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ık elli 
Ankara, 13 a. a. - Yeni İcra Vekilleri 

lieyeti bugün saat 11 de Başvekalette 

Reisicumhur İsmet İnönü'nün başkan -

lığında ilk toplantısını yapmıştir. 
Öğleden son raki toplantı 

Ankara, 13 n.a. - İcra Vekilleri Heyeti bu~n öğl .. den 
onra saat 15 te Bafvekil Şükrü Saracoğlu'nun ba~kanlığın
ia toplanmııtır. 

Mil i müdafaalar 
ve sivil halk 

F.R.ATAY 
Home Guard adı ile in~ltere'de do· 

fan ve sivil halktan dev~irilcn "yurt ko
rurcuları" te~kilau, birçok memleketler· 
de, ordunun emri altında ikinci bir or· 
du olmak ehemmİ}etini almıştır. Bu 
tt :killt. müd:ı.faa sisteminin artık ayııl· 
trıaz bir unsurudur. 

L Geçenlerde fsveç'te ikinci yıldünümü 
" 11tlanan Yurt Koru)culan, 20 ya.şınd:ın 
Uf.tk ve 47 yaıından yukarı vatand~lnt~ 
la, askerlik hizmcıi göremiycnlcrdC'n 
toplanmaklll, kendılcrine )ılda en aş:ığı 
5o gün tüfek, elbombalan, tanka, kara)a 
tıkışlara, havadan a.ıışlara karşt talim 
~'Puntmakta, barik:ıdar raptınlma ı 
0tretilmckıe, memleketin iş gücü niza· 
lllını bozmamak da gerektiğine göre, bu 
ta İmler için akşam saatlerinden ve tatil 
l:İİnlcrindeo istifade olunmakuıdır. 

Norveç baskınının bilhassa ehemmi· 
>re-tini anlattığı bu ıeşkilat, Rus>a'daki 
Ct'f)he gcri~i mücnd('lcsi ile bü~bütün kıy· 
ll1ct almı,ur. Yurt koru)-c.'Uları, a.~kcr 
J't.1.İ3indye kadar önleyici vazifelerini 
Yilı>tıktan baıka, or<lu çekildiği nman· 
larda da t.'lnk vurarak, köprü )'tkarak, 
lten u~ra.rak milli müdafaa hizmeti gör· 
lllekte devam etmektedirler. Modern 
harbin ilk manası, cerbcyi ilk anda bü· 
tün memleket sahasınca geoi,letmek ol· 
dufuna. göre, milli müdafaanın da ilk 
byesi memleketi bütün gcnl~liğince te,. 
kılıitlamak ı.e bu te)kiHiılanm:ı>• milli 
lcı.ırruluşun sonuna kadar devam ettir • 
llıek olduğunda tercddudcdilemez. İkin· 
ci cihan h:ırbi pasif aıudafaa sözünü, 
•Crat1e modadan dü~ürmüşıür: kadınla· 
ta ve çocuklara kadar her vatandaş fail 
lrı;ıdafaanın içindedir. Ancak bu )ıtlnız 
hb~r kahramanlık, yij!iılfk işi değildir 

1
: 

ıihassa bir sanal isidir de! 

Yurt konıyrulan tcşkilltt, harpten 
lk)nra kalkacak değildir. Memleketlerin 
bir ordu)u bulunmak gerekliği devam 
'1tikçe, o da )iİfÜ)CCek, silah ve savaş 
Usıılleri ıslnh edilecl'k, "siliıhlı millet" 
Dazariyesi hakiki \ e l1o:ı mana 1 ile, ger· 
Cel~ektir. 

'I'ürkiye'de milli kurtuluş sa,·aşının, 
la.raf taraf, şhil halk müda~aları ola • 
tak ba,lamış olduğunu ve zafere kad.ır, 
bu mudafaalardan ne kadar faydalan • 
Dııı olduğumuzu unutam:ı.) ız. Biz bunu 
Anadolu halkının, o vakit azçok <itah
lı hutunmuş olmasına. a~kerlik onun ilk 
"asfı huluıı• :ısına, kadını erkeği ve ço
CUğu bu mücadele)i şc'k ile kabul etme· 
1111e borçlu)'UZ. f.ğer hir ııüıı bir )eni 
~ıJIJ müdafaıt s:naşı ı.·ermek zorunda ka
ırsak, Türkİ)e halkının bu bahiste de en 
~<ırlak şerefi knzanac-ıığından a•la SÜP· 

1 
e etmeyiz, Ancnk hil halkı )'eni ,jJiıh· 

•ra alıştırmak, onlarn ıanklarla ı.·c ra • 
raşiitçülerle mucadcle yollannı oğreı -
ll'ıek lazımdır. Birçok bölgelerde ordu · 
rnuzun bur.a ne kadar ehemmi}ct 'er • 
nıekıc olduğunu \e kı)mcıli )Urt koru· 
nıe te~killeri vuruda geıi rdiği nı bi liyo · 
rı.ı~. Tank yapmak kendilerine yasak 
edildiği zamanlarda, alm:ı.nlar, tahta 
~:ınklar içinde bugünkü zırhlı kıtalar 
I adrosunu )eıiştirmi>e b~lamışlardır. 
11.ı:ilizler gibi, ko> !erin a)ağına kadar 

!&nk ve )eni siliıhl;ır göturmek bizim 
'~n kolay olmasa bile, uçak modelleri 
Rıbi, )•('ni vasıtnların modellerini yapa • 
r:ık, halkımıza hem bunlarla nz.iFeleri • 
nı öğretmek, hem de onlnra karşı tahrip 
sava,ının n:t'll vn1>1lmak ı;:erekıi!lini ı;:iis· 
t~rınek ııiiç değildir. 

Yurt koru)c:ulnrı ıeskilıltınln, milli 
llliidaFaa U\nşı <ırasındaki maddi fay • 
dasından başka, hir de maneı. i fa} dası 
;ar· milll müdafaa ruhunu, milli müda-
a.a heyecnnını, ve her an sa\'aşa hazır ol-

11\ak halini canlı 'e uyanık ruımak, si
,,·ı ı/ halk nra•ındJ toplanma, beraber ha.re-

ct eune ve dlsıpJın Fikirlerinin ycrlt."1-

Dr. Refik Saydam'ın 

vefatı dolayısiyle 

Dış memleketler 
hariciye na:z:ırlan 

Baıvekilimize 

taziyet telgrafları 

gönderdiler 
Ankara. 13 a.a. - Başvekil rah • 

meili Doktor Reflk Saydam'ın vefatı 
münasebcU~·le İngllterf' Hariciye 
Nazın M. Eden, İran Relsl Nüz:z.an 
Alt Süheyll, lran Hariciye Ver;rı 
Saad Hım ve Afgan Harlclye Veziri 
Ali Muhammet Han tarnflannclan 
Başvekil ve Hariciye Vekil Vekili 
Sükrü Sarııco~lu'ya gelen tıızlyet 
telgraMıınna tı-sekkOr telgraflarlyle 
mukabele olunmuştur. 

lr~n basınının teeHürü 

Tahran. 13 ıt.a. - ''Gcclkmlsttr,, 
Pars ajansı bildiriyor : 

Bllt.nn tun gazı>telerl dnkt.or Re
fik Snydam'ın ölUmU mllnasebet:IY
le hararetli yazılar neşrederek dost 
ve komsu Tllrk mntetlnln acısına iş
tirak eden tran mllletlnln hislerine 
terMiman oluyorlar. 

M. ATTLEE 

durumu 
çok iyi 
görüyor 

Londra. ıs a.a. - DUn Tin B rid
ge \\7alls'dc bir nutuk söyliyen M. 
Attlee §öyle demiştir : 

Bu harpte doğrtı veya iıtri yap. 
tığı ne olursa olsun başvekili hic 
bir kimse itham erlemez. Çörçil'le 
pıırlamcııtonun arasını dÇmak ve 
her hangi bir tıı fena ırittlt;i z.!lman 
milleti bundaıı yalnrı baevekllın 
mesul olduj!'una inandırmak ic:in te
~ebbfü:ler yapılmıştır. Bu ynnlıştır. 
Çörçil'in iş arl{ıırlaşl'llrı yapılan her 
işten dolayı onun mesııllyetlni t11· 
mamiyle kabul erllyorlar. Çörı;il bu 
memlekete başka hiç bir •memleket· 
te g-örülmiyecek bir ahenk saıtll\ • 
mrştır. Muvaffiklyeısh:likleriml7. -

den bir kaçı Uzerinde b!iyllk sıkın
tı hissedilmekte ise rle· Rıı:r.velt'ln 
de sövlerfüti ırlbi, bıı~nkll dıırumu
mu7. sonk5nundakinden çok daha i. 
yi, 1940 temmuzund'akinrlen ise hu· 
rlııt"117. surette daha tyiclir. 

Bıından sonra tnnk imalfltınıı iııa
ret enen M. Attlee. tenkitciler ıa

rafınilıın çok kilelik ıtöaıerllen bU· 
ır(lnl<ll tank kuvvetinin Libvll'da 1-
talvanları bozguna ul!"rlltan kuvvet 
old11Jnınıı ve bu tıınklarrn Ruııy,.'dıı 
bUy11k bir mtlessirlikle kullanılmak 
ta hulunrlul\ıınıı ııöylemietir. 

me§İne hizmet etmek! Bu öyle bir sefer

berlik mekanizma~• viinıda getirİ)·or ki 

bundan memleketin, bilhassa bizim gibi 

memleketlerin 'ivil işleri için de fayda
lanılmak mümkün oluyor. Cemiyet ha • 

yat1 daha 1ruv.et bul~r. 
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Cumhurreisimiz ismet lnönü, B~vekil ve Vekillerle bir arada 

1 Londra diyor ki 

Milli ŞEF 
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Dr. Refik Saydam'ın 
dolayısiyle inhi lôl 

irtihali 
eden 

C. H. P. Genel BaşkQn 
Vekilliğine B. Şükrü 
Saracoğlu'yu tayin etti 

Cumhuriyet Halk Partisi Deği~mez Genel Ba~kanı Reisi-

D h ı b cumhur sayın ismet İnönü, merhum Dr. Refik Saydam'ın on ne fi 0 runca ir.tihıı.li üzer~n~ inhil~I ?den Gen.el Ba~k~n VekiJliği~e Par~i 
nızamnamesının 27 ıncı maddesı mucıbınce, Batvekıl lzm.ır durum ~ebu•u Şükrü Saracoğlu'yu tayin buyunnuılar<hr. 

f ~ ~· çok vahim 
~ -"'. Ruslar Kinlem!rovka ve 

icra Vekilleri Heyeti toplantısından sonra Milli Şef'imiz 
Başvekaletten ayrılırken 

Toplantıdan aonra Vekiller Bafoekaletten ayrılıyorlar 

KAHIRE'YE GôRE 

İngilizler kıyıda 

8 km. ilerlediler 

Rommel'in 

planları 
• 

altüst oldu 
Kahire, 13 a.a. - Rugüo öğle üzeri 

neşredilen İngiliz Orıaşark tebliği: Si· 
mal kesiminde son ileri hareketimiı es
nasıııda zapıedilen mevzilerin şimal-baıı 
böli:esine kar,ı düşmanın dün yaptığı ta· 
arruz kıtalarımız tarafından püskürtul · 
müştür. 

Topçumuz Ela leme) n cephesinde 'c 
merkez ke•iminde faaliyet gfüıcrmi~tir 

Cenup kesiminde Se)'}ıır sruplarım11 
ı;e topçu kıtalarımız düşmanı hırpala · 
mı~ıır. 

Kum Fırtınalarının hava hareketleri· 
ni güçlc-,ıimıiş olmasına rağmen avcıla· 
rımız himaye uçu~lan yapmış ,.e bom · 
ha uçaklarımız muharebe bOlgesindeki 
hedeflere hücum eımi~ıir. 2 düşman uç,ı · 

ğı dü~ürülmüşıür. 
Dü~man Malıa'ya kar~ı hava akın 

(arına devam etmiş ve 3 av uçağı kaybrt 
mişıir. 

Bütün bu harekata işrirak eden uçak 
larım 11dan yalnız biri diinmrmiştir. 

Fazla nikbin olmak doğru 
değil 

Londra, 13 a .a. - Reuter: 
Sekizinci ordunun Teleliııa'dııkı 

muvaffakıyeti, teşebbUsUn elimize 
geçtl.!!'i ve yahut Mısır <"epht!&İnrlek 
esas durumun maddcıen de.!!'iııtiP:I 
mAnaeına alınmamalıdır Bu mU 

taleanın doğrulu,lhına· Rommel'iıı 
aynı zamanda cenuptakl teşcbbiisll 
delildir. Ht\kim olAn ~il buı.rlln 
de iki tarafın tııkviye ve mlllzeml'! 
alrnasınd'akl eUraıtir. 

Rommel'in planları altüst 
oldu 

Londra. B a.a. - Rritanova ajan<ı 
nın a<kl'rİ muhabiri General Auchinleck 
kuv\'etlerinin Fl.ıleml'}·n hölı:e•İnin <~ 
hil kısmında R kilomNre ilerlc-miye m11 
vaHak oldııklarını ıemin etmektedir. Bı 
ilerle\'İ~İ mahalli bir kıırşı hiicum teli!< 
ki etmek dr>ğru olmamakla heraber bo~ 
(e bir hareketin haşlanCICI SR}"m!!k mum 
kündür. Fakat bıı başlangıç hile Rom· 

MIHVER'E GÖRE 

Elalemeyn'de çetin 
savaş devam ediyor 

Yeni İngiliz 

hücumları 

geri atıldı 
( Yaz191 8 1lnci1 98Yfada ) 

Liıiyanks'ı boıalffllar 
Lonclra. 13 - Don boyunca durum 

çok vahim olmakta devam P.cliyor. 
Almanlar insanca ve malzemec" mu· 
ıızzam kayıplar vermiş olmalarınıı 
rnl!"men Vorones'ln knrşısındnkl ne
hlroı>n ehemmlyetll kuvv,..tler ~eçlr· 
mefı> mu,·affak olmuşlnrclır. Baslıca 
alman taarruzunun yapıldlfü bu kc-

• (Sonu 4 iincü •a,·fada) 

111111111111 

Rossoş'un işgaliyle 
Alman a.skerleri doğu cephesinde 

hayali önenmde bir 1 !Jerlin 'e göre IMoskovaya göre 

tren yolu 
kesildi 

londra basım ikinci 
• 

cephe aulmasım isliyor 
Londra, 13 a.a. - Du sabahki caze-

teter Rusya·~ durumla m~I ol
mnl!'a devam ediyorlar. 

Gazeteler vazlycUtı v<."ham<?Uııe • • 
ret etmekle bcrnber vehameti fevkal· 
ltde b!lyütmilyorlar. 

Gazctclc:rln ırtlnlerdenbeı1 lxıhls mev
zuıu et.tikleri 'il(! ıri.lnd<ın ırtlnf' helirnı<>.k

~ olan t.chltıroler )'etl.iden zlkred!lmek· 
tedb'. 

Geniş bir cephe üzerinde 

bir takip 
savaşı 

yapıhyor 

Sovyetf erin 
kovalanması 

devam ediyor 

Bir~ok asker ve tankla 

almanlar· 
Don nehrini 

geçtiler 
Voronej şehri 
önünde askeri' 
durum ciddi 

~t ordu!an Jrestlmdc tetı.l'lc<'!": -
ne maruzt'lur. R~·un dii3mnn tara
fından al1nmru:!::r1ı; son htU-ntl dt.'ml"')'o
lu l«-t!ı\lmlrtır. Almanlar bilha!!!l:'l b1 
tıtr d<!!11tr)"Olu tehekesmf' mafil'11r'er. 
Rusl:tnn tsP. harekfit yapabn~ "ııha· 
ıan ınttlkoe darnlmalctadtr ,.e &0nsu.t 
tmmık t<:!rkcdemezler. Dl~ ta'."!lr

tan a'lmarlann ileriye dofrU attıklnn 

he- adım ruslann al'.:zından blr lokma 
klll"'l\aktadır. Çilrk11 s1mdl hart4<0.t hll· 

Rjev' de ruslardan i Teıebbüsün ıimdi 

30 bin esir, bir~ok almanların elinde 
h~ zeorı.ı:1 nt.QJ>raklarda yaııılmıı1'1a-

I 
dır ve bu ııenb topraklar miltCArrızlıtr , 
tdn cnk ı-hrcrl.slidlr. 

(Sonu .f ünni •A~-f~<fa) 

malzeme ahndı olduğu anlaııhyor 
(Yuı•t 3. üncü ~•rfadı) (Yazı01 3. iiıı<ii ~yfo<la) 

mel'in hkenderive istlkn.metiııdeki ileri Dun grlht ıelgrJltrra ıe tebliğler• gorr. Rusytl'nm (mup krsimiruk h11rdrtlrrı11 ınkiıllf ırlılini ~östmr harl4. 
hareketinin pllnİannı alıü!t etmiştir. \. 

( Somı 3 iltıc6 ~ııda) (Cephedeki hareketlere dair bir i:xıhı bugün 3 üncü 141, la.mızda HARBE DAiR •üt unumuzda bulacak.,nız.) 



MEMLEKET 1Ç1~PEN . . ... ~ . . . . 

a'da hızın 
an spor 

Bursa gençleri sporun h iç bir 
l<olunu boş bırokmomıslordİr 

..:> 

{;ern;leT, ısa) n F zlı G ı~ in tn: ır· 
cı <" )'ilkuıd:ı bu lec de ko:;acaı:ı· 
nı ve Bursa':!"ıı b l't'<•k d ı ('S • 

gibi, b de ın..: ı •artyom hcd ye c· 
<k!ce~t kuv\e un uyorlar. 

mUkrl· 
tbol ve \ Olf'Ylx>I y( ~ıen 

de hazırlnnm1$tır. C.ck ..,ede Burs 
Bı>bu u Muh tt n B: ha Pars'm mrm· 

b hııvuzıu 

muntauı.m 

devnm etm 

C'ktcdlr. 

Bursn 81.'.ıdyom mm ırQzel kosu 
p t ndc vr. munt ~ t sn.tındl 

('alı n nt~ C'l1n m ccık canlı· 

dır. Her ırlln ırtndyrıınoo beynı ve s k 

('Ş(•!'manlıırly" k n ve atlıyan bl~

Cok aUN.c tcsJ.d ır cd lmekt<'dlr 
GMlll birincil le rn evvel Ynı>ı· 

h rlcıim 

n 70 a Uettn h-

en bllyUk '"· 
it Mlım~ blı' 

Güzel ve ol· 
mUruıscbct1:;.ıc 

ııahay:ı 

ta
e-

tün ıran> viUlycU..,nne ve Marmurd 
hn\-zasma yakın bulunan bu ıruzcı 

ve tirin daf:ın her 11ene oldutu ~ıı 

bu sene de enuıa ls12 güzelllklerl ara· 
ıı nda neacıı l:nsanlann kıı,ydıkları 

temiz ve cam kokulu havası lclndn 
>iizduklcı1 1töMl'dü. Ka)ak !ederos· 
yonunun ırnrıı vll!'ıyetl rl knynk enm· 
plyonıutu ııu IK'ne llurnd:ı yaptldt~ı 

gibi gclccck liCt1e de dııha ırcnıt te· 
kllde bumda tekrar cdU..,cektlr. 

Bursa Datcıltk KuHlbUnün dl.'dt!!.t 
ve tuna Ue tanzim ve idare ettır:ı 

Uluda!: oteli ı;:cçcn e gelenleri 
memnun bırnktıQ"ı a-lbl a-elccek ser<' 
ırel~ekleı1 de daha e!mdlden mem. 
nun edecek ycntHkler ve .sürpr1zler· 
le hazırlanmaktadır. 

Böl~tn ra~tı: 

ı:eıcr bOttın bu cnnlı 
Burıı:ı'da t>öl· 
harekcUerlYla 

g~cn senelC'l"ln dura-un ve 
eünlerını unutturacak verimli 

kn 
\' ... 

• 

musbct bir ınııl)Y~tuı I\: n<Jc uuıunın ı · 

tadır. Her spor suucıılnln ı;tırültU "'" 
ve mütevazi b r ranllyctıc hcd rırı 

ve beklenen gayeye dofıru uzun n· 
dım1arla llcrlcdlf:I ı.ıörUlmektcd r. 

Bunıalılar ('Ok aevdlkkrl d°'l'ı 11 

vnlllt-M sayın Fazlı Guıcc in >~ks k 
htrnay~ ve muzahıırotıcrlyle n ırsa 
sporunun knzandıtı bu vcrtmll bau
nlar göfıUs kabartan bir canMık 
a.rzetm<>.ktcdlr. 

Bunun en canlı rnlsal!nl ıt~·n 

hatta Bun;:ı'da l"Billlan atl\: zm 
grup bir.ne J!klcrtn<le ı.ıbnnt!G olduk 

Bölı;cn!n çalışkan \•e cm~'iı:t.ıır ıı~ 

ba$kanı Ml!llmetrlf:ln e< rok böl~e

nin spor !aalb'et ve otı:unlu~unu ha· 
zırlamakt.ııkt gayrt•t ve colıım 111. 

gerek yapılan atlcUzm musabo.k.ıln· 
nnm tam bir lnt1ı'.am ve mUkcmmc 

1 llyet itinde yapıl?m ını satlıyan 11· 
ti?. ve ;yorulmaz me11ntsı umumi bir• 

• takdir ve mcmn.unlyct toplornıetır 

Bu mUsabaknlnrn iştirak cdrn 
bilttln bölırelcr Y~U Bun;a'dan ve 
oranın s:ıyın valll'll ile lll)Orculnnnt'nn 
ayrılırken knlpıcrtnde bir tcrssUr 
d\U'll'l\'&lardır. 

'8 eden terbiyesi ( ";{'~·~·~·~ · ~~·b·~·;j~~· "j 
1 işle ri nin tetkiki ·*"'.: .............................. ,. 

Dahili}e Vekilliği bcledi)-clere seçen 
Maarif Veklh B. Hı:ısan-All 'lü· su ve elektrik 53)'3.Çlarının >eniden 

cel'ın re;slı nde toplanan Beden konırol edilerek miıhürleomesini \B· 

Terbiyesi Umum Mudurlü~u merkez liliklere bildirmi,tir. 
istişare hcyctıııin verdiği karar fizc· * Denizli valisi H. Osm:ın Tekeli izin· 
rine, tızadnn Burhan Felek ve Vll- r 

1 K li olarak ~chrim izc gelmişıir. R. va ı dan Aşir İstanbul, l\ azlıar aznncı . . 
1 Edırnc, Afyon mebusu Hamza Os· •ehrimizde kal<lıi\ı mııddet ıçın< c 

man Erkan Bursa bolı:elerlnc ı;,:lde- ~aliliğine aiı işler cır;ıfın<la ilgi!; 
rek tetkiklerde bulunmuşlardır. dairelerle ıemaslar )apacakıır. 

Ögrendlklmlze göre, Burhan Fe- * ~ıeslcki Tedri~aı Müstt'sarlığı mes· 
lek ve Vildan Aşir dUn İzmir kulUp !eki öğretimde belli terfi mud?et. · 
ve Idaredlerlyle temas etmek üzere terini dolduranlar için bir ıhfı lıs· 
lzmlr'e ~.tmışlerdir. Dönüşte rle Ba· tesi hazırlanm:ıktııdır. 
lıkes!r'e ul:rıyacaklnn:hr. TcUtlkler- * Ticaret VekilliAi inhi ar ııltına alı· 
de bulunan lzn raporlnnnı 3 a(:us- nan ça>dan 50 ,e kahveden ıoo gra· 
tosta toplanacak olan heyete vere- d dd d'I • e 

mının zati e,)a an a e ı mesın 
ceklerdlr. karar \'ermiııir. 

Kadın çorapları v~ 

ipekliler iyice 

kontrol edilecek 
Ticarette tafslsln meni ve ihraca

tın murakabe ve korunması hak
kındaki kanuna dayanarak, evelee 
tip ve vasıfları nh:amnamelerle tes· 
bıt edilmiş olan kadın ı;oraplan, l· 
pekli kumaşlar, kaput bezleri. kon· 
trplA.k, tu(:la. clmento, sabun ve da· 
ha bunun gıbl bazı nuımullerln son 
icaplar dotayıslylc vasın:ırırun bozul· 
duğu ş:örülmUş ve bu mamullerin l· 
mal nde görUlcn yolsuzluklan orta· 
dan kaldırmak maksadlyle sıkı bir 
kontrolc tli.bl tutulmalan knrarla&tı
rılmıştır. 

lktısat V'ckllllğl bu maksatla ligi· 
li\ere bir tebliğ yapmıı:, fiyat ve 
standart nizamnamelerinin tatblka· 
tının daha sıkı bir tetkik ve kontro· 
1e tA.bl tutulmasını istemiştir. 

Ankara'da ilgili memurlar plya. 
sayı dol~nkta, vnsıfları bozuk mal 
lan mUsadere ederek bu glbller h:ık
kında takibat yaptırmaktadır. Bun
lardan bazıl,ıın ya alanarak mahke
mı>ye verılmlı ve muhteltf cezalara 
çrptırılmışlardır. Bu suretle bu gıhl 

mamullerin mevcut nizamname hll
ı-t\m!Pnne göNı lmalleri mUmklln 
oln<'nk ve herhanı:! hlr ta{:ş~ln önU
ne geç lmış olacakur. 

* Küııh)'R, Tokaı, Oiyıırhakır, Maraş, 
A)dın, Ankara, Mu,, Trabzon, El~· 
zığ, Rize, Çorum, Mardin, Kocadı! 
Kayseri ve İzmir valilikleri husu~ı 
idareleri C$haS zimemi hesaplarında 

ka} ıılı 651i1 lira borç ıcrkir c<lil -
miıtir. * Reden terlıi)esi ve spor eğiımenle • 

rinin vakiı buldukça holgelerde bu· 
ro i~lerinı: yardımda bulunmaları ka· 
rarlaşmışıır, * Okul demirbaşlarının her yıl hazi • 
ran ayı başında sa} ılma~ı ilgililere 
bildi rilnıiştir. * Dalıilıye Vekilliği, dahiliye ~e~ur· 
lırı kanununun bazı maddelerını de· 
ifütiren bir kanun proje i hazırla 
makıadır. 

Devlet Konservatuvarı 
t iyatro heyet i İstanbul' da 

iki temsil daha verecek 
İstanbul, 13 CT lefonln> - Dnlrıö· 

nü Halkevlnbı mUTacaatı Uzcrtnc Dev· 
ıet Konscrvawvarı ·tiyatro heyeti ıetı • 
rtm!zde iki temsil dnha vcrccekt!T. Bu 
tcmslllcn1cn blrt eartamba ırUntı nııt 

ı.ı te yalnız ordu mcnsuplannu, son 
tem.""11 de ~be günU sant 21 de 
halka ver lccclcttr. 

Cüzcl Sanatlar Akn<ll'mlstn!n 60 ınC'I 

yıldön.lhnli munnsebct ylc önOmUzıl ki 
Mm1artMl ırilnU yapılnoak ~n mero • 
simde de sanatkllrlar, <!.'hMlllcre An• 
Uırne'yl husus1 Wf'('ttc tmul! ('(!ccckler 
\'" pazar ırunu nA'kara'ya dööneceklcr • 
dl:r. 
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SPOR 

Türkiye 1942 
serbest güreş 
birincilikleri 

Ankara bölgesi ıimdiden 
çahımalara baıladı 
Güreş ajanlığından : 

Bölgemız gtireşçilerıni çalıştır
mak uzı;re Becl ıı Tc. bı ,·es umum 
mUdUrlilg'in. e • <ı.l,.:mızu tay ı edı· 
len güre o'trt't r.enı • •::ı..Jlı TvJ{bU• 

1 

dak ımdi ı" dL • • e i. şııl., P rı:etl"
be ve cuma gUnlcn saat 17 den hi· 
baren gi.lre3çileri stadyomda ırüreş 
için ayrılan yerde ve acık havad. ı 

1 

çalış•ıracaktır. 
Kendisınden istıfade etnıck Uzere 

bUıUn ı:rUrcşçilerln ve gene; hcveslı· 
lcrııı p:ızartesl giınUnden lıibnren 
kC'lldısine müracaat ederek çalışına-
1.:ıra ba lam sını bekleriz. 

Beden T erbiyeai Ankara 
bölgesinin 1942 · 43 yılı 
gıiı:eş çalışma programı 

Temmuz GUreş hakem kursu 
il fıf ckzersiı;lere bnşl;ımn ( tııd· 
yomda ) 

AğUstos 2 Tccrı..ıbeliler arasında 
seçme müsabakaları 

ıs Tecrübe ızler arasında serbest 
gUreş teşvik nıU&:ıblknları 

22-23 Ankara - İstanbul ıemnsı 
(Anknra'da) "serbesı ve ıtrcko ro
m n" 

30 yağlı glireşlcr CT.H.K. Ankarn 
şubesi adına ve menfaatine) 

Eyltil 12-13 Fuar mUsahakaları 
( İzmir'de) ·'serbest" 

27 Tecrübesizler ve milkellcfler 
nrasınd'I greko-romen ıcş. 

Birıncitı;şrin 17 Tecrlıbeslıı:ler ıı· 
r ~ırıdn ıı;reko·roınen bolgc blrlncillji;i 
liği 

18 TecrUb sizler ~r sıncla s;-reko· 
romen bölge bir!ncıliıtl 

25 B takımının Sıvaslılarla te· 
ma ı (Sıvas'ıa) 

İk:ııcı•e rın Türkiye l:'l'eko·ro-
men güreş birlnclhklerı 

I. Kanun 5 Mtıkellcfl r arasında 
serbesı JrÜres teşvik rnUsab~kal rı 

6 Tccrüb sizler arasında serbest 
gUres teşvik mUsabalakolrı 

19 Okullnr arasında serbest güreş 
teşvik mu abnkalnrı 

20 - TccrUbeliler ada ında ser· 
best glırcş te 'ik ıntısabaknları 

II. Kanım 9 TccrUbeRizler orasın
da serbesı güreş teşvik mllsabaka· 
lan 

10 Tecrilbelller arasında serbest 
gUreş teşvik (takım} mllsabn.kalnn 

Şub:ıt 13 Tecrübesizler arnsındn 
grcko-Romen teşvik müsabakalrı 

14 TeerUbcliler nrasıncla so-ekcı
romen sec;:me müsabakaları 

Mart 9 Atatürk scrbesı gl\reş mU
B!lbakaeı (Halkevinde) "takım" 

20-21 Ankara·İstıınbıJI tt'ması 
(İsıanbul'da) •'grcko-romen ve ser
best" 

28 MCkelleflcr ve kUçiıkler ara· 
sınıla scrbesı teşvik 

Nie:ın 4 ve 11 Tamepor ktm~Sl 
serbest ve greko-romen müsabaka· 
ları 

17-18 Tecrllbesizler ve •eeıilbcll· 
h r hölr.e &ı>rb•"~t birincili iti 

M avıs 8-9 Türkiye serbest güreş 
birİTICİliklerl. 

Seyhan atletleri bugün 
.An~ara'ya gelmiı ola~akl ar 

BOl.ı:cl.er ıırası 1'ürkıye atıetlzın 
birlncıllklcrme gıreceklerden Adana 
takımı bugun şehrimize gı;lccektır. 
D ~er beş takımın da cuma gunU 
ne kadar gelmeleri beklenmcktt>dlr. 

ö rendi •tmıze göre, mısatır ntlct· 
ler cumartesi gilnü ö •leden sonra 
Ulus meY<bnmdn top anacaklar ve 
ıınıta törenle celenk koyduktan son
ra 19 Mayıs Stndyomuna giderek 
müsnbnkalannn bnşlıyncaklnrdır. 

