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Milli mücadele yıllarında garp cephesi 

komutanı ismet Paşa'nın karargôhı olan 

tarihi Akıehir Belediye binası 

önünde dün yapılan törende 
yüzlerce maltepeli 

Harp okuluna geçti 
AJqehlr, CHususll - Bu yıl Maltepe 

askı.-rt l~lınl muvatCakıyeUe bltlrı.-rf!'lr 

Harp Okuluna ıreçcn ylizlercc talebenin 
uıı:urlnma torenl buırUn (<lünı kalabnlıK 

b!r davetli ve halk kiitleı;lnin huzııı1y. 

ie bclcdlye blnası önünde yapılmıstır. 
Tnrene Istlkt:\l mareb'le ~lnnmıt. 

sonra Mektep Mll<IUMI Kurmay Yarbay 

mıtıı mücadele yıllannda Mll1t Şet tnö· 
nti'nfrr. Garp Cephesi kararı:Ahı ldı. 

.MUlcU kurtaran ve bize bu mesut ı:un
J.cı1 hazırl:QM. n bu)'\lk tna ruzun dtıhlya. 

ne p!Anlan burada hazırlanmış \'e ilk 
taa1TUz emri burada vcrıımısu. 

Tarihi bir hatıra 
Bu ciheti nutkunda tebarüz ettiren 

mektep m!ıdürü bilhassa uemıı;tlr ki: Remıo:I '\l.a.SÜ tararındıan b r nutuk &OY· 

lenmbUz-. Yavnılnnm: bu ırüzel töreninizin ı:ı 
blnuı d· anda. kut.ıml htıııralar ve tarihi haki· Törenin Akeehlr belediye 

nünde yapılmaııının büyilk hususiyeti 
vardır. Bu btna bütün Türk ı:enı:lltln n 

Bus ; ..1 _ kalbinde ~ıynn bil' Ablıtcd r. Buraııı ' - büyıilı ölrüde 111keri b11rektiı111 t hfy11n rlmtlıte olduğu Do" nehri bô/ge· 

kaUerlc a)Ttca süsle~~ 'l.c nurlnnınıs 
bulıındutunun elbette faı1cındasım:ı:. 

Çünkü; I tlklill Savaeında M 111 şer•nnız 
Bu>1ik lnonu·~e kararı:f.ıhllk yapan \e 
TUrk ululıınnın Yllksck heyecan ve hl· 

siyle haberin-de Sik sıJı llllJ11rı geren b11şltt11 şehirleri &ÖJterJr har/11. 

"" .-,..~- ı ı 11 1 tıral.arıru taşıYllll ŞU mlltevarl belediye ı..- '. r BERLl.N'E GO" RE MOSKOVA'YA GO" RE binasının önünde bu kuthı ı:ünU )'a~· 
maktlu'IZ. Talih ve ksarlUNJn bu bilyt\k 
Hıtruna ml:nnet ve ıükran hepimizin 

""\ ._ _____________ ....; ";...-------------- tıorı·u<lur. 
Türk 

) 

inkıltıbının 
mektebinde 

Hüseyin Sami COŞAR 
"A Tilrk lnkılflbının yıllarca çeşitli 
r ek ZOrlu bin bir imtihandan geçlre
&t>cl YetU.l&tirmls olduğu knblllyetll, 
kU Ye zeki blr evUl.dı bugün Hü-

nıeun başındadır y • 
•azıthnaz bir azim ve calıeke.nlı'kln 
kar/e ve hlzıne.t yolunda llerlfyerek 
d Yerini Yapmış olan bu kudretli 
ı:vıet ıı.danıımızın en yüksek bir 

1 vecctıh ve itimada mazhar oldu-

Doğu cephesinin cenup 
kesiminde seri mülrezelerle 

alınanlar 
·rusları 

:ıralı ksızolarak 

kovahyor 

Don nehrinin d~ğusunda 
cereyan etmekte olan 

savasın 
.:> • 

siddeti 
.:> 

Ru bl:na öyle bl:r b!Mdir ki: Bıı6ko -
rnııtnn Ebedi Şef Atatü~ Garp Ccphı.--

111 Komutanı :-.rnıı $et tnönü, Gc!nelkur
ı:nay Başkanı 111~1 Cakmak ve nrka
dıuılan: <ttinya harp tarıtılerlrıde esi ol· 
ma"all <Uhlyanc tan= Jcarannı bu· 
rad..'l venn~lcrdtr. 

Nlhayet; inkıUı.plıuiyle, dürtist siya • 
gct.ıyle, kuvvetli ordusu ve milli blrll -
l!'b 1,., bütün cDıanın hünnet 'l.'C takdlrl
n1 kazanan ve buorun de sulh tein~ 

ynsıyan, CUmhurlyct1ml.z\n safılam \'8.1'

lı#l bumda hıı.zırl:ınm ıştır • 
Türk Y\ll'dunu ve ulusunu Jrurtanın 

ve yükııcltcn ve bu!ı'Une kavuşturan 
ulu öndcrlcrlmiz!ıı b'U )1!CC hAtıralıı.n 

önllnde, minnet, şükran ve 1/ızlmlerle 
etlllrim.,, 

Mek tebin birincisi 

Yüzücüler müsabakaya başlamadan önce merhum Dr. Relik Saydam'ın hatıraııno 
hürmet olarak 2 dakika bir taziz sükutu yapmıtlarc!Clır. 

Bölge yüzme te~vik müsobakakırına dün Rahmetli 

Doktor Refik Soydam'ın hatırasını tôzizle başlandı 

BÖLGE KUPASINI 
, 

Ankaragücü kazandı 
Gençler Birliği ikinci oldu 

. ~ unu gönnekle cidden bahtiyarız. 
kt;~!~ğlu k,Türk genelik! lçln sec
d rn<' t.<osldl eder. Aziz yur· 
~muzda g<'ncler !.; n en bUyük hfl
d • en sa •lam dayanç vatan emrin- Orel bölgesinde rus 

24 saat içinde 

iyice arttı 
konu§uyor 

'KuTTnıı., Ynrtıay Ranzi 

DUn Kanı.dcınlz havuzunda b!nJcrce 

Atasü'niln, scY!r<'l onünde ba61ısan bö!:ıre yilzme 
1.e$vlk müsab:ıkalan büyük bil' intizam-

e görülecek "hJzm<ıt"Ur. 
Kareli' de rusların iki alkıılar nrıu;.nda hlte\ nutkunu mtıtca. 

kip Maltepe mczunlamıın bM'lnMs1 Meh· 
rnt"t YonUır kürstl;ye 1:c'l"l"Ck nıiu dawıa
n n mına b1l' nutuk ııöylcdt. Mutıtcr.mı 

la ~an ctll. Müsabakalara saat l~ 
te mcriıum .B:ı.i' ekil Dr. Refik Say
dnm'ın hAtırasuu tAzlz itin~ <bklkn ın ~Yasal bılgller hak.kında y(lksek 

de t.(oplerlnilZdc umumi b r fikir o. 
z ~;k mllmkündOr. Faknt "slyas;:ıl 
b ~ • temkinll, tcdb rll ve ı;ağlnm 
q r nıuhakemedcn doğan slyaı;I 

1 ıntu tlon" esastır. Umum! ve mcs
:a~ k>tıltür bu allah vergisini lnkl-
1'.1 etUreblllr fakat b:ıhsed"1'te?. 

1~uı devlet ııdamının önüne çıkan 
le 1 bal ufuktan karmnkarısık renk
d~ e, acık, koyu bulutlarla örtülü
ko!°k Dünyanın slyast kaderJ hele 
d 0 ca blr cihan harbinin ortasın
/' l>e-ç!'.'slnl ancak son anda ve hfl· 
t~S:!"rln l<:lnde a<;ar. "Zekfı"nın Hit· 
bu u esirgediği basmakalıp mantık 
ra kıı.lın ve esrarlı perdeleri knldı
ka rnıız Derin bir seziş, spontane bir 
r11. vraYış, "hakikat" ııe hakikaU sa
k ~1~uluUan blrlblrinden ayırded s 
h Yetidir ki davlet adamına tarih 
~urunda üstün bir mC'vkl vedr. 
lrı~ (!bu "denı"ler, istidadı olanlara, 

hücumları geri atıldı tümeni hücuma kalktı 
Bertin. ı:.ı a.a. - Alman 

bıışlruma.ndanlııtmın teb11ıtı: 
o:-cıuıan 

tcomutnnla.nnm ölKltlert ,e d1t'dctln.,_ <l)'ltl..-tn. k Un lxıoI.u.ndı. M=n!oncu-
mın: "Sı>Ol'CUhı.r; nı.lunctl1 Ho.evddl Dr, 
Ret SaJ.'lkım'ın büyük hAtJraaıru uızız 

lc1n .cr.ı 1kl dakika nyaktn sükClt.ıı. dA -
vct cıdl~orum... laarctln:i mwan ve .Ul• 
vuzu ccvrcll;ycn Yüzlerce sporr.u ve 
blnlcrcc sC'Ylrcl bir anda hOnn~Uc a>ıı· 
ı\th kalkU ve sustu. Birdenbire ortalııta 
derin ve hazin bir süktln ı:öktU. 

n mektebinde okutulur. 
bu Saracoğlu bu mektepte okumus. 
diı;ıı nıekteııten yetişmiş ve hakiki 
hı 0lllasını da 9 temmuz 1942 tari
h ~e Mllll Scf'lmfzln kadir kıymet 

· en 8aY.ın elinden almıştır. 

l.Q lıecııste, Partide Sarıı.coğlu'yu 
onırn. adun takip ooen arkadaşları 
ve u candan severler. Onun anlıı.yış 
ve 8!11atış cazibesinin, en çetrefil 
ka/ilrüz.Iü meseleleri vo durumlan 
tun rayış ve kavratış kudretinın mef
JJ rnı:;:urJar. Evet, siyaset yüksek bir 
61.tr r! fa.kat aynı zamanda &'ÜC erl
leu btr sanat payesidir. 'l'ürk dev
Bnş~n dümenln1 elinde tutan aziz 
tal'Q Uğumuzun yüks~k dırektifierlnl 
ver zamanında, tam yer.inde ve tam 
tlininı:ı Ue tatbik ede-bilmek 1cln üs
I>evı bir başarıcılık kabillyeU ister. 
bE'IU et ve :rnlUetce gldecdlm1z yol 
'l't.ı~ dir, Yalnız ve yalnız 'l'ürkiye'nln 
ı; l' ek mıııı menfnatJerinl güden 
de~tlmlzdc en ufıı.k bir istlkamet 
lem kllfl blr an tahayylll bile edl
Vef ~ Türkün sözünde hile yoktur. 
ın.uaı Arlık ve ahto sa.do.kat onun 

Glarıdır. 

Iel~ ve le P<>llUkamızın ana mese
oı r nln Adeta özünü benl~mlş 
ııai1 Yenı Bıışvek!Umlz Cumhuriyet 
S1>f'~ Partisinin programını ve Milli 
ceı... .. t.?ln d.Jrektlflerlnl yerine getire· 
llkJ" ~· Su kııdar ki kendisine özel
rnaz r Yle has.. yiiksek zekllsı, sarsıl· 
hıı.Jk &eclyesl, :rUreğlndekl sonsuz 

fl(ıvglsly!e" 

nı~nun muvaffakıyet! T<lrk milleti· 
Ur. ınuvaffakıyet \•e saadeU demek· 

. 
Bugün ---=---

KONUŞMA 

Hediye bir albüm 

Yazan: 

F Q/ila Rılkı AT AY 

Dotu cıesıtıestmn cenup kcCnlMe 
sC!l1 nıütrczcıer ve Pb'a<kı Ulmcnlcrinln 
seyyar mütrezeler1 çcld.lmckte olan 
dü~anı dunnadruı takibetmelct""'1ır. 

Mevzii mukavcmeıucr hC'r tarana yok 
edilmi6U:r. 

RostoC'ta ve kaaya klYlııını-oı bir· 
tok !imanlarında a.&kN1 vo ırt.ra~Hk he· 
detler bombardımruı e<tılmllıtr. Cekllen 
kuvveti.er üzeriTıdekl baskıyı azaltmak 
lçln dOeman tarafından VoroneJ'm ıı. 

maı ootuıında ~en hücummr dün 
ek t<?s1rı>'.z kal.ıştır. Bu muha~lerrte 
hava kuvvctlcr;;.yıln de le blrl1tl Ue 63 
tank tahı1bcdilm1oUr. 

Düşman. Orel'1n ş!mal ve etmıı.l be.· 
tısında ~ ~'&de ve tank kuv-
vetıerJyle hücumlanm w.krarlam~ur. 

Bu hücumlar hava kuvvetıcrmln tesir· 
(Sonu 3 üncü ~ayfada> 

MiHVERE GÖRE 

Elôlemeyn 
etrafında 

şiddetli 
savaslar _, 

Moskova, 12 a.ıı. - Gece neşrcdl· 
len SOvYN tcl>ll~Jne ektı.r: 

10 t"emmuzda sovyet ucnklan 29 
alman tankı ve 400 kamyon tahrlbet· 
miş wya hasara uğratmışlardır. 
Bundan başka sovyet ucaklnrı 3 al· 
rnan sahra bataryasını susturmuş, 3 

(SQ,,U 3 üncü say/ad11) 

Saracoğlu 
kabinesi 

- IJe-

yabancı basın 
Londra.. 12 a..a. - Saraco,!\'lu'nun 

kabine reisliğine ıayinlni müsait bir 
oekilde karşılıyan Times srazetesı 
yeni Beııvekilln vatanseverliği ve 
kabiliyeti hakkında vatandnıılarına 
tam bir itimat telkin edecek siy.ası 
bir maziye sahip oldukt.ınu Yl!lZmak • 
tadır. 

1'imes Şükrü Snracoıtlu'nun siya. 
si hayatını belirttikten sonra ııöyle 
diyor : 

"1938 BelK?"at konteransınclan 
ııonra balkan devletleri hariciye na. -
zırlnrı Saracoğlu'yu dinlemiş olsa -
lıardı memleketlerinin mtitıehlt cep
hesini belki cie muhafaza edebile • 
ceklerdi. Bu birlik bozıılduıtu tak -
dirde balkan devletlerinin teker te
ker istilaya uğramaları ve haysiyet 

(Somı ; Ü•uu J1tyfaJ11) 

rtnden 113ı;rn ıya r-ıık1:ın:nı ve Tü1'k ordu· 
sunun ~~rırıc IAytk btr subay o!nr:ıı<

mnnı, inanan ve trıandımn bir lfnd 
tlc tcmtn ctU. Komut.anına, ıruh.'!)'1an • 
na \'C öJtrclmcnlcrlnc teşckktlr ve ml'k· 
tl'pte k.'II;ın dl{;er sınıf a!'kaft.~lanna 

muvnffnkıye<tler t.E'!T'cnnl etti. Bundan 
sonro kün;Uyc ı;ı:clen blrlm:1 sınır lale -
belNin<' n Kemal Eı'dam, hıu'blye!i 

atabc)'lerlnl tebrik edCTl."k k<m<11erlnln 
d<ı bu eeretu yolda onlnn Uık1.h<:ırlccck • 
l<'rlnc ııôz verdi. Deorecc ııc mezun olan 
olmrlft.!'a tevzi edilmek ÜZM'C mektebin 

hnzırln<ltl!'ı kıymetli mükAfat1ar Akti<l • 
hlr kaymakamı tarntmdan \'Crll.d1. 

Geçit resmi 
Maltepelill'!t'; Akşehtr'ln h1c blr zıı. 

mnn dl1$1TIAn tl=\t.'51.'Vle c!l'mfl'rlm<mıls. 
hllr topi":ıkları ~de hô:lt btr ll'U· 

l'1rrla c:ok mlll«"mmel bir ~t ~-..ı 
yaptılar. Binlerce halkın nea" varol" 

(Sonu 2 inci <ayfada) 

KAHIRE'YE GôRE 

2000 den fazla 
esir de alarak 

İngilizler 
Telel'isa 

d d. ••sonsans·soa ...... ıehrini zaptelliler 
B""~~ ~~ _ ~.!!!~ .... , İ ktı sat V e_kô le tin İn K"'""· 12 •.•. _ to.ıu. 0 ,. •. 

tebliğe göre Mısır'da A lilemeyn şark kara ve hava kuvveUerl umum! 
mevzii etrafında şiddetli muh'll"be- kok kömürü dağıhmı karargt'ihının mli§terek tebliği : 
ler devam etmektedir. Sıavaıı ve Aralarında avusturalyalı unsur -
bomba uçaklnrırıcia.n mUrekkep filo. • bl ..... , !arı dn ihtlvR eden kıtalarımız, bir 
lar İngiliz mevzilerine ve motörlU hakkındaki te IQI gün evvel Telle'isanm batısına. ~oı\'· 
kıtalarına aA'ır ve c:ok ağır c:apta bom ı • ru yaptıkları lle~lemede ele ge~ırıl.en 
balarla hücum etmiştir. Düşmana e· altıncı sayCndadır dllşmı.m nra~i~ınıleki rnevzılerıni 
hemmiyetli hasarlnr ver<lirilmişıir ~- • • • • • • • • • • • • • ı 11 temmuz gıınıl sağlanlaştırmııılar-

1 · LWWLJLWLLWWWıWW d ı· k" b' d ~ l•a esir alı m " r H•ava nıııharC'be erlnrle alman ve j • ız, ı ın en ,az n ı,.ıı · 
talyan uçakları 14 düşman uçağı dil· (Sonu 3 üncü sarfada) 
ştirmuşlerdir. 

*** 
Roma, 12 a.a. - hıılyan orduları 

başkomutanlığının tebliği ı 

ElalemeYJJ bölgesinin sııhil_ ke . 
. siminde dUşmanın mükerrer hilcum· 
ları <;etin muharebelere sebebiyet 
vermektedir. Bu muharebeler hala 
devan/ ediyor. 

Zırhlı tankl-ardan vardım l('Ören 
düşman kuvvetlerinin haıılcıııı akim 
bırakılınıı ve 12 ağır tank tahribe · 
dilmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz dllşman kıta · 
!arını bomhalamnk ve makineli tHfek 
ateşine ıutmak sureıivle muharebe
de fııııllyet &"Ö&lermlştir. 

Mıılta adasının bomh<ırrlımanınıı 
devam edilmistir Alman - İtalyan 
te:killeri Hnlfor. Verıezla v" Mika· 
ba'dnkl ıesislerl bomhıırrlıman e t 
m!~lenlir. 6 lnı:iliz uçağı dUşUrUI 

2 İ • f d m,lişttır. 
ncı say a a okuyunuz ı tnı:dllz ucakl'ıırt dUn R"ece Caıta -

• nicıetta'yı bomhılamıılardır. Hasar 
- - 5 5 6 o oıoııoıu aııaırı y~ktur. Tamir i~in geriye gönderile.n bir tank 

lkt dakikanın l<()nwıda yerlerini 111 • 
:mııı hıızır duran mü8abık?ar yarıııa b..'IS· 
lıırlılar. Şu mümtbnkalarda ekSffl'lyetı 

Ankara Glıcü )'\lzUcUlcrl tcşkti ediyor • 
du . .Müsabakalann ncticelerınl antı.rn 
)aZı)Ortız: 

200 m etre serbest : 
Bu mllsabaki.ya dört >1izil,ctl ı:ll'dl. 

Netle-ede Ankara 'Güctlndcn XcJat Nn.k· 
kal ~ 53 d:ak1knda blrtncı. Geneler Bir· 
l1~1ııden Erdal Kocaı:ımen tklnct, An- Yüz metre yüzme yarışı 

• 
bQ§ladıktan so nra 

kara GücQndeıı Xevzat Yanı;:ın Ucilndı 
oldular. ı-

1 oo m etre sırt üstü : ı Dün 
Bu müsab:ıkaya 5 >"llzücü gfl"dt N ... 

ttcede Ankara Gücünden KAmU k11 
1.34 da.ldkad:ı blrlnd, Gen<:l<?r B!rllittn· 
den Murat SoyırUt fktnct, Ankara C".U· 
~ünden lrta... Demi?'han ücüncü olı!u -
!ar. 

50 metre kurbalağama : 
Bu müsabakaya 14 kUcük ll"lt'dl. Cok 

heyecarıh yapılın bu müsabakada Hay· 
rl CabRı M -1 sanl)'e<le l>imıcl. Ze'l<AI 
0em111.ae Odncl. ömer Dlzarl&r üC'ilncü 
oldtılar. 

200 m etre kurbalağama : 
Bu müsıı.bakaJ,'ll ÜC yilzücil eiroi. l':t • 

lknt NeJat ııe K!mn clcrect>fıı:ıtn1 ö1<:mek 
tein müsabaka harlcl ;1t'diler. Neticede 
Ankara Gücilnden Necdet oemı:re,o bl . 
rlnd g:ıyı]dı. Müs:ıbaka harfd NeJat 
Na!duuı 3.21 d~ Ee 200 metn! lrur -
ba~lamada )"en1 Ankara rekorunu Yllı.>· 

(Sonu 2 inci qyfada) 

KAHİRE 
elçimiz 

ifimalnamesini 
Kral Faruk' a sund~ 

K'8.hire, 12 a.a. - Anadolu ajan • 
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

Türkiye Elcisi Numan Tahir Sey
men bugıin mutat merasimle ltimat
n:ırnesini Kıral Faruk'a takdim e t· 
mlıııır. llu vesile ile Türkiye ve Mı
sır arasındaki dostluk bir kere daha 
tezahiır ctmiıı· yol üzerinde toplanan 
halk elçiyi ve maiyetini hem l!'&raya 
gidrrken. hem de avdetinde hara • 
retli bir eurctıe alkışlamı&tır. 

Hariciye naı:ırı sıfatlyle başvekil 
Nahas paşa kabul esnasında hazır 
bulunmuı;ı~ur. Kır.al ·rurkıye Elcislnl 
kabul rcsmlr.den sonra nezdinde a • 
lıkoymak suretiyle Türkiye'ye karsı 
olan alakasını ayrıca belirtmloıir. 

Gaıeıtler eymen'i tam ~e klmIJ 
bir diplomat olarak tavsif etmekte
dirler. 

yapı lan "Gü 1 kupası ,, 

atletizm müsabakalarında • 

İbrahim Ateş 15.20 
metre ile gülle atma 

Türkiye rekorunu kırd 
Dün 19 Ma)'lS Stadyomunda Gül 

Kupası aUetizm müsabakaları :ı.-aı;ııl· 
dı. Bir hafta sonraki bölgeler arası 
Türkiye birm<-mğine girecek aUet
lerln son imtihanlarını teşkil eden 
mUsabakalar, dereceleri öl~ek ve 
takımı sccmek bakımından ook iyi 
oldu. 

Dereceler umurnl)·etle fPna değil
di. Hepsinden lylsl, İbrahim Ateş'ln 
J;"ülle ıı.t.ı'111da 1937 dmberl hir türlü 
kırılanııyan rekoru yenllemE>Sldlr. 
B!llnrllğl il7.ere, Türkirn gUlle atınn 
rekoru 15 metre 5 santimelr<' ile tr-

Can Şahlnb"'a aitti. Birkaç aydan· 
beri Harp Okulunda blr kısım subay
lar için R(;llan beden tıorb!yesi VP 

spor kursunda metotlu bir çalış.'l\ı
yıı. tabi olan lbrahlm Ateş, kabilıye
llnln ı;:oktıı.nberl vadc\tfğl dereceye, 
muntazam çalışmak suretiyle ulaştı. 
!brahlm Ateş'! \'e kendisin! çalıştı· 
ranlan t<'brık ederiz. 

Atlam'llardn Harp Okulundan O!
mal 'in tek adımdııki 6.44 lük dere
cesi ci" fpna del:lldl. 

100 rnf"trf'rle Hilmi 11.7 :ı.i buldu. 
(Sonıı ~ üncü ">fadal 

Cirit atma birincisi Nuri (H arp_ Okulu), 



.............................. , ... 
ON UŞMA : .. - .................... ! 

S ayın Ankara ValisındPn ad
re me bir hecllye albtim 
geldi. Adı nedir, bilir mi-

siniz: •Ankara hahcelerı." Kücük 
seh.ir p rkları. hııvu;l!u veya a
.kar sulu bahccler, yahut cicek 
bahçe !.'rı 1 Yapraklarını baı,tan 
sona, sondan ba a do •ru çevir
d rrC B r tab at :ıı aradılısı üzPrln
deylz. 

Ank ra'da betonumuzıian, as
fnltımız nn fazla yapraklarımızla 
O\°Ün k y rl vardır Gerç uzak
tan bakı d ı vak t bahçelerımı7~ 
hPnı z, Bo7.k r'ın sarı ve yanık yü
zU ü l unde y 1 hır gtilumseyış
tcm b rettır. Fakat bu gulüm..~ı>
Y n çeı c vre htıwn riağları :>a
raca ınn artık hPp mız inanıyo
ruz asıl Ankara rı.ıhcesi, yırmı 
yıl nııcek1 unıuuuzluk kurağı üs
L ındı' göl-gt'lerı )"ayılan, suları 
çaglıyan ou inanıştır. Şehir arsa
larınd.ı senıl llyurcluk; sırtlara 
tırmanma bn lnrlık; niha>·et tı->
pı>!Pr" c ktık. Yarın rlaglarımızı 
k P ıyn n ız. B zim tabınt. yaylayı 
<l r nl ıne nı l "ne ic' ne ala
rak do u sınırlarına do ru yürü
:> ece t r. V t > 1 var mıydı, yok 
muydu, b lmlyoruz. fakat bu va
tanın cıp alt bağrını korularla, 
orman 111· a donatacağımı7.dnn şüp
he tm aruz. Yapmak ve y:ırııt
m , n nın f'n b yiık ası!Jığ dır. 

~ r t h l yap ak ve yaratmak, 
§ iph z. umran kültOru eserleri-
n n ha ndn r. 

Bir o.m ıın dikmek nooır, hangi 
anıtının l m ell<·r nı atan insan 
oı man tı 111 nın zevkıııı ve guru~ 
runu du;ı. b 1 r? Oııu hPmcn her 
' ıl<Jt bir b a n~sıl il.'ın yapa
ı ız Bu, • ı"<l nlara bütiııı fera
ga t.l rln fi~ huzur unu verir. En 
b ıyUk anıt, b r lkJ, birkaç yılda 
b tC>r; l mı:>ll knzılnn blr yapının 
k nde oturaca ımı:t.ı bllıriı. Bir 
<1rıita orman tohumu attığımız va
k t. çıınizde bu cmnıyet yoktur. 
Ya çmla !ık henüz ye erırken, ya
hut fldnnl r b c m.ız veya boy
numuz kalınlı ında iken, gözleri
m zı knı:ııyacagımızı bllirız. Orman 
kurucuların, şevki ve iradesi ka
<lar. sğlam b r ahlfı.klan vaniır. 
Knhramanlnn 51Ume güler yüzle 
gotı.rren en yilksck insan fcdakfır
lı ı. te böyle h r ahltı.k t<ayna
ğı.ndnn çıkar. 

B r m<>mlekette tahrip kUltür
sUzlU unlin cm iyi t davi~I de. ye
ni ormanlar yetışUrmek ve yetiş
tlrtm!'ktır. irıız arsası olan her 
okulda, bilyii}< kllciık hepsinde, 
jıer Tiirk coclığunıın kendi dikti
ği. k('ndi baktı ı, kendi biiyüttü
ğlı bir nğacı olmnlırl r. 

Garıpt r, lk ncl Bil.yük Mlllet 
M!.>clısı devrlnd tstanbul'dan An
Jcara'ya gelirken. çıplağa düşmek 
korkusu ile Urperlrdım. Şımdl 
lsta11ıbul'a ı: ttlkce Anknra'nın ye
şıl ve tıol af:aclı caıidelerlnln Ade
ta ha ret nı ı: ki)orum. Sıze on 
sekiz yıl once, " Bır gün gele
cek, Bostancı yollannda Çankaya 
yollarının •ol cıler n1 V<E> yeşillik
lerini arıyncak ınız!" desem. ak
lınvlnn şüphe etmez mlydmlz? 
N"tek m luzumunrian faıla ten
kit olunan yazım o tarıhlerde, 
"Hııklmıyet Millıyl'"'de çıkan "Ye
şil Ankara• yazı ı olmuştur. An
k11rıı'dakı on dokuz yıllık gayre
tin yU1..dc hlrl !stnnbul'da sarfol
sııydı nrahn ne ol urchı? Şisli'den 
kı:ılkar, Trııhya'ya kadar orman-

Ma 1 pe iler 

ge~liler 
( lh$ı ı inci ~yfada ) 

ses E"ı1 ~e a ı nrn ncla arslan • u-
va ın d •n tı~. 

Kuleli Askeri Lisesinin 
97 nci yıldörtümü 

Kıın~a. 12 :ı.a Kulelı a,keri füe-
siııin 97 ınt i >ıldonumü miina,ehedyle 
hugun mckıcpıc huyük hır roren yapıl

nıışıı r. T<;ren c~na,ınd.1 foe müdürü ~Ö>
Jediği hir nuıuklJ mckıehin ~anlı tarihi· 
ni ya5 ıımış •c ı;ıenc meıun olan i!ençler· 
den hir ıalcl c hıına nıuk.ıhelc eımişıir. 

1 oren gun•I hır ıı;cc;iı re,miyle bi1 · 
mi$ ve nııı ıakhcJ subaylarımız ahali ı.a

rafın an ~ d 1 ıle lkı~lıınmıştır 

Milli ~ef in resimleri 
Knıkkale Halkevinde 

ıeref mevkiine konuldu 
Kırıkkale, 12 a .a . .Milli Şefi -

mizin Halkev"mize herl!ye ettiklert 
foto~rafları diin meıı;a~imle şeref 
m~vklirıc konulmuştur 

Bolu' da yeni yollar 

Du7ce, ıı ıı .n Kazam11 zenıı:in or-
manlarından ge~en ve maden ~ularının 
bulumhığu yere ıı;ıdcn Duzce - Derdin vtoc 
Derdin orman ynlları dun Rnlu vali~i ıa
rnfınrlan Hukı mer. Parıi, Ifalkcvi ve 
J\ele<liJe e k·nı •e mk k:ılahalık hir hal
lan huzuriylc işleımi>e açılnıtşur. 

• 

2-

Okullarda 
ikmale 
kalanlar 

Bu yıl imtihanlarda ikmale kalan çocuk
ların sayısı pek ı;okmuş. Bunun se
hebini hoca ile talebe ara~ında pay
laşmak gerekmiş. Öğretmen adedi 
çoğalıyor fakac kıymeti aynı ni~beue 
yükselmiyormuş. Talebenin flayret -
'izliğinin sebebi, geçim zorluğundan 
ılcri geli)ormuş. Geçen harp )ılların
da da "irfan seviyesi hayli diışmüş" 
imiş! ... 

Bir İstanbul ga2eccsinin fıkra muharriri, 
ikmal sayı'1nın çokluğunu böyle i,ah 
ediyor. Okulun ve buflunkü gençli • 
,i!in yabancısı olmıyan eski bir öğreı
men olduğumdan mı nedir, bu mü
talealann hiç birine iştirak e<lcmiye
ceğim. 

