 

lı zarr usultylc <ıks tın< ye konu musıur 
llk teminatı 4430 l ıdır. 1' knrıilr e
d<'fl fiyat Uzcrlnck-n kati tcmlnnt alına-

1 
Sn Al. Ko. da yapılal.'nktır. Del11 ı:ünd<' 
h'Sblt edilen &aattC'll bir sıınt ev\ <'l 2490 
s~ılı k unun mahsus mıı.ddcslonc tev· 
fG<ıın taliplc:-ln kkltt m<>ktuplannı Ko. 
nıı. 'llennelt:TI (6003) 2157 

li - Lksiltnıeye ı,rirchilmek için is
teklinin 8J53 lira ının ıkk ıt teminat 
H·rrııesi hı.ııdarı lın ,k ı n ajiıcbki vc:si
k,ılnrı haiz olup gosterıne I l'izıııulır. 

l) 'J İC'nret oclasırıda ka> ıtlı bulun
rlu.l;una dair '\ e ık ı, 

100o ton ~ bal.\'alı kuru ot n 
lir K losunn tatımln l'd kn fi • 
uru, 42 sanUm llk teminatı 49611 
&rt.nnmesı Ko. da ııbrülür ve 
l{al>alı zarruı ıımcsı 4-8·942 
nu &aat 15 tc ynpılııc:ı.kt.ır. Kn • 
l't:ıaınf'3' uyıron olarak tanzim 

c:ıktır. Evs.."lf korun cvıın!ıdır. Sartmı • Tahmil ve tahliye işleri 
mcsl her ı:ün Ko. da gorülUr Jo::ks.ltmü• l\l. l\l. Vak Sa Al. Ko. •ltm. 

2 - lst kliler rksiltıııeyc i•tirak c
clrhilıııck için ı hiltrııc ıtiıııumlrn en 
nz uç ı.ıtın ı•vHI 100 nno liralık iş 
~ nptığıııa rl ıir ve~ikıı ihrnz ederı•k vi. 
lı\yc tl c•n alar~klıırı c•lı l i) rt \esi kal ırı. 
ıı ı tc•klif rııcktupl ırınıı knyııraldarclır. 

ıH 12..8-042 tıu·şıunoo etıntı sant 16 30 Beher tonun.'l l50 Kr. n.ı.-a• •.nnmln 
li - 'J'cklıf rıırktııııları vııkıırı<l ı ll

çllncıl nıııcldede } azılı ı; 13.ll<'n bir s~
nt eV\'t'Iİnc• kııd.:ır Bolu i'\afın rlalrr~l
nc getirilerek ek iltme knnıi~' nnıı 
reisliğine- ıııakhuz mııknlıilinde , ~r•le
rektlr. Posta ile gıonrlerllerck ınek • 
tupların nihny~t Uçüncıl rıııııldNlr \ a
r.ılı saııl<' karlar gelnıiş olıwısı \'e 

0

fiı~ 
r.arfın rıııilıllr rınınıu ili.' iyire kapatıl
mış olııııı ı IJhımdır l'o t ela o lacak 
geeı krıwh•r kahul edilmez. 

Zlrtl ınn ı b<.'111 Eiln ve ı;ruı ttc.1 
l cvveı Ko. r.3 verm r:t. 

c1.'l Kars Sa. Al. Ko. <1a ).1p1Jarnktır. edilen 15.000 ton tnhmU "" Uıhllvc lal 
lstekl1lcrln m<'ZkQr gUn ve saııttun bir 7. s. M2 cuma günU ş.-ı.nı 16 dıı ıw.vaıı 

ıı;ıat önoo hazırmacaklnn tcicll! m<'k - zarfla clcslluncyc konuımu,tur. Jile tc
tuplarını tem at ıtkC<'ll"l'iYle Ko. nıı mlrulı.ı 1887 lir'd 50 kuruştur. t .. tckll rrln 
vennclcrt. (5934) 1975 kanunun tarlfatı dahllı:n.~e h u.ırlı> a· 

(5591) 1G67 

Kuru ot alınacak 
rrıı4 Sa Al Ko d n: 

10oo ton tel veya lı> balyalı ve
ha ndc kuru ot almnc ıb. .. ır 

k\J, lalun in cd len 11.Ynt tel rol.ya -
1"\14 42 snnUm lp balyalıya • 
110.ntım dolrllm haltnrlck1 4 k'·~

lantfnıdtr Şartnamesi Ko. dA 
Vt>ya alınır. 
1<n1>o1ı %."ırnn ck1; ltmcsl 5-0·942 

ırUnü snat 15 tc ynpılncak· 
unı rormallteye uygun olarak 
~lce~ kapalı uırClnnnın mu

ll<le ve ııaıı.t 14 c kadar Ko nn 
( 5:)3:;) l 5SO 

n kavurması almacak 
Urum Sa. Al Ko. d n : 
30o il~ 400 ton kemıkaiz ko

l kavumıa.sı kap:ılı zarfla mil
Ya konmuştur. .MUnlc:ısası 
'42 ı;arıı ınlıa gUnU s:ınt lG da 
tn Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
her kilosuna ı hmln edıleo 
00 kuruştur. Tumrı 800.000 
tıp muvakkat teminatı 35250 
Şartnamesi her J:i1n Ko. da f' 1sıeklilerin kanunun 32 in
ıl~stne tevfıkan hazırlıyacak· 
blıf nıektuplnrını ihale sıı.ıı • 
, ır saat ovvel Ko. nn vermc-
u33) 1587 

Et alınacak 
tıım Sn. AL Ko. dnn : 
110 ton kuyruklu koyun eti ı. 
ton ı;ıgır eti kııııalı zıı.rf usulü 
~IU:asn> a konulmuştur. lll lınn-

. 8. 9"'2 çnrşarnba ı;Unll koyun 
l 7 de sığır eli ı 7 ili te Erzu
_Al. K<ı .dıı yapıl c ıktır. Ko-

nın kilosuna 105 sı ır etinin 
a 65 kuruş bedel tahmin cdıl-

n etinin tutarı ı l!i600 lira mu
t<'ı . l GO• ına ı 7025 lıra ıııı-;ır dinın 

Odun alınacak 
Çanakkale Sa.. Al. Ko. <lan: 
ı - 800.000 kilo odun l 1-8-942 salı 

ı;ciinu şaaı ı ı de kapalı zarf usulu ile sa
tın alınacaktır. .Muhammen bedeli 
16.000 lira. Kati ıemi.natı 2400 liradır. 
F.v~f \"e ~namesi her E.-Ün Ko. da ı;o
rülür. lsıcklilcrin ihale gun Ye ıoaatin • 
den bir s.ı.at evvel tddif mckıuplarını 
Ko. na \crmder.i. (588"i) 199 1 

Odun alınacak 
Çanııkkalc Sa. Al. Ko. dnn: 
ı - 800,000 kllu oduıı ıo. S. !H:! 

pazartcsı ı::ünu sant 16 dn kapnlı znrf 
lıı ihalesi yapılac~ktır. M ııhnmmen be
deli ı G,000 lirachr. Knti teminatı 2.ıoo 
liradır. Evsaf ~e şartnamesi her gün 
Ko. dıı gılrulür. lsteklill'rin ihale ııa. 
ntlndcn hlr ııuııt evvel teklıf ıııcktıır
lnrını p;c•rckli evrokl. rlylu birlikte Ko. 
nn vermeleri. (5901) 1907 

Odun alınacak 
Çanakknle Sa. Al. Ko. dan ı 
ı- &00,000 kilo odun I 1. S. 9-l2 

salı güntı saat 16 ela kapalı nrf u. 
111 He s ıtın alınacaktır. IUh!lmnıen 
bcclr.11 16.000 lirıı. Kati fı•mlnntı 2\00 
liradır. }~,·saf ve ş ırtnaını•si her glin 
Ko. dn ı;orulür. İslt'klilerin ih le gu. 
nunclçn lıir sııat enci teklif ~ıektupln
rını Ko. na vermeleri. (688i) l 003 

Patates alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. <lan: 
l - 180 ton p.ııates kapalı z:ı.rf la 

cksiltme>e konulmuştur. Eks.iltmcsi 
12·8·1942 ~a giınu .s:ıaı ır. da ).ı· 
ptL'lmkıır. Beher kilosunun ıa!unin fiya· 
u 30 k~. nnıv:ıkkat ıemin.Lu 4050 li · 
raclır. Fvs:ıf ve şa.rtn:ımcM Ankııra İstan
bul Lv. llmirlikleriyle fzmit Sa. Al. Ko. 
da gorulür. Tcldıf mektupl;ırııu saat 15 
~kadar Ko. na 'li cnnclcri. 

(5933) 2003 

Koyun eti alınacak 
;.ıOO lırn ınuvakkııt tcmınlltl 

~:ılır Şartname 1 her gUn Ko. Balıkesir Sa. Al. Ko. d n: 
ur. lsteklılerin ihale saatin- l -· Beher kilosuna 120 kuruş fi
sıınt <' • vcltne kııd,ır kanunun yat tahmin ed.len 18 ton koyun eU

ıal ddesıne tevfikan hnzırlıyacak nin 23-7-942 perşembe günU snat 
ıf k 16,30 da yapılan kapalı zarfla eksllt-nı<' tuplnrını Ko. nn vcr-

(ı;67G) ıc.26 mesinde talip cıknındığından bir ny 
m!lddeUe pazarlığa konulmuştur. 

Odun alınacak Pazarlık günleri 3-10-17-8-042 pcr· 
s şıımbe glinlerl snnt 15 tc yapılacak· 

ıı. AL Ko. dan: tır. Muvakkat temın:ıtı 1200 liradır. 
40o ton ITK'GC v~-n c:ı.m odunu E\saf ve şartnamcsı her gün An-

mü ya !ronulmuştur. karn İstanbul Lv. Amlrlıklerlndc ve 
ıo. 8. 042 ewna euııu .. a:ıt Balıkesır S.:ı. Al. Ko. da görülür. 

rum Sa Al. Ko. da yapılnl'ak· {5975> 2035 
lllnnıen fiyatı ktıo 4 kurue 25 
tutarı 1700 lira olup tık u-mına- Çeşitli sebze alınacak 
11-a<ıır. Knza.n~ buhmn ve kaZd11C Bolayır S.:ı. Al. Ko. dnn: 
;~ıııkor~ ıı: mga pulu maıınıt- 1 - Tahminen ebher kllosu 22 

ahlı •llnt- b r cc öd eccl:Ur. kuruştan 70 ton patlıcan 30 kuruş
($J hl'!' ıtUn Ko d s:oı1ılllr. ı.- tan 48 ton taze A;ı.-ş .. kadın fasulye 

n ka 8 ktırU5: 24 taze kabak 20 kuruştan 
nunun 32 inci m (Mcslnc 24 ton domates 20 kuruştan 2:1 ton 

trlı:.-ne•kları tC'k r '111' tuplnn· dolmalık b1bc-r kapnlı zarfla eksilt· 
s:tatinfXon b:r s at ev,cl meye konulmu tur. Muhaınmen be· 

v~ck.-.n. dellerl patlıcanın 15640 lira ilk tcml-
cs747) l82t nnlJ 1173 Ura tnzc Ayşckndın fnsul-

~e muhammen b<'dC'll 14400 ilk t e-
Odun alınacak minatı 1080 lınr. Tnze k:ıbn •ın mu-

k hammen bedeli 1920 llrn. İlk tcml-
..,~lt> Sıı. Al. Ko d::ı.n: ..,._. nalı 144 liradır. Domatesin muham-

kU he:- kll<l8una lkl kurustM men bedeli 4800, ilk tc-mlnntı 360 
0 Odun 10-S.!142 pnzıırt<-ııı gü- lira. Taze biberin muhnmmc>n bedeli 

11 
<le knı>nlı zartla lhnlcsl )il· 4800 lira. Teminatı 360 liradır. lhn

ır Muh mmC'll h<'dcU 16 ooo u- l<' 7-8-942 cuma gQnü saat 16 da 
l<!fn natı 2400 ı dır Evsaf 'lie Bolayır Sa. Al. Ko. da ynpılacnktır. 
('st h~ ı: n Ko da ı:örutur ıs- Teklif mektuplannı belli &'iln ve sa-

lhaıc s. atlnd<'ll b ırnat ev . atten bir saat evvel Ko. na vcrmc
r nıe1ctupl rl)"le s:crrkll evrak· l<'ri veya posta ile göndermrlerl 
ne. Şartnamesi her giln Ko. dn görOlllr 

Vt>rrrcım. (5884) t'Y.lO <6032> 2155 

Ot ve saman ahnacak 
Daz'lrı S Al Ko et n· 
Aıtat . 

