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Ereğli limanında Y eıil Irmak vapurunun kazanlarından biri çıkarılırken 

Münakalat Vekilimiz Amiral Fahri Engin 

kömür bölgesinde yaptığı 

incelemeleri anlatıyor 
Kömür naklini kolaylaştırmak İçin 
Ereğli limanındaki enkaz çıkarılıyor 

Bu tedbirlerle en fena havalarda gemilerimizin 
limandan kömür yükliyebilmeleri kaabil olacakllr 

M'bntnttt Vetı:llılırMıl JomilıM :v..hı'l~~~~~--~~~~~~~--~-

ı~ ~ ~-==-atM ..;:l 
Alman taarruzu 
geliımekledir 

Falih Rfkt. AT AY 
Kafku),.'ye. doğra am- ıa ıırnsu. 

~it btt ırıelişıne halindedir: mert -
l'UQı, Moskoft'da "" Anglo·S• k90o ~
kezlerlnde bir ay öncek i iyi- b&ftYl 
derinden bulandırını ,ur. Ahnaıılat. b. 
bölgede, "artık kendilerini hedeflerloe 
"armaktan meııedebilccek bir rm ha~ 
ketine" imkıiıı Lalımdığınt töylcmektc
dirler. 

hıalıicndıa .. demeCıte ~: 

"- Ad!AQıe, M.mıt M'1dahl& .e 1ld-.t 
Vt*mert a.rbdntı!anmılıa kömür havza· 

- ~ll'ımıız ~ ...... ı-.ı.a 
~~ur. 

Havza.da kömür lstlhsall lsl~r!yle 
.meşgul olan ı;enç mühendlslerimlz 
ve müdürlerimiz bilyiik faallyctle ça. 
l1Ş1yor:lnr. lsUhsall artırmak husu· 
su.nda yapmakıta olduklan hazırlık
lar gün 1ıecUıkçe ilerliyor. Kômilr 
istihsallnln art.ma!lil. h alinde karadan 
ve denizden bu art}Şl karşılıyacak 
&€1kllde nakil imkfııılannı tetkik et
mek ve ona göre çareler aramak 
icabetmektedlr. Bugün demJr ve de· 
nlzyollnn vasıtalnn i~lhsal edilen 
kömürlert tamamen nakletmektedir· 
ler. 

Kış aylnnnda denize açık dızlar· 
dnki tnhmll ve tahliye zorluklarını 
ortadan kaldıraC'~k çareler bulmak 
rnecburiyetlndc~·l7_ Kozlu'da istihsal 
edllen kömUrleı1 icabında Zongul· 
dak'a nnkle<lcrek bu limanın tahmil 
ve tahllye vasıtalarından lsllfnde et· 
mek için hnlcorı yapılmakta olnn Zon· 
guldak • Kozlu tünel:! inşaatının ta· 
mam1nmnnsı l<:ln tedblrlı>r alınması· 
na te~UI edilmiştir. Aynı suretle 
1nal!zı'ooa istihsal e<lilcn kömilrlerl 
demlryollarlyle içeriye veya Zonı;ul
dak'a taşımnk IQin inşaatı Uç ayda 
hlUrllNX~k bir kör hattı ve makasın 
lnş.-ı!;lna hnslıınmn~ı için 1'.'mlr veril· 
mlştlr. Knıı<llll!. Camlı. Klr~llk ve 
Tı>Oenll mndC'nlcrln<len lstlhsRl e<il· 
lec<-k kömlirOn fl'.'nn havalarda nakli 
icln. bu mıntnkanın 15-20 kilometre 
mescır~'S nde bulunan Er,.~11 limanı· 
na bir hnva hattı ne bağlan~ıun t1· 
rln<'le müzaker" yapılmış ve bunun 
yapılabllm<>sl i<:ln etiitler yl\ptırılına· 
<:ına karar verllıml:ştlr. 

Cenupta, mcrknde -.e şimalde .ı · 
ınan plftnının birçok hedefleri olabilir. 
:Fakat bu hedeflerin hepsini bir tekte 
t<>ı>lıyııbiliri>:: "1942 yazın~ Kınlordu· 
)'U urar$•:ı: ,,re tehlikesiz kı lmak!" Çün· 
kü işgal alundaki ıopraklan tutmıık ve 
i,letmek. bilhas-, alman milletine Ru5• 
h'da d:ıl,ı;al ı, kanşık ve ağır ıddatlı 
ınutıarebeler devrinin bittiAi itimadını 
~k. buna bağlıdır. Alman milleıi 
ile Polonya taarrumnda. ne Norveç has· 
kıoınd.t, ne de ~rp ceph~i muharebe • 
l~rinde bürük h:r harp yara.~ı almış dc
ihldir. H ersi kol.ıy \e ç:ıhuk olınu)tur. 
Yalnız Rus)a'daki 1941 muhar~lerinin 
•rltımıdan !:elen 19 fi • 1942 kı ının ağır 
lstıraplan vı: ba•kılarıdır ki Almarıra'da, 
baza, karamsarlıj;a )"akla,an, hir hayal 
SUkuru doJiurmu$tur. Anı;lo-Saksoolar hu 
hayat sukutuna belki ]uzumundan fazla 
ttıemmİ)ct '·erdiler ve onu hıma 1942 de 
Alaıanyıı'nın ı;öçchilcceği mlııasına ka· 
dar aldılar. Halhuki 1941 ıccrl"ıbeleri Eregli limanındaki temizlik 
Hiıler'in, atnun genelkurnıayının "~ 
harp cnclu•trisinin dikkat, azim ,.e fııa· 
li~cılcrini hü,hüıün amı!";Jll)'B sclx'fl ol· 
ıtıuştur Hiılcr, sonhahar niha) eılerinde, 
alman ordımına: "- Gelecek yıl si1e 
:Veni sil~hlar vercceğiz1" di)ordu \e Rus· 
J'il'da )eni hir kı$ gL-çırnıi)e h:11..ırlanıl • 
ttıakıan b2h~cdi)mclu Jlu \oıler hir Ç<'$İı 
•Ha alınmıştır Halbuki ıılmanlar Ru\· 
\a )'a hir hah.uda giril' bir sıınhaharda 
(ıkmak dejfü, orada kcmlı nizamlarını 
q.rmak, ve birçok kı,Jar geçirmek İçin 
ı:irınişlcrdir. Ru•)>a kışını alman ordula· 

Ercğli llrnnnının kl'S aylarında 
Havzn'l a kön'lilr yiiklemek üzere ııe· 
len gemllt<>rlmlz,. mühim bir m elei! 
teşkil ettrnı mıılCımdur. Bu llmanda 
yirmi otuz senedı>nb<'ri enkaz hnlln
rle bulunan eski gemiler, vapurlnn 
mızın W.mnnın lsUfarlc kabil olan kıs
mına rlemirlem"lertne mfınl olduk· 
ları ve bu seheııtcn bunlann tenıl7.· 
lenrnelertnc hfi)·ük hlr ihtiyaç hulu n. 
du •ıı h<'rkr"ç" billrwn,..kte<Hr. 

Çıkarılan gemi enkazı 
22 hazlrnıııla Limanlar Umuı• Milrı için güç kılan ~rılıtrı kaldınn:ık, cer>-

he "erİ\İ İ<lcrini )·eni hir cluzcne koy • dürlüğ{inlln 50 tonluk bir macuna.-
,., • slvlt? bir romorkörünü bu lılmann 

l't!ık, Kmlordunun hakkından ı::clmt'k ı::Ön<lerd k. F.:vvelA t~mlzlerne ameli· 
k dar ehcmmi)etli bir dava idi. Alm~n Yt><>lnl yapıp yapamıyacağımtz hak-
0r lul:ırı Kalkas>•'ra \arınca ~e Knılor- kında tecrübeler yaptırdrk. Bu hu· 
ılıınun artık tehlikesi ı>lamı)'llCllİi• kan•· ~uc::ta varılan netice mil<:pet oJ<luğun· 
~ıı dojhınca, nlm:ın milletine tekrar kı11l rian limanın r.n çok lstifııt'!P edile('(!k 
•tfer şcvkı ıtcle-cckıir Ağır can k:.ı>•i" kısmıııt'lakl Yeş!\ırmnk. Pcr~lya \'f' 

lar1 devri durnr:k alman ekonomi•inin Bevkoz namınt'lakl batmış gt'.'mllerin 
"' cık-ırılmnsınA ba@lanmı,;tır Rır hafta 

•ne ı:eçe" ıreniş inık~nlard~!t menfolt içini!!!' YPşllırmnk'tnn ikisi bü>·Ok bl-
l<'nme imkllnı. buıriin u;iranıbn geçım ri kt1çUk otmıık üzere üç knz:ın VP 

•nrluklarının ı:eçici oldueu Fikrini >>er· ı:emln n dlfrer aksamınrian ~aclar. bir 
1~tirettktir Almanlar. darlık ve rt\'ll· ı ~mlr dlrPk. iki vinç, on klllt zincir 
~"t i~n<ic )'8Şamt}·a ··~wınal-S<uyalıT \"e {iç S:@m.l d Pmlri cıkanlmıstır. Bu 
lnı n ikııdara geldi&i gündenberi katlan· calı~malara kt$A kadar dl!'vam ~ile· 

oN:tlr. Bu 6ç ı-emi parçı\lanarak cı· 
~ .C üMı ...,f.da) (~ 4 üncü qryf11da) 

F ram n mi ili lıeynım ı ıni.iııascl>eti )'le 
dun m\ıhim bi r mt.-sai fal*\ 

General De Gaulle 

14 Temmuz Fransız milli 

bayramı münasebetiyle 

De Gaulle dedi ki : 

Fransa 
daima 

yaşıyacak 
Londra, 14 a.a. - Dun akşam rad

yoda Fr.ınsa'ya h itabeden ıı:eneral 
De Gaullc bilhassa G(>yle demiştir: 

Yann, Fransanın xUya lş;.;al edil· 
m<'mlş bölgcslooe, hütUn evler fran· 
sız bayrağiyle donatılacaktır. Her 
şehir ve köyde fran ı:ı: erkek ve ka· 
<lınları tesblt edllmlş yerlerdPri gPçe
ceklerrlir. HPr tarafta ıröz.leri ~·aş do. 
111 halkın kalplerlnıleıı fı .. kıran Mar· 
seyyez viik~ele<'ektir. Ö n<'P bunlar 
~·r11rı•nııın va•amaktn '1ı>vam ettıl!lnt 
çektiği acılar umanının iclnilc bıotma. 
rlıı'tını VP (c;tlltıyıı ve ıulmP ra mrn 
daim:ı Fr11nsıı kaldıl!'ını ı5stereC'Pk· 
tir. <;;onra da memleketimiz.in ne san 
'''" ~ereflerlni. nP d" 1küçillmeler nJ 
ıınutmadı~ını dllnyanın blltfin savaş 
11lanlarındıı. ,·eya lıiam sehbalannda 
kendisi için 61en ooeuklannı dllş{ln-

( Sômı 3 üncü nvfnds ) 

Başvekilliği ve Hariciye 

Vekaleti Vekilliği 

münaaebetiyle 

B. ~ükrü Saracoğlu'ya 

gelen tebrik telgrallan 
Ankara, 14 a.a. - Şilkrü .saracoğ

lu'nun BnşvckllUğl ve Hariciye Ve
kalf'tl Vekilliğini Uzerlrıe almıs ol· 
nınsı miina<;ebettyle lnglltt-re Hari· 
clye Nazın Miı;ter Antony Eden, 
Mlııt Cin HukümeU tcrn Komitesi 
Rclsl Mnre$lll Cnnkayşek, Romanya 
HiikUmct Reisi Maresal AntonC'!:CO, 
Romanya Başvekil Muavini M. MI· 
hnl Antonesco ve Trnk BnŞ1.•ckili Nu
ri Pnşa Elsa t taraflnrınd11n gönde
rilen tebrik tel.ı:rananna, llns,•ekl! 
ve Htırıdye Vek~letl Vekili Stikrü 
Snrnrn~lu tPşPkkür!Prlnl telgrafla 
b ld rmek suretiyle mukabele etmiş· 
!erdir. 

Bir matbuat 
heyetimiz 

Berlin' e gidiyor 
Ankara 14 a.a. - Ôftrendlğ:ım!.l:e 

göre Atman HükümeUnln daveti Ü· 
:rorlnP Sıvaa )fobusu ve Akşnm ı:a· 
zetesl Başmuharrıri .:-:ecmet~n Sa
<lnk'ın re1<;li~nde Coruh Mebusu ve 
Va.kit' gawte'il Başmuharriri Aqm 
Us. Cumhuriyet ga?,ct('S.[ Basmuhnr· 
rirlerlnden Nadir Nnd! ve Adana'da 
Tilrk ~özü ı;azetesl Ynzı İşlen Mü· 
dürü NcVLnt Güven'den mürekkep 
bir matbuat heyeU bu nyın 16 sırı<lil 
f11tnnhul'dan Berlln'e hareket ede· 
cekt:lr. 

A~·nı trenle aynca ve gene Alman 
HUkUrnetinin daVf'flisl olarak. Mat· 
buat Umum ::'\fU<lUrü Selun Sarper 
de Be:rlln'e s:!dPccktlr. 

Selim Sarper, bu akşam ekspresle 
Ankara'dan ayrılacaktır. 

Nevyôrk Times'in 
Türk tarafs11hğı · 

hakkında bir yausı 
~ 1..( a.a... - Ne'T)'Ork Tim~ 

ptttesi y.17. t)"Or : Türkiye daha harp ~ 
ı.J ığı amıın tayin ettiği ,.olu, hiç inhi· 
raf etmck~iı.in. m uhafaza etmekt€ :ir. 
Dunyayı i ki cephcyoc k YH'IU'I hu harpıe bi· 
ıaraf kalan Türk:İ)e ini hu~u.•ta ilk ka • 
nmna hıığlı kalmak ll7.ll'lindcdi1'. Bu 
menıleker P'ÇCll harbe i şrirak eden ıniJ. 
letl~ an5tDda arazisinin küçülme5ioe 
ınukabil mini birliğini 'Jlll*l ,. tasa,.. 

vurun fnklllılÜ kuvvetkMft yeglnc ~ 
idi" ())d"ğu halde bicıaraf laıl.ım.sl bil
hA~ dı'\lc.ae dete:r. 

LİBYA'DA 

Amerikan 
askerlerinin 

Afrika' da f aaliyeli 

İskenderiye 

üzerinde iki keşif 
uçağı görüldü 

Vo.elın&'tOll. 14 a.a. - A7ftll 11'\et'l!sl 
dun, kendi Auı.cmıdıın blnb:ıeı Lodcı?'ntn 
Ltbya muharebe-len hakkında verdtll1 
lzfthııtı d nlcmi11tır. Şimal Atrikll'<1an 
y(.'111 donen l\1151.er LO<Ja-e bllhassa ıo>·le 

dcmı.ur: 

Atrlka'dan orada bukınan ordumu · 
:run bU>'ilk ve tarihl Jıs er bnenrabilcce
~ kanaatiyle donib-orum. Amerikan 
tank b!rllklcri Tobrok'un cenubunda 
eok b'i muharebe ctmleh!rdlr. Grnnt ti· 
pt tankl:ı.nmızın zıttı taba!calan cck 
1111.~lamdır. Buntard~ toı>1nmı meızl· 
• de dü~ tarı.1d:ırmdnkl tQı>tann 
m...,zı Unden utD1.ın<tıır. 

Kn.htn-, 1 4 a.a. - Ol'ta larlc: Brltan. 

(Sonu 3 ündi $:t)'fada) 

Yeni bir kültür ve meslek 
ocağı kazanıyoruz 

Demiryol 
Meslek 
Okulu 

Ol:'l"enditlmlze ıröre O(?vJ.oı ~lr· 

yollan Umum lltüdiirlf.11!11 An:kara'd:ı 11-
ee dct'OOf'S\nde b r Deml?')'Ol Mı:ml$ 

Okulu açmak kararın tahn'kkuk ctUr . 
m1$1r. Olruhın bu dcnı >'llı baoında fa
alh-ete gcccöllmcsl için bUtün hazırlık· 
lar b t t1l:mck ÜU'rN.llr. 

$1md l mum Müdlırlf.IWn Jışı,:al etti· 
iti büyuk ırtna okula tahslıı ed lccc!ttlr. 

Demin-o ı l\tcslck Oku ıuna De\ let 
ortn oku ı ını b tlnn~ tnlcb<.-lcır, mü -
11ab:ıka lmt haniyle alın.'lcıtklnrdlt'. O· 
kul Qç ıwn •111< ve pamaız yntılıdır. 

~tcmlcckt n buırünkü ha)'Btında r.ok 
mühim htzmcUcr bn nnnış ve hn~ar. 
makta olan ve BU>ilk Tüz1ctye'nln ku· 

ru'=" ı mnuzlnnnda Ç<Jk ctK'mmlJ;c•l1 
vaz!!cl<>r butuıuı.n Tüti< demlr,yolruhı 

ğ\mun Ank:ım'da kıı'l'dul:u bu kUt•tır 

ve m<'Slck müessescs1ni derin btr 9e'\"ırl 
ne karlılanz. 

İ skenderiye' deki 
fransız donanması 

Laval 
Amerikan tekliflerini 

reddetti 
Vııshıgt.oll 14, a..a.. - Harici~ 

Müsteşarı M. Welle8, !skenderlye'de ı' 
snıaı.su: olarak ibulunan frnnsız s;e
mHerlnln Mısı.r harı> bölgesinden ı 
w.aklnştın111\Ml için M. Ruzvelt tıı.· 
ro.fuııian yapıJan iki teklifin 111!' V ic- 1 
hy ıhUkOnwtl tarafından reddedildi· 
ğ-;al bıldlrmle ve ııunu llt\ve etımiş-1 
Ur: 

3 tem.mınxb M. R~ Mımr 
hnrp bölgesinde bulunan fransız ge
mll<-rlnln Ameriknn hirmı.:;esi altın· 
rla Süveyş kannlım!an g~rlforek 
bir Amorlkan veya h<'ııhangi bir ta
nırsız Umana götiirülmeslnl ve hartı 
somınn ~ndnr ornd:ı ı:ö-.t.: nlt.ınt.. tthn· 
mnınnı teklif etmiştir. 

Rcls lht?.V<'lt Vlch:v'YI" ı:o/)nderdl~ 
1114'!snldı\ trarun:z gemllerlnln ı::-Q~ bir 
durumda Vf' taarnızlnra marwı bu
lunduldanm ve hanı bölgP.S!nden '11· 
zak btr limana gôtllrilhnı>klf' emnd
~,. glrme\erlnin rermn ronm~ 0-
lacağun t"heomm1~tle kaydetm1$Ur. 

(Sonu .f üncü ~ada) 

LİBYA'DA 

dün bazı 
il mevzu 

hareketler oldu 

ltalyanlar birçok 

esir aldıklarını 

haber veriyorlar 
DUnlcU alman resml teblit!nde şi

mal Afrika hareka.tı halckmda fU 
haberler vcrllmeıcıtedir: 

l\hsır'da yalnız E'lalemeyn bölge· 
simle mcvzll muharebe fnallyet.I ol· 
muştur. Hava muharebelerlnde ve 
uı:akı;nvar alcşlyle 12 inglliz. uça!ı 
d{iş[irillmilştlir. 

Fı istin s:ıhıl! acıklannda bir al -
man dcnl7.altıın. kuvvetli bir himaye 
altında scyrcd<!n b r kafıle arasında 
bir petrol ı;~ ıne iki torpil atmış· 
br. 

:Maltn adasındaki. hava tısle-n lıl
rnan ve Malyan hava teşklllen tara
fından devamlı surette botnAblen
mıştır. 

fuslttcre'n:tn eıcnup sahlllnde >ıe

(Sonu 3 üncü ~ayfada> 

~una.l l Afrika hareketlerine iştirak eden lnuım: deniz wı hav. 
kuvvetleri~ hk biri~ 

•ı 

G 
SIGORT A SOSYETESi 

Hayat - Yangın - Nakliyat - Kaza 
Ankara Telefon : 2208 

Galata T e lefon: 44969 - 40630 

l>FNl/f Y()Ji/ ......__ 

Nl'/ı/IRLER, ~ 

G_FÇENStJN8AllR1'A ••_. 
iLi( BAHAR.DA 
"'' OUCl.İNKVC'~PJlf ·----

1ya 5t~mm f 11° .ılftL 

Doğu cepbedniıı bilhassa mnup kesiminde 'ddct:li mufıar~ler dün de de
vam etm.i~r. Bu lı:eısiın<iıel.; çarpı~mal:tra ve diğer ~iınlerdckı barcklıa <hır 
d.ilıı ,elen haberlcriı:ı ec:raflı bir uhliliııi 3.üocii s:ıyfama.da HARBE DAİ 
sütununda bulac:ıksıaa. 

DOGU'DA 

Almanlara göre 

cenup 
kesiminde 

sovyet 
mevzileri yarlldı 

DOGU'DA 

Sovyetlere göre 

alman 
ileri 

ha reketıer; 
iki no fada durduruldu 

Bir Stokholm hal>erlne
0 

göre Cephenin öbür kesimlerinde 

Rostof 
taarruzu 
başladı 

ağır ayı pla 
pahas na 

düşman i er iyor 
~rJıln, 14 a.a. - A1man ordulan .Moskm·a, 14 a . ı. Uğle)İn ne re-

Bn.şkomutanlı.ğınm teohliği: dilen sovyct teblı • : Kıtalnrımız 13 
Doğu ceph nlll C'enup keslınlnde trrııırıuz ı;ece ı \ oroı rj ve l.ogor ı· 

alman taarruz. ccphetil cenuba doğru r'ın cerıubuıut,a cereyan eden şlddetlı 
bQ;yütülmllştür. İnatla müdafaa cdl· muharcbdt"rc i Ur k e\ lemi tir. Cep
kn düşman mcvzllerl yarılmıştır. henin dığer kc ımlı rıııde ehemmi> et
MotörlU kıt.nlarınnz düşmanı takıbe· li hiç bır dr,!ı .ılkllk olııııııııı tır. 
derken hareket halınde bulunun 1\lo ko\ ıı, l ~ a . Prn' la gazt te
<lüşman kıtalnrınuı içine derinleme· bu abah nC"•rt"tti i hır > 7.ıdıı sov~ t 
sine gJmı'şl<?r ve ı;crl ı:e.kllen dUş· askerlcnni, her ne b h ına olur 
mana karşı hava kuvvetlerimiz. bir- ol un, rııt knv<'rııelr d , ı t etmekte , e 
birini takJbC'den dalgalar halinde ıvle dtmrktedir: 
imha edici hUcumlarda bulunmuş· Muazz rıı k n ıp rın r jhn<'n dusl?'an 
!ardır. Voronej'ln "'imal batısında llrrh e ılo rıı dırı ı rın 
zırhlı tesk llerlmlz düşman kU\'\'et· dı• or l) ı ınnın dı, aoı;ı 
!erinden mUrekkep b r grupu seri 1 k ndi ine katı d rbt' -fır lmeden e\-
blr hücumla kusntmıstır. vel kızıhrdu) a ıza ı dert'ceie kıı) p 

Cephenin orta kes.iminde dQşma-ı verrlirmek "~ nı mkü olduğu kad 
nm mevz.11 blrcok hücumtarı pUs - çok arazi ırnpte•mektır i\fuk•" emel 
kürtOlmü~ ve bazı hUcum hazırlıkln· ı mlzln ~lddetl günden güne nrtıv 
n akamete utraWmıştır. Oilşman sürillerinl dıırdurm lıYıı 

( Sa.. 3 iindi .,,E-n ) (Soms 3 üncü r.ayf a.cb) • 
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rbinin besinci yıldönümü dolayısiyle 1 ~·~~1-~~lw:!lf 

Birer balmumu 

Çtl 

ı eaze
Z!)"ıırot

.kıa:l l>1r 

O!arak 
oocbl-

Bazı kcrolC!' kala-

ıı rcnmeıı-

o da uzun 111CnCler 

Japon ordu unda subay 
ve ihkılapçı 

J d Doktor 

g Kai - Chek yapıştırmalıyız ! 

Kimdir ? 
nası 1 yetişti ? 

ne yaptı? 

1'chang - Kaı - C.:heu 
dan ııostn. le Cın c t;l..-tınııei:e 

'.ııtıa.k oldı.ı. 

mu-

IX~ ~'n ~ıt Çankaştek ııııı den 
1916 ya kadar blrcok ıııvil l\a.rplcr1n· 
do carııı•U· lnkılAba kar•ı Ko>mnK 
1ıiuYen btrtok lliYIU\lArla mU<-'lldeı.., 

etti. Sun'un en ııozdiı uuaylarından 

bln !dl ve yeni (.,'ın'ln en meıınu, 

eatuıJ.ycUerlmlc.n btr.ı olm UtıitU. ı9 l 7 
de stya.sl llaJ;att.an c-.~crek lif hayn
Uııa • uıdı. Tam bar il.dam olarak 
mu wr.na bir gtyut kariyer snhtbl o· 
Jıı.bLlmcık için tok para sahibi otmn
f:'t <lUtl1nliyordu. sr..,vet tmılnl!ne ca· 
lışmata bnal.adı. Evveltı. blr ııımnr· 

!ık mumscseslnde c.alııu Cal~aıa

n tok takdl.r edUd. ve tkl ze.nı;tn ,.. 
dam tıc tıernbcr calı.şara:k cok para 
.kazandı 

1021 de enmtaı.eek'I tekrar şJyaın 
hııy'ata dönmüı ııöruyonız. Jnk ı!A'lı 
bUyijunck yolundaki calışmaJarını1 

teknı.r b~lnmıtlır. 1923 tc Sun-Yat· 
ııcn Jıendls1n1 Moskovn•ya 51önderdl 
Moskova'd3 trtibnt &Ut>nyı olarak al· 
tı ay kadar otunlu. Orada Stalln, 
TrockY ~e dlCer llOV)'et ldarccllcrtYlc 
t.ıı.ruşu. 19"..5 tc Kuomlntana komit 
r;1 rcls1 oldu ve Sun. Yat-Sen'irı 111\1-

mümkı mllli)et.cl kuvveti ruı tıalku
mand nlıf'!nı ıtne aldı. 

1926 clft CankaYIC'k Cin muıct.ının 

movcudtyetln!n en hü)'(lk m<'.SCleıtrıl 

ele aldı: a5keı1 harekeotkrle Cin blr· 
lltml kumınk. Bu d<ıvtrdc Kuomın

tanı- tcstrıcrtni ynını2 oomrbl Cln'de 
cöstercb ~rdu. Şnnırh&Y'da mUll
ıretacverlcr ıllıılpltnrılz komUnlst ırii
rülorl il bl ııörtıtüyor<tu: blzZat Can
kaYFk 1>ne b:X koyu bolecvlk Arlde
dlllYcırdu. Bırtok mOsa\t hAd lf!'r 
Canknncl<'m muvatfııkı)'Ctiı\1 temin 
etti. Yıktınm harııkıı'lntn coıtımu ka· 

zandı. cm btr cö1cme devn!t!l tıe('lrt
yordu Btrıbtrtn.I ı:cl<mı1Yen blı-c<>!< 
,ener blrtht:rtnı tktıdlıman dU.Unne
te caiıeıyorl:ı.rdı. Ba6tnda b\llunduıtu 

(Jl"(!u!ar Sanırtıny ve Peoktn'e 19?7 
rruu1.ı nda ı:1.rdUcr. 1928 tmıuzuılCIR 
Pelc1n'1 aldılar Bu muha~e:r yeni 
cm tar1hlntn e.n mOhhn vnkll!annı 

~ı cderl"'r Canlrnnck ıtmdlywo 'kıl· 

dar btr hU'ldlmctlC'l' kıta&l olan Cln'1 
hl:r m}]lg yapU. 

Bursa askeri lisesini bitiren 

gençlere 

diploma 

törenle 

verildi 
Bursa, 14 a.a. - Alikerl lise &On 

sınıf talebelerine diplomaları verll
ml$tır. Gcnclcrım ? d\ln Atatürk hey 
keline bır çelenk koymuşlardır. Bu 
gün Ankara'ya hareket edecekler
dır. 

Lo%an gunune 

ha%ırlıklar başladı 
İstanhul, t4 (Telefonla) - .Memle· 

kctimlzce hukukçu lar ba)ramı olarak 
kabul edilen l.ozan ı;iinü 24 temmu7tla 
Oni\'Crsiıe merkez binası nı.la bir tiiren· 
le açılacaktır. i'nlvCNiıe Rrktötliij!ü o 
gün 1için büyuk bir prıı~ram ha11rl am.ık· 
ıadır. Törene l~tiklll mnrıı ile ha$lana
cak \'e Ünher ite Rektörü C~mil Bil.el 
Lonn'da Milli Şef l~met fnlinü'nün ka· 
1andıAı hu)ük uferin hukuk ve bugün-

kü durum bakımından tahlilini }ıtr>acak

ur. Rektörden sonra profnlirler de I..o
un mevzuu uzerinde haı.ı rladıklan etüt· 

leri okuyacaklar "e H ukuk Fakültesi son 

•ınıfından bir talebe Turk hukuku meov· 

zulu hir söz sôyli)ecek ve törene bu su· 

retle son ,erilccekıir. 

Tünel Şirketi hakkında 
belediyeye bir ihbar 

istanhul, 14 (Telefonla) - Beledi)~ 
)e }'llpılıın )"eni hir ihbarda eıki Tünel 
Sirkeıine ait olup beledi)-eye df'Yri ica· 
bettiı'!i halde devrecijl~miş obn bina
lardan 3 milyon lira kıymeıiı:ıde bir han 
ile bir pa~aiın bu#inlerde saıılacafı bil· 
dirilmiştir Rclediye hu ihbar üzerinde 
tetkikler yaprınnaktadır. 

Çin'de rejim 
1ım....., ... LV••U&WL'4 AU\/\C!Jcndı-

r~. t.tıırruw.orını a.LLJ.Kı.cı..n "" ı.. .. ıa;;ı 
· cu.u...:uı.n 1öUnr a, l>U uı uıu.zaıu ı.un..

nııı mı11nar1 ou oımıyı o.ı.ıucıwa.ı ter· 

ket.U. u~a.ıun .tıaHut.ıc Dü.!Uuı ıı;o;ı;

ıe.ru onwıo.c on ~ 11; .ıı.arııı .... ı 
ıv.ın WA\!tilnl ııarcaı:ınuo, 

IUlrallCUn ıo t.I • 

ıcın cın "'1-

~ a:..:ı U) ıı.t.rOti un wı 
~"m<;K ı.tı=wr. 

KO.b5.len ar.ısın:ı 

lllJl de ur :ıun-

ia.t-,:,cn l>U6'UI1KJ \;.ili de nuK.un .. u. 

rtsn "lıt pr.ınawı" ~an oıaroK ıı.ın 

t!LU: mülu.,u;e\d'l:llı., acınvxr.ı. .ı, n11ı

ıun rctan \., ı;aadctı. liu uç d1rcku. ıc 
nwınur dvktor aenı.:k ıstborou ki 
>ıLba.ncı ımt.i)ll2 ooıı:clrııı:ı oı'tadtı.n 

ltıt.l<lı.ra.raJt ı,.;ın ıllkl!l>-:!I!I l>ıl klanı al· 
tında Wplıyarak <lelnoKı il&• 11 "-nıuı>

ım·ı.n kumuıX, se~ r,~ nakkı ııan 

i!<lerek oır re1onn, .ıJttısa<ll l,.(,"11klıat 

\'e ııı-evet oolumLYlc tcmnı <.'lntdt ı:ı.

zımdır. 

1921 de oOyUk reıomıcunuıı, ynr
dunıı. cok ıtıuYıı.cı \'nroı. Gnnı dev 
ıoucrı tnkıltı.ı> mucadclclcrtnc K rı

farnk kendi mevcud!JıeUcrının muna · 
ruzaııına cnltttılar. F kat nıç k.m 
kuvvcUl t:>IT <:ın tstcnılyordu. Ur 
Sun ı;ov)el Husya'ya mc.ı.lcunıatt. 

(.'a.nkayack'I Moskovn ya )olladı. 

Bu andan ıı.ttıaren ruıı devlet a
drunlan Konta ya )'(.Y".lcşmetc il dl· 
!er. Sov)et tcs1rl Kuom ntanıı u il r
met.:? tı:ıskıdı . .Her ne kadar bu milli 
pnrt.ı komUn t bir karakt<.'f ııo tcr
medtyse de Canka»ek komUnl<il ol· 
mı>an takat komünizme 11)'.'Yli oııtn 

hükwnotı Ha.nkeo .ellrtntl'c kunıu 
<:ın'ıl" bu devlrdc KU<•mtntanıı: llOl 

kunadını ka.zanarak )eni zl aı •cnı· 

Jtl<kır nakkında prvımımlar )UI' ın 

mülkb'CU mahdut kv>lülcrl Kcndı 
cercovesl kine nlall b~ok Koınunlsl 
teoeıckUller \'ardı, Kuomlntanı;ı ır,; n. 
de 1>tr Clktr anJaşmazııcı dotac:ı ı 

tabU ıdi. l>r. Sun'un en büyük prcn-
61bı mU11J.etcııu::e da)"anlln saC' tanıı. 
ber fC)'derı ev~eı SOS)nl mu vlll ı 
nen süren solculll.:rla ı;ll.ttkce anını· 

mazlıp ırtrt;ordu, Uçun.un ı; .. nı .ı 

>'Or ve mUnıuıcooUcr kL'6 l~vrdu. Ni
hayet ı;lvll harpler kendini ıııistcrdı . 

Hcntoo komün t hUlcümct.I tektld 
Bu hilkümeU Çanka)eek devirdi. \ e 
N.tcılarla Ut.ICak ct.U. Bu &U'tıcb t.;ın 

Ulkesı çok kanill\1-U ve txo.Yuz t.chll
l«'at büUm Cl:n'dc hiM<Um &Uril)U'dU • 

(.'ımka:ve<•k bD' RıkıltıP<;ı idi, ta• 

5e,, sanatkarı S.afi)·e, bır a)' ıııuddetlc 

hapse ve 2'i lira J>arn ce7.a•ına ın.ılı -
kum olmuş, cl':ta.51 tecil cdilnıi,, Ba· 
)1ln Safi)·e'nin, ıelsiz. kanunu gcrl'l;İn· 
ce, rad)mu için rulı•arname alnınsı 
icabeı.lerken snn:ııkar, her nasılsa hu
nu unutmu,, ve hu }uzden de m:ıh • 
kemelik olmuştur. 

Burada, ne san.ıtkfırın ihmalindL'O, ne 
mahkemenin kararından b ıhsedcce • 
ği.ı. Mc,-zuunıuz, unutkanlıktır. "Ha· 
fıza" kanunlan unuıkonlığı nasıl 
izah ederse etsin, bildiğimiz bir Şc} 
varsa, bu kötü !turun kendimiz itin 
de, Cl'mi)ct itin de daima zararlı ol· 
ouğudur. 

7..aran sade kc-ndimizc dokunan bazı ih· 
mallerimiz. \11rdır. Yazın buz nlnıa· 
)l, kışın kömür ,ılma)ı unutmak &İ· 
bi, terler H!'}a titrcriı. Ekmek kar· 
nesini unuını:ık, cvinıi1i sigorta et· 
ıirmcmek gihi: aç kılır H')B kül 
oluruz. Gene hunlar hir şe)' dej\il ... 

Dah:ı huyük unuık.ınlıklaruııız \'llrdır. 
llcm hizi, hem cemi) cıi zarııra •okar. 
Mc•eli. a'kerlik }cıklaına.ını zama • 
nınd.t \.ıpıırmanıak. çocuj\ıuıu nüfıı· 
•a )il7dırmamak, \crç,i horcuııu \er· 
menwk, \C rad)o ruh\aınamc~i alma· 
mak v, s.. gibi •• 

Bu unutkanlıkların hemen hep i kanu· 
nun ceza tehdidi nlundJılır, huni ırı 
unutmakla hapsoluruz, a' uç dolusu 
para cezası 'eririz, butün hunlardan 
llaşkn cemi)eıe, de ... lctc de lıü)Ük hir 
fenalık }ölpmış o hınız. <')>le )'1, as· 
kerlik )Oklanıa.ına z,ı nı~nıııda &İl • 
mcz~ek, Çocuğumuzu nufusa )azdır 
mazsak. verı:iyi umııursak: millet \e 
ka~a me\rudunun !ıC"s.ıhını dc,Jeı 
gıinü gunürn: n.ısıl ııııııhilir' Belki 
hu zarnrları elimizde ıılm~clnn hil . 
mi) erek i) i niyetle ) apı)oruz, nnı;ı 
nctiıe b,ık•mıııclıı:ı nııulcmlıi hir ı;ok 
hesahı alıüst cdi)ort11, pasif de nl . 
sa, hu unutkanlıklarımız hcın hİlr 
hem de mcmup ol<foAumuz: cemi)cte 
p;ıh;ılı)'ll mal olmaktadır. 

Hem kendi işl~rimizde, hem de cemi)et· 
le olan mıina5ebeılerimizdc mühim 
olan bu nokıalara birer ·balnıumu )'ll• 

pışıınn:ımız her lli!lde çok fnrd:ılı O· 
b.cnktır. Eğer, ~izin de h:ışınuda hun· 
l:ıra benzer işler 'arsa hemen hirer 
balmumu }'llpışıınnız, hugünun b:ıl· 
mumu hir not defteri \e bir kalem · 
den itı:ıreuir! .. 

Sabahedclin SÖNMEZ 

-~abanu paraların 

ortalama ~ek f iyalla11 
kat h1t bb' zanınn Clın tıdıct ve ıınanc
ıcrını yıkarak radikııttırt btr mıuı ıı 

taranan olmamı&U. Ttın'ddHt etme
den Şanı;:hay'a pıtı ve onula ban
ııe~ı~ ve yıı'baneı lmtb'nZ mhlpk'
rtn.tn ltlrıınd 1.1U \en zandı, 

Cin'd e sulhu tcmtn edeorcGc I<: ııU
venllltl kurmak tein Çanlca)~'ii'ı ynıı
t1~1 on yıl si.lnm ha.rıılor hl<: bll' mu 
vaffakıyet Jcazamnadı. Cnnka)'1clc'tc 
)'elliden evvelkinden d.ıhs hııyrot \ a
ıid bir tnctr d<'~lstlrmc ı;r6MJyonız 

Komünl6tler. ltendllcrtnd<'n bh'COk n
damlan öldu ren bl1' adama mortınmct 
edtyorlM' ve onu 8Ct<b<st bırol<r.yo,·

lardı. Çankanek dU~nk .:rb'le bc
nıbe'r yeni b lT dUemana cephe ıcur

m uırtu. Cln'ln blıı:ol< aıkmtılardnn 
.on.ra yeni bir tıı.rlhl t>nşlı)l'Ol'du. 

Yo.bancı paraLırla yazılı damı::a 

1 
resmine tabi evrak ve senetler bc
delll'rlnin ve bımlm ve slgorıa §ir-

i 
ketlerince yabancı pnrnlnr Uzerlnclen 
y.ıı ılnn muaınelolerin Tilrk ,ımrasınıı 

Japonya ile mücadele 
ı!l37 de harp patltıdı C:ınknYtrk 

dövüsmeI:e basladı Kendisi bu teh. 
llkf'Y\ tok evvelden ı:öıiiyordu . 7..ıı
ma.nı ıre:ttnce patııyneıı.k harpte en 
bily{llc d1ltman4 k:ıl"ll ııllıtfu; ııenne 
ıcn:nı sadık subaYlnnna ıı(•.Ji1Mnlst.I 

ÇankAYtek'l:n l>tr scrveU yo'lttur. 
Faka.t evlentnftl1 Qzerlne akTaba ol
du tu Sonı;r al k5tn1n ııcn'etl t•ıok hO -
ytılctür. oınlaııre<!k ltl21 de Mcll!:nır 
Sonır !le evlemnt=ıU. 

lMA. GES'DA~ 
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~ Küçük haberler ~ • r ................................... 
* Van de!tcrrlan B. tsmall Hakkı 

Ayaşlııril Uı;llncn Umumi !\tüfct
t isllk ~tali MDşavlrUftine tayin c
dllm:ştlr. 

