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aldığı tedbirlerle 
. 

yenı !.~ t ı _sa t Ve ki il iğini n 

ömür oc 
' ... :~;;ı.. ,:_-~ ... ~.. ·· .. --~s ~ · ' ·r~ · · ' · .. -. · · -ı .... ,.. · -ı~·..-. .. - . . '·. ... . . . . . ... . . . 

sayısı ve ihs 1 arltyor 
İşçi gündelikleri ı çı n bir barem cetveli ve işçi 

' istikbôlini temin için bir kanun hazırlanıyor 

Garp Linyitleri bölgesindeki İş mükellef İye ti 
kararı ile istihsal yüzde 70 nisbetinde arttı 

1ktıs:ıt vooır%: k- -
, . "'\ 

lı . . ı..,, omur ocaklarında çıılı5makıa 
~ ::a ış~ 5a)l5Jnt arttırmak, !>unları işlerine daha f32. 
~ 8lıyanık isıih52ti 7.İ)ııdcle~ıirmek maksadı)le )t'ni 

r takım tedbirler almal-udır. 

?1U"•'}etı müddet ç;ılışııkıan ~onra alacaktan tekaüdi)e, 
olum ''Ukuunda ailelerinin ı:örecekleri yardım ,ekille· 
ri )-eni ı.-e fa)dalı esaslara hağlanmakıadır. 

bu :S~ arada, bu bhlgl'de ıaıbck edilmekte olan mec· 
n ış mukcllefi)cıi karamamc•inJe baıı değişildik 

)ıtfnlmış "C ocaklnrJa çalışan iŞ('ilcrin revnıi)eleri >en} 
esaslara hağlanıırak )'Cflİ bir harem c:eıvt-li hazınan : 
?''~tır: Bu haremle bul1'1an h<)yle ocakl.ı.rda çalı<ac-ak 

Pek )-akın bir 1amanda cacbikına başlanacağı bileli· 

rilen barem cef\·eli ile, hazırlanm:ıkıa olan tekaüt ka· 
numı proıc,inin büıiin maden orakları işçilerine ıaıhik 

ışçılt'nn ı· '- 1 • h" . . t)ıı"aı crınc \C ızmet mliddeılcrine göre 

edilc<eği ,.e bu esa~ların cliğer i~çi çalıştı ran fabrika 

ve inıalltbaneler için ele bir ba5lanı;ıç olacaj!ı hi ldi • 
rilnıekıedir. 

gun<ktık a.lııı:ıl.ırı temin e<.lilmi, olacaktır. · 

_ ~Iru:ırlanmış olan barem ccı,dinin önümıizdeki 
sun erde taıbikına başlanmış olacnkıır. 

fktı5at Vek'ıJl-iı.: k" 1 . . • 'k•· l' . ~ . ,... ·omur amc csımn ıstı -L~ ını 

·ıı3ı}et altına alabilmek maksadirle bu barem proıe
s~ hen b.'lşka, bir de tekauı ve malüİiycı kanun proic· 

Lıı az!rbmakıadır. Bu proje ile kömür ocak! ırında ç:ı. 
şan iŞÇİierin bi k _ _._ r ' . 

Diikr ıar.ıfııın. Garp Linriıleri Oiilı.:e~iml<'n İ kıısat 
Vekilliğine ı;:clcn b.ıherfrre .ı:örc, bir ma)'UCBn itibaren 
taıhikına b:ı lano115 olan İ5 mükclldi~l·ti kararı mu•· 
heı tcsirlt-rini g(i"ı.-rmire ba)lamış hulunmak1ndır. is· 
ıihsal ni•hcti '1ı "0 derc<·esinde artmı) 'e ı.:un<lclik lin· 
>İt istihsali 600 tondan 1000 tona yüksdmi-tir. Bu 
mikd:ırın yakın bir gclccckıe daha dil artıırılabilcceği 

r aıa ı.~uunda a acakları ıazmınaı, anılmaktadır. 

Hakikatle 
haya/ arasında 

Falih Rıfkı AT AY 
C-~cn!erde dört mcsuJ Vekil, Zoo • 

f11da.k ~ .sıderck, kömur İşlerini dilıen . 
emek ıçın )'ennde ı.·c elb' ı··· · ı --' 

bi 1 
ır ıı;ı ı e t.:u • 

r er aldılar· ~imdi d Ba ckir . 
me 1 V k'l· • c şı. ımı:z, 
~ e ·ı 1 İle beraht'r, İ•tanbul'da l>u 

ıt:hruı beslenmesi . 1 • -}'Or. ı~ en uzenndc çalı~ı· 

Dır torlui':;ı, bir s1k10U)'ll ulfr•> an 

~taııdaşlar, çok defıı, bunun K'hchi ) '3 

ır tedbirsizlik, yahut yanlış bir tedbir 
~duhı fikrinde bulunurlar. Çün • 
bu ~unala.nlar iki)et etmek. ve 

be ~ıkiycri L:cn<lileri için haklı bir 
se he dayamak isterler. llitkü -
met tedbirlerinden hoşnut olmıranlar, 

• ~~~ut, lıerha?gi si)asi ı.•e ş.öh•i, oa"'ıa 
~ usa $2hsı, sebt'plerle bugunkü idare· 

yıı dfa duşurmek istiycnler de zorda ve 
51 nuda olanların hu nıh halindt'n 
mt'nfaatlenmi}'C kalkarlnr. Hakiki ve }'3-
t>ıcı t k' L.k en ı t, m~e!C)-e daha )'Ukardan 
ua ınal ıdır. 

• E~>.i tcdbirlu dahi, bu memleket 
kra:ııd?nın, tahii :zamanlarda dahi, kendi 

e- ınc bol - .. 1 d ' ~rk ku urun yı lıırın a anC'• 'C, böl· 
~ikati ~larda İ5C ima kıt )'cterliii 
ee Am nı ortadan kaldıramaz.. Ekmc.-k· 
C'lemi erika unundan Turk ununa geç • 

tı'k Z. Cumhurİ)ct rejiminin 2'İrni poli· 
annda b' manda • ır haşarıdır; faô aı aynı :za • 

2İraa. bır başlangıçur da! ~lemlekeı 
l\ıın ~e ı:~n cndıhtrimi:z için de du· 
ınızda 3 tUrlü değildir: ne pancan • 
.L dn aldı~ımız ~er, ne ramu.Cumu:z· 
Y<ln <>J..'\ld ~ 
ını ıı k uıru~uz kumaşlar ihıiraçları· 
huh arşılıyahılir. Bu T urkiye\ i harp 

ranları · · · bilecek ıçınc atınız: dı,aroan gele . 
yı l an m:ıll~rı, memlckeıe, Akckniı kı· 
?Tıth n ın ıl obür ucunda ki, te•İ~lt'ri ol· 
ri> nb ve Üste lik }-alnız tek bir hatla içt· 

-e aJ;lı bi r ııdan nız· k r ım:ı l'lmıra haşlar•· 
Ynl' 

1 
·arn)onlu kara ta5ıtı n ı , )"Obuıluk. 

h 0 54 da vıısııa•ızlık yüzünden hemen 

k
cmt'rl sıfıra indiriniz · bütün '·üku- !o • 
omn '(' • ' 

ne 
_ uk 1 az, vagonu az bir hattın Ü<fÜ· 

)"U 1 .. ... :
1 

C)-ınız; bu hattın ti ucuna bir 
~ .. Yonluk b' kar , ır )'Oğaltıcı şehir etrafına An· 
bl a s:ı'bi, ve ufak burük, başka >eni )'O· 

h ıhı~ merkezleri diziniz· birinci cihan 
ar ınde hiç b' • d icat b 

1 
k . ır um:ın olmııdıı:ı ka ar 

• '
1 

a 1 hır ordu)'U bunlara il.ive edi· 
n 17 GözünUz ö tir k- _ nune bir lc,'ha gelecek · 

h 
· otu tedbir veya İ); redbi r bu !ev • 

~tn k "k bi • tırab'I' uçud r kumını daha ko>'Ula~-
"i · 1 ır, aha İ>i açabilir: fakat onu de· 
aoşıı~e:ı. 

Rununla her h kü n g · . a er aynı le,·ha>-ı top>e· 
oturup bir· . '( cü yı fınd k' ıncı cı lan harbinin üçun· 

İle kı)'ll a 1 
• ~·~ıanl ı T ürki}esi levha'ı 

· • ~ eıufın11dc c h · .. mının >ir . • .um urıyet reıı · 
nı boı g ~· >•ıla .>-akın istik lal zamanı • 
~'kk C(lrmcmış d --ı bü' .. 1 m ate alın eı;ı , ıun SRrt ar 
duğunu da ~ru, P<k dolu geçirmiş ol • 
biliriz. An'caı~afb~ozu ile, kola)ca göre· 
avunm:ık ne d ız bö) le deli llerle ne 
di}c İle~ .. e..ı~_>k delilleri bi r öz:ür 

surm..,,. ısıc.-.riz. 

Harp de, am ettiğ k 
t ekmemiz b'lha 1 adar ll2' ı u rap 
en • • ' 1 

• •~a, harp bittikten sonra 
l}-ı, en ı.erımlı ve do· 

Programın k . gru hllınma 
liğı İle ı, ıe ·mıl \"atanda~ları n elbi r • 
olanı 1ıiı!:~~c!eşıirmcmiz İçin hak ikat 
sık ırak d' ~>;~· Harp urdükçe, kısarak. 
ğız il • uıp ın \'e tUtumla )a)ıyaca • 

. arptt'rl sonra da b d h 
kınulara • .or a a aynı sı· 
milli end~sı:ımam.ık için, z.ira.a rıe 'c 
c-iddi h ul~trıde kalmış olan cl.;,ikleri 

am elerle t 1 • türlü lı.-ı • • ıım:ım ıyacagı7. Her 
dü 

1 
)-al, hızı hem harp ekonomimi,j 

zen emekten h d h nomi dl ' cm e ar~nra.~ı cim· 
alıko vasını anlamak ve kavramaktan 

yıır. 

idare); ıın k d tam ca vatan aşlar ahlllkı nın 
bu amladığını asla unutmadığımız kin 
b vatan C\ lltlarını, şaşırııcı tellônlcr~ 
1...~_1_ uyanık tUtmaku da.ima menfaat 
.,...uruz. T urk va~ı, bugünkü sıkın· 

~ Sonu 2 oC'i Pli• ) 

Piyade Atış 

Okulunda 
yapılan tören 
Çankırı'daki Piyade Atış 

Okulunu bitirerek Orduya 
katılcın genç subaylarımıza 
bizzat Milli Müdalaı-:ı Veki
limiz tarafından diploma -
larının verildiği.ni yazmış • 
tık. 

Çan kırı muhabirimiz bize 
bu törene ait resimleri der 
yollamıştır. Resimlerimiz -'l 
den yukarıdaki Milli Müda
faa V ekilimiz:in genç bir su
baya diplomasını verışını, 
ortadaki bir subayın nutuk 
veri§ini, a§ağıdaki de genç 
subayların a n t içişlerini 
gösteriyor. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Ödem il' e hareket etti 
İzmir, 6 a.a. - Parti Genci Sekrete· 

ri Memduh Şe'keı r endal diin alşa.ıı:ı 
Ödemi~'e hareket etmiştir. Genci Sek • 
rcter döniişürn:le T ire')e de uj;rıyacak 
tetkiklerde hu lwıaçnkıır. 

DF"'llfYJıf1 

NL'llllflER. \ 

Gl'ÇFN SON8A11'1>4 

811ç{N1<1İ CFl'IF 
100 50 TOO • 
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lngiliz gazetelerine göre Ruıya'Ja 194 2 alman 
taarruzu bQ§latnı§hr. Yukandaki harta ıimalcle 

Leningrat'tan cenupta KaraJeniz'e kadar uı:anan 
muazzqm cepheyi ve çarpı§ malann c e r e y a n ettigi 

ba1lıca merkezleri gö.termekteJir. 

Moskova'ya göre 

Muharebeler ıiddeneniyor: 

almanlar 
9 42 de yapacaklar1 
taarruza 
başladılar 

Berfin' e göre 

Don nehrinin bahsında 

cevri len 
.:> 

büyük kuvvetler 
yokolmak 

üzere 
Londra'ya göre durum Sivastopol' da 97 .000 esir 

vahim neticeler doğurabilir ve bir(ok ganimet ahndı 
Londra. 6 a.a.. - Ruıı cephesi hak · Berlln, 6 a.a. - Resmi tebllğ: 

kınıla D aily Mail bS§maka lesinde • Doğu c<!pheslnln cenup kesiminde 
diyor ki: harekA:t planlara uygun olarak de· 

Rusyatlan b u sabah vahim habe r- vam etmekterllr. Don nehrinin hııU· 
ler aldık. Son günlerde bUıun dünya· sında tevrllen önemli dUsmıın kuv· 
nın dikkati Rommcl'in Mısırdakı vetlerl yok edilmek Uzeredir. Tank· 
ilerleyişi üzerinde toplanırken arka- ıann destckleme!<l;ı. le y.ııptlan yeni 
daşı V on B ock da boş durm:ımıııur. rus hUcumları ktrılmışUr. Ha,·n teş· 
Mareııal T imoçenko da Rusynda ı::e · killer! önemli kuwetlcrle harekAU 
neral Auchinleck'ın Mısırda karvı· rlestC"klcmtş ve düşnwnın soseleor ve 
laştığı clurumla karvılaşmıııtır. Ti· demlryollan üzer·ndekl iaşe servis· 
moçenkonun eğe.r bir felaketi önle. terine şiddeti! hUcumlarda bulun· 
rnek istiyorsa, tılmrli dütımU~ bulun muşlaroır. 
duğu ıehlıkeli ılurumdaıı muh·.~kkak DU~man Orel'ln şlmallnôc t..ıınklar 
kur tulması 111.zımclır. Almanların ve havıı teşkilleriyle d,..steklenmls 
Kafkasyaya doğru Uerl~mcsini ön· (Sonu 3 üncü sayfada) 
lemck için mare11al Tinıoçenko'nun 
Don ve Volı::-a bölırelerı• çekilmek 
zorunda kalmıuıı ihtir-.all Viirdır. M 'f V k'I" ld• 
l 

l{lafkasya peU'OI kaynakları Hitler • aa rl e 1 1 ge 1 
rln başlıca hedcflerlnclen biri iııe de t 
bu kaynaklar ruıılar için daha ehem· ı Maarif Vekili Ha.san • Ali Yuce! l miyetlidlr. V e nıııların elddctll bir dün ~hrimize donmüs ve İstas}'Otlda \'e
muk avemet ı:ösıereceklerine ..rtıvc 1 kllet ileri ı;clenleri WAfından klJ'll • 

( ~u 2. ~ 2 . litll· {y.). 

Basvek·ı·m 
..;, 

• 

dün de İstanbul'un yiyecek, yakacak 

ve nakil vasıtaları meseleleri ile 

meş 1 o 
f sıanbul, 6 a.a. - Başvckil l)r. Refik S-1)-dam buı:un oğledcn C'\'Vcl s:w 10 dan 

l~ e kadar ,.e oğlederı !IOnra 16 d:ı.n 20 ye kadar 'il.1)-cttc )"apılan ıoplant!da lsuıo
bul $Chrinin ve l•ıanbul kazalarının İa$e tt'şk iliıu, odun 'e kômur me.;clcsi, kok ve 
maden 1-.omürü stoku Ye oa.kliyau, naklire \'llMtalıı,n ı<'Şkilfıu, ekmek • ıevzl.att ve 
karne konırolu hakkında al.ikad:ır daire ve müessese mudurlcrinden izahat almı.t 
ve hu hu5usııı görulen noksanların ikmali ve tc;.r.kil.iıın kuwctlendlr:ilmesi için lü
zumlu olan Htikümet ve Koo~yon kararlarını ~t etmiştir. 

KAHIRE'YE GôRE 

Mısır'daki muharebe 
iyimserlik verici : 

teşebb ·· sü 
Auchinlek 

ele aldı 
Nevyork'a göre 

Mihverciler vakii 
varken gerileme ~ i 

düıünüyorlarmıı 
K ahire, 6 a.ıı. - Buglin neşrcdi • 

len Ortaşark teblil:i ı 
El!lemeyn çevresinde cereyan e· 

(::.onu 3 üncü 53. rfada) 

M I H VER E GôRE 

Elôlemeyn mevzü 

dolaylarındaki 

·savas 
.:> 

devam 
ediyo~ 

Uçaklar 

İskenderiye te 

Porlsail' e hava 
akını yaphlar 

Derlin, 6 11 a . - Bııırnnkü resmi ter 
!iğe gorc l\l ısır'da, ı, ılrrneyn me•zılA 
dolarlarınd ıki ı;avnglıır cll'vnm etme&.. 

( >OU 3 İ.mcÜ 53)-fada) 

Mihver kuvvetlerinin varmıya uğraştıklan 
S ü v e y f kanalının Port-Sait'ten görünüfii 

Çin • Japonya j İngiliz uçakları 
harbinin 5 inci 20 gün 20 gece 
yıldönümünde akın yaptılar 
Çankayıek, Ruzvelt ve 

Çör(il'in Çin'e mesajlara 
Lcmdre.. 6 a.a. - M. Çörçil. Ja· 

ponyantn Çine taarruzunun be;sicl 
yıldonUmU bUnasebcciyle Cin mille· 
tine gönderiği bir mesajda diyor ki ı 

Çin ve B Uyük Britanya İmpaN· 
torluğu bir tecavUze tek başına kar· 
şıkoymanın ne demk olduğUnu pek 
ali bilirler. Fakat §İmdi m terek 
dUemaruı karşı yanyana harbedlyo • 
ruz. ve Amerika Birleşik Devletle. 
rinin muazzam kaynaklan da b izim· 
l e beraberdir. Çine elimizden ı:elcn 
maddi ve manevi ve ruhi bUrüıı yar· 
yardımları yapmağa azmetmiş bulu· 
nııyon11:. Son zaferden eminiz. Bu 
kazanılın<'a Birleşik Milletler devam 
lı bir doııthıfun temellni atmış oıa. 
t'al<lardı r. 

Mare§al Çankay§ek'in 
demeci 

Çunldng. 6 a.a. - Hıırhin r. ıncı yı· 
ima gircrl,;en General Çan\<a}°$Ck ıara • 
fından Çin milletine neşredilen bir he • 
yannamede ba$lıca ~yle denilm~tedir· 

"Ö nümüzdcld aylar urfında daha 
f- mu,ııffakıyetsizliklerle karşılaşma • 

( Socaı l aci satiada l 

ve ingiliıler haziranda 
422 u(ak kaybettiler 

Londra, 6 a a. - Royter ajansı· 
nın havacılık muharriri yazıyor :• 

Selôhlyeıh kaynaklardan oğrcnil
dığlne gôre inJtlliz hava kuvvetleri 
bUtUn haziran u·ında ve bUtlln ha· 
reketlerde 422 tayyırre kaybetmiştir. 
Bunlardan 271 i Almanya v e Alman 
yanın işgıı.11 altında bulunan tO'Pl"Ak· 
!ar üzerinde ve 151 i d r ort~arr mu
harebelerinde kaybcd ı lmiştir. 

Haziran a~·ında havalar ma ·ıa -a
yındakinden daha iyi ve d:ıha elve· 
rlgli olduğundan inı.:il·z hava h"llv 
vetlerl Almanyada beş hedefe 16 ta
arruz yapmışlardır. Bunlardan b iri 
Ruhr'a ve diğeri Brcmen'e olmak 
Uzerc iki tane de bın tayyare! k 
hUcum yapılmışıır. İnı;-ıliz hava kov. 
vctlerl A lmanyarla ve l§g"BI al tında 
ki topraklarila 20 gün ve 20 g ce 
taarruzda bulunmuştur. 

İngiltereye karşı iman faııliveri 
ise lngilı~ faaliyetı) • asla kıvasl • 
namaz. Bu da gösıer Almanya b 
tıda gerek ısyyare ı.e .,.k adam ba 
kımından sıkıntı için dir • 

Y ine haziran ayı iı::ı nde Almanya 
318 tayyare kaybetm ır bunlardan 

~ Sonu 2 oa s:ı> ada ). 

• 
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m .Jır 

D t pazarlarda cok a.ı-dnan kromla
runızı EUl:ıank e&rkta.ıd büyük 16 "t· 
mesb'lıe ı.t.ıhllft.l lıhracedlyor. 

pJmt'Slnl Mt ıyor. Bu 

Etlbıı.nkm kArlan a.ra&mdı 
oktl*~ mUhlmdlır. 

Ku vanıtıuı bakır t.Jet.m m ıs-

tılhaa.H .,.. kAn artıe naJ.lııdedir Er
sıı.nl ba.kın da i>'i bir ır 

de aayıUr. Karabll.k ta.brik ııa de
mJr cevtıert aOOdereın D vrlld t· 
m.ı, buaönidl ihtiyacı kar&ıll,or 

AncaJt Kam.l>Uk'lın demir 16 'I 
artını-a 

bil) k 

talea.t :raııımaıta musatt bir de. ,e
ıııt bulac.-al<tır. Burna nın cok k rl 
oımuı zaınanm da t.eel.rliYlc bu &ar· 

ta batlı. 

Eüllankın btr mU-1 o a.n Kc
C'lborlu ldUcürt f1ııtınl<Mı, dııand.ın 

mal ırelme8l :ıorla.Lıtı bu yıllard 

Tllı1c'tye batlanru h 9talıktan koru
J'l&C6k kWdlrdU ternın ediyor. F !>!'!· 

ka. c:evre91 ıctn t 'dalı b sıe m 

1cayn&tı okıutu ır\bl h r yıl :va"ım 

mıı,oe ıtralılc blr le'l"Vf'lln dıA:ı) n 
akıp ırtttnNtnl n Qyor. t C' nıtc nu 
lundutumın yıllarda ba lanm z n 
ltökU!Ullz lal blk>cet1 lhUmal n GU· 

.Onar.ek. CUmhurbr«"1 )'IU"lltt ;':ı 

iti n ol-

dutu srtbl bu mü~ln kurul • u

nu da ~k bir IBabet ve emn ye-t 
--1 aa,vma.k IA.zım ııcı r. 

ve ııe.'"Vet 

E Ubankın kı&aca tl!!tlu olunan 
be ba4lı .. eı , buırun<len büt;.ın 

.ı:orl 

llınded 

m • ır. Anc k komllr m·n
taku nda blrkac yıJ önce Ere~ tir· 
k~t in satın al nmaaı, ark dan bll· 
tün hav ın devi U t Umesl, oan
k ya alınan oc klar, 
mtryoll.an ve ~ka t 181cr bert ıı 

olarak mllhtm :ııaralar öduneık vazı
r ı 'erm14;tlr. Bundan bft ka tı.'lv· 
:r.ayı devletlestlnnederı IM'J<l~en ;ı

maclar va!'(! r· lstituıall al"ttırmak' ve 
raı;,on lk'stlrnlek. Her iki mak ııt 
tein <1e ocakLarda illt.lh!Wllt arttınc~ı 
\ k mürll vapura Vt'Y& v ırona en 
az mıul'1'fia ve süratle yUkleytci te
r. er yapmak ve malume k11t'lar ln· 

re ve mıufe-ılr-r

ık'l..1 yeni t<' 1 re yatırılacak IM'l'ITla· 
Y'<''M' tin bankanın k~ ~k'a· 
rını arttırmak 11'17.ımdır. 

F.t nkın aerm y Devk!-t hUtce-
ı: 'l<lı-n yapılan 31nrdıml r. b:ınka Is· 
lmn n ltt !'fi k ,; e tP.!119 ha ~kt ı.-

artmaktadır 

t.!n n mUh m br man \el~sı 
hal ndedtr Ri yk>cc b n anın kunı

tuı kanunu. mU~e Ylnn mil on 

1 ralık IK'l'ITlllY<' le blır bu kadar ili· 

tlkrnz il hl) et\ venn1'Ur B. M Mt>e· 

ı lllntn yaz taUl!lrıe lirecetl harta ka· 

bul ettltl lcanunle eennaye )'llz mil· 

yon ltrny;ı, ödUnc yapma ~.lithl)'<l"ll de 
bunun >ansına cıka ılmı.ur AnC!i.k 
l\lalo e \ ekfı ı ı eskiden kend ıne ~ e
rilen kl"falet •11h~tlnl bu 9C)l1 ya
nnm on mlJ)'on linun tein oo kulla· 
nacaktır. 

EUt>ankın y nJ Utılslere yatıraca

tcı paranın daha cok tah\ ı cıkarıla. 

rnk lcm1n ed;lml'Sl Mectlli eııcum.-n
lcrlnce nax t poJ Ukası bakımın'1 n 
fll)dalı ııort.ılmt•ktedır. l\I 11 b nı;;a

ların " e ıı rk Ucrtn kıtl bbüslCTC ııı· 
Urnk ett n1 tavaı,ı.e ed nl r d<: 

bulunmuııtur. Şurası muhıı.kkaklır ki 
H kumet Et l>ıtnıkın buırunkU zorluk
lar ıc nde de devam eden ııeı lıTı nl 
kuvve endtnnek ıstdl.lle kred1 im· 

k n nnı ıı !etmek lsteınıe ve 
mlUet 'clCUI rl bunu memnun u;<Ja 

1'ılamıştır. Gerı:..~teon Deı. t t· 
mclıerl k dr01Jund ı ktler"1 artan b tııl 
ve ııayretll'.rl ölcll11Und m ddl vası

tal:ın da co~allıno.k bbyle< yun1un 
müdafaa kud:-ctlnl ve h kın y sayı

sını kolaylaı;tırmak bütün mü scııe

lerlmtz lcln ııüdülerı bir ıunac olmuı
tur Silmerqank tein böyle )'11.Plldıtı 

ır bl l'.."'t bank tctnde aynı tedblrl,•r 
ahnrnl$tır. 

1939 eylUIU!lde bqlıyan müradelo 
ıhndl yakın t."lrkın Y'Ukantı.nda ve a
eatwnda tok kanlı <:aıı>ıtmalar ııa

ı nde de\am edb'e>r. Yurdumuz. ita· 
Ulmad tımız bu c1d n tfttlrlerrtnl 
epeydentıerı cek!Yot' ve dıı.ha t'la ce
kl'<'ek Alınan Uldbtıier, bu teıılrlel1 

milmkun oldu~u kadar hantletnı4-k 

ve kalkınmamızı eldcrı ıreld A1 kadar 
ı:edkUrmem k lc1ndlr, Ancak bu t'!U· 

mü-lerlmlzlrı 

mnnevı ııerma)elert arttınlı)or ve 
bunıann yurdun mUd.'ltaıunna d~ha 

cok yarar bir hale ııelmeslne caıııı

lıyor. 

Kömür tnırlltere'de )"e'l"llıde kulla
nı\rııazaa suç N.Yllacak bır motA ol

du Pa.rlıı' t.Tı biU'Uk bulvarilırınıı b:ı. 

kan apartmanl:ırda kıtı Z4lnırtnlerln 

mutfakla.rdn aıcak Mı buharlyle uıı· 

nal'8k ıectndlltlnl okudumız. Ha.rotn, 
komür 16UhsaUnl zorı.a.Lını.n tesirle
rini biz de çcıttYorw:. AncaJc: ~en 

düıwa harbinde lokomot.lflertn za. 
man 7.aman IE'hlrlertm in b:ı.hC:t'le· 

rtndf.k! aıtac!An .aömürdUl!'lkı<I haU~ 
lartak CUmhurtyeUn 1~1 dlltün~ 

reok a.ldı~ı v amı kta oktu lhı tedbir· 
ıenıı detefinl daha b1 ölçeriz. zo~
luklara ka!Jana('.atııı. Ancak her ff:

;ı.-m halk ıcın mfünkün o!(tuıtu knı1nr 
kill.tetatz ve mern14!1cet mUdatnaaın!l 
r~ıe yarar olırnaaına da caııtaca· 
tı~ 

• ı Çin - Japonya 

-ı-

Qfila!l1H1'l 1 Dil Tarih -C~rafya l 
Fakültesinde 

ilmi çahşmalar 
Onlaı k.endi 

havdan içinde 
boğatiliriz ! 
Gö.Ueriniıinjçi gülerek, sevinerek: 
- Bu yıl >!:murhtr İ) i giııi 1 
di)·orsunuz. ), ek,imit bir suratla, kq-

larını kalırarak: 

- Kotü, köi! ... di)or. Det para ermez, 
İş İşten rı;ri ! 

- Oh! ... di,r unuz, havalar serinledi .. 
- Geçicidir di}or, bı.i}uk kışın acnı 

çıkacaktır Nuıl donduksa <))le ya· 
nacağız !. .. Zelzele de olacak!-. 

- Yaz geldi,;e~itli yiyecekler çıktı, ae· 
tim kolayıdı, di)orsumız ... 

O, sizinle al.ı eder gibi güluyor: 
- Kııın görrsün !.. 
Bu konuşmalaı sıralamıya 'e w.atmıya 

ne lüzunı ,r. Art k kolayca anlıyor
sunuz. Oıuı gözleri )-arım bardak 
suyu daim bo$ gi>mıi)e alıtmışıır. 
O, her hideyi kötumser; kara goı· 
luk arkasın911 g0rebilm<.-k hünerine 
sahiptir. Onn her tahlili büıün i} i
lerin içiııdcı bir iki köıü)Ü ayır • 
mak, ve hcrıerkibi, buıun i> iler ara
sından bir ~ köıürü yan }'allll ge -
tir~ için<!~ Onun ,=r lleıi bör· 
le işleyip çalımıya alışmttıır. Ve on· 
da hu iıi)at,1,eyaza sirah, a)dınlığa 
karan! k diyeek kadar öltü.\üzdur, 
aşırıdır. 

Ona göre, artık ııprak )'e1erme ve ye • 
tiştirme kudre ni ka)'belQ1i1ıir. Anık 
göklcrimizdeki bulutlar, )'ajimur ta· 

şımı)ııcaklar, &rer serap gibi görü
nüp ka)-bolacalianiır. Artık hurün de
re ve a.rmaklar toflraılıa sulamıyacak· 
!ar, birer sel kti halinde zaman za· 
man kabanp an mal ne VRl'58 hepsi
ni alıfl göıüreQktir. Güneş knura • 
cak, kıı donduacaktır. Kotümw:rler 
dün)a), hem kındilerine hem ctra • 

fındakilerine zcıretmek için )'aratıl· 
mıı sakaı kııfal mablüklardır. Bun
ları iki)e a,·ırıbiliriz: tesadiifi kö· 
tünıscrler, inat('l kötüm~lcr! Hirin
riler, görgihüzhk, hilgi~izlik, )'Ü • 

zürıden yanlış hr giiriişe sahiptirler. 
Münakaşa ile, tekin ile onların kafa
sırldaki karanlık zindanı hıi raz ay • 
dınlaıahilirsiniz, görü,lcrini biraz 
pembeleşrirehili...Sniz, dudaklarına ha
fü bir gülümserıc ~>'3bilirnnİl. 

Fakaı ikinciler .. fııe hunlar tehlikelidir. 
Önlerine en mi.ıstıet ilimlerin delil -
!erini ko}santz ~. "dediğim de . 
diktir" derler, ve gözlerinin üsıün • 
deki icara gozlüğ~ biraz daha özeııc
rek )-erine )'erkşt.rirler, dün)a)'I da
ha kara görürler.. Bunlara \'erllecck. 
en i)'İ ceza, onlann mikrop saçan 
ıözlerine kulak vermemek, hele hiç 
münakaşa emıemdc, onlan kendi ze
hirli ve_ taaffünlü havaları içinde 
hap~erf'!c ö(dıirnıckıir. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Doktora ve diğer 

imtihanlar yaplldı 
Ankara Üniversites! Dil ve Taril • 

Coğraf}a Fakükcşinde aşağıda ı&ıe& 
len dort doluora ve üç habilitu,ıba .im
tihanı }ılf?llmışıır. 

Antropoloji ve Etnoloji :ıümrniıı • 
den ilmi }arthmcı Nermin Aypn; .m 
konusu: Turklerde kan gruplarıntn ant· 
ropolojik karakterlerle ilgisi üzerine bir 
araşıırma; iuri he, eti: Fakülte o.kanı, 
Antropoloji 'e Etnoloji Enstitüsü Pro • 
fcsoru Şevket Aılı: Kanw, Yük~ Ziraat 
Ensııtü ü Anaromi Profesörü Hilmi DiJ
ı;imcn, YUksek ı.irut füıstiıllşü Fimı • 
loji Profeıonl Dr. Bedii Tokıay. Nmnitı 
Au:cıı •> ııı ıamanda fakulıeden doktor 
umanını alan jJk ba)andır. 

Antropoloji ve F.ınoloii zümresin • 
den asiuan Mııine Atasaran: tezin ko
nusu: Türle saçları ilzerinde Hk antropo
lojik araştırma; jüri heyeıi: Fakülte De· 
kanı ve Antropoloji ve Etnoloti Enstitü
JU Profesörü Dr. Sevkeı Az.iz Kamu, 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Anatomi Pro • 
f~ı;rü Hilmi Dilginıen, Yüksek Ziraat 
l:"ıatitüsii Histoloji ve Embri)oloji Pro
f('$()ni Şemsi Kural. 

Arkeoloji zümresinden ilmi )-ardım
cı Tahsin Özgüç; tezinin konusu: Ön Ta. 
rihte Amıdolu idoUeri; jüri heyeti: Fa
külte Arkeoloji Profesörü Rmızi Ojuz 
Ank, Dekan Prof. Dr. ~e( AUz Kao-
5U, Fakülte Sumeroloji Profesörü Laads
bers:cr. 