•• •da cins v• mlktarlan ya:r.ıh kuru ot ve saman kntı:ılı znrna satın 
.. r. 

lst<-'kl l<' n kaı>a!ı zarflarını 2490 sayıl:ı knnunun 32 lıı<'l rnadıksinc gö
lfı <'<l. 1•~k llıa.1<' a ıı tlnd<'n m ı::~ bir ııı..at evveline kad:ı r Ko. n.ıı vemıc
ktıı lll'!I sonra go!en mektuplar knbul edilmez. Şartnamesi Ko. dtı görU· 
k 1 rtn b<.'111 ı::ün ve saatte komisyonda hıızıl" bulunm.ıları veya s.-ıl~hl· 

v ıcrını buıundurmalıı.n ve 2•190 sayılı arturnm eks llrn<' ve ihale kanu · 
c 3 Unlu m ddclcrbıdck1 ıwstenlcn cvs:ılı hıılz bulunmıılan. 215.i 
M ktan Muhamm!'n bedeli Muvakkat Te. Ihnle gQnQ sant 

T'iıtın iP balyn tel balya Yığın lp balya tel balya 
<>t 7 on Lı LI. LI. LI. Ll. LI. 
t 00 31500 43500 49000 723G2,5 3482,5 3675 14-8-942 15 

360 16200 23400 25200 1215 1755 1890 J7-8 942 15 
730 21900 36500 balyalı 1642,5 2737,5 balya 14-8-942 16 

cakl.nn teklif moktupl:ı mı ınııt ıs e ım· 
dar 1\1.M v. 2 No ıu sa. Al. Ko na vı:r
mclcri. Şartruımcsi Ko. da ı:crtııcı.ııır. 

(5708) 1 00 

Tahmil ve tahliye 
M. M. Vck. Sa. Al. Ko. c1.'.ııı. 

Beller tonuna 4 Hro elli kuruı; f!ynt 
tahmtn (.'<ilk•ıı 5.000 ton n ıklL lunmll \ 'C 

tahliye işi 7. 8 942 cunııı ı':iln O snıı.t ı:ı 

w kıı.patı za.rna r'ksllt.m<"Ye ıumulnıuı;· 

tur. lst.cldil<>rtn 1687 ıırn :ıo ku ru~lıık 

ilk tcmlnnt.kırlylc blrllktc ıc:ınıı.ııın ta. 
rlfau dahil ıı<1cı h:ı.zırlıYB"nk•an l"Kllf 

rn<'ktuplnnnı sant 14 e ıau:ı.v M. M v. 
2 No.lu Sa. Al. Ko. na vcnnclı'1"1. qart· 
namesi Ko. da ı:örUlcbtlir. Nakliye ısı 

ayn, tahmil ve tahliye ls1 'l>TI mütroh· 
hlUcrc vcdlcbUtr. (5709) lSOT 

Yapı İ§leri 
?ti . l\t , V . Sntın Alma Ko .dnn : 
or.2,ı4 lirn 9 kııruıı ke lf b l'delli Mn. 

mak' tn iki pavvon inşası 12. 8. 9 ~2 
çıırşamb1 gtınu sant J5 tc ka{'nh F.ıırf. 
in eksiltmeye konulacaktır. ilk temi
natı 112ı; lirn ao kuruş kc~if ve 
şutnıını<'si 4Rl kuruş mııknhili satırı 
nlmn komisyonıınclıın verlllr. 1strklilr
rln r.ksiltıııe gunil snRt 14 e kııdnr 
24!10 sayılı knnuna Jtcıre hnzırln·acnk
ları r.arfhırı :\1. lif. V . 4., Ko. l ıı sa
tın alnın knınis~ onuna vtrml'leri. 

( .'iSli!l) . l!Jı>R 

Santralit alınacak 
tıı . ::'ıf . \ ' c·k. Sa. Al. Ko. dan: 
l insı: :ıaııtra l it, miktarı: 20 lrın , 

lıeher kilosu : 4.ıO kuruş, kntl tcmına
t ı: ı 1300 lira. 

Cinsi: Difinilamln, mi klan : 20 ton, 
heher kllo&u: 385 kuruş, knU t emina
tı : ı 0200 il rn. 
Yukarıda cıns, rıı lkt.ıır ve muham

men bedelleriyle kati trmlnntlan ya
r.ılı 20 ton &antrali t ile 20 ton d ifini
lamin li. 8. IH 2 çarşaıııb nı;Unil ı;nat lG 
dn pıı.znrlık ls satın alınnl.'nkt.ır. Tn
mnıııına talip zuhur etmerliğl t akdir
de pnrço p.ırçıı ve ayrı ayrı d11 ihn le 
erlil<'bilır. l'arçn parçıı vermek isti
yc•ıılcr teklif ('Clccelderi ınlkt ır i.ır.e. 
rinclen kat i teıııiııat verecektir. Şart
nnınl'si 11 lira 50 kıırııı rııukıılıilinclc 
\'crlil r. isteklilerin mezkiır giı n ve sn
ntıe 1\1. M. V . ~ ~o.lu Sa. ,\}, kornis. 
yonıırııı gelınelı'ri. 

( 5U l2) 2014 
Kireç alınacak 

1\1, M. Vck. S:ıun Alma Ko. dan: 
lltuhammro bedeli 18.000 lli'a <>kın 

600 ton k1rcC 5-8·942 çru'l:lmOO i!ilnü 

&"l.11.t 14 tc pnz.ıı.rtık:la satın ıı.lın:ıcnkt.ır. 

füı.tl tcmtııau 2700 liradır. Şn.rtnamcııı 

her gün komisyonda göıillcl>l.llr. J&tct<· 
lllcrtn mczkQr ı:Un ve s:uııtt.c M. M. V. 
2 No. lu Sa. Al. Kom~onurıa ırolmcl.c.'-

rl. (5943) :?Ol:> 

Destere dişi alınacak 
M. M. V ek. ::>atın Al. Ko.dan : 
M uhammen bedeli 9800 lira olan 

ceman 4000 adet muh telif destcre d i· 
ıı i 5·8·1942 çarşamba gtinü saat 15 
le pazarlıkkı suun alı nacaktır. K nti 
teminatı 14.70 liradır. Şarınamesl h er 
gün koıııisyuulla görülebıl ir. İ stek
lilerin ıııezkıır g un \'e 'Sa.ntle M. ,\[. 
V. 2. No.lı Sn. Al. Komisy onuna gel· 
m el eri. ( 5946) 2016 

Elektrik tesisatı 
M. M . V . S u. Al. K o.dan ı 
lOlOG Uru 20 kuru§ ke§if' bedell i 

l'ol'<:ltlı'da elektrik tesisatı i kmal in
§aaıı işi 14-8-1942 cuma günü sanı 
11 de kapa lı zarfla ihale edilecelttir. 
İlk ıeminatl 757 lira 94 kuruştur. 
İstekllleriıı ihale gUn v e saat inde 
M.M.V. 4. No.Iı Sa. Al. Ko.ıııı gel ~ 
meler!. Keşif v e şartnamesi 51 k u • 
rUIJ mukabilinde verilir. 

(5973) 2033 
111111111111111111111111111111111111 

Türkiyede modern teknik 

( 7fıR3.66~0) JG60 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

lsparla N ıfıa .Mudurlı guıoucu : 
l - .C:k6 tllıneye koııulu 1 ı~ . 
hgııdlr - ll ıı)uk yvlun:ııı 4+JııJ kl

lunıet rebinclc•kı lı< ı l ı} ıgı !.oııru~uııuıı 
l~ı:H hr.ı 08 kıır ıı ~ keşi f " Nfrll. Hıı
y ıık laro.f lıı·ıııır .ıyuğı ve iı ~·ıım·U go11 
tabii> esi 

0

1 1 1.ı ıl ı kf Jı ı ' ı zart usulıyJc 
c!~fi:lltıı1e>c "'ı~ı,r••n.ı": ı r. 

S: - .l:S.ı ı~c d·• cu.ık \ 'C ş;rtııaıııe
ler: 

A) Bayındırlık ı~ıerl genel tınrtııoı. 
mcsl, 13 ) K •ı• it rar t usullylc <'1.sllt. 
ıııe şartııatıı llll , °' JlclCJıl ru .c btı) tık 
kılpril ler hakkıııd,ki ftn:ll ş rtrıırnı-. 
D ) Şoı.e \ 'C kuprıller fr.mi anrtn ı ıııc
ai, l~) Mukavc·lc projrs!, !I) Jh•lc4aı 
k~flyc l'ehcll, G) l'ıojekr. 

isti) enler bu rvrah Js11.ı.rt1 N ıfıa 
mııclUrlüğunde gordı:Iirle; 

8 - Jıış•l!ıtıı ait d ... mir ı>ıcvuıt olup 
ilıııleyi motc ıldp ıırojcsıre p;ore tnu. 
leahhide ayn<'n devro unııcnl.tır. 

4 - Keşif bedeli oıı ik; hh öort 
yüz otuz dorl lira sekiz kur ua cıluıı Lu 
işe ait 111 11\• ı kknt lerııinnt ııılktarı do. 
kuz y uz otuz iki Ji r,ı elli altı ku ruş
tu r. 

15 - 22. 7. IH2 derı ltfbnren 115 giln 
rııUdclctle eksiltmcyt" kcıu:ı•an bu 15ln 
lh ı lesl 6. 8. !1~2 pcrscınbc gu.11.ı sn.it 
Hi te icra olunııaıı:.tır. 

G - Taliplcriıı ilı11)ede 1 iı; ;ı;ım c'V
\'cline kadar yazılı oıarıı.;c vili> et ıııa. 
kamınn nıurnc ıatla ehl,yct ve ilı.ıısı 
alınıılnrı şarttır. 