MUsabııknL"lr ık! giln ı! vnm ede· 
ccktlr. Birinci gün seçmeler yapıla· 
eak, ikincl gijn nsıl mUsabnkalnr o
lacaktır. Müsab:ıkalnnn rhl'mmlyetl 
dolnyısly1'c hakem h<'Yetl çok kuv ·• 
vetll olarak seçilmiştir. Eski ve 
kuvvetli atletlerden 100 metre re
korunu Semih TUrkd ı '!ln, en llc-ri 
at.ıavıcılnrdan T vfik Blıkc, pazar 
günü İbrah m At~'in r«'korunu kır
dığı ülle atma şampiyonu trfnn 
Sah n'>a;, r.ski 100 mC'trccı:lerden ~e
k P En n r'I Harp Okulu ı><>r M· 
retıxırnl Hüsamettln Gürrll. C:azl 
TC'rOly t' F.mıtltQ!ıünün deıo.rrll ö rrt
menlerf Vt' daha b rçok tanınmış uıt-

1939 harbinin scb plert ara· 
sında lilk sık adı gecen Dnnz..:g, 
dtlnkli ajans Hnbcrlerme göre in· 
gllız bomba uç:ıkları torn!ındnn 
bombalnnmışur. Aşailıdn Danzig 
hakkında malumat bulacaksınız: 

Danzıı;,:, Ba!Uk denlzl ti ünde 
ve VıstUI nehrinin aı.,'Zln<la mühim 
bir tioaret merkez dır. 1!119 da 
MllleUer CemıycU himayesi nl· 
tında "bir serbest şehir" haline 
getirilmiştir. Geçen bUyUk harp
ten önce bu şehir, Prusya'ya ait 
bulunuyordu. Harbi kaybeden Al· 
mnnyn, Versııy muahedesi ccre
ğlnce bu şehri knyhetıtJ. Bu su
retle Doğu Pruııya ile Almanya
nın rabıl-)lSI kesiliyor, yeniden 
~'nrntılnn Polonya'ya Baltık üze
rinde bir gec;:it v<'rlliyordu. "Po
lonya Koridoru" yaratılırken el· 
vnnndakl topraklar ve Dnnzig Al· 
manya'dan alınıyordu. Danzlg 1966 
k'lomrtre karedir. Bu serbest sch· 
r ln 120 l\ınrlnn milrekkt>p Volks· 
tag dPnll en bir d 'vet mecllsi var
dı . İ<Tll komltı>SI bir senatoya ve
rllm~tl. Senato A7.nlnnnı dlvet 
mPellsl !Wrmt'kte ve r<>ls lnUhnp 
olunan zat şehri temsil et.melrı.e 

Kulaklara 
küpe 

F.v\'elki günkü ~ayımt7da okumuş olma· 
lı~ınız: bir odacı kf'll<lİ adına dol · 
durduğu bir heyanname ile aldığı 

kömurü bir başkasına satmış. Hapis 
ve para cezasına çarptırıldı, i,inden 
kovuldu, hapisanere atıldı. Ondan 
kömür alan ve doldurduğu yere gö
re münevver bir insan olma.ı icabe
den )ııbanaya da: 

- Türk kanunlarına U)'tnı>ıtn adamın, 
Turk dair~'Sinde isi }Oktur, denildi. 

Hldise basiı gibi· görünebilir: mahke • 
melerimiz bu ç~it dolambaçlı isler 
~irmek istircnler için kurulmuş · 
tur, cezaevlerinde de, bu )araıılış • 
ıaki adıımlan kanunun 'e nizamın 
doğru )Oluna getirecek koğuşlar var· 
dır. Bizim kömür ,·urtuncusu od:ıcı, 
odacıdan kaçak kömur alan mühen· 
dis uzerinde <luru~uınurnn asıl ~ebe· 
hi, hadisenin hi'e chemmi}elli s;ö • 
ninen )ÜZÜ, bir us pahası, bir ibrcı 
dersi olrua'sındadır. 

llenuz odun ve kömür mev•İminin ha • 
~ıncla hile değiliz. Fakat, Devletin 
elindeki kömür depolarının kapıları, 
hüıün ihti)aç sahiplerine açılmı$tır. 
Durusı \·e doğru imanlnr, ~imdiden 
ambadarını dolduraı-ilirlcr Hiç kim· 
sc kömür uz kalmıyacaktır. Fakat 
hiç bir vur,ı:uncu)ıı da goz ııçıırılmı· 
> acağı ~imdiden bilinmc'idir. 

Devleı, ne polis ıcşkilatını, ne mahkeme· 
ll'ri, ne de Ct'zaevleNni jandarma dü· 
şünce•iyle kurmuş değildir ve bir 
yuntaşı çoluğunun °'Çocuğunun ara • 
'1ndln, hürri)eısiz höcrelere sokmak, 
ferde olduğu kııdar Dc,leıe de ,.ic. 
dan burkunıusundan gayri hir durgu 
vermez. 

Fakaı .ı;ere'(ıiğinde cezalandırmanın da, 
hir va1ife olduğu hilinmek l.hımrlır 

Vur~unru} u namuslu in<anların ara· 
sından a)ırmak, cemi)eıi ahllk,.zlar· 
dan ıemizlemck, hakka saygı duy~u· 
sunu mılli ahlak olarak büdin ,·icdıtn· 
!arda kökleştirmek Devlerin, imme 
hizmetlerinin başına ,ı:cçmişıir 

Dha, su1;lu)'U ceznlandırmak değil · çün
ku hu kohl}dır •, suçu onlemektedir 
\hl"k düşükluği}·le mucadele. dü•uk 
ahldklılıırı )akalamadan da. cen. 
landırmadan da güçtür: fakaı );:önü' 
bunu isti)or. Dava. cezaevlerinin •~· 

) ısını çof,alını~I< değil, suçluların •a· 
>ısını az.ılıma kur. 

Fakat, bütün bu iyi nireıler, kanunıı ve 
nizama omuz silkenlere karşı aman· 
51z duşmanlığımızdan ıerre eksilt 
mcz. 

OdaQ örneği, mevsim haşında hir kü· 
çük ihıar sayılmalıdır. Kim olur•' 
ol•un, •UÇ mevzuunun madde öl.;üsü 
ne değerde bulunur,a hıılunrnn, Dev 
!etin kurulu nizamı ndan aykınya 
sııpanlıır, ı;öderiyle odacıyı takihede
rl'k ı;idecekler.i reri ıimdiden öğrl'n· 
melidirler, 

K emal Zeki GENCOSM AN 

lstanbul'un yakacak 
ihtiyacı temin ed iliyor 

İ5Uınbul, l3 (Telc!onla ı - Yakacak 
orı.s ıctım odUn ve mıın.ı:al kömürü lh· 
Uyncını ka.nıltımok 67.crc taıb11"kv Rl
mnktn dcvam C<1lyor. Şlm<11Y"' kadar 
stok cdtltm odun mtktarı 50 bln ce -
k J.1 bUlmustur. 

Aynca nıı~ı:-ar1stan'dan 

kömür ırctll'Ulml$ttr. 

da l:SOO ton 

lor hakemliği kabul etmlşlercllr. 

Hatay yüzme 
birinciliklerine doğru 

önümüzdeki hafta Ankara'dn ve 
31urdun birçok yerlerinde su ı;porlan 
faaliyetine devam olunacaktır. Bu 
haftanın programında 100 metre 
serbest, 100 metre sırtüı.tü, 200 met
re kurbağalama, 1500 metre serbest. 
kule atlamaları, 4X200 bayrak ya
rışı ve su toı:ıu ekzerslzlerl vardır. 

Haftanın mlisabnkalan, bazı böl
gelt>r icln Hatay ~'fizmc blrlıı<'lllkile· 
rlne bir hazırltk sayılmaktıHiır. BI· 
llnrll~t üczre Hatay'ın anavatıınn 
kavuştu(:u yıldanberl her yıl tı>m· 
muzun dördüncü haftasında bu mU· 
snbakalar yapılmal<!ladır. 24 temmu· 
za rnstlıyan müsabakalar IskendP • 
run'd.• yapılacak, Seyhan, tı;el, Ur
fa, Hatay yilzUcilleri kar&ılaşacnklar
dır. 

Se:Yhnn rruırkezl Ad3na'da yapıla· 
cak TUrklyc yüzme birlncillltl<ırl de 
6 eylüle rastlamaktadır. 

idi. O mevzuata söre Mlllctler 
CcmlycU namına Danzlg'de bir 
fo"kallıde komiser bulunuyordu. 

Danzlg eskJ bir şchlrdır. Sehrln 
!ört bucağı orta zamanlardan kal
ma binalarla doludur. Ve şehrin 
bu hususiliği birçok seyyah top
lamakta idi. Danzlg'in nüfusu 
370.000 dir. Bunun 205.000 ı şch
rın nhal lnl teşkil etmektedir. 
Bu nUfusun onda dokuzu da al· 
mandır, 

Danzlg aynı zamanda milhlm 
bir endtistrl merkezidir. Şehirde 
gemi tezgfı.hları, di>kU nıhanelerl, 
eker tru;!iyehaneleri ve un değir· 

menleri vardır. 

Dnnzlıı. Polonya'nın odun, ııe· 
ker, domuz kılı gLbl lınrncatına, 
buf:day, un, pamuk, demir glb lt· 
hnlA.tınn vasıta olmakta dl Son· 
ra Polonya Baltık Uzerınd G<ly
n n limanını kurdu. Bu 1 manın 
kurulması üzerine Danz g'dc lşsiz
llk bnşlndı. Daha sulh yıllannda 
sık sık ndı geçen Vt' Avrupa sulhu 
iç in büyük b r tl'hlıke tc k 1 edPn 
Dıınz ı:. harbin üç n ll yılında 
şin1dl bombalanmı$ o. or. 

1 4/7/1~,.., 

Yoldan 

Bayındırlık yolunda Bor 
Bor, 9 T~mmuz 1942 

Bor ka,abuının aıa~özlerine de 
geçen meşhur pazarı salı günleri ku· 
ruluyor. Yerlilerden birisine sordum: 

- Niğde'nin pazarı hemen Bor 
pazarının ardından mı kurulur ki 
Bor'un pazarı ,ı:l'çıikten ronra "sur 
qe i :'\iğdt!')e" denmiııir? 

Su cevabı aldım: 
- Biz kendimizi bildik bileli 

Bor'un pazarı salı günleri kurulur. 
Fskiden • iğde'nin pazarı onun ar • 
dın<lan, >ıtni çar,amba günu kurulur· 
du. l'akaı sonra orada pazar gunü de· 
E;i,ıirilmişıir, 

Bor'la • 'iide'nin arası on bet kilo· 
nıeıre kadardır. Eski dC\·irlerde e~k
Je alınan bu )·olda artık o sabırlı, ta· 
harnmüllü "·e güLel gözlü harvanı 
kull3nnıı}a lüzum kalmamı~ur. Kaıa 
merke1ini vill}et merkezine hem de
miryolu, hem de oıomobillerin rahat 
rahat işlemesine elveriıli bir şosa bağ· 
lı>·or. 

* Bu •alı ı;ünü Bor'un me~hur pa
rarı daj;ıldıktan 'onra Bcledıye Rei~i 
ile söruştüm. Kendi•ine ka<abayı ös· 
dum. Gerçekten Bor ıabiaı J:Üzelliği 
\e ren,ı:inliği bakımın<lan öğülmi)e 
değer bir kasab.ımızdır. 

Kns.ıbanııı İçinden bir çay ve bir
çok akar sul.ır ı:eçi)or. Onun İçin her 
ıaraf > em}e~ildir; bağlar yemyeşil ye

miş ağ.1çl11ri) le doludur. Ufka doğru 
çe\İrdığiniı goıler, ufka ula~ıncı)·a 

kadar birçok borlu kavakların arasın· 
dan ,ı:cçmek zorunda katı,·or. 

Bu tahiat güıelliğini J,,, a'lya gö
rebilmek için "Karaba,ı" denilen ye
re kadar ı ürüyünü1.. Burada bir kaya 
uıerine oturduğunuz ıaman yeşil ta· 
hiPtın enı;:in nıanıara<ını içini1e sine 
sine ka\ rı)·orsunuz. 

~air Behçet Kemal Çağlar, bura· 
da oturup "Kayaha~ında ak~am" ını 
gerçı-k bir ilham ile )'Um ıştır: buna 
hiç şüphe etınİ)"Orum. 

Belki de halK şiirleri ara\ında hir 
nev'in adına "kayabaşı" • denilmesinde 
bu f:ÜZl'I manzaralı yerin de, ll'Sİrİ 
olmuşıur. 

Bu tabi:ıı güzelliğini Belediye 
Reisine oğdüktcn sonra şu mutalea · 
mı da $Ö)'le<li111: 

- Birkıç > ıldır, <encde bir defa 
~(\un, gelip lıirkaç gün kaldığım ka
sabanı z teıelden ha)ındırla~tırılması 
gereken hir vat;ın parçasıdır. 

Bcledi}·e Hei,i: 
- f'Je ~eçcn imkanlar nisbctindc 

çalı1ı)onıı, eledi ve bu )'olda yapılan 
,.e >arıılacnk olan işlerclen JÔ>•lece 
bahseıci: 

- Bclcdi)e, kn1anın hartasını yap
tırmıştır. imar pllnı da Dahili~e Ve

kalcıinin emri üzerine İmar Jle}eıi 
Fen Şdlij;ince yaptırılmakıa idi. Fa· 
kat bu i,i üsıüne alan mühcndi in a)· 
kere çağırılmasiyle bu iş }'llrım kal • 
mıştır. Fal.:aı hu i$in ıamamlanma<t 
için aliıkal ı makamlar katında teiCb
bilılerde hulunu} .. >CUL. 

Dahiliye Vekaletinin gfüıerdiği 
ıllka üzerine Niğde ve Ak.aray )'Ol

ları ü1erin<le şclıre hir cadde açılmış
tır; nok~an olan kaldırımların yaptl
muına da başlanmak ü1eredir. 

F.~kiden bir müteahhit ıarafından 
işletilen 35 beygir kuvvetindeki elek· 
trik ıe İ•İ belediye tarafından 5atın 

alınmışıır. Hu santral mazotla işliror· 
du .. \ l azotun son zamanlRrd.ı kol.ıy 
bulunmaması yuzilnden bolgcnin ııkar 
)ulanndan imfade ediler<"k 1:cne 3~ 
be)gir kuvvetinde hir elektrik isıihsal 
kudreti elde edilmıştir. nu tesi~i daha 
zirıde geliştirmek ıçın hazırlanan 
proje de Dahıli)e Vcklletinin ıasdikı· 
na sunulmuııur. 

Belediyemiz. gene mt-mlcketin esas· 
Jı ihıiyııçlarından biri i olnn hal bi· 
nasının )'llfltlması için de hir proje 
hazırlamış, bu projenin Vckiıletçe 
ıasdikı üzerine i~ eksilıme)'e konul • 
muştur. 

Bu i~in >arılma~ı ve elektrik tc,İ· 
sinin de geliştirilmesi icin Heletli>e
Jer Ranka51ndan elli hin lira lıorç 
alınmıs ve bu yıl içi nele yapı lnıa,ına 
karar verilen hııl bina.ı için otuz hin 
lira da lıeledi)emiz l!mnne Bclcdi>eler 
Banirnsına yıııırılnıışıır. 

Topraklarımızın inb;ı kuvveti göz
le de görülüyor. llurat1a her türlü 
C'kimi ı;cliııirmek i,in memlekeıin su 
ilııiyııcını ıemin lazımgeliyordu. Bu 
maksaıla Nafıa Vekitleti Sıılar İdare!li 
tarafından faali)ctc gl'Çilmiş şim<li>c 
kadar Acıgöl, Pın:ırlıaşı gibi su mt'n· 
balarında )11J'ılan kazılardan ve inre
lemclerdcn nıüsbct neticeler elde edil
miı ,.e llükumeıimizin yardımı 5a)e"

'inde dikilen pataıes, mnır ve saire 
gibi mahsuller normal hir durumda 
gclişmire başlamıştır. 

Belc<li}e, halkın mühim ihtiyaçla· 
rından hiri İne de ce\lp ''ermek fue
re kendi l:>inalarından hirisinde mo • 
dcrn bir lokanta yaptırmak işine ci • 
ri~miştir. Bu h1kantanın on beş güne 
kadar aı;ılacağını umuyoruz. 

Kuaha halkı kt>ndi aralarında 
topladıkları para ile hu ders yılı ba
şında bir sınıflı bir orta okul açmı ş • 
!ardı. ~imdi bunun Ü(; sınıflı bir ortn 
okul haline gctirilme~i için yeni bir 
bina }apılması işine girişilmişıir. Re
lcdi> e de b11 işıe elinden gelen >ıır • 
dımlan )'llpmaktadır. 

Kazamızda Okçu U)"U adını taşı
yan ve her tnrafıa şöhreı kazanmış 
olan güzel hir menba suyu vartlır. Yıl
larca önce kazanın hayır•ever zengin
lerinden birisi hunu eı1as kn>-nağın • 
dan kasabaya kadar gerirmfşti, Rele • 
di)·~miz: bu rol Ü7C'rinde ve kn)nakta 
incelemeler yapmı~. suyu ço~ltmı,, 
bütün mahallelere ce~rneler kurmuş, 
a)rıca isıi)enlerin evine bu suyu ver· 
mi,ıir. 

nclediyenıiz bundan haşka yapı ve 
}'ollar kanununun büıun hukümlerini 
ıaıhik etmektedir. Yeni )apılan İnşa· 
attıı çatı ve kiremit kullnnılması mec
buri kılınmıştır; höylcce bayıodırlık 
işlerine önem vermlı bulunuyonız. 

* Bor'u ilk gördüğüm nman. 
- İmara ne kadar elverişli mr 

rer! demiştim. Her yeni ziyaretimde 
bu duy8U Vl')'a düşüncem bir kat da· 
ha kU\"Vet buluyor. 

Bir dostumun bıldır söyledi,Eine 
aöre, bir defa buradan geçmiş olan 
me,hur Mimar Yan en de aynı müta· 
learla hulunmuşıur. 

Onun İçin Bor knsalıa\ında tahiat 
g\i7t•lli~ine yara,aoık hir İmarın da 
tamamlanmasını gönül birliği ile di
leyelim. 

T. t. 

Başkomiserliğe terfi 1 r 
eden komiserler 

ve başkomiserler 

arasında nakiller 
.ı.ı.nınıyeL Umum Mudıirlü~il bellı 

terlı müddetlerini doldurarak liya
kat ve chlı~·etıeri siclllerı~·le belli 
olan bazı komiserleri başkomlserıi
{ce tı>rfl ettirm!ş ve bu aarrla bazı 
bnşkorııiserlerin de yerlerınl deı;l!i
tirmlştir. 

Yeni başkomiserlerimiı.ln bulun
dukları ve \'erlldrkleri yerleri )la· 

Y urt içinden 
Trabzon'da Harbi Umumi

den evvel bir mensucat fabrı
kası lnşa edilmiş iken ahvaU 
harbiye dolayıslyle fabrika a
çılamamış ve bu knc faaliye
te geUrllmc-sl teknrrür etım($. 
tlr. Fabrikada lrıeırll kumaşlar 
dokunacaktır. 

Y urt dışından 
zıyoruz: Bllkrcş, Bel.ırat ve Atına 

Em. U. Md den M. Remzi Yaylalı- hQkUmeUeri arasında hıısıl o-
er, Amn.c;yadnn Carullah Arıi!nn U. lan bir ltilM üzerine Vrangol 
l\IUdUrlU(:e, Kütahyaılan Hn.mdl ordusunun Bulgarlstan'cbn 
Ganoslu Trabzona, Orrludan ö. Fa- Dobruca, Makedonya ve Trak-
zıı Erdal Iğdıra, Manlsad.an Salih ya'ya gecilt;'lne dair olan ha-
Aktunı;, Hnta)"dan M. Hicabi Coşkun, ber tekzlbcdılmcktedlr. 
Ankn.rndan sndrC'tı.in Allmtutr, Sam- \. J 
sundnn M. Remzi Barlas Ankaraya, "'-------------~ 
Ankaradıın ~vdet Giray Polis Eruı
tlt üsOne, Hatı.wdan Niyazi Özalp 
Af:rı)'ft, Bl~iilclen l\"usrct Yazı<'ı 
lllnı:öl'e, Manls:ıdan Şakir Kıırabay 
Cnnakkııleye, Sımısundnn Cevrlct O· 
zan Seyhana, C:iimüşnneden Ahm"t 
Korkma?: Coruha. !stanbulrl.nn 'I'a
ln1 Alrırer, Kl'mnl '!'ekin. H. T.&.ml 
Rli\'Uktıilzel. O. Fethi Teze-an. R. 
5ıtkı Aknlın tstanbulıı, htanhuMıın 
Hu!Oı;t Ölmez Kınr;a, Bit!lo;ten Etem 
Ernıtıın Dltlll*', Bolurlnn Ce..,.clet o. 
l:ıız Bolııvn, ~nmc:undan 7.iyf'I Tl'111 
?'.o0nı::uldn~n. Tzm!rden A. Havrlar 
Ern Jh"\'lınıı Rlzeden Ali trıan E•Hr. 
l'l'CV«', Mııstn~ Hnvrl Can Siv:ıc;a. Di
vıırbııkırrlıı'I Rntll Altınııv TC'f'h7onıı 
nunuırlnn Rnc:1t Coı;kun Ml\rRsa, P. 
F.nstft11cll.,ı1PT1 J-f171r Avrl Yl't!rln E· 
dlrn..,ye, Zonı;uldaktan Avni Akroy 
tstımbula, Mut.ladan Hayrettin Can
darlı Çanakkaleye, P. Enst!tUsUndcn 
Talip ErgU\•enc Muf;laya, Seyhan
dan CelAl Erkan Kastnmonuya, Sı;-y
hnndan Ihsan Dener Gazlantcbe, 

Blllistcn M('hmet B nl Burdura, 
Boludan Fak Önıcl lzmire, Edlrnc
dcn Tahir Düzel Urlaye, Edırneden 
Kemal Yu un Balıkeslre, Burdur· 
dıın Sa h Sa n Seyhana, 1stanbul-
dan ö r \ Uz :Kırşeh re. 

Bahk tut&rken denize düıtü 
ı.:: rec 

de Mr 

Rega ip kandili 
Diyanet İşleri Reisliğinden: 
Recep Aymın iptidası 15 temmuz 

!H2 çarşamba günil olduf:una göre 
16117 temmuz 942 tarihine rn-'ıynn 
rıerı;embc gilnü ak&amı <yeni ru:n8 
gecesi ı Rt>galp kandlli olrluğu Uı\n 
olunur. 

Büyük bir yolcu 

vapuru batırıldı 
l.izbon, n a.ıı. - 'ecole> guet .. dnln 

bildirdiline göre. Aviln 'tar adındaki 
İngHiz bandıralı lüks yolcu vapuru Aço

rcs adalarının 300 mil açığında torpil· 

lenerek baıırılnıı5ıır. Yokularll:ın ı 10 
kiıi bir Portekiz harp geıııişi ıarafındıın 

kunarılmı tt ı r. Tel.izle \erilen imdıı 

işareti iizerine hıılıı hadi~e }'erine git • 

mis o lan hu harp gemisi orara 'ardı~ın· 
<la Sıar dalgalar arasınıla kaybolmak üze· 

re bulunu)-ordu. Vapurdan kurıarılanlıır 

anısında ıorpillenen h.ı•:.,ı bir gemıden 

kurıarılmı~ ve Star'a alınmı1 kimseler <le 

bulunmaktadır. 1444~ tnnil'itoluk olan 

bu yolcu '\ıtpuru Fluc Star I.ine kum • 

panyasına aitti ve hnrhin başlanRı cın · 
dsn beri lnınlıerc ılc crnıırı Amerika Ilı' 

tasında 5Cfer cımckıc ıdı. 



DIŞ POLİTİKA ! 

Napoleon muharebeleri 
snasmda Osmanh 

İmparatorluğu 

Geçenlerde Ulus sütunlarında Mis· 
ter Harold Nidıols'un Lord Sıafford de 
RedtliHe hakkında yazdığı kısa bir ma· 
hle,i çıkmışıı. Bu makalede ıemas edilen 
ha11 ola} tar, birin~i dıiı:ırıı harbi adı .. e. 
rilehilecek olıın Naıxılcon muharebeleri 
ıra~ında Osmanlı impıırıııorluğu tara • 
fından takibedilen politika üzerine dik· 
bı ve alAkayı çekmi, bulunuror. Bu se· 
heple intparatorlu~un o ıamanki vui • 
Yetini kısıra guzden geçirmek laydalı 
olacaktır. 

Napoleon muharebeleri, hakikatte 
fran ıı ihtillllinio dolurduğu mulıarcbe· 
lerirı isıihıılesiydi. Yani Napoleon'dan 
evvel başlamış bir mücadele idi. Bu aıu· 
huebeler 1792 scııcsiode ba2ladığ1 za • 
ırıao, Osmanlı imparatorluğunun hudut· 
ları, Romanya ve Besarabya')·ı, !>ırbis · 
tan'ı, Surİ> e'yi, Fifüıin'i ve Mısır'ı kine 
•lırordu. Yunıınistan da imparatorlu • 
tun bir parçası idi. Harp çıkıığı uman, 
Osmanlı lmparaıorluğu Rusya "e Avu•· 
tıırya ile harp halinde bulunuyordu. nu. 
lll inci a~ır :r:arfında imparatorluğun 
~u~ya ve Avu51urya ile giriştiği nıuha· 
rehelerin saliba b~inci i oluyordu. Bu 
•ıır :r.arfında Avusturya ve Ru5}'1, kllı 
trrı a}'rı \'e kMı ittifak hlı.linde Osman· 
lı imparatorluğuna karşı tecavüze geç • 
rı:ı iılerdi. Deli Pctro zamanında olan bi· 
tinci muharebede impanıorluk galip gel· 
ll'IİJ, Avusturya ile yııpılan 17111 muhare· 
besinde majfüıbolmus, sonra ru,larlı 
Avmtuı:alılar hirle$erek Osmanlı im • 
l'araıorluğuna harp açmıılar. Bu mulıa· 
rehede de lmJllrııtorluk dü:m:ınlarına 
talip gelmiş. Fakat ijus)a ile giriJıiği 
1768 harbinde blirük hezimeıe uğrı)"ll • 
rık Kaynarca muahedesini imzalamıı ve 
llihayet 1 7tı6 senesinde de Avusturya ve 
ll.u'l)'ll O!nıanlı lmparaıorluğuruı karşı 
ıııuııerek taarruza geçmiılerdi. İşte Fran· 
•ız ihtilllinden doğup da Avrupa h:ırbi· 
ae inıikal e<len muharebe budur. Fran· 
•11 ihtillili bir Avrupa harbini doğur · 
lllak istidadını ı;ösıerincc, Avusturya, Oı· 
ıtıanlı imparaıorluğiyle Zi~toy sulh mua· 
hedcsioi iıruoladı. Husya muharebede 
devam f'tti. Ru sıralıırdl nısların Kara • 
<leniz'dc )·erleşmckrinden cndiıe eden 
İngilizler, Ziııoy mu:ıhcdesinde olduğu 
gıbi, eski hudutların muhafazası şarıiy· 
le O mantı lmparaıorluğİ)le Rus}a ara· 
ıında nılh akıcdilmesini teklif eııiler. 
Rusra bunu kıbul etmedi. Ve o zaman 
lngjlter.o 'nin mukaddcraunı idare eden 
Piıı, Rus)-a'yı ıulh olmı)'I :r:orlıımak için 
hir harbi bile goze aldı. Harp için mec· 
li~ten tah,isıı istedi. Ve Avam Kamara· 
~ ı harp ve sulh mesdesini u:r:un •·e eı • 
taflı münakasa eıti. Neticede Pitı ekse
tİ)'eti temin ettiyse de bu ekseri} eti har· 
hi göze alacak derecede büyük görmedi. 
~artİ5İne men•ur bazı mebuslar, harp 
• IC)ilinde rey vermi~lerdi. Pııt de anı11,. 
lllazlığı horbe kadar sötürmekıcıı çekin· 
di, Harp devam etti ve niba~ct Yaş muı· 
hedesiyle Rusya Osmanlı İmparatorlu • 
hından hugün OdC$sn şehrinin bulun • 
duğu Yeı.fotan taraflanoı kopardı, Os • 
rnanlı fmparatorlujfü·le Rusya anısmda· 
ki hudut Diny ıer nehrine, }'tni bugün· 
kü harp ha$lıdığı znmao Romanya'>ı 
·Ruarabva d.ıhil • Rusya'clan a)ıran hu· 
duı ne- i~e, oraya kadar gelmi,ıi. 

Bundan sonra Osmanlı imparatorlu· 
lu bir tıırahızlık politikası takibetıi . 
l>ari<'te kunılıın ihtilil hükümeıi bütün 
A"rupa devletlerini enditC) e dü,ürmÜt· 
ıü Derehc)liğe ve kilheyc da>·anan ed<l 
ni1am sanılı)ordu. Bu sebeple hüküm· 
darlar ihtilllcilere karıı vazi)et aldılar. 
Fakat O manlı lnıparaıorlui;'U, sirıui ve 
İçıimai hün)esi, Avrupa memleketlerinin 
bi!oyelerine benzemediğinden fransıı ih· 
ıitıli >'Üzündcn Ani bir endişe du)madı 
Bundan ha,ka çok eski bir dostluk. iın· 
l'>uatorluğu Fran a')"a bağlı}'Ordu. Frao• 
,11 ıhıililcileri her ıarııfıa kanun dışın· 
<la ve temuı caiz olmı}'llD kim•eler te • 
liıkki edilirken, O mıınlı fmpanuorluğun· 
ı!a i)'i kabul görüyorlardı. AHup&'dı 
harp E?ittikçe genişledi. İlk önce yalnır 
lıir ıarahan Avusıurra ile Pru•ya, diğer 
taraftan da Fransa ara<ınd;ı olan bu harp, 
Onaluna 1.oui'nio idamiyle genişlemi,, 
rnücadeleye la~ilterc, 1 pan)a, Hollanda, 
Pi)emont ve diğer devletler de girmiş • 
!erdi. O•manlı f mparaıorluğu daima dü· 
rüst bir taraf ıılık roliıikuı takibcııi. 

Fransız: ihıil!linin doğurduğu muhı· 
rene yıı,a, yavıış Nopoleon muharebele· 
rine inkılabeı.lhordu. Direkıuvar zama· 
ııında İtalra'ra gönderilen General Na· 
l'>oleon kua bir zam:ın içinde Avusıur • 
ta'»• et.ınİJ, Vencdik cumhuriyetini ilı;a 
eımlı ve Karnpo Formlo muıüıedcslni 
in:ızalıunı,ıı. Napoleon'un ,arka doğru 
ııelmcsi. Osoımnlı lmpırntorluği) le fr:ın· 
ıı arasındaki münasebetlerin ilk defa 
olarak soğumasına sebep oldu. Çüokü 
Venedik'ıen ııldığı )'edi ad:ıda )erl~en 
'Napoleon oralar<laı:ı Balkanlarda tahri • 
kAt )'llpmıyıı hışlnmı5u. l'nınsı'nın Bal· 
lı.anlarda :sözü olduğu, Nafl()leon'uo bu 
sıralarda Pııri~'e razdığı mektuplardan 
&nlaşclıyordu. Dunu lnlıyan Osmanlı im· 
ııarııorluA"u Nııpoleon'daa eodiıe duy • 
ırııra başlıtdı. 

Bu endişenin )erinde olduğu ertesi 
~e anlaııldı, Çünkü Kıımpo Formio 
rnuahedesini inuıılıyıırak Avustul')'I ile 
sulh olm ı vı muvaffak olıtn Nıtpoleon, 
l ngiltere'yi sulh olmıya ıorlamak için 
M ısır'ın istilü.sın:ı kalkı,ıı. ı 798 senesi 
Yazında seçme bir "Afrika Kor" i}lc Mı· 
sı r topraklarına çıktı . Mısır o uman 
Osmanlı fm(lnratorluğunun vil3)tıl o l • 
rnak la beraber, merkezin bu memleket· 
ıcki oüfuıu za) ıfıı. Nufuz, dercbe}·leri 
vaziyeıinde olan kölcmenlerin ellerinde 
idi. Na(loleon Kahire 111erlne yürudü. 
Ve Mısır'ı iu;al etti. Naı><>leon'un bu 
ıe,chhüsü, O nıanlı lmparatorluf\ı, Rus· 
YI ve fnı:ilıere arasında bir ittifakın ak· 
tedilmesiı:ıe sebep te,kil etti. Tarih bo • 
)'ııncn düşman olan Çar ile Padişah beli· 
ren ıehlikC} i k;ırşılanıak için vazİ) et ıl· 
nıışlardı Napoleon'un donanmuı in ilir 
Amirali Nehon tarafından )akıldı. Mı · 
sırlıları esaretten kurtaroıak için geldi· 
lini sfö liycn 'apolcon, bu memlekette 
•arılmı1 bir vaziyetle kaldı . Şarka doğ· 
ru yürüdü. Tih t(llünü geçerek Filhıin'e 
"ardı Fakat AkJ<A'da m:ıl:llırı olarak tek· 
rar Mı.ır'a çekildi Nnroleon hir taraf· 
tıın Mmr'da uiiıo~ıiite11, dijec taraftan 

ULUS 
_,_ 

TfI.GRAf:: TELEFON. -RADYO HABERLERİ . 
Berfin' e göre 

Geni$ bir cephe üzerinde 

bir .takip 
savası 

.::. 

yapıhyor 
Berlin, lJ a.a. - Alınan orduları 

umumi kararg&.hının let>llğt: 
J.>o&u ceplıesmln cenup Kesiminde 

düşman gıınls ujr cephede tııkibe!.111· 
mektedır. Ehemmb;eth ha\'a .ıwvvel· 
lerı takip muhareoclerinl destekle • 
misler ve geceli gUndüzJu hucum1ar
la Don \'e J.>oneç üzerinde yeniden 
birçok geç:tıeri tahribeLml !erdir. 

