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Cumhurreisimiz, Milli Şeli miz lnönü rahmetli Doktor Relik Saydam'ın cenaze töreninde Ba§Vekil, B. M. Meclisi ve Genelkurmay Baıkanı cenaze törenind• 

• .. .. .. • 
1 ONU'NUNHUZ RU iLE 

ıııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

ahmetli Doktor Refik Saydam'ın 
azesi dün rasim kaldırildı 

b A~kara, 10 a.a. - Bnt vcki1 Dr. Refik Snydnm'ın cenazesi "!;E2~~-~~iiiri'" .... ""°-,.., 
Ugun Öğleden evvel büyük tör enle kaldırılmı~tır. ı.t 
Cenaze ile refakat e d en zevatı taşıyan hususi tren saat 

tanı 9 da Ankara garına girmiş ve B. M. M eclisi R eisi A bdül
ha lik Renda, Ba,ve k il Şükrij Saracoğlu, G enelkurmay Baş
~anı Mareşal Fevzi Çakm a l-, Vekiller, Meclis Reis V e kille r i, 
ıJ'up Reis V ekilleri, Parti Gen el Sek reter i ve P a rti Umumi 

a re H eyeti azaları, Riya.seticumh ur Başyaveri Cela l Öner 
~e Ynvez: Ulvi Teke~, Grup ida re H eyeti azaları, Müs ta k il 
nıp Reıs V ek ili, Ankara Va li ve Be le diye Reis.i, Garnizon 

tP 7 s p p 9 9 0 0 
- - 0 _ ı ve Merkez Komutanlan, Em
e - mn n iyet D ir ektörü tarafından ~ 

Cıimhurreisimizle kar§ıl~nmıştır. Tabutun bu- ~ 
lundugu vagon bayra k la rla M R ör tülmü, tü. T a but, Bayrağa 

. uzvelt arasında sarılmıı bir h a lde. a sk erin e l

rııM Amerika'nın fstikUI günü yıldönümü 
A una~ebeıi}le Reisicumhur İsmeı fnonü 
R nıerıka Rirleşik Devleılerl Rei<i Mr. 
... ~~elı'e. tebriklerini telgrafla bildirmi< 
la mkerküıka Devlet Reisi de gene telgraf· 
ft ıe1 M rlerini sunmuştur (a.a.) 

-. ..... --.---
Falih Rıfkı ATAY 

rah Cu~urreisimi:ı, dün, bir m~ajla 
dıtn:ı~eıli Ba~ekil Doktor Refik Say · 

rıh 111 hlıırasını anmı• ve biuat cc-
""'e t• • • öın _ orenındc haz.ır bulunarak, bütiın 

faı~ı~~~ h~lk ve devlet hizmetine ~eren 
"e 1f bır vatandaşı, en yul..sek 5ll) ı:;ı 
ha 'e~ le mükifatlandırmı~tır. Bu inen 
r Yra - ar, aı)ı ve ya)a asker ıabuıu ha· 
an al S:ı k • 

l'tp .d nca ·, ve onun arkasında uza· 
ıaya ~ı en }:1 lı uAurla)ıolar, he(lsi, )11· 

ıtıı, n ~rıo olcnc karşı vazifelerini yap· 

)'Urı 0 
mak huzurunu du)maları içindir: 

ve halk • • tıkla ıı;ın çal~anl:ırın levkını ıat· 
İle ö~~~ı~ son mükafat, ,·icdan rah ııı 
ınış 1 tır. Refik Sa}dam, bu ze\·kı tat· 

~ anlardandır. 
gün Sımddi aracoj:lu Hükumetinin üçüncü 

un e bul ) 
bııd~ h unu)oro:ı.. I urmı)an ha)at, 
A~n _er saatin \'llzifesini i•ıemektedır 
neli 

1 
gonul "e elbirliği ile, iş başına do-

nı. 

~ikı~cni. Hukümcı listesinde iki de~i 
~eri bg?ruyoruz: hirı uı<un yıllardan 
ne ~· ~rı _hu memleket harp buhranı ı~ı· 
iki 

1
: •1liındcn beri, Turki>e'nin en J."tlÇ 

ışınrıı merut' 1 • • • 1 kJd 1) et rrını u~t enen iki ar-
.,.. y3:ımıı, Ziraat Vekili Muhlis F.rkmcn 
~ ıcaret v kT 1 Ö rıni • e 1 1 umtaı kmen, )erle· 

51 do Y)c;;ı Vekillere hırakmışlnrdır. iki 
b , ıık b'rucu. ve > ıpraucı vazıfelerinde. 
•~ ve ır 811 mlc, hazan nşılamaz korku. 
•ıl r ~~~ tetin zorlukları yenerek ('alış· 
lfrın TııralRrı, Cumhurı)eı lliıkünıeı . 

ın •ırkı>c' . h . tu yı erRfın d~ha ılcri 
heı ~e~. $<refli tarihinde kalarakıır N.,. 
tct tJl:1$t•en venı Vekıllerimi•den Bch· 
her ıaz, f zmd İr'dcki eseri ile mcmleketın 

ra ın a ba '...l f:unu k şarıcı, ı,. tuıar ve tutıu· 
oparır bir şah 1 k 

leri üstünde cenaze otomobili· 
n e konulmu, ve takibe de n o
tomobille rle B. M. M eclisi ve 
C. H. P a rtisi yolundan Batve
kalet m eyd a nma getirilerek 
burada top arabasına naklo
lunmuıtur. 

Sa b a hm erken sa a tinden 
itibaren m erasime iıt irak e
dPcek ıtır.keri kıtııtl ar yerl e rini 
almı§, bütün resm i ve hususi 
müesseseler bayrakların ı yarı· 
ya indirmişlerdi. C enazenin 
geçeceği c a dd elerd e de intiza 
ını t emin için iki taraflı pol is 
ve j a nda rma la r yer almıılar
d ı. Kesif b ir h,. lk kütl esi de 
bu kıymetli Türk evladına 
karşı r.on ihtiram re~mini yap
m11k Üzer e m er asimin yapıla
cağı meydanı çevrel emiş, cad
deleri iki taraflı dold urmU$tU. 

Sal'lt 9 bucu iYa doğru B. M . 
1\1eclisi Reiııi , Başvekil, Genel
kurmay B 11 ~k ıtnr. Vekill e r , 
M<'bu sl.... n ;;.,ük F.lcil e r · El çi
ler ve e lçili kler erkanı ile ko
mutanl a r, Ve k 1'1e tle r ileri ge
lenler i Ba~vekalet meydanın
d a kendilerine ayrıl an mevki· 
le ri almııı bul unuvorlardı. Me· 
r asim e başl amadan a z Önce 
d e Re isicumhur ve Milli Şef 
!ıımet lnönü gelmişl erdi. 

Tören tllm saa t 10 da ba ıı
lamııı ve a llly, RivasE"ticum hur 
ı, .. ndnııunun m l\t em havasiyle 
yÜrÜyÜte P.eçmiııt ir. 

Önde b ir süvari bölüğü. 

.. 

rnısıır K • ~ı) eı o ara tanın· 
Hauıı.:.ğ) 0>:erı Mebusu Se\-kcı Rı~it 
okunmak~ ıse. yal~u hal tercüme.~i 
tuıa g 1/~. tam ehlı oldujhı bir i,in ba· 

Sancak lıui yl e b ir p iyade a la
yı, Riyıu,.t icumhur bandoııu 
ve ba"ta Re isicumhurun ve di· 
i!'er devle t ve h üküme t r eis le
rini n ohnllk Üzer e t SO y e va-· 
kın r;d,.nk h ulunuvordu. Muh
terem ölünün ta butunu tM r· 
v:\n t l'lf' a rıth""'"'" a rkllıım· 
da da Başvekalet H ususi Ka
lem Miidiiriyle Başveka l f'l 
vaveri e lle r inde merhumun si
vah bir vastrk Üzerine konmu~ 
ist iklal mada lyasını taşıyor· 
l a.rd ı. Bunu m erhumun a kra· 
balıur. H ariciye Proto k ol U

Rahmetli Dr. Refik Sayc!am'ın tahutu Şanlı 
e 1

"
1 kanaatini veren, Meclis ''e 

{Sonu 3 üncü sa>:f adat mum Müdürü, R eisicumhur ve olduğu 
( Soau 3 üncii sayfada ) 

• 

lialde, Atatürli Bulvarın® ağır 

: 

nyrnğa sarılı 

ağır ilerliyor 

ıııııııııııııııııırııııııııııııııııııııırrrııırırıııııııııııııııııııııııı 

Doktor Refik Saydam'ın vefatı 
dolayısiyle gelen taziyetlere 

MİLLİ ŞEF'iN 
TEŞEKKÜRLERİ 

Ankara. 10 a.a. - R~eumhur Umumi KAtl'Pltttnden: 
Reisicumhur !smet 1non1l. Dr. Ret1k ~'dam'm An! ve e?ıem ~ 6lılrnıl 

m(lnasebet.fyie yurdun her ta.ratuıda.n eelm t.a:ı:ıyet.ıere ~ Ye ~ 

t.ıı.llara •ti.ık d1:leklıenntn lb!Altm& .Aııadıolu AJ4nslnl mcımr ~. 

Yabancı Devlet ReiJerinJn 1 

gelen telgraflar B s J 
Ankara. 10 a.A. - Ba~\·e'lcU Dr. Re-ı aracog'°' u 

!'ile 511.l-'dam'ın verab dolaYIS'b·:e Bulcııı- • 
Kıralı, Romanya Devlet Reisi ve şar:d 

l'mtın Emin t.arananndan Relıdcumhu~ B k 1 
=::~ü'ye taztyet te!~!IArl .:on· aşve a ette 

BCZ§vekilimize gelen Buveldl!mtz a sllla11 ~ dGa 

telgral-lar 11&&t ı~ te aa.~e ıramue - •• 
Ank--ara. 10 a .a. - ~ Dr. :Refik: ldller1m:!zr., M~ mızın - Vek!I -

&ıydaın'ın ve!'a.'tı dıol&Y!Sb'l<ı Ita.b'a HU- l!k1er fle1 &'O~ tetıctlıel1ıDl ._ 
lrllm~ Rc1lll. Porteld% ~veknl ve Hıı- bul etrnlşt.lr. 
rk\Y'f' ?\a.un, J.ralı: Bae1.·ekt?I. Mısır B.lf-
n~ktı1 ve Harld)'e :-.;azın ve Romıtnya 
Har1C"\ye ~azın tArııfından Har1c-W. Ye. 
kfil suımı l'lı.mcntıu·ya tazb•et telgraf. 
lan cddlml$ttr. 

Saydam aile•inin tefekkür"' 
Dr. Refik S&Yda.m'ın ve!au dol.ıı.;:.-ı&ty

ltı ~ 11lles1, )"APıdın tıı.zlyelere ı;.a

zetemlız vasıı~:e tesckkürlel1n1 gun • 
maktadır: 

~ .... ~ •PVQ'i!i bıı,'bft.m iZ Dr. 'Rf"f!k !;ay

dam '11" öıtımü dvla.Yı5b'1E' a<".ımıza. •5~-

11.'lt~ büyilkle t 1<? 

me1'humu,, d,.,.. Ye a..""kadaıı'a.nna 

candan şükt".a nla l'lmlZl anıeyle.'"1ız. 

Yeni Ziraat Vekili 

dün işe başladı 
7.iraat V ekilimiz B . Sevket Raalt 

Yeni kabine 
etrafında 

tefsir ler 
BPrl!n, 10 a.ıı. - D.~.B. ajan• 

bUdiri.yor: 
Harlclyc Vekili Şükrn Sııracott

lu'nun yon! kabine,; teşldlP. memur 
edıldiğl hakkında Türkiye Cumlıur
relsl tarafından yapılan tebligat 
Berltn gıızetelerlnln ala.kasını çc-k
mtştlr. BUtün s:aze•t-ler Tilrklıye'n n 
yı>nl Başveldlln!n fotoğrafını neşret.. 
mışlerdir. 

Hntiboğlu dUn saat 14 30 da eski Ve- DeulSC'he Allgem ne Zellung ga
kil B . Muhlis Erkmen'le bı>rabcr Z"tesi Sarac-o lu nun siyasi faal!~·e
Zira11t Veklllittne $!:Clmiştlr. B. tini bcHrtmekttı ve l!Ct-n sene ak
'lulılis F.rkın<"n ~eni Yekllimiı.c Ye- tedllen Turk - Almnn dostluk pak-

. killik IJ11ri ırelen!erlnl tanıtmıştır. tının onun tarafından tmznlanınıı 
-B. Hatihol\'lu mllteakihen Vı>killerin, olduğunu hatırlatma tadır. 
mebuı:bırın ve doııılartnın tebrikle - Berliner Lokal An7"İger gazetl"SI 
rini kabul etmiştir. de Alman - TU .. k drı tlıık muah"rlP-

- -- sinde ŞOkrU Sarnc lu'nu'l im 1 

D B h t U hulundut-una ar t edrrek y nl r • e çe Z Türk Başvekili ıarafınd1n takibcd i-

l m ş olan ı;lya~tln, uza~ı ı:ören b r 

A k 1 d pol tikanın bütün ' sıflannı taşıdı· n ara yo un a ğını yazmaktad r. 

İunir, 10 L L - Ticare< Vekili Dt-1------ -------------
niıli Meb\.ı5U Doktor Behçet Uz dün ge· ı li, Iklediye Reisi, I:mnh~ Müdütü, Parti 
ce 24.0 l ~ Alsanak'un kaltcan treni' erldnı, matbuat müme•silleri ve birçm 
~:n bııgpc ,_,, ~ıt01 y_,. ia!!Wı tanf.wl» uiurJQllJMı 
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•• 
1 nbul'da 

nasıl 

Refik Saydam 

ne mutlu 
sana ..• 

Hazin bir 
yolculuk 

a kıslandılar ? 
T1rihte imrenilece-k ölümler vardır. Ken· 

<linizi ıarilı ş:ı> faln rın:ı vermiş hay· 
ran okuyorsunuz: hir knhram:ının, 
bir vatanse\Crin, bir inkıl"pçının ve
ya bir ideal sahihinın biııun hc)cCan 
anlarını beraber )'llJı)Or ufıuz, f;U)'I 

o miıcadelenin içindesiniz ve siı}a o 
tehlikelere siz go us ı;cri)orsunuz ... 
Bu eşı\ada bir duşaıan kurşunu, bir 
kahbc hançer "c)a sadece ecel, o 
kahramanı alıp ı;ötüru)'Or.. Elinizde 
olmıdan farkına varmadan: 

Tam bir h4tUı. ara lh!, Dr. Rct1k Sny· 
daım'ın t.rcnlnde YOl<'u.luk yıı.pum. 

Rnhmetli B:ı.avck11, ıı«:m P<.'flcmbe 
Anklıra'd:ı.n dOOla.rının ~· ı sıka· 
.mk, .ııene görll$1llok va.ıtıcrWlı:ı u,y. 
nlıml$lı ve eumıı ~unu clenlzl ııını 
pırıl yanan lat.wtbul'a n~ lçtnd • 

klm.lştL 

Son ~bo ırUnU lstrutbul'd.-ıld d06l• 
lan teessürle onun uı.bu.t.unu ucıur

lıya.blldllcr ve b:ı)Tatn sanlı tal>ut 
dUn, Anlmra'd.a. l>lr hatla önce ~ile· 

rln1 llktıtı dostlarının son th :n 
sUkQUe.n aroaınd.ıı. Ankru'a toprıı~ın 

ı: mlUdil. 

I _. 

1--:-:- Yazan: ~ 

1 Ahmet İhsan 1 

D evlet Kon~r1"alııvan. ın ye
tlıtırdiılı ı;tiıldc ı. n tkArlu. 
rın tik def olarak tanbul'a 

ıell~lerı ve burada 11erdıl .. ,n teııı· 
ailler, yalnıı tchrın sıınat muhltlnrl<' 
deıtll, hem eri her &ını f ıalk ür.e· 
rinde bliylik bır ilıı;ı ıyandırclı 
Devlet merkc:dnde kıırulırn bu ••· 
nat yuvASında feyıı alan \C 1 urk'ıııı 
ıuıel tanatlara ku ı olıın kahllbc
tlnln canlı birer örndınl tcşkıl e· 
den ıı;enç artl tlerln, Ankara'da 
nrdikleri muvaffakıycUı tcmslllerl 
ancak radyodll takibcdcblıenler, on· 
lan, burada bıuat s:ıhnedr göre
bilmek zevkine erdiklerınöen 'dolayı 
bir ıevınç lcındedlrler. 

Genç artistler. lstnnl>u!'da lıllvUk 
bir heyecan ve acvı;i ile {cıırşıl ın· 
dılar. Gtinlerdenbcrı. İst.mbul ıı;n· 
ıeteleri, bu temsillerden b !ıı;cdı,.or. 
dar aütunlannda bu sanat mevzuu. 
na geniş yerler •> ırıyorc\u. De• lct 
Konservatuvannın tlyntro ve opera 
:rejiallrQ profeaôr Cari ~?crt. ı;cnç 
aanatkl\rlarcbn dnh.a evveJ İı;tan· 
bul'a gelmişti. Dcıtcrll ıırofc llr. 
İ&atnbul ıı;azetecllcrlne. "çocukla· 
rım" dıy«i tavsif etllı\'I tnlebclt:ri 
hakkında çok mütevazi, fnkat <> nib• 
bette kİymetli mnliım."t verml~. on· 
ların baŞarılnnnın &ırrını şu söz· 
lerlc anlatmı tı: · 
"- Talebdl'rlm, hayır çocukla. 

Tım, en bil) uk kıynıetlerı ıl ncrerlrn 
alıyorlar, bllıyor mıısunur..? Ken lı 
kendilerini ~ı-tı~tirıııelcr•ndrn. Av· 
rupa'nın büyük ehırl rınde artl•t. 
mevcut ı;ahnelerl ve o ınhndcrln 
buyak artıstlcrlnl kendi ine örnek 
&!arak yeti ir. Memlekctimiıdt bu 
usulü tatblka imklin vok Krn:tı 
kendımizt yetiııtırcce~iz v,; Ö) le 
yapı)oruz.." 

* Dun geeckl ilk temsil. ~stanhul'd • 

Talebeler Tcikıim abideıine çelenk lloycJ.uktan sonra 
lıtiklal Mar§ını ıöyliiyorlar 

Antigone lstanbul sahnesinde 

o mrsut • ıı;Unlerl beklı:rııekte<llr. 

Yainır, temenni f'ılcllm kt. b~ gfı· 
F.icle snnııtkArları. ıkln<'I ır:clişlıorln.! ı 
degit ama, hiç olmazsa u-:ünc\i ıı;e. 

lişierlndr., artık "li>'ftlro" lsınlnl 
''erl'hilecrı(lrni ı hi r hl narla 110reli111, 
bu suretle onları da nıdııerı eı:vin· 
rlirnılş olnlıııı. "" 

- Kcşki onun )erinde ben oJardıml •• 
di)-ccck kadar imrcnı)'orsunuz •• Evet <;ak 

zamnn olüme de imrenilir. Bir \'lltan 
uğnında, hir ideal uğrunda, temiz 
maksat uğrunda ölenlere imreniriz. 
Onun için dC\let \C millet emrinde 
vazife başında ölen Doktor Refik 
S:ı)dam'n imrcni)oruz. 

Eı'!cr hir de' leı adamı. S finin ve mille· 
tin sc~ i ve guvenini taşı) ırnk fani 
dıinyn}a gozlcrini yumarsa, tarihe 
l~kclcnnıemiş tertemiz bir Rd hıra • 
kuak \C onun şeref sayfnların:ı adı· 
nı > nıarıık 6lür e ve milletinin ebedi 
sevgisini kazanırsa bö)le ölume el • 
hene imrenilir ... 

f:ğer, bir devlet adamı ölümünden ~nrıı 
l\tılll Sefine dü kü içli hitahc>i sö)' 
letirse ve b 'lhas•a: 

"Türk Milletini, buyuk bir ev11dının acı• 
sından dolayı )urekt n s~i> t ede • 
rim Hakik ırc hepimiz biribırinıizc 
te~elli 'licrmİ)e ı;alı~5ok }Crındcdir." 

dedirtine; eğer, bir devlet adamı ölü· 
münden sonra Mılli Şefine: 

"~tlllctimb, iyi hir iman nümun('t;ini '" 
J>e,Jct hizmetine hürün ıııeHudi). Iİ· 
ni 'akfcd.·n bir vaııınseverin Millet 
)Olunda iilü: Cİ)e kadar çalı1muınıl' 

mustcsna hir mi~alini rırmii~ttir Du 
mhal, hepimi e ev i, hiırmet ve 
sı11te telkin etmcktcdır." 

hükmünu \'erdirlrıe; eğer, t>ir devlet 
adamı ölumündcn onra l\tilll Sefine: 

Ye.kınlan ı .>Hb'OJ"lar: Dr. Rer!k Say. 
dam, ölUmdcn sık s.ık b<ı.hsc<2ıcn tn • 
~ del: l 

Olilm bıı , ölümden ko ~nrm ;ctı • 
ndır O, hll):ıla kan;ı oldutu k.artnr, 
ôlll.m 6nundc de kuvv tt~'t1. Son 
d;ı.klka nna kadar m 'llllCtml lra.Y· 
bCt.ın«l. Onundokl s..ıatı.e, 80n ne· 
f ı l'lnl sa)'l)'Or, !<ıkal Husu ı Ka • 
iM\ Mild.Ul"UM; 
S kın k St'YI uyand1""1a.> ınız, ıyc 

ktımc U U..-n , d)yOrdU. 

BUtUn ıınusu, "t.ı katı tUkcntnrtyc kıı· 

d;ır., hn ~ ve m ll t hl :mcUnde bu· 

nr. 

so)'l{b'Or'L'l.r: Ankara'da ıı • 
t k nçlill 

Kuvayı 

ıııUnUıı • 
ek' IX'rl kt"tıdl oz ı. rl b lııntıtır. Sotı 

n fi$ n k cı r s t1 k ve htıd::nt ol • 
ctuıtu lcl al l"l nasında o, hurcut<ı 

doı:mu tu. bu.r~n ıı U (!(' kll. 
Fakat, bl et">i ııömıru!;Yd . ht'lll n her 

rınrıtta; 

de. 

m 1 tir. uzııkl ı mıımıısı vcı 

bUtUn düny yn bir an evvc.l cer\ dön. 
mi"lll iç n > nm a;;.. ı aşk n ya•ının 

bli~:.ın ııU unu. oıam- tahammuı Y· 

Dün. onun t.: butunu ~1>nn l1t"ndl". ya· 
1 rın<ı n "e üç but k :y nb rt 
en )•kınında buhm:ınl ~lan b" ku• 
cıdc hllırn d nıcd::m. BUtUn d nle -
d klcrlm, ömrü gı:ı.>-c lcln 'C' f3z ı~t· 
le cali n htr \'alnn C!VIAdının t~rl<?· 

mlz hfl)' tınd:ın kopan!mı bire 
Y1lJ)J'1I KU l:ı r. 

" I>r. Refik S:ı}-dam, Devlet hizmetin· 
de her turlü • hi \C husu\t menfaat 
ka}dtndan uzak (ilan temiz ml~a.llcr· 
den birı ola•ak da tarihimizde ,-ıı,ı· 
)acnktır lr:ıdesi 'oe •ecİ)e 1 kUY\etli 
bir arkad ıımızdı. Temi:ı: ve doğru 

hlldigi har~ketlerde ujira ma hissi 
zorlu: hiç bir mcııfa:ır, hiç bir nüfuı· 
dan ürkmİ)ccek kndar gozü pekti.'' 

Bu htlUTlllAr, ve onun ndı üc ın!M!'llhe· 
rl m lletln htırıznsınn ırecm t.1r 

Tann Mlhm<ıUnl ondnn ıta esıracmcs\J.! 
ıc~hi•İni lm)clurıır~a; eğer, hir dcvlt•t 

adamı iilümünden sonra Milli Şefine: Kemal Zeki GENCOSMAN 

şimdı) e k dar hrmen hıç ı.; •rUlmc· 
miş bır ha ıırı kazandı. En tı[~ır .ve 
en e kı yunan klhlı'i;lni ou kndnr 
nıah •retle teııı&il eden sanatkblar. 
eski frnnsız ti> ntrosunu ı, ncahınç 
dolduran l"yıreılcrln b"irı ıUKl r 
mi) en alkışlnrlyle karşıt ı.Ştılar Bu· 
rada verıiecek dllrt lem ilıu bilet· 
lerı. on onbeş gün evvdden 'ıııı.tiı. 
mış, p iradldc bile h:k kUilık yer 
kalmamıştır. 13u bııkımd•n sanat· 
kArbrı ahncde gur .. blkC'ek bnhtl· 
yarlar, ne yazık kı !stanoul'da ıa
yıla<' k kadar azdır. 

1-Hür fransızlarla Malta üı:erinde 
Bertin, 10 a.a. - .ı\~keri ka}'ll&klar • 

dan bildirildiğine ı;ore, alman bomba 
ucakları dün J;Ünduz Malta'da Vcnczia ,.e 
Lucca hava meydanlarına hücum etmiı· 
!erdir. Bu hGcumJarda muvaf!Rkıyctli 
neticeler ahndıj;ı tıhnıin edilmektedir. 
Alınan ilk haberlere göre alman avcı • 
lan tarafından hava muharebelerinde 2 
Spitfire dil}ürillm{lştilr. 

"Millet hadimi bii) iik v:ıtan,cveri, Türk 
milletinin haıır:ısıruı hürmetle tC\dı 
edi)'Oruz." 

dedirıirse b<))le ölüme imrenilir. SPOR 
Şehrın en ıı;enh tiyatro blnnsı o· 

lan c kı fran n tlyntros ınun, bu 
glhı tem iller ıçın ne kndar elveriş· 
siz oldujtunu '\'e İstanbul ehrlnln e· 
&a 1ı bir tlvatro binasına ne kadar 
mııhtnç bulunduğunu bu vesile ile 
de acı acı anlamıı olduk. Sahne 
sanatkblanmıı ıcnclerdenberi s:ı
lıı.ş dıyebUeeeı'i;imız d:ı.rnrıK v~rlrrde 
tiyatro uvk.lnl ve kültUrUnü yay· 
mıık için ultraeıyorlar. Hunlar. htı. 
tün bir ömre bedel Hnat nay atla· 
rında Du yokBullııl(a k •• ıı.k~ ıını~· 
lardır. Fakat hıç nlmaua, Kon~er
vntuva.rcb blıyük emekler .arfcd •• 
rck yctiştırdiglmlz ıı:enç vıldızl.ıırı 
olsun bu ıalaşlardnn kurtarmamız 
lbımdır. İstanbul şehrlnın Dl>yle Mr 
tiyatro yapma ı, z:rnned :h .. b!itun 
imar pllnının en ha ınd.ı ?er alml\· 
lıdır 

Y urdumuzda. ilk tiyatro hnı:e
kcti Darulbed/\~ U&l ..:.ırıılma ı 
ve Frıınu'dıuı rcjiıtör ve mu· 

alllm olan Antuvan'ın g tırilmesly
le başlamıştır, dıychllirız ~todcrn 
tiyatronun temclıni atan fran~ız 
myalllml, bugünkü tiahn• saııntkfır
larııun yetişmesini tcmın elııtıŞtı. 
Ankara'da Devlet Konservatuvarı· 
aın kurulmuı lı;e haklkt '.l'ürk t!· 
yatro 'l'e operııaının doR ışıınu nıür 
delcmlştlr • .Antuvan'ın tnlcbclerhıl 
buglin birer kıymet olarak ı:;orıİıek 
ve göstermek v zlfeml*lir Cari 
Eberl'ln "~ocukları"; c yalnız bu· 
günün değil, fakat ıısıl ) 11rıııın s ,. 
aat yıldııları olacaklardır. Bı: baba 
fcfkati, bir hoca muhabbeti Uc 
çocuklarını ıanııl şahıka ııııu zirve. 
61ne çıkarmalı: ıı;ın hayatını bu işe 
hasreden ve bu yorucu em.,.;..n ma· 
nevi mukAfııtını d'\, "çocuklarının" 
topladığı alkış, se~ı:t, ": akdırle 
goren rejisör, muhııkkıık kl 1:ok 
bahtıyar ve mesuttur. 