* Bir müddcttcnbcrl Diyarbakır va-
11 vekllllf:lnl yapmakta olan birin
ci sınıf MlllklY<' Müfot.tl$1 B. Sev
ki Yalvaı: şehrl.mlzc dönmü&tür. 

* Nafıa VeklllllU, memurin hnrcirnh 
hıı,rtaaını yem baştan bast.ırmaf;a 
kara r vermlşUr. 

*Adliye Vekilliği ııra ile bütün ce
za cv lerin.lti tamirine karar ver
miotJ r. 

* Maliye tahsil komls.:yonlnrı reis 
ve tzalarına 210 lira Uzerlnden 
ücret verilip verilemlyeccl:I lnce-
1.enmektedlT. 

* Hizmet erbabı vcn:llerlnc a::t ta
h.a.kkuk mUrur u zamanının tayi

ninde müstahdemin delili. istih
dam eden ıahıs gözönUne alına

r ak hakiki şahıslar3, hilk:mt şa
hıslar 4 Bcnellk müruru zıımn.n 
m ilddeUn e tabi olacaklardır. 

Kalabalık yerlerde halk 
ııra olacak 

Ankara Belediye Reiali~inden ı 
ı - U çUncil maddede yazılı husus

lar belediye tcnblhleri llrnBına alın -
mıttır 

2 - Bunlara aykırı hareket eden
ler 1608 ve 2575 ~umaralı kanunlara 
R'Öre cezalanrlınlncaklardır. 

3 - A) İhtt yac maddclı-rlnln da • 
'1tımrncta ve bunlar için kart verili 
ıinde, 

B) Nakil vaıııtalarııu\ bin lete. 
C) Umumf yerl P.re ır!Tie ve cıkışta 

balkın blriblri ardı sıra dlzilmelerı 1 
mecburidir. 679 

çevrilmesinde es'ls olmak lızere Ya
b:ıncı paraların G aylık orıalnmn fi
yalları tesbid"dilmiştlr. nir inı.rlliz 
liraııı 522 kuruş 32 p:ıra ytlz ılolar 
13087 kuruş 30 p:ıra. yüz İsviı;re 
frankı :-1035 kurus 22 para. vllı. Pt'· 
zNa 12'l0 'kurıııı 32 rı~rR, vilz tıweı; 
kuronu :1004 kuru~ 2~ pııraılır Dl~"r 
vnbancı nıırıılann altı avlık ortalıı.
mn fiyatlart sonra tesbldolunno~k
tır. 

Yurt içinden 
İunir yurdu, Buna'nın ıcnci 

devri> ei suk"Utundan dola) ı m:ıte
me iştirak t-ylcdisi gibi 1 taııbul
daki bursalılar da burad.ıki yurdn 
bir telgraf göndererek hu elemden 
kalhlerinin )"andığın ı ~ c urduıuu· 
:r.un }'llkında kendilerini gun•l 
memleketlerine kn' ıışturocağı kıı· 
naatini i-zhar t")· lcınişlenl ir. 

Y urt dışından 

Berlin'ı.lcn isıihbnr c<lili)or~ 
Hariciye Nazırı Ratrav'ın katle • 
dildigi gün Ra} ı ştaı; Meclisinde 
"c.i.nl!" hitabına maruz kalan al· 
man milli)·eıpcrvcrleri reisi Dok· 
tor HeHrih Bcrlin'ı.len ka)bolmıık 
5urctİ)le canını kurtarabilmiştir. 
Komuni.stlcrdcn otuz kişi munıai· 
le>hi bulup öldürmek üzere bira· 
derinin evine taarruz etmişlerdir. 

DllnkU telgraflar, kum !ırtına
lannın cöldckl askeri harcklltı 
gOcleştJrdlflnl yazıyordu. Kum 
fırtınnlnn cöllcrdc büyük tahrip
ler yapar. Hususi sesler cıkarn
rak esen ştddctll rllzı;Ar önOnc 
kaUıfı lrum d:ılgnlarını büyük bir 
ş!ddcUc sııvurur, gö'ı; gö:ı:U côrmcz 
bir hale gelir, hele ucsuz bucak
sız eöldckl arazi durmadan yer ve 
şc.-lcll def:'~tirlr. Askerl harcklitın 
yapıldığı bugUnlcrdc me\'Zllerln. 
stdh:kAml:ınn ve dlğcr noktaların 
kum fırtanaları tesiriyle znman 
zaman ortadan kaY'bolduklan gö
rülür. 

Kum, küçük küı:llk parçalara 
aynlmıs ve rllzsA.rlnnn devamlı 
tesirleriyle birbirine sürtüne sür· 
tüne yuvarlakla$1T11Ş taı zerrele
rinden lbarE'tUr. Kum toprak gibi 
~!'birine tutunmaz, ım küçfik bir 
neyıkla hemen kayar. 

Kum fırtanaları ~snaı:ında bazı 
kumlann gnrl.ı> bir tarzda ses ı:ı-

Zonguldak' la 
spor eğlenceleri 

L.OngUICUUC, .1.4 a..a. - L.Ollj!Ul<lRK 
Balkevi şubesi tarafından tertlbcdl
lcn denlz gezisi ve spor eğlenceleri 
büyük havuzda yaı,.ıılmıştır. Valinin 
l'ıırtl ve H.nlkcvi reisi ve idare heve
t! uaılnrı ve bırCQk davcllllcrm ha
zır buluııtlukları bu mus-ıbaka ve 
eğlencelere Halkevi bandosunun 
r;aldığı 1stiklil Marşiyle başlanmış. 
tır. ' 

YUzme yarışları, 100 metre serbest 
yUzınedc, birinci İbrahim 2 dakika 
16 saniye. 

Yüz metre sırtüstü yüzmede blrln
ci Mehmet 2 dakika 42 saniye 200 
metre kurbalamnda birinci Yaşar 5 
dakika 25 saniye, 400 metre serbest 
yUzmcde birinci İbrahim 9 dakika 
57 saniye. 

2 - 200 metre ba~Tak yarışındn 
birJnci Mehmet ve İbrahim kürek 
yarışları: 

Karndcniz tipi tek fuhllar arasın
da ve 1500 metrede birinci Gcnı:ler 
kulübü futnsı, Karadeniz tipi tek fµ
Uılnr arasında 2000 metre. Erefill 
kömürleri lşlP.tmesl futası bu mUsa
bnkalııman sonra icerlsinrle Halkevl 
bandosu ve ca:ı: takımı bulunan mo
Hlr ve snnrinllarla bir denlz gezintisi 
yııpılnıısıır. 

Teıviki sanayiden 
faydalanan müesıeıelerin 
ruhsat tezkeresi har~lan 
Te~vlk1 Sanayi kanurıu 1 haziran 

10 12 ıarlhinılen itibaren yUrUrlliklen 
kalkmış olcluıtun<lan bu knnunclan 
f'ayılalıman sınııi milcsseselerin mılH· 
flyeti d" sona ermiş hııltııım•ıktadır. 
Mııllye Vekilliği bu hususta il.ı.rili
lerı' vcrtllği bir emirle munClyrttC1'1 
stifıııle f'ueıı sınai mliesııcseleriıı rııh- 1 
sat tt':ı:lı~releri harçları nıuar olmı
yaıı müesseseler gibi tahakkuk etti
rilerek fcvkal ııle zıımla hir)ikte a· ı 
lın3C'ağını bildirmlııtir. Yfllnız mn
ııflık takvim vılınılan başlıı<lıı:tınrlnn 
ı hrı7.irana kada r ı::-ec;en beş aylık 
mlldılet ir.lndckt hıler muaflı'kran ts· 
tHadc cttirllrc"k "" tııhııkkuk vıılnız 
7 ay için yapılacaktır. • 

Çok çocuklu 

a ilelere kolaylık 
Çok çocııklu ailelere ve mlrur:ı

!•arına bir kolııylık olmak Ur.ere 30 
liraya k.ıular olan tcdiyelcr ic;ın Mal
snndılilarınca veraset i lam ı aranmı
yııcaktır. Buna kar§ı pa ra AlaC'aklar 
muhtarlık İşlrrinden ve köy ihtiVt\r 
hcyetlerlııılen usulUne göre alacak
ları veaUuıyı ibraz edeceklerdir. 

İş müddetleri niz~mnamesi 
Baıvekilliğe sunuldu 

İktısat V eki iliği iş dairesi tara· 
fından huırlanmı' olan iı muddet -
!eri nizamnamesiyle aralı leler n i
zamnamesi Devlet ŞQrıısınea ince- ı 
lenmesi bitirilerek yüksek tasdlka 
•ır:r.erli lmek U7.ere Başvekllli~e v eril
miştir. Ağır ve t ehlikeli işler hak· 
kındaki nizamnam e projes inin h a Zlr
lanmasın~ devam olunmaktadır • 

Sıtma mücadele 
teıkilahnın maaılafl 

Sıtma mücadelesi meeul muhasiı>
liği bugünden it ibaren l•ağVolunmnk
ıodır. Sıhhat v e İçtimai Muavenet 
Vekilliği mtıcadele mıntaka merk ez
ler1yle bu mıntakalara ba$tlı kaza- ı 
!arda bulunan mUcadele teıkllitının 
mn•aş ve masraflarının ne suretle 
verileceği hak'kınrl ıı bir tRlimat name 
hazırlamış ve ilgilllere yol~mıştır. 

Asker ailelerine yardım 
Eline l50 llrarlan az para geçen 

memur ve mllstahdemlerden asker 
ailelerine yardım olar:ıık yllzde bir 
kesilmiyordu. Fevkaltırle zamla bir
likte 50 liradan fazla JYara almıdta 
başlıvanlardan da bu .nsker ailelerine 
yardım parasının kesilmesi Mallve 
VekilliğlnC'e kararlaştınlmı• ve İl
gililere bildirilmlşıir. 

Samsun Birinci Noterliği 

Değerli hukukçulanmızdan Balı
kesir eski birinci noteri bay R Uk· 
nettin SBzer Samsun birinci noter
liğine ıayin edilmiştir. Başıırılar di· 
!eriz. 

kaıı-lııCı ı;orülmUştür. Kumlar 
S na yanmadaaındn bir ercanun 
rueunın seslerl g.bı blr takım ses
ler ı:ıkarmaktadır. Taşlık Arabis
lan'da Cebeli Nakus yani Can da
ğı denılen yerde de Adeta ı:an ses
lerine benzer sesl~r duyulmakta
dır. Bazı yerlerde de fırtınn esna
sında tclt.Taf tellerinin ı:ıkardığı 
uı;uıtu gibl scslcr lşJt!lmckıtcdlr. 
Bu seslerin ~c-beplt'rl bin;ok mü-
1111k11şalıırıı yol ncmıştır. Bazı mli
tehassıslnr kumun ses cıkarma
sının scböbinl iclndl' bulunan bir 
kısım rutubPtten ileri gl'ldlğinl 
söylt'mt>ktcclirler. Bunlara göre, 
kum cok kuru ve çok ıslak oldu
~u zaman ses ı;ıkannam:ı.ktadır 

Kum fırtınalan esnasında kum 
ial'lannın )·ani elmbclertn :ı; er 
ıletl$tlrdıklerini buı kasabaları 
lstilA. etUklerlnl de blllrstnrz. Bu 
değişmelere karşı koymak için 
dnln köklfi daçlar d kllmekte
dı.r. 
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Yollardan notlar : 

Niğdedeki yaşlı ad •• 
Ni~dc 1 lalkevindc bır ~a.ıt kadar 

sürcn,hir konferans ,·erdikten &onra 
Fvin ha ikon unda oturıııu)ıtrk; raıl}o 
dinli)orduk. Hadyo d:ı o ak).ıın rah
metli Ba$\Ckilin oluıııünü, kcıKfüine 
İ\tanbul'da ve Ankarn'da >'apılaC'llk 
ceıu1e torcnini büıun a)rıntıl.ırİ)lc \e 
yüreklerde huzun u)·andıran bir ses
le onlıtı)urdu. Kıır~ıdaki ııark susu -
)Or, heri )aııd:ıki havuz.un fı~kı>esi 
durnklı)or: rüzg:ira bir durgunluk gc· 
lhor gibi idi. 

Yalnız: )erinde duran bir kimse
nin durgunluğundan pek de farklı ol
mı)'ıın bir hareketle 5i)'oh bir cisim, 
okaktan H nlkevinin bah~ine )Önel· 

di, ıçeri>e girdi, demir parmaklıklı 
kapın ı n nrkuına geçti, renksiı ,.e za. 
)'lf ıı l duğu urnktan bile farkedilchi • 
len parmaklariyle kapı yı ıuuu ve ar
kasına çijnıcldi. 

Anlaııılar: 

- Yok<ul ve .ıavallı bir kadındır; 
ıunun, bunun )ardımı ile gcı;ınır. 
Halke,·i rad)osunun hoparlöni hurıı -
dan haber verirken hep böyle ı;elir, 
oracığa çomeli r ve rad) o biıı iktcn 
sonra kalkar, değneğine yaslana )":IS· 

lana gider. 
O akµm o acıklı haberleri din -

!erken bu ninenin nasıl hıçkırdığını 

görmeli, >ah ut ı:örnıemeli idiniı. 
Kimin nesi olduğunu bilmİ)or!&r. 

ı-;iınhilir, hnn.ı:i pıinin ahla,ı, hangi 
)eh idin anas1<lır? 

Onun ı.:enı;liJ;inı:le memleketin sı
ııı rları Bosn:ı 'd,111 Yemen 'c kadar uz.ı
n ı) ordu. Onun ÇOlllkluf.uncla <Öyle · 
diJH ıtirklilerılc "Helı.:rat ka(e,i" nin, 
"Yı.-nıen çıillı.-ri" nin, "Trablus" un, 
" l-l i1117." ın adı hol hol ııeçmişıir. Ve 
bunılıı.r<la ıerıemİ7 alınlarından vuru· 
lup ,ctıit dü,en Türk çocuklarının sa· 
)'Oını l>t'lki Allah ve tarih hile hil -
me7. 

Radyonun verdiii acıklı haho..'rler 
dcvıı.m edi)'Dr YC nine, • 'i~de Halke-

• vinın ılcmır parmaklıklı kapoının ar-

Günün mevzular 
• 

• 
• 

k:uıııda hı.,;kıııyor. 
Sesini clu)mU}Oruz 1 akaı hnnı 

Ö}le gdi)or ki: 
- Yenıen'de uleıı kolama,. 1 rah

lus'ta ıdıiı di\'ien kardt'şıme ve B~I· 
kıın h:ırbin<le k.ı)heıtiğım oJ(luma 
bo) le nğladınıdı di)or nine. 

Bu sesi hn)alimde du)-U)Orum. 
O•mıınlı devnnin son yarım ıı•rın

d:ı falan padıJnhlar, fılan ,ezırler, 
falanca pa•:ılar uldıııı;u ıanıan da hu 
nine \Rrdı. Ona gı:ne ha}ııllmde o -
CU}'Orum: 

- Onlara da dlndın mıydı nine? 
- Ben, di)or, sana kocama, kar-

deşime, oğluma ağladımdı dıyorum 
<aM. Simdi ölumune ağladıiiım da 
hana onlıır gibi )11kın da ondan. 

Öıekilcr~ ne lli)e ağhyardım? 
ı;.. 

Nisde llalkevindeki ninenin ı::fo
yaşlarımla ,.c hıçkırıklarında duy -
duklnrımın, 5ctdiklerimin hir parça
cığını anlııtmı)a uğraştım 

Bir milleti se,crck, onun yolunda 
her ıurlü fedakArlı "a katlnnnrak çalı
şanlnr, o milletin - hele o millet Türk 
milleti ise - gonüllerinde böyle )er er.
tiler, ederler \C edeceklerdir. 

*** Erciyeş! 

Tren Kaysc-ri'dcn arrılırken Frd
refin Ü ıü karlı ı.e ıizeri buluılu do
ruğu k:ı~ınızdndır. 

Yolunuz donuyor; treniniz u1akln
~ı)or: kilometreler arııror: ı::ene l:r
ci~~ş, &)nı )'akınlıkln karşınızda du -
ruror. 

- K l)'seri' rkn a)rılnnları, çok 
mi~afir•e,er bir l"V sahihi ı;ıb ı Erci -
)C$ saaılerce bırakml\or, •el~metliyor, 

)'Ola ı.uruyor, )'Ola vunıyor, dedim. 
Jlir nrkada~ım, 
- Ben, dedi, Erdreş'i arad:ın 111-

m:uı ve mekAn me afesi geçmesine 
rağmen kendisinden uzak1aşılmı)an 

hürüklt!'re bcnzetinm 
T. f. 

lngiliz donanması ve 

de 1 

A kdeniz stratejisi, )'8Vaş )aVaJ 
mahİ}'etıni deifüri rdı; onccleri 
bu cephede, denjz ~traıcfüi 

hakimdi; ha' a stratejisi ikinci dere
cede gclİ}or \C deni.ı: stratcii~inc )ar· 
dımcı \.1.Z1}ctte hulunu)·oıdu. ~imdi 
durum deti,miş: hava mateiisi ön 
rlina ı;cçıııi'; deniz • tratejisl onun 
)'llrdınıusı olmu}tur. Bunun ~<.-bl-bİ a· 
çık ve ba•ittir: havacılığın inkişafı 
ve hava kunetlerinin iç denizlerde 
deni.ı: kuvvetlerine ııstüııli'ığii. 

Dar dt!'niılcr<le, kı)'ılara >akın rer
Jer<le uc;an geıııi, >·üzen ı;enıİ)·i >en· 
mitıir: meğer ki yüıcn ı;uııi) i koru
) an uçan J:l•nıilcr buluna. 

* f ıal).ı 10 lıPzİrıın !9 {O ta harl>e gİr· 
di~i H' iki haha ı.onra Fr.ı.nsa ~ahnc
dcn çtıkilJiği :r.anıan, inı;iliz donanma
sı Akdcni1.'Je s&) ıca ıı,ıün ı.lej;ıldi; 
fakııı , gene A'k<lcniz'e hlkim olabildi. 
Çilnkü, i n.-ili:r. denizcileri bıl}'\lk bir 
taarru:ı ruhu ve kabili> eti gıİ$tenniş, 
İtalyan ılonanınasını nıfıncn yıldımıı)
lardı. Bu ruh , l-utün deniz çarpışnın
lorında ken<lini ç,\;sıcrdi; hanın iki)'e 
karşı bide lıarbcııikleri halde, gene 
İtı1lyanları mağliıbı·ıtilcr lınl)anla
rın ıııiicaJclcdcn kaçınnıa'1. İtalyan 

harp gemilerinin > ük,ck siir.ıti ve İtal
yan \hicrinin h<.ı llııi:'tl ve yakınlı~ı ol
nıa•a)dı, ,\kdcniı 'ıll-ki her muhart"he
de, iıa i )'.ın dcniı kuvycıl cri yokedil
nıekrc ıı kurtulanııy.ırakl;ırJı. 

l'at.11t '<.ltıral.ı rı durum <lcği)ıi . 
Çunkü, AkJcniL'ı.le fıa,·a kun cılcri 
miminı rol oyıı:ı.ın.tğa ha~ladı, llu de· 
ğişmİ)e iirıa)ak olanlar da ı:enc İn• 
ı:iliı denİ7 · hua kuvveıleridir. Hun• 
lar, Taranto harp limanında )atın 
iıal)ıın filmun.ı, hir ı;el·e, hir havıı 
ba~kını )aptılar; 2 2ırtılı, 2 kru
\llzor, ..! )'ardım«• kruvazörü pek asır 
hasara uğramlar. ı 1 inkicinıeşrin 
1940 lil )1ıpılan hu l>a~kından :sonra, 
28 ikinciıe rin 194<> ta S.udun)a a
çı klarındaki do..'niz - hava muharebe· 
•İnde de, ital)an donanmasını.lan ı 
zırhlı, ~ krııvaıl\r, 2 muhrip ı;ene da· 
ha ıi>ade ingiliı ha\a ku\'Vetleri ta· 
ufından ağır 'urcuc )aral,ındı R<ıı 
lece Akdcniz\le, ha\a kuneılcri de
niı l.uv \ cılcrindcn dah.1 faıla iı 'ı;iır· 
ıııeık h.l~l.ınıı}l.ırdı, İıalıaııl.ır da, hun· 
dan <lı:r, alrııı~lal'\.fı; onlar Ja ı\kcfc
ni1'de hava kun~tleri ile dalıa fazla 
ç-.ılı nıağ~ haşladılar. Bir nıiiddlt 50n· 
ra, ,\ kdcniz'<lc alman h:ıva kuY,etleri 
de göründıi, Skilyıı'dil ü<lcneıı alman 
havacılnrı iıılyanlnrla i~uirliği yap:ı· 
rak İngiliz harp gemikrine \e taşıt 
ıu:mileri knfilelerine hüoıma ha~ladı· 
lar. 

İıı.:ifi,lerin Akdeniz. filosu ılk ağır 
hüruma ıo ikincikiınuıı 1941 de Sicil. 
)a •ularında uj;raı.lı. İllu rrious uçak 
ı;emİsİ)le 10.1100 ıonluk oııthnmpıon 
hafif krınazürü, bir kafileyi hima)e 
~.ı.Jerkcn alman - İtalyıın uçak fılol:ırı 
tarafından bomba ve torpil yaj;"lnuru· 
na ıutuldu l \'ak gcnıı~ı agır )ara· 
landı ise d Mnlta'yn ~•Aınarnk kur
tuldu; tııkıu krU\azor bauı. 

Bu tarihtl'n sonra da, Akdeniz stra
tcir~ınde )'\lkıu da i aret etrı.l!imiz de· 
ıfüıklık baıl. 'e C..ırıt de, 1911 ma· 
ı ında bu > n kaıtıed ldı Son 

camanlarda ;;d ız de ene bô;Jc 
bir büyu ha'-a • deniz mııh.ue001 ol
du İn,sılu donanın 1, k ı cvı ko
rud.en ı ı' az ran<b aman ıtalyan 
ha''I ~°t!'t e dcnı t\ ~ denız· 
alu gemilttt ınUŞtC 

z:una uğradı. fn.ı;iliz ve Amenkan u
ta'kiarı da miıcııdclcye iştirak emler. 

fngilizleI S4SQ tonluk lil'rmıonc h:ı
fif knn ı wri)lc şu 4 muhrihi ka)het
ıiler: Nl'Stor (t690 ton), llast}• (1'40 
ton), Grovc '" ı\ircaı.lle. (Bu son iki 
scminin de llasıy cipinde olduğu hil
dirilmi~se de son zanıanlardıı yııpıl
nıış 2 nıuhriı• olduğu, 1940 İngiliz 
)'I llığınd.ı isimlerinin ka) ıtlı olmayı

şınd.ırı :ınlaşılıyur.> Hundan başka İn
gilizler 2 ıcfakaı gemisi, 30 U(ak ve 
H)'ısını hildirıııcdıklcri hir miktar uı
$1f ı:cmi i ka)-bcımişlerdir. (Alman ve 
İtal)'lln iddi.ılarıııa gore l:ıatan ınşıt 
gemileri 14 ıanedır.) 

ltal~anlara gelince, onların da l.it· 
torio 'mıfı hır zırhlılara rorpıllene
rck ağır }'llralannuş, I0.000 tonluk 
Trento ağır kruvazöru ile 2 muhrip
leri, l dC'niuluları hatmışur. 4~ al
man ve it.ıl)ıın tayyaresi muhal&ak 
olarak 20 tan~ de muhtemel olarak 
kayholmu ıur. 

ıilu ıııuha~bclerde en mühim işi iki 
tarafın uçakları g.;rm~lur. 

C"-..örülü>~•r ki Akdeniz'de, ht>le bu 
denizin orıa kısmıll(I ı, h:ıva hakinıi
}1.'U, dl'niz hikinıi)cıindcn u~ıün bir 
rol O)nanıaktadır. Japonya harhc gır
dıktcn sonra, 1 linı Okyano~u·na da 
kuvvet a> ırmak mecıburi)etinde kalan 
ingiliı; donanmouı, Akdeniz'de $3)1· 

l1l da 2a) ıflanıı,ıır: fakat onun en bü
)'Uk sıkıntısı r\kdL"Diz'in Sardun)'I· 
dan Cıirid 'e \e Hados'a kadar uzanan 
bOlsesiııde, ha"n hakimiyerinin ital
)'lln - alman uı;-.tklarının eline geçmi~ 
olmasındadır. Bütün hu bolgede, Av
rupa kı)ılarındaki hava ve dl'ni7 ü,;
leri, ınıhvcrin olduğu ribi, Afri\. ıı kı
>ılarındıı d.ı Panıdleria ada\lndan 
Mersn Mıııruh'ıı. kadar hi11ün üsler ve 
limanlar, gene mihverin elindedir. 
Simdi, Orta ı\kdcniz'I, bir mihver gö
lü h:ıline selmiş !hl)'ffi. kı;, hau rok
lur. nu J:•Uun orı,uında, iu'l~ta kuşa
ulnıı1 bir kele •ıln)etindc, )alnız Mal
ta kalmı~tır. Siıııdire kaılar, Amerika
nın 14.700 ıonlı.rk \\'ı.ısp uçak ı;emı· 

sinin de istir,ıkıyle ingiliz doruıoma'1 
tarafından beslenen Malta, bır h.ıylı 
fedakarlık pahasına gene ikmal ve 
iaşe cdilcm~e uzun zaman da>a<ıa· 
maz. 

fnı;iltere, Akdeniz'e tl'krar hakim 
oln :ık istİ)'Ona unları )'llpınak zo
rundadır. 

1 - l~kenderi)c')i, Mısır'ı ,e Su
vcH'i tchdidcr.lcn hu) uk tehlıkl!')i un
lcnıck, 

2 - \lmıtn)'l'nın, doğu cerhe~in
de, hiı>iik hir rnarruza rJrişıiği va1 
aıJarında, l\luır'o hü>-uk h:ıva ,e ka
ra toııvvetkri >•ıhrak f:l·ni~ ı>l~'Ude bir 
hamle r-.ıı>ıJ> 1 ib>a'> ı ele 1o:cçirmck su
reri>le Akdcnlz'ın Afrika kı) ılnrınıı 
hlkim olmak, 

3 - Afnka kı>ılarındakı hava iıs
lerine dn)ıınarak Akdeni.c: fılo unu ha
vadan korumak ve hoylecc Orıa Ak· 
deniz'dc ustünluju tekrar ele ,ı;eçir
~.k. 

B nu )-apahilııı k ıcın en nıiına~ip 
an, bu )'llZ "e sonbahar ayları

dır. 
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DIS POLİ T İKA! 
~ 

Gandi gene 
sahnede 

s· Japonya'nııı harbe girmesi ~ ~le 
•nga.Pur'u alıp da Birmanya')ıı doğru 

>'Ürürnesi üzerine lngiltcre ile hioıli!e-r 
•~,ındaki munuebcder gunun en ehcm
:t}~Ji meJcl si halinı almı~u. Harp ka· 
li~~ iz.asından ir Sıaffford Crirps, 
•ndıstan 'a giııi ve bu memlekeıe harp
~ sonra Dominyon tatu u •ermeyi ln
gtJtere hükumeti namına ddcııi. Kon· 
~ Parıisini ıem~ıl eden hintlilet, ida • 
~enin derhal kendilerine dcucdilınesiru 
~edile~. Fakat hu im:klerini ileri surer· 
f • liındistan'ı dü2mana karıı müda -
.... cdemiycceklı>rini de iıirııf edıyorlar· 
... İngiliz Nazın, Kongre Parıisine 
~leketinin idare5indc daha geniş bir 
~liyet payı •erıpİ)e rım olmakla be
~.İngilizlerin, bugıınku ~rtlar ahın· 
.. llındiuan'ı bırakıp ('ekilmıiyccd..le · 

tııı.ı bildirdi. Bu sırada i~iıı içine Mihlü
~la~ B~rliıti karııarak, Konl:rcnin _ llu· 

liındıstan'ı ıenml etmekte oldu.ı;u · 
•ıı eı"~-'- • • p · ' · H' d' - ...... aşa etu. Kungre artısının ın· 
h~s~ İstikllli hakkınd;ı ltrndine gure 
'A~ ~C>Jtramı olduğu ,gibi, Müslumaolar 
di rlığinio de a} nı mesele hakkında kcn· 
s·"c .!:Öre bir programı olduj:u anlaşıldı. 
ır Stafford Cripps bir neıice elde ede· 
~Jngilıere')e geri dondü. Bununla 
k.ı • bu c)ııhat hushutun netkesi:ı 
~ ~ıı da dcJ;ildi. Hin<füıan'ın müsıak-

l ıdart1i hakkında bir karar verileme · 
1114. fakat Hını hderlcrinio japon htila 
~üsü karşısındaki n:ıi)eıleri belli 
0
-"\lftu: Hindu ve Mü•luman, müfriı 
~ mutedil, bütun liderler, Japon)'a • 
11.ırı Hindistan için bir ıchlıke teskil et· 
tıfini ve bir hıit:ı ıc,cbhu•U karşıJında 
llluknvcmet ermek llzım geldiğini kahul 
~ekıe hirlc~mi1krcli. Sir Sııırforıl 
rıpps'in Hindi~ıan'dan arrılı1ından $On· 

: ~uhtelif liderler ıararından her \CSİ· 
J ıte tekrar edilen bu söılcr, hinılilerin 
~Pon}'a'yı bir du1mıın teHkki ermekıe 

;.d11ktanoa $Ürhe bırakmamaktadır. Bu 
tarı g°'teTİ}or ki, Hint mıllctlerinin kur· 

cısı rolünde tziiriınmek için Japon) a 
~ararıııdan sarf edilen gn) retler, ıesir~iz 
,;.lrnı)tır. Bu, hinılilerin si}·ıui olı:unlu· 
'k 1111 i bat eden bir '1.'akıadır. Çin'in İs· 
~ !aJirıc s:ı> gı fZ(hıcrmi> en ve bu istik
f,~ı Yoketmek için be, senedcnbcri dli • 
~ bir devletin. Hint isıiklSlinin ta· 

ra tan olarak ortaya atılmıuı gulünç ol· 
~akta beraber, dıha az olgun kimsclı>rİ 
• ~ııtahilirdi. Politika hırsının eksf'rİya 
~~leri körlettiği de giiriilmü)tiir. T'akaı 
la ınt liderlerinin hnrp kıırşı<ında Rlclık· 

rı vuiyct, oovle küçiık duyı:ulardan 
ll1 k . 
1_ 

8 ve 1>l~n kim~cler olduklarını an· 
•tnıışıır 

da Vaziyet böyle olmakla beraber, ara· 
sırada bununla tezat t~kit eden ha· 

;~erler. ~e gôriılmektcdir. Mesela Hint 
~nmo en hüyüklerinden hiri olan 
n • • bir taraftan memleketin Japon . 

Ya karşı korunması lu:ıumuna iıarct 
~ ken. dığtt ıarafıan da lnıtilıere'yi 
111trnlckertcn derhal cekilmİ}e d:\vct rt· 
::ınedir. F.ğcr bu Hindistan'ın iç poliıi· 

sına mahsus ve uzaktan anla$ılmuı 
111İiınkün olmı)an bir manevrıı değil de 
'-ıııimf bir arzunun ifadesi ise, lngilıc
""'nin bunu kabul ederek mrm~eti bo
~~ttı.iı hinuı için farzedilsio, ac.N 
-:noi'nin yurdunu Japon)'I 'ya karşı kim 
ll'ıu~faa e..focelc:ıir? Jaron:rıı Birman}·a· 
,. ısti\:111 vadcdettk, halkın bir kısmı
.. lngjltere'ye kar14 kışkırtmıt ve bir 
~ d-a hu sa)'t'de mrmlekeıin i ıilhını 
~adıktan sonra. timdi Rimıanya • 
. ingiltere'yi aratan bir sl\mürgc idare· 
~ ~rrouştur. Gandi müteaddit defa s(iy· 
~İği sfülerle yurttaşlannı hllyle bir ıu· 
~h duşmektcn çckinmiye dlvct etmiş • 
d{· Fakat bir earııftan bunu ,ı)ylcrken, 
do~ tarııfıao da )'UMta,lannt o turağa 

iru !l<:vketmek istermiş gıbi hareket 
""1ek~ir. Çunkü eğer llindi~tan'dan 
f~ haherler doğru ise. timdi Gıındi 
~lttte•,.e karşt puif ınukav~ ınii· 

j'dek!inin tdtrar açılma! ı İçin KOf\ltl'f' 
>~ Komite5ine teklihe hulunmuJtur. 
• llt\if ınukavcmct deml"I<, Hindisıatı'daki 
llıgjfiz idaresöyle her ıürlü reman kes
~ ~ktir. flarpfen evvel bile, llu 
~İitadeıc, fnıriltere'oin Hindi•tan'daki 
ı::rtini rlyadc.~iyle zorlaştırmıştı. Hal
lı ınemtı>ketin müd:ıfaımnda yerli hal· 
~rı i,t,irliğine el.ıha çok nıırııaç olduğu 
İtı'>:lc; bir zamanda, padf muknvcmcı. 
.._Rılı:ı harr> garrederini 7J~~i>•le bal
d'lıY!lbilir. Neticede lngflırre kadar Hin· 
ı~an'ın da zarar gört'refi açık olduAu· 

'- ~. Gandi'nin bütün hintliler için 
llt fayda umdujtu anlasılmamaktadır. 
İltl Gandi'nin 90ll ııozltti, Hindistao'da 

teşİt lngiltere görmekte olduğunu 
lrılatnıaktadır: bunlardan biri sivil ida· 
">ıi elinde tutan i ngiltere, diieri de 
~lelcetin müdafaasını omuzları üze
:: lllan ingiltere'dir. Gandi sivil lngil· 
~· :Yİ iıtemı)-or. Fakaı askeri lngilte · 
~ rııo kalmasını rııudır. Hindisıan'dan 
~en haberde deniliyor ki: "Gandi U• 

ili lngiltere'nin dejil, sivil İngiltere • 
a;-.,.~ Hinıfütan'dan cekllmesini İMediAini 
~Ylertıiııir." 
., • liakikaten gerelc "ulcert" ~ genle 
ı·'1"İl" lngiltcre'nin Hindiuan'dan çdd· 
hl' &itmesini bütün dünranın iniycceii 
ldr 2aman gdecekıir. lngili:ı poliı~a 
~ ııtılannın sözleri Ye İngiliz buınının 
lıtr;.ılıı.rı da 11\ı kanaatte bulunan inırilir· 
~ il tok olduğunu anlatmaktadır. Fı · 
ıı·ıt· Ganoi'nin ıa,si>e ettiği )ol takibe
l 

1 
•rsc, Birman>a. Malf'Zya ve Filipin 

kerde ı:örülduğü ı::ibi, japoo sivil ~e ı • 
c'ri idaresi Hindistan'.da da yerleşmilir. 
d.2?di'nin teklifini muukcre edeceji bil
.;;ıteo Kon~ icra Komıı~inin d.+ıa rıe
r 151 hir zihniyetle harekec cdttek k .... -

1111 ona göre verme~i beklenir. 

A. Ş. ESMER ----
İngiliz tayyareleri Janta 
limanına hikum ettiler 

ı. l'anca, 14 a.a. - "Sııefani" ~li1 
01fyarelcri bu hafta içinde ikinci &la 
.,_ a.~ dün akşam Tanca llttftıtde '1191111· 

t..._ı_L h • 1.rc1• 
f~M cımıt..., ır. 

~ ka"""o,,_ ....-ı _.. il(· 

..... ~ ~ ~rd«iM ,..,i --
~~.ur. 

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERi 
. '. . . ,,_ . 

Almanlara göre 

cenup 
kesiminde 

sovyet 
mevzileri yarlldı 
(füqı l ıntı 1111/""4) 

Volkot c~oinde :ı: apılrı.n temlzleme 
harekAu esnasında so\·yet Huncı hü
cum ordusu komutanı generat \Vlas· 
sow saklandığı :ııerde ele gcçırHınl~· 
tir. 

Cenup kesiminde 
Beriııı, 14 a.a. - Alınan orduları 

başkomutantıt:ının blldirdığlne gore, 
amıan hava kuvveUerı ıliln de savaş, 
1;tul<a \'e av U!.Rklarından ını.lrt!kkep 
ıbü)uk ~idiler kullanmak surclı)le 
doğu cephesinin cenup kesıınıııde 
dı.i.;;nıun ınul«ı\ eme tını kırnıaktıı dtı
'\'am ctınışttr. 

Hlicumların ağırlık nıerkczını 
Rostot teşkil etmı§ıır. Huı ada ıluş· 
man kıta toplulukları, zırhlı kollar 
ve otomobiller ara vernıeden yapı
lan hUcumlarlıı ve her ı.;apla bomba
larta bomba! ınmışıır. Al<;akıan u
çulmak sureııylc deınıryollnrınıı hU· 
cum edilmııı ve muvaffakıyetli neti· 
celer alınmııtır. Şımcllyc kadl)r alı
nan raporlara jrorc 6 bolısevik uca
ğı tahrıbedılml§tir. 

Sovyteler dün 52 uçak 
kaybetti 

Berlin, 14 a.a. Aıokcri bir l<ay-
nııktaıı öğrcnildlgloe ~öre sovycıler 
dlın 58 uçak kaybeımışlcrdir. Hun
lardan 43 ü hava rııuh ıırchelcrinde, 
digcrlerı yerde tahrıbedilmiştir. !j 

alman uçağı Uslerlnc donmenıiştir. 

Rostol' a taarruz ba§ladı 
~ıokh<>lm, 14 a.a. - IJa•a, aıamı 

nın hu•ıL\i muhabiri bildıri>ıır: Mo•kıı· 
,-a'dan Sıokholm'c gelen son haberlere 
göre, ilkbalıardanbcri beklenen ve 11 
tenımu:ıda bl4ladığı bildirilen Rmtof ta· 
arruzu nıha)ct hakikaten başlamı~ bulun• 
maktadır. Fakat Ilcrlin bu haberi hcniiz 
tc} ideı:mcmi1tir. Ruslar Boı:uçar ile Li • 
•isansk'ın Joğusundaki n• r ıilcrioi hıra· 
karak dün de nl'3ıc Öc\alll .:tmi~lcnlir. 
,\imanlar ~imdı, mühim hır una>İ mer· 
kez.i olan Voro~ilo•ı.;rnd'a yııklaşnıakta -
dır. Muharebelerin hu şc·hrin )akınları· 
na k.a<lar intikal cımiş olması ihıınıal 
Jııında dd!ildir. Alman ilt.>rİ )ÜrU)i}şü 
Rmtof • Arınıovsk hattını müdafaa>·a 
memur edi im sov) c·t kuvvcıl<'rini ı;iııik· 
('e tchdidctmektl-<lir. Durum, hu •urct· 
le, Ta~anmg'dan Rosıof'a d<ı>(nı t'c)lhc • 
den hücuma geçilmesine elverişli hir ha
le gelmiştir, Uunıınla beraber alman ha,.. 
komutanlığının Rostof b<ilı:;esindcki .av· 
)'el kıtalannın t'trafını AAran ~'t.'flıberi 
kapatmadan ewcl <loğu cenuba doğru )'a· 
pılan bukı)a deVaın eune:k ta avvurun
da bulunması da muhtemeldir. Almanla· 
rın on ~ gündcnheri Oon ndıri bô)'Uf>
ca yaptıkları han.-klt bunu .ı;iS.termektc
dir. Bu h<llgedc Stalingraô Üzerine ya • 
pılan alman ileri hareketi Jc müsait bir 
şekilde inkipf etmektedir. İtimat edilir 
kaynaklardan alınan fakat henüz res
men tcyidedilmi)en haberlere RÖf'e Ma· 
repl von Rock ordusunun ileri unsurl•· 
rı Kı11anska'yı şimdiden g('Çmiş hulun· 
maktadır. Bu kıtaların Don nehri dir!lc
ılinden ıoo kilO<JK.-ıre kadar hir ~afc
d<! bulunın Migıılivskaya civarı na ll'f'l • 
dikleri sanılmaktadır. 