Sasq uçaklarımız Kafknsya kıyı· 
sı üzerinde Novrosısk llmanmda iki 
yUıen havuza ağır çapta bombalarla 
tam isabetler kaydelmııılerclır. 

Voronej'ln ııimal \'e şimal • be.lı· 
sında düşmanın dUnkü ı:n&ırtma mu· 
kabil hCicumlnrına karşı yapılan mü
da!aa muharebesi esnasında 111 sov· 
yet tankı muharebe dıııı edilmiştir. 

RJc\''fn cenup-batı kesiminde ha· 
ll'll kuvvetlerlmlzln tesirli yardıml)'
le 2 temmuzda ba.şlıyan kuşatma ta· 
arruıu neticesinde dü1t11an mevzllerl 
yarılmış ve ormanlar ıçlnde yapılan 
ceun muharebeler esnruıında birçok 
pi)·adc ve süvari tüm.enleriyle bir 
zırhlı 111..nsı çcvrılerek imha edllml&· 
tir. ıı gün suren bu muharebede 30 
bin esir alınmış, 218 Lank, 591 top, 
1301 makınelı tufekle mayuıatar ve 
mühim mıktarda harp malzernesı ele 
geçlrllmls \'eya tahrlbedllmıştlr. Diıil 
man ağır ve kanlı kayıplar vermiş
tir. Esir ve ganimet ~yıaı saatten 
saate artmaktadır. 

Moskova 'ya göre 

Bir(ok asker ve tankla 

o imanlar 
Don nehrini 

geçtiler 
Moskova, 13 a.&. - Gece yansı Mt· 

red!l.en SOVM t.cbllQ'lne ektir: 
Almanlar Voront'j dolaylı\nnda c& • 

rt•yan eden muharebede ıtır ka,yıplnra 

uQTuyorıar. Botutar cevrcslnde &OVl et 
kıtaları, dU&manın 11crl1Ycn kıUı.lannll 

kartı nıurıııtaa muharebelerine !&tırak 

et.mıeıerdtr. Rus mUd.ataa hattında blr 
gedDt a~t'a muvattak olan bUyUk 
bir dti&mnn kıt.ası yok cdl!rnl&tl.T. 

MIHVER'E GÖRE 

Elôlemeyn'de çetin 

savaş devam ediyor 
Berlln, 13 a.a. - Bugünkü resmi 

tebliğe göre, Mısır'da Elalemeyn ke· 
siminde yeni lngll!z hllcumları ağlr 
kayıplar verdlrllerek pUskllrtühniiı· 
tilr. 

Berlln, 13 &Al. - Yan resmi bir 
kaynaktan blld!.rlllyor: 

Mııır'dakl Brltanya işgal makam
larının Kıral Faruk Uzerinde baskı 
yaptıtı hakkındaki faylalaıiı. kanı 
alman harldyP. nazırlığı vazlyet al· 
maktan imtina etmektedir. 

Akıbetleri son derece ağır ve va· 
hlm olab!lecı>k bu rivayet edilen hA· 
dlae hakkında burada mevsuk ma· 
IQmat ~•oktur. 

l talyan resmi tebliği 
Roma, 13 a.a. - İtalyan ordulan 

ba.şkom ut anlıtının tebliği: 
Elalemeyn bölıreslnde ılddetll mu

har ebeler devam ediyor. Mihver 
kuvvetleri düşmanın yı>nl hücumla· 

Ll61ansk'tan yen! me\'Zllerlne tekil· rını ptiskürtmUı;ler ve a~ker ve ıırh· 
mck zorunda. 1-:nlan nış kıtaları du!ITllan lı tank bakımından lnglllzlerc kayıp· 
tank ve p!yrtdcstne karaı d!>~li~ckte ~ar venllrmi$1erdlr. 
00\'atn etmektedir. Bir muharebede al· Hava kuvvetlerlml7: düşman hat· 
ma.nlar 9 tnruc ka)'betmfı er ,.e ıubay !arının gerilerinde yangınlar çıkar· 
\•e er olarak 250 ı;ıu vennı.ıerdir. Tıınk· mı$ ve pike bomba uçaklanmn:ın 
ınrln ya.ııılan hn&ka bk' muharebecıe mükt>rrer hücumları netlcesindP çok 

savıda otomobil kullanılmaz hale 
35 alman Uırrkı tahrll>erlllmlıtıa-. gPtlrllmlştlr. Ha\'a muharebP.lf'rlnrle 

Kallntn ceph inde ahnanl.ar 600 ti· alman avcılan iki Curtıss uçağı dU· 
tU ve yaralı vennblerdlr. Aynca Ut &ürmü,.1erdlr. 
t.a.nk ve lk1 top tahnbedllımıttır. Akdenlı'de bir kaflle,·P. refakRt 

M08kova, 13 a.a. - Bu 11bahk1 1ov- erlerı hıırP ~PmllPrf lnıril!ı: ucııktarı· 
s·et tebllltl: nın hlkum teşP.hbll!llıorin! akim hı· 

Geceleyn lc:ıUı.larmıız voroneJ r.tva· raırtırmışlRr ve 1 hol'lmba ucRitı \lP 
nnda ve Bot:~ar bö~cslnde dU&manla 2 tornll uralhrıı ı\UsUmıU•ı,.rıtır. Rıı 
muhnreb('ye dc\'am etmlıslerdlr. v .,..,, ..... hiç bir ht\sara urtrnmıımış· 

Ceııhmm ôtek! keslmlertmle mühim ~1-"_....ı_ır_. ____________ _ 

bir ıkietıılkllk oımamıştır. ı uzannıaktadır. lW6ı» hluısınıJan .>on 

Al nl b
. nehri demın·oıu nnt.Uyıe mütevazı ııı. 

ma ar ırkaç noktada ı ısııxnroet ıtkil>eımeıcte ıakat buııdıı.n 
ged ikler açtılar wnra bir tUrsek t.eıkll edecek tel<'lac 

Moskova, 13 a .a. - Almanlar Kall· dotu>"a dönmektcdır. Bu d!.melıın ucu 
nln ceı>heıılnde kenddlertne bir roı ec· voızn üzerindeki SlaU~t tdlrin n 
mata ı:alıııyorlar. 1'"akat &aYle& mcv· ba.usın& cıu.mcktcd.'T. Bu dtnıekten lll· 
zu bir UslUnıuıı:c malik bulunmalarına battlll Don. nehri ocnuba ve muıea.lu!>c:ı 

Volkof cephesinde düşmanın bir 
köprühaşına karşı yaptı~ı &lddetli 
bir hUcum pUskUrttilmQştlir. Vol· 
korun batı kıyısına ç1karılan düs • 
man kuvvetlerinden mürelckP.p bir 
grup imha edllmlftlr. rntmen NM sovyet mUdafaa hattırıı 

Finlandiya körlez.lnde ma)Tln ge. b<)Z.Ttıaj!tı muvaffak o~mamıtlftrdır. 

ba t!Yll dorunekte ve bu ha uı t.ıütıbcn 

ıw.ıort.an ll'eccrek Azak dıentzhıe do· 
ktı lmektec11 r. mllcrlmlı tarafından bir sovyct de· On ıründeı\berl de\"lm\ '!den muha:-ebe

nlzaltısı batırılmıştır. lero gerilerden taze nlman kıtaınn &O· 

Uzak şimalde plke uçakl'ftnmız kulmuttur. Muhnrebc!cr kAh atmanın· 
Mıırmansk yakınındl\ Kosta'da il· ruı, kAh nıslann lehl'lle ~ıt et· 
man teslslerlnl l>ombalıımışlardır. tn. mek1ecllT. Dilemen blt'knC n'>kttuıa ıe • 
filf\klar ve yangınlar mtlşaherlc edil· dik ııcrnalia mu\'atta.'k cılmuua da tıu 
ml'Jtlr. bilytlk bir dertnHkte ddUd:r ve düıma· 
S avCl§ çok geniı bir cephe 

iız.erind.e yapılıyor 
Bcrıln, 13 a.a. - D.N.li. ajansı, 

busUnkü tebliğ hakkmda askeri bir 
kaynaktan aşağıdaki ta! 10.tı almı:ı· 
tır: 

Cephenin cenup k~imlnde cere • 
)'tin etmekte olan takip muharebe· 
sinin vasfı savaşın ılmdl çok eenlı 
bir cephe Uz.erinde yapılmasıdır. Bu· 
rada lşaret edilmesi gerekil olan şey 
bu HVl\ftn blr meydan nıuharebe
!i'lnrle yenilen bir dilşmana karşı ya· 
pılan bir tablyıt hareketi oluşudur. 
Muhıı.rebelerln başka bir vasfı da 
yeni yarmalar v• ser i Der! hareket· 
ler1yle cephelerin ook hıır..,kc t il hlr 
hnl" J:'('lmlıı bulunmnsıdır. 

Rlev'tn cpnup-batısınrlR yl\pılnn 
hareketler dlldl«lte dP.ğP.r blr netice 
vermlştJr. 

Volı..-urta olduğu gibi bu ÇP.\"red" 
de ruslann ileriye öo~ru c:okulrluk· 
lan hatırlamadır. Bu vazlvet dCl'i • 
man ıcırı e~ıılı bir un~rdu. Kısın 
n.ıslar Volıra llzerlnde bulunan KU· 
etik R•,..v sehrlrıi hl<: hlr :zaman nın· 
tptmeıtc rnuvnrtıık ola1™1mı<ılardır 
ltle-.• •lm<ll mııvıı""l<ıvı-tlı- h<!.$1111'" • 

ı,. .. atman hıı.rel<~ hl&' cııoe tt<>k· 
t.ımı oı:must11r. RJeov ~nde cere
YM! qden 11 . ült -~- ıxıııha
r~f :valmz eol" gP.eeıa l<.lll1lY4!'t!ll 

nın bu muvattakıycU kendisine raha • 
lıYn mal nımuetur. Oc:ıhe<ien ırelcn 

ı"ıı:ranara alke n.lmanlar bastan bgea 
kendi askerlerinin ccsetıerlyle d1>lu n • 
ru!dcn ı:eomek ıruret!ylc arnzt kaunı· 
Yorlar nun eatnk vakti b~ t!"'VY'tt 

kıtaları hUcumtL ll'erorek nlmanlsrın 

•on ırunlerde ele ll'e<:1'ı"<11klcrl bkr yen 
ve tkl mevzii 1&ıı:a.1 etmlolcrdlr. 500 der. 
razıa alınan öldürülmU. ve bll'cok tank 
ve top tahribcdUmtştlr. 

Ruılann Bogufar'a 
çekilmelerinin sebebi 

M0&1cova. 13 a.a. - ROYter'ln tnıeu. 
ııt mutıabl:rf blJdtrboor: 
~dl alman M'dtılal"I mQ!h1m bir 

~tryoru hııttı olan V~J • 'RnetOf 

d~1'eyolumın !ki tanıf'ındt\ voe R'l!loş 

ne Knntemtrovka ımısmdıı bulunan tn1t· 
rlben 60-70 Jdl-omctrel'.:k btr kısmında 
Yer nltnıt bulun~ltır. Bu, ııovrotle'.'1n 

KantmılroVka'ılan 81)j)u~ar·a Y'llı>tı'~lnı 

son cddlm~ izah eder. Boıtueu mP.7 • 
kQr demlryolu haitınm attı lrllomNre 
knc1ar dol!'usundn Vf' Don netırlntn tıııtı 

snhlll ye,kuııt1<1:ı.dır. Vomn"'! TT\\Jtıııretl~ 

shıln umumi hattı, Don m"'Cnurnıın ('f'

nU'J) lstlk'llmetlnc1,. 2()1) k11Qlll~ lctıc1Ar 

Londra, ıa La. - :M.oskova radyo· 
sunun b1ldlrdltıne ıröre aJımanlar l>on 
nehrl:nl \'oroncJ )ıı.lcın!annda binlerce 
uker ve yüzlerce tankı.an murel<k ı> 

l>U.YUk kuvveuerıc e-comlllerdlr. Bir hn· 
va.n topu mutrezesı nehri •ecme~c c:alı· 
ean bir ta.bur almn.n uıcertnı yalnız t:ıa· 

ıına !mha elmbttr. A)'IU mUCreze bir· 
Cok tankla 60 kamyt)n tahrtbetmıttır. 

Lonrlra, 13 a.a . - Royter ajnnsının 
askerl muharriri yar.ıyor: 
Londra'dııkl fikre gnre, Bitler Kar. 

kosya'ya varabilmek lı;in varını yoıltı· 
nıı kullnnnıakt.ıdır. Me\ cutlıı rı iki 
milvon tahmin edilen ordular .ıoo kilo· 
metreden ur.un bir ccphl' üzerinde tüy. 
lt>r Urperlki bir muharcbc~·e tutuşmuı 
bıılunırıaktadtr. 

Von Bo<'k kıınetleri, Don varli5in
den \'olga. Uzerinde bulunan bUtun en· 
düstri şehri olan Stıılln~ad istikame
tinde ill'rlemeğe çnlı~ıyor. 
Ro.tol'ta yeni bir taarruz 
Dllha C'enıı1•ta Tıııı;anrnp;'dau da Rott

t of lstlknmf'tinrle yl'ni bir alman taaı
rurnnıın bl\flaılığına dair J..ondra'ya 
h:ıber ıtclmiştlr. 

Von füırk, 'foskova - Rostnf demir· 
yolu ü7.erinrleki llerkyişi saye•inrle 
kenıli kuvvetleri için f'n bitylik hnre· 
ket kahiliyetlnl elde etmiştir. 

Birçok kesimlerdi' eşi ı;örOlmem!~ 
ölçiıcle ml'ydıın mııharchelerl olmakta 
ve almıın lar her k11?.anrlıkları kilnmet
reyl çok pl\hıılı lidı-mektedir. nundan 
dahil hilyıik iilçllrll' merrlıın muh&rl'he. 
lerinin olma•ı h4-klrnlynr. 

KAHIRE'YE GôRE 

1 ngilizler kıyıda 

8 km. ilerlediler 
Don meydo-.1 muharebesi . . 

('&sı 1 inci uıyfiULı) 
ve güdülen hedef 

Bundan ba~kı hu hareket İngilizlerin U· 

şebbüsü ellerinde tuttuklarını ıı;&ter • 
mrktedir. 

( Bu yazıda i•mi geçen yerler hakkında birinci sayfa
mızdaki hartaya bat vurulmmı) 

Alman tankları ıimdi dar bir $lha • 
da ıoplanmış olduğu için manevra İm· D d h be • 
klnları azalmıştır. Bundan haıka mah . t on mey an mu are Si 
dut hareklt esnasında almanlardan 18 
unkla 2000 esir alınma~• da Rommel 
kuvvetlerine oldukça ehemmiyetli bir 
darbe indirmiıtir. 

Hıtrckaı uh~~ında Avusturalya kıta· 
ları hıılunduğu hal..kınchki haberler Ge· 
neral Auchinleck'in Sôn hücumları kar· 
~ılımak ıonında kalan 8 inci ordunun 
hir komını ı.ve kuV\·etlerle deliıtirmi· 
ye muvaffak oldu~unu s::öuermektedir. 
Bu, mihver kuv..·eılerini kaygılıı.ndıracak 
bir hadisedir. 

lngiliz ilerley i§i alman 
taarruzunu önledi 

Kahtre, 18 a.a. - Royter 4,Jansının 

ııeklzmcl ontu .)'llflmdııkl muhabiri bil • 

rtlrnor: 
Telellsa tepesi hAlA Aurhlnleck kı • 

talannın f'Jindl'dlr Alınan eetrJenn SA· 

)rıııı timdi lkl bin! i?e('ml$Ur. J«ırı-mcl 

U.erbe zımlı kuvvetler s:öndermektedlr 
ve bUytlk btr mf')'dan m\lharc:-~tt hn 
an ı;:ell"bl!l:r. 

Almanlara hıızırlıklannı bitirme!~ 

rlnc rııhat \ 'c!TM'mek azmb'lt> hArl'kl'L 
eden tngHlz. A~usturatya ve ~enup Af. 
rlkn to~·cusu seyyar 11'nı11lar halin le 
cıuemıına kareı ııun>kll tnarru7la•tlll 
buhmmnktadır. 

DON nehri kırıla . ındaki l>Ü\'Ük 

meydan muharebesinde rusla 
rın vahim hır duruma düştük· 

ferini müttefik ka> na:..Jar hile '~kla· 
mı}'Orlar, İngiliz gaıeıf'leri, S<l\rct 
ordularının kesi'mek ıehlikesi ":ır•ı· 
5ında bulunduklarını, barcktı ahala· 
rının ('lı1' daral<lısını bclirtiyıırlar. 
Von Bock orduları, Kur k'u arkada 
bıraktıktan ve o,kol ırmaiföle, Don 
nehri arasında <iiklcme<İne u-anın 

dörıı;en arıı•ımhki büriik me)dan 
muharche,ini kııandıktan <0nra, Vn
ronej'dcn, , .e daha aşai;"ından non'u 
aılamı)a ve karşı tarafta fıncmli köp· 
rütıa)ları kurmıya mu\'affak olmuş • 
!ardır. F.ğer birinci s&) fım11da ne, ret· 
tiğimiı harta)·ı ~cmlen geçirecek olur· 
<anız, bu hüytik me> dan muharehesi· 
nin rapıldıiiı dörtı:crıin ,imal hatı kö
~e•inin Tim, timal doğu ko~•inin Vo
ronej, cenurı doğu köşe~inin Rusn, ve 
cenurı harı kö~c•inin de Kurians.c ol· 
dıı~unu sörür;ünü1. Şimdiye k•dar 
ru< karnakları bu •ahada çok şiddetli 
çarrıışmalar olduğunu bildirdi;.;ıı:r 
halde, esa•lı bir rnC'\·ki İ•mi 'trmemiı · 
ler, ve nihayet Rusot'un bojalııldıiı· 
nı <ih·lemişlerdir. 

Tep{'y! 11mvıkı Pll.ı:?rtndc tutan ııvu•. ( h 
turab'Blılarla birlikte cenup atrtkalılar ep e 
c1Uşmıın11 kareı bıııı tstJ'kamr·tm<le !terle· ' ---
mlalerdtr. Muhareobe sahaaı ÜZl'Mnd!! o·. YLF. anlasılı)'Or ki, •iman !'tas· 
cok gere-m bir hava vardır. kısı, ilk önce Voronej'le, Ru· 

MUttef klerln cuma srünU vaptıl(lnrı "'' arasında uzanan hat boyun· 
taarruz Rommeı•tıı bUyÜk tAarnız:unu da "e doğl.i)·a do~nı haşlamı,, alman· 
onlemlştlr. Hf'rhı11ıgt bir aebe'ı;>I Rom· !ar, Voronej'den Dc>n'u gcçl'rltrker 
mel tere<MUt <!diyor. &}TIOI daha cenu(lta ru•lara taarruz 

/ngiliz hareke ti çoh 
an i oldu 

1ng1ttz harr.k~tl o kad:tr an$ızın ol· 
muıtur ki Mr ttal)'lln aLb.'\yı )atatırda 

U)'Urk~ es1r edllmli ve tcpcnlın b.r kıı· 
mı lk.l sanltn lı:ln<k> »le g<ıı:lrllmlı!Ur 

JlllhvP.T kuvvetle.Ti mukcrrer karşı ınar· 

ruzlarda buluNYıue 've bütün s;ün aAhll 
te\'resln<k>n aruız top ı:rtırUıtU'.erl iti • 
tıımı.•ır. 1-~l'flt sıilnU avusturab'ftlıllır 

teknlr taarnıl:ft ~erek öQ:l<!d"1 e\'vr.I 
teııenin tamamını znptetmle!C!l'<llr. tıı~l· 

lt.ı: ıoı;ıçulnrı h<'llmne kadar çıplak t&' 
ve toza bulanmıı bir halde batıya doC:· 
ru hırkllC kilometre ötc)O yUzlerca o. 
bUa )IUA'tlınyorıantı. İ'ktnd s:Unü akoıı· 

mı karanlık ba!l'tıtı vıı.ktl bütün reı>hr.· 

de ıkldetH htr toPQU dUclbıe;u ohıy0rdu . 

hkenderiye yolunda da batıdıtn do
Jııy;ı doğru maneviyatı b07ulmuı iral · 
rıın ~irleri ile dolu kamyonlar akıp gi
diyonlu, 

Sim<liye k11dar 11riılı kunretler ara . 
mıdı ıiddetli hir çarpı ma olmamışıır. 
Almanlar Avu•turılyalılara kırcı taar . 
n11da hulunmamışlarclır. <:iinkii tankla· 
rı başlı<"a C'Cnup kc<iminde topla.omı; 
bulıınu}·ordu. 

Cenupta Kııttara hıtııklı~ı boyunca 
ve mt"rkez: hölı:Minde pek ar faalİ)'et ol· 
mu~tur. Tol'Çtımuz birkaç dü~man tan . 
kını homhanlıman eımİJ$C de faali)·et 
büyük ölçück olmamı~ır. 

ederek, bir taraftan aşai:ı kaııadları • 
nı •ajilanılanıak diğer tarafıan da, I.i· 
'i~an,k'tan iıiharcn Dım'a kaclar olan 
ke<İmdc ru> kuncılerini ı:eri çc· 
kilmire mt<hur bırakmak arzufünu 
ıriitmıişlerdir. Ilô) lelilde cephe, Ru • 
•ofta hir burun H'rmi,, , .e niha)et 
aluıanlar, hu hunıııun ucunu Don hi· 
ıJhın<ian u:nuha doğru ,ivrihmck <;a· 
relerini ar.ı .. uşl.ırdır. fı:e ru<ların, 
Kandcmirova'rı boşalınrak llogasar'a 
çekilmeleri hu bıı~kının n~ıices:dir. 
Fakat cephenin orta kesiminde tj. 

i an,k'ra da \'Uİ~et cid<lil~mİHİr 
Almanların kendilerini (;nden Çf"\"İr • 
mek istediklerini tahmin eden nıslar, 
buradan <la çci.ilmi)ler fakat alman 
cebinin cenuf> dol:ura do,;ru ,i)m~i· 
nin iinüne gt'Çememi~lcr<lir. J.i,işa.ı<k· 
ıan ~nra rusların nett)·e ('ekildikleri 
hilinmİ)'Or. Alman hedeflerinin ~ oe 
olduğuna dair ı.ir haber yoktur. An
cak Voroşilov<k'un tcreden 911nlmık 
i<ıtnildijiini tdırnin etmek :ııot bir 
~· deAildir. 

Hedefler 

H t\Rf:JüJLFRIN ıeli,me tanın
dın eh anla,ılı)or ki, ılınan • 
lar, cenup cephe.inin ıimalin· 

de Voronej'i atlı)-ıırak, Kıfkuyıı'yı 
Mosl..ova'ya ve hu hanefırin dojusun
daki bölgC)·e hağlı)'an ~miryolları 

esnada Kerç'ten KafkaS)"\'}11 u\:er 
p:eçirilmesi düşünülebilecektir. O za• 
man Voronei'deki köprüha,ları cı-nurı 
hareketleri için } uk~ekıc bir emnıyl't 
$Upô'bı hizmetini görecektir. Ru e na· 
da alınanların. Don nchrınin, biroz 
uıede kendi~ine ıloğru burun nrerı 
Volga'rı koklamak üzere uzanmıı 

hurnunu rukıordıuı düzelrmek çarele-
rini arayacaklıırı, ve Don un hu hur· 
nuna şimalde daha estetik hir h:u gö
rünlı•iı ,·erecekleri şüphesizdir. Fa • 
kaı hrr Şl'} in ru5 knrşı ktı)'m! a1mi· 
nin şiddetine hağlı bulunduğu d:ı unu· 
ıulmaınalıdır. 

Katkcısya yolu 
'A L fAl\"LARIN umumi hcdenf' • 

ri arıık açıkça meydanclıdır. Bu 
hedef, Volı;a·~ ı tutmak, ve 

oradan Kafkn5)':l'nın ıimalle alaka•ı· 
nı ke.mİ)c çnlışmnkıır. Bunda mu,af. 
fak olahilirlcr mi, Du swıle cevap 
Hrebilmek uzaktaki müşahitler i'1n 
çok rnrdur. Çünkü M.ırcşal 'I'imoçcn
ko <'rdularının hakiki bir boz~nıı 
uğramadıklarını gösteren allmctlcr de 
''llrdır. Fııkııı bun.1 karşı Mareş;:ıl \"On 
Boc'k"un hundan sonra hir yıldınm 
hnrhine hiiıün ~idıleıiyle clC"Vnm ede
hilC<"Cğine dııir hclirıiler de }ok de
ğildir. Almanlar, neıiccleri birden eJ. 
de edilecek DIU\&ffakı)ctlcr r~indc 
midirler? Yoksa, kurmak isıedikleri 
Anııpa nizamının mimari şeklini )'il• 

vıış )'ll\:11 ıa) in eımck rolunch mı iler· 
li"orlar? Bi:r: ne bu Jlk, ne de diğer 
şık hakkında mütalea ileri sürecdc 
mevkide değiliz. Fakat ~uruı muhnk· 
kak ki, her ikisi de almanlarııı işine 
gelir. Ve bunlardan hangisini ha,arıı· 
bilecelderini akılları keserse, demı-t 
ona bn),·uracaklan ,üphesizdir. 

Netice· 

Ş hml $llılcrimizi hula51 ed• 
lim: bütun muka\lenıeı auu~ 

na "e hatıl canı pahasına c!:ıhi n11 

nnL~ - l901!1man• ttarAdıb bll· 
Yük ıc.tyıJlllar °Dftk'1'.rtn ft(fan rle4lll ay. 
m 2111.ma.nda rırslM'Ui ütb\?e nlA.nlıı.n. 
nı ~Is ol-\ .ı~"""4f' dlkka· 
,,. ®'~ hlr hft.df~r. 

Cenupta ruılar duruma :i: tsJ_8 
)C~ke ini ı..~nıek, ve <0nra da nİ'l
beten daha rahaı bir tanda cenuı>ta 
Kafkuya yolu üıcrinde işlemek fik· 
rindedirler. Bu arada ilk Jt&Ye her 
ha.ide, Dontez'le, Don ııra.ındaki höl
ıı:enin ele geçirilmesi, ve Volga)a )'ilk· 

lqmalmr. ~lelikle, Rosıov unrine 
de bir baskı yapılacak, belki de bu 

urıo Don ha,-alisinde ciddi bir vazi. 
)'('le du1ıüklcri muhakkakur. Bundaki 
mesulİ)et kumanda<b ve tibi}ede mi
dir? Yoksa, devam cdirı;elen bir wııe
min ÇJtrklarıruı mı aittir? Dunu ~ 
cak tarih ka)dcdeccktir. \'e clbctte de
lillerini de vel'\.-ccltir. Fakat biz tar> 
hi hus;ün için hir tarafa bınıkahm da 
ola> Ltrın üzerine birer nOkta koya
rak ııcçelim: ılmanw, bus;ünkü ap& 
raıif hareketlere s;.>re, cvvelemirde 
kendilerini Haztt'e bağlamak isıe • 
nıektedirler. Bunun için de ilk söze 
gfüüneo hedef, Volı:a'nın Don'a doğ
ru uz.anan bumu üzerindeki ~uılioo • 
grad ismiodeld bendir. Böylelikle, 
Kııfka5)'1'yı, aııa Rusya'dan ayırmak 
çarclt'r'İ arannıaktadı r. O 7.amo.ıı Rlll
)-a'da 30 mİl)'on ton.a yük'l('len petrol 
htihsalinin )ÜZde 95 ren fazlasını -,;e
ren Kafka\)'ll'nın musluktan nereye 
akacaktır? Gerçi, Kaikasya'da ingilİ:r:· 
!er hu) ük bir ordu toplamıılnrdır. F .. 
ka Sıalinogrııd'a gdchilmck imkinl.. 
nnı ara)':ln almanlar, bu ordunun yo. 
lumı k~ek olurlarsa, o zaman. Kaf,. 

kasya petrolleri, yalnı:r: ingiliz tayyare. 
!erini besli)'ehilecclc ve Rus>-a'dan eı. 
dukça uzak kalacaktır. 

İ~te bugünkü hAdi~elerin gc!i,aae 
,dıline göre akla gelebilen yakuı w 
uzak ihtimaller bunJll{'dan ibarettir.. 

FENiK hakim değil 
Bedin, 13 a.a. - Yan re mt bir kay· 

naktan bildiriliyor: Alman ıukert mah • 
filleri, ruı ctphesincltki hareketler hak· 
kında bu akjım aşağıdaki mütıtleıllard:ı 
bulunu}orhırdı. 

Cenup kısmında dülmıın çok geniş 
bir cephe üzerinde ve Ukrayna'nın kara 
ıoprıı!lı bitip borl< ırların ba,ladığı çcv· 
rede kovalanmaktadır. 

Bu muharebelerin bariz vasfı çevir· 
me ve yarma barekeılerinin biribirine 
karıştırı lma, ıdır. Bu tabiye holıevik teş· 
killerinde büyük karı, ı klıklıı.r çıkarmak· 
udır. · · 

Cenup kısmında sovyet komutanlığı 
arıık vazi)•eıe hlklm değildir. Timoçen· 
ko ordusu fellkl'te şiirüklenmiştir. Bu 
fellkedn genhlili yakında ıözükacek· 
tir, 

Neticed bugünkn tebliğde bildirilen 
Rilev ke,imindeki muharebeye gelince, 
bunun cenup ~mmındaki muharebelerle 
hiç bir ilıiıi yokıur ve geni' ölçüde bir 
cephe düzeltilmesinden lbareıtir. 

Siyam - Hindiçini hudut 
anlaımazlığı halledildi 

Vlchy, 13 a.a. - Siyam hUktlme· 
tiyle fransız Hindlçinlıl eraaında 
9.0 s. ıe§rlninde çık&n hudut lhtlll· 
fı, Hindiçlnl, Siyam, Japonya ara-
ıında ıı temmuzda !mı.atanan üç 
protokolla halledllmlştlr. Protokol

ler Japonya tarafından arM-ı 8 ı fa
tıyle lmzalanmıetır. 

Venedik'ıen aldılı toprakları osmanh · 
!ara n ruslarıı ka)·betti. Bu Mı.ır mace· 
nsının kendisini bir neticeye götiireınİ· 
yecelini anlwan Napoleon bir ıı:iln Frın· 
sıı'}'I kaçtı. Ve Paris'ıe bir darbe ile Di · 
rekıuvar'ı devirerek Kon,ill sıfatiyle 
Fransa'nı n mukadderatını eline aldı. 
Bundan ,onra da Mmr'ı boşalımıya ve 
o,manlı tmparaıorlu!i>·le •ulh olmıyı1 
raıı oldu. 

Napoleon Rusya ve hatıl 1802 •en~ 
sinde Amlens'de İngiltere ile de sulh 
oldu. Bu 'uretle Napoleoo muharebeleri· 
nin birinci safhuı 6001 erdi. Muharebe· 
terin ikinci 11fha.ındı Osmanlı lmrıııra: 
rorlujunun ıakibettiii politikayı başkıı 
bir yuıda wtki1' edeceğiz. 

A . S. ESMER 

Leblebiye 

methiye 

Leblebi kU~k büyi!1t, btr't"(lklan· 
rnu:ın 11CYd1ki b~ YC!mlttlr. ~u1tlı...· 
tuzsuz leblebi J.lıe, bU!'lun unundan 
yaı;>ılm• kurabl:)"elere, buyUkler de 
- heJoe ıı;keamlan bir acı kadm içi• 
)IQl"lara - W.Zlu lcb bb-9 bayılır· 

lcı.r. 

Esaeen son zarneruaroa kuru. ye
milleri ve bu anı.da kmlOOIOli •nd· 
~ nb'ellsı4 lcullenanlar da var: a.ıt · 

pm üstU lçk!ri CEllenler ~M DiT• 
k'llc bls.kllvl veya bir sandviçle Jca.ll\'al· 
tı ederler, yemek vakt.lne lcadu' da 
böylece aclıtı aldıı.tm11 ol'Urlardı. $1m· 
d1 unum~ bu ıribl J1.llcs aayılııeak 

maddelcı1n yapımında lrullanamıya

cn tırn ız lclıt. ıı:ınd vtc vıe tmküvt de 
artık ırörüıı:mez oldu. 

