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Mısır muharebeleri 
devam ederken •• 

F. R. ATAY 
hf' 5.>? .gelen hivadi,ler, Mmr muhare • 

ltnnın yeniden başladığını bildir • 
mc·kıe~ir. Guiptir ki bu havadi(, Sark 
ceN:1esı.nde alman ordularının, cenupta, 
)'l!nı hır taarruza ı;cçtikltri güne tut · 
lamaktadır. 

Er • 
ımıze f:eten basın hülasalan hu • 

:ı~kü çarpışmalara bü)'ük me.ı:ımİ)et 
I rı.lmekle beraber, J.ib)-a bozgununun 

11ıtiltere'de h IA h.a:rmcdılmemh oldu • 
Cuııu f:ostermektcdır. News Oıronicle 
gazetc,iııe söre, Singııpur d~ıüt:;-ün • 
denhtn hiç bir haber, fngiliz halkı Ü· 

~~rinde, Tohruk'un ka~bt kadar aj:ır 
hır tesir bırakmamıştır. Londra'da asıl 
ltl.ÜtıakııJ."llar, 13 haziran felaketinin ~c
~lcri ve mesuli)-cılcri üstüne toplan
lnaktadır: 13 haziran günü, 8 inci or • 
~u, bir daha torarJaomuına imkan bu • 

1°0ınıyan bir bozguna uğmmısıır; tank· 
arının en bürük kısmı tııhribe<lilmiştir 

""e "' iyi kıtal arı dağılmıştır. Ri rdenbi
re Mısır ve büıiin Yakın - Sark'ıaki 
tnglo-Sakson h!\.kimi)'etini tehlikeye 

()fan bu yenilmenin başlıca sebepleri 
f1nlarnııı: 1) 22 tonluk Mıırk 4 ve 7,5 
.uk topları bulunan Suoma tanktan 
ıngiJizlerin ellerinde hulunanlardan 
tok daha kuvvetli idi. 2) MarClal Rom· 
mel'' I' ın tanklara karşı kullandığı 8R mi-
'.lnetrl']i'k uçak • savarhırın aı~ kudre· 
? la$ırtıa bir üstunluktc idi. 3) Hem 
ın~n hem makine bakımından sayı üs
lıinlüğu alınanlarda idi. 4) Avu5tural • 
rı~tar ve Yeni Zelıındalılar memleket· 
~•ne donmüşler, bu suretle 8 inci or
ı- çöl muharebelerine alı~an ,.e moıl>r· 
u 5İl1hları kullanan en iyi •ubay ve 
~ kerlerden mahrum kalmı,tı. 5) Bu se · 

rılere bir tl\kım taktik hataları ela 
~111rnolmuşıur. 
. Kahire'deki Rovıer muhabiri, 8 in • 
~ ordunun elinde" alman hücum ,.e mü· 

1 .~aa sil:ihlarına karşıkoyahilccek si
da lar varsa da snyılarının pek, az ol • 
d uiunu ve bir defa muharebe kaybol • 
~;kıan sonra, asker sa)ısının çokluğu, 
. areşal RommeJ'e bu muvnffakı)etten 
l\t~·z· 
d .. ':<' .ı;ıbi fa)-dalanmak fırntını Hr • 
b•liını yazmaktadır. Bütün bu tefsirler, 
azı Ylbana gazcıelerdc, l.İb)-a bozgu • 

ııu:ıa Jebep olarak ileri sürülen Müt • 
tefık k al • • cd"kl ' ıt arın ı)'ı harp cım ı erı 

~ kifi fedakarlık gôMermedikleri 
d akkında çıkan şarialan )alanlamakta· 
_ır. Müttefikler i)i doı";ü,mü~ler, fakat 

s~llh kalitesi, silüh ve osker nrısı Ü•· 
tünı·ı:.:, 

l Usu )"Uzünden muvaffak olamamı~· 
ardır. 

ıcı li~~ muharebelerinin amerikan ef • 
rı uzerinde de ne gibi tepkiler yap • 

tığı v . . 1 te .' aşıngıon 01uzakerelerıne na•• 
sır ettiği NcV)ork'tan Avrupa gaze • 

t<'ler· 
t d •ne gelen tclgrafhrılan anlaşılmak • 
a ır. Ncw • York Times gıızcte,ine gci-

: r?bruk ve ivuıopol darbeleri, ikin· 
. ır cephe kurulma•• hakkındaki c • 

)'ı'.1'1~er hesap ve ıasarları ha)Ji cadil et· 
rnışıir· "S' d" 'h" • . "k· • ım ı zı ınler ışgııl eden ŞC), 
ı tnci b" ku ır cephe açılmıuı deiHI . .Mısır'ın 
f rtarılmasıdır. Tobruk 1ı'1r'ın müda· 
lllısı bakımından hıı)ati bir chenımİ· 
Yc~te değilse de, Mısır Yakın • ,Sark'ın 
:dafaası bakımından bu chcmmİ)et • 

ır.,, 

S ~mtrlknn gazetelerine göre Anglo • 
k a sonlar bir iyi, bir de fena "aıiyet 
arşısındndır: İ)'İ olanı uçak )apı . 
mının b ' k 0nına arınıasıclır: fena olanı da 
ar~ı • ahluknnın ~ene boruna $İdcleıini 

~fllırmasıdır. f.ib)'a muharchelerinclı· 
oı alınan 5İlühlarının u~tünliiı":ünıin 

~ey_?ana çıkm15 olması da amcrikıılıları 
uıundürmüşıür. 

Jie~ halde şuruı açık olarak görülü · 
>"Or kı Marcıal Rommrl Afrika'da ka · 
1Dndığ1 f I • , 
v, K 7a er e, hu nf'Cr onu Kanala 

arıaı • asırı hedeflere ~ötürsün ı;ö
( :ıonu ' uncu nrfada ) 

Milli ~ef'imizin 

f eıe kkü rleri 
Ankara, 11 a.a. - Relı::lcumhur 

hmet lnönü, Do]çtor Refık Say
dam'ın vefatı mlinası>hetiyle Devlet 
relslerinrlen gelı>n ta:rJye telgrana • 
nna teşekkür telı;raflarlyle mukabe
le etmişlerdir. 

Ankara, 11 a.a. - R<>lslcumhur 
İsmet lnönil, !>oktor Hefik Sa~·
dam'ın vefatı dolayıstyle Sovy<?t İt· 
tlhadı Yüks<?k Şfırnsı R<?lsl Knllnln 
tarafından g6ndrr len tnzlye tehrra· 
tına teşekkür telın-a.tlylc muka • 
helede bulunmuşlardır. 

.... o o &JOl!OtJIO ........ 

Dr. Refik Saydain'ın 

irtihali dolayısiyle 

gönderilen 

taziyet felgraflar1 
Ankara, 11 a.a. - Başvekil ve Ha

riciye Vekaleti Vekili Şükril ~ra
coğlu, muhtelif Devletlerin Hükil -
met R<!isleriyle Hariciye Nazırları 
tarafından DOktor Refık Saydam'ın 
vefatını taziye etm<'k üzere gönde -
rilmıt olnn telgraflara ayn ayn te· 
ı;ekkürle muknbcl<!de bulunmuştur. 

-tr 
Ankara, 11 a.a. - Doktor ReClk 

Saydaın'ın ,·etaunı tıızb·C! etmC!k Ü· 
zere Fransa Hilkümel H.rlsi ve Ha
rlclye Nazırı l.avı:ıl. Amnika Bide· 
şlk Devletleri Hnrlciyr. Nazırı IIull, 
Macar BaşYeklli v~ Ilnrlclye Nazırı 
Kalay, Suudi Arabistan Hıırlclye Ve· 
ziri Faysal, Çin lcrıı Komlte!il Reisi 
MarP.sal CankayşPk ve Fransa Dev
let Nazın Benolt Mecchln tarafla· 
nndan cekhlen tnz!ye telgraflıınna 
BaS\·ekil ve Hariciye VekAletl Veki
li Şukrü Saracoklu tnrafındun teşek· 
kür telgraflarl)·le mukabele edılmlş
tir. 

lJ. 
Ankara, 11 a.a. - İtalyan Harici

ye Nazın Kont Clano, Doktor Re • 
flk Saydam'ın vefn1ı dolayıslyle Ha· 
rl<'be Vekaleti Vrklll Şükrü Sarn· 
coı:i;IU')·a telgrafla tazl)·elı>rlnl hllıfir· 
mlş vı> Hariciye VPkAletl Vekilimiz 
tarnfınt'lıın teşekkürle mukabele o -
lunmuştur. 

'(r 
Ankara. 11 a.a. - !ngllterf' Ras· 

ve.kil! M. Churehlll, Başyı>kll ve Ha· 
riclve Vekaleti VPklll SiikrU Sarıı· 
cofhı'nı RPfik Savıfam'ın vefatınrlan 
t'lolayi tekranıı taz~yelerlnl hllrlir
mis ve Rasvekll tarafından kenrlisl
ne tesı>kkür telgrafı lle mukabele 
olunmuştur. 

Ticaret Vekilimiz B. Behçet 
Uz ıehrimizde 

YPnl Tıcaret Vekilimiz Dr. Behçet 
Uz dün saat 15.42 dı> gelen trenle 
lzmlr'den ııehrimize rlönmüştlir. B. 
Behçet Uz, garda Sıhhat ve !çtlmai 

Baıvekilimiz dün 
de bazı ziyaretler 

kabul elli 
Başveokll ve Harlclye \'ekAlett \'ekil 

B. Sti.krı.I SaracoC:lu, diln ~ saeveoktlllk 
makamında tebrik 2iyaretlerıl kahu 

eotımtşUr. Genelkunna> Başkanımız Ma· 
reşal Feovzı Calanak'la Genelkurmay 
ikinci Reobıl Or~en.ernl "'i•m Gün<lüz de 
Ba&veokllltQ>e ııeıerek B. ŞükrU s.va· 
coğluya muvartakl.yet t.emennlstn<1e :ıu· 

ıunmll61.ardtr. 

Dr. Refik Saydam'ın ir
tihali bütün dünyada tees
sür uyandırmıştır. Acımıza 
iştirak eden memleketlerin 
bu husustaki neşriyatına 
dair haberler üçüncü say -
famızdadır. 

Türk Dil 
Kurumu 

on yaşında 

Bu münasebetle 

zengin bir sergi 

hazırlanmaktadır 
Ankara, 11 a.a. - Türk Dil Ku

rumu ~nel Sekreterll!:lnden: 
Bugün Türk Dil Kurumu'nun o· 

nuncu kuruluş yıldönümüdür. 
Türklüğü tarihin en korkunç bir 

tehlike,.Jnden kurtararak, cökmü ve 
b;tmiş bir imparatorluktan !i.Jnç ve 
taz<' ulusal bk cumhurb·et yaratan 
büyilk Atatürk, bu yeni varlığa llerl 
inanlar aşılamak yolunrlakl sıra 
de\ rlmler arasında dıl işine buı;;ün 
kut<:al elini yeniden koymuştu. 

O ı;-ündenberl on yıldır, büyük 
Tilrk kurUlncı~nın actıgı ve Milli 
Serimiz sevgili Cumhurrclslmlz ls
met InönU'nUn cfo eşglz blr canlan
dırışla yürüttüf:ü yol üzerinde <:alı
şan Türk Dil Kurumu, bu yıldl:lnO· 
mü dola~1<:lyle Atat(Jrk'iln y(Jce ru
hıına rahmetler rlller, lnonli'niln 
yük<:ek ,·arlıi:ı önünde on'<UZ saygı 
VI' <:ev.ırllı>rle eğilir ve "<a~·ın Tiirk 
ulu"<una ve yurdumunın hlitlin dil 
sevenlerine candnn yürekten kutlıı· 
malıırını "<1ın11r. 

Türk Dil Kurumu, hu onun -
ccu yılclönümü dolayısly)c ı:ii • 
nümüzden alfabe dPvrlmlne karlar 
yaııılmış dH yayınları ile çalışma 
örnf'klerlnl hlr <:ı>rgl hnllndf' yurttaş
ların ı:özii önüne koymnyı dOşlin • 
mOş idi. On dlirt yıllık yazı ve dil 
lşl<?rlmlzl h'r arada tnoll\0nc11k olnn 
hu ı;enzi. 10 ağustos 1942 de Dördün
cli Türk Dil Kurultayı ile blrllktc 
açılacııktır. 

Yeni Ziraat Vekilimiz Afyon mebusu B. Şevket Reşit H<ıtiboğlu'· 
nun evvelki gün vazifeye başladıp;ı nı okuyucularımıza haber vermiş • 
t ik. Yukardaki resim yeni V ekilimizi makamında gösıermektcılir. 

Frans11 Büyük Elçisi 

M. Bergery geldi 
Fransa'nın Ankara BtiyUk Elçili

~ine tayin olunan M . G. Bc~ery 
dün !'.:\bahki ekspreııle lstanbııl'ctan 
ısehrimize gelmiş ve Hariciye V e· 
kaleıi nrlırıa karşılnnmıştır. KRr§ı · 
lnmaıla Fransız Bliyük Elc;lliği me
murları ılrı bulunmuştur. 

Fransa' mn yeni Ankara 
Büyük Elçi~i M. Bergery 

Günün spor 
hareketleri 

Yüzmeler 

Vurgunculara 
İBRET! 

B~kasma kömür saf an 
bir odau cezaya ~arphnldı 

Etibank octaeılarırıdan Ahmet 
Sönmez adında biri, Ankar-. Mitil 
Korunma mahkemesinde dün Uc 
ay hapla ve 250 lira aıtır para ce
zasına çarptırılmıştır. 
Odacının suçu, kendisine di)'e al

ılığı bir ton kömUrli. M. T. A. Ens· 
titüsilııde calıŞ"an Polonyalı mü -

hendls Vijebosky adında birine sat· 
mıısıılır. 

Bilindi~i üzere kömlir tevzii isi
ni bir dıizene bai!Jıyan son Koordi· 
nasyon kararına göre her yurtca&, 
dolrlurup vereceği beyanname kar
şılıfnnda lht.iyncı olan kömürü alsbl
lecektlr ve kömür verılmesi lelne 
ay başınılan itibaren ba.ıılanmuı bu
lunmaktadır. Biz de, hükUmetln ka· 
rarlarına V<! aldı~ımız mnH\mata 
ı!.ıyanarak halkın ve mtiesseselerin 
ihtiyaçlnrına yeıecek kat'lar elde kö
miir bulundu~nu traber vermiş ve 
Kool'rllnasyon kıuarına aykın hare
kete kimsenin yeltenmemesini ha· 
tırlatmıştık. 

Buna rağmen '()olnmbaçlı yollar· 
dan gidenler için dilnktl mahkeme 
kararı ibret vericl bir dere olma -
lırlır. 

Etib~nk bu vurJ?"Uncu odacıvı 
der!Yal koA"muş, kendisine suc or
taklı~ eden Polonyalı mühendisin 
de daireslndeıı alikaaı derhal ke -
sitmiııtir. 

Yaş koza fiyatları 
Vilayet Fiyat Mürakabe 

Komisyonu Reisliğinden 

Muavenet V<?klllmlz R. HuJOsi Ala· Karadeniz havuzunda 
tas. lktıs:ıt Vekillmiz B. Sırn Day, 

(57 numaralı ilan) 
mehu~ıar, Tlcııret Vekiılt>tl crkAnly· Saat: 15 te Beypa?.an. Kalecfık ve Ayas )(.ıua-
le rl! er vekllllkler ileri gı-lenlerl A I • larının 1942 yılı yeni yas koza msh· 
ve rlostları tarafından kıırşıll\nmış. t etızm 
tır. sulOnün kalite bakımından b r'blrlnc 

Tic:uct Vekilimiz rlerhal makemı- UY'1.'llnlu~u gôz öntınde tutularak 
na srl-lerek vazifeye haşlamıs ve la~e 19 Mayıs,stadyomunda mahallerinde kilosunun azami 170 
müst<?şarlıtınrla inse isini Ozerlnd~ Saat : 16.30 kuruş Ozerlnden satılmasına 9.7.942 
calısmıştır. ö~rend ll?lmlze gl\re hıı· 
ız:(Jn ne vı>kAlettı> tlc-ar~ ,.'" ıas: i~· \, ______________ .) tarihli toplantıda kom syonca karar 
leri üzerınde meşgul olacak-tır. verlldiil llAn olunur. 

Ankara İsmetpaşa Kız 
Enştitüsünün sergisi 

dün saat 17 de 

Sayın Bayan İnönü'nün eliyle açıldı 

Sergi cidden çok muvaffak bir eserdir 

Sayın Bn. lnönü ve Vekillerimiz talebe işlerini tetkik ediyorlar 
Anknra 1smetpaşa Kız enstiotüsü 

ile Kız Meslek Öğretmen Okulunun 
1941 - 1942 ders yılı sergisi dl.ın sa· 
at 17 de sayın Be.)"'an İnönll'nün C· 
llyle açılmıştır. Açılma töreninde 
Milli .Müdafaa Vekili Gen<?rııl Ali 
Hıza Artunkal, Maarif Vekili !Iıısan
Ali Yücel, vekillikler Heri ı;el<?nlerl 
ve seçkin bir daveUl kütlesi hazır 
bulunmuştur. 

Talebeden biri bu daveUilere "hoş 
geldiniz" dl.'miş, ac;:ılmakta olnıı sPr· 
gl ve enstlltinlin gayesi hakkındl\ 
htrkaç söz ı;(iylemişıJr. Bundnn son
ra Bn. hı.önü kıır<lFılAyı kesmiştir. 
Enst:ltüniin salonlıırımla cldnen gli
zel hir şekilrle tertiplenmiş olan 
ııerı::I g<?nc kızlanmızın son yıl lçinıie 
vilcudn ı;etlrdlklerl cok muvaffnkı
yetll el emeklcrlnl Lhtiva etmekte· 
dlr. 

lsme1ı>ıı"ıı Kız Erı.st tilsUnün her 
snhııdakl ccılıt:mnlorınd n 6rn,.kler 
Yen'n bu sergi c tiden muvnffnk ol· 
muş bir E'Scrd!r. Bıışta s:ı)·ın Bn. ln-
önü okluğu halde butlin davt'tlll<'r Köylüler Bn. J nönü ile konu§uyorlar 
salonl:ırı birer blr<!r dolnşını", hPr 
iş tiwrlnd<? durmuş ve eok bel:c>n • 'kendllerlnl alamnmışlnrdır. Köyltı • ı y<?rlne hnrcandıfını sf1ylemlş ve Ba· 
mişl!.'rdir. B'lhnssn Till'k motifleri !er, ı;;ordüklerlnden çok memnun ol· ynn İnönU'ye hlıabederek, bUyuk 
lizerlll<' vücuda getirilmiş elhlsclC'r duklıırını, doğrusu kızlarmuzın bu blr samtnu)etle: 
z!yaretçllcrln takdirlerini c<?lbctmlş· kadar ince ve nefis işler yapab le- - Alloh razı olsun, babamıza dua 
tir. ceklerini önceden tahmin edE'mcd k· ediyoruz, onun snye ınde rahat ya-

0 sırada ""rgi)i rlolaşmağ:ı gelen !eri için bir kat naha sevlnrliklerinl ~ıyoruz. Allah uzun limürler ~·ersın, 
bir kaç köylil. bir S<ı.loncln Bayan İ· ı ' d~ şlerd1r. 
nönli ile kıırşılaşınca Jıayraıılıl<la l>cbularının vero klerl paranın boşa ~ergi dünden it b:ıren halkın zl-
karışık takdirlerini ifntle etnıekıen gittiğini, fakat ş!mrli her şeyin yeril ~·aıetlne ncılmıs bulunmııkta<lır. 

Bn. lnönü izahat alıyor Köylülere bir i§ üzerinde izahat verüiyor 

Doğu' da 

sovyetlere göre 

durum 
nazik 

Öldüresiye harp 
olanca şiddetiyle 

devam ediyor 
-FAKAT

Voronej'in zaptı 

haberi mevsimsizdir 
:Mo..,kova, 11 a.11. - Don nP.hrlnln 

orta mecrası için yapılmakta olan 
meyc'lan muhııreb<?sl nazık hlr safha
'98 ırlrml tir. 

Muhııreh" sahası, son alman ttıar
ruzu ile Rossoş'un 7 kilometre CP· 

nuh ınd:ı Kentem o\ ka ile ve daha 
cenupta Donl'tZ nehrinin renup ba· 
tl k~ıs T'ı'l:ı \l' lnıım'un ıon kilomet· 

(Sonu 3. üncü sayfadıt) 

D. N. B. NIN ASKERi 

MUHABiRiNE GÖRE 

1'imoçenko 
cephesi 

yıkdmıştır 

Alman komufanlığımn 
(izdiği hedeflere 

bu yıl varllacakhr • 
Berlin, 11 a.a. - Dl'".B. ajansının as

keri muha.rrlri )-azıyor : 
• Fransa hamindenberi almıtn b111tomu· 
ıanlığının umumi askeri vati)'eıi anlatır· 
ken bugün ilk defa olarak "d~man fa · 
sıla•ız kovalanı}or;, tabirini kullanmış 

olması alman ha~komuıanlıl'!ının Timo • 
çcnko ordularını nasıl bir akibcte uğ • 
ratmış olduğunu ~(i•terir. 

A•keri miııeha's"lar alm:tn tl'hli~inin 
bu iharcsinl' pek hü> uk bir ehemmiyeı 
•·eri)orlar. Çunkü nlman ha~komuıanlıı":ı 
ancak taarruzda ıakibedilen hedefler elde 
l'dildikıcn ve)ıı bu hedeflerin elde edil· 
lt'l!!İne düşmanın herhangi hir surette 
mani olmasına imkin kalmadıktan sonra· 

(Sonu 3 üncü sa)iada) 

Doğu' da 

almanlara göre 

zafer 
kazanıldı 

Harkof ve Kursk'ta 

90. 000 sovyet 
esir alındı 

- VOLKOF'TA -

Rus teşebbüsleri 

akim bırakıldı 
Beri 'in alcwam ımzl'telm Don neh

rJ üzerindeki >mt büyük almıı.n za!e
rtnl bf'llrt~n h ususl t<'blH': ~:n!ınıta u
zun nC$r4yıı.tta bulunu orlıır. 

Alman kıtalanrm 1000 den tam 
tannc, 1600 dıın !azla ı oıı ve 5''.lO den 
fazla düflT\an tayyare tahrip et k Pn 
ve)"& ele ı:PÇlrdlkten \"e 00.000 kad::ır 

(Sonu 3 uncu sayfada> 



Buraa atletizm müsaıbakalarından güzel bir estanta ne: yüksek atlama 

Yeşil Bursa' da 

Y eşil Bursa, başlı başına 
bır hııyat kaynnıtıdır. 

Yüksekten bakıldığı zaman dur· 
a-un ve sessiz ıı;örUnen yemyeşil 
ova, hakık!Ltte. durm dan kaynı
yan· kaynaşan bır ı:-ençllk yata-
tıdır. • 

Hayat, hnreketle kaımdir, sö
zü, en ,2'Uzel medlillUnU Bursa • 
dn bulmuşıur. Sırtını haşmetli 
dağlara veren ve go)':l'sUnü İpek
ova'ya açan ırUzel Bure:ı. haya. 
tını bıraz d zinde ve ı:-UrbUz 
Jrençlığe borcludur. 

P'O • 
, .,. ,,. . ..,,.....-.-

Beden Terblyeııı Umum MUdU
rU Gl Cemil T mer'in nazik b ir 
divetıyle. bir kaç fi'.' zetecı arka· 
daş. Bursa da v pılan atletizm 
birlncılıklerı mUsabakasını ya -
kınctan ı:-örmek fınıatını bulduk. 
Bu müsabakalara beş bökenin 
ıı;ençlerı iştirak edıyordu. Biz. 
memlekeıın bır çok yerlerınde 
henUz hasret çekılen ırUzel ve 
yeşıl Bursa stadyomunda a-enıe 
bır bölgenın sporcu ıı:encllA"ıni 
yakından tanıyaC:lktık. Memnun
duk. 

Bursa'da yapılan müsaba kal.arda birinciliği k az.an 
Zonguldaklılar bir arada 

Bursa'ya tek renk hl\kimdir ı 
Yeaıl •. İnsanın _ı:-önlUne açıklık. 
ferahlık ve en gtizel duyg11lar 
ne!heden bu renk. Setbaşı'nın ile
rleinclekı muaz7.am sanaı ibıde
sının adı oldu~u kadar, Bursa'ya 
ait her şeyın umumi ve müşterek 
\•asfıdır. 

Stadyom da. nazlı meyva ağaç· 
]arının, g-öğe bnşçeken knVl:lkla -
nn arasında, aynı renkte hır mey· 
dandır. Buraya diler•eındyom• i~ 
ter ermeydanı deyıniz; hep bır 
kapıy;ı. çıkar. ÇUnkl bizim anla
dığımız manada sıaılvom, maya
ları erlıkten yuğurulmu olanla
nn cırit oynadıkları yerdir. Bur
ealılar ve Bursn'da buluşan böl
ge gençleri de sporu ve stııd~o
mu aynı mannda anladıklarını ıs
plt etmişlerdir. Kardeşçe karşı
laşmış puvan almayı da. puvnn 
kaybetmeyi de en ıııbll t>lr spor 
hidleesi snymışlar<lır. $Uphe yok 
ki Bu zihniyet, neticeyi temsil 
ettikleri bölge lehine çevirmek, 
kazanmak için var kuvvetlerini 
aarfetmekten kendilerini alıkoy. 
mamıştır. 

Gerek stadyomda bizzat gör • 
dUklerimlz, gerek bölgenin mesul 
uzuv~ dan edindiğimiz bilıti, 
son bt yıl Bursa'da sporun bU
tUn ,ubelerinde olgıın bir çalış. 
manm verimli neıicelcrini idrake 
fırsat vermi§tir • 

B ilhruıııa bizim mUsabaka -
!arını seyrettiğimiz ıaıle

t hmı, aponın en gUç ve durmarlan 
çalıııma istlyen bir koluydu. Bu 
sahada elCle edılen muvaff klyet. 
tesndllfi muvaffakiyetlerin çok 
füıtllndedir. 

100 metreye çıkış 

MUsabakaları gördUkten sonra, 
tekrarlana tekrarlana dilde kıli· 
§eleşmlıı bir çok hakikatlerin de
nn ma.nasını bir kere de.ha. ve 
fakat daha müspet bir ı:örUsle 
anlamak mUmkiın oldu ı 

Sporun, memleket gençliğinin 
beden ve kafa terbiyesinde fev
kalAde mUhlm rl vardır: ve bu, 
anltLŞılmıştır. A ık tl'.lvadıı, ~eniş 
meydanlarda ark.Adaşça, kardeş -
c;e temaslar fçln karşı karşıya 

İstanbul' da Kü~ükpazar yangın ı 

hakkındaki lahkika 

lııt.nnbul, 11 (Tel ton a) - Ev\ •iki r 
l'i: KUcUkpnzar"d:ı çıkan yanı;ınn ıı.Jt İzmir' de bir kaza 
tıı.tıır.ıca.uı d()Vam c<Ull.Yor. l\fUdd umu-
mi Ali Kemal Kemal belcdl.>'C ten İzmir, 11 <Telefonla> - lzmir'de 

Kwlcullu mevkllndekl ~ ocakla
h1>.)'(!tl re siyle birlikte )anırın sahasına nrufa bUyük blr fncln olmustur. U-
glderok h ~lt YRı>mıtlardır. Neticede şakh Abdullah o~lu Mehmet bir 
'bir kn&t olm:ıdıliı mrydann cıkm~ı· tonluk bir kayanın sarsıldıt:ını göre
Yanııının ı-.m.nc adında bir kadının kıı· ı rek bağırmıs ve arkadaşlı:ırnıı ikaz 
bak kız.-ı.rt.ırkcn alevlorln etmtt.n Du etmek lsteml.ştlr. Fakat İzmfrll Ah
iunan yonıınlanı ııım:ııet ct.metr.:nden Uc~ met ve destereci Mehmet namındaki 
rl ı:elt?ilil anla.ıtmıeur. Yangın netice arkad:ışlnrı kacnmaml$, ka)·nnın al
.ın&ı 500 kiti ıu;ıktn k:ılmı&SB da DUn- tınırln ezl.Jm!$11'!rdlr. Uşaklı Mehmet 
ıa.r :Kızılay ve Beledi~ ta;atındıın .,er- yaralı olarak kurtulmuştur. 

1~1rıl:ml4 ve ın oıe11 tcmın edllml$tır. Dr. Kırdar bu ak,am 
Dün cıe Sirktt '•le paımtk yük ü htr vn: dönüyor 
ıtondn ynnııın oımu• vc 3:1 bab'a pamuoc ferhum Brsvcklllmlz Doktor Re-
1.le vacon kL'"14'n Y&lldıktan sonra nt•'Sı fık Saydnm'ın ccn:ıze lylC' hlrllkte 
sön<tfifi)lmlt ıt.lr -<ehr mızc 2elmlş buluMn İ!ltanhul 

vutmn<111k restm KQçUkpauu >am:1- Vatt ve Bf'ledlyP Rı-lısl B. Lfıtfı Kır-
• .,-eaırıdft nluun~ur. dar bu aksam lstanbul'a dönecektir. 

gdeıı gcnçlenle iyi ve 2Uzel duy
guların ı::elıııtiı:ı-ınc ınanıyoruz.. 

Fakat dahn mlıhlm bır nok · 
t;aya da ıgaret etmeden ı:eçn1ek 
mümkUn ıleğıldlr: Beden Terbi
yesi Umum mUdllrlU@nUn za -
man zaman tertıbetııA'ı bu mü • 
salıakalar, yurt !;OCUklarının bir 
arayıı. gelmesine• tanışıp kayıın!l· 
masına veeıylc haz.ırlamıe olmak 
bakımından, bırinclıılnden hıç de 
aş ğı olnııyan bır hiz.mel görü -
yor. Dün Af on ve lsparta'da. 
buı::-Un M er s in ve Bıırsa'dn. yarın 
yurdun öteki koşelerirıden birin
de ynpılnn bu çeşit temaslar, de· 
neblllr ki bir yıl içinde binterce 
sporcuyu blr araya toııııımıı ol
mak gibi çok faydalı bir bağ va
zif esınl ı::-örmekterllr. 

Diğer faydnlarınc binın için u. 
nutunuz: tek başına bu bile, bU· 
tün yorgunluklara değer. Kaldı 
ki, Burs ı staclyomunrl!l bııltıean 
uzak, yakın böl~elcr, Bursa a"enç· 
!erinin bir yıllık çalışmalarının 

verimli eserlr.rini ıle görmüş ve 
onlarl:ı bov ölçllşme zevkine er
miş bulunuyorlar. 

Bizim aeyrettlA'lmlz atletizm 
mUsobakalıırını Zonınıldak'tan ge
len gençler kaztındılar. Muvaffıt· 
kiyeılerinin kupasını Burııa'nrn 
değerli valisi B. Fazlı GUlec'ln 
elinden aldılar ve memleketleri • 
ne döndUler. C>ılıetıklnnnı lsbat 
eden Zonınıldaklıları bu müna -
eebetJe burada tebr;k etmevi de 
bir borc ııayıırım Burs;ı mllıı.a • 
bakalanna ı::-elen öbllr bölı?eler 
a•letleri de kPnılilerlne ırösıeri· 
len itimada li>vık nlılııkhırını, ca
lıemahrını ı;:-füıtererek Jııpnt et
mlsl•rillr ve tebrike hak kazan · 
mıvlardır. 

Almanya 

arasında 

görüş 

İtalya 

iktısadi 

birliği 
Berlin, 11 a.a. - ita han dış ıicareı na· 

zırı M. Riccardi'nin zi)·areti ve olman ri· 
caliyle )apıığı konuşmalar hakkında n~ş· 
rc:dilen teblifde denili)or ki : 

4'azır M. Riccıırdi ile alman nazırı 
,\f, Funk anısında yapılan dosıta fikir· 
le~meJcr Almanya ile İıal>a'yı muşıere • 
ken alakalandıran bütün ikti•adl mese -
leler uzerinde bir kere daha 1:örüş tıir· 
ligine urmışıır. 

iki hükümeı, hilha~•ıı para ve firat i • 
ıikraıının muhafazuını mihver de' let -
!erinin ve Avrur>a'nın i~ ve i:cıi~aı kabi· 
Jiyeıinin emniyeti hakımından esa•lı bir 
unsur olduğunu mÜ$ahc<lc e)·lemişıir. 

der iki memlektı, kendı aralarında ol· 
duku lo!ibi diğer nıcmlekctlerle obn ik· 
ıisadi mün8'cbetlerde de bu e~ası J:crek 
eşya ~erek ıc<li)cler hususunda muha • 
faza edecekıir. 

İzmir vapurunda 
bir yang1n ~ıkh 

lstanbul, 11 (Tcle!onla > - lı:mtr'den 
ıtmımımıza · elen tzmtr vapuru eeıı
holu ne klarınn vnnlı~ sırada vıtpurun 

kıc ıımbannda )'lUl;~n C'kmı•tır. Bu am
bariln tnhlsart.n.nı ait tUtün h11\)ln.lıu1y
ıe Yerli :'-lnllara att pemulchı mensucat 
bulunmnkta lıdL Yımırının nmbara etti· 
een :mmcm btr ııaı!'t!rAdan tıktı~ 

z:ınne<l llmclctt'dtr. 

