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,. • 
__...efimiz, ·cumhurreisimiz ismet Milli 

• 
lnönü'nün Türk milletine beyanatı 

• 

Ankara, 10 Temmuz 1942 

Refik Saydam'ın 
hatırasına • 

azız 
Dr. Refik SA7damı, Millet hizmetin

de 'YÜcudiiniin .on takatini tükettikten 
llODra kaybettik. Türk Milletini, büyük 
bir ev)i.dmm acısmdan dolayı yürekten 
taziyet ederim. Hakikatte hepimiz bir
birimize teeelli venneye çahpak yerin
dedir. 

Dr. Saydam, yinni seneye yakındır 

muhtelif İCl"a Yekıillikleri yapıyordu. Al
dığı bütün •azifeleri, nihayetine kadar, 
genç ve aletli bir vatanaeverin heyeca
ıu ve aebatiyle takip etti. Hizmetlerini 
teferrüatiyle aaymak güçtür. Fakat 
Sıhhiye Vekili olarak bu Milletin bün
Yeainde canlı ye ebedi eeerleri, daima 
hünnetJe habrlanacaktlT. 

Ş\İphe yoktur ki hemen dört seneye 
Yaldaflllakta olan Bapekaleti, siyasi 
vazifelerin en ağın idi. Vazifeyi Mille
tin hayrına ve Hadetine ifa etmek için 
göaterdiği temiz ve titiz dikkatle büyÜk 
ınuvaff akiyeti, Türk Milletinin kadiT
bileın Yicdanmda daima tükran yerini 
muhafaza edecektir. 

Milletimiz, iyi bir insan numunesi
ni Ye Devlet hizmetine bütün mevcu
diyetini y~feden bir vatanseverin Mil
let :rolunda ölünceye kadar çahıması
aa mu.tema bir misalini görmiifl'Ü1'. 
S. mieM, IMpimize aev&i, hürmet Ye 

...,te telkin etmektedir. 

Dr. Saydam, Devlet hizmetinde her 
türlü ıahsi ve husu'i menfaat '<aydm
dan uzak olan temiz misallerden biri 
olarak da tarihimizde daima yafıyacak
trr. iradesi ve seciyesi kuvvetli bir ar
kadatnnızdı. Temiz ve doğru bildiği 
hareketlerde uğraşma hi»i zorlu; hiç 
bir menfaat, hiç bir nüfuzdan ürkmİye

cek kadar göz ti pekti. Vatan, uzun bir 
çalıpna devrinin kemi.le erittirdiği bir 
evladının hizmetlerinden çok İatif ade 
edeceği bir zamanda, ondan mahrum 
kalml§tır. Acımız büyüktür. Rahmetliye 
hizmet ve kadirbilir duygular göster· 
mek yalnız borcumuz değil, yetişecek 

nesillere kartı güzel örnek vermek için 
de, müspet ve ciddi vazifemizdir. . 

Hizmet a.ıkı vatanseverlerin, ellerine 
verilen emanet<i temiz ve ıerefli bir ni.' 
hayetle teslim etmeleri en aziz emelle· 
ridir. Dr. Saydam, üaorindeki vaaif 
emanetlerini ,erefle teslim etmektı 

mümtaz bir bahtiyarlığa ermiıtir. Mil
let hadimi büyük vatanaeveri, Türk 
Milletinin hatıra&ına hürmetle tevdi 
ediyoruz. 

İsmet 
• 
lnönü 

YENİ KABİNE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

B. Şükrü Saracoğlu 
tarafından kuruldu 

Hariciye Vekôleti Vekilliğini 
de 8. Saracoğlu üzerine aldı 

B. Sevket Raşit Hatiboğlu Ziraat 
Dr. Behcet Uz Ticaret Vekili oldu 
~ 9 a.a. - ltb'ueticumhur KAtlbhı.mumllltlnden tebUt olunmu.tıır: 

'U'lcrtı~ur ltııınet lnöMl H!Urilımet.ırı tA!lk111ne Har.iclıye Vekili :tzm!r Mebusu 
~tlu'YU memur etmJetır, 

Riycueticumhur tezlteretıi 
edbıtı ~ 9 L&. - Baewldll1ie tzmır Mebuslı Şükrll Sanıcotlu'mm 

lifte dair olan ~,.. ~ &)"Mil ,udur; 
~ 9 temmuz 19':l 

Ş(1JcrU Suacotıu 
1mUr Metn.ı 

} 

J 

] 

T~ı: Refik ~·ırı ırtfhal1nden lnht1A1 ~ BMv~m~ ta:l'ln olund ınuz 
..... tı F.5aııtye kanunu mudblnce inWıa.p L>decefrtniz tcra l.'ek!Herint blldlr.!n~ Baı\·ekil 'c Harici>< \'ekalcıi 
• .._. r1ca ederim. 

A1'ka Yeni Hükümet 
rnı.u,.. ra, 9 a.a. - Yeni Hükillnet a.ııatıda ~rlldlli ııuı-ette ~Ul et· 

~Velet!: Sükrü Saracotlu. İ.zrntr Meb\mıu 
Adi.tye· H 
• . aaan Menemenclotlu. MıırcHrı Mebutıu 
" 1 l1I Müd r • ' D hll aa. General Ali Rıza Artunkal. Manı.a Mebuau 
H Ye. Dr A l"lkM Tuzer, Erzurum Ml-buau 
!\ ıtrk-ıye -.Ukı11 SaracoQ'lu. bmlr .Mebusu 
l•ll:Ye Fuat Atraıı Elli.zıt ME'busu 
Natıa ' 

.etıeraJ Al Fuat Cel>e&o) Koreya Mebu.eu 
'Jt.Maarıı Hıuan-ıı.ı Yücel. h:mır M ııusu 

tısat Sırn Day Trabzon .Mebu11U 

• 

• 
JWııtWU .... ftk ~ 

Beyotıu Zillrı\r Hu~n 
lıiT 00-nda, euılı Tfu1t B&Jo• 
l"&l'ının altındır. -nı mU1ınaa 
hir laar~·olada, dııedl 117kuluau 
U.YUrloeiı. 