7 - İhale ı\nfıa müd ~rhLhırıdl." te
~('kkıil ed<'('ek komı~yon t::ı.rnfınılı.n yn. 
pılncaktır. 

8 - Eblltmr.ye tı;Ur ıl:. ıc:in 24!lfl 
ı;ayılı knnıın hükı:ıOnt> g >re lrııh,.rlen 
tcnıinnt ve vesalM ha " 11 ll'tlnrını 
munvyen i lıa l r. zaTJıanınil.:ı'I lıh sırnt 
ev' l'linr. karlıı r kor.ıi~ ··or. rcisıı,;'ııı~ ver. 
me lr.ri V<"Yn posta il · gcın-l,.rı11eleri 
l fızıınrlır. l'ns t ncl ı vı•h buıarak t<'c l •• 
lı ıl rlrr na7.nra nlınm ıvnc•ıık ı.·. 

(;'J6ı;ll. 7'i ,?"i) l 752 

Duvar yaptırılacak 
Scytuu1 VilAycti Dalınt Enctime· 

nlnden: 
l - Adana - Misis - C<')iınn yolu 

ÜZl'rlnde Sarıc.'1.m suyunun yolu tch· 
dldct.Uğl mnhnlde yapılacak ıst.inat 
duvarı ınşıuıU 15.119 llrn 70 kuru5 
Uzcrinden kapalı zarf usullyJc ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6-8-1942 tarihine 
müsadi.f per"Ş('mbc günU sruıt 10.30 
dıı vUlıyet dniml encümeninde yapı
lacağından isteklılerin teklif mektup
Jannı knp.,'llı ve mUhilrlU olarak bu 
santtcn bır saat evvel sant 9.30 cin 
dalın! l'ncümcn reisllğlııe vcrmell -
d rlcr. 

3 - ! sUyenler bu iŞc alt kcşlfnn· 
mc, muknvcıiennmc projcsı ve ş:ırt· 
nameleri görmek icln Nafıa MUdür
lüğilnc mUraı'nnt edcbllirll'r. 

4 - lsteklıleri:n 1133 llrn 98 k u· 
ruş m uvakkat t eminat vermeleri 
ve ehliyet vcslknsı almak Ozcrc iha· 
lcd<'n üç gQn evvel bu miktar iş yap
tıklarum dair bonservisleriyle iki 
fotoğraCJnnnı bir adet 50 kurusluk 
bir adet 15 kurusluk. bir adet de 
ucak pulunu dilekcelerine bal!lamak 
suretiyle vlltlyetc müracaatları lt\-
zımdır. (7818-S'l::ıS> 1768 

Toprak tesviyesi 
.Seyhan VUAycU Dııimi Encüıııenlıı. 

dcıı : 

1 - Adıı.no • Kozan Y:>lınun 23-27 
kılumctrcleri arasında ynpılac k 4.(100 
ınetrellk toprak t.csvi> t:sı BJ.000 lır 

uzerindcn luıpalı zarf usuli)le ebılt
ıııcya konuhnu tur. 

·nasıl meydana gelebilir? 2 - Eksıltınc ı;. s. o.ı2 h'l'ılıln(' mil-
ı\cll ı kitnlı ı çık tı sadif perşembe glınU &ııııt lo :ıo d:ı 

Haşim Nahit ERBIL vllı'ı)ct clıı.uı 1 encumcnin.\e yııpıl ı •ıt-1 
ğınd n l&tcklılerl.1 tl.'klıf nııoıı:tuııların ı l 'slk ı ı l ojl knnunlnrınıı. llYıtun Hnl 

hlr Tıırk terhiye ı;j~temi ile devlet kapalı ve muhiırlu ?I rak bu n:ıtkn 
mnknnizmıısırırln yeni lılr iş bcılılınfı. , hır soat cv\cl t 9.80. ~' u 11111 •n
nli ·eni hir 1:alışma tarzını bu kıtap. c •nen rrlsli ine \ermelıd ~ıtr. 
ta' ıı~•slerlyor. 3 - 1 lı) i'nlcr bu ı. c 11• kt fn'\mc, 

Anknra'da AKBA ve DETIK ~I p 1 ıııukavclennm~ proje~ı ve şar,n'\n ekrl 
kittıJ'l e\leriııcle ara)ınız. ıırm<'k l1:1ıı ıfı ı wudurllıi;tme nı ilrcı-
111111111111111111111111111111111111 ca t cdcblllrler. 

hıı gibi iş yaptı klarııın rln!r bor.seı

vi~leriyle ıkl ııckt fotoğra(Jarını "" lıir 
actct 50 kuruşluk, bir nd:t ı!; kuruş. 
luk, ve hir adet ucnk pulunu c1ılekçe. 
lrrine bağlam ık suretiyle vıltıycte m u 
raC'n<ıtlnn Ilızıınclır. 

(78,7-5769) ı;r,9 

Odun kömürü alınacak 
Gar.ıantcp Jlelcılıy<'sinılcn : 

ıoın masa-
tı.ıkn imtiha.ru lltılacnlctJT. 

2 - Bu 1m1.lhıın lO·S 942 ıxızartrsı 

günü of:lcden sonm ısa:ıt (14) tc An.k.ıı· 

rıı. lstruıbul ve lzmir gUrnrükJernıdc 

J Ueledı) e rlcktrlk fıhrikaı;ı ih- )apılncaktır. 
tl)a<'ı ohıı 200 ton odıın komııru 14. 3 - lmtuıaM ı:Lrotıllm(!k için: 
i .!l,.:ı tarılıınrluı itilınrcn hir uy mücl
ıl<"lic kapalı zır r ıısııllylc eksiltıııe) e 
knnrııııştur • 

a) M!'!Tlwırm kıı.nununun 4 llneU 
mıı.dtW&!ııM )'87.tlı snrtlıı.rı hnJz olmıIB 

ve l!Sk<'rlıttnı ~pmıe hulunmn.k, 
bı Kırk YMııl<lan )"U'kıı.rı o1:mtımak. 

2 - lh'llel kntly<'si 1 ı. S. !l~I! tııri
hiııc uıııs ıdıf ı<alı gııııu sııat ı ı den J2 
ye knd.ır , ptl ıcaktır. c) Yumun her yerinde vazife eöre • 

3 Bu ı ı: ııit ş ırtnnme)i isteklil<'r b!lcccırtııc daJ.r ııatltk raporu 1bmz et -
i lclnıl' ltlarcsinclcn bedl.'lsiz olıırn.k a
l lıilirler. 

~L - Muhnrııınen bcd('l " 18000,, lira 
olup nıuvnkkııt tı rııinııtı rh. "1350,. ol. 
duı;ıı 11 n olunur. (7696.6907} 193.5 

Yol yaptırılacak 
Bursa • a1ı Mudürlugunden: 
1 M. K. Pa :ı - Batıkesır hudu

du ~olunun O 000 - 14 000 kıJo -
mı lrcll ı l arnsındakı kısmın tama
men blokaJh olarak ycnıdcn lnşnsı 
I!J3u!IO lıı ı 80 kuı uş keşif bcdolıylc 
ve kapalı z.ırf usuUylc r...ksiltmcye 
cıkarılmı tır. 

2 hks itme 15-8-942 cumnrtC'sl 
günQ snat on birde Bursa Nafıa 
Mudurli.l ü blnn ındn tcışekkill ede -
cck Nnfın cksıltme \'e ıhrıle komıs
~onu tarafındnn ynr•ılncaktır. 

3 Bu ı c nıt, bnyıııüırlık işleri 
r:enel ırlnıınıesı, şose ve korrulcr 

mel<. 
dJ Onlvcrs!tc klmyn .u~n ve

>11 buruı mund l ('("[1.-.bı bir !akUlted<'O 
mezun buluTlllU\k lAznm!ır. 

4 - MU.sab:tkad:ı kaznnıınlard.ıın in· 
ıtlllzec. almnnrn, tnıll6ızca dillerinden 
uınnı veya \ılrkntını bilenle!" tcrcth e • 
dll('('Ck Ur. 

5 - Ta>1n cd lecektere srg, sayılı 

trodul kanununa ııorc 111abUeccklcTt 
manı V('. N'<•kllr. 

G - Muıı:ıb:ıknya tşt!nık Nmf'!k lstl

y('!fll<"rln )'Ukıınd.'l >'8Ztlt gUmrOk ldnre
k'rlrı<lm birine 8·8 !'142 cumıırtem ı:ünil 

nk&ıımıoo k d r d IC'k<:e 11<' mUrneaııt 

C'derek lüzumlu b<'IR'<'lcrl vcnneım IA· 
zımdır. (5464) 1552 

Taşıma işleri 
Gıımrılk ' e inhisarlnr Veklılr.tinden 
ı - \'ekillct ihtiyacı iı;in nlınac ık 

300 ton kok komlırıinıın Ltılıank111 
\il ·on H~ahııt kunılır deposundan VI'-

f nnl şartnamesi, hususi şartname, 
<'ks ilme art.Pam i, oeaklnr gralli:\, 
k f I.' l\ lı, "1 l<' fi) at l' tvel ve 
muknvC'lc projt.'8 !l<afıa daire 'nde 
isl!'kl ı re goster: im ktcdir. İsUh· k ılet kunııırlugu~e ~aılar ola~ nakl. 
knk Bursa .Mnlsnndı •ından Odenc· ) c, lınınnliye ve ıstlfı nçık cksıltıııi) e 
C<'ktlr. 1 konulınu tur 

4 EkslllnK)"C gtrcbllm<'k icin 2 - Bunn ıılt şartname her gün 
1 trkl ler n ı 904 lıra 54 kuruş mu- 'eklUet levıızını m!ıdıırlügUncle goril
vnkkat t m nnt 'liCrmC'lC'rl tic:ırct 0 • l lcbllir. 
dasın ı kayıtlı olduk'arınn' dulr vesi- 8 - J\\ıılıamc-n hcclel(lliOO) lirıı n
kıı \"l' hu ı b rıbllccC'k ehllycıte lııp muuıkknt tcınınatı 112 lira 50 
olduklnnna da r ıhnlE' gunünclen en kuruştur 
az ile un v\el \ ılt\yC't nmkamına 1 4 - ihale li. R. !142 çnrşamha ıı:unil 
ırüraı ııntl l usul il daire inde alııcnk· ı ı;aııt 10 cln Vt'kAlct l.c~ıır.ıın Müdür
ları chlh t V< ıkasını ı::östC'rmel!'rl llııhınde ~ apıl ıcııktır. 
ve ilı;ilnC'il m::ırl lc>do ynzılı evrakı o- 5- Kıınııni vııs ı fl ın hah: taliple • 
kuyup kahul ettlklC'rine drılr imza rin belli l(nn ve ı;aatte tcınlnııt akçe. 
rlınC''c>rl \'C'~ha~ıl 2490 sanlı konu- !erini \ 'eklllc•t ve7.tırslne yazıırnk ko. 
nun hilkumlrrl daire indf' hıızırlıyn- nılsyoın<la hazır bulurı ııı ıları. 

1577 cnklnrı tt>'ld f zarf'nnnı 15-R-94:.! cu- (CiCiOl) 
martrsl ı::iinil snnt ona kadar Nafıa --------·--------
MUdl\rlü ünd toplaTl'lc-:ık komisyon Sf Ht_IAT iÇTİMAi M V 
H<' sli tnl' mııkbur. mukabilinde 'llCr· c ve • ' 
mC'lerl lllzımdır. 

