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Son teşrin 

1 9 4 2 -

TJ T. TJ C:: BASTMEVt 

Cankırı CaCldesı Ankara 

Telgraf: U L U S Ankara 

--( Telefon )-
Başyazarlık 

Şık, Sağlam 

Ucuz ayakkabılar 
Sun! kösele ve kaucuktan mamul 
rekabetsiz ucuz ve çok sağlam ka
dın, erkek, cocuk ayakkabıları satışa 

arzedildi. 

Halk Ayakkabdan T. Lt. Ş. 

i 

Yazı İşlerı Mü<ltırtı 
Mues!'lese Müdürü 
Ya7.ı İşleri 
trlare A C> 1 M 1 % .. AN C 1 M 1 '% C> 1 ~ İstanbul Cemberl taş No. ~ 

Tel: 20677 - Telg : Halkay, İstanbul 

• • 
ıçın 
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ölüm ünün dördüncü yıldönümüne rasthyan 

1 O sonteşrin sah günü bütün 
yurtla ihtilaller yapllacak 

O gün, Ankara Halkevindeki törenden ıonra 

Muvakkat Kabir halkın ziyaretine açık bulunacak 
Ebedi Şefimiz Atatürk'ün ölüm~rinin dördüncü yıldönü· 1 

IDÜDe rastlıyan 10 !IOnteşrin salı günü, bütün yurtta büyük 
lcwurıcı için ihcifaller yapılacaktır. 

İhtifaJ ıoplanııları, o ız;in, Atatürk'ün gözlerini dünyaya 
7Umduğu saa.ı 9.05 re Halkeovleriııde ve Halkııdaları~a ola· 
cak, Halkevi ve Halkodası olmıyan rerlerde de Partı mer • ı 
keılerinde yapılacaktır. 

Cumhuriyetin büyük kurucusu, vatanın büyük evladı Aıa· 

Hükümetin 
tedbirlerini 
beklerken .. 

Falih Rıfkı A TA Y 

türk için tertibedilecek bu anma törenlerine başta o yerin en 
büyük mülki)·e memuru olmak üzere, askeri makam imirleri, 
daireler reisleri, Parti, Halkevi ve Halkodası meo1Upları, res· 
mi ve hu'IUsİ teşekküller mümessilleri ve bütün halk davetli 
bulunacaklardır. 

Saaı t\..m dokuzu beş geçe, bir zat, hazır bulun81llara o 
dakikanın hvin manasını anlatacak ve bunu beş dakika say· 
ııı sük(ııu takihedecektir. - ( Sonu 2 inci sayfada J - Kalkasya'daki sarp ve dağlık böfgelerde harekatta bulu nan alman askerleri 

Berlin'e göre 

almanlır .yukarı Terek'te 

taarruz 

halindeler 
Tuapse'de 

Moskovı'yı aöra 

Stalinarad ve Nalclk'le 

muharebe 

devam etti 
14 itkte,rin tarihli La .. Tri

bune de Geneve l"azetea.ınde 
bir Paria mektubu var. Birkaç 
-..tırını ztkredelim: "K.,. ge
liyor. Oıüyecetiz, açbk ~~e
ceğiz. Hayat pahalılığı gıttı~
Çe artıyor· Kara ~rsad~ ~r 
kilo tereyağı 7,50 lira, bir kılo 
cra.v '36 lira, bir kıifo k.aıhve 42 
lira, erkek pabucu 145 lira, 
&aıbun 6 lira, et 6 lira, bir ta
vuk 9 lira, bir paket adi ciga
fa 225 kuruatur.,. Bununla be
raber hükümetten İsviçre altı-
11! dövis alıp. bww P~ kara 
buraa.allllda hozuw-a"&"~, Paris
l }uıvıotm c11daın w::u:r: __ 'llduğu
llu söyliyenler yok değildir. 
AJmanya'nın, ve&ikalama ve 
t.yıın1ama .t.a•mini en iyi tat
blk ettikten bafkAo kara .__ 

. 1 

alınanlar bircok yeni 
meYıiler ııptettiler 

Stalingrat cephesinde Rus askerleri 

Almanlar 
Stalinarar a boyuna 
tabiye getiriyorlar 

General Montgom~ry diğer yüksek rütbeli subaylarla 
birlikte Mısu'da bir tank üzerinde harekatı 

takibederken 

i Ber!Ul, 6 a.a. - Almuı orduları bat-

i 
:--------------------------- Moekova, 6 &.L - Bu.rllnkü aov-.. lwmutanlıtının teblltt: 1 l yet t ebliti : 

Cepherıllı Tuapee kestmmde hava kuv· • y ·ıı· • • • b" . , • • Dün ,ırece kıtalarımız Stalinırrat 

ı ve•t.lerlmlzlnm tesirli yardımı ile yapı- Tıcaret ekı ığının yenı ır tamımı çevresinde, T uapse'nin şimal° doAıı -
lan taarrm hareketim emwımda blr ı ııunda ve Nalçık'in cenup doğusunda 
cıok dUeınan muharebe mevzileri zç - düşmanla savaşa <kvam etmışler<lır. 
tedllm lı ve kartı hücumJ&r pUtk(lrtUJ- B 1 dıkl h b b ! Baılca cephelerqe hiç bir degıf k-
mU.tilr. orç an an u u ah li'k <•lmamıştır. Stat ngrat 'ta bir fabo 

YUlıan 'l'enılt 1'e91ınlnd" aımea .,. nka keınmL-ıde 9ovyet 'krtalan k ..-.. 
rcımen ıutaıan. ~ c:ettn -*&- §1 tamızda bulunarak mevzilerini i. 
vemettne kartı kısa m.afede •vae u- yileştirmişlerd ir. 

Ç&lclannın )'al"dımlyle taa.ıTul haHllde vermı·yen mu•• stahsı·ııer Nalçık'ln <'CflUl' do~mında bir al. 
bulunrııtiııt.adır. OOn yalnız bu keetmde ma.n al9Ylntn tankbınn yardımıyle 
33 ııoVJWt ııçatı ~r. yaptıtı bir taarruz JJÜ"kil:'tUlml}f ve 

5 90n.t"'1nde Staltnprat'tald ....._ bu taamı! almanlara 300 ölüye ma-

&aya en ağır ceza veren mem
• ~ket olduğuna fiiphe vok. Fa
kat bu ne .... .,ı.ı&&k. ne kafi beş,. 
I~ ve kullanma efYUI te
darik edebilmek, ne de kara 
boraa olmamak m&nuına ge
lir. Berner T agblatt gazete&in
de çrkan bir Berfin mektubun
d-. bazı satırlar: "Henüz 
ııonbahar iken, lokantalarda 
zerzevat kalmadı. Zerzevatçı 
diikıkıanlıarnwı ön:.4..•de bir do
ftıatea için kavga kıyamet ke>
Pll)'Or. P--.,·a kıymet verilme
diği iç.in bir trampa aiatemi ku
rulmuttur. Alıt veritte para 
Yerine kahve, çay, tereyağ, ek
ınek ~ı kuJlamnUc l&zrm ! 
l~D dükk&nmda iri parça 
et var ama, zerzevatçı için 1 
Zerzavatçı da en &"Üzel doma
tealerini kasap konuusuna 
aaklamaktadır. Şarapçı, ken
dme yataklı va..-on biletini dev
l"eclen.lere daima iyi tarap ve
ı . bilıivor. D!!•1f$'""e Al1gemeine 
:- -ltung bütün bir kllra borıa 
..,,_eeinin ketfolunduiunu 
L.ab.r ~Jiır. Asıl .uclu 
idam edtlmi•tir. Berlin'de h• 
'hafta kurtuna dmlen veya 
İdMll olunanlarm afiıt - IMtele
ri - sörülmektedir·,, Bir lniçre 
tr•zeteaincle okunclutuna söre 
''ZWicb•te birkaç memur. ken
dileri tarafından yokedilmek 
lazımcırelen-.. kartlannm bü
vük bir k1a111nu a.tmnıtlardw. 
Şimdiye kadar bu kartlarla ti
caret eden 80 kificlen fazla •· 
dam teabi1: olunmuttur.,, lıviç
re, müstahsillerin pahahhk ya

MISIR CEPHESiNDE DURUM fa.alb'etl ileri müfrezelerin oc* llddet- • gibi hükümlere tabi hifulacakları hakkında 101;~~p':e'nin simal do,tusunda hare. 
H kll.l'lıhklı ha.rekeotlerlne ve d<l«nan ketler faaliyt>tli olmuş ve bir ke • 

I!!!! s:u:::t====:::::======u========t8!CPQ!!!CQQ%i hamlelerine kartı yapılan mMafaa ln'll.. her wasıtadın faydalanarak ıydınlatllacaldir simde ruslar Hİr al m19tır. 
11are1>eıerıne 1nhisar eotmıttl1". Stalingrst'ta savaş 

General Montgomery 1 

demecte bulundu : 

zaferimiz 
tam ve 
katidir 

Yeniden 4000 
esir alındı 

Tlmes' e göre Mihnrdler 
kmetlerlnln belle 
dördünü kaybeHiler 

Kahire, s a.a. - Ortaf&J'k tnsilis 
kara '" hava kuvvetleri umumi k&. 

(Sonu -4 Uncü sayfada) 

111111111111 

nıma kartı koymMı icin, aer-- Son -' '- •k 
beat et piyasaamı kaldmnrıhr. ua11ı a 
Her~ taymlanan ve vesika-
1.anaın aynı memlekette ekme
...:ev• wte..ka~• lJnlJlll.'' ~:;.ı h~ç 
hesaıba katılmUn14h. Saşka 
a'J(ia m1td-' .. •ıeri paha1ılaatığı 
için, ekmek laviçre'de baflrca 
c.loyurucu madde olmuttu. Ta
ywlama habtırini V«"en gat_rt,. 
Jer diyor!, ... ki: "Şik&v_.te bak 
kanız yok. Sazı memıeketl«· 
de ekmek bizimkitıin Y.arıaı ka
dar dei'il~ ;., '" Mat tadJDm ;;_ 
trr .. , hile unutulınustur. 4!25 
""l'-.n ekmek. ;jteki Jt•rote aldı
i11nrz eJcmektiır.,, taviçreliler. 
onl•rd" -'ahi b"•lıca gıda 
ın,. ..ı -lesi hAline ırelen ekme~in 
22S R'rammı. batka m4!11nleket
leıre cöre n:met addedivorl11r 
Biz 300 aramdan af&iı düt
~"':~y 

8 nci ordu yelpaz 

~eklinde açıhyor 

80 km.lik bir 

ilerleme 
kaydedildi 

MihYer Yunanisfan'dır 
Hant zorluiUDUJl ,. bu flkYİyeler nafİf IJOf 

:zae.hakt.an dolan XPı..ualuk ve 1 r 
ku-a boru. tiCM'ehnin. her ta- 1 Kahire, 8 a .a. - İ:ı,rilizlerln El - 1 
~afta, ına.kinalan kadar man- 1 deba ötesindeki ileri hareketinı tet- l 

C 8eaa 1. bscl IU'facla) .{bu 3 UDCU ~ 

Marsa Matruh Ve voııa'nın dotuwnda demit"YOllan 1ııll- • • • 
ttın l'lln •vu ucaklanaıızın htıcumu- Ticaret Vekilliii, ~itiklerıe bi1' tamim ııöedettre&., ~andıklan bubulı.t mile- şıddetıni kavbetmedı 
na utra.mı.ıır. carım muayyen ınüddetler IOOWıda 11hm merknlerine tnlim eanemiş olan ariislab- h.foskovw 6 a.a. _ Royter'in bu-

Fuka cevresinde 

siddetli 
3 

bir savaş 
oluyor 

Malta adası 
bombalandı 

inamı lllskı1111 Urp 

Dcn cesme111ıde Mae&r hGeum lnta• IÜJeria büUı buıbubau elkoyma hükmüne tabi olacajı ve bu SUtttle elk.oo&ıı hubu· ıru-i mubab;ri bll ıl ir i vor : 
, __ n ...... &'...,._._,.. dotu __ .. U,__,._ blalu- beti da nktinde teslim nniyenTer hakkı.a.. milli korunma kaouol.lllQll tadil edilen Stallnnat muharebr ai re~e:ı haf. 
..,. ...u' ~,.v . .,.. ..... ,....., ' ' 'Ve 6' İllcİ ınaddelericıirı taııbiık ...ı.:ı-ı: L-·-usl···-~- 4M>-1u m"---L-"'--'n her • Al nan bt.r cok <Hltman ı.unat noktalarını ~ .._ _...... ·~ ................ ta da i<lrlet ıni kavbetmemi,tir. • 

'Naıadaa f.,dal-.rııık .,.dıolatı.lauya dn.m ediimesifti bildirmiftir. mdlar muntazaman her ırt.ln takvi • 
ve 84 toPrak ııtınatı tahrlbt!tm!llenllr. Vekillik bu tuUnıi ile, haklartada böyle aju müeyyidelerin tsd>ik111d8" boıçl\l ve ~etirmekterlirler. Hava faallvetl 
Btr oc* topla hatif ve atlJ' ply&ae alWI- milı hiiJeri korumak istemektedir. df! büttln şiddetivle nevam ed"yor S 
l&n ele seçirtlmlıtlr. tıorı~ .. ~rindf' alrmı.nlar Stalinln'St va. 

