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Son sistm bir lngiliz Manchester bombardıman tayyarefi 

• • • 
gırışı 

ylldönümü dolayısiyle -

dün bütün Hatayda 

tezahürler yapildı 

Saytn Bayan lnönü dünkü teni• 
ma.çlarını takibederlerken 

Büyük Ankara kupası 
-

maçları dün sona erdi 
---·------., KAHIRE'YE GôRE ı. 

l/Jevletin Elôlemeyn'de 

MiHVERE GôRE 

Elalemeyn'de 

üslüste yapılan 

Antak~·a, 5 a.a. - Yiğit Türk 
nrclusıınun Hatay'a ayAk has
tıfı ı:ünün dördüncü yılrlönli

mU bugün Hatn)•'ın her ~·anın
da coşkun ve cok heyecanlı tP
zahli rlerle kuUamnıştır. Şehir 

bastan başa m 111 renklerimizle 
süslenmiş, ordunun ııehre ilk 
glrl<:I aynen tekrarlanmıştır. 

lstıklttl marşı ile başlanan tö
rende valimizle askeri, mülki 
erkln, pıırtJ. belediye erkanı ve 
on binden fazla halk hazır bu
lunmuştur. Parti adına bir nu
tuk söyllyen Selim Çelenk bu
günıın engin mlnasını heye
canla cnnlnndırmış, yenllme:ı: 

Almanya şampiyonu 
Koch muhtelit, tek ve 

çift kupalarını aldı 
istikraz alman kıtaları 

inğiliz . 
hücumları 
geri ahldı 

Türk ordusuna Hatay'ın cıük
ranını ıı-unmuş, Milli Şef'e sar
sılmaz bağlılıl;.!.nrıru bıklirmlş

tlr. Öğleden sonra sehri lemsi! 
eden bır heyet ı;:amlzon komu
tanını ziyaretle halkın orduya 
şükranını arzetmlştlr. 

• • 
sıyasetı 

Hüseyin Sami COŞAR 
KlSa 

Bôyıe bir anda hal1aı hakl'kat nak· 
BÖYlcnm<'Z de ne vakıt IÖ)'lcnlT 

net u~ ömür -
bll..r'Jer: ailraılcr ŞU nim kul· 

·~crnlc1 bol, bol ı>ara knzanıyo-
tU bol hareanm. Kcrıdlm1 k~ 

l1n nden bUo mnhnıın t'tmem Bu cıı 
ınetnıclccttc, bu cetı:M!t.te • her ..... : 

a her eey b .,...,, 
1 ulunuyor .. Ne d!yc ken-

"tb-at" • ''ı>ahnlılılc" ib1 
la tizC!Ylıın. ~ mvezu. 

lltadc!nı.kı bot 
ra paza 'l>llnlm vnr.. Şu hntdc 

r, bc!oJ,-nz ıxızar •·-·---kula~ ....,.,,...,."" Sa· 
1111~-- ıne. cA't!ir· ''DJ!c benden 
--=""11 !., d~ "rısıld:ıır 

ın kat kat llstün ve fhtıyacı _ 
ı alının. Dcvt de rnaı, madde, mllJl-

1 llır1lendınn ctJrı ttyaı m\l'l'O.ka b1!5f 
HÜktlrncte ~ 1ht.UcArJıa mOoııdc;c
• mUhl.ek le 

1 
ı.m ctnıck GÖYlc dur-

nmem. Söznn :cı3c btrt tı etmekten ı:c
ı kazanlYOnını cnın: l'n:ldcmkf bol, 
'ihltıklnıı • bol bol da harcarun 

.. nrttırırı."'Jl • 
Böyle d(lşOncbn ..... 

VC?t, lstUı!tıklet1 :l~ deriz ki 
t ıunu da u ırnb ı 1'61ntı:. Fa -

nutmn.vın ki b'-
• ll'M.lmı.tş Ilı • .. ~n R'i'-

hll.Yatını ev dınıı:uı kanını. nl!fonl. 
, :vuvnnızın ırzı r mUL'\haz · ... nı, nfha>-ct 

ndJ "nztz :anın ü.~Unde tuttutunıı z 
rı<ta lst.Uı ' rnnınızı <l:ı bu lstlihlAk YQ· 

1llk etnıtş olurB\linuz •• 

Z~ ı:lbl &akat dUştınenı-.. ., ~ )11zünd~n 
m!dtr ki nice ırat ı mmı.tckctıer 

tlAU<mnt, t 
1 il acre ve ha)'Sb"CUerını 

toııtaklannı blr keltme ne muı; 
rI~klarını "lstlhl.1k.. et.mis oldular 
1A Orkunç, ne ted, ne hazin bir "'ls

k!._ 

IIUr ve mtlstaku 
!Atın bir vatanın kendi U?n:;na 1au-el borcunu b!:ı: "OUyunu 

e.. tablrbıbı ıcınıı n tmııyız. 31 

~ ı:.!!4 e nazaran 31 mart 1919 d:l 
nin le borçlan on lk1 nl!lll 

ıstı. Zıı.t crt tem tned<?fl bu artı& 
l.ekeUn tk•· ... sadl ve me.11 bUn.vesinJ 

lay d . h E~cr tn.,"fl:z hll7.lrıes1 dalın 
ı>tı~~ n UZUntlls(I, U.'iUlll?Tf' kendini 

OISllJ.•dı ~ 
. harp 80 • o zaman, harp 

nu da. kn)'bcdı~ ol urdu 
Acık lıll7.leı-tn 

!:'asında topJa ııeki:z !!Ta ile on ıırn 
ıhvUJcrtrntzı d:lan dahili lsttknı7. 
1 takti Tüıid,yt''d nUn Btr t1e hür ve 

nk(I detcr!ne "·k bu tahvlllcrln bu-
"" ın •• 

Verırııertmızı ~ 
lsU'-- ,_ l1ccn, Ml111 Müda 

'""z ... nna mu.ten 
tir ı:z: ıuııcerı h ... Yazıhı1cen c:ep e,,, kuvvetlendi 

U.Yoruı:: onun daYandıtı lktısat rmt6 
nı malt.YE' ~eııhes nt, mııı PU'a cr.p

t' nı de .Yak ccp
ı~·n ite U ~. llı tutmue oıu>oruz. 
ll'vz d.. e Ah.91 menrnat•• htc: bir 

u :ı bu knd.:ır Ilı: li'd 
lı as:ımnz.~ Unut-

m k1 verırı Ödeml'klc 
'1nc vrrnıekle tahs:I • <l<ıvıcte 
t ıı nı hı.>r b k 5enl't.lmlztn '«· 
~'> ız ımd n. l'l?lnlyeı nltın11 

· H~ttA h t mUC'nd 1 a.va Pllhnlı,ıtı 
C' eye ı.rt ,,. 

ır tle d · ..,oM12.. ve bu 
'"I c lctlmnt tesnnU<le mili" 

e h'7.'llN 9<11 • " 
A~l'Vf b r hUvty Y">ruz Zr-nı:: nl lilmlze 
'lTI :z:t • " katı>oruz. tııt!h!A 

· R'otnllt rtz.'ls;ty ken -
' °Z'le kı,.:ıhm " d1 elcettzl • 
:mıını K zanclanmızın bir 

muntazıuı. TU 
'Hlnc ve~ı , n rk haznmnl' 
rn mı:ı ~ :nı ~e samtm•vetıe tnant. .. 

<:'tkar )Ol )'Ol."tur, 

mühim bir 
tepeden 
cekildiler 
~ 

londra'ya göre 

durum memnun ve 

tatmin etmeyici değil 
Kahire, 5 a.a. - O rraoark tebliği: 
Kara ve hava kuvvetlerimiz dü:ı 

El1Uenıeyn çevresinde dti~m<ına hfi
cumlarıııı devam ettinnlı.ılerclir. Düş
mo.rı zırhlı kuvvetleri I<~lalcmey'nin 
cenubunda bir tepeden çekilmck zo· 
runda bırakılmıo. blr çok. clUı,-mnn 

ıankı kullanılnr.ız bir hale ko:ımuo -
tur. 

Hava kU\'Vetlcrlmlz dllşmana ka:-
eı azamı gnyrelıni devam ettirmiş 
Eldaba çevresindeki iniş alanları 
bomba ve mitralyo:ı: ateşine tutulmuş 
rur. Avcılarımız 5 tane Mcssersch· 
mit 109, 3 tane Junkcr 87, bir tan~ 
de .Macchi 202 düşürmUşlerdlr. 

Dlin gece orta ve attır bomba u. 
çaklnrımız Eldaba yakınınıla yol ü-

lngiltere işçi Partisi Reisi 
ve eaki Sömürgeler Nazırı 

Mr. Greenwood 

İngiliz İKİ partisi reisi 

M. Greenwood'a 
suykast yapıldı 

Eski nazır işi hafif 
bir yara ile atlattı 

Berlin'e göre 

İngilizler on dokuz 
uçak kaybettiler 

Bcrltn, 5 a.a. - Bugilmrll rmmt tcb-
1~ i:O're .Mısır'<la El!ı.leıneyn tnhklmat 
sı&temmde jnglllz kanııı hticumlnn ı>Us· 

kürt.ülm~Or. Hava envulıınndn dUs -
man 19 uc:ı'k ~~tr. Süvcys im • 
ruı.bnda ELknnttı:ra hava ils$U bcımb:ı-

Janım ıştJr. 

ltalyan resmi tebliği 

Roma, 5 a.a. - Resmi t.cbU:: Dün 
gündilz, El~lcmcı.-n te1-TeS1ndC'Jd savas
tar cenup-do~ kcshrı1ıne münhasır kal-
rrus v<! cdk ı ddcll1 bir mahlyet almıı • 
tır. Düşmanın üst üste ııaııtı{:ı kam 
hücumlar p{L<;kürt:UlrnO. ve müteadda 
amerikan tankı ~ ~m!itlr. zerııı.ıleki motörlti tnşııla Blngazı'- Crnene, IS a .-ı. - LonılrıJ'cla çıkRn 

clt"ki hedefleri boinl>alam ışlarrl ır. Dııily Tclıı;raph ırazlcsinln >azdığına Mlhvtt hava kuv,·ctlerl :yoru!mnz 
Dfin gece kıın•al ve İskender:.ve giirc, i.~çi partisi reisi ve t'liki İngiliz 

ınlistrırıleke nıııırı M. Grcenwoocl, 1-2 ıtıı.va lnrmda 19 tngillz Ui:atl dilşUnnüs. 
çevresine yapıla'"l dilşman nl:ınları tt-mmıız p:ecesi nvam kamarasının ·ırec !erdir. 
Sıra.qında avcılarımız 5 bombe. UÇI\• vakte knclnr suren lıir top\antısınılan 
~ı dilşlırmlişlcrdir. , eve dönerken bir suikasta uğramış. ı=:ü~ l<Bruıliı ('el.TCS'ln<l<!'kt E!kft.ntıı-
Durum "memnun ve latnıın tır. m hava me.>da1lllla bir teG!dUm!z tara-

f • .,, d ~ ·1 lliivlyetl hrnür.: tcslılt rılilnıiyen hlr tından hücı.ım edflmısttr. U~nn bil-
e meyıcı egı . şahıs elindr hıı:ııkln hirıleııhire tııar- hmdutu saha ve tar gözle R'Öl'Ulür b1r 

• t;-ondra, 5 a.a. - Lonrlra. da. sa ; ı ruz ctıııişsc de nazır mnharetle hnre-ı muvatfakı:>-ctle bambn.hımn.ıştu-. 
lahıyerll kaynaktan buglln bıldırllJı. krt r.tıııiş ve ancak elinden yaralan • 

( !)omı 3 Urıcü 5a)faJ:ı ) ınıştır. ( Sonu 3 üncÜ ~da) 

Maltalı bir aile, kayalarda oy11tmuş sığınak vazifesi de 
gören evinin önünde 

Malta üzerinde 

büyük bir 
hava savaşı 

• cereyan ettı 
İngilizler 5 alman, 
alınanlar 14 İngiliz 
uçağı düşürmüşler 

::llalta, .5 n.a. - l\lalta llr.:erlnde iki· 
si geceleyin ve i.ıtü de SRhahlf'yfn ol. 
ınak uı~re beş d!i~mnn borııba ııtnğı 
ıliişurülnıü hır. Bu sııre!Je, t.ııarrıır.: 
eden hrş dUşnıan uçağının hepsi de 
dıı,Uriılrrı ıiş clenıektir. 

TPııırıııız hnşınd11nherl ::lfalla üıe· 
rinrle ılı i şiırulen ııcıık sıt)·ısı yirmiyi 
bulmuştur. 

MOSKOVA'YA GÖRE 
--------------_- , Almanlara göre 

11 
Ml.HVER'E GO" RE 1 Bertin, S a.a. - Buı::ünkü alman 

tebliğine göre i:ıgillzler .Malta ada-
sı Uzerinde gtindllz yapılan r;:ok şid-

----------------:: detli bir hava savaşında 14 uçak 
kaybeımişlerdlr. Bunun İkisi bomba 
uçaklarımız tarafından. ötekiler de Harkof ve Kurs'taki Rus Kalinin cephesiyle Kurak. 

Volşansk ve Byelgorod'da mevzilerini yardıktan sonra av uçaklarımız tarafından dllşiirlil _ 
mUştUr. Gece üııtUste yapıla.:ı hll -
cumlarda da hedeflere tam isabetler 
kaydedilmiştir. Uçaklarımızılan Uı;U 
donmcmişılr. Bunların mlirettcb:ı • 
undan bir kısmı kurtarılmıştır. şiddetli 

çarpışma 

almanlar 
Don nehrini 

vetan~savaşlan birçok noktadan 

Doğu Akdentz'de, bır ftalyan tor
pito uçağı 5000 tonluk bir rllışman 
ticaret vapurunu isabet kaydederek 
ağır hasara u~raımıştır. 

lngiliz tayyareleri Hollanda 
kıyılarını bombaladılar 
Hcrlın, /5 a a - Hu sabah 12 dbş-

, ______ ..) 
B. Memduh Şevket 

Esen dal' ın Ege' deki 

incelemeleri 
İ2!mtr, :5 (Telefonla) - c. H. P. Ge -

ncl Sekreteri B. Memduh Şevket Esen· 
ı1nl buı;:un Kruııı.Ya!kn Haı.ıte,1nde tıct

kllklcr yaptıktan sonra :KOcU:k Mendl!
l'C!I böl~cslnc harokct etmiştir. Genel 
SC1crotor evvcı:ı. Ödroıl:ı'e U4'mncak 
sonra Tılre'Ye ve <K>nil$t.c Bayındır'a ~e

QCC(!]dılr. Gcncl Sdkreteı1n buralard:ıkl 

tctklk1cmun btr hatta kadar liünncsl 
muhtcmcldlr. 

Tek bayan finali : 
Dün sahah dokuzda Mualla ile Rah· 

tİ)-e finAl maçını O) namıya tıkarlarkffl 
Ankara şarnpi)'Ol1Unun en kuvvetli '-:adın 
oyuncumuzdan kaç O) un a l:ıhileccsfoı 
merak c<lhorduk. Mualli'nın büıtın maç· 
lan ~bi hu da 6-0 6-1 kolar \C ı;abul: 
bitiverdi. Bu \Csİlc ile bir kere d:~hıı 
sö)li)elim ki Baranlar $ampiyonu~ 11L: 

def.il )CllnlCk, )OrRru oır O)"U!ICUmJZ 

şimdilik )-nkrur. Mu:ııt:ı için fazla roir 
$C'Y )Umı)ncağım • .'.\lhafir ı.;af;lc reısİ· 
nİn aşağıda okU)llCaf,ınız •( aeri b'• O• 

)'llncumuzun )'ük~ck kıynıeıiı•i açıkça 

g<im.•rccckıir. 

Tek erkek finali : 
Dün hiirük Ankara kup.ısı finalini 

O}'l\ı}-an iki misafir oyun<U)a her ~eyden 
evvel bir t~kür borçluyu:r .• Bhe ara
larında halledilerek ahbapça bir O) '1ll 

(Sonu 4 üncü sa)fada) 

Tek erkek §ampiy_ona 
Koch 

Karadeniz havzund:;l 
r 

mevsimin ilk yüzme 
yanşları dün yapıldı 

Gelecek pazar günü de bölge yüzme 

teıvik müsabakası yapılacak 

Tramplen atlamalarda.n bir enstantane 

Çilt erkek ıampiyonlan 
Koch ve Eggert 

Amerika'nın 

istiklal günü 
Vaıinglon' a her yerden 

tebrikler gönderildi 
\'a~ins:ıon, 'i ıı.a. - Amerikalılar 

ara~ı müdafaa burosuncfa temsil edilen 
20 Amerika cumhuri)'t'tinin delcı;elerl 
Birleşik Amerika i ıikUI günu müna -
sc~tiyle M. Rune.lt'in ıebrik edilmesi 
hakkında Arjantin mı.im~dli Albay Pa
rodi tarafından ~erilen bir tdcriri itti -
fakla kabul etmişlerdir. 

Birleşik Amerika'nın i<tiklll günü 
dolarısi)·le rcis Ruzvelt e ~')·eder Bir
liği Reisi M. Kafinin tarafından çektlen 
bir tclı;rufııı "ild millet arasındaki ü . 
birliğinin Hiıler Alman>-a'sının kaci bir 
•ureue tahribini hızlaşııracağı" kanaaci 
::ösıcrilmekıedır. 

Buenos - Airea'te 
Buenos • iri' • il a - Amerika 

Birlc~ik dt\ırUcrınin ı ıklı\l Hlrlönu· 
ırıu ııııınnsı hrtilr. ııınrr kon kolonisi 
tarafından 'erilen ıı~le zh afetinde 
,\ rjnntin hnrkh r. nn1ırı i\I Gninnr.u 
dıı bulunmuş \e 50) ledıı:i nutukta dt'. 
ııılştir ki: 

\r.iantln nılllrtl 'ti' hl klımeU Ame
rlkn Birle ik ili'\ letlrr ıı n i~tikUl ),!. 
rlnnumu ha\'rnıııına rlerın bir memnu
niyeti(' i tir/ık eder rinntin'ln A me
rikn nırlr ik ile\ IPtlerl ,. olan ilnstlu· 
~u coırraf, n•·a. v!' de' r•(prfn tctiklA. 
line ri~' et eri lme~i e ı<ına dn' ıınır. 
nu esn \mer kıının b n ,,llık temer
dlr Yr \mcrtka kıt ının müşterek 
mirasıdır 

Rio de Jarıciro'da 
Rio de Jıı'lcirn. na C"umh• rttici, 

Birle~ik Amerika'nın )·ıH •mımu müna • 
~cheıh lr wmen1rnn hüri.ık t'i\isinc tebn'k· 
lerini bi idi r.ıriştir. 

Yeni Delhi'de 
Yeni Ddhi, ~ ll.a. Pirleşik Ame· 

oluyor geçtiler man uçağı Hollanda snhllıne mutend Oıin K roılenlz hn,·uzıınna nıc,·sl • 

rik:a"nın i\tikl\1 ~ nu Mi"na h•ı)le 
umumi \'ali 40 ı ki•ihk b r kabul a;•m 

f,'."0<'0 nlmnk fı ere bazı lrnlüpln ve tcrti~tmişıir. 200 u am kan h.ıva SU· 

'Yazıa s uncu ~ ı 

dit bomba atmı hr. Taarruz 10 dnkı n ilk üzme ınusabakası bU\ Uk bir 

1 

ka surmUetur. Hasar hafıftir Tanrrıı. ıtl.1am ltındıı > apılm~ ,.e binlcre.t" 
eden uçııklardnn ikisi kar•ıkonıa ınrraklı se) lr~ tarafından h!!Ştan ao. 
bataryalan ve avcılarımız tarahndıın J na kadar heyecanla ve ze, kle taldbP· 
dUşurUlmti§tllr. ılılmıştlr. Mus b~ka)'~ ba;t.a Anl.:ara· 

ku !ardan ı tir k edenler olmuştur. hayı ola!l dandiler anı nda General 
Bılhassa Ankaragüı-lülerin iyi çalış • , Ht!elcr. '>iebert, •'nidan 'c Adler de bu
tık1'ırı 'e kadrolarını tamamladıkla- hıtıU}'Ordu General \\ ,a, ıı. HaH Ma 
n görülmekte idL ~tcvsimln ilk mU· reşali Pcir~ ve Amiral Palli.~ter ıngiliz 

( Somı 2 Da sayfada ). Nkeri bn"l!ttleri.oi tomtiJ euııcktc i.di. 
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K ONUŞMA: 

E skiden kışın sıcak kıyıla
rı, yazın serin dağlan 

v 
hatırlardık: 

A 
• 

sim ind e 

. Gittikçe genişleyip halk yı
ğınlarını saran iki spor, yüzme 
ve kayak, artrk ne yazın sıcak 
kıyıları, ne de kışın yüksek dağ
lan bo§ bırakıyor. Bir üçüncü 
sp or da merkezileşme usulünü 
kaldrrmı~tır: vaktiyle, mesela 
iki av Nice'de veya bir İsviçre 
kasabasında oturmağa gidenler, 
~imdi, kendi otomobilleri ile, ya
hut otokar gibi umumi vasıta
lardan istifade ederek, hatta 
m otosiklet veya bunların araba
lı çe§idi ile, iki aylık bir Dcvir'e 
çıkarlar. Onun için arkaları ön
leri kara yolları ile tekerleğe a
çrk olmıyan, yalnız demir veya 
d eniz yoluna bağlı, saplayıcı 
m erkezler gittikçe rağ-betten i ........ ,,,,,, ............................... , ............ , .... , .................. ,,İ 

dü~üyor. İngiltere gibi mem- f Yazan •· Faıı·h_, Rıfkı ATAY ı· 
leketlerde yüz elli kilometre i 
Ötede öğle yemeği davetine ... ,, .. ,,, , ,,,,,, ,. , .. .. , .......................................................... .. 
gitmek işten bile değildir· Bir de bu mesa
fenin atlı araba zamanında kaç konak ol
duğunu bir hesaba katınız· 

Yeni çağın hususiyetlerinden biri, seya
hati bir zenginler işi olmaktan çrkarmış ol
muıdır. Şimdi, deniz gezintileri için, işçi 
yatları var. Kara vasıtaları, memlekete gö
r e, türlü kolay1rklar gösterir: otomobil en
düstrisi alabildiğine gelişen Amerika'di\ 
hatta bazı Avrupa memle..'<etlerinde herke~ 
sin, orta bir memurun veya bir ustabaşının 
kesesine elverişli arabalar yapılmıştır. Ay
da on lira taksitle her aile dört tekerlek 

• sahibi olabilir. Motör, garp aleminde artık 
lüks kelimesini hatıra bile getirmt'z. Bu 
motörü yapmak, yahut, onun önündeki 
gümrük setlerini yıkabilecek bir seviyeye 
çrkmak ziraat memleketlerinin vazifesidir. 
Bu memlcketll'!rİn korkusu nedir? Eğer dış 
p iyasalara çıkaracakları mal, endüstri mer
kezlerinden gelecek olanlan karşclamaztıa, 
ucuz motör, ticaret dcnklii{ini bozar, niha
yet ödenemez hale gelir. Bir amerikRn va
tandaşı diyordu, ki: "Ne kadar yanlı~ git.1 
tiğimizi timdi anlıyoruz. Biz ne yapmak 
istedik? Hem buğdav memleketlerine oto
mobil satmak, hem de onların piyasalarını 
kendi buğdayımıza bo~nıak!" Türk tütü
nünü almıyan, hem de Türk tütüncüsüne 
taksitle otomobil alabilecek kadar para 
kazandırarak almıyan bir endüstri mem
leketinin makinelerine, biz n,,.~,ı ıu·dına 
k adar gümrük kapılarımızı 
açabilirıiz? Bu meseleyi 
harpsonrası nizamına bıra
k al rm. Yalnız bu nizamın, 
A dana pamuk işçisine ya
rım lira gündelik, ve otomo
bil fabrikası işçıisine 5 lira 
gündelik biçen sömürücü ne
viden olmasının hiç bir iler
leme olmıyacağınr da, ge
çerken, hatırlatalım. 

Bizim büyük tarih ve ta
biat merkezlerimize nıçın 
kimse uğramaz? Bunun hem 
eski, hem yeni seyahatcilik 
bakımından bircok sebebi 
var. Bazı merkezlerimiz var
ki, mesela Antalya'ya, bir 
eve misafir olmaksızın zati 
gidemezsiniz. Ankara'da o
turan ecnebiler Akdeniz kı
yılarındaki kaııabtılarımız
d an ancak konsolosluk olan
larma gidebilirler, çünkü 
onların evlerine konarlar· 
Bir merkezimh:deki ieınele
rin Karlsbad ayarında ol
ması, hatta o merkezdeki 
hastaların Karlsbad'a git
mesini menetmez· CRmhca'
d an Marma:-a ve İstanbul 
güzel görünür amn, kimse 
çayıra uzanıp deniz sevret
mek için, Galata'dan bile o
r aya kadar çıkmaz. Bunun
l a beraber gezinti yerlerini 
açmak, otel ve gazinolar 
yapmak, sevahat merkezle
r imizi geli11tirm~l< idn. ba?.ı
l ııırımrz;o VE't"r "'ihi eglivor. 
Havır, lstanbul'a karadan 
gelinmedikçe. ve İstanbul, 
kara yotlRrı ile, bir koldan 
ormanlar, bir koldan Bursa 
gibi tarih ve tabiat merkez
lerine bağlanmadr1<.-a. y::ıni, 
seyyah, trenden yahut va
purdan inip birk c kilomet
r e•kare bir daire icine hap
soldukca, otelin de. plaj
ların da faydı:..ları yalnız bi
zedir. 

Yaz sıcakları &erin dağlar 

ve serın sular hasret ini ver
diği bugünlerde, ikinci b ir 
hasretle, eşsiz T ürkiye gii
zelliklerinin ve seyaha t haz
nelerinin i~letimi h asre ti ile 
bu mevzua d o k unuyoruz. 
Harp zamanı d em eyiniz: 
galiba bir ham led e, sarsıl

maksızın, bizi Ankara'd a n 
lstanbul'a götürecek k a r a 
yoluna bu harp fırsatı ile 
kavu§acağız. Milli m ü d afaa, 
yol inıaatını boş masraf ol
maktan çıkarmak değil , onu 
zaruri de kılar. 

Geçen lerde h ava yolu ile 
torosları a far ak Ankara'ya 
gelen milletlerarasr Kızılhaç 
reislerin den b ir İlviçreli sof
rada şöyle demiş : " - Biz 
de dağ güzelliğini b ize mah-
~us sanırdrk! " Doğru am a, 
Torosları h avadan başka 

nereden görmeli? At sırtı 

katır üstü oralara çrkılsa bi· 
le, toprağı yatak, taşı yas
tık, yaprağı yorgan edin
mekten ba~ka n e çare vaı-? 

lr .... 
\.. KU(UK Dl~ HABERLER 

Buenos-Alres, 5 a.a. - Arjantin 
maliye nazırı tarafından imzalanan 
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bir kararname btitiln Arjantin kıy
metleriyle ArJanlln'e &'İren yabancı 
kıymetlerinin merkez bankasına ha
ber verilmesini mecburi kılmakta-
dır. Bunlar Uzerlnde her türlü mu
amele veya bu kwmetlerin tekrar 
ihracı müsaadeye bailıdır. 

Vaş!ngton, 5 a.a. - Bahriye na
zırlı~ı. cenup Amerlkasının şimal kı
Yllanrııda bir A~rlkan şilebinin 
Meksika körfezinde küçUk bir Pana
ma vapurunun torplllendl~ini bil
dirmlşttr. 

Tokyo, 5 a.a. - Jaoon imparatoru 
dün hariciye n.azırı M. Togo'yu ka
bul et.ml$tlr. Hariciye nazın harlct 
durum ha!Ckında imparatora lzahat 
vermi~tir. 

Rlo de Janeirô, 5 a.ıı. - Brezilya
nın cenup-do~usunda şiddetli kar 
fırtınaları htikUm sürüyor. Hararet 
derecrsl 1918 denbı>rl bu m~vslmclr 
ilk drfa olarak sıfırın altına düş • 
müştür. 

Moskova. 5 a.ıı. - 'Uındr:ı'rlrıkl Cek 
hiikiimPt•nin m!ir'lafrıa nazırı gene -
ral !ngr uçakla Moskova'ya gelmiıı
tir. 

Sofya, 5 a.a. - Buljı'ar maliye nazı· 
rı Bop:ilof alman m:ıliyc nazırının da
v~ci ii•erine bu sabah Berlin'e hareUı et· 
mittir. 

-2-

Ayakkabı 

bollaştıkça 

P,ahalanıyor ! 
Dikkat etıinlz mı, ayakkabılar pa -

hala:ıdıkc,;a çoğalıyor! Çoğaldıkça 
pahalanıyor. Halbukı, klfı.sık ik -
tisat kaidekrlne göre "nedret" 
yani azlık eşyaya kıymet veren 
amillerin• başında gelir. BUlıln 
dünyada ıkıisat kaiılelerlnin alı . 
üst olduğ"u buı:;ll.:ılerde, bizde de 
ayakkabı işi .e;arıp bir hal aldı. 
Meseltı. Beyoı:tlu'nda dol'ıışıyorsu
nuz. Ttinel'den Taksim'e ı:ı;iılinci -
ye kadar ca<k!enin iki tarafında -
ki mağazaları:ı hemen hepslni:ı 
vitrini ayakkabı ile dolu ... Nere
de ise eczahaneler, kuyumcu clUk. 
ki.nlan, pastnlıaneler de viırinle • 
rine ayakkabı koyacaklar! ... 

Mevsimin Uk 
yüzme yar11lar1 

dün yaplldı 
( Başı l inci sa-yfada ) 

sabnkıbı olmasına rnji:ıııcn ~hıı1n <le
rE'rl'lrr ele meııınııni\•ct \•rridrlir. 
Proı:rr.11111ı ek olnrıık ya'ın!rın kiu;iikll'· 
rın rarı.~ı d ı, y.ııhnuı·:ı. te.,nrlıı f rttiği 

lrnlde çok ne-rli ulıııu~tur. \tlaınnlnr
cln bt·lli bir ilerleyiş ıı,111.c c:arpın-ıktn 
idi. Gelecek lı.afta a~·nı progrnnıl.ı böl 
ge yu1.1ıw teşdk ınıi~ahakııl1rı ~·npıln
cak ve derece alanlara ıniikfıf.1tları ve
rilecektir. 

l\JU,1h:ıkıılarırı ncticclrrini ıı. -
•nğıra ) ızıyoruz. lJaıı ~ ıiıııculer ~11-
hısl ırı nnmıııa ıııiı :\hak ılara İ§tirak 
cltikl«'ri için kul iiplerini > nzınıyııru;ı;: 
100 metre serbest 

llu ı ılısııb ık ) l 7 yiıırncti ıtirmlş • 
tir. \nkaragııcUnd~n l\'cjnt :-\akknş 
1.1 :! clnkikncfa hirlııci, \nb.ragücnn· 
drn ,\furat Kıılnç \tnn iki ıri ve Şt'cn
nttln Sallı Hçııncti olmu~lıırdır. 