On un lıQ!n. aJcaçn Ustler1, Y«n !tel 
d1lk'l<An.lan edam alln1YOr. Eln faZ'I• 
ntıtan )'eniı de - ct!kkat .Wntt mi 
bilmem 7 - lcblebJdlr. 

Niçin onu 

tercih ediyoruz ? 

Leblebinin terdh edilmesinde bh'· 
çok 9d>e1>1er var. eunıann baıındn 

insanı kısa zamarı lıcm dahi olsa l<>k 
tutma.sı, t1tze ııı:en :venu.tnıe doyum 
olmryan ıczzcu de 911Ylltı.b!liı'. Fakat 
kıblcbmln ı.tr meziyeti de, ben~. o
nun ıcı dıaı bir, özU 8l:itil cıoıtnı bir 
Vısmı h ln1 kareısındtı.kll1e ven-nesi· 
cUr: lebletıldc O.dC'IA, başı tıraoıı ve 
k:ıllootU. p0g boylu ve babayanl kı· 
ltklı bir ~ ırörtır &11>1 olUTUZ. 

Onda ne, v1skl ti!~ yemlen kahu1da· 
n SO:VU!rnuıı tuZlu b&dcm111 :ı:tlı>JM?llltı 

nedı! aeıc v1s'kt tıe ymll~ Şıı.ın ~tıfıı· 

nm kozmOPOlluıtt vanıır. tndr rthl 

ll'ÖSterit meıııklaı deltlldlr: t1lrlU kl • 

tıtlo.ra. mukavvaı.ıı.ra bürUnmez. Ol 
kolata a1bl yeni zen&'ln kılıklı d~ll 

dlr: üzor:mdc ne yaldızlı harfler 
kumızı blır kltıdı, ne de 

- l'()m'lentlslerln wdlk!l!Tt 

h>ekH camaeı:rııı; nevtnden - nlav· 
dan ye,pılmıe, t ı &'Um~ a.ndıı'an 

\, 
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Yeni bulmacamız 
Soldan aata: l. Wr nevi Wk IJCPC>tl. 

tut.bolde mUdııı.tJ, 2. bir taeıt. M eok. 
3. yaman akaıı sıu. olımaırut. 4. rneu u. 
l1yeot1, Ml'I, il. blT c;ettl celvtıl, hu)"Jrt\• 

ra.'k, 6. mU'kemnıel, btrlikt.e, 7. bir tehir
li. hubuh.at tozu, 8 . hlr nevi bıuı:ton, ço

culc dolturtan. 9. Fnırulnda btr ıct\1-, 
hulma~a calısmnk. :ıo. gihıel :vazıya alt. 
)'l)k etme, u . yil)(aelune, ineıı.n . 

Yukardan aoatı: l. C'riYLUn llstUndck•, 
ırünee ve etra.tınc:taSdler. 2. wrıatıruı, 
blır bamya yemeJ!, 3. U\ıtt sezmete ca.· 
hı,me. hak töze~. 4.son'Una T ua,·e· 
s1Yle unkhklar, mU.kemm€'l, il. bilerek, 
metgıı11Yeot, 6. ll)'n!, IJm'ba kumat. 7. 
etık! mabutıardsn, bl1Yilklflt'1, 8. bacına 

H il! \•eıs!)1e Y'CC!' ııerlleı btr ne-.1 ltU• 

mM. ll)·t-, 9. vu;Dc_ teni! M'tn UııtU, 10 

alamet, kllc!llt, ıı. hıın.S adnmı, tenıı . 

Dünkü bulmacamızm 
halledilmiı t ekli 

Soldan -.ta: l . Memnun otmak, 2. 
aıaım, cta.n, s. an, CA)Jçı, 4 ide. 11. 
(H)a.p ebedi. üs. 6. ta. lııı.do. -, T U -
lt"t. beter, s. kaide, , 9 zra (ar;:ı, 

ela. 10 1111t, ıı. ve. hemen, Jt, 
Yulaı.rdıln uatı: 1. M-.. Pli.tık. ev, 2. 

l'la, Pft !az, S. mart. Ura, 4. Nil. e1t!<l" 
<ndale), il wn, tc, • e. tıdcd dam. 

I ~.10.ebedt, te, 8 lai. lsede, 9. Mlco. 
l__ an, Use-ra, 11. ke, usare, ae 

ba$1aa tıır )'aldızı daha vardrr 
Ded::m ya, Jflbl!!bt ıcı cheı tm-, kQ 

8ÖZll.I cıor.u bir ~. 

Fnk&t ııa1Je'lelCl"den öl'N!Mlt1mtze 
8'Öl'C. hıı.nıma helAI katıttınnakta u.
ta o!lm bil' takım VW"l'UnCUlar, leb

lcb~ de el atm1$ltı.r: 17 • 22 kunı11 
a lınıtn nohut, lehleri olduktnn eott!'ft 

00. 70 lruru$t(\fl ~.rakoodec~ veril· 
mckte. lııtıınbul'dakt bazı pcraken· 
OOd1erıle kıbteb!)1 100, bazı kenar 
ac!mt)enfC lı'le l~ kUl'U6a kadar •t· 
mıın<ta ıın ~. 

V11kıA, lf'!bl<lb!n~ kcndlsmt ı>ahll• 

lıya eatmnı:ıa başladıtını biz de tarl< 
etmb'Or d ildik. Fıılcat bund& onun 
l!IUCU ol:ınad1Qını, stmdt bu luıbenlen 
rte ötren~mı'Z. 

Zaten lstflnbul'dakl a!Akah ma· 
kam'lar harcl<ct.c seom tnılunuYor· 
ıar: bund:m eom-a lebll'lbt tb'lltlan 
de kO.r ntSbt!tlC'J't.ııe ve Pb'asıı vııztıye
tme ııöre 11Ş11.rlıına".aktır. Bu kanır 
~00 lo'bl'f!b!nln ~~ tol>
tll'1 30 • 3!I kuT\nıa kil dar aUlace it 
habe!" verllty.,r. 

17 lrurueluk noo!\u<IW'l leb1ebl kıtı

ıtına l°tT'tn~ ı:ıın ku~ eatıl.mııın , 

ıslft crtı hep btldlf1ımtz. cr-.>t Pt'hal1ya 
~t't1enen kıı.yııtm hti)"('S!nl hatı~· 
lııtmıyar mu! 

Yen! karaT ııayetıln~ ~'1<'11a· 

rm '-e penı'kcn<1ecl1frin twatıu Uz&
rtndt" - tAbtr mA?:ur s:ll:rtlls!ln! -
nlıt~cttıclt'l'tnf! ~melen l'tnl~ 

ede W btt &- hu S&)'f'de Jeblebjy1 U• 

M11:a .. ~lC'Cefılzl •• 

Danzing'de 

oynanan danı 
Londnl rad)'cı9u dünkü TQl1cc9 

nceriYatında Danrla'ln tınt1ll2 ta)')'&· 

ttle1 tıı.!'9.tından bombAlMıdltıru ha· 
her Vt'l"Jltren bu tetırtn adlm bQy\Jna 

Dımztna fCk1)nde IÖYlüYOrdU .. 

r>ıı.nztnc hep blM!tlmlz U2ıl!n -

btr hart fa1"'1il - 1Cind0 dtuıeed11'en 

~demektir. 
Patlıyan ınrtHz bombAla.nnın &'O.· 

rUttUlertne l«nt>O tutularak bu dan· 
ztnır'de oy.nıı.nıı.n ıtıı.TW da, h« htı. ıııe 

- fnlnıııY-lann dana makA~ dedfk. 
lııeırt - ölılm dalısl olsa s-1<~ 

SA. - TIR. 

Birmanya' daki 

japon kuvvetlerinin 

hava taarruzu 
Yeni Delhi, 13 a.a. - ln.ı;iliz hava 

ku\'Vetlerinin tebliği: İn,;iliz ha• ı kuv· 
vederi Birmın>a'daki iaron ku\·nıleri· 
ne kartı ıaarru7larına devım eımiıler . 
dir. İngifü uçakları perıembe ,.e cuma 
günleri Çinduin nehri boyunca faali) et 
gösıermiılerdir. 

Perıembe günü ~İıtıune'un üç kilo· 
metre cenubunda bir vapur, bomba ve 
mitrıl)'ÖZ aıeıine ıutulmuşıur. Birçok 
bomba vapurun 2 meıre )anında patla • 
mıı, baıka bombalar da 18 meıreden az 
me.afC)·e dü)mÜşttir. Hücum ~ona erdi· 
ii zaman vapurun ıekneıi 'uda l.aybol • 
mu)tur. 

Cuma günü Kılevı'ya hücum edil· 
mittir. Kalın bulut tabakalarına rai • 
men, ff'hre tam iubetle buyük çapta bom 
balu aulmıtıır. Bütün uçakl.anmız ii<
lerine donmüılerdir. 

Fransa' daki alman 
askerlerine tecavüz 

edenler ağır <eıa görecek 
Londra, 13 a.a. - Pari' rad}'Oluna 

göre Pariı'teki alman pofüi tarafından 
~redilen bir tebliğde alman askerle • 
rine taarruz. edecek frıınsızlann aileleri· 
ne kartı fiddeıli mi•illerne tedbirleri alı· 
nıcaj1 bildirilmektedir. 

Tebliide ıö>·le denili}-or: 

"Hakaret · veya balulamachıı tüı:ıheli 
olanlar 10 gün içinde, ınkif edilmediği 
takdirde bunlanı:ı ailelerinden 18 yaıın· 
dan yukan olan erkekler kurtuna dizile
cek ve kadınl.ar afır itlere pdeıile • 
cektir. 17 )'aşından küçük olanlar, ısJah· 
evlerine aöade.rilecıcklerdic." 

Hür fransızlar 

bu yıl 14 temmuzu 

kutlamıyacaklar 

Londrıı, 13 a.a. - Alınan Mber)t'f'e 
göre hukıimeı bu ıene fransız milli ba)'
ramının kutlanmamasına karar vermiş • 
rir, Fakat General clc Gaulle'ün milli 
komite inden yardım gören gizli birle • 
şik cephe o sün, İşgal altında bulunms
)"lln Fran•a'da tezahürler )'llpılması için 
faaliyeıe geçmiştir. I.ondra'dan rad~o 
ile )'ll"•laC'ıl.. nc:-şrİ)aıtn fran ızların ev· 
terini ba)'raklıırla sü lemeleri isıcnccck· 
tir. 

Bulgaristan'ın 

Berli n el çil iği 
S<>fya, 13 a.a - Bulgar ajansının 

blldirdı$'iıle s-öre kıratın imzaladığı 
bir kararna.me ıle M. Slıl\ÇO Bazaro! 
Berlın elcHlğıne tayin cd lml~r. 

Yem elçi son Fılof kablneslndo 
ticaret nazırı idi. Ve şimdi Sofya O· 
nlvcrsltes\nde istatistik profesöril 
bulunuyordu. 

Doğu bölgesinde ölüm 
cezası teımil ediliyor 
Stokholm, 13 ı.L - Irkçılık mesele • 

!erinde Hiıler'in mu}llviri olan 'e şimdi 
dosu bölgesinde i gal' alıındııkı topuk· 
larda alman fevkalade komiseri olarak 
bulunan Ro enherJ; ölüm Cl'za<ının bu 
bölgeltr ahalisinden kendilerini f>Oli c 
Vt')'I ukert J..omuıanlıklara tescil ettir • 
mi~enlere de teşmil edileccfıni i!An et• 
miıtir. Bundan ba~ka kaçacak esirlerle, 
hunlara, yiyecek, elbise 'ermek \C)'ll 

ha,ka türlü kolaylıklar gosıcrmck sure
ti)'le )'lta.ldık edecek olanlar da öluaa 
Ca.1$ına ~tınlaakur. 
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Londro diyor ki 

Don nehri boyunca 

durum 
cok vahim 

..:> 

(Bası ı. l.nci su;ı:tutl.ı) 

aımde vııı.lyet;n çok vnlıım olduiiu 
ııanılmakl.:ıdır. L~ a cenupta, rus 
kuvvetlen Rosso~ u n 7 kil ometre ka
dar cenuounda Kantemırov kn yı ve 
Donet'.L üzerındc Rv~tol'un 21 kilo
metre şımnl-bntısında J.,ı ı:ı: a k'ı bo
plLmı~lanlır. 4UO kilometrelik bır 
Cf'Jlhe ü:wrincle sim lıyc kııdıır hitil
me<lık ş ddctte sav~lıır olmakta lır. 

'l'lmes gazetes,n n Stokholm'dPki 
muhabiri, sov:,.et C<'phe n n , h' hao;
sa Don çcvrt.'S n n durumunu nceli
yerek d yor k!: 

"Va7.iyetin c drliycti "" oltırım ol
sun Timoçcnko'nun rlcati muntazam 
olmuş ve ordularının t€' k liıtı bozul
mamı.-Lır. Bunu esas ·n almanlar da 
muharebeler hakkında tafsllAt ve -
r irk€'n itiraf ediyorlar. 

Almanların ilk hedeli 
nedir? 

.ı\:lmnnlar, Don n€'hr ylc Harkof
..<ursk hattı arasında tecrit cd lmış 
ehe.ımnlyetll rus kuvv<>tlf:'riml"n 
bahsetmiyorlar. Şayet Timoçenko
nun ilerde bulunan oııluları intiza
mı muhııfazn ederler ve geçen 15 
lı'lin içlrıdl• alınanlara verdıı-rllklerl 
kayıplardan hatti\ daha az kayıp 
verclırmeğe devam edf:'b ' lırlersc- von 
Bock Don nehrinin cenup mecrası
na vardığı zaman karşısına çıkacak 
taze ve İYi teçhiz P.dilmlş rus kuv
vet1erlne hangi ordu ile karşı koya
eakt.ır ?'' 

Gazetelerin başyazılr,.p Don mey
dan muharebesi meseleli ne hasredil
nurtir. 

Times başyazısında diyor ki: 
"Dilşmanın llk hedefi, Kafkasya 

~llannı mUdnfaa eden Tlnwçenko 
ordulariyle Moskova·~·ı kQnıyan Sa
kof ordularının kav uşak nokt alarm
da bir uç te>Şkil etmektir. Bununla 
beraber cephenin muhtelif noktala
rına ve czcUmle Kalınin'e ka'r.'ı ya
pılan alman hücumlarına rai:'lllcn 
11k ve en aşikar tehdit Kafkasya is
tikar11€llne tevcih edilmektedir. 

Ruslar da bir Elalemeyn 
bulabilirlerse ... 

Rus ordularının mukavemeti "On 
derece ~ ddetll olmustur. Aımanla • 
rın şımdl:ye kndar görülmedık der~ 
cede kuvvet tahşll etmış olmaları
na ve almanların şimdiye kadar ol
duı?undan çok dahıa [azla motörlü 
kuvvc-tlcr yığmış olmasına ve bu 
kun·eUerln mühim hava kuvvetle
riyle desteklenm·s bulunmasına rağ
men ruslar ilk istila aylarına göre 
daha fazla mukavemet gü~tcrdikten 
sonra arazi bırakarak çekllmlı;lerrlir. 
Ruslar, geçen sene}'C nisbetle daha 
iyi hazırlanmışlardır. Ve bu taarru
zu bekliyorlardı. Fakat man<'vra e
decek sa.halan şımdi daha küçilh"'tür. 
Ruslar motörHl kuvvetler üstünlü
j!ünün bir müddet daha ellerinde 
olmıyacağım hesaba katarak her ne 
pahasına olursa olsun, her karış 
toprağı ellerinde tutmak zorunda
dıı;lar. Mükemmel mUtlafaa ruhları 
ancak durumun ilerde lehlerine dö
n~ceğl kanaatine istinat edebilir. 
Zaferin bağlı bulunduğu silfı.h tesli
matının yalnız bol değil aynı zaman
da vakıtin<le yapılması müLle[lık. mil
letlere düşen bir vaz"fcdlr. 

Dal1y Telegraph Mısır'dakl duru
mu incellyerek burada cereyan eden 
harekrıtı umuml harekat çevres:nde 
sokmaktadır. 

Gaz<"te diyor ki: 
Karşınıı7.<lnki manzara 1918 !lkba

hannı çok andırmaktadır. Almanya
mn azami blr ganet sarfettlğlni gö
rüyoruz. Şimdi Mısır'da kazanılan 
muvaffakıyl.'t dü-.man ordusunun 
yok edilmesinin başlangıcı ise ve 
ruslar da seyyal cephell'rindc bi.r 
F.lalemPyn hulahlllrlerse 11'.llR dPln
]f're benzlyl.'n hoş habr>rlr.r bekliye
bHlrl7~ 

Rossoş'un işgaliyle 

hayali önenmde bir 

tren yolu 
kesildi 
(R.ıp 1 inci 1ııy/.ıı/J) 

En ı;lddclll yazılan cııron!cle ve 
DailY Her.ıltl gibi ısol conah. &azetclen 
;yazmaktadır. Tlmes'ln )azısı muted 1-
~ t ıo-ın.ı hülflsa eunclct.c sayıl.ıbUtr 

"ikinci bir cephe açılmalı" 
Tl.mes diyor ki: 
"Mükemmel rus müdaraa ruhunu, 

..,cı:Wk durumun en sonun<Lı duşm'ln a
leyht:ne döncceıtt hakkınd:ı beslenen it 1-

mat ı.radc edeb ıtr. zarer n baftlı bu -
ıwıduğu stlfı.h tesl:lınıı.tının )Ok olması· 

nı ve zamanında yapılmnsını temin ba
kımından mütlcf k m ll<>tlcrc ağır me· 
IJU!ı\Ycller tevcth elmcktr.dlr. 

Nevıs Chronkle ve Da ly llcrald L"" 

RusYa'dald durumun ancak lklnıtl nı· 
c:esıne a<:ılmns!Yle hnllcd:l b ıccei!'lnl a. 
çık<>a sö> luyorlnr. 

N11Vs Chronlclc'ln h.1şyaınn "Yapma 
ıı:vız .. bashlh alt ındn S<h le ti yor: 

I h"k" Bu hal ve •arılar içinde "n)Cl u ·u 
meti '\"c milleti dostları briıamaltlar:ı 'e 

amerikalılara donerck ~I Moloıof'un 
I.on<lra ve Vaşinı:ıon'u zi)ar<ti esna~ın· 
da ikinci hir cephe açılması hmu,unda 
yapılan anla•manın acele taıhikını i•ıc
mekten kendilerini menNlcnıc1ler. As -
keri w diğer 'ebeplcr dol ıyı~i' le bu ta 
Jeplri hilnıcmczliktcn celemc} iz" 

Daii)· Hcrald di)or ki: 
''Rus>a'd ı tchEkc arım ıktaılır ve 

Ruwa') ı tr•lııliılt•den tehlıke biıim için 
de bir ıehlikcdir. Almanların bu 5ene 
}'enmek mnın.la oldukları için ru,larııı 
kı5a kadar u.l\annıalarının ,et cc.i:i hak 
kındaki fikirler do,ğru de":ildir. l.eçeıı 
~t'll• ve d ıha evvelki •enenin ılc alman 
lar için Meş'um olacafü södenmişri 
Hirler'in her •deri ümit•i7 bir macerA 
olarak l?ihteril<li. Rus ı:a7eteleri t"ndi•r 
ile ikinci crrıhenin ne ıaman açılacat:ııı 
soruyorlar. Vaciimizi ne zaman vcrı.ııe ge
tireceğiz." 

lstanbul 
500 üncü ylldönümüne 

hazırlanıyor 
Yazan: Ahmet IHSAN 

On b.r yıl sonra, lü53 te, !stanbul, 
Türkun malı olalı beş yüz sene ola
cak; dunya Larıhlnrie bır devri ka
payıp ~ enı b.r devır açan tarihten
berı tam bc-s ) üz yıl geı;mı~ l>ulu
nacaktır. Be) yuz yıldır Ttirk kül
llirunun, Türk güzel sanatlarının 
ve b n bir kulu amanlık ve 'iChı:ımc
tlnın de kaynağı olan bu tnrıhi sc
h r, şınvlidcn hı:ıkıki sahibinin ellne 
g çlşınln beş yiızUndi yılına hazır
lanmaktadır ve bu tarihi bayram 
giınünrle ı::enç bir gelin gıbi slisle
neı·ektir. 

t.11.US 

• 

14/7/194! 
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Kur'an 
Toplanhya 

Fakır 'lulebeye Yardım Cemıyeü 
ReısHğinden: 

I<'akir Talebeye Yaroım Cemiyeti 
Umumi Heyetıi 18-7-942 cumartesi 
glınli saat 16 da Ankara Halkev1 sa
lonunda t-0rılaııac::a ktır. 

Gündem asağıcla<lu: 
1 - İcları• heyeti ve murakıp

ler yıllık raporlarının okunmnsı, 
2 - Gc>1;en yıl bütı:esi nin tetkiki, 

y r ni yıl hiil<'l'Sinln tanzimi. 
3 E·Jd idnre hevetiııin ibrası, 
4 - Nizamnameni~ taclıll, 
5 - Yeni ldare heyeti ve mura

kırılcr seçim . 
Sayın üzanın teşriileri rica olu-

Bu ak~am 19 Mayıs 
Stadyomunda halka parasız 

film gösterilecek 
Bu akşam saat 21.15 te l!J Mayıs 

St.ıtlyonrnnda halka Jngilizoe ögre
ttcı filmler go,,terilecektır. 

Progı :ımrla şunlar vardır: 
lngıliz postanelerinde mektupla

rııı toııla n ması; 
!çimle n mıhonlarca sterlinin geç

i ığ ı po,,ta havale servisi nasıl çalı
şıı ? 

Dişli çarkın tekamülü <lkl bin 
yıl önresi ndı•n bugi'ıne k·adar.) 

Kara elıııas: knmür: 
Dır · nıak1na el dı>ğmı>rl"n oto

mat ik sek lele nasıl yağ'lanır? 
Modern ~nnnyiın bel kemiği: çe-

lik. 
Çan:ık • çömlek yapımı Crenkll 

ri!Ml. 
Davetiye yoktur. Hı>rkes goele'hllir. 

'"'lrınki car~nmba akşamı program 
clefüsect·kt r. 

~iir ve kanunlan 
Çııktı 

Stenley Lane - Poole'den 
dilimize çeviren: 

AvniDOGAN 
75 kuruş - her kllapçı<la bulunur. 

1152 
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MAHKEMELER 

Mahkünıiyet 
llgaz L.. "'ı.. u. Hı;ıauc11: 
,.\ıuıı h.onuuua 1'.aııuııuna muha

li! harekdtl.!n bUClu JJgazın yeni 
ınahalJe.,ınd~n Ahınet oglu 1smail 
ı aşçı hakkında llgaz aslıye cez.a 
mankeıırnsinde icra kılınan açık du
ruşmada; 

.Sucıuııun karnesiz un ve ekmek 
satLıgı saıııt olduguııdan hareketine 
uyan Mılli K. K, -!156 sayılı kanun
la muaddel 55 inci maddesınin ikin
ci bcıı<lıııe tevfıkan 25 Ura ağır pa· 
ra ceza:;ıyle, mahkumiyetine karar 
verilmiş ve kararın ke.tileşmiş oldu· 
ı.;u ilan olunur. (5372) 1444 

Mahkumiyet 
llırıız C . .\l.Li. ligiıııl .. n: 
.\lill! Korunnıa knnıınuna muhnlif 

lıarcketten snçlu llga:ı:'ın Kurşunlu 
ııahi~ esınin Kalı·kapı mahallesinden 
ilırahiııı o!flu _\li ~··ker hakkıntb llıra.z 
aslıye cez1L ııı;ıhl,eıııı·s lm!e yapılan du· 
ruşıım sonıınıla: suçlunun fııtıiş fiyat· 
la ~ekı-r s;ı ı l ıı/:ı s.Llıit p;ilriildiığundeıı 
hareketine uyan 37HO sayılı .\lilli ko
ruıııııa kanununun muaddel 3~ inci 
nıaılıll"'i ılı·l,ıl.-th le 159 uncu ınndilesi
nin a numaralı h<"nıline tedikan 2.5 Ji· 

Mesut bir evlenme rn. aı.ı:ır ııara ceı. . ısiyte ııırı1ık1ı111ıyetine 
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İstıınbul bP.!CflİYC!Sİ, bu makı;ntla 
gı•ııls ölçiide bir imar proı:!ramı hn
zırlamış, kısmen <ie tatblkına hıış
lamı tır. Bu projf' tahakkuk ett!gl 
gün, eski !stanbul'u tanıyamıyara
ğız \"e onun yerlndP yepyeni bir ts
tanbul görceeğız. Tarihi abidelerini, 
mimarisini, camilerini ve sanat E'ser
leriııl olduğu gibl saklıyacak olan 
bu yeni tstıınhul'un, egnçleşr>cck o
lan bu <:r>hr!n panoramasını ı:lzmPk 
onu hayalimizde canlandırmak müm 
künıllır. 

Üçüncü sınıftan 15 yaşında 1071 numaralı Saim Akmfrza'nm eseri 
Mııcun Çirtliğlnde ciftci na~an Y(' (j:J iıncıı ııındıleyf' tevfikan ~·erli 

ı·oç'un yc"'Pni Bayım Emine Lütfi- p.ıiıı dukkitııının I..ııpalılııı<rsınıı kıır:ır 
ye ile nııkliyc müteı:thhldl Bııy Ka- n rilııı l ş ve hüküm katileşmiş olcluğu 

ht.anbul'un alııcai;ı yml şekil ıröz
lerlmizin önünrle canlandırnbilnwk 
için, yapılacak islf'ri gruplara ayır
mıık gerPkiyor. Bu ynzımızdn. en 
önt>ınll kısım olarak · ele alınıın ve 
bilvük Fıı•ih'ln ı~mlnl truıı~ :ın ~emt
lerdf'kl imnr harf'ketini hclirtmek 
isti) orıı7-

Atatürk bulvarı 
Unkapanı'ııdan Yenıkapı'ya kadar 

uzanı:ıuık olan Atatürk Bulvarı ta
nıamıandıi':ı valot, şehir, en bü,ı, ük 
b r carlde·,e sah p olacaktır. Bu bul
~ urın açılması, yüz yıllardan beri ls
t.ınbu l'un bır tarafına yığılan ağır
lıgı hııflflelccck, aıtık şehrin kar~ı 
tnı afımı geçmek ic;in tek yol ve tek 
istlknmPt taklbın<len kurtunulmuş 
olacaktır. Atatürk Bulvarının Unka
panı'ndıın Şehzadf'baş'na kadar olan 
kısmının toprak tcsviye,,,i ikmal e
dllmbrtlr. Bu kısmın uzunluğu aşa
ğı ) ukarı bir buçuk kllomntredir. 
Yolun ~eri ka,!Jın kı9m1 da bu sene 
icillfle bitirilmı:;; olacaktır. Tretuvar
lann tanzimi iş.l 88 bin, yolun geri 
kalnn kısımlariyle Unk:ıpanı meyda
nının yapılması ela 165 bin liraya 
mUnakasaya çıkarılmıştır. Unkapanı 
meydanı parke olacak, yolun Şrhza
Clehıısı'na karlar olnn kısmına rno· 
myık parke rlö~enı>cekUr. Bulvarın 
iki t:ırafında hııhınan arsalar satısa 
çıkarılmı~ır. BnralA.rda yapılacak 
binalar avnı modelrlP yapılacak ve 
her •inin Önünde bahçeleri buluna -
caktır. 

Büyük yeşil saha 
Şelızadebaşı Tramvay Caddesinden 

lliaıyo bınasınm bulundugu Bozdo -
ğan kenıl!rine giden caddenin sağ 
turnfındalcl 13500 metre kare sahad<J. 
bulunan binalar ıstımlfık edılerek 
burada büyük bir yeşil saha yapıla
cak ve bu sahanın ortasında :btan
bul Belediycsinlıı merkez bmıısı ya
pılacaktır. Fatih parkından Şehzade 
camisine kadar uzanan sahanın için
de bü~·ük bır şehir tiyatrosu, tiyat
ronun önü yeşil bir saha ile süsle
necektlr. Bu kısımda bulunan Şeh
zade carni!:!nin elrafı tamamen te
mlzleneceitl gibi, harap bir halde 
bulunan tarihi "Burmalı Mescit", 
tamlr ve muhl'lfazrı eı\ilecektlr. Ti
yatro blna~ının tam ka~ı tnrnfınrln 
%00 metrelik blr ~aha Fatih Ilalk
evi binası için ayrılmaktadır. 

F atih'in heykeli 
Bu bUSiik sahanın ıı::nde, tcsbit 

cdılecek bır yerde Fatih in muhte -
şem bir heykeli dikilecektir. Bu su
retlP Ş~hzad,.bnsı camisinden başlı
yac·ık olan tanzim harekctl Malta 
çnr.ıı~ına kadar uzatıln!'ak "Fatih 

s~mtı ınanzumesl"ni ihtiva edecek -1 
ur. l Atatürk. Bulvarı, Gazı Köprüsü ile 
Beyuglu'na baglannııştır. Beyoğlu 
kısmı, Arupk'apı'dan buşlıyaı·ak Toz
koparan'ıı bağlanacak bir yol ıle ln
ı,'llıZ sefarctının önünden geçip Ga
latasaray, lstlklhl caddesi lle Tarl<ı
ba.::.ı prnsında açılacak bir cadde ile 
Taksfm Cumhuriyet Meydanına ~a
racaktır. 1ıerdc, "F'atilı yolu" ismini 
nlncak bu büyük cadde, İnönü gezi
ı;ındcn Dolınaoahcc'ye inecektir. 

İki semti baığlıyan bulvar 
Doktor Ltı.Ui Kırdar, ı.;chre veı·e

ce~ bu yeni çehreyı ı.;uylç anlaLma~
tadır: 

"- Bir Fatih Bulvarı ki, L.tanbul 
yakasından Beyoglu'na doğru gelir
ken ta Yenikapı'dan b.c'\.;ilıyarak Gazı 
Buivnrı'nı ve liaz.ı Köprüsü'nü taki
bederek Refik Saydam aı;faltı geçil· 
dikten sonra girilir ve Taksim'deki 
Cumhuriyot Meydanı'na ve lııönü 
Gezlsi'ne çıkan şehrjn en mühim a
na yollarından biri olarak uza.nı'Y')r. 
r'atih Bu!varı'ndan Ebedi Şe!'imlz 
Atatürk'ün heykellerlnin bulunduğu 
Cumhur!y{:"t Meydanı'na gırıyoruz, 
orayı dolEL),P ~ili Şerımlzin hey
kcllerlnJn dMeceğl "lnönü Gezlsi"
ne çıkıyoruz. Oradan da Fatih'ln 
kadırgasını çıkarttığı vadiye kadar 
tarhedilmlş yeşillrikler ve çiçekler 
arasından gidiyoru7_ Düşününüz bir 
kere; bir ucu, İstan'bul'u alan kah
raman reda<lıınızın knnlarlyle sulu
yarak açtıkları surlarda, öbllr ucu 
da kadırgaların geçiril<lii\'i vadide 
nihayet bulan blr giizergah. O iki u
cu bir'blrlne bağlıyan Ma carl<le. 
"Fatih Bulvarı" bunun. şt>hircilik 
bakımından, kıymMinden başka ta
rihi manası ltibari·yle de ne kadar 
mükemrnC'I bir şey olduğunu tak -
dir edersiniz." 

Mükemmel bir ticaret 
merkezi 

Bu imar hareketi esnasında Haliç 
kıyıları da unutulınamı:;tır. Bu böl
ge, buı:;Uııkü acıklı vnııiy~tılnden kur
tarılacaktır. Eminönü'nden Unkapa
nı meydanına karlar gen~ bir yol a
çılacak, sahilde güzel bir rıhtım ya
pılacnk, iki köprü arası ela bu suret
le mükemme.ı bir ticaret merkezi. o
lacaktır. 

Doktor Ltl.Lfi Kıroar'm gerçe'klc-ş
tirmeğe azmettiği büyük işlerin İs
tanbul semt ne ait olanı bunlardır. 
Bu hareketleri ki' ğıt üzE>rine yaz -
mak, şöylece bir hulı\sn edivermek 
kolay, fakat yaTHP mı•ydana ~etlr -
mf'k ı~e pek zahmetli ve masraflı 
olacaktır. 

Atatürk bulvarının Unkapanı ucu 

:tım ı\ltuğ'un nikahları 13-7-912 ta- iliın olunur. (5373) ı Ull 
r lı n<le Anknra D,..ledivesinde icra 
kılınmı:ılır. Yeni evlilere saadetler ~llllllllllllllllllllllllllllllll~ 

rı iıeriz~esut bir evlenme § Satıhk buz dolabı§ 
Ankara Oclindl Orta Okul J\lüdür : Orta boyda FR!.JİDER mar- = 

'.\tuavlnl ve Beden Te-rblycsl Öğro:-trnenl : k.a bir buz dolabı satılıktır. De-: 
s nası Gungorür He, zel!h:ı. Ertan'ın _ mirtepe yayla sokak Merey :: 
n k.ılüarı dun saat 14 te Ankara bel!'- : Aıı. 4 No. ya müracaat. 1150 : 
ıl.yı> salonurnı:ı lkl taratın ııkraba ve 
<lwthrı arnsında yapılmıştır . 