Hava kuvvetıerlmHz OMukol'wl ce- kınlannda 5000 kayrp ve~lşlerdir. 
nuiıUJlda di.lsnao mevzU...b'le tatıt JıDol• 
l&nlı& h1lcum etmı.tır. Oııta4ıkof ~ 
ııu •- ve &'ilrııdÜZ bombalaııml9tır. 

tımen aölünün cenup dotuMmda ınr.-. 
veW bir dü1111an möd&fauın& ....... 
>'.chlan meYZH bir hücum -umM 
8T mahanıbe ınevzll aaııtedllmlt. tıop, 
61 nwktrıeıt ti.lfetc ve .... havan t.clPll 
ele seçirllmi.ılr. 

La.ctosa aölü üııeMnde at:naa Jla.,a 
ıcuvvetlerl buharla ı.l!CYlll bir l"<llDOI' -

köril ve 9d mav~ b&tımıJltır. llır 
c:osıçek«', btr ucatmavar .-nJld "1 ia-
te aem181 llUara utra.tııml9br. 

sav .. ft pike bcmbe ucalrları lıllJl'
m&nak'ı ve Munnanak ~ t.-' 
strll bir 8Ul'ette bombala.lnlft dM'lllll 
etmlaltrdlr. Bir elektdt uatıw.lma lla
bet Jcuıleıntmı.tr. 

Madagaskar' da 

iki 1•1111 
i•rpıımaları 

son verdiler 

loyler YIZlllll göre 

İtllye Almanya'ya 
güvenini glttik'e 
kaybediyormuı 

Sowyel ihlilillnin 
ylldönümünde 

M. Stalin 
bir nutuk 
söyledi 

ıımaı baz deıiliıl wiarı:da altı '*' 
......._ t.cınllA.tolm bir ticaret .-ıı.t ta.rır bollı-

blr Jlddlle ••• ... , .. .,. 11aı.tl.91e b&tanımıs" bl:r .ıı. de 

- SIYll llllnlıy• 

Loadra, 1 a.a. - Sallhiyetli m&h
filudea bildirildifine &'Öre dün aut 
ı• te Kada~aakar'd.a muhaaemaı
IOn verilmiıtir. Gerek Vichy serekae 
Kacfasa*ar'daki franıız makamla -
n mütareke istetlnde bulunmuılar -
dır. 

Loadra, 6 LL - Royr.er ajaıwma Iİ· 
yMI yuarlanndaıı biri yazt}'Or! Selıiziıı. 
ci oldu zaferinin twya'da basıl edecıeji 
tesir y.Jundıın talübedilmekte, fakat der
hal bir altu" olma beklenmemektedir .. 
Orta halli lıaı,.a'nın harp olayları karp. ''ikinci cephe eraec · 

~llıcıktsr,, diyor ( 8&.lu 8 ünc:ü sayfada ) (Sooa 3 üncü sayfada) \ ekld1 huara Qfratılml9bf. 
(Yum5. 0nr ..,.ı811a) ~~--------------~--~~------~--------------------------~----------~ 

... !!! ••• !!L ••• • 
----.:..!..-~-~ .. 

KATAR.il :!!IJ~T~kl. IGI ,,... -.. 
Dün Kelen haberlere göre 8 inci ln6flis Onluunun Mısır'daki ilerleyişini Köste rir harta 

J 
i.., •••••. 

~ Bu hareketlerin bir i1ılım1 buıün ü~üadi ulf•ucla .C HABBE DAlR ). aütwıumuzcla bulacaksmu. 

114oalı:ova, 8 La. - tlktetrio illti • 
ll.ınin 2:l inci yıldönümü mUaaae • 
btt iyle mebuslar, 1endika ve spor 
itf.fkillerlnin iıtiraki yle bUyü.k tfyat • 

lronun ıalonunda reıımt bir toplantı 
~ , ılınışur. Fahri rl~ aset di"·amıun 
alkıılar arasında seı:iliıinden 80Dt'a. 
parti merkez komiteaınin sekreteri 
ııOzU M . Btalın'e vermiı, K. Stalin 
uzun uzlın alk1tlanmı1tır. 

K . Stalin, önce _.eçen yılın tarih • 
çesinl yapmıttır. Çok atır ve •kiıı 
'>ir aeele konll§aft M. Salin. almaa 
h lcumundan ıonra sanayi ve ekono. 
min in tenııl1cindekl bü yük zorlukl1u·a 
ratmen bu vazifenin muvaffakıye le 
bqarıldığtnı, bu 911retle raı miU. 

C Sor.ıu a üncü sayfada ) 

Yeni Bern elPntlı.. 

iffmatnımeslıl 

C1111lnrrelsine nrdi 
Berıte 8 a.JL - Türklye'nf.ıı Ye:ıi 

Berne Elçi•i YakuJ) Kadri Karao&. 
ınanotlu bugün itimatmımeııini :la • 

l 
Tiçre konfederaayonu reial M. ~· 
verml§tir Bu törende hariciye ._. 
rı M. PUet Goıu da Uızır ~ ..... 
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Ankara Levazım Amırlijıne ı 
gelen ili.nler 

Odun alınacak 
Davutpqa Aa. Poa 1166 8a Al Ko 

dan: . 

1166 blrllldert lhUyacmın temini ıcın 
2490 9&Yıti kanunun 46 maddM!nlll M 
tık aaı mu ı ınce paz rlıkla ~ ton o
dun mübayaa ed lece!Ktlr Ekaltme ını.no 
11-11-942 caraamha ıı:üntt saat ıı.so da· 
dır. lateoı<ı 1 r n mezkQr günde teminat 
akcelert.Yle btrltkte komlll)'ona müraca
•IJ&rı liltn o unur. 

(9518) 5569 

Sığır eti alınacak 
Corlu Aa Poe 1140 sa Al Ko dan: 
B&baeeıtldfıkı bk")llder tein 20 ton 11-

tır et.I paı rlıkla aatın alınacaktır lha· 
lesi 16-ll-942 ıı:ünü M t 15 le yapılacak
tır. Muvakkat tem atı 1350 llt"adır 
Sart.name ve evııat her ırOn Ko da ıı:6-
l'tilf'b lir tat.eki n üzumlu vmilrala
rty}e ihale ıı:OnO ıı:elmelerl. 

(9520) 

Odun alınacak 
Gllmıı.ane As Poa 2120 sa. AL Ko 

dan· 
8890 tnn odun kApelı zart usulJY1e •· 

tın aıırwu~aktır Tahmin bPdel r.3400 .ıa
ra Utc teminatı 3920 afi • ŞIU'tnllJM 
387 kut'\14 mukabil nd komtııyondan a-
lınır 'EU!Hm 20 11 942 Nma aOnü 
GüınUtaneo<'! ıı: m on satın Al. Ko 
• Yapıla<" tır tıelll ıri1D 
ve ııeatte k nunvr. S4 maddmtnln tarl1 
lttttı v~htle hazır1ıya<Ulan ısı f 

llHıittupıannı etaı ltnM' •aUndetı b ..... t 

""'-1 Ko na wnneler1 lAzlmdn'. PoMa
llak.t nc1kmeıet' kllbW eclUmes. 

(9516) llCl8T 

Kok kömürü alınacak 
As Pos 1140 sa. Al Kom dan eorıu 
thtlyae tein 800 ton '"* kömtır1l pa

.... htrla satın alınacaktır thal..S 11. U 
942 ırtınü aaat 15 te yapıtacalrbr Mu
VaJcltat teminatı 2100 ltrııdır eartnama 
ve ewat her ırttlı Kom da ıörOlebtllr 
t.ıt.ıııertn IUzumlu \'WileakU°b'le ihale 

.ntıtı ıretmetert. 
(11821) llM8 

Kavurma alınacak 
Aa.. POL 3150 Sa. AL Kom. dan 

8oyabat 
SinoP ve Boyabat'ta bulunan blr

llklerl mlz hUyacı ldn kapalı sarf 
uıu yle 18.000 kllo sıltr eti kavur
lnası alınacaktır. Beher ktlOIU 2 ll
l'adan muhammen bedeli 36 000 lira 
ilk temınatı 2700 lira o up eksiltmesi 
9 ıı. 942 pazartMI nll saat 10 da 
kornı.yonumuzun bu undutu mahal· 
de yapıJı.caktır. Sert.namesi her giln 
tneeaı zamanınıfa Kom. da cörillebl
ıt.. tst.,.kl mn kanuni veuMc ve te
ftlkıatlarltle blrl kte hale saatinden 
hır IMt evvel mOracaatlan. 

<9301> 5344 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

AL Pos. 1010 Sa. AL Kom. dan 
llotr1ere 

Kom1aYOnummila mevcut evsaf 
\re tartlar dahlllnd kapalı zart uau
lly)e 75 ton koyun veya aıtır etı aa· 
tın al!NICllktır. Koyun ettnı.rı mu
lıammn bede ı 108562 Ura 50 kuruş 
ve muvırkk t t n tı 8142 lira 18 
kunıttur ır eunln muhammen 
1';-atı ~ ve muvakkat temi-
ftatı 7247 il 25 kuruatur. Ekalltme 
10 11. 942 salı aQnQ aut 16 da Bil-
7flkcekmece niD AJtçabunraz tlftll
lbıdf.ki Sa. Al. Kom da yapılacak
tır. latekl ı rln mezkQr ciln ve sa
lltt.en bir saat evftl tekllf mektup
Ja.nftl Kom. na v rmeleri. 

5341 (93()4) 

Sığır eti alınacak 
0ortıu Aa. Pm 1140 8& Al Ko dan: 
LCUetıurıraz bırtllclert tein ~ ton aıtır 

IU PU&rhkı. ııabr alınacaktır thaleSI 
la-11.942 ırönCl A&t 14 te yapılacaktır. 
lluValdta.t teminatı ıas> Dnld1r Şart -
...._. ve ~ her ırQn Ko. da aörUle
lılatr tııteetıuerın ıosumııu v.lkalaı'b'le 
laaıe dnQ aelıııele'1 

(9519) liMO 

Sucuk ve pastırma alınacak 
Er.urum As. s AL Kom. dan: 
ttıtt,.. ç ~ 20 ton il 11-. ve 20 

ton l>Utırma kaı>alı zarna satın alı· 
Daeak Eıc.tltmem 9 lL 942 ııaz&rt@-
11 aQnll saat 15 te paıatırmanııı tah-
111 n bedel! 10.000 Ura olup ilk temi
natı 3 000 Unıdır Sucuk tahmin be
deıt 42 000 U· tik teminatı 3.300 H
l'adır. Sartname her dn komisyon
da sörQt.->ııur. tateJd terin belli gQn •e -.ı.ı bir aaat l!VVel kanun ge-

t~~ lıazırhyııcl'klan tekllf mak
u-.-.ru Kom na vermeleri. 

<9300> l5M5 

Odun alınacak 
R~re Po.. 1010 Sa. AL Kom. dul 

koını.nnwnuzıc1a meoveut ewat ve 
~ dah llnde kapalı zarf UIUllY
M ton odun llltDI alınaeaktır 

111~kat teminatı ı500 llnıdır Ek-
16 10. 1L IN2 1&h S(lnO uat 

da B01'0kcekmt"Ce'nln .Akcabur 
laz OltUıilndekl 1010 Sa. AL Kom 
da yapılacaktır ı.t.klllerin mezkOr 
IOn ve .. tten bir IMt evvel teklif 
~Janru Kom. na vertneleri. 

<9305> 5.140 

Lahana alınacak 
Aa. Poe. '160 Sa. Al Kom. 4uı 

Hasköy 
'70 ton tahwıa 18 11. 942 c11m11 gU. 