100 metre sırf üstü : 

Bir ayakkabı bolluğudur gidiyor. Fa. 
ka t bu bolluk, ucuzluğu ıem!n e
demiyor. Aksine ayakkabı paha -
!andıkça, ayakkabı mağazaları 
çoğalıyor, garip .şey dot;rusu .. 
Herhalde bugünlerde piyasanı;ı 
en kirlı ticareti ayakkabıcılık ol- lJtı ıııtl>.ah:ıka.rn ela • ~ ıizücu iştirak 
sa gerek... etıııiştiı·. ,\ıık~ra;.:ııciınden K~ıııil iı;-

Bu vitrlnleıde 40-60 liraya ayakkabı- li ı .:.ı ı .ıı clakikacla biriııcı, Gt·nı:lı·rlıir
lar gördük. 20 liraclan aşnğı fi . liıtiııclı·ıı .\lurııt Soı 1o1lit ikinci, \nkıı. 
yatta kadın ayakkabısı yok gibi... Till(ılı•unclc:ıı Faruk u,.,un\' ilçııncu ol
Hele modern nalınlar ... Beş ku - ııııı~lıırcln·. 
ruşluk tahtaya, beş kuruşluk bo- 500 metre serbest küçükler: 
ya sürmüşler, Ustllne de enıiptif- Bu ıııiısalı.ıkn) a 11 (,,.; ı ışlirıık et • 
ten bir bez geçirmişler, uta.:ıma - ıııı•tır .\Jıısab.ık ı ~ ~· rıuL ; npılıııı~lır. 
dan 750 kuruş fiyat kpymıışlar... Birınd •«'rıch· 'I ılıir \.- ı bırinı·i, !\"i • 

Gördüklerimiz ve duyduklarımız a rnzi \'ılı11oı: ikinc, ikinci ;,erirle Xcv-
yakkabı fiyatlarının dah'a sıkı ı "at \it ıy lıırınci, M•bl ıf ı t:.ı l .. ııı ikin 
kontrol edilmesini ;z"erekıirmek • ci .ıwlıııi,ler \'C netic-ede -'1 ıhir .\ksu 
tedir. O vakiı belki de fiyatlar n,:ı~ ~aıll\cılt· blrınei, Xı \z,ıt ,\ltııy i· 
yarı yarıya dilşeceklir!... j kinci 'c :-.'!yad Yılmaz lıçııneb olnıuş-

8;7/1941 

J Bir amerikan alimine göre 

Barış dünyasında 
rahatlığı yeni ilmi 
keşifler yaratacak 

Yazan : Nezahet Nurettin EGE 
Birle~lk Amerika'nın en deterli j dım edecek Bu sayede yüz binlf'rce 

Alımıoerınaen .Massac.husetts !nstıtute a.lle &o!rasında hasta zayıf ı;ocıı' 
of Teım.noloıcy'nın reısı dıoktor Karl mefhumu ortadan kalkacak. Yerini 
T. Compton ya,ptıtı ekonomik ·araı- neşeli, &'ilrbüz yavrular alacak. Vel
tirmalarla şoyle bır netıceye varmııı- hasıl hastalıJ<, yoksulluk, üzüntü ve 
tır. "Amerika'da bir çelik !abrlkasın- ıstırap yerine bolluk, refah \'e saa
da çal~an amele, gündeliğinin bir det gelecek. DüşUnünUz ki yalnız A· 
buçuk. .. aatlik kazancıyle bir pavnt merikn'da 2.000.000 yeni ev yapılmak 
sıtıır etl, bır pavnt domuz sucuğu, lhUyacı vardır. Asgari bir hesapla 
bır pavnL ekmek, bir pavnt teıe,l'a~ı. Amerikan halkının üçte birinin evl· 
bır ııavnt patates, oır pavnt ııe;.;er, ne sıcak su tertibatı yapılmamıştır. 
oır buou.k lıt.re sut ve bir U.üzlne yu- Bunların tamamlanması milyarlar<'a 
murta alabilır. (Bir pavn.t 453 gram- dolarlık bir Jşlir. Gene yalnız Ameri
dır.> Şu halde herhan~i bir millet! ka elektrik tesisatının ıs!Ahı ile bti
lıolluğa ve barışın llıimetlerıne ka- ytik tasarruflar elde etmek yolunda 
vuştura(;ak yol harp meydanlarında iki buıçuk milyarlık bir iş. büyük 
degll, fakat ekonomik A.lemln Ame· mtihendlslerln ve muktedir iş adam
rıku tnı:-ı:ında ıslahında aranmalıdır." !arının hlmmı>tini beklemektedir. !11 

BilyUk alim Pastör de dıoktor Alemi ooylı> oonsuz bt.r hızla genişl~ 
Cnmpton'dan çok evvel aY'Jlı netL<:e · mek laUdadını gösterirken, "makin 
ye vaı,ınıı:ı. "lnsanların acılarını din- sanayii birçok lsçll!'rin ekmeğin 
dtrecek, Jo·aralarını saracak en şita- elinden aldı" lddiMı doğru olabil' 
kAr ve kurtarıcı yol yeni ilml kesit- mi? 
ler ve onların en genış bir ölçüde l . . · · 
lfüanların ha~ atlarında laıtoblk edile- ş ı\lrııılnın en bilyilk v:uıfes~ im· 

Gazetelerde okumuştuk. İstanbuJ·- ı ''rılır • 
dan şehrimize bir ayakkabıcılar 200 metre kurbağalama : 
heyeti gelecekti. Heyet biri altı Bu ınıı,.ılı.ıka> a 7 ~ Uıuciı ı?irnıişlir. \ 
tahta üstti deri, cli~eri ·altı kösele 
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('ok hü) ilk ze\ kit· t ıkilıoluıınn bu ıııU
Ustti deri, üı;üncüsli de alıı ıpten ,,.ıhnkaıl:ı .\nkıırıı~ucii'ldcn :"'ec<let Ih•. 
yapılmış üç tip zyakkabı getiı·e. • ıııirer a.:H,:! rl ıkik.ııcla birinci, \nkn· 
cekli. Bu Uç tip ayakltabıya fiyat ı-aıı;hclıııdı·n Eftııl Guııer ikinci, Ke
biçilecek ve halk kolaylıkla pa - 111.ıl 1-\alırnııııııı ıiı;Uııcll ı;:elcliler. 

bilnıP.sidır." dem!şl:i. Pastör'Un bu kluı derecesinde mah~ul yetlştırm<'k. 
göril~il 

0 
zamanda olduğu kadar bu- ve ııcıı7.a s.1t11r11k pek çok lnRıın~n bu 

gtin de tamamen hakikattir. Eğf'r nınhsulılen fayd:'lanmasını temın et
J,ıboı·atuvarlard&ki keşifler insanla- ıııek ve ç.ok devırden pa_r~ kaza.n • 
rın hayatında en geniş ölçüde .kulla- ın:ıktır. \ c faz!! nı~hsnl ışı de evvelı~ 
nıtmı~ obaydı milyonlarca U;çiye iş dııatic ba~f,ır. ( lftçı un~uru e~ fcnı:ıı 
ç~kacak. Milyonca insan hastalıktan, !"l'lııdlnrla çalı'lo'ırak, daıma planlı bır 
ölümden, yoksulluktan kurtulacak ı? ~ay atı kurarak. en _c;ok ı:nahsul_ ye
dlin.yanın yüzü.ndeki bu kan ve aıteş tı~tı~ıııt•k rııechur~yctındeclır .. ~uyu_k 
tufanına hiç yer kalmıyacaktı. fı'.bnkatorler de ~·ıf!çlnln yetıştırdii!;ı-

Doktor Campton diyor ki. "Ame- nı en > ıık~ck pn ra ıle 5atın nlmnk ve 
rlka'da 1900 ~nesinde ancak ·blr miı- l ~ııı. ipUrlRi maddeleri en ~cniş ölçüde 
yon evde elt•ktrik ışı~ı bulunuyordu. 1 ıslı;ı-erC'k, ıırnmııl. eşyayı en çok nıl~ş
BugUn ise yirmi milyon ev sade elek- tcrı. hu_l:ı.~ak ~ekıld~ ucııı.:ı satmak ıle 
lrlk ı~ığından fay.dalanmakla k8'lmı- nııı.~e,lırlır. I~ ıllf'mınin. şa:~m:ıı. pusula.· 
yor, fakat ev kadının yüklerini ha- Hı: ~ok yclı~tırıııck, ıııtıdaı maddeyi 
fıflelecek bin türlü fenni elektrik pnhıılı ıılıp, yııpılrııış mqlı ucuza sn.t
iılellerine de sahip bulunuyor. Daha ıııak,_ ııııırlı',ı'c> en y~ıksek ~üı~delik ver-: 
on, oı: beş sene eve! yı."lli dol:muş bir ııı~·l<tı.r.,, ~.ııs.ııaclt·n.ızle ~nıerıkan ~;ek-! 
bcbeıtın yaşaması ihtimali bugüne trı.k snrııı) ı~nı l<'tkık eclelııı:. ıo_ı 
nishcten iki misli fazla tehlike altın- uı:.ıı b<'ll!'Sl 11r11,ıntla clcktrık ampul 
da bulunuyordu. Diftı>ri kırk misli Jeri yııpısı yüul~ ~00 nisl:ıetinıle ıı-t 
fa7.la çoC'uk öldürüyor. Tifo otuz mis- ıııı~lır. Hurın nıııkııbil ele~rik fahri 

buç edinebilecekti. 4()0 metn! serbest : 
Avrupa' da ve balkanlarda bugün ek- 6 ylızücti gırmışı.r. N clicı:,le An· 

mekıen daha kıymetli ııey ayak - karagücünden Salım Kanılemır 7.43 
kabıdır. Roma:ıya'çla ayakkabı la- dakikada bırıncı, Ankar.ıgucün<1e4 
mirinin bile vesikaya tabi olclu - Hatıl İşlek ıkincl, Gençlerbirlığin -
ğunu ve herkesin yılda uç tamir den Er<l'al Kocaçimen uçuncu olıııuş
vesikaııı alabil<lil!;ini, Bulgaris - tur. 
ran'dıı. herkesin üstil kumaş altı 
tahra ayakkabı giyinıli,ıtini, Yu • SU metre ku:rbağalama 
nanista:ı'da bir ayakkabıya ökc,:e kuçullter : 
takdırmak için 3.000 ılirahmi ve - . . . 
rildiğini yeni bir ayakkabının .bu musabakaya 7 klıçlık gırmı§tır. 
15.000 dİrahmiye satılrlıttmı a - Bau kuçukler. oılnassa • .,,oı< g':'zel 

t ı d k g I .} u~uyorı ırcıı. :-\ ctıcerle ~ ecdet c:;u -
. ze e er. e o uyoruz. reli U,58,:! ~.Ull) ede bırım:ı, Xa -

Bızcle vazıyet bambaşka ... Sulh yıl - ;ı;ıın ::ı.ığıık ikıııt•ı, ~ecati rRr. u -
larıncle. görmediğimiz bollukta ve çüncu olmu9lard11. 
nefislikce ayakkabı var. haııa ye. 
ni duyduğumuza göre Beyo~lu'.:ı- 5U() metre uurbagcuaıma 
da kristal topuklu karlın iskarpin- mıikeuerler : 
leri de yapılıyormuş, ı:ı;üya lW li
raya satılıyormuş! ... 

İyi güzel ama, biiıiin bu ayakkabılar, 
ancak i'özümlizü doy-urmakta fa 
kat ayaklanmızı biraz fazla sık-
maktarhr! · 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Bayındırda bir cinayet 
tz:mlt, 5 (T•lelon'la) - 'Ral)o'ln<tır'da 

Beşir mahal!loo!nde tn-ıncı Mul'l'tafa il'? 

ttra1ye neferler'!ndffll Necdet Tokııciz 

Hasan namında b1r ırf'T!ci öldümıüşler -
dir. 

.r &:iA:O 2J.lOLTC O O A sıoıın 

KIZILAY 
senin yardmıınla yaşar 
az da olsa yardımını . ,. 

esırgeme. 

A a O SCIA'1:11ı71 o ........O 

.havuzda ıııuvcut nıUkd!efler ara
sında yaııılaıı bO metre kurba..:ahı.ma 
yarışına 4 yuzucu ışıırak ccmıştır. 

O,..ı5 saolyetle l\'!uzaııer h..a.yacı.u bı
rmci gelnııştır. 

1. 'ıirlı 1:$ıaıyrak yarışı : 
.l::Su yarı~.• il L•u•ım ı.~Lırak etmiş 

Ankara.l{ucuııun ııu L .. kuıu <la başta 
gclııııı;ı<ır. Neuceue iialıl, NeJat, ve 
Murauaıı nılır.:kk"'p A.:ıkaraı.;ucu ta
kımı 6.37 dakikada bırtncı, Kamll, 
N ccdel ve N evzactan ı.ıurcl<kep ca • 
luıu ıkıncı ve keıııii anı.ıanuda yap. 
tıklan lrfaıı, Kemal ve Bınmllen 
muı·ekkep t'akım üçuııcü ı::-elmi9tır. 

Tramplen allamalar : 
Uu mı.lsaoa.kalara 4. atloiyıcı i~ıirak 

ctıııi~ ve 3 mcchuri ve 3 ilıth ad 
u.tıayış yapılmış cır. N eticcıfo sıi.nat 
okuh.ı.:ıclan Nevzat Pekın 42.94 µu -
varıla birinci, Lütfi 38.70 puvanlıt ı
kincl, Gençlerbirlı.((·ınden Bülent Ha
sar 37,62 puvanla liçilnciJ. olmuıılar -
dır. 

Canh, cansız, motörlü, motörsüz 

bütün nakil vasıtalarının 

sayııİıı hakkında bir tebliğ 
Nakil vasıtaları sahiplerinin. 

nazarı dikkatine 
Ankara VaJılitinde'l'I. ı 
1 - 3634 sayılı M illi Müdafaa mü. 

kellefiyeti kanununun 21 inci mad -
desi.ne ıevfikan 8.§ağıdaki tıarihlerde 
beldiye hudutle.rı dahilinde buluna::ı 
resmi daire ve müesseselerle eıha.. 
sa ait bilfunuın canlı; cansız ve mo
ıörlü nakil vasıtalarımn tahriri ya -
pılacakur. 

2 - Tıalırir .ı\nk.ara'da Yerli Aı • 
kerlik Şubesinde toplanacak komis • 
yon marifetiyle icra olunacaktır. 

3 - Tahrire tAbi vasıtalar ıu.:ılar
dır : 

A) At (beygir, kıare.k, ifdiı). ka· 
tır, deve, eııek, ökUz, manda, taylar 
ve ıılga bayVanlan. 

B) Bunların çektiği her nevi ara
ba ve kızaklar. 

C) Her nevi mot6rlü binek, cer ve 
nakil vasıtaları {binek otomobili, 
yük otomobili, kamyon, komyonel, 
otc:>büıı, traktöı;:, motosiklet ve emsa
li). 

4 - N akil vasrtalarını:ı sahipleri 
veya gelmedikleri takdirde mtin•asip 
gördükleri bir şahıs tarafından tayin 
olunıan günlerde komisycu huzurunda 
hazır bulundurmaları mecburidir. 
Vasıtalarut her türlü teçhizat, te • 
ferruat, yedek parçalar ve yedek ko
~ takımlariyle birlikte getirecek -
lerdir. 

5 - M otörlU nakll vasıtıı.lan las -
tiksizllk veyıa diğer parçaların bu -
lunmaması gibi meşru mazeretler 
yüztt:ıden komisyona getirilemediği 
takdirde, mahall1nde muayeneleri 
yapılmak ü:ı;ere keyfiyetin çaA-rılan 
gUnde komisyona bildirilmesi lazım
dır. Komüıyonca kabul olunur ma -
zerete istinadetmiyenler ceı:ala.ndı • 
rılıcakl•ardır. 

6 - Yukandaki hususlara riayet 
etmiyenlerle vasıtaları:ıı saklıyanlar 
veya yanlı§! malümat verenler hak
kında 3634 sayılı kanund'a ya.zıh ce
zaların tatbik olunapağı ilan olunur. 

Huaust binek otomobi1erı. ı 

8-7-1942 de 
9-7-1942 de 

10-7-1942 de 
11-7-1942 de 

761- 870 
871- 9ı>CJ 
951- 998 

1601-

Taksi otomobilleri : 

13-7-1942 de 
14-7-1942 de 
15-7-1942 de 
16-7-1.942 de 
17-7-1942 de 
18-7-1942 de 

Plaka sayılı taksiler 
1000-1100 
1101-1190 
1191-1250 
1251-1300 
1301-1345 
1346-

Hıısuıt eııha.s ve mUesseaata alt 
kamyon. kamyonet, motosiklet, bi -
siklet ve emsali : 

Plaka numaralı komyon 

20-7-1942 de 
21·7-1942 de 
22-7-1942 de 
23-7-1942 de 
24-7-1942 de 
25-7-1942 de 

ve komyonetler 
2000-2220 
2221-2430 
2431-

1- 330 
331-

Bisikletler 

Hususi eşhas ve mllesiesata alı 
C'anlı nakil vasrtalariyle bunların 
çektiği her nevi araba ı 
27,28-7-1942 de Tek atlı arabalar 
2!l,30-7-1942 de Çift atlı arabalar 

31-7-1942 de Ca..::ııı vasıtalar 
ve diğer arabalar 

Resmi daire ve milessesata ait o
tomobil, kamyon, komyonet, oıomo
bll, otobUs, motosiklet, bisikleı, trak· 
tör. emsali : 
3, 4-8-1942 de 

5, 6-8-1942 de 

7-8-1942 de 

8-8-1942 de 

Binek otomobil -
leri. 
Kamyon ve kam· 
yonet. 
Motosiklet, bl -
siklet, traktClr ve 
saire. 
Otoblll'ller 

10-8-1942 deıı Resmi devair ve 
mUessesat, cemi • 
yetlere ait canlı 
nakli vasıtalarly

lı faı:la hnyala maloluyordu. Yalnız k_:ılarında çıılı~an .1mele 1o 50 nı~h. 
Birlc-şik Anwrlka'da bundan on bes lınde nzıılnıı~tır. ;;u lınlcle eleku-ı 
sene evvel verC'm<len ölüm simdikinl~ falırikAl:ırı rn21 bene~lrıe nisheten an 
dört misli idi. Çocuklarda kızamık- cıık 1/8 aıııelrye iş vermişlerr'lir. Bı 
tan ö!Um şimdikinin yedi mlsli idi. ba~ka titbiriyle fabrikaların makine 
Büttin bu hastalık devrelerini geçir- !erinin nıiık~mıneliy_?ti ~a.yesincle_ hi 
dıkten ı:onra ortalama olarak yaşa- çok amefrnın );ııptıın ış~ _mııkınc!e 
ma raf;ı 49 yaş olarak hesaplanmak- y.ııprııışlıırdır. \ e amele ışsız kalmış 
ln idi. Halbuki bugün vasati yaşayış tır. İklis.1dl olııyları böyle <l~r hir ıı:ö 
61 sene olarak kabul edilmektedir. rıış çerçeve•inrlC'n tetkik etmek c:o 
Yirminci asrın başlangıcında Amerl· yanlıştır. HtlAkiı hu elektrik sanayii 
kıı'nın milli geliri bu~rukünün an- nin bu kndıır mtihmmdiyet knzıınmıı. 
cak üçtı> biri derPeoesinde idi. Bü.fün sı saye~inde elektrik ziya,;ı çok ııeıı 
bugtinkü sağlık ve medeniyet duru- za ıııılolmıış hunun neticesinde dol. 
mu ilmt kesiflerin sanayi Alemine, yı~l~·I~ mllynnlarcıı. işçiye iş çıkmı~tır 
hıfzıı:sıhha ftlemlne en geniş ölçüde g(ı-kt rik istihsali için fazla klimıi 
tııthikının neti<'P::ıidir. sıırfııııı lil1,uın bıısıl olmıış, faT.lıı. kti 

Mamafi btitün bu hakikatler kar- milr ıı nırlı-si, nakli~·e amelesi ve m 

0ısıııcla bile, her şe~, in ıena Larafını ııııır iş bulıııuş, elektrik s11ntnllnrın 
gÖl'nıeği adet edinen insanlar şöyle dıı d_aha f:tlllll tekn(~yen iŞ ;ı)mıŞ, Cllll 

bir düşünce ortaya alabllborlar. f~hrıkalıtrınıla, hakır ocnkl.uın 
"Makinelerin çoğalması, öyle sanı!- lingslen 111.ıdcn oc.a~l:.ırı!1clıt, bı~nla. 
<lığı aibi hayatı kolayla;;tırmadı. Bil- rm la~ıma ve lenı ı~lı.:rınde nııl> nn 
akis yilz binlerce işçinin ekmeğini\ lar('a insnn p.~rıı. kaz ınnıı~tır. Ye kı 
elinden aldı. Sefalet ve açlık maki-' ?.onımıktııılır. lif bıı l<nc1nrl:ı; kalmamı. 
ne medeniyetinin böyle son hızla ~lektrik'in ucuz mRlolıışıı, sarfıyatı ç 
dlerlemcsl neUcesidlr." ğaltnıı~. bir çok in•nnlıın ~e<'ele 

Büyük alim doktor Campton bu gt>ç vakte kadar çalışmak, okumak i~ 
yanlış di.ışünüslere şöylece cevap kilnını lı.ıh~ctıııtş, hıındnn dolayı kı 
vermektedir. ' lap, gat.t"tt>, mrcmua.. soıtışlıırı_ ııkılln~ 

., . . , . .. .. <hırıttınluk verecek bır hır.lıı ılerlcmı, 
Blrleşık Amerıka daJti buyuk si· G"ne bu Myede mathaıı.cılık. kıtıi:ı 

menndlfer ınşaatı vatan~mızı 1870 bu~ s~.nn) ii yüy, binlere~ i~çiye iş ~·ernıi. 
ranı do.n kurtarmış. Şımalden cenu Kıtntırvlrri ıımumı kutup ıııeler bı 
ba, şar~lan_ garbe yü~. binle~ce kilo- çok aile lı~bııl. ırınn yıtksek k.aı:an 
rnPlre uzerındekl bütun tabıl ser_vet iıııkı\nlıırı huırlamıştır. Son elli sen 
kaynaklarını her vata?'1aşın ıstıfa- r.arfırıda makinelerin mütemn.clt islll 
desl.ne açmıştır. El~ktrııl<; hava~azı, hı 1111yeslndc ıı mele jl'iındelikleri yiik 
su ışlel'inln gen~şletllmesi Amerıka- selıııi~ ve % 25 fazla. insıın.oı. iş çık 
yı 1896 senelerl.nın boll'.1:1ğ_unu kazan- ııııştır. lkr iş biılıı;csinde yllksek .ıı:Un 
dırmış. Otomobıl sa.naY'Jmın kuruluşu 1 l"k · ti · · k ı •· 1 f h · 
l!l07 de Birleşik Amerika'yı tarihin c <' 1 ış ~a~ crının ısa !gıy e, a rı 
bir mislini daha kaydetmediği bir ka vcrlııııııın fulıtl.~şmıı.sıy~e ve u_cu_ 

b 11 ğ rb tiye kavu
ct j Jaın11~iyle m!JtenAsıbcn yukselmıştı 

o u n ve se es ., urmuş • 11 1 lı' lk ı · · 
tur. Bundan sonraki yeni lhti 1 R en ~r ~ıııer .tın ıımt. esı llynı ı 

.. . 
1 

• d • . . ra ar vaııan yırmı sene evvclkı meslt•ktıı. 
da bili.un ınsan ıj(ın ertlerını tedavi ~ 1 t ·k· · ı· f 1 ·· d J'k _, 
edecek birçok kar1şık işleri kolav- .mı ıın ·ım ı ~ı mıFo ı aza gun e ı. "" 
lıı.şt ncak <>n kestirme ld BI. - dığı l1Rlıle elınc geçen paranın s:ıtı 
c:oklı~rı, makine sanayll,;;~ u~~ b:ş ~lıııa kudreti de hemen hemen iki mi 
döndürücü ilerleyişi karşısında "aca· lı far.l.ılaşmıştır. 
ha daha kı-şfedileeek ne kaldı ki? .. " Doktor Compton'un idcliAsınıı. ırn 
diye düsüneblllrler. Bilakis fen Ale· medeni ktoşiflerclen fayr'l.1l11nma kııı;iı 
mi henüz çocukluk devresini yaşa- bir zengin 5ınıfının lınttyu"ı de,ii:il, e 
maktndır. Önümüzdeki sonsuz im- buyuk halk kııtlelerinin en meşru hak 
kAnlar bizi, genç kafaların. azim!!, kıdır. Butıin ikfüRcll ~i•tC'mi bu ı:ı:aleb 
iradeli ilim adamlarının hamlelerini yi goıonıinde tutarak kurıılrlııı':nı " 
bekli)l'Or. Bu sayede mJlyonlarca mnn tn hıiytık siy.ııFoet ıtd:ımlnrını 
hektar hoş toprak ormanlık olacak, askeri kahrarnanlıırın elde edemedi~ 
ııene milyonlarca hektar toprak en ve kAttyrn erlemi~·ecC"j'd hnrış ve hol 
verlmlt otlaklar halin! ııetırilerl"k hık ıçıtne~I bütiln milletleri ve hil 
süt hayvanlarının y~tistirilmeslne. tün lnAnnlıırı ılık ve kurtarıcı ziya~ 
süt sanayilnln &'enlşlemesine yar- riyle aydınlatacllktır. 

yapılan 

grup 
Bursa' da 

atletizm 
birinciliklerinde 

Zonguldak 
birinciliği 

kazandı 
Bursa, 5 a.ıı. - Bu~iln Bursıı.'da 

lıeş hölırtnin iştirakiyle atletizm p:rup 
lıirincilikleri y11pılmıştır. ::lofü~aba k:ı • 
larda vali Fa•lı Güleç'le şehrimi1de 
lııılıınan ıııelıuslıtr ve kalahıılık bir 
halk kıitlesi ha7.ır bulunmuştur. 

Bir r;ceçit resmi vr bayrak çekme 
toreni ile ıı.~~lıy11n miisabakalıır çok 
ıııuntıızııın ıreı:rııiştir. N'etic-ede 98 pıı· 
, 11 nla ZongulclRk hirinci, 67 pu,·;ınll\ 
nıırsa ikind, 51i puvıınla Kocaeli ü· 
c;iiııcıl olnıuşlar<lır. Bundan ~onrn dC'
reC•' alıııı Kırkl~reli Ye Eclirne tııkım
l ırr da. mııvaffaki~ el gostennişln -
clir 

1 erdi neticeler : 
100 ınetre: Yaşar Kaya. (Koca~li) 

1ı1 15/10. 
Şahap Üc;y.ijfit (Bursa) 

TurM.n (Zongul· 

Koşar (Kocaeli) 

Kalabalık yerlerde halle 
sıra olacak 

Ankara Belediye Reisliğinden ı 
1 - ÜçiJrıcü madrlede yazılı hus 

lar belediye tenbihleri •ara.<ıına alın 
mıııtır. 

2 - Bunlara aykırı hareket ed 
l er 1608 ve 25?5 ':lumarRh kanunlar 
göre cezalandırılacaklardır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin da 
A'ıtımıncl•a ve bunlar iı;;in kart verili 
ııinde, 

B) Nakil vasıtalarına binişte, 
C) Umum! yerlere ıtiriş ve cıkışta 

halkın birlblri ardı aıra dizilmeler 
mecburidir. 61 

B~lk~n bayrak: Kocaeli t<ı.lomı 
ıo.s. 

Gnllt :ılmR: Yıısııf Bor.ol!:lıı (Kırk 
larl'li) 11.flO, 

Di~k: Kemııl Üc;yej:rit (Bıır~R) 29.l 
Cirit: Suat Yılhıır (Bıır~ıı) l'ill.311 
Çekiç: ArslRn Bıı~ay (Zonıı;ıılrloık 

ı!:.!.20. 

Yilk~ek ııtlııma: Fnik Önrnı (7,n 
gııld~k) 1.65 . 

Uzun atlıınıa.: Yaşnr Kıt~·ıı (Kırk 
lareli) ll.27. 

trç 'lrlım Faik Önem (7.ırnı;rııld:ı 
18.17. 

Sırıkııtlıınıa: Hıılit A rseı en (7.on 
ız:ııldak) 3.80, 

ııo mttre mııninlı: Fnik Önem 7,n 
~uldıık) ı.~ .. ~. 

Muayene tarihi 

6-7-1942 de 
7-7-1942 de 

Hangi vasıtalann 
muayene edileceği 
PlaJca numaralı 

hususiler 
601- 680 
681- 760 

Je bunların çek • ı 

tiği her ınevi \!ll'll ı gıl k 
balar. 

15-8-1942 kadar caeh) 

dre: Fil..-ret Doyuran (Zon· 
ı29 s 

İbrahım Boys&l (Ko -

.'.\Hl~ııbıık,,JArrlan ~nnrıı. ,·ali ''f' b,,J 
haşkıını B Faı:lı Gulec; knzın.ınlnrı 
mllkAfııtlıırını \'ermi-tir. 
Akşam atll"tlrr .. refin«' \ferino 

fııhrikasındıı bir akşam ) eıııcği verU 
miştir. 
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DIŞ POLİTİKA! 

Şark 

yaz 
cephesinde 

taarruzu 
00 

Alınan)ıı geçen ~"'llCflin \'112 ve son 
. ~ar a)brı i~ınde Ru >• nı; mUk;n•eme

tını kırma> ıp da kı, gclince askeri hare
ketleri Uıil eıuı.i zaman, ilkbaharda 
t~okrar taarnıza b:ışlıracağı zannedilm* 
tı. ,\ lnuınların ıı keri hıırekerleri tar il 
ı:mekrirıdc lldeta bir resmilik vur<lı . 

KAHIRE'YE GÖRE 

, Elôlemeytı'd~ 

alman kılalar1 

mühim bir 
te eden 
cekildiler 

.:o 

( Başı 1 inoi sa> fada ) 

Almanya' da iki bu(uk 
milyon yabanu ini var 
Stoklıolrıı, 5 a.o. - Stokholııı 'l'id

ningc•n'ln Bedin ııııılıabirine glıre Al· 
ıııuu>a'dn şiıııdı iki buc;:uk ıııll~oıııl ın 
fazlıı )ahnııcı ısçi vıırclır . Ihı sn)ıyn 
(,'nlışan lıir lıuı,:uk ıııllyuıı " iri ele kot· 
mık gNrktir 
~utrnhlr, çnlış 111 esir snyı ının rl ı

lın 'lık•ı k qlnıııııınsııın hn\ ı ,.l etıııek· 
tec!İr. \C şuytc di)or : 

" l nıih ıın frıınsııı ~ı'kınrıı geri 
kalıınların ekserisi Polon) nlı "e lh+ 
çikalıclır . \ lııı:'.ln tclılığlerındr ııııl> oıı
lnrccı rus ,.sirlndrn hııhsedilmesinl" 
r11gmrn lııı n> ~··iıı ııck nz rusun <: ı· 
lıştığı anin ılmııktııdır.'' 

MiHVERE GORE 

Elôlemeyn'de 

üslüsle ya lan 
İnği iz 

h .. cu ı 

geri ahldı 
( Ba~ı ı inci sa} facb ) 

Hini müs ümanlar1 
-Ve-

Büyük Brifanya 

I r· h' b. d · ~ınna ın ır emecı 

Bomhn>, ö n.11.. f'innnh p:37.et"'h--
r,. H•rdiği hır deıııec;:te öyle drmlş -
tir: 

Moskova'ya göre 
Kalinin cephesiyle Kursk, 
Volıansk ve Byelgor6d'da 

MİHVE E GÖRE 
Harkof ve Kurs'taki. Rus 

mevzilerini yardıktan sonra 

siddet i a 
J 

çarpışma 1 Do 
ve tank savaşları 1 birçok 

o uyor 
Moskova, 5 a.a. - Öğle 

neşredilen sovyet tebli~i : 

• r ni 
noktadan 

e 
Gece, kıtalarrmız Kurs, Volşansk 

" Şımdi~ e k.ııdar hıırhc drvam c· ve Bydı::orod dof:ulnnnda şiddet il 
(lılıııesiııe ('ıtgd olınnyı ('lvı-rl li hul - savaşlara iştirak etmi;ılcrdir. 

kklnuııu? ılk h:ıfıım çıknr çıkmıu, al· 
man rt~uıı ıt:blı i, ı rruz harbinin ni
ha> etll-ndi inı bildi di. Gerek alman 
l'Olıııka odamı ruun 'c ı;:crck alman a~· 
kerlc rinin S<l71t rı, O) le bir prosrrurun 
ınsarlanmakı.ı olduğunu anlatmıştı: aJ. 
nıanlar, kazaodıklırı torragı muhafaza 
edecekler. Ordul:ırının hu) uk kısmını 
J;Cn çekerek ccpfıclcrdc ancok z > ıf kuv
'etler bırnkarnkl r, , e kı, R) !arı zarfın
d:ı rahat hazırlandrkı:ın •e teçhiıatlarını 
tamir ctı"krcn sonra fıa,a \C ıoprnk ,3. 

2İ)CIİ eherişlı olur olmız, derhal ta.ır· 

gine ~öre Ellllemeyn'deki İngiliz • •
1 

.. . d 
mevzlferı olduğU glbı durmaktll ve 1 lngı tere uzerın e 
ing1lız karşı hücumları ıtevamcle.dır. 

m'.ldık, fakııt nı('rik ı'nın > :ırdımı I· Başka bir kesimde maddi hiç bir 
ltalyan bmnnının le b .,.. k Hrltan, ıı'dıı bldm istcdıgi • değişiklik olmamıtıtır. 

mütaleası rniz 1' ıkl tın hal rklındrn hftŞkıı bir Kal inin cephesinde 
Durum l:ıgilizlcr içın "memnun ve , 
tatmın emıcyicı" değildir. Berlln, b a 31. Alnıan sava§ u -

H 
çakl:ırının Brııanya anaları ve ke. • 

Milano, 6 na. 1tııl) ıırı gazeteleri, h 1 rklınl kolnyhlşlıral"ak tf'dhirler l\loskova. 5 a a. _ Royter aja':l 
Mı ırın ı~Uklfil 'e lıakııııı' etine rıın et ılclıgı takdirılr, hıınıın ınilthl hir fe- sının gönclercliği hususi muhabiri ruza geçecekler. ava akını rasuıarı Uzerinılckı keşif uçuşları eltin ccHlt·ccğlnın nıılst .. rek 1 ıl) 111 - alııı ırı 1 krte "ol nçııeağını sanıyorum. \ur. bildiriyor : 

Bu p!lnın aksamı~ olduğu şlmdi ke
sin olarak 5'J)Jcııebı.Jir. Aknklık, alman 
ı.urnızu dunır durmaz, ru.'ların derhal 
tııarnııa Scçrııden)le h ıılamısur. Al • 
man taarruzu ıatil edildıgi zaman, cep· 
h~iıı 'ıtzl)eıi $U idı: $tmalde' .sanlmıs 
hır h:ılde bulunan 1.enıııgraı şehrinden 
haşlı)"Or • .,arka doğru Tik,-ıo sonra ce
nuba doğru No•oı;roJ, lımen golü, Os
taşkof, Kalının Moıai k, 1'ulıı, Elet•, 
Bıc:lı:onxl, Harkof ve Kupian k'ınn se · 
ç;r k Ta nrok ı <lcnıze ulaşı)ord:.ı. 
Kırım > rınucl ında da Sh-asıopol mu

Kahire, ö a .a. - Hesmeıı bilıliril- de devam etmıştir. Almnn uçakları 
diğine göre mütteı ik tayyareler diın üslerine iyi keşif neticeleri alarak 
gece du mana Eldaba'da ve rliğer dö:ınılışleı dir. 