Gunc evHlc ermesut bir hay:ı.t dile

riz. 

Hususi ve azlık 
okullarrndaki öğretmenlerin 

maaşları artacak 

':11111111111111111111111111111111•1"' 

ORMAN KORUMA 

Yün battaniye alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Al -

ma Komlsyonunrıan: 
ı - :500 adet lcapah zart usullyle 

yün battaniye alınacaktır. 
2 - Ek.' ltme6'1 20 temmuz 942 pa -

zartcsı ırünü saat 15 tıc<M.r. 

sı 

it. 
~l 

Üçüncü aımftan 15 yCJ§ında ıKadri'nin eseri 

:\hıırif Vekilliği hususi ve azlık o
kııll:ırında çalıŞôln oıı;retıııenlere !le im
kiın nisbr.tintle fevkallli!e zam yap1l
ıııasını ilıı;ililere bilclirıııiştL Verilecek 

3 - Muhammen bedel!! 7000 yedi hin 
llıı-a olıJP muvakkat teın:ı.natı 525 lira

dır. 

Barışa Y aklaŞırken: 5 Dö rd Ün CÜ Orta ılH'~ini ten~in rnııksndiyle vekillik bir 1 
fcvkalıitlt' z:rnıdan lıiçhir verp;I kcRilıne-

kuııun pl'OJcsı hazırlamıştır. 

4 - Ta.IJ!:ı>leriın Bıa.lll!! saa'tlndeın 

saat evveline kadar YeıU$chirdie orman 
koruma ~e!lel K. blnıasındald 88.tln al· 
nwı. k<ırn1Womma müraoıuıt.ı.an. 

Korolar 
1 Okulun resim sergisi r _ .. 
j O "~,:~ '~ı~d.~eı~~~:~:. \. KU(UK Dl5 HABERLER 

(4918) 997 

-ve 

rakslar 
Vedat Nedim TÖR 

Hep i~itıuişizdir ki, Ç a r l ı k Husya· 
sı, dunyadaki Şührdinin büylik lıir 
kısmını, her )·ıl Avrupa ve Aıııcrikıı
nın büyük şehirlerinde turneye çıkarl
tı)lı o meşhur Don kazakları k o r o -
su ile uıe~hur ltus b a l c t heyetine 
borçludur. 
.\vrupa'nın ve Amerika'nın biiyıik şe
hlrlı•rinc o nwşlıur Don kaz:ıklıırı ko
ro"ınun ve o meşhur llus b.llct lll'yc· 
tinin hanın tarihlerde gt:lcct·~i hir 
y ı 1 tincctlt-n ilitn edilir ve lıilı•tln 
derlııtl kapışılırılı. Hııs korosıııııı din
lcıııeıııiş, Hus haletini seyrelıııeıııiş ol· 
ııınk, bir nevi kultur gerilijb, lıir nevi 
ruh asaletinden rıı.ıhrumluk sayılır ve 
bunların ht•r geçtikleri yertlc hır ıktı~
iıırı hayranlık ve heyecan ııylarca <lıl
lcrde destan olurrlu. Hııttıl. cknilebi. 
llr ki, Çarlık Rıısvasının Pari!I piyasa· 
bından kopaubiltİiği o milynrlık i s -
t i k r az lar bile, Don k:ı.Lııkları ko· 
rosunun ve balet heyetinin y.ıyclıkl.an 
ılık limonluk havabı içinde scrpılıp 
gclişuıi~ti . 

Yarınki barış clilnyası içinde de, b~
tıiıı s a. n ıı t dallarının bcrchtlc çı: 
c:ı·kleııiıı yeıııişlcnrceği bir çn.ğd:ı ı~ıillı 
tiz ayrılıkları en kabarık bır şckılde 
canlandıran k o r o ve r a k s heyet
lerinin ruhları fethetme savaşında oy
nıyacakiarı büylık rol kolayca dıişü
nulcbilir. 

Kadınlı erkekli yllz kifilik bir . Türk 
korosu ve gene kadınlı e~ke~h. ) u': 
kişilik bir Ti.ırk rak~ heyetı, gıttıklerı 
her ~ehirde sanat kıyaınetleri kop ırla
Jıiiirler. 
Fak;ıt ne yazık ki, Devlet Kons~rv~
tuarımızın bile hrnilz t e m e l 1 ı iıır 
korosu yoktur. Ualet mektl'hi i~e h il. -
1 ii açılına.mıştır. Halbuki iyi .teriıly e 
edilmiş bir koro YC rili be}Ctı yıllar
ca r.ıuekle J'eti,..ir. 
llıılk tiirküİcriı;ıizin harrnonize edilme
sine küçük ülçiidc bile ul~ıı lııışl.ındı. 
Bir De\'lct Korosu kurulursa, bcste
krırlarırııız bu işin çapını kol.ıyca ge· 
ni~lctclıilirler. 
Fakat halk rnksl:ınmız, tanıaıniyle 
lıaınnırıdde halindedir: ne toplanıııı,, 
ııe ılc i~lcnıııişlir. 
Ori.iiııııl Türk r11k~ uıotiflerivle lıüyük 
halet s e a t e z !eri yapııınk işı, ıııil
lt'ha~sıs bir sanat k<irın, tanın mı~ hil' 
brılf't ma)~IC'riııin harcıdır. Onun için 
ne yapıp yapıp, lıizc bu işin lckı,iıı;ini 
güstrrecek ynrıılıcı bil' şah~ıyeti geti
rip Türk raı,s uwktelıini kurıııalıyıı. 

Gerek milletimizin ~·ığın z e v k ter
biyesinıle, ~crcksc 'l'ürkiyc"niıı yarınki 
diinr;ıdıı giri~nıek zorıınd,ı kala('afrı 
çetin p r o p u g a n d a o:ıva~ınıla ko. 
ro ve rak' he\ t'tlerinin çok iım·ınli si. 
lı\lıhr ?lac:ığı~ı dıı unutııııyalını. 

Kömür nakil tarifesi 
1stanbul, 13 (Telefonla) - Fiyat 

murakabe komisyonu komür nakl.~·e 
t.arıres~nı kararla$ttrmıştır. Btr ton 
komlir Kuru~e'den Emlnonıi, Bayn
ztt ve Fatlh"e 500: Beyoftlu'na 400, Ka
dıköYünden Moda'ya 350, Ereınkoytl'ne 

600. Bortancı'ya 750, Ka'l"tal ve YaKa

CIP 1200 kuruea nakledilecektir. 

Ankara Dördüncü Orta O- Melborune, 13 a.a. - Avusrurıal-
!kul talebelerınln bır yıllık çalış- yadaki müttefik umum! kar.a.rg3.hı-
malanndan bir kısmuu gö:;teren nın tebliğ ettiğine göre, general 
gı.iL.el bır sergi açılnustır. Açıl~Ln, 
Maarif Ve~illıgı Miısteşnrı B. lh- Mac Arthur ile M. Evatt bugtin ilk 
san Sungu, Mııarıf Vekılliği ve defa olarak ikl saat görüşmüşler -
Ankara Maarif l\'lUdürlügü llcri Meksiko, l3 a.a. ~ Kurmay şcf-
gelt>nl<.'ri ve seQkin <lavellıler ha- 1 · k e eral zır bulunmuslarılır. Kız ve erkek leriyile, s:ıhıl omutanı g n 
talcoonln be;; l' üzü aşan ve sulu j Abd.ıırdo Roılriguez arası~ila yıa
bo~ pastel, sinol, ket •ıt kesme, pılan bir toplantıda denızyoluyla 
hebek, kagıt yapış.Lırma, halı ve petrol nakliyatına tekrar başlanma-
eski Tüı•k işleme kopyeleri, kumaş sına karar verilmiştir. 
deı;L•nlı>rl gibi muht.eJi.E usullerle dü 
yaptıklan gi.iz,..l resimler burada Stokholm, 13 a..a. - D.N.B.: n çı.-
teshir olunm.-ıktarlır. Resimler, kan bütün Sıoldıolm ga7cteleri istisnasız 
d..-ıvetlllerin tnkd•rinl kazanmış!Jr. olarak Baltık denizindeki &<>vyet hücum
Sergiyi hnzırlıyaıı küçük san ıt-
kfırları ve değerli ö •ret.menlerini !arına karşı vaziyet almışlardır. 
tebrik edC'ri2. Yukıarda serginin Tokyo, 13 a.a. - Nankin hükümetinio 
!ki muvaffak eserini görüyor:;u- maliye nazırı M. Şu Tu, Japonya'yı res-

nuz. men ziyaret etmek üzere tayyare ile bu

gün Jarıonya')'a gelmiştir. Şekil Meselesi: 2 
oıl • Melhurn, 13 a.a.. - Hava naz1n M. 

Alışkanlık 

111111111111111111111111111111111111 

Sebze ve meyva fiyatlara 
Belediye Reisliğinden : 
Sebze ve Meyvelerin toptaa w 

perakende san~ fiyıatları ı 

Semizotu 
K:ıbak 

~~ 
,§ ~ 
bll l> ~ Na;>, 

cg: .... ' ...; g. 
:!: e-ı 

(Ankara) 7 
(Ankarıa) 10 

Ayşe kadın 
fasulyesi (Vezirhan) 35 
Yerli 
fasulye 
Çalı 
fasulyesi 
Patlıcan 
Domates 
Domates 
Dolmalık 
biber 
Sivri 
biber 
Bamya 
B.,mya 
Patates 
Kuru 

(Ankara) 

(Ank.a.ra) 
(Tarsus) 
(Tarsus) 
(Ankara) 

(Ankara) 

(Ankara 
(Tarsus) 
(Bilecik) 
(Tarsus) 

40 

25 
20 
35 
40 

30 

60 
35 
50 
35 

10 
15 

45 

52 

33 
26 
43 
52 

38 

80 
45 
65 
45 

Yazan: Baki SOHA 

Caıneron Avusturalya'nın uçak yapımı 
için 15 milyon ingilb: lirası harcadığını 
ve bu paranın iki misline çıkarılması -
nın dü}ünülmckte olduğunu bildirmiş· 

tir. 
Stokholm, 13 a.a. - Budapeşte'den ııoğan (Beypıı.zan) 

Kuru soğan (TaT'SUS) 
18 
24 
16 
35 
22 
15 
20 

24 
32 
26 
4R 
35 
25 
30 

Şair Cenap Şclıabetıin'in bir vakiıkr 
A1'şam g;Uctesin<le çıkıın hece alı:} hin· 
deki bir makalt~i için, h ışta Halic Fahri 
Oz.to\O}' olduğu halele, Kemalctıin K.ı· 
mu, l.ııi~ Bdıiç. Necmettin lla!il Onaıı, 
Bchçec Kemal Çai\lar, Ya5ar Nahi .c 
Cev<lı:c Kudret Solok, Varlık mecmua
sında şiddetli bir uıukalıclcde bulun.ırak 
milli ve.rnin müclafaa,ını y.nınnışlardı. 

Cenap Şcbabettiıı'le kmdinden çok 
daha genç şairler ara.çınchı cereyan eden 
bu münaka~aya. her zaman olduj\u gibi 
o zaman da Aruz - Hece kavgası adı ve
rilmişci. 

Halbuki, bu miinaka,a, sadece hir 
Aruz - Hece cenklc,,nıe,indc:n ziyade, 
cdehiptınıızın y1llardaııhcri hasıctiııi 
çektiği ~ekil tenevvi.ıü ıhıiyaandan doğ· 
makta i<li. 

Cen,ıı> Şchabetrin, hiiıün yazı 1 a} a · 
ıınJa kalıı>larına kelime uydurdu.ihı 
Aruz ve.ı:ııiııin müdafaasını yap~rkc.ı 
müfrit hir ~ekilperöf olmaktan Zİ}'ııdc, 
eski hir doscunun z:ınıanla uğradığı al.i· 
ka.~ızlığa esef e..liyonlu ! Aruz verni, 
onun için vazgeçilme,i imk:ın~ız olan ve 
mua}'} en şarkıları sö> Iİ> cbilcn bir 1.ı -
taroa gihi idi... F1kat hemen il.i,•e crıntk 
lihııııdır ki, nıııııncn seslerin - şrıirinc 
ı::iire - aheukli ve~a ah<nksiz çıkarılm:ı
sıoı remin eden Aruz ve111i bah ndt. 
Cenap Şchabccıin'in büsbütün lıak•ı7 ol· 
duğıınu söylİ) cnıeyiz .. 

Cenap Şehabcıtin, koyu bir şekilı>e 
rest olmadığına güre. Arı.ız vezninde "" 
rar eınıckle, ortaya kendiliğinden hir 
me<ı~le çıkmış olu}onlu: sanatkarın alı· 
şık olıluf:u musiki ve nhenk ... 

Şekilde tene' ,'Ü, güzel sanatların he· 
men her hölümiindc. nn ri olır.aKln b · 
raher, al15ık olduğumuz zC\klerden fe 
daklrlık yapmamak rnC' ele inıl ki taa" 
suhu da lıaklı bulm.ık l ınıdır. 

San;ııkar odur ki > ı i ı bulma 1 
beraber eski>-i t.ırn~'ll n ıkma ırı Ve or· 
taya öyle lıir enmuzcç ç k r ın ki e•k 
ler ele, yeniler de memnun o1sun Bıı} 1 
bir sanaık.irı <lüşu ıi'ırken aklıma Y.ıln 
Kcmal'dcn başka kıyısc elmiyor 

C.en:ıp Sdıabeı ıa'I he e ile arn 
sındaki müııakıı~ yı bıuıı bır §e.kıl dl 

alınan bir habere göre hasadın ~ecikme

si ve başka bazı zorluklar yüzünden Ma

cari~tan'da ~irccek tayınları yeniden a-

zalıılacakıır. 

Va5inı:con, 13 a.a. - 7 ~onkanun 
19Ü den 12 temmuz 1912 tarihine ka

dar Atl:ınıik deniıindc baran vapur 5a
)'Jsının 360 ı hulduğu bildirilmtktcdir. 

Radyoda Çocuk Konseri 
B rk c Un önre rodyoıla cocuk 

saat nd V yQlonlst Nuri Sosyal b r 
konser v r · ti Bu st datlı yavru-
nun bir n koyuyoruz. 

T<:rik (Sapanca) 
F.rik (Bursa) 
Vişne (ekstrn (Ayaş) 
Vişne (Muhtelif 
Şeftali (Muhtelif) 
Şeftali 
(ekstra) 35 48 
Armut (Muhtelif) 40 60 
Üzilm Hacı Talip 35 48 
Üzüm (Tarsus) 30 45 
Şeftali (Hııtay) 70 105 
7.erdali (Anltara) 20 32 
Karpuz (Torsus) 11 15 
NOT - Bu fiyatlar yalnız dükkan -
larla haldeki Azami satış fiyatlarıdır. 
Pazar yerlerincleki satışlarda alıcı 
ve s11uc1 pazarlıkla alım ve satım 
\·anmakta serbeııttirler. Ancak tıa -
zarlıkta yukarıda gösterilen pera -
kenrlP fiv~~ın ll~ilne cıkılamaz 

ııııııııııııııııırıııııııııııııııııı 

-{14 /Temmuz /1942)-
7.:tO program saat 
7.32 vUcudumuı:u 

t"alıslıra.ıun 

7 .40 ajans 
7 .55 m i.ıziJc CP1.) 

8.20 evin saatJ 
12.30 program saat 

12.:ı::ı sar<kı ıar 

12.45 ajans 

J3 00 fasıl 
18.00 proçam ıınat 
18.03 salon orkes
trası. (VIY<>lonl't 

!':°1!-M'I> A.;lcm) l. 

Hru\>y: Neşeli ope

Bm'hms: Maoııır 
dansı 

18.4.'5 fasıl 
19.00 dertleşme 
ıı:ıııtl 

rn.ıs ramı 

19.30 ajans 
19.45 serbest 10 
dakllka 
19.55 saz eseT'll"I"!. 

20.15 radYo ıraze

tesl 
20.45 G<'n<: beste -
k/'ırlar sı,"Tlsi 

lsRrkılar) . 
21 .oo ziraat 

güzcl Turkçemizi ret, 2. F.rhardt: 
mu ıemlekc.ı , rus tan tez~. 3. 

• takvimi 

nardır. Tu~k- ı Munkcl: ı>Olka, 4 
a asla bas 

nu ve kendi•• Ferre.rls: Clnııene 
Hece vezni oıdugı h:ıvası, 5· Main· 

nu Karacao '\un ~ Emrc'n;n ve zer: screnııd: 6. 
erce h lk .;a r.nın kauk ız ~iırleri> Strauı;s· B. Jet mU-

ı.. tSbat curuşUL z.ıll (Polka.); 7. 

Zl.10 mü:>:l'k (Pi' 
Zl .30 Hctı~t saıı't 

21 45 klAsi~< Türk -
müzlJ:\'t. Se! Mesut 
Ccm!l 
22 :ıo a1aT1ll 
22 .45 k.aı>anll 
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111 ı • MUDAFAA V. Taşıma işleri ı 1 Et alınacak 1 larında ve Balıkesir Afyos Eskişehir 
M. ~L Vek.. ;.a. Al. Ko. dan: Ankara Levazım Amirliğine Ada.na Sa. AL Ko. dan: ve Kilta.hya Sa. AL Ko.larında her 
Yedek subay okulunun kalortter da· gelen ilanlar 1 _ 13.500 kil k zaman görlilür. İsteklilerin hazır -

l1'elJ 0 oYUll eıtıl ka.ı>a.lı lıyacakları teklif meklupl•arını belli 

Sığır eti alınacak tır. Koıyun etme ıatırn n ert m t ~"ı 
Mlme.rs•nıın Sa. AL Ko. dan: 75 sığır et.ine t.ahnım ed len r :ıt ..'5 

1. - 29-6-942 tarihinde kapab zarr.a kuruştur. Koyun ellrıltn tutan Hi150 ..ı
miınaknı<ttYa konulan ve ihııl..._! yapılfln rn olup muv~kat tcmtnatı 186'.! '1rn -Köprü yaptırılacak 

M . .:vt. Vek. Satın Alma KO. dan: 
2407 lıra 71 kurue keşıt bcd<!lleı1 ya. 

hıe hariçten hamallarla ı~ ton kok zartla vtıora 13.500 kilo sıA'tr eti acık gün ve saatten bir "~at evvel Ko.na 
komi.lrıi naklettirilecektlr. Pazarlığı 17· T ekfnHıme KoYUn .,..... 
7.942 cuma &-unı.I saat 10 <la M. M. v aşıma işleri llıe salın alınacaktır. vermeleri. Postadaki gecikmeler ka-

t:ıo ton koyun veya sıkır etıne tekll! dır. Saııtmımcsl her ~Un Ko. d:ı ıwıı.ı • 
olunan tu.ııt haıkU JAyık goriil:mecll~n- lür. btekllleı+.n bclll gtln ~e sa tlc ıe-

Yalara mahsus 1>lr ahşap kopru 16.7.942 2 No. lu Sa. Al. KomL-;yonunda yapıla-

~nü saat 15 te pazarlıkla yapılacaktır. cah.-tır. Bu !<.! ılze.rinc ala(;ak rnlıteahhl
lsteklllerln 361 l1ra 16 kuruıluk .Katı din terntn.-ı.tzyle J.lıale .s:aaU.nde mez.ktl 
teminat ile pazarllk &-unu ve seatln<te koınl.'-}Ona gı.:lmeJ.crl. (5:H5) 1373 
M. M. v 4. No. ıu s;ıtın alma 
rıuna gelmeleri. l4777) 

Yapı i,leri 

kom Is ve.· 
S60 

M.~ Vc·k. Sn. Al. Ko. rlıın: 
1j11 lira 71:1 kıırıış kı·~ı r lıı•<lelli Ç:ın

k.1.1 l ırıııluıfız l.llııırıı kıınnlız.~syon 
Çııkıırtı :./15. 1 !H2 c-ıırıı.ırıe,j guniı sa 
at l 1 de pa7.nrlıji:a koııııla<'aklır. Kati 
tC'nıinııl• 2.')(i lira 7l'i kıırııstur. İskk· 
li!erın paznrlıktıın hir gıın onee irışa· 
Rt clniresinrlen ehliyet vesikıısı alına
lıı rı ve p ızıırlık giınude ve saatin.le 
\1 • .'.\1. V. ı No.lu !:'a. \l. komisyonu-
ııa gclmC'lcrı. (50 ı2) ıı 11 

Memur alınacak 
M. ~1. Vekfiletınclen: 

Arap sabunu alınacak 
.l\I. M. \Tek. Salın Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna 70 kuruş fiyat 

tahmin edllcn 30 ton anıp sabunu 
31-7-942 cuma günü saat lG cJ.a ka
palı zarfla eksi!Lnıcye konulmuştur. 
İlk teminatı 1575 lıradır. Parça pnr· 
ça da alınablllr. lste-kiilerin kanu
nun tarıfatJ dahilinde ha7.ırlıyacnk· 
!arı teklif ml'ktuplarını ihale günü 
saat ort beşe kadar M. M. V. 2 No. 
lu sa. Al. Komisyonuna vermeleri, 
Şartnamesi koıııısyoııda sörülcbilir. 

(5213> 1122 

Meşe kömürü alınacak 
'1. '.\I. Yek. Sa. \\. Ko. d:ın: 
.\ı.keri Fabrikıı.l ır için 12;; tnn me· 

Aşağıda yazılı ıera.JU hnzi olan 
tnemur ücretli olarak nhnacaktır. 

üç •e kıimıirıı knp ılı zarfla eksili ıııe~ e 
konulmuştur. Ihnlesı :ıo. 7. 9ı'.! pl'r
şcııılıe günü sant ı fi ela '.\1. '.\I. \'. :.ı 
N"n.lıı Sa. Al. koıni~ynnunıla yapıl.1-

l Askerllklc alAkası l>ulunm ıyc. 
tak, 

2 Mektep tal~ obıııyaC'llk, 

3 - 1'.:n a.ııakı tı.c sene müddl't!e nız 
11'.lPt edeceğin l noterllk ı en tasdlkll .. e 
tıetıe taa,hh üt !'dt•cek, 

4 - Tahııll derecesini göster<'n ··"trı· 

katar ve devlet hizmetinde bulunmu~s:ı 
bu hıau.~ e.ft beraati zimmet mazbata-
1arı, 

5 - Nüfwı tezlceresl veya taBdlkll C:U· 

re-u. 
6 - !Yi ahUlklı olduıtu ve e<'Tlebl kA· 

dınla evli bulumnnrlılh hakkında eınnl· 

~ tahkikatı. 

7 - Tam lC$<."kküllü askert bl:r u.as -
ltınede yapılac-n.k muayene ve ;ıhhat 
raporu, 

8 18 yasından &811.tl ve 40 YB..itn· 

dan :ırukan olmıyacaktJr. 

9 Çabuk ve doıtru olarak rn11klne lle 
Ya?.t yazması earttır. 

10 - Ru ııartlan haiz nlnnl'8.nn ".:O· 
7-942 pıızartesl ırtınü Sllnt 15 te yapıla
cak lmtlhnndl4 hn7.ır bulunmak üzere 
'M: M. V<'kAletl satın ı:üma komisyon re
lfıllıtlne müracnntı:ı.rı. (51221 l170 

Resim masası alınacak 
M. M. Vek. Sa Al. Ko. dnn: 
10,.,7 llr:ı ııı kuruş kC6ff hedı•lll lO a

N reslm masa ve Ullıuresı 27. 7. 942 
aza.rtesl ıounı.I saat 10 da pnzar!ılcla 

• t~Utme~e konulacaktır. Katı temınatı 

63 lira 7 kuruş ntup resim ve şartna· 
tıesı l.n4aat dair nde gosterltnı.•ktedlr 

ııtekl !erin ek6Utmc gün ve saatlı11e 

it. M. V. 4 ,-ıo.lu Sa. AL komısyonuna 
ı>lmelcı1. (515-ll 1215 

Su tesisatı 
l\f. M. V. Sa. Al. n:o dnn: 
13:ıo2 !Jı-11 kesir ne.ıcııı l'ol11tlı Top-

l:\ı nllş ııkıılu su tı-.;lsatı ve monte edl
~f'ek dizel pom!>.l 27-7·!112 pazartesi 
<ılnu saat 1:-i te pazıırlık u ul!yle ı·k~llt-
"••ye konula<'ııktır. Kat1 t<mlnatı l!hO 

tta ~ıo kuru~tur. tstekHl.1-rln lnsırnt 

ill.lrt>slnrlen chlıyt•t 11l:ırak pıl7.nrlık gün 
•ı- ~ıı.ııtlnde M. 111. v. 4 No. lu Sa. Al. 
ımlt!Yonuna &-elmclcrl. 

1216 

Su malzemesi alınacak 
M.:\1.M. Vckaleıi sa. Al. Ko.dan: 
13560 lira 69 kuruş keşif bedelli 

~
tesisatı malzemesi 27-7·19-12 pa
tesi gunh !l'aat 16 <la kapalı zarf
eksiltmeye konulara.kur. istekli· 

2490 sayılı kanun ahkamına 
öre hazırlıyacakları :zarfları mi.I -
akasa günü saat 15 e karlar M. M. 

~{ ~~~ı~:::a~~i·n:t:~:;7°~~~ 5 v~:~ 
ştur. ( 5159) 1217 

imtihan yapılflcak 

~
M. :.L V. motorlu vruııtalar dat.ıes.ı ıcıaı 
u-an sonuna kaılru- müracaat eı:Wn 

pleıin 20. 7 942 ırilnü & ıat 10 da 
ıcerl Fabıi.kala.r umum mudürıur:un-

111\tlhıınıarı yapılac-a{lında.n mczKOr 
üdı.irli.lQ-e tahsll veslkalartyle 1>ırllkte 

uracaat.ıarı UAn olunur. .L."21 

Yapı işleri 
M. :it. V. Sa. \l. Ko. dan 
ı:lı1b0 Ura llO kıırıış kf'Şif bf.'fll"lli 
ırıkl< ıle'de inşa cttırılccL·k hl" amlıar 
. 1. !lıt:! salı gıınu s ınt 15 le .knpalı 

!
rflıı ek,iltrncye konul.ıraktır. il:. te
ııatı 97!1 lira 5l kuruş olııp keşif 
.ııırlnaıneıoı sntın al!ııa koınisycınun
ı:o,terilııH·klNlır. l~ll'klllrrin ek -

tnıc ıı:ılııiı ~aııt 14 e k:ıılnr :r.arflarını 
:1-1. V.' r\o. h S.ı. ,\]. koırıı1t)Onu~ 
vernıcleri (lllll3) l:l ıo 

Yapı işleri 
M· l\I. V. Sa. Al. Ko. dan: 
93396 Ura kesit tx.'<teW Kırı.kkall"de 

a.ınt.ıar ~ası W-7·94:! carı; mıba. ~u 
saat 11 d.:!kapalı zarrıa ııksıbt.ınc}e 

nuıo.caktır. llk ı..::mtnatı 3966 llnı ı:ııı 

c-.1ktır. Şnrtn ıııır.,l her gıın komisron
rln p:iirlilrhi!ır. Tııtarı 1.5.000 llrn olup 
ilk trminntı 11:.n lira<lır. Trklif ınek· 
tııpl:ırının ihıılf' s~.ıtinılt·n bir ~Hat rv
vc-line karlar 111<'7.kiır kuı,ıb~ pna veril· 
mesi. (.5:Hli) l 123 

Büst yaptırılacak 
:'il ;il. \'ek. Sa. \1. Ko. dnn: 
;\!illi ::;>rfimim1 bir ıııh·t lııhl !eri 

~·aptırılııC':ıktır. \l ııhl'nıınen herlı-li -~~O 
lira olııp kati teııı'n ılı 8:? liı·n :;ıı J,;ı,· 
ruŞtur. l'nz,ulıgı :rn 7. !J >:l ıııu.ırtı-,i 
gıinu M. 'I. \". 3 :-."o.hı ~a. \I k11ıııi,· 
vıınunıla ~·• ıt 15 te ya['ılncaktır. !)art
~arııe~i konıis~·oıırl ı 1'(11rıilehillr. 

T:ıliplerin nıuııyyt·n gun ,.c saatle 
komi~,·uııda hıılıının·1l ırı. 

• (.j:./13) l 126 

Ocak yaptırılacak 
M. M. Vek•Uclinden: 

156 lira 75 kuruş ke.:,if he>rlelle gar., 
nizon komutanlığına pazarlıkla bir 
ocak yaptırılacaktır. 

hteklllerin 2~ lira 51 kuruşluk 
kati teminntlarlylc hlrllkte 18-7-!142 
cumartesi gUnü saat 11 de :vı. M. V. 
IV. No. lu sııtm almrı komi~yonunıı 
gelmf'leri. C53!0l 1428 

Ölçme aleti almacak 
111. l\I. V. Sil. A ı Ko. dan: 
Muhammen tıedcll 3f. 03 l lira nl. n 

iki Upte Ctman 8 aılc.t scrtllık ol~·m•' ı • 
letl 24-7-!H2 cuma g!\nü sı at 15 tc pa
zarllkla ,:ıtın alınacaktır Kati ı.em nn· 
tı 3404 Jlr:ı n5 kuruştur Şnrtrıımcc;I 

lc<>mlsyonda her gıın ı;:oru ch\llr. ts•elc
ltlerln mezkür ~ün ve ~nıı1tc l\1. !\1. V. 

2 No. lu Sn. Al. Ko. nıı ı:ctrıwlerl. 
(53·12) 142"1 

25 kalem erzak alınacak 
,-ı.ı • .M. V. ~atın Aıma J..ıı. cı.ın: 
A>keri fabrikalar ihtıyacı ıçın 7595 

lira wuhamıucn bedeli 25 kalem t'rı:.nk 
31·7·942 cuma gunu >.tat 16 ua k.ıpaıı 
zarfla ek~iltmeye koaulınu~ıur. llk ıcmi
natı 569 lira 63 kuru~ıur. Şarınam.:~i 
komisronı.la ~orülebilir. lsteklilerın bel
li gundc Leklil mektuplarını s.ı.ıt on be
şe kadar M . .M.V. 2 No. lu S.ı. Al. Ko 
misyonuna vermeleri. (5341) l·İ32 

Çeşitli seb.ze alınacak 
~ı .• .ı." ı .. o. ıu ::ıu. Al. Ko. dan; 
ı - Aşağıda cins ve mık.tarları 

yaz.ılı seozderin pazarlığı 14-7-\142 
saat 15,30 da Ankara Lv. A. bina· 
sında :\1. l\1. V. 1. No. ::ıa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - lsteklill'rin kati teminatları 
ile belli gtınde k.omı:.yonda bulun
malarL 
Cinsi 
Kuru bezelye 
Cılek 
Havuç 
Sarrrusak 
Semizotu 
Enginar 
T. bakla 
Limon 
T. Erik 
Karpuz 
Şeftali 
Taze fasulya 
T. Kabak 
Hıyar 
Domates 
Dolmalık 

İSPanak 
Patlıcan 
T. üztim 
Patates 
K. soğan 
T. bamya 
Viı:.ne 
Kaysı 

biber 

Sivri biber 

/Mtkt.arı Kg. 
500 
250 
100 

50 
4500 

400 
400 

3750 
950 
100 
500 

16200 
11900 

6400 
7250 

32100 
500 

18450 
1150 
1125 
1125 
1100 
2080 
2~:;0 

50 
(!)~~5) 1447 

Çeşitli yiyecek alınacak 
.M. M. V. 1. No. S;l. Al. Ko. <laıı: 

1 - Aşağıda C'ins ,.e miktarları ya 

zılı iaşe maddelerinin 1>azarlıjit 15-7-9f2 

5 aat 15 te Ankara I.v. A. binasın<lıt M. M 
V. 1 No. Sa. Al. Ko. da ya1>ılacakı:ır. 