• 

.~ 

VL-kili 8. Şükrü SaraC'oğlu 

~at 1 Muav~et: Dr. HulQel Ala.tal. A)l'dın Mebu811 
tnrUk inhisar ar: RaU Karadentı. Tra.btoıı• meb\lilU 

~~~-~vlcet ııa.ıt HatiboA'lu.., Al')'Oll ll!ebti9u 
-ı: Fabı1 l!lnatn. SMıMm Mebuau 

(Soml " GDcıii M)'fada) 
a. ~ SaıacojN. B. ~uat Ajralt. H Hasan Saka ve B. lllaa TadMıa -.ıı 

~ aıec-.leıbe 

Hazin bir törenden sonra dün / • 
-., - b l'd 1 k 1 Yenı stan u an yo a çı arı an 

Hüküm et 
Dr. Refik Saydam'ın 
Cenazesi bu sabah 
Ankara'ya geliyor 

Bugün bütün Türkiye' de bayraklar yas 
alameU olarak yarıya indirilecek 

lstanıbul, 9 a.a. - B~n lstan-

1 
bul'un matenı 1tıinü 1di. Evvelki ge-

ce A.ni bır buhran netJCesl lrtl;halınl Bu" yu" k yasımız bUyUk bir -teessürle haber verdig.ı-
mlz Başvekil Dr. Reflık Saydamın 
cenazesı, Büyük M.ııllet Meclisin.in 
t~kkülünde11ıbcr.i mebusu bulundu- - ve -
ğu lstanbul'dan Ank.ara'ya nakledi-

l~~:!hın erken saatinden dtibaren dıcardak'ı yankılar 
merasime iştirak edecek aslrerl kı- ıJ 
talar, davetliler ve halle bilyük bır 
teessür lı;:lnde 11l(.'rasımın başlıyaca· Beııitn. 9 a.a. - Berlln Kll7Jel.elert d~ 
ğı T.aksım nıe~dnnınn gidcyorlardı. ölıen '.roı1lcb-e Bqveklll Dr. RcNc Sa)· 

BUtUn resmi ve husus! müessese· d&m'ın ~ bel4ı'l.cn uzıun ya· 
ler, dcıı1z vesaiti ve konsolosluklar (Sonu 4 üııcü la>fada) 
bayraklannı ;:>anya hııd rmlşlerdl . 
Cenaı.enln geçeceği caddt'lc>rde lnt • 

1.amı ıemın için ıkı taranı ııoııs ve c H p Genel Sekreferı' 
jandarmalar yer almışlardı. • • • 

Saat 9 dan evvel cenazenin kal-

dınlııoağı Beyoğlu Züknr Hastanesi· du"n Ankara'ya do"ndu" 
nln önünde Sırasel°'•l~r caddesinde, 
hastaneden ttlbarnn T.aksbn meyda-
nına kadar, karşılıkll askerl kıtalar nır mlııtd~ltenberl yıırt içinde bir 
mev.kl almıştı. tı-tklk ıt<'zı n e hulıııımakta olan C. 

Kes f bir halle kiltloo Jaymctll H. P. G~nel Sck:etcrf B M .. mduh 
bir TUı'k evlrldı.na yapılacak son lh· ı Sevkrt l'. cnıl ıl Kıltlık. Men<lcr.cıı k ı
Uram rnsLmesinrle hazır bulunmak r.al ınnda ynptığı teUuklerf bıtirmlş 
il1.cre Tnkslm ~'danını ı;:c'\Telt'miş, vı• dUn ı;:ıhAh fr.mir'deo •!'hrlmi:ıc 
e.ennze mern9lmine lşthrak edecek 1 donmıı•tllr. B. ~l('mrlııh !'vket t;scn· 
lronsolosluklnr erkllnı t\bldenln ö- rlnl nkarn J.':llrıncla C". H. P. <1l'ncl 
nilnde mevki almışlnrrlı. ~ckrrtc-rli i ılcri ıtl"lenleri ve dostları 

~ehrlm 7..dP bulunan mt"rhumun tıırafınrlAn knrşılıınnıı tır • 
(Sonıı <f üncu •a)fada) 

Reisimiz 
Falih Rıfkı AT AY 

Cumhurreisi ismet fnönü, )eni hükü
meti kunnak '\'azifesini Hariciye Vekıli 
sarın ŞUkni Saracoğhı'ra vermittir. :Rı> 
yük Millet Mcdisinin, inkılap parıisinın 
~e bıiıun halkın takdiri, bir defa daha, 
Milli Şd'in karan ile beraber olduğuna 
tüphe yoktur. Kendisini sel1mlarız. 

Yeni Baıvekllin i~ıısi mesleği. Cqm
burİ)et devri ile baJ)ımııştır. Daha •"' 
mebu~lu~ yıllannda iyi bir hatip, yuz• 
de >'Üz bir milliyetçi ve inkıllpçı olarak 
}ahsiyetİ bdiren ;>eni Başvekil, sırasi)le, 
müstesna bir muzakercci, maarifte, ma
li) ede, adli)roe ve harici)ede bu dev· 
letin ve rejin;ıin en çeotın dh-alarını ıcvtc 
ile başaran bir hiıkürncı adamı olarak, 
daima ileri)e ve )ulc:arıya doğru bir se
yir içinde, bugünkü yük ek mesliliyeı mao 
kamına doğru yürum\ıŞtür. Halkın t>ağ
rından gelmektedir Ye kmynağu\111 öıdl> 
jünü ve saflığım, - bir fikir tetbİ> e9 
ile, Meclia 'ft Hülcüınec mekanizma• 
içinde her türlü tecrübelerle, mübadele 
''e düyunuumumiye gibi Türkiye'nİ11 
miJJetlerarası t~illerde ft konferans· 
farda hallolunan ajır işlerindeki imtİ· 
hanlarla tamamlamı ur. Bu vazifrlerın 

en bü)ük kısmı, Milli Şe.f'in ya ~ve
killiği, ya D!:'let Reı,liii zamanlarını 

te•aduf eder. arın Şükru Saracoilu'nun 
va.•ıflarını hepimizden daha yakın unı· 
mı$ olan da şüphesiz kendisidir. 

Haraıının en ağır v.vife ve mesuliye. 
tini de dun usıune ılmt)tır. hdnci dbaa 
harbinin kızıl buhranları orıuındayn:. 
Harici politikada harhdı,. kalmak, iç 
politikada bu hamin ister i"emez uğ. 
radığımız ve uğrı)aağımız buhranları
nı önlemek divasındayl7. Bu dift, ııekl, 
azim ve bıısiret kadar, feragat w fect.. 
kırlık ister. Yeni Başve4dlinü:ı: be ,._ 
salardan hiçbirinin eks

0

kliğini hi~ir

mi} e~k bir olgunlukta, 'ft yeti"'inlik· 

tcdir. Üstüne aldığı bütün iılerde kendi

si}le heraherdık: şimdi omuruna yükl~ 

nen bu ftl ~tin vazifede, her Z111118D 

olduğundan daha fula kendiıiyle 

birliiHz, beraberiz. 7.or zamanlarda ,... 

''roruz. Fakat Jteçİrmiş olduğumuz, "f'C 

bizzat Şiıkrü Saracoğlu'nun içinde J'llğ

rulduğu :umanların çok daha teıin 

:ı:orluklarına giiğus gernıi~, Türk tari

hinin baJlıca ~ irlcrinden birine 

\'ÜCUt \Crmi)izdir. Başta Milli ,Şef'in 

ve Rti>ul< Millet feclisinin itima

dına dayanan, dini halk \e inkıllp aJkı 

olan )eni Hükümet Rei inin ve arkadu

lannın de-Yrinde de, bu milleriıı talihı 

parlak olmakta, ,eleceiin lcaraıılık 

meçhulleri ~oden ~ ve ~ 

A.ked • ..uıt ..... a.....- Zaıılır 111•••• .. ııiı. •dill ...... -..... ~ ""' aecmekrc ~ ~ 
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~urtta "koruyucu tababet11 i I Saydam'ın Dr. Refik Saydam·ın l oetterdarı r her yll 

yara~an ve yaşatan adam • 
-. 44444'4 

lctımn:ye 

Cumhur!· 
iti za.mıın dt.'l"hal 

?Wı·rel!lfi•: n1 kurdu ve 
"koruyucu heldınllk • IBlı ında ca· 
lıştı. 

gaye 

~ dıo#TUYa • 
~ 

hedctı de 
tUtı,, 'Jl· 

Dr Refik Saydıı.m'ın 
Hüldbnettnde dev et 

Cumhuriyet 
sıhhtşccill tını 

ele aldıtı 

-.na haUıın b4e 
1 - NOtua s 

!1lk ootumu co 
QmWc, cıocUk 
ltC(:l1lCk, 

2 - .Annelcrtn dotumda.n önce ve 
doıtunı<1nn eonra t nnı koru· 
mak ve bunlan kıo)Ayca lwrtru'aeak 
11\tl f!r acrnnj(, 

3 - Gel cnn sı!ıhat11 o-
larak ,...,~ tcmtn etmek. 

4 - Yuroumuzda. her türlU mı.

Jııı••cı ha! lrklnrln ve b 111 t· 
ma. trt!ngt, trnhan ve '1.-ercmlc mıl.. 

-~ crtmek, 
15 - Dil ve )"8.bnl'lcl ü ~f'n 

CJ'UT(tmmı%a h~ bula• cı ve ııal· 
sın b1r h lllıtın ırınr.mınc ol· 
mak, 

6 - Yurdumuzun frltk şartlan· 
.. 13.h etmek. 

7 - Koruyucu tıı.ba: ctn esa.ı!J 

m~lerlni httzırbynm.k o n baktc· 
T':b'QIOJI. ııero1oJt 1Abo?'atuvarl ·ını 

hu1 hım hh mu~ acm ıc. 

8 - Yurt.taeınra ınhht-ıctınuıı ;ar-
dun )'11.PMllk mO<'f!llr.IN" !lrt kunnak. 

9 - YU1'dun 1htb'ııcı olan ınhht • 
tr;ttmaı Jcanwı ve n1Zılml:tn tedvin 
etmek, 

ıo - Sııli'!ik ııropagıın4."ll!ln1 lm· 
kAn n1Bbetbu\o trhtr, k oo ve ltöY· 
kT.lmttc kadar "ötUnn k ve ya,yıruık· 

Yaı>tıltt bu proırmın 1lzerinde cıı.lı· 
ıınn Dr. ~1'lk Slı)'d,.'UTI 'ın on bC$ M!· 

nclik tl")"IZ?I meyv nı )'UTdumu· 
zun tuınııt taraf n.(I ıtöımü;ı."ONZ! 

N Uf usumuzun 9tlllCdcn sene-ye co
Q.'.alrnn"'1. sı trıı tı mm' kaJ:\roa COCU'k 
ö Om 'h'rtntn ve IS1tJmlcrln azalması, 

do~ :ırm bere enmeııl, bılhom· 
:au mıntalml:ud:ı '1cö k,. ctb1 lctt· 
m!ll, ~ en bUY(lk telAl«'t ere 
mstlanmnnuun. trcm: 11 mmta.kalar· 
dn yUzlı!rtntn, vilcutınnnm man:ı:.:ı.ra· 

111 hot>lmizi mütce;s1r cd(!ll hastaln. 
rın aı.rn bulm:Un ve mı Bunlar hep 
bu rnhmctlt m~ ktaSlmı:r.ın ı:ıszıe 
~örO:ncn ve el ne tut:u n birer e<ıe· 

J1t'll.r. 
K •Y V(t..<ı nn ook 1\nem VCl'l'.'!1 Re· 

t!k Saydam, 1!1c gUrıd(mberl ltöy f'D f;· 

h1c lerlY1ıO ı:ilenm ısıt Bu g{ln köY· 
lerfımlzdo ııeyy.ı.r 6:hh t memurlan, 
91tm:ı, trena1 ve trnhom m c del si 
.,,...,..ımı~n. köy ebe rt. k Y sa !ık 

:ıtoMJ<:Ulan ve nd hUktimct dcık· 
tot-lan ve 9eY>'1.l' dokto IAr heı> Dr. 
Refik ~'daln'ın cizd .proırram ve 
ırllılten1 tt )"01 Ozcrlnt'le en •ıy0rlar 

- ha.ne sat ı:: nda ah1ıklıırı ôd!!'Y' eri 
:J'8.ıll)'OT 

Doktor ihtiyacını 
kar§ılamak için 

Dl". Refik Saydam Dt-v t"l sıhhiye. 

c tın cdf'll 

acıl· 
her 

M< çln de "I..ey· 
Ebe !\ C'k· 

on ba$11 :'dır:ı 

Of 
rt e 7.acı eecm ,. 

~et hht tef· 

kllAtınd:ı ·uı re ır ren doktorla ın 
l!a,YIS! 1~ s hhal memurınn 1'\f 2 
f!bek'r 643 hem rr.l~ '\10 ve cczacı
lınr iM! 131'! 1 bUlımU$tur. 

Hıfzıssıhha Enstitüıü 

C'u:mhurtycU 
u. 

• 

F K SAYDA 
a) Halk hıtzı•ıhha lflrtlannı dü· 

zelt.mek ve ıttınd hizmet ıcın 
her nevt !mrıl ~tınna ve tct.k k· 
ıer, 

b) Sıhhat Vckl. et:nce ı.erllecek 

ıııhht ve teıınl mesele rl halletmek 
ve tahllllerl >'llPmnk, 

c) Memleket tein lüzum1u olnn 
ası ve ıeromlnn hazırlamak. 

dl Hancten gelen mU tahzarların 
ve saır hayatı erttıı;ııerın konı.ro•u, 

eı Umumi ıct mal ve tntanl hıt· 

zıssıhha)ıı alt d1f:er callJfllıılaı', 

1) Reıımt datrelcr, beledb-clerle 
hakiki ve hülant eahtslar ta.raıındıın 
lht.ısas ve ıııa!Ahb'eU d h!Unde tennl 
nwse !« hakScın&ı lstenecek rw ve 
mUtalcnlnnn venımusı. 

Yurttaılıınmı:ı:.ın l::lıtmı konı)la· 

cak Str.Clte heor tw?nc- mll.ııonlarca ki· 
&1ntn c cek 11tısı, yUz binlerce ktlo 
aeı ve ecrom tıaıırlıyan bu mO~uıe 
yukarıda )'llll!ı!J ödevleri ne halk saf;· 
lıtma. yurt snıttıtına yaptıltJ hizmet• 
le:', Dr. Rettk Saydam'ın azu hati· 
ra.sı önünde onun b1r lbld<!m hAlln· 
de ıtunnadan etılt$!Tlnktadır. 

Ccne bu mQC511('9C ll:!nd<! t81tı e.ıı

len "Hıtııssıhhll Mektebi" de 04vle· 
t1n ııatlık teeklltı.imda vaztre alan 
doıctorlıı.r ve aıhhlYo mmnurıvı, mil· 
ıeumızın hayat vo sstlıtına mUeulr 
olacak etıaBlan telldn eden b.r dan 
wı Y1lkBCk tcd11s mu h'ltinde· 
dlr. 

Adana'da kurdu~ "Sıtma Enııt•. 

tü&il,. yurt tabiplcrtn!n bir trkAmOl 
mUCS8csesl haltnd ve bu h&W1ıt,ın 
teotldk ve e.rastJrmaJannda '~uııu 
btr ınırct.te C&lıtan bir C\lmhurt;'Ct 
esen hallnde yaanmaktalhr. 

Dr. Renk SaYdam ''koruyucu ta· 
babct,, ııahıısındn Uerleritcn yurdu· 
muzun muhtac: o!dull'u "Şita Veren 
Hektmllk" mu Jl'l'lnt de ihmal 
etmle deQildlr. AkB!nc maddi ımklin· 
ıar n tinde yUrdumuzda bu m•teı· 

8CllC rtn ıayılannı cotalt.mıık ve 
ııcrhadlcre kadar yaymak. bun!nıla 
ki yatak adctıcrtnl lhtıyncı karsılıya· 
cak bir he.ddc kadar te:Q1<1~ek. 
Sıhhi mu C!!'dıt>kt mü~he. ulan 
sayı ve kn1 te bakımından kuvvetimi 
dlnn k. doktor lletlerln1 m ll'1n ıts· 

temlere eön.ı ta1arl.'k cd1P ııetırtmeıc 
ve halkunızın W;Utadetertne hazır bu· 
ıunmınnak hu.wsundakt muvartakı· 
yetlerl cıatmıı hatırlanacaktır. 

içtimai yariımcı Relik 
Saydam 

leıttnın icabı "lctlmal ynrdım, cı bir 
insandı. Bu ~ibl y n:tım ı n y p r k 
hayır mUCSSC11C rln n b: ıınd 
!erce ça.Iqmıe ve yurt.ta•la.nn:ı 

met etmi&Ur. Onun t d 

nında akıl hııatar.c 

mi$, modern b!r m 

cüzam hııst.anesl, t.rnhom h 
rt. veran <t!J;p nscrlcrl, m n ve 
tedavi evl<>.M hep onun ö'!nı z bl~r 

csert ve bu~ in yurdurru:ı:un m- U m 
b\r kö&CS!nde blle beş y taktı bt" ıı. 

panser bulursak, bu onun yu lat· 
1."lnnıı ynıımak lstcd !il "hbbl·lct • 
mat.. yardımın pdt ur k bir n mu· 
nesidir. lzmlr'dcld tır·D :sız 

K6rtcr mU 

ne onun eser r n b o ra}(, ça· 
llııı1orlar. 

Devlet t.c.kUA.ttnda propaganda 'liC 

JIC$rb'at.a önem veren ve bu hu1uııta 

elinden ı:c <:n calı&mıı lan -rturm dan 
kuvvetlendlrcn Dr. Refik Sa dam 
eehırlertmlzdc oldu~u kııd: r k Mlba 
ve klS>lerlmli!!de de bu calısmnı n 
yllrütm ~I ve ı:cn 1 tme~I dalma tı r 
Ull<U cd nm1$tl. 

mll)'Onlarca n 
ne&rcderck k• y 
rtyor, okutturuyor, yüz b ı 

11 duvar lcvhalnnnı ll 1 v 
odala.n. mektepler, kıtlala.r, lsta~ 
:ronlıı.nı a.stırtı)'Or, ı hht ler a. 
cıyor, konCcrıın !Ar ı. ad or, (! ho.ıııt 
halkın saC:lık tcrb 4~m ını.ı. 
satmı halk ll!fC:lııtınd:ı C9:: tı blr nok • 
ta olarak ele nim•• bulvnuYOTdu. 

Onun mUbarok bLr UuCUsU va• .ıı. 
0 da )'UrdUmUzda ''m 11 tı:ıQ'hk •tan· 
dardını .. yUktıclmcktl. \'e bunu ebedi· 
yete kavusmndıın önce de ~ör~r k 
mu.zatter oldu 

Bijyük ın~ ı :ı kud l\ deV t a• 
dıunı ve lıd:ı.rcc, d 1C$ l'ttcı 'c 
yUkaek ruhlu Dr. R t k Sa)'dnm ebe
dlyette müsterlh Yt.tsa. 

SiZier, &en!n ç dlltln )'(>\. YB('ll· 

tın Pl"O«Tl1J1l üZ<'rlndo yürtl)oruz ve 
dalma yilrl!Yecc#lz. 

Ölmiyen ölü 
Cumhuriyet kurulunc1ya kadar 

s:ı."lık tŞlertmız. hemen teşl<Ufı.tsız. de· 
necek bır surette b r umumi mUdUr· 
lük tarafından dare edilmekte ıdl. 
Bu işi büyUk devlet politılta.sı hali
ne getirmek lüzumuna !ieflcrlnl en 
evvel inandırmış ve ilk d fa olarıık 
m mlekette b r Sıhhiye VekAlctl 
kurdurmuş; memleket.in sağlık işle
rin yokluk ve mahrum yet iı;ınde en 
yüksek \'Uku! ve dirayetle bugUnku 
tcı::k llta bıı[tlamış ve bu . suretle 
mılll hayatımızın en büyük ğhk 
babası olmağa hakkiyle liyakat ka· 
z.an.mış olan Dr. Refik Snydam'ın 
sarsılmak bllmlyen kuvvetli irade ve 
metin seclycsl ~anında dığer seı;lll 
b r vasfı daha vardı ki, bu da son 
derece hayırsever ve feragat sahibi 
olması jdi. 

Feragat de~lp geçmlyellm: bu ke· 
Um n n telll.ffuzu ı;ok kolaydır. Fa· 
kat ne! slerde tatb!:kı en güı; bir iş. 
Ur. Feragııt herkesin dll\ndedlr. O· 
na hPrkes özenir; onu herke yapar 
ve ) apmak ister, fnkıat Refık Say
da::n s: bl yapamaz. 

tnsnnlnrın bQyUklüklerinl; lyUlk· 
lerlnı: vatan ve m111etc baf:lılıklan· 
ru olı;mek ıcırı en buyük kıstas fera· 
gı:ı.t 'lie fedakllrhk hareketlerır.1 ı de· 
reces dır. Bu; Refık Saydnm'da ke· 
mal haddini bulmu tu. 

Refik • aydam mlllC'ttne cok bU· 
yUk h zmetlcr ~:aptı. C<>k bUyUk e· 
serler bıraktı. Fakat onun nefsi fe· 
ragatl insanlığının en bUyük nlsa· 
nesi idi. BUtUn l>mrUnun maddi ha· 
sılasını tnmam otuz hcş yıl htc bir 
ı...·az ve garaz. g(;zc.tmekslzln vatan· 
daı; ıstırabına hasredecek aramızda 
kaı; tane yll: t göstcrllcblllr? 

Moktepten cıktd:ı gQndcnberl hlı; 
durmadan dinlenmeden çalışmış; 
da ma bilyük 1 !er bıı.şarmış; haya· 
tını TUrk ml\letlnln bUyUk istlkb:ı· 
im~ vakfeun s bulunan Refi.k Say· 
dam ı;ok çalı tı; çok yoruldu ve 
yorgun öldü. Onun bu ı;alısma ve 
yorulması asla nefsi için deıilldl. 
Çok sevd f:I vatan ve mlllctl içindi. 

Ha ta ve yıpranmıs vllcudlylc va· 
rı:ifC51 baeında inatla ve li!Unclye ka· 
dar calısan; cok az bir fasıla ile on 
bes yıldan faz.la vekUllk ve ile bu· 
ı;uk yıl Basvekllllk yapmış; hayatın· 
da hlr gün bile israf ve sefahate 
nefsini knptırmamıs olan bu temiz 
Mlkatll bUyffk Devlet adamının bı
raktı~ı ma<fdi varlık nedir blllr misi· 
nlz ? B T h~... o: babasından 
miras kalmıs olan bir tek evini de 
ha~ atında bir hayır cemiyetine ha· 

c;lıımı~: dOn:,: ada tek bir ku!Obesl 
rl 'iti olmıyB'n faziletli h..'r insandı. 

Y rm1 sene müddetle bu devletin 
en yllksek maaşını alm1$ bulunan 
Refık aydam bu paralan ne yapı· 
yordu? Söyllyellm. DüımUe arkadu· 
lanna, mustarip vatandaslanna. fa· 
kir ve kimsesiz. talebelere gizli ~z.11 
dd:ıtıyor: fakat bunu en yakın ar
kadaşlarına bUe h!MeUrmişoröu. Bu 

Hayrettin KARAN 
JJ.ılıkcsir Mebusu 

tuabrla Refik Sa:,"<lam kendi şeref 
Cı.bldeslnl kendi hıı.yaundıı k ndi ııa· 
rıısb'le kurmuş ıız.ız. ölUler m zdcn 
blrıdir. Fakat onun bu b de l mfı· 
nevi ve ebedidir. Rclık Sayd m bu 
memlekette madd b d 1 d kllec k 
büyük Devlet adlımlıırımız.dan biri 
ldi. Eğer b\r gUn bu memlekette bir 
sıhhat ı\b desi yapılmak ltmmgellrse 
onun Uzerlnc komıook he)1tcl mut· 
lııka Refık Saydam'ın h ykell olmak 
l(ızıımdır. 

Refik Sa~'Clam feragatte bu dere· 
ce kahraman oldu •u gibi iş haya· 
tında da son dcrC'cc titılz. otor ter ve 
yellşecok nesle misal otfloıık bir 
rehberdi. Hususi hayatm in ise ye· 
rhıe göre Ş('f k bir babn. yerine giı
rc sf\dılt b r arlmdnştı. Onun üı; mil· 
hlm umdesi vardı. Ehliyet, 1 ti.kamet, 
d!slı;ıl!n: o rc>sml hayatında hatır, gll
nUl ve iltimas denilen içtimai hasta
lık mikrobunu muhitine asin yııklas
tırmamı tı; içti.mai yaramızın da en 
hfızık bir hc-ldml idi. Onun müfrılt 
ıdenecek kadar ileri gi len bu hnre
kMlerlnden bir m'snl vcrellm: mil· 
esses!'lerden blrlnd ı;a~r.)maktn olan 
en ynkın nk:rabnlnrından b rb\ n vn· 
?J!ıfeslnde kücUk bh' knyıtııızlı~t lşl
tıyor. Onu dc>rhnl vnztrrc; ıvt<>n cı • 
kartıl·or ve her vatan ~cu u J:ibl 
k<!ndl <!hllyet ve liyakat ne ıtUvenc· 
r<!k hayatını kn7 an ın d vor. Znl.<'11 
Türk mill<?ttnln d<' bUvük Devlet 
arlamlnrınd:ın trdlıo;I \'e bcktr.dm1 

bunrlnn bıışka nf'!'dlr" O zatı>n bıı 
hasatlıklnrln mncııdele cdC!rken 'ne• 

bun dOııtn. 
Ne mutlu mlllrtlnl aclık tehlike· 

!!lnclPn korumak için ı;ıılı,.,ırk"n ken· 
dl net ini f<'dn ed,.n fM"nı:nt i "l e: 

Ve ne mutlu arkn"ındnn " 1 nl 
ııamıa hı>vıT"la yadettlrccek olan 
ölmlyen ölUyc ... 

İzmir ~of örl,.ri zam 
istiyorlar 

tzmtr, 9 CTeletontıı) - tT.mtr enförlc 
rl daha önce >ıı.tııl: n yUzdc 40 zaınm:ı 
ili \'e olarak takııl 111a tlel"lnc yen den 
zam ıatcmısıeroı.r. Şotöı-ımn bu istek • 

ıert ınc~· 

Osküp konsolosluğumuz 
Tüı1dye Cumhuriyeti Üsküp komolo • 

!uğuna Hariciye Ve1cllcd konsolo luk 
sUhesi müdürü 8. Cemal Gönen'in ta)in 
edildiği memnuniyetle hsbcr alınmııtır. 

ZlJJftFl1IW as u asa s asa cow 

Fakirleri unutma az da 
olsa onların hamisi 

KIZILAY A yardım et 

derin acısı 
ve birlik ölümü ve m:~!:i: :er 

J 

• 

• • 1 s e ı ı 

r 
izzet Ulvi AYKURT 

Hayat ne kararsızdır, ııısıın hıc 
hatırından geı;m yen §eyforlc ansı • 
zw kaı-şıiıışıverıyor. llurıa na ıl ıııa
nılır ki bu sevgllı \'arlık sılıhatı tam 
\'c ne esi, her se::r ı ) ermde olarak 
buradan u.yrılnuşu .. Hele insan, cok 
bil> uk \ e d ruı acı olursa, hiı; de 
ınanmak lstemry or. Bu ıruınınruc is
tememek, b r n..,vı kend nı O) alıya· 
rnk ıked rl haf fletm :re :> nrıyan, 
tnb 1 b r tedbire de b nziyor. 

Bnz.ı anlu.r insan 1 1 h ('derse 
cts ıı b.ı ün artık Hcfık ~n)'tiıım arıı· 
mızda yoktur!". 

Sayın BaS' k l; memleket mu
kad ratırıın karma }mnşık, bel rsız 
b r 1.nmnnındıı S,\ as'tan bnşlıli arak 
Mlllt .Mucndele iı;lnde yasıımı , 'fUrk 
milletine Jy:I hlLmetlcrdc bulunmuş· 
tur. 

Yirmi bir, ylnnl lkl yıl üncedcn
berl kendllPr nı tnnıı dım. Çok ıın· 
z k, zc>kı, c ddi lerlntle dil, kati i, 
az mil, dostıannı unutmaz., m il tse· 
ver bir z.ııt Jel • Bf» i<'I klc en bUyU
ğümUz.lln ve milleUn sevgi ve it mıı· 
dını kazanını tı. 

Şlmdıyc kadar bulundu ·u işlerde 
) ü k ml'Zlli etlerini, b ıtün hnr ket· 
lcr yte :> üksek insanlı 1111 herk e 
gösterm ti. Hiç şüııhe )Ok ki Rdlk 
Saydıı:ıtı baslretlı \ e metin bir dev
let ad mı olduğu kndnr ince ruhıu 
tem ı. kalbl. :,Uk c-k b r lrlSandı. Son 
dakika ma kadar bu va nan sarsıl
madan taşıdı. Ve bu yüksek mczl· 
yctler le ndc gl>zterlnl hnyata knp:ı
dı. Rahmetli lcln bu bir şer ft r!. 

Kime ras~ellnse hemrn bunların 
trafındn kanusuyor ve hC!rkes aziz 

ölUyc kııl"'Şı der n ııcılar içinde ya
nıyor .. Tc~ Ur o kndnr umumidir 
ki Insıının. Tilrk mlllctlnln kıymet· 
birli• nl. bilyük rulıiulu • ınu b r da· 
ha llrmO!S olmnkln gö U k obarıyor 

Evet. TLirk mili t·nın • kr 1 sin 
h zmet edenlrr<' ka ı • nnsıl C'V ı. 
sinde, ıa.ı: l'<\nrl der nl k ve b rllk 
vnrsn. mnt<'m nrl" ncısında d11hl llY· 
nı ktıvvette Ö?..d nlik ve blrl k \'Rr· 
dır. Her $evde 1' r yerde. her za
man b rı k b'rlık' ... 

Fy blll "k er ve h!ivUklUklcr 1'n•·· 
nnğı ol n TUrk mlllf'ti bn$ın !IAl!-"ı. 
sun' Pn b ıvtl{o'.li"Tlfı7."lr>n "'" le lrUkle
re lcnil:ı" k"muya taziyetler ve esen· 
1 k dilekleri! .. 

Em iyel amirleri 

arasında terfi ve 
değiıiklikler 

lslanbul basını 
lsanbul gazeteleri dünkü ba§mak.alelerinde, Doktor 

Refik Saydam'ın ani ve acı ölümünün uyandırdığı derin 
teessüre tercüman olmakta drrlar Bu gazetelrin bat
makalelerinden iktibas ett iğimiz parçaları qağıya 
derced iyoruz: 

1sıanbııl, 9 a.a. - Buı:Uııkil İs· 
tanbul ı:;azctelermin hepsı baş su
tuıılarıııı, iç ve dııı sayfalarını Baş. 
veltıl Uoktor Refık Saydam'ın olu· 
mtiııe tııhııi.s etmişlerdir. 

CUMHURİYET : 

Yunus Nallı ı.lıyor ki: 
''ba§veıuı :uukıor ne ..... Sayılam'-

muvnffakiyet şartıılır." 
"0. samimi bir halkçı iıli. Çünkü 

senelerce halkın ~cigııline başını da· 
yamııı, ouıın maddi ve manevi derl
lcriııı dinlemiş bir hekimdi. B u kış 
fstanbııl'n iztlıınp çektirmemek için 
bi.ı:z ı t çalıştı ı sıraıla tlurarı kalbin
de, yalnız miller ve vntan sevgisi 
vnrtlı. Yllreği yalnız millele ve va· 
tana hizıııet nşı ile çıırpıyorılu." 

111 c1.vı.:1K1 ı..ecc unsızın vuku uuııın YEN/ SABAH .· 
o!Umti cıuıı saoan, o~.a lbıımuuı, 

butuu nıcınlt.otteu §a u ıan ve ıct~n --
aı;ın<ııraıı bır kara ııauer olarak ılu· Hllseyın Cahil Yoıılçın diyor ki: 
yuhlu v c yayılllı. l>UŞtU ıstaııbul, .ZS<41v ... ı\ll ur. ıteıın. :::,.;ıylln.m ın 
dı) uruz, çunKli bır nafo:ıduu oerı nı sıı:ııı veıalı bu tun memlekette 
bUra)a ~ ıııll!J buıunaıı uaşvcıul ,..,.. bu.) ,ı bır acı olar.ı.ı{ duyuldu. 'ı ec· 
ccsını gunduı;une Kaıaıaıt İetaıı • ruoLeıııtıen, \ .ıkuı ve ıKtıdannc.\n 
buı un ı.ILı ueı ınc çare.er aramakla tlııııa ıı K çoıt hızmetler beklenccet 
tıaraşı) ordu. .t>ır taraı an bu acı gı oır aırallu aramızdan ayrılması 
ıroyl>ı buyuk bır tce ur}e kayded1.ıı ~en,; .-.ı ı• bır mahrumıyettır. Unun 
<Jllnt,u gazeteler, diğer tıu aftan mer· ııııyatı nıı ut ız.anı, sı:ssız. vclüt bir 
humurı bu ç ıışııı.uar nc.ı e ıııcı •, ç:ılı n.a ı<.;ınıle vatanuıa faydalı ol
lsıaııbul halkıııa hıtab den son be mai;a Jıa ı etlılntı!,lıı . Bıdııci Cıhan 
ycınaunı ııeşrcdıyorlardı. Çok hazın. h'\ı lııııdı: asrci sıhhiye teşkilatının 
ıakat ayııi 7. ım .. nda her tunlye ıııı· eıı faal uzuvlarından birı sıfııtiyle 
eıp olmıyan ııı.:tlu bır olay. vnzıı~sinı ıfa etmişti. :;ıımdı ıkıııcl 

Hnyuııııı b ıhıuısa dün) a bııhra- cıhun h.11 bıııı.le lıtıl<llnıetiıı başınıla 
mııın meıııl kctımizi de mUtecsııır guzleri yıııc ayın yüksek gayeye 
eden son LIÇ yııı ıı;iıı ıe .ıuı ııp ılın· 1:ı·vı ıım.ş, ıhırıııııılan, bıkıp us:ı.nıııa
lonnu·k bılnııyeıı bır fanlıyetle ıııll· dan, filtuı· ılu) ınaılıın ugrnşıyordu. 
Jet Jı,ımıeıınc V'lkletnıış olıın Ur. uaıu.tcalar ndtau.ır zorlaşırsa onun 
Refik SaY.dam tıpkı v 11 n uı.:run la azım ve gllll'Cli o kadar arııyu11lu. 
ıasılabız smnııııkeıı öıen bır ku • l<cndisınııı huıusıyetıne aşina olan· 
mandan gıbı vazı1e başında can laı bUtılıı z ımanını ılevlet ve ınıllet 
vernıı ıır. ilo}'lclıkle ha}'atınıla h:· ııılerıne Jı,ısreını13 uldut;uııda ittifak 
mız ve titiz ç .. hşnıanın orııegi olan ederler. Onun na7.arıııılo. aıle, dhn
Ur. Rcfık SJyılam olüınllııdc de b!· ya, her ııey memlekeı aşkınıJa top. 
ze vazıfe 11 kının en ııilrı.1.suz mı- Jnnnıı tı. 
sallııi bırakmış oluyor. Bu hazin ve 1.Jr. Refik Saydam Padişahlık 
mutlu sO'llu onüııde dcı ın bır saygı ctcvrınue asnerl tıbbıye mcktcbın • 
ile eğılırkeıı blitlın nııl ctı;e nıcrhu· deu yet. mıştır. Yalıııı; bu cun.ıc o' 
muıı bıraktığı Bayrağı a\ ni ,IZ'ayret dC\ ri bilenler nazarında kaybctıı~i 
ve himmetle ılainıa yUksekıe taııı • mlz \ tan. c\·erı ve ılevleı adanını 
mak azmının sJrsılmuı; hamlelcrıy· tavsif etme " kMidir', Onda· genç 
le ılUlA'Uiu bulunuyoruz. )aı,ılarınılan kı:ılma ııtcşıi bır iıl ul 

Mulrarrir, mcıhumun umumi hudutsuz bir vatanseverlik ve hU -
harpten buı::l1ııc kadnr mcmlckcıe riycı aşltı hiç blr zaman körlenme
ynpmış oldu~ hizmetlerden ve le· di. Huhuııdnki bu hlırriyel alevi ıııı. 
nılz hayatıııılan bahsettikten sonra klıme ı tcşkılaundıı en yHksck ma
tliyor ki: kuma eri.,ıı~I zamaıılarıla oııa ılni

Bir devlet nılanıınııı ıedblrlcriıı· nıa bir rclı!Jer hizmetini ~ördıi. Fc.v
ıle ve ıcraatınıla IJelki tenkit oluna· kalidc knuunlıudaıı, usııllerılcn, ac
cak ıaraflar lt,ı buluııııbilir. Jhıkat lalıiyetlerde:ı zevk almak şoyle dur. 
Dr. ıtefik S~ydam'ın ılninıa en iYİ sun, bill'lkis onlanlaıı kaçıııdı~rna 
ıııycUerle ve devlet iılaı csınlıı l>lı • r.>.:thhllnı. ÇiınkU J<efll< Sayılanı, htt· 
tun şubcleriıulcki işlcrııı kaffcsine kimiyctiıı mılleıte oldugunu iman 
§limll !nııılasız bir o.11\.ka ile sıırfet- e ınu ti. Bu im:ınına ~eııçll(:lndcn 

ı tı&i faaliyetin samtmilif;iııe ııl~~z e· beri saclıkn ve her yerde onu mU • 
stanbul l~ııınlyet k dro u lı ı kpuıi· decek kimse bulurr.:ımaz. Dahılı ol· dafna etti. 

serl~rıııden Ncuahıı Kant'ııı İs nbu · sun, harici olsun en kuvvetli sıya- Oııun vefatiyle rejim, en sadık 
eınnı) et k ılro uııdıı a;;oık bulun ın rn ı · lırn uınn•lı :.! cı, t·mni> et uıııuııı ıııü - scı her şeyden evvel. ancak sam mı· 1 ve h!\lis evlaılarınıian biöni, mem· 
durliıgu ba komi crll'r1nılcıı şefıl. li~e, doğruluğa ve ılurüatlU~e. daya· lekct en tcmi:ıo; devlet aıiamlanndnn 
llıırlas'ın eıuni> et uıııuııı ıııılılurlıı •u, na bilir. Bu bakımrlan kenılisı kell· birini, ılostları en vefakar ve sa -
~o ruh ba,koınlserlcrlnden Jl:oıh ıtlln menin tam manaeiyle büyük bir mimi arkadaşlarınılnn birini kay • 
Or.erk'ln Kars, İst ınhul liıışkoıni er • devlet adamı olmak vıısı! ve llynka· beıtilcr. 
Jcrinılcn \ . Haıııdi Ozılcıııir'in İst ın- tini hakikiyle haiz. olmuştur. ~:ıJ. lanı kahincsl, bu muğlak dun· 
hu!, \)dın baskuıııiserll'rlnılcn Salih Uğruııda böyle cıı.ııslparane ve ı ya buhranı devre!llnıle Türkiye için 
<;uhukı;u'ıınn bndnııt<-p, .aK tıuııonıı feılakarnnc çalışan evlatlarrnı tak • en ısabelli ve en mesut bir harici 
ba•koııılserlain<lerı .\ hbns Hılıııl iı. tir eımesiııl bilen Bıiy{\k TUr~ ~lil- polıtika takibetnıiş olmakla meş • 
ır:cr'in K ~st ıınonu, 1 t ııılıııl iM kuıııı· ı ti, bugUn Dr. Refik Saydamı ışte hıır k'ıılaeııkıır. Milli Şef'le hlikiı • 
sı rkriııtlen !-iclrııan l'stıiııer'in İstaıı- bu hisler ve kanll'.'ltlerle mUte~ek met ve millet arasındaki ının J:"Ö -
bul, <: ınııkk ıle bnşkuıııi erl••ı inılı•ıı kir ve minnettar olarak ebe<liyele rüş birliğini ıenıi;il eden Dr. Refik 
\I. Salıri Guıııloğıı.n'ın • 'usa) hin, Bıı· ıeşyi ediyor." Sayılanı, hiç bir politıka akıntısı, 
lıkesir lıa kuıııi~crkriııd<'ıı 1 likırıı·t l~r- karşısınılıı sarsılmadı ve tespit edil. 
ı;uv"a'ın :llardin, 1 tnnhul !Jıı komi er- V AKIT : mlş yolda ylirüdli. T ecrübesinden, 
krinden Adnan Uktııy'ııı lımılr, Bur. vukuf ve ikıiılarından daha pek ı;ok 
s komiserlerinden ,,'cvkct Ör.ean'ın klı hizmetler bekleneceği bir sırada 
Emniyet Umum MildurlilgU, lst uılıııl "NAcsımknyasr d!~~k k. genrllğ!nde 1arnmızdan ayrılması, gerçeklen bir 
korıılscrlerlnılen 11. Ali Altunlıilck'ln " ' " ı ah · ti " 
7.ongulclak, Di> nrbal.:1r koıııisclerlııdrn tahsil devresini bitırıp de hayat a a- m rumıyet r. 
\il Ulvi Golpın r'ın .~~ıııııl)ct 'mum tıldığı günden beri vatan ve millet VATN : 
ıııildUrlıığil, Eınnl~et 'Umum nıildlırlll· hizmetinde tanı bır teraıı:at, dUriliıt· 
gıı l\oıııi crl<!rlndell" He ut Yııı.ıcıoğ • lUk ile çarpml§ ol•an kalbi onun YO· 
ıu•n3n l~ııınl> et Umum nıOdlırliğil, rulmaktan yılmıyan ı:ayretlne vefa Ahmeı Emin Yalman diyor ki: J 
Hatay koınlserlerfndcn Üıııer Kıırn • etmedi .Gece yarısında ı:eleıı bir :Memleket hizmetinde geçen bil· 
ıı :ılıınut'un 1 tt\hl)c, Ankara koınisl'r- anjin kirl:.ı.i 11Uıayeı çeyrek saat I· 1 tün bir hayat evvelki akşam birclen 
lerlııılcıı Ali Naci l'lııgcr'irı r\nkııra, çimle bu ıızlz varlığı. alıp ~oturdU. bire vazife başıncla sönmUştUr. 
\nkarn komiser!l'rlurlt·ıı l'uat Ulu oy•. "AıatUrk'Uu yanıııdıı. Mlllı Müca· :Merhum Başvekil Dr. Refik Sny • 
un Ankara., İstanbul komlserlcrlııılı·n tlelenln IJ~ıntla istaubul'dan Ana- dam, salı glimi İstaııbul'ıııı iıaşe ııı
:;:ılırl l\kriç'hı Kırkl ırcli; vll~yetieri dollu'ya geı;mi§ ve gerek mucadcle !eriyle sabahın dokuzundan akşa • 
emniyet kaclrulnrına açık lıııluıııın ııı ve gerek inkılap tarihinin her sat· nıın yeılisıııc kadar devamh bir BU· 

lir• ııııı ışlı il ci sınıf cııııı lyel t\ıııir • hasımla iştırak etmiş olan acfik rette uğraııııklaıı ıwnra o akşam ge
liklnınc ve Kars rııı llru ıııau•lı ı l'i Sıı.ydanı, devlet adamı olmak mezı. ce ynı·ısı gozlerini hayatın ctsğdağa. 
sınıf eıııni~·rt ruıılrl Y ı ar Alh ırıız'ın yetleri ile Milli Şe!'lmiz İsmel İnô· !arına, vazife ve mesuliyct yükleri· 
r.ıanisn , ljl;tlır ı el ı;ınıf eınni)et 4ıııi· nll'nlin ytıksek teveccüh ve mııhab- ııe yummu~tur. 
rl ,\lı Kı ral'ııı l~ııınl) et Uıııuro ıııııılilr- belini knzan ınıştı. V e Milli Şe!'lmi- Dağılağa ve :vlik <'!iyonun ı:ürıkll 
luğu, l'oli LnstitusU 2 el sınır ı•ıııı ıi · zin Cumhurreisliğine intihabından Refik Saydam. bUtün hayatınca zev
) et fıııılrl llagıp Dorn'nın Us ık, Balı- pek llZı soıırn hükümet reisliğine se· kini ancak vnzife ve hiz.melıe ara. 
kl'sir 2 ci sınıf ernııi)cl Amiri Iurıı • cllmiı,ıti. Doktor Refik Sııydam., hü· mış. trayaıını memleket hizmetine 
tnz 'l'unç'un Poli11 J~n tltllsll, Kasta - kUmet reisi olarak kentli hakkında vakfetmiş ve kendi sıhhatini de bu 
monu 2 ci sınır enıni~ et Aıııirl t)ıııer gostcrllen yüksek itimada ıı:er • hl7..rrw.t Mı hlı; blr :z:aman esırge· 
Vurclarlı'nın Se) hın, J~ınııi, et Uıııurıı çekteıı JAyik olduğunu da fnzlletli, memlştir." 
nıuılıırlııgli 2 ci ınıf emniyet llııılrl ıemız ve bilgili calıı,ımaeı ile ispat 
Hı ıa \'ıı ıf Kozar'ın ll11lıke lr ve iz- etmietlr. Nitekim evvt.lkl ı:Un sa· TAN : 
ıııir 2 ci sınıf emniyet IUlınirlcrlnden bnhtan gcct1ın son saatlerine kadar 
a7.lz TilzOn'ün Bolıı, 1 ei sınır cııınl) et memleket i§leri içinde ut;'l'agtıktan 
Amiri :t.i) a Gliııgılrcn'ln hıııir, a eli sonra bir vazl!c şehidi gibi h·ayau
lJınuml MUlettlşllk Asa)IŞ 11111 avir nın eona ermiş olması bu hakikati 
rııun\İni llehçet Kutert ın'ın ·ı rakyıı blltUn millet önlindc en açık bir su· 
Uıııuınl l ufcttişlig ı cmnl) et nıil ııdr retıe belirten bir delidıllr." 
ıııuııvlnllgiııe, eınniyl'l ııulis ınııfettlR. 
lrrlnden fünrıılldh Karadofcnn'ın 3. dl JKDAM 
Uııııımi :IIUfetlitlik tısayiş ııılı§a\ir ııııı ------- : 
11viııllğiııe ve cıııni) el uııınııı ıııliclıır
lügli :t ci sınıf cııııılyet Aıııirlcriıult·n 
X Lei Knrıleş'ln ele erııniret poli s ıml· 
fcltişligine naklen ve terfian tayin le. 

Abıuın Daver diyor ki: 
"BU§veıul JJoklor .Kciut Saydam, 

btitwı hayaıını vakfettıgı mıııctll 
.hızmel yolunda ı;alı§ırkeın tı.ııi bır ri tl'n5ip kılınmıştır. 

.J , 1111111111111111 •••••111111111, • öltıınıc ebeuıyeıe ıntı.Kal etti. u, da· 
"- ha Cil yll§ıncta ıdi V e memlekete 

daha. büyUk hizmetler ifa edecekıı. 
I<'akat ecel, yalnıı: ve sadece vatan 
ıı.,ıtiyle ı,;arpan bu buyü.k kalbı, va
kıtaiz durdw"du. 

- -~ Küçük haberler E 
.._., •••••••••••••••••••••••••••• ,. r 
* ~filli Piyallp) murakıpleri ücretlerinin Doktor !{efık Saydam, hekim, 

Uç yüz liraya çıkarılması kararla1· Sıhhıyc Vekıli, Haııve.Kıl olarak pek 
mışur. ıyl bir nam bıruıtaı·ak aramız.uaıı * Ankara beledi)csi 19'(2 malt yılı büı· oy!e ayrılnıı tır. Ne muılu ona ki 
çe i}le kadro)'I eklenen yeni mcrnu• Atatürk gibi, lamet İnönU ıdbl bU· 
ri)etler icra Vekilleri HC)ctioce tas· ylik kurtarıcıların itimadını ve sev
dik olumn~tur. glslnl kaznıınıı§, l stiklil M ücadele-* İz.mir beleditesi 942 mnlt )'ılı büıçc- sınde, İnkılap sav.a§ında onlarla be· 
~iylc Külı[irparlc, tramvay ve ombo~ raber çalı§mııı v e nihayet Türkiye 
idareleri bütçeleriyle kabul e<lılcn Cumhurlyeıinin Başvekili olarak e 

bcdiyetln ve tarihiıı sinesine göc • 
yeni mc.'f!luriyetler Dahiliye Vtkilli· mtl§tllr. 
ğince inrelenıııckteo.lir. 

* 
• k ı ı ·r ı ı 11 mua· M uharlr ya7.ısına devamla: 
oçı m ıınun un(c vıı Bir askeri doktor olarak Tllrk 
vlnllğine Çankırı valisi B. Hefik 
No) an tayin edilıııi tir. ordusunun ıhhatını korum k ı:lb * nk.Pra bcleıli) e zabı tıısı dürdılnell oerefli bır vazıfe ile lray L a atılm 
ube milrlürU n. Iustnfn \knlııı olan merhum. AtaıUrk İ 1 1 Bay 

ile mOdilr mua,·inl H. Avni Korkut rağını açtığı zaman bu kadd s 
bu vıır.lfelere asaleten ta) in edil- bayrağın altına ilk k an b r l!lVUC 
mielcrdlr. vatanseverden blridır. O, bu hare. * fnıırlf Vekllllıtl ha~ mOfettlşll~inl' keti Ue Ebedi Şe! n bu yurdu kur
birinci sınıf müfettişinden n. Re., taracağı.na ve Türk Mıl etin n kud 
flk Gıincl. vrrln,. de Skin('! sınıf ret ve kuvveıine inandı nt röııter· 
m!ıfctU ll'rdrn n. O~ınaa Horasan- mlştfr. BUy(lk Ulk ıler 111 ak 11 
k t.a,yUı cdllmişlerdir. aye. hcc insan ıçlıı. bu ı.nan, ilk 

M. Zekeriya Sertel diyor ki: 
Refik Saydam, dünyayı saran 

harp ateııi ortasında memleket ida
resinin her hangi bir kimseyi yı ldı
racak kadar mUşklillerle tlolduıtu 
bir zanıanıln hiıkilınetin b~ıııda bu· 
luııınuştıır. Fakat o muntazam ca. · 
lışnıasıııı bi len, dtlrüı11 ve faal .bır 
adamdı. Vauııııının bıiıUn tler~lerme 
1:are bulmak, sevgi ve aznıi ıle bu
tün bu mlişkiılll•rk: rı1iıcaıı ... ıe etmek
ten zevk alm ış, ve hiç b ir zaman 
yor~unluk, bezgln~lk: h~tt.a neşe • 
sizlik gösıernıemı ştı. En çeıin, en 
ı,;etrefll meseleleri bile insan~ ümit 
\C neşe ve-ren b\r hava !~inde ha.1le 
çalışırdı. 

Memleket, Başvekil Refik ~AY· 
dnm'ın şahsında l;>ü~'ilk evlatlann<\an 
birini knybet.ımtştlr. 

AKŞAM : 

Necmettin Sadak diyor ki: 
E 1 az buhV)Ur btr evlet adamı 

ka) be tık 
Dr Refik Sayc1o.m'ın devlet a

damı, polıt k cı ve insan olarak mi· 
tık bulunduğu mezlvetlerln bizce 
e li t eri evvela kafası \'e düşlın· 

ınd • m Avrupai bir 
amlmiliı\'1 
sevgisiyle 

a a çalıştığı 
t m il etmesi, 
b r ıerb ye ve 
ld En sıkıntı 

tler ğra· 
e mm vetll işlerin 
ğre d ~ sr{lnlerde 

a cık n !!fln a!'!I :!LT 

zaı1! UadC.U.i hic • 

Köy koruyucularınm 

kıhklan ve silahlarmı11 tekli 
Kı,y konıyucul rının ktJ nfl'tll'rının 

ve sıl ıhl rının şekli h kkında h ırl ,. 
n ırı en lıır lem Vekilleri h<')l'tln•·e 
kabul uluııııııı tur. E l9ra gııre el· 
hı'e k11) ıı kahve rcngı kuma tan y.ı
ıııl ıc ık \ ı• bir eıı,ket, lıır p ıııt.11lon ve 
lıır knsk< lkıı ib ret olnraktır. Kns • 
ket ellıı c kuııı ıııdıın yapıl ıcnk ve 
~ aıı !arıt.fi ırınıl ı 5ofuktım nıııh fn:ı;n 
İ\·lıı hlrcr kulnklııı;ı hulun rnktır Bu 
kııl ıklık İ) i lı 'al ırd:ı hirer d ıgnıe 
H) n 1 ı rıııdlı• ili' ka kl'te hııgl ıa -
bilecektir. hnsketın •lnunılc ırı pi • 
rınçteıı ) a11ıl(lıı k ı) korurusu kd me. 
ll'rınin ilk h rrlerı olan K. K. l1 rf -
lerı konıılal' ktır. 

( ket, r.ırlı ız, ak ı tl'k Vl' dık 
kııp 1ı olnı: k, Uç kopça ı bulun ı 
tır. Gocuk, yUı.il rlhir;r rrn ı k ıı ış. 
t ırı ık! kurk ve) ah ut kuzu dcrı ı •>la. 
cnktır. 

. 
lsf~nbııl okullarmda 

imtihan netice!eri 
lstanıbul, 9 (T<'lt>Conla ı - Bu Yl1 

f(."l!rbn':.ro.c ortıı. okul ve oo bit nnc m· 

Uh:ı.n a.r&·Je olsnmlı.ık imt nlanna c1-

rcn taıebcrıln mtk:t."ln o;e muva!takı.11et 

MSbotl tanın ttı-. nu yıt Hse ıı 

HOn lil11ıtlruında 2258 taımıe Olkumus. 

bunlardan 15701 kanna.t n.tamk ı:r ~ıs 

'\'C 1 eirml Ur 
1570 Uı.lcb(Uıın 710 'il tmtnuın kazana· 

btbnlıııt.ır. Gecen Yl!d:ın Emınll1 olan 265 

tak.'bcdon 1SO i imWıaJıda muvaffak ol• 

muŞtur. Bu suret.re 2523 t.aJcl>cJUın R90 ı 

olgunluk tmtJluınma emnc~ muvnrfak 

olmuetur. 
Ol'ltll <ı8aıll ımnfkı.rında 

5"'ı7 Wobe ı4ı;umuı ve 3!>S3 U elemc,.e 
R'lımbttr. Bum rn:ı:n Z1:77 !od llilzl.U ım -
tllınnlant. Jı;Uın:ıl< hll'k1a >mzanmıs. R4~ 

kaz.ıınmruımıetır. C'.cçcn yılmm Ikll'a· 
le knkut 597 1alc!bcnlın ~ .. ın muvııltnk 
otmustur. 201 4 knzıı.nmnwnışur. 

Sürgü suyu kanalı 

Malatya'da açıldı 
E\'VClld ırUrı!ldl r:ıız,ctcıntzdıc "Antal

)'ll Surif\l suyu k:ınah törenle ac ldı,, 
t)Mllı\1 a.lt.ında cık.Ml bit' AMdO U A, I\• 

aı tctımıtınd:ı btr )ıuili91ık okluku Nn 
tıa \ 'cld ti llll ıcrt td.'lttS1 tJı m rın.ıan 
h U<l ım kt<'lllr. !nenıı.t An' ılyn'd.1 de. 
ğll, Mn!."l.. t)'8 'da yll,llılm ıştır. Suyun atiı 

da SUl1:'ti'dUr. Dilwlt.1rtz. 

Bay Naci Aday yeni 
vazifesinin başına gidiyor 

Kahire ticaret ataşemiz B. Nıtci Aday, 
Irak, lran. Fifüun, Şarki Ordun, ~rıye 
ve Lübnıtn mmılekeılerindc ucarct ata· 
~eliğine ta)in olunmuştur. Merkezı olaıı 
Bağdııı'a bub'Un hareket edt"<.:ckur. 

Bombay' da tiddetli 
bir kolera salgını 

llAnıtknk, 9 a.u. - Homhny radyo· 
sunun hilcllrdi~lnc görı• Buıııb ıy r.) n
lctınrle şiddetli lıir kolera salp;ını hU· 
kıını surıneklcdlr. lloınb y bolgr inde 
şlmuıyı• kadar oll O k ınln hııstalığlL 
lutnlduı;u ıc~pit edılml tir. Huni rrln11 
21tf i ulınüŞUır l~)all'tln rlığcr b ılge
lt rinde de ) üdercc ki inin h talıf(IL 
tutuldu u \ e büyük bir kı nıının ıf• 
du •u bil<lirılroektedir. 

sir~emczdl. 

Hem memleket mukadderatmın 
hem ılünya ahval nın en nazık ve 
buhranlı d vrinde insan takatını a· 
ı;nn güç vazl!eslnı yaparken haya 
ta gClzlcrlni kapıyo.n Dr. Rcfık Say· 
daııı'dan tanlı derin ve silınnıez bır 
sayi:ı ile b:ıh cılcccktır. 

Millet ıleğcrli bir evlfidını, V'a • 
t an cııi a:ı: bulunur bir tlevlet ııde.· 
mını knybetli. 

Dr. Heflk Saydaın'a ağır vazife
sinde cesaret, g yrel ve kuvvet ve· 
ren en büyük amil tı$l'tUndn caıı 
vcrmeğe hazır bulunctuğ\ı blıyuk S 
fıne karşı eayı:ı ve scvı:ı h r ı: c· 
lUğU yendır cek kadar derın ol 11 
bag-lıhğı, inanı idi. 

Millt Şet, k ndlııtne <'n baıth IS 
adam n kıı.yb~ttl Son!IUZ h lrmetlc
rimii!!le kcndllerıne ha§ sağlığı di • 
lcrt." 
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Dl~ POLİTİKA! 

Denizaltı 
ınuharebesi 

ııl KuJc~h 'denızalu muharebesi" adı ve· 
en rnı .'ercılerle muııefik devletler 

ara ındakı . 
hu ('rtın deniz mucadeles.i 
,.· >ıız 

1
a} l:ırı zarfında nazik bir saFhaya 

,..ırmış lUlun Al 
Hııl U)or. man Fulırcri Adolf 
· ~r, l940 encsi çıkıp da 1941 &enc-

61 gırerken 
ahı r • sıren sene zarfı•uia den:z. 

tının çok hııyük oltude ola· 
l'.llgını ~a.bcr \crmı,ıi. Hakikaten 1941 
~encsı ılkbalıar aylnrı gelince· alman 
llCfllıaltı .. . . , . b . • 
•1 ,.tını erı uyuk faali)ete gt'(" 

~1 c~. 
1
1914 muharebesinde de almanlar 

cnıza tı harb' h kk ııd 
h ı . 1 a 1 'I büyük umitler 
·ı bemı$1erdı. llauiı o ıaınan bu 'ıısıta 
ı e uıun harb' k 
tikle · 1 llZllnmayı hile wnidcı-
. rı anlaşılmakıadır. 1 akaı 1941 scnc

ı.t 1.arfında · · ·ı k harche • . ı,'lrışı cı:e olan dcniıalıı mu· 
sının. hatıa 1914 harbindeki mu· 

cadclcdcn de daha ~ • 
d mucssır olması itin 

ona a 9lk mühım scbe 1 
, man,-. 19,,0 • P er ırardı: Al· 

" sencsı ) da F , 
)'ıkmış ve hü f 'llın ·ranu > ı 

tun raa~ız ah ıı · · ı geçırmişıi N .. ı crını e ırıe 
har aylar; ~.;;;eç 1 .de. o senenin ilki>:ı· 
i:ıll<lan b'' . nd.ı. ısıılası alıma aklı· 
Al .utun g.ırbı Anupa sahilleri 
vik'!1ı:tnyap~ın İş ali altına geçmişti. '-"'ar· 

' en ırcne J ·ı bu saıı·ıı ag arına kadar U7.ıman 
tama ~deri, )ıldız vaziyetinde olan Br.-
~ aarıru hlr . d 

sarıyordu "-h' . )-arım ay JCK)rn c 

1 · = ıllcrın el · ·1 · ngilterc· . k e gcçırı mcsı 
illi " 'l )C arsı Sert hava taarruzları· 

,.,cçı mesi i('in Al , f . 
mi~u. Fakaı . .man>a )'11 ırsaı H~r· 
ham· . • sahıllcrın iş alirle denız:ılıı 

ı ıçın daha az 1 • r h' • elde «lıl • c \Crtş ı ır vazı) eı 
ılkhaha mış olmu)ordu. 1941 senesi 
ları a~ v~ ~ a>larında İngiliz ka)'lJ>
diz ı;ökt~· akaı bu ka}ıplar İngiltere'>i 
· urıecck hir haJde var~nıadı Tcr-

sıne olarak •. • · 
d'k ı . ' )az çııup da sonbahar gel· 1 Çe, ngıltere i · · • . 
Ae ba$ladı. Ve j~~~ıbeı.;ı..J_e ı~ıl~~
olsa)'dı Al }a aıın:: gınnemış 
lu "h: manya, 1917 sen~inde oldu· 

gı ı, 1941 ~ 'od d 
hini kay'---- • ncsı e e denizaltı har· 

J 
ucuıııs olacaktı 

RflOnya'nın harhe : . • 
muhare~· · &ırmesı denıultı 
• . ını ve bu def _, I . 
JÇtn değil A .k a > ounız ogılıcre 
bir mesti~ 0~;rı • İçin de en hÜ)ük 
rnıtrtlar, 1941 seak .0rıara atmıştır. Al· 
lar 19"ı nc,ı kı~ında hazırlandı· 

· .. sen~· 'lk 
da neler ya 

1~ bahar 'e yaz 3) ların· 
vermediler. ph'ı:1ı~ını d~ onccden haber 
ver denizaltı r. gclı.r. gelmez, mih· 
rafında fa r gemılerı, denızlerin her ta• 

li~n sah a ~)-ete ge~mişur. Başlıca faa· 
ncsı, Ru Yll'>-a J 

Munnan\k il n 
1 

)'ar ım >etişeo 
lanıik salull e.d. ır eşık Amerika'nın At· 
man L 'k'erı ır. Alınanlar, zaman :ta· 

·~ uu 1 ı sahad k' d · 
rinin faali) et' h kk a 1 enızalıı gemile· 
mektcdırler ın·.:C •nda tebliğler ne~ret· 
len bir tehliğ, 1 A:ç gun ~el neşr~-di· 
