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Milli .......... efimizin Bursalılara hitabı 
Cumh~urre isim iz dedi ki: 

külle halinde, demir 
gibi isi 

Hükumetin tedbırleri müsbet 
vermektedir semerelerini 

• Bursa, 21 a.a. - Reisicumhur ismet lnönü bugün öğleden 
sonra Bursa Halkevi'nde hoparlörlerle halka hitaben aşağı
daki nutku söylemişlerdir: 

Bursalılar, sevgiH hemşerileriın, 

r-............ ....._ ................. .. 
i 
i 
ı 
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Muhtelif ye e 
depre er old 
-Almus, Niksar ve Erbaa'da 

insan kaybı ve hasar var 

Başka yerlerde yersarsıın 
hasar ve kayıpsız atlatıld 

Ankara. 21 a.a. - Memleketin muhtelif yerlerinden gelen telgrafbn 
~k~erira hafif ve bir iki yerde şi<ldetlice olmak üzere diin ı:ece yer der-remltti 
ı:cldi~i anlaşılmaktadır. Bu telı:rafları aşal:ıda n<•şrecli}'OCUT: 

Ordu: dün o;aac 17.5 ıe mer'kez ve nıülh:ıkatta hirbiri ardına ve iki.si çok şi 
olmak ü~cre dörder saniye devam eden üç yer sarsıntısı duyulmuşrur. Merlc 
birl<aç hiııa kısmen ha•ara uğramış j,e de nüfu<Ça Z•triat yoktur. 

Sinop: dün o;aat 17 yi beş geçe 15 .,an.iye devam eden ~ddetli bİ!f yıer ı.rsın 
olmu)tur. H:ısar yoktur. 

K.ı,taınonu: dün saat 17.05 te bir yer sar<ınusı olmuşrur. Hasar :ıooktuıt. 
Bafra: dün saat 17.08 de 25 saniye o;Üren oldukça ~iddedi bir yer~ o 

tur. lla,ar }oktur. 
Tokac: dün ,:ıac ı 7 de bütün vilayette yirmi ~anİ)C devam eden ~<bli bir 

,ar,ıntısı olmuştur . .Merkeze bağlı Alnı~ nahi)~İ0<le üç ölü, bir yaralı ...ardır. 

1 ~ ( Sonu 2 inci sayfada ) 

Bayram tatilini aranızda geçirdim. Sizi, Balıkesir, Gelibolu 
gibi yakmmızdaki bölgeleri ziyaret ettim. Her tarafta vatan
daşlarnnı kendilerine ve memlekete tamamiyle güvenir rahat 
bir zihniyette buldum. Millet, Hükümetiyle beraber kütle ha
linde, demir gibi işi ve gücü ile meşguldür. Önümüzdeki sene 
feyizh bir mahsul elde etmek İçin hepimiz aşk ile çalışıyoruz. 
İstihsal meselelerinde erken hayal yapmak doğru değilse de 
Ümitlerin kuvvetli olduğunu söylemek mümkündür. 

Aziz bursalılar, 
i 
ı 

i 

Cumhurreisimi:z Milli Şef 
lnönü lstan bul'dan Bur
sa'ya hareket etmezden 
önce Kızılay Cemiyeti Be
şiktaş aş ocağında tetkik
ler yapmışlardı. Resm imiz 
Milli Şel'i aş ocağında ls
tcmbul valisi Dr. Lutfi Kır
dar' dan izahat alırken 
gösteriyor. 1 Berlin'e göre Moskova'ya göre 

Heı- şeyden evvel milletçe manen sükunette ve maddeten 
verimli yolda çalışmak, millet l 
Ve Hüküınet birbirine kenet
lenmiş tek vücut halinde bu
lunmak millet kuvvetinin ha.ı
lıca işaretidir. Son bir hafta 
içinde belki sekiz vilayetimiz· 
le temas ettim. Milletçe birlik 
duygusunu, demir gib; iradeyi 
her tarafta sarsılmaz bir hal
de buldum. Hüküm.et tedbirle
ri müspet semerelerini ver
mektedirler. Varlrk vergisi bü
tün milletin vicdanmda doğru 
\re haklı bir tedbir t:elakki o-
1 unmuştur. Bu verginin hazne 
kudretine, içtimai ve iktrsadi 
nizama faydalı tesirleri olaca
ğı halkm her tabakasında an
laşılmıştır. Kanunun ciddi ve 
kati olarak kabulü için Hükü· 
nıet milletin vicdanında geniş 
istinat bulmaktadır. 

M. LAVAL 
frans11 limanlarmda 

bulunan ticaret gemilerini 

teslim mi 
edecekmis 

J 

Madrıt, 21 a.a. - Bıırada s..ınıldııtı

na ı:cöre Lava!. Aıkıdenız lılmanlannda 

bulunan ticaret gemilerini teslim tek-
ll!Jnde bulunmaık üwre M. nttlt>r'l gör
meğe gLtrn1ırtfr. l\I. Laval bu harcl<e -Bursaldar, 

Aranızda geçirdiğim birkaç tiyle M. Hltlcr'ln kendisine l>Utün !ran-

günden bahtiyar oldum. Tek- sa Uzerlnde d~tntorlük sal~hb•etlni v&-

. ................................................. 

M. Lava] .. 1 receğlnl ümit etmektedir. Lavnl bu rar görüşmek üzere ve guze 
surott.ıe blT milis ordusu kurabHccek ---

Bursa için en iyi dileklerimi lsblrllğl ıct.n ıuıruımu~ olan şimdiki 1 
&Öy]İyerek size v_eda ediyonım. muhteU! teşekklill<-ı1 da!:ıtarak bunları 

Mi//i Şef Mudanya'da tek bl!" ı>artt haline toptıyıı.l>llecek ve 

1 
Mudanya, 21 a.a. - Reisi- basınkı sansUrun kontLrolünü elde edc

cumhur ismet lnönü bugün bu- bllccckttır. 

Berfin ne diyor? ı-aya gelmişlerdir. Milli Şef 
Mudanya mütarekenamesinin 
müzakere ve imza edildiğ-i mü- Be.ı:lin, Z1 ıı..ıı.. - D. N. B. ajansının 
zeyi gezmişler ve bu mütareke bll<tlr<ill:lıne göre Berıtn'dc M. Laval'ın 
hatırasını ebedileştirmek Üze- de hazır bulund.uku &-örilşmeler dola • 
re baslanmış olan a>ntdrn yeri- yıslylc tl'vkala.de mnhly~tte Mdlseler 

beoklenmesl c.kıjl:ru olmıyael\ktır. Bah1s 
ni ve planlarını tetkik eyledik- mevzuu olan göıihmcı~ mlhveır mü
ten sonra Bursa'ya dönmüşler- messıtıc-rı arasındaki mutııt temaslar-

dir. Mudanyalılar Reisicum- c sonu 2 inci sayfada ) 
hunımuzu aralannda ~örmek-
ten sonsuz bir sevinç duymuş-
lardrr. KAH!RE'YE GÖRE 

İspanya - Portekiz siyasi 

lemaslanmn neticesi 

bir İberi 
yarımadası 

-bloku kurulacak 

/ 

8 inci ordu önünde 

Mi hver 
~,:ıta ları 

çekiliyor 
Tunus'ta müttefikler 

Liz.bon, 21 a.a. - Halen Portekiı'de a hk" ıı·ı 
bulunan İ~panya hariciye namı Kont meYzİlefİnl fa im e 1 er 
Jordana $Crefine verilen ö_ğle yemeği es-
~asında bir demeçte bulunmuş ve b'"ır Kahire, 21 a.a. - Ortaşark ıebli~i: 
lherik yarımnda,ı hlokunun kurulaca~ını Diişınan çckilrııi)·e devam ccmi~tir. İlc-
hildirmiştir. Konı Jordana ~unu ilave ri devrivelerimi7 düşman kuvveılerinir. 
etmiştir. , unsurlilri>·le "Sulı.ın,. civarında temasta 

Ilu blok ~ulhu muhafa1a edchilecc:k ve bulunmu~lardır. Daha dojiuda, maynla
ht•,·nelıııilel politikada nüfunıııu geçire· rın temizlcnme'i devam etmiştir. • 
hilffek kadar kuvntli o!Jc;ıkıır. Muharche 'alıası üzerinde hava faalı-

lm-ınva h.ıricire na71rı şcrc:fine veri· yeti mahdut i)lçiidc olmakla hcraber, 
ll'n ~ha.feııc ,öı alan M. Salanr, Avru· 1 müıtefik honıha-ıw uçakları Sirıc - Buerat 
Jla ve dünya ml·dl'niıcıiııe başk;ı her ban· 1 yolu üzerinde düşman taşıtlarını homba
kİ hir mcmlck~ıren daha ziyade hizmet lamı,lard1r. Bucrat'daki hedeflere 19-20 
~miş olan iki mcmlt-kecin Avrupa mu- ilkkilnun _ı:ec:esi tekrar hiiCllm edilmiştir. 

Mareşal'in 

teşekkürü 
Genelkurmay Raşkanı Mareşal Fevzi 

Çakmak, Kurhan Bayranıı müna;ebeıiyle 
aldığı tebrik tel~raflariyle ordu ve şahsı 
hakkında bildirilen iyi temennilere karşı 
teşekkürlcrinin ibliiiına Anadolu Ajan· 
sıru tavsit etmişlerdir. (a.a.) 

Sovyetler 
Orta Don kesiminde 

bir gedik 
açtılar 

Yandan ~evrilmemek i(in 

Almanlar gerideki 
mevzilere ~ekildi ı 
nerun. 21 a.a. - Resınt tooıırı: Kat. 

kas dağı cephesinde, aırnan bomba ve 
avcı Jotalan dilşnan hücumle.nnı btr 
kısmı karşı hücumlarla olmak \izorC 
ı>üsklirtm~lerdlr. Terek <:evresinde 
so~tıerın. yaptı.klan mUteaddit yar· 
ma teşebbüsleri de dün blr kısmı 6'1.d· 
oouı sUngü sa.vaşlar!ylıe olmak üzere 
aldm bırakılrmstır. Alman mevzllerılne 

geı:'lcl blr suırotıte gJ.nnfye mu.vat!ak • 
ı.a.n düşman, slddeUi bir ~ı hücumla 
pUskilrtillmilş, ellmlze bir çok esir i'~ 
mlştlr. 

Aliınan ha:l'lt lruvwtıerl Ke.rad("lllz· 
de bir sovYet; denl:zoaltısı bat.ımuşlar • 
drr. 

Volgıı \'e Don cevreı;lndc ıılddetıı sn-

(Somı 2 lııci ,.,.yfada) 

Almanla 
cenup-doğuya doğ 

süratle 
'• 

çekiliyor 
K11llyıldız gazetesine gö 

Karla örtülü arazide pusu 
teıebbüs ıimdi 

Dün yapılan futbol maçında 
-ı sovyell rin elind 

Kulüpler muhteliti 
y.üksek mektepler 
takımını 4-2 yendi 

Dün futbol iıçin gü:ıel dooecelk btr 
havada ilkl talkım ş11 ikadrolarlıyle se-
Yirci1eri sel!m!ladılar: Kulüpler mulh
tel!Ll: !smail - Şeıvket, Rmı - İbra
him, Keşti, Faihri • Jskender, Halit, 

tbrıııblım, Scliım, Tarık. 
Yüıkoo4c OkuTiıı.r: Fazrl - Raif, Et

hem - Suphl, N~. Suat - KAşlf. 
Mehmet AJıl., Adeırtı, ôııcıeırmr, Muh

(Soon 2 mci. sayfada) 

MlHVER'E GÔRE : 

Libya cephesinde 

mevzii 
savaslar 

.:> 

yapıldı 
• Tunus'fa müttefik 

hücumlan geri atı ldı 
Berlin. 21 a.a. - Bugünkü re.,ml 

tebllğt> ıröre, Llbya'da, mevzil savaş 
fnallycti olmuştur. 21 ilkkAnun gece
si Bingazi limanına blicum Cdilmis ve 
ort11 büyilklükte ibir ticaret vapuru 
den!7..<le ağır haımra u~ratılrnıshr. 

1 
Moskova, Zl a.a. - Kızılyıldız 

zctcsl, yeni 80'\·yet taarruzunu ş 

1 

bir zafer olarak sel.ımlamakta ve 
manlann Beyazdcniz'den Karad{'!l'l 
kadar hütün cephe OOYUnca Wşe 
ı;Ü !k~bett.ilklermi iddia etmekted 

Gıı:zete şoyle deıv-am ediyor: 
"BWtdan boyle, <m büyük mu 

fakıyctlcri B<OZ3ınmak Jıcin anüs::ıit 
fırsat çıkınca darbe indirile'bil 
:r..'l.Yrl noktalan arıtV'QC~ olan al 
lar dcğll, blzleri.7. A'lnımı lann ~ · 
~tin bir vazife karşı9Ulda kal<lık 
taırnıım ylc cloltrudur. Bu vazife 
dur: Bnwn şimale, bıız.-ın ce-nutıa 
nen.•k :ııPr(!Siniıı s:ılkm olııcatım b. 
m v!!rek lntalanm tclı1Uke nere<le 
ziikilrse oraya naıkil 2J0runda bul 
mak. 

( Sonn 2 bcl sayfada ) 

YENİGİNE'D 

Müttefikler 
umumi bir 

taarruza geçtile 

Buna' da ki japon 

komutanı ölmüş 
~lclhırnrne. 21 a.a. - Cenuı> haıi l 

,ifik'tcki mücrcfik kıı\\ etler umumi 1 

rarcihının tehliği : 

Runa holge,inde: I.acnıne~·in ~ağ cil 
ünde to[lçu ate)inin lıimn)e~i :ılımda 

C Sonu 2 ın••i sayfnda ) 

' CJC)ÔAN 
SİGORTA ANONiM 
ŞiRKETİNİN 1943 

Yeni yıl için h zırla<lı~1 y~
nlliklerl sabırsızhkla bekle~·Inız 

( DOC.AN) S. A. Ş. 
kadcierarın:ı ilı:;isi~ kaldıkları hakkında- Dün Port Sair açıklarında münferit 
ki irhamın haksız olduğunu söylemiştir. ( Sonu 2 İ•ıci sayfa.da ) AmtJrikan i:;tila mavnaların dan b1risi karaya bir tank çıkarıyor 

Alman - italyan kıtnlao Tunus't.1 
düşman hUcumlarını püskürtmüşler
dir. savaş ve av uçaıklarından mü· 
rekkep teşkiller asker ı;11dırlarımı, 
taşıt k-0llanna ve hava ll~edne hü
cum edcrelk düşmana hiE:sedilir kıı.
YlP verdlrml~lerdir. A:kdeniz'de düş
man ll uçaık kaybetmi'$itr. 3 alman 

( Sonu 2 inci sayfada ) '----------------

HAR ÇÇI KARDEŞLERE" son moClel yatal< ve yemel< oda takımlariyle salon takımların11 
ge~diğ in i SOY-tn mü.şte riJerioe bildirir ve Bayramlarını kutlar. 
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·"' ""•alerken : 

TÜRK ÇOCUGU 
ve GARP MÜZiGi 

Dilhas'a son seneler zarfında, yur
dumuzun mWJk ahasındaki kalkın
ması cidden ehemmı)eıli ve rebrıke 

şayandır. Garp muziği memlekerre ra
mim edilmeğc çalııılı)or, \e bu 
harekerren her cins vatandaşın da is
tifade edebilmesi için hıçbir gayretten 
kaçınılmı}or. 

Divanın gerçekle$mesi için tutulan 
:rol da çok manııkı \e aynı zamanda 
pedagojıktir. Kullanılan metot, ala
turka ile ldlsik müzı"k arasında bir 
mucadele, bir avaş açmak de~il, bill
kis klisfk musikiye alıştırma, onu sev· 
dirme teklinde tezahur edi>or. 

Bu harekt>tin güzel orm:.-$1erinden 
birine radyodaki (12. 12. 942) tarihli 
çocu:k -saatini dinlerken msıladık. Mu
hakkak ki her ıe>den evvel iyi bir pe. 
das:og olan Ayse abla (Hn. Neriman 
Hı:ıır) ha:url:ıdığı programlarda hiç
bir :ıaman yaptığı işin gajesini unut
muynr. Ru $lUIÜn ihdasındaki hedel 
(OCUkların, her rürlü :r.ihni inkişafla· 
nn;ı yardım etmek, bunu neşe ile ka· 
nşık hır şekilde )"Bpmaktır. Çocu:C sa· 
atinde küçük dinlc)icilcre yurı .evgİ· 
sı, adabı muaşeret, muzr:. ıerbiye•i, 
hepsi, peyderpey, anluılıvor ve aıı· 
hnıyor. Bugünün küçükleri olaıı )'il· 

nrıki muneV\erle-rin bilgile-rini sağlam 
temeller üzerine kuracaklarından emin 
olabiliriz. 

O haftaki çoruk saatinde Beeıhoven, 
Mm:arr, Rim ky • Korsakow'dan par
çalar dinledik, Ayşe ablanın ağzından 
bhyle bU)-iik musikişinasların isimle
rini işitmek beni hiç de şa~ırımadı. 
.Aklıma Sıdan Zweig geldi. 

Üstat bir yazısında: (ıuurlu ola· 
,.ak ilk mırıldandığım melodiler 
"'Carmf'n .. dendir) der ve ilave eder 
(o zamanlar :>edi )aşlarında kadar· 
dım.> 

Ayşe ablanın isabetli bir bulutu s&· 

~inde artık Turk çocuğuna da garp 
mu ikisinin kllsik eserlerini tanıtmak 
\'e sevdirmek için bir adım atılmış o-

Dün yapılan 

f ulbol ma~lar1 

Orhan H. ÇIRAY 
luyor. Ayşe abla, bu gayenin tabak· 
kuku için, iki yol takibe-di)'Or: hirİ se· 
çilm mu,iki uletinin b.1 it oluşu, di
ğeri seçilen parçaların küçuk dinle
~icilı.-rin hoşlanacağı melodiler olma· 
sıdır. 
Ağız muzikasını her çocuk ıarur ve 

bunun sesine gayri ihtiyad kulak ka. 
barıır. 8. Kara'nın kullandığı ağız 
muzika<ı kromaıik oldu~ için her 
ıürlü nıelodi>; çalmak kahil olu)or. 
Piyanonun refakati de parçalara ayrı 
hir ıaılılık ill\e edi)or. 

İlk önce dinlcnen, "Rim~y • Kor· 
sal<ow" un "Om.ot Hiıulou" su, ÇOCU· 

ğun, hayalinde kalan peri ma.alların· 
daki e-srarlı ve- nıüı>lwrn mcnılckcılcr 
idn sanki anıclığı bir şarkı idi. "Hint 
ıarkısını" hepsi de dalgın göllerle 
hareketsi7. dinledile-r. 

Arkadan dinleJikleri, "Jlecıhoven" 
nin "Rondino" \e "Menueııo" sunu da 
a)nt sırnklıkla karşıladılar. "Mozarı" a 
gclınce "ı.\larde Turque" he~tekarı 
••Rondo"' sunun bir gun Türk )ıvru
ları tarafından alkı,lanacağını acaba 
ı:ıhmin eder mi>di? 

Bu e5erlerin kntİ}etle kimin tarafın· 
dan İntihap edildiğini hilemi)"Oru:r.; 
Yalnız "B. Ka}'8 (hıan" ın hu lnmıs· 
ıa ehemmi)eıli hir rol O)'tladıl:ı rah
min f'<.!ilehilir. T'.nsen "B. Kaya" kü· 
çük dinle,.iciler için hiç de )'ilhancı 

olmt}'lln bir isim<lir. Binaenale,.tı din
lf')icilerioin han~i cin• melodilerden 
hoşlanaca.i!ını ta) imle- zorluk çekmez. 

Ayşe abla ve Kn>ıı'nın müsterek ve· 
rimli mesaileri sa)'esinde Türk cocu
J;ru da garp miiıiğiııi kfw,;ük çağlan.la 
ıanı)·ahilccelc, hoşuna gİ<lf'fl melodileri 
aklında ıuıacak ve sordu1darı :ıaman 
ldiı•ik mu<İkimlm 7e\-k aldıAını hatır 
için sö) lemİ)'ec~k. BuJrijn rad)'O ba· 
şanda "Rondo" lan "Mmuetı" le-ri 
dinli)'f'fl, güler )'Ü7.lü şen ve gürbüz 
Türk )'llvrularıntn arasından )'llrtn bir 
"Bt'ethovf'f!" Çkmı)aaiını kim iddia 
edebilir? 

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

İ KÜÇÜK DIŞ HABERLER İ 
~ •..............................• ,. 