ıleınecıle resıı en te' il edılnıiş olduğu 1 mıh on hlııt nııısliınınnı kcndıleriııi I Moııkova'nın şimal - batısmde. bu. 
1111 helirti)orln. . . lunan Kalinln <"ephesinclc ö:ıemll bir 

(~.ırriere, l><"ila bera dh ı•r ki : J ıızu l~ı bır ıkaıı hır lrıgıltt"rc'yı asl!l j muhıırebe cereyaıı ediyor. Buglln 

~rn cdilmi1ıi. 
Kış U}ları za.rfınd.ı girişıikleri t:ınr· 
~ nısfam \'Ok toprak kazandırmadı. 
Sımalde nlnı.ınl;ırı Tik>'UI den geri atu • 
laı:. Fakat Lenin rnd ı kururnoın<lılar. 
iımen ıı;olu le K linin nra~ındaki nunt:ı· 
kııcl.-ı alman ıı;crılC) işı d.ıha hu) uk olmuş· 
tur. Bir llQkt:ıtlı ru hu: \ clıki Lugi'ye 
kad.ır ilerlt'l.lılcr. Mu kova ile llarkuf 
a.ra\ınd kı <ephedc Smokmk }akınları · 
n;ı 'e prd c kad r gerikdı. llıırkof un 
l'enuhunda da nlnmnlar Donetz nehrinin 
ı:ıuhinc aııldılıır. l nkat Ta~anrok Har· 
kor, \'ı)'amı ı, R.dıe,, No,o••rod Pibi mu• h. . . "' .... 
ım ıstınat nokıabrı tutundu. Ve c:ephe 

horunca umumi \azı et deği~medi. fa· 
kaı bu kış taarnızlarınuı ruslarn bir fay
da tcmın ctıı açık olarak anl~ılmakta 
dır; alınanlar, rahat ha ırlııMrak \'akti 
ı;dınte ta:ırr a haşlı)a akları }erde kış 
a\lırı zarfınd.ı hırpalanmı lırdır. Bu>-ük 
turrıuun ıll bah r a) 1.ırı zarfında baş
lı\'anı:una ının btbi budur. lıkbahar 
•>Lı.rı zarfında b I} k bir alman hami i 
başlı)aoığı )erde, bu a)lar ıeşcbbüsü 
R_us)öl'nın elinden koparnuk içm s:ırfe
dılen )rcıle ı;eçıııışıır. Alınanlar kış 
B)larınd.ı Kırım ııı sa& urunu teşkil e
den Kerç i rusla rd:ııı temizlemişlerdi. 
Fakat kış a) tırında ruslar Kcrç'e a•ker 
çıkarnrak )'arımadanın bu ucund:ı tutun· 
dutar. 1 neta burasını temizlemek l.'.'ı -
lımdı. Bu t cşbbiısc ı:;ııişirken, ru tar 
Harlmr tarartannda ıa rruza başladılar. 
Almanlar bu t rnızla meşgul olmıık 
mecburı)etinde k ldıl r. Bu da taarruz 
l'llnlımnı Oiraz daha aksattı S..>nra Kaf· 
k~..ıanı doğru bir hamltı } ı>abilmd< için 

1'11: ıopol'un ıı lı 1 ızımdı llu n11 us· 
su Seçen sonh:ıh r D\ 1 rı zarfında sarıl· 
mış •e buıun kış muhas3ra ltınd.1 kaJ. 
mısu. Sı\"llslnpol un iş ali için giri İIC!l 
hard;eı uzun urdiı. Hu tar chnn her 
i~~ihkilnıını, her ı:ışını, her sokağını bü
>"';1k kahramanlıkla rnud;ıfaa ettiler. Ve 
nıhayet alm:ınlnr birkııç gun C\'ıiel Siva~· 
fOJ>ol' • k u ırnal cıtiklerı zaman, şehir en-
az Yıl!ını halınde ellenne geçmi~tir. 

~?ün caı:etclcrde çıkım bir Berlio haberi, 
ıva lopol da "ıaş ıa uuüııde"' kalma • 

dığı.nı l'ıildırmckıcdir. ıva ıopol önün-
dekı ka) ıpl . 

arı ruz elli hıne kadar çıka • 
ratı' rus iddıa ı !;Ubalagalı olsa hile. al· 
mantarın 1ı h t • dk cr a < e gır ka)ıplara ugra • 

ı l:ırı muhakk.tluır. 

ten Sımdi Kcrç )'al'lm dası temizlendik· 
>'Ük Tel ıvaHot>ol da duşıukıen wnra bu· 
nı u 

8 
man 1 rruzu haşl mış, d:ıha dui· 

la ' uncc ba lamı$ bulunan uuırnız hız· 
nmıuır Taa 

dul;•un • dJ rl'll7un ~ımdı başlamış ol· 
m 1 

11 1 
•1 ctnıd< )eri~ ohnaı Al· 

an arın ılkbai 

nokıal uda tanı ruz cunlı1tıı. Blı mil· 
hinımnl treni tahrlbedilmlştiı 

Haberler iyi, fakat te§ebbi.is 
Rommel'de 

Londıa, C. 11.a - Heııtcr ııjnnsıııın 
diplouıutik uınharrlri ) azn or : 
Mı ır'dan ı:;clcn lı ılıerler çok dnlııı 

iyidir. ev, elsi ız;un ) nııtığı l{ar,ı taar· 
ruzda 6 ınei ordu 111m·11ff ık olıııu,tur. 
Ancak bu IJU> Uk olçıiıle bır kıırşı ıaar 
ruz değilrllr ve şlındıılerı fn7.1n mem
nun olm:ıti; ı ız;elııırı.. 'leşelıhııs hain 
ltcımııwl'in elinden alıııaıııauıı•tır. 
Bununln bcı aber lngiliz a skeri sözcıı· 
sil Horıımel lıı llcrlcıncrııiş oldugunu 
hlldlrrııl tir. 

Loııılrn'ııın selnhiyelli ku> ııaklıırı 
nıııhıırl'lıcnln sun llç ıı:tıııılnil Şıi) le hli
ın a rılil orl ır : 

Hoııııııd ç ır,ııınlıa ızııııtin molaıııe~ ıı 
lıolgl'sıııde ti(' taarruz qqıııııştır. Ve 
lıunuıı ı·ıı şlclılı•I il 1 ıık•am ıızeri ,_iırıeş 
iııgilir. ııqkerlerlniıı gc1ziıne ırelLliıli hir 
ıınıla duÇ(u istik ııııetı tlıııl«' )1tPılnıış. 

tır. 1 le ltal)nn ''c nlmıııı tehliıderlıı· 
ıle bildir ıleıı \·c ıııı" ııkkat ve ıııevzii 
hir filli\ af{ ki> el temin eden bu taar· 
ruz:ılur. llu tebliğlerde, l enldrn lnıdllz 
ordusunun ıullıvcr l ırafındnıı tııkib
edildijd bildlriln urdu. 

Per~cmlıe b:ıhı sukuııcllc ı:;eçnıJş· 
Ur. Of;leıleıı sonrıı buyuk tıııırruı: ol· 
muştur. l>u ııııııı pi) acle~ı top~uııun 
da y ı rdıum le bu defa lı.a tn ırcln or
du. Ve topçunun hrılefl de du,ınıın 
z:ıı lılı blrlıkll'rlnhı cnız;ele uğrnın 1ksı· 
z:ın ilrrllh ebllrıırsl için hir.lm toı•lıırı· 
rnır.ı susturmaktı Bunun tlzerine İn
gilizler ceııuplnn kar ı taarruza ıtec
nıl•lerdir. r\lııınn zırhlı kun·etleri hu 
kıırşı t.ııarrıu:umuzu onleıııek kiu 
yollıırıncl ıuı ı·evrilıııiş vP dola nsile 
pi) o.dl') i ılrslc'kleyemeııılştlr. ll1ıylelik
le clUşııııın tnıırrıır.u nkiııı kalmış f ıkat 
ıııulıarclıe <"Clİrı olııııış \'I' hrr iki tnrnf 
knyııılııra uı{rııııııŞtır. 

Cııın" ı:;ılnll Hoııırnt".1 tekrnr Elnlıl" 
nıeynılekl inglliz mevzilerine tıırrıız
clu bulunıııuşı ur. Fııkııt yine bir Ş!'\' 
kar.n.nnıo.nıış, fıızla olıırıık dn hircnk 
tnnk, 40 top \'e yil:ı:lert'e esir ,·ermiş· 
tir. 

/.ngiliz mukavemeti 
arlryor 

Londm, 'i ı a. - Bupınkii lıabe:rlcr 

sckızinci ordunun J Jalcınerıı Çl'\Te inde 
dayandıjiıoı \e çol ıarafınd:ın bir nlnıan 
çe' irnıc h;ırekcıinin muhtemel olm:ı.dı • 
smı tt'} idctıııektedir. Alnıaular d:ı kıta -
tarının Mersa Matruh'tanht:ri daha ku'· 
'etli bir muka,eınl'tle knt$ıla$tıklarını 
itinır ediyorl r. Al mani ır pcr~enıhe cÜ· 
nü Elalrıııe)ıı'in zarıcJikliğini hildir · 
dikleri halde. <liin, hu )erin kemli elle· 
rinde nlmadıjlını bildiı:mi$1crılir. Mı•ır· 

da kenılini göstermek c ı;edkmiyelck o· 
lan iddeıli sıcn1ı l:ır orta ında su 1Tle5e • 
le i, Honııııcl'in l'lalcme) n ÇC'\ resine ka· 
dar ih·rlenıe~i~ le !\nüne ~ıknn ho$fıca mc
seJelerden biri haline gdnıck uzerediı:. 
Gcri çekilen İngiliz kııalannın üslerine, 
b$e medc.ezlcrine 'e Nil çevresindeki su 
depolarına rakla malarına karşılık ol • 
manlar üdcrindcrı uzak 'e su~uz bir çev· 
rede harcklıuı bulunu}orlar. lngiliz hn· 
\11 lrnnctlerinin devamlı hücumlarına rapııkl 1 r lince: geçen • şene 

g arı ıhı !>uyuk hamle ile taarrunı mlrll7: hulunan münakale hatları hundan 
rTek nı>cı"ndc olduklarına şüphe h<•>lc alınanlar için ccı>he lı:ııu kacbr 
rck tulr l akaı kı, D) l rı zarfındaki ha· ha' aıi ıincmi haiıdi r 

eı er )Utund b ? 
dır. K k en. uuu rapam ımışl.ır • Kar§r hücum ne zaman . 
bile ıı Jıb ıı> da ılkbahar gcldıği zaman Bazı UKkcrt )ar.arlar bu zorluklar ve 
rinde t~d'' us h.llil >er )er rusların elle· ş!ddcU1 ıı.ıcakbr dolnJ';SiYle tnırWzlcrtn 

ı 1 1 >emek ki "lkb h 1 1 1 bü>iik ı li<I • ı n ar 8 > arın< a alınanları bugün buturıduklan >t•rde 
de t c~ Ge hır taarruz başlı) acağı yer· ı ınunYH'f'I bir rntl<ldt.'l tuı.mnıııı muvııı!ak 
İçin . . w nısların cllerınden almak olabUeceklcrtnl )-azıyorlnr Fakat tna-l • 

ı:ırışılcn rnuı:adelc ıl · · ıı · • 
hale sure bu ük 

1 
c c~nıışıır. 

1 
.u 1 uz kuvv<.-tıerlnJ bir ı;llnlük blr va&ıhn 

ı. > man ra;ırr. zuoa lif 
u;tşfang1 .. 1 , 

1 
_._ k- d •. ~ «cmrıı twık rı n O~te lklslndt>n mail· 

d. , ,ın e nıc:.ı< mum urı egıl 
ır. Bu lf'U>bl u 1 11 "nd rum ed n ve Tvllruk un beklenmedik k • .,,.. >u ru~ arın c crı 1..'fl 

• ~Parır> lmak ıçin ı;ırişılro mucJJdelenin 1 tı.kıt>etlnl lfıtac l')ib<-'tl bir sıra talih z 
1tlnde ka>nanıış, gıtm ıır fakaı 1,1\Sto- u ylardan lk1 hatta wnrn atman Uerı 
P<>l. dü tııkten ~>nra alm:ın cı:ırruz hare harokctlnin l. lcmcYn cevreG!ııdc dur -
ketınin hızLındıı;ı d:ı bır hlkıkamr. Al· durulm:ısı. bu ilik Jn(>ydan muharebesi· 
man lıamlcs K k i k f nın nt•lleesl ne otur9a olBun, tnırııız az-
daki 

ı, ur le Hıır o arnsın • 
~cı>he uzcrıııde gclişmcluedir. Bu m:ntn blr llclll nl ve t..'fl fcn.'l oart.ıar 

Cer>hc Üzcrındc alnunlaı: geçen kış arla• itinde hızla toplanmanın kl\Y(13 de~~ 
rı~~ ıark doğru ılcrlı'l'crck Donetz l• r tımeAinJ tcşk l etmcktclilr. 
~drını ı;cçmışlcr \C Kupıansk şehrine Baıkn ıı&k ı1 )iv.arlar ise lnı;:1J.1zl"
..,. a~ ı;elrııı ll'rdi Kı, )l ırı ıçinde Do· rin bir knrwı hUcumunu derııt~ ~ıyor
nerz'ın ı;arh ld . . tar. !uk t bu lw.rwı hücum strnd1 cephe-)) ,. ınc aıı ıl:ır Şımdı tekrar 

Oııttz ı "C"" • 1 de bu'un:ın ı g llz kU\'VPU<!rllıtn gerı. 
1 "' .... ıış er, Kupıan~k Ş(!hrini al· 

ınış ;ı.r ve 1> h . stn<lokl· tm<vlı.c kıuılarının ınlktııruıa 
ıcc1· 1 l>n ne rıne doğnı ilerlemek· 

ır er. Bu lı · . bağlı bir !oUr. Bu husıı.-.tn ıse )'>llmz 
IC'hrl '11 J k~ rın ı~rkında Voroncı r('SJlll m ıhCUlerde mnlılmnt mevellttıır 
defini /\1_r

11 
ı alınan hamle~inin ilk he· 

Rosıof l")" ed n bu şchır, l\lu ko\a . Ancak bu mnJıflU<'r de 8Skm1 meseleler 
tınıt 1 { r 1 . hııkkın lıı cok kctunı davraıımnkta ve 

dedir At ' 1 nun uzcnn • • ınaulnr b lıcd f d • • bu ytlzdC11 llSkm mUm-ldUUertn tefsir· 
nclttlklcri taa • u e e ogru )o- ıcrı ınmamtı.I<' &ahsl tnlnn1.n!mtıın Uerl 
11,mekte ol 1 rru un eh crııli ol:ırak gc-
D lcu ıch: ul nud ıdd a eıruekıedirler. IDdemcmelrtc<I . 
,.e Ku k ke im: rı~\'O du ki: • Harko! Mevzii teşebbüs ingilizlerdP 
\•e mili rık kunetl ba ffi\D kuHetlcrı Kahire, 5 a.n. - Cepheden e>cle:ı 
h r, tun r:ıarruz cep ı· 
esındc du manı )eıımıtl r ı· H" • en s n h~berler lngillzlerln mevır: ı 

me harek ıi neucesındr mu~İm 1~u~:ırn t ş bbUsU ele aldıklarını göııterlyor 
k~..,.edln kıı ulmı ıır Seri tcşkillcrı Mihver şimdi, ıhtfilemeyn'in cenu 
mı~ Don ııdt ııne dıı ru hıda il-lem-'- bun<Ia batııla:ı cloğuyR uzanan ıepe 
tcdır" ~· t:1< den tanıamiyle çıkarılmıştır Ilitkln 

D'ğ 1 bır hale gelen 19 unru he.Cif ıılman 
H al~ r t rafı n T ' lan~ı. Ku~·ta· tllmcninılen 000 alman dl\n ar.ısız 
~ 10

, taarrınunun durdurularak Ti • bombardınıa:ıılıın sonra ellerini ha· 
d.oç~.nk 1 nun ka• ı ı:ın•r111:ı geçııılini bil. vnya kaldırarak hatlnrımızn e:elmis 
d ırmı tır Hu~ td>lij\ınde karşı utarruz ve trıslim olmuşlardır. 

an hah'<"tl lnı mckl beraber, "çoğu ma· Bil ha6sa fnpcu ve tayyare[ er 
rıır olm:ık l ı · 1 
•• " "~c '"' rrc dıı~man a ke • laalı·yette rıııın wıkd ı ı ı. 
kı 1 •'lı 'e .. ır~ok alman tan-

h.lndı~ da kulhnılmaz bir hale geldiğini Kahire, tı a 11. - Scl<ir.lrırl ordu 
ı ırnıclctl'dir 

Alm~n rıı~ h mi h kkında her iki harda bir türlü haşlı)amıran bü)'ük al· 
tarafça d.a ~crılm haberltri hürük ihıi- man taarruzunun nrtık haşlamı' \'e gİt· 
!:;' ka>~ı\le kahul etmek Hızım ıteldi!:i· ıikçe de hızlanmakuı bulunm~ınd:ın ih:ı· 

51>\ lcmı~e lııtu!T\ 1 okrur Bu har('lciıı rettir. 
hakkındı ~ımdilık Ullcnccek soz, ilkba- A. Ş. ESMER 

Bu clcıııe~ doıı;ruıl 111 dıığrın ıı. Mısır ıffctıııı)' ccktlr. l gelen haberlere ı:;-öre, almanlar ııınk 
ıııillctlııe \e ;\!ısır hılk(ııııı liıı" hitı\ll 1 lnr•ıc ılrvaııı rtrııı"İ . . ,··k ve ııı aklarla dcste~lene:ı plynıl\'lcr· 

t:ııııııırtı• ı .;1111(1 LI ılcıııc)n rlııla) 1 ır111· 
ıln bil> uk ıuutı.ı relıe tekl'n ı lııışladıgı 
zıımnıı tiOU den ı ı7.lıt esır ıılııııştır. Bıı, 
Hoııııııd'ın iııgılız ıııud ıfa lan orl ı -
sındnıı 1'ıle kadır bir rol açııınk için 
~ ıptıı:ı bu) ıik g ) rel in .Jordııncıl gıınıı 
idi. cumartesı glınU mutıarebeler d,., 
n ~ı > uk ırı cuııı ı guııkıl nıulıurelıde· 
rıu l'erc)an ettıgı çeuelerr ııııll lıu

lunıııu tur. \ aııı ınulı ırclıe bO ktlo -
metre knd ır geııı lıktc ulıın cephenin 
şınıal kısıııınrla ~<' cs ıs ıtlhari)lc toıı
~ııLır urn~ıııd ı cerr) 111 ctrııışllr. Hum· 
mel, tak\İyı- ı•ôilmlş ıııuttefik kıo \et
lerin sıddetlı hır uı11kl\e111ell)le kır· 

cdı) ursa dıı ııluııırı ı•c ıt ıl) an ııh rUe· u ~ ıçın Rıl> 11 lr !isıilstc lıllcum edıyorlar. DUn mu-
rini üihenıııelrri niçin dos \ e ıltı ııınn Jlritlln) ı'J ı ılrsteldenıenln kendi ınrıı- hare be sağnak halinde bir yal\'mur 
dip.er hutün ıııillctlcrc de lıltulıetınr.k- fMtiınir. ırrreıcıııden olduğunu sllyle· altında yapılmıştır. 
trrlir elim . ) cl!'r ki Bu)Uk Brıton)ıı bir 
Süveyş' e mayin Jökültü dost sıfatı) il' \'e rııOsa\ i hııklı bir pır
Berlin, 5 a a. Almnn SO.\"aş U· tc•ner <•' ırıık l'lıııi ur.atsın ve kıınunu

c;akları dun sec Slıven kanalına r•nsidc ırl"rek ml'rke7.i hükliml'ttı- ge· 
nuı> ın dokmtış V<' su .. e)-ş dolaylnı ını 
tahrip bomb:ılnı'1) le tesırll surdtP rı>k<r ta•ra hhkıımrtlı rindr ırerçek hlr 
boınbalamışlardır. lı " I' ırs ıı dedim. 1 .ıknt •lmclh c' 

k ıclıır BU) lık Brlt ın) n ıız:ıttıınmrıı eli 
k imi ctıııcıııi~tir. Ve et" ı ınıı hınt 
kon rı -ıııı k ıanrnıığıı çalışmakta -

Mihverciler Amerikan 
llıtalariyle temasa geçtiler 

~ıla ıııı tır. lııgllı r. ıı;erı• hoııılıa u<'ak • But1opeıııe, 5 ~.'a . M.agyarorRııg 
lnrı ruııın geeı• 1 tle ııılll\er kunetle· g~zete,.ıne Berlın muhablrlnılen ~c
riııe şiclcletle hut um etıııi~lcrdir. ı l ıı- kıl en bir telgrafa gore şlnıal Afrı -
cuııLlar lıilh ı~s, ı .ldnha'> , ,e ıııuhıı -1 ka'~akı mıh ver orduları Eililem~yıı 
rcl.ıc lıolge ıııdckı h" k ı ncıkl ,ı ır ı > •J· rlc .ılk defa olarak ameı·i~an kıtıı • 
nelLılml tir. Bıı nıuh mnırıt kafılesl lanyle temasa geçmlşlcrıhr. 
tanı ı ahetlı• hl\ll) ı tılıııı•tır. lla, kıı 
lılı· ccık hıtcıııııl r ıl'ılı ı yııııılıuış, )1.111" 

gınlar çık ırılmışlır. ır.Jd!lb ı'cl ı çıkan 
~ uııgırıl ır uı: ık! ırın il) rılmısıııdnn 
çok s1Jnra hıil ı ele' 11111 ı•dı) ordu 

Rom.mel'in çıkarıldığı 
tepenin ehemmiyeti 

Kahir,, 5 a.a. Ho)tcr aian!>lntn hu 
~usi muhabid bildirı)or: Itoınnıcl io 
zufılı kuHeılcn l Jaleml.')n ın cenubun
daki ıepeı:len çık:ınlmışur. Hıınınıd bu 
tcpcden l lalcıne)'n ı çc' i rmck \C 1 kcn 
dcri}e°)-e ilerlmck ümıdindc ıdi .,ımdi 

kendisinin bu lı ıkım ıcpcdcn çıkarılına· 

şı, bu nazık ınuhıuebcnin ~inıdi)c kadar 
en <c<>areı \Cr:İci ola)ını ıı.-skil ctmektl 
dir. 

Durum cesaret verici 

Tass ajansma göre ~._..,. _________ ........ 
Almanlar Rusya' da ki 

1 
kayıplarını 30 misli 

eksik göstermişler 
\losku .. a. ıs a a. 1' s aj ııı ının 

si) ısl rııuhnnlrl 'a&ı) or : 
Alnınnlnrın bir ) ıl ic;:indr \"erdiklrrl 

kn)tplıır lı ıkkındn nlınnıı ha•koınu -
tanlığı lar ıfınılaıı nt'Şrt'<lilen tehlil'ı, 
Ikrliıı tebliğlrrinılekl > olnııların ınn
hiretlni ıwstrrl'n 'eni ,.,. bclijt hlr rll"· 

Londra, 5 a.a. - Aııııalist'iıı aske· lildir. Bu tı'hliı.:e glırı, alnı ııı ıırdıısu 
ri mütaleası ı Itır 'ıl suren dıığu ınulııı.rcbclerir11lr 

Mısır cephesi:ıde durumun, birkaç 271 .hin olü, 65 bin kn)ıp 'errnışlcr • 
gUn evvelki vaziyetin ılerplş ermi- ılır. llıı rnkıml ırın a tı•ınınuzıl • ' mi 
ye imk!\n verdiğinden ve hııttA bazı p.)ın ııı - SO\~et horhinın ) ıld' lııııü 1 
salahiyetli mll§ahlılerln ümit ettik _ giinunden on gün sonra neşmfümi~ ol· 
terinden de do.ha cesaret verlcı ve mıısı kaJ da <leii"er. Muhııkkektır ki nl
clııha iYi olduğu açıktır. Fakat hu rıııuı ha ko.mut1rılıgı lıneC" kayıp! ır 
duıımz lımitlcro kapılmıyn mntr~I h.akkı~il!' 1!ır ~c' 8 "J .. nırınek oh., -
yoktur. Gerçi ıııgtllz mevzileri sa • 1 tınde ıdı l· ııknt ~n'?'rt h ıherl r hü -
pa ağlam duru) or. Auchinl ·ek' in 1 rosuııun ne•r<ttıın sı) nııl 'e a kerl bl. 
yerJe,,ıi(tl h t kuvvetli bir §ekilıle ıan~oın n nlııı ııı h lkı 117.eı lndr vapt ığı 
tutuluyor Roınmel'i:ı hücumu ger • derın lntıbacl n k "gılıın. rRk kıra -

' 1 rınıl ın ' rıµcçıııl~. anca k nlnıaıı pı o -
çek bir akıımete uğramış g6zU~lı - pa ındnsınıu ıııııtul ~nl ınlar 'c t h. 
yor. Dun\ınla bcrabeı, bilhassa c;öhle ı rlflt'r usulüne bnŞ\ urınıı lur. Ne•rc -
mode~ harbin ol:ıgunUstü ~ryynlll~I ılilen rnkıınılar nlııınıı ordu unun kn • 
gl!z Bnlıadc tutulunca sUrprızıt'r d11• yıplarını en ıız ııo ıııl li 1 k k gMl••r. 
me. mUmkllııclllr. Bundsn başka ıııektcdır. nu rakaııılarn inııııılır hlr 
Rommel orclus11Ju s~dcce olduğ~ mahiyet vcrıııek lı;lıı nlııııııı ı;autelni 
Y"'rde rlurılurrnak yeıııım"Z, onıı ka:ı lıaşkoınutnnlıklun gelen hlr rıııir (ize· 
~ıı. etle yenmek. Aurhinleck'in dl" • rlne "ıııhr knnplnr., dıın iklın·tro ve 
iğ; gibi Yoketmek l{erekıir. g<iz ~aşı ılökı~ıeğe hrışlıııııı~larılır. 

Hollywood 

ve harp! 

Harpte bulunan memleketle
rin şehirleri, lıal'b ıı te lrleııinden 
türlU türlü zararlar gBrmektc· 
<lirler. Kimisi hombardımnıılordan 
yanıp yıkılmakUI, k1mlsi harp sah
nesi hnllnı> geldiği için hure.ıla tas 
taş iısı iinde knlnınıııakta, bir ü
ı;Gnctısu de harbin ks rJııı her
hangi başka bır ıekllde hlssetmek
tcdır. 

Hollywood da harbin tesirini 
du~mııktnn kcndls nı kurtnrama
mı~. türlü ırkle.nn ynn yana yıı
şadıklan bu sehlrdc hartı, her şe
yi altüst etmıııur 

(;pçrn harpte vakıa Amerika 
kı~·ılan bllyUk bir uyanıklıkla ko
runuyordu anın. bir hava akının
dan, bir i!tillı teşebbüstlnden kor
kulmuyordu. BugOn l!U' fennin 
llerıe,işl, mı>safel,.rl kısaltmıştır 
ve her se\'C!en c;eklnm~k gerektir. 
Sinema ı>nYtahtının sakinleri de 
bunu çok Jyl biliyorlar. 

Hazırlık var, lrrkat 

yeni film için değil 

ITollywood'd11 şimdi, bUyOk bir 
hazırlık vardıı: harp hnzırlıltı ... 
Fakat bu hnzırlıklnr yeni bir fil
min ccvıilmcsl !(.'in det:lldlr. Çün
kü artık Amerika.da harbin için
de bulunu~or . 

Onun lt'in birçok filmlerde, şık 
üıılformalarh le genç kadınların 
kalblerlııl carptırnn jönprömlyeler. 
simdi Unıforma)1 sahldf:'n gbmts 
hulunu:.-orlnr Zaten sefP.rberllk 
fönprömye, makinist veyn opera
tor dinlemiyor: gen(.', orta yaşlı 
ve~n ihtiyar tnnımıyor, herkesten 
Lktıdarına görı> ıs lstlvor. 

Jlm Stewnrt trğmen Onlforme.· 
sını <:Oklan glymiştlr H' her ak· 
şam radyoda yurttoşlnnnı orduya 
vnzılınnfüı cal!:ırıvor, F..<;kfrlf'n hnf
tada 2!'iOO ıtolnr knzıınıvorılıı Ş m· 
dl hu knuınr.ını tcrk<'tmlstlr ve 
blr(ok aktörler ne onun gibi yııp
mışlnrdır. 

Kadın erkek 

herkes ~elerber 

Lcwls Stone vakt~le, ''Vatan-

f 

I 
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Yeni bulmacamız 
Soldan aaııa: l Kimse. mekt("IJ, 2. 

borcunu ver. ez!yot, mükemmel, 8 bir 
hnstalığı tcdll\1 için yopılan &4ı, kısa 

V(! kalın sopa, 4 bir sayı. !\ blr lı;1 )'1lP· 

nuı, tcl"e!onda ~·kınlr. G. Vfltl:vct., p3 -

m oyunu, rabıt edııtı, 7. göz rongl, 
sözle kast. R bir peyı:am'ber, 9 . bir mev· 
11tm. veri?'!. 1n. U)'!l11lTI ııkıı1. vcnnl'!. m
nunn s tl!tvcslyle >oetlo, 11. bir ı~ı. tı"• 

tU ııçık bonı. 

Yııkaf\'bn n~a{:ı: ı. Sıtkalı cı'lonıynn, 

eok ~1\Yen. ı. Mr yem.it birlikte, avııc 
ıc-ı. 3. ortak, f'Skld('!ll dUftUnlcrdc lkrnm 
C"(llıJcn taUı, 4. ffitl Tü?f< be}1, il olur 
mu. blbilkce, ıı. Ofttl, 'ta\•uk!ıınn evi, 
tffB1 ~Ullk, 7. b!r ericok lsnl, !asıla, 

8. hııU. 9. mümk<ln, bl:r pcl.rol hn~ı. 10 
cok bUy(ik, dUzlCtk sonun.'\ S tıtı~tylc 

bir gazete, u kcrcst~. ters! h n~. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş ,ekli 

ı:;oldan ııal!;a: 1. B:ıcıı:k. mana 2 1da-
mr. şiş, 8. tactr, ze, sn. 4 nlık, ltelb, 5 
pek, santur, 6. ccngt. 7. ef:<'rct, cııı; 

(58C), R at'P3, ra<'ft, o f'ik FU, ç ilk 
10 zor, aı:-atııı, 11 RY8k. P <'t 

Yukardan noatı: ı B tt\p ~. 2. 
ııd:ılc, koy, 8 cacık. ı:e Cı: J, l'ft, 4. ıı· 

mlk. Ct'1'e(Z) 5 ker(C), l'P\11, f, kan· 
ca, 7 özene-1. c:ı.P. 8 I' ııı. rece, 9 ae. 

ı ~~~ calnk. JO. N , aclbc, 11 ııeıır. GR • ı 

sızlar Ceht'l11leml" dlı b r sessiz 
fllmde. b r lejyon aba~ ı rolU ~ nı>· 
mıştı. Şınıdl iııe Knllfom ya'dnkl 
bir atayın sahlcl komutanıdır. Bu 

Şimal Pasifik'te bir 

amerikan baskını 
\'ıışingıon. 5 a.a. - Sıma! Pınifi'k

tcn dön<:n h ıva ı;enel kurma) haşl.:nnı 

Gcııtral Laurence Kuter şu deme<i )ıtp
mı~ıır: 

··- Amerikan drniz ve h:wa kuvvet· 
Itri Al;ıuıi'de du~man ıarafırıdan i$ı:;al 

!'tfiJcn adalarda ıapon -apurlarını \e li· 
nan •e ha'a ı~i terini hasara u ratmı$· 
ları:lır H'l\a ~arıl.ırı harck:ıtı zorlaşıır • 

Amerikan labrikularında 
çalııan bir iş~i kız 

alayın vazifesi, herhangi bir vazl
Y<'l karşısında sıvı! halkı şehırlcr
den boşııltmnktır. Lewıs Stonc'a 
bu mllhlm ışı b:ı arabllm ı !(.'in 
)Brdımcı ol11r11k, Robert Young, 
l>on Amcche ve cl:ıha başka l ir
çak tanınmış aktörler verilmiştir. 

Kadın artıstlern gcUnce, bunlar 
da işten ka(.'ınmamışle.r, "çorbada 
bl:ı:lm de tu;:umuz bulunsun!" diye
rek Kızılhnç &t•rvlsJeriııe hastaba· 
kıçı yazl)mı larılır. nunlar ıırasın
.d:ı Rosalınd Russı ı, Kay Frnncls. 
Sally E !('I'S ve d:ıhıı bıı kale.rı var. 

7.nten geQCn hnrı>tc de artlstlP.r 
boş oturmımıışlarclı: Macy Plck
ford'lıı kocası Dou 'tas Faırbanks 
ve mrşhur Chıırlle Chnplln, :ranl 
Şarlo, haz ne honolan satarak dev
lete mühim paralar temin etmiş-
ler ve o zamanki Cumhurrel 
Wllson'un teşekkürlerlnc hak ka
zanmışlardı. 

Donanmaya 

veril en yatlar 

Douglas Falrbanks Jr. dP yurt 
hizmetinde babasından geri kal· 
mnk istE'memlştlr: şimdi neniz tef:· 
menidir ve lzlnnda'ya s;ittlf:I za
man halk ona d:ı, nmlral kadar 
ımygı trzahürlerı ı:östf:'rmlştlr. Ro
b<!rt Montgomery <!e clf:'nlz ıe~c
nldir ve hıırbln sonuna kadar si
n ına Ile ul:re.şmı) acnklır. 