dan ufranmakıa 0~~·Saksonlar taraf)n· 
l:ına hir delild' kalıpların ağırlı· 

• ır. Almanlar R • 
ıotmcktc olan ~il • • us)a )a 
kafileye hurum e:=~~de". murekkqı bir 
kan krın~-· nil e hır ağır Ameri· 

~oru ve 1 ~2 bi 
ticaret vapuri> le 70 ~ n tonluk 19 
li batırdıklarını id.. to~luk 9 gemi· 
hu haber do~r • dıa eımıslerdir. l'ğcr 
gitml"\(ı 

1 
g u ıse, alınanlar, Ru >a'>a 

hatırını ela 0 an 38 gemıden 2R tane!.ini 
di>ım 1 .r demektir. Fılhakil<a rniltrm•· 
Mln k ~ır ~alinde bulunan Anglo-Sak-

k a ılelerı her vakit bu derece ağır 
1> IJ>lara -rada u ·ramnlar. Fakat arada 51· 

iır 0;:frkurımakıa olan ka)'tpların da a· 
.An 1 ':.sa_ na JUJ>he )~.Jktur. 

muha:~ kscmt.ar, bu tehlikeyi grçrn 
le linl enberı mallım olan iki ıedlıir· 

emeğe çılı 1 • 
rı R>.al ll)'Or ar: 1 - Ka)'ıpla· 

tmak, 2 _ y . . . k 
tarı ıellf' eoı ın~aat ıle a) ıp-
kı GÇun ~ be~ek. Esıncn hunlardan ba~ 
k C\J ır tedhi d ~ ..ı. d ~ 

un dcj!ildir • • r uşunm~"' e mum· 
muvaffak ld Bınncl tı:xllıirin ne der«e 
tarafında 0 uğu kesıirill mc:z. Çörçil 
lan ziyar~ı·geç nlcrdc Amerika'Ja )'tl('I· 

aUkalı old:~e denizalıı muharcbcsi)le 
•> lar zarfında .ha urla nacak olursa, !!On 
ıtınlar i..: k~ ka> ıpların Anglo·Sak· 
d •. n endııe · · h' •!iı tahmin . ~c.rıcı ır haı.ldc var· 
~ak~nl cdılehılır l sascn Anglo-ar, nakl' . 
<1lduiunu h'çtı• ı)e ı~lerinin endhe vuici 
l>ikkaıe 11

1 
,, ır zaman giılcrnemiılcrdir. 

> 1"tır ki r,-, ·ı·· 'k YI zıyaretind ""'rçı ın Amerı a· 
riyle mucııde~:d;o?ra, denizaltı gcmilc
ba1.1 ingiliı:.I hu ıhıi•as ka:z.ı.nmıı olan 
Yardımda b elr alıadA Amcrikaltlau 

· u uıımak · 
gıımı$1erdir Al uzere Amerika')'ll 
lerini kulla ~anlar, denizaltı gemi· 
ka1anmısla nm~ ıa .ne derece tecrübe 
milcriylc :;a· ~n ılıı:.ler de denizaltı ge
sahihı oJnı ııcl a dclede o kadar tecrübe 
1 • uı ar ır in T 1 • crıne gıırc d . · gı u. erııı tecrübe· 
ftle usuli)I~ enı~ nıuııakalcsi nncıık ka· 
Yani birÇOk ::ıi~eı. .•hına alınabilir. 
rak ve onla h erı bır ara>.. ıoplı)'I· 
. rı arp 8"- 1 • • h' 
•ıne vererek na.k , - .. ı erının ımaye· 
("en muha.rebed lı}at >arıılabilir. nu, gc
ra hulun e uzun tecrubderde~ !IOtl· 

usuldu ;;"11 ve tekemmül etıirilmiı bir 
u rnuharcbed d d • k >ırları ıehlık 'f 

1 
e e enızalıı a· 

lamaz., in ·r "
1 

1 •c e etmeğe haslar baı· 
t h' 1 ız er derha.ı k r· aı ık ettiler. ' • ı ıle usulunu 

Amerıkalılar k 
kafile ıı~ulu ' ya ın Umanlara kıul:ır 

nu taıbık :. 
mıtlardı <;ünk ctme,,.e )'anaşma· 
heın masraflı v\J hu u~uJ hem külfeıli, 
ıikalıtar gcnı·ı" hem de )'llv~ur. Ame· 
Hrde ~~la 1 erı. hima)e edecekleri 

..ı.ı..,, rı ctnnıye 1 '"""'S tıtıler F t a tına almıya tc-
du. Ve ıirnd; h •kat ka> ıplırı ağır ol· 
onlar da kaf 1 aber verildicıne göre 
kn ' e U'IJlu - · ' 
h b

rar vermişlerJir V n~ tatlnk etrneğe 
:ı erler, bu 

1 
• aşıngton'dın gelen 

· u u un · ı· merıka linıanJ ııma ı ve cenubi A· 
lec~inı bild ~1 ~r~ında da ıaıbik e<li· 
tere'den Amerik:'>~ 11

• Relki de İngi l 
lıır Amerik:ılılara b Kiden muıeha5su· 
>ollınmışb.rdır B u sahada \'ardım için' 
ı.-e•in<lc An lo S k u Ytnı tedbirler neti· 
derece ııı.aldc:ıjba ~.01 ? • kalıplarının ne 

F k ı ınmı)'t>r 
a nı )eni İnia&I 'l k . 

>olun aki faal' 1 e 8>•1>ları telUi 
, d ı)etın ıcmerer • 
rr ı .ı anla llmnk d ı netıceler 

harhe .İrme<ı l'- • ıa ıAr. Amerika'nın 
• ~crıne 'k nın mfi•takhet . 'h merı ıın sana) İİ· 

R ı.ıı \al tempo h ,_._ 
ıızvclı tarafından . ~ a,.,.ında 

~aman hakiki olara~erıJcn rakamları o 
R<'lmırnrdu Tiiri • kıhul etmek imla) 
ıkincj sene y- n~ı ~ne altmış hin, 
hırind scne "ı:· > rmı he, bin ıanare; 
heı mihon ise ız mılyon, ikinci 5enc on 

' on ı:emL Bu h · ' mıyan Planı arhın bit ak· 
çi,diği i'1ih ~rından hiri de Ru:ı:velı'in 
kln. CeJ>h ı:;dc~{~:ramı~ır. Dünya ef. 
tneııtul ıkcn alı,eıın gurulıusiyle 
bu fnar . Amerıkılılar sakin sakin 

1 et Pm rami - • 
mıılar ve b ırı uurinde çalıı· 
ler. !\fülcme~"~ütahak\uk eııirmekıedir
raın1n en ehe z~m ~tur ki hu Pl"Oa· 
••Aıa,1 ıtftn' ~mıyeılı ,,e hatıl hayati 
le &euain ~ı::atıdır. Cünk6 miınaka· 

ı~, A=ecw111 harp 

Mısır 
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WNDRA'Y A GôRE her ihtimale karşı 

emniyet 
Don nehri bahsında 

rus hatları 
500 Km. lik genislikle 

sarsıldı 
Bütün bu sahada 

Mihver kıtaları 

hareket halinde 
Berlin, 9 a.a. - Alman orduları b~· 

komuıaulıgının ıcbligi: 
Dosu cephesinin cımup ker.iıııiıı<lcki 

).Unıa hareketi J..).1n'un baıısınd.ıki 50V· 

}et müdafaa ceı>hc~ini 500 kilometrelik 
bir gcniJliktc sarsmı)tır. Duıun bu satıa· 
da alman \C muucfik kııalıırı harckeı 
haliııdcJir. ,\lotürlı.i tc~killcr ile pi)adc 
ileri mufrezcleri dağınık bir halde çe
l.ilen du,m.ını }-akından kovalam.ıkıadır. 
.Alman hava kuV\ederine nıcmup teşkil· 
ler biribirini kovalı)an dalı;alar halinde 
kara muhucbdcrini desıcl..lcmişler "e 
gerili)cn dü)ıııan kullarını gece ~uıı<luz 
)'aJ>ttkları hurnmlarl.ı imha euni~lerdir. 

Orcl'in Jİmal 'liC ıimal-bamınJa al
man kııaları cenup cephe3inin > i.ikı.inu 
hafifletmek için hucuma geçen düşmanı 
dort gun 5i.ır ıı ıiddcıli muharebelerde 
püskurımütlcrdir. Hava ku'"cılerinin ıe
~irli }ardııııını gören lotalarımız dü)lna· 
na ağır ka)IJ'lar \·crdirıııiılerdir. Şimdi· 
}"e kadar 49 d~n.ın ıankı ıahrilx.-dilnıiJ· 
tir. 

Rjcv'in cenup bölgelerinde kuıaıılmış 
olan du)Olan ıopluluklarına her taraftan 
hücum edilnıis ve çember daraltılmışur. 

Volkof cephesinde dü~manın hir köp
rübaşına ka.rıı ).ıpıığı b.ışka bucumlar da 
akim kalmıJtır. Düşman ıu münasebetle 
kanlı ka}ıplara uğramıştır. nu hıkumlar 
csnasıoda 17 aov}tt ıankı tahribedilmiJ· 
tir. 

Murmanw üzerine yapılan hava bü
cunıları nuicuinde Jelıir ve limanda bü· 
>ük )angınlar çıkarılmııur. 

Dun 75 aoV)et uçajı dıi,ürülmilştür. 
lJı,;aklarımı:zdan iki~i ı.iilerine döomemiı· 
tir. 

23 hazirandan 6 temmuza kadar olan 
devre zarfında aovyet ha•ı kuvveıleri, 
1137 si hava muharebelerinde, 99 u uçak-
51,ıır baıaryalarımızın n 2 ıi kara kuv
vetlerimizin ateıiyle ve geri kalanı )erde 
olmak uzere 980 uçak ka)i>etmiJ(ir. Aynı 
devre içinde biz 89 ~ak kaybettik 

Cenup ke•iminde al.manlar 
ilerliyorlar 

8erlln, 9 a.a. - D.N.8 . ajansının as
keri ka)naklardan öğrendi~ine göre, d<>
ğu cephesinin cenup knımında alman ve 
müııefik kıtalar birçok taarruz gruplan 
halimle ilerlemelerine devam ediyorlar. 

Yağmurlııra ve fırtınalara rağmen e-
hemmiyetli taarruzlar ncıiceı;inde dü,. 
man mukavemeti kırılmış ve diğer ha· 
ıa.rılardan ba,ka Don nehri ayrıca bir 
nokıadan daha geçilmi1tir. 

Voroncj şehrinin za('tı 'ırasında düş· 
nıan Jokünıülcri şehrin ıimal batısı ku
mına yerlcımi~ıi. Sokak ıre ev muhard>c
lerinJe düşnunın muka,·emet yuvaları 

~okcJilmiş ve ka111 taarruzları da qüş· 
man için ağır ka> ıplarla pü~ürtülmU,· 
ıür. 

Alman ha.va kuvvetleri burada da or· 
du)-u deMckl~mi, makine imalichantlerİ· 
nin bulııtı<fuğu '°e ehemmi)cıli tank ve 
asker ıopladığı \'oronej dola) larıru tesir· 
ti olarak hombalamııtır. 

Alman savaş tayyareleri ilerlem~ıe 
olan alman tanklarının rukünü düşman 
bata!)·alırını bomhalanıak sureıi~le ha· 
fiflctmiş ve SOV)'etlerin yandan yaptıkla· 
rı tehlikeli taarruzları bertaraf etmittir. 
Duşmanın gerilerden geıirdiii ıakvi· 

)eler de alman ~va kuvvetleri tarafın
dan çok t('~irli olarak bomhalanmışur. 

Yeni 'alman hamleleri 
Vicfıy, 9 a.ı. - Ofi ajansının öğren· 

diğine göre, Voronej'in cenubunda aJ. 
man zırhlı kolları Jelaıuk'a varmıılar· 
dır. Basl<a bir kol da Borçef'e vardıktan 
50nra cenuba. doğru ilerlcmeie başlamıı· 
ur. Volçan§k hail sovyetlerin elindçdir. 

Şaşırtmaç hareketlerinde hulunan IOV· 

)"et ku,•vetleri Ti~enko ordudan gru· 
punun uj kanadını korumala ('alışıyor• 
lar. IJ.ın ge<edcnberi Livni'nin batısında 
pek buruk bir tank me,dan muharebesi 
olrıakıadır. 

Kupi.ınsk • fzium kedmindeki sovyet 
kuV\·etlerine genc:ral Jukof kumanda et· 
mektedit. Burada rus baskısı eok kuvvet
le devam edİ)'Or. Rus mufrezelerinin Os· 
kol'a kadar girdikleri söylenmektedir. 

Niha)el haber alındıl!ına göre Sv<>
boda demiryolu kavıajı ile Ü5trogn\k 
ıelıri dün gece şiddetli muharelıelerden 
50nra alman kuvvetleri ıarafıodaıı zap. 
ıedilmittir. 

Amerika askeri bakımdan 
Hür Fransızlar tanıdı mı ? 

Nevyork, 9 a.ı. - Bazı hloberlere gö-
re, Amerika Birleşik devletleri a~kcrl 
bakımdan Hür Fransızları tanımıştır. 

Bu kırar, ıı:eneral de Gaulle'ün siya\İ 
ıanııımuı drmek değildir. Bununla be· 
raher bu >·olda atılmış büyük bir adım· 
dır. 

endüstrisinin verimi cephelerde müessir 
rol ()fnı)amaz. Verilen IOft raluınılara 
göre, AmerHı:an gemi inşaat tempow 
seçen ay zarfında yedi yüz bin tonu 
geçıniıtir. Bu, almınlar tarafından ka· 
yıplar hakkında verilen a)'lık rakamları 
ranaımıı bulunmaktadır. Bununla bera· 
her, Anglo-Saksonlar, denirahı harbini 
kazanmıı olmak için kayıplannı da 
az:altmalıdırlar. Kayıplar ualmadıkça, 
denizaltı tehlikesi bü!lbüıılin bertaraf e
dilmiş ()lmaz. Bütün hamin multadderatı 
bu deniz mücadelesinin nedcetine tı.iJı 
gibi ~tecliı. 

A.Ş.ESllER 

Voronej'in batısında 

durum 
Timo(enko ordusu i~in 

nazik 
Voronej ve Kupyansk'la 

Sovyetler karşı 

hücum yapıyorlar 

mevzii -durum ne 
bir hücum daha iyi, ne 
geri atıldı daha fena 
İngilizlere ağır 

verdirildi kayıp 
Bc.l'lln, 9 a.a. - Bugünkü resmi 

teblıl;e f:(>re, Mısır'da Eltı.Joe~yn in 
Cl'nup bölgesinde yapılan me~"Zll 

bır hticumcla duşman pllsklırıtilmü$ 
tilr. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, ll a.a. - ltalyun orduları 

unıunıı karar.ı:ahıııın n:sıııı tebıı~ı: 
1;ıa1t.:nu:yn çevres1nde, ıuılyan ve 

alınan motorlü mtlfrezelerı başarılı 
· muh u ebelerde dıışman bırlıklcrını 
ağır ka) ıplıır verdırerek -geri c:e • 
kılme e mecbur etnıı ler ve nazı 
eh mmıy tlı noktaları ele geçırme· 
ğe nıııVI tfak olmı.ı,:ılanlır. 

l uvvetlı teşkıııcr hahnde hare· 
ket eı en hava kuvvetlerimiz cephe 
gcrısınde inı;:-illz u1crkezlerinde kıta 
ve malzeme topluluklarına hücum 
etmişler ve ehemmiyetll hasarlar 
veni rmi lcrclir. 

İnı;tlız hava kuvvetleriyle Mlh· 
ver a\Ctları arasında yapılan hava 
muharcb lerinde 8 ingiliz UC'ol~t dü
şürtllmU ıür. 

Dün bazı ufak 

çarpışmalar oldu 
Londra, 9 a.a. Mısır' elan gelen 

-haberler, İngiizerln Elli.lemeyn hat
tını tuımağa devam ettiklerini ve bu 
gf.ln ellerındc bulunan kuvvetlerle 
hilcıım te ebbflııurıU elleı incle ıut -
tuklarını hilııı'rmekıcdir. Homel'irı 
iııgllız mevzilcrinılc bir g<'ılık aç
mak için yeniden tc.,ebbfl e mi ~i 
rlşeceğini, J;ok a cephe ıin buı;ınkü 
yerinde istikrar mı bul ca ını ve 
yahut ela inglltz t arnız a)retle 
ri devam ederek Rommel'in mtırıa· 
kalr. hatlarını lusalım11ğı t rclh mi 
edececlni kestırmek bugiln için im
kansızdır. 

Bununla beraber, Rommel'in ıre· 
ri çekilme manevrnsında ıncak en 
aon çare olarnk karıı.r vermesi muh 
temeldir. Filheklka Libya ve Mı
sır harekAtı ayn bir gayret cletil· 
d 1r. Bu harekatın başka b r te?.ahü
rU Don çevrl'Sinıleki rnlhhiş alınaıı 
razyıkıııda görUlcn umumi aln an 
taarruzuna d hll olclıı •u §1mdı aı;ık 
olarak gorlllmekteclir. 

Sükunet var 

tedbiri 
alıyor 

Kahire, 9 a.a.. - Mısır her ihti
mali karşılamak Uzere yenı ihtiyat 
tedbirleri almıştır. N cşredllen yeni 
bir kararname, bina sahiplerini 15 
gün ıçmde sığınaklar yapmağa 
mecbur etmektedir. Yapmıyanlnr 
cezaya c;-arpılacaklardır. 
Başka bir kararname, askeri mti

messll bulunmıyaıı yerlerdeki vali
lere ve kaymaknmlaııı cmnıyet ve 
mzamın temini için bu mümessil -
lerın saltlhiyetıni vermektedir. 

Demıryollarıylc başk'a onemli 
noktaların hava akınlarına karşı 
korunması için yeni tel birler alın. 
mı •ır 

BaşvC'kil Nahns paşa dün akşam
ki k'dblne toplantısından evvel kı
ralı ziyaret etmiştir 

Mısır adliye nazırı parti 
urnumi katibi oldu 

Kahire, 9 a.a. - - Vaft pnrıiırl
nııı umumi katipliğine adllye nazı
ı, Sabrı Abualnm tayin edilmı§tlr. 
Evvelki umumi katıp Makra.m pa
şa, geçen mayısta b.ışvckil Nahaa 
paşıı yeni kabıne inı kur<luğu za. 
mım k b!neye alınmış. fakat parıi
mllz !harele devam etmcği taahhüt 
eylemıştı İki gün evvel Nah:ııs pa
şa partıyl ıoplanmağa çaltırdıt:"ı za
man Azadan Hnmmn ile birlikte 
Makram paşa da toplantıya ,ıtelmlıı. 
h r ıklııı de paruden <;ıkarılmıtıtır. 
Bu ıstlfalar parılnın memleket kar 

wnıura, ~ a.11. - •Juıl aı<şamkı 
SO~Yel teolıgı rle VoroıLej'ırı Utı>U 
hak.kınan.ki aıman ltıblıgLrU Le;.:..ılet
memı ttır. Loııdı a ela uuı um lı ı-K<Kın· 
da resmı nlmnn ve ru .. haocrlcrın
dcıı başka luı; oır maıuın:ll mevcut 
ılcf;ıldır. Mosko\ n ılc Ro.,,ı.ot aı asın· 
dııkl ılcınlr>olu ınunrurnıtıtır.ııı kesıl
ciıl>I hakkıııdnkı hat>erier Vlchy den 
gdmckte ı-se de c ,'<ld 'n oldu u ı:ı.ıı 
&lmdı ele Vıchy'n n Ru.:;yn hııkkıoon· 
ınc\Sıms.z haberler )a,>rnak c n a
r.acı gwı kuilanıımıı.kta olma ı mulı
temeldır. vıocııy dtn .. ewn haberler 
sonraııan olaylarla tekı.ıı> edılnrnk
teihr. Bunun ıcın h:ı.;kn k11yıınklnr· 
dan gt:>lecck hnocrlcrı beki mck Ilı· 
z.ımdır. Alnınnlnrın, Don nehrin" 
varmak ıc n yaptıkları gayret rin 
dı.şında. bılha a Tımocenko ordula
rını yoket.mek ıı,:ın bu ordul ırı ce
\llrmek amacını &Üttlıkler ıile h ı.: 
&Uı>hc yoktur. Cenup. merkez 'c şi
ın:ıl ordularıııı n)ırnıak ıc n "'ecen 
sone alnınn generalleri tnra{ındnn 
yapılan manevrıilar muvaff k olma
mı tır. Halbuki gecen yıl ru lar al
man taarruzuna karşı hazır def:ıl· 
!erdi. Bu sl'ne tC"krnr ed len Ulb Yf'· 
nln b!lyuk bir tı>hdıt teşkil C'tmekle 
herab••r. muvaffak olmrtsı ihtimali 
claha kuvvetli de{:llclir. 

Maltn'cla Mıkaba ve Lul<a hava 
meydanları ıtalyan ve alman bom
ba uçakhn tarnfınc\an bombalan • 
m tır. Ada üstünde yapılan hava 
muharebelerinde ıo düşman uçağı 
imha edılmlştır. Uçaklarımızdan bi
n tissUne ılönmemiştir . 

Kıı.hlre, O n a. Dünkti ı:ün 

f;Ükôtl li:~"'m~ H~ 40şm O f 1 
cölde şısınlakl durumunu ve dııı siyaseti. 

ıı.ı; nl müteessir etmemekte, esasen bu-

l gı.inkU naztk cturumm, Makram 1>4· 
r _ şanın, eski ııcfine muhalefet etmek 

isıese ılahi, serbeııtçe hareketine 
mani bulunmaktadır. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 9 a.a. - nun akşamki 

SO\"YCt t<'bllf:lnln !'ki: 7 temmuzda 
ha\•a ku,-vetlerlmlz cephenin muh
teltf kt.-.slmlerlrwlc 50 alman tankı, 
nııkrr ve mllhimmnt :vükhl 90 kam
yon, mühimmat yilklU 125 vnJ::on ve 
benzin oohı 18 sarnıc ka"!lyon tah
rlbetmlş veya hnsara u: ratmıular
dır. 

Voronoj'ln bnıtısmdn oovn<>tt sflrü· 
len alman tnnl:larının yüzde 40 ı 
t ahrilıecl 'im iştir. 

Moskova, 9 a.a. - Öğle üzeri nes
refülPn so~t tebıım: 

8 temmuz geresi, kıtıılanm•7. Vo
ronej'ln batısında savaşlara ~Irak 
et.mi ı<'rdlr. C'nph!'nln h:ıc;ka kt"!hn· 
lPrlnrle önemli bir de~lş'kJik olma-

Akcleniz'ıle bir kafileyi himaye 
ye memur edilen küı;:ük harp 5(emi
lerlmiz ve keşif uçaklarımız iki 
düşman denizaltısını vaktinde keş
f etmişlerılir. Bu deni:r.altılar Peya
so Torp do muhrlbım tarafından 
torplillenerck batırılmışlardır. 

İskoçya'da 

mühim leh 

kuvvetleri 

o rnuı; ur. 
Dlieman 

k,r t.-ırntınd n ) ı>ıhn b r 
ı ı;:cc::lr11cn hUllln t<ıı)Jar 

dl. 

. . Durum ne daha 
daha fena 

ıyı ne 

J..ondrn, 9 a a. - Ro>1.er tn 
mııhmTlri > ı:Zı)'(lr: 

J\tısır'da 6<>n 24 fr.: at lçln<"k' 
net celer eöyle hUlha C'dll• •l r 

Durumumu.ı: evvelki gti 

ilaha b1. ne de daha fon 
U.hassıslann 

aım n 

Rom nl.'\ 

ordusunun ku.atıhnak Uzl'rc olduC:unu 
ı;:llııteren hl.: btr al met y!lktur. Gene l 
AU<'hinll>ck'ln nla.btıeeet'I UücvtJ,-e ve 
mftltomekor hıtkkındıı lhllynUı bu'un· 
mnk Vf! hayallere <IU&m<Jlllclc l~zımJır. 

Flu itibarla n k'blnllğc oldul"lu g >1 kö 

mıE;tır. tensı'k edı'lı'yor tümffef'lı!Çıe dıt> knpılmıı.k ıc n <•rln.la h c 
Bir alman piyade alayı bir llBbeı> TOl<tur. 

yokedildi Londra, 9 a.a Ro.Yter nJ nsmın 
Moskova, 9 a.a. - Voronej cephe- ·~ndrı.a, 9 a.a. - Şlmal İrlanda l-::lal6nı«ım kt:ırı y0 u üZ<>.J'f.nd(! bulıman 

sinde bir almcın piyade alnyı ııovyet da bır miılikaı veren general Si- bir rnuhab r1 b d rb'or: 
tanklan tarafından pusuya düşüril· korski, içlerınde bir zırhlı tümen Dün ct\ld~ ı;:c~ sil'kCln<"t havn~ırı 
J.erek yoked1Jmlştlr. de bulunan mlihim bir Polonya hozan tek ll(!'Y, zırhlı otorn<>blll~n 

Durum nazik 1 kuvvetlerinin İskoçya'da ten.sik e- milro1<:k<'P bir rteVJı1.yemlzle :.ıo kadar 
...L dılmekıe olrluğUnu söylcmiatır. Bır ltıı.lyan tankı ara."»nda yapılan lblr ı:-ar• 

Moskova, 9 11.n. Rcuter a.Jıa~· ı Polonya kolordusu §imdiden Or • pıcne, ~ bıı~ ikcsbnl.crde o.mlı suret 
ıun hususi, mutmblrl blldirlyor: taşark'ta bulunmaktadır. General te oere,)191\ ~ topeu düelliısu olmuı 

Voronej J.n batısında ve Starıoskol Slkorski sözlerine ıoylç devam eı-
bölgcsınde durum 'l'imo<;cnko kuv- nılııtlr: tut'. 
vetleri J,Çln naz.lk olmak'ta devam e- .. _ Bu kuvvetlerin mevcudu, 
dııyor. Rusya'dan gelen Polonya kıt.alan !-

Almanlar r.ayı üstün!Ukleriınl mu- le birlikle ııimdikinln iki misline 
hafaza etmekte ve homen hemen cıkacııktır. Bence kJ$8 kadar m da
~:c ara vermeden taarruz etmekte- yanmanın büyük bir ehemmiyeti 

r. . . vardır. Umumi durum hakkmda 
Sovyetlerln müteaddıt kesimler- k 1 d -T Her harpte u _ 

den gerı <;ekilmeleri fiı.erl;rıe baf.)<a ıaygı ~ egı ım. • :n:' 
meskun yerler de lstll&:ılaı ın eline vaffakıyet ve muvaf!akıyet.sızlık 
dtişm(iştilr. Starloskol şehrinin ter· devrelerine rastlanır. BugUnku du· 
kcdilmeshıe sebep, bu sovyet cıkıın- rum 1918 baharını haıırlat.makta • 
tısının yan hilcumlanna pek zı~ade clır. O zaman da böyle buhranlı an
maruz kaim~ olmasıdır. Sovyet kı- lar geçiriyorduk. F'akat sonunda 
talan Oskol nehrlnt arkalarında parlak bir zafer kazandık. Bugtln 
tuttukca muvnsalalannın k~llmcsl de aynı §eyi bckliyebillriz. DUşma
tehL:kesl vardı. nın noksnnlarını, .zayrf taraflarını 

Almnnkır Don'un do~u kıyıııındıt unutmamalıyız. Malzeme, yiyecek 

Sovyetlere göre 

Tirpitz 
zırhlısı 
iki torpil yedi 

Bağdat gazetelerinin Mısır 
hakkındaki yazıları 

Bağdat, 9 a a. - lrak basını, Mı
sır'ın ve başvekil Nahas paıanın 
hareketini takdirle belirtmektedir. 

Bağdaı'ın bUyilk gazetesi olan 
"Irak Tlmes·, ıu satırları yazıyor: 

.Mısır'ın, gerek kendisi için, ge· 
rekse bütlln dünya lcfn nazik olan 
şu rlakikada, böyle bir başvekile 
mallk bulunması mesut bir hidise. 
dir. Mısır milletine gelince, bu mfl
leıln son nazik haftalarda gösterrli· 
ği eükflnet her suretle övUnm~ğe 
değer. Hiç bir panik belirtisi yok
tur. Cepheye ~tmek tlzere ısehir 
ve köylerden geçen fngiliz kıtaları 
alkışlanmaktıa ve halk tarafından 
\yi muamelP görmektedir. Bu. bU • 
yl\k bir ölçüde Nahas paşanın etıe· 
rldlr. Nahas Pli§• ru!Om ve tazyik
ten dalma nl'fret etmiştir. Demok
raslninf hararetli taraftarıdır. 

İngilizlere göre 

altı haf tada 
Mihverin 134 
uçağı düşdü 

müttefikler de 11 O 
uçak kaybettiler 

Kahıre, 9 a.a. - Cölde arasız bir 
surcuc dovam eden ırnuharcbcnln 
aluncı ha!tllSl dünkü çarşamba gü· 
nü sona erm tir. Bu 42 gün lçlnde, 
yalnız hava sav44larında 134 mihver 

ellerlnrleki kesimi biraz genişletme- ve ınlinaktalAt bakımından düııman 
ğe muvaffak olmuşlar ve kıyı bo - ıı:ayıftır. Buhran l{llnden ıtüne art -
yunca şimale doğru llerltyerek mil- maktadır:• 
tead•Jıt meskfuı yerleri tşgal etmiş
lerdir. İngilizler Mayotte 

adasını iıgal ettiler 

Almanlar buhaberl•, ucaf:ı muhakkak olarak düşilrürl
milştlir. 100 den fazla uçak hava 

Sovyet mukavemı>U artmnk1nchr. 
Cnırpışmıra sokulan sovyet tankl:a -
rının sayısı glttlkce "B.rtmcık'lndır. 
nır lreslmdı> dün gece devam eden 
bir tank muhntthesı olmus ve hl'r 
iki taraftan 300 tank iştirak etmla
tlr. 

Sovyetler dayanıyorlar 
.M~ova, ~ a.a. - VoroneJ'de kı

t.alarımız yt:JU mevz.llerlnde duşrna

londra, 9 a.a. - Resmen bildirildi. 
iine göre, Madag115ka.r'm şiıval baımn· 
da bulunan fransız Komore takım ada· 
!arından Mayoııe adasını İngiliz lı:uv· 
veıleri tarafından 2 temmuzda ~p.l c
dilmi$ıir. 

run cok şiddetti tank, taıyyare ve 
motorlu piyade taarruzlanna mu -
kavcmct etmektedir. Almanlar de- mııur. 
vanıh olaraık yenl ihUyntlar getiri-

Hi<:bir mukavemet g&ıerilmftniı tt 
her iki uraf da hi9>ir ka)t>a uirama· 

General Marahall 
amerikan orduları 
baıkomutam oluyor 

yorlar ve vardıkJnrı nehri s.:cçmeğe 
çalışıyorlar. Bllh:ı.ssa Ikıl kesimde 
cok şiddetli ve cok kanlı muharebe
ler olmaktadır. Yalnız son iki ı;ün 
M:Lnde almanlar bu iki kesimde on 
binlerce asker ve malzeme ka,ybet
mlşlerd.lr. 

Sovyeıt to~usu ve tayyarel~rı bu 
muharebelerde en bilyilk lif • ırme
ğe devam ediyorlar. 

Sovyet karıı taarruzu 
Stok:holm, 9 a.a. - Rcut.er aian· 

sının hususi muhabiri bılıdlrıyor: 
l.Jün VoroneJ'ddd alman kanodt

na karşı şl<ldetll bur sovyct karşı 
taarruzu başlamıştır ve elli tonluk 
tanklar dü~an )atalarına doğru 
llerlemelctcdtr. Bu haberi, Voronej'ln 
zaı>tı hakkındaki alman teblUiınln 
sovyctler tarafından teyidedllmemlş 
uWuğvnu ı;-öz öııunde tutarak oku. 
mak gerektk. Stoklıolm'dekı müıa· 
Mtler, 'l'lımoccnko baskısını devam 
cttkebllôHtl takdl rde almanlann 
Don üzcrindl•I hemlelerlnl durdur
mak lmklnı mevcut oldu~unu bildi· 
rlyorlar. llerlcmlı ve nehri geçmek 
ı.cın toplanmıs olan kuvvetler dil&· 
man kıtalarının geri kalan kısmın
dan ayıra)IMr ve yahut takviyeden 
mahrum edilebilir ki bu t.akvfye 
kuvvetleri olmndan yapılacak M.~ 
ilerleme tehlikeli olacaktır. 

Keza rus haberleri. Voront>j k~
mirwle şiddetli savaşların dl"Vam et
titl ve 90!\ hattalar lclınde bu cep
hedeki alman kııyıp'annın hQttln re
korları geQmekt.e bulundutııınu b l
d1rtyooır. 

Dan a""'9mkl Bı>rlln teıcr:nınAn, 
ru"1ann non (hıfllr ne <:Pk ıt !Prln! 
bikl.nDeık1ııt. ı&Ut bwı-. Mbda 

V8§lngton. 9 a.a. - Umumiyet· 
le iyi malQmat elan mahfillerde de· 
nildigiııe göre• Amerika ordusu ge
nelkurmay reisi Jreneral Marshall 
pek yakında bütün amerika ordula
rı başkomutanlıAına tayin edilecek 
ve muavinliğine de amiral Lehady 
getirilecektir. 

80 kilometre batısıınıda.kl savaşlar -
dan bahaeden .abahJd haberlerle 
nasıl telıf edilecdlnı anlat.mama.k • 
tadır. Almanlar Voronej kesııninde, 
Don nehl'inbı batıaında, nehri eeç.. 
ınc-k Uıere cok sayıda tank yığ~ -
lardı, fakat bu tanklar hAll orada 
duruyor. Bu tıa.nldtınn arkasında, 
Kurak doğrusunda 160 kilometre 
me6lllfede, ııovyet tankları ve IOVY'et 
ıı~ adesl bit' aıra hücum Ye kartı 
hücumlar y11>1yorlar. 

Volcarıek etrafında tlddetM uv ... 
lar olmakıta w Voronej in 200 k51o· 
metre cenubunda.ki KUPYanek kcsl
min<le de- bir rus .karşı hücumu ac
il m k"'t dir. 

Bu t ı kel1 Voronej cebinin JI • 
mal rwle Or~ e Br ansk arasındaki 
ı;o" et hücumları. ihtiyat gônder 1-
mes n gec k.tlrmek 1Uretlyle dUı • 
marı baskısını • cok ualtmala mu
vaffak olmuştur. 

Kallnln ceop?ıeôıdf!'kl iti?:!~ mu -
hare~. almanlar nerled klerlnl bil 
n rmls olma.kla ber.'btt, açık bir nıe· 
t c.. verl'TW'ı'len ıGDlftdeobed 4evaın 

~ 

yaJanhyorlar 
Moskova, 9 11 a. - Gece yarısı 

neşred l1>n 50vyet t~b' I, blr sovyet 
deni2altısmın Barcntz denizinde 
''Von Tirpl'tz'' alman zırhlısına iki 
isabet kaydettiğini blldlrmcktccUr. 

Pravda'nı.n verdiği tafsilat 
:M.oskova, 9 a.a. - Pravda gıızcte

&i Von 'l'in>itZ alman zırhlısının Rus
ya'ya giıtmektc olan muhun t>ır va
pur kaf!lesınl dif:er ile büyük kru
vazörle btrl kte yakalamağa calışt.ı
lı sıracla isabet aldığını yazmakta
dır. Sovyet denlzalulannın attığı 
torpıller Van Tin> U 'I g<'r dönmeğc 
meobur etmiştir. Bu a:lmnn zırhlısı 
ile yanındaki öteki harp gemileri 
Norveç koylarına sıt:mmıvlat'dır. Bu 
gemller esaı>en bu koylardan hlll'e
ket etmlşleml. 

Pravdıı gazetesr kafilenin kayıp 
vennı>k:9izfn rua llmal11arına vardı
tı-nı YMlYOr. 

Von Tirpitz'"in ev«dı 
Londra, 9 a.a. - Gece yarl6l neş

redilen sovyet tebllğlndc iki isabet 
kaydedildiği. blldı'lilen von Tnıpltz 
zırhlısı, Ahnanya'nın en kuvvetli 
zırhlrsıdır. Listede 35.000 tonluk o
larak ~Ulum bu zırhh haklkntte 
40 000 tonluktur ve a •ır aUA.hlarla 
ııilAhlıdır. Gemide 4 de ~ak vnrdır. 
Von TlrPlt:ı. lnglllz donanması tara· 
tından Atlantlk'te batırılan Bi.smark 
zırhh5lnın eşkllr. 

Von Tirrıtt.z 1-ngtllz kesif ucaklan 
tarafından son defa olarak dr.st.ro
yerler h!lmay~lnde Trondheim llma
nırıc'!an ç!karkE"l'I görOlmllş ve torpil 
uça:k!lerınm hücumu üezrine Mn.ınek 
zorunda kalmıstı. 

Almanlar haberi 
yalanlıyorlar 

Benin, 9 aft. - BugünıkD retmıl 
tebllje ııöre, Tlprltz harp g m stn n 
torpn hınbctl aldıaı hak:kındakl aov
y4"t iddlası tama.1™'ft uydurmadır. 
Bu harı> ırm191 hasara de~l hattA 
aıs llQıcu.m. tııııe ~ 

alanlarında, 50 den fazla da ucak
savar bataryaları tarafından tahrip 
edilmiştir. 

Bundan başka bu altı hafta Jcln
de b:ız.ı mihver av ve bomba ucak
lan havada ve yerde muhtemel oLi.
rak tahııip edilmiştir. 

Inııııız. Avustralya, cenup Afrika 
ve amerıkan hava kuvvellerl bu dev 
renin sonunda muharebenin başlan· 
gıcındank ndcn daha kuvveUldlr. Bu 
gün harek, tta bulunan av ve bomba 
ucaklannın sayısı alman taarruz.u· 
nun başlangıcında.ki sayıdan daha 
cok, plloUarın ve müret.w.batın 
mancvıyatı lse en yüksek derecede
dlr. 

Bu muharebede dUsmamn kayıır 
ları mcftteLk kayıplarından QOk y{lk 
sek olmuştur. D!lşen müttefik uoak
lann bir coğu toplaruruş ve wr pilot 
da sağ salim tekrar işlerine başla· 
mıstır. Muhale.kak surette kaybolan 
uca.kılnnn sauısı 110 dur ve bunların 
co,ğu av uçağıdır. 

Gecen eencnin 18 90n'tetrlnlnden
beri batı Çölünde tahrip edilen mu
hakkak olarak düşman ucaklannın 
sayısı 463, muhteme-1 olarak tahrip 
edilen veya ha.sıtnl utratılan dlle
ma n ucaklaruı.ın llllYieı Jee 1000 den 
fazladır. 

59 pike tayyaresi 
tahribedildi 

T.ınnrlrn, 9 a.a. - Hava muste~an 
M. Ralfour ~3 mayıstan bert şlınıU 
.Ahıkıı'da batı çolünde 159 bomba pl. 
ke tayyaresinin tRhribedilmiş olduğu· 
nu Avam Kamarasında blldirmtştlr. 

Meksika kuvvetleri ilk 
defa olarak harbe 

iıtirak ettiler 
Mr.lulko, 9 a a. - Meksika lrıınet

lerınin mihvere k1111ı harbe ilk işti. 
rakl Tempic ı acıklarında vukııa ge(. 
ml~tlr. Bir Mclc~lka fıloau kıyıda 40 
kilometre rnt-saft.c'le rutladı~ı bir al
man deniııaltıııın~ hllcum t>tmit ,,e a
tılan bombalar deniııııltının etrafına 
dilımuotur. Resmi makamlar, deniz • 
altının halli' b&llllaı:lıjıw taariA et.. 
mif Qd.M, 

1 Gandi'nin 
tansiyonu 
yükseldi 

- Fakat -

Kongrenin idaresini 
ele alması isteniyor 

Varda, 9 a.o. Ool..ıorlnr Gardı'ye 

hiç dcğihc cın he~ ı:un ıam mirııhaı tav· 
~i}e etmişlerdır. 

G:ındi'nin h:ı•ıal•fı fnıla }otı:tınluk 
ve tansİ}nn )'llk•ekli"idır. 

Gardi'nin ıhbi v.ı2ı)etı h'çhir kautı 
U)'llndırmam ktad r. 

Gandi'den kongrenin 
idaresini ele alması 

isteniyor 
Varda., 9 a.a. - Ro>tcr ajan~ının öğ

rrndığıne gore, ilim konı;re ının ıcra 

komiı<sİ <,ıınJi dcn,kont::r(' idaresini fi. 
len ele alma.mı istİ)er,kur. 

Bu tıılcp, konı:rc İşlerinin idaresinden 
Çandi')i me ul tutmam.ık kararına aykı
rıdır. 

Ö> le unnediliyor ki, icra lmmiıesi 
bus;ünku ıoplanıı~ında, imdilık si)ui 
vaziyet hakkında <..andi':l.n hazırladıjtı 
karar sureuni ıeıkik ede.c_-kıir. 

Gandi'nin bu planı açığa vurulm:ımıt
ıır. Fakat 'chru daha. g~enlerde Gan
di'nin Hindiuıın isuklllini elde etmek 
için sivil iıaaısızlıği 'C}a ha ka hcr!ı:ın

ı::i hir hart"kcti iUn etmek fikrinde oldu
ğunu lıildirmişıi. 

Gandi de Jnı;iltere'nin askeri olarak 
değil siyasi olarak Hindisıan'dan çekil
mesini İ\tcmiş olduğunu ı>O)lemiştir. Fa
kat Gandı'nin Hindiua.n'ı muuakil kıla
<ak "liC nıunlıasırıın llınılilcrden kurula
cak bir hukumet haı..~ın<l,ı ev•clce yap
tığı isteklerden vazgcçıığini go~erecck 
hiçbir belirti )Oktur. 

Malla üzerinde 
Maltıı, 9 a ıı. - Diln llk~amki ttr 

mi tebliğ ı 
:-on 2 ~ saat içinde 1 nltıı th:erlnde 

dıl nı nın 8 bomba '"'" 3 nv uçngın111 
clu ilruldııgıırıtl hildirırıı tir. 

llun ıı:ıındıır. yııpılnn iki akımla ıııi
\ il nııılklerdc ('ok hafif hasar olmuş, 
hır kıç ki 1 aıcır ı;ıırette yaralnnnııt" 
tır. 

Almanlara göre 
Berlin, 9 a ıı. -- Jlr5ml tebliğe göN 

Mnlta adn ıııa ı:ece ve g!lnılUz hucum 
eden alrı'Rn savaş uçak! ırı hnvn mey
danlarındaki tl'sı•lcre tnın iııııbetler 
kaydetml ll'rdır. Hava muharebclc .. 
rinde 1 l lngılız uçngı rlüşürulmuştur. 

Wilhelmshaven' e 

hava akını yapıldı 
Loındra. 9 a.a.. - lnırWı:& hıı.YI\ ~ 

ıı~ının tcbl ğl; 

Dün ı;recc W\'V~tıll bar' ~ 1ıayJıa.. 
re t.eeldU hlr <kın!z üsü ve llJonı zaman
da dıenl7. ltı )"(I P:tn ımerlcezlcmen lııld 

olan Wllh lmshaJ.'cn'de ~ taa:T\IS 
etrn\ftjr. 

lngtUz a.v ~lerl ~ ..-...ıd:ffd 

Frn.ruıa'd.a. dtlşnan tayyare rn~lan -
ı 1)11 ve bııoka h cdcl'lere taAITll lnrdıı. ıı.

lunrnıutlant ır. 

lkt düşman !bomba ~ d0$GMM-

mÜ$tUr. Av tayy~ döntii 
kayıpUt. 

Bir dllsmtm U<:8b bu l!lfttıeh ,.._ 
lne1ltee:-1nin renup k\J.'"lsı e<~ bom· 
ba ve mtıra:ıyllz a.teeınc tutnu.ış1.ur. U • 
oııksa var bataryaları faaM)'oU? ~ 
dUşnuuı ~ uzaide.8mıştır. 

• Almanlara göre 
Berlln. 9 ıı..a. - Bugilnkil resmi tm

llte aöro dun ırooe tnırl hava kuv· 
vetler1 tlm&l-bıı.tı A~~ .ah1.lle:1 fi
zıeııinde birçok ınahal.k'n! h<lcum ~ 
tir. B lhru; a \\ c-luuıha.tm'dc sl.vli ll

hııll arol!tnda ~ıı>la.r 'liantır. Hücum • 

don ucaklnrd:ın üeü <11.i&UrOJm!l&t.üı'. 

Alman seri hücum 

botları 19 bin tonluk 
altı gemi batırdılar 
Beoı'hl, 9 a .a. - BuırUriktl l"ffml ~ 

ı.tte ırore, IK'r1 hUcumtıoUanmız tne"llta 
11Rhllleı1 önünde blır trı iz ka!tleslN 
hUcıum oımı.tcr, UC(l samıe rteın1sl .ı -
mftlJc üzere 19 ibln tonUAto tutarında 6 
Ucıı.ret ıromlfıl ootırııme nllr 

Bılhrb e tnl>c\llllUZ ile kı)ll ""1 net.lr 
muha&ZA ~lloıimlz hru'bhı baemd&n• 
beri 11. mmn koyunda 400 lnrtüiz ..._.. 
dil.ıilrmlitkır<ltr. 

Amerika' daki bütün yazı 
makinelerini hükümet 

satın alacak 

Vaşington, 9 a.a. - Harrı istifı,;rllt 
direktôrü M. I>onald elson, Amerib 
sanayicilerinden ellerinde fazla buiunao 
bütün yazı makinelerinın hukumete sa
tılmasını iMcmiştir. Hukumetin en az 
8';0 bin )'RZI makinesine ihtiyacı vardır 
Mevcut \tok i e 2')0 hindir. Buna kar· 
şılık 19J5 }llındarıberi >aı>ılın ıki mıl· 
yondan fazla makine endusıride ve hal· 
kın elinde hulunmakııdır. 

M. Nebon, yazı makineıiqin büı\lıı 
mudafu himıeılcri i('in clzeıi t-ulundu· 
ğuoo ve her :zırhlıya "i"i mıtkin lizım 

olduiunu ,öylcmıştir Her bomba U(tl· 

ğında da bir makine vardır 
HiKı:ümrt yaıı maklnelerını pı)'MMlıW 

firM iiMriadee IMlll 1MK•nı1, 
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SPOR 
... 

İstanbul' da 

paz r y 
c nal yanı ara 

Önümüzdeki puar gunfı iswıbul'da 
ba•lıyacak olan at yarıılarındaki m~te
r k bJ.hse şehrimizden de i,tirak rtme· 
nın kabil olacağını diınku nushamızda 
bılc!ırmıştim. İswıbul'daki kayıtlar pu· 
şe:nbe gunu yapıldığından programı an· 
ak bugun sizlere bildireceğim. 

ilk hafta olaı.ası dola>'lsiyle koşular 
n betetı tenhadır. Fakat birinci koşu 
nu<tC$na diğMlerirıde ikili bahis olma· 
51 ha)"\an adedinin azlığını ortmektedir. 
Hele çifte bahsin iki tane olması karbc· 
denlere bir şan' vMmC$İ itibariyle me
raklılar için muhimdir. Simdi si1e her 
zaman olduğu gibi kazanması ibtl:nali o
lan bıyvıınları sırası geldikçe bildirme· 

t çalışacağım. Bu "ereceğim tipler ta· 
bı 1 oyoıyacak olanları allkadar eder de

ı I mi? o,na.mıyan için yazımın bır kı)'· 
meu olamıyııcağı aşikiırdır. 

Birinci koşu : 
lJç yaşındaki )erli yarımkan İngiliz er· 

kek ve dişi uylua mahsustur. lkn.mı)esi 
2 o lira mesafesi 1200 metredir. 

ı. Tieya.ki (S.K. O.sınan) 
2 • .'\car (A. Ertek) 
3 Ceylln (.M. Ekim) 
4. Meneviı (S. K. Osman) 
'Bu koşuda ko~acak olan Suat Kara Os· 

man'a ait raylar her halde Ank.ua'da da 
~oriild~ vcçbile ra.klplerinden fazla· 
dır. Acar ile Cey!ln'ın ancak ücüncüluk 
için çıırpışacakJarını rahmin ediyorum. 

l kinci ko§u : 
Üç ve daha yukarı )~taki ve 1942 se· 

n i zarfında kazandığı ikramireler ye· 
kıinu 500 lirayı do!durmıyan safi.an in· 
~!iz at ve kısraklara mahsustur ikrami· 
> si 230 lira mesafesi 1600 meuedir. Bu 
k •~u)'a üç haliskan yazılmı$tır. 

ı. Umaa (F. Atlı) 60 kilo 
2. H. Harua (S. Halim) 58,6 kilo 
~ Senkız: (K. Yıkılmaz) 53.6 kilo. 
Mesafenin kısa oluşu üç haliskanıo 

11'-l~diği bu koşunun neticesi hakkındaki 
duşuncelcri müşkülleştirmcktedir. Buaun· 
la heraher Ankarıı'da Reisicumhur k~u· 
unda kô$ıuğu gibi ko,arsa Huma Ha-

tun'u dıha ~:ımlı bulduğumu s.'ly!emck 
hterim. Tabii en kuvvcıli rakip Umacı· 
dır. 

Üçüncü koşu : 
Dört ve daha yukarı yaştaki ve 1942 

senesi zarfında hiç~ kazanmamı~ saf. 
kan arap at ve kısraklara mah~tur. İk· 
rami} esi ı SS lira mesafesi 1400 meuc
dır. K01U)'il yazılanlar şunlardır: 

ı. Tuna (i.H. Tekçe) 
2. Yük5eı es. Kwlkııyıı> 
3. Kısmet (M. Blrur) 
4. S~im (M. Turgut) 
5. Tarzan (F. Vural)) 
6. K. HiW (Z. Aydemi~ 
Günün güzd koşulanndan biri olaca· 

ğuıa şu)Jhe etmediğim bu laızaDf!llmış!a. 
m m~ olan yanşa. en göze çaryaıı 

h:ıyvanrn Tnruı ile Tamın olduğmıu 9Ö)'· 

liveıccğim. Yüksel "efl Sc-vim 8 kendile
rinin en kuvvetli rakı'bidir. 

Dördüncü kop : 
Haııdikapttr. Üç ve daha yak.an Y* 

uki safkao ingili.z at 'ile kuraklara mah· 
~tur. İkrıımiycsi :?SS lira mesafesi 1800 
meuedir. K~udaki haliskaıılar şunlardır: 

1. Daody (H. A~) 72 kilo 
2. Komisarj (Dr. SclMof) 67 kilo 
3. Özdcmir (A. Atman) 61 kilo 
4. Gonca (A. Atının) 60 kilo 
S. Yavuz (K. Yıkılmu> 53 kilo 
6. Alemda.r (S. Temel) S 1 kilo 
Dii$ücdüğüme göre mesafenin kısalığı 

Ahmer Atman alurınıc pnsuu azaltmak· 
tadır Fakat iyi koşuldukları takdirde 
her ikisinin de ra!Jplcri için birer teh
l ike olabilirler. D:uıdy'nin mesafenin kı· 
salığına rağmen kuvvetli rakiplerine 10-
11 kilo veremi)'eceğini zanncdi)'Orum. Ar. 
yaı:dım ama g:zJiba karı$urdım. ckrar 
s1>yb)cyim. Mesafe kısadır fakat bay Ah· 
mr.t Atman ahırının ~ımı iyidir. Yavu
zwı pek Mşa geçeceğini duşünm\h'Orsam 
da araya kırı~ ·ını ümidodi)'Orwn. 

Be§inci koşu : 
İki yaşında ve 800 lira kaıarun~ı$ 

)'Ulı ufkın İngiliz erkek ve dişi taylara 
mal-5usrur. ikramiyesi 500 J.ira mesafesi 
JMO metredır. Ko~una don tay yazıl· 
mı ur: 

1 \'arad (F. Atlı) S7 kilo 
2. D~tej?\il (E S. o{;lu) 55,6 kilo 
'ı, Pulat (F.S. oğlu) 53 kilo 
4 Gül~y (A. Haydar) 53 kilo 
Bu kojUnun Varad ile Pulat arasında 

ı:eçeceğioi ''e ufak bir fark ile Varad'ın 
kuanma~ı ihtimali olııcağını duJijnmek· 
t~. Bu ~ularda ikili bahis yalııız bi
rinci koşuda )'Oktur. fkind, üçüncü, dör· 
duoru ve be$iaci koıulardadır. Çifre ba
hb ıld tanedir. ikinci ile üçüncü ve dör· 
dwıcu ile be$ind koıular arasındadır. 
O '!lamak isıiycn meraklılar bus:ün öğle
den sonra /ı.tlıspor kulübiiııdeki gişelere 
grd 1-i•ırler. 

Türkiye bisil,let 

sürat birinciliği 
Bursa'da yapıldı 

Bursa, 9 ıı.a. - Bugiin Türkiye bi
siklet sunıt birinciliği müsabaka•• Bur
sıı zirnaı mekıebi önünde 200 metresi 
sr>rİng olmnk Ü7erc hir kilometre me~a
fc:dc }'llpılmışıır. Bu ko,uya Ankara, Es· 
kişebir, fsranbul. Kocaeli, lzmir, Balı 
kesir. Bursa. MsJ;ıcya. Sinap ve Smu 
bolce•i bilikletçıleri i,rirak etmi,lerdir. 
B '1'1!Sl kıır:löfinaldea sonra biribirine 
rakip kuvvetlı koşucuların müremadi çe
~elcri)'!e bC)ccanlı bir surette de
vaıxı eden bu ko,unun sonunda Kocaeli 
b51C'e5iııdeıı Thrahim Bot.<lai rakı'bi Bur· 
sa höl~ioden Hikmet Altunt14'1 geçe
ıd birinciliği alıııağa muvaffak olm~ 

Hazin bir törenden sonra dün 
. 
lstanbul'dan yola çıkardan 

\ 

Dr. efik Sa d 
b • ce az es s 

a'y 

I m ın 
bah 

liyo 
(~ ı inci s:ıyfada) 1 metli Dr. Refik Sa) damın ccnazeS1· 

a.lesı efradı, eski vekiller, mebus- nı tas ;ııan tren bu saoah s:ıat ~ da 
lar, Vali ve Beled;.ye Re , general- Ankara ıst&S)onuna gıreceK,_,r, 'lo· 
ler, villyet ve beledl;ye meclısı aza- ren B~vckaıet 'CUeydarunda snat ıo 
lan BeyatJu ZUk1'lr Hastanesme gel- da baş.ıyacakur. c.:en.aze alayı Ulus 
mislerdi. • le)danı, Atat.urıA Bulvarını taklbcn 

Tabut hasta.neden ;ııll)n olarak Sıhhat ve lcumai Mu
a"met VcklıJeU onQne kadar gele-

aynlıyor cek ve burada mcrasımo son \eri· 
Hastanede yapılan dini merasimi lecektlr. 

uı.;us 

' 

Yeni Başvekilimiz 1 

B. Ş. Saracoğlu'nu 

HAL TERC MESİ 
Sükrü 5araffllrlu 1SS7 de Odemtş•w d.o~t=. Oı1tn. ta!ıstllni !zmtr'dc yap 

tıktan oonra :Mektebi Mü~'(! ırtmılş ve bu mc!ktcptcn 1909 ~ mezun 
o:muşt~. 

Ayd;:n vi!Ayetl maiyet memurluf'ul!a tayl:n cıl9mis ve 1912 de tı:ıntr İttihadı 
Teralck1 Ti<',aret Mektebi MUdürlüliilnc ı:et ım~ ve bilahare tahs!.1'..nt :B<m.ıı.1 kin 

cvve!A Belcllca'ya ve Umumi llanı &ırasında ~\Te'Ye ~m tlr. 
Oenevre'dc Univcrstt.c sb'ast lldmler ve Jktısat eubc'6!n<len m= olnı11$lur. 

lstan'bul'da mecl!s1 mcbw:anda tzmir m<ibusu olamlt buhınmustur. 
Milli harokAta iıı;Urak ertm olan Sııl'aroC:lu 1923 le Büytilı: M 1cl }tccll'llne 

lnn1r mebusu ~tşt:tr. O umandanbert de 1zm r mebusu . bulımnvılt-
tadlr. 

Şi.lkrü Saro.oo{rlu 1925 tc F<-thl O;cyar knbl:nM!ndc l\taart! Vcldl1 obnUŞlUr. 
Fethi Okyar kab::noslnln tsUtaSl U7.erlne ·saraooQ-1u, :Muht.el!:t Mübadele Komtsyo. 
nu Tüt11c He)'etl RE'lslltmc tayin ed:Jm~Ur. 

1927 de tsmet tnônu kab!nes'..ndc Malzye Veldll olmustur. Mal ye Vcktllct.!nde 
ve kabul ctttnntıı 'ic mllteakıp Bayrağa sarılı tabut hns- Bug .. n butım Tilrklye şehlrlcrln-

tane kapısı E>nUnrle bekli.yen top a- de bayraıtlar sabahtan gUncs batın- bulundur:tı sımıı:ı barom ve tclcaüt kllnunlannı tanzbn 
rabasına nakledllmlştır. Bu arada cıya kadar matem aıametı olarak TUrlc Mrnsının rııı tstab IT.ıısyonunu yaımııeı r. 
~ ırnservller caddes nde bulunan as- yarı)~ .no rllec .ıchr. 1 Cumhurlyel lll<!rkez Banka.o;ının l<"S s 'c tesktı~ de Sııracoıtlu'nun k"Cr~ır-< 
keri kıtalar, ağır bLr yUr\ıyuşle Tak- .1erhum Dr. Rehk Snydam'a Bııs· Ma.14'e VckfıleU zamıınında muvartakı>·et elvemılstı:r. 
sim meydanı da!reslnl dolaşarak ls- \'e~ .k onlınden Sıhhat 'ie lctlmaı 

1 

l\lallye \'okA!l'ttndrm ısura eyled~l<!n sonra bazı rıctısadt m~ Lm tct.kl:<I 
UıdAl Caddcsme gelm şlerdl:r mı.avenet Vek lllğı önUne kııdnr ya- ıcın memuren Amcrlkn'ya ırıım1ttır. 

Bunlan kara ve den bandoları. pılacaK merasını alayı &öyle t~ek· B IAhare Osmanlı borçlan meselcsln1 muza.kere etmdt üzere Parls'te at"ılan 
yUz .kadar çelenk ve nam ıları asaC:ı kul edeceK~r. . ü kereler! TU kb' ""'·-h ..... , u rıarn•n.a trete l'tm~ ve l!J33 ıc ektedUt'TI mu· 
çevrılm $ ki sıra er arasın<ls muh· En .ı b r sU\arl bölu{:u, bu . m u r • e ""'··· u.-.~e 
terem ö!Unün tabutunu taşıyan top nun arka ınd:ı p yaue alayı :sancağı kavcle>1 IMzn e>leml&tlr. 
arabası ve erlerin sağında ve solun· \ e ='I p ade boluğu, banJo ve mı· Aynı senenin mayısını! ı Adl1Ye yek olmuıtur. Adl }c Vekiletlnd 
da Dari.i&ııe!aka taleb si takip edı - zıka v ç nkler, onra iki tarafın· ıtu &ıra ::ı. mı.1ctmıer, .\,•ukntlal'. lll~hut Suçlar lC"'a CX>zacv'erl K nun!.a.n ıı bl 
yordu. da ı.ç r suuay bulun n labutu tası· m hlm mC'\'7.Uatı tatb'.k saha!!ına c kal"IT!a !l •ur 

Cenazenm arkasında merhumun yan top araba , arabanın arkasındn 1P3.S dc evvel.\ Ct" ı Bl.Ylr. sonr:ı da e>nu is 
ailesi, Vali ve B led ye Reııs. Başve- merh r.un ma a ~asını tn ıyan Hu- 5 nt\c Hariciye v dılct.!r.t deruhle eım ''r 
klilet Mtisteşan, Başvekllet Hus!lırt su h. ı m M.ı turu v-e Yaveri, da-ı 
Kalem Müdürü. BasvekAlet Yav ri. hıı sonra mernumun a le ı efradı. 