Rir aralık yurdumuzun okur yazar genç
liğe olan büyük ihtiyacı ızöz önünde 
rurularak, her yıl mnun adedini arc
ıırmak ve bl\nunla övünmek merakı 
vardı! Bu yıl geçen yıldan yüıdc şu 
kadar fazla mezun verdik, talebe sa
yısı şu kadara çıktı, ,ııibi bir şe)' ... 

HEDI 
Bu hal, gerçek ilim adamlarını, vazife· 

sini ı:erçekten benimsemiş öğretmen· 
!eri çok üı.üyordu. Bir gencin eline 
bir füe diploması vermenin, müshcı 
ilim yolunda > ürümiyc armeımiş hir 
cemi}etıe büyük bir mana,ı olmak 
gerektir. 

bir 
Eğer göz yumarak, desıckliyerek, ho~cı>

rerek li•e diploma.,ında cömc•ılik };t-

• pacak olursak, lİ•elerimizin \'C or;l· 
, dan çıkanlu-ın ne değeri kalır? 1 ğcr 

hir lise mezunu yüksek tah,iliıı her
hangi bir kolunu takibcdcnıiı ccck 
kadar malümamz ise; yiıksek tah•il 
ıakiheımese bile, eğer bir li"! mern
nunun haklanndan fa}dalanarok cc
miyeıte üzerine alacağı rolü banra· 
mı)acak bir ilmi ıakat<idlkıe he ıııc· 

zun sayısını çoğaltmakta fayda dcı'Zıl 

ıarar vardır. 

.. 
:·············· ........................................................................ . 
İ Yazan : Falih Rıfkı ATAY İ 

Bugün Maarif Vekilliı'\i, bu hakikati 
ı;örmüş, tedbirlerini almış \'e o dip
lomanın m.lna'1aı ve de~crini koru
mu$ bulunuyor. Du ccmi}ctte pld~ 
on bin tane }arım kııJalı li•c mezunu 
}erine, bin ıane tam kafalı Ji,e me
zunu lanmdır. Yarının mmhC't ilmı 

ancak hu tam kafalara da,:ır.a•ak ku
rulabilir, üniversiıe ancak bu tam 
kafalara dayanarak }Ük<elcl:>ilir Bu 
dava, ya.rım tcdhirlcrle hallolunac~k 
l>asiı işlerden değildir. Olı...,.ın hir 
fi,c mezunu bu yurdun hağrına ba,a
cağı en buyuk değerdir, fakaı ca!ıil 

bir füc mezunu cemiyetin en hü> ük 
düşmanıdır. 

: ................................................................................... f 

!ardan geçer giderdlk. Ankara 
bahçeleri albümüne bakarken, bl
raz da bu atac yetiştirme terbl-

Ankara Halkevi 

köycülerinin dünkü 
köy çalışmalan 

Halkevlmlz Koyet.llük Kolundan. bes 
klş ik bir ırrul> 1 Un de Bı»"mdıT ve 
Kutlu<tüfijn köylerln<le e&lıamıslardır. 

Doktorl&r ııastalan blreor birer mua
Yfme ederek. rAklrlerlne l!Aı;:l.ıınnı para
&17. verml$1t"1". ve t>u ara& Mthl< ö~t-
1~ Ya.Pmu;Jaröır. Ayrıca di' muayen~ 
ve tcdavl61 yapılrnıstır. Halkevm~. An
kaı- köylerının köy kUtukl~ hazıı"lan
maktı oMurrunitan bu mııkMtlıa. köyle
rm, ziraat, ki.ıltUr. ııal!"lıl<, t>ııyındırllk, 

l•konomı. '°"Ya' durumlan ve folklor 
~nceıcmeteri YaPılmıttır. 

Köy!Ulerle ken<ttlerl.T\1 tlai~endl~ 
konularda all'dınlııtı~ı. fall'dah konut
malar yapıldıA-ı albl, ıtlter mllticUUorı 

hıtkklnc:la ve ııorulan Uzertnrte bllııiler 

ve öğiltl•r vertım~. Dil~ ve l&tek -
leri d nlenmb. tchlt'dekl leleort kovalıtn· 
ma.k üzere not ed lml&tlr. Evv-eolce ve -
rUrnta olan Hallkev! köy kUtUı;ıent"ll'rln

de. köy!Unün fa)'d.alanmuı lcln aerekll 
!.nceımıelE>T Yaı>ılmıttır. H('T bakımdan 
köylüYil tııll'dalandı.vı bu ıı-.1 Mat 1e-

yesi henüz duyulmamış olan bölge
mizin dikkatini hırııalaınak isti
yorum. 

Yarınki salı ak~amı 
19 Mayıs Stadında 

parasız film gösterilecek • 
14 temmu7. s:ılı ak amı •:ıat 21.15 ıe 

19 Mayıs stadyomunda halka İngilizce 
öğretici filmler gôsıerilecckıir. 

Programda şunlar vardır: 
İngiliz po\tô\nelerinde mekıupların 

ıoplanmuı, ic;inden mil~onlarcn ,ıcrlins
in geçtiği po~ta ha' ale 'cr"i'i na~ıl c;a
lışır. Dişli çarkın tekamülu (ikihin sene 
önce~inden bugüne ka; r). 

Kara elmas; komür, bir makine el 
değmeden oıomaıik şekilde na~ıı ya~ • 
larur? 

Modern ~anayiin helkcmil(i: çelik, 
Çanak çömle yapımı (renkli film). 
Davetiye yoktur. Herkes ı;ı:e.Jchilir. 

Çarşamba akşamı program değişecektir. 

Atış Poligonunda yapılan 
müsabakalar 

Mi~afir ingili.ı: takımh le )apılan 
ikinci arış mü<ahakası diın Ankara Atış 
poligonunda büyük hir kalabalık huzu • 
runda yapılmışur. Mis.'lfirler arasında 

bilhassa birçok tanınmıı >·abancılar var
dı. 

fşiıı ciddi)•e alınması ve üzerinde hüyiik 
hir titizlikle duruJm~sı, mırılıı ya -
pıiacak hir mevrn dejil; atkı~hınacak 
hir ileri adımdır. Gazetelere dü•cn 
vazife, ıenhcl birkaç ha ••zın \ızıhı
"nı veya yılda yalnıı hir !.;ere imti -
h1n ıı:ününde çocuji;iyle mcu:ul olan 
ve ooylece babalık analık vazife,ini 
yapııiını sananların reı;·adını süıun
larına koymak değildir. Bu s:ibi ya-
7ılarla haylazları ve onları himaye 
edenleri okşamak bu memleket kül -
türüne yapılacak en büyiik fenalık· 
ur. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Yüzme 
müsabakaları 

(Başı 1 inci ~yf ada) 

tı. Hl"!" ile yüzUcü de iyi yüzdülkleM ıcın 
bu yarış aüntin en ()E"tJll ve hE!l)ret:Anlı 

ya.rışt OlnıU$tU. 

400 metre serbest 
Bu m!lsa.baka.ya & dört yüztleU ırır-

111: net:cede Ank&n\ GUc\l.nrl("tl Murat 

Kulaca.tan 6.4S.5 dıı.4<1arn~ btrincl. Sa · 
ıım Kandemir lktnd, Halil l&lek ücı.ln

cu oldular. 

50 metre serbest 
(Küçükler) : 

Bu milsabaka,ya 12-15 ;ı>tll$1arınrlrı 7 

k"tieUık 11:1Td1. Netııcede cok iyi ı;ıtllte YU
zcn N1Yazı Yılmaz 40 saniyede birinci, 
SU,ha ÖktEmel llelncl, Muıııta!a Laçlrınap 

licUncU oldu.laı-. 

50 metre serbest 
(Mükellefler) : 

15 Ue 20 ~ arasıtıda.!d rn\.lkellefü.•r 
araMnda yapılan bU mUsaba.kAYll yedi 

yüzücü ırlrdl. Neticede J\1ah1ıt Aksıı 39 
sııntı.·cde biTincl, HUsıeytn Pısm1s tk1nC'I, 
Lüttt Kırkharuar Uollncti oldwer. 

50 metre kurbalağama 
(Mükellefler) : 

Gene 15 • 20 yaslarındaki mükellef -

leır arasında :;apılan bu müsabakaya 7 
yüzücü z-.l:rdl. Neticede A ııt Yurt.ku l'll 50 
9'ln:lyede blnncl, Mu~!!er Kfl.Y'&l'an 
l:ıdnc1, Şecaat camıa;r ücilncü oldular. 

Türk Bayrak yan§ı : 
Bu müsa.ba.kaıya dört takım ı.tırak 

etti. Neticede .KAmll, NeJat ve Mu'rat'
tan tet@!kkül eden Ankara GUcU takımı 
6.15.8 dakfkada t>lrlllcl geldi. 

Tramplen atlamalar. 
At.111nıal:a.ra ~ klel irinti. Neticede 

G.:-n~er Blrlıiı:tlndaı BUlent HIUlll.r birin
ci. LUtrı Onay tldıncl. Sftll&t Okulundan 
Nevzat Pakin üçi!.nCU olduı!Ar. 

ldzden 19 a kadar llllnnUıtür. Kıwtlller 
Pıırtlmizıe w lfüktlmt!t1m12ıe Halkevtn1n Gtçen maçtan ~onra ıakviyc !'dilen 
catı91Ylalarından do!&(YI mlnınet.ı~n1 bil- misafir in~Jiı takımı bu def,ı şu şckil-
d\Tm\4lerd.IT de te,ekkill etmi,ti. 

Mtıaal>akalarm sonunda blrd<>n ücUn· 
ctlye kadar deıre<.'C aten !ara bire!' •ık 
ve ıtü-u?J para cü'Zıdallı ve puve.n it ha. 
rlyle blrtrıctl'ltl klı.,..anıan Anlkara Gücü 
takımımı. dııı. lıölııe 'krucPMı eu stı<>rlıın 
:ıJam tarafından ınenılllmle vertımlstlr. 

lzmir vapurunda 
tııt.ttnbul'tlan Vll'l1!en ve dünıkü l!NlYI -

mızda ı;:tkıtn htr hıı~rt• !:mntr VA'PUTUT\

<111 btr yıınınn cıktıtı bl1dlrtlm1•U. 0t
l't"rıd1ı:t mlze ~re blfo aı.anı.nın Mı- pa
muk tııılyaııınm 07.f'!ine atılmaın netk'e

!<inrte ufıık Mr lltet nımu- &\ derhal 
ıröMll<>~ 9"1onttilrtllrntletür. HA.beırl tav 
zlh ederiz 

R. C. Hill, C. E. Sımnı;ı, C. F.. S. Q. ÇE-lecek hatta tedeTU.8YOll )'{17ll'l'le tıeevlk 
d'J İffla, E. A. Read. V. H. Hıımhy. milsa.bıı,lqı,lan yıı,ııılacaıktn-. Proırram 

Ankara Atıcılık lhti!ııs kulübü ıakı· şudur: 
mı da; 1 - 100 metre ııoertıeıart. 2- 100 mE-t· 

Dr. K. Köylü, S. lnrl'diken, P. Ko- re sırt üs.tü, 8 - 200 me-tre kurtıe.Qalıı-
~r. S. Tayla, M.. Kanı.:al. ma, 4 - 11500 metre ~. !5 - 4 x 200 

Çok heyecanlı gt'çen hu mü~ ıhak~ • ba.yra.k YAnfl, 6 - kul~ atl:ııan&11lrı 
yı At1etlık kuliihü ı.ıkımı mi,afir rnkı · CA - öne MJ balıkbıma kcıearıı.k t!Oz, 
mm 2~25 puvanına l.aqı 2573 puvanla R - C'".er! Adi balılc'.lrurut cturıı.rnk t>il
kaıaıınu~cız. kti:k, C - Ters lıe.Uklama durarak düz). 

İstanbul' da 

dün yapılan 
a tyarışlarımn 

neticeleri 
!stıı.nbul'da başlıyan at yarışları

nın birincisi dün pek kalabalık hlr 
~ey re! topluluğu önünde Velie!endi 
koşu yerinde yanılmıştır. Koşular 

çok. ırlizt>l ve he;1<·ecanlı olmuş, mu~

terek bahis olduk<;>a çüzı>J pnralar 
,·erınfştir. htanbul'dan tclefonl.1 al
dığım tafsilata ;"'Öre size şimdi bu 

yarışların neticelerini yazacağım. 

Birinci koşu : 
Üç Yaşındaki yerli yarım kan in

: ,., erkek ve dişi taylıt:' mahsustu. 
1k·ramiyesi 200 lira mesafesı 1200 
metre idi. Koşuya dört tav aırmlş ve 
hiç müşkü'Cı.t çek -eden B. Sual Ko.
raosmaııa ait ~eneviş iki boy ara 
llc koşuyu kazanmıştır. Ahır arka -
da:;.ı 'l'ır~ o.ki ik.incı, B. Ali Ertekin'in 
Acarı üı;;ı.lrıciı olmu~tur. Mucldet 1,25 
tlaıuka cıı. • Iu n: oahis l' .;an 
10" "!Ase sırasıyl lUU ve ltlO kuruş 
verm.ştır. 

ikinci koşu : 

l..~ '" ............ ,, ... .-an yn,,taki ve 19-12 
,, hl .ı.U.ı. !.lJHla A~Lu.tw .. o• .&n.1o """·.> c.er 
.)"l.h.UııU JUU ıır(_ ;d l.ıv .... u..&.a..Ul.,)UU !)al 
n.an 111..,d.U iil \.~ rı:ı.,,J.·a. ~a.d uıau::.U:,· 

tu. lkl aı ... ~ ~ JO !ıra, mesnleı;ı lbUU 
metre ıdı. L.oşuya ı.iç nalı:s kan gır
''ll .u.. !::>laı ı..1 .. -:ı ut.LaıJt:r .;,th1n.1z vne 
dtiştU ise de Umacı kendıstnı bırak
ıııaJı. ı- .ıkat oın metre :>On;a !$en
kız Umacı )t ııecıtle mraklı. ;>ınıuıye 
J,u lal' .~·..ıııtıı,:ı ko,,ularırı aksıne oıa
ı .ık Ko,u~ u .,erıuen takıoec!en Uuıııa 
llal uıı ko~uHun ,,onuna dikt yl\z 
melı e kalaraK hlıcuuı eltı ve Ş~ ııkı
zı kol.ı,1-lıkla ve bir boy arn ile xe
ccrL'k olrim·i -oldu. SL'ıı kız ikıncı U
macı ücuııcü oldu. 2amaıı ı,13 ' - dn
klkn idı. Müşterek bahıs g-anyan .,oo 
kuruş, bu ko;uJakı ik.Jı bahıs bır 
!ıra) a nıukabll 16 !ıra vermışur. 

O çüncü ko§U : 
Ddrl ve Jaha yukarı yaşta ve 

l!J42 yılı zarımda hıç ko~u kazan
mamı;; ııaf ıtan araı:ı at ve Kı;;rakla
ra mah-uHu. lkramıyesı 155 lira 
mes:ıfesı 1400 metre idi. Koşuya al
tı hayvan glrmlşllr. !kı hatalı çıkış
tıın sonra Yüksel onde çıkarak ko
şu) u gÖI ürrlü. Tarzan kendıslni ya
kıı'famnk btedi ise dE' mu\affnk ola
nuıdt. Ko~uyu az çok geriden takip 
eden Tugbay !smail Hak.kı TQkçe'
nln Tunası zamanında hücum E>de
rı.>k rııh11t rahat koşuyu kazandı. Se
vim VIII ikıncl, Tarzan li<:üncü ol
du. Zaman 1.37 dakika idı. Miişterek 
hahis ganyan 325 plüse sırnslyle 150 
ve 200 kuruş, ikili bahis 700 kuruş 
\"ermiştir. 

Dördüncü koşu : 
Üç ve daha yukarı yaştaki saf 

kan ınglliz at ve kısraklara mahsus 
handlknptı. tkramiyesl 255 lira me
safesi 1800 metre ldL Koşuay yazılı 
olanlardan yalnız Alemdar koştu
rulmadı. Diğerleri arasıntla yapılan 
koşu çok güzel olmuştur. HarekcL 
lşnrct.ıyle beraber Ôzdemir öne düş
tü. Dancli üç yüz metr<' sonra ken
disini yakaladı. Ve ikısi koşuyu baş
başa j;Ötürdüler. Bu aralık Dandi 
gı>rl<lıc kaldı. ôzdc-mlr'ln artık koşu
yu kazanacağı zannediliyordu. Fa
kat Dandi hücumunu tazı-liyerek öz
d-emlr'e yetişti. J\TGcadele çok sıkı 
oldu. Fakat Dıı,ndl bir beyun &ra lle 
koşuyu kurtnrdı. ôzdemlr ikinci, bir 
baş ara ile Ynvıu: üçündl olan. Za
man 1,59 dakika idi. Müşterek bahis 
ganyan 275 plase sırac:iyle 125 ve 
125 kuruş, lkill bahis 400 kuruş ver-
di. • 

Be§inci koşu : 
İki yaşında ve 800 lira kazanma

mış yerlı saf kan ingiliz erkek ve 
di ı taylara mahsustu. tkramlyesl 
500 !ıra mesafesi 1000 metre idi. Ko
şu dör-t tay ara.sın.da yapıldı. Vardar 
öne dilstü ise de sona doğ'ru Dest-c
gl.il ve Pulat'ın hücumları karşısında 
üçünc!i kaldı. Destegül birinci Pu
lat ikinci oldu. Zaman 1 dakik'a ld:l. 
Müşterek bahis ganyan 100 p!ıise 
100 ve 200 kuruş lkili bahis 200 ku
ruıı verdi. 

1klnci ile üçilncü ko~ular arasın
daki çifte bahiste Huma Hatun-Tu
na kombinezonu 11 lira, dördüncü 
ile ~ınci ko~u arasında çifte ba
hlste Dandi - Destegtil, Pulat kom
binezonu 4 lira vermlştir. Bu koşu
lan:la oynayıp da kazanan meraklı
lar diln ak.şamdan itibaren tediyeye 
başlıyan Atlıspor Kulübündeki ıı-işe
lere müracaat ederek biletlerinin 
bedellerinl alabilirler. 

Hikmet YAZICIOOLU 

l 
Yurt içinden 

l&lnnbwl'daıkıl buJıntnı iktı16dL 
Ye blc de buhranı ma11 ltnzmıarn 

etınıı&tır. Hüıkümet :ı>arrunzlıl<tan 
ao1 dc:-ece muztarıptl!r. SJrndlye 

kadar bciyle bl.r vaztyet ırörU Jme
m!ıftl. 1Jık tedblir olarak deva.il"de 
mcvC'Ut otomob.lller satılmaktadır. 
Halk parasızlıktan WtUın emval 
ve eml.Akt'l'l'i elden cıkarıy0r, Yal
nız btor aş 7.arfinda h.ı~nla
nn müıılUmanJal'daıı aıld.ıtl emllk 
l>cıdel1 YÜZ bin ~. l8Ulcnızı 
pabl~I 18, aııtuı 'T.17 dl!T. 

Yurt dııından 
La.lıi"Y lcıonteransındıı rus mu

ra.hhası Lltvmot Rusya'nı:n imar 
ve ihyası ıcm PndlıMk üç buC~ 
m~ar altın rram tıı.lt!betımtsUr 

Bu tf'kl1r Lıııt<\Y'de d~ Clftvl • 
lf'<T' murahhMIAn tR.rıı.!ınde:n tct· 
lök ed1~kt('dtr. 

\.. ./ 

• 
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Katmerli yıldönümleri 
Rahmetli Acatürk'ün, kendisinden l 

doğum gününü soran bir yabancı bü- 1 v ~ 
yüğüoe : Kazım Dirik'i anarken ..• 

- 19 t.fayı~ ! cevabını verdiğini 
rivayet ederler. 

Şu halde büyük Türk çocuğunun 
Selanik'te dünyaya gelişi ile 38 yıl 
sonra Samsun'da Anadolu toprağına 

ayak ba<ışı mayıun aynı günune raH· 
lam ıştır. 

26 ağustos büyük caarrurumurun 
haşladığı gündür. Tarih sayfalarını 
karışııranlar a>nı günde Mohaç - ya
nımda küap bulunmadığı için tahkik 
edemiyorum, ve yabuı Çaldıran • za
ferini kazanmış olduğumuzu söyle -
mişlerdi. 

23 ve 24 temmuz tarihleri hürri
yeıin SeUnik'te ve İsranbul'da illn 
edildi,r.i ııcünlere rastlar. Yıllarca sonra 
aynı g\jnleri Moncrö ve Lozan gün· 
Jeri olarak tarihe geçirmiş bulunu-
yoruı. 

1812 yılının 22 haziranında Na· 
poleon hürük Moskova seferine haş
lamıştı. Geçen sene aynı günde Hit
ler, Rusya'ra harp açmış ve büyük ta
arruzuna girişmişti. 

* Niha)et geçen günkü gazetelerde 
çıkan haberlerden öğreniyoruz ki 
Ehcdi Şef'in kurruluş ve devrim sava 
şını açmak ili:ere Erıurum'a ayak bas
ıığı ıarih olan 3 remmuı:, aynı zaman
da Erzurum'daki Aziziye tabyasında 
1877 yılında gösterdiğimiz. 1...ahraman
lığa ıesadüf ediyor. 

<:r 
Kendi tarihimizden aldtğımız bir 

ıakım yıldönümlerinin böyle kaımerli 
ı)luşuna hiç de hayreı etmiyelim. 

Çünkü yaradılışl:ı başlıyan milli 
ıarihin sayfalarını inceli ye inceli ye 
çevirecek olanlar hemen hemen yılın 
her .ı:ününe rastlamış hird('tl, ikiden 
de fa1 la zaferler, başarılar görecekler
dir, 

Bu kadar durmıyan hamle, bu ka
d:ır tükenmez destan Lir yılın 365 gü
nüne sığabi!ir mi idi? 

Giin!Lindeki <C' A'İkrin aslaı · ra· 

yını Türk kö>'l ü,üne ayırmış olan rah

metli Gener.11 Kazım Oi rik için Fdir· 

ne'de hir tören )'apıldıi?:ını ve u'ıa • 

dım Selim Sırrı Tarcan"ın j?ene onun 

için yazdıj!ı c.1ndan yazıyı, gü,el hir 

tesadüfle, bir kö>' kahvesinde okudum. 

Biraz ilerde bir köylu çocu{:u dişle • 

riyle kopara kopara durüm )'t}or. 

(Diiriim, ımd.Jn yufka gibi yapı

lıp saç üzerinde piıirilen bir reti't 
ekmektir. Ben de kiiçük yegenimin 

ptlı set diği bu ekmekten yİyoNtm.) 

Airaz ötede iki çiltçi bu yılın mah

sulünü konuşuyor. 

Köycü ve köylü do<cu Kbım Di
rik hakkında yanlan bir yazı ile bir 
haheri böyle bir dekor içinde oku • 

mail, henim için ayrı bir zevk oldu. 

Aynı ruhun bugünkü genç idare 

lmirlerinde de yaşadığını görmek 

için }'Urt içinde küçük bir geziye çık· 

manız de yetecektir. 

-er 
fJir Fazilet örneği ! 

Çocuk F.,irgeme Kurumu, haıir~n 
ayı içinde on heş genç kııa para<ız 

J?cliniik \'Crmişıir. Aynı Kurum, tem· 
muı ayı içinde de evlenecek ve gelin
lik alamı)acak kızlara parasız İpekli 
kumas verecektir. 

Atılan her faziletli adımı hu <Ü· 
tunda alkışlamayı bir ödev sayarım. 

Bu 11e,ilc ile hali, vakti }erinde 
olanlara hir ıeklifıe hulunnıak i,ıj -
yorum. Yurdumu,da e' lenecek hir ok 
roksul kızlar vardır. Rıınların ,ı:elin

li;?ini sağlamayı ve hunları Çoruk 
tsirgeme Kurumuna arnıa~an eımeyi 

oir idet, hir gelenek h;ı!ınc Retir,c
Jer! 

T. İ . 

Refik Sa.ydam 
ve-

Türk gençliği 
Refik Saydam'ın ölümünden sorıcra ırazetem!7.de onun haıkkında bb'çolc Yllzt" 

!ar cıktı. Bu.ırun <le ıııcı tıp talellE'slnln. hu a<'ı ölurn döll<IYL.,ıyle yazitıklerı Jkl ya

zıyı sütunlarımız.a a'.ıyllt'UZ. Bu yazılıırı )'8.lmnlar, Reflk Sa'Yd:ım'm "0.:ma~ına 

16te<llt1 Türoki')le" nm aıhhatını kont~C'A'k °'1~k ordunun i:kl subay mımzedldlr, 
Retıilc Sall'dam, eeermt anlayııı;lı ve calllkan t-llcrc emanet ct.tıtmi duıyarak, eeb
dl ı.tırahali:fı.h.ında d1ltıa rahat UY'!W&.Cakt.ır. 

Saydam ordusu 
Şinasi NiflClJt BERKER 

O, idare', devlet, siyaset adamı, 
mebus, vekıl, Başvekil, kısacası her 
scydl. Fakat, o, bu "herşey"den ev
vel bUyük bir "Doktor"du ve gene 
o, bir doktordan evvel eŞSı<! bir "!n
san"dı. Birincisi çalu.;makla, di~erl 
Türk kanından olmak dolayıs.lyle 
yaratılıştan kaz.anılmış, insanlıgın 
en ulvi mef.hunıla.rından bu lklsıni, 
o, kendi şahsında, .bizim gibi et ve 
kemikten olan maddesinde birleştir
miş \'e bize, bGtün dGnyaya, "!N
SAN'-DOK'l'OR" halitasının en canlı 
ve en yüksek örneğini vermiştir. 

O, "hasta adam"ı kurtaran ordu
ların şefleri yanında "hasta adam
ları" kurtaracak orduyu kurarak. 
bakım ve bilgi~izliktcn, hastalık yu
vası olmıya ~·üz tutmuş Anadolu'yu 
görünmiyen düşmanlardan kurtar
mı~tır. 

O, Milli Sef'imizln, bundan 17 yıl 
önce Mllll Tıp Kongresinde söylemiş 
olctukları "meslekleri sıhhat müca
delesi gibi yüksek bir gaye! insani
yeye müteveccih olan vııtancl~lan
mızdan doğrudan doıtruya halkın içi
ne nlılarnk onun dertlerini, onuı;ı 
clertleri surelinde tebarüz eden teh
likeleri, do)trudan doğruya gözleri
nin içine bakarak mücadele etmek 
karar ve mesullyetlni deruhte etmiş 
olmalarını görmek isteriz." dileğini, 
son anına kadar yerine getirenler
den biri ve birincisidir. 

O. insanlık tarihine, memleketi
ml1.de yetişen ve yetişecek olan bir
cok Pasteur'lerin, Koch'ların, Llster· 
le>rin babası ve hoca<n olarak yazıla
caktır. 

Bugün, yeni dofnn yavrunun ilk 
feryadınrl1t, cocuP'unu Bakımevine 
e>manet ı>den ananın. yaralı barağı 
kangrenden kurtulan şehirlinin. (ra
hom, frı>ngi, ıııtma yiJzü l!'örmlvcl<'ek 
olan köylünün rluasmda "Saydam"ı 
duvar gibi oluyoruz. 

Yarın, savısı milvonlarıı. vii ~ı.>lP
cek olan "SAYDAM ORDUSU mın 
biz erleri, lnsanlıfın, ezildlt!i bu bU
yUk kavga nE>ticesi. alacağı misli ?.Ö
rülmemiş mnrlr1t ve mitnı-vl YRrRlnrı 
leriRvide en büyük yararlığı göstere
ceğiz. 

(O 

Yığllıımıya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

11ra olacak 
Ankara Belediye Reislijtinden ı 
1 - UçüncU maddede vazıh husus

lıu belediye tenblhleri ara.sına alın • 
mı ıtır. 

2 - Bunlara aykırı hareket eden
ler 1608 ve 2575 ':lumaralı kanunlara 
ı::-ôre cezalandınlacaklardır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin da • 
ğıtımın ve bunlar ıçın art verili· 
şinde, 

8) Nakı1 vasıtalarına binişte, 
C) Umumi\yerlere ~ntı ve <:ıkıtıta 

halkın birlb rı ardı sıra dlzılmelE'r; 
mecbundir. 679 

Üç tevazu 
Orhan H. ÇIRAY. 

Bazı kimseler vardır. Hayalları 
ne zikzaklar ve ne de gayrı hendesi 
başkıı. şekiller çizer; bilakis sanki bir 
helezonun muntaazm kıvrımlarını 
takip ederek daimt ve gıttik~e yük
selen bir seyre tabl olur. !şte Dr. 
Refik Saydam'ın hayatı bu örnekler
dendi. 

Onda tevazu, vatanına faydalı ol
ma duygusunun etrafına sarılan ve 
bunu takviye eden bJr histi. Dr. Re· 
tlk Saydam'dakl bu ha<;Jet. rne<;Jek 
tevazuu, vazlfe tevazuu ve nihayet 
husuoıl hayatındaki tevazudan ibaret 
bir seciye 11.bıdesldlr. 

Yüksek tahsil çağındaki ReflJc 
Snydam, her şeyden evvel kenclisıne. 
lnsıın oinıa!b talim eden bir mürşit 
ve vatanı fayda du) gusunun t.:;:hak
kukunn yardım edecek bir meslek 
aradı; ve, doktor oldu. 

Tıp tahsili ono., insanın fizyolojik 
tarafını öğretmekle kalmadı, mane
vi tarufıııı da tnnıttı. 'tıbbın ulviye
tine inanmış Dr. Refik Sayrlam, hiC 
bir ~Un bu Unvandan kendisine bir 
iftlhnr payı ayırmağı diişlinmedl. 
1mzasının baş tarafına ilave ettiği, 
Dr. rumuzu, onun için ne bir gurur 
vesılesi ve n~ de hatta bir 'kazanc 
vasıtası olmuştur. O, ibUyük bir te
vazu ile, doklorlu~u. ilerde girişecp• 
ği yurt işlerlnrie, memleket derUed
nl daha hurdelıini gözle görebilmek 
lcin bir hasamo.k, bir vasıta olarak 
kullandı. 

Yurt calışmaların.da. onu ıı:ene RY" 
nı mlilevazı .cehre ile göriiY'Oruz. F.
serlerini sükunet içinde basaracak. 
ve bu yolda attılh arlımlarda. tabi
atın nlfıvlşslz faaliyetlerinin ahPn· 
g! ile lle"liyecektlr. 

Sağlam fikr n ııa~lam vUeutta olıt• 
cal:ına inanmıştı. Sıhhiye Vekilliıll 
hulf\sa edilmek l~zımgellrse, istiklA· 
!ini knzaıımıs. fakat yorgun bir va· 
tanın vücudunun ~a~lam bfr hale 
konulmıısııın sarfedılmiş ıı:ayretler· 
dlr denQlebillr. 

Yaptığı ı.>s<'rin kalmac;ını l~tı>rliıll 
iç!n, tPmellni sağlam atmai:b sever· 
di. Filhakika Sıhhiye Vekfılpti, Yı>ni
schlr'ln esk.1 )-Pılarındandır; fakat 
rlalma Ankıırn'nın E>n YE>ni binası o
lnra'k s:'()stı-rllcblllr. 