Daha şimalde Voronci k~iminde rus· 
!arın durumu daha iri değildir. Mos -
kova mhfilleri ~ altı pİ)'<lde ıiimeni 
ile yüzlerC'C tankın Don ndırioi geçmİ· 
ye mın-affak olduğunu ve bu kuV\ etle • 
rin Vomoej clvannı hlll müdafaa tden 
iki rus tümenini tazyik ermekte oldu -
ğunu itiraf etmektedir. Bu kıtalann 
Kafkasya'yı doğrudan doğruya Mo~kova
ya bağlıyan Stalingrat • Rijasan haıtına 
do~ru bir yarma harelcetine liriJtııelerİ 
mümkündür, Bu demiryolu hu höl~ 
Vlll münakale hattını teşkil ermekte ve 
Vorooej'dcn 75 kil~tre uzaktı bu • 
lunmaktadır. 

Vuiyetin vchametini tzil~teren dilf'r 
hfr alimrt de SOV)et gazeteleridir. Bu 
)'3711ar geçen 'ICflt', ikindtt•şrin<le Mos • 
kova üçte iki ni~betin<lc kıışııııldı~ı ta· 

man nı1 ba<ınırıın kullandıj!ı ıellşlı Ye 

he>"Kllnlı lisanı hatırlatmaktadır. 
Rerlin mahfilleri Mareşal von Bodc 

ordu•unun 16 f:\inde knanlıılı muvaffa· 
kı~tleri belirtmektedir. Muharebeler 
$İmdi kara topraklar bölgesinin bittiği 
ve bozkır mıntakasırıtn başladıAı saha • 
da cere)-an ediyor. Buradaki arazinin ar
uııiği tahii meniııhı.r alman motörlü 
ku"' etlerinin harf'lcitınt güçlqti~ • 
tir, Fakaı aynı arı,alar ru~larm ricad • 
ni dr ı•orla~tırııcak 1'e rus kıtalarını ıl· 
man uçaklan için hnoıbılaıunuı kola)' 
hcddler haline gctlrKı>ktir. 

Rus reı>hesi o kadar d.,.mM.Jın ol· 
muttuc ki 'Ovyet komutanlılı, kMdi et11· 

rin<lekl kıtaların ve dütman kı•ları'*I 
nerelerde hulurMiui- Mte a"-•-k· 
tfdtr. 

İngiltere ve Almilnya 
üzerinde hava faaliyeti 
Berlın, 14 a.a. - D.!11.B. ajansına 

askeri bır kaynaktan bildirlllyorı 
Alman sava§ uçakları dun ve dl\n 

gece İngiliz auları ve ııtıhilleri lıze
rinde siltıhlı ke§ıf uçuşlıırı y;ı.pnıış· 
tır. Uçaklarımız vazifelerini bitir
dikten sonra Uslı!rine dönml.l.slerdir. 

İngiliz bomba u~kl.an eimal 
Fransa'ya bir akın yaparak birkaç 
bomba atmışlarsa da askeri hedef· 
lerde hasar olmadığı gipi harp ea
n.ayil ile ilgisi olan hedeflerde de 
haııar yoktur. İnginz bomba uçakla
rına refakat eden av uçaklarından ' 
Spitfire \ıc;a~ı alman mtidafaa vaar 
taları t.ılrafınclan dl.l.stlrUlmllştUr. 

Londra. H a.a. - 1na:mz bM-a 
nazırlığının tebliği: 

Dün gece itıKillz ft&va lnıTVetle
rtne men8'lp bomb6 ucaklıırındıuı 
mürekkep büyük l>lr tetirli Ruhr &it· 
dü9tri havzaMna hUcı.un -ittir. U
Q11k1-nmız a\Odet Aderlerltetı bftyftk 
YISIJ!O!llar m~edp, ı>tmitf.erdir. ~ 
~ntıı: ıii•ı ıeMtitıftr, 

Sovyetlere göre 

alman 
ileri 

ha re ketleri 
iki noktada durduruldu 

( 81111 l iru: ı ı •Tf""") 
Amerika nıslara güveniyor 
\'aşin~ton, ı 1a.a. - San l'ra.nrisco 

Cheronicle ı_ı:n:ıeteai Ru5· Alman 
harbine ait hir yazısında nazilerin 

&on ın ııbarebclerde hüyuk hlr ı;ıt> ret 
lerıni beHrtıııekte ,.e şöyle demekte
dir: 

Hunula berıtber ruslara tanı ğıive
nırııı:r.: vardır ve rus orduou nı ığlılp e· 
dtlıııerııı~tır. 

inatçı savCl§lar devam 
ediyor 

!1106"kova. 14 a.a. - Otle ü:ı:ert netre· 
dllen sovyet ek tel>I tınde lloQ'O&llr "e 
nubunda cereyan eden muharebe hak· 
kınd:ı ao> ıe denilmektedir: 

Sovyet ıotaları ılerll)'Cn duaman kı -
talıu'iyle ınatcı ııava.alnrına devam et· 
m!ıl<•rdir. 

Almanlar Moııkova'nın •lmnl oatısın

da Kallnln eeı>heoıı;nln blr kesiminde Pıt.. 

ra&üteü ıruııanmı$1ardır. Bunlann bir· 
cot'U daha yere inmeden vıo ıreı1 kala -
nı da yere indikten M>Ora tmha f!dllmls· 
tir. I 

ileri hareketi iki noktada 
durduruldu 

Londora, 14 a.n. - !'>ov)'t't Tııl!li ajan· 
sı huı:un otrleden sonra Kallntn <'l'ı>ht'· 
ırln<i<'n verd'll'd bir hanım!e ıılman llerl 
harekl•tlnln iki noktada rlurdııruldult'J -
nu ve atnıanlann müdnfııaya rec;nck 
zorunda bırakı1<1ırıını blldılrmekt~llr. . 
Sovyetler 70.000 ton gemı 

batırdı 
Moskova. 14 n n. - So\")'e't dmlzal • 

tılnn ~e«'n hatuı llmal buz denizindi! 
ve nnıtık'ta 70.000 to1ıfttotu1t ııc.mı ta
tınnı:tlnrdır. 

Sck1z ııemı yalnız 119Mık'ta batını-

mıeur. 

Sovyet kıtaları intizamla 
geri çek iliyorlar 

Mosko'l."ll, 14 a.a. - Gece yansı 
nesredilt>n sovyet tebll~I : 

13 temmuı gecesi kıtalarımız Vo· 
ronej çevresinde gedik açan alman 
ordu gurubiyle 111\Vaşlar yapmı~ır. 

finjtaş11r şehri trvrf'sinrlf', rllltnuı. .. 
nm t11nk ve plya<kı kuvvetleriyle fid· 
detli snvıışlar yapılıyor. 

Llslçanska'nm do(':u&unda, kıt.ala· 
nmıı yeni müdafaa mevzilerine çeki 
l!yol'.!ar. 

Cephenin başka ke91mlerlndf' 
!'>nemli hicbır değişiklik olmamıştır. 

32 lıtöy g eri alındı 
Moskova. 14 a.9. - Cenup cep

he11inrleki aovyeı ınıruplan 32 kö,.U 
mtıtee.mz\a.rdan lemlızl<ımt.~. O!· 
tıe ııtı.ıPlan aımn n 'tMm lnıll" ile'\'· 

kettiklert yollara mayinler lronratı 
mühimmat yiikl., 22 kamyon hava
Y'A atmışlarrlır. Çete ıı;uroplan son 
gt.ınlerde tank, k<1myon ve mtnıım
mat yllklü iki treni tıı.hri~mı?~. bi
ri nehir köprüsü olm11;k 1\7.ere 14 
köprfiv1l hııvıwq atm15lard1r . 

Ônemli bir yol kesilJi. 
Moskova, 14 a.a. - Moskova rad

Y'OSU, Moskovanın Jimal batıeındakl 

H erke.in 110rtlrığa 

bir aual 

Yaslanan inunJar ~ık sdı ôlümii 
düşünüder "C kendi kendiler.ine '° · 
rarlar: 

- Acaba "öresi" daha - rahllt? 

Sonra da kitaplarda bir ..-li "e 
tevtkkiil kmntıJı arar, dururler. 

Harp içinde bultınM ihtiyar düo
yanm üzerinde bu sıralard. yapmak 
bedbahtlığına uğramış olan İnUıalar 
da şimdi kendi kendilerine MNyot· 

lac: 

- Acaba harpten 900rl dünp cfü. 
zelttt'k mi? Bant yılları.ndAki rtıhat· 
lı~mızt telcrar bulacü: mıyız? Yani, 
kı~aa., yarının. dün}'IUI Msıl ola.cak? 

Herkt'in zihninde ~ı- bu 
50rgu ipretlni bildikleri içindir ki, 
devlet adamları ~ık sık, henttan 90n· 

ra )-ap ıJacak iılerden bııfı~İ)'Orlar. 
Hep\İaİn birleştikltti nokta rudur: 
harpten !IOOl'a dana rahM bir dün>·•· 
ya kH\l ,.a.iıı ve tıe(mİt barıf yııla· 
rHK •Nmtyaak le.dar MhM ,.n&aır 

içitıde ,aşı,.acafn.-• 
M tlltf'Oİ• Jo. tllytM 

...ıi llO,..'yot" 

Atıd~ Ma~ da bu -'e oeo.ap 
vec.iye çalıtaıf(ır. Diyor lci: 

"1815 ten !lt\ftta rathlat bqlenftı 
Melle ..Wı~: ••fbtil66deo ieee 
f,,_•4111 J'lll.-CYll'l kiın.w ııı.,..ın 
lcr.Ni hiç ~ıftlr." cii,erlıar· 
dt. B.. ~ <>Wtiltt, w- ,..... 
ufak -rıda 1llt' İlıl~ aİleMl' ... 

M~ ....... hi'f'iMt! AMetllla'da 
da ~ıe bir cimle itffıert4c tttioyir: 
"19"'2 detı önce A~ka'da r...- . 
yan kim'lt', hayatın ~titıi hiç ı.cfa. 
mıMnı1(ır!" Vaııktiyle ale,tıitHie hulun. 
dııiu«tıw aJrn.ltlı k la r ın arlc.ı •lftd111 1111· 
hyııcak 1111yız? A"" boHuiu, •!'Dl 
~. adaleae Malı a,.aı ~f!Iİyi, 
i~ ~ ... ~ ı...w.ı. 
leNk llli.,K? ~ ~ cWı.a 
i)'t ..i, tWla lııill ... oı.oık? T tı4cu 
o~ı ~ ~erı noi ~, 
Jı6eMie, .-. , •• ... .. 

İngiliz isfihsalit nazarı 

B. Lyttelton 
mühim bir 
dem~e bulundu 

ı.c-tra, 4 a..a. - Harp i~ Nau
n M. L)'l'(ktoa bugWı Avam Kamar2 • 
sında jstih~aı .ınesck-lerinc ait müzakere· 
itti açaraılı: dunitıi r ki : 

"Rugiin harp mlihint' her umaodan 
ıirıı.de htikim olalı U11Sıtr tayyarecilij;-in 

LİBYA'DA 

Amerikan 

askerlerinin 
Afrika' da f aaliyeli 

( Jbş4 1 inci sayfada ) 

teknik telc:imülüdür. :va kuvvclb:!rt wnuml karıırgıUun.-ı ı.et>-

İntziliz ta}')'llrc endfutri&İ şanlara u- 11.al: 
)'lr2k diğer memlckederin başında Sel· Şimal kC61m!nde kUVVl'tlertml7~ dl»· 
mektedir. Şuna ka.niim ki hillıasu clııha m. nın tank ve molörlil P'..Yade kuv .. ct
başlangıçıa en hüriik ehemmiyeti .,erdi· ıınyı yn.pU~ı hUcumlan ı>llskilrt.ınüı • 
Aimi7 kaliteyi ~ide etmek sureti}•le ta)" lontir. 
rareciliğin tekAmiilün<lc ön sırada kala· t C'nUP k1'61mlndc kollar:ımız düı;man 
calır. kıtatarına hüuı.m etm!şUT. 

Tayyatt<iliğin tekAmüliinde diAcr Muh trt-.00 ooıı:~'6tnde hava taallyetı 

bariz vuıf da salahiyetli teknik mıışa • artmıştır AV ve bomba uçaklııı.mız 
hiıler tznıpu ıeşkil t'<!ihtıc•i~lir Jiunlnr hldahn ccvru n<k>kl in yerlerine, tank 
muharehe meydan! rında du)ınımdan n· kollarırın ve tıuytik ı!U an ta~ıt ll)p -
lınan 5İlı\hları tetkik cdi>orlar H aldık- .lulukıarma hünım e>l~nılşUr. nutun 
l11rı neticeleri allkalı makaml'lra hil<li hU• umtar muva•rak OIMU$ •e ntrknç 
rİ}'Orlar. Du ıeşkilat geçenlerde fulirc- dtl~ııuı ttınkı U!hı e<1 im ve en nea· 
te gcçmi~ıir." r:ı altı dUşman uçnl:ı dutürul!nu&lUr. 

M. Lyııelıon muhtelif silahlara re- A>Tleıt d.:ı )C:-dc d l':<'r bazı du6I1lan tay· 

mas ederek ŞO) le demiştir: ynr<'leTI t !U1bcd hn!ıtit' 
..Topçuluk <abasında malz<'mcmiıio Malta adasına karsı >aııılnn dUemnn 

almanlarınkinden aşaj!ı olmasından kork· h va hU umları d n artmısur Av U· 
mamız için hiç hir sebep ')okıur. çaklıınmız <O ~fıı beş d~sman t.ayya-

'\idi-Omar'da esir d~en b!r ıopçu reıı1 dil ıM"IU tür Bütün hıırn hııreı<et

mutchas"sımız !ili milimetrelik alm:ın leı1ne 1$1. ak eden ta)')"IU't'leı1m zden 
ıorn hakkında hir alman kumandanına > ız b ı1 W iM! di>nmeml$Ur 
d<'mi,ıir ki: "İri hir ıorunuı var." ı-:nhtrc 14 a a • Baston bomba U· 

Alman kumandanı i~e şu ccvııhı vt-r· cnk .., dün "' phen şimal kl'flltm nc1ekl 
mi<tir: ""izinkini tercih ederim." dil mnn wı• toplu uklarınıı t!'51rl1 ııu· 

.\1. Lrııelıon sö1lerinc şbyle de\'llm rette hUC'um rtm 1 rd r I'*end"ı1Y~ 
etmiştir: fü:eorll'd<• uenn Qd keşlf ııçeğı süratle 

"Fen tt-,kilôıı Ba~vckilin şah~an en u:ı: k stmlmıstır. 
hih'Ük etıemmİ)et verdiği kısımdır. Ve 
yeni icadedilcn infilak maddeleriyle ve Çölde kum fırtınası başladı 
reni harp vasııılnriyle ıecnibekr rııp • 
mak hu,u•und:ı fen ı~ki!atın.'1 gi1~ıenli
iti kolaylıklardan '\'e 'erdif,i c~areıler • 
den doları başvekile ınemkket minnet • 
tar olmalıdır. 

Na has Paşanın 

şiddetli bi r karan 
Kahire, 14 a a. - Mısır bni"ekllt 

Nahruı Pata kendlslne hU:kümctln tak!· 
hettlğ'I ırlynseU takbtıh f'dcrek bir tezke. 
re ııöndcren on l>lr !ı.zayı Varı µart Mln· 
d('tl ı;ıkonnışur, 

Bu u'<ihlr, ~ harta pertl ıterel 

ııekreteırt :Makram Pa..,. hakkıncl:ı '\cci· 

ııen ve hul!'ilmcti buhrnnll durum<ln J>Rr
U ~nde bulunabl~ dll!'er nıutınur -
le'l'lın de cı4<anlma"1tl.'I ffiı1'r J>fll'U •liva
nınca alman kararın bir ncU~\r. 

Amerika'nm 12 günlük 
insan kaybı 

Vaşington, 14 a.a. - Bnhrlye ıııt
ır.:ırhğı 18 hszirnndan 30 hazirana 
kadar denizde Birleılk Amerika JM
yıplannm 49 ölü, 7 yarnlt, 212 k.n
YlP olduğunu bildirmiştir Bu kavıp
lann dUşmıma karşı doğrudan doğ· 
ruya yapılan hareketlerde verildiği 
ilave edilmektedir. 

:Kal1ntn eephegİ'l'lı!Mt, general Zukof 
kuvvetlerinin $1ddetl! saveşlarla al
manları milteaddit köyden kuvduk
larını ~ ôn~ll bir yolu müt@arldit 
noktalardan. keetiklerinl blldhmek· 
U!dlr. 

" s 

' 
7 

Yeni bulmacamrz 
Soldrul aata: 1. Reııml twrııka Y@ıt· 

tlnları pu.l, 2. oc* b(bı(iic bir ~n cin
ai, tıtr aöı ren&'\, 3. me)'du.tıA çı.kan!M 

lıe. csnlıl&ra arız olBıı ~Uılt hali, 
4. ailzel lkokıı. tı:ra!W ıı))rer, kubnca 
ha.yı.r, 5. tıent nota, Bir ı:ne.vvnnın olma· 
mı.ı, >"'eMW\ ~ ııek14. tl:ıJlr le)'tn dol:· 
l'UMI, bılır nldıa. t.cnıl htl'!lll )l'lltım Y'!Lt· 
nMH'dan MI' yeri aıu ~. blır QC01t 

cıetW'1, 7. ~a K il*~ ilıııttt açık 

bcıınl, V(tc.ıt.tatı -"• 1NU'Jlln ıreoınce 
*'-! eeefAnl N~ sllror, 9. 1ınııUte

ttde atıAlct 1111'VMM. Uim9ek. ıo. ıar.ıtt, 
'*' la\l'V, 11. 1*' ~ ~ lııallt.. 

Y\ıkanlMl eealıı: ı. Rlu'. 2 . .-. 
be<1ı!fııındıa ~. S. -..;;wne. t.._ T 
M~ ili ttıııtteMn tıenıııll wnMlt be. 
re tetrtrıen ~ıan. "- tıı9' renk 
dMnflrlardald mert. btr ........ Uelıl, ll. 

9d de1'ıı, tekTar ediıtnıe "'-""' a t7A o
toıır. eamar, '* hart"t ok'llnUIU. 6. ~ 
ıwır, 7. bir ~ ~ tılc>nwk lm
zı lllratt YftC>t lal\ dl'tlk. b4r R'l(lıa, 8 1>41 • 

:rtıık. tıltMlb.. tıf!orwt -ıw. 9. ~ -
ôe, ?Mtızur, 18 MZ81t O ~~ P. 
""" ~ 'l'llldııMr, ... ııllıMl, 1!1. ıM 
e4ırne. 

Dünn~ 
b..ttedikni! tddi 

8oldıM\ •ta: ı. ~ ~ 2 a""1ıa, a-
:ıamt. s. ec!&le, hafıol. 4 w. art. 15 w-. 
amotnınc, 6. ftJııl. ite, 7. Adtuınil, ıın, 

-. Cıbe, 9. Ltl. anımett. ~. edebi, 
le, 11. l'M!t, adııM. 

Yuitardıan aee.tı l Kat. a"- 2 
-. ...... s ıı.ı. Mıaw, 4 cN (t), 

S.Mtıınıınc, 6 • • -._7 .._ 
R Ch )&lt, am, 9 baha-. rnA<1 

lt. -· uıaı.. ll ........ ---

Kııhlre, 14 a a. Reuter ajllllSl-
nın hususi muhnrlbı bıldırlyor : 

Çölde ıngılız teşebbüsünün müha· 
faza cd.ldığı ve ccnuptakl ınglllz 
durumunun kuvvtkndlğl lddln edlle
bılır. Cenupta Kattara cöluniln kcna 
rındn. düşman yıne mlldafnndadır. 
Düşmanın, Tel<'li>a'nın ln~lllzler tnrn 
fındnn zaptından önce başladığı tkı· 
ğu ıst knmı:-tindekl hareketi dur
muştur. Müttı>fıkler cenuptakl mu
hnrt'bc gruplonnı ileri göndermek· 
tl'dır, toplar da faaliyettedirler. Bu 
mUttefık muharebe gruplarının, top
çu v<' tnnksnvıır bnttı~alnrının ateşi 
mUstl'Slla olmak llzC're, cok bUyük 
bir mukavemetJe • karşılnı;madıklan 
soyl!'n<'blllr. Kum fırtınası kara 
harel<Atım güc:leştlnnektedlr. 

Şlmalıte, ekserisi ihılyan olan düş 
mnn piyadesi müttefiklerln 1uttuk
lnn c:ıktntıvı nznltma~a <:alışmıştır. 
Bıı d09lllan kıhılan ı>a7.ar gllnD 
mevzil!'rlmize glnnd~e muvarfk ol
muşsa da Avustrnl'vnlılar tarafın· 
dm! silnkn ile p{lskllrtülm~lcrdlr 

T obruk hücuma uğradı 
Kahire, 11, a.a. - İnı::flir. bava 

kuvvetleri tarafından pazftr ge~

.111 Tozruk'e yapılan hllcum dört 
moıörlU bomba ucaklariyle orta bil 
yüklUkte bomba uçakları tarafın • 
dan yapılmışnr. Bombardıman 3 
saat sUrmUş, Ustllste dakikada bir 
bombn ıatılmı§tır. ilk akıncılar, ken
dilerini ıaklbedcnler!n hedefleri 
görmelerine imkAn veren yangınlar 
çıkıırılmıştır. Hücı.ım. neticelerinin 
görUlnıı>sini zorlaştıran sise rnğ -
men p!Ocna uygun 3 geminin yakın
larına da mllıeaddit bomba lUştüğll 
g!:irlil nıliştlir. Liman tesisltri ve 
başka hcde!ler de §iddetle bomba· 
l11nmışıır. 

Maırrois'nrn 

ceCJaplan 

Bundan sonra da hüyi11c ftaMıı 

edihi, bu sua ilerin CC•11ıılarıoı veri -
yor: ona göre derin -arsıntıl.u, dt-~· 
şiklikler ola<-aktır. ı:aka.ı değişiklikler 
d.ıiıııi değildir. Çunkiı in.~lar tabiat 
değiştirmezler. Ayı:ıı ihtiyaçlar, bir· 
knç zaman sonra, ~ki kanunlanlan bir
çoğunu geri gctire.:ckıir. Hürriyet ge
ne kendıliğinden ortaya çıkacak, mer
hamet du) ıtmu gene muzaffer olocak, 
fnkat bütün bunlar umana. belki de 
birkaç a.~ra ihtiyaç go terccckıir. 

Maurois, yazısının 90ftunda 2\1 ne
ıiceye varıyor: "Dunyadıı vakıa deii· 
~iklikler olaraktır, Fakat eğer biz hür 
milletlerin hür '-aıanı:laşlan olacak 
kalırsak, bu gibi deği ıkliklrrin haki
mane 'e isıifadcli olması da 8f'Ot' hi· 
zc batlı olan bir fC')'dir." 

O halde, hele 111 h&rbin !!("'11 bir 
gelsin ele, bdcalını ncltt g\rrt't't'!'iz. 
Çilnldi harbe baıfit}~ da .,.. •• 
dürı)'llyı düz~ltmek 1llt' J'MUMft .... 

l;ı;rıın dahır. ndtat "'1- }'afll~"' <11~ 
için yapttk.IUlftl ~ nıiy. 
di? 

Karam.ar 

olmıyalım! 

Mumalih ~n °"'"""'· her ~ 
yi kap~ g.i)rmi)'C de hacer ~ Ya-
kı. bcdbinltt, ~ dahi, flii6ıle -
bnnlık ~ - ~ ,.,..._. 
ama, Goedtc'•ilt dediği gllı!ıi, ;.. 
"her 1:4İft hiç o'-- lti-r ,.ıi..ı ... 
dİolft'. edebi bir şiir oktrr. goiiMI iıir 
ı:ıhlo ~ '\'C imkin bwl..,, • tft.r. 
kaç i,oi ıHÖ?: '16yferse" her MJdc en • 
fım ıbha ~ dııM ~ 8i · 
rebiliıc. 

~ h&,Ka bir filoııeiwı deıftıji 

lfllM "~r Tanrıma ~ ~r 

Wl'aMf -Mn şiU,.- ~ .hı • 
nı,-lôlftM'; T-'ya ~~ ..-.C 

,...._ J"«ı.e.tirditi İl;İn ..,.ı.4tm ec • 

.......... )'.el'İttde ~ _.,.. 

SA ... Tllt. 

Kafkasya seferin ·n 

başlangıç nok a rı 
Cephe ~izgisi 

D Of.l oobrisıin iki k~ ıı.lmaa 
ıaarr~ ruılar için v.biın blr 
Jekjlclc inkişaf etwekıcdir. Rus 

ka> ı:ıaklaPılMillııı seıkıJ baberler de, rus 
kuvvetlerinin ~ı yerlerde geri çekil
diklerini hildirmiŞfir. Almanlara g.,. 
re, im havzasında cenuba doğnı ar· 
lan cep giıı:ikçe bü)'Umektc 'e anla • 
ıılan bir torba olm:ıktadır. 

Eğer birinci saşfamız<lıı neşretti· 

ğimiz harta)I f;OZden i:cçİrccek olur • 
sanı:r vazi)eıin ne şekilde geliştiğini 

daha açık bir 5ttrctte gunirsiinüz. Fa· 
im şunu da derh:ıl İl.ive edelim ki, 
cephenin cenup ke<imine dair olan 
kı.ımdaki cephe ~izgisi muhtelif ha· 
!;erlere s•>rc ıııhmini bir şekilde ')'&• 

pılmışur. Çunkü hiç bir rer ismi vc
rilmedığine göre, burada iki taraf kın· 
\etının ajağı yukarı bınbiri ıçine ı,-..-ç
ıiği anlajı[m:ıktadır. :\'itekim bir .;;tok
holm telgrafı dahi, gerek Mosko,'B• 
da gerek Bcrlin'de pmdiki halde cep
he h:ıkkında tam ve sarıh hir kana.at 
olmadığını hildinnekıcdir. nu, UM• 
tık durum iki tarafın da çarpı~adan 
ba, alıp haber vermi)e fırsat hulıı;J>İ· 
Jcceklcrİ gun a}'ClınlanmtŞ olacaktır. 

Boguıaı'da 

H FR ŞC) e nı~t'tl <'"S>henin bazı 
)'f'ıl('riııde vıui)eti kısmea ay• 
dınlıı1.1hil«ek belirıilcr )Ok 

değildir. '.\Tescla nısl.ı.r, ~imdi, Don'un 
doğu kı>ısıncla bulunan Boğu,:ı.r'tn 

cenubunda şiddetli bir merdan mu • 
harebe~i )'8pıldığını haber vcmıi !er· 
dir. Halbuki dun gene rus ka)-nııkla
rından gelen haberler, Kandemirova
nın boş:ıltıldı/;ını ve buradaki nıs 
kuvvetlerinin Boğus:ır'a çe-kildiğini 
hildiri)ordu. O halde dün alınanlar, 
Boğuµr kesiminde de Don'u atlıımı&· 
lnr, ve hu şctıri renupıan <armak te • 
şebbü~üne başvunnuşlıırdır. Di~r ta· 
nıhan Londra ka)'t!aklı haberler, 
Yomnej'in cenubunda "t Don'un 
doğu kwısınd:ı ~i<ldctti meycbn 
muharebeleri olduğunu bildirdi
ğine ~ÖN>, Boğu,;ır'ın belki şimalden 
de bir hukı)a alınmrı olduitu m!ruı
sı çıkarılabılir. Du rnk<lirde, almanl:ır 
Doıı di~ğiıti ele JZl'Çİrnlek ve Kaf -
kasya üzerine tam ıığırlııkla ("Jkerek, 
renupraki ru~ kuwl'tlerini yôk "8>d.: 
gaye ini f;i.idüyoıür demektir. 

Roslof' a doğru 

D tJN bir Sıolcholm lfttlnoiı ..,_ 
Ol daha c-enupıa a&.nanbrın, 
Ta~rog'dan Rostov'a doWu 

ıaarnın geçtiklerini bildintti~k Gu
çi ne alman ne de rus wb1*!eıiııclc 
huna dair hiç bir haM yokN.r. Fakat 
Rerlin ayrıca, Rosıov'ao ta)'YM'eler ta
rafından ~iddetle bombtardınuuı edtl
diAini bildinntfc~ir. B. ı..ber dahi, 
Ro~tov'a taarruz buırJıtının b- -
dıtını g~mırye ltlf.idir. ~itpltc,h 
almanlar, Taµnl'Ofl'J.a. Ka....,._ pet· 

rol borulaN11ın yöhı olM Jloseıt• -
tendeki '~ kiio..etr~ -'eri ı.. 
pemak İçin değil, be C!f.P• .mn ,i.tıliD-

LİBYA'DA 

dün bazı 
•• mevzu 

hareketler oldu 
(Başı ı ioo ~yfııda) 

fil &av114 uçaklanIJll2 bir Jngl.lltl: dev
riye gemisi batırmışlardır. 

Dtln Manç sahili üzerinde dört 
düşman uçağı dll40rillınilştür. lnaf
ll:z bombn uçaldan dün gece Rutı.r 
ve Vest.tal~e cevrKiade bk'çok yıer
lere hlicum et.mı.Ur. Siviller arasın
da ka),plar olmut.-ıur. Blltuı.e&a Du
lsburg şehrinin lkametgfilı semt~
riooe b nalaNla hasarlara sebebiyet 
vcrllmlştlr. HUcum eden uçaklardan 
ücQ düı;ilr!ilmilştlir. 

ltrılyan tehliğine göre 
Roma, 14 a.a. - İtalyan or411~n 

umumi karargAbınm tebllii: 
MHUor cephe&!.nde alman ve italya.n 

kııt.alaı ınm hilcumları muvaf!ıday&-
li net.ıaeier ve~i.r. Arasınrla bir 
ta.bur kurmay heyctı! de 'bulıwvnak 
Uzcre b4~ ~ alınml$tH-. 

Dün haV& faaUyetl de ş14detll ol
muttu.r. Mraan avcı.'lan 9 Spiti!re 
dQ(l(lt"mG4ıl&Ntir. !talyıuı a~arı ta
ratwwlu Liberas.er tlpkıde 4 motör
ıı bir dtitıman uçatı tahrılt> eeilml~ 
tir. İki 1ndt12 uç.ağı da Tobnk ka· 
leelnden açı,lan totw;u ateşiyle defii
ze dtl1mUştüT. 

Dttşrnan UQQklartnMJ Tobnrk i?Je
rine ~an 91r akında yerli a
raplnrdan bir.kaç.ı öımtlş ve birtalar
da hlıısarlar olm•ur. BirıgaTl'de \l· 
Ql'lkMYM" lxtta~lanmw: bk' d!i,.~an 
•OftiwM ~~. Bu suretle 
'Btngui'ft ıt4hribcdtlen dltşmen u
ceılıtanmn ~ yiidl bıdmu41tw. 

Kafkcısya üıcrin~e 

O halde şimdi \'aZi)ct ~mlc hull-
58 adıld:ıılır: almanlar, ••mili 
fimaldc D n nclırini eçuler

kcrı. orıada, Jlo uµr "e Kandc.-ı:ıınmı 
arasınd.ın ela Don \ad' ı · ıakib t· 

mek, \e lXi} lece, bı r taraf Stalın -
rad'a )akla ıp, dı er taroıfıan Kaf -
kasy.ı )olunu hıç olmazr.a )anm hw 
tıf>a halinde kapamak gauninı ~t • 
md.::tedirJer. Bö)l ce, heıu Ka ka ya 
He 11malin dcmirrolu munakal i, ın 
de peu:ol boruları ad:ı.m:tkıllı k il -
nrit olaoık, e Uo-> ca'nm en b iik sa
ııari hl>lgcm almaı: arın eline goçc • 
ceklİr. Zaten Vnroocj'in :ıaoptİ}I<' d hi 
n1'1:u, \"Ok buyuk lokomotif, ~agoıı, 
•um benzin "c ı y, re fahn:kal;ırım 
ka)'bctmı lerdır. c.erçi, in 'liz lıy -
~ları lJnıl'l rd:ı yeni na.. i kunt! -
duğurıdan b h cdi <>rnt da, Don ve 
Donen sanyi'n•n cldco .ı:'t~ ro tar 
içfo çok hö; hir k.ı)l'fll11'. Gene .ı)"

m kaynaklar, k il n uw b yolla
nna brşılık 1rıı yolumın mutıeiık-
1« elinde buhtn<h u ıckrar etmek
tedirler. Gene yukard ki fkri tekrııır 
edelim; nas oll İ\0n iran -
dan elbette ve koMır 
yotdcmr. 

Ketice 

Y t:KA.JU>A BF.RI yudıklan • 
mızdan ba:cı rıctk.'Ck r cdwr • 
mak nıumkundıır. Dooctz'de 

durum rı.l'lar icin çok naır.ik hır hal 
almıttır. Ru.lıır ~i:eı- işi d zen 
lerse, • ki hcnw: muttd'ılder bund.-.. 
ümit k nıiş deı:;ildırler - o z n. 
I>on meydan muharebe! imn nkm• 
ri sade Kılfka y.ı u:ı:cnıx!: hi~sedııırn. 
)'Kdi: hclkı <•aba fınınJclc loskova • 
da da duyulııbılcc kı.ir. J akat rus b,
naklı h bcrl -c i> ı ..er de ..c ı.k-. va
ı-lyrttn bir ho g\KI hal nı al ı.ı.dıgınt 
anfaınıaktadır. Ru~ra. ve n lızlc -
re gorc n.ı ku,'Vt.-tl ri boz n h lı e 
riau yapmıyurlar, be i munta brr 
~kifdc geri \<'kiıı~orlar. 1 akaı n-
sma ipre< Clmek lizımdır ki bu ~ 
çdcilnıe, 5trat irk hcı>IC1'C atfc<lile-
m«. Çünkii alınanlar, rus kııvvrılcrİ· 
nin içine derinWnıe Uıe .ı:irdıklcrini 
hildirmdctedirler. Şimdıdcrı kati hlr 
hılküm vermirclirn fakaı yuk.-ı.l'C'!a 
.. .,.ı<'di imiz ihi f'l m~ n mulıare -
bcterini11 hf1' <kırultııaStnt beklı>cliın. 

FENiK 

De Gaulle dedi ki : 

Fransa 
d • 

ıma 

cak yaşıy 
(13aaı ı. lnc1 ııayt34a) 

tHiğünü g&d.crecekıUr. N ıa~ ~ 
l:ır, Fransa' ıa, nl lıı.r n t mı le-
necegini ve bt t ıniUe in dü ınaw 
olduğunu gö terce lr. 

Va1tngton, 14 .a. - M . R.Wl
vclt, fN Z mutt baymnıı 
aebetiyle n btr JllOtiSjda 
flyle diyor ı 

Dernokr yi 
blıiyük bir n 
mUofle tran ız 
kında hUrıyet, 
lik prensıpl r 
cağı llıntdınd oldu mu biklkirlrn. 

Bu mesaj. Nevvm'k t fra JBC& 

olarak çınn "Zat-er 1çıa., ı:; te -
suıd~ çıkm tır. 

F ran.a'ya 5 milyon 
be)'«IH'lmne atıldı 

Londra, 14 ıı a. F'raı 
li bayr.amı Ool:ın 

a t.ayyare P 
Fra.nııa Ütll"I" ne ~ 
~ıınname ntım14l r 

Tan·arc he.ı ütllerlnc ~ 
m\i&tl.ir. Tan- rect\l r, vaz fe4ennl 
m.enunlyet v!'r btr tanda ıı-
d~tannı bi r. 

Amerikan gazeteleri 
ne diyorlar?· 

Nevyorlc, H a o. r~cl<-rlıı 
b..,-'an bug;m B 
y 

Vımma hevt nıero..111 mıtwer 1 
~•n tıuef.ıtKlan ~la~. 
Bv hfl<'lllmıama ın«nır. k..vP.'tlef'i! 7 
ı&qeık ka~r. Bttniarft.an beti 
ftııt.i!'MI ~ l«tıııl atman e..-cılan ta
rafuıK'lan ~rttlm~tir. A:W, lt.al
:re« \tOll~ il~ ~. 

Hiller - Pıvel~ nsmda 
n.rtia, :W a..a. - AimMı ~ ret

li M. 19Mıw, htnM ~ ~ Jıl. Atı· 

~ PRwtltı-.t'•'. ~mü ımionMPhl' 

~ ... 1ıliıftk t ........... _ '--
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1 Alırian 1 aarruzu 

-4-

U
'"nakalaA ı r·-··-B·ı·e··L··,.v •• o .. G .. R .. AF···Y··A·· ... ···'EI An~~!~a:ddehı-lôcn:~ Mılllve HlllkUA .H.i.k.ml.l:ln -

(Bll/ı 1 b~i sayfatLz) li ••• 
ekle eli~ • r 

dılar ve alıştılar. Ancak bu katlanışı, 
kendilerine bir gün ferah ve geni5 bir 

Yazan: Cahit UÇUK hayat vermek vadi, ve bir sun hu haya· 
_ Köy tt;>lerin.dcn _ ıa kavuşabilmek ümidi desteklt'mişıir. 