Art k artistlerin tatil aylann
dan faydalanarak Pasl!ik'tC? uzun 
yııt gezlntilC'rl yaptıktan zaman
br da hnrple herııber, tarihe kn
rışml.$ bulunuyor. Bir<:Ok artistler: 

- Bizim işimize yaramıyor, bn· 
rl hükümet kullansın! 

diyerek ye.tlnnnı hllkUmetın em· 
rlnC! vcrmlşlerd r. Bunlar arnsındn 
Frnnk Morgan, \Vllllam Kocnlg, 
.Cn>orgr Brf:'nt, Georıre Saııdcrs, 
JnC"k Carradlne, Jnr.k Wnrner ve 
Ul sN;Sfz f!lın zamanındnnb<!rl ta
nıclığımız Rrınald Colman vnrrlır. 
Uu vı:>sllı> Ue bir de hoş vaka an
lotıvorlnr. John Carrndine vatını 
verdiği uman kendisi de ·yatta 
h1zmct etm"k teklifinde bulun
muş: 

Yatınız it' n cok teşekkür eı 
deriz. fakat tılze ihtiyacımız yok! 
cevabını almış. 

SA. - TIR. 

Şiddetli bir muharebe 
Moskova. 5 u.a. - Prav<la .ı;:-aze -

lesinin Kursk • Harkof cephesindeki 
muhabiri tarnfını:'t:ın bu~Un c;ekile:ı 
bir ıelgrafla şöyle ılenıliyor : 

Byelgorod ve Volşensk kesimle -
rincle gece ve gllndUz şidıletli bir 
muharebe cereyan eımekteılir. Cep -
h"niıı kilometrelerce uzunluğu:ula 
korkunç bir topçu diiellosu ve.pılı -
yor. İki taraftan muharebeye bU -
yUk ı.ıavıd:ı piynıle, ıank ve uı:ıık iş
tirak "tmektedir. Kızılordu ılllşma -
na ağır kayıplur verdirmekte ve te· 
sırli karşı Jıilcunılor yapmaktnclır. 
Almnnların llarkof keslmlnıle ıla -
ha rııavısln başladıkları taarruz ken· 
dilcri:ıe yli7.leı·ce tnnk, vtizlcrcc u • 
çak ve binlerce iıısıırıa malolmuştur. 
Almanı ıı-ın uğradıHı büylik kayıpl'l'" 
alman komutanlığı yalnız cımhe ı: -
risinılen deıtıl. cephenl:ı b1şka ke -
simlerlrıdcn de ycıleklcr ı::-önılcrmrk 
ıı:onınıln bır'lktı111ktadrr. Bir giln ele
' nm C'den b r saH'-la, sov) et hava 
kuvvcı!Pri 42 alman tankı ıalır ib •
mi !erdir. Dil:ı cephenin dar bir ke· 
eimirıclc 1200 nlmaıı ırubav ve eri xı. 
ılllrtılm lış•lır. AlmaııJnr mllthiş kayıp 
lnr b1h1"rna nPhrl .ı;:-ccmi\ e muvar · 
fR'k ol"Tl""lıır. fakı>• hır llC"k te klJ. 
ırnl bir h "'ıınla düşman planlarını 
nltü"t E'tmişıir. 

Kursk'ta büyük lank 
harbi oluyor 

.'1Jn5kovn, il 11.11. -· Kıırsk crııhesin· 
de b.r nehir bo~·unca ş!mdı birçok 
Lnuk mulıaıc-beleri\biltün §iddctlylc 
devanı etmektedir. 

Netırln bir noktasıncln al -
ııı ııılnr nı:ır tıınk k n•ıpl ırı \crılirile
rt•k geri nlılrıııstır. Pnkat cllı1er bir 
noktada O\j'rt kıtahrı, artcı ıııulrnre· 
lıdr.rl ynpnrnk J eni ınücl 1fa rııe\ı.lle· 
rlıır çrkllmi lı•rdir • .SO\) etlerin tnıık
ı~rl ı ynplıkhın bu arıcı ııııılııırclieleri 
he~ sn t su rııııı~ı Ur. Y ıh: alııınn tın· 
kınılnn ı llisl sııvn~ dı ı ('dilıııls \C h ıy 
lece alm rnlar tnkiheılrrııhı.;cck dere· 
cede v.ıı)ıf du,ırulmiıştllr. 

Alman tabıyesi 
Moskorn, 6 11,11. - ,\lııınrıl ır nyıea 

ü tün olrnal:ırın 1 raj.iıııcıı \'olçıınsk 
cephesinde lıls'«•dilrn ilerlı•nırlcr koy. 
drtlcmı•ıııl•lerdir. Bnr.ı kesluıdc l'eııhc· 
> c ç<ık uMklıırdıııı tııı.' tık lhlh at kuı• · 
vetll'ri ırrtıri) orlnr. .\lıııcın tııbi>esl 
ı; ıcleı-e s t\ ı ııstunlüğtınc da• ırıorıık 
1\(1\') et ıııİidııfaıılarını ) arıııaktır. Bu 
C('plıedeki lıutıın ıılm!ln tnnrruzlıırı 
h ıtta so') et ınııdnfna•ının 'an(lnn 
n<ılılıj!:ı noktada bile, ııklın knlıııışn 
bcnr.lyor. 

\lınnnl ır ııcr<rınbc 'e eume. ırünlerl 
binlerce olü \"C :!00 tank kn) lıetıniŞ
lerdlr. 

Almanlar miihim bir ~ehri 
zaptetmek istiyorlar 

loskuvo, l5 11.a. - Uaşlır ı alman 
~a)esi şlmdı Kursk cephesinin ıuer
kexine > onelllııılş bıılıınııyor. ;\lnınn
hr c5as tank kun·etlerlnl bııra) a l ıji:· 
ıııı~I ırdır 'e Hi saaltenberi cheııırnl· 
>etli bir Şrlırin ele ıı;edrilıııl'si için 
çok şirlıl<'lli ınuhurrbrlcr olrııaklııdır. 
l>uz ımhndıı ktıllr hnlindı• ilerllh•l'n nl
ııınn tankları .srı,·yet tııııçub,ııııın ve 
ııçnklarının ağır t.nnrruzlarınıı ııA'rıı· 
11111 ktııılır. \lııınnlarııı yııııtıjh ceııhe 
t ı11rruzu akim kıılıııı•lır. lııınıın l<:lıı 
ıılmanlnr simdi dalın lhlly'.l'tlı bıırc
krt ederek Jıa,•ıı ke•iflrrinclen ,.c hn
ıo:ırlık bonıhnrdıııııınlnrındnn sonra 
slıırrlcrlnılı·n çıkl\·orlar. Yuknrıılnkl 
şehri ıaptetıııek lıusıısunılnkl alm:ın 
ıı:nyrrtlerl sinıdlye kndnr mu' ııffak 
olıımnırıı•tır. 

Sovyetler yeni müdafaa 
mevzilerine çekildi 

Rusya cephesinin doğa 
kesiminde alman kıtaları 

komutam Mare§al Fon Bock 
Berlin, 5 a.a. - Resmi tebliğ: Sh"ll

ıopol"un cenup-batmnd:ı, son duşmıın 
grupları da çetin bir mudafaııdıın onra 
imha \IC)ll c ir edılrni~lcrdir. Bu suret• 
le İ\"U ıopol muharebt-si sona crmi)rir. 
Kaıi c~ir \iC ~ml't sayısı sonra bildi • 
ri!Ct'cktir. 

Ho~ıor sularında hırvat ha,'3 ordu • 
suna mensup a\ uçakları hir du man hız· 
lıbotunu haıırmış, bir başka \ııpuru da 
asır hlsarn ufr.ıtmı~iardır. 

llukor 'c Kur k arasında sovyet 
mc\-zilcri oru ında bir sı;'<l'k açuktAn 
mnra alman 'e muudik kıtalıırı geniş 
hir cephede Don nchnnc \'llrmışlardır. 
SO\;ct zırhlı t~ıllcrinin y:ıpuğ:ı umit· 
,iz k.ırşı hucum!ar du~muıa en hU}i.ık 
h)ı(llar \crdırilerd: puskurtulın\qtür. 
Önemli s:naş \C tahrip ıcskilleri muha· 
rdxkr csnasınJ:ı ilerli)cn tumenleri 
dNtcl.:lenıiş, duşıııana in an '-e m:ılzeme 
bakımından bu) uk ka)'lphr \erdirmiş
tir. Yapılan h,I\ a s;ı,aşlarında 51 SOV}et 

u~ ığı dıi~urülrııü tür. 
Ki)cf kc iminde de, dü manın, lmv• 

•etli 5ahra menilcrindc, ın.'l)"lnlı toprak· 
!arda ve çetin )erlerde yapu.iiı şiddetH 
mUk:ıHıtıcte rnı:;ıncn ıaarruz terakki by
dctı:ıiştir. 

Gunduz ftmcn gülü çenesindeki düş. 
m. n topluluklarına \C cW'İ)C kollan
ıı., ce de Moslmv:ı'nın bausmda tren
lere ve .iaşe u terine ha'ıı hücumları ya
ıu!mışur. 

Topçu, Leningrnt'tald harp tcsislef'i. 
ni boml>.al:ımışıır. 

imal bumu ile Spiubcrg adalan 
nrawxlı ileri )CO bir duşm:ın kafilesine 
dun <lenizalıı ve uçat.lanmız ıarafından 
hucum ~:dilmişıir. Sa'~ uQlkları hepsi 
2 f.000 t '" hacminde 4 ticaret \'apuru ba:· 
ıı rrnış, 1 ı \'aJ>uru da h3$ara uğratrnı~ıır. 
Dcnizalıı 1 r bu hasara uğratılan vapur· 
!ardan taf'k y klu 7000 tonluk bir ame
rikan Vi!Jluru ile ~000 ıo:ıluk b:ıska hir 
vnpuru b:ıtınnı•lardır. 

Almanlar Don nehrini 
geçtiler 

Ducbpeşte, 5 a.a. - Hüküınct ~ 
tc•i olan Magynrsos:ı )'3ZJ)'Or: alman -
krri mahfillerine gfüc ıı.lm:ın tC$lcilleri 
Don nehrini m1..ıeadd"ı noktalardan geç
miştir. Nehrin Voron('$ şehri )Wnın • 
d:ın 1:cçildrgi sanı htı ktadır. 

Sivastopol'a yağdırdan 
çelik yağmuru 

Dern, S a.a. - Alman gcnernfi 
Sdıulızc dün Bcrlin'de Si"a topol rnuha
rclıc~i hakkınd.ı b.m tafsilat vmrkcn 
şunları r,, lcmiştir: 

Topçu kale> e 'iO 000 ton, havıı k\J\11-
,·etlcri de 24.000 ıon çelik l'1ı:dırmışlar
cl ır. Karşı ko)ma bataı;ıılnn 88 milimct• 
relik topl:ırla 180.000 memıi atını ttr. 
Olagamı~tü cilıeı şııdur ki, en ağır top
ların \C tonlarca bomba atan srukalann 
kullıınılırumnl rağmen bir çok SO\')'Ct 

kaleleri arsılmamt$tır füınfan ttpt ~ 
çİn dinamit k'1!llanmak gen.-kmi$rir. 

llmen gölü cenubunda 
Bcr , u u.a. - ~ıımıına= ı~ı.ı:ı. 

wr tcW t ıc ı;;vrc, dun '1.!lllall ll4r.lkla.n 
llmm ı;;vlün~. ccnu.,ı.-nd:ıkl cıu 
top ~uklanna \C toPCU me\~ 
~ de' amlı hu"um~ bulunmuşW-

Hiclogrod ceııhcslnln bir ke imin· I dır. 
dr. 5ov)cl kıta~arı. cuma .gılnıl :>eni Karadeniz'de hava k l 
nııldııfna 1111•\'r.ılcrıne cekılıııl~ur. Bu .,. ·-A- a ın arı 
so\)d rienti, blitıın gıın lıa,·a kuv,et· llcrUn. 5 ıı.ıı. ._........, de. almıuı 
!erinin desteklediji;i rıılılendılit alman an ~cm ere ''C Katk.a.s .!J· 
tuıııenlt•rlnı· ,.c ylı:ı:lercc tnııkmn karşı mantarın t U nucumltı.rda bulun-
drvnııı eden lıir ınuhnrehrd••n sonra 1mu la.rdır. lkl uca.ret vapuruna !&.'lbel 
olrııuştur. Hıı rııiilrıııcrkh: ıılmnn tanr. knydcdtlm Ya~ınıar ı.orUlmUc;tur. 
ruzun un hcclefi .. 1ıeııııııi) rtll lıir ncıkt ı 
itli. mli veya yetnılş tıınklık ı::ruplıır 
ay ııl ımııı.ınılıı ıııulıtellf lstiknnwtler· 
ılcn llerlemistir. ~O\") rt toı><:U ıınun 
dnlbttığı ı;ruplıırın >erine >eni tnnk 
dıılgahırı ıııulııı.rcbeye ntılnııstır. Hu 
dr,•aııılı tıınk tanrrıızlnrının hiınn) e 1 
ııltınıla clıı ,mıın ph·ııclcsi su\") et hnt
lorile tenı:ısıı gelebilmiş 1 ,. clc 11Qs. 
kılrtillrml•tnr. Alman kuııııındıınlığı 
bunun ilz•'riııc yeni lhlln,-tlnr kullan· 
mı< \•e santlrree sfircn celin avaşlnr
clan onra miıte.ı<lılit so~yrt lsllhkAnı
ları , e sn,·yet mlıılafıınsında ıredik 
açılnııık l<'lılikesl bn~ı;ostı-rınlştlr l•te 
hunun fi zerinedir ki Hnl ınUdn fııa 
mevzilerine ~ckilrıırk rmrl verilmiş· 
tir. 

Cephede almanlar \ 
hoıı:ırlanryorlar 

1\lo kova, 5 n.a. - Reuter: Bu
gün nH"wut malümıat, llJtler'lıı 
bu ;nl "'"v~·et ku,-~·eJı-rln.. karııı 
f"n idılctli ıııroycl&n okuyu ıınn hn!'· 
la h&Eılıumıl< tize"' olrlul!:'mıu gus
t.ernw.Jd..,dir. Bıitiin dol!:'u cephı-!lf, 
l..eningrad'tan R<ıst-0f'a Imdnr Jmy. 
~rna halindi\ Vf'I herhangi hlr 
nnkUMından her dakika bilttin 
lddctiyltı &l.<W ~ -ıaırır bir 

Avustralya tebliği 
.Mdbourııe, ıs n n. - r\ vuslr.alya v

uıuıııl kıırnrgıihının tebliıd : 
Mlillcfık u~uk ku~vcUeri don ge

ce S11l ııu ıua ve l ıc uç k meydanının 
ıeslslcrınln bouıbaL:ı.nıııışbr. 1 anı ıs -
i)t·tler mu atı.adc edılıul9, 5 uçak duşu 
rülıııuş ve has ıra uğrııblan dığcr 
uçakt • muhtemel olnrak tahrip ~dıl
ml tir. 

l'ort l\lonsby üzerinde müttefik 
hu•o kuvvetlrrl sah ılıJe,In tııarruz e· 
den 20 Japon u cıı;ını önlemi Ur. il u
nun nclıcc inde 'nııılan hava muhare
belenndc bir du nınıı uç h'I du,ıürill
ınfiş a du ııınn uı: ıgı de hasara uğra· 
tılııııştır. Mutlefıkkrc :ılt ile ucak ka
rıptır. 

~1Ln r ''b.f' hn !indedir. 

Almanlar ilerliyorlar 
Londra, 5 a.a l..ondrıı'nın salA-

tllyetll me.hf llrrlnde b ld.r ld ne 

1 

eörc, Kul'Sj{ lle Harkof araı;ınrla 
alman taarruzu. ne d Nt olduğu 
blllnmem!.'kle her her, acı.k blr t.c
rakkı göstermektedir. 
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Bir dolandırıcı 
Yazan: Ş. TAYLAN 

Srr.ı hasta ~ittikten sonra, biraz 

1 

de l ulma!nrı doğru değil... 
dınlenmek ıçln oturmu , gazeteyı de Neşesi beni UrklltUyordu .. ya ka-
alarak göz ı;ezdırme~e başlamıştım. çarsa? 
Bugün d_e gene, dllngU ve evvelısı Duı;unctmi anlamış gibi: 
gUnku gıbı blJyUk soygııncu!uk vo.- - Şımı..: glclıp teslim olacağım, 
kasına mllhım yer verılml§tı Gene d~dı. Hapıste uzun zaman kalır mı
butün suç HnlllU Uzerıne ;ı. ukletılı· yım acaba: 
yo!du. Bu, mUmktiıı mti idi Ynrab- _ Bilmem ki Halil .. o.z kalırsınız 
bl ••. Muhakkak olan bir şey varsa insallah 
o da Halı!' n blıt ın araştırmalarj • · 
rağmen hala bulunamamış olması - N.ıcıye .• hapisten çıkdıktan son-
idı. r3 arada sırada ı:-dlp sizi görmeme 

Vaktiyle Halı! beni sevmişti. Bun- mıısnade coer misınız? 
dan on lkı yıl enel • .ı:ııversıtenın - Nlçıl"~ 
son sı:ufında ıken ona arkacıaşım - Şey •. sıhaılm için •.. Hayır .. hn-
Nevln'm cvınıle ın ıl.:ım tını. Bızden yır .• asıl doğrusu .. kimsem yok bc
bnşka NevL.ı"ın bırkaç mısatıri dah:ı 1 nim .. ama kaşlarmızı catmayın N::ı
vardı. Ne kadar guzel cglenıyorduk.. cıye .. biliyonım. beni sevebileceği 
.ama ı tc... Onun evlenme teklifınl nlzi ummuyunım •. eskiden bile. lle
redde!tı{';'ım zaman ne kadar za~allı rim apaçık, lımit ılolu, kendim de 
bır halı \'.:ırdı. Geç vakıt, herkes oda- namuslu oldıı$l'um zamanlar bile b::. 
tıırıa çek idik n sonra bahçede kum- nl sevnıemlştlniz. Tabii şimdi bu ha
ların gıcırdadığını duymuş hırsız !imle sevecek değilsiniz detı;ll mi? 
J1 leli sanarak fırlamıştım .. Halil. a Ne söyllyeccğlml şrışırmıştım .. o-
yaldarının ucuna ba.saral' ıızııklaşı- na ne kadar ı.:ıcıyordum Yarabbi .•. 
yordu. Arkasından sesleıımışıim, fa
k t clu.> mnmazlığa ı:-elmış ve karan
lıkta kaybolmuştu. 

N evL:ı ın: '•Eğer Halil mUhcndıs 

d ğıl de, scnın ı.:ıbı duıuor nıı:nteoın
de ol a,>dı onunla evlenılliın. sen 
yalı ız kı:ndl m sıeğını auşu:ı..ı.> orswı 
Nacı;ı.e.. demekte belkı ele hakkı 

vardı. 

Halil .MuhenıJis mektebini bir ıUr
lü bıtıreme , u. Oııaan ı;-azetcler 
vasııası.> le h:ıoer aınıı um. lJıak te
fek dolıındırıcı.ık v.:ıı. .ar.na hep ıs
mı karı ıyonıu. Ama bu son soygun· 
culuk çok mı.ııı mdı. li.ı kııdara var
duabılır mı idi acab:ı?. Ama btlılJ..ı 
bunları duııunmek neye yarardı? Va
kit te h .> lı ılerlemı§lı. Gıdiı> yat
mak daha hayırlı ıdı •• 

Birden ko.pı çalındı. Boş buluna
rak )erimden sıçradım. lklki bır 
hastaya çağırıyorlaroır. İşte merdı
venlerden bırı çıkıyor. Esmer, zayıf, 
gozlUklU, temiz pak bır adam bu. •• 

- Hapısten cıkdıkıan sonrıı ara
da sırada gelip ı;izi görmeme mü
saade ediyorsunuz değıl mi?. Ayda 
bir kere •. yahut senede bir kere ge
lirim.. Bnıııı hayat a hangi yolu ta
kibedeccğim!, neler yapncagımı soy
lersi:ıb:. Haydı şımdillk Allahaısmar
ladık Naciye ..• 

Gitti ..• 
Bir s:ıaı sonra teslim olduğunu ha

ber aldım .• artık göz y.:ışlarımı tuta
mıyordum. kendi kcndımc: "N ıc;in 
ona kaçmak fırsatını vermedim. di
yordum. BütUn çalclıklannı bir yo
lunu bulup inde etseydi- kc:ıdisi de 
kaçsaydı .. ama hayır •. o suçunu ode
mek, hem de rahat rnhaı uyuyabil
mek lstıyordu. 

On iki yıl once onun gec~nin k'd· 
rnnlıklarında kayboluşu.:ıu gorlir ~i
bı ve kumların gıcırtısını duyar ~i
bi oldum .• 

- Emriniz efendim? 
- lie-ıi w.nımadınız mı? 

Gözlüklerini çıkardı •• hfiliİ. 
4Ut ıçınde ıclım. 

"Keşke kalbinin bir radyografi
sini alsaydım.. diye dli§Undllm. Fııkat 
hayır •. sen çok akılsızsı.:ı Naciye .. 

• onun asıl muhtaç ol<luAı.ı bu ele.itildi 
tered- ki.. sen sade mcsleginl duşllnUrsili1 

zaten." 

- Cıddcn •. 
- Ben Halil. 
O aııd.a, eskı kederli gUlUşUnU ha

tırladım. Saçlarını bo;ı. anuştı. Çok 
zayı!lanıl§tı. I• akat asıl onu değıştl
rcn, ıanmmnz hale koyan, yuzuııu sa
ran §U yol yol kırışıglar. ııu nltları 
çilrUmUıı güzler, §U lkı buklum sırttı. 

Kekellyerek: 
- Oturu:ı Halil .. declim. İsıerse

,Uz içeri geçclım llaha rahat ederiz. 
.Muayene şezlongıına ağır ağır u

ır:andı. Her hareketı onu neı ile kı':'
rıındırıyordu. Bütün içlmı so:ısuz bır 
merhamet kapladı. O kaclıır kı ltork
mak altlama bıle gelmiyordu. 

- Naciye dört günılılr ağzıma b!r 
Jolana bir ııey nUnadım. Yıyecek bır 
c;eyi;;ıiz var nu? 

- Şimdi bir ıeyler hazırlarım. •• 
Siz bıraz dinlenin. 

Biraz sonra elımde tepsi ile S1;el
dlğlm zaman onun içi geçmek U~ere 
idi. Aç acınıı uyuill'tlsı doğru değildı. 
Omuzlarından sarsarıı.k uya:ıdırdım. 

- Tc ekktir ederim. 
BUtlin getirdiklerimi yemiş~t.. §3.

aklarınclan iri ter damlaları ınlyor-

du. , d" 
- Kendinizi rahatsız mı hlsse l-

yorırunuz 'J diye sor el um. . 
- Kalbim, Nacıye •. kalbım hiç 

iyi clegil .• mahvolmuş sayılırım dc
ğll mi? 

Nabzını tuttum. Dakikada yliz o:ı 
atıyordu. Fakat asıl extra-syxtoller 
sık ve devamlı idi. 

- Asabi bir hal s:ınırım.. ama 
b ir kere dinliyeyım de.. • . • 

Ccıketlni Çlknrdı İç ccplerınde ıkı 
tane rovelver gözüme llışti. 

- Evet sinirleriniz çok zayıf .•. 
Kalbi de 

1

ihılmal rıızln slnirlililk 
yor\ıyor. Faka~ asıl karaciğeri yor
mu11sunuz .• bakış da bula~ık .. Halli 
fazla içki içmlıe benziyorsunuz. 

Çok ynvaş bir sesle: 
- Evet Naciye .. eledi. 
Sonrıı gözü biraz evci okuduğum 

gazeteye ilişerek: 
- Gazeteyi okudunuz mu dedi.. 

evet hepsi cloğnı .• fakat size yemin 
ederim. yarın ı:.;iıllp tesllm olacağım. 
Bu akşam hiç halim yok. Şımdı Ba
dece uyumak istiyorum .. şöy!e rah~t 
bir uyku.. beni bu oılaya kıl!tleyın 
jstersrnlz . uyuynyını bu ge<'e olmaz 
mı?. Yoksa sizi korkutuyor mu-
yum? - • 

M. Ruzvelt ordunun 
şefleriyle görüştü 

Yn inı:ton, 6 n.a. - M. Hıır.\elt'ln 
kıl tlbi ~!. l~arh 'in dün ıı:azele<'llere 
sös ledlji:ine ,:öre Portorko"ya kendi 
hukılmctlnl kendisi seı;mesi hııkkını 
v<'rerek bir konun lı\yıhasının tl'tkik 
edilmesi hakkıııılnki tekllfi M. Rıız
velt ta ,•ip ıotınışyr. 

Bu teklif bizuıt P ortorice v6.lisl 
M. ~ııgWell taraf'ınılıın yapılmış ol
duğu hnkkınclakl ~n' inlarn dair de M. 
E.nrly Şv) le demiştir: 

CUıııhur rcl !, dahiliye nuırı "M. 
İckes'in bu meseleyi tetkik lı;in yap
tığı t...kllfl ttı.s\ip etml~tfr. Ve hu 
tetkikin neticelerini lıenuz bllmlyo. 
runı. 

M. Rıızyelt diin sabah lstihsnl bUro
ı;u mlıdlırll M. • 'clsl•n ile ı:ürllsrııüş
tıır. Bu konuşııı.ıdn eski knuı;uklann 
topl ınmıısı ve lıcnzin kullnrımnsının 
tıılıdıcll tetkik cdılmlştir. 

Dl'vlc reisi bııntlıın sonra ordu. hnva 
ve donanma kumnndanları ıı:eueral 
l\tıırı;h ıll, p;encr.!ll ,\ rnuld ve amiral 
\Vılson ile J(orU.şmlıştUr. 

İngiliz tayyarelerinin 
Birmanya' da faaliyetleri · 
Yeni Delhl, 6 n n. - Hindistan u

mumi kart1rı:;Ahının tebliği : 
Pena hR\ll şart! ırına rali;mcn lnıtlllz 

uı;nklnrı Birrııanyadrı Ak)np dolnyln
rıncl ı Ma> u nt"hrlndı-ki <lıışman 'a
purlnrınn iki taarruttdn buhınmuştur. 
Du iki t ıarruz alı;aktnn \•apılnıı~tır. 

nlıahlt"~ in l nııılan tnarruzcla !ıom
bnlnrın K uorron rıhtımı boyunca 
ı;ırnlanrııış olnn ın.ınn.ıl~r arıısınıla 
pallaclıji:ı p;urıllmuştUr. ı'ı~ledrn sonra
ki tnıırrur.dıı du bu rnn,·nalar tıokrıır 
boırıhnlmımış ve mltrall br. ateşine 
tııtulrmı~tur. 

• 1115 dJfSCRallS .............. l.Jiıs.T 
Zelzele, su baskını, kıtlık, 

salgın hastalık gibi 
f elRketlere 

KIZILAY 

ULUS 

Büyük Ankara kupası 

maçları dün sona erdi 

Almanya şampiyonu 
Koch muhtelit, tek ve 

çift kupalannı aldı 

Dünkü tenis maçlarında seyirciler 
(Ila•ı ı. tncl sııyfatla) 

dcgil, h.ıkıki •c sıkı bir fın ı! scyreııir· 
<lilcr. ikisi de dlcrindcn gelcıiı;ı kudar 
her sayı için uğraşıılıır. l>ün ~~·-du-< :.i 
Koch hakikau•n )'llk~ck bir ~aıı>ı i)on 
dur. B.ızı dakikalarda 'e maçın k•iıik 
aııl;ırınd.ı ı;ı k.mlıl;ı ıoplar biLc l'İl~trrdı 
ki sıkışıoa daha d.ı giiıl'I o}nı;.ı.hi:er• '<· 
tir. f'gerı bir.ıt t.ı!ihli oha} tlı, ) nhm 
knr~ısıml:ı Kodı gibi her 'a)'ı)a aderı 
kalbinden bir par~-:. ko) aa •e chrnınıi)el 
'licrcn bir oyuncu hulunnı.ısa)dı her hal
ele ilk eti alırdı. Zarif ı.e daha cazip bir 
'ıili olan l'gcrı oyuna çok gıızcl haşladı 
Vilcde öldürdüğü birkaç \ole ile raki -
bini çok :mrlı)acağı tc,,jrini 'licrdİ)"!>C de 
3·0 olarnk s.ıyı} ı harik"Ulade bir sol Yu· 
ruş ile kurtaran Koch yavaş )'3\'aŞ ağır 

ba mıya \C O)Un ilerledikçe mnç üzenn
dc hlkim olmı)a haşladı. Şiıphc ız ki O· 
yunun en guzel kı•mı bu ilk •etin son 
oyuıtları idi .. l ler ikisinin pas,.jng shoı
lan, 'IOl!arı, sen i~lui ve bilh:ı-~a snı.ış· 
ları genç tenisçilerimiz için numune ol.ı· 
cık kadar )"Uk•ck bir sıildC}di. 4-4 iken 
birden Kodı"un değiştiiiiııi, çnk ku~ct· 
li aı.ık orununa geçıiğim, ve her fırsat· 
ta filc)-e çı1w,ilını giircfük .. Egert'in rnr· 
lak iki \Olesine amorti topla ccvııp veren 
nlman "11mpiyonu ıellcrde patlıyan bir 
snıaşla ilk eti 6 • 4 aldı- Tek kadın şampiyonu 

Mualla 
'haUılıın sonra da - nh bu scnis za-_ 
')'ıfiıf;ı - dalın fnz.la muknvemC"t et
nlC'IC'rlne mani oldu.. Kıs.'lca 7/5 
61"2 613 lük sayıya fena de • ı di.> e
lim. 

Karışıklar : 

Kanada İl nazır1 

ile deniz amelesi 
arasında ihtilaf 

Cenevre, 5 a.a. - Lonılara'dn çıkan 
1'.vening ::,t.on<laro gu.tesine \'nncuu· 
vtr,ıJ,.ıı hıldirilıliğine gnre \'anMu -
vr.r'rlrki üç lıüyuk rleniz tezgı"ılıındıı 

grev ilfın edilmiştir. Greve ııeocP. hnf 
tııcla ~ı·ıli ııiinlilk 1111."c!ııırl iş usıılıı ıı ~ı 
kovan Kanada iş nnzırı ile nmele arn
:sında çıkan ihtilAftır. Gre\'c.-ller i~i 
ılurclurmu•la rdır. 

Amerika' da casuslar 

ve beıinci kolcularla 

mücadele başladı 

S,....,;t9ft 
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Allaha ısmarladık 

Mister Chips 
Jame:s JJiltoıı"dan Miıat f.nç'in kalc

nıiyle d11imize çevrilen ve Maarif Ve • 
k;\lcıi İlk <>sruim ı;uccc•i tarahn<laıı 
n~n'<iileıı l>u 1-.iiçi.ik ~eri b\itün okıır -
l.ırı11111.t har,ırcıle ı.ıv,ive e.leriı. f<l,•bı 

ve terhi)evİ l..ı)ntCti bakıınınd.ın son }il." 
lar ne~riy:uı arasında hüyuk hir ilgi 
ıı)ıtndıraıı bu roman şimdi~c kadar hir· 
çok dillere çeuilmis buluııuyor<lu. 1 ser 
ayrıca filme de alınmıştı ve memleketi· 
mizdc de birkaç defa g.isıerilmi)ıi. Fv • 
velce İlk Oğtcıim µzerc<inde tcfnka 
rdilcn bu e•er, :;.açları okul içinde ağ.ı
rnn Mi~ter Oıip,'in hayatını canlandır
makıadır. Dumıı iifçıi•iın<le <lc~erli olan 
hu eseri, oğreıim me•leğiııe giren, ıah· 
sil çağınd:ı ı::özlerini ka}bclnıl4' ı;ihi hü
)ı.ık bir fel:lkeıe uğrıyan, fakat buna nıi:· 
men bÜ}"Ük hir a1İmle kem.lini )"CIİştiren 

Satılık enkaz 
Anluırn Beledt)esi lııınr Mudilrl -

ı;Lndcn : 
Adnsı 25G2, pnrsell l, dnsi kfırgır 

lıiuıı, ııııılı ıııııııcn bedclı 4000 lira. 
iki kale arusıntl ı., ) u~rıdn adıı ve 

ı•arsel numnrası ) •zıh bır k ırgır hın -
ııırı enknzı, hediın \ e tcs' i> el turalıı) e 
ııı •srııflııri) le ıırlncnk ıııoloz: ııarc;; 1 rı 
rıın lııışkıı yere nnklı m~r ı fları ıta
c ık şahsa nit olınaK uzerc ııc;;ık arttı r
ııııyn konulrnıı~tıır. İhnlesi 7. 7. ıı.ı2 
snlı gıınıı filtRt ıo ılı imar rnıldıırhı· 
ı;ııııdc ynıoıl" ığırıd ııı tnliplenn yıı7.ık 

7 5 ı~rninııtlıırı) le lıırliktc mezkı"ır glın 
H' saatte hıı:ıır bulıınmıılnrı iltııı olu • 
uur. (4s:ıııı 616 

Otomobil lastiği alrnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüsler ıc;;ın oJınncak olan 

34 x 7 ebrıdında (114) adet dış ve 
l8Q) adet lç lisıik on beş gUn mUd • 
derle ve kapalı zarf usuliyle eksilt • 
meye konulnıuııtur. 

2 - Muhn.mmen bedell ceman 
<38,406> llradır. 

3 - Temınau <2.880> llra (45> ku
ruştur. 

i•ğretmen ;\litat F.nç ternıme etmi$ \e 
Vaşington, 5 a.n. - Müddeiumumi ona inı;iliz edchi)-arı <lo~ti İrfan Şa -

Dlcld!e şu demeci yapmıştır: 
tıinha~ )ardım etmiştir. 