G enç yıldıdarın İstanbul'da 
temsil ettıklerl yı.n:ın klh'
klnln nasıl oynan:lığrı:ıı, :rol· 

lerın na ıl 'J!lŞllrıldı,tını uıwn ıızuıı 
yaznı ıi;a lnzurn görınuyorı.ır. Yıl· 
dızların loplndıP:ı aH.ış, r jisilruıı 
görduğü lııırmet, tlyu ıro t:lnasını 
dakikıdarca sarsan takılır avıuclerı: 
bu aııallcrın cc•abı, mııv:ıffaı.ıvctın 
en canlı mlsalidır. Bunun d

0

ainın 
böyle olca~ı da muhnkka .. ·ır. P.o. u. 
fak tefcrruatııln kad:ır •n dıhkntll 
bir çıdı ma ile huırlanıın her lştı: 
olduğu ıı;ıbl, bu tem Ude dto • l''ddı· 
yet" kendini ~ sternıl iır. 

GUıtuslerlmlzl kab rta. k illin c· 
dehllırlz ki, Türk ınemlcıc•• .ndc d~ 
hasreti çekilen Avrupa tly'ltrtro a. 
yarında. Turk unntkflrı vıuı!ır v~ 
bıınlnr sanatın çok daha \'Ükıırklcı;ı· 
ne çıkncıılrlar, Turk'Un ı::ı.rel ıı
natlara knrşı olan lı;tldat ~e li:ab1. 
11.> etinin rcmzı olac klardır. 

D evlet merkezinde ye•işPn ı:cnc 
yıldııJnr, bıınıln t.ıtmın edile· 
memış hir sıınnt :r:e. kani ar· 

kalnrındn bırakarak ayrıbcı:ıklar. 
dır. KoskoC'a bir şehrin ı.tıctıc ik h r · 
tiyatro~ıını?a dllrt defııcık verilen 
temsilleri kaç ki i ı::örebıleC'ek? Gll· 
nUI istiyor ki, bu lem ıller. burada 
hiç olnı111.sa bir ny. iki ay clev ıın 
etsin ve halkımızın nııltı'rt., ı.. r kıs· 
mına bunları g ı;termck knt-il ol. 
ıua. Muhterem re.ıı !lr, ba,.. iRt:lcbııl 
İçin muJdeler vermektecılr: "Geı ... 
ıı;cleceiiiz. operamı:ı:ı da getirtte 
lia'' diJor. İ&tanbul halkı, oimJidc:.n 

Amerika'nın 

münasebetleri 
I.ondra, 10 a.ı. - Manchc:sttr Guar· 

dian gazetesi Amerika hükümeti ile Hür 
Frans11lıır arasındaki yeni miınascbeılcr 
hakkında J-Yrici>c Nazırlıiı ıırafındaa 
neşrcdıleıı muhtıradan bahsederek ,ö> le 
diyor: 

General de Gııulle'ün tanınmasına 

doğru atılan bu )"eni ıdım amerikahlar 
ırasında tok i>İ hir tesir yapaaıktır. 
Amerikan umumi efkarı muharcbc)c de· 
vam eden Hür fran ızları candan (l\~ek· 
tcdir. 

Harbe aiı me~eleler etrafında l.on· 
dra'da Hur Fransız.larla müzakereler )'&· 
pıldığı bildirilmektedir. Amerika huku· 
mcti General de Gaulle'ün ve Hur Fran· 
sızlar milli komlıcsinin Fransa'nın ve 
fransız müessesele9nln ananevi mukave· 
met ruhunu )ııtatmık için sarfetıiklerl 
~yreti ıakdir eımektcdir. milli komite 
framır. muka,emetinin bir ıembolu ol • 
muştur. 

Hollanda ve Sovyeller 
arasmda anlaıma 

Londra, 10 a.ıı. - Hollanda ile So,. 
yeder Birliği arasında Londra'daki sov· 
yet bil}uk elçiliğinde hir anlapna imza· 
lanmııtır. Anlaşma)'• So'")eılcr Birliği 
adına bÜ)'Ük elçi M. Mauky Hollanda 
adını da harici)c nazır muıı,ini M. Mİ· 
dıcils van Verdu)nen imzalamıştır. Hol· 
landa Harid}"e Nazırı M. Van Klcferu 
halen Amerika Birleşik devletlerinde bu· ı 
lunın Kualiçe \\"ilheJmine'in )'anında· 
dır. 

Alman ve ingi 1 iz 
uçaklarının faaliyeti 

Berlln, 10 a.a. - Asker! kaynak· 
lardan ötrenlldiğlne göre dUn alman 
sava:ı u<:akları L3ra.fından lnalliz ıu· 
lan Uzeri.001> keş~ uı:uslan yapıl· 
mıştır. lngillız harp g;emllerlnln e
hemmJyetll b~ faallyeU mll$ahcde 
edllmemlştlr. Başka savaş u<:akla· 
rımız da lnırUtore'nln dotu kıyıla· 
rmda bir şehri bombalamışlardır. 

l ngiliz tebliği 
Londra, 10 a.a. -:- ~iz hava 

nazırlıtının tebll:l: 
Dlln g;ece bomba u<:aklarımız ta

rafından dll&ma.n sular.ma mayn ,dô
kQlmQştUr. Biır uı:atımız Ocsllno dön
memiştir. Sahil muhafaza ııcrvls1ne 
mensup ikl uoatımız da dOnkU dnv
rlye hareketlerinden avdet etme
mııtlr. 

Kolombiya cumhurreiıinin 
Amerika' daki temasları 

. Vaşln&ton, 10 a.,._ - Kolomblya 
cumhurrelsl M. Alfonao Lopez dün 
Blrleşlk Amerika hükô.meUnln aza· 
siyle ve başka. yOksek memurlarla 
bir çok hususi ıtörUıımeler yapmııı • 
tır. Bu eörllşmeler tamamJyle gizil 
tutulmakla beraber, iyi malQmat 
alan mahflller ba,ıaca iki Cümhurt
yet arasında daha sıkı bir l&blrllğl 
meselesinin eörUşUldü~Unü sanıyor· 
?ar. 

Tam )po~ kupası voleybol müsabakası 

Tııms;ıor kupası volt>;'bol mileııi>almlan dUrı sona ~..şt!r. Hııtt.a?areıı de 
vam etmekte olan bu müııa.balcalnnb da Harp Okulu Gücü h& SP<>rd3 oldu~ el· 
bl yfiksek basan Ue raktt>1erln1 ~k btrmd olmuştUt'. 

Kendllertnl candan t~bı1k fde-r ve ııertsı tctn dAlla büYllk basanlar ı:tlleıiz. 
RE'f<.mbnlz Harp Okuhı.. GUCU v~·bOlc:Ula.nn.ı ötreunenlerlı>"le bk" t.rada sött.e· 
rl)"Or. 

Doktor Refik Sa}clam, dün seni Ankara· 
nın toprağına verdik. Sen :rahat ve 
mC$Ut uyu.. Milli Scf'io senin ~n 
bö)le koml$tu, ne mutlu sana •. _ 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Sıhhat Müdürleri arasında 
terli ve nakiller 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vc
kllllt,I sıhhat mUdUrlcrl arasında 
yeniden bazı dcğiıJiktlklcr y-aJ)nuş 
ve bu arBda bir c;ok sıl1Bt mUclUrlc· 
rinl terfi eıtlrmiııtır. Bunları sıra· 
siyle yazıyoruz : 

Antııtya Dr. Murat Dinçer, Bnlı· 
kesir Dr. Saffet Önay, Trabzon Dr. 
Remzi ŞUkrU Göksu, Denizli mUdU· 
rU Dr. Remzi Ba11lı.'\'lm, Kayseri mU· 
dıirU Dr. Abdullah ErğUn, Erzin • 
can mUdUrU Dr. Naci Kan11lray, Si
nop mUtHlrU Dr. Fehmi öner, Bile
cik mUdUrU Dr. Hamz.ı Kökten, 
Bolu mUdllrU Dr. Ahmet Ona!, A
masya mUdUrU Dr. Halit Barbaros. 
Kas•amonu mUı1ürU D:. 1 m:ıil Hak 
kı Erkun, ?ıfülntya mUdUrU Dr. A>1· 
ınct Tatu, Gazınntep mtlı.UrU 1.>r. 
~ı.ıstııfa Zllhtll Erı.:ıın· ı\tı>rı.ın mU· 
dUrU Dr. Mahir Önbltgin. 

ı:s. 7. 1942 tarihinden itibaren 
seksener lira mnauıa UçUncU sınıf 
sıhhat ve içtimai munvcnet mUdilr· 
lijklerine, Gfrcs\ln mUdUrU Dr. Ce· 
mil Şencan SiVlaB mUdUrtUğUne nak 
len; Maraıt mUdUrll Dr. Hllml Tam
koo Giresun mOclllrIU@nıı: A~rı 
mUılUrU Dr. Şerif Özbek Kırşehir 
mllılUrlUğUno; Bitlis mUdUrU Dr. 
Abdullah Tarım Tokat mUdUrlU~U
ne; Tokat mUdUrU Dr. Vefik Giray 
Ağrı mUdUrlüğUne; Urfa Tahaffuz. 
hanesi mlldUrU Dr. Hilmi Tuna GU· 
mllşaııe mUdUrlUklerlne. 

llS. 7 .1942 tarihinc1C'll itibaren 
dördUncU smıf olo.rak yetmlııer lira 
maatıla terfian Orılu mUdUrU Dr. 
.:>Iuhlls Köknar, İçel mllılUrU Dr. 
Tevfik Dcmirok, Burclur nıUcturU 
Dr. Emin Esat Sııl!'un. Aydın mlldU· 
rU Dr. Nazmi Ö.ı:bek, Afyonkarn -
hisar müclUrU Dr. Baki Bilgin, Kii· 
tabya mUdUrU Dr. CclCıl Baytnın, 
Kars mUılUrü Dr. Esat Denıtl. İs • 
parta mUtlUrU Dr. Aziz Cudi Suna!, 
Siirt mlldUrU Dr. Ncıllm Gözen, 
Urfa mUdUrU Dr. Kemal GUl:ı.y, 
Çon.ıh mUtlUrU Dr. Sabit Emek, 
Kakı\rl mUılürU Dr. İzzettin Özden, 
Kırklareli mUdUrU Dr. Asaf Aydo· 
nat, Bingöl mUdUrU Dr. Naci Tu· 
na, Nlltcle mUdUrU Dr Cema Ba
§er. Rize mUdUrU Dr. K8.zım Alp 
Ilçln, Yoıo:gat mUıtUrU Dr. Sııml Ö· 
rer, Edirne rnUdllrU Dr. Rauf Tunç 
tekin, Mutı mllclllrU Dr. Rıfkı Uy -
gun, Van mUdUrU Dr. Zeki\! Er • 
kunt. Erzurum mUı1UrU Dr. Ali Ri· 
za. BalMv 15.7. 1942 tarlh!ndeı iti· 
baren 70 lira maaşla dördllncU ıııaıf 
sıhh!lt ve içtimai muaveııet mlldllr· 
lllklerine t:erflan tayin edilmlgler -
ıtir. 

' ----
lstanbul' da kömür dağıtımı 

Bölge yüzme teşvik 
müsabakal.arı 

Yarın Karadeniz hı\'uıunda b61ı;e 
} Ülme teşvik müsabakaları yapılacaktır. 
MUsabakıılanı saat 15 te başlanacaktır. 
Müsabakalarda en <;ak puvın alıın takı· 
rİıa bölge kupası hcdi)e edilcctktir. 
Me\'sinıin ilk milkafatlı mü abakası ol • 
masa itibariyle yarışların çok hcyccııniı 
olacağı tahmin olunmaktııdır. 

Mıisnbakanın hakemleri: karar hake
mi su sporlan ııiırnı, <lijter hakemlerı 
[n\'er Sırmaçck, İhsan Telli, Ziya Ozan. 

.Mus bakanın proı;ramı: l - 200 
metre ~erbesı, 2 - 100 metre srııüstü, 
3 - 50 metre kurbağalama (küçükler), 
.C - 200 metre kurba(!ıılaına, 5 - 400 
metre 'erbest, 6 - 5(l meıre serbest (kil· 
çUkler), 7 - Türk Bayrak yarışı (100 
sırtunü, 200 kurbağal:ıma, 100 seitıcst), 
8 - Tramplen adamalar: t - Kırlan· 
gıçtan öne bir perende koşarık toplu, 
2 - j:eriye hir perende durnrak düz, 
3 - f leri çıkıl' geri devrilerek atlama 
ko5arak bükük 

Yarın gül kupası 

maçı yapılacak 
Atletlzm Ajanlığından : 
12 • 7 - 1942 pazar gunü saat 16,30 

da 19 Ma}'IS sıad)omunda Gul Kupası 
atletiun müsabakaları rapılacakıır. Bu 
müsabakalarda temmuz 19 da .ı\nkarı • 
da yapılacak gruplar birindlığinde An • 
kara bölgesini ıcnısil edecek atlcıler se
çil~ktir. Hakemlik > .. pmak iızcrc IJ. 
Hasan Drengil, Vedat Abut, Cemal Alp. 
man, Cevdet J\run, .Mtıhnıut l~ıtman, 
Mdımet Arkan, Niyazi Atalkı:ı, Se,ki 
Evren, SalüJıaııin Tedik, Avni Aktın, Sıt· 
kt Sahur ve Haldun'un milsabakalarda 
hazır l>uiunmalıırı rica olunur. 

llil)'ilklcrin 110 M. engelli, 100 M. 
200 M. 400 M. ve küçuklerin 100 M. 
şcçmelcri pazar günü sa.ııt 9.30 da 19 
Mayn stad)omunda )'&pılacaktır. Bü}'iik· 
!ere ı 10 M. 100 .M. 200 M. 400 .M. 800 
M. 1500 M. yüksek atlama, uıun ıılama, 
3 adım atlama, sırıkla aıl ma, gtllle atma, 
disk atma, cirit atma, çekiç atma, 4 x 200 
M. Baynık. Kuçüklcre 100 M. 800 .M. ve 
buyukJerc 3000 M. 

İptidai maddeler tenzilat 
cetveline alman maddeler 

lora VcldUerl Hcyetı, muamr.le ver· 
ııı.t IPUd&l maddeler tanzllA l ootwı ne 
tevhit ııemer:ıerı. atır ma.ldncll t:Utcıc 

BOmcrkıli. ııubay, er ve 30kcY 
kAQ'ıUardan 

İstanbul, 10 (Tcll'fonla) - Hususi eyerle 1 lçln >il.zdc y.'l. 
mesken sobal·arında yakılacak kok rtıın )'al" :ın bloknm. 
kömUrU i~ln ihtiyaç bt'yannamelerl· ı ıcm 114 vo rvıo v 
nln dağıtılmBsına bugUndcn itibaren vaı~t krtlt dl ~ n 7G t 
ba.olanmıgtır. m~lı'. 

Ror, 8 Temmuz 1942 
Burada belediyenin küçuk bir elek

trik santralı var. Hazıın mazotla, ha.
un akan su İle i~li;cn hu ışık ve kud· 
ret kayna.Aıı~ın iılemi)e başlarıp baJ· 
lam:ıdı~ını en Zİ}adc, öğle} in on iki}'i 
kırkbe, geçe ve aksamları on dokuz 
huçukta \'C )irmi)i onbcş geçerken, 
Ankara Ra.drosunu dinliyebilmek ve 
dun} anın o gunku olıı) l;ırından haber 
almak için merak ederiz. 

Du ün de tam saat 12,30 da kal'
d~şimin cvınd&i rııd)o birdenbire it· 
liyemedi: "Ya antralın dinımosunda, 
yahut da bizim rad)odı bir Arıza var" 
di)e d~unduk. 

Biraı sorıra .cJlni duyabildi~imiz 
Turki)e Rad)'OSU, 'programının hill· 
fına ga)et ağır havalar '31mı)'a ba,la· 
dı. 

Bir gongla biıen bu rtUdıırdan 
~onra Hıkmct Miınir'in aşina ~esi ııtm 
Ajan' haberlerini okıımı}'A haşlayınca 
tekrar it h betlerin hıış tarafını bir 
ıki cı:r.ırtı ile ka~ırdık. 

l)urabildiğimiz sözler, konu•un· 
dan ve ıisltıbundon belli idi ki birkaç 
gUndür istanbu!'da bulunan ve Anado
lu Ajansının bir sün önce Hrdiii bir 
haberde "ö~lcdrn ewel saat 10 dan 
13 c kadar, öglcden oorn ıG dan 20 
> e kadar 'iliı> ette > apılnn toplonııda 
htnnbul ıchrinin 'e fstnnl ul kazala· 
rının ınte teşkilau, odun ve kıimur me-

elc i, kok \e maden ktimurü sıoku 
ve nakli)atı, nakli)e vuıtıl:ırı tc,kiliı· 
ıı, ekmek tevziatı ,.e karne kontrolü 
hakkında tılfıkadar daire 'e nıile5sese 
nıudilrlerinden bııh:ıı almı) ~e bıı hu· 
•mta. orillcıı nııksanların ikmali 'e 
ıetkil!tın kuv-.etlcndirilnıc i için lü· 
zumlu olan llüküıııet ve Koordinu· 
)On kararlarını tcsbit etmiş" olan 
ıızjz B:ı~vckilinıizin hir <kmed idi. 
Ba•ında ne 5İİ} lcndiijini du>anıadıiiı· 
mız hu demeçten anla,ılıın şu idi: 

Hu •l(':\k ) .. z gununde Başvc:klli . 
mi1, içirde dojZup bmüduğü ,.e mc· 
hu5u olduı;u büyük Turk şehrinin 
,\ dan Z )C kadar hütün dertlerini 
dinli}or ve ora ('Ateler hu!ını)a, )'il· 
lard1 heri tanıdıılımız encrji•i)lc gi
rişmiş bulunu)ordu. 

* NI" Bor'un küçiik elekırik santra· 
h, ne de kıırdeşimin rad)osu artık 
boz.ulmu)or, cızırtı y:ıpmıror ve Hik· 
met Munir ne sO)krse kelime keli • 
nı. dlnli)chili)oruz 'e tc·ri bıral.ılan 
iki nı;ılış ıureni ı.lolayhiylc uğfl•niro

ru:r. ki ıtiinüınüı bir > ;u gUnil oimu~· 
ıur: h1t)atıııın u111n yıllarını v;ıtan •·e 
millet himıctim: 'eren ;ııiz Hefik Say· 
elam, vaıifc masasından ralıat do~e&ine 
bile ı;cçmcdcıı hize '.ıla etınişıir. 

UOyuk Doktor bu nıllletin ha} .. 11 

Eskrimcileri ç.ağrı 
11alkc~ i Hclsliğlııden : 
E\luılz sııor ı; ılonıını1a yapılın ktn 

ol ın c krlm çnlışııııılnrı için oşağıdn 
ynııılı gün ve snnUcr ayrılmıştır. Kı· 
lıç, flurc 'e cpcyc ı;liı§ıııak isti) en 
lıulun gençlerin bu 1,;alışınııl ıra 'er • 
hestı;e katılnlılleccklcri hilılirilir \'C 

kayıt ulınok Otere 8) nı glln ,.e sa ıt. 
lcrılu il Llkcvine ııııırııe.ıatları ricn o· 
lıınıır. 
~ ılı ı;aııt 19 • 20,ao 
l:ııuı ı tiUtıl lll - !.?tı,aO 

Mevlut 
Eski Kastamonu Mebusu çok kıy. 

nıellı bUyUğumUz merhum doktor 
Suat Soyer ın ruhu lçlıı irtlhalıajn 
kırkıncı g{lnllne rastlıyan 12 el pa _ 
zar gllnll H cıbayram ca.mlslnde lkın 
dl namazını mlitealup mevludU eerif 
okun ca&Jndan arzu cdenlerlıı ı::cıme. 
lerı rica olunur. 

.Merhumun biraderi Urfa Mebusu 
Razi Soycr 1100 

İtalyanlarm haziran 
ayındaki kayıplan 

Romn, 10 a..a. - lta!o)·an orduları 
umumi kararı::t\hı lraziran ayı icin -
de-ki knyııılnn blld ren aş..ı.fıdakl 
llısteyi ne rctmlşUr. Bundan öncokl 
listelere ı::cçmiycn ve ııonradan te· 
YıdC'dllen kayıplar da bu listC'YC tt· 
hat cd im tLr. Bu'lL<;teyc gl1rc: 

Ordunun ve giinUllQ kıtalnrın $1· 
mal Afr.lkn'clnkl kayıpları, 849 ö!U, 
l!J39 ynrnlı, 868 kayıp. 

Ru ya'dnkJ kny~. i60 ölU, 186 ya
ralı. 

Balknnlarda 466 51U, 490 yaralı. 
Donanmanın kaybı, 30 ölli, 245 

yaralı, 826 kayn>. 
Hnva kUVVC'tlerlnln kaybı, 35 mo. 

70 ynrnlı ve 178 knyıpt.an bbarettir. 

' ' Prince of Wales,, 
zırhhsında ölenler 
Londrn, 10 na. - Amlrafük dal· 

rcsl geçl'n nkl:ll.nunda Japonların 
l\lıılczya'ya ~ 11.ptıklan hücum sıra· 
sındn batan "Prl.rıce of Wales•< zırh
lısında ölen ,.e yaralnnnnların liste· 
sini ncşrotnılştlr. Zırhhya kumanöı:ı 
eden J,cnch ölmUstilr. Amlral Sir 
Tom Ph lllps kayıptır, öldü~U sanıl
maktadır. Bir subay dBha ölmüştilr. 
Iln!lkn 18 subay kayıptır. Öldilkl<'rl 
~anılma.ktıı.dır. Tayfadan 6 kişi öl· 
mOetür, 3 de nld lan >aralann 
f('slr 1 sonradan 51müşlerclir. 300 
ki a~ pt.ır Ö dük! rl nılmakta
dır. 

M. Pierlof Vaıinton'da 
Mr. Ruzvelt 

ı M Pierlol yu 

Jl/7/1942 

ve şaJ;lığı için ne bu)'uk emt"klcr bar
camı511. 

Şimdi haynlim,le Anknra'daki Sıh· 
hat Vckilli~i hinuını buluyorum. Bu 
1tüzel bina, Danchrimizin imar hnrc
keıine hir oncü ve hır nrnck olmuştu. 

lsıas}onla Biıyuk ıillet Medisi 
aruındakl ha)'lndır sahanın• e~ki ba
tıklık hali ,ıtoı.umun önüne ı:tlıyor. 
Batak kurutulmuş ve eskiden bir sıt
ma bölge i olan Ankara, buııun ~ivri· 
şinek !<' ini hile unurrmqtur. 

Bunlar, baılı ha~ınıı. onun iki ese
ri idi. 

1939 )ılındı hüıün dünya için en 
güç, en ıstıraplı bir çağ b.'\,lıyordu. 
nöyle bir çaj içinde bic hül<llmete ~ 
b olmak.,.la, ıüphe etmezAiniz ki, en 
~ ltlerl"ele 11lm11k, en büyük mcsu
li}cti }uklenm& demekti. 

Buı:ün v:uifcsi haıındı g&lerini 
l\lumlil haratıı f\lnlln ve ıdını ölüm
ıUt hir hltıra halinde: he(limbe ar· 
majan eden l)nktor Refik Saydam, 
hu guç lidevi hlrcok milletlerin h:ıt
vtkillerini kıskandıran bir basan ile 
}erine getirmlıtir. 

* Yurt i~nde hıın,ıti işi tutarunız 
rutunuı, hir vedle ile onun her yurt 
hine, her memleket dl\-uına ırö~ter
dıği yakın ilgi>i )-a gormuş, ya duy -
mu ,unuzdur. 

ilim ııdamı idi: zengin btr kütÜp .. 
nesi vnrdı. 

fı adınıı idi: en karı sık görünen 
meselelerde onun i>i duıunülmOş ve 
vaktinde verilmit karıırluı Hukümet 
gemi•ine en isahl"tlİ roıa)ı çizmi$tir. 

Dcmokrnıu: söz hürriyetine. hııırc
ket hürri}etir.e "e cnıtin m~n:ı İ}·fe 
birçok menılckeılcrdc çoktan ll'aybol· 
muş olnn hurriytıe onun ne k.ıdar 
haclı olduğunu gııııiıglİ Sİ)a~eı go~ 
ıermiştir. 

Bir kil) fü torunu ve hir ~ehirli ~ 
tı.ığu idi. Onun için ~on nefe•lni hıle 
\&zife ha$ıııda "eren ıuiz Doktor Re
fik Sa}dam, ha~ııtının fıutun enerji~i· 
ni Tu~ k<))une \e Turk ~chrine ver• 
nıi•tir. 

Öh\mü )'Üreğimizi burkuyor. Tc-
5ellimiz u<lur ki: ne onun adını ve 
h~ııruını unuı rnğız; ne de onun 
haşladığı i lcrdcn hiç birı ek ik kıla· 
cııkıır. 

Bu ölümden İ!tıınhııl'un ne kadar 
mır1111 du)dununu tıı.hmın cdivorum· 
kimbilir, Ankara' ne kadar )aslanmış: 
ur. 

nuratla küçük bir .Anadolu kasa· 
ha•ında ,·ıııııooa)lnrın }'Üzlerine ba • 
karnk hiıkmcdironım ki hutün Tür
kiye, bugün hu a< ı olümün tasasını 
rarla~mııktadır. 