Ilk yılına sancısı ı.utuı. Eve btr ba <la· Kafkuya'ya vanlma haberi, Alnıanya'yı, 
Odanın kapıs. "W'WdU. Da.ha "S:ln· ha s;elecektl. KoyUn dokuz ebes!:nl yı:. )eni alemin kapısı açılmak hissi ile ~C'\k• 

nlz elem ae vaJ. t k:Wnadan, .kapı il. dUC. ->•C:dıK ama. b:r türlü d<>C:uıumıyor- lendirecektir. 
çı.Ldı lcerl, uzun bo;;ı.u •• yan, kontu- du. ·'eler ı.medl kıza_ Tavanlara Hana Rusra"daki buıun muharebeler 
sw; baK4.ı b...r 1'I etç:..ıı: i:l.:d •• G'l$r. mı asmadılar, kaynar sulara mı soxma- kazanılmakta harp bitmez, burıuı doğ
su ce1d t>ır kııcak odtmu 5.'.lç 

80 
an n dılar ,Lürlu il ettiler. Ben, Kapıl;uın nr· ru; fakaı büsbutün başka bır safha)'ıı 

ö e bı karak d ruldu. dında yaralı öxW: g:t>l lnllYe inllJ;e do· girer. Bu safhada, ıki >uz alman tumcnİ· 
- Ben ı tat nın yenne ~e-.en, ye- !anıp dUl'Wordu:n. B.: aral!k e e lı:a- ni herhangi bir ~ere aplıı)ıp kanatacak 

nı em eri ~ Y-m. Gomu n:.m. i:lt ba· dm tıkU: "Gel dedi. Ktı.rmı b"' de sen )eni bır kara cephe i kurmak n:ısıl mum· 
ıa ;n b d \ardır d.ye 6Uke e • lcerı elrdlın Kız n kamı cat· kün olabilir, kesıireme)İZ. Her halde bu 
be; y0 dı ı-; 1 yacak Vbl eerL.m16t . Gözle:rl hasta bir safhada Anslo-Saksonlar muhareb 11 

C.Wunu -erek ona ııaJctım: koırun t'ibl maz.lOm mazınm ban1 dl. harp hayallerinden ıamamİ) le a)rılacak 
Saaoı coc tum ı;,en nas n? d · lar, ve şarkta alman zaferlerinin tepki,i, 
Ben d tyJytm •• a:r d.lyecet.ıı , t.I A ı. sesi ı trtycrek anllltt kça. lrt Anı;lo · 5.akson propaganda servisinın 

m .. covdal kJculü;ı;or, cesur bakıelı e zle - halk efklrını Ru )'ll'nın da) anış 'e zafe-
Ne ede yatacatuu b or musun 1 rın bir )"il.$ 1>utusu ortuy0rdu 1lk eenc- rine b:ığlamaları nısbeıinde derin ola • 

1 Utınm nAtıru nı anla mak onu on al· cakıır 
E et ana. l\tusta!a heps.nl i:' 

5
• t. yaşına lnd.mılıt . Kart s nda k yOnJ Rus>a'nın elinde dıüma bu) uk mes:ı· 

n ke t.n 'bak b len btrl vardı. B hem&<'hr!sl) le ko. feler kalacnğın:ı şiıphe l'<iilemez Fakat 
ahat et. Uı?ım nı..ıJyor it bb't11. Tekrar tein• c:ekerek Avrupa J;tus)'ll sının ka>nakl:ırı öıe~inde-

nl tU: ki bu me,afelerin devnmlı bir kudret 
a c:ocu~du A· I - Onu kurbanlık koYlln it bl sı~ tn • ı kaynağı olacağı da iddin cclılcmcz. Kı • 
a Ylln corapla 

1 
d~. B T ırs:aladım, b.r ırı:ı;a adım . •'ordu, şimdiki nıuha rebclerın ı l!re· 

d g net ona al~- kut~rdcd Sırtımı!:ı.n lnd ~erek. d arı )-atıl sırasında, ) ani l enıngraı'ıa ıken, 
yaleın aetertasını ala ııK, cıkum. B razd n ebe kan· "B r Kızın fo~kÔ\'ll da iken, bugunku hatların birnz 

C:a?'11 an ufak tc cK 1 var• .. dlYe mUJde ı ttl lcc:-1 e rd t m· ger sınde ~e ilerisinde ıken, kı~ı hulahi 
Al tamamtyıe b - de ka':"lmın c1I tutu muıtu Konu~am·· lirse. ~iman planlannı akim bırakmı, 

>Or, ma b seyter > emeıc ıst ordu olahılır .. Alman ordulnrı d ha ileri ıı· 
ölecek ded er Anam y ı:e rı • mek İçİD bir ~ebep 'e !uzum ı:ormedıkle-
g orı rdı Kız n kulafı ıı ri h'ltlara vardıktan, merkezlere )erleş· 

ııkıen. ta5ın >otlarını ele ı:eçırdıktcn. 
Karadeniz'ı kızıl donanma ıçin barın ık 
olmaktan çıkardıktan sonra, rani hugun 
alman ordularına du~en vaZJfe, biııun 
bu bolgelerin gerisine atılmış olan kınl· 

du{:'Unu unuı.muı hıcktn>ordu. ordura düşıukıen sonra, alman mılleıı 
Fatma ı: :ı: m• ded m Hel'1a mı doğu ıehlike5inin atlatılmış olduğunu 

y ptı )1.,, 

ya et ki) OMU 

yatan ku'ld lı 

O zaman ant <I M. nı 

nUyordu "Fntn"a, yaktın benl F t 
mıı• ded 'rr Kızı mı d lsUl'Oyo"SUn o. 
nn Ovey ann gı>t nnem tz l:mr• 

ben ana o urum sı-n bakarı • 

ın.'lnır. Bu manevi tesir, Alman)a ıçin· ı 
de de kalmaz: ,\,nıpa kııası ıçindc d 
nkhltrini gösterir. 

Doğu cephesindeki muharel:-elerin 
mukadderatı \llnız iki tarafın hu~ünku 
kuHetll'rine bnğlı kıılm:ıkıadır. Dış mu· 
dah'.!lclerll' hu muk.ıddcraıın seyri dcj!iş
ıırılnıek zaman 'e imkanı ı:eçmişıır. \f. 
man ı;:enl'lkurma> ı, hir dış mudah:ı le için 

y... B('n rat: t ol .. 
nglo- ·2k onlar !Rrafından başlıca fır

~aı ~a) ılan ikinci cephe) i, sene kendisi 
kurmuş, 'e Ando·Sa<. ''l•Uın J'J12 mu· "ardı Bı..nlar bans ye-

:. : mumltiğindeıı: T~ cdtlccck eatus.: Malkara. :uza. 
~ ı 1 ıı 111 ,,,, 11

, 
111

,,,,,, •,, 
11111

, r 1 Belediyece tesb!t ve i1luı edilen ıııının Ka:.tv)u kö)'(lndcn Huıı;lt o~lu ~-

v k
•ı• ı ı d 1 fiyattan fa.zlnya vışne satmak sure- ~ (!ıAlcn ~et.~ mc.,;:hul). 

e imiz emeci• ,. kt d"' y·· .. .. I•• tiyle m!lll korunma .K. na muhale- 'M Umrn lkazru; n Kn vyu koyUndcn 
ısa f U ruyuş Un fotten suçlu Anknra'dn Yen do •an Mu$1.a!a otu Aıtx:u .ıhman Gürt>tız ta• 

1 

annhalh: inde Rli tcmağa sokak 712 

( B~ 1 inci sayfada ) su" M ER BANK No. ıu evde OL Uran Ulucnnlardn 69 hale da\ No. Ju selrwc. dukkaru sahıbl !smaıl 
karıldıktan sonra aynı mahalde bu- oğlu Arıf Tahtakız hakkında Ankara 
hınan Sempercıvanı ve He~belıaı.ia 1 fevkala"' de mllll korunma mahkeme ınde )'npı-
''apurlartyle kısmen çıkarılmış olan sayısı lan duru mada suçu sabıt olduğun- n:ı karar \ 
Achlos Spir.iıclon, Fot ka \'<! daha son- dan 4180 sa) ılı \'e mlJll korunma kn- mu:ı: 942 cuma 1ı ntı sa t 10 a tallli 
ra da Şirket, Ayancık ve MllleL vn- İk!lsaılı Rkliı ılltı·lerl takip ve mecıı- nununun 31, 59 3, 6.3 maddelerı mu- I L'<lilm ve bu hussuıı.a ~.ızll1II d vc'iye· 
purlarının enkazı çıkarılacaktır. E- )f'ket iktl adi dı\valarını vurdun ma- c:.blnc; " lııa agır para Cf'zas ~le ntn blT nüshası da mnhkcme dlvanır.a 
reğll limanının ş!mııl<lot:u kö: eslnrle · mnhkumı) etıne 'e <lUkkanının 7 gtin " t 1 
bulunan bu gemllC'r temlzlenlnce bu- ruf kalrnılerine tetkik •·c tahlil etti· m!ıddetle kapatılmasına \'C bu mlid· ,apış ın mış o ıutundan m\lhak mool!'I 
Tası tamamen lstıfade ed llr bir 11- ren İkti~ ırli Yuru~ uş mecmu 1~1 bu del znrfında tıcaretlen menine 'e mu yyen bu unıturıu m kQr ırun 'c sa· 
man haline gelecektir. defa milli endıı trinıizın miln eri ve elde cdllen \ ışnelerin mli!mdere ne a• d mnhk meye gcJncn ~e}ıı ta a 

Camlı ve Kandili komilrlcrl hava ınt' nccll olan Sumer n ınk için fev - "ie hUkum hu! asının masrnfı ıruıh· tın z.ıan b r v 1 eond eniz • ı: 
hattı 1le bu Umana baitlan n a fena kal 'lele lıir 8 ~ 1 hnırlnıııı tır. Bir ıki kl'imn n t olmak ilzere ılAnına dair kn.!m olm e 
havalaTda dahi senede on gün mUs· ı:un <'~ vel P1Y ısa• a çıkan lıu ırn) ıd 1 : vcı ıl n 30-6-942 tarıhlı kararın ka· 
tesna buradıı gemilere gilnde 2000 (\ apılııı ını istediı:imiz ) eni fabrıkR· L. eştı l 1 n olunur. <5358> 147:> 
ton kadar kömlir >ilkleml!'k mlimklin 1 r), (~uıııcr Jhnk'ın rcnıu), (Sumer 111111111111111111111111111111111111 Mahk\ımiyet 
olacaktır. L manın temızl kıne d<o· 11 nk hangi nlllks ıtlun hizıı et kio Kıı:ılcalııı.mam A e ec . ıa kf'1T1C-

\ am ('(\lirken sah 1 00) UTI<'ll ) at· kuruldu, ne \ aptı), (. iıııırr Bank"ııı 'ebze ve mey va f ı"yatla 6 
makta olan Kartal Lütf y Mnr an- clunk\i \f' bup:U'lkU vnzlfrll'ri ara ınd ı .1 fi 
na, Galata, Yunan, C d", Dim tr s. hır nıuk ıyl'se), (il qflık e!'ılustri 
C"an k ve l\li Jet ~ apurlarının !'nkaıı ııro., nmı ı e an > ilt><ıı ede ilk ıdım), 
da çıkaTılmak ,e bu suretle mıını (Sumer Hank'ın ti' kil t \C fınlı)etıı, 
t3m mana• yle tl'mlzle"mek kabıl o· (Sumer B rk'ın i ı;i ve irtırııai te -
lacaktır Bu arada Kozlu koyunda kil t nıe ele5İ), (::-umer Hank iplik 
~ulunan tahmll "" tnhll\·eye engE'I \e rl kıımn fıbrikaları rıılıe e " 1). ı 
olan Selimlk vapurunun enkazının (KAı:ıt \e Scllul ız s~ııa' ii meml!'kı·· 
c:ıkıırılmagı il'l ı tklk e 1 Jmektedlr. ti' ne k ı~:rnclırını tır vl' ne k'lznnılır

nı ık ıııevkıınd<'rlir.) (:-ırıı!'r Bank 

Direk temini l 
'ı rrll ~ı...ıı ır f' ır. ırl ırı 'lıır-~se t' ı), 
ıdlı J nz larrl ın nıaacln K ralı!ık De -

Havzaya d ek naıdl:> ılının kara· ıııır 'e C, l'lı F brık ıhrı ıle KB\ l'rt 

dnn demlr~o tar ,ıe \e kamyonlarla. 
denl.zd n de motörler '<' kilelik 'n 
purlarla muntazam n de\lım ttlğ 
orulmUş•ur T mmuz \e aı'tu tos 

a' ıınnda bu nakl >at tlaha frı la 
hız \E.>r me~ 1 n al, ad r m. kam· 
sr ara nda :>eni kıırarlar vt'l" im s 

ve lfı.zımgelen te>rt bat alınmıştır. 
Irmak • Zonguldak ara ındakı dı.-

.., n o 1.1 hattın n i ç 'ı:>r m z tarafın· 
dan tam rıne d ' m edl d gı \e bu 
mı.-~anda b rçok travE'rslrr n d gl ti· 

d ~ vor ılm.ı tur. Tam r iş nı:> da· 
ha bil~ uk m kva ta dı:>vam etmı>k 

ı;: n tsç bulmaktak • ~ Uklerl orta· 
da'l kaldırmak Ilı mıdır. 

İskenderiye' deki 
fransız donanması 

v 1 

} 1) t 

Amme hukuku 

Beledıyc ReısJı~ındeD : 
Sebu ve Meyvelerın toptan ve 

perakende sarış fı)".ıtları ı 

"ii .,. 
c 
u 
::; 

'.i ·= 
c ::ı 
:3 ... -
Ql >; 

N C: > 
; :: &: 
..; ~ ge 

(AnkaTal 5 
(Ankara) 6 

( Mııhtelıf) 

(Muhtelıf) 
(T rsus) 

(Muhtrrf) 
(Tarsus) 
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(Tarsus) 
(Bilecik) 
(Tarsus) 

ss 

25 
ıs 
35 
28 

60 
30 
35 
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8 
11 

33 
24 
45 
36 

80 
38 
43 
80 
45 

24 
32 
60 
,j(i 

:ıo 
32 
15 
27 
48 

m.a 
8-4-!J.12 

olunur. 

Mahkumiyet 
Kızılcalıaıııııııı Aslı} o Ceza mahko

ıııe,,ıııden: 
3 J kuru a atılın ı ı İ<' bedrn ı,:rıu 

~ p:ının lıtrc ııı h lı hır cbep ol
ııı k ı ın ~il kıı ru ı at n k ı;uretı} le 
:\lı 11 Korunma k ınıını n ı n) kırı hare
ket clr ıekt ıı ı çlu hır.ık hamnm'ın 
l'ar.ar hınık ko~ unılen Mdırııet ogltl 

1
8:.!lı doj'rnııılu l ıf r J>ok ı !lk'ıo , apı
laıı rlurı ııı ı ı;onund ı: ~ııçlunu~ sa
hıt oları fıilıııı• hııı en :\fılli Korunma 
Ka 11111111111 ı :ıı,5!1 :J •e ı.J uncu macl· 
ıldı·ri ıı tıl'lbiıu e (~) lıe lıra ıı:ır pa
r ı cı•z "''il' ııı tık ııı iydı~e \ c lılıkıım 
htl"ıın ıı rırıe dıir \erılen 
18·4-91' glinlu kurar katıleşmekle 
1 rı llluı ı r. l l 6i 

JANDARMA 

a d ı a· 
~~r;:em:~;Ea~c ~1:1~.':~nı'çollNe .,d Amerikan tekliflerini cılnıa.dı Ben ı: ahı un unuı um t • 

sem bırakın r. bul4e k. süpürıtt". tc • tUne kapandım. 
ml..:l1k ~b kad:n 161 ı;ıcıe b!le: !ar. Y re{:lrn yanıyordu anacırıım >'il" 

- Bu be!>in zan im! diye kenoısl ruyoT'du •. Ttı ki, bana koyup ıtıttıtı kı· 
)lll:p -o:'du KOC'aman boyu Ue lk1 bOk • zım ağlllYtnca kend e ı:e dlm i"llOMn 
l m olarak b1r pürı:e s(l.,Urü60 VBT - ayrılıp ev ~"Tlı batnma bas.Um 
dl kt. bu eok hoeuma ~dtyorou. Kadın All. bUınt etd1. Artık o heybetli er
Ls t'11ndek1 öz bUırtsım rıördükce. ıas kek def'U4! KilcUlmfüı. yılcılml• bir 1h· 
maktan kendlm! alaml)'OTth..'T:'l. Bir i1ln t1)-aT ırtbtııd1. GözJetmm pnOne Ar.:'ldo
kcrıdlstne bu:nu EOrdum. Anlattı: hı'nun Jrue UÇlllaZ. kervan CeQITl<'7. kby-

- Blz!m köyde, kız ~ ne t.s gö- ~ eetmı~: 
rClnfe. e1'kek u$3k da onu :ynpe.r Bnbam - At1. knrm do~mıakta 2Uclük 
''kadın ~tın. crlrek kndmm l•!nl btl· ~cc. ntc:ıt btr mekWıı t ebe, b r he· 
mel1 Dünya bu, belli olmaz. ada:nm kim caQ"lmııı.dınız? 

kal"ls1 hastalan1T, bakanı buıunmsz. ne Yaşh ırö:ı:l~de e:ıakın b T bak 
olaMık ac mı Jaılmnll" Her tıı1 be' •em.,,_ vardı: 
ıı. kadın da el"'.c k rib1 Jcuvvet1 • onun _ Ebe. hl'ldm, b1zden at u • 
~1 b :ırt 1 o u IY\d!T. Koeası döt{be zaktnk1 ka.sabad tkt ay d nmeden J.."tlr 

::·h:m ~~~ıd:: ~ ~:;" ::.~ d!l$müs d A'dakl pat kamı:ı:ı Ukllm ıtı 
Kurtlar aç k lmpı bu'un<'.a damldnl"ll • 

d Her ısı öllrend Kot11 mü, bak el:' za &1r1Yorl rdı. .r.-ım ır1dt'T, kim ge1 r • 
Mf\!08 yaM111\ edtyonım... d:I? 

MyledU<Qe. tr1 vO.cudu bIDcQlerek 61'>

b.ul.m l\nthıe d1% eökt11. COcUklutı.ınıı 
hatıTlamak. onu k6YQne ırötürmils ~ • 
bh'd1 Anla1mak, ~ tht1Yncında 

o1'tllt-unu ~=· 

- Oocu~n bllYlldü mü AH?-
Gözlerlnde yularla uzak blr hltım· 

ya dalmıe, kcnd!nden sre<:m ıt bt:vdt 
Sorst'um. bu YIUllı eözle.re bir ı:ü!Ue dol· 
durdu. Coanuştu: 

- Ev'H mtstıı An? 
dtıııe sordum. tein! ~. Blt torY.U - Onu dokuz 8:/ aruı gibi baktım, 

11eı?masm11 ldln ge1m~: bOYllttüm. Kimseciklere bıralanadım. 
- üç l!Yhlc 4'\'Uydlm as..'tıerl! caliıT. Bana: "Anal Ana.. diyordu. Tosunlar 

dl'lıar. Bı?"Aldıım ııe1:d1,"D. Ne haldeler bil· eibl olmuıtu. Bir ırtın komfUlar ııeldl. 
m~' ltiortnden btri: "Amf,nin All, bunu ml: 

- 'M4'!ldup r.ızm'll'O!' musun AH? sıl büyüttün'! Ge llk kız olmU$l., de-
- Yfl%'1Y(m!m amı.. 'F'a:kat h .. ~ d1. Kadm cid!:nee, kızda bir atlama, o1r 

kııdrn aTtlT'IZ. e:'lreklertne kRn lık v~· altlama. Tuz çevlrd er. U:ı:e k )aktı-
rııezıer Bab!ımıı yazıyır.tr.n O el!' alım· !ar, okudu ar. para e medl 
d3 "ctl!nlf't"\~ aağo.z 1Yh'fz dP't', hep<"i ~ti A~ ıya a~ ıyn çat 
bu Asıl de."'d::m, b ztmklnden b r hıtbex l'U!n-

"azar in. 

al:rnıı.k aumı kaldrrm: 
Teımı.r tc!nt ce.~: - Babam: "'EV cnmezsen hakkımı 
- B mezım> ana. ash ben cok 11e":'t he !'il etmem'. deınt"Seydl. evıer.mez:t.T!l 
~ D:ı'l\.<ı mı aı.tı ya$ll"..d:ıydrıı bO • Bağmr.dak1 ateıı sönmed ana h!lA 
tün 'll"liv ı1e 'lı:ıınlımnm ırözü olan bir yanıyonım tlld.-ne, anaSl oldutum k• • 

Jnzla ıwl('llld':n O da kücUktU Ev" ce- :ı:ırnıı yan ıorımı .. 
1tn ~ ~I C'"1.1' ı:Uzeld h'1Wün b!r ta'le· AU. sustu Gö:ı:lt!rlndek. J.Şl}c. yen 1c 

Bu ak!am 19 Mayıs 
stadyomunda halka 

parasız film gösterilecek 
Dtln de haber verdiğimiz &Pbi, 19 

Mayıs s adyomunda halka gösterıle
cek ol n fllmlerın pro~ramı de#ış
mı,tır Bu akşam saat 2115 te hal· 
ka aşağıdaki parçilar ırö terilecek· 
ur: 

Modern bir cennet: Kanada mey
ve hçelerı. 

Koy ve Civarı (İcı:ilıere'de köy 
hayatı), 

Hayvanl.!lnn hayatı (vah§i or-
m nlarrla yaşadıklıırr ı::-ibl), 

Kanada'nın merkezi Ottav.·a'dan 
ı;orun ışler, 

Çal an lns nlar (i§c;l tipleri), 
İlk vardım (Tilrkc:e fılm), 
Ç nak cömlek y pımı (renkli 

fılm) 
Dnvetı e yok•ur G ri• serbesttir 

F tmlerı seyretmeğe herkes ~elebl· 
lir 

Hint komitesinin bir kararı 
Vardha, H a a - Kon~re tetkik· 

ler k?mııesının ıekrar toplanaraı:> 
b nd böyle Hind s n'da "'İnırllız 
sıyas kuvv ı rın"' kalm:ımasım ıste· 

e e r ı ver 1 tı b ldiriliyor Bu 
1 t t liz kuvvetlerinin Hind a-
t n 'd ayrılm Sl manasında d ttil· 
dır fakat domınyon rruamelcs ne d:ı· 
h tAbi ıut·ılmıyacsk olan Hindıst'ln 
r " t•m bir siyasi ıs•ikl·ı istenmek 

t dır. 

Vardha. 14 a.a - '1intliler bir
liti kongres nın icra o:nıtesı. ıakl
b~dilecek :polltıka hakkında kon~e
rııtı ittihaz ertığı kararı ta,.dık etmek 
üzere aiusıos zarfında Bombayda 
t lanacaktrr. 

tasan >aı'aTla örtUbnüı. karannıı•ı 

!Avam Kamarasında 
dünkü görüşmeler 
Londra, 14 a.L - Avam Kamara • 

sı buı;un harp istihsalAtı mcsele5inin mü· 
ukeresine b.1•lamısur. 

luzakereleri açan İstihsal Nazın 
M. L')tıleton'dan sonra soz alan işçi me
bus Fllu Smiıh dcmi5tir ki· 

"Avrupa'nın her hangı bir noktasın· 
da ikinci bir cephe açmak mc~eı~i ace
le bir mahi) et almı~ur. l•ıih al ısı ıse 
bu ikinci cephenin an;ıhıarıdır B imek 
istediğim ~ muşıerek istıhsal plinına 
Rusya 'e d"ğer muııefıkler de dahil mi· 
dir?" 

Mu,ı.akil mebus Gran' ille, İngiliz 
efkinumumiresinin ikinci cephede kul· 
lanıl:ı.cak •İllhlnrın nerede >apılmakta 
olduğunu bilmek istediğini sö)lemişıir. 

İlçi mebus Vood, Sten topları cıra • 
fında yapılan rekllmdan şık')eı etmiş ·..e 
bu rekllmların almanları ikaz etmiş ol
duğunu ka)detmışıir. 

Almanlar bazı Hollanda
lıları tevkif etmişler 

Londra 14 a.a - Alman kontrolu 
nlt.Jndakı Hollanda radyl)sunun ·bll· 
dlrd ğm gore almanlıır dun bir çok 
yeni tutak hapsetmlşlerd r Hollan· 
dadaki naz! kU\"''E'tl rlne kumanda 
eden alman hava gE:'nerallerınden 
Chrlst anscn baltalama harPl<Ptlerl 
devam etıi~i takdirde bu tutsakların 
knn;unn d z lf"<'ef nı hlldlrml~•ır 

İspanya ihtilalinin 
yıldönümünde 

Bcrlın, I<I a a. 1) '.B. ııjan51nın 
Madrıı'ıen ald•ğı bir habere göre Gene· 
ral Franro, milli ıh,tılatin yıldonümu mü· 
nascbetiyle P t~muzda Milll « onsey· 
de mühim bir nutuk söyliyecekıir. Si>a· 
si mahfiller, bu vesile ile mühim kanun· 
far acşredilcceğini tahmin etmektedir. 

Falih Rlkı ATAY 

lsfanbul' da müesseselere 
erzak ~ağıhmı 

i,ıanbul, t4 (Telefonla) - !,ı c Mu
diırlüğü şchrınıizcleki muc• t!lcfere 3 iin· 
cü terıi'> erzak ıevzıa.ıına başlamı,ıır. 
Talebe > urılarına, dispano;erlere, hıı•m • 
nelere, i,tih,al muc1•esde ine, \akıf )er 

lerınc, huıun mektep 'e kıılı ır m• es ~ 
selerirıe. meccanen ış<;ı hc•lıyen t Md t 
lu fahnkalıua 'c .ıbb:u muc•..e clcrın 
adam ha~ına )uzer gram pirinç \'C Tur 
)ağı 't'rilecektır. Yakınd.ı h~lka tcv11 
ata da ba~Janacakur Di er tanıfı ın Tı 
carcı Ofüinio getirtııği kana\ içe \ c çu· 
vaHar ı:ümrüklerio emrine 'erilmiş ır 
Bugünden itibaren bu malların alakalı 
ı.acirlcre ve muC3Se5elcrc dağııılnıasına 
baılanmışıır. 

İstanbul'da fırtlno 

yüzünden iki 

ev yıkıldı 

3 kiıi ağır yaralandı 
lstanbul, 14 lTcletonı..:11 - B ı:un 

l tanbul da &ıcak son dereceyı bulmu~

tur. Saat on dokuza doQru d Cok 
..,ddeUi b!r fırtın çıktı. 20.30 da 

5lddeunı nrturdı. Bu )ilzden b ı1 Kara· 
2umrilk te, Ot<!kl Yenlkapı da lkl ov yı

kıldı Kara~umrük t k evde 70 )atın

da Bek , kansı Abide ve ot:lu Al ntt:n 
anıcaz altında ka dılar. Anknz eUc k 
le kaldlnldı ~e atır yaralı olıin bu a e 
haStaneye kaklırıldı. 

tktncl va.ita Yenlkapı'd.1 Manram:ıh 
aokatın<la oldu. Ev yıkıldıfıı zaman 
mesut b r tesadüf eııcrt olarak evde 
ldm6e bulunmuyordu. 

Polonya Baıvekili 

lngiltere'de 
leftiıler yapıyor 

Londra, 14 a.n. - Genemi s orskt 
rnnaı 1rl.anda'dak1 büyük manevralarda 
bulunduktan sonra >enl Polonya birlik· 
"rtnın tensl.ki meseles. hakkında polon
yalı ı:enerallerıe coı1l-10UıtUr. Bu ııo -
rllsne ert bUlrdil<ten sonra bir mgtllz 
Umanına giden ~eneral Slkorsld orada 
Polonya derı.1z kun•et!erlnl tettlıı etmle· 
tir. Bu lcuV\ eUcr çetin muharebelere hi
Urak etrnl4 ve insanca aw Juı)-ıplara 
uğramıştı. 

DU~an tc'l>llC'lerlnde battıt:ı b !diri 
len b r harp ı:emlztnde &öz alan Poton
:>a başvek111 kahramanlıtıını her zaman 
tll.kdlr eUn1s olan Po oma donanm 
nın So~ct Rusya ya ıridcn vapur k t · 
le erln:ln hlma.ıi de kendini gös· 
term!$ oldutunu eöylemietlr. Bu r.yr t· 
le, Polorcya RuS)ıı'ya yardım 1$lndc mil 
essn- bir rol oynamıttır. Polonya hükU· 
metı. buna mukabl.l, Rusya mn da aY· 
nı tcsanOt zlhnb'et.lyle hnrck t c(ll!reı.: 

h!c blr t.csır altında kalmnlcsızın skte
dllml$ olan anlasmalan ı:eret1 bl tat· 
Wk edeedtnl ümtdetmekted . 

re 
(Baıı 1 İnti say/atLz) 

Re.Is Ruz\elt., Vıohy'yc şu ıhtarda 
bulunmuştur ki, cger teklıf kabul 
ed ımezse, ln.ı:11Lcro bu gem ıerın 
::.U\ cyş Len ı;ccmelcrını emretmekle 
ve bu emre ıtııat edıJmed ğl tnKdlr· 
de de gemııen t.nhrıocylemekte ta· 
ma n.J. 1 haklı o acak ır. 

Bun ra~ • n M. ı...avu bu t ki Cı 
r da tığ ndl n, !l tem ı u a M. fi.uz· 
v t :. n b r L ı.. J ınıı ) ı.ım .ır. 

Am ıkll U \ t kc 1 bu > n tl'k· 
lil nd fran z. h mıl 
\(')ili k fi ın k 

Am rka 
roe t ~eç ı Jb~ 

n k e g tme. rınl \ c 
bülunan d t;er fran ız ge nı er. g!b 
harb n sonuna kadar hareke z kal· 
malarını ileri surmıı tur. Fransa ya 
harp sonunda bu ı;emı erın iade edı
leceğlne daır temın.ıt 'erlleccktır. 

l. Ruzı;eft. ı;eleçek gunlerdc Af· 
rlka hlı.dıselerın n gell m hC'r ne o
lursa olsun Iransız cmılcrın n ha· 
va taarruzu tehi kc ine m uuz kala· 
cağı ıç n bıı teklifi :. aııtı ını ta rlh 
ctm şt r. . 

Bu t<'kllf de red 1 lıhnışllr. Vıchy 
h!.lklımN. bu harp gem IC'rlnln ~a -
kın bir fransız limanına göt ilTlil~e
sındc ı rar etm ştlr. RUT.\ elt tarafın· 
dan tektlf cd len Port de Frnncc lı· 
manı h uphes r. k fran z anava
tanından U7.aktadır 'li it l)nıı - al
man ku\'\ etler bu trn na kolay ko· 
lay er enuve<'ck erci r. 

Bu kt reddı:> rrı men Amerlkıı 
B rle k hükumetler Vtclı,\ 'n n bun· 
tarı tekrar ıt bara alaca ını Om dP
der. Bu tl!'kliflerın fransız gemıleTi
nl Framıa'nın menfaat ne olarak ko· 
rumak len yapıldtfını fr n<nz m l· 
letın n an'ıyac<ı ına em mm. 

Fransız donanmasının 
mevcudu 

Londra, 14 a.a. - Vlchy Bahriye 
Nazırlığının bu ay başında ııeşrcttl
t:ı bir listeye gore lskender ye'de 
bulunmakta olan Iran ız harp ı;emt· 
leri şunlardır: 

Lorraıne zırhlısı, ı.uı;uay, Trouın, 
Suffren ve Trouvılle kruvazörleri, 
La Fortune ve Forbln torolto muh
rlplert ve Protee dentuılt sı. 

Haber alınd•ihna ı;öre Duqucsne 
XJ'uvazorü de lskenderlye'de bulun
maktadır ve b n kad'lr transız bah
riy 1 si bu gem lerc nezaret etmek
tedir. 

Amerika ve 

hür fransızlar 
Vaş!nı:ton, 14 a.a. - TCXM Post aa· 

zetesl )"&.Zl)or: 
Hilr tra.nınz Jcuvvetlcrlne AmC'l'lka'· 

nın &ilkranını blld!rnlek ilze.rc hü:kUmct 
tnratından alman k.ıını.r meı1ka111 ır 

anısında büi"tik blI' memnuniyet dot:ur· 
muştur. 

Amerika ınrıcş!k l><ı\' etlen mıı..tı

metı b1r tnnıfUın Amerika ile FJ'aıısa 

arrunndakl ananevi dıosUut:u hUnncten 
dıter taraftan da Vl<'hy'n:n n z e>rle lı; 
b J:ltl :vaımıasına mümkUn mertebe ma· 
n1 olmak maksad!YI truruıız hUk im ti 
lle da&tca mUnıucl><!tlcr • idam c ça • 
lı.şmıştır. 

Fa.kat muharebe m(")'danlannda bl"Zc 
bO)"(lk YB.rdıml:ı.n dokunan ve At ka· 
d ld müstemlekelerinde nl?.amı mutıa -
!aza eden hür tnınsızlıu- da mUzahnrl'· 
Umlzc ve llC'.'Rlmlzc hak ka:ı:anmı tır 

Polonya'mn harpten 
sonraki deniz kuvveti Hollanda' daki tutaklar 

Londra. 14 a.a Po\oll.)a Ucaret Londra, 14 a.:ı Alman konıro· 
tık>sU v na~ nazırlı~ına ta:,1.n ed • lil altınd:ıki Hollanda radyosıınıın 
len ~L K\•apl:n k e e d !4 • ı bildirdi ıne ı:orc almanı r dlln bir. 

Polonya hJkUmet1nln amıı.c hıı.roter çok yeni tuıak hııpsetmlşl rclır. Hol 
hemen sonra heps1 soo 000 ton haM'ı'ln 

1 

landn'd'lki ııazi kuvvetlerıne kuman· 
de lS0-200 vapurluk bir t caret tı MU dan eden alman hava ırenerallerin· 
na ma11k olmaldtr. Bunun ıcı.n Amen de~ Christiansen, baltalama hareket
kn.'d:ıkf Polonya denizcllerlıı!:n aywoı lerı devMTl etti~i takdirde bu rutak
art.tmnak ~. ~~n kurşuna dızllecetlni blldirmiıı-

Ankara Asi ye lk.ncı Hukuk Mah· 
rr. nd n: 
An r Kurşunlu Cam Boyncı 

Al n h il A)dınlıK sokuk No 
~o 32 evde kıracı H mel Tilr.ı..ın

ç : 
Kocanız Anknrn d:ı gumr ki r 

teU< mudilrlugJnde t t.k k memu-

ın· 

pi· 

~onundan: 

edmı'er. ru AhmC't Aydın taraf ndan al :. hı-
t ı1 H! Jetın Botlln on yed ct :. il.r. 1 rl ı nıze açılan bo anma dm a ının du
devk>t naza.rlyet'rt, on l"kiz~M Yllz ru ma ı sonunda: mu rf'k ha;,atın 
yıtdıı m et h!lkilmran ıAı r ntn zn • ('C'kllmcz b r hale g lm<'sınl muc p 

ı 127 kuru!" 
t mar fırc:nsı nO· 

ıınrtnam ıne ' r acık el<· 

1 

d<'reccde şid it'tl geç ms zl k oldu u 
!t"?'l, n H? haklan beyanru mm şahiLIE'r tllrııf•ndun bild rllm ş 'e 

Prof!'S r . fhııt Erim k1Uı!>ı lc'n mahkeme c ele> aynı kanaat tahn lil 
''d nılc!'d~ O:wMn<!e rturulnn konul Ptmtş bulunm.ıısına bmaen bo ııııma
eot.ratındı rrev<'Ut bllgOcrt tnp1 vıp ın. nıza \'e kabııhatl! bulundı.ıgunu7.dan 
l"boJ t<>pl"ı \'<! slııtf'1'l' M:r •arzd mı!l· medeni kanunun 142 inci madrlPs 
mıık tbm b r em r: n v!'r!m d r .. dl. mu<"lblnce )en den bır sene mlıdd L· 
yor w ylecc !!SCl' >·alnız b"r ı!l'n< k tıı 1

" evleneme mr>n•ıe ve kı:>' fiy tin n{ı· 
olmaktan cııanıs, ~·ukarıd ki nna h t r.us· te ıınc tem~ z :ııolu a••ık olmnk 

tın n ınac '<tır. Muhar!Y 
men b ık 3 48 lırn olup ilk temi· 
nntı 228 1 ra 60 kuru tur Numunesi 
her gün kom onumuzda \e ı;artna· 
ntC'SI Ankara 'lie ı anbul J. sa . .Al· 
komi yon! rınd ı •or Ur ve pnrasıı 
alınır. İhıı 1 :n-7-912 cuma gOnil 
saat 10 dn Al'k m J. Gn. K.. dntre• 
s nd<' " tın nlma kom onu oda51n· 
ela Yapılnc:nk'ır. lst k' l"rın kanunıı 
ıı ıın ve!likn Vı.' lı.'mıi.,atları mnlı· 
ı .. vı hrınkn mektubu \f'Yıt mnli~·e 
v zn,. makbuzln riylc b rl kte belli 
Pd l<'n hal Un ve snnt nde komts· 

U7.erc 10-6-!142 llnilnde gı~ abınızda 
1 n n)ılan b h ;;le n t4 m Vl' toplu ı:o r \er lrn karar rlfı,·acıııın yuzUnc kar-, 

ııı ac;:ıkça anlatıldı,ı:ı ilan olunur. 

nen h~k ~ er rrrete- Ilgaz ~.ılh Hukuk II k mlığ ndcıı: 
'ona m!irıı('antlnrı. (5376) 1481 

IJUPhe )Oktur Bu bakımd'ln llgazın BUl'Ura kO)Unden Kel :; rVIAARlF VE , ·LL1Cl 
kıymf't 1 k1 bı U111<; ~>'UMı nna t \'- oğ u namı d .ı:crı l\t.o,la Bekdr oğlu Alı kız ıırı At y ve Naıl!:' tnrafındnn -
" e cdCT protesörlln d i!'CT ,...\ in n<'.s- n• nı kö\den Keleş o" u namı d 11 Od l k ,, • ... t r un a ınaca 
Tine muvaffak otııasını d t'l'!z. Molla Be r oglu Ab dın kansı Zc- Mnarl! \ek Beden T b:,ı;csl u-

fureı_ıJn kO<.'ası lsmnıl \•c kızı Sultan mwn lll u UkUndcn· • 
ve nıfE'kası aleyhlerıne aQtığı tak- • 

Amerika hususi 
otomobılleıe eı koyuyor 
Vaşington, 14 a.a. - Ha> as aJansı 

bildiriyor : 
İ)·i mıtlfımat alan mahfillerde hU· 

hılmelln hususi otomobıllerle ılı.stik
lere el ko~·mak tçln parlamentodan 
&E'ltihıyet ıstemeğe hazırlanmakta ol- ' 
duC;u sanılıyor, Senato askcrlık ışler! 1 

komisyonu reisi Reynolds komıs - 1 
yonun bu husustaki projen n tctkl· 
klne tekrar başlıyacağını blldlrmlıı· 
tir. 

Milli Korunma M. U. 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara Mı111 Korunma :Müddei

umum ili.: nden: 
Knrne ız eknİek satmı:ık sur t y e> 

Milli Korunma K . na muhal<>ff'tten 
suçlu Ankara dıı Bentdcrc Tabak
hane sokak 9 No. lu !:'V<lE' nnık m 
ekmek ba~-ıı Mehmet Sadık os:-ıu 927 
dolhımlu Şerafcttin Ö7.clen hakkııı· 
rln .Milli Korunma mnhkenıe ncl<> ya. 
nılan rluruşmarla suc;:u sabit görül -
dUltündt'n Mili! K. K. nun 21. 55 2 
ve 5:5/3 ''e 63 ve T. C. K. nun 76 ıncı 
mnddelerlne te\"fikan her beş satış 
lc;:-ın tayin eıtılen 16 lira 60 ~ru&un 
mt'cmuu olan 83 lira ağır para ce
zaslyle mnhkQm yetine ve hükUm 
hulhsasının masrafı mahkuma al! 
olmak ti-zere llAnınn dnır verilen 
1-7-942 tıırihll kararın knt le~tl 
lltm olunur. <5423) 1495 

Mahkumiyet ilanı 
.Ankara Milll Korunma Mildtlclumu

m Mfı'tnden: 
Karnesiz elanck aıı.tma.k surotl.Yle mll. 