Musolini Şimal Afrika' da 
<;ıokholm. ı ı a.a. - Romıı'dRn alınıın 

bir h:ıhere s:öre, ~f. Mussolini $İmal Af. 
rikıı~ındaki ital)'an kuvvetlerini teftiş et· 
mi,ıir. 
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Atletizm Gül kupası 

Bugün 

saat 

19 Mayıs 

16.30 da 

Stadyomunda 

yapılacak 
Buaiin 19 !\La.yıl stadYomımd.a "Gul 

kuı>a61 a.UeUzm mUsabııJuılan .. )'apıln -
caJcUr. AJanlııtın tobl1'rl:ndcn anlaııl<lı. 

{:1na ıröre, musaba.katar neUccs!:ndc 11('

lceek hatta eehrlmlzdc yapılaC'Mc "Böl· 

ırelıenı.rUt atlet.tzıtı Tünctyc blrtnctll~ • 
ne,, Ankara adına ı;rtrecdt l&kım secl
ı.ccckUr. 

Atletızrn ırruP blrtnct11kleı1. 17 mıı.· 
)'16~ Merslrı'de, 14 h.nzlmnda Samsun. 
da, 21 h.azirıuıda At)on'da, 28 haz.irnn
dıa Isparta'da ve 11'\."-'Cn hatta da Bul" 
aa'd.a yapılmıttı. Bu ırruptara 30 bölt."! 
&1n'rrtş ve Adana, Trttbzon, E51<1ıehlr, 

1z:m it', zon~ld.a.k takmıları bb'Jnci ol • 
mu&l.o.rdır. 

Gelecek harta ATIAaı.ra'da bu bet b(ll· 
ıre ile ıreçeon _,eki mUsaba.kaların bl · 
r:ıınct ve Uclncl81 latanl>ul. Anıkara ta -
lomlan ıı.raııınöıı. btıyüık Mr m!iııabaka 

yapıla~ır. Her takım en a:ı: yedi, e
ktz böl~ aNUJındıı çct.ın mUsatıa.kalAr 

neUcesmde blı1nd oldu1<lıı.rından Anke
rn'dald Tlh1<1ye blrlndtıl:I cpcy~ ce • 
klıınleld ııe<:eeCle ve tn.b!I olaroJ< ııuz ·I 

mtn edi)'oruz, b1 dcl'cceler OOklent'b
lir. 

Cirit atmada : 
Hart>l:Yeden Re6at YC Ha>'l'i'dtr. Bu 

mUsabakada da b1 dereceler bcklPne
t>lllr. 

Çekiç atmada : 
Her zamanlct ırlDI Balcı'nın au,1arı 

ıtôrUleeekt.tr. Balcı Ankara blrinctllklı • 
rtrı(le Tılt11cb·e rekorunu )'e?lileıniottr 

Yüksek atmada : 
Jertt. Hal!J, Nadl b1 \'&zlyettedlrlo.. 

4 x 200 l>ayrak koşusu kulüpler araıın · 
da roUn bl:r ııurette payla4ılncaktır 

Mcmnunl)·etıe ôkrond1~lm1ze ıı.>ro, 

Sta<lYorn l>uıtUn seyi.rdler lçln ııerb!!sl 
olAcııkt.ır. 

Ajanlığın tebliği 
Bu rnUsa.bakAlara aH. Bölıre Att<!t zrn 

Ajanlıtının tebllA1 ıudur: 

Atcltlzm AJ.'lnlıtından: 

12-7·9t2 pazar ır\inU ı;aat 16.s.l dn 
19 Mayıs gtad):ornunda GUl 1<~•">ası ut
lctlzm mUsnbaknlan yapılara1'tır Bu 

ve 'Z.' kll olacaktır. • mUsıtb~knlarda temmuz Hl da Ankı:rn•-
Bölrcır an.sı Tilılldyo bb'lncUICtlndt•, da )-apılacnk smıplnr bhinctl•ltlnde An· 

bırtncfilk ve iktnclllk ictn en lcuvvclll kara bôlırcsını temsil edece!· etl4!tl•r 
ruı.mzct tabii olarak Ankara ve l&tan · seclJ.ccı-kUr. Hakemlik YnPmıtıc üzere 
bul'<tur. UçUncüKik için Eskltchlr ve B . ilamın oren4:11, Vedat Abııl, Cemal 
i'.onı:uldatın ôurumıan b'ldtr. Bı.ı hu- Alpman, Cevdet Anın, ı.: ıhmut fiil· 

sustald du~Un<'clcrlmtzı mllMba.kalar- man, Mehmet Arkan, :-..-ı yıızı At11lkcın, 
dan c.nce olctı.>-e da.>'anarok aynen Ya· şevld E\'T't"n, SalAhııtı!n Tedlk. Avni 
zacnııız. Aktın. Sıtlk:ı saırur ve Holiluı.'un milsa· 

Şim<' buır\ln )'llpılecak GUl Kupıısın · bakalanla hnzır bulunmıdan rtrtı olu· 
i'Ozden ıreçl• da Ankara'nın durumuMI 

relim: 

100, 200 metrede : 
nu m•-safrd.. H11rp Okulundan bm:l· 

U lıle - - tmı'nı.n yanşı eotillocclcttr. Bll· 
haSSa l&mall aon zamanlarda \dmanla • 
rını muntAzam bLr teklldcı )ııptıCınd'\n 

1)1 vaz.lyette<l ir. 

400 metrede : 
400 metre mesatc 'llzertndıe h>r :ra

mankl ırat>! Ankanı GUcündem Ra&lt r; -
ray tle Harp Okulundnn Osman'ın yo · 
ntmalan müsabakalara aşn bir zevk 
vorccekUr. 

800 metreJ e : 
Bu mesafede Gal1p Danlmaz ve An· 

nur 
llilyUklcrln ııo M en.;:<'111. ıorı :O.t 

200 M ·100 M. ve küı;Ukterın ııı,) 't Si!(· 

meler! p11z11r ı:1lnU snat 9 80 dn l!l Ma
)'lS st.adyomunda ynpılaC"nk~r. DU>Oklr• 
re ı 10 ~ı. ıoo M. 200 M. rno M . •ıJ M . 
ll'iOO llt yüksek atlama, uzun at111m:ı, 

tlc adım aUama. sınkla atlnm'I ırılll" 

atma, disk atma. cirit a:.mn. cl'klc at· 
mn. 4x200 !'il. bayrak. KUı;üklerc 100 
M ı:;ocı M. ve bü)'bklel'l'! 3000 M. 

Bölge yüzme teşvik 
müsabakaları 

kara Gücünden o.nan Eatn ve Gentlıor Buı:iin Karııdenl:z havuzunda 1>otı:J 
Blrll~dcn Kf.'!11m'!m cddtmelerl mü,... yüzme teavlk müııalxıkıılan yapılacak· 

ba.lcala.rda ayrı blr heyaean uyani!ır'I • 'tıf' Mtisaba.Jal ıara mııt ı:s te hlıela.nı. -
caktır. Galip ve Oeman bu ııeıne en i;'. caktır. :>-hısa;haknlanla en cok pııvan 
formlarını bulmıya ~l'l!.ITlıt\ardır. alan takıma bölge lnıpası hcd!Ye edlle-
1500 metrede : eekUr. ~tevt1ımın m: mtiktttallı mlisııb:ı. 

1~ metrede Dernlnspordan lbranıı•ı. kMı olması Lttba.rbrle )'8ntl:l.nn tok hr.• 
Ankare. Gü<:llnden Olman Cttt<:I ve ~lt olacatı tahmm ohmmaktadıc. 
C:en<:lel' Btrı1~erı Eıtlp Bayrı kot'• . lltüsabn.'kanm hakcmlcrl: lcnmr ha· 

k<'ml •u 5PQl'lnn aJanı, dlA1r hnk<'!fTller: 
caklardır. Bu üç atlet.ten hankUmln da· thsan Talll, Zb'a O-
N!. b-1 bit vazb'l'tte oldul::'Uml ancak nııı. Enver Sınnaçc!k, 
sabalcalarde.n ııonrn ırö~· Edil\ za.n. 

1 
_ 

200 09man ve lbmhtm'tn bu müsabakada ::'-lüsabaknnın programı: 
met.re &erbcst, 2 - 100 metre mıt u. .. • 4,15 tal uaAı k<>şa<'akları Umldcdllm<;k· 
tü, 8 - 50 mot.re kurbatalam:ı CktlcUk· 

U!dir. ıcrı, 4 - 200 met.re kuı'bat:ı'taml\, ~ 
Gülle atmada : 400 metre ııcrtıcst. s -•:so metro ac:-

Harob-eden Atce'in ıs metnı Ozertn- bC!8t <k!lçO'k'IC!'l, 1 _ Tilıic lla)Tnk ya
de atal'lltını ta.tımm edl.)'Oruz. At~ ııcn nıı (100 ınrt üstU, ~ ıruroaıı:ntıırna, 
zamanlarda sıkı ktmanl&r\yle tonnun l ıoo llCT'besll, s _ Tramplen atlnınıılıuı: 

bulım~ur. 1- K.ırlnnırıctan öne bir l>CN'l1de kc>ı~· 

Dik• atmada : rıı,k t0r>lu. 2- ır~"e htr perende ııu • 
Hartmo'edt"Tl HBY!'I. o-m. ="11"1 b\ı se- raral< Miz, 3 - ııerı cıkıı> ırlYl'I ilevr!lt'· 

ne en tyt atıelannı yaı>fl.('11kl&rm1 ~h- rd< ıııtlama koee.rn'k h\lyül<. 

VAZİFE 
VE-

İ 0 EA L ADAMI 
"Hür ve müstakil Türkiye'nin bir köıesinde kütük bir,, 

''mezarım olsun •• Beklediğim biricik mükif at budur .. ,, 
Dr. REFİK SAYDAM 

Yazan: 

H. Sami Coşar 
~lu Ertce!k ıı.utancsının a.1t kat 

haric'b'! kotul\ll'ld.&Y1Z. 'Nlltc aaneaı:ıına 

1 
sanlmıt rııa.q lcarwtsında. bdır mtlzalf'~ 

renin h~ h.\tıntlan tazeıeontver • 
d1 ve kendi kendtmC yukanki ctıml :YI ,. _______________ _ 

ıek:"a.rh)'a.rak ıııoın ~'llZl!c:Yi ita et.tim. ttm btr ~ teıtııyftl! ve eok eaı:ııam 
Nuıl alcar 8Ulann hedef! deniz lu bir st:vuct ah!Akı i'Crcktlr. ,\nea!C tarl

yılmaz bl.r azimle cabean devlet ve rnU
let hAd1rnlerlnln 9'JO emeli de dünyalar 
durdukca htlı' ve müstakil kalmfUllnı 

dllcôilclerl bu aztz topraklarda buhı~ -
malctır. Olümden d.'lha öte.Ye irtdcn yol 
anlan ebedb~ vata'1m eetka.tl1 111nC31 • 
ne aQtÜJ"Ür. 

Ol<lm oe.tt.. oeşttt.ıır. Ha)'lltın bozbu-
1· .' selleııUıe kendUertnl ka.ı>Uranlar 

ölımeden öMlrl.er.. Vazife b~ında can 
verenler ı.e hayatın hnklkt rnAnuıı.ı 
k&vnun11 Y1tltlerd1T· 

B(4'ilk ve kAnh 18.clanın ortas.ın<IJ\ 

d.Unyanın buırünkU rnanzar1111ını bl:r 4:0Z 

önüne i'E!l.l:ın. Vatanlan matız.un. kcn• 
dilen rn&hzurı ırurt>et lllmnde llll:ııntı 
olan t4Hha1z deovlet adcmlanııı ha.brln· 
yın_ Ist1lA.Ya utramııı )"Urtla.nnda bu· 
ırün mutlıtk blZ' acze mn.hlı:Qm buhman 
bahtsız lltyasct adıımlnnru ı:öz önUne 

hl mcınılb'ct ve vıızl!elcrtnl kavrnmıı 

olanlardır k1 bu tem iz )'(! rclc?I m tllctl n 
ebccll m1nnct.tarııaını ıcazanırıar. 

Ölıüm koı1wsu, ölüm dQş(lnCIZI nn
cak Ava.reıcrın. vazl!e ve hl7.mct dıtın. 
da kaJanlann yani öbncdcn ölmUo ki· 
tllenm )ilrelttnde yer eder. Calıekan ln
INln.lar ıec Umtt, emel. h('G'e<'an :lcindc 
ölUmtl knreılarlar. \·e sonuna kıtdar va
zltestnı :ııapm14 olmanın vcn11Ct1 derin 
hlr lnşlra.h ne son neteslcrtnı vertrıor, 

Vazife ve fıdc:ılin kara sevdasına ılUe. 

mUş olnnlnr için ölüm ~ nöbl'I. 
tmllm edll<:'n bkr Al'}dır. 

_, •...........•••.......•........• ~ . . 
~ Küçük haberler ~ 
-. • , , • , , , •••••• , •••••••••••••• , ••• r 

i'cttrtn. 
B1.T 6e 8&Yllan ve .evllm blır Tilıiki· * Yabancı mem!Ckctlerdcn ı:11çmcn o-

)'i."ntn hUr tl>Praklannda )"atan Dr. ll<• la.nık Vt"Yll lltlea &uretiylo )'Urdu. 
tık 5&Ydam'ı düş!inUn.. Ve onun ıu muza ırelmtş !>ulunan !Y.lS k!şl TUrk 
c:Uımk$tn1 teıaarlAYUl: vatand.aşlıll:ına nlımnıı;tır. 

"Htl.r ve m!istakil Tüıicb-e topraklıı. - * ,\.mnsya merkc;: kn&abuiy!o 14 kö-
nnın Mr k~e kU('l)k bir mezanm yUn<lc yapılan bina yazı.mı ll01Uı el" 

olsun .. Btoklroltlm Gıtrto!k mO:kAtat bu· mtşUr. Bu kııs;ıı.~ ve köyJcıVı 1042 
dUT'., , blnn verı:llcrı yem iratı:ır ~ n 

au lcıN.Cık ctımıenm ~ bütıııı alınncaktır. 

Köşk Pollıı Kamkoru Komlısc:'lertn· 

1217/1942 

Bir yolculuktan notlar ••• 
Bor, 5 T emm": 1941 

E~iden uzak ve}'a rakın bir yolcu· 
luğa çıkanlar, ,apur güverıe~indcn, 
vaı:on pcnçere~inden f:Ördüklerini 
trshih ve isti4rtl"e basvurarak >az. 
mak sureti)ie bir sefer mektubu dü· 
zerler ve böylece "edebi zarureı" i }'e· 
rine getirmiş olurlardı. 

Ru yüzden tepeler, dağlar, ovalar; 
dereler, ırmaklar ,.e göller; yer )'er 
önunden geçilen kasabalarla körler; 
tren yürürken ter~ isıikanıeıe doğru 
koµr gibi görünen tclı,:raf direkleri 
ve telleri birçok le)·lere benzetilmişıir. 

Simdi uı:;onunıu;un pençeresin • 
den bılıun bu anlııtılmış ,., benzeıil
miı manzaraları tekrar tekrar gördük
çe içinizden )eni )eni ıeshih ,.e isti· 
ııreltr )'lpmak gelmiror; sadece, şim· 
dİ)·e kadar ruılmı, olanları hatırlı· 
)orsunu,, 

l'akaı )'&11 ma,a,ın<lan daima aynı 
evi, a) m ağııcı, •>·nı caddeyi ve aşağı 
> ukarı, aynı in~anları görmekle ı:eçir· 
diği hir yıldan şonra bir fırsaı bulup 
ufak bir geziye çıkabilen bir insan 
için bu tekerlek ba,ında dcl;i5en man
zara, renk ve ıabiaı bir iki dtğil, beı 
on )'llZl}'a komı olnbilir. 

Onun için Anadolu )'lyJa,ının An· 
karn'dan bir harli yüksek bir knsaba· 
sında, kıırşıdan tepelerinde hll:l yer 
)er kıır yıfınlap görünen Tor~lara 
bakıı baka )"azdığım bu ·satırlar, kısa· 
en bir )'Oldan, bir yolculıdcınn bahse-
decekıir. 

Rir iki gündür, burada serin bir 
rüz.g3r esi)'or. Onun için biıranın yer· 
lisi, )'abanı: 

- Yaz bu kadar çabuk mu geçe· 
CC"kıi ya .... diye hayıflanırorlar. llcre
ket n•r•in ki rad;o, öğleyin ve ıık,am 
ü~ıü Rrezilra'da kar fırtın:m hiıküm 
sürdüğünden bah~c<liror da cekeıleri· 
mizin altına birtr rcltk ilive eııir • 
mtkıen başka hir ıesiri olmıyıın bu 
serinliğe dnha fazla bir Jey di)'emi • 
)uruz. 

Uzun saatleri ıriindüzün, <ağı, solu 
gi\re gdre geçen uzun bir rolruluk -
ıan aklımda kalan belli başlı renkler. 
iide yarraklarının ve bodur sÖJ;.'Ut 
dallarının jtÜmü•i renkleri, ka,akla
rın yc:ıili, gelincik kümelerinin al , .e 
)'abani haunilerin bembe,az renkle -
ridir. 

Ytr rer ~clinciklerle )ıtbani haı
nıileri )'llıt}arıa gorduği.ınüz zaman, 
vagon pençeresinin ardında kendi ktn· 
dini7e !l<lruyor•unuz: 

- Bu }anyana geliş, düpe düz 
bir rasılanıı mıdır? 

Gerçekten o ıaman, vatan tnpra-

Kaymakamhk 

kursu birinci devre 
denemeleri bitli 

fı üzt'dinde nıillec renıtinin cabiot 
eliyle çiıilmiş olduf.'Unu (!:onınce, 
arada hir gokyuzünde dı liın ayın or-
11\ına rasılıı;ın hir yıldızı ı:iırt·f"i#i· 
niiz zamanki duygularınızın tıcnzcrini 
du}'U)Ol'Sunuz. 

Eser bu yolculuk )ıı.bııncı hir fil. 
kedt geçsC')-di, ,.e o zaman da gene 
gelinciklerle )"abani haımilcri yıınya
na gorse)diniz o zaman hasret du}'ll· 
cakunız. 

* lstıısyonlar her zamankinden daha 
kalabalıktır. Sı'k sık, sırtlarında ıorhn· 
lariyle )'anık )'Uzlu erler ini)-Or. Bun
lar, barı~ Türki)csinin sa"ıışa hazır 
sınırlarından sıla)a gelen izinlilerdir. 
Yüzlerinde bir \'alan ödevini yerine 
getirenlere }'lraJ:ı.n bir s~'İnç var. 
Kendilerini karşılıynnlarla sarmaş do
laş oluyorlar. Treniniz kalkıı,ı"iı za -
man onlar arıık }:irenlij;e girişmi5 
olacaklar ve ordu.millet'in ünilnrma 
ı;i>miş olanları giymemi$ olanlarına 
ordunun ne ka<iar uğlaın. vaıanın rıe 

kadar <elAmeııe ve lıir J:Ün ~auşma:k 
gerekirse zafere olan güven ve inanı· 
mızın ne kadar biituo oldu!unu anla· 
ıacakludır. 

Gündüz gözü ile aldığınız kilo • 
metreler g&ıeriyor ki vatandaşlar 
ekim seferberliğinin mı\nasını gereği 
E;ibi anlamışlardır. 

Tren sararmı)'il ba~lamış ve henüı 
sararmnmıı tarlalardan geçmdcıedir. 

!\ebze ekimine verilen önem değirmen
lik urılnlere "·erilen önemden geri de
ğildir. 

Gelişmiş domates fidelerini çapa
lıyan ve uznmış paıntes yapraklarını 
toprağa ı:ömen erkekler ve kadınların 
yüzlerindeki mAnn}·ı bir akş;ım $0nra 
hir yabancı memlekeııe halkın oı ve 
çiçek ·t'diklerini rad>'~~n dinledikten 
sonra daha İ>İ anlıracaksınızdır. 

* Serin bir ikindi vakıi kasabanın 
bir bahçesinde, hir ha\'uz başında 1-u
ranın vatnnd3~lari}•le gidştiiiniz ~h
heı size her sınıfıan vaıandn,ın yur
dun durumu 'e dunynnın cidı$i ile 
ne kadar inceden ir.ı:eye il;:ili oldu -
Aunıı size .ı:ösıcriror. 

Rir !la)•rnk, hir ufku 'C hir şeref 
eırafırıda 1 urki>e'nin birliği, yalnız 
şu "" bu merkl!'zde ı:örulen bir man
zara deJ!ildir. 

Tahiaı rmklerini, g(iıel dnj!lan, 
)"ayla ıahiaıının c;eıin ı;üzelliılini de
ğil. sadece hu hirllk mamH;mnı ~ı'\r
mek için hile rola \C: >,,ı,~ıluğa ~ı.ll
nız: dd:l'r! 

Son halta itinde 
Ankara' da 

T. t. 

mahkum edilen 
vurguncular 

Siyasal Bll~ler Okulunda 
Milli Korunma kanununa aykın 

bir hareketıen dıılayı bazı kimseler ya 
müddcttcnberi devam eden kayma- kalunarak adlıyeye verilmi§ler ve 
kamlık kursunun birinci devresi nl- suçları sabit olanlar muhtelif ceza-

larıı ı;arpılnıı&ılar<lır. HunJarı a§ağr 
hnyete ermiş ve muhtelif vekaleller ya ıııralıyoruz: 
adına konferans v<.>rnıl~ :ı:evut,tuıı ı - Sanı11npazıırında Güne§ :mıı.
mUrckkcp bir heyet genç namzetler- ğııZ'ası snhibi Hulusi Yerli mııllara 
le, bu kursta edindikleri mnlCııııat j ~it patıskaları ~azla fiyatla satıığl 
ve evvelce hazırladıkları mütalaa- ıçln lıc§ ay hapıs. 200 lira pnra ce
nnmcler üzcrlrl{!e kurs talimatna-' zaeı, üı.; ay dükkdnınııı kapalı kal-

. . . .. 1 m'lSı ve mallarının müsadere edil• 
mcslnın 10 uncu nıuddcsı hükunıle- mesi cezalarına çarptırılmıııtır. 
rlne uygun bir şekilde konuşmalar 2 - Kiraya verdiği apartmanı i
yapmıştır. Üç gündcnberl devam e- <:İn kanunen muaycn olan kira bede
rlen konuşmalar bugün sonn erm iş linden ayrı olarak SO Jlra hava pa
bulunuyor. Memleket Jdıırcsini eline ı-ası almasından dolayı meohut suç 
nlacak genç ldarecllerim!zln kültür halinde yakalan Nafıa V ckileıı 
ve karakter itibariyle <:ok yüksek memurlarından İ&maıl Hakkı Ertem 
bir durumda olduklarının teznhUrli· 4'0 lira ağır para cezasına ve bu
ne blır vesile olan 'bu konuşmalar, na yardımdan suçlu Vekilet mc -
Dah!Hyl? Vekaletinin kurs açmakla nıurlarından Ya,ş;ır Tamay 220 lira 
i&tlhd.a! cttlf;I ı::ııycnln tahakkuku a~ır fl:ırn cezasına, 
bakımından cidden ümit vcrıcıdir. a - Evini fazla kiraya vermek-

Dahlllye ve Maarlf Vcklıletleriaıln ten suçlu NihM 252 lira ağır para 
müşterek tcşebbüslcrJyJ.e bLliımum cezasına. 
vekAlr.tlcrln ~·akın aliıkalarından 4 - Kllçilk Esııttıakl evini fszla 
doğan bu muvaffak eser avnı ?.I\ • fiyatla kiraya vermekten suçlu Hüı 
mencla l<iarc nıekaniznıasın;n r>ar- nü Ceyhan 18 lira ağır para ceza
lak istlkbnlinl'! de bir dl:'liJ teşkil e- sına, 

d iyor. 5 - Fazla fiyatla ıhlamur mth· 

MtnılckcUmlzc bir zbnret )'llp;ın al
nıan ~llcr1 cuma ırtınündcnberl de 
lstanbul'd.'1 maçlarına devam etmekle· 
dlrler. Yuıkartdald ru!m atman ıampl , 
)'Onu Koclı'u Suat kı b 'ilkte ıtöırterb•or 

ğırıdım dolayı İhsan Atman ve Be
kir Thnık ismindeki bakkallar be· 
şer lira ııttır para cezasına çarpıl • 
mıglar ve ıhl·amurların mllaadere -
siyle dUkkfuılarının birer hafta ka-
palı kalması cezalarına, 

6 - Fazla fiyatla bardak aatan 
Feyzi Ulut!l§ 5 lira ağır para ce -
zasına. 

7 - Yüksek fiyatla ekmek satan 
Emine Yıldız on be:ı llr.n 90 kurııe 
ısır para ceznsına . 

8 K•Jrne tevzi vnzlfesinl ihmal 
ile bir kıııım karnelerin çalınması· 
na sebep olmaktan ııuçlu vilayet 
nafıa mlic'HlrliığUnıle memur Rağıp 
Torul yirmi lira a~ır para cez.asııın 
nıahküm edilmişlerdir. 

Eşek eti satanlar 
lzmlr, 11 <T~lcfonlal lzmlr'de 

sokak arnlnrınd:ı halka glzllcc eşl"k 
eU satan Uç kişi yakalanmıştır. 45 
kilo eşek etinden htı.şka evlerde ki'· 
silip eti sntılmıık üzere carşıdan sa· 
tın phndığt nnlnşıkuı bir Ltıtıyar eşek 
bulunmuştur. 

bir styuet, bUWn btr p rOITftlTI >W a 1 • 
1 * 

mıt bulunuyor. 
Vazife ve kle&l ıı.dAmJ olmıyanlar 

hle bir umanda bü)'Ük CRPta ct.!vll't ıı

dAmı olamazı.ar. ~kten dfr.•let ve 
m~ hAdlml olabllmck, Amme mf'!ntıı-j 
at.mı her za.m.uı ve meklnda husu;,tl * 
nwıntaaUere hAklm lnlıı.bl1mf'k 1etn Oft • 

OOrı B. !';adr<>ttm ~ Ankara koml
ııerlcrtnd<:'n B. Cm-det G lıraY bil ko

mlııcrllte Le.rtl etm-le l!l'C!lr B Cev- * 
d<!t Giray Pol ~rıs tüırtl R.-.şknm.

tık okul 
IB1't o C' ır 

Havvan otlatma yüzünden 
İzmir, 11 <Telefonla\ Öd<'mls 

KışlaköyU muhtan Mehmet Kılıc 
ı;:Oc.'e vakti Ahmet Cctln'ln tnrlnstl"!ı 
hayvıınlarını sokmak ımı-mıs. Ah· 
med'ln o:?lu 18 yasında tbrohlm bu• 
na mani olmak lstı:>vmce kavqa ı:ık· 
mıstır. Netll'C'de İbrahim tabanl'ıt 
lle muhtnrı kalhlnln altından a~ır 
surP.tte yarnlamış. nıuht3r ilıı tf\• 
bnncasını cek<'rek thra'1frrı l ll'cHlr
mllş, hnbası Ahmed'I dl:' ağır ııurı>t· 
le yaralamıştır. 

o Okulu ıaı- Ege folklorü 
Bt'lootye.le Ödemiş, ı ı n ı hmır Halkcvi .-

serli iline verilm tr. 

lnMat Uata mıtY e sana WkullA • 
nnn alınacak parasız yatıh talebe acıl.aef\ScUr 

ev res1rri ır • ~ına Ödl'miş, Tire -.e l'la)•ınc!ır'd;ı folklor 
17 de teıkıkleri )ar>n "k uzer~ bir he) et şeb • 

l nmıze ı;clnıı2tir. 
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Dl$ POLİTİKAI Doğu'dc1 Doğu' da TELGRAF. ·TEiEFON -RADYO HABERLERİ 
almanlara göre sovyetler~ göre 

Saydam'dan 
Saracoğ)u'ya 

1 ~r. Refik Sa)dam'ın ölümü, bu mil· 
etın "me 1 k • d • • 

L- -k m e et ugrun a hı1meu,. en 
"U)'U ID • i b ezı)eı sa)dıiını bir defa daha 
\ aı etmiştir. Merhum doğduiu ve aynı 
~a'?aı"da mebusu bulunduğu ıehrin iı · 
f Nıy e yakından meşgul olmak üzere 
sıadnhul'a geleceğini çokıanberi söylü : 

Yor u G' · · d · ııtıji zamın da mümkünse, O· 

br~ 1 buluşmamızı isıemiııi. Bu se)'Rhaı, 
ıraz da • • 1 •• 

1 ~mır •e ikki ettıiım bu arzu· 
arı - · 

11 
ld'~enne yapılmıştı. Fakat İsıanhul'ı 

b~ -~rm ~aman kendi~i> le değil, onun 
- yuk Usı) le karıılaıtım. Ne candan ve 

~'U: !en gelen vasu bu yarabbi ! Kara 
ardnn -ndine mab5us bir ya)·ım tarzı 

va ır. Acı da b' •- "bi • ..1. • 6z "ndeıı ır aasırııa iP , ~.rın 

t enk esti. Ve yurekleri udi. Müt· 
tte • d 

1 
leVirıçler gibi, müıterek yasların 

rt m !leı Y1U'atma bakımından hizmetle· 
lekvar 1 ~· Büıun ömrünü millet ve mem
Sa;:a u,grı...da hizmete vakfeden Refik 
tu Rrn, ın IOnun.-u biz.meli de bu olmuı
tı~ h~ ık SıJdam'ın bu memlekete )ap· 

'itlı'd" •zmeıJer, aayıJaınıyacak kadar çe • 
ır ve bü ük" - f"k S d SıbiYe V . , > ıur. Dr. Re ı ay am, 

Rtt'k S ekılı Refik Sa,dsm, Baıvekil 
ma 

1 
• ayda.ın, her neyi ele almıısa, dıi

lığı vaıaııa ve millete olan derin bailı • 
bu nın &lkı ve imanı ile hareket eımiı 
Fakam~ddes duyııudan ilham almıttır. 
bir ~e 11 

.. res~ı hüvryederinin üstünde 
Sa d ternız ve klmll insan Refi\ 
~~" varılır ki b. kendiıi)·le temas 

111 Üzerinde derhaJ ve ıula unutul· 
1
;;: derin bir intiba bırakırdı. 

Cumb n~ın .. 'il buhran!ı bir zamanında 
IUJ" un~ Hukumetinin eıı yüksek me· 
n~Yet IDnluine ge(ell ve dön seneye 
~ ın bir taman bu vazifeyi feraııade 
dilli "Akarla~ .Oren Refik Saydam, ka • 
dan naı Turk millerinin kalbinde, can· 
d • C-lıtkanhjın bir ömeii olarak 
aıma Yatttac..khr 

Rel'k '*** ıiyl ~ Sa)'dam'ın aramııdan ayrılma· 
coı: ~aıı Bapelcillije Sükrü Sara • 
h.t~ ~n edilmiırir. Bu rarindelü isa· 
tur T e_rinde durmaya lüzum bile yok· 
CUh ':;: ve calıtkan bir Anadolu ço

Rltti 
0

1 
• ~ilu, bu milletin bütün 

bir r· ennı Piısında toplamıı olıun 
de rvleı adamımızdır. MillJ mücadele-

Y&rarlı ._, ___ , S~k Sa 
COjl numcuer 1'Ören u rü ra • 
vaı.·( .ondan IOllra üzerine aldıiı her 
i • 1 eyı Sefle1'İn ve Ml'cli in takdir ve 
tıınaıı. ita k rını zanan dirayet ve ll • 

ya atle ifa etmf..L. D ı· "'·ad-'-" mli ,.... ıı tKı 111.. ...ı 

k "~na kabiliyetini, bü> ük ölçüde bu 
:ın; i!e ilgili olan mlibadele komisyo
leles ~!•Yftfyle ve Düyunu Umumiye me
ti ının halll için girittiti urun ve çe-

M:ı:ı'ihakereleriyle ıı&ıermiıtl. Maarif, 
h" ';:_ve Adliye Vekilliklerinde de mü· 
.1'!' pnlar elde ettikten sonra Ha • 
~~ye Veldllilfn• &eçmiı ve ıserek Ce • 
ıer1 ~.; 8Crelc Refik Saydam kabine -
k n e ftZffe,I hü}'6k bir muvaffa • 

•Yede ffa etmlttfr. Buslnk6 diinya 
~ram \içinde harfd l>Olitib • :ıııcK 
Ilır ~ vıe en afır ınetullye« ıuka • 
A ıclır. 1939 senesi eyliilliode bqlıyan 
-~ harbi, &ittikçe JQdarü d~ 
i(i 81atıiyetiai ........ .. ..... 

nde Türk milletinin ........, .. • 
:,'f1_11_ o~ politika ilk tıOndea belirmit 
;.k~: Millt htiklUden ve tlOP
klrt bihiinlüiünden en ufak bir feda • 
d !: bulunmamak pniyle bari>in ;! lıatmak. Fakat bu derece buit 
~İinetı bir ı>ollti\canın tatbikaıu ida • 
S..:riiodüjü kadar kolay delildir. 

tlu, loıaıı'daoberi. dıı politika • 
lllızı belirt- d z 1 k d .. .. d"'-Rel ~u o.,.ru u ve uruı ..,. 
ıerı ~ne ıadık kalam ve daima Sef • 
d r:n ditttctif ve lltıamlyle hareket e • 
d~ii ba Pnlitllraıııa idaresinde pter· 
ac1aııu llluvaffaluyeıle bü,iik bir devlet 
liıii olduiııau isbat etmi1rir. Dürüst· *' ve ııcık aözlülüjü ile itimat, say· 
~ ,,. tevsi telkio ede:ı SancolJıı'aun 
llb\~ mesuliyec mnluioe ıeoıı, 
bf. ıye'de memnunluk uyandırdıjt si · 
..... 1• ~ Politikamızda olduz.· kadar dıt ..... ıtıka .u . 
tıası .. nuıda ifade ettlif istikrar ml· 
I,; ttıbariyle Y9bancı memleketlerde de 
tftırı~ılanacaktır. Sayın BatvekiUmizi 
letiı., ederken, kendisine bapnlar dl • 

A. Ş. ESMER -
Mısır muharebelerl 
devam ederken •• 

( ... ı inci ..,,.. ) 

~ Yetü Saik taarruzun& bqlıyan 
lu 0 rdulanna &c esa~lı yardımda bu· 
d~ Rusya'ya gidecek kafileler • 
~ bir lrıımım Mmr üzerine 
~ imaya Uqı bir ikinci cephe 
"7 erini bu ,.ı IQn dütfiaülür bir 
<ecıbe dahi olmaktan çıkarmak. banl belki 
bafıı1 __ &e~al 6zerinde4U bava alunlannı 
.;;;_l!Cflllek. hic olmaza daha ıiddeden· 
~ ve •ıldatmaauıa meydan ver • 
~~ ~ faydalara, ilerideki Afrika 
"'9riıU IQo, almu!ann timdi daha el· 
da ill bir durQma alrmlt olmalarını 
~etmek ıeıektir. 

