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SUNi VE 
TABİİ 

Falih Rıfkı AT A Y 
Birinci cihan harbinde almanca bir 

kelime öğrenınittik: Ersatz! Ila.ni Türk· 
çede "yalancı, sahici" deriz, bu "Ersatz" 
kelimesi dilimizden ndeıa bu "yalancı" 
sözünü çıkardı, m:illctlcrnası terimler 
gib~ ı;cldi, konuşma ve yuı lisanına yer
leşt_ı .• Ersatz, bu manasına ı;örc, aslının 
y~rını ~ıım:u, ;;eçici ve aldatıcı bir şe>·
dır, ve ılk fırsatta 115lı gelir, onu kullan· 
ma maddeleri arasından kovar. 

Fakat iki cihan harbi arasında otarsi 
ekonomhi, laboratuvarları '\·c enstitÜ
l~ri seferber etti, bilhassa, almanlar gi· 
hi. hammadde ka)naklarından mahrum 
edilen milletler, barışın b~kalarına bağ
ı~:unamak, sava~ta hamma<klesiLlik >'Ü
zundcn fabrikalanııı kapamamak, silah
sız vasıtasız kalmamak için Tahiilerin 
S?nilerini yapmağa başladılar; yahut e'
ki<lcn başlı);m tecrübeleri tanı.ımladılar. 1 
Bu devrede şunu ıı:örÜ)'Oruz: hazı Suni
J~r vardır ki, şu VC)a b11 bakımclan Ta
bıilcrdcn üsıiindüdcr. M~da ~uni 'kau· 
çyk için bu SÖ) lenmiştir. Fakat maliyet 
fı)atı bakımından bunlar Tabiilere yeti· 
'cnıezlcr: petrolde olduğu gibi! Üçüncü 
~ir hadi.~ de olmuştur: mesela bilindiği 
uzcre .Silı, 1914 ıen önce, her taraf ve 
bılhassa Amerika'ya nıtraı satarak yaşar· 
~ı. Şili'n_iıı. ticareıinin yarısı hu idi. Yıl· 

" 10 nı ıl)'On ıılun İngiliz lirası kazanır, 
ortalama 4o bin İKİ ku llan ırdı. Bu Cc-
mıp Amerika cumhuriyetinin CÜ.:· 

<arları ve maclcncileri, harpteu 
ve Birleşik - De, k-tlerin sıkıntısın-

dan faydalanarak, tiratları alahil-
dis;ine arurdılar. Nitrat fi>-atı o haddi 
huldu ki Amerikalılar bunun sunisini 
)'aPmakıa menfaat buldular. Sermayeler 
dükıüJer, biiyük inşaat }oapular. Bu ka
dar serınayc dökıükleri için de harpten 
•onr~ hu ıe'i,feri himare ettiler. Şili'nin 
ellen höğründe kaldı. Halbuki muhtaç 
o~duğu malları almak ic;in. pek •ayılı 
hırka~ ınaddc~ini satahilnıekıen ba~ka 
çaresı >'Oktu. Taka.~ usulümın Şili'den 
çıkmış olmasının sebebi budur. 

Sin:ıdi ••ta kauçuğa seldi. Aınerikalı-
far bırkaı; suni •- k 1 . . . d h «auı;u tesıs erını, şım ı. 

~ıun memleket ihti>acı bakımından ge· 
01 let".'ektcdi.rlt'r. Öyle be,abcdiliror ki. 
aoıo~u ve saıre hesapları bu harbin kar-
ları ıle karşılanarak .kin . 'h h b. d • ı cı cı an ar ın· 
en. •onra Aınerikalılar dış piya,alarda 

~rıık kauçuğu tabii•i fİ}atına satacaklar, 
ul ·Sark'ın eh erişli topraklarında ruı-•1 ras"onel h~e · b. ' ~· a nraaıi bir 7,amanlar 
~tun dünranıa kauı;uğunu veren Bre

z.ı l~'oı n tabii ormanlarını körlctmişse, 
sı.ını k.-ıuçuk fabrikalan da şimdi )apon-
ya'nın er 1.. • . ıne geçen "'"uçuk kaynaklarını 
rn~lletler~rası ticaret bakımından, sön· 
durecckur. 

Gim ı;:eçmiyor ki Avrupa gım~ıelerin
de ~ZJ }'etıi maddelerden faydalanılarak. 
ta~ıı maddeler alcı.hine fennin )'eni bir 
n;ıucadele kazanmış olduğunu fiÖmıire
lı~ .\1e~ı:. şu in~an sac;ı meselesi önce 
~r şaka gibi gazetelerde dolaşcı. Hall>lı· 
~ fwE'ç'te birçok ıe~l5fer, iman saçını 
hırçok dokumalarda kull~nmak üzere 

tadil edilıniş, uzun kadın ve kı•a erkek 

Satına .söre takımlanmış, hol bol doku· ı 
tna Vttıneğe de ha•lamıştır. fyi saçın 
)'al nız kilim ve halı değil, ince doku· 

ıı:ııar İçin de iplik Yerdiği f\,·eç'teki tec· 
ruhelerJ .. - ·ı . c ogrenı mıştir. Simdi bu mem-
lekcıre b • kil k -ır o adın saçını t [s, ·eç ku-
ronuna (3 l,50 kuruş eder) bir kilo 
erkek saçını . • . 
k ı Yarım kurona toplı}'lUl şır· 
et er kuru1.tn 
ld ,,,,,, uştur. İsveç berberlerinden 

}'t J """ bin kil 
Ta aklar d 0 saç topla.nabilecekmi5 

r a, a}'rı ca, k d 5 a ın başına a}da 
gram •aç bırakırmı• R k k •· en ve atJ~· 

tı rma me~lt'leri uzeri d 
. • ne e çalışılmı~-

tır. H er halde ıkuıci 'h 
cı an harbinden 

sonra, tıraş saçı dokuma nd"" ... b • e US[ rts.ının 
ır maddesi olarak kalacaktır. 

J .Bütün hunları okur ve dinlerken, ta· 

lı maddeler çıkaran memleketlerin dik

ıı.t etmeleri gereken bir nokta var: el

l!nndeki piyasaları, harp karcı l ı ğı ka
" a~iyle, kendilerinden yazgeçirecck halt 

l~eıtıcmek! Barış devrin in uzun ve de
l J kauı.ncını, hiıecck olan harbin kı. 

~tın geç'ici kazancına feda eunemekl 
ISPl"l 
!\~ 

1 
u Suniler endü.~trisi yalnız abluka, 

Avam Kamarası 

Çörçil'e karşı verilen 

güvensizlik 
takririni 

25 e karşı 475 reyle 

reddetti 
Londra, 2 a.ıı. - Güvensizlik tak 

riri avam katııarası tarafınd~n 25 re
ye kar~ı 47ı5 reyle reddedilmiştir. 

Avam Kamarasında 
dünkü görüşmeler 

Londrıı , 2 a..a. - Avam Kanıar,1sın
dıı, Warlaw )filne ve arkııdaşJ.uı t a
rafından hUkürııet aleyhinde verilen i

(Sonu 3 üncii sayfada> 

Maarif Vekili 
Erzurum'da da 
tetkikler yapll 

Erzurum, 2 a .a. -Maıı r l! Vekili 
Hnııaıı • Ali YUcel Kars'takl tetk ik
lerini bitirerek evvelki ılin §ehrimi· 
ze gelmişur. 

Maarif Vekili buraya gelir gel -
mez resmt ziyaretleri müteakip mek
teplerdeki tetkiklerine başJıamış bu 
ara:t:ı a:ışnm kız sanat ve yapı usta 
okullarını gezmiştir. 

Hasan - Ali Yücel, dtin de bura d a 
yapılmasına karar verilmiş ola.:ı kız 
ensıltüsU ile erkek sana t oku lu bina. 
!arı için hazırlanan yerlerin i tetkik 
eylemiş. kız orta okulunu ve liseyi 
ziyaret eylemiştir. 

Umumi müfettişlikte şerefl erine 
verile.:ı çay ziyafetinde Müfettişlik, 
ve vilayeı erkanı Parti, belediye ve 
muhtelif teşekküller mensuplariyle 
maarif işleri ve bölgemizi ilgilen -
diren muhtelif mevzulıar Uzerimle 
konu~malarda bulunmuş olan M aarif 
V ekili bu ziyafetten sonra seyahat· 
leri:ıe devam etmek tize re t r enle 
şehrimizden ayrılmışlardır. 

Nafıa Vekili Mersin' de 
MP.rııln, 2 •a.a, - Buraya ıı:elmiş 

olıın ~afııı Y<'kili General Ali Fırnt 
Cebesnv diin Tarsus barajın ı ı:-ör • 
mUşler ve akı,aın da belediye tıır a -
tından şerefine ''erilen ziyafette ha
zır bulunmuşlarclır. 

Nafıa Vekilimiz, bug-tin ele dit\'er 
sıı tesislerini gözden geçirecekler -
dir. 

Taksim'deki zafer anıtına konulan çelenkler 

DENİZ BAYRAMI 
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Bütün yurtta coşkun 
tezahürlerle kutlandı 

Aldığımız t.clt:mfüır Türl< sulaırında kabotaj hn·l<kının Türk b:ı~ıra

ıı:ına ı:e<:tşlnln on ycdlncl yıldôntimil olnn e\·velkl gilıı.i.ln hUtiın kıyı s.:
hh"lt"l'!rnlz halkı tarafından i~tcn tcT.ahüratla kutlandığını ve den zcile
rlmiz!n bu ~Uzel ~-ıktoni.ımUnc halkın ve her sınıf tcşckıkU11erln 1$tiraJ!: 
eylemiş olduğunu bllocl.lnnektcdlır. 

Bu müna.«el>l'Uıc söz atımıe olan hattı>ler ifuılin bilYllk önemini be
ltrtmlşlor ve r.ozan'ı kazanan Milli Şet hlönU'ye kanı mn; lma2 bir hall:-
11111< V<' m lnn ot duyırullirını ır ı<le ederek ~I Şet ,\tn Lürit'iın vtı d•nlz. 
cllerhnl2ln hll.tıralarını ti\zlz cylcnılc;l ôl'lllır. 

nu törenılc-11 bütün gün ve g~'CC dcYam eden denlz sporları ve eğlen
celer! tAl<tbeylcmlştir. (a.a.) 

111111111111 

Cumhurreisimizin teşekkürü 
RlyaseUcumhur Umumi KA~ptıı:tnden: KabotaJın Türk baYTa~ı:ıa 

ieQmcı;lnln yıt.ıönllmilnde yurdun her tımıfından ıı ldıklan tcbıiklerden 

mUtooas.<ıis olan Rd:<lcumhuır İ~C'l tnönil teŞ('kkürl<'ıi'Yle karııhk teb
riıkl<'ıintn lıblA~ına Anadolu Ajansını memur ctml$lerdlT. (a a .) 

Deniz erleri Barbaros'un türbesi önünde geçit 
yaparlarken 

KAHIRE'YE GôRE 

bir gün süren 
savaştan sonra 

DURUM 
i ng i 1 izlere 
elverişsiz 

..., . 
D EG 1 L 

Kahire, 2 a.a. - 2 t emmuz tarih· 
li Orıaşark tebliği : 

S z mahrumluk değil, onun Tabiidcn 

ucuza mal olması hesabını da yara· 

ve bu endUstri bi r defa kurul· 
u, milll sıetmaye kaygılan buhr,ın 

c:e de onun himaye edilmesine sebep 1 

Boşaltılmasını kolayla,tırmak üzere t e el b İ r alınclıgı 
bildirilen lskenderiye'de Mısır ve lngiliz askerleri bir 

ıe~it reaminJe 

Elalamein mevziindeki kuvvetle
rimiz dün tank ve bindirilmiş piya
de ile yapılan diışman hücumlarını 
pllskürtmüşlerdlr. Sava§ bütün gü:ı 
sl.rmlıştiır. Alınan neııceler bızim İ· 
c;ın elverişsiz olmamıştır. Diişmaıı 
tanklarıyle yapılan hır hUcum mU -
ıiafaa. edilen bir noktada geçici bir 
gedik açmışsa da dllşman ta.7ıkları 
sı>nradan geri atılmış kollarımız bu 
tanklara hücum etmışlerdlr. Cenup 
kesiminde, Kattara çölünün şinuı -
!indeki kollarımız mevzilerimizin 
bAhsında dU11ma.:ıla muharebe eımiıı
tir. 

(Sonu 3 UD<;U u,yfada) 

•• 

GUVEN 
Adliye Vekilimizin 

hakkında bir 

Karabük ve 

arkadaşımıza 

Zonguldak gezileri 

yaptığı demeç 
I 

Karabük' le 400, Havza' da 
650 adliye iş(isi cilhşıyor 
Zonguldak'laki amele sayısını 1000 e ''karacağız 

bugün ~eııtli iılerde 4000 mahkum ~ahııyor 
Adliye Vekilimiz B. Hasan Menemencioilu, dün bir u

kadaşım111 kabul ederek i, e~a<ı üzerine kurulan cezaevle
rındeki Ç.1.lışmalar hakkında son tetkik !J:ezisi etrafında şu 
dcmeçu bulunmu~tur: 

Karabiik'ıe 400 adli)e amele'i çalıştırılmaktadır. Bun
ları iş ba~ında, istirahat halinde .2ördüm. Kendileriyle ı;ö
ruşıum Durumlarından pek memnun olduklarını 'o>•ledı
ler. Karabük'te > üksek fırınlarda, had<lehanede, fabrikanın 

muhtelif kısımlarında 'e muhim i~lerin başında çalışan oı

meleyi pek neşeli bir halde buldum. Bunlar çalışmı}a ve 
muhitlerine o kadar uymuşlar ki, baslarında bulunanlar.\ 
telkin ettikleri cmnıvet ve itimat -ave~inde telefnn 'antrallnrı 
_gihi hususi bir cmni;·et ve itimada ~ıuhı.aç olan yerlerde dahi 
iş ve ,-azife almış hulunuyorl.ır. Yattıkları yer, her türlü sağ
lık şartlarını hainlir. 

Karabük'un adli>e amelcsine daha fazla ihtiyacı vardır. 
Yerleri hazırlandıkça hu amelenin miktarını bir mislinden 
daha fnzlaya çtkaracağız. 

7.onguldak'ta da adliye amelesi a}-nt şartlar içinde c;alış
mııktııdırlar. Kendilerini dı~arıda ve maden içinde çalışır· 
!arken gordüm. Hundan dön sene e"'·el Zonl?tlldak'ı ziyare
tiın esnaşında bu İş yeni ba~ladığı için madenciliğe ht'nÜz 
inıihak etmemiş olan amele r:ırafınclan hvı şikayetlt'r dinle
mişıinı. P.•k cüz.i olmakla beraber içlerinden bir kısmı eski 
c:czae,•lı:rinc iadelerini isrcıni)lcrdi. Bu 

Adliye işçileri yemek yiyorlar 

defa OO)lc hir şilci}et ş<;}le dursun. bu- j 
lundı&:lnrı şanlardan mcnmuniyetlerini J Y • 
belirtmek için heyecanlarından kelime en 1 talimatnameye gore 

ayın başından itibaren 
bulmakta mü~kilit çeki)orlar<lı. Zonınıl
<lak'ıa dahi buı;:iin me,·cuı olan 650 ame
leye 1~0 <laha ila,·e e<lerck nıikıarlannı 
1100 e çıkaracağız. 

beyannamelerle kömür 
dağıtılmasına başlandı 

S.1franholu l.:;mbt ll)Ctkcıinin bağlar 
tarafı denilen bir yere nakk·dildij!i aıa
lümdur fsSci kas:ıbad:ı bulunan ve hükü
meı tarafından boşalıılan hü)uk bir bina
yı sınai bir fıarıİ!\.o'UlC haline koym.1k üzere 
Adliye Vekilliği emrine hirakrnışlardır. 
Bu bina) ı ihti}'aca g(;re dcğişıircrck 800 
kişilik hir ce7;ıl" i haline geıirecıcğiz. Th.ı 
ııoo kişiden hı r f<ı,.mı s.tnaı 1~ Jcrı) 

meşgul ofarnklar ve gt·ri kRlan k"mı da 
gerek /..onı;uldak ve gerek Karabiik'cen 
serlwM hır.ıkılan amclcniıı yerini doldu· 
rac:aklardır. 

Halkın ~eak fut1Ya<'m:ı ııit olan kömur dafıtma Wlmatnn.mesi yürijrı l'le 
.rtnnıs lunmaktlı.dı:r. Bu n>'UI btrl~ bu ta'lmıı:tnnmC'JI n ta1ıblkın~ -ve 
kumilrl<>ı'ln beyannıuneı.ır dolduroıup lırııza cdllmck &UT'cli;Yl.c lı;L ·n'bııl ve Anka· 
ra'da dnl!ıtılmasına başl.Rnımıştır. Satılan kömür fb·atlannda esıcısınc nlsbc1.le 
hk bir taı1< bulunmamaktadır. 11cyan:rınm('l<'l' tl1rt!'llerc, dağıtm müesscscwrın -
<le parasız olaraık verılanekt.e ve kok komiirü gctİrllmcslnc de dC\·am olu.."'lrlı . {-
1.cıdtr. 

Bugiiıı çalıstmlması ical)e<len 7000 
işçinin 4000 i bu suretle ziraat, rna<len· 
cilik, yol inşaatı, maıhaacılık ve yapı 

i~ler-inde yeni u~ullere ;::öre çalı~tırılmak
ıadır. Bunların çalı~tırılnıaları, bakım
ları, hal \'e harekerleri daimi bir teftiş 
ve murakabe altındadır. Alınan netice 

Kömür isilhliik eden bOtıün müesseseler tdrı llrusat Vekilli !lce ha-ı:ırlanmu; 
olan senelik kömur dağrtma ect~cllerl de bu ayın blrlndcn 1 haren )'{inırlufıe 

ıPrmtşl±r. Her ay, her müesseseye bu esasa ı::öre vertıccclt ~ komür mlktan 1k
tısat ve Mün<rl<alt'tl Vekilllfilclcrl arasında tef;btt. ed1lmis ve kömi.ır daf:ıbmı lşın:n 
daha muntazam bir tekilde temini kara.rlaştırılımıstır. Alınan bu >"1!'11 tedbirler 
sa.vesinde komilriln biliiliı memleket dahilinde rahatça ve bir düzenle natıhl· 
muı temin ed1lml$tıl.r. 

(Qk memnuniyet vericidir. Bu çalıştırıl- Dit:er tamrtarı mem'eketln artan ıkomür 1lltlyacmı dahi\ mU~ b1r tekilde 
madan alınan Yerimli neticdere binaen karşılamak tein ta~ komürlyle ı~-ıt lsUl'ısal1nm e.rttm1mıısı ve onümUzdekl se

neler lclnde hu lstlh6alin erıuıilıct altına alınmuı yol.unda 11&111 Ve!dl!ik l.erce 
daha fazla amele i~tcnilmekıedir. Bu g.i. 

bazı incelemeler yapılmaktadır. 
di~le tahmin ettiğimizden daha u bir 
zamanda geri kalan 3000 i,çiııin de ç.a-

lı~tır ı lma haline konulacağı muhakkak-

tır. 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 

Cumhuri)·et H alk Partisi Umumi İda

re Hereti dün haftalık toplantısını yapa

raı- gündemindeki i~ler üzerinde &Ö!"Üi

melerde bulunmuş ~ gereken kaıa.rl.an 

almı~ur. 

MiHVERE GôRE 

Çok zorlu bir 
savaştan sonra 

• 

MiHVER 
Elalamein 

mevzilerini 
YARDI 

Roma, 2 a.a. - Bugünkü ltalyan 
tchliği Rlmı>n - ital~·Rn kıtalarının El
Alnmein'i hucumla. aldıklarını bildir 
mekterlır. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 'l n.a, - Bu~ıinkıi resmi trh. 

!iğe gıfre, )!ısır'do, kuvvetli Stııkıı. 
teşkilleri) le drsteklenen nim ın \'e ita!
) an t unıenl.-ri ı;etin savaşlardıuıson -
rıı El-Alanıein mr' ıiirıl ) nrmışlardır. 
Boı:ulnn lngillz k etleri Nil df'ltıı
sına doğru çekılıııektedir Port-Snit 
deniz çevresinde bir alrnon denh:altısı 
1800 tonluk hlr ingifü mühimmat -ı- • 
ı)Urunu batırmıştır. 

l\Ialtıı adası 1ızerinde, ingifü hava 
(Sonu .), iinci.ı. sayfa.da) 

ANKARA KUPASI · 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJll 

tenis maclarına 
..;) 

dün başlandı 

Müsabakalara bugün de saat 
9 ,30 dan itibaren devam edilecek 

Dünkü tenis maçlarını seyredenler 
( Ön planda Alman oyuncular da görülmektedir ) 

Yağmur yuziınden d!ın sahRh mu- ı ııınçlar seyrt>deC'eı;riı Dıın ynpth 
sabakalara sRAt il de ba<landı. Rıı- lcutun mAçLttrııı un uı ı ısn fı ilt' -
na rıığıııen iki çift maçı hariç nlmıık ı:runku prognmı as ı :ı hulnea ı
üzere gtinün bUtıın proJ!'r.amı tnmnm· nız. 
landı. Mu abakıılorın hemen hemen Birind turu JrC t'r) 
hepsi de çok guzel ve heyeC'nnlı geç- •elA İzmırlı AnJrı ıs u 
ti. Teklerin rakiplerinden daha h1 zım. Dun, Krıs'e ve r:ı da Şe 
oyıııyıınlar hirinci ve ikinC'İ turlan karcı çok gtlr:el hir o~ un çıkuan ~ 
geçt'rek çe yr ek sona kadar ilerlediler gius'u bu sene ı,;ok terııkkl e m ş buı. 

Bunların a.ra&ında buaün d aha çe tin 
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150 milyon Bir ayda 

41.000 vurguncu 

yakalanmış ! 

SPOR 
Gençlerbirliği Gençlik 

Kulübü kongresi Zavallı sii r ! 
B Uyuk Mil t Mecl!!it >az uıuu

nc ıı aı ııun rde Ket uı 

euııtı bır kanunla s..ımer-

bank m serm y ını Ytız Y\lz Pili 
milyon 11raya 'ık rcıı. 1933 yııın lil 
:yirmi m lllon Uralık blr sennıı):e ı.e 

kı.ınııan mı.ICfiBC nln on yı!d n az blr 
zaman lçtnd ve bu ~ ~tt crına):e

& artınlnuı.sı vıet san li in cKI 
se lşlrnJ.n ıtadcslndcn b:llka bir 4 y 
değildir. ~ca bu aruı. muC'S6':Seye 
vcr1.len .161.crln, pek az farklarlıı. ta
hakkuk etttrlld crını ve buııı.lnku ı:ac 

earuar k'lnde de ):(' &ermay 1 rle 
)'t'n1 tcslalcr kuruLıı.catını ~~tcru 

O aylan r kıımta .. ıa anlat.rna'1;.ı cıı
ı ııa lım . 1933 yıl m<ltı. TUı:id,ı. c ıı.anayl 

bankaslyle sannyJ ofıslnin mevcutLıı.n 

devredilerek kuruımus olan SUrner
bank, bu lkl müesscscd<>n on ~ mll
)'Otl 1 raya yakın b..!' kıymet alınıştı. 

Ancak bu dcvrl temin eden kanun 
bankanın ııerma,veslnl )'trm1 mııyon 

l1rn olar.ık tcsb t ecl llor. Banin bü
yük bir ıı:uıayt pro~amının organı 

olanılc kurulmuştur. Ona yeni vazıte
)er ve Yeni scnnaycler verllcecktlr. 
Gf!rcckten b r yıl sonra bir kanuni 
bankanın ııcrma,v<'SI 62 milyon ll"llyn 
ctkanlı;yor. "lcro Vcldllert HC'llet nce 
kabul edilen lx'1 ll<'ncllk ı;;;ııınyt prog
ramı mudblnt:e m<!t?llekettc mutııell1 

Mnayttn" ya dotrudan dotruya veya 
milli bankalann ve serınayelertn b
tlra.lclyl<ı kurulması vazıtesl vmll):or. 
Scmıa.ya;t 1936 yılı son~ S.!I 
mtıyon lira d:lha artmııyor. 1937 or
talll mıda btr yandan şennaye ıs mu. 
)'Ol1 Ura ta.rtcla lidtsen :m1lyon lx'1 y{lz 

btn lılraya cıkanlıy0r blr yandan da 
demtr ve ceUk aanayH ~l:n Malb-e Ve
lkAmUne yirmi milyon Hnya kadar 

teatıhüde ırtnnck ııalMı fy(!tl veril !Yor, 
tal.er llerleclfkcc scmıa.Jl'('nln art111 

:ıı&ı-u11 olıdutundan l!'.l:Y.J yıbnda sıı

memanıc ııenn~l Yilz milyondur. 
B M. Meclts1 1942 yazında bunu ;yQz 
el mıJyon:ı cıknroı. 

Bu ımlJlmılarm hangi tHlıllıın! yn
tınk11l!ntı ana h:ıtlartylc ı;ıl>rOı:> scrma-' 
Yf!'nfn y(!!tjdcn rrtetn artınllııtını ı?cne 

tA:ıphıca 1zah edelim: Süm<'rtı:ıııh ın 

devtr aldıtı l'S1c1 isletme tezdhtan 
- ~ayrtmcnkullere yaUrdıtı scnna
~ 15.120 000 liradır. Sanıı;ı,1 pro;rr -
mtnm iı'erct'k1('$Tllcsl 1cln shıldlye k:ı

dar 71210000 ttrn Mcmntş 117St'l000 

Ura da tanhhUde batlanmıstır. YekQn 
doban lit'kl:z mll"V(m ı rndır. 

Bankanm ><ıımııı.sı ~k('tl daha 
blrcok 1$1<'1"' vardır Bunlara da s:=a
J'f' y.ıtmlma1< lııtC!". Kunılan san11ylın 

dah!ı. verimli olınası ve m(."ITl!ekct lh· 

Spor bahisleri : 

• Sümer Bank'ın serma -
yesi bir kanunla ( 150) 
milyon liraya çıkanldı. 
1933 te ( 20 ) milyon 
lira sermaye ile kuru -
lan müessese gelişmiş, 
verim, iş ve çalışma 
hacmi artmıştır. Bugün 
asıl dikkatimizi çeken 
şey sanayileşme hamle
mizin dünya harbi için
de de asla Ş?evşememiş, 
gelişme yollarını ara -
mada ufak bir durakla-
mayı kabul etmemiş 

olmasıdır. 

• 
Uyacının karsılan.maaı ancak )'eni 
scnnnşe ile mumkCln olacaktır. 

Yrıpılacak !ileri eöyle toplıyııt>fil~: 
l - Kurulan ve kurulmakta olan 

fabrikalara b:ı%ı :veni ktsınılar eklen
mesi. 

2 - lptıda! madde ve Y&rdımcı 
malzeme hazlT~ıyacaJc >eni tesisler ku
rulması. 

3 - ı.cı evleri )-apılması (tctımrıı 

tes'.sler). 

Bu aayıl.'ln işlerden demal yapılma
ın zarur1 olanlann brı4lıcalan şUnl4r
dır: 

Karabllk tabrlkasının bazı ielcrtyle 
kütük hnddc, kilkilrtıruzlcşttrme, ce
lfk döküm ocağı tesisleri k'ln an sekiz 
mU:ron, süıtor dö karbon, nartaltn ve 
ı;atr tesisler tein blT bucUk mlly'ln 
wlllloz ırrupu noksanlan lc!n fkl mll. 
yon, Sı\-as ctmento tabrlka1>1 tein bl:
ml1Yon altı :vüz btn, Hl"l"Ck<', KaY'!erl 
Nazmı bel evleri ıçtn bir mll)"on yüz 
yetmiş bln. Bu rakamlara yilnlCl ve 
pamuklu ve deri fabrllcallı.nnda yaı:ıı· 

l.ııcak bazı tesJslertn bedelleri de ek· 
lcnln<'e y<'kQn Otuz ml))'On scictz y(lz 
bin !!rayı buluyor ve bunlardan on 
milyon llralıita yakın mıktan limrlı-

SPOR HEKİMLi(;i 
ve ÖDEVLERİ 

Spor. ClziyoloJlk olan bir fonk -
.ı) onun, hareket fonksi) onunun di
ilplın altına alınmasıdır. Bu bakım
~ butun dı(:cr fm)olojlk olarlar 
ırıbi heklmllıı:in konuları ııra ında· 
dır. Jptıdat ve in lyaki safhanın ö
teye geı;ebilen her spor (anlı) eti 
bir llim dAvası tc~kll eder. Bu ilim, 
apor ilmi baŞlıea iki kola ayrılır: 

ı - Spor tekniği, 2 - ~por he
kimliği • 

Bu yazımızda spor ve hekimlik 
mun.asebetlerlnl lncdiyecej!'lz. 

Bu aland.ı en başta tespıtl IAzım
gden cihet. spor tab!lbetlnin şilmul 
ı;aha ıdır. Bır çokları ı;por tahıı.be
tlnl spordan do~arf bedeni hnsar • 
ların ve knz.aların tedavisinden iba
ret kUçUk bir cerrahi şubesi sayı -
yorlar. 

Spor tahııbdine çb:llmt'k istenen 
bu hududun ne kadar dar olduğu
nu göstermek ıçln sporun bugUnkU 
mı'ınasını l)i kavramak gerektir. Bu 
p;ıınkU spor, bir çn •ın, bir sınıfın 
vücudundan bnıı uıuvlar lşlctınc -
sinden 'ey b zı insanların hnzı re· 
korlan kırmnsınd ın ibaret bir faa
Jıyet de udır ı\rtık spor, yn lann, 
cinslerin. ı;ınıfl:ırın hudutlarını a
şarak doğrudıın do •ru) a mlllctle -
rın hayatınd ı ehemmiyetli bir un -
sur olmu tur. Bu geni~ spor mev· 
suu. ins11nın tablatle teması sayıla· 
bılir. Beden \e ruh manırnnıeslnı a
henkleştlren randımanı artıran, us
'tiln milletler yar tan büyük bir 
kultılr d u ıdır. Bu bıl> uk diva -
oın başarılmasında dnyanak vazife· 
&ı görecek hır tababetin busbiltün 
başka ödevleri vardır. Hunun dış 
bcllrtisınl şurııda g rmek kabildir 
ki ılen meml<'kcllerde dııhlll, tıa.rl
cl ıhtısaıo gıbi bir de spor lhtlsa ı 
vardır. Alclıldc fızyolcıg ve hekim 
bılgısi artık bu şılıuullU vaııfclerl 
başarmıya yetınoınektecllr. ı\lm:ın
ya'M spor lhtl :ısı yapmış 8000 he
kim vardır ÇUnkl ı;por hekıml ihti
yacı uyanını tır. \'e artık hiç bir 
ıpor C<'nııyetl spor hekiminin ı.,y
m<'lll yardımından vaı:.gcı;mek iste
miyor. Spor C<'mıyetleri hep r.por 
hekimi f5tlyorlnr ve devletı bu un. 
surların yetı§Urllmesı lçln taıylk e
diyorlar. 

Fransa ve lnglltere'de vaziyet 
bunun aynıdır. Çağdaş 'por t.'lbahe
tlnln başlıca konularını gölden ge· 
çlrt'lim : 

l - Spor danı~mnsı. 
a - Sporcunun vUcudunn en 
elverişli spor nevinin tayini 
b - Spor<'unun vu<'udun11 en 

elvrrı~ıı spor dozunun tn' ini. 
c - Spor çaj!ının te~pltl. 

2 - Sporcunun tıbhl gozetlenme-
ıl: 

a - Sporcunun be~lenmcsl 
b - Spor<'unun giyimi 
c Spor vem!!ıanın tt-~bltl 
d - Trenın 'l'erimlnın takibi 

it - Sporrıınıın ted .. vl~I 
4 Spor nrı alıırını önlt-me 

S Srınr llnı!nln vavılm~~ı. htıtiln 
bu uh11l11rd11 ilim r ~ıırm!!hrı 

fi - Spor ve lırnrta nrnn<ı ehr 
ttnln tırnıiml Tlakık1 vr fıdıl sigor
ta rıır>nrlıınnın vf'rllnırd. 

l - Sporun tcclval vuıtası olll· 

Yazan: 
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rak kulla:ıılmıısı. 
8 - Sporla bilnye araSlndaki mil

nnsehelerin teı;bltl. 
D - Yorgunluk meselesinin tet-

kiki. 
a - Spor yorgunlugııyla sa -
ValJ, 
b - Spor yorgunluğunun ta -
yini 

c - Spor yorgunluiunun teda· 
visl. 

10 - Spor suyistlmııllerlnln teda
visi ve önlenmesi. 

ı ı - Spor l<'slsntının hıfzıssıhha 
bakımından kontrolü. 

12 - Spor prop11gandasına ka -
tılma. 

Spor tababetinin aneıık en esns
lı noktalarını toplı> ıı n hu program 
.ı;!lıdrn geçırillrse tabnhettr niçin 
11yrı bir spol' ihtisasına ihtiyaç ol
duğu anh•ılır. 

Spor tııbnbell niçin bıı knd!ır dal 
hııdak ı; ıldı l Bunun sebebi spo -
rıın kazandığı yeni ve filmullU mA
nadır. 