T. l 

. 
lstanbul'da 

Kü~ükpazar' da 
büyük bir yangın 

23 ev ve bir dükkan yandı 
lsı.ınbul, ıo .(TelefonlR) • Bugun 

saat 15,20 de Kı çukpazar'da bir yangın 
çıkıı. 23 ev, \e hir dukk4n tnmamcn bet 
ev knmcn )andı. iki evın de çatısı tu • 

tuştu \C sonduruldu. 
Yongan, Mc)'vahali, Unk:ı11:ını ve 

Kü~kpazar caddeleri ara.ında blıhınan 
Yavuz Sinıın nı:ıh:ıllcsinde leblebıci o
kağında mavnacı Hıısan'ın 4 numaralı 
e• inin u~t kıııınd3n çıktı. Tııhkihıınn an· 
l~ıldığırıa ı.-Ore bu C\in ü~t kaıında otu· 
ran Cemile patlıcan kıurımak üzere ta· 
la, )akmış ve ate~ etrafa irayet ederek 
rangına schcbi}el \ermiştir. 

Hu m:ıhnllcd ki e,Jcrın çoğunun ~ık 
ve ııhş:ııl olması dola> ısi}lc ateş sııraıle 
srni•lemiş '-c iki snnt şiclclNle devam 
euikıcn wnra itfai)e grupl.ıı'ının gayre
ti sa)csimlc daha fazla .ı:cnislcmeden 
s<>ndi.ırülmu~ıür. Jl.idiscdc hir k~sit ol • 
madığı tcM1it edilmhıır. Yuıan evlerin 
hemen her katında 'Ve bir çoğunun a)•rı 
bir oda~ında a) n birer aile oıurduAun -
dan 90 kadar ailenin açtktıı kaldığı an
laşılmış, hunlar muvakkaten Unk:ıpanı 
'c Kilçlikpazar mınuıkuında cami ve 
medreselere }erlc~tirildikleri ~bi Bele
di)e 'e Kmlay urafından >i>ecekleri de 
temin cclılmi~tir. 

Maddi hasarın mühim bir )cki'ına 
'arm:ıdtğı unnediliycıt. Saat 18 de ateı 
tamamen söndurıılmüştür. 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
ı - Uc:Uncll madde<le vazıh husus

lnr beledıye tenb hicri arasına alın • 
mıııtır. 

2 - Bunlllra aykırı hareket c<len· 
ler 1608 ve 21'1711 :ıumaralı kanunlara 
ll'Orc cezalanclırılncaklnrdır 

S - A) İhtlyac mncldclerlnın ela • 
~ıtımıııclcı ve bunlar içın karı verili· 
sinde, 

B) Nakil vasıtalarına bınışte. 
C) Umumt yerlere ırırış vr cıkıeta. 

halkın birlblri ardı sıra dizilmel"rı 
mecburldır. 6i9 

Kepek satışı 
Ankara Vilillğindcn ı 
Ellerınde kepek alma kartı olan • 

ek nin mUt· lar 11·7 1942 cumıırıesı gllntl evvelce 
rakı hakkm •• adları b lc\irılıın dUkkQ.nlara giderek 
~örilşmek U 12 yılı kupon karıılıi:ı dükkinlar 

e olan M Pi - d ·i taeıiıkli llstelerie yazılı mik • 
b r yarct ic;ln B r ;ır c a resinde kepek sntın ıalabi -

da bulunmaktadır. lırlcr. 1340 

• 



tJJ PtlİTİKAI 

" Rio T ercero " 
hadiaeai kapandı 
Buenos.AirH'teıı bildirildijine göre 

~tice de 1-L-· • ..ı·ıd·;;: .. • y R" ... .uun ""'ı ı.., uzeıe, Alman· 

ı. 
1

' . ıo Ter~ro hldile$i dola} ısİ) le Ar· , 
•ntan hWc·· · . uıaeııne ıe~şürlerini be""n 
tl•ııt ve .,.ı_, , _ 
luk ın- ıu ınem.le>keı araşındllki dosı· 
ta . llllU~l~ioe da.-.narak gereken , 
dt~tı vermiye hazır olduğunu" hil· 

b
.l'IDlftlr. Mak\ındor ki "Rio Tercero .. ' 
ııı alnnın ...__. 1 •• 

ba unuza u s:emı•ı ıarafından 
tırılouı ola bi .. _. . . •. di n r nitınıın ııcareı ge • 

mısı_ r. Birleıik Amerika'nın harbe gir· 
mesı üzer· y · . 
J nd 

ıoe, enı Yarıınkürc-'nın kıyı· 
arı 1 faal' . 
lleaıil . ıyete g~ alman denızalıı 
. . ~> ıtsu tartsu. ticaret gemile
;: ya baıladrkun wrıra, bir· 
tia IDe~ıJeriıı semjltti gibi Adın· 
fllİıftiır llltmilerı de lrud>.ıüar arasına gir • 
rika • Almaa,a·n.ı, c:mup ve orta Anıe-

. ~lekederıne ımıuup ticaret .,_ 
mılerı hakkında d:ı.ı__ . . _ 
mes" • . ...,.., ve ıııoa gosıer -

ULUS 

Yeni Hükümet 
-ve 

• 

lslanbul basını 
latanbul gazeteleri, yeni kabinenin 1o&yın B. Şükrü 

Saraçoğlu taraf mdan kunıl maıını sevinçle selamla -
maktadırlar. Bu gazetelerin baımakalelerinden ala'ığı -
mrz hüliaaları •taiıda okuyucularnuza, sunuyoruz : 

CUMHURiYET : 

Yunull Nadi. or. R.el'lk Sa)'dam'ın iT· 

1nön6"nün 
lan altında 
t.ır. 

!Mısır'da sükun\ 
devam .ediyor 

Askeri 
faaliyet 
az oldu 

Ancak, tehlike 
saYuıturulmuı 

henüz 
delil 

tlh&ll do~ lınt\WA.I eden BuvCllctl· HIU'!el ıb'Uetlmlzln. ııon 1le nıınd& 
ıJüe şwm.ı sancotıu•nuıı t&)inl cıoı. • Renk Saydam'la ~ı d~ :-.uın 
)Vbie ba»"a%1aında db'or ki: SP.rın tnatıanndan ısutade l!'t.mlı bu. Cenup keaiminde lngilizler 

ıunan Saraco(ıl:u Sükrll, 9')11 1le Y.lhlt d 
"Uzun müddettenbert Cumhurl>et m1'hve_.1'len' fİmafe Ogwru umumi 1>01 tıkanın bütün N!)Tlne hflktm °' 

'Hllkllımeurıın ırıuhteHt vetaletlec1n4 t•· çekı' lm-k zorunda bıraktılar ıırııl f'de~ bunfarm eotunde Or. Ref k bir vazcyPttedl.r .., 
ı$a.vdam'Ja arkadulık eım1t olan Şüt<rtl Ana slyasetlmlrln ortasında eaımaz l.ondra, 10 a.a. - Rt>ııter ajrıMı· 

bir ıHl~katle kendt:ııJne t~·dl edtten ıre • nın ukerf mııhurirl ~azıyor : 
Saraoottu dort yıldanıberl merhum Bas. mtın klare edcN'{;:lne 'iman "'1ıekteylz. Haher alınılıjtına ıcılrt>, )lııır ceı•lıe-

Pasifik harp 

konseyinde 
\ 

Ortaşark 
durumu 
görüşüldü 

Durum onbeı gün 
öncesine göre daha iyi 

Mnır mukavemeti kırılırsa 
H a r b i n 1 O sene daha 
ıürmeai i lı t i m a 1 i var ! 

\·asıııgltııı, 10 ı. ı P Mfik ha~ 
ka ~çıdo onad~ bir sebep )okıur. Çün
haliıııded~derın }"arısı mihverle harp 

1 • ır, Yarısı da ıaihver devleıleri}'
e llyasi lllÜoaı...L-tI . . '-- • • Al 
lllalıya hu . ~ erı nı 11oe.smı ııı r. · 
ıj 

111
- P haJn.<te bulımına)lp da •İya· 

~- Unaaebetlttlni ke,en memlc-keılerin 
....... " ıtenl · ıe . 

ıvekl)ln n!'islltl aUJnda harl<'I \fl~rlmlzl bü·"' sı"rııl· clıınkıı ""n 6,ikiınctlc "'r'"ıni tir. 
11 

S:tl"l\<'Oll'lu"ya ·.,.uk ba.anlal" dilerl7..,. ' ,.. ,. ' 

l
lbütün btr eh yet ve muvıırtııkıynle Jhı nııının f\:attara b;ctaıhndıın lrn1tlt' 
ıçev•nnekte bulutlfln l<'Ckl!!I Devlet ada· iKDAM : ınörn h11thrının Ct'ntıl' kt•mınılıı bıır.ı 
ımıctır. CUmhun-cl91 Hazretlcrlntn yeni fıtııli~· .. ıler ol11111ş ve arıolurındıı tank 
jlhOkUmet lçm ŞUkrü Snra<'otlu üzerin· hlrllklerı de bıılıınRn düşman kolları· 

kon t·~ i ılun hırı ı ık topla ıtı ını ~ ap" 
ıııı ·hr Uu l\Jpl ı tıd:ı e,.,,cı ı Ort' -
~ ırJ, rlu rıı ıııu le ı.. k r.clılı ıı Ur. Kvıı
M'~, durumu un e gu ı .. ndın~ na
"lfotn 1) ı lıulnıuştur. 

\eni l'.dılmJa elçi ı lll. Waller Nasla 
tvvlaııtı 1 n orırll uııl ırı su• lt'n b ır: 

YttJı ha 1 n haldunda da hiç hir ka· 
bi M~ olmıyacaitnı, bir ilCı &) "-vel 

1 r sık. ~mhini haurma•İ)le de an· 
•tmışıı :Ru 0 • • " _ • 

taaaıiııa. . . ,.emıoıo ... aurılması uzrrınt', 
At-•~ ISU)eo Mcküka hukiımetine. 
da.~· ret cevabı vermiı ve M~ika 

l'Ulden hube pmittl. 
ned Ptdcat. ~P Amerika de:vlederi ara-

a A~!-ntın ve Sili bir iuisna tetkil 
~dırler. Çünkü bu devletler, Rio 
le e 

111 
~aneiro'da toplanan Panameriken 

~I era~ının lcararJarına uyarak mihver 
. etlenyle si>-ui munasebeıleri.ni ke.s· 

~rtk, muharebede rarahııJık politi · 
lca; 'ytı~bernıekcedirltt. Birleıik Ameri -

8a§l)e/tôJet Hususi Kalem Müdürü Milli Şefin:. ·~e 
saygı/arını sunarken 

Dr. Refik Saydam'ın cenazesi 
dün merasımle kaldırıldı 

enı Yarımkurc-<kki mernlekerler ara· 
"~aki ıesanüt namına bu devletlerin de 
nıı ercllerle siyıısi münasebetlerini kes· 
~rllerini helcJc-m•kle heraber, dış 1>1ıliıi· 
a arındalti . kt•ı h.. ~ ı··· ' i · A . ısrı a e urmeı go~ıen ıı:.ı 

Üt~ rJ~tin tarafından ıaki~edilT po· 
A ~ llıraz ermemi~ir. Fakaı Bırlc~ik 

nıc-rıka ~ . . .. k d' ral 1 -
n . . • "rıınrın ın en ı ta sız ıgı-

1 uıızııkı u1ı r • k " m a 111 eım~ınde ı•rar er· 
~'11 ıe ve bu ıırahııltğı mihvc-r lminl' 
A u a~nıama .. nı isıemc!kıc-dir. BırlQİk 
aırrıka'nın ı·kk" . .. d k d • 1 ıe ı ısıne ı;ore e a{ı e· 

Biz erde , · f ed , . ri . rtrı e er en tı&:aret gcınıle • 
ra:7ı~~iı.. olarak, deııi1.ahı genıile.ıi 

le baıınlmaımasında ısrac et· =· • bu tarafmlıjtn ilk prrlanndan bi· 
k ır. Amerib R!lutt-leri, !ılman) ... 'nıo 
~)~~ır. ıarrsız dernzahı muhar~int' 

aırınıiine bakar-'- .a.-: • •• bu af 
sul -· noı ıantın ın tat · 
ı. ıian! muhafaza ed.ebilccdioden ıüp-
h.n etmıllec~r. Ve her .Ariantin gemisi 
c:twı''9•. ~Ttaacin'in de diiM Amerika 
mü ~1 taki!MdereJı mihverle siyasi 

. na }erini ketaıetitıi beklemekte • 
dırler. Dıier taraftan A . • ,. f 
ıız kııhmlc rıanı ın ın tara • 

amıauncta oldujw.A şüphe 
~ur. Fakat tıralmJıiın Birf,•şik Aıae
Aıtj ~rafından ileri Riıüleo kı.'yıdanoı 

aııtın de kabul eniğjnden, A.L11anya • 
•• '- tanfstalıia .._ ...... tıka • 
ret' Rftnfleriol IMınr ı •• ..._... • 
dlr. 511' halde Arjanıln'I balbe .ıırilııtlle • 
ınelı ve tarafsız kalmuını temin enttek 
llC>lctasıııd& Almanya ile Birleıik Ame:ri· 
: arasında bir poliıika mücadelesi vat· 

'· Eler ortada bö) le nazı"k bir vaziya· 
-.:UC olawa)'dı Alman)... denizaltı 
muharebesinde hiç bir kayıtla bağlan • ...,., ._.,ut etmİJ ..Jıti. Atjaoıio ticattı ::Uleri de çok olimdıiındao, Almanya. 
bu ft.lm - ~yete düpırmemek için, 
b' memtekeı ticaret ıenriluini mii9t~a 

1~ .~uameJeye &ahi nwnıya lı.arv ver · 
mııur. 

.,!_akat büaün dildw ve itinaya rajnıen, 
'-ın sırada Al;aııtin tic:anıt pmileri de 
iki bnala.ıılu. Ve her baım1clıkça. 
._ ew-ı. Ameriı. puıeleri, Arjaotiıı • 
chalcı harekete P\'DHllİtlİ betdeınlne ol· 
~ 9rın~ J>U_malnadırlar. Bir 1f1 kadar 
8li • .:ılcrona adtnda bir Arjantin ge
~1 • lırıUnıt, bunun üzerine derfla1 
IİGi enka &azeteleri, Ariandn"deo 'Hzİfe-
1-dı. YllPmasını bekledilüerioi yumı.ı
ni bkat Almanya Viktoria gemisi • 
.:_:ıınlmısı dolıyısiyle Ariantio'e W

......... ~ini büdinnit •• bu aibi 
celi bU defa daha tıekru edilmiye
r. ~kkında teminat vermit Ye meııe
.. -ı>anmıın. Arkasnıdao Rio Tercrro 
... Paru lı.tınlch. Bunun üzerine ~ne sy· 
ti burıraıı basıl oldu. Arjantin hiiküme· 

• Protesto eni. Amerika gazeteleri sert 
~~r JUdılar. Bu ola)•ıo Arjantin'de 
~ r dabilt politika buhram doiurdu· 
.,.· Cınnfnırninnin isrifuından anlaşıl· ,.:.n. Gerçi Cumburreisi, gözlerinden 
ıiı ·~ oldufuııdan iki 5aıedentlcri va· 
~ devam etmemekle ve bu vazife, 
~ . tarafıadaıı aörillml'kte idi. Mua
.::: ele her ııe peha,,. olursa olsua. 

•..-. lsahmk ıanftan olduğu 
:::::-:--

0
ba lsliiW8, Rİf> Teıce

........ ~ ~111115l, harp 
da (; lldıt llllibe.tilecek pulirika ecralın
da _..ftftin ile föH etanlr it btışın
~una;.. muavini arasında derin bir 
~ rnevcot olduione fiilıhe 
lllla tn.drr. Birlqik Amen"ka, bu 
~tı.i!n. hrwrsındakl vazfyerini, 
"-ar tiSUıin istifası üzerine kendisine 
-.U, be,.. edea bir mektupla anlat -
'-ii,I' t.te Arilllllio'in iç ve dq ııoliti • 
41a A e alllah olan b. buhran karşuın· 
hald1.1 ın.oY8'nın . Rio Tercero hWisesi 
l'lll:hı ~ Daul hır yol rakihedeceği me
daa 

1 
.lıe•aıdue. idi. Arjantin unıfm· 

ttenilen tnnrinan ~rınekten kııçm. 
lllak. dola)'I~ bu nmnleblc-neki 
~ laraftarlan119 yardım demet ola • 
sel 1~1 aıtlryan lıhnan}a, Vikroria me • 
ııel= olduio gibi, Rio Tercero me· 

• de ramrinar ~eli kırbul et· 
8111

;: hMise ıinıdilik kaftlnmıınr. 
m'leri nunhı beraber, alman den.inin ge. 
,. 

1 
Amerika sularında kayıtsız ı•n· 

.: olarak faali~lerlne d"·am ettikçe 
dir 111" olaylano ıetcerriir edeceJi tabii: 
~Arada sırada bir Arjantin vapuru 
kay C:" diye, denizaln muharrhesinde 
ille ıt 

1 
hanıı.11 ellnelc Almanys'nın itine 

~~ ~ünk&. almınfar, bu mil . 
-aıalc biiyük neııceler elde etmeyi 
leriai tadırlar, Arjaorin veya Sili gemi· 
IDuha=mamak endiıesiyle denizaltı 
Yet olmak ilde berhanai kayıtlı mukıy· 
,... bu ta~sa, esasen sayısı çok olmı
,. RI &ftllıler her battıkça, Vikıoria 
lıl. ..;-::::ro h~d~•~lerinde. oldufo ıri· 

Pmi IÇID &uminat vermek 

(Batı 1 ind sayfada) r ' 
Mini Şef 1-.t lnönü ve mai" 1 V • LJ••k ••met· 
yetlerini teşkil eden Bauaver -ı enl flU U 
ıCelal Öner, Husuai Kalem • b J 
ıMiiclürü Süreyya Anderiman f Ş QŞlnaQ 
•ve diğer yaverlerle Orgeneral 
:Salih Omurtak, Ankara ve ls-
tanıbul Vali ve Belediye Reis· 
leri, Aakara 11arni::ıon komu
tanı. Emniyet •• Matbuat U
mum MüdiiTleri, az arkadan 
da B. M. Meclisi Reisi, Bafve
kil, Genelkurmay Batkanı, ve 
a::ı geridea de Vekiller, kor
diplomabk, mebuslar, komu
tanla.r, Vekaletler ileri gelen
leri cenazeyi yaya olarak ta
kibediyorlardı. 

Alay Ulua meydanı - Ata· 
tiiN bulvarını tlııkiben Slhıbat 
ve içtimai Muavenet Veklleti 
öaiin'-.&•a..üt •• bur.da me
raaime ....... Bmittfr. 

Ta .. t ..._r c ..... ara
ı,..,.. lıı:onulclulrtan..,..... ye
ni mezarlıia götürülerek ora
da hazırlanan ebedi istirahat
gahına tevdi edilmittir. Rah
metlinin ekrabaları, B. M. 
Meclisi Rei.i, Batvekil. Vekil
le.r, Mebuslar Ye dtğer pek 
çok zevat otomobiMerle r.ena
ze arabaımı yeai mezarlığA k..-. taktltetm.k auretiyle 
rahmetlıiye en MJD hürmet Y&· 

:rifet-erini ifa etmitlerclir. 

Cent1:zeye gönderilen 
,elen/Jer 

Ankara. 10 a.a. - Baıve
kil Dr. Relik Saydam'm cena· 
zeai mw....betiyle gönderilen 
150 kadar çelenk araaında 
Reiaicunılmt lal!MI lnönil, 8. 
M. Mecliai Reıtai Abdülhalik 
Renda, Baıveka Şükrü Sara
eeil•, Maretal Fevzi Çakmak 
ve bütün V elı:iller taraf mdan 
göaderil'enlerle ,eluimizde 
bulunan bütün büyüık elçilik
ler ve elçiliklerin çelenkleri 
e11 batta kayda taYandw. Ay
nı zamanda Ahnaın ~. ltalyan 
Büyük Elçileri Almanya de•· 
let reisiyle ltalyan hükümet 
reisi ve Almanya ltalya Hari· 
ciye nazırlan aamma da birer 
çelenk göndermek hatırıinaa
himda bulunmutlarchr. 

Almaplar Mumansk'e 

giden kafileyi sonuncu 
gemiye kadar yokeftiler 

:Bertin, lO a.a. - Alman buını, 
Şimal Buz ılcnlzinrle Rusya'ya .-iı· 
rnekte olan bUyllk ing:Uiz - amerikan 
gem1 kafilesinin son ıtemlye varın . 
cıya kaıtar tamamiyte imha edikli -
tini bildiren üçUncU resmi teblltt 
belirtmekte ve bunun Anıdo - Sak
sooJar için ağır bir darbe olduiuau 
yazmaktadır. 

Bir alman denizaltısı 
batırıldı 

Nevyork, 10 a.a. - Rio-Janeiro'
dan bi!dirilditloe l(öre 18 mayısta 
Breailya sahili acıklarınrla l(emial • 
Din torpillenmeei üaerlne lUu'ya ~l
mil olan kapran Oliveira, Breailya 
sahilinde itnğu bumu aQıklarında bir 
amerikan harp ıemialnin bir alman 
denizaltrsını batırınıı oldutunu ıl:SY · 
lemlştlr. 

Almanya"oın daha '°" itine elverir. Bu 
'8ftlar albnda Arjantin aemilerinin bat· 
muı deiil, baımımuı, ldeıa tcudüfe 
baiJı kalaııı birer aıeselc- halindedir. 

A.Ş.ESMER 

(Batı ı ioci sayfada) 

Parıi'deki ı;alışmaları ile arkadaşlarının 
ve Şeflerinin iıimadını kazanan a>dın vc
muıehams hir genrimi1dir. ikmine dc
gtıç \azifelerinde muvaHakı)et dileriı. 

Soıranlğhı Hükümeıinin dış ve- İç po· 
liıikasının. deği mn millt i•tikaıneııe 
kala<a(!ını sÖ)"lt"mi)C' bile liızum jı;l\rmU· 

yoruz. Uzun yıllardaııberi dôn baıve· 
kilin hükümeılerinde, ve maarif gibi, 
maliye gibi, adli>-C gmi, hariciye ıdhi, 
başlı<ıı mesulİ)'Ct makamlarında kalkın· 
ma divamııın gerçl'lqme pyretlerine 
iıtirak eden sayın Şukrü Saracojlu, ta • 
mamlayıcı hamlelerle, aynı eteri )'Ürüce
cduir. Kendi inin BatvekiUije

0 

tayin 
edilmit olduju haberi, içerde ve dı .. r· 
da. sevinç ve iU.. hhleri ile ..... ._ • 
11tt1t1r. Millet, :peaj HlllrilmMia etrafında, 
esld birllji ilt- saf tutacaktır. ikinci d· 
han haminin en buhranlı devrinde ilm· 
dara f(elen sayın Saracoğlu, gelecek gün· 
lerin bazan pek esaslı kararlar İslİ)'ICek 
turlü ihtimalleri karıısın1•· Milli Şefin 
ir~adı ve Millet Meclisinin iıimadı kadar, 
bu memleket halkının daıına kendi ya • 
ıunıla olmasından lıuvvt't alacaktır. 

Harp buhranı, içetde tesirlerini ırı· 
ıırahilir, bizi )"eni fed~irlıklara ıorlı • 
)-ahillr. Hamin gellılml, clıf&rda, tahmin 
edllmn safhalara l(irt'hilir. BuK6nden 
)&rtna, kendi kendimize inanmaktan PY· 
ri, hiç bir emnİ)el duygu91Una kaptlmak· 
ta haklı olama) ıı.. Dünya, umumi tari • 
hin bir dönüm devrinde ise, Türkiye de 
keqili tarihinin pek esaslı umaolartnı 
ıeciriror deın~kıir. Çok defa ıel<rarlan
dıjı İ{in bir k.lite tniri veren bu baki· 
kati, kafamızda, bUıun lhemmiyed ile 
taze ve canlı tutm"8 bakalım. 

Falih Rıfkı ATAY 

Akdeniz' de iki MihYer 
aemlsl bat1rlldı 

Lonılra, 10 a.a. - tn~Hiz Bahriye 
Nazırlığının teblifi : 

Denizaltılarımız Akdeniz'de cHı,. 
man mllnalrale yollarında dU,mana 
kayıplar verdlrmiye devam eunlt • 
lerrlir. 

Bir denizaltımız Llbya'ya ıritmek· 
te olan iki dtiııman a-emlai daha ba
ıırmıştır. 

Bu denizaltı Libya'ya malzeme 
ııötUren ve kuvvetli bir himaye .ı . 
tında ~den kafileden orta hacimde 
de bir nakliye vapurunu torpillemlt 
ve batırınııtır. Bir müddet •oara 
aynı denizaltımız, cenube doiru ıri· 
den Ofta hacimde bir yardımcı •• • 
miye taarruz etmiş iki torpil atıarü 
bunu da batırmıştır. 

LIJf>on, 10 a.e. - Genff&I Carmo
na dün cumhurreislltınin 16 ıncı 
yıldönümOnü kutlamıo voe bu müna· 
aebetle Porteldzln V'e dünyanın her 
tarafındU\ bir ook t~cranar almJt
tır. 

Londnl, 10 .... - f~ M7IR 
~ 86" 99.240 a ôU91llu.tilr. Bu rakam 
bu hUllU9laki llıtal1sttklerJlı ~ • 
bert en atalı ra1camı ~ mnektedtr. 

Vidu', 10 a.a. - Vldı; radıvoıMNn 
b5ktrdlltne &'öre Alınalıt'a'da oııh"11Ö 
Qzere rtlzlerce kad10 ve edtek 1ed '4 
temmuzda 1'1nıfıea'dan tıarftfet edectlc 
tıır. 

~. 10 .... - Amerlkan utıll· 
thlde bUdl!'lldlA1n<? ırönı. dün blır JaPoll 
ıllzetleme ~ ~aııc·da cıa.u
rO!m~Ur. 

Joıhannetııbourw, 10 a.a. - Dlltı ~ 

teflrln dört slnt'maıında Yanısın bomba· 
lan f)WUnflıuetırr. :KoM.tik'lv huara ut· 
ramıştır. Şlmdt>'e laıdaı" too.1dfaıt yapıl· 

mamı.ıır. 

Paris, 10 a.a. - Yakalarında san 
yıldız bulunacak olıın yahuditer bmı· 
tl&a böyle metrolarda blıinoi Yl&Oll• 
la.ra binıecdWe~ 

'tde duran 1ı!ıııbeUI tntlJ11tbı hiç f(lph<.-;Jz Abkttn DAver, ·~aracotlu kAblnHI.. na taıtrrıır. eılilrrck Lııırılar şlr1111lc 
ımernlek~ ınernnunfyeUe ve dıeanh lııltlıklı yazı•ında ">>w deme'ktedtr: doiru çekilmek wrundıı bırakılmıştır. 
•en ufak tere<k!Ude yer bırakmıran lılr "BÜ)"Uk M 1ll Şef tmıet lnönU, 8aa • Jla'klkHI ~udur ki :'ltı'1r Ct'l'he~lnılt' 
emnb~t.le kartılana<'ft.ktır. Eııslz }Mll vekilli~ ııarl<'lye Vı>klll Sükıil Sarllr.• "hat .. keliuıt" inin kullıınılıırnsı yf'rindt' 
dün>1l but1rıını lcl.ndelcl dUl'ilst \e kU\• otıu·nu ıaylın buyunJulnr. Ytnl Bu\'•· drlllılir. Çöldr ıızH~ ıtJ giclrn 'e b:uı. 