Bıışvekilllğ"I <'Snrısında. bir nut
l<un<ln f"ntık kaşlı hlr lfıırle !le de_ğil 
rie hlliiki<; m~hvivete bürünen bir 
eda ilı- hiz~ şu ölHirlü vpriyor: "Sev· 
~ili vıırtta•IRnm, sizr'IE>n bir ricnm 
vnr. Nerı>ıfo olur<;anız olunuz. mek· 
tı>ptP. hiiroda, fnbrlkııda çalısını7~ 
hıknıadnn, yorulmadan, çok çalışı· 
n1z •• 

Bu milteva,.ı tn\rc::ivede ş(inl),.,c::iZ 
'·lrmlnci asır 'l'Urkiw"c::inin azimki'ir 
lfıı<l,.,si <lf' oknmıvordu. 

Dr. Rf'fik Savıl1Jm'ın Cnnkıwn'rlıı· 
ki kü~iik t>vlnl ı:-örenJ.er hurııdıı hir 
Bıışvrkllln oturr1n7•nııa belki itttimnl 
hile v~rmezler. () Ba~vPkilll"i ec::nrı· 
ı;ında <la. bu miitewızı evinden av
rılmadı . Bövle hlr zarurı>t te hlc::c::C:t
merJI. Çünkü O, her an, ııvzifo<ıinl 
vaı:ıanlrınn du,·dukları hnz VP hıızu
ru 'kalb lende vac::ıyan bir mütevıı.71 
d Huzuru knlb, hn'11? t"vıızu kalı-

na girmez, hangı dar yere sığmaz 
ki? • 
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Dl~ POLİTİKA ! TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
J aponya 

ne yapıyor ? 
t~ ~1! ayları zarfında 1tırışuı:ı geniş 
pla:u bus~erle dün) a müc;ıdele~inin ön 
ş· nı ışgal eden Japonya, Avrupa ve 
~al Afrika cephelerindeki hareketler 

lı~alı arka tarafa çekilmiştir. Japoil
t 7 ilkkanunda BU:le~ik Amerika do -

fl~n~asına indirdiği bir darbe ile deniz 
~ktnıi}eıini eline aldıktan 'l<lnra, kısa 
_ır ~aman iı;inde bü~ ük zaferler elde et· 
· 0nı:-KonR'u ifıtal eıti. Malezya ya· 
'.11ada~ını isıiH\ etti. Singapur'u aldı. 

rırınanya'yı eline ıtetirdi. rilipia ada
~arındaa arnerikalılan ko~du ve Hollan

a Hindisıanını ın•fire etti. Bu muaz · 
anı İşi en kısa bir zaman içinde başa · 
an JaPon>a, bir taraftw A'ustural)a· 
a, Öte taraftan da Hindist.ın'a dayandı. 
•
1 

Bu sıralarda Japon) a tarafından giri· 
ed~ek. dört tee~bbüs ihtimalinden hah· 

'.1~ışci: ia1><>nlar, evHla Avusturalya· 
ı l\ııla edebilirlerdi. Hindistan üzeri· 
e f~febilirlerdi. Eski Çin davasını 

ha.\ ıyeYe teşebbıis edebili derdi. Ve ni· 
ayket ,iınalden .-.eıecck tehlike•·i önle· 

ıııe · · ., ' 
liri ı~ın Rusya'ya karşı harketc geçebi· 
Ya' erdı. Her dün tl'~t"bbü5ün de Japon· 
Aya temin ede1:eği faydalar büyüktü: 

0VUs~uralya'nın işgali. ele geçen geniş 
P~ ·ların korunması için !hım ve za
~ idi. Amerikalılar Avusturalya'da 

b~1:-ıı.1Ynrlar ve Ja1>0nya'ya ka.r,ı girişe· 
. _ rı taarruz hareketinde bu memleke

\l\ olarak kullanmak niyetinde olduk
arını cizl · 1 d A ·1·-J 1 ki i to"k emıyor ar ı. merı..,. ı ar · 

1 dar kuv\Cı coplamazdan enel, bu 
enılekeı· • . · · h · ir . ın ı~galı, Jaıx>n>1l ıçın ayatl 
nıudafaa tedbiri olacaktı 
liindhtan zengin bir me

0

mleketci. Bu 
nıenılekeıi İşı.tal altına aloıak hem Bri
tan>"a İ a· nıparaıorluğuna darbelerin en 
~fl.ırını ındirmek demek olacaktı, hem 

e Jaı>onya'yı dii(er iki mtaliına ulaştı · 
•c::ıkıı. Jar>on duııanma\ının bir aralık 
enwe körlezinde göriınmesi, 'japcnla· 

1
.n c_iddi surette bu ıeşehbüse girişmek 
'Y~tınde oldukları hi,sini >aratmıştı. 

n;ı:er ıarahan Çin'in tasfiresi de Ja· 
"a n)'a için zaruri hir me,ele halinde idi. 
~ ron,a b • k .. t"k · e~ •ene ugr.ı,mı~ ve ta atıoı 
: rııı:ıekıe olan bu >·aman düşmanı yo· 
e 1<e~ı~~menlişıi. Rirm.ın)a yolunu kesip 

b Çın 1 hıishuıun ıecridenikıen sonra, 
h ~ mh enıfeknin i,ıiHı..ına ıdri,me<i tabii 
ır al ~ihi ı:orıiniı}·ordu. 
~ı~' ııene Jıı.pun>a'nın Ru•ra'yı büyük 

1 e <aymakıa olduıi,u malum olduA>ı· 
a F:<ire, Alrnan}a'nın Auupa'da taarru· 

ıta l:'eçeceği \ırada JapOf'l}a'nın da .Man· 
"'.a'dan bu devlete kar~ı ıaarruza geç· 
"

1 Yakın bir ihtimal gibi görünüyor-
u. 

Fakat JaPQnlar bunlardan hiç birini 
raPmadılac, Geniş tl'e~bbüslere girişerek, 
~vveı ve enerjilerini ~arfedecekleri ve 
tranacııkları yerde, her h:dde şimdilik, 
~andıkları toprakların muhafaza.ı için 
udafaa tedbirleri alnııya ba~lamışlar· 
ır. Japonya'oın, aylardanberi, uğraştı· 
1 

tne(eJe, kurduğu ı:eniş imparatorluğa 
:ıt1 gelecek tehlikelerin önlenm~i için 
. ırler almaktan ibarettir. Bu tehlike
;:. ~ büyüğü ürhe$İ2' Amerika'd•n ge
"k ı~ır. Jarıonya'nın butün gayreti, Ame

a Y1 mümkün olduğu kadar uzakta 
itııtınt1c noktasında toplarunışur. Önce 

ercan denizinde ve biraz •onra da Mid· 
~ay ada~ı açıklarında giri(ciği teşeb-

11. !er, Ameri.ka'nın Avusturalya ile de· 
~ ınuva\alasını kesmek maksadına ma· 
l>o ~· Fakat her iki teşebbü,te de ja · ak ar ağır ka> ıplar verdiler ve muvaf
ile da o~amadıhr. Bu~ün A'•u5turalya 
a ~merıka arasındaki yol açıktır. Ve 
lllerıkan kara ve hava kuvvetleri bu 

ll}'~~eke~te toplanmaktadır. Son bir iki 
Rel nberı, U~ak-Şark harp (ahnesinden 
ku en haberlerin çoğu, Amerika hava 
hulVVeıJeri tarafından japon işgali alunda 

Unan ·v~ "G' d'- dal .. rinde . ~ ~nı- ıne ve ıger a ar uze-
hakk kı lımanlara kar(ı }apılau akınlar 
bu ~ndac.lır, Gittikçe "rtleşmekte olan 
~'>rl~kınları. japonlar karşılamakta büyiik 
İap _ç~kı}orlar. Avustural>a'nın artık 
du ~n ı-tıll cchlikesin<len masun bulun-
~ eınniyttle so) lcnebilir. 

&İri J~P~nu'nın Ali yut adalarına karşı 
.ıı~ı ~ıığı hareketler de bu istikametten 

etek A "k ehlik · · ·· 1 k İti d' rnerı ·a ı ·esını on eme 
l>o~ ır. Arncrikalılarcn bu adaları Ja · 

>·a'va k . • k.l . . . bir .. arşı gırışece erı taarru:r. ıçın 

ı .... us olarak hazırlamakta oldukları gi:r.
-.. trıenı· · H rik ıştır. arp başlar başl:ımaz, Ame· 
İle~ l<anada'dan geçecek geniş bir yol 
lar, laska'yı Birle~ik Amerika toprak • 
llı.ı. ıı~ bağlamak için faali) ete geçmiştir. 
}'a'y a al~r, Alaska sahillerinden Japon
siles~ do~ru .sıralanmı' bir basamak s11-
la.n. ~azıyeundedirler. J:ıponya bu ada· 
kat elıne geçirmiye ıe,ebbüs etmi,, fa
lı:ıtç >alnız s~hilclen t>n uzakt~ bulunan biJ: 
~ :ıa}l ışgal edebilmiştir. Bunların 
bi ... e emrniHtli,i, güzel bir limana u · 

., olan K" k 'd "ka . ları IC' ıs a ır. Amerı lıla.r ıapon· 
Se d ı~ka'dan atmıya te1ehbü, etmişler· 
leisk e, muvaffak oloıamışlardır. Fakat 
lıh a nın müdafaası da japonlara paha· 
J:litı ;aı olm:ıktadır. Japonlar Kisl.:a'yı 
bir CŞı Arııerika°)"a doğru girişecekleri 
~ teşe~büs İçin değil, o ta.raftan gele · 
~rd"ttlıiıkeyi önlemek için i,gal etmiş 

:;. ~e ellerinde tutmak istiyorlar. 
h~e/n de girişciklcri hareketlerln iki 
a.~ vardır: ,evveli!. amerikan hava ta· 
Sl>n ndan korunmak istiyorlar. Çünkü 
!:alıs~anlar~a iş~alleri altına alnuya 
lcıtrşı ~.1 • Çın toı>rakları, Japonya'ya 
%k: 8trışıl~ek.. hava taarruzlarında 
1'!r eınm,J el hır u, olarak kullanılabilir-

. arıo 1 T dan b n ar, nkyo'nun bu ıopraklar -
ltliş!e~~ardınıan edildiğinden şüphelen· 
lı~ ır. Her halde 1>ayıtahtı bomba 
"-klar tary-arelerden hir kısmının bu top. 
•Ynı da ındiıH muhakkakur. İkinci ve 
İaı>o erec~de ehemmi)etli bir mak~ıt da 
ri1

111

11 
.ddenu münakale :zorlui:unun e;ide· 

e5ı i.r J S:d:ıiJ • arıonlar, bunun ancak Çin 
lcesi . topraklarının ve ~imcndifer '!ebe· 

nın ele . ·ı . 1 "d ril b. C:Cltin' geçırı mesıy e gı e e ile • 
ı __ anlamıslardır. 

Gorüı .. 
&iti ·-· Ufor ki Jap0nya'oın şimdilik 

Ştıgı büt"' bi nef . un ıescobüder, yıldırım bar-
&'~rd·ı:~sınde yıldırım süratirle eline 
U:i!tk ıgı toJ)r~klard:ıo Anıdo-Saksonları 
teda;~.dt~ımaktır. Yani esas itibariyle 

uı ır Va . . . - dk Sonra · ı.ıyc:ıını ~aglamlaştır ı can 
lc:estir·ı°c yapmak istiyecdi bugünden 
tüde ~ erııeı. Ve belki de bu, büyük öl
lieırıes · a,ka 'ahalardaki hareketlerin t?e· 

itle bağlı bir mr<eledi r 

A . Ş. ESMER 

-- · . '"" • . ( ' I • • • ' .. 

Don nehrinin doğusunda 
cereyan, etmekle olan 

savasın 
3 

siddeti 
..;, 

iyice arttı 
(Baıı 1 it1ci sayfad.ı) 

mühimmat deposuf\u havaya atmış, 
bir taşıt ve bir devrlye gemlsl ba
tırmış ve bazı diışman piyade kuvet
lerınl dağıtnuştır. 

Voronej'in cenubunda bir kesim
de, bır tank müret.tebalı 4 ağır top 
tahribetıruş ve 300 aı.man öldürmüs
t>ür. 

Başka bir tank btrllği 3 düşman 
tankı, 12 top ve mühimmat · yUklıi 
34 vagon tahribe.J.miı:; ve 860 alman 
öldürmüştür. 

J:i.. 
Mos.kova, 12 a.a. - Bu sabah nes

redllen sovyet tebliği: Dun gece rus 
kıtaları dıi.ı§manla Voronej etl'afında 
Kantemirovsk bölgesinde ve Lissi
cansk kesiminde dövüşmüşlcrdlr. 
Başka kesimlerde ehemmıyetli hlç 

bir değişiklik olmamıştır. ... 
Moskova, 12 a.a. - Öğle üzerl 

neşredilen sovyet tebliğine ektir: 
Almanlar \'oronej kapılarında ya

pılan muharebelere, maruz kaldıkları 
kayıplara hiç aldırmadan devamlı 
sureLte taze kıtalar sokuyorlar . .Bir 
kesimde .lB tank ve 6 top tahrlbedil
ıTUli .lUU alman ÖıdurulmU~lUr. ua;ı
ka bır kesımde duşmanın uc ııucu
mu pU!>KUI'lulm~, Ken<.ııs.ıne tiUU oıu 
verdtuın1-1~tlr. .bnan.::ıl< cepnl!:.ın<l!! 
tanksa~ ar toı>lan ııe tecııu. eaıunış 
oır ;;uvaıı kaamız ti aıman la..nJ.i.1 
ta.hrmeımış 11e oır pıyaue oo1Ui:tllıu 
kı:>men ımna et.ııı19ı.ır. J:Sır sovyet 
tank miıtrezefil 18 tanksavar Loı.>u, 
4 tank, 6 havan tıopu tanıfoN.rn.tş ve 
:350 alman 61durmuştur. Mer.kez ba· 
tı cephesınde de 5 tanık tahrıbedıl
mlştfr. 

SavQ§ın §iddeti bü6bütün 
arttı 

Moskova, 12 a.a. - Reuter'ln hu
susı muhabiri bıldiriyor: 

VoroneJ ıçın yapııan muharebe 
bütün şıddeUru munafaı:a etmekte -
d.ir. Don nehrinin doğusunda cere· 
yan eden muharebenin $lddeti son 
24 saat ıçınde büsbütün artmıştır. 
Nehri geçmeğe muvaffak olan mo -
törlü kıtalar ve tanklar rusların 
inatlı mukavemeti ıle karşılaşmışlar
dır. Don nehrinin doğu kıyısiyle Vo
ronej arasında bulunan her karış 
toprak elden geldiği kadar müdafaa 
edilmektedir. Bu bölgedeki köyler 
boyUna sahip değişllrmektedtr. Rus· 
!ar ara vermeksizin hücum ettikleri 
cihetle alınanlar herhangtl bir nok· 
tada istihk!m yapmağa vakit bula
mamışlardır. Vorıonej kapılarına gel
miş olan 6.lman kuvvetleri cuma ve 
cumartesi günleri sovyet kuwetlerl
ntn kili'$! hücumları neUceı.lnde geri 
çeldlmek zorunda kaJ.mıı;tır. Bunun
la beraber almanalr bUyUk bir şehr1n 
bir kışmnıı elan ellerinde tutmakta
dırlar. Bu şehrin neresi olduğu tas
rih edilmi·yor. 

Pravda gazetesin.in cephede bulwıan 
muhabiri, düşmam nerede olursa olsun 
girdiği yerden ç1karmak ve Don nehri· 
nin ötesine atmak gerektiğini yazmak 
tadır. Voronej !çin yapılan muharebenin 
cereyan ecıiği saha dikkare değer bir 
bölgedir. Filhakika Voronej ,ebri bu 
isimdeki ırmakla Don nehrinin birleş • 
ıiği noktada bulunmakt:ıdır. 80 kilomet· 
re kadar bir mesafe içinde iki nehir bi -
ribirine muvazi akmaktadır. İki nehir a
rasındaki ara:r.i parçasının ortalama ge· 
nişliği 20 kilometredir. Voronej şehri 
bu araı.inin doğu kısmmdadır. 

Öldürülen alman askerleri 
Mosko,•a, 12 a.a. -1 Tass aian>ına 

ıı;öre, son günlerde Frama'dan ~elen 300 
alman subay ve eri bir nehir geçidi ya
kınında öldüriilmü1ıür. 246 ıncı alm&11 
piyade alayına mensup olan bu erler neb· 
ti geçtikleri sırada bir sovyet ıank bir· 
liğinin yan bücumum. ı:naruı kalmışlar
dır. Çe'-rilm almanlar hızla ırmağa doğ· 
ru dönmüşlerse de tankların öldürücü 
areşi biı:kaç saat içinde bütün diil.hları· 
nı ve bu arad11 26 da top bırakarak yok
edilmişlerdir. Bu harekt\ııa cus ordusu 
yalnız iki tank ve 6 kişi kaybeımi$!İr. 

Bu geçidin Don nehri üzerinde bir 
geçit olması muhtemeldir. 

Kareli'Je rua taarruzu 
Londra, 12 a.a. - Finlandiya rad 

yosu bu akşamki neşriyatında ru<ların 
Kare!( berzahında büyük bava kuvvetle
rinin himaye•inde iki tümenle hücuma 
geçtiğini bildirmi,tir. Radyonun iU.ve 
ettiğine göre bu rus hücumu püskürtül
müşıür. 

Kalinin kesiminde savcı§ 
fiddetlendi 

MC)!ilrova. 12 a.a. - Moskova radyo
sunun b.lldkrdı~ &'öre Kal1n1n kesl
mtnde muharebe bu a.'kı;am •ldılc-tıen

m:lştir. Bll"C<>k köyler eldoo eoıe ııeclp 

durmaktadır. Alımaın:laT u~radıkları ka
yıplara bı.IJ<ma'kf;ızın ihtiyat kuvvetleri -
nd muharebe-Ye soku~rl.ar. Ruıı s1lvaı1sl 
ıı.ımaruaırı. blır köyden cıkarmışJardır. 

Blr taınk mll!harebesmde 50V'Y<"t tank
ları a1manıarı ı:~ cekfilmeAc mecbur et
}ll1$Ur. DUsman bu muıhar<.,be<te 800 ö· 

ıu vermtstır. 

T ahribedilen alman 
tankları 

Moskova. 12 a.a. - Sovyet h&berler 
bUrtısll'llun cephedeld mııtı.abtrl teıırnır
la almanlarm uıtra<'llitı al'tlr kayıplar 
ştmd1 ııteplerde eereyan edeon 18.nk mu
ha!'ebelertntrı bUyükM!il'U ha'kkı.nda bir 
fikir verıe'b!llr. BU- tek m'llhnwbede bir 
so\l'?et bl:rl1l!'\ 48 t.Mıllt tıahrlbetımist1r. 
A.Ynı bh'llık gene aynı ırUn :ııartındQ bas· 
lca bir 01LTP1'ımada 52 Uııılo ku1~mlmaz 
b1<r ha~e kmım<U.$t'll'l'. Ba"1<'a bir rus '>lr':1· 
ti tl<'I eUnde 7 tank tahr!'h(>tmlııtl'I'. 

M. Tardieu cok hasta 
V lchy, 12 a.a. - Nice'den bildiril

diğine göre, eski fransız başvekili 
M. Taı:dieu'nun sıhhi vaziyeti son 
günlerrl.e fenalasmr~tır. BilincHğl gi
bi Tardieu felce uğramış ve konuş· 
Dl'ak kabiliyetini kaybetmiştir. 

Doğu cephesinin cenup 
ı kesiminde seri müfrezelerle 

o imanlar 
rusları 
kovalıyor 

(BQft 1 ;,ıd sayfada) 

U yardı.mııırle yapılan cettn muharebeler
den son.ra püskti'l'Lillmü~tur. 

Voll<O! cephemnrlc:> dlJŞrn'lntn hUeu'Il
lan akim kalmı$tır. Boltt>vlkler .ıtır 

kayıplara uğramışlardır. 

11 tmımU2 ~ünü SO\'}"Ct hava kuv. 
vetıcıi 74 ıtc:al< ka)'\x>tm111tlr. Blzlm al
tı ucııi!'ımız eks!ikt!r. 

Danzig 
hava akınına 

uğradı 
Londra, 12 a.a. - Ha-va nazı:rlııtının 

tebl1~1: Ouımartesl a'.ksamı Laıı<'a.st<-r 

bom'ba uçaklannda'll mUrekk'e<ı> nıo!a.T 

Danz!ıı'dekl mühlm dMılzalıtl lnı;ııat 

tez&'ll.hlanna hücum etıırrlştlr. Ueakla-ı

mız lrulutlann Ç()k UstUnderi uc:ıırııi< 
dü"1lllll"I ın lru mühim den!lz üR"'1 ile t.t'7.· 

ııll.lılan şkldeUe 1>nmbalamıslardır. 

~ bomba uçaklarımız dıı hem~n 

hemen aynı zamanda cok alca ktan u -
carııık Flmısbul'lt denıl2Altı msaat te.t
ll'rlhlanru bom\)a.rdıınan et.m.lştir. Bu.'11. _ 
baların rıhtımlarda patı.actığı gı.irülmus· 

L\ir. Bomba ucaklarından ti•t li kayıptır. 

bomba U· 
H enva akınları ca.'klarımız düsnan sularına mayn d<>k· 

Berltn, 12 a.a. - M•lrer1 kaynak•ıır· mü~tUr. Bu ha-rek:Ata i..<;tlrak ed<:n uçıık
<'lan ö~rc>nHdlğ-lne göre bir ME!Rs>!'s- larırnızdan 1ık:lsl dönımcml&tl<r. 

chm!U rııosu Don kcslmlnd~ ehemm:
yıetU bir den iZ yoluna h\iı•um etımlş iT U· 

mı kal.'.l lı11 ~ekteye uğramasına ve t.ı·.ıı

ıoerın ~'Ollıırda yığılmasına sebep olm•.~· 
tur. Bunun Uzerlne alınan pl'}'ade nı .it. 
rezeleri 9 tren! olduğu gLbl t>le ~ır -
m~tlr. 

Y az taarruzunun ilk 
haftası biterken 

Stok:holm, 12 a..a. - Havasın hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Rus-alman harbi 55 inci hartası· 
nı bitirirken Harkof-Kurs cephe!<inl 
şarka doğru 300 kilometre kadar ile
ri silren ve alman kuvvetlerine Vo
ronej'den başlıyarak von Bock taar
ruzunun son herlefi olan Volgn çev
resine kadar 350 kllometrE>li k bir sa
ha !cinde Don nehrinin garp kıyısını 
işgal etmek jmko\nını veren alman 
yaz taarruzunun ilk haftasl blt•mlş 
oluyor. 

Bu gece Stokho1m'e gelen haber
ler, ileri alman blrllkleriyle çekiliş 
hallnde bulunan rus kuvvetlerinin 
Don nehri ile Kantemıirovsko arasın
da çarpıştığını bildlrmı-ktedlr. Düş
maıu Kursk civarında muazzsm kuv
vetlerle yaptığı bir taarruzla gaCil 
avlıyan ve Don nehrine kııdar çeki
lerek müessır bir müdafaa hattı teş
kll etme~ine meydan vermemek tein 
sıkı taarruzlarla onu nehrin ötı- ta
rafına alan atman orrlusu, bu Qifte 
başarıyı, taarruzun ilk 15 günü lQln
deki sürat! muhafaza ederek devam 
ettiriyor. Almanlar için ilk hedef, 
Don nehrinin :sark kıyısındaki köprü 
başlarını genişletmek ve hunrı;. ., son
ra Sıtalingrad'a kadar dü!'.manı taki
bet-mektir. Alman başkumandanlığı
nın el!inde-kl baslıca koz. :ı:ırhlı bir
llklerle piyade ve hava kuvvetleı-l a
rasındaki tam işbirliği ve taarruz 
için intihap edilen kesimde muıız:zam 
tank kuvvetleri toplamak kııbiMyetıi
~~ . 

Yeni alman tabiyesi 
Bu hususta BerlJn selil.lılyetll mah

flllerl, alman kumandanlığının ta
arruza başlamadan evvel yeni bir 
tabiye tat'bik ett.iğiııl ve bu tablye
nfo Kursk ve Harkot arasındıı tam 
bir ba$tlrıyla netlO(>lendi.t'lnl bildiri -
yor. Bu tabiye, bu geniş taarruz sa
hası içinde zırhlı birllklerle piyade
~·e geceli gündüzlü boyuna yı>r <le -

Polis vahalarının 

anlattıkları 

Danzlıı'c yapılıı.n akın bu sehro )'a • 
pılan akın ıann l'k'l!ncl.sidılr. ll'k akın ııı..ırı 

sonteşrlnlnln 10 ınıcu ırtınu ll'ec-ele.1..ın 
yapılmı$tı. Blırl'11cl akında fırtınalı 1.ılr 

hava.da dem.lcyolu iltisak nokt.a.lanna 
hücum edilmişti. O zaman lngHlz havn 
kalvvctl<-rl 2400 ld.lometrellk bir :voı 

katetmıs beş ucal< kaYOOUrı!"U. 

ğiştırtmekıten ibarettir. Rus keşif 
tayyareleri bu yer değiştirmeleri 
gördükçe, alınanların muhtelif ke -
simlerde büyük tahş!dat yaptıkla -
rını kendi kumandanlarına blldlr
m.iı;ler ve bu sureUe taarruzun han
gi kesımden yapılacağı hakkında rus 
genelkurmayını yanlış mülahazalara 
sı>vketmlşlerd1r. 

Almao taarruzunun inanılm.ıyacak ka· 
dar geniş bir •ahada başlaması da rus 
komutanlığı için ayN bir sürpriz teşkil 

eımiştir. Berlin mahfilleri, bu çok ge · 
niş cephe üzerinde alınan esir miktarı · 
nın az olmasını izah ederkeo, Don muha· 
rebesinin her şeyden önce zırhlı birlik· 
ler muharebesi olduğunu ve bunun bin· 
den ziyade düşman tankının ıahribedilme
~hle de sabit huluduğunu ka~dedi}or ,.e 
çevirme hareketi yapılacak >erde daimi 
•uretce geri çekilen dü,mana karşı cebri 
yürüyüş yapılmakla iktifa olunduğunu 

belirti}·or. Bundan çıkarılacak netice, Ti
moçenko'nun kuvvetlerinden mühim bir 
kısmını • bilhas•a Voronej bölgesinde · 
Don nehrinin doğu kıyısına çekebilmiş 
olduğudur. 

Bu münasebetle söyliyelim ki, ruslar 
ilk defa olarak Voronej'in tehlikeli bir 
vaıiyetıe bulunduğunu ve almanların 
birçok noktalar<lan Don nehrini 1teçcik· 
!erini k:rbul etmişlerdir. Kalinin kesi -
minele de almanlar rus müdafaa bamnı 
yarmışlııt ve mühim bir yolu ele geçir
mişlerdir. Bu 'l'Ql olsa olsa Rjev'i Mos
kova'ya bağlıyan yol olabilir. 

Cephenin cenup kı~m1 lıakkında bu 
gece biç bir haber aJı.namamıştır. Al • 
manların burada Rosıov'a karşı tııarru:r.a 
geçmelerine saatıeo saate intizar edil~r. 
Bu taarruıun başlamak üz.ere olduğu da, 
almanların Azıık denizi kırısındaki li · 
manian uçaklarla bombardıman etmele
rinden anlaşılabilir. 
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Poll8 va.kala.rı ll.ch>t.\ ~·annıları mov
rtn, günlük hA.disele.I11n veya mev..ırnın 
birer aynasıdır. M~ Yt17.la berabt>r, 
dut ataçlarında.n ctUsenıer sıklaernst:a 
başladı. Patl1ca.n kızartılırıkeı <t1k· 
ıro.t...ızlik edip y:ı.nırı11 cıl<aranlar ua 
- AllAh arttumasm! - eksik rle

kil. . ı 
Elıf\dıdıen kalpa.zanlar sah le para 

yupmail;a uğra~ırla.rch. Şlım<lt ise sah· 
te okmek karnesi yapmıı.Q-a yellenC'Tl· 
lerlın cezalandırıldıkNırını 1şl1rlyoruz. 

Başka QP.ıtit blır Lııkım "ell uzun., ı.ar 

ıee, ekmek karnE'81Jııln sa:tıtesını yap
maktansa, sahici eolanek karnelerini 
ıı.şımıa.jı tercih ediyorlar. Ni1ıeklm 

ıı:eceıı gijn lstanbul'da tı<:ı!kırözün bi· 
1"la1, altı nü!usluk b:tır a1len!n ekm~k 
karn.elcrin1 alıp savuşrnue. 

Kışın polls v~n sUtU'fllarmı 

renırtnıeştl:!fen hıl~ler, ayal!ı lm
yıp dü:;enlıt"I', ya.hut da - m3.112a 1-
lAh!- soAu]ctan donup ölenlerdt. Ya
zın ıse. dut ağaeından d<UWI!P vaka
larmın vwa pa.U1can Y&n&'ınlannın 
yanı başında. m_.1" plAHardan öte· 
beri aışıranlarm coğaldığım ırörüy0_ 

ruz. 

Elsktden hırsızlar yüllde hat1f, ba
ha.da aıtır şeyleri aşırırnaiı terelh e
derlerdi. Şlımdl ıııe hem~ ~ yan.ya
t'i,lk, paihada aku", talı.at yü'k:l.e d(' 
~ ' :ı.tlf olmıYa'l'I şeyleri aşrrrna~ı 

da tıerclh ed:l.Yorlar. Bu ara.da, bir 
S.lııkec1 otel1nderı iki ya.taGc çarea!ı 

aşının tıımızı, Zından'lcapı'da blr yağ
cının dükkArunda.rı ilki ten<'ke Y8il' I\· 

emm açıkgözü ve Küçü.kpflzaT'd11 bl:
dillddhıdan elbise aşıran 12 yasında 
btr ııaıı:n'kalıyı sıcyabll1rl'Z. 

A vrupa'da en fazla 

Cl§trılan §ey: bisiklet 

Avrupa'da benzln ve köm.tır l"Ok· 
luAu biitiln $1.ddetıl!Y)e loeınd1n1 hll!l!tet
t1T11Yor. Bu YiJ2ld.91 tramvay, tır-eın, va
Pll'r ve otom()b!J seferl.mıne büyük 
ölotlde talldltl("I' konuımuştuT. F'ft1t:nt 
tıa;ksllerlııı yerini de blı.11k1etler aınrnk
ta gecj]mıemfştl'I'. A Vl'UPa'd-an ~len 
mecrnuaJnroa yanları "seJ)('tll,. yeni 
~n ~-blslkletle:rJ her lılllde ll'Öf'· 
müf!'Unüz:dıür. 