Umum! hnrp, hem gnllpler hem 
mnğlupla:- için fe!Ak

0

rt oldu. Kay. 
bolan ı 6 mil) on iş kuv'l'etinin yeri
ni doldurmak, harap olan v.atanı 
yeniden kurmak, bütün devletleri 
ı;ok <'lddl endi~elcre &<'vkctti. Ham 
madde rekabeti bu endişeyi şld • 
deUenclirdl. Fakat en dehşetli ka· 
yıp, ahlAk sahasında kendini g!ls
terdl TabiaUe temaııı kaybeden ln
~:ın kütleleri bfiyük şehirlerin ze -
hlrll kucağına sıitındılar. Zevke dal
dılar Dunun ıonu şehir halkı ve
ludlyrtlnln azalması, bula~k has. 
talıkl:ırın dehşell bir surette yayıl. 
ması, köylerin boş.ıılması, ömrün 
kısalmuı, milletlerin lhtl)'arlamıısı 
gibi milli varlıfı sarsan belirtiler 
oldu. 

Bu duruma oıra arıyan mütefek
kirler ahlAkl kolkınma vasıtaSl ol.a
rak sporu ele aldılar. Böylece mo
dern sporu, hem bedeni hem ahlA
kl bir lhti)'O.Ç doiurmuş oluyordu. 
Tarihte daha evvel ba,kn bir mil
let ıporu böyle asil bir mAnada kul
hnmı,tı. Bu millet eAki yunan mil
leti idi. Ru sebeple modern spor 
mefldlrenln havarileri olnn Bler, 
Kl11pp, bu k!Asik misali örnek olıı.
rık ele aldılar. 

Böyle<'e spor heyecan ihtiyacını 

tatmin eden vaı;ıta olmnktnn ı;ıkn
rak biitUn y,aşlan bUtün sınıfları 
kanıyan bir mAna kazanmış olu -
yordu Ö\'le ki bııglln ııpor her ln
&an için beşik çağındıın başlayıp ll
IUme kııdRT dC'l'am eden güdümlü 
bir faali> ettir. 

Vaı:lfeslnin tına hııtl11nnı ı,:lzdi -
~lmlr. srınr hekiminin retlştirilmesl 
işi de !\nemli hir me~elf'dir. Klblk 
füyolojl ve klinik ll~retlml bu lşt 
vetmrmck•f'rllr. lHltlın hOvük gıırp 

nlver itelerinde kUslk dt'ulerdrn 
hMka sırf ııpnr mf'vzuunn i$llyrn 
der Jrr a(.'ılmıştır Tetkik ettljfünl:ı 
üniversitelerde spor lçln fiı:1ol0Jl ve-

den taahhClde batlanmıet.ır. 
Sumerbank'ın tln;at ve JmkAn bu· 

!unca derhal yn-pacaı:cı ıu t.slcr de var
dır: MalD.cya tabrtkasının Sümcrt>ar.k 
camiasına ilhakı (beş mtbon sekiz 
Yilz bin lira>. CUruf ctmt>.nto fabrtkası 
(iki bucuk milJlon), hamız azot rub
rlkasl (üc mtlyonJ, Van gcılünde•socıa 
tes!slerl (bir milyon), mukavva yapma 
tcsls1 Cbtr mllyon), Bakırköy fabıika
sının ı:enısıctıımcsı Cüc buçuk mıı

;yon ı, bUyUk alet tutlası tabrtknsı cıı..-ı 

milyon), kendlr tabrtkuı (bir tr.ıcuk 

mllyon), bu tesisler tein kuwct san
trallan (bir bucuk mU;yon). Bu rn
kamlann yekiınu Yirmi b r ml!yon se
ktz bin liradır. 

Görülüyor ki Sümmtwlk scmıaye
liioo kcstrlerden \-SZ 1reçllcrok hemen 
yapılacak 1$1er lçtn otuz ve fırsat 

elvertnce tcacbt>Us olunacaklar lctn de 
yirmi mllYon llra eldcnmlt oluyor ve 
böylece ıl'rmnye y(lz elli milyonu bJ
!uyor. Silmertıank'ın scnmıyelcı-1 ote· 
denbert dcvletcc bütccdcıt yapılan YM

dunlarla ve bankanın ktırlarb1e te
min olunUT. Yeni senna~ıer de ııe

ne bu kaynaklardan gelccektlr. An
cak yukarıdaki rakamlar sennnyenln 
&abtt tcıılslere 1röro ayartand1'!:ını ıtOS· 
teri.Yor Halbukı bu büyük mUesscscsc
ntn döner ııennayeye de ihtiyacı var
dır. 

Sümcrban.k'ın döner senna)e ihti
yacı ötecl<>nbeı-1 hazme kefaletiyle ve
ya do(:rudan do(:ruya kendisinin temin 
ettıtt kredilerle karsılanır. Bu csıı&l 

meclisin son kabul ettlıl.1 kanunda da 
~örtlYo'Mız. Kanun SUmCf"b.•utk'a ıu
bart scrma,ı.cs nln yarısına k.ııdnr kre
di almak ııa!Ahl,ı.ct::nı bırakıyor Bu
nun bir mıktan için hazlnenlıl keta
lettnıl kabul edl.Yor 

Milli mü(!SSCS('nln yalnız ııcnna)e 

bakanından Uerlcy!şml taklbetmlş ol
duk. Kurdu(:u tabrlkaUlrm, bugOnlln 
güc ııarUan tclnde halk lıhttyacının 

mUhlm blr kısmını kllrsıladıtını, mem
leketin müdafaa kudretin! ıırtırdıf:ını 

heplıml-z biliyoruz Artan S<?rmBYC, mü
<"SSC!SCnln bu h~ ve muvatCakı~t 
lmkAnlannı da gentslctlyor Bu t>ıı

lılste asıl dlkl<atımızı cekl!('clc f<'Y, 

ı;::ına;yllemıe hnmlemlz,n. dilnya tıarbl 
itinde de asla r:evacnırm\s, gelııme 

roltannı aromada urak bir durnkh· 
mil)'! kabul t'tmemls olmuıdır. DUn
)'ll hartıtnln ;yıu-att;r:ı güç!Uklcrt, kfil
tUrde, saf:lık ve baymdtrlık l«l<'Tlnde 
olduf;u gibi s:ı.rnı>100 de Y<'tlm<'l!'e ça
lm:roruz, m~n olanı )-apmak !~. 

Uyoruz. 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankarıı B<:lediye Reislijtinden ı 
ı - U'çUncU maddede yazılı husus

lar belediye tcnblhlcri erasına nlın -
mıfjtır. 

2 - Bunlara aykırı hareket eden
ler 1608 ve 2575 :ıumaralı kanunlara 
göre cezalandırılacaklardır . 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin da -
ğıtımıncta ve bunlar için kart verili
şinde. 

B) Nakil vasıtalarına blnlete. 
C) Umumi yerlere sririe ve çıkışta, 

halkın birlblri ardı sıra dizilmeleri 
mecburidir. 679 

Odüsseina'nın ikinci ve 
son cildi de ~ıkh 

Türk Dil Kurumu Genel Sckretcrli
finden bildirilmi~tir: 

Sanlı F.lcn 5airi Omiros'un dünyaca ta· 
nılan Odüsseia'•tnın Kurumumuz Genci 
Merkez Kun.ılu Ü)elerindcn B. Ahmet Ce
vat F.mre'nin kalemiyle dilimize çevrilen 
ikinci ~e 50fl cildi de hasılanık ortaya 
konulmuştur. İnsanlık cdebi>-atının hu 
de~erH eseri, dilimize çevrilirken .~1!n 
kendi akışına en U)gun bir dcstan.dilının 
canlandınlmasına çalısılmı,ur. 

B. Ahmet C~ıll Emre, ıcrcümenin bi· 
rinci cildi doları si) le orıa>-a atılan 50· 

rumlar üzerindeki )'l!Z!lannı da bu ikin
ci dklin sonuna cklemi~ıir. (a.a.) 

Hukuk Fakültesinde 
do(enl imtihanlan 

Bugün Hukuk FakültC$inde doçent 
namzetleri olan Faz.ıl Berki 'ile Fikret 
Arık kalabalık bir dinlt')ici önünde de
neme imtihanları vermişlerdir. Fnzıl Ber-
ki "e-·llt edinme mukavcl~indcıı çıkan 
kanun ihrlllflan" nı ve Fikret Arık da 
"müteselsil borçlar" ı meV7.\I olarak al· 
mı,lardı. Ayın 9 uncu per~bc ı;ünü ay
nı namzetler ilmi konlcranslarını vere
ceklerdir Fazıl Berki saat 16.30 da 
"ıimme inıbamı" hakkında ve Fikret 
Arık da 17.30 da "mülkiyeti muhafaza 
mukavelesi" hakkında birer ilmi konfo· 
rans .,,.erecdderdir. :Bu konfcrandar a}'
dın bir dinle)id kütlesi tanıfından taki· 

Ankara Gcnçlerbirlif;i .ı;cnçlik kulübü 
idare bey eun<len: 

KulUhumuzun )ıllık mutat umumi he· 
yet toplantısı J l temmuz 1942 cıımartt:~i 
günü sııat (16) da Ankara Halk~i sa.lo· 
nuı.xla rapılaaı.ktır. Bütün ilzaların bu 
toplantıya te~riflcri ric.a olunur. 

Ru:ınanıe: 

l - Kongre reis \"C kitiplerinin .se-
çimi, 

2 - idare heyetinin yıllık çalışma ra
porunun okunması, 

3 - Hesap bilıill{olarının incelenme
si 'e murakıp raporunun okwıması, 

4 - idare hc>ctinin ıbr:ısı, 

Bir arkadaşın yaz.wnda yeni pi-r
lerden bırisi tanıfın<bn yazılan bir şj
irden dört mısra okudum. Şaka tınıo
diiiinıc inanırsanız, size de okuyarıııı: 

Otomobil garaiu 
Kotra, motur p/4jd4, 
Bel.li_ı orum ı irajda, 
Randcı "'71# geliniz:. 

nasıl bcğL'll<liniz ıııi? 

..;, 

RaızdN ırma gelmir. 
l' azalım sone, balca 
Çalalım bir screnad 
l' .:palım promcnad 
Rmuleı uma gelim:. 
l' aJ:.ıımıı bu J:.uıa/11r, 
Santimamm gayet pur, 
Babsımiz /it<ratur, 
Raıuleı uma gelini:! 
Armak irin bir anl et, 
Konuı"lım tel a tct, 
lla::ır elimde buket, 
R.ant!e:-uma gelinh! 

u. 
nızım tuhaf bir huyumuz vardır. Yol-

61\Zluklan, l.darcslzUklcrl sade kendi 
mcrnlckeUmlzc nlt bır hususiyet ı>ıı· 

yarız. Kanuna, nizama rta.yeıt zJUh, 
ahlAk&lzlıtı. vurııunculutu sade ken
di hcmlCrllcmlztn yaptığını san nz. 
Halbuki dünyanın hangi k nele 
bir ee.-nlYct vıınıa ornd.:ı mutlak ıu· 
rette yolsuzltmc:, !darestzllK, .kanunı. 

nlznmn rtayetsizMk, vurgunculuk, 
ahlfık düskUnlU!rU butundu!'ı'unu u. 
nuturuz. Cemtyct öyle: kamuıııık, ÖY· 

le çaprıışık blr ö~dür ki, tctnde 
tıer sedyede vnt.ruıdae bulunur. ı-·a

zllct nümunclcrtnl, ahl!ık Abldclcr1nl 
yetlftlrcn ceml;ı,•ctlcrln lıaplsanclert 

de dalına rulı ve ahldk hastaf."ırlyle 
doludur. 

5 - Kulu(> niumnamcsinin 63 üncü 
maddesinin D fıkrnsi)le 64 uncu madde
sinin de&i~tirilmcsi, 

6 - Yeni idare he)eti, murakabe he
)eti \e fahri rdslcrin seçimi. 

Jnı;iliz kumaşi) le Türlci~e·& elhi'c 
)--apılabilir; alman motöriyle makine 
kurulabilir ama, M) le frcnk kelimele
ri> le şiir yapıidığını ilk defa görüyo
ruz. 

Eğer bu nu~ralan )"llZ3JI genç, lii· 
zumlu lüzumsuz kullanılan )ııb111cı 
kelimeleriyle eğlenmek i.ıi)"C>rsa ınu

va!Eak olmu~tur, di)ebiliriz. Fakat 
m:ıksat o değil de gerçekten şiir -
raznıak değil - )-apmaksa }a(>ılan 
Şt')in şiir değil, m3$karalık olduğuna 
dbirliiii> le hiikmcclcbilirsiniz. 

Son zamanlarda şiirin piri~ 

den ç<!kmediği kalm:ımı$ıı Bunu 
mukaralıklard.ın hırisi say;ıbilirsiıı 

:Zavallı şiir, rahııı 7avallı Ş.tirlcr 

Biz bunu 2önntıyoruz. M<'SCUI btr •·ur
gunculuk htı.d sesiyle knııııl.ıı6ır kar
&ılaemaz hemen ı>C$1n hUkmUmuzü 
vCTtyoruz: "Avrupa'dn böyle ICY o
Ja.ınaz? .. 

Nasıl obnnz? P.rnı cıc daha kumazca.sı, 

daha tclmlC:I, modern kültürün t>U
tUn lmkfınlanıı<Jan fnydalanaro;c 

Toplantıda nizami çoğunluk olmadığı 
takdirde, kongre bir hafta sonra yani 18 
temmuz 1942 cumartesi gunu saat (16) 
d;ı )apılacaktır. 

Çorum' da dağcılık tatbikatı 
yapan beden terbiyesi 

mükellefleri 
dııhıı eeytaneası otuyor!.. Çorum, (Hususi) - İstek ve §eVk· 

Bir ııazctcdc okudu:n Be~. altı milyon le beden terbiyesı ve spor faaliyet -
nUfusu otan, sulh sUkiın ve fazilet lerlne l§tiruk etmekte olan bölgemiz 
dlyan olarak tanınruı lı;v~'dc ne- beden terbiyesi mUkellcfleri bu haf
ler olmam1.Ş.. Bu ııcrı ve kuı•uı 11.l taoan itibaren faaliyet proj;'r&ınları
cemtyct tçlııoo \'Urgunculuk ve kıı· na göre daı1'cıhk temrinlerine de bil§· 
m bonmcılık lıtı.d im o kad:ır al- lamışlardır. 

Pazar günU saat 16 <t.ı bölge önU:ı
m1.Ş yür(Jmüs kl, d~Jct bu nh!Akıııı:- elen hareket eden kafile rlo~ isti -
!arla mClcadele !('in ayn btr ııollq kametinden llerliyerek şehre 10 ki
tC61d!lıtı, ayn mahkemeler bile kur- lomeıre mes!lfede bulun:ın 1500 ra
maıta mrebur otm°'. Bu rrınhkf.'nıe- kımh Kanclilkaya ve Melekgazi dağ
lcrdc ı;rccen mart ııyı k'lndc 41 ooo !arına çıkmıştır. 
kisi \'Ul'lrUn<.'Uluık ve kara borsa ı - Da~ın ctcği:ıe S'.lat 17 de vanlmıs 

Allah gösıermesin, ben onun yerin
dç ohaydım, bu harikuUde sanat ese
rini birkaç mısra daha uzatır, mbcla, 
derdim Jd: 

1'iikscliı ıar tir1Jjda 
Gauudr her paida 
1' arın J#bab Barajd.z 
R,mdeıuma geliniz! 

Kafi) eyi deği~tirmek ~ureti> le deli
kanlı ilhamını da artırabilir, nıcscli 
di)'cbilir ki: 

IJa,.ılırım B"sfor'a 
SulardaH fosforı: 
Aldırmayıp konfora 

I 

*** 1 
iki bcr.yrak = Elalemeyn 

1'obruk'tan sonrn Mel"5ll Matru 
da bırııkan Britnn}a ordu~unun R 
mel kuV\elleri)le flllcmeyn bölge 
de muharebe) i kabul ettiı.'1 haber 
rili}or. 

Elikmem, Ara~d;ı "iki h.'ly 
miinasıruı gelir. Bu bakımdan, yarı 
mı.~1rc-hcye, muharebenin )<ıpıld· 
yerin adı da uygun duşüyor de~ 
tir· 

İki N)'t'llk! Bir urafıa dt'mokrlr 
nin, oıc tarafta mihverin ha}rağı 
birini boğm:ık azmi>lc bdğu~u}or. 

Bakalım, Flil<"meyn'de iki ha) 
can hanı,."İs.İ göndcrındc kalahilccck 

ilk suı:tyle muhakeme c<lllm!s. ve orada çıkış, tırmanma, emekle· 
Harp yıllan, bl'I" cemiyet lc1:n en bU)•Cik me mevzuları üzerinde bir konuşma 

lmtlhnn gUnlcrld!l". Demek b'..ı:!m yapıldıktan sonra 18 ıo dn dağın en 
nüfll8Umuımn cıcte, dorttc b!TI kac'lnr sivri yerine çıkılnııştir. 

Dahiliye Vekilimizin bir ta; • 

bir nllfusa sııhıli olan tsvıı:re'<le hl~ Mükelleflerin öğretmenleri _burada 
da arazı şekilleri ve diğer luzumlu 

ny !cinde dol':ru YOidan s:ıpıtar. ' huiıuslar h.ıkkı~da ma!Umo.t vermiş Devlet Bütün yurttaşların 
dairelerindeki işleri en kısa 

bir zamanda neticelendir· ec 

41.000 kU!I vannıı! Blzdckl 'l.urı;un- ve bazı tatbikat yaptırmıştır. Kafile 
eu ve kara bors::ı<'ı s:ıyısının bu ra- 20.10 d:ı şehre dÖnmlişltir. 
kama yaklaııaeacımı her hııldc sız Beden tl'rblyı:si mUkelleflerinin 
de talımtn ctmeuı::nlz_ o tınklc, Av- bu gezisi Çorıım'cl:ı bUyUk bir alaka 
rupanın en ileri blr mcmlcıkctl ile uy ndırmıe ve tat'-•kattn buluna -
)aptııtımız bir kıyasi mad:ı IYi not mıya"l hlr ~okları ikinci bir 'tezi i
amıuı olu>oruz dumuktlr. dn hun clrluklarını bildirmişler - Dahiliye veıcmı~ı. vUilyct idaresi kanununun, imza !d ıre hey.,. 

Fakat, biraz kötümser d(lşünerck bu <lir. malarına alt olan hUkUmle."inln bü>'tı!< b r t '17. 
kıyaslamayı ao:rıc de yaıllllı llırlz. 

- Orad.l ne kadar ~ urguncu ~nrı;:ı he· 
men hepsi ;ı,•ıı.lmLı.nmı&Ur. Ve nı'kaın 
bunun l<;tn y{lkııelm tir. Bize ı;ellıı

oc, aenb vurırun<'ulnnn Yilzde k'lrı
m :ı;ııkalıyablldll<? llcps n1 yaka!ıy&. 

bllse)."d k nıkrun ncreıere kadar YUk· 
SC)c';,tl1rdl? 

Bu dUsUnccdc bt'lkl bir haldknt ıı~·ı 

veyo. btr mUblllfıı;ıı ölçUst.ı-zıııtıü bu· 
Iunablltr, fakat dcrtuıl şıı C.."\'llbı 

vcrob tiriz: 
- Omd.."I devlet tC'$'kilAtı yanında ve 

llJl'lll nıUcadelc uıtrumt:ı lıiılk da ken
dml vıızıreıı ııönntl6tür. Ya bizde': 
Dcvlotln bütün catışnıı ve urırae
nınlıınna mııınon vurguncunun 111 -
nt kol:ı,Yla&tı.nın, ona güler >11z gös
teren ve onu tcırcttı> üreten znyıt 

ah !Aklı bce on vn.to.nd:ı.11 dcltll ml
db'7 

Hangi zaviyeden bııkıırs:ı'k baknlım, ne 
kndn.r kottm ser dUşilnUrsck dıl&U

tl<'1ım, bu kıyııslrunnctn do.lmo. b'I 
not nıınz. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Edirne'de koza mahsulü 
bu yıl (ok iyi oldu 

Edime, {Hususi) -,Edirnc'de id· 
rak edilen ya:ıl koza mnhsulil her 
bakımdan mUstahsilin yilzUnU gUl -
dUrmüştUr. Mahsul fevkalade iyi ve 
geçe:ı senelere nlsbetlc fazladır. Bun
dan b3eka bu seneki mahsul doğru. 
dnn do~uya Bursa Kozacılık Birliği 
rnrafın•lan satı:ı alınmakta ve satış 
birinci nevi 196, ikinci nevl 162 ve 
~lçUncU n•vl de 146 kuruş Uzerinden 
yapılm:ı.tr•odır. Yaş kom mahsulU 
\Tnmköpı-U, Keşa:ı ve ME',.; te de 
iyidir, ve oralarda da aynı , at U· 
zer/den satın alınmaktadır. 

Geçim için kereste satan 
köylüler 

Geçimleri için aldıklan tomruklardan 
yaptıkları keresteleri elde, sırtta, ba~ta, 
ha>"anda veya kime aiı olursa olsun n· 
raba ile taşı)-arak dükkan açmakstt.ın sa
tan k6ylwerin kazanç vergisinden muaf 
tutulması ka.rarlaşmısıır. Köylü olmı)ıın 
§e>')'lU' satıcılar 'C>"ll ko> 1ü olup da ı:c
çimlcri orman mamulleri saımağa inhi· 
sar eımiyen, diikkAn açnrak kereste sa· 
tan kö)Ji.ıler bu haklardan istifade eJe
nıi>«eklerdir. -----
Asılsız bir haber 
M oskova, 2 a.a. - Tass ajansı 

bildiriyor : 
Alrrnm ajansı, sayısı bazan 9 ve 

baz:ın da 12 olarak gösterilen silahlı 
sovyet bomba tayynrelerlnin TUrk 
topraklarına i:ıdiğt haberini yaymış
ıır. Açıkça tahrik mnks:ıcllyle yayı
lan bu h•aber uydurmadır. 

:'································--=. 
E Küçük haberler § 
~ •••••••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,r 

\allll'kl.C'rc bir tAm!M ~ondermtsUr. "11 

Posta ile yapllacak 

adli tebligat 

heyct!:crtn!n k'llrnrla.rınn h.'"1!:11 olan mt'S('J !erin kıs.'"I hlr zaman lçln"e tın 

me51 tıususuıuı ııon d<)'l'('(l(' dlkkn t P.dllmcsine l&a"i'.'t cd lnı<'k cd ~ Bu kıım 

S:<'cikmes!ndc mcsullycU<'rl 2ör!ll~clı: olan mmıurl:ı n ad 
tı bel rtllml"ktcdlr. TAm~e mük-kattlcre, maliıl;.{'rc ve bün n dul \<' y 

iaa Vckilkri Heyeti adli evrakın~
ta, ıclgrnf ve ıdcfon idaresi va~ıta\İyle 
tebliğine dair nizamnamenin h~;ı madde
lerini dcJ:i~tircn bir ıüzamııanıc ~ "ll-ıul 
etnıişıir. NizamnamC')e gore dııvcti)e 
formülleri ilgili menmrl:ır tarafından ka· 
nun hükümlerine göre doldurulacııkt r. 
Tchliğ 111:ızbaıımnııı karıılıırı Javctİ>C}'i 
çıkaran makaınc-.ı. doidunılarnktır. Posta 
memurları bu davctiy ... dc r.anh adres arı· 
)acak!Jr ve pullarııı tarife)e göre yapış
unlmıs olma ına dlk-'kat ed ceklcrdir. 
Adres dcf;işimi hallerinde yeni ndrcse 
tebligat )apacak 'e sarih adresi posca 
makbuzuna yazac:ıkıır. A)Yll nizamname 
ile bugün kullanılmakta olan adli tebli
ı;ııt Uğıtları )eni şekle sokudnıaktadır. 

J r1ne alt olan tıcr ıtırın islerin m kısa bir zamnnôıı nC'tlC'("lcnd 
mtyc-t!c tııc bir yurtt.ıgın IS'.nln llUkfi~ct d:ı...-rcl{'l"lnde .UrUııl"'OITK'd<' ki 
zumu k<:s1n olar~ mıroıunmııktadır. 

İzmit'te selin bozduğ 
demiryolu ve köprüle 
hemen tamir edildi 

Türk parası kıymetini Bursa' da seller ıehrin bazı 

koruma kararnamesine . yerlerini ve ovadaki birka~ köyü ba~ 
ek bir kararname Haber aldıtımızıı gôı:e dün lzml' ve..-----·------.. .:! 

lcrn \ ' ckillcrl Hcrcti Türk pnrnsı el\ annda saat 9 30 da sıı.tnak tıaltndl! 1 
kıymetini koruma lı.oıkkınc\akl 12 nu- ı J."lll':mnP. ba$11,Y3n ve ıııttvıccc elddctııııı Ma f iye 
nııırnlı knrarnnıncye ek bir kararna - arttıran »aC:murıar nct.tccsl haııu ohn ı 
me kabul etmi tir. Ek kararnameye &eller lzmtt. Tuzla ara6lndn mu'lteıtr 
gılre, TUrklycdcn ihraç cdllecek mal- n<>kt.alarda dcmtnohınu basmı.ş, ve ız
larn ıılt ve lk ıların, ihracatın ynpı~- mtt dvarmda 90 mcı ktlometrcdc b!T 
clılh tarihten itibaren en ı;ok sckız ve r:ooe ızmıt Sapanca arasında :µo 
gun içinde ' l'ılrkiye'dc bir lınnkaya, 
tııhsil için verilmesi nıecbııriıllr. uncu kllomotrede <llf:cır bir dcmlryolı.ı 

Ycslk.ııl:ırı alıın banknlar, bu vl'.si· t<öıırUsClnü. nyakla.n ve hnlAYl oym t 

kalnrı \•erdikleri hııriçtekl bankanın &U1'L"l.1Ylc hasara uırmtmışUr. 
bmlnl, wsikııların tutarını, 'J Ur kiye" - Bu vazıyet llzcı1nc derhal muhtcllt 
deki lhrncatı;ı ve hıırlçtr.kl lthalatı;ı - merkezlerden cıknnt;ın ameliyat katar. 
nın lıııınlerlnl, lhr.ıı.catın serbest dô - ı.•ui;ı,·lc hat ve koprtllcr eaat l 30 da ta• 
viıle, klirlng yoluyln vı·y ı hususi ta· mır oo1lcrek Ank.ı.rn - 1stanbul anuın
kas ı;urcti)'lc yııpılclığını gösterir, llf'r da t.renfor blcm~e oo.elainıttır. 
ayınonurıcu ylrınincl ve sonuncu ı:-ü- Dl~eır tanıttnn iki ~unık'nbcrt Bursa 
nu itibnri) İ<' tanzim edilmiş bir cet- mıntakaınnn yağan slddetll ~atmurlar. 
veli, hu tarihleri tokih<'n nuıııi ikinci dan da Bursa'nın o~a kl81Tlı su alımd-ı 
iş l!;Unlinde T!lrklye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının en lakın şu hesine gun- kahn1.Ş oldur:und."ı.n Bu:rsıı Mud.rnya 
derl'C'eklercllr. Bankaların tnnzlın c- tıııttında da münakalAt lnkıtaa u!lrn
dr·cekleri bu cetvdler<le ,-e~lknlar, mıı;tır. llalıttdd tııhrlıbnt derecesi nncak 
malın goııd< rlldiı;ı mcrııleket ltlbariy· :ratmur ı;uları cckildlktcn sonra tc ':>it 
le a~ rı a) rı tasnif edilerek gosterlle- edltebUeroktlT Hemen tamirata baslan
cektlr. mıık ve hattı sümt.lf.! nakHyata ncn•:ı.k 

yeni bir kararı i 

nakil ye~ine 
tasdikli ~ekler 

kullanllab'lece 
Mali)e Vekilliği aldıjiı ~eni hir 

ile nakit }erine kullıınılahilca:k uı 

çcık ihd.ıs etmektedir. T.ısd.ıkli ı;el: 

l:ınılmasına ıığusıostan itibaren h:ı 

lacaktır. Vekillik, Hrgİ mukellcf 
'l'urklye'clekl bnnknlnr, bu vesikalar lıQln ~m ccldtmesı.ne mtı:ı:arcn dm - borçlıırını ödemek hususunda b'r 

Uzerinden > ııptıklıırı tahsllAtı ve muh- d1den k:abedcn kdblrkır aılınmıt bulun- ltk olm.ık ,e ruıldt kullıınılma~ını • 
temel lenıllAtı, kcz.ıı ) ııknrıdn yazılı ıruıktadır. (a.a.) 
tarihler Jtib.ırlyle, 'l'tırklyc Curıılıu - Bur•Jda 
riyet Mcrkr.z Bankasının en yakın şu- il 
b<'slrıe blldırcceklerdlr. 

'l'Urki> e'dckl barıkalıır harice tahsile 
gonderdiklerl vesiknlarclan, bu karar· 
namenin nrşrl tarihinde ,henüz bede
lini Wısll etmedikleri kısmı, her meın. 
lckct için a)'rı ayrı yekOn olarnk yir
mi gUn ltindC' Türkiye Cumhuriyet 
l\lerkCL Bankıısı Umum lllildürlüğtinc 
bildireceklerdir. 

Bursa, 2 a.a. - Evvelki akeam 
bafhyan yağmur gece yarısa.;ıa doıt
nı ıiddetlni arttırarak sağnak hali
ne inkılip eylemiştir. 

Devamlı ve rıiddetli bir surette 
yağan bu yağmurun husule getircli~i 
seller şehrin yollarını kaphyarak gı. 
dip gelmeyi kestiği gibl eehrin b.'lzı 
semtlerini de su baskı:ıına ugrat -
mıştır. 

Sellerin bir kısım ova k5ylerinl 
ı1e istlli ederek tahribata sebep ol
du~u haber alınması Uzcrlne vlili i
cat-eden teılblrleri almak Uzcrc su 
baskınına uğrıyan köylere gitmiş -
tir. 

mak için ıasd:kli çek usulunu ihcl 

miş bulunmaktadır. Tasdikli çekler 

gİ borçlarında ı.e sair dm.Jet ala 
Ja naldı )erınc kabul olunatoıkıır. 
lığı me\cuı buhındu11u muhaı.ıp 
l:ırca tasdik ech!mcdıkçe hu çeki 
bul olunnıı~acakıır. 

Dcvlcı 'lcrma>~i>le kurulmuş ı:rı 
seferin, nıulhak hiiıçcli idarelerle 
id.ırc ı.c b lcdh-elcrin 'li<'rccekkn 
karşı lıgı me'l.CUt bulundu u 
ban:kalamı t.ndik edilmck~izin ka 
lunaoıktır. Hakikı ı.e hukmi şahı 
rafından çckllen çeklertn k.ırşıl 

bankada ntClrut oldu~ muhaıap 
larca tasdık cdilmı~ olnusı s:ırı 
ur. 

1 hedilecektir. 

~O&JICJi'lf * 
Yardımlarını 

Kofrc kapsolü ile kntl.ı.narnk hll· 
kulen yun ipliklerinin yuzdc (>8, 
kntlaı ırak bükülen yün ipliklerin 
de yüıde 68 nlsbctlnde iptidai ııınd. 
de tenzllMınd:m istifade etmeleri 
kararlnşmıştır. 

'l'urkly<''de bir bankayı arnra koy
ııınksızın dış meınl<'ketlere gönd<'rml' 
bulunan Türkiye'<lekl lhrac'ııtçılar dn
lıi ıııalı'\nıalı yirmi giin i~lııclr. 'J'. C. 
lllerkez Bnnkası Umum l'ıJUdUrlllğünr. 
blldlrecrklerclir. İlgililer henüz tahsil 
eclt'ınccllklerl ınehlaf;lnrdan, 'l"ürklye 
Cıımhıırl) et Merkez llanknsınclıı hu • 
suı;t lakııs V<'Yıı klirlng lıesaıılarınıt 
) alnıı mlktarlnrı ııynru gösterecek -
lcrcllr. 

Bankalar ile llır.acatçılar yukarıda 
yaıılı ''eslkalnra mahsuben ynpacakln
rı tahsHtıtıan Türkiye Cu hı rlyet 
ıtcrkez Bsnkası Umum Mlld rlıl ünü, 

Sularla çevrilmie bulunan h';ıtkrı 
kurıarılmuına çalışılmaktadır. Bu 
maksatla mahalline sanrlallnr ve di· 
ğer kıırtarme. \"<ISıtalan ırönderilmiş
tlr Seylabın .yaptığı zarar derecl'sl
nt şimdiden kestirmek mUmkUn de • 

Mal and kl.ıwıın bırıh rler'ne 
sil şubelerinin n ımın.ı, ı.ıhsıl şube! 
<le keza biribirleri naınlarınn 
mezun oldukları ıııhsillt i("in 
mlikdlcflcr t.ırafından ı;ck tanziııl 
diğı ı.ıkdirdc kabul olunacakur. K1ZILAY 

eliyle yap. 
ı.......... ---------~ SJ(iS?VVVL 

ya hıfzıssıhha veyahut klinik çer -
çevesl l(rrlslne hıısust spor ders -
len bulunmıyanına rastlamadık 
HattA bir çok umumt spor dl'rs -
!erinden başka sırf havacılık ve 
dtığeılık ı;pOru) in meşgul olım ders· 
ler de v11rdır Üniversitelerde oku
tulan hu dcrslcrdl"n bllŞkll spor a-. 
kademlleri Vf' trkAmlll kurslan 6Jlor 
hekiminin yetlsmr~lnde önemli bir 
rol oynamaktadırlar. 

riiıkümetçe el konulan madılelc -
•in snt.ın alınmnsında tah11kkuk ve 
t<'cllyt• evrakına ds binde iki nl!l
betlnde dıımp;a pulu yapıştırılması 
k:ır:ırlnşmı~tır. * )taliye Vekilliği dı-fterdarlıklar-ı 
yaptığı hlr tnmiınle daire '"e mlı
<'Sse rlerde danıgn resmi tetkik -
lf'ri yaptırılmllsını lstl'nılŞtir. * Taş kömürıı fiyo.tlnrını dilr.<'nle 
mek Uzerc Ere~li kl\mürleri ı~ırı 
mesine iki milyon lira vrrilnıe l'l 
Koordinasyon Heyetince knrar \C· 

rUmlşUr, 

ildir. 

bu bankanın şubcl<'rind n lf'mln <'de - Muğla' da faydalı yağmurlar 
cekleri matlıualarlıı. mutnzaman ha -
lıerdnr edccckkrdlr 

Muğla orman işletme 
itlerinde gelişme var 

iuğla, 2 a.a. - Merkez kazasının 
tut• :ı mıntakaları olan Ula, Yerkcsik 
Dagamın ve Bozukovasına bol yağ
mur yağmıştır. 