11 korunma kanununa mu.ha c!eltt'n 
ı;uç1u Anktuuda Hacırlotan mahallesi 
Tayyare sokıık 1 No. ıu C\dc oturn:ı 
ve Benl4lcıcs nde 19tlkamC't fırıruruı 

ekmek satı~ dukklın nd ı bayi M 
oklu Aü K yı9lar hakk nrl 
il korunma mahkcmcs nd 

rı.ışmada sucu b t g 

il korunma kanunun n 21 

ve 63 ~e T.C K n " ~ n 
mucib nce 16 60 k 
cezastyle ımıhkQm'yet \"e h 
JAıı::ısmm masJ"atı mahk1lına a 
llzere ruı.nma datr vert2 8- 7 2 
n 1ı:nr&nn ıaı~ mn olunur. 

m \'!' ıznleı şlwu drwıısının Ilgaz lJmum mud rl;.ık kı~ k lhttyacı Jclll 
sulh hukuk m.ııhkrmesınde icra kılı· (12) ton ~ gen \C c::ım odunu acık l"l<

nan aı;: k duru moda: itme ı e tm a ıru<c kur M mmcO 
:'.v!Uıid" ale> hl rden l<ırrail \ e kızı hede 1 ( 1fı0ı ıra ve mu\nkk.ıt tem.n:ı 

Sultanın ıkamctg!'ıh arı nıalüm ol· ıı ıSt.ı l tir. 1 tek Y€11 s hl.I' 
madıı:iından l.ınen da\ et. ye tehi ' b:ın eaıldt n<lc ll No. ıu b n da te • 
ı:d ld i\l hafdP gl'fm!:'d klerinden hak· 
lanndak gı) ııp kararının lltıncn ı eb- t;<.>kkül cde<'i'k o an beden t.erb!)'C61 u • 
llğılne n~ııhkcmece karar verllmiştır. mwm müd ı Ul'.:U sa n =a komlsyo • 
nermucıh knrar tsmaıl \'P Sultan'ın nuna 21·7-042 ımlı gttnu saat 15 te mtl• 
cluru .. ma gUnU olan 24.7_912 P('T'Ş<'m- mcnt' ı il n olunur. <MlO> 1491 

be gunU saat doku7.da Ilgaz sulh hu- Öğretmen muavinlig"'i 
kuk mııhkemesinde hazır bulunmn-
lnrı veya kanuni b r vekil gönclı.'r- İmtihanı 
medlklerl tak(! rdc biT daha mahkc- Maarif Vek Ilı , nden: 
mt'yc kabul olunmı:>•acaklnn gıyap Orta okullnTdn mat mnUk. tabll-
k?rarı yerine kaim olmak Uzert' ılfın ye, fransızcn, almanca ve ngılizce 
o unur. 1170 öfrC'tm n muav n olmak lstı.yenıer 

için 14 e) lül 1942 de başlamak ve 
25-LX-1942 tıır h nde sona ermt'I< 
üzrre Ankara cin Gaz Te::-hlYe EnS• 
t tUsünde \e İstanbul'da YUbck öğ• 
r<'lm<'n okulu.,ndıı bir mt han açıla• 
cnktır. Bu mUhanlara g rmclc ıst • 

Mahkumiyet 
Burdur C. M. U. ıı~ınden: 
M :.ıı Korunma Kanununa muhalif 

harck t etmekten suçtu BuTdur un Ko
n k m h ıt ndl'TI Must.aıa o~lu a19 
doC:um u A Yetil h nda BUrdW' Bil· 

eye cl.'7.a m de )apılıın ı ık 
rluruıımn net ccs de m ıır.ııunun odun 
kömtirtmün bch k !osunu Burdur'ıt.:ı 

aı.u kuruş tizcr!ındcıı sntması teal><-•der
koo 8, O. 10, 11 kurus ilzcrılnd<•n \'e 
muhtelit r yatla satmak usretb ıe lhtl· 
k~rda bulundul':u s.nb t gortıl<Ltitündcn_ 

1180 s:ıyılı mi 11 korunma kanununun 
81-2 ve 59·2 68 üncü mnddclcrtn eö 
re l!lll Hra a{:ır panı oezns le t~ .><'. 
ırtne ve mu-kUızl harcın k<'nd ndcn a • 
lınm sına ve Ulus ırazctcs'ndc hU~ .ı.,1 
h \hasının il.Anına 8·4·!142 g n nd 
kanır ven 'P ışbU karar 14·4·942 tar, • 
h!ndc kesbi katl)'et <>tt l:I ııı.n olunur 

1169 

Cul>k As 1YC H uku4c: 4\Ihkemcs!ndl'fl · 
Ankr'nın Do~:ı.nbey mahallesin '1 

lbadu lah sokak 76 No. lu evde Mustnr 
Fikri l-~ : 

rln 1\Iaarıf 1\1 dı rluklerıne mU· 
t dr r k rtlnn renme•erl 
olunur. <5418> 1490 

~!I 
-(15 / Temmuz / 1942)-
7.30 pro m 'lt 
7 ll2 '1ilCll UIT.UZU 
ıe•etcllm 

o 

3 
21 -11 O\' "i 

21 45 Hb set rutı1 
hur b:ıntlosu ıs ! 

ıo 

tr n Kunı;cr> l· 
PaJ. L ne e: 

"· ıcırı 

y - Korst' 
kow: arının ucuşıı 
5. Ph. G:ıubcrı: 

RaP5Qd:l; (a) dal' 

da: (!b) dlcnU. 
22.80 aJıı.ns 

22.4!5 ~ 



15/7/1942 

VlLAYETLER MATBUAT 
1 
ırüDllndofllı ~ 8'lin evvel Tranalit. Yolu 1 
Erzwı.ım mınta.k.a müdür.füküne mura -

------------- -- caatla alacaklan ~ ve U<"al'cl oda· ----------------
yol yaptırılacak • v~alarb'lc 2024 Jı1ra 45 kurue te -

Is mbuıt mcktuplanm btrllkt.e komlBYona 
tanbuı Bclcd!)cslnden: vcrmelcr1 IAzı:mdır. 

AtatUıX bulvıırının At..nluıit köpıil- Fo.:la malılmat almak ve 1«$1f!l'ı1 
11.indcn .tltııı.cn St.-hzadcbasına ıı:ad ır s:onnok ıstl}enlcr her ııun mmtnka mü· 
0 oan kııımııwı lkmn ınııaall.Yle moza) ıc dürlili!ilne müracnntla ııön.<blle<'ekler1 
Pul'ke ka dırım lmalAU kapab zart u • tlAn olun.ur. (5369> 14n 
1 Yle eksiltmeye konulmuŞtur. :K t 
bedeli 1G:5000 Ura O kunıs \'C ille tem!- Yol tamiri 
ıı •ı 9S<>,ı Ura 5:1 kunı~tur. Manisa Da.:lıni J;:;ncı.imeninden: 

Muka\e e. eks ıvm nafıa ~ıcrt. •J- 1 - .l\Ianısa - Akhisar yolunun 
ırıurnı. hususi ve rcnn.ı eartnam ıerı , 12 865 - 15 + 00 ıncı kilometrelen 
r J k~.r hUIAs.ısble buna rnütererr1 araııırıda \2135> metre uzunlugumla 
d er evrak 8= kurus mukabıtlnde esaslı ~ose temıncıtı t32.452J otuz ık! 

e. bın dört ) üz elli iki Ura <05J ku-
>e ren 161 ı1 uılıdürlıl~Unden ~en - ruş!uk kc lfncımcsınde tesbll edilen 

k l'kt r \oh t fıynllcır üzcrınden kapalı zarf 
lhıılc 22-7-042 canamtxı. &Onu ~aat usulü llt' ck.tjltıneyc cıkanlrnıştır. 

le da mı cncu ıcndc )"llpılacaJctır 2 - !hale 31-7-1942 ı>e!)lcmbe gii
raı p enn ı teminat mo.kbuz vey~ nü saat (11> de vilfı..ıı•te daimi encü-

rn ktuıı an, ihale tarihinden <8> ııUn meninde ~apılncaktır. 
ev..,ı belediye ten ısıen mUdUrllHltınr. 3 - Kar><ılı zarfın saat ona kadar 
.., JPa"natıa aıaenklan rcnnı t"hl1Y<!l. endlmcn riyasetine tevdi edılnıesl 
1.rnı-.aıı ıartnarnc ~e salro ve kanuııl'n VC) n postcı ile bu Sıınltc vıısıl olma-

sı 6cırtlır. 
it> 11 ı l.lZlm ıı len dl~cr V<'S nlllrlYlc 4 - :Mu\'lıkkat teminatı C2.43U 
ıı 1 ktr 2 "'lu No ıu kıınunun tnnra•.ı Jlrnchr. 
l:evrE>s 'lde nazır ı)arnklnrı tckllt mek • 5 - Keşif proje ve şar1namr vi
tu1J1annı !hal 11:.ınu ıt 14 c knd r lfı.) et Nafıa Müdürlüğünden lstenl-
d.-ı :nı cncUml'Oe vrrrnclcrl Uızınıdır lebllir. 

crm8-7204> 109:; 6 - Taliıılcrlıı !"112 yılına alt Tl-
carı•t odası veslkıısiyle Nafıa Mü-

Y ol yaptırılacak dürlUğünden alacaklnn ehi!) et vcsl-
fstıınbul neıedı•·esınıl··n : kasını teklif mektubu loindc koyma-

, !arı lfız.ınwlır. 
F.rlırnekapı - \ eıllkulc yolnnuıı 7 - Kaunlı zıırflcırın 2490 sayılı 

~CVl6n ıknpı • 'cılikule kısmının şo e 'k.anunun 32 inci mndd sine tcvfıkan 
n natı kapalı ıarf usullyle rk !ltm - hazırlanması \'e tc>wl <:arttır. 
.e konulnıu tur. Ki' if bedeli :? 2l .'i (5426> 1456 
lıra 78 kuruş ve ilk teminatı 5360 !ı-
ra 79 kuruştur. Mukavele, eksillııu, Kalorifer tesisatı 
11 fıa işleri umumi, husust ve fenııı izmir Nafıa Müdtirlllğündenı ~ 
~artnarnl"leri. proje. ke if hülb 1$!ytl' Kapıılı znrf usuliyle eksillmesi 
bıına mutcfcrrl cliltcr evrak O) lira ·ı · 1 0417 l" 10 k 
(1 1) kuru" mukabilinde villlyet nııfı 1 ll.n edllmııı 0 an 4 ıra unııı 

" a keşif bedelli h.mir vilayeti defter· 
llı~durlügunden alınac ıktır. d-arlık bması kalorifer tesisatına is-

hale 27, 7. l!H2 paz rtcsl günıı lekli çıkmnılığınılıın dolayı bir ay 
aaat H. te dalını enctirııenıle yapıla - mllılıletle l~'lzarlı""a konııldu""unılaa 
eııktır. "' 6 

Tnlıpll'rln ı"lk teın!nııt makbuz ve\." isteklilerin 24!!0 sayılı yasa huklim-
n lerlnc tevfikan muvakkat ıemırıat, 

ll'lektuplan lhnle tarihinden (3) gun 
l''l'"vel vilayet nafıa müdurlu ·une ınıl- ehliyet ve Ticaret odası vesikalarıy-
'ta<'aatıa alacakları fennt chliyrt, lııı le bırlikte her glın Nafıa mild'ırlü
ı.aıı şartname ve aire ,.e knnunrıı il•: ğünde m!ıteşckkil komisyoı<'A baş 
!"azı lllzıın gelen diğer vcsıkıılarlylc 
24.90 No, Iı kanpnun tarlfatı çevre in
de hııı.ırlıynt'ııklıırı teklif rnektuplnrı-
111 ihale ı;ılnü &ııllt l·~ ele kadar dairni 
encümene vl'rmeleri IAı:ırndır. 

vurmaları. 
(5410-3091) 1513 

B A Ş VEKAL E T 

(7367-520 L) 1305 Memur alınacak 
Odun alınacak B ıŞvekitlelkn : 

tı İzmir GiimrCik l\lulıafaı:a Alny Sa· l - .\çık bulunan 20 lira maaşlı 
n Alma Komis) onundan : mcmurlnklar için 22.1.P-t.2 çnrşıımb:ı. 
l - İzmir guınruk muhafnı:a alayı günll tiaııt 14 de rnllsnlJaka imtihanı 

h
1

1rlikleri ilıtiy.ıcı olıı.rak (528000) ki- yaınlacaklır. 
0 odun sa.tın olınınnk tıı:.cre kapnlı 3 - İrııtilıanll kahııl Şartl.•rı : 

&arna eksiltmeye konulmustur. !.IS<" mezunu ve memurin kanununun 
2 - Muhammen bedeli 21700 Ura ,ı cü ıııııdcleslncle yar.ılı şıırl ve vasıf-

ollp ilk temin •lı 1628 l!rnılır. ları haiz ulrıııık, ıııakine ile seri ve 

i 
~ - Sartnnmesl komisyonda ohıp cluzııun ~ uı ~azmak. 

stıyenlere gönılcrilcb!llr. 8 - Tallıı olnıılıınn: mektep dip· 
4 - Eksiltme 2 temmuz 9~ aelı lomıısı, hu"!yct c!lzdıını. saıdık rapo. 

et nU sa.at 10 da kumisyonda yapıla· ru, nskerllk veslkaııı, rioğrııluk kliii:ı
eaktır. ılı, iki kıta Hllika fntııılrafı ve istida· 

6 - Talip olnnlıınn ilk teminallan- ları ili' 21.1.ıııız gllnil akş111nın'\ k.!ldıır 
Ilı Sfinıruk muhasebe veı.nderlne ya· BaRlıekiilı-t Slc!I ve rlnire ~fıldllrlii
tırdıklnrına d ıir m!Lkbur.la ticaret o- ğllne mfiracnatlıın. (4!1631) 1055 
dasında knyıllı olduklarına dn!r vesi· 
kıı ve teklif mektuplarını C"ksiltrne sn
atınclen bir saat evveline kadar lzııılr
dl" bulunan koıııls' onıımıır..' tevdi et-
meleri veyıı posta· ile tanhhütlu ola • Postane caddesi N o. 70 
ra.k KÖndermelerl ve i bu odun flya- kolleksıyon pulları alınır ve 

PULCU 
Şeref T anurhan 

tına mUtenhhitlcre ted ye edilmek satılır. Hariçten sipariş kabul 
ilzcre vergi ve resimlerin ve şartnn-1 1 edilir. 143 
rnede Yazılı mahallere kadar nak llliııiiiiiii••••••••llliııiıi•ııl 
Ucretıertnln ı.ı ve edıld ıll ıllın olu-
nur. (5105> 1234 

Taşıma işleri 
~tr Elokt.rik ve SUiar ldarr.s!:n

cleıı: 

Knyıp - Ncrntthcy ilkokulundan 
1938 ıscneslnde aldı •ım enhadetna· 
meml ka;ı:tıet.Um. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmll yoktur. 

Necdet Oktay 

Dr. Operatör 

M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Şef Operatörü 
Balıkpa7.arı Ali Nazmi Ap. 5 
No.lu evinde her gUn 15.30 dan 
so:ıra hastalarını lcnbul etnıek
ıcdir. 7756 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Yedek subay alınacak 

~ lteledlyesi elclctrlk w 8'I -

iu ida.res1ne 1stuyondan. vagondan 
l\akıoıunacnk beher tonu üç lira mu· 
~ bedclll kömür, beher tonu üc 
l1ra m\llıanımen bedelli mazot ve beher 
tonu Ü<: ııra,muhammm bcdclll yaR" 
3-8-942 t.ıı.rihlJMı rns\lı)'IUI pazartcsl KÜ • 

lkil aaa.t 15 te !halesi lcm edilmek üze 
re kapalı Ull1 usuUylı: ckslluneye lıo
r.u1nıııştur. Mu?uımmcn oc>d<>~ 17.71:? 
bre. muvakkat lcmlnatı l32S l:lra 40 
"~ur. Şartnameler b<!dclslz olıırak 
:n ltıee:ıır beled!ycsi elektrik ve sular 
'ılaresı mUdürlıilfı'ün<len verilir. Tuı P· 
1erm acra u öıtrenmck üzere elektrik va 
•ular klnrcst müdüıij)l!'llne müracnntları 
~ 2490 sayılı lcnnunun tartratı cııııre -
'l?ıı:ıc hazırl.ıyacnkb.n tekli! melctupla-
ıı:. ıc muııncn ırtın ve ı>:ıattc ~-tıl.r Gfiınrük ~tuhnfnza Genel Komu • 
h< ed esi elclrtrlk ve .ulnr müdilt"IU!':.ı ltınlığınılun ı 
binasında bulunmaları UAn olunUT. lJilınrük ıııuhafıım kıtalarıııl\ ordıı-

1487 dan terhis erlilıniş ve otııı: yaşını gcı;-
(M:?7) rııcınlş lise mezunu piyıııle, ı.11\ati ve 

yol tamiri lcrnwn yı·ılr.k ııuhuyı ulıııar:ıktır. 
lstı-klilcrln :ı(.r ııangi bir dnlrrrlc 

Corum Daimi Encümeninden: mü tahdl'ııt olani?rın rn:r.ifelerirıden 
l - Çonım Çertkll yolunun 

6; ;-0()() _ 69+400 kilometreleri ara- a) rılırı.:ılıırıııa ınıılızur olup olıııarlığı • 
suıda esaslı şose tamiri işi 30-7-012 nın sıırıılahilrncsi için vazife nılrc-sle
Perşembe günü saat (15) te hilkil- rinl \·e açık ktıo,\·elrrini gosterlr rli • 
lllet konağıntl mutcşekkll Daimi En- lckçeleri.> le Anknrl\'ıla Giimrilk nıuha· 
cuınendc ihale edilmek Uzuc kapalı faza gl'nel kcımı.tnnlıılına rııilracdal t>l-
larfla ekslllmcye lronulmu tur. ınderi illin olıınur. (li2!13) ı:ıa1 

2 - Ke~lf bedeli C22059) lira (84> 
kuruştur. 

3 - Muavkkcıt temlnat (lG54) 11-
rıı (49) kurustur. 4 - Bu işe nlt 
evrak vunlcırdır: a> Eks itme şart
llamesı, b> Muka~eıe proJe 1, c> Sil
s leJ fıyat ve ke ıf hulasa cetvellerı 
d> Grafik ve \'asall mesafe cetveli, 
eı Bayındırlık isleri genci, şose klip
ruıer fenni ve hususi şartnamcl<'rl, 
f) Bu evrak her gün dalmt encümen 
kaleminde ve nafıa muclürlüf:ünde 
ioruı~bllır. 

5 - 1steklllerin yukarda yazılı te• 
lrı.inatı ~ atırdıklanna da r belge ile 
e''-Slltmeden en az üç glln e\-vel vl· 
llyet makamına mUracaalla alacak
ları <'hl!yet Vf' ticaret odcısı \•eslkala
rını ve aynen kapalı b'r 7.arfn kon· 
ınuş, ) ukardn > a7Jlı cvarkı o kurup 
~ampn kahul ettikleri şerhlnl hn
"i teklif mektuplarını mev7.uata uy
gun ııek!Jde diğer bir zarfa koyup 
~hal<' saatinden bir sant evveline kn-

ar daimi CD('Ümen re slif:lne mnk
buz mukııblllncle V<'rmC'lerl Ve) a 
l:0 nd<'rmelerl 11 ın olunur. 
b Postada olııcnk geo kme!C'r mute-
er değildir. (5400> 1485 

Yapı işleri 
Transu Yolu Eı'zw'U.m Mınta!ca MU -

d1irlilwndcn: 
'l'ranııtt yolunun 830000 x 399000 ki -

loınct.rcıen anısındaki altı bııkım evinin 
lııeası kapalı zartla ckf:lltm(')e konul -
rnı ıtur. Keş t bedeli 2C992 l ra 56 ku -

ru lur. lhıılcsl 30"7·!H2 tarthtne müıa-
11 r 1><'!"8embe ııünU sruıt 13 te Transit 
Yolu E:rzurum mlntaka müdUrlüli'UnJe 
l!\ t~kkll komla>Onda yapılacaktır. 

'l'a!1p1erın ihale saatinden btr •aaı 
~\"Vel 2400 No. lu kanun &eN'trıncC! tek· 

r ll'lektuıııarına mıntaka müdilrll1Cün• 
ll'ıakbuz mukab !inde vemıeleı1 m<!Cbu· 
l'lcltr, Postada vaki olacak ııecllaneler 
~ alınmı:yııcaktır. 

l!:lcıstl1meye •lnnek ~ llllılıl 

Kızılay Hasta Bakıcı 

Hemıireler Okuluna 
yahll talebe ahnacak 

TAHSiL MÜDDETİ üC SE· 
NEDİR. 

Yemek ve gty!m naras11..clır, 
aynca harclıl<: verilir. Mektebi 
bltlrdlği vakit dl'rhal devlet 
hastanelerinde şerefli vnzffele
rine tayin eclillrlC'r ve ayrıca 
hemşireler yuniuııa {ıza olur
lar, işsiz knldıklan veya teknUt 
oldukları zaman yurt.ta iaşe 
ve lbntelr>rl temin crlillr. 

Kıthul şıırtlarını hnlz olan
lnrın memlekellC'rlnden lstan
bul'a kanar yol paraları cemi
yet larcıfındıın ö<lenlr. 

KABUL ŞARTLAIU : 
Türk tabası olmak, sıhhati 

yerinde olmak, yıışı 18 den a
şafı ve 25 ten yukarı olmamak, 
iffet ehli ve iyi ahlak sahibi 
olmak, en az orta veya ona 
muııdil tahs!ll b!Urmlş olrluğu
nu gösterir VC!Slkası olmak, ev
li olmamıık. okulu tE"rkcttlği 
\'cya beş senelik mecburi hiz
meti ifa etmedi~ tnkdlrrle. o· 
kulun tahsil masraflarını ödl
Y ceğlne dair bir kefaletname 
VPrmPk. 

İstekliler lüzumlu maltimatı 
ve mürcıraat evrakını, Ankara· 
da Yenlşehlr'cle Kızılay umumi 
merkezinden. Istanbul'da Aksa
ray'da Kızılay Hastahakıcı 
Hel'll$İrP.Jer Mektebinden Ve! c:ll
l:er vlllyetlrrde Kızılay mer
ke!z ve şubelerinden alahll!rlP.r. 

• (i51 

1 

Matbaacılara 
Matbuat Umum Mudurlugilndea 
l - Ayda bır defa neşredllıııekte 

ulan ayın tarihi tııt·cınuaaının 10 nus
hatiının tab ışı kapalı zarf usulile 
.ııt:nakıısaya konmuştur. 

2 - Azami 30 formadnn ;bıuct o· 
i:H1 n""°'"unııın oehe~ .ııi5h~~ının tıılı'ı 
(1000) dir, 

8 l(orıııasının 25 lira itibarile tah· 
rııin bedeli (i500) muvakkat temınatı 
v•ı.·1,50) lir ıdır. 

4 - Mlınakasıı 20-7·9i2 tıırihine 
ııııi•aılif pazartesi gunil saat 15 de 
Anknrad ı HnşvckAlet ~tathuat Umum 
.\ltıdurluj;u Satın Alına Konıisyonun

dn y.apılill'aktır. 
5 - Şıırlnanırlcr Ankarnda nnşvr· 

kl\lrt Matbuat lJmuın ı\tıiılurlılğu 
Lc~a7.ını ve ayniyet şuh•· inılcn, lstan 
h11l Jllathııııt Burosunılan par,ıı>ız ola
rak alınır. 

6 - 'l'aliplcrln tekllf mektuplarını 
Şnrlnnnırılr. •·e 2 pıo sayılı kan nncla 
) uzılı H's.ıikll' herıhrr :?0·7·!H2 pazar. 
lesi glınıı ı.:ınt (11) c bdnr .\nkar;ı. 
da \"lus ıııı•nlanında Koç op ırlımanın· 
dA B ı§vek~let l\lalbııat \tllrllirllıjhl 
sntırı ıılınn komi" onu ri) n•ellne le\'<li 
rtmel<'ri •·rya tıılıfıtlıi ınl'ktııpla giin· 
derıneleri ric ı olunur. (.ı.Stifl) 

10'21 

KAZALAR 

Yapı işleri 

Kar~hilk Belt:ıliye Hei•liğlnnen 

gksillml'ye knnulnn iş : 
1 - Yirmi bin !ıra Y<'lıniş beş kıı

rıış kcşıf br.ılelli KRrııhıik meı:balıa hi. 
naM inŞHSI kapalı r:arf nsuliylt' :?fi .fi, 
!J42 tarihinılcn itlhnren hir ay mild • 
detlt' c~•lltnıc)·e konulıııııştur. 

'l - lhnle vahidi fiyat usulu üzere· 
dir. 

3 - Bu işe nit evraklar şuıılarılır : 
\luknvele projesi, C'k•iltıııe şartrıu· 

tıırsı, hususi frnnl ~arlname keşif hil· 
lı\sa cet \'ı•li. 

4 - llıı e\·rakı gnrrn~k isliyenll'r 
h:aruhıık lıelcıli>esiııe rııurat'aııt ede
bilirler. 

6 -- Muvakkat teminat 1600 lira 6 
kuruştur. İhııle 21. 7. 912 per~cnıhc 
güıııı ~ııat 16 te Knrıılılık Bcledi~e clıı
ircsındP te,ekkill cılceek komisyonda 
yapıla.caktır. 

6 - lstrklilcr 21!10 ~ayılı kıınıınn 
lt·"fikıın hn1.1rln aC'nklnrı trkllf rnck • 
tııplarını ıııcrkür glın snat ı:ı Şe 
kaıln r knrnis~ nn reislijiine vernıı-lı-r! 
IL1ı111r11lır. J>nstaıh vuknbulacak p:ecik
rrıelrr knhııl edilın4'r.. 

1 - fsteklilcrin ihale (tlln!lnclen en 
111 llç gfln l'vvel bu işe alt l'hli~ l't ve· 
slkaslyle 9 U yılına llit Ticaret odası 
\'l'Sik.ılarını lhru rtmeler!. IUln olu • 
nur. {70RZ-4938> 1013 

Taşıma işleri 
Yavşan Tuıla•ı Mü<lürlü~ünden: 
1 - 1912 mail yılında i•ıihsal oluna· 

cak 35 hin ton tuzun gölden çıkarılnıuı 
ve idare \'ll,ı;oneıiyle tahmili i,i on giin 
mii<.ldcılc ikinci defa olarak desi itmeye 
konulmuştur. 

2 - İhale 17 ıemmırr 9f2 cuma günü 
•aaı ıs ıc inhi•arlar Yavsan tuzlası mü
<l.iri}'et hinasın<la yapılacakıır. 

3 - hin muh.unnwn bedeli 3 l '100 lira 
olup muvakkat tcminac 1364 liradır. 

4 - Bu husu!.ıaki ~anname inhisarlar 
Ankara, Kon)'a b.ışmü<lıırlul.lcrinc.lc 
Yav~an ıuzluı müJürlüı';ümfc- Cihan he-) li 
Şerefli Koçhisar mc.'fnurluklarında mcv· 
cuııur, 

5 - Taliı•lerin muayyen gün "'e sa· 
atte tcminarla hirliktl' inhisıırlar Yav)ln 
tuzla~• müdürlügünde müıcşekkil komis
)°ona muracaaıları ilan olunur. 

(5194) 1292 

Kapalı zarf ilanı 
A kyar.ı Askeri Kereste Pabrikası 

.\1 ııdurlUgunıkn : 
1 - Akyn:r.ı askeri kereste fnhrika. 

mıın Sulcyıııani~ c orıııanınıla ıncH·ut 
(6:J:J) rııetrekup diş budak tuırırukla. 
rınırı ılı-ıııiri ınııteahlıiıle ait ıılınal- ol· 
ııınk iizl'rc iki lıaşı1111 {S) ~C'l.lincle de· 
mır çakıııak •·e .\ıl ıp:ır:arı i ta.,yo -
nuna nakledilerek nıgon !('imle le,d!ın 
eılllıııek şnrt!yle nl\kli) atı kaııııh 1arf 
us11li~ le eksiltmeye kunmııştıır. 

2- Bksillııı~ 21 trrııınıız !J 1'.! cumft 
günü Mat on dörtte Aılnpıuarın'cla 
pnrk karşısınıl11 fahriknnın yollama 
ılniresinrlı• yapılnrnklır. 

:ı - llt"lıer ınctrrkpiln rrıiihnrnml'n 
ııakliyntı :?J; lira muvakkat teminatı 
bin liradır. 

' - 1•.ksiltmcye girebilmek lç:r. ti
rarct oclalarıncln kn\ ıtlı hulıınılııkla -
rına dair 1 hnzira~ IH2 arihlnı:len 
sonra alınmış \es!ka ilJrn:r. etmek şart· 
tır. 

!S - htc·klilı·rin muayyen -tiln<le 
saat on ılıırıle karlar kaılalı ·~rflarını 
komisyona Vl'rmı-)l'rl v.-. ııartnam .. slni 
görJ11ek lsl!yenlı-.rin fnbrikl\ ıııuclürlü
ğıin .. mllr'1rııatlı\rı iltın olunıır. 

{i'3rt7·11 I on) ı 2n2 

t ü RK HAVA KURUMU 

Bir kamyonet alrnacak 
Türk Hava Kurumu Genel Mer -

kezinden ı 

3 ila 4 tonluk ve mümklln olduğu 
takdirde kapalı bir kamyonet 5 arlel 
lasıik ve tefcrrnatlyle satın 1111ına -
cakıır. Satmak istiyenler bir teklif 
mektublyle birllke her giin genci 
merkez ııatın alma komisyonuna mll
raeaat rtmeliılirler • 1099 

Devlet Orman lşletme$İ 

Çam tomruğu satışı 
nc,·let Orııınn İ§ll'lmesi Kıırs JlfUn

U-rit Hıılgc :;icfliginılen : 
1 - Gole knı.nsıııın şeref yaylası 

nıevkiirııle istif cılilrıılş 71i8 nıl'lre 
rııikf\p 71 ~ clebinıetre rııikllp çam tom
rı.ğu aı;ık arlırııınğa konulıııııştıır. 

2 - ~111hnırııııcn bedel 11631 lira
dır •• Şnrtnnrıı. ve ırıuka\·cle projc.i 
Ankura Devlet Ormaıı İ~letınrsi mer· 
kı':ıı revir llrııirlii{inılen ve Kars urıırıın 
rıııiılıirlhğunıle gorOleb!llr. 

3 - Artırma Karıı orman mCiılür • 
llli{unıle !.!7. 7. oı2 tarihimle pazar -
lt·si gürıii sant 14 le y pılncnktır. 

4 - Munkakl teminat 66ll liradır. 
(516R) 1225 

SATILIK 
Ankara c:amanpazan mevkllnde 

t"'tihllı kahvehanesi ile mUştemllA
tı bulunan 3 dUkkAn ve esnaflar ce
mlyet!nln bulunduğu kısmı havt btJ. 
y(lk binanın nısıf mülkiyet hissesi 
satılıktır. PfamamllnUnde Sankadın 
soluılınrla 19 No. lu evde Bay Ali 
IW:ıa'ya mQrae&at. llt-0 

ULUS 

Gümrük ve İnhisarlar V. 

Gümrük ve İnhisarlar Vek. 
Müfettiı muavinliği 
müsabaka imtihanı 

Guwrult ve inhisarlar Vekllll'tin
den : 

MOnhaJ bulunan (Sll) lira maaşlı 
müfettiş muavlnlikleri için yar.ılı ve 
sozlu bir wus11baka ıuıtıhanı açılmış

tır. 

l - Musabalrn ınıtihanının yazılı 
kısmına 3. o. 1942 ııaı:arlesi gıinu an.at 
(!1) dn Ankar.ı ve 1.stunhul'ıla başlı\ -
nacak ve 6. 8. l!H:! ~·arş.ııııba gılnu 
ak~aıııı nihayet vcrıleccktir • 

Aşağıdi11'İ rnsıfl rı lıoir. islekllle -
rin Jli, 7. J!H2 larıhine kadar ılılek~·e 
ile vekAlet tl"fti. lıe~ eti rı"i lıi;iııc ııııı· 
rııcaııt ederek, oru<lıın verilecek hO.I 
tcrcuuıesf lıc) annnıııcsinl ekleri> le blr
lıktc <loılılıı rılııktaıı ı>•ııır.ı bunları en 
geç 24. 1 iti I:.! cuııı~• ı;uııu ukş ııııırrn 
kadar 'l eftiş il eydi llclsligine gou
clerıııcleri lllzımclır. 

A 2 - ~his ıhnkaya glrceekler
ıle nŞ:ıl{ıılııki \"a61(l;ır arunır: 

A) .\lenıurin K ınununıın dördllncU 
ınaılıle~indckl şnrtları h-:ıiz. olmak, 

B) \lılsabııka tarihinde .>nııı (30) 
d 111 yuknrı olııı ırıırık, 

C) llııktık 'c iktisat fnkUltelerl, Si
YRSnl b!lı;ıiler okulu, Yük ek İktisat ve 
Ticarı-t Okulu llr bıınlnra muadil nynı 
cll're<'cdekl rabancı okullardan mezun 
buhınıııak, 

{Yabııncı ınrmkkct okullarınıl n a
lınan ıllplorıınların Maarif \'ekilliA'!ncl' 
muaıleletlcri tastlk edilmiş olmak IA
zımılır.) 

Ç) Mılfctti~llk nıe•lef;inln iltizam 
etlİKİ \ ı kl\r ve ciddiyete aykırı bir ha
li hıılıınrıınk, 

il) Sıhhatç:ı, 'l'llrklye·nın her tıı rn
fınd ı 'aı:ifc gorııll'ge \"e sr,·nhAtl.ır 
yaprıını'tn musait bulunduğu tn.~ teşek
kull!ı re~ıııi bir hı.stalınneden alınacak 
r qınrl ı te' sik rılilmı k, 

:ı) \'<'k"1etcc ıııannn vıısıfhn hnlz 
oldukları ) npılan l'lhkikat ile nnh~ı

::!anl ır, ,\nkara \"t' hhnbııl'd ı eneli\ 
~ a1.rlı \"e huna mlıtl' ıkip > alnı:z: l\nka
r.ı'ıln s•••lıı hlr lrıılilınnn tabi tııtııla • 
c ıldarclır. 

1) Mılnlınllere, rrıOsnbakad'I kar.a
nılan not clerece~inc ı;ore ta.yin yapıh
rıık ve lıu ııı11salı1ka hıınılan sonra 
açılncak nıılfrltiş nıuıı• lnliklcri için 
hir hıık te ?dl etnıiycecktir. 

S)- 1stekliler!n imtlıgn prop;rıınıı
nı Tdtlş He~ l't! Hı-lslif;inrlrn nlınnln
rı veya mcktupln ı~tenıcler! 11\zırıılır 

{3~17) 76 

Sicim alınacak 
Gmüruk ve İnlıisnrlar YekAletJn -

den : 
1 - M!'rkrz ve taıırn gümrfiklerl 

ihliyat'1 lı;in Mil kilo ince ve 300 kilo 
knlın slrirn açık eksillcııe usulidc alı-
na<'aktır. • 

2 - luhıımmen bedel (2t US) lira 
olııp mll\akkat teminatı t8ı lirrırlır. 

3 - Ilıma ait nıınıııne VI' şartn'lnıe 
her giın levazım nıliclllrHığiinde ı;öril
lehilir. 

4 - ihale 16, 7. !H'.? perşembe gO. 
nii s:tat (10) dıı Arıkııra'ıla wkıilt·t le
vazıııı ıııildiirliıP:tınıle kurulu satın ııl
ma koıııisyonııncln ~·aılıl ıcaktır. 

lS - Kanuni vasıflan h'llr. tnllplcrln 
ıııın·nkkat trııı!nntlarını \ek 01lrt \er.ne· 
siııe ~ ııtırarnk helli giın •C sımtıe !<rı
mlsyonrla hazır bulunmaları. 1121 

Mühim ilôn 
Gllmrllk ve İnhisarlar Vekfılctln

den: 
· 3·8·1912 tarihinde başlıyacaJ!'ı bll
dlrdlen Müfettiş Muavlnlu~i müsaba
ka imtlharİının görülen lüzum üzc
rl!lil 10-8-1942 tnrdhlnde başlıyaca •ı 
ve milsnbaka tarihinde 30 ynşını dol
ıiurınıımış bulunmak knydının dn 
(32> ye cıkarJldıt:ı ilfm olunur. 

(5255) 1474 

, BU G ÜN ve BU GECE' 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 -KUTUP YILDIZI 
Baıı Rolrle: 

Sonja Henie 
Richard Greemme 

2 -MASKELİ HAYDUTLAR 
Üç silahşör kovboy 

ıar.ııfıntlan 

SÜVARE 
20.30 da !ki film birden 

Telı 6294 

Satılı k villa 

, 
lstanhul Şişli Zincirl!kuyu'da 305S 

metre ve 80 metre asfalt üzerinde 
cephesi 3 oda bcton nnnc koşk ban
yo elektrik su 85 metre <;lı;{'k came· 
kanı ı::eraj ahır gaı:Jııosu caddede 
elektrık lfimbaları mevcut heyetiyle 
satılıktır. Tafsilat almak ve resim· 
lerlnl görmek lı;ln Yeni SIMmıı üze
rinde 1 No. lu Yavuz tı•nJhanesl sa
hibi Hilmi BAKKALBA.ŞJ'ya giirml'k 
ist!yenlenln de 1stanbul'da lş Bcınkası 
karşısında .Maltil Cemal C sesine mü-
racaatı. 1014 

Kuru ol ve yonca ahnacak 

' 

Devleı Ziraat İşletmeleri 
Kurumu "l'ıcarl iııletmelerin. 
den : 

l - Ormnn Çifıllği ihtiyacı 
için 285 ton kuru ot. 140 ton 
kuru yoncn ıaı;ık eksiltme ile 
satın alınacakıır. 

2 - Otun lcmiııaıı (1710) li
ra, yoncanın (840) lirııdır. 

3 - Şartnamesini ,::örmek 
lstiyenlerin her ı:;-Un Orman 
ÇiftlİA'I mUcllirlyetlno ve isıek
lilerln ıle 27-7-1942 pazarı i 
gUnU sanı 15 te Ankara'd:ı Ka
raoğlan m rkrz apnrtıman ikırı 
ci 'katl'.ı Ticari İ!ileım lere mll
racaatları. 1098 

2 

Çocuk bakıcısı aranıyor 
BiTi aylık d ~en a yn mda iki 

COCUQ'a bakacak d p}Oir.ah VE!';ı.'a ()Ok Ue· 
rü bel'! btr OOOUk lxıkıcıs ruı Uyac \'tir

mr. LılBım bl~mcsı eartbır. :h1ürac:dıı' 

Tew. lfo. 68Qıl 

ANKARA BELEDlYESl 
1 

de 7apılmak here a.çık eksiltmeye 1 
konulmuştur. 

------------- - 2 - Ke~lf bedeli (3196) lira (2ıl) 

Motorin alınacak 
Ankara Delediyesincll'ıı : 

l - Belediye ııunbatı lhtlyao için 
alınncak olan (2~6-306) ton motorin 
un beş ıı;ıın mtidılelle VI' kapalı ı:.ırf 
usulü jlc eks!ltmeye konulmuştur. 

~ - Tahmin bedeli (70,0H) lira· 
dır. 

;ı - Teminatı (471S8) lira (70) 
kuruştur. 

4 - :?~. 7. 94.!? cuma gOnil ı;ut 11 
ele talibin:: ihalesi mukarrer bıılıındu
ğ1111daıı şıırtnnıucsiııi gorrııek ıstıyenle. 

rııı her giiıı Pncüırırn k:ıleıııine ın,ı -
racacıtları ve ısteklilcrl ele ihale ıtunü 
olan ~4. 1 9 ı2 cuma gunü snnt ı O 
na knıtar 2~90 nuıruırnlı kanunun 82 
iııri ııı.ıulılı•si snrıılıatl vr.çlıile tıınzim 
eclceckleri teklif ml'ktıııılıırını bc!t:ılı· 
)e dairesinde ınute rkkll encilrncne 
ıııılrocaııtlnrı. (4Dlli) ı 1:17 

Benzin alrnacak 
Ankara llcledlycslru.lcn: 
1 BcJcdt;ı.e lht.ıyacı lem alınacak o

la.o (llSS-1483,00) ton benzin on beı 
ııün mUddcllc ve kaııaı.ı zart usull)!e 
1.'kı ııuncyc kunUlmU$lu:r. 

:ı - .Muhammen bedeli 
(f'ı8J kuruştur. 

3 - Teminatı (29,152> 
ruşlur. 

(635,056) Ura 

lira (27> ku· 

4 - 24. 7. 942 cuma a:OnU aaat 11 de 
tal.bine lhalesl mukarrer bulunduj!un
d.111 ııırtnamcs n1 ııömıek tsUyenlertn 
her gün encümen kııl<!llltne mUnıcaatla

n ve lstcklllcl'in de ihale ı:UnU olan 
:? ı . 7. 942 cuma s:unU S.'lat ona ka~ar 

:?490 numaralı kanun\1'11 82 hı<-1 mail ıesı 
sarahati ve<;hlle tanzim edccckleı1 tı:-kUI 

rn< ktuplarını belediye d:ılrcsmde müte 
şekki! encUını:-ne \ ernıeleı1. 

(4!J'JG) 1100 

DAHİLİYE VEKALETİ 

kuruş -ve muvakkat teıninab (289) lı. 
r .. (71) kuruşur. 

1 - istl'klilerin munkkıı.t tl'minat 
mektup veya makbuzlarıyle ticaret o
dası vesikalarını ve Nafıa Müdürlü -
ğündl'n alarakları fenni ehliyet vesi. 
kalıırını hamilen yukarda adı geçen 
gün 'VC &aııtte daimi ~ncümen reisliği. 
ne milraraatlan. 