Amsterdam, 21 a.a. - Kahire'deo bil· 
dirildiğine göre, Kııal Faruk dün Irak 
Naibi Emir Abdulilah'ı kabul ermiştir. 

tar. (Ba$ı 1 inci sa~fada) Sofya, 21 a.a. - 16 mcı güz.el sanat· 

Hak!'.'m Ziya Ozan. Berabcrlil<l!'.' !lar sergisi dün güzel sanatlar akade-mlsi 
netice cnC'n Uk haft.nyımda Universl- binasında açılmııur. Sergide resim, gra
te UE"rlıı daha atlet k ve daha cabuk fik ve pl!sıik sanatlar sahuına ai& 400 
oyunlanna karşı kulüpler takımının den fazlı eser vardır. 
daha isabetli ve yerini bulan vuruş- Caracu • Vf'f!ezüella, 21 a.L - Al· 
lanna ~:ıhlt olU)Oruz. Kulilpler KA- man deniulıılan geçen hafta içinde bir 
ılf C'n dnfülan paslarla ortadan lbrn-1 - K- "A ·ı adat .. 3 t ·ı 
hl.m 'liC Fahrt 'liasıt.asıyle lnmc'i:e ta- sun urasao nıı arı re orpı 
hşıyorlar. Yü.ks("k okullarda daha zı- aımışlardır. Kıyı baıaryalan atl?I llÇllllJ, 
yad lngfllzlerln <Kkk-and-Rush) ya- bomba uçakları da denizaltı bombal.ırı 
n vur-k0$ si tC'ml hftklmdl. lkl bek, atmıştır. 
orta haf sol haf hep uzun vuruşlarla Çunking, 21 ı.ı. - Dün öğleden ton

oyunu acıyorlar, ~klar ve orta a- ra Çin'deki amerikan uçakları yukarı 
kıncı bu toplan ko\'nlıY<>rlardı. Haf- Birmanya'da Birmanva )"Olunun son nok· 
tayımın ortalannda t kendcr kale ' 
~nOnıfo yakaladı ı topu kuvvetli bir ıası olan Lau'Oyt bombalamııtır. 
vuruşla okullar kall"!!lne soktu .. Bi- Stokbolm, 21 a.a. - A lmın gazetele· 
m.z sonra yü:l<sek oku11ar takımının rinin >azdığına göre Almanya"da çalışan 
kaptanı Me'hmi?t Ali soldan seke se'ke Ye . 25 muhtelif mille-re mensup olan ya. 
~1en bir torıu durdunnndnn attıfü banca işçilerin sayuı bq mil)oou bul· 
mükemmel bir şütle bernberltk sııo.-ı- makıadır. 
ınnı yaptı. l8 metre c n n erıeyl 
dı ansın(lan ceklhm bu aUt haklikaten Oııawa, 21 a.a. - Resmen bildirildi-
g{lzı-ldl. ğine göre tereyağ satışı bugünden iıiha-

hcinci bafıaymda kıılüblcr muhıdiıi ka· ren vesika)'& bıilanınııtır. Adam batına 
leye Rahim'i, sağaçıS;a da Selim'i almış· hafıııda )"Brım libre ıerf')"ağt verilecektir. 

lardı. Yü!.:sck okullar da Ö1dcmir ile 
:Şinası'yi değiştirmişlerdi. .Mu\'at.f'DC)İ 
bozmak için iki tarafın ga) reti arasında 
alaçık Muhtar kale önunde ~akaladığı 
fırsatı kaçırmayarak yakından okullara 
ikana U)'l)'t kazandırdı .. Fakat bu sayı
dan sonra baskılarını artıran kulübler 
awhıcliu daha bakım o)nam•)'ll, okullar· 
dan bazı oyuncular aksamı)"I başladılar. 
lşıe bu baskı esnasında rakip knle önüne
ıılc sık inmi)e fırsat bulan kulubler ev· 
ffli $Olıçın &)ağından dırl'ğe sıçrıynrak 
aıren beraherlık sa) ısını, sonra bir firi· 
k k esnasında önu ıamamm peçelenmiş 
olan Fazıl'ın kımıldanınasına mc)dan 
bırakmadan Keşfi'nin l)'llği) le üçünoii 
golu yaptılar. Oyunun sonlarına doğru 
yuk!>ek okulların bazı oyuncularının ço" 
ugraşmasına rağmen İbrahim mudafaa· 
nın sökemediği bir topu be$ metreden 
d rdiıncu defa olarak kale') e sokıu. Bi· 
raz sonra da maç biııi. 

KuJuhler muhteliıi ba,ıa Se,4cet ve 
Ke fi olmak uz.ere mu,aHak oldular. 
lkıncı hafıaymda Selim'in to('U durdur· 
madan yaputı onalar guzrldi. Orıada 
lbrahım bıraz favula kaı;masına rağmen 
gayreıli ve rakip kale- İçıo daıma bir tf'h· 
like,.dı. Yuksek okullara gelince - bir· 

Sivas'ta yapılan 

güreı maçları 
Siv ıs, 21 a.a. - Slvas'a gelen An

kara güreş takımı ile ::livaa güreşçi. 
!eri arasındnkl müs ıbaka ılUn Vi.li 
ve seçkın bir divetll ve seyirci küt
lesi öntinıle yapılmr§tır. Müsabaka 
başlan sonuna kadar heyeaıuıll\ ve 
zevlcle takiberlilmlştir, Çok çetin gr. 
çen bu güreıılerden alınan neticeler 
§Unl'llrdır. 

M kiloda Anknra'dan Ali Ömer 
Tomruk, Sivas'tan Osman Öce'ye 2 
dakikada tuşla galip. 
61 d:ı Sivas'Uın Hamdi Topsa.kal, An

kara'dan Şeref Tomruga sayı hesa
bile. 

66 kilocla Anknra'ılan Alunet Ye
ner, Sivas' tan İbrahim Uludağ'a 8 
dak katla tuııln galip. 

79 kilol.la Ankara'rlan Mahmut 
Çetrez Sivas'tan Ekrem Yı~u'a 
ıvı heııabile galip. 
~7 kiloda Adli Yener Ankara'ılan 

Şllkrll Camkan'a aayı hesabile galip. 

eoklarının ilk defa bö}lc muhim bir mı· ~11111111111111111111111111111111!:, 
ca çıkmalarına rağmm - i>İ bir maç : : 
yaptılar. ı fak ter~ aksıran yerleri dü· : Kadın terzisi : 
zelince ıyi bır ıakım olacak. naha ilk de- = = 
fa yan )&na ovnı>a" O)uncıılar olnıa<ın:ı - -

ra men ('fthuk kn~n•ştıl~r Solaçık. "oliç ===_ ~~ıı·m Emre=--= 
w antrfor ıyı •:ığaçık 5ah~ı O)n~mldığı - -
ve ıçeri k çmadıgı zamanlar hi Muda-
fa da b 71 O)'llncuların ) erlerini de,;iş · E E 
rirmf'k hım t mum 'cıle hHnrı haf· = Dress Designef = 
il) d.ı ı: c d ltr. ik1r.ci hafta)mdı ise : E 

\'Unu çıka!'tlm dılar. - BelvU Palasta moclellerlni : 
ha ında bu ıl;;i ıakım orta'-a kona· : g!Sstermektedir. Kollekslyon : 
ir kupa ile bir re\11n, ma'1 yapa- ;: 22 - ve - 2'3 salı ve çnrııamba : 
dır. - s:ı.at 3 tedlr. : 

Vedat ;t RUT ;11111111111111111111111111111111r 

KAHIRE'Y E GÖRE 

Mihver 
kı ta ları 

çekiliyor 
(Başı ı. inci sa) fada> 

hir Junkers sıı düşürüldüğü gibi Tunu\ 
açıklarında ucaklarımıza hucum eden 
Messerschmiu 110 ıahrihedilmhıir. 

Yukarıda bildirilen harekiııan 3 uca· 
jiımıı: dönmemi~tir. 

Sekizinci ordu mihvercileri 
kovalryor 

Kahire, 21 a.a. - Sekizinci ordu mih· 
ver ordularını ko· alamağa devanı el· 
oıekıtdir. Hava ve deni• kuv-r· ,.rinin 
işbirli~ini ıe-min etmis olan İngiliz kııa· 
hırı $İmdi taın lıir t-,•ihen içinde bulunu· 
yorlar. Ronımel'in esasen ricıııleri esna· 
sın<la ek'ilıniş olan kuvveılerine hir ne
fes aldırmak maksadiyle nere-de nıukave
me-ıi kahul etmek ni)etinde bulunduğu 
hakkında hiçbir he-Jini )'olcıur. 

lngllu ha.va kuvvetleri Trablusgar
bın şlma1 batı nçıklıınnda üc dUşman 
gem me hOcum ctmlşlC'rdir. Kuvvet
li bir surette slllıhlı bulunan bu ge
mtlcrln ücü de hasara uğratılmıştır. 
Gem lerdffi biri yanmıştır. 

Tunus'ta müttefikler 
mevzilerini tahkim ettiler 

Rabat, 21 a.a. ŞLmal Afrika 
mütteliılder umumi karnrglihı, şimal 
ve orta Tunus'ta milttc!Lk mevzilerl
nl.n tahkim edıldlğlnl blldlrm<ıktedlr. 
MUttefik devrl.yelerl cenup Tunus'ta 
faaliyette bulunmuşlardır. Hn:!lf bom
ba uı:aıklan Sfax demlryolunu bom
balıımışlardır. 

Ratlyocla beoyanıı:tta bulunan a.ıne
rrkalı muhabir dcımlştlr ki: 

Fransız kıta.lan, şlmnl ve cenup 
keslmlerlnrlC!'kl muharebelere gltt.ıkce 
artmakta olan bir önemle iştirak et
mektedir. 

Seferberlik işleri süratıe Derliyor. 
fransızlar cok şiddetli dövüşüyorlar, 
ve gelecek taarruzda ehemmlyeW blr 
rol oynayacaklardır. 

l ngilizler Sultan'a 
yaklaşıyorlar 

Kah!re, 21 a.a. - lltüttcrl'k kuvvc-tlı!r, 
Sultan sC!hrlnln 8 ldlomctro 1>4tısın.ı 

Vanntf bulunmakta.dır. 

'lon dakika 

Sekizinci ordu 

Trablus şehrine 

210 Km. uzakta 
Londra, 21 a.a. - Fu radyosunun bil· 

dirdiğine gö~. sekiz.inci İngiliz ordusu· 
nuo f'fl ilerideki kıralan, Trablus sehri· 
nin 210 kilometre kadar doğusunda sa· 
hilde Misurara ch·arında bulunmaktadır. 
Öncülerin hatt! daha ileride bulunduğu 
bildirilmektedir. 

MIH V ER'E GÖRE : 

Libya cephesinde 
eA 

mevzıı 

savaslar 
~ 

yapıldı 
(Başı 1 tncl sayfada> 

ucağı üssillM! dönmemiştir. 

l tal yan resmi tebliği 
Roma, 21 a.a. İtalyan umumi ka

rnr~hının tcbll~I: 
Slrtc'de motorlu ve 7Jrlıh kuvvet· 

!er arasınrln muharebeler d<YVam et
mektedlr. Batıya doğru ha.rokette bu
lunan blrllklerlmlzl ônleane.k ma.Jcsn
d1yle dUşmanın hafit zırhlı "kuvvetler
le yaı>tdh hanılelcr ~tlccslz kalmış
tır. Beş kamyonet ele geçirdik ve bil" 
kac esir aldık. 

Tunus'ta ikeşlf unsurlan canlı bir 
faali-yet gôstermlşlerdlr. Dllşmıı.nın 
motorlu 1«>1lan ltalyan ve alman ha
va kuvvetlı>rl tarafından hırpalan
mıstır. tnglllz amerikan hava kuvvet
lerb'le alman av ucn'klan arasında 
cereyan eden hava muharebeleri es
n11S1nda düşman beıs ucak kaybe'tmlş
Ur. Başka l'kl ucak rla Tunus fi:r.erln
de avcılar tarafından dOşOrlllmllştllr. 

Fena hırvayo rnfmen PhUIPJ>e'VlllP 
limanı bomba ucaklanmız tarafından 
hnmbıtlanmış ve ty:l neticeler alın
mıştır. 

tngnl-l hava kuvvetlerinin Lempo
clusa ııdası !lzP..rlne YB'Ptıklan a'kın 
haff h~arlara ve a;hall arruıında lıkl 
klslnfn ~lflmllne, altı kişinin de ynra
ı:ınmM!na sebE'ı> olmuştur. Bir Brls· 
tol BIPrJhetm ile bir Curt~ dllşOrlll 
mUştOr. Bu ucıtklarm rıllotlanndan 
bir subıcy esir edilmiştir. 

Ucaklanmızdıı.n biri d0n1<0 hare
l<rtlerden d~nmemı.,tlr. 

Afrtka'ya ~ bir kaffl"Y! htnıa· 
vr eden bir tomklomuz batmıstır. 
~nnvtt..,nttan bir 'kı«mı kurtanl
mıı.rtır. Ölenlerin afleslne haber veril· 
mlştir. 

Bayram atış .:!Jl ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

müsabakası bitti 
B 1 e arıcılık nianlıjiından : 
Ba)ram munasebeti)le uç günde-nberi 

clevam eımekte olan umuma mahs'IH aıış 
•u ahakalan bıımiştir. Soluklara rağ
jllen mus;ı.haka oldukça uvkli ve kala· 
tı.Jık olmusıur. 
Alınan ıeknık neticeler şunlardır : 

Bırind , Y f'dek ubaydan 714 No.lu 
H ~n Koz u ~o puan 

lkıoci, Hava Yollarındaıı Suaı Kayalı 
29,,.. • 

( çüncu Y.Z.E. den Nihat Sipebi 2~ 

- --. -------- Kömürden tasarruf etmekle hem -- -- -
----------

------ kesenize hem de yurda -----------
hizmet edersiniz 

-------
Türkiye Kömür Satıı ve Tevzi Müessesesi 

-~llllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllJllllllllllllllll lllıl~ 
------

._e_ay_ra_m_da_n_Ba_y_ra_m_ı_I 
Köpeklerle 
savaşmak 

vazifemiz 
Günlcrdenberi başı \>Of,i BOkak kö

pekler! toplanıyor. Ankara sokaık
lannda türeyen cins cins, boy boy 
~ tU köpekler sağa sola sntms· 
mrukta çoluk QOCuğu kor'kutma:kta 
idi. Hele kurt ıızınanı köpekler; 
bir vuruşta insanı yere dcvircc~ 
kudretteki 8'Z1iı hı:ııyvanlar. l>Un 
saıde hlze ıkorku ve heyecan veren 
köpeklerin, bugün sağlı~ımı7.ı da 
tchd!dcder blr ha:le geldikleri an
lw.;ılmıştır. Bcl~emlz.ln bu cev.rl 
karannı ıı.lkışlamırk ve lbu kararın 
hemen gerçdk1C$111eslnl yardım et
mek bir hcmşerOBk vll!l'l!eıml7.dlr. 

Duyuyu ruz, gil.ya bozı merhametil < ! > 
hemşerller bu zavallı ( !> hıeyvan
lan evler.ine saklıyorlarmış, be-le
deye mı>.murlanmn vazlıfeletirıl 
gfü;leıstirlyorlıırmış. Ankara'da bu 
!kadar geri düşünceli hemşerl bu
lunacağını snnırnıyorum. ÇUnkil 
mcrharrwUn de bir mAnası ve ~a
yesl olmak gere!ktlr; ibütün blr se
hlr sağlığını tehdlıdc<len: Allnh 
gf.ıstermesln blr kuduz cmlgınının 
en saldırıcı vasıt.ıısı ola'll, bir kö
peği konımaıl< merhamet dcğl1, 
tam mAnasly'le 7.avallılıl< ve ceml
ycte hıyanett!r. 

Bu kararın lb1r an önce gerçekleşme
si için bcledb"e, köpek bnşıııa blr 
lira bir mllkAfat da vermektedır. 
Bu para vadinln mücadelede mU
hlnı bır rol oynı;yncağı muhaıkkak
t.ır. Bu vesile Ilc bir hBkicye.)1 ha· 
tırlodım. BUlrslnlz yurdwı blreok 
koşeleıılndc zararlı haıyvanlan do
mu:.dan, kargaları. Bkreı>leri ol
dUrmclt için ı,ıarn vadedlllr. Bır 
z.a.maıılar hıı.şeresl tıoı bir valili
ğ mizde wkrE".J> mücadelcsl yn.pıJı
)Ormuş. Akrep başına bir gUmiış 
çeyrek vcıillyorımış.. Bi.lttin a<k
reı,ılerln kökU kurumuştur, dlyc· 
cc"kslnlz! Hayır ... Aksine o şehi!'
dc akrep üretenler tUromlş, bu 
iştn ticaretine başhyanlar olmuş!. 

O gQn, bugündür Türklıye bUyUk bir 
lnkılA.p ge<,;lrnılştJr. Buglln ıılkreı,ı 
ticareti yapacak tek vatandaş; 
şehl'imtzde de birer salthk düşma
nımız olan soka'k köpeklerline mer
hamet gBsterecek tek M~ kal· 
mamıştır. 

Ev köpekierl!K! gelince ••• Köpek &e· 

vlnülıdlr, sadıktır, tyl bir ar.kadruı· 
t.ır. Her vatandaş mrlnde şeihlr em
nlyettnl ve şeb r sağlığını boı7..mo· 
mnk şnrtlylc köpek besllyeblllr. 
Fakat saıbahlara kadar haıvlıynn 
veya uluyan. nrada sırııdn knıca· 
rak komşu b3hçesine ~n. hat
t.A QzerimirlP snldıran f'!V kllı;ıekle
ri de toplanmalıdır. Çünkü kom
şum gee~ yarısından sonrn nasıl 
radyo c;-alamıyorsn veya sokak or· 
tasıında nasıl yal<aırna yapışamı· 
yor.ın, oomlyeUn kendisi için koy
duğu bu yasak kÔPf'i:1 lçln de 
hayd! haydi tatbll< edilmelidir. 

Sabaheddin S ÖNME Z 

Harbin başından beri 

Kalküta'ya ilk 

hava akını pazar 
gecesi yaplldı 

Kalkllta. 21 a.a. - Hartıln bnşın
danbt>ti Kalküta'ya llk hava hficumu 
dUnkU ı>ıızıı.r gecesi yapılmıştır. Bom· 
baJar şehir dışındaki ~·relere atıl
mıştır. Hü<"umu yapan dllşmnn hava 
kuvvetlı-rlnln col< y{lksektcm uctukla
n sanılıyor. Av uçaı'.klanmız havalan
mışlar ve tehir üzerinde uçmağa bat-

C.H.P. Vilôyet 
Kongreleri 

Malaya, 21 a.a. - Cumhuriyet Halk 
Partisi Vil6.yet kongresi dün Parti 

1 Muhtelif yelerde 
mtifettlşlnin başkıı.nlığındn toplaıımııı d 1 1 d 
tır. eprem er o u Kongre AtatUrk'Urı n:dz hl\tırala -
rıııı andıktan sonra müzakı•reye bnş.. 

:;:ı~~:ı~~~~r~~~lev~~·k Vi~ı~:;;:~k 
8 

bir dinle~ ici kitlesi hazır bulunmuş.. 
tur. 

Parti başkanı tarafı;ulan okunan 
İclare Heyeti raponınil'a.n sonrn di -
!ekler 1\zerincle tetkikler yapılmış 
memleketin ve halkm ihtiyıu;ları 
leblt eilllmi"tir. Vfılimiz d i leklerle 
yakından ilgilenmiş ve Pnrti müfet
tişi ge<:en seneki dilcklerılen nlııınn 
neticeleri ir.ah etmiştir. Hesap işle
rinin tetklkln<len y.-nl ııene bütı:esi
nln tanziminden !'IOnra 1ı1are Heyeti 
ve Kunıltay'11 gicle!!ek <lelegelrr se
çimi yapılmış. büyüklerimize tazim 
hisleri edilerek kongrı_,ye son veril
miştir. 

M.LAVAL 
frans11 limanlannda 

bulunan ticaret gemilerini 

teslim mi 
edecekmis 

...> 

CBaıı ı ind sayfada) 
dan blrkllr. 

Lava/ döndü 

<B:t$1 J ind sayfada) 
evin ce-phesi klmilen çökmüştür. Niksar kazasında J3 iilü ve- hcnuz miktarJ anlaşt• 
lamıyan }aralı olduğu oı':renilmiştir. Erbaa'dan bir haber ıı.Iınamamışrır. Vali gece 
Niksar ve Erbaa kanlarına hareket ermi1ıir. FeWcetzf'delere çadır, yiyecek ve sıhhi 
imdat heye-ti gonderilmişrir. Erb:ıa'da mühim hasar olduku anl.ı ılnıış ise de ıafsillı 
'1ınamamışıır. 

Fatsa: dun sa:ır 17.05 tc çok ~iddeıli bir yer sarsınıısı olm~tur. Haur ve insan
ca za)iaı )oktur. 

Ka)"5eri: dün saaı l7.05 te beş sanire sürrn şiddetli bir )er .sarsıntısı olmuştue. 
Hasar )okıur. 

Zara: dun saat 17.05 ıe çok şiddetli bir deprem olnnı$tur. Halk evlerinden ve~ 
mumi toplantı maballerindcn kapı ve pencerelerden çıkmak sureıiylc sokağa fırfa. 
nuşlardır • .Mcrkt>ıde l'C nahiyelerde hasar ve :za)'İar )Oktur. 