KIZILAY 
SULH içinde, 

HARP için 

Frans.a'mn veni Anka 

büyük eltisi Paris'f 
Türkiye'ye hareket e 
Pariıı, 2 a.ıı.. Fransa'nın 

hazırlık yapar. BUyUk Elçisi M O ston Bcı 
ı - - - -

9 
- - - - _ _ _ _ _ _ dlı Pnrıs'tcn Ankara'ya 

llLL&aawıawaıa.c..%.iU 1 miştır, 
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1 Avam Kamarası 
Çörçil'e karşı verilen 

v 
• 

BI 
kinci cephe 

es el esi 
harbın hiçbir işi, klnd ceJ)he 

esi kada.r uzun dcdıkodu me\'ZUU 
ıştır l nelil RuS}a hö}lc bir CCf'· 
açılmamxl:ı isnır eııi. Londra ve 
&ton'dıki rus elçileri, bu tıı.lcbı 

tekrar ilen surdülı..-r. lngiliz ve 
kan lxmnı me~lcyı, unın uzadı)ıt 
kaşa cttı Ccplıcn n açılmag için 
ckların başl.ıdığı suylrndi. lkind 

• &Çnı ık için Hu rıı. ile Anıerikıı 
<la bır muka-cle ımu.landı. Eğer 
ccflfıe etrafındaki h rd.:ctkr buna 
ır kalmış ol aydı, bunu g:ırbe 

çcltmek ıçin bir manevra tellkkı 
mümkun olurdu. Halbuki Ameri
' önce ~imal JrlandJ )U, sonra da 
e'ye asker > ığmı}<ı başladılar, 
ccrbelcrin takvı)C)c olan ihtiyıı.ç. 
~nd.ı iken, Amerikan askerleri· 

giltcrc')e )tğılmaları, bir ~sırtına 
ma matuf olamazdı. lngiliz uçık· 

ın anıda sırada garbJ Avrupa kıyı· 
ynpukJıırı oo~ınlar da ikınd cep· 
açılması için gırişilmiş hazırlıklar 

ı:örunurordu. 
t hu hazırlıklar dt" m edeıt.cn, 

ın Lih)a'daki m b\cr taıırnızu baş· 
Mmr'ın müdafaası )"UZde )'Üz te-
cdilmış gıbi gorunu)orken, Şimal 
ıı cephesi saoı.Jdı. Uu>iik nriıao}a 
tlcri Lib)a dan atıldılar. Mena 

İşı;al «lildi. Ve timdi Mım'ın 
bir i till rehlik~ i karşısında bu· 
ğu l~ll'r tanıfıodıın da teslim 
kıcdır. Verilen son haberlere çö

~endcriyc nio ömınde EJalcmC')'ll 
ııode ralnız M ısırın değil, belki de 

n Orta·Sad..'ın mukadderatını ta>in 
ol n bir muharebe olmakudır. 
farın hu gclişmesı karşısında 

o-Sakson!ar, csa en ikinci bir ccp-
mcvcı.ıt olduı.'UllU anlamışlardır. 

nedense, Anglo·Saksonlar için g.ubi 
pa'da hır a:flfıc a~ılm:ı.sı ahit btr 
halini alnııııı Simııl Afrika'cla ge-
müd.ıf aa ve gerek taarruz bakımın· 
birinci dc-rC«-de l'hemmi) elli bir cep. 

rnt"eut olduğu haıırl ıuıaca.k olur· 
, nslo- aksonlann, neden garbi Av· 
da "ikinci" adı \erillp de tuıkikat· 

üçüncü" olao:k bir cephenin açılma· 
t~ebhw; etmek isıedıkleri ruıta,ıJ. 

imali Afrika Dritanya ımparator· 
ve muucfikler için harati ehemmi· 

olan bir cephcdır. Ba cephenin mü-
a edilememesi, müttefikler i<,; in hir 
et o lur. Çıinl..-ü Mmr'ı ktill ederek 

!n ve Orta·.,arlt'a geçecek ol:ın rnih· 
ler, lngiliz don:ınmasını Akdeniz
kovacakl rı gıbi, bu mıntakanın pct· 
kıı)'llakbrını da cllcrine geçircbilc
er ve Rusya i le Anı;lo-Saksonlar a· 
daki muva ala) ı kC1eccklerdir. Bu 
mdan Sima! Afnka cerb~irtio mu· 
~ı muttcfilder için llı:ım ve nruri 

Mim<'hkler ancıık bu ccphe)i }iizdc 
cmni}ct altına aldıktan sonradır ki 
a bir ce.phenin açılmasını düşüncbi· 

i. Hattı o 7.:ım:ın da h:ışkn ce('he 
Jsının lhım oldub'l.I o kııd:ır açtk 

anlaşılm m ktadı r. Çünkü eker 
at, mihvncilere ka111 kıta w:erinde 
uı geçmek ise, o :z.'tın:ın da Sima! 

ika'dan hô} le bir t~ehhüse girişmek 
a kolay "ie daha clveri 1i olurdu. Mih· 
'ler, l ibya ve Tnı.hla•ı:afl''ten atıl · 
n sonra Anglo-Saksonlar için Sidl)oa 

y!c mihH.~nn daha 1.a},f olan ortağına 
ı taarruza geçmek mum1riindu. H ula· 

mündiklerin ba~a cephe açacnklnı 
c açılmış bulun:ın Şimal Afrıka ile 
ı:ul olmıılan çok d ha t-h erişli olur· 
Ha1buki )C.UI lt}danberi Amerikalı· 

bu ccph<.')e ku"'et )ollamamışlar, D5· 
!erini, açılacağı blll şupheli görünen 

i Avrupa rnı ntakamu )Jğn:ıı !ardır. 
$İmdi Sim:ıl Afrika a.-pb~ sar~ılın 

__ M_o_sKo_v_A'_YA_oo_··R_E~ll~ __ B_ER_Li_N'E_~_" R_E~I 
41man - romen klf alan 
ıehre girdikten sonra 

Sivastopol 
sokaklarında 
savaş oluyor 

Almanlar Kursk'ta 

7000 ölü vermişler 
Moskova, :.i a .n - Tnss ajansı, n I · 

man ve n.ıtnl!ll kıtalannm Slvnslopol 
duı müdıı!ansmı )"Bl'dıklarını b ldlı1)or. 
Muha.robc k.nlen1n kaııılıınnda yapılmak· 

tadır. 

••• lltoSkO\'a, 2 o a . - AJmnnl~r S 1V8! 

toııol'a glmtloıcroır şım<tı echlrdc so
k.ıı.Jc sn vaşl:ı.n )npılmnktadır. 

Sovyet resmi tebliği 
MO!lkova. 2 n.a. - Sovyct tehıltı. 

KU:l'6k ccııhesindc kılalıı.nmız nımnn 

hUcuml.nnnı tltlşman11 a~ır ka.Yıplıır vcr
dlrorek ı;>UskUrtmil&LUr. llu reııhC'ıl::-1<1 
kcstmlerdcn blıin(IC dilaaıın 7 000 e )'8· 

km lfüi venn Ur. Almanlnr Kurılk cep. 
hcstnde btr günde 38 ucaıı. kn:rbetm~· 

ıcrotr. 
sıvastopol mü<latllcrl 80\"YC't toprafıı· 

n n her lrn~ını ~IAltce mo.ınta(I otmel. 
urctlYlC b\b'Uk bir ean ve ecre! kazıın
nu&lardır. 

Centtı> ~ cephl!6!:rıdctı1 motörlll ı>I· 

ynde bfrl1'dcrlmtzd<>n bl:ri lOOO dcrı faz· 
la dtişn:tn a erini öldUK-rck elddctlı 
bir hticıırnu 1>U9kürtmiletür. 

Orel bölı:cslnde <;et<.>ellcnJ('l'I mOrclc· 
kep blr müfreze iki ayda bin kadar al· 
ı:nan öldltnn{1' ve 16 vagon, 87 otomo
bil ve bir mühlmmnt ~ tahıi~t
m!şl!r. Aynı cch!ellC!r', ayrım 8 treni 
yokl:ın cıkarm1.&lnroır. 

Sovyetler yeni müdafaa 
hattında mevzilerini 
kuvvetlendiriyorlar 

M()l!)kovıı. 2 a.a. - Kumk oeı>hl'Sln· 
ddd yeni alman t<ırnı7.Jan p08kürt01· 
mü$tür ve SQV)'ct ıca.ıısı tna1't'1zlan ll'lt· 

ıı1d" elddelknmcktcdlt". 
Km.."1ınY4 Zvcstn ıı:aıretcs!nln muh~ • 

bbıl buı:iln cepheden ~ ma.ınmau ver· 
mcldcdlr: 

Du CC'oTCdc dlln almanlar Ud kannt· 
tıın ve mcıiteZ<lm tan !TUZ ctnı1şleı"(J lr 
F'llbt bütilll t.tmrruzh.ır dil$nılna ln· 
sanca ve maızcmeoo afıır )acyıplnr ver
dlrlltorcl< pllsldlrUllmU$tilr. Sovye•lCT 
yan1 btr müdn! hattında ln{'V7.i!t>rtnl 
kU\'VetJerıdirtYQ?'lnr. Alınanlar kanat • 
ııınnı :ıruvvct.ıendlııme'k ve yen\ tıınrro. 

zu ıı:cllltlırmdt tctn »ı.~·atı.ıır E'<.'umtelt • 

t«llr. 

Rus uçaklarının faaliyeti 
Mos'kova. 2 a..a. - MO!ikovo radyo· 

su~w: 
stonnm1!k ~~n ~ ırOnfi 

meıi<ez ceııhcs'..nde w aımo.n havı 
mCYd:ınma hücum ederek 20 Mcssc:ıırh· 
mttt ve 20 Jun'kcrıı )'81ant !ardır. Aynı 
c<'phe Qzerlndc yapılan h vıı rovatln· 
nnd.a 2 Messreııdmlltt ve l Domlcr 
tnhrtbcdilrrrl$t.lr. 

Kursk'ta saVQ§lar gittikçe 
şiddetleniyor 

Sivostopol'un zaptı 

Dzerine arta kolon 

ruslar Sersonez 
yarımadasına 

sığındılar 

Berlin" bunların do 

imhası yakın,, diyor 
Berlln, 2 a.a. Rcsmt tebliğ: 

Ewclce hususı t~ltğle de bıldıril· 
dığı g bl, generı:t! ~on Mnnnsteın'in 
kuınandasın<in bulunan ve general 
baron 'on HıchLhofcn lıı ıd.-ıre ndek 
hn.\ıı ıılu.ı-ı tarıııındnn örnek olal.'ak 
surette dcsteklenl.'n alnıan-ı uııwn kı· 
taları dllıı sungu sn\ nşlnnndan son· 
ra dun)nıun cıı kUV\etlı kara ve de· 
niz kıılesı şohretınl taşıyan ::ıh asLO· 
pol knlcslnl uıptetmlşlenlır. Kuvvetlı 
küçuk kaleler, kn.,ı. atar lemde 'Ucu· 
da getJrilmlş tahkimler, !. erııLtı savaş 
teslslarl, beton ve toprak blokhıwz· 
lar ve sn) ısız muharebe tahkimleri 
bütün kU\'\Ctlerin örnek olacak bir 
1.$blrllği sayesınd.... zaptl'di:lml&tl r. E· 
sır \'e ganımct sa~ ı ınJn tesb ti he· 
nüz mtimkün olmam.ıştır. 

Sivast.oPOI ordusunun geri knlaıı 
kısmı Şersonez ~ ıırımndnsına sığın· 
mış ve bu dar ~"Crde lmhalurı pek 
> ııkındır. Sı" nst.opol eı.ro.hndnkl sn· 
va.starda, o.tman ve ltııl~ an donan • 
mnsının hnfıf kuv\ctler, amlrnl 
( ;corgesco \ e kaptıın sıaııan'm ku· 
mnndasındnkl rumen donnnmnsl)le 
lşblrl1ğl ~ apnrnk. dUşmıın takvı) ele· 
rlnln öııünli kesmiş ve ook list un 
düşman dcrıız kuv .... etl!'rlne karşı mu· 
vnffakıyl'UI muharebeler vermiştir. 
Kırımın C'<'nup ucu açıklarında, Si· 
vııstopol'dan kaçan iki de\'rı,·e ve 8 
başka kücUk dıişman gemisi hava 
hüC'Unılnrhlc batı rılmış \'eya hasara 
uğmlllmıştJr. 

Doğu cl'phesl.n.l:n CC'llUP ve mer· 
kez kestmlcı ındekı tııarru.: hnrekfltı 
başlangıç neticeleri olaııık onemlı 
netı('C'lcr verrnı tır. KU\'\ etli ha\ o 
teşklllcrı kara muharebelerine mti· 
dnhnie etmışlerdir. VoroncJe'ye yapı· 
lan hava hUcumlarında milteadd.t. 
önemli harp atölyesine esaslı lsabc-t· 
!er kaydedilmmşUr. Bomba ucaklarına 
refnkat eden avcılar hın•a savaşların· 
da 32 sovyet uçağı dlişürmilşlerdlr. 

Ordunun en ağır topları Lenin· 
grad'du onemll teslslcı 1 ve Kron&tııt· 
tıı denız taşıtını bombıılamışlardır. 
Hedeflerde şlcldcı.aı yangınlar çı1ctıiiı 
gcırülmOştllr. önemli demlryolu ml'r
kezleıine yapılıın gece hava hücum
larında. Rostoru Moskova'yB,. bağh
yan büyük taklllyc h ltı müteaddit 
yerlerinden ağır ısabctler almıştır. 

Kutup dc:nlu.I cephesinde, savıı' ve 
pike uçıı.ldnn nttır c J•tn bom'balııT
la Murm ınsk'llı rıhtım ve gar tesis· 
l<!rlnl bombolamıslardır. 

22 hıızlran 1941 den 21 haziran 
1942 ye kadar doğu cephesinde 
271.612 alıruın subay, erbaş ve eri 
vnzife1eı1bnl sadı~katle ynparken öl· 
müştur. Aynı mUddet lçlnd<' kayıpla· 
rın sayısı 65.730 ıı yUkselmekted r. 
Mucadcl~n çetlnlit:l sebe-bfyle bu 
kayıplardan bü>·ilık bir kt mının dön
memesi beklcnmolldlr. Bu kıcyıplann 
ağrrlıgı Avrupa Ozerbıe çöken tehll
kenlın bUytiklQğUnü ispat eder. Al· 
manya !cin ölenler, kt'ndllorinl Avru· 
pa'mn hQrlyetinı temin edecek olnn 
zaferimizi ve Almanya'nın lstikballnl 
tmnlnnt altına almak Jcln feda et-

. . , . 

DURUM 
İngilizlere 
elverissiz 

.3 

D EG i L 
(Başı l inci sayfada) 

Bir temmuzda, kum• fırtınalarına 
rağmen, bomba \'C av uçaklarımız 
Elalamein çevresindeki düımo.n bir
hklerine toplu ve §İddelli hUcum • 
larda bulunmuşl'.:ınhr. Sidi-Barrani 
:yakım-ıda ınlş alanları bombalan • 
mı§lır. 7 ıll\şrnan uçağı tahribcdil -
mış başka bır çok uçaklar da hasa
ra uğratılmıştır. Ağır bomba uçakla· 
rımız dlln gere dllşman birliklerine 
karıı hUcuınlarınn daha bllyllk ölçti 
de <levanı etmııslerılir. Düşmanın ha· 
va faliyeıı nlsbeteıı az olmuştur. 

Bir torpil uqağ"ı İyoııya denızincle 
blr ıtalyan lll'areı. vnpurunn iki isa· 
bet kaydE>tmıştir. 

Aveılannuz Malta üzerinde bir 
Messerschnııtt 109 dilşlırmU , b:ış 
kıı bırını de hasara ugratmışlardır. 

Yukarıılaki harekAıtan beş uça • 
g ı ınız clönmcmlştır. 

Elalamein mulıarebesinin 
ilk safhası 

Elalameın, ~ ı...a.. - 11.uyter aJaıı 
sının gu..ıuer.ı.ı;ı ııu:ıı.ısı ıııwıaoır uıı

ııırıyor : 
l'.ıaıameın meydan muharebcsının 

ılk ııaııt.ılnr ını J>ı.> ıı.ı.ıc çuı vııııı.aıaı ı 
tcşkıl etınıştır. ~··ıoctlı oır w.ı,1ç :.ı 

ducııoswıtlıuı soııru uıgılız mev .. u"· 
rı:ıın şınıaı ucunda pı,>aaelcr Jcaışı 
laşmı~ur . ..ı<omıncı ın ııucumu, g.u •il 
bır §cH.ılılc sakın geçen bır gcı.eııeıı 
sonra, tekrar şekıııenmıştıı·. !iıı.n • 
clığı gıbi, ıııgııızlcrın <icnzle Kııtııı
ra çoıu araıhııdıı "crclklcri geclktır· 
nıe sava§lıırı:ııln almanlaı ın veruığı 
ka)ıplar agırcıır. Sah gUnu Yeııı z.e
lanuu tanksuvur bırlıklerının tlcsıeK· 
lcdığı ıngıhz tanKlarıylc toııçu, ı -
ıalyan tanklarını tahrıbetmışlcrdır. 
Bu arad.ı alma:ı zırhlı urısuı ları Ela· 
lamein mevzilerlnın cenup kuııııclı 
t.ızerine ntılını)a ve ıcııbı.ııcta ınth\'cr 
pıyadcsmı tut.mıya hazıl'lanı) ordu. 
19 uncu alman hafif tUmo:ııııın hli· 
cunıları da püskurttilıııuştür. Bos • 
ton bomlJa uçakları iler i almo.n mev
zileri llı~erine akınlar yapmışlardır. 
Bu akııılardan her birınde refakat 
avcı:arı Rommel'fn Messerschmıllc· 
riııi püskUrtmtl§lerdır ve be:ı bır 
mihver uçağınm Akdenlz'c gömill -
ılugunlı gördüm. 

General Auchinleck 
taarruza mı geçiyor ? 

Johannosburg, 2 a.a. • Bir mUd· 
det önce Mısır ve Libya'da ilk ce -
nup Afrikası tümenine ikuma.:ıda et-

mlşlerdir. 

Sivastopol halkı 
mahzenlerden çıkıyor 

Berlın, 2 a.a. Cepheden alınan 
h~berlere göre, son siddcUI muhnrc· 
be.ter esnasında mahzenlere sığınmış 
cılnn Siovastopol halkı yavaş yavaş 
m<'Y(}ana çı.Jc.mnğn bnslnmı.ştır. Halk, 
alırnan ve rumon kıtalannı dostça 
kıırşılamıştır. 

General V on M annstein 
mare§al oldu 

Berlin, 2 a . .ıı .- Ftlhrer, Kınm or
duları kumaındnnı general von Manns· 
tein'! mareşallfğe terfi etııüştır. 

. , . 

MİHVER 
Elalamein 

' 

mevzilerini 
YARDI 

(Raşı ı foci sa>fnda) 
nıC> ı'lanl ırınıı rapıbn hu<'umlar tl'Sİrli 
bir u rl'tle dC"vııın <'>!emiştir Tam i· 
ııatwtler hilhnssn Luka ham mC"> ita • 
nınıla ı,rarlnrn ı;ekılınlş uı;aklar nrn -
sınclq \'e ıılnn ll' i lerinde oncmlı ın
fılliklar V<' yangın! ır çıkarmı~tır. 

Şam' a beyanncme atıldı 
Bertin. 2 ı .n \lıııan uı;'.\klnrı 

dun :)aırı' ı hey ınn nıc ntmışlnrdır. 

İrlanda' da bu yll mebus 

se~imi yapıl~ıyacak 
Dublln. 2 a.a. 1rlnndn b8.$vekili 

de Vnlera bnu rıvnycUcr hUtıfınn 
olarak bıı sen. umumt pnrltlmcnto 
seç mı >ıar.Jnııyncn;'\'ını, hilkQmelln 
normııl olarak ı;ıılışncnğını H! muhn· 
Iefet partiler.le nnlnşılabillrsc hO· 
kfımE"l:n nn(lynş ı mucibince daha 
bir sene iktıdarda kalablleceği.:ıl 
söylemiıtlr. 

miş olıırı cenup Afrlkıı piyade ku • 
111anrlanı General G. E. Brink, dün 
on uya asker kıı)dı lelıınde radyo. 
ela ö) ledığı :ıulukıa şoylc tlemlıııir: ! - H~nım eUvcrıim var. General 
AuC'hinleck, t<omnıel kuvvetlerim 
durdurn nk zorundadır \'e pek ya • 
kımtl kendlsı taarruza geçecektir. 

1-latip sözlerini ı;ıöylc bitirmiıUrı 
- Biz, Tobruk _arnizcmu:ıun ku· 

mandam Klopper'ın ziya ı ile bü)1lk 
bir oef kaybettiğimiz zaman bü)1lk 
felllkelc uğraclık 

/ skenJ eriye' nin 
boşaltılmasını temin için ... 

Londrn. 2 a.n. lskenderiye'nln 
boşnlt ım:ısını lroln:yln,,tırmnk için 
Kah !"(' ile İ!lkenderb'e arasında mun
tazam tren scrvlslerl lhdns ediılml&tlr. 

Mihverciler durduruldu 
I..ondı ıı , 2 n.a. - Reuter ajansının 

Kahlre'd<"k.1 hususi muhabiri bildiri· 
)Or. 

Şlddotll muhıırP.beler bütün gün 
dcwnm etmiştir. Burada dünkü mu· 
ho.rr-h<"lerden çıkarılan neticeye ı;örc 
düşman durduruhnu ur. Bu muha
rebeler kntt mnhl>·ette olmmnnkln 
beraoor bu husustaki beyanattan 
ffi<'mnun olmak lcnlwder. 

Büyük bir .meydan 
muharebe•i 

KnhiTe, 2 a.a. - Perşe.mbc gOnü 
öğleden scınm cok <"hmnmlyeUl bU· 
)oillk bir meydan muharc'bcsi bnşln -
mı tu. Muharobc şu {ln1c1knyıı kodıı r 
kotJ hlr m:ıhlyct gOıstcrmom.lştır. 

nüşmıının :E» AlMneyn'd"kl ı~ıız 
m<'vzllerlne gl'nlş ölçüde b r hücuma 
gcıcmı>k mnks..-ıdb'IC' kuwctlerlnl top
ladığı anlıışıhnaktndır. Dün de Yeni 
2(o.landa kıtahn 90 nıncı hafif mot6r 
1U almam tUmı>ninf' karşı çok muvar
fn.kıyctıl bir karşı hücumda bulun· 
muşl'tlr. 

Amerikan kıtcJ.mı 
Mısır' da 

Cıınıklım. 2 a.ıı. - Çin rcsmt ga· 
ıc-tesl NııUonnl Ifornld, alınan hn· 
herler<' atJ,.n mühim nmerlıkım 'kuv
vMJl'ıinin Mısır'n gelmiş olduğunu 
bugünkO sayısında )-nzmıştır. 

güvensizlik 
takririni 

25 e karşı 4 75 reyle 

reddettı 
(Başı ı inc.i sa)iad:ı) 

Malta, 2 a.a. - Malta Uzcrlndt 
son 24 saat içinde bir alman avcıBl 
dil!IUrülmUş ve ba ka düşman tayya.
relcri de ho.sara uğrnnlmı tır. 

/ngiltere üzerinde 
Bcrlin, 2 na. - Alma::ı sava§ 

ıayyarelerl dUn g cc İn ltcre ın 
cenup ve cenup batı sahılind kı as
keri hedeflere, Uı .. c f h•'k l nna ve 
liııınn t .. lııl r ... te rlı t ınuıo.r 
yapmı§tır • 

Londra1ya göre 
Lonl .2 JI\ 

timat ıı.lık tnkrıri münıı.sebeU) le ba~· 
lı) aıı uıuı.:ıkcreıcre Lıuı;un de de\ nııı h " 
edılmıştır. 

Celse n~·ılıııca ,\ l Aııoıırin Hev.ııı 
ı;oz alını~ \C lıukuıııetın d.ıtıa ba~l:ın
gıçta harp hakkıud;ı > .ııılı, bır tclak· 
kı) c saplandıı:rını sv~ leını tır. Bııhnı;. lı c 
sn ~tısı.er \ orçll'ı h-ııo.ıdedco h tıp tır. 
bu S<'ne J\ \ rup ı da ikınd l.ıir ccıınc 
açılııııı sıııın ı.ururi bir h le gdclıgını 
suyle•ııış ~ c ıwııcriııc ~unı ırı ilin c ek- Amerika' do kum o ş 
lcıııi~tir: 
"- J>usııınıın 20.000 kiloıııC'lre uz.ak· 

tn degıı, fııkat y nıb ııırııı:tı'la, kı> ıla
rıııııı<lan l:l3 kıloıııel.rc utedc ta rruı 
ctınelı) ız. Bı..nun iı;ın de kerıdmıızı 
bozguncu zilıııı) rtll'n kurl ıı ııı ılı) ız 
lngıllerı• hu hıırlıi kııY.nn:ıbilir.,, 

Buııclnn Mrnra sor. alan ~I llore 
Uelı h lıııgun Mı ır'd ı ecre) nn et • 
ınekte cıl n ıııulurebeııın son s ıha 
h'lkkında lıılkııını tlco el.ılın ırih m -
IOtınt ısh'ıııVi H in~ılıuerin Lıh) J'da 
artık 111 ılıl'ıııe \c 1i1l 0ılı u ıunhıırıını. 
tcıııın ctllı.tlrıc d ir !llıskr Ç•1rçil t.ı -
rıfıııılan cnelce )apl ııı be) an ılın 
hakık ıle il) ı;uıı ı;ıkıııaılıınnı belirt • 
ıni~tır. Hatip kl'fl frl ık ete lıir ta. 
kıuı ~İ) ıısi knrı~ıklnrı cldı ııırııin clog· 
ru olııınılıgını tcbarLT. rtlırıııl \e du. 
ru ııııın hııı;ııııku ekli 11<' dernııı cde
tııl) cregini il he etıııistir. 

Hııkıııııcti t .. rıkidl'den hatiplere ce· 

yapım ı fazlalaşıyor 
Vııııin.ı::-ıon, 2 a a - Am rıka harp 

iııtihsal bürosunun bilıHrd• ine gllr e 
Amerika Rlrlr"ik ne\•lrtlcrl mt' ~ 
c~t enılUstri!li ıteı::en si'nc 10 mılvon 
~o b'n yarda kum ış yapmı bu se
nede 12 mı·y<:'n y rd'.l kU!l'H \ r.IA -
cııır•ır RUil•,n tal"''lrnh·l onlu ıh•i
vazl<tnna sarfeı\ilecettl tahmin o. 
l~nmakı:ıdı". 

mcsulb<U Uı:c im a.Jma a haı:ınm.,, 

T obruk'u kim teslim etti ? 
Mlti ol• 

dan 

ki 

rnp Hrmek iı;in a\ağll k ılknn Mi. komu ı tanı.tından \CTllnle udu~u-
te r Çcırı;il lıırarl'tli \e rıkli lkı,· b!r nıe 
lıırln kıır•ılnıııııı tır. 

Mr. Çörfil kürsüde 
llnşwkıl t;uz.c şorlt· lı şl 11111,tır 

Bıı ıııııznker<"iı r parl:ınıento 
nııicsstselc rlıııizin h trp .ı.!lıııanınıla d ı 
1..a~ıt ız \e ırtsıı. bir h ırı~ .. tc s.lııp 
<ılduı.runu gostcn·n ne parl k bir ıııi. 
&nldir. Nozırlnrın ehli)< t ı lııcini is • 
pat etmek, orclıı) 11, h ı,urııetiıı kl'ncll

\:C bu 1ınJ>e.. 

damc t kU 
üm!dlndc 

sine nı ıı7.nlnr•·tiıırlcn şııphr> r ılu~ıır • lt.:'lmll t ;Xü en tmı 'C'tmb'CD 
ıuek, ışı;ilcrin o knı'lar buyuk emek- 1 llstakıl ı;ntıısl: ıamtm n • 6\ıril· 
lerle ~ ıplıkl:ırı ililıl ır lı kkmıln lı<''· 11cıı mt.t ı ı n el< z um mcmll'k t · 
ledikt .. ri J:'U\eni cırt ılın k ıldırııı k, 1 e tel rı b ıo 'IOC omllU'da 
htıkunı .. tı ln~vrkllin tnhakk ııııılne t ı· bu du ı:. n /\\ Xı:Jn dil· 
hl kıyrııd h • ıınsurlnrıhn rııılrrkl..C'p iti cr bl 1 00 80~ '!yen 
lıir he~ <'t ,rlbı gosl<'rrııek \'ı onu ken. g 
di sinesiııclı: ve ıııiııııkunse .ııilll'tin ı:o· M ter CO bu tcn:k.U m1l~ 
v.lionünılc bcltnltını'lk için nr- ) ıııl. a !:'O~ 
mak lhııns:ı ynpılıııı lır. 'felgrnfl r bnn 
\ e rnclyolnr, do ti ırıuıızın nılolC'1'5 ir o. 
l:ıhill'ccğı 'c düsmanlnrıını•ın 51'• ine· 
hilrceği hiı; h<"snhn kal.ılnı 1ks11.ın, lıt:'r 
"r~·i diım·anın l.i'r tınafııı'l ynyrlıbr. 
Bnşkn hiç hir ııl<'ınleketln V<' hiç bir 
pnrlnıııeııtonıın bu ırilıl ı;ok t<"lılikrli 
zaıııanlanlıı asla müs:ıııınlın ile \uırı:ılı
)ıtmı}-;ıcağı hf»fo ı:cniş hır hüri)'Cte 
ben ~alısrn tarnft."lnnı. 

• 
4 ''Her dakika mühim 

haberler gelebilir,, 

"- İ$ t>aemda bulurum dCVlct ad.-un. 
l:ın anısındok1 a lı1c b:ıl!'l:ın bu 
ı,'"lbl ncşrtyı:ıU bir kat dntın kuvvetlen· 
rncktcd • v. :wn dıı;ındl 'I ııdına 

" re ~ ~'l h ç b1r cı..--.vıct ada
mı brobiı kadar tenkide ıruı.."'UZ 

mıst.Jr. 

Bana bu 7.0r günlerde ccs:ırct vcrm 
ŞC), beni in,ı;ili1 milktirıc baiilı>-aıı bağ
lara beslcdiı;im sarsılmaz phcn olmuş-
tur. 

Amcrik.l'daki '\<ıZİfc iııdm h:dıscdcn 
Çi>rçil, Yaşını;ton'da raptı,fı goruşmcle

rin ehcmnıı)ctİm bc!irtrni$ \e bu ~ 
maların asker, toJ>, uç.ık, gemi mcsclcle
rj Uı:erindc ccrcpn ettiğini \ e bilha 
gemi brbını tcldfi c-decek ccdbirJc:r .. 
Jıııdıj; nı SO) ktııİŞtİr. 

Gemi kayıpları esaslı 
şekilde önlenemedi 

cclc ile bu nokta)-a kuı.~et 1eıişrir· 
ğc çıı lı ım:ıktadırl;ır. Bu kuvvetlerin 
~}e~i kurt.ırmak ıçin ,akıindc yetişip 
ı~ı)cceklcrini ancak ola)lar ı::ösıerc
tır. Eğer >cıi~ezlcr e, muuefiklerin 
ta·Sa~ ta fcUkl'te uğrı>ııcaklan şİm· 
en hır olup hini olarak kabul edil 

MO!ikova, 2 fl o. - MO&'ltova mdye
sun3 göre. SOV>M kıtalan KtrrSk cephe· 
stnm m\ltead<I kcstınlcrind kani hü· 
cuı:war yapa~ aımıınıan :ı:ıwtctl klrrl 
mtlvzll<".rdC'l'I ııCTI ol.nrn;tnrdır. A'lmnn 
kcmıut.anhl!ı lhttyotlanm sünnrJc mrun· 

d:ı lcalmJstır 
ttruıyo. 98\ n•lann ı:tl.lfkt(' ~<k'tlen 

d ttm n~vc ed yor. Amt:ınlnrın IH!hrl 
ıreQınf"lc ~n yaptdcl:ın dl'Vtımlı tes,.•• 
bll.'!lC!J' s'ımdb"C kadı\!' e.1dm knlmıştı~. 