Yeni ve Son zamanlar tanbi zümN.. 
sinden ilmi yardımcı Halil inalcık; tezi. 
oin konuJıı: Tanzimat ve Bulgar rnne. 
~i: jüri heyeti: Fakülte Tarih Prolc • 
sörü Enver Zi}a Kara!, Tarih Doçenti 
Dr. Bekir Sıtkı Ba)'kal, Dr. SinıW Al -
tundağ, l>r. Ak~ Nimet Kurar, liwa • 
~al Ril~ler Okulu İktısat Öiretmcni fa· 
dd Hakkı Sur, Yük5elc Ziraat l!nstitÜIÜ 
lktısat Doçmti Şeref Nuri llkmen. 

DoçenıHk sınavını verenltt: 
5os)'Oloji zümresinden Doçent Behi

ce Boran: tezinin kom.u: Bir köy üze. 
rinde JOS)al )"lll'I ve sosyal değişme tet· 
küti; takrir: SOS}'Olo;id tddmül komı· 
su: jüri he,·eti: Fakülte Felsefe Pmfeı;ö
rü Olivier Lacombe, Fakülte Sos)Olo;i 
Pmfes&ii F.min Erittrı.PI. Fakülte Dlb· 
nı Prof. Dr. 5eWet AzJz Kamu. 

Fcltefe zümresinden Doçenc N.-ı 
Akder; lain komısu: Modem bir kül • 
~buhranının ifadesi olarak bıw feı.. 
fe problemlerinin cedclldae Prit; lllk -
ri r: Mach'da posi Yiüdma~ ;üri he)"lrtıl: 
F~lsefe Fmsıirütü Pmfaöril OUvier La
romhe, Fakülte Tarih Pmfea&il Emer 
Zıya Kara!, Fakühe Dekana Prol. Dr. 
Scvket Aziı Kantu. 

Bursa Belediyesi 
111111111111111111111111111111111ı1111ıı1111 

grup blrlncillklerl dolayısiyle 

gelen sporculara bir zlyaf of verdi 
BurG, <Hususi> - Bul"SA beledi

yesi atletizm srup btrinciliıltleri mü
nuebetlyle ıehıimize selen llPOl'CU· 
lar şerefine bu1ıUn belediye salonun
da bir çay vermiştir. Bu çayda vali 
Fazlı Güleç ve ıehrlmUılekJ mebus
lar da hazır bulunmu.tardır. Ml.afir 
ler yann Bursa'dan aynlacak1ardır. 

*** Bursa lolo muhabirimis bi-
ze uçak posttuiyle ıon ya
pılan atlf.9tizm grup birin
ciliklerine dair rerinJer 
göndermitlir. 

RerinJerimizJen 1flkarıda -
ki Burıa Vcilm B. Fazlı 
~üleç'i, Jiier. davetliler -
le birlikle mü«ıba/ealan 
talıibederken, ortadaki, 
bir atleti atlaTken; "f'Cliı· 
daki de atletleri geçit re. 
mi yaparken ıö•termelı • 
teJir. 

ayal arasındcJ 
(BMl 1 ı.nct aayfade) 1 

..._ clachjıa bqlıca mesulıyrıi, her 
tiirll eklikJerimiıde oldujunu haıırd.ı 
tutallk .,. bu IUr'ede harptonruı devru · 
ele kecıdini beldi)'eft hamleli, gemı ve 
~ cabtmalan şimdiden hazır'a·ı· 
~ır. Bu Yaaandq, fil vey1 bu 
IDllllalml kumu. fU veya bu tedbirin 
Pelili ,..,.,, eluiji ne ol ına -.ı,un, 

timdilııi idare bdar lceadini dütıınf'n, 
,almz keaditi iıçifı çatı,_.., k .. ndisinden 
..,.., hlc bir luııy11sı olm•r:m b.r idare 
,a.ıl ~itftr. Bunct.n emiu olabilir. 

D 1 K KAT ! harbinin 5 inci Bir bakkal sigortalı 
yıldönümünde dükkônını ate§e verdi Halk Dağıtma 

Birliklerine yazıhn 

Fcltefe ıümrnindea NUlftıt Hmt-ı 
tezla konusu: büaJıa lalbWiae ... bu ..... 
liliD O-U•!ec'm _. .....-. ..W • 
kıaa dMr; ... BuHo.. ... !.-de; 
iüri hC')cti: Fakülte FelS<..fe Enstitmü 
Profesörü Olivier Lacombe, Dekan Pmf. 
ScWec AUı. Kamu, fakülte Tarih Pro • 
fCIÖt'O Enver 7A)'a KaraL 

Falih RJlıı ATAY 

Oniversite kampı 
ı.tı.abul, 6 <Telefonla> - Unlver· 

sitenin blrJnct drire ıukerllk kam 
lanaa lltlrak eden edeb yat faklll· 
tem talebellyle JOQek mühendis o
kula '" aaJcert bbblye talebesi bu 
...,... tınl'ffnitede t.oplarvnıtlar ve 
talim taburu komutanının t~ft sini 
nııllteakıp kampa bqlamak Qzere 
~·• sttmıı erdir. 

Bu devre kamplanna lttlrak eden 
talebe .aym b nl bulmaktadır Bun
lar 215 temmuza kadar Pendi.k'te 
kamp peceklerdlr. 

lort Hılifu londrı'dı 
Lonclra, 6 a.a. - fapıiJ~re'nin Va 

tlaıtoa Büyük E'c;iti ton Halifax, hü • 
kümede ~tipre için hafra sonunda ray
,.,. De Briranya'ya ıelmiştir. 

ton Halifaş hükumet hasiyle gö • 
tBemelerine hemea bııtlıyacakttr. Bu 
anda ilk nlarak M. Edeni r;örecelcrir. 
ton Halifax "' burada bir ay kalmuı 
Dlha-ldir Keodis.ı bur.da hulunduiu 
ıınlcldetçe Vaşinırton Ruyük F.lçılıği işi~ 
riaıi Sir Roaıı.kl Campbel idare edecektir. 

.,, ••.............................• \. 

~ Küçük haberler E 

'"'···················'············(' * ICız Meslek Öjretmen Okulunun iki 
-.elik devre9i mezunları için ihu
,.. kısmı mezunu haklannı kazan • 
mek üzere imtıhan açılacaktır. lmri
haa 6 temmuzda baılıyaaılnır. * ilk okul öjretmenlerinden valilik de
iitıirmek isciyealere au li reler Ma· 
arif Vekillıgıne r;elmi ıir Defitikl'k 
Jiaceleri yakında valiliklere bıldiri

iefektir. * Y<arclun Çrtitli lc•lerinde yeni açı· 
Jacak ensotulerı ve aktam kıı ~anar 
okullan için bina temanıne çalıııl · 
maktadır. Bına bıılundukÇl açma ka· 
rarı verilecektir. * Öjrelrneft okullarının haziran dev · 
resi ınaunlanna ait listeler Vekılliğe 
S*hrıektedir. Yellıİ öjreunenle.rİn ve· 
rilecelderi n.Jilıkler önumüzdeki 
hafta içinde MUı olacaktır. * Sanat okullanna ahJıaok pıtr'ISU 
JIMlh calebe ıçüı hazırlıklara bqlan
mqcır f antaı.n. sicme tatdarı ya • 
inada UAa olumcakur. * .._. terfileri ele i hva ec1ea hü 
,. bir .tU,e terfi ka amllİ yül 
.. ..,. lllllDimllfN'. 

Ankara Valiliğinden : 
ı - Halk datıtma bırhklerl 

kendi bölırelerlndekı nUfuıu 
daauma kUtUfUne ıreçırmıye 
bqlam~lardır. 

2 - Herkea oturdutu aoka
tın baflı bulundutu bırlıte ya· 
zılrnak mecburiyetindedir. 

S - Bırliklere mükerreren 
kayıt edilenler haklarında Mll 
1i Korunma Kanunu hUkUmle • 
rine aykırı hareketten dolayı 
takibat yapılacaktır. 

İstanbul at yanıları 
bu pazar baılıyor 

Haber aldığımıza göre IManbul ar 
)'antları 12 temmuz 19-42 pazar arünü 
başlıyac:akıır. Yarı,lara kaf1ı gosıerilen 
alikayı göz önünde tutan "Yarış hlah 
f.ncumeni" bu yıl f91anbul yarı,larının 
daha iyi ve cazip olma!ı için ~ash ter· 
ııbat almış ve huırlıklarda bulunmuş • 
ror. On hafta devam edecek olan f tan • 
bul at yarı,Jarını ııııkihetmek i~tiyenleı 
için şehrimizde de hususi bir teşkillı )R· 

pılmışıır Ru mretle ankaralılar lsıanhul 
at >ıırışlarını şehr'mizdcn cakibedebile· 
cekltt ve islİ)enler müşterek, çHıe ve 
ikili bahi~I~ İştirak edebileceklerdir. 
hranbul aı yarışlarının fC\mİ programı 
her cuma Jrijnü ~hrimi1de ('lbn "Anka
ra Spor" gvet~inde ne,rohınac:.ac • 
ur. (LL) 

İngiliz uçakları 
20 gün 20 gece 
akın yapblar 

( Batı 1 lnd sayfada) 

36 i İnsiltere üzerinde. M 1 Avru
pa ilzerınde 166 ıl ortoatarkca ve 63 
u Malta Uzerınde kaybedılmııtır. 

İneılis hava kuvvetlerı haziru 
ayı tçlnde 32 mihver ııemiıi bıuır -
mıılar veya haaara uj'ratmıılardır. 
Bu gemılerden 18 i tımal aularında 
ve H~ Akdenlzde vurulmuştur. Bun 
lar ekaerıyet itıbarıyle tıcaret g;eml 
lerıdlr. İkı torpıro muhribı muhte
mel olarak baurılmıı ve bqkaları 
da hasara utratılmııtır. 

Uzakprkta BUyUk Brttanya lın
paratorlutu ve mutcefik lrava kuv
vetleri 21 hedefe 61 taarruzca bu -
lunmuşlardır. 

Gemilere kırıı yapılan taarruz.. 
!arda Amerika hava kuvvetleriyle İl· 
birliği yapan lnıı:illz ve AvustralY'<&
lı tayyareciler 6 japon ıremlsl batır· 
mıııl~r veya ha11ara uA'J"atmıslardır 
Bun! rın beşi denizaltı ve biri iate 
emısldir. 

-lt 
Bttlin, 6 a a. Almll!'I IJ(ll\:l•n cliin 

h irini kcwalıyan dalgalar halinde 
f:tlıa acl9 ındıılci V~ia hava aneyda • 
ına h raın et1ni terdir Hıva savatla 

nada 3 iaeili& upjl almııa avcı.lan &a• 

( Başı ı inci say fııdı ) 
mız muhıemel<lir. Fakat bunlar kısa iÜ
rt'Cektir. Duımanlarımıı.ın nihayet yıkı· 
lacakları gun )akındır. Hiç kim e, müt· 
ıefık milletlerın sırarcıidi:o mahnım bu
lwıduklarıw zannetmesin. Çin imanın 
doğu uoda mucadelenin başlıaı )"Ükünu 
ıa,ıyacakur. Japon}ıı'rı ezmek, Anıerıka 
Rırlttik Devletlerinin oJdulu gibi bi • 
zim de azmtmiuiir. Bu arada diger harp 
~ah&larında harp yiıkunU Büyük Britan· 
•a ve Sov>erler Birlıjı ıeahhut etmiıler· 
dir. Mi.ıııefiklerin bize revecciıh ve yar· 
dımlarından dolayı minnettar bulunu • 
yonıı. Fakar pnıilcrin kendi kendilerine 
)"llrdJm ermeleri lazımdır. Kahramao 
mintefiklerine li} ık olduklarını bö)'lc • 
likle gbstemıelidirler." 

Japon hava akınları 
Kanıon, 6 a a. - Öğrenllrlığine 

göre. japon uçakları 4 ve S temmu:& 
tarihlerinde Honan eyaletinin cenu
bunda Siımll' v.irlııı:ıdekı Henll')'U&nS 
ve Bongltng Çın • Amerikan hava 
meydanlanna çok olıldetll hücum -
larcta bulunmuştur. 

Mr. Ruzvelt'in meıajı 
Vaşington, si a .I\.. - Ml~ter Ruıvc•~ 

Jııpon~a'nın Çin taarruzunun heşınrl 
) ılrlunıınıil oıilnascbctlyle btıl{un Çin 
ııılllctirıe hitaben Şu uıesaJı ne,relıııış· 
tirı 

"Hürriyet uğruna rapılıın bu harııtl" 
nıilttefikıııi;ı; ol ın Anı('rik n mıllt tı a· 
dına size, uı:un ve 11 il t ı rıhıııızd • ıığ. 
r ıılıınnıa en llll'Ofur tccavü;ı;lln yılclo· 
n ııııü ınünat beth le tehrıklerlnıi bl!. 
dirrııek isterim. Amcrıkan ııııllcti sizi 
sil ıh ark ıda ı sıfatı) le •d ı ılar S.z 
biltun hür ımlletlerle bırı.ktc ı<uç hır 
1 ı b armak için nıücad" c c:dıy r u· 
nuııı. Bugün nıilletlerıınlıı bırleşmlıttl•. 
Hu;bır :rnınan bugünku k;ıd ır sıkı bl• 
ı;urette birle mı deg idik. Hız, erkek 
kadın. bUtun medeni lnsar.ların anula. 
nnın gerçeklefmeainl temin u;ln hlrleş
ıni~ bulunuyorua. flcş .. ene evvel, 
rııemlc.-ketinize ve ıncdenıtrtinlze ~'.lldı • 
ran kara kuvveUcrle Marcopıılo köp· 
rüsü iızerlnde döjtil nııye 'ı ı lndınız. 
Bııtun dllnya nuıl ıföı'tllRtllı'tUnıl7.U hl
li~ or. Sizin ve bizim silı\hlnrımıı ''n
vaŞ yavaş düsmanı tard•decektlr. A-
nıt"rikan ve Çin milletleri ile dıqer 
hırleşnıiş milletler, bUtUn dün) aya 
sulh, nd ll't \"e hl.irrlvet ıt• ır('rl"k t Jao 
zafere kaıtar hirlıkte duı'(u •aıcie de. 
vam edeceklerdir." 

4.470.000 tonluk mihver 
gemiıi batırıldı 

Vaşington, 6 LL - lngiltere'nin Rlr· 
leşik J>evleıler nndindeki kurmay he • 
yeti ,efi Geoeral Macroady bugiın bu • 
rada söylediii bir nuıuktıı kafile halinde 
te)ahar eden inaili~ gemilmndeki ka • 
yıp nisbecinin daha az oJdujunu bildir· 
miı ve İngiliz hah~in timdiye ka· 
dar -'.470.000 tonilatoluk mihver aemisi 
batudıjına ilave ecmiıtir. 

fından düşiirülmü~rür. .. 
l.nndra. 6 a.a. - Hava ~ iç eınni • 

yer ıı.ırlıklarının ttbltiinde birkaç dut
m*l uça,iının dün r;ece Gal'ın cenubu 
ıizerinde uçtukları hildirilmtı<redir. Ne 
MIMD kaybı, ne de buar vardır. 

lstanbul, 6 CTele!onla) - Bu sa
bah saat 5,20 de snmatşa'da bir yan
gın çıkmış, üç ev ve iki dulcldln ta
mamiyle yandıktan ıonra son<j_ilrul
milştür. Atesin cıktı ı yer, Ali ISmln· 
de b rine aıt bir ba!Gkal dilkk6.nıdır. 
Ali dilk:k!ndak1 mnllnrı iki bin liraya 
SlJ;Orta ettirmiş ve dtikıklndalcl mal
lar azalınca )akıp sigorta parasını 
almağı dü ünmUştür. Nihayet bu sa· 
bah beşte dükkana gelerek dükklna 
atet vermiş, fakat dükkt'tndnn çıktı· 
tı sırada bir polls tarafından hırsız 
zannlyle yak.alamnıstır. Yanaın esna
sında Yuvan lıunind blrlal de ağır 
surette yaralanmıştır. 

Suçunu itiraf eden Ali mahkeme 
kararlyle tev:klf edilmiştir. 

Şehir Tiyatrosunun bir 
artisti müdürlükçe istifa 

etmiı sayıldı 

tst.anbul, 6 <Telefonla> - Sehlr 
Tiyatrosu komedi artlstlf'rlnden Mu
ammer Karaca bir revUde rol aldığı 
için Şehir Tiyatrosu müdUrlUiünce 
iatl!a etmif sayıltıuşur. 

B. Hamza Erkan'ın 
Bursa' daki tetkikleri 

Bursa <Hususi> - Maarif Vek!le
tlnln latell üzerine muhtelif bölse
lerde beden terbiyesi ve IJ>Or tetklll· 
tı üzerinde tetktklerde bulunmaA"a 
memur edilen beden terhlyell mer· 
kez lst1'are heyeU Azasından Af 
yon Mebusu Hamza Erkan eehrlmll!e 
gelmls, bölge ve kulilp idarecileriyle 
temaalarına başlamıştır. 

Gene bu den yık 900UnCla Faldihe • 
nia arkeoloji l'Jbnioden 2, 1ltiacedea 
1' yelli 'ft 900 zammı. cariWnden '· or
ta 7~an e.rihindea 2, etlııi - IM'l
hinclea ı, rojrıllyadan 2, alm8a cHH ..,. 
edebiyııcından 1, in.WZ dili ..,. edebiya. 
ıuıdan 3, &ansaz dili w edebi~ 2, 
hungarolojlden 1, hindoloiiden ı, fan
çadan ı, Jclb41c filoloiicWn 1 nlmak lbeN 
.?O talebe lilans yape.rak fakiütedea me • 
7.UO olmutlardır. 

Temyizin iki kararı 
Tem)'iZ Mahlumıell iki ~dl lc

Uhat karan vermı.tlr. Bu kararlara 
aöre: icar ve latlcarlann yenilenme· 
sinden dolan iddialar, alt oldutu 
mahkemede lapat edillncl:ve kadar 
icra taleplerinin tehiri lcebededk.tlr. 

tkJncl karara 8Ör.e, phıstanna 
kartı lılenmlı olan ıuçlardan ılola)'l 
mümeyyt:ı küçüklerin dlva ve ılkl· 
yet haklannın tanınmuı ll;Hn ı•l· 
me.Jctedlr. 

Güzel Sanatlar 
Akademmnde 

İstanbul, 6 CTelefonla) - Gilzel 
Sanatlar Akademisinde imtihanlar 
soİla ıannlıtır. Akademinin altmıııncı 
:yıldônilmll dotayıalylc huarıanan 
sergi cumartesi gUnQ açılacaktır. 

~-
Don nehri 

Snn ~len haberler doju cephe • 
9inde büyük alınan taarruzunun baş • 
ı.dıjını, a1manlaruı Don nehrini ba
zı rıolıtalard80 se(tijini bildinnekıe
dir. Aşağıda Don nclır.ine ait malü • 
mat bulacaksınız: 

Don, Rusyıı'nın &ıemli ~irlerin
den biridir. Eski Türkler bu ~re 
Duna, yahut Tuııa derlerdi. 1800 ki
lometre uzunluğunda olan bu nehir 
Tula civarında hu göliındaı çıkar. 
Yepifan kanalı denilen bir kanal Don 
nehriniVolga'ya akan Kama rıdıriaio 
kollanndan Upaya birleştirir. 

Don, Orta-Rusya nvımnın tepeleri 
ar mnda kara toprakların tetkil etti• 
ji berekctH araziyi sular ve evveli 
cenup-dojuya dojru Biderek Stalin
grat civannda Volga nehrine yalda • 
ıır. Burada iki nehir arasında ancak 
75 kilometre kadac bir mesafe var • 
du·. Fakaı Dno nehri Volp'ya nis • 
hede 42 metre daha yüksclcte bulunu.-. 
Bundan snnra nehir cenup-barı>' dol· 
ru doner ve Rmtof ,ehrine yaklqır • 
ken hirçok knllara aynlır. Sefırin nh· 
llılDlara öaiDcle Auık deoİaİDe VMV, 

Don, bir bozkır nehri halinde • 
dir. Tqtıja ıamanlaıda pnifler, ee. 
rafa yayılır; kurak mevlimlerde "'
setleri arumda akan iacıe bir _,. 
benzer. Nehrin ajzına yakın yerlerio
de aılann luıbannası lllltde lıi defa 
olur. Birine "1<>tulc sular" adı "WiJU. 
IHcbaharın iA: sün!eriude ~ 
,elen bu feyezan şimal Kafbslard. 
karların erilDftioden ~ pik 
ff bu cııtlun tulan bu cihetcmJ pim 
korlar aedrir. ikincisi buodaa IODl'a 

olur. Buna "•aık sular" elenir ve neh· 
ria daha fimaldeki havzalarında lıılr
lana erimesindm ileri plıir. Hazira • 
nuı başlannda nehir en fulıı .... 
wnr. Ajulıoııu sular ... sr..,. ..,... 
ıefer ıGPefir. Ey16lclea ııonN ,.._ 
yajmurlarla 1Ular biraz .,obeJW, 1u,. 
~rfn üzerinde buzlar clolq&r. 

Doa nehriftla kıJS&.rtncla ,.. .... 
mit olan binlerce İalM lı&hk "' U. 
~nir n Rm,a'nea her...,.,.,. hu-
nıdan havyar ,,. tuzlu halılc P'nderi· 
Hr. Doa kı)'tlanndıa ...... ....., 
ftl'drr .,. "'Don ... ,,_,.. ....._ 
............. llE 

Dllllllye IRMfl•ımı 
sklllerl•I dellpkllkler 

SPOR 

günü gününe ıTamspor basketbol 
vekilliOe 

bi idi ri lecek 
Dahiliye VeklleU, dahiliye me

murlarının alclllerine lilenmeaı ıere· 
ken huaualar hak.lunda bütün ıe.kl· 
ıatına bir tamim KÖndermiftir. 

Bu tamimde; t~y_inlerl ~erek ıner
ktnee ırerek vaUl~erce yapılan bü
tün dahiliye memurlarının sicilleri· 
ne iflenmeal 1ıereken bad.lselerln 1ıü
nll s(lnUne bikllrllmeat ve bu me
murlar ha!Gkında Devlet SOraaından, 
idare heyetlerinden veya mahkeme· 
!erden ç.Jcan kararlann tasdikli bi
rer ıuretlnln de muntaaman vekl
lete sönderilmesl IUzumu ehe-mrnt
yetle belirtilmektedir. 
Memurların fah9I durumlannın 

ıicll doayalarında a&terll111emlt ol
ması halinde veya kanuni durumla· 
nna teair edetı vakalara alt VM1'ka· 
ların sicil dosyasında bulunmaması 
takdirinde tekaüt ınaqı tahllıııinde. 
dul ve yeUm maası baitlanmaıında 
mühim gecikmeler haaıl olmakta ve 
bundan da ilslllle-r çok aıkıntı çek
mektedirler. Bu tamim bundan böy· 
le bu slbl gec:lkmell'r'I &ıllyecelln· 
den melnurlann ve .ıtelerlnln htr 
türlQ muamelelerinde bflyQk btr ıtı
rat tıemln eylemlf olacaJrıtır. 

Dil Kurultayı 
hazırhklan 

ilerliyor 

ma~lar1 sona erdi 
Hll'P Okulu birinci oldu 
Dün 19 Mayıa Stadyomunda yapı· 

lan bUketbol mUsabakalartyle Tam· 
agor kupası basketbol macları 90na 
ermts oldu. 

Neticede hlc yenllmedt"n Harp O
kulu Gücü birinci olmuştur. 

Bir mallflblyet ve ü~ gaMb yeti• 
Ankaraırilcil ikinci, iki sallh yet ve 
1.Jci matlflblyetle Gençlerblr ti tıçiln
cU, bir aallbi;vet ve üç l'Tl1li1dblyetle 
Demlrmpor dördUncü, dört matldbl· 
yeUe de Maskespor be in<:I olmuşltll'
dır. 

Harpokulu bUtUn rnklplertnl bG· 
yQk sayı farklariyle yenmltttr. 

Harp Okulu Gürünü ve çah.ııran
lannı h~brlk edertz. 

Buaılin 19 Mayı.s Stıad~unda 
Tam.por kupası voleybol müsabaka
lanna devam edilecektir. 

ı ... 7-942 gQnQ havanın bozuklultu 
dolaywlyle yapılamıYan vo)l"y1)o1 mat 
tan da 9-7-942 PN-SE'mbe günü YaPl
lacaktır. MUıabakalara ııaat 18 de 
baotanacaktır. 

Muila' da deprem 
Mufla, 6 La. - Gece saac yinni a.. 

le ticldetli . bir yer sarstfllKI olaıutcur. 
Hasar )'nkrur. 

Gaz yağı satışı 
Ankara VAlilıtlnden : 
Ellerlncle a-azyafı alım kartı 

bulunanlar ırazyağı .. tan bak
kallara giderek beı sayılı ku -

Atu.ıo.un ıo unda toplaaaeak olan pon kıarıılıtı bir llıre a-azyab 
DM Kurultayı etrafındül huırhlclara 1 .. aa.tı1n1aı.a1b1ıı11r1ıe1r1. ••••11148 ... 
devam olunmaktadu'. Kuruıtarın 
Dll, Tarlh-Cotrafya Faldllteli veya 
t.m.ıpaea EMUtU.0 konferaM •!o
nunda toplanacaktır. Kuruıt.ay Ku
nım Relal Maarif VekJU Huan • A.11 
Yücel'ln bir nutkl;v!e açılaaak, aonra 
bir rel1, iki reis vekili ve d6rt ki.tip 
MOIJecelcıt.lr. Kurum Umumi Xltlbl 
f.brllhim Necmi D men tarafJndan 
Dil Kurumunun alta 11Hlk caht111a· 
lan halDk ndakl raporu okunacak: ve 
lromil)'onlann lfCllml 7Qlı.cMtır. 

Mllll Ply1110 
b lllyor 

Kalabalık yerlerde halle 
11ra olacak 

Ankara Belediye Reıııliainden ı 
1 - Uc;üncU maddede yazılı hu.su• 

tar beledıye tenblhleri araaına alın -
mııtır. 

2 - Bunlara aykırı hareket eden· 
ler 1808 ve 2678 :ıumaralı kanunlara 
söre ceulaııdınlacaklardır. 

l - A) İhtiyaç mRddelertnin da -
fıtımıncta ve bunlar ıçin kart verlli
ıinde, 

ın Na.kil •va91talar111a bini•te. 
e) Umumi VPrl re ır rı• v cıkıeta. 

tı"lkrn bf biri Udi aıra diıalmel•ri 
mecburidir. 171 
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Cin· Japon 
harbinin 

yıldönümü 
Buı:tin la1>0nra ile Çııı. arasındaki mu

harehcnin b · qıııcı ) ılJonunıuJur Beş se-
;; c~'el huı;un. JaıH•O}a küçuk hır hd.-

1'C)t hahaııe etl~rdc ~iıı'e karşı taarru-
711 ı::<>~nıi~ri, Bu taarruz hakkmdl Tok}o
dan ııkst'(len ilk lıaher 1u ıılmu•tu · 

"H . . . " . 
1 

. ancı}~ Nt-zareıı namına ~ciz ~o)· • 
emı)~ ~alahtlNlı olan ıaı, P~kin garbin

de Çın H Jarıon müfrezeleri arasında 
vukubulan ı;arınşnıanın mahalli hir lıa
diw nıalıi}etiıı~ oldu~·-u ""riınü<ce hi b. . ...... ' ~~ • 

ç ır vahım h ılıse ıevlıdcımi)ecei(ıı:ıi 
fakat bunun çinlilcrin ıarzı hareketine 
bağlı olduğunu So}kmıştır.' 

Hnrici}e Nıuırı "so7lusü", o gün . 
den buı::une katlar b~ scne<lenberi iz.ı • 
~a.t veri}-or. Önce • ku\"tJk bır hadi,e" 
ıdı. Sonra "huyük hir hadise" oldu. Da
ba ~orıra mulıarı>he 3eklini aldı. En •on 
,elc:lındc de lni~n ı\S}'ll°}ı japoo nizamı 
alcına almak için girişilnıiş hir sa\':l' ol
rnu~ıur Btiıün bunların haşl.ını:ıcı, ram 
beş sene e' vel, iar>onlar taı afındao kas· 
tıeo çıkarılrııı2 ol:ııı hir hadi•e ıdi. 

Japonya es ısc;n, 1937 senı:" tc;rnrnu -
rundaıı altı ~ene evvel Çin"e karşı taar
~ua g~nıiş ve .Mnnç11C)'3°\I İ•tıl1 etmiş
tir, Jaı>on)n'nın Mançurv;ı'ya karşı ıaar
~.a ı:eçmek için ileri sürdüğu •ebep de 
.Çın ~adi e" sini do!;unın ,eber' ~ibi kü

r;k hır me<eletlcn ihareıri. lapun\'a'nıo 
C an~r}.a'ya karşı ıecaviizü .Milletler 
ı/'mıy~une indirilmi' ağır bir darbe te}-

ı l eııı. 1 sa en o zanıan Udk-Şark mu
vazerıe,inde en ehcııımi}cıli rolü <>>na
malar~ llzırngclen Hu.~}'ll ve Birleşik 
~merı~a, :\1 illetler Cenmetioin Ü} c•İ bi
e dcgıllcrdi. ,\!illetler Ccrnİ)etioin dı· 
' 1 rıda hare k<t e<lcbilmt'leri için Uıak
~~rk. il_e al:ıkalı olaıı ılc' !etler ara,ıocla 
ır "hırfi!cı lcmiq etmek de mumkun 

~lanı Lzdı Brrlc~ik-,\ııwrik ı kcndı lın . 

.l~tl~rı . içrne çekılnıi' }nlııızlık •İ~aseu 
~ı ~ edr\ordıı Hıma, kapit.ı li,ı Anıdo
. a son de, lcıJcriııden çı·kiniı ordu Sov-
''et hukti · 1\ • 
_,. • 111~1. ı 1aııçur11ı nıc•clesini. ken-
uı-ını harbe - ki k . . k . . d 

1 
~uru l'lnt ıçın ·apıcalı<ı 

e' <·ılu tarııfıoclan terıibediJmiş bir ma
neHa t.l·l:i.kki etti \'e ıopraklarıoa teca
VU• edılmeılıği ıakdirde t>arnıak kaldır
mı}':IC'Ağını bildirdi. 

193~ k ıenımuzunda Japou_ya Çin'e 
arsı. taarruza geı;rıği sırada Milletler 

Cemııcti · · - b rırc~ıııını ushuıun kaı betmiş-
~· l'Hl senesinde J\lnnçurra teravuzü 
ı)e :ll.lkalanmış olmak ce .Httini gt»Ce -
reml\~rı Millcıler <.:enıi~etı, lıalya'oın 
~abcş".taıı'a karşı tcca,·iıze gcçciıH sıra-

a ~ecrı 1~·dhirler nıekaniırıı.1>1nı hare -
kt'te ı:cıirmi•ıi ı • •t·ıı 1 C . . . h • >u, " ı cı er .emı} etının 
ayatın<l 1 ilk defa olarak ı ıtbik edili -

\'ordu .. Ku~ıık de, lttler hurı.ı d<irt el ile 
~ hutııo sanıiıııiliklt-ri) le 'arıldılar. Fa

r .haşt.ı 1 aval fransa,ı nlmak üzere 
buıuk devletler bu politika}\ baltala -
:ıkla_rın<lan. 7 ccri te<lbirlc•r nct;ce,iz kal-

ı Koll~krıf harış ~iste.mi yıkı ldı & 
Jaı-on · · ' 
1 Yll ıçın R) rı bir teş'ik oklu. ~fil -
eıle-r CenıiH•tinin dı~ındn.ki nulletler· 

11
'.:''' mün;ı,c.-bctleri de Japonya'>., r~

'\'Uze ge<,,ınckıerı alıko}nrnk bir V11~h-et· 
te değildi. Amerika lıllll \"alnızlık sh-a
~eti tnkihediror, Ru.<}n, lllilletler Cemi
yeıine ı:imıiş uluıakla henıher, dernök
rıı~ilerle işbirliğine gırişmekıen çekioi
Yordu. 