:en •aıat tıs HatmoJhı 'lflO Sa. Al. 
L 0-::-· da 'P aarlıld11 'ııntın lllınıu:aktır. 

a ana•a alt e•aaf Ye fllrM&me her 
•On Kom. da anrülehtllr Muvakkat 
;~:•tı Ha llrııdtr fdeklllerln hl'l

ft aaa.tt• 'K""' da bulnnmıt1R-
n. <•eao> ıssao 

Naklivat vantınlacak 
Kan Aa. Sa Al. Kom. dan: 

90 Bir klloeuna tahmin edilen tlyat 
santtmdNJ 3680 ton en.ak yem ve 

mahrukat nakil kaııatı zarf usullyle 
~ konulmuıtur tık teminat 
k J radır Naki y ta an tartname 
~ da sôrill b r Elcllltme.ı 9 11 
ko ~ l'llnn saat ıs 30 dıı 
~~ da yapı1arllktır. İltekll1erln 
~k r a1ln ve saatten önce hazırlı
- ... "" te4cl f m ktuplar1yle teml-

-eeler1nl il<' m. na ve"1'1Plerl. 
<9302> 534.1 

l!! Kuru so,.an ahnacak 
ıı:urum Aa. Sıt Al Kom. dan: 

lan ne ICtn 14ısu kllo kuru I0-
-..1 11Dazar1ıfcla sat n a ınlM'aktır. Pa
ıs 1 10 1L 942 1alı a1lnQ aaat 
~ Kom da yap ıacakhr Tahmin 
nacı ~ lira 90 kurut katf temi
~ l l'ftdır Sartnameet her dn 
"'1t ~ a6rQ1ebl r İst@ok111erln 

•un -.e laatte tem nat 
'""'""'1111.'ıııaı. na mir u 11 t!en. 

(tq) -

U L U S -5-

Odun alınacak 
Aa. Poe 790 Sa Al Ko dan. Sebze ahnacak İcra ve iflas ViliJetler l&lld& yuıh lftrtlan J'llUZ o1ma1t aa11ıo 

1 

4 - Elra eye ıtıraJı: eıtrneK iQm .-. 

----------------------------- ----------------------------- br Mulla.köY .U. Poe. m Sa Al. Ko dan: 
Atatıda en ve mMrtarıartyıe teminatları )'aDk lla madılelai 1aıpa1ı ama 

Satıt Memur uıtundan • 
eJcs itmeye konrnuatur Elkall:t.me91 Bakııitö)llde Aa. Pos. 790 sa.. Al. Ko da yapıla-
cakur $art.namesi ırom~ ııöı111eb lir lateklUıer:ln muayyen aaatten blır aa- Ankara nın Kara l'Mlll k~en 

Mu.alla alU mevtdinde ta unun 29 69 
ll837 No ve haziran 340 tarih ve 75 sayt 

Sekli aında ka)'ıUı kll)'den 20 mim ve ~ 

at evvel telcUt mektuplannı ltomlA)'ona vwmeıert. 
C nsl MUttan ton Tem. Lira 

(9'l43) 

İhalenin saaıtl 

Ankara lcra Dairesi G Satıhk arsa a> lhaıe tarlhllldell a ırtın evveUne 
kadar Nafia ın 11.lt ne ıneıraea.aı .. 
d«ek b - zarfında en az 10 bin lır. 
rılabetlndt' l(we neaatı yapnue oldutuna 
da veaalk ııru ed«* ba ıee aiNbUoo 
lneit lclll vUbeUea eblb'el v"lkaa ela-

lMO ton odun kapalı zartla ekallt -
m~e konulmuttur. Eka ltmt!s 16-11. 
IM2 ııazart &Unü saat 15 le Ba.kırköy
de AB Poa 790 Sa A. Ko. da yapıla ak

tır Şart.nam kom yonda ıı:ört.lleb r 
fstekl leı-ln tekti! mektuplannı ihale aa
atlnd n t>lr saat evvel vermeleri Mu -
vakkat temmatı 837~ ı radır ()(kınlar 

250 tondan asaıtı olmamak üzere ayn 
ayn ihale edilebilir 

Lahana 100 825 
Pırasa ıoo 1275 

GunU 
8. lL 
8. 1L 
8. 11. 
8. lL 
8. 1L 

942 15 
942 15,30 

Kapalı z. ten l50 donüm, .ark n H cı Abd 

• tarlaaı ve 1rat'ben Etret Et tarı ı ve 

İstanbul DctterdarU.ğından ı 
Dosya No aıra 73. clııaı: Bahçe

kapı da Hopy.ar mahalleaınln Hanım 
Elı sokağında 92 patta, 307 ada, 10 
parsel eskı 6-8 yenı 6 kapı No.lu naeaJrtar 
1560 metre murabbaı ananın l-2 hia- b> 9'2 yılına alt Tlc&n!t OdUI ,,..... lapanak ıoo 750 942 16 

Havuç 50 600 
Şalp.m 40 480 

942 16,30 • 
• ı aten Lodum yolu cenuben Kawıım 

otlu Han.n Efendi tarla arlıl/le mahdut 
bir kıta tarla ıı.tatıda yazılı tartlllr da 
lrt'll ilde satılma.le üzere acık art rm~a 
C'ka rı im 14t ır. 

aeaı, kı;ymetı: 18000. temınatı: 1350. ıtaaı 
Yukarııla yazalı gayrimenkul 18- 5 Muvakkat temırıatı ~ Ul'a 111 (923!) 5335 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 1166 Sa. Al. Ko. dan: Da

vutpaşa: 

Yoğurt alınacak 
lzmir Lv. Amırliji Sa. Al. Ko. dan: 

942 17 • 

NAFIA VEKALETi 
11-19•2 çarf8,mba gllnü saat l~ te 
Killi Emllk MUdUrliitünde müte -
tekkll komisyonunda ltapalı ıarf u
auh)'le satılacaktır. lateklilerln 2480 

ktlnl4lUf 
e thalf')"e ır!Mnek ı.t ealerln :aa 

ıtAlı!Wlı!nııli<o bUll'o 

1166 biri klerln1n et lhtlyaclannı 
tem n ıcın 2490 sayı)ı kanunun 46 
madde81nln M fıkraaına aöre pazar
ıkla 70 ton sııcır eti mübayaa edile
eıktir. lhale sUnQ 11-11-942 çarşam-

Citın !Ut, miktarı 3200, fiyatı 45 ku
""' dmıl ~ mikcan 32.000 fiyatı 55 
kr. cins w miktara yukarda yazılı ıhd -
yaç pazarlıkla satın alınacıaktır. Pazar -
lık ve ihalesi 30. 11. 942 tarıhınde r.ızar
ıesi gunu saat 14.30 da kıılada İzmir 
Lv. lmirliği Sa. Al Ko. da yapılacalmr. 
Kati teminat ihalenin ?r l '5 idir. İhale -
den önce alınır. Vasıf ve prrlar her ııun 
Ko. da gorulcbilir. isteklilerin muayyen 
gün ve saaıre teminatları) le ve diğer ve
silcalariyle birlıkte Ko. da bulunmalan. 

Bataklık kurutulması işi 
Nafıa Velı.AleUJlnden : 

Evsaf ve mU.temUAtı : 
Tarla ka)'den 20 dönıUm w de k 

te SO dönüm tahmin edim ı ve 3000 

1Ayılı kanun hllkllmlerı daireainde sıtı va.ktttetı •at t"Vt"ÜIM' lladar ..,_ 
h&zırlanlllll teklit mektuplannı ıha- mı.on ...ı. lt'M mUı:bus multabllinde 
le gllnU saat 14 de kadar komisyon ~ .ıer1 ıa ımcl 

lira klJl"llet takd r edllmı.tlr 
Nltde iMi taıert yedinci lube ınücWr- Satl4 tartları. reısl tin tevdi etmeleri ve ntıtaz vemı 

hüviyet ctlzdanlıllrını lbru eyleme • ,Poatada n*ubularUı s«llanels lıa.. 
Ekalltm9" konuJan la: 

ba günü saat 11 ded r. l<ıteld !erin 
mezkt\r günde teminat akceleriyle 
birlıkte komisyonumuza mOrııcasUa-

lQtQ 00 .. ..S JcJııde A.kaaru'ın Sajtllj( l Sat14 p~ n para le 30 11 942 

koYil civarında.ki Karuaz bat&Xlıtının pazartesi ıı:Unü aaat ıo dıııı ıı 30 ka
leri muktuıdlr bUl edilmez. (1012) 111 

n 11A.n \)unur. (9523> 5574 

Beyaz peynir alınacak 
şıeu Aa. Sa Al Kom. cıan : 
Pazarlıkla 50 000 liralık tıeıru pey

nir alınaca.ktır. Evsaf ve hususi ,ıtrCıı:
Korn da sörületılllr Bir k ıoaunvn mu
hammen fiyatı 130 kuruıtur. :,tJ ()1)() lı. 
ralık beyaz peynir ı.optan bir ıatekl'Y" 
lhal edllebllcceA'I ıılbt en aı yansına 

talip cıktıtı takdirde de !bllle•I yapıla
bilir. thaleal ıı ıı. 942 cal"'l&Jllba t:ünü 
aaat 14 te yapılacatında:ı ıatekl lutn 
kati temlnatlarb'le Harb Y de Yd. Sb. 
Ok. Sa. AL Kam ne mllr'l('Alltlan. 

(9619) 5741 

Yoğurt alınacak 
!zmlr Lv. Amlrlltl :>a Al. Kom 

dan: 

(9711) 5739 

Kuru incir alınacak 
Sişlı As. Sa. Al. Ko. dan : 
Kapalı zarf usulu ile 300 ton kunı 

incir satın alınacaktır. Evsaf ve hususi 
şanları Ko da gonılebilir. 300 ton ku
nı incır toptan bir ~tekliye ihale edilthi
leceği ~ihi yaruına ıalip çıktığı takdirde 
de ihale~i ya,ılahılir. Temınau ıı ıso li· 
radır. İhalesı 27-11-942 cuma gunu saat 
15 te yapılacaiındaıı iueklilerin male sa
atinden bir saat evvel ıeklif mdoupları 
ve teıninadariyle Harbiye0de Yd. Sb. otc. 
Sa.. AL Ko. na muracaadan. 

(9654) 5742 

Sebze alınacak 
Şişli As. Sa. Al. Ko. dan : 

kurutuJmaaa iti tahmin edUen xeeu ı>e-

deM ~ vahldl - üaer1nden muhammen kıym.tm yQ~ Yf'd b~-
(484816) lira l70) kuruıtı.ır. tu ntabfot ilde pey ak es Vf')'a ba ka 

2 - Eblltme 23. 11. 942 tarttııne m tubu ve tahvllAl vere<'t'klerd r Del-

rutlıyan pa.zanmt ıı:ünü saat 0 5 > te IAI~ ve venrı r t14 bedf'I ilden öd 
Ankara'~ SU ıeıert relalltl blnuı ıc n 
de topluıarı 1111 ekaUtme komtaYOnu oda
aında kaııall zart uauli)'le yapılacak -
br. 

S - tıteldtler etaılltme aartnarneat. 
muU.v.ı.ı proJelll. bayındırlık lllerl ıre

nel lllJ1.namell. urnumJ ııu taıert tmnı 

ea.ruıam-1 tıe husual ve tennı .artna
meıert ve proJelerl (24) ı.mı (24) ku· 

Mit IW'lılıtınılll au leleri reı.Jittnd«I 
al&bUlrl«. 

4 - Ekatl~ ll'lnblb'MI< tetn la
~lllc!rin (2.'\142> lira (67) kuru luJ< 

muvaldult teminat venıwwl ve'ek& ltm 
llıln yapılacaıtı ~ en az Uc ırun 

evvel btr dllftc:ce Ue Nataa VekAleUn 
müracaat edenık bu ile m&Mu9 olmak 
~ vetı ... alnıcılan ve bu veelka:fl 
a&ıtemıeıen earttır. 