Protokol Umum Mlidur Muavı.nl, ProtoKo Şe!.l, bunlıın mUteakıp or
mebuslar ve ordu erklı.nı, konso os- tada B uk M 1 et Mecl.sl Re si, sa
lar, üniversite reı<:tf>r . dekanlar ve gında Mare , so undn BaşvekJ', 
profesörler. Vll!ıyet, Bele<! ye, Pıırt daha sonra on erıntfl' Prolo.<ol Ş f 
erkAnı, vekltleUer umum mUdtirlerl 

1

. ıuııv nı o duğu hald., kordiploma
ve müfetUşlerl. mtiessese ve cem, · t · ık protokol mc murıından sonTa 
yetler müdilr ve mümesshllerl gell - lcra Vek ı r Hey t , Rıynseticu~
yordu. ı h ,. Umum K Ubı, B &yaver BU -

Kara ve deniz bandolannın mü- ı yt.ıK Mllıet Me~ıı ı. TeMy z Mahke· 
navebe Ue çaldı~ı mft.tem havası ile ?resı, Devi t Ş(ıra , D "'nnı Mu!lase
cen.aze alayı Taksım m~danına sel- bat Genelkurmay, Ankara ve lstan· 
ml$ ve erkenden meydanda topalnan bul Vail ve Bel ive R ı l'"'ı Anka
davetUler alaya 'burada Htlhal< et- ra Garn on Komutanı. Gen<' nller. 
mlslerdlr. Bu sırada cok kalabalık BaS\"l'kale•, Ve· ı tlPr ve ordu er . 
blır kütlen n sardıfü Tak'ii.m mt>yda· kanı Ankarıı M rkC'Z Komutanı 
nı bllyük sUkün ve huııcı lemde bu- Ank~ra , a) et \'C b,.led ye~ı erkruu: 
lunuyordu. tes .. taıa dah ı zevat. 

Cenaze afır bir yürQyQşle mey • Daha sonra p ya1e taburu ve ü· 
danın sağını takiben A.b de>-1 do aııa· avrl bölüğü ve halk yüruyecektlr 
rak saat 10.10 da Taksnn'den hare- Alayın saıYında ve solunda b r jnn.
ket ettiği zaman alayın geçeceği ana darma taburu lht ram yUrll,•UsU ;ı.·a
caddel.ardeki bUtiln dükklnlar ka- paeaktır 
panmıs ve Taksım'dcn köprü Uz.,ri- : , •• • 
ne kadar cenazenin geçecetı bütün Hal kın sevgı tezahurlert 
yollarda çok kesil blr kalabalık ;ı.er arasnda 
aımısu. 

C l b l'd Eskisehır, 9 <Hususı suret.le ccna-
enaze stan u an zeyı takıbecten arKaaaşımız Kemal 

yola çıktı ze .... ı C.encosman b cıırıyorJ - Olü-
Alay, tstııklltl Caddesi, Galatasa- mıyle bulUn ) urdu derın blr teessur 

ray, Teı;ıebaşı. Şişhane Karakolu. içinde bıraı<:an rahmetll Başvekili· 
tramvay caddelerini takiben saat mıa: Doktor Re!l;k saydam'ın cena· 
12.20 de Karaköy'c gelmlıştır. Bura· zes:nl taş ;ı.·an hususi Lren yol bo • 
da oenazentn önün.de bulunan aske- yunca b nln-ce halkın son sa;ııgı va
rı kıtalar köprll üzerine dlzllmışll'r zl!~.ni lfad~ eden tczaıhürleri ara
ve Kadıköy ıskcles\ndc top araba- smda de\ am ediyor. 
sından indırllerek Ada lskeleslındekl Haydarpnşa dııkl haz.in teşyi me
suat vapuruna naldedllen cenazeye ras.:!lll ile on ilctc kalkan hususi 
son ihUram rasimeslnl yapmışlardır. tren Pend 'e g dığı \'ak t kamp 

Cenaze Suvat vapurunda hazırla· ;ı.-er !lden ıstasyonn kadar lkı ı;,ırn ol
nan yere konulmuştur. Celenkler ve muş ünlversıte gençUğl tarafından 
merasime iştirak eden zevatı hamı- selamlandı. Biltün lstasyonlardak: 
len Suvat ve Burgaz " • lUrlan saat halk, vaz!tesinın basında ölen Re-
12.25 te Ada lskeleslnd n hareket ftk Saydam'ın ccnazeslnirı önünde 
ederek 12.50 de Haydarpasa iskele· lhlirmeUe eğllhyordu. 
ıı!.1ıe yaruısmışlardtr. lzrrut'te bandonun mAtcm rtlll1'· 

Cenazeyi Haydarpaş:ı'da b!ır ftn!- şiylc karşılanan tren. aynı &<'kilde 
Ter&!te bölüf:ü ilt! b:r polls milfre"Ze· uğurlandı. Vali. Bcl<'dlye Relsl, Ko-

karşı!anuştır. Burada ıııı lSkele ve mutan, Amiral. HUkUmet ve Parti 
istasyonu muazzam bir halk kOtlesi mıensuplan, bir nskcrl Lhtlram klta· 
doldı=ıuş bulunuyordu. Cenaze vn- 51 istasyonu doldumıu v~ h(!l)len 
purdnn çıkarılarak ı;ıerona getiril _ lblltün lzmltlilcr yol boyun<'a sıra· 
m~ ve husus!. trenin arkasındaki nımanış bulunyordu. Tren gt\7.ergA.hı· 
son vaKona yerl<'ştlrllmlşthr. • 'fln da yakın bulunan fabrilkalar dü-

Bu sırada mebuslar, generaller ve dük scs'er~le bu tazim te7.ıı.hllrlerl
d'~er uıvat, Un wırstte bölU~U. poUs 'ne !Ştlrak cd yor ve trene Ç<'lenkler 
mllfrezes! peronda mcv'ld almışlıırdı. ıtnşınıyordu. Arlflye'dPki 'köy M1Stl-
1ki er, vagona yerleşt Tllf'n tabutun ıtil;\J tall'beleri dl' son vaz fl'l<'rini 
ba$ Ut"unda ihtiram nöbeU almış bu ya{Ytıle.r. 
lunuyorclu. B leı:'·k, B~1ik Vl' f,re<'P yansı 

Saat ı::ı.05 te tren 1stnnbul'dan olmasına raibnen EJ '< c;l'hir'de aynı 
merhum Başvekil! cl>ed yen uzalclaş- IJıa'Z·n törenler icra ed 1dl. 
tınrken cenezeııl binlerce ldşl tara· BU:lundu~u'lluz huııu!d trende ts
fından blly{C.lc blr :yeis ve tnz mle tanbul va• ı;m n rb·asetlnde hP.yetle 
!IC'lA.mlanmıştır. ts<anbul m '°lu lan adına Z~·a Kn-

Cenaze ile blı'Ukte merhu'Tlun ramUrsel. Ankara'dan tayyar~ ile 
anesı, Vali ve Beled!ıye Reisi. Bııs- ~elen BaşvekfılM Mfürtesan Cemal 
vekA.lE't MQste&nrı. Basvekı'l.let H .- Yeşil \'t' Harlclve Protokol MO<lilr 
sus1 Kalem MUdllrll. Ba~k~1et Ya· Mua:vtn ?Jdf'n mfu'ekkf'P h~·Pt, meT

verl ve Protokol Umum Müdür Mu· humun yetenleri. Osman ve Orhan 
avlnl de Ankara'va gitmişlerdir. Saye.lam. BıışvekAlet Hususı Kal('lll 

Ankara'da bugün Müdürü Hıı!l:an Sllkrll Adalı. Bıı .... ·ı.-
kAlet Ya~rf YUz'hıı.ın Abdutlnh ôn-

yapılacak tören 1'an. bir fl.Skf'rl müfreze bulunmak· 
Dün de haber verdJ~lmiz gibi, rah- tadır. 
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Dr. R. Saydam'ınvefatınadair 

RAPOR SURETİ 
Dr. Refi'k Saydam'ın vefatı hakkında Prof. Dr. Tevfik Sağ

lam. Beyoğlu Hastanesi Ba~tabibi Dr. Fikret Onuralp, Bey
oğlu Hastanesi Dahiliye Mütehassısı Dr. Necmettin İzmirli 
ve aynı hastane nöbetçi tabibi Dr. Avni Yahyaoğlu tarafın
dan verilen raporun suretidir: 

Başvekil Dr. Refik Sa>·darıı. 1. '!"e~· 
muz 1942 salı günü aksanı }'Cmt!ğinı Tı
careı Vekili Mümııu: Ökmen, İıışe Müs· 
tcşart Şukrü Sökmensüer, BIŞ'·ekı11et 
Hususi Kalem Mudürü Htı5an Şükrü /ı.· 
dal, Yal'er Abdullah Önhon, T icaret Vc
kllcti Husıni Kalem Müdurü Fazıl Asal 
ve Vali Dr. Lütfi Kırdar'la birlikte Tak· 
sim belediye ı;aı:inosunda yedikten sonra 
saat .n.30 d:ı otele gelmiş ve yarııktan 
n ı 5 dakika uyuduktan sonra kalb na· 
hiyesinde gayet şiddetli bir ağrı ile u· 
yanmış ve kalemi mahsus müdurü Ha-

tur. 
Netice: Kocaeliden İbrahim Bozdağ 

birinci, Bursa'dan Hikmet Alruntaş ikin· 
ci, E(Jci,ehir'dcn Ali Çetiner üçüncü ol· 
muşlardır. 

Atış poligonunda 

atış müsabakası 
~ GUc!inUn misafir &.zıw ııuıu

nan ~Ulzlerden mUteşekkil bir taıom 
la Ar.kara AUcılık 1htıs:ı.s Kulüb1l ta. 
ıcmı a.ruında reoen ay )'lll)ılall müaaoa· 
kaY1 1htısa.tı Kul'llbQ ka%anmıştl. Bu P>l· 
z.a.r ııOnü ııahahle:,1n aaat 9 dıı bu mü· 
sa.bakanın reva.nsı ~. 

san Şükrü Adal'ı çağırarak kalh nahiye
sinde §iddetli bir ağrıdan muıtarip ol· 
dufunu ve etrafa telaş verilmemesini 
tenhih ve fakat biraz 50nra bir hekim 
çağırılmasını emretmiş ve hekim geldi· 
ği zaman kullanması için, içinde kalb 
tedavisine yarıyan il!çlar bulunan ku· 
ruyu hazırlamıştır. 

Gönderilen pofü motörii vasıta~e 
en yakın hastane olan Beyoğlu hutanc· 
sinden celbcdilen nöbetçi tabibi Dr. Av
ni Yahyaoğlu saat 24,40 ta hastanın nez· 
dine geldiği zaman son nefesini vermek 
üzere bulaıu,rur. Buna rağmen kafur, ka
fein ~ırıngaları )'apılmı,tır. On dıı:kika 
sonra Beyoğlu h.ıstanesi baştabibi Dr. 
Fikret Onuralp ve dahiliye mütehll'1151 
Dr. Neaneııin f:ı.mirli ve hemen oka. 
binde Prof. Dr. Tevfik Sağlam gelmi,. 
ler ve yoı>ııklar1 muayenede knlb ve te· 
ncffüsün ıamamen durmuş olduğunu Ye 
hakiki dlüm alametlerinin mc\'cudiyeıini 
teshir eun~lcrdir. 

Kalemi mahsus mudurü H"•an SüKrü 
Adal'dan alınan maliımata göre Ba,,ckil 
Dr Refık Sardam takriben beş ay e\'Vel 
sündüz buna benzer hafif 'ile çabuk ge· 
tca ve gene takriben bir ay ewel gece 
uyurken kuvvetli bir nöbet daha ge:çİr· 
miş ve ondın sonra iki J:Ütı istirahat et· 

mis oldu!u an!aşılmışur. 1 
Evvelce aym randa iki rı<het gl'Çir
~ olmasına ""'C bu geceki nöbcd öl\mı 

:ıı 

tarafında 
(Ba~ı 1 inci sayfada.) 

Tl<"arel · Dr Bi'hcet Uz, DerılzLI M"bıısu 

Ba§vekil ve Vekiller Çc:..,kaya'da 
Aruı:ara. 9 n.a. - B:ııvckU Şlikrü SarııcoA'hı yeni tcrn V k 1 <!?"! HeyeU.11 

Çtı.nkaya'da Reis cumhura takdim N .. "ll tr. Re I" ımhur kra \ c r nı ayn ay-
n tebrik ctm:s \'e htrs ne mu~atrakı> l l•"llll'Tl'l nde bulun.Tustur. 

Dr. Behçet Uz geliyor 
tzmır. O (Tc?.eron:ıa> - Btrkııc ırtındcnbcrl a hrlm:zde bulumnakln Qlan yeni 

Ticaret Vekilimiz Denizli :.ıoo= B Bchcet Uz bu ı:ece saat 24 te A • nr.ık Is· 
tasyonundan AJ:dın yoluYla Ankal'a'ya har&.et etmiştir B. Bchcet Uz yarın ,bu· 
ııün> saat 15.42 de Ankarn'ya vnrrn•.a olacakur. 

Yeni Ticaret 
~eltili111i~in 

hal tercüı.nesi 
Bchı:et Uz 1693 te Buldan'dıı doğ. 

muştur. ilk ve rilşth e tnhslllni mem
leketinde )apmış ve 190 de lzrnır 
idndlsıne girerek 1ıı12 de )lekl~ i de
rece ile mezu n olıııu~. mütrakılıen Is. 
tanbul'n ıtidcrek 'l'ıp fakullt•slnc gir
miştir. 191 ~ de fakulteyi ikmııl eden 
Rrhı,:et l 'z kııznnclığı ihtisa dola> ı • 
.si) le 4erhııl tıp fnkultesi çocuk hıı -
talıkları asistanlıfrına lıı) in rcli\digi 
gibi Şişli Etfal hastane inde de Kn· 
dir Hıışit p.ıışnnın ınuııvinliJHnc alııı
mı~ır. Üç ~ene sunr salfıhlyeUi blr 
muteha6 ıs olarnk lzrnir'e gelen Reh· 
çet Uz serbest hekimlık hayatına atıl· 
mıŞ •e ıu. znnıan :ı:nrfında buyuk hir 
şl>h rrt ka.:annııştır. Bu csnBıln. fznıir 
~temiekd hastıı.nt"!ıl ~ocıık hutıılıkla. 
rı şefi, Ay<lın deınlryolıınıın Sf'rtnhip 
muavini olarak çıılışırı ış, hıııir \'crerıı 
)furııdelc Cemiyeti lıa kanlığınıln lııı
lıııınıuş, 19;j0 da İ :mıir Şehi r rnı'rlisl 
fı7.!Üıgına seçilmiş ve ar. bir müddet 
ı;onra brl.-ıli> e ri~ asetlııf' geçerek cı 
\ lkittrnberi gt'reli giındıir.lıı ı•alıŞnıRk 
ımrcti)k > alnız iı.mlr'ifı' dci;ll, lıUtıın 
Turkı) e'de niıınune olacak drreceı\e 
eserler lııraknrak bU) üklerimizin tnk· 
chrlerine mazhar olmıı tur. Bıı \'R • 

ı:ifcyi bllyuk bir liyakatle lfn rdrrken 
19.U stne inde Denlıll mrhııslıııiunıı 
seçllerek Hüyük Mıllet Meclisine ilti
hak eylemiştir. 

Yeni Ziraat 
V ekili111izin 

hal tercümesi 
Yeni Ziraat Y ekilimiz Afyon mebıı· 

su B . Suket Rnşit Hııtlpoğlu 1S98 
tarihinde Menemtn'de do~muştur. ilk 
tahsilini Ment'men'de yaı>hkton sonra 
Bursa ortıı. zira&t okuluna girmiş •e 
bu okulu birindlikle hitirmiştir. na.
ha sonra Halkalı Yük~ek 'l.İrRat oku
lıına devam cdrn M. Hatipoğlıı bıı o. 
kulda da 4 6enrllk yüksek tah ilini 
de hirlnt"ilikle bitirml~lir. 1'rıh~!llnl 
bitirir bitirmtr. 1r.mlr zlrllnt okulu bıi· 
retmenliğine ta) ln olunan nııırıınile) h 
daha sonra Avrııpıı'>a ilıtisn~ tah..,ill· 
ne ~öndtrilnıiş \'t" beş sene vrııpa'da 
knla rıık Berlirı ve 1 ,ııypziıt iınh er i -
trlerini bitirerek doktor.asını vermiş
tir. 

Anupa'clan ifönıliikten sonra Yük -
sek 'Ziraat l~n slitilsıine şef olıırıık tn
yin edilmi~. daha sonra 5ırıı~iyle İkti
sadiyat enstitıisiinde şrfllk, hocalık •e 
profsörluk yıırırnıştır. Bundan smıra 
Siya...,.J Bilgiler Okulu profesörlöğil
ne tayin olunan R. Hatlpolllıı bıırııdıın 
Afyonıkarahlsar JT!ıC'buslut:una scçll
mfştlr. 

_.. AIJ)L? o a o Al%:P PO sıs.-.. 

Kızılayı konıyunuz o sizin 
ianenizle yaşar 

üyüh 
-- ve --

• 
1 dı ard 

ya 
( Başı 1 inci sarfada ) 

zılar ncşretmlşlC'rdir. BCltUn ı:-azc•eıer 

merhumun resmln1 Uk saytn.lan:na t.oy-
mıus:Rrdır. 

Deut.schc Atkemclne Zcltunı:. Rcr1 ıı: 
Sa)'dam'ın, Tüı'ltt)'e Dc<vkıt Reisinin 
prenslot>l<.rloo uygun ol:arak. gayesi. b1z· 
m.t kend ~1n de tavıı\! etUrd ı:lb1. Tüı· 
klıYc'nıfn em~I Umln etmekten iba· 
reıt ~:uı dUrtist b.r s'.ya.'V.'t takil>cyle<l I• 

r:tnı\ bel~· Dr. Rcrt'k Saydam, 
hlır sene e\'\''C'l n. M. Mec11slndıe !iliyle. 
lliii:l b~ nutukta TüTkiye Cu~hurlyı;tl 

ile Atman.Ya arnsındakt mtlr.ascbot'<'rl'l 
tnk1ııahnı, ~bctUii:I pol Ukanın bııtlı· 
ea muvarra'kıyctlerlndcn biri oldu!unJ 
S())'I cm{st.1. 

Bcrlln<'I' Lokal Anz~~r ııaze~, 

mertıurnun, 'baeardıfıı blrcok ·~ .ını• 
ı;.ındıı Tü nctyc'nl:n sıh ı duıMlm uru ya ı>
tı f:'ı ııs ~haUn blly(.'c bir yeri o!duı'lUn.ı 

Jcaydetm.e'ktedtr. Dr. Refik SaYdal'ı 
CUmhurrels\ lnönO'nün en ya.km (loııt • 

lnnndan ve ts arkada&lıınndan<lrr. Şe -
nn.e kıuın s:Lhsl ııadnkattnt en nAznt za· 
mantarda bUe muhafaza cL'?Uştlr. 

Aynı ı:azete. meı-humuiı harib•n en 
buhranlı za.man!:ı!"Ulda dC'Vlet ı;l.yılSctl· 
nt azlmkAranc bir surette t.ıııı re et.titri -
n1 'btlhnssa tebar!l.z etUımckte ve &ı>Y· 

le demektcillr: 
Dr. Rct1k Saydam AbnanYa';ı."tl kanii 

her zaman anJayışlı b1T s1yruıet taklbet• 
m ve bU hat"Pte memleketınm tam 
1>1Uı.m111Rınl t.mı ın etmek 1ç!:n co'lı: ca • 
h$mJCJbr. 

Romen basınında 
Bü'kr<$. 9 a.a. - Rum(!Jl p.zcteler1 

e-.-velld ~ ölen TiJl1d)'C sıuıvcldU l>r. 
Refik Saydam ha..lckında çok samimi 
makalclor neşretme!ktrolr. 

Unlversul ı:n:ı:etcsl bu Tü:G< de\•let 
adamının knU bir aoda )'il nız T\lrkl • 
ye'ntn men!antlnl ı:öz önllnde tut!ll'llk 
ve Cumhurre sı tı;mct tnönU llc tam 
mutnhakat halinde bulunnrak, m"mle. 
ketlınm oıtarotlığını konmıa{:n muvat. 
tak olctu~u bilhassa tebarüz e~ iri· 

)"OI'. 

Amerika' da 
alman sabotajcıları 

yedi general 

muhakeme edecek 
Yaşington, 9 n.a. - nenlzaltıları 

tarııfından nmerikan kıyılarının do -
ğu\una çıkarılan alman casusları redi 

hissiyle ınüterafik kalb nahiyesinde şid- ıı;ent'ra.lclen tcŞt" kül eden hnrp divanı· 
deıli bir a~rı tt beniz solukluğu 50~ /'iııilnc c;ıknrılacnktır. mr ırınklnt'll tıl
ıerle ınu<ta•tf olu~ına ve pek kısa hir frk mlifrez.es~n!n nezareti altınd& nnk
:ıamanda ölümle neticelenmiş olmasına lrdilccek stırlulıır iı,:in lllzımıı;rlcn hH
na,aran Ba,vcldl Dr. Refik Saydam'ın 1 lün ilıtlyftli le'.~hirlf'r ~lınmıştır. J1al
öliimünü intnccden haHalıjiın gnyet kın ~ııç!ul~rı • .ı;ormemesı hu•wu da re· 
$İddetli lıir "Angor-Pectoris" nöheıi ol· ınln rdılnıı~tır. 
d - d .. h k 1 d - b'ld' N vvork, 9 a a. - A mnr • a'll rl· 

• o o 7 cı:ıus &ıiRl11ll7 o o 7 

ııı;un a şup e ·a mn ı gını ı ıfen kan "Bund" unun a 
miişıerek raporumuz tanzim ve takdim ~ <'nld<'n 14 tevk f ya 
kılındı. ların ara ı'Y.la ı d" 

8. 7. 942 nundeon bcr yap n t 
Prof. Dr. Te\'fik Sağlam kilnU 'hu su,.et 12 
Be,·oflu Hastanesi ba1tabibi Dr. Fik· Uz,,.re 59 a Vl' ş md 
rrt Onuralp edilenlerin sayısı da &g 

Beyoğlu Has. dahiliye mütehassısı tedlr, 
rn. Necınettin İzmirli Federal tahkikat d:ılt'E'Sin!n lt· 

törtl Foxwarth. Nevyol".kun muhte· 
Be,oğj11 H•. Nöbe. tabibi Dr. A~i lif mahaTierlnde mınlo. dıe-
Yabfaoğla. ~m 

1 /7/1942 

Sivastopol 
cehennemi 

1 

ber Şthlrck:n a.yrılmışhr. Hrt · ~e 
general Noviko• da Motobotm ıu•k
laşırken alman seribotlart t1lraf aa 
Ynlta açıklıınnda y.ak.alana-rak ~r 
cdllrııl tir. 

Bir taş, tuğla ve kül yığuu: 
haline gelen ı e h i r d e 

Anadolu Ajansının 
hususi muhabiri 

gördüklerini 
anlatıyor 

Bedin, 8 a.a. - Anadolu A;aniıntn 
busu.~i muhabiri bikliriyor: 

Vaki olan du·et iızerine yabancı ba
sın mumcs~illeri}le giııi,Şnı Sivastopol· 
dan Bcrlin'c döndüm. wrdüklerimi bil· 
diri}orum: 

" S temmuz. 'lıab:ıhı, kız.gın bir .ı;uneş 
ahında vrnnibü~lc Akmesdı . Baht'('>I· 
rar asfalt }olu ıiıerir.dc:'n, 18'14 ~clerinde 
349 gun ı..u,aımıya daranan Siva\toı>ol'a 
doğru i!erli)'OMJZ. Jlarbın yer )'er a{tığı 
ve Ç1.1kurl~ıırdığı }olu kl7, kadın ı.ırıır 
işçileri dcıldıırmı)a ('alışı~orlar. Hi~· hir 
top ,.e sil h seşi işirılmİ)'Or. '\ha~topol· 

d~n donmekıe olan alm:ın 'e rumrn kı
ınlarının ge('liği )Olu beyaz bir toz ta • 
b k:ısı kapl;ımı•tır. lavanıa çiçckleri>·lc 
ortıılu rnC)"'a bahçeleri nrasından Sivas . 
ıopol'a d:1ıiru ilcrlcdıkçe. yolurnuıun 
iki )Dnı \e knrşımııdlki nrazi gittikçe 
daha Arızalı hir şekil alı)or. lwtün tar· 
lalar \e h:ıhçeler. hail ıemizlenmemış o
lan maynlarla doludur. il'a•topol ıah· 
kımaı {embcrİne )apılan ıaarruı.da ilk 
hare' ete sahne olan Belabck vicfüine 
ı::eli)onı~. Alrnnn ordusu burada, her 
'10ktası ~n derece tahkim t'<lilmiş olan 
Kamışlı o;ırtlarına karşı, eni ve hoyıı 200 
)'Uksek!iı;ı rn metre:' olan t>i r kliprü hn· 
~ını b ııiin k•ş dinde ıuımu•ıur. B~ gıın 
\ı.ircn tol'ÇU hazırlık aıe~irıden sonra Si· 
vasıoılO!'un di4me•ini inıaç eden taarruz 
dıı ı <'ne bu nokıa<!an ba larnışıır. Alman 
kumandanlığı, şim.ıldcn hücum c:dcrci<; 
korfezi zapıettikıen sonra limana hikim 
olmak plinİ) le harekete geçmiştir. Ra~ 
tan ha,a ga)et sık kazamatlarla rahkim 
edilmic bulun:ın Kamışlı sırrlarınıo zor· 
!anacağını bckli)cn nı•lar ise km'Vetlc· 
rinl cenupta daha za)ıf bir nokta ol:ın 
Balakla\a )8 yığmışl:ırdır. Ağır toPÇu -

nun teksif edilmiş aıeş perdesi arkasın
dan hücuma geçen alman kııııları, ı:o . 
ğıis go.iiuse kanlı çıırrıı~alardan sonrn, 
bu s ı rılıırı ele geçirmi~ 'e alman ıürncn· 
!erinden hiri derinlemesine dalmı)'a mu· 
vaffnk olmuştur. Alman ıopçu~u dij;cr 
ıarafıan, hu tahkimatın arkn"nda doi:'llya 
dol;ru dcniıe knclar tuaııan sırılıııdaki 

Mak~im (.orki kalesini, bu ınnrnı1 için 
hazırlandığı $İ;) lcnen. en ağır hn\an 
ropl,ıri) le, alıı ki'omeı;c mc,:ıfrden d<;Jl. 
mi>e ha bnıı~ılr. Gorkı kalesindrki 30.'I 
luk 4 top tahribt.'<iildikıen sonnı, alman 
k11alar1, sırttaki duzliiktcn yukarı doi:· 
ru kat kııt di1ilmiş olan kazamat tertir
lerinc de havndan ve )<>rU<'tl rn agır •İ· 
!ahlarla hüaım etmi~lcrdır. 

26 ı:: n ı; ren kn.nlı boı;ıışıuııdıı sor 
yet askerlrrinın çok ıl<'rin hlr taASSU~ 
111 çıırpı•tıklnını alrn:ın mnkaml~rt 
helirtıııt"ktedirl"r· Alınnn ve roffi4"n ns
kt'rlrri hurıılan iııı.Gk& ıı ıııır.Y.Mn nrad 
ııtrluklıırına k.<ıtılan g:H'et ııstı:ıcn t~r
tlbedilmiş lıılıkim'ltl ı dn karşıln~· 
larılır. 

Slv,ıstnpul'ıl.ın \kırıc•ı;r,;ll'e rlonPT' • 
keıı &ııyı~ı 97 hini lııılıluı;u •u~ lenrn e. 
sirl.rrin kafilrl,.rl ~ olları dolılurıı~ or • 
du. ~l ırc .ıl M :ınslrin, nıluınuıun lı~
hınıh·ki ka!'. ırı;Alıı111l ı bidt•rJ,. koru • 
Şıı:rkcn ıı.ı;k,.ri ııııılınlılrlcrıni:r., tanrrıı 
r.ıı ıceı;ııı .. kte ı;~~· k.1ldıımnızı yazn or
lnr. <ieç kalın ıdık tam zamanımla ha· 
rrkc-te ı:rçtik dt"nıi,tir. 

Gençılerbirliği Gençtik 
Kulübü kongresi 

Anka.rıa Gonc1N'1>1r'I ği 
kulübü 1tlııre heyetinden: 

Kultibümiızlln yıllık mut.at umu· 
mi heyet toplanıısı ıı temmuz 1942 
rıınıartesi g-llnU saıı.t (16) da Ank&
ra Halkcvi salonundıı yıa1>1lacktır. 
B:.ltllıı l'ı.7.aların bu toplantıya. tcı;rif· 
lerı rica olunur. 

Ruzname : 
t - Kongre reis ve katiplerima 

seçimi, 
2 - İdare heyetinin yıllık ~llf

ma raporunun okunması, 
3 He ap bllanı;;olannın ill()C • 

lennıcsi ve murakıp raporunun .. 
kunmnsı, 

4 - İdare heyetinin ibrası, 
5 -· Ku!Up nizamnamesinin tll 

iln('U maddesınin B fıkraslyle 64 
üncU maddesınln değiştirilmesi, 

6 YC'll ld:ıre heyl:"ti, murakllı" 
be heyct.ıl ve fahrl reislerin ~ 
mi. 

Toplantıdn nizami co~ınluk ol • 
marlığı takdirde. kongre bir haıftl& 
eonra yani 18 temmuz 1942 cnmıı.r
tesi gUnU saat (16) <la yapılacak • 
tır. 

Mutlu bir nikah 
Anadolu Ajan~ı muharrirlerindrn S.

yan Emine l rte ile bay Fahrettin Sa• 
> ıner'in niUhları dun Ankara bclediyc
indc dostlarının huzııri) le yapılmı~u r. 
Ark:ıdaşımıza aadeı dileriz. 

\.. KÜCÜK DIŞ HABERLER 
Lomlra, 9 a..a. - Cckoslavajeya 

harıc;ye nazırı M. Masaryk B!rleşl.1' 
Amerlkadan dönmüştür. Nazır A.mea 
r kada M. Ruzvelt'le ve bir çok siyr 
set ve sanayi tııdamlarile görüşmüto' 
tür. 

Roma, 9 11.a. - -Trlest.erlen R9" 
ma g117.elelcrlne h!ldlrildlğine gôeıt 
ı;ımdi '.I'rlesteyJ Kostenceye bağlı• 
yan bir otoşt.rııt projesi tetkik ~ 

Durban. 9 a.n. - Afrikn'nın <io
tlı kıyılarında iki vapurun baıtığı 
öğrenllmlştır. Havanın fırtınalı ol
mıuıı seb biyle bir çok kimseleri • 
blm~ oıma.ınnd n korkulmaktadır. 

Ldko•~. 9 a.n. - Durıoğleden son~ 
Çetin ve inatçı boğuşmalar :.11,ır'ın •iııı ı1 kı~ı~ı uzerinde uı:nıı 

Maksim Gıırki tahkimatı, sın içinde hlr ılıı ıııan uç'lj:ı lnglliz avcılan tara.
ve Maginoı tertibinde :?O m~trc<lc:'n faz· fınılıın ku\t\lnnıııışlır. 
la derinlikte, birkaç kat olarak i~ e- Albi, 1> n.a. - )lan·~ııl Prıuıeht Od" 
dilmi~, •ırıın t'tcklerine kadar her- isti • ıırry ,·ı·fııt ..trıılşt.r, 86 yaşında ola• 
kametle ve her tarafta dehlidt"rle gfü· ıııııre al 'l'nrn'ılnki şatosuna çekilmiş
ler açılarak, kale ağır ve hafif silüı lııra tir. Mıırt'•al l 9 Hl de Sdfınik"teki ıınüt 

teflk 11rılularına kumanda etmişti, W' 
mahsus kazamatlarla te<iıiz nlunmu~ur. kıııleıııi azıısırıılaııdı. 
ı\noık bu tahkimat, daha 1irade deniz: · 
1 

Dıırhan, O a.a. - (C~nı:ıp Af~ 
<en ynı>ılacak hir ıecııvüı:e karşıdır. Si· Ofi: l>urbın hcledi'e r~isl halkta .. 
mal • llo.h•u tarafını ''i11nı7. sırıtan, kaide- ,\lısır'clan buşaltılnn' 4000 kadın ,.c: 
~i iiz~rin<lc hC'r isıiknmetc diinen ,.c iki ı;ocııırun kabulu h•in gt•rekrn tedbil'
:-ırhlı kultlc rerl~ıiıilmİJ olan 4 uJun lerin nlınıııa ını lstemektcılır. 
menzilli '.\O.'; hık topla ate, alıma al • ıııtinıı:o (Şıll), 9 a.1\. - lllilli l\ı:ne" 
mak duş'Jnülmuştür. V:idiye ~ımalden rıka Bırle•.ık <lı•' lcUt"r!nden ithal cdi
inen )'olu dumı.~dan nte< ahında tur • l•·rı lı ltım mııılcleler hnkkında 'l"eslk• 
muştur. Kalenin cenu~ğu tarafındaki u~uluııürı tatlıiımıi tasan ur etmekle' 
ı;iriş )erlerinde betonarme duwrların <lir. 
kalınlığı 6 mctre>i gcçmekıedir. Tarct· Hoırın, !) a.n. - Roma rııdyosunuD 
lerrn >anları 30, üsı cidarlarını reşkil lıildlrdiıcın<' s:orc lllarrş 1 Göring. 
eden {elik ll"Ytıalar ise 20 santim ka • Ge tııpo Şrfi Himler'e hnvacılık m~ 
lınlığındadır. Bu taret!,ı:r darına dağın rassa altın ni~nını vermiştir. 
olmuştur. Melhournr, 9 ıı..a. - Cenup hatı 

Bıırndakl boğııçmıı son drrccr. ı:r _ Pas'ifik'i ıımuın! karnrı;-iıhı tnrafındnO 
tin ve !natır geçmiştir. Kale iı,:inılr. nrşreclllen hu snhahki tebliğde blıtUıs 
b~ rınnn \'C tı-slim olmıyan ırıud 1 fllrr bolıı:rlrrıle faali) etin keşiflere münha• 
nlrnan fenl'I kıt ılarının tahrlhe<lile~ 'sır kaldığı hıldirilmektedir. 
:ı:ırhlı kulelere yuknrclnn ılinnırılt \'er-
leşllrırıl)c çnlı~tıklıırını ,,cıince a~

0

nğı· 

ılan lıir cr.htnncııı nınkirıe~ini patİııta. D ı• K KAT ' rnk lıeın krnılilcrlrıi, heırı ılc ) 11k11r • 
dan tnarruz ı·dcn nlmıııılnrı•yokelrniş-
lrrıllr. Durt gün sonra, hiri knclın ol- • 
mak üı:ert", ınıldn.filerrlcn valnız ' ki-
şi çıkıp teslim olmıı§tur. • 

Runn bt"nzer hir harrkrt de qe\'er
nııya körfeı:lndc İnkrnnan kay.alık -
lıınnclakl Şarap mıılızenlerlnıle yapıl _ 
mıstır. Buraya ınjhnmıs olan bir rus 
gruh.ıınun komiseri hlr cehennem 
mııkinrsi patlatnıı~ 'l"e yuksrkllğl so; 
eni ve lıo) ıı 800 r.er ınetrrlik hir kayn
> ı h.avııyn uçıırınustıır. ;;-imdi bir mil
~ on kup kay ıluın nltındıı, ço~ıı ka. 
clın ve ço<'uk olıııak ıizcre; 1600 shil 
> atrııaktıırlır. 

Bir ta§, tuğla ve kül yığını 
llartnlnrcn silrı·n bojbısmnlarla dış 

ınııdııfııa çenberleri yıırılclıktıın sonra, 
alıııunlar son rnılılafna \'cnhr.ri olan 
Sapun sır.ı lnrınclııki tnhkiıııata <lu 28 
hnzırıında hiicuın etmislnclir. Hıı hil 
cunı, hmnen hrml'n lııitUn topçu ku\·. 
vr.tlcrinln .ateşini bir noktaya yıgclık -
tan sonra yapılmıştır. Aynı ımıııancln, 
bir kilometre p:erıi•liF;lııılı•ki Şinıııl 
körfer.inıle serihotlarln kıırşıya ve rııs 
kıtalerının grrllrrine alınan askeri ı:ı
karılınıştır. llcklrnilnıiyen bir haskın 
ınUdnfiler arıısındıı. panik yaratmış ve 
ılar bir duruma giren rııs kıtaları 

Halk Dağıtma 

Birliklerine yazılan 
Ankara Valiliğinden : 

ı - Halk dağıtma birlikleri 
kenıtı bölgelerindeki nUfusu 
dağııma klıtUğline geı;;irmıye 
başlamışlardır. 

2 - Herkes otıırdutıı soka
ğın bağlı bulunıluğu birliıte ya
zılmak mecbıırıyctindedir. 

3 - Birliklere mükerreren 
kayıı edilenler haklarında Mil
li Korunma Kanunu hUkUmle • 
rlnc aykırı lJarekelten dolayı 
tak! bat yapılacaktır. 

yer yer tcslirn • mıya h:ışlrırnışlıırı'hr. ( 
Fak-ıt 8 tumrnc yakın bir ku,vet. da- - 10/ Temmu?./ 1942 )_.., 
rııcık Kersoneç ~ nrımada ına ı,:rkllrııis 
ve te~llm olmaıı ak nmılyle son daki. 7.30 J>l'Oımım snı1t 1 20.15 rndyQ 
knya kadar çarpışmıştır. Bu tılmcnlcr 7.3:.! vUcudıımuzu gnz<!t<'St 
lçin<len kaçahlltnler pl'k .ar.dır lık'1c11m 21.00 z1rn.at 
Tnhıatın arazı durumu lif' h~r tür- 7 40 aJans takvlmi ; 

lu mtıclafna lıııkAnını verdiği SivM _ 7.'5.~ Mtizllc CPl.) 21.ıo tcmsU 
to o.I k desi, 25 p: ndr 61') bin ton top· 8.:!0 evin snııt1 22.00 salon ork•"" 
ı:u l " '• 630 ton lıombl\rl.Jı.n payını 1!.! "O proıırıım ııııat 
nlifıkt n sonrıt 'l"C bu hıırbın rn kanlı 1245 aJanıs 

1 rın11 ,ıınr olduktnn s11nrıı hıı- l2 33 lift?. ff.cr'lerl 
tı la \ e kul 1 ırınındnn 13 00 a.rıı1<ılar 

I'\ < ı r. 1 k hır ~ npı 1 
' 1 • n da eser 20 15 1'ürk!;'cr 

r nl hır olıl ses- 18 00 pro.ır"(lm Mal 
r. h r benın 18 03 raıııı heyeti 

18 40 mü •k. f'l 
10 00 k,'Rı>sevenlcr 

19 15 mü:ı:Ik Pl. 
19 l!O lljanıı 

19 45 kUl.s!k Türk 
m 11%1A1 (Şet Me
ııut Cem 

trosı. CVcyo'onı~~ 

N C!ctt> ,\ !fkın > l • 
1. M sı et· dl'll 
mat k •t>nl'l<'r 
2. NJl?.lad r: ı! P: 
hnvtı.'11 ('alın' ~ 
!'iye TO•Uııı ~ 

StmU"-"l leylaL-lllf 
açı)'Or! Cllcd~ye 

Tüzün). 4. Sh~ll<: 

dans: 5. A~ 
Sonba.hM' ( "ftl .. 

22.30 ajenft 

D.• ---



• MiLLi MÜDAFAA V. 

Tavla halatı alınacak 
M M. V, Sa. Al K dıa • 
!\!üt • o. n. 
• eahhlt lldnıı hesabına aa.tın alı -

nacak otan 20<ıo adet tavla ha!a•.ının 
acık eksııtnıesıne talip cıklnadı~ınc:ı ı 
Pazarlıkla sat 
tatı.m ın alınacaktır. Bir halata 

in olunan ClYat 13 .ı.ıra olup k. ti 
tem natı 3900 llradır. lhales! 18. 7 9'12 
~uınnrtesı ııilnu saat ıı du M. M. v 3 
S c- Sa. Al. Ko. nunda yapılacal:tır. 
· artnaıne ve ntimun!'81 her ııun komls· 
~ ıınd~ ııoruıeııııır. Istl•klller1n b<'lll AA · 
atte l<o. na m!lrac:ıatıan. (4512J .;sJ 

Veteriner malzeme alınacak 
~· M. Vek. Saıın alma Ko. 

. - 9 kalem Veterıner malzeme-
~· t<apalı zart usulu ile eksıltmeye 
~o:ıulmuştur. Hepsıne tahmin edİ· 
4~~ fıyaı tl495 !ıra olup ilk teminatı 

' lıra 13 kuruşıur. İhalesi 14-7 42 
~alı glınü saat 13 de M. M. V. 5. No 
u Komısyonda nıı.ıılacaktır. 

Sartnamt!si her ı::-lın of;'leden son
~·a komı Y?nıla ı;;orülebilir. İsıeklı · 
erın ıeklıf mektuplarını ıhale sa

atınde:ı asgarı 1 saat evveline ka
d3r komis;vona v~rmeleri. 

(4660) 747 

Kürek sapı alınacak 
M. 11. Vek Saıınalma ko. 
Açık eksiltme ile müteahhit nam 

ve hesabına 10.000 adet kurek sapı 
al~ııacııktır. Beheriııe 25 kuruş tah
ının edılmış olup tuı.ırı 2500 lira ılk 
~emınAtı 187 lira 50 ırnru~tur. İlıa
des: 13-7-942 pazartesj giinü saat 10 
rt;~Jr· Şartnamesi komisvo:ıcla ı:-ö -
V r. isteklilerin ıhale gtinü M. M. 

1 .La. Sa. Al. komısyonuna gelme-
erı. ( 4663) 749 

Su tesisatı 
M. :M. Vek. Satınalma Ko. 

A 920 l_ira 81 kunış keşif bedelli 
kkopru depoları:ıcla harict ve da • 

dıthl!i su tesisatı 13-7-942 pazartesi 
gı unu saat ıı de paz.arlık1'ıı yaptırı
acakur. 

t.steklilerin 138 lira 12 kuruşluk 
fa_lı .teminatlariyle birlikle pazar -

1
1k gun ve saatinde M .M. V. 4 no
'U Sa. Al. komisyonuna gelmelerı. 

4.668) 752 

Tamir işleri 
~r. ~t. Vr.k. Sa. Al. Ko. dan : 

r ııznrlıgınclrı istı-kli çıkınıyıın 3081 
~re. b~2 kuruş ke~if bedelli a,keri Dr. 
.at ıkat Okulu ınıılıtcllf tamirat i~le

rının 'k· 
b 1 ırıci (>azarlııcı 16.7.!H~ per~cıu· 
t e1;}t'1~ ant lli ıla rııpılnraktır. İs
t- ı erın :ı:ıı lira 18 kurıı,lıık ilk te-

mlnatlariyle lı.riikte paı:ıırİık gıin ve 
saatinde M. 1\1. v. Sıı. Al. ıı:o: nıına 
geloıelerl. ( ~850) 926 

Su borusu alınacak 
M. M . . V ek. Sa. AL Ko. dan: 
1944 lıra keşi! bedelli 50 mili

metre dahili kuturlu fcrat su boru-
911 17. 7 .. 912 cunw1. gfinü saat 11 de 
açık ek~ıltme ile alınacaktır. V er· 
mek islıyenlerin 145 lira 80 kuruş
luk teminatıariyle birlikte satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(4852) 927 

Mangal kömürü alınacak 
:\I. lll. Yek. Satın A l. Kn. elan : 

l - 66000 kilo nıangııl komürü ka· 
Palı ıarf usulü ile eksiltıııeye konul : 
rnıı~tur. İi1Rle~i 18. 1. !J ~:.! cumarte•ı 
.~ıınu saat 12 de ,\nbrn'ıla :\1. :ı.ı. V. 
- numar~h sııtın alma kuıni•yonuncl:ı. 
~"'Pılacaktır. Muhnmınen hcdeli 79:!0 
lıra olup ilk tt-mlnatı li!H ltrndır. Şnrt
~aırıf'sj konıisvoncl:ı gıırıilcbilir. İstek
hlerin knnunt' tı-klif nıektııplnrını iha· 
le sıı.ntlnclen bir sant ev\'t•line k!lclnr 
komisyona verınelcri. ( ~859) 931 

Tamir işleri 
- M. M. V. Sa. Al. ho. dan 

27.;'?az~rlık l!ilnunılr. istekli c;ıkma~·tı~ 
k -- lıra :iO kuruş kt•§ıf bedelli askı·rı 

onak tamiratı l i-i-912 cuma ıı:unii 
snıııaat 11 de lckr,ır pazıırlıiı;a konul. 

ııştur 

t 1stekiilerin 408 lir.n 3R kuruşluk kRti 

l ernınat ve in<aat <lniresinılen ııl:ı<"ak· 
arı E'hl' 
ı k 1Ht veslkalnrilc hlrlikte ııa~ nr-
; ının vr. srınlinde sntınnlııı.a komis· 

onuna ıtelıneleri, (484!1) lOH 

Soğuk hava tesisatı 
M. '.\t, Yek ı. S.ıtın Al. Ko. dan : 

ka

4!49 lira 27 kuru< kesif hecldli As-
~rı n . . 

l r. tatbikat okıılu sogıık hava 
rlf'ı~ıı;atının eksiltmesine istekli ı;ıkm·ı-

ırınd1n lıi · 1 ki net' 1 r ny n111tlclrtlc pnznr ı 1\ 

ı ıı-~~~ ~.~rli tilt·<'ektir. İlk pn:ı:ıı rlı~ı 
rlir · - <:arşanıhıı ııilnii ~a.1l 111 de. 
ilk ' t r~t~klilel'in 3ı56 lira 20 kımı~lıık 
CRkl emınRtı Vr inq:ıat ılnire~inflrn ,ı(a 
... arı ehliyet veslknlarilr birlikte 
,.ıızarlııt ~u ıv• "' 1 Kom· .. n v .. ~antinclc . "''· u 

IS.Yona Ulilracaatları. nl\ılli) 
ıo.rn 

, Yapı işleri 
. f.~1. Vek S \1 • 1 • 
1711 I' · a. , . K!l. llln •.• 

k . ıra '16 kıırıış keşif l.u•ılellı t. .ırı-
a; e. rnuhaf l' · ı;uk ız !atııırıı k.rna 1ı<1~yon 

at 1~r~e215 • 1. 9t2 c1111ıarte~i ıı;iınıı_ s~ 
t.. . Pıızarlığıı konulacaktır. 1'atı 

. ınınatı "56 l' ı' t ,_ lilerin -· ıra 78 kurıı~lıır. s .. ,... 
at dııl Pa:nrlıktıın hir glın fınce irışıı.· 
lar resınılen ehli\'rt vesik'l.o;ı .ıılmıı
::1-f .1 \;e Vi'Bzatlık ıı:iın!ıcle ve san tinde 
:ıı~ g~) •

1
4 .No.lıı S:ı. Al. konıi~yonıı-

nıe rrı . (50 ı 2) 1 lll 

~ Lastik tamiri 
- · M. Vek s . 
l - ı··ort · • n. Al. Ko. cl;ın: 

det dış 1 i r-~ıarka kamyonun dürl a
lf'ctktır f~ l~I !' lZ ıriıkJ.ı tamir et tiri. 
l!'ıinii s~et 1

1"1 esı ıa. 7. 9ı2 p:ızarlt><i 
'I ele ~1 M y ., ~ ı ...: .. " . kotnis, on .. · .. • . ..- .. o . . ' . n. 
lllerın tekl'f undl\ \ nılll ıcaktır. h•ı·k· 
k t! t 

1 eıl rı•l<icri fiyata ı:nrt' " f'1111ııutııı.rh 1 k 
caatıarı " oıııı.l.ına m•irı-

. (6120) llob 

Taşıma işleri 
M. ::1-f Vek s 
ı · · · a. Al. Ko. lan: 

nakli~t Dqıolar K. ıçin 6000 liralık 
İhale~i 13 p.ı7ızarlıkla yııplırılaral..tır. 
l ' • 9 12 p Z'" 1 ' . .. t O da M :\f V ı .... r i'sı ;.(Unu s:ıa 
)tınıınıl:ı ·•• · • 2 Xo.lu.:Sa ·\l. koırıis· 
lira tı•oılı~ ~ııılacaktıt. :st~klilt•rin 7.>0 
lJıİbY'· ıa ıııı·ktııııt ı riyle ıuczkıh ko-

vıı,ı rııur·ı<-.ııı\nlrı. 
(.;121) 1169 

Menıur alınacak 
M. M. VekUctındcn: 
AşaQ-ırta ~·azılı ~raıtı hazi olan Uc 

rnP.!lnur ucretıı 
1 Ol.ııl'!lk alınacaktır. 

eak. - Askerllklc alAkası buluıunıya 

! - ;;(>kteJı talebe! olmıYacak, 
rnet - ~tı üc eerı.e müdc:let.le h1:t 

net.le ~~ llOteorllkt.en t.uıcwdi Mı -
"'•hUt edeeek, 

4 - Ta.baU dıerecemni &'Ö9l«uı Ve-l-

1 

lcaJıımo '9'e ~ Jıd:ı:ımetmd& ._.__ Taşıma iıleri 
!:1~ hUBl.11!11. ait benuı.ti zimmet 2DB.2lbıı.ta- M. lıL V. Sa. AL Ko. dan: 

~., 1 - Boludan Anı'kara,ııa tren, kamyon 

5 - Nütuıı te2lkereıııl WO'll tudDı:K eıu- veya araba ile nakl.ed1le«'k 3150 metre 
ret!. küp kerestenlm pazarl~k &'ilnUnde !&tek· 

6 - 13"1 a!ıta.kh ol.dutu ft ecrıeb( ka- ]jsi cıkmadırrından son pnzarlttı 17.7-
dınla evU bulunrnadıtı lıakkı:nd6. emnı- 942 c111ma günU saat 15 te M. M. V. 2. 

;yet tahldkatı, No. ıu ı<atın ııJmu komisyonunda yapı 
7 - Tam 1.eeekküll'(! Ukıer1 blır hıı.8 - ı.acaktır. Muhammen bedeli 81900 ltt'll 

tanede npılaca.k muayenıe ve sıhhat olup !l'lc teminatı 5345 ıtra<L1r. Şaı1.na • 
rawnı, mest 410 kuMus mu~-ıl>lllndc ruına.b111r 

8 18 yasından 114Btı ve 40 ya,un- t~tf'klll<.•rln nı:ılc ı;ıaallnoo mczkür ko-
dan yukarı olmıyacaktır. ml ... yona gclmı:olerl. (5117) 1233 

9 Cabuk ve doıtru olaraJk malk13ıe ile 
yazı ya?Jm:tı!lı saritır. Tamir işleri 

ıo - Bu sar1lan halz olanlann 20- M M. V ek. Salın Al. Ko. dan: 
7.9.12 pa2nrtcsl ııünü sa.al 1:5 tc y;.ıpılıa- 2552 lira keşif bedelli Ankara'da 
cak ımtlhanda hazır bulunmak üzere askeri fırının ıamirl 29. 7. 942 günü 
M. M. Vc-kfıl('tl !mtın allna komi~ re- saat 15 Le açık eksiltmeye konula. -

, .. 122) ll 7l< c:;ıktır. İlk teminatı 191 lira 4-0 ku-
tsUğlne milra<'.aatlan. ,... ruş olup şartnamesi salın alma ko-

misyonunda gstcı;Jmckleılir. lstek-
Kayrba ihtar !ilerin eksiltme t:"Ün ve saatinde M. 

~!. 'ı. Yrkıllrtinec Uj H. 9ı2 ıziiıı M. V. 4 No. lı sarın alma konıisyo-
~·e a<kerllk adliyesi Ş .. ıı-3:J!19 ,,,_ı ılı nuna gelmeleri. ( 5156) 1242 
, azı ile 6. 6. 9 ı:! ıriınll firar liit'I !,il. yapı işleri 
;liri!en ve hnkl.ırınıla k:ıııunı tııkilıat 

· ..... · M. M. Vek. Satın Al. Ko. dan: ~ı;pılııı ık ıııere e\'l"ıkı ndli :ııııın•r:e 11937 lira kesif bedelli 2. 7. 942 
f!'ıırıılrrilmi~ rıl.ııı U. ::-.lılı. :Jr. erlt'rin- . 
deıı ht tnhııl F.ıtih ,ı. kerıık .,n lwsın- günü kapalı zarfla yaptırılacak 
deıı !\lıınol oil:lıı l\'iko ile l'.ıksiııı as- sundurma inşaatına talip t;ıkmaclı -
krrlik ~ulıe~inılt·ıı Tıınn~ ul!,'lu Diıııotri /o.'tndan 13, 7. 942 pazarı esi g-Ünlı sa
ha len k

0

ıla•ınn anlrt t'lııı "llİ,lir. :-ıt .. s- at 11 de pazarlıkla eksiltmeye ko
kenleri nıeı:lıııl olırı:ısı ,rhelııdı• ı.::ı· nulacaktır. İsteklilerin 895 lira 28 
yırı sn~ ıhn hıı iki ııı~ınunıııı n ııst.r~ıır- kıırusluk ilk tcminRtlnriyle birlik re 
lık mulrnkiırı şulıe~iııılı- ııı.•ııwn ı~lrn!ı pa?Jıı~lık gün ve sarıtinıle M. M. V . 
\'iJ~·ııt eyleıııt>lrı·i vnhııl ıııe ·ı<rnlt'rini 4 No. lı satııı alma komfı;,vonurıa 
hilrlirnwlrri ,\~. :'>1h. l s. K:. 21:; ıılil.l- gelmeleri. (5046) 1230 
desi nuH•ibincc ilıtar olıınıır. l 111 --'11111111111111111111111111111111~ 

-
M. ~k~.~:ıj?t~r~~t:arları § SAYIN BAYANLARA § 
1485 sa~'llı kuııunn göre bu sene : İpek çoraplarınızın ipliği : 

harp malüllcrfyle >iChit yet mlcrıııe : kaçtı rliye üzülmeyiniz Aıa - : 
isabet cd<'n ıkramı~e miktarları aşa- : B 

1 
. 

1 174 
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avrıca füm erlileccl!;ındcıı lstılıkak : : 
sahip\Pri lev:.ı:ial zamıınıncla. (Rapor, = ' = 
resmi senet, ve ellerindrki lkrnmiye : 

1 
: 

tevzi cüzrlanlarlyle birlikte> ilgili ol- : Mağ'azasında ufak bir ücret e : 
dukları ikrıımiye tevzi komisyonla- - ycni hale konulm:lktadır. 1fl82 : 
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Kuru -ot alınacak 
6. cı 110 60 M. M. V. l No ~a. Al. Ko dıırı : " 

Lira Kr. ı - l'arnrlılda tlukiıııı n:yu tJ.ılyıı 

~: ~ derece ere it~ ~ğ h··~in~e i:~~~~ı;·';~i:ıın2~'.ıkl~~;:11 rlı!( :.ıtt 
3. cü ,. 82 95 \I. ;11. \', 1 ::\t1. Srı. Al Vo. o!l ıııııı:ı· 
4. cü ,. 55 30 .&a~la ıuıılumat .Uıu darı ıı',n .ıluıııır. 

5. ci ~; ~~ ( ı!!ı, ı;) b 1 ı k()~~ 
6. cı .. " Çe.:itli se ze a ınaca <Beher şehit ailesi de 31 rer lira ~ 

alacaklardır.) 1192 :>I. M. \'. 1 No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aşalbda l'İns V(' miktarları rıı-

lmtihan yapılacak ıılı iaşe ıııııılıkleriııin p.wırlıji.'ı Hl. 7. 
• 1 in fH2 saat 15.30 da .\nknra Lv. A. hi-M. M. v. motörlu va.~ıtnlar dairesi <: 

ıınoıncl<ı M. ~L V. l No. Sa Al Ko. hazıra.n sonuna kadar müracaat ~den 
10 da da yoııılncaktır 

talJplerJn 20. 7. 9-l2 ııünU ııaat 2 _ İsteklilerin knti tt'minııthrI 
Askeri Fal>rlkalar Umum mUdtirliıiitin- ile hirliktr Ku. da bulıııınrnlnrı. 
de ımtlhanlan ynpılacağın<lan mnkôr Cinııi Miktarı 
müıli.lrl'{H\•e tnhı-11 veslknlurtyle blrllkte Srmiz otu 28.iO 
rnlıracaaUarı llAn olunur. 1221 l';ıtrıtcs 500 

Yapı işleri 
M. ;\1. V. Şn. Al. Ko. d11~1 
ı:wıiO lira 6ıı k ıınış knıf bedelli 

Kırıkkale'de lıı~:ı rltirikcı•k hr amhar 
28. 7. !H:! ,,alı giinli ~ant 15 tc kRprılı 
z.arftıı t'ksillııır~" knnula<' ıklır. il k le
ıninatı 979 lirn .H kuruş olııp ke•~f 
ve sartnamesi s:ıtın alnm kııınisyoııun
da ·ı:ti:slerilmektcdir. htı>klill'rin l'k -
siltnıe ıriinii ~aal 1 ı e kadar r.a~flarını 
~I. )1. \'. -~ N1>. lı S:ı. \I. k1>ını•yonu-
na. verweleri (5153) ı:HO 

Yapı işleri 
\f. !\f Y. Sıı. Al. Ko. rl.ın : 

:i9 I Sl !im 80 kuruş keşif bedelli kil
çiik Yo1.p;:ıtta üç ambar inşrıMna 28. 
7. !Jt2 salı l?İınii ~nııl 11 ek k:ıprılı ı.nrf 
la ilıale Nlilerektir. İlk lrıııinrıtı Z938 
tim fı:J kurııstur. l\cşif ve Şnrtnnnıcsi 
J9fı kurıı~luk mnklıuı mııkıılıili snlın 
alına koıııisyonuııılıı.:l vr.rikcı·klir. i:ı
teklilerin nıiinak ısa ıriinii sıınt 10 na. 
k'ldnr zarflarını M. l\I. V. 4. No. Sa. 
Al, konıi~yoıııına gelmeleri. 

(5tı:i7) 1213 

Nota rahlesi alınacak 
M. M. Yek. Sa. Al. Ko. dan: 
-15 adet nota rahlesi pazarlıkla satın 

alınacaktır. Pazarlıı'iı l tf. 7. 9·i2 sah ~· 
nü saat 11 de M.M.V. 3 No.lu Sa. Al. 
komis>onunda }apılacakıır. 

Beheri için tahmin edilen fiyat 75 lira 
olup kad teminatı 506 l irn 25 kuruş
tur. Bu işe aiı re>im komi~ytında ı;ıörü· 
lcbilir. Taliplerin muayyen gün ve sa· 
attc komİs}unda bıılıınmalan. 

Taze fasulya 1700 
• Taze haınya. ı;oo 

Taze erik l.120 
Taze kqysi 1270 
Kunı soğan 2orıo 

(5223) 1282 

Sabun alınacak 
;\-L M. V. ı No. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla 1 '500 kilo sabun alına

cakttr. İsteklilerin .13. 7. 942 saat l '5 te 
Ankara Lv. A. binasında M. M. V. 1 
No. Sa. Al. Ko. nuna .kati tcınioatlarir-. 
le müraoıatları ilin olunur. 

(5221) 1281 

Zeytin alınacak 
M. M. V. 1 No. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 5000 liralık ze)'tin tanesi pa

ıarlığı ıo. 7. 912 saat 15 te Ankara lv. 
A. bina•ında M. M. V. 1 No. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

2 - Evsafı Ko. da görükl,ilir. istek
lilerin kati tcminatlariyle komhyona ıııü-
racaaıları. (5207) 1270 

Domates alınacak 
M. :\1. V. 1. No. Sa. Al. K<>. d:ın: 

ı - 50 ton dnımat.ea kapafa uırf!A 

eksıiltmmi Z7-7-942 sat 15 te Ankara 
Lv. A.mlrUği bma;zıııda M. M. V. 1. No. 
sa. Al. Ko. nunda yapıhı.caktır. 

2 - Muhammen be<lelt 7500 Ura Hk 
t.c.nlnatı 562 Ura 50 kurustur. :=):ır1no. • 
m('S1 komisyonda görUlUr. K:ınuına uy· 
gun teklif m<-ktuplarını 11<ı:ıt M e korlar 
komlsyona verilarıcsl. (5143) 1238 

Taze fasulye alınacak 
)L J\T. V. 1 ~o. Sa. Al. J{Q. clnn : 

ViLAYETLER lCRA VE lFLAs 1 ___;;__ __ 
Amasya İora Memurluıtundan: 
Açık. artırma ile paraya çevril~ 

İzmir Gümrük Muhafaza Alay Sa· cek gayri menkulün. oe olduğu: M~ 
tın Alma Komisyonundan : müııtemilat bir bap ha.ıe. Yemını 

Odun alınacak 

1 - İzmir ıı;ümriik muhııfıu:a alııyı. boyacı Vartenı Yesari Kirop; ar: 
birlikleri ihtiyacı ol.ıır&k (IS:.!8000) ki- kası gevher; cephesi tarik. Gayrı 
lo odun ~atın al•nınak U7A!re kıı.palı menkulün bulunduğu mevki, ma • 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. hailesi, sokağı numarası: Amasya'· 

2 - ~tuhammen hf'deli 21700 Jtra. rıın Sofu Zade mahallesi' 132 1t1r -
ollp ilk tenıinatı 1628 liradır. şın Takdir olunan kıymet: (1250) 

3 - Şn rlnıımesi koınis;ı; 1>ndıı. olup liradır. Artırmanm yapılacağı yer, 
istirenlcre ~önderilclıilir. gün, sa.al: Amasya İcra Dairesi. bi-

4 - Eksiltme 28 temmıı~ 942 &ıı.lı rinci artırma 27. 7. 942 pazıarte::ıl 
ıı;linii Rrı.ııl 10 da. komisyonda yapıla· saat lO- lı, ikinci arlırma 7. 8, 942 
eaktır. ı 

ö - Talip olıı~lıırın ilk teminatları- tfUma günü aynı saat. 
ı - lşbu gayri menkulün arlırnı ıı;iinırük mııhasehf' veznelf'rine ya· 

tırtlıklıırıııa clnir mrıklıuı:la ti!'aret 0 _ ma şarLır<inlCSİ 3. 7. 942 tanhirıtlen 
ılasıncla k:ınt!J oldııklıırına ılnir Vl'si· itibaıeıı 22 No. ile Amaı;ya lcra 
ka ve teklif nıektııpl:ırını eksiltıne sa- dairesıııin muayyen numarasında her 