Sovyetler 
Orta Don kesiminde 

bir gedik 
actıla r 

.> 

( Başı 1 inci sayfada ) 
~a.eıar devo.m t.'Ct~or. ı;>woeuı Pb-a.dc 

ve ıwıK ı;a~aıııarmaa sov~"Ucr )en.l -

dul CUK aııır llllllU1 v.ı maızcme ka,ırı· 

uınn illi• nııııştanıır. ::;un nııılilnuı.ta 
ııwc. dun l>on k~c 70 den uızıa 

Almanlar, 
cenup-do§uyadaöru 

süratle 
çekiliyor 

(Raşı 1 inci sayfada) 

WV)Ot UlMI Lııhrtl>Co.llJmk;Ur. 
J.omlrn, 21 a.a. - Alman rad>osunwı Orta LJon .uı, ••tUUcrdenbcrl en kuv-

lı.ıher vcrdiAine göre llitlcr'i zi)ıırcı er- voU.L llmk k.ıl<ı.illrwlc hucwn etlen <lll.:i· 

Orta Don'd~ taarruz ıkar. fırtlnfll" 
sı lcl:nde b lamış, toplar 00 dal<lk• 
binlerce mermJ atrnıwur. Bir kesimde 
bUtUn nlm:ın top mcvzilerl d:ıhn tık 
saatlerde :kuUnnılmaz hole ıkonmUŞ ~ 
piyade harekete gcçtii,1 zaman 81< 
hatlarda nz mukavemetle lkarşılaı,
mı.şt.Jr. B irkaç b rlrk süratle almall 
nıüdnfanlannın içlerlM varmışbT." miş olan !.aval bu sahah Parh'e <lünnılİş· 

ıür. 

Berlin'de yaprfan tefsirler 
Bertin, 21 a.a. - M. ı.a~al'in, Toulıın 

lıa<Iİ•ele-rin<le.n hu derece az bir ı~ınıaıı 
sonra alınan 'e italran dc,·lt't adamları 
tarafından kabul edilmesi kL') fi) eti F.ih· 
rer'in mareşal Petain"e gönderdiği ikinci 
mektupta dahi goruken alice.nah haa-kcı 
tarzı nın mana~ız bir jcsı ıqkil C') leme· 
miş olduğunun bir delilidir. M. I.nu! ve 
i~ arkadaşları, müıarekedenheri Fransa 
ile mihvtt ara•ındaki münasebetlerin gc:· 
çirdiğj müteaddit ihtilaıları ve bunları 
haurlarlarsa, Almanya ve ltalya ile )eni 
gÖtÜflllelerde hulunmak fı rsatını elde et· 
miş olmalarının kıymcıini o derec:e \·ok 
takdir edeı:ekierdir. Müıare-kcJcnhcri ,ı:Ö· 
1ükcn engellerin hiçbiri, Bertin Ye Honı,ı 
taraf ı ndan çıkıırılmamı5tır. Alman)'a ve 
ltalya bilaki, mütarek~en doğ;rn ıaah· 
hüıforini ıı.a<lıklıkla ifa eylenıişlcRlir. Hu· 
nu mareşal Pet:ıin de mektubunda kabul 
e-ımiş bulun.maktadır. Mütareke-, lngilıere 
ve Birl1?1ik devletler tarafından ihlAI c
dilmi, ve niha)'et mf'SUIİyeıle-rini mud .. 
rik olmıyan bazı fransız asterleri ıara
fından hozulnnıştur. 

Bugün gliçlük, Alman - Fcansı:r. \C 

f ralyan - Framız münasebetlerinin geli
tcbil«eli yeni ve devamla bir temelin 
bulunmasındadır. laval'in Führer umumi 
karargihında kabulü, hu hususa bir yar· 
dım te,kil eder mahiyetıe olarak telil<ki 
olunmaktadır. Fransız hükümet reisi ifo 
wihiyeıli alman ve iıal}'JIO devlet adam
ları arasındaki görüşmeler, Berlin'de de
vamlı bir işhirliği imkanına bir işaret gi. 
bi ~IMcki edilmt."ktedir. 

lıınıışlardır. Tehlike ılşnretl saat 22.20 
de ve düşman u~al<lannın geltşleıin
~ bir saat evvel verHmlştlr. An<ın 
yarım sa.at devam etmiş ve tehlBke 
~retl gece yansı sona ermlştlr. Ha
sar ııır. olmuştur. $ellılr halkı hlc bir 
tclı'.'ış gôstermmnl:stJr. Sanıldığına gö· 
re hu akın :lıı:ponların hu bölgeye !kar
şı [lk alkınıdır. Bu. b<>lki de şehrln 
b"i müdafaa edildiğini bllmclcrlndcn 
lleri gelmektedlr. 

ınuıı., l>u covr.::OOkl mu..ı.aıaa l."t.'ıflu:sımıe 

ııı.r ı:1..-Ulk ·~ııııJin nıuvı1ıtak olmuşt.ur . 
UU gc.., J IX C<Jok UU)il.k. kayıplar pa.luısuU 

ııcılal.ı ınıı u r. Aı:nuın t.uım;-nlcrt Wr kn· 
ııat.Lan ccvlrıne tchllkc.'Sln.1 karı;ılamak 
ıcın dah.ı geride h:ıZJrla.nan nıcv-~e 

m1.'lo<l u bir sek ide et.--kllıınla ve bu 
suretle uilıirn nın önce baınrdıitı mu
' attıı.k yeUn gen lcmcslnc eruıcl ol -
mUŞlarctır. Suv~!nr aynı şk!dctle de -
vnm e<Uyor. Alm n. trtalynn ve romcn 

hava kuvH.'1.lcrl müdataa muharebe -
slnbt nıtırlık ml•ıitczlnde .ıcvamtı su -
rette mtid:ı.hal-0 etrnlslt.'I'dtr. Hava sa
v331annda 23 dtiııman ~lil dil$ürlU -
m\llt.Ur. Bıınlnruı altısı ucnksa\'ıır ba· 
tanul:ı.rı t.ıırntındıı.n dU.Sürüıahuııt.iir. mr 
nl.m:ın tılr <le rumcn ucai':ı uslerine 

A lmanlar çekiliyorlar 
NC'srcdl!('?l J'('Sm! tobl • 9!7V)"et ta

arruzunun Stalingrn:l bölgesiyle mer
kez ve Don cephc-lerlnde devam et.ti
(( ni b ldırmcktcd r. Sovyc-t kıtn.lart 
b r dilzüncdı.>n tazın m~n yeri Efe 
g~lrmlşlerdlr. 19 ilk:kı\nunda bltetı 
hnfta iç nde 322 dUşman ~ğı tatıı+ 
bcd lml tır. Aynı devre zar.fında rtdl 
kft'YII>lan 166 ucnktan ibarettir. 

3000 <!Sir d!llıa alınmış, 100 mC9k1)tl "'° 
yer dn!ha ~al edilmiştir. Almımlaf 
8.000 Ölü V('ml) krdir. 16 likkl'mun
dan])('rf 13.500 alman esiri alınmıştı1'· 
Almanlar cenup doğu istıJcametinde 
n<'ele ce!klllyorlnr. 

Püskürtülen1 alman 
orduları 

Toı·oı><.v"' ııııt..ısırnla, blr almnn hü - Mo kova, 21a.a. - Rir taraftan g~ 
rum ırrupu btr dUııman hücumunu püs- ral Golikof ve general Vaıurin ordularl 

ılöıımcml ttr. 

kUrtt.\ıktcn t<Onra ıkuvvctle mfülııtna cı

ll len blr •lUsmnn mcvzltne atllmıetır. 
VclUkUıJkl 11erl mevzii de dün fld· 

dcUI düşman l\UcumlAMnı püskUrtmüs-
t.Ur. 

limen ı:ölll ccvrcslnde, alman tcmıuı 
kıtalnn dOsmnn &n\'3$ karakoltarlYlc 
truıktmatını berhava etmlslerdlr. DO&· 
mnnın meo."Zll hücumları püskürWI -

mUttUır. 

ıı llkktınunln 20 tnckll.nun anısında -
d:ı dol':u CC'l>h<'SI Uzertndc 1518 SO\')'et 

t.ıı.nkı tahr.llbcdtlm!s. ele &«lrllml.$ veya 
tıardl<N.stz btr hale konmuştur. 

Karşıhkh 
HAVA 
akınları 

alnıanların orta Don çevresinde Millero' 
vo kavu)ağına doğru iıeı1c:en, çevriletl \ 
200.000 kişilik von l Ioth ordusu da l)oe 
dirseğinde Sıalingraı'a doğru tedrici bit 
~ureııe püskürtulmekıedir. Şimal batı .e 
cenup batıda iki SOV)ct ordusu almııO 
:r.ırhlı ve pİ)'lldc te killerini şiddetle hlf"' 
palamalı:ıadır. Sıalingraı'ın içinde nı ı.ı 
her dcl'asında yalnız. 10 metre kadar ild' 
Iİ)'Orlar. 

Taarruz daha da 
şiddetlenecek mi? 

Moskova. 21 a.a. - Royter'iıı h~ 
muhabiri yaz.ı)'Or: 

Sov) et :raferl, ru ların alınanları kıpttl 
sıWıaklarda rahat hırakmak niyetinde ol
madıklarını ve bctki de taarruz şiddeti
nin artacağını ıı:ostcrl'n yeni bir delildİf" 
Rıı ~on ITl\lharebe, Sıalingrat'ın Ntaıodt 
de-vam eımekıe olan mücadeleye herı\}I 
tesir e-ınıemiş.~ de- bu da mümkün ola~ 
ur. Dü$ınan cevrilen lruvveıleriyle ~ 
batıdan birl~ruek icin şiddetli gayreıld' 
de bulunmakta ve birçok defa elden dl 
geçen mes'ld'ın bir )erin rapu için Jid
detli sa\'aşlar )"apılmakıadır. Simdi bd 
yer rusların elindedir. Sa''B~larda 40 dür 

BAYRAM GÜNLERİNDE 1 ----
Duisburg' da büyük 

man ıankı ıahribedilmiş, yüzlerce düşmıdl 
yokedilmi1dr. Bununla beraber a1manlr 
rın hu kesimde ,ı;:t) retler ine devam ed~ 
ceklcri muhal-kaktır. Ve duşman ~ 

basar ve insan kaybı Yar \ctlerin' n KıAcawa'dan getirilen birlik• 
lerle ıak l\e cdılmiş olması ihtimaliııl 

. Vecizeler, düşünmenin 
kapısını açarlar 

V 
ECIZELER, onların sert klijcle

rine bağlanıp kaJmam4Lk pr· 
tiyle güzel ŞCl'lerdir. insanı dü

ıünmiye sevkederler. BirçOkları, ço
ğwnuzun du)'Up da bir türlü ifade 
,eklini bulamadığımız fikirlerin en kı· 
sa, en güzel ve en mlnah kalıpları
dırlar. En basiıleri bile, bu vasıNariy· 
le insanda bir ba)ranlık duygusu ya· 
caıırlar. 

Öyle vecheler vardır ki, insana pek 
hakimane eserlerin zübdesi gibi görü· 
nürler ve ıı.Iabildiğine açmağa, geniş. 
leımeğe elverişlidirler. Vecizeye "süz· 
me söz" denilmesinin bir sebebi de bu 
oha gerektir. 

Veciz.e, insan zekbını kendisi gibi 
kalıpladığı ve kli~lettirdili zaman 
körü, fakat bir mevzu üzerinde düşün· 
me kapısını açan anahtar olarak fay· 
dahclır. Dideroı kısa ve veciz sö:r.ler 
İçin: "bu sôzltt, hakikati hatırımıza 
sokan keskin çh.iler gibidirltt., der. 

Bazı büyük mütefekkirlerin muhte· 
lif mevzular üzerinde sörlemit olduk· 
ları sözlerden bazılarını , birer anah
tar olarak bu sütunda sıralı)'Onlm: 

* En çok rasamış olan, uzun ıteneler 
)ilŞ:tnıış olan değil, hayatın mloaaını 
en fazla aruarnıı olan in"andır. 

}. }. Romeeau 

* En olgun bir tarzda ge(irMen hayat, 
insana en çok :ıevk, para, iktidar ve 
ş(ihrec remin etmiş olao hayat değil· 
dir. BilMc.is, insanı daha imanileştir~ 
ve m ~mli bir tarzda faaliyete teV• 

kcden, imani vazifele-rin yapılmasını 

en çak ııemioe )"arı)·an lıa)"at tarzıdır. 
S. Smiles 

* fn~anın tabfoıut<l.ı iki 1ıt f)ren~İp 
vardır: Bencillik, ki yalnız kendimizi 
düPirıdüreo, özgecilik. ki bi:r.i muhite 
yayan temayüller," Eier bu iki ftm· 

berelcten birisi kırılsaydı, inwı eehev
:riiı( 4rmılUıc w bir s ryr, 

yahut çılgınlığı bulan bir alicf'OablıAa 
ulaşırdı. 

Didttoı 

* Hayat bir anlıktır. fakaı bu bir an, 
bü)'iil< tf'ŞCbbüslere gi.ri:ımek icin reıer. 
Ondan hiz.e ancak uzun bit' zamanın 
remin edeceği şeyleri isıemekıe hak
sızız. Çünkü hayatın sona ermiyeceğİ· 
ni, inamlıp dunıı1c:e-n düşünülür, bazı 
harelmler yapı lı r, hir ,cı.'ler ~evilir ki, 
insanın iktidarı da bu kadardı r. 

Bcrsot 

* Bizdf'f! sonrakilere faydalı olacak 
randa yaşamadıkça ve yarınki nesil· 
lerin ihtiyat dağarcığına biraz daha 
(CÔt'ÜŞ, dü~. biraz daha fazla cc
sanıt n lltllkl meıaneı katmadıkça 
hayattan ayrılmıyalım. 

P. Piaıut 

* Yütc~elme-Je- ~ ,ıııak. ha)'lltın es-
rarını öğrenmek \t daima muv:ıHakı 
)etlere doğru ko~makur. 

P.utcur 

* Her ne kadar fani isek de, fani 
dV'Mllara inlıi)'llttlln kaçınarak kud· 
retimizin yeniği ölçüde ölmnliğe bai· 
!analım ve nuıhiyeıimizde mevrut '"en 
iyi,, Jıe &Öl'C yqıyalım. 

Aristoıe 

* Bir gıen(', dar bir alMca ~esi 
İçinde kalmamı)'& dikkat ermelidir, 
Çüntru bu dar çerç~ mevzuu dışın· 
daki husu!lltt hakkında mlnasız kin· 
le-re ft ,.t.nn hükümlere nir kalıt'. 
Akıllı w iyi kaltlli inttn, ne YllPIP 
yarnp " endi kendisindf'f! kunulmıya ve
ka.rtılctftiae ""1t'f&ft imanlamı ve 
pupbına cleiederini anlamaj:a çalı9ır. 

Blackie . , 

Pal<at, ~e kf>rıi l.Wrıe em 
kalmanın ı.eıhlik r m bir ıc.. daha 
işa~t etmekte f&,)'da ........ 

K emal Zeki GencOSl0/111 

le) ideden d 1 er mcvruııur. 
Mo kova r u SOV)'et kıtalarınıfl 

Berlln, 21 a.a. - Bug'{ln'kü 
tebll~c ııvre milnterlt mgUiz 
U("l\kları tnratından ılımal bat.ı A 

• orıa Don C vrc ınde hir kısım du,m .. 
me-vziini hucumla :rapıettilı:lerini bildir 
mİ$tİr. SoH t kııalan , dil man blokha., 
şehckclcri ve başka müdafaa ıesisleri el" 
ıasındR ilerliyerek bu tepeyı işgal eımil' 
!erdir. 

:;a'.YIL yapıLıın gü'll<IUz hücumundan son
m dıı.man fı{.'C..'C balı Almanya'da mU
tcadlllt yerlere v bllhaııı;na Dul&burıı'a 

t.ııh!W ve )'8.nnııın bombıı.larl.yle ııccc 

hücumu )'8.pmuıtıtr. 

B lha.<ısa ~metgMılarda ve resmi 
ve hususi milt.'55csclcrde cok büyllk 
tıı.hrlbat olınue, ahali knYIPlıır vcl11l1&
tır. G1.~e aveıı.nn ve luıl'WI koyma ba· 
tnr:;a.ları 12 ınıcuız u~fıı düşill11lüşler· 
dir. Bundan btıtka günd 4 molörlu 
6 u('llk trnnsız topraklan üzerinde, S 
~ok dıı deniz tızcrlndc düı;ürlllmllştür. 

Dün ı:-cee Jlll\'O. kuvvetJerimlz Hul 
her abında.kl Hull ıımnnına il 
bir hücum )apmışlardır. Bütün alrnıı.n 
~lan Usıtttnc doıunüıslcrd.tr. 

Londra'ya göre 
Londra, 21 a.a. - Romİll)' Spr Scine 

iızerine )'llf'llan akın<lan altı bonılıa uça· 
ğımız di;nmrnıiştir. Hu akında hirçvk al· 
man av uçağı ıahdbedilmiştir. 

Dün akşam ıı.Iman uçakları İngilıere· 
oin cenup haıı sahillerine karşı bir hÜ· 
cumda buhınmuşbrdır. Üç ölü \e birçul 
)'&talı bulunduğu bildirili)or. 

YENİGt.~ E'DE 
Müttefi 

• 
umumı 

ler 
bir 

taarruza geçtiler 
cnn11 1. inci ııe,yl'ada) 

t:;;;:;;a ııeçi lmi1ıir. Piyademiz ıarafın· 
<lan yakından t-'cibedilen unklarımız e 
ııa9ftl ff'fla bir vaz.iyerıe bulunan düşman 
mevzilerine doğru ilnli)-orlar. 

Diğer kesimlerde de araz.i ku.anılmt$ 
ve mabeme ve iaşe maddeleri ele ge(iril· 
mi1tir. Ganimetler arasında iki makineli 
tüff'k de ftfdtr. Düşmanın kayıptan a· 
ğırdır. Buradaki japnn kuın:ındarıı To
miıe-ro Horii'nin öldüğü söylf'flmekıedir. 
~: ~ bo.M uçak1aaaMz .limaıı 

Voronej-Rostof 
demiryolu kesildi 

Moskov , 21 a.n. - Reuter'in h., 
sus! muhn b diriyor: 

General VatuUn Jcı rı. VoroneJ-
Rostof d~m nolunu, mühım bir kaV'• 
şak yeri olan Millero-vo nun 40 JdlO" 
metre fi malmd 'kesm 1 rd r. Bu zrıll 
v11ıflakt) et, Kant em rovJm'nın 70 k 10" 
mc-tre cenubunda b:ı.zı noktalara kır" 
dar bir kısım kıtıılnrı.n 25 lllı 30 ki10" 
metre ıı ... rıemell.'ri n Uceslnde e~ 
e<l tm şt r . Kantcmlrov'ka'dnkl dt'JTllt"" 
yolu ise CSllS<.'n bundan birkaç gUll 
evvel genernl C".ol kof kuvvetleri t•• 
rnfın<lnıı kes lmlş bulunuyordu. Al
mnnlar, rrnup batı st"karııctinde taıt' 
bir rlc t hallııded rler V<' muhak'kııac 
ki ltizumu taıkd rtnde Voroşüo\•grııt 
il forine kadar gerı ceıkUmeğe harıJt" 
1 arlar. 

Toulon donanma~mm 
birlikleri yüzdürülecek 

IkTHn, 21 na - Rıııtl<'r Narhr1dılr'I' 
!ı'azetes:n<' gllre alnı nı r TouJon 110 

nnnmn.sı biri klerl.nln )'(lzdUrtıltnt'S 111 

<'mTt"tm lıJUr. 
MQtl'hn!ll!uılam ıı;Hr<' bu b'rl k1Pr<1,ıt 

l>ıtzılannın ytl:rdUrUlmcs.I mümkUn lJ<I• 
lunma lctadır. 

hölgesini bombardıman eımışıır. ,.., ~ 
caklanmızı önlemeğe )elıenen sıfır fi• 

pinde üç japon uçağı dıı urulmu,ıüı'. _. 
Sima! bıtı ke-simi : yalnız keıif f.
~ olmU,JtUC. 
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-~= Balast ihzaratı 

e 

~( ~2/İlkıkanun/1942 
7.30 ~ ve memleket eaat 
7.32 Vücudumuzu caıısuralım 
7.40 AJa.ns haberleri 
7.55 

)-
ayan 

8 30 Miiz:lk: Senfonik parcalar (Pl.) 
l2 80 P~am ve memleket 11&At ayan 
12.33 MUztk: Kanşık Pl'O&ram (Pl.) 

12 ~ AJans haberleri 
1300 
13.30 Müzik: semaı aarkı ve t.ürkOlt>r. 
18.00 Proııram ve memleket s.1at ayıu"I 

ı l8 00 Muzık: radyo sa.k>n orkestrası. 

(Şet; Necip Atkın). 

ı. Tchall«ıwsılcy : ·-serenad'wn ,, 

vat!!!; 
2. Llnk<'e: kııı>rl (-Serenad: Bedri· 
)'e TUziliı) ; 

8 Roberl. Brunıı: Aynlı.k val.&!. 
(Bedriye Tüziın); 

4. A. Cdbulka: Balodan sonra aşk 
rtlyrun; 
S. J. Hf"Ykeruı: Sııd~k Kukla; 
6. F. L~ıtr: "Cln~e aşkı,. 
Oı:ıeretın<len Potpuri. 

lft,40 Mllzl:k: fallll heYeö. 
19.30 feırnleket saat ayan w- ''an• ha

berlen 
19 4CS Müzik: Halk.evleri folklor ıtıtat:i. 

KB.YReri Halkev1. 
21>.15 R.ıı<ıyo pzeoteııı. 
:!o.45 Mü:.!k: bcstt>kl'IT ..tmalan (Pl.) 
~.00 KonU91'1'le. <Evin 111tatl). 
~ lll Mü:ı1k Ora 80lolnn (Pi.) 