1 vetll Tllric: sb'Uetlntn lfade vruııtahj!ını k ı. llıır!t'U.e Vek li \•ektUlttm de üzeri· ları çok kıl\-v<'llı tahkim eı\ilmiş H'" 

l••lmdlYe kadar hep kendUtl yaımıu• 1~ ne alaral< kaboneslını hemen t~I etti. dljt-nlc-rt ant>ak tıtrn!;8Ut iı;ln te is t'" 

!
•Onun relBHtlndekl hllkUmeUn tak bed -ı Sarac<Y.ılu keb,f181 Tlurct ve Zlrant ~:~~1~ 1~;:,:11;; n~~·;:"::n:ı':'~~~;~u"

8~: 
oe"" 1JIL-•6 t U-""'-de hı.... b r k m-n hl'" Ve-klıttkk'rlndekl <k'~lılllkllkler dışınd!l 1 k k 1 "' •- ~• "' "' ~" ' r.anı!ln miln rr ı a)· nR nu tR arı cc· 
bir .ı.-a.banctlık htssetmlJ;e<:C'kt\r Ru si· rahmetli Dr. Re!W< Sa.ı."dam kabtnes.nın ııupta bır dıkaçı lıir aı;ık açı haline 
}usel., Mine ve buırüne ka<lar ırU<lulcrı rı aynıdır. 1Ct'tırılmi~lir. 
t.amamen a~ıdır Bu tevcih Türklye'nin dıı at:ırase- AuchlJılcck·~n muka\'6111etl tehll· 

Tür1c1Ye BO>ilık Mlill~ Meclll!l -rıde hak· tin.;le hlt"blr <i"ğ .şlkllk olmıya\:akını keyı Lanıamlle bertaraf etmış olarak 
gci t •rt"n cm buyUl< bir dcllldır. Çun· teltı.kki edllomcz, fak&t mısırlıların 
klı nıerhu.:n llefil< ~ayctam kabLn6.· f)mcll'ye kadar gl>stcrdlklerl aakln 
nln dı§ s.ynsPtini. ile bucuk yıldan· hareket. duru.m yeni<ien nazik bir 
bl"rl bUyu,. tı ; muvaffakı)·etlu da•e ııekll alsa dahi M111ır akıUllmeli hak 
eden Şlı <ril Saraco,:h.' olmuitur. Bu ;mıoa ı.eıtı.llı)"l>liı ıı11:ııız mahfıllerınc 
apğrı lı ,.kil, şım::l.ı hükümııt.n ba· cuven telkin ctmekıectır. K.ahtredcn 
şııın g nıPklı> beraber. Harlc.ye Vt'- gelen bütün raporlar, bUyllk en<l!~c· 
ktılPtl Vckllll.l:lnı de yapacat• ı.ç!ıt, mn hüküm sllrdüğU devrede, halkın 
'l'ürkıye'nlıı dış siyaseti \•e ·tı.in)·aır. ve lnııillzil"rln manevıyatının mUkem 
saran harrı knr$ısındakl dllr'lıt bt· mel oldutunu ve herkesin, tcıhlıkeye 
ttl.Tnflık vaziyetı ı>~kısl gibi "aıacak. raı?men. gür\lük işine memlekete şe

it olRrak ı:ok 8e\1 ("il Şl}krU sararotlıı. 

yeni HUküımetl te..lcl.k> m4'!mur f':fllllrtı~ 

ırlyle ıtf' f'ab" oh1ull:ıı tizl're Cumhurr<!'lifl 
Hazretlerinin takd''!" ve hlmellerını c'ln 
hııl7. bulun\IY()t'. Böylcre l"'9kll edı-rr •ı 

HOklknt>tln muvarrn\\ vet S.'l tl11n t z. 

lfuı1>1e mevı-ullıır. Şilkrü Saracoıtıu·nuıı 

yeni va~lfeığylC! de vatana hayırlı hl"z • 
metler aörmesln1 bütün samımb·dtmızıe 
temenni edt'"rlz~, 

T ASVIRIEFKAR : 
enl hU.k!lmet de ıeldınln yürüdüiJ ret veren bir &ükunetle devam ettl-
do~ru )'Oldn ) ürüyecekti.r. tini &Ölterml6Ur. 

sn:-nco!Jlu'nun ı:ıüzidP ve brınt le· Kara ve hava çarpıımaları 
ven şahsi ·etinde Türklye'nıln barıe Kahire, ıo a.a. _ Urla~ ırk lngili;ı; 

İm7.a.ız ve "Saracoilu'nun RatH"kil· ııcv<!r siyaseti. en i>1 ve en kud~t~1 kua ve ha"a kunetlrri uıııuıııl kıır.ır. 
!ili" batlıklı )azıda denili~or ki: mUmesı.oılllnl bulmllıltur." ııihının ıııu•terı·k ll'lıliıii : 

"Dr. Rc-fik Sırdam'dan inhilil eden /•mir aa•et•lerı·nJe Cenup ke~lmiıHle sı')).ır kun·etll'rl· 
Bış,·r'.'llik makamına muhterem l)evleı • & .. '"' ıııiıı du~ııı ın kun l'llrrinc ve taııklnrr· 
RC'isimfzin, Şiıkrü Saracog"lu'nu inıihap ıı.ı hlırıırn etıııl•lı·r 'e bunları sim ıl 

İzmir. 10 a a. - Gazeteler yeni .. ı k etm-i devletin ı"r va dı• 5J.-a•etinde h,ir istiknmr.tinılı· çf•kilmrk ıı:orıınu ı ura • 
~· .. ~ • ı • hüktimetın Saracojllu tarafından ltu· ı ı 1 

bir deiişiklik olmnııcağını @ıÖ5U:rir. ru~masını müttrh~clen alkııslamakta. ıııışl:ırıhr. lllıfl'r kt•slm erı,. norm ı 
Bu da ıabiidı·r. Bı"lhıs•a ı"rinde hulun· B kil!.n ... dil ·ı 1 k bir topçu fanli~·etl olnınştıır. ' aıveo te:n..-1 n ıt, c:a lf an Bomh11 ve nv 111:aklnrınııa ıluşnuın 

duiumuz harbin zuhuruodanberi Türki· ve dRlma yurt hizmetinde ön aafta 111 ,ıtluını boınbahmışlıırılır. 60 den 
ye Cumhuriyetinin, hu karışık dhaıı dl· yr!r almış hir vatan evlAdı oldutunu fu:IR kamyı>n tahrlhrdihulştir. Diı$ • 
vaşı karşmnda takibedeceii siyueıin kny-dederke-n onu "yaratıcı. teeklllt· mnnın hava fııolirı>tl ııııılıılııt lıir ol -
esu hatları muhıerem hmer lnönü'nün çı, halkı seven ve halkın sevdiği çurlr. olıııuştıır. ı\kılt•ni r. iizrriııılı· hıırc· 

Bnşvr.kll" diıye tavsif etmektedir. rehberliii ile çizilmiı ve timdi arımız· kıiıtn lıulııııan ıımt·rikan orıhısıın-A 

Koıı•c• Mı ır rııuharciH'lt>r ni 
lıı<"ed .. n ııwt·~ e tctkık r mı tır: Hur 
L:.t n l lr nııı det ılc' ın ede<·e~ ni 

·~ lı~ t lıırlın 1- ak t nr Jlı.r ol ıo 
durum hurıı :rn ır kıç un ı V\rlc b&· 
kı~ ~ok İ\ uıır., 
Kıuıadu d~ı ı :\1. L<"lı;thon Mı- <.ar. 

thr ""~le rlcııı · lir: 
"- Konst") ]ol151r ,-nıl~ ı·linclen har 

ka \kut> en d 1 mııtakı durumu da 
lnrclı ıı ı 'c M. lluz• elt'in hu bol c. 
dekı ' T.ıHt h1'kkında 'crı ği unha -
tı dırılcıııı tir,, 

Müttefikler ve Mısır cephesi 
Vatını,;ıon, 10 a.a. - Toplanıılarını 

Ueyaz sara) ela )ııpmakıa olan Pa&ifik 
harp kon~c)iniıı son ıoıılanıısında )alıuz 
Mısırdaki durumun iocclenmıt olmasa 
nıutıefilderin Afrıka cephe ıne ne bıi)iik 
ehemmi) et vcrdikh:rini ~om:mıektedir. 
Aıncrikan •'kui ınutL-ltas.\ıslarına ııort. 
Mısırdaki inı.tliz mukavcmeıi kmlııcak 
oluna muııefiklerin hüıun. harp sah~ 
lcrine aiı pllnları alıüsı olacaktır. Bu 
ıakdirde harbin ıh rupa'dı Vl' Onaşark• 
ta, ~imal ve cc-nup Puıfik"ıc- daha on -
ne uımtc•i muhıcmeldır. Burada Muın11 
1kıbcıi hakkında on beı gün evvel hü
küm siırcn btocbinlik ıamami)le zail ol
ınuşıur. Fak.ıt bu hcıbinliğin yerine aıı• 
rı hir nikbinlik knim olmu~ değildir. 
Afrikad:ıki durumun nazik olmakıa d• 
um cııiği kabul edilmekıcdir. Amerikaa 
dcvlt't adamları bile halk ingilizleriıı d\1-
rumunu suratle ı~viye ermek lüzumı> 
na kanidir. Mısır'daki a~erf harekltıll 
müııefikler lehinde bir cereyan almasına 
i11giliz ve aınc-rikan uçaklarının bü,.. 
hir rol oynadıiı tahmin edilmektedir. dan ayrılınıı olan Dr. Refik Saydam hu 

1 

nıPnsııı• aiır homba tayyarelı·ri krn-
Nhberlik daireJinde devlc-t umurunu ida· 1 ı\ilt>rinl hnlemeıie tc·şelıhüı rdcn iki 
re eyleaıiıti. MOrKOVA'YA GO'" RE du~ıııan avcıııını duşiırıııüşlerdlr. 1 1 

Simdi sabık Bapekilin hu fani dün· J ı.e tenııııua p:ceni dıişman uı,:ak • HRLl.N'E GO .. RE 
ları Malla'ya karşı hiit>ııııılann.a de· UI. 

yadan baka llemine inıikal eylemiı ol· :..-------------...ı vam etınltlerdlr. Aveılanmıa üç ve muiyle. ÜÇ aeneyl' yakın bir ıramaadan· •ece avcılnrınııııla uçaknvarlarıınıı 2 ______________ _. 

'-t lttlml ft iad- dairnlade taklr V B k d dütman ııçnl;ı dtltUrmU~rdir. 
9e talbilc edilmlı olan afyatetıe hetttan· On OC Of USUnUn BUtiln hn harekı\tt.an Uç uc:atımıı 
iri bir inhiraf olınıyacajını hn-kC'S pekl· dönnıeıııişUr. 
il takdir eder." •• •• k ti • 

Muharrir, bundan sonra iç ~iyaseıi· OnCU UVVe eri 
mize temas eımekıe, Türki>e'nin bu i· 
yasetinde hiç bir dciiıiklik olmıdıiını, 
halkın eırıfımızı waa tehlikelerin bü· 
rüklüğünü çok i>i ıakdir eıtiğini, hır • 
bin ıanıri olarak doğurduiu bir((ic sı· 
kıntılar ve yoluullukJaı karsısında ıinir· 
lerioe hikim olduğunu belirımekıe ve 
hlltıasıa l11anbul'wı iqe itleri üırrin • 
de dwduktaa 10nra fijyle demektedir: 

"Doktorun vefatından bir iki saat 
evvel Anadolu Ajansına ~rdiii beya • 
nat da lsıanbulun yiyeceii ve içecc-ji me· 
selelerine verdiii ehemmi)·eıin bir deli· 
ildir. Ve bu beyanac, sabık Baıvekilin 
ldeıa bir vaşiyernamesidir. O cihetle bu 
beyanname ile bize verdiği v~•Ylfl bir 
ne'Vi rehber ittihaz eımemiz ht'm menfa· 
atimlzin mukıezuı! hem de kadirılnas • 
lıftmızın icabı olmak lhımgelir. 

Yeni Bapekil Şükrü Saracojlu'nuo 
da iate itlerini taozisnle halkın bilhassa 
muhtaç kıtnıı izerine eiilerek onun der· 
dine derman bulmak meselesinde çok 
hassasi)·et ve ihtimaın IÖtterccejini fÜP
bcsiz addederiz. 

HattA yeni B.,veklldwı bekledi· 
llım~ bqlıca hlrametılerden blrl, 1ç1· 
mlzdekl nAclnaleıri.n ihUkAr yolu ile 
kazandı1clan efsanevt kaza.nçlann, 
tlddetll ve keeldn bir Lki darbe ile 
lkıllne seomestcnf.. Saracotıu bunda 
muvaffak oluraa. alabWctttıne uzıya
catına arttk ıüphe kalml')·an bu 
~um ve müzmin harbin bwıdan 
tonraki senolM"lnl mümkün merte· 
be atz sııkıntı ne atlatmak fmkAnlan
ru o kadar çok bulmue oluruz. 

Her halde muhte"911l ıteı.lcunılıu· 
r.umuaun tevecc:Uh ve emniyetlerlne 
mazhar olan ;veni Başveklll tebrik 
eder, kendlslıne büy{lk baıarılar dl· 
!eriz. O M kadar baearırsa o kadar 
mll'l"effeoh otur, ~mle-ket ne kadar 
mQr-etfetı olunıa SOkıil Saraf!oflu 
da o mMt~ veD!el ltuıhar bulur.'' 

VAKiT: 

A9ım U9, "Yeni H~met Reiıimit" 
başlıklı haşyul$1ndı fÖ>•}e demektedir: 

"Sevgili Cumhurreisimlz ve aziz Mil· 
il Şefimiz ftmet lnönü yeni h6kGmeıin 
kurulması vazifesini lunir Mebusu Şük· 
ıü Saraa>llu'ya verdi. Cumhuriyet reji· 
minin yeriıtirdili Devlet adamlan ara· 
11nda Şükrü Sareooilu'nu Türk elklrıu· 
mumlyesine raııuauık Jğn .az aöylemiye 
hacet yoktur. 

O, Ataıürk'On hayatında ismet f nı>
nü'oüo tetkil etriii klhinelerln heı>tin • 
de keııdisine iı aıbdaia olaıuıcur." 

iSTiKLAL: 

~ ~·dıılı lntCAl edelı .... 
vetrAIM malııun- lcendlıllnl!n ııeoMn1 lı 
ohumdıl bıllı tıaım ve rnıuömlr bir tabet 
JGl'n~ Mm1 eeıf, baTDQtat en iyi 

~~-

81araeothl.... _.,.. Mııoı9tım, eevt • 
,..ınt w ~ı en tl"I bttenlerin ba· 
tında tılç ırQlth81a Mtıtt .., vuııtı. ... 
NıCollı& IQlııı1a, dılYMıl .... «aJ ın 

Rossos 
şehrine girdiler ve 
çevrilmemek için 

rus kılaları yeni 
mevzilere ~ekildi 

Almanlar Kroneı'e varmak 
için büyük ıayret yapıyorlar 

~ 

Moskx>va, 10 a.L - Sovyet 1'9Ce 
tebli~lne ektır : 

8 temmuzda hava blrliklerlmlz 
muhtem ketıimlerde 30 tank. 215 
kamyon ve 4 samıç kamyonu tahrlb 
et.mis, bir topçekerle bir layı ko.u· 
ma hızlıbotunu batırm11, müteaddit 

,nakliye vapurunu haaara uıtratm11 
ve bir düşman piyade alayını datı· 
tarak kısmen imha eylem!flerdlr. 

* Moııkova, 10 a.a. - Otte üzıert n19r-
~ 90vyeot lebMtt: 

9 tanmU& ır-ı lotıeılanmas Voro
nel'lll ~ .... ,,.. R'*°9 ...... ctva
nndll ou.tnana hOCl.Sn euntelerdir. 

Cephenin d1ter lcennlertnde entm· 
mb'etll bir del1ddllt ~. 

"" Mol'llcova, 10 a.a. - ~ tılbllMne 
C'ktlr: 
Kaımtn ~1'9tntn rıwttteN 1&ıHlrııle

rtrıM 1lç ırünltMc muharebelerde 400 al· 
m811 öld!lrülmUıtt>r. :ıs taınk ve s zıı1ı· 

ı.ı otcımoını tahrlbed!lrnilttı". VoroneJ'ln 
ııatıMnda bir kt.'ltlmde Uç almeft hUcumu 
~ülnMlttür. Burada di.lılmarıa atır 

ır.yı ptu ""'d Mim ı.tır. T talık ta lırtbe
cMlmtl ve ııoo Unıuı öklOrillmüttAJır, • 

Almanların heJcli nedir 1 
Londnl, 10 a.a. - T80'mlB ırazet .. ı 

bMmakakoetn! RU93'1l'dald ~ tU • 
iti eunı.ur. Bu )'llzıda vazb'ettn vaha· 
a..ııı ıll:lenm«netclıe ....,.. lnUer"tll 
ıtlldtatıf Ctikecelc b()y1Jk bir ba4ıan lıa • 
~ta çahıt.ıtı beHrti1malllte ve l""9 
~ 

"1-Utler bastı..._ hedefter1ne ... W 

erı.m• zorundadır. .. b9deaer' .... 
lııırdıır: 

1 - Merkez ve cenup mdu!an an • 
sındaki irtibaıı kesmek. 

2 - Don nehri üzerinden peen MOİ· 
kaft • Ro\tof demiryoluau knmek, Vo
ronej'in düşıüiü doiru iae bu abaJdNk 
etmiı demektir. 

5 - Don nehrini mümkün olchalu 
kadar (Ok rtnıcradaıı seçerek Kafb'l'S • 
dıld peırol kuyclan b61auine ,.aİ bir 
taarruz haıırlamak. 

ünuha doiru ilerlemede -.frak 
,,lurW.. almularaı. ~ ....., ve 
bA.llwa prestij dütüocıetillc MoUııwa • 

Danimarka 

hastaneden 

k1rah 

çıktı 
Kopenhag, 10 a.L - 3 haftaıtan

berl hastanede yatmakıa oıan Da • 
nimarka kıralı Chriatian bu aabab 
lrasıaneden çıkarak nekAhet dewe • 
sini Sor,rentrl tat09l.lnda ır;eçirmNi
ne mU.aade edilmlıtir. 

ys yenideıı taarruz etmeleri lııimafi ~ 
dır." 

Almanlar Ro•.o• ıehrine 
girdiler 

S&olıholnı, 10 a.L - KttSnaya Swz· 
da pzetesi alman ileri müfrezelerinin 
Rotsos Jdırinc ıirdiklerini bildiriyor. 

* Moskova, 10 a.L - Royter ajansının 
bıuuıi muhabiri bildiriyor: Von Bock 
ordusunun öncültri Ros- şctırine gir
aıiıtir. Kııılordu dı yeni müdafaa mcv • 
zilerine çekilmiıtir. Rudar intizamla çe· 
kili>orlH. Ros101 bölaeı.indeki muharebe· 
ler hilhas1& tiddeıli olmakıadır. Rus 
kııaları, doiuıra doğru ilerlemi)·e {alışan 
almınlara kartı çok ıcÜ{ prılar İçinde 
mukavemet edi)orlar. Bu bölı;edcki al· 
man taarruzu ancak birkaç gün evvel 
baılamıştır. 

Almanlar slddctH rus mukav~me· 
tl.)"le kart•laşınca ehemrnL)'etli ıtOV· 
yet müstahkem hattını iki yandan 
qım~lar ve arerllerlni tehdidctmek 
ıtureUyle r\Mllan rical etmek zorun· 
da bırakmıtıardır. Almanlar ru!I 
müdafaalarının ook derlı)llklerifle 
dalarak Rossoa'a &-lrmdc başlamış-
lardı~ , 

VoroneJ ceohcsinıJe almanlar Don 
nehrinin doğu sahili.ne geçmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Kroneş'e var· 
mak için bütün gayretlerini 1arfedl
yorlar. Bununla beraber dörduncU 
alman ordu11unun en büyük kısmı 
ııetıre aaplanmlf duruyor. sovyc-t 
l'lava k11Vwtler-i almanların kurduk· 
lan köprlilerl miltcmadiyen tahrl
betmtkte ve alman pf.yade ve tank 
topluhııldarmı bombalama.ktadır. 

Almanlar 1500 tanlı ve 1500 
tanare ile hücum ediyorlar 

Londra. 10 a.a. - Reuterio hu • 
lu.i muhabırl y~: 

Tarthlın en ılddet&l muharebesi 
Don nehri kıyı.lannda Voronej'ln 
batıeanda cereyan etmektedir. Alman 
lann bUtUn lddialanna ratmen Vo
roneJ hal• ruaLardadw. Ve almanlar 
flmdlye kadar pek az &ayıda bul 
millreıekıır hariç olmaık üzere nehri 
ıı~memlflerdir. Geçenler motörltı 
piyade ve makineli tüfekle ailllılı 
askeııler refakatinde kllçuk blı tank 
rrubudur, bu da nehrin dolu kıyı
nna ıeçinee kısmen imha edilmlt
ür. Slmdt yapJlmMı ırereken it .. ri 
kalan kıamın, k6s>rilbu kurmak .. 
eın tatcvı:ve sel~• imhutdır. Al
man eıJcıntılanrun uıcunu 1500 den 
tula tanık t8lldl et.meltı.dU'. Uçalc 
•yıaına seliaoe. bu ayı o kadar 
)'11kMktir ld, bul mU,alıltler• söre 
her tanla ~ itia bir 9Qak 
.. VCUttllr. 

Doğu cephesinin 

cenup kesiminde 

almanlar 
ricat 

. 
eden ruslan 

bir sahada genıı 

kovalamağa 

devam ediyorlar 
Kerç'e bir R u a çıkarma 
teıebbüıü akinıkahb 

nerlin, 11 .a.a - Almıın Mdullft 
hnşkıınıanılanlılhnın teblill;i ı 

l>ojl;ıı C'<'phesinln cenup keslml:ncie 
kıtıılnrırıııı ve rpllttrflk kıtalar rical; 

eden ılüşııııını p;enlş bir sahada takibe 
<lf'vam f'cliyorlar. Unzı mevall mukave. 
ınr.Ur.r kırılmı•lır. nu nıanın cenberw 
den kurtulmak için \"oronej"in Şimal• 
ha tısında ıırhlı te kliler hlma) cı;inde 
yaptııcı hUcuınlar püskUrtülmü9tur. 
Bu hlicuınları püskUrtt>n ka.ra kıtıdan 
çok eht"ınınl~ etli U• :1 tn)ynre teşkil• 
!eri tarnfındaa tcslrlı. olarak dcstek.
lcnnıl•tlr. llu k kıllcr geri cekılmı·kte 
olnn du~ınıın kollarını bonıbalamışlar
dır. llu ılilşııııın kolları buı ır;ecltler 

hava f ali) etleri Yilıünılcn kesilmif 
oldufunclan kuı;rnak lnıkAnından malr 
ruııı kalını larılır. 

OrC') in ııııalınıle ve şimal batısında 
ılu~ıııııı thıııııııl~clli 111 aıle \e zırhlı 
kunetleri ile tıı ırrıııtlarını trkrarla -
ıııışlnrılır. Hu tnarrur.l r <:l"llp muha. 
rebclcrden soııra püskü t muştur ·re 
diişııuının rııt u:lll'rlrııl7.e gırdıgı yer -
!erde bu 1111'\ zil gln lrr hrrncn çevril· 
ıniş ,.e karı t ı rrudarla tasfi)c ~ın.ı
ml•tlr. Hu ıııı hıırl'bl'lt rcle kara ve 
ha' a kuv\ etlerinin ı•lılrllır:i Sil) eıılnde 
t ılırlbeclıle-n clü amn tanklarının sa~"W 
390 nı bulrııu tur. 

Hıjev"lıt ccnııı> bıtJSında t'ephe ıre~ 
lerinıle çevrilıııış ııl n du ınanın ~ 
tulınak ıı;in ~ a~ıtıgı le!febbuslcr alda 
kalını,tır. 

Alıııun ıncılan ve KarŞıkoyma ba • 
taryıılıırı <lıin, 6tl 80\\ct tanare&I dll
Urııılı lerclir. lllııın t ) 'arelerlnılıde• 

de beti Uskrine d1innıeml~lerı\lr. 
Bl'rlin, 10 ı.a. - llııbt r alındııfıoa 

göre bolşevlkler bir kııç ıtemi ile ıı;e. 
lerek Kerç yarımarlnsınn aşker çıkar .. 
mata t&Ot>bbüı etnıi,lerılir Bu aaku 
ttkarmn tt>Şchhılsü alman sahil muha• 
fıılan tarafından r.anıanıncla görUl • 
mUt ve akim bıraktırıln11~tır 

* St.okholm, 10 a.a. - Beırllndea 
dQn bur&)'a gelen teJgraflard&. Orel' 
tn dolusundakl T mocenko hllcuınaı.
nnaa eo1' kuvveW oldı.ıi4& ........ 
edilme~ 
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Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

Odun alınacak 
lsta Sişlı a. Al. Ko. dan: 
ı ·L Kapalı zarı usulı)·k 100 bin li· 

ralık odun alın.ıcakıır. E.·sal •·e hı:ısusi 
şartlar ve ıcdım mahallen Ko. da ~o

rul up oğrcrulchılir Muvakkaı ıemınaıı 

62'SO lıradır ihalesi 16. 7. 942 perşembe 
gunu saaı ı 1 de )apılacakıır. Taliple
rin ıhale saaıındcn bır saat e\'\'el kanıı· 
ni v~ıkaları) le bı rl ik ıc Ko. na mura-
caatları. ( 4703) 764 

Et alınacak 
Devrr k Sa. Al. Ko dan 
1 - Komıs) ondan alınacak yeri 

Öğrcnılmek oartıylc 13 OOU kılo ko
.ı un eı.. ka~alı .ı:arf usu.u tle eksılt
meye ıtonulmusLuı. Koyun etının 
muhammen tı~delı 120 kuruş tutarı 

15600 lıra 111< temınan ll 70 tınıdır. 
.:-ı:ğır Nının mul amm n b.-dell 80 
kuruştur. Tutarı 10300 !ıra ilk temi
natı 780 1 radır. 