Po fnlardn vukuhuln<'ak ı::ecllml<'- Pirinç alınacak 

D. D. Yollnn 2. ~letıne M ü
dilrlU ünden: 

Ha~
ç n 
Un 

M dele ı 1 No. lu 
darp a EksprC'So katan 
bilet ' e yer kuponu hf>r 
sant 8,30 dnn il 1 aren g 
de snulmııkt dır 

r-

Maddt' 2 Cnrs..•mbn ve 
cumnrt(' 1 gtmlC'r saat vı2 d 
Anknrn'dan Hnydnrı a')a ha
roket relen C3) o Ju ·ı oro 
katarı ıç.n h Irt ve yer kuponu 
bir giln evveıdrn saat 14 ten 
ıtıbnrcn sntılmakln lır. 

M ıkfo !! ı N >. lu llny
darpnşa Ekspr<'s len t> t \e 
YC'r kuporıunun b r Un vı. • 
lınden sur ... ıı kntly<'de atılma
dı ının sn)"ın halkımızııı nıa
ltimu olmak üzer(' ıl n o'unur 

(5V6SI 2029 '------' Ankara Bira Fabrikası 

Yapı işleri 
İnhisarlar Ankara B ra Fa.brikrun 

MüdurlU ilnd n: 
Gazı Orman Çıftli~ndckl lrh ar

lnr bira fnhrlkıısındn, kı mC"n ~ere 
gUmillil hır kArglr d<'ponun ın n tı 
10. 8. 942 ıırıznrtf"SI günü ı, lod< n 
sonrn snnt JS l<' tııbr knrlnkl kom • 
yon huzurunda l-nrıılarak ac k C'k t
mC' ile l!>tC'kll lnC' !hole ed lı>cC"k' r 

Ke ır bcıdcll <3261 23) !ıra. mu-
\akkat tE'mlnnt <244.59) liradır. 
Plı\n, kt>şll ve şartnamel<'rln gır -
m<"sı Iı;m h<'r gün fnbr lrnyıı mUrn· 
caat olunnb lir. <5S76> 1937 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve İmar işleri 
Nafıa \ l.<:tôl'ıdırn: 

l - Ekslll.m(') e ktlnukın Uı. Ank ra 
Gcn<:llk p.:ı.rkıru.Ll yapıkı.cruc .kayık ı.e 

binası, d!UI \C he ~iııll.U)"Jc l~t.lic 

lall'rkllf". 
KeşU bcdcU. {2'1U5) llnl (T.>) lw.ruo

tur. 
2 - Ek.sUunc 20-s 942 rıazartcsı lt\r 

nü saat 1'l tc Nil.tın Vcklılct:ı yn,pı Ye 

imıı.r leleri cıksl.Luncı komls)orw o<Lısın

da k.aI•alı 7.art (ısuUylo Y<llltlıııcnktır. 
3 - .fo::ks ltmc ln.rtnllm ve buııa 

mUtotcrrl evmk (121) ;ı.iiz )':lrml ı:.ır 

kurll6 lx"licl mukabilinde >'l1V1 V-O imar. 
işi.eri !"(• tinden alıntıbll • 

4 - I-::kstltmcy<ı ıı <-obllm<.4< ıcın ıs~ ler knt-ıuı edllm z. C5Si9> 194!> 

Ekmek alınacak 
Ankara NQmune Hastanesi Baş- klkll.lcl"ln usu u d l'lllo (1806) ııra 

İımir Ceza ve Tevkif E vi Satın 
Alma Komı yonundnn : 

600 ram ekme~ın beheri 16 ku -
rıış 25 5ontimılen muhammen fiy ııla 
171050 acı t ekme .ııı mecmu mu • 
hanımcn bedclı 27796 liradır 

Muv kkat tcminiltı 2085 l iradır. 
İzmir C eza ve Tevkıf gvtnın 942 

mali yılı ekmek ı lıtiyal•ı yukarıda va
:ıılı muhammen lıcdellc ve kapalı 
zarf usulıylc 2fl glln mlldı'lelle m lina
kas ıya cıknı ı lmıştır. Sartnnınesıncıc 
muharrC'r evsnı ln beheı i 60\l iıram 
Uzeı inclcn her glın !Uzumu olıın ek· 
mck lcr cemıcvine kadar tesllıni me.ş
nııtur. 

Taliplerin ihale glinU olan 17 ağus
tos 1942 ıarihıııe ra tlıyan pv.artesi 
giınti saat ona knrlıır l'C7.a ve tevkif 
(IVinrl<' mllte kki l komisyon rly se -
tine t<'klif mektuplarını v ermeleri 
Uir.ımd ı r. V e po tn.dıı vuku bulnenk 
ıechlıilrden dol':ıyısiyle mesuli:vet ka
bul edilmc7~ Şartnamcyı ıı:örmck is • 
ııyenl r her ı;Un mesai saatleri dahi
linde cezaevine mUracaat edebilir. 

M ıliye V ekll.leti•nn tebliğatı mu -
ciblnce ekmek bed 1ı mlitenhhide o
clt:nlrken kanuni vergiler mtite:ıhhi • 
de ilaveten tediy cdılceekıır. 

tnb pi • nden: (681 bin s.--ldz )"tiz 8Cklz lira ıı un., ııc-. 
Tutarı !J 00 llra. kilo: 20.000, Mu· kız ıcuru.ıluk muvıılclrot tcmtrmt wnne 

hnmmcn Bel. 49 kurus, muvakkat k-.rl ve Nn!ıa Vcklte-t den bu ı. itin 
T. 735 llrn, lhnle tarihi 1-8-942 cu-
mnrt('sl gilnU saat ıı de. Cınsı: pi- alınm11i ehliyet vcslkrun lbraz ı.ım cı:t 
rınç Beypazarı. lAzımdır. 

ı Ankara Numune Hastanesi- l&ı>u v~f.laıJn n.lmat< tctn tstddlk'rlll 
nln 942 mnll yılı plrıııe ihtiyacı kR· eksiltme tArUıllıdcn (tatil ı;ünleri ha
pnlı zarf usullyJe eksiltmeye konul- rtcı en az üc ırtın evvel bir ıııt:ld:ı ile 
muştur. Narıa VekAlMdrıe rrKlmcıuıt (.'(..-nc!l.eri 

2 - T'11iplcrln 2490 sayılı kanu- mukt.nzldlr 
nun tarlfntı veçhlle hıızırlıyaca.kları 1 5 1 ~U Wldlt m<'!ktuplıır.111 
teklif moktuplnrını havi zartlnnnı - 5 

l"1" 

bC'lll ı::lln ve saatten blr snnt evveli- llınle ııünü olıın 10-6·942 Il 1.artcsl gt),

nc kndnr hnstanr>de mQteşekkil ko- nü s:ınt 14 e kadar ekli Ltmc k<Jmlıı)onu 
misyona vermC"lerl. 1 relsllt-lnc mnkbuz nıukaulllndc vcnne -

3 - El'7..ak bedc>llcı:ıl mOtcahhlde l<ırl ıazımdır. 
öclPn~rken kanunt vergiler; hare ve 1 Post.ada olacak gıx:tlcnl('Icr kab ıı e-
reslmler ve terki zarurt tuval v e dilmez. (!i.:>82) l!l16 
'knp bedrllerl ilaveten ödenccr~tır. 

4 ~ SnrtnamC'l'<'r her giln 'hasta
ne l&lres ndc .ı:örUIC'blUr. 1555 

KAZALAR 

Yapı işleri 
lnönü Bcle<lıyu ™.:Jbllğl.Odcn: 

l - lıK>nU kıu;a.baı;ınd:ı ynpılaook 

ol.:ı.n 10456 lilu kce1t bc."'<lclll 
cl<ıkLrlk sant.ra.ı DlnnQ J.6·7·942 Uırlh1n-

Şose inşaatı 
Na!m Vcklıletinden: 
ı - l st<-kli cıkmnmasındnn dolayı 

keşif ve şart.name inde de k fk 
ynptlnn Diyarbakır lle Mnrd n ara
sında yapılacak ş e ve sınai ımnllıt 
~nalı {50().000) lıra keş r be<k!lı ile 
YC"niden kapalı zarf u ul!tYJc eksilt
meye cıkarılmıştır. 

( 4332 f.028) 2066 den 1tbarcrı G-8-1942 tartlıtnc mUsıı.<11! 111•••••••••••••111!1 P<'nıembc ııi.lnU aaıııt 14 e .kadın%' olmak 

2 - Eksiltme l18 IM2 UırlhJne 
müsndıf salı günU saat 15 tc Nafıa 
Vl'klıleu. Şose ve Köprüler Rcııs' ği 
odru;ındn yapılacaktır. 

3 - • Eksıllmeye mnt ... nll k cvrnk 
25 llrn mukabll.nde şose ve köprü
ler reisliğinden nlınnbıllr. 

Diplomalı 

Eczae1 aramyor 
İşletmemiz trastanesincle ça

lış ıcnk diplomalı bir eczacıya 
ihtıynç vardır. 140 lira Ucret 
ve ayrıca fevkaHl.de zam ve -
nlecektlr. İsteklilerin evrakı 
mtiabltclcrl ve çıılıgııklıırı mü
esseselere ait bonservisleri ıle, 
(Eti B:ınk Şark Kromlan İş • 
letmesi Maden - GUleman) >1d
rcsınc mUracantlan. 1352 

Anafartalarda 

Ucuzluk pazarından 

Uzef'C 20 ırUn mu•!QcUo ~lk riaıt.ltzn~e 
konumııışıur. 

2 - F..kslltrne İnönü Belt'c\IY'C daire • 
s.lndc top!Nlruı encUmen ll~fii>'kı JIB.. 
pılnce.ktır. 

3 - Muvnl<lknt tcmlna.t '184 ıırıı 20 

kU!'Ult\H'. 
4 - JsldtU!e.rtn llO&tı<Wd v~ • 

n furaz etmdert JA.z.ımdır: 

a> Muv:ıJck.ıı.t U!ml.nntı lnönil bckdl
yc sa.ndııt"ına yat..ıNtı~ına dair makbuz, 

B) lhrılc ııünOnden .ltlnkal S ı:ün v
vcl Bl~lk nıı.fın mOdürJOtünc mUrn -
caatla bil ıeı yapab lıooeC1ne datr ehH -
;ı.oet vt'ff!kıı.sı, 

C) 1042 yıtmn atı tknrct oda& ve· 
slknsı. 

5 - lııtckW«fn k<'$1! ve buna mö • 
tclen1 evmkı lnönO ~lnd(ı ı,ıö -

Ortııklnrı:m Nar~o vc Kemal T<k· robllceeklcrl IUın olun:ur. 
ıııoydruı 2!'-7-042 tarllünd<'n tU'bıı.ren ay- (7876-57:57) 1767 

rıımuı oldııt:wıulan ac:"clt Naciye ve 
et-~"'k Kcrn.ıılln mat h'<: bir su
rcUe al kllkın 3ralmadı~mı Snym mUı • 
tcrl erime ll!ın C'l:lcl'lm. 