F'a'kU, taksinin )'(!l'Ol:n! tutunca, 
bisiklet de en fazla para ed.m mett 

Yeni bulmacamız 
Soldan sata: 1. sev1nmek, 2. al!met

l.er, yUvaT"lak, 3. llert kumanıd.Mt, bası· 

ruı. A filAvestyle 151va 3'8.Pılruı bir nevi 
'i>e>"a?. toprak, 4. blr )'«tl.iş, 5. başına H 
:llA vesbrl.e ilAcın bir şEikl1, sonsuz, a.tıke-

11 sa.ha, 6. uzaAı: bir Y« tlı.rıit ed:lilrken 
söyk!n.lr, tavuğun &'öğ!JÜDd<l'kl cııpmz 

1oom1k. yqanm k:ıS6 selı'.11, 7. maraz. 
daha tena, 8. usul, btır ~şt oevlnne, 9. 
t.ers:ı ô!l.nya, göz rengi. 10. kıs. tıksz. ıı. 

neti edatı, dertıal, me$ırulWet. 

Yukardan aşai\'ı: 1. SU. C'OC'U'k eyak· 
'.laıbısı, hane, 2. göZ rena1, bir hll\YVıının 
yavrusu, blır a.v, y(i2 kurue, 4. Yuıroe· 

lav~·a 'da blır şeltlr, tıerııl 87Al(Y'] ~ke-t

lendl,ren stn1.'!'l!I etler, 5. tlm!t et, ıı;1ıy • 

d ı ıme, l8enln kısa ııelkilt. 6. ıı:a)'l, ev in 
üstü, 7. tenıl bir nota, ~ ·~ ait, 
blır harfin ok\muşu, 8. btr renık, öyle ol
malcla beraber, 9. kfiçtllt l:ıa.'Yhı., ı kinci 
deııecede, 10. baJ. :ııe.ııarı haYvan, tut
ı;ak'Jar, 11. t.enııı ı»ve, me>YVa &\QIU, ye
mek. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Soldlı.n 1111p: ı. Kett1, haset. 2. ama, 
allı. 3. ta.ne, edip, 4. DA. vesl. 5. ll. ev ela. 
er, 6. rmı. tt. 7. 1!a. enıdtt (lıd:are ı , ev, 
8. fü~darl (11l'adell). 9. k!ed:I, imar, 10. ua, 
anı. ll. r1ım('l, kanal. 

Yuknman 84!\tı: ı. Ka·tll. !'ıı'klr, 2. 
ema.. eın, 3. rıant, tdam, 4. elemeli, 5. 
la. avare, aJ., 6. ve, ad, 7. ha. elldl'I 

1 

( Adtle), aı1c, il. esa.ıtlrl, 9. 5'.ad1, 1nwn, 10. 1 
AH. an.:Pt, 11 ta!bJr, varlı. ___J 

h 1'11f 8.lmı&br Cünkil ~ me

ee!A at ırlbl, yem istmıez ln~n bu· 

Bil kıola.lca ~de de a.akl~l>Wtr. 

2000 den faz le 
esir de alarak 

İngilizler 
Telel'isa 

ıehrini zaplelliler 
Manialı yarq ta Ra1it birinci gelirken 

( Başı 1 inci sayfada ) 

Bir kaç top ve taşıt ele geçirilmlı 
ve bir ıank tahribeclilmiştir. Merkez 
kesiminde silahlı kollarımız ve toı>
çularımız dllşmanla muharebeye tu -
ıuşmuıılardır. Cenup kesiminde sey • 
yar koııarımrz düşman faaliyetinin 
a:ı: olduğunu bildirmişlerdir.\ 

Atletizm 
müsabakaları 

(Ba.şı l inci sayfada) 
SOO metrede Gençlerbirllğinden Ke
rim birlnC'.ı sınıf (katagori) atletler
le beraber k<>:>masına ragmen gene 
dikkati üzerine topladı. 

Gelecek haCt.a Kerim Bükey'in t.i
tıizllklc hnzırlıyacnğı ve üzerinde 
duracağı Ankara lakımının cllğer 6 
rakip takımın karşısında muvaffak 
olmasını dileriz. ' 

Dünku mfüıabaknların teknik ne
ticeleri şudur: 

KOŞUL AR 
110 metre (Engelli) : 

DUşmnn hava kuvvetlerinin ileri 
kıtal'lırımcz tizerinde faaliyeti artmış
tır. Avcıl~rımız beş mihver uçağı 
düşürmüşler ve başka iki uçağı da 
hasara uğr:ıtmı:;;lardır. Hafif bom· 
ba uçakları Mersa Mntruh'ta dliş • 
man ~emilı rinl · bomba1"'lmışlardır. 
Bu hticumda dört, R--1.at sonra devam 
ettijti görülen büyük bir yang-1n <:ı • 
karılmıştır. U:r.ıın menzilli av uçnk· 
!arımız Mer"R Matruh ile Tobruk 
arnsındf!l seyahat eden küçük ,l!'.emi
lere karşı muvaff'akıyetli hareketı:ı. 
bulundukları esnar1a av ııcaklarınm 
himayeıılnoP bulunnn bir Junku ı 52 
teşkiline ra,.clıımışlardır. Bunların a
raı:;ındl\ ikisini ıli.işürmiişler ve bir 
c:okl:trırıı hRııara uğr.ıtmışlarclır. 

Raşit CA.G.l 17.1, Halil 
Muznffer <H.0), CH.O>. B eden Ter biyesi" U. M üılürü 

tıııdli:ı: aeır bomba uç.ıkları Bin -
A"azl'ye karşı muvaffıılnyetli bir ı:-iin
oiiz akını y:ıpmııı!Rr ve limaıııia.ki ge
milerle rıhtıma isabetler kaydet -
mi,.lerdir. Malra üzerinde yapılan bir 
h ıva' muharebesi nele ıvcılarımız fi<: 
dU!ıman ucnf'.tı diişütmül'!lerdir. U • 
çaklarımızrlan üçü üslerine dönme -
mh;Jernir. 

Alman deni%altılorı 

166.000 tonluk 18 
. 

gemı batırdılar 

Berlin, 12 a.a. - Alm!ln ordularr 
başkomutanlığının bildirdiğine göre 
Atlantik Okyanoıınnda hArekitt'a bu
lunan alman denizaltıları topyekun 
166.000 ton hacminde 18 düşman ti· 
caret gemisi bııtırm1şl~rdır. 

100 metre : 
Iülml HI.Ol 11.7, İsmail CH."Ol, 

Şrfilc CH.Ol, 

200 metre : 
Hilmi <H.O> 24. İsmail (H.0), Şe

fik CH.Ol. 

400 metre : 
Raşl t ( A. G) 52.5, Osman 

Emin <H.O.), 

800 metre : 

CH.Ol, 

Osman (A.G> 2.06.l, Kerim (G.B), 
'T'uran (ı\.G). 

I 500 m etre : . 
Osnııın <A.Gl 4.22, Edip CG.B), İb

rahim. 

3000 mtre : 
Mucıhıfa Kanlan CD.Sn !l.43, 

tara CD.~'. tnrahim CD.sı. 

4~200 Bayrak : 
Harıı O . t ·ü ı'llı 1 .37. 

ATLAMALAR 
U zun atlamaı : 

Mus-

Cemal Ol.O> 6.44, Kacllr CH.O>, 
Abdiilkıı iır (H.0). 

Bulgaristan yahudiler Yüksek atlam a : 
Ha111 (H.Q) 1.70, Nadi <H..0) 1.60, 

hakkında b• t k 1 AO-lülkadir <ll.0.) 
ır O ım Üç adım atlama: 

Ce-mııl (H.O.l 13.29, Halil (H.0), 

Yeni tedbirler <ıhyor Ahdül·kndlr rH.oı. 
Sırıkl,a ati.ama : 

Flkrrt <H.O> 3.20, İzzet CH.0), 
Osman CH.O>. 

ATMALAR 
Gülle atma: 

lbrahim Ateş'i tebrik ediyor 

Dün bir Türkiye rekoru 
yeniliyen lbrahim Atey .ve 
kuvvetli bir istikbal vadeden 

genç koşucu Kerim 

Disk atma: 
HaYl'li CH.O> 36.55, Nııdi 

Stokholm, 1.2 a.a. - Sofya'dan ge
len haberlere göre bulgar hükümeti 
Sofya'daki ya.hudilerin taşrta.ya gön
rie>r ilmesinl veya h ususi lTMthallerde 
oturmalnrrnı kararlaştırmıştır. Ya -
hudilere tahsis edi!Pcek binalarda bir 
odllda kaç kişinin oturacağını bele
diyeler tayin erleeektir. 1 aonki -
nıın 1940 dan sonra Sofya.'ya gelmiş 
ol.an bilttln yahu<liler devlet merke
zini terkederek gelrlikleri yerlere 
gitmek mecburiyetindedirler. 

Ateş CJI.O> 15.20 (yeni Türkiy-e 
rekoru), Nadl <H.O), Balcı. Nuı: <H.O>. 

(H.0), 

Cirit atma : Çekiç atma : 
Nuri IH.Ol 45.90, Balcı, Mustafa 1 Balcı 40.10 M., Nuri (H.m, Hayd 

Kaplan CD.5.) (H.O>. ·· 

Yolda Ul~tı~ pat1.'\AA, lH'h~ sırtı· 

na alıp g,•ılretılttr. ı.te bumm ~n. 

Frıı.nsn, İtovıçre ırlbl menıleketleme 

hırııızlflr da blstkl<'te kanıt bUyQıc 

bir raıtbet ııc),.lermeğc ba.şlamı&lıu·· 

dır. 

Bir İ<viçre ,!(azetesi, birinci sayfa -
sında çift sütun üzerine }azdığı bir 
yaııda, bisiklet hırsızlarının artması· 
na karşı muhakkak çare bulunmasını 
ve bunun için de hır~ı:rlara daha şid
detli ce7:dar verilmesini İstİ)"Or. 

Birkaç 

fıkra 

Bir fransız gazeteı;i nde ise, bisik
let aşıranlar ve bisikleti aştrılanlarla 
alay eden hir fıkra var: 

"Mahkemede yakışıklı delika.ııh· 
ya geçkince madamı gösterip sormuş· 
!ar: 

- Sen bu kadının bisikletini a,ır· 
mışsın! 

- A$ırmadım, kendisi verdi. 
- Nasıl? 

- Ben bu kadınl kırda rastladım. 
Kur yaptım. Çok geçmeden, kırıtarak 
"her şeyim senindir" dedi. Ben de bi
sikleti almayı tercih ettim!" 

Başka birisi de bisikletine şöyle 
bir levha asmış: 

"Hu bisikletin sahibi olan avukat 
mahkemelerde birçok hırsızları mü . 
ı.lafaa eımişrir. Hırsızlardan, bunu 
ııöıöniinde tutl\rak, bisikletini aJır . 
mamalannı ricıı eder." ı 

Ga7ete illve ediror: 
Nitekim -Anatole France'ın şem

si> esinin üıerin<le de "bu şemsire Ana· 
role France'tan çalınmışur." diye bir 
levha vardı •.• 

Fakat şöhret, ehliyet veya liyakat, 
hırsızları yıldıran meziyetler değildir. 
Su fıkrayı siz de her halde duymu,su
nuzdur: 

Me.,tıur bir boks şa'.mpiyomı bir 
lokantaya gelmiş, paltosunu astıktan 
sonra üzerine "bu palto dünya ağır 
sıklet boks şampiyonuna aittir" cüm
lesini taşıyan bir kart asmış. 

Yemeğini bitirip kapının yanına 
ı::itıiiü zaman paltosunun yerinde bir 
karı görmüş ~ uzecinde ~ınlan oku-
rnııı: 

Sırbislan'daki . 

~elelerle savaı 

devam ediyor 
Berlin, 12 a.a. - D.N.B. ajansı bil· 

diri>or: Her ne kıdar savaş hareketleri 
sona ermişse de bolşevik ajanları tara • 
{ıodan idare edilen sırp komünistleri, 
mailıltı )-uı;osLıv ordusunun baki> esi 
ile takvi}e edilmiş ol:ırak kendi hesap • 
!arına çete muharebesine devam ediyor
lar. Tcskilatlandırılmış bu çetelerin baş
lıca müfrezeleri meslekten yetişmiş yol 
kesici hırsızlard.ın mürekkeptir. Dunlar, 
memleketin ul.ışılması ~üç ve dağlık kı
sımlarında, ka)'-:ılık vadilerde ve hücra 
mağaralarda giıleniyı;ır ve ba\kınları hu· 
ralar<lan )aJ>ıyurlar. Umk ve mün1e,·i 
kiiy Ye kulühcleri pJ:ma ediyor, ve yakı
>·or, küylülcri üldiiriiyor veya kendileri· 
ne kaıılmı)a zorlu>orlar. Alman, iıa.lrnn 
ve hırvac kıtaları J,ir senedir kendileri· 
ne milli> eıpcr\cr sıi'ü .eren bu şakilt:r· 
le Stiııikçe artan bir b.ışarirle saYaşı· 
yorlar. Tuna üzerindeki alman Ye ma -
cıır filotilljları m·hrin kı)ı çenelerinin 
tcmizlcnnıc>inc İştirak edi}odar. 

Sırbisıamlaki çetelerin roke<lilmesin
den sonra şinıdi bu mü~tı:rek mücadele
nin merkel.İ Bo>na olmuşcur. 

ŞakilcrJen mürekkep birçok çeteler 

mağaralık çc:vrclcrin<le şimdiden sarıl . 

mı$ buhınu)orlar. Bu bakımdan Dosu

Bosna son ı;:ünlcrde sükuneıe karnşmu~

tur. S:ıkikrdcn yalnı.t batı ll<hna'da 2 
bin kişi öldürülmüştür. Şakiliğin tabii 
zamanlarda da müşterd. bir yara te~kil 
ettiği bu arıza.it topraklarda tayin edilen 
bir plan dairesinde yer yer temizl~me ha
reketleri yapmak gerektir. Bu harekata 
muvaffakı)etle devam ediliyor. 

İstanbul' da yaptlan 
tenis müsabakaları·· -

!sıtanıbul, 12 a.a. - Misafir alınan 
tenisçiler! son müsabakalannı bu· 
gün Taksim kortlarında yaptılar. 
Te-k karşılaşmayı tanımnış alman 
ten!lsçlleri aralarında yapmışlardır. 
Cok zevkli karşıltışmalardan sonra 
Dr, Koch Ei"ert'i 612. 7/5, 6/2 mağ
!Up eLmlşU.r. 

d Clft maçta: Koch - Dr. Egert, Ha-
'"Bu:a a ~~ılı paltoyu. aşıran 2?.?° san-Fehmi çiftini 6/0, 6/1, 8/6 yen-

metre surat ko~usu µmpı~onudur · ı millerdir. Gece m.i&afir tenisçiler şe-

SA TIR rc!lne Taksim gazinosunda bir Ziya-
• - • tet verl.lım.iştlr, 

Saracoğ u 
kabinesi 

--.ve-

yabancı basın 
cnaaı ı. ıncı s..-ı.yrad:l> 

kırıcı muamdclere maruz kalmalan 
mukadderdi.., 
Aynı ı;:;azeıe Sarııcoğlu'nıın, Tiırk 

- Almın muahedestnin imzası sıra; • 
sında ,ılman dostlugunun Tilrkıye i
le İngıltertı arasmıt.ıki ahdi bağlan 
zar.~ uğratmıyacağıııı açıkç.ı teba. -
rüz ettirnıiş olduğunu da. kaydel -
meklcılır. 

İran se Suriye hıi liselerinden son
l"a TUrkiye'uln geı·ek Alm .. ınya ge -
rek mihtefikler k ıt~rsında ne kadar 
nazik bir vnziyete ginlığini belir -
terı Times gnzctesi yazısına §Öyle de 
vllm etmektedır. 

'·TUrkiye·ııın iliılali ve dlırustıüğıi, 
devlet gemisıııın muvazeneli bir ro
ta takibetnıe.sinl temin cylemişıir
Türkiyc'nın bıtaı uflıgı lıem arzu 
edilmekte, hem de tak,!ir edılmek -
tetlir. Türkler modern harbm deh -
şcılerinl ve komşu! ıı rnın istirııpla. -
rını c;ok iyi bilılıklcrl !çın .etraflaı'ım · 
kasıp kavurnıı harbe elbet de }{aul -
mak İslemezler . ., 

Berlin siyasi mahlillerintfe 
Berlin. 12 a.a. - Şllkrll Sara -

coğlu'nun başveldll ğe ta) ini Beri in 
sıyasi mıılıfill ı inde elıt'nımıvetle 
belirdlmcktcı11r. S,ıı acoJ!;lu B ~lin'
cle, Almarı)'A ile doaıç.ıı nıUnasebctler 
ltlame cımiş bir şC'!ıslyet olarak ta
nınm.ıkı :ıılır. Ttirkiyc'nin ı<nn sene • 
!erdeki siyaseti ycııi llaşvcl<ilin ş:ıh· 
sına sıkı surette b.ı:;-h bulunuyordu. 

Ankara su)·lcaRtçilı rinin muhake
mesi veııilesiyle yapılan- ha.rict teşeb
büslere Türkiyc'nin knrşı koy111~sı11 • 
da muvaffak olmasınrla · SnrncoA'lıı'
nun mühim roliı olduğu Berlilı'de 
belirtilmektedir. 

İki yangın başlangıcı 
Dün şehrimizde iki yangın ba.ş -

!angıcı olmuştur. 
Mamak'h bir evin önünde :,.,fılı 

duran ot yığını billnmiycn bir se -
bepten dolnyı tutn,.muş, İtfaiyenin 
<lerhal yetişmeAi Uz rine nteş yayıl • 
mı1~ına meydnn verilnıeılen söndürül
mUştilr. 

Flşekhane'nin ark'asınrlaki Akmaz 
jandarma kar kolunun karşı!'tımla 
Karadenl:ı: hııv11zun11n huluııdu!hı ti' • 
:penin eteklerine isnbet ı>oen nokt~n
ki otler de, tren yokıılnrıncl::ın bil"i
ııinln atması muhtemel olan hir siga
rıa ile ıutufjmuş ve sl:indürülmüatUr. 
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Çeviren: Ncsimi Hevz 
Şefim B ;ı. er, sert mı sert, terbi • Konclor'un işaret parmaıtı teth'te 

yeHız ılencc it ı.lerecel e uçl.it konu - degdi. Tutnnca•mıın namlusunu btr 
ııan bır ad.ın.; I kat Jlotıy ... ooll c.la santim yukseltti. Ba~·er hilll okuyor
e~ı buıunınıyan b.r d rı?ktor Hh. Oıııı du. Ben, dona kalmıştım. Yapılması 
muıı.vııılltı: cıtı ın yıll rda, uruk rol lazım gelen nıce knhramanca hare • 
artıstlerını ııu ıl yıldız yaptıt:ıı ı ta • ketler varrlı nmma, bende o yiirc-k 
nııffnı ;ı.ılı.lı.ı:lurı cılıp b~ pıı.r !ık et- yoktu Henı fayclnsı da olırnızdı: En 
tığıııı ı;:ormU üm llk fılmlen:ıde •ıfnk bir hareketimıle tabı:ınc• nruııl 
çok muVa!fakyeı gost ren ve p;ırlak ols.ı paılıyacaku. Kondor'un nefesi 
bır ıstıkb 1ı oh u s ınııun Kondor'a sıkla tı. Bay r, gözlerini kaldırma
d·.ı ö;ı.le ;ı.apmı ıı: Bir fılm nın re • dan, bir sayfa çevirdi; ve b.ina hi· 
jısini Uzer. e lmı , kendı lyıe kav. taben : 
ga eıl n Kond<>r a ka:ıc ı lkmı • ve "Ş 1 f • . . . 
ond n onra K ndoı ar•ık ı bul:ı - u te e onu aç,. Aktörler Bırlı -

ı u v kı:ı Kond r ıe ıd t- ğ ne soyle, böJ1le tıpler glmderme -
~~zı:\'ur':nu ·• bır ~n ınıikam ala -1" nler. B.ana, lcabım~:l ı;:erc;ekten ci
cağma yemin etm u amma, Holly- ı nayeı ışlıyeb leeeı. bır sı lazım. Bö:r· 

o d dı:ı boyle tehdı lerın bı:ıı hır le- sUının~ bozuntuları olmaz. Dır 
~ 0 

1 1 ka tıl ılpı bulsu:ılar, ve çabuk olsun. para< ır. tar 
Şımdi 1 e, ufak bir rol icln mu • ... 

raca::ıt ed n Uç ı ı n bırı Kondor Tabancanın n mluııu hafifçe tlt • 
idi İlk nıımze li içeı:i sokıum. Bayer reeli Elimde olmıynrak başımı çe • 
bir. senaryo okuyordu. Ba ını kal - virdim, ve: "Konclor'un elinde ...... di-
dırdı, bir guz atıı, ba mı snlladı. ye söze başladım. Sozlımli keııti : 

•'Aranılnıı tip de ıl '. dedi. "Konclor un elinden bu iş ı::elmez 
İkincisl:ıi getlrıi m. MUnakaşn eıme, ılcılitı-iınl yap. Ben 
"Ar.ınıl n tip cleğıl," dedi. Sinir - ynnılmum, ben hiç bir zaman yanıl-

l eniyor, bana hiddetle bakıyordu. madım.., 
"Şu işin inceliğinı ne zeınan oğ- Ne çare kı bu s fer yanılmış, hem 

reneceksi:ı? Bu rolU oynıyncak ada- de pir yı.uıılmıııtı. Kaaıil rolünü oy
mın cesur, atıl an bir tıp olması la- nıvab Jecek bir aktör istiyor. ve 
zım. Başkası var mı ?,, Kondor dl bu rolU O) nıyab!lccc-k va-

"Kondor var amma....... eıfta olıluğunu şu dakilmdn isbat ct· 
"Geıir... mlye hazır bulunuyordu. Bayer'iıı se-
Kondor'u gelirdim. Ginl' .. masanın si: 

önUnde durdu. B.ıyer, başmı kaldır- "Ç buk ol: şimdi, buraılan ıelefon 
dı, baktı, v,ozlennı yeni<le:ı elindeki eı, dediklerimi ayhc:ı soyle." rlcdi. 
11eruı.ryoya indırdı. Se gayet sakin- Her an silah se ınl b kliyer<'k e
di: .'Kusura bakma, Kondor: aranı- !imi telefona uzattım Bir ey olnra
lan tip cleğilsın." dı. Başımı hafifze çevirdim: masa • 

V e işte tam bu esnada Kondor ce- nın oııll bo idi. Konılor ııdtm ştl. 
binrleki elı:ıı çıkardı; elinde bır ta· "Siz," diye kekeledim. "Siz farkmcla 
banca vardı; ~ bancayı Bayer"in ka- ı değildiniz ... Kondor'un elinde tuban· 
fasnuı cevirdi. Bayer baş1nı kaldır - ca vardı ... 
mamıı.ıu: hiç bir §eyden haberi yok- "Biliyorum," ıledi. •·C,,binden bir 
tu. Kondor : mendil çıkardı. Alnındaki iri ter. tane 

"Ben bu rolU oynıynbllirim." dedi. ]erini sildi. "Biltyordıım; ve bır ıın 
Bayer ı için, ilk efa olar.ak yanılclıl\'ımı san. 

"Aranılan tip de*11sin, dedlm...... dım, Fakat yanılmo.mışım. ben yanıl-
B en yanılmam., dedi. marn: Aranılan tipte değildi". 

Devlet Orman İşletmesi ASKERLiK iŞLERi 

CEMiYET HAYA Ti 

Açık teşekkür 

Yılmıyan bir ga;ı.Tet. usanmıynn 
bir ~alışma ve zamanında mlldaha
le netJccsınde eş mln ve oğlumun 
hnyallannı bana bağışlıyan ve bu 
mc-vcudlycllerl bugün kendilerine 
medyun oldul:um Cebrcl Askeri Ta
babet Okul ve KJlnlt;l baş nsıstanı 
AliıntUn Orh:ın'a ve onun çalışkan 
kıymetli yardımcısı Nedim Çaııar'a 
ve yüksek nllıkaiarını esirgcnılyen 
Bnslıeklm general Kfızım Aldoi:an'n 
ve profl'Wr Alı Esat Blroi'ıı alenen 
teı;ekkurü blr vazlfc lıillrlm. Varol· 
sunlar. 

Süvarl Üstet:mcn 
Necati İshakoğlu 

Teşekkür 

Nafıa VekAletl Su lşlcrl Reisfü:l 
Fen Heyetinde Yüksek :Mühendis 0-
mer 1Icrı'nin gene )aşında aramız· 
dan ebedi ayrılışı dola) ısiylc, gerek 
şahsan ve gerek yazı 11<' derin acı
mızn ıstirak eden ve cenaze tor('nl
ne celenk ı:;ondC"rmek ve bl7.zat gel
mek suretıylc bu sonsuz clemimizl 
ııaylaşan dairesi llmtrll'ı·lnC', arka
daşlarına, meslektaşlarına ve clost· 
larımızla bütün hrnlŞ<'!ilerimlze ve 
b lhassa öst<'rdi •i bli> llk ve lcten 
nlfü.ndnn dolayı Yük.sC'l< '!UhNıci!s· 
ler Birliğine nlenPıı teşekkür ede
riz. 

RnhmC'tlinin kayın hnbaııı 'J'l'mviz 
~Iahkcnıcsi fı7.!lsınrlnn Gnliıı Kıırn
yalçın, c~ı Halid" llr•ri. a~nbeyisl 
T{'vfık tıerl, kız kardeşi Sıırı lct 
Kurşunlu. 1133 

TiCARET VEKALET! 

Matbaacılara 
Ticaret \ ekı\IC'Unden: 
1942 mali l ılında üc a)'dn b'r <:ı· 

karılacak olan ı .. onjonktür BUltenl 
ıle aylık ekınuı tabı ıc n iklncl defa 
lllın edllC'n eksiltmeye de gününde 
taliıı çıkmamıştır. 

Bu ı:ıın temuı uz ayının 20 inci ııa· 
1.nrtcsı glinü saat 11 de vazurlıkla 
Uıalesi ) a pılncnk tır. 

Muvakkat teminat akçesi 307 lira 
75 kuru t.ur. 

İstekliler ihale gilnQ ve ihaleden 
evvel Zat işleri ve ı.evnzım MlldUr· 
IUsilne müracıuı t e<leblllrlı r 15026> 

l OR::: 

R. Cumhur Filarmonik O. - ' 

Çam tomruğu satışı 
Sıva, badana, yağlı boya 

Çağn işler.i 
Ankara Yatınııcı A kerUk Subesln· RbascUcuıruıur FHCU-monik Or-

Devi t Orm n 1 1 ıı e i Kars .Mün· 
fcrlt Bul e ti< f1ı n len : 

l - Gole kız ınııı eref yaylası 
me\kilmlc i lif edı 111 'l'G metre 
mık p 71 ~ desirnetrc mlk~p çam tom· 
ruğu ~ık arbrm ı .ı konulmuştur. 

2 - l\luhanınıcn bedel 11631 lira
dır .. Sartnaııı ve nıııkM ele projesi 
A nkara 1 ıe,•let Orman ı~ıetrnesi mer
kez revir ıııılrll.:ınden ve Kars orman 
mUdllrluğuııde ı;orulrbllır. 

3 - Artırıı a Kars orman müdür -
lll~Onde 27. 7. 9~2 tarihinde pıu:nr -
tesi ı;unü ımat l .ı. tc ylLpılac ıktır. 

4. - bluvak kt teminat SGG liradır. 
(:;188) 1225 

Tahminen 4000 metre 
mikabı muhtelif cinse 

maden direkler inin nakil ve 
istif işi açık eksiltmesi 

dcn: kestra.:ı ~Oığındcn: 
ı - 339 doğumlu ve bunlarlıı mu· Orkestra blnasının 1<: ve dış kıs-

ameleye tabı evvelld doğumlu An- mında sıva, badanıı, yağlı bo:ı;a ve 
kara'da bulunan bütün yabancı er- cau ktsmının aktn.nlmnsı ısı 23-7-942 
lcrln ilk ve son yoklamalarına 13 perşembe gUnU saat lO da mekt~pler 
temmuz 942 de, 19 Mayıs Stadyo- muhnsebeclliği saun alma komt.'>YO· 
munda başlanılacak ve 28 temmuz nunda ihalesi yapılmak Uzere açık 
19'2 uırlhmdo son verllecektlr. Bu eksiltmeye konulmuştur. K~i! be· 
gllnler tclndo askerlik meclisine mU- deli Cl:.!.lG> lira llO> k'U ruş, muvak
racaat ederek yoklaııınsını yaptırnu· kat temı!naı 92 liradır. lsteklllcrln 
yanlnr hakkında yoklama kaçağı teminat makbuzlnrlyle 1912 yılına 
muamelesi tatbik ed lccektlr . _ a lt t icaret odası veslkaBl ve Nafıa 

2 _ Bu yoklamıyn tabi her er bl Müdürlügündt>n alacakln.n fc.nnt eh 
rer fotoğrafla, çalıştıklan dnlrc ve llyot vesiknlarl.yle birlikte yukardıı 
milessesclcrden blrer lkamct vesika· StYL;Ü geçen g{ln ve ıınatte ıkomlsyona 
sı getirecek, işte calışnuyanlnr da gelmclerL B u işe alt kcşlt, şartname, 
bulundukları mahal polis merkezle- mukavelename her gQın Orkestra 
rinden ikamet tezkeresi alacaklar· Şefliğinde görl!lebillr . C5086> 1144 
dır. 

3 - Askeri fabrikalarda çalışan -
lar s:ın:ıtkAr olduklarına dair fabri
kalardan vesika gellrcceklerdir. ENSTiTÜLER 

Elanek alınacak 
4 - Diğer snnatktı.rlar da Ankara 

Belediyesinden kendi sanaUanna 
mahsus vesika geUrecc-klerlnden 

Devlet Om= h tm(s1 Knrıı.oUk slmdıdc-n bu veslknlan hazırlamaları K ocaeli • Ariflye Köy E nstltOsn ve 
Rcvtr Am tirKk;n: IAzımdır. Eğit.men Kunıu ::;atın Alnın Komlır 

ı - Kanı.bük dc.'Vlct omıan işlclmes\
nc 'baklı K.n.mk<ıya bö ~esln1n 942 Yılı 
kesl:nUnc tAbt tutulan muht~ıır makta 
Jarda 41l>tcn k('b"llmls tıı.ıunlncn 4.000 
ılört bin metre mtktı:p roddeslnde muh
tem ctns mıu:Jım <llroklfk aftacle.rın vc
r!lcoolt öıctı>'e ııoro dlrok boYlarına tnk· 
ııtm lı:ıımyQn :yolu boyuna ve rampalara 
n&'ld1 -ve ıstttı ve ormıuıdıt sürgü yolu 
mmcahhldl:ne att olmak w tktnclteşrtn 
~ ııonuna laı.da.r t.amıuncn trn oollııQ 
bulunmak ~"le bu ıs acık eksiltme 
)oe cı1aı.nlmlftı:'. 

2 - Acik tmc 16 temmuz 94:? 
tar1htnc rnsthyıuı PC'l'fCmbc s;11nü sant 
14 te Kanı.bük dcV!ct orman tş etnı<-sı 
revir tımirl f1 b nd:ı. top! nacak o 

5 - Şoförler, aSkerlik m eclisine yunundan: 
ehllyetnamelerlnl gösterC'CC'kler, mu- Mıktan f'lyab T utan İl k Te. 
avlnler de şoför munvlfnl olduğuna. Cinsi Kilo kuruş Lira Ura K. 
dair belediyeden yahut şoför cmn!ye- Ekmek <OO.-
linıelen vcslkn getlreceklerdlr. heri 600 g r. 