Ih:ı ı 13·7-942 paw.rtcsl günü sa
at 11 de DE.'vrek Sa. Al. Ko. da yapı· 
lacaktır. Şartname ve evsafı her giln 
Ko.da g-örlllf.lr. İsteklilcri:ı belli gUo 
ve saat.ten b r saat evvel kanuni şe
kilde haz.ırlıyacnklnn teklif mektup. 
!arını Ko.na vermeleri. (46781 

791 

Süt1 yoğurt alınacak 
EskJl;(•hlr Mıntıka Sn. Al. Ko. dan: 
l - 36.:>00 kilo süt 45500 kilo yo

ğı.ırt knpnlı zarfla eksiltmeye kon · 
muştur. Siltiln beher kılosuna tah • 
min rdilen fiyat 30 kuruş, yoğUrdun 
50 kuruştur. SUt için ilk teminat 
821 lira 25 kuruş yoğ'Urt içio 1706 
lira 25 kuruştur. 

2 - Eksıltmesl 24-7-942 cuma gü
nü saat 11 dı> Es~hlr .Mıntıka Sa. 
Al. Ko. da ynpılncaktır. Tf!klif mek· 
tup1an saat 10 kadar kabul ed!Hr 
Evsaf ve şa rtnnmcsı her giln Ko. da 
gör!llfir. C4711> 797 

Kuru ot alınacak 
Hoedcro Sa. AL Ko. d11n: 
1 - Komt.syondn mevcut e'l.-sal ve 

eru1.l!ır dahUtnde 600 ton tel tıalyalı 

kuru ot knı>alı zart usullyle eksUtmhe 
konu.lmııştur. Ekslltmes! 14.'.7·942 ~ıı 
~ü ııant 16 da Knnıata~ Sa. AL Ko. 
da tyaı>ılacn.ktır. MczkQr ota muvakkat 
tcmhuı.t 4850 l.1rndır. Tnllı>lerln mczkO.r 
~n ve ııo.nltcn bir ııaat önce Ko. na 
tek1tt mclttuplannı vcnnclcrl. 

(4747) 813 • Saman alınacak 
Hoşdcre ~ıı. Al. Ko. dan : 
1 - Koııılsyonclıı mevcut evsaf ve 

fartlıır dahilinde 7li0 ton tel balyalı 
Hnıan kapalı zarf usulO ile ekslltmi
ye lrnnıııu,tur. l~k !itmesi 1 ~. '<. IH2 
ı;.ıılı günü snnt 16 tc Knrnıığııç 511. Al. 
:Ko. da ynpılncııktır. l'ılcr.kOr snmnnn 
ait muvakknt temlnnt 3 76 llrııdır. Ta 
llplcrln mczkOr gıln ve saatten bir 
saat !ince Ko. na trkllf mektuplarını 
vermeleri. (.ı7•L9) 816 

Y qil mercimek alınacak 
lst. Sloll sa. Al. Ko. dan: 
KnVQ.h zu.rt ~ 400 tAln :rMU 

mcn:lmck almeOQ.lctır. EV'll81 ve husu· 
eı llll'tlar Ko. dıa cllrlllür. 400 ton mer
dmek tm' 1ırtddtyc ihale edtlcbllecett 

E1b1 d:lhe. rız mikto.mıa dıı talip cıktı • 
~ takdt!'do lhnlc )'11.llılfi.bllir. tıııılesol 

21·7·9'12 h &'ilnü snn1 ll de :raPıJa • 
cakttr. Muvnkknt tl!nünntı GZiO llro.dır 

Taltplocnn ltıalc ıııno.ttndcn bt?' 11aa.t ev
~ kammt vuı!kııhırtYlc tıtrlfkto Ko. na 
nı.ürıı.co.at.Jan. (4818) ~ 

Saman alınacak 
Gcm>olu Sa.. AL Ko. d:m: 
ı ..J... Dcmtrter;ıe BolııYU' Sııkclc tc:ıllml 

~ Gcl~luda ambnro. taıttm '2000 
tan tel bftbah vwa hrunrh ıı:ıman ı>a -
:ı:arbk1n mtın alınacaktır. Bilumum nl· 
ll'llJT\ ve m:ısrnrıar mUtcnhhldlne a1t ol
mak &zere muhımunen bc<lcl! 100.000 
llnl ve kaU teminatı 15.000 ltmdır. "i:V· 
ıı:ı.t ve enrtnruncm Geltbolu mcrl<ez Sa. 

AL Ko. da cı>rUlür. 1hnlc61 »7.942 w.· 
zartes! ırün<l s:ıa.t 16 da Gelibolu mer
kez Sa. AL Ko da yııpıltı.caktır. 

(4!>75) 1~ 

Et alınacak 
Topano lst. Ko. Fındıklı sıı. Al. Ko 

d:1ll: 
1 - S0.000 kilo koyun veya gtır eti 

lS-7 -942 pazartesi ı:Unü uAt 15 te ııa· 
z:arbkln sntın abnacaktır. Sartname5t 
her ciln Ko. d:ı eör!llUr. Koyun etWn 
muhammen tıcdcll 42 000 Ura, kati te • 
mtnatı 6300 Uradır. Sı~ır et.ınnl muham
men bedeli 27000 llar kat.! tcmın:ı.tı 

40ll0 Unıdır. lııtekl!krln bclll ının ve 
aaatte Fındlklı Sa. Al. Ko. na ı:elml'I<?. 
rt. (:H2Gl 117".l 

Kuru ot alınacak 
Çannkk tle Sn. Al. Ko . dıın ı 
ı- 600 ton kuru ot pazulıld~ Ea· 

bn alınaı-aktır. l'aurlı,lt 17. 7. IH2 
ı-ııma Jrllrfi saat ı.5 t,. yapılRcRktır. 
~lııhammen bcıldl 35,000 liradır. Kati 
teminatı 52110 liradır. E7~ar ve •art-
camed nk;ırıı htanhul İzmir Lv. A-
mırlii a Al. Ko l11rınd" ~tiriılUr. 

lstt'klılerin tn!!r.kiır c;Un ve saatti' 
lcntl temın ti ıri)lc Ko nn müracııat· 
lnrı. {6135) 1210 

Kuru ot alınacak 
Gebze Sa. Al Ko. dan: 
1 - 480 ton kuru ot pnıarlıkla a

Jınaca ktır. Bu mlktar 40 ar tonluk 
paronlnra bö!Unmck suretiyle de alı
nabıllr. Bir kilosunun muhammen 
fyat.ı 7 kuruş her ııarcasının t.-mt· 
nalı 420 lira. Tamamının teminatı 
Is" 5040 llrndır. 

2 - Paımr1 ık 15 temmuz 942 car
şamba günü sant 16 da rapınlrnktır. 
SartnRm<'ırt her ı;;un Ko. da görülür. 
lsteklılcr n kom ~~ onn mllrncaatları. 

(5137> 1211 

Koşum takımı alınacak 
İst. Ko Fındıklı Sa. \I. Ko. -ia:::ı : 
l - 00 c' ft koşuııı takımı 17. 7. 

94'.? sant J 0.3 l d' Jl'l~ ulıkon İstt"J<fü,. 
ne ıhalc e~llccc tir. Mııhıu~ıncn twdc
lı 96, ıOO lıı oluıı kati teminatı 1 ~ ıoo 
lir dır S ırlnaııır i ı.e nunıunes1 her 
gün Ko.\ı ıt11rlılur. İ~t<·klllerin hC:lli 
gıln \!' s ıattc ı·ı..,ılıkh :ıa. Al Ko. 
on gclnıell."ri. (61 'iO) J ı20 

Saman alınacak 
Gelilıolu S • ,\ 1. Ko. elan : 
1 Gelibolıı'dn tcsllııı ~ ırtiylc 1 :'1,000 

ton tel hah nlı ıınrnan knpalı zarfla &a· 

tın nlına~ ıktır ;\luhnnıınen bedeli 
150.000 lira. tuvakkot tl!rnınııtı 
6621SO lıraclır. ı::unf ve şutnııme,lni 
Gelibolu nıcrker. ·a \1. Ko. eh ıı;oni· 
Jur. Kapalı ı rfl11 t'ksiltnıe i 2 . 7. 9~2 
ııalı gunu snnt 16 ela merkez Sıı. \I 
Ko. d ı yapıla<'aktır 1stcldıll'rin teklif 
mektuplarını ek lltmc saatinden bir 
saat evvel me7.kör Ko. na vcrml'l!'ri. 
Po~t.adakl 'nkı oln<'ıık gecikmeler ka. 
bul edilmez. (5286) • 1318 

""' Ekmek, yag ve et ahnacak 
Ankara Polis 1!lrıet.tt.ü.5U Müdürlütündftl: Pazarlı.tın 

yapılacağı 

Gün Sa. 
Tah. Fiy. Tutarı İlk Tem. 

Cinsi 
Ekmek 
Sadeyağı 
Koyun etl 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Ckemiklı> 

Mlktan 
60.000 Ad. 
5000 Kg. 

20.000 Ki. 

Kr. S. Lira Lira 
485 
945 

10 75 6450 3. 8. 942 10 
3. 8. 942 11 225 - 11250 

100 - 20000 
1.500 Kg. 100 - 1500 

2.500 Kg. 80- 2000 

23500 176.3 3. s. 942 15 
Polis enst ü nU;n 942 mıı.ll yılı Uıt.lvııcı lçm kapalı zarf uııuttyıe n~ın ah· 

nacak yukanda cins ve miktarları yazılı erzak ekE'.ltnıemnln yapılııı-atı tan 
e<lllmls olan 3·7·942 nmıa ci}n~I mUll)')'el'1 ~atlerde kom~umıı~ h~ bir Is· 
tekM 2elml'm~ olduturvlan 2490 tıa>ıll lranunurı 40 ınr.ı madd<:st e~n<'I' blr ay 

ı:ıazarlılta bırakılmııtır. Muhammen bedel ve muvakkat teml!nat m!kUır~n kar· 
ıılann<i:ı 2österl.lmlattr. 

İ&teklilertn 3- .il 12 ııazartes1 eilnu tay Hen ııaatıerde temıne.t rn&k'l>U:ı'.I! 

veya banka mektubu ve vesaik! !Azlmel<ır!Yle b!rl1:ktE' Ankam ı>0Us eruıtlUlı;u 

bına.sında mOt.eşelcktl .r;atın alma komt!<l·onundA hazır bulunmalan. 
Şartname her ~n pol1s enstltUsü muhas<>beslndE' eörülel:>llir. tM40> 1299 

İptal edilen tasfiye vesikaları 
Malbe VekAletınden: 

iptaline karar verilen tasfb'e V(!$lkl\~ının 

No. Kupon adedi Beher Kup. Kıy . .Sah. adı M~leketl 
Lira Kr. 

6842 2 el ve 3 cü 2 tertip 499 00 Emlne SelAnlk 
6..543 2 2 7983 56 
6.~43 Mük. 2 2 WR3 51> 
2713 3 cQ ,, 1 129 55 .. .. 
Ku-pon adetlC'rb le ~lıeT k11ı>011un l'htlva e•tu:ı kıymt1tlı>ı1 :yııkarı<'la >'ll~•lı tafl· 

tb'f' vcs!kalan kanuni hl<: bir mrsnetlerl o\mıık!azın lanz•m edHdlklN"I a'l!AaıMı· 
tınıtan taı<~ he)'etinm 11, rn. 14 teıM"'lsanı 1Q11 taMh ve :'170, !'171, !'172 •ayılı 
kararlartyle lı;>tal e<ii!m~ olduı::u cthetk bu uı.stlye vestka~nnın hOk\lmo;tiz oı • 
duklan taAn olunur. l52>l9ı 13M 

Et ahnacak 
tsı. Ko. Fındıklı Sa. Al Ko dan: 
ı - Aeatıda cıns ve mtktarlan ;ı.-nzılı ko)IUn veyıı •ıl!'tr eUer1 13·7·Q42 Pli • 

znrtesı stinU hlzalannda rösterllen san tlerde kapalı zarfla eksiltme ıle teklls1· 
ne ihale edile<:ekUr Şartnamesı ııer eün Ko da !ı'OrülUr ~t~lllertn kanuni \'e• 
t>lkalartyle 1>lrllkte tekili mektuplannı ihale saatinden on az bir saat evvel maıc-
b-.ı.z mukablltnde Fındıklı Sa. Al. Ko n.a vermclen l4743ı "14 

Cınsı .Mıktan Muh Bed. Kati Te. th. zamanı 
Ton ı.ıra Lira Sa. Da. 

Koyun eti 150 2ın.ooo ıı.750 11 
vera st,ğır eti 150 135.000 8.000 11 
Koyun eti 150 210.000 11 .750 ll .3n 
\'eya sığır etJ 15() 1~5.000 8.nOO 11.30 
Koyun eti 100 150.000 8.750 l!i.3fl 
veya sıf:ır eti 100 100.000 F>.250 15.30 
Koyun eti 200 300.000 15.750 16 
sığır eti 200 200.000 11.250 16 

Odun alınacak 3 kalem malzeme alınacak 
1z.ım1t ~. Al. Ko. rt.•m: 
1 - Sartnamcde )"8Zllı evsaf ve sera· 

tt dahtı ndc 500 ton odllfl kapalı zn.rtıa 

l!'ksiltmC'ye konmustur. Bu mtktn:ın 

hCPS!nl vennete •&)! cıkmndıfrı lak· 
dlrdc 140 t.ond n ıısnıtı ot:mamak Ozcre 
ıı.yn ayn lstd<lilere de 12ınlc cdl?chltlr. 
Evsaf ve sart.namcsi Ankara, lı;tan»ul 

Lv. Amtrllkk"liYlc lo:ım!S)'Omımuzda MT 
zaman cörOlür. 

2 - lh:ıksi Z7·7·942 pcızartem rllntl 
eıı.at 16 da :tzmtt SA. A 1. Ktı. dıa :>1lı>tla· 

oaktıt". Beher ~ mWıııımmen fi
yatı l kıJıruf M santim muva5dcat te • 
mlnıı.tı 562 ııtm ııo ku:nışt'IJI'. 'IWcttt mele-
tut>Juını tıım MM 15 e ke.de.t" 
ver'l'l'llC!lııe (5231) 

Münakasa tehiri 
Kanı Sa. Al. Ko . <lan: 

Kil. na 
1810 

ı - 13. 7. 942 tarihinde ftul1el!d 
J!An olunan 175 tıon etten sarfınazar 
edilmiştir. 

2 - AlCı.klldarlara llAn olunur . 
(5277 1328 

Et alınacak 
Stlrt Sn. Al. Ko. dtın: 
ı - 40 ton ko;'\lll v~ eıtu' etı ka· 

pa.lt zart uırull)1c almncnktır. K<lG'\ln e
t tn tahmin bcılcl1 28.000 ltn\ ONP ilk 
tcrnlrıntı 2100 l:lmdır. Sıtır etlMn tah 
mlrı bedcll 20.000 lira oluP Uk teınlne.U 

1500 Mınvhr. 
2 - MüNllaıSMI 30 tnnmuz 942 pel'· 

ııembc günü saat 17 de Slirıt !"ift.. A l. Ko. 
da )11.pıla~aıctrr. tstcl<l leıin ı.ıstıu •atletı 
b'.x snat evvel laınunun 32 mct madı1csl 
mucibince hazırlıyucaklan tekli! mck • 
tutılannı Ko. na vcnnclcri. 5artnnmil 
ve evııat İstanbul, Anb:ra J,v. Amirlik· 
!erinde ve Pb-ı:ı.rtıakır Sa. Al. Ko, lenn· 
da ve lcom1sycmuınuzdn ı;ı:!SrOlih'. 

(5278) 1329 

Çadır düğmesi alınacak 
Tophnne İsL Lv. A. Sa. Al. Ko.dan 
1 - Beher adedine 68 santim fiyat 

tahmin edilen 6 milyon .odet bakır ça
dır dlığrıı,.si mUtcahhlt nam ve hcsa
bınıı puarlıklıı satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 16. 'i. ııı2 ÇllrŞamha 
ıı;nnli saat u.:ıo ıh Tııı1hl\nr. İst. Lv. 
.\. Sn. Al. Ko. dn yııpılncaktır. 

~ıinıııne~I Kn. ılıı ıı:<•rlllıır. İlk te
minatı :!5.50 lirnılır. 'l'nllplerln belli 
valdtlt Kn. na gclıııcleri. • 

(5~79) 1330 

Kuru ot alınacak 
!ııt. Slşl1 Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 7-7·942 de nıa.ıeıııt llAn olunan 
250 ton kuTU ota U.ll.p cıllma.dıtından 

tekrar pazarllta korunu.tur. Evs.8 ' ve 
hus'1sı tartlar ve tesl!!n ınahnll1 Ko. ~a 
~örülüp ö:ttn11ebUlr. 

2 - Otlar tp v~ tel b&b-alı olacak· 
tır. OUa.nn eııısıcrtyle beher kt1 ... !'lmun 
muhamn\en bcdeU aaalhda >•Zılıdır. 

250 ton ot bir tekliye ihale ed!lcıbf'e<:e-
1!'1 ırtbl daha az miktıınnn da tcldlt e • 
dcn tal:Ple:'C lıal roo;tcbll'lr. 

3 - llıalcsl 15-7·0'12 c.ırearnbıt ırilnil 
saat 11 dr. ynpılııcakttr. Tıtlipkrln kati 
t~lnatlarly!c Ko. mı mUracaauan. 

(5280) 1331 

Et alınacak 
.\rılalıl\n ~a. Al. Ko. c!Rn 
1 - 20 ton ko)un \C)R ~O ton sı

ğır eti 2490 :\o .u kanunun al ln~ı 
maddesine te\ fıkan knııalı 1.arl usulu 
ile mUnaka a) a kor.ulıııuııtur. 

2 - Koy·1rı etinin tahmin bcnell 
16.000 lirn. İlk teminatı 1200 liradır 
Sı~ır etinin •:ıhnıin beclell ı ı.ooo lıra. 
İlk ternln!ltı >< U! lirnclır }~\·ııaf ve şut 
nanıcsi Ko. dl\ ıı:orıilür. filnaka~sı 
!?9. 7. 9~2 çarşnmh.ıı ırllrıü 11aat 1.5 le 
korıılsroncla ya>HlacRktır. fstcı.lilerın 
iş bu saattt'n hir t1Rnt e vvel kanıın•Jıı 
:J2 el nıadd<'•i rnuclblncc hazırlıya<'ak
la rı trklır ınf"ktuplıHını Ko. na vl'r -
mclcrl. (1i2S3) ıa:ı:? 

Çadır direk ve kazığı 
alınacak 

Tophane fsı. Lv. A. Sa. Al. K o.dan : 
ı - 50.000 ,rıct portıatlf çadı r di

rek ve kazığı pa7.arlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi H-7-1942 aah 
ıı:Unil saat l4 30 d , Tophane İstan -
bul Lv. A. Sa. Al Ko. da yapı.Jacak· 
tır. Tahmin bedeli 21250 lira ilk ıe. 
minat 1593 lira 75 kuruştur. Nümiı
neıeri Ko.dn görül Ur. tsı eklilerln bel 
li vakitti' T<'o nıı. gelmeleri. 

(5228) 1309 

Tophnnl' İst. ı,,., \. SR. ,\1 Ko. elan 
ı - . .\elet 1 :!7.IHIO koprülU sfirgu 

12;.o;;, koıırüsılz surgıı l:!l.4U kes· 
me kan<'n. 
Yuknrıcla cins "e miktarı ralıh llç 

kalem rıııtlzcmenin m!llr.nhhlt nnın vt" 

hesabına par.ıı.rlıklıı !'kslltmeııi 20. 7. 
9l2 palarlf" i ı;unU saat ıs tc To11ha
ne ı.,.t. Lv • .\. Sa. Al. 1'o. ela yapıla· 
caktır. l>ökmt'derı olursa tahmin· fİYll
tı 9ı61 lira 46 kuruş. İlk tenılnutı 
709 lira 61 kuruştur. Sandan olursa 
tahmin bedeli 1801 i lir& 2 kuruş. İlk 
tt"minah 1351 lira IS kuruştur. Xumıı
nell'ri Ko. da gnrıllil r. Tallplerin belli 
vakitte Ko. na gelmeleri. 

(5220) 180I 

Et alınacak 
Al"dahaa Sa. A l. Ke. dall 
1 - 70 ton koyun • eya 70 toll ınltır 

eti 2 i 90 eııyılı kanunu n 80 unt"u mad· 
desine tevtikıın kapalı za rf usu lu ile 
mOnakııııaya konulmuştur. Koyun eti
nin tahmin bedeli 611,000 lira. Temi • 
nalı 4200 liradır. Sığır etinin tahmin 
bedeli 3,.,600 lira jJk temlnııtı !? ns 
liradır. Evsaf ve ıartnııml"!Iİ Ko. da 
gorUIUr Mllnııka•ıısı 2'l. 'T. 9 \2 snlı 
günü sıı.at 17.30 ela komisyonumur:dll 
}:tıpılacaktır. fstclclilc rin işbu saatıl'n 
hir saat nvcl kanunun 82 inci mııd
desi mucibince hıızırlıyacııldıın tc>lt • 
lif mektuplarını .Ko. na Terrncltri. 

(lı:!lıi) 1331 

Münakua tehiri 
Jeanı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 44500 !kilo et ~2'dan aar

!ınazar e<mmlştlr. 
2 - AIA.kııdartara 111.n o lunur. 

{5287) 1335 

MALiYE VEKALETi 

Satılık makinalar 
Çankaya .\hliye Şubesi Tahsil Şcf

llğind!!n : 
Mahçuı ve paraya c:enill'r.l'k olıın 

&Şa~ıdıı <'İn• ve cvsııf ve mlk-tan yau· 
1ı makine ve sııirt 18. T. 9l2 tarihine 
rııstlıyan JlRr.artcsi ır:Unü ııınt l~ te 
aleni müıayl'cl!! suretiyle aatılaı-al!;ın
rlan Cl'heci'dr.kl RMknrt mıır.nngoz 
fnhrikasınclnki rnt.rn urunıura nıUra • 
caulları 11.'ın olunur. ( 5101) 

Aılct CinRi MRrka~ı 
1 Planya makin!'sl "kayışlı,. h'.Rflpul 
ı \ fakkap makinui Bort 
l Prn tez.~Ahı ~ pıırçalı ., 
1 ll hl'y~lrlik elektr ik d inamo 

motoru. 
fi .. 
fi Yuv.arlak 

27.5 )f2. Çatı 

" .. 
tahlil cerçt•e 
direk Te oluklu 

çinkolar. 
( 5101) 

" .. 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Yedek ıubay alınacak 
Gümrük Muhafaza G e nci Koma • 

tanlıgınılan : 
Güınruk mııhafnr.a kıtaluına ordu

dan terhis etlilmlş ve otııı yMŞını gec· 
ıııcıııiş lise mezunu piyndc, 11ü,·ari ve 
lc•·azıın yedek ıubııy ı alınacaktır. 

t~ırklilerin ht r hııngi bir dııirtde 
rııii<hıhclem ol.ınhrın vatifclcrinılr.n 
11~ rılıııulıırına malııur olııp olııınılı~ı -
nıo &orıılahllınP.si için vazife tıdrull"· 
rint ve açık kllnyell'rinl glıslerir di • 
ltkı;clf'riyll': A nknra·da Gümrhk mııha· 
fal!a ırenel komı.tanlıi!:ına muracıı.at t'l-
mell'ri i!An olun ıır. (ı~293) 13:J:J 

Kuru ol ve yonca ahnacak 
D evlet Ziraat I.ı etmcl eri 

K urumu T icar i işletmelerin. 
de n : 

ı - O rman Çiftliği ihtiyacı 
için 285 t on kuru ot , 140 t ou 
kuru yonca ıaçık ckslltmc ile 
satın alınacakıır. 

2 - Otun temi nan (1710) 11· 
ra, yoncanın (840) liradır. 

3 - S artnamesini Jrörmek 
lstiyenlerin her J[Un O rman 
Çiftliği müclürlyetln e ve istek· 
lilerin d e 2 7-7-1942 J>a7.Srteııi 
giinli saat 15 te A nkara'd'a Ka. 
raoğlan merkez aı>artıman ikin
ci kat l'a Ticar i iaJeımelere mU· 
racaatlan. 1098 ... , 

ULUS 

Devlet Orman işletmesi 

azmanlarmm nakil iti 
800 metre mikabı çam 

Karabük Devlet Orman ·İeletmesi 
Revir Amırli~inden : 

l - Karabük Devlet Orman h · 
!etmesi Revır Amirli~ ne bağlı Kel • 
tepe böl5:'esinin Helen yaylası nıın -
takasının muhtelif rıımpalartncla i -
mal edllmlş ve edllm~kte olıın tah· 
minen sekiz yüz metre mlkl\p cam 
e.z.manlarının bulundukları yerlerden 
Revir Amlrli~i tnrafınılan Kara • 
bılk'te gösterilecekleri mahallere na. 
kil işi eylül - 1912 sonuna kadnr L
fe. edilmek ıı11rıiyle açık cksıltnıcye 
koıımu~ıur. 

2 - Açık eksiltme 16 - temmuz • 
1942 tarihine rastlıyan perşembe ı:-ll
nii saat 14 tc Kar.abUk Devlet Or
man İşletmesi Revir AmlrliS::i bına -
sında ıoplanacak olan komısyon hu· 
zuruncla yapılar.aktır . 

3 - 1ebu emvalin beher metre 
mikahınll muh'lmmen bedel on iki 
lira olup teminat ak<'esl vtizde yedi 
buçuk hPsabıylc 630 liradır. 

4 - Bu işe ait açık eksiltme şart
nameleri Ankara'd:ı Orman Umum 
MUdllrlllW ilP Zonı:rı.:ldak Orman 
Çevirge Mlldilrlüıtlinde ve Karabük 
Re\'ir A mirli~inrle gôriilebilir 

5 - İsıeklilPrİn ihale ı:"linünde 
teminat Hkçt'leriyle hirlıkte K·11 rııhllk 
Revir Amirliı:!'in" mlirnc:.al e tm rleri 
llizumu ilan olunıır. <7304.tznrn 
D 1200 

Çam tomruğu salışı 
De•lrt Clrmnn ieletıııe.i Knrs ~lıln· 

fcrıt Jlulge ;;>t'flı~tnden : 
ı - Gol!' kaı ı ı nın ~e re f ~ a)·la ı 

ıııc' kiınde ı~Uf edilıııi~ i68 metre 
mikft p 71 ı desiıııetrr ııı k r p çanı trını· 
rı;ğıı aı;ık artırın ığa konulııııı~tıır. 

2 -- )hıhaınıııen herlt'I 11531 il ra
ılır .. Şıırtnam. Vf' mıık ıvele ııroJr ı 
\nlrnra l>e\let Clrınan ı~ıetmtsi ıııer

ktz re,·ir Aınlrligınden ve Kıırs oı man 
ıınıdurluğnnrll' gorıılrbllır. 

a ,\rtırıııa 1'nr< cırmıın mudıır -
lııı:unde 27 'i. !112 tarıhinde ~·nıo:ıır -
l•·~ı •gunıı ~a1t 14 t,. ~ ıpılnrnldır. 