. Japoma'ııın, \'alnız kalan Çin'i kısa 
~ır zaman i~iıı<le ıa~fi)e e<lehileccjfoıe 
ınandığın~ ,üplıe )okıur. Kı~ınen bu <lü
•un.ce ile ve kı men de tilleıler Cemi -
}~lıni. lü,ıım,111 ) t•re kışkırcmanıak için
~ır kı laponlar, tem' ıizlerine hir "ha-

hc" adını ~ernıi)lt'r<li Japonlar Çin'den 
1

1~~~ak i~ıenHdikleriııi tekrar tt"krar <Ö\'· 
"'"ler yılı • ..ı·ı.1 - ç· ·ı ... 

h. .•. · ı ız ısıc ı" crı ın ı e tj 
ırlıgı" d ·ı n en ı J ıreııı J ıpoııların, } eni 

zamanın ı . b' ıcap nrına tı)gtın ,enı tar7da 
. ır f~tıh ~e i ıill t>roğnımı t~ıbık etmek 
1'tcdıkl . 1 
İlh k crı nn.aşılıyordu. Çın"dcn topr:ık 
~··~ etınek ısıemi}orlar, fıtknt "işbirli· 
~ _ndı alıınd:ı hııtun Çin'i ruıma}t Jü. 

nurorlanlı. '"Yeni nizam" ı>erıle~ı al-
tında h . 
<ah • u nıamın şamıl olnrnğı hüıtio 
Rih~H nufuzları altına almak i,te<likleri 

ı. 

ri h~n mukıl\cmct eııi. Japonl.ır, a•ke
va 1 1 

ef 0 !aruk elt• aldıkları her K3>'e1e 
r< ı .ır ı ıı'" c· .. ı . k k I'--' · "•ll ın ı }n n gctırme $t- • 

''"'C lıul' J"[ h J • .ı-a eı. ı e ilce~ olan •on lıedef-
~l'l~e v.tram11dılar. Bir aralık Çin'ın 
f'ou t"emcıi kırıl.ıl'llğa hcn7İ\or<l,ı. Ja -

h. 
11
.ar Nankiııg şehrini i~c~l cunişl(.'r 

•l}uk C' k • 
F k ,..ın ll\VCflerİııi d;ıi(ıtmışlardı 

a aı ) ama h' 1 1 ~ • n ır ı< , r oldııı(unu i•h~t 

doı;_n Carıka1 ek, memleketin i~erılcrioe 
lmı k'I m ka Çt 1 erek orada lnpom"a'>a kar~ı 

k u venıeıte devanı etlen >eni hi r Çın 
Urıtıuşıu. , 

nt~kuJJdaJ • n sonra Japon}a. Çin'e temin 
ı erı )'ard 1 d . ·ı R )"a ımc an ola)ı lngı tere, us-

mi v\ Birleşik Amcrikıt'dan şika}et eı
"n~e aşladı. Bu > ır<lım kc,ilınedıkçe 

..,,.uı hldı<es'" · f" . •· il . _ 1 ili ta ı)e eı:lenıı) e\:cgını 

~:! <lsurdü. 1 ğer Anupa lı:ırhi !9W se
"""'ıo e r Ya'nı ge ıp \1llııı:ımış ol~ı\\dt. laı>0n-
~it' nl ~n derece zur hir Hzi>etC t.llişe· 
h hı~c ~n sürılıe cdilcme7di. Fakat 19W 

ar 1 ıaı>onl 
Har.... 'k k arın )ardımlarına \etı~tı. 

,. çı it idil s . 1 ç· . 
Yllrdı 1 onru, ıapon ar, ıo e 

ille an '~z<>er 1 . . • . . l . 
d;ıha k " ,nıe crı ıçııı ını.:ılı7 erı 
h~r B~cı sıkıştırm 1\ .ı ha5l:ıdı tar. Ve meş
hu ., ırn1ı~~>'.' ıolıınu knpaımnk oıureti}le ,.a)e <rııır el 1 ·ı . Ja da c-· • ( e ctıı er faknı hunun-

ın h ıdı t • · -olmadı r, ' ' ~ının t ısfı)c'1 mümkün 
. rran,a'n k 

Hin<Hr1ni' . ın )t ·ıiı~ından ~onra 
,. >e ını>on .ı . ı · k 

Cı)a karlar R.rm a,-ı<er erı çı arıtın . 
fakat 0 d nnva }olu karıah kaldı 

· " ara a Jn1>om 'nın dalıa ge· 
nı~ emeller rıeşind ld -
anla ı • e 0 11 •ıı nçık nlarak 

şı mıştı. 1 !:er Uzak Sark ·ı ı·k 1 

ho~ın devletler hunu not nl('k ~ ~ n ol :_ı 
ll< • • • ıÇln teSL"'· 

f 
e f:lnsm• nl nlardı h, ı; d k. 

elllkeıl • • · e 'orıra ı 
ere m ını olıbılirl rdi Fak;ıı hu 

<ır ılnrda R h · • 
k US\ot, mı 'er dcvlcıleriı le en 

\a ın mıina~ hetll're ı ıri nıi.-. 1 ı· ·ı 
re iki k rk .,. nj?'I ıe 
na. d" ~ o. ı nç ılii~rıı;ını,Je v ılrıız ba<ı 
hrll~ 0 u~ ııordu Bırl ık \merika j,e 
•
1 

' •
1 alnı lık f>ııliıika~ıncfan aı rılmak 

<ti"rnrvordıı n .. 
k uıru ımn•n 1 ır>orııa, Çin"e 

ar.;ı hor kctı 1 
, 0 le\ ım ederken. \'liva• 

)R\a$ cJıfq • 1 • ' 
..1 \' • nı• ttl' ı linhrı h~7rr1.ı· 
'" ı• rııh:ı ı 7 'lk ı:ı-~·ıi ıc· 1 kanunda hareket,. 

P 
11aı;onlar >e<li nı ı~iııde - hıııı;ür 

"ar ıl rh 1 k cı~ _ . our ı,ıq ınıııın <ln Hdınd aı 
onumud\Jr • 1 zak c; k' k' . . . n· 1 'k .ır ın 1 ını:ıl11 , ... 
~rleşı Anıerıka rl'kalarını ta•fhe et 

mı< er. An ln c; ,•- ~ t ı··ı· • Afal " .. n arı ı ırı,.,(Prd..,. 

CT.ya'dan, Ilirmanya dan ~c Hollao _ 

KAH l RE' YE GôRE 

Mısır'daki muharebe 

iyimserlik verici : 

tesebbüsü 
J 

Auchinlek 
ele aldı 

( B:t1ı l inci ~a} fada ) 

den mul:rarebe devam euni:;;tır. Ka
ra ve hava kuvveılerınıız tluşnıana 

butu:ı gtın hucum etmışlerdır. J:Sır 

kesımde kıtaJarmıız gece lılıcunıu 
esnasında ıllı:;mmııı ıggıı.l eltıl{i bir 
mukaveıneı merkezınuen çıkaım.ış 
ve keııdısıne ağır lcayıplar venlır • 
mışh::rdır. Bızim kayıplarımız ha • 
dfııı. 

Ingıliz ve cenup Afrılfü hava kuv
vetleıının orta bomba uçakları ı:ıa
vaş bolgesındeki ıltışnıan t(ıpluluk -
larıııa ge.:ıe muvaftakıyetlı dııcuın -
!arda bulunıııuşlntılır. Avcularıınız 
3 Junker ~8. ıkı Mes!leı.schmıtt 110 
ve bir Mes~eı schmiıt 109 dilşurerek 
başka bır çoklarını da hıısara uı'!: -
ratmışlardır. 

Av ve bomba uçaklarımız Eldaba 
çevresıncleki inııı alanlrıı mı tesirli 
surette bombalıyaı ak yerde 11 duş· 
man ucaftını hasara uğıatmışlarılır. 
Uçaklarımızdan altı..,ı uslerıııe dcm
nıemışıır. 

Mütte fikler teşebbüsü 
ellerinde bulunduruyorlar 
Kahıre, 6 a.a. - Dlın muhnre -

be blitU:ı gi.iıı devam etmiş ve mlıı
Lefik kuvvetler teşebbUsll ellerınde 
bulunılurmuşlardır. Mulıatebe aynı 
bolgede ;ı:ani l!Jlaleıneyn'den ceınıpıa 
cereyan etrnışıir. Burada bir mlıs -
t<ahkem nokta ele geçırlllmıştır. 

Dun gece Tobı uk Uzeı ıne bır akın 
yapılmı~tıt'. Deniz ucal<larımız <la 
Mersa - Matruh'taki ıltışman gemi -
lerı:ıe hlıcunı etmiştir. 

Durum fena değil 
Londra, 6 a.a. - Daily Telegraph 

gazetesının askeri muharıirl Mısır 
hakkında eliyor ki ı 

'•Her tlırlu ıyımserliğe k'apılmak· 
tan cekınıyoı um. Fakat haı bııı en 
buhıaolı haftasını kar~ılaılıktan son· 
ra duıuınu:ı fena olmadığını soyll • 
yebilirız .. 

Bir kıyaslama 
Londra, 6 11.a - Auchlnleck, Rom

mel'e olan usturılUğUnll bir kere da· 
hoıı gostermı.ş bulunuyor. Bu iki e:e
neral arıı.stndakl Libya harbi eıma • 
sıııda ıklncı defa olarak Aırchııılec·k, 
her sey seklzbci oı ılu için fena ve 
her şey Rommel'in lehlııde iken aah· 
:<1en muılahale etmiş ve teşebbtlaı\ 
Rommel'm elinden alınıştır. Muha • 
rebe böllil"e~ınde1'_i dominyon e:ene -
ı allerıyle >llmerıkan ge:ıerallerl nln 
A uch!nleck'e bil;ırük bir gtıvenlcrl 
vanlır. 

LonJra borsasında 
kıymetler yükseliyor 

Londra, 6 a.a. - Mısır cephesinde 
vazıyetin iyileşmesi Uzerlne bue:Un 
Lonrtra borsa~ıncla e-.ham kıvnıet -
!eri yilk~nlmek temaylllüııl1 ıı-l'rsler • 
miştir. Bir c:ok kıymetleı kapanışta 
b1r yiiksells kayıletmlşlerrlır. 

Mısır'da Amerikan 
kıtal.an var mı ? 

Vaşington, 6 a.a. - Orm~arkıa 
~e bllhas,.a Mısır'da nınerıkan kıtala· 
rının bulunduii;uııa dair başka hüki.ı· 

met merkezleı ırıdc dolaşan Ş'ııvıalar 
Vaşlngtoıı'dn t pytderlilıncmı>kledlr. 
Amerıkan a~keri mahfilleri bu 

şayıalar hakkında g!>rllşmek isıemi
yorlar. 
M ihverciler gerilem eyi mi 

düşünüyorlarmış ? 
Nevyoık. 6 a a. - Nevyork Tlmes 

gazeıesı yoz1yo1· : 
"Roına'dan hususi bir kaynaktan 

alınan haberlere ~ore mıhver ı:enel· 
kurmayı dun sabah erltenclen c:olcle 
biı toplnn1 ı~ ııparak Geııcınl Auı:hın· 
!eck'in ta.kvıye almasını bekleıııek -
sızın ve teşebbus henltz nılhverlıı e
ll:ıde iken ileri mevzılerden ~erı çe
kilmek meselesınl tetkik eımıetır 
Bazı kım~elel', muvasal1a yollarını 

kısaltmak üzere Romınel'ııı batıya 
çekllme-ın.ı leı vlcedl~ orsa da sıya -
ııeı adamları. bunıııı iırılyan mıileti 
arasın ela a nl•Jlşına :ı:Jı k hır cıkanıcak 
bır slya.-ı mngltiblyet.e ~ebep ola • 
cağını ılerl surerek böyle bir çekı
lıŞe itıraz edıyorlar.,. 

Alman tümenleri 
kuvvetlerini kaybed iyorlar 

Kahire. 6 a.a. - Bu kaç ıdinııen 
beri mıhver tarafrnılan ıelerın ıvt 
gilme<llğın! gi>st eıcrı b<'llı Llleı vardır 
11"1 alman zırhlı ıfimi)nJ eski ~tddet 
lerıııi kaybNnıiştır. Hazırlanmış G
lan caarrıı:ı:hır gerçekleşnıemlştir 

Bu tiımenleı den blrı tarnrııırlR11 
goıı<lerılen ve ele geçen raporda. 
diA'er tümenin Yardımı olmak!'lızın 
ker>rl.sine veı i!en işin başarılamıya.
caı:tı bilcllrılmekterllr 

Alma:ı ii ın mr>şhur !10 ı ııcı '111.fif 
zırhlı tiimrnı ~" eski kııılretlııi <{'iV· 

heı• •• ıetir. Tı•ı',ı.n Ltıırrlo tllmeıı ı 
ise 30 hazırandıı hirıncı 7.ırhlı tug-a
vım·zılıı.n '•n:l!:• daıhcııın tesl .. ltderı 
•1,.nh7 kalkm::ım~mı"nr. 

1tnlvanların TriPste. Tarıınto. Pıı
via RreQriA ve Bl'llnıınP motörltl ıil
..,, .. nlerini iııı> ne ıılmanl'Jtr ne de 
,,.,HHcfıkl,.r hir h.,q~hA l<~ımn•nrlar. 

MııvnA]'1rln Tnhruk'a VP l\f Prqıı 
1\lhtrııh'1 ~Xtllrfılen ııf~!( t~~vlvt>ll'r 
m 11\'"t r"nheııine o karlar a Z"nvıdn 
~Plm ... kteı'lir ki ıılman kuvvetlerının 

dalıları Hollan<la l Tındisrıınından acmıs· 
lardır. Fakat "Çin haJi.,e~i" hail t.ısf i>e 
eclılınemı~ bır lııılde dt:\aın etmekte ve 
'avaş ıava' J•lll()nların kmvet ve eJıerji -
lı:rini rukl•tnıektl'<liı. Jarıon l .ır bu bes se
ne ıçinde <;ın'rie olu olarak ilci mıl)nn 
Rsker ka) hrtnıı~lerdır. Anglo·Sak~on aD· 
kalarını ı ı;t 1) e eıınek İçin verdikleri ka
'lp]ar bunun raııınch çok ku~ıik kalı}or 
Bu da anl.111\ or ki ht-r 'e) e rağmen, ha· 
ı:;. Çin, j:ıpom-a'nın t'n ,·aman dtismanı 
<)loıakıa devam edi)or. 

A. Ş. ESMER 

D. N. B. ye göre 

Mısır' da geni~ bir 
grev baılamı~ 

StokhoJm. 6 a a. - [) N Jl. 1 ondra
dan hildirildığinc !!iırc. Mı~ır'd.ı endm
ın muesscselerınde !!eni~ bir p.rev hare
keti haşlamışcır. 

Iş nazırı ~revcilcre ıkı ı.:ün içinde 
ıekrar ışe başlamaları }ok~a haklarında 

şiddelli tc<lbiclcr alın.ırnğını hildirmiş -
tir. 

~fuesse..e sahiı>leri ile İ~\İler ara'1n
daki ilııilifı h:ıll<·rnıek Ltzere Mı>ır hüku
meti bır kumis}on teşkil etnıi~ıır. 

uğradığı kayıpları doJdurmaga asla 
yeımez. 

~ 
Kahire, 6 a.a. - Mtilteflk hava 

kuvvetleı ı Mıınr muharebeslnıle <lUn 
y enl<len muV'affakiy etlı bır gUn ge
çırmışleı dır lııgıllz, cenup Afrıkalı 
ve dıger mütleflk hava bırliklerl ıa· 
arrıızlarını en yüksek olı,:i.ıde lılam~ 
ettirmışler ve şı nıdiye kadar eşı go· 
ı Ulmedık uçuşlar yapınışlaı dır. A· 
merıka av ve bomba layyareJerı mih 
ver kuvveılerıııın Elalrımeyıı'ın ce • 
nubıınd1ki tepeden ÇPkilmesını ıntaç 
eden harekette deva111lı ve tesnli ta
arruzlarıyle esaslı iş gormılşlerdır. 

Gundiızku harekö.tıa 9 ve gecekı 
hareketlerınde de 5 mıhver tnyyıu e
sı diıştirulmııstur. Buna nıukabıl 
mutıefık tayyaı e kayıbınm yekunu 
gece ve gunduz 5 Hıırrıcane'dcn iba
retıir. 

A zap verici şartlar altında 
şiddetli muharebeler 

Trabl us hudutlu, 6 a a. Havas -
Ofl •ajausımn muhabi rı blldırıyor: 

Elalameyn muharebcsı her lkı 
taraf orcluınuıun ış~al eı tlğı mevzı· 
Jerde ehemmıyelll bır de~ı~lldik ol
maksızxn beşıııcı gtiııUne gıı mııJtır. 

Ellı.leme' n'den Katlara halaklıf;ına 
kadar uza"ııao ıııgilız mevzilen oldu· 
ğU gıbı durmaktadır. General Auc
hinleck kuvvellerı ıkı günden berı 
karşı taarru;l;larına devam etmekte 
d'r. Ve alman. ıtnl)an haml.e:;ı dur· 
durulmuşa benziyor. Muharebe bu
naltıcı bır hava ve yakıcı bir kum 
tabakası uzerınde atap veı ıcı şart 
lar altında cereyan etmektedir. 8 i:ı
cı lngiliz orclııau mııclata/l hareketle
rıne devam etmekteılır. Hatta ingl
lız ıntidafaa hattının nıerltczıne do$!' 
ru ışgal eltikleri noktalarda alman 
ve lta]yan kuvvetleri çrkarılm1ştır. 
Bu noktalar Elalameyn geçidini i
kiye avıran ve doğudan batıya dolt
rıı uzanan tepeler tlzerlndeılır. 

Mihver kllvvetleri geri 
çekildi 

İşte cumarteıii gııııU Rommı11 ta
arruza kalktığı vaki t 15 inci ve 21 
incı alman tumenleri ve Lıttorio li.ı· 
men i ile ıDJriliz kuvve Uer l arasında 
hu şartlAr ahında muharebe başla • 
mıştlr İııı:dllz teblıj!"lerinin nlındı
ıtını bildirıliı:ti e~trlerin çolhı h u mıı
harabPlerde olınmışlır Aııc-hin!PC~k 
birliklerınln şiılcletli knrşı 11ıarn17. 

lan neticesinde mihver kuvvetleri 
i;;ızo!\l ettildf'>ri bazı noktalar<lan geri 
C('lrilml~ll'rdir. 

Rnmmel milttl'fik ml1dafAa lı~ttı 
nm ml'rl{P7lnl' blivl('<'"" ta!\rnız eı'ler 

ken baaka mihvl'r kuvveıll'ri hn hAt· 
tın ı:ıon şimAI nf'ktnRınıh hArPkPt le
re c'IPVAm ıoriivMlarılı J3ı 1 rarl~ki mıı
h'ir,.helerde iki t1Rraf ~ra!!1T1rhı Sİrl· 

ıletlı to'f}çu faaliyeti olmakll'lılır 

Bir harbin be~inci 

yıl dönümü 

Demek o kadar olmuş ... Giin ler 
de ne çabuk ge-çi}or! .• 

- Ne olmuş~ 
- Altı yaşına ı:irmiş .• 
- Kim' 
- Çın • Japon harbi... 
- Aıııan !... Önıriı kl\a olçıın! 

Duo oıobiı<te. Çin • Japon barhi. 
nin alu }aşına ı:ırişi dolayı.,iyJe iki 
kişi bb~ le konuşu}orlardı. 

M~hur tekerleme} i hatırlarsınız: 
" Çin işi. Japon işi, bunu }apan iki 

ldşi ~. s ... " 
Çın • Japon hıvbini İ<e mılyon.Jar

ca kişi rapı}or. fakat hail ıkı ta.raf 
da ışin üstesinden gelt"nıedı .. 

Çin - Japon harbi .. 
neden uza.d ı ? 

- Bu yıldınm tıarbı devrinde, 
Çio • Japon lıa~bı neden bu kadar 
uzad ı acaba , 

\ 

Bir mcclbıe bu sualı soran gen{e 
raslı bır zat şu hik.lreı i anlattı: 

" Salı:anat devrınde bir gun radi· 
şahı o aklına e~nı i~, ",\ lek.1 ıi bı A ~ke
rh e" ye bır ıapon usulu ı:tireş - yani 
Jıyu iıt•u - boQl5ı tayin ecmiş. Hoca 
nıeslı:ğinde <ahiden mta imiş, altı ay 
kadar, genç wlebdcriııi "okııııukıan" 
H: bunlara birçok .,O}Uo"' )ar O.İ\CCI 

ııkıen sonra ıı:unun birinde, bir im -
ıilıan >apauıhnı bildirmiş: 

- H erkes hana, benim llğreııığim 
onınlardan her hangi birİ\İnı tathik 
edehilir, demış ve hekJemiş, 

Talehclt"r ışe ba<lamışlar. fakH na
file ... 

Hoca nihayet demiş ki: 

- IIıı.di gureşıen vaz geçdinı; 
}'llmrukla lıunım edin, hakıılım beni 
kim }'ere serebılcn•k, Taleheler hu • 
oun uz erine de teker teker u şek ılde 
humma başlamışl:tr. 1 aknı daha ell~ri
ni kaldırmalarh le h••raber hocanın 
hunları ıutup yere <ermesi bir oluror· 
muş 

Sıra iri yarı, fakat kof bit ıalebe-

u ı; u s 

M l H V E R E GôRE 

Elôlem€yn mevzii 

dolaylurındaki 

savaş 

devam 
ediyor 
( Baş1 ı inci 'a) fada ) 

tedir. H>H& ku\'\t"tlerı İ~kı>rıdcrİ\ c • c 
l'ort•aıt'tekl lirıı ıo te::.i !erini ltorııh ı
laını•, iıııı;ılıı tank ve ıtloturl lr ta ıt 
toplı;lukl.ırınıı lıu um ctıni.lenHr. 

~ta.it~ ııd ı~nıcl ıı Yı nezia h \ ıı nırv· 
danınılaki tc~ısll'rıle oltlııkç ı ırcııiş ' ın. 
ırııılar çık ırılrı11<t r 

ltalyan resmi tebliği 
Hvıııa.bıı.ı. lt.ıl}ıırtelılı ı: 
Mısu cı:-p.ıesln<<' ntıtloJı lıı \ ı zırhlı 

ıın~rırJ.ırın h,uck'rli~ le iki Lııı.ıf l••ı•· 
~usunun ~ıcldetli lrrnll\ etı ı;: ıyılcdilııır • 
lır. IJil~ııı.ın zıt !ılı lt' kıilı'rıııııı lırıt•ıır ı. 
Jıırı her l'tratta hızlı pıl kıırtıllııııı 
tur. 

.\lıln er lıııvıı lrşltillerı ıl i ırı ııı ırıiıf· 
rczckrıni \ e ta•ıt k<1ll u:~,ı ıııilr ıh oz 
\e lıoııılıı ,ıte 1111' tutııırı§] ııılır J\fr. 
, • .,J; 1 ııık y ıkılıııış • e) ıı gır ha~ ır ı 
ujirntılııııştır. ) tll'ılaıı ıııııtı- ıd lıt s ,. 
\lı<larcla !:.! ııı.ııılız ııça~ı du ıırıılııııı~· 
lılr. 

l la\'.l lıırlıkılcrı 1 kc·ııdcrne. Sıhe\ 
\ e l'orts ııt Jııııan !t-sislerinı lı •ıııl ı. -
uıı-1 ııJır (;ıiııdtı1. lıırek1tıncl ın 1 ıı 1 

uc:ağınnt. ll'-·lC'l'ıtıc ılo1tı111 nıı tir 
J)ııgu \kılen,,·ııl' loıı prllerı lııd ıl ıı 

lıılılırılı rı he~ lı!ıı toıılıık '"l urıııı Len 
tıııi d<1lıylııııulı bıltııtı lı'ı\\lll e -
uır•ktulır 

Bır ııı..(ı!ıı uçağı durı lııı kıç lı ıııılı ı 
alııııısı ılı nl' ın,arı 1. rı lıı, ne ılı lı ı ı 
ırlııııı,lur. 

.\1 ılt.ı"ün ırı:.ıklrıııını~ llıkıılılırı lı ı\ 
Hrııaııırı.ı tesıdi 'ırrell~ lıünıııı ı lııri,. 
lı-r<lir, B ı•), ı 1 aı <'k.ıtt ı ılııı n u' ,., ıı ı 
hır !-iııitfırı· lnlıı ıhctrnışl<'rclır 

Alman uçaklarının faa.!iyelı 
il erlin. ti ı..a. - !-ııııınl \ frJk'''" 1., 

sa\ ·~ u~·aklıırı dır ·ı;ı ın lı ıtlıırıoırı ,.:C"rt· 
sindeki ıııunakalelı rı.- lılıı.-ırııı ( trııı~ltr· 
ılıı. Bıırııl.ı.• hır k ııtı)utı tır1•lıılııkl nıı ı 
•e Elıılemc:o·nııı cı·ııııp ,c c ııııp clo
ğıı~unıl ıki ıııp;ılııı: ırıt•ı ıılt·rıııı dlı rıııı• 
tur .• \luteaddıt ıtlııı ırı •" ı, ı.~aıı;ı 
\lutıı u~ıık ıııc;ı daıııııı \ e bır C> ş kı> ı· 
l.ırıoı lııırııhıılt11ııı~I rdır 

Alman askeri makamları 
durumu elverişli buluyorlar 

Berne, 6 a ı. - Jourıı.il ıle Ge -
neve'ın Berlm"ıle bulıııran ıırnlıabı -
rınln telefonla blhlm!iği:ıe .ı:;bre. nl
man askerı makamları Mısır'ılakl 
durumun mıh ver ıçın elvet işli ol -
makta devam ettıAıni ııbyliıyrır lar. 
Vazıyete bu soıı ı.::Unlenleklnıleıı 11t1,. 

ha az bir ıtimatla bakmtv.ıı mAhal 
yokıur. Elalemeyn rnevzıi İı:ıkenıle • 
riye onu:ıdekı son nıilstahkem hatlı 
teşkil eımemektedır. Bu mevır.lin 
merkezinde bir ge<lİk ucmış olan 
m ihver kıtaları şlmtll ikinı~ı bir mUs 
tahkenı hatla karşılıı.,mış bıılıınuvor
lar. İnglliıder karşı hiıcumlarını b11-
raclan yapıyorlaı'. 

Berlt11"de sö_ylP.rııliğıne 2nre. Aıı • 
chinleck tar:ıfırıöa:ı mühim nıik -
ıaı <la hava kuvvetleri lmllaııılmakıa 
olmasına ve elılekı h lttlrı thtivatla 
rın mııharebeye sııkulınıış nlıııasr'l'il 
rağmen mihver kııabrı 'lllşmaıı hil -
<'umlarını pilskt1ı tmı\slcr ve dil mnn 
mevzileı inde açtıkları gerll~i geıı iş
letmekte devanı etnıı,.lerılır. 

Söylendittı:ıe gore BrıtııııvH kuv. 
veıleri cenup Afrılrnlı, Yeni Zelıııı • 
dalı kıla.larla müll P.fnk ııııllı>ıter 

' 
/0 

il 

Yeni bulmacamız 
Soldan sağa: l. Yıımıı.k, hüküm ve • 

ren, 2 sonuna F 1ltı.vcsl.ı. lc uıılasanıu. 

ma.ılık, sonradan gellp 1<ıallıık ı."11.<:!a nıı· 

kl.;e, 3 cusse, c-~l>anın çalgısı, 4. ta· 
vıır. lıaye..Q'ı, mukenınıı.>l, 5. t~rsı clblı;ıı

nın bil kı;:ıını, ?.nhmet, 6. sol, 7.· sııııı ,m, 
kira, 8. birltkle, y:ım ısı. ezcyc.ı, ~. do. 
lnyı§J\·le ılok:unarak s•i:ı: •>lemi', ı.:enı, 

ıwıçak altı. 10. lnıınç, banıy"nın mf',lıur 

yeımpğl, 10. A.wru.lıt bü> ilk hlr ynyla, 
teors1 zıddl~t. 

Yukardan aşağı: ı. Güzel kok:ulu ne
bat, blr kabın fçinde toı>ltının1' > ııııı 
kAtıtıa.rın mecmuu, :ı. Mmz llt"rl<tc, ıı
ırl, 3 tsa·run doıtuım >1!1, mahsul, 4 

bir u?.uv. eski bir Ttlırl< ~\'letı, lmeK 

rmının mazi et"kl , ~ SQOuruı N tU\\·e -
szy);e vakit, tıze.Mne basarıık Y!l~ıJtııır. 
6 ht.as>on, 7. toprak ı"<"nı:-1. gel , il. rıı-
11lla. IJaH~"ı, u<·u demlrll baston 9 ~a~. 

bir meyva. ıo. yok eune. l'lor Lot!'ııl•ı 
bir e.ıerl, 11. manda ya,·J'U!'\t, tenis ı \ ,,. 
zımııtındıın. 

·Dünkü bulmacanın 
lialledilmiş ~ekl i 

Soldan ga~ıı: 1. K1$l, 1Jk'lll, 2 
ezs, alrıı.. 3 seronı ı .. ıırıt 4 ki 5 
alo, 6 il. lnımar, 'P, 7 el.ı P , R 
9 bahnr, rilsu."'lı, 10 uyu, St ı ı 

ıı rakı ol k 
\ ukardan aşağı 1 K <'. < ur .ı 

ide. ile, aya, 3 gerik luhuk, 4 akı 5 
eml, tr!. 6. öz kü:mt'll toıot ), 7 Ali, 
ara, 8 nrı. 9 kat>tl. J\tumıl, ıo ulır o
va. ulu(s), ll. lata, nmnk (karna). 

c KÜÇÜK DIŞ ~~ 
llııdapC'şte, 6 •.:ı.a. - Macar parla· 

merıtosu lu temmuzda 6 haftalık bir 
tatıl devresıııe girecektir. 

Parlamento ağusos soıılannrla tek 
rar ıcıplamıcakııı-. 

Tokyo, G a.a. - Sinı.;-apurdan bil. 
clıı lid•ğlne gore jrıpon wsked ma -
kamları M ale;ı;ya :,;arım adasının yl
yecdt tıakırmndaıı uç seneye kadar 
tnrnıınıivlc ıııustakil'bır halıne gelme 
si u;iıı ı.:erel<en t~bırlerı almışlar

<~• r 
Çvııkıng. 6 a a.. - Neşredileln 

rC'sırıi teblı ·de yağmurların bilylik 
iınkaıı verrr.edıği ve Çekıang ile Kıl 
ar ı ~·ila.H ılerınıle ancak hafif çar
pıcı;,,alar old ığu bilılirılmel<tC'dır 

Mar'!ilya. 6 ıa a. - Aekeri muha· 
keme komünistlerin muhakemeRine 
ıle\·anı cılcrck 10 seneden bir sene· 
ye kaılnr muhtelit hapis cezalan ver
nıi lir. 

• ı .. khol.ın. 6 a a.. - Resm.:n bildi -
rildı •'ııe gore bir alm.1n a\Cı-ı dun öi:· 
le<lcn 'onra 1 IJ• ~n ın 60 nııl haıısıclll.t 
hir lsıcç lıalrk~ı .• nli,ini bonıha 'e miı
r 1>4" ;ııcşıne tuıııınuştur. Murorcbdttaıı 
hır 1 i i agır surı:ııe }•ır.ıl.ııııııışıır. 

Sıuklıolm. 6 :ı a. Ru s.ıbahki ı;.ı· 
z, tl'k•rc gelen tclım:ıfl.ır, alnı.ı.nlarııı 
Ncırve~'ıcki ha~ı;ınderc hınlcrcc alnı ın 
ıarılı ı ıçin elko)dukL-ırını hildıu}or . 

Vic ", G n a. - Dun ıığleden soııra, 
t-lar il\11 }akınında ıki biı~ük orman 
>'llll ını çık ııışıır. Yan"t')J3.rın si'>ndurül
mı• ı İ\tn "ııal ırın ~c ,jvıllerin ,arfeııi
"i ı; t} reıe nt>:mcn ,;ırı.:ınlar gece geç 
,ııkıe k·ıdoır ,ıırmuştür. Ha-.ar çıf,,. ön .. -m
lidır. 

Anavatan dı$mda bulunan 

amerikan askerlerinin iaşesi 
V şıııgtoıı, 6 ı:ı.a - ll:ırbiye na

ı:ıı lıt ıııııı bıldtrcl ı!;ınt: gore, dcnız
aşıı ı v~} a anu\ :uamla11 ayrı ycrlerdl! 
Jıarp ı;ı;:ıh.1ları

0

11Ja hııluı:ıao Amerıkaıı 
ılnlılı it ıvv tlcrı bulıınclukları yer

lerdeki hül,tlrnetlere tedıycde bulun
nıak ızııı yeııı kıra ve oılüııç kanu
nu gcreğınce ıa~e maddel~ri Ye mal
zeme nl·ıhllecek!crılır. 

a~kerleı ıııılen ve Irak'tan gct!rilınış 
olaıı biı hıntlı tunıeııden murckkep 
I.nıluıım.ıktadır. 

Japon - Alman uçak 
ku~vetleri. arc.,,ında 

irtibat mı? 
Bııl de ~ıKıın Nasııonal Zei:u:ıı.r 

g ııı: ıLsı.ııır ı1nİluıbırıııe ~oıe ulıııa.ı 
1o1 ızetckı ı ııtgııız ınuk:.ı.vt:ııı~tıııııı 
ııı l L1111ııı ~ ,ı;oıır orınr. \ u ıuschcı- .Uco
lıaclıı~ ı ı:;.ııct< ,,;ı si uKalar Lurulından 

ı ahı ı l,eılılılilderı sanılan ıh.iııma:ı 
taııklarıııın lııı.yı et 'vcricı nıuk.ıve -
ıııetlııılcıı bıılıseımekıcıllr. Beı ı.ner 
lluersı:ıı Zeıtung- gııır.eı e::ılnın aslrnri 
yazarı M ıı<ır ~ıava meydnnlarınd11 
Yahı~ark'tan ve Ortnşark'taıı ı..::e -
ıiı ılın ş ıı~rlız uçuklarının toıllan -

ılıJ.l'ıııı hlldırıvvr. llfuharrlrc ı.:-öre, 
21 e;ıatlenh rı yenı bır av ve savaş 
ııcağı kUtlesı faaliyete ırirmlş bulu-
mnor. 

\lıı aıı ıı: ıı• kkrinın ıı.skeri ve sıvnsi 
) ızaı 1 r rı ıııarc ıl Hoıııırıel'ııı ırirı~tiği 
htıyıık t ıarnı un nııılıh-nıcl ı. kcri he· 
t1 flı ı "le gıltikr<' ılnha fnıı:ln me•yıı 1 

olrıııı 1 lı ı 111111 1 rnlır. nıı ~az .. tı:ll"r 
İa)ınn \e ılııı rıı kıı\ Vt'tlerı ıu.ı-ı.ıd.ı 
ıı !ıh ıt ltsi<İ ııııl-'ınıııcl.ın ilk rlrfn oln
rrı\: lınh~PrlİI ıırlıır. Bu cu:ıılı ıl,.ıı .ılı· 
rılk :o-ı ı·u,. <lrılnııııg jtılzt'lt''I hıı h.ııv-
1 l'l lı•ı 111 l'kt'nılı'ııH· • \cl,•n • Serlnrı 
lr rllr uzrrlrrılı· heı lı~nıtı lıır ) t•rılt• bir 
iri ılı ıl kıır·tı•akl ırını ı ıızıyor. 

ye gclıniş. Herke~ ıçinılm: 
Bu dah ı elini kaldıramadan o;o • 

tuğu }crıle al.u-ak galib:ı .... de-mi,. 