Bu müddet tc~e wdca !Metinde 
buluıwıuyanlar ekalltm~ ırtremezkor 

5 - lstekltıenn ıs1u mektuplıannı 

Udnd ırıaddede )IUlll aaattaı tı&r aaat 

nf'<"ek ve t pu h J'('1 ve talı e masrafı 
mn.tttl)'e alt ol cllktır 

2 - Slltıe ırOnU artt rma bedeli mu
hammen kı;vmetln Yil )l'ebııle ~ l' 
bul<lutu t kdlrdP tam ıaıtt 11 80 da Uç 

defa blltırttırıldlktan ııonra m cc1'< ar
tırana Yıale olun ~k ve )'(bde yetmJe 
lbetlnl bulmadıtt ta.kdtrde en ede artı 
ranın taahh!klü baılcl k Jmaılc üzett 10 
12 942 Pt'rtembe ıı:Onü sa t ıo dan ıı 30 
a l<adAr )apılacak P< "" rtırm da en 
ç<* artırana !ha ed k'cf'4rt r 

3 thale bedeli hemen wrllmed tt 
takd rde mU4tertYe ylnn ıı:O ır "" 
meık üzere m l vHtlecekt r Bu me
hil tclndP de para ö<lerımf'7.8e h bo

:r.ula<'ak ve kPrıdls ndl'tl eve! en ~ 
tM ne bulunan klmae anetm • oldutu 
bedf'll alma a razı o uraıı ona ıtı 1 e.. 
d lf'Nt<t r O da ra7.l <tim z ve-ya bulun-

Fasla uıahat için Killi Emlllc 
llUdUrlüj'Une mUracaat\.uı. 

(768) 41 

Tamirat yaptınlacak 
Conım v lAyetinden. 
ı Eta ı.meye lıonulan il: Corum 

bölse ea.nM oıcuıunan dahili t.adMAt ve 
tamınw 

~ KeeV bedeli (12983 ltra 60 ku 

1"\14tur.) 
3 Ekalltme 19 lklnettell"ln 942 per-

1('111 be ıı:Qn11 aıua.t <15 > ~ Corum maarif 
müdür tünde )lap1'acalrtır 

eka ltmedect blr au.t e'9V8'le kadar lıo • 
mıayorıa vermeleri llaımdar 

5 Tf'kl ı mt'ktU'Planne )l'(bıM 7 S 
tem na t parası olarak (971 lira> ya &it 

uıaı.ıuıctıtından alınan makbuzla dtter 
-1 YNlllkiıı eklectm9i icap eder 

6 K...ıtname ve aartııaıne'YI a nnek 
-~ her ırün OkUla bu vurabUe-

!deri •lAn okınur 
(9MS) tı615 

Duvar yaptırılacak 
nurdur Relf'dlyelinden ı 

Cinai .ot mlctan 3200 :ıyat: 4!5 kurut 
c:Jml ıoturt mlktan 32 000 fl)'Jtı 5."I ku
n. clM ye mlkı&rı )'Ukand yaz:lı lh
tb'ac puartıkla ılltm alınacttktır Pa
arllk ve lhal81 30 11. 94J pazarıe ı 

saat 14.30 da luıı da tzrn r Lv Amıı ıı
tl Sa Al Kom .ıa yapı.acaıctıt". K&•t 
teminat ihalenin Yilme 15 dlr thale -
dea ömıe alınır. Vuıf ve ıartlıu her 
sUn Kom da ırörUleoblllr !etekliler n 
muayen sUn ve aaatt .. temlnatıan ve 
dlter vealkalarb'le blr• kte Kom da bu-
1unmaıa.n. (9712 ı 5738 

5 ton paıaıes, 4 ton K. tojan, 2 iDii 

pırasa, 2 ton lahana, 2 ton ıspanak pa -
ıarhkla satın alınacaktır. Evsaf ve h~ 
tanlan Ko. da goriilthılir. hrııiesi 
12-ll-942 perşembe gunu saat il de yııpt
ıacaıuxt•n talıpjerin kati temınarı.n, • öncstne kadar eu ı.ıeort nılal tine matc anuıınd tc r yal faıicınd n f!'YV 

le birlikte Ha.rbıyc'de Yd. 5tl Ok. da sa· buz kartılıtanda venneıe,<t JUımdır. tt!rl mNUI buhına<'A4<tır 

(17"811 hra (61) lraruf hrdelı lre
IOi nurdur Belediyesince yapılmak

ta olan 11rl kabir! tarl ihata duvan 
in aatı ıkıncl kısmı 21 ırlln müddetle 
ve kapalı aarf usult~ le 26. 10. H2 stl• 

tın alma Ko. na müracaatları. POlttada olan ıı:ecManeler kllhul edil- 4 AIAk darlann mı lfllıl 1 ınt'nkl1l 
(9704) 5735 mes. (9306) MM 

nUndrn itibaren ihaleye çılr.anlmıt • 
tır. 

Vaketa alınacak 
lzaur Lv. Amir.ili S.. AL Ko. dıuı: 
Muhtelif birlikler i(ın vaketa 10 1ı00 

680 kurut. Cm ve m•tan yukarda yaz.s. 
h ihuyaç pazarl~ sauı alınacaktır 
Pazarlık ve ihalesi 13-11-942 tarihinde 
cuma gunu saar 14.30 da kıılada lı:mir 
Lv. Amirliji Sa. AL Ko da yapı.lacalmr. 
Kati ıemineta ihale bedellıun % 15 idir. 
ihaleden ~ al.amr. ''asal ve pn1a.n 
her (Nil ko. da s6riiWJilir. l.tekıilerin 
mua}')'ell gwı ve ~• ıeminıulan •e di
let vesikalariyle birlikte Ko. da bulun -
malan ilan loumır. (9653) 5743 

Nakliyat yaptınl:acak 
Sifli As. S.. AL l. o. dan : 
63.000 ron yan ua ve erz&uı Hay -

darpqa'da vaaıonludan veya Ha,darpa· 
ta amberuıdası Sidteci'de4U ambaıa mk
li, Wımil Uılıl~ tara .. ildf iti kapıdı 
zarf usulü ile ebilarıeye lıonmutcıur. Hu
smi şartları Ko. da gorulebilir. Muvak -
kat ıeıninau 15.090 lınıdır. İlıalesi 
26. 11. 942 .,......-. 8imıi ... 15. vs-
pWacakıı. l.aklileria teklif ......... ... 
ve rımnJaadan ile ihale uadnclen bU .. 
aı enel Harbiye de ea i Y d. Sb Ok. da
ki Ko. na muncaa&lan. (9631> 57.CO 

Koyun eti alınacak 
E!ıkifefıir As. Sa. Al. Ko. daıı : 
Atker. ihtiyaç içi 15 roo kuyruklu 

ko)'Ufl eti kapalı zarf U5UIÜ ile eksihme
ye konulmufQll'. Bcıhcr kilosuna tahmin 
edilen fiyat 141 lnınattur. Eksiltmesi 
28-ll-942 cumartesi Ji1 il saat il de Es
kitehir Lv. Amirliii Sa. Al. Ko. da ya -
pıieca&ur. Evsaf ve prtlan her tıün me
sai ucıanlarınck aörWüı. lsı.ıilerin 
muayyen JıÜft ve taatterı bir saat "'°eli
ne bdar kanuni tekilde hazırlanmıı tek -
lif mdttuplanyle bırl.ilue kari teminat 
ınaldıuzlaruu söri1 ~ komisyona ver
miı buhırımalan prmr Posta gecilunele-
ri kabul ed*nez. (9708) '7~7 

Vaketa alınacak 
fmıir Lv Amirliil Sa. Al. Ko elan: 

Vaketa 10 ton 680 kul'Uf. Birlı"kler 
ıçio cins ve miktan .karda yazıh ihri • 
Y8C PQarlılda 1a1111 abıuıaıkur. Pazarlık 
ve ihalesi l .M 1-942 tarihinde .. 'Ullla a6rıi1 
saat 14.30 dıı lutlada lzmir Lv. • 'llirlijı 
SL Al. Ko da yaptlacalctır Kati temicıaıı 
ihale bedelinin % 15 ldir. ihaleden önce 
alınır. Evuf ve .. rdan her g6ıı Ko. dıı 
aöriil biHr lsrddile:in ınu8)')'lefl gün ve 
~aatte ıeminatlan ve diler 'fleSlcalariyle 
'>irlikte Ko. da buluomalan. (9709) 

'136 
Saman alınacak 

~Aa.S.. UICo.cllıa: 
lbalai... talip (lkmrymı 7000 ııoo 

>amaa s>aU4lık 1Urebyl.. satan alıoaak -
cu. Evuf .. ıenid Ko. da lllftalnur. 
300 ıoodaa qata ol amale uzere ayn 
~ İeteldilere de ihnle edilebiılir. Tel 
balyalı samanın beher ilosuıun mulıaaı
maı fı 7 kUl'Uftur ihalede tekarnır 
edecek l)'ala ketilec:ek ver ı rle mutalı· 
hidia dijer maraflan illw aıretiyle 
ödeaecektir lıt~ 7000 tona talip 
olanlar 23350 lfra ve 300 tona talip olaa
lar 1575 lirabk ilk temınadarım Jatl· 
np ~lak sunu olan 10-11-942 aal4 aü· 
nü ıaat 14 le KomilJ"DDlamuu murac aı 
lan. (9702) 5733 

Sığır eti alınacak 
11111 Aa Sa. Al Kem dul ı 

Sığır eti alınacak 
8uRa Aa. Dairesi Sa Al Kom dan: 
20 000 le o 11tır etJ pazarlıkla alın.&

ca.ktır Mutuım.ı bedeli 22llOO ll!"tt mu
valdtat temloaU 1650 liradır Ta lplıt
rtıı muvakkat temlnatlan ve Ucaret o
duı vealkaJart:Yle birlikti' 13 11 942 cu. 
marta! ırünıU aaat 11 de Burwa As Sa 
Al Kom na mQ a<'aa• an Sartname 
her ırün Kom da ~l ı' lllr 

(~) ~'34 

Koyun ve sığır eti aımaca · 
Aa. Poa. 550 SL Al Kom. dan 

RAmı _ Topçular 
Aşağıda cına ve miktarı ile mU

hammen bedelleri yazıla ve tik te
mi:aatıvı ııöaterllen mevaddan yal. 
nız bir tanesi alınmak üzere 2490 
aa)'ılı kanunun 46. maddealnın M fık
raaına göre 16. ll. 9'2 gilnU saat 
16.30 da pazarlıkla mllbayaa edılece
j'inden taliplerin kanuni tem n ~ 
rlyle blrlıkte Topçular'da bulu."'lan 
Sa. Al. Kom. na müracaatları Ev
saf ve ıeraıt İstanbul. İzmir Lv. '
mirlikleri Sa. Al. Kom. ile M M. V. 
Sa. Al. Kom da ve koınisyoaumua
da görUleb lir. 

Cinai •in' eti, mlrtan 46808 kilo, 
:Muhammen bedeli 21999 lir'& 78 ku
rut. tık teminatı 16'9 lira 98 kurq, 
Ko No 438. 

Cinsi kuyruklu karaman koyun, 
miktan 33333 kilo. Muhammen be -
deli 21999 lira 78 kurut tik temina
tı 1649 llnı. 98 kuru" Ko. No. 438. 

(97001 5782 

Devlet Orman ltletmeai 

Kayın tomruğu satılacak 
Devlet Orman ltletmesl Düzce Re

vir lmirl tinden: 
Devlet orman ltletmect DOzce re

vlrlnirı Mudurnu Elmaokdere Teıkir
fer deoolunda mncut 220 metrektıp 
kayın to~utu 13 11 942 cuma stınll 
saat 14 te Dllacede devlet orman ı.
letme8l revir lml-rlitl blnManda mll
teşekk l komlayoada acık artum& U. 
satılacaktır. 

Tomrukların bJr metrektıollnllıı 
muhammen bedeli 15 liradır. Sart -
name Ankara Orman Umum MUd11r
lüğü, İstanbul Orman Cevlrce MQ
dtırltıtil ile DOzcede rfttr Amlrlttl -
mU.de ve tomruklar yerine &6rillebl
llr. 

tatekWertn .,Uzde 7,5 muftkkat 
teminat ve evrakı llzımelerlyle bir -
ilikte lbale ıün ve IUltlnde nıesldlr 
komisyona mllracaatlan. (1013> l50 

Kayın tomruğu satılacak 
Dtızce .Revir Amirutından: 
Devlet Orman İtletnte91 oaııc. re

virinin Darıyerl deposunda meıvcut 
189 metreküp ve !589 elealınetr9'eQp 
muadiU 230 adet k&)'lA tomrutu 
13-11-942 cuma rinU aaet 14 te DQz
cede Devlet Orman İfletme.ı revir 
Amh'IJti tılrıaamda mlltetltlrkll ıcomı:. 
yonda acık artmna Be 18tıleeaktlr. 