6 - Bölge sanat okulu mezunlan: ~k tiı> 192500 :M> 19250 1443 70 
mezun olduklarına dair d'plomalan- Yemeklik 
nı getlre<'<'klcrdlr. • saılf"ya!;"l 6250 2:ıl 13750 1031 25 

7 - Diğer okullarda buluna n o- Zeytin-
kurlar da keza mllda,·ım okur olduk- yağı 4000 130 5200 390 00 
lanna dair vesika geUrccc-klerdir. Yukarda yazılı üç knlcm yiycc"k 

8 - Bu llM davetiye yerine geçe- kapaılı zarf usullyle eksiltmeye k o · 
ceğlndMl. her erin şimdiden lllzum- nulmuştur. 
lu veslkalannı hazırlıyarak tayin O· !hale 20-VIl-1942 pazartes! g{l nO 
lunan gUnlerde askerlik meclisine saat ıo da Adapnzan Belediye bina
milracaat ed r<>k yoklamalarını ynp- sında toplanacak koınlsJ.'Qn t.arafın-
tırmnlan 111\n olunur. <5141> 1193 dan yapılacaktır. 

Beyiye ikramiyeleri Hllkümet~e fiyaUan tesb it olu-
Anknm Askerıtıc Şut>cs:rutcn: nanlann bedeli ôdcnlrken kanuni bll-

bcd ka th QlU _ umuın vc~i. pul ve sair kap, nakll-ıan kom cm huzurunda yapılacaktır. 1 - Şu c :ın harp mal '° ve glb! masraflar 1111.veten mllteah-
3 - Btı1nd maddede yazılı eart.lar bay ve er ve ecıhtt ycUmlcrln!n 942 Yl"' hlrle tediye edilccck Ur. 

da.trcsind 13bU i'!'l'\V tn dlrek hCS b1YIC lınn alt. beyiye fkrnmlycel cb~ıtılmadl - nıaJeye iştirak cdcceklPrln k Rn U
bl'l°',J!r m trc m l>ına muhıınuncn be 1 na 13 ~muz IM2 Pllznrtcsl s:llnUndcn nl evsafı haiz olma.lan ve ~erekli 

bnştııruıcnktır. 14 teşrin evvel 94!! ~- evrakı ihraz etmclerl. 
nünde nihayet bulacaktır. Kot: Şnrtnnıııc~inl ~örmek \ 'C rla-

2 - Bu d:ıtıtma ha'taııa üc de1a ol· ha fa-zla mnlümat edinmek istlyf'n
mak Uzere pnznrt.csl ı:unU sub:ıylara lerin E nstitü Müdür! üSttine müra -

ltme &arln.-- r.ııraamba ııOnU crlcrc, curna günü ~htt c:ıatları. 1018 
allelerlne tevzi (!(l!lcceoktlr. 

%" müracaat c 
nur. 

3 - Bugünlerde hak sııhltılerlnm el 
lcrlndeld tkmJlll.yc tevzi cllzdnru, maa3 
resmi senedi, m:ı.M cüzJanı. nüruıı hU • 
,"bet cüzdanı ve tatb k mU!t'lr!yle ve
ktı.lct.name lle aldımcnkl.ar ·aı: olduk . 

I' 
0 1 ı.anna datr bulunduktan mahallin be -

1263 tediye muhtarlığından ko> ıuıcr, köy 

Tahminen 2200 metre 
mikabı muhtelif cinse 

maden d ireklerinin nakil ve 
istif işi açık eksiltmesi 

muhtarlıCındıın alat";1klan rotocranı 

llmUhabcrlerlyle b<"rabcr mOracııııuan 
u:ın olunur. <5205) 1334 

Ça ğ rı 
Ankara Yerli Askerlik Şubcsln· 

den: 
D evlet Ormıın 1 !etmesi K rabük 1 - 339 clol(umlu ve bu doğumlu· 

Karabük llcvir ııı rli inden : !arla munmc>lc-ye tabi rlıtha ynslı 
P.ratın son yokl:ımnlnnna 1~-7-942 
g(ınil baslanılarak 28-7-!>42 günll son 
\'et ~<'CC'kt r. 

2 - Du.nlnrdan m<>kteplerde la· 
!ebe olanlnrın okullardruıı nlacakla· 
n tah il Vl'sLkalnn ve nüfus r.llmnn
lari) le talebe olmıynnlarm nUfus 
cü7.dnnla rı. 

A k<'rl !ahrlkalnrda müstalıdem o-
ianhrın fabrikalardan nlacnklan 
ves ·nJ.arla, 

S rb<'st colışan sanatktı.rlnnn be
led YC'!oC' tasd k cttirecc.-klerl sanat 
\C'c; nlarl)Jc.-, 

Şoförlerin rlıllye>tnnmeleriyle. şo
f"ı: mUa\ lnlC'r nlın 60för r"m~yetle· 
r nı'lı:-n alacakları v~!Kalarla, 

Sanat mektC'Plf'rlnden ve diğer O· 

ktı llBTdan m"zun olnnl:ı rın diploma· 
lar vlc- ~c-lmele>rl P.izımdır. 

3 - Yoklama 19 Mnvıs Starlyo· 
mtınıla ~·.ııpılacf\ktır. Hı>r <>rin yu -
kRma yazılı ''<'•miklP \'P ta;ı,oin e<'lifon 
!'.:iln'.l" ask<>rı k merllslne> ı:;<"lm<'lerl: 
~!'im l'TI'<>r hııkkınrla knnunt tald
"ınt. yapılacağı illin rı•11nur. 

(5288) 13!53 

KAZALAR 

Satılık makinalar 
Çankaya Maliye Şubesi Tahsll Sef 

ilırinden : 
Mahçuıı ve parayA çevrilecek olan 

nşağıd'L cins ,.e e~snf ve miktl\rı )"azı· 
lı makine ve saire 13. 7. 9'2 tarihine 
rııstiıyan paz:nrle 1 günll saat 15 te 
nlenl müzayede, ımr("tlyle satılacağın
dan C("heri'rlekl Bor.kurt marangoz 
fabriknsımlnki meıııurumu•ll mUra • 
canllnrı llı\n ol unu r . ( il 1O1) 
\ elet Cinsi J\fnrkaoı 
1 Plnnyn maklnl'sl "kayı~Jı ,. Knrııııi 
1 .:lf akkııp rıınkinl'sl Bort 
ı P res te?.gllhı ' ııarçnlı ., 
1 6 bryglrlik" elektrik diıınmo 

nıoti.ırıi . 

6 " 
6 Yıı,·arlıık 
2i" lf2. Çatı 

.. .. 
tahta c;-erçeve 
clirck ve oluklu 

.. .. .. 

.. çinkolar. 
(11101) 11 98 

Ta,ıma İ!leri 
Yav,an Tuzla~t Mudurlüğünden: 
ı - 1942 mail yıl ı nda istih al oluna· 

cnk 35 bin ıon tuzun gfılden ~karılması 
ve idare vagoneıirle tahmili i~i on giin 
müddeıie ikinci defa olarak ck~ilune>c 
konulmuştur. 

2 - İha le 17 temmuz 942 cuma günü 
,aat 15 ıe inhisarlar Yavıan tuz.la" mü· 
düriyet binasında yapılacaktı r. 

3 - hin muhammen b~lcl i '\ 1500 li r.1 
olup muvakkaı ıeminaı 13('4 lirad ır. 

4 - Bu humsıaki ,arıname İnhi•ariar 
Ankara, Konra ha nıiidürlük lerin<le 
Yav~an tuziuı mü<lıirlüğiinde Cilıa nbc>·ii 
Şerefli KoÇhisar memurluklarında mev· 
cuııu r. 

~ononrl.. Ceyhanda Vat an Eczahanesi 
revir A· S hlbinin hasıalığı dola~siyl e sa • 
1 mır • tılık•ır Sahibi Rıza Atasağun',, mO 

5 - T aliplerin muarr<'n gün ve sa· 
atıe teminaıla birlikte inhisarlar Yav~an 
tuzlası müdtlrlüğünde müteşekkil komİs· 
yona müracaatları ilin olunur. 

1262 racaa~ 1096 ( 5194) 1l9Z 

ULUS 

MAHKEMELER 

Mahkiimiyet 
Aıksaray c. !ılUdUcJun.uım.ııırlndcn: 

Hakim l\l.aclt Ertem lllO 
c. Muddelumumlsl Saf!ct Tüzün GG7l 
Zabıt kA.Ubl Ham ızıı.n .ı.:ctccl 

Sıt.tıkları bezir .)ağlarına mUştc mln 
laleblne ra{.-mcn ta t.unı \ cnru.'lnck '>l1 

rottylc miW korunma kanununa muh ı· 
Jcfelt= m:ıznun AkııamJ."m Koıı konu 
mnlY.Llk'Slııdcn 12&> doğumlu &"f'kls ofı'. 

ıu l\I ıı.ran Knza.rıc~ -an 
rnahalluı:nden .A il ofttu 

ve GUııdoğdu 
811 ılotumlll 

Fulırcttın Y cn!lnwz lııtklannda Aksar .ıY 
ıısl YC cı.."Zıı mııhkcrncs1nde yaııı n du· 
ru$?Ul nct.ıcestnde: 

lllnznunların !!lllcrl lillt, l iıurtllerck 

bunlardan l"nhroLttntn mlııt korunma 
:kanunuıuın 31, 5, 5:1, G ve TUr1k ceza 
kanununun 81 lnct maddckrlne le\ r • 
kan <G> lira SO kurus aılır para ccz ı· 

inhisarlar Umum Md. 

Motörlü çektirme 
yaptırılacak 

inhisarlar l mum Mudurlügündeıı 
l - :;iıırtn:ımeieri mucibince kap ı

lı zarf usuli~lc <lort adet ıııoturiu gu• 
'erteli, çektirme ~ ııptırıl ıc,ktı ... 

2 ~lakınrlerin nıuhsııınwn bedrl1 
(40 000) r"0 7,5 wu\·1kknt tl'ırıin ıtı 
(3000) lir ı H? gü,ertdi çcktirııı .. nın 
ııııılıamrııen bedeli 28.ılOO <;, 7,5 ııııı
' akkat tcıııinııu (2 ıtıu) liradır. 

a - gksiltrııe ::?!i, i. 9ı2 snlı gıııııı 
suat Jıt :ııı ılu Knhntn 'tıı le'' ızıııı ~u· 
lıı•sinıleki ııırrkcz nlını komisyuıııınıla 
ynııılnraktır. 

ı. - \ l akine Şartnam•'Si (200) kurıı 
ve tl'l[tlnne şartnnıııcsi (l 10) kıırıı~ 
ınuk-ıhılincle sozıi grçcn şul>t"clen ,.e 
İzıııır. \ nkara lıaşııı dUrluklcrinden 

13/7/942 

ANKARA BELEDlYESI ViLAYETLER 

Süt, yoğurt alınacak Yol yaptırılacak 
AnKara Beledıyesinden ı istnnbul Hen dı) esımkn : 
l - Belediye hastanesi için bir lleiıcK - lstın)e )ohınıın ikinci kı· 

sene zarfında alınacak olan (2500) ı;ıın ııışaatı k>ır•~lı zarf u uli) le eksilt· 
kilo stit ve (2400) kilo yoğurt oıı mC) e koııulııııı tur. .Kcşıf bedeli 
beş gtln milddetle açık eksılımel e (lüOOi ı ) lır ı 80 kııruş ,.e ilk temlnaU 
konulmuştur. • Müll lirn f>!l kuru 'tur 

2 - Muhammen bedelleri ceman !ıltıkıın·I • eksi tme Nafıa İşleri U• 
{İU50) liradır. ırııııııi, Hu ı•sı Fı nni şartnameleri. 

3 - Temi:ıatı (146) llrn (25 ) ktı- proje kt'~•f tıııi.ı ~sı) le lıuıın ıııütcier• 
ruşıur. rig ıliın·r "' r ık 750 kuruş ıı ukaıı.l•n· 

4 - Şartnamesini görmek isti - de Vliayel l\nfiıı ~lııdı rlt'Jl: •ıırkn 
yenlerin her &"iin encümen kalenııne •crilı··· .. ktir. 
ve isteklilerin de 24·7-19·f2 cuıııa ~il· ]hale 20-;.ıı 12 I' ır.artc,i glinıı saııt 
ııU &llat 10.30 clR. belediye <laıresinıle ili ılc İsi ııılıııl llelccllyesl ll;ıiı'ni };ıll'fi · 
milteşekki l encıimene rnüracaatlrı. '""n nılnsır11l ı > ııpıltı:• ıifııı 

(5047) 1115 'J ııliı.lerııı lik temi ı.ıt ın ııdııız H'."" 
. k 111cktııplnrı imz.aiı şartrıaınc ve buııll 

Otomobıl boyası alınaca 1111ıtcrerri diı;er enak, ihale tıırihin • 
alınıılıilır. 

r. - Yalııız makine veya 
çektirme teklifi kahııl l'dilir. 

Ankara ilclcdiyesındcn: 1 deıı (:i) gıın eHd \"ıliıyct Kafiıı Mil 
yıılnıı l - Ucledl.J;o lhUyacı 1cin alınac<:J< rlurliı~ıınr mürncıı'ltln alnc'lidnn Fcıı• 

&lyle tc<-zt)cırnıe ı.e dll':cr maznun .M lı· 

ranın da milli korunma kanununun 31 G - 1-:ksiltme;ı;c girecrkler ıııuhıır 
l ii teklif nıektuııl uı ile knnıınl ves -

:11. kal ırını ihtiva eılecek ol ın kal' lı 
mt"I mnıl~lerinc ı,:urc knzl en <il 1 n z ırflanııı ilıııle ı;aatin<i<'n lıir ırn'lt e\-
20 kunıı ağır para cczrıs!ylc tcc-.& es n,. \elıne kadar adı geçen komisyon b • 

5, u!J 6 ~c Türk cc-~ k.ıınununun 

olan (100> galon! ı;lyah ve (100) ıınıo nt ehli) et 'e kanunen ibruı !Azımge• 
n1 bcynz olmak üzere canan l200J ı:a- len dit;cr "·~ik ıiarıyle birli1tte hazır" 
ıon otomobil bo>'ll&ı on tıcı; ı;Un mudd.:l· lıyncııklıırı teklif nıektuplnrını lhııle 
le \'e .Knı>all zar! usuliYlc ekBllt..':ley< ~!ınlı sıınt 1 ~ c knd'.lr Daiırıf Ene!!• 
ıconulmuetur. mene vcrm("leri llızımdır. ( l9~0-7092l 

2 Muhammen bedeli (5800) lira· 1023 
'c t\Uküm hUl~s:ısının U u ırazt"te>< e 
n~r1nc dair 24-4-942 gününde 
knrnr kaU~et knzandıf:ınd:ın ll!ı.n o'u 
nur. 1361 

Mahkiimiyet 
Aksaray C. Mudde umumıllC: ndcıı. 
lllıkim. ~laelt E.rleın 11111 
C. ll!Utld~ umuın ı: Saffet 'Nlı:un 667t 

knnlıırın'I makbuz mıık1lıilındc \t'rtıH 
leri llır.ııııdır. (i.Jll!.l-53H) 13r•:ı 

ASKERl FABRİKALAR 

Pik dökiim m alzemesi 
yaptıı ılacak 

dır. 

3 T~·mln.ıı.tı (435) Hnıdır. 
Elektrik malzemesi 

alınacak 4 24-7·942 cuma ırunü saat 11 de 
tal blne lhalcsi mu;..arrcr oldurt.:ndan hınir BelNih e R ı i~ii~ini'len : 

~nkıı k t< n \ iratı tesisatının tamirlıı" 
ııı.rtnam~'Slnı gormck lstlycn.~rln heı ılı• kıılianılıııak ıı:r.("re ı 1 kalı-m rııuh• 

Z. K. Haıruız,ın Keccd \ s. l'ah. l " . .:llılıiflrlııırnnden 

J:'azla !b.ıtl.ı s.ıd<•)aft satm ,k ur<' h\ f h' rc~mı \ ~ 1'".llı 1 r fen st he 

ııun ımC"Umen knlcmtne muracaat•ıın trlif r)ı•ktrik mnltt•ıııesi ııntın nlınms• 
'\ie ısıc•klllcruı de llıalc gUn\ı ı1lan l4·'i· 51, ııı aklııl' ve f'lektrik ırılıhenılisll~iıl"' 
l•l2 cuma ı:UnU saat ona kadar l400 ılc•ki ~trtıınnıe~i \'t' ke<ifnaıııesl veçhi• 
numarnlı knnunun 32 ıncı maddcsı sn· le kııpniı 7. trfia ek~iltnlf'fl' konulmuş• 
rahatı \'CChlle tanzim C'de("ekl"l'I lu'ttlt tur Keşif hı dt'li srıııs lira ııo kııru~ 
rn ıctupı.arını t>elc<t!Yt! dalresllıdc müte ı 11111,·ııkkııl lrrnlnatı ıa:ı !im 05 kuru~ tiyle mu:ı Koı-uııma kanununa u):Cı 1 ınrl' 'crılııı"k •arll\ le • !:ıenııııl\ etiı 

ınıkt ırda '' kuç ,k eh ~ta pik ılııkııııı 
har<kCtlcn ınaznJn ı\k rn~ ın s rı n ııı-ılrcııır ~ nııtırıl ır ıktır. ı .ıı i ı nırı ı-

!ur i hrılcsi lfl. 8. fl42 çnr~nınhıı "'ıtnll $CkkU encümene \•ermeleıi. "' 

lı ko)"tind n C•:m 1 sarık ı)n lıaıckmdı lrket ıl hıl' nde f,;ı'ı•ıka 'c ııteh elı rııı 
Aksar.ıy ıuıl~c ct!Zll mahk m~.,; 11<'.l~ ' - de ' ıpMaıcıı ıııı ktedır ol 111ların f lı

( 50481 llHı 1at Jti 80 chdır. 2~!111 sn\llı knnıınuP 
tar•fntı rlnhlilnılr. hnr.ırlnnınış teklif 

Yapı iş leri 
nıl'ktup\nrı lhnle günü az· mi s:ııı t 

rik'I \l'\'il ııtth rlerı ılıı kı dretı \e lııı 
Maznunun rtııı s:bt •o trek m llil ~ pn>·ı kılııll\ellı oldııl'ıınu is

konınma kanununun mu drl ı 31, ı. iınt C'<lrrck \r ııklc hırlıkte ~··rıı• • 
5!!, 3, \e G3 üneü ıd l vt. ın("k Ltı' re :!O i. tıı'.:! t 1rılıın k ıl r 

Ankara Bcicd yesın<ien: 
1 !i,30 n knclıır rnrünıcn rıyasctine v("" 

,ri ır. (:Ji!.17-~100) l l!ll~ 
l · Ankara ıne~·\'e \"e yaş sebze 

toptancı hnlı sımaı yolu ııe tretu\arı ı TAPU VE KADASTRO 
kıın ~ ı rn n lr cc lccı: ı h<'r ıı:'iiıı s~at on ,ı r trn on altı -

P rn ~ 'iL kad r 1111111111 nıııtl ırl ı frn u -1 
ycs ne ve )ai!"ı ııl cı alınıı; \C ımclu 11•1 hrsi ıııuciıırluırl ne ın ır ıe tat eclİl'lı~ ı 
seyyar &alıl'I oldu u 1 n ter\ cc ı• rın ilı.:ı oluııır. (51h.!) 12Ui 

on IJeş ·Un mudde,tle açık eksiltme
) C' konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli {5079J lira Tapu tesçili 
MCJilrez Tapu S c1l Muha!ızlı!':mdıın: 

tııtblkınn mnh:ıl om ıdıC:ına ve m-ı a C:>6> kuruştur. 

Ulus ı:a7.l'tcslylc n~!"!ne ı1::ılr 13.-;. ıt2 __ D_A_H __ L,_'ı_· _ _ ,_. _ __ • __ rırı ımcludan nlınrrak Uz< re k ra.-n ı f 1 'E \ EKA. LETl 

Uır ihln<IC \erilen hU dlm kntlyet kazan· 

3 - Teminatı C380> lıra C97> ku· Kt$ t •iM: 27 
ruşt ur. Ankaranın Yenklotan mııhallcs:r.11' 

4 - Şartnames~nl \'e kE'şlf cetve· 1 (&arkan. gnıil>cn ve ştımalcn hali kııy.ı· 
lini görnıek isti~ enlerın her gun en- tık, r('DUben Kaptan İsmılU Çavu~uıı 
cllnıl'n kal"'nıiııe \'e IStF>klılı-rin dP ı.sı:.ıl ndt-kı ııaz•ne )eri) ıı.c cevrlll ,., 
24.·,·.!J.;2 r_ı.ıına günü sııııt 10,30 dıı ŞükrU ze~1lek Uırnrın.ınrı ruzuıcn üzr • 
Drlediye daires!ıııle nılıtl'şeşkil en· rj:nc l'v yı:ıpılmıı olan ar&anın haz nt 

tlıflıntlan ıı:ın olunur. 

Mahkumiyet 
Aks:ıray C .• •ludcieıumumlilsınden: 
Hııkun: Macıt Ertem 1110 1 
C.l\1.U.: Saffet Tt.zlın 66il 
Z. K. Hanın1..nn Keçeci 
Fıızln fı) atla sade ) ağı satmak 

suretiyle m ili korunma kanununa 
muhalefetten maznun Aksarııyın 
Ycşiiovn ko)ündeıı öner o •lu 335 
doJ;umtu Scrnfot.tın Kanıak hah.kın· 
da Aksaıay As i)e ceza mahk('ntC'· 
sınde yapılan duruşma ı n t · nde: 

Suçlunun fııli salı t goruldu ·tin
den mılli korunma kanununun 31 ve 
5!J, 3 ve 63 madde fıkrruı na tcvfl • 
knn beş lira asır pıırn cezns~ le 
mahkümiyetine ve alıcı yağı aldığın· 
dnn ve suclu seyyar salıcı bu l wıtlu· 
l:u ıırlan fer'! cezaiann tatıbLk ıne ma
hal olmadığına ve hllkfün hulAsası
nın masrafı malıküma alt olmak U
zere Ulus gn1.eteslylı.ı neşrine dalr 
13-5-9'12 t.."lrihln.de ittih az edilen kn· 
rar kati.yet ilrnznındığı ııdan lllın olu-
n ur. (7418·5350> 1359 

MahkUnı;yet 
Aksaray C. l\lüıddelumumlliğlnden: 
Hflklnı Macit E11tem 1110 
C. Mtiddeiumum!s1 .Saffet TilzQn 

6671 
Zabıt kAtıöi Ramazan KC(eci. 
Hü~ümet~e el konan buğdayı 

Tqprnk mahsulleri of sine sntmıya· 
rok aher §ahsa satmak suretble 
ımılll ıkorunma .kanunu.na muhalefet
ten maznun .Aksaray'ın Salari Alaca 
ıköyün<len Veli oslu 320 doğumlu A· 
11 Çalışkan hakkında .A:ksarll\Y Asli
ye CC"L;a. mahkemesLnde y;apılan du· 
rusması ~nunda: maznunun fıill 
ııablt görilidtlğllndım nıllii korunma 
kan ununun 21, 55, 2 ve 'l'ilı'k ceza 
kanununun 36 ıncı ınaddeleriıne gö· 
re yirmi !beş lira ağır para cc-znsiyle 
mahkfımlyetlne ve :ııaraya inkıl.ıp 
edl'n suc m evzuu olan (2898> kilo 
buğday bcrleliııln mUsaderesiylc be· 
d"I nln hazineye Irat kaydma dair 
20-5·942 tanhiıule verllc-n karar ka
tıyet kaznn.dıcındıın llfln olunur. 

(7415-5303) 1362 
Bolvadın Sulh Hukuk Hnkımli· 

finden : 
Bol\ adının Keste-met mahallesin · 

den knlı:ıycı Hüseyin oglu Süleyman 
karısı ve Halime kızı Kezban ve 
.Mevlfıt ve Süleyman taraflarından 
Tahtalı mnhııllcsinden yeni Hilseyln 
o(:lu Tev!tk ve t maret mahallesin· 
den Dlıı;en oğullanııdnn Hıfscyin 
Efı>ndl oğlu Mehmc>t .kansı Adile n· 
le)'lh lerine actıklan lmaret mııhnlie
slnde kfü n h anenin kah il takslm ol· 
mnıhğından şilyuun l:ı:aieslniıı tale
biyle açtı kları dtıvıı ilc-zrine mliıldel
alı•yhlerden :'>1elınıet karısı Aclileıı ln 
halPn lkametglıhı m~hul bulundu· 
f;unılan liftnen tebligat lrrası talerı 
edilmekle mezburc hak'kında llfinen 
telıllgat icrasına karar verllm ş ol· 
duğundnn yevnll muhakeme olan 
20-7-912 pazartesi gUııU saat 11 e 
muallak bulunduğundan yevmi rncz· 
kfırda Adilenin bizzat gelmesi veya 
kanuni bir vekll gönd<'rmesl aksi 
takdirde hakkında cıyaben muamele 
yapılacağı llD.n olunur. 1131 

Bünyan sulh Hukuk HAklmllğln
den: 

Büyük h arpte kaybolclu~u iddia 
olunan Bünyanın camı Cııdlt ma· 
hallcsinrlen Ömerci oğullanndan Ali 
oğlu Mustafanın hayat ve mematın
rlnn haberdar olaniann bir sene 
zarfında Bünyan Asliye Hukuk malt· 
kemesine mal(tmat vermeleri iidn 
olu nıır. 1132 

Ankara Defterdarlığı 

Satılık lastikler 
A nkara Defterdıırlı,llından ı 
1 - Dört adcı müst.ıımcl moto • 

siklet lastiği pnzn.rlıkla satışa ko
nulmuıımr. 

2 - M uhammen bedeli 48 liradır. 
3 - İhale 17-7·1942 t arihinde C\I· 

ma gUnU rıaat 15 te Defcerusrlıkta 
;ppılıı.caktır. 

İstekli lerin mu ayyen .ırllnde ko -
mlsycna gelmeleri ve Uistiklerı ı.;iir· 
mek Uzere Defıerılarlık Milli Emiak 
MlidUrlUğtioe mlirar.aatları. 

(5341) 14Hl 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Mücellit aranıyor 
Vo.kıCla.r U. ::\lUdUrltJl!"Undcrı: 

Vakınar umum l\l!ldUrlUk'.1 ıc n ile 
retll blr mücellit alıruıcatın1An tal ı;ı 

olanların kabul aartıannı öwenmek ü· 
zere va.kıt kayıtlar mUdilrltlQUne mu 
racaatıa.n llAn olunur. 

.<63Zı 

Matbaacılara 
Dahli ;ı.c \'eııJıiNırı<i ıı : 
\'ekniC't <lıı.rclerının tlıtlyncı lı;:in 

muhtel.! ııuıııurıed<' on uc kalem 
evrak ııazıırlıkln trıbcıtırilel'ektır. 

Taliplrrin 14. 7. 912 salı gllnu sn· 
at 15 te Veklı!P.t levnam mlı,IUrilı· 
i;Une milr.ac,ıntları. 

clıınene nılır:ıcaııtl:ın. C5049ı 1117 ı 11 ·----'--bk 
namına tmc """'"'""'··· ca lstcn 

Odun alınacak mtkıro r. 
Tapu ıılcl' ndl' kııY'd1 bu'unmı:ı:a:ı 

,\ nknra llelcdiycsind crı : a'"Sanın &ent:"tıı tııs..-ı:ıT\Hu 

t5268> 1327 
1 - llcleıli>e dairelerinin ihtiyarı 'ıktıma l•:'\"C n l(e lf ve tahk ı 

çın alınn("nk olnıı 4ıi,50 ton odun on 

Benzin alınacak 
Dahiliye \ ckA t t ı 1 '"· 

he gıın ıııııdcletle açık eksiitnıe)e ko· 18 7·942 tarih ndc yerine mC'mur ı: ıı 
nulıııııştıır. d ecekt r. Bu )'C'rle al.'ıkası olar .1 il 

VukAlct otomobil l('ln mübayaa ctl 
lernk 5000 ı tre ben, n n G-7·942 u • • 
hinde ihalesi ) ~·l:mllk üzere acık • k 
~itmeye konu.muşsa, da ta p zuhur d.· 
medlA1ndcn eks ~me 18-7·942 cumarte
ııl ırtınu ııant 11 de tem kıluıımak UZCT<' 
o n ı:Un mUddcUc lf!l'nd1 tedllm16tlr. Ta· 
Hplcrtn mczkQr i:Unde levazım müdU~
lUttindc hazır bulunmıılan. 

2 - l\lııhaınmen bedeli {1 l~) lira kc r ırUntmd n f'vvcl vcs~la.fyle b • 
(15) kuru•tur. 1 '" mu'.'ı r 7.I iıır:ııza veya kt"$ r ı:ll 

3 - 1 ~mlnntı (1 86) lira (41) ku- yrrlnde kcılt memuruna m1iracalltl 11 

ruştu r. illin olunur. (00$9) l3S:l 
4 - ~artnamesini ı;örmek lstlyen· 

lrrin htr gun encıiml'n kR!emin,, ' 'e i-ı- Tu·· RK HAVA KURUMV 
tekhlerin de 24. 1. 9 12 cuma glınıı u· 

dan: 

at 10,30 da bl'lt'diye dairesinılc m le
şekkil encıiml'ne m llracantlıın. 