Fak ıı, hiç kını<L'flin elınden ı~ ı-;dc
ç(•gıı i s.rnım ıılığı bu i i )an, fak.tt kof 
talchc, ufak ıe'çk fakaı dLmir .ıcibi 
,,ıjil.tm lınrn)ı hır )Umrukca yere ser
mıJ. 

llrı ın tite tabiı, her'kesın parmağını 
"ğzın<h bır.ıJ..rıııs, heı kes merak etmiş 
ve i~in aslı çok ~eçınc<len anlaşılmış: 

M~ğer hıı ıalehe -.olı-kmış. Hoca i~e 
huııiıı talebckrin sağ elll'rirlc }'l.1111-

ı uk :ıtoımldarını hesarılı}ıırak oıüda
fım ll"<lhiri ıılını< Birdeobir., bir solak
la karşılıışrııca. "gık'' <li)•eme<len kcn
ılı~iııi }erde bulmuş." 

Yaşlı 7.'I! hıki}e,iru bitırdiktcn son
ra ı;ııliim'i}erek it:ıve etti; 

- lliklı•-<leki gıhi, galiba Çin de 
iar>0n nıcrıfan okuyu,·ıına '"I elle kar
~ılık H~nlı de hu harp ondan uzayıp 
idiı ur, 

Sütleri •cvaf tiz" 

eden sütçüler 

hıanhul gızeteleri g('ÇenJerde şu 

sıuılin <'<"ahını araştırı1ıırlardı: 
İ 'taııhul'~la günde 25 bin litre 

siiı j,ııJı.,:ıl cd.il<HC.. lıal<lt', na~ıl olu
l"r ela J:Ullde 50 hin litre •ut ..arfolı> 
ror? 

Sonradan. 'utc;ulerin "sululuk"' e<lt~ 
rt"k oıiıc <u karıştırt.lıkları nnlaşıl<lt " e 
l>irç.ık 'uıu hozuk d:ı CtrLa gördü. 

l .tkaı İwiçre'dc de arııı dert var 
'e omıla, süte \U karışıırmıya .. ~Ülu 
vaftiz euıı.k" dcniliıor. 

Gcı,enlcnle geııc böıle ,ütu ''vaf. 
ıh· eden bir 'üıı;u hakkında ı.ıkihaıa 
haşl.1runış Tnhlil iı;itı sııtlennden 

nitmııııe .dın.ıxaı"irnı anlırao >iıtçü 
-erıafını areş s.ırınca intılıar C'<len ak· 
rerıleoı: gihi - 4lukklmnd.1ki ı;uj;umlcrf 
ıl 'iırııııe haşlamış 

1 ııkııı devrilnıi}en ı.;ıijiimlcrdoo 

ılımın 'lıtlcrle •ııç teshit c'<lılmi~ ve 
vnhiz hah ısı" m:ıhkfırn olnıu~. 

Hir de "hvıv<"de ha()ısanelcr boj 
dunır! derler. H rr> hu ~idişle me
l klcrın, cvlı}-alano hile ahlakını ıbo
zacaga bcnzi)or. 

SA. - rın. 

1 Moskova'ya göre ---
l\1uhuebeler ıiddetleniyor : 

almanlar 
942 de yapacakları 

taarruza 
basladı lor 

..:> 

( ~ı ı iııci sa>fada) 
nebilıriz. 

Time• ne diyor 
Times gazetesi d e rus cephesi hak 

kında başmlt•alesıncle şoyle yazıyor : 
Muharebe Kurak ve H arkof ara· 

sınıla öyle bir ölçu almıştır ki uzun 
zamandan berı illin eclılen büyük 
1942 ıaarnızunun başladrı:t-ma ertık 
ştlphe kalmamıştır. Eğer alınanlar 
bu taıırruır.u gecikıirmışlerse bunun 
sebebı Timoçenko'nun evvelce H ar
kof'ıla te§ebbusU ele almış olması 
ve ııonrada Sivastapol'un parlak mU
<lafasıdlr. Bu mllclafaa tarıhe bir za
fer olaı ak geçecektir . 

Alman ıaarruzu g-eç başlamış iııe 
de şidrlelıni ve bu şidd et in idame edi
lecef.ini gözölirılınde tutmamız lazım 
dır Her ıkı taraf da l!J12 yi rus • 

alman muharebesinin kati yılı ola
rak telfl.ltkı eunekce müttefık bulun· 
maktadır. İkıncı bir kış harbi yap
mak korkusu almanlarıo en son gay. 
retlcrıni ı;rarfa mecbur edecekt ir . Bi
naenaleyh almanların toprak ka -
zançları elde etmelerı muhtem eldir . 
Fakrıı her ılerleyışi çok pahalı ode
yeceklenlir. Ruslar, buyuk taarruz 
başlayınca geri çekilmeği öteden be
rl hcs.1plam1şlanlır. Fakat rua ordu
sunuıı parolası şudur: Her metre 
topı ağı alınanlara azami derecede 
pahnlt o'l•·tmrk. Şunu da unutma -
mıık }fı:ı:ımnır k.ı ru .. ınr hcnu:ı: bl1tıin 
kuvvclPlı ın kul'ıınmış <lei:lllcı·.cl r. 

Sovyel resmi tebliğleri 
'Tıı~-O\'a, 6 a.a. - Gece yansı ne~

" ..:.ııı..:: . ~ov yet leblıği: 
~mm uz giınu Kuısk ıslLkame -

Linn<ı kıtalarımız diışman taarruzla
' ına ve pı) ade,,ıne karşı şidt.lclll sa· 
\ aşınr ~·at.'lnışlarclır. Bu istikamelte 
hlr keslımlı' kıt.alarımız gerl çekıl -
m"şler veıu mcvı:ılerı işgal elmiş\cr
dir. 

\'jclgoı ot ve Volşansk ı"tikame
llnde kıtnlarımıır. duşınanla savıı~a 
tutuşınu !ardır. Cephenın başka ke
slmlerlııdc hic bir onemli değişi.idik 
olmamıştır 

-tı 
Mo ko,•a, 6 a a - Gece ) arıS1 leb-

1. • ne ektır: 
Kun;k c-cJ)hPsınde hucum cdeııı al· 

mantar mulhış kayıplar verıyorlnr. 
Dtt cci>hcııı :"'! bır k.csım1nde, tnıık 
biı lıkleı ınııı.ılım biri mutcaddıt nl • 
ınnn ltlicumurıu piıskürterC'k 21 tank 
lahrıp elnıı~tır. B~ka bır kı>simde, 
nw-skı"'ın bir ) err. yapılıın alman hiı· 
curnu esna .. ında lkı günde 700 alman 
öldurülnıüştilr. 

Biyelgorod ıslikametlnd-e alman
lar. milthiı; ka' ıplar pahasına birlik
lcrlmlzin mudnfaa Pttığı me\7..ılerd<> 
bLr ~:o-dik nomal:a muvaffak olmıış· 
l:ın:lı. Sovyet tanklarının da iştirak 
ctt4 1 bir karşı hücumla diişman sa
\ aş alanında :ı:üzlerce ölu bırakarak 
geri çckılınbıolir. 

Kalinııı cephesinin bir kesiminde, 
tankların <ll'stek!enen a~man plyade
ı;l lııt lık.terlınlzden bit inl puskiırlerck 
iki mc,kCın yeı ı işgale muvaffak ol
ıııuşı ur Biraz sonra, kıtalarımız kar
ş) hticu1n )aparak uç diışman tabu· 
runu bozguna uğratmış Ye lkJ tank 
lahrlbetmışlNdir. 

4 lt.'nımuı gunu, hava leşkılle-rı • 
nıız ceı>henln muhtellf kesımlerınde 
dilzilnelerce alman tankı tahrlbt!t
mlşleı d!r. 

Mo kova, 6 a a. - Bu sabahki 
SOV)-Ct tc-bllğl: 

5 temmuz ı:ecesı kıtalanmıır. Kursk, 
13 elgorod ve Volşan."'k lst~kametle· 
rinde ç.ok şiddetli muharebelerde bu· 
lunmw:Jnrdır. 

Cephenin diğer kesiml~rınde .,_ 
hemmlretli hiç bir değ.lşıklik olma
mıştır. 

f:r 
:!\T-05:h"'Ova, 6 a R - Öğle lizeri neş· 

redılen rov~ et tebllihne eklır: 
Ccph<>nln Kursk i«tıkametlndekl 

ke~lmlerlnden bıriınde tanklarımız 
hir düsrnnn p!vade alayı ile bır top
çu hlrliğiııi imha etmışlerdlr. Dı.ğer 
bir i<Cslnı<lc tank hlrlıkllerımızden bl· 
r 60() c'lüşmıın ölctürmiış ve bılr<:Qk 

tank tnhrihetmişflr. 
Pilotlarımız 21 saatle birçok al -

man trınkı ile piyndı> yiiklü 70 kam· 
yon tııhrlhC'tınişlPrdlr. Hava muha
reb!'lrrincle 14 alman uçağı dt.lşürül
miı<l'tUr. 

Kaliniıı cct>lıe,inde ıan4<lanlao yardım 
~ören dlhnıan pi) ade'>i müdafaa hatla • 
rınıızda bir nokta} ı rarmış<a da toroçu • 
muzun '\e rıi>nlkmiıin şi41detli a~i al
manları mevzilerine çekilmek ıonın<la 
bırakını,tır. Almanlar muharebe me}"c:la.
nın<la 200 dc·n faı:la ölti hırakmı~larJır. 
Hu çarpışmada 3 alman ıankı ıahribedil
nıişıi r. 

Lenio~rat cc!1be•inİn muhtelH lce • 
~imlerinde birliklcrimiı iki RUn içinde 
300 den fazl.ı alman <ubayı ve a-.kl'.ri 
oldtirmu~lcrdir. • 

Almanl.aır Don nehrine 
vardılar mı ? 

1 ondra, 6 a.a. - Almanların Don 
nt:hritw 'ardıklan hakkındaki iddials.rı
llt te}icle<len bir haberin henüz ıorıdra
ra ~elmecliği saliıhiyctli karnaklar<'an 
bildırilm<:ktc<lir. BU11Una beraber. Kur,k
tan VomDl'Z isıık~tinde )'"apılan taar· 
rwun alman ıaarrmlarının eo ~iddctli 
VJ? en muanamlarından biri olckığunu 
ştiphe roktur. 

Kursk' ta durum güçleşti 
Lonra, 6 a.a. - Royter ajansının 

Moakova muhabirıne g!>re, K ursl<da 
dunım @çleşmıştir. 

Kafkasya petrollerinin 
verimi arttı 

Mıhkova, 6 a a - Kafkasya petrol!~ 
rinin -ve~imi ,ıteçen ay beklenen miktar
d tn biıılcrcc tnn fazla olmu ınır. 

Alman bcukuı 
Mo~kova, 6 a a. - Rorter ajansının 

gonderdiğı husmi muhabir bild iriyor : 
Kursk'ıaıı Kupyıınsk'a kadar 250 kilo -

f 

metre.ilk ct'J>he uzunlufuna duRıaı ~ 
ıin ve kııınflk olrrWıM ~r. Bu-

~ 114m..-•ımır --'*'---... 

-9-

Berlin'e göre 

Don nehfinin bahsında 

çevrilen 
büyük kuvvetler 
yokolmak 

üzere 
( Raşr l inci 'a1 fad.ı ) 

önemli kuvvetlPrle hücum etmistlr. 
Düşmıın kar:;ı hücumlar neticesmdl" 
kı.smen puskurtUlmliş ve kend" ne 
~ tiksek ve kanlı kayıplar verd r.;l
mlştlr. Birçok düşman tankı tshr!be
rlılmiştır . .Muharebeler hfilA devam 
etmekte lır. 

Rlyef hölgcslııclcki alman hücumu 
de\ 11 m. edı;·ot. 

Sivastopol'da alınan 
esir ve & '-'· tunetler 

l3eı 1111, u a a. L. ı ıı.aıumat. alan 
ııı...ı..ı.ııı~rc ı;;vı e, ~ıv,ı lopol da ~ ı .üüO 
e .. ,r aııııı.-ıı~ıJ.. LJuıııar uıasında g~ 
ııe. al ı~v\Jxoi da vardır. 

467 toı..ı, 8:.!I ııı.trnı~o~ i58 bomba
atn.r, 81 taıısıı\ar, füJ da ucak,,avar 
topu ele ı;t•ı;ınlın.~Ur. 

Alm:ııı-ruııı.:rı kıtala.n 3597 blok
havz \'"e ıııudafoa ) crıni hli.cum a 
ı.aı•tclmtşlerdlr. 137.()0I) mayın tahrı· 
bcdılmışUr. 

Alman hava kuvvetlerin in 
faaliyeti 

Berlın, 6 a.a. - Dün alman hava 
kunetlcri 127 sovy~t uçağı düşür -
mii,lerdır. Alman sıı~~ ucaklan 
Kafkru; cephc:slncle Karadeniz lıman
larını bombnlamışlnrdır. .Müh~'\ddıt 
küçiık wcarct rnpuruna L;;at>etler 
kaydedılnıışli r. 

Moskova'nın cenup batısında bu · 
lunnn lıavıı meydnnl:ın 5-6 temmuz 
ırr.c-esı alman snvıış ur.aklan tarafın· 

1 dan venıden \>oml:ıalanmıştır. Bina
larda: ve hareket: yollarında muhlm 
hıısarlar ka)'<leorlı lmışUr . 

Kutup dı•n'7Jmle sa''aş uçakları 
Murmnnsk'ııı şimallnde scvahat eden 
bir kafileye hücum etmişlerdır. Bu. 
knfllc daha önce de hilcunın uğra -
mıştı. Henüz tafsUat alınmamışsa d a 
müteaddıt vapurun cidd, hasarlara 
uğrnılığı h\1\ıunek.te<lir. 

Bir alman ~enerali terli etti 
Rerlln, 6 n~n. S\ivan g(merall 

Llndemnnn. son savaslarda Volkof 
cer>h<' inde kuman la ettil'!I ordunun 
muvaffakıw•tlerlnden oolayı Qrgf'ne
r:ıllUtC' tC'rfi e<l imiştir. 

Leningrat bombardıman 
ed ildi 

Berlın. 6 n.ıı. - Yan re!'ın!İ kayı
nakıtrın ö~r<'ntldiJ;lnc gore alman 
!opçusu Lcninı;rnd'da Klrof fabrıka
«lvle bir dokuma fabrikasını tetiirll 
bı.r surette hanıbalamıştır. 

Moskova - Rostof 
demiryolu kesildi 

Sloklıulııı, b a .. ı. - U,L\ a.ı. .ıjansınta 
nııılıuhirı bilılıri) ıır: 

)1.ın·Ş ll \ 1111 Hlll·k'un kuırıtı.ndasmda
ki ılııı.111 ku\ \'elleri lıir hııttotlnıı .ıı 
znııııınıl L '.!1111 kilorııctrc ke'1ikten vt: 
o:enış hır l'ı•plıc üzeriıııle Dun nehrhıt: 
vanlıktıııı 511nrn nehı·i iki nokta,! ın. 
nıııhteııwl olrıruk \ orııııej'ın lı::ıtı-ın
ılan H' n·ııııbuıııl:ııı ıreçıni' ve \lc.ısko
ı ,\ • Hoslof ılt•ıııır> ulıııııı (,csıııişlcı ılir. 
Halli\ \'uı11ıırj ~ehmıııı de 'iındı nl
ırı ınl.ırın ıllırılc lııılıın11ıası llıtiıııal ılı
'l11tla ılcgılılır. l"llh ıkıka ruslnr çok 
~ııhlctlı s "n~l rnl 111 s<11ırn uneıııli bir 
'chrı lıır.ıktıklnrını hilılırnıl~krdır. 
' llugıirı ııru ıuııııı ı~ur,k - \ oronej 
l\ıııı~ ıın'k uı;,.:cnı ı~ıııdc ecre) an ı>dcrı 
ıırıılı 111 he hı 1111:.ı bıtırıcrııitşır ve Ti· 
ııııı~ı..'ll ko k11 \~et lerınııı ilk uıuv'l.ffRkı
' dsidl kt<-n soıır ı tı krur toplaııııı ıları 
~t· nlııııın kı~kn<"ınııı keııdı uzerlerıne 
krıp.ııııu,ıııa ıııiıııi oJııı,ıları mumku,ıur. 
1 ler ~<"), '1111 Bock ordusunun ıki ka
n ıclının kııp.ıııırraıl ı gvslercc-eği sur l-:: 
lııııçlı ltıılıııııııktııılır. 

Brrliıı'dl'll 'crılı·ıı lınzı mnlümata go
rc, et ııııp kan t<lının 1111,urlnrı \·uro. 
ııd'in hU kiluırıdrc l't'nuhuodaki I.ıskl 
:slııhııcln •ı·lırlııiıı ch·arına vıırmı~lardıı. 
Bıı hııher te~idedılrncaıckte ıs.: de. 
ılır~rıı ııldu~ıı takılı rıle 'J'ınıo~·enko or
clııl.ırı uııcak !>on nehrini lıu ıehırlcrı• 
ııi ıırır.ın 11wsnfe ılahilınde ll'muk &u
rı tiyle l:C\ rllııı<·tkn kurtul ıbıleeekler
ıllr. 

,\lınıın kuııınmbıılığı muhıırebenin 
f('elı~ınesiııe k.ırı;Sı mutlak bır ı.uven 
ı.rıı1:>tcrıııı..'kll'clir 'e sal[ılıi) etli almno 
nıahflllı·rırııle ılıiıı uğrı·nildııhne g11re, 
~ııııdı ~ ııpılın ıkla ol.ın çevirme manev
raımıın ııl'lkdı·ri µ:eçcn ) ıı~ )fınsk, 
ili) ıılıslıık ve yırhııt Gotııt'l'de yapılnn 
lııı' ırk hıırı•k,'ıtıı oncnı itıbıriyle uıilsa
vl 

0

lnılıınııı11kla ve hatla lıu lıarekAb 
ı;t·\·ıııck tedi r. 

Etna yanardağı faaliyette 
Berlın, 6 a..a. - Bir Hoına telı:rafı.. 

na gıırt·, gııın )ıınardaıçı 36 saallıınbı>ri 
fnııll) et«" µ:eçııııştlr. Dniim doğu yıı.nn· 
ı·ınclııki Cntnnİ!l1) a lav akmış ve kill 
y,ığıııı~tır. 

d~\J.m etmiştir. 
Alman lıüLunıları Bidgorod cepfıe -

~ine.le bılhas'a şi<l<leıli oLınuşıur. Burada 
alman kl\k.tllnın bir ucu, şimal - doiu 
ı,ı.lk.uııeıinde y.ıpılan hir hüoıml;ı, kıs
kuın Kll r'k't,,ki übür Ul'tı:na ka-.ıışmak 
tL,.ı:hbü,unılL.Jır. ,\imanlar bır nı> bir • 
li~inin ıurtu.'{u mevzilere mıithiş karı.ı>
lar r>.ıhasına ı-;ırııÜ}e mu\affak olmUJ-
1.ırdır. Sov>ct kuaları 'c tankları Biel -
ı:orod çn rc,inJe karşı hiıcum etmiş • 
ler<lir. Almanlar >lİLlcrcc ölü bırakarak 
ı>üsktirıülmlİ}. 6 alınan ı.ankı tahri~ 
nıi}tir. 

Kur~k ccplıesınde mubarehe arasız 
t.lc\ am ctnıckıt>dir. f,n, clce de bildiri! • 
Jiği gibi burada ru,Lar geri çekilmiş -
k'f<lir. Mosko'a - Rostof ana yolunun 
)arı }erfodekı Voroncş dcmiryolu ka -
vupğını kııruyan bu Üncmti cephede 
ruo,ların ııerc}c kadar çckilt!ikleri hileli· 
rilmenıişıir. Teııırııuz !Jaşırı<lanberi, ruı; 

harı> mııhahi ı kri Kur k ccı•he,inin mi;. 
teaddic ke~i111leı inde saı ıca i.bıün kuv • 
vetler sa}c-.inde >·ııııla!' üç alman Hcr
leıiıi bil<lırıııi~luılir. 

Durumun vahim neticeler 
doğurması muhtemel 

LÖndra, 6 a.a. - İngiliz muştlı:iTJıe. 
rinin müıaleasına göre, dojiu ce~ 'n • 
cM!ki şon durumun uhim neuı.:cler e. • 
ğumw.ı. mümkündur. 



Banıa yakla11rken : 4 

BESTEKARLAR 
Vedat Nedim TôR 

Bcsteklirlnrırnız. nıs. sknndlnav, mn
cnr lspnn)"Ol, çek, kı aca blitUn mll-
1 t ernrnsı tnnınmı seı> im ş, tutun
muş bcstek6.rlar kadar tevazulu ol-
mağn k tl11nırlnr cb ke:.dı ses le 
rn m z n dı nd'i 'iham aramak k~l
fet nd n kurtu ur arsa, b r de geç n 
sn\ ıı--sonu sanat h 1 s t .. r 1 ler n
den \ ç p sıhhatli n e o k 1 fi
s ~ kompoz on'nra rn b t {'c}(>r
lersc h<'m snhı 1 n. hl'm d T{\r · 
m Beti h sab n hü> ilk sanat zafer
leri koımrnb 1 rler: 
Dllnya kon er :ılonlarında """' radyo
lannda tanınmış art tlcr tarafın
dan çalınacak ı.e)a ı;öyleMı<:ek 
T 1l r ık bestelerı. bütiln n anlıl:m 
ha..c;ta nıhuna 'Türkün g U z e l 1 l k 
rahnretl.rrt serpecektir. 

Ttırlt be..c;te~rJan! Bu eerefe ermek 
el ntzded!r! 

Paganini'nin 
eserleri 

- Ve-

hakkında yazılan 

tenkil yazıları 
Yazan: Feyha TALAY 

Pııırminl'nln be (ckllr·ıtıji:ı hnkkındll 
bazı kim ı er ~u su li sorıııu !ardır: 
''l'ıı anlııı nin be tek ırlıgı çalı ı ka
dar kunetlı ıni ulı. ' 
Bu suale dur k mad n "eveti" cevn· 
bı "crılebilır. Pa ınınl kcndı tıırzında 
e siz bır bcs ek ırdı. 'i plı!(J eserlerle 
Avrupa nıo altını ust n • gctır?ıı Ur. 
Zat(n kon erlcrlmlc y lnı kcndı escr-
1' rınl ç !ardı. E erleri mıılııın bır )e
k{ln tut ır. 1 oruııl rında Cl > nzısı h'!L· 
llnde bırçok nota! r l ırdır. Şimdi e· 
serlerını oııUs sır,;ıı;lylc tetkik edelim: 

Qp _ ı. Y lnız kc rııan için 21 kili!" 
rls. Bu knpri !er tcknık b ıkııııdan bı
rer .şahı .. rclır. 

Op - 2. Gıtar ve kem n için 6 sonat 
Dunlar d ha çok varı syon şeklinde 
olup kldsık son t formuıın beıızeıııcz
ler. 

Op - 8. Alto, kt"m 1 vlolon el ve gl· 
tnr için Uç kıı' ıt ıor. Bu kın ıtfıorla
rın her bıri > rı a> rı guzclllktedırlcr. 

Op - 4 lı bemol nı jor bırlnci kon
serto. (hem al 'e orkc tra ıçiıı ). E • 
bulıınnıı) ao b r ıı:üzcllıgl \C zorluğu 
ol n bu kon ~rt •nun ıl gio u teknık 
b kımınclan çok dıkk le de e:r. 

P g nlni ilk defa çift rınoııik scs
lerı bu kısııı da kull nmı tır. 

Op - 6. Si minör lkınci kemnn koo
scrto ıı. Bu da ork • tra e lı;;i ıledır. 
Fın lı "in CIÖclıctte'' 1 ıı inı ta ır 'c 
us tadın en glııel c crlcrlnrl<'rı bı rısidir 
Li zt bu son kı rııı pı) ıno içııı "l ı 
cııırıpam il " i mi altındı ıııaharcllc 
tcrtıp etıııi tir. 

Op • 6 llcrlloz'un Yeııl'clik knrn:ıvn· 
lı tıı-.erlne vnrlııs'yoıılar. Pa~ ninl sc· 
nelerçe bu \ ırlos> onl rla bııtun r\ v· 
rupn'> ı l yrctler ıçınde bırakıııı~tır. 

Üfl - 7. Ho sınl'nın "in Cencreııtoln" 
opera ı uu:nne vırı yonl ır. Bu eser 
tekııık lı ıkıııııl n çalına ııı) eak kad ır 
zordur. 
Pı lni'nin op s nıım rası olını>nn 

diğer e rlcrı uııl rclır: 

Ilo ınl'nin Moi e oıı ra ı iı:r.erine 
v rla ) oı 1 r Bu c er hır hnnk olup 
> lnız sol t lı ıçln )a ılıı ı tır. Grande 
Son te Mılıt ılrc, n k duı tı, l\larie 
J ouırc, F ı rtııııı (kc ıı n ve orke tr ı 
lçın), on te Appes loıı ta, Sonate 
1 ııı or. 
"\azını nllıa) et vermezden bu hu•·ılk 

adllını chnlcrııck h ılıtıy rlı ınıı eren 
b ızı lınlü musıkı lııa brın tcnkltlcrinı, 
ü t cim ç lı lnr ı h kkında bır fikir 
eclınırıck için > a ıy orıırn. 
Alnı nların iınlıı kem ncılarınclan L. 

Spolır ıylc clı\' ır: 
l' g nlnı C' C'I th atr und" iki 

kon er verılı. 1 ler ıkı nı de b,u) uk 
bir ilgi ile t kıh t ını. ol elıni kul· 
lnnı tartı 'e !erin temtıliği oln
g nu tu. H rıka tekn ı \e ımdlvl' 
k dar •r 1 t"n ı, olan çalı~ tar:r.ı ile 
Pag!lnıni d lnya ' ızunılekl kemaneı
lıırın en b 'U udur. 
Meşhur bl.r tenkltı,;i ve kemancı olıuı 

Toplantı 
Kızılay Umumi M<!11kez:ııden: 
Umuımt merk mlz 7 temmuz 

1942 salı günü saat on otu:ıdn 
Yenlşe~r'deld binasında topla
nacağından sayın liuının tP r f-
1!'1-: r. '1 olunur. 944 

Bahçeli Evlerde 

KİRALIK EV 
h·inde telefon, nıobıl> esi ile senelik 

klrııya veri!t cektlr. s~at 12•15 nra
sındn 3•85-120 ııııııı ırnya mürae ınt. 

96G 
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_A_N_K_A_RA_BE_L_Eo_ı_YE_s_._ı \' TOPLANTI~ 
Bir ustabaşı aranıyor 

n .. ıeclı> e Hclslığıııden : '1'. l Banka A. Ş. M mur-
İtf 11> c ıııüdürlıı{:ıındl' aı,;ık olan 135 lar Yardım Ccrnı)etindLn: 

Cem yet m z h > t , ruı:ı da-
lırn ucrdli u ta bnŞılığa nşaıı:ıclnki ki ruzmıra d :ı. zı 1 m a C'r 
şartlar d ıırc~incle JO teınııııız 9-'2 çır- görü 1™.•k il ere 15.7-1942 tnr _ 
nmb glınll hcledi)e otobus gıır Jın- h ne rastlı:ı.:ın çnh;ııınba g 

da ) npılacnk mtısabnka ile bir u tn ant 14 l Anknr l:ı T rk ~ 
b'.1.Şı alınnc ktır. iş l3nnknsı A. Ş t:mum l\ d r 

1 - \skcrlik hizmetini yapmış ve 1 Jllğil blnn ındııki dn reı m:ıh u-
okıır ) azar olmak, asında f \ knl d olnr. toı 

2 - Motör bilgisi, kııynak, tes' i> e- ıanncn •arıdan n> nı glin ve 
cllık yupnhılıııck 'e elektrik işlerlnd"n 

1 

ntte cemiyet fıznlnrının bu 
ıınlnmnsı lııunıılır. İtfaiye poınpalıı. • !!mı ti' rtflerı rica olu Jr 
rınıllln ıııfn ıınlar terdh olııııur. Huznnme bervpçh atıdır: 

8 - Çıılı~tıı:ı ınıwssl'~elerılen nlclıı:ı 1 Ceml:;ct cs:ıs nıuımn 
lmıısı·nislrr, ılııgrııluk kligıdı sılıh~t me ntn venıden tanı: ml. 
H' askrrlik "esiklll ri,·le birlikte İtfa- 2 - İdare heyC'll lıza annıı 
l)c ıııuılıırıul;ıınr. ıııu;acaatları il .n o· seç mi. 992 

YURT ve 

17 inci 

DÜNYA~ Süt, yoğurt alınacak ~--••rnm-nmcz:::~ 
lunur. (5•)20) JOIH 

1

, 

- Ankara Beledıyesinden : /1 

--
sayısı 

ç J k t J 

: l - Belediye hastanesi için bir 
sene zarfında alınacak olan (2500) 
kilo s ıt ve (2400) kilo yoğurt on 
beş gün muddetle açık eksilımeye 
konulnıu§tur. 

2 - Muhammen bedelleri cemaıı "'l l11 1111 11 111~1111111111111 11 111lr"' 

Satılık ev .. 
Kayaba ı Yalcınkayn 

Alpullu sakak .No. 12. lki kat 
dn, iki mutfak, hol grn s avlulu 
de furunu vardır. Posta cndd 
34 berbere mUracant. 

'Doktor, eczae1, hemsire, 
eczacı kalfası aramyor 

ı - Z n;:u 
L'ltı h taneslnd 
re, (300) 

(1950) 1 radır. 
3 Temi:ıatı (146) lira (25) ku-

nışcur. 

4 Şartnamesini ::örmek isti -
yenlerın her ırUn ımcllmen kalemine 
\•e isteklılerin de 24· 7-19 ız cuma gU' 
nil sa;ıı 10 30 c1ıı beledive dalresintlc 
müteşekkil cncUmene mUracanllrı. 

(5047) lllri 

Otomobil boyası alınacak 
Ankur.ı BclcdO."C&.nı.lcn: 

l - Be cd;)'C lhtb..:cı için alınn( il 
olan (100) ı:nlonl ~ah ve (lOOJ i"& o 

1 n be)az olmak ırzcre ccıman (200) ııa

lon otomobil boYll.Sl on beş gün mudod.-

1 

ı., ve kapa il zar! u.'11 ?L> :.e ~:k ltrn l'Yc 

konulm114tur. 
2 - .Muhammen bedeli (5800) li.rn -

dır. 

TOPLA T 
T. 1ş Bnnkası A. Ş. Memur

lan öl Um 'ukuunda yardım 
blrltğinden: 

Cem yetim z umumi heyet 
aşıığııd:ıkl ruznnmede yazı 
maddeleri görü mek üzer 
15-7-1912 tar hlne f rastlıynn 
cnrş n bn gUnU sant 16 da An· 
kara'dn Turkly'C 1ş Bankası A. 
Ş. Umum Mudurlil •ü binnsın
clnkı rlairel mahsusa ında fo\ -
knltıde olarak toplanacağındnrı 
aynı gün ve saatte ccm yet lı
zn !arının bu ictlm:ıı tesrlflt'r 
rica olunur. 

Ruzname bervt'çhl alidir; 
l - Cem ;ı.~t esas nl7.nmna

m n n yenidC'n tnnz mi. 
2 - ldnr<' heyet lız:ılann 

s ç mi. 9'1 

.11111111111 11111111111111111111111.. 