A :s::: iSi 

D[lşOnCC'lerlml, ll)'llı zaronndn, 'bu 
mliz:ıkProJer ve Mısır'd:ı bUlOn sl<I· 
deliyle devam eden bfr)'Uk muhare· 
benin safhaları ilzcrine topltynbll· 
menin ~ok gtı;c olduğunu ttlrnf C'de
rını. Her dak ka, tok milıtılm hnbcr· 
l<'T gelebilir. M. Horc Belishıı beni 
ynnlış deml'çlc bulunmakla tthnm 
C>ttl ve blthassa 8 ay evvel Libya'dn 
ynptığıımz taarruz frzcrlrıd(' durdu. 
Bu tanmız bir muvaffııkıvetslzHklc 
netieelenm1ş değildir. Ordulo.nmız o 
zaman 40.000 cstr almış. düşmanı 650 
kHomMrc Öl<")'C ıııtmıs ve düşmanın 
uıcun müddet dnyanmasını tt>mln et· 
mlş olıın mlihim mUstah'kem mevzi
ler ele geçirmlşt'r. O zamnn ordula
rımız dü mnnı tn Sirenalk huıtutln· 
nna kndar 'püı:kürtmUşlO. Düşmanın 
elinde ooo:ı.k 70-80 tıınk kıı.lmıs bu
lunduğu biır sırada idi ki olman g • 
neralı parlak bir tabiyi' kullnnnrn.k 
S<'I'I halinde bir ta.kını hareketlere 
gecmlıs V<? ordumuzun taarruza baş
kıdıf;ı nolotanın 250 k lomctre bo.tı· 
sındn bır yru-c kndar cekllme~e mec· 
t.ıur etmiştir. Bu mııhnrebclerde 
10.000 alman esir edlhnlşUr. Bu ho.· 
rcıktı.t.ı, batı ~lOııdc'kl ordumuz i.ı;ln 
ook dcğerll ve f.yadnlı bir muvaffa· 
ll<ıyct. olarak tellıkıkl ederim. son on 

Ila$\ckil Amerika C)ahaıı haldmıda 
mcdıse bundan 1 ka sorliyeceki mr 
~C") olmadığını bildirmiş \ C in~lizcc ko
nuµn ıki bu}ük millcıın biribirınc hı('
hir zaman bu bdoır ıkı bir surette bağ
laıımarQış old :unu k;ışdctmi tir. 

Gemi ka)bının cuslı bir şekilde [mü 
alınamadığını so}Iİ}'t'll Mister Çörçil, 
hamin h:ııırlanm~1 '\e malzeme mcsc~ 
lcrı hak-kında da 1apılan mubtdıf hü
cumlara karsı hıikumcıin kendini mUd;ı. 
faa hu usundJ birçok zorluklarla karşı
la tıgını bdirtmi1 "ic şöyle demi tir: kıedir 

cab:ı 0 zam."Uı "ikinci ceı,hc" adı ve· 
tejtbbus ne ol cakur? Doğrusu şu· 

r kı, S m 1 Afrıka'da ıkinci bir cephe 
cuı old kça, garbi A~rupa'da a;n 
cephenin açılması11:1 hi:ıum )oknı 

er hedef, Hu5)1l uzerındckı b:ı ,kı > ı ha· 
etmek ise, bu, Şimal Afrik:ı da ı:iri· 

l'Cek olan t~ebbü 1 dtı elde cdilehİ· 
ek hir ga)c idı F ı mııuefikler Mı· 

''C Orta Şaıic m harcbcsinı k:lYhcdc
olurlarsa, o ı.am:ın, garbi Av~pa'd.ı 
«-rhc nçmak Anglo S:ıboııl:ır ıçin 
uııı.ıreı lı:ılıni al.ıcakur. Muı.r muha· 
siııin ka; hınd:m doğacak olan vaı.i 

tın ne ol bileceğini buguııdco k~tir
mumb."Un değildir. Fakat \Uİ)et ne 

rsa olsun, artık Anglo- aksonların bu 
ktada mıhvcr kuvHtlen; le kolay ko-
kar,ıb anu)'llC farı me>dand:ıdır. 

inkü mih~crcılcr Akdeniı.'e hakim ola· 
klardır. Kıhm şuı>h~iz duşecektir. Su· 
e'nin \e Fi!i~t"ı o deniz )OIİ)lc isti· 
ı mumkun olacııkur O zaman aıuttc

nn Irak ve hııtıa fran'da ıutuıı:ıhil· 
elcri bile kola) hir me~ le olmı)11cak· 
• Ru 1 rtlar altındı bile Anglo-Sakson· 
rın mıll\crulerle sulh olmıya ranaşnıa· 
ntıa 1 !L • 

1 
3 uıt m 1 \etilcml'ı. Fakat mih· 

ı:_~ A~ 1 k\OOJ.11: arasında!..; roller 
~~e tir Zaman bugune k.-ıdar mütte· 

enn )'llrdımc.ısı ıdı Çember içine a· 
mnış ol:ı.n. mıh•ercıll'r, ta.ırruza geçerek 
u çrnıbcrı kırmıyıı mecburdular V-m· 

r kırıldıktan onra urun bir mukavc· 
harbme in$1Ilck i tı ccck olan mih· 

rcılcn mağlüp etmek İçın Anglo- Jtk. 
~ rın ı.u.mız:ı geçmeleri llnmgele· 
ur Yani imdi taarruza &'Ctınek nıec· 

l"IH:ti mıh•crcılcrin omu:ıl:ırırıda iken, 
eml-ıer kırıldıktan sonr.ı, Angk>- kson· 
r ll}nı mccbun}et ııltınd.ı kabcaklar· 
ır.\cıtc --' k' rb' o uımaııuır ı sa ı Avrupa· 
~ b r ccr>henın açılma ı zaruret h:ıJini t' ktır Böı.ie bir tl bhuwn muı.'llffak 
ı;~ olmı)aca ı dı ltu ı-1 rl kı harckiıun 

c ı nı ne haglıdır. F.ııcr almaıılar 
US}'ll'''I l f ~.ı • ' ' ıı I} nıcrler \ e hu; olmazsa 
'olga •e l'r llara kadar atllrlar~a o :u: 
an k 1 • 

U\Vet c.-r nin hu}uk kısmını garbi 
vru ... • .... 
r ,,a) n:uuedcbılttcklttinden hu ııı· 

a ta ıri ıl~'Ck olan bir Anglo-S k5(Jn 
e,cbbu ı nurı muvaffak olması hcklene· 

ez Faknt ef<'r Rıı<}I R)akta knlıp d:ı 
lı;uy.,Wcrırun bU)'Uk kısmını ~&al 

Avusturalya u~ak 
filolarının akınları 

Melboume, 2 a.a. - Avustralya 
müttefik umumi karprgahının teb • 

ııg-i : . r·• 
Celebes Ne Timor: Bır mUtte ı~ 

tayyate birliği Kcııdari ı.ayy~re mey 
<lanın'a ve Ullll'deki i aşe tesıelerlne 
ani bir taarruzda bulunmuş ve yer
de buluna:ı dUşman tayyarclerini 
tahrip etmiştir. Rıhtım çevresinde 
Yangınlar ı;ıkarılmışıır. 

Lae: Şafakla beraber hnV'a kuvvet 
lerlmiz polis kıılnsını ve limanda 
bulunan gemileri bombalamıştır. Ha 
vanın fena olması bu hUcumun .:ıeti· 
ccsini lyıce tc bite imkan verme • 
nıiştır. 

Mıittefi1' hava birlikleri Tulagi 
ve Bougainville'e hafif bir taarruz. 
da bulun.,,uolardır. 

Salamaııa · Müt tefik bomba tay • 
yareleri ber1alı C<i\'Tesindc: muvaffıı· 
kıyetli ta·:ı.rruzlar yap rak nhtım 
yalunl 3rında ';l,•Uk yan1o?•':.lar cı -
karmı.şlardır. İnfilaklar olmuş ve 
k3rşıkoyma ıoru susturulmuııtur. 

O a V&JU'# sssroıo .... 
yılda bi'r lira vererek 

KJZILAY'a 
ciz:a olunuz. 

O karagün dostunuzdur. 
ClltdR ıst.ıllt Jl'4:(tOO ... • .... Blfdll 

edecek o l&I'n o zaman, garbi Anııpa 
t~bbfüu kohylaş.'lcaktır. Bu scl>erle<lir 
ki mihvertil~in, son 1.ııferi kazanamaz· 
lnr a hile, umn bir muka,enıçı harbini 
başarabilml'lt>ıl için hcrn Mm r ~ c Ya· 
kın-Şark muharehcı;ini kazanmaları , hem 
de R~ >, > ıkmalım tazı mdır. Bu he· 
defo doğnı )'lırümd.ıe olduklarını anla· 
mak için de sünün h '1bcrlerini takibe!· 
nıek kilidir. 

A.Ş.ESMER 

Türk sularında 

Tül'k Baıyrağı 

lngUlt lmparatorluıtunun deniz· 
lerdl'ki kudretini yarıııtan, koca· 
mnn zırhlılıır \ C>n uçak gemileri 
değil, Lınyraklan kömür dumııniıy
le karonmış >Ok vapurlarıdır, der
ler. Üııerlnde g!ıneşln batmııdıih 
bu imparatorluğun birbirinden 
'blnlerre m;J uzak olnn muhtelit 
merkezlerlnı birbirlerine yaklıışU
ranlnr. bu ge-mllerdır. 

Bundım 17 yıl i>nce TUrk den~ 
ticaret filosu ela lıenUz beşikte ım· 
yılo.cak kadar küçüktü. Fakat 
Türk sulanılda kııbotaj hak.kının 
bayrntımıuı geçişlndenberl bu filo 
da yanış yavaş bUyUmUş ve geliş· 
m ş, yıılnız 'fürk llmanltınnı bir· 
bJrlnc değil, Türklye'yl yııbancı 
limanlara da bnğlıyarak bayraı!'ı· 
mıu uzak dıynrlarda do.lgalıındır· 
nuştır. 

Küçük limanların --büyük bayramı 

Çarşamba g{)nU kutlanan d<'niz 
bayramı lstnnbul ve lzmlr gıbl bü
yük llmanlarda d<'/;ll, Karadeniz'in 
ve>·ıı Ak.denlz'ın haftada bir iki de· 
fa vapur yüzll gören ve g~lml 
yalnız dl'nizcmkten olan küçük il· 
manlaruıda hususi bir ml\.na ıılmı&· 
tır 

Bundan 17 yıl önce. kabotaj 
hakkı henüz lınyNlilımrm ~ 
mi ken, kayıkçılar •'llırurtın gel P 
gelmecllğinl anlrur.t\'lt ~in ufukla· 
rı E:'Özlcrl l'rdı: fak~t ~ 'llir DıQlıw. 
la halinde bt'llrcn, !!"lnra git:t.Oııoe 
yaklaşan ve bil) üyen vapurun ıTJ. 
rcğlındc da ma bir ~ ııl:ıancı bayrak 
dalgnlıınırdı. Vnkın o zaman dl! 
milli 'aı:ıur şlrk"llerl Y\oolw: e,!eğild 
Fııknl Miyiik ~abanc: lcumpanya
hırın rcllmhetlerl :,.'{lzOnden btmill• 
rın en hl\yliklr>rl bili' dalmn cılız 
ve çc-llmslz kalmıştı • 

Samsun - lstanbul 

lstanbul - Paris 

l'abancı va,purla Turk sularında 

1 

Yeni bulmacamız 
SOldruı ta: l Bir tıe'\1 dckt.ı11t 1e· 

Jl{lSU, 2. ur, M'ı>et, isim, 3. b:uıka anı 

\Wll bab:ıdıın. kaba \"e kalın kuma,, 4. 

ny, b!T hayvan. 5 elinden bk" K'\Y ııcı 

mb~ 6. bir lok'I, eski btr Tüı1k kavmi 
7. btr hesap nmclb'cısl. S. kıı.bn lcldldc· 
ki kAse. AM~da b mcmkıkct, O ~ 
Tilıi!: be~, btr )'Utı:ı n hlll'ti, 1 O. nota. 
bir oovl tutbol mncb.n. tcr61 bir çöz 
rcınırl, ıı. r<:Slrnll muha'bf"re kAğıdı. 

Yu1."'!lrıd n nşıı{:'l: 1. Gôrtlk"C.•ck de 
nıccde, Atrlko.dı:ı btr &:öl, 2 b1r edat, 
b!r nevi pJsm yumurt.ıı, 8. so~klan 

mütessır olrn:ık. tCl'Si kısa :zaman, 4 
bir C<l.-ı t, tenıt bl:r oo\'i dta, Urt hnr.t nl t 
alta, !I tutııaklar. bir renk. btr hayvan, 
6. bir ccştt para. ((!iane kuıırotıl, ı:ırn 

<laf:l.ıırd:ı.n, 7. bir renk, bir C(l:ıt, 

btr c;eol.l elblı;(>, 8. b1r teelt eetvel, O;,re, 
iki hart nll alta, 9. bir hoyvıuı, bir &<') 

haldnnda mctr rotnmck. lO allı.kn, nota. 
11. 88Q~ deill, çalt$lll1Ylln • 

Dünkü bulmacanın 
\tllledilmiş şekli 
~ •h· l Taık t. ı> 2 (g)al<'• 

tc. tok 8 ""· ıoya. 4 ha P n<' e, 5 
.... ~. 6 RAm!S 1 «! (d<"ltn, 7 
~ 9ıııı'I can fi ıır.ınıl akil 9 ahi· 

l l'f't, tt> , 10 d!ln NN'OD 11 nn ebo· 
Dit 

lva~u od. "' 
klap(a) 

lrnah Ch 
6 Uanıı 

Ero!ııl B )'('111, nton (nota), O l~ze!Oc, 

nt (in), 10, :ro, cmdcU, ıı. , Admlra. 

bllmr>m. yolculuk )'aı>tıınız mı? 

Kornuıanlarımı7.ın 'e onların kuın:ın

dası alı ında buhm:ın kahrnm:ın askt"rtC'ıi-

İnsan daha knrndıın aynlır aıy
rılmıız, kendi yurdunun sulıırındıı 
olmasına rıığTTK'n, dlll, Melleri, 
ycmoklcri, her eyi b:ırnba.şka O· 

lan yabancı bir tılcınc girerdi. Bir 
garsondun bır bardak su lstcyebil· 
mC'k itin bile, muhakkak yabancı 
bir dil bll[Tl('k g r!'kU. Samsun'dıın 
lstanbul'n kıulnr süıx-n 2-3 gUnlllk 
yol<'uluk, yalnız bu dıl )ışı ytiztln
d n, Istıınbul'dan Paris'e yapılan 
b r Yolculuk kadar killCetll ve Ü· 
zücO olurdu. Yolcunuzu uğurlıır· 
ken o yabancı bir diyara gl.tml g1. 
b gıırıpscr, mnlını1..ı dilinizden an
lrımıyan kiIDS('lcrc tesllm ederken 
- mnıl canın Y<>nı::ıısıdır derler -
dcl'dlnhl l.yi anlatıp anlatamadığı
mızı kımdi kendlnlze sorar, durur
dunuz. 

ll eş glln lıçlndc Sinma k'tc ve Mısır- mİLİn ta\lr \C harckctlerimn ıahrıf ccliı.. 
da ucrndığınuz askert muvaffnkı)et· mC"inc musamah:ı edemem. 
1 ızlıkler ~nlnız bu bölgede dcıgil, bU· Mi ter Çörçıl nutkuna ~ sımtle de-
t ün Al!OOcnız'de vnziyeti tnmamlyle 
değiştirmiş bulunmaktndır. 50.000 
den fazln asker ka>"bC'tt k. B unun en 
bllyilk kısmı esirdir. Çok genlş ol· 
ıclldc tahrıbat yapmış olmnmı.za mğ
men fnzlıı miktarda malzeme dlişman 

$Lrndl biltUn bun'lar tarihe 'ko.· 
rı mıştır. Art.ık Türk mn.h ve T ürk 
;yolcusu, Ti.ırk gemlsl)'le yolculuk 
)Opıyor. 

B r yabanoı ata sözü: 
- Yola çıkmak, hiraz l:Umcldlr, 

der. 
Kııbotaj hakkının bayraflımızda 

olmadığı zamanlarda yıolculuk yap
mıı.k felA.keUne katlanmış olanla r 
muhıddkak ki sonradan fikirlerini 
dC'ğlştlrrnişlerdır ve ilk defa Türk 
b y:rağını taşıyan bir ~emlye bln
dikl!'rl zıımıın, Yolıı bu şartlar al· 
tındn çıkmanın biraz ölmek defll. 
yeniden hayota knvıuşmak de mek 
olıluğunu nnlamışlardır. 

Tarihe karı§an 

eski paral.ar 

elin" ı:tCQm stlr. 
Mihver ileri hareketinin 

akisleri 
Rommcl ordusunun ileri harekeli· 

nln TUrklye, 1.sıııınya., Fransa ve 
Fransız Şimal Afrika nda )nptı ı 
fena tesirlerin oorecesl hakkında 
şimdU~ bir şey sôy!('l\CffiCZ. Biz şim· 
di Fransn'nın yıkılrnnsındanberl Or· 
taşar.k'la ve .ı\ktknlz'cl!', limitlerimi· 
7Jn ve lmknnlnrımızın misli g 1rülmc
micş bir ''gerilemesi" knr&ısında bu· 
lunuyoruz. 

Tobruk'un hayret Verecek deree~ 
de <;abuk dilşml'sinden bahseden Mııs· 
ter Çörcil s5zlorinc şöyle dE?Vam et· 
miştir: 

Şehrin düşmesinden evvel ı;C'l'lernl 
AucbinlC'ck'~en aldı~ım bir telgrafta, 
Tobruk gnrl\lmnunun mükemmel 
müdafaa tert b:ıU almış oldu~u ve 
ruf.<erl Qç ay besllyOC'C'k ylyt>eC'k bu-
1 unducunu bildir)yordu. Sollum "e 
Haırn.vn'dn almanlnr tarafından y:ı
pılnaı. ve t arnfımızd:ın ıslrıh edilen 
kuvvl'tll hudut mevzil,..rlm 1 tutabl· 
tecC'i:hnlzl ümidC'diYQrduk. 

Geonernl Auctılnl«"k'e ycttemclctc ol n 
müMm t:ıkvlycl~ ı:clin<'b'c kad:ır bu 
mOV7.llorl tut:ı.'b~ln1 t tı:mtn <!d!)"Or 
du. Bu t.ııkvlycl~1n ıılddctll blr knceı 
t.ııo.l1'UZltı tCGC'1>bllsli tnı:-mz ıı~allnln 

el!nt! gccrncffl bdctcn1,,<mlu General 

Aud\tnl<!O'k Totmık"U mü rı:ı~oa knrıır 

vt"mltıl ve bu M19U&ta ~ t.cd!ıtrıcn 

Gıızetelcr son ~lı paralll
nnoıın beş, on ve yirmi parahJcJ .. 
rın ıırb.k tarihe kanştık1ıı.nnı ?-. 
~r veriyorlardı. Bir yıl mUdd~
le bu pnra.lar yalmz Cumhurt)'ft 
Merk<>z Bankası ve mnlmüdUrlük
lerf ııiıo<'lerlnde knbul olunacaktır. ı almıştır. H.ıırp kalllnt'l!ll \;c rulkerl rna • 

Bu hnbcr hakkında şöyle ~ eıavtrler bu m~ Au<'hlnl(.'('k " elo1· 
konu mi;Yıı kulak mlsnfl rl old uk : 1 ~ mutnbık knlmm.."lroır. Amc'll b..'l· 

BC"n olsaydım bt: ~le~ ~ J kırndan, harp s::ıhnsın<t:ılk't komutruım 
dnV'lllden ktı.ldınn'\Zldım. 1 en ~.k ı;ct olması ve onun v~l\1 

Ya ne P rdın? lc:a.ran.n nltıal mahlyctl haiz bulunnuıf<I 
Osmanlı lmı:ıarntorlufunun lA:ı:ım ı:dmttae beraber" bcın .ıı kanaat-

borçlanru bu paralarla öderdim. • 1 t eytm ki ~ AudldıOOc:'k hllttı etmtıs 
bl::ı: de omın lmd:ır h:ı~ ettik Ben. htl· 

SA. - TIR. · 

'am etmiştir · 
"- Bu harbi :ıafcrle bitirmek için bü

tun tchlıkclcri goıe al:ır k ve buıwı fe
daklrlıklıra kaıbnarıı.k düşmanla şid

dcıle doğü mck husumncla muııcfiklcr 
ara.~ında b :un bcJıren arzu hıçbir 2':a

m.ın bu kadoır s:tnııml 'e bu ka.dır k ll'Y
\ttli olmamıştır. 

1 İlarct ı;cmi~i b)i>ını azaltmak j(iın 
$i<ldeıli tedbiri« alınoıı$tıt. Gemi irıpa
ıında Amcrika'ııın sarfctti,gi bfıyük p ,,.. 
retlerc lnpltere'nin bu Qhadaki f ~ 
)etini ıllvc ctmtk l1zımdır." 

Maltalılalrı takdir 
Malta'dan hah ıııği s ırada ~iddctle 

alkışiJn:m Mıst?r (;ürçil şo)le dcmisrir: 
" Knhr.ı.man Mnltalılan "iC oradaki 

kahraman nkcrlcri tak irle \C hayranlık· 
la a ıarım. C~tllD hava ku'·Hdcrİne kar• 
ı harcUtıa hulun ıl'Ilck için ocak 

ıki uı,; tane uçak mC)dıını :ı malik o lan 
hu ada kadar hiçhir )Ct bu dcri'ce muvaf
fııkı) etli bir miıdaf.ıa > pm mı5ıır. Malta 
bö)le hir mukucm~r 'L t nncktc ilk 
parlak isti na) ı t kıl ctm~ıir. Ö) le za• 
mantar olmu~ur ki M lıa'da yalnız 12 
nv uça· ı kalmışıır. Fakat "uncıli muda. 
foa ha tar) al arı \ e bi hassa halkın metin 
nı:ınc' i)<ıtı s:ı}e•inde tnlt:ı. ada kı rılmı· 
ran lıir mukav('l11Cı idame etme c mU'\i af· 
fak olmuştUT. Ada)"a )'Crıi piıf c uça].:. 
tarı ,ı:ondenhk Amerika uçak gcnülcri 
gondcmıck sureti} le bi1e yarclım etmiş
tir. Bu E:C'fTIİler bınuk işler sormuştur. 
Kulliyctli olman uçak! lnnın devamlı ve 
ağır hombanlımanl ırma uğn1-;ın fatta 
ad;ı:;t bu korkunç akınlardan muzaffer 
ı;ıknıışur ,.irndı M.ılıa'd.ı her zamandın 
fazla uçıık vardır. Du1man l\fah.ı'yı ili· 
mamı1tır. Fakat bu bomba!d m lar sa· 
ycsindc Afrib\n pek tok $C) ı 
mımıffıık olmuştur. 1 ğer Malta'd 1d 
taklar çok sıkı m'" muhan.-helcn .,... 
mak :rorund:ı kalmanı nlsa id ler 
cerC)'llll etmekte ol:ın Sitn:ll Af 
harehesiodc Spiıf re teşkili • ' 
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Dün vapılan tenis maçlarından bir kaç enstantane 

Ankara kupaıı 

tenis m ela ı _, 

-,~-CEMIY.Ei"2 HAYATI 
':# ··: ' . : : ·• 

Mekteplil e r için Jngilizce 

kursları 
Halkevi Rcisliğı;ıden 

(D.lşı l inci \a}i.ıda) Mekteplilerin tatili mlldıletince 
c111k. \.ıı: h ıl"ı > 1"> or. \ olr i ve- si • devam etmek U:z.ere pek yakında ta· 
ur ları çok t ıı ııı vt old r cu Y .ırın l 
J G d" k k ebtler için. Hıılkevinde bir Inı:ı-ili?..-

. ır ııı .> l" r 1 "> 1 1> c ı.ı çcyrc ce kursu açılacakrır. Bu kurslara de-
6on m 111 r er •ki' bekiı> uruz. Bu· vam etmek istiyenlerin. 4 7-1942 cu· 
n rıım e 1 İ• ın n )tnıleıı h.rıs v~ .~e- ı manesı gUnU saat 15 30 da kayıtla 
tık u ıh gıhd bir 0 > un çıkarıhılır • rmı yap~ırmnk Uzere Halkevinde bu
krdı h.ris 1 lkı t.ııu forıuuıııl dcgll. ı•.ı::ımaları 
Şe rıı, c gcllnee: ı;un g"tıııknlc- her ne. • 
<1eıı antrenmanı ırını 11ıııı ıı etmesi c- Mutlu bir evlenme 
& ıijcn ıı z.ı rı dıo.k ıtııııız:i ccllıedi) or • 
dtı 

Vedat Ahut gıınun en bu) uk surp· 
rizıni yaptı. tiah ıhl >in çok ewln ve 
guıeı O) nı) nn I' r ld su') u uç sette 
ye ıclıKten ımnr isi ııbLl'un lıulıı:e bı. 
r ;;;,, ı Xı .ın ı iki sette \ e kola~ !ıkla 
lendı. \t.d t'ı dun ~ı 11 ılc o)nar· 
ken tam formund lıuldum. B•ı;;tin 
ıı:• ne çe) rek unu ııı ıçı u;ın Semih 
Bcdrı yl kolay k 7. 11~ rn 'e bizıııı o. 
yunculard n h kık ten sltm oldu • 
;tunu hır d h ı pıt c-dcn alın rı Ko· 
<"lı' 1 k I' 1 U)RI) l( k, 11.ı lll'.1\-t"l \"e. 
dat"" ocak gı r.l'I hır o) ıııı çıkarma. 
sını t~ılll nnı rdetl'gıın. 

Ba}ıın faınıa Scnd ile Bay Ali Rıza 
Önder"in nık.ih tllrcnlı.-ri dün Ankara 
belediyesi C\ lcnmc •::.!onunda yapılmış· 
ur. Saadcılcr dileriz. 

Mevliit 
Geçenlerde Gır~un·da \cfatını tccs· 

•ürlc haber 'erd ğimiz baran Aft'l Kor
man'ın ruhunu ıaziz İçın Omımüzddci CU· 

martcsi ı;ünu oğle namıuından sonra ifa· 
cıha> ram tami~indc 1 )'UP ultan camisi 
müezzini Hafız Cemal rarafın&n me\'lur 
okunacakıır. 

c KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 
Dun salı ıh ) pıl ıı Alii.ettın - S t 

lhykurt ıııaçı ile C< ıs ıı \) dın maçlı· 
rının bir kısmını gore •ıldırıı Bu uç 
genç O) uncu de t;ık re.ık! ırı guzel o. 
> und ın clola~ı ttbr.k etler iltrı~i lçln 
ınuv .Cf ıkı.> l'ller uılerıuı. ,\ Jiıcttın, H elsinki, 2 a.a. - Ticarer mU· 
~p;f!'i k. .,. ıııdıt 111 sur r, {ı•r.ı .d"> d zakerelerinde bulunmak üzere bir 
kcıybetti Nt tıceyı lıcıı de bo) le tuh. Romen heyeti Hclsi:ıki'ye gelmlıı -

ının dmlştırıı. Gir ıııd ) &\ J vıır rı u· tırİ..ondra, 2 a.a. _ Hür frıınsız 
yuneuı •n elan affetıııi> or. AJ"ıettiıı'· kararı;ftlıının bilcl rd ğlnc göre Min
in t ek O) uııl ırıh d hı f ıııl:ı mu\ ıff.ık osa korveti düşman htı.rcketl netice· 
olması için olunu kuvvetlenclıruıe i ve s..nde baunıştır. 
sagı ile ı;ıkı \'Urm ını oı;rerıınesı lıi· Buenos • A>res, 2 a ,a. _ lnglltC're-
zım1 · . . , _ nln Yeni Arfant n elçJSI M. Kelly 

zmırlı C'lırı~tlan ile A. 1 andognn 1 Buenos • Alrrs'e g imiştir. 
m ıçı dıyebıllrluı kı se)ir<.I b kırııııı - Budapcşte, 2 a.a. _ Znğrep'den 
dan gılnt.ııı en çok ıwzu ok ı) rı O) u. bild rtldı •ine göre Hırvat devlet re
nu olrfu. fl<r iki i dC' gerılcrılerı uzun isl Pnvcliç salı snbahındanbcrl Bos
ve ı;ıkı vuru ır ) •P r ık b zlere hıı- na • Herseğin oiınalincle bulunmakta 
k lkaten enfes bir ııı <; se) r ttırtlıler ve çetelere karşı yapılmakta olan 
N eticede dun d ılı ı eıı in O) nı~ n askeri hareketleri tak p eylemek"te
Clın•tıan uf k f 1rkla mu ıbıık ı~ ı ka· dır. 
z.nudı. Bundan .soı r ı izm, ı·, Jlııı uı Rabat, 2 a.a. - l{azabla::ıka hıırt. 
Eıı::ert ile knr ılı tı l\l ıı; gene ı;ok gü· dh anı de\ Jetin harici cuıni) etine kar
~el oldu ve h ıtt • ikinci sette lzmirli ş: hareket•e buluıımıı:J olmaktan suc 
bir aralık 3-1 llerl)c p;eçti. l•aknt nıi- Ju nıiiteadılit maznunu beş sene 
ıınfır O) uncunun fe,•kalidc guııcl ve hapse ve mallarının cllerindc:ı al ın• 
komple oyununa d ıha f ızln dayann. masına k'Jrar vermietir. 
mıy 1rak m ı;ı G/l, G/3 k ıylıetti. Ceutıı. 2 n.ıı. Ce7.nirde ıllln bir 

Gunun son cntrres ın mnçı !\Jarffy zelzele olmuştur. Şehirde hasarlar 
ile Hasan nra~ıııd ı o) r nılı. Melih'i olmuştur. RaS'arhanc zelzelenin mer· 
ten;:ı forrnclıı ) ak •lı> an :!>lnrffy rnkıbi· kezi şehirden 8 killometre mesafe
m iki ette )l'nerck birinci turu geı;- de bulunduğunu tespit etmlşılr. 
mis bulunıı)orılu. Ha~nn sinirsiz guzel St.okholm, 2 a.a. - Göteburg'da 
\ e emin bir o~ 1111 çıknrarık bu ııv.ıı;ı geniş b r casU';luk fşt m<>ydann çık· 
lkı sette kınandı. Hu sabah gunun mıştır. Biri liman memuru olmnk 
ilk maçını c ki tc ııis rkncl ısı I·,gert'e üzere Uç hvcçll tevkif ed imiştir. 
knr~ı oynı) acnk. E ki v ız:i> etlerini Ba ka kimselerin ele yakalanması 
bılrniy<ırıını, f ıkat buır;ıln için mis'.!. _ b<'kleniyor Yabancıların da işe karış 
fı r O) unt'uya d'llıa fazlıı ns vermek mış o!mnsı lhtim<ıll vardır. 
lıiz ı ııı. Ancak Ha an k 17.l'I .ı ılı b)- Bern, 2 n il. - 30 ha1Jrnn m!ld
bet5e de O\Unun•ı OJ n ıwık şırtlyle det! b.ten lt.alyan - İsviçre ticaret 
bize çok guzd bir mııc seyrl'ttirclıilir. ve ted Y<' anla ma :ın simdi Roma'cla 

Programa goz scrdirin<'C ıdclerden ya~ılmnkta olan mOzakerelerfn neU-
bııP-ıı birçok çerin \e gıizcl maçlar se)· ees ne kadar uzattlmıstır.. • .. 
_ .. __ •· · 1 ı n· "h" · Sıokholm, 2 n.a. - 600 fın denızcm 
n.."U<.'\:Cgınıız an .1$1 ı~or nırı ırıne )'il· • j · • f 
kı 'I kıın·eltl.' bulunoııı x-1 l\'I • KriR ile R) la.~anbcn n{;ıltere .. ılc rlanda ara~•~· 
Oınsıian • Pardisso çifdcrinin maçının ~akı 1•lıın adasında ı:<>z ahındadır. ~ı;ı· 
.nctkesini açık hulu)orunı. 7 ... ,nı:ın zaman lızlcr. b':1nln~ı ~· :z •!tına a~adan oncc 
(Ok İ>i <>)un ıutıuran S. fü-dri • Berıia· kcndılerıne ın.ı:~lız tı?'rcr fı losunıla ç~· 
min çifrinin ülus kupası finafüıleri Ve- lışmala.rın! t0cklıf eınıış lcrse d.e lıu ıcl<lıf 
dat - Marff>· çifrinc karşı alac.ıklan ne- r~d:~~ı$tır. İk" 

1 
,. 

tice de çok cnıe~n. Gene bunların _ t 0 m, 2 ~·1• - 1 n man u~,.ı 
ı"b" ·ı ı· • •• h' · · ·r • 1 dun sahah l,..·cç ın cenup kıyısı uzenndc ı;a ı ı ı c, zmır ın ırıncı çı ıı o ao 

Ginı.ud-J\ngıu çifti ile )ıtflacaklan maç uçmuşlaroır. 

u ı; u s 
e ı eeı ıııı ıeııııııı ı ııııııııııııııııı 

Sebze ve meyva fiyaflan 
bul edilemez. <4635) 783 ViLAYETLER 

7 - Postada olan gedkmeler ım- ı 

Tıbbi malzeme alınacak ------------

Mi;,e vilayeti dahilinde bulu:ıa.n ııose- ı 
Lın esaslı tamiratlyle parke kaldırım Milli Korunm a M. U. 
inısantıntı alt 23.72~ lira 31 kuruş ke- ---------------t 

Belediye Reisliğinden o. o. Yollan :..atın Alma KO. ııan: S ü t ve et alınacak 
Muhammen bedeli (88!50.00) llm olan hl&nbul Belcdlya;fnden: 

ııif bedellı iş kapalı zarf usuliyle 
ckaltmclye koııulmu§tur. Mahku m iy e t ilanı 

Ankara Mllli Korunma Mnhke 
sınd<'n: 

Sebze ve Meyvelerin toptan ve 
perakende saııo fiy.ıtlan ı ~ kalem hasla.hane tıbbi mıılzamcşl Tahmtn bcdeU 17500,00 ilk t.cmın.ıı.u İhalesi 13 remmuz 1942 tarihine 

müsadif pazarıesi ıo:1lnU Baat 16 de 
Karaköse Nana Müdtirlügünde le· 
oekktil edecek komisyonca yapıla

14-7-1942 s::ılı gUnU s::ıt 15 te açık ek- 1312,50 Darülaceze mü~run ~·ıııık 
sıltme usuliyle Ankara'ıla idare bina- UıUyacı ~in alınacak 50.000 kUo 5tlt. 
sında toplanan Merkez 9 uncu ko - Tahmin bcdcll so,ooo Uk ıunın.ııu 

Askeri fabr kalardaki ışinl ha 
sız ve maz••rets z tcrk~tnwk sure 

mlsyonunca s::ıtın alınacakıır. !250,00 Danllaccze mUCSIH.'6CSlnJn :rıllıic 
Bu işe girmek isU)'cnlcnn 288.75 UıUyncı ~ın alınacak 20.000 küo J.-wl 

ltrnlık muva.kknt temLnııt ile kanunun karaman eU. 

cak ur. 
'raliplerin ihale gti:ıü thııle swa· 

tinden bir saat evvel 2490 ııolu ka 
nunun gereğince teklif mektupları
nı havi Nnfla MüdlirlUğilne makbuz 
mukabilinde vermeleri mecburidir. 

m ll1 korunma K. na muhalefclt 
suçlu Aııknrıı'da JsmetJ.)t'şe maha. 
Sinde Bost.nndere sokak 60 No. 
l'\(fo <>ltırlln Mustafa oıtlu İsa 
Hnkık! h:ık.kında Anknrıı Milli 
runma mnhkrmC'Slnde ) apılan du 
nıa sonunda suçu sabit gürülduğ 
d<"ıı Milll Korunma K. rıun ıo. 54 
63 ve T.C. K. nun 55 inci madde! 
nıuciblnC"e 66 !ıra 60 kuruş ağır 
rn ocnzslylt• mahkümiyrt ne ve h 
kum hulfisnsının masrafı mahkfl 
alt olmak ÜZC're ınesr•ne dair evril 
ı..r..942 t.ar!hll kararın kntileşti 

Semizotu 
Kabak 
Bakla 

(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara). 