( 5050) 1118 
(5.126) 141'1 

Kuru ot alınacak 
JANUARMA 

Yem torbası alınacak 

Ankara Bc-lcdb'eslndoo: 
1 - TemJ>'J.lk lşl,ert '8.tları !.cin alına· 

"" etı.k olan ır;:>ı ton ku.ru ot on bee ırtın 

müddetle aetk eksiltme(Ye komıl:m ııtur. 
2 - Muhammen bedcl1 (4400) U.-n • 

c1ır. 

l:Jksiltme ~ilnü tal!l> cıkmadlA'mdan 

tekrar ~ zart ekıilluncsınc konu.: • 

3 - Tc.minntı (330) llrıı.dır, 

4 -~ ~önn<ık ıst.iycm-le 

mwwıa karar verl.l.ınl4 ol.an (4700) ao.eı ı1n her ırlln enctimm kalemlıM! ve ifı 
yam tort>ıwnı.ıı l>Cheıine (22Sı J..-urua U· tektllcrtn oo 24·7-942 cuma gQMI 1111at 
~at. taıınıın olurunl!4tur. Tahmln tx.'(.\c • 10 30 dıı belrob'e da:lrcs1nd<? mütctcld<U 
{1~7.,1 .tır.ı olup ilk t.cmlnat.ı 793 Jra cncümcnc mllraraaU&n. (5051 ) 1ll9 

13 ıc=t.w-. ;.;Umunest her ~un Ato· Parke kaldırım yaptırılacak 
ml&Yonuınıuda gör!Uilr. 5artııam~"Bl Pli.· 

raaız vcrlllr. lhalcsı Aııkaıu J . ııat.ın 

aı:nuı komisyonu oıUı.ölııda 20-7 .942 .ııa· 

znrtt.'Si ııünU saat 15 tc yaııılncal<Ur. 
lsı.eklllcrlıı .lw.nwıa U.Yl?Wı Vl'tilka VO 

tcmJııat.ıarıru muhtevi k<ı.ı,>a.lı :au-t 4•.it -

Jıi! mcktupLlirlru eksiltme vııl\t.lnden o1r 

B1U1.t e v v.:?llne .kadar makbuz mUıkaoWıı· 

llıo Jı.om~Qlla vermelcrL 
(4735). 809 

Milli Korunma M. U. 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara l\lıllı horunınn .lüddciumu· 

mıliğinden: 
Bt!ledi) ece tesbit ve illin edilen fl

nttau fazlaya erık satmak ı;uret ıylc 
Milli Korunma hanuııuııa ınuhnl< ı et
len suc;lu isıııctııaşıı mahallesi l>ıllıcr 
sokak l:!Xo. da ı.e}yar satıcı .\l ehrııct 
oglu M ulı arrenı ~ urduğdu hakkında 
Aııkıırn ~I illi Korunma ıııahkeıııesimk 
l ııpılıın <luruıııı.ı<lıı suçu salJit oldu
gıııı<lan ıı ıııı ı;a, ılı .:llıllı Koruıım ı K. 
ııuıı :.i l , ö!J/:J ,~ ö:J uncıi m ıılılckri 
ınueibinı"e 5 li ra u.gır para cezıt51Yl • · 
ııııılıkıiıııiyetiııe \'e dde cciileıı il) lııı
<,;uk kilo erik bedeli olıııı 1:.15 kuruşun 
ıııus ıılcresine ve htıkuuı bıı){ısasının 
masrafı nıalıkiıııın ait olmak uzer.• ilA· 
nına dııir verilen 2G-6·ıııe '1'. li kararın 
katile~tıği ilan olunur. (533.ı) l36!• 

Mahkiimiyet ilanı 
Ankara Milli Korunma Muddciumu

ıııiliğlnden: 

Ankara llelcdl~slJ).dCn : 
1 - Atpnzan me;f'Uıı nının te-vsıl 

ile parke knlclınm <lösenmcsl 1$1 on 
be5 glin müd<lcUe acık eksiltmeye 
konu lmuştur. 

2 - :Muhanunen bedeli {68-15> U· 
raılır. 

3 - Teminatı (513,38) liradır. 
4 - Şart.name ve keşif cetvelini 

görmek lstlyen lerln her gün encü • 
men kalemine ve isteklilerin de 24-
7.942 cuma gilnü saat 10.30 da Bele· 
diye d:ılreslncle müteşekkil encOme-
ne müracnallan. (5052> 1120 

Yapı işleri 
Ankara B elediyesinden : 
l - Ankara meyva ve yaş ı:ebze 

topclancı haline a it taş m erd ivenin 
i:ışası i§I on beş glln miiddctl e ac;ık 
eksiltmeye konullmuşııı r. 

2 - :Muhammen bedeli (2189) l ira 
(65 ) kuruştur. 

3 - Temina tı (164) lira (22) Jru. 
nıştur 

4 - Şart n•ame vekeşif cetvelini 
ı:;-örmek istivenle rin h er ıtlln fen jş. 
lerl mUrlUrlii/':iine ve iııtekli!erin de 
2 t·7·942 cuma günü sant 10.30 da be
lrrliye dairesinde mjitcşekkll en -
cllme:ıe mUracaaıları. (5054) 1121 

Yapı İ!leri 
Ankara BclcdU"Cs!ııdcn 1 
1 - Sctılr mrurlan i~lndıe muhtell1 
~ ynptınlaca.k (8) adet otobll9 

durntı on ~ gün m! ddt-tle ~ kapalı 
z:ırr U9lllb1c cıkslltm~ k<ınulmuŞtur. 

2 - Muhammen lıcdctt cenıuı 1015:; 
lira 20 kuruştur. 

'65 kuruşa satılması ]Azım gl'len pi
rinci fazla fıyatla s.ıtrııak ve s ılı a 
arz etmek suretiyle Mılii Korunıııa kn- 3 - Temirmtı 76'1 lb-a 72 lruruştıur. 
nununa muhalefetten suçlu Kızılcııhn· 4 - 24·7·942 cuma l'ÜnU MAt 11 de 
ıııan kazıısınııı Gıineysııray koyu nelen tal ıbl.ne llıalcsl mllkarıu- buhınduftuTI • 
Ali oı;l u Osman Erk \'e ll asan o•lu !dan eartmı.ml'S!nl g(mn~ 1&ti:ı--cnlf'ı1n 
ll ıı cJin Ka ı ııış ve llsııım oglu Jl cı her 21!n f'!l'lcümcn kalemlrıe mümca9.t· 
Xuri Kııııııııız ve B nglıca koyuııcirn lnn ve lstOklllerJn de ıtıalE> ırün(J olan 
.M eiı ıı ıl'l ogl ıı llıi~ı-) in ,\ kr;a hakl ırııı. 24·7.912 cuma ırtın'Ü eıwt oruı lcfıdnr 
da Aıı karıı bl iUi h nrunmn ıııah keınc- ::!l'lO numnr:ılı ımnunun 32 ırıd m 11(f. 
sinıle yapıl.ın cl ıırıışınnıla sıı ç l ırı s ılııt .... ~ ... ı,-. ~ ı ı ı · k ı · d~ sam.hat! veçhUe tnnzlım .. "' .... ~~ ~ oldıı gıınd.ın 4!!i0 S. ı 1 ı orunıııa '· 

:ı l • 9;·• ·• ve .ı ve h:J ü ıu•ü ıııncl· tdkl1f mcktuplannı beledi.YC datre11lnde 
nıı n . , ., .,, - leri 
deleri ıııııcibincc 25 şer lira ağır pıra mü~ldctl encümene V«me · 
cezasi> le mnhkfiıııi) etlerine ve sııçl ıı- (50~) ıl!n 
lanlıın ya~nlanaıı piriçler!n taınaınıhın Çi ek so ~anı alınacak 
ıııusııd("resın e lıükuın hUiaı; ısının ıııııq. Ç g 
rafı mahkuma ait oiı ıı ık üze.re iiı\nına Anknrn Bck'<.lb't9ind<>n: 
dair ve rilen 2 l·G-9 ~2 tarihli kararın 1 - Umumi bahçe'- thttYacı itin 

Koyun eti alınacak 
T. H . K Genel Mcrlcczlndcn: 

Ha vcı.lık datr.'81 talebelerlnin JıhtlYY 
o olan 1 0000 kilo koYllll eti, Jm,pa1ı z~ 
IJ6U11Yle ve l:'llnlük bcl.edlye ruttta es6' 
tutulmak U7.oere eksllttnc;ı;e korım~tııl'• 
l\I uvak1aı t teml!na. tı 825 J:lm.dır. EJcıııUtııı' 
20 Ummu2 :ııo.7.lU'Ctııt 8\lnü saat l.lS " 
)~Jlıa~mdıaft lııltddılıoır bııı. llllatc kil ' 
dar Jmpıılt zartıannı kmıfsyooa v f'!rf(I#' 

lldlrtt. 922 

11111111111111111111111111111111111• 

Sebze Ye meyva fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 
S ebze ve MeYVelerin toptan vl 

perakende aauıı t iyutlan ı 
~ ~ 
Cl> "' ... ııı 

"' .. . ~ :; 
e;~ 
~ ı::.. 

' ı:ı. 
~ o 
.... [:-! 

Semizotu 
Klıbak 

(Ankar a ) 7 
(Ankara) 1-i 

Ayşe kadın 
fııııulyesi ( V ezirhan) 
Aytıe kadın 
fasulyesi 
Çalı 
fasulycei 
Patlıcan 
Domates 
Dolmalık 
biber 
Sivri 
b iber 
Bamya 
Rnmya 
Patates 
Ku ru 

(A':lkara ) 

(Ankar a) 
(Tarsus) 
(T arsus) 

(T arsus) 

(Ankara 
(T a rsus) 
"(Bilecik) 
(Ta rsus) 

ııolt'an ( BeVJ>azan) 
Kuru .!ioğan (Tarsus) 
grık ( Sapanca ) 
Erik (Bursa) 
Vişhe 
feksıra) 
Vişne 
Şeftali 
Şeftali 

(Ka y llf1) 
(M uhtelif 

(M uhtelif) 

35 

40 

28 
22 
3S 

32 

60 
35 
50 
35 

18 
24 
16 
35 

10 
19 

45 

52 

36 
31 
45 

40 

80 
45 
65 
4:; 

32 
26 
48 

35 
25 
a. 

(ekeıra) 35 .f8 
Şeftali (Bursa) 100 1 50 
Şefıali (Hatay) 80 120 
Zerdali {Ankara ) 20 3% 
Armut (Muht eli f 45 65 
Üzllm (Tarsus) Z5 38 
Uztım (Hacıtalip) 30 45 
NOT - Bu fiyatlar yalnız dükkfitı' 
larla h aldeki a.zami satı ş fiyatlarıdfi'• 
Pazar y erl erindeki satışlarda aııeC 
vP. sa ırcı pazarlıkla alım v e sabı' 
varımakta serbeııttirler. Ancak 'Dll ' 
zarlıktn vulmrıda J:"l'lsıeri len pera ' 
kenılıı fi vat ın llstilnc c:ıkılamaz. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııırf 

-( 13 / Temmuz / 1942 )"' 
7 .30 J'.l'f"OE'r:lCf mat k ıtile~tiğl ilün o lunur. (5:131) ıaGti nııoo.cak yed! kalem ai.\"accılc ' e ııo~nr r 

32 
vilıcudumu2ll 

Mahkumiyet ilanı 00 tıce ırUn müddıeUe neık eksiltm~ enll$t.lmtmı 
ıconuımustur. 

la, &-ız ~-' 
18.00 progrom ,,,,,.. 

.\ ııknra Milli Korunınıı M Ucldciunıu· 2 _ l\luıha.nımm beden (18l!O) u,... 7·40 aJnııs 
nı il lıd n ıl en : d11'. I' 55 Sil:lıon cdl:M-

Belediyece te~bit ve llAn erlilrn fint- 8 _ T(!llllnııtı (l~) ,l1ııa ('r.5) kurue· tmsı. CVU'Oloıııst 
tnn fıızlıl\'a armut ~alııı ık surrtıyie Nccls> ~ın) ı. 
:\!illi K~ru n ı ıı a Kanununa muha - tu~. St.rn.usı;: :Mnvl Tll· 
lefettcn sııc;lu A nkar Hla çı fte furun- 4 - Snrtn.'1m<'91:n~ ıırlll"l'hf'k ~nl... na, 2, Otrzon: 
lar .s' igıle sokak :!2 :\O. lu cvclı otur n r1rı her gün ~ laıkml.ne \'C 16- (Brovndll) ll"'ast:I 
seyyar ı;ntıcı .:lfrlııııet uğlu 11 ıkkı O • tck1Uf'1'tn de 24·7-042 cuma gün<! ııııat Doble>; 3. lnzart: 
demir h·ıkkıncla ı\ ııkıırn Mıl 1 K 1r ı - 1030 dil bt>'~ dalr<$1tıde mUı.e,ekkıı (Fiırımı'nun <l!ll!'U-
ııııı ıııahkcrııı·,iıııle y ıpıian ılur ı enciltnen<ı 
'onunrl:ı ım~·u s:ıbit ıı;urulı g " 
.:lliill Knruıııııa kam ııunun 31, 11 1 
ve li3 ıinru nıaddcllr ıııı eli lnrc " 1 rıı 
nlhr pnra cczasl) le nı hk n h ııır e 
2ti kilo armudun rııliqarlcre ıne YC hu-
küm hiılli.sasının murafı w. hk a· 
it olmak üzere llAnına d n 
25-6-942 tnrihlı rın 

l&a olıııııır. (llS.6) l3G3 

1147 

SATILIK ARSA 
!r tınar parse'I 
"r e ndc 
raca.at. 

!!RtıJ 
e 

J070 

nö .. uvcrt.Ort'I; 4. 

St.ral.t&!I: ırilmtıcn • 
me (vals). 

6 20 evin snaıt1 

t" e llj:ıt'l8 

.ıs 00 ııeorov, l&l'-

18.03 cıı.- fll'E." 
trnsı 

16.50 rasıt 
19 .30 ajans 

19 45 konuşma 
l!l. 5.'> tür.ktll:ar 

20.15 Ram-o 
ga?.ctcsıl 

:..'0.45 bir mart 

öğrenJJ;onız 

21.00 ziraat 
takvimi 

21.10 şnrkılru' . -~ 
21.30 posta INtu'"" 

21.45 mU;zllt tf6.I 
22.30 nı-
22.4:! ~ 



1 . 

SlHHA T ve 1ÇT1MAI M. V. 

lstanbul Küçük Sihhat 
Memurları Mektebine 
talebe kabul şartlan 

Sıhhaı ve İçumai Muuencı Veklilc
tlnden : 

l - Turki}e Cumhuriyeti tebaasın· 
dan olrıı.ık ve )aşı 18 den aşağı 26 dan 
>'lıkarı hulunnı:ırn;ık (20 den yukarı o
itnların ı.ı'k('rlıklc ili~iğ.i kalmamış ola· 
Qkıır.) 

2 - < >ruı okuldan ılck i}'İ ve iyi de
recede nıe1un olmak (lı e 5ınıflarında bir 
Veu ıkı ,ene hu.la okumuş olanlnr ıer· 
cilt edilccelmr. Bunlarla kadro dolmaz· 
sa ona derecclıler de alınır.) 

~ - l~ıcklılcr, huıun evrakını ta • 
ınamlamış olduğu halde, dılekçclerini 
15 C)IÜJ 1942 ı ırıhıne kadar lc)'li kısmı 
İtın ıhhaı ve lçıımai Mua•cn<:t \'ekil· 
lığiııe, nıhart kısmı ıçin lnanbul Sıhhat 
"e İçrımai Muavcrıcı Mudurlugu v.ısııa
lİylc okul mudurluı;unc ı;ond~rccekler· 
dir Kahul muamelesi tam evrak ile mü· 
racaaı ırasınn gore )apılır Evrakı eksik 
Olanlar, tamamladıkhrı tımhe kadar mu· 
racaaı cımemış sayılır ve haklarında mu· 
'1rlele ynf'ılmaz. 

Gönderıleuk ve-;ikalar ~unfardır: 
a) Nufus hu•İ}cl cüzdanı nslı ''t}a 

'''l<iildi sureti, 
h) Ona okul şehadetnamesi aslı (da· 

~a fazla okumuş olanların ş.ıhadeın:ıme 
ıle hirlikıe tahsı 1 mi'ıddetlcrini ta.<;dik 
t-Ocn resmi Vöika). 

c) n:mlınış om~ğine U},:un ve ü, · 
tİİııdc tasdikli fotoğrafı bulunan bir ıh· 
h~ı raporu (bu raf'Oru hast-ıne ba,tıı -
hıpJtti zarflı) arak us tunu mUhurlİ} ccck 
"e i•ıekli tarafından muhurlu zarf ha • 
liııde olarak gönderilecektir.) 

Mııa)~elcr Ankara, Sn-as, Erznnun. 
f)iyıuhakır, Ha)darpa•a numune hasta· 
leleri> it' fsınnhul C,ocuk ha•tanc•İnde ve 
1ınir, Rursa, Konya, Adana, Sam un, 
Ratıke\ir, t\}dın, memleket hutanderin· 
de yapılacak ve İ•ıekliler, bu hasıa~le
rin bulunduğu vil~ıytılt•rin sıhhat 'e iç· 
tırnai muavenet mııdurluklerine hizzaı 
ıtıürac ıaı edC'Cc klcrdır. 

d) Çıkuklan okuldan VC')'B nuh:ılli 
l>Qli\len ıılınmış i)i h~I Uğıdı, 

e) 4,5 x 6 bo}"lınd:ı uç ıanc fntog • 
fıtf (ccphffien 11lınm1ş \e ince klğıda ba· 
•ılınış olaraktır. 

~ - Le)ll kı mına kabul cdıldiı;; 
~Cttdılerine tchliA olunanlar okula ilıi· 

k ederi.en, ornt" ı ıışa •ıda )'87.tlı \e 
noıcrlikten msdiklı bır tcahhut senedi· 
nı hirlıkıe ımtunni>e mecburdurlar. Te· 
•hhuı •Cll<'t•ız •C}öl ömcğıne uymıyan 
5tneıle muracaaı edecekler kabul olun· 
llla1lar. 

l'eahhut sencdı omcAi, 
l l!)li Kuçuk Sıhhaı memurları mck· 

~ehine nlınarıık ıahsıl edip mezun oldu· 
~~nıda, Sıhlını •e fçıinıai 1ıın•cnet Ve· 
~lrıinin t.ıyın edeceği •n1ifodc heş yıl 

hıımcıi kah\ıl ctmccliı:ım •C}a kahul e· 
dip de mwıncn muddcti biıirmcdcn hı· 
rakugım ve sılılıl ""hcplcr dı$ınd;ı mek· 
1'Pıcn daimi olarak çıl anldıgım takdir· 
de benim için •arfcd•lmiş olan rnrayı tıl· 
illa men ödeme} i: ve bu teııhhut scnroi 
rtıucibince hendt'n istenecek para ıı;ın 
Öd"m<'k mecburi> etinde olduğum tarih· 
~ iıi!V\ren % 9 faiz fUl"Utulmeslni ka· 
uuı ve t~hh ıt eylerını. 

İmza ve s.ırih ikamctı;lh adresi 
Yukarda adrc ve hu•'İ)eti yaz.ılı o

lıırı -... hu taahhüınamc mucibince öde· 
ıtıek medmri)etuıdc bulundu -;.u her ders 
Yılı içın ıkı yuz lını 9lmnk uzere butun 
tah il müddeti için ccman 400 lirara ka· 
dar r>arıt)ı, faİ7İ>lc bembcr borçlu ..••• 
· · • . ile birlikte müteselsil kefal ve müş
terek nıuıe~ehil borçlu sıfaıı) le ödi>e • 
Ctı'.lıın. 

Kefilin mesleği ve sarih ııdreıiı 
(4364) SZ6 

leyli Tıp Talebe Yurdunun 
Tıp ve Eczacı kısmına 

alınacak talebenin kabul 
şartları 

Sıhhat ve lçtlmnl Muavenet Vekiı· 
let nden: 

l - isteklilerin, aşağıda ynzıh ve
&Jka an tamamlamış olduktan halde 
.,.l' l'ıp ve E<.'UICI kısmından hangıs1· 
ııe gırmek tst dıklertnı, ve ublıt ve 
8.çık adreslerini bıld rmck sureUyle 
<lo •rudan doğruyn Sıhhat ve lctımal 
?.iua\I nct Vekilli{:!ne ısuda Ue mU
tacnat etmeleri IAzırndır. 

Tam evrnkla yapılan milracaatlar 
sayısı kndro ihtiyacından rnzıa olur
•a. keyfiyet snzctelcrle ilan oluna· 
Caktır. 

2 - Kabul muamelesi dllckcenln 
8.lındıf;ı tnnhc göre değil, veslkalann 
tarnamlnndı •ı tar he ı::öro yapılır. 
l::kstk evrak ile müracaat edenler 
Ves kalnrını tanuımlı~acnkları tnrl
ho kadıır murac:ınt etmemiş sayılır
lar. <Dllektf'nin alındı •ı isteklinin 
lldreslne blld rılCC\' •I gibi. kabul edi
lip cd lmedlğl de zamanında ayrıca 
l'a:ıılncnktır.) Ve lkalnrı bağlanma
:rnış dllekce gönderenlere cevap ve· 
rı rnez ve bu dllekC<'lcrl ü:ıerlne hlc 
b r mu{lmcle yapılmaz. 

3 - F. K. B. sınıfına liseyi veya 
ilse derecesinde oldu •u Maarif Ve
k 11 A nce tasdik <'d lmıs okulları en 
8Şağı iyi derece ıle b tirmiş olanlar 
Blınır. 

F. K. B. rlrn yulron FnkOlte sınıf· 
tarı !cin bulunduğu sınıfı pek iyi ve
l'a iyi derece !iP gı ı;miş, yabancı rlll 
"e askerlik lmtlhnnlnnnı vermiş ol
rtıak. C'l'ıp FakUltC'SI 3 QnC'ü sömcs· 
trı lcln F. K. B. sınıfını iyi ~rece 
llo bltirrnls ve vlze>ll"rlnl en iyi veya 
iYi derece ile vermiş olmak> !Azım· 
Clır. 

4 - .Müracaat c>dC'nler. aşağıda 
fBYdf'd ldı ı v~hlle kabul sırasına 
ıı:onuıurlnr. 

6 ıncı mndcle>de ya7.1lı vcsHmlan 
taınam olnrnk gônderm olmak şar
tlylc; 

1> Olgunluk imtihanı ve ilse hl· 
b Urrn" d rl"celerl ( pf'k tyll olanlar. 

ll> Olırnnluk lmtıhnnı (pek lyl> 
il C> h tlrmc (lyll olanlar 

lir ı Olgunluk ımt ıanı <iyi) lise 
b t rın" (.Pf'k iyi ı olanlar. 

iV> Olgunluk lmt hanı ve ilse bl· 
tlrm(' dl're<'C'IC'rl <lyll olanlar. 

Vı Tıp fnknltl" inin muhtelif !!'l· 
nınarınn drvnm ecfonlcrde>n (pek \)1 
v" iyi dl're>rC'lllcr.> 

5 Yn lnrı 22 yl geckln olanlar 
Y11Mrn okumn •a ve llE'rde mecburi 
h "'mrt'f'r nl vnpmıyn nı::el ola<'ak 
bir hnstalı~ı vC"ya arıznsı bulunanlar 
Ve PVlll<>r knbul rd lmP7.ler 

6 - Gonlll'rlle('ek vesikalar şun · 
1 atdır: 

ıı ı T rklye Cumhurlvt>tı tehaa.,ın · 
dıın ollhıihınu b 1'l ren nfifuıı hüvl· 
Yet cil:rilnııının a 'ı veyn fotoJ:rnflr 
,,,_ lM'1ik11 !ıllrPtl, 

b> F. K. B. sını• lçln lise bitirme 

ve olgunluk şehndntnamelerlnın as· 
il veya şehadf'!lnamesl he>nüz tnS<lık· 
ten gehncmı.ş ise, 1 sc müdUrlUğilnün 
bltırme ve olgunluk derecesinı de 
gösteren fotoğraflı "'e tasdıkll bir 
vesikası <Bu ve ka tall'b tarafın
dan doğrudan dol:ruya lise müdür· 
IUl:ünden dilekce ıle istenir. Ve mCi
dürlilkte>n Sıhhat ve lctımnl Muavl!
net Vekllllfüne gonderlllr. Liseden 
bir yıl veya daha Ön('e mezun olnn· 
lar hu müddeti nerede ve ne suretle 
ı;:C'cl'rdıklcrinl bir v~ Ikn ile bilclLnne· 
ğe mecburdurlnr.> 

el Tıp FakUltı si hlrlncl sınıfı için 
F. K. B. imtihan notlarını: ve üçün
cü söme tr .ı:ın F. !{. R. imtihan not
larıyle vize .ııoıtnnnı bildiren flckan
lık vesikası <bu vesika istekli tara
fınrtnn Dı-kanlıktan alınarak dilekçe· 
ye bağlanır.> 

d> Okudukları 1 S('den \ e) a ornnın 
emniyet idare nden alınmış lyt hal 
kl\ğıdı. 

e> Basılmış örneğine doldurulmuş 
ve üstunde tasdikli foto rafı bulu • 
nan b r sıhhat raporu < Hn tane Bnş
tablplerl bu raporu mühürlü zarf 
içinde istekliye ve>rlr.) 

Mua)eneler Anknrn, Diyarbakır. 
Erzurum, Haydan>nşa. Sivas. Nümu· 
ne hnstanolcrlylc tstnnhul Çocuk 
hastanesinde vo Adana, A) dm, Balı
kesir. Bursa. tzmir, Konya, Samsun 
memleket hııstnnC'lerinrle yapılacak· 
tır. Muayene lcin istekliler. bu has
tanelerin hıılundu~u vll{ı> ı llC'rln Sıh 
hat ve İçtimai l\luav('nC't Müdürlük· 
le>rlne bir d lekçc ıhı bizzat mUrııcanl 
edrccklC'rdlr. 

fl Altı tan foto •raf CcephC'dcn 
alınmış ve 4. 5X li ince kfı"ıda ba • 
sılmış olacaktır.> 

7 - Kııhul edlldıklcrl kımdileriM 
tebliğ olunanlar Yurd:ı llt hıık edı>r
ken, 6rne> i aşnihd!! ya7ılı ve Noter· 
likçe tnsd kli bir tnnlıhUt St'nedınl 
b rllkte otOnnC' •c mechurdurlnr 
Taahhut sı>nl't z v :va örn('~ ne uv
mıyan tnnhhllt s nf' 1 l'lı> Yurd:ı mii
rııcnnt cdı>nlerln knbul munmelE' ı 
yapı'maz. <Bu S('nf't ıstekll tnrnfın
dan aynen tnnzlm ve im7.n e<l lcC'ı-k· 
ve alt kısmı Brn ··lndf' ı::örillöütü ıd· 
hl kefili tarnfın<lnn k('7.:l nyn('n 'l.'C 

tamamen vrt7.1lnrnk :c'T\2'nlnr::ı('nı tır 

TAAHHüT SENEDİ CıRNEGl 

Leyli 'l'ııı Talebe Yul'\lunn kahuı 
edilerek herhangi bir 'l'ııı Fakülte· 
slnılcn tabip olıırnk cıktı ımda 2000 
sayılı knnun mut'lbince Yurtta ı::e
çınlı :ım zamanın <taliller de dnhll> 
ücte ikisi kndar b r müddetle <•ı 
:sıhhat ve lçtimal .MuuvuıcL Vl kAle
tlnırı lüzum gijr('CC'l:ı mahallt>rdc hiz
met lfn mı kabul ctmrdı im vcyn 
muayyen müdd• ti b tlnnedcn hlzm • 
tı terkPyled ım tnkcllrd Yurtta be· 
ııJm ıcın s rfolunan par ının ık! ka
tını ödeme ı. ve tıp tahs llnl terket· 
tlf:lm veya sıhhi sebepler dı ındn 
Fakültedrn dnlmt olarak cı1uırıldı -
ğım yahut Yurtta bir " nf'den nz b r 
müddet kalnrnk yurdu tC'rkf'vledl· 
i! m takcl rdc bı-nlm tel~ sarf rl'imi& 
olan parayı tamamen Öo('mf' •ı: ve 
bu tnahhüt senedi mucibince benden 
lstrnr<'ek parıılar için, ödl:'mek mPC· 
burlyctlnrle oldufum tarihten ltlhn
rPn % !l faiz yilriitülmc!ılnl vı• 2000 
sayılı kanunun cll •er cezai hü'klim
lerlnln clC' hakkıınd ı taLb!kını kahııl 
\'e t.nnhhüt !!ylcrlm. 

tmza ve snrih lknmetıt h adresi 
Yukarda adres ve hüvlyet'I yazılı 

olan mn bu taahhüt
name muclhlnce o<lemek mecburiye· 
tinde bulundu~u her ders yılı tein 
Ü<: ) uz lira olmnk uz re blitun tah· 
sil mUdd ti için cemnn 181)() < .. l li
rayı; ve lk1 katını l\d m<>k meC'hurl· 
yeti hasıl olduğu takdırdn 3600 <••• ı 
llrava kadar parnyı, fnlzlylP hernber 
borçlu ile birlikte mnteselsll kefil ve 
müştf'rrk miltcse>lstl borclu sıfntıyle 
ödiyeceğim. 

Talebe> Yurduna kabul eıl l<>rek Dı'V· 
let hesnhına okuyup EC?.ar.ı çıktı
ihmda 398!.l sayılı kanun mu<"ihlnce 
Uc sene milddetle Sıhhat ve !ctımnY 
2\Iuavenet Vck€ılet.ının •••.•••. 

( • ı Eczacı olmak lstlyenlerin tnn· 
zlm ~deceklcrl senetler (!..eyli Tıp 
lltı.h) şeklinde yazılacaktır. 

< .. > Eczııcılar için 1200 11rn 
< .. •) Eczacılar ıcin 2400 lira 

(43li5) 527 

İnşaat yapanlara 
Kirece lhtlyacınız vnrsa saat on 

ikiden sonrn Kilelik Cmnn Kıraat
hanesinde bulunurum. 

Ktrcccl Cemal GUrer 

Ankara'nıo en işlek yerinde 

Satılık apartman 
Senelik icarı fıSOO lira hC'r ı:-lln 
17 den sonra Florya mağaza • 
sına mUracant. 1101 

, ' BU GÜN ve BU GECE 

ULU~ SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 -KUTUP YILDIZI · 
Baıı Rolde: 

Sonja Henie 
Richart! Greemme 

2 -MASKELi HAYDUTLAR 
Uç silaheör kovboy 

ıarafındnn 

SÜVARE 
20.30 da iki film birden 

Telı 6294 

'------~ Çeşitli 

ULUS -~-

1 

ırtınU saat 11 de F..sk~">hlr Lv. fıml.rllf:l I Şartnaıne•l Ko. rl>o ı::-örülür. T11!iplerin 
Ankara Levazım Amirliğine sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ROOt>r k1 - teklif mt>kt• ::ılıırlyll' te"Ilinntlıınnı lhn-

1 •tA l ıosunun muhammoo tlYntı 7 kuruetur. le saa.tlııu"n hlr ı.ı>ııt enci Ko 'fi!\ 
ge en ı an ar M tondan a.e."lf:ı olmamak üzen:? pnrca vermelerı. (61 ı 1224 

Lv. Amlrllklerlnde ve Bornova ::,11. Al. , nan 1000 ton nohuda t.:ılıp çıkmad• 
Ko. larındn görtılür. t~tt'klilerln mu - ğından tekrar pazarlığa konmu§tuı. 
nncn gun ve sn ttc 2490 ı;ayılı kanu- ı Evsaf ve hususi şartlar Ko.da r;ö • 
mm ı 7 el ma<lde inde yazılı teminat- rUIUr. 1000 ıon nohut bir ı • klıy.t 
lari~ le Jıirllktc Ko. nıı mfiracaııtlıırı • 1 ihale edllebileceği ::-'J.l b r "veya ıki 

Odun alınacak 
parca dll ıı.lınabll!s'. Evsat, eem.tt her Ot ve saman alınacak Jl1 uhammen bedrli 86975, miktıın taksidine de t llp çıktı •ı takclırde 

lst. $işli ~a. Al. Ko.da:ı ı 
l - Kapalı uır1 usulü ile 100 bin 

liralık odun alınacaktır. Evsaf ve hu
susi şartlar teslim mah::ıllerı Komis
yonda görUIUp öğrenilebilir. Muvak· 
kat ıemınatı 6250 liradır. İhalesi 18· 
7-1942 cumartesi g{lnti saat 11 de ya. 
pılncaktır. Taliplerin ihale saatin.den 
bir saat evvel kanuni vesiknlarıyle 
birlik! e Ko.na müracaaıları. 794 

0dun alınacak 
1st. S~ll Sa. Al. Ko, dan: 
1 - Kapalı zarf u.&ulU ııe 100 D!n 

ltralık oduıı alııwıeakur E' sııf ve husu-
111 ıartlar ve testin) mahalli Ko da ıt<>

rü!Up o~rcn!leb.ltr Muvakklt t('Jlll:ın

tı 62~ liradır lhalest 20 7 94::! pnzıır

tcsı s:Unll ı:aat ıı de yapılacaktır l'n • 
llplerln ihale ııaattnd~ bir saat evvel 
kanuni v..,,. kalarlyle ekltt mektupla 
nnı Ko na 'ermeleri. 

l4705) 846 , 

Çeşitli sebze alınacak 
D. Bakır :->:ı.. Al. K". dıın : 

ii knleın ı;ehze kapalı r.nrf 11-

811111 ile mıınakasnya konrnustıır. \1ıı
ııııkııscısı '.!il tc·wnın7. 9 ı:! ı> ız.arteı;I ırn-
1111 sa ıt 11 de IJ Bnkır :-.a ,\1 K!>. 
d ı ~ ıpılncnktır Satın alınn('nk f><"lı7.e 
rnıktarı ~fi ton tıuc kııhnk illi ton tf
ZL• fa ul) e f ı-ı ton Y• ~ıl hılıı•r 611 ton 

1rUn Ko. M ıtllrillür llk t(!ITllne.tı tooh-
hOt e<!Uecc.-k miktara '1Öro alınacaktır. 