"lraıırtt alı10r ki Hider ICızılorda ile 
~ eıı. Mısır cefllıesi kanamakta 
!ıanci tdecft. Alaıanya aleyhine ber • 
ı~tlc. İlrli ve tek!lfll bir baskıyı ôo· 
laJlf ka ra w Kafkat cephelerinin de 
l~ler .... ~ bhn:ıet edecektir. lnıi· 
~·.....-. Ronunel'i uarruzdan 
tj ord raıi,. muvaffak olsalar bile, 8 in· 
~ 11 kayıpbnqı yerine koyduktan 
lıldarı. lrıtadaa anık daha b6yiik kota,.. 
"'etlere Afrika'ya aecirilebilecck kav -
ll1ak,, kartı simdideo hazırlıklı bulua· 
)'olt nni. haftalarca IÜren uzak deniz 
ıil~aa Kıaıldeniz yolu ile Muır'a 
tıa bl. ar '" kıtalar taıımak bqlı b.p. 

111• r dlvııclır ve 1941 taarruz mft'li· 
~d IÜreiince lnıdliıleri iN&l edec.k 

ar tıheınaıiyedidir. 
~ bu hMbeltt, Rınya'yı da 
buı • S.lrlOlllardan qın isteklerde 
1'e aynmakk tan anrk alıkoymıbilir. Mıur 

a in • L...Lo n..I f 
llıaııd ,....... ın muua usı, ayDI ııa • 
_ a. Rusya ile 1111lttefilderl arasındaki 
-•Alanı ~ ve ""in mlaasebet pollannuı 
lllel'ia ... demektir. Nasıl Maretal Rom· 
..... taanuıu Ra!lya'ya böcuat ederı 
.. .........., Clfthal~naa dolayıııylı wr .,_, 

- .tİJıorla. Genlra1 Audliıl • 

Mihvere göre 

Elalemeyn'in 
batısındaki 

şiddetli hava 
savaşları 

devam ediyor 
Beri in, ı 1 ı.a. - A•keri bir kaynak • 

ıan öirenildijtine söre alman sıukaları 
bomba uçııklarının refakatinde olarak 
E1alemeyn'in haımnda ıorlu bir hıldt> 
bulunan İngiliz ıank ve kamyonlarını 

~iddetle bombalamıştır. 
Düşmanın büyük ka) ırlara ujrıdıjı 

haber verilmekıedir. Bomba. uçaklarını 
himaye eden alman av ta)")'Rreleri ce • 
reyan eden ha-a muharebelerinde 9 in • 
ıtiliz tıyyare9i düşümıüııür. 

Alman tebliğine göre 
Alman ordıılArı umuınf karargAhı· 

nın dünkü tr.blijtlnde de .Mısır cephe
sindeki harekAt hakkında şunlan söy
lenmektedir: 

Mısır'da Elıılanıf'yn' kesiminde şld· 
detll muharebeler oluyor. Düşmanın 
Alman - ltulyon cephesinin şimal ve 
merkez kısımlarına karşı yaptığı şld. 
detli hücumlar püskürtülmüştür. Ce· 
nup kesiminde dlişıııan Alman ve ftnl· 
yan kıtalarının bir baskın hareketiyle 
geri atılmıştır. Kuvvetli Alman hava 
teşkillerl biltün cephe boyunca yapı
lan harekAtı ehemmiyeti! Atırette des
teklemişler ve malzeme rlepolan ile 
mornrltl araba kamplRrına hUeum et· 
mlşlerdlr. Han muharebelerinde 88 
lnglliıı uçdı dü§OrülmU,tUr. 

fthlta Adasındaki uçak meydanlanna 
yapılan hava akınlannda yeniden tsh· 
rlbat yapılmıştır. Refakat avculan 
12 ln8'flls uçalı düşürmüşlerdir. 27 
haziranla 9 temmus aruında lnp:llla 
hava kuvvetleri 228 uçak kaybetmi,tlr. 
Bunlsnn 27 ıl alman harp ıremllerl ta 
rafından dU~ürUlmllştllr. Aynı devrede 
lnglltereye kArŞı yapılan mllcadelede 
yalnıs .H uçak kaybettik. 

D. N. 8. NIN ASKERi 

MUHABiRiNE GÖRE 

Timoçenko 
cephesi 

yıkdmıştır 
cea.ı.bıt ..... > 

dır ki bu sl>i teblillede eftı.lrı umu 
miyeoin karıuına çıkmaktadır. Timo • 
çeoko cephesinin bütün uarruz bölge • 
sinde umamiyle yıkıldıiı ve dü,manın 
bqka bir müdafaa hazırlamasına imkin 
bırakılmadıjı töylenilirse hara edilmiı ol· 
mu. Bwıun straıeiik Dfticelerini kestir· 
miye imldn yoktm. Çünkü hareketlerin 
ileride nasıl bir istikamet alacalı bili • 
ncmez. Alman ve müncfik orduları ta· 
arruz buk111 Doneç ile Doa ara.tında 
500 kilometrelik bir cephede yapılmak • 
udır. 

J'rarıM'c:la. Maj1no hattı Sedan'c:la. )'il• 

rüdıtı aamuı oldutu &1bl tJnıdl de düı· 
lMD topraklanrun almacı kıt&l&n ta• 

ratından ı.t1bkAmlan )"8,rlla.rak lat\ll· 
andan baJwedtleblllr. Hueuımb1e ki 
alman t&aıTuu bu dm'9Ce ehemmb'et· 
ıt ıumenıerte ve baı1I ~ ıra· 
pıJmunıetı. 

MaJlno haUtTle 1'&Pı.Jan bu m'*-7e
M ~- COnlııO Almen)'a ye mOt· 
tenkler1nlll Doı1eB Ue Don a.raaında 

dOlmandalı temlzlecllklert sahada 90V• 

J'8t.ler ~tun iDi mukav.meU dertnlıi1 

" eıt.ıe kudNt.I ...ııra ı.t.lıklmlvı mef· 
h\llllumı icat lııal ..... ~ ili· 
demi vücuda settmıil~· Bu ıankt· 
mat d9l1ııaıl ea ır- bir mllddet içinde 

alman " mGtt.nlt IDtalan tentınd:ın 
...ısı> ~- Bu ırtbt muıaı.n bir 
k.Ulrsa stbt llllPOrerı yent aırn.n lllWl· 
ıan o~ eoY)'et müdafaa hattı· 

m ~ bU' mucize olut'dU. Bunu te. 
~ diler btr nokta da 1007 eoVJet 
~ ... seçlrtladt Wl)'ll tahrtbedtl· 
adi GllMmdlr. NBMI Rommel - .... 
t.aı -tlııan " mstttz t&nld&nm At· 
rtlal'da daha ~ sösülıln9 tik 
hamlede bel't&raf eam.e IOYJllllt tellk· 

lan - ıwıec:ıe bertarllf ~- Sov· 
yet tamıan - .,.... .. amer4kıut 
t&ddan ..,. aa)'1f Ol)lmıetır • 

Alman tebHilert lıat1 1942 yılı bQ
yQk alman taarruaunun burada abt
ladıfl intibamı vermektedir. Bu ta
arruzun nerede duracatını tahmin 
et.mele de lmkln yoktur. Ancak. al
man mOtetıaaıılennın birlikte neırt 
sQrdftklerl mlltal&an söre. alman 
başkomutanlılının el7.dlll hedeflere 
kartı deovamh bir dilıman uıulı:ave
metl artrlı: bahis mevzuu olamaz ve 
bu hedeflere bu yıl içinde vanlacak
br. 

Yeni icat bir bomba 
VqingtOD. ll a.L - Amerikatı as

kerleri yeni dp bir bombanın kullanıl· 
ma.•ını &ıremnek l(in talimlere bati• . 
mıılardır. Boobır adı verilen bu yeaı 
bombalar en umulmadık yerlere yerlet • 
ılriltlıilmdne ve en küçük bir temaıla 
padamaktacltr. 

leck'ia m&dafaası da. pae clolayasiyle, 
Kuılordu'ya bir yardım olclujuaa IÜI> • 
be edilemez. Zlti Anılo • Saboalar kea
dl taarruzlan i~ 194' yılıma IOllUllClan 
balısetadye bqladılar. O Vllktl bdar 
beaı ba yaz. heırı Jtelettlı yaz. yuf bi· 
linaea Wiaelerle dolup •..W" tıL bir 
._... ... 

,.~. R. ATAY 

- ·-
İngilizlere göre 

son hareketlere 
önce Auchlnleck 

1 ngiliz tayyareleri 

Mihver gemilerine 
taarruz etti 

Kahire, il a.a. - Elalemeyn'ln ıt
ıııal kesiminde dün ıııuh ırebeler tl'krar 
b1t~lnııııştır. 13ir ırııııldet süren sükı,net 
Bıına ermiş telı\kki eılileblllr 

Elôlemeyn ,evre•İnde 
düfmana toplu hücuml.ar 

yapıldı 
Kahire, il a.a. - Urlaşark Blritan. 

ya ku.-vetierl umumi karagı\hının teb-
111(1: 

Kıtalarıııııa, 10 tenımııa sabahı şa
fakla beraber eephşnin şimal keainıindt' 
taarru& etmişler ve a> nı p:Un Elalc· 
rncyn'den itilıııren deııılryolu bo) unea 
batı istlkuıııetlntle 8 kilometre kııdar 
mahdut hir ilerleyiş > ıı.pıııışlardır 

Bir rnlktur e ir alınmış ve dılşııı ınıı 

ba~ko koyıplıır 'e hasar \·erdirllınl,lir 
Cenup kesiminde kunetlerirııia ıloı'tu 

lstlkauıetinıle ilerliyen duıınnn ku•vet· 
lerine hücum etmişler \'C nıllte ıa<ldlı 
ıliiıııan tankını tııhribeylerıılşlerdir 
Av toyyarelerlıııiı Elııleme)n çevre 
sindeki düşmnn toııı;u me\ ıll,.rlnc tot>
lu hucunıl11r yapmıştır. Roıııha tnyya· 
relerinden mürekkep ve himaye Altın
da llerliyen büyük düşman teşklllerlnc 
rastlanılmış ve en aşafı 8 av uçnjtı 
dilşürülmüş ve birçoğu da hıısıua ui
ratılmıştır. Eldaba çevresinde dUşnıan 
tayyare iniş mcydanlanna kartı yııpı
lan hücumlarda en aşağı iki dtışman 
tayyaresi yerde tahribcdilmlştlr. 

9/10 temmu• gecesi. orta bomba 
uc;aklarımıa ve denls kuvvetlerine 

mensup tayyareler mlhvl'r gemllealne 
hüeum ederek bir İtalyan-torpido muh
ribine 11000 tonUAtoluk diğer bir tica
ret vapuruna ikişer tam isabet kay
dedllmi~tlr. 

9 temmu& gUnO öileden sonra Malta 
Uzerlnde dOşmanın bllyük bir hua fa. 
aliyeti görülmüş ve dün a" uçakları
mıa 19 dllşman tayyıuc.sl dllşUrmüf· 
tllr. 

Yukanda esyılı harekAttan 18 tay· 
yaremla üssüne dönmemiştir. 

ilk taarruzu Auchinleclt 
yıaph 

J..ondra, J J a.a. - Londra'nın ıelA
hlyetll kaynaklannda denlldlflne sö
re, Mı11r'dakl ,.eni hareketlerde ilk ta· 
arruını general Aachloleck yapmıftır. 
Dtıtmannın cenuptakl taarruau bir aa 
tonra olmuı gibidir. Herhalde bu fkt 
taraflı taarruıların biri biri ile Ugtsl 
olmadılı -aecUllsro•· 

lspanyı'dı trllllk IMSelesi 
Bem, 1 ı a.a. - Bertin diplomatik 

mahfillerinde İspanya'da salıanaun ye • 
niden kurulacaöı hr.beri dolaımakıadır. 

Basler Nachrichıen gauıesinin Ber · 
tin muhabirinin ~·erdiii bir habere töre, 
kırat namzedi Doniuan de Bourbon'dur. 

Güs.l lıaclmlar o• 

labrika İfçileri 

lsunbal gazeteıerlaclen blrisiıda 
fıkra yazarı anlatıyor : 

Amerib'daki Douılu ra,.yare f• • 
rikuının beaapladıiına a&re, fabrikayı 
aaen misafirler arasında aUzeJ bir ka· 
dın bulunup da ifÇiler arasında dol .. • 
tıjt ııaawı, bu geziı fabrikaya ortala • 
ma b .. apta aekiı )'ÜZ dolara, malol • 
maktadır: cüakü, itcflerin kadına bak· 
mak için ,&!erini kaldınp indlrmeı.. 
rlyla ka)'beıtiklerl it ıamaaı hava,.. 
siımektedir. 

G6n6n birinde sinema )'lklızlannclaa 
birisi de Douglas uyyare l•rikasaaa 
mckwpla müracaat ederek fabrikayı 
ıezmdc arzutWJda olcluiuııu bildl.rmf" 
Fabrika, llÜZCI Jwfıolaruı ıiyared yü
ıündetı ujndıit ziyanın aekiı yÜI do
lar olduiuou bildirdikten aoma : 
"- fakat sizin ,a>i aGzel bir yıldı· 
zın uyanduacaiı allka ve dikbc ,.e • 
niodea itlerin dab8 fazla lımale uin· 
yacaiı ve yirmi bet bie dolar kayme • 
tinde nmanm Waf edilaıiı olacaiı il
tadd idaremiz tarafıacluı .,...., .... 
tatımfn edilmltrir..,. 

diyerek, aüzel yıldı111t1 bu kteiini 
reddeanı,. 

''Vakit nalıittir,, 

deriz amma. .. 

G6riiairdc bir film firbdnhı illn • 
alık tefi tarafından aydorulaıt. ,. • 
bur bethanp bir alaeala detpıioia 
"'dedi kodu" .ONDundaa alınmıt his • 
sini vena ba küc;Uk fıkraakta siz de 
benim .... büyük bir hakikatin siz • 
leodijini lftllliyor musunuz ? 

lnailizlerin mqbur ata ııöıüali biz 
de eskiden "'velut nakıttir" teklinde 
dilimize aeçlnnifiz ama, bir ulumlan 
bunu kaldınp rafa lıoymQflar ve blll, 
kendileriniıı dejilae bile elUcmin vak· 
tini, dolayısiylc nakdini israf ecmekle 
metsuller._ 

Gündüzün, herkes çalıpı:kea her na· 
ıılsa bot kalsak, bir sinemaya ısfdece • 
timiz yerde, mesell, calıtmakıa olan 
bir caıııdıit dairesinde ziyareti düt6· 
aürilıı. Fakat adamcaltz bu ziyareti 
Nldlyor miydi? iti ~ ma, 111 mı, bi
zim ona ltla •mıJumuz ariidded a • 
... ....... l9ei delta fazla ~ı .. 
~ - dııll& aec ~ .-.dyle mi 

Büyük 
yasımız 

-VE-

yabanCI 
ülkeler 
Türk HUkUmet ve milletinin. 
rahmetli Dr. Refik Saydam'ın 
ıahıınıta uğradığı bUyilk kayıp. 
dıt memleketlerrle dcrın bır 
yankı uyanclırnııştır. Buralar • 
dakl ıtazeteler, Tilrkiye'nın 
büyük yası clolayısiyJe uyanan 
bUyUk teeısUre tercüman ol -
maktadırlar. 

İngiltere' de 
Londra, 11 a.a. - Dr. Refik Say· 

dam'ın cenaze merasiminin buıırlln 
yapılacağı dUn ak§am Londra'da öğ· 
renilmlıtır. TUrk mllletinln. baıve • 
kilini son isılrahat~bına ı:ı:ötl,lrllrken 
hissedece-ği acı ve matemine İngll • 
tere bUıUn kalbiyle iştirak etmek 
tedir. 

Macaristan' da 
Budapeşte, 11 a.a. - Mac~r tel· 

ıraı nJıı.n31 bHdırıyor : 
Başvekil Snydnııı'ın vefatı macar 

ı Mınında derin biı· heyecanla bahis 
mevzuu olmaktadır. Gazeteler rah· 
metlinin mesai hayatından ve kıy· 
metlerinden bahsede-rken sa)·dam'ın 
hakiki bir macar do.ıu olduğunu 
kaydetmekte ve kardeş milletin kay 
bettlti bu büyük idare adamından 
dolayı hl111ettlğl ma~me macar mil· 
leUnln de iştirak etmekte olduğunu 
llAve etmekıtedtr. 

Bulgaristan' da 
Sofya. 11 a.a. - Bulgar ajanaı 

bildiriyor : 
TUrk bqvekili Refik Saydam'ın 

vefan haberi bütün xazeıelerde nee· 
redilmiı ve umumi bir teeullr u· 
yandırmııtır. Kıral tazlyetlt'rhti 
Re!ıılcumhur İsmet İnönU'ye bil -
dlrmiı oldugu gibi başvekil Filof 
da Türkiye bqveklli Saraçotluw 
bir taıftye tel&'ra!ı göndermlıUr Ay
nı veııile ile Saray nazın Pomenay 
ve protokol ıefl TUrkiye maıla • 
bats(lzarına giderek kıralın ve hU
Jı:Umetln taziyetlerini blldirmiıler • 
dtr. 

Gueteler Refik ~danı'm ba 
lnf vefaa baklwıda tatelllı nre • 
rek rahmetlinin rMimlerfnl ve bal 
tercUmufnl netretmekte. ve veta
tlJ'le TUrkiye'nin uATadıtı bUyUk 
kayba !taret eylemektedirler • 

Zora sueıeııi baımakalesinde 
ıöyle yazmaktadır : 

Türkiye meıhur bir devlet ada
mını ve azimli bir politikacısını 
kaybermi§tir. Şüphe yok ki Reisi • 
cumhur kendisine yeni bir yardım· 

Yeni bulmecamız 
Boldelı •la: ı. ea11c..- att '* te

)'l taahhüt eden, el*ı blc:JD8. 2. &özleri 
sörmb'en. mQlrenımel. s. hubbe, .uzeı 
,... J'U8D. 4. ..._ 5. eta.t edatı, en 6n· 
ce, aek«', e. Mı, köpek. 7. bir nota. ı.... 

al bir ı.ı fl'Ytrme. hane. 8. tıenıt utmıı. 
t ... çe.n d04lnallL ~ ıo. o kade.r. 
birdenbire, ll. Jaıdın)anft klrı>lklffl!ll' 

llÜrd\lık)eri. lk1 clenllllll blr"9tll._ "''"' 
botu. 

Y1*&rdım uatı: 1. A4Mn öldtlren, 
"'*9ul. 2. ~. b .. uzw: 8. ~)ip 
"90ld, bir ö)Um .-.. 4. Jıal'burıema -
)l. 5. bir nota. 08'1 bol. klnnııı, 8. Mfl 
ed&tı. ilim. 7. lmıbace eowt. tAnt bir ka. 
dm ı.mL tıeıvas. s; ıuraı... aıtt.. 9. bir 
et1telr tamL tMnc. ıo. bir -- 1ııırni. 
vakte. 11. Wdm. demll'll bet. 

Evvella bulmacamnm 
halledilmit tekli 

Soldan •la: ı.cwct. ınn. 2. ba(baı, 
Et. emare. s. anlıım. b4a. ... - (ııel l, 
_...,, 5. ortak, -. 8ıl, 8. ak. att«, 7. 
artık. ..... 8. uran. ... 9. obur, .... 8.l'Z, 

u. arada. ahı.k. 
YuılııardaD ...aı: ı. BUon.. 80ma. 2. 

0& (80), _., ambM', 8. Mltv, Ulıa(I), 4.. 

r., a.ktM' &. dl*. tıJ'. AA. 8. - Uıran, 
7. tmret. -. a. tm (ftlt). ulan, •il. 
9. aalır(al. D, llld(I), 10. 111, at3ıaf', 1L 
-ı.~ 

"ödeyecek"? Bunlan biç dll,llomeyiz. 
ltapıJ'I tı1nrdatıp güliimsiyers : 

- Daireclm yarı• sün Wa kof.ar· 
dua. "Mehnıer ne yapıyor, aidip bir 
lıab}'lm.. dedim ve selefim. •. 

dlr.Wr~~Ôtetııl 1 

cı bulmakta mı.i§külAı çelunyecek -
tir. ÇiınkU TUrkiye. a.eırlnm te•lri 
altında kurulnıuıı, kendine Köre tel 
kınlere ve göreneklere malik mU -
kemmel bir ıdare nı.akineaine aa -
hıptır. Bunun içın<len Saydam'a en 
zıyade ili.yık bır lr&lef bulmakta gtiç
li.ık çekılııılyeceluır. liiz dostumuz 
ve komşumuza kar§ı bütün buıxar 
milleıının bır temennisi mahıyetin· 
ılc olan bu mUtaleayı ılerı ııUrerken 
yalnız bir sulh muahedesi ile değıl, 
aynı zamanda dostlukla da bağlı 
olduıı;umuz Türklerle mllııuebeUe
rımızln ılerde de ıyi bir tarzda de· 
vam edeceğine şüphe etmiyoru&. 
BüyUk bır devlet adamı olan Reııi· 
cumhur lsmet İnönU'nUn şah11yeti 
bu hususta en büyük bir ı;arantidır. 

Yarı resmi Veçer gazetesi de 
şunları yazmaktadır : 

Türkıye b&§vekili Refik Saydam'· 
ın ôlUmü kom,umuzu derin bir kede 
re all§Urmektedir. Bulxar milleti 
bu çok vakarlı hıiktimet reisinin ve
fatıle büyük ve muktedir bir devlet 
adamını kaybedım Türk milletınln 
yesıııe ltıırak eder. Rahmetli,bula;ar 
milletıne kar§ı olan hürmet ve sem· 
paıi hıslerını bir çok defalar bellrt
mış ve tkı kom§u millet arasındaki 
müneıcbetleri rlerınleştırmek icır. 
çalıışmıştır. Bulgariııtan'tn her ıınıf 
hı:lkı yeni Tiirkiye'nin vücude ııeı· 
me.si husu~unda b!lyUk hı:ı:meııcr 
görm!ış olan rahmetliye karşı ta· 
zim hlsiermi bildirmekte mütlef;ll
tirler 

Romanya' da 
,__.-------~-... 

Biıkre11, 11 a.a. - Rador ajıınıı 
l,J &U ... l)VI , 

ttefık ::ia)dam'ın vefatı Romanyada 
teessür tı) andırmL$tır. Romen basını 
Tllrklye'nin bu bıiyuk kayıptan dola 
) ı nıll&etu ı kedeıe maıc:es olmakta· 
dır. 

Univerael gazeıHi neırettirt bir 
başnıakalcyı Saydama tıtluıls eılerek 
ı urk ııııJIN1nUL, H.eısıcUııılıur lsmel 
lnönü ıloP. tam bir ltllAI halinde mu· 
kadderntını ve-kar, dürüstlük ve ıs 
birliği ile su <:ok g~ zamA>n esna ın· 
da ıdııre etmiJ otan müstesna evllt· 
lanndan birini kaybetml8 oldutunu 
y1'Zdıktan sonra Reftk Sayd11m'ın 

hal tPrcüme'Jltıi neşrederek btlhassa 
sıhhat bakımından yeni TUrklyeye 
yaptığı hizmetlt-rl ve bu arada AnkR· 
ra etrafwırlakl bataklıklann kurutul· 
ma•ını freng!yP. ve- tratıu.ma karşı 
mUeadel-Prlekl muvaffaldyetler!nl be· 
llrtmPktec11r. Re-fılr Sayda-m lhtHAlcl 
TUrklvl'11m e-n sevile-n slmalanrvlan 
biri olmuş VP başvekil sıratiyle. Tür
kl)•en n bu kn!'lar ltlna ve dUrllstlilk 
le tntb'k .. uı~ı. blt11ranık siyasetini 
Avrupa harblnl11 başın,lan beri 
) nşntmı!flır. Ve-kar ve dürüst!Ukle 
kPn<llnl gösteren nutukları yalnız 
T!lrklye 41ahlllnde değil, ecnı>hl 
memlcketlf!rde de kuvvetli mlkcsler 
husule SCl'tinnlıı;tlr Hem Atatllrk'ün 
hE>m dP. Relslcilmhur 1911\et tnönU'· 
n(ln d<>9t 11 ol Arak hütl\ıı hıvvatını 
~aıiak11tle ve parlak muvaftaktyet· 
!erle hizmet ettiği "v11t11nına tahsis 
etımlıtır. Vefatı bütün Türk milleti 
11ra-.ınıiA hlr matem '"':t1'1"tır11rAk, 
fakat ismi asri ve mlllt TUrk devle 
tın!n esaslannı atmış olan Atatürk'· 
tm bir hnrlk11 gibi pa.rhyan \htl'll\1 
...,...,_., ebedt bir 8Ul"8Uııt b..._ kala
f'ıtktır. 

Amerikll - v .• ..,"niıtan 
anımda 

Vışinıuon. ı t ı.L - Amerika hari· 
riye naıırı M. 1-'utl ve yunan haıvekili 
Sudero• ıliio di~er Rirle~ik milletlerle 
"•pılan ödünç ve kira anla11111'1na ben· 
7l'r hir anla•ma imzal.ımıtlardır. 

- iyi balteıdin! di)'emez. Gülüm • 
sememiıe ıkınır Jıibi, zoraki bu aü • 
lüaıse,itle cevap verir. Bcklemediii 
anda gelen hu dheuiz misafirin ai • 
unı, burnunu mesıcul etmek için bir 
si~ra uzarır, bir kahve ıamarlar ve I· 
ki battan sa•ma '"evet .. veya '"hayır'" 

arasında, Orıündeki iıi görmiye çah. • 
tar. 

"Lôvhayı ltalJır,, 

konıqmiyorum ! 

Bir ara çalıttlan yerlerde bir takım 
levhalar türemitti : 

""Vakit nalcıtti r". 
"l\bim zamanımız da sizinki kadar 

krynıetlidir ... 
fillo gibi .... 
Fakat, yukanda anlattılım çapu tı• 

raKtlar, üstelik husu ve anlayıılı 
görünmek, aynı zaınaııda bu le'9bala -
rın kendilerine .. ait" olmadıjım ıe
yidettinnek ic;in, IÖ)rle töze bqlarlar: 

- Merfıaba ... (lnhaya .a,ıe bir p 
aırıktan 90nra) 0000_ bundan fatlt -
kal çıkar.- Bana müsaade! ... 

- Yok canım o sana ~ delil. .. 
- Bana göre dejil olur mu? Ora· 

da a•ılı duruyor. 
- Dursun varsın ... Ne c;ıkar? 
- Ben seni bir haftadır aöreme • 

miıtim de, töyle pçe~ea bir uirıya. 
yım dedim. 

- Eksik olmL-
- Ama bu levha orada aaılı lkea 

içim rahat etmez. Kendimi ijne ibtüıı
de oturu)"Orımıt sanırım ..• · 

- Peki ne yapmamı isti,.onmt 1 
- Onu oradan kaldır ! 
Tıraşa tutulan zat isremiye iatemiye 

kalkar, gene dnnır gıöi glllümtiyerek 
levhayı kaldırıp "yüzü koyan'" mua • 
sının üstüne l.apatır -ve böylelikle bor· 
nunu büküp, .finler de clinler-

TıfaKI 9Ö1ün6 bitirdikten IOllta : 

durum 
nazik 

zafer 
kazanıldı 

(8-tı ı ioci aayfada) ( BAşı 1 inci sayfada ) 
re dotuıunda bulunan Lilllcarısk e8lır a.Jdtkton sonra tannı un tınşlııdıitl. 
cevreame kadar çok i;eniş.lemışur. Kuıllk • Harkot haLtını 300 ıc.ı ometre 

Alman kıtaları iki noMadan Don seride bırakarak Don n..ıtrlne 3."ıO ld 
nehrinin doautsahlhne bır me)'dan ıomet.re boyuna vardık annı ve bu n«ı
muharcbesl verecek kadar kuvvet r1n öte .ahll1nde mUl.Mdd ı köprü ~ 
ııecirrnete muvaffak olm11$1ardır. ıan zaptelUklerlnf b IdlTen alman ba • 
Ve Kızılyıldız ııazeteal buradaki mu- ısını vllZb>etlın vffıamet.ln1 artık a ıllY'f! 
harabelerle diğer yakın bir kesim· 
dekı nıuhareoenln Voronoş ıehrlnln mb'M nıs ve ınırt iz hu.beri n de v .. 
durumu üzerinde müessir olacatını morlar. 
) azmaktadır. Alımnn eaz cim ta."lrnızun daha 

Almanlar merkez ke•iınine t~lArııııcın<kı buıu ı.ı m unu '(> zate • • • • ı rln böyle ve hımıcn d > ctte k:ızanıl • 
takvıye getırdıler mıe ol<1u~unu eh ~mlyM. kaydcdbor-

Moıkova, 11 a.a. - Reuter ajan· ıar. 
sının husuil muhabiri bildiriyor: ı 

Don meydan muharebesınde sov· Doıı ftavzasında çok 
yet kıtal:ırının durumu c;ok nazık· ı.. l l ld 
le$Miştlr. Alman baskısı azami $1d· J 1ıan ı çarpı~ma ar O u 
deliyle rlevam etmekte \"C dehıtetll 1 Beri n 11 na rr nn vnıuıan 
muharebe ne gece, ne gündüz kail· ba komuL n· ının t 1 
yen haftnememektedir. Muharebe· r Dah öne 
nln yükünü taşıyan alman dördün· .,d r.ld ~ı ııJ>t 
cü zırhlı ordusunun büyük kısmı 
Don nehrınin batısında hala durdu· 
rulmaktadır. Fakat ık! noktada al· 
mantar nehri tank ve Lllyade kuvvet· 
leriyle zorlamağa muvaffak olmu&· 
tardır. Bu ku\vetlere ruslar hemen 
taarru;ı; etnııştır. Bır noktada 100 
kanar alman tankı nehrı gec;mlştır. 
Bulun geçitler sovyet lopçu \C tay
yareıe.rı uıraunclan do\ uımektedır. 
Alma.ıtar henuz oır kopruoası kur
muş olmaktan uuık bulunu~orlar. 

LiOmulmeı:e vakıt ol mı.> an ceset· 
Jer bırlılrt üzerıne yığılmaktadır. 

bil-

dE"O eııa5· 

n 
>O. 

~·\·elre tarafından 

tehdit t'!;l len \• ı:md 300 kilometre •e
rldc kılan llarkof ve Kursk l"tılrleri a· • 
nıınnd ki bdlsr it• artık ~ det• 

Bu arada Kızılordu almanların 
ıkı .>anına baskı yapmakta devam 
etmektedır. Almanlar merkez kesı
mlnden çabucak ehemmiyetli takvl· dOıımıın kU\\P.U k. lmamıstır SU Ana 
yeler getlrml'k zorunda kalmışlardır. kadar ıılınnn hııbcrl<'n! Rure bu muha· 

Bununla beraber haşka kcsınıler· N'bcleroc <ılı~ n n S8 ı 9 esır alın • 
de düşman yemden llerlemeı:e mu· mııtır. A>nrn 1007 zırhlı t. m< ve 1888 

t<>ı•l.ı ro>ıs z d it<'r harp mnlz('Tll<'SI it · 
Umun \'(') n t hr l>NI im t r. Bundan 
bll,kll 340 IOvYt."t Ut tı do\! QrtllmOet,Ur. 

varrak olmuştur ve durum gitgide 
daha ziyade clıtdileşmekledir. Belkl 
de Don me.>dan muharebesinin en 
tehlikeli inki~afı alıııanlnnn Kııhi
ansk'tan .> aptıkları taarruzdur. Bu ı-:s rl<"rln 'c ırnn met! 
taarruz neticesinde almanlar Ros· 
lof • :\toskova drııılryolunun J>«~k .> B· 
kınında bulunan Rossot nehrine ka· 

ııızın n rll)'Or. Or "hı ş 

dar sokulmuşlardır. 
Alman harp gayretleri 

bir mi•li arttı 
Moskova, 11 n.ıı. Krasnaya 

Zvezıla ga:r.etesi, Rossoş'un zaptı U· 
zerine alman harp g'lyretlerinin 
bir misli arttığını yazıyor : 

Gene bu gazeıcye göre, Rossaş'ın 
ilerısinde çetin harpler oluyor. s ... 
yıca llıtUn alman kuvvetleri burıı
ıla 11kı bir 'ukavemelle kareılaıı· 
yorlar. Don nehrinin doğu kıyısın

tısmdnkt t'IUtmnn hllrum n ptlııkt\rtill· 

düll:U sıraıiıl talırlbed len S!IO tank tıııl 

rakamlara dahLI del:lldır. Dllşnanın ta-
kttıme cıurmnksızın de\ am t'd!lmektedll'. 
Aminn hıl\o kuvvl'tlm ııilnd!llz Kanca. 
) a sııh llle11nddcl ve Az.'\k demztndetd 
ltmnn tcslslt"'l"fnl bomb:ılıunı !ar ve ce -
kilen d<lsman kollru1 l1('h lrleı1n te · 
('it no'lctıı l.ıı nn :ı "e llruı;kale hatlarma 
hO cum etmlşk>n:ttr. Dilfl'Mn son ıtün

l<ınle aitır k:ı~'1Plftrft ut:rnıtıitt cJtıetıe 

Or('l'Ln ~im Hru'lr4<1 hücuml:ır<kı. az lru.-. 