ntinılen bir s:ırıt evvrlinc kadar İzmir· kı.:11111 ı:;örcbilnıe::ıi için açıktır. l · 
ele bıılıın:ın komlsvonıııııu74 te,·tli el- landa yazılı olanlardıın fazla malü
ıııeleri nycı po~ta" ile tnnlıhiitlii ola • ımı.t almak islİyenler, i~bu ~artna -
rak f!!ond(·rıııeleri ilıin olunur. meye ve 942122 dosya numarasıyle 

(5105) 1234 meuıurıyetiıuize mw:acaal etnıetı -

Satılık çimento uı~ - Artırmaya İştirak ic:in yu. 
İstanbul Günırukleri Bll§müdür- karıla yazılı kıynıeliıı 3 7,5 nisbe-

lüği.ıııden : tinde pey veya milli bır bankanın 
ihale günü : 24 7, 942 tcmınat mektubu levcli edilecckıır. 

M. K. N. 18'8 miktarı kilo 3518000 s _ ipotek sahibi alac.:ıklılarla 
tleg:eri 28!!131 lira 74 kuruş eııya diğer aı.urndarların ve irtıfak hak
cınsı çimento ambarı Tophane. kı ::ıalıiplerinın gayri menkul iıze -

Yukarul•ıı.ki cı;ıya 1549 sayılı öa,.. rındeki Jıuklarıııı hususiyle faiz ve 
nun mucibince 24. 7. 942 de saat masrafa tlalr olan idtli•.1larıııı işbu 
13,30 da kapalı zarf uı:ıuıu ile salı- ilaıı tarihiııden ılibaren yirmi gun 
lacaktır. Kanuni veı;ikaların ibrazı içinılc evrakı mUsbiıelcriyle bırlık
ve ıeıniııat ile teklif mektuplarının tc mcnıuriyetiınize bilılirıııeleri ı
sauş günü .saıat 12 ye kadar veril - cabc-der. ' Aksi halde hakları tapu 
ınesi ıl:i;n olunur. Satış Reşadiye :ıiciliyle sabit olmadıkça satış pay
crıdılesinıleki Gümrük satış mıidiır- lnşm.ısıııdan hariç kalırlar 
lıigiirıdedir. Şartnameler anılan 4 - Göslerılen g-lirııle artırmaya 
gümrükten parasız verilir. 1264 iştirak edeııler anırma şıırtnanıesı-

Köprü yaptırılacak ııı okuınuş ve lüzumlu maltı.mal al-
ını~ ve bunları tamamen kabul el

Erzı;ıcau lrıhısarlar BaşmildUr- mış ad ve iıibar olunurlar 
Jügliııden : 5 _ T~ıyin edilen zanıaıııJa J:ayrl 

l - Kemah kömür çayı üzerin· - menkul tiç defa b:ı.~ırıldıkıan sunı·a 
de yaptırılnc.ık (1544.2) lııa kt:şif eıı çok artırana. ihale e<lilir. Ancak 
bedeltı ktiprü inşaatınııı 7 ıeııımuz artırma bedeli mııha~ınen kıynıe
!J4:l ,;iırıu yapılan kapalı zarf nıt:na- tin % 75 inı bulnıaz Veya sııtıs 
kasasına ıalıp zuhur eınıedi~ınden ısliyl·nin alacağına rüchaı11 ol•ıın dı
orı buş ı;-ün müddetle açık ckı;iltme- ıı;cr ıılncaklıl11r bulııııuP da bedel 
ye konulmuştur . bunların o gayri menkul ile temin 

2 - TenıiııaLı 1Hi8 lirnclır. cdılmiş alacaklarıııııı nıecınuıın<laıı 
3 - ihale 22 temmuz 1.l42 <;ar - rn.,,l;ıy·,\ ı;ıkınazsa en ı;ok artıranın 

ı;ranıbu glinil saat 15 te inhisarlar lcahhllılü baki kal mal< üzere arı ır
l<~rzincan buşıııüclıiı ltiğu·nıle yapıla - nıa on giin d•ıha temdit ve onuncu 
cai, lır . giinıi ayn! snaııe yapılJ~ak artırma-

4 - Bu işe ait fenni. hususi şart- da. beılelı satış isüyenırı alaca~ına 
nameler, projeler Aııkara'ılıı i ııhi - 1 lichanı olan ıliğer alacaklılıınn o 
sarlar başmiidürliıglinılen. İstan - g-ayri merıkul ile temın edilmiş ola 
bul'cla inhisarlar umum ıııiidiirlii~U ı·akları nıecmuundan fazlava t;ık -
inşaat şubesinden -alınarak görüle - mak şartiyle, en c;ok artırana ihale 
bılir. (5161) 1245 cılllır. Böyle bir bedel elde edılınez-

Eknıek alınacak se ihale yapılamaz ve satış talebi 
llü er. 

Tokat l!. Mucıucıumumılit;ın • 6 _ Gayri nıcnkul kentlisine iha-
den : le olunan kimse derhal veya veri -

1 - Tokat ceza ve tevkif evinın letı mlihlet İçinde parayı vermezse 
bir 1ıaziraıı dokuz yüz kırk iki .ı:ru- ihale k:ır.1 rı fcsholıırıarak kendiııin
nuııılen muteber 31. 5. 943 tarihıne lleıı evvel en yüksek teklifıe bulu
kaılar bir yıllık idtiyacı olan ekme- nan Jdmse arzetmiş oldııltu bedelle 
ğın 60000 seksen bin ita 90.000 dok- alınağa razı olursa oua, razı olnıaz 
~ıın bın kilo olmak ilzere 2490 sayı- veya bulnnmazsa hemen on beı.ı 
lı kanuna Levfika·n 30. 6, 94·2 tari - giirı miiıltletle arttrlllayıı .cak.ır~lı_P 
hinden itibaren bir ay içinde pazaı·- eıı çok artırana nıale eclilır. 1kı ı· 
lıkla lıalll lüzumuna karar verildi- hale arasındaki frırk ve gecen ıı:iin
ginılen tallplerin beher kilosu içın ler icin % 5 ten hesap olunııcak 
raica göre cııhrnin edilen 15 kuru!;! faiz ve tıi~er zararl•ar avrıca lıilk -
seksen üç saıılinı hesabiyle ıazami me hacet kalmaksızın mPmuriycti· 
ihtiyaç nııktarının tutar bedeli o • bizce alıcıdan tahsil olunur. Mac! • 
Jnn 14247 ondört bin iki yi.iz kırk de ıuı3 ) , 
yedi liranın yıizde Yedi buı;uk ku- Gııyri menkul yukanıh e:öı:tterl
ruı.ı muvakkat teminatı olan bin alt- len 27. 7• 942- 7. 8. 9!2 taı ihlnde 
nıış dokuz liranın emaneten yatırı!· Amasya İcra JVftnrnrlul!'u odasıııda 
dığına dair makbuzu veya banka 

1 T C işbu illin ve göı<ttrilen o.~rtırnıa _şar -
ınekt upları ile birlikte okaL . namesi dairesinoe satılacnıtı Han o-
M. u. li~inde muteşckkil komiı:tvo- lunıır. 10-15 
na bu m!lldet zıır!ıncla ve 31.7.9·12 
gliniine kadar tatil ı<ünleri hark her 
gun miil"acaat edebilecekleri lllzu-
mu ilan olunur. 1298 

ANKARA V ALlLJC.1 

Yapı işleri 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (4548) Iira (73) kuruş 

muvakkat teminatı (341) lira (ll) ku· 
ruştan ibaret bulıınan cmııirct karakol 
ikiod kısım inşaatı 27. 7. 9.ı2 puartesi 
~unu saat J 5 te nafııı müdürlü;tündc 
ihah:~i Y<lJ>ılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İsıeklilerin teminat mektup veya 
makhurn, ticaret odası vesikası ve bu 
işe ait olmak üzere Nafıa rnüdtirlüğun
den alacakları ehliyet vesikalariyle b ir
likte sözü geçen ııün ve saatte Nafıa 
komisyonuna ~elmeleri. 

Huna aic ke~if ve şartnameyi her gün 
Nafıa müdürlüğünde ı;örebi letckleri. 

(5195) 1267 . 
Milli Korunma M. U. 

Hemşire aranıyor 
İşletınemitin maden hasta. 

nesi için J{ızılay Cemiyeti 
Hum~lre mektebinden diplo -
malı ve· ameliyı:ı.thaneıerıle <;a
lışmış tecriıbcli bir Jıemşire -
ye ihı lytaç vardır. }iatıtanede 
ikanıet etrııeı:ıi meşrut bulıın
dıığunılan iaşe ve ibatesi has
ta.ne tarafııı<lan tenıin edilecek 
ve kcndi~ine (100) !ıraya ka
d:ı.r ticret verilecek! ir. Talip 
olanların hal tercümeleri ·ne 
birlikte diploma sureti. eyi 
huy vesiJiası, evvelce <;'alış
ııklan yerlerden aldıkları 
bonservisleri v~ ile adet fo -
tografı : 

(Er~arıi Ba.Iorı T. 'A. S. İş
letme J)irektörliiğti - Maden) 
adre;zine göndermeleri il:in o-
lunur. 1048 

ASKERi FABRiKALAR 
(5236) 

Bulaşık makinesi 
1289 

alınacak ı - :.ıorı ton ı~ı:e fa~ıılrn kaprılı Mahkumiyet ilanı 
l;ırflR eksiltm<'sİ :!8. 7. fi 12 sn ı t 1 li 

Pik dökülJ1 malzemesi 
· yaptırılacak 

M. M. Yek. Sa. Al. Ko. dan: 
Keşif 'bedeli 356 lira 50 kuruş o lup 

kati teminatı 53 lira 48 kuruş olan Harp 
Akademisi bul.ışık yıkama maldna.sına 
iki moıör satın alınataktır. 15. 7. 942 
~nü saat 1l de pazarlııi:ı yaınlarağıııd.ın 
i>teklilerin M. M. V. 4 No.lu Sıı. AL 
komisyonuna eclmell'rİ. 

(52U) 1296 

Çimento alınacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 14RS lira olan 45 

ton çimento 15, 7. 942 çarşamba günü 
saat 10 da pazarlıkla eksiltmeye konu
lacaktır. Kati teminaıı 222 lira 75 ku· 
ruş olup şarınamc<İ Sa. Al. komisyonun
da her gün jtÖ-teri lml•kte<lir. Taliplerin 
nıiinakasa run 11t: saatinde M. M. V 4 
No.lu Sa. Al. koh1h>·onuııa gel mckrı 

(5235) 1295 

Yapı işleri 

te ,\ ııknra Lv. A. hirı:ıAınıJoı. M. M. Ankara Milli Korunma 11-1üddciumu· 
V. 1. ~o. lu S:ı .. \ 1 Ko cln .nııııbı;::ık· mili.ilinden: 

~fııhaırııııl'n beılrli rıoooo lirn ilk le- A~keri fişek fabrikasındaki işini h a· 
ıııi n:ıtı .ız:;o lir:ıılır ~:ırtn:ı ıııt•si 3000 her,iz. ve mazeretsiz terkctmek suretiyle 
kurus nı11krıhilinıle knıııis~·onıl'ln nlı· Milli Korunma Ka. na muhaldcttcn suç· 
nalıillr. Kınunn urırnn teklif mek • lu Mecitözü kaza~ının Çıkrık kö}·ünden 
tııpl.ırını saat t ı ılı• k:ıdar Ko. na "rr- olup Yo~ı.,-at jandarma okulu 3 iıncü 
ıııt•leri. (.;ııu) ı:.ı39 b<>lük 10 uncu manı;:a<la er ı\li oğlu 33 1 
..1lllllllllllllllllllllllllllllllh .. do.inımlu Mustafa Yalçıııkaya hakkı nda 
: : Ankara Milli Korunma • mahkcme,inde 
: Bulana mükôfat § yapılan duruşma "Onunda suçu sahit g<>-= : rüldü,ilünden 4180 S. kanunun 54 ve 
: Sergievinin önünde bir çan- : T.C.K nun 56 ve 63 mad.ıleleri mucihin-
: ta kaybolmuştur. İçinde fo - : ce 83 lira 30 kuruş ağır para ce7a~irle 
: toı:-raf cam'lan bulunan bu : mahklımiyeıine ve büküm hula~a~ının 
: çantıayı bulup aşa,!tıdakl aclre· : nıa5rafı kendisine ait olmak fuere ilanı= sa getiren memnun edill'cek- : na dair verilen 12. 6. 9·12 T. li kararin 

ZlRAA T VEKALET! 

= tir. 
1080 E knti l cştiği illin olunur. (52'54) 1290 

: Fot o Spor - Truıhan - , 

-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

MAARİF VEK1LL1G1 

M. M. v. sa. Al. xo. dan: Talebe alınacak 
93396 Ura keşır ıx~lt•lll Kınkkaledl' Maarır Vcklllltlnden: 

Kumaş alnacak 
Ziraat Vekaletinden: 
V ck:ilcı mü.,tahdcmini İçin pi renle· 

te 204 metre 40 sanıiın elbiselik Ye '12 
metre 80 samim siyah renkte 1>altoluk 
kumaş 1>azarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
27. 7. 942 pazartesi ~nü "3at 15 te Ve~ 
kilette müteşekkil Sa. Al. Komisyorruna 

Ue anıbar inşası 29-7-9-12 cart'aınba lflİ. Bu yıl bölge sanat okullarlyle yapı 
nu •aat 11 dl•k:ıpalı zarfla eksllıt.mı·ye usta okullanna alınacak paraf'ız yatı.ı 
konuıacnktır. tık temlmıtı 39ti!; lira !I" lmtihanlan ...,., a 

1 4.,7 talebenm mU.«abaka ,,.... 
kul"ll'> olııp kesit ve s:ırtnıınıl'S :ı ima fusı:o,.ta v1U'ı;-et merkeZ!nde ya.pıla:ak 
kuruoo;luık makbuz mukabili S.'ltın 

ı l<llle - tır. 
kam•syonundan vcrllmektC'<llr. • te Bu !antfhanlara glmıek 1ııı~lcrln 
rln eksiltme ~nü 88At ona kadar zarr- sartlan ötrenmeık üzere maarif mlidür 
la.nnı l\t . .M. V. 4. No. lu Sa. Al Komts- lüklıerlnc müracaat etmeleri IAzımdır. 
yonuna verımcleri. (5155) l'.Hl (5160) 1244 

Laburatuvar masaları '_.,••••••••••-.. 
alınacak 

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. elan: Bay Kemal Esat 
Eti Bank Umum Mllrl!lrlll

~ü İnşaat şııbesincle Yi.iksek 
.Mi.ihendıs: 

Bu ilan tarihinden itiba 
ren üç gün zarfında banka • 
mızdaki vazıfenize başlama -
dığınız tııktırde mtiatafi ad -
delileceginizi bildiririz. 1074 

Eti Bank U. MUdürlOtU 

müracaatları. (5196) 1293 

Ayakkabı al~acak 
Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet mibtahdcmini için si>ah renk· 

te 73 ı;ift iskarpin paıarlıkla olınacak
ıır. Taliplerin 27. 7. 9i2 1>aıartcsi ıı;ünii 
sııat 15 ıe Vekalette miııeşl'kkil Sa. Al 
komi,)•onuna mıirıtca~tlıırı. 

(5198) 1294 

Benzin alınacak 
Ziraaı Veka!~tinden: 
1 - Vekaleı makam otomol>ili için 

1
. 

1875 lira muhammen bedellı 6000 litre 
ve mocmiklet içirı 6ZS !ıra ıuuhammerı ı 
~elli 2000 litre ~lllirı 27. 7. 942 pa: 
zartesi günü sa•t ıs ıe açık ek,iltm~ı 

A~. Falı· U. 711i1ılürliiitünclen : 
]•~v~ıı( "e rcsnıi A" Fab.lar fen şuhe 

•İnce verilıııek 'aru~ le clıeırııııı~ elli 
rıılkl.ırclıı ve kiJçiık drntla pik dciktıııı 
ııı:ılı.eınr Y:ıptırılııcaktır. Ilıı i'i llll'tn
lt·krt el ıJıilindc fahrikıı \"l' ;ıtel) elı rin
clı· ynpı aıı;n rııuktcdir olanların fnh
rik:ı H)·a atrlJ'l'lf'riııin kmlreti ve hu 
işi ) ııpıtlaıı;:ı 1<.ı?ili~ ct~i nlıluğıınu İ•
lıat eııccck ve,nıkle lıırlikte goriı• • 
nırk ııJ•'re 211. 7, 9 12 tarihine knil:ı.r 
her ıııi ıı ~,at on dorlten on altı -
va katlar uııııım nıüdli.rliık fen şu • 
he•i nıiidtirlılgiıne nıiirııcnat edilmesi 
ilıt:ı .,!lınur. (.51 li:Z) 12~1i 

~ 
Yaz tarifesi 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
U<l FiLM BİRDEN 

1 - Mari Antuanet 
Baş Rolde: 

T yronne Power 
N orm.a Sharer 

2 - Gansf erin karısı 
Baş Rolde: 

Akim Tamiroff 
Gail Petrick 

Program çok büyük 
olduğundan ~eanslara 

Dİ}{J{AT : 

14.00 
16.ao 
17.80 
20.00 
21.15 

Marı Antuanet 
Gan~teı-in Karısı 
Mart Antuanet 
Gan~ııterin Karııl!l 

Mari .Aırtuaneı 

5 i35 lira 65 koruş keşif bedelli has
tanL ihtiyacı için laboratu\lar masaları 

yapmağa 3. 7. 942 ~nü talip ı;ıkmııdı
ğından 13. 7. 942 pararte~i ı;rünü saaı 
1; te tekrar açık ek<iltmeye konulacak· 
tır. İlk teminat 407 lira 67 kuruş olup 
şartnaıne<ıi 27 kuruşluk makbuz muka· 
bili verilmek tedir. İsteklilerin İnşaat da
irerindeo alacakları ehliyet vesikAl arı 
ile ihale ji:\in ve saatinde M. M, ~, 41 
No.lu Sa. AL k'lmisyonuna gelm~lerı. ~--••ıil••••••••lllll' 

5045) 1229 

yapılacaktır. ı 
2 - Muvakkat teminat j!l7 lira so ~--···••••••••rl• 
~ "5199) W1 

Çeşitli 
No. Cin!!! Kilo 

Fiyat 
Lira Kr. 

Tutan 1Ik teminat 
Lira Kr. Lira Kr. S. 

İhale gtln11. 
gün saat 

ı 600 gramlık tek 
tip ekmek 51300 

2 Koyun eti 350 
Kemiksiz sığır eıt.ı 675 
Kuzu eti 100 

Koyun ciğeri adet: 100 
" işkembesi adet: 200 

Sıfır lşke-mbesi adet: 100 
Paça adet: 500 
Böbrek yağ 300 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

Erimiş yağ 
Zeytin 'tanesi 

yağ 

Ihlamur 
Sırke 
sarmısak 
Yumurta adet: 
Kuru bezelye 

1600 
1000 
1000 

20 
100 

10 
500 
250 

Kuru bamya 80 
Domates salçası 700 
Toz şeker 800 
Ke5me ;;eker 100 
İnce tuz ~·emek. 1000 
Karaıbiber lfl 
Kırmızı biber 20 
CeklrdPksiz 
kuru ılzüm 

Sarı sabun 
Be~·az sabun 
Çamaşır sodası 
Beyaz peynir 
KRşar Peyniri 
İncir 
Ceviz lı;i 
Patates 
Kuru soğan 
Pekmez 

Süt 
Yoğurt 

Armut 
Ayva 
Zerdall 
Şeftali 
K:ırrıuz 
Kavun 
F.rlk 
x· raz 
Poıtakal adet: 
~;ıma 

Sarmalık taze 
yaprak 
Ta.ı:e üzüm 

400 

300 
600 
500 
300. 

70 
200 

7 
1200 
1200 

90 

500 
500 

50 
50 
50 
50 

1000 
800 

50 
HO 
"'50 

50 

70 
600 

10 Hı~·ar adet: 750 
Dolmalık biber 600 
!spanak 
S!'mlZ otu 
Domates 
Taze fıısulya 
Patlıcan 
Dolmalık kabak 
Lahna 
Pırıısa 
B:ıkla 
Kıvırcık 

550 
200 
600 

1000 
1000 

600 
1000 
1000 

600 

marul adet: 1500 
IT:ı\ UÇ 60 
Maydanoz demet: 200 
Knrnehııhar 500 
Taze ba ııı.ya 150 

ll 110 ton kok kömürünün 

10 10.5 
1 10 
1 00 
1 10 

35 
15 
80 

3 
1 90 

5386 
385 
675 
110 

35 
30 
so 
15 

570 
rnoo 

403 99 

2 25 3600 
142 50 
270 

80 800 
1 24..86 __ 1_24;;.;S--60.,--

2048 60 153 64 
100 

3 
l 

5 
30 
80 
4.5 

50 

98 
1 lR.5 

12.5 
3 20 

80 

85 

75 
95 
16 

l 05 
1 95 

60 
1 10 

25 
26 
80 

35 
50 

25 
20 
30 
40 

8 
8 

20 
20 
10 
35 

30 
20 

8 
20 
15 
15 
15 
20 
20 
10 
10 
10 
15 

5 
15 

2 
30 
20 

30 
8 

22 50 
125 
2S5 50 
240 
700 
7S4 
11s 50 
125 

32 
16 

340 

21 41 

2355 50 176 62 
225 
570 

80, 
315 
136 50 
120 

7 70 
300 
312 

72 
2138 20 160 36 

175 
254 50 
420 50 

12 50 
10 
15 
20 
80 
64 
10 
28 
75 
17 5() 

21 
120 
473 50 

60 
1 20 

82 50 
30 
90 
200 
200 
60 

100 
100 

90 

75 
9 
4 

150 
:-ıo 

32 21 

35 47 

14no so 105 o.~ 
300 22 50 

C-0cuk Islah C'.lnc nakil ve istlfi 
Ankara Cocuk I~lah E\·J Satın Alma l<<:t'nlı>Yonundazı: 

11-7-942 

11-7-942 
11-7-942 

11-7-942 

11-7-942 
11-7-942 

9.15 

1)30 
9.45 

11 

10.15 

11-7-942 10.30 

11-7-942 10.45 

11-7-942 11 

11-7-942 ıı.ıs 

11-7-942 11.30 
11-7-942 1L30 

1 - l uk:ırıcla ad, miktar, t.ııhm.nl r yat ve Uk temmatlan :ııazılı yjyecı>k ve 
kömür nııkllYl! işi Ankaradn Kalaba kv}'ti clvannrlaki cocuk ~lalı ev1 için e.krll.t
me ı;artnamcstnu go)re kom1syonuanuzca Pnrtl pa.nı hlzal:arllıda yazılı saatleTde 
kıı.p:ı.lı veya açık eksiltme suretiyle munak:ısaya konmuştur. 

2 - 'tuhammen hcdC'll beş bin liradan aşaj!ı olan partner acılt ekslltmı> R · 
retı) le ihale ~'<li ec<.•kUr. Ta~lt'!r bu ıxır1.JX)1 t~-11 eden her ~e ayn ayn fl3,·at 
lE'klılt ~lcceklcrdlr. Heyeti umumbsl lizcrlnd= YaPll:tcak terız11At.lı teıkill kabuJ 
cd1lmlyecakUr. ı. 2, 3, 4 tincü ı>arUlenlc yazılı C!'Zaklar 7 Jnc! pa.rttde ~bunlar 
ve 6 ıncı ı>art.lde ~·azılı $Ckerlere ait t.clcllfler devletim tetıbtt mtl~ ttyat uzcrın
dcn tcklirc tabid1r. F~<ıtlan devlet t.a.rarmdan tcsb t edUmls ol'l.lt> da satı~ı se:-
lı<'st olanlan nakliye, kap, pul, ver~. konıt~ı. tcmmat mektıuhu ve bu ise alt bil· 
tün mıı,..mrıar aynca t<.'<llıre ecMlec('ğltıde11 her madrle 1~ tt"kl.dt edllecek rı:ı.-.:ıt 
mı.ıhammcm bctlt•l ve narh nı.·atıannı tecavüz e<lcmcz. 

3 - I::ksUtml' Ankara Cocı.ık ısı.ıh Evlaıde toplaruıcak kom!sYOn h'llZunınde 
bc:lll ııün ımatıe.rde yapıl<ıc>akt.ır. 

4 - F.kl"iltımeye srl~'t.'<'t'klcrm 19·12 m:ııı yılı t1<'1trei ooaı!lt , • ., 2490 s.ııyıJı k1tn ıı
nun 2 ve ücuncU nımlcldc.rime ıı:öre ell<"rlıvi<' bulıınan bei~'l• l:e ttcarethanı> arlı· 
na glr('(~CJ(leriJJ bu k.'lnUnıl!l yazılı ı;artlar içlndc noterlikten :ılınan V{>klı.letn' me 
ile komJsyona baş vunnalan. 

5 - ı::t<sllımc ERrtname;;.ni &"önnek 1stzyenlıertn heT ırUıı ooculk ı&lah evi mü · 
dtiTlül':i.lne müracaatları. (5205) 

4 çeşit yiyecek ah nacak 
Yüzıde 7,5 teminat akc~ Beher kilosu Miktan Tutarı 

Kuruş Kilo Lira K. 
Koyun eti 120 45000 54000 00 

Lira kUTU$ 
4050 00 
1687 50 
3078 00 
6075 00 

Sığır eti 51) 45000 22300 00 
Pirine 38 108000 41010 00 
Snrleyain 225 36000 sıooo oo 
Hrıtay 5 Sayılı Jandarma Er Okul Al.ayı sa. Al. Ko. dan: 
1 - Yukarıda cim; ve rn ı..-tan salr<'fll ya7.ılı erzak Hat.~· ;; Sayılı J . Er. 01rul 

nl<ıyının ltıttyacını karı;ılamak üzere 20-6-942 t.arlhtndcn 1ttbaıX>n eksUtmeye ko. 
nulını~tur. . 

2 - thnle 22-7-942 çaJ'Ş;).mba günü saat 15 te jandanna a!.ıyı satın alma ke>
mlsyonundan yapıl""'~ktır. 

3 - T:aUp olanlar bütün evrakı mil,.bltclerlyle blrllkte \"e mu'htımmeon bede
lınln yilzde 7,5 ~unu pey akceısıl oLı.rak yat.ırmak suret.eyle komisyona mlırac:ıa.t 
etmeleri. 

4 - tlAn UCTet1 dr1!1\llye ve sair masranar mü$l:e<rl:.'<' atHir. Talil> olanları" 
komisyona müracaat ederek şartnameyi ~·•rebll<ıctklerıl lltın olunur. 

yiyecek ah nacak \ 

• Çeşitli 
Hozat Sa. AL Ko. dnn: 
1 - Asaf:ı<la miktar ve muh1tmmen bcrlclleri ve tlk tem natla.riyle lhale ;ı1l1l 

Vf' AAatlcrl yazılı mevat ayn ayn olarak 2.ırıo &a.Jo,lı kanun mu~lb nôe k palı 

zart ve acık ek-s!ltrne hükümlc·ı d re-. nde ihale ed1Jece{:'Lnde.n tal plerin ır.ez.kür 
giınl~de Hnzat sahn alma komksyonuna mUrııcaıı.t an. 

2 - Tal\;plerin lhalı! snallnd1m bir saat evveLlne kadar kamınl 
ll' teklil! mektuplnrınJ komisyona ıı:clfıTnelerl. 

3 - Evıı.ır ve şartmı.meler Sa. Al. Komıs;·onund:ı göıille'l1111r. 

4 - l"oı;;t.adakJ ~llkmeler kabul cdllımtv.ı. (7310-5:.!W) 12'>1 

Cinsi 
Sığır eti 
Ko~·un eti 
Kcçı eti 
Kuru ot 
Sa hun 
Odun 
T. zeytin 
Z. yn.ğı 

Kuru ot 
Sııbun 
Odun 
Zeytin 
Z. yağı 
Kuru ot 
Sn'bun 
Odun 
Zeytin 
Z. yağı 

Miktarı 
kllo Tutnrı Teminnfı 
8500 283.1 05 212 48 

1301)() i582 90 5GS 7:! 
l:lr il)(} 628:.? 90 Hl 22 

100000 ı~o 3fı'.l 25 
4rıon -11ms 40 330 

320(•()() 3600 00 270 
5000 4500 33i 50 
5000 7075 510 63 

50000 2415 181 
2000 2.333 21) 175 

190000 2137 50 160 31 
200() 1800 135 
.20! )() 2830 212 25 

50000 2115 181 
2000 2.3.13 20 li5 

190000 2137 50 160 31 
2000 l 800 135 
2000 2830 212 25 

İhale tarihi Thale saall 
5-8-942 saal 14 açık eks 1me 
5-8-912 saııt 14 kapıılı zarf 
5-8-942 saat 14 kapalı Ut.rf 
3 8-942 s:ıal 14 a••ık ek~ tme 
5-8-942 saat 14 açık ek~ me 
5-8-942 saat 14 açık ek itme 
5-8-942 san 9 .. .. 
5-8-942 saat ~ kapalı zarf 
5-8-942 •nat 14 açık ek~ itme 
5-8-942 saat 14 açık eh.itme 
5-8-!'42 sant 1 l açık eki,. lme 
5-S-912 srıa1. 9 
5-8-912 sanı 9 
5-8-942 •ant 11 
5-8-!112 saat 14 
5-8-942 srıtıt 11 
5-8-912 Stıa:t 9 
5-8-1'112 srıat !> 

fi H 

açık ekc;ntme 
açık ekslltme 
~ık eks:ıtme 

Bir müdür ve muhasip aranıyor 
Anadolu'nun ı;lrl.n ve SUYU. havası cok eıvertşıt btr kasaba~ın<la ta 

aliyet.te bul'\lTl.:Jn blr istihsal kooperatif! ~m Yilks k t c t mt>k•E>bln<l 
veya lktısat faık!lltes·nden rnerun bJ.r muııurıe orta tıcaret ve-ya mua<I, 
mektePıa-.ien mezun bir muhll$ı>ber.I aranıyar. Verllece:k <'~tle:- talll'le 
rm meneel~e ve ibraz edeCf'klerl referanslara ıröre t.e)'ln edll~ktl.r. 

1 Ararula.n vasıtıa.n hatz olanlanaı latanbul beledl:>'est matbuat mU. 
m.e:Y')'lzi Osman Elt::l'J"e tahrtren bmdl.rmeler.I.. 1072 , ______________________ ,,,, 
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, . _. 120-7-0-42 pa:r.Art<'&ı rı.no saat 15.80 cıa a her zaman JtOrülilr. Paulrlıı:tt 13.1 

n uı.ra evazırn mırlıgıne Kars Sa Al Ko da :rapılacnktır. btck- • 942 pazartesi ı;rUnU saıııt 14 te yapı
geİen Hanlar ıııcHn ıTwıkOr srun ve Matı.en blr unt acaktır. btP.Jdilerin mezkQr gUn ve 

ev\el teminat akcclerlyle blrl!kte hıızır- aatte tcmltıntltırlyle Ko. na mUraca-
lıyal':ıklnrı tckll1 mektuplarını Ko na tlan. (4009J 1041 
'enneıert (40071 D3G 

n.-ıtıkes r Sn Al. Ko cıan: Taşıma i leri 
ı - lp Onlyalı bctı r ıc !osuna ? kı.. Kuru ot alınacak nurıı:ı Sa. Al. Ko. oo.n: 

Kuru ot alınacak 

ruıı 00 santim ve t.cl balY ılı beher kılo- Kars Sa. Al. Ko. danı 1 - 0000 ton ınutıtcıu en: k ~>a 
'una 7 kuruıı tb t t.a.1ımln cd len 400\.. ı _ Bır kilosuna tahmin erlilen ve malzeme iın.kllyalı Juı.palı zart usu

' ton ıruru ot paz;ırlıkla ı; ılın alınacak- fiytıtı 7 kuruş 70 snııtlmdcn 2560 ton ll.Yıc eksilt.mm tı koııullrtu.stur. 
tır F'Jaı ıunest J.3 7 912 pt1.z. rteııı e ır.tı ıcl balyalı lluru ol kapalı znrt UiU" 2 - J,;ks t.ıncıJ 23.7-942 ı>CN '.nbe 

t 15.30 da Balıkcsır s Al Ku .13 llyle eksilımeye konıılmuştur ı;llnU saat 16 da Uurııa s:ı. Al. Ko. da 
>111' acakur tp bnbnlının lC'ltll:ıntı 2 - İlk teminatı 14i85!! llraclır. YAPılacaktır Ş:ı.rlıuımcsl Ankıırn, ls· 
28500 rn tel b:ılyalısıntn tem nc.tı Takarrür eden fiyattan temi:ıaı alı- lıınbul r.v. AmlrUkleıi sn Al. )(o. ııırm· 

80 
:ıoo lfrndlr. nacaktır. Evsaf korun cvs fıdır. da örlllUr y ... ıı.~ ... Ş.ırtnnmesi Ko da görUIUr. ~lllııs· ır • flvl =n. mıktl)ııtm 4:500 
:ı - 4000 ton ıruru ot toııtıın bir talı- kasası 20. 7• 942 pnzarteal cllnü Sfl· tonll achtr dahili nak.113-11.tn ıı.ıt olup 

iM' ihale ed lcb lcccJ!'I ~bl 200 tondan a.. aı 16 ela Kars Sa. Al. Ko da yaoıla- muhaJTımm bedeli 22!500 ı m ve muvıık· 
ea~ o mamak üzere ayn ayn t:ıl P!ec caktır. lsteidilerin mezkür ırUn ve kat tcmln!ıtı 2110. 500 tonll Uuron ile 
de lha e C!d!.leb ıır. TaHplertn teli 1<om •- saatten bir saat evvel trazırlıvc1cak· Kıuıı.kôY arnııınd!ıkl nnkl!yat.ıı n t olup 
;vondan vcr1lmdt Uz c ayn t<.>l kendile- !arı teklif nıektıu>lannı Ko. na ver- muhammen 1><'1:1<."l 23.000 ve mu' ı icat 
rtnc alt olma.k il.zere ayn ve ip o ıyslı meleri. (486S) 937 tC'ltllnatı 2344 tim ve mccrnuunun mu· :. = ~ :ın!ı t~~=P~~: Et alınacak :k1:~a~:'ntn~n:~aı:;;ı~~:ı!::

11

: 
yenler her ıılln Ankara. lstanbul Lv a- SuSllrluk Sa. Al. Ko dan: saat evvcl!ne kadar tanlnnt mnkbuxu 
ml.rllklet1 S!l Al Ko. larında ve naı•J<.t· 1 - Komls)onda mevcut Cl'VS<lt ve ~C'l-'8 bornm mCoktubunu hıı"1 tt'kllt mck· 
sır Sa Al. Ko kınnda ıtoı11Jür Ta11ı> ~- &aftn.ameye ı:ııre pazarhkla 27 ton aıJ!'ır tup'annı Ko. nn vemıe rt. 
rtn tcmtnatı:ırb'k' blrllkte Ko nn mü- veya koyun eU veya buruırnuı k~l eu cııot > 
racaatlan. (4G76) 733 sr tın atınnciı.ktır Pazarlık 20·'1-942 <ıa· 

Kuru ot alınacak 
Dnlıkeslr Sn. Al. lfo. dnıı : 
l - İp b lyalı beher kllusunıı 6 

JruruŞ 60 santim ve tel bıılyalı beher 
kilosunn 7 kuruş fiyat t.ııhmln edilen 
6000 ton kllru ot pnzarlıklıı antın a· 
lınııcııktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi ıa. 1. 9~'2 
pazartesi gUnll ı:ıat 1 G da Bnlıkeslr 
Sa.. AL Ko. dn yapılacaktır. 

3 - İp bo.lyıılı otun teminııtı 35,000 
lira ve tel b:ıl)alı kuru otun teminatı 
87600 il~ dır. 

6000 ton kııru ot toptan bir talibe 
ihale eclllehıleceğl ı;ıbi 200 tondan a
§nl(ı olmamak uzcrc ayrı ayrı taliple. 
rede de ihale edilebilir. 'rallplcr teli 
komlı;yondıın verilmek üzere ayn ve 
tt"li kendilerine ııit olmnk Uzcre ayrı 
ve ip halynh olmak üzere ayrı ayn 
teklif verect'klerdlr. 

4 - Evsaf Vl' ,ııartlnrını ı;6rnıek Is· 
tlyenlrr her gUn Ankara, istnnbul, 
J,v. Amirlikleri Sn.. Al. Ko. lnrındn 
Vf! JJalıkeslr s~ Al Ko. larındl\ gll
rrhillrler. 

6 - Tnllplerln t<-mlnntlıı.rlyle bir
likte Ko. na müracaatları. 

(4fi77) 

Kuru ot alınacak 
Bahkcstr Sa. Al. Ko. d:uı: 
ı - 1P b:ıl:Yalı 'JC'h('f' k1loııuna ~ ı,..,,. 

ruş !50 ııanUm ve t<'l balyalı beher ki
losuna 7 ı..-uruş tıyat tahmin !!dll('Tl 
2000 ton kuru ot pazarlıkla ıı.atın alı

nacaktır Eks1ltmcsl 13 7. 042 p:ızn:

t81 ırtınü ııant ".15 te B:ılıkcsll" Sa. Al 
Ko. dll. yapıl c:ıktır. tı> balyalının te
mtnatı 15500 1 nı tcl batyalınm ternımı· 
tı lGSOO llmdır. !2000 ton kuru ot ırtr 
müteahhide lhnlc oo lebllcc<:l':I ~l 2UO 
tondan ne:ıl!l olmnnınk tlU"T<! nYn ayn 
mütcnhhltlcro de ihale e<tıtcblllr. Tıı· 
l!J>ler tel\ tromts:yond:ın vmlmclt U~e 
flYl'I teli kcnd ıcrtnc ntt olnmk Uzc-e 
ftl'TI ve il> balyalı olm:ı.k OzCTC nm 
RYM tekl1t vere<rltll'Tdtr Evs:ıf ve eart
lanm gömıek SııtJycnler her ı:Un ..\nkıı· 
%'I\, ttrtanbul I.v nmtrllklert S.-ı Al Ko. 
lıı.nM.-ı ve Balık :r Sn Al Kn lannda 
görlll1lr T 1lplcr1n tt-mlnatlarlvle pazar· 
l:ık santında Kn nn mUracııaUnn 

(4670) 735 

T nşıma işleri 
Emırurn a. Al. Ko. dan: 
1 - SOOO amele ruıkli ile (.00 tonluk 

ı:ııııkliynttın kilometre üzerinden kapalı 
:r.a:rflıı. mün:ıkll'Sllya konulıt1U$tur. Müna· 
k~ım 15 ıemmıız 942 çarşamha günü 
sut 16 da f'rzurum Sa. Al. Ko. da )'il· 

pılacnktır. Rir ıınıelcnin bir kilometre• 
ye n:ıkli için muhammen hc<lel 3 kuru$ 
20 sanıimdir. l'on ki'omctresi için ıah· 
min bedi!! fiyatı ~ kuruııur. Amele 
naklinin rutarı 51850 lira olup muvnk· 
kat teminatı 3843 liradır. Ton kilomet
re için yapıl:ıcak nakliyatın tutıırı 59981 
liradır. Mu'"ııkkat ıeminan 42SO liradır. 
Şartıwnt'.'Iİ her gün Ko. da görulür. İs· 
teklilerln bnunun 32 inci maddesine 
ı:öre hazırlwacakl n teklif mektuplı\· 
rın1 ihale saatinden bir 5Jllll ~-cl Ko. 
ı:ıa vermdt"ri. (4716) 770 

Taşıma işleri 
Enurom a. Al. Ko. dan: 
ı - Erzurum dahilinde kilo hes:ıbir· 

le 30-35 kilomeırelık mcsafolcrc tem ki· 
lometre he~-ıbi> le 1000 tonluk nakJiyaı 
kapalı zarflıı munıtkıunya konmuşıur 
Muııaka ası 15 ıcmmuz 942 ça~amb.ı 
ı;Utıu s:ı t 17 de fnurum Sa. J\I. Ko. da 
)'llpıl:ırnknr Sarın.ımcsi her ı;ün Kn. da 
J:6nılür. Bir kilosunun ıukJine t tımin 
edilen fi)'l.tt 55 santim ve ton kilomet· 
re~inc ıalunin c<lıktı fİ)-atı 95 kuruştur. 
Tutan 19.000 llro. cılup muvıtkkaı ıeaıi
nau 1425 li~ır. 1 ıt'klilcrio kanunun 
31 ind maddeline 1:ore hnırlı)'llCakl:ın 
teklif mekıuplannı ihale saaıindcn bir 
5Ut evvel Ko. n:ı vermeleri. 

(4717) 771 

Kuru ot alınacak 
Çaırakkale SA Al. KO. dan: 
1 - 1.200 000 kilo kuru ot 18·7-

9 ~2 saat 11 tle kap ılı :t ırf ıısıılO ile 
ıatın alınacaktır Muhnmmen bede
li '!4.000 hra muvakkat temınatı 
5.450 liradır Evsaf ve eartnamesi 
Ankara. İııtnnbul, İ7Jlllr, Bahkcsır. 
Biga.. ç. nııı.kale SA AL. KQ. ların
iln gorlılılr. lsteı<ltlerin ihale sam.,, 
ilen bır tt.at cvv el teklif mektupln
rtnı ı:l'<'tekll rvraklariylc birlikte 
Ko. na mOr c:ınUarL 

(4753) 828 

Saman allınacak 
Had mk ' Sn Al Ko dan. 
1 Ba!Ya rıal ndc ll!OO ton ııaman 

kaııalı zarrla satın alınacaktır EkS t 

mest 24 7-9-ı2 eunuı gilnU saat 15 te 
Muhaköytl AB Po 790 Sa Al. Ko da 

yapıla<'llkhr htcldll rtn ck.s!ltmc AAA -

tinden bor saat evvel tek t mektupla • 
nnı Ko nn vrmwlert Otlıır b<'hn- par· 
U9t 200 tondan n nrrı oımıımnk il~c 
p~a parc'I da Oı.-ıl oollcb!Ur. Şnrtnn 
mcııl Ko d::ı ıt Mlltır Temin tı 5fl... 11 -
nıdır. (4866) 933 

at 16 da Sı1Surluk Sn. Al Ko. d:ı ya~1· 
laca.ktır. C 4Si0 ı 939 

Kuru ot a lınacak 
lladımkôy a. Al. Ku. dnn : 
1 - 2500 tun balya halinde kuru 

ot kapalı uırfla eksiltmeye konulınuş
tilr. Eksılltııesı 22. 1 IH2 çıırŞa.nıtıa 
ı;Unü saat 111 te llluhaktly As. Po. illlJ 
.:>a. Al. Ko. drı ya1>1lacnktır. isteklile
rin eksiltme &nııtlmlen bir snnt en el 
teklif mektııpltırını Ko. na \ermeleri. 

Otlar beher pıırfül 300 loııtl ın aşagı 
olmnmak üzere parça 1>nr('.ıı cin Ilı ıle 
edilebilir. Şartname i Ko. da gtırıllOr. 
Teoılnutı 13125 liradır. O 71) !Hl> 

Et alınacak 
Adana Sn. Al. Ko. dan: 
ı - 13.500 kilo koyun etJ kapalı 

zartla veya 13li00 kilo aıc:ır eU d:;ık 
cldtUt.me Uc aaun alınncakur. Ko)".ın 

ctln1n muhnınmen tx.'dell 13li00 l!ra ıtk 
tcmtnau 1012 ımı. 50 kuruatur. S\tır 

ctlnbı muhammen bcdell 9!1150 ı,ra ilk 
t.cmınau 708 Ura 7:; kuruııtur. 

~ - lhnl ı 16-7-9'12 curnu ~unu Ka· 
at 16 SO da A<laoo Sa. Al. Ko da yapı-

Saman alınacak 
c;ehz" .Sa. \\ Ko. ilnn : 
J - 'J'nlip çıkmıynn 720 tnn b:ıh"B.· 

1ı Mmaıı pa~nrlıkl ı nlınncııktır. Rıı 
ınlk•ıır flO nr tonluk parçnlun cin bıl
Hlnl'hilir )lir kilo~uııun ınuhnınml'n 
hrılell 6 kuru' tnmnmının terııin'ltı 
GHiO lirn 1 lr rınrçnsmın \('ııılıı ılı ı~c 
ı; ıo lirnihr. 

2 l' zarlıih 21 t<'rıımu7. fH" ~nlı 
,:!ınll ~ftlıt ili ıla vn111IRC'1ktır ~nrınn
ıııe-ı 'Ko. <Vt ı::ılrtıl ır (lOll:ı) IOG!l 

Odu·n alınacak 
İ::.t. Ko. Fın<'lıklı Sa Al. Ko. d.'ln: 
l - Kı•.,sunn 4 kuru f :,·nt tnhmtn 

edilt>n 4651 lbn o 1un 211-7-942 ıınznr· 
tC'ı:i gün'j saat 11 dl! kn11ıılı wrl u
sulü ile C>kslltm Y<' konuLm tur 
Muhnmm<'n lJ('(l"ll 181i040 llrn olup 
•ık teminatı 1• 55" llrııı'hr. '$'1rtnrımcı
sl hC'r ~Un Ko. dn goruıur lst rkll· 
lt>rln hPll! ı:iln VC' mun~' n snntten 
en az hlr saat evvel t<'k\Jf mrktunla
rını 24!>0 savılı kanunun hU.kUmlerl 
dalrC'"ln le nınkhuz ~.nrıı lıl'l'ı F'ınrl•kl• 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. C5005l ıo'lo 

O dun alınacak 
Trabzon Sa Al. Ko dan: 

laeaktır. Evsaf ve 1Brtnnmesl Ank'lrtı, 1 _ Kaı>alı zar• u uı ylc ll!OO ton 
tstanbul Lv. Amtrllklcrmde ve Atlı.na odun satın nl 'l.l<.nktır l\Iuhnmrn n be· 
Sa. Al. Ko. lahnda ı;QJiilUr Ko>'Un e 
tl!ie ~eklerlrı tcklıt zartlarıru bir :~:: ~~~ ~~~:kcv:'ıd':';lı ~~!ltm•lrac "1 
saat evvcUne kadar ·Ko. na vemıt4 ol· __. 
mnlnrı. SıJ!'ır eUnc IW'Ce~klerln ilk tc- 28-7·{14'.:' ı>C~bC &Uni.I 5ntıt ll <1 r 
mlnatlartylc birlikte l'hale santliıd!! Ko. ls1dklllertn brll! {:tin ve s.ı.ntte ı .. 1nu
da bulunmakın. (4873) 942 nun 32 tnl'i m t1des ndc tnt1t cdtlılı{ı 

Odun alınacak 
r.elibolu Sn Al H'o. d:ı.ı: 

1 - Tesllm yeri l:omlsyon lan 
öğrenilınek Uzu~ 5000 ton .:ırtu::ı ka
ıı:ılı zarfla ei<~· ıt••ıeye kcınulnıu§tur. 
.Muh:ımmen bedeli 7fı.OOO lira , ·ıe 
muvn.kkat teminatı 5.000 liradır. 
Evsaf ve ıartnamesl Gelibolu meı 
kez Sa. Al. Ko. da görUIUr. İhnlec;i 
18 7. 942 cumartesi ı::UnU saat 11 
de merkez Sn. Al. Ko . .ıa ynpılaca:ı
tır. Teklif mekıuplarını ihale ana· 
tinden bir saat evvel Ko. na verme
leri Taliplerin temi:ıat ve kanuni 
vesaikle l{o. na tnllracaatıarı. 

(4S76) 944 

Et alınacak 
Isparta Kule Sa. Al. Ko. dn11: 
1 - Aıı:ılhda mlldai'lllrt y11zılı kdY\ln 

V<'YB ınCıI:..ı etJ knpn.lı Zan usWİ)'kı r.ıU
n.ıı.kaa:U'a komnuŞtur. 

Mlinaltas85ı 17·7-042 cunuı ıruntı •B
at 14 te Ispartn Kule'de Hoşderc k&
ytlnde yapılacaktır. Tilltılclin teminat· 
lnrtyic blrllkte Ko. na mUrneıınlJ2M. 

Ons! koyun eU. :.tuh. bcd. 45500 .11-
ra. ilk t.c. MlS Ura. ml~tan 35000 ım.., 

cinsi sıcır eti. muh bOO 297!50 lira. 
Uk tcmı.nııu:?232 llfo.. mlktnn 85000 t:I• 
lo. (4878) 945 

Çayır otu alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 1600 ton ip balyalı kurıı çoyır 

Otu ps.zarlıkln ıııUnnkMııya konulmuş
tur. 1 Unnkn n~ı 17. 7. 912 cuma gti· 
nll 11net 16 te grr.urum Sa. Al. Ko. da 
yaıHlııcaktır. Muhammen hedcli 97500 
llrrı olup knU teminatı 12260 liradır. 

2 - 600 tonlıık olmak ve tamatııı 
temin edilmek şartlyle ayrı ayrı t111l11-
lere ile ihale edikhllir. Şertnnmc i 
her ı;Un Ku. ela ~!JrUlll r. V crgller ile 
clıımJ(a pulu mnsrnflıır u sııln dnire~ın· 
rle mlltrnhhldlııe lıdcneccktlr. i stek -
illerin hclli gUn ve ı;anttc teminatın -
rlyle Ko na mUrııcıatlıırı. 

('DO) 061 

Odun alınacak 
G. Anteı> Sn. Al. Ko. dan: 
ı - lOSO ton ~ saun alınacak· 

tır. Tahmin cd~m bedeli 48600 lintdır 
~mcs! c. Antcı> komtsYonunda pıı· 

rasu: alm t1'. 
2 - Eks!ltm<:91 ~-7·942 par.artcsl 

ı:llfiil a.-ıa.t 15 te sa Al Ko. 43 yuqıla· 
ca.ktır. EkBUtmesı kapalı zart usuli)•le 
)'apılacaktır. 

a - Muvakkat t.eınlnntı 81".45 liradır 
4 - Tekllt meıctuplıi.rı 20-7-942 pa

zartes1 $rlln-U saat 13 ten 14 e kadlır 
su. Al. Ko. na makbw: mulmblllôdc 
vcmıc~rl Bu a:ıa ttcn sonra ııclcn mclc
tuplar kabul edilmez. 

(4!J58) 1030 

Et alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. ı'tnn ı 
ı - Kuyruğu ile koyun etinin bir 

kilo unun tnlımln ht-ikli fiyatı 90 sı
jbr etinin G2,ll kurıı•tur. Keçi etinin 
60 kuru~. Üçte iki kuyruklu knyun Oç 
ıe bir keçi f'llnln seksen kunı~fıın 171$ 
lon. d !il fıkrnsınn ırnrc pnr:arlıJn 
konıılnıuştıır tik teminatı 011 2 llrndır 
tekarrilr eden fiyat UtC"rlnrlen kati tc· 
mina nlınacaktır. Fiyntı ıı:orıilen et 
cinsi terelh olunan nhnn<"nktır. gvsııf 
korun evsnfıılır. Şnrtnnmc.q( her ıı:Un 
Ko, ela p:llrUhır. Pnr...'lrlığt 18 T. 9l2 
pazartl'~i gıinU ıma.t 14.M dn yapıla
<'nktır. ı~t<"klilcrln ml'r:kiır ıı:Un ve sa
nltc teminııUnrly l f' Ko. na mlır11caııt -
ınn. (4!.lfiS) ıoıo 

vec1ı 'e hazırlıncıık1 n trkl t tnektut• -
kın!'ll l'l<Slltnıro llaııtln n bir Sllat .-v,•cl 
Trnbıcm sn. Al ){o. nn vermt>!crl 

(60(}7) 1071 

Et alııınc k 
Devrek Sa. Al. ı<o. dnn: 
ı - Karıı.bUk'tP. tesllm alınmnk 

ı;artıyll' ıs.ooo k o koyun vcyıı 13.000 
kilo sıfır eti knı>alı zarf usullylc ck
sllt.meYl' konulmu,tur. Ko~un cllnln 
bedeli 106 kurU$l:ın 13780 lira 50 ku• 
ru11tur. Sı •ır c-tlnın muh:ımn1en be· 
deli &O kuru t utsrı 1800 llrn ilk tc· 
mlnıı.U 585 ıırndır. 1Iınlrsl 24·7-012 
cunın gllnQ sn:ıt 11 de Dc>vrek sn. 
Al. Ko. da )'Opıla~k ır. Snrtnanıesl 
ve evımfı her gün Ko. cin ı:iiriilür. 
isteklilerin belli ıılih ve tC'Shit C'dı!en 
"aatten bir ııııııt cweı knnunt 5t>kll
de hazırlı1acnklıırı teklif mektuola
rını Kö. nn vermeleri <5009> 1073 

Saınan alınacak 
Karıı Sa. Al. Ko. dan : 
l - Bir kilosuna tnhıııİn edilen fl

ya• 3 kuruş il~ s ıntlınıkn 815 trın ıfo· 
küın hnlınıle 1 1111011 kapalı zur ıısulil 
ile ekslltmc;>'C koııınuştıır. l',vSllf ko
run ev :ıfıdır. ilk teııı1ı1ııtı 2!lG!) lira
dır. Tek.:ırrur eclcn fi) ııt İl7.crlnılcn 
teminat alııınrııktır. Sartıınıı esi her 
gılıı Ko. da gorllltır. Mılıı'lkn nsı ~l. 
1, O l2 cuma gllnü sn at 1 fı ıla Knrs 
Sn. Al. Ko. dıı yapılacaktır. 1 tekliie
tln ıner.kflr giln ve 6a ttcıı bir &nal 
evvel liaurlıyacs.klıırı tl'kJif mektupla
rını ve tcnıinnt akçrleri) le birlikle 
Ko. na vermeleri· (6011) l071S 

Çadır d ir ek ve kazığı 
alınacak 

Tophatıc lst. L\'· A. Sn j\1. Ko.dan: 
1 - 150.000 adet vortntl! cadır dl· 

rek ve kazığı alınacaktır· Kapah 
zarfla eksıtı.mcsl 21-7-942 snlı ı:ünU 
sruıt 15 ti! TophRllC ı t. L''• Amirliği 
Sa .Al. Ro. dn )'Rpılnca.ktU'· Tııhmln 
bedeli 6:\750 llra. ilk tcmıııııt.ı 4'137 
lira 50 kuruştur. F,\'Sal ve snrtnnıne
slylc nUmunell!rl l{o. dn görülUr. 1'a
liplerln kıınunt veslknlerlylc teklif 
mcktuplnrmı lhn.le snll.tlnd"J'l bir ıııı.at 
evvel Ko.na vcmnc1erl. 50.000 adl!llPn 
asdı olmıırnnk U7.rrc llYrı nyrı tek
llClcr de knbul edilir. c5012> 1076 

Kuru öt alınacak 
Eskişehir Lv. A. Sn. Al. i{o. elan: 
Tel balyalı 500 ton kuru ot 1. 7. 

9•2 çarşamba ı;unU sıı.ııt l 1 de eksilt· 
meye konulmuştu, Pııhrı\ı ı;rlıldu
ğunden tekrar kapalı zarfl:ı ckslllıtıe
yc çıknrılıııı tır. lhnlcsl 211° T O.J.2 cu
martesi ~unu saat ıı Cle gskl -ehir ı.v. 
Aınirli,;i Sn. Al. Ko, da > rıılacaktır. 
Teklif mcktııplnrı saat ıo a kouıır ka· 
bul edilir. Beher kilo ıııııın rnuhıım· 
m~n flyııtı 7 kuruştur. tiO tondan ıışn
ğı olmamak iır.ere ııarç.ı p.ıırc:n dıı alı· 
nrılıilir. l'ustn ı;cciknırlni kabul ıle
~llıllr. 'l'enıinatı taahhlil rd~ccJ.lerl 
miktara gorc hesap edilınCSİ llir.ıırı· 
dı r. (liOG:t-) ll.ı4' 

Pirinç alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
l - 20 ton pirinç ıınzurhklıı ıntııı 

alınacnktır. Muhııınınf'n lıcdeıl 12200 
lira muvakkat teminatı. <>.5 lir•dır. 
Evanf mnrntcJll clnolılir. $3rtntııı1eı.l 
Gelibolu 12.50 Sn. r\I. Ko. d ı ~l>rlılıır. 
Di,i.:er e\·saf pil'lnçlcrrlc flvntta dc~i· 
şlklik ynpılarak knhııl <'~ir 

2 - ihalesi ıa. 7. ıııııı 'lılnt ı 7 de 
Gelibolu 1250 Sa. Al ]{o. r._ yapıl.• 
cakbr. Bu fiyat Ozerlne mUt'Jlhhldin 
yııpncakları mnsl'Br!nr 111\ve cd~r. İı
tr.klilerln ıııezk(ır ı;Un ve snııt I(o. 

ıııs 
na nııiracaalları. 

(ti0i3) 

Et almncı:ık 
Et alınacak Topa.ne lst. Ko. ıo·ındıklı Sıı. AL Ko. 

Kuru ot alınacak 
Kars Sn. Al. Ko. dan: dan: 
ı - Kuyruğu ne koyun etlnl.n bir ı - 30.000 ıtııo koYUII Vf!Yil sıC:ır eli 

Kıını S1 Al Ktı dan' il06wıa tahmin edilen fiyatı 90 sığn 18-7-942 ı>azart ı $rllnü saat ı5 tc ıın-
1 - B r k ı unı1 tahm•n Mllm tıyıı.• e '1 n 62.5 ke(l Mlntn ~O kuru6. ücte mrlıkla ııaun alınacaktır. s:ırtııa.ıncsı 

7 kuruı 70 rt mden 291 ton tel tııılY • ı yrUkhı koyun Ucte bir keı;I ati- ııer s:Un Ko. dıı ııörf:ııur. KoyUn ctlnın 
hal nde kuı'u ot it ı;ı ıı zart usuılYU-1 n ~ ~ kuruŞtan 44500 kilo et M. ftk- mubammeıı bedell 42 000 um. Jciı.U t • 
eks!ltme>YC knn;.ı uetur ruı•na gOre l>azaf'lıla ıconulmustur mınau ~ liradır Satır et!nnJ munıun. 

2 - tık tem tı tı i o !lradır T ;uır 'ty&tı ucuz görülen et cln51 te-relh tr\i!n bedıill 27000 r.u katl ttımınatı 
rOr eoon t yat tiz :'lndm tf'mlmıt ıUı· c unRrak Rhnec11.ktır. t ik teminatı j 40!>0 UhHlır tst4'xıııeı-tn b!!IU ıı:un vc 

1
342 liradır. T&karrUr eden fcyııt Qıl!· ' oocektır F:V1181\ knnm evsafıd•r 4jiı.rt. nr!en kaU teminat e\ınecıı.ktır. EV-1 gaa.ttc Fındıklı Sa Al° Ko n::ı ,,-Jmeı ... 

DG.tnC'B1 Ko. 4a CürlllÜJ', MUnakasaılı saf kor un evsafıdır. Sartn Ko. n. ~~i U'.12 

ULUS 

Kuru ot alınacak ı 
Gebze Se. Al. Ko, dan: 
ı - 480 ton kuru ot pnuırlıkln n

lınncnktır. Bu )Tllklıır 40 ıır tonluk 
ımroalorıı bölünmek ıiı1retlyle de alı
nnblllr. Bir k41osunun nıuhnınnıcn 
fayntı 7 kuruş h<ır ı>nrtn ının temi· 
natı 420 lira. 'rnmamının tcmınııtı 
l&c 5040 liradır. 

2 - Pazarlık 15 temmuz 942 çar
şamba g(lnU sıınt 16 dcı yapınlcaktır. 
Şartnamesi her gUn Ko. da görülür. 
1.steklllerlıı komisyona nıüracnııtları. 

<11137> 1:.!I l 

Et alınacak 
'l'r.ı bıon S.ı. \ 1. Ko. ıt ın : 
l - l'.ııznrlıkl:ı ~0.000 kilo kuyun 

,.t')'O sığır ı·tl ıı lınncıklır. J.::ıı\ un eli
nin tahmin bedeli 16.000 lira ilk temi· 
ııatı 1'160 liradır. ::;ıt;ır etinin t ılııııln 
eılilen beılcll 1 ,,000 lira, ilk teminatı 
1050 liradır. J:\S ıf korıııı bütün ı;nr
niz11nlnrında varılır. 

2 - İ'.1JJ,nrlıp;ı J-' temmuz O 12 sıılı 
ı;lınU s:ı ıt 10 dır. isteklilerin belli gUıı 
\ e ~ ı tte Trnhzıııı Sn. J\I. Ko. nıı ı;el-
melcri. (5230) l\!81.i 

Saman alınacak 
Doğubc)n:tıt ~!I. ı\ I. Ko. cl,ııı ı 

1 - 6/i,000 kilo sııııınnın knpnlı 
ı:ıırfln ı·kslltıııcsi yııpılncnktır. 'l'ııh -
ııılıı lıctl('ll :?:.!,000 lirn .ve ıııu\ ıkkal 
teııılııalı löllll liradır. 

2 - Bvs.ır kurun lıUtlln gnrııizoıı -
lnrıncln ı:orıılUr. 

8 - l~k~ll!ıııl'Sİ 211. 7. n l!.l çarş:ıııılın 
gunu sa ıt i6 le ~ ıpılnrııklır. İstekli· 
leı·in lıclll gün ve ım:ıttı·n l saat oncc 
knııuııun mı lci ınadl'esl ınudhlnce 
hnzırlıy ı<' ıkl ırı lı·klir rııektupl ırını 
Ko. nıı \'erıııcll'rl. (621 il J 280 

Et a hnacak 
Çan ıkk ılc Sn. Al. Ko. dım 
1 - 3:.!,000 kllcı sı.!rır \rya ko) 1111 

eti p ızarlıkl ı s:ıtın alınıacaktıl. ı~,ımf 
\'e nrtıınım ~i ı\nkarıı hınir, l l ın • 
bul, Balıkesir ~ ı. ı\I. Ko. 1 ırıncln go· 
rhlıır. 

2 - l'nztrlıji;ı 15. 7. !J-12 ~ır ~ıb:ı 
ı;!ınu s nt• 16 HO tladır. Muhaınıııen 
lıe.Iı·li .ıı,ooo lirıı. ~luv ıkkat teııılnııtı 
:uuo lir ıdır. lstcklılcrin ııır7.l..Ôr ı;ıın 
ve s ıııtlı• ı.-o. da lıulıııımal ırı. 

(51 (1) 125/l 

O dun alınacak 
'l'r bıotı :-ıa. Al. Ku. ıl.ııı : 
1 - Kapalı zarf usulu ile 700 ton 