2ı. 30 Knnu""'1a <Mıthk MAt1). 
~ 4i Müzik: klMl'k TU'l1t müzl!'ıi proır

'amı. <~: Mesut cıemtn. 
~.30 ırmııeket "aııt ayan, a.ıans ha • 

berlm ve bor"SAler. 

~.~ 
: 22.:ıo Yarınk1 progrıım ve kapıınıı. 
1< 

Vakıflar ideresi yeni 
gelir kaynakları 
aramakla meşgul 

Bilhıuısa tstanbul'daıkl fa:k.ir vatan· 
'taşıara sıcak at verUmesiiı.de büyük 
Vardınıı &'Örülen Vakıflar Umum Mü
urluğll bugünkü duwm karşımnda 
elırlni artırmak ronında kalmıştır. 
ınwn Müdürlilk kendi bünyesi için-
" gelirini artıra.bllmek için bir ka
ıuı projesi hazırlamıştır. Bu proje 
• Irat getiren va.kıt orman. zeytin· 

« ve çiftlikleri yenl baştan oraani· 
"' edlle<>ek ve bu işler ticari esasla· 
~ göre yür!ltlilecektJr, Umum Mü
llrlük, bundan ayn olaraık ken<ll 

nyesi !çlm:le yeni lra.t memOa.lan 
~meıkta ve bunlan kanun haline 
~<>Ymağa çalışmaktadır. 

STENOGRAFİ 
Yazan: Kazım Arar 

~endi kendine 'HJ'Y• muhabere 

le en çok bir ayda Stenografi 

~k"reten yeni ve kolay kitap 

~tı. Arzu edenlere kitabı ya

~n tarafrodan Memurlar Koo
r- ?ttatifi kar§ır.mda Stenografi 

""-a.unda ücretsiz oluak 2 
ders gösterilmektedir. 

~tün kitabevlerinde bulumır. 
Telefon: 3714 

. CEMiYET HAYA Ti 

Mevlut 
~li babamız Çorum Meobusu 
~ali Kemal .Aıltpsar'ın ölümünün 
rlcıncı gününe tesadüf eden 23-12· 

1\2 çarpmba ~ü ı>ale namumdan 
hra Hacıbayram camisinde ıne'Vlüt 
Urı!K"ağın4ian d<Y.';tlıı.rmın ve arzu 

~"nlerin teşr1flerlnl rica ederiz. 
Atlesi 

~· , ...............................• '-

!• 
ı 

" t 

ŞEKERCİ 

Hacı Bekir Ticarelhanesi 
Sayın !\tii~ıerilerinin 

Ba.yramla.rını kutlar 
\ r •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Z!RAA T VEKALETİ 

Memur alınacak 
Ziraat Vı:kıi.letindcn : 
\'ek Aletimiz merkez teşkil&t:r1dıı 
lrıhal .50, 60 ve 16 lira ücretle bııre. 
~ dahil katip daktiloluklara ınu~a
lı:a ıle m<'mur alınacaktır. Ona 
~ktep oıeıunu bulunmadığı taktirdt 
~ ıııektep mer.unlan da müsahaka ile 
tihana ıştirak ettirilecektir. Miısa. 
kn lınlilıanı 28.12.9-i2 pazartesi gU. 
~·ıat ı ı te yaptlncaktır. Aekerlilde 
kuı olınıyan tallplerin Vekllleti. 
t Zatişleri MüdürltiğiinclC'l alacak

l"ı iş talepnamesini doldurup IUıum. 
Ve•İkalıui,·le birlikte 26.12 !14.2 fıı. 
İne knclar. Zati~Jtri Mildiırluğılnr 
lracaal etmeleri il4n olunur 

6922 

0NKARA VAL!LİÔİ 

Kamyon tamiri 
.\nkara Valiliğindenı 
Cıvar asfalt yolları tamiratı mu. 
lıarııye işlerinde çalıştırılan kam. 
arın tamiri için muktazi 10 ka· 

'lı. malzemenin mübayaa ışi 4. l. 
3 pazartesi gUnll saat 15 te daimi 
ırnende ıhalesi yııpılmı:ık Uzere 

it cksıltmeie konulmu§tUr. 
l<ı eıf bedelı C 3438 l lira muvakka l 
'ıı.ııatı 257 lira (85ı kuruştur. 
lııteklilerin ı ic.ı ret orlası vesika.. 
~ muvakkat teminat mektup veya 
kbuzlariyle birlikte ı:ö7Ü geçeıı 
il ve saatte daimı encümene gel 
~~ti 
, liı4 ~ş .. ı:ıjf keşif ve şıırtname' i 
~ ırlin Nafıa mürlilrlUğüıı<lt ıı:öre
tı:ekJeri. ( 10858) 6903 

Tarık Edip 

D. D. Yolları Kayserı 4. lşletmı• 
ı\i.ı.udı.lrlıigunılen : 

Sivas • Samsun haıu Kim. 369 -
371 arasınıl:ıkı ocaklardıııı (5000) 
metremikap balast ihzarı kapalı 
zarf usuliyle eksiltme) e konulmuş 
tur. 

Beher metremikap b.ılıı.stııı mu • 
b.ammen be<lelı C:~~8) liç yüz sek
sen sekız kuruş olup mııvakkat te
minat miktarr 1455 bin dört yüz 
elli bl.!,Ş lırıı(ltr. 

Eksiltme 30. 12. 942 çarşamba 
günu saat ıs te Kııyseride 4 . İşlet
me binasında toplanacak komisyon
ca yapılacaktır. 

isteklilerin kanuni vesaik ve mu 
vakknt teminatlariyle muayyen olırn 
giin ve saat on ciörı!c katlar teklif 
zarflarını komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartname ve mııkRYele projeleri 
Kay1'eri 4 İşletme komi~vonundan 
ve SamR1.ın garından paras.ız olnrak 
verilir. (10 94) 6776 

Balast ihzarı 
D. D. Yollan Kayseri 4. İş. Müdür

iüğünden; 

Ankara-Kayserı hattı Km. 207 de 
<4000J mefremlkap bala.;L ıhzan kıı -
ı>alı zar! nı.ullyle eksiltmeye konul -
muştur. Beher m<"l.ı'eımkiı.p balıı;ı.Lın 
muhammen bedeli üç yü:t kırk lıki 
kuru.ş olup muvakkııt teminat mtkta
n 1026 bin yirmi altı liradır. 

Eksiltme 4.1.913 pazartı>sı gUnü «ıı
ı:ı.t 15 te Ka..v,~ri'rle 4. İşletme komls
yonuncıı yaJ')ılacaktır. 

İsteklilerin kanunf vf"<alk ve mu
vaıkkaıt tf"mlnatlarlyle muayyen olıın 
gün ve ~at 14 de knrlar tf'!kllf zarf· 
!arım komisyon katipliği.ne vermele
ri lfızımdıT. 

Şartname ve muktwelt> projel1>rl 
Ka.~rl 4. t~Jeıtme kom 1-.-,•onııncian ve 
Ankara gıırındııTI narnsız olaı ,., veri-
lir. (10803) fiR99 

Mermer kırığı alınacak 
Devlet Demır Yolları Umum Mü

dı.irlUgiı Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammeıı tıedelı U040 ı bin kırk 

lira olu.n <26000) Ytrmı altı bın Kı.1. 
mermeı kırı~ı 28 ilkkılnun 19·12 ta· 
rihine rastltyan pazarte.ıı ıtiıııU sa
at 16 on altıda Ankara ıı;ta:ıyonıııı
da ikmcı ı.şletme bınıuıında toplana
cak konıısyonda açık ekı;ıltıne ıle 
satın alınacaktır İsteklilerın (78) 
ve~miş sekiz lira muvakkat temınat 
ları ıle kıı.nunurı tavın ~ı tigl vesaı
Ki hamilen muayyen glln ve saatte 
komisyonclıı hazır bulıınmalan la.. 
zımıhr Şartnamt> ve mukavele pro· 
Jesi para~rz olarak komisyonda ve-
rtlmekteclir. (10782 ı 6780 

JANDARMA 

Gürgen odunu alınacak 
Ankatıt Jan<lanna Satın Alına Ko . 

misyonu BaşkanlıQ:ından : 

Clnsl: Gtirll'C'Jl odunu, Miktarı: 200 
ton, Muhammen bedel'!: l 2000 llrıı, İlk 

teminatı: 900 ltra. 
Muhafız 'andarma taburu lhtı:ıracı ı

ciD kapalı zarfla alınacak olan 200 ton 
odunun ek.Siltmesl 24·12-1912 peroemb(' 

ııünü saıtt t!'i te yapılacaktır. Şartllamt!81 

heT gUn komııwonda 8'öri.lll!'blllr. Ellişe-r 

ton1Wı: partiler haltnnde ayn ayrı l<1Jn. 
selere de ihale ealzdir. 

Kanunl tartlan haiz lstt>.J<llk-rin ıı.vnı 

gUrı belll Mıtt1eıı blr Mat önce tekli! 
meaet.UJ>lııruu kamt~yona vermeler!. 

(10529) 6619 

P· T. ve Telefon Umum Md 

Muhabere masasaı 
yaptırılacak 

An karo. P.T.T. Müdür1Uğ1inden: 
Ankara Telgraf medkczi muhabe

re salonunda yeni tesı.sat içın yap
tırılacak olan muhtelif ölçilcle 45 ta
ne muhabere masası kapalı zarf u. 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif be.deli 7835 lira, muvakkat 
teminat l'i87,62 liradır. Sartnnmesi 
müdUrlük btirosun<la ~örülebilir. 

Ekııiltme 31 ilkkanıın 942 perşem
be günü saıı.t 11 de Ankara P.T.T 
müclürliığll binasında yapılacaktır 
İsteklilerin o gtin kanuni vesikala
riyle birlikte mUh!lrlll teklif mek
tuplarını eksiltme saatinden bir suat 
evvel komisyona vermeleri ilı\n olu. 
nur. (10850) 6866 

Pelerin diktirilecek 
P. T. T. Umum MUdürllil.Hinden: 
Müstahdemin için iplik, kopça 

dUğme ve buna mümııs11 cUkiş malze
mesi müteahhide alt olmnk vp kuma
şı idareee verilmek üzı>rP. "61)()()" tane 
pelerin kapalı zıı.rf usullyle ekııiltme
ye konulmuştur. 

Muhammen bedeli n2rı00ı lira o· 
lup muvııkkat temlnRtı 92!5 liı·a<'lır. 

!hale 28-12-942 tarihine mi.tsacllf 
pazart~"'I gl\nil sı<at 16 <'lrı AnkRra'dn 
P.T.T. Umumi MUdiirliik bl'l'lasında 
müteşekkil alım ve satım komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

Buna alt sartnamelrr her :?Ün An
kara'da P. T. T. Levazım Mli<'IUl'lü -
ğünden, btanbul'da Veni VF1ldl' Ha
nında P. T. T. Umumi Dr>po Aynlyıı1 
:Muha<ılpllğlndı>n bedel~l7 olllraık alı-
naıblllr. (10759> 6781 

Devlet Meteoroloji İşleri 

Fener pili alınacak 
Devleı Meteoroloji i~leri Umuıı 

Miidürlü~ünden : 
Umum ,\Iüdürlüğümü1 ihriyacı için 

~00 - L500 .ıclcı 4,5 volıluk ~assı elek· 
trik feneri pili alın~cakrır. Talipleriıı 
bu hmımaki tekliflerini f tı\iV101 Şu 
besi Mııdlırlı'ığüne bildirml·leri. 

( l0860) 6!196 

Fotin alınacak 
Devlet Meleoroloji lşleı-i Umunı 

\.lLidurlüğtinrlPn: 
Umum MildUrlilA"ümilz iihtiyacı kin 

10-43 numara arasında 40 çift te-k 
katlı virlala fotin 4-1-19·13 pazartesi 
günü sa11.t 15 te pazarlıkla yaptınla -
caktır. Muhııınrneon hedr>lı <!lfiO> do· 
kuz yüz alı mı.ş lıra olııp ilk teminatı 
72 yE"'l.mlş iki llrf\<'hr. $flrlııamec;i Le· 
vazım Mi.ldürlliğiindı> görülcblliır. 

(10859) 689~ 

,,,,,,,,ıııııııtııııııı•··· .• ,,,,., 

SARK 
Merkez Ecza Deposu 

NAFIA VEKALET! 

Sondaj yaptırılacak 
Nafıa Vektıleti•xkn : 
Kııratlenız llrcğlisı limanında iıısu 

ol uııacak ,\.1entlnek ycrınıdc yaııılma'.~ı 
,.erekli M>ııılııJ aııı<'liyatının 22. 12.912 
l:ırihisde yapıla<'aırı ilan olunan ek· 
sıltıııesi f!'Onilen liizum üzerine ve aynı 
şaıtl:ırla :rn.12.9"2 tarihine ra .. ~tlıvıın 
,alı ı;ıinii ıı:ıal 111 ya talik rılıınrnu~İur. 

Teklif zıırfl,ın avnı tarihle saııt 1.5 
e kadar lrn.bıı 1 o lı;n acaktı r. 

(J07(J(j) 6804 

Kapı yaptırılacak 
Nafıa Vekfıletinclerı: 
30. 12. 1942 çarşamba gilnil sa.at 

15 te Aııkara'da Nafıa Vekaleti bi
naııı içimle malzeme müdürlilgU oda
sında toplanRn malzeme eksiltme 
komisyonunda (19.000) lira muham
men bcılelli Erzurum mııkine depo
su için yaptınlıı<'ak 8 adet kapının 
kaJ')alı zarf usııliyle eksiltmrsi yapı
lıwal<tır 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
beılelsiz olıırak malzeme mUriUrlü
,:!'fl1ıclen ıılıııahilir. 

Muvakkat teminat (1425) lirariır. 
hıteklilerin teklif mektuplarını 

mııv:ıkkat teminat ve şartnamesin
ılc yazılı vesııik ile birlikte aynı glln 
!'l;ı;ıt 14 e karhr mnkılr komisvonıı 
makbuz mııkahilincle vermeleri la-
ıımclır. (10707> 6835 

Kat iiave ettirilecek 
Nafıa Vekaletinıleu: 
1 - Eksıltnıeye Konulan iş: An

l<ara jantlarına .ııul>ay okulu cıvarı.n

d.ıki genel komutanlık kıırarg·atı bi
nasına y,qıılacak kat ilıl.vesi ıı;,mlir. 

Keşıf l>edelı ( 58401 ,46) lım<lır. 
2 Ek::;ıltıne 4. ı. 94~ pazaı·tesı 

gilnli saat 15 te .:>Jafıa Vekaleti yapı 
ve ımar ışlerı ıelslığı eksıllme ko
nıısyonu 'Odasın<la kapalı zarf uı:ıuliY
le y:rnılac;ıktıı. 

3 - El<,,;iltnıe şartnamesi ve buna 
nıüleferri evrak C2) lira (92} kıırus 
beılcl mukabilinde yapı ve imar l~
lecı reıı.n~oıııden alınabilir. 

4 - Ekı>ıltmeye gırcbil.ınek içın 
ısteklılerıo usulü dairesıııde 
( 4170.37 ı dör~ bın yilz yetmiş lira 
otuz yedi kuı uşJuk muvakkat temı. 
ımt venoelerı ve Nafıa Vekaletin
den bu ış ıçin alııımış ehliyet vesi
kn.-ıı ıbraz etmeleri lazımdır. Bu 
veslkıı.yı almak ic;in isteklikrin ek
sıJtme ta.nhinden (hı.ti! gll.nleri ha
riç) en az he; gıın evvel bir istida ile 
Nafıa Vekiılet ıne müracaat etmeleri 
ve isticialarıııa eıı ıı:ı: bir kalemde bu 
işe benzer ( 4-0.000) liralık bir iş yııp_ 
tıkla rına dair işi yaptını.n idareler
den alınmış vesika rapdel:mıelerı muk 
taziclir. 

5 - İstekliler teklif mektupları
nı ihale ı::ünil olan 4. ı. 943 pazarte
si gilnü saal 14 e kaclar eksiltme ko
mi.~yonu reisWtine makbuz mukabi
tiıııle vermeleri l.izımclır. 

Posl'ada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (10741) 6892 

ANKARA BELEDİYESİ 

Her cins ölçü ve tartı 

aleti kullanan ve 

satanların 

nazarı dikkatine 
An.kara Belediyesinden 
Ül~ü ve tııl'tr ııletleriolin I9ıll yılı 

senelik mııay ~ nc·sinc hıı.şlanacağuıdan 
elkrinıle 1111 l ~·ıh ilk vrynlıut senelik 
ınııl\y·eııe d,ııııımsı ınşıynn ülı;ii •ahip
ll'rirıi•ı 1.1 l!H3 tıırihinrll'n 31 1,91·3 
gllnıl aksamına !<adar ıııezkO.r ölı;ille_ 
riııiıı <'İn,ıni, <;f<kerini, markasını, nıı. 
m:ıı otı:ım vl' ıııikt;ınıt hildirir birer 
pullu beyıınn ıırıe ile Grup 1\frrk<'zi 
Bı·lrrliye Fi~ rır nıeıııurlııf!ıınıı müraea. 
atla rnllrrıcııat vesikası alnıııları 'l'f' bn 
rnüılrlrt ı~ rfında milrR<'aat et ıııiyen
IP.rin ülı,:iiler niınııı•ıAmf'sinhı 17 in<'i 
ıııact<JeqinP tevfikan ceza ıı:ı>rı•<'f'lderi 
iltı n olıınur, R!l2·~ 

Otobüs camı alınacak 
Anknra ~ledlyesinden : 

ı - Otobfoıler !cin dört nt>VI ebat
ta (235> adet otohüs camı 115> gün 
mllddetle açık eksiltmeye konulmuıı· 
tur. 

2 - Muhammen bedell 
<4376> lira (851 kuruştur. 

ceman 

3 - Teminatı <328) lira (27) ku
ruştur. 

4 - Snrtnamesinl görmek istiyen
lerin her gi.in F:nrllmen kalemine ve 
istcklil<'rin rle 29-12-942 ~ıılı gi.inll sa
at 10,30 da Belediye daire«ln<'le müte· 
şekki! encümene müra<'aatları. 

(10700> 6789 

Tulumba alınacak 

.KIZILAY 

VlLAYETLER 

Çizme ve iskarpin 
yaptırılacak 

istanl.nıl Belediyeı.inden : 
İtfaiye amir ve cfraclı için yapurı

laeak ~Ol çift çizme ve 40 çift i.,kaı-. 
pi•1 kapalı zarf usııliyle eksiltmege 
konulıııuşıur. 

Çizrrıc-lerin beher çiftin nıuhanımeıı 
bedeli 45 lira ve İsk:ı rpinl<>rin beher 
çiftin muhammen bedeli 23 lira olup 
mecnıuwmn ilk temiııaıı ı ı22 lira 38 
kuru~tur. Şa.rtnııııle Z.tbıt ve .Muame
lat 1\1 ııclilrliı!Ziı kaleminde ,ırürülchilir. 
İhale 1.1.913 pazartesi günıı saat ııı te 
Da.imi Encüıııeıule yapılacaktır. 

Tıı!iplcrin ilk temina1 ın:ıkbıı ~ veya 
mektııplıırı ve kanunen ibrıı:.:ı l:'.•zwı. 
,ıı;elen dip;<'r vesikalıırivle 2rnrı Nn Jıı 
ka•ıuııun tarifatı çevr~iııde hazırhy·ı. 
caklıın teklif mektııphrını ihalr ,ıriinii 
Sl\Rt lılo e kadar Daimi l•~nriımC'ne ,er 
meleri 11\ıı~r. 1 ıs 

Tenvirat malzemesi 
alınacak 

Erzurum İmar Birliğinden ı 
Erzunım şehrı elektrık tenviratı 

i<:ın 300 - 250 efektıf beyıı;ır kııv • 
vetınde buhar kazanı ıle üç sathalı 
ıoo h. W A 400 • ;;ı3ı volt 50 peı ou 
<lilla.mo ııe tevıı taoıo::ıuıı.ı ıhuyaı; 

vıı.rwr. 

Şeraıt• kız~ın ouhar, puskUrme 
kouuan.se ve çeKıleoılır ooru :m. • 
tenı.ı l. 

Hu şerane uygun ouhar ıtazaııı 
ve teıerruauıı. eu Jı:ı>ıa ıuı.ç >:lllı 

zar1ıuda Erzurum moıı~e teslımı uc 
ıcacıar lır.ıya veı:ebılecckıeı ının 

:;.eraıtı ııe oırlıl.<te Erzuı·um ımar 

t>ırlığı rıyasetıııe mUrac.ıatları ılaıı 

olunur. (10796) 6783 

.Kapalı zart usu!iyle 
eksiltme ılanı 

Jsparta Maaı·ıı .~ıutluııug,ınden: 
ı - l:.K;;ııtmeye Kunuıan ış. 
ıs.vaı ta merJ.;e.r.mue ve ı:.ıa . ..,yon yo

luııuakı bır katu r.ız :->aııa.ı vkuıu 
oına~ının :Jl&o ııı·a !.I kuıu;;,Juk ı eııı 

uır oın ı:.eJ(ıı: yU:t :.eksen altı .ıuı do· 
kuzı ke:;ııı 1>eaeıı1 lKmcı ıu,,.ıın ıklıı.: 
kat ın~aatı. 