Tomruklann bir metrektlpllnOn 
muhammen bedeli 20 liradır. $art -
name Ankara Orman Umum MOdllr
IOkü. İstanbul Orman Cevlnre MO
dürlüıril ile Dill.Cede Revir A.mlrllitl
ınlzde ve tomruklar 19rinc1e &6riUe
bfllr. 

tateklflerln ytbıle 7,5 muvakkat 
teminat ve evralll llzunelertylıe bir· 
ilkte ihale dn ve saatinde mezkQr 
lcomlayona mQnııeıaatlan. (1014> 49 

Tezgôhtar aranıyor 
30 ton aıtır etine ı.Jlp CJlıımadıtın Aıııbra'da wmmııı bir riawec ...... 

dan tekrar pazarlıllla mUnakaaQa 1con KSinde çalıamak lime teqMnarlara 

Devlet Demiryollan 

Kiremit alınacak 
Deovlet Oem"1!o1Jarı ~il' &atın 

Alma Komla)'onunıdıuı: 

Mutıammerı bedeli 21000 )'imal bir b n 
lira olan 100000 adet MarııllYa tlPI klı'e-
mı.ı ııe aooo adet ManllYa Upt mahya 
ki emldi 12-11-9'2 .Jr.embe ırUnQ .aat 
15 te kapalı ur1 UMıll.Yle F.eletaehlr ı. 
lılta. mQdıllrlılltcl blnuında tQf&ana:ı 
k.Om lll.)'Oll ta.ratından ..ıın alınaeak.tY'. 

Muvakkat tenıln&tı 1575 Ura olup ta 
1l«1n u- ta1'ln etıUlt beleeie-

r teklltler aynı ıri1D aaa.t 14 e ka-
dar 1tomı.oa rela1lllne vemıeler1 tıAn 
olunur. 

Şart.narMml, A1*ara. ~l"P&lll ye 

Sirkeci lıdare veznelerb18 Elltı.etılr • -
tın allll& ~ paruı:a a.luıa
bB... 811 

Motör - Jeneratör 
alınacak 

D. D. Yollan Umum MOd11rlGIQn 
Om: 

llutıtmmaı bede-it (SUIOO) 1tra olan 
s adeta kilovatı* ve 2 adet 10 k!kwat 
llk mot6r -~r ırnııbu :.n. 12. 9G 
çanamb& ııi1nCl A&t 15,30 da kapalı l&rf 
UM&lQ He Aı*ara'da idare bilwalda 
tcıp1anıın meıtrs 9 uncu 1aımı.onea 

satın aluıacelıtlr. 
Bu ... Pmek wu,.nlıertn (2.810) lt-

ral* muvaJık&l tsntnM De kanunun ta
)'111 etıtılll vedc&lan ve t*llflerllll ~
nı ırUn ve ııaat 14.30 a kllAkr adı aecerı 

mnı..oa rellUliDe wnneiert l&ırılll • 
dır. 

eaıa-n.... puuıs olaı'alr .Allbra
da maı-ne ~ R. Pua'da te
..ıMJm ft aevk eettttmden temin o)Q -

nur. <IMTf> mu 
Kuru fasulye alınacak 

Devlet Denll'70llan =1111Nr Satıa 
Alma Komı.onund&n : 

Matıa.ınmen bedeli 2'74llO (Ylnnl )'edt 
bin dön JoQa elH) Hra olan oW& Ue lmtc 
bel tııın ıcuru ,___,,. 9. u. l9G ııuar
ı.ı ..ana ııaat 15 te 2480 SN'llı lranU • 
nwı 49 1nııı1 llMlddeatntll L Na'Uına iL 
tınadell puart•ıa Eııldıtlllr llle4me 
müdllrUJ.tıll blnaaınnea t.oPlanall ıaımı."°" taratından •bn a.ıınaealctır. 

KMl t.anlnlııta w 7 dıör btn yU:a on 
yedi Ura 50 elli k\ll'U9WI'· T&llPlertn 
lrMIUllQll tanı eWtt vMlkalarb'le blr
ıaıe mellk6r aaatt.e mnllf'Olld& buU' 
bl.tlUnmll)an nu okımlr'. 

eartnamlll btır ttra ot1ll itim JmMıı 
m1*aıbıttnde Adlara, Ha1'd&r1>&111 vetı
nelerlt'le JaımllırOD uımılftden alın bl-
Ur. (96M) 5712 

Karton bitüme alınacak 
D. D. Yolbın Umııaı MüıliidüiıiiD· 

den: 
M ........ becleH '1120 (eJli Wrbm 

Jlz yirmi) lira cıılaa 1600 Nlo cakribea 
56800 Ka. kanon biıı&me 23.11.942 .,._ 
zanesi IÜDÜ aut 15.'° da bpUı ıarf 
malü ile Anbra'da idett bhıastnda ll>P' 
laMD mert. doknaaac:n ~ 
sann aluıac:akw. 

Bu ite ginnek ltti,.nlerin 5806 (üç 
bin sekiz )'il;. aln) liralık muvalıbı te -
minat ile k...-ı uı,in en:ili wsmları 
ve ceklifleriai .,m güa saat 14 e kadat 
Mı aeçea lııomİl)'OD mlliiiae wrmeleri 
tbtmdır. 

Serwımei• bir lira muluıl>ilinde An
bra w H.,..,,... ..aaelerinde tedarik 
edikMlir. (~ 571..C 

Emtittiler mQtur Evaat ve b-1 eartıan Kan ihtiyac ftl'dtr. Taliplerin okur ,.uar ol
da ırörUleblllr. Beher klloluıtun llluham nuısı w bonsenisleri t.ınil lııWunmuı 
men fboatı 95 kunıetur. thaıeaı ıo ıı lhundır. 5554 relefoM W>'A (507) potla 

9'2 Mb sOnü au.t 10 da Y&Pllat"&tm k .. - IDlll1ICUI edilmeli. 51 Alit alınacak 
dan ı.teklllertn kati temına•ı11rlyJe Har ... llllllllllllllllllllllllllllllllL Ytlbek Ziraat Butldd Relrtlrll· 
bb'ede Yd 9b. C* Sa Al Kom. na mu - - tünden : 
raÇ9.aUan. (llflcll) 11744 =-- Yarın Matinelerden =- 1 - Kuruınmoa Sacul•lr Enattta-

ıüntln den ve tatblket i~a atatıd• 
Koyun eti kavurması 5 itibaren 5 muhammen tiyatı ye cınıı ya111t .ıat 

1 k - U 1 • d : açık ekıiltme ıııretl)'le alınacaktır. 
a maca 5 US SlftemQSlft Q 5 t - İhale •· 11. Hl puarteıl ıtı-

MaJatFa Hv. Ok. K. Satın Alma - - nl Belctörlt11rte mttefelddJ komia • 
Komlayonundan : 5 Bu mevabnln en betenilen 5 yon taratuıdan yapılacaktır. 

Kapalı art uallyle 10 ton koyun : komedi.si - • - llunkkat teminat " '1.1 tul'. 
etı kavurmuı alınacaktır Bvııaf ve : 5 Şartaameatnl ·.-e daha faıla bahat al 
huauıi l&rtlar komiıyonda görulebi- = Memnu meyva = ma1c latlyenlerin enatlttl Dalıııe llll· 
lır Beher kflcmma tahml:ı edilen : : dllt'lqtlae mıracaatlan. 
fıyat 250 kuruttur. Muvakkat temi- 5 5 Adet Alet~n adı Piyan 
nat 1116 liradır. İhaleai 11-ll-lMI : Artilltler : : 1 Tahlmetrllr Nıvelmaa ileti no 
çaqaınaı. sUnll ... , 115 te yapılaca- : =ı Grat tekıdmath aelıpul71e 
tından tal plerin ihale IUtiDden bir l 5 Barbara Stanwyclc : 1 ;

1~!,~~Tlleeoclomaıb.Uti iV G 
saat enel teklif mektuplarını lla _ - u - _.....,.,.., rııt 
latn Hv Sa. Al ·-""--- = uanry Fontla = tabl11111tlr. mahfaaa " leh -.. ___ ...,_ - ....,ı. lıill'ikte .... 

iMieri. CtMl .. ,..l,llllllllUlllU lllUIHHd' '*'> __....., 

Qzııortndekt h11k ve :M ala nı 

mlktbMelerb'"' b rlnctc 15 ıı n 
da reye bllc'llmıemele'1 ve nk t 

Mtıe bf'c'lelln n pavl st ı ı m 
kala<'aklart!ır 

mile ve kabul et.n ' a 111•·1 ı 

olunur. ~2 

Ankara Vililiii 

fh ıle 16 11. 9ff ıriinii ıaat 15 ta 
belediye enclme<:ıincte Japılacaktar 
Talip olanlar yöade yedibuçulr. ku • 
rut teminatlannı yatar.arak ihaleye 
r:ırebileceklen •artıamulnl ırörmek 
Ye rt'nmek iınyenler n de Beledıye
de1 latiyebllecelr.lerl illn olunar. 

1886 

Odun kömürü alınacak 
lamır 8f'lediye IU den ı 
Kı meY1ımınde halka te-nı olan -

malr u ere Beledı e llavaıruı ldare11. 
ıe ık Yil• bin kilo odun kömi1ru ea
tın a mı a ı '"' tflf'n QdilrlillWı • 
delu taruı&me11 mucıbıntt kapalı 
aarflı r.kı.ı meye konulınuftar Mu -
hamen bedf'lı Yırm lr bin fıra, mw-

Şose inşaatı vakkat ıcnunatı buı beş u' etmı 
Ankara Valiliğinden : b., lira olup ıhalea 9 1 ı ··~ 'IUI r-
1 - Ankara - .BAIA - Kırşehir hn- te 1 ırü•ıu ıtaat Hl.80 diadır :.!t!IO ııa) 

dudu yolunan &0+600 - 62 000 ı kanunun tarıratı dahı ınde tıuır
ci kilometreleri ara ında yapılac k annıı teklıf mektuplan ılıale ırunu 
toee inşaatının ihalesi 9. 11. 94.2 ta- ·•a.ını ~ııa• 15.80 a kadar cncllmen rı-
rlhloe raııtlıyan paaarteli gunü saar yaaetınc verUır. 2878 
16 te Yıllyet daımt eucüm,.n nde ya- ~ı:tasu yoJ. taıı11~ d.tı 
pılmak üaere kapalı sarf uaullyle ek- Da ı..c .~'"' ~ıa<luUaıgunaen • 
.Utmeye konylmuftur. ! - üaııoırma • .balı.keaır • ,:,10 _ 

t - Ketif bedeli (128U) lln Ye dırgı > uuuo 36 ~o 8l -t- ö6v 
mo•alrlrat teminat (926) lira (68) , Cl au l'eien anıamıda (ll•••l 
karuttur. ıra 7ö uru• ltetlt bedelli toae ca.:.-

a - tarelrlllerin telrlıf m~tup an- ıa ramırıa.uııa 1.atekJi çılrnwtıtında 
nı. muvakkat teaııaat malcbuı Y~ya ycıaadCA apalt u.rf uaıUi,yJ.c ckaıtlmc
mektupJarlyle ticaret odıısı ve kala- ye çılıtanluıı~ur. 
rını Ye nafıa mtklürl nlM-n hıı i k ıhme ıı. 10nteşrln 94 
için alacaklan fenni ehli et Yeılka a- unü aaat 18 da nafuda 
rını hamilen yukanda adı geçen il wu etekkt euUtme .komlqonuada 
de aaat H de lr.adar encümen relall - yaµılacaktır. 
ilne Yermeleri. 8 - üu e alt baymdırhk lşlerı ııe 

' - Bu ite alt keşif Ye şartnamf'- nel şarıaanı ı, ~&e Ye köprüler fenni 
yt her giln Nafıa müdi1rliiğllnde gö- şartnamcıı.I, ke jf ııetrll,J, allıilel fi. _ 
rebllecelrlerL (9269) 5828 Y•t cetvrlt, fennı şartume, tat, kuaı, 

Odun alınacak ıu vasati meaafe cetyeJlerı. ekalltme 
Ankara VAlilitlndea : tartnarnesı Ye mukuele projesi nafıa 
J,) Naha mUdutlütü lç!n alın cak daıre ın,ıe telclılere göıtenlir • 

60 ton kuru meoc ve ıtürıren du _ • H lltme)'e gınnek ıcm ıatek 
nunun alınmaamın ihal al 9-11- 4.2 hlerln 1816 Ura 88 kuruş munkkat 
tarihine raetlıyan puarteaa ailnU aa- teminat Yermeerı. ticaret oda 1 vew.. 
at 15 te yapılmak U.ere açık ek _ k ı ıbra etmeleri bu ıtl ba.şarahlle-
ailtnıeye konulmqtur. cek ehhyet ve iktidarda oldukl nna 1 