Tem sil verm ek üzere lstanbul'a giden De v let Konserva,tuvarı artist ve talebeleri 
ilk tem sillerini dün verdiler. G enç sanatkarların büyük ba~arılarını g ö r m e k için 
u zun zamandanberi sab ırsızlık içinde kalan / s tan bul sanatseverleri genç sanat -
karları doya doya seyrettiler , can ve gönülden alkışladı/ ar. Y ukarıdaki resimde 

eıre, 

4 - 24.7.942 cuma günu =t l1 d ~Cereyan kesilecel' ~ ı 
3 - Tcmlmttı (435) 11'rııdll'. 

talibine ihalesi mukaITer olduf;ı.mdan _ _ 
lll.rtnamcs1n1 gömı<".k lsUycnlcrtn her : -Ankara Elektrik T. A . :;)ir - -
ı:un encümen kalcmmc murııcnatlıırı 

ketiııden ı --ve 15tck lk'rln de Dıole ınmu ola.n. 24-7- : 
942 curr.a ~il s:ıat ona kadar :.!4M : 8-7-1942 tarihinde saat 15 : 

ten 17 ye lrndıır Ö:ıcebecı, Ce- _ 
bet•! ve Mamak scnıılcrrnıleıı ~ 

: elt'ktrik cereyanınıı ke ·İl ce • 

A ntigone'd en bir sahneyi görüyorsunuz. 4 - Sııl!'lık teş'kl' 

lcrt ı.cın (150) 8Cl' 
ııuıımır:ı.lı kanunun 32 lnci maddesi ı;;ı

rnhnlt \CClı le tıınzlm edcı~klcrt l<'lcl,t 
-

ri iki büyfık elııın~ g!hi parl ırılı. Başı 
,.e \ ucuılıı ile hiçbir lı.ırl'kct > npın 17. 

liıletn he> kel gıhi dururdıı. K~ııu;,ın: 
ılk dcfıı ı s:ıı crıı•slnclc 1' ıris ooı·r ı· 
"IDM verdi1cti kıınscrıle t ınıdını. Bn 
kon l'fiııcle kcnclt ine nıe•hıır l!:ıbıı· 
ncck'in ld:ırc inde bıılunnn kon er,•a
tı.a·ar kuruı'ııu ko rrlcrl orkı strn.,ı 
tşlik edİ)ordu. Hir ııralık mıı~lki lıın~
lar o derece hnHettc kaldıl11r ki hep
si birbıri nrdıncb.n ç ılrııayı i)•rııkerok 
> alrııı: onu dınll'rııh c k<'yulılulır \'e 
l•u b ı)lc :ıirk ç dakika c!•\am etti 
l'ag 111ınl da ına hı t.\ ol•ıı.ı•ına r ıg· 
n rn k nı ncl ı nkla h 'alc gelnıi "" ı 
ırnı;lııkleri ~ pahilccek bir ~ l!\'\"~t sn· 
hilıl ıdl. Keııdıııc rııah tıi ol ın c:•lı~ 
tarzının ı;ırrını kimse çıız"mrını tir. 
İ>~ le hcırikal ırl ı kır ılaştım ki bıı ıla· 
rı İ•tl) t•rt·k mi yıık~.ı tesarifıf o•:ırnk 
mı yaptıı;ını arılıyaııııyorıım J~~Prlh• 
rlni herkes sevıııl~ ehıll r : fRkat y1!)tıitı 
e•erler krınan tr.knlği hakımın1an lılr
çok yenilikler varılır. Rn ıror şevleri 
sıınki en kıı lay lıir işmiş ~ibl C:\I.uı'h . 
Slnıcli anlntal'll~ıın valı:a l: ı - bun:ı 
J;iı.z t •ııhlt ohlum - raı;antnl'nin 
trkniğinin Te Uk ıı;ôrO~te QlCt•ma k"· 
bili) etinin ne derece havret ye rici nl· 
cluğunıı gösterir. 

Paganinl birknç kon~er ~r;nelc lçiıı 
Flornnsa'yn ~elmiştl. Hir ~!in Plornn· 
sa'nın en ı,;ok beğenilen t,e,ttkArln r
d;ın biri i kendisi oc yeııi )'a7d ı fi çok 

ı;üç bi r kon ertoru v..:rrr~k !,una üı; 

ıı:ün çalıştıktan ııonn cdıp çnlarnı· 

yııcıığını sordu. l'ngnııl;1i derhal ı;ab· 

bilccei;ini 5Ö> le> ince adam inannı:ık 
i temc<li. Fııkat l'aF:n'lini o• :ııl-1' glır
duğU bir kemnnı kapıp ese ri bllstaı• 

sonunn kndrır çal ıncn adam drli gihl 
)crinılco fırlaılı ve avazı tıkt ı ğı kr.;• 
dar (hu insan ılı•gliılir, hpyır hu insıın 
>1! ırııllz, adam kılıgırın girmiş ııı•yLI\· 
nın kcnclısiclır) diye bnğırıı•llğll b ı~lıı 
oı Bu vaka hatırıma gelrlıkçe hCılll gıl· 
lcrlm. İ•te l'nganlnl bıl) le lıir adnnı
ılı. Zannederim seni kl\fl dcrc<.'cde yor
dum. Onun için nıUsnnı\enlc m<'ktııbıı
ma nihayet -.erir gözlerinden öpcrım. 

r>r. Sirus Pirıındl 

.J•·······························~ 
~ BİBLİYOGRAFYA ~ . -
~ .....•.........................• .-

Yarım Ay 
On be, günde bir çıkan hu aı1e ve 

gençlik mecmuasının l tcmmın. sayı•ı 

üç renkli bir kapak içinde çıkmıştır. 
16 sa) fa 10 kuruştur. 

Hayata bakıyorum 

Sclm:ı Gücüycrcr'in almanca<l.uı tCJ'· 
cüme ettıb-i mühim eserler serhiııin 3 ün
cü kiıabıdır. İçinde değerli hayat bahis
leri olan bu (!)eri tavsiye ederiz. 

Şekil meselesi (5) t..'<!2ael, 

5 - Keza tc$k\ M d 1 
mcıkl.\lpl. nnı bc~led!ye dalıreslnde mut -
şckk 1 enclhncne 'ermc•ert. 

Yazan : Baki Süha 
Bizim cemiyctımi:ıde, edebi ııovl

lc.r Jçlooc, şekli bakımmdan en cok 
mUnnknşa €dilen şel-', şıırd r. 

lmnm Halll'in t dvın ett ... nruz 
vezn nden tutunuz da, Mehm t Emın 
Yurdnkul'un açık 'furkcc 'e hece lle 
)OZ.'l11S oldu u manzum lerc lN r 
Mukaffa> d ~en zumn:~) e kndnr, h , 
sınıfın zevk menşurunda n nn ve 
ehemmi;ı. t:t alan şek 1 mesel , bun
dan sonra da kıyme ndc.n hıç bir 
şey kn;ııbetnııyecckt r. 
Şek lsizlik tnrnftnrı olanlar, umu

rnb etle su fikirleri ileri sürcrler: 
"Guzcl dcnlle.n şey, bir ölçüye, bir 
kalıba· döküleınC?.. .. Sekil, snnntklırı 
sun! yapar vrznın ve kaflycnln esa
rctl altında çalışan sanntklır tabi. 
olnma7-.. " 

Bu iddia. insana bir bnkımn, dol':ru 
gibi ı;örünür. Faka~ hür ve tcslrslz 

6 - Ucretıer 
tcvkıı.l~de zam eklcnmcktcdır. 

Ta perin 20-7-942 

rUnüne kadar 7.-0n;: ld 

baslı klmlltlnc m 

p:ız< Me 1 
ta hıı\Za 

tlnn. 
w.ıı 

. 
Satıhk ev eşyası 

Evvelce Alınanya'd.:ın gct.trUmts co.'< 
m!l'lnm ve hıı.scrat g!rcm!yeeclt blr cins 
tahtadan ynpılmıs bır yat:ık, btr ye
mek, bir ot.urmn odası ve blr Ekil.on ta
kınu, radyo ıı:ıtılıkt.ır. G<1?Tndk tst!:'cn • 
lcr her ır!in sa.at 13 ten 15 e kadar Ye
ntsclıtr L<ızan mel/danı !.ozan Ap. Uı;t 

kato. mllrarnat. 979 

düşünüşün kendisi olan "snnntın gü- ı 11111111 111 
zeli" muhnk'knk ki ılnoo h<' plnnn .ılllllllllllllll il 111 ~ 
ve ib1r riyazi tc.nnzunın ltlulc 1 r. = Mu·· h •. m · ı A = 

Şayet, şekilsiz telakki etti ' • = 1 a n -
bl.r eserde güzcllfk kc !edecek olur
sak, d<:>rhnl toUPhcye düşerek, ond:ı 
hem!'n hl'r gün kullandı •ımız ve bll
d f:lmiz !!:ckıllrr dı ındn g zil bir form 
bulundu •unu sczmellylz. 

S<:>kllıılı.llk taraflısı olanlar. d<'r· 
ler ki: "Billbülün llühl nn •me'C'rlndc 
bl.r ölçü yoktur ... KC'zn U?X'l b r ka· 
dının yUzunclc riyazi bır tenazur a
ranmaz. .. " 

Billbiil nağmeleri notaya nlınma
mış mıdır bilemiyoruz, !ııknt, dur -
mndnn e nl nnynn hu sanalk ır ku
şun 5t Uşlerinde hrniiz not.'lyn vurn
mndıl':ınıız musiki ciımlelerl bulunsn 

: Yeni Eczaneden çıktım Ana - : 
- fartıılar cı.ıddesi Hanef aparlı- -
: ma:ıı aıu Çe~ıt mağazasında : 
- sıhhi ve lilvalet korsa atölyesi 
- açtım. Ölçü Uzcrıne böbrek, : 
- mıde varıs lçın 1 tik oornr, = gebelik korsaları ve sutyenler = 
: ölçü üzerine imal edilir. -
- Nuriye Ceylan -- -., ı 1111111111111 11111111111111 11 11 r 

Satılık 

gerektir. K f rf 1 • 
Gllz'l dcrliğlmlz herh:ıng} hlr kn- amyon ve 0 ma zemeSI 

dının yüzilnd<> de muny:ı.'{'n h" apln
ra da~·nnnn fizlk1 h'r r.lsbct olmndı
l':ını kim ldd a edebil r? 

CEMiYET HAY ATI -

Mesut bir nişanlanma 
lla)ôUI Perihan Oyman ile teğmen 

Bay H üsnü Başat'ın nişan torenleri dün 
~ OrduC'\-i ~!onlarında ~in bir 
davetli önünde rııpılmıştır. Genç ni~· 
lılara s:udctler dileriz. 

Açık teşekkür 
J~şirn i n giiç ol.nr. doğum aıııeliy ıtını 

lıiı) ıık lıir lıa7.akatla yaıurak lıeıulisin: 
tı·lılikr.ılen kurtarlln Gııllı ıne iı'IRlanc•i 
nis ıh e bn' asistnnı \ li'i ı·ılılin Orhun Ut" 
gcrı·k dnğuııı ~snasıncla vr. g<'rekse 
lı:ıstnnccle kaltlıi!;ı mıldıll'lr:e cfknt ve 
alfıkalnrını esirgr.nıiyen il i t n H. 
~ .. elim Crn•u ve baş ehe 1 ~ ınn Gıı· 
zcy'e te}ckklirU bir borç hillrirn. 

998 Hulu i Onur 

89 model fort knın) on :.ı adet silin· 
dir 2 komple nıııK s bır mnııı aft 3 
e ki 6 X 3.! l~stik. Do· ııı otellnılc il · 
~ıatlin Çınar'a nıuraraat. !J!Jli 

lzrrrlr 1ldnc1 Su!h ııuıcmc Htı.k!ml ıttn· 

dC'I\: 

Davacı hıı !:ne! m:ılbc \'a 1 avuk t 
Sadık Boratnv tararından Ank. r tlıı 

ı;ıol:ls m.ckteb1 ctvnrında Zlyrck e tide
sirıılc 3 numarnlı evde :Nlzüm Un oğ

lu ıınıım KAbYa oğlu n.h.~'211.nC 942 ıG'I 
nwn ı.m Uc acı ;ın rak d vasın 

milddc ılt'Y'hln iknmctıtô.hının m.e<:hU !
yetine binaen ilAmn tcbllırnt yııpıt n.ı

sıruı. ve muhakcm<"nn 21-7-942 tnr•hln· 
de saat ıo n b ro.ktlmn.sma karar \ rll
m13Ur. 

Gene ı:elımczsc lınkkmd::ı gıyap 

n veI'llcecıttne dair olan işbu 
lllmcn tcb lğ ol.unUT. 

(3773-5038) 1110 

(5048> 

Yapı işleri 
Ankara Bdedı)esinden: 

1116 

1 -- Ankara meyve ve yaş scbzl' 
toptancı hail şimal yolu lle tretuvarı 
on bc-ş gün müddetle acık eksiltmc
>e konulmu tur. 

2 - MuhnmnlC'n be.de ı <5079) lira 
(56> kuru tur. 

3 Teminatı (3SO> lira (97) ku-
rus• ur. 

4 $.ırtnamesin! ve kPşlf t'Ptvf'-
linl görmek lsüyenlerin her gün f.'n· 
cUmrn kalemine ve isteklilerin de 
24-7-942 <'Uma gllnU saat 10,30 da 
Belediye dalrcslnde rnilteşeşkll C'n
cümcne mllracaatları. C5019) 1117 

Odun alınacak 
Ankara Ueledıyeı;loden : 
1 - Belediye dairelet-i nin lhti)·~ı-ı 

için alınacıı.k ol ıı.n 4A,llO ton oılıın on 
beş gUn müddetle açık eksiltmeye ko· 
ııulıııuştu r. 

2 - Muha mmen bedeli (1 8 18) lira 
(76) kuruştur. 

3 - 'l'em!nab (136) lir.a ('1) kıı
ruşlur. 

4 - Şartnamesini gorm ek isti) en· 
]erin her giln enclımcn kalemine ve i~
tcklllerin de 2~. 7. 9L2 cuınıı. günlı ~a
nt 10,30 cin belediye daireslııcle ııılıtr
şekkıl encumeııe rııüracantl ın. 

(6050) l 118 

Kuru ot alınacak 
Ankara Bc!C(fb'OS!nclon: 
1 - Tcmlzllk itilen .ıı.Unn ldn nlın..'1-

rok oln.n (.i5) ton ınırıı ot on a~ ırUıı 

mliddc.tle acık cl<St ime.Ye koıımbn•Jştur. 

2 l\l uh:ıımmcn bctlcl:! ( 4400) ll:a • 
ıi r. 

3 Tt'llllnatı ca:ıcıı lircuhr. 
4 - ş:ırııruım :n1 gomwk 1st';)cnle. 

rln. lı.cr L'1in encUm<m kalemine ve ts -
t~lı:rln de 21-7·9~2 cuma günü sn11t 
10 30 dn l><'ledb'c dı:ıtrcslnde mUtceckkll 
l'l\CUm ne rnliracaatlan. (50:il) lll'l 

Parke kaldınm yaptırılacak 
An:knm Beled yesınden: 
ı Atıınuın me)danının tevsii 

le parke kaldınm döşenmesi işi on 
brş gun müddetle acık eksiltme> c 
konulmustur. 

2 - .Muhammen bedeli (6745> ıı
rndır. 

3 - Teminatı (505) lira (88) ku
ruştur. 

4 ı::artnnm~ ve keşif cetvelini 
s::örm<'k lstlyenlerin her gUn eııcü • 
nıı•n knlemlne ve isteklilerin dı> 24· 
7-!!12 cuma gün<{! sant 10,30 rln Bele· 
clrye cl111'<'$1ncl" m!itr>~t'kkil <'ncüıne· 
ne mUrarnntları. (5052> 1120 

Yapı işleri 
Ankara Bel ediyesinden : 
1 - Ankara mr>yva ve ynş sebze 

topdancı haline ait taş merdivenin 

: ğiıı! sayın abQnelcrinıizı bı' -
rlri.1.. !lL., 

"'lllllllllllllllllllll ll ll llllı&ıt• 

i:ışası işi on beş giln müddetle 
eksıltnıeye konullmuşıur. 

ı Muhammen bed li (21 9) 
(61>) kul'fı ıur. 

3 - Teınınan (164) lira 22> 
ruştur 

4 - Sartn:ıme veke f cetv 
görmek ı tl'l:enlerin h r gti'l fe 
!eri nıUıllırhı Une ve isıekliler n 
24-7-942 cum:ı günü snnt 10.30 da 
lediye dairesinde mUl('şekkil en -
cllme.:ı.e mUrncaıııları. (5054) 1121 

Yapı işleri 
Arı4mnı. ~~C!ll 

1 - Şch1r ıruurJan 1clnde muht ııt 

yerlerde )'l!J>tınla.ook (8) adet otol>Uıı 

dumtı on ~ ~ mildllctlc YC kllllnll 
zn.:r! usul'!Ji e cldtmctY'C koıı.u:lmuıt.ur. 

2 - lltuhıımmm bedeli ocmnn 10~ 
llıra~ıı..~. 

3 - Tem tı 761 l?m. 12 kuruştur. 

4 - 24-7-042 cuma ı:tınü s=;t 11 de 
t.olJblnc 1hnlıcs1 mu.lcalTC!' bu!unduğun -
dan' sartnflnıcslnıl gönndk ıs~'-'11 r1n 
her (:'lln cnMlmcrı knıcmmc mu ea t -
1 n ve ıstı: cr..ıı de Oınle günü olruı 

24-7..942 cuma ı:UnU saat ana kadar 
2190 nurnnrolı knnunun 32 lınct rnııd

d<'61 sıı.mhnt.l vcchllc tanz!m cd ı rı 

tCkmt rndct.uPl:tnru. bclcdlıYC da ue 
mil teeekkll encllmenc vcmıe:m. 

(5055) 1122 

Memur alınacak 
Bclcd ye Reisliğinden: 
B~ediyc llesnp isierl 1-Iıldürlil -

•lındc blrısı 50 dıgerı 75 l.ra Ucr tll 
kı tah kkuk ve tnt ı katıp! ı,:ı n rı· 

huldlr. Lise 'c~ a orta m. ktep rr -
zunlnrından :ı ıdııkı şart ve \ 
kaları hn z olıınlnrdaıı 8 teınmuz 
perş('mbe gllnu snat onda > npıln a 
mtlh:ınla nhııncaktır. 

1 - Lısc \c)n orL:ı mt>ktcp d o· 
mcısı. 

2 - NUfus cüzdanı, do ·ruluk 
ı:tıdı, sıhhat raporu \ e uı: ad t 'c • 
knlık fotogrnf, 

3 - Yuksek mekteplerden b e 
müdavim ve mukny)et olmama , 
askerlikle nlııkas.ı bulunmama 

4 - l>at.kllogrııfi b l~nkr tercih 
olunur. / 

5 - Evvelce bulunduğu 1ı zmet
IerJ \'Crsa tıunlnrn nlt ı."C's1kaln .. yle 
biri kte Bclı•diye Helsl ğfnc mOrpt'a· 
atnln il(ın olunur. <5057> 1123 

Çiçek soğanr alınacak 
AJ13(am Del~nd<>n: 
ı - Umumi t>:ıncct("I" tht1yacı ıcı.n 

nlrnn<'nk yedi knlun a~accık \e s n 
on lıc=ı ı:ün müddct.ıe ncık C: meye 
konU'lnı'U tur. 

2 - l\1uh:ı.mmcn bedeli (1850) tırı.ı-

d T. 

3 - Temlruıtı (138) llm (75) kuruş-
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111:111111111111 

HASRET 
Yazan: Muazzez ARUOBA 

Fnk t, gorılUl(ll ı;ndece bir rfi) a • 
dır. A~ıı~I rı bo lıı •ıı sıkıııakt n bış
k:ı hir 1 e )nr rı l)Or. 

Bunun lıır çok def tekrar > ao:ıın -
dıı:ını du 1111.. Büyuk, bıı) uk aı,;ılnııŞ 
ısl k p:ozlerı) 1 a\ ucundaki bo lug' 
hakan bu çocuk, son uz cısı iı;inde, 
buldu ıı h kıkı oyuııc gı b ıtun ohur
lerıııln acısını çıkı rıı k için, buy k 
l lr hını:lıı. kcndı eli rı) le na ıl parçn-
1 mazi. 

Senin için ılu) ılul(ıım sevgi, kendi 
kendin c k.ıır ı dıı) duğunı ltımat kıı· 
d:ır ben m ol aydı. Ve sen lnandıro
r ık C\ en ılurtı t hır lns ııı ohıı ı; ıy • 
dın. Uclkl, ben ılc sevgimi kırnrak çiğ· 
ner ve geç• rdiııı. 

Hint fia\ri T p;or'ıııı ne güzel bir 
hikhcsi 'ırdır. fstcr misiıı snnn an
lat,; 1111.. Trab il 'nın sı·s iz gecele -
rinılr heni cllnlcıı•t•k senin lı;in de sa· 
ıııkt ol cık .. Buna innııı) orum. 

n k clı~le : 
''Bir ad rlı 'nr .. 1nqnnlnrın aC'zlne 

1 y n eclen, !rıık 'ın ızlıkları yenmek is
tı> en, lçlndf'ki dunyn) ı, ndes ııldığı 
dun ada bulmak 1 ti} l'n bir adam .. 

Bun! rın haklk t olma ı için, dede-
r len br.ri yle ip kn " ı rli I 

taj araına~ıı çıkıror. Bunun lsnı1 

- (Tefrika: 98 )-1 
"Sandct tnşı"dır. Demiri allın yapan, 
lnıknnsızı )enen, hastaya şifa veren 
b r kudreti var. 
Snçları daıcınık gozlr.rl sonsuz lhtl

rasLuın ate•i ile kızıl .. \'ııeııılu , her 
wrluı;u > cnccek kaıl ır kun eUi olan 
bu ılnm yola çıkı> or. 

Bel nde d mlrlcrden örUlmilş bir 
kusnk ,·nr. ôııilne gelen her taşı bu 
demir ku :ı ·n sürüyor. Bu arayış yıl
lan bulu)or. Adamın sa.çlnnnn nklar, 
yüzüne buruşukluklar 1 lc.nb"Or. A· 
yaklnn kan iç nde, elbisesi partnlnn
mış, gözleri !ilm ekil yürUyor, >ilrü
yor. 

Taşı bulamıyor .. Buna ral:men a
damın azmi kırılmıyor. Ciln'kU lnan
nuştır. Sıhlrll tııSl, s:ındct tMını mu
hakkak bulacaktır. 

Bu lnançln Okyanoslar geçiyor .. 
dağlar, dereler aşıyor. Bır giin, bu· 
Itıı.Uarı d len ıln ·lnrın hlklmi bir ço
ban elinde kavnlı d'Olnııırken, d~l:la
rına selen bu acayip adıımı görerek 
~ırıyor. A~ saclı, yan çıplak, b.t
ldn bir adamdır bu .. 

Fakat, gözleri lr,:lndekl bOyilk lh 
ı·~asın, Uk günlerdekinden daha çıl

n panltıs!yle alevli .. 
Çobandan ekmek ve su l,stl,yor, 

Batan gijneş!n sem Jnzıllıklnn altın
da >Cmcr..lcrinl ;>1yorlar .. 

Çoban soru>or: 
"- Ner1.'Clcn geldin mcthul ya

bruıcı... Bellndeltl o muhtc < m ııl un 
kemer varken ıııclıı bô>1e aı; ve ı,:ıp
lnk dağlarda dolu ıp duruyorsun?." 

Adımı ddışcUe bilyumuıı gm~lerle 
belindeki kuşııgn tınkıyur. Go.1.lerl 
kamaşıyor. Belinde, eıı ıkıymetlı lnş
larla lşlerım~ huı lkulude altııı bu· 
kemer vur. 

Demek, sihirli tn:ıı bulmuş!. 
Delı g bı geldiği yol!ardan geri 

dönüyor. Fnkııt, bütün çırpını ı bos· 
tur. 'fnşı, ını:rede bulmuş .. "e el .sür
düğü mılyonlnrca taştan hangisidir? 

Geçtlğı > ollardakt izleri ko'li nlıyn
rak geri donen bu adam, bilmt.'<icıı 
bulup kn>betU •ı saadc.U ht'tla arıyor 
mu, b'lrnı>·onım?M" 

Dilşilnüyorum Mchmedim. Ya ben, 
seni bana taıııtan tesadüfe dudak 
büküp gcçmış olsay'dım. saadeti kay
betmek değıl, onu bulduı;umu bile 
nnlamıyacaktım. 

Oh.. Bu, çok fena olacakh. Cün
kU, sevdiğım bir insan tıırnfındıın 
rl nlenmeğe öyle muhlnotıın ki... 

.Mehmet". Benim temız Mclıml'
dım .. ~e diyorum bllıyor musun? .. 
Snadcllmizl, scvglnılzl gi.ilgelcmeklen 
korkarım.. ~1adcrnkl, blr.l,!ğine lııan
d\gım tanrı, bu kadar ıstıraptan son
ra bize, blrbirımlz Jçln yaşamak fır
satını verdi. Bunu muhafaza etme.si
ni bilelim. Biz de, )'lllarca Pt' lnd<'n 
kOŞUP, farkına varmadan buldu"u 
saadeti kaybeden tıdamın kınlı!iını, 
ıstırabını tanımıyalım. 

Çünkü hayatımız, ef anelrırdekl a
dıı.ml.ımn haY.~tı.ıu1 liMar uzun 9.lm~· 

)acak, olamaz. Kn>-bettl •imiz s:ınde"- Mncit, y{lztınde uçuk bir solgun
u bulmak lÇJn gql dunccck 'aı<ıt 1 ukl:ı, Mehmed in gözlerınde kıvıl
bulama) 12. cımlannn aynı heyecanın ııarlayışl)-

Sana, nnsıl yakınım bilsen .. ba ım le m ktubu yutar gibi okudu. 
go •sunde g1bı. 13Uyuk knlb ıı n cırııı· B llrdıı;i zaman. rengi büSbiltiln 
nışını gene duyuyorum. Se n ku nk- solmuştu. nutün bunları .k<'ndıı.i ıc n 

tur. 
4 - ~rtna."Tles!M ctimıck ıs~nlt-

ıin her srtın e.ncCimaı k::ıl<'.mıne \'C is· 
tek de 24-7-942 mımn ı:Onü s:ı.at 

10.30 da lı<.>lcd!yc dnlreslnde müteşekkil 
lnnmda .. Ahck:dlyorsun .Mehm t.. lıe- dllşilnnıU tn. Tuna, tıpkı dü üncllı il aıoümene milmea t nn. 
nl ço - seveooğine, bütün b r h yut g b bir ııı klup yazmıştı. Deglşeıı (5053), 
yalnız benim erkeg m olac:ıgınn nlı- şey sadece isinıdl. 

»41 

de<il) ursun.. Zoı Iukln: 
Sesin, bcraber g('Çr>n son ak:snm- - Tebrik f!derlın ~foh met, ıledl 

dn.kı g bl mesut b r urııcl\IŞle t trı - Sancld nın büyilklügünii şimdi <l:ıha 
yor. Ses ııl ruhum la duyuyoı unı. iyi anlıyorum. lçinı< l e hn!ı~de, ıstırn· 

Ve ben, nasıl m sudum... nn ıl ba, lsynna benzlyen blr çırpınış vnr. 
mP udum bılsen!... Sen n hnl<lkın var. Acım iyi olmamış .. 

~\il 
Hnydi Mchmedim.. b:ık bnna .. lçl- Kendi kcııd'mi tedavi Ptl ğiml sliy-

nln blltün se'lig nl anlat n d r n, terken ~nlnn söylemişim. Yalnız s.'1- - ( 7 / T emmuz / 1942 )
ışıklı •ozlerının en sıcak bakış! ırıyle 

1 

na ikarşı deı;il .. :kendi keııdımc kar ı 
bak hana!.. dn... 7.30 program snat aakalar. 

Tuna da ahdediyor ... Knlbln n, clu- Sn kın Tuıın'ya şahidi olaC'n ·ımı 7 32 vl!C\ldwnuz.u ıs.45 ra.sı.ı heyeU 
daldnnndan s !cndı nl duyu)or ynzma .. Bunu henilz yapamıynca ım. ısıctc m 1900 d eşne 
musun? Beni, ruhunun kulaklıır yle h·lce unutmam 1,ızım. Bir ün e\ ini- 140 nJans e nt1 
d nlC' ... d nle ki, b t n hayatımı dol- :ıc sa ·lam bır kalbi<' gelml'm ic n 7.55 m lzlk <Pi ) 1915 tüıicüle;o 
duracak olan bü;ı; u , beyaz s v .- kend k n<Lm <:ok bü' ilk telk nlPr 18 20 'C\1n ıa u 19.30 aJans 
min ku\-Vl'tlnl anlıya ın. :ı. npmak m <'bu t 'ld v m. 12 30 proıtt<ınl t:ant 19 45 serbest 10 

s nl beklıyorum M •hmt't.. Yuvn· Z ı o ı 1 ki hllf-
mızın kapısında scnl bek > orum. tn t n z S md ılı-n 1~ 33 türkiller el< 

"Tunnn" r d ·-u. B!'!'!l, b r njan haberi J9.55 tastl hC1'<-U 
?.fohmet, saa<letten ı lan n 'ya ha e t e lt:'C - 8'."rkıl r 

rlni Mncit'tcn snl.Inm k 1 t r çın T n nre hn-
knpndı. Kalbi, öyl d U, d 1 
yordu ki.. hem n tn 
mak, biltUn kuvvet~ 
cld kızn ko mnk t 

- 1\Tchm t. m 
mc>ktubu ben d 

Mehm<'l, lolnd d 
burkulu la m ktu u u 
Mncld' n ok ma 
nln JSrarln red 
fım m.n ul s 
!i\İ)Q ı;\1.11 l'\c o .... , ........ <Sonu var) 

20 15 r.ıdyo 
ııazct 

20 4:1 muz k CPl. > 
2100 z raAt 

takvimi 
2110 m<lz!k CPl.) 
21 30 iktisat u 
21.45 kl!ls!.k t rk 
m:.ızl • ($<)!! .l\le -· ı sut Cem ). 

ı 22.30 ajomı 
22.4J ka,pe.ıuf 
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IVULLt MUDAFAA v. 

Yapı işleri 
.~1 • M ·, V ek llctı ::ıa Al. Ko. da.n: 
~ili> litı_ lır 1 3!1 kuru, ke,ıt bedelle 

l'oı ıtlı da) ıııtırılac:ık in :ınt 10. '1. !1-4'.! 
curıııı ı;unu 6 ıat 1.5 le kapalı zarfla 
ek ıltrııcyc konulmu<tur :Steklilerio 
l ~ ~ O lırn 49 • i b kuru luk ilk temin ıtlnrı 

lıc 1
rllkte kanunun tarif ıtı d hılıode 

ınzır '' ıcakln k 1 lh 1 ~ rı teklıf me ·tup arını 
\' 

1
: gU!lU s ~ t on dorde adnr M.M 

1 • 11: 'lu Sa .\1. k •mi 'onuna mak· 
il<\ nıuı. ıhllınde , ermclc~ Snrtnarne· 
~ 13 ,. ~ 

1 • ırn 4J kııru~luk m ıkbuz karşı-
ıgınd 1 ınş.'lat <lıılrc ınden verılir. 

(-45•3) 610 

Yapı işleri 
M M. \"ek. Sn. 1. Ko. d'ln: 
2ıı<1 6t.i lin 81 kuru ke ıf hrdelli 

genel mUd rl ık hnrta depo~unn yap
tı rıl <-ak i'l 98t ıl!\•e ı•le bıızı tadilAt 
:ıo. G. !H2 gtlnu kapnl; ı.arflıı lhalc••e 
~ıkarılnıı~ 'e talip ~ııhur ctmcnıı~ ol· 
<lukundan bir 11y z rfında pazarlıga 
hırakılmı.tır. ilk pa.nrlııtı JO. '1. 9,~ 
~tınu ı;ant ili te ~·apıl~cnk, artnanıcı;: 
• ·O lrnrıış mıık bilimle alınalıilir is
tı f'l!'l•rın 22 ~1 !ıra .53 kı.ruş lıık ilk 
l~ ı ıın tlnrivlc blrllkte !\!. 1. V. ~ 
~oJu ~a. Al. kom )onuna gelrııcle-
r~ (•93~) 10U'1 

Yapı işleri 
lif l\f, Vck. Sa • .\1. Ko. dıın: 

kı 1711 lıra 78 kııru~ ke ıf bedelli C n-
<ı)a mulı ıfız t ıhııru kanalıtdS\On 

\'ukuru 2ıs. '1. 9-4..! cumartesi ı;unu sa 
at 11 de p.ıınrıığıı konulacutır • .Kati 
t~mın ıtı %5G lır 1 '18 kuru tur lstck
hlerııı paznrlıktnn bır gün ön~e iıışa
~t d ııre ıntlcn ehiı} et vesikası alma· 
l\~rı ve JI ız rlık sunude ve .santlııJe 
• ~ M. \'. 4 o.lu :Sa. rı.ı. konusyonu· 
ııa ı;elınelerı. (501.!} 1111 

Tamir işleri 
M . M. V. Sa Al. Ko. dan. 
Kostr bedeli 649 Ura o a.n erq.t hel!ı.. 

111 ta.mırı 9-7·042 ..Unu saat 11 rt~ va· 
zarı kla tamir ttirtlecckttr, KaU t.emi

n:ıt D7 ltm 35 kul"ll$tur. lı;tcklllcı1n ınn
lc ırün ve sanl!nd ?ot. 1\1. v. 4 No. lıı 
ııa taı il ltnn J<om 16Yon una ııelmelcrl. 

( l5043) 1112 

Soğuk hava tesisatı 
M M. Vnk. Satın Al. Ko. dıın: 
27-6-042 ııUnü ~ksıltme~e koııul

tnuı; olan ask ri doktor tatbikat o
~ulu soı:u khnva tesisatına tnllp c:ık

sn amış oldu undnn 11-7-942 günü 
nl 11 de tekrar eksiltmeye konul

muştur. K" l.f bl.odeli (4749> lira 27 
kuru olup ılk t mlnnt (356) hra 27 
kuruştur. btcklllerın ınsaat cfaıresın
den alncııklıırı ehliyet \ esikalnrlyle t rliktc ıhale un ve aıı.::ıtlnde M. M. 

• 4. No. lu Sa. Al. Komlşyonuna 
g!'lm('lrrl. (5044> 1113 

O. DEMlRYOLLARI 

Kereste alınacak 
l>. n. l.blUŞc ı.ır lşlrtuıc.sı ::ıotın Al

ııın Koııııbyonundan : 
. Muhnııııııen bt•dell 23,120 (yirmi Uç 

bın yuı. Yırıııı) lira ol.ın aşağıd, cıns 
~c ebadı ynı:ılı ıkı kalem ınnlr.eıııe 
13. 1 Uıl2 pazartesi gUnü saat 16 te 
k.ıpalı zarf usuli>le P. kı ehir"dc Es
kışchlr İşletme Mudilrlllğü binasında 
t<ıpl.annıı komisyvn tnrafında.n satın 
alınacaktır. 