.:t tiU li,ie ait evrak ve şartname· 
!er: 

A • Bayındırlık işlerJ genel şartna-
mesı 

l:I - Yapı l.şlerı umumi ve fenni 
şartnamesı 

<..: • Hususi ve fenni şnrtnıınıe 
D - Malıa.l listesi 
E - ::,endöpı"I 

F • Ke;ıif hulti.saı.<;ı 
G • Mukavele projc-;i 
H • Eksııtme ~aL'tnamesi 
1 - Projeler 
!stıyenler L evrakı Isrıarta Man· 

rl'f ve Nafıa Müdürliıklr!1ınde goıe
blllrler. Proje, şartnaınelerl keşıt be
delinin yi'ız büıde bir rusbetinı.Je bır 
bedelle alabilirler. 

3 - 14-XIl-1942 tarlhlno miisaciıf 
pazart~::.i gününden it baren 15 glin 
müddetle ve kapalı zarf u~uli.i i' e ek· 
siltmeye konulan bu lsin lhalesi 29· 
XII-1942 salı günü saaıt 15 te lspartn 
Maarif MücUlrliil:il oda.smda teı;ek· 
kül edecek komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait muvakkat tt'TTiinat 
miktan üç bin sekiz yüz doksan bir 
lira kırk altı kuruştur. 

5 - Taliplerin muayyen ihale za· 
manın<lan üç gün önc:e Nn.fıa VckAle
tine ve-ye. Isparta VlJA) etine müm
caatla ehliyet vesikası almaları şart
tır. 

6 - İnşaat için lüzumlu olan de· 
mir ve clmento, bedcH müteahhit ta
raıtından ödenmek şartiyle maliyet 
liyatı ite, Maarlf Vekilliği delaletiyle 
temin oluna<!aktır. 

7 - Bu inşaatın ancıık yüz yirmi 
i."5 gtinün<'le ikmal e<lllehilf'<'ej'i;i ve se· 
nei maliye gave<:ine kıKlnr bitlrileml
voceğl cihetle 4304 snryılı kanunun 
1 ind ma<id""li hiikmiinc göre 1943 
malf yılına geçid mukavelp akk'<ille
bileceoktlr. ı 

8 - Tf"kllf zarflarının 2 ~')() srıyılı 
kanun hükümleıi dalresirı<V- kapıılıl
mı>sı ve zamanında komisyona \"eril· 
mesl şarttır. 

9 - Tal!plerin 4 ve 5 lırıri mıı.<lıtf'· 
!erde ya:r.ılı teklif nıekt uplrırlyle mu· 
vakknt temina.t mektup ve diğer ve· 
sikalarını ihale sııa11nden 1 saıı.t önce 
komisyon rı>isliğine mak.buz ımıknbl· 
linrlc vermeleri lazımdır. Postn gecik
melcrin<lı>n koml~n hlc bir suretlı> 
mf"Suli;;et knhul edrmez. TaliplPrln 
buna göre mliracııatlıın ili\n olunur. 

22f..S 115 

Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

Koyun eti alınacak 
Konya As. Sa. Al. Ko. dım: 
Kon) a garnizonu ihri} aC"ı için 30 ton 

kuyruklukoyun eti kapah nrt usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. f\'saf ve ~er.ıiti 
komi,yonda mevcurrur. 30 ton ko)'un •·tİ· 

Ankara Rclediı•e Reisliğinden: nin kapalı ıarfla ihalesi 30·12·942 çar · 
Su işleri ;darcsi için 930 ralomında şaınba günü saaı: 15 ıe Ko. da yapıl:ıçak · 

10 metre manomeıre irıifaıoa ~niyede 50 tır. Kuyruklu koyun erinin bt-Jıer kilo,u· 
liıre ru terfi eden hir ~antrifui tulumba na tahmin edilen fiyat 150 kuruş ,.e kıı
ile bıınu karışla çeviren şakuli bir Die,el hında alınacak o/o 25 fazla•iyle beraber 
mı>ıiirü alınaC"akrır. ilk reminaıı 4218 lira 75 kuruşrur. htt"k· 

Tekliflerin ikinci ı..anunun 15 ine ka· !ilerin ilk teminatlarını vnkit ve nnıaııi· 
dar ı::önderilnıe,i. ( 10835) '5874 ile yatırıp 30-12·942 çarşamha günü saat 

OKULLAR 
14 e kadar teklif mt.'4<:tupLmm komis)'O . 
na vermeleri. (10811) ' 6861 

Kuru üzüm almacak 
(Biçki dikiş tekamül İzmir Lv. Amirli~i Sa. Al. Ko dan . 

atölyesi açıldı) Çekirdek~iz kuru üzüm ;!50 ton 71 

Aııkara Akşam Kız Sanat Okulu kııru~. 
\l lrlllrlüğiinclen: Cins ve miktarı }'lı1<arda )'aZtlı ihcl . 
Kız Enstitfüıü mezunlariyle Ak· yaç paıarhkla ~atın alıııııcaktır. Pa7:ırlık 

şanı kız sanal okulu mezunlnrı.nın ve ihale'i 24·12-9·f2 ('t'r~emhe ,ı::ünii saaı 
ı;aııatlarıncl11ki meleke ve maharetle. 14.~0 da Ko. da yapılac:ıktır. Kati temi • 
rl artırmak Uzere okulumuzda biçki nat ihale bedelinin o/o 15 iclir. İhaleden 
dikiş tekft.mUl atölyesi açılmıştır. Bu önce alınır vasıf ve şartlar her .ıtün ko • 
atölyeye clevam edeceklere yap1ıkla- misyonda Aörülebili.r. htcklileııiıı nıuay -
rı işlere ve kabiliyetlerine göre llY- }'en ı::ün ve saatte teminatları ve cti~cr 
rıcn iicl'et <'le verilecektir. İstıyenle- .. "k ı · 1 lik k · nd h 
rin 15. 12 9 42 tarihine karlar okul .esı ıı any c bir te onm)O a ulun-
lılare ::>ine mUracıı.ntları. maları ilan olunur. (10820) 6856 

rlO'm) 66~7 Sığır eti alınacak 
1111111il111111111111111111111111111 A!>.. Pos. 1010 Sa. Al. Ko. dan: ti. 

İbrahim Melek ve Biraderi Çekı~~t ek~iltme<ye konulan 75 ton 
~ığır et:Jnln !.halesi yıı.pılmcı;ı. a kıı<laı 

· Kuru Kahve ve Cay TıcarethanNI 
Anıırartalar Cııddeel No: f!2 

Sayın Mil8terllerfın1n bayramını kutlıır 

Sayın Halka 
Belediye Reisliğinden : 

Zayi olan ekmek kartla.rı 
yerine son tevziat devresi so.. 
nuna kadar yenisi verilmiye. 
ceğinden ek.mek kartlannın i-

koml!ıyonumuzda meıvcut evsaf V<! 
şera.lt dahilinde 30 ton sığır eti pa -
zarlıkla satın alınacaktır. Mulııınımerı 
bedeli 22500 ve temln.ııtı :'l375 lirailır. 
Pa:r.arlık 25-12-942 cumıı. günil Büyük 
Çeokmt"CP!n1n Hoı;dere köyündeki 1010 
Sa. AI. Ko. da ya.pılaçaıktır. tstl'!kll • 
!erin 7.amımmda te-mlnatlarlyle bir -
Jilete komi.oqyona mUracaııotlan. 

00611) 6661 
111111111111111111111111111111111111 

Ankara pasta solonu 
Bankalıar caddöi No. 28 

Her nevi kırtasiye ve büro 
malz.emesi. 

yi muhafaza edilmesi sayın Sa.ym miitterilerinin 
~ıt~ ın MUıterllerlnln \:ıe,yTamını kı.ıtl, I halktan tekrar rica olunur. ı 

(10890) 6921'1 bayrammı kutlar. 
Ullllllllllllllllllllllllllllllllh ill•••lii, liıiiiiİI. ••lliiJiiiiııSIİİ 111111111111111111111111111111111111 

isla~~r~'·i~~~~ı:~~.a:o. dan: 1~1111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111~ 
Kaı>alı zarf usı...ıiı ·ı .. 300 ıon kuru = D o G'"" A N = ıocir saun alınacakur. Ev~af ve hususi = 

ş;Lnları Konııs}c.ında gorülc:bilir. 300 ton - :: 
kuru incir toptan bir iscckli)c ihale edi- = = 
IL-bilc-ceği gibi daha az nııkıarına da iı.- = = 
ıckli ,ıkıığı ıukclirde ihale,ı ~apılacak· = 
tır. Mmakkaı tcınınat 15030 liradır. İ - = 
ha(c,i ~0-12.941 ç •• rşamba l--i.iııü ,aaı 15 = 
te yapılacağından i~tcklilcrin ıh.ıle saa

SİGORTA ANONİM ŞİRKETi 
------tinde .. hir snaı evvel teminat 'e t~lif = 

mektupları) le K.ı. na müracaatları. = Öz Türk sigorta müessesesidir. Kendi paranızla kurul

muş olan bu miUi sigorta şirketine sigorta yaptırmakla 

hem menf aatiniz1 temin etmiş, aynı zamanda memleket 

iktnadiyatmı da korumuş olursunuz. 

----(10716) 6772 

Sığır eti alınacak 
Bandırma A"' Sa. Al. Ko. dan: 
Cia•İ: sıı:ı r eri, miktarı: 40.000 kilo, 

Muh. Tu. 48000 lira, teminau: 3600 lira, 
ihalenin tarıhi: 25.12.94.?, saati: 15. 

Birlikler ilıtiracı için yukarda miktar, 
ıutar, teminat, ihale tarih ve sa.'ltı )azılı 
et kapalı zarfla ck•ilımeye koııulnıuşıur. 
fksilunc Ko. da yapılacakıır. Ev..af ve 
şartname komisyonda olup her ı;un gö
rülcbiür. 'I alirılcrin teklif mektuplarını 

bir saaı cvvclıne kad:ır konıi•~·ona vermis 
olmaları. Geç verilen mektuplar kahul 
olunmaz. Talıplerın belli .ı:iıııde koıııı~ 
rona miiraca.ulan. (10613) 6659 

Bıııa tamiri 
Bursa As Sa. Al Ko. dan 
Ke>;<ıf bedeli lli971 lira 17 kuruş 

olan bır bınarıın tamın kapalı ze.rf. 
la yapılacaıuır. Muvakkat teminatı 
1272 lir ı 81 kuru.ştur ihalesi 
24.12.1" 12 perşembe gtiniı saat 11 ele 
BursA As. Daıı·esı binasındn Sa. Al. 
r<o ela yapılacaktır. T.ılıplerın nıu
vakknr ıı·ıııınat makhuzu tıcaret o. 
ıl11sı ve ehliyet vesilı:alıırı vı· teklif 
me ı tuplarıııı h'lvı kapalı zarfları. 
n~ iha e ı:ıaatınılen bır ı;ant evYellnı· 
karlıır konıis,·ona .retirmelerı şart
name he; g-Ü ı komisyonda ıtönılehı
llr 6664 

Pirine alınacak 
M. ;'\f. V. ı No. ~a. ,\J. Ko. dan 
ı - ı\skcrı ahrikalar umum müdür

lüjiü ihli).HI i~rn müteahhidi nanı ve he
~abına açık ek" itme ile alınacağı il~n e· 
rlik'll ve j,ıckli çıkmadııbndan hir nı 73r· 
fında 5 wn pirinç pazarlıkla 'alin alına· 
nıkrır. 

2 - Pazarlık 11·1·9'13 <aat 15 ce Lv. 
iı ıııirliği himbı11tb ppıl:ıaıl.ıır. 

~ - Mııh;ımmen bedel ~ooo lira olup 
kaıi tcminaıı 1050 liradır. 

4 - i,ıd.li1trin belli ı:ün ,.e •aaıı" 
kanuni ve,aik ve ıerııinatl.trİ\ le hirlikt( 
l<onıi~yoııa ·ıııiir.ıcanrları. 

(10761) 

Üzüm alınacak 
fm1İr I.v. \nıirliı::i "a. Al. Ko. dan: 
Ct-kırJek<iL uıuııı mikı,ırı 250 ıon, 

fi}atı 72 kuru~. 

Cıno; ''e nıikıarı rukarcla >·tzılı ihıi -
)aç pazarlıkla ,,ıun alınacak ır. P.wırlık 

H ifıalc•İ 2H·l2·!li2 pa,.arıe'ı ı;ünli •aat 
14.30 da kışlada İ ımır l v. Amirliği Sa. 
\I. 1'o. da )apılıt<.ıkıır 1'uıi ıcıninaı iha
le hcJrlıııin % 15 idir. İhaleden once a· 
lınır. Va~ıf ve •arılar her gün koıııi,}'on
da gikülebilir. hıc·klilerin ıııııa))cn ıı;ün 
ve !>aa.ıte ıcmiııaclariyle ve di,iicr ,e,ika • 
lariyle birlikıc koıııisyond.a bulunıııala.rı 
il~ın olunur. (10fi17) 6H'i3 

Eyer sabunu alınacak 
Şişli As. Pos. 920 Sa. Al. Koın. ılaıı 
Kapalı zarf mıuliyle 8000 torı e*er 

sııbunu sıılın alınacaktır. Evs'lf ve 
hususi şartları koıııis) onda gorulev 
bilir. Muvakkat teminatı 1470 lira· 
dtr. İhıılest 4. 1. 943 pazartesi gUnü 
saat 16 te yapılacağından istcklile. 
rin ihale saatinden bir saat evvel te
ml'!lat ve lı•kllf mektuplariyle Har
biye"cle Yd. Sb. Ok. Sa. Pos. 920 Sa. 
Al. Kom. ıın miıracan.tları. 

(10821) 6886 

Kuru soğan alınacak 
M M. V. 1 No. Ju Sa. Al. Kom. 

dan: • 
1 - Anknra garnizon birlikleri 

ihıyacı ıçın kaı>alı zarfla eksıllme
yc konııl.ııı 200 ton kııru sogıı.na is
tekli çıkmadığından bir ay zarfın
da pazarlıkla a.1ınacakt1r. Pazarlığı 
7.'v ~· 942 günü saat 15 te Lv, amir· 
lıgı binaı:;ınd.l yapılacııktır. 

2 - Mııhaınmen beddl 45000 li
ra muvakkat teminat 3375 liraılır. 

3 - İsteklilerin belli .ı:-Un ve sa
aite kanuni veı;:ılk ve teminatları 
ıle komısyona milracaalnrı. 

(10668) 6824 

Kuru üzüm alınacak 
As. Pos. 920 Sa. Al. Konulan: Şi.ı;ll 

Kaı>nlı zart u ul(J.le 400 ton ccklr -
(!eksiz tizüın satın alınncDJttı.r. Evsaf 
ve hususi &artln.n komisyonda gorti • 
h;,hlltr. 100 ton kuru Uz(lnı t.oJ>lnn bir 

ls lL•ltllye lhn IA! ed fü•b leceğl glbl daha az 
ııı k • da lsieklt cıktııı:ı taktllnk lha -

le > nınlahlllr. :.ıuvakkat teminatı l6b'70 
ı radır. 1hal~ 30·12-194'.? c:ırşambn ı;ru

ııU saat ıı de )'apılacağından isteklile
rin Qıalc saatinden bir saat evvel te • 
mlnııl ve tekllt moktuplıırı~-ıe Jlnrhlyc
de Yıl Sb. Ok. S:ı. AL K<.>ın.na miira -
caatııın (10720) 6774 

Sığır eti alınacak 
Erzincan As. sa. Al. Kam.dan : 
:.l.% ton sıQ:ır eu kapalı zar! usullyk 

münakas11ya l•onulmuı;Lur. JIIUnaka.ıası 

2~·12-1942 pazıırtC91 ~unu saııt lG J.n 

Kom da yapılncaktır. Kllosuna tahın1n 

e<l len Ciyat 62 kuruş 92 santimdir. Tu -
tan 1·17862 1ra olup Uk ternınnu 8643 
J!ra 10 kuruştur. Şartname her ı;:Un ko· 
misyonda gi.1rUlebll1r. Tekir!.! mektupla • 
nnı lfR11unun 32 maddt.'6lne göre haztrlı· 
yacaklıırdır. tsteklllerin hıı.zırllyacnk -
lru'ı tcltll! mcktuplannı ihale s::ıntlnden 
lılr sııat evvel ne kadar mtı.kbuz muka • 
bıllnık komisyona vermeleri 

(10<>24) 

Sığır eti alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. dan: 

GG25 

1 - 51 vagon stğır eti kapalı zar! 
usulü He eksiltmeye konulmu~tur. 
Ekslllnıe ve Uıales1 28 llkklinun 942 
pa1.artesı günU saat 10 da yapıla<:aik· 
tır. Sığır etin.in bı•her kllosunn tah
min edilmiş olan fiyat 90 kuruş olup 
muvakkat tem nalı 3442 lira 50 ku
ruştur. 

2 - Şartnamesi Afyon Sn. Al. Ko. 
da görülilr. Taliplerin ihale saatin -
den bir saat c-vvel teminat fl.'kçderiy
le ıeklif mekluplarıru ve sair vesi
kııhrını Ko. na vermeleri eksiltme 
ıhale saatinde huzır buluıımnlan. 

uo1tm 6802 
Kuru üzliim alınacak 

Enuruın As. S.a Al. Ko, da : 
16 ton kuru uzum pez,ırlıkl 1 ıııilna

kRsaya konulmuştur. llfünakasaıu 
2. 1.943 pnzartc&I glinü sıı~t 14 te yıı.. 

pılacakhr. Tahmin beıleli 161100 lira 
olup tenıinah 2'76 liradır. Şartname
sl her gün komisyon.da görült'bilir. 
!st~lileria belli gün ve satt.te temi. 

--------
DOGAN ------------

- Sigorta şirketi 
--- En son sİ·gorta tekniğine göre menfaatinizi korur. --
~Yangın kısmı 

Yangından müetevellit lcira 

• zararları - hali in~ada bina

lar - yıldırım tehlikesi • açrk

ta kömür, kereste • seylap si

gortaları. 

----------------------------------------

Kazd kısmı 
, Bedeni kazalar - otomobil -

• mesuliyeti maliye • makine 

kırılma - evlerde sirkat - ban

ka ve e~has nezdindeki kasa 

kıymetlerinin sigortası - Tay

yare ile seyahat - zelzele si

gortaları.. 

Nakliye kısmı Gemi teknesi ve emtiası_ Ka-
• rada her nevi tren ve~tomo-

bil tehlikeleri, deniozde her 
nevi tehlike - karada ve de

nizde bilcümle harp tehlike

leri sigortası. 

~Hayat kısmı • İki başlı sigorta (kan, koca)-

cihaz tahsil :ve terbiye sigor

tası - mütezayit senn.ayeli si
gorta - yüzde on irath aile si
gortası • 15 aene müddetli si
gortalarda yüzde 18 ve 20 
sene müddetli sigortalarda 

yüzde 30 müemmen temettü 
veren ( 4) numaralı sigorta. 

--
---------
--
----
----
---

Yukarıda nevileri yazılı bu sigortalar hakkmda izahat 

ıumak üzere teşkilatımız saym haJk.ımızm emrine Anıa
d~dir. 

Atağıdaki adreslere müracaat: 

1 - Doğan Sigorta Şirketi Teknik BüTOSU, Telefon 
2687. Adr~i: Koçak Han birinci kat. Ulus 
MeydanL 

2 - Doğan Sigorta Şirketi Ankara Acentahğı, 
Anafartalar Cad. No. 155 Telefon: 3659. 

-----------
--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ Doğan Sigorta Anonim Şirketi 

-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
Malzame ahnacak 

----

A"1<t>ı1 Fıı.b~alar tmıir Stıruı Fabr!kaaı Satın Alm& K~uııdell ~ 

1) İhtiyaca. blnaaı aoa~ıda cini ve mlktarları yazılı dolruz kalem~ -
ayn (30-12-1942) cuma. ırunu saat (14) te pazarlıkla eat111 alınacaktJC. 

2> Satın alınacak malzemelere alt tartrıameler, çall4Pll4 ll'fuıleri 1(1;nde ııaeıt (8) 
den ııaat (113) ya ka<lar İzm.lr'de Halkapına.r'da SllAh Fabrtkası Mıidf.l.rlük\ilıde ııt)
ıilleblllr. 

3) lstc;kl!lı:ır teımllıatlannı emvale yatıranılı: ala<'a1cl;ın ma!<'buz!Rn w bu ho

~wsW.kl kanwıl ve;lkalarını hamtlen bl•IU edlJen &il.n ve saatte lzml.r'de Ha.lka1>1 • 
nut'da SUa.h Fabr!Xaaında topWJ:ıa.ca.k alım kom~onwıa ııelrnelf'rl.. U0695) 6840 

Muıhemmt'll 

Chısl 

Snn salııınıu köı>ele 

Sarı vaketa 
Karrunan m~i 
GUrv.cn kalası 5:6x25: 45x300:500 
Gürgen kalası 8 x 25:41l X300:500 
Gll.Tgen kolona 15X 15 X 300:400 
Cırnlı ~nm tııhlıı'<ı 2.15x115:30 x 3ı50:400 

Ak cam tnııtası :.? x 115:30 x 350:400 
Knrnaı'raı: veya dıt buda4ı:tan yapılmı• 
araba hnelığı 

Ml'ktan 

7!500 Kl. 
1000 h.'1. 
0500 Adet 
0050 Mr (3) 
0180 Ml: (3) 

0045 Mr (3) 
0040 Mr (3) 
0020 Mr (3) 

2000 Adcıt 

Bed<"ll 
L1ra KT. 