Kars Sa. Al Ko, dan: etlınln muhammen bedeli 13.500 lira ilk bul edilmez. (5725) 1206 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen temınatı 1012 ara 50 ıou.nı.tur. Sıtır den pazarlık wruUyle &atın llhnacaktır. 

fiyat 81 santimden 2615 ton er.tak, etlnfn muhammen bedeli 9450 lira Uık Kuru ot alınacak Tahminen koyun etınm behPr k1lo;>u 
arDa, gaz nakli kapalı zarf usulü ıle teminatı 708 ura 75 kU.rU6tur. Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 130 sı~ı.r eUnin kl1oısu 100 ıcuru&tur. 
eksıllmeye .konmuştur. llk temınatı 2 _ İhA.lefrt 16·7·942 cuma .ııünü ııa- l - Kapalı zarf usullyle 24-0 tnn. ku- Muh14mmen be<lell 156.000 -120.000 ı. 
1505 liradır. Tekarrür eden fiyat Ü· at l6.80 dil Adana sa. AL Ko. da Y&Pl· ru ot alınacaktır. Kuru otun yıfıın ha· ra<lır. Muvııkk~t Wınlnatı 11700. flOOO 
;ı:erınden kati teırunat alınacaktır. ıaca.ktır. Evsaf ve eart.rıa.nesl AnkRrn, Llnde tahmin e<lllen lx'deli 11232 Jir:ı !lk J!rad•r. Şnrlne.m<'J;l Ko. da ııörülür. Jha
Nakllyata aıt ~artnaıne Ko. da gö - lstanbul Lv. Amlrllklerınde w Adana tf'mln11tı 842 llıra 40 kunıstur. lp bal- !Ml 17·7·942 rumıı. ii!nü saat 15 tc Mi· 
rüleb!llr. EkslltmE'sı 20-7-9·12 pazıır- Yl'llJ otun tahmm !'dflen bedeli 16224 11• tesi günü saat 16 da Kars sa. Al. Ko. Sn. Al. Ko. larında &-örilli.lr. KoYUn e • maı-slnıı.n Sa. Al. Ko. dıı. yapılacaktır. 
da yapılacaktır. İsteklilerin mezkO.r tine &"!Teceklernı tekill ı.ru-tı.a.nnı blr ra Uk teminatı 1216 Lira 80 kuru~tur. !ı;tekl ·lı>rln rneikQr l!'Ün ve saat 15 e 
gtin ve saatten bir saat evvel teklif saat evveline kadar Ko. na verrn14 ol- Tel balyalı otun tahJııl'l'l edilen Dedeli kadar Ko. da bulunmalan. 
mektuplarını Ko. na vermeler!. maıarı. sıı:cır etine &-lreceklPrln Hk te- 17472 lim Uk te'nln11tı 1310 lira 40 ku- (5387) 1449 

( 180!>) 884 mlnatlıt.r1Yle bLrllıkte ihale saatinde ı~o. ruştur. Evımt korun bütün gaM1!zonl'l· p k l ak e simet yaptırı ac Od l k da bulu·nımaıan. (4873) 9'12 nndA vamır. J;..'kıolltmesi 31 temmuz !142 
un a ınaca cuma ırüni.l saat ıı ctır. tstekllle'11n t.eııı Gelıholu Sa. Al. Ko. rlan: 

Sıı.rıkıımış Sa. Al. Ko dnn: Çayır otu alınacak gun ve saatte kanunun 32 inci marl<ie'> n- 1 - Unu hirliklPn verilmek tuz 
l - llUlil ton odun k.ıp ılı zarfla de t.arit edUdlkl veçhlle hazırlıyeıc-a'<lıırı ve odunu talibine ait olmak üzere 

eksiltmeye konulmu~tur. Beher kilo- Erzurum S:ı. Al. Ko. dan : 40 ton pek~imet imalıye;i DaZıarlık\a 
,,una ~ kuruş 50 santim fi)at tahrııin ı - lSOO ton ip b:tl~·alı kuru çııyır teklif mektuplarını eksiltme saa11nrlcn E>kslltmf'ye konulmuştur. Muham· 
edilmiştir. İlk teııııııulı 141lll lir:ıclır. otu paıarlıkla munaka"aya konulmuş. bir ııaat evvel Trabzon sa. Al. Ko na ml'n bt>dell z<!.000 lira ve kati temi-

tıır. Miln ~kasası 17. 1. 9 ~2 cuma gıı- varma!Aı1 (5134) 120n 4200 il .. E f t Şartn:ırııesi koıııisyonıl:ı gorulilr ve 13 ·~ ~~ ,~ · " natı rauır. vsa ve şRr na-
nıı ~:ıat 15 te T~rzurum Sa. Al. Ko. da ,.. b ı s Al K d lira ıııııkabllinde alınır. Kapalı zarfl'l Taze fasulye alınacak mesi "eli o u merkez a. . o. a 
y·1pıl ıc-aklır '.\lııhammen hedeli 971}00 ö uı· ihalf'si 20 tcııırııuz !H:l pnzartc~i gııntı g r ur. 

sanı ı.; te Sarıknmış Sa ı\l Ko dıı !im olup kati teminntı 12:!.50 lirııclır. ('ıınakknle Sa ·\l. Ko. rlan 2 _ Pazarlıkla ihalesi 18-7-942 
~:ıpılsc-:ıktır i,teklilc-rin ıııeklupbrını :! - .500 tonluk olmak ve tıı.mamı 1 -- .~s.ııoo kilo tııze fa~ul)e p:ızar- c:umartc-•I ı:dlnU saat 11 dE' merkE>z 
:.ı.ı.ıın snvılı kanunun 32 incı m:ıckl;·sin<' lerııın erlilmck şartıyle ayrı ayrı tııliı)- \ıkla s.ıtın nlınn<'nktır. S.a. Al. Ko. da yanılac-aktır. 

lerc de ihrılı: eclikhilir. Şartnıııne~i 2 Paznrlı)i:ı 17. 7. 942 cum'l ıı;ıl- c-3ssı 1450 
ırore hıızırlıqrnk ihale p;ıinu mııııyycn her ı:iin Kı>. rl 1 ıı:öriilür \'er~ill'r ile nil sant 16 rla yapıla<'aktır. Evsaf ve ::ı.' 
saatten bir ~n:ıı e~·vel vcrrnı-leri. Patates a1ı·nacak tlıırııı.rn pulu masraflar u~ulii d:ıirl'~in· şartn.ımesi Kn. rlıı her 1?iin ıı;ciriilür. 

(Pll:'i) ıs 9 o rle ıııiıte.ıhhidine ıidcnecc-ktir. lstek • 3 ~fuh:ıınmen hrcleli 1 ıırno lira· 
Tezek alınacak lilcrın belli ıtlln ve sa:ıtte teıninııtla - rlır. 1\.ı ı i trminııtı :n 7.') lir:ırlır. İstt·kli-

Doğ'obayazı:t. Sa. Al. Ko. dAn: 
1 - 1 milyon kilrı t l'Wk kapaıı 

wrfla eksıltıneye konulmuştur. Tah
min hf'{lf'li '.:?0.000 !ıra olup ılk temı
nııtı 1300 llra'ltr E\saf knrurı nütiin 
ı;arnizonunrla vardır. 15-6-!H2 tarih 
ve 19S00/51400 No. lu emırdekı ('\~af· 
tır F:ksiltmPsi 20· 7-942 saat 17.20 ele 
Istekl'lerin bir sant P'/Vf'I kanun ın 
32 inci madclesl muclbınrf> hnzırlıya· 
c .kları teklif mPktupların: Ko. na 
vermelerL <4821ı 893 

Odun alınacak 
Doğu lieyazıt ~a .. \1. l:\.o dan: 
1 - SıJ.OOU 1'.ılo ııduıı ı.. '!'·"' /. ı rfJ.ı 

ekoıllrııt!)"e k:onulııııı~tıır l 1111111111 lıe 
cle11 :ı.s.uou lır,ı olup ılk tenıırıut ıı;;.1 
lır.ıdır. Evsal lıtılıııı g.Lr1111.nııl ınl.1 

rııen•ııt o.tıp ı:ı o !H:! ve uıı.ıocı

:..1100 ti.o. crrıırdl'kı cvsattır. l·:ksilt. 
rııc :!2. 7 !H:! saat 11} tır lstcklile
rın lıir sanı evvel kanıınıın :i:.! ınc·ı 

rnadılcsı nıııuhııırc hu~ırlıy ıl'ııkJ ,,., 
teklit mektupla nııı Ko ıın vcrıuelt·rı 

(1~:!D) bO!J 

Tezek alınacak 

riylc Ko. na ınilrncnatları. lrrin nıe ... kıir p;iin ve- Rıı ılte Ki. nıı 
090) fl67 ıııiir.ıcııallıı rı. (11132) ı :ı:n 

Ekmek pişirttirilecek Et alrnacak 
Bursa Sa. AL Ko.d..ın : 
ı - Uııu birlikten verilmek lıze· 

re 1.104.000 adet ekmek p.şirmesi ışi 
knpalı zarfla ihale cdılecektır. 

2 Kapalı zurf!a ihnl sı 20·7 942 
ı1ant 16 da Bursa Sa. AL Ko.rla y,'\ • 
pılacaktır. :Muhammen becleli 17223 
lirn ve muvaltkat teminatı 1885 li
raılır. Şar•namesi mezkur komısyon 
ile Ankara ve İstanbul Lv Amir • 
likleri ve İnegöl &a. Al. Ko.da g-ö
riiliir İsıeklilerin ihale gün ve ı;aa
tinrll'n bir s~at evvel t<'klif mek -
tuplarını Ko.n'.1 vermeleri. 

(49'..:0) 999 

Koyun eti alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko. dan: 
ı - 45 ton ko:vun eti pazarlıkla 

ntııı alınacaktır. Muhnmmrn bedf'lı 
45.000 lır:ı olup kati teminatı 6750 l ırarlır. lstekliler evsaf ve şartname· 
f ııi Gelil>olu merkez Sn. Al. Ko. da 

ebilirler. 

Al'dnhıın Si. Al. Ko. d<ın: 

1 30 ton knyu n l'U veya ao ton sı-

l:ıır etı kapalı ıarr uııul!yle ekı; lt:r.P~e 

konulmuşıur. Koyun el nin lahmln nr
dell ::?.\ rıoo lira ilk teminatı rnoo lira m
i':ır Nlnln tahmin boor•ll 165000 llra ti; 

teminatı 12:\.'l lira olup kap:ılı z .rrı.~ 
ihale edilecektir. tık 1Pmm.~tı en yUk. 
M'k rıyntıan koyun e:.:n n ilk temtn;ııı 

olan H!OO llrıı ilzcMnden alınacak ı>v~.ır 

bu hu~ıı~tıı ıanztrrı e<l!ll'n ~ıırıname ş m· 
rl ki ev.<:H olup I{o. rl:ı srıiriıllır. Mün:ı . 
k.1.<n 7.7·!'1·12 paz:ır1e!'1 ııuniı saat lli nn 
yapılaC'11ktır. (5lın > 1256 

Et alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. dan: 
1 2490 sayılı kanunun 4F; ıncı 

Doğuba>a;ı:ıt :::ia. Aı. ı<o. ııan: 2 - Ihnlesi 20. 7. 942 pazartesi 
l - l mılyorı kilo te;ı:eK Kaııaıı ı-Unü saat ı.n da merkeL Sa. Al. Ko. 

maddesinin A fıkrnsına göre 20 tem
muz 942 pazarlE>si ı:ünti saal 15 tP 
koml~yonumuzcıa mevcut ş:utname
sLne gÖrf' 20 ton sığır. ko~ un VPya 
keçi eti ek.;iltmeye konacfl~ınrlan 
isteklilerin mnkür günde Ko. na 
müracaatları. (5318> 1318 

zarı!:. eK.:.ııum:; · kon.nu,tıır. fan· < ıı ynpıla<';lktır. 
nıın bE><li:!ll :!5.ouu ııra o.uv ılk cemı- ı <4961) 1036 Kuru ot alınacak 
nalı l8ı5 ııradır. Ev~ııt Korun o.ıtün K l k tzmil Sa. Al. Ko. dan: 
.,:arııızonlarıııcla tılelll!Ut olup 15·u·\H:l Unl Ot a ınaca 1 1200 ton balyalı kuru ota ta-
VP U>öl00/51-100 No. Ju emııdekı ev- Trnhrnn Sa. Al. Ko. d~n: lip zuhur etmediğinden yeniden pa-
saftır. Eks.Jtmesı 20-7-942 gUııu saat l - Kııp:ılı Mrf ıısulu ili' 800 ton zarlığa konmuştur. Pazarlığı 17-7-912 
10 da yapılacaktır. lstcklılerın tek· kurıı ot alınaC'aktır. Kuru ntıın yııfın pazarl<'Sİ giinü saat 16 da lzmit Sa. 
lif mektuplarını bellı saatten l>lr sa- hRlind<' t:ıhrrıin edilrn heclrlı 1:;7:!0 Al. Ko. da yapılacaktır. 
tt evvel kanunun 32 ıncı maddesi lira. İlk tr.minl\tı i78fl lir·L ip hnlyıılı 2 - Beher kilosunun tahmin fl
mucıbirıce hazırl:yarak Ko. na ver- otıın ı ahrııin erlilcn hedeli M31i0 lir.'I yatı 7 kuruş kati tı>minatı 12600 li
melen. (4827J 901 ilk temin~tı 5618 liradır. Trl hnly:ılı radır. 50 tortdan aşağı olmamak ü-

Tezek alınacak 
DO({UbllYIUlt sa AL Ko. dan: 
! - Blr .nllyon R:llo U'Zt"k ıcar•'lJı 

zarfla ekblll.meye konuımu~tur. Tahm.n 
bedeli 20.000 lira olup ilk u-ınınat Ji>OO 

LJ.radır. .b;vsal korun btitiln ırarnl;ıon.ıı. • 
rında mevcuttur. 15-6-942 tıı.r1lı ve 
48100-51100 No. ttı emirdeki evsattır. 

ekSUlme 20·7·942 ııaat 1~ Ur. İ&IP..kltle· 

rin l>elU ı;ıün ve s.ı.atten bir a:ın.t evvel 

kanunun 32 inci mııdd~I mucibince .1a
zırlıyacakları teklU mE'ktuvlarını Ko. 
na vermeleri. (4829) 903 

Tezek alınacak 
Doğubayazıt Sa. AL Ko. dan: 
1 - 1 milyon kilo tezek kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah
min bedeli 20.000 lira olup ilk temı
natı 1500 liradır. Evsaf korun bütUn 
garnlzonlarmda vardır. 15-6-942 
19800/51400 No.Ju emirdek" evsaftır. 
Eksiltmesi 20-7-942 saat 16 dadır. İs
teklilerin blr saat evvel teklif me-k· 
~uplarmı Ko. na. vermeleri. 

(4830> 904 

Odun alınacak 
Doğu Bryazıt Sa. Al. Ko. dnıı ı 

olun ıııuh"rıımerı he<'ieli 91520 lirıı ilk ZPrf' ayrı ayrı isteklilere de ihal<'ııi 
teıııınııtı .5HZ6 lirııdır. yapılabilir. F.vsaf ve şartnamesi hn 

Evsaf korun biitilıı l!:llrnizonJnrındıı gün Ko. rla görülür. (5321) 1380 
vnrrlır F.ksiltım·5i 21 tcmrıııı:ı; !l ~2 sa· Odun alınacak 
lı ıı:ilnil s•ınt l l dir. fsteklllerln brlll Bolayır Sa Al. Ko. dan: 
gün vı- santte kanunun 32 inci mnrl<'ir· 1 _ Tahminen beher kll~u 115 ku
_:;ine 1?öre lrnıırlıyaraklnrı teklif mek-
tuplarını eksiltme sn.ıtinrlen bir s:ı.at ruştan 300, MO, l600, MO, 400, 300 ton 
evvel Trahzon Sa. Al. Ko. na verml"- k1 l'mıan 4200 ton m~ onunu kapalı 
ı .. ri. (4971) 10.t.8 :>.artla eıanıtmeoye konulmuştur. Ayn 

AYM alınn.1'1Jlr. Muhammen herleM 6.1000 
Taşıma işleri lira tl!k t.('fJllnııtı 4725 Hradıc. Bu mu-

tst. $l:şll sa. Al. Ko. dan: hıımme'!\ be/lele verıı-11f'I'" ve sair masraf-
ı - Beşikta.ş'ta•lü değirmenln<len lan ıırı.ve f'<tllet'.<'ktl.T. 

lrkecl ambarına kadar 10.000 ton 2 _ Pazarlılh 16-7-942 'PCrsm'lbe ııü· 
'1 ve kepek nakliyesi kapalı zarf U· 

uliyle münakasaya konulmuştur. 
!ususi sartlar Ko. da görülür. Mu
akkat t~minatı 4750 lirarlır. İhalesi 
1. 7. 942 salı günü saat 14 te yapı-
ncaktır. Taıtplerin ihale saaUnden 
ıir saat evvel tekliıf mektuplarlyle 
~o. na müra<:aatlarL 

(4974) 1044 

Taşıma işleri 
BUl'8a S..'\. Al. Ko. dan: 

l - 5000 ton muhtelit 
ve malzeme n.a.kll.ya,tı kapalı zar! usu
Uyle eksUtmeye konulmuştur. 

mı S11.at 1.5 tc Bol11yır Si\. Al. Kn. da v-,ı. 

pılrı<'al<tıf". Şartnamesi her ırtın Ko. da 
ııörülür. (5316) 1410 

Koyun eti alınacak 
Meni fon Sa .. \ 1. Ko. dan: 
1 - Kıı.palı :r.arfla :ılınıı<'ailı ill\n e

dilmiş olan 30.000 kilo koyun ı-tine 
istekli çıkmnrlıjlınrlrın eksiltmı-si 3. A. 
!H2 par.artesi ıı;iirıii snat 16 ela p111.ar
lıkla alınnraktır. 

2 - Tahmin hrdeli 27,000 lira, te
minatı ı050 lir ıclır. Şnrtnnmec;I ;lfrr· 
zifon Sıı. Al. Ko. da p:öriiliir. İ~tekli· 
lnin kıınıın! helgelrriyle ve teminıı.tla.
riyle Ko. nf\ miirararıtları. 

(.522!!) 1421 

İzmir ı.v. ,\. S.ı. \l. 1\:11. rlan: 
J - Cınsi palı l<'s uıiktnrı 100 ton 

fi.rnlı :ıı kııru~. IHfıl lıirlikln için pn
l ıt~s miktıırı ıon ton fiyatı :~:.!,!5 ku· 
rıı? tut.ırı :~ıo blr\iklrri için nırvcul 
hıısıhı ~artlR ra ~orr. 

t'ins ve miktarı yııknrırla ayzılı ih
tiynı; p ızarlıkln s ılın ıılın.ıcııklır. J':ı· 
,,arlık 'e ilı ıh·si 17. i. 9 \:.! ruına ızıı· 
nıı s.ıat ı r. dıı izıııir r.v. an·irlil.:i ::-ıa. 
\I. ""· rl.ı ~aııılnc~khr. Kııt! teıııin:ıt 
ilıale lıerlrli'lln yiıulr l :; dir. İhaleden 
"ııcr. nlırııı·. 'asıf ,·e ~Artlar her ırıin 
'"'·ela gorulur. İ·lrklllrrin mU<nVen 
gıın ve ~a ıttc trnıinnUnriyl<' ve rlijl:er 
ve,ikalariyle hirlikte Ko. rl ~ hııhınma-
1 ırı. (5:lt-9) ıısı 

Kuru fasulye alınacak 
ErzınNn Sn. Al. Ko. dan: 
ı BE>her kilosuna :'1 kuruş fl· 

yat tahmin c-dılen 130 ton kuru fa
sulye pazarlıkla satın alınacaktır. 
P:u:arlık 16-7-9·~2 peryemhe gunu 
:mal 11 de Erzinc-an Sa. Al. Ko. da 
yıınılııc-aktır. Muhammf'n bedeli 
27~1)1) lira olup katf ı eminııtı 4095 
liradır. Ev~af ve şartlar Ko. da .ı?Ö· 
rillür. İ>teklilerln belli saattP Ko.na 
gelm~lerl. <5392> 1453 

Et alrnacak 
l,t. !;ii•li Sn. Al. "''· dan: 
l - P.ızHlıkl:ı 110 oon (lrıılık sıihr 

.-r.) .ı kn) ıın <'ti alın araktır. Evsnf \ e 
husıı'i ~artlı r 'e te,liın mnhnllrri ko
ıııi,ynnıll\ ıı:oriılılp .. ~rrnilchilir. Sıji:ır 
etinin kilo,unun ınııhammen hedeli ıon 
knvıın eti kifo,ıınun mııhııınnıen hede
li 'ı ıo kıırııstur. İhnlrsi J R. 7. !H2 c-u· 
nrn rtr•' ~ıınıı snı.ıt t Z ne ~·ap1lacaktır. 
Taliplrrin knti terninntlnriyle Ko. n'\ 
miir ıc-aalh rı. (.~393) 1 ~54 

Zeytinyağı alınacak 
C-..elihnlu Sn. Al. Kn. dan: 
l - :\1c-v1.11Rtlı anhnrl\ teı;Hm 4-2 tnn 

iki buçuk asitli zeytin yağı pazarlıkla 
•aıın alınacaktır. Kazanç, hu\ıran, vcrıci· 
!eriyle pul masrafları tevsik edilmek şar· 
ti~·le diğer müteferrik masraflar müce • 
ahhidine iade edilmek üzeer muhammen 
hı:deli 496-i4 lira, kati teminatı 7446 li
rıt 60 kunııtj>r. Evsaf ve şartnamesi Ge • 
lioolu muke.r Sa. Al. Ko. da görülür. 
İhalesi 20-7-942 pazarte!<i günü <aat 15 
te merke7 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

('b94) l·i55 

4 çeşit sebze alınacak 
!zmıt Şa. Al. Ko. dan: 
1 - Aşağına cıns ve miktarları 

yazılı dört kalem sebzeye talip çık
madığından yeniden pazarlığı 17-7-
942 cuma günU ~aat 16 da yapıla· 
0aktır. EvııAf ve şart.namesi Ko. na 
göri.illlr. İsteklilerin temlnatlariyle 
birlJkıte Ko. na miirat>aatları. 

Clnsl 
Kabak 
Taze fasulye 
Patlıf'an 

Domates 

Miktarı Fiyat Kati Te. 
Kilo kuruş Lira 
33.000 12 594 
:i6.000 30 1620 
:'6.000 30 1620 
26.01)() 30 1170 

(5395) 1456 

mmaUarble Kn. rwı. mUracaaııan. 

(5.'197) 141'5 

Saman alınacak 
nur, .. :;a. \l. ''''· ılıın: 
1 - 'l'rrl'ih.ın lıııly ılı hulıının t1ı ı 

takıiirde rlokııııı lıalinclr 111,1 111 ıı ki o 
s11ııı11n kapıılı 1.arf m.ııli~ le rl,siltıue~ c 
krınıılııııı~lıır. ı•:J,.,iJt ııı<''ı a ı. -:. 912 
c11rıııt ıı:iınıı "ırıt l ıi d ı Bursa ~.. \l. 
Ko. d« >·.ıp1Lıt'<1ldır. llalya -:ımanının 
nııılıaııırııeıı lırclı·li ;~..ııı ı lirn ~e rııu

ı ıkkut tı·ıııinatı P~'ıt Jir.ı ı·r ılııkuın 

halinclt• ' ·"" 111111 nııılı ııımcn hrılell 
:31~i7 lira ve 11111\'akknt tcıııin ıl :ı~hll 
lirnrlır. Gı•rı•k hal.' nlı ı·e gı•rek,c rlo· 
kııııı lınJlnrlc saın ırıın nıulıaııımrn be. 
l ·llrri fi> ıt rnur k ılıe knıııisyonıınr'l. 
teshiılcclilen fı> ıt uı.rrın<IC'n hrs:ıhe
clilrnl~ olııp hu 1iy ıllara idare "ıınirlik
ı .. rinln znlııll\ ııın rlfeti.' ı.. ~ aıltır H"ak
lnrı tahkik ılı rııustenil vrsik J ır ile 
kv,ik cclilmek ş ırl .'le nakli.' e ıııa,raf-
1 ırı ıı ·n r cılllr«rk ı e nakli ve ı ı ısraf-
1,ırı idn n~ rı<'' lrrn1n ıt ~lır ıcnktır. 
s ımanlara nit c\!;af ı r s ırtııarııc \ıı
knı .ı, istnnhııl l.v. Arnırliklerırırll' nıır· 
s ı :-- ı. \I ı.; ... rl L ı;ıorıllıır. i~ırklılı>rin 
rıııı 'Y.' eıı ıııın ı<' s ıaıteıı lıir 'nal l'\•vrl 
knıiıı.ıl ıııaklıı.1.11 ı eya hankı\ ıııcktııp-
1.Hını lı·ıı·i l<'klif llH'ktıııılıırıııı Kıı. nıı 
vcrıııı•lt>ri. (.i:l!lH) ı l IJ!J 

Taşıma işleri 
Tokat Sn. Al. Ko. dnıı: 
1 - Nakliyeleri komisyond11n öit

renılmek Ü7.Pre ı.ooo.nı)O kilo eŞ13 a 
~·c.-m ve yiyec~k ve mahrukat kapalı 
zarf usulıyle ek.~iltme:> c konulmuş
tur. 

2 - Hep. inin tutan 15.000 lira, 
teminatı 1125 J rndır. 

3 - lhnlc,ı 30-7-942 perşembe 
ı:iınü saat 16 da yapılacaktır. Şart
namesi her ı:ilıı Ko. da. g5rıilıir. lq. 
teklılerln tc-kllf mckt uplaı mı ihale 
saatinde-o bir saat P.VVel kanuni ve
sikalariyle birlikte Ko. na müraca-
allan. <5.1!l!lı 14GO 

Kuruot alınacak 
r.v. Amlr11kl Sa. Al. Ko. 

dan: 
1 - 1000 ton 1Jfl.lynh kuru ot kapalı 

zaı·r U6ullıyıl'E.' cks 11mey" <'ll«ırılmı&tır. 

T€'Jl bı\yllne ,ılt olmak üzen" beher ki -
losun11 t.a.lımln cd len 11.Y'Rt 7 k'ıını,.tur. 

thnlcs! l akuı;tns 912 C"Umarteffi günü 
ı<ant 11 de Fliklııchlr Lv. Aml':'l'I~ S.'l. 

Al. Ko. cfa ~apıla<'nı...-ıır. Tekir 1ni'k"tuP-
lan !ıhale s:ı at den btr saat evvel ne 
knrlar kabul olunur. !·\"Sa! ve •eornlt h<'I" 
gün I<o. da ı:örütur. I"t1Y<'nlere 50 trm
rlan asıııtı olmnmıık li?.erc p.,n·alıır hn
lln<tt' vcırtı . t tr<kmcr UUı.'1hUt edeC't"!k. 
ıcrı mlktam. gore 1 k tcmmatlannı '~ 

rec-~ıdlr. (5401) 14.62 

Odun almacak 
Arrlnhnn Sa. A 1. Ko. dan: 
1 - Kapalı 2nrn?. ilk ihalesi ya

pılan 500 000 kilo oilunrı teklif E>di
len lıerlcl Hıl·ıkı hnd görülme<liğin· 
d<'n bır ıı:v 'Zarfında i.} bu ınad<lcnln 
pnzır.rlıkln alınmasına karar veril
miştir. 'T'ahmın hcdell rn.ono llrn. 
kati teminatı 2400 llrartır. Ev<ıaf 
biitiin ı:-arni;r.nnlarcfa mf'vcutlur. 
$ıırtnamMıi Ko. rla gfüiilebilir. 

2 Pazarlığı 28-7-942 salı gi:iııfi 
saat 9.3n rla komL<;ynmımuzda ya~ 
lat>aktır. <5402) 146..3 

Et alınacak 
Knrs Sıı. Al. Kn r1 m: 
l - h:u) ruı.;ıı ılc ko) un etinin be

her kılo uıı' tahmin Nlılcn fi) ab !IO 
sığır rtiııin 62,:; kı ı;i <'llll n ıiO kuru~ 
uçte iki kıı) ruklıı lw) ıın lı..te bir ke
çi <'linin ı:-Cı kıırıışl ın lif> ton et k:ı.... 
palı z:ı rl 11.s11li) le· t'!..sillıııt·~ c korıul
uııı~lur. İlk frıııinatı !lıiı-:: lir ıclır. 'l'a
k,ırrur eclen fi) at iır.crinrlcn k ıtl te
ııılnııt ıılııı ıcıtklır. l•İ) ılı U)"ıtUn ıı:oru
lcn el dn~i tl'rcih oluııar ık ıılıncw.ık
tır. Etı- ııll şarlnaıııe K•ı. rln giırıilur. 
:.'lflınak.ısası :ı. H. !> ı:d pıızı.rte.•İ ı;uıı ıi 
~a.ıl 16,:ııı ılıı K.ır' ::ın. ı\I. Ko. ılR 
yapılal'aklır. İsleklılrrın rıwı.kiır gua 
V<' '"allı'n hir ,a . ıt C'Vvc·I Jı;11.ırlıy11. 
caklıı rı trklif rrırktuplarl) lf' tf'nıin.ıt 
ııkl,'.Llurını Ko. na \·crıııeleri. 

(.5~03) HtH. 

Et alrnacak l - 350.000 kilo odun kapalı ıarf. 
l:ı. eksiltnıey C' konmuştur. Tahmin be
deli :n.ooo lira olup ilk teminat 1676 
lırııdır. F.vsaf korun hiltün garnizon
lnrınrla mevcut olup l .5. 6. !H2 tnrih 
ve 198100-SHOO ı-;o.hı emirdeki ev. 
saftır. Eksiltmesi 22. 1. 9·~2 giınıi 
saat 11 rledir. İsteklilerin belli giln 
ve saatten bir saat evvel kanunun 
a2 inci marldı:si mucihince hn1;rrlıya
cakları teklif mektnplnrını Ko. nrı 

2 - Ekslltmef'i 23.7-942 PE'rsembe 
ııUntl saat 16 da Bursa Sa. AL Ko. da 
yapılacııktır. Şartıııa.mes! Ankara, Ia
t.anbul Lv. Amirlikleri sa. AL Ko. lar•n
dıa ırörülilr. Yapılı.ca.k llllklıiyatın 4.500 

tonu şehl!r clahtl1 nakliyata ait <'lup 
muhamme!I bedeU 22500 l1'ra ve muvak
kat «-mmatı 2110. 500 tonu BuNa ile 
Karaköy arasındaki naklwata aıt olup 
muhammen becl<"M 25.000 ve muva•kkflt 
t.Pm!natı 2:'144 li'ra ve me<"lllutınun mu
vıı.J<kat teminatı 44.!54. Urad1r. tı>t<"kll1e· 

rln munyycn ırunde ihııle saatl:rıd<'Tl lllr 
M:ıt t"VVellne kadar tem1'1'ınt makb-17.U 
vr-ya banka meıctublJll'IU havi tekl1! mc-k· 

Kuruot alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 

Kuru ot alınacak 
F.~ki~C'hir L\·. ,\ mlr!iji:i Sa. Al. Ko. Siirt Sa. Al. Ko. dan: 

dıın: 1 40 ton koj un ve sığır E>ti k6· 

vermeleri. (·~831) 90.5 

Odun alınacak 
Dokubayazlt Sa Al. Ko. dan: 
l - 800.000 kilo Odun kapalı zar!ın 

c-kslltmeye konulmuştur. Talımln oedet\ 
40.000 Ura olup ilk teminatı 3000 ııı-a· 

dır. Evsat korun bütün ııarnlze>nlannrın 

vardır. 15-6-942 tarih ve 48100-!lllOO 
No ıu emirdeki evsarur. Ekailtml'ttl !42· 

7-9-12 saat 16 dadır tstı>klllenn bir "'11· 

tuplnnnı Ko. na vc-nnelcrl. 
(50' ) 

Saman alınacak 
Gehr.e Sıı. Al. Ko. <lıın : 

l068 

1 - Gelibolu'd.a i~kele teslimi 1000 
ton tel balyalı veya İp balyalı kuru ()1 

pazarlıkla satın alınacaktır. Kaıanç buh
ran vergileriyle damga resmi tevsik edil
mek ş:ırıiyle mukavele masraflariyle mu· 
ayene ma.,rafları müteahhidine iade edil
mek üzere tel balyalı kurn otun mu • 
hammen bedeli 70.000 lira, İl' bal}·alı 
kuru otun muhammen bedeli 6500 Jira • 
dır. Kati teminatları· bu mikdarın o/o ıs 
şi üzerinden alınacaktır. Evsaf ve şart • 
namesi Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. da 
görüliir. PazarJıkl•l ihalesi 30· 7-942 per· 
şembe günü saat 16 da komisyonumuzda 
yapılacaktır. (5305) 1427 

ı _ Tiir av Y-ıırfmda neti<'elcnmek palı ;ı:arl usulıyle alınacak.Lir. Ko -
ilT-rrr kapıılı ·,11 rftan pa7.arlığa rlılkil- :run etlnm 1 ahmin edilen bedeli 
\en 1000 ton ti'\ hAlyıılı kum ot hirin- 24.000 lira olup ilk teminat lSf\O li
ri paıarllji:ınrlıı talip whıır etmı-diğin· radır. Sığır r>tlııın tnlımın bed<>li 
rlen ikinc-i pazıırlığı R~kisrhir Lv .. i- 20.000 lira olup ilk teminat 1500 ll
mlrlli{i sa. Al. Ko. dR 15 tenımıı7. nı:.? radır. MünRkasa~ı 3·8-~42 pazartesi 
çarşamha l!:ilnii ıvı.at ıo dl\ y:ı))ılnc-nk- günti ~aat 17 de Siirt Sa. Al. Ko. da 
tır. Rı hPr kilosıına tııhınin !'dilen fi- yapılacaktır. lstr?kl!lPrin işbu saat· 
yat 7 kuruştur. 110 tonrlaa aş:ı.i'\'ı olma· ten bir SRat E'VVf'l kanunun 32 inci 
mak iizt"re pıırçalnr hnlincle ele v!'rilir. ma<'lrt<'~i muclhinre hazırlıyaraklnrı 
Şnrtnamc ve rv,.af her ı;ıün Ko. na ,ı:ö- teklif m<'kl ııplnr ını Ko. na \"erme
rü!Ur. Tıınhhıit eclilrcek miktar:ı ızore lerl. Şarlnume ve e-v>;a( Ko. d.a ı;ö-
mnvakkat tl'min.ıtlnrı ile hirlikte mu- rülür. <5404 l 1465 
ıı»yrn ıı:ıtn ve s:ı~ttt- Ko. na nıııraca- Odun alınacak 
atlnn. (li3!l6) u.57 Ard.'lhan sa. Al. Ko. <lan: 

Koyun eti alınacak 1 - 400 ton Odunun kapalı 7.a:-f usu-
Erzururn !"ol\. Al. Ko. nan: lhlP 6-7·942 Ntzartc-sl günü saat 15 te 

nM> olup keş!! ve sartnıuncsl 1'>7 
.,ıuk makbuz mukabili satın alrnıı 

ım ı.~yon Undan verllmcktro ır. lstc.kllle -
e~U~c ııünil saat ona kadar zarr· 
nı l\'l. :!\1. v. 4.. :-;o. lu Sa. Al Knml»· 

2 - i,ıeklilerin helli günde kati tc· ıı.t evvel k:anunun 32 inci maddesine 
tekllf mektupla · 

(4832) 906 

1 - Talip çıkmıya.n 720 ton bal~
lı sııman pR7:ıırhklf\ alınııcllktır. Ru 
ıııiktnr 60 at tonluk parçalara dl\ hö
lurıchi!ir Bir kilosunun muhamm<'n 
berleli 6 kuruş tamamının teınirııı.tı 
6 HIO lira blr parçasının teminatı ise 
ıs ıo liradır. 