4 - İhalesi 14-7-912 salı gQnll 
saat 11 ele )"apılncağından şartname
sini görmek 1 tcyenlerln hergün En
cıimen knfemlnı> müracaatlan. Ve 
isteklilerin de ıhale gUnU olan 14 7-
94 • salı ı::Unli saat onn kadar 2490 
:ııımaralı k1ınunun 32 inci maddesı 
sarahati veçhlle tcnzım edecekleri 
tekl!f mı.-ktuı:ılnrını Belediye daire
sinde miıteşckkll Encümene verme-

··- Birleşik Amer ka harbe gir- Al 
dlğ rulr•nbcrl karlın erkek 48 en us ' !~~·a"rn~rl~dık Mister Chips'i kü· 
tevk1r e<l'lml°'tlr. Fesat hıır<'ketlf'rl n- ı ı;ıık .bu~k hııııın okurlarım11a ta'-.irc 
ılf'ıı dolayı 1200 Jds cözaltına nlın- ederız. f-ı}att -;o kuru~tur. 
mı tır. Aynı zanınndn şUphelı !'l433 
klşl hakkında tahkikat yapılmakta -
dır. Bunlnnn 4764 ü jnpan. 3120 si 
alman, 1521 ı de ital:randır." 

Beşinci kola kar~ı 
Va nı;ton, 5 :ı.n. - Amerikalı•nr 

arası mali v<? iktısadl .kontrol kon -
kranı;ı, beşinci kol lızasının !aallyetl
nı tahdit Jc;;ln tedbirler almayı k.: -
rnrlııstırnıı;;tır. Polıs. mlıcsseselcrde
kl rm murlnr nrasındn bulunan nı h
\'er aJanlnrını bulmak için ara tır· 
nınlar lapacak ve mihver koııtrolti 
nltıııdıı huluntluğunclan şiiphelcnen 
mfü esclere hükumet milfettı l<>rl 
konııcnk.tır. Bırlesık AmC'rikn'dn mih
\"C'rc alt ve) a mihver kontro'U allın
rlıı bulunan 5n7 nıües~<>Se şlmd d<> • 
tasfiye celil mis bul unmaktllfhr. 

Eski bir (ek Baıvekili 

hapse mahkum oldu 
Stokholm, ~ a.a. - Ofi: Sozial De 

mokraıen p:at<.·ıe-ine Bcrlin'den bildi 
rildiı":ine ~ore, esl-.i çek has~ekili fü r 
lan, Bcrlin a keri mahkemesi ıarafınd.ın 
ıo yıl hapse mahl-.lım rdilmisıir. 

Bıuıd:ın b~ka hiına)e idaresinin al -
rııaıı m;ıkamları liselerle orıa mektep • 
!erden }iİL<le 40 ının k~llaıılarak yerleri
ne teknik ve sanat mekıepleri açılm:ı~ı -
na karar vermişlerdir. 

Burdur' da derlenen halk 
türküleri . 

nurdur, 5 a.a. - Maarif Vekilliği 
halk t UrkUlerl derleme heyeti Bur -
dur vilAyeli izinde ytiz<lB:ı fo.zla halk 
tllrküsü ve oyunlarım pll\ıta aldık
tnıı sonra bugUn Anıalya'ya hare -
ket cımlştir. 

llköğretim'in 110 uncu 
sayısı çıktı leri. (4576> 700 

Oç ~ıldanheri neşri>-aıına devam eden Hesap ve muam~lat 
bu mesll'k dergi~inin ı ıo uncu ~psı ~ık- memuru alınacak 
mıştır. 13clcd yc ne ,f:mdcn: 

Milli :>efirııizin •c).ıhat ıntibalan ve ll.tıUyc mOdürlu~ndc acı1c o!an lOO 
ıerhi)e dir&ıiflerirıden sonra Hıf:r.ırrah· lira ücrotll hesap ve muame.~t memur
man lfa~it <~>nıen"in ahlak ve karnkıu Juku aıaıtıda ) azılı &L"rUa• d~rcs ruıc 
ıerbi)'c!>i, S.ıiı Yada'nın i~ ,.e ahlak, :-:u. 9 temmuz 942 pcr&an'OO ırünu J!:ıc ve 
rettin Şazi Köscmilıal'in ı[k çıığ feJse • orta mcıktcıı mczunlan n.rasınd:ı yııpı-
fc5İ, Sevim Scnel'in Cunıhııri)d i\ğret • cnk mUııaba'lm uc alınacaktır. 
rııcnleriııin bir baµrı~ı. Safa Gwıer"ırı 1 ..ise mck 
okumarı ı;:ecikıircn ~cbcpler, Kıi71m Na- - 1 veya orta tep d ı>lomo-
ıni l>uru"mın hir Otodidakı meslek roma- I 61

' 
nı yanlariyle resimli ders mateeyelleri, 2 - .N'lltus Mlzd:mı, dof:'ruluk krıın-
bu •ayının )azılan ara•ında görülmckıc- dı. sıhhnt rap0ru v,;ı ü~ adet vesikalık 
dir. totocırnt. 

Bu isıifa<leli mcskk derı:i•ini öğret
menlerden başka çocuk ana ve habala • 
nna da ıın•siye e.leri1. 

3 - Yük.sek mekteplerden b!T1ne mü· 
davlm ve mltka)')'ct :,ım:ı.mak , askeı-
ltklc alAkrun bulunmamak. 

4 - Daktlloı:rarı bllcnlC1" tercih ,,. 

Mek~ika körfeı:inde bir ıumır. 
5 - 1-:vvrlee bulundull'U hizmetleri 

P::.nama vapuru torpillendi mrs..'l bunıam nıt vCf.1kaJ nyıc bfTJ ne 
\'aşington, S a.a. - ,\ Hlt'rikn. lı ıh- tıc-lftl~ reı: ll:tne milraeıı:ıtlan 1 n 

ri) e nuırlıı.:ı cenup ,\ınerika snlıllle- olunur. t002S) 1083 
rinin şimal nçıklarındn nrta ton!l ıtıı. 
da bir tknret ı:-erııisile ~fek<ika kor- Bir ustabaşı aranıyor 
feli ~nhlli sı;ıklaıınria Pannmn~ R oll n .. ledlve Hl'i~li •inden : 
hlr. geminin torpillendi~inl bildirmek-, llfah r' ınlıc11ırl glıncl<' aı;ık olan ı:n 
trdır. lira lırrı-tli u!'lta lnııılığn asnlhr'l >1..1 r •artlnr dııirl' 1 rle 1 o tt"mmuz 912 cır-

" • ımhn p:iınıı lırledhr otohus garnJın" 
Son değişikliklere göre dn ynpılac- k 111fı1;nhaka ile bir usta 

• • b'l•ı alınn<'nktır. 
şerhlı ve ızahlı 1 - ,\ı;krrlik hizmetini yapmış ve 

Milli Korunma 
Kanunu 

1·a:ı:an: Ankara Milli 
Korum.,a ll~kimi 

Sedat ÇUMRALJ 

okur yıır.ar olınnk, 
2 - '.\fntrır lıilp:isi, kııynak, tesv!yı-

rilik yap:ıhilınek \'e r.lrktrik iŞlf':rinrlen 
nnlnınn-. lliıııııılır. itfaiye pompala • 
rınri11n nnlı~·:ınlar tercih olunur. 

a - C!tlı•lı.ilı mtırs•rselrrılen atnılh 
lıo118<"rvislrr, ıloji:rıılıık klijiıılı sıhlııı.t 
ve askf'rlik ,·e'liknlnriylı- birlikte ftfıı.
fye rıılıılilrliıınınr miirncn.ntlıırı ilı\n n-
lunur. ('>020) 1084 

ANKARA V ALlLlCl 

Knnunun tam mctnlnl. mudp Tamir işleri 
&eb~lcr mazbatasınr. Koordl-

lklnct ve ii<:lincU sc>tln kıstı hlktı
yesi: daha da) nnıklı ve dnhıı p kin 
ve mncör bir (Koch) un knrşısındıı 
sık sık parlak vuruşlar ve aradn hn· 
talar )aparı eleg.~n bir Es:crı! l ı::ert bel
ki daha arıi•t, fakat şüph~İz ki Koch 
çok bü)ük bir şampiyon! en büyuk tc -
ni•çİ olan Tilden"in •· a}l)"a gurc orna
mak" n;ıznri)"l'5İnİ çok canlı ~e tipik bir 
surette tatbik cdi)'Or .. İkinci seıi 6 - 2. 
üçüncüyü 6 • ~ nlan Koch'u ve onun kn
dar d:ı rakibini •e)irciler urun unııı al· 
kışl.ım:ık suretiyfo o)nadıkları güzel 
oyuna takdir hi !erini ifade ctıilcr. 

za verilebilecek kqtlk bir iki sayı~'l Ankara Valılıı;ındcıı : 
.Mu\lızeneslz bır karı ık flnali scy- 'hakemler büyük blr tfürüstJük ~e ıuuıy0n heyeti, teım1z mahkemeı;t l - .13edcJ kcşll 717 Hm 85 kuruş-

rettik. Yüksek kl~ta ıkı erke 111 la- kalıyen hislerine knpılmadan CE- knrarlannı ve mühim rruııt<lelertn tnn lbnret Hnymaıın kllL!lSI hususi 
nında bayanlar c<>k sıl•k knlı~orlar· gert) c snydılar. "onra bUtun maçla- ecrh ve lzahlannı muhtP\1<111". ıdare dısııanscrı tamır ettirilecek· 
dı. Blitun kUV\"etlerı ııe servislerde nn hiç bir ltlrnz ve ufak bir milna- Fiyatı 200 kuruıtur. Ur. 
~ üklcnen ~ e blrlılrlnl nUaturnk top- kıışasız s:ecnıcsl de cok hoşumuza ~atıe yerleri: Ankara'd.ı Akbn. 2 - .Keşıf evrakille şartnameyi gör 
lnn bıı~l\nlaın ulan, sonra onların gitu. Bir de oyunlıı!'flııkl dlslpllnden, I Ycnl$clllr'dc Şencun. tı>Uınbul'da ınt"k lsteyerıkrln vılayet Sıhhat ve 
nadiren çe;vlrcbild klc>ri toplurı ekse- ıntlznrndnn ve sportif orunlıır fcdC'- Cihan k.1tnbcvlcrldir. lc;;Umal muavenet müdürlüği.ıne mil· 

Çift erkek : rl çıvilıycıı dı •er nlnıal\ sumıu~·onu- rıı"yonu r<'lsi Kerim Dükcy'l ııçıkçn racanu. 
nu SC";) 1 cıt k. ,\tmnııya kaı ışık şrırııpl· tl•brlk cc!C<"eğim. \, J 3 - İhale 13 - 7 - 942 vauırtesl sa· 

Öğlc<lcıı sonra Sa)-ın Baran ln<ınü - yonu o ıın Koı·h dalın hızın snlwyı at l5 <l•! Vllfıyet Daimi Encümenin• 
Oyun~ular:ı gelince: en çok bcf:l•n- de olacaktır. \4SOi > Gı.l 

nün .,.rcf verdikleri ıeııis s.ıh.ıl.ırımla ve doldurarak ~e dnhıı mile lr ve can- l ır.ı • k b ' I t M ı·· r.u l" tc ASKERLiK !SLERI 1 
,- lı oynıı;arnk tnlıminlC'rln hılfıfımı ıııa- c "mız ve a 1 ıye gor< 11~ ın ız - • Yol etüd İş eri 

lm}-ük bir kalabalık öııiiııde ~;fı erkek çın kazruıılmasındn b rln<'! iım ı ol- nıı;çi Fehnıi'd.r. Blrkııc;; bcyııelmllel ,\nkar 1 \'nlillğtnıh·rl': 
finali o)nandt. lkı)l:ırı 1.9{ ile 1.87 olan clu B <Bök ) 1 talihli \'C "Ü ı J b" 1 1 1 klıl' Ç w . n;ı;an ·ıng n ., - maçtır tı ız m oyuncu ar n pe ı •' agrı ı - ,\ııknrn _ Kırıkkale yolunııo 
iki alman $ampi)onunun k ırşfonda bo>- zcl bırknc topu da kıymetlı bir yar- başa baş mac;; yapahılir. Sonra Ha· 3 +ooo _ •ıo +ooo cı kilometreleri 
l:ın ı.60 tan a)agı iki si:' imli oyuncu • dım oldu. E •crt bekledi •ımt:r. kaclıır san"ı be{;endlk. Ancak Fehmi ve me- Ankara Askcrltk Şu~ı R"lslıfılı:.· arıısınıln ) :ıpılaeak ctut , e nplikns) on 
muz Fehmi ile Hıısan"ııı )an yıın:ı saha· iyi oynam::ıdı. Bnyan Pnrkan da iyi d j · 1 3 7 ıw rt · 6 . r· 1 . "k" bir gününde de idi. sem lyl oyuncularınıutan Şefik ka- en: iŞ 1 . • .! paza e 1 gunu saır 1 
ya çıkmaları ve hilhass:ı mı•a ır crın 1 1 dar ı: nç olmadığından ilerısı le n D. D. Y. dcı><> müdür(! iken ıs 3.f4::: da ihııle•I ) npılıııak il zere eksıltıııt") e 
küçuk ev ahibini kollarında ha\il)'1 knl· * * * bır yıldız olarak alırınmııL. lzmtrlı d<ı ıtln<k>n esnlan Yd. P. tct:ıncnı 8~ konulmuştur. 
dırarak r~im çektirmeleri mun uzun al· Maclarclan sonra galipler, başta Paradlsso"nun oyunu ıın:uın d kkntl- 2S LOtrı Sııygıner talim vazifesi aımıs- 2 - 1'1• if bı·deli (9930) lin nıu-
kı~landı. tabii olarak Uc blrinc;llk alan Koch m.zi cclbettl. Bu oyun<'uları nıcı;clA' tır. 6537 sayı ue subemıze ve;>• bul•ın- vak kat temin 1tı (iU) lira (75) ku· 

Birinci •et: almanl:ır kuv-.-ctli ser,;s- kuı;ıalan bir numnrtılı tenis seyırcl- blrknc;; gene oyuncunuı.ra orta Avru· duf:u ycrtn subesinc müracaau lüz.ımu rııAlım i!>.:ncttır. 
•. k"I · mlz olan sayın Bay Numan M~ne- pa tenis şaınptyonnlarınn iştlrnk ettır llfln olunur 50 ll),.7 3 - 1 tı:klilerin terııin'lt mektup 

!erini kolay alarak ı;e bmm 1 erın )'U • mendoğlu'nun elinden aldılar. Bun- seniz blrkac;; mevs m ic;;lntle cok yuk- < 141 
H") a ıwıklıııLu ile len ret odıısı ı;eslk!l· 

mu~ak seni !erini ku\\eıli indelerle dan sonra kalıll' reısi ve alman fe· sellrler. Aynı zamanda iyi bir tenis ııı ve hu i e ait olm ık uzere N ıfıs 
kiişclere mıhlıyıırak 4-1 öne atladılar. ıJernsyonundan lfrrr ı. ndnl'r'e b zlm antrenörü getirmeniz üzerinde> <>hem- KAZALAR M t <lıırlılğı.mrlm alnc.-ııklıırı ehliyet le-
Maçııı lnı kl\mı Fehmi ve llasan'ın hiç tenısım z hakkında dilşünecl•'rinl sor- mtyotlc duracağım. Bu mnc;;lnrdıı o- ~ikRsı ilr hirliktc sozıı gf'çen gOn ve 
d.ıyn.ıı:ımı)'llcaklan ıesirini "erdr~ \~ de rlum. Kendisine mi :ıfırlık kabı bir )·unculnrınızm aldığı nellcc!E.'r kııtl- Lokomobil alınacak Aııntte vil ·~ r.t ~afı3 rnılılıırluğil orla· 
fehmi"nin ı;erİlll'fl çıkıırdı.ilı (crois6) ler nezaket konuşması yapmamn!!lnı ve -yen fena telftkkl erlilmemellıllr. U· ~ınrla tnplnna<'.ık olıın Xafıa koınlsyo-
,.c }fp~an'ın \olclcri i!f hirkaç kıyıııttli görfışleıinl açıkça slıyJrmcslnl rica ııut mnyınız ki bizde f'l'nr.bl temaslar !nönU Bclert!ye Relsllltlndcm: nuna ı:wlıneleri. 
sarı aldıklarını, ,.e almanların birl-.aç ı:ttlın. başlamazdan evvPI s!1:clen c;;ok zayıf ı - !nonil belediye.since 45-6:5 b~;:ır ı - llıın ı nit ke~if ve ~nrtnameyi 
h'ıanla!idaı~a_n.1 i)s~ipfatılkl~larcıdntı•rc7~·'~llkeı:cyrınr··taırı:kı· Misafir kafile reisi ne ~~ır~~vc~~~f"~l~;~n vn!i~cl~pı1:.~~u~~lı; takatln<Jn olan ve lmylt )"akan blr IOk•t- ~cer~. s.:un X.ıfı(rı~6i~ı)d. de gu~ehi:;~k -

'• ., " ~·" • • diyor? :'.\fualla"ntn ~·üksı>k o)·unu oldu. Bu motıU satın alınaeaktır. • _ • • 
Fakat tclılikcri sezen almanl:ır kendılc- bn~nn birknc;; bü}lik turnuvaya gln;ı> 2 - Lokomobll yen olmadığı t11k. Duvar tamın 
nnı ıopladılar_ Çiviledikleri birkaç Her şe;ırden evvel doğru ve açık Avrupa şampiyonları arasındn yrr dlrde cok ıız kuUanılmıs da olsa kabul Anknra Valiliıdııden : 
~m:t$ '<C ,"Ole ile tekrar mu•azenC}i kcn- s()yllyeyım ki ziyaret cttlğım z hlc ıılır .. Sözlerime nlha~·et verirken slv- edlltr. l\:eşlf tutarı 189 lirn 10 kuru!ltan 

kosar. di lehlerine lxl7arak ilk seri nldıl:ır. bir memlekette 'l'ürklye'dr oldu •u rllmlş oyuncularını7.J dıc:nnya ecnebi a _ Ellerinde böyle blır lokomobil ilınret hıılıııııın Jliporclomun etrııf du· 
Ona yılda bi~ lira vererek !kinci ve üc;;UncU sette mısııCirle- karlar sporcu ve dürüst hakC"mlere tumuvnlanna lştirıı.k ettirmeniz hu- bulunanlann 14. 7. 042 tarihine kadar nrlarıııın ıaıııirfne nit keşır , . ., şart• 

- Nasıl yapıı:ıız bu işi Halil? 
- BC'ni ele verecC'k misiniz? 
- Verm m la:ı:.ımclı. fakat verml 

yecegim .. Uyuyun Halil •.. 
Cözlerini k p.ıdı. açtı .. yavaş bir 

sesle: "te ekkUr ederım!" ~edi ve 
derhal uyuya kııldı. Gece serındı. ü
zerine bir örtlı örttüm. slltı.hlarını 
alarak s:ıkladım ve kapıyı kapıyarak 
çıkım. 
BüıUn yorgunhığum yok oluver-

m ştı. Sadece korkuyordum. Şımdl 
bır ılolanılırıcını:ı cUrllm ortaA"ı ol· 
muştum. 01111 ataklık ediyordum. 
Onu benim evimde yakalarlarsa, es
ki ıinivcıslte arkada lnrımd:ın birço
ğu onu niçin s:ıklamağa çalıştığımı 
izah edeb l•rlerdi. Onu ele verecek 
olur83m.~ O IY;cııı. itimat ed~re~. b~
nıı gilv ncrek burayn gelmıştı. Bır 
insan. ve hasta bir insan muamel~sl 
görme e o kad::ı.r ihtiyacı vardı kı ... 
S nirleri slırdUğl.I havata tahammUI 
edebilecek kuvveııe değildi. D~ygulu 
olması onu çok 83rsıyorıhı. Bır dok· 
tor aramış ve beni bulmu~tu. Ben: 
den ba im hlc;bır doktora gıdeme_z~ı. 

!' nlyıt ded ği gibi ya yan:ı ıı:ıdıP 
teılım olmazsa .• ya onun bu akşııın 
istırah::ıı t'!rmesıne müsaade etmekle; 
fcn'31ıkln örUIU yohınıln yUrUmesı 
ic::n kmrvet tazeleme ine yardım et-
umse?. 

Halil gUncş tıo~arken uyandı. O 
dn<;ıodn ı:;iıllp geldl~i:ı.i duwyorclum. 
Knhve:ıltı hazırlıınıağa başladım. Be-
ni ~örllr görmr::: 

_ Gti"ltıyılın Naciye. cleıli. Bu sa-
bah kcndimı öyle dinç duyu~:orum 
ki. Meğer uyumık ne iyi şeymış .. şu 
halde kalbdc: m ıhlm bir arıza ~ok?. 
Cığer ic n ac arıık içmemek lazım' 

- Biraz da ylye<'ekl re dikkat 
l"tmelisınlz. me eltı fazla yafh. a~ır 
!Jeyler yemeyinir.. isterııenlz :ıe_l"r 
yıye~elHnlzl bir 'kAktda kavc1~_devım. 

_ Hayır, h:ıyır •• yazınızı uzerlm-

rln h "'·un· 0 ... unu. fakat blzım gen"- r"""'C'lmcdik. Bilhassa E ert ve Fch- -susundtı ısrarla duracağım. naml'sinl hl'r ırıın sla.d)om mudılrlu-
A 1 .....,. .. ~ · ..._ b<'ledlye rclsl1~1ne müracaAt cylcmcleı1 "iinde .. ,,rnbllırler. aza o . !erin de arada gilzel ve akıllı kurla- mi macında çizgi yanlanna duşen Vedat ABUT " ,., · 

..., 8# SsCROO p ... p p p AJ rışlarını gordük. Ancak bazı taktik topları ve pekfı.l{ı sizin şampiyonunu- llAn olunur. <
70
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983 'fnlıpferin Xnfıa mlıdiırHığiinden I\" 

lnc.-ııklnrı vı ıkıı , e teminııUıırirle bir-
~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllll ilkte 23. 7. 942 perşeınbe ırunu snat 
111111111111111111111111111111 . 1 5 le vilA~ et daimi encümenine mura• 

T 
Bu mesut kalabnlıkta sadece ba - beklediği bayrama k'.ıvıışan mınik lıııılt.ı;i7., tırıılcli hile kahnıyıın bu lns,ı. cantları. ( 11,,.1) 9~2 

HAS 
bamı goremiyonım. Fak.:ıt Tuna'sını bir yavrunu:ı mesut çılgınlığına ben- nı dıışunl. \ Memur aranıyor 
deli gibi seven bu sevıınll o.do.mı:ı ziynr. • lılu ııısan nradığı s:uıdt'ti hirılenhı· 
ruhu un yanımda .. Sesi byle net ki.. Duılaklarım, bu gece ılk ılefa re karşısında lıulsa, ne duyar, ne du- Anknra VnlllHilndcn: 
Gozlerinln müşfik bnkıııları ıçimc.le kendim içi:ı. bilyUk bir emniyetle a- Şlınlır ?. Keskin knznsına bağlı Kırıkknlt 
yanıyor.. çı!ıyor: lliç lıir ş .. y dt"ğil ınl? Bence ne ı~ıı- ı ıahı) esi tııhrlrnt kfıUplifü münhnl• 

"- Tunam, diyor. Sonsuz hasre- "- Mesudum, ıliyorum.. Mesut y;ılıilir .. ııe dı- chi~iını-lıilir. Saaııetıııi clır. Talip olnııların evrakı müsh!tr.le-
ıinin t\ikencceği gfı:ı gelecek. Ça _ olacağım. B ütün bir hayat mesut o- "" tutıııağ1, ne de yıışıını ıgıı kıı'''etı 1 Yle lıirllıklı> vilAyctc müracaat et• 

vrl mı• mcleı1 m~umu lltın olunur. 1050 
lışmakr bıkmaılan. ıısıııımad'an çalış- lnrağını .. ,, . "·· . 

k l • Mesudum :'\fehmet'im ! 11 .. 11 de, lııııın duyurıluğıın ~11~•1.l'lııı mak ve bekleme ,tzım...... k ti 1 
) 

Ben de inanıyorum Mehmet •. Uü- Tuna. Mehmeıl'lnln uçsuz sev - yanıboşınd.1, \'erıli~in · 11"'e 1 1 ıııırı-
-( Tefrika: 97 - tllıı kuvveıimle inıı:ııyorum. Beni gisinıle bir çocuk ı:-ibl nıcsut ... Bu ılı duyma aydım, >Rpncacıııı Şey aynı Yazan: Muazzez ARUOBA 

tc;;imde uçsuz bir cırpınış var. Sa- ı raber götUrliyordun. Artık, ~dece 
na söz vcrcl ını ıeceyl d~ünu)'O- tçınde, yalnız ruhunda değıldıffi: 
ıum. Bey~ yıldızlı ı;ecoYi Ne der111 Ya ben ... parmaklarımı slialıyen 
bır saadetle tıtremlı;tık. Nasıl se:- ismine doymaz gozlcrle bakıyor ve 
\ı.nçle ellerime sanlını~ . bu sarı halkayı deli glbl öpüyor · 

··- Tu.:ıam benim Tunam. dıye dum. 
bağırmıştın. ' BUtUn bunlar, ne b3ş dö:ıdUrU-

Seııden \~imıle bakışlarının ışıklı cü bir sUratle oldu! r. Blltlln bun!Jr, 
derinlıği~de doğan beyaz sevgim, a- bizim bütlln renlisı!IA-tmize rağmen. 
vuçlarımdn dudaklarının alevi. ~öz. 1 ne ~omantik bir şdl<ilde başlayıp iler
lerimde güzel yuztinlb mesut gUlüı,ıU ledıler •• 
ile ayrılmıştım. Sen, nasıl bu kadar kuvveıle ba.-ıa 

I)ır hafta ne gllzel, ne doyulmaz hakim olabildin?. 
gUnlerle geçU. Denlz, mehıap, çam- Seni seviyorum benim mert as -
Jar bizlın temiz arkadaışlığımıza ne kerim ..• Dllrilst nlş:ınlım ..• Seni oy-
gUzel bırer clekor oldufar. ıe uçsuz bir kuvvetle seviyonım ki, 

Sen. büılrıı bunla.re.lan ı;rlizeldln sende yıllarclanberl sevdiğım her eey 
~lehmet .• Öyle içime işliya:ı bir sa- var .. Sende blitil'l bunları buluyo • 
mlmiyetln vardı ki... rum. 

Sonra halan nasıl mesuttu .• Ya. Brık ııimdi, kaı; sabah beni çiçek 
kUçUk Ayşe.- clemeılerlyle uynnclırdığın odamda -

"- Tuna abla. diyordu. Artık. sa- yım. Halan ve küçük Ay§e c;;oktan 
na yenı;"e diyeceğim öyle mi?., uyudular. Evde misafirler de var. 

Seni uğurlarken, hudut boyuna a- Annem, karde§lerim •. Hepsi öyle me
yuçlarınıı gizlediği:ı nl§anhı:ıı da be- sut kl.. 

benll."'lmllen Jrnvrayan büyUk hna - sea<let içimde öyle bilylik bir kuvvet 01 ıcaktı. 
b • • ilen k"ı b!ltıın kırılışlnnmda k ... ndi-

retim bir -"n tlikcnecek... yaralrı kı .•. Bu kuvvetle yapamıya. • . · 
,.;u ...., k. rnl dıışlıneın<'ııııothn. ' orıı-unluıcu m 

"- Babacığım. mesudum diye bıı- cn,.,.m şey YQ ••• hep brışkııları içındl, ) nkınlarını ıı;ın-
ğırmak istiyorum. Hayatıma senin Hayııtta, .k~ndlm fçin bu sna<lette;ı dl. Ben, nrııclığım. lstedi~lm her şe~ 1, 
k.ldar merı, senin kadar l:ısan bir başka l~t~ılığım §ey yok .. Ondan hı- ha rf't knldıııı. ~ e zo.ır~.ın lılr e) e 
aclam katılacak. Ona dayanarak öy- le k~rku;ııorum.. • duıcrıı knşsnm, karşırnıı ıstcdiklerınıın 
le kuvvetli olacağım ki... Beraber Cunkti, bıılılul~l~rım .• sandclım o kutıl lılr kop) 1151 cıktı. l>lı<ündılı.;llııı 

-( 6 / Temmuz / 1942 )-
7 .30 proıı-ram ve 18 00 program saat 
saat 
7 32 vücudumuzu 
i:;letcllm 

1R03 rodyo danJ 

öyle çok, byle çok çalışacağız kı. .• kadar beklemeılıA"ım bır eyler lıtp hn)al ol ırak k'lldılnr 
Benim hasretim. onun da hasretidir. çıktılar ki karşıma!... Olnınsı 1 hııııgelrn buttırı hu Is - 7 . .W ajans 
Bizim !Tasretimlz, bütlln yurdu se- Bir insan dllşün Mehmet. .. Yıl- tcklerın birer h~ynl ~lbi kayboluşu 7.55 s:ı.lon or'kcs-

ıs~"ıQ !asıl heye!! 
ıq.30 aJans 
19 45 konuı;ma 

venlerln hasretidir!. ... ,. farca hlr <;ok şeyler ıHişllnmll:ş.. Kn. lıı ni ın ıl ııurdı bil en.. l<l 55 tuı1ctill!l' 
Fakaı, sesim çıkmıyor. Bunları fruır bir çok şeyler ynratmı,Ş ..• l{albı C.e ıe bır çıı ıık ılı, 1111 Mehmet.. ınısı (Vb'olonlst 2015 Rafb:o 

ruhumda:ı haykırıyorum... İ<:lnıılc bir çok şeyler heklemiş. \Iad ııık n ı ıkl nn ordlıgu ılaı N~ Askın> 1· gazetesi 
duyg-u, his ve heyecan kaynaşmasın- Fakat, biltlin bu çoklar hiç ula · 'r ç r~e\e ıçı ı lc yn nan bir yınru. Bolcldlou: B:ı~dat 20.45 bir hall< 
dan doğan bilyük bir ı;ıı11ını11 var. ~aınıyac-nf,ı şeyler gibi SO':l!!llZlııkln- Ltnfınd ı hc.-r lmk nn k ıvıısınuş <:••- hnıttcs1 2. Ma n -
Geniş göksllrıe yıllt1rın acısını, yıl - ra dn~nı uçııp !!'İlmlAler .. nnımıı he)( rııkl r rli) or, bun! ırın cırunc ıkları n>r: Poll<rı; 3. türküsü ötrcnl • 
!arın kırılı§ı:ıı dinlenıliren ba!)ım, lemerll~i şeyleri bulmuş, duymuş r Yoruz. 
bUyiık bir huzur içinde bu çırpıııışı ı;llrrnilş !... C'o-OUnod: "F'ftmt.. :ıı 00 ziraat 
tahlile girişti. Biitlln bunlara ralhnen, içlndr e ı Strauss: büyük takvhnl 

Neticeye bakıyorum: mlıkemmel!. 7.eli,h"r çocuk var bu c:oc.-uk hr ·n 
Kalbimin bu geceki çırpınışında sı:ı:lıklann çizrll~ı tımitııi?:llkl r 1 

"acaba" !arın, ''belki'' !erin. "niçin" mirli ile bu ula amıvnc Ilı s 'ı,. .. ,. 
lerin ördüğü buhra:ılı kıvranış yok. kollıırıııı açmış. ki rlekl b lvl k h:t~ 
Bu ak3am bUtUn akşamlardan daha ret ona tsteöifi kU'\.-"Ve l vPrfy..,r. 
çılğın cırpınıyor. nıı ln•nnı r'lll• ... M,.h Pı'I m 1' il" 

Fakat, bu çırpınış, gUnlerdenberi Iıı, kfrılo . bütiln gayretıne ra men 

Vfy.ıına (vals). 
20 evl.n s:ıaU 

prosmım 

ııarkı ıır 

21 lO &arialar 
21.30 gUnOn me-
selelerl 
21 45 milzfk (PIJ 

aJaruı J 22 M ala.ns 
taı;.ıl heyeti ı 22.4.5 ~ 
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MiLLi MUDAF AA V. 1 HARiCiYE VEKALETi 
---------------- , n'1 kanuınt veı:;ikalaı-iylo Mirlllk't.e Ko, na F.vsa.t ve ııeralt Ko. da görüMi«". Tallp-

--~..:.:.:..:.....-=------- Ankara Levazım Amirliğine mumı·aatlan. (4813) !'88 lcrın ıa50 ııraıık t~ınat makbuzıarı,y-
ı-o blldtrll~n ı.rCin ve saatte KD. na müra-

Veteriner nıalzeme alınacak 
M. M. Vek. Saıın alma Ko. 