11 
17 
20 

Ul)'ln ettltl vesikaları hamHcn aynı ~Un Talımln bedelleri !:le ilk tcmtnııt rn.l<
ve saaLtc adı .:ecen komisyonda hnz.ır tarl.nn yukarıda yıı.zılı mcvaddı gıd~)e 
bulunmalan lAzımeır. sat.ın alınmlLk üzere ayrı ayn kapalı 

Şart.nameler Pl•rruuz olaro.k Ankal'ft'· zart usullylc ek.slltme:rc konulm~tur. 
Postaıla vuku bulacak teehlıUrler 

nazarı iıibara alı:ımıyacaktır. 
Ayşe kadın 
fıısulyesi ( Vezlrha;ı) 

d.ıı Mnlzamc datrcstndcn tcmm olunı.tı'. 
Şartnn.nıelcrl zabıt ve muanıelAt nıu

dürlu~U kaleminde görQfcbUlr. Ihülll' 
lert G. 7. 042 ı>:ızartesl günü ııııat l!'ı tc 

Eksllımeye girmek istiyenler1ıı 

Ayşe kadm 
fasulyesi 
Çalı 
fasulyesi 
Patlıcan 
Domates 
Sırık 
omates 
Dolmalık 
biber 
Sivri 
biber 
Bam~·.'l 
Patates 
Kuru soğan 
Kiraz 
Kiraz 

(Ankara) 

(Ankara) 
(Tarsus) 
(Tarsus) 

(Tarsus) 

(Tarsus) 

(Tarsus) 
(Tarsus) 
(T arsus) 
(Tarsus) 
(Bursa) 

(Sapanca) 
Vişne 
rkstra 
Vişne 
Zerdali 
Krıvısı 

(Sapanc.a) 
(Muhıelif) 

(Bilecik) 

80 

35 

35 
30 
25 

30 

40 

50 
30 
25 
23 
40 
30 

30 
20 
20 

45 

45 
40 
84 

40 

45 

65 
40 
34 
32 
60 

.... ~ 
30 
30 

ekstra (Turgutlu) 50 75 
Kayısı (Turgutlu) 40 60 

NOT - Bu fiyatlar yalnız dUkklin . 
larla haldeki ll.zami satış flyatlnndır. 
Pazar verlerinrleki satışlarda alıcı 
ve Baııcı pazarlıkla alım ve satım 
vımmnkta serbestıirler. Ancak n:ı • 
Y.arlıkt;ı yukarıd!l ırösıerilen nera · 
kenrl" fiv1tın llııtüne cıkılamaz 
11 1111111111111111111111111111111111 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

3500 telgraf direği alınacak 
Ankara P. P. T . .Müdurlüğ(lnclen: 
ldıı.rem:z ihtıyBCı lçln Çubuk ka

zasının Kavakclağı mıntakcısı Gôkpı
nar kıtnsından ve Aydos nııntn.kası 
.ı\ktıışderesl ormanlarındıın kı•sllerck 
Çubuk kazası dahilinde bir yere de
po ve teslim edilmek !lzere 7 metre
lik 1210,8 met.rel'k 2290 ki topyekün 
3500 telgraf d rcği kapalı zarf usuıu 
il!.' eksiltmeye cı karı ı ıruşlır. 

Bu direklerden 7 melrdlklerln tn· 
n<'Slne 9 lira elli kuruş, 8 mı:-trellk· 
lcrln tanC'slne 10 lira elli kuruş tah
min olunmuştur. Muvakknt tC'mlnat 
2665 lira 50 kuruştur. Eks itme 14 
trrnrıııız !H2 s:ıl ı gthıu saat J 6 ıh Çu. 
buk P.T.T. binasında mtiteşekkll sa
tın alma komisyonunda yapılncaktır. 
$art.name Ankara P.T.T. Md. Mlf,'iin
ık-n ve Cubuk P.T.T. şeflllfüıdt'n 178 
kuruş bedelle alınabilir. Orman tari
fe bedeli 460 kuruştur. lsleklilerln 
o günü saat 15 e kadar mCihUrlü l<'k· 
lif ınekluplarını \"e knnuııi ve~lkn -
J3rını komisyon reisine vermeleri 
oostadıı. vukua gelecek gecikmelerin 
kabul edilmlycceğl lllın ölunur. 

(4017) 9!)6 

D. DEMlRYOLLARI 

(4762) 834 

Tashih : 
Gazetemizin 29 hazıran ve .1-7-942 

tnrıhlı ııUshaJannda inti§ıır eden yu
karıdaki (kapalı zarf) ibaresi (açık 
eksiltme olarak tashih edilmiştir. 

Balast münakasası 
D. lJ. Yolları Kays<-rl 4. J.şletme 

M üdurlüf:Unden: 
Aşağıda ocak Jdlomct.relerl, mlk

tn.rlan ve muhammen bcdl'JIC'rı) le, 
mu\'akkal teminat mtktnn \'e nılına
ıkasa lnrlhleri goslcI'ilmış olan ba
last işi gösıerllen gQn ve saatlerde 
Knyseri'de 4. İ.şlet.ı11c MüdurlUı;Onde 
toplanan komisyonca ihalesi yııpıl
mak üzere kapalı 1..nrf usulıyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Bu işe ı:;lrınek lsti~nlerln tcnıl· 
natJarını ve dcanunun ta,ı.·ln etti(:! ve
sikalarını muht .. vi kııpalı zarflarını 
munnknsa giinli muayyen olan saat
krdcn bır saııt evveline kadnr 4. 
İşletme komısyon ktltirıliğlnc \ ı•rme
kri llızımdır. 

Balast ~ıne nlt muka\'ele ve şart
name projclerı parasız olarak 1. Jş
lctme komisyonundan ve Ankarn 
gnnndan VC'ıilmekledlr. 

Ocak Klm.si: 365, haltı: Arıkarn
Kayscrı, .Mıktan: M3. 5000 'l'uturı: 
12950 lira . .Muvakkat teminatı 971.25, 
Mlinakas.a tarihi: 22-7-942, saııt 15. 

Ocak Kim.si: 305, hattı: Ankarn
Ka,ı.seri, Mikt.an .M3. 6000, Tutarı: 
15420 lira, Muvakkat teminatı: 
1156.50, :\tünakasa tarıhl: 22-7-942, 
saat 16. <7038-4863> roo 

Satılık eşya 
D. il. Yolları U. lllııdurliliblııden 
Ankara istasyuıııındıı gar blnıısı ıl

tınd 1ki ıııerkez an barında lıulunıın \'I." 

",bipleri çıkııııy.ın muhtelif e > ıııııı 
ikinci işletme kornis) onunca paz: ırlık 
sıı rcth le 20. 7. 9 ~:! tarihine rastlı~ an 
ı• ız 1rtesi güniımlrıı itibaren ıı ... r gun 
sıı ıt 11,00 • 12,00 "c ı •,oo - ı r,<ııı ara· 
sırıdn sııtışı ~apıl 1c,ktı r. 

Ddl 1li)e r esmi ıılnııa ııittir. lstt-k. 
lllt-rin mu an en gıın ve saatlerde gır 
l•ın ı•ı altındaki ıııılııırd:ı huır hııluıı· 
ııınlnrı. (i919) 998 

ENSTİTÜLER 

Sadeyağ alınacak 
J>azarören K öy EnstitUsU Miıdllr

IUğünden : 
l - Pazarör en K öy E nstltllstl ve 

buna bağlı köy eğitmen kursu ihtl· 
yacı için ahnacak sadeyıı.ğm kapnlı 
zarf usuliyle eksi ltmeye konulıııuı 
ise de talip zuhur etmediğinden on 
gtln mtiddelle temdlı edilerek 13 -
Temmuz - 1942 paz.1rlesi gUnU saat 
14 e ihalesi bırakılmıştır. 

2 - K azanç vergisi vesair mas
rafları mlıessescye aittir. 

Yapı i11leri 3 ~ istekliler ihal e satlnılen bir 
:ı aa.ııt evveline k.Wnr knpıılı zarfbn 

D. D. Yollan Sn. Al. Ko. dan: komisyona vermelidirler. 
Erzurumda yaptırılacak mağazıı, 4 _ fsteklllerin ıemlnaı mek -

6 adet JoJmnn \'e Mıntıka m!lhendls- tuplnrı ve ticaret odası vesikalariy· 
llği b nalan kapalı zarf usu11le vahi- le birlikte Pınarbaşı'nda belediye 
dl fiyat üzerınden yeniden eks.ltmc- dairesinde müteşekkil komisyona 
v konmustur. 

ı - Fiyatln.r son piyasa yilkscl- mllracaatlnrı ilAn olunur. 
meıerl goz önUnde tutularnk tesblt Miktarı 14000 kilo, kilosu 200 ku-
edilmtstJr. nış. tutarı 28000 lira, Teminaıı 2 100 

2 - Döşeme ve kntolar için muk- lira, cinsi Sadeya~. 
tnzl dC'mlrler ve mü tı•ahhlt tcın!n ( 4 911) 902 
!'demediği tnkdlrd!' kum, çakıl, tns, Ekmek alınacak 
kiremit, ker<'Ste ve clmento da İrfare Kocnf'li • .ı\r!fiyl' Köy Enstitüsü ve 
ee vertlecek ve A\•ruım mcru;C'll mıı l - Ef'. lm!'.'>n Kursu t;ntın AllTUI Komls
zcmcden mUtı:-ahhldln ve İdarenin )'Onundan: 
temin ed<."!11ediklerf teohhütdcn cıka· Mlktarı fiyatı Tutarı llk Te. 
rılacaktır. Cinsi Kilo kuruş Lira Ura K. 

3 - Bu inşaatın muhammen bede- Ekmek (bc-
H <280,000) liradır. heri COO gr. 

4 - İstekliler bu lşC' alt şartname tek tip 102500 10 1!>250 1413 70 
ve sair <>vrakı l". D. Yollan Ankara Yemeklik 

daimi cneUmcndc yapılacaktır. 

İhale gllnlinden Uç gün evvel vilAye. 
te müraeaalla alacakları ehllyot ve 
Ticaret Odası vcslkalnriyle birlikte 
17i9 lira 55 kuruşluk muvı:ıkkat te

Tal1.Pler1n llk teminat mn.kbw: vl•,;a minnt mel<tupl'llrı ibraz ederek ko· 
ml"ktuplıın ve kanunen ll>razı !Azım misyona mUrancat etmeleri mecbu

UAn oluınur. <i~J ~ 

gclcn dlğ~ vcsl.kalarlyle 2490 No. 1u rıdir. 
kanunun tarltau covrcslnde .ıınzırıı.H,. Faza malOmaı alman lstiycnler Ankara M nı Korunma Mnhkcm 

her r,Un Erımrum'da tra:ısit Yolu den: 

Mahkumiyet ilanı 

cakJa.rı tekW mc-ktuplannı ihale ııunll Mınıakn MUıllirlliğtine, Karaköse"lc 
saat 14 c kadar <la.lml encümene verme· Nııtın mUdUrlüğünc müracaaUa kc 

1er1 IAzım<ILr. l 65!llJ 566 ş:t.erJ ,görebilirler. 
Taşıma işleri (4796) 875 

G. Antep 1nhisarlar UaşmUdUrlU- Benzin ve yag~ alınacak 
{:ünden: 

16 Hazırıında Jhalesı yapılnenk o· Adnnn Belerfıye Hfyasctlnden: 

Aı;kcrl ta.lbrikalar<lakl ~I ha.be 
\"C mıızcrct...U ~Jlldt b·urctiylc m 
korunmıı knnununa muh:tlcfcttcn su 
Ankıınıda Şükriye maluılleslnde 14 

lu ,,.,,.de otumn 1srrall ofı'tu 340 do 
hl Hıundl Ba$kıron h:ı!<kınıl.ı. 

lan nakliyat münakasasına tallı> zu· 1 - Belediye ve kanara motörlü rn l1I J<orunmıı mııtıkcmestnde yapı 
hur ctmedhl:lndcn ihale aşağıda ) a- ıınkll vasıtnlıınnın !l 12 yılı lhU~·acı 1 <lıırumınoo. sucu sablt corlilduıtun 
zıh olduf:u vechlle 6 temmuz 91:.! ı>a· olan 3090 ten<•ke be-nan ve 1170 kilo ın ili !korunma kanununun ıo, 54 ve 
znrtesl gunüne knclar uzatılmıştır. maklna yuf:ı kııpalı ı.nrf usullyle ek· ve T c. ka11unu"'lun 5."; tnct madd~I 

l - J:.! madde• en ıtmret snrt.ıııı· siltmeye konulmuştur. 1 muc blnce r .. 1 lira GO kurue nl:ır 
esi mucibince: 2 - Benzinin beher lenekeslııln ccz,\Slylc mnhkQ.mb'<'tlne ve mas 
A - Narlı Antep, Antep Narlı, muhıımmen bedeli 472,GO lira yaf:ın 1 

Maraş Antep, Antep .Murıı.ş. bC'her kilosunun muhanunen bedclı nıahkOmn alt olmak Oımro hUküm hu 
B - Narlı Nıziıı. Ntzıp Narlı, An· 100 kuruş olup muvakkat teminatı s:ısının fü'ınııuı dair vcr..ıcn 20-5-9 

tep Nl:wp, Niz.lp Antep. r;, 7,5 hesabıyle 1200 Ura 53 kuruş- tarihli ikarann k<ıUJ, U~ füı.n olun: 
C - Narlı Kilıs, Kilıs Narlı, An- tur. (19.'HJ 1011 

tep Kllıs, Kilis Antep. 3 - fhnlesl 17-7-942 cuma günü 
D - Antep Birt•cık, Blrc>cik An- saat on brşle Deledıyc> encümenınde 

teıı. suruc Antep, Antep Suruc, Ur- ) apıhıcııktır. 
!n Antep, Antep Urfa. 4 - lsteklllerln ihale glinil ihale 

E - Fevzipasa Antep, Antep Frv- ımat'ndrn bir sııııt evvel kanunun tn· 
zJpaşıı, Fevzipaşa Nizip, Nizip Fc\ zı- rifntı dnlr<'Slndc hazırlıyııcnklar ıtf'k· 
ıınsn. lıf mektuplan vc temlnııt mnkbuz.Jn

F - Urfa Akçakale, Akçııkale rlyle birlikte Belediye enctimenlne \.(' 
Urla. s:ırtnameyi görmek lstlyenlerfn her 

G - Birecik Karkamış, Karkamıs ı:un Delccliye muhas<'beslne mOrı:ıC'n-
B.~·clk. alları 111\.n olunur. C479Sl 878 

K Maraş Eloğlu, Eıoı:::ıu Maraş, Motörin allrnacak 
Maraş C:oksun, Göksun Maraş, Mıı- h:mır BcJc..fl>·,'!!l!ndCTı. 
rnş Andırın, Andırın Mnrıış araların- l.lel :<il. ot.obü klıtres!ne 

400 
toı• 

cin gelecek ve gidecek inhisara a t c ~c s • 
bılümuın emval vr eşyanın nakliyatı 

1 

motvrın satın alınması, >azı ltk"l'I nıu
knpalı zarfla ve durlUl)Uoocı..; tnrtnamcsı \Cıçhlle bir ny 

A - Suruç Hürşltpınnr, MOrşlt- mU<ldt.'Llc pazarlrtn bırakılmıştır. ;l.'u· 
1 r Suruç 1 hammen hcdell 32000 Lira muvıkl< t 

B - Pazıırc • Pa?.arcık lstnsyoııu, 1 tcmıruıu G350 Hratlır. Tnl ı•krln ~·ınıı-
Paznrcık lstnsyonıı !'~arcık, tı iltlcdcn c\'V<'I ıcı ban4uımnn yntırn•.1k 

C - Kapude.~ Eltııstan, :Elblstıın 
Kapudrre aralnnncla ı::elecck \e gl- mak!)uıııartyıc 18·7·942 dahtl tarlliltı<kn 
dccek inhisara aıt bilümum emval 27-7-IH2 tnHlllnc kndar hnttarun pazar
\'e rşynnın cin acık eksiltme )(' t<"ll. caıııamb:ı ve rumıı günleri sa •l 
21·5 942 tnrlhlndc>n itıbııren on b"ş IG da encümene mürncaatlan. 
gün müddetle' mnhalleri Jt;bnrh le (8697-484'1) 
ayrı ayn ekslllmc>ye konulmuştur: 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara Mılli Korunma Mahke 

mesinden : 
Askeri I<'aorlkalard.ıki işini ha 

bcı siz ve mnzereıslz terketmek s 
retiyle milli korunma kanununa m 
halefetıen suçlu aslen Bursa';ıın 
negöl ka1,asının Sllleymnniye maha 
le,.inden olup Ankara'ct.ı Akbaş m 
hailesi 183 No lu evde oturan Hal 
oğlu \"t•Hcl hoııınno\a lıııkkınd A 
k rıı nıillı korurırıın ııınlıkt•ınc•ını.c ~ 
pıl 111 clıırıısııın 'nnunıl ı ~ııçıı sahıt gı 
rıllıluı.ıınıll'ıı ~11;(1 ırnyılı ıııı 1 1i ko 
nınma kııııtınıı..,un JO, ll4, 63 ve 5 
ve evvelre mahkumiyeti bulunma 
'lıa,.ına mebni 7G ncı maddeye (P 

fikan 66 lira GO kuruş ağır para c 
z:ıaiyle nrJhkı'.iıniyetine ve hükli 
lıillıl.!!ruıının mıurafı kcc:ı:.iis:ne aı 
olmak fü:ere ilanına dair verilen ırı 
G·l942 tarihli k'lrarın katlleşri"' • 
1 tn olunur. '4935) 101 

MAHKEMELER 
2 - :ı<;kslltme 6 temmuz 942 tııri- Odun alınacak 

hin<' mUsadif pazartesi günli saat Knrs \"Jlil.ycti daimi cncümcn.n- Ankara As }Jıc lk ncl Hukuk ?il « 
on beşte G. Antep İnhisarlar Başnııi- dl'n: r. tc&.:.nden. 
dlirlyC'tlnde mUtcS<'kkll komiS)On ı - Kars meml~k<'t ha"tanesın n ! Mnmak'ta ıı muın :roıu No 107 e 
marlfetlyfo ynpılacııktır. 9-~2 yılı lhU~acı IÇl.n alınacak asga- 'dt• Daf:lst:ın Akkur mahkcmc)e nıllrt 

3 - Nakli taahhüt cdil<>cek lnhl- rl 200.000 \"e azami 250.000 kilo odun' t;ıatla JJ<ı,C-lst:ın .isminin Kcmnl adty 
sara alt emval ve eşyanın nevi v.- kapalı. zarf usuli~·Je 20 gün müddet-ı ıJc~tstlrllma!inl ıste:n!4 v.e ynpılan du 
cins ve muhammen mlktnrlarfyle 'in le ,eksıllmeye konulmuştur. . ru&ma.sı sonunda def:l&t nncık istedi 
7,50 m uvakkat teminat nkı;rlerlnln 2 - lJıalesl 13·7-942 pazartesı gti-ı Kemal 11! inin d ,..._ rllm 1nde 
tutnrı sart nıımeye bağlı cetvellerde nU 611.lll 14 ıt.e Kars ihtikümet ıkonıığı • m c .. ,~. es en 
gösterllmlştJr. tclndekıi d.alml cn<:ilmen odasında ıc- ııorU.mcdlıtt anlasıldıtından Dağ! 

4 - İstekliler acık eksiltme !(in ra kılınacakur. isminin Komnl ismiyle deA'tsttrılmc 
ihale ı:linU saat on beşe kadar ko· 3 - Tahmin bedeli 12500 Hradır. ve dtı.va<:ı.nm adının Kemal olarak nü 
misyona ve mahalleri İnhisarlar ldıı- 4 - Mu~aldKat teminatı 937 lira 1 rusn tcscU ve u:ınma 13-5·942 ırUnQnd 
resine m!lracaat edeceklerJ gibi ka- 50 ıkuruşt:ur. karar verlldiCI !~n okınur. 920 
Pnlı zarf usullyle olan eksiltmeyc 5 - 1\lünalroşa sartnamesl daimi ı 
tnllo olanlar da tc-ld?f mektuplannı cncO.mcnde görtil<•blllr. Malkara Aıılb~ Hukı.ık HAkinıll~Jıı 
aynı s:lin ve s:ınte karlar komisyona G - T.nllplerln teklif mektırplarmı 1 den: 
tevdi edrccklerdl r. Su kadar kJ hu mOhUr mumu ile Jyıce kapatmış ola- ı•-•1cam ka9~ıımın s·-·~ """'"''ıı .. e 
lhnlelC'I'(' IŞtlrnk C'dc-cekler 24!!0 snvı- k 13-7 !H2 u il 4 de ""' ~· ~ ·~ ~ .. u " 

lı knnunun 32, 33 "ncü madd"l"rln" :ro:: · g n snııt 1 kadar olup Gclttm uda knhv<..< k <'den Rtls 
u " " ' daimi encümen rlynseUne vermiş ol-

ha rfıy<'n riayet şartiyle teminat mıılan ve POStndn \"uku ıbulacnk ge· tcrn cavus n<"Zdlnde otur. n Mctımct o 
makbuzlıınnı ve kanuni lkametı:dh clkmcJcr ıkıı.bul edilmez.. lu Fe)'Zl yanında m\lkım 
ve sicilli Ucarettc kayıUı olduklannı (7084-4939) 1014 lkamet.dhı m<"l:hul Mn.lkııra kaza~ nın 
b!ldlrcn vesikaları da komisyona ver. y J Sa.ny:ır köyıü kocnnız Mclım<'t otlu sa 
mis olacaklıırdır. apı i~ eri ıoı BUgln t.-ımfınd:ın nleyhln.lze ao:ıl<ı. 

5 - $artnnmell:'r bu lll'ının yıııınl- 7..oınıruldak N:ıı'ıa Müd\WJU~ndıı.>n; 
dıfü mahal f nhlo;arlar idaresinden 29--0-1942 t:ı.rlhlnOO 1tıale&1 muka~r lxış:ı.runa davıumıın llllncn yapılan t.e 
olınnblllr. (45861 r.so Dren 1.nHp cılanı)'lUl S:ı.trnmtıoıu _ A _ lhmta rnı:men mnhkcmeye gt•lmcdltın 

H b 1 k 
ırortlldU(rtlndm davııcınnı isteğiyle 

asta ara ası a ınaca rn.ç :>"Ohındıı yııpılacnk (.ll'!!!.!l70ı Hm ''ıımrının dıı U:ıncn tcııııııtıne ve nıı 
Zonı:ıı ı ldll.lı: lleledlyeslnden : (6!J) kuruş kecılf l>C1lcut tooe, ııuıaı lınkC'llıcn1ın 14 temmuz M2 salı u 
Mevcut otomobll şasesi tızerlnc bir tmnlAt ve tesv!ıYc •1 arttırma <"ksllt.mc ll3at 11 c bınıkrlm.,sıruı kanır ve:.ır::ı 

adet hasta nakliye arabası fnbrlkn ve 1httl!! knnununun 40 mcı m.1.ddcstnc 
~ d llnd t J kt olduf:und:ın Yevmi mC'7.'kOnb muh~k<' .. ,o e e yap ırı aca ı r. .ı\rabu ~·rııaın 23 lt!ll'lmuz 942 J><'1"Ç{'mhc &'tlrıü 
montnjı ve boyası Zonguldak'ta ayrı- s:ınt 16 <!n tha.lcst yapılmnk üze-re kıı ml"yc ıı:l'lm«I !'!iniz \'c yahut \'ekil ııon 
en yaptınlmak !lz.-re istek illerin d~"1"1Tlcdtkbılz t:ıkıllrde H. u. M. K nun 
15. 7. 042 tarihine kadnr yazı ile tııC- palı zarf usulb'lc yen1den eksilt.mC)c 40:2 inci ........... b 

cıkanlmu;tır. ma, .. ...,.., muC" tnee gıyabın·~d11 
sUlıUı tekliflerini beledi ,·e relslJ"'lne uhıı.k-~ ..._,, ol " 
~ ~ " ~llt.mcsl Zoruıul'dak hUld.imcıt konıı· kmn~- ~··-.ı<' , .... .-nm un:ıro.,ı it•> ıp gondermelerl rica olun ur. • ~. makamına kıılm olmak {lzc'"e 

her luldc doı.ha da enteresan. Baran Ba· 
har - &>ıın Pman ıle karşılaşacak. Bu 
e4;i rakipler çoktanb ri m3$ )apıııadı
Jar. C.enc çift m;ıçLuından Nı~n - Kris 
veya Oırismn - Paradisso çifti Ulus ku· 
pası galipleri Setık - AJ;i<'<kfin'e kaf1ı 
oynıyacııklar. nu maçın nericcsi hakkında 
da ,imdiden hiçbır ŞC)' su} lcnıck kahil 
değil. Ve niha}CI lJa)an c.uner ,.e Ni,a
nın baran Parkan ''C J ı;erı c ka~ı ala· 

Amerika bir ayda denize 
66 gemi indirdi 

merkez ve Eı:-zurum 10. İşletme sadevngı 6250 220 13750 1031 25 
veznC'lerlndl:'n 14 lira mukabilinde ZC'yUn-
alabillrler. ~ aı:ı 4000 130 5200 390 oo 

C45GO> 682 rıı !tinde ruırıa mUdürttlttı od:unnda )a. run oıunur. 
923 Memur alınacak pıJ:ırnktır. 

ı~~klşl"lıir Tayyare Pnbrikası Genci Dal ltmr. ıs..uıtnamcsl ve bumı mUte-

c:aklıın netice de ıx-k meraklı. 

Kerim A. BÜ KEY 

Vaşington. 2 a.n. - Bahriye e n· 
cUmenl reisi, 1942 de 8 milyon t o
nlliroluk ticaret gemisi )l'apılmnsı 
için M. Ruzvclt tarafından hazırlan
mış olan programın gerçekleştirile
ceğini ve A merika tezg(ıhlarında 
haziran ayı içiııde 731 bl:ı tonilato 
tutannda 66 geminin denize i.:ıdiril
dlğinl söylemi§tlr. 

5 - Eksiltme 14·7-1942 tarih inde Yukarda ya:z.ılı !lç kalmn yiyecek 
salı gUnU snat 16 da A nknra'cla D.D. knmı:lı zarf usuliyle eksiltmeye ko
Yollan yol Dalreslnoo toplnnncak nulmuştur. 
merkez birinci Komlııyontıncn yapı- lJıale 20-VII-19~2 pa1.artrsl günü 
lacaktır. saat 10 da Adapazan B<>ledb·<' bina-

6 - Eksiltmeye glrC'bllmc-k lı;:ln sındıı toplanacak komisyon Lııra!ın-
1stc-k111erln teklif mektupları ile bir- dnn ;vnpılıı.raktır. 
llkte aşaJhrla yn:z.ıh teminat ve vesa- HükUmctı:c fiyatları ıt.C'sblt ölu
lkl aynı giln saat 05) e kodar Komla nanlnrın bedeli fülenlrken kanuni bil
yon ~sll~lne vt>rmclC'r l 11\.zımdı r : umum vergi, pul ve sai r kap, nakli-

Direktorluğunden : tcn1 dlC<'r C\ 'T'llk nafıa. mlldürl'Uıtunde 
Fnbrlknnilz teknik muknscl-e esn·ı~I gorülcbll!r. 

için 3G.l6 ıayılı knnun \'C 851 sıl\ ılı Muvuıcımt kminatı (14173) Hnıdır. 

ORMAN KORUMA 

tallmntnnmc htlkınülcrinc göre 170 lsln l>c<k>lt h!ror ny fnııUa ııe z,,,,. 
lir.a.yn kndıır ücretle bir Şef munvlııi ı:uldnk mnU>e VC7.7laı!ndcn \'erilecek· Onnan KoM.1m:ı Genci K. Satın Al· 
ile - 120. liraya kndar ucret.e ikl n ıı· ur. ma KomlSJ;onundan: 

Yün battaniye alınacak 

h a~ebe memuru ıılınncııktır. Hlkslltrneyc ı:1nncl< fıc;ttyeıılerm ihat,• l - 500 nd •t kapalı zart usultyJe 
Şef nı 11uviıılnln yiıks ek tnhsll gnr· 

nılış olmnsı ve trrrlhan 'J'icaret ııırk. ıı:Un.ilnd<'n <'11 az Uç i'Ün ll'\ vcl Zonr.ruı
tehi ın ezıınu lı ııl uıınıa<ı şarttı r. Bnrık.ı d:ık vll.'1)-cllnc milraC":ınt ed<'N"k vlllıHl 
\'e ıoırı ai ııı ııha~t·he ıısu llnine aşlıııi ınaktımından alınıını, mUtoohhlU1'k clı. 

>'<in baLtıııı~e nlınacllkt ır. 

2 - fJlrnl tmcsl 20 unımuz 942 J.)8 -

zartmi gUnU Rfl&t 15 tcdlr. 
Dün yapılan ma~ların 
neticeleri : n> (14450> liralık muvakkat temi- Y<' gibi masrafl ar llfıveten mütenh-

- - - - - - - - - - nat hlde tf'<fiye edilecektir. 
'iP NLU9LSLCts.. S](Aklll1n b> 2490 sayılı knnunun ta)•ln etti- İlırılcye lstlra.k edeceklerin knnu-

olanl nrııı evrakı ıııii~hltı•lı•riylc C:c-ııı·! lfycl w•stlını;ı ile tlrnrı-t r><lasın<tnn tıu :t - Muhrunmen bedeli 7000 ;ııcdl bln 
llirrktörl llğe nıiirııcuntln rı. (68011). yıl ~inde nluuıııe ves!kn ve muvnkk<>t llrn ol'llP nıuvııkkıı.t teminatı 525 llrıt· 
462 n 7 J 8 tcmhıatlnr!ylc bfrlfkte 2400 ıı:l3',lı k 

1
• dLT. 

Parke i§leri nunıı g!I~ luı.7.ırlıyıı<m."l.ıtn kaı;ıail zıırf· 4 - Taıtpl<>ı1n !hale saatinden bir 

K 1 Z 1 L A Y ' a i: vesikalar ile bu işe mahsus olmak n1 C\"safı hal7. olmn:lan ve gl'rekll 

d ll1.err Milnnkalll.t Vekfılctlnd"n nim- evrakı ihraz etnıe.lerl. 