ollun nlınncnktı r. 'I ııhuıln eclil<":::ı hrdc
li 1 lOıl lira. İlk ftoıııiıınl 136'> lirııılır. 
ı:,snr korun lılllun gıırnlr.nnlarıııch 
rnrclır. Mlınnk ı 'lSı 3 1 trmıııuz Ol.l 
cunn ı;lbtl sa:ıt 11 clır. 

1 tı·klileri'l belit J:uııtı ve ~a:ıttt kn
ııunun 32 ınci ııı:ııld"lntlc lnrlf l'lllI
ıliJ.d, \rı;lılle lı·ızırlı) ncakhrı teklif 
nı<"ktupl ırını ek Utme snntlnılen bir 
ımııt C\•vrl 'J'rnhzo::ı Sn. 1\1. Ko. nıı 
'l'rrmrlrrl. {!il 74) 12f>2 

T aze fasulye alınacak 
Çıınakkııle Sa. ,\ J. lfo. dan : 
1 5 .ııuu kilo taz:e fnsu 1) e pnzar-

lıkla satın nlıııncııklır. 
2 - l'azntlıı.:ı ı 7. 7. !I 12 cııııı ı ı;tı

ııii s ınt ili dn ) apılncaktır. Jwsaf vı• 
şıırttı:ınıesı !i:u. dn ı ... r ı;liıı gıırlllllr. 

8 Muh,ıııımen hrılrli 14-61)11 liı·u· 
tlır. Kati tcıııln ılı 21n lir ıılır. lskltlı. 
!erin ınezkı1r glln V•' ~n!l.ttc Ki. nıı 
ınUr ıc ıaUnrı. (il 131) 12U7 

1 
Kuru ot alınacak 

l~rzinenn Sa. Al. h.o. dan ı 
l - Hehtr kllosuun T kuruıı 80 

li ınllm fi) at t:ıhmln edilen 600 ttın 
tel bnl) oh kuru otun kııwılı zarfla 
~ aptlıın <"kslltıııtsl 20. 7. il ~2 ııaznrll'
sl guıı!I snat 15 le Erılnean Sa. Al. 
iKo. da ~·apılacnktır. Mııranınıen hede· 
il i8S00 hrn olup ilk teıııinat ı 32 il li
radır. 

~artnııınt&I Ko. da gtirUlli r . İ stekli· 
l•·rin ht•lli ı;ıın .ve s.ııılte Kıı. ıln bu -
hınmnlan. (60ll8) 123 1 

Et alrnacak 
Devrek Sa. ,\ !. Ko. ılıın : 
1 - ı ~rcgll'ıl e t<:!~llın şıırtiflc .ıs,ooo 

kilo koyun veya ~ı-.ooo kllıı sığır eti 
kapıılı zarf usulü ile eksslltınc"c ko
ııulıııuştur, Koyun etinin ıııulı;ıııını•n 
lıcıh·li tlO kuruş tutnrı :l!HOll liradır. 
İlk tcıııiıınlı 2 00 liraılır. , ı~ı r ctlıılıı 
ıııuh unıncn bedeli liO kuruş tutnn 
. .!1,000 lira. llk teıııinntı 1700 llradır. 
ihalesi 211 tPmınuz 9ı2 çnrş:ırnlııı gü
nü snnt 11 de J>cvrrk Sn. ı\ I. Ko. da 
).flpılııcnktır. (4GSI) 1228 

Kuru ot alınacak / 
J~rzlııc ın SB. Al. Ko. dan : 
ı ....... Beher kilosuna 4 kuruş 10 san

tim fiyat tulııııin etlilcn 600 ton kuru 
otun kap ılı zarfla ) apılnn eksil tuıe
slnue talip çıkıııaclığınclan paz.ıırlıklıı 
eksiltıııesi 20, 7. ıı ~:.! pnıaırtesl ı;linil 
saat J 1 de grzin<'nn S:ı. Al. Ko. dn 
yapılnr.ıktır. J\Iuhnıııııım IH'ılcli :.ıs:ıon 
liru olup ilk ll·ıııinılı 2 ll li lirıtlır. 
Ş rtnı.ıırıcsi Ko .illi gıiriıliir. l stcklil ı.:.rh ı 
hl!Jll gU11 ve ım ıtte l\o. tlu bıı l ıııı ırıa-
1 ırı. (ı'i2 1 i) l:.!i8 

Kuru ot alınac..ak 
Eskişehir Lv. A. Sa. Al. Ko. ılaıı : 
l - Ti'! bal>·alı -400 ile 600 ton ku

ru ut ı•nzarlıkla hnlvn tcll bayle ait 
olınak üzere satın nl;nııcnklır. 

llelıcr kilosunun tahnıln cılllen rı
) atı 1 kuruştur. l'ıııarlığ ı ıs. 7. 9-'2 
Jl~ı:artesi günll s nat ıo.30 da l~s -
kışehlr I,\, ,\ , Sa. Al. Ko. dn ynııı
lıılaktır. i teklilerin teminat muvak
katcleri ile birlikte ınııayyı·n bun ve 
sııııt s •zu fl'eçen Ku. na ıııüracnntlerı. 

(li2H) 12ili 

Sabun alınacak 
Gcllbolll Sa. Al. Ko, da.n: 
l - 111evzuaUı ve blrlll;e knttar U:s

lbn ıın.rı.ı.·ıc 20 ton sabun ımzarlıkla sa
lın ahnııcukt.ır. l'tltıhnmmUJ bcdcll 15750 
llnı ve kati t.unınn.ı.ı" 2362 llrn liO kıın.ıı 
olup bUQ.mu:m ~lcl" pul rnruırofları 

~o!k eclUmt'Jc ~le muıcıveıc m ııı. 
rnnar:ı tıı:libl:ne tnde «t' ccd1.'tir. .ı..vnar 

ve 6'lrtruunes1 Gcll!b<>lu nwt1kt'.'Z ı;u al. 
ko. daı;örUlUr. Piı.z:tfükla @kslltmcsl 
18·7-942 cum.'lrtcll g!lnQ sn:ıt 11 ile 
m~ sa. Al. Ko. da )"ll.pı.ltım1."lır. 

([;224) 12.«ııl 

Saman alınacak 
D. Beyazıt Sa. Al. Ko. Jan: 
l - 550000 kilo samsn kapalı ıarfla 

eksiltmesi yapılacak. T:ıhiuin bedeli 
17000 lira olup· ilk ıeminatı 1050 lira
dır. Evsaf "orun evsaf ıdı r. 

2 - Eksiltmesi 29. 7. 942 çaroıınıt>.ı 
günü şaaı 10 da >'lllllacak ıı r. i~ıcldilc
rin 'hc!lli ı:{in ve •aatten b ir Jlal evve l 
kanunun '2 lnri maddesi mud hince ha· 
ıı:ırlı)ııcaklaıı tek liF mtoıkıuı,ları nı Ko. nn 
'•rıııclcri. (52'') 12117 

Va keta alınacak 
To~ane Isı. L.,, A. a. J\ I. Ko. dan: 
1 -'qcher kilosuna '7S kur111 ıahmin 

edilen 1 ton kunduralık vaketa alına-
caktır. PA1vlıkl a eksiltm~i 14. 7. 942 

lı ~ ~a-c 15 te Tophane f ,ı, I.v. A. 
Sa. Al. KlJ. O.. Yl'ııılııaıkıır. lu~ldilerin 
ıf'kllf edec:t1deri ıni1iıar üzerinden tc
minaılariyle belli saaııe Ko. ili\ ı:elme· 
leri. ( 5132) l.ZU 

Et alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 

(~213) 1274 

Et alrnacak 
Arclah:ın S.•. Al. Ko. d:ın: 
ı - :ıo ton koyun !!ti \~'a 30 ton ııı· 

~r eti lcavah zart usulfyle eks11trrıl!l1! 

konulmuetur. KoyUn cUn~ tahmtıı be

deli :ll 000 ILm ık tcmtn:ıtı 1800 ı:ım sı· 
l':ır <!linin Uıhm!:n bcdetl lr.5000 Um ilk 
t.em.fruıtı 12..'\S Uro olup kapalı zarfta 
lhnlc ed lc<'Cokttr. Bk tınıtnntı en yQk -
5<'k ru tlnn koY'Un <!Unln tik teminatı 
ol:ın l1'll0 llm ill".örln<IMı nlınnr:ık l"\'sar 
bıı husust.'I ı.nnzlrn ('{lUl'n &artnnrr.e 6lm· 
rt ki e\ı<nr olup Ko. ık:ı ı:•lrillUr. Mllno -
k;ı.<qı 7.7-942 p;ız:ırlesl ı:ilntı sarıl tr. rln 
ynpıl:ıl'nktır. <5181 ı 12!% 

Saman alınacak 
Trabzon S.'1 • .\!. Ko. <kın: 

l 0/7/194! 

Et ah nacak 
lskC'll<ferun sa. Al. Ko. dan: 
Aeal':ıda mııct.arlni'ı ynzıtı 6 kalmı ko>-ım eti 4 kal~ sıııır eti kapalı L1rlln 

eksiltmeye ltonu1m11&tur. Muhıı.mmen bedeliyle llk temln11t1An ve ihale ı:ünı•>M 

cetvelde hlznltınrtda ı;öııtcrllml&tır. Tckllt m•:ktuplarını ihale tarih n n mun)y<'n 
vnkUnden blr saat evvel Ko. na vcnneı.-rt Gec ıtelcn mcıktuplar knbul ed n .z 
Teklif mclltuplanna eart.nameS!nln dördllnctı modde&tndekl ısıenıı .. n ka"lurı ve
saik konutmıılıd1r. 1sU>k11lerln sartnal'net;ltıl ııömı~ ;.çııı lsk~nderurı Sa Al Ko 
na murnıxuıtl3n. (4{;82) 73, 

Miktarı Tah. bedeli İlk Te. "' 
Cinsi 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun ctl 
Koyu n eti 
Koyun etl 
Sığır eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun eU 
Sığır eti 

Et 

Ton 
40 
40 
18 
15 
42 
42 
60 
60 
40 
40 

ve 
G<!bxc Sa. Al. Ko. dan: 

Lira 
34.000 
16.IJOO 
lS.ooo 
15.750 
37.800 
16.SOO 
60.000 
30.000 
32.000 
18.000 

süt 

Llrn Kr. 
2559 00 
1200 00 
1350 00 
1181 25 
2835 00 
1260 00 
4500 ôO 
2250 00 
2400 00 
1350 00 

fhnlc ~l\nli 
13-7-9-12 
13-7-942 
14-7-942 
15-7-!>12 
16-7-fı42 
16-7-942 
17-7-W 2 
17-7-942 
18-7-942 
18-7-942 

ah nacak 

RAt 
ıo 

15 
10 
ın 

10 
15 
ıo 

15 
10 
ıı.~ 

~ - Aufrıtla ~ ve miktarları yazılı <!ört knlcrn erz:ık hlzalannd:ı ıtl\steıt

len tcldllcnlö ~'in edlleı ı:Unlcrde nbn..'lraktır. 
2 - Sartnnmf'll\ her ailn l\:o da goMll-ür. tsrokl lcrln tn.yin cdllm ırOn ve 

ııMttC!\ b11' saat evvel ti'mlna tlai'b'lc tokllf lll<'Xtuı>lnnnı Ko. nıı vcnnelcrt. 
.:\1lkt.'.ln Mu. fito•atı teminat 

Kilo kur~s Lira Kr. CJıısl 
Sığır eti 
Koyun eti 
Yoğurt 
sut 

15.000 00 1012 50 
14.000 120 1260 00 

10.000 40 600 00 
8.000 30 360 00 

lhalc sekil g!in ve sa-a.11 
Kapalı 7.arf 2.~-7-"42 prr:şemhe 16 da 
Knpıılt zarf 23·1-942 Hl do 
Acık ek. 16-7-942 15 tl'. 

1078 

Et alınacak 
1 - ı<aıı:ııı x:ı.rr uırul!Yle 430 l9fl 1111-

mnn nlıno.rn.ktır Saman n tahmin edl· 
k>n br<l 11 223fiO Hm ilk tcmtnatı 1677 
) nıdır. E\'sar korun bU.Um ı:am!zonln· 
nnda \'anlır flks'ltrnet<l 29 temmuz 942 Ho:zn.t Sa. Al. Komlsyonund•n: 
ca :ımba ıdinU s.ut 15 tır. tst("k!llc>rln 1 - Aıal':ıdA mll<tar ,-emuhRmm{'tl hOOelk!rt ve P-k temlruıtlartyl<' lhn:h! g(ln 

!>Mil ıılln 'e saatır kammun 32 tnrl ve ı;nntleM yıızılı mevat R.1'Tl ayn 24:)() s:ıyılı kıınunun kapnlı r.nrt ve açık k· 
madd ~de tarif ~lldli:I vcchlle hn7.ır· ı;ıttrne hUkUmleri datrosmde ihale cdilccrıtlndcn talip! rlrı m<-tkOr günlC!Nle Ho

ll>'Rcaklan teklır mcktuplannı !"kıılllroıe zat &atin alma koml!;yonuna mUnıcııaUc.n. 
llflntl'l'ldt'll bir sao1 evH•l Trtıtı7.on sıı.. 2 - Talipl<'nn tııaıc S3nUndm blf' sn t evveline kadar knnunl tınıfn.-ı.tlaıiJı-

,\ l Ko. n:ı \'l'rmelcl'I (51'T!i) 125.ı le tl!kl1t mektuplarını komls>OIW \•ermekti. 
3 - Evt:ı t ve oartnamclcr 1111 lın nlinn ko:n~tı0<1.-ı 11lli'!lleblllr. 

Saman alınacak 
Trn.Uzon Sn. Al. Ko d:ın: 

1 Knımlı 7.arf usulb1c ı:;;;o ton ı;a-

m n nlınıırnktır. S.-ımanın tatımm edi
len hed~·ıı 2SGOO lll'<ı Uk tcınmat.ı 21411 
llrııdır. F.vl!Or korun blıtlln g:ınılzonla· 

nndn ~drtilür. Ekstltm<'SI 28-7-9-12 ıınlı 

s:ünil saat 11.30 ttadır t"tr>k~nertn heli! 
(:lln ve s.'latlc kanunutı 32 lnel mad<lı>· 

ııınııe tnrır oo ldlrrt vcch le hav.ırlı)ncak
l:ın tekltr ·m.,ktuplnnnı ~ıtme Mil -

t ndcn btr s:ıa t M"Vcl Ko. na vemıewrt 
1516~> 12'"ıÖ 

Sığır eti alrnacak 
.Oclibolu a. ı\I . Ko. dan: 
1 ...._ 15 ıcın sığır etı pazarlıkla saıın 

nlııuıcakıır. Muh:ırnaıen bedeli 4~.000 
lira olu11 bıi teminatı 6750 lıradır. İs
ıcklilerin evs.ıf ve şarınanıesini htr gün 
muııi 58 ı ı lcrl11<le merkez ~a. Al. Ko. da 
1,;urdıilirkr. 

ı. - İlıalrsi 2 1. 7. 94ı (Uma gijnu 
~aat 1 ~.30 tl;ı ıııcrkcı Sa. Al. Ko. ıla > :l· 
pıl.ll'olk ı ıı:. (52.!5) 128 1 

Patates alınacak 
{icllbolu S:ı. Al. Ko. dan : 
l - ;\ ıııb.ıra tcslırıı şartı)'lı· GO ton 

1>al ıtes '"'"arlıkl.ı salııı al ı nacaktı r. 
M uhıınıııı('n beddi 20 Hllllirn vr. k ıU 
h:ııılo ıt 3060 liradır. Evı;:ı! \C .Ş.:ırtnn
ıııt• ı t.clıbolu merkez .:>a. Al. Ko. da 
gdrulılr ve pıııarJıkla lh.ılesi 18. 7. 
!112 l'Umarlt'si ı;ıııııi 5aat 11 de ıııcr· 
kcı Sıı. J\ 1. Ku. ıla yıı.pılneaktır. 

Sığır eti alınacak 
Çanlıkkıı.le Sa. Al. Ko. dnn : 

, l - 38.00U kılo et olabilecek n
yaktan sı~ır saıın alıuacaktır. Şart
namesi her ginı Ko, da gortıJ Ur, l a· 
tekiller ayni ıµrtnaıncyi Ankara. İs
tanbul, İz.mir, Bulı kesır Sa. A l. Ko. 
l.ırııı ıl a da okuyabilirler 

2 - Pazar lığı 15 7 912 ı;a rşanıba 
gliııU sıtnl l7 dedir , Muhamm en be· 
ılell 3 ,000 lira .muvakkat ıemiııat ı 
2850 liradır. İsteklilerin me~kiır 
gUn ve santle K o. nıı. mUraca!J.tları. 

' (5178) 1254. 

Ot ve saman alınacak 
İst. Halkalı Sa. Al. Ko. d.ın: 
1 - 15 er bin liralık balralı beş par

ti kuru ot ile 15 r:r bin liralık beş parti 
bal)alı saman pazarlıkla alınacaktır. Be· 
her partinin ilk ll.'mİııatı 1125 lirıRlır. 

2 - Tali)llerin 16 temmuz 942 per· 
şeıtıbe günü ~aaı 15 te YeşilkU)' • Hı l· 
kalı Sa. ı\l, Ko. na u:ınllllltlıırİ)'lc bir· 
likıe mü~acaaılıırı. Evsaf ve Jartnanıcsi 
Ankara, lsıanlıul I.v. limirlikleri!Kle tıfı· 
rülür. (S<ı6.?) 123:.ı 

Sığır eti alınacak 
G elibolu Sa. Al. K o. darı : 

1 - :.ıoo ton sığır eli kııpalı 1.arf
la eksiltmeye konulmuştur. Mutitıın
men bedeli 2rı6.000 lira muvakkat 
ıemlırotı 13U90 lira. EvSlf ve 'tıart· 
namesi Gelibolu merkez Sa. A l. Ko. 
da görlllllr. İhalesi 27. 7. 942 pa. -
zarıesl Winli saat 16 dtı merkez 
Sn. A l. Ko da yapılacaktır. fste kli
lcrin teklif'. mektuplarını mC7.kQr 
gUıı ve s:ıat 15,30 a knd:ır Ko. na 
vermeleri. (5074) 1233 

Et alrnacak 
Yn~sıviran Sa. Al. Ko. Jh. den: 
1 - S0.000 liralık s ı ğır ''e)·a kcıyun 

vera keçi cıi pazıı.rlıkla 511110 alınacak· 
ur. Sarınam~İ Ko. da ı;iirülür. l·ksi lı · 
m~İ U. 7. ?42 paıarıe,İ gOnii saa ı 1 S 
ıe Yusıviran Sa. Al. Ko. da yııpılacak · 
tır. lsıeklil crin muAnen j(iin ve saatte 
Ko. na müracaaıları . ( S2 12) 1273 

Kuru ot alınacak 
D. Il;ık ı r Sa. Al. Ko. J an: 
1 - ıo ıak~itte alınmak üıcrc 7Mt 

ton halya halinde kuru ot kapalı urf 
usuli>•lc mDnakn•ara konu lmuştur. ~fü
nakasası 27 temmuz 9'2 pazaMesi ı::ünü 
uat ı ı de yarıraaıkur. fp ha l)11l ı nın 
beher kilosu 6,5 ve tel bal)alını n bdıer 
kilosu 7 kunıı rahmin edilmi$tİr. lık ıc
minatı 4032 liradır. lsıeklilerin bu İ1 
için hazı rlı>•acakları teklif ,,e ıeminaı 
mdmıpl arıru bildirilen vakiııe •aat 10 a 
kadar D . nak ı r Sa. Al. Ko. na vermclc· 
ri. ( 5210) 1271 

Ağaç keıme ve tatıma 
i~leri 

Çanak1<ale Sa. Al. Ko. ılnn: 
ı - Yenice civarındaki birliğe alı 

ornıam!Jn ke•illp Çanakkale H: Gcliho· 
lu 'yn naklooikcek SOOO metre miUp 
tomruğun kati) aı Vt' naklı):ıı işine ıha le 
ı;ünü tal ibi çıkmadığından 17. 7. 942 
cuma günü saııı 15 ıe pazarlıkla hir ta• 
libe ihale edilccckılr. Du mıkıar bır ta• 
lıbe verllcbilcce~ gibı •> rı talı pi ere de 
vcrileblllr. Muhammen btdell 5~0 000 
lira muvak'kaı teminıııı 17750 lıradır. 
Evsaf w prılır her ıriln Ko da ~ru· 
lür. hıeklılrrin lhalll gfuıu Ko dJ bu 
ıunaıaı- (!1218) 1279 

• 4 - 1'osta<fıık1 ~cdkrnelcr knbul ed1lrnl!Z. (7274·50::12) 1106 

Cinsi Mllctıın 1'ııtarı Tl'mlnafı thnlt- ıtUnU 
Sığır eti 8500 2833 05 212 48 27-7-!>42 l)R7.ıtrle!ıl açık 1>k

slltmc 
kapalı zıır! Koyun eti 

Kc>çl eti 
J3000 
13000 

7582 00 
6282 90 

568 72 
171 22 

27-7-!142 
27-7-!>42 

Et ah nacak 
B oza.t Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Aıaliıdn miktar ve muhammen bedeli~ ve ilk t<'!Tl nntL'lrlYI<' llın'<' ırt•ıı 

ve santıerı yazılı me-.-at ayn ayn 2490 sayılı kanunun kap.:1h :zn.rf \e a k k 
Rllt.me hUkUmlert dalnmnde ihale cd1leccl!'tndm t.allplcrlrı mczl<Or günler< Uo 
zat &atın alına komlSyonuna mUrncnaU:ın. 

2 - Tal plcrin ihale snatmdcn bir Mat r.vvellne kal'lnr knnunl terrıin 

l(' tekllt mektuplarını komisyona vcnndt'rl. 
S - Evsaf ,.e şaft.nameler s.'ttın nlm:ı komk~tcınun<b görilleb r. 
4 - Postrulnkl gec kmeler kabul e<ı:.ımcz. (7275-!!03.'l) 1107 

Mlktan Tutarı TcmlrtllU 
Kilo Gr. L ira Ru. Lira Ku. lhnl" g{lnü Cinsi 

Sıi:ır eti 17000 5666 10 424 95 27-7-942 pnzartt>sf gllnll 
kapalı zarf 

Koyun eU 
Kecı eti 

26000 
26000 

15165 80 
12565 so 

1137 43 
942 43 

.. .. 
• 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Samaun Sıı. Al. Ko. dan: 

l - ,\ıaıtııta l'l'ns ve ın.ıttarları yazılı dllrt klll.-rrı <ır?.aka taUp eıkmıı•1ı~ın -
dan ycn1dcn pazarlıkla ve :i k.'ılctn sebze de ilk ol.'\nık kapalı zartla ek~ ı,,, 
konuımuıtur. 

2 Mırhaınml!!ll bede.ll(;l1yle muvakkat tomtna.Uannın lha'tc ıi:ün ve R:ıaUc. 
ri eksiltme &<:k!illert hlze.lamlda :raı:ımıııtır. Şartn:ımaıi Ko ııa g rUlili'. 

3 - Tallplcrln kanuni vcStkalam"le Ko. n:ı mümcnıı.t.ıan. 
Muh. fiyatı Muvnkkat Te. 

Cınsl Mıktan Lira Lira Kr. İhnleonln gtınQ saat sekU 
10 pazarll:k 
17 

Koyun eU 120000 132000 9900 00 28-7-942 
Odun 800000 18100 1380 00 28-7-942 
Çettek M. K5mllrll 500('t00 7080 531 00 29-7-942 
Pirin~ 30000 22200 1665 00 29-7-94..2 

10 
17 

• 
Ta2e fasulye 30000 6000 450 00 
Domates 30000 4500 3.~7 50 
Pa-tlıcan 30000 6000 450 00 30·7-942 JO kıı.pah 7.nrl 
Domyıı 3000 000 67 50 
Dolmalık biber 5000 500 37 50 

--1-w""'oo..;. __ 134..;;....2-s:.:o_ 

Çeıitli sebze alınacak 
Halkalı S.ı.. AI. Ko. dan : 
l - Miktarları yaıılı muhtelif ka

lem 5eb1c iha l t'S İ ve muhammen bedeli 
ıcrninau aşağıda raı ılıdır. 

2 - T aliplerin kanuni vesikalarirle 
ıcnıinaıları nı ha,·i zarflarını helli s:ün 
ve saatten bir saat evveline kadar Ko. 
na vernıdctl. 

3 - Sarınanıe \·e ev~afını Ankara, 
l stıuıbuf 1.v. ilnıirllk l eri ~a. Al. Ko. la· 
rında .ı<örlilür. Pu~ıaJıild .ı;ecil..meler ka· 
hul etl i lnıı.-ı. 

Gin~i : ı>atl mın, miktarı: 42500 kilo, 
Mu\ı , llcıl.: t 1900 lira, İ lk Tem.: 892 
li ra !!O Kr., ihale gün •aat : 27. 7. 942 
15, , ekli : K. zarF, ıtfinü : paıarte,i . 

Cin•i: h.ınıya, miktarı : 6500 kilo, Muh. 
Bcıl. ı ·f225 lira, İlk T em.: 3 16 lira 87 
Kr., ihale .,-iin •a•t : 27, 7. 942 15,31, 
şekli: K. ~arf, .ı;İlnü: puarıesi. 

Cin.i: D . hfber, miktarı: 6500 k ilo. 
Muh. 1~1. : 3250 lira, İlk Te~ı.ı 24~ 
lira 75 Kr., ihale gün •aat : 27. 7. 942 
16, ~ekl i: K. rarf, !:iinü: pa7arıesl. 

Cimi: K. dt>tnate•, miktarı : 7SOO k ilo, 
~tuh. Hed.: 1050 li ra, in. Tem.ı 711 lira 
75 Kr., ihııle .ı;ün •aat : 27. 7. 942 1 7 
şekl i: K. zarf, .ı;iinü: pa.zarı~i. 

(5 164) 1248 

Sığır eti alınacak 
Bursa S:ı. ,\ 1. Ktı. tln ıı : 

(5165) 

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

1249 

1 - Aontııta cins ve mıktarı ya.
zıh et pazarlıkla satın alınaoakur. 
lhalcsi ıs. 7. 9i12 pazarteııı gunU 
saat 14 le 13urnova Sa. AL Ko. da 
yaııılnenkt.ır. 

2 - Muvakkat ıemin'alı 4781 li
ra 25 kuruııtur. 

3 - Şartnamesi Ankara. tst nn -
bul L v. Amlrlıklerlnde ve Borno -
vıı. S ıı.. Al. Ko. da görUJur. İstekli· 
lcriıı mua:YYen gUn ve saaıte 2490 
sayılı knıııınun 11 inci maddesinde 
yazılı ı emiııathıriyle l>trllktc Ko. nı 
mlıracruıtbr. (6185) 1259 
Muhanııııen bc(loli Miktarı Cinsi 
M ııh. beıloll Miktar. Cinsi 

63750 7 5000 Sıt;'lr eti 

Buğday kırdırılacak 

Balıkl'slr Sa. Al. Ko. dan : 
l - 13 her kllosıın:ı 4 kuruş 40 

santim fi) nt tahmin .tılilr.n 8000 llll 
liOOO ton buiiıl~.Y unu kırması kApıılt 
znrr usulu ile eksiltme) e konulmuş -
tur. İhale 1 28. 7. 04:! sant 16 da Ba· 
lıkesir Su. Al. Ko. da yapılacaktır. 
~lu\'llkkııt teminatı 1 ı320 llrıdır. 'l'a· 
liplcrln aooo ton için n' rı ve 6000 
ton lı,;111 de a)rı iki teklif yapılacak -
tır. Bıığılny koymağa ve fıılıriko un 
) aptıktıın sonra unu kôyınıııı:n mAh -

11 çuvallar hirliktcn vcrllt'rc•ktir J~v
uf ve ';ırtlarınr ıı;ormt•k ıstiycnler her 
ı;Un \ nknra, lstanhııl L\•, ıiınirlikl<>ri 
ve llııııclırııııı, llolıkl'Sır Sa. Al. Ko. 
lnrı nılıı. ı;ıırülOr. Tnlıplcrln teıııinatla
ri~ lc lıirliktc teklif ıııı•ktuplarıııı kıı
ıı unıla gustc rllen v••sik.ılariyle birlik
tı· ihale ı illıulrn bir ıınat evvel nınk 
h11. mııknhilinıle Ko.na ver1111•lcri. Bu 
santtı•n sıııı rn mektup kabul eclllmez.. 

(11173) 12111 

Et almacak 

1 - tiO ton &ığır etinin :lll. 6. 9.i2 
ı.;UııU k11pııl~ r:ıırfll\ rapı lan rksillrlll'·, 
ı;lıııle lslt•klı tar;.ıfınrln n tı•k lif etl ilt.rı 
fiyrıt kn ıııi yunrl\ p;ı lı a lı p;iırilldiı gıi n -
ılt•ıı. kıınurııııı ı n ııır ı rııac lılr~lne ıı;ııre 
)ı•ıııılrıı pııwrlı iC L kıırı ııııı ~tu r . l'aıar
lığı 1 ı . 1. !11 2 l'ıt ııııırksl ıwnll snııt 11 
ılı• ll ur~ıı Sıı. , \1. Ko. ılı vapı lacaktı r. 
l'ıı:tıırlık Bo n ıınılrı tl'karrU~ eılı·cı·k hı•· 
ılcl Uzerlrıılı-n '.( ı ıı knti teıııinnt alı
nncııkt ı r. ı:\snf \ 'C şıı rtlnr ,\ nknrıı, ls
taıılıul Lv. ll ııı lrliklniıHle ve Bıırsa 
Sa. Al. Ko. dil mev('ııtlıır. lstı·klilcrln 
ınun)) t•ıı ı;ıin ve ıınııtte Ko. nn ııılırn-rantlnrı. c62o9) 1269 Sarıkamı!f n. Al. Ko. r1 n : 

• l - \ ~ııJi'ıda cins ve nıiktnrlnrı r11-
0t, odun ve saman alrnacak zılı mc'l'.addın kapalı urfla ynpılnıı 

ınünııkns ı ına talip çıkmmhj!:ınılan iş 
G ebze Sa. A l. Ko. dan : açık ek~ıltnırye çrnilıı ı-tır. Şarlrıl\ -
1 - Aıınğı da cins ve miktarları mcleri koıı1İ~)onıla gorbltır. Ve nlı

yıızılı maddeler kapalı zarf usulü nır. \çık ckı;iltın< M 27. 1. 9'2 pn7.llr
ile a l ırıncaktır. ihaleleri aı;at!'ıdn teli! gllııil hlııı\arınr!a gt.-tcrılen s 1nt 
~östenlen gUn ve saatclcrclc Gebze ludc yapılncnktır. 
Sa. A l. Ko. da yapılacaktır. Sarına.- insi fiıfcır rtl, ıııiktarı :.!80, fivntı 40 
mest hl'r gün .Ko. dn götUIUr. 'l'e- snnt l ·•· Muvnkkııl trminnl ı 50 
mlnat Ve tekltf mektuplarının tn- l'lııel kn)tın rtl, miktarı :.!80, fırntı 
Y'İn eılllcn Wln ve ııaatlerdcn bir sa- 70, suıı t 14.15 h ıı ııııı\Bltk ıt teıı{iıı ıl 
nı ~vvel Ko. na vermeleri. Posta - l lO:lO (1113 1 ) l~:rn 
dakı ıı: c km ler kabul edilmez 1 

C 1 k ru oı mikıarı 1188 ton Ambalaj tahtası alınacak 
f } tı 7 kuruş teminatı 
alcntn tarıhl 27. 7 042 fst. Tophrne Lv \ ı, \1 ı,o rlıuı 

ı 4 x 2ox2 eh ırlınıl ı :H oon lt"t 
arıhnlsj taht 111 alın ı<"aktır I' ıı lık 
l;ı k lltm, ~ı J8 7 '' ~.ı r•nr.nrte ı ı.ııı7u 

JRt 1 ~ ao cl'l roııh 111(' JsL ı,, \, Sa. 
'\I Ko d ) apıla<"aktır Ş ırtnarıırsl 
hl'r ptllr> ı.:o ı'I p:hrUlhr. Pıırlı ı• ırtl 
te81imııtR t hı ollln 1 llu krresı .. iM 
l~tcklllerln temin tin ti <' lırlll snrıffi 
Ko. na gelmclerı. (6183) 1247 



10/7/1942 -
Kunı ot alınacak 

1 
Bolayır S5 Al. Ko. <lan , 

ot k - 12322 ton tel balyalı kuru 
nı apalı zarfla eksiltmeye konul 

2 ~tur lll7. totı, 217 ton 366 ton: 
bllır ton, 1158 ton ayrı yrı ima
ra ılk 1 h n ırı n bl'drlı 1626-!0 li . 
sı 2 ...... t~mınatı 9377 liradır. İhale· 
te t~· B ~42 pazart si ıı:UnU &aaı 15 
lllraktır o ayır .s:ı Al. Ko. da yapı-
~ 1 ılrn \ «' Thrlıt mektupları belll 
n elcrı VI'\ r t f'\'vf'I Ko;, nlt ver. 
he 1 1\ •'lrlerınrlerl !;iartnnnır 

'· c " ıriilll r 
C521G) 1277 

Kuru bakİa alınacak 
lsı ınh 1 Si$lı Sa Al K d . 
1 K . o. an. 

ru h nrıalı zarf u uli}le (.00 ton ku-
akla alınacnkıır. fa saf 'T hususi 

Şartlar Ko d 
h ki h' . . n ırülur. GOO ton kuru 

'h" a,_, ır ı 'lı)e ıhale cdild:>ilcccği 
:ı:ı ı nır ~e 'k k . ~ \1 1 ı ıa sıdıne de talip çık· 
:•tı ı;ı-k~irdr ihale )ııpılacaktır. Mevzu
CX:İ}~~rl~:e ırrkcdilcccktir. Mutcahhidin 
k; egı il ıh!ıuı H:r1:ileri JlUI ve mu· 

avele m:ısrıfl rı •>rıca wdi)e d'I 
rkıir •. Mu,akkaı teminatı 66'50 re~ e
halcı;ı 28 7. 942 salı r.unu !ant ı: l ~r~ 

) arıı lat'nkıır. ·ratırılc rin ihale • • 
~ ~au~ro 

saat evı.Tı ıddıf nıcktuplari) le Ko. 
na mura01ntları. (<;21 <;) 

127
(, 

Devlet Orman İ§letmesi 

azmanlarının nak'l .. 
800 1 ışı 

. metre ınikabı çam 
Karabük D 1 Revir Anıirll»ev 

1
el Orman İGletmesi 

1 K ,.ını en : 
letm -1 nrabUk Devlet Onnan İıı • 
ıepe c:ölHcvır Anılrliğlnc bağlı Kel • 
ııı.ka.sınır~ n n~n 

1
llelcn yaylası nlın -

ınaı ed 1 lU t ıf rnmpnlarında i . 
mınen ııe'::l1 ve edilm kle olnıı tnh· 
'll:t'nanlar z yUz. ı ıetre mlktl.p çam 
Revır A 

1~1~ bulunduktan yerlerden 
bük't öm r ı ı tarafındnn Kara -
k ı 1 e f!: erılccekleri mahallere na
fcı edıı eylul • ~IH2 sonuıın kadar ı.
konmu!"ek şarııytc nı;:ık ~ksiltmeye 

.,,ıur. 

ıU.:2 7ru. Aç!k eksiltme 16 • temmuz • 
nU saat ı~ıne rıuıtııyan ııerııembe ı;rtı. 
man 1 

1 
4 t~ KambUk Devlet Or

ııtnda ~o e~mesı Revir Amirli.iti hiııa • 
zurunda P nn:ı<'ak olan komisyon hu· 

3 - ı Yapılacaktır. 
rnlkab ııbu e.mv ılin beher metre 
. ınn muham b d 1 • lıra olup 1 men e e on lkı 

buçuk hcsae\>7ı~aı ~ kçesl Yl.lzdc :veai 
4 _ Bu . Y e 6 ... 0 liradır. 

nameler· ~şe aıt açık ckııiltme ııart
MUdürl~JW nkara'da Orman Umum 
Cevlrge ile Zonı:ııldak Orman 
Re • IOrl lrlUlffinde ve Karabllk 

;ır Am!rll in 1 ı:ıUrlllebll\r 
t!.'mı f ıeklilrrin ih'lle ı:rllnUnde 
Revı;at 11~C:l'lt>rtvle birlikte KvabUk 
lllıru A~!rlltlne mllrn<':ınt etmelrri 
9 mu ı .. n olunur. (7304.1200) 

T . 1200 
ahmınen 4000 metre 
mikabı muhtelif cinse 

nı~d~n .d~reklerinin nakil ve 
ıstıf l§l açık ekailtm . 

Devlet onna.n esı 
n.. lılct.ıncst KarnoUk 
....,vır Am ıı: en: 

""ı - Kara.bük dcvıot. orman ltkıt.ıncs1· 
ba2'1.ı Karalca)'n bö~ 1nln 942 yılı 
~" lllb tutulan ınu:htellf makta
aürı. bd~ ka:Umlıl t.ıhmlnen 4000 
ıe r in ıru lro m P nı.ddcsmoo muh
~ cins mMcn d !it .il< atıı.clou"lft ve-

k ö cil>'I:? r: re dln:.ıt bO)'lanna tak-
• k:unyı:>n 3'"U u boywıa ve nunpalani 
naıcu ve ısurı ve ormııfid:l ınımı >"Otu 

~ leaJt!ıldlnc e.tt ohnıı.1< ve lklnclteırtn 
bu~u 11<.•n,u n kluL-ı.r t:ı.mamt<!\ ırn eölhrttı 
)'(! rıtnak llU"t.lyJe bu la açık ekB!ltme 

cı~nınu.tır 
2 • 

tal1h; Acık el<iılltmc 16 temmuz 94'.l 
ı4 t c nı.stlı::ro.n l>C1'5embe rinü nnt 

e ka.rıı.bUk devli!'!. orman ı.atct.m('sl 
!:vır Aın1r1:ııtı b nda toplıuıar.ıı.k o· 
-n kom1ıı;.ot.n 

3 
huzurunda ynpıı:ıeaıctır 

ılalrt>fı - U ncl mcUldc<!c )'8.Zllt .artlar 
bf.h inde lebu ,'mvıııın dlrok hcsablY!e 
~ı l.'t tn trc rnlk bınıı muhammen ti<?-
~ 11nıdır 

de 
4 

- tuv t tem t tııkceııt Yllz • 
:r,
7

'
5 h<>ıı::ı.bt.Yıe 2400 liradır. 

tn<>l~ J1u lııc nlt nCtlt ek!ıt tm(! 1Artn!l• 
1Uti1 n., AnJ.tıı.!'lld'l omınn umum müdür 
11 r U :7.oıtgu)(\ak <'l'fliM ~~ mü• 
do:- ~de ve Kanıbük revir tmtrllttr.-

R ll'b ?fr 

t~ - t t k 1 lertn l'!lmltine s:{lnUn<ie 
,. ıno 1 

l°!J;I<" b ı kt.e revtr ll.ml1'll!:lml 
nur t'll<'ant eı,.,. ı "' ı ••ımu U.'ln ol•ı 

('73 3.ı;203) 1:163 

Tahminen 2200 metre 
nıikiibı muhtelif cinse 

rn~d~n direklerinin nakil ve 
ıst f · · 1 ışı açılc: eksiltmesi 

Devlet O t 
Kar lıt k n rman lclml' 1 Karabıik 

1 _ 1K e\ir Amlrlı inc1en : 
sine ha ıırnlıuk devld ormnn işletme. 
lahostan 

1~ B 1> UkdUt btth::rıılııln Bak. 
deı. kaın arnbUk, C kır ıren ve Uer
lıalleri Yon yolunun ınuhtcllf mıı • 
tahıııı ne nakled!lınlş \e edılecek ölnn 

O('n 92 0 ik h 
nılk 11 m h ı ın iki ) ılz metre 
•·n ı.; ra~u~lıf ctns rnnden direkleri· 
ve ı tır 1 ı 1 

1 t~ on <lepo uoti nRkll 
kadar taıııa k ıır.ı le rlll 9-t.: &onuna 
fıırtıqc b ~l'n ıfa cılılml bulunnınk 
nııııtır u ş atık ekalllmıoye ı;ıknrıl-

2 
tarihin" "rcık ı"kıılllme 18 h:mmuı: 942 
at 14 le ~st I) ıın Perşembe ıtUilU sa· 
nıesi r"vir ~taiıük de-vlet ormRn işlet. 
korııtsyonl\ ~ınnıundn toplnrıacak olnn 

3 Hinn Uı:urunıln Yiitıılar.aktır. 
lar ı\atre drl nı ldclcde yn7.ılı Şart • 
1 l'f ın t• 1 bu .ı s ı 1 ırıın 1 h eın""''"• nnkil vr 
h mınen br-deı l'r nıe1 reınlkAhına mu. 

4 1 " 11' ki~ lirnılır. 
h. ı 'rnlıınt ak · c• 
ıy e 1820 liradır c:e ı o 7,ti hesa • 
6 Bu 1 e nlt 

nameleri \nk açık eksfltme fart • 
dt rlu 1 Hc- zar orman umıi'm mu • 
rn ılurltııtu d onırnlrl lr orman çevlrgı< 
lıt:6 nde ~' lleb~~r~arabıık revir lımlr. 
teıııin t t ki ı. rln «' iltıne gününde 
mı llıt kçı lcrıvll' birlikte revir I\· 
ll'n ,,:~~ ıııüC «'a t elınelcrı lllı:.ıımu 
- ur 7319-11202) 1262 

- HARiCiYE VEKALETi 

Harı ~lhise diktirilecek 
v Y Vt-k ı tinden: 

eok let tıııd 
lltı tlıkırn atıelc ır.:ın (06> altını~ 
Ur F 11> tso ve kUk t dlktirlleeex. 

' 1' ve kask u 1 lt-t ten VI' 1 e n kUm!lfı v exll 
ntd a 

1 
"CC-k d t: malzeme mUteıth 

b taJc 
01 ktıt Kasketi ile ~•~r 

m (' l'llln ,ft .. _ln 
b!:'(ı ıı 22. ...... uıı olunan dllta 
Eks ı•- lUı tem natı 108 90 tırıı.du 

wue 17 7 942 ııu (1 
Oe Vckilt>tte to ına &iln &aat tO 
fı0<1en Plfuwuıak lc()fn1gy0n ıara-
'-ı Yllpı141 n.ktır lat.P.kl!Jerin lrÖA~erı-

ırtın ve ea ıı u~ 
lc<ırrıiaıy kanuni ~lırelertyJe 

Qfta~ (41Rt -

ASKERLiK iŞLERi 

Askerlik İ§leri 
Ankara Yabancı Askerlik Subesin· 

den: 
l - 339 doğumlu ve bunlarla mu· 

ameleye tabi evvelki doğumlu An· 
kara'da bulunan bUtlin yabancı er· 
!erin llk ve son yoklamalarına 13 
te.hitiıuz 942 de, 19 .Mayııı Stadyu· 
muooa başinııılacak ve 28 temmuz 
1W2 tarihinde son verilecekllı. l.lu 
günler içinde askerlik nıccllsıııe mü· 
racaat ederek ;ı.oklnmnsını yııptırmı
yanlar hnkkındn yoklama kaça{;ı 
muamelesi tatbık cd!lecektlr. 

2 - llu yoklnmıya tubl her er hl· 
rer fotoğrafla, çalıstıkları daire ve 
müesseselerden birer ikamet vesika· 
sı getirecek, işte tıılısmıyanlar da 
bulundukları mahal ııolls merkezle· 
rlnden ikamet tezkeresi nlacnklnr
dır. 

3 - ı\&kert fabrikalarda çalışan -
!ar san:ıtklır olduklarına dair fabrl· 
knlnrdnn \·eslka getir<'ceklerdlr. 

4 - Dıf,er sanntkl'ırlnr dıı Ankara 
Belediyesinden kendi ımnatlnnna 
nınh~us veıılkb gl'tireceklcrlnden, 
şimdide~ bu vesikaları hazırlamaları 
111.zımdır. 

5 - Şoförler, askerlik medlslne 
ehliyelnnnıclı•rlnl 11•lstereceklC'r. mu· 
avlnier clcı lijOfİİr muavini olı!ul::ıınn 
dıılr beledl~·cdcn yahut ooför cmnlye· 
tinden VC'sika getıreceklerölr. 

6 - Bölge sanat okulu nıczunları: 
mezun olduklennn dair dlıılonuıları· 
nı ~tlr<'<:'!.'klerölr. 

7 - Dl!ıer okullnrön "ulunan O· 
kurlar ön kezn mUdnvlm okur olduk
larına dair VC' lkn ı:ırtıreccklerdlr 

8 - Bu illin davetiye yrrlnr C"Ce· 
ccğlnden. her erin ıı!mdld<'n IUzum· 
lu vcslknlnnnı hnzırlıynrnk tnvin o
lunan gUnl<'n'le nskrrllk meclisine 
mfırncnnt rrl!!'rrk ~oklamnlnrını yan
tırmalan ll(ın olunur. !5141 > 1193 

Askerlik itleri 
Aııkara Yeril \skerllk Şııbeslnrlen: 
l - 3:l!l clnğuınlu erntın son yokla. 

ınn!arına 20. 7. !l rn giinıı ha~lannrak 
:ı. 8. !H2 gfinu 5on ,·erilcı•ektlr. llu 
dojbımiıı eratın niifuz <'ıır.ılnnlnrı ve 
ınuhtarlııri~le :ı:ın vt" ılı.ıhıı ) n~lı ılıı
ğuııılulıucl 111 olup cl.ı mel.lı·lır. mil<la· 
\•im hıılıınıınlnr ıntklrııfrn alnraklnrı 
talı~ll .-c~ikal ırı ve nufıııı r.llıılanlnrly
lc birlikteo 111. ıırnyı~ ~tnıh·nınund!\ 
tuplan11rtık olnn n~kl"rllk meclisine p;el 
nıelerl Jı\ı:ımdır. Cr.hn!yr.nln hnkkın
dıı askerlik knnunıııııın uyı;un mnrlıl,.. 
lerl tatbik edilreektlr (111 6) J261l 

Çağrı 
Ankara Askerlik Subesi Rehliğinden: 
Ankara'daki adreslerinde bulunmıy;ın 

Yd. To11ÇU teğmeni lsıaiıhi.ıl Cihangirli 
~16 doğum '' ~2225 ka)ll No.lu ~hmeı 
oğlu H;ldi'nin 4762 sarı ile ş~mize 
\'f!')"a bülunduğu yerin tubesine liiz:umu 
müracaatı illn nlunur. 

('52'4) 12RR 

M. M. VEKALETi DENiZ 

Et alınacak ' hmit Denlı:. Satın Alma Komlsyo -
yonundan ı 

Tıılımin fivatı Temlnııtı 
Clntıi Kilo k~ru~ llu 
Koyun eti 9!!.01)0 120 6770 
Sığır eti 92.000 90 11890 

1 - YukatıdA einı •e miktarı ya • 
zıh iki kalrm rt ayn ayn tallplrre 
lhAlr rltılıtıelr aıır~llyle ltApıı.lı zarf 
ek51ltrne.'I ıı temmua t.ı2 cıımarte11I 
gUnO ı;ııat 1 l de lzmitte Terune ka
pmndakl komisyon binaıunda yapıla· 
('aktır. 

2 - Şartnameleri 1152 kurıı$ mu • 
knbilinde konıi&yonrlan alınl\tıillr. 

3 ~ İsteklilerin ilgili oldukluı ti· 
carrt ve ehliyet veslkalıı.rını, 2 ıoo en
) ılı lrnnıınun tarif.ah vrçhlle tnntlrtı 
ed!'('eklerı trklif mektııplRrını Te yn
katıll\ nı!ktnrı yuıl tl!mlnlltlnriyle 
h!rlikte hr.lli ıı;Un \'C A: nltr.n tam hlr 
Mat en·r.line kaclar komlsvona ver • 
rııelrri. (fifl.17·4fill6) 7ı~9· 

Ankara inhisarlar Bat Md. 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri 
~afıa VekAletı lire tiu fşlerl 20 in· 

el ~ube Müdurluğflooen ı 
Ktıı,;ük )lenılres ıınn yntağının Km. 

u+soo - 1-' +-600 iırnsınılaki ynl'gın 
knpıılılın.o.sı inşantı kapalı zıırf u ully
lc e.hiJtrneye konulmuştur. 

l - Eksiltme 20. 7. 1962 tnrihinc 
rastlıynn pnz.artesi 8111111 gaııt ( 1 ö) 
ıla Tire'dt• Su tıılerl !!O in('i tiuhc i'.\l ıi. 
<lıırlılğü d.ılre~lmle toplunan kornis • 
tonıh ) npılncııktır. 

ll - nu işin muhammen beıltll 
(48.219) lira (42) kuruş vt: muvakat 
lt•rııın ılı (:.ı.ı.i r. ı lira (40) kuruştur. 

111 - Bu işe ait rııukn\'clc projrsi, 
lımusl ve fenni şartname, ek~lltnıc 
Şnrtn. ınC'si avan proJe ~e hirln<'I ke ır 
hıılllsası Tirc'de Su lşlrrl 21~ ind şuhc 
lüdürlıiğh 't fımıir :-.·arın Mudtlrlü. 

tünrie ı;örUlebillr. 
1 V - l~ksiltnıe) e girmek istlyenler 

her türlıi ıııııli , c fenni kuılrt'llnl gus· 
terir ,.c,iknların rııptrdrreklerl bir 1 • 
tida ile ve ıhııle L'ırllıl11rlen eJI nz Uı,: 
gün e'\'\el lr.ııılr valıll ıııe nıurarııntlıı 
hu gibi lnşnntı yapnbilcC'l'klrrlrıe dnlr 
ehli) et , • .,sikn~ı alınnları şnrttır. 

, ._ Rkslllnıcye gir•·r.ekler teklif 
ırfi ırırıı :!1'1'• <-1\llı knnıııııın vt• ek. 

sili nıc ıartnıııııc iuln tarifi ılnlreslnı'lc 
lıntırlı)'t.ra~ rltsiitııH'nlıı > ıpılara ı sn· 
nltl'n bir sanl eHrllıı .. k•ul.ır dııtkhu~ 
ınuknhilinıle Sıı f leri 2Ö inci Şulıe 
\IUdurlıığıl C'ksiltın,.. konıis)onıınıı "r· 
ıııiş olnıalnrı lllr.ımılır. 

Postnda olnn j!cclkrncler kııhul o. 
luııtnnz. (49.$!J) 1026 

Yapı işleri 

ULUS 

ANKARA BELEOlYESI 

Süt, yoğurt alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye hlıstanesi için bir 

sene zarfında alınacak otan (2500) 
kıla elit ve (2400) kilo yo :urt on 
be§ gün mtirldetıe açık ekeılımcye 
konulmuştur. 

2 - .Muhammen bedelleri ceman 
(1950) lıradır. 

3 - Temi:ıatı (146) lira.(25) ku
ruşııır. 

4 - Şartnamesini görmek isti -
yenlerin hır ıı;Un cncUnıen kıılemlhe 
ve isteklilerin de 24-T-1942 cuma gll 
tıll siıaı 10 30 ela belediye dairesincle 
ml!teııekkil encUmenc mUmcaaUrı. 

(504i) 1110 

Otomobil boyau alınacak 
Ankıı.ra BCtcdb"('63lden: 
1 - Be.l<!d:YC fhU)'Bel ~ altnl\Cll" 

olan (100) galon! slJ.'llh v<ı (100) to 
ni bc')ıu o k üzere cmıan (200) ı:a· 

km olomobU boyası on beli ı:Un mUddd· 
c ve k p:ılt zart usulb1e C'kslll.'!ll')e 
konulmuştur. 

2 Muhammen be<! 11 (5800) llnı • 
dır. 

3 Tı.:mlnntı (435) liradır. 

4 - 24·7-942 cuma ırünO aaai ıı de 
lnllb!ne thall'Sl mukatTC-r r>lrlu{ı.:nd n 
enrt.nruncsınl gl\rmek lstıyeıılcrtn heıı 

i:Un cndlmcn kalemine mUmcnnt•an 
Vt'.! ~tl."klllcrtn ı1e ihale ırtınU olan ·M·7· 
042 cuma. s:{ln!l saat ona kadar :J4!lCl 
numaralı kanunun Y.? lnM madrle<ıı Ra· 
rnhnt1 vecbllc tanzim edel'l'klcr1 ıeı:ııı 

me-ktupıannı beled1Yt:? d:ıtrcstııdc mut"" 
.l\'nfııı Vl'kllletı 1 ıre .Su isleri 

ınC'i ~utıe Mudürlugılııden : 
20 ı;t"kk ı enctimene vt:?rmcl<'ıi . 

Kilçuk Menderes fe) e7. ın ) atağının 
Kın. 8i+OOO 8i->-'i00 arasındı 
yapılacnk mahnıuı \'C rıhtım duvarln· 
rı inşaatı kııpnfı ı ırf ıısulı. ile ek
siltmeye knrıulınııştıır. 

l - Ek~litme 20. 7. 19~2 tntlhiııc 
rastlıylın pnınrtı sı ı;ıınü saııt (10) <la 
J'irl''de Su İşleri _o iıırl şulıc rı11ıaur· 
liiğil dnlrcslnıle tnplnnan kııınlsyönda 
ynpı!ııe:ıktır. 

2 --'" Biı işin muh.ı ınııırn tH'ıicli 
(3'701) lira (11) kurıış ve nıu\"ııkknt 
leınınotı (2603) lir (03) kutuŞhır. 

3 .._ J\ıı işe ait mukn\Cle projesi, 
hususi ve fenni şnrtnnme. f'ksiltnıe 
şartnamesi. a"nn proje 'e hirın<'i ke
şif hııllisnsı Tirc'rie ım lşlrri 20 inci 
şube nııh:lilrl ı~fi \'<' İzmir '·nrıR MU· 
dürlb~ilnde ı:orlilt"hilir. 

.ı - Eksiltmeye girınl'k l•tlyenll'r 
her t!irlıı nınli Vf' fenni kudretlerini 
r; ısterlr ~eslknll\rını rnı•tf'ı'lel'eklrrl 
hlr istldn lir ve ihnle tnrıh!nılrn en 
111 Uç ~n ev"cl İT.mir vnllliji;lnl" murn. 
raatın bıı gibi lnşn11tı ) ar lııli'l"ekleri· 
ıır dair r~li)et veslknsı nlnıalnrı şart
tır. 

6 - Eksıltmeye ıı;lre('ekler tr.lı;lif 
zıırflnını 2 rno sayılı kanunıın ve ek· 
slltme ş~rlnnıııesinin tarlfı rlnlr('siıırle 
lınzırlıyarak rksiltmrnlıı y.apılaC'nltı S:\· 

nttl'n hlr saat rnrllne kndar mnkhıız 
rnııkahilinile Su lşlı•ri 20 inri şube 
miirlılf'lıiğıi eksiltme koıni~yonuna ver
miş nlnınları itu:ımrlır. 

Pnstnda nlnn ı:rclkmelf'r k.ııhul rılun-
nıa~ (:172 ı. rn ~o) J 027 

JANDARMA 

Memur ve aa.natki.r 
alınacak 

Jand&mıa <k-neı KıXnuıanllitmdanı 

Ankara Jandn!T'la ırencl koınutanıııtı 

silAh w telefon tanıtrtı:ınmbı<le t'alıe • 
nwı.ıc üze!"C vazil'eleı1yle A.Yllk Oerctıeı ı 

a.eıatlda )'8.Zlh mem•ı 'fll ııanatktlrlfll 

alınnt>aktrr. tstekl11eorln honscrvlslı>rlyl 

mahalU J. Komutnnlıtmıa mürnmııt et· 
meler! ı!An olunı.r. 

l 
l 
1 
ı 

Vaztfesl 

TU f E>k e1 ull'trull 

Tonıncı 

F'Nı7.ecl 

Oks!Jtwn krt.Ynakeun 

A~'hk ÜCN!1l 
lira 
100 
l20 
120 
120 

(5048) 

Yapı işleri 
Ankara Belediyesinden: 

1116 

ı - Ankara meyve ,.e yaş seme 
toptancı halı şımaf yolu ile treı,uvurı 
on beş gUn müddetle n<:ık eksiltme
ye konulmu..,tur. 

2 ~ Muhanımcn bede!ll (5079) lira 
d;6) kuruştur. 

3 - Tenılnatı (380> lira (97> ku
ruır.tur. 

4 - Şartnamı>slnl ve ket:lf <'Pl\"C· 
!ini görmek l~Uycnlt>rln hcr ı;Un en· 
<'Umım kalemine ve lııteklllerln de 
24-7-942 cuma gilnfi saat 10,30 da 
Bel!'dly<.' dalreslnd(! mllteşeşl<ll eh
cOınene mnracaatlnn. C5049) 1117 

Odun alınacak 
ı\ nkara Belr.cİıy .. sinden: 
l - Belediye dairı lrrlnln ihtiyArı 

için alınacnk ol ın 4 ,l'iO ton oriıın on 
he p;ıın müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulnıuştıır. 

2 1\luhnııımen bendi (l!HS) lira 
('76) kuruştur. 

8 -- 1'eınlnntı (1R6) lir.a (41) ku. 
ruşlıır. 

-' - Şartnamr<lni gli rmrk istiyen· 
lr.rln her ır:ıln ı•nr.ıımı-n knleminr ve ı~. 
tr.klılerin de 2\. 7. 942 C'umn gitnil ~a· 
nt 10,llO ıln lırlrdiye 11.ıire intle nıllte. 
~ekkii cndlııwne ınıiracaatlıırı. 

(6050) 1118 

Kuru ot alınacak 
Ankara IlP.).('(tlYesl!ndoo: 

l - T<'n\lzHk lak'ft a lfın ~in ahflft· 
cii.k olıı.n (115) too kuru ot on bet ırUn 
mU<tdet.k! acık ~eye konulm ııtur. 

2 - Miifıtlınmcn bedrit (4400) ll:a • 
dtr. 

8 - Tsnlflatı (S30) Hnidır. 

4 - Sartnamesln1 ırörmek lllU)'enkı • 
ri!ı her gün ene(lmen kalenlne ve hı 
teldiıertn oo 24-7·942 cuma ~mı saat 
10.80 da tı.>led!yE> ootrestn~ nıl1tefekkll 

en<'jlm<1l<' mürncaathln. (5051) 1119 

Parke kaldırım yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Atpaıarı meydanının tevsii 

ile parke knldınm döşenmesi isi on 
beş gün müMetle acık eksilt.meye 
konulmustur. 

2 - Muhammen bedel! C6745> il· 
l Telıeton !•~ m('lllluru 140 radır. 
ı mua.vl.hi oo 3 - Tcınlnab <505> Ura {88> ku· 

Yapı i9leri mOOl 12('>5 rustur. 
Ankara İnhisarlar Başmüd'ürlil· 4 - Şartname ve kesif ~tvellnl 

l:llnden: _:!lllllNlllllllllllllllllllllllllL görmek istlyenlerln her glin encll. 
1 - Ctil\kın tutlıuli\da idaremiz· : Metres 2,5 liradan saıılık - mcm kalMnlne ve lstekl11erln de 24-

ce yaplırılacak t.uz ambarı kapalı : : 7-942 <-uma g(lil\l saat 10,30 da Bele· 
zarf usull.yle ekallt.meye konulmus· : ARSA - diye dairesinde mliteşekkil enclime· 
tur. _ :; ne mUrncnntlan <5052> 1120 

2 - Keşll bedeli 83244 Ura 78 ku• : M 1- : Yapı iıleri 
rUŞtur. % 7,5 hesabiyle muvaıkkat : B. M. ec ısi ınşaatı ıarka- : Ankara Beleriiyeslnden : 

: sında 4000 M. kısmen veya : 
teminatı da <2493 lira 36 kuruştur.> : tamamen ııatıhktır .6370 t e • - l - Ankara meyva ve yaş flebze 

3 - Kapalı zart eluılltme ve ihale • 1 1 topriancı haline ait taş merdivenin 
nıuo.meles! 21-7-942 sıılı gilnll snat efona mliracaaı eill mesi. : i:ı§aeı işi on beş gün müddetle açık 
11 de DnsnılldUrlll~Unlliı:de toplana- : 1079 : eksiltmeye konullmtı§ıur. 
cak koms)•onrla k:rıı edlll.'CC'ktlr. .,llllllllllllllllllllllllllllllllF' 2- Muhammen bedl'li (2189)

0

lira 
4 - MUrıiıkasayıı lfUrıık etmek Is· lllllllllllllllllllllllllllllllllll l (65J kuru~tur. 

Uycnlerln asgari ylnnl bin Uralık bu j 3 - Temlnaıı (164) lira ( 22) ku-
g bı lşlerı muvarrıW<ıyrtıe yapmıe 01- Sebze ve meyva fiyatlara ruııtur 
dwklarına dair ekslltmericn srki:z giln 4 - Şartmıme vekeşlf cetvelini 
evveline kadar 1stanbul'da tnhltıar• Belediye Reisliğinden görmek istlyenlerin her gün ten it· 
lar Umum Müdürlü~tl tnsaat 6Ub~ Sebze ve Meyvelerin toptan ve !eri mtldllrlUgUne ve Isıeklllcrin de 
sine vesalklnl ibraz ederek oradan perakende sauş fİy\lt)arı 1 24-7-942 cuma gUntl saat 10-30 da be-
nynca bir fenni ehliyet vcglkası al• ::: Jediye riairesiooe mUteşekkll en • 
malan IAzımdır. "' cUme:ıe müracaatları. (0054) 1121 

5 - Tallrılerln lhnJe saatinden bit ~ :ı _ ~ 
saat evveline kadar teklif mektupla· ~ ~ o:' > :; E il ~ Yapı itleri 
nnı evrakı mUshltelerlG'le birlikte - ~ ~ :; ?!:: ~-; b Ankftra OP~ 
DaşmUdürlUC:Um!lu \·ennelerl kabe· () ::ıı ,... a, r.. < t r.. l - Sehtr emırıan iOl!tde muhtelit 
der. Postada vuku bulacak gr.clkme• o cı. ~<'rde yapt.ınlacak (R) adet oıtobQıı 
ler kabul ed lmez. f" dumtı on bee ailn mUddf"tııe ~ kapalı 

6 - Münnl<asıı ve lhahı evraıkı Semizotu (Anke.rA) 7 ıo 
Bn mUdUrlUtıllmUı fnt!aat kontrollll· Kabak (Ankara) Ui 20 M.rf usulb'le !!klıılltme:ve konuımu,tıır. 
ffınden ve )'ahut Umum MUdUrlOl< {!._Y§e kadın 2 - Mutıammen bedcll cmvın 10111:; 
tnsant subestnden lfl6 kıınış bedelle :t'asulyesi (Vezirhan) 35 45 ıtm 20 ıcı.ıru.tur. 
verilir. <4!1'14' 1064 Ayıe kadın 8 - Tem"1atı "Mı Ura 72 kunı.ıur. 

Kayıp - KUtahya nUfııs idare
sinden alılııı-ım nüfus tezkereıılyle. 
Yugoıılavya'nın Taslı!:'& aııkerlik ııu· 
besinden almıı olduAum terhlı tez
keresıni kaybettim .Yeniilnl alaca
ııından e11kleinln hükmü Yoktur. 
İbrahim o~lıı Hasan Conker 1077 

İLAN 

fasulyesi (A..."lkara) fO 32 4 - 24·7-942 C'UIJl4 irlln<i aaat ıı ~ 
Çalı tal>blne lhal<!91 muılaııTer bulurı<tutun. 

faaulyesi (Ankara) 30 4() rnın tıırtname51nt ırönnek ı.tl)'enlPl'tn 
Patlıcan (Tarwel 25 34 her ırUn ooctımm ıcaıemıne ml1ral".Aıtt. 

Domaıu (Tarsus) 25 3-4 lan - l8tekHlerm de ttıa)I! &1inf1 olftn 
Dolm'S.lık 24-7.942 cuma ailnC ıııı.e.t ooe.' kadar 
biber (Tarsus) 35 45 2490 nuroara.Jıı kııınunun S2 lnd ınad· 
Sivri dm! ııarahatı ved!Jle tıYiZ1ıtn i!doecıetllu' 
biber (Ankara) 75 9R 
Ramya (Tarsus) 35 45 tdd11 mektuplllnm bP~ dll1re!lllnde 
Bamya (Bilecik) 50 65 mUte(!Ciddı encümene wnneım. 
Patates (Tarsus) 35 45 (5055> 1122 