Elbise diktirilecek 
gelen ilanlar Kuru ot alınacak caatiarL (4900) 966 

ClLnı:lrköy .::>a Al. ı<o. da'l 

. l - 9 kalem Veteriner malzeme
sı kapalı :l!arf usum ile eksıltmeye 
~o:ıu~muştur. Hepıunc tahmın edi 
en f~yat 6195 lira olup ilk teminatı 

487 lı~a 13 kuruşrur. İhalesi 14·7-42 
~Iı günü saat 15 ele l\l. M. V. 5. No 

komısyonrla yapılrıcaktrr. 
Sartn_amesi her gün öğleden son

~a .komısyonıJa g·orülebilir. İstekli .. 
e:ın teklif mektuplarını ih'ale sa
~~ ınde:ı aııı;:-arı l saat evveline ka

ar komisyona vr·rmeleri. 
(4600) 747 

M. M. V. I. No.lu Sa. Al Ko. 

Kunı ot alınacak 
)f. M. V. ı ~o . .sa. Al. Ko. dan : 
l - Pazarlıkla dokum veva b.ıh·.ı 

halinrle .kuru ot alın.ncaktıı.. . 
!? - Istekl~'erın Lv. Arnırlı~·r.ııt 

M. \I. V. 1 .l\o Sn. Al ı•o. ı 3 ııılıı :ı
cfıatla nııı!Cınıat nlııı ıları ıgn olunur. 
(I~.~) 102~ 

M. M. V. 2 No.lı Sa. AI. Ko. 

Yanmış kömür satışı 
M. M. VııkA. 2 Nolu satııı AL Ko. 

dnn ; 

Askeri fırında bırik"1Tll::; olan 100 
ton Yanmış kümür nçık artırma ile 
satılacaktır. İhrılesi 14-7-942 salı günü 
'inat 10,30 Askeri fırında yapılacak
!'~· İsteklilerin bu ı>atışa jo~ irakleri 
~çın 225 liralık ilk teminatlariyle 
ıhale saatinde askeri fınnda bul ıın
nrııları. (4723) 800 

Odun alınacak l - 540 ton tt-l rıafyaıı kuru ot ra-
Hariciye VekAletlnden: 
Vek~let hademeleri ~in (66) altmış İs<. Şişli Sa. Al. Ko. dan: 

zarlıkuı s.ıt.ın nlın11cukıır. Pazarlı!lı 

bin Ji. 7.7.942 sıılı güniı saat ta te yuııııacuK
tır. 540 Lon tel baJyıUı .<uru .Jt ııeher 

altı takım elbise ve kasket dıkttrllece-k- 1 - Kapalı zari usuliylc 100 
tir. E1b1Se ve lmsketıerln kuma~ı \'eKil· ra.lık odun alınacaktır. Evs.ı.f ve hı•>ıı,i 

kilosu ıı:tn tahnı:.n edilen fiyat 7 kurue 
olup tutan 37!!00 ıtra olup muvakknt 
teminatı 5h70 llrarlır. t!An edllen 540 

!etten verilecek dl~E-T m:ıl?.eme mUtrah
hlde alt olaea.ktır. Kasketi lle bt.'rabPr 
blr takım elblı<t."!lln tahmin olunan rllltl~ 

bı'dell 22, tik tmılnıı.tı 108.90 l!radır 

Eksiltme 17. 7. 942 cuma ırünü saat .ı.o 

da Vl"klUette toplanacak komisyon tara
fından y:ı.pılacaktır. l5teklllerın ııös•erı

len ıtün ve ~aatte ka.nunt bclgı-lert.vle 

karnısyona gelmeleri. (4880) 951 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri 

Nafıa Mürltirlllğünden : 
ı - Kalaba mahallesinde yapıla • 

cak otobik durağ"ı inşaatı 'lın ihalesı 
13-7-194:1 tarihine rastlıyan pa ...... rte
si ı:-ünü sa Ll 17 de vilAyet Partı. ida
re heyeti binasında yapılmak üzere 
açıh eksiltmeye Konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (2283) lira (70) 
kuruş ve muvakkat teminatı (171) li-
ra (28) kumşlur. . 

3 - İsteklikrin muvakkat temı • 
nnt mekrup -:;cya makbuzlariyle ti __ -
caret odası vesikalarını ve n•ııfın mu-
ılilrlüı:tü'ldcn bu iş tein alacak.lan 
fenni ehliyet vesiknlarını hamılen 
vukıı.rıda arlı geçn giin ve saati e Par
ti idare heyeti reisliı'.\'ine mllracaat • 
l•arı. 

4 - Bu işe ait keşif ve şartnamevı 
her ~ün Parti idare heyeti r cislii{in
de görebilecekleri. ( 4720 l 773 

şardar ve ce.•lim maJ,,ılleri Ko. da ~o
rülüp öğrenilebilir. J\.111'1.akkat teminatı 

6250 liradır. ihalesi 16. 7. 942 perşcnıhc 
,ııünü saat 11 de >'apılacaktrr. Taliple-
rin ihale ;aatin~lcn bir s:ut evvel k.mu
ni vesikaJariyle birlikte Ko. n.ı mürn-
caaclan. (4703) 76·t 

Taşıma işleri 
F.r.rnrum Sa. Al. Ko. <lan: 
ı - 5000 amele nakli ile 600 tonluk 

nakliyamn kilometre üzerinden k.ıpalı 

ton tPI hnıyıılı kuru ot An!IHo.u d11 hl· 
llnrlc hcrhnngt bir L~tasyond~ V<'Yrı Is -

kt•lelcrrle vapur veya vııı;:on te~!Jml 

alınnhlllr. ı~teklllerln bt•lll a-Un vr M -

ntlc llndımkny Clllnglr köyü !'iıJ70 11ra 

muvnkkat tC'mlnatJarlylC' lllrllkt<> ıco. 

na müral',ıulJarı. (4819) 891 

Kuru ot alınacak 
zarfla münakasaya konulmu~ıur. !\hına· ~-iliııgırtaıy Sn. Al. h.o. d.ın: 
kasası 15 temmuz 942 çıır~amh.ı günü 1 5311 ton tel bnlyalı kuru ot pa-
~t 16 da Erzurum sa. Al. Ko. da ya- z ırlıkl11 salın alınac·ıktır. J'nzorlığı 11. 
pılacakur. Bir amelenin bir kilomcıre- 7• !l l:! cuırıartcsi ;;ıinıı :.:ııl 11 ele yapı

lnc·ıktır s:ıo tıııı tel lı ıl) .ılı kuru olun 
ye nakli için muhammt'll hcdcl 3 kuruş lıclıer kilosu için tnhuıın edilen fİ).H 
20 sanıimdir. Ton k:'o:ncıresı için talı· 

7 kurıı7 ıılup tutarı 37100 lira olup 
min bedel fi}atı 36 kuruştur. Aıııı:lc 55uh lirnılır. İl."ırı t•rlilen .'i:lO ton tel 
naklinin c~ıarı 51850 !ıra olup ıııuvak. haly ılı kum ot ı\n.ıılı>lıı ılrılıilinıle her 
kat tcminaıı 3843 lir.1dır. Ton kilonıct· lınııgi bir istasyonıln veya bkelrlrrılc 
re için yapılacak nakli>oıttn tuıarı "i991! 1 vaı;nrı \Cya v.ıpıır tı·sliıni ılın'1hilir. 
liradır. Muv.Lkkaı ıcminau 4250 lirıulır. İsleklilnin belli gıin ve ..,aatte llııilını
Şarmamesi her gün Ko. d;ı ,::öriiliir. İs- kııy Çi!irıgirkıiyii S,1. .\!. .Ko. n ı li.i6ti 
ıeklilerin karıunun 32 inci nı;Ldde,ine lira rııu,·11kkat terııinatl.ıriyic Kıı, nıı 
.!(Öre bazırlıracaklan ıcklif mckıuı>la- ınür ıc1111tlrrn. 0R20) 8!15 

rını ihale saatinden hir sa.ı.c evvd Ko. Kuru ot alınacak 
na vermeleri. (4716) 770 Clllnı:lrl<r\y ~a. Al. Ko. dan: 

Et alınacak 1 - 600 ton Ld bnlYalı kuru Qt tıa. 
nivrr k S.:ı. Al. J<o. rlıı.n : z ırlıl,lrı salın alınnroaktır. Puza"lı~ı 
1 - Komısyonclnıı aııııacnk yeri 7-7-!14:.! S!llı glinü saat 15 te yaptlaı·ak

öğrenilmek şartiyle la.ooo kilo ko- tır ı;oo ton h•I MIYalı kuru otun or.-ta•r 
>un eti kapalı zarf usuliı ile cksılL· kilosu ıcın tahmin <'<illı-n fiyat 7 1;1iru1 
meye koııulnıu;:.tur. Ko> un dlııln 1 olup ıut.ın 42 ooo lira olup muvrık'k. t 
mu ham.men llE'd"l•. 120 kuru;,. tuıarı ı teminatı 6.100 liradır tıön e<ltım ı.OQ 
15600 lıra ılk temınaıı 1170 lırallır. 1 n tel lmlynlı kuru ot Annrtoı ıhlıı -
sığır e~mtn mul ammen be lelı SO 0 u 

M . M. VEKALETi DENİZ kuruştur. Tutarı 10300 lira ilk tem· ı ı nde herhangi tıır l"tasyondn vc•ya Is -
P. T. ve Telefon Umum Md. ııatı 780 liradır. k<'IC'!Prde vagon VeHı vapur tcslfr.ıl 

İhalesi 13-7-942 paznrte~i •imli srı- nlın thll!r tstı;kllleı-in bı-Jll gıtn ve St. .. 

Kunı üzüm alınacak k at 11 de Devrek Sa. Al. Ko da yaııı- 1 attc llndımkoy Ciltn~ir köyü !ctn.lek. 
3500 telgraf direği alınaca lnmktır. Rartııame ve evscıfı hL•r gün sa Al Ko. nn 6300 ııra tl'mlnatlaııyıe 

İzmit Den z Satın Alma Koml.syo- Ko.da görüliir İsteklileri:ı bellı g{ın hlrllktc Ko. na murncaatlnn. 
numlıın: Ankara P. P . T . .Müdürlüğünden: ve saatten bir saat evvel k ınuni ~e- c-ıFWlt 

1. -- 19-6-!'142 gününde ynpılan pa- tdaremi7. ihtiyacı icin Çubuk ka- kllde hazırltyacııkları ıckli f mcktup-
7.arlıi!ında bir kılosunn t"'klıf olunan zasının Kavakdağı mıntakası Gökpı- larrnr Ko.na vı·rnıeleri. (·'678 1 
6? kuruş 34 snnllm fl~atı ~ükse-k gö- nar kıtasıııdan ve Aydos mıntakıısı 791 
rülrn 25UOn kilo kuru iızi.lmün ikinci Aktaşderesi ormanlarından krsilerek Süt, yoğurt alınacak 
P~zarlıih 9 temmuz 942 prrşembe ıı;ü- Çubuk knznsı dahilinde bir yere de- Eskı.:-cııır l\.irnlıKa :::ıa. At. ho. d.ın: 
nu saat 15 te !zmit'te Tersane kapı- PO' ve teslim edilmek üzere 7 metre- ı _ 36500 ı..ııu sut J5;>U0 ı..ııo yo
~~n~~~~l komisyon binasında yapıla- ilk 1210,8 metrelik 22!)0 ki toı>rekıln gurt kapalı zarfla eksıllnıcye kon -

2 3500 tclı;ra.f dirt'fü kapalı zarf usulü muştur. Sıitüıı beher kılosuııa tah -
b:ı - Sartnamesı bedel!;i.z olarak ile eksilt.meye çıkarılını!$ttr. mın edilen fiyat 30 kuruş, yogurılun 
·. misyondan nlrnnbıllr. İshu üzüm ' 
bır rınrt·de tt'.'Sliın edllüc<!ktir. Bu direklerrlen 7 mctrüllkler!n ta- 50 kuruşıur. Sut ıçın ılk teıııııınt 

3 - İsteklilcrın bu işlerle ilgili nesine 9 lırn elll kuru~. 8 mctrııllk- 82.l lıı-a 25 kuruş yoğurı ıçııı l 70ô 
otrıuklnnna dair tknret vesikalarını lerln tanesine 10 lira elli kuruş tah- !ıra 25 kuru;;ıtur. 

Et alınacak 
Ariana !'l.ı. Al. Ko. dan: 
ı - 13 . .JOO kilo ko.ııun l'IJ 

zarfla Vt'Ya 13.500 kilo sıtrır eW .ıtık 
t•l{Sllwnc ılc satın alınac.LkUr. Koy•ın 

elinin ınuhnmrnl·n bedeli 13.500 11ra rlk 
Lom natı ıuı2 .lara 50 kuruı;Lur. ::sı.r:ır 
cUıı:n mııha.rnmen bedelıl !l·tJO l1:ra Uk 
teminatı 70~ lira 75 k-uru~tur .. 

2 - lha.lesı 16·7·9'12 cuma. ı:Unn sa
at 16.30 {l;ı Adana Sa.. AL Ko. d,1 YıtPI· 

ı,u:nktır. Evsat ve saruınmc.-.;i Ank'lrı:, 

Çayır otu alınacak 
}}rzuruııı ::.11 .• \1. Ko. rl:ın : 
l - 1500 toiı ip bal) alı kuru çayır 

otu pııznrlıklu ıııuıı ık.".ıyn korıulrıııış
tıır. ,,lunnkasıısı 17. 7. !H2 cumıı gıı

nıı saat 15 tc ı-:rzıırum Sa. AL Ko. ıia 
ynpıhrııktır. Mııhrımnıen herlcli 9i.50U 
lira olııp k11 ti tı ıııinatı 12250 Jirnclır. 

l! - IH>O tıınlıık nlnınk ve tanı,11111 
trıniıı edilmek Şarti~ le 11~ rı ııyrı t:ılip
lı•rr ıle Jhnle erlilchilir. Şartnnııır~i 
hl'r p:iın l\.o. ela ıı;iırıılıir. Vergilı-r ile 
clıııııJ'·L pulu nı:ısrnflar usulii d;!İrr~ln
rle ıııııft':ıhhidine öclenec-rktir. istek -
liletın hrlli ı:iırı ve san ite terninntla • 
riylc Ko. n:ı nıürııcııatlart. 

(190) 961 

Sığır eti alınacak 
Aduııaz ırı ~n. ı\I. Ko dan : 
l - l'a1. ırlıkl,ı 625011 kiln sıli;ır rti 

"ıtırı nlııı,ıc·nktır. T ıhrııiıı eılilen fiyat 
b2500 lir ıılır. İhalc'i 7. 7 .• tıı~ salı 
gıınıi oa'lt lti cl;ı Aıl.ıpuz;ırı ::-0.ı •• \l. 
Ko. ı!.ı vnpıl H'aktır. Evsaf ve ş.ırtııa
naıııe'i lıer ınln Ku. ela ı:ı>rıılıır. İstek
lilt-rirı hrllı ı:urı ve ~:ı.ıltc Kn. da lııı-
lunıııal.ırı. ( ~877) !Ji!I 

Kuru ot alınacak 
Gelibolıı Sa. Al. Ko.ıları : 
1 1000 tun tel balyalı veya ip 

balyAlı km u ol pll.7.arlıkla 8atın alı
naı•ııktır. Kazanç bııhraır vergilerıy
lc daıııg.ı resmi ve tevsik etlllmc!c 
ı;arıiyle ıııukavele ma~raflariyle mu
ayene nwsraH.at·ı muteahhidine iade 
cdilım·k uzcre tel b:ılyalı kuru otun 
muhammen bedeli 70.000 lira, ve ip 
balyalı kuru otun muhammen beıleli 
65.000 lıra olup kati teminatı bu 
miktarların yüzde on beııi Ü?.triııden 
alın;ıcaktır. Evsaf ve · şıırtnamesi 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko.cla go· 
rıiltir. Pazarlıkla ihaleşi S-7 l!l42 ~ar
ııaıııha giinü sanı 16 da Merkez Sa. 
Al. Ko.da yapıl:ırakur. 

(4!125) 1004 

Süt, yoğurt alınacak 
fst. Krı. l~ıııılıldı Sn. Al. Kn. el ın: 
l "tl9 l'ıı1.11rlık gııno t ılılıi <;ıknıı} ın 

.ı~.ıii;ı<la eins ve rrıik t:ırl:ırı ya7.ılı ııç 
knlrııı iıı P ııınclrl<'lrri 10. 7. !11~ c-ıırıın 
.ııtınU hl?.aJnrınıl ı ır• "tcıilım ~a tl<·r-
cle ıııı>. ırlıkh islel.lblne ihııle eclilr -
rektir. ~artıınııırsi hır ,t!'iin Kn. ıh ıı:ıl
rıllılr. İs!rklil<'rin lı<'lli p;iin ve sant • 
lrrcle 1r1111lıklı S.ı. Al. Ko. n,L gelıııele· 
ri. • 

Cirı,j yoğurt, nıiktıırı 80 tnn, 
Rrd. :ıı>. Hl•l lirıı, kati teminatı 
lira ~.ıat ıo <la. 

Cin~i }11/i:ıırt, rnil.t.ırı ~n ton 
lll'tl 1 !l"OO lir ı. k.ııt Te. 2HSO 
saat ıo 30 da.. 

Mııh. 
!1760 

'.'.hıh 

Jlra. ve 2512.50 liradan ibaret t!mıinatla- mln olunmuştur. Muvakkat teminat 2 - Bksmnıcsı :H-7-!>42 cuma giı
r(.ylp hlrlikte he ili ı;ün ve saatte ko- 2665 lira 50 kuruştur. Eksiltme 14 ııü saat ll de Es.uşclıır Mıntıka Sa 
m syona mUracaaUarı: (7155_5017) tı-ınınıı7. 9 ~2 salı giınii ı;ant ıı; ılı ("11. Al. Ko. da yapılacal<t ır. Tcklıt ınek· 

buk P.T.T. binasında mliteşekkll sa- tupları saat 10 kad:ır kabul erlilır. 
l(Y.)

2 tın alma komisyonunda yapılAcaktır. Evsaf ve ~artııamcsı her guıı Ko, da 

lstıınlıul Lv. AmlrHklerlnılc \'C Ad&ruı Cinsı ~ııl, miktnrı '<rl tnıı :\[ıılı . Tietl. 
Sa. Al. Ko. larında ı;ortilür. Koyıın e. 21'1100 lira, K.ıli Te. J:!IJO lirn. ~.ıat 
lıne ~eC<'klPı· n tektir zıırrıarını bir 1 ı.:rn d.ı.. ( 196ti) 103l'> 

Şartname Ankara P .T.T. Md. lüğün- gör:..Jür. <·HllJ 797 sn ıt cvvı•J:nc ka•hr Ko. na vef'lTlia ol· 
DAHlLIYE VEKALETi den ve Cu·buk P.T.T. sefllğinden l78 Kuru ot alınacak nıaları. sığır etlnc ırtrecekıerın Hk te-

kuruş bedelle alınabilir. Ormnn tari-
Hoşdere Sa. AL Ko. d ın: fe bedeli 460 kuruştur. lslcklllr.rin 

Saha tesviyesi 0 günü saat 15 e kıırlar miihürlü tek- 1 - Komısyonda mrvcut 
mlnatlarlylc blrllkte ihale saatlrute I,o. 

evsat ve dıı bulunmaL1rı. (4!-173) !ı,ı:.ı 

Dnhiliyc Vck/Uetinclen •. lif mektnplRrını ve bnııni vesikn - 111rtL-ır dahillndc 800 l-On tel t>,ll;:alı Et alınacak 
· \arını komisyon reisine vermelf!ri kuru ot kapalı zart u~ull.Ylo c-kı;lllm<•ııc ı·:?.lnc !"on. Al. Ko. d,m: 

. Vr-k~lrl!miz lıin~sıııın dnifo rı-phe- postada vukua gelecPk gı>cikmelerin konulmuştur. Eksiltmesi 14·7-!J4~ -nır 
1 

_ Arn"ı<l·ı miktarı muhflmmım ıı~ sındekı ~nh ınııı trsviyc vt• tnn.ıimi i.'ji kabul edilmiyeceği illin olunur. " " < ~-
ıı~ı~ ı·k~ıltrııcı·e konıılınııştıır. (4017) 9!}6 ııünU ııa:ı.t 16 rıa Krıraııkac S:ı. Al. Kı>. ctrll ve l{'mlnntlan ht?..alarındfl ynztlı 

Kesif lwılı·li :rn Hi lira ııa kııru~tur. 00 yapıJac-nktır. M<'.'.k(ır ota nıuv.ı k1'.ıt koyun ve~a stğır e-tl ayn ayn oll\rak 
'.\lııvn~knt leıııiııntı 2!Hi lirndır. . temınat 4.850 llradıı. TnllııJı•rln ınezırnr 2·190 s:ıyılı kanunun 46 ıne1 ma<l<k.,..lnın 

F.kşıltınf' ı 7 7. l !l ız eııına giinil sA- A. C. Müddei Umumiliği ııün ve saattoo bir saat once Ko. na l\f. Cıkrn~ına wvrtkan satın alına,.ııl>L.:. 
at ı:; tr Dahiliye Vı•kıilcti le,·azım tekill mokLupJ.anru. vcmıl'i<'rl. lhalesl 7. 7. !J.12 sah ıninU saat 15 te 
mficliir.luğll rlairrsinılr. yapıl'IC'aktır. (-1747) 813 

Ru ıs 't k ·r Ekmek alınacak Ezine Sa. Al. Ko. da yapılacııktır. Evsıır 
ve &ero.lt her litin Ko. &.\ gorulür. Tallp
IC'.rln temlnatıarıyıe birlikte belli ırun ve 

e ııı esı nnıne ve fenni şart- Saman alınacak llRnıe Veklilct levıuıın mUdllrlUltilnden 
~'nrnsı7. olarnk isteklllrre verilir. Prn· 
J~~i ıle istıyrnlrr ıı:ıırchilir 1stt:klile • 
rın tn) in edilrıı gıln vr. saatle levA • 
7.ım mlidıırliı ~ilnrlr toplan:ıeak komis
YnnR mUraC'aatlnrı lllın olunur. 

(HınrJ) 9H 

Münakalat Vekaleti 

Benzin alınacak 

Ankara C. MUddeiumumilijttnden: Hoşdere Sa. Al. Ko. elan : 
1 - A::ı.kara cezaevinin haziran 1 - Komisyonda rııe"cııt evsaf ve 

942 iptidasından mayıs 943 sonuna Şartlar dahilinde 750 ton tel lı ılynlı 
kadar bir senelik ihtiyacı olan be· saman kapalı zarf usıılu il<' ı•ksiltmi
heri (600) gram itibariyle şartna- ye konmuştur. Ek,,iltıııc i 14. 7. !1~2 
mesinde yazılı isıekler dahili11dl:! S'ılı ı;uniı sant 15 te Kar,ıcıgnç ~a Al. 
belediyenin kabııll ettiği ve edeceı:ti Ko. da yaptl'1c:ıktır. ~lczklır sıırnnna 
tek tip ekmek kapalı zart usuliyle nit muv.ı.kbt tenıinııt aı-,75 llrııdır. T ı 
mUrıakııs.aya ko:ıulmuştur. lıplc.rin nıezkiır giın ve sıı ıllcn bir 

2 - İhale 20 temmuz 942 tari- s-ıat ilnce Ko. nn teklif rııcklrıpinrıııı 
hine rastlıyan pazartesi gllnti sa1t vermeleri. (-1719) t>l.'l 

saatte Ko. na ınüraraatıan. 
l\llk:Lnn t<>n Muh. B<'<'I. L. 

110 132.000 

60 

2"7 
l ıo 

37 
mı 

44.400 
72.000 

21S.400 
110.ll<ıO 

37.nno 
60.0rıo 

TNT\. L. 
19.800 

6.660 K. 

10.800 eli 

37.2r-i0 
16.!inO 

5.1\"'l N. 
9.0flO eLl 

15 te Ankara adliye binasında C. Kuru ot alrnacak MiinııkıılAt Vek/lletinilen : mtiddeiumumiliğinde toplanacak 
Çanakkale SA. Al. KO. danı 

<> 
1 

- Vekhlrt otornohillr.rl lc:in komisyonda yapı\acakt.ır. 1 - ı.200.000 kilo kuru oı 13·7- 207 

~-fl~G) lirn (2.') kurıış nıııh:ımm!"n he- 3 - Ekmeğin muhammen bedeli !H2 sn:ıt ıı de kııpıılı ınrf ıısıılu ile 

1 ~11~ (Sl500) litre lıenzinin 23 temmuz 31.390 liradır. (otuz bir bin Uç yliz satın alınacaktır. Muhammen beclc-
k ı_ Prrşenıtıc giinll ı;aııt 1.5 te açık doksan) Ji S4.000 lira muvakkat teminatı 

207.000 
(4890) 

Et alınacak 

:ıı .nsn 
957 

e ;ııtmrsi :Vıı.pılııc-aktır. 4 - Muvakl<at teminat miktarı 5.430 ııradır Evsaf ve şartnamesi 
( <>;')k Mııvnkknt teınin!lt (199) lira 2.354 lira 215 kuruştur. ( İki bin lic A.nk11ra, htanbul, İzmir, Balıkesır. 
-- urugtur. yüz elli dört lira yirmi beş kuruş- Biga, Çan:ı1<kale SA. AL. Ko. ların· 

Ltll<'burgnz Sa. ıU. Ko. dan: 
l - 20 ton sırtır ve 10 ton k<ıY\l'll e-tl 

ıılınncaklır. lhnlı-s1 10. 7. 942 cuma iÜ· 

nü qaat 10 da T,iJlebureıız 1 No.ıu SA. 
Al. Ko da yapılacaktır. Muvakkat temi· 
na tı 2850 ıtradır. $artnnmc ve ev~ar her 
sıUn Kn. ela ı:orülür. t steklllc'l'ln lü:ı.um

lu vr.s kalarlyle blrl l•te t!hale ıtünr.ı Ko 

lirs t t ~~rtn.nme parMız olarak veri- tur. clıı göriiliir. İste;.c•ılerin ihale ;ıaatın 
hi;likçt; ıl~nn kanuni Vf'~ikalnriyle 5 - Eksiltmeden mütevellit: ch·n bir E<:Bt evvel teklif mektunlıl-
nılıd 1 . mrzkı"lr rzlın ve snııte levıu:ım damga resmi, mukavele, temin ıl rını gerekli r.vraklnriyle birlikte 
lRr 

1t "~iıncleki kon isvona m .rnrnat- mektubu, bilumum vergiler ve tes- Ko. na. nıtirncaıı.tları. 1 nzımdır. (4702) !)81 Hm ve muayene masrafları nakil ( 4753) 828 

ticreti daireye aittir. yeşil mercimek alınacak 
~nkara İnhisarlar Ba• Md. 6 - Teklif mektupl•arı 20 tem- tst. ştşloi sa. Al. Ko ıınn: 

na ~etmeleri. (4893) %0 

Kuru fasulye alınacak 
Ezine sa Al. Ko dan: - :ı- muz 942 pazartesi glinti saat 14 te Kapalı zar! usutıylc •100 ton yesrl 

kadar sıra No.lu makbuz nıukabi-
Y o] yaptırılacak linrle ikinci maılılede vazılı komis-

A yon reisli~ine vedilecekıir. 
lün~::r~ lnhlsarlnr Baş MüdürlU· 7 _ Şart:ıameyi göruıek istiyen-

t !erin Ankara C. Müddeiumumlli~i~e 

mC'rcımck alınacaktır. l·:vsıır ve husu 
sı ııartıar Ko. eki. eoriJllır. 400 t1>n mcr· 
clmt•k biT lstokllyc ihale fl<lll<ıl>llcre~I 

l?'ibl d.nha az mlkı.arın;ı ıla ı,ıl!p ctkı.ı · 
trı· tıık<llrdc ihale yapıl ıbllır. tb.ıl<•S'l trra~:!emızın Cankırı tt17.lasında yap- ve fazla izah•at almak iAteyenlerin :ie 

16R83 "
1 850.00 metre tulUnde ve mesai saatleri ic;inde C ebeci'ne er.. c 21-7-942 salı ııUnü ı-mnt ıı dC' Yar>ıla • 

şo •
72 

llra keııır bedelli kırma taş zaevi mtidtirlllğti:ne mtiracaatları C'R.ktır. Muvakkat teminatı ll:.?50 llr)ılır 

ı - 2490 sayılı kanunun 46 ınrı mıut
dcı;lnln M fıkrasına tcvt kan an ton ıcu

ru rasul»<' fiyat murakabe kornlRyonıın
ca n~·vllcrln<.' ı:öre tesbtt edllf'n tiyntıar 
LJırırlnrll'n ve emir muclbhıce vN·ı:ilerl 

znmmrrlllmı-k sure-tlylr. sntın alınnrak· 

tır tha!Ml 7 tPmmuz 912 ~alı ı:1lnil ımat 

16 da Ezine S.ı.. Al. Ko. ela yııpılacıı ktır se ınşaatı lçın 8-6-942 tarıhlnde (4700) 91A Tal1ı>.lerln ihale saatinden blr saııt ev· 
~ahallen icra t<dileceğl UA.n olunan 
e~Pl\lı. zarf eksiltmesıne talip zuhur 
nıedığınden mPzklır iş pazarlık su

~etile Yeniden eksıltmcye konmuş
n~.r. Pazarlık eksllLmcsi 10-7-942 gli

u saat 10 da Rnş Müdtlrlügümüzde 
toplanacak komisyon huzurunda 
f~Pılacafündan tallı>lerln 20000 lıra-
1 hu kabil bir inşa.atı muvaftakl
fe~~lı- va~ıklnnna rlalr Nafıa VekA
rı ın~en alacakları ehliyet v~\kala
larrıe 1266 lira 23 kuruşluk teminat
hat e tırt!kte ı;:eJm('Jerl vr fazla iza
lüğü a r;ıa~ istlyenlerln Bnş Müdlir
ları ~A: ın na.• !iUhF>slne müracaat-

"'' olun·ır. C4701l 793 

A Yapı işleri 
ğlln~~~a İnhısarlar Daşmüdürliı-

1 - Çankırı tuzı d l . 
ce yaptırılacak asın a daremız-
znr( u:.ul.tyl tuz am~arı kapalı 
tur. e eksllt.me~e konulmu~-

2 - Keşlf be<lcli 33244 I' 78 k • 
ru tur. 'lo 7,5 hesab Ylı> ~~vı:ııkk~t 
temınatı da (2493 Jıra. 36 k 

3 K 1 uruştur.ı 
- apn ı zarf eksıltme ve ihale 

muameleSJ 21-7-042 sah günti at 11 
de Ba<:mUdürlüf:UmUzde topl:~a

ca.~ kom 7onrla ıera edilecektir. 
- Munıı.kasnya iştirak etmek ls

~ı~en_lerin asgari yrrml bin liralık bu 
du~ı ıslc-rı muvnCCakıyelle yaı>mış ol
evv anna drıır eks ltml'den seki?. ı:ı:i.ın 
lar e~ne kadnr t. tR_!'hul'dn lnhlsar
sin mum Mi.ldürh •ıi İnşaat şube
~ e vesalkini ibraz "rll'rek oradan 
rrı~ıı~:ı h1 ~r fenni chll~ct vesikası al-

5 uzımdır. 

saat - T~i!tıl!!rin lhnle santlnrlen bir 
rını cvve ne kadar tekl!t nınktupla
B s e.~r?.k1•• !."ü hltelerLylP birlikte 
d nıurlurlu •lıınQ1,c verm<'lerl lcaıbe
ı::· k~~st1arla vuku bulacak geclkme-

6 u ~llmez. 
R - Munakasa ve lhnle evrAkı 
~şmli1iUrlli •nmıız tn ant kontrollü
tnıı~~n ve Yahut Umum MilrHirlilk 
verııı~ suh"" nden 166 kuruş bedelle 

ı.r. (4994>. 1064 

MÜJDE 
Yaz tarifesi 

Bu Gün ve Bu Gece 

ULUS SİNEMASINDA 
2 şaheser film birden 

1 - Gün batarken 
Paris'te 3 ay, Lnndra'rla 2 

ay, istanbul'ılıı a hafta 8ürı>kli 
muvaff.qkiyetlerle devam erlen, 
h:ılkınıızın ~eınp:ıti ve alkışla -
rını toplıyan meşhur f'..r~~~.17. ar· 
tistti VİCTOH. FHı\~C Em hu 
enteres:ın filmini muhnkkak .su· 
rette p:ormenizi tnv5iye cdcrız. 

11 • Baba intikamı 
İntisap ettiği ve yiik~ek vazi. 

feı.i uj{runa baba sevıı:i ve luğ • 
!ılıkların ı bir ıın dahi hl\tır!n • 
nııyan bir oğul nasıl katil olu-
yor ...... 

Baş Rolde: 
GEORGE O'OBRIEN 

Seanslar : 
Raha intikamı 14.80 
Gün ha tarken 111. U 
Rab.ıı intiknnıı 1 7.2.~ 
Gün hııta rken ıtl .BO 

Suare 2 film birden 
20.30 Baba. intikamı, Gün bn· 

tarken. 
Telefon: 6294 

Et ah nacak 
t st. Ko. Fın<lıklı ~a. Al. Ko dan: 
l - Aşağıda cins ve mlklarlnrı Yll7.1h koyun veva "ı{?ır ı>tl('T1 13·7·!!42 ı>a • 

zartesl günü hlzalarınrla gnsıerllen 'lnlıtl<'l'<l<' kapalı zarfl'1. e-J<s!ltmc ile lstekl1Bl· 
ne ihale edlle<'<'kUr. Şartnamesi hl'r ııUn Ko da ı;:örül\lr. Jı;teoklllerln kanuni ve· 
slkalarlyle blrllkte tekil! mektuplarını ihale sruıtlnclC'l'I en az bir saat evvel mn.k· 
buz mukab!Hnde Fındıklı Sa. Al. Ko. na v(!flTielerl. (4748) b14 

Cinsi Miktarı Muh. BecL Kati Tc. İh. zamanı 
Trın Lira Lira Sa. Da. 

Koyun etı 
veya sığır ~ti 
Koyun et! 
veya sığır etl 
Koyun eti 
veyıa sığır etl 
Koyun eti 
sığır eti 

l!'\O 210.000 n.1so ıı 
150 135.000 8.000 11 
150 2ırı.ono 11.750 11.30 
150 1:~5.nrıo ıı.ooo 11.30 
ıon rno.ooo s.750 15.30 
100 1on.ooo 6.250 15.30 
2nn' 300.000 15.750 16 
200 200.000 11.250 16 

Sekiz kalem sebze ah nacak 
Kınkkale Satın Alma Komisyonundan: 

Fiyah İlk teminatı 
Crnsl Miktarı Kr. Sn. Lira Kr. İhıı:le gün saat 
Patlıcan 60.000 Kg. 20 900 00 20-7-1912 15 
Patates 70.000 25 1312 50 20-7-1942 15 
Kahnk 10.000 15 112 50 20-7-1!!42 15 
Taze fasulye 40 000 20 fiOO 00 20-7-1"42 15 
Domntes 15.000 20 225 00 20-71912 15 
Taze biber 10.oorı 20 150 on 211-7-1942 15 
Ta?.e bnmya 1n.ooo 40 ~00 00 20-7-1942 15 
Ku·ru soğan 20.000 15 225 00 20-7-1942 15 

ı - !hale gUntınd~ ıtıharen 2. Teşı1n 042 sonuna kaılar erııt bıllilıkakı e>J.an 
cıruı ve miktarı IJc ihale eün ve mııhıınını<'n hC'dr il ile ilk tem n ıllan Yllkrırıdtı 

göst<'rllen s kalem sebze hlz,ılıuın<I ki gün ve sıı lUı kaııatı zarf mıııllyfe 1allblne 
Grup Mtidürlüğilnde müte kkll sa. Al. KıITTJlsYl>nu t.ıırafmdan yollama blnasınd:-ı 

lhalcs1 yapılacıı.kbr. 