4ı - Bu İ§e ait keşif "'e şartname. 
yl hl'r gün nafıa rniııliır)Oğtlnde göre-
b!leceklerL ('795) ı>6' 

Duvar tamiri 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif tutarı lblH! lir" 10 kuruştan 

ibaret bulun ın Hipordonıun etraf du
varlarının tamirine alt ke, if ve şart
nanıe<ini•hı•r gıın slıııl) om müclurlü
ğundc gıırehllirlcr. 

l'allplr.rin :Snfıa mütlilrlüğündcn a· 
lncnkları •·es!kn ve temlnntlarlvle bir
likle 2:1. 7. 91:.? pcrRı-rııbc g(ınİı saat 
ııı le \·illiyet dn!nıl enC"ılrııen!ne mılra-
caatları. O l) 952 

O<lun alınacak 
Ankara Vulıiığlrıdı•n: 
Ankara merkez ilk okullarlyle 

EUmesğut, Onuncuyıl ilk okullnnnn 
100 ton gürgen odunu açık eksiltme 
suretiyle ımtın alınacaktır l\luham
mrn l><..'<lcll 4'i00 liradır. lstekl lerln 
artnamcy gormck 'üzere her gun 

Maarif Mudilrlüğune ve ~ 7,5 te
mınat akoesıni husus! muhasebe mll
rlUrlı.iğil veznes\ne yatırarak 30-i-
1942 perşembe gllnU snat 15 le daı
ml encümene müracaat' nn illin olu-
nur. <5193) 1479 

Satılık kağıt çimento 
torbaları 

Ankara Val {: ndtn: 
1 - Tahrn nen C2:l000) ndet boı ka-

A'ıl çlmNıto torbası atık arttırma uı;u -
Jtyle satışa konulmustuT. 

2 - B<-h~ kilosunun muhnmrnC'll be· 
<leli he1 kunııı <>lurı mU\okkııt tıım.nat 

Benzin alınacak m tan ao ı.ınıdır. 
ı.nthll!)c \'ektı.lctlııdcn: 3 - fha e 3-8-94:? tarihine mO• d ! 
\' klı.t t t blll 1 U'" ııazartl'SI ı:Unü s:ıat l<> te dl'ftcroarlık-

.. e o orno ._ n m u.ııyan etli· ta ynpılaraktır. 
ıccck 5000 litre lx."llz ıım tı-7-942 tıırı • ı 4 tstckl erln s;-üünnde komisyon'\ 
hinde ihalesi .) a:,ılmak Uzc>.re acık e.K ı.:elmek-rt , !' za hat 8 :nak en ertn 
~ ıım~yc konulmu11Sa da t.ııllp zUhur et dl'ften.'larl k m uı <"?lliAk müdürlüa"On~ 
medl~tııden eksi lm<ı l8·7·9,ı2 cumarte· mümcantlan. C.>4 ı3) l<I ~ 
si ııunU &aut 11 de knı IOlınrruık üzere 

on 6fUO mılddcUe t<md tcdl!:m16ttr. Ta- P. T. ve Telefon Umum Md. 
ltı:>lertn mezkQr ı:unde k'\ azını müdür-

-~-

EN 

iHTiVA LAMIYA 
KADININ 

45 ynşmcb oldu u halde yuzundc hiç 
bır çızgı, hıçbır buru uğu yok ur 1 

:\çık. yumu k, ve bır cel"ç klZı k• 
gıbı kusursuz bır rıl ödeta bır ha
rıka dencbilır FaKat hunun fc nJ 
bir izahı vardır 

işte, bu, Vıynna Onıversitesl Pro
'Esonı Dı SteJ kal ın şayanı ha 
kcş!ı olan ·sıocel., ın neLıce 1ır. 

'Dıocd., her yumuşak ''e kusur uz 
uld ıç n dzc'TI ol n ı;en('le t r CJ 

•.ıymetlı 'e tabıı unsurdur S di, 
penbe rcnktekı T ılon kremı de 
• Bıocı:l,. bulundugundan, sız U)'Ur• 
, .. n rıldınızı besi r ve gençle tırır 
der sab h kalktıı;ınızda çızgı ve 
buruşuklukların k )boldufunu ve 
\,ıraz daha ı;cnc;lc., ıı,;ınlzı ..,orur u
nuz. 

Gundıızlcrı it' n de beyaz renktekı 
(yag z) Tokalon krcmını kullanma. 
Bu sayede c.ıldınızı tazeler. sıyah 
r.ok1alardan kurtarı:r ve açık m uı

matmı sıklaştırır. On )aş daha c nç 
ı;orurıunuı ve oyle de kalmız Yu u-lilCtinde hnzır bulunmalıın. 

(532GJ 1414 Benzin alınacak ıuzWı :uıyınanıış adalcl['rıne nıhn-
Ankara P. T. T. Müdür!U •ünden: yet vcrınız Du çırkın tend:n kurlu
Ankara Posta Telgraf Te11.'fon ı • 'unuz Mektcplı kız oldu~nuz ı.a

scrvıslenncle kullanılan otomobiller ınr.nkl ta:.e. sıkı yanaklarınızı ve 
için 14062 lira 50 kuruş muhammen tatlı ıruzelliğıniı.ı ıkbs:ıp ediniz. CD
bedeli •15000 litre benzının 31 tem- dın grdası olan bu ıkı m!.lhtclır To
muz 9-12 cuma günü saat 15 :te An- kolon kremının hankulfıde netıcc
kara P.T.T. Müdllrliiı;ündc kapalı lennden fevkalade mahzuı knla
zıırf usu!U ile ekslllmcsl yapılacnk- cak,mız Aksı takdirde Jl&raıllill 
tır. Mu\•cıkkat tl:'m nat 1054 lira 69 m mnu~ıyetle ı:ıdc cdeceğız 

Harta i~leri 
Belediyeler lnıar Hc:ı:eU Fen Şef

liğlndı.;n: 

l - (Erzincan \"C' millhakatı be
lcdı) clerl harita bırlli;ü namına 
meskun ve gıı) rl meskün sahaları -
mn tutan 590 hektar olan h.emcıllye 
<185 hektarı, Kemcıh 065 hcktnrl, 
Tercan <100 h(."ktar>, Ilıc <80 he<k
tnrl ve Refnh yo t60 hPktar) kasa-

kuruştur. (5420) 1492 c 
PARASIZ GUZELLIK K0108" 

balarının 1/500, 1/1000 ve l/!!000 V k fla U M d l nılkynslnrında hnlüıazır haritaları- a 1 r mum Ü ür üğü 
.nın alımı i l kapalı zarf u«ulıyle ek-
sıltmcycı .konmuştur. 1ş n makıtu be- Mücellit aranıyor 
deli 12500 llrıı \'e muvakikat lem.lnau \'akı!lnr u. Müdürlüf:Und~n: 
937,5 llrarlır. 

2 _ Eksılt.me 3-8-042 pazartesi Vakıflar Umum MUdUrlUC'l ıc:ln ne 
giınll saat 15 te Erzlncan vil(lyetJ reW bir mü<'clllt alınaca~ın 1an tal. 
B rHk reisliğinin emrinde toplana- olanların knhul ıartlannı öf:·c~mel: O 
<'nk cksHlme .komisyonunca yapıla- zere vakıf kn)'luar müdurlOCUne mü 
ccıktı r. racaaUa.rı 1JAn olun il:'. 

3 - Eksilt.meye iştirak cdece-kle- (5325) 
rln Nafıa Vekaletinden alacnklan 
ehi yetnnme rnuknbllınde :ihale gU-
11!lııd<'n beş gUn l!VVellııe kadnr Be
Jod y<'lcr imar he.Yeli fen eftll:lne 
rnOrncnat ederek .ıştlrak vestkcısı al
rnnlan l<\zımdır. 

4 - Bu !ı;e ait c'ks\lt.me 61lrtna
mcsl, muknvE"lcnaıne ve fenni $nrt

MALiYE VEKALETİ 

Tamirat ilanı 
Mal~ Vcl<Alet1nocn: 
Yapılacıı.k l6llı ınalıl.Yct1: Devlet 80 • 

namc ile t.cforruntı Ankarcı'da Da- raııı binasında yapılacak t.amtrnt. 
hlllye Vcklılctl Beledi~ el<'r 1mnr he
~ ı:ıti fen şenfğ!nden \'e Erzlncnn vi

Kl'6lt bedeli: zr.:ı Ura 90 lrun1$tur. 
Muvakkat teminat m lktan: 40 lira 

la;ı.ctlııdeıı parasız olıırak n lınnbil!r. 94 kUruıtur. 
5 - Tekl°f mektupları 2490 sa~·ı- lhale t.nrlhl YE! mıı.bnll1: Mııl1Ye v. 

lı nrtırmn ve eksiltme kanunu hü -
kUmlerl dnlrı:ıslndc lhnlc snatlnden mllll cml/lk müdürlütünde 16·1-942 
bir snnt evvr.Jlııe kadar Erllncan ı>cncmbe gOnO saat 15 te. 
Ycılllf •ine makbuz mukabilind<' tes-
lim rdilmC'lldlr. (5187> 1469 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar işleri 
Nafıa \'ckl'ılcUndcn. 

1 - Elc5iltrncye konulan lıt: Jandar· 
ma muhafız t.nbunı icl:n Yill>ll:ıcak te 
rnlzlcme evi ~tadır. 

:K()şt( bedeli: (20381) l:!ra (67) ıru

ru:;tur. 

(5239) 

Sileno daktilo ahnacak 
.Maliıe \'ck.ılC'tinJen: 
.Müsabaka ile ~ıeno - daktilo alınacak

tır. 85 liraya kadar ücreı verilecektir. 
Mu,;ı.baka 5. 8. 912 tarihiD<le yapılacak· 
ur. 

Talipll'.rİn at i,IC!rİ müdürlüğüne fo-
toğraflı nüfus hm'İ)Ct cüzdanları '\C 

tahsil ,·c•ikalari>lc müracaatları. 
(~192) 1291 

Karyola yaptırılacak 
l\lallye \'cktı.lcllndcn: 

2 - Eksiltme 23.l.19ı2 J>CI'l(mbe eli. 
nU saat 15 tc Na!ıa \'ckl'ıletl )'il.Pi H' 

ıma.r ~ler1 <' .. ksUt.me kom!s}oou odasın-
da kapıılı zart usultylc ynpılnca.ktır. 1 - M.ılbe meslek meh-t.eb! yat.ıı.kha-

3 - Ekslltrne &art.namesi ve buna r.csi kl.n GO adet Qf1't ;ı.alaklı taht& kar
mUte!cn1 evm'k (102> :>1lz Dd Jwruı )Olanın )aptınbnası knı>ah zart u.sully
ht-dcl mukahllindc yapı '\ie 1mnr ltilCrl le cıkstltmeyc konulınııştur. 
rclslltın<len alınab!llr. 2 - Muhtı.nunm bed<>U attı b1n b~ 

4 - EkSUUrıeyc ~bllmdc tem la- )1İZ lrntı: Hnı.dır. 
t.cklllerln usulil datrcs!nde (1528,631 3 - MuvalCkat tcmltıau 400 ııı.. 50 

hm bce ;ı.ilz yirmi sekiz lira 11ltmı• üc: kurustur. 
ı..-unıaluk muva!daıt t.emlnat vcnne~n 4 - Şartruıme \"e ?'eSlmlcrt levazım 
ve Nnrm \'t'ktılctlr.den bu ~ ~ nim. müdürlutilndc ırorUlcb~lr. 
nııs ehllıyet Vt.!61kası tbmz etmeleri Ul. 5 - Eksi tme 30-7-942 perscmbe gtl-

nu aıant 15 te levıııf':n m\idUrlüC:unde 
ıst<'kHl"rln rnü~kll ekıılltme komisyoıfunca >·ıı· 

pılncaklır. 

zımıtır. 

nu vC'SlkaYl ıılmak Htn 
mfina.kıuıa tarilılndC'll (tatil 1;ünlcr1 ha
ne> f'n az Uc ııtın evvel bir lsUda ile 
Nalın \'cldılotlne mUracaat etm~leı1 

mukln7.tdlr. 
5 - 1stokl1l(!T" tckııt mcktuplannı 

ihale ırtlnü olnn 23-7-942 penembe ııü

nü smıt 14 e lcad.ır t'kslllme komlıı;yonu 
re lll:ine makbuz mu3cablllndc "cımıele-
n Ulzımd!T. 

Poıs.tacıa olacn'k ~cctnanı:ıler JmbUI e -
u·ımcz. <4988> 1153 

ANKARA V ALILIC I 

Yapı işleri 
Anknra \'al iliğinden: 
Kt'}İf hedefi (4S48) lira (73) kuruş 

muvakl.at tenıiıııııı (3fl) lira (il) ku
ruştan iharc·ı bulunan cmniret karakol 
ikinci kısım inşaatı 27. 7. 942 rauırıe•i 
günü sa.ıı ıs re nafıa mü<lürliij;-iindc 
ihale'i )apı!mak üıere ııçık cksiltıne>e 
konulnıuşıur. 

İsccklilerin teminat mckt:up Ve')11 

makhuzu, ıioıret ocla'ı \'esil>uı 'c bu 
i,e ait olmak \Ucre Nafıa mı.iılürlüğün
dcn alacakları ehli}cl ,·csikalari)lc hir
likıe sözü geçen ji?Ün ve saaııe Nafıa 
komiS}onuna gelmeleri. 

Buna aic keşif n şanname>'İ her gün 
Nafıa nıüdurluğünde ı;örcbilccekleri. 

(5195) 1267 

lsteklllc:in 2400 numarah kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerin.de yazılı belee-
ıcr muvakkat teml:nat nıakbuzu \"CJ:a 
banka kcral<!t me!ktub!)"le blrllkte ta:yln 
olunan ırün ve saatte kanunun tarıratı 
dalrcslnde komls>'OllA müracaatları 

(M22) 1494 

O dun alınacak 
.Mıı llye VC'ktılet!n<lcn: 

VckAlct !('in almacnk otuz ton odun 
ncık eks ltm<'Yi! konulmu tUT. 

:Muhıımmcn bedeli l:"O Hrııdrr. Mu· 
'akknt teminat bcık-1\ 102 11rndır. Iha· 
le 30-7-l<l42 ı:ıcr&<ımbe ııünü at 15 te 
\'ekfı lct le' azım mildllrlüi!ilnde yapıla

caktır. Bu ~e att a:ırtncıme her gün 
mudilrlükte ııörulcbU :r. (5377) 1477 

Elbise dolabı yaptırılacak 
Mnlı)e VeldUctlnden: 
l - Maliye meslek mektc:bl ycı

tııkhanesi icfn 60 adcl elbise dolabı
nın yaııtınlması kapalı zarf usulıylc 
eks!ltmc~e konulmuştur. 

2 - .Muhammen bedeli beş bln 
yüz liradır. 

3 - MU\'nkkat teminatı 382 lira 
e lll lruru~tu r. 

4 - Şartname ve re«lmler Leva· 
nm mürlürlüğünde görfileblllr. 

5 - Eksiltme 30-7-!}12 perşc-mbe 
günü saat 16 da Le\'azım Müdürlu
ğilndc mUtcşekk!I eks itme komls
yonunca )apılacaktır. 

lsteklllerln 2490 numaralı kanu

Derununda lbeynz ve pembe> renk• 
!erdeki Tokalon kr<'mlen ile muıı. 
telif renklerde Tokalon pudrasının 
numunelerini havıdlr AmballlJ Ye 
sevk m:ısrarı olarak 20 kuruşluk blr 
pulu a.şağıdakl adrese gonderlniz. 
Tokalon servisi Posta kutusu 
622, Istanbul. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Kereste alınacak 
Toprak Mahsulleri 

MUdürlU&Undcn: 
Ofisi Umurıı 

Aşağıda müfredatı yazılı ceman 
5655 M3 kereste Cça n veya köknar) 
gerek toptan ve ger kse kuçük par
tiler hnl nde satın a ncıcaktır. Mu-
an eıı b r t 1 m m lll >Oktur. 

lsteklılcrln 20. 7. !> 12 tarihine kın· 
dar vcrecekkri cins ve mlktıır :ın, 
teslim mahal \i e şar rını ve s n 
f ~atlıırını umum mudürlilğüm ze 
b lclimıcleri \'Oya b zzat muracant a
n. 

2 sant mli.k talıta 
4 santımllk kalas 
6 san.timllk kalas 
Doğrnmalık kereste 

(<;ıralı çam) 
3X14 
4Xl0 
5x10 
5xl2 
6x6 
sxs 
6xl2 
6Xl4 
sx16 
8x8 
Sxl() 
sxı2 
Sx14 
sxıs 

1ox10 
1oxı2 
ıoxı6 
loxıs 
12x1s 
12X20 
12X24 
1Gxl6 
18'l<20 
24X24 

.. 
.. 
" 

.. .. 
.. 
.. .. 
" .. .. .. 

M3 
1300 

2'l 
93 
86 

43 
5 

1021 
187 

7 
126 
254 
265 
1 1 
4SO 
125 
262 
48 
s 

3r,3 
192 

33 
22 
21 

191 
75 
G~ 

115 
58 ---Yektin 565!> 

KerC>stcnln evsafı Nafıa Veklletl 
~ apı işleri umumi f nnl &artnamesi 
ahkAmına u)·gun olacakur. Ebat as-
garidir. <5269) 1342 

inhisarlar Umum Md. 

Motörlü çektirme 
yaptırılacak 

inhisarlar rıııurn l\f Jıltırlugunrll'ıı , 
l - Ş rtn ırn lerı rrııcıbıncc ka ,.. 

lı ı.arf u ulı) e d rt t nı >torlu 
H?!"telı, çdttı mc • ap ırıl c:u:tı~. 

2 - ~I ıkinrlerin ıııulı nınırn berle]I 
(40000) c" 1,lS ıııuv kk t temin ı 
(3000) lir& ve ı;ıht·rtrlı çektırıııenln 
11111haniıııen heıldı :.!& 00 t 0 7,5 mu
\akk:ıt tc-ırıiııntı (2100) llraılır. 

a - Jo'k !ilme 2 'i 9!2 s lı g ııU 
!!'ıat !O 30 d K ıh ıt ,•t ı lernzım u· 
be inıt .. kı merkez alını kuını ) onundıı 
> apı!.ıcaktır. 

Boya iı1cri 
Ankara Vnlilığind!'ıı : 
l - Yahşıhanda mevcut demir klip. 

rllniln hoyanmMı işinin ihalesi Hl. 7. 
9.a.2 tarihine rastlıyan perşembe güntl 
u.at 16 ae YilA)'Aet d•l:ınl enc\i.me~ 

nun 2 ve 3 Uncu mad:felerindeki bel- liı teklif mektuplan i ,. kanuni ve 
~ler, muvakkat teminat makbuzu kalıınnı ihtiva edeC"ek olan kap 
veya ıbanka kefalet mektub yle bir- 1 zıı.rflarını !hnle sn tinci n bir ıı:ınt e • 
llkt.e tayin olunan gün ve saatte ka- veline kndar adı gl'çrn kom!s• on b 
nunun tarifatı dalrc.<;lnde kom!S) o· j tanlığınıı ma~.lııız muk b !inde ver , 
a& mUra.c:ıeatıan. CS42l} 1493 leri lAzııudır. (• 409·68S4.) ).893 
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·· r ve muhasip aranıyor 
yu, n v.u COk eıvertıll blr lrosabllsında fa
l koop nı.tlfl c n yt)ksck Ucan?t mektebinden 

un b r mU<IUrJ.e orta Uc:ı.rot veya muı11mı 
b rıu as b<'<"'I aranıyor. Ver1lecl'k Ucretll'r tnllplc

b z ed l't'k r1 referanalarn ı:öre taYln ed le<:ckUr. 
Istanbul l>CledbC61 matbuat mü. 

1072 

çeşit yiyecek ah nacak 
B c>r k !osu Mıktan Tutan Yüzde 7,5 teminat akcesı 

Ku uş K lo Lira K. Llrn kuruş 
4050 00 
1687 50 
3078 00 
6075 00 

l 45000 54000 00 
45000 22500 00 

108000 41040 00 
225 36000 81000 00 

J ndarma Er Okul Alayı Sa. Al Ko dan: 
da ~l' m tan resi yazılı erzak Hatay fi Sayılı J. Er. Okul 

e nı k rşılrunak üzere 20-6-942 tarihinden ttlbaron ekslltm~·e ko 

mba cllnü saat l~ tc Jandarma aJ.a.yı ı;atın alma ko 

~ 

evrakı müsbtt.ell'rb'le b rı kte ve muhamm<'fl bede 
ol.anık yatınnak ııurotıyle koml&)'ona müracaat 

n ü('retl <W ltıllyc ve ııatr mnsrarı.r mU.tmye aittir Talip olanlann 
c t cd C'k IArtnamC'YI cöreb eceklert l!An olunur. 1003 

Modapalas oteli § Belvü oteli -- ls ut. Tul. 00445 -- Fen<'rbahce - İstanbul. Tel: 60618 

Odalarda akar su - nefis ye mekler - her gün caz 

ULUS 

1 SIHHAT ve iÇTiMAI M. v.[ Halk kok kö ·· rü dağıllmı hakkında 1 

i hsal Vekaletinin ~ tebliği 
'J alebe a!ınacak 

::ııhhat ~ e !çtıww Mua~eııct \ e !
letı 1'.uııyıı. h..uy Ebe Mckt.:bı M utlur
ıujuntlen : 

Hır ) ı1 leyli ukuduktıın ııonra u.,; 
yıl wecburi hızmet ) apwıık ve yalnu 
o.u) !erde .. ırnat ıcrıı etuıck uzcrc kuy 
ebe&ı > etı~tıreu uıektet.ııuıfac bu ) ıl 
talebe alın ıcuktır. tiartları şunlardır: 

1 - 1 urkıye Curııhurıycti tcbıısın
dan olııııık, 

2 - Jlk t.ılısllinl bıtirmlŞ veya o de
recede tahıııı gurıııUş olnıı~K, 

a - ) 11~1 ı.>n r;eki7.clcıı ·~ığı ve o
tu:ı:daıı > u karı olmamak, 

4. - E\·lenmcuılş olıu.uk §art degil· 
dlr. Evlı ve) a dul olmakla beraber 
(:.1-10) yaşına kııdar çucuıdarı olanlar 
coculdarının her türlü bakımının te· 
ının rdll~egıne daır bir tunhhutııaıoe 
ı:etlrirler&e kabul edilirler. Çocuklar 
mektebe gelmez. 

5 - İsteklilerııı hazırnn başından 
agu~llı& J 5 lııe kndnr doğrudan doğ
ruya nıektcp mlıılurl!ı;;Urıc ınural'a ıt 
etmelerı ve dılekı,;dcriylc blrlıktc a· 
Şagı<lnki vcsikalnn cksllksiz o!Arak 
gönıler ırı..teri !Azııııdır. 

a) :'\Ufııs lıU\'lyet cu:ı:d ınının a lı, 
b) İlk mektep şshaclrtnamesırılrı as

lı \ e~ a bu ılcrccede tah il ı;orou "•u • 
nlı lsbat eden futugraflı ye tasıliklı ve· 
r;iko, 

c) ·ı atısillne • e ilerde hı:ı:met ı; lrıııe· 
s1ne engel uL:ıcak bir hnstıı'ığı ohıın. 
dıf:ırııı :l ı>r vı'Ayrt lıa~tnııclcı •u<1<'n n· 
lınmış raporu olmak, 

d) Örne{(ı ve bu illin sonuml ,>a-
:ı:ıldıitı ~rkilde kefili ve noterlıkten 

Kömur atış \'e TeH.i Mü~-sscsesi ve ~ubclerince ve hu mücs<esenin 'emt bayi 
\C ajanları ıarafınclan kı,lık kömür ttvziine haslannuştır. Bu müna<eheıle Milli Ko
runma Kanununa tC'\iikan neşredilen karar ve ralimatnamc hükümleri dairesinde 
komur daı;ıtma işinin c.rc)amnı temin için aşağıdaki husudarın sa}'1n halkımızın 
dikkatine arzı fa> dalı siirülmüştür. 

ı - Kömur ıeHiaıı icca Vekilleri Ile)ctiııin ıo. 6. 1942 t.uih ve 2/18109 •a· 
yılı kararname i)le tasdik \e resmi ı;aıetenin 13. G. 1942 tarihli nüshasi)le ne~ir ve 
meri) et mevki ine konulan 348 •a> ılı Koordin:ıs)on kararına tevfikan tahdit ve tan· 
lİııı c<lilmiş ve ıc,-zi •ekli resmi g.neıenin 29. 6. 1912 ıarihli nüsha,iyle neşredilen 
Jkusaı Vt-kileıinin talimamamesi)le tertiplenmişıir. Semt ba)ilerinin \'e ajanların 
ne suretle kömür satac-akları da lkıısat Yckiılcıinc.:e tası;lik edilen Kömür Saııs ve 
Tevzi talimatnaıııc•inde ıasrih edilmiştir. Bıı maddede }'lllrlı nc,rirat hroşıir halin· 
de Eıibank'ta, Kömür Satı' \C Tc\'7'.i Müessese i ve şubeleriyle dijit'r saıış >erlerin· 
de dahi alıC1lar t:ımfından gorülf:lıilir. 

2 - Komür Satış ve Tc\zi Müessesesi olan )erlerde hu mücs~esc şuhdcrinden 
ve semt ha>ilerindn kı>ınür alınnı ı•ı, heh~m:ıhal hu saıış )erleri t.ırafından 11ara~11 
verilen bc)'llnn:ımclcrin u•ulü dairı:•inde aile reisleri tarafından ve do~ru olarak 
doldurulnıu~ ve imıa edilmiş olmasına \'e daı;ıtma birliği te~kil3tt faaliyeıe ı:cçmi~ 
ol.ın yerlerde h<.')annanıclerin hıı birliklerce ıa•dık edilmiş hııhınmıtsına müıevak· 
kıfıır. Alıcılardan hü,iyet \'llrıtkuı, kömürü )akacakları }erin musaddak icar muka· 
,cJesi VC)'ll tapu senedi istetll'bilir. 

3 - Knlorifcrli mahnllcrılc uıuranların kömürleri bina ';ıhihi \'C)"ll müsteciri 
tarafından \erilecek be)'ıırınnnıelerle en nz üç taksitte alınır. Bu binalarda oturan· 
far için a)rıca koırıür \Uİlnıez, ve l.:<imür talebinde bulunulamaz. 

lf - Kalorifersiz evlerde oturan aileler her '°h;ı iı;in iki ıon ve mba adrdi ne 
olursa ohun •en ede beş tonu ı;cçmcnıl'k üzere kok isti) t hilirlcr. 

S - YL'llİ bir ilan tarihine kndnr Aııkarıı'da nlınacnk kömiir mikınrı her ev için 
ccman iki tonu ı:eçcmi)eceğimll'n soha adedi'" ihtİ)nç ne olursa olsun ınevnıt sıok· 
lar da ıl.ıhil oldu ıı halde lık hir kiınse bir ve nıuhıclif 'crlerılcn ilk ıak<İI olarak 
ikı tond:ın f;17Ja kok kömüni alam:11. Di.iler ıaksiı \C ıc•zi zamanı 3)fl<ıt ilan cdilc
cekıir. 

6 Kiinıür ılağıulnınsının kolıı)laştırılm;a-ı nı~k,acliyle aı;ılan semt ba)il~inin 

bir tastlkll bir noter senedi, 
c ) Çocukları (2·10) yn•ına kadar 

olan <lul kadınların t.!lh il mıidclctıııce 
çocuklarının anne, kız karde , te.)ze 
hala gibi yakın akrabaı;ı tarafınd n 
bakıla<'aıl:ınıı dair tnahhııtnaıııc. (J:\lı 
ve çoeııkltı karlınlar ıı,;ln tahsil mıııl -
dctin<'e çocuklarına baknen{(ına dair 
kocasının taahhLitnanı<'si, 

)'llkardaki hukumlcr dairesinde ıc,-zi cdccekl< ri komür )'UI. kilodan aşa,Gı ve bir ıon· 
dan )ukarı olamu. hıanbul'da bu miktar azami iki tondur. Bu ba)ılerin d.ıhi te•· 
ıiau aş;ı 'illaki )cdınci maddedeki <eza r11Üe))iclclcriııe ıiılıi<lir. Gerek bu b.ı>İlrr· 
den 'C ı;crtkse Kömür Satış •c Tevzi Mıiesscsl"iİndcn \erilen kömıirlerin )rkünu 
herhanı;i bir sureılc be,inci maddede yazılı azami mikıarlnn ı;cçtiği kontrol neti· 
cesinde anla ddıl;ı takdirde alanlar hakkımla <l'ni ıukihaı )apılır, 

4 

otelle.'1ndl'Tld1r. 
2-1 

Tabii gaz ile kuvvetlendirilmiıtir 
Afyonka a ısar tabii sodası 

Piyasaya cıkarılmıştır. 
100 Ilı ik ndıklard.'l lpartş yeri: Yenbe'htr 

n: 5153 T~ J.çln sl.pa.rtş yeri: Hamam 
membnJ lrttb3.t memurıutu 

Kızılay kar· 
(Af'YOn> 111-

1078 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
m ctar 'liC muhammen bcd ııcrt ve ilk teml.na.Uarlyle ihale ır1l 

wv t ayn 9.)'J'I olarak 2490 sayılı knn un mu c1b!nce ita pa ı 

h küml rt d«.trcslndc ihale edllece:-tııden taliplerin mez.Jcn 
komlsyanuna mUrac:ıaUnn. 

ı s a den btr saat evveline kadar kanunı Uım!Nı.t.ıarty 
kom on 1reumıcleı1. 

1 r S.-ı. Al. Ko:n!ayanuıula ır5r!llebll!r. 

ka!>ul Cd!lmez. (7310-5200) l!l61 
1 ktan 
k11o Tutnn Teminatı İhale tarlhl İhale saaU 

2S33 05 212 48 5-8-942 saat 14 açık eksiltme 
7582 90 568 72 5-S-942 snat 14 kapalı zart 
62 2 90 471 22 5·8·942 saat 14 karılllı zart 
4830 362 25 5-8-942 snnt 14 ~ eksiltme 
4666 40 350 5-8-9;12 saat l4 a.çı.k eksiltme 
3600 00 270 5-8-!142 snnt 14 S("lk eksiltme 
4500 3.~7 50 5-8-!M2 saat 9 .. ,. 
7075 530 63 5-8-942 saat 9 kapalı zart 
2415 181 5-S-942 saat 14 acık ekalltme 

333 20 175 5-S-942 sant 14 açık eksiltme 
190000 2137 50 160 31 5-8-042 saat 14 a.çıJc eksiltme 

1800 135 5-8-912 saat 9 
~.10 212 25 5-8-942 saat 9 ,. ,, 

50000 2415 ısı 5·8·942 sant 14 11.(ılc ekslltmP 
2000 2333 20 175 5-8-942 saat 14 ac;ı.k eksiltme 

l!JOOOO 2137 50 160 31 5-8-942 sut 14 açık ek.siltmt 
o JSOO 135 5-8-942 saat 9 

2000 2830 212 2.'5 5-8-942 na.t 9 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt... 

~ Bol vitaminli '§ 

; L FAM § 
- = -----= Tedavi kremi -: Cildinizin sıhhatini kazandırır · E 
: Körpelk verir, sivilcelerden kurtarır. -
., •••• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 
..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

§ Saman ve ot ahnacak ~ 

=d 

---Erl'jtl Kömltrlc::1 İs tmeelııden: 

ı ıcm 1000 ton rıııman Uc 600 ton ot kapalı zarna ısa· : 

-muz 942 c-um:ı a11nü saat 11 de 7..oni'Uldak'ta l$letme : 
t mil<! rıatnnoo )'ll.J)lla<'aktır. Ynlnıı mf'Zknr ıH.t~ kıt· : 

n'l ın t bnm alınır. Şartname ve mtıkllvele proJelen : 
umum müdilrHltu t!t-aret mtı<!ürHltttndesı, ır..an'bul'· -

Mn nd...rı Et nk bürosundan ve Zonl'\lldn.k'ta t!ca.reıt. mU· : 

:r. -
0 ~ bb-ttktcı tck1if ~kleri bc<1c1 ÜZc'l"lnil(.'CI yüz. = 

: de t n.kcst veya mu•cber banka temlnet mektubu : 
: t~dl ctm 1 :1 m ruttur. 1126 : 

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

-IJZEL FOT060AFL.A11 

VE 

-BUtün .. KOOAK" Satıcılanndan 

Kodak Film isteyiniz. 

KODAK C EGYPT JA.Ş. t•tanbul 

f} Klly ıhtı~ ar heyetlnclcn alınmış 
ve zahıtac11 tııstik cclilıniş hıısnllh ıl "ıı-" 
rnkası, 

g) .ı,~xli boyunda .ı eclet fotogrnf, 
Ta~hhıll senrdl ornrii;i: 
Konya klly ebesi mrktehlne alına. 

rak tahsil cclip mezun olduP:umd.11 
SıhhRt ve İı,;tlırıal. \l ııavenet \'eklllcti· 
nln tahnt vali ve kaymakumlnrın tııyln 
edeceği kllylcr mıntaka•ınıla Uç yıl 
hizmet etmeğl ve hu hiuneti kabul ct
ırıl'di~inı veya kahul edip ıle nıu.nn en 
müdıleti blllrmNlcn bırnktığıııı \'c 
ı;ıhhl l'bepler dışında mektepten chıi· 

mi olArak ı,;ıktı~ım veya çıkarılılıii;ım 
takrlirrle tahsil rrııurafı knrşılığı olan 
{100 > lirnyı vermeği kabul ve ta ıhhUt 
eylerim. 

Sulh lkl\mdı:::ih aclrt'sl. 
Yukarıda ııdreq ve hılvlyrtl )'nzıh 

olan ( ) nın bu tırnhhUt senedi 
mudhlnce makt1111n ö<lrmek mel'hurl
hlrliktl' mın,.~,.ı~il kefll ve rııfi~terek 
müteselsil borçlu sıfatfyle •diyece -
~im. 

KeCllln tıdresi 
c;,.çen ~eneclrn mnracnnt ecliptl' 

kayıtlıı rın kıtpnnmn~ı dolayı&1yle e\Ta
kı tıır'll" eıWf'nlerln bu sene mllrııcnnt· 
hrında evrakını yl'nlılcn y~11tırmııl11n 
lcııhfoder, nksl takcllrcle mllrıırnat fu. 
1ıullcllr. 9'7 

lstor tamiri 
Sıhhat ve lcUmaı Muavenet V klUcU 

Merkcı: Hıfzıssıhha MllCACScsl Satın 

Alma Komls.yommda.n: 
1 - Meıitcz hıfzıssıhha müescscs!nln 

226 a«k!t l>ftl<:erclerlnde mc\·cut taıcrı. 

ben 900 metn murabhaı ıstorıa.n IÖkü
~rol< tamir ve tcmlzlen..'1> bo)ıındıktan 

ııonnı )lel-ln(l ta.kılması açık ~tmcyc 

konuımu•tur. 

2 - Keelt bedcl1 4750 ve muvaldtat 
tanlnat 3:56 lb'a ~ kuruştuı-. 

8 - ~ 3-8-IH2 pazartesl gO. 
rıQ -.at ıı de m~ mllt~kkll 
satın alma kmnlsyoınunda Y8l>tlac3'<tır. 

4 - Tnltplerln l't\Uyet v<"S:kalnr1yle 
birlikte rne:ll<Qr ıı:tı.n ve şaa.tte 111rtna· 
m ırn s:Gnnck ve muvald<Dt teminatı 

yatırmak üzere <truıa evvel k<Xnl&)'onn 
müracaat eıtmelcrl. (53801 l ıs:z 

M. M. VEKALET! DENiZ 

Zeytin ve zeytinyağ 
alınacak 

Canakkale Dentz Komutanlı~ Sn.tın 
Abna Komisyonundan: 

Clruıt &e')'tJnyat"ı, :ııo tnn, muvakkat tr· 
mlnat 1797.e, lhalo ırtınü 21-7-942 ea 
au :ı.e t.e. 

Clnıll ~. 16 ton, muvakkat temı
net 743.76, lhAlo &'{lnü 21.7-942 aıuı• 

16 da 
1 - Yu1alnde. ya.zıh 13d lmlttn f!rzak 

Jca.paJı zartla eksfl tmeYe ıcon u ımust ur. 
2 - 'I'llltı>lertn ınezSct\ r ı;ıil n ve Mil t

te Cuıaklcal• dcntt kc.-nut.anııtı ıaun 

almJl koml!ı)'onuna mUrncaatıan. 

8 - Burul a.tt eartruımelcr Ankara 
Dz . .-IAvazım müdür10c:1lnden ve Cann1t· 
kalot dem~ kfl!Tlula.nhtı ıntın alma ko· 
misyonuna mOraC'.aat.la alınabilir. 

(49'115) 1151 

Sabun alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko.'llla· 

)"Onundan: 
l - Beti• kilosunun tnhm1n olunan 

bedeli 87 Jcunuı 20 •ntbn olan 40.000 
kilo 88.bunun ::ıo t.crımuı: 942 ımzartesı 
cüntl llU.t 15 te ı>aznrlıkla claıUtmt:li 

)'BPllacaktıt'. 

2 - İşbu 40 ton 911.bunun tamnmı 12-
mtt'• ı.ıım edil ektir. 

8 - Jlk teımnatl 2618 Mm olul) ııı.rt

nemed hcı- cün 175 ku~ bedel muka· 
b!Unde komisyondan alınabtlkr. 

4 - ı.t~l1~n belll s:ün ve ı::ı.ntte 

Kaııım~da truıunan komisyonda hn -
ıtr bulunmaıan. (7522·5362l 147"1 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııt... - -- -
-- Taşıma işleri -----
_ Çocuk EslrııEme Kunımundan: : - -: Kurumumuzun yıllık snrfl- -
: )l'Rtl olan 700 ton k~mUrUn _ 
: nakllyels acılr lndırmeye ko- : 
: nulmuştur. !stcklllcrln 20-7-942 : 
- pazartesi s:ünil saat 10 da gc- : 
: merkez muhasebesine ielmelo- : 
: rl. 1143 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Ceyhanda Vat an Eczahane si 
88.htblnin haıııalıiı <lolllyııılylc sa -
tılıktır. Sahibi Rıza Atasağun'a mll· 
raoaac. l.D96 

7 - Kömür satı~ ve tevzi müeıısesesinin izni olmaksızm 
hiç kimse a ldığı kömürü beyannamesinde yazılı istihlak ma
h?l!i harici ve hiç bir yere hi çbir suretle naklcdcmiyeceği 
gıbı bulunduğu yerde dahi başkasına devir, temlik ve hibe 
edemez. Kömürünü herhangi bir suretle devretmek mecbu
riyetinde kalanlar kömür satı~ ve tevzi müessesesinin yazılı 
muvafakatini almağ m ecburdurlar. Beyannamesinde haki
ki vaziyeti göstenniyen ve yahut aldığı kömürü ne auretle 
olursa olsun başka mahalle nakil veya diğerine devredenler 
hakkında Milli Korunma Mahkemesince me,hut suçlar hü
kümle-i dairesinde takibat yapılır. 

8 - Kuınür Sarış ve Tcui Mücı>•e,esi ve ~ubel~rinin derolarından )ıtpılan kok 
kömürü saıış fİ)au e,kİ•İ gibi alıcı vasıtasına ıc•Iİm l>ehcr tonu: 

Ankara ve hmir'de: 26,50 
1 tanhul'da : 23,50 liraılır. 

Sl'Dlt ha) ill'riııin munzam nı~~raflariyle birlikte ıcsbit ve tasdik edilen firatları 
satış }'erll'rinde asılı bulunncakıır. 

9 - Kok kömurü •aıış yerlerinde tartılır teslim edilir. Toı. nisbcti % S i ge· 
çemez. Herhangi bir ecnebi madde ve su kaıılamu. 

10 - Depolardan ve •atı• )erlerin<lrn •atılan ve ıeslim rdilrn kömürlere ait 
olan her ıürlü $İk.1ycıler rıibank'a •e Kiinıür Satı~ ve Tevzi Mües<e<esine ,.c şube
lerine. heledi)'·elcre ve ic:ıbında İkmat Vek:ılctine 'eya mahalli müU;İ)e amirlerine 
rarı I malıdır. 