~~~ (Beypazan) 18 24 Çiçek soğanı alınacak 
Kuru Arı.kanı Be~tyeslnd<'n: 

soğan (Tarııue) 24 82 1 - umumı bah~1"11' lhttyacı ıcın 
Can erik (Sapanca) 20 80 almat>ak )'('dl kalen da~ık 'e eotar 
Jerlk CBunıa ı fl5 48 on beıt .Un ~ acık elalütrneye 
Vişne IEkstra) 25 38 konubnuetut". 
Vişne (MııhtP.llf) 18 28 2 - MUhammCll bed<ıtl C18M) Uta· 
Şefüıli d1T'. 
F.:kııtra (Rapıınca) 40 60 8 - Tem!Nı.tı (138) J:lra (75) kur\11· 
~rf'tali (Muhtelif) 20 30 ıur 
Armut Ek!ltra 60 90 4 _ Şart.nameıotnl ırörmclt lıııt1Yenl~ 
Armttt (Muhıellf) M 75 mı h~ e-Un (!l'tdlmerı kltl6ntoo ,.e 211· 
Kayısı (Turt:"tıtlıı) 50 75 UM! 00 24•7•942 Mmın &1in1l ııaAt 
Hzilm (Tars11s) 25 38 

MALiYE VEKALETi 

Elbise dolabı alınacak 
Maliye Vekl\.letindenı 
ı - Maliye Meslek mektebi ya. 

tiı.khanesi ıçin yaptırılao.:ık 60 o.det 
elbise rlolabı 2490 numıı.ri:ı.lı kanu
:ıun 41 inci ma<ldesınin C fıkrası mu· 
c.tbince açık eksiltmeye konulmuş· 
ttlr. 

2 - J\luhammen beıleli 5'100 !ıra· 
dır. 

3 - Muvakkat temınau 405 lıra
dır. 

4 - Şartname ve resimleri Leva· 
2ım MUdUrltığilnde C"ÖrUlebilir. 

S = Eksiltme 18 temmuz 9~ pa· 
mrıesi günU saat l4 de Levazım 
MUdUrlUğllnıle müteııekkll eksiltme 
konııs1onuncıı yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 numaralı ka:ıu
nun 2 ve 3 Uncll tı1lldclelerinde ya
zılı belgeleri~ muvakkat ttmlnat 
mnkbıızu veya baftka kefalet mektu. 
bıyle birlikıe tayin olunan güıı ve 
sruıtte komisyona ı::-elmelcd. 

(4653) 745 

Tahta karyola alınacak 
M llye Vekaleti:ıden 
ı - Maliye Meslek mektebi yn. 

takhanesi ıçın yaptırılacak 60 adet 
çift yıı.leli.lı tahta karyola 2490 nu· 
maı .ı.lı kanunun 41 lnci maddesinin 
C t.kra\lı ımıcit>lnce açık rkeiltmeye 
ıt.:ınulınuş•ur. 

2 - .Mı Jr.:ımml"n brıleli 6900 lira
dır. 

3 - Muvakkat temı:ıat 517 lira 
50 kuru.,tur 

4 - Şıırtname ve resimleri Leva
zım MUrlurlU tinde görülebilir. 

5 - Eksiltme 13 temmuz 942 
pazartesi gllnü saat 10 da ı.evazım 
!11ldUrlU$tllıırie muı ... şekkıl eksılıme 
komlııvonunca yapılacaktır. 

1etl'klilerin 2490 numaralı knnu· 
n:.ın 2 Vf' S Uncu maıldelen:ırle va?.ı· 
lı bel~clerle muvakkat temin~t mak 
buzu veya banka kefalet mrlttubıyle 
birlıktr ınvln olııtı'ln ~Un ve saatt 
komls·ıona C"l'lmeler= 

(4'1541 74ı; 

Sileno daktilo ahnacak 

MATBUAT 

Matbaacılara 
1ntbıUit Umum MUılürlUğClnden 

l - A)clıı bir defıı neşreriılmekte 
olnn aJ ııı tarihi nıccmuasıhın JO nüs
hnsınııı tab 1 ı ka1ıalı z.nrf usulilc 
1111rnnka1iaya konıııuştur. 

2 - \ zıınıl 30 formadan :baı et n
: n •ı nıcı ı"'lınııııı uelıe~ .ı!blııı~ının tnh"ı 
( lliOll) tll r. 

3 Fnrınnsının 2/i lira itihnrile tniı· 
ıııln lırıleli (71100) ıııııvııkknl teminatı 
(66:!,:IO ı lir ılır. 

4 .Mlınnkn=:ı 20-7·D.$2 tarihine 
milsnılif ııuarte~ı gllnU ı;R11t ııs de 
\nkarnda Bıı vck Jet Mathııııt Umum 
Müdürlıı •u atın Alnın Komisyonun. 
da )&pıl11raktır. 

5 - Ş:ırtnatnrlrr ı\nk!lrııda nMvr.· 
kfılrt 1.\1 tbuRt l1ınıım MUdurlıığü 
l..r\luıın \ e nvnh et şube inden, isten 
bul 1atbııat Huro undan pıırasıı: oln
rak nlınır. 

6 - Taliplerin teklif mt;J>turılannı 
ş ırtn.!lm<"dr H' 2.ıgo s:ıyılı knnund:ı 

) az.ılı VI' ıkll" herabl'r 20-7·!l-l2 p:ızn r
lrsi ıı:unü s:ı l (J.ı) r kadnr nknrn. 
da l 'lııı; ili('\ danında Koç apnrtımnnın
d-, B vck ıll'I 1\t ıthıı ıt IUılUrlllltıı 
~ntın 11lrnn komi vonu riyRsetlnc tevıli 
etmelrri \ C\ a tnhütl!i mrktııpln ı;nn
clrrıııclcri ri<'n olunıır. (4S(i0) 

1021 

D. DEMIRYOLLARI 

Memur alınacak 
D. D Yollan U. l\IUdurıuııunden: 

·ı - De\ 1 L dcmlnoiliın lstruıyon ı.ı· 

nırın<la lsl danı edilmek ~re mı.ı.~a -
ba.k:ı ile oıu mektep mezunla.nn.ııı.n 

lıar~-Kcl memur namzeuı alınacaktır. 
2 - Musabakatın kazananlara 60 11-

ııı ücret \icrll.ecektır. 

3 M ı. lmllh ru 18·7·942 r.u-
ı;unı. ıı nı 14 t.;:ı Hay<Jnrııata. 

1 ık ır, Kn>serı. M.ılat~:ı. 

Adıı.nn, Abvn, l.ı:mlr, S rkect. Enurum 
\C 1$kl~l'h r 1.&l unc nıer,.czlerındc .:. . • 
v.ıs cer alcl;c'fl ndt- yapılıı<'.akUr. Milr:ı-

caallar bu !ı;lctmeter ve ntczye mUaur-,,. l lO!tu ve lsuıs;on ecntkleMncc kabul o-
Mnli}c Vek:ıleıinderı ! ıunur 
\his;ı.bııka ili' steno • dnkıilo alını\cak· 4 _ MOsnbakıı.•n l""trnk """ra.iU , 

ı • k d .. ' ! k ' ' "' ,.... (Un cır. !I'; ıra>a a ar ucret 'erı eti' tır ı.·u·dır: 
Müsabaka ';. 8. 942 tarihinde )Rpılacnk 1 _ 'rUrk olmnk, 

ıır. 2 Eeoc-t>I bir ldmse ile evli el • 
Tallrılerin zat isleri müdürhiğ!inc fo-

toğraflı nlıfus hi'ivi~et cüıdanl.ın ve 
ıahsil ve~ik:ılari}le muraaı:ıılnrı. 

(~192) 1291 

BAŞVEKALET 

Memur alınacak 
n ıŞ\ckt\letten : 
ı \ı;ık bulıln n 20 lira ııl ııt~lı 

nırınurlııkl ır kin 2.! i .94.! c:ilr ıtınlın 
f(Unll sa ıt ı ~ de nıu nb ıka lrıılllıaııı 
ya ııılnrıı ktı r. 

8 - İıııtllınnn kıılıııl şnr~hrı : 
Li ,. mt'r.111111 ve rrıeırıurln kanıınıınıın 

4 r.u mnıldrsinılc .> uılı şart ve vnsıf· 
lnrı hnlz olııınk, makine ile seri ve 
ıluzıı:uıı ynu \ a7.ınak. 

3 - 'I alıp o11nlıınn: mrktrp diıı
lomn~ı. hlıvh et cılzdnnı, s ı'.!lık r ıııo. 
ru, askerllk vr~lk ısı. doğruluk k ılb
dı, iki kıtn vf'•lka foto rıtfı ve 1 ı d ı· 
ları ile- 27 7 l!lf~ ır!ınıl 11lcfnınınn k ı'lır 
l\nfhekAlc-t Sırıt VI" cl,Jr,. !.tıı<J lrlü. 
~nne m!lrıırııntlnrı O<ı/131) 1055 

DAHlLIYE VEKALETi 

Saha tesviyesi 
Dnhillye Vekfıletlnd('n : 
Vekfiktlmiz blnnsıııın clo~u crplıc

sindekl s ıhnnıf\ tc vlye vr. tnnz.lnıi i~i 
açık rksiltnıeve konıılrnııştıır 

Keşif heıltli 8~Hi lira :ıa kıırıışlıır. 
Muvnkknt leınlnnlı 2!lfi lirnrlır. 

Bk ıJtrıı(' 17. 7. 1 'Hl cuma l!llnU sıa. 
at 111 tr. Dahiliye Vekllleti lrvnzıın 
mllılılrlllğll ılairt•lnılc yapıl<ıcııktır 

nıı IŞe nlt kefifnnme \'e fenni ~nrı. 
nRrne Veklllr.t levnr.ım ıntic'lıırlujtünrlen 
parnspı olıtr ık l•tekHlrre verilir Pro· 
je7t ele istlyenler gorrblllr htckllle • 
rin tRyin rdilen p;ıın ve uatte lC'va _ 
zım miidllrlOiiHincle toplannl"ak komls. 
yona rnhraC'nntları llAn olunur. 