\ - ~fU\ltkııkt teıııin1t l'ilı '• lır;1rlır. 
(.'il"ı'ı) 1~2i 

Tahminen 2200 metre 
mikabı muhtelif cinse 

maden direklerinin nakil ve 
istif işi açık eksiltmesi 

l>e\let Orıırnn l•letme i l\ıırıbıik 
h:urnbnk He\lr iırııırlııdndcn 

1 - h'.urabük ıll'\'le t ornıon l•lctm(. 
sine bıığl• Btı) ııkdıız holı;c ınin BRk. 
lııbostnn harnhlık, (.'ııkıroren ve Ciı:r
dr.z kırnıycın yolunun rnuhtf"lif rna -
lıallt'rine nakledilmiş ve !'dilrcck olan 
tatınılnen ~:.ıoo iki bin iki yıız metre 
nılkl\p muhtelıf cins maılen d1reklcrı· 
nın Karabıik istatiyon deposuna nakil 
\'e istif işi ikinci teşrin 9~2 ııonunıı 
klıdar tanıamen ifa edilmiş hulunrnıık 
Şar tiyle bu İ1;> açık cksillmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Ac;ık cblltme Hl tcmmur; 9.&2 
tarihine ra.sthyan perşembe ıı:Unil sa· 
at a tc Kllrabilk devlet ormlln lşl P.t. 
mcııl re•l r hinHınclıt toplanarak olan 
komisyona huırnrundıt yapılacaktır. 

il - Birinci maddl'dc yıı.zılı farl • 
lar dairesinde işbu emvalin, nıık\l u 
istif işini n behn mctrcmlkllhına ma
hammt'n bedel sekiz llraclır. 

' - Temlnııt akçesi % 7,5 hcsa • 
hiyle 1ll20 lirnılır. 

ll - Bu işe ait açık eksfltmt. fart • 
naml'leri Ankarıı orınıın umum mu • 
dürl!ığ!l ile Zonırnldak orman çevirgc 
rnlldilrlüğıindc ve Karabük revir amlr
ll~lnde ı;örlllebllir. 

f - isteklilerin eksiltme 
leınlnat akı;ı-lcriyle hirlikte 
mirliğine milrn<':ı.at etmeleri 
ittin olunur. (73 t~-~202) 

,gOrılind,. 

revir A· 
lllzıımu 
1262 

Tahminen 4000 metre 
mikabı muhtelif cinse 

maden direklerinin nakil ve 
istif işi açık eksiltmesi 
Devkıt Orman 41.otmoa Karaotık 

Revir Amlrlltt:nden: 
1 - Karabük de\•kıt orman ~iM.mest· 

ne lıflf:lı Kal"e.k:aya böl2es1nln s.ı2 yılı 

kcslimlne t.\bl tutuL'ln muhtelif makta· 
ıa.ma dipten kesllinl• tahminen 400C 
dört btn m«.n! mtkA.p nı.ddes'.nde muh· 
teııt clns maden &reklfk aliac:ların ve
rilecek olcil:ve sröre dtrek boylıınna tak
stm ka.myoıı yolu boJ,-una ve rampalara 
nakil ve ısurı ve onnıı.nda &Urll'Ü y0lu 
mUteahh"'1!M! att olmak ve lktneflctnıı 

!H'J ıııonuna karınr tamarnmı tra e<11lmlı 

tıulunrnak tartlyl<ı bu la acık e-kslltme 
ye cıkanlımııtır. 

'J - Acık eksllİJ™! 1" tf.wnmuz 942 
tn.rlhhM! rastlı;ı."!ln ııcnıcmt>e ıtUnO ıııınt 

14 ~ Karabük de..-let omıaıı S~fotmeı;I 

revir A.mlrll~ b'moasındıı tnplanR~ak o -
la.n kom1"';'0D hU7UMlnda. :ıratıılacnktır. 

3 - Blrtn<'.'1 m.aM<'de yazılı eartlar 
ı1a1rt'!rlnde lsbu t"lnvalin dlN"k heHblyle 
bP.her met."'e mlkA.bına muhamml!l'l b-. 

del sclclz llrndır. 
4 - Muvııkkat tPmmAt ıı.kcftll y!lz • 

de 7,5 h~blyle 24-00 liradır. 

5 - Bu be alt acık ekmlbn,. ısa.rtna

mı-1ııoı1 Ankanı.- oırma.n umum mlldür 
IOl\ii ne Znınırul<ta.k onnan ~lrrf! mO· 
clOıillı:tünth! ve Kanı.bük revir A.m\r11{:1n
cle ırnrUll'hlllr. 

fi - tııtı>k11ll'!rln ~l't:me ır!lnfint!e 

lımıhwlt.llırlyle hlrUkte rt"Vtr tımlTllltlml 

7.r mUmcaıı.t l'lmı-lı-rl :Unmıu mın ol•ı · 

nUT. (73-t:\-!1203) 121;:\ 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

3500 telgraf direği alınacak 
Ankara P. P. T. MOcllirlUliilnden: 
İdaremiz lhUya.cı için Çubuk ka· 

zasının Kavakdağı mıntakası Gökpı
nar ,kıtasından ve Aytlos mıntakaSl 
Aktnşderesl ormnnlnrınrian kesilerek 
Çubuk kazası dnhlllndc bir yf!re de
po ve tcs11m edilmek üzere 7 metre
lik 1210,8 metrelik 2200 ki topyckO.n 
3500 telgraf direği kapalı zarf usum 
ile c-ksllt.meyc çıknrılmıı;tır. 

Bu direklerden 7 ~trellklerln ta· 
ncslne 9 llra elll kuruş, 8 metrelik· 
lerln tanesine 10 llrıı. elli kurus tııh· 
mln olunmUŞtur. Muvakkat tcmlnnt 
2665 lira 50 kurustur. Eksiltmı> 14 
ll'mmıı7. 9~2 ~Rlı gllnil &a:tt 1 li <lR Çu
buk P.T.T. binasında müte$~l<kll sa· 
tın Rlmıı komiı::yomın<ln yapılacaktır. 
$11.rt.namt> Ankara P.T.1'. M<l. lüğiln
dE'Tt ve Çubuk P.T.T. ıefliğfn<fon 178 
kuruş N>delle alınabilir. Orman tarl
ff' he<lı>ll 460 kuru~ur. Istı>k1tlerln 
o gilnll "IRat 15 e kadar mühUrlU tek· 
lif mektuplarını ve kanunt ve~lkıı -
lannı koml&YOn reisine" vermı>lerl 
pastada vuku

0

a ııeleC'P.k gedkmelerin 
kabul edUml)'ece~ lllın oıunıır. 

.(4017>. 996 

I 

t1/7/t942 

SIHHAT Te iÇTiMAi M. V. NAFIA VEKALETi D. DEMIRYOLLARI 

Çakıl taşı alınacak Yapı İ§leri Doldurma, ~ltma işleri 
Sıhhat ve İçtimai .Muavenet \'ek&· Nafıa MUdUrllığtindco : l>evlet Demıryolları Adana ti. ıncı 

Jetinılen : 1 - Kalaba mahallesincle yapıla • lşıeuul! Artırma, eksıltme komısyonu 
Ankara'da Haına.mi>nunde yeni cnk otob\Ll durağı ınşaatı"lln ihalesi reıslı~ıııd .. ıı : 

yapılmakta olan Uoıtuııı ve ll:ı~sıyc 13-7-194:< tarihine rastlıyan paxarte- Muhaııııııı•ıı hcdeli aı.ooo lira tutao 
Kllııi,{;I in~aa.b ıçın alınacak olan çıı- si gun11 salt 17 de vilAyet Partı İdil· "'e ı !lı2 ınnll yılı içcrı•inde Adana dc
kıl taşııı.a aıt nıuka,·ele feshedıl<lıP:ı re heyeti binasında yapılmak üzere posuna gelecek ol~ ıo .ouo ton me
eiheUe )Cnlden te ~.ıııu sayılı lrnrıu- açıh cksıltmeye ı<ooulmuşıur. elen kııııııırıınıln tahınil •e tahliye ı~ı
oun (5 ı ) nci maddesine te' tıkan 2 - Keşi! bedeli (:.!283) lira (70) ne nıııtlfıp ,., sıı(lı talip ıuhur etmcdı. 
t ıahhııt bakiyesi olan :?276 metre ıni· k u ru§ ve muvakkat teminatı (171) li- gındcn rk.slllınc 17 !l"ınınıı:r. 9~'.! eu.nıı 
kAlıı ~nlı.ıl taşı açık eksiltmeye koou!· ra (28) kuruştur. gün1ı ~ ıat ı n ıla kııpalı z.nrt u~ulı) ıe 
muştur. 3 - İstcklıl<"rin muvakkat temi • \clnna b ırıcı i<leotmc ıııüclıırlüğlı hin..ı. 

ı - Muhammen hedeli 14791 Jirıt. nat mektup veya makbuzıariyle ti • sıııtln ir.rn cılilcccktlr. 
dır. carcı odası vesikalar.ın_ı ve n•afıa mu. Hıı l~I! gırıııc•k istlyenlnirı :!.5öll li-

2 - )1uvakk.at lemina.t 110!1 lira 1 clllrlı~ğ'lı:ıden bu ı.:; ıı;ın alacak.ları J ralık ırıııvnkkat temln~t ı.kçell'.rı) le 
illi kuruştur. !ennı rhllyet vcsıkalarını hamılt::n 

1 

nufu< rıu:d,rıl.ırı, ı..anıınl ikaınetı::ıh 
8 - :;iartname)·i ı;ı:orm!'k i~ll'\ enll'r 

1 
~ıkarıtla adı ~cçn. g~n. ve sa~tte Par- ve•il;nları, ıyı huy kA~ıtJarı ve twıı 

ınesnl san~Jerı dahilınde her ı:un Sılı· tı idare heyetı reıslığınc muracaal • ret odası \·cı;ıknlariyle hcr11ber bu ı:-•bl 
h ıt ,.e lçtırııal MııaH~nct \'ekAıetı iç·, ları. . . . tahmil \C tahliye işJ,.rın<le bulunup 
tifT!ııl l\Jııa'. "~ll'l İ•lcri dairc•ine nıurıı.; 4 - Bu ışe .a!t ke.şıf ve o.artna'?le~·ı mu•·aflnkiyetle bıı~nrdıklıırın'I. V<') a 
cıı.ııt rtıııelıdırler her A11n Partı ıdare heycu reııılıırın- bıı~uıılıilrcrklerlne dair t'hli\'etname-

ı - lhnlr. 22·i·!l ı2 ~ar nmbn ı.ünil' de görebıleceklcri. (47201 773 nın teklif mektuplariyle bcr~ber ihn-
saat !il dc> ~ihhat ,.e !c;limnl )fua•e- Yapı ve imar işleri le sııatind,.n bir sMt l!\·vel komisyon 
n~t 'eklilctındc teşrkkül tderek Ko· .!\'atın .\ ckAlettnden. rt'isliillne vernıeleri lbımdır. 
mısyon ~uwrurıcla ,·a pılar.n~tır. 1 _ Eksiltmeye konulan ıs: Jandıır· \1ııkavcle projt'leri Ankaµ 2. inci 
A 5 k-t ~ a.kitt vel n.!kkltk rıhrnhl ı,·detllın~ekl ma muha!ız U.buru lcln ya.pıb.cak te. işletme mildllrlıiğiinden. Haydarpaşa-
~nn .. cmına o ara a ıı e ıımı-- mlzlcme evi tn6aa.Ud da l. incl işletme m!ldilrl!lğundcn, A-
ce ·] u;ın, bu şekli tı-mlnat vrrıııt'k u;. dnnıı·cb 6 ıncı IŞIC'tme müdürlüji:U den 
lsti)c>nl!!rin dnha ev\"el Yekı\lde mU- :Kf!filr bedeli: (~l) lira (67) ıru- ve Anıına dtrosuncfan beclelsi• ol:rak 
raC'nıot l'rl!'rek hıınlnrı malMnrlı~ınıı ruştur. • ,·erilir. (4 rno) 805 
'"ıılırrnnlnrı vt alnrakalrı nıaklıur.lnrı 2 - Eksiltme 2."l.7.HH2 ~be 1:'0. 
Knrrıhyonıı t~,·cli etmt'lni lhırıırlır. nu r.aat ı:; te xarıa VekAlctl .Yllı>ı '" Bala~t münakasası 
<ıııc;ıı) ıcıu:ı ınıar lılerı eksiltme kı:mıı.,yonu o<luın· D. D. Yolları Kayseri "• !şletm~ 

Gümrük ve İnhisarlar V. 
ll.ı ı kap.~ lı 281 f U8U1IYI<' yp pılnC'Aktır. .\1Qd(j,rl iiğftnrlf'n: 

3 - ~)k~ıtme tart:nnmem ve buna Asagııln Ol'ak kllomctrelerl. mlk· 
mOtC'fcrrı evnık no21 ytız llk1 kurrıe tarları ve muhammen bedelleriyle, 

muvakkat teminat miktarı ve m<inıı
kasa larlhlı>rl :ôsterilmtş olan · ba· 
lnst işi gösterilen gün ve saatlerde 
J<aysı•rl'dc •1. İşletme MUdilrlüğünde 
toplanan komlsyonr.a llınlcsf yapıl
mak lizcre kapalı zarf uı1uliyle ek• 
ıılltmcye konulmuştur. 

Sicim alınacak b,!(!et ınuı.:abııınrıc yapı \'e ı.mar ·'l.'r ı 
Gmtı ruı. ve lnbı:>ıı.rlur \ c ılclııı • re sııı::ınrten alınablllr. 

den : 4 - Ekstltmeı:e clrcbllmcl< tein Is· 
1 \lerkrz \'e t 1era ı;tıııırııklcri teklllcı1n usulil dııln'slrnlc (152ı; ı;aı 

11.tı) acı u;ın 515 kıl o ince 'e :ıuu kı ıı b:n bcı >uz ytnnJ sekiz 1 :ra altmıs ıı; 
kalın •ll"ıııı açık ekslltme usu il) le ılı- kunııluk muvakkat teminat vcnn~• .. 
rııH· ıktır. • ' ,.e Narıa \'ekAlet'.nd<'I\ tıu 1$ için .ılın 

:.! - Alulınrııqırn bedel {2U5) lıru mıe ehlb'et '\'e51kaın ttıraz et.mclert Jd. 
olup rıııı•akkat teıııin'ilı 1 ı lır ıılır zımdır. 

a - Buna ait numune ,.e şutıı ııııe 1 Bu ''cslkayı almak l'.çn ıst~ın~r<" 
her giın k\ azım ruııdurlıığtınde ,,- ıı u· U k _,.,. W _,,_,...., h 
]cl•ılır. l m na aııa ta ..... inden <ta ,.uı=u a· 

~ ilrnle !fi. ; . !H2 per<crıılı« •11• r ı:ı en az ile ırOn e\•vel blr L"lt.tda llc 
nlı sn at \!il) d 1 \rıkRr l.d 1 \ek ıJı-t lr Nah& Vt>kA.le~tne müracaat etm •lcrl 
vızıııı rııuılıırlıl!"hrıclr lrnrulıı s ıtııı ıJ. nıuktazldlr. 
ırıa kıııııı pınuncl ı ~ ıpılııeııktır. ı 5 - lı:tt.'klller teklif mektııplannı 

.5 - Kununl \·a~ıfları h>tıı t ılıı•lcriıı .ıııılf' gıınU olırn 2:i-7-942 pe~lw> ı::U
u.'ııvııkl.(RL tc-ıııln.ıllarıııı \C'k(ılt'l \et.ııe· ı nU 1\1\at ı4 e knı1ıır f"k!>!l!.l'nE' komlsvo'lll 
ıııe .'nl ırar,ık lıclll guıı \t:! s ıattc kıo. r .. L~lli':lne mnkmız mukabilinde ,·emı •it•· 

nıh~·ıınılıı hazır lııılu•uwı!nrı. il~ 1 1 ı1 11\zİmıhr. 

Bu işe ginnek istb-enlerln temi· 
naUannı ve kanunun tayin ettlt:i we
siknlarını muhtevi kapalı zar!lannı 
münakasa günü muan:en olan saat
lerden hlr saat evvıollnc kadar 4. 
İşletme komisyon klıtfpllğlne verme· 
lcrl IAzımdır. 

Balast !$ine alt mnka,·e!e "e ~art· 
name proklerl PRrıısız olarak 4. tş-
1!.'tme komlsyonundnn ve Ankara 
garın<lrın vcrllmcktı-dlr. 

0<'ak Kim.si: 3fi3. hnttı: Anl<cırn
Knyııcrl. Miktarı: ~13. 5000 Tutarı: 
12!'1.30 llrn • .Muv:ıkknt teminatı fiil 25, 
~u.nakns.ı tarihi: 22·7-!l42. ~:tBt 15. 

DEVLET ŞURASI 
l'• toı.1n olnrıtk ~C'('ııaneıer kat;7u1 "· Ü<'nk Kim.si: 305. hnttı: Anknra-

clllmN. < l'l'lSl 11 >3 Kayseri. Miktllrı M:ı. 6000. Tııtarı: 

Memur alınacak ANKARA V ALlLlCt 
Devlet Şurnı;ı Relsllğlndl'fl: 

ııaıremtzdc yirmi ILre maailı 1< •'·V· Bir daktilo alınacak 
llk v·e 75 ııra tıereıh dakU!olu k c n 

1 
Ankara \'alill(:lndrn: 

13. 7. 94'2 paz .. rıaı >:ılnU saat oı. l ı ıır l - Nafıa MüdürlUğli kadrosun
mtisabaka imtihanı >ap)lacnktır M :tıu· da ac;ık bulunan <60> lira aylık uc
rın kanunu mucibince memur o alJll·' rl'tli kadroya imtihanla bir dakt.lo 
mt'k cvsarını haiz taliplerin o !ı'üne Ka· ! nlınncaktır. 

2 - lmUhan 15-7-942 tarihine dar vesalktyle ve anuhal il\! Devi• t 
ŞQrnsı Relsl1t!ne müracaat ey!cmcıe.-1 

i!An olunur. (5102) 1100 

_A. C. Müddei Umumiliği 

Ekmek alınacak 
An kara C. MüddcıumumiliA-indcn: 
1 - A:ıkara cc7.aevinin haziran 

942 iptidasından mayıs 943 sonuna 
kadar bi r senelik ihtiyacı oları b~· 
heri (600) gram itlb,,riyle şartna
mesinde yazılı istekler dahilincla 
belediyenin kabııll cttlgi ve cdecc~i 
tc.k tip ekmek kapalı zarf usuliyle 
münakasaya ko:ıulmu§tur. 

rııstlıynn ııerııembe .günü ı:;aat 15 tP 
Nafıa Mlidürlil(:ünde yapılacaktır. 

3 - tsteklllerin, aşaifrıda :ı.·azılt 
belgelerle birlikte nihayet 14·7-912 
aksamına kadar vllfıyete lstida ile 
müracantlan. 

4 - Arnnılan belgele-r : 
A - Nüfus ci.iulanı öme~ 
B - Askerlik vesika!:! 
c - Doğruluk knğıdı 
D - Tahsil veslka"1 
E - ı=iıhhııt raporu 
G - tıc adet vesikıı fotoğndı 
F - Evvl'kP calıştıitı yerlerden 

. alınm1.s homuırvi.<il. <5142> 1181 

P OL ıS 
2 - İhale 20 temmuz 942 tari-

hins rastlıyan pazartesi gilnU saltı Elbise diktirilecek 
15 t e Ankara adliye binasında C. Ankara F.ıınniyet Mud\ırlıijtilndell .. 
mil<lilclumumillğinde toplanacak , ı _ Knclroınııa memurLarı ı~ın 
komisy,?ncia ~8:pılacaktır. . (206) adet ya.ılık caket ile (2U5) ıull't 

3 - Ekmcgın muhammen bcdclı knskı:t kılıfı açık. e ksiltme ile diktirl-
31.390 liradır. (otuz bir b in Uç yUz lec-cktlr . 
doksan) 2 - Rlbl~e n ka.ııkctlerin yalnıı 

4 -: Muv akkat tem inat miktnrı ku rn a,ıarı miıdilriycttea Terilccektir. 
2.354 lı.ra 25 Jturuşt~r . . (İki bin Uc ı I>iP:cr mal~enıeleri muteııhhide ait ol
yüz elit dört lira yırmı beıı ktırıııı- rnıık llzerc bir cnkct ve bir kılıfın diki 
tur. . _ . nıl iı;:ln tnhınin edlleo fiyat HO kuru~ 

5 - Ekııı!tmeden mu t evc!ht: 1 ve ilk teminatı ( 8.'5) lirRılır. 
damga rcsı!1': mukavele, temınat 

1 
3 _ l·~ksiltme ıı. 1. !H2 cumnr _ 

mektubu, bıl~mum vergiler ve tcs· tcsi gilnU sa.at ıo dıı. Eın:ı:çet Muuur
l~m ~c ı:nua:ı; cn.c .masrafları nakıl luğ'Unde topalnac<lk kvwi.ıyon tarııfın· 
lıcrctı claıreyt; aırtır. y.ıpılacııklır. 

6 - Teklı! m;kt~p!l!n 20 tem· "' - Snrtnamesl Emnh·ct Mncliırlfi-
~ı~z 942 pazNIBrtleııı giınkbll ııaat lk4 t.e ill besıı~ rnuomelı\t nıenı;ırluii.'ıınrlachr. 
... a .. ar sıra o. u ma u:r. mu abı· · k • ·1 
1. d ·kı · 

11 
.ı 1 k 1 5 - iste lllcnn ıro,tcrı en ıııın ve 

ın e ı ncı maı < e .. e yazı ı om S· • b ı 1 · ı k · · 11 5 · d"I k . ~llatte kanurıı e t?I' erıy,. omı•yon~ 
yon rcııı .,ınc ve ~ cc_e tır. . . aelme),.ri (169 )1 757 

15420 1frıı. J\1ııv:ıkknt t<'minn tı: 
1156.50. Mtinnknsa tnrlhl: 22-7 °.;z. 
Mat 16. <70~ 1863\ ~o 

Balat1t münakasası 
D. D. :1. alları Satuı Al. Ko. dan: 
Beher M3. nın muhammen b{' ~il 

250 kurus o an Ankara - Kayser. h:ıt
tınilP Kurbat:alı Lc;tasyonu cıvarıncla 

5000 ~13. bnlastın ihzar ve tesllmı ışı 
müteahhit nam ve hesabına ac;ık ek
slltmeye konulmuştur. İhalesi 22· 7· 
942 tarihinde çarşamba g{jnil saat 
15 te Ankara istasyonunda lkl~ ls
letme blnnsın<la toplanacaık komıs· 
yonda yapılncaktır. 

İ!lte-klllerin 937,50 lira D!'1vakkat 
temlnntlarlyl~ kanun! veslkaJarını 
hRm.llen muayyen giln ... e saatte ko· 
mL~-oıvla hazır bulun.malan lA.7.ım
dır. Şartna,me ve mukavele proje!l'rl 
komisyondan parasız alırud>illr. 

(5001) 1067 

Klonı tutya alınacak 
D . D. Yolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 12 $00 (on iki bin 

diirt yU~) llrn ola.n 20 ton kloru tutya 
Z2. T. 9~2 çarşıımb.ıı gUnil sa.at 16 t e 
:..apn.Jı zarf u uliylc Anknra'dıı jdare 
blnaı;ındı\ top!annn merkcr. 9. uncu 
konılsyonca satın alınacaktır. 

Hu iee glrııwk l5tlyclerln 930 (do
lrnı yür. otur.) lir.alık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin dtJği vesika
ları ve tddirlcrinl a> nı gün saa.t ı 1o e 
kadıır adı gcı;cn koınlsyoa reisliğine 
\'Crnır.lr.ri llızııııılır. 
Şartnameler par.1sı r. olnak Ankar.a

clll malzrıııe ılairesinclen, HııydarpaŞM· 
dil tC'sellıım \'e ıevk ı;cfliginden tcruin 
olunur. (t97ti) 1100 

Balast münakas.ası 
D. D. Y. 3. ün!'ü İşletme .\luıL: 

7 - Şartıameyı zormek ıstıycn· 
!erin Ankar!l C. Mtiddeiumuml1iğİ':ıc 
ve fa7.la İ7'.ahııt almak iı:tey enlerin ~e 
mı>sal saatleri İ<:in<le Cebed'<lc C11-
zacvi mUdlirlli~ine mf.lracaatları 

Toprak 

)t uhııınıurıı lıcdcii, bulunduğu ) er, 
nılktnr, muçakk.at teminat ve ihale sa· 
ati a~ağıda yazılı olan hain t k ıpalı 
urf usııllylc eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi Bııııkesir'de 27. 7. !H2 tıırlhi
ne tesadııf eden pıır.ıı.rtesi gilnu işlet· 
mc binasında toplanacak komisyonu· 
mu:r. tarııCındHn yapılacaktır. istekli. 

Mahsulleri Ofisi lerln 2490 sn)ılı knnunun tayin rtıij.:i 

(4700l 91n 

ANKARA BELEDlYESl 

Kiralık depolar 
Ankr.a B elediyesinden : 
l - Hapishane civarında kain ve 

bclecliycyc ait odun ve kömiir depo
su ihale tarihinden itibaren 31-G ~~43 
tarihine karlar pazarlıkla kir aya ve -
rile<:ckı lr. 

2 - Bir SPnelik muhammen kira 
bedeli (200) liradı r. 

3 - Teminatı (15) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti -

yenlerin htr gUn encümen kalemine 
ve isteklilerin de 17-7-1942 cuma 
giinU saat 10 30 da belediye daire • 
sinne müteşekkil encümene mllra -
ca11ıları. (!')196) 1306 

Yaz tarifesi 
BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
iKi FlLM BiRDEN 

1 - Mari Anluanet 
Baş Rolclc: 

T yronne Power 
Norma Sharer 

2 - Gansterin karısı 
Baş Rolclc: 

Akim T amiroll 
Gail Petrick 

P rogram tok hfiy{lk 
oldu~ndan seanslara 

DİKKAT: 
14.(1() 
16.30 
17.30 
20.00 
21.15 

Marl Antuanet 
GangSterin Kan11ı 
Marl Antuanct 
Gangsterin Kan1'1 
Marf Antuanet , 

' Kereste alınacak 
Toprak Mahsulleri 

MüclurlOf;ündcn: 

veslkalRrl.a ihale gunu muayyen saat
ten bir saat cnel kapalı ve mııhurlu 
r.arf!oarını komisyonumuza vermelcrı 

Ofisi Umum lıh ılır. 
Bu ııc tıll Şartname ve ıııukaveh ha· 

Aş:ıgıda mlifrE.'datı yazılı ceman 
5655 :--13 kereste (çam veya köknarı 
.ı::erf'k toııtnn ve gerekse klicUk ı•nı
tllcr hal!nde satın alınacaktır. ~fo
nyyrm bir 1<.'slim mahalli \'Okluc. 

lsteklllerin 20. 7. 942 t~rıhın-e ktl· 
dar verecekleri cins ve m~ktarlnrı, 
tes1lm mahal ve ı>artJarını "" son 
f"yatlanm umum müdürlilğliml.İZl" 
bLldirmeleri veya blzzat m üracaaUa
n. 