Muvakkat t,ı'mlnnt 113 \ liradır. Ta
lırlc~ln knnıınun ta.) in ettiği veslknla
rıylc tekliflerini aynı p;lln ımat J ~.ao 
knd r komıoon reisliğine vermeleri 
Uiın olunur. 

Sartn uııcler parasız olnrak Eskişe
hir'ı\e koıııi yondan, Ankara, Bn) d!lr
J•aşa ve Sirkeci idare veznelerinden 
nlınnbllir. 

Cinsi umıın, mlktnn 200 adet eba
dı 0,30 x O, 80 x a, 80 llA 4,00. 

Cinsi azmnn, mıktarı 200 '13· cbıı.
dı 0,10 ıll o,2oxo,20 nA o,.ıo+4.oO 
ilA 6,00. ( •6.'S7) '1'86 

Doldurma, boşaltma işleri 
De\ lct Denıiryolları Adana 6. ıncı 

İşl.ctmc Artırma. eksiltme komisyonu 
reıslığindcn : 

Muhammen bedeli 3 l 000 lira tutnn 
•e 19 \2 ınnll yılı içerisinde Adana de
Posuna gelecek olan 40.000 ton mn
den le ınıurUrıun• tahmil ve talıllye ı.ıı. 
n~ rııntl('ıp evsnflı talip zuhur etmccli
tınclen {!ksiltıııe l 7 temmuz 9~~ cuma 
gunu ıant 16 da knııııh r..oırf usuliyle 
Ari na G ıncı i !etme ınudUrlüi;u bin11-
5•nıln irra cdılccektir. 

:ııı işe girmek istiyr.nlcrln 2550 li
rıı ık rnın•nkknt teminat akçclerlyle 
nlıfus eu7.d'.lnları, kanuni iknmetı;fıh 
;e ık lnrı, iyi hııy kAğıtlnn ve tiı-a
t c~ <ıdn~ı \'l'&ikıılariyle lır.rııher hu gilıi r:: nııı ve tahli> c iglcrlnclc bulunup 
b ııvnffokı} etle başardık!Rrın.ıı. veya 

; rahil.-ccklcrine d•lir ehliyetnnml"
~ n teklif mcktuplari>le beraber iha
e 1111ııt1nı!en bir &.ıınt en·cl komisyon 

rei il ne vermeleri IAzımdır. 
1 Muknvele proJderl Ankara 2. inci 
şletrne müdtir!UğUnden, Haydarpaşa-

Q -· MÜJDE 
Ya% tarifesi 

Bu Gün ve Bu Gece 
• 

ULUS SİNEMASINDA 
2 taheser film b irden 

1 - Gün batarken 
Pnrfs'te a 

ny, İstanbul' ay, Londra'da ~ 
mın llff.akı da 3 hnfta sureklı 
halkımı Yellerle de' am eden, 

7.ln 8cııın U lk 1 
rını toplıvnn ı·ll ve_ a ış il -
ti ttl vtb·ornae hıır I· ransır; or-

Fit \~CE'in bu 
l'nteresnn filmini nrnh:ıkkak •u· 
l'cttc glirmcnlı.i tavsiye eclerlz. 

11 - Baba i ntikamı 
f !ttlsnp ettiği ve yüksek vad
i 1 klu •rıına hnba sevgi ve ha~ -
1~ 

1 rırı bir an d:ıhl hntırla -
. •Ynn bir 0 ul na ıl katil olu. 

)Or ...... 

Baş Rolde: 

GEORGE O'OBRIEN 
Seanslar : 

n_aha intikamı 14 ao 
<•ün bnt rken 111 45 
n. ha intlknını 1 '1 2S 
Gün batarken ı so 

Suare 2 film birden 
20 30 Dnba intikamı, Gün bn· 

tarken. 

Telefon: 6294 

ULUS 

clıı ı. inci işletme ınıldürlili;ıllndcn, A-ı kilosuna 78 lmruş fiyat tahmin edil· ı bclıcr kilosu !<:in tahmin edilC'll ll.Yat l tclctU m<'ktupln.rmı kanuni vt'611ktılnrt;Yto 
dnnn'da 6 ıncı l"letme mudllrlılğl!nden mlştlr. Koyun el nın muhnmmcn be- 7 kuruı olup tuınn ~500 llnıdır. Mu· bl41tkto K.o. ncı. vannelc.rt. 
\e Adana deposıındtln bedel iz olarak deli 67500 ve muvnkkat teminatı vakkat tcmlnat.ı 5776 ıırartır. (4549> lll4 
verilir. (l730} 805 506.1 lira erket etinin muhnmm n be-ı 3 _ ııa.n oolk!ıı 5:1Q ton tel bal.YRlı K t l cak 

B l t 
.• k <lf'li 52650 lira ve muvnkkat temlnntı kuru ot Aruıdolu dnhlltndc tıerhııncı uru o a ına 

a as muna asası 3950 llrndır. lhnll'sl 10-7·!>12 cumıı ı:skişehi r ı.v. ı\. ~a. \I. Jfo. d:ın: 
D. D. Yolları Kayseri 4. İşletme 1;ünU snat 15 tir. lstl'klllcrln teklif blr l.staayondil \'C)n !Skclclcrde vaı:on Tel b:ılynlı 500 ton kuru ot ı. 7. 

MüdurlUğlindcn: mcktuplnı ını kanuni ve lknlarlyle veyn varıur teslimi alıruıblUr. 1 t.cklılc. !142 c,:nr nrnha ı;ıınu ı;ııat 1 l de rk ilt-
A~aı;ıda ocak kilometreleri, mlk· birlikte mezkOr ı;iınde saat 14 e ka- rtn b<'lll ırtln ve saatte Harlımkoy meye konulmu•tu. Pnh:ılı ırôrıilcllı-

tnrlan ve muharnmcıı beriellerıyle, dar Ko. na \'ermeleri. <43!>3> 470 Bıılıclllng r köyü lclnd<'kl Sa. Al. K<> ğııncleıı tekrar l.:ııpah znrfln ek lllıııc· 
muvakkat teminat mıktan ve milnn· Sam lmacak nn 5776 Ura tcnı.ınatıartyıc birlikte mu- > e çıkarılmı tır. ih ılesl 25. 'f. 912 eu· 
knsa tarıhlerı osterilml.ş olnn b:ı- an a raenııtıa.n. (4Sl7) 892 mnrıesı ~unü s•nt 11 clr E&kl ehlr Lv. 
last işi gösterilen gün ve snaUcrde Antakya ::>:ı. Al. Ko. ılan: Aınlrllği ~n . .ı\ ı. Ko. da > ıılll ıl'aktır. 
Kayscri'de •l. lşlctme Müdürltiğlinde ı - ilW ton 'aman alın.ııeııktır. Mu· Kuru ot almacak 'l'ddlf ını·ktuplnrı sıınt ıo n knıt ır ka· 
toplnnnn komisyoncn lhalC'si yapıl- lıanınıcn bcdelı '121'0 lirnclır. Beher ki- Çiliııı:lrköy Sn. Al. Ko. dıı.n: bul eılılir. neher kilo unun mııhıun· 
mıı.k uzcrc kapalı zarf usulıyle ek- losuna li kuruş liO antlrn fiynl tahınıu 1 _ 520 ton tel bal) alı kuru ot pa- mrn fiyntr '1 kuru tur. ı;o tondan nşa· 
a;:tmcy-c konulmustur. crlilmlŞtir. Evı;:ıf ve §artnnıncsl Ko. da znrlıkln satın nlınncoktır. Pnznrlığı fn olmamak tı7.ere parçn p rı:n rln alı-

Bu işe gırmok lsli:Y{'nlE'rln lem!· gıırulur. 9. 1. 942 perşembe gurıli sa11t 1:5 te} a. nnhllır. J>o~tA ı;c•ciknı .. ırri knhııl dı'" 
naUarını ve konunun lnyln m.lliU ve- '.ı! - hksiltrne H temmuz. 0~2 ı;arşıun· pılrıcnktır. iH1ıllr.""1'cmlııalı ta~hhtit .. dı-l'rkleri 
sıkalarını muhtevi kapalı zarflarını bn gılnU saat 16 do Aııtnkyn"cln ::>ıı 2 _ 620 ton tel balyalı kunı otun miktara gorc hrMp cdılrne ı lllzıııı-
mOıuıknsa günQ mu~yyen olan saat- Al. Ko. d kaınlı ınrf usuli) le yapıhı- beher kilosu için tahmin edilen fiyatı dır. (li063) 1124. 
lcrden bir sant ev\ eline ka.dar 4. c:ıktır. Muvakkat tcnıtn ılı 3093 lira 75 ~ 1 36.ıOO !im olu T · 1 · 
lşletmc komisyon kfılipllğine verme- ' kıırıış o ııp tııtnn · ' P aşıma 1§ erı 
1 rı. l"zımdır. kuruştur. mm·akknt teminntı 51-liO liradır. İllln Gcllbolu Sa. Al. :Ko. d:ın: " a - 'l'aliplcrln kAnunl veııikalnnnı d 1 ı h ı ı k t A 

Balast işine alt mU'kavele ve ııart- ve trmln tlnnnı h:ni zarflarını ihıtlc c i en 520 tQn tr a ~ 8 1 uru. 0 na· 1 - lt>OO ton odun nakl~l p zaT· 
name projeleri parasız olarak 4. !ş- • ı'lolıı dahilinde her hangi bir ıstn~yon- lıkla eksi ime,} korıulmu tur. Muhıuıı -
!etme komlsyönundnn ve Ankara gürıii 88Rt lll e kaclnr Ko. nn m:ıkbuı: da vry ı ı~krlelerılc vagon \'eyıı \'opur mt-n bcd<-lt 22!!00 t <1ır. Mııı:aid<nt tc-
"anncl"n \'erilmnktedir. ıııukıı.Lıillnde teslim etmeler!. tcRliıııi alınır. İsteklilerin hel.11 ~tın vl' 
.. .. .. ( rns7) li51 c m natı 1688 liradır. ŞnrtnfllT1('81 Gelllıo-Ocak Kim.si: 365, hnttı: Ankara- ' snatk Jlnclıml«»'e bnl.:lı ilını;-lrkliyü 
Kn1"SCrl, Mıktan: M3. 5000 Tutarı: Ta~ıma jc:.Jeri Sa. Al. Ko. nıı mflracaatları. ıu l2!)1) Sa Al. Ko. da ı:önl ür. 

:r :r 893 2 - lhalcsl ll-7-942 nt 12 de 12SC 12!l50 lira. Muvnkknl teminatı !>il.25, Erzurum S11. /\l. ı<o. dan: (4816) 
.... k lhl 2" 7 n42 t 15 E ı k Sa Al. Ko. dıı. yapı\: eakur. lı>tc1dtl!.'rln .-.unn ıısa to.r : -· • ., . san · l - ~n:urııın - .tiurehelınn yolu Ozc. t a ınaca 

Ocıı.k Kim.si: 305, hattı: Anknrn· rı"nden 'arıılncnk 1600 ton nnkli,at knU tcm~atlarlylc Ko. nn mum~· a-
" • Dnlıkr ir Sıı.. J\I. Ko. dan: 25 Kayseri. l'ılıktarı M3. 6000, Tutan: ı•nz rlıkln ıntınnkasnva konulnıu tur. . .kt 1 n. (5064) ll 

"1 ı • ı - \şaırıda ı•ıns 'e mı ıır ıırı )·a-
15420 lira, " U\"akkat tem natı: •ııınaknsa•ı ın '1. !112 ı>ııznrt .. ~ı g•ııılı - · Kuru ot alınacak 

k ı 22 7 942 •• 0 ~ • zılı Hl ton koyun \ C) n sıgır ctı 11 
115fi 50, ?>Hına ·asıt tar hl: - • • • ı"t ı • ı~ Jl,rzıırııııı .Sa. Al. ı:o. ela ,. t k ı f 

6 (7038 •sGJ> nno • • " ~ ' ton kovun \("l8 51,;lr e 1 RJ>a 1 zır Mlmarsın:ın Sn. Al. Ko. dan: 
sn.nt 

1 
· I k_,. "'" ~ apılaeaktır. Xnkliyat ton kılomctre usıılU ile ek~ıltıne) e konulmuştur. lki l Kap 1ı zarfla münnkıısnya 

Ba ast müna asnsı üzerinden yaptırılac:ıktır. A7.:ımt mu- I' ırtı din dl' ek iltını> i 20. 1. 9 ~2 :ı- konulan 1000 ton makine l 1 bnl~alı 
D. D. Yolları Satın Al. Ko. dan: hammcn bedeli 19-4,400 lir olup k1ti at 1fı cin )ııpılaı•aktır. g~snf ve şart- kuıu ota taUp çıkmadı•ındnn açık 
llcher M3. nın mulıııımmcn be<lell lcnıın:ıtı 21lll0 lirııdır. ~nrtn ııncsi her lnrıııı it ırnıek istiyenlcr hH ıtılrı An· ıık ıltme ile sntın alınaraktır. Tah· 

250 kurus olan Anknrn - Kayseri hat- gıın Ko. dn glırulur. isteklilerin hclll kııra t tanbul L\'. lımirlikleri S ı. ı\l. nunen beh<>r kllos~ mnhnlll lskele
tındo Kurbal:alı istasyonu cı\'arında gun ve suttc trnı ina!Vırlyle \c ıli •er Ko. Jıı.ri~lc \C Jlalıkcsır Sa. Al. Ko. sinde vasıtn:ı;n tahmıl suretiyle tes-
5000 M3. balasun ihzar ve tcsılml ışı ''esikalıırlylc birlikte Ko. mı nıurncn- d,1 gorulur. ıım alındığı takdırdc 7 kuruş. Mi -
mı.itcahhLt nam ve hesabına nc:ık ek· ntları. (4hıt0) ı;ı;o Yukarıd>ı v~?.ılı iki kıılcııı ete top- mnrslnan'da ve Sıllvri'de teslim n· 
slltnıcye koııulmu5tur. lh:ı.lcsı 22-i- 2 . b I k tan tnlıp çıkııı ıılıgı tnkılırıle ıyrı ay- lındıt:ı tnkd rd!' h hl'r J<ı!lo u 8 ku· 
942 tarlhlnde cnr nmba günü snnt çeşıt se ze a naca rı taliplere de ıh le eılılelıılir. tstrk- rustur. Sllh·ı ı ve M mnrsınan'da tC's-
15 te Ankara ıstusyonunda lkınci lş- Hadımköy S • Al. Ko.dıı.n ı lılcrin t klıf nıcktupl:ırını belli ıtun lım şa)·nnı tereiht r. Muhnmm n b -
kt.mc binusındı:ı ıoplanacaık komls- l - 100 ton pntlrcun ve 45 ton H' sııatl• n Lılr sa t t"V\ el Ko. na \er- deli 80.000 • 70 000 llrn. muvakknt 
:ı;onda yapılacaktır. bamya knpnlı :ı:aıfla eksilımeyc ko· m lerı. s at J.'i t~n sonrn ıııektıııı kn- tı>mln:ıtı 6000 5250 llrndır. Şurtna· 

!.stc-klllcrln 037,50 lira mu\•akkat nulmııotur. bul 1 ılıln•rz. mPsl Ko. da verilmekte-dır. 
temınntlnrlyle kanuni vcslknlnrını 2 - 15-7-1942 çar amba glinü sııac Cın ı ko~un eli, mikt ırı J5.000 ki- 2 İhale i 23-7-942 PC'r:ı<'mbc gU-
hnmllen muayyen gUıı ve sı:ı.ntte ko- 14 te bnmynnı:ı. ve saat 15.30 da ıo, beher kilo 1\luh. bedeli 120 kuruş. nü saat 15 tl' M mars nnn köyü ıı,;ın
mışyondıı hazır bulunmaları ll1nm- patlıcanın eksiltmesi yapılacaktır. l\luval.lrnt 'l'e. Hl50 lir ı. dı"kl komiııyonumuzun bulunduğu 
dır. Şartname ve mukavele proJ!'lerl Zarflar eksiltme saatinden hlr saat Cin i ığır eti, rııiklnrı 15.000 kilo, mahalde )'apılııcaktır. İstekliler n 
komlS:> e ndan Pnrnsız alınablllr. evvel Ko.na verilmış olac'.lkn~. li:k- tıehcr kil'· l'ıtuh. brclcll ııo kuruş, 1nu- m<'ikılr günde Ko. dn bulunmnlnn. 

l500lı 1067 siltme Hodımköy Sa. Al Ko.da ya - ~nkk t Tc. J013 llrrl. (5065> 1126 
Kloru tutya alınacak pılacakıır. Bamyanın muval<l<nt te - < ın ı k•'> un <'ti, nıiktnfı ı ı ooo kilo, Saman ve ot alrnacaku 

n. l>. \ollırı Sa. Al. Kcı. ılan: mirtltı 1350 llrav~ patlıcanın muvak- hehl'r kilo. Muh. hedeli 120 kuruş, 'ııılına ~ı. \I. Ko. ılın: 
Mııhıımmen bedeli l:llOO (un iki bin kat temi:ıatr 22~0 liradır. Şıırtneme 1111' kk ıt Te. •ıııo lırı. 1 _ A• ı(;ııh dn~ ve rniktarlıırı yn· 

<lort )Uz) lırı olun 20 ton kloru tııtyn si tıer gün Korln ırörUnUr. 1 ın i sı~ır eti, miktarı ıı .onn kilo, ıı:ıh iki k lım \em 
111 

ılde,\ kıp ılı 
2:!. 7. 912 çarı.ııııhıı gılnıı ,,aat lt; te (4604) 664 h her kilo. l\lıılı. lıı'dcll 90 kıırıı 'mu· zarf usıılı~le sa.tın ıılıııaı·ıktır. 
kanalı ur! ıı ulı) le Ankara'da İılnrc K t t vnkk ıt Tı'. Ha lıra. 1 ı · 

r ırpın l sa 1~1 ( \Sll!l} 956 2 Bu mıkt ır ~ra ışartnnnı.- rrın-
hlnıısında toplanan merkez 9. uncu d drki hususi e• ıf \C scraı ~ gure mulı· 
kornlS\lınCa ı; ılın nlınaeaktır. Tophane İst. },\•. A. Sn. t\l Ko. ıın: Kuru ot alınacak telif ıniktarlırd nlın ıbilir. 

Bu .ice "irmck lffti)·elerın 980 (rln- 1 - llepsinc 4 ~700 lira tahmin erli- 1 \l K 
,, 

0 ı > b ki k rt ~e ht. :;lı lı Sıı. J\I. Ko. ılnrı : 3 - J~k ıltrııesi "'ı ıı <" ı :-ıa. · o. 
ku, ,\llZ otuz) liralık muvakkat temi· ı·n :..ı ton •')RZ pırıııı · 11 ırpır 1 ıı f it \ 

u kll ki k t tin· l - JUOO er tonluk vc•'a rlnlıa az dn YR(lllac ktır • ....,,. a ve §~ra n· 
nat 'le kanıınun taviıı ettir.i v~&ika· <iO ton ren pamu 11 ırpın 1 511 1 " ı l'kl A' 

·' , a 1 k il ı " 7 p rtiler hallnrlc 11 ı•nrtl kuru ot k ra, l.stanhul Lv. Arıı r ı ı rı :; ı .. 
11\rl 'c t~klı"fler'ııı·ı n)nı wün snnt ı ·• p eaktır. l\:apnlı 7.nrf n e - tın!' .,. . k i l 1 

~ " .. ~ ·ı h Trakyn \C 1 tnııhul istas,>·on \C"'IL ıs- Kol:ırınd~ 'e om S}onuıı uı.ı ıer :r.ı· kadnr adı geren komisyon reisliğine 9-42 perşeınhı gbnü sıat 15 tc op nne ~ rnan "urulur. 
' 1 1 A ., •ı •·· d ynıııl ıerık· kclckrdc teshın cılilrııı k ş ırti' lı• ka- ,, •erııırlcrı· lılı.ııııılır. s,t. ,v. · ""' 11 • 1' "

0
• 

1 
' ' • d ı tl l · • t 77 ıı 50 k palı r.arf usulü ıle uıunak ,5 ,, a ktın- l&teklilcrlıı ln> ın r. ı en ı;:ın r>ıı ıır Sartnanı~ler ııar ıstı: olarak ı'nkn-~- tır. lk ternlnntı 33 rıı ıırıı~- , 1·' 1 . 1 

~ ., •u t ]' f h • rtl K ı;aııt e\'vd kanunun 2, :ı nını uı• ı·rını e· ... malzpm" d 11·resinden, ıı ı.\ darp:t•a· tur. Numııuel~rl Dcft rd r'd-ı 'e Top. ınıı ur '•' ı \'C ıı ıı ı ~ ı nr o. k 
1 "•• •· ~ ' d il l ıı· 1' d,ı ı.ırulur, o renılebilır. lı• hnl.vnlı ki 'es iki h mil teklif mC" tııp •rıııı 

.18 t~.·clluın • e c~,·k •cfliğlndrn temin lınne'de diklrııe\•lerln c ıırt "l ır. n· 
1 1 " ' ·" • p~ .,. k ı ki' kuru olıııı tenıın-:ıtı ınuvnkkate~l 4600 \'nlova .S • \l. Ku. n ı gr rne eri. 

olunur. (1!176) J 100 liplerin kanuni ~·e5 i alııriy c te 11 • C'insi: hnhnlı saman, miktarı: ~ı20 

B l 
.• k mektııplnrını ıırtırnın sıuılinclcn bir su· tel lı::ıl> ılı kuru otun 1760 lirırlır. l- ton, l\lulı. iıed.: ıs Kr., ih lle t ırihl 

a ast m u n a asası at encl Ko. n" verınclerl. hale ı 20 'i. 942 p u:nrt.-si gunu saat 
n. o. Y. 8. üncü işletme ~lucl.: 0605) 66G 15 1.- y pılaı- ıktır. 'l'nliplerln lhnle Rn· gunu: 21. '1. 9•2 snnt: 1.5 
)luhnınınen heılı·ll, lııılunılıığu yer, atinde n bir ı; ıat e' vel teklif mı•ktup- Cinsi: hah nlı kuru •ıt, nılkt ırı: sn 10 

miktar, mın·akkat tı:nıiıı ıt vı· ihale sa· Odun alınacak lnrını f\o n ı vcrınderl .( 18!19) !!.'ili ton, M ııh Ikcl : '1 Kr., ih ıle Vırihi 
ati aşa ·ıda yazılı olan hal ıst kaıınlı Karaköse Sn Al. J{o.dan : Saman alınacak gunlı: !!:.!. 'i. H:l s ıat: ııs. 
ı.ıırf ur.uli.> le eksıltnıt) e konulnıu;ıtur. l - 450.000 kilo odun l{apalı znrf- (.'SOt.iG) l l27 
ihnlı si JJ.ıııkesir'rlc 21. 1. 9':? tıırihi- la ekailtmrve konulmuştur Evanf H.:ıdımköy Sa. Al. Ko.dan : 3 çeşit sıal.ze alınacak 
ne tcsacluf eıleıı paı.ıırt .. ~i ı;ıınu i•let· ko:ıun tıütlin ı:arni:ı:cmlarında mrv • ı - Balya halını.le fiOO ton saman Topnne ı t. ı.v. A. Sil. Al. Ko. dan 
me bııııuında toplanacak komisyonu· r.utıur. ıs 11-1-9 il ve 48100-rillOO Nn pazarlıkla s tın alınacaktır. Eksilt· ı _ 30 500 kt o kuru taııucyc.:, 30.0VO 
ınuz tarnfındnn yapılacaktır. İstekli- emirdeki evsaftır. MUnakrıs:ıın 9 7· me i 10·7 1942 cuma gUnu snat 15 te klto kabıı.k lS500 adcl h~-nr. 
lerin !!4!10 sayılı kanunun tayin etti •i 1942 perşembe giln!l saat 11 de: ya • Muh:ıko~U .As. Po. 790 Sa. Al. Ko. Yukarıda )• tlı sclızclcrln pazarlrl<h 
veslknlnrlıı \h.1le gıınıi 111ııan ı·n ı;;rnt· pıbcaktır. !sıeklllerin iııbu saatten da yapıl cakıır. lsıeklilerin mezkur dkslıttnıcsi 

8
•7•942 canamba ı:llnO &llnt 

ten Lılr saat ev\'Cl kannlı ve nıilhıırlU bir sn.ıt evvel kanunun 32 el m
0

td · vtinde J{o na mUracıuıtları. Saman • 
ı· 0 14 30 da Topanc 1st.. Lv • .A. Sa Al Ko. 

zarflarını koın15y.nnııınuza vermeleri ılcsl mucibince hazırhyacald"rı tek ların beher partisi 100 tondan nşa_ltr 
ı . d lh l <t:ı. )"llptlacrıktır. Tnhnltn bcd~ll 18600 lı'lzıındır. lif mektuplarını Ko.na verme en. olmamak Uzcre parça parço n e 

Bu ı~e alt fnrtnnmc ve ınuknve l ı na· (4607) 667 cdılcbıllr. Tcnıınatı l 75 liradır. lira ~ tnnlmıtt 139 J!ira 75 kunutur. 
ıııe projcı;I koınisyonunııızda.ıı pııra51z Ta~ıma isleri ı;artnıı.nıcsi Ko.da görUlllr. Ş:ırt:ruuıwm Ko. rtn aörillür. "I .vıcnn 
ıılııl.'tblllr. :ı ~ ( 4 94) 985 bclU \ ıtc Ko. nn ~nc."crt. 
Bulunduğu yer: Tlalıkcslr - Kütalı- Erzurum Si\. Al. Ko cl-ın: k • · ı k ((5067) 1128 

1 1 - erzurum. Surbeh.ıın yolu fl7.e- Ekme pişirttırı ece 
~~'.o~~:.01~11c~rı~ 1:1~ 11~~5·Z~~~<l~;l:k~% ~i~~: rinıle 5000 amele nakli ııaınrlıkla ek- Bursa Sa. Al. Ko.dan : Yün çorap ipliği alınacak 
muvakkat teminat: 15; 5 lira, ihale ılltnwyr kon11l11111şt11r. l - Unu birlikten verilmek Uze- lst. Toxmanc Lv. Aınırllği Sa. Al. 
sıati: 16 c1992) 1103 2 - Ek~iltınf' 1 10. 7 9l" cıımn gil· re 1.104.000 adet ekmek pişirmesi işi Ko. dan: 

ı k nü •:ı'lt 16 te Erıurum Sn I\! Ko. d~ kapalı zarfla ihale edilecektir. ı - Beher kilosuna 339 kuruş 
Kalorifer boruları a ınaca "lııp•I ıc.nktır. '.\lı.lınııımrıı h<'rlrli li.5.000 2 Kapalı znrfla ihalesi 20-7 !>42 tahmin edilen 7494 kilo yUn corap 

D. D. Yoll ırı :-ıa. Al. Ko. ılan: lırıı olup kııtl •ernin<ıtı 90 111 lirrıd r. saat 16 da Bursa Sa. Al. Ko.da ya - lpllğın n müt('ahhJt nnm ve hcsahırıa 
Muhıınımrn bedeli (71if.0.6.5) lir" o· rıırtııııml"si her rün Ko. d\\ ı:r.ılılCir pılacııkur. Muhammen beıleli 17223 pazarlıkla ck;ıltmesl 8-7-942 carşam

lan muhtelif kalorifer borulan 17. 1. f ~tc:ld'Jerin bc:ıı ıııın v· sa •tte t u.l· lira ve muvakkat teminatı 1885 li- b4 günü snnt 15 le Tophane 1st. Lv. 
9.ı.2 cuıııa günü aaat 16 te paı.nrlıkla nı.lıır•yle Ko. n mllrııc:ın•l ırı rnılır. ş ırtnamcsi mezkur komisyon A. Sa. Al. Ko. da :>tıPılacaktır. İlk 
A11kara'dıı. idare blnnmıtla loplaııRn ( 1 Ci!Jt-) 6Gfl ile Ankara ve İstanbul Lv. Amir - Lcmlnatı 1905 llra 35 kuruştur. Nü· 

k il C koml&,·onca s lııı alı- j 1 d ·· mlıncsl Ko. dn "'Öril!Ur. Taliplerin ıııer eı · un u , Odun ... Jına"'"k liklcri ve ne öl Sa. A • Ko. a go- • 
nacaktır. .... """ rUlUr. İsıeklilcrln ihale 1:,-Un ve saa- belli vakitte Kp. 118 gclm!'lerl. 

Ilıı lşr. ı;lrınek lstiyenlerin karıun•tn !st. ŞiDli Sn. AL Ko.d::ı:ı ı tinden bir sııat evvel ıeklif mek • (5068) 1129 
ta) in t'ltiği H"Siknları hoınileıı il} ııı 1 - Knpalı :r.arf usultl !le 100 bin tuplunnı Ko.nn vermeleri. Koyun eti alınacak 
gllıı ıınat ııs tc ııdı geçen komisyon liralık odun alına--aktır. Evsaf ve hu. ( 4920) 999 tst. ]{o. Fındıklı :-.a. ı . Ko. dan: 
relsllı;inde bulunmaları IAr.ımılır. sus! sartlıır teslim mııhall!'rl Komls- • h 

1 
i 1 16 "" ı /\. k 'd nıalz,.nıa yımda .. örUIUp ö"'reıılleb'ılır .... uvak Su""t

1 
yo'-urt alınacak 1 <•llmu uyu as ant's il n ;;ıart!lnme ı·r n nrn a , , ,.. " · .,. • b t•ın ko,·ıın eti ihale 1 kııpnlı :ıarf ıısıı· 

1 1 · .1 1 bll' kat ıemlnatı 6250 lıra<lır. İhnlesi 18· f t K l' ı ki Sn Al ı- "' · ' ı a rcsıoue gorıı " ır. . o. ını ı ı • . . o ... !tn. liyle 2:t. '1. o.ı.:ıı glıniı ıııı.ıt 11,:JO ıi' va-
(.5(10(1) 110.ı. 7-l!J42 l'ıımnrtesi ırUnU saat 11 de va· l - l'nzt1rlık ı;ılnıi tnlilıl çıkıoıynn pılııı-nktır. Ta1'min t'ı'lılrn br.ılell 

B e ton iskele yaptırılacak pılncaktır. Taliplerin ilralc saatinden 'ağıda cins \'C ıniktnrlnrı ya ılı iiç 23710 lira ve il ııvııkknt lf'minnlı 1783 bir ııant evvel knnuni ı;ı-sıkalarıvıe k ll'm ı c mncldrleri 10. 7. 0-42 cıımn 
D. Deni.ı:yollan l letnıe MildLirlu- birlikte l{o.na mllrncaaıları. 79, ciinU h:zıı::ı.nn<L"l co tcrlkn aUer- llraclır. Şartnamesi her gun Ko. da 

ğUnden: ı;orlllıır. • 
Kapalı zarfla e~lltınesi 114.n olu- Çeşitli sebze alınacak rlc pıınrlıkln ifiteklislne ilınle erlile • 2 - lsteklllrrin lıelli flln ve ilınlr 

nan Yoha iskelesinin betonarme o- lsL Ko. Fındıklı Sa. Al. Ko. dan: <"ektir. Şartname i her ı;:!lıı Ko. dn gll- sııntinılen bir ı;nat ev\l"l 24!10 sayılı 
bırak temd!dl mşaatına talip ı;ıkma- ı - Asıu;ıda eıns \·e mıktarları 31a- r ılllr. lstcklılerln hclll gün ve saat - krınıınun hılklınılerl d hilinıle tanzim 
dı •ıııd;ın llll.tarhk sureUyel eksıllme- ;:üı beş kalem :ı;a.:ı scbz lcr 15-l-!142 lcrde Fıııılıklı Sn. Al. Ko. ıın ı;rlıııele· ed!'cekleri z ırflıırı rrıııkbıa knr ılıl(ı 
si 11 temmuz !>42 cunıa saut on be$· sıuıt 11,3U da kaııalı zart u ulu ile ri. Ku. nn vermeleri. (606!.1) ı ıao 
le Tophanede idare merkezinde alım ısteklis ne ıhale cdıleccktir. Sarına- C'in i yoi:urt, ınlktnrı RO ton, ?-}~1116h0• Et alınacak 
satım komlı;yonundıı yapılacaktır. mcsi her gUıı Ko. da görUlur. l tek- Red. 38 4oo lira, kntl tcııılnntı " Yn vtrnn s:ı. Al. Ko. d:uı: 
Bu 1$C alt evrak komisyonda her hicrin bcllı gün ve saatten bir snnt lira s:ıat IO ıl 1• 
gUn sörüleblllr. İsteklllcrlıı yukarda ÖnC'eye kndnr teklif nl!'kluplarını Cin~! pığıırt. rniklnrı ıQ ton fııh . 1 - (.,ı),000 lkı.rl k sı~tr veya kO)"lın 
yazılı ı.;iln ve saatte kıanunun lnrif makbuz karşılı[;ı .l<'ındı~ S:ı. Al. Ko. B " 1 nnoo liro. knti Te. 28 o lira. ~eya k~ c1:J pazıır1ıkln ınıtın ııt Menk-
ettığj esaslar ve 4953,75 lira katı tc- na vemıcleri. 6 t 10 80 da.. t.ır. Şart.nam Ko da ı:orü ür Eksllt-
mlnat ve <25> bin llrnlık bu ı:lbl in- Cınsi Mıktarı: Ton Cin~ı ıılıt. miktarı 80 ton Mııh Tied mt'!SI 0·7-042 pcrscmbe ı;:UnU s:ınl 15 te 
iaat yaptıklarına dair \·csalk ile ko- AHckadın fı.ısulye 180 2f!OOO lir ı, Kntl Te. •1200 lir snııt Yıı.ssıvım.n s:ı. Al. Kn •lrı yııpılnc'lklır. 
mlsyonn gelmeleri. {7218-5036> 1109 Patlıcan 9G 11.30 dn. (i96G) 1038 ıstcltll'crln muayyen gün ve . ıatte Ko. 