Birinci tur : 
Kazanan Ka)heden Sayı 

S. Giriılioğlu Rıfkı Zorlu 6/1 7/S 

Vedaı Ahuı Parndhso 6 3 S/7 6/4 
1vıın A. Kris 6 2 G 4 

yar ım mış rhliyet Vl"slkası. ehliyet Vl"R!knsı Nnt: Şıırtnanıe~inl J?/•rmck \r dıı. 
vatana hizmettir. l !ç•n ihale tnrlhlndl'.'n en az SC'klz gQn 

1 
ha fozln ma!Omııt rclinmek lstlvC"n· 

T ransit yolu Erzurum mıntaka lnnnı thııle s:ıııt!nd~ blr 11nat C'\"'eltnr ı:n t cvn>lln<' kndar Ycnişehlrd\! orman 
korunın gmcJ K. bl.n:ıııında ki &a.tm al· 
mn komts~onwıa mUracruıtkırı. 

Alacddin Suaı lla}-kurı 61~ 6 1~ 
Crisıian R A Tandoğan 6/4 6/4 

, a atllOida"IJO.., a sns:ıwz S}(P fe7ı'~~ b~n!.5:!~:tn~1 :n~:s~~ıtıt V<>klı- ~~~~n~~stıtü MUdO~~rsune müra-
.Mü.turlll#li}nden : k:ıdn.r rn:ıkbuz mu'ka!)llJndc k<:ımlıwon 

Transit yolunun 5J 3 XOOOO 51 4- X ı rclsl1tınc \'ennck>rt 11An oıunur. 
200 kilom etreleri arasında v e Kara· (4942) 201ı; (4'lJ8) 9!l7 

Marffy ~Jdıh K. 6 2 6 3 
Aydın Cell ·n 6 i 12 ıo 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111ıı111ıı11111 ili11i'i1;;11;-;1~11;;;1:;1;:11::1::11:-:ı':'.1::-:7::7:'~-----

HAS ET ~·~~~ :::.~. o0~::a:sın.7: du~~~~:~~~z:~~~z~~~~::~;~~~= ı :"'.:F•;~~.~~~~~:::.:··:::~ Sat.tık kamyon 
ikinci tur : 

E Kodı S. C:ıınılioğlu 610 611 
Vedaı Ahuı Nisan 6 2 6 2 
fvan A. Şefik Fennıen 7/5 6 4 
J. Girand Ah1l-ddin 6 4 614 
D r. F.gen R. Chrisuan 6 11 613 
H asan Marffy 6 12 612 
Melih \ C Suat A}dın ve Asım 6/2 4/6 613 

3-7-1942 cuma günü 
programı : 

Yazan : Muazzez. ARUOBA 
- lşte Tunan, hnla .•. Simdl Ze\'kı

mc ltun:ıt ettin mı? ... 
- Oh Mehmet. .. Öyle ııaskınım kt.. 

Saaı Saha Orrıı)'3nlJ.r saadetimi bhle h<ssedemlyorum. Ya 
9 10 A Dr. Eı;erı • Ha .1n Akcv enişten ne kadar sev.nccc.Jt •• 
9.'° B Niıan 'e Krıs • Chrİ5rian Ye Sonra .:Ullımsiyen 'l"una':rn döndü. 

Paradısso - Söyle bana Tuna .. Seni gökle-
10.20 A S Bedri ve Bcnjamın • De rlndrn bile fazla sc\'en bu çelik kn-

Marff) \e Vedar nadlı del .ıeanlı;ı;ı sen de scvec<'ksln 
ıo 20 B Bn. Boking • Rn. Guner değil mı? .• Yuvanızı beraber yapa-
11 ı o A J. C:ımıud • 1. Angıus caksınız d f:i!l mi 'funa ? .. Cevap ver ••. 

ıı.ıo B Fehmi \C Hmn . Melih , e va;";:~~ğkina=~~;ız~~ı~~~~:~ 
S. Ra>kurr onu mili.;kill vazJ.yettcn kurtardı. 

16.00 A Ved.ır • c Marffy 'H")'ll S. Jkd. - Bunları sonra konuşun hain.. 
ri 'e Jlcni:ımin • J. Gıraud Ne kadar arelccls n. $ mdl sndel"C 
\C i Angius iki sevgili arkadaşız. Du arkadaşlık 

J6 00 B Bn. Bchar • Bn. Parkıın bizi yuvamıza götünirsc saııdetlmlz 
17.00 A Nı~n Kris vC)oı Oıristian elbette sonsuz olacnk. Ama beklemek 

'e Paradi so - Aliieddin \ C ı IAzım! ... 
Şcfık Son cümleyi ıtülerok söylemıştl 

B ... k I> F 5 Ul T un aya clöndu: 
17.00 n.oc ' e r. gerı • . u· O ,., 1 i T ., B kl k lfi· 

t urk \e 7 Sırrnen - ec;I m una,.. e eme 
18 00 A Vedaı · Koc.h zım. 

- Oh bı rakın bunları ne olur? .. 
18.00 B lkh.ır • e Bcnıamin · Bahti)·e HJ.c sormu) orsunuz.. Tuna'nın karnı 

\ C diğcrı ac mıdır? Bir &eY yemiş mldır? diye. 
ı.,.00 A Guncr ve Nişan • Parkan ve T una eski neşesiyle yerinden fır· 

Egen ladı. 
1'.00 B Aydın • Fdımi - Hani bcnlm küçllık Aşşem.. O 

---

dar scvg!Uısin kl.... nan yclkenlerln gölgesi y.Uzilnde t.ıt· de ö •
1 

nm a.r 001 r ıd:r. _ O_?a ben 
Bir snnlt.tlr pırıltılı dnlgaln.nn ili;- r1yordu. Uözlerlndc öyle mesut bır M<'h ı; et 'ha.> rpnım ki... Göruyorsun 

tilndc geziyorlar. Akşam yemeğin- pcırlnyış vardı kl.. • 1Tl<l •• sevdiklerimtz bile aynJnu-
den sonra halasının ısrarlyJc gezme- 'l'uluşnn bakışları nya dıılmıştı. ~ 0~{u il iyi 
ğc cmtılar. Neşeli, sevinçli bir ye- Blrdcn gülliımscdl. Tu ,zc. r ce durmuştu. Mehmet, 
mck oldu bu .. Tuna ile Mchımed'tıı - Mehmt•L cbcdt bakire "Diyanı" ki na YI seyrotmekten yelken lere htı-

37 modı.>I FORT lilstikiC'ri iyi bir 
kamyon acele satılıktır. Dof:an ote
IJnoo Bnhaetun CINAR'n murncaat. 

ni4aıı ,>·emeği gibi blr S<'Y··· tanır nıısın? m olamıyomu. 
-( Tefr1"ka·. 95 )- Hoı>sl mesuttu .• hensl bayram gü- - Yuınnn mitolojisin de değil mi?. G - Yelkcıı l~rl indirelim m i T una?. 

ntlne kavuşmuş çocukların neşesiyle n e n y unun e6atinne çok yapancı- Urcklerle doner lz. 

kahvaltı ederken Tuna ablasını u· 
nutm:ızdL Saat.ine baktıı. Sonra ho
casına dondll: 

- Ne garip, oocam.. Slzln eve gc
lınce mldem hemen Adetlerinize gö
re ayarlanıyor... Kahvaltı saatiniz 
doğll mi?_ 

Gene kadın gOldO. 
- Ne gUzel bildın Tuna •.. Bl.'11 de 

sizi kahvaltıya çnğırmağa geldım. 

*** Pırılblı dalgalar kıvıleımlannrak 
uazklara do[:ru yuvarlnnı:vor.. İki 
büyük bulutun arasına sıkısnn ny ha
fjf hntlf !lrperen yelkcnlerdC" glllüm
süyor_. 

- Tuna mesut musun ? ... 
Dalga dalga kenarlan ke mb-llm ls 

aya bakan Tuna, aynı mesu t dnlgın
lıkla Mehm ed'e döndü: 

- Ne gil:z.el gece cleıW m i Meh
mrt ? ... 

- Beni duymadın mı T una? .• Me
sut musun diyorum?. 

doluydu. yım. - Sen bilirsin Mehmet ... 
Hl'le Tunıı_ bir çocuk ltlmacllyle - Diyan bOyük Apollon 'un knrdc- Mehmet ydk••rıleri lndircliı. Ka:vıfü 

krndlslnl sevgisinin heyecaııına bı- şid!r. .Mehlnpla hatırlanır .•• Ne hoş dalgıılann koy:flne bırakmıştı. Knlb 
- ( 3 / Temmuz / 1942 )-

rakmışt.ı . .Meluned'e bakarken gözle- efsanesi vardır. dC'll deli cı rpını;ı.'Ordu. 
ri tut~uyordu ... Mehmed'e seslenir- Dlyan en büy!lk illıh JUpltere hiç 

7 80 Pl"Ogr:ım VC 

m<'mlckct saat 
llYR.n 'ken sesi titriyordu. • evlenmlycceğı.nl vade~.. :Fa.kat, 

Denize ~ılthklan zaman. yıllarca yunan dnf:lan üzcrinde güzel bir 
berabc>r yaşamış blır sevgili yıınında çoban görünce pişman oluvor. 
gıbl, şarkı sôyfemeğe baslamıştı. Cobana deli gibi fıstktır: F akat 

0
• 

..- Bilır misin Mehmet .. Bu geceye nu UAhlnrın cenneti olnn Ollmpe ıro
ne u1.un .>,llardır hasretim .. Bir sev- türemiyor. Halbuki sevgisi cobnna 
glll yanında, bü;ı.1lk bi r huzurla din- koşacak kadar kuw eUlcllr. Ne yap
l<'Tlmek. Cok sevdiğim dnlımlnr, bana mıılı. .. Cobnnın kulübesine gitmek
yıllnrcn arkadaşlık eden ay ... Sesimi ten baş"ıea çare yok .. 
uzaklara g5türen rlizgl\r ..• Bana m e- Dlyan'ın cobnnın ku!Obesin e git. 
sut mu~u~ diyaz:sun .. Sııadetlmln bil- mek lcln ka;ı.,bolduğu cccolerin kn
Yli1klill.ffinu kelımo ile anlat.n.mam ranlık olduğu söyleniyor. Ay 

0 
gccC' 

klı .. - saklanıyor ..• 
- Sc'Vlyorsun d<'l:il mi Tuna"" _ Sen Diyn.n'ın aşkını 1 b ı 
- Zannedı~rum Mehmet ... nuı::ü· yorsun ?... nası u u-

nc kadar tan mıadığım büyfik bir he
yecanın doluyum. Bu Iı.c<yeca n ın sen- - 111\.hların nşklannı anlıyamıım 
dr-n geldi.fi muhakkak ! •. St'nl Snkar- ki Meh met... Onlar bizim gml S"\· 
ya'nın önllnde dinlediğim ge<."edı-nbe- mezler ki ! ... 

- Tuna yamnıı gclE')im mi? •. 

- Neden sor uyorsun Mehn~t. 
Gelmek istersen gel.. bir mani var 
mı?M• 

7 .32 \1l<'udumuzu 
bletel1n'ı 

7 40 aJıı.ns haberi 
. 7 >5 müzik • R Mehmet. garip l>lr Ürperti ile Tu-

na'nm yanına uzandl. '"""-' rf S("Jlf<>nlik P~al:ı:-.....,.""e yıldız- Pi 
lnırla pırıl pırıl yanan gökte, susuyor- ' 
!ar... j 7.45 apans hntıcrt 

MC"hmet, gelecek ren'kh hııyatlan
nı düşünüvor. Ne kadar m<'Sut ola
cnklnrını tnhayy01 ed Yor... Tuna'yı 
yuvasında gorcccki rnuhtıkko.k ... Yav
o:ı.ılcırı bu çıok SC'li'd g kıı.a anne clı
" c k f'r ... 

8. müzik • n· sr.11-
tonik p:uı;:ıla.r J'I. 
8 15 evin sanU 
830 

12.311 Proı::nım ve 
mcmlclrot saııt 

111 00 konuŞma 
(kitap sevenler 
sa.atı) 

19.15 müzlk • B 
19.30 memll'kct 
saat aynn 'lie 
nJans haber m 
l!J.45 müzik • A: 
kıtıırtk 'l'üı1t mUzl· 
!!1 pror.nımı. 

20 15 radyo gaze.
ll'SI 

:!O 15 müıılk - A. 
21 00 zlrruı.t 

takvimi 
21 ıo temsil 
1'90 mUzlk • B: 
radyo d:ınoı 
orkcstraSl 

- Bunu kendine sor 
Sen mesut dcl:U misin? ..• 

rl de*lştiın. Hiç m ünasebeti )·okken - Ben Yunan mit.oloJ sini bllm m 
Mehmet? .• mütomadlyen sen' d ll:şünQyordum. ama, Eflıitun'a hayranım. Onun a 

Bana S!'!ılenlrken tltr lyen s<'Sln ku . için n e g!lzcl ııözJ n ,;ardır. 

22.80 rn=leket 
Mat nyıın. ajana 
hıı.bc'rı.ert ve tıor

ııalar 
- Benim saadetim sonsuzdur T u

na_ F akat sen, sen nasılsın? .. 
- Aynı sandetln sonsuzluğunu 

bende neden bulmuyorsllll ? Senln 

laklnnmda uğulduyordu. E llerime O, aşk tanrısı Eros cfn d r ki 
sarıldım akşam duyd uf:um u1:5uz ''Tannlar içinde aşk tanrısı Eros 
hevecanı, yakan kavurım at~ h iç bısanı hayatında da, öldükten SOl'!'tl 
unu tanuYQrdum. da faztleW ve mesut tılmak t~ 

22 45 Yan.nkl ~ 
i'l'ILlll 
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--...;;.;,;;.;.;;.;;.;;.;;.;;;;;.;.,_;.;;.:_ ı M. M. V. J. No.lu Sa. Al Ko. f SlHHA T ve iÇTiMAi M. y · I Kuru ot allll8cak ı müteahhitlerin Termiye ~ec~ar olduk- ı beher kllôıu için tahmin edilea fiyat Sarıkamış Sa. AL Ko. da.o : ları ~anç, buhran Yergilen :Ye gerek- 'I kuruş olup tut&n 8'1100 Jira olup 

S 
ı - l'el balyalı, döküm ip balya- ae damga resmi ile mukavelename te· 5566 liradır. İl&n edilen S80 ton tel 

U ifleri Et alınacak Kinin sahtı hakkında ıı bangisı olursa ıooo ton kuru ot alı· mlnat mektubu istihsal bölgelerine balyalı kuru ot Anadolu dahilinde her 
M. V. satın Alma Ko. dan : M. M. v. 1 No. sa. AL Ko. dan : Sıhhat ve 1cUmaJ Muavenet V~ie o.acaktır. Kilosu muhammen fiyatlar en yakın istasyondan Adana lstasyo • hangi bir istuyonda veya islı:elelerde 

• ll1 'de 83.l&> ra 30 kuru& keşif 1 _ zro ton ınau" ve,ııa koyun eti ita- UDdeD: dökum halindeklne 4ı kuruş 62 ıantim nuna kadar nakliye masraflan mu - vagon veya Yapur tesllmi alınabilir. 
. 111 ıaaJe lll -942 çarşamba palı zartla ekBlıltmelll 1:s-7_942 l'ÜDÜ •- ı - Kızılay ve .ıev:ıet ldınıln &ompn- Ev.saf ve hususi şartlar her giın Ko. da hammen bedellenne illve suretiyle mil- isteklilerin belli giln ye saatte Hadım-

sa.ı 15 te kap J zarfla ihale at 1~ te Ankara Lv. Amh'Htı blnum _ me ve draJelerliıden a&)'t'J her nevt mar· göriilür, öirenilebilir ve parasa alı • teahhlde ödenecektir. isteklilerin tek· köy Clllngirköyii Sa. Al. Ko. na 51566 
ektir, lsteklilerın ;ı.408 ıra 25 lif kt 1 bell' il Ji kk ı şluk Hk temınat ve kanunun ta- dıa M. M. v. 1 No. Sa. Al. Ko. da ,apı- kaıda kinin komprtme ve draJeler1nuı nır. b me up arını ı g n ve saatten ra muva at teminat ariyle Ko. na 

ı danutnde hazır ıyacak arı tek- lacaktır. sa.tııı )'11.88.ktır. 2 - Eksiltmesi 8. 'I. 942 çarşamba ir saa evvel Ko. na vermeleri. 698 milracaatlan. (4.820) 8915 

ektuplannı saat on dörde kadar 2 - KoYUll eU 1ctn mutıammen be- • - Eczaneler 88.tltı yUU ed1lıen ou günü saat a.3 o da Sarık.arnıŞ Sa. Al. s .... an almacak Kunı ot alınacak 
bu:ı mukablllnde M.M V 4 No. del 810500 lira Bıtır etli ıetn 216000 H· nevı müstahzarla.rda.n ellerinde owu- Ko. da yapılacaktır. Eksiltme kapalı Ada..wl Sa AL K CWnabtt6Y Sa. .AL Ko. dan: 

v a. Al. komısyonuna vermeler, radır. Koıyun etinin ı-.ı: temıııe.tJ 16670 nanıan naztraıı sonuna kadar aatınak. zarfladır. Muvakkat temınatı doküm 1 - 960 ~ ~ ~ zartla *· 1 _ 600 ton tel balnJı kuru ot pa. 
~ nanıesı 4 !ıra 15 kurucluk mak- ta d halinde oLa.n 8963, lp halinde olan için kıu-şılığı inşaat da.lresl~den ve lira, sıtır et1lllln Dk temtntltı 12050 14 - evam ederler. '700 tel balyalı olan için 4960 liradır. ıdltmee:v konulm~. Mutıammen be· zarl.tlcl& •tın alıuıacaktır. Pua?'hlı 

4416
) 

517 
rı- radır. S - Satısı 'a.sa.11: edilen ınnın aım- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 82 el deM 28.800 lira olup iıllı: teminatı 2180 7-7-942 Mll ııfinQ eaat 15 te ;yapılacak-

S - sıırt.namıelll 15 Jılını 53 k'Ut'\14 mu- prime ve draJeler1o.1n sat ve lfakıdelt1 maddesine tevfikan baınrlıyacakları iılradM'. tır. 600 ton tel ball'alJ kuru otua oelı.er 
Yapı ıtlerı kabllılnde ~ aıınabl11ır. k1.nln miktarlarının dotru olup oım.dl,aı teklif mektuplarını eksiltme saatinden 2 - Iha.lea:l !S-7-942 oareamtııı. ııttnü ldloııu ıem tatımtn ~ fiyat 7 ı..-uruı 

· M. V. satın Alma Ko dan : 4 - Kanıma uYııuın tekHf metctupla.. Dlllnemtyecetlııdm ııallumızm ırızu o bir saat evvel Ko. na vermeleri. aaat 16.SO da Ada.na Sa. AL Ko. dıa ;va- olup tutarı 42.000 Jıtn olUP muvakkat 
14.50() lira n kuruş ke& f bedel- rmı aaat 14 e kadar Ko. na vermeleri.. ıarak yapılacak aatıs tekutıecin1 ıaıu (4"70) 484 pılıaca.ktıl'. EV91lt ve ee.rtııameeıı Anka- temWı.tı 6800 Jradlr. tlıln eclüea 600 

e kapalı zarf usuıu ile 6 7. 942 (4671) 846 surette reddetmeleri ve ı:runıan atın Odun alm- - -•- ra. tıta.nıbul Lv. lmTMkleriyle Adaluı. ton tel bal:yah INnl ot Anadolu lkhi -
rteaı günü saat l:> te Ankara'da almam&lan ve ıcullanma.rnaJ&n tavlll)e açaa Sa. AL Ko da 144 lrunJe ~ 

D. Balar Sa Al. Ko elan 
1 - 1800 lOll ockm kapW ZU'f 

llıYlıe nıılinakaeıura konUılııı.uftW M 
ka8aııı 22 tanmuz 942 ~ 
ııaat ll de DJıyarbakır sa. Al. '8-
yapılacalctJr. umum tatımtn tutan 

avyon tnŞUI eksiltmeye konul - Tere ... 1 cak Hadvn.köy Sa. .Al. Ko. dan: . m inde Jllrlde heman.I bir lıatuyonda veya 111 -
~ İlk mi t 6.975 U dır. yag a ına olunur. (4510> 5Hl 1 1000 ton od kapalı alınır. Bu taahhütten dolaJl'ı müteaııhtt- kelelıerde vason 'ft'Ya vaııur teeHml 

f e~akı 1: 1 r~a 71 karuı muı:abi· M. M. v. 1. No. ıu Sa. Al. Ko. dan: MALiYE VE., .l •ETi ııllbn~ konul.mu.=:. Ekall= 7~: ıertrı vennete mecbur olduklan lc.az.tnc aJ.ınablMI'. llltMWertn betti ailn ve ar.. - mftdıue>Jıarmı Ko. na vennelert. 
'lnıaat dairesinden verilir. ta - 1 - 10.000 kilo terwat kal>a.h zart- ~ 942 aalı ll'ilnü saat 15 te MuhakoyU Sa. buhran verııtıen ve ~ damııa rea- atte Hadı'lltk6y CIHnstr köyll tçmdeki (4924) 1008 

lertıı ihaleden evvel lllf8at dal- la eks ltmesmde tal1c> cıtcmadıtından AL Ko da •-·-~"'~ mt He muk&veleneme tel\llnat mektubu Sa. Al. Ko. na 6800 nra temtnatlaıi7le 
dan alacaklan ehllv"'t ve ika! . ya,pılae&ktır. ~= tetı:-... .,.... a- Pazarlıkllı eksH1mesl 8-7-942 ııaa.t 15 te Yapı 

1
-•len- ... btrHte kadar tehir dahli naktl teBllm birMıkte Ko. na milracaatıan. 

bl......._.- kanunun .... -'fatı dahi- :r ... mektuplanıu ihale saatinden btr sa-...... ..., ,..,..., Ankara Lv. A.mtrHtt blmuıı !cinde MM. Mald VekA•~•-.. - ve mua,yene maaranan muhammen be- < .. -
haztrhyacaklan teklif mektup :ve ..,.........,..; at evvet Ko na venneleri. ·roemınatı .__., 

- V. 1. numaralı Sa. A.l. Ko. da ya1ıılacak- Yapılacak •eın ma .. •~etı: Yen'· .... lr· .,.,.,,. ''-adır c:ra-......-esı Ko .._ -''rü _ del'lertne Ulve ed\lmeık ııureUyle müte- s al k ıeksfıtme günll saat on dörde - ......., ..,...., "''""" ... · -~-.. · ,_ •v ıjır eti ınaca 
r M. M. V. 4 No lu Sa. Al. Ko tır. de Tap1.1 ve Kadaatro mekreotnm bahce· !Ur. (4471) :ıac &hhlde ödenecektir fateklllerı.n •.eıtııt 

ka 1
,.. verme-- 2 - Muhammen bedell 40.000 11ra mde ıa--··· ..... uk meoktuplannı ihale aaat!n<len en az bir Adapazarı SL Al. Ko. dan: 

(A~!!!'> makbuz "ıs'2"0' yapı "<LA p.., 811 c uru. Odun alın---'-~ kati temtna,tı 6000 l'lradır. Şart.naıne;ıt Kıı.lf bedeli mlkılan 2SS9 lira 88 ku· ~ 9llAt evvel Ko. na vermelri. 1 - Paza.rlılı:la 62~ kilo •ıtır 

Y 
• (200) Kr. m1*Bbll1ııde admabllir. ~lur. Muvakkat temine.t mlkda.n: Kara Sa Al Ko dan: (4642) '101 eti satın alınacaktır. Tahmin edilen 

angın tesıaatı (46G9l 988 
1715 1 _ sı.r kilosuna talmıl4ı. edilen D _ fiyatı 62600 liradır. 

• M. v. Sa.un ~ma Ko. dan : lira 50 kunıetnır. )'at 5 kUl"UI l50 aantJmden Kuru ot alınacak 2 - İhalesi 8. 7. 942 Q&l'l&mba 
• lira 65 kurut keşif bedelli sureti ihale: pazarlıkla. 1800 

too )- Adana Sa. Al. Ko. dan: günü saat 17 de Adapazarı Sa. AL 
n tesısatı açık eksiltme ile yat>- M. M. VEKALETi DENiZ İhale tarihi: 6-7-94:ı tarlıhl~ Pa du.n Kapalı zartla ek.8Uurteye kom.ı.nıu1- 1 - sod ton kuru ot kapalı sarfla Ko. cta yapd~nr. Evaaf ve ıart-

caktJr. tık teminatı 202 Ura 10 7.al'te!ıt ııanü saat 15 te Ma~b'e VekAle tur Tekarı'iir eden t!Jı'at Uzerlndarı te · eksiltmlye konulmuştur. Muhammen namesi her gün Ko. da ,ııörülilr. ls-
şt.ur. İateklUerin ihaleden evvel J-1 m\111 em!Ak müdürli.itünde. mlnat alınacaktır. Evaat korun evaatı.. bedeli 4.2,000 lira olup ilk teminatı teklilerin belli ııUn ve saatte- Ko. da 

at dairesinden alacak.lan ehliyet Yapı itleri Keısır evrakında ııorüp okumak ve- dır. Oduna ait sartname komıa,yonııınıu- 3150 liradır İhalesi 18. 'I. 9"2 paaar- bulu.:ımalan. (4872) 9'1 
alarıyıe b rllkte7-7-942 sah gü- ya bedeli mUıkablllnde blor örneA1nf al - ela ııer zaman ııörülür. tesi günü saat 16.SO da Adana Sa. Al. K f l al k 

U de M.M.V. 4 No. lu Sa. Al Deniz Levazmı Satın Aııtıa Kom syc· mak lstlyenlerln MaHy~ Veklletl milli 2 - Müna.kıısası 6. 7 942 pazarteaJ Ko. da yapılacaktır. Unl &SU ye JDBC8 
onuna celmeleri. (4406) 52l nwıdan: emlA.k müdUr!Utüne müracaat etrnelerı ll'ilnU saat 15.30 da Kars Sa AL Ko <ta Evsııf ve şartnamesi Ankara, ls • Ezltıe Sa. Al. Ko. dan: 

Y 
• l u ~ ır 1 - !2490 sayılı kanunun 46 ıncı ma4· 

&pi lf en" 1 - Tabmlrı edUetı bede b""" l a Tallplerden aranıl.acaık vesika: ..... _ yapıtacakUr lateklllerln labu neııı ıı11n tanbul L,, Amirlikleri ve Adana Sa. ""' deelnln M fıkrasına tevfikan 80 ton ını-
M. Veküetl Sa. AL Ko. dan: olan 5 muhtellt mevkide yaptırılacall llyet ve ticaret odası vesfkalan ve saatten Dlr saat evveJ hazırlJJracak· Al. K.a. da 210 kurusa alınabilir. Bu .ı hh d ı hhl 1 • nı tasulye tlyat murakabe komlsyonun-
.ö62 lira 8D kuru o. lı:eşıf bedelle 5 adet blınaıWI resmı. kE!611 ve eartııamc c4744, 849 tan tekUI mektuplaruu temınatıann teıı ütten o il\ ı mütea herın ver-• " r. b ı · k b h ca nevilerine ııöre teııt»t edilen tb'atlar 
ı da yapbnlacak inşaat 10. 'I. 942 • mu~ 13-7-942 pazartesi ICUnu ve aaır evraklar1Yle Dlrl.lkte Ko na ver- me,.e mec ur o ~n azanç, ıı -
nnıı saat u te kapalı sarfla ııe.a.t 15 te .Kasımpasa<la Dulunan <k-tıtz melert. t4474) 53h rı\n, vergi ve ıter e damıı:a resmi ile 

rntye konulmuştu& •steklilerln ıevazım satın alma kom1&yonunda pa· NAFIA VEKALETi mukııvl'!lename teminat mektubu blr-
6 lira '9 kuru lukllk temin.atlan arbtı yapılae&ktır. Odun alınacak llı'te kadar şehir dahlll nakil teslim ve 

l
rlikte kanunun tarlfatı dahilinde 2 - 1lık temıruı.tı 1462.50 lira olup Takeometre ve nı"velman Kara sa Al. Ko dan: mıı.Ryl'!ne masrnflan muhammen he • 
ıy~aklan tekllf mektuplarını ....ıname ve reeml her ııUn le 88atl da 1 _ Bir kllosur.a tahmin edUen tı _ dellerlne llı\ve suretiyle müteahhldf' 
lfflnü sa.at on dörde adar M M. hWındıe me-Atılr koml8Yonda eönuet>A alınacak yat bel ıcunıı l50 santimden JOıJO ton llden .. cektir 
No.ıu Sa AJ, komisyonuna mak- Nafıa Vektı.ı~mden: odun ıcapalı .tarı .ııuUyle eksııtmeye 2 - fsteklllt"rin teklif mektuplıırı-
ttltabllinde vermeleri. Şartname· ıır.S - t·• .... lilerin 2490 -"'lı kanıınu11 16-7..l.942 pertembe ııüntl saat 15 te ıconuımuetur TeklllTUr eden tınt Uze- nı ihale saatinden hlr saıtt t"vvel Ko. 
Ura •" kuru lufc makbuı ı..a-ı- """"' _,. '-- na vermeleri (4648) 702 •v a • ., ,_ • ...,,,..... ~""•!arla blr!W<'- l>ell1 "Un Anıı<arada Nafıa Vekftletl blınuı l(:tnd<! nnderı muvakkat teminat alınacaktır, T 

a loo.n•t dairesinden ·erillr. m...,...... v......... "" • • l · .....,. • da k-'- ü a malzeme mlldUrlUğil odesında toplanan Evsat ıcorun &arnlzonlarındıa ııonıltır ••ıma lf en 
(4.114.8) 640 ve ıaatt.e a ııecen ... ,..,.Yo04 m rac ~ 

" a"-- (6742_A"'7l) 884 malZElne eksUtıme komiayonunda lMO Şartnamesi ııer zaman Kara Sa ~ g., Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
~öprü yaptınlacak _,.., ..., ın m\l!lıarnmen bedelli blT adet takeu· ıı.a eorWür Münakaaası s. 7 942 caıw.ın· 1 - 15 muhtellf mahalle 10.000 
"- Vek. satın Alma KO. dan: metre Ue nlvelmanm ~ık etcstl'lme UBU- t>a ııtınü saat 16 da Kanı Sa Al Ko da ton yiyecek yem, yakacak eşya ve 
Mııa n kunıe ketlt bedellert >'•· MATBUAT wı ile elaıUt.mesi ya.pılacaldır. npııacaktır İlltekölerin mezkQr <ıün ve sair malzeme nakllyab kapalı zarf-
__ .. __ blr aheap kö--'' 16 7.942 Ekstıtme ea.rtnamesi ve terecıila•ı ·- Dls' la ekıiltmeye konulmuştur. Her ma-
--- .,, .. ııaat...... aaat evvel tekll1 m~ktupla- hallin ayn ayrı muhammen bedelle-
~ ıs te pazarlıkla ya,pılaeaktır. Artist anınzed.i ve stajyerler bedelsiz olarak meıtzeme müdörKltun - rtyle teminat aJ<celerlni Ko na verme- rl olup teminatı muhtelif mahallerin 

1iler1ıı Sı61 Mra ıe kıınıel'* ntt alınacak defi almabtl4r. Jıer1 l4478> 1541 vasatlıl üzerinden fıhesap edilen 79 
t 11e pazarlık ırUnU ve aaatinele MuvaJck&t temtrıaıt ııe lira 2:5 .ıru • E al cak bin liranın % 7,5 zerinden alına-
~ 4. No. Jıu atın aJma kombıy0- nıııttur. t ına caktır. Şartnamesi Gelibohl merkez 
eıtııneleri. <4TT7> seo Matbuat Umum MüdUrlugimden: lstekl11eı1n muva4ckaıt temi.nat ve Zara Sa Al. Ko. dan ı Sa Al. Ko. da ııörilltlr. Kapalı zarf

Ankara Radyosu rurk wuaıkııı be- ea.rtııeme9lru;le ıvazıJı veeatkle btr:ıkt.? ı - 20.000 kilo sığır etiyle 20.000 la eksiltmesi 9-7-942 perşembe ailnQ 
Masa yaptınlacak yeti kadroı;utldaki münhallere ımti- ~ ııün aaat 15 te mezknr kom yoıı- kilo koyun eti açık eksıltıneye konmuş- saat 16 da merkez Sa. Al. Ko. da ya-

lı( V Satın AL .K.o. dıall: hanla ses ve saıı: ve imtihanda goster&- da hazıl' bwluııımalan. <4802) 987 tur. pılacaktır. Teklif mektup!annı !hale 
-.ı IAt>onı.tuvar mqaaı Ja.'Pttn· ceklerl istidat ve li}'akate gore ar- 2 - Eksiltme &. 'I. 94.2 paıı:arteai gfl- saatinden bir saat evveline kadar 
. Kellt bedelt 884 Mıra 66 kurut tist namzedi ve stajyerler alınacak nü saat ıo da yapılacaktır. kabul edilir. <4644> 703 
~tı 57 Hra 'IS Jtunwtuır. ve bu stajyerler yetiştirilerek mutea- inhisarlar Umum Md. 8 - 20,000 kilo sığır eti tutan Ot alınacak 

6-
7

..942 ~ ııünil saat kip ımtihanlarda muvaffak oldukları 18.000 lira olup ilk teminatı 1960 li· 
lıt M. v. 