Teklif nırktııılllll'ı ihnle sn11tlnrlcn hlr 
S4at CV\'cl Ko. na vermeleri 

(4970) 1042 

Kuru ot alınacak 
F.rzıno..'n Sa. Al. Ko.clan ı 
1 - Beher kilosuna 5 kuruş 20 

santim fiyat tahmin edilen :>00 ton 
ip balyalı kuru oıun kapalı 7.arflıı. 
eksiltmesi 23.7.1942 per(öembe ıtü:ıü 
saat 15 te Erzincan Sa. Al. Ko.da 
yapılncakıır. Muhammen bedel 26000 
lira olup ilk temınat 1!150 liradır. 
Şartnamesi Ko.da görü!Ur. İstekli 
lerln belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını Ko.na ver
meleri. {5084) 1142 

Kuru ot alınacak 
O. Bey zıt !-in. Al. Ko. dan: 
ı - 800 000 kilo kuru ot kıı.pıılı 

znrfln ekslltmı-ve konulmu~tur Tnh
min bedeli 36.cİOO !ıra olup ılk temi· 
nalı t i'OU lıradır. Evsnf korun ev
sııfırlır. 

2 - F.ksiltıneı;i 24. 7. !l ~2 ~uma ıı;u. 
nıı saat lfl cin yapılacaktır. 1stı:kllle· 
rııı he Ilı gıın \'C sn lttt'n hir s ıat en ı·I 
knnıınun 32 inci ııuıılclı!Sİ ıııııcihinC'e 
hıızırlıyııcııkl ırı tekili ınrktııplnrını 
Kıı. na verrnelrri. ( ~0611 ı ı l!lfi 

Kuru ot al.nacak 
pntlıc tn M tıın dom tes ve 7200 kilo D. Ba)a t ::;a. Al. Ko d.'\n: 
t ı7.c bnrny dır l n ıinı t ıhıııin tııtnrı 1 - 5Yı 000 k1lo kuru ot karınlı Z."lrC 
•17100 lırn olup ılk eminatı 610~ lırn· u.sull.l'le ekslltmC'Ye konulmu•tıır. Tııtı. 
dır Şntnanıe ı her gıın Ko rln ı:ö· mln bedel 24750 ı.rıı olup ilk tem nab 
rlıllır İstı•klilerln hıır.ırlıv'l<'Rldarı 1850 lL-adır Euaf korun ~&atıdır 
teklif mektuplarını en ll:<'t: hir i~n· 1 2 _ Ek.~ııtmcs 24·7·942 cunuı. ıir'JnO 
e \\·el Ko nn '·erm<'lrrl {4!l22 1001 BRat 11 de yapıl caktır. lııtcklllc"ln 

Odun alınacak ı belli ııun ve saattc-n bir nt evuıl ka· 

D. Brııkır Sa. Al. Ko. dan: nunun 32 ln<'I m ddesl mudblnce h11 • 
l 450 ton odun kapalı zarf usu· zırlı>ncakları teklif mPktuolnrını K•> na 

lu ıle münakasaya konmu ur. Mlı· ı verm<~lerl. <5061 > 1157 
nıı.kasası 24 temmuz 942 cuma s:ilnü l 
sant ıı ele Diyarbakır Sn. Al Ko. dn Kuru ot a ınacak 
yapılncıı.ktır. Umum tnhmln tutarı; ı>. fl<'Y ıııt :-a Al. J.:o. dan: 
ır.:;r;o ıırn olu!) ilk temlnntı 1242 Hra· ı O OOı) kilo kuru· ot k.ıpnlı 
dır. Sartnamesı her gün Ko r'lıı gö- ..:arfla rksıltııı<"ye koıııılnrnştur. l'ylı. 
rtilür. Temlnııl ve tekli( mckturılnrı· ıııln lıedclı :Jıi.OOıı lira nlııp ilk tcnıi· 
nın lhnll' s~nlındE'n blr saat eV\:C'I nntı 21011 lirıulır Evs ıf kurun e,· 11· 
I<o. nıı. vermt:>lcrl. <4!!231 1002 fıclır. 

Odun alınacak 2 gkslltıı1e i 21 7. 942 ""ııı ı ilh-
nıı sant 16 l<" y ıpıhıc ıktır 1.teklile
rin hnr.ırlı, t<' ıkl rı leldıf mektupla· 
rını h:o. na vrrı ıelcri. 

D. Bakır Sa. AL. Ko dan: 
l - 1800 ton odun kapalı 7.arf uını· 

llyle mUnnk.uaya konulmuştur. Mtına· 

kcsruıı 22 temmuz 942 ca!'llnmba 11:UnU 

s;ıat ıı de Diyarbakır Sa Al Ko da 
~apılacaJc:ur. UmLLm tahmin ıut rı 66:.21> 
ı rn olup ilk teminatı 4562 ıt ıtır Ştırt 
namcsl her ıt!in Ko dıı ı.:örlllür h•tC'k . 
l11C'rtn Uıbu sııtwn btr ı;aat ev~el texl ı 
m~·ktuplarını Ko ruı 'cnn<>leı1 

14924 1 100.~ 

ıır <dır. r:Vs:ı.t korun blltun ırarntzonla· 

nn.da vardır. EkslltrnP.SI 22 U:mmuz .ı.ı::ı 

ı:a.rıamba ırünU B:'.ınt ı ctır. lstcklllerln 
belli ıı:iın ve saıı.t.tc k ınunun 3l ııırJ 

maıldcslne ~öre hazırhyacaklnn tekUf 
mcktuplannı eksiltme anat~n hlr sa· 
at evvel 'rrnbzrm Sn Al. J<o. nn \'l'S'· 

mclerL (4965) 1037 

Kunı ot alınacak 
Rsklşrhir ı.v A As. Al. Ko. it n: 
1 - 1000 ton t.d balynll kuru ot ka· 

pa1ı zart u.<rul1ylc cksfl.~ konulmut· 
tu. TaUP zuhur M?ncdleın•fo'll tekrar 
kapalı zarf usuhyle ck!ılltmc:>'C konul• 
mustm. , 

2 - Eksiltmesi 22-'?-942 earsamL:ı 

SATILIK VİLLA 
Yeni yapılmnktn. olıın B.\1. 

)IN·lisine, Gııven otnbıis durağı 
ile llikrnen asf.ıltınll yn kın mn
bllynlı veyn mııtıilyasız fevkalicle 
nıanznrıılı nıı-yvalı ve bah\·ell ve 
miişt~miltıtlı, içinde şehir suyu 
elektrik ve tell'fonu, bliylık' ta· 
ruıılnrı ve bnlkonlnrı olnn aynt 
nmıınrlR lrntlı dükkAnlnrı lııılu· 
nan blr villn sııtılıktır. Taliple
rin 6Hl5 JS'o.lu trlefoıuı mllra-

• (50T'i) 1169 

Kuru ot alınacak 
ntcp :-.a. \l Ko. elan: 

:;ıartnaml'sı rnu!'ılılnı·e 1\00 ton 
kuru ot ııı ih ıvııa cclllr•cr•t"ir \lııhnııı· 
men bcdelı a.~ooo kntl t.· .ıı ... u 11~50 
liradır. İh lesi 23 7 'l ~2 nrr~• ıııhc 
gunu snat 11 ıe \ . l'o. 'illi~ Sa \ ı. 
Ko dıt )'t1pılıı(':ıktır lste'<.ıırrin ayııı 
ı:lln vr SAAlte temiııatlıırı\ lr hlrlıkt•· 
Ko. ela hulıınnıııl:ırı ve~ a tehcrııf \R" 
ııısi} le nıürıı<'autlnrı. 

(6127) 1173 

Kuı •ı ot i\Unac<'lk 
D. Bayazlt Sa. Al Ko. ılım: 

11 ailn gaıı.t 10 a kadar teklif mtıklupıa· 

Sivri biber alınacak 

1179 

isı. Halkalı :-ıa. AL Ko. dan: 
l - ı S er hin liralık bal) alı ~ par· 

ti kuru ot ile 1 5 er bin liralık beş parıi 
h:ıl>-alı saman pazarlıkla nlın:ıcakıır. Be
her p:ırıinin ilk tcminaıı ı 125 liradır. 

2 - Taliplerin 16 temmuz 942 pcr· 
şembe günu ,;anı ı S ıe Ycşilkl)y - 1 lal· 
kalı ~a. Al. Ko. na tenıin:ıılarİ)le !:ıir· 
likıe miiracaaıları. Ev,af ve ş:ırıname i 
Ankara, hıanhul Lv. amirliklerındc .ı;<>-
rülür. (5062) 1232 

Sığır eti alrnacak 
Gelibolu Sa. AJ. Ko. dan: 
ı - 45 ıon sığır eti pazarlıkla saıın 

alın.'lcakur . .Muhammen hcdelı 45.000 
lira olup k:ııi teminatı 6750 liradır. h· 
teklilcrin evsaf ,;e şartnamesini her gün 
meui $Utlcrindc merkez !)a. Al. Ko. dıı 
görebilirler. 

ı - ihalesi 21. 7. 942 cuma günu 
saat 15,30 da merkez Sa. Al. Ko. da ya· 

~500, cin i sığır ~ti (5807) 1408 • ihale i yapılır. Nohudun cıns ve be-
her kilos ınun muhammen b deh a -

Ot alınacak e•ttda yazılıdır. Ih:ılcsl 21.7 1942 
ısı. ş~ıt Sn. A!. Ko. d. 11. salı gll11ll saat 16 da yapıla<':ıktır. 
1 - S-7-iM2 de ihalesi 'fln oıunıırı '! aliplerin katı ıemın tlar yle Ko.na 
~ tmı nta tnl:la> cıkmadığınd. n tekrıır mllr:ıc:ıatları. 30 No.lu kabuı üstü 
pa.zarl1{:11 konmuştu'!'. Otlar ip V<"Y tel !&panyol 2 . (5318) 1408 

~nb o ::ımkt.ır. Evsa! 'l.e husus1 &art· Pirinç alınacak 
lnr 'l.e tesl:m mahalleri komts,yondıı s:o
rfilüı> oı::rcnllcbllir. Otların ı ns rln' 
2 >l*Ç beher kllıısunun mutiam:ncn bl'. 
dcll a.satıtta ynzılwr. 250 wn bir lı ek· 
ll)e ılhalc cd leb ıcccırt ıril>I daha az 
m1ktnm d4 Lclcllt Ed.."nlere ihale ed c
b 1r. 

2 - Ih ı ı zı.7.942 cn~a 11:\lnU 

t;;a.'lt 14 ıc :vaııLI <'aktır. Tnllpl<ll' n kati 
temtnaUanykı Ko. na mümcaatıan 

Tel b."1:1) ı S,t> b> ba1yırh 
(5309) J404 

Odun alınacak 

1. Ko dın : 
şar • 

pılacakıır. (522S) 1284 K rs Sa. Al. Ko.dan : 
Sığır eti alınacak 1 Kilosunsı tahmin edilen !i· 

ç ınnkkale Sa. \l. Ko. cian 1 :vat 5 kuruş 50 santimden 2000 ton 
ı ntrllk evs ıfındıı ..tlik 100 nckt odun kapıılı zarfla 8·7-1942 tnrihtn-

cle ynpıl'ln mllnakasnsınrla isteklı çık- Bob)'ır Sa. Al Ko d n· 
.sı~ır aynktnn pıızarlıkln sn tın nlına - ma Jl,tından bu kerre .175 ton odun ı ~ m nen lxVı k ~u ı 5 ku· 
caktılr. ~ıırtnıııııesi her gun Ko. da kapalı zarfla yenirden eksiltmeye ko ruşwn aııo &00, rnon, 800, 400, <!00 ton 
ııorıı ur. 1 . 6081 ı· d 

2 _ l'n:ı ıriıı:ı:ı \6, 1• ıı \!! çnr ınıh, nulmu6~ur. Ik t~mın ·~ı . :ll ıra ır; ld el'llto.n 4200 tmt ml'$C' odunu kapalı 
gunü saıl l6 dır. Muhammen b<'d<"lı ı Tek<ırrlır eden fıyat üzerın en katı zıı.rtlı• ek& ~ konulmu ur A>n 
16,0ılıı rılllVnk .at teıııın tı ı 12~ Jırn- tcmınnı alınacaktır. Evsaf Koru1: ,ev- ayn alın b r !llırlıammrn bCd 6..'kl->O 
rlır. İ6trklilerin rnezkür gıın ~e b ı ıt- safıdır. Oduna ah §artırame Ko.cia 11.ro l:k tem nab 472S adıl' Bu mu-
te kocni~•oncla lıııtıınmal ırı görlllUr.,.,. .

1 1 31
_
7

_
1942 

aat hamnıen bcd c V<"rıt !er v llll ma.s r-
(ISI "'1) 139.. 2 ı~ksı tmes s • la itA ed 

'· - 1615 te Kars Sa. Al. Ko.da yapıla • ı n ve e<" • 

Sığır eti alınacak c ktır. İııteklilerin mezkQr gün ve 2 P zarlıkt ıG-7-942 ~ g\l-

1 
sanıı en hır s 'lt önce haı:ırlıyacak •

1 
nü aaa.t 15 te Bo ır Sa. Al Ko da va. 

Çanalumıe ::,n. Al. r.:o. onıı: . · m t Şcı..'"Ul es\ h Ko • da 
l - ao ton sıgır el ne na e gfipü ı lRrı ıel<.lıf me.ı.·tuplnrı~ı ve temı~at P~ tı ır. 53 ;ı' G' gun 410 . 

ıalıbl tarafından ~er ıen 9~ ı-uruş akçel nvle bırlıktc Ko.na verme e- '1 r. < b) l 
15 sant m f yat komlS)oncn pa ıalı rl. (5310) 1405 Eıt alınacak 
gort:ı.du ünden tekrar halesı 17-7· I Odun alınacak 

Çorlu Sa. Al. Ko dan : 942 cunı11 gunu saat 15 te p .. zarlıkla 1 
satın alınacaKtır. Muhammen bedeh ı 
29925 lırn kati ll.'m.nntı 4489 lıradır. 
Evsaf ve şartlar her gün Ko. da 
ı::OrUIUr. lsteklılcrın Jhal(' günundc 
Ko. dn hultınmııları. <522Gı l39J 

Et alınacak 
TrAbT.cırı !'> ı. \1 h'.o. dan : 
ı I' ızarlıkla ııı.oou kilo ko~ ıın 

veya sıjiır eti ıılınııcaktır. Kn~ ıın eti
nın tnhıııln edılı-n hedc-li ,';b2">0 lırn. 
llk t<"rnınatı tllö.! lıra 50 kuruştur. 
:-.ığır , t nın t ılımın rrlllen bedeli :!!J~.'!ı) 
lira. ilk ıemınaıı 219.:ı lırn' ~ 

kuru tur R'•af korun iıutun p:ırnl -
~ ınl ırında vardır. Pazarlığı 17 tcın 
ınuz 9l.! cuma gıınu sa ıt 10 rlır 1 tek
Hlt>rin belli ı:ıın ve sıınttr Trah1.0n 
:-, ı. \I Ko nl\ murnc atları. 
(~~27) ı:i!l6 

Odun alınacak 
(ıclılıolu ~ ı. 1. Ko. dan : 
1 İskelryf' veyo Dernlrtf'Jıe ku~ ıı 

dvnrınrl ıki l.:ö) de te~llnı ş ırti.)lı• 600 
ton odırn pıızarlıkla lialın alınae ık1ır. 
\lııharnın<'n ht>ıl<'li !IOılO lira ı)lııp ka
ti ırminntı 1:ı.111 liradır. g,snf VC' 

~111 in ııııı ,ı (;e[ibulıı ınl'rk<'Z Sa. Al. 
Ko. clll ,ı.rırlıır, 

2 l hnli.'sı ııo. 7. !l4:.? ırnr.artesi ıı;rı· 
nu 6ırnl ııs te (;eliholu nıerkez ::-a. 
Al. Ko. na ~ııpılaC'aktır. (fı:!til) IU!l 

Kuru ot alınacak 
Eski§ehır Sa. Al. Ko.d"n : 
l - Bir ay zarfmda. neticelenmek 

uzere kapalı zarftan pazıırlı a clokU
lcn 000 ton tel balyalı kuru ot blı ın. 
d p,ızarlığında talip zuhur e.tmeı1ı -
ğınden ikinci pazo.rlığı Eakişehlr 
Lv. Amirliği binasında S • Al. Ko. 
rla 14 ıcmnıuz . 1942 salı gtlnll s ı
at 10.30 <la yapılacaktır. Beher ki -
!osuna tahmin erlilen fiyat 7 kurıı6 • 
tur. 50 tondan aşağı olmamak ilze
re J)'arçalar h~lınde de verilir. Şart. 
name ve evsnf sözU geçen kcımiııyon
ua göriilllr. Teahhlıt edİIE'cek mlkıa· 
ra göre muv~kkaı teminıı.tlarlyle 
birlikte m11ayyen gfln ve saatlerde 
taliplerin Ko.na mtiracaatl.ıırı. 

(5302) 

Kuru ot alınacak 
ht. ;;.işli Sa. Al. Ko. rlnn : 

1399 

l - 6, 7. 9~.! ırnnundc ihalest ilfın 
olıınnn 260 tc•n kuru olıı tnlıp çıkm ı· 
dığından tekrar pa:ınrlığa konmıı}tur. 
!',va; ıf ve hususi şartlar ve trslım ııııı

hıılli kornis) oncl • ı;orulup cı~renilebi • 
lir Otlar ip ve) a tı-1 hal~ ıılı olııenk -
tır. Otlnrın cln6lerıyle heherlnln kılo 
fiyatı a~ngıdakı ı:ıekllde 2!10 ton kuru 
ot bir lsteklıyr. ihale edilehilecrğı ı;ı
hi dRha ıı:ı miktnrınn na teklif edılcn 
talipler<' ihnlr ı clllebllir. 

2 - Jhnlt•si :ı2. 7. 9f2 çarşanıb:ı 
gıınn suat ıo ıln yapılacaktır. '1'111lplr
rin kati teıninlttlariyle Ko, na mıırı•· 
('ftfttluı. 

Tel haJ~·ıılı fi,~ ip hnlyah 8. 
(~303) 1400 

Odıni alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. <kın: 

l - Btr JdlQS\ma tahmin ed len !1-
ya.t 5 ~ 50 6ımıtlrnden ;Mj()() ton o -
dunun kapalı zarf usully.lc o·7·942 ae 
yapılan mOnakasası.nda ~"tekti cikmadı· 

ttnd&n bu kcro l475 ton o<lun kapalı 

zartla &.'ltm alıne.<:aktır. tık t.crninllU 
6084 ıtra. Tclcanilr cdn tıya.t Ozcrlnden 
kat.! tem nat ahnacakt.ır. Ev11..-ı.f korun 
evs."llıdll'. Oduna. ait enrtnamc Ko. do 
ıröAU!lr· 

2 - MilıtakMnsı 31-7-942 cuma ırU· 
nü ııa&t 16 da Kanı ~ Al. Ko da )'a• 
pıhı.caktır. lst.t>oklUerln meikür rUn ve 
Aa&Uen blr ıına.t. evvel hnır.ırlıııuooklnn 
t.eıcttt m,..kt.upJnrmı v<' ten'ımat a!cçclc
r!Yk' btrlllctJ:- J<o. nR Vt!m!clm. 

(5.~) 1401 

Yoğurt alınacak 
Konya Sa. Al. Ko.dnn : 

Knrs ~n. \). Ko. dan : 
ı Kılo unıı tahmin erlilen fiyat 

" kuruş 1>0 ~an timden ı ~oo ton odun 
k pılı r.arf uı.ıılu ılr I>. '1. !H:! tarihin· 
ılr i~lı'klı çıkmndıı.cınıllln hu kere 1360 
ton udun kapalı ıo: rf usulu il<' yrnıdı-n 
ek iltıne~ e konmuştur. ilk t~inııtı 
111Hi9 lır adır. 'lak ırrıır rdcn fı> ııt lı
ır.rrındc•n kati teıııiııat nlınac.ıktır. gv
af knrun evsnfırlır. O<lunıı ııit şnrt
nanııı Kıl. il, gorulur. Ek IJtınesi 81. 
'i 9 ~2 eııma giınu sant 17 <le Kır 
~n \ 1. h'.c>, clıı y pılacaktır. isteklile
rin nır.ıtkiir p:ıln \I' saatten hir ut 
ıınc<" tı ırlıyneaklıırı teklif mektupla· 
rını 'e tcnıınnt ııkçcleri) le hırllktc Ko. 
na vernıderi. (.'mil) 1406 

Odun alınacak 
Kan! S . Al. Ko dan. 

Kli0$Una tahnUıt oo:.1<'11 tb-:ıt 5 lru 

rı.;s 50 santmnden ısoo ton o-.;,ın kapa~ı 

uırf'l ı -7-M2 taMhlnde lısl.<' ı çıkma· 

dıl': nd:ın bu kere 1350 ton. odun kapalı 
zari' usull(ylfl )«ttdcn dts itmeye konul· 
mu tUf'. llk temlııat ~ limdır. Te:t.ır· 
rtlr Nln fiyat üzerllld«ı imU tf'!!ln!naL a• 

l - 2490 sayılı kırnunun 46 nca 
maddesinin A !ık~ sına göre 20 -
temmuz • 1\l42 pıızarıesi gllnU saat 
16 da komisyonda mevcut ııarma -
mesinc göre 20 ton sığır, koyun ve
ya kcçı eli eksiltmeye konıacağın • 
dnn isteklilerin mezkür günde Kona 
mUracaatlnrı. ( 5317) 1411 

Odun alınacak 
Ardııh ın R. \I Ko da.o : 

400 ton odunun kap:ılı zarf •
sııl!l ılf" G. 7 IH2 paz rtc i gılnfi sıı<U 

10 da )Bpılan munnka a ında talıp 
çıknıııdıfnnd n knmınun 40 ıncı mad· 
d<' ı muc hince 1 bu ınarlr'l<'nln }laz ıl'
lıkln ıılınma ınn karar vcnlmi tır. 'J'nh 
mın bedeli 1 ,000 lirn. 1 eınınatı ka
ti~ e~i 2100 lırarlır. E,saf korun butun 
ırnmizonl rındl\ ~ardır. ::> rtnaıne51 
Ko da görıılur 

2 ihale ı 29 temmuz !l42 çar -
şamba ııunıl .saRt lfi dıı paznlıkla ko. 
mi&)ununııızd )apıl:ıe ktır. 

(liSl!l) 1412 

Börülce alınacak 
lınRNlkUr. f-:,..ı;a.t korun evsa.!ı<t;r. Odu· lst. Şıııll Sa. Al. Ko.d:ın : 
na n!ıt ,artnıı.mf' Ko. da gorülür. E.lk.s:llt· 1 8·7 1942 de ih lesı ilAn olu• 
mffl1 31-7-942 cumn gUnU saıı t 16 ao dıı nıın 600 ıon börUlceyc talip çıkına • 
Kanı Sn. Al. Ko. da yapıklc ktır tste-k· ı dığındtut tekrar pazarlığa konmuş -
l l<'rln ml'!Zktır ırün ve Matf.(>n blı' .ı.a.'lt tur. F.vsaf ve huııusl şartl~'lr. Ko.da 

görOlli.r. 600 ton börillce bır ıstek -
evvel haıo:ırlıyacııktnn teklU mclcturıla !iye ıhale edilebileceği gibi bir ve-
nm ve tmıtnat ak<;l'le.rble blrtlkte Kö ya iki tııkslrlıne tnlıp çıkugı tak<lir
na vcrm<.'lerl. -<5312) 1407 de thıılesi yapılır. Mevzuat bırlığc 

Nohut alınacak terkedilecekıir. İh le!li 22·7 1942 
çarşamb gtlnU l>.\at 11 de yapı!IM'ak-

İst. Şiı;ll Sa. Al. Ko.dnn : tır. Taliplerin kııi teminatlarlyle 
1 ·7-Hl42 de ibalesı HA.n olu • Kona mUracaatları. (532Z) 1413 

Ot ve saman ah nacak 
lskenderun Sa. Al Ko. dan: 

Cinsi Mlktaa ton 

Kuru ot tel balyalı 

.. 

" 

ip ba.iyalı > 
dök Um halinde ı 
tel balyalı > 
ip bn:lyalı > 
döküm hıı.llndeı 
tel balyalı ) 
ip bnlyalı ) 
tel balyalı 
tel balyalı 
lp bal)alı > 
döküm halinde> 
tel balyalı ) 
ip balyalı > 
tel bıılyalı ) 
iP balyalı > 
döküm hııl!OOe) 
tel balyalı ) 
ip balyalı > 
döküm halinde>) 
tf:'l balyalı ) 
ip balyalı ) 

,. döküm hnl'ooeı 
samnn y~ın halinde 
Saman ) ığm halinde 

tırıl yalı .. döküm 
halynlı 
halynlı 
dökü.m 
hal yalı 
döküm 

) 
) 

} 
) 
) 
) 

450 

450 

190 
li5 

335 

275 

450 

1000 

1000 

380 
380 

500 
300 

750 

800 

Muh. Bed. 
Lira 
40500 
38250 
31500 
40500 
38250 
31500 
17100 
lC150 
15750 
2.~450 
21775 
15075 
19250 
17875 
31500 
29250 
20250 
70000 
f.5000 
45000 
70000 
65000 
45000 
19000 
10000 
25000 
l!iOOO 
15000 
37500 
22500 
40000 
24000 

İlk Te. 1h. Ta. ~ 
1.lra K. 
3037 5()) 

28 iS 75> 20. 7. 942 10 
2362 SO> 
3037 50> 
28GS 751 20. 7. 942 15 
231i2 50> 
1282 50) 
1211 25) 21. 7. 942 10 
l 181 2S 21. 7. !!42 15 
1758 i5) 
1633 13> 22. 1. !>42 ıo 
1130 s.·n 
1443 75) 
134() 63) 22. 7. 942 ~ 
2362 50> 
219::! 75) 23. 7. 942 15 
1518 75) 
523(1 00) 
4875 ooı 24. 1. 942 ıo 
:ı:ns OO> 
5250 onı 
4875 orn 24. i. 942 ıs 
3375 ()()) 
1 i25 00 25. 7. 942 10 
1125 00 25. 7. 942 11,5 
1875 00) 
1125 00> 28. 7. 942 l,, 
1125 00 29. 7. !!42 15 
2812 50> 
1687 50) 30. 7. 942 10 
3000 OOl 
ısıoo oo> 30. 1. 942 15 

ı - Aşntııin mtktarl:an yazıh 9 kalem kuru ot ve 5 kall'llt samnn 
z.arna <!ks itmeye komılmuştur. 

2 - Muhammen bedellerb"lc tlk umıınauıın YC ihlllc cilnlcri cct\ckl • ht
zal:lrmda s;!ıı;tc.rt bn 1$Ur. 

S - Tekl f md<tul)lan lltıılc tarih~n mua)"Yen vakttten btr 83ı&t evwl 
Kt:> na verllmle o~alıdır. <'.-« gelen mclttuplar knbul t'd ime;:. Tukttt mektuı>

lıınna 111.rtn m<-nln 4 cü maddeııinlrı ıstmtlC'll Jmnunl v"5:Uk komtlma.l.ıdlr. tetek
lllcrln sartnam(')"t ~!imıclı: lcln lsk~ sa. Al. Ko. na mUrnca n. <495&> 

Et ah nacak 
Hozat J';a. AL Komlsyonundazı: 
l - .A&akıda mlıktar vcınuhıunmen t>Cdellcn vc ıınc tcmltnnttarıyk! 

\e a:ıa.Uert T.ı2'.ılı mevat a.vn ltl'"rı :?490 8.V'!lı kanunun kıwalı zart ve a~ di:

s111nic hUlctlmlcrJ cta.Ire&lnde ihale edllroC'Qi.ndoo tailplerln mez.ldlr i:ilnlerdc llo-
zat 68.un alma kom!Syonuna mtımcaatla.n. 

2 - Tatıpıortn ttıa.ıe saaUndıerı btl' saat evvclme k dnr kanunt t<=1na.Ua:ıv1 - 85000 kilo yoğurt kapalı v.arf 
usuliyle eksıltmeye konulmuştur. le tek.lit m<'ktuplarıru komisyona venneıert. • 

2 - Evsaf' ve şerait komısyonu • 
muı:da Ankara ve istanbtıl ı.v. A -
mirlikleri Sa. Al. Ko.larındıı görü • 
ıur. 

3 - ~ kilo yoğurdun kapalı 
J:arfla eksiltmesi 31-7·19{2 cumn 
,-ı.ınü saat l~ ıe Konya Sa. Al. Ko.rla 
yapılacaktır. Eksiltmeye konulan yo
turdıın muhammen bedeli 25 kuruş, 
ve icabında .alınacak yüzde 25 faz -
!asiyle birlikte ilk teminat 1902 tlra 
19 kuru§lUr 

5 - lstcklllerın ilk remınııtlarını 
vıakit ve zamaniyle yatırıp 31·7-1942 
cnma gllnU saat 14 te karlar teklif 
mektuplarını Ko.na vermeleri. 

(5306) 1402 

Et alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko el n 
l - Aşııiı<ln <'İn ve miktarı \'Azılı 

l't pazarlıkla satın nlına<'nktır İhalr
~ı 17 1 .!lı\2 cuma (tUnfı snat 14 tte 
Romova ~a. Al. Ko. da y1111ıl11eııktır 

2 - Muvakkat tem Mtı 2778 lira 
18 kııru!.ltur. 