AnnfnrtaJar cnddcstndc 9S No. ıu 
u.-uzh.I'k Mıı.n tıı.Lunı. Mntnzas:ı sahibi 
Ynsıı.r Akdcm1:r. 1443 

OKULLAR 

Tamir işleri 
DönUlncU 011.a Okul :Mlldürtütün. 

den: 
l - Qlntlumuz lkütOı>aneslnin y<nl -

den tnıall ve okul sınılnnnın ön kısun
larınm tam r ve cl11Uıı yaptırılaeııktır. 

2 - Muhammen kcş.U bcdcl1 ıııro 
Ura 8S kuru tur. 

3 • - K fnıımc YC ıı:ırtn.'lllle 

mUdürlOl\'tindedlr . 
4 - Acık k itme 15 aihı tos 

okııl 

1942 
tnrtıılnc mı tııyıın cunınrtoo günü s:ınt 
ıo da mekl.<'pk-.r mu'!ı:uıcbecl ki b!nasm· 
da mUte:ickkll komisyon tnrafmd."ın ya
pı~ raktır. 

5 - Tafüılcrtn chlb't'truımc~e 'bc
nılM!r Ouı le ııa: tlndm bir sruıt C\'Vrlln<! 
kad r tcmlnntını ;yatmnll$ o.lm:tl:ın JA -
zımdll". (6069) 21.56 

Elektrik(i aramyor 

D. DEMIRYOLLARI 

Karosiman alınacak 
De\·let ]). Yolları Knyscrl dordun

cli lşlctınc mUdllrlüğllnclen : 
İhliyacıııı121 olun !13.000 adet Karo

&ıman kap ılı znrf usııliyle eksiltme
ye konuln111Ş~ır: Karo imanlar 0.20 X 
0.20 X 0.02 vcyn 0,20 X 0.20 X 0.025 
veya 0.211X0.2liX0.03 ~bnclınnıı. oln. 
bilir. Jhınlnrnıın birincisinin lıehcr a. 
cledinin ınııhanınİf'n lıedcli on, iklnl'i
sinın on iki ve u1:uncUsilnOn yirmi üc 
kuruştur. 

1'.ksillmc 7. S. 1942 cumn ı:UO saat 
J li te Kıı.)seri'de dordDncU lşlct rııe ko
ıııisyon ıı arlıı ynpılnrıık tır. Bu işe gll"
m<'k isÜ)cııl<"rin 1604.26 liralık mu • 
vakkıı t tcnılnnt verm('lerl ve ka nunun 
tayin ettiği \C lkn l nrlıı lılrliktc teklif 
ınclttuplorını ihale ı;linll muayyen o
lan saatten bir sıın t ı·n·eline kada r 
d!irduncu işletme komisyon kltlpliği
ne vcrmclerl lllz ı mc1ı r. Bu işe nit ~nrt
n:ıme ve mukıı.velc projelcrı ~ııırısun 
gar ın0c1tırlllj:liinden ve dordO ncll iş • 
letrn komisyonundnn parasız olarak 
verllmektecllr. (7iG!i) l 636 

ÜNİVERSiTE 

Madeni eşya alınacak 
Üniversite A. E. P. K omisyonun· 

dan : 
İ&ılctmemizin elek trik santra- Yaptırılacak iş madeni eşya, mw -

1ı ve tesisatını ldnre edebilecek lranınıen bedeli 23843 lira, temiuatı 
lrnbiliyette tccrUbell, Snnıı.ı O- 1789 li ra. saati ıs 
lrnhı mezunu veyahu t Nafıa Yaptırılıı.r.ak 111 ·manen! eşya m u. 
Vlkiiletinden 2-3 Uııcil ncrece- hnmmen beclcll 15610 Jirn. teminatı 
de ehliyetıınmeli bir elekt rik - 1174 lirn, saati 15.5. 
çiye ihılyncımız vardır. 130 11- Tıp Fakültesi birinci cerrahi kli-
ra kad r llcret ve ayrıca fev - niğine y ıptırılacak macleııi e:ıyalar 
kal:l.ılc ?.am VC'rilecC'ktlr. İstek- 13·7-1942 gilnli rektörlilkt e kapalı 
lilerin evrakı mil bıı lcrl ve zarfla ayrı ayrı eksiltmeye konul -
bon ervisl riyle (Eti Dank Şark muştur. Teklif zarfları eksiltme ı:U-
Kroml11rı hlctmcııl Maden - ııil sut 14 te rektörlUğe verilmio ol· 

4 - lsteklil<'rin eksllt.m(' tarihin
den en az ile gUn evvel hlr Jstıda ıle 
Nafın Vekflletln~ miıracnatlc> bu 
g\bı lnsaau yapabıle<:rklerine dmr 
ehtiyet \'eslkası almıılan 1A7.ımdır. 

5 - Ekıılllmey(' 1 Urnk ('dC<'<"k11.'
rln 4 üncü maddede ya7.ılı ves kı:ı i P 
!)42 yılına n!t TıcarC't Odası vcsJka.c:ı 
ve (23.750) lırnlık murnkkat tc>mi
nallannı havi olarak 2190 sayılı kn· 
nunun tarlfatı dairesinde hazırlıya
<'akları kapnlı uırflarını kl!'ıc mad· 
dedf" :nızılı vnklttıın 'hlr sant evı; el -
ne Jmdnr kom syon Te c;Jıtine m'lk· 
buz muk11ffil nde vermr f>ri Jtız.ın~ 
dır. <!'i&'W) l!l83 

Yol yaptırılacak 
~afıa V<'k ılellndcn : 
ı - Sılrt. Kıırtalnn \Olunun Kurt

alnıı lst ısvonu dalıllincl<'kl os<' ~e ı
nıalfıt ı ı;l~:ııye lıı nalı 37 •ı lira 83 
kıınısluk kc~if bedeli {ır.C'rinclrn kıpa 
Jı :r.arf u~uli} le eksiltme} c çıkarılnıış. 
tır. 

2 - J~k~iltınc 11 S. '142 tarihine 
mllsadlf s ılı gunlı 6R t 16 da Nafıa 
Vekl\lc-ti şn <' •C kuprUler rcıı;lıgı od ı
sında } apıl caktır. 

8 - Hl ~ıltmcyc rnuteallik evrak 190 
kuruş mııkahillııdc so e ve lwprull'r 
reislijiindl.'n ıılınahilır. 

4 - lsteklllc-rln ek illme tarlhlndl'ıt 
en az ılc: ~un evvel bir dılckc:c ıle N ı
fıa Vcklilellne ıııurnca tin hu ~lbl 
lnşııııtı yawıhılcrc ıne daır bir c·lılı)'ct 
\C ik ı nlıııası lllıııı l r 

li - F k iltnıeyc ı~tır ık ed('l"l'klerin 
ıı. uncu ııı ırlrlecle ) a7.ılı ve ıkn ılc !IU 
;)'ılına ıııt '.1 lraret oda8ı vcsikıı~ı ve 
2 42 liralık ıı uvııkknt teıııin:ıthnını 
havi •llRrak 2190 sn~ ılı k ınıınun tarı. 
falı riııiresindc hazırlı} nrnkl ırı kıııla
lı zarfüırın ı ikinci m11c1dE'd<' yıı ılı va. 
kitten hır sn at <'• veli ne kad r koıııi • 
yon rl'islifünc rıı nklıuz ınuk blliııcle 
n~rnıclerl litııııdır. (.~ 3'>) 19S. 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
iki film birden 

1 - Pamuk prenses 

il -Harp muhabiri 
O ynıyn.n l a r 

Myrna Loy )--
---( Clark Gable 

S UARE : 20 30 da 

PAMUK PRENSES 
ve--

HARP MUHABiRi 
Telefon: 6294 Gülcman) adresine mUracant - 1 mıuı lazımdır Liste ve eartııamelcr 

lan. 135S rc;ktorlilkte görUIUr. 

----------· ,L1Ilı66-S9Sl) 2~ 1 ~---------11' 

• 

l 
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TÜRKİYE 
. . 

CUMHURtYETI 
• z T BA AS 

ANKARA BELEDiYESİ 1 

11 kalem malzeme alınacak / 
Ankar Bcled ye ındea : 

1 - Su tanklarının tamiri ıcın 

Makine tamir iıleri 
'l osya Belediyesinden : 
1 - Tosya kazası merkezin· 

cıe elektrı.k tesısııtına ait su 
tUrbunünün kırık ve bozuk ak· 
samının numuncs ne göre dö
kllp imal ve mııhnllınde mon • 
tajı ve çıılıştırıhrr:ısı açık ek -
silımeye konulmuııtur. Berlelı 
keşfi 5000 liradır. 

İnhisarlar Umum Md. 

Yapı itleri 
inhisarlar Umuııı l\J ucl urluğıındt:n 
1 - l'rojc, ke~lf ve ş.ıırtnumesi 

mucibince ıdarcııılzın Kabııştak'taki 
bH~ıııııclıırluk bina ında ) 11ptırııcıııı 
tadillıl ı~ı kapalı zıırf uırnlu ile eksilt
me) e konııııı~tur. 

Ken<I . tabii gaziyle kuvetlendirilmiş . .. 
KARAHISAR MADEN SUYU "TABii SOi! 

KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

UlJ ka em malwme on beş gUn 
muddeUe açık ckaııtmc:ı;c konulmuş
tur. 

Kızılay ve Millet Mcdi~ Parkları ~hetleriııde, Ulus"ta Ahn. 
!~aobul Pasta ,,ılonu karşısında Ahmet 1 ricmen, Yenişehir: Sakaı. 
.sinde Balkan, hzkkali)e mağazalarında, Sam:ı.n(lazarında, Buna Paz 
,inde, bardak ~·e rıentkende şişe ile satışına ba)lanmıştır. Sandıkla i 2 - Muhammen bedeli <540) it· 

radır. 
Telefon 5153 e müracaat. 1405 3 - Temlnntı (40> lira (50) ku

ruştur. 2 - Eksilıme 16·7-1942 ta -
rihınden ıtibnren 15 gün mud 
detledır. İhııle 31-7-HH2 cuma 
gUnll saat 15 te Tosya heleclı • 
ye enciımcninde yapılacaktır. 

:.! - Jü·~ıf lmkli (3!. lt;,.:16) lira % 
7,ö ıııu,akı. ıt tcıııin .. tı (:.!.'l~i) lır dır. 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 
4 - Sartnnmcsinl görmek lstıyen

lerın her gun encümen kalem ne ve 
ısteklıler.n de 11. 8. 942 snlı günü 
snat 10,30 dn beledıye dairesinde 
mlıtcliekkll encumene mUracaatları. ı 

(5768> 1901 3 - Tal!ıılerı ekı;Utmc şart· 
nanıesi ve buna mUıeferri evra
kı Tol'ya belediyesınıle ~öre . 
bllır. 

a. gksıltıııc 14. ~. ıa:ı cuma gu-
nu 5aat ıo.:ıo da lst ınbul'dıı ha -
bata.ftıı ıe,·aııııı ~ıı besindeki uıerkrı 
ulıuı konıı yon unda ) ııııılacaktır. 

~ - l'roJr, ke~ıf \'C ~artnaıııc ( 173) 
kuruş mukabilinde sozü geçen şube
den ve Ankarıı, hıııir b ı§mudurlukle
rırııkn ıılınabillr. 