Uilı.eltmc - Gazckmlı:in 30. 6. 9l2 Bamya lO Et alınacak na ~cılmdcri. (5070) ıısı 
ve .~. 1. 9l2 tıırihli nuslıalarındıı çık- Ye$11 biber 5 Kars Sn \1, Ko. <hn • l k 

K. DomntC'S 25 Kuru ot a ınaca mış Devlet l>enılrynllnrı lstnbyıtn sı· ı - J\ıı) rııjlıı il(• ko~ un etinin hir 
nıfınrla lstihdam edilınek ur.ere nıUsa- Hcpsıııin 'futan· !lOl5:J llrn, Muham· 1.ilosunun thhnıın hedeli fı~ atı !10 sı· 
bak11 ile orta mektep mezun!arındnıı men teminatı: 6762 1 ra.792 ğır etiı in 6.?,5 kuruştur. Keçi etinin 
hareket memur n!lmr.~di nlın ırak) ilfl- <4 

) 831 60 kuru~. l çte iki ku)ruklu koyıın iiç 

Erzlncnn Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kılo unn 3 kuruş 9 

santim fl)at tnhmln cd !-en 500 ton 
kuru ot kapalı znrrıu o~lltmeıııl 
2.1-7·942 perş nıbc ı:OnU saııl 11 de 
Er?.lncan Sn. Al. Ko. dn yapılacaktır. 
'\Iuhammen bedeli 19500 lıra olup 
ilk teminatı 1462 lırn 50 kuruştur. 
Şart.namesi Ko. da göriUür. l tokllle
rln bellı Un ve saat 10 knclar tek
lif mektuplarını Ko. nıı vcrmPJerl. 

nının ııııisnbaka tarihi iti. 7. !1-42 <"11- Çeşitli sebze alınacak le hir keçi etinin scksc•n kurııştıın 17li 
ınarlesi olocakken )anlı•lıkla 13. 7. tsL Ko. Fıııdıkil Sa. Al. Ko. dnıı: ton. d lll. fJkr sına gllre pnr.arlığn 
!il:? olnrnk dizilmiştir. imtihan tnri- l _ Asıığıda cıns ve miktııılnrı konııhıııı5tıır. İlk temlnnlı !>682 lir dır . 
hinin ıs. 7. fil!;: cumartesi oldu~u tav- yazılı be& kalem yaş sebzekr 15-7- tr.knrr .r etlen fhot llz rlnrlc'n knU te· 
zihan ll!n oiunur. ~42 sant 11 de knııalı zarf usulü ile ıııinn ıılınıwnklır. Fi> ılı g1lrlllen et 

Jstck11sine ihale ed lcccktlr. Sartnn- cinsi tercih olunan alınRcnktır. g, ~af 
R. C umhur Filarmoni k O. meı;i her gün Ko. da görülür. Iııt,...k- korun evı;afıdır. Şutıı11nıesl her ~ıln 

illerin belli gUn '\C srıntt n blr saat l\o. d~ görUIUr. Pıurlıfı 13 7. IH2 
evvel tekil! m('ktuıılnrını nuıkbuz pazartesi gunu 11nııt l4 80 ıh y ıpıln- <5071) 1132 
mukablll Ko. na verm •!eri. cnktır. j tcklilcrin ml'zlnir gün ve sn- Kuru ot alınacak 
Clnsl Mıktan: Ton nttc lemiııntl ırivle Ko. na nıi.racaat - Erzincan sa. Al. Ko dan 1 

Or- AYl!eknrlın fasulye 90 l!ırı. (rn6 ) ıoıo Beher kilosuna 6 kUTuş 80 santim 

~;~;:n 4~ Saman alınacak fiyat lahmlıı edılen M>O ton tel bal-

Sıva, b a d a na, yağlı boya 

işleri 
RlyaseUcumhur Fllô.rmonlk 

kestrası ŞeCllğindeıı: 
Orkestra binasının iı; ve dış kıs

mında sı\•a, badnnn, yağlı. boyn ve 
ı;atı kısmının aktanlması işı 23-7-942 
perşembe günü satıl 10 da mektepler 
muhasebeciliği satın alma komisyo
nunda ihalesi yapılmnk üzere acık 
"eksilt.meye konulmuştur. Ke lf be
deli <1216) lira 110) ı..-ı..ıruş, mu\·ak
knt temlnnt !>2 lirndır. tsteklilcrin 
teminat makbuzlarlylu 1912 yılına 
ait ticaret odası vesikası ve Nafı!l 
MUdUrlfigünden nlaeukları fenni eh
liyet veslkalnrlyle birlikte )'Ukarıln 
sözü gecen gün ve !lantte komisyonu 
gplml'lerl. Bu işe alt ke$if, şnrtname, 
muknvelennme her gün Orkestra 
ŞeCJlğincle görülebilir. <5086> 1144 

Ank a ra Levazım Amirli ğine 
gelen ilan l a r 

Et alınacak 

b 3 Gclı .. ~ı .. sn Al Ko "·:ın· valı kuru otun kapnlı :r.arfll eksilt· Y ~ı>U bi er • "" u • • • ,.. • " 

Domntes 12 1 _ °"1nırteı>c noıııyır lsk<!fo tesıımı mesi 23-7-1942 perfjembe gtinU saat 
Hepsinin tutan 45)60 lira, mu\nk \'l!)":l Gel bnlu<la ıımbam t.esltnı 2000 15 ıe Erzint'an Sa. Al. Ko.dn yapı -

1 ıııcnktır. Muhnmme:ı bedeli S4o00 knt temlnntı: 3417 ira. ton tl'l bnlyah vı yn h:ı.sırlı saman pn • 
(47{)1) 832 lira olup ilk temınntı 2!>50 liıadır. 

z:ı.rlıkl:ı sııtın alınnrnktır. Bilumum ril- Şartnamesi Ko.da gorU!ür. İstekli • 
Odun alınacnk gwn ve masratın.r rnütc hhldlıw nıt ol- lcrln helh giınde s.:ıat 14 e kadar tck-

Mlmnrslnan Sn Al. Ko. ılruı: mak üzere muhammen bedeli 100 000 lif mekıuplarını Ko.na vermeleri. 
ı - Tahminen beher kllosu 3 ıc ıru, l'r:ı v" kati tmnlnntı 15 000 Jlrn<ltr. ::ı:v- (50i2) 1133 

50 sanUmdcn 850 ton gOrı;cn 1740 ton a.111nnm ı C'..elLbolu meıict>Z S.'l Koyun eti alınacak 
m~e k'l cıımnn 2500 ton odun knp ıı da ı: rO ür th111"t 20-7.9'12 pa- Balık<'Sir Sn. Al. Ko. ıtın: 
zart usullyle satın alınacaktır. l\Iuhnm ııUn.U t 16 ı1 G bolu mcr I 1 _ &-her kılosun:ı 1 20 kuru

3 
tb·nt 

ml'n oe;ıeıı 00650 llradır. r.ıuvakkat te Al Ko «'l:ı yapıl ' iıtır. tahm n ed len ıs.ooo kllo koyun eU ku· 
mtn:ıtı 6109 llnıdır. Snrtnam<'!ll Ko d: n (49W) 10.J'5 

vcrtı.-nektcdlr. lhak>st l3·H>ı2 pazar- Sıihr eti alınacak 
tesl ciinil 5:1at 14 tc Mlmuslnan S Sa Al Ko 
Ko da )ııı;nl:ıcaktır. 1stekll1C'rln ır. 

ıı:Un ve gnt 14 e kadar t ı r m 
tnnnı Ko. = vcnnelcrl. (4700> 

Kuru ot alınacak 
Cl1lnı: rkö.Y Sn AL Ko. d 'I. 

tl"m 

pnlı zari usul )1c Clcıd!;trı'ı<>ye konuımırş 

1 

tur. f:J<s \,mcs1 23·1·9-12 pcr$Clllbc ::ı...nU 
sant 16.30 d:ı B:ı.lı'kcslr Sn. Al. Ko. d 
) ııılaraktır. l\luvnSCknt tcnılnntı 1200 

ı - ~ uın tel bııb kuru 
Muğla Sa. Al. Ko. dan: ııırlıkla e.'lttn alınac tı.r. P ı n 

1 
1 - Kapalı zarf usulU ile 67500 ki ~) 7 942 P"riembc ı:ünU sa:ıt .u; t.e yıı-ı 3 

lo koyun eU ve 6i500 kilo erk,...c: et. 
ı tın alınnC'nktır. Koyun etinin her 

1 
aktır. AAat. 

ı dosuna 100 ve erkeç ctlnln beher :;ı - m ton tel bnl)'ll Jcuru .,tu • mez. 

-5-

O dun alınacak nru 2400 sayılı kanunun dahlUndo 
tnnz:;n <"det klerl zaı f rı mıı.kbuz 

Balıke r Sn. Al. Ko. dan: karşı ı ı Ko. nn \ rn 1 ı 
1 - - Beher .ıu osunn 2 .kurus 50 <:> > 1138 

sanum fiyat tahmin edilen 104..! ton K · 1 k 
odun ılrnpal ı zıırf .usul yle <'k ltm!'ye oyun etı a ınaca 
konmu tur. Eksiltmesi 23-7-942 per- isı. Ko. Fmdıkıı S Al. Ko dan 
ı;emoo cUnü sant 16 da Bnl k~ ır ::>a. l 1000 > ıaklı a an nı 15 
Al. Ko. da yapılacaktır. Mu\• kknt ton ko)'l&ı etı ıh.:ılc ı kap ı zart su 
tt'mlnntı 1897 lira 50 lkuru tu~. 1012

1 

retıyle 24-7-10ıt2 gu ıJ ı>.ı ıt 10.30 a 
ton odun b r mütt'ahhlde ihale <'d - yapıl cakıır. 
leb ll'ce~i gibi b rUk hirl k a:>rı ayn 2 Tadmın edilen bedeli 22275 
llc: mütenhhlde de ihale edıleb lır. lira ve nıu\akkat ten n ıı lıGl ı.ra
F.lvsaf ve şartlnr ırôrmek 1 Uycnll'r ı oır. Ş rtnam ı her gun Ko.da gö -
hl.'r gün Ankara 1st nbul Lv. Amir- rültir i t klıl ı in belli ~u ve ı , -
l kler nde ve Balıkcs'r Sn. Al. Ko .• da le a u den b.r t evvel 24 O sa -
görebilirler. Tallrıll'r!n . lha ı; günü ı yılı k :ı:.ını n hı.ıKuı erı d • 
knnunda g(ls~erllen V('sıkalnnyle blr- 1 ınn:ı:ım Hlecc lcr zarfları 
ilkte Balıke.,ır Sn. AL Ko. na teımr kar§ılı 1 Ko. ıa vermclcrı. 
m!'ktuplannt halt' saatinden bir ımnt (i.10 ı) 1139 
eweı vermeleri. <5077> 1135 K r l k 

Kuru ot alınacak k.oo~n e l a ınaca 

P.rzincnn Sa. Al. Ko. ılnn: 
1 - Be-her kllosun.ı S kuruş 

ı; ıntıın fıyat tııhmln edilen tıOO ton 
kuru otun k ıpalı z ırfl ı c•k iltrııe,ı 
23. 7. IH~ perşembe ı;unll s ıat 16 te 
Fr,.incıın ~n. 1. h.o. ~a ) pıl <-ak ır 
M ulıoııımcn hedeli 19.500 lir~ <>lı•P ilk 
teıı lnııtı 14 G2 liro ıso kuru tur. ::;; ırt
namesi Ko. el ı ı:: ırtilür. j kkl.•.-rın 
belli gım \ c sn atlı' ı 4 e kaıl ı r t klif 
ıııektuphrını Ko. n ı 'ermeleri. 

(~07S} ll&G 

Kuru ot alınacak 
Eı-ztıı<-.ıın Sa. A ı. Ko. d n: 
ı - Bcltcr ~ 5 kuru3 20 snn· 

tim tlya t tahrntn <!dlX>n 500 ton ip b l· 

>'lı.l.ı kuru otun k ~it zart ckslltml'.•l 
23-7-942 POni('Ofl\00 ı:ünü saa,t 11 <! F:r
zlııcan Sıı Al. Ko. ct.ı. Yll1Hlilenktır. Mu
h rr m• n b<'d !J 2 ,()00 ı ıra o w 'k te-
m lt"ltı 1 30 liradır. Ş:ırtn:ım Ko. 
ıı: ri.llür tııtC'"kl lf':-ln be 

10 ıı k.ndnr tc'kllt m<'ktupt:u·ını Ko. na nn 

( 11 o 

Kuru ot alınacak 

\ L"!TllClcni. (507!'1) 1131 ı 

Koyun eti alınacak 1 Errın n Sa. Al ı.-o dun : 
lst. Ko. Fındıklı Sn. Al. Ko. d:ın: l Beh r kıl ı..nıı 5 !mı u 20 
l - Zt'ytln B. hastanes niıı 15 ton santım fıy t ı hıı ın ed len 500 "tu ı 

koyun el ihalesi .kapalı :1.nrf sure- ip b iya ı kuru oıJn kapalı z r ı 
tiyle 24-7-942 sunu saat ll,30 da ya- eksılt ı .!3-7 ıc 2 pc mbe ı: 
pılncnktır. sant ıs te .Erzl ıc n f' Al. K a 

2 Tnhının ('(!ılcn hE>dl'll 22275 yapılne kıır. Muh:ımm n be 1 1 2600 ı 
lirn ve mU\"nkkat tem nnt 1761 llrn- liı.:l olup ılk te ı at 19 O lır 
dır. Sartnnmesi h!'r glın Fındıklı Sa Şart amesi Kod orUl r t ı 
Al. Ko. d:ı göru cb 1 rler. 1 rın t; Ilı gün v s att !l b.r at 

:l - lst('klllerln belll &:Un ve saet· evvel ıeklıf me ,tup arıı ı Ko.nn ver-
len bir saat evvel t kflf mcktupln- meleri. <5084) 1142 

Odun a i aca 
AC'n SA. Al. Ko d n: 

l - Aeatııda mlktarlan )·ll%1lı iki kıılcm odun kap lı 7. tlb ·~ev o. 
nuımuştur. 

2 - 'l'ahmln bı'!<ICJ!lrylc ilk temlnatl:ın vl' ck•llll'lc ı:ııntı !lıl ıtıcrt her ıı rt
nln hlzıısındn ı:osteı1tmtıtır. f.vsar korun tıuttın ı: m onl nl"''lrı mC'vcutt ır l~ 
11·041 ı;ifnu 48100-51100 No. ıu .-mlrdC"kt cvıııırtır lslP rtn 16bu <ıtt n r 
sı:ınt ev\'el kıınunun 3.! .inci mnctdes.I muc!blnec 
rıru Ko. na 

Cinsi 
Odun 
Odun 

vermeleri. 
Miktarı 

Kllo 
900.000 

1.500.000 

Tnh. Bed. 
324 o 
5000 

llk To. 
24"0 
4050 

tckllC m kt'J ,.. 
Cl ı!l 

lhnle tarıhJ s nt 
J0-7-!>42 15 
10-7-942 16 

Tezek al;naca 
Karıık11!1C Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Ae l}ıda mlktartan yıır:ılı iki kı.ııım tl'Zek karalı z..ırtla ~ltm~ 
nulmuııtur. Tahmin bcdcllert mı: temtnattarı ve it lunc ı:-Uno ve at r 
bırlnln hlzalnnnda ı;ı:ösl<"ı1lmlttlr. Evsat korun bütün g rnızonl:ınnd.ıı ffi{'!V ut
tur. 15-ll·DU ve 4RlOO-:>llOO No. cmlrd<'kl (!V ırrır. lst.ckl lerln 1-bu &o'latt<-r bU' 

saat evwı kanunun 32 inci madd rnuclblnec hazırl.ıl'aca.kmn l<! • lt m tul' -
Janru ko. nıı venneJ.cr1. ( 4IJ09) 669 

Cinsi 
Tezek 
Tezek 

Mlktan Tah. Ded. llk Tc. Münakasa 
Kılo Lira Llm Kr. gUn snat 

1.000.000 20000 1500 00 13-7-942 15.45 
1.S00.000 32500 2137 50 13-7-042 16,30 

Ot ve saman alınacak 
!Bkcmdcrun Sa. Al. Ko. dan: 

Cinsi .Miktarı ton 

Kuru ol tcl bab'ah 

MU'h. Bed. 
Ura 
40500 
38250 
31500 
40500 
38250 
31500 
17100 
16150 
l5il50 
23450 
21775 
15075 
19250 
17875 
31500 
292'"";)() 
20250 
70000 
6;,000 
<l..>000 
70000 
6.'lOOO 
4..>• 00 
lf){)OQ 
19000 
25000 
15000 
l 5'Xl0 
37500 
22300 
40000 
24000 

llk Te. tlı. Ta. Snat 
Lırn K. 

.. ip bal)ah > 
dok Um hallnde) .. tel balyalı > 
ip balyalı ) 
döküm halinde) .. tel balyalı ) 
lr> balyalı ) 
tel b !yalı 
te-1 tıalyah ') 
ip baly:ılı ) 
dökUm halinde> 
tel balyalı ) 
ip balyalı > 
tel hnlyalı ) 
ip balyalı > 
MkUm halinde> 
tel balyalı > 
lp balyalı ) 
dökilm halinde) 
tel balyalı ) 
lp balynlı ı 

,. döküm halindi') 
. amnn vı"ın hallnde 
:;aman ~ıkın halinde 

hııl:ı;nh 
<!ökum 
bnlyalı 
balyalı 
döküm 
bnlyalı 
döküm 

) 

) 

) 
) 

) 

) 

450 

450 

190 
175 

335 

275 

450 

1000 

1000 

380 
380 

500 
300 

750 

3037 50> 
2868 75) 20. 7. 942 10 
23G2 50) 
3037 50) 
2868 75) 20. '7. 942 15 
2362 50J 
128"2 50) 
l2ll 25) 2L 7. 942 10 
1181 25 2L 7. 942 15 
1758 75> 
1633 13) 22. 7. 942 10 
1130 63) 
1443 75) 
1340 63) 22. 7. 942 15 
2362 50) 
2Hl3 75) 23. 7. 942 ıs 
1518 75) 
5250 ()O) 
487;, 00> 24. 7. 942 10 
3375 00) 
5250 00> 
4875 om 24. 7. 942 15 
3375 00) 
1 25 00 25. 7. 942 10 
1425 00 • 25. 7. 942 11,5 
lf!75 00) 
1125 00) 28. 7. 942 10 
112;, OQ 29. 7. 942 15 
2812 50) 
1687 50> 30. 7. !>42 lO 
3 :ıoo ooı 
1son ooı 30 7. 942 ıs 

1 - A~tıd:ı mlkt::ıı'lan :>·ıwıı 9 kakm kunı ot \e 5 karem 6'llllAn kılıı "ı 
~ırna P~lltmcyc konulmuştur. 

2 - Mulıammen h!'docollcr1J.1c Uk tcmtntıtlın ve 1h le ~u lm ootv<.>ldelk: ııı
L-ırınıt:ı R<Mlterttml Ur. 

3 - TC"kl't me-lo.'"'luplan ihale tarlhlertnln m\11\Y'YE'fl v kitten 
Ko na vPrttmtıı olmnlıdır Gc>C ge-J(!'fl m"1<tuplıır k bul C< 

lıırına &artnnmcnln 4 <-0 m d1 nln isi en kanuni v 
lllcrtn ıartoo.meyt ı;:6nn k r lsk ım Sa. Al Kn r 

Et aınaca 
Hozat Sa At Kom s~onu tan: 
1 Aı ı'!"ıda m r vemuhıı?TlfTl<"TI 

\ c san ti ı1 Y117.Jh mevat ayn a'l.TI 2400 yılı ka 
si ene htıkümlcrt d res de lh ıc <'d t'C'Cl': dm ta 

m men • ın. 

mektup
t trk
(4 56) 

znt ~tın alma komlsynn 
2 - Talipl rtn fhııl<- thıdı:m b'.r ı>:l t cvv<'lin<.' kad r knnu t~ ıv-

3 - F.vsat ve enrtnamc'11'1" sntın nbna komk)-<>n a ~örll r. 
4 - PosUıdald R'ecikme er k 'l>ul <'d (7274 50."J2) 1100 

C'ınsi Mlktan Tutan 'T'<'m nah lhal!' ı:üntı 
Sığır l'tl 8500 2833 QŞ 212 48 27-i-942 pa.r.nrtC'SI acık rk

slltme 
kap:ılı znr! Koyun E'tl 

Keı;i etı 
1:moo 
13000 

75ru? 90 
6282 DO 

5SS 72 
471 22 

27.7.942 
27-7 942 

Et a lın c k 
Hozat !';a A 1. Kıı dan: 
l As f"td:ı m ktar ve muhammen 

v s:?.n tlcı1 )'nZllı mcvn t ayrı ayn 24!Xl llftYLlı k 

" " .. 

s tme hü~tıt'llM ru in!61:nde Dıale lXt ('('(' nrloo Ho-
7.ıtt ı;ntın nlma kom'syô?l'llrın JT'Orac :ıtlnn. 

2 - T ı:ı erin ihale sant'nı'k'n blr s:ı t <!'VVCI e k d r knn nl Wın rty-

S - ıo·,. f ve snrt:ruuıı<'ler tın a :ı kom on ır rO 

4 - Post.M ki s:-e<".Jcmclcr kn.'bul ('(! ~r-z. < 727 :.'ı033 ı 

Clrud 
Sı~ır eti 

Koyun cU 
K~oU 

Mlktan 'I\.ıtnn 'T'l'm n>ıtı 
Kilo Gr. Llrn Ku. L rn Ku 

17000 5666 lO 421 9, 

15165 80 
12565 80 

1137 4" 
942 43 .. .. 

• 

1107 

n 
rt ... sı a11nn 

kapa ı zarf 

" .. • 



&- ULUS 7y7~ 

Talebe a l ın.ocak 
' , __ N_A_F_IA_V_E_K_A_L_E_T_I_ MALiYE VEKALETi DAHiLiYE VEKALETi 6-7-942- 12-7-942 tarihine kadar 

muhtelif hatlarımıza kalkacak vapurlann 

isimleri, kalkış gün ve saatleri, 

kalkacaklon rıhtımlar 

Milli Müdafaa Vekaletin rlfm : 
A:.->:<>rı ııseıere, Konya askerl orta okııluna ve Gedikll hazırlama or

ta ot.uııarına talebe alınıyor 

ı - ı eylül 942 de oaş!lyaca.k yen1 ders devresı tçtn Konya'da Kulell, 
Akşe!llr'de Maltepe ve Bursa e.skerl Useler1yle Kı;mya As orta okulunun 
~e Ka~serı eedlkll erb24 hazırlama orta okulunun ııer Uc s ınıfına. Mer
zU:on ged.ıüı okulunun birine!. 1.ktncı. Ucüncı1 sınıflarına. Kırıkkale sanat 
o.ı..-uıu ve Ankara mustkı gedikli okulunun yalnız blr1.ncl sınınarına ma
a.r11 tıseıerınden. maarll orta okullarından ve Uk okul mezunlanndan 
tııl<'De alınacaktır. 

2 - Alln:ıca.k talebenin Tilrk ırkından olması, sıhhl muayenede sat-
13Jn ~ıkması ve istekti adedi lhtl.Yactan ıazla oldutu takd!rde yapılacak 
seçme ııınavınoa kazanması sarttU'. ! 

S - Tahslll terkedenler. her ne sebeple olursa olsun yaşını t:ıUY1llt · 

;ntis veya kucultmüs olanlar, bulundu!:.:~ okulların son sınavlarında 

~ın.tta--Veya b•Jtunlemeye kalmıs olanlar, yaşları boyları ve ağırllklan 
as.n"rl llseler tallmat.ındakl tıadlere uyeun olıruyanlar kabul olunmaz
hr Yalnız eedJkl.' erbas tıazırlama orl:cı okullarına blr UA üc sene tah· 

.u~ terketmıs olanlar alınabilir. 
4 - Bu sartı.arı ta.sıyan ısteklUerl.n bulunduk~an yerlerin askerUk 

ut>t>lertnden diğer kaydU kabul ~arılarım ogrenme!cr1 v, ol<ullarca t:;tek
lıler hakktnlla yapılmakta olan tahkikat net!celerinln seçme sınavlarına 
ında~ •am~ mlanarak l!<teı<lllertn t>u sınavlara ııırebllmelertnı temin 1cln 
15 mayıs 942 den ltıbaren birer dilekçe Ue ve acık lkamet adresıertııl ve 
'"l•.ıu~:.ı Kayıuı outundukları yerıerı dllekceıerinde eostermek Uı:ere der-

3.l ı;:1rmek tstedlklerı okul mOdürlUklertne müracaat etmelerl ve maa
rı.ı: oı<u!ıarında sınır eecme sınavıan blttl.kten sonra cıa d1.C-er kaYdO ka· 
ouı KAğıtıarını nazırııyarat:t ast:terllk subelerı yoıuyıa en ıeç ıo aı:ustos 

O<;~ t ı lhıne kadar okul müdurlüklerlne eondermelerı tlAn olunur '3183 

Ç~şi tl i yiyecek ve yakacak alınacak 
l.<it.anbul Liseler Alım satım Kom.syonu ReisLlğlnden: 

Beher kllo tahmin Fi. Miktarı İlk teminatı 
Llra 
6161,50 

lrnruş Kilo 
209 47000 

Toz: -eKer 
Ee~rıı€' şeker 

96 83500 ) 6592 
116 23000 ) 

Pır.ı1ç 

B<>;,-aı peynir 
Ka.,ar peynir 
Sabıtn 

Zı>:,.tınyağı 

Noh1Jt 
K•ıru çalı fasulya 
:ı;~ rhuııya kuru 
Y - l mercimek 
l.ırmııı mercimek 
Yo ıırt 

1'.I~ngal kömürü 
Dağlıç eti 
ı::ıraman eti 
1-:uıu eti 
Sr -ır eti 
Yumurta adedi 
s ıt 
ne••Pi 
Od m ~ekisi 
ıCtır<;"n vı:> meşe) 

62 
121 
191 

87 
121,5 

33 
25,5 
19 
26 
30,5 
52 
10,5 

170 
16,9-
155 
135 

5 
38 

130 
850 

56500 ) 
23800 ) 
11600 ) 
13800 ) 
16300 ) 
15200 ) 
32000 ) 
12000 ) 
11400 ) 

6200 ) 
33700 ) 
34000 ) 
3700 ) 
4200 ) 

5900 ) 
6900 ) 

381000 ) 
57000 ) 

8000 ) 
1317 ) 

2627,25 
3 798 

900,50 
1485,50 

1523,50 

1314,30 
267,89 

2360,55 

1428,75 
1624,50 

780 
840 

ı-;:r,mL<>yommıuza baı?lı altı yat:Jlı Use-nln 1942 malt yılı i.htlyacları olan yu -

karıda yazılı YiYecek ve yakacakların 26, 29.6-1942 günlennde kapalı zart usu
ls ıı :yapılan eı.-.sUtmele:rlne talip cıkmadıtından b!r ay zarlıncl.a pazarlıta bıra

kılmı~tır. Mez.kür maddeler!n 9-7-1942 perşembe günü saat 11 de pazarlıkla ya
pı ır-'l..k eksUtmeler'.nde uygun !!Yat verene ihaleleri icra edlleceğlınden istek!He
rı kanun! ve!"Jralarlyle braber sözü geçen ııti.n ve saatte komlSoYO!lda bulunma
l:ıc ı. Ş.-ırtnameler ıcın GalataM.raY JJsestnde kom~on kAtlPlltııne muracaatlarl. 

,(7182-5012) 1095 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
Kars Maar!t Müdü-:-lüitünden: 
Kars • ctıavuz Köy Enstı<tüsüniln aııatıda cins ve miktarları yazılı !l'ıtıyac. 

lan kapalı zarf usul1yle ekS!Ltmeye çıka.rılnlı~tır. TaUp lerln tesblt edilen a-Un ve 
s:ı • erde Kars Maa.r:lt MüdürlüğUne müracaatlan lAzımdır. Şartnameler Kars 

710 Maar..t ;:>.Iüdlir!Ufilnden temin edileb!llr . 

MJ.Jctan Tah. bedeli 
S.r'1 Cinsi 

l Ekmek 
:! Odun 
3 BE-yaz peynir 
4 Zeyt;ıı 
f> Bulgur 
6 Patates 
7 Fasulye 
S Koyun etl 
9 Sığır eti 

10 Sadeyağı 

ll Sabun 
12 Pırlnc 

13 Nohut 
U Zeytınyağı 

Kilo Lira K. 
120000 26400 00 
250000 15000 00 

8000 6400 00 
8500 8500 00 

30000 7350 00 
41000 12300 00 
28000 9240 00 
10000 10000 00 
24000 18000 00 
20000 32000 00 
6000 7200 00 

16000 8720 00 
20000 5500 00 
6000 9000 00 

167'.!8·4567) 

M. teminat 
Llra K. 
1980 00 
1125 00 

480 00 
637 50 
5;)1 25 
922 50 
693 00 
750 00 

1250 00 
2400 00 

540 00 
654 00 
412 50 
675 00 

!hal e günü 
15-7-942 

.. 
" .. 
.. .. .. .. 
" 
" .. 

saati 
14,30 .. .. .. .. .. .. .. .. 

" 
" .. .. .. 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
Miktarı M . bedell 

Cirısi 
E~nı .. k C600 Gr.) 
Soaeyaği 
Erke.ç eti 
Un 
Sıgır eti 
J.:r,yun ,. 
Bulsur 
Pirınç 

Nohut 
Kuı·u fasulye 
Borlilce 
MPrcımek 
Patates 
Toz şeker 
Gaz 

Kgr. kuruş 
110000 ıo 

3500 145 
20000 50 

1000 19 
6000 55 
6000 80 

L2000 30 
2000 51 
6500 27 
6000 30 
4000 27 
4000 27 
5000 30 
3000 95 
2000 25 
4000 10 Tuz: <Koçhisar ) 

zı:.~-cnya~ n,5 
K•ıyruk yağı 
Sabun 

a sltID 1000 119 

Kuru soğan 
5a.ı;9. 

8ıır1<e 
Pe• nir <Edirne > 
ZPytin tıı.ne <Bursa ) 
Üz;tim pekmez! 
Kuru üzüm lsıyah) 
Kuru mcır 
Taze> fasulya 
Taı~ hamya 

Kabak 
Bıber 

.. Soğan 
Pıı~lıcan 
Donnte~ 
L mon adet : 
Stit 
'.1.:ığürt 
Yun:ıurta adet: 
Odun 
C'!m kömlirii 
Man~"l kömürü 
tsı:ıanak 
Pır.ısa 
Lahnıı 

1000 160 
2000 75 
1000 25 
1000 100 
400 15 

1500 80 
1000 80 
6000 60 
3000 50 
2000 50 
1000 25 

500 80 
3000 10 
1000 80 
ıono 10 
2000 70 
5000 50 
1000 8 
1500 25 
1500 20 

14000 3 
100000 2 

20000 10 
500 10 
20()0 15 
1000 15 
2000 20 

Tutarı nk te mlnat !hale 
Llra K r. S a. L ira Kr. S a. s ureti 
18333 33 33 1375 00 00 kapalı 

5075 330 62 50 zarf. 
10000 750 - - .. 

190 14 25 - açık ek. 
3300 247 50 - .. 
4800 360 .. 
3600 270 
1020 76 50 - .. 
1755 131 62 50 " 
1800 135 " 1080 81 r- - .. 
1080 81 
1500 112 50 -
2850 213 75 - " 

500 37 50 -
440 33 .. 

1190 89 25 - " 
1600 120 " 1500 112 50 " 250 18 75 

" 1000 75 .. 
60 4 50 " 1200 90 

" 800 60 -
3600 270 - - .. 
1500 112 50 - " 
1000 75 - -

250 18 75 ~ 
400 30 " 300 22 50 -
800 60 " 100 7 50 - " 

uoo 105 - - .. 
25011 ~ 187 50 " 50 6 " 375 28 12 50 

300 22 50 - " 
420 31 50 -

2000 150 .. 
2000 150 .. 

50 3 75 .. 
300 22 50 " 150 11 25 

" 400 30 - .. 
Isparti!. • Gönen KöY EnstltüsU Müdürlüğünden: 
! - Gonen koy enstitüsünün 19·12 yılı ihtiyacı ola:ı ''11ka Ga yazılı 44 ka-

14".rn :YiYMPk ve yakacat maddelerl 1 temmuz 942 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle münaka~aya konulmuştur. 

2 - !hale 16-7-942 persembe a-tinü saat 14 te !sparta maarl1 mUdürlüğU 

odısında toplanacak komisyon huzrunda yapılacakUr. 

3 - ışartname'.er her zaman maarır müdUrlUğillıden ve enstitü !da.resinde 
.ıw::-u-lebil!r. 

'1 - Taliplerin muvakkat teminat makbuzlarlyle Lhale saatinde koıınisyona 

miir-..ıcaatıarı. 