1 - Sartnamesl Ankara, Jstaobvl 

3 - Evaıt v~ ııartrıamcler satın alma komlsyonun<ııı ı: rülebfilr. 
4 - J>o91.adalcl ı.:eclkmeler kabul cd mı~ (7274 50321 :1100 

Cınsl Mlktan Tutan Temınatı lha e gunn 
Sığır eU 8500 2833 05 212 48 27-7-942 pıııartE'SI ııcık ek

siltme 
kapalı zart Koyun eU 

Keci eti 
13000 
13000 

7582 90 
6282 90 

568 72 
4il 22 

27-7-942 
27-7-042 

Et ah nacak 
Hamt ı:;a, .Al. Ko. darı: 

.. .. • 

l - Aoaıtı<ıa m kta.T ve mutııımıTl(!I'\ ~l!M ve Uk t.emtmı rtyl"' ıtınlıt' 1rOn 
veo ısıııı:tlcrt ~ıh mevııt nyn ~ 2490 llftYJlı kanunun kapalı zart ve acık cl<
rııııme hCl1cümleı1 .ı:ı.~ ihale Mılccetbldm tıı plertrı m<>T.lcllr i:ilnlerdc Jio.. 
za.t satın alma komisyonuna mürıı<'n:ı.ılnrı. 

2 - TBl1J>k!rin thalc BaAttnden bir ııaat cvvollnc kadar kanuni tcıntnatlaıV· 
l<ı lt'ktlt m<-ktup!:ı.nN k<ımJs>'Onıl wnneıert. 

3 - EV'llll! ve ıı:ırtnamelcr satın alma komlıı;yonunda ıt!irüleb 

4 - Poetadak1 ıreeikmeler ka.bul edllml"Z. (72711-5033) 

Koyun etl 
Keoi eti 

Mıktan Tutan Teminatı 
Kilo Gr. Lira Ku. Lira Ku. 

17000 5666 10 424 !!5 

26000 
26000 

1511'.>5 80 
12565 80 

1137 43 
942 43 

lhale g(lnQ 
27-7-942 p zn tesl gtlnQ 

kapalı zarf .. 
• • • • 
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vHLLI MUDAFAA V. 

• Et alınacak 
:M. M. v. ı .No. Sa.. Al. Ko. dan 

l - ZTO ton ıııtır veya koyun eti ka-
zartıa uuncsı 15-7-942 ~il sa-

at ı.& te Ankara Lv Amlr c:ı binasın • 
aa 1\1 .. M. v. ı No Sa AL Ko. ela yapı

aktır. 

d 

2 - Koyun eu tein muhammen oe
sıosoo .ira Sl~.r et,; ıcın ıısocıo 

r Jır .ı{oyun e .nln Wt teminatı 16670 
a. sı~ır et:n n tik temlna tı 1!:?050 U • 

ra ır 

3 - Sart:ın.mes ııı Ura 53 kı..rı.ıt mu· 

komisyondan alınabilir. Kanuna uy· ı 
ğun teklıf mektuplarının Baat 14 de 
kadar komıs)'ona verilmesi. 

(~176) 1391 

Sabun alınacak 
l\I. M. V. 1 No Sa. Al. Ko dan: 
1 - Aı;kerl fıı.brikalarıı teslım ar

tlylt- ı O ton be~ z bun lı; ı palı zarf! ı 
eksıltnıesı 31. 7 912 1 t 11 de \n· 
kara I.\ \, bina ında ~l M. V. 1 N ı. 
~a Al. K'> da > apılaraktır 

2 M ııh men b deli 9.500 lır ilk 
teminatı 71.! 1.ra tifJ ıı:.ır.ı t ır. ş ırt
mıınc~i Ko. d ı gorUl.ır. Kanun<ı v • 

un teklif mektup! rının saat 10 ıı: ı· 
dar Ko na \ erllıı ı. (11222) 13 -ı 

Yapı işleri J.• o ıınııe kom ı;yondan a.ınaııı.ı.r. ı 
4 - Kanuna u:y~un t k it mcktu;> a... 

nru saat 14 e kadar Ko na vermeleri. M. M. VekAletl Sa. Al. Ko d:tn : 
c.; n> 846 ı 6·7 1042 n ı ı t kli çıkm d ğ.n-

dan 114~0 lıra 75 kuru~ k f be • 
Domates alınacak 1 dell ve kapalı zarf usul yle Ark ra'-

da bir pavvon ınşaRı 16 7·1942 p r • 
"embe gUnU sa t 15 ıe te rnr ek -
siltm y konulmu tur. iık t m n tı 
697 3 lır dır. Ke f vrakı 5 lira 75 
kuruş mukab lınde ır t c aır ııın • 
den verı r. 1 t klılerın ıh 1 en en 

. .ı M V ı ~o Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 50 ton d·1m tes "'1P lı nrfh 

l'k ıltme ı ZO 7. 9.ı2 saat l ~ le \n· 
r le azıl!I Amtrlı ·I blD'l ında )1 

'l V 1 No. Sa Al. Ko. dn y:ıpıla • 

C' ~ u_:: \1 hammen bedelı 75 O 1 ra g ç b r gü 0 C' 1D 3at d ıre ı den 
ı tem n tı 1162 lira 50 kuru tur lal'akları ehliyet "e ikalarlvl b'r • 
~ rtrnme ı ko'll syonda gorulur. Ka- likte karunun tarif ıu d lt'linıl ha
n na uy~un eki f mektı.plarını saat zırlıyac3kl rı t klıt mekt pi rını k-
J .ı de k du kom. 1 or,a vcrılmesl ıııl me gunJ ·nı 14 d kaJ ır M. M 

(49S2) 1046 V. 4 No.Jı Ss. Al Komııs\'O'i1na 
makbuz mu ·abll"nde v rmel ri 

Beton d irek yaptırılacak c5230) 1397 
M M. Vek Sa. At Ko dan: y . l . 
Pazarlıkla 1 1 1 '· 7. 942 ~ünil )la- apı lŞ en 

p :.acak en ta .ııı tıkmıyan 50 ı:ra 16 ll~. M \'ek. Sa Al Ko d 

k rus KC$ ı tıedelll lurk b<'tona.nnc dır.e- j lO 460 k 
7. 942 ~nil ı-.ıat Kıruauııe 

eMn 7 Ura 5~ saatı 
k :u k tem n t rl-Yle pazarlık cun v<> 

,.:ıde 1 • 1. V 4 No lu sa Al. ıto~ s-
yo una ~elmelert. (11112) l2 3 

ULUS 

k .. o mı 

e e 
Kômur Satış Ve Te\Zj Mucss~csi ve şubelerince ı.e bu mucsseknin semt bayi 

\e ai:ınları urafınd n kı lık komur tC"ziinc başlanmıştır. Bu müna ebetlc Milli Ko· 
runma Kanu ı.na tC'\ fiknn nesredilen karar ve talimatname hukumlcri daıresinde 
komür dağıtma i ıni'l <ereyanını temın içın aşağıdaki hususların sn)ın h ılkımızın 
dıkk:ıune arzı f.ı> dalı goriılmuştur. 

1 - Kom ur tevzıaıı ftra \ ckilleri HC)etirin 10. 6. 1942 tarih ve 2118109 sa· 
)ılı kararname ıyle ıasdık 'e re mi gazetcl"in 13. 6. 19 !.Z tarihli ııu,'ıa hle ne~ır \C 

mcrİ}et me,kiine konulan 3-(8 u)ılı Koordinas~on kararın.ı tevfikan ı.ıhdıı ve t.ın· 
zım edilmiş ı.e ıevzı ~klı resmi g ızetenin .?9. 6. 1942 ı rihli niı lıa i> :C neşredıleıı 
iktı at vekiıleıinın talımaın mc ı>le rerııplenmi tir. Setr't ba)ılcrının 'e aJJnl:mn 
re s retle k m.ır saıacakları da lktı aı Vek&lftıncc ıa~dik edilen Kömiır aıış ve 
Tevzi ulımaınamesınde t rı'ı c ıl'llı t • Bu ır..ı dede >azılı ne rı}at broşur halin 
d Etibank tJ, Komu• Saıış ı.e Tev ı M esi \e şubeleri} le dı er s ıtış )Crlerın· 
de dalıi alıcılar tar fın<! n gı n..lebılir 

2 - Komur S ıış 'e Tc-zı l\1u e 
ve emt b:ı)ıl i dn kôm r alınını ı, h < hu saıı~ > rlerı ı r tından rarasız 
erılen be) n amelcrın u ulu d ire de ı c reı lcri ta•a ınd ın 'c do ru ol rak 

doldurulmuş 'e tmza ed lm'ş olmasına ~c dagııma b'•I ı tc kı' tı faalı)cte ıtc~mı 
olan )erlerde b nnam e n bu bı lıl;I e t.od·k cdı ış !-ulu ır .na ır. ıe' k 
kıfur. Alıcı! rd n hu' >et '11.ır ıka ı, kom;.ı~ ) k c;ık arı )erin mu dd k ıcar m;.ık • 
vele•ı H)a ıapu enedı ı~ı ,cbılır 

' K lor.ferlı mahallerde oturanların komurlerı bır.a .ıhı ı \C\il m;.ıHedrı 
tarafından \Crılcc.k bı; nnamelerle en 11. uç taksiıı alınır. Bu b nal.ırda oturıın· 
l;ır ı,in .ı)rıc.ı ko:'.'!ur Hrılmu, \e komur tdlehind hu n..ılam:ız. 

4 Kıılorıfc iz e\lerde otur.ın aılclcr her soba için ikı ıon 'e ~oba adedi ne 
ol.ır a ol~un senede beş toru geçmemek uzere kok ist•)ebiıır er 

5 - Yeni b r ıl1n ı nhı'lc kadar Ank da • Iı:urnk korr1.1r miktarı her ev i~ır 
ccn;ın iki tonu •eçemıte< inden !-la a-l ı 'ile ihıı aç ı;. o ur .ı o' un me cut sto', 
1 da d:ıhıl olJu ıı hıı d tııç tıı kim e b r \C m t 11 )c•lerde ılk ı k ıı o r k 
ıkı tordan fazla k k k :n..ıru ala"' z !) t k ıı ~ t ı .ı> rıca ıl ı c i 
cekur. 

6 - Kom r dı ıulm.ıunın k 1 
)t.k rd kı huk m r dıı • mıde t ' 

d n } ukarı o ır z 1 ı !:- a 1--u 
kı ) n ı ır ı d ki < za 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri 

o-

Yapı işleri 

~ lll lllllllll llllltlllllllll l il lllll l l lllllll l lll l l l l llll l l llllllHI tr\. ----------
Maden suyu bayiliği ------ KızılaY CemlYeU Umumi Mcrkez!nelen: -Af.Yonkarahlsar madıc?ı su.yunun Istanbul vtlAycU Cbelcdl.)'e hU<ludu : --

: tçl.nde) umumı tıaylllC'l mütcahhld<? ve:11ecektır. Şartnamesi Ankara'da : ---: Kızılay Ccrn!Yetl Umumi Merkezinden ve lat.ıı.ntıul'<b Yeni Postane cad· -: desinde Kızılay deposundan veı1Ur. -- Tnllp o!anlann 15 t<?mmuz 1942 tarihine kndar yazı Uc Anknrada : --- kızıl.D.y umum! merkczıne mUracant etmeleri Utı.n olunur. 484 = 
':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

Afyonkarahısar tabii sodası 
Tabii gaz ile kuvvetlendirilm:ıtir 

• Piyasaya çıkarılmıştır. 
Ankara.da 100 a~llk snndıklıır<la ıı pıı~ Y<'r': Yen $ehlr 

ısında df'PO: tcıeron: 51:13. Taşra cin ~ arls > rı: H marn 
~ t.a.syonunda Kızılay membaı ırtllı ıt memurıuıtu 

Kızılay kıır

( ACyon) ıs-

1078 

Et, süt ve yoğu t ah nacak 
C nsi Mık tarı 
B yaz knrnm:ın eti 
Sı r <'ti 

20 orıo kilo 
5000 

Kı.1.ıu eti 
~iıt 
Yo urt 

ısı n!ıul Vakınar 

2500 
40.000 
40.000 " 

Başmur!UrliH:ündcn: 

Muhammen bedeli 
ı.,o kuru.,} 
125 ) 
155 ) 

'O 
50 

llk teminatı 

3010 Lira 

1200 Lira 
1500 

Gurt•ba hn ~nesne 9-12 Benesı tin ltizumu olan )'ll1<nnı1R yazılı eUcr U~ sUt 
ve yc>turt ayn 11.}TI ve kapa'ı zarr usullylc eksiltmeye tık. nlmıstır. thalelerl 

j .:.ı 7 942 tarihine m().ı;:ı.dJf cal'Şllmbn ıı:ilnil sııat 15 le 1stanbul vakıtlar ba~tı~ 
d.ı ıtı .ı ıı r sın<la toplanan Komisyonda >nııılacaktır. lstek.1ler1n 2190 sayılı ka• 

r-; fıa \ ek 1 tı l ıre ~u ıŞlcrl 20 5 ıl ev\ e ne k d r makbuz mukabilinde k •m1s) on r{) t. ne ve>rmelert aa:'ltır 

1 

nun n tar • tı 'e<:h haz rlıyacaklnn tt'kl t mektuplarının !hal saatinden bır 

ır '' ~ııbc •li.ıd ırl • .. nı.t"n PQl!;tn •c ı: nd ı ek tekt.r mektupları da l?l'ne htıle s:ıat nden b r s:ıat :.,,ve-

Güneş tentesi yaptırılacak 
M ~. V Sa. Al Kodan : 

ı. C'l 'ile creK Komur .ııış \e fcnı •ı e ı '1 \Cr " 1 11 \ll'ndl'rl's IC)<Z ın >ata~ının ııne k dar ı: m bu nrnası azımdır Postada olar k ı:::c<'!kmelfr.' kabul ed!lmeı. 
il 

1 •17 7J(ı ırasın<l ı r.t,p " b r t k ftC' ,.e ll)'TI ayn r .yatları costcrlbıı<: ı me~rutlUT Sut ,.e yo{rı;rt e < 1 <:r angı bir sure b ı o m d ılı a ım' ır · •a 1 ı.. 
ıo a ce ırd rl •ıldı ı ık rcfe alt'l r kk ı c k ı ~ ııılır uııız "~ rıhtım lıu ırla· ı n ayn ayn tficl r kab ıl aolunncaı:tı gibi bir teki tt.e ~ ve tıya•lan a.yn ay:'I 

ile ek- tekir knbul ed lir. Ş.1rtna l''"ı1 her cun le\ azım kalemin-Paurhkla ihaleısı 2-7 1942 r:UnU 
y.ıpılacak iken talıbi c;ıkmıya:ı ne ma.Kbıu mu 
218 !ıra 50 kuraş keşıf beelli sabıt 
p ncere Uneş t ntelerınln paz:ı.rlıC:ı 

P. 7 - Kömür scı.trş \'e tevzi mü sscse 'nin izni olmaksızın 
tırihıne 

aıı (lı) <ln 

e c107!l.4937> 1osı 

16-7-1942 gt.ın ı saat ıı de yapılacaı:c· Yapı işleri 

'· hiç kimse aldıcı ömurü beyannam sinde yaz.ılı istihlnk ma
h~l!i harit:i ve hiç bir yere hi çbir suretle na lcdemiyeceği 
gıbı bulunduğu yerde dahi ha kasına devir, temlik ve hibe 
edemez. Kömürün ü herhangi bir suretle devretmek mecbu-
riyetındc kalanlaıl" kömür satıs ve tevzi müessesesinin yazılı 
muvafe.katini almaca mecburdurlar. Beynnnamcsindc haki
ki vazi> eli ı;östermiyen ve yn ut aldığı kömürü ne suretle 
cılurs olsun başka. mahalle nakil veya diğerine devredenler 

a r . İste1klıler1 n 3U2 lırn 7S kurı.tş ilk M ~ı. y Sat n \1. '"ı d n : 
temına• arty e m n~a&J ıriin ve na- 63 fi• S ı r 1 .M rı.ş ki' f hede le 

ıhe ıı d..ır· • 

l<oıııı ) or da ~n~~;:ş~]~f/:,~~§5~~~~ın~~~~~~~;:::-v.~~m~ 

tlnde M. M. V. 4. N~.lı Sa. Al. Ko • Ad:ıp~z rınd ı k palı z r Is ı ı d 
mı5yo::ıu'la ~elme erı. 15113) ı204 > aptırıl ıe ı .tır 1.k temınntı ~.ısa 1 ra 

lmtihan\)'apılacak ı 16 kuru· tur. Lk~ıı ınc ı 3 ' 7 !H:! 
M M v motörlil .as.talar ua resi t•:ı per enıbe gılnü 51at 1 (, c ı y pı acık· 

tıazıra.n sonuna k d.ır m<.ıracaat eden lır: 1 teklı erin k ınurıur t ı:ıf tı ılı • 
•• ,,~1 2:ı 

7 
1.)4

2 
hılınde hnıırlıy <'ık arı t ,fı{ ıı ek • 

._.., rtn • • ailnil ıaat 10 da tup arını eıc tr e gu 
lıLkerl Fabrikalar Umum mildtirlil2iln· k dar M. ~L \" 4 ~ ı 1ı 
ele tm• hanı.ın y.ıpılat'aCınelan mıv-.ccır ns milk'Juz muka 1 n 
m d r te tahsll ves kala.l.)' e otrı kte Şartname 31 k ı.ru 

rac Ua"'ı l!An olunur 1221 rilır. (~3 ) 

Çimento alınacak Tamir i şleri 
M. ~1. Yek Sa. AL Ko. dan: M. M. V ekAle•I Sa Al. Ko dan : 
Muhammen bedclı 14 o; lira olan 45 193 lira 05 kuruş ke f bedelle A"" 

10n ,ı.,,enıo ı ~ 7, 942 çarşamba günü kerl Fabrıkalar er.it .oğU unda 17· 
~ u ıo da pazarlık! ek iltınC}e konu· 7-1942 cuma g-• .mU s t Hi ıe pazar • 
la kıır Knıi temınau 222 lıra 75 ı..-u- lıkla tamirat yaptırılacaktır. İstek • 
n. lup ş:ırınamcsı Sa Al. komi~}onun- lılerin 28 lıra 96 kuruşluk kati te· 

minadariyle b rlıkte pazarlık gün ve 
ı:! hl'r ı;un .ı;ustenlmcktedir. T aliplerin saatinde M. M . v. 4. No.lı Sa. Al. 
C"l naka a un ~e saatinde M. M . V . 4 K o.na gelmeleri. (5339) 1417 
No lu 5.'l Al komisyonuna gelmeleri. 

(o;23~) 1295 Satılık deri 
Bulaşık makinesi alınacak M. M. vek. Sa. Al Ko cıan: 

10 adtıt o~~lr derisi aauıacaktı 
M M. V~ S:ı. Al. Ko. dan: 
Kl'Ş!f hedelı '>56 lira 50 ku rus olup 

b 1 ıemınaıı H lira 413 L.-u~ olan Harp 
Mademisi bulaıık }'lkama makinasına 
ıea moıor satın alınacaktır. ıs. 7. 942 

uaı ı ı de pazarlığı yapılaaığınd.ı.n 
ı eklilerin M. M. V. 4 NoJu S.ı. Al. 
k ınısyonuna gelmeleri. 

(524.Z) 1296 

Kamyon yedekleri alınacak 

Tat•p..erln 17·7·942 cuma aUnü saat u 
de lif M. v. S • ·o. hı &atın a..ma kooı.a. 

yonuna m~.acaa.Uan. (5343) 141S 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Kereste alınacak 
M M v. Sa Al. Ko. dan: Toprak Mahsulleri 
H me b:.rden 2Sll lira so kuruş tı- l\1-udurluğ.ınd n: 

tahm n ~en Sevrote marka kam-
> ,:ıı.arın yed parc.ıı.lan 16-7-942 ı;ıcr -

mbe runu saat l) da pazarlıkla sa • 
t.ın almac,ak'..ır. lst.eı.-.l1ıerın 421 r:ı. 77 
k ru luk ka.t1 tcminatıa.rlıYlc birlikte 
PQ.Z4?' k i"Jn "·e saaUntıo ::...ı. M. v. :? 
?"o. ıu sa. Al. kom!syomına ~e!erl. 

(5246) lln.4 

Tele fon yaptırılacak 
M M. V. tın Al. Ko. dan : 

Vek 1et b.nası dıhilınde 15 
telefon de u 1 yaptınl:ıcaktır. Ke~i f 
bedeli ~.5 5 lira 65, k ti teminatı s•~ 
1 ra SS kuru ur. Pazarlığı 16. i 912 
per mbe gı.n s:ıat 10 da M. l\I. V. 
2 No. lı s~ Al. Ko. da yapılaC'aktır. 
fstt-klill"nn lhA!e 8aa~ınde mezkilr ko· 
misyona gelmeleri (52"7) 13111 

M. M. Ve.k. Sn. A!. Ko. dan: 
Hepsı.ne b rden 11859 1 ra fiyat 

tahm n edilen 16 kalem kamyon ye
ceık l>arcası 15. 7. 942 QaI'$8mba ~- 1 

nu saat 10.30 da pazarlıkla satın a
lın<ıcnlctır. lstckl.! rin 1778 1 rn 85 
k ruşluk katl tem natlar!yle biri k·' 
te pazar ık giln ve saatinde M. M. 
v 2 NoJu Sa. Al Ko. Rs. nC' g 'me-
1.c>rJ. (5250 > 1317 

Askı kemeri yaptırılacak · 

Xuru 
Mer 
Pirine 
Xcını tasu ye 

<5290) 

Et alınacak 

hakkında Milli Korunma Mahkemesince meşhut suçlar h ü- 1 <ar•na•ııcsi, n n proie 'l' tıırln•ı kc. 
kümle-i dairesinde takibat yapılır. f hıll ı J ire'ıle ;;ıı ı lrrı zo ıncı 1 

8 Koırur 'iatıı \C T v1i Muc~sc i 'C ~ubelerinin depalarınd.ın ).tpıl.ın kok lıc ıdurl ı 1 K fı 1 l\! • 
k m ru s ıı, fi) ıı c km bi n1 ıcı 'ı ııa.sına teslim beher tonu: 

Ankara 'e 1 mır de: 26 ~O • 
j b ld H ~0 r d her 1 mı. rııl \C fenn K ıdr<' 1 rını 

. . . ıan u .ı : • ıra ır. ı ı;;;n terır •C ık 1 r•nı r ı 11'<1 <' ıdt-rı 
Semt bayı le ının m.ınz.ım muraflari)lc birlıkte te bit H tasdık edilen fiyatlnı b,r 1 t ı •ııe , !' lh le t 1 rıh r dı n <'rı 

sııış )er!erınJ ılı bulun cakıır. nz ııç Jn e' ,el fzmır •nl lı ini' nı ır ı 
9 - K • k uru saıış )erlerınde tartılıp teslim edilir. Toz nısbeıi t"(> ~ i ge-ı ca ıııı lııı gıbı ın ıtı 

çemez. He• angi bir ecnebi madde ve 5U katılamaz. nl' d:ıır ehlı) l't .-e ık ı ı 
ıo - Depo rdan ve ıış terlcrind n uıılan \e teslim edilen komurlere ait tır. 

olan her ıurlu ,ık.l)eıler fıib nk'a \C Komiır aıı5 , e Tevzi Müesse esıne \e 5Ühc- 6 - 'Ek~ itmeye ı,nrcceklrr tC'kl f t 
!erine, beledi)elere ve iaıbınd.ı İkıısat Vek1letine \ C)a mahalli miılkiyc amirlerine z:ırfl rını 2'90 sayılı kanunun \C e • 
)apılır.ılıdır. • lltıne Şartn nıesinın i rıfı ela ı:-e ıncll' 

dı>r ı 

o:aıı bu lı:t!W!!er, Pi Kup sııhtı> ertne arzu ettlklcrt mtkta~da 
47 

11 - Komür Saıı5 \e Tevzi Mü sescsi şube~i bulunını)an yerlt>rdt' )ukarıki hnzırlıy<ırak ek iltmı>nın Y<ıJ>ıl l<'~ltı sa
• trn bir ~ ıat en·dıne kariıır rnııKhuz 

~~asla•a muıeııazır olarak gerLken tedbırlcr en buyuk mulkı»e .ım rJcri tarafın· 111 ı ıı.bıl.nde Su f lı•ri 20 inci <ul ,. 
dan alınır. müdurlılgıl ek~ itme kom, yonun 1 ver· 

12 - Ko!1'ıır ~:ııı tarının intiza!T'ını boza<:ak h•r turlu )Olrnzluklard n taçınıl· ınl olm 1 nr ı IA ırnrlır. 
ması ~avın ha kımızın > uk\ k me,fRaıleri icııhı olduğu 1-:oz o:ı nde ıuıular ık ka • Po~ı dl ol'ln r ı eler k<ıbul olun-
ra•n.ı'lle 'e talım:ıına-nc hıık•ımlcrıre dikknt 'c rıa~et edilme i 'H' bunu ihıll eden ınnz. (87~ t.11)5'1) J( 27 
her h;ıdı enin al k lı mcrcılcre bildırılmesi rica olunur 

13 - Bu tchlıi ~ıı etleri komur satı~ )erlcrındc aholara parasız \eritecektir. 

D. DEMIRYOLLARI 

Kloru tutya alınacak 

kanunun 
ı mu>ı 

IH3 
rclsl a-

1 
ne verme•ert IAZ'ımd.ır. 

Bu 1$e e. t tartn 't'r ktmtlsyond n 
parasız olarak da ~t im tad r 

(~l'.:3) 1247 

P iyekolis alınacak 

lrntiyUZ :5nnlb1 
[Sl{BNDP.H ARTUN 

NC$rt.)'n ı "" 't Je~• c MUdilrO 
NAStl ULUG 

ULUS Ba•ırneV' ANKARA 

MAARİF VEKlLLICt 

Maarıf Vckl"!ğlndc>n: 
14. 7. 942 tarlhLndc müsabaka ile 

mC'mur almaca •ındnn !rtE'klılı>rln 
belgelc>rıyle blrl kte 13. 7. 942 ak~n
m nn kadar zat ı IC'rlne mUraı.-aatıa-
rL (5295) 1339 

.J 11111111111111111111111 11111111 L 
= Et 

Diplomah dil·ör ----
Avrupa'd3n nasır çıkarma _ 

diplomasını haiz olan bir ba • : 
yan pedikür işine başl11mı t ır. : 
Miişıerilerinln a~ atı .l rrıcl er. : 
Adres: Yeni Hamam kar ısı, -
AylA Apt. claire N o: 2 Ankara. 

ıosr. : 

Yeni Sinemada 
BugUn 14 ten U b n'Il 

14.30 • l8 30 g("llllS].:ınnda 

ELVEDA 
GENÇLİK 

16 30 • 21 S(''lnSlannda 

SON BESTE 
Al Johnson 

Tel: 8540 

Yapı ve imar işleri 

Jancınr

~ Uı 

(67} ku· 

Kuru ot ve yonca alınacak 
Devlet Ziraat İşletmeleri 

Kurumu Ttc::ırı işletmelerin
den : 

1 - Orman Çiftliği ihtiyacı 
için 285 ton kuru ot. 140 ton 
kuru yonca çık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Otun teminatı (1710) li
ra, yoncanıp (840) liradır. 

3 - Şartnamesini görmek 
lstiyenlerin her ıdln Orman 
Çiftlir;ı mUdUrlyctlne ve isıck· 
!ilerin de 27·7-1942 pazartl'ııi 
gllnti saat 15 te Ankara'dıı Ka
raoğlan mPrkez npartımaıı ikiıı
ri knt'.l Ticari İll)etmclcrc mll· 
racaatları . 1098 

Park Sinemasında 
Busıün bu ıreee 

14.30 • 18.30 seanslarında 

Vatan kurtaran adam 
lG.SO - 2l searuıl nda 

Goşolar geliyor 
12 '15 U! Ut' lZ '1 k ~ 

YALA.°"CILAR SAHi 

Tcl 11~ 

. 
NiHAT IŞIK S ı'lcccl Ham!rllye C'addcı;t No. 37 :>asta 

kutusu 346. Tel~rat: Rn<t.ııoton 

.,.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .... 

- -Saman ve ot ol nacak § ----= Zonıruldnk'ta E~<:'i!:ll KbmUrl<'ı1 h <?tmeııln<k>n~ 
lol tmr> lh1 l)aeı ıc:.n 1000 ton s.ı.mnn ile f.00 ton ot kapalı zar!la m - :: 

t.ın nlıl"ac kt.ı~. 

_ Ek lt.mc "4 ll'mmuz 942 ruma ırOnO &ı1at 11 c'lo 7.onıruld:ık'ta !:ş'loctme 
: b na nd ki t caret mut!.ırlO!':undc yapılacaktır. Yalnız mczkllr s;ıate ka· 

: d~r 1 n tl.'kl Cl('r n'!Un t bara alınır. $.ırt.nııme ve mukavele proJelen = Ank '"11.(f f.t bank umum müd0rlü'10 ticaret mUdilrlU2Undcn, lstıınblr1'· 
: da Yen1 Vnldc hanında EtJbank bill'()Şund:ın ve Zonıruldak't.ıı ticaret mQ
: dUrlUtundm ahnab l!r. 

sra1 pl('rtn tl'kllCler{) le b!rltktc tt:'kl r roccekl('rl broel ilzM"lnd~ Yilz· 
: de 7,5 n betinde tcmtnat ak<:si veya mull.>bcr banka tcmtruı.t mektubu = tevdl C'l.mrkı1 me$ruttur 1126 

------------------------.,ıııırıııııııııııııııııııııııııııırıııııırııııııııııııııııııııııııııı,. 

(/===== OTEL 

TOKA iLIYAN -TA ABYA 
AÇILMIŞTIR 

Beklenmekte olan 

POKER 
Traf bıçakları gelmiştir. 

D ikkat : 1stanbııl 'da ı 
adedi 5 kıınıııtur. 

İstanbul'da 10 adetlik 
pakec 45 kuruştur. 

Taıırada 1 adedi 5, 14) 
adedi :10 kuruııtur. 

i B A 
Tnht:ıkurula'"Ulı tamamen yok cdC"r, m dml C'$Yl1YI parlatır, erı ıMı; 

lckelcrl iz bırakmadan cıkarır. Bir k N"<• trerübe l'(llruz. 

Topt.ıın ııatış YC'l'i: Sebnt 1& Han No. 30, perakende Anntıırtnlar ::\o. 
71 l'CUr ırt,,cı;1 ve btillln tınkkalln.r. 1129 

Sus Sinemasında 

14M • l 80 nsıarınd 

Ba tmayan Güneş 

Prenslerin geceleri 
S5S9 

Sümer Sinemasmda 
Busıün 1~15 ten lt.lb.'.ır<>n 

Am<'T1lro tuıydutl n ve Amerika 

POl 1 karın karşıya. heyecan, korku 

DEMİR PENÇELİ Ü(lE(( 
Bııs rolde: H<"MT!ıın Brtx 

R 

Sea 
1 devre 15 kı•ım 

r: 12 15 • 14 ıt6 • 16.80 
1 SO ı:-ece :?l 

Tcl: 3590 