VC1 kullfın.'lbl~Ur. Bu lıUcumltır ~ 
kOrt.OlmOıUk'. Alman kn.1'11 h'llcumlall 

da tanklar için buralarda kunılan muvartakıyct1' neottceoler vennı.ur. 
tuzaklar, ve ıene Mnklarıı açılan 
ı,ıılılıletli aıeş yUzüııılen almanlar i
lerlemekte nıUşkilit çekiyor. Diter 
taraftan Voronej'in batısındaki 

Volkol çevre.inde ru• 
teıebbü.Jeri akim kaldı 

harp bölgesi geııişlemekteıllr. Tank Roeo Dlln baU a.nubundnkl böl8edıa 
ların bir ıedik aı;maıta muvııffllk kwıo.tıım.. ol.o.n du.n.a.ıı ~rll• 
olıamarlıklan yerlerde makineli ta. hııııe.Iıınıııuına da.lıa .ıddcUe devam e
teklerle mUsellih ukerlerden mU· mlmdctrotr. Bunların mulaıvmıet kud· 
rekkep J{Urıtplar hul61 emıef;e çalı- n."lleri kınlm..Ur. MUnlt'rlt dü.-
91J"Orlana dm. MV)'et &V'Cllannın 1m11>ı.r- )'llCltıtı e*J1 teeeHıaslelt 

aıukavemetf ~le kal'lllafl)'Ol'lıır. a1ramıete Ul:nlWml9llr. Volikot ~ 
. Bu cephemn batı - ~~u.p km • \ ıte ZllfıJıı tanklo.rırı )"8.t'dımb'le ,.prıaa 

mınde. ;90vyet mevzilerını ıhata et· aovyet hUcurnlan kuırnell ıtöitüıı s6tGle 
mek lı;ın dilşmanın yaptığı teşeb -
bUsler suya clüşUrUlmUşıü~. Ayrıca, ı:arı>ltmnlar ıwt.X-ealınde akim ~. 
eimal kcslnıinıleki rus kuvvelleriııi Münferit kuvvetler k4rl1 hOnwnaar .., 
kuşatmak l<:ln yapılan clllşman te • naaında tastlıYe ooıımı.ttr. Bu 1ıan*M 
ıebhilııU de tarıledilml.ııtir; 1.Bl861nôa 19 d<Uıma.rı ta.nkı ~ 

Kantemirovka bölgesinde ruf! dışı ccııımwı.ır. • 
kıtAlllrı elverisıılz ve müekUI ıera- Kanı. oroıı.unun atır toı>CU blrilllMlt 
it l<:tnde kendilerini müdafaa edi· I..crıJrıcra.t'taıtd IUilkccl ehmımlYeti beis 
yorlaraa da xene alman1'ara ciıldl l.cllllllcri mu-lor bir a~ UUcı& aınue
bir mukıwemet göılermekteılirler. lanlır. 
Evvelce de bildirdiğimiz ı?ihi, bu al- Flnbuıdbıı kilrlczlllde Fin nn1mı1 
ma.n krtaları yeni bir ilerleme ne- bb-lılkılerl iki ııUn llilnın cec.ın nııuıb&reb9-
tlC'P.Slnde buraya girmişlerdi. 

Kııntemlrovka ltO<:fik bir kıısaba- lerden ~ ~n &ımel':l ......_ 
dır. Moııkova - Roatof demirJ'olu kıırll )1Wtltı bir hücumu akamete ... 
Ur.erinde bir ırarı vwrdır ve esaıı ratıru.ıanııc. Bu muvattalu)oeUe aıımaa 
hatta yakın olan Rossoş'un 60 kilo- tıaıu Nw1ı sem1lerlıııln öe hıı.e.t var· 
metre cenubundıı kA.lndir. dır. Bu acmUer tco l.a6U'aıı mvwt ııa. 

Almanlar Lı.ictıamsk"a )ılprıklan yeni yıJclıa.nnı ve rıaldb'e vapuırlannl tcıp ., 

taarruz hakkında başka malümat alınma· t~le dıııtıtmı.ıar ve me.dıeme Jata -
mı ıtır. 

OIJüreaye harp ! 
Moakova, 1 l a.L - Royter ajansının 

busu!i muhabiri bildiri,-or : 
Voronei ile Ros!IOJ arasındaki 250 kilo

metrelik u eok devamlı aayılabilecek 
cephe üzerinde öldüresiye cereyan eden 
mt)-dan muharebesine hemen hemen bir 
milyon insan iıtirak etmektedir. 

Her ne kadar Von Klei~r'in kumandı 
etıiAi dördüncü alman ordusunun ana • 
kuvvetleri Don nehrinin batısında bill 
durdunılmaku ise de, almanlar, nehrin 
dolu kıyılarında bir meydan muharebesi 
•erebilecek kuvveti bu kıyıya Jıetirmiı 
bulunu)orlar. Simdi cereyan eımekte o
lan şiddetli yva1lar, almanların ıldıkla· 
rını bir hafta evvel bildirdikleri \'oro • 
nei'in akibetini ta)·in edecektir. Timo • 
çenko, almanlann nehrin dolusuna ge(· 
mek itin yaptıkları 1iddetli reıebbüsleri 
durdurarak nrhir hattını beş gün tutmuı
tur. 

Bazı kesimlerde aovyet müdafaa hat· 
tına münferit girmeler olmupa da, al
manlar, ..Kursk ile Voronej arasındaki 

bölııede yaptıkları ftfrintileri esaslı suret· 
re aeııitletmcmitlerJir. 

Rosoı yakınlarında da durum Ti • 
moçetıko için ciddidir. Sayıca üstün kuv· 
vetler kartmnda ruslar bu şehri bırakmak 
zorunda kalmıılar ve bu surede alman • 
!arın Mostmva • Rostof demiryolunu kes
-ıerine müsaade eylemişlerdir. 

Sovyet tebliği 
Moüova, 11 a a. - Öjleyiııı ııetredi • 

len sovyeı tcbliji : 

lan cıknnın* ~ Cllb' aJmı..aıu-ctr. 

Uzak ılrnnlde alman hava kuvvetlerl 
ctQemanıo Ba.Jıkcılar ndııaındakt ~ 
ve topcu mcmk'rtnt bombardJman et -
mı.Ur. şmıo.ı buz denlzlnde txıpyelcQa 

13 bin ton hacın4nı1e lk'I cıu.man Ucanııt 
amWlıY1e bir Jaırakol aemtııt tam !ta
bet.le atılan bombalruia tatırtbedHm• -
tir. Bundan batl<a alımall u<:81dan Kola. 
kO)"Unda 6000 tontuk bir tl<'a.ı"el ~ 
nl batırmıılardır. SO\-yetler dlln 94 • • 
elik ka.ybetmlllerdlr. mz ., UıQBılC n., • 
bcttftt. 

Tass ajansı sovyeflerin 
isvec gemilerini 

balınhGını yalanhyor 
Moskova, l 1 a.a. - Tuı ajan" -

)'et denizaltılarının 22 haziranda lsvec 
bandıralı (Adagorıhan) vapurunu ve 
1 temmu1da gene l.veç'e •İt (Gallion) 
'-arurunu torrillediğine dair neşriyaa 
tckı.ibeımektedir 

SoV)·cı denizaltıları 6 temmuzda harp 
f(:emilerinin himayesi altında se)·ahat 
eden l,veç gemi kafilesine kartı da to~ 
pil atmak ıeşebbu\ünde bulunmaınıı • 
!ardır. Tass ajan ı son ~ler zarfında 
İlveç sularında vukubulan hldiselerle 
SOV}et denizaltılarının hic; bir suretle 
allkadar olmadıklarını ilave etmekte • 
dir. 

Kıtalanmız 10 temmuz ıteftSi Voro • 
nej'in baasında Kantemiroalca yakınlann· atmıılar ve ylizlera dutman askeri öldüı-. 
da ve Liıişank istilwncdnde düpııam müıledir. 
hBcunı eımitlerdir. Harp .ahcuı 320 kilometre 

Cephenin dljer knimlerinde efıemmj. Mo•ko•a, il a.a. _ ıteuter: 
yetli hiç bir d~ıiklik olmanııttır. Bundan on beş p:ün önce Kuuk'da 

M05kova, ll La. - Sovyet teblitine basla) an büyük taarrııa ki bunu hirar 
- Seni rahat~ız ettim, ama~• lktir ı sonra Ulyologrod ve Volçamk'da hl· 

tüfüaıme de ~ memnun oldum. Vomnej'in harıtıncla harekltta bulu • meye hücumlan takihetmişti. Şimdi 
Haaa.... levhayı yerine uaıayı unut • nan nıuhafıı birliklerimizden biri düş • hemen ht'men ılevanıh 320 kilnmetrf'lik 
ma ! Belki tıraKıntn hiriıi gelir de maııa afır kayıplar verdirmittir. 2000 al• uzun bir cephe' e ya) ılınıştır. Roıı. 
teni llfa tutar. Allihaısmadıltl... der maıı öldüriilmllt. -47 sahra topa, 77 kam- soı'ıı ele geçiren almnnlar şehrin ce-
ve çıkar gider. J'Ol1 ve dljer harp mabemesi tahribcdil· nubundan ilerlemektedir. 

Douglas fahn'kasının istatistik dai • ıniıtir. Slnıdiki bu> Ok taarruzda Almanlar 
resi bir de böylelikle kaybedilen za. Bi be aWenbcri devam eden in~anca ve malznmece dır kByıpla.ra 

k . • r . . • I& • uğramı•larsıı da kR7.ançları pek büyik 
mantarın !ym~ını beaapl~ı, a • ....ıar nnaaıacla tank blrlikl~ız düt: olmuıtur. Vasiyetin çok vahim olduiu 
caba kaç yuz hın dolatlık bır yek6na manan ~ subay ~ ~ ,oltetmıı Moskova'da açıkea kabul l'dilmektedlr. 
varırdı ? , ... '72 top tahribeyl-lftır. l Mlllet her ı mRnkını1en aivadc hilyilk 

Tl·• JCalinin cephesinin bir kesiminde kı · fl'rlaklrlıklarda bulunmııia arsetmif. 
SA. - fto ıaiaruma almaolan mesldbı bir ,.._ Ur, 
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Samanyolu 
Küçücuk l:ıir kl}>lu çocuğu idim. 

Dort )anı çalılar, boğurtlcnlcr, nar a· 
ğaçları, zc) tin ormanları) le çe-rılı, 
kırmızı topraklı bir tarlamız urdı. 

Bir )'il, bu tarla)a buğday ektik : 
biı)udu, b043klar salkım salkım oldu, 
kılçıklar ı~ık gibi pu,kurdu. Yıız ay
Jannda sarardı. llız de bugda)ı biç · 
tik, barmıın )erınc )tAdık. Doğduk 
ııavurduk, tane ini a)ırdık. 

Tnrlamız, d,1ğ kı)'lsında i<li. Gccrlc· 
ri ç.ıkallar gdır: "Pcvk! pc,k!,, di)c 
pm·kirirdi. Yaban domuzl.ırı tarlamı· 
u girer, oraları hep c~cr dcşerdi. 
Harmanı lıcklı)ccek kinı,emiz )Oktu
:\'alnız, altmış yaşında, ihtı)ar an.ım 
nrdt. 

Dir gün, anam beni harnı~na gö • 
türdu. Akşam olmuşıu. (1üncş lıaıı dağ
larının iite tarafına )angın bombası 
ıı;;ibi sallandı. Yıldızlar, tomurcuk to
murcuk açılmı)'ll b:uladı. Tatlı bir )'llZ 
gecesi idi. Samanların u tüne uzandım, 
yıldızlan ~retmi)e başladım. İhti)'llr 
anam, elini gök )Üzüne kaldırı)or, 
bana )ıldızlann )erini gusteri)ordu : 
-ram tepemizde {iç yıldız olacak; bi· 
risi parlak, ikisi biraz sönük: işte o 
yıldı7Jarın adı: ".'i.ıoırnjı" dır. 

Thlİ)'llr anamın gözleri yıldızları far
kcdemi)ordu. Bana, "Sofra", -rerari'', 
'"Ülker" yıldızlarını tarif etti, hepsini 
öğrendim. 

f aydah bilgiler : 

Koç yaşındasınız ? 
F.skidcn 50} lan renklere göre ayı • 

nrlardL Derlerdi ki, yer yüzunde dört 
insan soyu vardır: bC)ıız soy, an soy, 
siyah soy, kırmızı soy. 

Simdiki insanın tabiat tarihi ile uğ· 
raş.ın bilginler, bu bölümü kabul et • 
ıniyorlar. 

insanları kafa ta\larına göre ,::eni' 
kafalı olanlar, uzun kafıılı olanlar, di· 
ye ikiye ayırı)orlar. İleri iıuanlıırın 
kafası geniştir. Zencilerin kafası ise 
mundur. 

1şıc, insan tabiatının tan'lıi ile uğ
~an bilginler, buldukJan kafa tas• 
!arını ölçerek, hesaplar yaparak uzun 
mu )'Oksa geni~ mi olduğunu anlar • 
br. 

BotN mıl:ımak için, ölçtükleri ~ 
kemiktir. Hele kafa tası kemiğt hiç 
ııleğişmez. 

Bu bilginler, insanların }-alnız kafa 
t:ı~nı değil, diğer kemiklerini de 
ölçerler. Hatıl, bir insanın, parmak • 
farından yalnız bir boi:'\IDlUDU bu bil
ginlere gösterirseniz, size bo)'UOU \'e 
~şını, santimi santimine söylerler. 

Simdi de N'orveç'te baska bir bilg\n 
çıkmış, insanların başını ölçmek i(in 
bir usul bulmuş. Doktor Hirdcn adın
daki bu bilgin adamın bulduğu şey-, 
AÇ öl~südür. Ona, kim olu~a olsun, 
dr;tndan bir el koparıp ı.erdi ml, o 
hemen kaç yasında olduğunu sö> lü • 
yor. 

Grip mikrobu 
Grip hastalığının mikrobu, mikrop

Jann en arsız. en bulaşıklnrından bi
ridir. Bir Amedkalı doktor, grip mik· 
robunu öldürecek kuV\etli bir ilaç 
bulmuştur. insan bu illa bumuna bir 
:kere çekti mi, burnundaki mikropların 
hepsi derhal öldukleri sihi, yenileri 
de buruna bir yıl uğramı)or. 

"Harp biııikıen sonra hu illçlar gel
se de bu hastalığa ıutulmasak., di)c 
düşünü)orsanı:r, daha kolayı var, ı:rip 
veya nezle oldunuz mu, öksüre aksı· 
ra arkada~larınızın ta burnunun dibi
ne Si:adar sokulup onları da hasta et· 
meyin, okulda uğrctmenlerinizin, ~·de 
ana babanızın ve sizi muarene eden 
dokıorun sözlerine dikkat edin, olur 
biter. 

Memba suyu niçin 
serindir ? 

Cünkü su. ınınes sıcatmın er1$e

~ derinlikten gelir. 

HARİCİYE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Harici) e \' ekaletındcn: 
Hııridye \'ek ılctinin nıerkeı teş. 

kllAtında 13 üncil dereceden münhal 
idari ıııenıurluklnra mu ahaka ile ka· 
dın ve erkek memur ıılınneaktır, 

Bu idari nıeıııurlıırın \'ekı\lctte 
meslek sınıfına geçmelerine kanuni 
lmkAn yoktur. 

Musabakn lrnlilınnı :ı \ğustos 9'~ 
Pazartesi gı.rnü s at 1 O da llııriciye 
Vek lctindc y ıpıl ıc ktır. Mu abııkoyıı 
i tirıtk edcbılrnck !çın talırılcrln me
murin kanunun -i uncu ııı uld<"~lndı•kl· 
!erden ba ka a.şaı:ıd ı 'tı7.ılı e\ afıdn 
halı; olııı ıl ırı liu.ııııılır. 

ı - ı.ı e nıe&unu olnı k. 
2 - Mu,au. .. r J\ :..rr •ımıl ifa ederek 

ihtiynt sınıfını ruıl:I ı.lılıııl olııııık. 
8 - y ışı oltı•U t<'C iV u~ etıılf'lllİ§ 

bulunmnk. 
Talıpler.n m<"ktcp ıliplorııal ırı, \s

kerlık \•e ıa. ları, h ı~ııııhnl \e sıhhat 
(ıahaı1etn rnıelcrİ) le h \ İ) et cıızd:ınları 
\'eya suretlerini ı tlılı ile :il-7-9'.! ta. 
.rihlnc kadar \ ekıllct Sicil ve memu
rin dnıresi ııınutn ıııurlurlılğune tevdi 
eyleıııcleri ve mu ahakn günü \'ekıile· 
te hn:r.ır hıılıınnınl ırı 111\n olunur. 

• - İrrıt hın, Tlırkçe Kitalıet Pran
ııır.cndnn Turkı:M'C trreılnıe ve umumi 
mal6mnttan ppıhl'1ktır ((;:JU) 111 1 

İnşaat yapanlorö 
Kirece ht yaC'ınız varsa saat on 

Udden sonra Kiıçuk Ciıhan Kıraat· 
hanesinde bulunurum. 

Kireççi Cemal GUTer 

Anlatan : lncirköylü 
Rir aralık anama ordum: "Gökte 

bulut gibi, un gibi s .. pilmiı aklık· 
lar var, o nedir ! " 

Anam: '",aman}olu" dedi. "Neden 
saman} olu dcmiJlcr?" dedim. Bana 
şunu anla tıı : 

f. n el zaman içinde hir adam var
mış. C.ünün baırııiı rcrd•• otururmuş. 
Bir E:İin bu ııdam, t)c~ine iki tane ha
rar (hu}uk çuval) yükletmiş, günün 
doğduğu ıarııfa ~aman çalmı)·a 
girmiş. Ornda hir harman var· 
mı,. ı\dam harman }erine ~elmiş: ÇU· 

''llllara haşkn•ının samanını doldurup 
eşeğinin sırrına arn.ış. '"inin olduğu 
)ere doğru )'ollanınış. Fakat c,ck, )'ni
da ı:idcrken, ku} ruğunu bir o )'ana 
allı)ormuş, hir bu >·ıına allırormuş. 

, Ku} ruk sallandıl..ça ÇU\alların apı • 
na d ıkunu}~ırnıu), oralardan •aman · 
lar birer ikişer dökülüyormu). 

Adam, bü) lt"ce mcmlekeıine dön
müş. Faknı lmrün .. E:cldiği vakit hir 
de ne gör\Ün, ÇU\allarda ~aman hl· 
mamış. 

Allih, bu adamın )apuğı hu hır • 
sı2lığı, ("mle cihana ili., etmek i(in 
~ök )İİriınc resmini yapmı~. Gök )Ü· 

~ünd.-, bir uçtan hir uca kaılar man· 
mı, iki sam~n •erpinıi•inin ortası ooş 
kalmı~. ora'ı da esdin yürüdüğü yer. 

lşıe, iman yer }":lıünde hi r köıü liik 
eue. Allah onu gök )ÜzÜne çıkarır da. 
herkc•e ı:ostcrir . ., 

Kablumbağa neden yavaf 
ya VAf yürür l 

Bu hayvanın Y&vat )'liM!ımft!lntft 

ecbcb1 eudW': ilk yerde e()r(inen hU· 
vanıar 1embc1 mahltık!ardı. Dole•· 
~ lhtl)'aclan Yoktu. :lete kaplum
bağa ~ tükenen bu ~tar. 
dan tek )'Q.SlY8ft he.yvandıır. 

Aynanın tarihi 
M'4dcnt ayne. )"l.nnlnol )'(lz)"l'tdaıı 

dört yüz )'Ü öooe lrullanılmııstır. Bu· 
&im kullamlruı etım<tan arkılııı 111rJı 

8.Ytl1llar ilk öntıe l3 Uncü ~kin 
Vcoodik'te kUllanılmı.tıır. 

En kısa gün 
Haztnının iclnde ründil% lA ııaat· 

Ur. Halbuki btr:tn~m 21 !net 
günü :ynlnız )'(!<H 811.llttlır. Demek kt 

ecncn1n en kısa ..unu 2i btı*ıdte9rbl 
~nildür. 

Sıcak su, bardağı niçin 
çatlatır ? 

Bb' barda~& eok •cak anı, ııttt. ~ 

:ra cay :ıtoyarsak )'il çatı.ar veya kı· 

nıır. Bunun llObcbl pyet ltol.a.Ydıl'. 

Sıcakta. hn OCY blıı-az eenlıfler v. lril· 
)'ÜT. Sıcak 11\ı:ytl b&rdata lcıo).'dııtu· 

muz zaman ıııcaklık lıç tara.rmı ~ 

n1$1ctlr. Dıs ta.raf w daha ~ 1111n
dı~ı ve n-n!.sl~~ ic1n tıç sen!lııte 

daynnamıız YC tatlar. 

Müzayede ile satılan sakal 

Riza şehri yakınında oturan bir • • 
dam elli yıldanheri ~akalını uutmak· 
tadır. Bu sakal elli yıl içinde tam dok
san §anıimeıre uıamı,ıır. 

Adam bir gün para,17 kalmı,, 5ata· 
cak tıa~ka hir şeyi de olmadılt için 
$akalını müıaycdere ~karmı,ttr. 5a • 
kalı bir müze müdürü ıso liraya 1&· 

tın almıştır. 
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KIZILAY 
KUTULARINA 
yardmı elini uzat. 

as o o o saa o o ssıs:ıo soa 

Doktor, eczacı, hemsire, 
eczau kalfası aranıyor 

1 - Zoru?uldak'ta ııathk tesld· 
lA tı hııstaneslnde cal1111l&k tize· 
re. (300) lira llcretıt bir kulak, 
bo~az. bunın mOtchruıının, 

2 - Aynı eeratt ve lleretle bir 
bnktcr1yolot muteha•w Ue b1r 
rontgıın mlltl!hruısw, 

8 - Satlık T. Haııtancrıl !cin 
(100) ı.tnı ücretle bir ba& hcm•1re 
ile (70) er Ura ücreUI (4) hem· 
sırc. 

4 - Saltlık tC$'kfü'ı tJ dlspnMer
kırt 1çln (150) ter Ura ücretli 
t5l eczacı, 

6 - Keza teŞ!dlAt dleı>an9Cl'· 
teı1 t.çln < 60 ı ar lira ü ere Ut :ııe
t\$\ctn lkl eczacı kaltaaı aıuıacıı.ı<

tır. 

8 - UCl"l!tleT nzer:me amca 
fe\•kalAdc um eklerunektcd1r. 

~iplerin 20·7·942 pazartesı 

~nüne kadar ZontNldakta havza 
baiheklml:lktne mu.racaa.U&n. 

991 

Bu haftaki 
bulmacamız 

Bu hafta >İ1e hir hulmaca veri:yoru1. 
Bulmacamız beş harfli ıtüzel bir vİU.· 
yetimizin adıdır. 2, 1, 3 üncü harfleri 
anmak anlamına l(elir. 3, ı, 2, 4 üncü 
harfleri anneni.in erktk kardeşidir. 1, 
ı inci harflui 1:o'kıe bulunur. Doğru 
)'apanlar ara~ında kurn çehccği>. Rİ· 
rincİ)·e bir r..ssa saaıi, ikincire hir 
kravat Vt}'a çorap, üçuncüyc kur~un 
dolma kalem, dördüncÜ)e bir ~i~e 
kolon~·a, he)İn<İye cep feneri, altıncı) a 
para çanıuı, he, kişi)·e portatif su 
bardağı \ereceğiz. 

Mesut bir evlenme 
Devll't Şurası Azasından merhum 

Rüştü oğlu Relik Anabolu'nun kız.ı 
ve Devlet Demlryolları Umum Mü
dürü Cemal Serkr'le kimya mUhcn· 
disl Sabri Atayolu'nun baldızı Selma 
Anabolu ile Fatih dersiamlarından 
merhum Abbruı Şükrü oğlu Devlet 
Dem!ryollnn cer dairesi reis mua
vini Hakkı Ugan'ın nlktıhları dün 
saat 12 de Ankara Bc~Jye salonun
da MünakalAt Vekilimiz Amiral Falı· 
rl Engln'ln iki tararın yakın akraba 
ve dostlarının huzurı)•le ynpılmı::;IJr. 
Genç evlilere mesut bir hayat ar· 
kadaşlığı dllerl7. 

Gençlerbirliği kongresi 
Gençlerbirlll!l Gmıçllk KuJQbQ l· 

da re Heyeti RelsUğlnrlen: 
11-7-942 <"Uınart,.sl günü saat 16 

da Ankara Halkevlnde yapılaca.rtı 1· 
lan edilen kulilbQmü7. yılhk kongre· 
si, niuımt çoğunluk hıısıl olmadığın
dan bir hafta ronraya yani 18 tem
muz 1942 cumart.esı günü saat 16 ya 
bırakılmıştır. 

O giln ve saatte, Ankara Rel'ke
vinde ve mevcut Azanın iştirakiyle 
yapılma..~ lcıtbedc.n toplantıya sayın 
6.7.alenn gelmeleri rica olunur. 

ÖLÜM 
Nafıa Vek!le-

tı Su .lşlerl Rels
lilı:i Fen Heyeti 
Yü~k MUhen· 
disleri.nden Ömer 
llerl, uğradığı blr 
hastalık dolayı
ı;iyte kaldtnldılh 
Nümune llnsta· 
nesinde yapılan 
biır ameliyat neti· 
c~nde, kurtula· 
:ınıyarak 10 Temmuz 942 cuma gü
nü saat 15 te ha.yala &Ö'Zlerini kapa-
nunır. • 

Temyiz Mahkemesi Azruıından Ga
lip Karayalçın'ın damadı ve Samsun 
Nafıa MlldUril Yülaıek Mühendis 
Tev'fik 1lerJ'nln kardeşi olan Ömer 
llerl 1936 yılı İstanbul Yüksek MU· 
hendis Mekteblnln. su eubesinJ Udn· 
ellikle bitirmiş mesleğinde s~kin 
ve arkadaşları arruıında ı:ok sevilen 
bir fen adamımızdı. 

Yirmi dokm: yaşında QOk fle'Vdlitl 
yurdunll Pn ook faydalı olacak bir 
cdda ölOmU,' tanıdıktan ve mc!'!lek 
arkadaştan ara.smda derin bir t.eee· 
!lilrO mucip olmuştur. Cenazesi Pli· 
7.llr gQnQ öğle namazından 90nra 
HRnbayr11m camklndrn kald1nlacak· 
tır. AlleslnP ve arkad~larıne haş-
sağlıığ"ı dil~riz. 1130 

Çağn 
Türk Yüksek Mühendisleri Birli· 

tinden: 
Aramu.dan Ani olarak kayebtUğl

mlz bırllğlmlz Azasından ve Nafıa 
Veklletl Su İşleri Reiallği Fen He
yeti Mühendislerinden Ömer Hilmi 
lleri'nln cenazesi 12-7·942 pazar gQ
nü öğle namazını müteakip (saat 
on üçü yirmi ıteçe> Hacıbayram ca· 
misinden kaldırılarak Asri Mezarl1· 
la götürülecektir. 

Kendisine kal'Şl eon vujifemlı:ıl 
yapmak üzere bllfunuın meslektula· 
rrmızın yukarda yazılı saatte Hac:ı· 
bayram camL<rl önünde bulunmalan 
rica olunur. <5300> 1385 

Mevlut 
Eski Kaııtamonu M ebusu çok kıy· 

metli bUyti@mtiz merhum doktor 
Suat Soyer'in ruhu için irtihalinin 
kırkıncı günUne raatlıyan 12 ci pa • 
zar günli Hacıbayram camisinde ikin 
dl nama7.ını muıeakıp mevlQdü şerif 
okunac.1ğından arzu edenlerin gelme
leri rica olunur. 

Merhumun biraderi Urfa Mebusu 
Razi Soyer 1100 

TiCARET VEKALETi 

Prödüktörlük yapmak 
isti yenlere 

Ticaret Vekdletindcn : 
Şubat 1936 tarihinde yapılan lmtl

hanıt girmemiş olan prodliktörlerle 
yeniden prodüktörlük ;yapmak lstlyen· 
lcrin 1 ağustoı 9U tarihine kada'I' bir 
ı,tıda ile Ticaret VekAletl İç Tİ<"aret 
umum mildürlüğflne müracaatLt1rı i-
lim nlunıır. (11027) JO!lO 

Sotalık arsa 
öncebecl Topraklık başı!\., · "ında 

büyük bir ananın istenilen m ktarı 
satılıktır. Hamamönü Orta Okul 
arkasında Ökııüzler IOk. No. 63 mil· 
raca~t. ~ 

• 

ULUS 

MahkUm.iyet 
Aksaray c. Müddeiumuntilittin • 

den : 
Haklını Maclt Ertem 1110 
C. M . U. Saffet Tüzün 6671 
Z. K. Ramauı.n K~eci 
Fazla fiyatla sadcyaAı. satmak 

suretiyle ].filli Korunma kanununa 
muhalefetten mnznun Aksaray'ın 
Ulukışla köyünden Mehmet o.ıtlu 
322 doğumlu Hıısan Aıeş ve Os
man oıtlu 315 doğı.ımlıı lfomza Ak
taş ve Yusu! o~lu Bayram Ali Ha
ririLI haklarında AkBııray asliye ce· 
za mahkemesinde yapılan duruıı • 
mnları neticesinde : 

Maznunı•arın flllleri sabit görü
lerek Mitil Korunma kanununun 
muaddel 31, 2 59, 3 ve 63 üncti marl 
delerine tevfikan beşer lira ag-ır 
para cezaaiyle malıkunılyettne ve 
yağlorı alıcıl'.ırr almış ve suı:lıılar 
rla seyyar saııcı olılııi!'unrlan rlUkk:i.n 
kııpntıııR ve tiı•ar•·lten ml'n ce1.alıırı
nııı tatbikine mahal olmadıtnna ve 
masraf kendilerinden alınmnk Uze
re kararın Ulus gazetesiyle neşrine 
dair 27. S. 942 ı rihlnde verilen hU-
kUm katiyct kuandıJhnılan ilan 
olunur. (7419 .. 'l349) 135~ 

Kiralık köşk 
Bahçeli Evlerde çok iyi ba

kılmış bir bahçe içerisinde bü
ıiin konforu ve her katrnda ay
n telefonu havi sekiz odalı bir 
köıık mobilyalı olarak yaz lc;in 
veya ıenellk kiralıktır. 1064 te· 
le!orıda Bay Şerif'e milracaat. 