2 _ Taliplerin tik t<'mln ti nnı me nr ıı: nd" hı.l<.' saat nd n btr snat vvcJ 
Grup MüdürlüC:ü muhasel><'C'U f:.ne t rarak m u ı. nnı komlsynn11 tc-vdl etmc
leı1 ve 2490 S.1.l'llı kanunun 2 3 Uit<.'U m ıl<IC'leı1ndck1 yazılı vcsa eriyle blrllkt<? 
komisyona mUracaaUıın. 

s _ Evsnrıan Ank a A <'rl F hrk !ar levazım mOöOrlllifö"le tstanbul As. 
kE-rt Fabrikalar yt>llnm ı AL Ko dan \e K Gıup .M ür Uf:ü Sa Al ko 
m!s.1ı:ınlannda &örUlcbWr. ,l4780! 900 

OKULLAR 

Et alınacak 
YUl<sck MUhendIB Me-ktel>i Satın A.1 • 

ma Komlsyonuııdıın: 

Meokl~·blmlze 1942 mal1 yılı içinde 
30000 kilo ı;artnamesı mucibince et au
naı:ııktır lktıeı kilosunun muhamınım 

bedeli 170 kunıs olup ilk temınııtı i>ı->OO 

liradır Kapalı zan usuliyte yapılaeak 

olan bu E'k.sollt.ıne 8 .. 7-1942 tarlhlnde ve 
snnt ll de Y1lksek mülwnı:tis me-ktebln-
de Ylll>tlacnkl.JI. (6559/4370) 603 

D. DEMlRYOLLARI 

Konya deposu kömür 
tahmil ve tahliyesi 

D. O. Y. 7 incı l~letuıe J\I udurlu· 
ğuıııltn : 

Mıılı.ırneıı bede-ti, miktarı ınuvak -
ı..ıt Lcıııiııulı ve ekHİILme gunu ve ~ıı
atı a~ tğıda yazılı i9lctıncıııiz Kııııya 

<leı•l>bU koıııur tıılıııııl ve tahliyc~i ışle· 
n kııp11lı znrf usulirle mun,LkU.bilYll. 
konulınu~tur. 

Bu ı,e girmek lstiyenlcrin hlzııh
rındıı ;-azılı ıı;ıın ve &.ı<llle ıııuvakkııt 
1 enıiııat ve ııınlıı.us kıınuııda t.1yiıı e
dikn vrsiknlıırl~ le hirliktc tckliflerıni 
ihale Sl\ııtiııdcn bir s:ınt evvel Afyon. 
dn İ)!'llıı!'ıııız koıııisyon rebliğine 
vermeleri ı:ızırıırlır. 

Ş.ı rtnaıııcler işletnıcıni:ı; komisyon 
rci.,!iğınclen p.Lra,fz olarak ıılın.ı bilir. 

Dcpıınıın ismi Kony,ı ıl<'posu, mik
tarı 2j,Oıl0 tıırı, mutıamnı!'n lıı·deli 
8000 lira, muvakkat teminat fı0•1 lirn, 
eksiltme t:ırihi 1:1 7. oı2 sıınt. 15. 

(ö795-,fi~~) 716 

Tıbbi malzeme alınacak 
O. D. Yoll:ırı ::.atın Alma l\:O. dan: 
Mulırı.mmrn l>Crf Pli (3850.00) lira ol.ın 

bl>ş kakm h,lslahanc tıbbi malzıımcsl 

14-7-1942 salı ~iinii sal 15 te Açık ek
siltme ıısuliyle Ankarıa'da idare bina
sıııda toplanan Merkez 9 uncu ko • 
misyonıınca ı;atın alınacakırr. 

Bu IS(! ~lımek ıst yenlerin 288.7:3 
ıtralık muvakkat tı-mlnat 11c kanunun 
tnyln ettiği veslkala.n hamlk11 1U7l1 Atin 
vt· saatte adı geçen komısyonda n.l.Zlr 
bulun.ınnlan ltızımdır 

Şarlnıımclcll panısız olarak Ankar>ı'· 
da .Malzrune d:ı.trc-slnden temin oıun•ır 

(47G2) S54 

Parke taşı alrnacak 
'J>e~frt I>r.ıııiryollıırı .ı İşletme Mü· 

dhrhiğııııılrn : 
lhliy,ı<·uıı ız olan I ıo.ooo :ı<lct pnr

kc tn~ı, talip çıkmııdıj::ınil~n knp11lı 
zarf ıı~ulıylc yeniclcn cksiltrıı<'YC ko • 
ıııılınıış1ıır. Anıasy·ı'clıı Kim. l~R ~ 600 
ocnğınıla ve-ya Çııkıırhiık ist:ısyonıın

d:ı tr.slim eclikcek olan beher nclC't 
parke hşının muhammen bedeli 5 
kurııştıır. 

Eksilim~ 20. 7. I!l ı2 pn:r.artrsi ı;rii· 
nn ~ant ırı tc Knysrri'clc l İslctıne ko
misynnıınra ynpılncaktır. nıı işe gir -
nıek i•tiYcnlerin 525 liralık m11v11kknt 
teıııinnt ·verıııell'ri ve knnunıın tnyin 
rttiği vesiknlarln birlikte teklif mek -
uplarını ihnlc gıin{i mıınyyen oları s:ı
ntten lıir saat HVl'lirıe karlar ı i•let -
me komisyon kfıtipliğinc vermeleri !il· 
ıımrlır. 

Snrtn~nıe ve mukwrle pro.irlerl 4 
iŞlf'İıııe miicliirliiiliinilen pnrnsı7. nlnrak 
verilir. ('iOIH/ıR65) 93 ı 

Satılık eşya 
n. n. Yolları U. Mıidiirliı ji:iirıclen 
Ank·ım ista•ronııniln ıı:nr binıı•ı nl-

1 ırııl ık! ıııerk<"1, nnbnrıncla hıılıınan ve 
ı.1 lılplrri rıkmı~·:ın muhtelif es~ anııı 
ikinri lsletıııe koni oıııınc-~ r•ıznrlık 
qıırrtl)IP 21l 7. 'l':d lnrilıinr rnsllı~nn 
p:ıv.~l'lf' 1 •ünllnrlı-n itilıaren hrr ıriin 
s:ınt n,nn _ 12,no ve ı ~.no ~ ı 1,00 ara
sınıtn s tışı yn1nlnc-nktır. 

Dl'll ıllye re mi ıılnn:ı aittir. f 1 k
lilcrln rnııAvyen gfin ve saatlcrdl" ımr 
1 innsı allı fl'lki 'lnh ır 1 ı lı<ızır hulun· 

1 maları. (4919) 998 
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· Çeşitli yiyecek ahnacak 
\ 

O. O, Yol.ları Satuı Alma Ko. dan: 

Miktarı Muhammen bedeli :!!yatı Tutan 
Cinsi 
Tek Up ekmek 
Eı kek koyun eti 
Kuzu eti 
Sıgır eti 
Cı~cr koyun adet : 
P.açR koyun adet: 
4kembe adet: 

.Bl\dı-m!çl 
Amasya çiçek bamyası 
Aşurelik buğday 
Bulgur 
Cc\'izlci 
Çnnı 1ıstıt';ı 
C:ıy 
Erık kurusu 
Barbunya fasulye 
Beyaz ıa .. ulye 
Fındıklçi 
lncır 
Kakao 
Karabiber 
K:ıyı;ı kurusu 
Fıstık 
Kus iıziımü 
Lımon adet: 
Mercimek 
Nohut 
Pıııntcs 
Pı>kmez 
Ileynz peynlr 
Pirinç 
Kıışar peyniri 
Piı inç cı orba) pirine unu 
Reç"l 
Dr>y:ız sabun 
Yeşil sabun 
Sndeya~ı 
Sal en 
sarmısak 
SırkP 
Soğan 

$eker <toz) 
Tahin heh·ası 
·rarçın 
Tahin 
'J'preyn~ı 

Tuz 
Çı'!klrclekli ilz{im 
Cı>kirrleks!ı ,. 
Yumurta arlet: 
Yf'ni bahar 
7.f'ytln tanesi 
Zeytlnynğl 

Kilo gram Lıra Kr. ~-
l:J.500 9 
4400 l 00 
150 1 50 
375 75 
325 50 
625 2 
250 10 

Kuru 
37 
18 
18 

450 
125 

6 
10 
62 

125 
750 
38 

250 
4 
1 

125 
10 

6 
25110 

250 
250 

1975 
65 

625 
750 
25 
37 

180 
625 
375 

1125 
200 
40 

250 
875 

1250 
200 

1 
65 

250 
315 
250 
250 

5000 
l 

375 
500 

Erzak 
2 50 
2 50 

ıa 50 
16 50 

l 2\l 
l 50 

16 75 
50 
28 
20 

l 50 
45 

6 00 
2 40 

70 
60 
50 
10 
15 
15 
1:!50 
55 

l 00 
48 50 

1 RO 
!15 

1 00 
88 
70 

1 50 
l 00 

2.5 
:.ıs 
20 
97 

1 00 
3 00 
l 00 
1 70 

s 
50 
70 

3 
5 00 

63 
1 35 

Taze sebze, me~'Va, süt, yoğurt 
Armut 
Ayva 
Bakla 
Bezelye 
Dereotu 
Dolmalı!< biber 
Domate;; 
Barbunya fasulye 
Avşekadın fasul3e 
Elma 
Havuç 
Hıyar 
fspanak 
Taze kabak 
KestanP kaba!P 
Karnebnhar 
Karpuz 
Kavun 
KPrevlz "kök" 
Klrnz 
Lahnna 
Marul adet: 
Kıvıı·cık salata arlm.~ 
Mayıiarıoz deme-t: 
P:ıtlıenn adet: 
Portnknl adet: 
Prasa 
8Pm!zotu 
Soğan 
sut 
Turp 
Hziim t.a1.e 
tlzüm <yap T. salata)' 
Yerelması 
Yoğurt 

250 30 
125 35 
300 20 
250 20 
250 2 
250 25 
500 10 
250 2.3 
500 25 
625 40 
625 15 
625 20 
750 15 
375 13 
250 10 
250 30 

1000 7 
1000 8 

375 20 
125 50 
625 15 

1875 5 
1250 5 

625 2 
625 20 

3750 7 50 
875 10 
250 20 
250 lO 

1625 20 
125 10 
625 10 
65 20 

37fi 15 
1875 . 25 

Tutan nk tf'minat 
Cin-:! 
1-Ekmek 
2-Et 

Lira Kr. S. Lira Kr. 

3- Kuru erzak 
4- Taze sc-bze, 

mryva. 
süt yoğurt 

1125 00 84 3~ 
5106 25 382 97 
9066 05 50 697 95 

3.~14 50 248 59 
18611 80 50 1395 89 

.thal<' se-kli 
Açık F>kslltme 
kaPRh 
kapalı 

açık eksiltme 

L.ın Kr. S. 
11-5 00 
4400 00 

22a 00 
281 .5 

162 50 
12 50 
25 00 

92 50 
4.') 00 
~ 4.3 

74 25 
150 00 

g 00 
1117 iJÜ 

31 00 
35 00 

150 00 
57 00 

112 50 
24 00 

2 40 
87 50 

6 00 
3 00 

250 00 
37 00 
37 50 

246 87 
35 75 

625 00 
363 75 

45 00 
35 15 

180 00 
550 00 
262 50 

lfıS7 50 
200 00 
lO 00 
62 00 

175 00 
!221 50 
200 00 

::ı 00 
65 00 

425 00 
25 20 

125 00 
175 00 
150 00 

5 00 
243 7:; 
675 00 

75 00 
43 75 
60 00 
50 00 
5 00 

62 00 
50 00 
57 00 

125 00 
250 00 

92 75 
l~ 00 
11'2 50 

48 75 
25 00 
75 00 
70 00 
80 00 
75 00 
62 50 
9.3 75 
93 75 
62 50 
12 50 

125 00 
281 2~ 

87 5b 
50 00 
25 00 

325 00 
l2 50 
62 50 
13 00 
56 25 

468 75 
18611 80 50 

Tarihi saat 
14-7-942 10 
14-7-942 15 
14-7-942 16 

14-7-912 ll 

1 - Knnya talebe pansty0nunuıı yukanda adlan yıuıtı yf~t'.k 1htlyaçlan ek
siltme eartname8lne ııöre komlı:;yonumuzea parti parti kapalı zarf ve a(;ık eksıl•ane 
aurntlyle, mUna.kaııaya konulmue ve heT partinin muvakkat teminat miktarı ile 
ihale taıi.h ve saatleri ka.r$ılarında. yazılmıstır. 

2 - tsteklller btr parti teşkil e<len erzaklann ht-.r maddcslM ayn ayn ttya.t 
t.P.kllf 1'<1eceklerdlr. Heyett umumlyest Uzerlnden yapıLRcaJ< tanzUAUı tekll/lı:'r kabul 
edllmlyccektJr. 

3 - Eksiltme· Afyon YedlıncJ lelet.rne binasında belli a-Un ve saatleı'dA!! ya.pıla
caktır. 

4 - Kapalı partilere \fıtlra.k ecıe-ceok istekliler tekl!ncrtnı ve kanunun taY'ln et· 

tltn ves!kıl lıırly!e blrll;kte !ihale saatnden bir aııat evvN komfl;yun relslltlne wnne
Ae mecburdurlar. 

5 - F.kslltme sartnam(>lerlnl ırörnıı-k ıstıyımlt-r Yedinci tale-tmc komleyon reı.. 
lltlne ve Konya Talebe Panal,Yonu MUdUrliltUne bllJıivuıma.ları 1Jtın olunur. 

(6691·45H5) 708 

Balast mü na kasası 
Devlet Demlryolları 4. Unc1J bletme MUdUrlUtUnden: 

Apfııda ocak kllornetreleorl miktar ve muhammen bl'dellenyle muvakkat ı. 

mlnat mlktan ve mUnaka.~ tarihler! ııosterllmlş olan bnlnst 1$1 aösterllen ııün ve 
snaUerdc 4. leletme MtıdUrlüf:ünde toplanan koaı!Syonca .ı-apılmak üzere ıcapalı 

zart usulıyle ekı;!lt.meye konulmuştur. 

Bu Ltc ırirmeok ıstlyen!enn temlnatlanm ve kanunun taym et Uk! vesikalannı 

muhtevi kapalı zar!Janru münakasa ırünU olan muayyen ııaaıterden bh' ı;aat evve

lini' knılar makbuz mukabilinde kom~yon kAtlplıfılnc vermeler! ıtı.zımdır. Jl&last 
ı.otne aıt mukavele ve şartname proJeler!nde-n kUomelre 4!:13 e alt olanı 150 ırnru.ıı 

mukab111nde ve ı.ııterleri parasız olarak Ankara. lla>darı>!lill, Sıvas ve Kayseri 
vemeleıiındı:ıı verllmekıedlr. (680S-4627) 719 

Ocak 41 
kilometresi Fi" attı 
48.1 Kayseri - Sıvas 
233+000 Sıvas -
238-ı 000 Samsun 
132+660 
156 t-159 Sıvas • Samsun 
214+600 
634+200 Sıvas 
644+200 Erzurum 

Miktan 
M3 

10000 
5000 

10000 

5000 

Tutarı 
Liri\ 
30000 

12900 

22600 

132i0 

Muvakkat 
Teminat 
Lira 
2250 

967.50 

1695 

993.75 

MUnakasa 
tarihi saat 

11.7.942 ıe 

11-7-942 12 

13-7-942 10 

13-7-942 li 

Balast münakasası 
n D. Yollnn ı:ı.ıtın Al. Ko. cl:ın: 

APtrıda m ktarlan, muhammen b<?<leH<"rl, mııvakkııt temtnatlan. 1fıtihımJ 

mahalleri ve lhııle AAAtleri a-tıı;ter1~mıs olan tic arup balast kapalı zarf usulıyle 
ayn ayrı satın allnıa('.aktır. ElksUtme' 21 teınmu:ı 942 ıo;ılı aUnü w hlza!Arında 
gd.~tC'11len se.atl~l"de Slrkec.i'dc 9 işletme binasında A.E. kaml.~yonu t:ı.ra!ında.n 
Ylll>l lfl<'.aktır. 

ls!A>klllt>l'lon tf"llllnat ve kanunı veslkalannı lhU\-a cd<'l'<'k kapalı zıı.rrıanm 

nynı gün her ırrupun !ihale saa.ttndeoıı bir saat evvellnc kamr komlısyona venne
lC!rt Uızımdır. Şa.rt.n.ameloer parasız olarak knml~yondan verllmektedLr. 

Ocak Km. 
'"Cckmec"" '17 
"İııpartakule-'' 41 
"Murallı" 168-170 

Mik"tar 
5500 M3 
6000 
7000 • 

Muhammen 
bedel 
Lira 
21750 
24000 
24500 

lha.11" 
saatleri 

lO 
1030 
11 

Muvakkat 
IE"m nat 

Lra 
1856.25 
1800.-
1837 50 

(7151-5016> 1094 



.. 
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MATBUAT 

Artist anmzedi ve stajyer ler 
alınacak 

)1 ıtbu.ı.t Umum Müdiı.rlüğü.nden: 
An .• ara Radyosu Türk mus.iki heye-

L r ~ ı ,d:ı.ki mılnhallore imtihan-
f \ s.;ı .. art.stı ve imtihanda gös

• rı .. Ldat ve ,iyakate göre 
. t • a .• ızedi ve stajiyerler alınacak 
.ıu .>erler yeti~tıfilerek mı.itea.. 
ımtıhan. ırda muvaftıı« oldukları 

.;; droy:ı geçırilınek i.ııere 

tır ucretle çulı~tırılacaktır. 
t ırtıst veya st.!Ljyer olarak 
stiyenll"rın tPmmuzun 15 inci 

ı ımJa gıınh saü 10 da :\nkara'da 
Il \~ et M ıtbu:ıı Uuıuın 1\ltidiirlühı 
R d. o Dıfdı\on ıııudtirluğuncle mıite-

b.ı· un heyeti huzurlyle yapı· 
C'lk ırntih ına ı::irebilrnek için a~ağı

c '~'ılı ve5,ıi'de ı>n geç 13 temmuz 
' ) pazar•<>s! gunlıne kadar Ankara'da 
l ' meydanında Koç apartnı.llnında 
!\! tlt. 'it 'C:mum Miirllirlüğüne müu
ç 1t eden-k kayıt numar.'isı almaları 
1. ır. 

\Iı fas!;~l imtilıan tıılinıııtnamesi An
k r ı a'l Uh~ meydanında Koç ap:ırt
rr nınclı. l\lathuııt Umum ;\fiidürlii-

nd n ve İ;hnhnl"ch Beledivedc-
Cı>n"t- rlitas Pa!ıc;'ta 6 nıımn~adıı 
' t ı t l'mırm :1-fiidiirlii~ü İstanbul 
h n urırl ııı ıılınab!l ceği gihi telıı:raf· 

1 t l"r ''ı ·ııunrh bu tAlimatnomeler 
c rt-k 'lııtbı ıt Umıırl \fiirliirli.iii:ünce 

f' Pk r •sınhııl biirosıınra i!<teklilere 
t: ~rı .. ri ·r 

R ı'! ·onı n Türk ~üziili kısmınt1a ar 
ti • ve a •+a "ver olara'< çalışmıık üze
rP evH•l•'f' m ır:ır'l'lt etmlc; olnnhrın 
~., i•tPk

0

l'.'rirıl a•a!'ırlıı yazılı vPsaiki 
dıo g rırlPrm~k veva ırPtlrnıek suretiv-
l •e ~rl rıı'lhrı

0 

rir:ı olıınur. . 
T ıi o•arıl ırdıın lstent•n hususfar 

1 •.• ,. • 
1 - o kçe, hu dilPkçıofle Türk mu

z k t e\ etır e rı ıngi hizmetin bte.ndiği 
a ç ı b l lır lecektir. 

2 - ı;"ııfııs hin\yet cüzdanı. 
3 - D ı_rulı..k kağıdı. 
4 - Bı ~ ı•ıı. hast:cılığı bulunmadığı

na 'e v ıf sini rnuııta~·ııırnn ifaya 
m nı ">•den \e akli nrııa ve hastalık
' ı o rr.. iıgına daır rnpor. 

~ - Hal tercümesi. bu y.ızırla y.akın 
o •arası, +'lh,ıl derece;;ı, e'-velce bu
h.md Jı. ı hı~nıe•ler, hnlen ne gibi bir 
• le nıe ul oldıı::i:u kısaca yazılacak
t r 

6 - ı; x () hoyunrla 11çık başla cıu
nl ı• 6 + ne fotoğraf. 

1 - Hak arınd1 m lumat alınabile
c k kım~eler v .. ııdre,leri. 

(.l.76i) 866 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Memur alınacak 
Vah-ı!lar l"mum 
\. t kayıtlar 

mlldUrlüğünden: 

Arsl\1nde mevcut 
ve;, kaların mevcut 

gore lcmallerinl yapn1ağa 

• • t..•·retli ve imtihanla bir memur 
8 nı b ndın talJp olanların Resmt ve

r Ue b,rıtkte deneme!"rt yapıbnak 
Temmuzun 15 tnc\ Ça.rsamba iil· 

nur 
etmeleri U~n olu· 

(4779) 861 

SON 
ALARLA 

KTAR 
PARiSIN 

YE i PUDRA 
R NKLERi 

nırı bu se
nekı kollek· 

s ı yon ları, 
mevsim roplarmm yüz ve te
nL"l y nı renklerle ahenktar olması 
laza:ı geldıği:u gosteriyor. Bu son 
moda yeni pudra renkleri de bir 
Fran ız ruzellık mütehassısı tara
fından ıc. t ve pıyasaya arzedilmlş
Ur Burada, bunları ancak Tokalon 
pudnsının yeni ve cazip renkleri 
ar $C'lda bul:ı.bılırsmız. Şeffaf gü-
zell k lie gayet beyaz ciltler için 
"Na!ıJrel .. pudra şayanı tavsiyedir. 
Ekser! :;arışınlar ile açık tenli es-
mer'ere "Rose,, uygun gelir. Pen
be b.rr parlaklık verir. ' !'tachel,, 
pudrası da esmerlere caz.ip bir renk 
\er r. 
"Pt u". yazın aldııtmız güneşin 
altın esmerliğile ideal bir surette 
unt zaç eder Bunlardan başka To
kalon pudralarmın şimdiye kadar 
hlç gormediğiniı. daha canlı, daha 
caz.;p ve daha parlak renkleri var
dır 
Takahn pucırası, havalandırü-
m• trr kı bu sayede on defa daha 
inr r ve adeta tabii gıbi görü-
lur Taze çıçeklerın esaıislarile ta-
tır crlılrrıı tır. Terkıbinde "Krema 
Koı; J, bulunduğundan iki misli 
da C"ok zaman sabit durur. Toka
lon p drasmm yeni ve cazıp renk
lerını bemcn bugU.nden tecrübe edi

niz 

SıHHAT ıçTıMAI M 
1 

ve olgunluk şehadetnamelerinin as
ve • V • 1i veya şehadetnamesi henüz tasdik

ten gelmenuş ıse, lise müdürlüğünün 

İstanbul Küçük Sı'hh t 1>~.tirme . ve o!gunluk derecesini de 
a: gosteren f.otograflı ve tasdikli bir 

Memurlan Mektebine vesikası (Bu vesika talebe tarafın-

ı 1 b k b l l dan d-0ğrudan doğruya lise müdür-
a e e a U şart an lüğünden dilekçe ile istenir. Ve mü-

Sıbhat ve İı;rimal Muave~t Vekile· dürlükten Sıhhat ve İçtimai Muave-
tiodeo : net Vekllliğıne gönderilir. LL<ıeden 

bir yıl veya daha önce mezun olan-
ı - T ürkiye Cumhuriyeti tebaasıo- lar bu müddeti nerede ve ne suretle 

dan olmak ve yaşı ıs den aşağı 26 dan geçirdiklerıni bir vesika. ile blldlı·me
yukan bulunmamak (20 den yukarı o- ğe mecburdurlar,) 
ianlaruı askerlikle ili~iği kalmamış ola- c> Tıp Fakilltesi birinci sınıfı için 
cakttr.) F . K. B. imtihan notlarını; ve üı;ün-

O cü sömestr lçi.n F. K. B. imtihan not-
2 - na okuldao pek iyi ve İyi de- lariyJe vize notlarını bildiren Dekan

recede mezun olmak (lise sıruflaı:ıocla bir Jık vesikası Cbu vesika istekli tara
veya iki sene fazla okumuş olanlac ter· fından Dekanlıktan alınarak dilekce
cih edilecektir. Bunlarla kadro dolmaz· ye bağlanır.> 
sa orta dereceliler de alınır.) d> Okudukları liseden veya oranın 

3 - İstekliler, bütün evrakını ta . emniyet idareslnden alınmış iyi hal 
mamlamış olduğu halde, dilekçelerini kağıdı. 
15 eyhil 1942 tarihine kadar leyli kısmı el Basılmış örneğine doldurulmuş 
için Sılıhaı ve İçıimai Muavenet Vekil· ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulu · 

nan bir sıhhat raporu (Hastane Baş
liğine, nihari kl5mı için İstanbul Sı.bbaı tabipleri bu raporu mühürlü zarf 
ve İçıima1 Muavenet Müdürlüğü vasıta- içinde istekliye verir.) 
,iyle okul müdürlüğüne gönderecekler- Muayeneler Ankara, Diyarbakır. 
dir. Kabul muamelesi tam evra.k ile mü- Erzurum, Haydarpaşa, Sivas. Nümu
racaat sırasına göre yapılır. Evrakı ek~ik ne hastaneleriyle İstanbul Çocuk 
olanlar, ıaınamladıkları ıarihe kadar mü· hastanesinde ve Adana, Aydın. Balı· 
racaaı eımem.C, sayılır ve haklarında mu· kesir. Bursa. İzmir, Konya. Sam.sun 
amele yapılmaz. memleket hastanelerinde yapılacak-

tır. Muayene için istekliler. bu has
Gönderilecek vesikalar sunlardu: tanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıh 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya hat ve !çtimai Muavenet Mtidürllik-

tasdikli sureti, lerlne bir dilekçe ile bizzat müracaat 
b) Orta okul şehadetnamesi aslı (da· edeceklerdir. 

ha fazla okumuş olanJarıo şahadetname f) Altı tan' fotoğraf <cepheden 
ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik alınmış ve 4· 5X6 ince ka~ıda ba -

sılmış olacaktır. ı 
.. deıı resmi ve~ika). 7 - Kabul edildikleri kendilerine 

c) Basılmış örneğine uygun ve üs - tebllğ olunanlar. Yurda iltihak eder
ıünde ı:asdil..Ji fotoğrafı bulunan bi.r sıb- ken, örneği aşa~ıda yazılı \'e Noteç
hat raporu (ba raporu bas ııı.oe b~ta · llkı;;e tasdikli bir taahhüt senedini 
bipleri zarflıyarak üstünü mübürliyecek b:rlikte götiirmeğe mecburdurlar 
ve istekli tarafından mübüdü za.d ha . Taahhüt ~enetsiz veya örneğine uy
liode olarak gönderilecektir.> mıyan taahhüt senediyle Yurrla mii· 

Muayeneler Ankara, Sivas, Erzurum. racaat edenlerin kabul muamelesi 
yapılmaz. CBu senet istekli larafın

Diyarbakır, Haydarpa5a nüoıune h:ı1ita- dan aynen tanzim ve imzıı edilPcek: 
neleriyle İstanbul Çocuk hasıanesinde ve ve alt kısmı örneğinde ~örüldiiğii ,e:i
izmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun, bl kefili tarafından keza avnen ve 
Balıkesir, Aydın, memleket hastanelerin· tamamen yazıl11rak imzal:m~caktır 
de yapılacak ve istekliler, bu hastanele- TAAHHOT SENEDİ ÖRNEC! 
rin bulunduğu \'İlayeılerin sıhhat ve iı;
ı:imai muavenet müdürlüklerine bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

d) Çıkııkları okulda.o veva oıahalli 
polisren alıııımş i}; b..l kağıdı, 

e) 4,5 X 6 boyunda üç tane fotog · 
raf (cepheden alınmış ~·e ince kağıda ba· 
sılmış olacaktır. 

4 - Leyli kısmına kabul edildiği 
kendileri ne tebliğ olunanlar okula ilti
hak ederken, örneği aşağıda yaı.ılı ve 
:ıocerlikıen tasdikli bir teahhfü scnedi
:ıi birlikte göcürmiye mecburdurlar. Te
ahhür senetsiz veya örneğine uymıyan 

senede müracaat edecekler kabul olun
mazlar. 

Teahhür senedi örneği, 
Leyli Küçük Sıhhat memurları mek

tebine alınarak tahsil edip mezun oldu
ğumda, S.ıhbat ve lÇtiırıat Muavenet Ve
kaletinin ıayin edeceği vazifede beş yıl 

hizmeti kabul etmediğim veya kabul e
dip de muayyen müddeti bitirmeden bı
raktığım ve s.ıhhl .ebepler dışında mek
tepten daimi olarak çıkarıldığım takdir· 
de benim için sarfedilrniş olan parayı ra· 
mamen ödemeyi ; ve bu ıeahbüt senedi 
mucibince benden istenecek para ıçı11 
ödemek mecburiyetinde olduğum taı:ib
ıen itibaren % 9 faiz yürüti.ilme$lıri ka-

1 ·bul ve teahhüt eylerim. · 
İmza ve sarih ikametgah adresi 

Yukarda adres ve hüviyeti yazılı o
lan .••.•. bu ıaahhütname mucibince öde· 
mek mecburiyet.inde bulunduğu her ders 
yılı için iki yüz lira olmak üzere biitün 
ıahsil müddeti içio ceınan 400 liraya ka
dar parayı, faiziyle beraber borçlu ..... 
... • i le birlikıe mütescl.sil kefil ve müş
terek müteselsil borçlu sıfatiyle öd.iye · 
ceğim. 

Kefilin meslıı:ği ve sarih adresi 
(4364) 526 

Leyli Tıp Tal ehe Yurdunun 
Tıp ve Eczacı kısmına 

alınacak talebenin kabul 
şartları 

Sıhhat ve 1ctimat Muavenet VekA· 
!etinden: 

Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul 
edilerek herhangi bir Tıp Fakülte -
sinden tabip olarak çıktığımda 2000 
sayılı kanun mucibince Yurtta ge
çirdiğim zarnanm <tatiller de dahil> 
ücte ikisi kadar bir müddetle C*I 
Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekille· 
tinin lüzum göreceği mahallerde hiz· 
met ifasını, kabul etmediğim veya 
muayyen müddeti bitirmeden hizme
ti" terkeylediğim takdirde Yurtta be
nim için ~arfolunan paranın ikl ka
tını ödemeği. ve tıp tahslllnl terket
tiğim veya sıhhi sebepler dışmdıı 
Fakülteden daimi olarak ı;ıkarıldı. 
ğlm yahut Yurtta bir seneden az bir 
müddet kalarak yurdu terke,·!erli
ğim takdirde benim için sarfedilmi.ş 
olan para~n tamamen ödemeği; ve 
bu taahhüt senedi mucibince benden 
istımecek paral11r için, ödemek mec
buriyetinde oldul?um tarihten itiba
ren % 9 faiz yüriltülmesinf"ve 200(l 
sayılı kanunun diğer cı:ozai hüküm
lerinin de hakkımda tatbikını kabul 
ve taahhüt eylerim. 

İmza ve sarih" lkamet~ah adresi 
Yukarda adres ve hü,,;yetl yazılı 

olan nın bu taahhüt
name mucibince ödemek mecburive
~.inde .. bu_lunduğu her ders yılı ıÇ:n 
uç yuz lıra olmak üzere bütün tah
sll müddeti lı;-in ceman 1800 (""') li
rayı; ve iki katını örl~mc.k mecburi
yeti hasıl olduğu takdirrle 36.00 (*""l 

liraya kadar parayı, faizb·le beraber 
borçlu ile birllkte müteselsil kem vı> 
müşterek müteselsil borçlu sıfaliyJı> 
ödiyecdim. 

Kefilin mesleği ve sarih adresi 

Talebe Yurduna kabul edilerek Dev
let hesabına okuyup Eczacı çıktı
ğımda 3989 sayılı kanun mucibince 
üç sene müddetle Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vektlletlnin . •.• , , , . 

(*) Eczacı olmak istiyenlerin tan
zim edecekleri. senetler CLeyU Tıp 
ilah) şeklinde yazılacaktır. 