6 90 
7 70 

6 00 
115 00 
ll5 00 
115 00 
150 ()() 
150 ()() 

1 2:5 

Temlnaıb. 

Lire Kr. 
8881. 2:5 

0225 00 
o.ı.sı 2:5 
1552 50 
0388 13 
0450 00 
~00 

0187 :ııa 

Elbise yaptırılacak 
Ziraat Alet .ve Mnlklnelerl thtlıına Mektebi Mildür!Ui!ilnderı : 
A~ağıda cin~ ve t\ sartariyle miktarları yazılı kuma)lardan elbise yaptınlaıcaı.. 

tır. 

:\fuhaııımen 
heddi lira 

30U Yünlii kalın kum111 
ltld l'trt kumaş 
Kahve rengi kem 
L:lciverı keten 
İnce kumıı,. 

Cin•i 
Pah o 
Harici elbise 
Dahili elbi>e 
f ş clbi'c'i 
lladcme elbi.esi 

Takını 
27 
48 
48 
48 

8 

1 - Kumaşları nıekıt>p idar~inden verilmek Ü1t're yalnı:ı iş ınuraflıırı ve ima
liye müıc.ıhlıide llİl olııı.ık üzere 11-12-942 mrihindeıı 29·12·942 tarihine kadar 00 
b"ş gı.iıı müddeıle açık ck•iltmcrc konmuştur. 

ı - il:ı.1le 29·12·9'12 ~alı günü ~aııt 15 te mckıeplcr muhascheciliğinde yapıla. 
aıktır. 

3 - Talipler buna dair şann:ıme \e kumaşları görmek üzere her gün mektep 
idaresine müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin münakuaya d;ıhil ohhilecek e•••af ve şeraiti kanuniyeled ha:iı 
nlarak remi narı muvakkatelerine ait nıakhuLlarhk birlikle mu.an en gün ve saamı 
,\nlıara'da mekıı:pltr muhasebeciliği J.ıire,in<le lı.unıi'} ona miıracaaıları. 

(10760) 6803 

nntlariyle birlikte komi.yona nıllra- 2 bleııı "ihr ctının ek~ilıme!>İ kapalı 
caııtlıırı. ti'.l:.!'" rı ı k .., ı.ır a >aııı Jc;ı ıır. fv,af ~c ,annaın~i 

Sığır eti alrnacak hıaııbul. r\nkara Ll'. Anıirlikleriyle ko • 

D .. "'· kn A 1> lOl S Al mi•yonunıU?da her gün gcirulcbilir. 

Ko. dan : Teklif mckıuplarının ihale •aaıinden 
U) UAÇe ıece '· o. o a. . , 

Açık ek,ilınıeı·e konulan 75 ron "!iıı ıam hir s.ıaı c\ vd lwmi~}ona verilmesi 
etinin ihalesi yapılıııca}a kadar konıis · ~arıtır. ( 1086'\) 6906 
ıonumuzda mevcut evsaf ve ,erııjı dahi · 
lin<le 15 ton 51ğır c:ıi paLarlıkJa sıuııı alı· Buğday kırdırılacak 
~cakrır. Mubıımmen be<leli 11250 lira 
ve teminatı 1687,50 liradır. Paliırlık 

25.12.Y42 cuma günü Bü>ükçekme~e'ııin 
Hn,dere köyündeki 1010 Sa. Al. Ko. da 
rapılamkıır. fsteCdilerin zamanında ıcnıİ· 
naılari}le birlikte kumi,ıonu nıüracaaı 
l.ır. (10609) 6663 

Sığır eti alınacak 
hıııiı Bcledi}e karşıHn<laki Sa Al. 

Ko. dan: 
Cin i: sığır eti, miktarı 4-0.000 kilo, 

fi} atı: 80 krş., Mu. Te. 2400 lira, ihale 
gı.inü: 4-1·943 paıartesi, saatl: 14, 

Cinsi: sığır eti, miktarı: 30.000 kilo, 
fi yarı: 80 krş., M. Te. 1800 lira, ihale gü. 
nü · 5·1-913 salı, saati: 14. 

YQk.arda ciDt :ve miktarı ~ olao 

Kon)a .\,. Sa. Al. Ko. dan : 
Konya garnizonu ihlİ\'acı ıçın 1800 

ıon bıığda) kırdı rılnıa•ı kapalı z.ıırf usu
IU ile cksilımt) c konulmu,ıur. [Haf ve 
Şl'raiti konıi,)·nnuıııuzda nıe\l"Uıtur. Buğ
dilY kırdırılrna'1ııın kapalı zarfla ihaleıi 
~0- 12 ·941 çarşamba günü 'aaı 16 da Kon
ra'da komİ,)onumuzwı hulunduğu bina • 
da )'apılacakıır. nehcr kilo<unwı muham
men fiyatı 4 kuru' 90 sanıinıdir. İlk re • 
nıin.atı icabın<la kırdırılacak % 25 fazla
•İyle beraber 6762 lira 50 kuruşmr. İs • 
rekJilerin ilk teminaılartnı 'akit 'e za • 
manında yatırıp 30-12-942 çar~amba gü. 
nü ~aaı 1 ~ e kadar teklif mekıuplanm. 
' r •: ·ona 'rrnıeleri. 

(10816) 
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T TİCARET BANKASI 
"l<UPONLU VADELİ MEVDUAT,, 

• 

HESABI NA 

Her ayın 1 inde faiz verir 
MERKEZİ: ANKARA 

ŞUBELERİ 
ANKARA 

Tele: 2316 

AdA.pazarı 

Bartın 

Bolu 

Bursa 
Eskişehir 

İzmit 

Safranbolu 

Halk 
Halk 

Bankası 
Sandıkları 
-ve-

AJANSLARI 
K~k ticaret ve s:ınatlar ile ev sanatlıınnın yÜrümcsine ve kalkınmasına 
ı;aiışıruık için Devletin kurduğu "MESLEKi KÜÇÜK KREDi" Muesscse
sidir. Küçük ticaret ve s:ınat ndarnlanna bunların kurduktan kooperatifi~· 
re, ev sanatlnriyle uğraşanlara kredi verir ve bunlamı mesleki faaliyetle· 
rini finanse eder. 

MERKE71; ANKARA 
SANDIKLAR: ANKARA VE lSTA'N"BUL 

AJANSLAR: DI1NIZLİ 
BURSA 
KASTAMONU 
GA7J \Nl'EP 
~IARAS 6 

•• o o o so o a o SJl1lL1tL1lsCOt no •cıoıo o SJOıOJk• 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Rci liğindcn: 
1 - Çalışacak vaziyette olmıy:ın veya benzini bulwunıyaıı tab'ltt bek· 

leme mah:ı.lleriodc ve caddelerde dunnıyaoıkur. 
2 - Dddcme mahallinde TC caJJclerdc du.rıuı taksiler mü,ııeri ailmya 

ıncdlurdur. 
3 - Bazı şoförkriıı miiştcrilcrda fazla ücret t:dd>ettitderi -nıld. '6i· 

yctlerden öğttDİJmiştir. 
Sildiyeti olanların 1358 • 1362 • 2911 • 2470 • 2960 • 2713 • 2956 • 2890 

numaralarıı ıelefonl:ı mürncııatlan rica olunur. ( I0281) 63<1'; 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -

-- ------ Sermayesi : 100.000.000 T. L. ~ 
- ----- İdare Merkezi : ANKARA ~ -- --
- Tcl'""'11 Adrcs1: ETİBANK • ANKARA = -= Memleketimizin yeraltındalci :rcnb>in.liklcrirıi om'lalandmr: Demir cev· = 
= heri, Krom c~iıe!'İ, Taş k6muru, Linyit kömünı, Bakır, Kükun çıkarır; = 
= her nırlü maden sanayii kurar. 7 --
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf;=? 

Bankalar Caddesi No. 8, Telefon 2644 

İNGİLİZCE KİRALIK KİTAPLAR 

Kısmına abone olunuz ayda bir lira 

mut Sür 
ISTANBUL KUYUMCUSU 

Sayın müşteri ve dostlarının bayramını kutlar, üs
tün saygılarmı sunar. 

İSTANBUL 
Tele: 23758 

YILDIZ 
Kırtasıye Pazan Sahlbl 
A. SA~ft l\IUSLUOCLU 

Bankalar Caddes1 No: 48·:.? Ankara 

l 
Telefon : 2242 

Sa,ır:ın MOıtertlerlntn bayramını kutlnr. 

İkbal Manifatura 
Mağazası 

Sayın müşıcrilerinin Bayramını kurlar. 
Yeni Çe$İılcrini müşıerilcrinc arzeder. 

ı\nafnrcalar Cad. Telefon: 1440 

YEN t 

Bursa Pazarı 
AZİZ CAPÇI 

Ana!artala. No. 106. Telefon : 2373 
Sayın l\lilştcrilcr1ntn bayramını kuUnr. 

Aron Araf ve 
Oğulları 

Ankara Anaf arialar C. No. 88 
Her Nevi Demir Hırdavat 

Ticarethanesi 
SaJ'll\ Mtletcı11crtntn b:ıyramrm lmt!ar. 

Telcl'on : zı:;o 

Bulamadığınız ilaçlan 

Sakarya Eczanesinde 
bulabilirsiniz 

Ukıa Mcydnnl, le ~ kıı.f'81SI. 

111111111111111111111111111111111111 

EGE BİRLiCi 
Ticaret Evi 

Abdurrahm•n Çifıçi • Kemal Sümer 
İbrahim Soykan 

Say1t1 ,.._fl0ôa1lann hayramın1 lmtlıtr. 

111111111111111111111111111111111111 
SEKERCl 

Osman Nuri 
Bıınknlar Caddesi, Tel: 3Zr7. 

Nc!'uettyle manıt her nevi &eker ve 
•ckef'lemeıcnnı muhterem m~tcrllcrlne 
~ ve b8.Ynlmlııı.rw\ı kutlar. 

Birlik Berberi 
Anaf artalar Merkezi 

- ve-
Yenişehir Şubeleri 

Sayın m~tcril~rine bayramını kutlar 

Florya Spor 
Her cıruı 8POI' eşya81, tuhafiye hazır 

ve ısınınrlııurwı kundura. ba vuı. cnnta 
ııortatıt karyola, &aı>ka ve ııaJre 

Kilo ile a(ık kolonyalar 
Aruılartalar Oıddcsl No: 28 

Tl'leton : 3072 Ankara 
Sayın MUştert.ıerlnm bayramını kutl:ı.r. 

111111111111111111111111111111111111 

Kırtasiye Tecimevi 
Sayın mü,terilerinin 
bayrammı kutlar. 

TÜRK ÇORAP 
kutlar. 

DEPOSU Sayın müşterilerinin bayramını 
Anafartolar caddesi Telefon : 3527 

f?======::::::::::::===================================================~ .:!.1111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111!:. 

il Emlôk ve Eytam ~ A N T A L Y A i 
Bankası 

Merkezi: Ankara 
~l!beleri : İslanbul, İımir, Bursa 
Ajanlan : İzmit, Adarıa, Eski~ehir, Zonguldak 

U.ı:erinc bina ynpr?acak a~ların -ve yapılmış veya ya
pısma ba~larımrş binalann ipoteği karşılığında."' yüzde 
8 1 /2 faizle ödünç para \>erİ'r. 
Gıwrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehini mu
kA.hili h~· nevi banka müamelcleri yapar. 
Vaı:leli ve vadc5İ:: mevdu$\t alır. 

1 
4058 numare.lı kanunla ç.rkarılan Tasarruf Bonoları sa- ~ 

il ta .. , bedE'lini öder ve jgkonto eyler. 

~============================= •!ltO P10JL-ıonoıoıoırat0i!J10 so~ naııoo ,. 
• 

ipek.si- Yünişi 
Mağazası 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

Bankalar Caddesi 22 

Sermayesi : 150.000.000 Türk Lirası 

Merkezi: Ankara - Şubesi: İstanbul 
Her nevi banka muamelelerini yapar 

Vadeli mevduata en mü~aiı seraitle faiz verir. 
MÜESSESHHRf: '>ümerbanlc fplik ve Dokuma Fabrikaları Müc~scscsi 

ANKARA 
FABRiKALAR: Rakıd\öy Bez Fabrikası, Iliinyan Mensucat Fahn1'ıısı, 
Jlursa ~.rinos Fabrikası, Deftcnlar Mensucat Fahrikas.ı, F.reğli Bez Fab
rikuı. Genı.1& Sunt ipek Fahrika.~1, Hertl<:e Menrucııt Pahrikası, Kayseri 

Bez Fahrikast, Naı.ı"lli Baınla Pahrikım. 
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii MUC$SC6elİ. 

İSTANBUL 
Süınerlnnk <;cflülm" Sanayii Mücs~~ 

İZMİT 
Sümerhank Yerli MaHar Pazarları Mü~ 

İSTANBUL 
PA7.ARJ.ARf: Ada.na. Arl.oara, Antak?a, Anf'aılyıı , Balıkew, n. Rakır, 
Edirne, F.rwrwn, F.sidşchir, G. Antep, lsııınbul, lunir, Kayseri, Konya, 

J.Watya, Mersin, Nazilli, S:umun, Sivas, Tnıhznrı, Zonguklak. 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikala.rı Muesscsesi 

KARABÜK 
PABRİKAT.ARI: Kütahya Keramik Fabrikası, Siva.~ Çimento Fahrikast, 

aynca birçok mühim ~ayi Ye ticari ~bbü terde İştiraki V21"Clır. 

==============================!/ 
•••••••••••••••••••••••••• 
ULUS Piyango Gişesi 
Saym müşterilerinin bayrammr kutlar. Yılbaşı biletlerinde 

müşterilerine §anslar diler. (ALI TOMEN) 

•••••••••••••••••••••••••• 

f Necati Halit 
TERZİHANESİ 

Saym mÜ§terilerinin bayrammı kutlar 
Bankalar Caddeai. Tl: 3221 

~ -~ 
.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -- --------
-

Orhan T erzioğlu --- -- -

§ UMUMİ NAKLİYAT T. A. S . 
---= Avrupa'daki emsali derecesinde te§kilita malik _, 
:=: yegane m illi nakliye şirketidir. ----- Dünyanın her tarafında Şube ve Muhabirleri ~il'. 

= ŞEHiR İÇİNDE ve YURDUMUZUN her yeri.. -

-- emin nakli yat için bize müracaat edin.i.&. --- Telefon: 1821 - 1354 --
-=ili lllllllllllllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllll111111lıllll ,. 

HE:D YEDDE:A.DAY:INIZ 
' 

Hikmet Balkaner 

Balkan Bakkaliyesi 
Merkezi : Zctfer Cad. 1'e. 1-2 

Şubeşi: Yen.i§ehiT Sakarya Cad. No. 18-20 Tel: 6S2t 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

T. C 

llRAAT 
BANK1'5.1 

/ 

·DARA• 
BiRiKTiREN 
RA~T-l;DCO 

--111111111111111111111111111111111111 ::: Saym müıterilerinin Bayramım kullar. 
Senede 28.800 lira ikramiye 
Kumbaralı ve ihbarsrz tasarruf hesaplarında en 

50 lirası olanlara biT sene iç.inde aıağldaki pl.Bna ~ ---.:!Jllll ll lllllllllll llllllllllJllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ~ 

§ Tica et Türk Anonim Şirketi ~ "il1111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr 
-----_. ------

"TİTAS,, 

-- Sermayesi : Tamamen ödenmiş T. L. 300.000 

-------------
--

= Merkezi : Ankara Ulu~ Meydanı Koçak Han 3. üncü Kat. Posta KutuSU 196: Telefon: 2305 • 2338 ::: 
- Su~i : fstanbul Bahçebpı Taıhan birinci kaL Posta Kurusu : 1231. Telefon: 24735 • 24736 =- Buro ve ışlcımclc:ri: Bolu Tavşanh • Büyük Derbent. Telgral adresi : T 1 T A S 
- Kereste imalatı • bilumum rernıJ ccahhüı zlnıaı ilctlerl ithalle. ihracat. ln,aa1 ve matbaa işleri. 8~ = 
~!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf;=? 

Akdeniz Ticaretevi 
Bilumum inşaat malzemesi 

Poeta Caddesi Numara 12 bütüsı müş.terı1e:rinin 
bayram.ms saygı °N aevgi ile kutlar. 

ikramiye veril~ektir: 
4 Ade t l 000 liralık 
4 .. 500 .. 
4 " 250 • 

40 " 100 • 
100 " 50 .. 
120 .. 40 .. 
160 " 20 .. 

4000 Jir• 
2000 .. 
1000 .. 
4000 .. 
5000 .. 
4800 

" 3200 .. 
Kuralar senede 4 defa, 11 Mal"'C, 11 Hazir~ 11 ~ 

lül ve 11 BirincManun tarihinde çekilecektft-. 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bit- .ene ~ 

50 liradan a.ıağı dÜJmiyenJerm ikramiyeleri 9' 29 ,._
Jal..,.acaktır. 



~ 
§ 
§ 

22 12 1942 

MİLLI MÜDAFAA V. 

- n = = = --= -= = e e 
1 ,. M. M. Vekaletinden ı 

Muayyen gun ve sa ttc talibi 
hur ctmıyen Gölcükte bır pav -

on ın :ı:ıı k palı zarflıı tekrar ek
ltmeye konulmuştur. Keşıf bedelı 

'9175 lira 50 kuruş olup tik tı.ımi
la.tı 620 hnı 83 kuruştur. İhnlesı

. 12. 942 cuma glınü saat 11 de 
il. M. V. 4 No. lu Saun Alma Ko

ı yonuııda yapılacaktır Kc ıf >Lrt
illme ve projcsı 496 kuruş mukabı
'niıe her gün komisyona mUraca t

ınşaat dairesinden alın bilir. 111-
:tklilcrın hu işe benzer asır ri ~ 

rı liralık bir in$aatı muvaffnkiYct
't ikmal etmiş olmilları ve ihale
te ı:-ırebılmek için lll§al dairesinden 
tsik1l almalan ve 2490 sayılı ka
ıınun macldcleri ahkamına uvının 
klif mektuplarını nı le s;ln ve sa

tinden hır ı;a t evveline kadar ko 
ısyona vermeleri. 

(10640) 6787 

Düğme alınacak 
?ti. M. Vokl\lctlndcn : 
lJ,chcr1nc 80 snnU:m ttıınt tahmin ool· 

M0.000 ndm dört dcllkll ıııınııır dUit· 
23<-12-1042 ~amoo ııuno saat 16 

paz rlıkUı satın nlmacllle1.ır. 
Muhıımmcıı bedeli 4000 ıırn ol\ll> kati 

rııın.ııtı 600 ı radır. NUmunc ve oart -
""1csı her mın komlS>onıl:ı görülcb llT 
~llert.n belli ı:ün 'liC a:ı.ntte Arıknra'· 

M M. \'ektıleU 3 No. SaUn Almn Ko-
~nuna gclmrlcrl. 

(10687) 6765 

Taş duvar yaptırılarak 
M M. V. den: 
'E tm ut'ta gt;stcnlccC'k mııh::ılde 
r t duvnr yııptınlm ı aı;:ık ek Il-

ı... e_ le lhnlcyf"' konulmuştur. Keşif 
-acı 3352 ıırn 80 kurus olup ilk te
natı 502 lira 92 kuruştur. Eks it· 

f.' ı 28-12-!>4? pazartesi g{inü saat 
i tC' M. M. V. 4. No.lu Sa. Al. Ko. 

ynpılacnktır. Kesif ve şnrtnaml'Si 
kuruş muknb!llnd" komisyona mil· 

!ılt-aatıa l.nşıınt a ros nd!'n alınntılllr. 
kli1<'rln munyycn gün V<' saatte 

~misyonda bu ımmalan. C10732> 
• 6817 

İnşaat yaptırılacak 
MM. V. den: 
Ankara'd:ı gö~terill'Ct'k mahalde aşı 
!enım cı,; insaatt kap:ılı ıarFln t'ksilt· 

konulmuıtur. Keşif bweli 263.'lOO 
olup ilk teminatı 1427R liradır. fha. 

i 3().12-942 çar~aınlla günü saat 1' te 
. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. Rs. de 
pılacııktır. Kc$if urtname proje 'ff 5ıtİr 
evrakı I:\ lira J6 lmnıt mukabilinde 
misyona muracaatla in aat dairesinden 
ınahılir. hıalt'\c (:ircbilmck için inıaat 
iresindm ve~ika almak şamır. f~tl'kli· 

ltrin 24?0 •avıh kanunun maddeleri ah • 

~
ına tevfikan hazırlıyaraklnn tcklH 
nıplarını m kbu:ı: mukabili komi~yo· 

VrTmeleri. (ı0(.61) 682:\ 

Sabunlu kösele alınacak 
M. M. V. den: 
Yapılan pazarlı~ına talip çtlc:mı)an 

'J 000 kilo san •ahunlu ko•clenin yeni · 
J)azarlığı 2R· 12-942 paurte•İ ı:ünü 

t 16 da yapılacaktır. Muhammen he • 
il 97.'100 lira olup kııt? tcminntı 12.HO 

r dır. Şannıımesi her ı:ün komhyonda 
rületıilir f•trklilerin belli ı:ün ve uat· 
Ankara'd:ı M. M. V. 3 No. satın alma 
ıisyonun:ı j?Clrneleri. 

(10747) 6R4~ 

Dolamit alınacak 
M. M. V. den: 
Beher tonu kırk lira tahmin edilen 
• 1000 ton <lolamit mimııne•İ evsafı. 