·-- --- - _ .. -

.. __ - - -------·- -~ -

12!7/1942 

Mahkômiyet ilam TAPU VE KADASTRO 
Ankara MUM Konmmıı. M.üddeiu.ıııu-

m ltlndcn: 
1'"azla ttyntıla lrurutu ra cn1s1 fiil tmıık 

Mahkumiyet ilam Tapu tescili 
Attkanı ı.uııı Konmrna l\luddctumu • sun..>t y•!c mi il korunma .K. na muhıı 1,.._ Taıxı Sicll MWıarızlıil'ındnn: 

mllı!E;tndon: rctu-n ıruçJu .\nkarn•la ~ Yıldız K~l! dos: 2fl 
Düılck..'ımnda mevcut buzu sa1maktnn otcl!:nde ldlt.l,p ve ayn.ı otelcle mukl'rr Ankaranın ;\ltındail' mahalleslnd 

lmllına ve ı.ıal.11>1\ nl"'LOtmmlclttm ı;ueıu l\lust...'1.!a orııu Mn.hmut ö:rercnn hakkın l ID.rkruı ara yol, gıuıbcn ko.yabk, ~ 
Ankanıda Tatmknne cadd ı 67 No. lu da Ankara mWI korunma mahlaime!'!'n· kısmen hAll ~e kımncıı ıle yol, C'enub 
dükkAl'l<la bııı kcı ,.e b\lzcu .Must.ıra ofı· de )apılıı.n durusma.dıı sucu s:ı.btt oldu yol lle C<-•••rlH ve AH TllY)7ır !Aratı..'I 
lu Atı Çoray hakkında Anknro mUll tundan 4180 S. mtllt korunma K. nun 

1 

ruzuıcn üzcrtn•' ev )-a.pılmı& olnn arsa 
korunma m:ı.hkcmesl:ndc ynpılnn duru~- 32 ve 59_3 ve 63 üncü maddclcrı mucl- nın hıız.ıne n..'lmına t.mdU ılc!tcnlarl 
ma ı><mumtn mı<:u sabıt 11orllldüf:'Und('fl bincc 5 llm ntır para cezru>lYk mahkO. ca ıstenUrncktcdlr • 
m1lll korunma .kanununun 82 ve 59.3 mlı,y('Une ve 1'ld kutu h-undum otv•stn n Tapu lcDllnde ~'dl bul.unmı) 
ve 4 ve ı>:ı uncü madde cl'I muclbtnce müs:ı.d(!l"t:stne ve hukilm hUIAıııı~ın.n 1 tıu nrs:tnın S<•nc!Jl\z tasarrur hakkında 
3 lira n{lır pam cezaslylc ınnhk&nlyetl- m:ısnırı m:ı.lıkOm:ı. n.ıt olmak Hwrc ıı.~- ki alıklınıa tcvr kan ke&t! ve tahk 
ne ve 7 ı:On n\<liddctlc dll)(kflnının im •

1 
nın::ı datr verf'('n 21 .:-,_942 tarl.Jıll kara· iç n 15-7-!'142 ı.aıihinıle )'t>rlne memu 

patılmasına ve bu müddet zartındn suç• nn kn.tlkstl!.rl W'ıll olunu". gonderllccclttlr. Hu yı!l'le ıı!Akası olan 
hmun ticaretten ~!r.e ve mnsarırı lann ke&l! g-Unundıcn evvel ves'.kalarlll'! 
rnahkQma nlt olma!c üzere hUküm hu- Mahkumiyet ilanı ıe btrınrte mu:h tızhıtımıza veya kea 
ıtı.sıısmın neşrtnc d.ılr verilen 23-G-94ı ı:1inü yerinde keti'tf memuruna müraca 
l.arthli kurnnıı .k.ııt.llcştltl 11tı.n olunu·. Ankara M l'I Korunma Müddclumu atlan UAn olunur. (5<Xl0) 

(5266) 182S mUt~tnılcn: Tapu tesç.ili 
M hk A • ·ı· DU!dtAnııı.da mevcut sabun, t.uz. pi 

a umıyet 1 anı rln ·lvl ve kibrlU muh k sebep olmnk· Merkez Tapu Sicil ~fuhıı.fır.lıibndao: 
c. c K . f Dns ''X 

Ankarn \lilli Korıınıııa 'lliılılciııııııı· sızın satışa nrzctımımck sur<..-tl)I" mllllj e'ı , · ·\it 1 ,. h 11 · d 
.\ııkııra nın ını n,. rna e t'Mn 

ııııll,ı:ıııılı·ıı : . . . koruımın K. ruı mutıaıcrcttcn suclu .An (' ırl<rn. kı~mı•n \ ,.1 ve kısmen de şö 
lliıkıııııelçe te,hıl <'llılı-n fı~ ottan 1 karada UIU<'anlanta Dcmlrd ııoknk 47 ' . . • .!' l ki 1 · e 

fa:ılnyıı ırnz ) nğı salmak surı•ll} it' No da bnkkııı Hüse> n ıırtlu Fettah forbl l&Sakn ın ı•ga ~ııı: kıs~:~n~t' ~h 
~ı·ıı· L" L. ı lcfrtten · ı:nr t•n: ısın en ) o ' 1 1 "ıırıınııın " · na lllU ın U.ırcın hakkında Ankara mlll1 konın . l' · (' 1 k' hn:r:inc yeri· <"t'Oll 
suçlu \nk11rn'ıln ı\llıml ı(t ınnhallı sırı. ı met'" ış~n ıııc e ! . , ' 
ıle ı:wı !\11 in ılukk'ında hakka! ı-:- nıa muhkem ndc )'apılan duruşm dn ht'n )ol) ıle ı;cvrıll \~ ,\:ı;11; 1una ta 
len 1 a .. 1 • lla ~ıı "'nl ın sucu sab t ı:oıilldUC:ünden m il korun- rafından fıı:ıulcn üıcrıne ev yapılmı 

1 il!( u :.. .• ( ııı;umııı n ' l • • • d 
taş 1ı ıkkınılll ,\nl..ara ~1 ıllı Kıırunrııa ma K. nun 31, 5~-2 ve 63 ~·e •r. C. K oloın nr-nnın h ızlnı• ııan~ına tr.sçıh e 

· n 36 ıneı maddt'!cr1 muclbtnce r.o ll· 1 lt'rılarlıkça 1-lrnnırkt.-ılır. 
ııınlıkı·ıııı·sıııdı· ~ npıl ııı ılıırıışııı11 ı;u. • ı r>U • , ı 'l'ıı ,11 kilindr knHlı hulıınmıvan b 
nıınıln ııur.:ıı nhıl ır11riılıltlµıınıkn ııııl. ra n(:ır pnm C<.'Zllslyle Mrlllklt' ıo ı.Un 1 s . • ,: ,, 
1. - ··ı 01A ti arsanın ~cnf.1,., tıısarrııf hıı.kı<ınufl 

1 k11rıınııı, K. ıııın :ıı, rı!HI "" tı. mlı<lılcLle h,ıp&lne Vl' 1:1 gun m < .. e e k" f'k k 'f t hk'k' · · 
· · · · ı· 1 alı nıııa tev ı nn eşı ve a ı ı ıçı 
ıınru 111.ıılılcl .. rı nıııt'ıhıııce ııı ıra n. d~ kfınının k:ıp~tıtmn..ına ve rırı k'lo ~ ~ n .. , t 111 1 . r' e u 

· 1 ı •· • ı ti • lu. ı. , ... _ nr ı nı e ~r ınc m m 
gır pnra r<'zasn e ıııa '""ııı )' ne \l' ı; 'ıunl.a 35 k lo tuzun müsadC«'5lnC' ''l' 1 -1 kt' 11 j llık ı 0 J ı ı;ıın ııı.ıılıletİe ılukk.iııınııı kap~tıl· hü cüm hll ,, nın ma rarı mnhkOına 1 ı:r,·nrıı ekrı e_rf<" ılr. I rlıı yer c alı ·a.,~ko la • 

l { ı 1 • ırın ·ı•şı ırı nı n <"n e,·,·c \'tsı a a. 
ııınsııı ı \e 111 ııı ıltlrl ı ır ını.ı sur ıı. ÜZN'C ncs':'lnc <l<ılr veril n ·ı ı · )'kt h f ı ~ k f tl ,. ( ' 1 1 r lir 1 e ltlU a iZ ııı;ıtnl?ll \'CYll 

ııu~ k~rlrl' ~n 
1 
me~ ıne '~ kı~ns~ 1 1 

:!1-';-942 Uırlhlt kD.mnn k l IC$tltl !'in 1 ıf ı:-lınii yerinılı• kı·~if rııt'muruna mü 
r1ııa 

1 ıııa nı 0

1 
1113

1 
~•l'rl' 

1
11 1 

:;•
1 

ı~· nlu'ıur. c533;;ı 1370 I rarnalları llı\n olunur. (.5091) 180 
ı~.ısınııı nı•'r ne ı :ıır 'rrı erı ..... 

!112 tnrilılı knrırııı kntilr'itııd il°ııı o. _.lllllllllllllllllllllllllllllllh .. 1 Tapu tesç.ili 
lıınur. (6:!6i) ıa..:ıi - : M~kC'Z 

Mahkumiyet ilanı f Çocuk Esirgeme Kurumu § 1 ıie:;ır noo: :ı2 
,\nk Ll'' ;\lilll Korıınııın Mtıılddııınu- :. : An'kara'n n A1<1~ mnhartesmde ( : k I - ı knn kısmen R.'lmtz vokı."111\Cn anı. 

ın~ı.i;:.;ı:"~!;)~un ı ınıhıı şl•.-sı saımnk : Çocuk Bakm O u unun : garbcp yoı. .tm.. .. ım ara Yol. cenu 
surt'tİ\ le )! ılll Kıırıırıııın kanunuıı ı - : 1 yol) e cevrllıl 'l.'e ııruıan Gtıncr taratın 

111111ınit '"ttcn suı;ıu \nk ""<1" ıın • kayıt ve kabu\ ~arh : ::'1n:n ~z;~ .. ~z=: :;::::".!: 
1111111111ııılıııll' :?:J ~ ... lıı el ıkk ıncl' lJ ık- - = ...,..,, 
k 1) llırnlııııı ul{lıı -'ll'hıııl't C,"ııdnr bık· ı: - ıf('ftcninrıdcca lstt;nllmc'1ct<ıdlr. 
klll(la '\ilk 11• ı .\lı' lli t•orııııııı ı ııı"ll • : Çoı·uk hsırgenıe Kurumu U. : • ·• _ Merkcl.iııd<'ıı : Taı;ıu <:.1,..111 ndc kn)'lh buJounmıyan 
kcıııesirıılc ~ upılnıı ılıırıı ~ııın s11ııııml ı : : ıu'Sllnın ııeıwbı z tnııarnıt hakkında 
u~·ıı ~.ılıit gurıilıluı;ıınclt•ıı :\liıti ı,,, • : 1 - 'l urk olınnk, ~aşı 18 - lllık:\.mıt ıevfkın l<~IC ve 1.ılhkl'kl 
ruuuın K. nun ;JJ. 1>9-:J \'(• lı:J \t• ft; ın elen aş1g1 ulın un ıJ.... : :ıı-7-•U2 tarlhln•lc yCf"tnc memur 1rOO 
eı 111,ııldl"lcrl ıııul·ılıinl'l" ı, lira nı::ıı _ :.! - ilk okulu hilirıııiş ol. ılerl!eccktlr. Bu yı~le a!Almsı o!Rruarı 
pnr'l ccz ı~i) le ııı.ılıkiııııi) elınl' "' :.! ı - ın!lk, pd<I> ı clcrccı•liler \ e ortn : kesir ı:tınund~ evvel v<'!!lkala~'le b1 
b"lııı ıııuılılı Uc ılııkk tııının k qıatılnıa- : okulıl ı t ılısll ) ııpınış olanlar : l'kt.c m~atızl i':ımızıı veya ke$1f arO':'I 
sınıı \<' bu ıııudıkl 7.a~fııırl ı ~uçlıınıııı lcrcıb cılılır. tıulun • : yerinde keşif memuruna müracaatla 
licıretten ıııcnine \e ılııkkı'ırıınılı ~a· :J - b\Iİ \e nlŞ;ııılı = ,.,n olunur. 
k ı~ınıııı 1 ııııhıı •i rll"rinin ıııdsaılere~i- _ ıııııtıı'lk. .... (52'31) l 

ne ,e lıılkııııı huJil, ısının ııın,nfı km. 1: 4 - Okula nlııı:ııılar sıhhi &e· Tapu tesçili 
disin;. ııil olmak iızerc llAnınıt d ıir : tıeplcr olııınrlıııı ve edeıııne gi. : ı 
Vl'rilcn :ııı, ı. !l I:! t.ırilıli karurın ka•ı. : hi 6elıt'plcrlc llll'ktcbi tı-rkeılcn- : Çankaya Tapu Sicili Muııatıztıtın 
ll'Ştigi ilAn olıınıır. (.i:!li 1) ıa:: l lcr ııkıılıl ın ı;ıkurılnıılıır, ıııek· ;: d.ırı: ın 

Mahkiimiyet ilanı : tcl;i lıitlrclıklen sııııra gQ)tcrl • : 1 Dl.'kmeon Omcr11ımın nıevkitnde kA = len l •·rcle iki 1it•nLlik ıııe<~lnırt : Letter ve KosU ~e Yora;l ıno cc"Tlll ve. 
.\nknrn ,\lilll Korunııın .'ıludılelumu. - lıhıııelıni ~npıııı)arılar iki &ene-: cice Esı..; of:'lu Gü!.ma namına kayı 

nıillgindl'n : !ık ııın rıfl:ırı odb C<"Cklcrlnc, lllr l-"lta baii 1Joı ı;cne aynı me-.k.lde 
llcl<-cli) ece teslıit \l" il ·ın t•dileıı fi· : vesikaların <loğrulugıına dair : mekcl K06taıı zev VasllAkiden m 

y ıttan fıızln) a armut ımtınnk sureti) le _ noterlikten tıınhhıit senedi ''C" - rQ.k All ve Maırika ve l«'ndt b&l1 
Milli Korunma K, ııa ınulınlcfetten : rrccklerdır. Bu şartlar.a uygun : cevı111 b~ parça bat ld ceman iki pe 

~~;lu61:~:;~a;\'1d~·~:~~~~~r1 t8:;:;'.:~ııc;~·~:~~ : or·ı':ır~n~'oaC'•1a1tı~;si~=;~ı<' ~~~~~~,: : ca oo!;ın hazinece b ı~~:~ .. 
kk 1 , •· '- "' - sntıldığınd:an nnmmıı ~ ..,....._,,_. 

.\hıhıllııh oıclıı .\li 'ılııın:ı; ha ını a Uııııınıl \lrrkcıl reisli"'ine mu· -
k t ııı · K ı k ı - 6 

- lııctnn btl<Urtlmlel!T. ,\ n ar·ı \ ı orıınıııa ıııa ı cıııı•s ıı· - rncu.1 t cıll·rlı•r. : da. 

~fl >:,~~111ı~~u~::~ı~'ı~~a :-:;;;;u~ıl:rı~~ı~:~ 8~~ § :\Tt"lkt;; .~~ı':::.n~ıü7~~:;~· tn;ılik- § r:m':n~~:nun tahldk ve 
nıın :ıı, 59-3 ve 63 ınnclılekri ıııuri • namesi. 3 _ İyi hAI kdğıdı. : ın IC'tn 17-7·9'l2 tarihinde ke$ıOııe me 
biner. 5 lira ağır ıııırı r~:ı;nshlı• nıah- - rmK' ırönderilt.'<~ bu ~e 
kOııılyetlııe ve elde edilen :.:o kilo .ıır· 4 - Sıhhnt raporu, (her lı~n-
ıııudun mllsndercsirı<> ,.e lıUkunı hu • ıti hnstancnln sıhht hryetlm1en kam olanlııınn eilcrinddd wır!lmılarlY 
ırısaşının mıısr.nfı mahk{ıııın ait olınnk : ııhrıacak), 5 - Altı t.Anc ve - : tm<ılkte tahldlt memuruna. ~ ::J 
iııcre llAnınn dııir vr.rilen 23. 6. 9~:,: : siknlık fotol(rnf Te açık :ıılresl. _ evvd m'll'ba1'lz'hC'lmmı. müracaat 
tarihli kararın kutileştiği Jli:tn olu _ _ KC>T: Okula knydrdilenler : mclcrJ. UAn olunur. (5095) 1MI 

nur. (G:.?G.';) J3:H ı-==: Ankarıı',·.:ı. kaılnr yol mnsrnflıı. ·: Tapu t,.IM"·ıl"ı 
ı rını kcnılilrri vrreceklerılir. ~ıh- : ~ 

Mahkiimiyet i anı hı mııııye~inr1c ıturıımıım rn11n- - Çankaya taı>u acım muhafuılı 
Ankara .Milli Korunma Müddei- rıı 11\'ınl\'nnlnr diinilş masrnfla. : dan: 

umuınllığiııdcn: rını kendileri rapıtr. 7 ~.~ : Mamakta devlete alt hAlJ. mah 
.Muhlk. sebep olm:ıkswn :fazla n- ';111111111111111111111111111111llr"' lordcn OIUQ Şt>nısl Ustck tarafın 

yntla llı.mba şişesi saunak suretiyle işgal olunan şarkD.n yol; garben • 
anllll l«>runmıı kanununa muhale· fer iş;:'alLn<lekl hazine yerl şimale 
!etten suclu AnJmru'da Çank1rıka- : .kısmen .Mchmf'ldln ve kııomea d 
pı'da Bostancılar soknk 3:.1 1'o. dn' Kızılay Hasla Bakıcı Mustnfa'n.ın lşgnlin<lekl haWıe ye 
mukim ::'olchmut U)'S.ıl hnkkııııla An· cenuben kısmen IIucııun ve kısme 
kara mılli korurı.ına ınwı.hkeııwsıııdı; de n~dln Lşaglindekl hazine yeri 
:nıptlan duruşmada sucu snlJıt curuı- Hemc:ireler Okuluna rı .1ııe cevrııı bulunan yerin h 
dılı;üııden 4180 sayılı mllll korunma 'I namın& tescili ~rterdarhktan i8t 
K. ııun 32, 59 ve 63 nıaddelerı mu- n.tlmlştlr. 

clbince 5 llra uğır para ce-1.aslylc yatılı talebe almacak Bu yerin tapuda kaydı bul 
mahkfırniyetlne ve 4 IQmba ııışesının <lığından (asarrufun tahkik ve m 
milsndereslne ve hUküm hut'.ıso. ı- sahasının Jcrnsı ıçın 17-7-942 t 
run masrafı mahküma alt olmak u- TAHSİL MÜDDETİ UC SE- hinde mahalll~ memur gönderil 
1.cre ilMına rtaıi verill'n 29-fi-942 T. NED1R. r.e~ınuen alA.kadarlarm ellerinde 
li kararın katllcştliil UCin olunur. Yemek ve cb'lm parasızdır, vesiknlan ile tahkik memuruna v 

hk A • • 1 ayrıca harçlık verilir. Mektehi yıı naha evvel muhafrzlığımıza mil 
Ma umıyet 1 anı IJitlrtlif.1 \'Uklt derh:ıl devlet rauat eylı•mı-leri ilfın olunur. 

Ankara MUll Korunma Müddei· hnstanelerlnde şerefli va7.ifele- T ·ı· 
umuınlllglnrlen: rıne ta~ in edilirler ve ayrıca apu tesçı ı 

Belediyece tesblt ve JIA.n edilen hemşireler yurduna iıza olur- Çankaya Tapu Sicil )fohafızlığın 
flynttan fnzln.ya domates, fnsulya ve lar, işsiz kaldıkları veya tekaUt d ın: 
kabak snt.mnk suretiyle mlllt korun- oldukln.n znman Y'Urlta iaşe \famakta Devletin hliknm n tasarruf 
ma K. na muhalefetten suçlu An· ve lbatclerl temin edillr. nltınd11. olup Raşlt Avcu tarafında 
ıkara'da lsmetpa.şa mahalle 1 Uluçı- Kabul şarllannı haiz olan- binn inşa t<lilip şnrktnn Sırrı Garbe 
nar sokak 36 No. lu evde Musa uğ· farın memleketlerinden tstan· ora yolu şiırınlrl~n Ali Uı;tıı cenuhen A 
lu 328 doğumlu tJ,rahlın Güler hak· bul'a knrdar yol ııaraları cemi· falt yolu ile ı;"nıll bulunan yerin b• 
kın.dn :mlııt korunma mnlıkcmcslnde yet tarn ındnn ödenir. 1.ine nn.nıına defterdarlıkca tescili · 
yapılan duruşm:ıd:ı suçu 611bit b'Ö - KABUL ŞARTLARI : lrnilnıiştir. 
rüklilğUnden ·11~0 sayılı milli ko • 'l'ürk tnlı:ısı olmak, sıhhati Hu yerin tapıı kııydı bnlunmadıltl 
ruıuna K. nun 31, 59/3 ve 63 nıad· yerinde olmak, yaşı 18 den a- elan tnsarrufıınun tahkik ve maa&ha 
deleri mucibince 5 lira ağır para cc· şağı ve 25 len l-·ukarı olmamtık, için 2:.?·7-!I ~:.! tıtrihlnıle mahalline m 
zaslyle mahkfımlyetlne ve domates. iffet ehil ve lyl ahlflk sahLbl l!"ıur ıronderilcrcğinılcn hnk iddiası 
fasulya ve kabak bc>dellerl olarak olmak, en az orta ve)'a .ona d" bulunanların rJlerinılt'kl vesika! 
emaneten bankaya yatJrılmıış olıın muadil tahs!ll bltlrmlş olduiı;u· rlyle birlikte tahkik memuruna Ye d 
565 kuruşun müsaderesine ve hli • nu gösterir veslka."ı olınn.k, ev-

il il olmnmak, okulu terkettl"-1 ha tnel :'.\fuhAfıılığımır.a mılraraat 
lküm hulrısasının masrafı mahlı. ma " ı ı · 'lı\ ı (626'') 1811 
ait olmak üzere lltlnına dair verilen veya beş senelik mecburi hlz· rrııe en 1 n " unur. -
25-6·!>42 T. ıı kararın ikalll~ştlğ1 lifin met! ifa etmedll:'i taktllrde, o-
olunur. <S.133> 1368 kulun tahsil masraflarını ödi

yccefüne dair bir kefaletname 
MahkUıniyet ilanı vermek. 

Ankara .Millt Korunma Müddei- 1stek111er !Uzumtu malOmatı 
umum.llıf;lnden: ve mUracant evrakını, Ankara-

10,5 kuruşa satılnn bir ekm<>ği da Yenlşehlr'de Kı7.ılny umumt 
tahdit hlUıfına~arn"slz 20 kuruşa merkezinden, lstanbul'da Aksa· 
satmak suretiyle mlllt K. kanununa ray'da Kızılay Hastabnkıcı 
muhalefetten suı::lu Anknra'dn Kur- Hemşireler Mektebinden ve d1· 
tulus malıallesln<ie Kurtuluş Pkmek ğer vlltı.yetlerde Kızılay mer· 
!nhrlknsındn çal1Ş1r Sntı oı:ıu Ahmet kez ve ııubelerinden n.lablllrler. 
Can hakkında .Ankarn mHli ikonın- 651 
ma mahkemesinde ~·apıltın durumın
da su<:u ıınblt olduğıın<lnn 4180 S .• ılllllllllllllllllll lllllllllllllL 
mllll K ıkanununun 31 ve 59/3 ve -
63 ve T.'c. K. nun 55 ve i6 ıncı mad- - k,. f : 
cteıerı mucihlnee !) ııra 90 .kuruş ağır § Bulana mü a ot : 
para cC7.nslyle mahkfımtyetıne vc> _ _ 
hük(im hı•Jtı.sasının masrafı mahkfı· _ Sergievin,n lSnUnde bir ı;an- : 
ma alt olmıık üz.ere n<>srine dair : ta kaybolmu3ıtır. kinde fo - : 
verilen z.>-n-942 T. 11 atarann kati· : to;;raf camlan bulWlan bu : 
leşUğl ıttın olunur. <5330) 1365 : çantıııyı bulup aşağ'ıdakl adre- : 

Mahkumiyet ilanı __ sa getiren memnun edilf'cek- : 
tir. 1080 : 

Anknm Mılil Korunma .\lUddelumu· - Foto Spor • TB.§han : 
ınıtııttndcn: - -

J.Jclc(ltycce tcsiı t cd im fiyattan taz· , 11111111111111111111111111111 il l r"' 
J.aBına domates satmak suretiyle mHll 
korutımA K. na rnlihıı~erct~n aucıu H • tir 
rottcp(.'6i Sakız sokak 52·54 g:ayı'lı evde 1 B K ı E t 
oU.l'.l'tl.'11 ııey)-ar satıcı Al! oftlu :Mehmet ay ema SQ 
All Altıntıı. hal.1k.ında Ankam m 11 Eti Bank Umum MUdUrlO-
koMJl'Wllll mahkmıeslndc )'llpı!an durut /tÜ İl' :ıııt ııubesinde YUksck 
ınnda ınıcu !Kl.btt ırörüldUl':ündcn mi 1 M ıhc 
korunma K. nun 31, 59.3 ve T C K ' Bu 
~-e 76 nıoddelcn mue ;nıncc 44lJ kuru 
ağır para eczıısty:.e mahl< O 
elde C'd len domates cin m 
ve hüküm hül.1saııın n ma 
ma att olm 'k üzere ı An na 
IC!I !36.6-942 tarih f k rarm 
1ı1ft,n olun\11'. (6329), 

dUrlü~ 

Satı Irk 

Fort kaptı kaçh 
q8 mode-l 3 IAsUğl iyi vaziyette b 

kaptıkaçtı satılıktır. Kastamonu at 
lınde 2 No. lu Çubuk arabası 
Ahmet Yılmaz'a mUracaat. 1128 

{12/ T emmuz/1942) 
S.30 program ıaıı t 

8.32 mii.z!k (PLı 

8.40 ajana 

8.55 müzlık (Pi.) 

9.20 evın saatı 18 oo proımun 
ı 2~10 program saat 18.03 dana 
12 .33 o;ı.'Utl ha v.ı.. t.rası, (Nihat 
lan ll'ln Ma.resl!ndıe). 
l:Z.45 aJarnt 18.40 /aııı:l ,_... 
1.8.00 Wrlctllcır 19.30 ajane 

18.30 tıııtlnn orkes· W.43 ııcır.belıt ıe 
tmlft. (VJ:l,"Olonl.9t da'klkı\ 

Demcnt!(!mRft! 

Amnjucz'ıte hl'!' 
baym:m; 2. i'Z<-hauss 

19.5:5 Bm.hnw • 
La maJi'Jr ıcanıdl 
w piyano~ 
20.15 tutum ve 

BtT ltu• ötilyordu:
1 

bftkım 

1800 ııroırram saat 20.:ıo eambıl' 
8 Glesımıer: vaıa: zı.oo zir.tat ~~ 
4. ArmaDdola: :?110 Klnı..U, ..,..: 
Venedlk'te mclıtRp; Zl~'YI mUza (Pi-) 

ıı. Glinka: nıs ma· ::r.?.ao aJ8.!18 
zu~; 6. Rach· n~ ~ 



12n;1942 --
Ankara Levazım Ami°rliğine 

gelen ilti.nlar 
/ 

Et airnacak 
B.:ılık<'!lu :;a A1 Ko dan: 

1 
B ı k ıosuna 14a kuruş tlyat •ah· 

nıtn edı en ıoo 000 llraJIX koyun aYıU< 
tan llıtuırı.ıtın satın nıınac:uctır Ekı.1lt· 
nıc. ıs 7 ~ c rtamtMı cunu saat ı~ 
le Bnlıke$1r Sn Al Ko da yapılacaktır 
'll'llı.n, tı ı~ ı radır Koyunı.ıınn can· 
11 5•Klnı 2S Kilodan a$ tı o1mıyaclll~ 
Ve ou s klL n yarı~ı eot kabul edllcc·ek· 
ıır lk 11!1 ö ~ııı arasında olııcaktır 

2 .._ ltı>ps nu Dlrden ısteklJ cuaııadıı;:ı 
t&kdırde 50ô Dn$ nayvandan nea(ıı ol • 
nıamnk üzere parLU re ayrılarak ı.ıın 
nyrı ltı.a e yapılaDll Evsaf ve sartları 
ner lı'Un Ankara. Ist.ıınbul Lv 11.mlrllk 
len ve Balıkf'Str Sa Al Ko larmM 
RörUlür Tallı;ıll'rtn muayyen saaUC tc
nıbınU:ırt,ı;1c 1> rllkte Ko. na mürnraat· 
lan. ( 4 794) sz.ı 

· Çeşitli sebze alınacak 
4ı. Ko. Fındıklı Sn. Al. Ko. dan: 

/ Aşn(:ıda cıns "c miktarları l'a· 
~ 1 h<-ş ı.aıem yaş set>zder 15-7-942 
saat 11,30 da kapnlı zar! usulü ile 
lsteıcı sıne ıhnle cdıl Cl ktir. Snrtnn· 
~esı her ı.:un K.o. dn goru!Ur. lstek· 
ö erın bellı aUn ve saatten bir saat 

neeye kadar teklif mc>ktuplannı 
;nnkbuz karşılığı Fındıklı Sn. Al. Ko. 
ıa verrncıcrı 

Cins, • Miktarı: Ton 
APYŞ(-ka<Iın 1asulya 180 
aUıcan 96 

Bamya 10 
Ycşl) biber 5 
K. Dornntc-s 25 
H<'ı:ısının 1'utarı: 90155 lira, Muhnm· 
ınen terıunatı: 6762 ı rn. 

(4792> 831 

Çeşitli sebze alınacak 
lııı. Ko. Fındıklı Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Aısa~ıda cins ve miktarları 

Y8;2ılı beş kalem l'lli sebzeler 15·7-
~:!:.! aat 11 de kapalı zart usulü ile 
St('kl Sınc ihale edılccekt r. Şal'Uln· 
Wesı her gün Ko. da gorülür. lstek· 

('rın ht-111 g{in ve saatten bir snat 
cvve-ı teklif mektuplannı makbuz 
~Uknb111 Ko. na vcnnı.>leri. 
A.ın l Miktarı: Ton 
Yşekaclın fasulye 90 

Pntııcan 45 
Bıı.rnya 5 
Yeşil blher 3 
Donıatf\S 12 
~erı nin tutan 45560 lira. muvnk· 
at lnnı.tnrıtı: 3417 lira. 

(4791) 832 

Odun alınacak 
Mimara n n Sa Al. Ko dan: 
1 - Taıınıınen beher kilosu s k"Jrue 

~ sanuındı-n 850 ton gUrs:co 1740 ton 
nıeıe ki eeman ~oo ton OOUrı ımpa.lı 
~rt USUllylc S.'\Un aıın eakUr. Munıırn· 
rnt'll Dedeli 9()(,50 liradır. Muvakkat t.c· 
rntnaıı 679!1 ttr:ıdır. Sıırtnamcsl Ko dan 
"ertını,.ktro r ihalesi 18-7·042 pazar· 
tesı lrÜnU saat 14 tc Mlmarstnnn Sa Al. 
Ko Ua, )'11.pılaraktır. lstl'klllcrln mezkur 
ırün ve s:ı.at 14 e ka<ıar tekltr mclttUP· 
lanru Ko. na vermeleri. (4700> J33 

Sığır eti alınacak 
Rlllıkı-sir ~il Al. Ko. dan ı 
l - Dt'hcr kilosuna J85 kuruş fi

Yat tahmin edılen 100,000 liralık &ı
~ır ayaktan pıııarlıkln 6atın alınucak
tır, 

2 - Ekı;iltmçsi u 7. o-ı2 carv"m
h_a gılnu saat ır. ıl.n J\alıkc lr Sa. Al 
Ko da yapılacaktır. l cııılııab 12500 
lirndır. Sığırlımn canlı sıkleti 160 ki
lodan aşağı olnııyncnk ve bu sıkletin 
Yatısı et knlıul edılecektlr. 6 ilA 12 >aş 
trasııııta olacaktır. llc-pslnc bir<len i -
ekil çıkmadıı;ı takdirde ıoo b:ış hay

vandan aşnğı olmamak uzere partile
~e arrılarnk nyrı nyrı tnlıplere ılc iha. 
e ed1fecckUr. Evsaf ve fartnııınesl h!!r 
~ı:n ~nkarn, İstanbul \"e Bıılıkesir Sa 

· Ko. larında ı;orülılr. Taliplerin 
rnunyyeıı santte teıninntlarlyle 1'o rı.ı 
rrıııraca.aUnrı. (478'1) s:B 

Et alınacak 
Bnlıkl'slr Sıı. Al. Ko. dan: 

r; 1
1 - Aanf:ıdn cins ve rnıktnrlnrı ya

t'' l!i ton koyun veya aı•ır eti 11 
uon koyun ve) a sığır eti kapalı znrf 
p:uı~ ile eksHtmcye konı lmu~tur. İki 
ııt rtı etin de ek iltıncsi 20. 7. 9 l2 sn
lıı ](, da yııpılncaktır. Evsaf ve şart
k rını 1 ıı: •rmek i~tlycnlcr her gOn An· 
K'::°a s~anbul Lv. tımlrllklerl Sa. ~L 
da · ları) le ve Balıkcsır Sa. Al. Ko. 