2 sa.ntımli.k tahta 
4 santimlik kalas 
6 ııan:tJm.lik kalas 
Doğramaltk kerPste 

(ı;:ırah çam> 
3x14 
4Xl0 
5x10 
5x12 
6X6 
6X8 
fix 12 
6x 14 
6X16 
8xR 
sx 10 
sx12 
8Y14 
8:< ıcı 
ınx10 
ıox12 
lOXll> 
rnxıs 
12x18 
12X20 
12X24 
lfi 'ı( 1 fi 
1RX20 

.. 

.. 
.. 
" 

.. 

M3 
1300 

2!) 

93 
86 

43 
5 

1021 
187 

7 
126 
254 
2(15 
181 
480 
12."i 
262 
4~ 

!:ı 

~ 
192 

33 
22 
21 

191 
75 
65 

115 
~ 24X24 

Yck~n 5f~5-
Kert'Sten n evsafı Nafıa Vekfilı-tl 

:ıı·apı fşl('rl umum! femıt $artrıam"'51 
ahkfımına U'.\"'gltn otaoaktır. Ebat rıs· 
sarld r. (5269) 1342 

Bir kamyonet almacak 
Türk Hava Kurumu Genel Mcr -

kez nden ı 
3 Ua 4 o luk ve mümk1ln oldu~ 

ta'kd rde kapalı bir kamyonet 5 adet 
!istik ve te!erruatıy c satın 111.lına -
oaknr. Sa mak istiycnler bir t•klıf 
mektub y b:.rl ke h r s:1ln genci 
merkez 113tın rılma komisyonuna ı -
racut etmelıd rler • 1099 

me projesi koın ı )onumıızdım para ıı 
ıılııwhili r. 

Bıılunılıığıı yer: Balıkesir • Kutnh
ya, kilıınıetre•i: l!l.'i·:w.~, ıııiktar M:J.: 
ıu.oon, .\1 uhauııııen lıeclel: :H o Jırıı, 
muvakkat tcınin:ıt: l/ii .~ lira, ihale 
saııti: ı 6 (49!12) ııua 

P iyekolis alınacak 
D.D. Y. Satın Alma Ko.dan ı 
Muhammen bedeli 3256,91 lira ~ 

lan 171 adet piyakolis 27-7-194!! p~ 
ze.rıesi giinU .saat ll'i tc açık eksılt• 
me usuliylc A nkara'cla iclare binasın· 
da toplanan merkez 9 uncu komls • 
yonca satın alınacaktır • 

Bu i&e ,A'lrmek istiyenlerin 244,27 
liralık muvakluıt teminat ile kanu -
nun tayin cıtiı\1 vesikalan hamilen 
aynı glin ve saatte adı geçen komi&
yon reisliğinde bulunmr\ları lA.zım • 
dır. 

Şartnameler paraııız o1arak A nka
ra'da malzeme dairesinde, Haydar ·' 
Pll§a'cla tcsclllim ve sevk ııcfli~inile 
görillebilir. (fillOl 1302 

- ( 11 / Temmuz / 1942 .)-
7 .ııo proırram ıoaat 119.45 semesıt 10 
7 ~'12 hattanın be- d&ktka 
den tertıı~ 19.5.'5 ince 118% 

ııroımımı 20.15 rad)oe 

7 .40 4l Ja ruı gazetesi 
7 Yı m llz k (Pi.) 20 45 hlea.zkAr 
1 S.80 ı>ro~ra.m saat aıı t1o lar 
ıa 83 mtiZ'tk (Pi.) 21.00 a.'lll eserler 
13.4!'1 AJnnıı 
14 oo Rtyasetıeum
hur bandOı!l'U. eşer: 

lhııan Kün(('l"I. l. 
T. Aı1ams: m llrt: 

2. Gltnka: "La ''I<' 
ı>Ollf' l>! Tsal'., OIX'• 

nuımt!ftn uvertür: 
8. Oı<>P!:n: S«!l1 e 
pa.roa 1tU". 
18 00 ııroırra.m saat 
18.03 he!'!' tel.den 

21.15 d:.nlcyid 
1f;ıte~r1 

Z1 45 stlr '\l'C 11(!t!'lr 
22 00 ı;ıalon Ql'i(('!J• 

trnıı.ı. (Viyolonist 
Nedl> Alkın l. l 

sctmııılstk:h: Ask 
h!kAYftl\ (5 sahroe-

lil<): 2. Elear: All' 
M>IA.mı; S. Pactıer

ncrg: Dan&. 

1ı; 4!5 eoı-u'k kulUb!i 22.30 aJIUl8 

19.30 aJa.ııa 22.45 ka&lal-. 
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Çeşitli yiyecek vesaire alınacak 
lns

E! il '6f:Ut Eı ht.n.ı M rkC'ZI :ıtu<lürluCUndc:n: 
l grup 

"Z:lkın cı Azı Çoğu Tutıın .M. teminat lhale tarihi 
mrk nsı Kllo KHo Lira kurus r.ıra kuruş ve ı::unu 
dl'ynAl 1752 2190 413 62,5 31 11,87 24·7·942 Cunl& 
q nyn(h 80 180 356 63,4 26 74 24 ,. 
nnı; 20 50 62 92 4 71,9 24 ,. 

1 re mek 100 200 100 7 50 24 .. 
unut 25 50 9 25 6937 24 .. 

ı u rasuı_ye 2 50 9 67,5 24 .. 
Urt 80 19 20 l 44 24 ,. 

yaz N'Ynl 20 60 30 2' 25 24 
C'lln<' c>ke r 2 15 15 ı 12,5 24 

t k u~ 50 200 221 16 57,57 24 " 
vn •1 1 • 100 300 12 90 24 

ı Lre: 20 50 12 75 95,62 24 
100 150 17 25 l 2!1,37 24 
soo ı ıs ı s5 24 

3000 5000 315 25 23 64 37 24 
1440 2000 170 12 75 24 

5 
500 
200 
15 
30 
50 
50 
5 
5 
5 

10 
10 

4 
3 

20 
30 
10 
10 
30 

.... :ıo 
5 

lO 
80 

lOO 
5 

20 
20 
70 
10 
40 
80 
50 
50 
80 

200 
4 
6 
2 
5 

lM 
50 
ll 
2 

1440 
"iO 

600 

16i8 88,9 
20 5 

1500 75 
300 105 
30 12 

100 7 
100 35 
100 10 
10 3 
10 3 
20 s 
20 6 
20 10 
ıo 20 

9 3 60 
30 9 
60 42 
20 3 
20 3 
50 12 50 
20 6 
10 3 
20 6 

120 lR 
150 22 50 
10 2 50 
40 8" 
30 6 

150 30 
20 8 
80 20 

200 40 
100 25 
100 20 
150 25 
300 75 
ıo so 
10 3 
6 2 40 

20 20 
2."lO 50 
150 6 

5 7 50 
5 '> 

2000 160 
100 95 
800 1040 

-~....,..,---

78 91,26 
87,5 

4 12,5 
7 87,5 

90 
47,5 

2 62,5 
75 
22,5 
22,5 
60 
45 
75 

l 50 
27 
67,5 

3 52,5 
22,5 
22.5 

9325 
45 
22,5 
45 

l 35 
l 6S,75 

1875 
60 
45 

2 2!'i 
60 

] 50 
3 
l Si,5 
l 511 
l 87 5 
5 62ı; 
2 25 

22 5 
l~ 

1 50 
3 j!'. 

4!'> 

12 

47,15 
15 

7 12,!5 
18 
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24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
2-l 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
2'1 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
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1 F.thn Yl'k0n 2102 O lAA fl.'i 
tıır VI!' 

1 
fflt ıı ~ıhhn• mnr~.eıılnln 94' ml\11 yılı ihtiyacı olıı.n )'Ukıınrta <'iM, mık 

rı~ı 4 ~" tııntıı rt zı ı buhın 9 aıımıa ı ı kalem muhtelit YIYN' k \e ~11ır m"d 
rnıe 1,. 

94:.1 tarthlnd<!:ı ltl nrcn >hmı ııun mUdd!'ll<! ncık t!>kslltmey-e c~kllrll 

n_ ~;, Hüktını t e flYll lan te11blt Mlk'n PrT.Ak bod 11()1"1 ö<lenlı1t!?'rı v<>l'ırl, nnkll· 

8 TV!!' hart r ile tıırlcl :ı:a •urı olan kap bedellt'rt ıımt'n M~('Ct'ktlr 
rn.,.ıc•up llplertn Del y(lıı ktrk Yl'dl ı rn elli rt!irt kunıehı-k muvakkat.t m nntı\ a!! 
~ıtt 115 :Y~ m kbuzhn ve C1lltPr kanun\ Vl$3lkle btrl kte )'UkArıda yazılı ırun vc 
YO!lfl m" ilk ra ıhtıat ve lcttmnı Muavenet MDdUrlURUnl1e mütct(!h"kll komi•· 

1.1rnı- tlan~ 
4 

- ISartnam !er F.tlml!lıtut sıhhat mertcczlnde E'Ör1llt>blllr. (4SS4) 94~ -
- ASKERLiK iŞLERi 

Askerlik iş leri 
dClı~tı.rrı. :iııbancı Askerlik S ubesln · 

ar: ~ 339 dol!:umıu ve bunll\rla m u· 
kıı.rn·d e tnb1 vv iki do umıu An· 
lerfn ilk bulunıın bUtlln yabancı er
tcırun ve son yoklnmaların 13 
nıu ~ 942 de, 10 .M ~ıs Stndyo· 
194~n b1l4lnnıll\cnk ve 28 temmuz 
gUnı tnrlhındo son vcrllecekt.lr. liu 
raca:r ıctnde nskcrlik mccllslnc mU· 
YIU\ta!. eder k yoklnnınsını ynptırmı· 
nıuıun 1hakkınd yoklnmn kaçnl!:ı 

2 e ıl tatbik ccl luccktlr. 
rer f Bu Yoklamıya tabi her er bJ. 
ınue Otoğrnna, çnlı5tıkları daire ve 
ıı g~selC'rden birer ikamet vesika· 
huı11ndre~fk· l te calısmıyanlar d 
rfll<kn u nrı mnhal POiis merkezle· 
dır. ikamet tezkeresi nlncaklnr· 

ııı.:;; Askert fııbriknlıırdıı calısnn • 
ke.ıarcı':ı tkttr olduklarına dair fabrl· 

4 n ve ikn crUrccoklerdlr. 
Beıı-dj Dllier ıanatklırlnr d Anknrn 
ınatı;u~ inden ~endi sanatlarına 
e ınd d Ves ka 1ectlrec klerlnden, 
lltıındı n bu vesikaları ha:ıırlamnları 

5 r, 
ehıı:v;;n Şoförler, askerl k meclisine 
avııiıer ~meıerlnl gö tcrec klcr, mu· 
<laır ht>J e &<>för munvlnI olduıtunn 
tinden !!dlyed n yahut şoför cemiye· 

6 _Vesika C<!tlr<'ce-klerdlr. 

KAZALAR 

Yapı işleri 
Knralıllk Delı-ciiye HcisJiğin ı'lcn 

Bk lltmeye konulnn !§ : 
1 - Ylrınl bin llrn yctmlf beş im· 

r uf keşif bcılclll Kar bük mcabnhn hl. 
nn&ı lnfuı k pnlı Ear f usullyle 26,6, 
!lı2 tar ihinden lt iuarcn bir ay ınüd • 
detle ekslllnıeyc konulıııuştıı r . 

2 - İhnle vnhldi fiyat usulU Ur.tle· 
dlr. 

8 - Bu işe alt evraklar funlnrdı r : 
Mııknvclc proJe&I, eksıltmc farlnn· 

meal, hususi fenni şartname kcflf hu. 
l&sn cet' eli. 

' - nu evr11kı görmek !stiyenler 
Karabilk belediyesine muracııat ede
bilirler. 

5 - Muv11kkat t e minat l l'iOO ll rıı 6 
kuruştur. ihale ~7. 7. 94:? perşemhe 
günü saııt lf> tl' Kıırablık Belediye dır 
irc&ııHle tc§ckkul edecek koın ısyu ııdıı 
yapılacnktır. 

6 - htcklllc r 21110 eayıh knnıı nn 
ll'v(iknn haıırlıyaeaklnrı teklif mek • 
tupları nı ıııcr.kiır gıı n snat 15 şe 
kııdar komisyon reisliğine vermeleri 
lhııııttır. l'ostacln vukubu lat'ak gc<'lk. 
mell'r k1tbu l cdılnı<"z. 

1 - İstcklilcrln ihale g ll nllnrlrn en 
na Oç gUn evvel bu işe nlt ehliyet ve· 
sikasiyle 9U y ılı nA ııit 'J'lcııret oıins ı 
ve5lknlarını ibraz: etmeleri. lltıii olu • 
n ıır. ( 7082- '1938 1 10 13 

Mll.1.1 MUDAFAA V. 

Yanmış kömür satışı 
M . .M. Vckfl. 2 Nolu salın Al. Ko. 

dan : 
Askerl fırında birikmiş olo.n 100 

t-on yanmış kömür acık arurma ne 
sntılacııktır. İhalesi 14·7·942 salı günü 
saat 10,30 Ask rl fırında yapılacak· 
tır. İsteklilerin bıı Eauşa işılrııklcrl 
için 22:> liralık ilk teminatlariyle 
ihale aaatlndo askeri fırında mılıın· 
rrr.:ı ları . ('4723) 800 

Patlıcan alınacak 
M. LV. J No.lu Sıı. Al. Ko. dan : 
ı O ton p1ttlıc11n k.<ıpalı zarf eksilt· 

mc ı 2:J. '1. 9'2 saat 13 te Ankara le
vnxım AmirllAI hinasında M.111. V. l 
:-:'o.hı ~a. ı\I. Ko. ıln ynpılııcaktı r. 

2 - l\luhamnıen lı<"ılcli Sfı 000 li ra 
ilk t<"mlııatı 2i0(1 lırnılır. Şartnl\me 1 
180 kuruş ıoukııhlllnrle koml~yondnıı 
"lınnhıllr. Kanuni\ uygun lekllf ml'k· 
tuplnrını s1tnt H te kndar komlsyonıı 
vcrıııelerl. 098 1 ) HOi 

Şarj grupu alınacak 
M. M \'ek. S ı \ I. Ko dan: 
l ı o adet şnrJ ı;rupu ll'l&arlıkln 

atın alınnc ıktır \fııhnınıne ı hecll'li 
8200 llrıı oluı• k U terıı ı nAtı 480 lirn· 
dır. lh !es· 1 ı '1 !11:? s \lı ıt\Jnu ~ Rt 
ı .~ te 1 1. V 2 Nn lıı S . \l kornl~
)onııncl \İl l ı<' ktır. Ş ırtnaını-sı ko· 
mıs) ilncl • ıı:urulehili r. 1 t eklilt'rfn he Ilı 

1ttll' kornls) onn ı:elıııı-lcrı. 
(61111) 1161 

Rndyuın 16.mbası alınacak 
M. 1 \'ek Sıı. \l Ko d ı n : 
1 Gb ıdı t H. ıılyurn b "ı pıı 

7.ırlııcln ~ılın nlınl<' ktır. l'ıu:arlı ı 
14 j !ll.! ~ılı ırunu illi 11· na " \] 
V 2 l\"ıı lu S" \I "ınıl•vr ıınd ı y ı· 
pıl t' ı tır 1 leklilnın t .·klı ı Nlcl rk 
1 rl fı> la ıl<' ı. ti l<"ıııl • t ııırkt"P" 
1 rl) le h il • tırı •c ıı kıir ı o•ıı. • 

n~ıı:elııl:erl. illt.J 1,111 

Çeşitli ınnizeme nlmacnk 
~I l\! \e S:ı \1. ~o dan: 
ı \ ı ı,h rııil:t ır ~e ıııslrrl } ı· 

ıılı 9 k lrııı ııı IP-crııe ı ~ 7 94.i! c;'lr
şnmh ı lıııı ~aıt ıo ılı M \I. V. 2 
No hı S1 \J. korııi )orııı ıclı p ırlık· 
IR lın ı<' ktır 1 tl'klıl rın «•l.lıf ede· 
cckll'rl fı) t •re k ti ten ın tları~. 
le nıı-ıkıir koını yonıı ırel••ıdcrı . 

\dı-t l inbı 
fi Kaııı) on lıistik pomp ısı 
.'i 1. ı t k kayn ık ınnkıne 1 

2•) ı .. ı tik k ı) ııai'.;ı 
J Kolıu 2,ı; t •nlıık klrlko 
il ' t akım lfıstıl; rlq~işlırıııc hıv· 

) (' 1 
Jlrn~ın hoıı 1 i 
~ n ıı ı ı n v ı~ ııomp ı ı 

' • h••nl~ı 
) bul •nıı ('il ı ) 

Otomobil yedekleri 
alınacak 

M M VekAI Sn Al Ko dan: 
l - 6.7·042 ı:tınü nlınsıraQ:ı 1 ~n e· 

d len Op 1-ııüp n x ~c <)p ı Admlı:ıl 

marka b n<'k otomobUlerl ıcın 119 k • • 
lem ;ye:I k ıııı.rcıyn 11tckl1 ~ıkmntlı ın · 

dan 14·7·942 salı a-OnU t 11 dı> tek· 
mr puıırltk~ alıııncaktır. Tutarı 7.ıı 

lira oıuıı knU tl!rtltnatı 118 l1m 65 ku 
nı•tur lııteklll rln 11ııı.1<! anatlne1c M 
M. v. 2 numarnıı &atın alma komi yo 
nuna ll'C'lıncl rı. (5ll9) llü7 

ikramiye tutarları 
M. M. VcklıleUnden : 
1485 sııyılı kanuna töre bu scnt• 

hıırp malOllerlylc ı;ehlt yetimlerine 
isabet eden lkrtıınl;ye mlktarlan aı;:ı· 
ğıdn c&tcrllnılşti r. Pnrnl nrııı d~fıU· 
lış mUddcU <4> a;y b lup ırUn lerJ m n
ha111 tkrıımlyc tevzi komlsyonlnnncn 
ııyrıcıı ııtın edllcce inden lstlhknk 
sahipleri tuvzlat zamanında m.npor, 
resmi senet, vu ellerlnrlekl lkramiyı> 
tevzi cUı.danlarlyle birlikte> il 1ll ol· 
duklnrı ikramiye tevzi komfsyonla· 
rına müracaatları. <5124) 

l. el derece subaya 
2. el 
3. r.ü .. .. 
4. cU " .. 
5. ci .. .. 
6. cı ., 

Lira Kr. 
276 50 
248 85 
193 55 
165 90 
138 25 
110 60 

Ltrn Kr. 
1. cl derece ere 138 25 
2. el 110 60 
3. <'Ü .. .. 82 95 
4. en .. 55 30 
5. cl 27 65 
G.cı ,. .. 2765 
<Beher srh lt ailesi de 31 rer ' lira 

a l acaklardır.) 1192 

Çadır direği alınacak 
M. M. V. Sa. A l. K o.dan : 
660 adet çadır dı reğl pazarlıkla 

s..1tın alınacakıır. ın ~un Böl ıanııt okulu me:ıunlan: 
nı ı; ti olduklnnnn dair dlplomlllnn-

7 _ receklerdlr. 
kurıar /'1!er okullaröa bulunan o · 
le.tına d n k :ıa mlld:ıvtm okur olduk· 

A Mud:ımmen bedeli 460 lira olup 
M. M. VEK LETI DENiZ kati teminatı 67 lira ® kuruıtur. 

8 aır ve lkn gcUrec,.klerd r. 
re~ın"d~u llAn dav<>tiye y<>rlne gece· 
lıı veslk •

1 
hı:>r erin şimdiden lllzum· 

lıınan ~ arını hnzırhynrnk tayin o· 
morar: nlerde BSkerllk meclisine 
tıl'.lnal nt l'r1er<-k yoklamalnnnı yan· 

arı lltın olunur. <5141> 1193 

A Ça ğ rı 
A nkknra A~kerlik Şubesi Reisli.i:inden: 

n nra'dak" d • d L..I Yd T ı ıı reslcrın e ou unmıran 
31G d Oı>çu teğmeni fstanbul C:ihangirli 
0;;ıu 01l:unı ve 32225 kııvıı No.lu Ahmcı .. i.ld"' . , • 
Vfya bu ı nın 4762 sayı ile şuhl'mize 
ınuraC'lta lu~duğu ~rin subeMne Jüıumu 

tı llln olunur. 
(52 4) 1288 

AJ!eyiye ikrnmiyeleri 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Dcntı Komutruı.lııtı satın 

Alma Kcımts,vonun<tan: 

pazıır lı ı; ı ı s 7-1942 pazarıesi 5rUnU 
saat 10 da M .M.V. 3 No.lı satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

'I\'ıllplerin muayyen gUn ve s a a tte 
komisyonda bulunmaları. 

(6150) 1214 

imtihan yapılacak 
M. M. v. motOrlü vaaıtalnr da.lresl lc1ıı 

l - Yukıınd:ı yazılı sıtır eti kapalı hazlmn sonuna k,ldar mUtuC..'Ul.t eden 
znrfla ckstltmet:e konulmtıştur. taliplerin 20. 7. 942 günü sant 10 d:ı 

Cin&!: ııııtır ou. 22000 kflo, muvakkat 
temin.at 1650 l1ra, lha.lc gilnü 18·7·9•1.J 
snau 15.SO 

2 - Tallplertn mt-zkClr gUıı ' e ant· Askert Flılırlknlar Umum müdürlül:lln· 
te Cannkknle deniz komuuınlıl!ı satın de lımUhnnınn yapılacağından 
alına komisyonuna münı.caaUan. müdürlüt:e tahsil veslknlarlYl.c 

3 - Buruı at &llrtn.'lme Ankııra ı!C· mUracnatlan WUı oılunur, 
ntz levazım müdurliıtUnde Ye Canak • 
kale <knl2 komutanhl:ı sa.un ıı.Jma ko
mi yonuna. müraC"aat.ıa alınabUtr. 

m<'Zkar 
blrıtkte 

1221 

(4954) 1099 

Kazma sapı alınacak 
M. M . V . Sa. Al. Ko.dıın : 

Çeşitli sebze alınacak . 1 
M M. v. l .• ·o. &ı. Al. Ko. il:ı.n: ViLAYETLER Çeşitli yiyecek al n c k 
ı - Asabdn cins vo mlktnrl:ı.n ya-

7.ılı ı;chzclcrl:n pauırlııtı 13·7·942 saat 
15.30 da Anlmro Lv. A. bmnsında M. 
M. V. l. No. Sn. A l. Ko. dıı. yapılaaı.kUr. 

Yol yaptırılacak 
Dev:lcl lXsnb".YoLla.ııı J-~lı' l•l<'.tmcsl Sııun Alma Kccn onu ı !ndm: 

Grup: l T<ml atı lhnlc 
Buma VlltıyeU Naruı Müdur!Utün· 

den: 
c. Mile. KG. 

11379 
6922 

10826 
1200 

173 
14146 

7915 
7479 

5 

Muh. F. 
Kr. n. 

50 
21 
93 

Tuuın 
Lira K. 

5689 50 
1463 62 

Llrn K. 4,;UU 'liO scuı.tl 

2 - ktckl1lcrıtn kaU tcmlnat:lıl~le 

birlikte Ko. nn müraonaUan. 1807 
Cinsi Mtadan 

Pa.Utcan 

Kıt. 

22.100 
5100 

Plrh\ç 
Bu)4:ur 
Toz ock~r 
Kesme oeker 
Çny 
Kuru fasul}<e 
Barbunya 
Nohut 
Cekllml.ş kahve 

115 
1550 

23 
23 
ıs 

670 

10068 18 
1380 
2681 50 
3253 58 
1820 45 
1346 22 

33 50 
Taze banıYA 
'l'aze btbcr 

H!ynr 
Kaook 

193..'5() 

2125 
2125 
~ 

24f>Yl 

l - Ekslltme)'e konulan il: Karara· 
~ • M. K. l'Ma Y<>lunun 19 +000--20 

+ooo "" M. K. Pa.a • Dahle hudu· 
du yolunun o+ ooı.ı-1s f-000 k1lonıctre

ıcrı anısının tesviye! tUmb~ ve blo
kaJtı eoec in$aıllı olup 200401 ı:ım 40 
kuru• keşif bedeliyle ve lm.pnlı znrl 
uaull;ylc eks111meyc cıkanlmııtır. 

2 - Ekli ıtmc 15-7-042 caraamba sıu

nil a.t 16 da nunı.:ı nafıa mU<tOrıUl!lı 

b!;nııaında mUl~kU nafıa eksiltme \le 
lllRIO komisyonu ta.rntılldan ;ynpılacnt· 

ur. 