Koyun eti alınacak 
Malatya Sa. Al. Ko. dan: 
l Pazarlık ~urrtiyle 25 ton kovun 

.-ti alınacaktır. Beher kılornna ta!ı~nin 
e<lilrn fiy:ıt 60 kuruş, muvnlu."t temi
r·~tı 1 l:?.'i lir:ırlrr. Satın 'lln• .. koıı ıb,·o· 
'11 .. 17, 20 ve 23 ncü gdnll'rı içti ;ıa lıa
lir.<'ledir. TRlirı ı rin nı .. ık.:ı,· ;.ninlerde 
~a;t 15 te Sa. . .\l. Ko . .ıa ıniırııc.rnt· 

ı - 6-7-942 de ,kapalı zarrıa yapıla- yapıJnn mlinnka.sa.sında talip cıkmadı -
nık 33 ton koyUn eti l.Juı.leslne ist~l'1ı ğınrlan kanunµn 40 ıncı maddesi mucl
c!.'kmadıRından ve ~ı gilnrle )apıla- btnce lsbıı madde'lerln paz:ırl1ıkla ahn· 
cnk 33 ton ııı~ır ıtı:ılcslınde zarflar ka- masırın lk ımr vM11m tir. Tahmin bede

minatları ile Ko. c!a bulunm:ıları. ııöre h:ı:ı:ırlıy11cak!an 
Cinsi Mikdarı nnı Ko na venneleri 

nurıll Vernıelert. (!ll5:>) l:.:?11 

Tamir işleri 
M. M. Vek. Satın Al. Kn. dan: 
2552 lira keşıf bedellı Ankara'da 

hkcri fırrnırı tanıırl 29. 7. 942 ıı:ünü 
t ıs le ac:ıık cksıltıneye konula • 

ktır. İlk ıemin·ıtı 191 lıra 40 ku
ş olup şartnamıısı satın alma ko
isyonunc1a 5:"Steı ılm .. ktellir. lstı:k· 

• !erin ekıılltme glın ve saatinde M. 
. '\/. 4 No. h saıın alma konıı~vo 
ına ı::-elıneleri. t511'i6 ı 1212 

Yapı işleri 
M '.\I V. S,ı. ,\!. Ko. d ın : 
391 ~ l llr.ı 80 kuruş ke if bl'dı•lli kli
k f0'-klltl:ı uç aınhar in nsına :!i'i 
q~..? 'alı ı?iinfı saıtt 11 rle kapalı urf 
ııııık ı·ıH!(•ccklır İlk trırılıı ıtı '.!~131' 

n 63 kuruştur Kl'şıf ve Şnrtnnınesı 
6 ı.urıışlıık ııınkbıız ınuknh!li sntın 
ııll knrııi~vonurııla..-ı vr.rikccktir. j,,. 
:..uıerııı rnuıı:ık ısı gıınlı saat ıo noı. 
cınr z~rflnrını 111. '.\!. V. ı. No. Sn. 
, 1«'"'1 vnııuna gelmeleri. 

(.;ı.~1) 12l3 

i aı;ıma işleri 
y.1 M. Vl'k ':-;atın Al l\:n. rlnn: 
yeıl!!k 'ı.ıb-<y okulunun ka!oM!er da· 
s,11.ıc llltl:kcc-ck kömlır kılllcrı hamal· 

Tavuk eti 450 Kıı:. 
Yumurta 4o;oo Ad. 
Tere yağı 5200 Kı;:. 
Yoğurt 5R50 Kg. 
Süc ·!ıoo K~. 

(11391) 1 ı.~2 

M. M. VEKALE"f.l DENiZ 

Sabun alınacak 
Deniz Leva.zıın Satın Alma Ko· 

misyonundan : . 
1 - Beher kilosuna t.nhmın olu

nan bedel ··s6 .. kuruş ''30,, santim 
olan 30.000 kilo sabunun, 15 tem -
muz 942 çarşamba gi.lni.i snnt 15 te 
pazarlıkla eksiltmesi yapıl ıcnlttır. 

2 - İlk ıenıinatı "1941•. lira "75,, 
kuruş olup şıırtn ımesi "130" ku • 
ruş bedel mukabilinde alınabilir. 

4 - Şartnamesini görmek isti
yenlerin her giin ve pı :ıarlı~a iş
tirak edeceklerin de belli ~·Un ve 
santte K"'sımpaşa'da ı bulunan ko -
misyona mtiracıı.atları. 

(7371-5273) .,,,,,.. 1347 

ADLlYE VEKALET! 

Odacı almacak 
ııı halice naklclt!rllecc.ktlr. Paııır'ıtı ı\rlliye Vekıiletinden: 

.7.942 cuınıı ııun!ı sa.ıt 10.30 da !•l 30 lir:ı aylık iicretle bir knç odacı 
V " No. ıu sa. Al. Ko. ela yapıla- .ılınac:ı.ktır Taliplerin 0ağlık rrıporu, 

ktır· rlo,frrulnk ve okur ya7.:ır, askC'rlik 
sıı ıeı U7,.ı1ne alarak mUtcah?ıld n durumunu ırostnir \'CSikıılarivle bir-
1 rı ,t,,...., ,,,rı l<tc !halı< likte Veklıll"t Levazım ve nairc .!\lu. 

t ndC' m"7• 1 .ııirluğune müracaatlnrı ilfin olıınıır. 
lf 1'

001
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Odun alınacak 
tst. Ko. Fındıklı Sa. Al. Ko. nan: 
1 - A;iağıda yazılı iki kalem odun 

17-7-1942 cuma gtinü hı7.alarında iÖs· 
terılen saatlerde kapalı zarf usulü ile 
ihale edlh:cektlr. Şartnaın<?si her gtin 
Ko. da görülür. !steklilerın bellı ı;:un 
ve saatlerde P.n az blr saat evvel tek
lif mektuplarını kanuni vesikalariyle 
birlikte makbuz karşılığı l<'ındıklı 
Sa. Al. Ko. na vermelerı. 

Miktarı Muh. Bed. İlk Te. İhale 
Cinsi Ton Lira Lira saat 
Odun 3000 105.000 6500 15 
Odun 3840 13·1.-100 7970 16 

(4833) 907 

Tavuk alınacak 
lst. Ko. Fındıklı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - K. lığa bağlı hastane ve na

kahathaneier icln 11000 tavuk ka
palı zar[ usulü ıle 17-7-942 cuma gü
nü saat 11 de yapılacaktır. Sarıtna
mesi her gün Ko. da ,görillür. İstek
lilerin bellı gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını I<o na ver-
meleri. (4834) 908 

Odun alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kilosuna 8,111 üç kuruş yetml~ 

beş santim tahmin edilen ııoo ton tu
tuştıırıııa odunu kııp:ılı za.rflıı alına• 
caktır. İhalesi 17. 1. 9 ~2 cuına gllnü 
sa'l.t Hi rla yapılııcaktır. Mec·ırııııınıın 

tut:ı.rı 187ii0 lira munkkat teminatı 
J.l.06 lira 2.'.i kuruştur. F..vsnf ve §c
rait Ko. da görüliır. İstı•klılı-riıı tr.ml. 
ııat ve teklif mektuplarını belli giln 
ve s:nttrn hir ~nnt e\ ve! Ko na ver-
meleri. (ısa.:;) !10!> 

2 - I'nT.arlıih 21 temmuz 91~ sf\lı 
giinü saat 16 da yapılacaktır. Şartna.· 
uıesi Ko. dıı. görülür. (IS003) 1069 

Saman alınacak 
Bol.ayır Sa. Al. Ko. aun: 
1 - 1454 ton bal.Yalı samıııı kapalı 

7.artıa eksiltmeye konuımustur. 84 ton, 
214 ton, 261. ton, 197 ton, 698 toın ola 
rak ayn ayrı alınabilir. Muhammen be. 

deli 72700 ll'fadır. !ll< temlnatı 4885 li· 
radır. lhalPSl 26·7·942 d~ PllZRl'tESl ı;ıü

nU saat 15.30 da Bolayır sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Tekllt mektuplan bPlll 
ailn ve sıı.atıterı bir sa.at evvel Ko. na 
vermeı.eııı. Şartnamesi Ko. da gôrülür. 

(5138) 1178 

Ot ve saman alınacak 
Kütahya Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 600.000 kilo döküm saman 

ile 700.000 kilo balyalı kuru ot mev
cut evsaf ve şerait dahilinde kapalı 
zoarf usuliyle eksiltmeye koııulmuo -
tur. 

2 - Döktim samıımnın muham • 
men bedeh 18.000 lira muvakkat te
minatı 1350 lir&lır. Balyalı uru o • 
tun muhammen bede il 49 000 lira 
muvakkat tenunatı 3675 liradır. 

3 - Eksiıtmeleri 25 - Temmuz • 
1942 cumartesi g{lnUnde döktim sa • 
manı saat 11 de balyalı kuru ot saat 
11.SO da Kütahya Sa. Al. Ko.da yapı· 
lacakıır. Balyalı kuru ot şartnamesi 
24:> kuruş mukabilindı! ve samanın 
şartnamesi bedelsiz olarak Ankara, 
Jatanbul Lv. Amirlik.len Sa. Al, Ko. 

laıı. (ll:JIS6) H ld 

nunı mUc1det ıcer:. nde verllmf'd..~nd>'n 

bir ay muddct.tc ]'>8.7.IU'lıj!a konuldu. 
2 - Pazarhtı 16·7·942 pcır:,embe ııü· 

nU saat koyun eti 16 <1a sıtıır etı 16 .. ill 
da Er;ı:urum S&. Al. Ko. da yapılacak -

Çeşitli yiyecek ah nacak 
K.ııikaC'ac Sa. AL Ko. dan: 

Clnsl 

Bulgur 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Nohut 
Merciml'k 
Sadeyağı 
Tu:ı: 
Kırmı7.ı biber 
Toz şeker 
Kuru üzüm 
Pirinç unu 
ZeyUnyağı 
Çay 
Beya:ı: sabun 
Yeşil sabun 
Koyun eti 
Sığır eti 
Mev. kabak 
Tıızc fasulye 
!spanak 
Domates 
Prasıı. 
Lahna 
Bıı.mya 
Patlıcan 

Miktarı 
Ton Kl. 

12 
12 

8 
6 
5 
6 

10 

2 
3 

6 

.2 

7 
7 
3 
3 
2 
3 
2 
2 

50 Kl~. 

100 K\g, 

25 Klg. 

500 Klg. 

50() Klı;. 
500 Klı 

Muh. Bed. 
beher k.lo. 
Kr. Sa. 

16 50 
65 
35 
2.3 
35 

165 
7 

60 
98 
60 
50 

100 
1750 

80 
70 

100 
75 

M. Teminat 
f..Jra Kr. 

148 50 
585 
210 
103 50 
131 25 
742 

52 50 
2 25 

147 
135 

3 75 
450 

31 81 
126 00 

26 25 
525 
ıl93 75 

li ıı;ı.ooo ın t<>mm tı kat }-esi 2100 ı.-

radır. ı:;,·,.~r korun bütün ııam zonla
rında vardır. ŞııM.namcsi Ko. da ırorll -
liir. 

2 - thnlr:>s1 29·7-94::? çarı;amba gün".) 
•aat 1" de pa7~ırhl!'ı kr>m "Yonıla yapı-

laC!llktır. (;ıı05) H'>fl 

Ceyhanda Vıatan Eczahanesi 
Sahibinin rn1stalığ1 ,ılolayısiyle sa • 
tılıktır. Sahibi Rıza Atasağun'a mU-
racaac. 1096 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 -KUTUP YILDIZI 
Baş Rolıle: 

Sonja Henie 
Richarc! Greemme 

2 -MASKELİ HAYDUTLA 
Uç silahşör kovboy 

tarnfıncl ın 

l - Yukandı\ mn..'ier V(! cln&lerl yıı:r.ıh ırıda m11ddc1<'ri 'k1'ıwı1r u.?f ltı<Ultl l1E ~UVARE 

d" Kırkata<:tn muleeekkll komlsyonumuzcfa ihale eclll(>('f'lktlr. Tel: 6294 
eksiltmeye konulmustur. Ek&iltmesl 15 temmuz !14'2 r11rşamba eUnu saat 1Q.3ı.1ı 20.30 da iki film birden 

:.ı - Şa.rtruune ve evsa.! hC'r eUn Ko. da eorülW- ve alınabilir. (4838) 912 .... "111 .. •••••••••••P•ı'• 
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HARiCiYE VEKALETi 

Elbise diktirilecek 
Harlciye VekAlet.ııden: 

DAHiLiYE VEKALETi 

Saha tesviyesi 
Dahiliye Vekliletlnrlen : 

Ve-k.Uet ııademelerı ıcın (66) aıtmn Yekıiletlmiz blnıısının do~u cephe
' tı taınrn eıoıse ve kasket dlktlrllec~ıı;- sindeki sahanın tesviye ve tanıimi işi 

ı::ıoıse ve kıısketlerın kuması l/eK&- açık eksiltmeye konulmuştur. 
ten verilecek <ll{:er malzeme mUteaıı- Keşif bedeli 39 ~6 lirıı 33 kuruştur. 

<le alt olacaktır Kasketi Ue oerao<>r ~luvakkat teıııınat ı 296 liradır. 
bır -takım eıbsenın t! hm n olunan '11Kı~ Eksiltme 17 7· 19~2 cnma günü sa-
e ell 7.!. Ilı> tcmlnatı ıoı:ıoo liradır at ı.; te Dahiliye V~11eti !nazım 

miırlıı rliıgu daıresinde yapıhcaktır. 
t:ksıltme 17 7 942 cuma etinU saat LO Bu işe ~it keşifname ve fenni ş;ırt. 
d~ \7ek11ette toplunacak komısyon ·ara· name Vekiılet IE'vaıım mUdürliıj:(iınrlen 
tından y.ıpılacııktır lstel<lllerın ıros•erı· rııra!iı?. olarıık isteklilere verilir. Pro-
1 n gün ve ~a:1tte Kanuni oeıırelert:.-Ie je,; de İ-'tiyenler gbrebili r t~teklile _ 
k :n syona ırelrneıert. \48SOı 951 rin tayin edilen ırün ,.e s~ııtte le"ıı • 

Memur alınacak zım mııdUrluj[ünde toplanacak komls
yonıı muracaatlan ilıin olunur 

Hariri~ e \'ekiıletlnden: (1909) 97.ı, 
Hnricıye Vek •lı-tlnln merkez te~-

kı tında 18 unclı dereceden munhal Müvezzi alınacak 
ı hri meınıırluklan mub bRka ile ka- Dahiliye VekAJetlnden: 
dın •e erkek memur alınacaktır. 40 lira aylık ücretli evrak rn ivezıl 

me ~:k 1~:,'rın:eı~~~~~~~rin~e~!:~~~ 111\' ne "TIOto Uclet kullanmasını ve :na 
ırı • 'i.n yoktı:r kıne He ~·azı yazmasını h len ti:: kh 

-'Ju.ab Kn ımtihanı 3 Aılustos 94'.? 1 alınacaktır. tsteklllerln lstlda ve ehil 
p zartesı zunu snat ıo da Hariciye yetlerl.nl ı;:öı;.tcrir belı;derlYle ıs-7-!H 

' rka!etln<le yapılacakbr. \lil~abakaya tarihine kadar mıiracaatlan ilan olu 
ı tır'lk edebılmek için talıplerın me- nur. C530lı 13S7 
murin kan unun ~ iıncu ııınddesinı'lekı-
h'rden ba"kıı a ~gırl ı yazılı evsafıda 

hdiz olmaları lhımdır. Vakıflar Umum Müdürlüğü 
l - Lı•e mezunu olmak. 
z - '.\[ ın azz ı f Askerliı[ini ifa ederek 

l ivat ,ınıfınıı nakledilmi~ olmak 
3 - Yası otuzu tecavuz etıuemİii 

bulunmak 

Mücellit aranıyor 
Vakıfiar U. '.\ludUrlüA'undcn: 
Vakıflar Umum MUrttirlU{:'l ıcln ile 

retli bir mUcelllt alınacaA'ın 1an tal. 
olanların kabul şartlarını l~·enmek il 

Talipler•n mı:ktep diplomaları, . .\s
ı erlık vesikaları, husniıhal ve sıhhat 
• harletnameler!yle hlivi\'et cıizdıınla rı 
, eva ~uretlerlni istidıı ile 31-7-9 ız ta- zere \'a.klf kayıtlar miıdürlıl~Une mil 

•rı ıne kad:ır YekAlet :-icll •·e memu- racaauarı lllın olunur. 
rın daıre.5İ umum mudurliıii;iıne tevdi 
c-ylemr>leri ve müsabaka ırlinıı Vekôle· 
te hazır bulunmaları 11 "ın olunur. 

4 - İrntıhnn, Turkc;e Kitabet Fran
Fııcııdan Turkçeye tercume ve umnmi 
m IOmııttıın yapılacaktır (63~7) l:ı"'ı 

MAARiF VEKILLlCI 

Talebe a!macak 
~ta.arif Vek!lllilnden: 
Bu .Yll boln san ıt okullarlyle >·ap 

usta okullarına alınacak parasız >'atı 

talebenin mUsııbaka lmtlhanları 20 a 
&uııtosta vlltıyet mc~ke-.! nde yapıla.:aK 

tır. 

Bu lmtrtıanlara ırtrmek !stlyenleı:ln 

s ruan orırenmek Uzere maarır mhdii 
lu erine m:ırar at etmeleri lAzırrdır 

(5160) 1244 

MALiYE VEKALETİ 

Tamirat ilanı 
~ta Uye Vel<Aletlnı!Pn: 
Ya.p, acak isin ıruıhiYet1: De~·let &ıl -

rn oınas nda >8Pıtar.ak ta.mtrat. 
K şif ber!ell. :ı;2 llm 90 kurt1$tur. 
Muvah"ltat teminat mlkt.a.n: 40 Hra 

9 1 :uruştur. 

ihale tarihi ve mahalli: Maliye V. 
nı lll emlik murıur fil':Unde 16-7-942 
perşembe e nu saat 15 te. 

(5239) 1424 

JANDARMA 

Memur ve ıanatkar 
alınacak 

~darına Genel Komutanlı~•ndan: 
Ankara jand8.I'M8. li:'enel ıco:n utan lığı 

&ıl.:.h ve te eton t.ıı.mlrhaneslnde çalı:;· 

m K üzere va.zlteler!Yle aylık ücretler 
ıı.sa~ıdıa yazıll mem•ı. ve sanat.ktı.rlaı 
au ncaktır. lsteklllerm bonservlslPrlYI 
mahalli J. KomutanLıf:tna müracaflt et
Inl!.eıi ıilın o!wı1. 

1 
1 
1 
l 
1 
1 

Vazi!esl 

Tütekc1 ustası 
'.ornacı 

Frezeci 
Oıts!Jen ka.yn.akc;ıın 

Tele!on ten memuru 
muav1n1 

5190) 

Aylık ilcretl 
11.Ta. 
100 

"120 

120 
120 
140 
90 

1265 

.ı 11111111111111111111111111111111 L. -- -
§ Taşıma işleri : - -- -: Cocttlt Esir1;eme Kurumundan: : - -: Kurumumuzun yıllık sarfi- : 
: yatı olan 700 ton kömurı.in _ 
: naklıyeıs acıı< indirmeye ko- : 
: nulmuştur. lsteklilerın 20-7-942 : 
: pazartesi giinü saat 10 da ı;e- : 
: merkez muhaseoesıne gelmele- : 
: rJ. 1143 : 

~·······•ııııııııııtııııııııııııı,-
Yapı yapt1ranlarc1 

Demır ktirek toptan ve perakende 
t>ı:>ton künk klrec mermer kırı~ı mo
z3yık he.l llvabo taşları ucuz fıyat· 
la satllmaktadır. Ankara Soğukkuyu 
Neşe sokak No. 34 ardi:ı;cde moza-
yıkcı Cemal ERC!S. 1097 

İnşaat yapanlara 
Kirece ihtiyacınız varsa saat on 

lklden son:-a KUcilk Cıhan Kıraat
haneslnde bulunurum. 

Kırecc;. Cemal Gürer 

Doktor, eczacı, hemsire, 
eczacı kalfası aranıyor 

l - Zonırulda.k'ta sarılık tesld
IAtı hastanesinde ca.ıımak iızc

re. <300> ura ücretli Dlr kulak 
boA'a:z. nurun mütehassısı. 

'l - Aynı seralt ve ücretle olr 
oa.kterlYotoe mütehassısı lle oır 

rontıren müterıassısı. 

3 - Saf:lık T Hastanesi tcın 

(100) Ura ücretle ol· tıas nenuıre 

ue (70> er Ura Ucretl1 (4l hem 
ıtre. 

4 - Satıık teşkllA tı dlspanse~· 

ı.e!1 ıcm (150) aer Llra Ueretıı 

(5) eczacı. 

5 - Keza teı;k11At dispanser· 
ıerı ıcın (60> aı Ura ilcreW ye

t1&kln !ki eczacı kalfası alınacıu· 

ur. 
6 - Ueretıer nzerlne aynca 

(5'125) 

ANKARA VAL1L1G1 

Bir daktilo alınacak 
A.nkar..ı ValilJğlnden: 
ı - 1'. 1fıa )lUclurliığü kadrosun

da acık bJlunan (60ı lira aylık ıic
retlı kadroya imtihanla bır daktı.o 
alınacaktır. 

2 - lmtihan 15-7-942 tarihine 
rastiı) an ı.ıer~embe günu saal 15 le 
:\"afıa Müdür! ügtınde yııpılacaklır. 

3 - tstC'klllerin, aşağıda ya.:ılı 
belgelerle bırlıkte nıhayet 14-7-942 
alqamına kadar vıliiyete istıda ıle 
müracaatları. 

4 - Aranılan bP!geler: 
A - Nüfus cüzdanı örneği 
B - Askerlik vesikası 
C Doğruluk kiıC:ıdı 
D Tahsil vesıkası 
E - Sıhhat raporu 
G - üc adet vesika fotoğrafı 
F - Evvelce çalıştığı yHlerden 

alınmış bon,,ervlsl. < 5142> 1181 

Satılık enkaz 
Ankara Yaliliii;lodeo: 
l - Kayafta lsta»·on civarı nda 

Ha.cıbayram mevkiindeki un değirme· 
ni lttiı;alinde bu ilday koruma. ınem ur
larının hizmet ifa ettikleri kulülıenin 
ankazı rıılıte.ıhhide ait olmak li.t.Prc 
hedmi işi pa1.arlıklB Ratışa konıılrnu~
tur. 

Z - '.lolııhamrııen berleli 128 lira olup 
muvakkat teminat ıo liradır. 

3 - İh"le ~i. T. 9l~ tarıhine mü· 
>adif perşemhe ıı:unü saat US te def
terdarlıkta yepıl ıcaktır. 

.ı - lsteklilnln ırunıın<l~ Nafıa mü
dıirluğünrlcn alacakları ftnni ehliyet 
vesika~ı ve teminat ıııakbuzu ticaret 
od:ı.sı vesik~sı ile birlikte komisyona 
muracaııtları. (631.5) 1430 

Boş teneke satışı 
Ankara Val.IHrlnden: 
ı - (2000) adet boş benzm tenekesi 

acık a.rttuma usulb'le satıi& ko.ııul
muo-tur. 

2 - thııle 30-7-942 tarihine milsartlf 
p~be ı:ilnil saat 15 te de!terdar
lıkta yaınlaca,ktır. 

3 - Tene.keleııln behermln rnıuham -
men bedeli 110 kuruştur. 

4. - lst.eklilerJn (165J llıraJııc muvak
ka.t teml!na.t makhuztyle bl~Hkte ırünün
de komisyona muraoaatıarı. 

(5316) 1431 

ENSTİTÜLER 

Tal ebe alınacak 
Gazi Terbiye En.rtitfüsiı ::>iıidlir

lilğunden: 
Enstlt lınün Türkçe - Edebiyat, 

Tarıh - Coğrafya, Matematik, Taoii 
ve Fiz!ki llımler, Pedagoji, Resım
!ş, Beden Terbıyesi, Mı.izkl, yabancı 
dil <framızca> ijUbelerlnin birincı sı
nıflarına yeni ders yılı lcın yatılı ve 
yatsıız talebe alınacaktır. Kayıt mu
amelesi 8 ağustos tarihine kadar 
yapılacak ve 10 ağustosta imtihan
lara baslanacaktır. Girmek lstiyen
ler kayıt şartJarı ile imtihan şekli 
ve giinlerini bulundukları yerlerin 
maarif müdürlüklerinden öğrenebi-
lirler. (5256> 1425 

KAZALAR 

Buhar makinesi alınacak 
Yıldızeli Belediye Rei~liii:inden: 
Kaznmıza elektrik tesi~ııtı yapılma

sı duşunulmektedir. B11nıın için l'Iinde 
kullanılıııı~ veya j eni fenni Şartları 
haiz 2!5 ila 30 be,·ırlr kuvvetinıle huhnr 
makinesi ve hıın°ıı ait dinamo (3ı;O -
220) voltluk ve tevzi talılıısıı ve tefer
m1.lı bıılıınanln rın Yılclızell be leci iye 
riyasetine mektupla bildirınelerl. 

(6310) 1 U2 

Bir eczacı aranıyor 
Gediz Beledi~e Riyaseıinden: 
Gediz'de açılacak eczane için bir ec

zacıya ihti}aç vardır. 
Şartlarımız pek mü,aittir. Arzu eden

lerin bu şeraiti ııheomek üzere mekıup
la Gediz Beledi> esine muracaıııları ilan 
olunur. (537 1) ı 143 

Ankara'nın en işlek verinde 

Satılık apartman 
Senelik icarı 5800 lira her ~Un 
ı 7 den sonra Florya mağaza -
sına müracaat. 1101 

SATILIK 
Ankara Samanpazarı mevklinde 

İstlhlas kahvehanesi ile müştemil!

ASKERLİK iŞLERi 

Çağn 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesin

den: 
l - 339 doğumlu ve bunlarla mu

ameleye tabı evvelki doğumlu An
kara'da bulunan bütün yabancı er
lerin ılk ve son yoklamalarına 13 
tem.muz 942 de, 19 :.ıayıs Stadyo
munda başlanılacak ve 28 temmuz 
1942 tarihinde son verllecektır. Bu 
günler ıc;inde askerlik meclisine mü
racaat ederek yoklamasını yaptırrnı
yanlar hakkında yoklama kaçağı 
muamelesi tatbl k edilecek lir. 

2 - Bu yoklamıya Labı her er bi
rer fotoğrafla, çalıştıkları daire ve 
müesseselerden birer ikamet vesika
sı get:recek, işte çalışmıyanlar da 
bulundukları mahal polis merkezle
rinden ikamet tezkeresı alacaklar
dır. 

3 - Askerl fabrikalarda cıııı~an · 
tar sanatkar olduklarına dair fabri
kalardan \•esika getireceklerdir. 

4 - Diğer sanatkfırlar da Ankara 
Beledlyeslnden kendi sanatlarına 
mahsus vesika getıreceklerlnden. 
şimdiden bu vesikaları hazırlamaları 
lazımdır. 

5 - Şoförler. askerllk meclisine 
ehliyetnamelerlnl göslerecekler. mu
avinler de şoför muavini olduf;:una 
dair belediyeden yahut şoför cemlye
Unden vesika getireceklerdir. 

6·- Bölı::e sanat okulu mezunları: 
mezun olduklarına dRir diplomaları
nı getireceklerdir. 

7 - Diğer okullarrla pulunan o
kurlar rla keza müdavlm okur olduk
larına dair vesika getirecrklerdır 

8 - Bu li!n rlavetive verine ıtece
ceğ'inden. her erin şlmrll l,,n lüzu'11-
lu veslkalaı·ını hazırlı).'rırrtk tavın o
lunan ~'.inlerde ackerlik mecJıc ne 
mürac-aat ed .. rek yoklamıılarını VR"

tırmalaıı ilan olunur. C5Hl> 11'11 

Çağrı 
Ankara Yerli Askerlik Şubesin

den: 
1 - 339 doğumlu \'e bu rloğumlu· 

\arla muameleye tabl rlahR vaşlı 
eratın son voklamaiarınıı 13-7-~i2 
günü başlı:ın;larak 28-7-942 :::ünü •on 
verilecektir. 

2 ..:.. Bunlardan mekteplerde ta
lebe olanların okullardan alarAkla
rı tah•ll vec',J<alar: ve nilfuc ciiz1ıın· 
larivle tnıebc olmıyanlıuın niifus 
"Ü7dan1arı. 

A•kerl fabrikalarrll\ mli«tnhrlı>m o-
lnnla.rın fabrikalardan alacııkları 
V"•'kalarla. 

"ı>rhe,ı r;ıhsan ı:anatki\rların he-
"rl'ye'·" • ııcrl k ettirecekleri sanat 

.. : 1{:>1nrivle. 
<::nfirl"r'r. rhllyetmımeler vlP, co-ı 

'ı>r muıwı,,ı .. ,..;.,·n şofiir CPnılvetlı>· 

rınrı .. n p';ır:okıarı vec•kalar'a 
<::,,n,,+ mC'ktrnlerlnrlen ve rtıc,,r o 

ııll"'rrl;ın m!'7ıtn f"ll!nhrın rliploma-
111.-•v!e "'"lm•»or• l.:!ızımıiır. 

3 - Yrıklıımıı 19 Mıwıc; ~tarl~m
munda ,-apılacaktır. Her erl'll yu · 
k"trıfa vazılı "e•alklP ve tavin Pı'!i!("n 
<'ibırle 

0

a•ke r lik mer-llc:ine ırelm,,leri· 
'!elmiNeorılı>r hal<::lrını'l.cı k:>nıınt tıı.k'· 
"at yapılacai!:ı il~"' "ınnur. 

<528~> 135::1 

EMNİYET UMUM Md. 

Kaput alınacak 
Emniyet Umum :\1 udıirHı/::lınclen: 
:labıta rnemurLırı i.;ln .ılı 3..!~ll c;o

zu 3i50 adet kaput 20. 7. 9 ~2 tarıhine 
ıııu.adif puzarte~i ,ıpinii ~ant 1.5 le kıv 
p:ılı zarf nsııli) le s·ıtın alınacaktır. 