28·12·1942 pazartesi günü saat on hej· 
pazarlıkla saun alınacakur. lfrpsini 

rmi)c talıp çıkma<lı~ı ıakdirde parça 
da ihale olunabılir. Şartnamesi her 

komı)yonda gorulebilir. Kati ıcmina· 
6000 !mıdır. 1stt:klılenn mezkur gıin 
saatte M. M. Vekileu 2 No. lu uttn 
a komı~)onuna gelmeleri. 

(l07S8) 6849 

aputluk kumaş alınacak 
M. M. V. den: 
Beher metresine 560 kuru• tahmin e· 

len 20 000 mcıre k:ıpuıluk kunıa~ın 

12·942 paurıesı gunu ~aat 15 ıe pa • 
lığı )-apılarakıır. Şanname ı her gun 

uyonda ııonılchilir. Muhammen be
li l 12 000 linı olup kati temınaıı 

~. 7(1() lıradır. l•ıcklilerın hcllı gun ve 
tte Ankara'da M. M. V. 3 No. lu 61ltın 
a komı.yonunda buluru:ıaları. 
( 107MO) 6851 

Kumaş alınacak 
M, V. d n: 
ıd c n • mtlct.araln ile mu· 
n b d 1 ve t m.ln ti.an :>azılı 
m kun ın 30-12-942 ı;:arşam· 

unU t 15 te p.unriıkla nıUba· 
ı y ıl cnııtır. 

Ş rtn m h r gQ, kom\şyon<'lıı 
l ı r ,, unı "' a> rı lll' rı tnliı>
tl Pı:ı e r-0· <>h l r lstoklllerln 

vı •ıı tta A••l .. ırn da M. M 
!';o lu .;ıı n al na komis· 

bulunmalan. 
Kı k rlb ık kumıı.ş. m !kta-

0000 • 150000 metre. muham· 
"rı 969 000 lıra, Kati tcrillna· 

ml!ktnn: 

M Vl'k 1 tmdm : 
k'te l50 c tt ısı: evi yııptınlma • 
ıı z rrıa l'kslltm<'VC! konuımue • 

H n n lccslt bcd<'ll 978 5.."3 Ura 
lturue olup Uk temtnntı 42893 Ura 34 

ı-u tur Evi< r kil! halinde ıtıııle e(l1 • 

rı ırrnlnrn b lOneml-2. Kapalı zıırf. 
-.Utmest 2\l-12·1942 ..ıı sQnü saat 

lf> te M.M v 4 No.h Saun Alma Komla· 
yonunda yııpılncaktır. Keeıt ve aıırtna • 
mcsl 48 Um 93 kurucı mll'kablllnde ko • 
mls>·on:ı ınOrnrnıı.tl:ı inşaat dairesinden 
nlınnblllr. Tnltt> ollınlann yüz bln li!rn· 
lık bir ı:n.,aat itini muvat!akıycUe l:krnal 
ctmle oJınolan ve memnu mıntnkadn 

I~ yapıı.b lecr.klerlne dair cmnl.Yr.t mü· 
dUrlül:'Ondm veyn Kocaeıı vllfıyetlndm 

veya tneaat dalrcıılndeııı etıltyct vl'Slka • 

Tesisat yaptırılacak 
M. M. VekAletindcn ı 

KIZILAY 

melerl. NUmurıe ve f&rtnamesl ko.. 
misyonda görülebilir. 

(10781) 6915 

Renkli boya alınacak 
M. M. V. den : 

Ambar inşaatı 
M.M.V. den: 
Muayyen glln ve sa Lttc talibi zu

hur etmlyeıı 30081 !ıra 90 kuruş kc
§İf beılellı Kırıkknle'de 10 ıulet am
bar İn§ası ışı 4. l. 943 pazartesi s;l-

lla•ıdırma•da gösterilecek mahalde 
harıci su ve lcanallza yoıı tesısatı yap
tırılınıu;ı pazarlıkla ilııı.leye konulmuş
tur. Keşif bedeli 9963 lira 12 kuruş 
olup kat'i teıııiııatı 149.~ lirıı.dır. Pa
zarlığı 26/12/942 <'Umartesl gllnU saat 
1 ı.so da M. M. Vekllleti 4 numaralı 
Sntın Alma KomısyorJunda yapılacak

sı ıılmalan earuır. latoklllertn 2400 1111 • trr. Keşif ve şnrtnıunesl 25 kııruş mu
yılı kanunun mad<lcleı1 nhkrımına tcv • kabilinde komlsyonc\an alınn.bllir. fs
flkıın hnzırlıyııeaklan tekW mektupla • teklilcrin kat'i tcmhntlarlyle birlikte 
nnı ihale smıttnrtım bir saat evveline muayyf'n kün ve sualle komisyonda 
kadar makbuz muknblll komlsyonR ver· bıılıınınalıı.-ı. 673H 

Komisyonda mevcut evaf ve ŞUtna· 
mt'leri mucihince siyah, yqil, açık san, 
koyu san, çı"kolata renklerinde dorder 
bin liralık olmıık üzere 20.000 liralıt< top 
boyut 30.12-942 çarpmba gwıü saat I' 
ıe pazarlıkla atın aknacakıır. Yerımok 
isriycnlerin 3.000 liralık kati t~inatla • 
riyle birlikte pazarlık gün ve saatinde 
Ankara'da M. M. V. 2 Nn. lu Sa. Al. ko
mi~yomına gel..meleri. F.vsaf ve jUtname

si komisyonda görülebilir. 

nil sua.t l1 ıle M.M.V. 4 No.lu Sa. 
Al. Ko. da kapalı ~in e'k.silLıneyc 
konulmuştur. İlk tcm·naıı 2256 lira 
15 kuıuştur. Keşif Vl' ş rtnamesl 150 
kunıt bedel mukabili verılır. :Milheıı· 
dis ve numar olmıyanl ırııı .Aakeri 
Fnbrikalara muracantla ehliyet- vc
sikıısı almaları ve ıhale gunU saat 
10 a knrlar teklıf mektup! ırını M. 
M. V. 4. Nu.lu Sa. Al. Ko. vermelerı. 

mcıerı <10731> GSıs Depo inşaatı 
Tesisat yaptırılacak M. M. vekAlcUnden : 

(10 43) 6911 

(10754) 68"6 

Malzeme alınacak 
l\t lif Vckrılctlndrn : Etımcsttut•ta eöı;tcıilccek mahalde bir 

Garaj inşaatı 
M. M. Vek Jetinden : 

57080 ltnı 03 kunt$ ke&lt bedelli l:."U· adet malzeme deposu )'ll.ptınlma.aı ka • Harp Okulu cıvıı.rıml:ı garaj ve 
bir okul bınası yııpUrılması ııaznr
lıkla eksiltnıeye konulmu tur. Kc
oif bedeli 14633 lırn 46 kurıı.a olup 
kati tenıırıatı 2195 !im l'i kuruıtur. 
İhalesi 6. 1. 943 çarşamba ı:üııU sa
at l4 te M. M. V. 4 No .hı Sıı. Al. 
Ko. da yııpılacnktır. Keşif ıartna 
me ve projesi 74 kuruş muknbilınde 
komlsyorıdan almnbılır. İhaleye gı
receklerln ııı.~at daireslnılen ehlı
yet vesikası almaları ve katı temı
ııatlanyle blrlıktc muayyen gUn ve 
saatte komisyonda bulunma! ırı 

ml'!!ttut'tn snbtt masa ve sıhhi tes!sat 
yaptınlması ısı 30-12·1942 c:ırsamba gU
ııO saat 11 de knr>nlı zıırflll lhnle edl· 
lcccktlr. tik temınntı 4107 liradır. Kc· 
si! ve ın rtnnmC!SI. proJeııt :.!SH kurue be· 
del mukabili verilir. lsteklllC?rtn lıhııl" 

ı:Unü sant 10 na kndıı.r teklif mektup 
ınnnı 111. lif V. 4 No.lı Sn.tın Almn Ko. 
mJsyonunn vcnneleı1. (10745) 6830 

Tamirat yaptırılacak 
1\1 M. \'. dan : 
F.tirnes~uı•tn bulunan hir hlrliji:e 

alt l:ıhnratııvar hinasınd ı tamirat ıııı· 
zıırlıkla ıhale edllrel'ktir. Keşif he<lı'li 
!H4 lira li kuruş vr kati tl'ıııinatı rla 
J 4:l lira ı;o kı ruşt ur. l'azn rl ıjiı 23 ı::? 
!l42 ı:Unll ~ at 10 ao da l\l M v. 4 
No: lu <;ıı 1\1. Ko dıı ''apılae,.ktır, 

Kc~fl her ırlın korııi~ynnd1 ırorUll'· 
lıillr htrklilcrin nıııavvcn l!'lifl 'e s •· 
ati<' knti trmlnntlarivlf' hirllkte Ko· 
ıııh orıd~ l~h:ıh 'Oı-ut eykmr1r~i 

<ı nsso) 6!l20 
İnşaat yaptırılacak 

M. M. VekAlelinden : 
Muayyen gün ves aatte talihi zu

hur etmiyeıı Ankara mevkı ııııstıı.
ncsi tevsiı in ııatı pazarlıkla ıhaleye 
konulmu;ıtur. Ke~if bcdelı 1760 6 
lira 11 kuru§ olup ilk tenıınatı 
10054 lira 81 kuruştur. Pazarlığı 
29. 12. 942 salı s;lnU &aat 11 de M. 
M. V. 4 No lu S ı. Al. Ko, dıı ya
pılacaktır. Ke if vartname, proje 
ve tcferr!lrıtı 1'!81 kuruş mukabilin
de komlsyonc\an alınabilir, İhaleye 
girebilmek için ln.şaat <lalresıııden 
vesika almak mecburidir. isteklile 
rln ilk teminntlarlyle birlikte mu
ayyen gUn ve saatte komisyonda 
bulunmalnrı, (1073) 6816 

Demir civisiz yemeni 
alınacak 

M. M. V. dem: 
Pazarlık gtlnQ talibi çıkmıyan 250 

çift dcm.lr ı;lvlsl olmıyan yemeninin 
yeniden ııazarlığı 23-12-942 ı;:ıırşamba 
günü saat 11 rle yapılacaktır. 

ŞnrlnamC"SI her gün komisyonda 
görülebilir. lsteklllerln bclll gün ve 
saatte teklif t.'<lece.lderl fiyata göre 
kati tcminatlan ile blrllktr M. M. V. 
3 No. satın nlmn komisyonuna ırel· 
melerl. <10746> 6829 

Sandık yaptırılacak 
M.M.V. ılenı 
Muhammen lıedellerl 109.400 lira 

olan S.000 adet sanılık numune ve 
§artnamcsine uygun olarak yııpUrı
lncaktu. İhalesi 4. 1. 943 pazartesi 
gUnll saat 15 tc kapalı zarfla yapı
lacaktu. İlk teminatı 6720 liradır. 
Şartnnme ve numunesi her giin gös. 
terilir. İsteklilerin ihale gtlnU saat 
14 e kaılıı.r teklif mektuplarını M.M. 
V. 4 No.lu Sıı.. Al. Ko. vermeleri. 

(10826) 6878 

Pavyon inşaatı 
M. M. V. den: 
Muawen gün ve saatte talibi zuh\lr 

etmi~en Ankara'da gö•terilecek mahalle 
bir paV)'tln in aatt paurlıkla ihaleye ko
nulmuştur. Keşif bedeli J(.6276 lira 4'> 
kuruş olup kati teminatı 9'56' lira 8' ku· 
mştur. fhale~i ~0-12·942 çarşamba günü 
saat 14 te MM. V. 4 No. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Ke,if şartname proje ve sair 
evnıkı her gün komİ~}onda 1132 kunış 
nıukabilinde alınabilir. ihaleye ı;irehil • 
mek için inşaat dairesinden ve<iika almak 
şarınr. isteklilerin kati teminatlariyle 
birlikte belli gfın ve saatte komİ•ynnda 
hulunmalan. (10779) 6850 

Battaniye ve kilim alınacak 
.M. M. Vck!ılctlndcn : 
Aed:ıda ctna, mtktarlan ile muham 

men beodcl ve t1?111llııı. ttlan yazılı lkl 
kalem battaniye ve kilimin 30. ~ 942 
canamba gUnO 81lat 16 da pazarlıkla 

mutıııyn11J11 yapıtncnıctır. 

Şartnamesi her gün komls)IOllda gı;. 

rUlcbıttr. Unttan\yc ve kilimler ayn aY• 
rı talll>lcrlne lhıılc edllcbUIT. tsteklUerln 
b<.'111 lı'lln ve saatte Aııkarn'da M. M 
VckUtti a No. ıu aııtın nlma komlayo· 
nunda bulunmalan. 

ctnst battnnl.Ye mlktan ın 000·40 000 
muhammen bedeli f>Ol.200 Ura katı te

mtnatı M 796 lb"a. 
Cinsi kllbn rntktan 15.000 - 50 000 

adet muhammen bedeli 379 S00 lira 
kıı.tl teminatı 37.860 ııra. 

(10842) 6912 

Tamirat yaptırılacak 
M \{ V. den : 
Ankarn'da bulıınnn bir birliğe ait 

hin!liar(j:ı bnzı tnmlrnt İşçiliği pazar. 
lıkla !halı- <'dilrı-ektir. Keşif bf'deli 
71 :! lira ııo k11rıı•mr . Pıızarlığı 2:1 ı 2 
!H2 ıı;ilnlı ~nat 11 de lif l\f. V. ' No: 
Ju <;atın \ima Kı>rnisy nuııd:ı 'npıln. 
C'nktır. fı:t<'klileıin ıııııa~·yt""l ıı;Un Vf' 
sııatıe kati tenıinatlnri~·ll' hirlikte ko. 
ml,yonıla huır hıılıınınnlnrr. 6!13:! 

Depo inşaatı 
M. M V den : 
Etımesguıta gösterilecek mahalde 

bir adet malzeme deposu yaptırıl
maııı kapalı zarfla eksiltmcie ko· 
nulmuştur. Keşif bedeli 38191 lira 
4 kuruş olup ilk teminatı 2864 lira 
85 kuruştur. İhalesi 25.12.942 cuma 
g{inU ııaat ıs te M. ı.ı. V. 4 Nohı. 
sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif 
şartname ve projesi 191 kuruş mu
kabilindr komisyona müracaatla a
lınabilir lsteklilerin İnşaat Daire
sinden ihaleye girebileceklerine dair 
vesika almalan VI' 2490 sayılı kanu
nıln maddeleri ahkA.mına tevfikan 
hazırlıyacakları teklif mektuplannı 
ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar makbuz mukabili komisyona 
vermr.leri. • 6631 

Malzeme alınacak 
M. M. V. den: 

palı 7.&rtla ekslltmeyc konulmu.ştur. Ke· M. M. VckAletlndcn : 
&it bedeli 39102 lira 6f> kurue olup ilk AlaA"tda dıruı ve mlktan yazılı 9 ka· 
teminatı 2932 Um 70 kllrU4tur. Oıalcııt lem nll'llı boya ve badana mnlzcmee! 
26·12·W42 Nmnrtl'ISI ı;OnU ımııt ll de ı>11zarlıkla aatm alınaı-akt.ır. H~lnln 

M.M.V. 4. No.h Satın Alma Komlsyo • muhammen bedeli 2845,85 Um olup 
nun<la ynpılaenktır. Kı?Şlf ve sartnnmesl kati teminatı 426 Ura 88 kw"U4tur. Pa· 
100 kurue mukahlllnde komisyona mtl • zarlılh 26. 12. 942 eumartCl!ll ırOnU aa· 
racaııtla alınabtllr. lstcklUertn lnaaat at ıo da M. M. v. 4 No. ıu Sa. Al. Ko 
dnin.'slnden ihaleye glreblleccldC?rtne da· da yapılacaktır. Şnrtnaml'S! her ırün 

lr vcs ka almnı n ve 2400 sayılı kanu- kcımls)'(>nda görülebilir. 1etekltleı1n ka· 
nun maddeleri nhk!ımmn tevfikan ha - u tcmlnaUarlyle birlikte konıls)'onda 
zırlıyacaklıın tl'kllt mcktuplannı lhtılc bulunmaları. 
Matlndcn bir snat cvvellnr. kadar m:ık. 
buz mukabili ke>m ııyona vcmıelm. 

Mal2enu!ınln cinsi Miktarı 

Kg, 
(lOl: 7) 6~33 

uo::ı:ıııı 6629 ı - Kaba Ostübet İnşaat yaptırılacak 
400 M. M. Vek(ıletlııtlen : 

Nakliyat yaptırılacak 
M. M. V. den: 
Komisyonda me\Cul artnamesine gf>

re ve heher tonurıa 4 lira fi)-at tahmin o· 
lunan 5.000 tonluk muhimmat nakliyatı 
4-1-943 pa7Rnesi ı;unu saat 15 ıe kapalı 
zarfla t.-k,ilımqe konulm~ıur. f~hu nak· 
ti yatı )apmak isıi} enlerin ı. SOO liralık 
ilk tc-nıinat ,.e kanunun tariflerine ı;ore 
hazırlıyacakları tektir nıckruplarını ~· 
siltme ~ünü saat 14 de kadar Ankara'da 
~l. M. V. 2 No. hı satın alma komisyo
nuna makbuz karşılığı ~crmcil"ri. 

(I07B) 6R47 

Çam kereste alınacak 
M . .\l. \ ekfılctıuden : 
Mua))e>.J ııun •c ı.uatte talıbı zuhur 

et ııııycn :!ll!ı uı:j. \"aw kereste ıUııııı 

tekr:ı.r kaµalı zarllıL ekı;ıltıııcğc ko
nulıauştıır. Keşıl bcıielı aaı;ıu lıra 
olup ılk teırıınatı :16:!6,26 lıradır. iha
lesi :ıı.ı l:!/!142 pazartcsı gunıl saat 
il de M. M. \ek t. tı ~ :-;olu, ::ıatınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Btıat 
ve şart•ıaıııesı Jö!I kuruıı mukabllııı.de 
her gun koıııısyondnıı alıııalıilir. Pa
rası nılltea.hhicliııe ait olııı ık uzere bu 
işte kııllanılmak ~artlyle vagon teda
rikhc tavassut cdıkrektir. fstcklll{'
rln 2490 sayrlr konunun madıleleri ah
klımına te\"fikıın huırlıyacııkları tek
lif mektuplıırı•11 makbuz mukabili iha
le saatinden bir s:ıat C\'\ eline kadar 
komisyon reisliğine vermeleri 673:> 

Sert maden kalem ucu 
alınacak 

M. M. V. den: 
nchcr gramına 83 kuruş tahmin cdi· 

len 278 adcı on bir kilo yedi yüz sekiz 
gram sen maden kalem uoı pazarlıkla 
30· l 2-942 çar~mba gÜnÜ saat 1 5 te satın 
alınacaktır. Tamamına talip çıkmadıı\ı 
takdirde bölünerek ihale cdilroilir. Sarı· 
namesi her gün komiS}onda görülebilir. 
Kaıl teminatı isteklilerin teklif edecekle
ri miktara göre yüzde on he$ nisherinde
tlir. Taliplerin meıkür gün ve uatte M. 
M. Vckileti 2 numaralı satın alma lw • 
misyonunda hazır bulunmalan. 

(107S7) 6827 

Emniyet kemeri alınacak 
M.M.V. den: 
Muhabere birlikleri ihtiyacı içln 

1000 adet emniyet kemeri sntın alı
nacaktır. Vermek lst.iyenlerin elle
rinde mevcut veya hazırlıyncakları 
nümuııelerini en geç 6. l. 943 salı 
gUnUne kadar tetkik edilmek iızere 
Ankara'da feıı ve eıtnat U. müdUrlU. 
ğilne veya Harbiye dairesine tekllf
leriyle birlikte vermeleri. 

(10755) 6881 

Poligon hafriyatı 
M.M.V. den: 
Muayyen ı;On ve saatte tallbl zu

hur etnıiyen Etiıııesgut'ta gôsterile
cck mahnlde bir atış poligonu hafrl· 
yntı ve bazı Jşçlllk tokrar p8/lAI'hlcla 
lhnlcye konulmuştur. Keşif bedelı 
4!.124 lira sı kuruş olup kıwU teminatı 
738 lira 74 kurutur. 

lhalesl 28. 12. 942 ııaza.rtes.i gilnU 
saal 14,30 dn M.M.V. 4 No.lu Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. KeşU ve şartna
mesi her giln komisyonda g&terllebl
llr. 1stcltlllerin ilk tL'lllinnUa.?i\Yle bir
likte •muayyen gün ve saatte komla
yonda bulunmalo.n. 

(10744) 6766 

Çelik alınacak 
M. M. V ekAletlnden : 

kur\lf 
Kilosu mm. kutur kilosu Markası 
11558 39 77 Z-T6W 1 "POldi 

8731 48X3 83 ZT8 ) çeli-
1700 12 86 " ) li 

893 11 78 ZT7 ) 
Yukarııla cins ve mlkt.arlan lle 

hizalarıııda göaterllen fiyatlarla hu
susi çelikler 24. 12. 942 perşembe 
günü saat ı5 te pazarlıkla satın ah
nacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. Kati teminatı 
27« lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
M. M. V . 2 No. hı sa.tın alma komla 
yonuna mezkOr gün ve saatinde gel 
mel eri (10636) 6736 

Gizleme ağı alınacak 
M.M.V. den: 
Komisyonda mevcut nnmune ve 

oıartnıımesine göre 400 adet &izleme 
ağı 30. 12. 942 çarşamba ı.nınu saat 
15 te pazarlıkla aatrn alınacaktır. 
Komisyonda mevcut nllııwneye uy
gun olmak ıartiyle yabancı ve yerli 
malzeme kullnnıltlbillr. Bu aıt-ları 
vermek istiyenlerln trklif erleceklerl 
fiyatlara göre hesabedecekleri kllti 
teminntlariyle birlikte pazarlık ırün 
ve ııaatında Ankara'cla M.M.V. 2 
No.lu snttn alma komlsyonunB gel-

2 - Rlrtnel nevı üstübeç (fıçı) 

3 - ııezır 540 
Muayyen gUıı ve sante talibi zıı. 