8 
.ıo. k; llltm alma ~ takdirde kadroya geçirilmek üıı:ere y r.adır. 20,000 kilo koyun eti tutan 

pezal'lııkla yapılacaktır. muayyen bir ücretle çalıştırılacaktır. apı itleri 21,000 lira olup ilk teminatı 3150 llra-
11'11IO!ııı- Bu heyette artist veya stajyer olarak trıh.learle.r Umum Mlld11r1Utünckm: dır. 

mUllYY'!l'I ııtln ve -tte çalışmak istlyenlerln temıpıııı:ıın llS inci 1 - ProJe, keeıt ve eartnamesi mucı 4. - Şartnamesi İstanbul Ankara 
~. (4848) 92S çarşamba günü saat 10 da Ankara'da blnee Sl-S-942 tarihinde eUlltmeye ko· Lv. Amirliklerinde Sivas Sa. Al. Ko. 
Tamir itleri BaşvekAlet Matbuat Umum MUı;lürlüğü ll'Wup talip zuhur etm1Yen lıda.renılzln da Suşehri Zara Sa. Al. Ko. lannda 

1r .., Radyo Difiızyon müdürlüğünde müte- Ank&r& btl'a ıaıbrlka8ındıa yaptırar.aaı her gün gorıihir. İsteklilerin belli ıün 
P.· ,.., Velı: Satın Al. Ko dan : 1 28 lira 

00 
kuruf kefif b~elli As ha&818 bir jllri heyeU huzurly e yapı· amele )'eltıekhııne, yateıkhaoe ve re-vl1'" ve 11aatte Ko. na müracatlan. 

lar v~ k 'I 'I ,. lacak imtihana girebilmek için afatı- ırıeaa.tı teinin keşif bedeli cletlltirllerek (H'l9) H2 
erat mutva tamiratı . .94... da yazdt veeaikle en geç -18 temmuz 

ltlnu saat 115,30 da paıarlıkla 94.2 pasarteııl gününe kadar Ankara'da :yeniden ıtıı.pe.11 zarf IJ9UlllYle elattlıtoıc:ve Odun alınacak 
&ktır ~.':'~~ • ~~~ -....-..,. -~......;"-u 4"Sabıılll ~ ..t,j.. KD. dan: 
1ı:atl temlna P*"' Matbuat Umum Jr1ld0tltlltliie ndlN- ;il . - - ~1 ıt:ra 1 - .00 taD ~ Jra&l&I& ad_.... 

lı- IÜn Ye saatinde komlqona caat ederek kayıt numarası almalan ıGııde .,,. mavalıllıl& ıeaım.tı (78SO ll:Y.lıe .-UııDlllV• kollulmuttıv. ~ 
&atlan. (4-85') 928 llzımdır. ıtradll'. bedaU l.8.000 Ura ılk temilıı&U 1800 Mra 
T•• •••ıttınlacak l\lufllsHI imtihan tallmııtnameııl An- 8 - DcsUbne l4-7: 942 Balı ırQnll •- dır. EVN1 korun ııanıJzonl&rına.. mev-

-:r -Y ı d d K t at 10.SO da tstanbulda Kabataıta leva- c 11. Vek. Sa. AL Ko. dan: kara'da U us mey anın a oç apar - ut olup eartn.ıı.meeı Ko. da ııönUür. 
- Bentderesinden ıehltlUte 800 mRnında Matbuat Umum Mlldürlii- zım eubeslndekl merkez alını komls:1o 2 - M.üna.ka.sası 6. 1. 942 pıızarteei 
11111 pasarlılda aaklettirilecekdr. tünden ve İstanhul'da Belediyedf" nunda yapılacaktır. i:ünU saat ıo da yapılacaktır. IateklJJe-

metre miklbınr:ı tahmini fi- Cembulitaş Palas'ta 6 numarRda ' - Proje, keş~ ve sarı.name sözü r1n Mı1>1.1 aaa.tten l>Lr saat evvel k:anunun 
'5 l~n. olup kati teminatı 540 Matbuat Umum MüdilrlüjtU fstanhul ııecen IQıbeden ve 17.mtr, Ankara oat - 32 ine1 madde&! mudomce hazırııyacalr· 

IJartııaın••l komiayonda gö- bürosundan alınablleceii glbl telgraf- müdıl.lrıüklerlndcfl (610) kunıe mukaol>ı . .lıa.rİ teköt mektuplarım Ko. na venne
• İhalesi 4 1. 942 cumartesi la talep vukuunda bu tılllmatnameler 1:1or;1e al1!18bü1ır. 

-..ı 11 de Ankara'd& M.M V. gerek Matbu.a.t Umum Mttdilrltl#ilnee 15 _ J!lkslltm~ ırtrmek ıırttye1ı.er1:1 .ıen. (44S2) &l4 
.ı'll Sa. ,AL komiıyonunda ya- ır;erek İstanbul bürosunca iıteklilere (lOO.OOO) !lrabk bu kabCi 1114aatı mu - Saman alınacak 

• tateklilerhı temi'D&tlariY· göndeTilir. • ........ ._-~ A-... 

ı -''- d vattaJ<ıyetıe :vaprn.ıe o--.-.. - ...... Antnırua Sa. AL Ko . ..ıı--.· 
lkte belll ...... ve saatte ko- Radyonun Türk müziitl inamın a ar- ~ ..... 

OQda b'lllu:ımalan. tııt veya stajyer olarak çalışmıtk üze. Ye8ika lbra.Z edertıit blle ~ 8 
1 - 1150 ton saman almacaktır. Mu-

('858) 930 re evvelce müraca.at etmiş olRnlann aUın evvel1ne kadar umıu mmüdü.rlillı: hammen bedeli "12150 liradır. Beher ki. 

Od 
.... almacak da isteklerini aşatıda yazılı vesaiki lnllUlt ~ aynca ekMloınıe,re 11 loıuna 1 lı:uruı 110 santim fiyat tahmin 
,..,.. de göndermek veya ır;ettrmek suretly- tıtnık Yedcaal aımaıan JAztmdR'. edilmiştir. Enaf ve şartnamesi Ko. da 

\?ek, sa. Al- Ko. dan. le tekrarlamıtlan rica olunur. 6 - l!Jalütmeye ~lel1n mabilr- görülür. 
- 80 ton odlJll P&ZllJ"1*1a laıbll aıı- Talip olanlardan lltenen huıuılar Ml t.eklıtt mekt.uplllnm kanUnl vetMlkle 2 - Eksiltme 8 temmus 94.2 çarşam· 

paza.rJılt 4. T. 942 cuuıarte.11 şunlardıt': :yilzde T,5 ııilvenme panıa makbuzu ba gtintl u.a.t 16 da Antakya'da Sa. 
laaıt ıo,so da ~ııa.catDtır. tateit- ı - nııekçe, bu dllekçedl' Ttirk mtı- ve,,a baaıka temtnaıt mektubunu ve tart- Al. Ko. da kapalı sarf usuliyle yapıla
ltıldu ~ fbrat& &öre kaU ıı:ik heyetinde hanıri hiıı:metln ıatendlfl naıneııtairı F tıknuıınde yazılı v"'1 .. caktır. Muvakkat teminatı 8093 lira '115 

tr."~.ııtv'ı& bll'Ukte llıaı& M&tllıde açıkça hildirllf'c.-t'ktlr. thUva edecelı: oı.aın kapalı zam.arım kuruştur. 
~ ~ No kl Sa. AL Ko na 2 _ Ntifus hüviYf't cthıdant. ttıaıe ailn4l ekdıtme lliattnden 1*' aaat 8 - Taliplerin kanuni veılkalannı 

eler!. <4858> 978 8 _ Dolnıluk kllıdı evveline kadar meztcar lromtsııon bal- ve temin.atlarını havi sarflannı ihale 

Gelılbolılı Sa. Al. Ko. <11111: 
1 - laıkele')'e talim ııoo ton tel ve•·a 

iP ball'alJ kuru ot pazarlıkla eatın alı

nacaktır. Tel balyah kuru otun mu
hammen tıedeH 850.000 ldra ve I&> bal
:valı kuru ot\111 muhammen bedel4 2.TıMC 
Mıra olup kaU t.emına.tıan bu miktarla· 
rıtı Yüzde 15 üzerll\deo altl'lacalctır. 

Ev1laf ve aartııameel GelM>Ohl merkez 
sa Al Ko da ııör1Hlir. Pazarlıkla lha1etı1 

9-7-942 penembe ııOnil ııa.at 18 d& 
....._ .u;ıro.e noırwar 

llOOO .. - ...,._ ,,... .... ~ 
tondan uatı olımamek nzere un ayn 
taliplere ihale edt1ır. ( 4645) 70-l 

Taşıma işleri 
Erıurum Sa. Al. Ko. mn: 
l - Erzutum dahiliode ktılo ~Y· 

le 30-'5 kilomeuellk mesafelere too ki· 
locnetre hesllbiyle 1000 tonluk mkliyaı 
kapalı ZM'fla müntıkaaaya konmuftur. 
Milnakas-. 15 temmuz 942 çarşamba 
günü sut 17 de Enıorum Sa. Al. Ko. da 
yapdaakiır. S--tıJlımf)Si her gün Ko. da 
g6riilür. Bİı' kilOBUllUft neldiue ııahmin 
edilleo fiıyııtı 55 IMlıiıın w ıoıı ki&omet
realne taı.nin eclHen fiı,Mı 95 lıunJttur. 
TUIUI 19.000 lira ol"" ınuvakkaı temi· 
Dllll 14,. linıdıır. IJfddilerin u.-.m '2 inci m9Clde.iae ı&e bazldı~ 
tıdclit ınelm:.4*rw ihale u•tinden bir 
-enel Ko. na~ 

(.f717) 771 

Et almacak 
Baleı1ceelr Sa. Al. Ko. dall: 

üzerinden ve emir muc~lllce verııtıerl 

zammed ıme-k euretb'le atın aıınaca.ıı:
tır. ihalesi 7 temmuz 942 •il lf(lntl saat 
16 da Ezine Sa Al. Ko. ela yapılacaktır 
Evllaf ve eeralt Ko. da ııöl'ilfü:r. Talip
lerin t3!50 liralık teminat majd)uztarty
:ıe bllıdlrllen ırün ve Matte Ko. IWl mUra-
caauan C4900l 966 

Saman alınacak 
Hadımkö)" Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Balya halinde 500 ton saman 

pazarlıkla satın alınacaktır. Eksilt· 
meai 10-7-1942 cuma günü saat ıs te 
MuhaköyU As. Po. 790 Sa. Al. Ko. 
da yapıl.ıacakur. İsıeklilerm aıezkQr 
irÜDde Ko.na müracaa.tlan. Saman -
lann beher partisi 100 tondan &§ağı 
olmamak üzere parça parçıa da ihale 
edilebilir. Teminatı 1875 liradır. 
Şartnamesi Ko.da görülür. 

(4894) 

Sığır eti alınacak 
Hadımköy Uşuktabya Sa. Al. Ko . 

dan : 
1 - 24.000 lir.ahlı: ayaktan canlJ 

ııjır pazarlıkla Hadımköy Utaktabya 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İhalesi 
1 Temmuz 942 salı günü saat 14 te 
ıatın alı'lacaktır. Evsaf ve hususi 
şartlar Ko .da gorülür. Muhammen 
fiyatı 154 kurıış kati teminatı 8600 
liradır. İsteklilerin belli gün ve saat
te Ko. na ıeimelerl. ( 4.885) 986 

Et al11Mcak 
Devrek Sa. AL Ko.dan : 
ı - ~ldak'ta teslim §Wtlyle 

80.000 kilo Jlo>'UP veya 90.000 kilo 
-..kl~imf'~~
meye konulmqtur. Koyun etinin mu 
hammen bedeli 110 kurut tutarı 99 
bin liradır. llk temiııa.tı 7ü:S liradır. 
Sığır etinin muhammen. bedeli 80 ku
ru§ tutarı 27 bin liradır. İlk teminat 
MOO liradır. İhalesi 22-7-19'2 de Ya
pılacaktır. bteklilerln belli günde 
teabit edilen saatten blr aa&t evvel 
teklif mektuplarını Ko.na vermeleri. 
Şartnamesi her gün Ko.da &örülür • 

(4675) 989 

Ekmek piıirttirilecek 
Bura& Sa. Al. Ko.dan ı 
1 - Unu birlikten verilmek üze

re 1.104.000 adet ekmek pl11irme81 ifi 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 20-7-942 
saat 16 da Bursa S.. AL Ko.da 1f& • 
pılacaıktır. Muhammen bedeli 17223 
lira ve muvakkat temiDatı 1886 li
radır. ~ me.ıdlr komiayon 
ile Ankara ve lııtımbul Lv. Amir -
likleri ve İnegöl 8L Al. Ko.da gö
rillttr. İsteklilerin ihale gUn ve aaa
tinden bir saat enel teklif melı: -
tuplannı Ko.na .vmeleri. 

Kunı ot almecak 
Gelibolu Sa. Al. Ko.d&n ı 
ı - 1000 ton tel balyalı veya llt 

balyalı kuru ot pazarlıklı& aatıe 
nacaktır. Kuanç buhran verplen3'
le damga resmi ve tevsik edilm•"!'~?;.Aı 
prriyle mukavele maaraflaıi7le ~ 
ayene ma.vafN.rı müteahhidine ~ 
edilmek Usere tel bal1alı kuru oıu. 
muhammen bedeli 70.000 Ura, ve ıjJ 
balyalı kuru otun muhaım:nmı bedeH 
66.000 lira olup kati teminatı bG 
miktarların yüzde on bqi Userinden 
alınacaktır. Evsaf ve aıartnameel 
Gelibolu Merkez BL AL Ko.da w 
rülür. Pazarlıkla ihalesi 8-'7 1942 oar. 
p..mba gflnll aaat 16 da Kerkes S.. 
Al. Ko.da yapılıacakur. 

(4925) 

Kuru ot ahnecak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : 
1 - iskele teslimi 1000 ton tel bal

yalı vey-4 ip balyalı kuru ot. Puar ,. 
lıkla satın ahna<'aktır. Kazanç buhrd 
vergileriyle damga resmi ve tev11lı: .. 
dilmek 'artlyle mukavele muraflan
ile muayene maar.aflan müteabhldioe 
iade f'dilmek üaere tel balyıı.lı lı:uru o.t 
80 muhammen bedeli '10,000 lira i9 
balyalı kuru otun bedeli 65 ocı lira 
olup katı teminatları bu mlktann ,,,._ 
15 üzerinden alınacaktır. Enaf ve 
Şartnameı;i Gelibolu merkea Sa. AL 
Ko. da görülür. Pasarlıkla lhalell t. 
'I. 942 paaartesi gtınü 1aat 16 da mei. 
kes Sa Al. Ko. da yapılacaktır. İstek. 
lilerln kati temiuatlarlyle Ko. na m .. 
racaatları. (4.926) 1005 

Kunı ot almacak 
Eskleehir Lv. Amlrllil SL AL KG. 

dan: 
ı - 500 ton tel baly.aolı kuru • 

ka.pa.Iı zarf uau.ıü. ile ekıııltmeye kon
muıttıur. lhaleel 26-6942 C(lll'll bir ta
Hp 'ZllhU'I' etmif 18e de pahalı a&ill
mekle tekrar kapalı zarfla eksiltme
ye lronulmllltur. 

2 - Ekalltme8l 20-7-942 pazart.ftl 
gQnQ r :ıt ıı de Eıııkleehir Lv. A. Sao 
Al. Ko. da yaıxıacaktır. Beher lc.lli>
suna taıhm1n edilen bedel T ku~ 
tur. 

3 - 50 toınd.an e.tatı olmam.C tı
zere parça parça da alıJlabllir. 

Evaaf ve teralt her dn meeaJ za
mımlannda Ko. da a6rillilr. tık te
nanatl taahhaıt edl etek nıactara ao
re almacaktır. Telcl1f mektuplaııı. e-k
alltme eaatindea bir eaat eweline 
kadar 1r.Muıl edU~ Poaıtadald ge. 
dkmeler 1aıbQl eclllmez. (4&'.11) 1008 

3 kalem malzeme almank 
Topuıe ı.t. Lv. A. SiL. il Ko. c1aDC 
1 - 12'1 :ıoo adet lııöPl'Wl Mlırd,. 

İ2'IOT7 köprüıatls 1i01wG 12U14 ~ 
lrılnca 

Y'*8nd& ctlll vıe ımldadıu'ı ıuJ1a 

üç lcaMm ~ aılJMaNıM -
ve ~ puartıklıa ~ •T-
942 pe.zartal aıünll mat 115 te Tocıue 
ı.t. lN. A.Sa. M • .Ko. da J'&l>~ll'. 
OOlaneden oı.ı.-. tıdımin 1'lt'&&& IM6I. 
.... 46 lıılınle * --.ıı ... llllt. Si. 
kllN9tUr. 8eınean olıııla talımtıa ..... 

ll l.8044 :ıııra 8d lmnıe * ~ 18Glı 
lıtıra 5 lıunJ9Wr. NQmunıeıler Ko da do 
l'IHür. TalılpJıeren belU vüMe Ko. -
~ (-) ıouız 

Kuıu ot alınacak 
Erzincan Sa. AL Ko.dan : 

.{. - Bulıtşık haııtıtlıiı hulunmartılı- günü saat 11 e kadar Ko. na malı:buı karıhtına mekbaZ mukabHtnde vemıele- mukablllnde teslim etmeleri. 
na ve vıızifl'ııtnl muntıtz.ıı.man lfııvıı u.--d p- ..... -·--rl ,....... .. H'. •-•aua. v ..... -.- ııelıecıe1c ııe- ('88'1) 6111 
mani beden ve akıl anıı:a ve hıtıtrılık- clıkmelıec' kabul ohmımu. 
laTı olmAdıilınA dair rııtı0r. (6S79-4M6) 637 Tqıma itleri 

IJ - Hal tf'r<'ilmeııl, bu yftw'IA y.ııkın 
"krııhası, hhıııil dere<'l~ııt. evvel<'I' hu
lundıılu hhımf!tlPr, hıı.len ne ırlhf blT 
lısle meşgul oldujt11 kısaca yazılacak

ASKERLiK iŞLERi 
Enurum Sa. Al. Ko. daıı : 
1 - .Erzurum - Surebeban yoln Uze

rinden yapılacak 1600 ton nakliyat 
pazarlıkla munakuay.a konulmuştur. 

1-Bebıer ~ 145 lmnıe !bat tah
mtn ...... 100.000 ııraJıık lııwuın U"&X-
1an puıııı-ldda .un &llınaaıktr. Dcdt
me.ı 115. T. 942 canemb& ııilDO. Mat 15 
te Bııll"-Jr Sa. .U. KD. da :va.püacalt'tır. 

'l'«ıUniııtı 12SOO Hndıır. Koıyunla.nn can
lıl lllJalel',I 21 ,kıl.odan aeal1 oımı.yacak 

,,.. bu llllcllel:Ul JV181 et kabul ecıt'lecelt
tıır. !iki U6 6 YU aruında. oJıaeakbr. 

(4920) 

Patates almaCak 
Q&nakkale SL Al Ko.dan : 

ı - Beher kiloeuna 4 lıcuJ'ul 'il 
santim fiyat talım1ll edilen 600 tOıa 
kuru Otun kapalı sarfla ,,.p!Jaa ekıo 
alltmetinde talip pkmaaıtuadıln pa-

999 nrlıkla ekailtmMl 20-7-18'2 ~ -
telli sünll uat 15 ta Jllrsi.ncan Sa. AL 
Ko.da yapılacaktır. l(nhunma be -
deli 28300 lira olup ilk t.wıatı 2115 
lir&dır. Şartııameei der l'Dııl Ko.d& 
görülür. lateklu.rin belit gUa w • · 
atte Ko.na m1lracaatlan. 

1 - 100 ton ıase Al'ı patates 7~7-
1942 aah günü uat 14. te pazarlıkla 
B&tm alınacaktır. Kulı&ırımu. bedeli 
4.2.000 lira kati temia&tı 6800 lira -
dır. Şartlar her gün Ko.da &örillUr. 
İsteklilerin ihale güntl lCo.da bu • 
lunmalan. ( 4921) 1000 

tır 

6 - ı; X 9 hovm"11l llCtk hRşla çıb· 
nlmıs ı; tıntf' fntnftTııf 

'I - H111rl11rınch mAHhnllt alınAhlle· 
l'ek lı:imsele" ..... ııclreslerl 

(4761) Afifi 

MÜJDE 
Yaz tarifesi 

Bu Gün ve 8Q Gece 

ULUS SİNEMASllDA 
iki büyük film birden 

t - Ormanlar perisi 
Sesinin ııemüt-enahl gllzelldj:l 

)le tamrınue biricik ııüper )"Il
dız, DoroUıy LamoW' ve Ray 
Mllland'ın beraberce yarattıık
l«rı battan. bllJI& renıkH aşk ve 
macera fl.mıl. 

2 - Cani doktor 
Ttb'lerl llrperten, xalbler! 

durduran, eararel18iz facialar
la dolu "A Paramoı.w& Plctıure" 
ün şaheserler flıJım1. 

Baş rolde: Evelılın Brebt, 
Louis CampheB. 

Seanslar: 
14.30 Cani Doktor 
16.00 Ormanlar Perl8l 
lT.30 cani Doktor 
19.00 Onunlar Periai 

l Suare: iki Film Bilden 
20:30 Cam Doktor 

, 22.00 Omıelar Perki. 

ı~ ....... T<.~.·.bl·:·GM .. ., 

Ç a ğ r 1 Münakaııaıı 18. 'I. 942 pazartesi günü 
.Al1'kara AakerMk Şubelııl Re4eütmden: saat 11 te Brıı:urum Sa. Al. Ko. da 
Topraat Ma.tUrulie!'I otıst '1111 ııervtaııı- yapılacaktır. Nakliyat ton kilometre 

dıeid ack'eelrıde olmadıtı anla.illan yedek üzerinden yaptınlacalı:tır. Aıı:aml mu-
Bunlalı 329 hammen bedeli 194.,4.00 lira olup katt 

:.;;'
1
a
45 
~:":'mnaraıı e:ı ~do!:': temü inab 219'0 liradır. ŞarlQamesl her 

g n Ko. da görülür. İltekWerin belli 
Zeki Turııu talılm vazıteal a.lnultır 6611 gün ve saatte temlnatıariyle Ye diler 
sayı ile tubEtnlze veya bwUlldUtu :verin nıllı:alari7le blrllkte Ko. na müraca• 
tuıbeelne mUl'aeaatı wzumu llıln olunur atlan. ( '600) 860 

(4876) 978 
Çefitli aebze alınacak 

Ankara Levazım Amirliğine Kınkıka.kt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - .Aşatıda oıııa ve mllrıtarlan 

gelen ilanlar yazılı sekiz kalem 7&1 sebr.e 9 t&m
muz 942 pereembe aünll saat 16 da 

Kunı ot alınacak kapalı zarf usulü ııe alınacaktır. 
Eskişehi.r Mınt.&ka sa. Al. Ko. dan 2 - İsteklilerin 802 lira 50 kurue-
1 - 500 ton balya ha.linde kuru ot tan ~baret ilk tenı.ınatıannı Kırıkka

kapalı zarfla ekslıltme1e oıkarılDlll- le askerl fabrlkalar rnuJwıebecllitl 
tır. Beher kilosunun f.lyatl 7 kuruş- veznesine yatırara.lı: muıcabllılnde ala. 
tur. cakları vezne makbuzu ile beraber 

2 - lbaletd 6-7-942 pazartesi gil- teklif mektuplarını muayyen vak.it· 
nQ ıaat ıı de Eskişehir Mınt&ka Sa. ten bir ııaat evwl ı:nekteP Sa. AL Ko. 
Al. Ko. da :yapılacaktır. Tekllf mek· na vermele~~ ..... an ... uh bed. nk Te. 
tuplan saat 10 a kadar teslim edil- .......,.. -
mta bulunacaktır. Evsaf ve ıartna • Clntıl kilo Ura Lira 
meaı Eııldfe)ıJr mıntaka Sa. AL Ko. Kuru aoian 6000 900 
da c61'81Ur. Kırmm 

3 - l50 tondan aeaiı olmamak ear- domat• 10000 2000 
tiyle isteklilere ~lar ballnde ve- Patlıcan 10000 2800 
rllecektir. Bu takıirde ilk tem!lıat te- Yetil biber 3000 600 
ahhilt ed9eek mıJctara c6re alına • Kabak 2000 300 
caktır. <4394 515 Taze ıa.uı. 

Odun almacak ~~"K. 
AJ"d&ha.11 Sa. .Al. Ko. elan: Taze l>am3& 

8000 1600 
10000 2500 
2000 800 

10700 802 50 
(4801) 861 

Saman almacak 

1 - 400 ton octwı kapal) -art ...... 
ıı,yıe ~ IDlnwm~ TaJımJrı 
bedeJıl 18.000 Ji('a. Uk temJn&t 1850 ~ 
dır. Evsaf korull bütu.n sanıt&oaıumdA 
mevcut olup earmameat Ko da drll - Ad a Sa. Ad. Ko. dan : *· 1 - 1000 ton aaman kapalı sarfla 

2 _ Mtlna.kaaııaı s-T-1942 aıaartea1 ~~Utndye konulmıattlll'. .llubammeo 
l1lnil aaa.t ıo.ım te komle)'Onda yap • ....deli 80 000 Ura olup lllı: temhıab 
çaktır. tateklU.nn ilbU aaatten bb' •- • .!o r dır hı eal ıa. 'I H paaar .. ..... ı ıUnü saat 16 da Aclaoa SL AL 
at evvel IWnlDU1l 82 lnd maddell mu- 1C.a. da yapılace\~ Bvaal " ıartna• 
ellılllıce ~ teUı aaettap • metl Ankara,. İlt.anbal lA Amirllldetl 
llll'Jlll .ır.o.. • ....-.&. • Adana Sa. AL 1' larmc1a JIO ku-

jMIS) ID n&I& aJmabQlr. Bu tMWalU. W.,. 

2 - HepaiıDe bfl'dell ... c*madllı 
~ ııoo ba4 baYVllDda.n 114111'1 ol -
IMIDlk Uıaere ~ ~ q>n 

anı !bale )lallıJeblllr. E-ı ve aartJ&n 
h«' ailD AdrAr&. ı.tanbo1 Lv. Aıntrtılık
lerl ve Ballıkellr Sa. AL Ko. )anndıl 
sertYıaır. Tallplfldlı ımıenm -u.e te
~ bldlktıl Ko. m müınu'&&t• 
Jul. ( •'194) 829 

Sıla" eti alınacak 
Balılı:eair SL Al. Ko. dan ı 
l - Beber kilosuna 185 kuruf fi

yat tahmin edilen 100,000 liralık ıı
iır ayaktan pasarhkla satın alınacak
tır. 

1 - Eksiltmesi llJ. 'I. H2 çal'lam. 
ha güntı aaat 16 da Balıkesir Sa. Al. 
Ko da yapılacaktır. Teminatı 12500 
liradır. Sıjırlann canlı sıkleti 160 ki
lodan afaiı olmı7acak ve bu sıkletin 
yansı et kabnl edilecektir. il llA. 12 yaş 
&l'Ulnda olacalı:br. Hepsine birden la
tekli çıkmadıfı takdirde 100 bat bay. 
yandan atağı olmamak il.ere partile
re ayrılarak ayn ayn taliplere de iha
le edilecektir. Evsaf ve şartnameal her 
gün Ankara, İstanbul ve Balıkealr Sa. 
Al. Ko. lannda g6rtllür. Taliplerin 
muayyen saatte temlnatlarlyle Kn. na 
mürac-tlan. (''189) 93• 

Kura ot almacak 
Antep Sa. AL Ko. dan: 
1 - Sartnameel muctblnee 500 ton 

hıru ot mllbQ&a edllecelıtlr. Mu -
hammen bedeli 35.000 Ura, teminatı 
52!50 liradır. thaleat 9-'MN2 pel'l&m. 
be arllnO eaat 14 te As. Po. 3202 S.. 
Al. Ko. da yapılacaktır. !rıte'klllertn 
aynı l'tln ve eaatte temlnatıaiiyle 
b rllkte Ko. na milracaatlan. 

('818) 891 

Kuru ot alınacak 
Clllnctrk6J Sa. AL Ko dan: 
l 118 ton tel balJ'ab laıra pa. 
rhltla aatın almac:aktır 't>ani'tslt ıı. 

7 tt& cumartesi atol eaat 11 ile,.._. 
.._.. MOıtaWbll,Jiı1tbd>~ 

Cefitli eebze alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 6 lı:alem sebıe kapalı aarf u· 

sulu ile münakuaya konmuttur. Mü
nakaaa&ı 20 temmus H2 pall&l'teai gii
nü saat 11 de D. Bakır Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. S.bn alınacak aebse 
mlktan 56 ton tue kabalı: 56 ton ta
se fasulye 18 ton yefil biber 50 ton 
patlıcan H ton domates Ye '1'200 lı:Uo 
taıı:e balllJadır. Umtlm tahmin tutan 
9'1100- llra olup ilk emlnatı 61M lira· 
dır. Şartnamesi her gün Ko. da glS· 
rülür. tateklllerln hazırlıy.acaklar, 
teklif rnektuplannı en geç bir saat 
evvel Ko. na vermeleri. <•m 1001 

(928) 10Qt 

Kunı fuul,ıe Um.cak 
Gelibolu Sa. AL JC-o. dan : 
1 - Bütün rillum ve YersDef ml

teahhlde alt olmalı: llaere meYlluatb .
anbara kadar tellimi 50 ton kura f.r 
aulya paaarbkla satın abnaıeaktlr. 
Dermaaon -.e Bayramiç boron11 aa.. 
hammen bedeli 16800 lira !atanbtd 
horozun 18800 lira Aoadohı tombol 
ve :rumufalı: çalının 11510 lira battal 
çalı Of ve Riae'nln lllOO Un. Bar. 
bunyanın lOIOO Ura Xaradeıd.I Bqıı. 
ramiç Yenice ufatm 10800 llra4ır. 
Kati temlnab alınaeak ~eleria 
muhammen bedeli tıserlndeo alınır. 
Evsaf " tartnameıQ Gelibolu merkes 
Sa. Al. Ko. da ıörtllfJr thalet1 U ~ 
H2 81.lı gtınU saat 16 da merkeı Sa. 
Al. Ko. da npılacaktır. (9480) lODI 

Cesitli yiyecek ahnacak 
a.h ...... Sa. AL Ko. dan: 

1 - Alatıda allıa ... lldlııtu'ı 1Ulll 10 Jıalıem tııee m.111111 ıı...ıa ..., ... 
~ -~ k0111D111t11r. 

2 - 'lıll'ICmım JO.T-NI W dDll IMıt 28 da Ba ..... k. AL Jro. d9I .. 
pılaCIMr. 

8 - 10 Jmllm tııee m.111111 lllr ta-. .... edlldıllı DBll _.,. 8'l'I ..,. -
)lplıere de a... eMeblMr. 11:9..ı .. ea..u.nm a&melc ı.u:.m• ....... ,... _ 
bıll L9. amırtltlıııft la. AL Xo. lanDdiı ve Rab' ı · 8&. Al Ko da 1*' ca. ... 
rQlQr 

4 - TallplcılıJa tılllıllr llMlıılup1annı temmat ak~ ...... .-.. ...... 
~ btdll1ıe llaJe dııııll ~ JO-'f..90 cama 8ClnO' l&&t ıae .._ ~ 
bm mt ... iM t a - -.ıaL lblale dllG MM ıs_ ta 10Dra tııJıekw. -
ldlna. 

Cimi 
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Onuncu tertip UçtincU çekiliş p!Anı 
7 Temmuz 1942 

İkramiye 
adedi 

l 
4 
6 

20 
80 

160 
1.200 
1.200 
4000 
8.000 

160.000 

İkramiye İkramiye 
mıktan tutan 
Lira Lira 
30.000 30.000 
10.000 40.000 
5.000 30000 
2 000 40.000 
1.000 80.000 

500 80.000 
100 120.000 
50 60000 
20 80.000 
10 80.000 

2 320.000 
Yek6n 

Tam bilet 4 lira yarım bilet 2 lira 
/Fi-====================================~ 

Maarif Vekôleti 
Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü 

NEŞRİYATI 
Beden Terbiyesi Umum Müdi.ırlüğü ıarafından neşredilen kiıaplard:ın 

&Şaiıdakıler karıılarındaki bedellerle $aU~ çıkarılmı,ur. İ5tiyenler: 
.Ankara da: Akba Kitabevinden, hıanbuJ'da: Muallim Ahmet Halit, İn
ktlip ve CıJır kitabevlerınden, Kars'ıa: Mehmeı Turkel den, Bolu'da: Za
fer kitabe-vinden, Ankara, ı~unbul, İzmir, Di~rhakır. Afyon, Konya, An
talya., Adana, Antakya, Sıvas, Erzurum, Trabzon, Sam5un Maarif Vekilliği 
YayıMV!uıoden saun alabılirler. 

~ 
50 Atletizm el kiıabı, 
40 Futbol hakem kılarazu. 
50 Beynelmılel futbol kaideleri, 
50 Futbol kılarazu 
20 Koy spor sahaları hakkında öğütler, 
12~ Eski Turk sporları uzerinde araşurmala.• 
75 Modern atletizm, 
50 Balkan kır koıU$U, 
.50 Ballan güre,leri, 

150 Greko-Romeo gureş O)'Ullları, 
150 Tenis, 

7S Kayak sporu, 
Bu kiıabevlerüıde Beden Terbiyesi ve Spor mecmuası da bulwıur. 

~====================================~ 

Esnt1fın nazarı dikkatine 
Be edlYe Reı.tıttnden: 

ı.w ve adresleri uatıda yazılı ematın 3489 sayılı pazarllksız sauı 

kanunu hukümler!ne ~lan hareketlerinin tekerrüründen dolayı dül&.An· 
lan 24 er saat m ddetle kapatılmı,Ur. 