Beher adedine 2 H>O kuru§ fi) at tah
min edilen :..aputların numune n~ şıı.rt
name •ini ı:rormek i'li) eninin Uııııım 
Mudurliık satın ıılma . kurnisyonıınn 
müraca;ı tl:ı.rı. 

:\1iınıı.,asqya ırirPceklerin 6750 lira
lık muvakkat te111inat makhıııu veya 
banka mektııhiylE' ber:ıhr.r 2 Hlll sııyılı 
kanunun .ı ünrii maddesinde y.ıı ı lı 
belırelerle blrliktc zarflnrını nıiın~krı-
sa ıriinü saat ı ~ e kaclıır koıııis\'ona 
vermeleri. (ı916) 1019 

KAYIPLAR 

Kayıp - Ankara nüfus idaresin
den aldığım nüfus kiı.gıdımla Ak
köprü levazım Oölüğünden aldı;':ım 
askerlikten terhis te~ereml kaybet
tim. Yenilerini alacağımdan eskılen
nın hükmü yoktur. 

Aufbey mahallesi telsiz caddesi 
No: 486 da :ı.Iahmut oğlu 313 do-
ğumlu Ahmet ALYUR'f. 1151 

Kayıp - Bolu mulga darülhılafe 
medresesınden aldığım ve Bolu Ma
arıf ıdaresınde tasdıkll orta mekte
be muadil bulunan sehadetnamemı 

ka~·beltim. Yenisini cıkartacağımdan 
esıkislnln hükmü yoktur. 

Hasan oğlu İsmail ÇELİK 
1149 

Kayıp - Ankara üçüncü icrasının 
942-1824 No. lu dosyasına yatırdı -
ğun teminata ait 2-7-942 tarihli ve 
1022 No. lu vezne makbuzunu· kay
bettim. Yen!slni alacağımdan eskl
sınin hukmü yoktur. 

Ankara avukatlarından 
Nail GE!'i'CAL 1145 

Kayıp - Atatürk ilk okulundan 
941 senesınde aldığım şehadetname
yi kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü olmadığını ilim 
ederim. 

97 No. hı Kemalettin Güllu 
1146 

Aranıyor 
Tecrübeli blr dadı lstenlyor. Ne

catibey caddesi No. 59/2 ye müraca-
at. Yenişehir. 1148 

Düzeltme: Gazetemizin 12-7-942 
tarihlı nüshasında neşredilmiş Dev
let Konservatuvarına alt kereste 
ilanı ihale tarihi 28-7-!l12 olacakken 
28-8-942 olarak ~·azılmışlır. Düzelti
riz. 

ULUS - 23. üncü yıl. - No. 75:!1 

lmtı;yaz SSJUbı 

lSKE?\'DER ARTUN 
Neşnyaı ve MUes~eııe MüdürO 

NAS! '! ULUG 
ULUS Basımevı ~NK.AR.A 

tevkalAde zam eltlenrnektedlr 
Taliplerin '20-7·942 cıaza.'"tesı 

ır{lnUne ıtadar Zonıruldakta navı.a 

bU)ıclcL"llliğllıe mUrac.aatlan. 

u bulunan 3 dükkAn ve esnaflar ce- otxKAT: Gazetemızc ııoncıerilen o.eı 
miy€tlnirt bulunduğu kısmı havi bil- evı Yazılar neşredllsln edilmesin ıeı-ı 
yük binanın nısıf mülkiyet hissesi n erUm · lrB..YbOl u da.ıı <IOla.Y> aıc 
satılıktır. Hamamönünde Sarıkadın ı v ez ve ~ 

001 sokağında 1!> N'o. lu evde Bay Ali bil m"81l.llYet mbUI ez. 
Rıza.'ya müracaat. 1140 - -

nı:vs 

D. DEMlRYOLLARI 

Parke ta§ı alınacak 
Devlet Demiryollan 4. İşletme Mü

dürlüji;ünden : 
İhtiyacımız olan 140.000 adet par

ke taşı, taijp çıkmıırlıjlınrhn kııpalı 
zarf usuliyle yeniden ek•iltmeye ko -
nulmııştu r. Arnasy.a'd:\ Kim. ızs+ııoo 
ocnj'?:ınrla. veya Çukıırlıiik isl,ısyonıın
de teslim edilecek ol:ın beher aıit>t 
parke taşının muhammen bedeli r; 
kuruştur. 

Eksiltme 20. 7. 19ı2 rınzartesi ı.ı;ii
n il saat 11! te Kayscri'<le ı İşletme ko . 
misyonunca yapıhcaktır. Ru işe ırir -
mr.k istivc>nlerin 525 liralık muvakkat 
teminat. vermeleri ve kanunun tA,·in 
ettiiti ve<ikal:ı.rla birlikte tcklif mek -
uplarını ihale ızünü muayyen olan <a
ntten hir sa.9.t evveline kııdar 4 i~let -
ıne komisyon katiplijline vermrleri lii.
/.1nıdır 

SıırtnamE' ve mukavele projrleri 4 
l~Ietme nıiiılürliiii'iinrlrn pııra•11 rılerak 
v€rili r. ('i0fl4/1865) !>!H 

Sönmemiş kireç alınacak 

VlLAYETLER 

Ekmek alınacak 
!stant>ul C. Müddeıiumurnillğirıden: 
1stan.bu.l ceza ve tevk fevlnın 942 ma

li eenesi'Jle ait ve 273,750 ktlo ta.hının 

ed;!loo elanelt Jht1Yacı kapalı zarl usu
l"l,yl(' elcsıll.me~ konm'Uş lı-c <le muayyen 
ııundc t.aloip cııcmadığından bu husu~t.a

kl ihtiyacın ı•!Ll'.arlık sureth•le k-mlnıne 
ksı.rar verUmlı; olduğUndan muhammer. 
bedell 37412 lira 50 ve muvakkat temi· 
natı :2806 lira 13 kıuru.ş olan ekmeA-1n 
t•k&lltmesi 29. 7. 942 salı ırünü saat 15 te 
suıtanaJunet'te ceza ve tevkltevlmle ya
pılacaktır. Tallpleri.n yevmi mezkftrda 
kanuni V('slkalarlyle birlikte komlsyon:ı 

mtiraeaatıarı. (7270.5031) l'.?OS 

1'..opni yaptırılacak 
Eı:zın\:dn lnhisarlar Başmüdiır

lügtouen : 
ı - Kemah kömür çayı ı.izerın -

de yapuruaoak (15-i~J lira k şif 
bedellı kôpru ın;:ıutının 7 tenunuz 
942 ,;unu yapılan kapalı zart ıııuna
kasasıoa ıalıp zuhur etmectıı:tıııden 

Devlet Demiryolları 3 üncü işletme On beş gılıı mlıddetle açık eksıllme-
Müdürlüı}ünden: ye konulmuştur . 

Mikda r, muhammen bedel ve mu - 2 - Temıııatı 1158 liradır. 
3 - İhale 22 temmuz 942 çar · 

vakk~t teminatı aşağıda yazı lı olan 200 şamba guniı saat 15 te ıallısarlaı: 
ıon sönmemiş kireç açık eksi ltme} e ko - l:Grzincan başmüdürlüğünde yapıla -
nulmuşıur. İhale~i Balıke,ir'de 3-8-9 f2 ca ktır . 
pazartesi 1;Ünü i~leımemiz bina~ında top· 4 - Bu işe ait fenni. hususi şart-
lanacak komi~yonumuzca ı apılacaktır. nameler, projeler Ankara' da. ınhı -

Ru i,e .ı.:irmek i,ıi~enlcrin 2·lYO sa} ı - sarlar ba müdürltigi.inrleo. !stan • 
lı kanunun ta}İn eııil:i ve•ikalar w ·i ün- bul'da iııhı;:;arlar umum mUdtirlüğü 
cü nıadde<i mucihi,ce işe ızirnıiye manii inşaat şubesındeo alınarak göriıle • 
kanuni bıılunmadıii;ına d•ir heyanname bılır. <5161 l · 1245 
ile aı nr eün 'aate kad.ır komi,> on rl'İ~· Satılık çimento 
1i;:ine mürac:ıaıları llrımdır. İstanbul Gi.imrti.klen Haşmüdür-

Bu işe aic ~arcname B~iıke,ir'de ::, iin- lüğunden : 
cü i,leıme müdürlüğünden par:ısır temin Ihaıe günti : 24 7. 942 
olunur (c;rı) M. K. N. lôS miktarı kilo 3518000 

~ üncü işletme mınıal,:a,ı dahilindeki değerı 28:Jl31 lira 74 kuruş eşya 
her hangi bir i<ıasıondan teslim edile - cınsl çimento ambarı Tophane. 
cek cin•i: •önmenıi~ kirl.'ç, Yukarıdaki eşya 1549 "dvııı ba 

~fikdarı: ıoo 1,...n, nıın mucibınce 2.ı. i. 912 ;le saat 
~luh•ırımen rf'c!rl 2c; lira, 13,30 da kapalı zarf .usulu ılc satı· 
:-.ıu,okkJt ıem:n•t , 7 c; ı · lacaktır. Kanunı vesı ... aların ıbı·azı 
İhale <ı:ıd: ı4. ' ' ıra, 

1420
1 ve ıeınınat ıle teklif mekıurıLrımıı 

.. • satış gunu sa·at 12 ye kadar ;.er.I 
Yun keçe ve keçe çızme mcsi ıhı.n olunur. Satı;. Re;ıacli:ıo e 

aıınacaK caddesindeki Gümrük sa .ış mudür 
Devlet Deıı:1ıını.ıarı Yedinci h- lllğiindedir. Şartnamel~r anılan 

Ieune Mı.idi.ırlıigund~n: gümrükten parasız verillr. 126) 

Muhammen oeı.lell t62000ı !ıra o- Ekmek a1ınacak 
lan (6:.!00J ınNre murabbaı ) ün ke· Tokat c. Müddeıumuırıılı~ın _ 
< ile 0000> cıtt keçe çız:ııe 30 den : 
temmuz 942 perşembe güniı saat 15 1 _ ToJ..at ceza ve tevkif evınin 
te Afyon Yedinı.:ı tsıetme .'.\1ü<iurlü- bır haziran dokuz yuz kırı.;. ıkı :::u
ğü . bina~ında Kanalı .t.arf u•uiıyle nuıııleıı muteber 31. s. 913 tarihıne 
ek~ıltme yapılac~ctır. Ru i~e girmek kadar b,r yıllık id~iyacı olan dmıe
lsLıyenlerln l43.:'0ı lıra muvakkat 1 gln SOOOO seksen bın ila ı::u.ouo ctok
temlnat ile kan ınuıı 10 uncu mrırl- s.~n bin kilo olmak üzere 24'!0 sayı
des.nın CF> fıkrası. geref:ınce lü- Iı kanuna tevfikan 30 6. 942 teri 
zumlu eh'.'yet ve tıcaret 11eı: kala- hinden iıibaren bir ay içınde rıanır
rıyle teklıf mektuplar!nı aynı_ .ı:li.n !ıkla halli liızumuna karar verilrli
saat 14 de ~ad_ar komısyon reısllğı· ginrlen taliplerin beher kilosu için 
ne vermelerı lazımdır. · ·· h · d"l 1 - k 

Şartnameler işletme komisvonun- raıca e;~re ta ~ın e ı en n ·uru~ 
dan c:noı kuruş beoc\le ~ntıİ;r, ~e~ı;en tıç. sant ım hesabıy!e a_zamı 

c14ıı3_53601 1 4 ::ı3 ıhtıyaç mıktar~~m t_ııta_r . bec_l_elı o . 
lal"\. 14247 onclort bın ıkı yuz ktrk 

Parke taşı alınacak yedi ıiraııın yüzııe yedi buçuk ku
ruş m·ıvakkaı teminatı olan bin alt
mış rlrıktız liranın emaneten yatırıl 

d ı-'\'ınıı rlıtir makbnzu veva ·banka 
mektupları ile birlikte Tokat C 
M . U. Ji,ıırinde müreı;ekkil knmiqvo
na bu miildet zarfınıl:ı. ve 31.7.942 
günilne kadar tatil e:ilnleri haric ht>r 
gtin milracaat eclebllcceklcd tih•a-

D . O. 'ı. olları Ka))eri 4. işletme Mü
dürlüğünden: 

ihıi>·acımız olan bir mil}"On adcı par
ke ıaşı karalı urf u~uliyle ek,illme»c 
konulmu~tur. Beher adet parke taşının 
muhammen bedeli 9 kuruşıur. 

El..silıme 3-8-19-12 raurrc" günü \3· 

at 15 ıe Kayseri'de 4. l}leıme Komt))'O
nuaca ;apılacakıır. 

Bu iıe girmek isti}·enlerin 5750 lira
lık muvakkat teminat vermeleri ve ka • 
nunun tayin eniği ve)ikaJ:ır!a bi rtikıe 
teklif mektuplannı ihale gtinu muayyen 
olan ~aaııen bir saat evveline kadar 4. 
İ5letme Komiwon kiı:ipliğine vermele -
ri llzımdır. 

Sartname ve mukavele projeleri Kay
)eri, Ankara ve Ha>·darpaşa vcmelerin -
den 450 kuruş mukabilinde ıedarik edi-
lebilir. (7515-5361) 1440 

Kömür tahmil ve tahliyesi 
D. D. Yolları 8 inci İşletme Ko

misyonundan : 
Idaremizin Alsancek ve Halkapı

nar depolarına bir senede gelecek 
tahminen (43000> ton maden kö -
mürünün tahmil ve tahliyesi işleri 
şartnamesi veçhile pazarlığa konul
muştur. Kömürün beher tonunun 

mu ilan olunur. 1298 

Köprü yaptırılacak 
İnhisarlar Erzincan Başmüdürlü

ğünden: 
1 - Kemah Konur ı;ayı üzerinde 

yaptırılacak 15442 lira keşif bedel-
11 köprü inşası 7 temmuz günü ya
pılan kapalı zarf münakasasına talip 
zuhur etmediğinden 8 temmuz 9·12 
giinünrlı>n itlabren 15 gün müdrletle 
açık ekııiıtmeye konulmuştur. 

2 - Teminat 1158 liradır. 
3 - İhale 22 temmuz çarşamba 

ı;ıiinll snal 15 te !nhiısartar Er.ı:incan 
BasmüdürlliA'ünde yapılacaktı r. 

4 - Bu işe ait fenni ve hususi 
şartnameler projeler Ankarıı.'da İn
hisarlar Baı;mlidürlüi!ünde tstanbul
da tnhl~flrlar U. l\födürliiğü inşaat 
şub~sinden alınarak görülebilir. 

(7442-53481 1372 

Parke kaldırım taşı 
alınacak 

tahliye ve istifi (26l tahmili için Kiıtahya Vallllğinden: 
(32> kuruş hesabiyle mecmuu icin l - Eskişehir. Afyon ve TavEanlı 
<24940> llra muhammen bedel les- yollarında t ıa ı 
bit edilmiştir. İhalesi 30-7-942 günü 1 yap ırı ca.k 0 an ııarke kal-
saat 15 te tzmlr-Alsancak'ta İsletme dırımlar icln alınacak 3u'J.OO::J adet ma-
bina«ında komisyonumuzca yapıla- mu! parke kaldırım taş: Kütahy;ı vl111· 
caklır. yeti tarfından kapah ıar~ usullvlc ek-

t•tek'lilerin i$e girmiye mani bir 
halleri olmaı'lıihna dair bf'ynnname 
ile bu e;ihl işleri muvaffakıyet!!.' ha
şarııhildiklt>rine dair HR'ill miiPsı=ıese
ln<lPn alacakları V('s;kaJ.arını ve 
<1870.50) liralık muvakkııt tr!mlnat 

mıı.kbuzlariyle muayyen vakitte ko-
misyonumuza gelmeleri Iazımctır. 
Sartnaınesi işletmemizden bedelsiz 
verilir. <3974-5364) 1441 

Balast mü na kasası 

13-7-942-19-7-942 tarihlerine kadar 
muhtelif hatlarımıza kalkacak vapurlor1n 

isimleri, kalkış gun ve saatleri, 

kalkacakları rıhtımlar 

Devlet Denizyolları iıtefme Umum Müdürlüğünden ; 
Karadeniz ha;tb - Salı 4 te Aksu, cuma 4 t.e OumhurJyet Galata nhtuııın-

dan. 

Bartın hattı 

tzmlt hattı 
Mudanya hattı 

- Cumartesi 18.00 de KM!~ Slı'kect rıhtımından 
- !ı;arı ahire "kadar yapı!mıyaca.Jctır. 
- P~1. carşamba ve euıma 9."iO d~ Sus. cumartesi 

Bandırma hattı 

14.00 te :'\faraıkaz, pazar 9.:>o de Sus Galeta rıhtımınrtan 
- Pazartesi, çaN;flmba ve cuma ~.oo ~ Marakaz G"'l.!at:ı. 

rıhtımından ayrıca carsamba 20.00 de Mersin ve cu:nr• 
tesl 20.00 de Anin lya Tnpane rıhtımından 

Karabli:'a hattı 
tmroz hattı 
Ayvalık hattı 

- Salı ve cuma 19.00 da Bartın Topane rıhtımından 
- barı ahi~ kadar ><ıPılmwacnktır. 
- Çarşamba 12.1)() rte Rursa, rumıı:rt~ 12 00 de Mers1n 

Strkect nhtımın<l;ı n. 
İzmir hattı -Pazar 13.00 te İzmir, per$embe 13 te Tırhan Galata nQ

tımından. 

NOT: Vapur seterler! hakkında her tilrlU malumat a~aaıda tele!on num
ları yazılı acentelerlmlzden ö(tren!leblllr. 
Bas Acente Galata -Galata rıhtımı Jlmanlar U. Md. hlnası altında 
Şube ıırentellğl .. - Galata rıhtımı mıntııka 11man Rs. binası altında 

şu. acentelHıl Sirkeci -Sirkeci yolcu salonu 
(7556.5363) 

slltrneye konulmuştur. milli şoseler umumi jstikşaf şartna-
mesı, 

E - Hususi şart.name, 
F - Ke::;it ce •. elı, fıyat bordroSll, 

2 - Tahmin bedeli ~o rıoo lira vf' 
muvakkat teminat akcesl 2251l liradır. 

3 - ı:..ıı.- ıımc :ıı-7-19~2 tarlhh">r. mü-
ıoart t cuma ıriın•l ı-aal 15 te loplanacak metraj, • 
olan dıılrnl enriırne.'l huzııriı:lc ~·arııla - G - Ocak grafikelri ve yolun 

caktır. 
prof!li olup bu şartname ve evr~ 
bedelsiz olarak .Kafıa Mıidlirlüğün-

1 

4 1stek11lerln tekit! mE>ktur>I,.rını de gorülehilir. 
ihale s:ıatlnrten h r s;rnt c•,cl yıın1 ~a- 3 - Bksıltme 4-8-942 tarihin• 
at H te daimi enclım~n ""iya.Ptirıe ver- müsııdlf salı günü saat H,30 da viliı.• 
mlş bu'unmaı-ırı ~arttır. Bu santtc>n yet makammda toplanan dalml ew 
sonra tekllf mektu'ıu kat)lll oıunr.ııııacn-ı ciimencf' yapılacaktır. 
ıl!ı gl,hl p<mlatl:ı vaki nlarnk o.terlkmeler 4 - Eksi itme kapalı zarf usuliYo-

1 4ln nazrırı ttlhara ıııınmwııcal<tır. le yapılacaktır. 
1 ıs _ F;l<ıılltml~e ı;ılnnPk ıc n en az iic . 5 .- Ek,,iJt.meye girebilmek ici.JI 
ıı;Un evvel narıa mürlilrlill!üM milrac:ı- ıslekl ı\('rın, 
·ılJ·ı ,ıl~ı·nklıın r•hllyet V'1"'kıısını ve il· 
rarr•t mla~ı'l" k:ı)1lh hıılu·ı:dukl:ırına 

rltı·lr vP.S Kaırı mu\•akka.t tE"IY\l!'wt m<'k -
1uhunu teklif m<'ktunlarına knymalıırı 
ml!<'htırlrl1r. Bu ve<ıa4k1 vernılyeonlf'r ek-
s1J1m ye ıı:<rcmcv/ler. 

ı; Hu l& hakkında razıa mali.mat 
lamak ve rlQ~)OY! sc;)nıırk "'' "enler 
hE'" SC'l!l ''""'"' l"T1t:iımen k~l<>m '11" rrll -
rncırnt P.flph ı ı ıe~. ı;;.v,.;ı 1 ı U 

1 m"''1!1'11r alınacak 
7..onıı:uldak Releri\~·~frıden: 

Altmıenr llra ilrretll üc belrtt~·,. za -
bıta memurluQıı yeri acı':1:ır. Pı)l\~ ' '" 
şe:·aH nl haiz nlanlanrı ~0-7-r4:: tarihi. 
ne kart:ır evrakı müsbllelerhle beldlye-
mlze mUra.raatl~M. r!')3fi7) 1435 

Yol yaptrnlacak 
Çıınkın Karın Mıirliirlıiğlinden: 
ı - Ebiltı11.:~ e konulan b: ('nnkı

rı - Kasl 11111ııııı yulunıııı 30-r OSU -3:1 
..,.000 kiloıııclrel .. ri nrasııııla im:ı.liıtı 
~ın ıi~ r ,.,. isli nal ıln arları in~.ıııtırlır. 
Kt·~if lıeılt•li (300~8) lira (31) kıırıı)-

tıır. -
2 - Bu i~e ait şartname ve evrakl•ır 

'ıınl ırdır: 
,\) .Eksiltme şartnamesi, • 
B) .\luka\"ele projesi 
C) ~ ııfrn hleri ~eraiti umum iyesi 
D) :,ose ve kit rızir in~aala dair fenni 

~ıırtıııııııc 
E) llıısusi ~;ırtname 

F) Keşif ve metra.j cetveli 
(;) Proje. 
ist!yı·nlrr bu evrakı Ç:ı.nkın N:ı.fıe. 

ıııutliırltıii:iinde JCiirebilirler. 
:ı - Eksiltıı ı c :ı ı . 7. 9ı2 tıı.rihlnp 

ıni l sadif cıııııa ıdınu saat 15 te Çankırı 
na fı:ı <iıı i rrsinıle toplanacak eksiltme 
komisyonunda yrıpılacaktır. 

ı - l~ksiltmc kapalı ı:arf usuliyle 
yapıl11caklır. 

1) - Eksiltıncye ırirebilmck için i.'l-
teklllerin '.!:.l.>:t62 lira muvakkat temi
nııt vt•rnıe'i. Rundan başka asa;:ırlaki 
w~ik ıları hai7. olup ı.ı;österuıesi lazım

dır. 
'J'irarrt orlıısı ıırlan alınmış 9 ı2 sene· 

ı-ine ait \'rsika ile ihaleden en :ız üç 
ırıin e\"vel nafıa ıııiırlıirlıiğıinılen bu ıı:i
bi insaat İ<.ferl yaptııhna dair ehliyet 
vesikası alrıııs olııı:ıları l:izımılır. 

6 - Trldif ıııektııplıırı ~·uk:ı rıda R 
üncü maı\r!erlc \ aı,ılı sııatten bir sıırıt 
evvl'linc kRdıır 'eksiltme knıııis~ nnıı 
rı>i~liJlinl' 111akhnz rnukafıilincle vni le
cekt ·r. Posta ile >rnnrlerilecek mrktup
ia rın nihnyPt !l iincii ınıtc\dede )'8.7.llı 
saı>te kad.ır ızelıııiŞ nlmRsı •·e dı~ zarfın 
miihiir mnııııı ilr iyke k;ıpat ı lrııış ııl· 
ması lıizıınrlır. Prıstarla olııc-Hk p:el'ik
ıııcler kahııl rılilıneı.. 

( !i:!fiH) l Pl6 

Yol yaptırılacak 

a> 04.250) liralık muvakkat te-
minat ~·erme~ı. 

hl En az cı:ıo.oooı liralık bir in~a· 
at işi başardıj!ımı dıılr bir bonsen.'i• 
si Vf' bu isi irl"'re erl.ehilPcek mıııl 
iktldıırı haiz olduğunu mu-: ır hif 
hıınkıı. referansı ile ek~iltm,,.n!n va· 
pılaC'aJh günclPn en az Ü" gün .,._.,.('1 
hir i~tidıı ile vi!Cıynt rı~fı" rn•H";.-. 
liiifüne TY'tlrarnat crl('rf'1<: ata"'l"'• h•I 
ek<;ilt.nıevf' s:tirnk \·f"c \<:cıs• ;hr:F e' 
meci ,arttır. 

ı:; - Tek'i' mPktuoıarı v•1ı.,.,~~ıı 
•(•o !inl"ij maoin"~" va71l cııath,,, rlf 
«ııııt evvı> 1 ine kn~'l~ ,.ıı;"""t m<ık'1 • 
mm" T'"'~l·hırı: m11lrAhilln~" v<>rl1"· 
!'l'kt•r. Pn•tıt fle <•iin•lerilP""I.: mP~' 
tımlann nilıa,·et ~. C'ii marlı-Jnft,, yıı· 
7111 ":.rıtı• Jrnr1nr ~nlrrıic; nlmrı<:ı <!f! 

rlıc 7;ırfın J'l'IHhiir rr11ım11 ile jyiC'e 
kı-n.,tılmı" nlmrıc;ı ı.;71mrlır. 

nn.,•~rı~ "'""'lk ı'"""'"'1Pler kııbırl 
f'ı'(flmp.,. l~'l,,O) 1-11'1 

F ~t;n ı\lm~c::ı1.k 
Ka~ ~,.rl 'l':ın ııre Fahrikası Satıo 

.\ima Kıııııi~' ıınıından: 
1 - l'Aza~lıklıı clnrt bin ı;ift askrrl 

r,,:ı.fb t•r fcıtini ~oılııı alın.ıraktır . .'.\{U' 
h:ırnmcn b<'dcll •I" bin lira olup rnıY 
v,ıkkat. lrıııinatı :rnııo liradır. 

2 - l'azıırlıı;ı :ı 1. 7. !l I:.! cuma ırüoil 
snat 11 deılir. 'l'nliph·rin helli ıı;ün .,e 
"a ılte Ka)st·ri ıııalıye ''<'znesine yntı• 
rıır·ıkl.ın ıııııvııkkat 14•ıııinat makbuz' 
l:ı.ri).· le kıırııisyuna ınilr.ıcaa.tları. 

Nıııı , ıınr \"C ~ı·raiti lwr .ıriın mesai 
zaıuoınımla koıııl,_,.nntlun iıji;renilir. 

(.5:1.;ıı) ırn9 

A. C. Müddei Umumiliği 

Memur alınacak 
Aınkaıra C. .M ıidcleluıın uanlıliğinden: 
1 - Anılrnra mahk<'lllelerln<le münh:Jl. 

olan muhte11r m!G<taır ma::ı~lı kAttp vt! 
kat p vcıkllllkleri ile müba-trl!lk: vt 
mahkı:tm c<.ıcuık.lar ııclah evinde acık bil' 

hınan 60 11ra iıcrct.U "kfıllıpl k için 11-7· 
9 ·12 cuma günı.i. 

2 - Berpazarı, Ha)manıı. Nallıhall 

ve Polatlı mahkemelerinde m\inhal ılll 

l>~r ll:rll m.ıaşlt zabıt klıt1p muav .ı• 
l'k!erl ıc n rte 20-7-9~2 pazartesi ııurı~ 
lımt han yapılarak •e bu imtihanı kaza • nan kanuni vasıClaM haiz 1sl€kltiPr • 
rasınd l mnk ne ile sflrall1 >azabUeniel 
l<•r<-lhan ıılıruıraklardır. 

Jl.frmıırln kanununun 4 tincU mad 
nesinde ımzılı 1);1 ı1 !arı haiz bulunan ıs• 

l<"klllcrln istida v•• C'\Taıkı müsblteıe

Myle hlrllktı> 1<i·7.912 ı:ıe~emt>e ırünÔ 
Rl«amına kadar Ankara adliyesi encll' 
menine mUrııcaatıarı. (1;.~74) 144; 

O. D. Yollan Satın Al. Ko. <lan: Esk·~ehir Valiliğinden: 
ANKARA Lv. AM1RL1G1 

Asatıda mlktarlan, muhammen bedelleri. muvakkat teminatları, lstlh.<al l - J::ksıllmeye konan lş: E~kişe-
mahallerl ve ihale saatlerl i:'östeı-Umlş olan uc li:'rup balast kapalı zarf usullyl<> hir-Afyon hududu yolunun 52+800- Talebe alınacak 
ayn ayn &atın alınacaktır. Eksllt.me 21 temmuz 942 ~ günü ve h1zalarınd'l 64 t 220 kilometreleri arası toprak Levazım Amirliği ~atın Al. J{Oo 
~osterUen saatlerde Slrkecl'de 9 isletme hı.nasında A.E. komisyonu <tesviyesi ve şosesi inşaatı olup keşif dan: 
yapılacaktır. t.aratındıuı bedPll <260.000> liradır. Hususi şart- Ordu hastabakıcı ve hemşirelet 

t 
name mucibince rayi~te husule !le - okuluna !evli ve meccani talebe ıı· 

steklllA-'- temlna.t ve kanuni Veel.kala.rın1 llıtl ed k k ı ..#">- ı .. " ç• .. , va ece aı:ıa ı zanın.rını len ~·ükselme er muteahhide aynca lınıı.caklır. İsteklilerin en geç 3(1.$-
aY'!lı ırUn her iTUPUn lhııle cası.UnrlE"ll bir saat evveline kadar komisyona verme· ödenmektedir. 942 gllnilne i->a<iar Ankara Cebecl 
leli ıa.zımdır. Şartnameler para~ız olarak l<omfsyonrian verilmektedir. 2 - Bu işe alt şartnameler ve ev- Ordu Hastabakıcı Okul :ı.lüdlirlü:?il' 

Ocak Km. 
"Çekmece" 27 
''!spartakule" 41 
"Muratlı" 168-170 

Miktar 
550() M3 
6000 
7000 

Muhammen Muvakkat rak şunlardır, ne okul ve !<>ayıt kabul ş:ı.ı!tlarırıı 
bcrlel !ha.le teminat A - Eksi11me şartnamesi, havi vesikalarla birlikte müracaat• 
L1ra c;aatleri Lira B - 2\-Iukavele rıro.iesi lıırı. 
24750 10 18f)fi.25 C Bnyındırlık işleri genel şart- Kayıt ve kııhul şartları Ankar~ 
24000 10.30 1800.- nam!.'s.i, Levazım Amirli!'.:! w tstanbul Le,•ll' 
24500 11 1837.50 D - Tcsviy!.'I Turı:ıbive şose ve zım Amirliği Sa. Al. Komio;vonlarırl' 

<7151-501fi) 1094 'karglr inııııata dııir fenni şartname, rl•a görUli'ır. ffi400> 1461 

.ıııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııı ı!:ı 

§ YCe~dec~ l B;!~ ~~~~r~:in KavÇaklChEb~hçe iM Bu gece 21.HlS te l ÇaynklLırDı CIZad. il B~ ~:;: ~~~~::e ~ 
- em ogan .. 1. _ acera - A~k eyecan ' 
- . en guze 1 Sineması s· 1 - Haydutlar tuzağı ~ 
: Sıneması KISKANÇ Gof<>lar geliyor ıneması i 2 - Ölüm katan ~ = ,, 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf' 

Yeni Sinemada 
Bu ırı.ın bu ııece 

14.30 - 18.30 ııeıınslarında 

SON BESTE 
16.30 - 1s.so seaıııelannda 

ELVEDA 
GENÇLİK 

Tel: 3540 

Park Sinemasında 
Bug-Urı bu ~ 

14.30 - 18.30 seansla.nnda 

Goşolar geliyor 
16.30 - 21 seanslarında 

VATAN KURAN ADAM 
12.15 te ucuz halk matm.esl 

YALA."<CII.AR ŞAHI 
Tel: US1 

Sus Sinemasında 
Bu i'e<ıc 21 den ttlba.rcn 

YAŞASIN SAADET 
(Glorta Jcanl 

Prenslerin geceleri 

~ 
Tel: 35~ 

Sümer Sinemasmda 
Buııiln bu ırece 

Amel'ika hayduthn ve Amertkıı. 

pol181 kar~ ı kar-1>ıYıt, hey€CRI\, korku 

DEMİR PENÇELİ ÜÇLER 
B84 roldi?: HNman Brlx 

Blnncl rtı>vre 15 kısım 
Sea116lar: 12.15 - 14.30 - 16.30 

18.30 gece 21 

Tel: 3590 