Grup: 2 27726 55 2079 50 13.7.942 14,30 

DQmat()fl 
Pnt tes 

Yapı işleri 

ml50 
15300 

ı. M. \', Sn \1. :ı.;:o. elan ı 
KllçUk Yoıgat'ta 48!l 6!l tiril 90 ku

ruş keşif lwclell ı ı ~ı cvll'rıy le bekAr 
f1 'yonları 80 7. !l42 per~eınbc gunn 
ı;nat lll tı• kıııııılı r.arflıı .-kslltnıcyc ko
nulnıuştıır. İlk tl'minAtt 2ll s ı~ lira 
60 kıırııştıır. i&tr•klı lrrln ka n ıınıı n tn.. 
rlfatı dnhlllnclc h zırlıy11<"aklnrı teklif 
mt-khıplarını lhnlc ı;tın snııt on cio\rdı
k dar tıınkbıııı ıııııkRhlll M l\I \'. 4 
No. lı s ı . ı..ı. Ko. Hei~lljhııe Hl'ınnlc• 
rl utn ırıe 1 21 llm 99 kuru a veri. 
lir. ( t .ı!3i) ıaı ı 

s - nu ite alt bayındırlık ~lcı1 ııe

ncl eartnıtmNI. ıot;C ve köprüler t nnl 
eartnames1, hıısust aartnnm<' vo c-ks• tn o 
ııartnaml'IJI. oı-ıık r s:ııır ki. keti! cet· 
veli sllA!lt'I nyat ı-cıtvC'lt, m\llkavolc ı•ro· 

Jest nafıa dnlrC!lmde lstC!klllcrtı 110Jte 
rUl!Ct'ktlr • 

Kuru UzUm 
Kuru \15ne 
Kuru erik 
Sirk<.' 
Badrm M:I 
Fındık fc1 
Sam fıstıfıı 
Karışık turşu 
Kuru kaysı 
Knrn biıber 
KJrmızı b.ber 
Ccv 2 ıcı 
Tarcın 
Baharat 
Kuru incir 
Kus llzilmU 

Grup: 3 

2463 
700 

1302 
716 
247 
3!53 
124 

2582 
1152 

8 
8 

517 
9 
6 

1213 
70 

Amasya bnm)'B!lt 336 
Kırmızı merc mf'k 604 
Slynh m<'rcı.m k 3939 
P rlnç unu 865 

80 
80 
60 
25 

200 
200 
220 

40 
60 

200 
70 

120 
!5 
ıo 
50 

120 

300 
27 
18 
70 

1970 40 
560 
781 20 
179 
494 
716 
272 80 

1032 80 
691 20 

16 
5 60 

620 40 
45 
60 

600 50 
94 80 

8041 75 
2oos 

163 08 
718 02 
605 50 

60..~ 15 13.7.942 15 

Taşıma iş leri 
M. M. Vek. Sa. Al Ko. d:ın: 

4 - ~l<Slltznt>yc ıılımek tctn ~tl!killı>· 

rın ııznı ııra 07 kurus muvııkkat ı mı· 

nat v~rlcrt. tİrart't orduAunıı k yıtıı 
ol<lutıuna dl\lr v ika lb z ctmı-1 n .~u 

iti basarahll<'Ccl\ ehil> etı ve lktld'l:'rt6 
ııulunduktannn dair th lc ııünUnrt n " 
ı:nn c' vel vllAYl!t m \kamııuı mnrnca t 

Ilı u~ulU rt lrctılndc Alııc ki rı oh• ;y t 
etı'k1t.sı ıı:ö ı mıı>lcrl ve ilcUnru m 1ıt 

de yl\Zılı evrnkı okuyup kabul f'' ı ki 
rtnl' dn r imza etm ı-t v lh~uıl -400 
ııayı t ı 1\1\nıınun nUkllml r1 d 1 
haıurlıyar1tkl n tek' t 2 rrınn 15.7-'14~ 

ı:ıUnU snat 1!'> tc nııtın mUdllrlOIHl o:rnıı 

ıune1n tf'tl'>kk il N1 ~ kom Ayon relıı ' l'ı'n" 

vcrml'•crt IAv.ımdır 

Grurı: 4 
R<>ceı 
'l'ııh n 

721 
250 

1630 
250 

• 100 
100 
102 
60 

2494 60 
721 
230 

1662 60 
150 

lSi 10 13.7.042 15,30 

Beher tonuna 3 llrn fiyat tnhmln 
cd ll'n 6 000 ton nakl yat L$ şnrlnıı· 
m muc b nt'e 28. 7, 942 salı gllnll 
ıııınt 16 da knıltıh :ı:nrtla ek lltm"YC 
konul mu tur. lsteklll r n 1350 lira· 
ı k ilk t m nnt ve knnunun lRrlfatı 
dah lln e h'lzırlıyac klnrı teklif 
m ktuplnnnı sant on beşe kadar M. 
H. v. 2 No.lu ~n. Al !«>misyonu Rıı. 

m kbuz k r ılı ı vcrmel<>rl 
( 2 1 1312 

T elcfon yaptırıl ca l:: 
M 1 \. ::, ılın \I. Ko ılın: 

\ "ekill't hin ı d lıilinde lli 

roıııaı11rrt11 \'Uku nular k ııl'r'kmrler 

katıuı rd im ;ı !47 •I 7!'>:I 

Motörin a llrnacak 

1 Rhln helvası 
P kmce 

Grıır: 5 
Dom lt'tl salcası 
Pı\talrs 
Yumurtn 
7.(') tln tan!'!ıl 
Kuru sor n nk 
Kuru so n 
l<o nr p ynirl 
T1.12 
~orrn tuz.ıı 

1516 
28315 
sr.012 
2038 

2SS 
9653 
l 6 
3208 

119 
t tnnbul Beledıyesl 

2783 60 203 80 13.7.942 16 
80 1212 80 
30 8644 50 

3 60 3010 42 
70 1426 60 
60 154 80 
25 2413 25 

200 2672 
8 25 2fA 61l 

11 !50 ___ 1_~_68_ 

trl fon clevrc ı > aptırıln<' ktır. KeŞıf 
bedelı .:ıo:ı lıra 85, k ti teıııınntı 375 
1 rl\ ı>S ırnru•tıır. 1 z rlı ı 16, 'i. 042 
prr ,rııılıe ıınıo s.1111 10 ela M. ~I. \', 
~ No lı ~ \1 Ko d ı ~ pıl cıktır . 
1 •cklılcrın ıhqlc ~lntıııcle ııı"ıki\r k ,. 

Grup: 6 19812 7J 
18 92 25 

2571 40 
040 64 

47il!l 

l4SG 13.7.042 lG 30 

nı syo a drııl'lcrı. (5247) 1815 

Knmyon yedekleri alın&calt 
1\1. 1\1 \l. Al K . dan. 
H 

~ununu ı:e;m<'lcl'I 

(524ü) 1Sı4 

H arta yaptırılacak 
M \'.Sa. Al Ko. can. 

v yd 

ur 
ht t mahııl n:ı ... l3000 nm keı!f 

8 
• 

I ve k dUt"O 
ITI'n 29 ıt ll'9l'I n ıı 

(Tur y ltı) 

T re nltı 
7. yt ny llı 
Bcyn pc-ynlr 

l05G7 
989 

3214 
4739 

175 
260 
126 
100 

2 52 2!l 

l S , ~ ıwt Q'l'UPUTI l 00 Y(l 6 lnct ı.'T'IJll ;n 

ve ıı ito Rt"UPI ın enrt.ntı.m<' rt llR1'111U% ota: 
ı, ll~tj:ıtı>Ma V<! Slrttect hb.re ~eZD<' 

1343 

(2250) me1ır 

4 - Bu lee at ~nı.k: Yol yaptırılac k 
JAtanl>ul Bel lb :.n<t n. 

111111111111111111111111111111111111 

A - rroJC!\f!r, 
n - K<'f t <'<"1 V(' k Pl'Ü· 

Sebze ve meyva fiyallan 
Ata Uıik butvarınm Atatilıt< 

ıc b rllktr kam.ınun t.'\ııl fl\U ılllhll:nt1~ c _ sUs 1t'I r l ,,...twl1, ıtınden IUbnrcn Schzadcbtı•ına kadnr Belediye R lsllğınden 
h :ııırlıyac kllln t kllt m Ul>l nnı "~ n _ Husu ı tıı.rtn:ım,., o kııırııının 1kmAl 1ntllal1Ylc moza.ylk 
ntmc ı:Unü san.t 14 c lrart; r mnkt>uz E _ Bayındırı k ı. CJll ırentll f.'\1'lna· parke Juı.!<tınm imnltıU ktıı)(llı zru-t u • 

Sebze ve Meyve! rın toptan ve 
perakende aaııı fı;> tlnn ı 

kıı.rtılılındıı t. M. V. 4 Nn. hı Sn. Al. 
mest, su y e 6kQ trn ye konu?mu..ıur. K r 

Ko. n.ıı ne V()mlclerl. Şnrtnnın<'SI komLq· F _ Ynpı ı.• rl umıuml fennl 11Art.na• l>OO 165090 Ura kUnıe ve lı1k tem\· 
Y'Ond& ırörUkıb Ur. (524'1) 1316 m ' nau 9ll04 llrn ~ ıı..-unı.ıur. 
Kamyon yedekleri alınacak G - EIOOltm~ 1artmım4'i. Mu vele. ~ mıtıa lşlo11, '1· 

M. M. V ek. Sa. Al. Ko. d n : H - 'Mu'k:IV<'l ômt'rcJ,nd n fOOl'Pt O• mum!, hu~ voe t.:mı1 eartruımt'l rl, 
Hcpsı.ne b rdoıı ll859 llm !iyo t lut> llJUJ.«'Tl « bu evm'kı her ırUn Kon>'1\ pro.Je ~r h~ buna miltetcm 

t a hmin rollQJI 16 knlcm kam)"On ye- JlAfın mO<lUrW~Unde ırör(Jp tol k f'dl'. ıtllk'r e-vmk ~ kul'lıe mutaıWl!lndiı • Semlzoıu (A nkara) 
dak p:ırcll ı 15. 7. 042 C<tr&llmbn gU- b ıcr ıoo e rm ıs ı m\ldnrı11ellndco ven. Kabak (A nkara) 
nü annt 10.30 da rınzarlıkl n an tın n· 15 _ Ekslltme:."!! ırtrob 1m l< l(:m ıı Un· l<!eckll:r. Ayıe kııdın 
lınacaktır. 1 teklllcrln 1778 ltra 85 f ı · v 
kuru luk knt! t<'.mlnatlarlyle blrl k· ctı mıt~c ;yıızıh muv ld< t tcmlnıı.tm lhalc 22·7·94t tnnıarnb:ı R'Ün11 at ıuru ycsı ( e:ı:irhan) 3t'i 

d M ~ı hususi muhAs(obc vcznN ne yat.mldıl!ın 15 te &ıbnl (l(lmcn<tc yııpılııMkur. Ayıe kadın 
te pııw.rlık giln ve aaıı.tin e . •• . fasulyesi (A.:ıkara) 4n v. 2 • 'o.lu s . Al. Ko. Rs. ne gt'lmc- datr mnkbın Y<!C!R bu m TnliI>lm'\.n, ltk umt.nnt makbuz \oYa Çalı _. 
larl. (5250) 1317 bul banka tcrn!N\t m IUn" mcktutılnn, 9\akı uu1htnden (S) ıı:Un fasulyesi 
Askı kemeri yaptırılacak tarlhlnOOn m nz Uc gün evv<-1 (tBtı\ll- evvel ~loolYc ren ıaıen rnildür'IUltUne Patlıcan 

harlc) mümıı 1 ııu mu~arr müra~atı.'l alaeaklan tC"Jlll! &l~"t!t. Domates 
M .M. V. • tın .\!. Ko. ılıın : ha rd k' d.ı:!r re.tmnslartylc h r- l le D 
Kauı;ıı~ıı VekAlctce verilmek ur.ere g;ı 1 annıı ' &c'lrt.rırunc ve sn re "'' anunm olmalık 

l'!ktc Konyn vi il.yet m cıı.atkı ıılı • lhrazı :ıtuınn ıre en diil:<!l' W'SikaJar·b'le biber 
bcherıne 680 kuruş fl)a l tıı hmln l'ıH-

k nam'k E"lıl >et ,. kıı mın ve 1042 ;yılı· b ilkte 2490 No. l:u kanunun tartrııtı Sivri len 3!JO nclı-t için 1 ellı aııkI "•'ID<'.ıi ~ 
111 i. 942 c; r ıınıbl\ gUnll saat 11 ıle l"lfl atı tir. ırot vcs!kaqının <tıs 7.arfl\ ko· cC'Vl'e&'!nde hazırlıyn<"t1klnn tektl! mek • bıbcr 
pazll.l'hkla yııptırılııC'.akt ır. İsteklilerin nulıru\sı ve Mrou.nctı ma~ y:ı.:ı:•lı tuptıtnm ihale ırünO nt 14 e kad:ır Bıvnya 
810 llrn o.~ kuruşluk kıı tl tcmln!ltlari~ - evrııkm ~ör<lli.lp lımU\ t'!<t lmte btı U1U't'lll· dAlml cncümooe vt"m\ rl ll:ıımdır. Bnmya 
le bi rlikte pııu rlık ıı:Un • c S811tlndc aı JA:ıımdır. (501 ·'7204) 1096 Patates 

(Ank ra) 
(Tarın.ısı 
(Tarsus) 

(Tanıus) 

(Ankara) 
(Tarsus) 
(Bıleclk) 
(Tarsus) 

28 
2~ 
28 

35 

iO 
35 
50 
35 

10 
20 

45 

62 

36 
34 

90 
45 
65 
45 

lif. !it . \ '. 2. o. it Sn Al. Komlsyo. G - fstc.kl1l~n 15 tnC"l mnddl'dc \'<:21• Kunı 
nıınn gt'lıneleH. ( 52111) ıs 18 ıı ~""''kı ve? t<-k')tf ?Mltt.up anm 2400 MAARİF VEKlLLICl ~f~n (Beypazarı) • 18 2'i 

Odun alınacak MYılı kıınumın ta:rlfltmnc Ul'lrUn nlnra;ı: l!O{tan (Tarsus) 24 !4 
M. M. \'.Sa. Al. Kö. dan : uınzlrn ed!J> 2 l.nd m ddN!e YBP.ılı uı. Erık (Slıpanca) 18 28 
Bl!hor k osuna 4 kunı.$ eo ııant!m l"lhtl! ıııı11t 14 e kadAr rıın'kbU"Z muk hl· Memur alınacak Erik (Bursa) 35 48 

rl)'at tahmtn ed en 24:ış tan omın 29 . nd<! vllAY& dı1tml mıcUmen rt'1s 11ttne Maarif Vcldlllğlnden: Vtııne (Eksırtı) 25 38 
7.942 careıımba srunu sııat l fl da kapalı U!Vdl otm lcl'I \."C pnste vaki ~<'- 14. 7. 942 tnrlhl.nde müsabaka 1lc Vişne ( fohtellf) lG 26 
zartl1ı. t!ksiltmeyc konulmuttuı-. ~ kabul nlur.mıynca.lh ı An olunur. memur nlınncattmdnn ısteklllerln Şeftali (Ekstra). 35 48 

tık um~a.u 818 l1ro 4!I ku~ır. 18• <7872·15274) 1820 b<'lgelcrlyle blııll:k.tc 13. 7. 942 nk$a· Şeftali (Muhtellf') ıs 28 
mına kııdar znt islerine mUrnonaUa· Şef Rl" (B ı 70 105 

tekl erin knmımm tıırt!atı da'lıtllndc Yol yaptı""ı lacal' t ı ursa • "' n. (5295) 1339 Şett ti (Hatay) 80 120 
lıaZJrl1Y11cak!Uı t.ekl1t mc'ktuplanm Clc· fstanbul Bı-leclıyeslnclcn : Müsabaka imtimanı Armut (Ekstrn) 55 78 
ıılltmc ırtınil saat on bCeC kMnr makbuz )'dirnekııpı • ) cclıkıılc )Olunun Armut (Muhtelif) 45 70 
mu'laı.b imde M. M. ''• 2. No. J:u Sa. Al. MevlAnnk ıpı - Ycdlkule kısmının şo r. M11arif V ekll.letlnclen ı ttzUm <Tarsu ) 25 3q 
Ko. rt"l$1:11ttne vemıclert. <52..~) 1s1q l nşaııtı kapalı ıarf u ull)•lr. eksiltme- Rltmlk jımnasıık oğrcmıenl yetle· Uzum (Hacıtnllp) 30 45 
~;:;:~:;~~;:~~~~~~~~-~- ye konulınu tur. :K<"Şlf he<lrll 62.216 tlrılmek Uzere İsvlçre'ye tkı kız ta- zerclali ( Ankara) 22 34 
i lira 78 kıırııŞ ' c ilk temin tı 5860 it- lcbe gönderilecektir. Bu maksatla a· NOT _.Bu fl)'atlar yalnız dUkk4ln • 

ra 79 ku ru~tut. l\luknvclc, eksiltme. çılacak olan seçme imtlhanlarııfa lorla haldeki Azami antış fiyatlarıdır. 
nn fı 11 işleri umumi, huıu 1 ve fenni g1rmek ıstiyenler, kendilerinden ar • Pazar yerlerindeki ıı:ıtııılardn alıcı 
fart08mrlerı, proJ<', ke ır hUIA n lyle mlan vasıfları ve bu hususta ileri ve ıraııcı pıızarlıkla alım ve satım 
hunn mUteferrl clığer rn k (4) llrıı. sürtllen § rtları İstanbul maarif mU· vapm kın serbesttirler. Ancıık na • 
(l l ) kuruş ıııukalıilindc vıl ıyet nRfıa dtirlUğlin len veya Ankara Konsen-·~· znrlıkta "-ukıırıda ır6stcrilcn p 0 ra • 
ınııdUrlfı unıkıı nlınarllklır. tuvar mUdUr!Uğlinden öğrenebılir - l('""'l" tiv1111., fl••lhı,. rıkılıı.,, ., 

t h. ıe 27. 7. 1941! paııırtesi gunlı lcr. 111111 11 11111 ı u 11 1 11 ı ı fllll'llU lll 
snat ı ı tc <l ıiıııl r.ııcılmende yapıln. • Aronılnn vasıfları haiz olan istek· ~111 111111 11111 il 1 l il L. 

7518 cııktır. lllcrin en geç 27 temmu?. 1942 ak • -
lmtı.ya• &n.~Dl 

lSK~"DER A.R:rtr.-1 
Neer!Jlat ve Mlles8C!H! Mü<tüı1J 

NAŞn ULUO 

Diplomah pedU ör -
ULUi Buımevı ANKARA 

'l'ııllplc rin ilk l<"mlnAt nınkbıız veya ıınmına kadar doğrudan doıtruya Ma- _ 
mektupları ihale tarlhınclen (8) p:un nrif Vekllliiinıı mUrncııat etmeleri : -
evvrl ~ ilAyct narın müdlirlllğtıne rıııi- ll'l.zım~ır. (5294) 1338 -

tl 1 ki f 1 - A vrupa'dnn nasır cıkanna : 
racaıt n .a RCll arı ennl eh!lyct, ın. - diplomasını haiz olan bir ba -

ı ra Aıılccr Sutıer.nden: 
~ - Su°be(t ka.vıllı harı> ıoo!Olü ıu· 
luıa ve er ve echlt 3'et1ml€!rlnln 9-42 :ın· 

a. t ..,,.~--
llll 18 ~IYO lknımlYNI d.'.ll'.:ttı1muı 
bqlıtııa U2 942 J>llzartaıt S'Unllndcn 
nll.nd c ktır. 14 teırtnıevvcl 9'2 '{Ü· 

Zeytin ve zeytinyağ 
alınacak 

Çanakkale Deni% Komutanlılh Satın 
Alma Koml&YOnundan: 

Dlh.'KA'l'ı Gazetcmtzc sonrterııen .:ıer 

nevı yazılar, neenıdtlsU> edllmesl:n ıcrı 
verl.lmez ve kayboluıun<lan dol~ :ıtc 

011 m i!9Ulll'()t kabul l!<1llma-

r.nlı şıırtname vesaıre ve kanunrn lh· Satı}11k kamyon : yan pedıkUr ııinıı başlıımııtır. -
r zı !Azım gelen dıAt-r vesikalar!) le & : MUşı rilerlnln aynJtımı s::ider. -
2490 !'\o. lı k~~ıınıın tnrifatı C<"vrcsln- - .Adreaı Yeni Hamam karşısı, : 
de hazırlıyRe,....ınrı t<"klif nıt-ktupl rı- 984 modrll hlr fort kRmyonu 81\h • - AylA Apt daire No: 2 Ankara. 

~~c~~':n:ıı~:r~:~!rı'~A~~~~:.ar d ılıııi ::~~r~ eç~~~~~k~l:.~;sı~ı~:<'ı:m~ftı~~~; ; 1080 : 
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2 ° nlhaJ.m bulac kt.r. 
ınaıt ";; llu daRıbna hıı•tadn ile defıı ol· 
~- zere I>aZ:u-t.es1 ınlnU aubaymr:ı •• ınb w 
a 1 nU <"rl cu-rııı ııilnQ 1ehlt 

8 tevzl oo e<'<.'ktlr. 
lertnı, - Buır nk: h le ıruı plcrtrun c'
l'esını Ok! lkra.rnJ.yt' tcv:zı cUzdnru, mnat 
vty t senecıı. mıııı.e cUzj nı, nuru~ hU • 
ltaıeU:Uzıtanı v t.ntb k rnü'ı'lrlylc ve· 
'4ıına ın ile al<tırncalt!tlr aı:: olıduk. 
ledty., <1nlr butund ki n mahall n ııe. 
tnuhta muhtarltıtın<tıın k ylQIC'r, köy 
l!nıutı rlıR'ından o.la klan rotol!'raflı 
IU\n ab ·ı riyle l><ırntıer mUrncıuıııan 

cı.nsı zeytJnynlh. 20 ton, muvakkat t.e
mtnat 1797.45, ihale ı;rUnU 21·7·942 sa 
au 111 te. 

Cinsi ze:vtt:n, 16 ton, muvakkat tcmı

nat 743.76, ihale i:Unü 21..7·942 saat 
16 da 

ı - Yunnda Yll7.lh Ski kal«n erzak 
kapalı zarna ektlltme)'e konulrnu$tur. 

2 - Tatıplertn mezkQr ı;rUn 'l!O saat
te Cııno.kkalc den1z komuttınıılh ıııt•n 

alma komisyonuna müroı-aaUan. 

1 - 2-7-1942 gUnü pazarlıkla !ha· 
lesinin yapılacağı illin edilen mü -
teahhlt namı hesabına 16.000 ndet knıı: 
ma sapı için isıel<lisl çıkmadığındıın 
son pazarlığı 21·7-1942 &alı gllnU sa
at 11 de M .M.V . 2. numaralı satın 
alm• komisyonunda yapılacaktır. B e. 
herine 25 kuruş tahmin edilmiotır. 
t ik teminatı 281 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görUl ebillr. 
İsteklilerin ihale saatinde mezkQr 
komisyona ~cl nıcleri. (5lô2) 1 303 

Et alınacak 
M. M. V. l. No. Sa. Al. Ko. dMı: 
1 - 2!5000 klloou aı:kc!ı1 tabrtkıılnr 

merkez tc:n ve 17000 kilosu da kilcilk 
Yozıra.t 1cln olmak üzere ecmnn 42000 
kilo ko>'Un Ve.>'$ sıl!'ır et! kaPlllı znrtln 
ckBlltmest 30.7·1"42 s:ııı.t 15 «ı Arıkıtrıı 
Lv. ıuntrıııtt bl:nasındtı .M. M. v . ı. No. 
sa. Al. Ko. d:ı yapıla.calcUr. 
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E Cebeci ı Bu gece 21.15 te 1 Kavakhbahçe ı BuMgece 
21l 5

kte ı Çankın Cad. I ~u geceK21h~S ı!: : = Y enidogv an Bu Kadım Benimdir ÇiÇEK O acelra -h kş. . YILDIZ Ae ke - ap la : .. . rman ar a ımı . asya a as _ 
_ Sineması Türkçe aözlu Sıneması T ·· k .. 1.. Sıneması T " k .. 1.. : : • ur çe soz u ur çe soz u _ 

~- olunur <52051 1334 

Dr. Operatör 

M. Şerif Korkut 
Nüınune Hastanesi 
Şef O peratörü 

~~lıkpa7.:ı.n Ali Nazmı Ap. S 
ııo lu evınde her gUn l:S.80 dan 
ıer hastalarını kıabul eımek. 

r . 7756 

a - Buna ait eartnrunelcr Aııktıı a 
Dz. Levazım mudür!U~Unrtt'n ve Çanak· 
kale dcn1z komutanlııtı aııun a.lmn ko· 
misyonuna mOracaa.tla alınabUlt. 

(49:)5) l 151 

DAHiLiYE VEKALETi 

Matbaacılara 
DahUlye VekfJ.lettn.den : 
VekAlet dairelerinin lıhtlya~ için 

muhtelit n umune<fo on üç ka~m 
evrak pazarlıkla t11betttrllecektir. 

Tallplerln 14. 7. 942 salı günü sa

2 - Muhammen bcd<'11 koyun cU 
ıcın 46200 lira ilk tmııruıt.ı 34H:S liradır. 
SıRır ct1 locln muhammen bedel S7l:!O'l 
ura tlk temtne.t.ı 2835 llradır. S..<ı.rtıııım .. ~ 
&1 231 kunıı mU'kablllnde kom ;yon<tan 
:ıtınn.bll!J'. Kımuna u;yırun tckW mek 
tuplıınnın saat 14 e kadar komltıyon ı 

vmım<'Sl. (5168> 1304 

SATILIK ARSA 
at 15 te V!!kl'lll!t levıızun mildürlU· I C'clıc<'ı'de hlr lnıar pnr 1 
ğüne milr.ıtrMtları. j tır Anııfart.'\lıır <' clclcı.lndl' :::- ı..ert 

1070 <5268> 1327 Ali Uzun'a wurac at. 
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Yeni Sinemada Park Sinemasında 
ı Bulf(ln tnı ııece 

J o • 14.30 • 18 ao BMllSlanndn 
:oaat: 10 • 14.l!O • 18.SO 

Kadınlar orasında KISKANÇ 
1'11 rkçc söılil 

12 • 16 30 • 21 de 

HATA BEYAZ iLAHE 
Tcl: 3540 Tel: 1131 

Sus Sinemasında 
Bugün l4 30 dan itbn'a 

14 SO • 18 30 seansların 

_ Batmıyan Güneş 
16 80 • 21 -.nıı.1ıınnda 

PRE:-:SLERlN O'EC'ELERl 

Saat 10 SMJ\Slnda 

ASK MUHAREBELER! 

Saat 12 ıııe&nSlnda 

KANLI ARABA 

Tel: S589 

Sümer Sinemasmda 
BuırUn bu ırecc 

fllın hlı-dt-n 

1 - Haydut bıçağ ı 
llıt~rolriı-: C'harles Stıı.rrctt. 

il - Ölüm katarı 
Dıışrolilı-: 1'1m HolL 

Scnns : 10 • 12 15 • 14.80. 16 80. 
18.80 - 21 

Tcl: 3500 



r. Refi m'ın cenaze töreninden enstantaneler 

. '. 
.. ~,-.. -~ 

Yukarıda solda: Cenaze ağır ağır Şişhane yokuşun
dan inerken. Atağıda: lzmit'te halk cenazeyi selamlı -
yor. Yukarıda ortada: Türk srhhiyeciliğini yaratan rah
metli Dr. Refik Saydam'ın tabutu, içinde meslek haya~ 
tının uzun yıllarını geçirdiği Sihhat Vekaletinin önünde. 
Yukarıda sağda : Cenaze Galata köprüsünden vapura 
getiriliyor. Atağıda sağda : Cenaze Ankara'da Zafer 
Anıtrnın önünde\ı geçiyor. 

-· 

.. .. ,.:- . 

-
Sihhat Vekaleti önünde tabut top arabasından _cenaze arabasına geçirilirken Dr. Relik Scıydam'ın 

istiklal Madalyası Ankara'da halk, derin bir sessizlik içinde tabutun geçmesini bekliyor 

Rahmetlinin tabutu, husuıi trenden eller üzerinde ~ıkar ılırken B. M. M. Reisi, Baıvekil, Mareşal, Vekiller ve Mebuslar 
Ankara garında 

.. ,. ' 

... il 

Trenden çıkarılan tabut, lst asyon caddesini takibeıe 
Ulus meydanı na getiriliyor 

I 

RahmcUıııin ailesi Cumhurrelslıil bandoR Milli Set .c mal,yeUcrt Kordiplomatik. \ cldller, mebuslar C.e.lenrMcr l'abutu uru aa top arab.a 
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• 