5 - HUkilmetce el konan ve tlyatlan sal~h]yettar makamlarca tesbıt ed1t# 
Ti" s tul!!r&n erzak ve yakacak maddelerlnin hizalarında .r6ster'len munanıme:1 
b \<'!!ere muııı.hhıdlıı verı:1. mukavele, nakli gibi muayyen maı;ranarı ilAve 
ed lecei:l l'~n ol•ınur (47Sl) 914 

-..,.-------------

Su işleri Tabı ilam 
Nafıa Vekaletınden: Mııl:lye VekaletllTlden: 
Eksiltmeye konulan iş: 1 - Bin adet top<ıgnı.fya 

1 - Su işleri on bırınci şube mü- tBJbı eksLLtmesi 2490 sayılı kanunun 41 
dlirlüğü mıntaka::;ı dahilinde Sılifke lnd mad<l~inln C !ıkrası mucibince 
ovasının suianması ıçin Göksu nehrı 1 13-7-94:.l pa:r.a.rtesi lil'ÜIIÜ saat 15 te mıı
üzerinde yaptırılacak regülatör sl- j 11 t'TI1lak mi.ldı1rlüğunde müiesekktl ko· 
fon ve muhLellf sınai imalii.t inşaatı• 
ve kanal işleri muhanunen ke:;H: be-! mlsyonca yapılacaktır. 
deli vahldi fiyat esası üzerinden 2 - Muh;ımmen ba&kı ücreti 1112 il· 
(1.305.633> lira (87) kuruştur. 1 ra 50 kuru,~tur. 

2 - Eksıtlme 17-7-942 Larilline 3 - Muvakkat temlnaıt 83 11ı-a 44 
rastlıyan cuma gü rıü saat (15) te kuruştur. 

Ankara'da su işleri reisliği binası 4 - Nümune ve sartnames.I vek.Uet 
lçlnde toplanan su eksiltme komlsyo. mıııı eml;ik müdürlüğünde ııön.Uıür. 
nu odasında kapalı zarf usuliyle ya- 5 _ 1,.teklilerln 2490 sayılı kanunun 
pılacaktır. 

3 _ tsteklller, eksHtme şartname- 2 ve 3 Uncti maddelcr1ndek! belgelerle 
si, mukavele projesi bayındırlık işle- teminat makılıuzu ve~-a banka ketall"t 
ri genel şartnamesi, umum1 su işleri mektub]yle birl1Jkte yukaı-ıda yazılı gün 
fenni şartncımeslyle hususi \'e fenni ve sa:ile korn'.syona müracaatları. 
şartnameleri \'e projeleri (50> lira (..J.987) 1102 

Memur alınacak 
Dahiliye Yekalelinclen : 
Vekiılet merkez tcşkilütında mün -

hal bulunan 15 ve 20 lira maaşlı ka
tipliklere aşağıcl:ıki şerait mucibince 
nıiisabııka ile memur alınacaktır .. 

l - Li~e ,·eya orla m<'klep mezu
nu olmak. 

2 - lı ~kerliii:ini yııpmış veya. tecil 
edilmiş olmak. 

3 - ll.Iemurin kanununun 4. üncü 
mAdrlr~indeki evsaf ve şeraiti halı bu
lunmak ~nrt. 

llTılsatıakıı imrilrnnı 16. 7. 9-t2 tari
hinde '"ekil let binasında yapıheaitın
dan lnliplerin isticlalan ile birlikte 
mektep sahıırletnnmesi aşı ve sıhhnt 
raporu ve: askerlik vesik:ısı vekillik 
memurlar siril "l"C mıı:ımel!il U. mü _ 
diirliii;iine te\·cli etmiş olnıalnrı Ut· 
zınıdır. oııı n , !l!l5 

Devlet Denizyollan iılefme Umum Müdürlüğüntien : 
Karadeniz hattı 

Bartın ha.1ıtl 

tzın!t hatt1 
Mudanya hattı 

Bandırma hattı 

.-Salı 4.00 te Ege, cuma 4.00 te Erzurum Galata nhtL-;ım• 

dmı. 

- Cumartesi 18.00 de Ka<'les S1rkect rıhtımınflan 

-Perşembe 8.00 de Kemtıl Topane rıhtımından 
- Pazartesi, carşamba ve cuma 9.50 de Marakaz. cul'l""'C-

sd 14.00 te,Sus, pazae.- 9.50 de Naraıkaz Galata rıh ım•n
danı. 

- Pazartesi, ~~mba ve r-uıma 8.00 de Sus Galata rı2ıtı. 

romdan. aynca carsıım>ba 20.00 de AntalYI'\ ve. cumartes' 
~.00 de !\.1ersln Topane nhtımından. mukabilinde su işleri reisliğinden a

labilirler. 
4 - Eksiltmeye glrebllmek için is

teklilerin <52919) Ura <02) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve ek -
siltmı>nin yapılacağı günrlen en az 
üç gün evvel ellerinde bulunan ve -
sikalarla birlikle bir rlilekçe ile Na
fıa Vekaletine müracaat ederek bu 
lşe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 

1 l Baş Md. 
M. M. VEKALETi DENİZ 

Ankara nhisar ar 
Karab!ga hattı 
tmroz hattı 
Ayvalık hattı 

-Salı ve cuma 19.00 da Bartın Topane nhtımın<lan. 
- Pazar 9.00 da KemAl Topane rıhtımından. 
- Ça~a:nıba 12.00 de Bursa, cumartesi 12.00 dıe An1alya 

şarttır. 

Bu müdrlet içinde vesika talebin· 
de bulunmtyanlar ekşlltmeye işti -
rak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupla -
ruıı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kt'tdar su işleri reisli
ğine makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kRt>ul e-
dilmez. ( 4312 ı 525 

Yapr işleri 
Nafıa Veki~let.ı Tire :-ıu İşleri 20 in· 

d Şube :II ütlürhıgıınden : 
Kuçiık ;\lendres ana y,ıta!(ının Kırı. 

14+300 - 1 ~ -ı-600 arasındaki yarıcın 
kapatılııı:tsı in~a:ıtı kapait "1lTf usuliy· 
le ehiltnıc~·e konulııııı~tur 

r - Eksiltme 20. 1. lll 1:! tarihine 
rastlıran p.ızı.utesi J!iinii saat (16) 
da 'l'ire'de Su İşleri 20 inci Şuh<> :'il ü
dürlüğü d;ıiresinde toplanan koıuis -
roncla yapılac~klır. 
il - Bu j<;in muhammen heılr·\i 

(J&.219) lira ·(·12) kuru7 \'C 111urnkat 
teminatı (3.lilu) Jir:ı (Hi) l<ııru-tıır. 

III - Bu i~e ait uıııkarcıe ııroje,i, 
hususi ve fenni şartname, ek,ilLınC' 
şartncıtnesi avan proje ve lıirinei ke-;;if 
hülılsası Tirc'de Su İşleri 20 iıH'İ şube 
J\Iüdürlüi(ü "l"C huıir ~afıa Miıdürlü
ğiinrle görülebilir. 

IY - Eksiltmeye girmı>k istiyenler 

Köpı-ü yaptırılacak 
Ankara İnhisarlar Başmüclürliı

ğünden: 

İda!'emizin Çoğul tuzlasında yap
tıracağı ahşap köprli i:ışaatınrn ılk 
müteahhidi ile yapılan mukavele 
feshedilmiş olduğundan yeniden ya. 
pılaa 26411 liı·a 4 7 kuruşluk keşfe 
göre iş pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminat ylizde yedi btı· 
çuk hes;ıbiyle 1980 lira 156 kuruş

cur. 
Taliplerin asgari yirmi bin lh·a· 

!ık bu gibi i~lerı yapmış oldukları· 
na dair ihale tarihinde:ı se kiz ırün 
evveline kadar İstanbul'd'a İnhisar· 
laı- Umum mücliirlük ınşaa t şubesi
ne vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

Pazarlık ihalesi 14. 7. 942 tari
hine müsadif salı günü saat 11 de 
Başmüdürlüğiimüz<le toplamıcal• 
komısyonda icn eclilece~inde:ı ta
!ilplerin muvakkat teminat paraları 
ve evrakı mlisbitelcriyle birlik~e 
muayyen giiıı ve saatte komisyona 
müraca-atları ilan olunur. 

(4840) 919 

ASKERLlK lŞLERl 

Çağrı 
Ankara Askerlıık Şubesi Lleis11i;lr.

oon: 
D. D. Y. depo müdürü iken 183.S42 

de ı.;;ınden ayrılan Yd. P. ter:tn~nl 336/ 
'.l8 Lüt!i Saygıner taıını vazltesi almış-

h er türlii mail \'e fıonni kudretini giis· tır. 6537 sayı ile şubemize veY'\ bulurı
terir vesikıı lill'ın raptrdeceklerl bir L'- 1 ctu*u yerin şubesine müracaatı lü/.l1l•\U 
tida ile ve ihııle t-~rihinden en az iiı; llAn olunur. l50l4 > 10!7 
ı;ün ene! hrııir valiliğine ıı ürac>ıı ıtl ı 
bu g[bi in.ıaııtı ~·ap:ı bileceklerine ela il' 
eh!i~·et ve~ikası nlınııları ş;ı ti Lır. 

Çağrı 
Ankara AskerUk Şubes.l Re!sNıt\e.ıden: 
Mukaddem mahallesi Cami So.<. 16 

l:\o. adresinde bulunamıyan s sınır he -
sap memuru ıs.tanbullu 311 doğum ve 
35521 kayıt No. lnı Atı<lurra.hmaıı oğlu 

Samandıra alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyo

nundan: 
l - Tahmln edilen beclel1 5·1000 tıra 

olan 1000 adet seph!ye şamııncıırasmm 

10-7-D-ı:.ı cuma ırunil saat 15 te Kıı..ım· 

paşada buıunna denlz levazım satı:ı al 
ma komisyonunda kapalı zarr usulıylf 

eksı1tm~ı ~·apı!acaktır. 

2 - İlk 1 cmina tı 3950 llra olup şart
namesi her gün iş saat1 dah!Jin<le 270 
kuruş lletlel mukabilinde mezkiır ko· 
misyondan alınır ve resmi de komls,·on· 
rta gorU!ebillr. 

3 - tsteklilerln 2'190 sayılı kanunun 
iSIC'fllt:l ve$ll<al11rla birlikte yerecC'l·ler 
lC'kllf mektuplarını belli gün ve saa· ,.,r, 
blr saat cvvC'llııe karlar makbuz muka· 
b!llnde adı gı•cf'n koml~yon reuııtP.ın~ 

vennelerl. ( 67215-4572) 6-16 

Kuru ü züm almacak 
!zmlt Deniz Satın Alma Komisyo

nundan: 
l - 19-fl-!'!42 giiniinflc> yapılan pa

zarlıi(ında b·r kilosuna teklif olunan 
66 kuruş 3i santim fiyatı yüksek gö
rülen 25000 kilo kuru lizümün ikinci 
pazarlığı fJ tf'mmuz !J.12 Pl'.'rşemhe gü-
nü saat 15 te !zmit'te Tersane kapı
sınclaki komi,;yon hinasında l·apıla
caktır. 

2 - ŞarLnamesi ber'!Plsiz olarak 
komisyondan alınabilir. lşbu üzüm 
bir parti<le teslim edilecektir. 

3 - lsteklllcrin bu iş!e,ıe ilgili 
olduklarına dalr tlcaret ve~ikıılarını 
ve 2512.50 liradan H:ıarel teminatla
riyle birlikte belli giin ve saatle ko
misyona mliracaalları. (7153-5017) 

1092 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Deniz Konıulanlığı. Salın 

Alına Komisyonundan: 
Cimsi: sığtr eti, 22000 kilo, IDU\'al<tkat 

teminat 1650 liTa, lıhale ırünU 13-7-912 

Sirkrcl nrıtımın<lanı. 
lzm!a' hattı - Perşl"!TI I><' 13.00 te Tırhan, pa.zac 13.00 te 1:zmJr Galata 

rıhtımından. 

NOT: Vapur sererler! hakkında her türlü malumat aşaltıda telefon nunınra
ıarı yaztlt acentelerimizden öğrenlleblllr. 
Baş Acente Galata -Galata nhtımı limanlar U. 1\Id. binası altında 42362 

40-13!1 
22740 

Şube arentt>l!ğl ,, - Galata rıhtımı mıntaka liman Rs. binası a.lıtında 
şu. acentelllt! Sirkeci - Sirkeci yolcu salonu 

• (7293-5034) il.45 

. 
Palaska, bel ve füfonk kayııı ah nacak 

İstanbul Jandarma Satın Alma Koml:<;yonundan: 
Miktarı Cinsi Tah. Bed. Lira Muv. T e. 

Lira K. 1200 Ta. Alh kütüklü palaska 13.200 
500 Ad. Palaska kayışı (bol) 1.625 

1000 Ad. Ti.i fek kayışı ı.ooo 

15.825 1186 88 
Miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve muvak'kat teminatı ~"Ukarıda yazılı ı.lc ka • 

lem malzeme 13-7-942 pazartesi gı.ınü saat 15 te lstanbuJ Taksimde J. Sa. Al. 
Ko nunun bulunduğu malrnlde.kapalı zart eksUtmeı;t.yl-e a.lınacııktır. Nürnune.
!1?ri her ı::un komlş~·onuımuzda eörillür. Şartnamesi parastz alınır.. 1«t('kll!erln 
vesl,ka ve tı>mtnat meıttup veyıı makbuzlarını muhtı>vl kapalı zarC tekı~r mek
tuplannı eksıllmc ııUnU saat 14 e kadar komisyonumuza vcMmt'lleri. (6806-4625 77!3 

MAARİF VEKİLL1GJ 

Tamir işleri 
Maarif Vt>killiğjnden: 
Vekalet binasın<la l>ir kısım tami

rat ve tadilat açık eksilt.meye kon
mu:;tur. Tahmin e<I len bedel 3015 li
radır. Teminat bedeli 227 liradır. İha
le 14. 7. 942 salı günü 5aat 15 te Ve
kalet Lev!l:lım müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

Bu işe ait şartname mezkur mil
dürlükte her gün goı'ülebilir. 

(4745) 811 

natı 9504 liıra 55 kın'u.";'tw-. 

Mu,kavel<:>, e!<siLtnıe, nafıa !ıı-leri, v
mumi, hususi ve tennl şart.nwneJerl, 

proje ke;lr ntill).sa.qlyle buna rnüte!errt 
diker evrn·k 825 kuruş mu:lrabUlnde be. 
ledzyc foıı i~l<-rl müdürlüğünden veri 
le<:ektJr. 

ihale 22-7-942 oarı;.am ı-ıa ııilnü saa.t 
15 tc dalml enoUmende yaınlacaktır. 

S\atıı 15·30 V 1 LA YET L ER 
1 - Tuktırıda yazılı ı:ığı_r e11 kapalı, ---------------

zarfla etksi'lMtıete ıronutmu'ıtUır. 

Ta.liPlE'rln, lıllk temlnaıt makbuz veya 
mektuplan, 1Jıale tarlllıl!ııdcn C8l gıin 

evvel belediye ren lşlerl müd'iirlti{:ü~e 

müı-acaalla alacaklıın fennıl ehliyet, 
iımza.lı şartname ''e sııılre ve kanun:'ll 
~brazı JAzım gelen cHA°l'r ve5·ll<alarly!e 
birlJkte 24!Xl No. lu kanunun tarlfaU 

cevres!nde hazı.rlıya ca klan teklif mek -
tuplarıru ilhale günü ı:aat 14 e kadar 
dalnıl encümenı? vcrmcleri l0.Ztmd1T. 

Y- Eksillrne~·e gire<'ekler teklif 
.ı;,ırflarını 2-190 ::>-ınlı knnıınıın ve ek
siltme 5artnauıe~i~iıı tarifi rlairesincle 
ha~ırlıyaruk eksillınenin yapılaca,;i:ı sa· 
atten bir saat evveline k.'lrb.r makbuz 
mukabilinde Su İşleri 20 inci Şube 
.:'lfüdürlüğü eksiltmf' komisyonuna ver
miş olmaları lıizımrlır . 

Ahmet Refik AYkanın 6467 sayı ile şu- 2 - Tall1'1eriııı mezkür gün ve saat
b(>ımtze Y<'Ya bulunduıtu yerin &uba~:ne te Can a:kka:le denlız koımutanlıb satın 

Memur alınacak 
Eskişehir Tııyyarc Fabrikası Genel 

Direktörlüii:ıinılcn 

(fıOlS-7204) 1096 

Çam kereste alınacak 
İstanhııl llava ~iınlak.a Depo Amil"' 

liğindcn ; 

Pos•ada olan ııecikrueler kıılıul o-
lunma:ı;. ( 19-1-9) 1026 

Yapı işleri 
Nafıa V ekaleti Tire Su işleri 20 

ınci Şube i\lüdürlüğunden 
Küçiik J\Ienderes feyezan yatağının 

Km. 37+000 - 3i-r700 arasındıı 
yapılacak uı.ıhmuz ve rıhtım du~arla-

lüzumu müraC'aatı ilan olunur. 
(5085) 11'13 

M. M. V. 1. No.lu Sa. Al Ko. 

Et alınacak 
M. M. V.' 1 No. Sa. AL Ko. dıan : 

rı inşaatı kapalı zarf usuli.ı. ile ek- ı - 270 ton sıtır veya koyun eti ka-
slltmeye konulmuştur. palı zarna eksiltmesi 15-7-9·\2 günü sa-

l - Eksiltme 20. 1. 1942 tarihine at 15 te Ankara Lv. Amirliği binasın -
rastlıj~ll pazartesi ıı;iinii sa."t (10) da da M. M. v. 1 No. Sa. Al. Ko. da yapı
Tire'de Su İşleri 20 inci şube müdür- lacaktı.r. 
Jiiğü dairesinde toplanan koınisyoııcla 2 _ Koyun eti lı;ln muhammen be-
yapılacaktır . 

B · · h herlelı· del 310500 llra sı(;ır eti icln 216000 11-2 - u ı~ın mu amınen 
(31.707) lira (1 1) kıırıış ve muvakkat radır. Koyun etlnln ilk teminatı 16670 
temınatı (2603) lir:ı (Oa) kuruştur. !ıra, sığır etinin llk temlnau 12050 U -

3 - Bıı işe aft mukavele prnje.si, 
hususi ve fenni Şartnaıne, cksiltıııe 
şartname~i, anın pt'o,ie vr hirinci ke
şif hiilasasr Tire'ık ııu işleri 20 inci 
şube müdürliiı'i:il ve izmir Nafıa l'lfü· 
dürliljhJnde ~örlilchilir. 

4 - F.ksiltmeyc girmf>k istiyenler 
her türlü mali ve fenni kııdrellerini 
!!'Österir vesikalarını raptt>decekleri 
bir istid'l ile ve ihııle tarihinden ea 
az üç ıı:ün evvel İ:ımir valiliji:ine müra. 
ca atla bu ıı:ihi inşaatı yapahilecrkleri
ne dair ehliyet vesikası almaları şart
tır. 

ö - Eksiltmeye girecekler tekllf 
zarflarını 2 !90 savılı kanunun ve ek· 
siltme Şartname;;i~in tarifi dairesinde· 
lıazırlıyarak eksiltmenin Y'tpılncııih s:ı
ııtten bir saat evveline k:ıdar nıakbıız 
mukabilinde Su İşleri 20 inci şııhe 
müdlirlüF;ü eksiltme komisyonuna ı·er· 
miş olnı~l:ırı lıiwııclrr. 

Postad:ı. olan ı:re<'ikıneler k:ıbul olun-
maz. (372-L- ı9!i0) 1027 

ADLiYE VEKALETi 

Mühendis aranıyor 

raclır. 

3 - Sart.name!!I 15 Ura 53 kuruş m u
kabilinde komisyondan alına.blllr . 

4 - Kanuna uyiUIJ tekııt mektupla • 

rını ~aat 14 e kadar Ko. na vermeleri. 
(4671) 846 

I 

Pa.tlıcaın alınacak 
M.!'ıl.V. 1 No.lıı Sa. Al. Ko. dan : 
180 ton pallıcan ka.pah zar f eksilt

mesi 23. 7. 942 saat 15 te AnkJra le
vnı ım amirliii;i himısında M.l\I.V . 1 
Xo.lu Sa. Al. Ko. da ya ı1ılucııktır. 

2 - :'.\Tnha ınmen tıecleli 36.000 l ira 
ilk teminatı 2700 liradır. Şıutnamesi 
ı~O kuruş mukabiliıule komis~·ontlan 
almahilir. lüınuna uygıın teklif mek· 
tuplarını saat 1~ ,te kadar komi~yona 
\iermeleri. (ı981) 1101 

Yoğurt alınacak 
M. M. V. 1. No. tu sa. AL Ko. dan: 
ı - 130 ton yoğurdını ııazarlı"kla ek. 

siltmestne talip cıkımadıfnndaııı telmır 

pazarlığı 13-7-942 saat 15 te Ankara 
levazım Am1·r11l!i blnasında M. M. V. l. 
;>;o. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - ~tuhammen bedeli 65000 lira, 
kati teımmatı 9000 liradır. Şartnatne~l 

Adliye VekAlet1nden: 125 kurue mukab111nde Ko. rıan alına • 
Adl!Ye VekA!etı ceza ve te\•kif ev<:· bilir. (50:l4) 1105 

r:i umum müdürlilrrtl kadr05unda mı.in-

hal bulunan 70 llra asli maaşlı mtihen
dlsl!ğe (mimar da olabil! münasibi 
alınacaıtından taliplerin ev akı !le bl~

llkte en ı:ok 25-7-942 tarlhlne kad'll' 
mezkô.r umum müdürlüğe mürııcaat et-
meleri UAn olunur. (5020) 1073 

Kayıp - 335-336 senesinde Sllifke 
Rüşt1yesinden aldığım diplomayı kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hiikmü olmadığını ilii.n ederim. 
Tevfik oğlu Hüseyin Edip Baysaling 

alma kom~omıma müraC"aatla!'l. 
3 - Buna ait ıwrt.nııme Anıkara de

niz !C'vazım müdüı•iüği.lnde ve Ç.<tnak -
kale den.1z koımulaınlığı sa tın alma ,ko
mlsyonuna mti,ar.~atl1;1 aıın:ıblHr. 

(4934) 1~9 

ııııırıı ıııııııııııırııııırrı ı ıııı ıı 

Sebze ve meyva fiyatlan 
B elediye Reisliğinden : 
Sebze ve M eyvelerin toptan ve ı 

perakende satı!ii fiyatları ı 

... 
O) 
c 
u 

Fabrikamız leknik mubbet:-.e esrviı;i 
İr,in ;J(),')6 :ayılı İ<;ın,ın "l"C SJ, SA\"Jlı 
talimatnnme hiikmUlc r ine ı?/ir~ İ10 
lil'"-Yll kad11r llCretle bi r ~ef nıua-•lni 
ile -120- lirııra k:ulnr IJ.<'•et.e iki. mıı
hasehe memıırıı :ılınacaKt,r. 
Şef nıııarininiıı yiiksek tahsil ;!lir· 

miiŞ olması \'e tercihan Ticnret mek
tebi mezıınıı bulunnııısı şıırtttr. Banka 
ve sınat mııhnsebe usullerine aşinı\ 
olanl:ırııı eıTakı nıüshitclcriyle Gene l 
Dircktörlüii;c müracaatları. (6ROJ) -
462·ı) 718 

Motörin allrnacak 
İzmir Beleö!yeslnden: 
Belediye otobüs !daııeslne 400 ton 

Ilnva birlikleri ic;in iki yiiıı; metre 
mlkitbr c;aııı ke rcsleı-.i pıızarlıkla satın 
alııınraklır. İstekliler kııti leıninat tu
tarı olıı n (:rnoo) lir.aşı Bakı rkor nıal
nıüLlilrlüil:iıne y,ılırar<1k nıakbıızlarly
le birlikte 11. 7. !l-1:! cuııııırtesi günü 
saal l l <le Yeni l'o~t.ınt! karşısında 
hlıylik Kınal'I) ım han ikinci kat 9· 10 
No. da Hava Sa. Al. Kıı. da bulunma... 
!arı. (7076· }!136) 1098 

KAZALAR 

Yapı işleri mot.örtn sa.tın alınması, yazı ~lt>rl mu
dürlüğilndel<'l şa.ı-tnamesi vc-çhlle bir ay 
müddetle pazarııı:ta bırakılmı~tır. :Mu- K:ırnhiik Belediye Reisli .li'inrlen : 
ha.ınmen bcdel1 32000 11ra muvakkat Bksiltıııeye konulan iş : 

Semizotu (Ankara) ~ 7 10 temlnatı 5350 liradır. Ta ı.tpleıı-ln l.e<mina- ı - Yirmi bin lira yetmiş beş ku· 
Kabak ( A nkara) 14 18 tı öğleden evvel lş bı'ınkasına Yatıra!'ak ruş keşif bedelli Karabük mezhaha bi. 
Bakla (Ankara) ıs 20 nası iıı~ıısı knpalr zıırf usuliyle 26.6. 
Ayşe l<adm makbuzlarlyJe 13·7•942 dahi•! tarihlndt'n !H:l tarihinden ilihnren bir ay nıüd 
fasulyesi (Vezirhan) 30 40 27-7-942 tarııtılne kadar hartanın ı>azar- detle eksiltmeye konı~muşlur. 
Ayşe kadın tesı, carı;.amba ve c\l!Il1a ll'Unlerı saat :.ı - İhale nıhi<li fiyııt usıılii Uzere· 
fasulyesi (Ankara) 35 45 16 da encilmene müracaatıa.n. dir. 
Çalı (3607-4844) 922 3 - Bu işe ait enaklar şunlardı r 
fasulyesi (Tarsus) 35 4.S Mukavele projesi, eksillıııe ~artna · 
Patlıcan (T arsus) 3') 40 Odun almacak mesi, husus! feıınl şartname keşif hu-
Domates (T arsus) 25 32 Kars vil§.yeti daimi encümenln- Jiisa cetveli. 
polmalık den: 4. - Ilu evrakı ırörmek istiyerı l er 
biber (T a rsus) 40 52 1 - Kars memleket hastanesinin Karabük belediyesine müracaat crle-
Sivri 942 yılı ihtiyacı için alınacak asga- bilirler. 
biber (Ankara) 80 104 ri 200.000 •·e azami 250.000 kilo odun 5 - Muvakkat temin:ıt löOO lire H 
Sivri kapalı zarf usullyle 20 gün mtiddet- kuruştur. İhale 27. 1. 9k? perşembe 
biber (Muhtelif) 50 65 le eksiltmeye konulmuştur. p;iinü sn at 15 te Knrn bük Beledi~ e dıı · 
Bamya (Tarsus) 25 32 .. 2 - İhalesi 13-7-942 pazartesi ı;ü- iresindc teşekkül edecek komi~Yondıı 
Bamya (Bilecik) 40 52 nu saat 14 te Kars hükümet konağı ynpılncııktır. • 
Patates (T arsus) 25 32 i~indek;i daimi encümen odasında le- 6 - İstekliler 2·~90 sa,•ıiı kıınun3 
K uru soğan (Tarsus) 20 26 ra kılınacaktır. tevfikan ha?.ırlıyacaklnrı "teklif nıı>k 
Can erik ( Sapanca) 20 30 3 - Tahmin bedeli 12500 liradıT. tupluını me?.kllr ı:ı:iın saat J,5 şe 
E rik ( B ursa) 40 60 4 - Muvakkat teminatl 937 lira kadar komisyon reisll~ine verııı~leri 
Kiraz (M uhtelif) 20 30 50 kuruştur. lazımdır. Postarln vııkubıılncnk gecik-
Kir az (Exıra) 40 60 5 - Münakaşa şartnamesi daimt meler kabul edilme,,, ı 
Vişne ( M uhtelif) 20 30 encünıende görülebilir. 7 - İ!>teklilcrin ihale ı:ı:iiniinden en 
Vişne (Extra) 30 45 6 - Taliplerin teklif mektuplarını az üç p:iin evvel hu i-~e ait rhli,·et ve· 
Şeftali mühür mumu ile iyice kapatmış ola- ~ikasiyle 9U yılına ait Tica\•et oclnsı 
ext ra (Sapanca) 40 60 rak 13-7-942 günü saat 14 de kadar ve~i knl a rını ihr;ı z rtıııeleri. ilan olu 
Şeftali (Sapa:ıca) 25 37 daimi encümen riyasetine vermiş ol· nur. ( 7082- 4!138 ı 1013 
Ş ) 90 130 ma!arı ve pastada vuku bu·lacak ge-

eftali ( B ursa cikrneler kabul edilmez. Taşıma ı" ~Ieri 
Akça ıarmut 90 130 - Tt 
M ustabey arm udu 50 75 <7084-4939) 1014 Yalova Kaplıcaları İşletme M il· 

A rmut (Muh telif) 45 65 Yol yaptırılacak dürlüğünden : 
700-900 ton arasında muhtelif cins 

NOT - B u fiyatlar yalnız dlikkan · !sumbul Bc-ledh'cslnden: maden kömürü Zon\ uldak'tan Yal· 
larla haldeki azami satış fiyatlarıdır. '=' Atatül"G\: l:>uJvanmn Atatürk köprü- ova iskelesine ve iskeleden on kllo1 
Pazar y erler indeki satışlarda alıcı sünden Jtiıbaren Şehzade!ı.'l.sına kadar metre mesafedeki s:ıntrala naklivesi 

Kayıp - Ankara beled•yesinde-n al - ve sarxeı pazarlıkla 
1 

alımA veksatım olan kısmının ikmaJ iıı~aaUyJe moz~·lk Pazarhkla talibine ihale Pdileceğ;n-
yapmakta serbesttiı· er. nca pa den aıa· 1,adarların teklı'"'erı·nı· 10 

mış olduğum 2053 numaralı bisiklet d ö ·1 parke kaldırım lınalAtı kapalı za,r! u - "' " 
Alakadarlara 

Ankan Hususi :'>Iuhasebc :Hudürlü
ğünden : 

Hl.J.2 mali y ılı hinn, bina ve r a:isir:ıe 
munzam iktısadi buh ran ve milli mıi
ıfafa:t verıı:ilerinic 1. inc i tııksitı tem
nıur. ayı~ın l inci ıı:iiniülür. Ra.n~ mü. 
kelleflerın bo rçlarını r.ı:linüdc ödeme-
leri rica oluur. ( 50H) 1H6 

u L Us - 23. Uncu yıL - No. 7514 

lmtıya:z Sahlb1 
tsKEKDER ARTUN 

Neşriyat ve MOe~~eıoe ~rndür1l 

NAŞtl ULUO 

ULUS Basımevı ANKARA 

zarlıkta yukarı a g sterı en pera temmuz 942 tarihine kadar kaplıca 
p!Akamı za;.rı ettıım. Hükmü oımafl•ğını kende f ivatın Uı:;tiine cıkrlamaz su1lyle eıks!Hmeye konuımustuır. Keş;r !sıe ı me idaresine bildirmeleri ilan 
uan e<lerlm. İsm.ıl! Çlı.pcı 111111111111111111111111111111111111 bedel! J65090 Ura 98 kur·U<l ve 1'1'k tem!- olunur. (7212-5035> 1108 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111lllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllL. 

§ Cebeci · ı Bu gece 21.15 te İ Kavakhbahçe Jf Bu gece 21.15 te J Çankırı Cad. İ Bu gece 21.15 te ~ 
~ ~:!:!:n Bu ~~;,;.~~~:;'diri s?~:!!, 1 :.~t;f1'tfı::i. f s~!~~ 1 i:;~;: ~~~ ~ 
":f111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi111111,111111111111111111111111ııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111 1 111ıi=' -

Yeni Sinemada 
Bugün bu gece 

Saat: 14.30 • 18.30 seanslarında 

SON ÜMİT 
Saa.t: 16.30 21 seanslarında 

Park Sinemasında 
Bugün bu gece 

D:lhl reJı~ör ErtuI:rul Muhsln'tn 
l!Ahe.ser !llrnd 

KISKANÇ 
Türkçe adzlil 

Sus Sinemasında 
Bu gero :ıo.so dan ıttbart"n 

' Aşk muharebeleri 
Sıı.at: 14 • 18 6(la?1S'!arında 

Ya lancıla r şahı 
:- t 16 sesnısındn 

Sümer Sinemasında 
, Bugün bu ııc ~e 

Birinci devreden dalıa heyecanlı, 

dehşet ve heyecan !llııni 

ÖRÜMCEK ADAM 

};Ayıp - Gnen~ ka7.R;n !lfen)!l' n nıı
hh esinin 6 ~ınıflı ilk okulıındın 3-~1 
<e-ıPqi nclt> nlrlığım şahı<let:ınıeml v~ 
s wlık kı rn emi k a5·hettim. Y eni;ini ~ 
lacı~ınıilan eskis inin hükmii yoktu r . 

Karıp - K ayser i n ü fus idar esinden DtKKAT- Gazetemtıc eönderllen ,,. AŞK iLANLARI 
Seans1ar: H 30 - 16.30 • 18 30 

gece 21 

12.15 te h:ılk m • rıest 
UNUTULMUŞ KADIN 

OPERA YILDIZI 

(!klncl devre> 

Sl'anslar: 12.15 - 14.30 - 16.30 

18.30 gece 2ı 

......... Te\'fi:. Çet iner 

lrlığım nüfus k~ğıdı ını kaybettim. ·v ı yazttBI. aesred!lsln edllıneslo ,.,,. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hüknıii ! .erilmez ve lre.Yboluşundan dolayı alt I 
ı o ktu r. ı 
, Dede oğlıı 312 doğumlu Yıı•11 r :>lr m.ısullyet )ta.bul edllmez. 

Akkay-. iii ~-~ 

Tel: 1131 

Balıkon 55, se.Ion 32,3 
-· . 

Tel: 3540 .... Tel: 3590 

..,ı 