Ankara' da par as z sıra 
İlk Okul öğ etme 1 Satılık yer 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Yenlsehlrdc (1045) ada (12 ı 

panel dahil nde bulunan lS4l metre 
murabbaı ada fazlası yer on bet ııun 

müddetle ncık arttırmaya konul:mu•tuı ı 
2 - Muhammen tıedell 1840> UT.ıdıı 

3 - Teminatı (63! llrndır. 

4 - 'I'allplerin usulü daıre
sınıle 375 !im muvakkat temı
nat vermeleri ve bu iş için vi
!Ayet natııısınclan aldıkları eh· 
hyet vesikasını eksiltme ıa • 
rihinden üç ı;:-Un evvel To~:vıı 
beleclıyeııine ibraz etmeleri la
zımdır. (8011-5912) 1936 

ıs - ı·:ı.. ıltme) c girmek isti> enlerin 
( ı 6.000) Jırıılık bu kıılııl in~ııatı mıı. 
'ıı ffaki) t'tle > .ııııııı. olduklarına dair 
vesıkıı ıhraz edc-rı•k ihale ı;ııntıııden 
(i'iJ gun C\\'eiıne kadar uınııııı nıudilr
lıık in•nnt ~ulıe~ındı-n a) rıca eksılt . 
ııır)c- ıştir.ık ,-esık ısı ıılıııal ırı lfı.ı:ırıı
dır. 

Ankara Vôliliğinden 
Muhtelit yıllarda vllllyetlmlz emrine \<'l"llll> de Anlrom mcıi<ez1nd~ 

hale ta>1nleı:1 ynpılnıak Uzore ncıkta sıra l>ckllyen ilk okul or:retmcnle 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
eL az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kura ile 

qağıdaJ<t plana göre rkra.miye dag-ıtılacaktır : 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
Adet 500 Liralık 2000 Lira 
Adet 250 Liralık 1000 Lira 
Adet 100 Liralık 4000 Lira 
Adet 50 Liralık 5000 Lira 
Adet 40 Liralık 4800 Lira 
Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar senede 4 defa, ll Mart, 11 Haziran 11 Eyını ve 
11 Birlncikanuo tarlhınde çekilecektir. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralaı bir sene içinde 50 liradan 
aşağı dilf!miycnlere ıkramlye çıktığı takdirde %!!0 

tazlasiyle verilecektir. 

Devlet Orman İşletmesi 

1200 metre mikabı çam 
ağaçlarının tomruklama 
ve nakil, ıstif işi açık 

3500 metre mikabı çam 
ve köknar tomrukları nakil 

işi açık eksiltmeye 
çıkarılmıştir. 

Devlet Omıan lelet.mesl Kııra.bUk Re 
vır Am>rllC:lndcn: 

eksiltmeye çıkarılmıştır l - KarabUJc Devlet Omıan ıı:etme· 
Devlet Ornı ın işletmesi Karabuk ıı revir rımlrltt ne batlı Ovncuma bbli:c· 

r.f'vır tı.m rıı ı.lden : si emval nden He ke.-ne ormanının ~e-
l - Devlet orman işletmesi Knra. zen, Fndıeak, Ardıc, Katır Ovası. Uzun 

4 - Şartname ve krok sini ııöımck 

lstl)enlertn her i:Un encümen kal6 mlnc 
ve lsteklllcıin d.f' 11·8·042 salı ı;:LnU s ... 
at 10 30 da beli'd~e dalreg:ndc mUte· 

j ıekkll encümene müracaattan 
(5769) 1902 

Asfalt işleri 
Ankara Beledıycsinden: 
1 - Olgunlar sokaiı ile _,-kaf apar· 

ıımın. ônunde > apurılucak a.sfalı kapla· 
m i~i on beş gun muddcdc açık ek,ilı· 
meye konulm~tur. 

2 - Muhamrı.cn bedeli (~ 133) lirn 
(20) kun:<ıur. 

3 - Tt'mlnn. 374 lira kuru~tur 

1 4 - Sutnamt! 'e keşif cct\elini gor· 
mek isıiyenlerı:. her ı:ün encümen kale· 
mine \e isıeklilcrin de 11·8·942 <alı gu· 
nu sa:ıt 10.30 da beledİ)c dni~iode mü· 
IC$ekkil c:ıcumene müracaaıları. 

(~~67) 1924 

Last(,c hortum alınacak 
AnkRra fldf'dh e~inclen: 
1 - Brll'di> e bahçelerinde kulla

nılmak Uzrre nlınnınsına llızıını ıros. 
terilrn 22 parç-ıılıı ('ili O) metre !Astık 
hortJrıı on beş gtın nıUddetle açık ek. 
~lltnıeye konıılınu~tur. 

2 - ;\ltıhaınını-n bedeli (3 50) lira
dır. 

3 - Teminatı (21;5) lira (7.5) ku • 
rıı tur. 

1 - .,.~rt::unesiı.i gormek istlyen. 
lerl'l her ı;un t"nc men knlrınine ve i . 
teklilerın -it. 14 ı:ı. q 12 cuma ı:runfı s•- l 

t ıo,:ıo da n .. 1"dhl' dair .. inde dıllle
şekkil en· .neni' muracant.arı. 

(oıı:ıı ı •u 11 

Cam alınacak 
Anka.rn (l(!led ycs!ndm: 
1 - Otobüsler iç n alınacak ~ ne 

vlde <245> adet cam on bee srtın mUd· 
deUe acık eksUtmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedel 3034 tıra 30 
kurustUT. 

8 - Teminatı (227) l!nı (57) kuruı· 
tur. 

4 - $art.nameslnl ırörmek tsUyenlc • 
rln her gün encümen kalemine ve istek
lilerin de 14·~·942 cuma lrünU sanı 
10 30 da beloolye dairesinde mOt~"'kkll 
encümene müracaatları. (5~37) 2012 

Çok acele kiralık 

Mobilyalı ev 
ı. 

buk re\ .r ıimırlıgıne bağlı Kara tepe Yazı, Jandarma .Mezarlıtı dcııolannda 1 
1 , e•ının Kı:ı:ılg>ıney, Kocakuz or - ı mevcut nakledl m:ş ve oollmekte olan yeslz \•erllın<'Z. 

1457 rr ınlırınd:ı. muhtelıf m hal \ e me' ki- tahminen 3500 metre mlkAp radrth nde : 
de ruzırnrl:ı ve 5aır suretle devrıımiş cam ''e kt>lrnar ı.omruklıınnın bulunclui<· 1 L1mmB~iiB:ı:ız::lmm!31!1~B!EDll 

Bahcell evlerde tele!o:ı'u 
Ti. 3485/120 ye müracaat l\lob : 

t hmınen 1200 metreı;:up raddesın • lan mahaller<kn Ulupınar kereste ra'ı· MAARİF VEKİLLl"'l de c; m a ac;l nnı vl'rılecek ulc;ü\t: go u 
r ke erek tomruk boy) ırına taksım ı1ka11 önOnr. nakil I& 80 hltineltetnn 
ve kabukl.ırını soymak \e Glrcnce ,e 1942 tarihine kadar tamamen nakle<! im' 
C.11renpınar rampalarına aakıl ve ı +it ~lmak ve nakliyat esnasında yollan:l ı 
1 ı 80. 10 IH~ tarıhiae kadar tama- ı )'apılacak b Ulmum Yol tam ratı mu• 
men yapılmış olmak \e n klyat yol- ahhld!:ne ait o ak eartıylc bu ı.s acıu 

Öğretmen namzeti 
alınacak 

.Man r1f \'ekil {: nden. farında yapılmssı ve tnmlri le ıbedc-n ekslltıncye cıknntnuııtır. 
her turlü yol i l , e masr ıfı mille ıh- 2 _ Acık eksiltme 8 aıruııtos 942 t!l· Koy kadınları ı:czlcJ kurslanna öit • 
ıdıoe aıt bulunmak şartıyle bu iş nçık ı1h ne ras•lıyan cumartesi ~unu saıı• l'l retmen Yetiatlrllmck Oz('rc acııaeak 
eı;;s!ltmeye c;ık rıloıı~tır. . da Karat.ık De\ lt>t orman !4)etmcsl !'"" kurslara kız enstltUlerln!:n muhtelif 

~ - Açık ek.cJltme <; .6 .9,i2 tarıh ne t 1 k la dl!'\·reıen mezunlarından namzet alına. 
rastlıyan cumartesı günıl saat 10 da \'ir Am.rııı::. binasında oıı anat'a 0 rı caktır. 
h. raht.ık devlet orman ı )etme l renr kom Yon huzurunda yapılacaktır 

Bu kurslarda bnşnn eösterenıcr ba&-mırı gı bınasında top! ınncak olan 3 - Blrtncl madded(' yazılı &artlar 
lanıııçtıı 50 lira Uc:rctlc köy kad nları· k mısyoa huzurunda yapılacaktır. dalre5tndc l.sbu tomruklann t:ıeher me•pe 

8 Bırlncı maddede yazılı ıı ırt- m!kAbına muhammen bedel on iki Ura· na öğretmen ~1n ed leceklerdlr. 
l!ır dalresındc- beher metre tomruğn dır. ı istekli kız ensutUsü mezunlannı:ı 
ın hammen bedel yedi liradır. 4 _ Te:n~at akı;esl :ırüzdc 7,:s hesn· do~rudan doA'ruya ve::rn h1:r mektupla, 

• - Muvakkat teminat akçesi 3 b;yle 8150 llrndır. me•un olduklan kız ensUtülerl müdür· 
1,<> hesahlyle 63!l liradır. ı .. ıertnc mUracanUarı. 

6- Bu ışe aıt açık eksiltme Şart- 5 - Bu ise alt acık eksltlme aartn:ı (6143) 2159 
nameleri Ankara'da orman umum mclerl Ankara'da orman umum mı:· All!l••m••mm••••••ıır! 
mudurlu ı ıle Zonguldak ormtın çe. d:Jrlül':O ile Zonı:uldak orman c:evlrı:e 
nrge muclurıuı:ıunde ve revir Amirlı- mlldürlUCilndc ve revir Amirliğinde ı:ö-
gımızde gorulebilir. rülebl'lr. 

6 - İsteklılerıo eksiltme gUnU te- 6 _ tsteklllel'ln ihale g{in.Unde mu· 
mıD!ı.t akçderı)le birlikte revır lımir- vakkat teminat akçelcı1Yle birlikte re· 
h ııuu:e u ur cant etme crı lıızıınıu 1- vtT Am!Tltl':lmlz<' müracaat etmelt'rl IU 
Jun olunur. (SCıiS-607.!) 2129 

ıumu UAn olunur 
(8077-6071) 212 

Acele satılık 

RADYO 
Dccca marka ~cm! vazJ.yettR 

Ti. 348:5 120 ~e :nUracaat. 

1000 metre mikabı köknar 
ağaçlarının tomruklama 

nakil ve istif ışi açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

De\ ı.et Orman l&teı.mes.. Karabux Re· 
vır Amir l:lnden: 

-
~11111111111111111111111111111111§ 1 P .T. ve Telefon Umum Md. 