11 - Kömür Sarış ve Te,'7'.İ .Müesse~e•i şubesi bulunmı>;ın )"erlerde )Ukarıl.i 
esa•lara mütenazır olarak gereken tedbirler en bürük nııilkiye lmidrri tarafın
dan alınır. 

12 - Kömür satışlarının intizamını bozacak her türlü 1olsuzluklardan kaçınıl· 
m&$ı sayın halkımızın yük,ek menfaaıkri icabı oldu.SU göz önünde tutularak ka -
rarname ve talimatname hlıkümlerine dikkat ve ria>et edilmesi ve bunu ihlal cdl'fl 
her hadisenin allkalı merdlere hildirlln1e5İ rica olunur. 

13 - Bu tebliğ sureıleri kömiir satış }erlerinde nlıalara parasız verilecektir. 
,:!flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ Memur ahnacak ~ ---- Ankam Ms:murlar Koorıcratlr Şl.l'ketmdc!n: ---- Şlrltet.lınJz ıcın, muhasebe ve mU:habere 1elcrtnde ~it l.'kt mtımur E --alınaool.."tır. 

l.s!cklllortn. &fmd1ye Jaı~ bulooıluklan ~rleı1 de bllıdlrmek tıırtty- : 

: 1ıe el yazı}.ıı.n lle :vazıh btror mekt.uı>la totA:>tmtlanru Anatarta.lar oa~ 
: sinde ktıtn shttct lll<'!'kt!ztne s:örıdemıclcrt ~ ıretınneıert. 11"4 : 

':iıııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100 .000.000 Türk Lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
:.lıraat Bnnltaaında kumbaralı ve 1hbarınz tuarrut huaplannda 
er. az M llrrun bulunanlara senede dört defa c;ekile<:ek kura Ue 

~ağıdııkl plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet '40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar senede 4 defn, ıı Mart, 11 Hulran, 11 EyiUJ ·n 
11 Birtncikanun tllrlhinde cckilccektir. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralaı · bir sene içinde il() liradan 
qağı dU,,miyenlere ikramiye çıktıtı takdirde 320 

razlıudyle verilecektir. 

15 '7 1942 

Fabrikaların nazarı dikkatine 
Fabrikamrzda yapmakta olduğwnuz 

TRANSMiSYON VE VANTILA TÖR KAYIŞLARI 
Avrupa mallarm1n kuvvetine faiktir. Satı!! teminatlıdrr. 

Çift arslan markamıza dikkôt 
İstAnbul, Yedi-kule, Kazlrçe~e, Güderici sokak No. 12-14 

Bekir Urgancı ve Rasim Eskin 
Kösele -vaketa fabrikaları 

Telgraf: Organcr • İstanbul, Telefon : Fabrika: 20390, 
Yazıhane: 22574, Mağaza: 21825 e müracaat. 

Satı, yeri: Gaitada Tersane caddesi 126 No. 

Türk Çelik makine 
. 

evı 

Telefon: 42149 

BELSAMİTOL 

, 
tdrar Yollan llUhııbı. :veni ve Ci!kl ın:ı.soc:uKLU~U. ırtmr zo kıf:u. 

ml'Sllne ve prost.ul lltllııı.bı, s Ut ve kol hiUUcrc, bôbrok rohatsızl klan 
na karşı en mllkemmrl bir tıılc DELSAMtTOL'dur BELSAllflTOL k lla 
nanlar yukanda )ıtzılı hasl.!llıklal'dan ı;:ıbuk kurtuhır1ar. Bil ün ce7:nne
IC!'de bulunur. Satıe dcp u: Saınl Aksu Bııhcclmpı le Bankam 111*a 

sokttf:ın<l3 Rahvnncılnr sokak No. 5. 39 

Satıhk çeltik fabrikası tesisatı 
24 ıııı.atte s:ıo ton celtlk cıkaran 30 t>eyııkr kuvvcUn<te ıra..:uJcn motörU, Hol• 

landa marka tkt çift taı ve W21'Ahı bulunan cl'Jtfk tabrtkası tcslsab komple 
\ ' 8)'8 ayn ayn satılıktır Tallplcrtn Beyı:ınzar ccl1.lk fabrtkıısın:ı mQnıeaat.ları. 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - . ----------- OT ELi M 1S1 R ---: TARAB YA : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•,. 

Kutu.~ 70 kunıe olan bu lknclcr. I'I Kup s:ıhtı>lcrtnc arau ettikleri mı.ıctarJa 
lC<ll;ıı•cl.I i:Öndcr!Ur. . 

NiHAT IŞIK Sl:l'kcct H:ım~ mıt~ No. 37 posta 

kutusu 346. Te l:'TBt: ~-oron 

i B A 
Taht.'llrunılanru tama.men Yok eder, mndı:m! tl6>'8YI pruia.tH', -

lckolet1 17. bını.kTnad.an cıknrır. nır kere tt!rrübe edtn~. 
Toptan satı.e :vwt: Sebat le Han No. 80, perakende Ane..tartalıı:r N<>. 

n U~ &1IUl1 ve blltiln bııldcnllnr. ıı:ıe 

Su tesis malzemesi ahnacak 
Sıhhat ve lçt.lmat Muavenet Vcklll.cU Meı1ccıı Hıt.zııısıhha Mil SaU. 

AJma Komls)'onundan: 
1 - MC'lire Zhıfzu;sıhha mU<.'SSCSC91 ııu tmlııatı fıcln clnıı, mnrtar ve muhnrn . 

mut bcdcl: Ylc muvakkat t.cm.tnau qa4Jd:ı )'6Zlh malzeme açık eksiltme ım.n:ı• 
~le ııa.t.ı11 alınacaktır. 

2 - EksUtme 3·8-!H2 pazarl.E61 ııüı:.ll ı;;aat 11 de mtiesııeııooe mü~l sııtıa 
alzna komisyonunda yapıh\cıılct.ır. 

8 - Eks!ltmeye ~tınık etmek l:!iıt1)'('nler mczkilr a1ln ve sa:ıttc e:ı~
rırl ıoömıck ve muvakkat tA!miııatı yatınnıık üzcnı dahA evvel komls;)ona nı!lnı... 
ca.a.t etmeleri. (r.381) 118J 

:Muhammco Mu ıt 

ClnS M1'kt.An 'OOdcl um nq.t 
s pamıak dem iT bonı 180 metre 2700 

s1ba' musl\ıtu 1 Ad t) 

8 parmşk demtr rakOl 3 ) 

8 ~ 6 .. ) 

s nll>el .. ) 

a T 1 
" 

) 

3-2 .. red11~ 2 ) 

2 ta,p/l .. ) 

2 nipel 2 " 
) 

2'775 
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1 

temil'l'&tı 13990 lira.. Ev.saf ve ıart- ı bin liradır. İlk tem.im.tı 7•~ liradır. ! Kuru ot alınacak ı ıınat 17 ~ koın!s)'Oml!T\uzdl\ Jlftl>ıl.ıt.cak· ı Saman alınacak 1 dan b r AY müddetle Pfl 

Ankara Levazım Amirliğine namesi Gellbolu merkez Sa. Al. Ko. Sığır etinin mu.ha~men bedeli 80.ku- Bolayır Sa. Al. Ko. dan 1 tır. lst<".klilerln bu ııaattm b!!r 8:\at fN· İ7.mit Sa. Al. Ko. dan: mı.tJ~ ı:ı;: M \M; 1 

elen ilanlar da gö_rlilUr. İhalesı 27. 7. 942 pa - ru11 tu~arı 27 bın lıradır. İlk temınat 1 _ 12322 ton tel balyalı kuru veı kanunun S2 tncı madd<:'S1 muMb!r~ 1 _ 600 ton balyalı s<ıman kapalı mat 0 

g zartesı g{lnü saat 16 da merk~z 5400 hradır. İhal~l 22-7-1942 de ya. ot kapalı ıı;adla eksiltmeye konul. h .zırlıyncaklarl teminat ak<;elcf'lylı:ı blr. zad'la eksiltmeye konulmuştur. Ek· ımn komlsyonun ) ı 
Sa .• Al. K? da yııpılacaktır. İstek~ı- pılac;aı<tı~. 1steklılerln belli günde muştur. 197, ton. 217 ton. 365 ton. IOctc Ko. na vermclert. <5437) 15..12 slltmesi 30. 7. 942 perşembe J:linil Bctı n t n ı 

Kuru ot nlınacnk lenn teklıt mektuplarını mezkur teabıt edılcn saatten bir sa.at evvel 284 ton 1158 ton· ayrt ayrı nlına- Kunı ot alınacak saat 16 da İzmit Sa. Al. Ko. da ı.-unııı o ı> t 
glin ve saat 15,30 n knd'3r J{o. na teklif mektuplıınnr Ko.na vermeleri. bllir M;ıhammen bedeli !625~0 li . 2 _ Beher kilosunun fiyatı 5 ku- Tnltpl ın mu11nı> n 

O. Rakır . a. Al. Ko. dan: 
1 - 10 ıaksiılc alınmak uzcre 768 

lan hai)a halınde kuru ot kapalı zarf 
usufiyle munaknsa)a konulmll$fur. Mü
naka,ası 27 ıcmmuz 942 pıuarıcsi gunü 
saaı 11 de ~apılarnJ...'tır. ip hal}alının 
iıc;her kılo•u 6,S ve ıel balyalının beher 
kiln~u 7 kuruş ınhnıiıı edılmi$tİr. İlk ıe
lllınaıı IOU liradır. 1sıcklill'rin bu İş 
İçin ha11rlı)11rnkları teklif •·e ıroıinıu 

klll'ktuplarını bildirilen ,;ı,kiııe s:ıaı 10 a 
adar D. B;\kır Sa Al. Ko. aa vcrmelc· 

ri. ('i210) 1271 

Et almacak 
Ardahan a. Al. Ko. dan: 
. ı 90 tnn koyun \C'}a 90 ton sığır 

ttı 2490 No.lu kanunun 1 incı maddes.i 
ne tevfıkan kapalı zarf usulİ) le muna· 
ka\a)-a konmuşııır. Ko)-un Nİnin tahmin 
hl-deli 58500 lıra olarak ı minıııı 4387 
1'.radır. Sığır etinin t'.lhmin bedeli 45100 
lıra ilk ıeminatı 303R liradır. Evsaf \'e 
'arınamesi Ko. da .ı;orulur. 

2 - Jhıılesi 28. 7, 912 salı günu saat 
l(i da komi yonumuzda yapılaaı.kttr. İs· 
ltkfilcrin işbu saaıten bir sanı evvel ka· 
f"nun 32 inci mııuded mucibınce hazır· 
'Yilcakl;ırı ttk!if mektuplarını Ko. na 
Vtrnıcleri. 

(5213) 1274 

Et alrnacak 
Orvr,.k ~" Al. Ko. dnn : 

kıf - Lrc li'de teslim fnrtlfle 48,<IOO 
k 0 koyun veyn 48,000 kilo &ığır eti 
apnlı urr usul U ile ek~slltmeve ko· 

nuınıuştıır. Koyun etinin muh~mmcn 
rtkdeJi 80 kuruş tııtnrı 8 •oo lırndır. 

tt'mlnatı 2 00 lırndır. Sığır etinin 
~ulı"mml'n h<-<lell 50 knruş tutarı 
fh4,ooo lira, ilk tl'mlnatı 1700 llraelır. 

ale.,ql 2!1 temmuz 942 earşnmba gü
nu sant 11 de De• rck Sa. Al. Ko. da 
Y.ııpılncııktır. (4681) 1228 

O dun alınacak 
'l'rabzon Sa. Al. Ko dan: 
ı - Kıwnıı z.ırf uaull)"Lo 1500 ton 

Odun 1111.tın alıruıellktır .Muhammen be· 

""il 45 000 ıırn Uk teminatı 8375 iır.t • 

dır. Evsar korun ovaarıdır. EksUt.maıı 
~-7.94: pcn<!l11bc s;Unü saat 11 dır. 
la• i{ıt <'r1n bent s.:Un \'e annttc 1--<ınu
nun 82 lncl maddc:;lnde tart! edllrt1tl 

'Y~h e hnzırlıyacııklan tcklU mcınup -
lıırını ('\{S1l•me santlnd.-rı bir a:ıa.t e'V\"Cl 

1'ta.1>zon Sa. Al. Ko nn vcnnelcrt. 
(5007) 1071 

Saman alınacak 
l1o~ııbr)11zıt Sn. Al Ko. dan 

l - 55,000 kilo ı;nm nın knpalı 
tarrııı eksiltmesi ynpılnl'.'aktır. Tah -
nıln herlı-11 22,000 lıra ve muv.akkat 
terrıınatı ı 500 llrndır. 
l 2 - Ev$nf korun blillln garnizon -
arındn g rt.11 ur. 

:ı - Ek,ı;iltmc 1 29. 7. !l~2 çıırşıımha 
A'fırıu sa t ır; te yarıılnı-aktır. İnlekli· 
ll'tın hı•lll gün ~c sa'llll'n 1 51111t önce 
kıın111111n 82 ıd maddesi mucibince 
hn7.ırhynr ıklnn teklif mektuplıırını 
~o. na \'"rmelcrl. (15219 J280 

Kuru ot alınacak 
F.:~klşehlr Lv. A. Sn. ı\I. Ko. dıın: 
1 el bnlynlı 1500 ton kuru ot ı. 7. 

04 çar~amha gflnu sa.nt 11 de ekı;ilt· 
ll'lcy,. konulmuştu. Palııılı l\rüldü. 
f den tekrıır k.:ıpalı zarfla ek lltmc· 
Ye cıknrılnıı tır. lhnlesl :!5. 1. !H2 cu· 
?nartı.-si gtlnU ı;nnt 1 l ete Eskl•ehlr Lv. 
ftnıirliı;i Sn. Al. Ko. dıı )apılııcaktır. 
'tckllr mektupları saat 10 a knd:ır ka
buı edılir. Beher kilo unun nıulınm· 
Dıcn fiyatı 7 kuru tur. 50 tondan aşa
iı nlmamnk tl7.erc parça tt.arça da alı· 
n11bflir. J>oı;ta F.eclkmrlcri knbııl ,ıe
iildir. Teminatı tııahhllt edrrl'kleri 
•ııiktara gore hesap edilmesi !hını· 
dır. (GOG3) 112~ 

Ot, odun ve sama n a lrnacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan : 
l - A.IJ:ığıda cins ve miktarları 

~llzılı maddeler kapalı znrf usulü 
ıle alınacaktır. İlr:ılelerl all'!.ittda 
ıtöatertıen g{ln ve sa.ıtelerde Gebze 
Sa. Al. Ko. da yapılncakıır. Sarma
l?ıcsı her gUn Ko. da görUhir. Te
l'lllnat ve teklif mektmılarmın ta
:Vin e<\llen gi.ln ve saatlerden bir sa
at evvel Ko. na vermeleri. Posta -
<laki ~rcikmeler kabul edilmez 

Cinsi kuru ot mikmn 1168 ton 
tııuhammen fiyatı 7 kuruş teminatı 
62S7 lira ihalenin tnrlhl 27. 7. 942 
ııaat 17 de. 
C'inııi bnlyalı ııaman miktarı 8fl4 ton 
l'lıuhammcn fiyatı 6 kuruş teminatı 
4023 llN ihalenin tnrihi 2!1 7. 942 
8aat 17 de. 

Cinsi oıtun miktarı 1080 ton mu· 
lıammen fiyatı ı kuruı:ı 7!'1 tantim 
''minıuı 107 lira öO kunıış ihale ta· 
tihı 31. 7 942 saat 17 de. 1258 

Saman alınacak 
n. Reynzıt ~. Al. Kn. dan: 
1 - ~~0000 kilo samao kıp:ıh nrfla 

tk.iltme~i yapılacak. Tahmin bedeli 
17000 lira olup ilk tt'lllİDltı 1050 lira· 
dır. F.vnf korun evsafıdır. 

2 - Eksiltmesi 29. 7. 942 çarş:ımbı 
'ı:ünü ~aat ıo da )"Bpılacaktır. İste\dilr
rin belli s:\jn ve saaııen bir saat e,.,.·el 
kanunun 'i2 ind ma.dde~i mucı1ıince ha· 
~ırlıyanıkları teklif mt'kıuplarını Ko. na 
\'f!rmcleri. (5233) 1287 

Saman alınacak 
T.mbzon Sa. Al. J{n. dan: 
1 - Kapalı :r.ıırt uıı:ul'IYlc 430 ton ıın

l'l'lan Rlınacnktır. S:ımanın tahmtn edl· 
lıın ~(!11 22300 tim Uk ~l:nıı.U 1677 
liradır. Evs:ıt korun bll<Uln camtzonl:ı· 
rılldıı vardır. Ek!llllrncsl 29 temmuz 942 
enrı.'UTlbıı srUnU :ınt 15 Ur btclclllcrtn 
hctu min ve ~attı! knnunun 82 tncl 
l'rlıtMK'..n<te tnt1t l'dlldit::i ~ne hazır 
lı:varaklan ttookllf m ktuıılannı l!kslltme 
~llttndl!n bir ~:ıat ewcl Trabzon Sa 
AL Ko na vemıelerl (r.175) 1233 

Saman al ınacak 
Trabzon Sn Al. Ko d:uı: 

1 - Kapalı zart U81111Yk! s;;o ton sa 
l'rla.n alınnenktır Snmanın trunn1n edl • 
lrm tırodt 28000 ıırn llk tcmlmı.u 214"i 
llraıtır. ı:.vant korun bıltUn ııamtzonb.· 
"ln.dıı ı:örUIUr. Ek!<Utmcs1 28·7·942 .11nh 
ııunu R:ın t 11 so d dır. tstclcl11(!f!n belli 

ırtln ve oon tte kn nunun 82 lncl m:ıddr
aın,ı<' tarif ('(! ld't'I veçhlle hazırt1~'!lcak· 

lan tl'kllt m<'ktuı>la.nnı eksl.ltmt! sa:ı -
tinden blr ısant evvel Ko. na vcnnelcrl. 

(~160> 1250 

Sığır et i alınacak 
Gclıbolu Sa. Al. Ko. dan : 

ı - 256 ton sıı:\'ır eti knpalı zart. 
lıı ek111ltmeye kcmulmuetur Muham
tneu bedeli 256.000 lira muvakkat 

vermeleri. (5074) 1233 Şartnamesi her s-Un Ko.dn görUllir. ra iİk teminatı 9377 liradır. İhale· ~t. Ş~I~ ~ ~1 • ~0• ~an: f lU ruv muva.kknt teminatı 2250 liradır. m!S)onda oo 
Buğday kırdırılacak <4675) 1189 81 27. 7. 942 pazartesi gUntl sanı 15 ile lhales~ İuın ofu~n~ ~n uk~ru lııtenilen 1!1ikıarın heyeti umumiye· 1473 

Balıkesir s~. Al. Ko. ıtan : 
ı - Beher kilosuna 4 kurııe 40 

&antltrı flyal Uıhmln cıll!en 8000 lifı 
6000 ton lııığclay ıınıı kırırııısı kapalı 
znrf usulu ile eksfltıııcye konulmuş -
tur. İhnlr.sl '.!6. 7. !H:? saat lb da Ba· 
lıkesir !'ia. Al. Ko. tin ynpılncnktır. 
'luvakkut trıııiııalı 14:1:.!0 llrnchr. Ta· 
liplt•riıı 3000 ton için ayrı ve fif)OO 
ton için ele ayrı iki lt klif Yapılııcnk -
tır. Buğıl ıy koyıııııga ve fnhrika un 
yaptıktan sonrn unu koymağa ıııah • 
sus ı;uynll::ır birlikten \'Crikeckllr. Ev· 
saf ve şartlarını ı:;ıırmek lstiycnlcr her 
gun ,\nkııra. İstanbul ı,,., Aııılrliklerl 
ve Bandımın. Bnlıkcsir Sa. Al. Ko. 
lnrınd" ı;orulür. Tnlipkrln teminatla· 
riyle birlikte teklif mektup! ırını ka
nunda ıı:uslerilen veslkalarlyle birlik
te ihale snııtindt'n bir saat r.\·vcl nı11 k 
t:uz muknhılinde Ko.n nrrııelrrl. Hu 
saatten son m ıııektup kabul cılilnıeı:. 

(51i3) l2Sl 

Et alrnacak 
Sarıkamııı Sıı .• \l. Ko. dan ı 
l - Aşn,ııııln cins ve miktnrlan ya· 

zıh mev rldın knpnlı ııırfla ~·apıları 
münakasnsuıa talip ı;ıkııııulı{rıııılan iş 
A<;ık l'ksiltmcye ı;ı•nilıııiştir. S ırtnıı -
mrleri knmisyonıla glırııliır. Vr. nlı. 
nır. Açık t•k !itmesi 27. 7. 9 ı2 par.ar· 
tesi glınlı h17.nlarıncl p;llsterılen &aat 
lerele yapılncaktır. 

Cin.si ı;ıfrır eti, miktan !!Rfl, flyfttı ıo 
saııt ı 1. Muvakkat teminat fıf;SO. 

Cinsi koyun eli, miktarı 280, fi) atı 
10, ıınat J l 15 ha muvakımt temlnııt 
11050 (5181 ) 1236 

O dun alınacak 
Tr.abzon ~n. \I, Ko. dırn : 
1 - Kapnlı zarf usulü ile 700 ton 

odun a.lınaf'nktır. Tahmin edilc.1 beıle
li ı 200 lira. ilk tr.minllt 136.~ lirnclır. 
l'~n;nf korun hiltuıı gıırıııı:onlıırında 
vardır. \lunakn~:ısı 31 temmuz 912 
cum<ı ,..:lt:ılı ı;anl 11 ıllr. 

İsteklill'rin bellı gunil ve 51ıııttr kıı
nunıın 32 inci ıııııtlılC'lntll' tıırif rdil· 
diği, veçhi it• lııuırlı) nrakl:ırı teklif 
nıcktıııılnrını eksiltme eııııliııden hir 
sant evvel Trıılıı:o:ı ~a. ,\J. Kn. na 
vermell'ri. (5li4) 1252 

O dun alınacak 
G. Antep Sa. Al. Ko dan: 

1 - l080 ton odun ıı.aun ıllınacak· 

tU". Tahmin edilen bedeli 48600 11radır 

Şartnamesi G. Antep komisyonunda ıın· 

ra.aız alınır. 

2 - Eksiltmesi 20·7·942 pazıırtcsı 

srünü saat 15 tc Sa. ı\I. Xo da ynpıl.n· 

Calttır. Eks\ltmcsl kapalı zarf USU!ı)'İC 

yapılaca.kUr. 

a - Muvakkat teminatı 364~ liradır. 
4 - Tckııt mrktupl.:ın 20·7-942 pa

zartesi ı:Unü rıaa.t 13 ten 14 e kadar 
Sa. AJ. Ko. na mnkhU?. mııkrthlllnde 

vennelcrl. Uu ~nttcn ımnra ıttılcıı mek
tuplar kabul edilmez. 

( '10:>8) 1030 

E t alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko.dan ı 
ı - 2490 sayılı kanunun 46 ncı 

madde.sinin A frkr.aııına Göre 20 -
temmuz • 1942 paz11rıcsi g{lnU saat 
16 da komlsyonıln mevcut varına -
mcııine göre 20 ton sı ır, koyun ve
ya keçi e li eksiltmeye komıcnıtsn -
dan isteklilerin mc:r.kfır ırünılc Ko.nl\ 
milracaaılnn. (53171 1411 

Et alınacak 
Isparta Kukı S.'t.. Al. Ko. d:ın: 
ı - Aı>af:ıd.a mtktnrlıın yazılı koyun 

ve)'ll mr:ır eU kııpruı zarı usul!yle r.ıU· 
nak:ulaya kcmmueıur. 

.MUnaknıınsı ı7-7·V4'..l cunın cünü N. 

at 14 tAı uımrt.a Kulc'de Hoe<lore kö· 
)'Ünde yıuııını:akt.Jr. 'l'allı•lcrln lcmtn.nt
ln.rl;vlc blr!\1tt.e Ko. na mUro<".ııatııı.n. 

Cin.si kOfUD eti. Muh. bed. •fo::.UO 11-
ra, 1..1.k te. aua ura, miktarı 35000 kll'l 

C1rıs1 aıtır et.1. muh. tıc<!. 2n750 ıtra, 
1Jk tcmJnatı2232 llrn, mıktan 3."ıOOO r:t-
lo. ('1878) 945 

Odun alınacak 
lst. Ko. Fmdıklı Sn. Al. Ko. dan: 
l - Kllosunıı. 4 kuruş fu nt tahmin 

cdılen 4651 ton odun 20-7·912 pnzar
tesl gtinll &ant ıı de knıı:ıh zarf u
sulü Ue ekslltm ye konuhnuştur. 
Muhammen bedeli 186040 11.ra olup 
ilk teminatı 10552 liradır. Şartname
si her giln Ko. da p)rlllür. !stckll· 
lcrln belli cUn ve muayyt•n saatten 
en nz bir saat cvvol teklif mektupla
rını 2400 sayılı knnıınun lıükiimlC'rl 
d:ıircsln.dc makhuz kıır~ılıl:l Fındıklı 
Sa. Al. Ko. nn gı:ılmelerl. <5005l 1070 

Çadır d irek ve kazığı 
alınacak 

Tophane İst. Lv. A. Sa. Al. Ko.dan: 
ı - 150.000 adet portntl! ~ıı.ı:tır dl· 

rek ve kazığı altnac.'1.ktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 21-7-t142 anlı günü 
sa.at 15 te Tophan-0 tst. Lv. Amirllftl 
Sa .Al. Ko. da yapılncaktır. Tnhmln 
bedeli 63750 lira, Jlk tc.mlnatJ 4137 
lira 50 kuruştur. Evsaf ve şart.name· 
siyle ntımunelerl Ko. dn ı:örütQr. T n
tlplerln knnunt '\'esiknlariyle teklif 
mektuplarını lhn.le saıı.tlrıdcn bir saat 
evvel Ko.na vermeleri. 50.000 a<Icttcm 
aşa.iP olmamak tizere R)TI ayrı t~k
liflcr de kabul cdllLr. C5012l 1076 

Saman alınacak 
Kıırs Sa. Al. Ko. ıtan : 
1 - Bir kilosuna tnlıınin edilen n. 

va~ 3 kıırııŞ 1111 sııııtlınılt'n liilll ton dit· 
kürn h11llnıle s.1111an kııpalı Mrf ıısıılıı 
İft' ek!iltmeYC konmu~lıır. EvBnf ko
run cvsnfıdır. tik tr.ıııirıntı 2!lfı!J lira· 
dır. Telwrrilr eılen fiyat Uae~lnrlen 
trminal ttlınncnktır. Şartnaıııesı her 
gün Ko. dır. ı;lırillUr . .'IUMkunsı • 2,.. 
7. Ol!! cuırla ı;linü s:ıııt 1ll t~a h.nrs 
Sıı. Al. Ko. da yapılacaktır. lsteklıle
rin mczkiır ı;un ve ı;antt~n \ıir saat 
evvel har.ırlırncakl11rı tr.khf mek~upla
rını vr trnıinat nkt;l'l<'fiyle bırllkt~ 
Ko. na vermeleri. (5011) 107" 

Koşum takımı alınacak 
ist. Ko. Fınclıklı Sa. Al. Ko. 'la=ı : 
ı - ııoo çift koşum tnkııııı J 7. 7. 

D-l-2 saat 10.30 tla pa11.-1rlıkırı istekllsl
ne ihalr. edflet'.'r.ktlr .. \luhunl'ıteıı ı ... rıe
li Dfı,000 lira olup kntl teııılnntı 1 HOO 
lirndır. Sıırtnaıııesl ve nılmune'i ııer 
giın Kn. dn giırlilıır. t~tl'klllrrln helli 
F?lln ve sırntte l~L:ıtlıklr Sa. ,\!. Ko. 
na gelmeleri. (.5170 l 1220 

Et alınacak 
Devrek Sa. Al. K o.dan ı 
1 - ZongUldak'ta teslim tıırtlyla 

90 000 kilo koyun veya 90.000 kilo 
ıığı r eti kllpllh 7..arf uaııliyle eksilt
meye ktınulmuşuır. Koyun etinin mu 
h&mmeıı bedeli l lO kurUI tutarı 99 

O du n alınacak ıe te Bolayır Sa. Al. Ko. d:ı yapı- ola talip cıkrnndığından pazarlıkla sıne fstekh ı;ıkmadığı takdirde 50 
lacaktır. Tekli! mektupları belH münakasaya konmuştur. Evsaf ve tondan aşa_ğı olma~ üze~e a)Tl 
gilnden ve bir sa11t evvel Ko. nn vn- husu 1 şartlar ve teslim mahalleri nyrı lsteklılere de ıhale edılebllır. 
meleri veyıı göndermeleri Şartname Ko. da gorülup öğrenilebilir. Otlıınn ı Evsaf ve ıı~rt!1ameııl Anka:a, tstan· 

ASKERLiK iŞLERi Gelibolu S&. Al. Ko. dan : 
ı - lskclf'ye veya nemlrtepe kllyiı 

civarındaki koyde teslim şartfylt' 600 
ton odnn pazarlıkla Mtın alınaraktır. 
~fuhammen hl'rl~li 9000 liu olup ka
ti teminatı 13.50 liradır. F.vsııf ve 
Şnrtn ırncsi Gelibolu merkez Sıı.. Al. 
Ko. eh ;;nrıılılr. 

2 - lhnlesı :?O. 1. 9-i2 pnr.arter,i gU· 
nu saat 16 le Geliholu merkea Sıı. 
Al. Ko. da yapılacaktır. (6281) 1895 

Kuru ot alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. danı 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen 

fiyatı 7 kuruıı 70 santimden 2560 ton 
ıel balyalı kuru ot kapalı zart uıu
liyle ekailımeye konulmuııtur. 

2 - İlk teminatı 147852 liradır. 
Takarrür enen fiyattan tcmi:ıat alı
nacaktır. Evsaf korun evsafıdır. 
Ş~rtnamesi Ko. da görtilllr. Müııa· 
kasası 20. 7. 942 pazartesi l?llnü sa
at 16 da Kara Sa. Al. Ko dıı yanıla· 
caktır. İsteklilerin mezkur ciın ve 
saatten bir saat evvel fflızırlıvacak· 
ları teklif mektuplarını Ko. ~a ver-
meleri. < 4868) H37 

Nakil işleri 
İzmit S'l. .\1, Ko. dan : 

ı - İımıt'tcn <ienılık ve Ynlo,•n'ya 
kapalı zıırfl11 eksiltıne~i yapılmnl.: lir.e· 
re nnkliynt ynpıl;ıl'nktır. lzrnit'frn 
Gemlik için beher tonuna 5, hmit't"n 
Ynlo\"a\ a 4 lir:ı fivat tnhmin edilmiıı
tir. Ek,iJtmesl 16 i !H2 pl'rŞı•mhe ıııı· 
nü saat 16 dadır. F:v&af •"t' şartlar İs
tanbul, ,\nknra l.v. ı\mirliklerl ile 
Ko. d11 her uınınn gurllllir Trkllf 
mt'ktııplıırını helll ıı;fln ve snattt'n hlr 
saat evv,·I Ko nıı vr.rınl'leri. 917 

Odun alınacak 
Ardnh:ın Sa. Al. Ko .tl:ın : 
1 - .~oo ton odunun k ıp:ılı zarf 11. 

sulli ile 6. 7, !H2 paz.Htt"si ıı;iınıl ı;ant 
10 <Lı yllpılan mıınnkn~aınııılrı. talip 
ı;ıkrııaclıjiınılan knnıınıın ıo ınr.ı rnad· 
dl"~i muclhiıH'I' i hıı m:ıdılrnln pıızıır· 
lıkln nlınmasınıı karar vcrilıniştir. Tnh 
ının lıeıkli' l!i,OılO lirıı. Teminatı ka. 
llyesi :!100 Jirııdır. gvı;af korun lıutıın 
garnizonlııl'ınıtn vardır. Şnrtnnmr.ı;I 
Ko. da Jttırııhır, 

2 - ihalesi 29. t l'mmuz !H2 (Ar • 
ş&mba gıınll sAat 16 ela paurlıkla ko
mlsyonumnzda yapıl11raktır. 

(11819) 1412 

Kuru ot alınacak 
Kars Ra. Al. Ko. dan: 
ı - Bir kll0&una tahmin tı:t•ıen rty11t 

7 kuruı 70 santimden 294 ton td balya.il 

halinde kuru ot kapalı zarı usul!yJc 
eksUtmeye konulmuştur. 

~ - Ilk teminatı 1640 tını.dır Tekıır· 

rür eden fiyat tıze.'ind<'ll teminat n.lJ. 

naraktır. l!:V81l1 korun eV&llftdır. Ş.ırt . 

namesi Ko. dil ııörülilr. Münak.u111ı 

~·7·942 pıu:artesl ııünü ıınat 1530 da 
Kars Sa. Al. Ko. da yapılaeakur !stek· 
!llct1n mczkQr ~ ve &aattcn bl.r ıııı.at 

evvel teminat 11kcelct1yle btrttk1e hAzır
lıyaeaklan tekl1f mdctuplnnn.ı Ko. na 

vemnelcrt. (48671 036 

Çe,itli sebze alınacak 
lblkaJ ı S..ı. Al. Ko. dan: 
1 - Mikıarları yazılı muhtelif ka· 

lem selne ıhalbi ve muhammen bedeli 
ıeminaıı a~ağ1da yazılıdır. 

2 - Taliıılerin kanuni "csikalari}•le 
teminatlarını hni ıarflaunı belli gün 
,.e ~aaıten bir saat eweline kadar Ko. 
na vermeleri. 

3 - Şartname ve evsafını Ankara, 
htaııbul Lv. t.mirlikleri Sa. Al. Ko. l&· 
rımla görülür. Po,ıad.ıki aecil..melcr ka· 
bul edilmez. • 

Cin~i: patlı<"ıtn, miJ..tarı: •'2'00 kilo, 
;\fob. Bed.: 11900 lira, ilk Tem.: 1192 
lira 50 Kr .. ihale gün »ııt: 27. 7. 942 
15, ~kli: K. zarf, gunü: p.ızarıesi. 

Cimi: bamya, mikıarı: 6500 kilo, Muh. 
Bcd.: 4:?25 lira, İlk Tem.: 316 lira 87 
Kr., ih.ıle ı;;un saat: 27. 7. !H2 15,31, 

ıckli: K. zarf, günü: pazartesi. 
Cinsi: D. hiber, mıktarı: 6500 kilo, 

Muh. 800.: 3250 lira, İlk Ttm.: 24~ 
lira 75 Kr., ihale g\in saat: 27. 7. 942 
16, şekli: K~ zarf, günu: pazartesi. 

Cinsi: K . domıııes, mikııırı: 7500 kilo, 
.\tuh. Bed.: 1 0~0 lira, İ lk T tm.: 78 lira 
75 Kr., ihale gün saat: 27. 7. 942 17 
şckli: K. zarf, günü: pıuarı~i. 

(5164) 1248 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 30 ton sığır etine ihale g{ln ll 

talibi tarafından venlen 99 kuruş 
75 santim fiyat komisyonca pahalı 
görüld!lğilnden tekrar ihalesi 17-7· 
942 cuma günQ saat 15 te pazarlıklıı 
s:ıtın alınacakllr. Muhammen bedeli 
2!!925 lira kati tı>mlnntı 4489 liradı r. 
Evsaf ve şartlar her gün Ko. da 
görüliir. İsteklilerin ihale g!lnOnde 
Ko. da bulunmaları. <5226> 1395 

Et alınacak 
De>Tek Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Karn.bük'te teellm alınmftk 

ısartlyle 13.000 kilo koyun veya 13.000 
kilo sıl:!:ır oti kaıınlı :zar! usullyle ek-
6iltmeye konulmuştur. Koyun etinin 
bt'<lcll 106 kuruştnn 13780 lira 50 Jcu
nı~tur. Sı~rr eUnln muhammen be
deli 60 kuru.ı tll'tarı 1800 lira Uk lfo
rnlnıı.tı flS5 liradır. İhnlesl 24-7-912 
cuma G"linü saat 11 ılc Devrek Sa. 
Al. Ko. da yapılaca.kur. Sartnameııl 
ve evsafı her gOn Ko. da görülür. 
tstekl11eıin belli sün ve tcsblt edilen 
111\attcn blr eaııt evvr.I knnunl ıekll· 
ıle hazırlı.yacaklnn teklif mckturıln
rını Ko. na vermeleri. (500'JI 101'3 

Kuru ot alınacak 
Hııdımk5y Sn. ı\l. Ko. dnn : 
1 - 2500 ton balya halinde lcuru 

ot kapalı znrna eksiltmeye konulmuş
tur. m .. sııtnıesl 22. 7. 9'2 <;11rşnmhn 
ıı:\ınıi sa at ıs te Mulıakıly As. Po. 790 
Sa. Al Ko. dıı ynpılnraktır. fstekllle
ri n eksiltme anatlnılt·n bir 11111t evvel 
teklif mektnpl11rını Ko. n a vermeleri. 

Ot!Ar beher partisi 300 lnndan a~agı 
nlınnmak üzrrf' pnr(a parç.a da lhııle 
cclllrhillr. Şartnnmt'ai Ko. dır. glir tllflr 
Teminatı ı:ıt2:; llrndır. (1871) D~O 

Et alınacak 
Susurluk Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Komisyonda mevcut evsat vto 
6ıı.rtn.aml'Y'e eore paurlık'la Zt ton ıntır 
vpya koyun etı v~ burulmue keel eti 
satın alıM.Cllktlr. F'ıızarlık :.il0-7·94"l ıı.ıı.

at 16 da Su.urluk Sa Al Ko. cta yapı· 
l&ee.ktlr. ,(4870! 939 

J<o. da gıirıılilr. clııslcrlylf' beher kilosunun muham- bul Lv. G.mırlıklerfyle !:r.mıt Sa. Al. 
(5216) l277 mı:-n bNIPlı aşağıda vaulmı tır. !ha· Ko. l•arıncl ı görlilUr. Teklif mekıup. 

Pirinç ahnacak IC's! 23-7-942 ııcrşeınbe gilnü saati lnrı saat ll'i e kadar verilmiş olma· 
ıo da yapılacnktır. Taliplerin kati sı şnrtrır. (5441) 150~ 

Geliholu Sa. Al. Ko. dun : t 1 ti ı K Ü tJ K J k 
1 - .'fevzuaı.ız Anb.ıra ıeslim •ar - cm na arıy c o. na m rıı<"aa arı. uru ota ınaca 

• 'l'el bnlya'ı kuru otun kilo Ü7.e· 
tl>·le 2000 kilo pirinç punrlıkla sntın rlndt>n muhammt:>n bedeU kuru 8,5 
nlınncaktır. Kııstnmonıı ınnratdlt pi - ip balyalı kuru ot.un kilo üzerinden 
rınrinin muhammen bedeli 11670 lira muhammen bedeli S kuruş. (5431> 

Adana Sn. Al. Ko. dan: 

Antalya lllıı;ır nevi pirincinin ınuham- 1493 

l - 1000 ton lnı:ru ot kopalı 7.arna 
C!kslltmeyc komılmll$l.Ur. l\1uhamm n 
bedct1 70,000 ltro llk tem!naU 52YJ 11 • 

men hr.dc!l I03i0 lira ve l\laraş Sey
han, Hatay pirincinin muhnrnnıen be
deli 9R70 Jirn olup par.arlık sonuııcla 
teknrrür erlen tutnrl:ırıtnn % 15 kati 
teminatı alınacaktır. g,ı;nf ve Ş:ırt • 
namesln! görmek istiyenlt'r Gelibolu 
ml'rkeı. Sn. Al. Ko .tla her ıtUn göre
bilirler. 