( 0 ) Eczacılar için 1200 lira 
( 0 ") Eczacılar le.in 2400 lira 

(4365) 527 

Çakıl taşı alınacak 
Sıhhat ve İçtimai .Muavenet Veka

letinden : 
1 - İsteklilerin, aşağıda yazılı ve· Ankara'da Hamamönünde yeni 

slkaları tamamlamış oldukları halde 
ve Tıp ve Eczacı kısmından hangisi- yapııoıakta olan Doğum ve Nb&i} e 
ne girmek ıstedlklerinl, ve sa.bit ve Kliniği in~aatı için alınacak olan ca
aı;1k adreslerini bHdirmek suretiyle kıl ta~ın.a ait mukavele fcshedildı~ı 
doğrudan doğruya Sıhhat ve !çtima! cihetle yeniden ve 2.rno sayılı kanu. 
Muavenet Vekilliğine istida ile mü· nun (!il ) nci maddesine tevfikan 
racaat etmeleri 1Azımd1r. taahhüt bakiyesi olan 2'.?1ö nıelre mi· 

Tam evrakla yapılan müracaatlar kabı çakıl ta§ı açık eksiltmeye konul-

d 
faz! 1 mu~tur. 

sa:nsı kadro ihtiyacın an a 0 ur- ı - Muhammen bedeli 1479:1, lira-
sa, keyfiyet gazetelerle ilan ol una- dır. 
calct.ır. 2 - Kabul muamelesi dilekçenin 2 - .\Iurnkk.ı:ıt teminat 1109 lira 

55 kuruştur. 
alındığı tarıhe göre değil, vesikaların 3 ş tamamlandığı tarihe göre yapılır. - 'artnameyi ıı;örnıek isteyenler 
Eksik evrak ile müracaat edenler mesaı s:ıatleri dahilinde her ıt"ün Sı h 
vesikalarını tamamlıyacakları tarl· hat ye içtimai :'l~uavenet Yekıileti iç
he kadar müracaat etmemiş sayılır· timai Muavenet Işleri daiı·esine mürn
lar. (Dilekçenin alındıe-ı isteklinin ca.at etmelidirler. 
adresine bildirileceği gibi, kabul edi- 4 - İhale 2:?-7-91.::l çarşamba ıı:ünil 
Hp edilmediği de zamanında ayrıca suat 15 de Sihlıat ,-e ktimili Muave
yazılacakt1r.) Vesikaları bağlanma- net Yekaletinde teşekkül erlecck Ko
mış diİekce gönderenlere cevap ve- misyon huıu runcln nıpılJcaktır. 
rilmez ve bu dllekı;eleri üzerine hiç i5 - Nakit ve nakit mahiyetindeki 
bir muamele yapılmaz. evrak temin.ıt olarak k;ıbııl edilnıiYe-

3 - F . K. B. sınıfına liseyi veya ceği için, bu şekil teminat vcr~ck 
ilse derecesinde olduğu Maarü Ve- istiyenlerin daha evvel \'ekıilete mii
killiğince tasdik edilm!s okulları en racaat ederek bunları mııl~Rndıibnq 
aşağı iyi derece ·ile bitirmiş olanlar yatırmaları ve alacakalrı makbuzları 
alınır. Konıi~yon.ıı. tevdi etıııeleri lazı~rlır. 

F. K. B. den yukarı Faklilte sınıf- (~989) 1003 

lan için bulunduğu sınıfı pek iY.i ve- !,.•••••m••ll••••~ 
ya iyi derece ile geçmiş. yabancı dil *+: •tı 
ve askerlik imtihanlarını vermiş ol
mak. <Tıp Fakültesi 3 üncü sömes
tri. için F. K. B. sınıfını iyi derece 
ile bltirmlş ve vizelerlni en iyi veya 
iyi derece ile vermiş olmak) ıazım
dır. 

4 - Müracaat edenler. aşağıda 
kaydedildiği veçhile kabul sırasına 
konulurlar. 

6 ıncı maddede yazılı ve!;ikaları 
tamam olarak göndermlş olmak şar
tiyle; 

Il Olgunluk imtihanı ve lise bl
bitlrme dereceleri (pek iyi) olanlar, 

IT) Olgunluk imtihanı (pek iyi) 
lise bitınne Clyil olanlar. 

IID Olgunluk imtihanı <iyi) lise 
bitirme Cpek iyi) olanlar, 

IV> Olgunluk imtihanı ve lise bi· 
tirme dereceleri (iyi> olanlar, 

V> Tıp faktlltesinln muhtelif sı· 
nıflarına devam edenlerden (pek Jyi 
ve iyi dereceliler.> 

5 - Yaşları 22 yi geçkin olanlar 
Yurtta okumağa ve ilerde mecburi 
hizmetlerin! yapmıya engel olacak 
bir hastalığı veya arızası bulunanlar 
ve evmer kabul edilmezlPr. 

• 

Daktilo kursu 
96. cı devresinin kaYlfüırına 

nıı5lanmıştır. Tahsil ~ranmnz. 
Hir ayda dıploma verillr. Me _ 
murlar Kooperatifi karşısı No: 
3 Tel: 871 ~ 811 

ULUS - 23. üncü yıl. - No. 7513 

Imtıyu 5a.hlbt 
lSKE!l."DER ARTUN 

Neşriyat ve MUes~ese MildfirO 
NA.ŞI! ULUG 

ULUS BasımeV1 ANKARA 

ULUS 

Gümrük ve inhisarlar V. 

Gümrük ve lnhisar1a.r V ek. 
Müfettiş muavi:nliğj. 
müsabaka imtiham 

Gıi.ruruk ve Inhisıırlar V ekıHetin
dcn : 

Münhal bulunan (35) lira ınaa~lı 
milfetti~ ınuavinlikleri ic;in yazılı ve 
sozli.ı bir ı:rıüsaba.ka imtihanı açılmış
tır. 

1 - Musabaka imtihanının yazılı 
kısmına 3. ö. Hl ~2 pa:.1arLesi gunü saat 
(!!) da Ankara ve lı;tanbul'da başla -
nacak ve 5. ö. 19·ı2 çar~arubn günü 
akşamı nihayet verilecektir , 

A~ağıdaki vasıfları haiz isteklile -
rio lb. 7. l!i l2 tarihine kadar dilekçe 
iie l'ekidet teftiş hereli reisliğine mü
racaat <!derek, omdan verilecek h;ll 
tcrcüml'si beyıınnıııncslni ekleriyle lıir
likle doldur<lııkt.ın sonra bunları en 
gcÇ z.ı. 7 IP):? «Uma. günü akşamına 
kadar Teftiş Heyeti Reisliğine gün
derıneleri lazııııdır. 

A 2 - .\Iiısubakayıı girecekler
de ıışağıdı:ı ki vasıflar arnııır: 

A) Mr.;_murin Kanununun dördüncü 
rnaıldesinCleki şartlnr1 haiz olmak, . 

B) :'ılusabab t:ırihincle yaşı (30) 
dan yukarı olmamak, 

C) Hııkıık ve İktisat faklilteleri, Si
yıısal bilgiler okulu, Yüksek İktisııt ve 
Ticaret Okulu ile bunlara muııdil avnı 
derf'cedeki yabancı okullardan me;ıın 
bulunmak, 

(Yabancı memleket okııll:ırınrJqn a
lınan diplomaların lllaıırif Yekilliğince 
mua elctleri tastik edilmiş olmak lit
zımclır.) 

Ç) Miifeltişlik mesleğinin iltizam 
ettiği ,.ek;lr .-e ciddiyete ııykın bir ha
li bulunrrıqk, 

D) Sılıhat<;a. Tiirkiye'nin h!'r tara
fınd'ı v:ızife p:örnH•P:e ve sernhııtl:ır 
pıpoı:ığ:ı mii~nit hıılıınrlu_irn t:ı~1 te~ek
kiillıi resnıl bir iııı.~tııhaııeden alınarak 
rqprırl:ı tevsik l'ılilnıck, 

3) \'ekıll,.tcc aI'ıın:ın vasıfları haiz 
olclukl:uı yapılan •qhkikııt ile anhsı
laıılıır, ı\nbrn ve istanbııl'dR. evvela 
yıızrlı ve buıı:ı ıniıtp·ıkip yıılnıı Anka
ra'rlıı si\zlü bir i 'ililı.11111 tnbi tutula -
<.'aklıırdır. ,,_ 

4) Mfinlrnlle r l', miisabııkııd-ı k111.n
nılıın not rlcreresine ıı;örc tııyin yapıla
c:ık vP hu nıii''"ı lıa kıı hıınclnn sonrn 
açıl;ıc;ık mil ft"tl iş munvinlikleri için 
lıir hok ıeskil etmh·ecektir. 

5)- tsteklilrrin. inıtlrnn proıı:r.~mı
nı Tf'ftiş Jie~·!'ti Rdsliii'inr!Pn n lmıı lıı
r ı veya nıektıınl:ı i.~temeleri lazınırlır 

(39J7l • 76 

Sicim alınacak 
Gmüriık \•e İnhis.~rlar Vekaletin -

den : 
1 - )forkez ve t:ışra ıriimrükleri 

ihtiyacı için .;15 kilo ince ve 300 kilo 
kalın siciın ~çık eksiltme urnlh·Ie alı-
n;ıcaktır. · 

2 - )luhıımmen b!'del (2t15) liTa 
olııp muvakkat tf'minntı l Rt lirııdır. 

3 - Hıına ait nıimnne ,.e şartn~me 
her l!"lin Jeq:;,ım mii<lürlüğiindc görü· 
lehilir. 

4 - ihııle 16. 7. o ı2 rer.5emhe ıı:ü
nii s:ıat {lfl) da .\ nkııra'da vekıilet le
vazım miidiirliij?iinrle kıırulıı sHtın al. 
mn komisyonunrla yapıl:ı<.'nktır. 

5 - Kanuni ~·asıfları lı<ıir. taliplerin 
muvakkat trıninatlnrını vekıilet vezne
sine ~·atırar:<ı k belli J?iin ve sııntte ko. 
mis~·rıncl:ı. h:ı7.ır hıılunnınlnrı. 921 

Bayra k yaptırılacak 
Giiıı ı rllk ve İııhisadar Yckıiletinclen: 
l - Ta~ra Gumrükleri ihtiyacı için 

muhtelif ebatta (l40) adet Gümrük 
bııyraıı:ı yııptırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyatı (8!0) lira. 
olup mul'akkal terninalı 63 liradır 

3 - İh;ıle 8-7-9 ~~ çarşamba ,ı:ii;ü 
sa.lJ.t 10 da \'ekil.Jet Levaıırn l\fiidür
lüğünrle kıırıılıı Salın.0ılına Kf mihyo
nunda yapılacaklır. 

ı - Buna ait şartname ve numu
neler her ırün Levazım Müdürliiğiiıı
dr gürülehilir. 

5 - Tolip olanların teminat akçele
rini Yekıilet ''e•nesine yıttrArıık bel· 
li ıı;ürı ve saatte Komisyonda h~?.ll' 
h•ılıınımılnrı. (·t9U) 1020 

Tamir işleri 

VlLAYETLER 

Yol yaptırılacak 
İstan.bul Belcd.iye&Jııı<lıen; 

SüleYmanlye mıntaıkası yeıtlıa.rımn 

mevcut taşla parke ve beton )'-Ol. w sa.. 
!re inşaatı kapalı zıarf UBllliyre rksilt -
meye koaulmu.ştU!I'. 

Keşlt bedeli 53036 li;a 76 kuruş ve 
Uk teminatı 3901 Ura 83 kuruştu.r. Mu· 
kaveıe, eksıltme, nalıa işleri umumi 
hususi ve tennJ ~arınamclerl, proje ke· 
sır hULAsası ile. buna miltererri dii'.;~r 

evrak 265 kuruş mukablllnde beledf.fe 
ten t:ılerl mtidürlti~ürn::!en vertlecektlr. 

İhale 9-7-942 perşembe günü saat 
15 te dai.rnt encümende yapıhcaktıı:-. 

TallpleMn Jık tcm:n ., makbuz veya 
mektupları thııle tarihinden şcklz gün 
evvel tıeled'.ye Cen tşl€'rl müdürlüRün~ 

müracaatla alaeaklan tennı ehl'.yet, 
imzalı ş11rı.namc ve kanunen lbra::ı ııı 

zım gelen diğer VC'SHrnlarıyte · 249'1 No 
lu kanllnun Larifatı cevrestru:ıe ha.'.ı~ıı -
yacakLan ll'kllt mektuplarını !hal<> ıı:ü

nü saat 14 c kadar rltı!ml encümene ver-
meleri Uızımdır. (6754-4564) 6:>3 

lzmir - Torbalı 
Arapçı - Efes 

yolu tamir edilecek 
İzmir Yiln.ı·eti D.1imi Encümeninden: 

1 j 1.mir · forhalı - Arapçı -
Efes volıınun an+ ono • rn + 900 'K'.'11. 
[eri ar.ısınrlııki kı,mın csnslı tamiri 
JS-6·19k! torihinrlen itilınren 30 ıı:ün 
rniıd<lelic ve knpnl; zarf usıılile eksilt 
nıe~·e konınuştıır 

2 - Keşif bedeli !ll 10-l lira 57 ku
ruitur. 

3 - Muvnkk:ıt tf'minntı 51'06 lira
dır. 

ı İstPklih,rin ih:ıle tıırihintlen 
en M: "eki' ı.rıin evvel Tııri~ı ik vollar 
'.\!ıııtnb :1.hıliirliiıhinn"n ehlivet ve
siknsı ·ılnc~khrdır 1-\r•ifler -~Iıntak<l 
:lliidiirliifriiıırlr J?Öriilrlıilir. 

!i - Ek•ilt nıı• 16-7"-HJl.Z ner.:f'mbt" 
l?iİnii •nat 1 J nr İımir \'ilnvr.t Daimi 
Enriimen i odosınrlıı ,·npılıı.c~ktır. 

fl - İ•trkliln 2 ı.<>ll "''''ılı kanunıın 
hiikiinılerin" ı:-iire h'17.ırlı,·:ırakl~rı 
zarfl:ırı ihnlr J?iinii ~nnt 10 na kıırlar 
nıııkbuı nııık:ıhilinrlı- Yilrı.vet 1\lnkıı
nıına \"t•rnıclcri n:ın olunıır. (313.ı.-
t563) 711 

Yol yaptırılacak 
Bursa Vilayeti Natıa Müdilrlut:ün. 

den: 

6/ 7/ 1942 

Ankara - Bolu - Abant ~tobüs seferleri 
H« ownarj.e6İ sııııbe;h -- 8 de A.ııık&ra'dıa Cankı.n ~ luınıı5el 

ederek ııeceı:ri Boi'U'dıı goeç~too. &Ol1it'8. erl.<e&i giln'\l. ~be.lı 7 dol! .A.h&ı;t 

gö~ ~ sıe.8t 21 dıe .BolU')'ll avdet v-e p("rsembe g(IDtl Aıııkara'ye 

dOOüloecektlır. 

Bolıu - Anlmra yalnız gelme 
Bolu'dan Aba.n.d'a gid1$ ve ı;:el.lş 

947 

800 
000 
200 

Kr. 
Kt 

Kr. 

I· 

JPllilillK~llillBıil'iımıl~ ....... R9!1 ...... iJIJl!i!!'!:ii~z:::.'iiEi.i'Cll~[ifil.~ 

aragül kuzu derisi sat~şı 
Devle-t Zh'aat !şletmeleri Kurumu Tleart tsıe-tmelerindoo: 
510 parca ham karagül kuzu derls1 kapalı zartla satılıka çıkarılm~tır 
·1.stekWerln 14 temmuz salı günü saat 16.30 dan bir saat evvellne Jm· 

dar temınatlarly!e birlikte zarfiarını Karaoğlan Merkez Han 2 Lnei kattek 
l>Uromuza vermeım. 

ı. Muvakkat temınat 1275 lira.dır. 

2. Ftyat muvafık görülmedif{l takdlrde lhale yapılmaz. 

68 ton et ahnacak 
Kırıkkale Grup MUdürlüğU Sa.tın Alma Komlsyonundan: 

Miktarı M. bedeli İlk teminatı 
Cinsi Ton kuruş Lira kuruş İhale gün ve saat 
Koyun eti kuyruklu 68 90 4310 00 16-7-1942 15 
Koyun eti kuyruksuz 68 80 3970 00 16-7-1942 15 
Sığır eti 68 60 3060 00 16-7-1942 15 
Keçi eti 68 70 3570 00 16-7-1942 15 

1 - Clns. mlktariyle lhale günü, muhammen bedeli ve muvaJ.Gaı,t tıemı.ııut -
ıı:.rı yukarıda yazılı etler hizalarında görülen gün ve sıı:ıatt.e kapalı zer1'1'1 hı· 

rıklmle grup müdürlüğünde müteşekkil komisyonda Hıal<!Si yapılacaktı.r. Mezkur 
etlerden M M. V. ntıı tenstp b,_;yuracatı yalnız l:>ir tanesi olan 68 tan et lcin 
30-11-942 tarihlne kadar talıl>!yle mukavele aktedilere!ı: diğer üC kal!emi alın:mı

Yacaktır. 

2 - Tal!pl('t"ln tekill mektuplar!yle 2490 9!l.Y1lı kanunım 2-3 iEıeü maddcl@
rind<-kl vcslkalarJ.yle birlikte mezkO.r gtinde sa.at 14 e kadar komisyona vernıe -
lerl. 

3 - Şartnameler An.kara ıı.skort tabrllcara.r umum müdUrMiittt ie'Vazım Ş. Md. 

Istanbul Askeri Fabrika.la.r <;atın alması ve Kırıkkale ı;:rup mıüdilrmiıü satın al· 
ma karnL<ı:·onlarında göl"\IJE.'bilir. ,(4634) &;3 

ferri diğer evrak 180 kuruş mukabi-ı ğı 1~lndıe nırlıa müdliır1üiii odrurnı<la :ıra. 
linde Vilayet Kafia Müdürlüğünden ı>ılat'aktır. 
verile_eektir. Eksiltane ı;.arlname!il V<e buna mil~ 

İhale 13-7-1942 pazarlı:.; günü ıo.a- f<"rri dtt:er evrak ruıtıa müdilrlügunue 
at 15 de Belrrlı:ve Dalml Encümeni 
oda,ında yapılacaktır. 

Tı:ıliplerin iJık teminat makbuz 
veya mı>ktupları ihale tarihinden 
C üçı giin evvel Vilayet Nafia Müdür-
1 iH:ün1> müracaatla alacakları Fenni 
eh\!yetı im7.alı şartname ve kanunen 

görülebilir. 
.Muvakkat tcmlcıa:t:ı (14173) llıradl!". 

.t~ın bedel1 bLrer ay f<ısıkı. ile Zon• 
guldaık ı:ruı.Mye ve:ı:nf."ı>tnd()n veMlecek• 
tir. 

Ek.<:l1tmeye gJ.rımek JstiıYtmlcrin ilıale 

ibrazı l;)z•mgel€'n di~er vesaik ile bir- l!"linün<len en az ü<: gilrı evvel zonıı:uı
likte 2490 Ko. hı kanunun tarifafı dak '\.11.'lyet\ne müracaat roc:orck vll-\y •t 
çevrPsinde hazırlıyacakları teklif makamından alınmış mütoohhltHk eh_ 
mı>ktuplarını ihalı:o günii saat 14 C' 

len arasının tesviye! türablye ve blo- kadar Daimi F.nriimene vermeleri fü•e-t v~lkası ı.1e tlean>'t ooasından bu 
ka.1lı şooe mşaatı olup 200461 Ura 40 ta.zımdır. (6~:14-46~0) 782 yıl l<;<i:nde alınmış \"eslka \·e mm·nkkot 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Karaca
bey . M. K Paşa yolunun 19+000 -20 

+ooo ve :.ı. K. PMa · Ba!ıkesl• huıHı· 
du yolunun 0+000-18.+ 000 kilometr<:ı-

Park e i şleri teminaıtıar!yle • birlikte 24911 !'ayılı kı.· 
usuıwıc E.>ks11tmeye cıkarılmıstır. nuna göre hazırlıyacakları kapalı zarf· 
kuruş ke~ıt tıedel1;ı:le ve kıı palı zar! 

2 - Ek~lltme 15-7-942 carsarnba g'.l- Transiı yolu Erzurunı mıntaka !arını !.hale saatırı<lım blr sa:ıt ev\"e?1ıı<ı 
nü saat 16 da Bursa nafıa müdürlül\\ı Mudtirıügündcn: kadar m!i!kbuz nhrkallllln<k komlsy()ıt 

Transit yolunun 513X0006 514 X 
blna.~mda müt~e-kkil nafıa eksiltme ~e 200 >ı.tıometreleri arasında ve Kara- reisllAiıM! vermeleri Han -01'unur. 
ihale komisyonu taratından yapılacak- h.ö.,e vılAyetı dahilinde bulu::ııan şose- (4942) 1015 
tır. ı.ın esaslı tamiratiyle parke kaldı{ım 1111111111111111111111111 111111111 11 

8 - Bu 1.se ait bayındırlık 1şle!-I ı;:e- inşa&.tınr. r;ıt 23. 721 lira 31 kuruş ke· 
nel şartnamesl, şose ve köprUler . f€'nn! şıf bedelli iş kapalı zarf usuliyle Sebze ve meyva fı"yaf'an 
sartnameS'I, hususi şartname ve eks!ltme eksitmelye konulmuştur. f 
şartnamesi. ocaklar gratll\i, ke:sır cet - İhalesi 13 temmuz 1942 tarihine 

müsa.<lif pazartesi gl\nti saat 15 de 
Karakösc Nafia Müdürlüğünde te
şekktil edecek komisyonc~ ya.:ı;ııla-

veli s1lsllel tiyat ct"ve-11. muılravele ;>ro· 
jesl natıa dairesinde lst-eklllere göste -

4 - Ekstltmeye gtrTnek 1-cln lsteklUe- cal< ~ır. Talipier in ihale glb.ü ihal e sara.· 

rilec:cktlr. 

r1n 11273 lira 07 kuruş muv!lkkat tnml· tinden bir saat evvel 2490 nolu k.a· 
nat ve<m"l!"lerl. tlcnı-et ordusuna kayıttı nunun gereğince teklif mektupl arı
olduğtma datr vesika ibraz etmelerL l>u nı havi Nafia Müdürlüğüne makbuz 
ısı başarabil~k ehliyette ve ilktirl:ır'Cla mukabilinde vermeleri mecburidir. 

Postada vuku bulacak teehhi.irler 
gün evvel vmıyet makamına müracaat- na.zan iıibara alı.:ı.m ı yacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerln 

bulun.duklanna dalır ihale gününden ~ 

ehllyet 
vesikası göstermele-rl ve ücilncü msırlcfe- ihale gününden üç gün evvel vilaye. 
de ya?.ıh evrakı okuY\JP katml ettlkle te müracaatla alacakları ehliyet ve 

Ticaret Odası vesikalariyle birlikte 
1779 lira 55 kuruşluk muvakkat 1 e
minat ınektupl•arı ibraz erlerek ko
~ıisyona müraacat e tmeleri mecbu

la usulü dalr~lnde aıaeakla.n 

rırıe da lr imza etmC'lerl velhasıl 2490 
sayılı kanunun hükümleri daireslnoe 
hazırlıyAcaklan tekllf :ı:arfları 15.7-942 
günU saat 15 te nafıa mücJürlllW b1M- ridir. 
sında teşekkül Ml"n komisyon rels!~ğlne Faza ma!Umat alman istiyenler 
vermeleri 11'lzımdlr. her gün Erzurum'da tra:ısit yolu 

Postaıarııa vuku bu1'aea'k ırookmı:>ler l\lınlalrn Mtidürltijtüne, Karaköse'le 
kabul edilmez. (4726) 754 Nafıa mtidürlü~üııe mür.ı.caaua ke 

Tamir işleri ş~tıerı görebilirler . 
(4796) ' 875 

İstanbul Belediyesınden : 1 
Tepebasında Asri sinema binasının Benzin ve yağ a ınacak 

B elediye Reisliğinden 
Sebze ve M eyvelerin 

perakende .sanıı fjyatlan 
toptan w 

-., ı: 

ö 

Semizotu 
Bakl•a. 
Kabak 
Ayşe kadın 

-.., .,. 
c: .., 
~ 

(Ankara) 
(Ank:n-a) 
(Ankara) 

fasulyesi (Vezirhan) 3Q 
Yer 
fasulyesi 
Çalı 
fasıılyesi 
Patlıcan 
Domates 
Dolmalık 
biber 
Sivri 
biber 
Sivri 

(Ankara.) 

(Tarsus) 
(Tarsus) 
(Tarsus) 

(Tarsus) 

(T arsus) 

30 

35 
27 
25 

40 

50 

biber (Ankara.) 80 

ıG 
20 
14 

39 

48 

59 

sahne kısm.ınd•a yaptırılaca.k tadila.t Adana Bel .. diye Riyasetinden: 
Tasfiye H:ılincle Ankara E • ve tamirat kapalı zarf usuliyle eksilt- 1 - Belediye ve kanara motörlü 

lektrik ve Havaıı::ızı Şirketinden : rr.eye konulmuştur. nakil vasıtalarının 942 yılı ihtiyacı 
Bamya (Tarsus) 30 
Patates (Tarsus) 25 

104 
38 
33 
31 
38 
GO 
·1!i 
30 
41 

Şirketlerimi:.. binalarında .ıışıı. Keşif bedeli 16112 lira 85 kuruş- olan 3090 teneke benzin ve 1170 kilo 
ğırlaki tamirler ve işler yaptıı,- tur ve ilk teminatı 1230 lira 96 kuruş maklııa yağı kapalı zarf usuliyle ek-
lııcakt ır: tur. sııtmeye konulmuştur. 

L - ŞirkE"timiz ara.7.is! dahi- Mukavele. ekslltme, Nafia İşleri 2 - Benzinin beher tenekesinin 
lincleki binal:ı.rın dış kısmında umuml hususi ve fenni şartnameleri muhamn:en bedeli 472,60 lira yağın 
sı,-a ve badana tamirııtı. proje keııif hiilll.sasile buna müteferri beher k!losunun muhammen bedeli 

2. - Yaii:mur oluklarının, ka- ct!ğer evrak 82 kuruş mukabilinde 100 kuruş olup muvakkat teminatı 
pı ve pencerelerin hoyanması. Belediye Fen işleri Müdürlüğünden % 7,5 hesabiyle 1200 lira 53 kuruş-

3. - Prnçere storlarının ta _ verilecektir. tur. 
nıiri ve cilalanmıısı. !hale 13·7-912 pazartesi günti saat 3 - !hale-si 17-7-942 cuma günü 

4. - I'ençerelerdrkl sineklik l~. de Daimi Encümende yapılacak· saat on beşte Belediye encümeninde 
lrllcrinin tamiri. tır. yapılacaktır. 

Bu tamirleri ve ırnireyi yııp _ Taliplerin ilk teminat makhuz ve- 4 - lsteklilerln ihale glinü ihale 
mak istiycnlerin 9 temmuz 19 t2 ya mektup'. .rı. ihale tarihinden s~atinoon bir sı1at evvel kanunun ta-
ner~enıbe p:iinü ak5:ımınıı kadar -;;EKİZ) giin ~vvel Beledive Fen İş- rıfatı dairesinde hazırlıyacaklar ıtek-
tcklıf mektuplarını şirket mii- !eri Miidiirfiiğline müraca~lla alacak lıf mektı•nları ve teminat makbuzla-

Kuru soğan (Tarsus) 21 
Can eriği (Sapanca l 25 
Kiraz (Bursa) 40 
Vişne ekstra 30 
Vişne (Muhtelif).· 20 
Zerdali (Bilecik) 27 
Kayısı 
ekstra (Tıırgutlu) 50 75 
Kayısı (Tıırgııtlıı) 3!) fJ4 
Şeftali (Turgutlu) 60 00 

diirliifi:iinc vermelrri lılzımrlır. !arı fenni ehliyet. ımazalı şartname riyle birlikte Belediye encümenine ve 

N O T - Bu fiyatlar yalnız dükkan • 
!arla haldeki ll.zami satış fiyatlarıdı r. 
Pazar yerlerindeki satışlarda alıcı 
ve ı:ıaucı pazarlıkla alım ve satını 
vapmakta serbesttirler. Ancak pa 
zarlıkta yukanda ırösterilen pera • 
kentle fiyatın üstüne çıkılamaz . 

1 k 
len d\g-er vc,aı"k! ile bı·rıı·kte 2490 No. !{Ün Beledi~·e muhasehe~ine mü~ııca- 11111111111111111111111 111111111 1111 

yapı nca tıımirah yt:>riııde gor· - ti 1 
5. - Şartları öıhcnnıck ve vesaire ve \{anunen ibrazı lazımge- şart.nıımeyi görmek istiyenierin her 

ıııek isliyenlerin şirkrtiıuiz te _ lu kanunun tarifatı ı;;evrı>sinde hazır- a arı lliin olunur. <4798) 878 
sisat şulıcsine miiracaıı ll,.rı ilılo 1ayacakları teklif mektuplarını ihale Yapı işleri 
olıınur. !l59 ı-··.,u ~aat 14. e kadar Daimi Enci.i- Zonguldak Nafıa Müdürlüğiinden: 

ildi·~ mene vermelerı· ı~zımdır. <68'.'l~-4629> 
Bir memur ahnacak 

_....._..,~·--"""' cı 781 29-6·1942 tarihinde lhale~ı nıuka.rrt>r 
, 'ii ~ken talip cıkmıyan sarrambolu _ A _ Ankara'da büyük bir sanayi 

D Mu .. NEVVER l'NAL 1 Yol yaptrrılacak müesseseı;inde aynı za~anda 

' 

rac yolunda yapılacak (188.970). lira '"' 

Doğ,um ve kadın hastalıkları !sta,nbul Belediyesinden : (69) kuruş ke>1r be<lelll ·~.~' sın-ıl lrf'ssam ve sürveyan olarak ı;;a-
ü l 

"'d d y · k ., ~v·= · ışmak üzere·, nafıa fen mek-
s ~u ar mey anının ı ıncı ısım 1malılt ve tesvb·c işi arttırma eksHtrnc> b 

mozayik parke inşaalı kapalı zarf le i veya sanayi ıneklebi mczu-
mtiteha.ssısı usnliyll" eksiltmeye komılrnııştur. ve ihale kanununun 40 ıncı maddesine nu, insaat işlerimlf'n anlar te<:-

N ümuo e hastanesi ltarşısı Keşif bedeli 35998 lira 26 kuruş ve tevfikan 23 !Pmmuz 942 perşembe gilnü rübeli hir memur alın1C''.\.i'l'ırı-
HalcıJ.ar A p. No. 2 Tel: 2813 ilk tı>mirratı 2699 lira 87 kuruştur. saat 16 da ihalest yapılmak u,zerc ka- dan, alakaciarları:. bu hustı<;l <ı-
tıer güo saat 10-12 d e fukara Mukavele, eksiltme, Nafıa işlPr' u. palı zarf usuliyle yeniden ekSllt.m<?ye ki vesikaıar·.,·le birlikt.:> Ank"l-
nn,.~<•7. bnkılı r. 9 IS1 4 1 mumi Hu<:usi ve Fenni sartnameleri ı:ıkarılmıştır. 1 ra posta kulusu No. 294 e mii-

~·••llliiiiiiıiiiİİlmlllıiiiİIİıııll•• '1 ra-.·aatlan :ıan olunur. 942 - oroje, keşif hülasasiyle buna mlite _ Eksiltmesi Zonguldak hükümet kona-

~ l l~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllll lll l lll lll l ll l llL. 

Cb · f ı 1 • : -:= ---- e. ec~ l Bu gece 21.15 te J Kavaklıhahçe f Bu gece 21.15 te ' Çankırı Cad. t Bu gece 21.15 te E 
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Yeni Sinemada 
Bugün 14.30 dan ~tllbaıren 

Saat: 14.30 • 18.30 seans1arında 

AŞK · i LAN LARI 
Saaıt: lfi.30 21 seanslarında 

Park Sinemasında 
Bugü:ı bu gece 

D.!lhl rejtror Ertuğrul Muhsln'ln 
ıı&heser nıını 

KISKAN Ç 
Tü.r-kce sözlü 

Sus Sinemasında 
Bugün mı ı;:t'Ce 

Saa.t: 14 - ıs sea'llslarında 

OPERA YILDIZI 
Saıı..t: 16 • 20 SO soans.lannda 

Yalancılar 

Sümer Sinemasında 
Bugün 12.15 ten itlbaren 

Blrlınei dc>vred<'Jl cl:ıba heye~anlı, 

dehşet ve heyecan fllımi 

ÖRÜMCEK ADAM 
Ctlüncı df"vreı 

6 - Gönderilecek vesikalar şun -
!ardır: 

. al Türkiye Cumhuriyeti tebaasın -
dan olduğunu bildiren nüfus hüvi-

1 
vet cü?.danının aslı veya fotoğraflı 
•.r<> tası'likll sureti, 

!:>) F . K. B . sınıf. için l.lse bitirme 

SON ÜMİT 
Balıkon 55, salon 32,3 

·. :'l'el: 3540 

12.15 te ucuz hail< matinesi 

UNUTLLMUŞ JODIN 

BaJ:1«ırı 55, salon 32 5 

Tcl: l.lM 

Bali.'"00 55 salon 32,3 

Tel: 8584 

Seanslar: 12.Ui - 14.30 - 16.30 

18.30 gece 21 

Tul: 3590 

DtKKAT: Gazetemızc göncıerııen .1eı 

rıevı yazılar, aeşred.llSIJl e<11lmes1n • e•·· 
verilmez ve lmY"boluaundan dol.aşı ıııc f 
oıı m$1lllyet k'a.l>ul edilmez. 

~SOlliiilfJN? l!lill!MrMW~ ~ifıılill!lll!!!!ll!llll .... 1111111 .......... illi!!r!!llilll .. llllll .... llllllllllli .............................................................. illllll~ 