İş arıyor = 

ı - Karablık Devlet Orman ltletme-
6:.. revU' funlr itine batlı Kc.tepe bola' ı 

d h llnde Kete ı ormanından deHUrnlş 

\ kesllrn1$ tahminen 1000 metre m k\p 
k .-nıır a~aclarını \ erı.ecek IHcUye ıı >
re omr klama, kabuklannı ı;oyma 11e 
30 10 942 tarih.ne kadar Pazal")'<'ri de· 
posuna naı.:ı.l \I! ısur !Uzumu halinde 
S ı:u ı.o u müteahhld ne nlt olmak u 
bu hususta b r talepte buluıuruunak 

• ııte bu 1$ atık ex.sUtmeye çwrıı 
n ur. 

2 - Acık ek&lltmc 8. 8. 942 ınrfh•ne 
r •uyan cumartes ıronu saat 10 ela Ka· 

k De\ et Orman l&letmcsl revir A· 
m ~ı C:I bı'.nasında toplanacak olnn ko· 
n' ~on huzurunda yapılacaktır. 

3 - Blrnıcl maddc<le yazılı aıırtlar 

d eslnde bu err:val n tomruk h.sllnde 
be-her ll'etre murnl>baına muhammen be· 
d sekiz ı rad r. 

4 - Muvakkat teminat akceıı yUz.:lc 
7 5 hetabı.y e E.ôo llraclır 

5 - Bu ise a t acık eks itme ıartna 
eı-1 Ankara da Omıan umum mUl'Jür-

11 le Zongı.ı!dak onnıın çevlr~e mO. 
Ond ve Karab:.ık Revir AmlrllC:.n· 

it u e lir. 
6 - ı t ki ler n yevmi !:halede mı:

t t ,, r.at ııkte~rly e b ilkte e\1r 
etmeleri ıuzu~•ı 

2130 

Kayıp - Ehııg nüfus ldııreslr.d~n 
den al ıı.: m nüfus klihdııııla Bilecik 
a kcrlık ~ı besinden aldığım terhis tez:. 
keremi kn•hettlm. Yenılarinl alaca -
ğımil •n eskilerinin hOkmU yoktur. 

181 ~ doğumlu Mustafa oğlu Öıner 
1"6/i TASKUM 

--- -- Meşhur Mla~ şirketinde u- : 
: zun zaman ustabaşı olarak de· : 
: ğlrmenlerdc çalışmış hır zat de· : 
- ğırmende ustabaşı o'arak ça- : 
: lısmıık istiyor. Arzu edenler : 
: tekliflerini Ankara posta ku· : 
- tusu 330 dn Bercıınt adresine : 
: mufassal olarak b ldlrmelerl _ 
: UM -, ı 111111111111111111111111111111 ır 

Drenej tesisatı 
Beled yeler Bnnkasından : 

1 - Banka merket hlnasının 
cenup ve garp kısım.arındı pıp. 
tırılacaK derenaj tesı ılı knpn
lı zarf u&ulıylc \'C vahldı fh at 
uzerındcn eksiltme) e k<ınulaıuŞ
tur. 

2 - Bu 1 in muhnmmen bedeli 
(11 COO.-) on bır bin hlrk llra
Mdır. 

8 - Talıpler şn rtn~me 'e s-ı. 
ir evrakı ( ~ıı l ellı bes kıırıış 
mukabılındl' Bl'leılı)ell'r Bnnk1 -
sı l"murrı ~hıclurltıgundcn la -
bllirlrr. 

' - F.ksiltmr 10 Aı-:ustos 9!'2 
pRzartesi guntı sa'lt iti le \n • 
kar 'd ı Belediyelrr Bankn~ındn 
Bank'\ ldııre ınc<'lisl huz.ıruncla 
)apılac ktır. 

6 - Eksiltme' e girebilmek i
çin taliplerin tekli r mektuplnrh
le htrlıklc % 7,5 Hdi buçuk nl~
betlnde muvakknt teminatlarını 
\e 2ıııo sa\llı kanunun t l\ln e'
ledigı 'e kalnrı \C bıı i•r nil 
:-\afıa Vek-\letinclen alınını• rh
lıyct ve lk?ıl ırını en geç ek~l!t
me gUnl.ı sııat 12 ) e kadar ban
ka umum mildUrlllğune tevdi 
etmeleri. şarttır. (Posta gecik
meleri mazeret uyılmaz:). 1870 

Sicim ahnacak 
P. T. T. Umumi MUdUrlü~linden: 
l - ldarc ihtiyacı ıoın numunesi 

\CChlle soo llA 1000 kilo lni'!IZ bOkUmU 
sicim kapalı zart usullyle ckslltmeye 
konulmU$tur. 

2 - Muha.mmcıı bedel (6000) lu-a O· 

lup muvııkkat temlnat (4!50) liradır 

3 - Eksiltme 14 aı:ustos 9.ı2 c:wr.a 
ııt.ınU saat 16 da umumi mUdUrluk bına· 
eırdakl mUtea kkU ıwm!Syonda yapıla· 

eaktır. 

4 - Talipler muayyen saatten blr 
saat e\ vells ne kadar kanuni • es ki 

ı haız teklif mektuplannı kornlsyon:ı tc\ 
dl et.mel d r!('T'. 

15 - Şartnııme, Ankarnd.a P T. T 
umumi mUdUrllık levazım mUdU IUtUıı -
den ve lstanbulda Yeni Valde ilanında 
P T. T. Umumi dePO aynlyııt muhul:ı 

Ul':lnden bede iz olarak alınablllr. 
(5755) 1952 

u L U S - 23. üncü yıl. - No. 7538 

1mttynz sahibi 
lSKENDER ARTlJN 

Neşriyat ve l\!Ues~cse l\1lıdUr0 

NAŞtT ULUC 
uı.us Buımevt ANKARA 

.. 

DİKKAT Gıı.zetemh:e ~öndcrllel' 'iP. 

nevı yazılar nC1Tcdlls!n cdltnıcsm ııer: 

verllıneı ve kaYbolusundan dolayı ıııc 

bir ınaıu.llyet kabul edllm~ 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Yapı işleri 
C. H. P. Anıcara İdare Heyeti 

Re,slı~tnden: 
ı - Kalaba'dıı yapılacak 7 adet 

• kı odalı ko) c\·ı .nsııınının eöturü o· 
!arak ihalPsl 10 . 912 tarihine rast· 
lı::tıın pazartesi s:UnU snat 17 de Ye:>· 
nlsc:>hlr'de C.H.P. Ankara ldnre Hc
Y<'li binasında ~apılmak ilzere kapa· 
lı zarf usullyle eksiltme) e konul
muştur. 

2 Kestf bede>ll <2..".1093) lira <28> 
kuruş ve mU\0 1\kknt teminatı <1732> 
1 radır. 

3 isteklilerin teklif mektupla· 
nnı muvakkat tem nal mektup \·eyn 
makbuzlar!) le Tieııre-t odası vesıka· 
!arını \'e bu Is için Nııfıa mUdürlU· 
f:ünden alacııklnrı rennt ehllyct ,·e· 
slkalarını hnmllcm yukarıda ııdı S:I!· 
ten s:Unrlc> saat 16 ya kadar komls· 
yon rc>lslif'. ne vermeleri. 

Buna alt keşif ve sart11ameyl he>r 
ı:Un C'.H.P. Ankarn ldnre Heyeti bas· 
kanlı~ındn S?Öreblleceklerı. 

(58631 

Yeni çıktı 
Fransız 

1912 

ROMANTİZMİ 
<EtUt - Biyogra!i - Antoloji ı 

Yaıan: 

Cevdet PERiN 
Satış yeri: 
Bcrkalp Kitabevi Ankara. 

ADLİYE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Adliye Vekll<ıUnden: 

1 

Vekllet dairelerinde açık olan 50 ve 

6 - eksilmeye girf'l•ı•klerin ıııulııır
lıl tekllf ırıektııpl ırını k ınıınl 'e aik
le % i,6 ı;:u,ennıc ıı ırası makbuzu 
HVa bıınka tcıııiıı3t ıııektııhıınıı \'c 

•a;tnaıırrsinln ".F" fıkrasında ) ıtl';ılı 
"•Hlki ılıth ı elccı•k olun kup.tlı z ı rf. 
lıırını ih ıle gun!ı rksıltuıe 6aııtlnden 
hir •tal en eline k ıclar mt'zk(ır komi'
) on h ıskanlıgına makbuz mııkahllin
de 'erııırlcrl 1 ızııııclır. Po tadıı 'uku • 
ıı ırelc<'ı•k ıreı·ikıııcler knbııl olunııınz. 
(ı; 1 Oll-!i078) 215~ 

Yapı işleri 
lnh1>ıırlar l ıı.ııın ~lndurltığlınclen 
1 - ı~.7. 9~2 t ırıhınoe knpalı ı:ırf. 

l:ı ıtıal<' cdilıım en \nkua Bira Fah
rikasınd ı Yaııtı.rılnc ı!.. ımelc ;ı;eıııek -
hcını-, ) ıt tklı ıne 'c re' ır inşa ıtı işi 

yıtlnnnın tccdld ne ve ika.nıctı:ft.h adres ın n Yeniden t<'Sbtıll'lc 1-Uzum 
mu~tur. Bu durumda olan oi:ı'retmcnleı-ln 8·8·19'12 cumnrt.('si ı:tınOne 

reıntl'c mOracııaUa kayıUannı ycnllPttlmıcdtklcn takd1rde ıruu beklf!'l1 
nnın kaklınle.cal:ı lllln V'C tebliğ oruntır. 

.Mliracnatlar bizzat oll'retmenler tarafından Ankara Maa.rtt 
ynpılacaktır. (5870) 

.., Ekmek, yag ve et 
Ankara Polis EnatltUsU MUdUrlUi:ı'tindcn: 

Cins:! 
Ekme.k 
Sadeyağı 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Sı{:ır eti 
(kemikli> 

Miktan 
60.000 Ad. 
5000 Kg. 

20000 Kg. 
1.500 Kg. 

2.500 Kg. 

Tah. Fiy. Tutan 
Kr. S. Lira 
10 75 6450 

225 - 11250 
100 - 20000 
100 "1500 

80 2000 

ah naca 
tik Tem. 