2 - fhalrsi 17. 7. !H2 ruma ıtllnü 
saat ili da mt'rkrıı !"a . \'I. Kn el ı yn. 
pıl.ıcaktır. (531/i) J40fl 

Kunı bakla alınacak 
fstanhul Sişli Sa. Al. Ko. darı: 
ı - Kar>alı zarf usulİ)lc 600 ınn ku· 

ru bııkla alınacaktır. l·v,af \C husmi 
şartlar Ko. da r,örülür. 600 ton kuru 
hakla "ir imkli}e ihale cdilchılcceğı 
ı:ihi bir •·e}'ll iki taksidine de tnlip ~tk· 
ıı~ı ıakdirde ihale yapılac.ıkıır. Me\"ZU· 

atı birlii:e ıerkedilccckıir. l\luıcahhidın 
ödi)cceği taahhüt vergileri pul ''e mu· 
kaH'le masraFları .ıyrıca ıedi}e e<1:1c. 
cekıir. Muukl.:ııı ıeminaıı (.650 liradır. 
İhalesi 2R. 7. 942 ~alı güniı sanı ı ı de 
)apılacakıır. Taliplrrin ihale ~ıı:ııınccn 
hir ,aaı evveı teklif mckıuplari} le Kn 
na mür:ırıı:ııları. (S215) 1276 

Odun alınacak 
Izmtt sa. Al. Ko. rlnn: 
l - $nrtruımede :vazıh Pvs11 r ve sera• 

it d:ıhlllnde 500 ton Mu!I kapalı znrrıa 
E"l<Slltme~·e komnuştur. Ru mlkla':'l'l 
hepsin. vr.nnc~e lst "1ctl cıkmııdılh tak · 
ıllrde 140 !.ondan ll$lll':ı olmarnıı.k Uz.~ .. 
ııyn ayrı lstcklUere de thalc ed ı~toı lı: 

Evsar ve aartnam~ AT\Stam, tstnn ıul 
Lv. tımlrll'kl<'l'f>lc komtşyonumu da lı<'r 

z;ımnn ı:örUIUr. 

2 - 1hııleı;I 27·7·942 pnnrtl'lll ıı:Unli 

MUlt 16 da l7:nıtt sa Al. Ko. d:t yapım· 

<"aktır. Beher kilosunun muhAmıııcn fi 
ynU 1 kurue 50 sant!.m muv kkat te 
mınnu 562 lira 50 kuru&tur. T<'k r m<'k· 1 
tuplannı tam saat 15 e kadar Ko nn 
,-eım~rl. (52.'ll) 1310 

Sam an alınacak 
lst. SıslJ Sa. Al. Ko. dan: 
l -· 9-7-!l-12 de kapalı znrf usulQ 

ile ıhalest ıl!n olunan 6000 ton bnl· 
yalı &amanR tnllr> ı;ıkmaclıjhndan 
pazarlıkla mUnnkasaya konmuştur. 
E\'ı;af ve hususi Sl\rtlıır ve it:> ıım 
mahalleri komisyonda &Cirlih.'bll r. 
Beher kllrısunun mulınrımı• n bedeli 
6.5 kuruştur. 

2 - lhalcsl 23-7·942 perşC'mbe g{l- ı 
nQ saat 11 de yapılnca!':ırnlan tnllo
ler!n katı teminatlardylı> Ko na mü· 
racaatlan. <5439> 1504 

Et alınacak 
Kayseri Sn Al. Ko. dan: 
:ı - ıoo ton koyun 'eya sıt;ır eti 

knpalı zarf usulü ıle alına<"aktır. Ko· 
yun etinin muhamm n bedeli S0.000 
Ura muvakkat lem nntı 5250 llra. ı;ı
ğır etinin muhammen bedeli 45,000 
lira. muvakkat teminatı 3375 liradır. 

2 - İhalMI 31 Temmuz !J42 cuma 
gUnil saat lG da Kayserı mıntnka 
S!I, Al. Ko. da yapıln<"aktır. Evsaf 
ve şnrtnnmes Ko dn. ve Ankara İs· 
t.nnhul Sn Al. Ko. lnnndn görillür. 
1stl'klı 1C'rln lı>kllf V<' teminat m k-
1 uııların• ihale saatinden en az hlr 
ı;aut evvrl Ko. nıı VC"rmC'lerl. 

f'i4~G) 15!11 

Taşının işleri 
Çannkkıılc Sa. Al Ko. dan: 
l B !umum ;ı. yccck, yc-m, ve 

ynkıtC'ak '~ e ya arın vnuur ve:,;n 
motörd n ı;at.n ve şatııtn ıske1 eYE' 
taşınması \ e tahmil taht yesl ve istif 
dilmesı ke Plerd('n t barcn dr 

g ~rlleocrk ;ı. rlerP araba JIP nnkll 
. ı rt kapalı znrf u u {ı l!' b ,. ınU
tcaMı d hale Niılee ktlr. Hususı 
ıırtlnr Ankara l tnnbul 1,v. Amir· 

1 k rıyte kom . onumuzda her za· 
mnn g ru!Ur. 'Vluhnmmen bed!'ll 
25,000 Uııı ve muvakkat teminatı 
1 7a Jır:ıdır. 

2 Paı:!trlıtı ~1-7-942 curan ı::ü· 
nil snnl 16 dır. 1 ki IPrln halr sa· 
nt ndPn bir snaı ,..vvcl tt-klif ınek
tııp ıır ıyl<• df~l'r ı::<'rC'kli evrakının 
Ko. nıı vC"rm 'crı \'e nı.ıracııat et -
IDC"I rl <54'14) 1509 

Kuru ot alınacak 
f::Sk şı;hır Lv. Am!rlığ.i Sa Al. :Ko. 

radır. 

!2 - lhnl ı 31-7-942 cuma ırunü Nl· 

at 10.80 dn c~Rnt ve ııartnamrsl Anka· 
ra, lııtanbul Lv. Am ı klcı1 ve Ad n'l 
Sa. Al. Ko. larında 350 kuru& muln!:ıl 

Unde nlınabf'Jr. tstMcl erin belli ı:U:ı 

ve sanUm bir ı;aat cvv.-llne kadar lek· 

llt mcl.-tuplannı Xo. n:ı. 'cnnelerl 
CMa:>> 1500 

M:JJ...U MUDAF AA V. 

Odun alınacak 
M. l\1 v. sn Al. Ko dan. 
fkhrr kilosuna 4 ku~ 50 sant m 

fiyat tahmin edi en 2425 ton odun 2ıJ 

7·912 tarsrunbıı ııunü ııaat 16 da kapalı 

zarrıa l'kı;. ltme)e Jwnulm114tur. 
ilk t•mıtruı.t.ı 81 lira 45 ku~Uır. Is 

u.ıu lerln kanunwı tartfatı dahllln le 
hazırlıyarn kl rı U.-kl r m!!kt.upl.ı nı e!<· 

& ıı.mc ~nü ş ıat on !>ese kadar mnkbuz 
muısab l ıt<le M ı. ••. 2. !':o. hı Sa. Al 
Ko. rel&llf:tne vennclerl. (5~2) 131'1 

Tamir işleri 
M. M. V ::ıa ~I ho. dnn : 
I' ıarlık ı:ı.ınlınde istrkli çıkmA) ftn 

:.ı72.ı! lırn 50 kuruş keşif heclelli a kert 
kon ık taıııırııtı 17·i-tM~ currı ı ı:rtintı 
sıınııl 11 de tckrnr ıın:r:arlı{:a konul
ırıu~tıır. 

lstl'klılerln ıo~ lirrı aı:ı kıını61ıık kntl 
tı-rııınat ve ınşııat <'lnirc iııdrn ulaı•ak· 
lnrı l'hlı\Ct \'e ika! ıril<" birlikte ı•ıız ır. 
!ık gılıı • \«' ı; ıtlrıde sntınalm.a kornls· 
ronıına ı:clıııelerl. (4 l!l) 105<1. 

Su borusu alınacak 
d n: M. M. Vek. Sa • .Al. Ko. dan: 

1 1000 ton tPI balyalı kuru ot 190 lira keolf bcdcllı 50 mili· 
kaıııılı z rfln ek ltmC'ye konulmuş· metre dahıli kuturlu fo:ıt su boru
tur TC'lı b:l\ e alt o mnk O re be·, .su l 7. 7 942 cuma J:Unü sant 11 de 
h r k o una 7 kuruş muh::ımml'n fı- açık eksıltme ile alınacaktır. Ver· 
yat tnhmın edim l.r. E . ltme>si mek ıstiyenlerm 145 lira 80 kuru'J· 
3 a u tos 9-t'l. p1ı rtesl glı_nü snııt luk teminatlariyle birlıkte satın al· 
16 d-ı. & hır Lv. Am rllgJ Sn Al ma komisyonuna gelnıelen. 
Ko. dn ' p lncnklır Teklif mektup- (4a~2) 927 
lnrı h::ılc a::ıtındcn b r saat evvel • 
Ko. na ver im si lfızınıdır. Postadaki lmtıhan yapılacak 
gcc kmı>IPr kabul ('(f lmcz. Evsnf '.e 1\1. z.ı. 'I/ motörlU \a.aJtaıar daı.csı cin 
Çl')ralt her ın me ru zamnnlnrındn nazıra.n &0nunn Kadar milracıuıt <!den 
Ko. da öri.ılur. T ti~ cnl('r<" 50 ton· ı.allplenn 20. 7. 042 "ünü ı;ant 10 da 
dan n a ı oımnmnk üzerr parça ııar- A kert Fn.Drlkıı.Jar umum mUdürlufıCin
crı da verl'ch lir. lstcklllf>rln laah- ,10 r.ntlhnnlnrı ;vapılacat:ındnn meZKUr 
hut rd<'cckler m kt:ıra göre ilk te- mUılürlü{lc t.ahSll vesl.ka.J.tır!Yle Dlrllkte 
nııınntlnrı verc-ceklı>rdır. 

(5142) 

Odun alınacak 
Ardah!!Jl Sa. Al Ko. danı 

1507 müracaaUarı tlAn olunur. 1221 

Mangal kömürü alınacak 
M. M \'ek. Sııtın Al. Ko dıı.n : 

lmühnb<>rtı

l!An olunur 

Çağrı 
Yc-rll A 1 k Şub sin· 

ır 

1 •il 

M. M. V. J. No.lu Sn. Al Ko. 

Et alınacak 

Et alınacak 
Kanı sıı ,\l. Ko. dan: 

ı - 500 lon odunun kapalı zarf 
u uliyle ilk yapılan eksiltmesinde 
teklif edllc:n hede! layık had görU· 
lemecliglnden 2400 sayılı kanunun 40 
eı ma hl sı mucibince bu mnddrnin 
ikıııcı dc1\ı ckailtmeve konulmıunna 
kJr r \•erllmlştir. Tahmin bedeli 
ır. 000 lira. ilk temln..'ltı 1200 liradır. 
Ev ıf korıın bliılın garnizonlarında 
vardır. Sarln'.lmesi Ko. ela ~orlllUr. 

1 - 6<i000 kllo manıı;nl komuru ka· 
palı zarf usulu ıle eksiltmeye konul • 
muştur. lhalesl u;. 7. 942 cuınnrte t 
gıınu uat 12 de ı\nknra'da M. lif. V. klliı koyun Ve) 

2 nıımnr lı sııtın alma komisyonunda ckıı itmesi 

2 Mlınaka!!ası 3. 8. 942 pazar· 

ı - Kuyru!N tle koyun oUrun bt1' ki· 
losunn tatıml:n <'<itlen fiyat 00 ııııtır ctı

ntn 62.5 kecl eııntn 60 kurus Ucte lkl 
kuYl'Ukhı kayun üçte bir kecl ctmtn 
80 kuruştan 4~ kilo M knpalı uu ( 
usullyle c'ksUtm<"JiC koııulmU&tur. llk 

teminatı 1342 llrndır. T~nnih' tıden fi· 
)"at UzertndC!l'I katı tE"ll'rlnnt n.ltnacal<tır. 

Ete alt e:ırUınmc Ko. dn ı::orütıir. Fiyıt. 

t.ı uygun ı:örii ton et cm_q t(!!'Clh o1unnrnk 
alı'l'la<"aktır. 1\tUnakııs:ısı 3-8-!ll'.J ımznr. 

test ırünu s;ıat lfl dft Kıı.rB &. Al. Ko 
d1l ynpılac:ıl<tır. tatekltlcr:ln m<'Zkı'lr ı:ün 
ve satıt.en btr ııııai Mıvel hazıı1l)'nca!<l;ı
n tc.>kllf mtlktuı>la'l'mı ve tcrntruıı nla:e
lcrlnt Ko. na vcnnelcrl. (54801 1497 

tesi g{inli saat 15 te y;ıpılncnktır. 
1 teklilcrin işbu saatıen bir ıı.ıını ev
vel kanunun 32 incı maddesi mucl· 
blııce Jınzırlıvnc,..kları teminat akce· 
teriyle l)irlik•e Ko. na veı:mdrrl. 

Odun alınacak 
Halkalı &. Al. Ko. dan: 

1 - Ka~ı 7.aTf usullylc aşıı.~da Yll· 

:r.ılı ôdUn alınacaktır. tha1Cfll 5-8-9~2 

c.araarnba ırünü saat l5 tc :YllPı!..'lcak
tır. Tal!ı>lertn kanuni ves!:kalarty•e bk· 
llf mektuplarını havi zartlnnru tanı· 
natıarb'ie oom s.:ün ve Mıı.tten btr snsı 
l!VVcllne karlar 8dl geçen Ko. 118. ve::"ll1e

lerl. EYBltf ve 511rtnaınesl Ankara, tstan· 
bul Lv. AmiTlflçlerinde R'lrülo(lr. Po ta· 
t1.-ık1 ıreclkmclCT' JM'bır~ edilmez. 

C".Jnm ooun, muhıımmen b«tcII M 000 
ura, il'k teminat ~mo 

(54431 

Odun alınacak 
AM.<t.hıın Sa. Al. Ko. dıın: 

lC'ıOS 

l - ~ ton oounun kat>ıtlı zarna 
ilk yapılıı.n ~ııımegm1c tekili !'dilen 
b<'dell .ayı:. had g!irüln:edli.U jctn 2400 
anyılı kanunun 40 ıncı mnddf'8l muc1 • 
bince "lU madıtenln 2 inci defa eksilt 
me;ye ı<'lnmAsına kerı:r ve llmlttlr. Tnh· 
mln bet"el! 16.000 llnı ili< 1emtnnt l"OO 
l1rndır Evsaf ıcorun btltUn r:-am1zonl!ı· 

nndll vardır. $nrtnıımes1 Ko. da ı;ıörtl • 
lür. MUnal<ru!ası 3-S·942 PAZ..'\T'teııl ı::UnO 

Et ve süt 
aet.. Sa. Al. Ko. d::ın: 

(!1438) ] 503 

Patates alınacak 
•rrnbwn Sa. Al. Ko. dnn: 
1 Knpalı zarf u·ulü ıle 100 ton 

yliz ton ııatatcs cksı!L'll<'Ye konmuş
tur . .Muhammen bcdclı JO bın Jıra 
lık l m nalı 2ıao liradır. E\,.af ko· 
run blitiln o.rnız.onlarında vardır. 
1'.ks t.mesı 3 nr:u lo 942 pazartesi 
gllnu sant 15 ledlr. lsteklllcrln belli 
gün ve saatte kanunun 32 el nınd
d nde tarif ed ldiğı veçhlle hazır
lıyncııkları U-kl f melct.uplnrmı ek
sıltme .s nl nden bır saat c\"Vel 
Trabzon Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(5432) 1499 

Patates alınacak 
Balıktı r Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kılosunn 35 kuruş fi

yat tahmin edilen 200 ton pa).atcs 
pa/.l\rlıkla satın alınacaktır. 

Eksiltmesi 22-7·942 carşamba eU· 
:nll saat lG da Balıkesir ~a. Al. Ko. 
ıta ya.pılacaktıt. 'l'i>m natı 5250 lira· 
dır. Tnllplerdcm 200 tona bir istekli 
cıkmadı.ğı takdirde 100 tondnn aşaJh 
olmamak lizert- parçalara ayrılacak
tır. 

2 Evsaf ve şnrtlannı görmek 
lstl)'Mller hC'r gQn Ankara İst8nbul 
lzm1r J.N. Am rllkll'ri Sa. Al. Ko. la
rındn ve Bnlıkı>slr Sa. Al. Ko. dn 
gllrUlllr. Tallolerln munyven saatte 
temlnntlariyle blrllkt{' Ko. na mll· 
rııcnntlnrı. <5440> '.1505 

ah nacak 
ı _ ~tı.M elnB vo mlikt&rlnn yazrll <!ört kall"!n er:r.n'k hlzalanooa gösteri· 

len ~k!ıllP.rde tayin f!dllon srlln!cr<lc al nae.aktır. 
:;ı - Şartnamesi her ıtün K<'I <la ıı rülür. lstek'lll("l'ffı tayl.n edilen gUn ve 

es.atten bir M&t evvel tcmtnatı: eyle telci t mcktuplannı Ko. na veımcıcn. 
Mtk-tan Mu. fiıyatı tı>mlnıı.t 

Cinsi 
Sı.,ğır eti 
Koyun eti 
Yoğurt 

Süt 

Kilo kuruş Llrıı Kr. 
ıs.O{)() 90 1012 50 
14J'l00 120 1260 00 

10.000 40 600 oo 
S.000 30 360 00 

thalc $Ckll g{ln ve saa.U 
Kn:palı 7.arf 23-7-942 llt'rşembe 16 dn 
Kapalı za.rf 23.7.942 16 dn 
Acık eok. lli-7-942 15 te. 

" 10'78 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Samsun Sa. Al Ko. Mil: 

) aııılucaktır. l\lutıanırnen bedeli 7920 
llrn olup ilk tenıfnntı 69-& lirndır. Şart· 

a. 
.No. 

nanıcsı komi~y onda görtılcbilır. Jstek- ko:,'\ln E't1 
hicrin kanuni teklıf nıcktuplnnnı iha· ıctn 46200 Ura tem u 84,... ır 
le ı;natınıtcn hlr saat en"ellne k.ııcl:ır 1 Sıtır cU l(:ln muhammen bedel 87 J 

kom ıs~ ona vermeleri. (4S59) 031 l1ra 1!k tem.lnau :.ıs: 5 dır. Şıırbı m..-
Tamir işleri sı 231 kuruş mu b >~>l'ldan 

M. M. VekCUetl Sa. Al. Ko.dnn : alınablltr. K nun unun u m<'k • 
193 lira 05 kunış keşif bedelle As- tuı>Lınnın A.'lat 14 <' kndar kom !G na 

kerl ~,abrikalar emt koğuşunda 17· verilmesi. (51GSJ 1304 
7·1942 cuma günU snat"'l.5 ıe pazar - Domates alınacak 
lıklR tamirnt ya.ptırılacaktır. 1sıek • 
!ilerin 28 lira 96 kuruşluk kati te· 
mlnaılariyle Mrliktc pazarlık gün ve 
81\'Atlnde M. M. V. 4. No.lı Sa. Al. 
Ko.na gelmeleri. (5339) 1417 

Taşıma işleri 
M. M. Vck. Sa. Al. Ko. dnn: 
Bclıer tonuna 3 lira fiyat tahmin 

edilen 6.000 ton nakliyat işi earLnn· 
mes1 mucibince 28. 7. 942 sah gUnü 
saat 16 da kapalı zarfia. ekslltmeye 
konulmueıur. hteklllc-rln 1350 lira
lık ilk teminat ve kanunun tarlfntı 
dahllınde hazırlıyncnklan tokllf 
mektuplannı saat on beşe kadar l\:t. 
M. V. 2 No.Ju Sn. Al. komisy-onu Jts. 
ne mnkbuz kar$ılığı vermeleri.. 

(5238) 1312 

SatıJık deri 
M. M. V. S:ı. Al. Ko. d.'\n: 
lO adet beyg r cter1BI &atılacaktır 

Tallrıler1n 17-7·942 r.uma ıtünU saat U 
de M M. V. 8. No. lu ııatın alma kmıla. 
y0nuna mnracantlerı. (5348) 1418 

Yapı işleri 
M. 'M Vek. Satın Al. Ko. dnn: 
4198 Jira 19 kuruş kesif bedelll 

Ankara'da sepUk çukur ve hı>llı ln
saatı 27·7-!J42 günü saat 11 pe açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat 
teminatı 314 llrn 85 kuruş olup ke
ılf ve eartnnmesı her gün satın alma 
komisyonunda gösterllmcktedlr. lı:
ıtcklllerln ek !itme g(ln ve snal ndc 
M. M. V. 4 No. lu. Sn. Al. KolT'lsyo-
nunn gelmeleri. (5.'!\83> 1484 

l ~çi alınacak 
Gl'.nelkurnuıy Mat.lbnası MUdilr· 

lüÇ:Onden: 
r.enelkurmny matbaası için nşıı

Jhda yazılı IŞ(llcrc !Uzum vardır. 
Şeraiti anlamak için 24-7-942 akısn· 
mına kadar meı:kOr mnt'baa müdür· 
lüğüne müracaat etmeleri. 

ı - Tlpo mnkinlsU. 
l - Dızlcl, 
l - C'lltci. 
l - KMıt verici, 
l - Lllo trnn...c:port ust!lSl. 

(54-06) 1488 

Mahmuz alınacak 
M. M. Vek. saun Al. Ko. <b.n: 

M. M. v. l. No. Sa. AL Ko. dan: 
l - '50 ton dom l.e5 k pah z rna 

elarlltmft<! :n-7 942 t l "i te An ırn 

Lv. a.mlrll!!l bmasındn M. M v. l. No. 

M.M.V. 1. No lu sa Al Ko dan: 
l 50 k o b s bun p .tal" 

lıiı Jli-7·1.H at l..ı t.o Ank ra Lv. 
A blnns n :ı 1 M. V. 1. No. Sa. A!. 
Ko dn. )nı>ı ır 

2 lst 1 n kati tC'm nntlan 
Ue belli gQndc- ~ 1 u ;.ı ları. 

(5.> 0) s 
Çeşitli sebze alınacak 

M. 1 V 1 No Al K 
l K k Y 

Mütcahhtt namı hesabına 5 OO!J tltt mtnat 
nuıhmu:ı:ıı acık eksiltm'? i'c talip cık -

1 - Asalnda (':trıll ve mlktarlnn yaz.ılı dort kal!'Ill C'I'7.l1ka tallp cık:nıa<tıl:ın • madıtından bt:' ay müddctl" pazarlıf;n 
da!\ ~tıdflll pıu:arll'lcla ve 5 knlem bzc de 11!k o :ı..ro'k knpniı zarfla l'llıılltmcye bıralotmı5tır T. t !1\1 >e 
konulmuştll1". lhnlefll R·S-942 euımartcs1 Rfinll sıı.nt 

2 - Muhnmmcıı bedelleorl)-tc muvnlduıt tmtln.attn.nnm ihale ırün ve ııaaUe. 10 <L.'1 l\t. M v. 8 No hı utm nimi' iko· 
rı enıntme ııeldl!ert ht7.a.l: nndn yazıtmıııtır. Sllrtnnmcsl l{(ı dn ırörulilr. 

a - Tuı±plerln k::ımml vcs ıh rtyk Ko. na müracaatları. 
Muh. fiyatı Muvakkat Te. 

C nsl MJktarı Lirn L rn Kr. 1hafonln 
Koyun eU 120000 132000 9900 00 28-7-942 
Odun 800000 18400 1380 00 28-7-942 
Celtek M. K&ntırtı 590000 70 O 31 00 29·7-~42 
Pırlnç aoooo 22200 1665 oo 29-7-942 
Tn:>.e fasulye 30000 G KIO 450 00 
Domates 30ı.'l00 4 )(){) ~"17 >O 
Pa'llıcan 30000 r.cıoo 450 00 30-7-942 
Bamya 300ô 900 67 50 

günU saat şc-kll 
10 pazal'lık 
17 
10 
17 

10 kapalı 1:arf 

mlııymıund:ı ynıııbcnktll'. 

Blrlfıhıe tahmin olunan tt.yııt ıso ku 
nı1 olup knU t.cm natı 075 t!rnd•r. NO • 
munc ve &.'lrtnamt'SI h<'r gün komf,yon. 
d:ı görülcblllr. TnUrıkır!n munyycn gün 
ve saatte komisyonda bulunmat:ın. 

(5151) J46.'l 

Ustunç kılıfı alnacak 
M M. Vt!k. sa Al Ko. d n: 
Müt :tbh.f.t na.mı h b n lOOO n<I • 

Pati rnn 
Dom t 7JO Kıt 

(!')il r;) 1 10 

Tereyafü alınacak 
l\!. M V 1 d 

Dolmalık bl.ber 5000 500 37 50 u ı ne kılıfı ı;atrn a mıeaklır j 200 
1249 Acık ekıılltmc ile tallp C'lkmadı(ıın .1 ---ı-7900 -1-342--50-- (5165) (5205) 1472 
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Müstahzarlardan, kimyevi maddelerden ve bunların 
tesiratınd.an ne zaman hah saçılsa en başta : 

markası hatıra gelir. 

Kimya fabrikası DARMSTADT kuruluşu 1827 

aktiyle denizci olan bir İngiliz 
§airi "kömür yüklü ve dumanla 
kaplı kirli ingi!iz şil~bi:'ni .~n~

tulmaz bir şekilde tarıf etmıştı. Komu
rün maden sathından evdeki sobaya ve 
fabrika ocağına teslim İ§inin en tehlike: 
li safhalarından biri kabotaj seferlerı 
yapan kömür şilebinin i~idir. Kabotaj 
seferlerini yapan gemiciler, herhangi li
mandan hareket ederlerse etsinler, nor
mal zamanlarda bile kömürümüzü daha 
uzağa götürürken büyük şerefler kaza
nırlar. Ekseriya rahatsız ve daima teh
lıke içinde yüzlerce metre toprağın al
tında çalışan ve güneş ışığiyle temiz ha
vadan mahrum kalan maden işçilerimiz 
daha az şeref mi kazanıyorlar? Fakat 
kömür madenciliğinde İngiliz kimya 
sanayiinin oynadığı esaslı rol hakkmda 
rok az kimseler malumat sahibidirler. 
Kimyager olmasaydı iktısadt bir şekilde 
pek az kömür çrknrılabilirdi. Kuyu aç
ma, yol yapmn, yarma ve süpürme işle
riyle bizzat kömür ihracı işin-
de infiliıl maddeleri .kullanılır. 

o 
Kömür ocakları iki nevidir: "Açık hava" 
ocaklarında toz ve gaz yoktur ve bun· 
larda barut veya infiliik maddeleri kul
lanılabilir. "Emniyet lambası" kullanı
lan ocaklarda ise "Permitted" diye ta
nınmış ve gaz veya tozların iştialine 
mani olmak Üzere hususi surette imal 
edilmiş olan infilak maddelerinin İsti· 
mali mecburidir. Bunların çeşidi o ka
dar geniştir ki sert veya yumuşak her 
türlü taş ve kömüre mahsus infilak mad
deleri ihzar edilmiştir. "Permitted" 
(müsaade edilmiş) infilak maddeleri 
daima bir elektrik kapsülü ile infilak 
ettirilmelidir. Bunların kullanışı, infi
lak esnasında hasıl olan gazlan örten 
ve soğutan bir halitadan müteşekkil 
mahfaza sayesinde, bugün bir kat daha 
emniyet altma almmışhr. İngiliz kimya 
sanayiinin araştırın.alan yalnız kömü
rün tasarruf ve kolaylıkla ihracını temi
ne değil, madenlerimizde çaltşan İşçile-

rin emniyet ve rahatını dahi lemi
ne iştirak etmektedir. 

/nıPerial Clıe11ıical lndustrı·es Linıited 

ULUS 1sn11942 

~========================================================================================ıı~ 

Amerik 'dan Türkce a o 
~ 

Amerika Radyo 
Türkçe 

Şirketleri Türkiyedeki dinleyicilere 
neşriyat saatlerini bildirirler : 

Türkiye saati 

8.10- 8.30 

8.15- 8.30 
8.30- 8.45 

8.45- 9.00 

18.15-18.30 

18.45-19.00 

l ı9.00-19.J5 
19.15-19.30 

il 
21.30·21.45 
21.45-22.00 

• 

Program Günler 

Müzik 

Müzik· 

Haberler 

Haberlerin 

Salı, Çarşamba, Perşembe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Salt, Çarşamba, Perşembe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Her gün 

tahlili Salı, Çarşamba, Perşembe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

• Her gün 

Radyo 
Merkezi 

WRCA 

WNBI 

WRCA 

WNBI 

WLWO 

WRCA 

WNBI 
WLWO 

Haberler Pazartesi ve Perşembe WRUL 
Pazartesi ve Perşembe WRUW 

Haberler Pazartesi, Salı, Çarşamba, ·WCBX 
Perşembe, Cuma 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, WCRC 
Perşembe, Cuma 

Haberler Pazartesi, Sah, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma, Cumartesi 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma, Cumartesi 

Haberlerin tahlili Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma, Cumartesi 
Pazartesi, Sah, Çarşamba. 
Perşembe, Cuma, Cumartesi 

Haberler Her gün 

Haberlerin tahlili Her gün 

WRUL· 

WRUW 

WRUL · 

WRUW 

WNBI 

WNBI 

Dalga uzunluğu l 
Kilosikl Metre 

9,670 

11,890 
9,670 

11,890 
15,250 

9,670 

11,890 
15,250 

15,130 
17,750 
15,270 

17,830 

17,750 

15,130 

17,750 

15,130 

17,780 
17,780 

31,02 

25,23 
31,02 

25,23 
19.7 

31,02 

25,23 
19.7 

19,8 
16,9 
19,6 

16,8 

16,9 

19,8 

16,9 

19,8 

16,8 
16,8 

~=========================================================================~ 

( Bu listeyi kesip saklayınız ) 

ZiRAAT VEKALETi 
..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

- -- -• • . • = 
Benzin alınacak ~ n~ii &.IM~lUJib &IMlın:~n~tAIM ~@lbın:JJn § 

ZiraatVckal~in<len: = KIZ ISMı::,~::~ı~k~:.~;1~3~~:~~ mll'ıı~ RobutKoltJ ERl,ı>EK iSMi --= ı _ Vek;\let makam otomobili ıçın : ' il Bebek, ltl. 36 ... 3 ! ft _ 

1875 lira muhammen bedelli 6000 litre - _ 
ve motosiklet için 62'i lira nıuhnmmcn _ KAYIT GU" N LER·ı ·. Yaz tatili zarfında pazartesi ve perşembe günleri saat_§ 

1 bedelli 2000 litre benzin 27. 7. 94l pa.· 9 d 2 k d E } l 
:ı:armi ,...,mi 5aat 15 te açık eksiltmesi : an 1 ye a ar, 10 y Ü den sonrıa her gün. : 

~- - -
yapılacaktır. : Bu yıl, erkek kısmı (Rober t Kolej) e girmek müsnba ka imtihanı ile olacak- S 2 - Mu,akkat teminat 167 lira 50 _ _ 

<
51

99) 
1268 = tır. Müsabaka imtihanı • tarihleri : Ağustos 3 ve 4 - Eylül 1 ve 2. ·E 

Kuma~ alnacak § lmltihan şartlan Kolej idaresinden yazı ile istenilebilir. § 
7.Jra:ıt \'ds:i.lerinden: _ 

te ~:a~et:ü~ah!::ie~~i~:~i ::~; _ Derslere 24 eylül perşembe sabahı başlanacaktır§ 
metre 80 santim siyah renkte raltoluk - _ 
kumaş pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin : Kız kısmrnda yeni leyli ta lehe için yer yoktur. S 
27. 7. 942 pazarıesi gijnü saat 15 te Ve· ~ 

kal~ıe müıeşekkil Sa. Al. Komi,}onuna ':; 1111111111111 U il l l l l l l l l l l l lll l l l l l l l l il l l l l il il l l l 1111111111111111111111111111111il!111111111111111111111 f"' 
(5196) 1293 

Ayakkabı alınacak 
7..iraat \'d.:fıletinden: 
Vekalet müstahdemini içip si}ah renk· 

tc 73 çift i~karpin pazarlıkla alınarak· 
ur. Talirforin 2 7. 7. 942 p:ızartcsi günü 
uat 15 te Vcknlettc müt~ckkil Sa. Al. 
komİ'l)'onuna müracaatları. 

(5198) 1294 

Dr. Münevver İNAL 
Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehassısı 

Nümune Hastanesi karşısı 
Balcılar Ap. No. 2 Tel: 2313 
her gün saat 10-12 de :Cukııra 
para ız bakılır. 95H 

U L US - 23. ündl yıl. - No. 7~ 

lmtn-az &ı.ıı!bl 
lSKEl\-OER ARTUN 

Neartyaı ve MOC5Se&e MOdOrG 
NASn ULUO 

ULUS Buımevı l\NK;\R4 

OIKKAT: GazetemlZ<' t"öndcrtıen .1e: 
nevı Y&Zı!Ar. neı;redt.JstJI ed llmestn oıen 

ver1lmc:ı ve kayt>olu.sunrtan dol~ :ılc 

Dil m.?SUl1Yet kabUJ e<1llrnt!Z. 
--mm -=--- - - - - ------=--=p 

R. Cumhur Filarmonik O. 
..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııa.. - -- -
~ E ı·BANK' A ~ ' Veston yaptırılacak 

Rlyasctlcumhur Fllo.rmonlk Or- _ _ 
kestrası Şefliğinden: - : 

Mndcie 1 - lkl takım vcston Cku- - H • h I k h ( : 
rn~ an müesseseden \'erılecek ~ma- = avaı at için çe i a at aranıyor = 
ll)csi terzl)e aittir.) - -

Madde 2 - Uç takım veston Cpan- : Muko.vt'llltt 145 Kı: mm2, kutnı 34 ve 36 mm o!."Ul ve havai hatlarda : 
tolon kumaşı müesseseden verHccek : ~ıyıcı olarak kuHanııan cinsten ccllk tel halatlanı lht.tyac \"llrdır. = 
l alnız caket ve yelek kumaşlarlyle Elinde bun.Jartııı.n veya yakın e\'l!llfta celllc tcl halat bulunanlann : 
lmnllycsl terzl;>ı'! a tur.) : cvs:ı.r, miktar ve tlyntlannı bUdirlr t.ckl.11 mektuplannı acele .. EUbank = 

Mndde 3 - Beş takım vcston ku- - Ankara <1 • önd Jıert. 1044 • 
mn lan ve lmaliycsl terziye altUr. - " a resme 6: enne : 

Orkestramız üyeleri le n yukarda '"'Ol il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r 
yazılı şartlar dahilinde lO takım ves· 1------------
ton acık eksiltmeye konulmuştur. ı 

D. DEM1RY.OLLARI MuhammC'n bedeli 570 lirn olup ilk' 
tC'mlnatı 43 lıradır. Talip olıınlarını-------------
lhıılc g!inU olan BO-V1I·ll>42 ver- Piyekolis alınacak 
seınbe günQ saat 15 te ilk tt>mlnnt 
makbuzları ve Tıl'arl't odasından al· D.D. Y. S•:ıtın Alma Ko.dan 
mış olduklan en aşağı lk1.ncl sınıf .Muhammen bedeli 3256,01 lira o-
Lerzf olduklarını blldirir ehliyet ve- lan 171 adet piyakolis 27-7-1942 pa. 
slkalaı1yle birlikte Ankara Mektep· zarıesi günU saat 15 te açık eksilt· 
ler Muhnsebecllll!;I bınasında satın me usuliyle Ankara'da idare binasın
alma komisyonunda hazır bulunma· dn toplanan merkez 9 uncu komls . 
lan. <5425> 1512 yonca satın alınacaktır . 
,:!11111111111111111111111111111111~ Bu fşe girmek istiyenlerin 244,27 

- SAYIN BAVANlAn .. A : liralık muvakkat teminat ile kanu • : ı. - nun tayin eııiğl vesikaları hamilen 
: : aynı g{ln ve saatte adı geçen komis. 
: İpek çoraplarınızın ipliği : yon rclsliginde bulunmaları ıa.zım -
- kaçtı diye fizülmevinlz Ata • - ılır. 

B - Şartnameler parasız olarak Anka-
: tUrk ulvarı'nda 174 numara- - ra'da malzeme dairPsincle, Haydar . 
: rla : paşa'rla tescllilm ve s vk şefliğinde = YEN i DUY AL = görlllebllir. (5110) 1302 

- - Kereste alınacak - -: 1111lğazasında ufak bir lkretle : D. n. Yolan 3 ıincO İtilctme ~IOdUr-
: Yl'.'l'lİ hale konulmaktadır. 1082 : l\.IAiind<>n: 

.,11111111111111111111111111111111;:' 1 Muhammen bedel, miktar ve muvnk· 

kal teminatı ~itıd:ı yazılı ol:ı.n !kereste 
acık e.Juo tmc,ye korU"lmuştur. lhales.I 
Uallkeslrde 4.5.rı42 tarUı e tcsa<lüt e • 
.ım ı;al.ı günü lıılct.mcm <le toplanacaıt 

oUı ıı koınlıı>onumuzea ynpılacnktır. 

Bu işe gJrınck is~ enler muvakkat 
t<'Il11nn t V<-rmcıcrı ve 2490 sayılı kanıı
nun tayin ettli!'I vasıtUırl.a kanunun 
dördUncU maddcsl mut b:.nce 1şc ı;rtrme. 
l:e ma.nt bir hallc:1 bu unmndıl!'ınn ı!alr 
lx-Jıann.ımc ('rly c ıı.yn, gün "c saate ka· 
dar k~on re •ıttnc milracaatıan 
IAzımdtr. 

Eşyanın ctn91 nzman, <"1xıch boy ~-8, 

kutru 18·2:>-30, mlktan M M3 muhıım· 
mm bedel F.O !im, muvllkknt 
300 1;.ra, Oıa c ~nu 4·8·942. 

(!'iZ72) 

Ka)'lp - 1129 senesinde 

teminat 

1470 

Fatih 
Rilşt ı;es'ndC'n aldığım tasdlknamı>
mi kayb ltlM. Yf'r>ls nı ı:ıkart::ıca· 
jimııtan eskls nln hUkm!i yoktur . 

Muznff<'r oıtlu Hamı Suleymanlye 
..1f1111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1~ 

~ ı Bugün ~t.lS ~e. ı Kavaklıbahçe lf Bu gece 21.15 te 1 Çankırı Cad. j Bu gece 21.15 te ~ 
E Y;:~d:g~an · Türk fıl!.11le~ının ÇİÇEK Macera -Aşk Heyecan YILDIZ ı 2 film birden : 

en guzelı s· s· i 1 - Haydutlar tuzağı _ 
: Sineması KISKANÇ ıneması • Go!lolar geliyor ıneması i 2 - Ölüm katarı : 

':;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... 

Yeni Sinemada 
Bu~n bu ıroce 

14.30 • 18.30 ECa!1Sl.a.r.ında 

ELVEDA 

GENÇLİK 
16.30 • 21 ııe:ı.nslanndn 

SON BESTE 

Park Sinemasında 
Buı:-On 14.30 <hin :itibaren 

14.30 • 18.30 llC'.ans'l:ınnda 

(arif çan define pe1inde 
16.30 • 21 ırcansl.arında 

Zorla tayyareci 
TOlic<:e sözl\l ve ~ 

12.l!! te ıto0U2 halk matmftt 

YALANCILAR SAHi 

~: 

Sus Sinemasında 
Buı.rün bu gece 

14 so • 1 00 seanslannda 

YAŞASIN SAADET 
<G 

l 30 • 

Eğlence kadını 

Sümer Sinemasında 
Buı:Un bu ı:ccc 

AmC'rika haydutlan ve Amerlka 
POl:sl karsı knrşıyn, h!.'Ye<:.ı.n, korku 

DEMİR PEt. (ELİ ÜÇLE~ 
B.'.18 rold<>: Ucmuın Brlx 

Birinci devre 15 kısun 

Sea.nslo.r: 12.l!! • 14.30 • 16.30 

l8.00 eooo 21 

Td: mae 