1 - YenJ Halde 30 numaralı Şukr!I Sırma Ceklct'n1n sebzeci dUkkAnı 
2 - Atpazannda Cuku han sırasında 213 numaralı Mehmet Bu~ur-

luotlunun manifaturacı dükkanı. 1017 

ANKARA BELEDiYESi KAZALAR 

Elbiıe yaptınlacak • Satılık un fabrikası 
Ankara Beledıyesınden : 

l - Otobus ldareSi mUstahdemlnl j Bandırlll.!!. l\JnlmudilrlilğUnden 
lçın yaptırılacak <160) tıekım maa- Bandırma Sığır , olu ınııhalleslnde 
kasket yazlık elbise on beıı gün müd- kAin haılnei maiı)eye alt iki katlı \e 
d e açık eksHtmeye konulmuştur. 12380 lira bedeli muhammeneh 1lirk 

2 - Muhammen bedeli (2240> ll- un fabrikasını fabrika bınası Ue ar-
radır. sası ve içındeki hazineye ait 85 beygir 

» - Teminatı (168) liradır. kuvvetindeki motör ve teferrruıı.tı beş 
4 - Sartname "e kumaş numune- adet un eleği bır un harman makine. 

aln eörmek ıstıyenJerln her gün en- • 
eumen kalemine ve ısteklllerln de si (ka~ ış yoktur .. ) 8 adet valıı topu 
10-7-942 cuma ~nU saat l0,30 da bir. adet IAnıj nıakl.ncsl b.lr adet La
Beled ye da.resınde muteşekkil en- vaJ tulumbası; irnuk lsaJörü ve bir 
cumene müracaatıan. <4575> ; bıılCdııy ~mbarından ibaret olan alet· 

.. ı .. rıyle bırllkte 2ı90 sayılı ıırtırm!l ek-
Motör yağı alınacak slltme ve ihale kanunu mucibince ve 

An.kara Beled!yeslnden: kapalı zarf usuliyle ıo. 7. 9 ı2 cuma 
l - Otobüsler ıhtıyacı için alına· gunü sant 15 te ihalesi icra edilmek 

cak o an (7000-8000> kilo lMoblloll> üzere 20 8. 9 ~2 tarihınden itibaren 
B marka motör yatı on beş gün 20 giln müddetle artırın.o> a çıkarıl • 
muddetle ve kapalı zarf usulıyle ek· mı~tır. 
.Utmeye konulmuştur. 2 _ Muhammen bedeli <8000> 11· Mu~akkat teminat muhammen be • 
rad r. deltnın yüzde yedı buçuğudur. 

3 - Teminatı (600> liradır. Talip olanların ve fazla malümat 
4 - lhaleıt 10-7-942 cuma ~nü almak lstlyenlerin Bandırm.s maliye

aaat 11 de yapılsc·tından prtname- &inde müte ekkll milli eınl&k satış ko
aını sormek ıstıyenlerın her gun misyonuna milraçaatları ilAn olu -
en umen kal .. m.ne mUracaatları ve nur. (4118i) 6111 
ıst kl erin de ihale günü olan 10-7-
9'2 cuma günll saat ona kadar 2490 
n mara ı kanunun 32 tncı maddesı 

Yapı itleri 

urahatl dlllresinde tanzim edecekle- KarabUk Belediye Reislifinden 
ri tek f mektup annın Belediye dal
reslnde milteşekldl encUmene ver-

Eksiltmeye konulan iş : 

me eri. <.a~77) 686 

Otomobil liıtiği almacak 
.Ankara Be ediyesinden : 

ULUS 

GÜMRÜK MUHAFAZA .:!11111111111111111111111111111111!:. 

= Tal ebe alınacak § 
Devlet Orman İtletmesi 

Yedek iki muhabere 
subayı aranıyor 

Gtimr\lk Muhafaza Genel Komutan-
lıtından: 

Gümrtık Muhafaza kıt'alanna o!'du
dan tt'rtıls edUınıs 31edck Teğmen ve~a 
Ust fmlen rüttıes'.nde iki muhabere ııu

Da.Yl alınacaktır. Bu subay!. r rUtbes1Y
ıe formalı o rak cal1$Unlacaktır. 

istek! lertn acık kün31elcrl yazılı dl· 
leke<>leı1Yle Ankara Gilmrük Muhafaza 
ıı:enel komutanlııtına müracaat etznele· 
rı UAn olunur. (47S2) 862 

: Harp Okulu Komutanlıtından: § Kaptı kaçtı, kamyonet 
: ı - Aıatıcıa yazılı ıart.ıan ba· : satın alınacak 
- iz okurlar Han> Okuluna alın~- : 1 Devlet Orman İşletmesi Düzce 1 
: cakla.rdır.. : Revlr Amlrlll:lnden: 
: A) Ankarada bulunanlar do~. : Azamt bir tonluk Fort veya Şev
: rudan dotruya harp okuluna An- : role, yeni vey.a az kullanılmış bir 
: kara harlclnde bulunanlar bulun- : kaptı kactı - kamyonet satın alına· 
: duklan yerin askerlik e:ubesbıc mil-: caktır. Karoserslz olablllr. Arabanın 
: - mufassal evsafiyle asgari fiyatının ve 
: racaat edecekelerd\r. nerede bulunduğunun bir mektupla 
: B> Kayıt ve kabul muamelesi : "Devlet Orman İşletmesi Düzce Re
: ı haziran 042 den ttlbaren basla· : vlr Amirliği" adresine acele bildlrll-
: mıs ve a~stOll 942 sonuna kadar : mesı. <6872-4728> 823 
: ternd t edilmiştir. Bu tarihten : Satılık köknar tomruğu 
: sonraki mUraı:aatlar kabul edil· : Devlet Orman lşletmes1 Karabük 

Ankara İnhisarlar Ba! Md. : mlYecektır. : Revir Amlrlitnden: 
E 2A>-""~rkırıaıreakırtndı~" o•-·ı. = 1 - Karab!Uk devlet orman aletme. y J l k • u -· .. ,..._ - sine baC'lı Ovacuma bölıı:esı cmval1ndt>n 

O yaptırı aca : B - L.!Mı bitirme ve olıı:un!Uk : Kale Usta ve Dokuz oluk dcPOlarında 
Ankara İnhisarlar Baş Müdürlü- : ımtlhanıru vennk b 1 ak : mevcut 943 adet muadili 896 mAt~ mı-

iUnden : : u unm • - ~ ov 

ldaremlzln Cankın tuzlasmda yap- : C> Tam tesekkUUQ hcyetJ ııh· : ktıp 532 cksımetre mlkAp k<tkrıar tomru-
tıracağı 850.00 metre tulilnde ve : h1Yesl olan .akerl hastaneden : ı?u acık arttırma surctıyle satılıQn cı· 
16803,72 lira keşif bedelli kırma taş : <Harp okuluna ~r> kararu : kanlmııtır. 
şose inşaatı itin 8-6-942 tarlh.nde : ıııhhat raporu almak. - 2 - Tomruklann kabuklan soyııl . 
mahallen ıcra o:d!lece~ı 111.n olunan _ O - ıs UA 28 yaaında olmak: rn\14 olup hacim orta kutur üzerinden 
kapalı zarf eks itmesine talip zuhur : <24) yaaına ıı:tmıı. olanlar alın. : hesaplanmııtır. 1 
etmed.ğinden mezkQr ı.ş pazarlık su- - maz. : 3 - Acık arttırma 7 temmuz u42 
retıle yeniden eksiltmeye konmuş- - e: - Olı?er aartıar askerlik au· : tarihine rastlıyan salı ıı:UnU saat 14 t 
tur. Pazarlık eksiltmes 11).7-942 gı.i- - - • el nU saat 

10 
da Bas Müdürlüğümüzde : belerlnden ve harp okulundan : Karabük de\ !et orman .ıaıetmesı re,·Jr . 

toplanacak kom•svo h d ı- o~n!lehlllr <392> 447 : tı.mırııaı binasında toplanacak olan ko-
n uzurun a - -ı mis h nd ı yapılacağından taliplerin 20000 lira· .,llllllllllllllllllllllllllllllllr" yon uzuru a yapıacaktır 

!ık bu kabil bir ınsaatı muvaffak!· 4 - Tomruklann beher metre · mı-
yetle yaptıklarına dair Naf.a VekA· kabına muhammen bedel 18 liradır. 

Talebe alınacak 
Milli Müdafaa Vekaletin den : 
Asken liselere. Konya asker1 orta okuluna ve Gedikli bazlrlama _... 

ta okullanna talebe alınıyor. 
ı - ı eylül 942 de oaslıyacak yenı denı devresi ıcın Konya'da Kuıeıı. 1 l 

Akeehlr'de Maltepe ve Bursa asken liseleriyle Konya Atı orta Okulunun L 
ve Kayserı ıı:edlkll crtıas ııazırlama orta okulunun ner Uc sınırına. Mer· 
zıton ıı:edlkll okulunun blrtncı. lklncı. UcUncO sınıtlanna. Kırıkkale sanat 
okulu ve Ankara musiki ır d kll okulunun yalnız birinci smırıarına ma· 
arU llseler!nden. mnarU orta okullanndan ve Uk okul mezunlanndarı 
talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak taletımln Türk ırkından olması, sthhl muayenede aaı:: 

tam cıkmaııı \•e lstckll adrol lhtlyactan fazla oldutu takdirde yapılacax 
'ccıne sınavında knzanmnsı aarttır. 

8 - Tnhslll terkedcnler, her ne sebeple olursa olsun yaaını bily(llt• 
mUs veya kUcOlbnUs olanlar. ouıundu':!r..n okullann son ıınavlannds 
.nırın V<'Ya blJtUnleme;ye k lmış olanlar, yaalan boylan ve a~ırlıktarı 

11skerl llst>ler taltmntındn.kl had·ere uyırun olmıynnınr kabul olunmaz· 
nr. Ynlnız grdlkl' erbM hazırlama orı... okullıırınn bir UA Uc sene tah• 

' 1 krketm ı oınnlıır alınablllr. • 
4 - Bu aartıan taşı)an ıstek!Uerın bulunduk:an yerlerin askerlik 

<1~clerlnden ıJ.. ı.. ı<..ı · <' \' okullarca lltek· 
l'er hakkında yapılmakta olan tahkikat neticelerinin secme sınavlanna 
ıcadar tamamlnnar k ''eıcl"er ~ n~t ıa:-a ır rebllmelertnJ temin tein 
ı~ mayıs 942 den IUb:ı.ren olrer d11ekce ııe ve acık ikamet adn!slertnl ve 
• .ıua<ı Ka ıtlı ouıuı.. • kc 't>r1ndc ııöstermek üzere der· 
aı ırınnck lstcdlklerı okJ. mUdürlCıklerlne milracaat etmeleri ve maa-

rtr okullarında sınır ıı:eçme sınavla. bittikten sonra da dlıtcr kayd!l ka• 
oul k&Cıtıarını nazırlıyarak askcrlik tubelen yoluyla en ııec 10 atuatos 
1 - tartlı re kati ır okul mOCIUrlukler!ne göndermeıı:rı llft.n olunur.13183 

!etinden alacakları ehlıyet ves kala_-, 1 5 - Teminat akces1 yUZde 7,5 hesa· 
rı ve 1266 lira 28 kuruşluk teminat Köprü yaptırılacak ! blyle 535 lira 82 kuru$tUr. ç . ı· . k k k 1 
larlle birlikte gelme E'r \'e fazla ize-ıl; 6 - Bu tae alt acık arttırma ea:t- 1 eşJt J yıyece Ve ya aca a JOacak 
hat almak lstlyenler n Baş Müdür- ' Erzincan lnhlılıa.rlar B Mudur- nameleri Ankarada nnan lü~Umüz lnsaa• şuheor; ne milracant· ıutunden; dU IUıtü 11 ° umum mil· 1 Kars Maar r MUdilr ül!'Jnıien: 
!arı lllın olun ır f47f>1 ı 791 

1 
_ Ke-A'" kazsma b~· •·tlô· r e Zonııuldak orman cevt•ı::e 1 Kars • C lavuz Kııy hnstı.tusllnun asa~ıda dns ve mtktarlan yazılı lhtt· .. 

K
.. .. 1 ı .. ....,, ~ "' mUdOrlUAilnde ve Karabük devlet o• 

1 

7•, opru yaptırı acak metre mesafede bulunn" K~an •·ı lan kapalı zart usullyJ <'kslltmeye cıkarılmıatır. TalJJ>lertn tesb t cdllMl ırtın 
-· ~.. man "' etmesi revir Amlrltıttn<le ııörll,._ ı 

Ankara lnhısarıaı B 11mudılrllı· Kömur tuzlası yolu üzerinde )ap- bilir saat t>rdc K nı MaarU MUdtlrlilCunc mUroC"aatlan !Azımdır. Sartnamcler KJ 
tuncıen: tınlacak 15442,73 liralık k-lt be- 7 t l\laarır l\11.ldllrlill:Unden temin ed leb lir. (6728-4567> 710 . ı ~· - steklllerln ihale ıı:ünUnde remı· 

Idaremızln Çoğul tuzlasında yap cıem ahıap köprü tnsası kapalı net akçeler'yle birlikte revir a ır 1~1 Mlkt.arı Tah. bedeli M. teminat 
tıraca.{;ı ahşap köprü ı~aatının tik zarı usullyle l:'> ııun Udd u m Sıra Cinsi Kil LI K 

1 

miltcahhıdı ile vapılan mukavele m e e mlze mQraC'aat et.meler! !Uzumu lll\r 1 Ekm-k o ra • Lıra K. "' mUnakıuıaya konulmustur ol ,6...,,4 4803 ~ 120 >00 26400 00 19RO 00 
fe hedılmı!J oldu:ı,ı:.r.dan yenı.Jeu ya. unur ""' • • > Q<;O 2 Odun 2""" O 1"000 00 2 - Muvakkat teminat IT'lkta· v'"' v 1125 00 
pılan 26411 lıra 47 kuruııluk keşfe 3 Beyaz peynir 80(1() 6400 00 80 oo 
göre ı§ pazarlı •a konulmuştur. n 1158·20 liradır. 4 Zeytin 8500 8500 00 

4 

Mu\•akkat tem nat yuzde yedi bu- 8 - lhale 7•7•942 salı ııUnU J A N o A R M A 5 Bul~ur 30000 7350 00 ~~i rs 
çuk hesabıylc l!J89 !ıra ıı6 kuruş· saat 15 te Erz rıcan lnll sarlar 6 Patates 41000 12300 00 922 50 
mr. ba&mUdUrJUt:!lnde mUteşeld:ıı ko- Yem torbası alınacak 7 Fasul)c 2B o 9211) oo 693 oo 

TaJıplerln asgari yirmi bın lira- mlsyonca icra edilecektir. 8 Koyun eti 1 ı O 10000 00 750 00 
!ık bu gibı ışlerı yapmış old.ıkları 4 - Bu ıae alt ıennt ve ruısusı J. Genel K. Satın Abna Komisyonun- 9 Sığır etı 24000 18000 00 1250 OO 
na d.ıtr ınale ıarihinde:ı sekız &'Un 

1 

eartnamelerle projeler A.,.ıtura. dan: 10 S:ıde~af;ı 2000l) 32000 00 2400 00 
evveline kadar İstanbul'ıta İnhisar- Erzurum. Erzincan ve K ... m •h ın- ı Ekstltme ıı:UnU talJp cıkmac1ıtından 11 Snbun 6 I')() 7200 00 540 00 
lar Umum mUdUrlUk inşaat şubesi- hisarlar idaresinden alın .. :>lllr. tı.-Jı:rar kapalı zart ekslltmesıne konu!. 12 Pirine 16000 8720 00 654 00 

ne p~~~~k i~~~~e!:~~.e~. ı;~km~~~i- ı 5 - Ekslltml'ye vtrC<"<"klerln bu 'masına karar verllm!s olan (4700> adl't i~ ~::ı~~l' Ağı 2~~ ~igg gg !~; ıı 

1 

hine mtisadlf salı glınU saat 11 de ıı:lbl isleri ya.>mış olduk1arına d&· ı )em torbaııının beher ne (225> kuruı rı-
BaşmUdlirltiğümUzde toplaaacak ır Nafıadan ala!•akları f!'hllye• ve- >ııt tahmin olunmustur Tahmin hedl'll 
komisyonda icra edileceğinde:ı ta- stkalarını konrn;~ona tevd1 .:tme- C10575l llrn olup ilk teminatı 793 ır:ı z • ""' 

İhale günU 
15-7-942 

.. 

,. 

l lllplerın muvakkat teminat paralar\. lerl !Azımdır 113 kuruatur. NUmunesl h<'r ı:iin ko· eytın yagı satıcı 
ve evrakı mUsbltelerıyle bırltk•e 6 - Taliplerin kanunun ta-it i misyonumuzda goruıar. Şartnamesi pa- ":J 
muayyen gUn ve saatte komisyona ettııtl tekilde hazırla<iıklan V'k· ruız verlllr lhsll'SI Ankara J satın Vakıtıar apartmanının Z at Bank ınır. karş sına tesadüf <'dl!ll ko· 
müracaatları ilin olunur. ur mektupl.4nnı en ııec \hale ~- 1 alına komisyonu odasında 20-7.942 pa. te batında ve yer katında zeyumaıtı ~ ••s ma: .ı::ur ac:lmışt•r. Kaph 'e . 

({840) 919 rlhlnden bir saat evvel komls)O. zıırtl'SI ıı:ana saat 15 te yapılacaktır. kaı>11ız satı&larına b tlar.mıatır. Yat' ır ı.:;: -1 !:' 1s tlldtr. Kllllsu kapsız 
5 

OKULLAR 

Kereste alınacak 
Ankara Yapı Usta Okulu MUdUr -

lüğünden : 
Okulumuz için tahta, kalas ve kad· 

rondan ibaret oımalt üzere 100 l\13. 
çıralı kereste müteahhit hesabına ıca
palı zarf ile eksiltmeye konulmustur. 
Ilk teminat <825> Uradır. İhale 
4-7-942 cumartesı günü saat 11 de 
Ankara mektepler mutıasebeclllğln
de yapılacaktır. istekliler şartnamey 
her giln okulda göreblllrler. 

(4425> 511 

Kızılay Hası a Bakıcı 
Hemıireler Okuluna 

yahh talebe ahnacak 
TAHSİL MÜDDETİ üC SE· 

NEDffi. 
Yemek ve giyim parasızdır, 

aynca harçlık verıllr. Mektebi 
cltlrdlğl vakit derhal de\·let 
hastanelerinde şerefli vazıfele
rıne taytn edilirler ve aynca 
hemşireler yurduna Aza olur
lar, !$Siz kaldıkları veya t~ailt 
oldukları zaman yıırtta ~ase 
\·e ibateleri temin edilir. 

Kabul şartlannı haiz olan
ların memleketlerinden İstan
bul'a kadar yol paralan cemi
yet tarahndan ödenir. 

KABUL ŞARTLARI : 
Türk tabası olmak, sıhhati 

yerinde olmnk, l' aşı 18 den a
sağı ve 25 ten yukarı olmamak, 
iffet ehlı ve ıyi ahlak sahibi 
olmak, en az orta veya ona 
muadil tahsili bitirmiş olduğu
nu gösterir vesikası olmak. ev
li olmamak. okulu terkettlğl 
veya beş senelik mecburi hiz
meti ifa etmediği takdirde, o
kulun t.ahsll masraflannı ISdl
yeceğine dair bır kefaletname 
~ermek. 

1.stekiller lüzumlu malllmau 
ve mUracaat evrakını, Ankara
da Yenisehlr'de Kızılay umumi 
merkezinden, lstanbul'da Aksa
ray'da Kızılay Hastabakıcı 
Hemşireler Mektebinden ve dJ. 
ğer vlllyetlerde Kızılay mer
kez ve şubelerinden alabilirler. 

651 

~llllllllllllllllllllllllllllllllL. -

numuza makbuz mukabilinde ve- fsteklllerln kanuna uyırun \'es1ka ve 135 kuru6tur. lstckl ıerı.n do{rruC'a maıtnzıua müracaııtlan. (4736) 8:.3 

receklerd1r. Postada vaki olacı:t 1 tcmlnatıannı muhtevi kapalı zart tek 
ıı:eclkmeler kabul M lcmez 840 11t mektuplannı eksUtme vaktinden 'l'ılr 

................. saat evveUne kadar maıkbuz mukabilin-
• de kom iti) ona vermı>:k>rl 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Ankara Satıf Mağazası 

TÜRK HAVA KURUMU 
(4733) S09 

Koyun eti alınacak 
Tu·'rk Kooperati"frı"lı"k kabul olunmu tur. / 7) Yaşar TunaU, T.C. Ziraat B 

7 İdare heyet.! ıcın l' 11.pılan secim kacn mC'mur. 
Cemiyeti netıces nde. azalıkiara: Yedek iizalıklara: 1) 

T. H. K. Genel Me~ezlrıclt'n: Yılhk umumi h t 
1 111 

l> Mümtaz ()kmcn. Tıı:arı>t Vekil, rrn, T . C. Mrrkez 
Havcılık dalresJ tafobelerlnln !htlya- yaptı: eyet op a lSlnt 2) Dr. Ce>vd<'l Savron, T.C. z r11at Mec isi f\uısı. 2) Nuri Sertoğlu, lCi 

cı olan 10000 kilo ko)"Un eti, kapalı zart 
1 

T . Bankası İdare Meclis fıza ı, Şube Mı.idiırlcrlnd<>n. 
usulble ve ııUnlük belcdb-e nıırlcı eııad sao.t 18 de~~~!r;aT~a~!~ \'e a~!~!!1~i · 3> Ho.lıt Nıızml K m r, Tokat Murakıp! klere ~e: 
tutulmalc Uzore eksUt.mı")-e konmuı;tur. odası salonunda toplanan Türk Koo- ::ı.ıebueu. l 1) Dr. Muhlıs Ete, Umum Mu ~ 
.Muvakkat teminatı 825 !lrndır. Ek:slıtme peratifçlllk cemiyeti umumi heyeti 4) Necati Topeuo lu, lktısat Ve- ka~~ ~eyetl1 ~sı. V 
20 temmuz ~ft~ft,,,..,.. ""'nu Cft~t 

15 
te yıllık toplantısını yapmıştır ' kalctl Sana~ı Umum Mud ır M uav n , ... k ema ' ~an aner, U .--.v~• •u ~u . . · • ınUra abe he>~('U mali muşavırı 

yapılacaiı:mdan tstcldUer bu saate ka. Kongre rC?lslıı;ıne, Dr. Cevdet Sav- 5) Adil Klun l Gulçur, Tıcnret ç mi lcrdır. 
dar kapalı zar!lanru komisyona V<'mtt'· ran s('Çlldiktc.n sonra, idare heyeti Vekfılcli Raportorlerlndcn, Yrnı i.darc heyet ndC'Jl ver~mll 
Udlrlcr. 9Z! rapariyle, murak!;Plc.>r raporu okun- 6> Hakkı MahiT Durukan, Dı.ş Tı- Jı nıaalr b<-kil'r, cemiyete yüld 

muş, bIIA.nço ve butçe tetkik edilerek caret Dairesl Milşanrler ndeon, başarılar dılcrlz. 924 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 27 • 6-942 

KASA 

AKTiF 

Altın : ıan klloırram 72.606,213 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKI ltruHABtJtLER ' 
Türk L1raıı 

HAR1CTEKl ltWHABIRLER 
Al Un : 1an klloırram 24.873 913 
Altına tah\'W kabU ıerbeat dô
vlzler 

DIRer dövizler ve borçlu kllrlnıı: 

balr,yelert 

HAZ!NP: TAHVTLLERt : 
Deruhte e:cıı. 

karaıııtı 

evrakı nakdiye 

Kanunun 8-8 ıncı maddelerine 
tevfikan nazına tara!ından vaki 
tedb'at 

SENEDAT COZDA."n ı 
Tlcar1 nneUer 

ESHAM ve TAHVİLAT CUZDANJ ı 
A> Deruhte ~ .... ~,, evrakı nakdi· 

yenin karnlıtı eaham ve tah· 
vl!At (itibari kıymetle> 

B> Serbest esham ve tahvlltıt 

AVANSLAR ı 

Altın ve dövtz Ozerlne avana 
TahvllAt \!zerine avını 
Hazineye ktsa vadeli ıı.vaN 

Haztneye 8850 No ıu kanuna 
ırOre açılan -.Jtın karıılıklı avans 

Lira 

102.126.446.84 
8.496:'\88 -

234.361.79 

584.386.36 

84.987.145,6!1 

--.-

62.380.471,26 

158.74!:.563.-

23.790.220.-

326.M2.37'.?,8S 

45.183.641,!)3 

ıo 898.220."'<' 

s.ı21.22 
7.888.723,43 

--.-
250.000.000,-

L1ra 

110..S!l7.39R,fl3 

'584.886,3fi 

97.3e7 .623,!>l 

134 958.343,-

326.M2.372.tlS 

55.581.862 65 

PASiF 

SERMAYE 
lHTlYAT AKCESt 

A lfl ve !O\'ka!Ade 
Hususi 

TEDA Vt..'LDEK1 :lANKNOTLAR : 
Deruhte edllcn evrakı nakdiye 
Kanunun 6·8 inci maddl.'lerıne 

tevnkan hazine taratmdan vaki 
tecııyat 

Deruhte Edl. evrakı nakdlYe ba
kiyesi 
Ka!'1ılıC'l tamamen altın olarak 
ııaveten tedavüle vazednen 
Reeskont mukabili ııaveten te· 
davUle ·•azedllen 
Hazineye yapılan llltın ka!'1ılıkh 

a\•ans mukabili 3902 No ıu kanun 
mucibince l!Aveten tedavüle \'aze
dllen 

MEVDl'AT: 
Türk Llrn~ı 
Altın : san Klıı:. 877.422 

8850 No. ıu kanuna ıı:öre hazineye acılan 
avaru mukabili tC\'dl olunan altınlar : 

san Klıı:. 55 541,!>30 

DÖVİZ TAAHHUDATl : 
Altına tabvlll kabil döv1zler 

Ol(ler dövizler ve alacaklı kllrlnıı 

bakiyeleri 

MUHTEL.lF 

Llra 

9.412.135,73 
6.000000,-

158.748.1563.-

23.790.:?:?0.-

134 958.843,-

40.000.000,-

288.500.000,-

136.500 000,-

U8.386.234 22 
1.234164 05 

78.124.167,90 

-.-

27 197.26.9 04 

Ltra 

144.589 1 - Otobu er ıı: n alınacak olan 
3' x 7 ebadnda ClH) adet dış ve 
(80) adet tç ıasıık on beı gUn mUd • 
dede ve kapalı zarf usuhyle eksılt -

1 - Yirmi bin lira )·etmiş beş ku· 
ruş keşif bedellı Karabilk mezbaha bi
nası inşası kapalı zarf usullyle 26 6 
9-l2 tarihinden itibaren bir ay mtid • 
deUe eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale vahidi fiyat osulu illere· : • : 

dl~. - Bu işe alt evraklar şunlardır : E Ç 1 Ç E K § 
HİSSEDARLAR 

MUHTELlF 

257.891.!44,67 
4500,000.

ll.617 .844 08 
YE KON 

ıne;ı;e konu muştur. 
2 - Muhammen bedeli ceman 

C38.406 ı ı radır. 
3 - Teminat l2 880> Ura <45> ku

ruttur. 
4 - tha Ki 14-7-942 salı gllnU 

eaat 11 d )a.P la atından ıartname· 
r. nı g!)rm k ı teyenlerln hergUn En· 
c men ka mıne müracaatları. Ve 
iatekl le n de ıhale ~U olan 14-7-
94 sa ı; ı;aat ona ıcadar 2490 
:ıumaralı k nunun 32 ioci maddesi 

rahat! veçh le tr nz m edecekler1 
tek if m plannı Be edıye daire· 
slnde m t ekkll Encumene verm -
ler. <4576> 790 

Satılık enkaz 
Ankara BeJedıyesl İmar Müdürltl

l'ünden : 
İki lcale llfllSlndR kıı.dR~tronun 487 

fncı 3<1R ı ı l 9 numaralı tıar~elinl te$ 
ed n f' ki arsııhanf' binasının en

ka81. heci rn, te~v vei türıtblve ve ar
ta k moloz p'lrt I nnın bRşka veri' 
na 11 m~ r,.f ~rı al C'Bk şahu alt ol 
malc ll&t!rf' (2000) 1 ra muhammen be
de le •( lr artırmııv• kon !mu tur. 

th"leıtf 14 1. l!lı!! tarlhlM mÜRAillf 
nh ırtınU ııı.at 10 dllimar Müdürlü • 
ftlıtde va 14cıı.flndan tal nle!'ln mf'ı 
1rtT ırQrı Te ~il ttf' vtızilt! T.~ tem·,,.t 
l e rllkte hoır t.. 1 :ı.n 

·~· (t178) 
hl 

999.901.676,19 

Mukavele projesi, eksıltme şartna· : ıııesı, husust fenni artname keşif hil- : : 1 temmuz 1938 taı1hlndl.'n ıtnı.ren: ı~~onto haddi % 4 altın Ozertne avan• % ı 

la~a ~t~:ı. evrllkı görmek lstlyenler : Tabiatin süsüdür. : ..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllll lll llllll lllllllll llllll lllllllllllllllllllllllll llllllllllllll 

Karabilk beledıyeııine mnracaat ede- : sızım clçetlmlz itle zevkin. za- = : 1 Bu gece 2ı ıs te 1 1 B 2ı 15 t ' 1 B 2ı ıs t bılirler. : ratetin sUaüdUr. : : Cebeci Deh(Jet • Korku~ Heyecan Kavakhbahçe Mu gece A. k e Çankırı Cad. .. u gec~ .. · ~-~ tı - Muvakkllt teminat uıoo lirll 8 : : : Yenidoğan TÜRKÇE SÖZLÜ ÇİÇEK . acera - f YILDIZ Turkçe •ozlu Aral'l---ı 
kuruştur. iha e 21. 1. 9'2 perŞembe - 6 Temmuzu bekleyiniz. : : s· DEMİR KAPI s· TÜCCAR HORN s· ıarkılı 
fCunu .aat ıtı te Karabük Belediv. e da· - - - ınemaaı ınemaıı ınema•ı lresınde teşekkül edecek komisyonda ""llllllllllllllllllllllllllllllllr" E -( Charles Boyer )- Türkçe 

0 

LEKELİ KADIN 
"a:'lııcııfs~ı;klller 

2
,
90 

sayılı kanuna , l 11111111ııı1111111111 ı ı ı ı11ı ı ı ı ı ı ı11111111111111111111111111ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111111111ıııııı11111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111 ı ı ı ı ı ı ı ı 111ıııı11111111111111111 
tev fıkan hazırlı) acakları teklif mek • 
tuplıırını meıkiır gUn saat 1ll şe 
kadar komisyon relsliJlne vermeleri 
lhımdır. Postada vukubulncak gecik
meler kabul edilmez. 

1 - İsteklilerin ihale gilnUnden en 
az Uç fCÜn evvel hu işe alt ehliyet ve· 
slkaslyle 941 ~ılına ait Ticaret odası 
vesikalllrını ibraz etmeleri. llAn olu • 
nur. (7082-4938) 1018 

Daktilo kursu 
911 cı deneslnln kayıtlarına 

na.şlanmıştır. Tahıil aranmaz.. 
Bir ayda diploma verilir. Me • 
murlar Kooperatifi k&rf111 N o: 
1 Tel: 1114 8ll 

u L u s - 28. unca yıl. - No. 7510 

lm tl)'aZ $&.111bl 

ISKESDER ARTUN 
NetrlYat ve MU- MUdürO 

NAŞtt ULUO 
ULUS Baııım~ ı\NKARA 

OlKKA T: Guetemtzc ıröncıertıen Qeı 

nevı vazıJa.r. netredllaln edilmelUl "'1 
verilma .. IU.)1>01UlundaD d~ Dit 

011 m .aıı:peır ubUI ed1lm& 

• il il 

Yeni Sinemada 
Bu&'iln Bu Gece 

!llnema.nnı en lf(Jzel kadını Hedd)' 
l..a:ına.IT MIM!!ltn en b(ly(lık artisti 
Spencer Traey lle nen. ve Nhane 

btr ttlm yaratbl&r 

Bu kadın benimdir 
CTürkce 16zlü> 

See.ııel&r: 14.30 - 16.30 18.30 
aece 21 de 

'hl: .., 

Park Sinemasında 
Buıı:ün bu eece 

Saat: 14.30 • 18.30 -rıs1 nnda 

Öldürmiyeceksin 
Saat: 16.30 • 21 tıeall!I 

t'C PALAVRACILAR 
AT YARI~LARV\OA 

Saat: 12 l.li te ucuz ma 
BOY{K ATEŞ 

Iraz taritMI 
Balkon 56, •lorı 82 !5 

T~ 

da 

Sus Sinemasında 
B ıı: n bu gece 

B rlblrlnl IC en ıı:mctn kurduk· 
tan m5Ut )l'\IV yı tarumar eden 
z nıôn. kafalı ve cahil b ~ 

ann e 

YIKILAN 

1C güze ti 

YUVA 
Ba& l'l)<IC' 

14 -

S:'>S!> 

Sümer Sinemasında 
Buırtın Bu Gece 

Dehııet. korku, heyecan, macera 

ıerııUzett m mlerlnkı en ırtlM'll 

ÖRÜMCEK ADA 
(Birinci devre) 

See.nılar: 12 15 • 14.30 • 16.30 • 

ııece 21 de 

Tel: 