Lira 
485 
945 

p 
yap 

G 
3. 8. 
.i. 8. 

bu krre pazarlıkla eksıltıııc)t' kun - 23500 1763 3. 8. 
mıı tur. Pol!s enstttüııUnün 942 mail yılı lhtl)-acı lçtn kıı.pab 2arr usutty.e sa 

2 - ı,e<if bedeli (122.001.0 l) lira nacak )'Ukanda ctns ve mlktarlan yazılı eruık ekslluheslnln yaoılllr 
olluıı ııııl\ ak kat lc-nıın ıtı (i:J50) llr.a- edllm' oınn 3.7.942 cuma aUnU muRJ.'l'e11 saaUcrde kom15yonumuza hiç 
< ır • 

:ı . gksiltıııı• ı ı ~. 91:? cııııııı ıı:Unu tekli ııelmcımb oldul:ıından 2490 sayılı kıınunun 40 ıneı madd<'61 aercl:ln 
~ant 10 ılıı lstanbııl'ıla 1'abato•'ta Jr-1 paznrhıtn hırakılmı&tır. Muhnmmcn bedel ve muvakkat teminat mlktn 
'ıızını suhe•inıleki ıııerker. alıııı kı•ınis- eılıınnon ıınstf'rllmlstlr. 
) orrnnıla ~ npılac'lktır. !steklllt-rln 3·8.942 pazarll'sl ıı!lnU taYfn edilen ııııatlerde tcmtnııt 

4 Proje, k<'klf 'e şartname- sozıı \'eya bankıı mektubu \'e \"esnlkl 11\zlmclcıiyle biri kte Ankarn polis c 
:rec;en •ııllf'clen \'C lzmir \nkarn h ş. bına8ında müt<"S<ıkk\l satın alma komisyonunda hazır bulunmai:ı.n. 
mudurluklerlnclrn (610) kuruş ıııııka- Şartname her atın ı>0ltıı enstltUsU muhasebesinde ııöıilleblllr. (?\IWD) 
hilinıle alınalıilir. 

li - Eksiltme) c gireceklerin pnzar
lık iı;in tıırin olun ın ı;un ve snııttc te. 
ıninat p ıraları ve şartnamenin F. fık
rıısı mucibince nl ıcnkl ırı eksiltıııe~·e 
i~tirak \'ı•siknlari) le birlikte nclı geçen 
koınisyonı\ ınıirncantları. 

(>ll0'.?-6077) 21.i:J 

Memur oh nacak 

MAHKEMELER 
Ankara 2 inci Asliye Huk 

kımlıLlindcn: 

Elektrik Şirketi teknik 
Mahkumiyet Saim Gögenın annesi Fıtnat 

Tortum C. \1111ldrluıııuıııllii{ind!'n : l tnrnfdınclan mi nhkemd~mıze açıl 
adı e •,şt r mesı ıı\·asının 

öR kıırıı a satılması IA ıın ıırlen ~e- dn: e\·v('ICe almış o!dufu Pa 
kl'rin ldln~unıı 70 kııruş1 ~atııı ık sıı- adının Gögen olarak tash hine 
retllr Milli 'Korunınn Kanunun hllkllm suretle nufusa tl'scıl n('. 25·6·9 

nuncle kab il temyiz o mnk Cenup DemirJ,ollıırı ~lüdürlüjünden: )erine mııh ılrfetlen suçlu Tortıını'ı•n karar e\rll'fı{:ı ılluı olunur. 
H -•· .Av ı·~ .. _ · "L--'- ed"I \ zert nnhi)e•indrn Mıı~tRfn rıırhı 317 

ar.,,.e-ı JAAırı ı.,.nue ısııuuam 1 
• ..11111111111111111111111111111 

mek üıere a~gari oruı tahsil gi;nnü~ 'e c\o~ıımlu l hrahim ,\ kpın ı r hakkında _ 
fiili askeri hi1metini ifa etmiş olanlara yapılan rlııruşnıada suçlunun sabit o. - Bahçe]i Evlerde 
ihıiraç ,·ardır. Taliplerin şcraiıi öğren· lan fiilinden clolııyı :J71W !\"uııı'lrnlı -
me'..: ii1cre her ~'Ün saat 17 dcrı 19 il ka· Milli Korııntııll kıınunıın !l95<\ sa~ılı - A(lk hava sinemas 
dar Kınacı han 27 nımıara)ıı. mliracuı. ld ı ı 
•il l il l il il l il il l il l il il il il l il il L knnunlıı cl<-ği•rn 6!1 uncu ın •< c• n n : 

60 lira UcreUI kaUpllklcr lçtıı 10. . 9~:? 
pazartesi eUnO saat 15 te müsabaka im· : 

.. _ 3 uncO fıkrası ıııudhince 26 lira ıığır 

1
: 

FEXNl SÜNNETÇİ : para ceu~hlc ıııahk<ııııhetine ,.e 7 : 

açıldı 
Temiz bir muhit olan bu 
halde Ankara'nın en gUC'zl a 
hava s neması yapılmıştır. 
nemadn mnsalı yerler \0 e ne 
meşrubat da mC'vcuttur. 

R Tu·• ZEM EN - ı;ılın ıııUddetle cfokkiınının kııpntılınıt- : 
1 za § sınn \'e ~uc; rııe\F.1111 o)ıın ~arını kilo Şr-

Uhanı yapılacaktır. ---Memur1n kanununun 4 Oncü mııdde 
sindeki vaııı! ve aartıan haiz olanların : 
zat ıa~ı-ı umum mOdUrlUtilnc mUracaat : Mesleğinde 30 senellk lhtlsa· : 

1.1 ile en müşkül sUnnetlerl : 
_ kullandığı lltı.ç tesiriyle kaU-etmeleri IU'ln olunur. 

(6119) 

Satıhk ev 
Bahçeli Evlerde B . 3 tipinde bir 

ev devren satılıktır. Müracaat yerl 
telefon: 3485/18. 1450 

: yen at:n hissettirmeden yapar. : 
Üstadın silnnet amellyesınden : 

_ çocuklar ıstırap duymazlar ve-
: lilerl her bakımdan müsterih 
: olabilirler. Adres: Anafartalar : 
: Cad. Sebat Eczanesi TI: 1153 : -, ı 1111111111111111111111111111111 r 

kerin ıııll•nderrslne 'e ynrını kiln ~c- _ 
ker için sııçlunıın nlnıı~ olclııihı :ıs kıı- -
ruşun nııı~teri \•<'rl nalıl)csl knraknl : 
komutanı Resul l>ilel:e iadesine •e : 

Bu akşam 

MACARİSTAN GECELE 
hukum kııtileşti~I takclirde hliküm 
hulbnsınının ne~rine dair Tortum as. 
liye reza hAkimliğinclen verılen 1 . 
ıo. 9U tnrlhll karar keshl kntiyct et-
mekle ilrin olunur. 1 ~iiı 

- Sinc:>ma her akşam !J.JO da 'b 
- lar. Proı:ram haftada Jkl de 
: değişir. Sınt'ma bıttlkten so 
- otobüs mc\CUltur. 

":iıııııııııııııııııııııııııııııı 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 25-7 • 1942 vaziye 

KASA 

AKTİF 

Altın : ıan klloaram 74.616.385 
Banknot 
Ufaklık 

DAHlLOEK.l MUHABİRLER ı 

Türk Lirası 

HARICTEKI MUHABIRLER : 
Altın : ıan ı<lloııram 23.94S.Ol3 
Altına taıu·W kabil ıeroest do
v:zıer 

Dl~er dövizler ve borcıu ıcıırını: 

::>ak.yeler! 

HAZ!NE. rAHVILJ..E:Rl : 
Oerullte edl. evrakı nakdiye 
Kareılıtı 

Kanunun 6·6 ıncı maddeıerın., 

tevfikan na:ı:ıne Ulrlifından vaki 
tedlyat 

~E.-.,EDA1 t:UZDANl ı 

rıcarı ıenetleı 

ESHAM ve TAH\'ILA'I CVZDANl 
AJ Deruhte ., evrak: nakdi· 

yenın kartılıl':ı esham \'8 tah· 
vlllt (llltıarl kıymetle) 

B> Sertıeat esham ve taııvur 

AVANSLAR ı 

Altın ve d!lv1z Uzerlne ava.na 

Lira 

104 953.914,15 
7.374.146,50 

202.647,75 

502.317.SO 

33.648.796,38 

-.-
53 041.262,93 

158.748.563,-

24.221 621.-

331.:n2.432,~ -

44.833.l:l!l 93 

10.506.443,45 

3.09631 
TahvllOt .ızerlne avanı 7.905.723.45 
Hazineye kısa vadeli t vanı -.-
Hazineye 3SM No ıu kanuna 
ııore açılan .. ıun ı.ar ılıklı a\ an~ 230.000 000.-

IUSSF;OARLAR 
MUHTELLF 

YEKO.N 

Lira 

112.~.708,40 

502 .317,80 

86.690.o:s9,31 

134 526.942 -

331.222.-i32,8S 

257 90'l 819,76 

4.500000.-
9.763176,24 

992.9 4 oan. 11 

PASiF 

SER:llAYE 
IUTlY AT AKÇESt 

1111 ve !evkalfıde 
Huıusl 

TEDAVOLDEKl .:lANKNOTLAR : 

L1m 

9 412.135.73 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.!163,-
Kanunun 6·8 ınc1 maddelerin" 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tedlyat 24.221.621 

Deruhte Edt. evrakı nakdiye tıa· 

k1Yesl 134.1526.942,-
Kareılı~ı tamamen altın olarak 
llAveten tedavllle vazednen 40.000.000.-
Reeakonı mukabili uaveten te-
da vüle ·•azedllen 
Hazineye yapılan altın kareılıklı 

avans mukabili 3902 No.ıu kanun 
mucibince tılvcten tedavüle vaze
dilen 

MEV!' 0 'AT : 
TUrk ı,ıraM 
Altın : gatı Klıı. 877,422 

38:51l No. ıu kanuna &'öre hazineye açııaa 
avan~ mukabili tevdi olunan ııltınlar : 

san Kl&'. :5:1541,930 

288.500.000,-

136 500.000,-

116 601195,16 
1234.164,05 

78.124.167 90 
-------ı 

DOVIZ TAAHHUDATI : 
Altına tahvili kabil dövizler 

Dlter dovlzler ve alacaklı kllrlnıı 

tıaklyeıerı 

MUHTl::LIF 

--.-

27.044 473,SS 

YEh.1)N 

Ltra 

118006 ~ 

ı temmuz L03S taı1hlnden itibaren· Iskonto haddi % 4 altın üzcrıno avan• % S 

.ı1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı 1 

E Cebeci 1 BU GECE 21.15 te Kavakhbahçe 1 Bu gece 21,15 te ı Çankırı Cad. l Bu gece 21,15 te , 

§ Yeni doğan 7 Günahkarlar ÇiÇEK Bağdat Bülbülü YILDIZ ~~~~~~~.e ~ 
= ~ : Sineması Marlen Didrich Sineması ı Türkçe ıözlü Sineması i Türkçe sözlü ( 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

Yeni Sinemada 
Bu ırün bu 8'e<'e 

14.SO • 1s.SO seanslarında 

ÇAM SAKIZI 
16.30 • 21 sea115lannda 

AŞKIN ZAFERi 

Park Sinemasında 
Bugün Bu Gccc 

14 30 - lS.30 seanslarında 

Mr. Mofo canavar adam 
16.30 • 21 seanslannd.a 

Ü( AHBAP ÇAVU$LAR 
Pastınnat'ıyan \'e ıUr<'l<Atlı 

TOrkçe a U 

12 'U5 te Halk Matkl<'9! 
MA T.MAZEL!N BEBECt 

Tcl ll3l 

Sus Sinemasında 
Buırün Bu ııeoe 

1k1 tUm birden 

- Elektrikli adam 

il - Sil "hıör?er def ine 

Sümer Sinemasmda 
Duıı!ln bu i:CCe 

$imdiye k:ı.dar ııördUAilnüz rtlmı.erlfl 

en ırUze11- Heyecan, dehact. kOiicU 

KARA CAYLAK ... 
Blr1ncl devre 15 laııım 

Seans!aT: 

12.l!I - 14.SO - 16.80 • 18.30 ırooe 21 

'.rcı~ 3MO 