,.gorlılıır. 
tn Uknrıda ynıo:ılı iki knlcm ete top.. 
rı 11

t t~liı> çıkınndığı takdirde ııyrı ay
lı! ? ıplerı- de ihııll' cdilebıllr. İstt>k
ve crın teklif mektuplarını helli ıtUn 
ltıı-!S.~ltı-n bir sa11t r.vvı:I, Ko na ver· 
b 1l'rl. Sıınt 1.5 ten sonra mektup kn-

11 edilnı c· ez. 
lo 1116i koyun eti, mlktnrı J 11.000 kl
:r.ı' lıclıer kilo. "uh. bedeli 120 kuruş. 
~vakkııt Te. J360 lira. 

hehlnsı sığır eti, nıiktnrı ]5.000 kilo, 
V&kkr kilo, Muh bedeli 90 kuruş, nıu

C at T .. _ 1013 lırn. 
bl"tılnsı koyun eti, miktnn 11.000 kilo, 
nı er kilo. Muh bt'ddı 120 kuru., 
ıı~akknt Te. !190 lirn. 

be~ınsı 6ığır eti, miktarı ı ı.ooo kilo, 
'Vak~r kl!o. Mıılı hı-deli 90 kuruş, mu· 

nt Tc. 7~ lira. 
(4889) P.56 

Kuru ot alınacak 
fat. Şişli Sa. Al Ko. dan : 

llll \.- l 000 er tonluk ve) a dahıı aıı 
·ı·~ 11"r halinde 11 pnrtl kuru ot 
kel 7Ya ve 1 hnhul ı tasyon veyn is· 
llntc <:rde teslım edılmt'k fl\rtiyle kn-
111 

1 
zarf ustılti ıle munakns:ıva kon-

11Hıır E r • • cin · 'vsn ve husıısi ş ırtlnr Ko. 
kıır~oruıur, hı'trenlll'!ıillr. iı1 lınl~ alı 
le! b olun tcıııınatı lllU\nkkııtc!!'! rnoo 
lı•f ~lynfı kuru otun 47li0 Jlr:ıdır. f. 

q e ı "O 7 la t ~ . . o.ı2 pnıı:ırtı- 1 gun ' it'\at 
at· c Y~ııılncnktır Tnllplerin lh~s ı· 

ınt1en b' 
ları K ır ıınııt evvel tcklıf mektup. 

nı 0 n ı vermeleri .(1892) 959 

Et alınacak 
Devrek Sa Al. Ko.dan ı 

oo ~00 Zonguldak'ta teslim ııartıylc 
aıg kılo koyun Ve) a 90.000 kilo 
rn ır etı kapalı zarı usulıyle eksilt· 
h:Ye konulrnuştur. Koyun etinin mu 
bınrnırnen bcdelı 110 kuruıı rutarı 99 
Sıg 1 rııdır. İlk temnrstı 74:?~ llraıhr. 
rı 1

; ettnin nıuhıımmen bedelı 80 ku
rı4fı0 1:tarı 27 bın lıradır. İlk teminat 
Pıla ıraıhr. İhalesi 22 7-1912 de ya. 
tC$h~nl<tır fsteklılerln belli gUnde 
lekl'ı; eıli!en saatten bir saat evvel 
Şar~ tııekttırılarıııı Ko.na vermeleri. 

nnmesı her .ının Ko.da görülür. 
(4675) 989 

c Odun alınacak 
1 ebze. Sa. Al. Ko dan: 

erç; 1 aUp çıkmıyan 900 ton odun 
ıkıa a{n bölünmek suretiyle nazar· 
arnrn a ına<'nktır. Bir kilosunun mu· 
lr 'l' t>n bedeli b r kuruş 75 santim· 2 Nn nntı 2363 ı r dır 

- Pnzarıık 14. 7. 942 sah günü 

aat 16 da yapılacaktır. Snrtnamesl 
er giln Ko. dıı görfüUr. lsteklllerln 

.:o. na m~racaıı-tları. 
<4960) 1032 

Kuru ot alınacak 
.Mimarsın an :,a. J. Ko. dan: 
1 - Kapalı ~rfla münaknsayn 

konulan 1000 ton makine t 1 bal;ı;alı 
kuru om talip cıkmndıf:ından acık 
eksiltme ile satın nhnncaktır. Talı· 
mlnC'n beher kilosu mahalli iskele· 
sinde vasıtaya tahmil surcUylc tcs· 
llm alındı ı takcl rde 7 kuruş. MI -
rnnrsınan'da ve Sili\ rl'd • teslim a
lındığı tn.kcllrde beher k lonı 8 ku
ruştur. :-;ıllvri ve Mlnınrsınıın'da tcs· 
llm şa,•nnı tnrcıhtlr. Muhammen be· 
deli 80.00<ı - 70.000 lira, muvnkkıı t 
teminatı 6000 5250 lırndır. Sartna
mesi Ko. da verilmektedir. 

2 - lJınlesl 2.1-7-912 perşembe gll· 
nü saat 15 te Mimarsinnn kliyil için· 
deki komls.,onumuzun bulunduğu 
mahalde yapılııcaktır. lstt'klllerln 
mezkQr günde Ko. da bulunmnlıırı. 

(50G5l 1126 

Saman ve ot ah-nacak 
Yalo>a !:i 1. Al. Ko. dan: 
ı - A;;ıtğıda cins ve mıktarlnrı ya· 

ıılı iki knkm yem maclıle 1 kapıı.lı 
zıırf usulıvlc: sn tın ılınac ıktır. 

2 - B;ı mıktnrl ıra ş ırtn ımelf'rın· 
dckı hu usı cvı;1f n• şı•raıte gure ıııııh· 
telif ınıktnrl ırıla nlııınhılir 

3 - Eksıltıııesı '1 nlorn Sa. \1. Ko. 
rla yapıl ıı-.ıklır. E\Saf vr Şı-rait An· 
kara. lstanhııl Lv. ıinıirlikJı ri !ııı A:. 
Kolnrınd ı ve korıılsyunııınuzıın her ~ıı· 
nıan gorulıır. 

J~teklilcrin tll\ in ı•clllrn sııatteıı hir 
saat ı:nı•I kıınıı~tın :!, 3 ııı ıddl'lcrlıırle
ki \·esıılki hamil teklif ıııektııplnnııı 
Yalova Sa. \1. Ko. nJL gelmeleri. 

Cin~i: bnlvalı saııınn, ııııktıırı: 2120 
ton, M uh. Üed.: li K r.. ıhnlc tarihı 
ı;finu: ~!. 7. 9l2 sıat: 111 

Cm i: bah nlı kuru ot, ıniktnrı: an 1 O 
ton, M ııh Jlecl.: 7 Kr, ılı:ıle t.ıırıhı 
gtinu: 22. 7. 912 srınt: J5. 

(~066) 1127 

Koyun eti alınacak 
fst. h:o 1-ındıklı :-.a. \1. Ko. dan: 
ı - (iuıııu ı;uyu h'\~tnııı- inin ı tı 

ton koyun etı ıhalı· ı k'lpnlı ınrf ıı~u· 
llyle 2:!. 7. 912 ıııınıl Hlt 11,llO rlıı Y•
pılar.ıktır. Tahıııin t>dıll'n bı rl..Jı 
23ii0 llrıı ve ııııı,•akknt tı•ıııınatı ı ;ı;:ı 
lıraılır ~artnaıııesi lırr gıın Kn ıl:ı 
ı;oriılur. 

:! - lstc-klilerin belli gun VI' ih.ıle 
snntinden lıir &.ı ıl e' ""I :ı 190 ı;ııyılı 
k.arııınun hiıkılınlerl cl ıhılintle lanı im 
edrrckleri ııırfları nıııl.buı kar<ılr~ı 
Ko. na \·erıııdı:rı. (506!l) 1 130 

Kuru ot alınacak 
Erz!n('nn Sa. Al. Ko. dnn: 
l - Beher kllo unn 3 kurus on 

sruıtJm fıyat tııhmln edılcn 50() ton 
kuru otun kapalı zarfın ukslltmcsl 
23-7-942 ııurşembe ı;unü sant 11 de 
Erzincan Sa. Al. Ko. da )rnpılacaktır. 
\fuhammen bedeli 19500 lirn olup 
lk teminatı HG2 lira 50 kuruştur. 
Şnrt.nnmesl Ko. dn gl\rlllUr. lsteklll<'
rin belli ı:ün ve snat 10 kadar tek· 
lif rn<.'ktuplnrını Ko. na vermeleri. 

<5071) 1132 

Kuru ot alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko.dan : 
Beher kilosıına 6 kuruş O sanıim 

fiyat tahmın ııdilcn 500 ton tel bat. 
yalı kuru oıuıı kapalı zarfloa eksilt· 
mesi 23·7-l 94!:! pcrfenıbe ~ünU s:ıac 
ıs te Erzincan Sa. Al. Ko.da yapı -
lacaktır. Muhamme:ı beclcli 34800 
Ura olup ilk teminatı 2550 liradır. 
Şartnamesi Ko.dn gorUIUr. İstekli • 
lcrln belli gllnde ır..1al 14 cı kııdar ıek· 
lif mektuplarını Ko.na vcrmolcri. 

(5072) 1133 

Koyun eti alınacak 
Balıkcsl.r sa. Al. Ko. dan: 

ı - Beher kUoou:na J.-"O k-uruş fiyat 
tahmin cdllcn 18.000 kilo kQYWl cu ka· 
palı z:ırr usull.Yle ekslllmC)e konulmus
tur. Eksiltmesi ::!3·7·942 ııcrııcrnlıc ı::ünu 

san t 16.30 da B;ılıkcstr Sa. A ı. Ko. d.'l 
)apıla.cnktır. Muvn~kıı,t temlruıU 1200 

lirodır. Evsaf ve tarı namesi h<.'f' zaman 
Ankara, tstnnbul Lv. Amlrllklcn Sıı.. 

AL Ko. ı.-ı.nnda ve Bahkcftlr Sa. Al. K<l. 
da gorütür. Taliplerin lhnle ıru .. u kn· 
nunda göstcrllcn v<'S'.kalrui.Yle ihale s.:ı 

atlnden bir sruı t evvcl tcıkllt mektupla 
nnı Dalıkcstr sa. AL Ko. na vermeleri 
Bu s:ıaucın sonm motctuıı kabul ooıı. 

m=. (5076) 1131 

Odun alınacak 
Balıkesır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kilosuna 2 kurus 50 

santim fiyat tahmin edilen 1042 ton 
odun kapalı zarf usullylc eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltmesi 23-7·!342 pcr· 
fcmbc günil sant 16 da Balıkesir Sn. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 18!37 lirıı 50 kuruştur. 1012 
ton odun bir ıııiltcahhlde lhnl~ cdl
lebileccğl gl.b! birlik birlik nyn ayn 
ilç müteııhhlde de llıaln eılilebilir. 
Evsnt ve şnrtJar &"Örıııuk lsliyl'nlcr 
her gUn Ankara !stanbul Lv. Amir· 
llklerlnde ve Balıkesir Sıı. Al. Ko. dn 
gl\r('bilirll'r. Tnlipl!:!rln thnle günü 
kanunda g{l!;tcrll<>n vC'Slkalorlylc bir· 
llktc Balıkesir Sn. Al. Ko. na t('klif 
mektuplarını lhnlc saatinden hir sııat 
evvel vermeleri. (5077) 1135 

Kuru ot alıntlcnk 
Rnlncıın ~il Al. Ko. dıını 
1 - Br.her kilo~urı.a 8 kuruş tın 

santim fiyat tnhınln edilen 1100 ton 
kuru otuıı kopalı ınrfln eksiltmesi 
23 7. 9.ı2 perşı•rııhe gtınlı ~nılt lı'S te 
Erdncan Sa. Al. Ko. <in ynpılnl'aktır. 
Mulıarnınl'n bedrll J!l500 1irn oh.p ilk 
t!'mlnntı 1462 lir.ı 50 kuru~tur. Ş ırt
name,i Ko. da gorıılıir. lstcklllrriıı 
helli jl'iin "" s:ıntte 1 • e kaılu teklif 
mektuplıırını Ko. na vcrmclrri. 

(5078) 1 lb6 

Kuru ot alınA.cak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna ti ku~ 20 ınn· 

Um rtyat taJunbı edilen l5öO ton tı> bal· 
yalı kuru otun knpalı zarfla ~1aı1lrmesl 
23·7·942 ııer&embc günü saat 11 de Eı· 
:ı:lncan Sn. Al Ko. da ynpılacnkt.ır. Mu
hammen bedeli 26.000 Ura oluı;ı tl!k t.e
mtn:ı.tı 1950 liradır. Şıırtnam<'61 Ko. dn 
i:Örulilr. lslckl11crtn belli gün ve sanı 
ıo a kndar tck.1:1! mclcLupla.nnı Ko. na 
vcmıelcrt. (5079) 1187 

Koyun eti alınacak 
lst. Ko. Fındıklı Sa. Al. Ko. dnn: 
l - Z<.'yLln B. hastaneshıın 15 ton 

koyun eti ihalesi knpnlı zart sure· 
tiyle 24-7-942 günü sant 11,30 dn ya· 
pılacaktır. 

2 - Tahmin edllcn be>rlıDll 22275 
lira ve muvnkknt temlnnt 1761 lira· 
dır. Sartnamt>SI her giln Fındıklı Sa. 
Al. Ko. rlıı görül~lılUrler. 

3 - lsteklllerln hP.111 g{ln ve ııaat· 
ten bir saat evvel teklif m~ktupln
rını 2490 aııyılı kanunun dnhlllnde 
tanzim ed .... l'cklnrl zarfları mnkbu1 
karşılığı Ko. na vermeleri. 

(5030> llAA 

Koyun eti alınacak 
hı. K., F ı ılılclı Sn. Al. Ko Clan 
l - 1000 yaıaklı hastanenl::ı 15 

ton koyun eti ihalesi kapalı zarf su
retıyle 24-7-1942 gtlnU saat 10.30 da 
yapılacakcır. 

2 - Tadmin edilen bedeli 22275 
lira ve muvakkat teminatı 1761 lıra
dır. Şartnamesi her gun Ko.da gl:S -
rUIUr İsteklllerin belli giln ve iha -
le santinden bir saat evvel 2400 sa -
yılı ka:ıuııun hUkUınleri dahıllndc 
tanzim edecekleri :ı,arfinrı makbuz 
karııılığı Ko.na vermeleri. 

(5081) 1139 

Koyun eti alınacak 
tst. Ko. Fındıkb Sa. Al. Ko. dan: 
Yt"11Jrnle h.ı&t:anl'StnJn 11; ton k•':YUn 

r.tl lhak!f:t k.ıpalı zarf U6Ul!)'~ Z!.7-!l42 
&:ıııl 1180 da yapılar.aktır. Tahmin ed1-
lcn tıeöel1 2.1770 ltm ve mu,•akkat le -
nılnıttı 1783 11radır. Şart.namesi her ııün 
Kn. ela srllı1llür. Istcklllertn belli ııUn 
ve ihale sııatlndcrı b!r sıııı.t. evv('J 2490 
ıııı.yılı kanun hü'ktlml<!rt <lahlllnde tan· 
ztm edeecltlert w.rtıan makbuz ka~ılı· 
ğı Ko. na vennclC!rl. 

(5082) • 

Kuru ot alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 

114& 

l - Beher kilosuna 6 kuruş 80 
santim fiyat tnhmın edilen 500 ton 
tel balyalı kuru otun kap3lı zarfla 
t ksıllmcsi 2.1· 7-94'.? perş<'"mbe gUnU 
sııat 11 ne Erziocan Sa. Al • Ko. rla 
:.·npıla('aktır. Muhammnn bedeli 
34.000 lira olup ilk teminatı 2550 il· 
raclır. Şartnamesi Ko. rla görUlür. 
tr.teklllcrin belli gün ve saatlen bir 
sıtal evvel teklif mektuplıınnı Ko. 
na vermeleri. l5033> 1141 

Kuru ot alınacak 
c:eliholıı ~ıı. Al. Kn dnn: 
1 Ilıılayır iskelt'~irıe tt'•llmi vt'yn 

C~l'libolıı'da amharn trsllm 'evn J)('· 
ııılrtepede tesllııı Şnrlh le I! ınilyou 
kilo tel \·e,·n ip hahıı.lı kıırıı ol pı· 
ı.arlıkhı ı;ııtın alın:ıcnktır !'el lıah•ıt!ı 
kuru otun ıııuh~ınm!'n hrdcli ]41) oon 
lira kati teminatı !!l.000 llrıı ip hııl· 
,·ıılı kuru <ıtun ıııuhnııımc-ı I>• lc:lı 
130 ııon lirn olup kııti t.·minntı l!l '100 
lirııclır Evı:nf \•e ~ ırtnnın!'ıı c: .. 11h llu 
nıı-rkez Sn. \I. Ko dıı ~lirulilr. Pa· 
7Rrlıkla ihal('~j 20 7 •ıı:? zır•r~ı 

ı:ıınıı nal 16 ela merkez <;a \1 J.\n 
eln yupılac ıktır. (5128) 1171 

Kuru ot alınacak 
GC'bı:e :-:.:ı. Al Ka. elan: 
ı 48U ton Kuru ot pazarlıkla a· 

ııııacaktır. Bu mıktar .Ju ıır ır.ınlıık 

ııar\."alara tıoluıınıek surcuyıe de alı· 
ııabılır. Blr ıulosunun nıuhaınnıı:ın 
iı)atı 7 kuı u~ heı p:ırçnsıııııı tcmı· 
nntı 420 Jıra. fnnıaınıııın tıımınatı 
ıse 5040 tıra lır. 

2 - Pazarlık 15 temmuz O-ı2 çar· 
şnmba günü saat lG da )apınlcakur. 
Snrtnnmesı her ı;ün .Ko. da görUIUr. 
lstekUlcrin .komıs:> onıı müracaatları. 

<5137) 1~11 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan 

l - 38.000 kilo et olabılecı:ık .a
yaktan sı(;'ır saıın alınacaktır. Şarı
nanıcsi her dhı Ko. da ııörUIUr. İs· 
teklıler ayni şartnameyi An.ıcara. İs
tanbul, İz.mır, Balıkesir Sa. Al. Ko. 
l·arıncla da okuyabllirler 

2 - Pnzarlıf;'ı 15 i 942 carşrımba 
glınU saat 17 dedir. Muhammen be. 
cleli 38.000 lira .muvakkat ıeminatt 
2850 liradır. İsıeklilerin mezkür 
gün ve saatti' Ko. na müracn:ıtları. 

(5178) 1254 

Et alınacak 
Çannkl<nle Sa. Al. Ko. dıın 
l - 32,000 kilo ı;ıf;ir veya koyun 

l"tı pa~arlıklıı satın nlıwıcaktıl. Evsaf 
ve çnrtrınrııesi Ankara lzınlr, l stnn -
bııl,.Rrılıkr.sir :Sn. Al. Ko. lnnnda gö· 
rUlür. 

2 - Pazıırlıi:ı U. 7. 912 çarşamba 
günü saat 16.30 ıladır. Muhammen 
herleli 82,000 lira. Mıımkkat tcmlnRtı 
2 rno liradır. İsteklilerin rnf'ıkiır gıın 
ve santte Ko. da bulunmaları. 

(5180) 12~5 

Patates alınacak 
Gclihnlu SR. Al. Ko. dnn : 
1 - ,\ ınh.ın teslim Şnrtiylc 60 ton 

ııatate5 pazarlıklıı &ııtın alınacnktır. 
.\fulıaınnıen hcıldi 20.JOOlirıı ve kati 
lt•ıninııt 3060 liradır. Evsaf ve ş.artna
mrsi (iclibolu rrıerkeı Sa. Al. Kn. rln 
g!irıilür ve pazarlıklı\ ihnlcııi lll. 7. 
9'12 cumartesi günü ı;ıuıt 11 de m!'r
kcz S \ . .\L. KO. da yapılncnktır.1272 

Ağaç kesme ve ta§mıa 
İ§leri 

Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Yenice civarındaki birliğe ait 

ormandan ke,iliıl Çanakkale ı.c Gelibo
lu')a nakleJilecl'k :>OOO mecre miklp 
tomruğun ı..atİ)öll \"C nal,;li)'lll işine ihale 
ı;ünli talihi çıkmııdıfından 17. 7. 942 
('uma p.inü saac 1 S ıe pazarlıkla bir ta· 
lihe ihale edilecektir. Ru mikcar bir ta• 
lihc vetilebileceği gibi ayrı ıaliplere de 
verilchilir. Muhammen bedeli 350.000 
lira muvakkat ıenıinau 17750 liradır. 
Evsaf ve şartlar her giin Ko. da görü
lür. t~ceklilerin ihale günu Ko. da hu· 
lunmaları. (5218) 1279 

Sabun alınacak 
Gelthokı Sa. AL Ko, dan: 
ı - M.evzuath ve blr"~ kıld:ır tcs

llm sarUY!e 20 ton sabun ı>azıırlı:kla aa
tın alın.ıı.cakUr. l\luh:ımmC!n bedeU 1J5750 
Ura ve katl temtnat.ı 2.162 llra 50 kuruı 
olup b11Qmum vcrırtlcr pul nıasrnrıan 

t.evrJk l'd !mclt şartlylc mukav.~() mu'
rntlan tAHblne !:ide ed1'!ecelct.l:r. Evn:ı.t 

ve e."ll"Lnnm<'St Gel b<>hı meıic<'Z • al. 
ko. daı:önılür. Pazarlıkla ek&lltmcs! 
l S-7 -942 cumartcst irUnil saat u de 
merkez Sn. Al. Ko. ııa yapılnca.ktır. 

(5224) 1283 

Kösele alınacak 
Tophnııe İST. L\'. A. ~.\. AL. KO. 

d lfl: 

l - neher kilosuna .~211 kııruş tııh
nıln edilen 20 ton kadC\r pen~cllk kö
sele alınacııktır. Paznrlıklıt eksillmı-si 
ı ~. 7- 9•~2 salı giınU saat HU5 de 
Tophnne İST. I.V. A. SA. T.. KO. da 
:> apılaeaktır. İstcklllerin teklif edecek· 
lerl miktar ıır;erind<"n temlnntlarlvlc 
belli santte KO. na gelmeleri (ö2 2) 

13112 

Odun alınacak 
Erzmcan sa. Al. Ko. d:ı.n: 
ı - lleher kilosuna 4ı kuTu$ flYa• 

tahm n t'dlle.rı lfiOO ton odunun kapalı 

7.arfkı ekllUtmest 29·7·942 careıuııba ırO· 
nu ı;aat 15 te J'}rnmron Sa. Al. Ko. dll 

ynpılal'.aktır. Muhnmmcn bcdelf 46.0()I) 

Ura olırıı ilik teminatı 4800 lıt'a<tır. Şart• 

namesi Ko. da ııonııur. tııtekl ıcrtn belli 
ı:ün ve sııe.tte l4 e kn.d.ır tclt t nwktup 
ıannı Ko. na vermclerL (5308> 1876 

Makarna yaptırılacak 
İST. ~i~li S . AL. KOK dan: 
ı - Kapalı zıırf usulll ılr 800 ton 

mAkarnn imal ettırlll't'ektir Evuf vr 
hıı~u&f ŞArtlıır KO. da p:firü' r hı -
' kkat trminatı 18110 liradır fh~le~I 
80. 7. 942 Per§cmbc gOnO sa t 11 d 

ULUS 

yapılacaktır. Taliplerin lh1>le &ılatinı\('n 
bir saat evvl'J teklif ınektuplıırlyh· 
KO. nıı mflracantları. (5814) 1377 

Et alınacak 

ViLAYETLER 

Yapı işleri 

şartiyle bu iş açık eksillml'ye çıkarıl
mı,tır. 

2 - Açık eksiltme 16 temmuz 942 
tarihine rastlı)an perŞeınbe günıt sa
at 14 tc Karabük devlet orınnn işlct-

-S-

ASKERLiK iŞLERi 

Çağrı 
Corlu Sa. Al. Ko. dan: 
l - 2490 sayılı kanunun 46 ınoı 

maddesinin A fıkrasına göro 20 tem· 
muz 942 pazartesi günü sant 15 te 
komisyonumuzda mevcut şartname
sine göre 20 ton sıfır, koyun veya 
keçi. eli eksiltmeye konacağınClan 
1steklllerln mezkur günde Ko. na 

7.ooguldnk Nafıa lltildür'IO~ me 1 re\ lr bınııı;ındn toplanacak olnn Ankara xalıancı A kerllk Şubes n
den: 29-6·1042 tarihinde lhalt"St mukaCTer komısyonn huzurıındn yapılncaktır. 

müramatJarı. <5318) 1378 

Et alınacak 
S. Kamış &l. Al. Ko. dan• 

iken tallı> cıkmıyan !">atnunbolu - A • 

rac yolundıı >11Pılneak (188.970) lira 
(69) kuru$ keetf bcdeltı OO!N.', sınai 

tmaJAt ve te&vtye 141 arttırma eksiltme 
ve thale kanununun 40 mcı madd<!S ne 
tevt kan 23 tcrnmuz 942 PCl'Ş<'mhc ~nU 
ıt:ı.nt ıı; da lhall'St yopıb'ılak üzere ka· 
pah zarf 115Ul1Yle ycnldC'll eksUtmeye 

ı - A$alııda <"lns ve mfktnrları ya· cıkanlm~tır. 
zılı et Jaır>a.!ı za.rn.ı yn.pılnn mUnaknsa· Eksiltmesi ?.onıruld&k hükümeot koıııı· 

sın.da tnllp ctkmadııtınd.'ln U; eksiltme l!ı lclndc narın nıUdürlüıtu odru;ında ya. 

)le konmuıst.uT. pımcaktı:r. 
2 - Şa!'tııameler Ko. ela görülür ve Ekstltme eıırtnaml'fı! ve buna m0tc-

alınır. terr1 dllrer evrak nafıa müdürlüıl'ünae 

ı:örü leb il'. 

Muvakkat tl"'rTltnatı (14173) ll:rodtr. 

3 ~- Birinci macld('de yazılı şart • 
lıır dairesınde işbu cnıvnlin. nnkil ve 
istif işinin beher mctrcnılkıibına mu
hammen lıedcl sekiz liradır. 

4 - 'J'cmınnt akçesi c 0 7,6 hesa • 
bi) le 1820 liradır. 

6 - Bu işe nit nçık eksiltme şart -
nameleri Ankıırıı orrıınn umum mu • 
ılıırluji:ıi İl<' i'.ongulılnk orman ı;cvirge 
ıııildurlu~iıncle ve Karalııık revir iıcııir
liftlnclc rorulehilir. 

6 - htcklilcrln eksiltme gün!inrle 
lt•ııılnnt akçl'lerlylr birlikte rr,•ir A· 
nılrliı;lne mn rnrnnt etmeleri liıwınu 
ilıin olunur. (i3$2.620Z) 1262 

Tahminen 4000 metre 
mikabı muhtelif cinse 

l - 339 doğumlu ve bunınrla mu
nmeleya uı.bı e\"'l.efkı do •uınıu An
kııra'dn bulunan butün yabancı er
lerın ılk 'e son yoklnmalnrın:ı 13 
temmuz 9~2 de, l!l Mnyı Sınd:yo
mundn başıanılııcak ve 2S t' >nmuz 
1942 ı.ar hinde son ver leceKt1r. Bu 
günler ıc nde askerlik nı lısıne mu· 
racant ederek ) oklam:ısını :ynpt rnu
yanlar hnkkın1n ~·oklam3 kac:ı ı 
rnunmcll'sl tatbık C'd 11'.'<'Ckt r. 

2 - Bu yoklamıya tab h<"r er bi
rer fotoğrafla. cnlı tıklan dalı ı:> ve 
mUesse elaıdcn hırer lkamN vesika
sı gıH recck, 1 te c lıimıyanlar ela 
bulundukları mnhııl polıs mPrkE'l e
rinden iknmet tezk r l alacak ar
dır. 

3 - Kapal1 zarna clcs'.ltme St'l·7·94:? 
pcn;eınbc günü hluılannda 2Öl>t('.rll('?I 

saııUonte yapıt.aca.k.tır. Teklif mlt<tuı>ln· 
rmın ~k<\r zamandan bir saat ev\'e 

b n bedeli btrer ay rasııa u .. 7.on· maden direklerinin nakil ve 
guldak rruıl!;ı;e n•.zncslnden vc:il('(l(!k· f k 1 

3 - As.kt'rl fabr knlarda çıılı,.an -
lar sanatkar olduklarına drıır fabrl
kıılardıın ~ <' ka t:et r c-klHdır 

Ko. na venneıcrt. , isti işi açık e si tınesi Ur. 
4 - DlltC'r sanatkllrlnr d:ı Anknra 

BelP.dlyesınden kend• sıınatlarına 
mııhsus vesika ı;etlreceklerlnden. 
s mdlden bu vesikaları hn1.ırlamaları 
!Azımdır. 

Cl:nst: sııtır cll, mrıctan 2SO t.on rlYll· 
u 40 kuruı. muvllkkat temma u IIB50 

cmsı koyun etı. mlktnn 2RO ton fi 
yııt 70 JcuTuş, muvakkat tcmtnat 1105 

Ihal<'lcrl: sıt:ır Nt saat 15 koyun cll 

Ek itmeye ı;:trmck ıst1.Yenlenn Oıal<' Devlet Orman ı.ıcuncst K:ırnoUk 

gününden en nz Uç ırün ev\Pl Zonınıl· Revir Amlrl,J!lndC'll: 

64aL 16 (53<!0) 18711 

Kunı ot alınacak 
!ınılt Sa. Al. Ko. dan: 
l - 1200 ton hııl~·alı kuru ot.a ta· 

llrı zuhur etıne<llğlnd!!n y('n\clen Pil· 
zarlığa konmuştur. Pazar'ığı 17-7-942 
ııııznı-tesl gUnü saat 16 cin İzmit Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

<ıak vtlA:ıretıne mümrnat ederek vllll.Yct 1 - KarabUk devlet ormnn tsletm~
mnkamındnn alınmıı müteahhltl k t'h. ne bııil:lı Karnka>n M.ı:eslnln 942 yılı 

Uyet v ıuııu lk- ticaret odasından bu kl:'$lımlne l.Abl tutulan muht('ltf maklıı· 
yıl !cinde alınmış ves!kn ve muvnld<rt lnrda dlpten kesllm1$ tahminen 4000 
temına~l1ıı1yle blrlr..<t<' 2400 ımyılı iM· dört bin meLre mlk •P mddeslnde muh
nuna ı;örc hnzırlıya!'n.klnrı knpnlı Z.'lrr. tl'lll clnR mad<'?l d rl'kltk atnclnrın ve
ları"lı !halt' snntlnden bir ı:ant evvel 'l<' rllerek öleli.Ye Jı<>re dlrnk boylanna lak· 
karlar makbuz mukabll•n<1<> knmtsyryrı ~im knm~on yolu boy0na ve rampalara 

5 - Şoförlc>r, nsk<'rllk mC'Cllslne 
e-hllyetnnm<'l<"rlnl s:ost<'recekl<'r mu
avlnlc>r Cle şoför mun,·ınl olduıtuna 
dnır h"l<'Clıyrod('n yahut şoför ('("lllbe
Linden \'C'~lka ı:ıetır<'('c>klerdlr. 

6 - Bölge ı:;annt okulu mezunları; 
mrozun olduklnrınn dnlr diplomalan
nı gc-tlrr.C'eklerdlr. 

2 - BC'her kilosunun tnhmln fi. 
yntı 7 kuruş kati tcmlnntı 12600 lı
ra<lır. 50 tondan aşnğı olmnmıık il· 
zere ayrı ayrı lstcıklılere de ihalesi 
ynmlahilir. Evsaf ve şartnamesi her 
gün Ko. d:ı gorülür. <5321 l 1380 

rclsllklnc v"'rm" eri llAn olunur. 
(49421 l015 

Ekmek alınacak 
Aydın t."umhurlyet .Mli<i<I< rıwnl11 

t nd n: 
l Aydın Cl'Zll ' e\C inin 

1942 t.ııı hlnd n mı) s t!).13 sonun.ı 1'a· 
d r on ny )('(11 ı:l.nlük eokm k lhtıyı.l'ı 

ek ıune)e konulmuş o up .artnam<!· 
KAZALAR 15 ndc muhnlT<'T <'Hatla bchc-rl .oo 

---------------- ;:rnmlık ı:Und<' ı7.aml 2 O ''km<'k hes.ı.· 

Kapalı zarf ilanı rın tahmin be<I<.' ı ııss:; llrodan ibaret. 1 
blYle tutarının haU hnzır rayice naza· 

Ak) n:u \,kı•rl Kere le I• lırika ı tir 
M uciurlu uııd('n : 2 - ı:&mııme knpalı zarf u ullyle 

ı .\kynzı ııskl'ri k('rı• •e frıhrlka- )i&l'ıl ıcnk ve Uı ılc :.S temmuz 1942 P<'r· 
sınırı :-.ulc) ııuıııı~ <' urrıı:ınınrla ınc.-vı•ııt eMnhe ı:Unü &.'lnl lh da A>dın C'umhu· 
(a33) ıııetrı•kııp cllş lıııılak tvııırıık! 1- rlyet nıütl,lf'lumumıııtıımıc mlltl't kkıl 
rınırı ı\eıııiri ıııııtcahhiıle ılt nlııı'lk ol· 
ıırnk ıızcn· iki lıaşııın (::>) şe\lıııılı• tlı•· 
,ıılr çııkıııak n· \ılnpn.ı; ırı j,frı~v" -
nıına n:ık.cdılrrl'k ' ıgon iı;inrlr teçfiııı 
u\ılınek ŞMtiylc n'lkliyntı kap.llı mı f 

komisyon t ırıırındun ynpılnl'akltr. 

3 - Şnrtna•n<'SI Aydın rezn evi mU· 
c10rlUA'Un<tı:m tıı'<-lc>ls z nlanık Rlınatılll• 

4 - Tal plcnn 742 llmd:ın lhnret 
usıılı) le <'ksiltnıe)'C knnmıı ıır. muvakkat 1"m nal mnkbuzlarlylc bu 

:.ı- Ekslltm" 2 l t('ıııınurı •• ~~ rııı n kabil tnahhUtlere glrebllccC'lklcrlnc> 
ı:unü s Ht on dbrtte ,\el 1p ı rııı'dn dair U('.arct odasından nla<'aklan u-s1• 
park knr ısında fahrikanııı yol!aııın kalnrın ve tclcllt mbktuplarıru Y\lk'l-ı· 
dairesinde ) ııpılnrnktır da ynzılı ırtınııc en ırcc sant 14 c kadar 

lJ - Bt>her metrckpıin mlıh.,mm!'n kom yon riyasetine tevdi etme-len tA. 
nakliyatı 2.'i lira mu\ akkat tcnıinntı zım o•duıtu ı:rlbl postad:ı vuku bulııe k 
hin liradır. 

~ - P.ksiltmere ıı:ircbllmek w:ıı ti- tcııhhUrlerden mesullyet kabul cd'ilrn1Ye· 
enret odalnrındıı kayıtlı hulundııkln - t'eı?t. 
rına dııir l hazirıın 91!! aritılnden 5 - F.kmcJc b<'d<-11 müt<'~'tıhldc ift4 • 

soıırn alınmış vesika ihraz etmrk şnrt· 
tır. 

IS - fstl'klilcrin muayyen ı:ıınde 
~ ıat on clorrlc k;ı<lnr kapalı ''lrflarını 
konılr.yonn v<•rrıı<'lcri '" ınrtn ımı·slııi 
gıHmek istiyenlerin fııhrikn mılrliırlll
ğııııe mlırıı<"natları ilıin olıınıır. 