2) Muhammen bedeli 3000 hra dair ihale lilnUnden en aa üç ırün ev 
•e muvakkat teminatı 225 liradır. ~el nlA7ete müracaatla uıulo daire 

S) latekhlerin muvakkat temınıt •ilde alaC".atdan ehliyet •eailra11nı ırö 
mektup ven makbuzlarlyle ticaret termelert Ye Oçilncl mıaddedr y81 ı 
oduı ve.slkalannı bamılen yukarıda enaln okuyup kabul •ttlklerlne d11lr 
adı geçen gQn ve saatte encümen imsa etmeleri. 24.90 aayıla kanun hO
relaliflne rntlracaatlao. kümleri daire-inde hasrrlıvacalı arı 

4) Bu ite alt keflf ve prtlıameyl kapalı • rnarmı t ı. ı ı. H2 çarŞAm· 
her ırün nafıa mtıdUrltıtünde ıröre - ırtlna ııut ta ,. kadar komıa,..o!l r,.ı 
bilecekleri. (8222) 5278 litlne Yf'rmf'l.,rf lbımdır Poııtada nı. 
111111111111111111111111111111111111 kubulıcak lrf'C"fkmeer kabul edllmeL 
: : (9116) MlO 

E Hiımefd Arımyor 5 Tamirat yaptırılacak 
: : lzıniı- Deftenlarhiıodan : 
5 Her tıi ,,apacak bır hizmet - 5 1 - 27978 Hn 19 kwut ketif -.e mu
: c:ıye ihtiyaç vardır. Gece kal - : hammea llecWli bmir Hiiriiımet lııoaajı 
: maaı prttır. Tmıa cad<leal 82 : taaıuau kapalı zarf muJiyle ektilıımeye 
: numaraya mtıracaat. : .konullDUftur. 

iİllltllllllllllllllllllllllllllllİİ 2 - ltfu'llllıtaıt lllDinat ~ ~ 

U 
lita ohıp luıle,f mltNkıp hle hedeU 

B U G N uurinden 15 te iblli eclileceitıir. 

Ulus slnemasalldı 
2 Film Birden 

Sanat Aleminin. 
artist kudretınin 

en btl)'Uk iatirap faciası .•• 
İhtiras kuırauı-. 

KALP ve GÖNULLERI 
mlb:lk natmeleri)'le melteden 

aanat Abideai... 

1 - Jeany Lilld 
lsveç bülbülü 

Bat Rol~e ı 
GUZEL SESLi 
ilse Werner 

Arti8tfer ı 

M argerit Lind,.y 
Humphrey Boggart 

Donald V oods 
Seanslar : 

14.30. 17 soda 
tSVEÇ BULBOLU 

18 - 19 de 
DEHŞET ADASI 

21 de 
lSVEÇ BOLBOLU 

3 Ek•iltme 20-11-942 tarilıincle cu 
ma ~ ..., 15 • 1..tt Deftıerdartıit 
ltfillf F.mllk miza;ede .......... ,..,.. 
lacaktw. 

..C - Tekfff --...._. tbllam 
ırilDii saac na d6rde bd. bmir Defter. 
<hrtıtında mlketeldcH komil)'Onl wvdi 
olunmut ft111 a6Dderlmesl lcthedıtr 
Po.tadeld ll'KI~ bbu1 ediJaıa. 

5 - istekliler lletif tafsillt .. hu.ti· 
.a cet-.eJi ile hlllUlt, fenni ~. 
her a6n meuıl ..... clehitinde lmıir, Aa
ıc.ra .. fscanhuJ Deftt'ftfarlıldan Milll 
F.mllk ltfüılirfflıltlerinde ı*ebillrler. 

6 - Ebikme,e itrinık edecek cıianlv 
2490 M)'dJ ---- 2 \ile 3 6adl ımd -
deferirıcle )'Ullı ~ Ye tmıiti söaaftr 
........ komllyoaa ibraz etmive ınec-
buftluriar (9'04) '629 

Eksiltme ilim 
Bl1ectk Nalla llüdürlOtündeo: 
ı - BoaöY1lık - Karaköy - Puarcık 

Buna 10luDuD ...ıı teme tamırt 111 olllp 

ketlf bedeil 2768'7 Ura '" IC1lftll Cl.lerla
dea kapalı ııarı a.ulb'ie e111Ma8" ca
kanlmıat.ır. 

2 - ibate: ıe u. 9G ııaarteet .anu 
MM <D> te mı.e1ı1ı: vlılbe&t Nafıa MU 
düriUIU odUında t.eteldLUJ eı1acııık lıale 
komilt'onunca yapılaeaktlr. 

1 - bWe evrata tunıanllr: 
a) Ketıt metrajı. 
b) KelH bulAalıaı, 
O)R-1~ 

., 11-.w1e rormuo. 
•> elıaUtıne llU1Mmeel. 
f) Blı.tlel ~ eet....U. 
il)~ .................. 

Kapalı zarf usuliyle yol 
tamiri 

Ceneldaıle Vallıllllnden: 
Cana k e - Bal a yo unun 5181 

metıe ı nele ... ı t.arnlrine ._ 
çıkmedıtından 23 gQ.n mlldde&.M Ptt
zarhie korıulm\141lur. 

I K~f bedeli 30432 Ura !50 JL9. 
nı tur. 

2 Mu...-ıtat wmlnatı ZIB2 lira 
44 kUruttur 

3 Evralrı ketfl:velll bft' aGn Na-
fıa MQd tünde KÖrilleblllr. 

4 - lhal 16-11-19'2 tarihine 
mllaadif pazartesi rin aaıllt 1' .. 
Canükale Nafıa Mtıdilrlottlnde tp 
şekk eden komi onda ya,pılacaim
dan steıklllerln muvakkat temlnd. 
942 yılı ttcar.t odam veRkMI w ta
til rinlerl ha~ ile rin eYwl vllbe
te mUraıeaaıtla alacırklen ; e••~ 
:H90 sayılı kanuna teovOk.mı bazırlıe 
yaad<lan kaı>ah zarfa ko~ 
zarflann ı 4 de kadar komisyon ri
yasetine V""'1elerl ve pmtada "'*" 
bu\M'ak ~melerin naan .,... 
alınrnı)IMaiı tıll.n olunur. 

C93&U 

t&ı iptali 
Kan P. T. T. Müdüırlıiıjündın : 
Kan - ljchr oıomotıil ve anlıa ,... 

tuman 9·1 t-942 puanesi llillıü ihale .. 
nacajl halckında Ulm pııelllllİruA 28, 
31-lo.942 '\le 3, 6-11-942 ........ .. 
çakaa illınlar Jıiikücmü2ıdiir. 

(9695) 

Tamir işleri 
latanbul Uefterdar&ıtındaa : 
Topk&pı •rayında yapt\nlme81Da 

ltlzuııı sc>aterı e:ı tamıret 111-i U... 
h :a rf u.subyle ekailtmeye konul • 
muıtur 

Ekaaltme 9-11-194.2 Pazarteal sllntl 
saat 15 ete Defterdarlık binumda 
.Milli Emlilı: MUdUrlülünde mtlt..-,. 
kal komısyonda yapılacaktır. Ke.tf" 
bedeli 218.158 hra ye mıt )"edı Jmrq 
muv kkat temıoau 12 151 Uradır. Ta. 
lıplerın Yüksek lllmar veya Yülmek 
KUhench• olması Ye laakal 60 bbı U.. 
ralık eaki eaer ı.nur etmıı bu unmaa 
veya evkaf ınıaat fen heyetinde .,. • 
zıfe alarak tarilıi ve mımarf detwri 
ıa.., bınanın tam nnı bılti t idare ve 

baııarmtt Y\ilraek Mimar ve,,a Ylk • 
Mlc JılUhendıa olduiu Vakıflar Uıaaa 
MUdurlütUDCe muaaddak bulunmu& 
ve yahut llaarif Velulllti cak1 e
serler tetlLilt.tuıda vuıfe alarak .._ 
nı r ettırıleıı tarıhl m mart deleri 
bulunan ibidelenn r-arMJ'Oll • 
bafal'I ile dare ettitine dair ..ııra.. 
:rı bela 7tlk.aek Dl ... ~ yüUek 
mUhendla olmuı prttar Jıl teabbide 
Muhaaebe Umumıye Kananana:ı 81 
üncü mad n n H) fılaua nıad
bınce ve ıhale mıktannaa 7Uade ıa 
nııbetlııde aYaM v r kbilecekt r. ı .. 
tekliterln muvakka temınab muhte
vı ve 2490 aayılı kanunu:t tarifatı 
ctaireainde hazırı nmıt kapab ft 
mUhtırHl sarl derununda teklif m*
tuplarını ihale ırUnU •at H de ıı.. 
ctar ııom .. yon reiılliirw makbuz mu. 
kabilinde te\'di etmeleri ve fasla 
ı:ahat ic:in E ilk llUdurffitUne mL 

racaat etmeleri. (M+) n 
inhisarlar Umanı Md. 

Yemek pipnne kazan~ 
alınacak 

fnhlaarlw Umum M dilrlı,..,._r 
ı MHcut reaun Ye ~ 
uciblnce buharla ~ek p riD119 

mahlua IO adet bakır .e IO adet .._ 
mir k kapalı urf usu e •bil • 
rnacaktır 

9 Bakır kaıaplam ınwha ea 
edelı ll!OOO muvakkat \~minatı 900 

ltra. df'mlr kaıııanlann muhammen be. 
deli 8000 ft muvalrk.a.t teminatı 6IO 
liradır 

a Ekalllrue 13/11/t.S cuma stınl 
sa t 10.60 da K at da leyaaam 
tubeal alım komlqcıuwncla ,.~ 
tır. 

6 Resim Ye tam.-ıe1er her 
da atladen aonra 
de Ye ,Ank ra lmıir 
rtnck ır .cı leh lll'. 

a g tını.,. Jireeekleria ... 
hOrll teklıf ınektuplanm )'1bde f,# 
lfÜYennıe paruı makbuıun11 .. 
banka teminat mektubuna 1b i•a ecllıl.. 
oek olan lrapalı sarflannı ihale bll
no ek hne t den bir aut ene. 
1 ne kadar me lr6r komi )"on ~ 
lıiaaa ma&bua mukabilinde .enaele. 
ri la111D4ır. (811) 

Poatada YUkua selecek .gedlr,ımflle 
kM>ul olunmu. q 

Türk Hava Kurumu 

Bir depo ıefi araruyıor 
T H. Kurumu aa.kanlıt'lndan 
Okuldan ~ tüırtka ~ 

da calqmıe. tereıtıan bir 1a1ıuıcı dil ...,, 
len lııtr depo terine thUyac 
,... aöre :xl() 2'..15 Q'1* \'tlr1Jecelıııa 
... lertn 10 u 9G tarlbbıe .... 
bal tercOrnelertıııle ._ tllllet lul w 
~ertnt ~ Hava x..,_ .._. 
tat Tanare Fabrtkua d ... 
~ Vlt'a blD&t IDÜr&.caiKUlft. 