(4909) 97" 

mamık, 

3 18 ynşını b ttnnlş \C 30 u s;:cc -
memtş olmak cso 3' & dahtl), 

4 - "'" llı'!"lnl yapmış VPYR BBk •• 
llfrlnl yapm sın en az b r IK"nC znm:.n 
knlm15 olM (l'lll ll<'r1 sllAh albnd:t 
bu u n veya <"e"ll>C tAbl olanlar1~n 

tah 1 veya B hhl ~l<ırlr. r.rtcs1 sene· 
ye bırakılnnlıır let.rak edPmczler ) 

:i - Aak<'rl IHnt :raımııe ve llıtıya•:ı 
ıtl't'mlş olanlar nynı deNX'l'dc kazanan· 
lanı tercih celile<' kUr. 

6 - iri re doktorlan taratındıın yn
pılarnk muaycnl'de sıhhi aunımlnn de
m ll')·ol islerinde \'nZ re c6rmcl:e el \'cr;s-
11 bulunmak 

~ - MUracant 1stıdıtlanna bağlana· 

('Dk v<'ltlknlar aunııırı1ır: 

Nüfus ctızd nı, diploma ~ tasdik· 
nrune. nskcrUk Vl'S lrost ve askeri l'k 
yok! mıılnn. po !'!ten taı<d!kU iyi nuv 
kAlt <lı. c Ct"k '"" kAlt dı, E\•JI ille 
ev~ml' cü a t.J Adet veoıt'k~ ık 

rot<ıtrnt 

6 - Dnha tazın mal(trTJat almak bı • 
tlyt>nk>r tııl tmc müdUriükleıine veyn l•
tnsyon &enlkterbıe bu.at müracaat eL 
mcıı.ttrl{'l' 

7 - lsfüfatar m ııoıı 14·7·94~ ~OnQ 
sııınt l2 Yt' kq(lnr kn.bul olunur. 

(4759) w-;r 

Müf etli! muavini alınacak 
Devlet Demlryolta.rı tşıd.me umufü 

:'ıtüdurlUCOndcıı: 

Devlet dcmlr)'ol.lan hareket 8<"1'Vliln
dc münhat bulunan mUreı.t..1$ muavin· 
Uklcrlııc 'Yaıııtal"fı.k nıUwbb.ka lrtıUha. 

nlyle )'Üklk."k talı ll mczunlan alınacaıc-
tır. 

1\10.'<ab.-ıka lmWtaru AnkaradA l3 
temmuz 942 cumartesi &:ünt.I saat 14 te 
yapılacaktır. 

M Ua:ı. bakııya s:trmdc lk:n: 
l - ss l'lllltnı ırecmı~ olmamak. 
2 - Türk oımruc. 

Kayıp - Pazar askerlık şube- 8 - Ecnebi tıc evli olmamak. 
ıılnılen alriığım terhis, ıezkrreml 4 - fl!arc tıf'k1m~ncc hlzmMt:? oı. 
kaybettim. Yenisini çılrarac~m vcrııM oldutu uısııtıc edl1'In\G bulunmak, 

eski!Ônln hllkmll yokiur. Paımr ka. :ı - 1"111 a.<kC'l'ttlc hlmwttnl yn;-omış 
zasının A):>So k6yllndcn Kepenek olmnk 'VC! lhtlyatltk e<'lbl.yle uırısı bu· 
oğullarındtın EyUp oğlu Muhittin ıurunnmnk. 
Ernıran Doğum. 327 1057 6 - HUsnU hntln4 J>Ol!stt>n Uısd'kll 

v!'Stkıı 1lc tevs k P.tmck şarttır. 

Doktor, eczau, hemsire, 
eczacı kalfası aranıyor 

1 - Zofıguldak•ta salı'h1c teskl· 
M\t.ı hastaıteıılndc ~ üze
re. (000) linı ücretli btr kulak. 
botaz. bW'Un mU<tcltruısısı, 

2 - A)Tll ııera.Jt ve ilcrot.ıe bir 

bftkteHYolo~ mtıtmaııs111ı ııc bli' 
rontten ml1lehruısuıı, 

7 - Fnzla tal'SUM atmolt: lst~ler 

ltlf."tme m0t111rtaklerln<? müracaat ede 
l'Pk ~ı'trencbtltrlCI' 

Talll>k!t W!wtlmlıırtYle 20 temmuz 
942 paznrtm ırUnQ aks:ınıına kadar mın· 
tatmlaı'ıM11k1 WJ('tt(ıc mOM!rtmctmne 
mUnıce.nt etnw1N1 nıın olunur 

(4700) 871 

Kareste alınacak 
n. D Yol arı Satın Al. Ko. oon: 
Muhnmmen bcdPH 34~ (otuz dort 

bin Dd yüz doksan hetl llra oları ceman 
(214) !.ki )'ÜZ Y'('tmltı (! rt 1'!1l'lre m l\hı 

C3f'.O> Oc Y11z Att.ml.$ ~M.re m k bı 

3 - Sılfılık T. Hastanesi kin 
(100) J.1rn ÜCretl" hf;- b!lf htınU! N! 

lkı (70) er lira ücruW (4) hmı-
ıtre. muhı.erır ebıı.t ve mlktnrlıırd:ı cam ve-

4 - Bntlık teşkllAtı dlsoonııte1'- Yll kotmıır immc, tıUı ve !Ahta <27 t<"tl'I· 

k!l1 lıOlın (1!50) IC?l' MTil ilcretll muz l942) ı:>M.artl'f'!I ı:rtınü saat (Ul.30) 
csı ectıacı, cm bcs buç\tktn Jl~rıııı.s:ııtn ırnr bl. 

:s - Keza ~l."ı.t ~r- nrnn dahf!1ındt!ttl komisyO'l'I tıınırınd!l:l 
leli ıctıı (60) ar nnı. Ucrt>ti! ~ knpaU z:ı.rt uı;ul\yl<' s..-ıbn almaC'a'kt.ır 
tldldn lk1 eczacı kalfası aıJ.mıu:ak· nu ~ ıttmıel< lstlYmk-rtn 2572 (lkt 

ıır. bin bt's >1lz :YMmttı l'kl) ll."'B 13 (on acı 
6 - Ucretıcr 11zer1ıte aynca kunışlu1t muvnldmt t.cmmat, kanunun 

tcvtaı!Mc = ckierunektedır. l.'l)'ln Ptt1i.'ı1 vrsnrnıar+.ı. tc>kllrımni muh 
Tal1plerln 20-7-942 pazartes.ı l.(\'VI v.ıırrtıınnı amı a1ln •al (14 30i 

aiJnOnc kadar 7.mıınıldakta havza on dört otu7.n knı'!ar koinfS)'(llll n"!sllf:I 
ba&hckknHttne mümca.aUarı. rw> VMmCIM1 l.Anmtıır. 

99~ nu bt' il t g tU\nTl'l<'!<'I' lCnmlııyoınt'lan 

iıı••••••••••••ll ı>:U'MIZ olftnt'k ılaAıtıbnnkllıdır. 
----------- (516.1) 1247 

Balast mü na kasası 
D. n Yolhı.ı'ı Satm Al. Ko. dan: 
Aeafıı<liı. 1T\ ktarları. muh:ırnnıen OO.le1'U"I. muvnk1mt t.cmmaUıın, Jıst.1hsal 

lnMıal.lrn'I ve lhal<ı Mııt.ıcrı ır >11terllmi8 olan Uc ırnıp bfllMıt kapılı ?.ft.l'f ueulbrle 
8JIM ıı.yn Mt.ın nUna.caktır. Eksiltme 21 temmuz 942 Mb ı:rtınl1 ve hlzalanndıı. 
ırl!gterJlen 91i&tlerde Sb1rocl'oo 9 işletme bl.nasındfı. A.E. l<om~oou t.a.rarrna&n 
Y'll.IlllaC'ıı ktı r 

_,_ 
MAHKEMELER 

Mnla~a A lı>e Hukuk H lınlıı):,n. 
dtıı : 

Mal ıl>n r. kı lnda lro re ı :;.ukrU 
o lu ti flk ile 1 11) ıık M 1 fa 
malı 11' ındrn H tı tı u • u 
vr.rcsl.' inden knrı ı lnıı ı v e•l ti rı 
lbralıım 'e JI ı(alı vr ~ ıbe arnl ıı ın
dıtki Ala k d 'a ının duru ııı ı d ı: 
milddrı lı~> hlrrı en • ısıtırnln ık ıı et
g ıhı meçhul lıııiuıı h uncl ııı gl\ a ka 
rarının il ıncn t lı • ne durıı•m ının 
ıs.r.•112 gllnO ıat 10 tıtl kırıe k r r 
vcrılclıgınd n ıı ı.ı ~ yeıı ,. n , e a tte 
hazır bulunırın ı 'e) \ hır 'rkıl ıı;on -
dernıı- i k t tak 1 r le ıııulı kl'ım nın 
gı)al.ıınıla lııkııı ılın olunur JOH 

Mahkumiyet 
Ergani C. Müılde umumilıf;ın • 

den : 
Mılll Korunma kanununa muha

ht hareket dm 1 ren ve ruşve tek
lıf c mekteıı uçlu Erıtanı'nln Mı· 
ğo koy nden aynı koy muhtarı Ab· 
b3s oğlu Den; ııı Gun ş hakkında 
mıı.hkememlz n l ye <' kı mın 
ela ve C • .M ıdd ıunıumısı İbrahim 
Sorgun huzuı iyle yapılan duruş na 
eonunıln: 

I>ervlş'in suçları sabit gbrt\le ~ 
rek b nnetıce blr ay on beş ı;rtln ha· 
pis ve 65 lırn a ır para <'ezasiyle 
mahkQmivetine ve rllı;ıvec olan'lk 
vedrici yirmi liranın mU!'laılere lne 
ve lıUkUm h il ııasının ili11ına ılııir 
verilen mahkümıyct karon yüksek 
remyiz mahk m alnın tasıllkiyle ka-
tileşmiıı bulunduğu. 1052 

Mahkumiyet 
Erz:lnenıı C. l\fıld-leıun urnilığinılen: 
Koordıtı on he) rtın.n s 'ıh 

knrıırın n ııh ıf <•l rak mc• ıklr le 
riol nı ık! ıı :.uçlu J•,rı.ınc n'ın J\lı e
fı ndi 1 dtn \hrnrt O !:iul yın n \!
bnyrak lı klıın la n lh e ct:z nı lıkı
meslnıll' ) ıııııl n ılurıı 11 sonundıı 
suçlunun S rııt ıl k ·~ ori n Şl'hıre nıo
toı.lklrUnln m t •rtınil ı;nlı lırnııık u
retl~ I(' gt'ldığı gorıılerrk ııln~ılıııış ol. 
cluğunıl ın 4180 ~- K nıın 86, ,H el 
l\ld. nın (' fıkrıısın ı ve T <'. K ııua 
ıı.ı, 4i ı:I l\ld. ıılrı 5 inci fıkrasın~ tev· 
fikafi lıirııırtke elli lir r gır pnrn cr-
7: ıı.i} )(' ter7.i) esine 'c tıa ıln('u Mel. 
glıre huklırn hulb sının n«' rıne dair 
~erlletı Jti. r.. 912 t ı llıli hllkµıua 
kr.ı-hl knll~ et etmiş olduğu ilan olu· 
bur. IOHl 

Kıtyı;eri Aslt:ı:e Hııkuk Htıklınll;;ın
rirn : 

KR\ l"rı"nln il lı il ınnhallesin(}eo 
Orclullu o~lu kızı •e ab n karı ı P t 
rıı tıır fınıl n kol' ı De lkhta ı ı• 

halle.ınıt n ılııeı Um('r ôglu 310 do -
ııınlıı Salı n unıı mi ı;cferherlıkte s

kc re ııı lıp l"nı il el •ııd 1 lrlt ken· 
rii•inln ha\ at ve mem ıtındnn haber 
ılın ın rnı vr ) eri de ııı çhul b ılun

mus nldıı rıd n L; •) ıplrı:ın k r r ve
h•I\ at ve mt'rııatırıd n tıı H'ım ttar o· 
!anların lıır sene ı inde lıye hukuk 
nıah"l':'lı~sinı h ıhcrd r ciınelrrl lloıo 
olıırıııt. 1 om 

• "ev ehlr C. l'ıl lıclrlrlıımıırııılığlnclr.n : 
4180 :ıyılı Milli Korunrııa k ınıınuna 
n111hnktrlt n ı>Uçlıı ev chirin Bekriik 
ııuilıalle ındt"n il ır \lınırt nğlu 'ia· 
hır :satnr lı ıkkıncla: ·c, hır n !iyi' ee 
T.a ırı-,lıkcrıırı;ırııle ) tpıl ın duruşma so· 
nunıla: u lu 'l alılr"ln vlıksck fi) ıUa 
kııkurt ıınl ıı.rı abıtolclıı und ın u.ıllt 
l;oruıııı n k ıuııunun D ı-s Unca fıkr"· 
"ın ı ve Ga unı'lı UHtılılr ine gorc 28 !ı
ra ağır ı ara ce ı t\lc uıalıkümı)etine 
vr clııkk nının 1 gı n kap tılm sına 
\'C bu ı ı ı le et ti• r ilen nıtn"ınr ve 
hukorn lıtıl a ının l 'lıı~ g ızett'~h le 
llllnınn nynı r. ı ndn blı' uk lı rflrrle 
dilkk ıııınıı il~skııın krıru- vcrilnıl tir. 

?\('v elıır C huldl'ltımumlllğındcn: 
4180 ayılı M ıllı horunma k ınunu

mı nıuh lt"frttt'n suçlu Ne' ehır'ıa. 
Kapırıbaşı mnlı ile ınden ~ ılıh cıj!:lu 
m ıııifatııracı 'nfır: çnvuş oglıı hak· 
kınılf\ • ·, v!<ehlr nı;liye m ıhkecııc.sinde 
yapılan duru rıın sonıındıı: sııçlu' Xa· 
flr. çavuş oıtlunun Yiik~rk fivRtla ıı:oın
lı'kllk poblirı 8 ıcıınk ı;urr.tivle ihti -
kfırdıı bı lııııclugıı ı;abıt olduğundan 
Milli Korunma k11nununuo :h! int'I 
ınnddeslne ve 69·2 lnri fıkra,.ına te...
fikan ü<; nv h ıpl5 ve 10:1 lira nli:ır 
parn <'('ZI\ 1) il" tııalıkOınlvetlne ve hlr 
ny yrt11 gilıı ilükkftııınııı k ı•nlılıııası
na ve hu m ıılill't 1 inde ticarcttMı 
m<'n'lne- ve lıııkUm )ıı l ı l ının g 1.ctc 
il!' tıettinc ve hm Uk hnrflerle :ı: ıu:ıla
rnk tll'nretlı11ncsınc !!sakına karar v~ 
rilnıiıtlr. 1076 

KAZALAR 

Taşıma işl~ri 
Yavşan Tuzlası Mudurlüğundcn: 
ı - 1942 mali )ılırıda i<tih al olıımt

cılk ~~ hin ton ıurun gölden çLkPrılma~ı 
ve idare var;oneıiyle ıahrniiı i~i on gün 
müıldNlc ıkinci d!'fa olar.ık d:°tiltmeye 
konulmu~nır. 

2 - lhııle 17 lt"Cllmı11: 942 cuma günü 
!aal ıs re inhisarlar ~·s~an u17Ju1 mu
duriyct blnuında yııpılecakıır. 

~ - işin muhammen bedeli 1~00 lira 
olup muvııkkııt ıeıninaı 1 VA liradır. 

4 - Bu hum,ıaki ıarıname inhiHrlar 
Anknr.. Konra başmudurl klerinde 
Yavşan ıu1la" mıidurluğundc ('jhanbe)lİ 
Scrdli Koçiıi•ar memurluklarında m«:lf
ruıtur. 

5 - Talirılcrin nıııanl'n J:Ün •e sa· 
ııe teminarla birlikte inhiurlar ) 3\Ş3n 

ıuılası nıuclurlu ilrıde mulC$ekkil komi,. 
yona nıürac.ııaclnrı iliın ol uur. 

('51'.>4) 

Satthk potrel 

1292 

EHi bu~ ııııd , 1 ."2 enindf' l O ton 
11otrFI drnıirl ~atılıktır. 1 allıılerln 
Brnlc'lert'sınrll" Onııl ılı•grama r brıka· 
ııııln İııırc ile ıı: Jr!ışınclcrl rica olu -

nur. lfifı!I 

Kimya mühendisi 
aranıyor 

Erıznnl R kın 1 llrk Anonim 
Şlrket!nt'len : 

lşlrtmr.rııir. lr.ahehsnP~fnı'!o ça· 
lıMırılınak lh:l'rO beş klmva nııı. 
hrndlslnr ihtiyaç v rdır. 

fstr.klill"rin 1 ti llıınk b!nnsın· 
dnkl iılarc ml'rkrziınlr.e ınürn • 
cantlnrı. 958 

it u~uıye 

Türk Sanca~ını hamll İz· 
mir limanına mukavyel SUrner 
iıltnll vapurun 1941 acneıi ha
ziran ayıntk'l Port-Salt scfe. 
rinde ~ecirrli~i oturma hadi· 
Hainden mUıııvellll zararclan 
dolayı yapılac.ık dispeç için 
İstanbul Asliye Birinci Tica· 
ret mahkemesi knrıırivle, biz 
Hayrettin Karaaralıan , İhya 
Görgiln ve tl\r.cardan Meh • 
met Karaınan<'ı di~peı.:cl tayin 
edilmiıı oldıı~nıuzılın ıobu 
hll.diseıle alakalı olanların bit 
huSUBa mlltc<allik vesikalannı 
hA.milen ve 10 wıi\ıetoe 19442 
tarihine kadar İstanbul'ria 
Bahcekaf>ı'da AtabelC hanın • 
ıla birinci katında ST-38 nu
maralı yazıhaney~ mllracaıat • 
ları lU::nımu ilin olunur. 4-0 

1f7 f\m (Ha<'ttallrı) so 45 ıo.so mı tx>t«t Ye a lretllndc mUtceekkll 
Şeftali (BtırSl\ l 70 JOS C!TlMlrnene mUraC'llaUan. 

NOT ...... Bu fiyatlar valnız dUkkan <MM> 
1147 

Ist.c>kl l<!l"bı t('fYlhıat ve kanuni v<'6fkalanm ihtiva ~k kap.-ılı ?.arfll\nnı 

aynı ırUn h~r ırnıpun lı aaatlnoon bl.r ııtıat evvt".lıne kllmr Jromlfl)'Ona vcrnıe

loı1 lAzımdır Şaı1naıncler parıısız olarak komtııyondıın vcrtımcktcdtr. 
Çil 

IRrla haldeki lzami satış tlyntlttndır 
Pazar verlcrlııı'leki ııatı$larda alıcı 
ve sancı puarlıkla alım ve satım 
''anmRl<tA ııerheo!lttirler Ancak nR 

l 
"arlıltta yulrnrıda ll:'ÖSıerilen OPrR 

~--············' 'c .. nı'I• fiv::ıtıo1 fl~flnf' l"ıkıhmo7: &11111111111111111111111111111111111 

Kayıp - Amasya Sultanisinden 
almıı olduğum mektep ta.ııtıkname· 
mi kaybettim Yenıslni ıılacağımdan 
eııklsinin hllkmll voktur 

'H Bt!kir Sulu otl• 322 Do. MU-
air E.rm.a • MM5I 

Ocak Km. 
"Crkmece" 27 
'Lmartnkul"" 41 
''MuraUı" 168-1'10 

Mktar 

~~~ 
7000 .. 

Muhammen Muvaklcıı.ıt 
bedel İh!\lo teminat 
ı. ra u tleH Ura 
24750 10 1856 . .25 
24000 10.30 JR00.-
24500 11 1837.50 

<715Hi0.Ui> 1094 

SATILIK 

1 

('ebe r' le hır ar 
lır nafart 1 t < • 
Ali Uzuıı'a müracaat. 

ARSA 
tılılr· 
kerd 

l07t 
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Amerikadan Fransızca Radyo Neıriyalı 
Amerika Radyo 

Fransızca 

Şirketleri 

Neşriyat 

Tü rkiyedeki Dinleyici 1 ere 

sa atla rsn ı bildi ri rler 

Türkiye uaU 
9;45 - 10:00 

Program 
Haber.er 

11 :00 - 11 :15 Haberle;in tahlili 

15:00 - 15:15 Haberler'' 

15:15 - 15:30 Haberl~rln tahlil! 
" ,, 

17:30 - 17:45 Ha'berler .. 
18:00 - 18:15 Haberler 

18:15 - 18:30 Haberlerln tahlili 
{ 

18:30 - 18:45 Haberler" .. 
.. 

19:00 - 19:15 Haberler 

19:15 - 19:30 Milzlk ve haberlerin 

20:30 - 20:45 

21:00 - 21:15 

.. 
Haberler" .. 
Haberler 

.. 

.. .. 
21:15 - 21:30, Haberlerin tahllll 

21:30 - 21:45 

.. 
Haberler" .. .. 

21:45 - 22:00 Haberıe'rtn tahllll 
22:30 - ~:45 .. .. 

" 
Haberler" 

22:45 - 23:00 Haberle
0

;in tahllii .. 
23:00 - 23:15 

" .. 
Haberler 

23:15 - 23:30 Haber!erln tahllli 

23:15 - 23:30 Haberle~ln tahlili 

" 
" Haberler 

23:30 - 23:45 Haberler .. .. 
23:30 - 23:45 Mllzlk 

23:45 - 24:00 Haberlerln tahlllf 

Gilnler 
Salı llA Pazar 

Pazartesi 
Salı HA Pazar 

Pazartesi 
Her ı:ı1n 

Her"g(ln 

Her"gtln 

Her"gnn 

He/' gün 

Her" gün 

" " P azartesi llA Cumartesi 

" " Pazartesi UA Cuma .. 
Paza~'tes1 flA Cuma 

,, .. 
" " Her gQn 

Her"gun .. 
P azartesJ UA Cumarte .... 

.. " 
" Her iiln 

" Her gün 
PazarteS! llA Cumart esi 

" Pazar 
Her gün 

Pazar 
,. .. 

Her gün 

Pa°iar 

" 
" .. 

Her gtln .. 
Her gtln 

" .. 
P azartesi llA Cumartesi .. " 

,. " 
Her gtm 
Her iiln 

.. 
Salı ve Per$em.be 

" Her gün 

Radyo 
Merkezi 
WRCA 
Wl\"BI 
WRCA 
Wl\"BI 
WCBX 
WCRC 
WCBX 

WLWO 
wcw 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
VlLWO 
wcw 
WRUL 
WRUW 
WRCA 
WNBI 
WROS 
WRCA 
W N BI 
WRO<:; 
WLWO 
WCW 
WGEA 
WCBX 
WCRC 
WRll'L 
WRUW 
WRUS 
WGEA 
WCBX 
WCRC 
WGEA 
WLWO 
wcw 
wcw 
WGEA 
WRUJ.. 

• WRU\V 
WRUS 
WLWO 
wcw 
W'RUL 
WRUW 
WRl'S 
WGEA 
WRCA 
WNBI 
WRCA 
WNBI 
WRUL 
WRl.'W 
WRUS 
WCDA 
WGEA 
WLWO 
wcw 
WRCA 
WNBI 
WGEA 

Dalga uzunlufu 
Kllosiki Metre 
9,670 31.03 

11,890 25.23 
9,670 31.02 

11890 25.:23 
15,270 19.6 
li.830 16.8 

-15,270 19.6 

15250 
15.850 
15,270 
17,830 
15270 
17830 
15250 
15,850 
15,350 
17,750 
15,150 
17,780 
15,210 
15150 
17,780 
15.210 
15250 
15850 
15 3.30 
15270 
17 S.10 
11790 
9.710 
6 040 

15,350 
15270 
17,830 
15330 
15,250 
15,850 
15,850 
15330 
11790 

9,700 
6,040 

15.250 
15,850 
11,790 

9.700 
6.040 

15 3..10 
9 670 

17,78rf 
9670 

17,780 
11.790 
9700 
6040 

17,830 
15330 
15,250 
15850 

9.670 
17.7 o 
15,330 

19.7 
18.9 
19.6 
16.S 
19.6 
16.S 
19.7 
18.9 
19.5 
16.9 
19.8 
16.0S 
19,72 
19.8 
16.S 
19.72 
19.7 
18.9 
1956 
19.6 
16.8 
25.4 
30.9 
49.6 
19.56 
19.6 
16.8 
19.56 
19.7 
18.9 
18.9 
19,56 
25.4 
30.9 
49.6 
19.7 
18.9 
?; 4 
309 
49.6 
l!l.56 
31 nz 
16.S 
31.02 
16.8 
25.4 
30.9 
49.6 
16.8 
19.56 
19.7 
1~9 
31 02 
16.S 
19.56 

(Bu listeyi lütfen kesip saklayınız) 

«===========================================~ 

Maarif Vekôleti 
Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü 

NEŞRİYATI ... 
Beden Terbiyesi U mum Müdürlüiü tan.fın~aıı nc,redilen kita['lard:uı 

8.$&ğıd.akiler kuşılarındaki bedellerle satışa çıkarılmıştır. lstiycnler: 
Ankua'da: Akba Ki~indm, İstanbul'da: MU31lim Ahmet Hafit, İn· 
kıqp ve Çığır kitabevferindea, Kars'ta: Mehmet Turkel'den, Bolu'da: Za· 
fer kfoıbeviı:ıden, Ankara, İstanbul, İz.mir, Dıyarbakır, Af:ı-'Oll, Konya, An· 
taly.ı. .Achna, Antakya, Sıvas, Erzurum, T rabzoo, Samsun Maarif \'ekilüği 
Yayı.nederindeıı satın alabilirler. 

K~ 
SO AtlMizaı el kitabı, 
4-0 Futbol hakem kılavuzu, 
SO Beyn.elmi.lel futbol kaideleri. 
SO Futbol kılavuzu 
20 Köy spor sabalan bü:kın<h öğiıtler, 

125 Eski Türk sı>orlan üzeriode ara.ştırmalar 
75 Modem atl~ 
SO Balkan kır koşımı. 
SO Balkan güreşleri, 

150 Greko-Romeıı güreş O)'UtÜan, 
150 Tenü, 
75 Kayak sporu. 

Bu kitabevlerinde Beden Terbiyesi ve Spor mecmuası da bulu.'ltlr. 

~:===========================================~ 

Satıhk çeltik fabrikası tesisatı 
24 .aatte S·lO ton celtık cık;aran SO ~ı:ir kuvvet!nde ll'azujen motönı. Hol· 

landa ma.rka 1kl cm tat ve tez~Ahı bulunan celt.:k tabrtkası tes'.satı ko.'Ilple 
veya a.m ayrı satılıktır. TaltPler.ln Beypazar cclUk tabı1kasına müracaa•lan. 

1016 

;;allllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllL. ----- ETİBANK'TAN --.. ---- Havai hat için çelik halat aranıyor --

-.. ---
------: Mulaıvemtl 14!5 Kii' mm2. kutru 84 ve 3ô mm olan ve havai hn.tlarda : 

_ taıı)'lcı olarak kullanılan cl."lSt.en ccl!k tel halatlara lhtfyac vard r. = 
: Elinde bunlardan veya yakın evsarta ccllk tel halat bulunnntann : 
: e\·H r mııct.ar ve ttyatlanru bUdlrlr tekıtt mclttuplannı acele "Et.1.tı:mk : 
:: Anka.re.., adres!ne &"öndermelcri. 1044 : 

-

-'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

Biçgi ve dikiş dersleri 
Dört seııes!n! Parts'ln en meşhur ustaları yanında calıemak suretiy

le 28 ı;ener.k b ~ mllddet za.rtında tekemmül ett!:rdtlılm tel"ZWk hayatıma. 
bu kere 15 tem."n\lZ 19-U ll'(lnünden tuba.ren blçkl \•e dııcı. derslerl ver
mek suret.ty!e )'eni blr UAve )'&ptıtımı 68.Ylll mealclctUla.nma ve heveskAr· 

1&ra b ldırtrım. 
Adres: F.s1d D!yanet itim Bl.nalll kat 1 LAMOD TERZ1HANES1 M· 

hlbl Esat Al. Ti: 3350. 1037 

..1llllllllH KUŞ TÜYÜNDEN 1111111111 L. ----- YASTIK. YORGA.. YATAK ku:.lanmak 'hem kf!Sen;ze ve hem de ----= :~:=; Bir .kuş tüyü yashk iki l i radır § - -: Yat.ak. )'Org>anls.n da pek ucuzdur. Adres: İsta.nbul Calanak-cılar, : 
: S&nda.lYacılar M>kAk ômeT Baliotıu Kut TU~ Fabrlkası, Telefon: : 
: 230Z7 Ank.a.rada 11.t.11 )'erl: Yerıi Bw'M pazarı Aztz Ca.PC1 Ana.tarta· = 
: :ar cadde.1 c : - -~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Topla n tı 
' Devlet Demir ve Devlet Hava· 

yollan U. MtidUr lUklerl Yardım 
Cemıyed Reislltlnden ı 

Cemiyetimız umumi heyeti aşa
~dakf ruznamede yazılı mevaddı 
müzakere etmek ve karar alıına 
almak Uzere 27. 7. 1942 pazartesi 
gllnU saat 10 da Ankara'& Devlet 
Demlryollan ve Limanları işletme 
umum mıiıiUrlliğil binasında adi SU· 

rette içtima edecektir • 

RUZNAME: 
1 - İdare heyeti raporunun o -

kunması. 
2 - Bıllinço ve kar ve zarar he· 

sabımn okunması, 
3 - Muru.kipler raporunun okun

ması. 

4 - Yukarıkt maddelerde yazılı 
hesaplarla raporlann okunmasım 
mbteakip müzakere terası ile kiııre 
heyeti i.zalan ile murakipleri11 ib-
rası. 1050 

PULCU 
Şeref T anurhan 
Postane caddesi No. 70 

kolleksıyon pulları alınır ve 
satılır. Harıçten sipano kabul 
edilir. 143 

Top la n tı ve seçim 
D. D. Y. ve D. H. Y. U. M. l erl 

Yardım Cemiyeti Reislığinden : 
Devlet Demlryollıan ve D evice 

Havayolları umum mlldUrlUklcri 
Yardım Cemiyeti umumi heyet i 24. 
6. 1942 tarıhinde D. D. Yollan U -
mum MtidUrU Bay Cemal Hidayet 
Serter'ln riyaseti altında fevkallıde 
sureıte içtıma ve nıznamesinin 
mUnderecatını ıc:ıkil eden iki mad· 
deyi müzakere ederek t~tlfnklıa. 

Cemiyet esas nezamnamesinln 
18 inci maddesinin "c•· fıkrası mu
cibince. hasılat dairesi reis mııavi
nı Emın Pakstit'le Zat işleri mUdUr 
muavini B~kir Ba§ar'ı cemiyetin 
muraklpliklerine ııeı;mis ve 28 ind 
maddesi mucibince vefaı vukuund'a 
verilecek olan yardım parasını da 
(500) lira olarak tespit etmiştir. 

1409 Umumi H eyet 

Dr. MÜNEVVER İNAL 
Do~um ve klldın hastalıklan 

mütehassısı 

Nümune h&&tancsl ltarŞısı 
Balcılar Ap. No. 2 Telı 2818 
ıer gün saat 10-12 de f ukara 

••••• h•k•hr !l:Sl 4 

ULUS - 23. üncü )'ll. - No. 75\.7 

ım tll'a.z Sanlb1 
CSKE:r'DER ARTUN 

N~rtyıı.t ve Mlll'»esE' MüdürO 
NAŞIT ULUC 

ULUS Buımevı ANKARA 

OIKKA T: oazetemtzC' cOnderllelı cer 
11evı yazılar, ~ edUmmtn cerı 

ver1lma ve kU't>Olueundan doıla71 ıııc ı 
oır m l8lll1yet kabtıl edllmeL 

ULU~ 
. 

Emlôk ve ~ytam Bankasından : 
P~ .ııara ne 1'11! P8ZBl"tık1a 17-7·1942 wma S'(l:ntl ııaulıacllilt emltı.k. 

EısııB No. Mcvktt Voe :DC!'Y1 Mu1aıdder K 
535 Oebec1. Bnllrehrtz, oarkında Hacı ~ ıerımııe:ta ~ 

1.smaJiL PTıattndo Bulgu~lu Rtrat, cenıuhunda Mes(ıl AX 
batlan lle mnhdut y.ı.n hLcıse bat, (tamamı 5555 :M2 dtr.) 
Keciören, 1707 ada 3 pamel. l<Y.r.\l M2 tarla (1707 ada 1 

411.-

ve 4 parsellerin ortasınd:ıdır. ) \ 5!.1.-
Keçıören, Akkaya >"Oh!, 1725 .adıl 14 panıe! 8340 M2 tanıı. 

(10, 11, 12, 6, 15, 4, 3 • ·o. lu P.'ll'B01lcrlıı ortasındadır.) 

Keclöron. MecldlYe. 1474 ada 6 parııel. 600 M2 bah~ (Ba-
1.001.-

1"3J asfaltı üzcrl:ndeld h.nnın lkarlmmda llOl!lCd= iC"cnde 
cay kenarındadır.) 369.-

923 Kec.;.vrm. Mccldb'e, 1741 ada 19 ııaneı. 3818 M2 ~ 
<Na!le"nin evli bn(ımı:n yanmda<ltr.) 573.-

924 ~ Mccld1)'c, 1741 ada 18 PftMel. 1848 M'2 tııırlııı. 

(19 parselin s!:ma.llndootr .> zn,.. 
025 Keçloron. Mecidiye, 1741 ada 26 :ııe.nıel, 1868 .M2 taJ1a (B. 

Sa.Uet'ln evli bıı~mın ccnubwıd.:ı.dır. ) 374.-
1096 Ycnlechlr, Kızılırmak S. 1097 nd:l 15 w.mel. 474 M2 ıtnııı. 

lfl. 6 A No. hı evlerln arkasındadtT'.) 9i.~.-

1 - Yukanda izahatı ynzılt cml!ı.1ı: ~in pnrıı ve ıntz.ı.ıılı:kln ve dcll~11Y<!! 
mil$'teor2)'e alt o!mak lluıre satııacakUr. 

2 - Teminat l\kceııl y{ltdc ondur. Satıt smıamda verilen pe)' ~ mu.J<ad. 
der kıYmet.1 ı:ectl'1 tıı!altroe, tcm.l:nat akce'rl ilanıı.l ctt!rtlecl"ktlr. 

a - lha.'e, ;rulaı.nda göstertkn tarnıte saat on· dörtte banlcrunız sa.!1$ laırnfıı 
)'(Jnunda )'8.pıln.ca.tctı.r. lstekllıcrtn o gün ~zde on teıntn:tt alcçes1, hü vb"Ct cüz 
d nı ve ild vesttca fotomttyle mılAk scrvlstne milracaauar:ı. (5 .7 ı 1227 

Çeıitli yiyecek ve yakacak alınacak 
Mıktan M. bedeli 

Cinsi 
Ekmek (600 Gr,) 
Sadeyağı 
Erke<: et.1 
Un 
Sığır eti 
Koyun .. 
Bulgur 
Pirine 
Nohut 
Kuru fasulye 
Börülce 
~1erclmek 
Patates 
Toz ıeker 
Gaz 

Kgr. 
110000 

3500 
20000 

1000 
6000 
6000 

12000 
2000 
6500 
6000 
4000 
4000 
5000 
3000 
2000 

Tuz <KoçhlS"aı:-1 
Zeytinyağı (1,5 as.itli) 
Kuyruk :ratı 

4000 
1000 
1000 

Sabun 
Kuru soğan 
:alca 
Si.rke 
Peynir <F..dlrne> 
7.eyUn tane <Bursa> 
Uzüm pekmezi 
Kuru üzUm <siyah) 
Kuru tnclr 
Taze fasulye 
Taze bamya 

" Kabak 
,, Biber 
.. Soğan 

Patl~an 
Domates 
r.ırnon adet: 
Süt 
Yoğurt 
Yumul"ta adet: 
Odun 
Cam kömarn 
Mangal kömnrn 
tsrıar.ıık 
Pırasa 
Lrıhnn 

2000 
1000 
1000 
400 

1500 
1000 
6000 
3000 
2noo 
1000 
500 

3000 
1000 
1000 
2000 
5000 
1000 
1500 
1500 

14000 
100000 

20000 
500 
2000 
1000 
2000 

kuruş 

10 
145 
50 
19 
55 
80 
30 
51 
27 
30 
27 
27 
30 
95 
25 
10 

119 
160 
75 
25 

100 
15 
80 
80 
60 
50 
50 
25 
80 
10 
80 
10 
iO 
50 
8 

25 
20 
3 
2 

ıo 
10 
15 
15 
20 

Tutan !lk teminat İhale 
Lira Kr. Sa. Lira Kr. Sa. sur~tJ 
18333 33 33 1375 00 00 kapalı 

50i5 380 62 50 zar!. 
10000 750 - - .. 

190 14 25 - açık ek. 
3300 247 50 - " 
4300 360 - - .. 
3600 270 - - " 
1020 76 50 - .. 
1755 131 62 50 .. 
lSOO 135 - -
1080 81 - -
1080 81 - - .. 
1500 112 50 - " 
2850 213 75 -

500 37 50 -
440 33 - -

1190 89 25 -
1600 120 - -
1500 112 50 -

250 18 75 -
1000 75 - -

60 4 50 - " 
1200 90 - -

800 60--
3600 270 - - " 
1500 112 50 - " 
1000 75 - -
250 ıs 75 - .. 
400 30--" 
300 22 50 - " 
800 60 - -
100 7 50 - .. 

1400 105 - - .. 
2500 187 50 - .. 

50 6 - - .. 
375 28 12 50 .. 
300 22 50 - .. 
420 31 50 - .. 

2000 ' 150- - " 
2000 150 - - " 

50 375- " 
300 22 50 -
150 11 25 - .. 
400 30 - -

Isparta • Gönen Ki'ıy Enstltüstl l\tüdUr1111!1lnden: 
l - Gönen köy eıstıtüsünün 1942 yılı lhtlya<'ı o! ı'.'I vııka c:a yazılı 44 lta· 

lem yfyecek ve yakacak m:ıddeıert 1 temmuz 94:1 tarihinden IUl>:ı.ren 15 ırun 
mQ<!d<>Ue mllnakıuıaya konulmuştur. 

2 - lhale 1A·7-942 ı>enembe ırünü saat 14 tc tı;parta mıı.artt müdtlrliıQil 
odıısınd.a toı>lanaeak komlsYOn huzrunda yapılacaktır. 

8 - Şartnameler her zaman maarif mil<IUrHlf:1lnden \•e enstitü idaresinde 
ııtlMlleblltr. 

4 - TaUı>lertn muvak1mt t.mıtnat mak'buzlaı1yle ihale saatin.de komisyona 
müracaatl.'\n. 

5 - HUkOmetQe el korı.m ve tıya.tlan aıı!Ahlyettar makamtares tESl>'t edll
ml1 tulUT11 n erzak ft yakacak ma<ldclerln!n hizalarında ı.:öster'lcn munnmmen 
bedellere mWt-ahhldın verırt. mukavele, ruıJrl1 ll'lbl mU8.)')'Cll masranan llAve 
edlleceC1 llAn ol• ınur. (4781) 914 

10/7/1942 

Taze üzüm satışı 
Btlhru;sa sıcyın Ankara hallm ı= J:ıezırtanan 5, ıo. ıs kiloluk kutu

J.n.rln Hacı Tallı> tl2ılıntlcrlmlz1 twtan hal 00 mımıı.r:ıcta 

SEVKET POZCU'mm Mennn ctrtınaen Ankara toııtruı 1ntıe ıruı.:aza· 
sındtı.n Wda.."1k edebUl:rslntz. 

ntKKAT: Toı>tnn hal ~ yeı.1 )'ap1ltın 1&tııS)Ul c:tvannd"..tkl 
h.ıı.ldtr. 

PHILIPS 
~: ~59A 

Temamile camdan mamul yen i sistem ram
balarla mücehhez bu radyo ile neşriyah 

dınlemek fevkalade bir zevktir. B ir radyo 
ahiz esı içın şımdıye kadar tahayyül edilen 
fenni evsaf Philı ps'in 759 / A modelinde 
cem edilmiş b ulunuyor. Ç ok mühim yeni· 
liklerın e rağmen bu ahizenin fiatı fevka· .. 
iade ucuzdur. 

BELSAMİTOL 

.. 

İdrar Yollan Ilt!habı , yeni ve ffik1 BELSOCUKLUCU, 1ıtror Z'Ot'luı?u 
mcsam! ve :ı;ıroıstaıt llıt.lhabı, s!stlt ve ko? sUUcre. böbrclc ratuı.t&zll'klan· 

na k.:ı.ıııı en mUkcınmcl blır tlAc BELSAJ\ltTOL'dur. BELSAMITOL kull.-ı· 

ne.n!ıır Yll'kR.nda :razılı hnstR.lıklıı.rdıın ı:nbUk kurtulurlar. BU ün ettanc
lcı'dc bulunUT. Sa.t.ı.e 00t1Cl6U: Sami Aksu. Bahcck.:ı.ııı İt Bankası al'iaı 

llO'laı.ı!'ında Rııtıva:ncıkır llOlcak No. 5. 39 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 4 - 7 - 942 • • 
vazıyetı 

KASA 

AKTiF 

Altın : aan kllocram 72.606,213 
BııJıknot 

Ufıtklık 

DAHİLDEKI MUHABİRLER ı 
Türk Llruı 

RARicn;Kt MUHABtR.LER 1 
Altın : e n ldloırram 29.919,!523 
Altına t&lıvlll kabil ıerbest dö
vizler 
DJ~er dövizler ve borçlu k llrln il 
bak.yeteri 

HAZL'ITE TAHViLLER! : 
D eruhte ltdl. evrakı nakdly 8 

kareılıtı 

Kanunun 6-8 ıncı m addelerin°' 
tevfikan hazine taratmdan vakl 
tedlYat 

SE?\'EDA T COZDA."lt t 
T1caı1 aeneUer 

!SHA.'\I ve TAHVlLAT COZDANI ı 

A.) Deruhte ... •••nn evralc nakdi
yenin karııılıtı esham ve tah· 
vi!At (itibari "kıymetle) 

B> Serbest esham ve tahvill\1 

AVANSLAR ı 

Altın ve dllvlz Qzerlne a vans 
T ahvllAt ılzerlne avans 
H azineye kısa vadeli n.vanı 

Hazineye 88:50 No. ıu kanuna 
ııöre acılan ıı.ltın karıılıklı avam 

R'İS.."IEDARLAR 

llılUHTEI.Ji' 

Ltm Ura 

l0'2.126.44G Sı5 
6 .66<3.5S8,-

212.22187 109.005.256 ~ 

!S67 ..821.,51 567.321.51 

33.644.722,87 

-.-

61.759.312.96 93.404.055.S.1 

1~.746.563,-

2.'1.790.220,- 134 958 343.-

833 470 812.ı:tS 333.470.812,SS 

. 
44.833.819 93 

10.289.143 45 55122ll63,3S 

3.121,Z.: 
7.00S.7'23.45 

--.-

2SO.OOO.OOO.- 257.911.544.r.7 
4.5()(} 000,-
9 .703 549,-'IS 

YEKO'N 1 .000 644.126,9: -

PASiF 

SERMAYE i 
1HT1YAT AKCESf : 

1 d1 ve fevkala.de 
Husus1 

T EDA VtJ'LDEKt DA.."'lJCNOTLAR : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6·8 inci maddelerine 
tevfikan hazine taralmd aa va.lı: 1 
tcdtyat 

Dcnıhto EdL ewa"1 na'kdtye ba -
klyeııı 

'it Karuıııtı tamamen altın olara 
llAveten tedavüle vazednen 
Reeskont mukahllt ıaveta te-
davnıe vazedllen 
Hazineye yapılan altın karaılıklJ 

avans mukabili 8902 No.lu kanun 
mudblnce 1111.vetcn tedavUle vaze . 
dilen 

MEVDllAT ı 
Tflrk Llraın 
Altın : san Klll'. 8'77,422 

8800 No. ıu kanuna i'Öre hazıneye acılan 
avnnıo mukabili tevdi olunan altınlar : 

san Ki&". 55.541,930 

DÖVİZ T,.V.HHUDATI : 
Altına trul\1U kabil dovtzlCT 

Dttcr dövizler ve alacaklı kllrlnır 

bakiyeleri 

MUHTEL1J' ..ı 

Ltra 

:m.000.000, 

9 .41'2.135, 73 

6.000.000,- :m.412.13:5,.,. 

:HIB.'748.ıee,-

23.790.2'8,-

l!M.9C'ıı8.MS,-

40.000.0Ge.-

288.500.000,-

136.500.000,- 601.!)58.343, ..... 

123.l~.&44.97 
1.234.164.05 ~M7.509,cfJ 

78.124.16790 78.l2U67.fl0 

-.-

25.892.024 ~9 25 .892 (Y24 '!.I 

139.869.946.6' 
.J 

YEKON 1000.644.126 9' 
~ 

l temmuz 1938 tarnılnden tt lbf.ren: Iskont o hadd1 % 4 altın Qzertno avans % 8 

f 11 :;~;~~~1111:~;~;;• ~~!~~~::•ı' :::~~~~~:~111110~~::.~~~-~i~"ıl'~:;~~~f ~~'.'ı"'~~A::~:;·~~p:~il.~~11111 
: Sineması Türkçe •özlü Sineması rT~.ank ar .. a 1 .~mı Sineması T~aksya .~ .~~ i 
: ı ur çe soz u • ur çe soz u ~ 
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Yeni Sinemada Park Sinemasında 
Buırtın bu ı:eee 

~ant: 1 ı 80. ı 30 c n Rl nnda 
Buııihı bu &ece 

BEYAZ İLAH E 
S nt 1680 - 21 can rnda 

Saat: 14.30 • 16.80 sca.nslannd'l 

HATA 
Saat 16.30 • 21 ııeanslarında KISKANÇ 

Kadınlar arasında Türkç e" s 111 
12.15 te na 11< m tlııesl 

umrrt1LMUS KADIN 
Tel: 1lM 

Sus Sinemasında 
BUll'(m bu ~ 

14.80 - ıs so IOOllSlannda 

Aşk muharebeleri 
16 8 , 1 9C n luında 

KA LI ARABA 

Sümer Sinemasmda 
BucUn bu gece 

film hirclcn 

1 - Haydut bıçağ ı 

11 - Ölüm katan 
Dnşrold<': Tim Holt. 

Senas!BT: 12.ııı , 14 :rn, lG.SO. 
l 8.80 gece 2 ı ı1e 

Tel:~ 