(7807-.'>109) 1202 

D. DEMIRYOLLARI 

Satılık eşya 
n n. Yolları U. ~ludiirlilğilnden 
Aııknrn istasyohundn gnr blnıısı al

tınılnkl merkez anbnnnrlıı huluonn ve 
ı;ahlplerl ~ıkmıynn muhtelif eşyanın 
ikinci işletme komlsyonıınca pnznrlık 
&ııretiv(e 20. 7. 9ı2 tarihine Tastlıyarı 
pnzarll' 1 gllnünden ltibBTen her giln 
sant 9,00 _ 12,00 ve 14,00 • 17,00 nra· 
sınrla satışı yapılncııktır. 

ncll&llye resmi alıınn aittir. fstek
lilı·rin nıııııyyen gün ve saatlerde gar 
bına&ı altındaki nnbnrc\a bnzır hulun· 
ınaları. (-l919) 998 

Mete odunu alınacak 
n. n. Ynllnrı .Malatya IS. inci İşletme 

)Jflrl llrlllğiınden: 
ı - Fevzipaşn - MalntyA hRttı 117.e

rlıııle her hnngi bir ı stasyondan vago· 
na teslim şartlyle sııtın alıro.ıl'l\k HOO 
ton meşe odunu kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Hksillme il. R. t!? tarihine mn· 
sadif çnrşnmhll giınii sa!lt l 1 ıle , h
lat) a il. inci işletme binasında yapı
la<' aktır. 

3 - .Muhammen bedel (16000) Ura· 
dır. 

4 - Muvakkat trminat (1200) lirn-
dı~ . 

11 - nıı lŞf' girmek istlyrnl"rln 2ıııo 
sa) ılı kanunun nlıkAmı ve Ş:ırtn,ıne 
ve mukavclcnnme tnrlfatı ilairesinde 
har,ırlı) aeaklnrı t<"ldif nıektuplnrını 
tıı);n edilen ek.,.\lt rıı!' •ııRUnelrn hir 
&..'\ ıt evvı·llne kurlar :'\falatya .'>. lnd 
IŞ!t'll me utrrma ve eksiltme komi~yon 
r!'İsllgine veruıeleri veya göndl'rme· 
lc-ri. 

Postndn vukua gelc.-cek trchhllr ka
hııl l'rlilmez. 

nıı işe ait şnrtnnme ve muknvrlenll
mc projeleri lşlt'ltme kaleminden ve 
Kıımlıı, Kapırlere lstnsynnıındıın pa· 
ruız nhnır. (5097) J l 68 

Yapı yaphranlarc1 
Demir kürek toptan ve ı>ernkenrle 

beton künk kireç merırner kınğı mo-
7.ayık halA ltıvabo taşlan ucuı.: fiyat
la satılmaktadır. Ankara Soğukkuyu 
Neşe sokak No. 34 nrdl:yede moza-
y1kcı C!:!mal ERctS. 1097 

Yaz tarifesi 
BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
iKi FiLM BiRDEN 

1 - Mari Antuanel 
Baş Rolcle: 

Tyronne Power 
Norma Sharer 

2 - Gansferin karısı 
Baş Roldeı 

Akim Tamiroll 
Gail Petrick 

Program ı,:ok bUyUk 
olduğundan seanslara 

DİKKAT: 
H.00 
16.80 
17.30 
20.00 
21.16 

Marl Antuanet 
Gan.ırsterin Karısı 
Marl Antuanet 
Gangsterin Karısı 
Mari Antuanet 

Saat 10 maclneelnde 
2 FİLM BİRDİN 

nlrken kanuni vı-rı::llrr hnrc ve resim • 
1<-r tı!vclcn müteııhhtdc tedl)"c edile· 
cektlr. <404 > 10~ 

Köprü yaphnlacak 
ı-~rzıncan 1 ııhısnrlar Baıımlidlir· 

lüğıın<hm : 
ı - Kemah kömllr çayı ilzerin 

ıle yapıırılaonk \1~442> lıra kcıııf 
bedellı köprU ınşaatının 7 temmuz 
942 gıınU yapılan kapalı zarf müııa· 
kasasına ıalıp zuhur etmediğtnden 
on beıı gün muddt:tle açık eksiltme
ye konulmuştur . 

2 - Teminatı 1158 lirarlır. 
s - thale 22 ıemmuz 942 car • 

§'Anıbıı gUnü mıat 15 tc ınhlsarlaı: 
Erzincan bll§mildurlUgihıde yapıla -
caktır • 

-4 - Hu işe ait fenni. hususi şart
nameler, projeler Ankara'cla inhl • 
sarlar başmUdilrlUğilnden. İstnn -. 
bul'ıla inhisarlar umum mUdürlüğU 
inşnnt ııubesinden alınarak ~örUlc -
bılir. (5161) 1245 

Köprü yaptırılacak 
lnhisarlar Erzincan BaşınlidUrlü· 

"Qnden: 
ı - Kemah Konur çayı üzerime 

ynµtırıla<:ak 15H2 Jıra a<eşif bl'<lel
ll J<öprU lnsnsı 7 temmuz gllnU Yn· 
pılan kapalı mrr münnknsasına tall.p 
zuhur ctm<.'d ğınden 8 temmuz 942 
gQnilndım ıtıabren 15 gün müddcUe 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tenuııııt 1158 liradır 
3 - lhnlc 22 temmuz çar&ruriba 

ı:Unü sant 15 te tnh arlar Erzıncan 
Bnşmildürlü ünde yapılacaktır. 

4 - Bu işe alt fonnl ve hususi 
sartnnmeler projeler Ankara'da ln· 
hisarlar BaşmUdurlüğünde İslnnıbul
da İJlih sarlıır U. MüdilrlOltü inşaat 
subeslnden alınarak görüleblllr. 

(7442-5348) 1372 

Devlet Orman işletmesi 

800 metre mikabı çam 
azmanlarının nakil iti 

KarabUk Devlet Orman İtlctmesi 
Revir Amirliğ.inden ı 

ı - KarabQk Devlet Orman İ§ • 
!etmesi Revir Amirliğine bn.(llı Kel • 
ıepe bölgesinin Belen yaylası mın -
ıakıısının muhtelif rampalarıncla i • 
mal edılmlş ve edilmekte olan tah
minen sekiz yUz metre mlkll.p çam 
a:r.manlarının bulundukları yerlerden 
Revir Amirliği tarafından Kara • 
hUk'te ı:osterilecekleri mahallere na
kil ısı eylül - 1042 sonuna kad:ır i
fa edilmek §artiyle açık eksiltmeye 
konmuşcur. 

2 - Açık eksiltme 16 • temmuz • 
Jf)42 tarihine rastlıyan perşembe gU
nti 11.ıat 14 te Karabük Devlet Or
mnn İ!lleımesi Hevlr Amirliği bina -
sıııda ıoplanacak olan komisyon hu· 
:r.urunda yapılacaktır. 

3 - İgbu emvalin beher metre 
mlkahına muhammen bedel on iki 
lirn olup teminııt ıakı:esi yUzde yedi 
buçuk hesabiyle 630 llraclır. 

4 - Bu işe ait a~ık eksiltme şart
nanıeleri Ankarn'da Orman Umum 
MUdUrlUğti ile Zonı:nıldak Orman 
Çevlrge .MUdUrlü#ffinde ve KnrabUk 
Revir Amirliğinde görillebllir 

S - İsteklilerin ihale ı:UnUnde 
ıeminat akçc.-leriyle bJrllkte K11rabUk 
Revir Amirliğine müracaat etmeleri 
ıuzumu ilan olunur. (7304-1200) 
9 1200 

Tahminen 2200 metre 
mikabı muhtelif cinse 

maden direklerinin nakil ve 
istif işi açık eksiltmesi 

nevlet Orman İşletmesi Karabilk 
K r ıbük Hcvir Aırılrliğinclen : 

ı - KnrabDk devlet orınnn işletnıe-
inıı hağlı Jliı) uk<liiz b lıı;ı- inin Rnk

lftbostan Karabük, Ç kır •ren ve Ger
dl'z kan yon yolunun muhtelif ma • 
hııllrrine naklrdılınlş ve eı\ilccek ola" 
tııhmlnen 2200 iki bin iki yıiz ınrtrr 
ml~lip muhtl'lif einıı mnden direkleri· 
nln KnrabUk ist" yon deposuna nakil 
ve istif işi lklnd teşrin 9•2 sonunn 
k dAr tpıu,wcu Ifıı cdilml§ bulunwo.k 

nakil ve lstırı \'e ormnnda ı;ürırü YOiu 
m l<'nhhldlnl' ıılt olmrık ,.e tkln!'ltesrın 

012 sonuna kadar tamamen ıra E'Clllm'ıı 

hulunmak 6nrtl.Yle bu iş acık eksiltme 
)I! cık nim ttır. 

2 - Acık ckıılltme 16 temmuz 042 
'rlhl:rıe msthyan P<'r"Sl'mbc ı:OnO l!I t 
14 tc Kambuk d!'vlet ormnn !elet.mat 
revir Amırl 1 t> nasındn Uıplnnncak o 
lan kom syon huı:urun<h ynpılacaıctır. 

S - BlrlnM mdddede yazılı ıartlar 

nlreslnde 1$bu t!mvalln direk hl'S<lblyle 
oeher metre m kfıbına muhammen l>'l 

1el sekiz liradır. 
4 - l\tuvnkl<nt t{'TTI!mıt nkceırl y(lz 

1e 7,5 hl'snb(yle 21\00 llrııı\ır 

5 - Bu ite alt ncık c.kıılltme anı1.n'l· 
rnc-lı-11 Ankarod.'l omıan umum mlldflP 
•ur:u ı~ Zonırul<lak onnnn cevlrıre mU
IUrlUl!:llnıtl' \'C Karabük l"C\'lr Amlrlll':ITI 
le ı;:l\rüll'blıtr. 

r, - lııt!!klllcrtn c-kslltmf' ınınnnde 

· mlnntlarlylc b'rllktc l't'Vlr llmlrlHilml 
" müracaat ctmPlN1 ıı..,ımu illin rıl•ı· 

nur. (7343·!i203l 121'.l3 

iCRA VE iFLAS 

\nkarn jcrn J)nir<' i Gayrimenkul 
S:ıtış Menııırluğundnn: 

tz ılcı ŞU) udıın doln) ı satılmasına 
karnr \crikn Ankarn'nın Yenişrhir 
Akhay sok ilk ı 17 ı arlı 11 par el nu • 
mnr ldn kıı) ıtlı 465 metre murabbaı 
nr :ı :ı~ıda ) R7.ılı şıırtlar dnlrt'sindc 
sntılmak ihcre açık artırmaya çıka • 
rılmıştı r. 
ı~v:s \I' vg M0~TnMff,.o\1'ı , 
Ars:ı ho~ olup inınr pnrsPlidir ve 

Jıı·yrti umumi~ !'sinin :.ı730 lirn uıu -
lıanııııen kı~mcti \ardır. 

S\'l'l:;ı ~\lffL\Hl: 

1 - ::.atış pe~in ı>nrn ile 3. 8. 9-l2 
p zartl'sl güniı snnt 10 el ın 1 J.30 r.a 
kad ır dairı ııılzıfo yapılıı<' ıktır. "l'ıılip: 
ler muhammen kı) ınctın ) lızde ycdı 
buçuğ'u nlı;hetlndt' pey akçesi '·cyn 
hıınka nı('ktubu \c tahçlllit vereceklı-r
dır. J>ellullyc ve dıf{er ımlıŞ hcdclia
rl~n odcnt'!'<'k ve tapu hıırcı ~e tnhlı)e 
rııaı;r Lfı mu tl'riye alt olacaktır. • 

2 - Sntı gunıı nrtırma bcclell mu-

7 - Dlf:cr okullarda bulunan o
kurlar da kczn mildnvlnı okur olduk
lnrınn rlnlr V<'Slka t:!:!tlr!:!CPklerdlr 

8 - Bu lltın dnv<'tlY<' yc-rln<' s:":ı>çe
ceğ!nrlPTt. her erin şlmdidı>n lüzum
lu V<'slkalannı hır.zırlıyarnk tayin o
lunan günlerde nskc-rllk mt'cllslne 
mllrncnnt ederek Yoklamalannı yao
tırmıılan i!An nltınur. (5141) 1193 

Çağrı 
Ankanı A..kerlık ube•İ Rei<liğindrn: 
Ankııra'daki ııdrMl!'rinde bulunmıyan 

Yd. Topçu tcğmrni İstanhul Cihan.ı:irli 
316 doğum ve 3222~ kıı)ll 'o.lu Ahmet 
ojtlu IUdi'nin 4762 s:ı)•ı ile şuhemittı 

ve)'& bulunduğu ~erin şubesine lürunıu 
müracaatı il.in olunur. 

Ankara 
den: 

('12'ı4) ı2SS 

Çağ r r 
Yerlı Askerlik Subesln-

l - 339 dof;umlu ve bu doğumlu
larla ımuamel<>ye tabı da.ha yaşlı 
eratın son yoklamalarına 13-7-942 
günü başlnnılarok 28-7-942 günu son 
\ e.r'1ecckUr. 

2 - V3unlnrd:ın m<.'ktepkrde ta
ilebe olnnlarm okullardan nlacakıa• 
n .tahs!J vesiknlan 'l.e mıfus cuzdan
iarJ.yle talebe olnuyan arın nüfus 
cüzdanları. 

Askerl fobrlknlardn rnUstnhdC'm o
lan'a.rın fnbrikalnrdıın ala('aklan 
ve !kalarla, 

Serbest çalışan sanııtktırların bc
led yeye tnsdtk eıtıreccJc.erl sıuut 
\CS kalnnJ"lc, 

Şoföılcrin <'hllyetnameler yle şı>
for muavı.nlcrınıın G-Oför <·ı-m~C'Ue
r ndı n alacnkları ve kalarl~ 

Sanat mek.t<'plerlnd<.'n ve d ğcr o
ku il ardan m<'zun olanların dı.ploma• 
larlyla s:clmel!:!rl Jıli7Jmdır. 

3 - Yoklnmn 10 Mnyıs Stadyo
munCla y.nrıılacaktır. H<.'r C'rın :> u -
karda :>az.ılı vesıı kle ve ıa .. in <'d len 
günde a!lkcrl k mCC'I ne gc- mel<'rı; 
gelmlıycın <>r hnkkında :ımnunl tald
bat yapılacakt .iltl.n o'unıır. 

(5288) 1353 

MALiYE VEKALETi 
hnmmen kn metin yü7.de )'el -
ınış bcşint bulduğu tnkılirde tam saat Tal ebe alrnacak 
11,30 dn uç defa hağırtılclıklan sonra Mal l)e \'f'ld'ılc>tind('n: 
en çok a~tırnn~ ihale olun'l('nk çe yiır. Mal.iJ,c mc-s C'k mc- tebl lk nd şu-
de ) etmış be ınl bul~~~ığ\ tt~d;;<~~ beslna nim: cnk taf('.ben n sec mesl 
en ı;ok artır~ııın tıı~~ ü 11 ın 1 n 1 .ı.c n yazılı ve söı.1.ı müsabaka açıl
ınnk ılıere ı:.ı. 8 · 9 l- prrşeı'.ı~e ~onu mııstır. Kazananlar iki &c>n-0 tahsil 
s ınt lO ılnn 1 ı,:m rın k ıclıır ıkın~ı ar· gördükten 60nra derhal memur;.yete 
lırmadrı en çok artırma ıhalc cdılccl'k ıayı.n olunur. Talebe mektepte yatı-
lır. fh J h el J' h iJ rl' rılır, nynca iaşe bC'deJı V<.'rlllr • .Mu-

, 3 - •. n e " e 1 ~;ıen v~r mr 1
: ısa bakaya girmek ic ıı 17-25 ) uında 

f;ı takdırde mu,terl> e _o gı~nu geçm<' ohnak, lıse veya orta tnhs. b t r
nıck UJ:rre ınchil \erlll'l:ı•ktır. Hu mc· ı m.lış buluıınııık., askerlik cnt:ında o
lıil içindi' rle pnra ödcnrn<'ıtse !halı- tanlar i('ln a kerli.tini yapmış V<'l'a 
bozulnca~ \ e kendislndr~ evvel l'n ytik saır scbqılerlo al kasını kesmış o -
sek tl'klıfte bulunan kını c anctmlş ınak 1;artt.ır. (Tec 11 lcr nlınmrız.) 
oldu~u hedclle almaıtn razı olursa o- Yıızılı müsabaka ~mt hanlan l tan
na ihale erlilcrektlr. ~ dn rnıı olmaz ıbul, Ankara, Adana. İzmir, Erzurum. 
vl'!ya bulunm,a• a :ııcrlı gün muddetle ::;tvas. Balıkesir, Mnlatyıı ve G re
çıkarılnc k hır arttırmada en çok. art· sun defterdarlıklarında 15 nf:usto.s 
tırana ıhnle cıhınaeak !e .ev\ elkl ıhale 1942 ta ndc yapılnC'nktır. D~er 
!le bu lhnl~ nrasın~akı fıyat fnrkın - vilAyetJerden tıılıp olnnlnr dn bura· 
dnn evvclkı muŞtCl".ı ıncliul bulunncak- lıırda mu abakaJia s:lre-b rler. Sözlll 
tır. mü abakalar Ankara'da Mal Y<' Ve-

ı - All\knclıırlnrm b.u ıraYri mf'n- .k!lletmdC' mUteşc-kkll lmt h n komls
kul lır.r.rlndl'ki hnk '~e ıcldlalnrını f'!V• yonu t.nrnfından 15 eylUI 1942 tarl
rnkı mıı bltı-ll'riyll' bırllktc 111 gtln hinde vapılacn.ktır. Fazın tnrs ltl.t 
lçinrle ıtalrr.yr. bildirmeleri ve ak 1 fctn de.ftt'rdarlıklnra ımürl\C'ae.t ajll-
hnldc lrnkl ırı tapu ~idili ile &ahit ol· aııesl.. (5191) 1348 
rıı ıdıkça satış hel<'rlirıin paylaştırıl - 111111111111111111111111111111111111 
ııı:ısıncLın hnriç kalnt'ııklnrclır. 

... ~ - Art~nnn. ~rtnnme~i hugUndrn Sebze ve meyva fiyallan 
ıtıhnren dnırcmızın 942/ıı. numaralı 
dcısyıısınıla hrrkt'&c nçık bulıındurııla
l'nktır. 'I aliplerln d lııı c-vvel gayri • 
menkıılbn imıır rnd~ etini v!' 6!ltış 
şıırtfarını görmüş ve kabul elmiş ııd-
dolunurlar. IO!lS 

Devlet Konservatuvarı Md. 

Kereste alınacak • 
Dc-vlct Konservatuvarı :Müdürlü

~ünden: 
l - Aşsğıda yazılı 3 kalem mal· 

zeme açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1419 Jıra 

20 .kuruş olup mu\'a.kJcat teminat 
100 lira 44 .kuruştur. 

3 - Açık eksıltme 28-VIII-942 sa
lı gilnU snnt 15 te mekt!!pler muha
S!!hcclllı:t hlnıısında teS<>kkUI edecek 
komisyonda yapılncaktır. 

4 - lstcklllerin muanren saatten 
evvel temlnatlıınnı muhnı: be vezne>· 
sine :ıra.tırmaları ve rcsmI \'eslkala
nnı hamil bulunnrak koml!V'onda 
hazır bulurmınlnn. 

5 - Şartname okul idares!ndcd r. 
10 ımetrc mlkAbı 19 Dm3 secme 

çam kereste beheri 110.77 kuruştan 
1107,70 lira, 30 Met 3 mm konuı:>ldk 
bt'herl 395 kuruştan 118,50 Ura, 40 
adet 4 mm kont.rplıik beheri 482,50 
kurustan 193.00 YekQn 1419 20. 

(~27) 1386 

DAHiLiYE VEKALETi 

Müvezzi alınacak · 
Dalıt11)'(l Vt'Od\letlndcn: 
40 Um nytık ü<"l"<'ll1 evmk m'lvezzl· 

ıırctne mot~lld"t kullanmasım ve ma 
kine ile ;yazı yıı:ı:nıa.""1tt bUen bl:- k~ 
nlınacaktır. lstekl11or1n istida ve ehli 
ycııcrtnı sr~rtr tıelsrclerlyte ıS-7·9~ 

tıırlhlnıc knd:ır müracaııtlnn 11An olu 
nur. (:!301) 1387 

Belediye Reisliğinden 
Sebze ve McyvcJcrin toptan 'Ve 

perakende satl.1} fiyatları ı 

'ü ,,,. 
c .. 
~ 

~ .... -...,. -
C> "' ... "' "' -•>;; 
C) c >. 
- ıı:--t.. • ı::. 

Semizotu 
Kı.abak 
Ayııc kndın 

('ol o 
"E-< 

(Ankara) 7 
{Ankara) 14 

fasulyesi ( Vezirhan) 
Ayşe kadın 
faeulyesı (A-:ıkara) 
Çalı 
fasulyesi 
Pallıl•an 
Domates 
Dolmalık 
biber 
Sivri 
biber 
Bnmya 
Bamya 
Patntes 
Kuru 

(Ankara! 
(Tarsus) 
(Tarsus) 

(Tarsus) 

(Ankara 
(Tarşus) 
(Bllecik) 
(Tarsus) 

soğan (BC'yp:ızarı) 
Kuru soğan (Tarsus) 
Erik (Sap nca) 
Erik (Bursa) 
Vişne 
(ekstra) 
Vişne 
Şeftali 
Şeftali 
(ekstra) 
Şeftali 
Şofıali 
Zerılali 
Armuı 
Uzüm 
Uzllm 

(Knyno) 
(Muhtelif 

(Muhtelif) 

(Bursa) 
(Hatay) 

(Ankara) 
(Muhtelif 

<Tarsus) 
CHacıtalıp) 

35 

40 

2S 
22 
35 

32 

60 
35 
50 
35 

18 
24 
16 
35 

25 
lf> 
20 

35 
100 
scı 
20 
45 
2~ 
so 

10 
19 

45 

52 

36 
31 
45 

40 

80 
45 
65 
45 

21 
32 
26 
48 

38 
25 
30 

48 
150 
l20 
82 
68 
38 
45 

NOT - Bu fiyatlar valnıı dUkl<liD • 
!arla haldeki Azami s:ıtış flya•ıarıdır. 
t>azar yerlerinı\cki ıı::ıtı lari\a alı('ı 
ve sancı pa:ı.arlıkla alım ve satım 

Kayıp - 2814 kamyon numarn ı v9pmnkt11 aerbe11ttırler. Ancıık rıa • 
plfikaaı.nın tekini kaybeııım. Bu pla- •arlıkta yukarıda ı:tl>scerilen rı rn • 
kayı b<'ledıyeye teslım ediyonım · _.,,, .. fiv"''" fl11•flnf!' cı'kılııl'T'az 

HUkmU yukıur. Alı Gökmen 11111111111111111111111&1111111111111 
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Taze üzüm satışı 
~ &a.YUl Ankara hatla !çjn hazırla.n.a.n 15, 10, 15 ld.lol\4k kutU• 

ıarl4 Hacı Tallp üzümle."'tınızt toptan hal 30 numarada 
ŞEVKET POZCU'nun Men;1n clttl1kler1 Ankara toptan sat.le mabza

s.ndan tedarik cdob lir6!ntz. 
DlKKA T: Toptan hal belediyece yeni yapılan ıstasyoın dvarmdakl 

hLdd' 

Çeşitli yiyecek alınqcak 

Cın 
E rr k adtt: 
D ı; eu 
1'.u u eti 
s d )a 1 
1 o.z eker 
K me şeker 
F 
~ 
B 
~ 
L 
z 
s 
Z<' n 
Kuru fıt u'ye 
K ba ounya 
l"ohut 

1'1. ret Oku,u ::. un Alma Koınısyonundan: 

Muhammen Muvakkat 
M ktarı bedeli tutarı teminatı e-kslltme İhale gün 
Kııo Lira Kr. Sa. Lira Kr. L ira Kr. şekli ve saau 

32000 10 50 3360 252 acık 29-7-942 10.30 
8000 155 1~400 
2000 165 3300 1178 kapalı 
3000 240 7200 540 kapalı 

4000 , 95 3SOO 
1500 115 1725 
1500 120 1800 
500 112 sso 

1500 120 1soo 
25000 5 1250 
10000 10 1250 

2500 125 3125 
1500 85 1275 
2000 72 1440 
3000 30 900 
1000 20 200 

500 40 200 
1000 25 250 

550 

200 

lSS 
235 

204 

kapalı 

acık 

acık 
acık 

açık 

11.00 
11.15 

11.SO 

11.~5 

13.30 
13.45 

14.00 

ULUS 

~A~N_KAR~-A~V_A_L_İL_IC~l-IM. M.VEKALETIDENtZ 

Yol etüd itleri Şamandıra alınacak 
Ankara Valiliğinden : Deniz Levazım Sa.tın Alma Komll;)'0-
1 - Ani.ara - Kırıkkale yolunun nunda.n: 

as+ooo - ııo+ooo cı kilometreleri l - Te.hmln edllen l>cd<eM <210001 
arasında y.ıı.pılacak etilt ve aplikasyon Ura olan 500 adet septılye eamandırası
i~i 18. 7. 9-l:? pazartesi gilnu saat 16 run 24-7-942 cuma sıUnU ısruı.t l530 da 
da ihalesi yapılmak uzere eksiltme> e Kn. konulmuştur. sım~ııa bulunan deniz levaz.ım 

2 - Keşif bedeli (9930) lir mu. satın alma komisyonunda kapalı zart 
vakkat teoıinı•tı (iOJ llra (i.S) ku- usulb'le eksiltmesi yapılacaktır. 
ruştan ibarettir. 2 - 1lk teminatı (~251 lira olup 

3 - İsteklilerin tenıinat mektup şartnamesı tıer sıUn ı. saati dahlllnı1e 
veya nıakbuzu ile icaret oıtnsı ,·esiku- 135 kunıe bedel mukab!l1ndc m~kClr 
sı ve bu işe alt olmak üıerc !:\nfıa komlsyonrlan alınır ve resmi de komla
~! Udurl i.ığunden alacakları ehliv et \'C· yonda 2örtileblllr. 
sikası Ue birlıkte so:r.il geçen iun ve 3 - ı~teklllerln 2490 saYllı kanunun 
saatt e \'ilı\yct Xafıa oıildilrltiğtı oda. istedlf't vesikalarla blrllkte verecekleri 
sında toplanacak olan Xafıa komlsyo. tekllt mektuptannı bell1 ı;riln ve sııatten 
nuna gelmeleri. b!r saat f"Vvelltıe kadar makbuz muka-

4 - Buna ait keşif \'c fartnnm<"yl blltnde adı ırecen komisyon reısı•?:ınc 
her ı::un Xafıa ~lild. de göreblleC'ek - vermeleri. (7268-!5030) 1154 
leri. (l6!Si) 'iSti 

Temizlik malzemesi Çeşitli yiyecek alınacak 
t:z:mlt Deniz Satın Alma KomJsyo· 

alınacak nundan: 
Ankara Valıliğlnden: 
Hu.sus! muhasebe ıhtlyacı lcln a

ık eksiltme ile 10 kalem temizlik 
malzeme ı alınacnkur. 

Mecmuunun muhnmmen becleli 

Tııhmlnl 
Fıyatı Tutan 

Lira 
600 

1000 
1500 
1250 

tevzi cüzdanlariyle birlikte> llg!ll ol· ı 
duklan ikramiye tevzi kornl'Yonla
rına müracaatları. (5124> 

Lira Kr. 
L ci de~ ıubaya 
2. ci • .. 
3. oü • .. 
4. CÜ .. 
5. el .. • 
6. CI .. .. 

Z76 50 
248 85 
l!l3 55 
165 90 
138 25 
110 60 

L ira Kr. 
1. el derece ere 138 25 
2. el 110 60 
3. cil .. ,. 82 !l5 
4. CÜ ,, ,. 55 30 
5. el ,. 27 65 
6. cı ,. " 27 65 
<Beher ~ehlt a llesl de 31 rer lira 

alacaklardır.> 1192 

İmtihan yapılacak 
M . M. V. motôrlU vasıtalar d.ıılres1 tein 

haziran sonuna kadar muracaat eden 
tallplertn 20. 7. 942 ırilnü saat ıo da. 
A kerl Fabr1kalar Umum müdUrlUCfln· 
de ımtthanlan yaınlacatından 

mUdUrlU!le tahSU veslkalnrlylo 
mUra.caattan l!An olunur. 

me;ı:;cflr 

t>lrlll<te 
1221 

Nota rahlesi alınacak 
~ı. M . \'ek. Sa. Al. Ko. dan: 
45 adet nota rahlesi paıarlıkla satın 

alınaca kıır. PaLarlı.~ı 14. 7. 9-i2 salı gü· 
nü •aa< 11 de M.M.Y. 3 No.lu Sa • .:\ 1. 
komi<yonund,1 )apılacakıır. 

.. 
Afyonkarahısar tabii sodası 

Tabii gaz ile kuvvellendirilmi~tir 
Piyasaya çıkarılmıştır. 

Ankararia 100 şl.se11k s:ındıktarruı sfparlıı yeri: Yerıl.ı;chlr 

ınsında depo: telefon: 5ı53. Tasra ıct:n s p mı yeri: Hamam 
tas)'O!lunda Kızılay m<!mb.aı irtibat memurıuını. 

Kızılay kar· 
(Af)"On) Is-
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Çeşitli yiyecek ah nacak 
Miktarı 

Cinsi Kilo 
Hıyar adet: 1000 
Marul adet: 500 
Lımon adet: 1000 
Enginar 2000 
Taze so~an demet: 1500 
Maydanoz. nane, -
dereotu 6000 

2000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
1000 
1000 

Kereviz 
Karnebahar 
Havuc 
Taze bezelye 

.. Bakla 
Pırasa 
Lahna 
Taze bamya 
Dolmalık b!Oer 

İspıınak 

Fiyatı 
Kuruş Sa. 

8 
15 
15 
20 
2 

2 
25 
30 
15 .,-_;) 

20 
15 
15 
60 
30 

Tutan llk teminat 
Lira Kr. Lıra 

80 
75 

150 
..ıoo 

30 

120 
500 
300 
150 
250 
400 
300 
300 
600 
300 

297 

lha1enln 
yapılacağı 

~n snat 

24-7-942 
Y m rclımek 
K. m re mek 
P ·r ne "vb onola" 
T uz 

750 30 225 50 
6000 60 3600 404 acık 14.15 

679 Ura 50 kuruştur. lhalesl 20. 7. 
9-12 pazartesi güniı saat 15.~0 da \"[· 
flyN datalll encı.lmenlndc yapılacak-

l tır. 

Cinsi 
Semizotu 
Kabak 
Patlıcan 
Bamya 
Sal~ıı 
Lahana 

Kilosu 
6000 

10000 
10000 
5000 
1000 
201)0 

1 1)0(}) 

kuruş 

10 
10 
15 
25 
20 
10 
3() 
15 
l<l 
30 
15 
15 

~oo 

200 
3000 
i50 

1260 
450'1 
750 

Beheri için tahmin edilen fi)·aı 75 lira 
olup kaıi teminatı 506 lira 2"1 kuruş· 
ııır. Ru İşe aıı re.im k<.>mİs>·ood.ı ı;oriı
lehilir. T,ıliplcrin muar~ en g:un -e •a

Semizotu 
4000 
2ıJOO 
4000 
4000 
3000 
2000 

15 
15 
30 
40 
25 
15 
15 

3!l;ı5 
600 
300 

1200 
1600 

750 
1000 7 70 

500 25 125 
1500 15 225 

an 4000 '.?() 800 
sooo 32 1920 235 acık 14.30 
500 160 800 

F' .. ,..., 1 

Ç m !ıstıtı 
~ t 

· l 0
1

1l!l iO 700 
~ 35 52 50 

100 170 170 130 acık 15.00 
4000 35 14/Yl 

S • rl yo~urdu 
'.Ka,. 

1300 50 650 

yo urdu adet: 1500 15 225 171 acık l'>'lO 
T aze seme 2'l kfllem 7364 553 ac?k 16 

l - Olculumuzun 1942 yılı ihtiyacı otar. yukarıda >·azılı on ile parti ylyeCPk 
nad elerl 29-7-942 tareamba ırllnü hlzalanndak! saatlerde )'i}ksek dentz tl<"aret 
oJ.:- u b nasında toplanacak ek.s itme kom!syonu hur:unmda yııp11tı<"91ctır. 

:? - $srtn meler okul binasında muhasebe dalres~de ~llrtllebll r 
S - tstekl erin tem nat makbuzu \'e ticaret ıx'asının yer.! )'11 ''es'ıkas•y\• 

l*-1. !<' lh ~ sasL'nde komleyona ml1racaa•ları, usu'U dıılre5'nde hazırlwarnklan 

k4r-alı e'ks ltmE')e att teklif mektuplannı ihale saatlnden htr Baat e"veıı knın's· 

yon~ 'l.'erme1!!r1 
4 - F!yat:lan hükUmetce tesblt edilen erzak ~llerl ôd"nlrken kanuni ver· 

~ hare ve rllsuml:ır tlAH~ton okul lı!.ratından mUtcahhlde tediye cd ıeceır:ı. 
(7453·5355) 1~7 

.. ı 11111111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111 L. 