Sayın halka 
Beledi)'• .ReJalltlndm: 



• 
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KÖYLÜ VE İŞÇİ ELBİSELERİ 
UCUZ-SACLAM-DAYANIKLİ 

Toptan Satış Yeri : 
lltanhuL Sultanhamam. trrıınlY1! Carı ~t, numara 18 - 19 

SALAHADDiN KAR~1KA.ŞLI 
ikinci partisi de pek kısa. bir zamanda aatılan 

köyiü ve ifÇİ elhi~e ve pa )tol armın üçüncü partisi de 
&ahfa çrkarrlmıştrT. T i1cr ar v~ e'5nafımızdan dolayı
aiyle köylü ve i,çilerimiz c.len "'Ördiitii r21 ühet ve alakadan 
cesaret alan m Üf'".Se .se, t e°"k;I;,tm: "'" ... · ,ı .,trneğe karar ver
miftir. Muhtelif vilayet ve kaz ~ merk e?lerinde müessese 
mamulatrnı aahı.n mağa:ra l ... r hulunma.lda beraber birçok 
vilayet ve kaza merke7.lerinde hen üz köylü ve İtçi elbise
lerini satan mağazalar yoktur. Bu gibi yerlerde müessese 
mamulatmı satmak i21tiye~lere f iyat ve çetit listesi gönde
rilir. Yalnl7 bu elb .seleri salma k Üzere yeniden açılacak 
mağazaların siparitleri evvelki partilerde olduğu eibi ter
cihan daha evvel gönderilmektedİT. Siparitlerin bedeli ls-
tanbul'da petin almıT· 193 

Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi yayınları 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih~Coğrafya 
Fakültesi Dekanhğından : 

ı: 

l Milli Korunma M. U. ---
Mahkumiyet 

Anknara Milli Kon.ınma M. U. lllbı
den: 

A9keı1 Fabrikalardaki len habc.'"51z 
\e mazeretsiz teııketmek suretiyle MUll 
Korunma K. na muhııletctten sucıu An
kara'da Çankırı caddesinde özen t~at
roı;unda artist ve Ankıırn d.ıı. Oınkın 

caddesinde Harici noktıı nrkaaında 

MustaCa adın<lnkl 111hsın 2 Nu. ıu evın. 

de oturan Tahir kı.zı 337 doG;umlu Fn
zJ.Jet Cakar hakkında Ankara Mllll Ko
runma mahkemesinde yapılan durus • 
mnda &uçU sablt olduıtun<l ın Milli Ko· 
runma K. nun 10, 54 ve 63 ve T. C. K 
nun 56 mcı maddeleri muclb nce S3 il· 
ra 30 kurue a(ıır para ce7.aıılyle mahkQ
m!Jet:tne ve hlıküm hülA asının masrafı 
mahkQma atı olmak üzere 1111.nına dıı r 
verllen 2. 10. 942 tarlhll knrann katilce· 
tltl llAn olunur. (004 ) 5666 

Mahkumiyet 
Anknara Milli Korunma M. u. ıı~ın

den: 
Kame&l.z ve fazla fiyatla ekmek saı

mııJc suretJyle Mllll Korunma K. nıı mu
halefet.ten suçlu Arııkaralı olup mesru
tl)'et cn.dde5lnde 4 No. ıu dUkkll.nda ek· 
mrk bayii ve Ccl>erJ Kutlur.;un sokak 
l~ :Ko. da oturan Abdullah otlu 310 D. 
Ganl Panlı hakkında Ankarn .M 111 Ko
runma mahkemesinde )apılnn dun111 -
mada sucu sab t oldu:undan Mllll Ko
runma K nun 21, M-2 ı;c 63 ve T. c. 
K. nun SO inci mnddelcrtne t<ıvflkan 29 
lira 10 kuru$ atır para cezaıı!yle mah· 
kQmtyct ne ve hOkUm hülAsasının mas· 

U L U S 

Müjde 
!stanbul'dan yeni gelen 

terziniz 

Ahmet Baltauoğlu 
Bay ve Bayan t erzisi 

En ince ZC'\0 klere göre kostümler 
Bankalar Sıhhi bnnyo yanında 

numara fi 2875 

Ka>ıP - 1940 senesinde al:mı~ ol • 
duğum 1769 numaralı Kuleli fücsini bi
tirme diplomamı 'e 941 scncsu.ie mua
mele memuru okulundan aldığım 213 
numaralı dıplomamı 1..a}-bettim. Yenileri· 
ni çıkaracnğımdan eskilerinin hül.'mu 
)'Oktur. 

:.?RS~ Ömer Kayıım 

Sayın müıterilerimiıe 
$önmae rınn kömUrü 7,50 ku· 

ru& kilosu soıtukkuyu'da Ankara 

Pazan HllDAt Şı\Nt Tel t:.120 

Hizmetçi aranıyor 
Karı koca \'e bir ı;ocul..ı.tn ibaret bir 

nileni.n her işini gıirmek için ıhhatli te
miz ve dunıst hır ba)ana ihti)aç 'ardır. 
Pıı.ı:ardan ba~k. her guo ~aat 17.30 • 
18.30 arasında Uluıı gazetesinde R. T. B. 
adre-;ine muracaat. 
..1ı1111111111111111111111111111111 L. 

Berkes, Nl)"U( ı: 

rafı mahkQmn alt olmak tızcre lltınına 

Türk beyinleri üzerlnde ilk Antropo- dair vı.-rtlen 14 8 942 tarUıll kararın 
loj!k araştırma. 
Bazı Ankara .... aylerl üzerinde bir a- katlle$tl~I ıııı.n olunur. : : 

raştırma. Mahkumiyet = Satılık arsa = 
Bertav, Pertev N. : 
Dr. ~rbart. W. COtncede!! Qe'Vf
:Nn>. Türkçeye çeviren Akkaya. 
8ülcrll 

Halk edebiyatı dersleri. Ankara Milli Korunma M. u. Jiğin· : : 
Çin toprağında ilk Hiung-nu Hane- den : : Venlşchtr ~ıhhat Vekll.leU ya· : 
danı .. n hükümdarlan L!u YQan ve - ı h ı ı d ZT8 -Muhik sebep olmaksızın fu.la fi•-aıla - nında yes • sa a ç n e • meL -

Dr. Fnılııont. Charlee <~l~n: 
Lıu Ts'ung'un biyografileri ' : rellk parsellenmle nl"6a Ulus ııım : 
Prımatlar hususiyle ,horn.nlenlerdt> $am fımğı utmak \Uretİ)le milli korun- = mt'murıu~una müracaat. : 

N ermin Aygen> di:na~ tekAmlllil. ma K na muhalefetten suçlu Ankarıt'da : 
Graa. N.S.B. (çeviren Niyazi ~r
Jı:ee E konomik sosyalljiye giriş. 
Gü~r. Kemal 

Baddon. CA. <cMren. 
!:gllr > 
Jılurat, Akdee N imet 

ICt.rat. Akd'.s Nimet 

Prot. R uben. W. 

·'f'nıJt. Selcuk 

Trak, Selçuk 

O>nubl Anadolu YilrUklerlnln Etno· 
An tropo!oj!.k Tetklkı. 

: Kavtmleı- M uhacereti. 
: Topkapı Sarayı Müzesi arşivindeki 

Alun Ordu, Kınm ve "l'ilrklstan Han
larına alt Yarlık ve Bitkiler 

ı: !sv~ Kıralı XIL Karl'ın h8ı6'atı vP 
fr:allyetl. 

: Fransız romantlzml CEtQd-Blyog-
rafi - Antoloji. 

: Hint l.ptldailerlnln ve Hlndulann es· 
ki ve yeni esya kataloğu. 

ı: Türkiye :ıakkında )'&ı:tlan coğrafya 
eserleri tene! blbllyografyan. 

: Türkiye coğrafyası eserleri &"eneı 
bibliyografyası. <IIAvell tklncl ba-
sım.> 

Turan. Osman : On fkt hayvanlı Tilrk takvimi. 
Yetkin. Suuı Kemal c Edebi MeslPkler T arihi. 
Yetkin, Suut Kemal : ~k Dersleri. 

Dil ve Tarih • Cof.rafya Pa1cülte9i! Yıllık ça.lı,malan derPııia 1. aa,.ısından 
9'fJ baum. 

Anaopoloji ve etnoloji arqumı&l&n. 1940 • 194L 

Arkeoloji araştınnaları. 1940 • 1941. 
CoJrafya arqcırmalan. 1940 - 1941. 
İodoloji al"llturmalan. 1940 • 1941. 
Kllsi1c filoloji arasumıalan. 1940 • ı94L 
Sinoloji al"ll$ tımıaları. 1940 - 1941. 
T arih arışumıaları. 1940 • 1'41. 
Türk Ojli ve E4ebiyau arqurmalan. 1940 • 1941. 

Namılı Kftllal haldunda büyük tairiıı )iizüocü doium yıld&tümü münuebedyle 

Dil ve T arih - Coirafya Pakülreııi Profesör ve Ooçentlen ıarafından huırlanmısur. 

Tiir'k Anuopoloji Dergisi, sayı : 19 - 22. Fakülte Aıtuopoloji ve Euıoloji Ensd
tüsü urafıodaıı tıkanlır. 

N ot: Yubrda yazılı Dll ve Tarih • Coğrafya Fakültesi neşriya.a ftwıbul'da 
Devlet Kitapları Müıedavil Sermayesi Müdürlüğü ve Ankara Yayuıevinde satılır. 

MS9 

Satın Alma 
Mlıctarı 

Ton 
Tuz 
Kırmızı biber 
Sam.an 
z. tanesi 
K uru IOiım 
s,.Jça 
K epek 
Erimiş kuyruk 
K uru ot 
K uru üzüm 

10 
1 

200 
5 

10 
3 

10 
5 

50 
10 

Erzak ah nacak 
Koml&yonwıdan : 

Bedel Muv. Tem. 1haıerun 
Ltra Lira Kr. günü saati &Üil 

1000 75 9. 11. 942 15 A. Ek&. 
800 60 10. lL 942 15 A. Eks. 

8000 600 10. 11. 942 16 K. z. 
5000 375 l L 11. 942 14 A. Eka. 
2500 187 50 12. 11. 942 14 A. Eks. 
sooo 225 13. 11. 942 14 A. Eks. 
800 60 13. 11. 942 15 A. Eks. 

15000 1125 13. 11. 942 16 K. z. 
5000 375 16. 11. 942 14 A. Eks 
8500 637 50 16. 11. 942 15 K. z. 

Ela.zıt Aıkerllk Şpbesl ve mtsarır tı!rl;J<lert lhttya<"ı olan yem, ytyecek madde

Jertne alt mtıctar, rnuh.ammen bedel, muvak1<at teminat mlktarlar!yle ihale ~nü 

w aaaUer! )'Wcanda yazılıdır Kapalı zarfla ihale saaUnden blr ıaat e-vvellne 

kadar teklif mektuplannı Kom na vermeleri veya ııöndemeıerı postada olan 

secUcmeler kabul edilmez. Talllllerln ihale ~nü ve saatlerinde muvakkat teml

ııat makbuzlar!yle blrllkte Kom. na mOracaatlan. Şllrtnameler Kom. da 2490 aa-

:rıb kanunun 5 maddesine ııöre \0erlllır. (9698) 5731 

Ilcntderesi .Mermer c;cşme altı 769 :-:o . .,llllllllllllllllllllllllllllllllr 
lu e"-<le otunı aslen Alara kaıasının A)· 
han mahal lesinden İ-nıail ııAlıı \27 •loğ. Satılık ev 
Mustafa Yapmır hakkında milli korun· 
ma m:ıhkemesinde yapılan dunqmada su
t\! sahit o!dui:'Ufldan milli korunma K. 
nuıı 32, 59-~ \"e 63 üncü maddeleri mu
rib;nc S lira ağır para <"e7.Ui) le mahkü· 
mi~-ı-tine ''e hükiim huU•a•ının murafı 
M" k "ıma ait c mak uzere illn ı na 'e 4 
kilo f,.ııi:ın mü.•adere<İne dair verilen 
'1-!0-9:fı ıa·~ ; ,uarın kaıile•ıiı"ti ılan 
olun.ır. cnr.< <;669 

Malı 1<:umiyet 
Ankara ım: ı~onuınu M. U. liğio

den : 
Karnesiz , ... fulR (i)aıla ekmek •at

mak sureıirle milli korunma K. r.a muha
lefetten ruçhı Ri •r'nin Pazar koründcn 
o lup Ankara'da Yeni$e'1ir \t3 'iOkİık 17 
No. d2 oturan ve arnı }er<fc ekmek ha
)'İ l iği rapan Ali r.fhı ~21 <loftımlu Dur
sun Köroğ lu h.~H·rıl \nkara Milll Ko
runma mahk001,.<in.te yapılan dt !"\l~lB• 
da .,,çu \&bit oldııhından milli k. k. nıın 
ı ı 'l'i-2 ' e 6' ' 'e T C. k. nun 80 inci 
maddelerine tC'\.fibr. r lira '50 k11n~ 
ağır para cezasiyle mahk"ımİ)etine \"e 
hüküm hul~sa•ının masrafı mahkü.-ruı ait 
olmak üzere illııına dair verilen 14-8-942 
tarihli k;uann kaıi~tiği ilin olunur. 

(96'i0) ~('68 

Askerlik itleri 

Çağrı 
Ankara Askerlik Şubesi Relslltln

den: 
lş Bankası Umum Müdur!Qğü ve Ça

tnlca'dakl adre5lerınde bulunmı)an 
yedek piyade teğmen 41629 kayıt No. 
lu ve 32ô doğumlu İstanbul Kadıköy
lü Mehmet oğlu Ali Nthot Olgon va
zife alrnı.stır. 8876 sayı He $Ubemize 
veya bulunduğu yP.rln askerlik şube 
sine IUzumu müracaatı lldn olunur. 