96 
hur etnıiyeıı Eskl§ehır h ıvn hasta
ncsı lkincı kısım ınşaatı mUtc hhit 
nam ve he abına tekrar pazarlıkla 

60 ihaleye konulmu tur. Ke ıf bedelı 

4 - Nett 
5 - Alcı 

6 - SO<atlf 
l.121.265 lıra 56 kuruş olup knlı 
temınatı 97201,2<> liradır. Pazarlı~ı 

7 - Fı~ ıe1n 1c:ııtıı 2. s. 4 mı
mara ve 2 adedi yuvaı'lıılc 

olmak Qzereı a<IP.t 
8 - Mnvl l><>yl\ (rlvl<ll yalth hoya 

ıcın 

9 - Klrt'!C: Cııöıımem(f iyi cin•) 
(10873) 6916 

130 
1500 

Araba tekerlek parmağı 
alınacak 

fi 30. 12. 942 s ırş:urıbn gunU saat 11 
ıle M. M. V. 4 No. ıu 8a Al, Ko, 
lln yapılacaktır. Keşif ve şartname
si (50) lira nıukabilirııle vekfılet in· 
ııaat dairesiııleıı alınabilir. İstekli -
!erin ihaleden bir hafta ıovvcl ııışa. 
at t1 lresinlen vesikn almaları ve 
kati teminatlariyle birlıkte muay • 

M. M. V. den: 
120.000 adet araba. te-kcrlek par

mal!'ı be-her aitedl 25 kun1$. 
Yukarda cins ve mlktnn Yn7.ılı ara

hn teokerlek parmağı 29-12-942 salı 
günü saat 15 te pazarlıkla satın ah· 
naca.kur. Hepsini vermcıte talip cık· 
madıl!ı tıtkrllrde parça parça da ihale 
olunabilir. Şartnamesi her gün ko -
mls~onda görillcblllr. Kaıtı teminatı 
lstC?klllerln teklif ede<:clderl fiyata 
göre "'tı 15 tllr. Taliplerin me1..ktlr g{in 
ve saatte M.M.V. 2 No. lı saun alma 
komlsyonuna müra<'aatJan. 

00727> 6821 

Kış sebzesi ahna(.ak 
:M. M. V. l No. Satın Alma Ko

nılsyonunılan: 
1 - Garnizon birlikleri ihtiyacı 

için kapalı zarfla alınacaııı ilan edi· 
len atağıdıı. cins ve miktarları yazılı 
sebzelere istekli çıkmadığından bir 
ııy zarfında pazarlıkla sntııı alınacak
tır. 

2 - Pa.ıarhğı. 11 sonkinun 943 
sa.at ıs te Lv. Amirliği biııasıuda.ki 
komiayonda yapılacaktır. 

3 - İapanak için muhammen be
dt'l 45.000 lira kaU temınat 6750 li
raclır. Pırasa için muhammen bedel 
22.500 lira kati teminat 3374 liradır. 
Lahana için muhammen bedel 22.500 
lira kati temılnat 837• liradır. 

4 - Şartname her gun komisyon· 
ela görülebilir. 

6 - İsteklil.._rın belli gün ve SB
atte kati temlnatlariyle birlikte ko
misyona milra.caalan. 

Cinsi Kilo 
İ spanıı.k 20.000 
Pıraaa 16.000 
Lahan& 16.000 

(10793) 6880 

Telsiz memuru, elektrikçi 
ve motörcü alınacak 

yen gun ve snntte komisyonda bu 
lunmaları. (10iZ8) 6 20 

Benzin bidonu alınacak 
f. M V. dt·n : 

KunıiS}on<la nıe,nıt fenni şarınam~· 
•İne gore :;wo : :wo litrclık 2.<llMJ adet 
galvıınizlı henzin bidonu 211-12 1942 pa· 
zarıcsi ı;ııınu s3at l "i te rtazarlıkla ~atın 
alınacaktır Kuçuk bidonların beherinin 
fi}ıuı 7"i, bu)'\ık boy bidonların hd1cnniıı 
fi)ıttı 90 liradır. hl<'klilerin 'crct.ekleri 
hü)iil< \e)a kuçuk hoy bidonlara gore ht'
sahcdcn·kleri kaıi tcminııılariyle birlik· 
re pazarlık ı:ün ve saatinde Ank:ıra'd.ı 

M. M. V. 2 No. lu ~aıın alnıa komi<>" • 
nuna gelmeleri. Sanname~l 750 kuruş 

mukahilindc 'aıın alınabilir. 
(107"i2) (>8411 

Bina inşaatı 
M M. V. den: 
Mıııınen gün ve saatte talibi nılnır 

ctmİ)en 89201 lira 20 kuruş keşif bedel· 
li Kırıkkale'de bina inşası 4-l-<>B p:uar· 
W5i günii saaı 16 da kapalı zarfla ihale 
t'llilcükrir. itle teminatı 5710 lirıı O<i ku· 
ruştur. Keşlf ~rıname ve proj~i 4 f6 ku· 
TUŞ bedel nıukahili verilir. luhendis ve 
mimar olmt)'anlann askeri fahrıl.ıılarn 
müracaaıla ehli)el "e ikası almaları '\l' 

ıhalc ı:ünü saat 15 e kadar teklif mck • 
turtlarını .M. M. V. 4 No. tu Sa. Al. Ko. 
na \cmıeleri (l0840) 6914 

Garaj ve pavyon inşaatı 
M. M. v.._kiletinde.ıı: 

l 75.'l2 lira 32 kurut keşif bedelli 
Arılaıra'ıta iki ah§ap garaj ve bır 
er pavyonu 25-12 942 cuma gUnU 
saat 15 ıe kapalı zarfla ihale erlilc
ccktlr. İlk temlııalı 1816 lıra 48 ku
ruştur. Keşif ve şartnamesı 8 ku
ruş bede mukahili inşaat daire11in
den verilir. 1stekltlerln ihale gUnll 
sau.t 14 e kadar h.'kllf mektup ınnı 
M.M.V. 4: No u Sa: A: K: na ver-

M. M. V. den : meleri (10576) 6626 

lerd! h"u~!! ~~:::::iti~'!:!: ~11111111111111111111111111111111~ - -, telsiz mıııkiqisd. 17 tclJiz muhahett me· -=: cı· HAN PALAS =_ munı, 9 mocörcü ve 5 elektrikçi alına • 
ca1mr. 

Bu memurlardaı:ı imtihanlarda kaza • : E 
nacaklan derecelere göre, telsiz makinİ5t· : Saym müıterilermin bay
lerine 260, te!Mz muhabere memurlarına : ramını kutlar, aıhhat ve : 
170, motörcülere 150, elektrikçilere 120 : saadetler temenni eder. E 
liraya kadar aylık ücret verilecektir. : : 

2 - fsteklileri11 Vekflletçe gösterile· _ C ı· HAN PALAS 
cek her hangi bir hizmeti kahul etmeleri E 
muvazzaf 8*erlik hizmeti ilgisi bulun • -
mamuı ,arttır. ı : 

3 - Yukardaki tartJan haiz olan is- : 
ıeklilerin: : 

l) Kendi el yazılariyle yazılmış hal : 
terrümtlerini, : 

2> Nüfus ıez:kere'1 !IUret veya adını. -
3) Bulunduğu vuJfelerden aldığı : 

hizmet vesika.'1 veya suretlerini, -
4) Doğruluk kflğıdıoı, ---5) Sıhhat raporunu, 
6) Son tahsil haddini gösterir şeha • : 

detname W')'1l tudikname varsa suret ve- 5 
ya aslım, yoku neden olup olmadığının _ 
dilekçede İ7ahı, -

7) Devlet memuru veya mureher .iki : 
zatın adr~ini (tezkiyr için) : 

8) iki kıta hoy ve 4 adet v~ika fo • : 
toğt'afını, bir dilekçe ile birlikte 15.1.943 : 
tarihine kadar Ankara'da Akköprü'de -

---Anxara•nın ve nattA Türkiye nın -
eıı yeni. P.fl modem ve m 

konforlu otc.-11 
Her odada akar sıcnk ve 

ııolıUk su 
BUtün oıtalarda trıeron 

Banyolu ve banyosuz odalar 
Hwrusl salon ve banyolu 

apartmanı.ıu 

Her kaUa umumi t>lr ıınıon 
Kaloı1ter tertibatı 

Aaanııör 

Çnmasırha.nc ve Boyahane 
Berber ıı:ı.lonu 

Lokanta 

Ba:r.ı l'!Yatlnr: T.L. 
Tl-~K YATAKl.I ODALAR: 

Ban~>llUZ ~ 8 75 
Jlnn)OIU ı>--0 25 

CIFT YATAKLl ODALAR: 

----------------------------------Muhabere Park Miidürlufüne gönderme- : Banyoeuz 
leri, E Bany0lu E 

4 - fsteldilerden .. sıflan müsait ve : ııususı nlon ve : 

5 6 
6-7.:-.0 

helgeleri ıa.mam olanlar adreslerine ıtön· - banyolu apartmanlar ıı-12 : 
derilecek meknıplarla imtihan gün ve ye- : _ 

rinin ayrıca bildirileceği illn olunur. ,11111111111111111111111111111111,. 
(JOR44) 688, Ü 
Karyola yaptırılacak BUG N 

~~n~~ ~l.t~~~ş karyolalardan ,w Ulus Sinemasında 
rl kalan hurda malaeme ile ~ karyola 
yapUrılacakbr. 

Bu işe iı;teJdi olanlar hu nıalzl'meyl 
gl:lrrrek hepsinin birdf'fl imali iı;in 
!f'klir edecekleri fiyatlara hr.snı• cde
reklerl kati temlnalariyle birlikte 
29. 12.!142 salı ıı;ilnU ııaat 11 <'il' pıu:ar _ 
lıktıı hııhıl'JTl'lak ttzere M. M. V. 2 No, 
lu Sa. Al. Ko. na gelmeleri, 6919 

Mui canlanıyor_ 
Tarih şahlanıyor_ 

l>ahi Rejisör: 

Cecil B. de Mille'in 
yarattığı 

Tüıiİ:çe 

Fidan satılacak 
Kanii Saltanat 

Claudette Colbert 
Charles Laughton 

Elissa Landi 
Bunıa Zlmat Ml:'kt.eb1 MtldUr.lütünd«ı 

Cinsi 

Gövdt>lerin 
orta.lama 
yiıkıııe'k 11 ıtt 

met.re 

Gövıfonln 
bir met.re 

yilbekl Bktek1 
art.al ama çıaııı 

llllll'ttm 

Bf'fıeorinln 
ttyatı 
kuru, 

Frederic March 

Uboratuvar ihti)'BCI için komi~yorı • Top akasye Birhıcl 
da mevcut li tc5inde yazılı 33 kalem mal. "fop Rkasya. İldnıd 

1.75 
l.52 

3.5 
2.5 

4(1 

30 

gihl dört büyük yıldınn en bü~ük 
zaferi.. Neroo devrinin çıldırtan 
güzelleri.. Baş döndüren muhl*1J1 
eğlenceleri- Kalbleri titreten ku 
duı:mut arslanları arasında ya,an;rn 

zeme 29·12-942 salı günü saat 15 te P1l J ~ısız beyaz çl(:eıkll 
zarlıkla satın alınll<'llktsr. Vermek i•ti ,.lr,asya Btrlncl 1.80 3.5 30 
yenlerin teklif edecekleri fiyatlanı •n '"*8ndft 9IUllllt1 boy Clll>lan yanb 1141!1 ve ~ altaalya flıda.nlan, hkialnrındlıkt 

·~ anorı!NSOl(R&lLTb· 

1 ~~ ~ı~~!.?.ttin~~!~~u~~ 1 1 
~o .......... o OilllllllJJ'Ja1. 

RAŞİT TAMER 

Uğrak Bakkaliyesi 
Her çeşit Alaturka ve Alafranga meze mefheri 

Sayın müıterilerinin bayramını kutlar. 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

Ortak ve müşterilerinin 

bayramını kutlar 

HAFİ ARAÇ 
avın müşterilerinin bayrammı kutlar, şans 

gişesinden bir yrlbaşr piyango bileti almak 

kaçırmaınalarmı hatırlatır. 

Yıldız Kundura Mağazası sahibi 

NECATİ YILDIZ 
Sayın mÜfterilerinin bayramını kutlar 

~===========================;:==========~====~ 

Kırıkkale Talih Bakkaliyesi 
Mehmet, İsmail Üç kardeşler 

Sayın m\iıterilerinin bayrarnmı kutlar. 

• ••••••••••••••••••••••••• 
Tanınmış sebzeci ve meyveci 

Hüseyin Babacan 
Sayın müşterilerinin bayramını kutlamakla şeref duyar. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Fırsatı kaçırmayınız 

Son moda kürk mantolarnnız yeni geldi. Astragan, 

Anyoraze mantolanmızla, Rönar Arjantelerimizi de 
mutlaka görünüz. 

Kefal elsiz, f aksitle ve (Ok müsait fiyatla 
Ayrıca son model kadın rop ve manto ve muşamba 

dairesini görmenizi tavsiye ederiz. 
Bankalar Cad. No. 51 Ti: 1271 

A. KEMAL SANAL 

Kôğıtçi Mahmut Nedim İrengün 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

•••••••••••••••••••••••••• 
İ 101 ÇEŞİT i 
: Kundura Mağazası : 
: Sayın müşterilerinin bayramını kutlari 

~························· 

H. D. 
Mef ruşatevi 

FARHi 
Sayın müşterilerinin bayrammı kutlar 

Yeni taşmdığı eski bina yanındaki mağazasmda yeni 

mobilya çetitlerini saym müşterilerine arzeder. 

Halil Naci Mıhcıoğ · u 
hesabedeceklcri katl teminadarivl t lf'.rlla 98.tıe& c:ııkanımı.t.r. Sabt IlM!Mıept.e ve JMWI 1*'11 Ue yapılır. Fidanlar am· 
tikte razarlıtc ıriin ve -Unde • ..aJiı ve ıımhlllAJtu olanılr ı.tetıe a&-e ~·..,. h«tıanat bir nftldıb'at ambanna 
2 No tıı ~. Al Ko. na gt!!melerı .. ın edlletıtıır. Ambllltl.J rne..tıan ndan bedeli tutannm 1'UQ :IO anı-. 1stt>kll 

(10871) ' rrıl'ktt'11 m1ıdllr:Ml1Uıne mıllraııutıan.. 1696 

en kanlı bir ran"hıir. 
seııntlar: 14.30 - 16.30 - l8~'tD

ve 21 de. 

r elcıoa; 6294 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 
·~--
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.lYyln Ankara halkına Her türlü Mobilya 
ihtiyacınızı ucuz fiyatla Bursa Mobilya Pozan 'ndan tedarik edebilirsiniz. Bir defa gezmeniz menfaatınız icabıdır • 

2 nci Analartalar No. 198 ( Eski Müzayede Salonu ) Tel: 3624 

RIZA GÖZLÜKÇÜ 
DankııJar Cadıtcst: Tc clon: 802:5 

ANKARA 
OMEGA ve REVU ıı: ıı.tlcrt ve ZAİS 

~özlü'ldori satııı >'Ul1. 
Ber mar1tıı. saatler tıhr ve tıımır 

olunur. 

ŞEKERCİ 

ALİ UZUN 
Anafartıılar cadıle!ıİ No. 86 

Her nevi şeker ve şekerleme, fon· 
da.o, tfkolaıa, bi~üvi, lokum 

ve ~aire._ 

Sayıa müstcrilerinin bayramlarını 
kutlar. ' , 

Osmanh Bankası 

Sermayesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
TUrktYc'n!D ııuııca sctıtrlcrtn<ıo 

bulunan subcle nden t>nskn 
Pa.rls - Mars ya - Nls - Londrn 

t.ln.n<: tcr'de ve 
MISlr - Kıbnıı - ırak - F 1 sttn 

Yunnn~ıın'd eub<"lertylc 
Yu~oeLııvyıı - Romanya - Suriye 

- ve -
Yunanletan'da 

M'fi('!l.~!11 ouıunduitu o:ınkalnr vnrdır 

. 
Kamelya mağazası 

Anafartıılnr Cıı de!!! No: 84 
ABDUHRAHMAN KlBAR 

- ve -
OSMAN lSMET KOYUNCU 

Sayın Mfistertl rtntn tınyramını kutlar 
He nevi tuh r c. vul, kolonya 

a,y&Atabı ve pk <: tl n ouıunur 
Tel ton : 3072 

Adnan Taylan 
Yeni Tiirk Hırdauı Macazası 

Anafanalar cııddesı (Kııraoğlao) !':o 71 

A 

f.d 

r . . 
f . 

«:===============================--==~ 

IA ALAS 
Yılbaşı masaları bugünden itibaren 

. 
bedeli yatırılarak tutulabilir. 

// 
, 

Mevsimin en zarif en sağlam ve her 
keseye uygun radyolandır 

TÜRK RADYO ve ELEKTRİK Lid. ~ti. 
Toptan satış yeri : 

Galata Karamusfafapaşa Cad. Kozluca Han Telefon: 44032 

Ankara satış yeri KOÇ T. T. A. S. Sayın müşterilerinin Bayramım kullar 

MELİHA TURHAN 
ŞEKERCİ 

~l\ym müşterilerinin bayramını kutlar. Telefon: 2618 

·~ SCtı:IJlSil? S O S0000 O::. 

Sümer Matbaası 
Sayın Müşterilerinin Bayramım Kutlar. 

Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesapları 

1943 İKRAMİYE PL.ANI 
Keşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İlkteşrin 

tarihlerin de yapılır. 

r;.= 1943 ikram1Veleri -\\ 

Adet Liralık Lira 

1 1999 - 1999 
1 999 - 999 
1 888 - 888 
1 777 = 777 
1 666 - 666 
1 555 - 555 
1 444 - 444 
2 333 = 666 
ıo 222 - 2220 
30 99 = 2970 
60 44 = 2640 

250 22 = 5500 
334 11 = 3674• 

\. !) 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnrz 
para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zaman
da talihinizi de denemiş olursunuz . 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --
~pa kundura mağazası 
--=:veni tip çe§itlerimizin geldiğini sayın mü~terilerimize 
= arzeder bayramlarını tebrik ederiz. -
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

• 

1 Z Z ET 
Manifatura Mağazası 

Anafartalar Cad. No. 114. Tel: 3574 

Sayın müşterilerinin bayramım kullar 

P. Kutusu 
319 

RESİT KA Ti BOGLU _, Telefon: 

Tel Adresi: 
l(fıtiboğlu - Ankara 

Otomobil - Kamyon ve levazımı 
POSTA CADDESi No. 19 

ANKARA 

Mn •aza: 2749 
Garaj: 1830 

TORPEDO yazı makineleri Fireston lôstikleri Ankara Bayii 

Yeni Sinemada 
Bugün bu gece s1nmıa cı a -
nın en cok bet n en 2 ıı 

zı MYRN'ALOY • wıı,LtAllt 

ıWEI,L'İN yamttıklruı. 

Deli gönül 
Scnaslar: 14 30 • 16.30 • 18.30· 

21. 

12.l!'i tc ucuz halk nu:ıtmcst 

BEYAZ 

Park Sinemasında 
BU GUN BU GECE 

Göı1llmcmlf mncerıılar_ Aek •• 

ve büYQk kahramanlık tnrnt 

Ölüm Gemisi 
Scruı lnr: 14 30 • lF;.30 - lR.30· 21 . 

Numa.rnh ycrlcri:n evvelden al

dlnlma61 r1ca okınut". 

Tcleton : 1131 

Sus Sinemasında 
BU GON BU Gr:CE 

Dans._ MUztk ..• N~e--

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
Du tll.me mahsus seanslar : 

l4 - 16.15 • 18.30 ~c 21. 

Tetclon : 3589 

Sümer Sinemasında 
U Gt"J BU C:ECE 

M ths \ h 
do u 

NAMUS BORCU 
-( Kahraman FcdııJ >

Tıl rkcc sözlü 

Scnns : 12.llS - 14 80 - 16,!IO" 

18.80 • zı.. 

Ankarıı. Telefon• 1966 ~:==================--;,-' l 
Sayın müsıerilerinio bayramını kutlar. "-------------------------------------~ 

ALİ BALIKCIOGLU VE KARDEŞLERİ Kollektif Şirketi 1943 L R d 1 1 d • ""' • • b · ı d • • 
. MANİFATURA KISMI :Koyunpazarı No. 71 Tele fon:3930 orenz Q yo arının ge ıgını 1 ırır 

RADYO KISMI : Posta caddesi No. 31 Tele fon: 1504 
SAYIN MÜSTERİLERİNİN BAYRAMINI KUTLAR 

• 
ll 