§ Saman ve ot ahnacak ~ - -: ~uldak ta ~l Kömürleri tıle~lnden: : 

~ tn !:a~~cı ic'.n 1000 ton ııaman ile 600 ton ot kap.:ılı zart14 sa- : - -- Eksll:.me 24 temmuz 942 cwna ~nü saat ll de Zonı:uld:ık'ta işletme : 
: b: ;ı51ndak1 tk:a.Tet mudürlü~Unde ya.pılacoktır. Yalnız mezkClr r;aate ka· : 
- dar ~elen teklt.n4Y n!l.%3.M tttbara alınır. Şa.rt:name ve muka\ ele projeleri 
: Ankarada EUbank umum müdUrIUA'U ticaret müd!lr!Uf'Unden, isuınbul'- : 
: 6 Yen1 Valde haıunda EtJbank bilro&Undan ve Zonı:uldak'ta ticaret mu-
: durlutilnden altnabU!r. : 
: TnJ plerln tclclitlerb'le birHkte teıkllf f!d{!Cekleı"I bedel üzerinden y(lz- E = dı'ı 7 5 n betinde teminat &kesi v93ra mutebeı' banlta teminat mektubu : 
: ~vcu etmeleri meeruttut'. 1126 E 
'=iııııııııııı<ııııııııırrııııırrıııııııııııııııırıııııırııııııııııııı ,;: 

Çeşitli yiyecek ah nacak 

Cl?Si 
s t 
Yofurt 

TPreyakı. 
R~l 
Ilryaz J)e'l':Ilir 
Kaşar .. 

Z..ytlnyafı 
Zeytin tanesi 

Beyaz sabun 
Yeşil sabun 

Kesme şeker 
To:z: şeker 

Miktan 
Kl!ô 
4000 
roao 

125 

l;gg 
500 

2000 
2000 

2500 
2500 

2000 
2500 

Ta. Fiyatı 
kurJJı Sa. 

30 
50 

400 
150 
105 
195 

124 86 
80 

90 
70 

117 50 
97 

Polis EnsUtüs!l ~rüdürltltunden: 

Tutarı 
Lira Kr. 
1.200 
1250 
2450 

500 
750 

1575 
975 

3800 
2517 20 
1600 
4117 20 
2250 
1550 
3800 
2350 
2425 
4775 

llıalenln 
tık temtnat yapı}acağı 

Lira iünU ıaaU 

185 9-S-942 10 

285 9-8-942 11 

310 9-8-942 14 

9-8-942 15 

360 9-8-942 16 

Pol1s enstttüsünün 942 malt yılı "1t.lyacı 1o!n alınacak olan )'Uka.nda 
rı:ıOct.arı ve talımm fl:Ya,t.lartyl.e muvakkat teminat.lan yaz.ılı 5 parti. erzak ek!lilt· 

me6'.ntn ya.pılacatı 11An edllmla ol.a.n 29~-942 pazartesi ~ istekli c:ıkmama • 
ııın:ı bina.en 10 i'\ln uzatılarnk Jkind eksi!tmenln :Y&Pılacaitı llAn edllm olan 
&-7-942 pene:mbe s;UnU muayyen s;:ı.atlerde s:ene istekli zutıUT etmeditınden :;:490 
ııaYtlı kanunun 43. maddesi Dll!c!.bfnce bir ay pazarUf'a bıra.kılmı$tıT. 
ts~mn acık ek:g'Jtme usulü clai.r8'.nde ve )l'llkandzı sııısterııen ı:tın ve sa

atle."'de tem1ruı.t makbuı:u 'l."eY& banka mekt.uplan ve v~tld :UzlmelerlYle bı.r
,11;. e polis em• tüsünde mütCEek'kll lrornlsyoruıa hazır bulunma.lan. 

Şartname her rin pol.1s ensUtUsü muluıse1>estndc ırörül bU1r. (3Z76) 1344 

Büyük Millet Meclisi 

Elbise diktirilecek 
Türluye BUyUk .Millet Meclisi 

İdfl e Heyetınden ı 
1 - Meclis polis memurlariyle 

mlıstlhdemınıne alt elbise ve k.a -
putlanıı t§<;ılıtı kapalı zarf usuliyle 
ckıııltmeyc konulmu§tur. 

2 - Eksiltme 2f • temmuz • 1942 
(cuma) glhü saat {15) te İdare Hc
yetınde yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her r{l.n, mesai 
saatleri dahilinde daire mUdUrlU -
ğUnden alınabıllr. 

4 - Dlktmlccek elbise ve kaput· 
ların yalnız dıkl§lerinin muhammen 
b edeli ( 5328) liradır. 

fı - Muvakkat teminat CfOO) li -
radrr. 

6 - Kapalı zarflar eksiltme ırü· 
nu muayye"l saatinden bir saat ev • 
velıne kadar kabul edilir. Her ne 
§elalde olursa olsun ırecıkmeler ea
yanı kabul değildır. 

7 - Eksiltmeye girecekler 2490 
numualı kanunda yazılı vesikalarla 
ve bu gibi taahhüt işlerini ifa etti-
ğine da!r vesikaları ibraz etmek 
rr.ecburiyctlndeclirler. ( 4951) 1150 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Yapı işleri 
Vakıflar Umum MUdllrllli'ilnden: 
Ke$ıl bedeli 37 lira 40 kuru& olan 

An 3.fartalar caddesinde yeni yapılan 
b n~da M-f>rkez Bankasının lşiallnde 
b ulunan kısrrun helAsındakl tadlliit 
W pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlık 13-i-942 ııa:z:artesl günO 
sa t 15 te t muın Müdürlük !nşaat 
mud"ır!Uğllnde yapılacağından lstek
l ı er n ~ 7,5 teminat paralarlyle 
:m .,,.en gtin ve saatte müracaııt 
etmeleri ılfı.n olunur. C5299> 137:> 

Mücellit aranıyor 
Vakır.ar u. MildUrlüıtUnden: 
V4JOtb.r Umum MUdurlU~ü ldn Uc-

b r mücellit aıınacatın 1an tal:p 
o!anl:ı..."lll kabul aartlannı ö~enmek U
Zf!TI! vakit ka.Ylt.ı.ıır mUdürlü~üM mu • 
raaı:ıt.13.n 1!1n olunur. 

&532:11 

MAARİF VEKİLLİCI 

Tal ebe alınacak 
l\taarlt Vek!ltlQ1nden: 
Bu yıl böhıe sanat okulkı.rlyle yapı 

usta okultanna alınaeak ı>ara&ıZ yatı! 

talebenln mUsabaka imtihanları 20 a 
ausıo.ta viJAy()t merkez1nde )'8J>ıla.::aı.: 

tır. 

Bu t:mtUıanlara ainnok 1-t1.Ycnlertn 
i&l'Uan öıtrenmck üzere maal"it müctUr 
ı~ mUracaat etmeleri azı:mdır 

(5160) 1244 

Memur alınacak 
Maarif Vek!Hiğlnden: 
14. 7. 942 tarihl.nde milsabaka He 

memur alınacağından isteklilerin 
belse\erlyle b irlikte 13. 7. 942 ak$&· 
mına kadar zat islerine mUraoaatla-
n. C52!l5> 1339 

Bulana mükafat 
7 Temmuz salı gilnll saat 3,30-4 

sularında ve Klızım Özalp Jle :-.ı.hhl
ye arasındaki Kocatepe otobllsllnde 
\'eya Sıhhb'e durağından CJhan ı;o
kağına kadar olan mesafede asma 
yaprağı şekllnd<' kllcük pırlanta bir 
göğOs .iğnesi ka>'hedllmlştlr. Bulan 
memnun ed!lecektlr. 

Adres: Adakalc apartmanı daire 
6, Telefon : 6168 1035 

U L U S - 23. Uncil yıl. - No. 7519 
1m ti)' a.ı sa.rıı bl 

lSKE!'."OER 4RTUN 
Neer1.Yaı ve MU.- MUdilrO 

NAŞtı ULUO 
OLUS Buıınevı ANKARA 

~ 

D!KKA T: Gaıetemızc C!lnd~ aer 
nevı yazıl&r, n.eered!latD edilmesin prı 

vertlm• .... ıcutıoı~ ~ o.iç 
tıılr ın~ lclb1ıl edllmes. 
o s 5 

' Taliplerin muhammen beıielln yüz· 
Ge 7 5 n.sbetınde mu,•ııkkat teminat 
rnakbuzları~·Ie blrllkte ihale günll 
muayyen saatte vılfı.yet daimi eneli· 
menine şartname ve numune.erın. 
görmek lstlyenlerln de daimi encü
men kalemine mllıacaatları llın olu· 
nur. <4944 1024 

Y oJ yaptırılacak 
Ankan Vaiılıf;ınden : 
ı - A':lkara - Kıı·şehır yolu Çan. 

kaya ilusakı KUı;Uk Esat yolunda 
yapılacak şose lna;aatının lhalesı 2i 
7-1942 ıarıhine raııtlıyan pazartesı 
gtinü saat lfl te yapılmak üzere ka· 
pal ı zarf usuliyle eksılıme~·e konul
muştur 

2 - Keşif bedeli (18461 ı lıra ıoı) 
kuruıııur, 

3 - )fovakkat teminat ı (1384) li· 
ra (f>P ı kuruştur. 

4 - İsteklılerln tekli! m ekcupla 
rını, muvakkat u~mlnat mektup veya 
makouzlariyle ticaret oılası vesika • 
!arını Vf" Nafıa mUdilrlUğUnde"l hu 
iş için alacakları fenni ehliyeı ve· 
sikalarını hamilen yı.ıkanda adı ge. 
çen günde saat 1 ı de karlar ilalml en
cümen reisliğine vermeleri 

5 - .8u İ§e alt keşıf ve şartname
yi her gUn -:ıa!ıa mUdUrlti~nde aö • 
reb!lecekleri. (5056) 115:> 

Çayır otu alınacak 
Ankara Vallllğlnden: 
Ankara 'i!Ayetı damızlık aygır 

dePOsu hayvanatının bir senelik La· 
se-tl l~ln muhammen bedeli 8 kuruş 
o an 40 bin kilo kuru çayır otunun 
~halesi uzatılarak 16-7-042 perşembe 
günU saat 15 le vilflyet daimi encli
meninrle yııp•lacıığındıın lstcklllerln 
şartnamE"yl goormf"k üıere veteriner 
mlldUrlüğUne ve ihale ııünUnrlı> dai
mi encümende bulunmaları JUın o· 
1unur. (525..'U 1350 

Yol yaptırılacak 
Ankara Vatllltinden: 
l - Ankara • K. Kal!! Hasanoı:ıan 

llils41ı: y0lundiı. yapılııca.k ıoııe ve sın.ıl 

lma.1At Jştnm eks!.uncsı 3- -942 tarihi 
r.e rutlıyan ı:ıazartçsl ~ün(! saat 15 te 
vllilyet daıntı eınctmıenlnde yapılmak 

üzere kapalı zar! Uli)'le eks tmeyl 

kOnUbnU$l.UT. 
2 - KesU' bedel1 (42631) Ura (7) lru. 

rus ~ muvakkat tcm!na.U (3197) Ura 

Tnze fa~ulya 
Domates 
Soğan 
Patates 
h"'anak 
Prıı~ıı 

;;ooo 
70"'! 

15!)r)l"I 

5000 
5000 750 

aııe komi,>on<la bulıınmalan. 
("12j6) 1289 

Ta~ıma işleri 
M. M \•ck Sıı.. Al. Ko. dan: 
Yedek &uba> okulunun kalor.t!!r d:ı· 

1 - 2 !Pmmuz !la2 gUnllnde yııpı- ıre :ne harlctcn hamallarla 120 ton kok 
n knpa!ı zarf eksl't:nesinie talibi c·k~TI'\ an yukardıı cins ve miktarı kömürtl nakJntUrtlecekUr Pazarlıf:ı 17· 

) az.ılı 12 kl''l'm ~e ZP'l n l'dncı defa 7-9t2 cuma ~unu ııaat 10 da M M v. 
,apalı znrf ek, llmecı! 23 temmuz 942 2 No ıu Sa Al. Komls>onun<la. yapıln· 
n('~l'mbe günü ~aat 16 da hmltte raktır Bu •1 üzerine atacak mUteııhh. 
Tersane knpısın~hki kom yon da ya· dtıı tMll nat >le ihale nntlntle mczkt•r 
pıı.,caktır. 1 ko:ntsı;ona ı: ımcleı1. (5245! 1373 

2 - sn~tnıımP~ be1"l'l!Z olarak 
komls:;ondan ııı nıı" ı r. l\Iuvakkııt 1 Taşıma i~leri 
tem nııtı <12271 liıalır. ı ,\!, M \'ek. :satın Al Ko. dan: 

3 - 1o.tekliler n ilgll! ticaret ve Yedek suba> okulunun kaloı· fer 11'!
"hlryet ves~kaları ve 24~1"1 sa)ıh ka· 1 ln.'61ııue birikecek l<ömtir klı!.!crı hamal· 
nıınun tıırıfatı V<'(.'hlle tanzim erle· 
cc>klerf ıekllf mektıııı'ıı.rını yukarclR ıar:_a ~ance nnkl.Pt.arııeccktlr Pazar'ı~ı 
yazılı temlrıatlarly!P hlrllklP bPll! 17.,.912 f'uma ııunU sant 1030 rlı ı.c 
ı;:ün ve ~aatt<'!l tam hlr Q(l!l en·rllne !il. \'. 2 !'\o. ıu Sa. AL Ko. ıln ~apıl.t· 
kadar komlsyonR \'PrmPIC'rl. caktır. 

(7302-5108> 118-1 Bu isi üzerine ahcak mUte ıh?ıldl!'I 
Sabun alınacak temtnattylc blrll:kte ihale ~aat nııe mez. 

kClr komts>·ona gelmeleri. t5244 ı lS~n 
Deniz Levazım s;atın Alma KO· 

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna hhmin olu

nan bedel "86., kuruŞ "30 .. santını 
olal) ~0.000 kilo sabunun, 15 tem -
muz 942 çarııamba günü saat 15 te 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı ''1941., lira " 75 .. 
kuruş olup ııartn!lmesi "130" ku • 
ruş bedel mukablllnde alınabilir. 

4 - Şartnameıoini Jl,'Örmek btl· 
yenlerin her ~n ve rı zarlıı\\'a le· 
tirak edeceklerin de belli ~hn ve 
IRaıte K~sımpaşa'rla bulunan ko 
misyona miirac·ıatları. 

(7371·5273) 1347 

4 çeşit yiyecek alınacak 
.:11. 111. \'. 1 No. ıu Sa. Al. Ko. dan. 
ı - ,\ıa~ıda cıns ve mlktarhırı ya -

zıh (4) kal~ la•e mad<k$1 ımzarlı:lı 

14·7-9'12 saat 15.30 da .\rı.kara L\", ~ 

binasında M. :>.t. v. l .~o. ıu sa Al. Ko 
da yapılac:aktır. 

2 - Fiyat murakabe Ko. C'a tegblt 
edklen tcyatlara. verıı ı \'I! diğer ma.;rn!· 
lar zammedUecektır. Istckl'llerln belli 
ır\ınde Ko. na müracaatıan. 

euı .. ı l\f ktan 
Kuru rasulye 
Pirine 
Kun.ı Uztim 
Merclmdt 

lfl600 Kıı:. 

lO(lO(J Kıı. 

7100 Kır 

Domates 
Patlıcan 
Ayşekadın fasulye 
Dolmalık kabak 
Taze yaprak 

Kuru soğan 
Tuz 
Sa!ca 
,5:ıırmısak 
Ku:-u bamya 
Soda 
C::irke 
Kuru ü:z:Um 

200 

5000 
1500 
1000 
100 
250 

2000 
500 
500 

Patates 10000 

30 
16,50 

100 
80 

300 
17 
30 
i5 

40 

300 
30 

4780 
1500 

24i.50 
1000 

80 
750 
3-lO 
150 
3i5 

414250 
4000 

359 

334 
300 

24-7-942 

24· j" -942 15,30 
24-7-942 16 

Polls EnstltUsU MOı1urlüğı..nden 

1 - Ankara polis enstııus!in n 9..t2 mnll yılı ihtiyacı tein nlınar-ak yukarıda 

yazılı 4 r>ar•t erzak acık eksiltme ıısulı)k' mur:ıkııs ya konubnu& \'e her ~.ırtt. 
nlr- tem n11t ntktarıariyle ihale Lar1h ve A1111llı-rt h•zn arında ı::osıertmı~tır. 

2 F.1' 1 rıP \nkarada polis enstHUsU binasında l•>P• nncak komL~)on hu· 
zı..ınınrlR ' pı 11 aktır. 

::ı El'~ ltmC'H? ı::lr<!r<'kll'T nı2 maıı yılı lctıı tlf' ıret odnsından alıllklan ve 
2-190 !nyılı kıın•ınun 2 ve 3 rO moıırtelennc ı::orn ellcrlnı1e bulunan l:ıel~l!lerll' t>I!'· 
Jikle ttC'arl'thanc adın:ı ıulunaC'nklnnn noteri kll"fl musaddak \'ckAl('tnl\me ,:,nız 

etmeleri IAzımdır 
4 - f:IC§lltme ıartnrunestnl ııönnek bllyl'tllC'rln p01!s enstltüs:U muhasetıesıne 

mUrncoaıları. (5099) 1190 

Çesitli yiyecek alınacak 
Izm•r Kızıh:ullu Ko> EMtltil•U Satın Alma Komisyonu BaııcanlıC'ından: 

Cınsı Mıktan Muha 'men Tutarı ilk teminatı 
kilosu f Hıtı L ra Kr. Ltra Kr. 

Koyun eU 12500 120 15000.00 1125.00 
Dana eti 20000 ~5 17000 00 1275 00 
Sadeyağı <Urfa> 12000 10'1 2.3280.00 1736.00 
ZPytin yat (1 ,5 ııslt l 601ı!O 101 ı; )60 00 454 00 
Toz şeker 7200 94.5 6801 00 510.00 
Plrln~ 12000 53.5 r,•20.orı 4~1.50 
Kuru fasulye !Horoz> 24nll0 27 64RO oo 486 00 
Patate~ ~6000 ~3 !<2~0 (l() 621 00 
gkııırk nrlet :ı Villl)fı 105 "!622500 2716.87 

c5290 ı tımtı • Kıı:ılcuııu Köy Enstıı 1J•UnUn 1!142 • ınıs mali )111 Yl>'!!C'ek madı1ele-

10000 Kg. 

13S4 

Memur alınacak 
.M. 1\1. Vekaletinden: 
A58.~ıd.a yazı 11 teraJtl ha.zl olan 

memur UcreUI olarak aıınacakllr. 

Uc 

ı Askerlikle a!Akası bulunını)ı. 

Saman alınacak rı cin~ ve mlıcı11n yukarıda yaz.ılı olup bunlar 2~90 saYllı kanunun hükümler ne 
ı.ı. M. V. ı No. Sa. Al . Ko. dan: u-vrtkan knpall z.11rı usullyle ekslltmr>I! cıknr l'Tlı&tır ihale 14 temmuz Ul42 
l - 100 ton saman pazarlıkla cııı-.nmba sıono saat ı~ te M<'ktı-pıer Muha• becl .~ n<le t şrlek ıı edrn komisyon· 

eksiltmesi 14. 7 .942 l!aaı l:'> le An· dı yapılaraktır lat<'klllertn ııclll ı:Un ve ı ttcn cvv ı tc-n\11'\R\la..,nı ndı ırece!I 
kara Lv. A. binasında M. M. V. l muhasebecilik veznesine makbuz mukab lınde tMI m etmeleri ve tartna!"".estnl 
No. Sa, A I. K o. da yapılacaktır. muha8t'lıeclllk dairesinde göreb!lecC'klerl llAn oıurur 665 

~ Mektep talebesi olmıyacak, 2 - Fıyat mtira:..abe Ko. !iyııııaa ...lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUI. 
3 - En ua"'ı Uç sene müddeUc ııız vergi ve diğer m !!raflar zamme- _ _. 

oak. 

met edecettN not.erllkten t.a.8d1kli .. dilmek şarti)'le talip olanların katı : • :: 

(33) kuruştur. 

netle taa.hhilt ec!«'ek, teminnı~~~~·~} Ko. nıı mtira~;~ıarı. ---== ET ı B A J A ~-E 
4 - TahsU ~reccstm ı:österon •"'"IJ\· ::: 

3 - lstekutertn tcktlt mcktuplannı katar ve de ... ıet htzmeunde bu>unmussıı. Kuru ot alınacak _ _ 
muva;Jckat teminat me'ktll'P \'E'J'll mak bu hususa alt bera.aU zimmet mazbata- M. M . V . 1 No. Sa. Al . Ko. dan: : :: 
buzla:-Jıyle tl<:aret odası ,,~kalannı v~ lıı.n, • l - 60 ton kuru ot pazarlığı 14. : H • h t • • ı · k h 1 t :: 
!l\ale tarl.hlınden en az Uc ırO.n evvel vl· 5 - Niltus tmetesi VE')'ll tasdikli w· 7. 942 saat 15 te Ankara Lv A. : aval a IÇln çe 1 aıa aranıyor :: 
IA t 

,_,..._ !'\'.. binasınd"' M. M . V . 1 No. Sa.' Al. - .,. ye e .,......,. He mtirar.aat ederek hu u; . ..., K 
1 

_ ~ukavemtl 145 Kıı: mm2, kutru 34 ve 36 mm olnn ve havai hatlardlı :: 
6 _ t·"' ahlA'-'· oı"'u""· ·- --bıl Jca- o. < a yapılacak tı r . _ ta .,. fclın alacaJ<.l:an temıl ehl!loıet vesikalan n •rn " au ·~ ~ ... ~ 2 F ' . K - 8ıyırı olarak kullanılan cinsten cellk tel halatlara lhtıyac vardır. .,. 

dınla evM bulwıımacb"ı hakkında emnl· """":' ıyal mlirakaJ>t; 0
• ca tes- - .,. nı hA.mReııı )"Ukanda adı ırecen sıündc • pit eılılen tlyııla ver~ı ve clii\'er - Elinde bunlaman vey:ı yakın c\satt.ıı Cl!l4k t<-1 halat bulunanların .-

saat 14 e kıut.ar daimi C'!l<'llmen reisi yet tahlcikatı, 'masraflar ummedilmek ııarıiyle ti• - evsaf, miktar VI! fi.Yatlarını tJ ldlrlr teki f mektUplanru acele "Etiban~ a 
tini' vennelerl. 7 - Tam t(!ll('k1cül~ü uker! bir nas· llp olanların K ıti tem inatları ile : Ankara .. adresine 2ondeımelcrt. 1044 :: 

Bu bl! att keştt '1.'I! •artnnm<")1 her tanede yapılacak muıu-ene ''C sıhhat Ko .na müracaatları. <5291> l355 ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 
2'iln narıa müdUI1il~c ı:örebUCc<"kle- raJl()l"U. K } rı. <l>3!16> lS'i3 s - l!ı ya~ından M&tı w 40 YMtn- oyun eti a ınacak Palaska, bel tüfenk ah nacak 

ANKARA BELEDiYESi 

Benzin alrnacak 
Ankara BeloolYe&trıden: 
1 BcledlYe 1.tıllyacı ıctıı alınacak o· 

lan (llSS-1483,M) ton benzin on be& 
ı;riln milddcUe ve kapalı :&a!"f usullylc 

dan )'Ukan olmıyar.aktır. ~f. \f. Y. 1 ~O. S.\ . AL. KO. dan: 
9 Cabuk ve cıotnı olarak makine Ue 1 - KU('ılk Yoz:gatta tesliın •arth le 

yazı yazması sartur. 1500 kilo koyun eti puarlıgı 14-i·!İl2 
10 _ Bu aa.rtıAn ha.iz olanlarm o;rı. ı;nat 111 ıte Ankarıı LY. A. hinasınrla 

7.942 pazartesi ırünil s:ıat l!'i t<ı :.-aınla· ~!. M. Y. l. !\O. S.\. AL. KO. da ya· 
ııı l ıC'aktır. 

ca.k lmUhande. hıı 71r bulunmak Uzcre :? - İsteklilerin knt"i teminıttlnrı ili' 
M. lif VekAletl ~atın alma komisyon re- KO nll mUracaülıırı. (.53:.!3) 13!! ı 
tslletne müracaattan. (!1122) 1170 

Kayrba ihtar 

llltanbul Jandamın ~atın Alma Komtsyonundıın: 
~lktan Cins! 

1200 Ta. Altı kütüklü palaska 
500 Ad. Pala .. ka knvışı lbol> 

1000 Ad. Tufek kayısı 

Tnh. B1.:d. Lira 
13 200 

1.625 
1000 

15.S2:i 

Muv. Te. 
Lira K. 

1186 Rg 

(63:5,056) lira M. '1. \ 'ekaletince 18. t> !H2 ıtllıı 
~·e &kerlik adliye i Ş. ~:?-:ı:ııı9 s 11 ılı 

eksiltmeye konulm\l.ftur. 
2 - Muhammen ~u 

Ankara'nın en işlek yerinde 

Satılık apartman 

Mlktan. ı-t~I. Uıhmln bcdell \"C m•l\'akkat tt?ınlnntı )'\l'kanda yazılı üc ka • 
lem malzeme 13·7·042 pazıırtesl ı::ttnti sant 15 le lstanbul Tak mde J. Sa Al 
Ko nunun butunrluRu mahald<' kapalı zart eks ltmest:Yl<' ruınac ktır. l'>Umune
lerl her s:Un kom!syonumuzrla ııörülUr. Şartnaml'fil parasız nlınır.. isteklileri!\ 
ve:s1ıka ve teminat mektup \'eya makhuzl mnı muMvv\ kapalı ?.art teklol.f mel<• 
tuplarını ekslltme eiinü saat 14 e kadar konı sıronwnuza vennclerl. (6S06·4625 779 

(68) kuruatuc. yıızı ile 6, 6. 9 ı:.ı .L"ılnıi firar tiğl J,il. 
3 - Teminatı (29,152) lira (27) ku dirilen ve hııklarında kanuni tuklhat 

ruıtur. 

4 - 24. 7. 942 cuma ı::ünU saat 11 de 
talibine ihalesi mukarrer bulundut;un
dan aartnamestnJ ırönnek lsUyenlertn 
her ırUn eııcü:nen kalemine mUrı•eaatla
n ve ısteklllerln de ihale a{lnü o!:ın 

24. 7. 942 cuma aünü saat ona kadar 
2490 numaralı kanunun 32 1nM maddl"SI 
sa.rahaU vectıUe tanz1m edc<:eklert teklif 
mektuplannı belOOb'e ds.lı'esinde müte 
tc!ddl enctımene vermeleri. 

(4996) 1196 

Motorin alınacak 
Ankar" Belediye inden : 

1 - Beledı~e ııunbn•ı lhtlyar.ı i('ln 
alınncak olan (:H 6-306) ton motorın 
on beş ıı:un nıilddetle ve k11pnlı rtırf 
usulü ile eksiltınrye konulrıııış~ur. 

2 - '1'ııhnıin bedeli (70,0H) lira· 

~ apılnı~k üzere e\"rak ı .ıclli ll nıirlığe 
ı;onılcrilıniş olan U. Shh. :111. rrll'rin· 
drn 1 tanhul rııtih askerlık ~uhesı n. 
den lllnnol oğlu :t'iko ile l 'ııksl nı as· 

Senelik icarı 5800 lira her ı:{ln 
17 den sonrll Florya ma~aza • 
sına müracaat. 1101 

kcrlik şubesindr'n 'l anaŞ o~lu Dinı ıtrl 
halen kıtasına avrlet l'llile'ni~tlr. Me.s. Ceyhanda 'klan Eczahanesi 
kenlerl meçhul olmR ı sebebıylc kn· 
yıp sayılıın bu iki maznunun mu tesar'
lık muhaldm ııubeslndc hemen lshatı 
\'UCııt eylemeleri ynhııt nıc· kı-nlerlnl 
bildirmeleri A s. Mh. Us. ı( . 21 ~ maJ
de.si nıu<"ibincc ihtar olunur. 1171 

İkramiye tutarları 
M. M. Vekaletınden: 

Sahibinin hastalığı dolayısiyle sa -
tılıktır. Sahibi Rıza Atasağlln'a mü-
racaat. 1096 

ADLİYE VEKALETİ 

Odacı alınacak 
1485 sayılı kanuna göre bu sene 

harp malulleriyle şehit yetimlerine Adliye VckAletinrlen: 
isabet eden lkramlye miktarları aşa- ao lira a~ !ık ürretlc bi r kAç oihrı 

Biçgi ve dikiş dersleri 
Dört ııeneslnl Pari~·ın en meşhur ustnlan yanında calısmak ıruret:ıy

le 28 ııcncllk bir mUddet zarfında tekemmül ettlrdlf:lm terzlllk hayatıma, 
bu kero 15 temmuz 1942 eiinUnden itibaren blcld ve dl'kl8 dcn;lerl ver
mek ınrretlYle yeni bl2" UAve yaptıcımı sayın mcslcxtaılanma \'C he\t.>slttır

la.re b111tlrlrtm. 
Adres: ESkl Diyanet l&!ert Binası kat l LAMOD TERZiHANESİ sa

hibi F.sat Ali Ti. 3350. 

'------·--------2!111~-----' 
1037 

Satdık çeltik fabri < sı tesisatı 
ğıda gösterllml;;tlr. Paralann 'ClaC:ıtı· alı na<"nklı r 'J'alipll'rin ~aıi'lık r ıııoru, 
lış mliddetı <4> ay olup gilnlerl ma· duP;ruluk ve okur yaııır, askerlik 
halli ikramiye te\·zl komlqy'('lnlarınca clurııııııınıı gfı lerir ve~ikalari\'le hlr. 24 saatle ~:ıo ton celHk cıknrnn :lO beoyı;rlr kuvvet ndl! sıazuJMI motöıil Hl)l• 
ayrıca !lan edileceğinden istihkak tikte \"eklilt't Le\ :ızım ve Dııİre )t u. onda marka iki cırt ltıı ve t .. zı:~hı "ıulunan celUk r brı.kası tl'$l~atı komple 

dır. 
3 - Teminatı 

kuruştur. 

sahipleri tevziat :zamanında lR!lı>or. clurlıijune ıuuracııatları ilAn olunur. v~a ll,Yt'1 ayn sat.ılıktır. Tallıılcrln Be)p,ızar c~ltlk tabrlknsına mUrnt'l!ntlan. 

( ı7'53 ) lira (i'O) resml senet, ve ellerindeki 1kramıye (.529&) 13H 1016 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııı ıııııııa. 
4 - 24. 7. 912 cııma ıtfinll ~nnt 11 

de talibine ihalesi mukarrer buluı•ılu
ıfondan Şartnııme~inl gormek i tivenk
r in her giln cncunıen kaleıninf' · mCI -
racaatları ve isteklileri de ih11le ~ıınü 
o lan 24. 7 9'2 curua ıı:tınU saat ı O 
na kndar 2'90 numnralı kanunun 8:.! 
inci mnddesl sarahaU vf'c;hlle tnnzlm 
edecf'klcrl teklif mektuplarını beledi· 
ye dai resinde mlıte ekkll <'n<'Üıof'ne 
müracaatları. (499i) 11:!7 

Satılık enkaz 

Ankara Beledi) esi imar L\lüdilrlu · 
ğünden: 

İki kıle nra~ınch k~ıt11stronıın 487 
inci adasının 19 nuıııarnh pıırselini 
teşkil erlen eski şarnphane binasının 
enkazı; hedlm, tes,•iyel ttiruhi)e ve ar. 
lacak moloz parçalarının başka yere 
nakli masrafları alacak şnh u alt ol· 
nıaL:: ilıere (2000) lira muhaınınen be· 
deli~ ac;ık arttırmaya konmuştur. 

lhale,i 1 ~-7-942 tarihine mü ndif 
salı ıı:ünll saat 10 da imar ?ıl ildurlil. 
fiınde yapılacağından taliplerin mcı· 
kür ıı:ün ve saatte yllzde 1,5 teminııt
lariyle birl\iıe hıu;ır bulunmalorı llı\n 
olunur. (U.I8l lü 

: Cebeci l Bu~ün ~t.15 ~e · ı Kavaklıbabçe l Bu gece 21.15 te 1 Çankırı Cad 1 Bu gece 21.15 te § 
: Yenidoğan Turk f~~ml~rının ÇiÇEK Macera - Aş~ . YILDIZ • Neşe - Kahkaha ~ - s· en guzelı s· Ormanlar hakımı s· Akasya Palas ... 
: ıneması KISKANÇ ıneması T·· k •. 1.. ıneması T "" .. .. :: : ur çe soz u urkçe sozlu ::: 

,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııısıııııııııııııııııııı;' 

Yeni Sinemada 
Buırürı bu ırece 

.;, • 11l . 14.30 - 18.30 seanslnnnda 

HATA 
llıt: 12 . 16.SC • 21 ll'ıın••nrınria 

Kod nlar 
arasında 

Park Sinemasında 
Bugün 14.30 dıı.n ıuı~nın 

14.30 - 18.30 aee.ns!arında 

Goşolar geliyor 
16.30 - 21 -ı&nnda 

Vatan kurtaran adam 
sııa.t 10 da 

BEYAZ lLAHE 
Saat 12 de 

~ 

Sus Sinemasında Sümer Sinemasında 
BuırUn hu gece 

10 - 14.30 • 18 80 6<!an&lannda 
film hirdcn 

1 - Haydut bıçağı 
Prenslerin geceleri R.~şrolrlr · C'hıırles Stnrrett. 

~. l - 1S.30 il - Ölüm katan 
Batmıyan Güneş R11$rolde: 1'im Holt. 

Seans?ar: 10 • 12 15 • 14.30 - 16.30 -
18.30 - fil 

Tel: 3590 