Ankara 
den: 

(9677> 5664 

Çağrı 
Askerlik Şubesi Refslltın· 

Dörtyol şubesinde kayıtlı iken Er
zin NahiyP. .Müdürlüğünden aynlıp 
halen billnmlyen adreste Ankara'da 
bulunan yedek top teğmen 53725 Ab
durrahman oflu Aziz Yaşann acele 
10019 sayı ile şubemize lüzumu mü-
racaatı ll1'ın olunur. <0076> 5665 

Jandarma 

Pirinç ve patates alınacak 
Ankara Jandarma satın Alma Ko· 

mı.syonu BMkanlıtından: 

Erzakın cJ.nsl plrtnç. mlktan 15839 
kUQ, muhammen - oedell 19769 lira 75 
kunı,, Uk temınau 990 Ura, 1h&lc ~o 
16·11-942 ı;ıazarteııi saat 15 te 

El"zal<ın cinsi. patataı, mlktarı 30000 

Bahceli Evlerde kalorlf Prll sıcak 
ou tesısaUı demir camekAnlı telefon
.u pembe t.plerdcn köşe bıı.şın<la ar
zu ('(]enler derhal görebilir. Emlak 
iş Gökcek Tel 1953 sııat 20 den 3307 
ve S.333. 2898 

Daktilo kursu 
100 Oncll devresi kayıtlarına 

aşlndı. Blr ayda diploma ve
rilir. Memurlar Kooı;ıeratlfl kar-
ıııı No 3 TelPfon: 3TI4 12 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

Pelerin diktirilecek 
P. T. T. l mlınıi :MU..lurliiğün<lerı 
Müstahdemin İçin iplik, kop..'11, du~· 

nıe ve buna nniına'.\ i l dtkiın malı.emesi 
nıuteahlıidc aıı olmak ve kumaşı idarece 
H~rilmek iızere "Gooo" tane pelerin ka • 
palı zarf usuliyle eksiltmere konulm~· 
ıur. 

Muhammen bedeli (12600) lira olup 
muvakkat teminau (92~) liradır. 

İhale 23 • .XI. 942 tarıhinc ıe adüf • 
den pazartesi günu aat 16 da Aırkara • 
da P T. T. umumi mU<lurlük binuında 
müıe,ekkil alım 'e atım komİ.5)onunda 
rıpılacaktır. 

Huna ait şartnameler her gün Anka· 
ra'da P. T . T. I.evaz.ım Mıı<lurluğunden 
J,ıanbul'da Yeni Yaldc hanında P.T .T . 
t munı l Depo Aynİ)-.ıt Muha~ipliğinden 
bc<lehiı olarak alıoahilir 

(<>"461 57 11 

Türk Argüs 
Galata, Siı:orta Han Zomin Kat 

Telefon : 41634 

Tıirki)ede inciµr eden bütun 
ı;azete ve mecmualan (300 den 
foıla) okur, ve ıah ınız veya arzu 
ettiğiniz her hangi bir mevzu hak
kındaki yazıları (arı~n Ye)'a ter • 
Lumesini) abonelerine gönderir. 

3, 6, veya il a)lık götürü ~ e
)& parça hesabi> le abone ka>oolu
nur. 

Arru edenlere mathu izahnamc 
önderi lir. 

Ankara'da faal hir ajan '''1ıt 
mumessil aranı)"Or 

İyi bir bahçıvan 
• 
ış arıyor. 

Türkiye İş Bankası 
• kilo, mutıaınmen bedeli lOMO Ura. ilk 

temlnatı 788 Ura, ihale ııüntı 18.11-942 
careamba sa.at 15 te. 

H er türlü bahçe ve park işlerinden an· 
hrım. Elimde İ} i bonset\'islerim var. Muh 
•• lif , j)i)"ederin resmi ve ht.Kusi bahçe \'e 
N • ında çalı$tım. Çiçek ~)erimde ve
~alon kum ma\Mt üzerinde park model
leri • ~ içerisinde gidi )'llı lan elektrik ve Küçük Cari Hesapları 

1943 iKRAMİYE PLANI 
Keşidelcr: 1 Şubat, 3 Ma yıs, ~ Ağustos, 1 İlkteşriı 

tarihlerin de yapılır. 

r,= 1943 ikramiye!eri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
30 
60 

250 
334 

Liralık 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 
99 
44 
22 
11 

Lira 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
666 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

~~============================11 
Türkiye lş Bankasına para yatırmakla ya/nı ,1. 

· par1t. biriktirmi§ ve laiz almı§ olmaz, aynı zaman
da talihinizi de denemiş olursunuz. 

Muhafız ıandanna tabun.ı lhtb'acı 

~in yukanda yazılı 1ld kalem enakın 
hizasında Mtertlen eartlar Mıre.ınde 
ve ııünlerde Jandarma ııenel komutan • 
!ılının binasında. kapalı zart eksiltme· 
siyle alınacakur Kanuni earUan hal.:ı 

ıııteklllerln teminat makbuzlartyle tl"k • 
ıır mektuplarını !>elli ~nlenle eksiltme 
ıı.ıı.atlnden Direr mat önce komleyona 
vermeleri. 

<9285) 

Kayıp 
Cumhuryet Merkez BankMından: 
Besni'de B. Eşref adına yazılı D. 

sınıfı birlık 27726. 27733 ve 27734 
numaralı Uı; adet bankamız hisse se
nedi kaybedllml§ olduğundan ;ırtık 
hllkmü kalmamıııtır. Sahibine ba!lk9 
numaralı yeni sen etler verilece.ıti bil
dirilir. 2902 

u L us - 24. Jn~u yıl. - ~: '· 7&34 

lmt!yaz sahibi 
Hasan Rest TANKUT 

Nesrlyat ve Müessese MOdQrO 
NASlT uı.uc 

ULUS Ba •mevt ANKARA 

ılKKAT: Gazetemize gönderilen neı 
neı;1 yazılar nesredllsln edilmesin ae· 
rl verilmez ve kaybo111$undan dolayı 

hiçbir meeullyet kabul edilm& 

&uwu -- o 

vasıtasiyle ı.nzim ederim. Turkçe. 
fran~ızca, İngili zce \C almanu ıisanları 
üzerine çiçekle ,,_,. )'Uartm. Her ha.ngi 
bir m:;essesede ,.e sefaretlerde i ş anı 
maktarım. lsti)enlerin aşağıdaki ad.re • 
\İme mektu.,la hildirmeleri. 

Joı..on)-.ı h ta•yon caddesi J(,O nwna· 
ralı ~ali konaJ;ında hahçıvan 

İsmail Ö7ülke 34 

iş arıyor 
Askerlikle ilişiği olmı)an her türlü 

ap \e yaz.ı i~lerinden anlar Iİ$C me • 
.tunu bir genç, g«e ve gündüz ticaret -
hane ve muesse11elerde çalı şmaJc i..ıi}'Or. 
Ulus'ta lı.. K. ntmUZWla mektupla mura
caat. 

Yeni Sinema 
Bu;ıun bu ;ıe:J 

LA KO!liGA'Nf.~ 

ıayanı hayret ve unutulm u yı!dııı 

JUNY GARLA!':D'ın GEORGE MUR· 
PHY ile beraber cevtrolklerı en raz
lıı muslklll 

Küçük Nellie 
''LltUe Nellle Kelly,, 

Seanslar: 10 • 12 - 14.30 - 16.30 
18.80 • 21 

Teıeton: 8540 

1/11/194! 

IODALI Li~ • • • 
e • 

·' 

iKRAM i!PJNIZ 

Çeşitli ihtiyaç maddeleri alınacak 
latanıbul Jandarma &\tın Alma KoııılSJ.o und n : 

Muvakknt Eksiltmenin J?ilnU 
Miktarı Kiln fivatı tf"miıınt kopalı zaı! 

Kilo Cinsi Kuruş Lira 1 
57000-66000 Sığır eti 110 48 O 13-11-1942 cuma sııat 1li 1 
30000 Zetinyağ 194 4160 16·11-1D42 pamrtesi aat 15 
20000 Sabun 115 1725 16-11-1942 pazartesi saat 15 
l - l\llktar, clns muhammen r ~at \'e muvakk 

ve saatleri )'Ulcanda yazılı üç knl<'m iaşe ma<kl 
danna satın alma komlsyo!lumuzda kapalı zarr 
tır. 

2 - Zt')'On yal':ı ile sabunun b r amtla VC' ayrı a)Tt 
oldutu ııib! bitek ~cl<Cınu lıca bın ki odan noksan olmam ık 
tekll3'e de lhal~I calzd r. 

3 - Yal': \'C sabun r.iimuneıerı her ırtın kom ond 
a63 ve aabun ile zeytin yal!ı ıartnamcsl de 40G k 
>onwnuzdnn alınır lıte-k 1' rın knpal zarf 
den bir saat C\' \CI ne knd r kom~onumu 
nam!!dcn okumaları. (8'.?91 

Ankara Beled iyesi 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

ı\nkara Beledlye Rell'lllClnden: 

l - Oçüncll maddede yazılı hususla 
oe!IHtl)'e temblhlerl a.tıısına alınmıutır 

~ - B nlara a.vkın nareket edenler 
1608 ve 75 numaralı kanun ara ıı 

cezatand nıaea.k.lard.lr. 

C> Umumi yerlere 
kın birbiri ardı aıra d z 
dlr. (3409) 

Park Sineması 
Buıılin Bu Gece 

Herkesin sabırsızlıkla beklcdlll Şar
kın en nefis aek macr.rası . MUhtc
aem dekorlar iç nde ccvrllmle büyük 

eahe5cr 

Ferhat ile Şirin 
"Türkce söz!O ve earkılı,. 

Seanslar: 10 - 12 - 14.30 • 16.30 
18.30 - 21. 

Numaralı )lel'lertn evvelden 
aldınlaıuı rica olunur. 

Sallhk Ergani Tahvilleri ı 
Müracaat: Telefo : 2816 

Bekçi kulübesı yaptırılacak 
Ank ıra Bele<! ~esinden : 

1 - Sekizin ki om trede )ııptırıla 

1 

cak Gazhanr kel kulu;ıes ne 
çıknıaLlıG;ınd n <!ks ltrnes on .:un u 
mıstır. 

2 Muhammen bedel! ( 97 
(75l kuruştur 

8 Temin tı (441 ıra ı 

Sus Sinemasında 
1 

Buııün 14 ten itibaren herkes n 
sabırsızlıkla bC'kledl{:l... Şarkın en 
ne!ts aşk macerası 

Ferhat ile Şirin 
Tll rkce sdz!U vt t.lrk :ı 

Seanslar: 14 - 16 • 18 • 20 SO 

10 ve 12 seanslarında PER!Lt EV 

Telefon: 3589 

Sayı n doktorlar1n 

naza rı dikkatine 
S.:rıc crdenberi 

Diyüretik kabiliyet ini 
t kdir ctti~lniz 

''EUPHYLLİN,,in 
ta let eıılra\ eoöz ve 

ı tramUsküler 
ampullerıyle 

Süpozituvarlan 
gelmistir. 

Bilumum ecm depolarında 
me\.:uttur. 

P ya aı'la b lunanıaı'lıgı takı'llrde 

Türkiye Umumi 
Acentası 

KNECHTEL'e 
lılmesi rica 61ıınur. 
Kutusu No 139 

İST ~NBUL 

Muhasebeci a ranıyor 
b r mOl:'SSeSen !n mu
tu t.Ab l~k tecrlitıe. 

YI? ht y~ vardır. 

Dr. Niyazi İsmet Gözcü 
An 'ı t ılar Konya sokak No. 

11 3hı l ranko Rfl:trtıman kat 1. 
Pn7arı~ ı, çarı: tnba ' c L"\Jman~i 
unluı saat 16 • 19 arlısında hu

' darıı ı k bul cd«ckıir. 

-----------Tel fnn 'Z'l91" ile randf!'V\J S 
,dınm sı rıca olunur. : 

.,ıııı ı ı ı ıııııııııııııııııııııııııı?' 

Ml eahhlt H il Gmç 

Sümer Sinemasında 
Bu GUn Bu Gece 

Doyulmaz derecede ı:ü!Unç ve ~ldO· 
rUct! ıı hn lrrl dolu harlku!Ade 

komro 

Lorel - Hardi Mekteple 
Türkçe s zlü 

Sea.nslAr: 10 - 12 - 14.30 - 1630 
18.30 - 21. 

Telefon: 81180 


